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การแสวงหาความสงบทางใจ 

พากนัตัง้ใจฟังธรรมเป็นวนัพระเดือน ๙ ขึน้ ๑๕ คํ่า เป็นวนัอโุบสถ 

ทัง้ของญาติโยมและของพระภิกษุ สามเณร ผูท่ี้มีความเช่ือมั่นในศีลใน 

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เม่ือถึงวนัเช่นนีเ้ขา้มาแลว้ก็ทาํความยินดี 

ในการท่ีจะรกัษาอโุบสถศีลใหบ้รสิทุธ์ิผดุผ่อง จงึไดส้ละบา้นเรอืนมา 

รวมกนัอยู่ในวดัวาอารามนี ้ ก็นบัวา่เป็นความคิดท่ีดี เป็นผูมี้ศรทัธาแรง 

กลา้พอสมควรสาํหรบัผูค้รองเรอืน  

สาํหรบัผูค้รองเรอืนแลว้ หากวา่ไม่หาเอาเวลาวา่งหรอืเวลาท่ีพระ 

พทุธเจา้ทรงประทานไวอ้ย่างนี ้ กเ็ลยไม่มีเวลาท่ีจะเขา้วดัเขา้วากนัเลย 

ตา่งก็อา้งวา่มีการงานมีมากมายหลายประการ ไอผู้ไ้ม่มีงานการอะไรก ็

ไปเลน่กอลฟ์ ไปเลน่การพนนัขนัตอ่อะไรๆอยู่ในเมืองในนาก็ถือวา่มีงาน 

แหละ งานของคนไม่มีศรทัธา ไม่เช่ือบญุไม่เช่ือบาป กิเลสมนัก็ยอ่ม 

ผลกัดนัใหเ้พลิดเพลินมวัเมา ไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชนแ์ก่ชีวิต 

จิตใจอนันีม้นัก็เป็นอย่างนีแ้หละ ที่เป็นเหตใุหส้ตัวท์ัง้หลายไดเ้ท่ียวเกิด 

แก่เจบ็ตาย อาศยัการเกิดการตาย นานไปๆแลว้มนัหากบรสิทุธ์ิ ไปเอง 

อนันีเ้ป็นความเหน็ของคนอีกหมู่หนึ่ง คนหมู่นีแ้หละไม่ทาํอะไร ไม่ทาํ 

บญุกศุลอะไร แสวงหาแตค่วามสนกุสนานในโลกนีเ้ท่านัน้ถึงเวลา ตาย 
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ก็ตายไป เม่ือเคา้ไม่ไดท้าํบญุกศุลอะไรอย่างนีแ้ลว้เคา้จะไดเ้กิดเป็นคน 

อีกหามิได ้นั่นแหละความเขา้ใจผิดมิจฉาทิฐิ  

คนมาเกิดเป็นคนน่ีตอ้งมีบญุน่ะ พระพทุธเจา้รูแ้จง้แทงตลอดแลว้ 

เป็นคนมีบญุไดใ้หข้า้วนํา้เป็นทานมาแตช่าติก่อน อานิสงสใ์หข้า้วนํา้ 

เป็นทาน แลว้อานิสงสศี์ลคา่ท่ีไม่ไดเ้บียดเบียนบคุคลอื่นและสตัวอ์ื่น 

น่ีอานิสงสศี์ลน่ีสว่นหนึ่ง แตว่า่สว่นที่เบียดเบียนบคุคลอื่นและสตัวอ์ื่น 

นัน้ มนัก็ไปเสวยวิบากกรรมแลว้ ไดร้บัทกุขท์นทรมานไดเ้สวยวิบาก 

กรรม หมดเขตของวิบากกรรมอนันัน้แลว้ บญุท่ีทาํไวน้ัน้มนัก็นาํใหเ้กิด 

เป็นคนอย่างนีน้ะ เราชอบกนัอย่างนีเ้หรอ ถามตวัเองดทูกุคนน่ะ 

เราชอบอย่างนีเ้หรอ ทาํบาปก็ทาํไป ไปเสวยทกุขน์รกในอบายภมิู อา้ว 

บญุก็ทาํ พน้จากนรก มาแลว้ก็มาเสวยผลบญุ อา้ว บญุนาํใหม้าเกิด 

เป็นคนแตร่ะลกึชาติหนหลงัไม่ได ้มนัถึงไม่กลวันรกนั่นแหละ มนัเกิดมา 

เป็นคนแลว้กเ็หมือนกบัไม่ไดไ้ปตกนรกหมกไหมอ้ะไรแตช่าติก่อนหน 

หลงั เห็นวา่บญุตกแตง่มาใหเ้ป็นคนมาแลว้ก็นกึวา่สบายแลว้ ถา้อย่าง 

นีเ้น่ียมีเป็นสว่นมากนะคนเรา เน่ืองจากไม่มีปัญญาญาณที่จะระลกึ 

ชาติหนหลงัได ้ 

แลว้ก็ผูท้ี่เช่ือตอ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ ก็เห็นแจง้ในบาป 

บญุคณุโทษ ประโยชนห์รอืไม่ใช่ประโยชน ์ เม่ือไดฟั้งคาํสอนของพระ 
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พทุธเจา้แลว้มาพิจารณาวา่ เออ้ บญุมนัมีจรงิ บาปมนัมีจรงิแน่นอน 

ทีเดียว ถา้หากวา่บญุมีอย่างเดียว บาปไม่มี เช่นนีค้นเกิดมาในโลกนี ้

มนัก็เสมอกนัหมดซิ ถา้มีความสขุ ก็มีความสขุเหมือนกนัหมดแหละ 

ลองคิดดใูหดี้ น่ีทาํไมมนัจงึไม่เป็นอย่างนัน้ มนัไม่เป็นอย่างนัน้เพราะ 

วา่นั่นแหละ ในชีวิตของคนเรามนัมีทัง้บญุและบาป เม่ือคราวใดบญุให ้

ผลมนัก็มีความสขุความเจรญิไป ถา้เม่ือใดบาปใหผ้ลก็มีความทกุขท์น 

ทรมานไปอยู่อย่างนัน้  

แลว้คนทัง้หลายน่ะมนัเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามคณุ เม่ือจิตใจ 

รา่เรงิอยู่ ในรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสมัผสัอนัเป็นท่ีน่ารกัใคร ่

พอใจแลว้มนัก็ลมืความทกุขท่ี์ตนไดร้บั ทกุขท์นทรมานอะไรมาก็ลืมไป 

ก็สง่ใจไปตามรูป เสยีง กลิ่น รส เครื่อง สมัผสัตา่งๆ เหตนุัน้โลก 

อนันีน้่ะเคา้จงึจดัใหมี้มหรสพครบงานเตน้ราํ ดีดสีตีเป่าเพ่ือใหค้นไปด ู

มนัคลายทกุขท์างใจไดบ้า้ง เป็นอย่างนีแ้หละ ถา้เป็นคนแปลกหนา้ คน 

ชาติอื่นโฆษณาครกึโครมวา่จะมาแสดงคอนเสิรท์ในเมืองไทย อย่างนีก้็ 

ต่ืนกนัแลว้คนไทย ทัง้ท่ีเคา้เก็บเงนิกนัคนละ ๒๕๐๐บาทไม่เสียดายเลย 

ก็เสียเงิน ใหเ้คา้แลว้ก็หวัเราะคอหายกบักิรยิาท่ีเคา้เตน้เรา่ๆสูใ่หด้ ูถา้ไป 

ถือวา่มีความสขุสนกุสนานลืมทกุขล์ืมญาติไป น่ีคนสว่นมากติดอยู่ใน 

ความสขุเหลา่นี ้ เป็นอย่างนัน้ เม่ือมนัติดอยู่ในความสขุอย่างนัน้ มนัก ็
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ไม่สนใจทางศีลทางธรรมทางบญุกศุล แลว้เคา้ถือวา่เคา้มีความสขุพอ 

แลว้นิ เรือ่งมนัน่ะมนัเป็นอย่างนัน้  

สาํหรบัผูท่ี้บญุวาสนาแรงกลา้พอสมควร ไดฟั้งคาํสอนของพระ 

พทุธเจา้แลว้ ก็จงึมาพิจารณาเห็นวา่ความสขุในโลกดงักลา่วมานี ้

มนัเป็นความสขุชั่วคราว ไม่ใช่ยั่งยืนอะไร ความสขุอิงอาศยัวตัถสุิ่งของ 

เม่ือวตัถสุิ่งของนัน้หมดไปความสขุนัน้ก็หมดไปตามกนั ความสขุอาศยั 

รา่งกายอนันี ้ เม่ือรา่งกายนีม้นัยงัไม่ชาํรุดทรุดโทรม เตน้สามศอกออก 

สามวาไดก้็ถือวา่ตนมีความสขุอยา่งนีแ้หละ อา้ว พอรา่งกายนีม้นัทรุด 

โทรมไปไม่จีรงัยั่งยืน ไอจ้ิตท่ีอาศยัในรา่งกายนีก้็ทรุนทรุาย เป็นทกุข ์

เดือดรอ้น ก็ชีวิตมนษุยเ์ราก็หมนุไปตามกรรมอย่างนีแ้หละสาํหรบัผูไ้ม่ 

รูน้ะ มนัเป็นอย่างนัน้ เรื่องมนันะ สาํหรบัผูรู้ผู้ไ้ดฟั้งคาํสอนพระพทุธ 

เจา้แลว้ ก็มาฝึกจิตดวงนีใ้หม้นัตัง้มั่นลงไป เพราะจติไม่ตัง้มั่นนั่นแหละ 

มนัถึงไดห้วั่นไหว ไปตามอาํนาจของกิเลส หลงใหลไปตามความสขุ 

ชั่วคราวนัน้ มนัมองไม่เห็นความสขุนัน้เป็นของชั่วคราว มองไม่เห็นเลย 

คาํวา่ชั่วคราวนัน้หมายความวา่ มีความสขุประเด๋ียวประดา๋วแลว้ความ 

สขุนัน้ก็หายไปน่ีนะ ความทกุขก์็เกิดมาแทนแลว้ กแ็สวงหาความสขุกนั 

ไปใหม่  
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อนัความสขุตามท่ีพระพทุธเจา้ทรงแนะนาํสั่งสอนพทุธบรษัิทใหล้ง

มือแสวงหากระทาํอนันีน่้ะ มนัเก่ียวกบัการแสวงหาความสขุทางกาย 

ทางวาจา ทางใจนี ้ อย่างโยมผูห้ญิงท่ีมาจากทางเหนือเน่ีย มาบวชชี 

เม่ือตะกีเ้นีย้ ถามดทูาํไมจงึมาบวชชี ก็ตอ้งการความสขุทางใจ อนันี ้

เพ่ินก็นบัวา่เพ่ินคิดดีอยู่เหมือนกนันะ หมายความวา่อยู่กบับา้นกบัชอ่ง 

นั่นน่ะ มนัมีเรือ่งกระทบกระเทือนมากมาย คลกุคลีตีโมงอยูก่บัคนหมู ่

มากไดร้บัความกระทบกระทั่งอยู่นัน้ จิตใจหาความสงบ ระงบัไม่ไดเ้ลย 

โน่นก็เสยีใจ โน่นก็ดีใจ โน่นก็คบัแคน้ โน่นกโ็กรธ อะไรตอ่ะไรอยู ่

เรื่อยแตล่ะวนัแตล่ะคืน ผูมี้วาสนาอยู่บา้งก็พิจารณาเห็นแหละ โอ ้ การ 

ที่อยูอ่ย่างนีน่ี้หาความสขุไม่ไดเ้ลย มีแตค่วามทกุขท์นทรมานทางจิตใจ 

อย่างนี ้ ถา้ไดห้นีไปสูส่ถานที่สงบสงดัแลว้อย่างนีม้นัน่าจะทาํความ 

สงบใจได ้ จะไดร้บัความสขุความสงบทางจิตใจ คิดไดอ้ย่างนีแ้ลว้จงึ 

ไดร้ ํ่าลาลกูหลานญาติพ่ีนอ้งมามาขอบวชชีในวดันี ้ กข็อใหแ้ม่ชีทัง้ 

หลายจงมีเมตตาตอ่แม่ชีท่ีมาใหม่ เพ่ินคลอ่งแคลว่ ไม่ชาํนิชาํนาญขอ้ 

ปฏิบติัอนัใดก็ช่วยบอกช่วยแนะนาํกนัไป อย่างนีไ้ดช่ื้อวา่เราเป็นผูมี้ 

เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมต่อกนัและกนั เช่นนี ้

มนัก็เป็นบญุกศุลกนัสว่นหนึ่ง  

อนันีน้ะ มนัเป็นอย่างนัน้ หมายความวา่การกระทาํอนัใดถา้มนั 

อาํนวยผล คือความสขุสบายใจกบัผูอ้ื่น การกระทาํนัน้ไดช่ื้อวา่เป็น 
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บญุกศุล ตรงกนัขา้ม การทาํอะไรพดูอะไรทาํใหผู้อ้ื่นเป็นทกุขเ์ดือดรอ้น 

การกระทาํอนันัน้ การพดูอย่างนัน้ช่ือวา่เป็นบาปอกศุล มนักต็รงกนั 

ขา้มอย่างนีแ้หละ คนเราใหพิ้จารณา ดใูหดี้ พระพทุธเจา้ทรงบญัญติั 

สิกขาบทไวใ้หส้มาทาน ใหร้กัษาสาํรวมระวงักเ็พ่ือไม่ใหเ้บียดเบียนซึง่ 

กนัและกนันัน้เองนั่นแหละ ถา้ไม่สาํรวมในสิกขาบทวินยัตา่งๆแลว้ มนัก ็

เบียดเบยีนกนัหละหมู่นีน้ะ เม่ือไม่พอใจกนัมาไม่แสดงออกทางกายก ็

แสดงออกทางวาจา ดา่แช่งพดูหยาบคายกระทบกระแทกผูท้ี่ตนเกลียด 

นัน้ใหเ้คา้เจ็บอกเจ็บใจ ไออ้ย่างนีแ้หละความเป็นผูท้ี่ไม่มีเมตตาธรรม 

ตอ่กนัและกนันะ ไม่ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัน่ะ อย่างนัน้ทกุคนขอใหมี้ 

เมตตาพรหมวิหาร มีกรุณาพรหมวิหารอยู่ในใจ ทกุคนผูป้ระพฤติธรรม 

ในโลกนีน้ะอย่าไปปลอ่ยใหค้ณุธรรมเหลา่นีเ้หินห่างจากจิตใจ แลว้เรา 

จะอยู่รว่มกนัโดยสนัติสขุไม่ไดเ้ลย ถา้ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมตอ่ 

กนัและกนัแลว้ อยู่ดว้ยกนัเป็นสขุไม่ไดเ้ลย จะตอ้งอยู่ดว้ยความทกุข ์

ความวุน่วายใจ ความไม่พอใจ อะไรอย่างนัน้อยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไม่ถกู 

ตอ้งตามนกับวช ผูเ้ป็นนกับวชผูม้าประพฤติธรรมจะเป็นคฤหสัถก์็ตาม 

มนัก็ไม่ถกูทาง ดงันัน้เราตอ้งปรบัตวัเองเขา้ไปใหม้นัถกูทางสายกลาง 

ใหไ้ด ้ เม่ือตา่งคนตา่งปรบัตวัเองใหมี้เมตตาธรรมกรุณาธรรมตอ่กนัและ 

กนัอย่างนีแ้ลว้มนัก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ดว้ยกนั แมจ้ะเป็นผูอ้ยู่ดว้ยกนั 
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จาํนวนมากก็ตาม มนัก็มีความสขุความสบายใจนั่นแหละ ขอใหพ้ากนั 

เขา้ใจ  

เราเขา้มาบวชในพทุธศาสนาน่ี ทกุคนก็หวงัวา่จะหาความสขุทาง 

จิตใจนั่นแหละ พอรา่งกายนีจ้ะอยูย่งัไงมนัก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยูแ่ลว้ จะ 

อยู่ในเพศไหนก็ตามมนัก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนัน้เอง แตด่วงจิตนีน้ะ 

เราสามารถปรบัปรุงใหดี้ไดใ้หต้ัง้มั่นได ้ แตร่า่งกายน่ีเราจะบาํรุงใหดี้ยงั 

ไงมนัก็เท่ียงยั่งยืนไม่ได ้ พิจารณาดใูหดี้เน่ีย แลว้มีแตจ่ิตดวงเดียวเน่ีย 

เราสามารถปรบัปรุงใหม้นัตัง้มั่นลงไปได ้ รา่งกายมนัจะวิบติัแปรผนัไป 

แตจ่ิตท่ีฝึกฝนดีแลว้มนัก็ไม่วิบติัไม่แปรปรวนไปตามรา่งกาย ความมุ่ง 

หมายตอ่การปฏิบติัน่ีขอใหเ้ขา้ใจ แตส่ว่นมากไม่เป็นอย่างนัน้น่ี เวลา 

รา่งกายมนัเจ็บไขไ้ดป่้วยวิบติัไป ใจก็หวั่นไหวไปตามรา่งกายเลย 

กระวนกระวายไปตามรา่งกายนั่นแหละ สว่นมากเป็นอย่างนีค้นเราน่ะ  

ดงันัน้น่ะเม่ือไดร้บัคาํแนะนาํตกัเตือนเช่นนีแ้ลว้ก็ควรจะพากนัต่ืน

ตวั ต่ืนตวัฝึกจิตนีใ้หต้ัง้มั่นในบญุในคณุใหไ้ด ้ ฝึกจิตนีใ้หเ้ฉลียวฉลาด 

มีปัญญา รูเ้ท่านามธรรม รูเ้ท่ารูปธรรม อนัเรยีกวา่ขนัธ ์ ๕ นีใ้หไ้ดก้ ็

เพราะความไม่รูเ้ท่า ไม่รูแ้จง้ขนัธ ์ ๕ น่ีเอง จิตใจมนัจงึไดห้วั่นไหวไป 

ตามความไม่เที่ยงของขนัธ ์ ๕ เม่ือจิตใจหวั่นไหวไปเช่นนัน้น่ะ ทกุคน 

ตอ้งรูดี้อยู่แลว้วา่มนัไม่มีความสขุเลย จิตใจดวงเดียวนีห้วั่นไหวซะแลว้ 
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ไม่มีความสขุ จรงิๆถา้ฝึกจิตดวงนีใ้หต้ัง้มั่นดว้ยดี มีปัญญา รูเ้ท่าขนัธ ์๕ 

ตามเป็นจรงิอย่างวา่นั่นนะ ไม่ถือมั่นวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นเขา 

เม่ือขนัธ ์ ๕ มนัแปรปรวนไป เรากรู็ว้า่ขนัธ ์ ๕ มนัแปรปรวน มนักาํลงั 

จะแตกจะดบั ไม่ไดถื้อวา่วา่เราจะแตกจะดบั เราจะตาย เราไม่มี 

อยู่ในขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ ไม่ไดมี้อยู่ในเรา ก็ตอ้งกาํหนดรูต้ามเป็นจรงิอย่างนี ้

แลว้จิตก็ไม่หวั่นไหวตามขนัธ ์ ๕ แลว้ บดันีน้ัน้มนัเป็นอย่างนัน้เรื่องมนั 

น่ะ  

มนัจะวา่มนัสาํคญัอยู่ที่ฝึกใหใ้จเราเขม้แข็ง นั่งภาวนาก็นั่งใหม้นั 

นานๆ สมควรพยายามข่มจิตนีท้ี่มนัเลื่อนลอยอยูใ่หม้นัด่ิงลงไปสูภ่าย 

ในหวัใจนู่นใหม้นัด่ิงลงไปหาภพที่เกิดของมนัน่ี ดวงจิตน่ีมนัเขา้มา 

ปฏิสนธิในทอ้งของมารดา มนัเขา้ไปอาศยัธาตขุองมารดาบิดา แลว้บญุ 

กรรมตกแตง่ หทยัวตัถคืุอเนือ้หวัใจน่ีนะ ใหด้วงจิตน่ีไดอ้าศยัใหเ้ขา้ใจ 

เม่ือหากวา่มีสติประคบัประคองความรูส้กึ คือดวงจิตนีใ้หต้ัง้มั่นอยู่ใน 

ปัจจบุนัลงได ้ เรยีกวา่ตัง้มั่นอยู่ในที่รูน้ั่นน่ะ รูอ้ยู่ตรงไหน มีสติประคอง 

ความรูน้ัน้ใหต้ัง้มั่นอยู่ในตรงนัน้น่ะ นั่นน่ะเรยีกวา่ฝึกจิตใหต้ัง้มั่น ขอให ้

เขา้ใจ ไม่ใช่วา่ไอจ้ิตนั่นจะหมายเอาอย่างอื่นนะ อย่าไปเขา้ใจผิด 

จิตหมายเอาความรู ้ ความรูอ้นัอยูใ่นรา่งกายอนันีน้ะ หายใจเขา้เราก็รู ้

อยู ่ หายใจออกกรู็อ้ยู่อย่างนี ้ ความรูอ้นันีไ้ม่หนีไปไหนนะตัง้แตเ่กิดมา 

จนถึงบดันีแ้หละ ถา้หากวา่ความรูคื้อจิตน่ีมนัถอนออกจากหทยัวตัถคืุอ 
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เนือ้หวัใจน่ีแลว้ ตายเลย คนเรา อยู่ไม่ได ้ เหมือนกบัออกจากรา่งนี ้

ออกไปหาที่เกิดใหม่แลว้จิตนี ้ ที่วา่จิตไปนู่นไปน่ีนะ ไม่ใช่จิตไปหรอก 

เจตสิกคือความคิด ความคิดมนัก็ออกจากความรูส้กึอนันัน้แหละให ้

เขา้ใจ  

ดงันัน้เม่ือผูใ้ดรูอ้ย่างนีแ้ลว้ กมี็สติกาํหนดรูเ้ท่าความคิดนัน้ไว ้

เผลอๆมนัคิดไป อา้ว ความคิดไม่ใช่จิตก็แลว้ไป เราก็มีสติประคอง 

ความรูส้กึอนันัน้ไว ้ ไม่ใหม้นัคิดตอ่ไปอีก ใหม้นัคิดเท่าที่คิดแลว้นั่น 

เช่นนีแ้ลว้มนัก็หยดุลงไดเ้ลย ความรูส้กึอนันัน้นะหยดุคิดลงได ้ ถา้หาก 

วา่สติไม่หยั่งลงไปใกลค้วามรูส้กึอย่างนัน้น่ะ มนัจะหา้มจิตนีไ้ม่ไดเ้ลย 

มนัจะคิดอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัยดึถือเรื่องใดมนักคิ็ดถึงเรื่องนัน้แหละ 

เอาเรื่องนัน้แหละมาวิจารณอ์ยู่นั่นแหละ น่ีใหพ้ากนัเขา้ใจ นั่งภาวนา 

อย่าไปนั่งโงกนั่งงว่ง อย่าไปนั่งทื่อๆอยูเ่ฉยๆ ตอ้งเพ่งลมหายใจเขา้ออก 

น่ี เพ่งความรูส้กึอนันีน้ะ สติใหห้ยั่งเขา้ไปหาความรูส้กึอนันี ้ เม่ือสติยงั 

ลอยอยูข่า้งนอกยงัไม่หยั่งเขา้ไปถงึความรูส้กึอนันัน้ มนัไม่หยดุคิดเลย 

นะจิตนะ มนัก็คิดอยู่อย่างนัน้แหละ  

เหตอุนันัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้จรญิพระกรรมฐาน เพ่งอวยัวะ 

รา่งกายนี ้ อยา่งใดอย่างหนึ่งใหม้นัเห็น แลว้ก็เอาจิตไปจดจอ่ใน 

นิมิตอนันัน้ เช่นเพ่งเห็นกระดกูอยา่งนีน้ะ ซี่โครงกระดกู สนัหลงั ก็เพ่ง 
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อยู่ในกระดกูอนันัน้ เอาความรูส้กึไปเพ่งอยู่ในกระดกูอนันัน้ เม่ือจติ 

มนัมีเครื่องอยูอ่ยา่งนัน้แลว้มนัก็ไม่คิดไปไหน แลว้อย่างนีน้ะ มนักเ็พ่งรู ้

อยู่แตก่ระดกูนั่นแหละ เพ่งไปเพ่งมา ครัน้ถา้หากจิตมนัสงบละเอียด 

เขา้ไป กระดกูนั่นมนัก็ใสเขา้ไปโดยลาํดบั มนัใสกวา่ธรรมชาติเดิมของ 

มนั มนัปรากฏในความรูส้กึหมายความวา่อย่างนัน้ แตท่ี่จรงิแลว้กระดกู 

มนัก็เป็นกระดกูอยู่ตามธรรมดานั่นแหละ แตค่วามรูส้กึทางจิตใจน่ะ มนั 

ตอ้งมองเห็นกระดกูวา่ใสเหมือนแกว้  

หากวา่ผูท้ี่เพ่งไม่หยดุไม่หย่อนนะ จิตใจแน่วแน่ไดเ้ต็มที่แลว้มนัก ็

เป็นอย่างนัน้น่ะไป ที่ท่านเรยีกวา่ ปฏิภาคนิมิต ปฏิภาคนิมิตแปลวา่ 

นิมิตท่ีมนัพิเศษกวา่ธรรมดา หมายความวา่อย่างนัน้ คาํวา่ปฏิภาคนิมิต 

น่ีนะ มนัมีความรูส้กึสวา่งไสวยิ่งกวา่ธรรมดา ความรูส้กึในใจและความ 

สงบกแ็นบเนียนกวา่ธรรมดา อย่างนีน้ะ แลว้สิ่งที่เห็นน่ะมนัก็ผอ่งใส 

ยิ่งกวา่ธรรมดา น่ีท่านเรยีกวา่ปฏิภาคนิมิต อุคหนิมิต นั่นเชน่ยก 

ตวัอย่างวา่เราเพ่งเขา้ไปเห็นกระดกูอย่างนี ้ ก็เห็นกระดกูธรรมดาอยู ่

อย่างนัน้ไม่ใสไม่อะไร ไม่เลื่อมเหมือนแกว้เหมือนอะไรนั่น ไม่เป็นอะ้ 

เป็นกระดกูอยู่ยงัไง ก็เป็นเห็นอย่างนัน้มีเลอืดมีนํา้เหลืองมีนํา้หนอง 

อะไรอยู่ในนัน้ก็เหน็ตามธรรมชาติอยู่นัน้ อนันีท้่านเรยีกวา่อคุหนิมิต 

นิมิตติดตา  
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เน่ียการพิจารณาการเจรญิพระกรรมฐานนะ เรามีพระกรรมฐาน 

อะไรหนึ่งเป็นอารมณอ์ย่างนีแ้ลว้ ก็ทาํใหใ้จสงบไดเ้พราะใจนีเ้ม่ือมนัมี 

ท่ียดึเหน่ียวอยู่ภายในนัน้แลว้มนัก็ไม่สง่ไปภายนอก เรื่องมนัน่ะ ถา้มนั 

อยู่เฉยๆไม่มีที่ยดึเหน่ียวภายในเลย อย่างนีน่ี้มนัอยู่ไม่ได ้ มนัตอ้งคิดสง่ 

ไปแลว้ มนัเป็นอย่างนัน้ เรือ่งมนัน่ะ ที่พระพทุธเจา้สอนใหเ้จรญิ 

พระกรรมฐานนะ ก็เพ่ือเป็นเครื่องยดึเหน่ียวจิตน่ีเองไม่ใหคิ้ดพุ่งไปทาง 

อื่น อย่างนีน้ะ ถา้ไม่คิดไม่เพ่งอย่างนัน้ก็นกึถึงความตายเป็นอารมณ ์

เออ้ ความตายน่ีคือลมหายใจมนัหยดุลง เม่ือลมหายใจมนัหยดุลงโลกก ็

สมมติุวา่ตายเท่านัน้เอง รา่งกายก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ไดเ้ลย เหมือนกบั 

ท่อนกลว้ยที่เคา้ตดัทิง้ไวบ้นดิน คอยแตจ่ะเน่าจะเป่ือยผพุงัไปเท่านัน้ 

เอง น่ีความตายน่ีไดช่ื้อวา่เป็นท่ีหวานหวั่นพรั่นพรงึ สะดุง้กลวัตอ่คน 

ธรรมดาสามญัทั่วๆไป ตลอดจนสตัวส์ิ่งเดรจัฉานมนัก็กลวัตายเหมือน 

กนัอย่างนีน้ะ นั่น ฉะนัน้ความตายช่ือวา่เป็นมหาภยัอนัใหญ่ยิ่ง ทกุคน 

ตอ้งระลกึไวเ้สมอ ไม่ฉะนัน้เม่ือความตายเขา้มาถึงแลว้เป็นทกุขห์ลาย 

ทีเดียว ต่ืนเตน้ เศรา้โศกเสียใจ กลวัวา่จะไดพ้ลดัพรากจากของรกั 

ของชอบใจในโลกนีไ้ปอย่างนีแ้หละ ทัง้สะดุง้หวาดกลวัตอ่ความเจ็บ 

ความปวดความรอ้นอะไรๆสารพดัแหละ เม่ือเวลามนัจะตายนะธาต ุ ๔ 

ขนัธ ์ ๕ มนัไม่ปรองดองสามคัคีกนัแลว้ มนัแตกสามคัคีกนั มนัก็ 
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ป่วนป่ันหวั่นไหว ไปทั่วเลยเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งพิจารณา 

ความตายไวเ้สมอๆ ขอยติุลงเพียงเท่านี ้

 

ทีม่า: https://youtu.be/TtnL7fERgeY 

  

https://youtu.be/TtnL7fERgeY
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คําสอนประโยคสุดท้าย ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ 

เน่ืองจากเวลานี ้ เป็นเวลาท่ีมารวมกนัมาอยู่ท่ีศาลาการเปรยีญนี ้

ก็เพ่ือที่จะฝึกกายฝึกจิตนีใ้หส้งบระงบั  กายก็นั่งนิ่งๆ ไม่ไหวติง ไม่ให ้

ง่วงเหงาหาวนอน เม่ือกายนิ่งได ้ เพียงจิตใจก็ทาํจติใหน้ิ่งตอ่ไป พระ 

พทุธเจา้ทรงตรสัวา่ นัตถ ิ สันต ิ ปะรัง สุขัง แปลวา่สขุอื่นยิ่ง 

ไปกวา่ความสงบไม่มี บรรดาความสขุในโลกมีอยู ่ เช่นผลไมส้กุมนักมี็ 

รสหวานดีแตก่็หวานแคช่ั่วระยะปลายลิน้เท่านัน้แหละ เม่ือผ่านลงไปสู ่

กระเพาะแลว้ความหวานนัน้มนัก็หายไป ความสขุอนัเกิดจากการกิน 

อาหารอิ่มหนาํสาํราญ การไดน้อนหลบัสนิดสบายดี การมีเงินใชส้อย 

ไม่ขดัสน มีเครื่องใชไ้มส้อยตา่งๆครบตามกระบวนการของโลกสมยั 

ปัจจบุนั  

ไอห้มู่นีม้นัก็เป็นความสขุชั่วคราวทัง้นัน้แหละ บคุคลมาติดอยู่ใน 

ความสขุเหลา่นีแ้หละจงึพน้จากทกุขไ์ปไม่ได ้ สขุเหลา่นีเ้ป็นเหยื่อลอ่ให ้

ติดอยู่ในทกุข ์ดงันัน้ผูป้ฏิบติัธรรมทัง้หลายใหพ้งึเขา้ใจกนั เหตดุงันัน้น่ะ 

การฝึกการอบรมกนั จงึตอ้งฝึกใหต่ื้นดกึ ลกุเชา้ ตอ้งใหท้าํขอ้วตัร 

ปฏิบติัใหต้รงตามเวลา หมู่นีม้นักล็ว้นแตฝึ่กใหค้นเรานัน้มีจิตใจตัง้มั่น 

ตอ่ความดี มีสติสมัปชญัญะเตือนใจของตนใหต่ื้นตวัอยู่เสมอวา่ความ 

ตายนั่นน่ะมนัไม่มีกาํหนดหมายเลย บทมนัจะตายมาปุ๊ บป๊ับมนัเอาไป 
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เลยก็มี ชีวิตนีน้่ะมนัฝากไวก้บัความตาย ไม่ใช่เป็นของเราอะไรจรงิจงั 

ดวงจิตมาอาศยัอยู่ชั่วคราวเท่านัน้เอง ชั่วระยะบญุกรรมท่ีอปุถมัภบ์าํรุง 

อยู่เท่านัน้ เม่ือหมดบญุหมดกรรมอนันีล้งไปแลว้ รูปรา่งอนันีก้็ตัง้อยูไ่ม่ 

ไดเ้ลย  

ดงันัน้ผูมี้ปัญญาทัง้หลายท่านจงึไม่นิ่งนอนใจ จงึรบีเรง่ทาํความ 

เพียรละกิเลสอนัเป็นเหตใุหเ้กิดทกุขไ์ปในสงสารเน่ียไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ ให ้

เพียรละความโลภดว้ยการใหก้ารบรจิาคทาน เพียรละความโกรธดว้ย 

การเจรญิเมตตากรุณาเสมอๆ จนวา่จิตใจมองเห็นวา่สตัวท์ัง้หลายเน่ีย 

นะมนัเป็นเพ่ือนทกุขเ์กิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนั ไม่ควรท่ีจะไปเบยีดเบยีน 

มนัหรอืเขา เจรญิเมตตาใหม้องเห็นสตัวท์ัง้หลายเป็นอย่างวา่นั่นแหละ 

แลว้มนัก็จะไดง้ดเวน้จากการเบียดเบียน สมาทานมั่นในศีลไดอ้ย่าง 

มั่นคง ถา้ไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมน่ีแลว้ ศีลก็รกัษาใหบ้รสิทุธ์ิไม่ได ้

ไม่มีคณุธรรมสนบัสนนุ แลว้อย่างนีน่้ะมนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย ศีลจะบรสิทุธ์ิ 

ไม่ได ้ มนัเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เราเป็นชาวพทุธนะ พระพทุธเจา้ 

ทรงแนะอบุายแนวทางขจดักิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจอย่างนีแ้ลว้ 

เราจะไปปลอ่ยใหเ้วลาลว่งไปเสียเปลา่มนัก็ไม่สมควรเลย เพราะวา่ 

กิเลสเหลา่นัน้มนัเป็นเหตใุหเ้กิดทกุขจ์รงิๆ  
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อย่างความโกรธอย่างเนีย้ เม่ือมนัโกรธเขา้มาแลว้มนัก็แสดงกิรยิา 

กายวาจาอนัชั่วหยาบออกไป มนักเ็ป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตวัแลว้ 

นั่นน่ะ แตค่นเรานัน้น่ะไม่รูห้รอกวา่กรรมเวรนัน้มนัติดตวัไป เหตดุงันัน้ 

มนัถึงไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสอนมนัจะไม่หา้มจิตใจตนเอง เวลามนั 

อยากโกรธขึน้มามนัก็ปลอ่ยใหม้นัโกรธซะเต็มท่ี เชน่นีแ้ลว้มนัจะไม่ให ้

กรรมเวรติดตามไปสนองใหเ้ป็นทกุขอ์ย่างไรไดเ้ลา่ ถา้ตวัเองไปสรา้ง 

กรรมสรา้งเวรขึน้ใหแ้ก่ตวัเอง ดงันัน้น่ะจงึควรพินิจพิจารณาใหเ้ห็น 

คณุานภุาพแห่งขอ้ปฏิบติัเหลา่นีด้ว้ยตนเอง ใหเ้หน็อานภุาพแห่งการ 

ภาวนาวา่การภาวนาเน่ีย มนัทาํใหใ้จสงบระงบัจากกิเลสเหลา่นัน้แหละ 

ไม่ใช่อย่างอื่นใด เราพยายามทาํใจสงบก็เพ่ือไม่ให ้มนัปรุงแตง่กิเลสคือ 

ความโลภ ความโกรธใหเ้กิดขึน้ในใจน่ีเอง พยายามใชปั้ญญาสอนใจ 

น่ีใหเ้ห็นโทษแห่งความโลภ ความโกรธเหลา่เนีย้ เห็นโทษแห่งความหลง  

ความเขา้ใจผิดตา่งๆเน่ีย มนัทาํใหค้นเราเดินทางผิดเพราะวา่กาย 

วาจาเน่ียมนัมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน ถา้ใจเห็นผดิแลว้มนัก็ใชก้ายใช ้

วาจาทาํผิดพดูผิดจากทาํนองคลองธรรมไป เช่นนีแ้หละ เช่นบางคนก็ 

เห็นไปวา่ การฆ่าสตัวน่ี์ไม่เป็นบาปหรอก แตว่า่ฆ่าสตัวท่ี์เป็นอาหารนะ 

สตัวอ์นัใดท่ีไม่เป็นอาหารอย่าไปฆา่มนั เพราะวา่ชีวิตของมนษุยเ์ราน่ี 

มนัอยู่ดว้ยกบัเนือ้สตัว ์ ถา้ไม่ไดร้บัประทานเนือ้สตัวแ์ลว้มนัจะอยู่ไม่ได ้

ไอข้องมนึเมาตา่งๆมีสรุาเมรยัหมู่นีก้็เป็นของประดบัโลก ถา้ไม่มีนํา้ 
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พรรณนีค้นเราก็หงอยเหงาเศรา้ใจ หาความสขุสบายไม่ได ้ เม่ือมีนํา้ 

พรรณนีห้ลอ่เลีย้งเขา้ไปแลว้ มีความสนกุสนานรื่นเรงิบนัเทิงใจดี หรอื 

วา่ไดไ้ปเลน่ชูก้บัเมียของคนอื่นหรอืผวัคนอื่น เห็นวา่เป็นเรื่องสนกุสนาน 

ดี อนัหมู่นีแ้หละมนัลว้นแตเ่ป็นเรือ่งเขา้ใจผิดทัง้นัน้เลย  

ถา้บคุคลเขา้ใจถกูตอ้งแลว้จะไม่ทาํเป็นเด็ดขาดเลย เช่นอย่างขอ้ที่ 

หนึ่งอย่างนีน้ะ สตัวท์ัง้หลายมนัขานอาสามาเป็นอาหารมนษุยห์รอืไม่ 

มนัประกาศเม่ือไร น่ี มนัไม่มีใครจะตอบไดเ้ลย ตอนนีม้นัวา่กนัเอาเฉยๆ 

สตัวท์ัง้หลายย่อมกลวัตายรกัชีวิตของตนเหมือนกนัหมดทกุชนิดเลย 

ใครๆก็ไม่อยากใหใ้ครมาทาํรา้ยตน มาเบยีดเบียนตน แมต้วัของตวัเอง 

ก็ลองคิดดกู็รกัชีวิตของตวัเอง ไม่อยากใหใ้ครมาเบียดเบียนเลย อย่าวา่ 

แตต่บตีแมจ้ะดา่วา่ดว้ยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แลว้ เน่ีย เพราะฉะนัน้ผู ้

ใดไปเบียดเบียนบคุคลอื่นสตัวอ์ื่น ก็จงึช่ือวา่เป็นผูเ้อาเปรยีบบคุคลอื่น 

และสตัวอ์ื่น เห็นวา่ตนมีอาํนาจเหนือเคา้ ก็ทาํไดท้าํเอา กที็เคา้มาทาํตน 

ตนก็ปรารถนาไม่ใหเ้คา้ทาํ หาทางตอ่สู ้ ไอห้มู่นีม้นัควรคิดควรพิจารณา 

ใหรู้ใ้หเ้ห็น การตอ่สูก้นัเบยีดเบียนซึง่กนัและกนัมนัก็เป็นกรรมเป็นเวร 

ตามสนองกนัไปชาติแลว้ก็ชาติเลา่ ดงัเราจะเหน็ไดปั้จจบุนัน่ีแหละ 

ทาํไมคนจงึฆ่ากนันกัหนา มนัไม่ใชว่า่มนัฆ่ากนัโดยไม่มีเหตปัุจจยั มนั 

เหตหุนหลงัมาสมทบกบัเหตใุนปัจจบุนัดว้ย เหตใุนปัจจบุนัตา่งคนตา่ง 

ไม่มีศีลสาํรวมกายวาจา พดูกระทบกระทั่งกนัเขา้ แสดงกิรยิาหยาบคาย 
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ตอ่กนัและกนั ประกอบกบักรรมเกา่ท่ีไดท้าํมาแตก่่อนโน่น เคยไดเ้บียด 

เบียนกนัมา มนัก็มาหนนุสง่ใหมี้ความโกรธความพยาบาทขึน้อย่าง 

รุนแรง น่ีก็ไดล้งมือประหตัถป์ระหารกนั ใครดีก็ใครอยู่ ใครไม่ดีก็ตายไป 

บางทีมนัก็ลอบกดัเอาโดยเจา้ตวัไม่รูเ้ลย อนัหมู่นีม้นัไม่ใช่วา่อาศยัเหต ุ

ปัจจบุนันะ อาศยัเหตใุนอดีตที่ลว่งแลว้มา แตก่่อนผูท่ี้ถกูเคา้ฆ่าตายผู ้

นัน้ก็คงไปฆ่าเคา้มา แตก่่อนน่ะ กรรมนัน้ก็ติดสอยหอ้ยตามมา มาถึง 

ในชาตินีม้นัถึงเวลามนัใหผ้ลเวลาใดก็ดลบนัดาล ใหค้นอื่นมาฆ่าตนเอง 

ตายเสีย กเ็ป็นอยู่อย่างเนีย้ ดั่งบคุคลผูไ้ม่มีศีลน่ะ ไม่สาํรวมในศีลแลว้ 

มนัก็มีแตก่ารเบียดเบียนซึง่กนัและกนัแหละไปอยูอ่ยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ อัพยาปัชฌัง สุขังโลเก 

ปาณะ ภเูตสุ สัญญะโม ความสาํรวมในสตัวคื์อความไม่เบียดเบียน 

ซึง่กนัและกนัเป็นสขุในโลก สุขา วริาคะตา โลเก กามานัง 

สะมะตกิกะโม ความสิน้ไปแห่งราคะคือการลว่งกามเสียได ้ เป็นสขุ 

ในโลก น่ีพดูถึงความสขุท่ีพระบรมศาสดาทรงตรสัไวน้ะ ใหพิ้จารณาด ู

พระองคเ์จา้ทรงสรรเสรญิวา่บคุคลผูใ้ด ไม่เบียดเบียนบคุคลผูอ้ื่นและ 

สตัวอ์ื่นนัน้น่ะ ผูน้ัน้ย่อมเป็นสขุสบายมาก แมจ้ะไปเกิดในภพนอ้ยภพ 

ใหญ่ตอ่ไปมนักไ็ม่มีกรรมชั่วเวรชั่วติดตามสนองใหเ้ป็นทกุขต์อ่ไป เกิด 

ชาติใดก็มีอายยุืนยาวนานไปจนตลอดจนถึงอายขุยัจงึคอ่ยตาย เพราะ 

ไม่มีกรรมชั่วมาตดัรอนชีวิตในระหวา่ง  
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ใหบ้คุคลผูพ้ากเพียรพยายามละความกาํหนดัยินดีใหเ้บาบางออก

ไปจากจิตใจไดเ้ท่าไร ความไม่พวัพนัในกามคณุหรอืวา่กิเลสกาม กิเลส 

กามไดแ้ก่เรื่องผวัๆเมียๆเน่ียแหละ กามคณุทัง้ ๕ ไดแ้ก่ รูป เสียง กลิน่ 

รส เครื่องสมัผสัตา่งๆหมู่เนีย้ ผูใ้ดเอากายออกห่างเอาใจออกห่าง 

เอาวาจาออกห่างได ้ผูน้ัน้เป็นสขุในโลก พระศาสดาทรงตรสัไวน้ะ ก็เป็น 

ความจรงินะ จะไม่จรงิอย่างไรอะ้ บคุคลผูล้ะราคะความกาํหนดัยินดีได ้

โทสะก็ไม่เกิด โมหะความหลงกไ็ม่เกิด เพราะความกาํหนดัยินดีเน่ีย 

ทาํใหค้นเราหลงมวัเมาไปในทางท่ีผิดศีลผิดธรรม ทาํใหเ้กิดการแย่งชิง 

กนั โกรธกนัประหตัถป์ระหารกนั หมู่นีม้นัก็ลว้นแตเ่กิดจากราคะความ 

กาํหนดัยินดีนีท้ัง้นัน้เลย เพราะฉะนัน้สาํหรบัผูค้รองเรอืนแลว้ควร

บรรเทา ถึงละไม่ขาดหมด ก็ใหม้นับรรเทาเบาบางลง อย่าใหป้ระพฤติ 

ศีลขอ้ท่ี ๓ ก็แลว้กนั กย็งันบัวา่เป็นความดีความชอบของผูค้รองเรอืน  

แตส่าํหรบัผูเ้ป็นนกับวชแลว้ตอ้งเวน้ทัง้ทางกาย ทัง้ทางวาจาและ 

ทางจิตใจโดยประการทัง้ปวง กายกไ็ม่แสดงมายาสาไถในเชิงรกัเชิงใคร ่

การพดูจาปราศรยัอะไรก็ไม่แสดงบทมารยาสาไถ ออกไปตอ่เพศตรงกนั 

ขา้ม ภายในจติใจก็สาํรวมระวงัอย่าใหค้วามกาํหนดัครอบงาํจิตใจได ้

โดยมาพิจารณาเห็นรา่งกายทกุกระเบยีดนิว้ ลว้นแตเ่ป็นของไม่มีอะไร 

สวยงาม อาศยัหนงัหุม้ห่ออยู่เท่านัน้เองน่ะ สิ่งโสโครกจงึไม่ปรากฏ 

ออกมา ถา้สมมติุลอกหนงันีอ้อกลองดซูิ น่าดเูหรอรูปรา่งอนัเนีย้ ไม่มี 
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อะไรน่าดซูกัหน่อยเดียวเลย มนัพอน่าดอูยู่ไดอ้าศยัหนงัหุม้อยู่เท่านัน้ 

เอง แลว้ก็มีเลือดว่ิงพลา่นตามเนือ้ตามหนงัอนันีแ้หละ ทาํใหเ้กิดผิว 

พรรณเปลง่ปลั่งขึน้มา เห็นเขา้แลว้ก็ชอบใจ ที่แทส้ีของเลอืดตา่งหาก 

เลือดมนัว่ิงไปตามรา่งกายนีน้ะทาํใหมี้นํา้มีนวลขึน้มา แตท่ี่แทจ้รงิก ็

ธาตนุํา้น่ะแหละคือเลอืด เลือดแดงก็มี เลือดสเีหลอืงก็มี เลอืดขาวก็มี 

มนัซมึซาบอยู่ในรา่งกายทกุสว่นเนีย้ อย่างนีถ้า้หากวา่ผูใ้ดเป็นโรคเลือด 

จางเขา้ไปแลว้ ผิวพรรณก็ซูบซีดไม่เปลง่ปรั่งเลย กาํลงัวงัชาก็ลดนอ้ย 

ถอยเบาบางไป คนผูเ้ช่นนัน้น่ะไม่นา่ดเูลย ไม่น่าปรารถนา อย่างนีแ้หละ 

ลองพิจารณาด ูถา้ผูใ้ดมาเพ่งพิจารณารา่งกายสงัขารใหเ้ห็นตามสภาพ 

ความจรงิอย่างวา่มานี ้ 

ถา้เป็นนกับวชก็คลายความกาํหนดัยินดีออกไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้งการ 

ไม่ปรารถนามนั ผูใ้ดเห็นรา่งกายสงัขารตามความเป็นจรงิอยู่เสมอๆไป 

ผูน้ัน้ย่อมประพฤติพรหมจรรยไ์ปไดต้ลอดรอดฝ่ัง ถึงแมย้งัจะไม่บรรล ุ

มรรคผลอะไรแตค่วามรูส้กึในใจนัน้น่ะไม่ปรารถนาในรูป เสียง กลิ่น รส 

เครื่องสมัผสัเลย เพราะมองเห็นแลว้วา่ไม่มีชิน้สว่นตรงไหนท่ีวา่สวย 

งามหรอืวา่เที่ยงยั่งยืน ไม่มีเลย เป็นนกับวชตอ้งบาํรุงความรูค้วามเห็น 

ดงักลา่วไวน้่ะ ใหเ้กิดขึน้มีในใจอยูเ่สมอๆไป อย่าไปมองเห็นตามความ 

นิยมสมมติุของชาวโลก ชาวโลกผูท่ี้หมกมุ่นอยู่ดว้ยราคะตณัหามนัก ็

ตอ้งเป็นไปอย่างนัน้แหละ วา่รูปนัน้สวยงามดี รูปนีขี้ร้า้ย เสยีงนั่น 
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ไพเราะดี เสียงนีไ้ม่ไพเราะ อะไรทาํนองเนีย้ มนัก็เลือกคดัจดัสรรกนั 

ไปอย่างนัน้น่ะ ตามความนิยมสมมติุของโลก แตแ่ลว้ทัง้รูปสวยและ 

รูปไม่สวย เม่ือพดูถึงความจรงิแลว้ มนัก็มีสภาวะอนัเดียวกนั คือมนัเกิด 

ขึน้มาแลว้กแ็ปรปรวนแตกดบัทาํลายลงเหมือนกนัหมดเลย ไม่มีรูปใดท่ี 

จะสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลา ท่ีจะเท่ียงยั่งยืนอยูต่ลอดเวลา ไม่มีเลย 

น่ี  

ถา้เป็นนกับวชแลว้ จาํเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้ขา้ถึงความจรงิอยู ่

อย่างนีเ้สมอไป อย่าพิจารณาเห็นวา่เป็นของสวยของงามอย่างนัน้ มนั 

เป็นการยั่วใหเ้กิดราคะตณัหา มนัไม่เหมาะสมกบัเพศสมณะ มนัเป็น 

คฤหสัถม์นัจงึเหมาะสมแบบนัน้น่ะ เม่ือกาํหนดัยินดีมาก็แสวงหามนัไป 

ไม่มีวินยัหา้ม ถา้เป็นนกับวชน่ี มีวินยัหา้มเลย แมแ้ตคิ่ดในใจก็ปรบั 

อาบติัได ้ เช่นไปคิดสรรเสรญิรูปรา่งของเพศตรงกนัขา้มวา่ตัง้แตบ่ัน้เอว 

ขึน้ไปนั่น วา่ตรงนัน้สวยตรงนีง้ามอะไรตอ่อะไรขึน้มา เกิดความกาํหนดั 

ยินดีขึน้ ปรบัอาบติัตรงที่ใจ ตัง้แตบ่ัน้เอวลงไปปรบัอาบติัทกุคน มนัเป็น 

อย่างนัน้นะ อย่าไปเขา้ใจวา่อาบติัทางใจไม่มี มีอยู ่เพราะฉะนัน้เราตอ้ง 

รูต้อ้งเขา้ใจความเป็นนกับวชของตน  

ผูเ้ป็นคฤหสัถก์็เหมือนกนั มนัตอ้งนกึวา่เราเป็นบรษัิทของพระ 

พทุธเจา้ เราเป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้ เราตอ้งปฏิบติัตามวินยัท่ีพระ 
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พทุธเจา้ทรงบญัญติัไวน้ัน้อย่างเครง่ครดั เราจงึจะพน้จากนรกอบายภมิู 

น่ีก็ตอ้งสอนตนเขา้ไปอย่างนี ้ เป็นคฤหสัถก์็ดี ไม่ใชว่า่เป็นคฤหสัถแ์ลว้ 

จะทาํอะไรก็ทาํได ้ ไม่เหมือนนกับวช ไม่ใช่อย่างนัน้นิ มนัตอ้งเลอืกทาํ 

เพราะวา่ของในโลกนีน้่ะลองสงัเกตดมีูทัง้ของดีมีทัง้ของเลว นั่น ไม่ใช่ 

วา่ดีทัง้หมด ไม่ใชว่า่เลวทัง้หมด ปนเปกนัอยู่นัน้เลยทัง้สองอย่างเนีย้ 

ทีนีฉ้นัใดก็อย่างนัน้แหละ ความประพฤติของคนเราน่ีมนัมีใจเป็น 

ประธาน คราวใดใจเป็นอกศุล มนัก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปใน 

ทางเบียดเบยีนบคุคลอื่นและสตัวอ์ื่น น่ีเรยีกวา่จิตเป็นอกศุล น่ีมนัเป็น 

อย่างนัน้ คราวใดจิตเป็นกศุลเป่ียมไปดว้ยเมตตากรุณา มนักแ็สดง 

ออกซึง่ความช่วยเหลือเกือ้กลูแก่บคุคลอื่นและสตัวอ์ื่น ไม่เบยีดเบยีน 

นั่น มนัเป็นอย่างนี ้ 

ไอชี้วิตของคนเราเน่ียนะ คือวา่พดูถึงดวงจิตโดยตรงมนัมีทัง้ดีมีทัง้ 

ชั่วอยู ่ ในดวงจิตอนัเนีย้ ดงันัน้นะ่พระศาสดาจงึไดท้รงสอนใหภ้าวนา 

คดัเลือกอารมณข์องจิตเน่ีย อนัใดท่ีเป็นความคิดความเห็นไปในทาง 

บาปอกศุลแลว้ กาํหนดละทิง้ไปเลย ไม่คิดไม่ปรุงแตง่มนัตอ่ไป 

หรอืวา่ความคิดอนัใดมนัเป็นไปเพ่ือความรกัความใครค่วามโกรธความ 

พยาบาทตา่งๆหมู่นีน้ะ เป็นความคิดท่ีเป็นอกศุล เราตอ้งพยายาม 

กาํหนดใจละเรื่อยไปแลว้กไ็ม่สรา้งมนัขึน้มาตอ่ไปอกี ความคิดอนัใดซึง่ 

ประกอบไปดว้ยเมตตากรุณา คิดช่วยเหลือเกือ้กลูผูอ้ื่นดว้ยใหพ้น้จาก 
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ทกุขจ์ากภยัในสงสาร ไม่คิดลา้งผลาญเบียดเบียนใคร ไออ้ยา่งเนีย้เป็น 

ความคิดท่ีเป็นกศุล เราคิดอีกอย่างนงึ เป็นความดาํรท่ีิวา่ทาํไฉนหนอ 

เราถึงจะพน้จากอาํนาจแห่งกามตณัหาอนันีไ้ปได ้ ทาํไฉนหนอเราจงึจะ 

พน้จากรูปตณัหาตา่งๆหมู่เนีย้ เราดาํรเิขา้ไปเพราะรูปกายอนัเนีย้เป็น 

ของไม่เท่ียง ถา้จติยงัผกูพนัมนัอยูต่ราบใดแลว้มนัก็เป็นทกุขอ์ยู่อย่างนี ้

แหละ  

อย่างปัจจบุนันีเ้อง เขา้มาอาศยัอยู่ในของไม่เที่ยงน่ะ มนัก็เป็น 

ทกุขท์นทรมานอยู่อย่างนีแ้หละ ตอ้งไดเ้ลีย้งตอ้งไดป้รนเปรอมนั ถึงจะ 

เลีย้งหรอืปรนเปรอมนั มนักย็งัไม่เที่ยงอยู่อย่างนัน้แหละ มนัยงัแปร 

ปรวนไปอยู่ ดงันัน้น่ะมนัจงึไดเ้ป็นทกุขน์่ะจิตดวงเนีย้ ก็มาอาศยัอยู่ใน 

ของไม่เท่ียง น่ีแหละตอ้งเพ่งพิจารณาดรููปกายอนันี ้ใหจ้นเกิดนิพพิททา 

ความเบื่อหน่าย บคุคลผูท่ี้ขาดความเช่ือความเลื่อมใสในธรรมะคาํสอน 

ของพระพทุธเจา้ ไม่ควบคมุจิตใจ ไม่ทาํความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะ 

ไปยินดีอยู่ในทางอธรรม สิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างนีน้ะ มนักข็าดจากกศุล 

คณุงามความดีซิบอ่น่ี เหมือนอยา่งสายวา่วมนัขาดนั่นแหละ เม่ือสาย 

มนัอยู่ขา้งลา่งมนัขาดแลว้ มนัก็ไม่มีอะไรจะมาดงึวา่วนัน้ไวไ้ด ้ สดุแลว้ 

แตล่มมนัจะพดัอย่างไหนทางใดมนัก็ไปทางนัน้หละวา่วแหละ ไอจ้ิตใจ 

คนเรามนัก็เป็นเชน่นัน้แหละ ถา้หากวา่ไม่ฝึกใหเ้กิดความรูค้วามฉลาด 

ขึน้ ไม่สามารถจะสอนตนไดอ้ย่างนีน้ะ ชีวิตนีม้นัก็ขาดจากความสขุ 
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ความเจรญิ ขาดจากปัญญาญาณความรูย้ิ่งเห็นจรงิในธรรมของจรงิที่ 

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ 

เราเกิดมาพบศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้กจ็รงิอยู ่ แตว่า่ 

คนบางคนบางพวกน่ะไม่พอใจไม่เลื่อมใส หากแตว่า่ปฏิญาณตนถึง 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งอยู่นั่นละนะ แตเ่ม่ือจะนอ้มธรรมะ 

คาํสอนเขา้มาสูจ่ติใจจรงิไม่เอา ไม่สู ้ อย่างนัน้แหละ เม่ือเป็นเช่นนีแ้ลว้ 

ชีวิตมนัก็ย่อมมวัหมองอยู่ดว้ยอปุกิเลส กิเลสมนัก็ย่อมครอบงาํเอา 

มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้น่ะ พทุธบรษัิทอย่าพากนัประมาท 

เพราะชีวิตนีเ้ป็นของไม่เท่ียง ความตายเป็นของแน่นอน เราจะอยู่โลกนี ้

ไปไม่นานเด๋ียวเดียวก็ตายกนั รา่งกายนีก้ต็อ้งกองอยู่พืน้แผน่ดินนี ้

ดวงจิตก็ไปตามยถากรรม สดุแลว้แตใ่ครทาํดีทาํชั่วไวอ้ย่างไร กรรมดี 

กรรมชั่วมนัก็นาํจิตดวงนีไ้ป  

ทีม่า: https://youtu.be/ynpVHuJS_Fw 

  

https://youtu.be/ynpVHuJS_Fw
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ดับไฟเผาวิญญาณ 

 อา้วพากนัตัง้ใจบดันีน้ะ จะพดูธรรมะใหฟั้ง เรามาอยู่รวมกนั 

ในวดัวาอารามก็จาํเป็นตอ้งพดูธรรมะสูก่นัฟัง ใหธ้รรมะมนัซมึซาบเขา้ 

สูจ่ิตใจ ผูใ้ดมีธรรมะซมึซาบเขา้สูจ่ิตใจแลว้ ผูน้ัน้ก็ไดค้วามสงบความ 

เย็นใจ ผูใ้ดไม่มีธรรมะซมึซาบเขา้สูใ่จ กิเลสมนัก็เผาเอาเดือดรอ้น 

อยู่ไม่เป็นสขุ รอ้นอะไรจะเท่ารอ้นกิเลสตณัหา รอ้นกิเลสตณัหาน่ีมนัพา 

ไปสูท่กุข ์ พาไปตกนรก พาเป็นเปรต พาเป็นอสรุกาย พาไป 

กาํเนิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน รอ้นแดดน่ีเอารม่มากัน้กย็งัสบายไป รอ้น 

กิเลสตณัหาน่ีถา้บคุคลมีธรรมะเขา้ไปสูจ่ิตใจแลว้ มนัก็เย็นลงได ้ 

ธรรมะน่ีเหมือนกบันํา้ กิเลสเหมือนกบัไฟ ทีนีไ้ฟลกุขึน้มาเราเอา 

นํา้ไปดบัลง เชน่อย่างวา่ความโกรธเกิดขึน้มา เราเจรญิเมตตาขึน้มา 

แทน เม่ือความปรารถนาท่ีจะใหส้ตัวท์ัง้หลายเป็นสขุถว้นหนา้เกิดขึน้ 

ในจิตใจแลว้ ความโกรธมนักบ็รรเทาเบาบางลงไปอย่างนีน้ะ เพราะ 

ฉะนัน้ธรรมะนีม้นัวา่เหมือนกบันํา้ กิเลสเหมือนกบัไฟ ความโลภก ็

เหมือนกนั เม่ือมนัโลภเขา้มาแลว้จิตใจก็รอ้น เพราะมนัอยากหลายๆ 

เม่ือมนัอยากไดแ้ลว้ไม่ไดส้มหวงัก็ยิ่งเดือดรอ้นใหญ่ น่ีเป็นเหตใุหท้าํ 

ทจุรติไปตา่งๆนานา นอกศีลนอกธรรม นอกธรรมนอกวินยัออกไป 
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ก็เพราะความอยากไดอ้ะไรตอ่อะไร ไม่มีที่สิน้สดุเน่ียแหละ ก็พากนั 

เขา้ใจ  

แมเ้ป็นคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืนกเ็หมือนกนั เม่ือปลอ่ยใหค้วามโลภ 

ครอบงาํจิตใจมากๆแลว้ ความอยากมนัก็ท่วมทน้จิตใจทาํใหใ้จนัน้ 

ใหก้ายทาํใหว้าจาพดู ตวัเองหาในสิ่งท่ีตอ้งการปรารถนา เม่ือมนัแสวง 

หาเอาโดยทางสจุรติไม่ไดแ้ลว้ มนัก็แสวงหาไปในทางทจุรติเพราะ 

ความอยากอนันัน้มนับงัคบัจิตใจ ไม่ใหก้ลวับาปกลวักรรมเวรอะไรเลย 

อย่างนีแ้หละฤทธ์ิเดชของกิเลสใหพ้ากนัเห็นโทษของมนั อย่าไปสะสม 

ใหม้นัมากเกินขอบเขต  

ผูไ้ม่โลภก็หมายความวา่ยินดีในสมบติัที่ตนแสวงหามาได ้ ดว้ย 

ความหมั่น ความขยนั ไดม้ากไดน้อ้ยเท่าไรก็ยินดีบรโิภคใชส้อยอยู ่

เท่านัน้ แมค้นอื่นจะมีมากกวา่ตนก็ไม่ทะเยอทยานอยากไดข้องเขามา 

เป็นของเรา หา้มจิตของตนใหไ้ด ้ โดยท่ีเช่ือกรรมเช่ือผลของกรรม 

เม่ือตนทาํความดีมาแตก่่อนนอ้ยไป มาชาตินีม้นักใ็หผ้ลตามนอ้ย เคา้ 

ทาํความดีมาแตก่่อนมาก เช่นเคา้ใหท้านมาแตก่่อนมากกวา่เราอย่าง 

นีน้ะ ผลมนัมาอาํนวยใหช้าตินี ้ เคา้ก็รวยมั่งมีศรสีขุไดอ้ย่างง่ายดาย 

เพราะผลบญุแตก่่อนนัน้มนัตามมาอาํนวยผลให ้ 
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เม่ือบคุคลมารูแ้จง้อย่างนีแ้ลว้มนักบ็รรเทาความโลภลงได ้ ก็ยินดี 

ในปัจจยัท่ีเจา้ของหามาได ้มีนอ้ยก็ใชจ้่ายตามนอ้ย มีมากก็ใชจ้่ายตาม 

มาก ทาํไดอ้ยา่งนีม้นัก็สบายใจดี น่ีเรยีกวา่เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

นะ ทรงสอนใหพ้ทุธบรษัิทปฏิบติัธรรมอย่างนี ้นอ้มเอาสปัปรุสิธรรมเขา้ 

ไวใ้นใจ คือวา่ยินดีตามมีตามไดเ้น่ียนะ ท่านเรยีกวา่ สัปปรุิสธรรม 

นอ้มเอาธรรมเหลา่นีเ้ขา้มาในใจ มนัก็บรรเทาเสียซึง่ความโลภ ความ 

ทะเยอทยานตา่งๆลงได ้ ก็ใหพ้ากนัเขา้ใจ ตอ้งบาํเพ็ญธรรมะอย่างนี ้

ใหเ้กิดขึน้ในใจ  

ไม่วา่นกับวชหรอืคฤหสัถ ์ อนัธรรมะน่ีตา่งคนตอ้งปฏิบติัเหมือนกนั 

หมด ไม่ใช่วา่ปฏิบติัแตน่กับวช คฤหสัถไ์ม่จาํเป็น ตอ้งเป็นผูค้รองเรอืน 

ตอ้งแสวงหาอะไรตอ่อะไรมากมาย นั่นแหละคฤหสัถ ์ นั่นแหละยิ่งตอ้ง 

การมีคณุธรรมเหลา่นีไ้วใ้นใจ มนัจงึไม่เดือดรอ้นใจมาก เม่ือเห็นคน 

อื่นมีมากกวา่ตนก็ไม่เดือดรอ้น พอนกึถึงวาสนานาบญุของตนกบัของ 

เขา เทียบกนัของเขาสงูกวา่เรา เรานัน้มวัเมาประมาทในชาติก่อน 

ไม่ไดท้าํความดีไวม้าก ก็เม่ือความดีมนัอาํนวยผลใหเ้ท่านี ้เราก็ยินดีเท่า 

นีไ้ปก่อน แตช่าตินีเ้ราพยายามทาํความดีใหม้ากขึน้ไป ใหเ้ต็มความ 

สามารถ พยายามฝึกกายวาจาใจของตนใหต้รงตอ่คาํสอนของพระพทุธ 

เจา้ใหไ้ด ้ ถา้ฝึกใหต้รงตามคาํสอนไดแ้ลว้ บคุคลไดช่ื้อวา่ไม่ทาํบาป 

ทาํแตบ่ญุกศุล ทาํแตค่วามดีใหส้าํเรจ็เป็นประโยชนต์นและผูอ้ื่น  
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ดงันัน้แหละการมีคณุธรรมอยู่ในใจน่ีนะ จงึเช่ือวา่เหมือนเรามี 

สมบติัอนัลํา้คา่ไวใ้นตน ท่านวา่ทรพัยภ์ายใน ทรพัยภ์ายในน่ีตกนํา้ 

ก็ไม่ไหล ตกไฟก็ไม่ไหม ้ โจรลกัเอาไปก็ไม่ได ้ ติดสอยหอ้ยตามบคุคล 

ไปทกุแห่งทกุหน เช่นศีลอย่างนีน้ะ ผูใ้ดรกัษากายวาจาใหบ้รสิทุธ์ิ 

ปราศจากโทษที่พระพทุธเจา้บญัญติัหา้มไวน้ัน้ และอย่างนีม้นักเ็ป็นศีล 

สมบติัติดตวัไปทกุแห่งทกุหนเลย ปอ้งกนัอบายภมิูทัง้ ๔ ตายแลว้ไม่ให ้

ไปตกนรกเป็นตน้ น่ีคนมีศีลสมบติัอยู่ในตนนะ มีศรทัธาสมบติัอยู่ในตน 

เราเช่ือกรรมเช่ือผลของกรรม ไม่เช่ือปรมัปรา ไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว 

ที่เลา่ลือตา่งๆนานากนัมานัน้ซึง่พิสจูนค์วามจรงิไม่ไดเ้ลย แตก่็เช่ือไป 

อย่างงมงาย อย่างนีผู้เ้ป็นบรษัิทของพระพทุธเจา้ ไม่ควรจะงมงาย 

อย่างนัน้ พระองคเ์จา้สอนใหเ้ราเช่ือตอ่การกระทาํของเราเอง แตใ่น 

ภาษาบาล ี ท่านเรยีกวา่กรรม ถา้วา่เรยีกเป็นภาษาไทยเราตรงๆก ็

เรยีกวา่ การงานท่ีบคุคลจะพงึทาํ แตบ่คุคลไปจบัการงานอนัมีโทษลง 

ไป มนัก็เป็นบาปอกศุลเหลา่นีน้ะ ไดช่ื้อวา่เป็นผูท้าํบาปอกศุล เช่นชาว 

ประมงอย่างนีน้ะ ไปจบัอาชีพอนันัน้ไดแ้ตล่ะวนัก็ไปเท่ียวจบัแตส่ตัว ์

สงัหารชีวิตของสตัวไ์ม่เวน้แตล่ะวนัอย่างนี ้ ก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้กายกรรม 

อนัเศรา้หมองขุน่มวัอยู่ไดบ้าปไดโ้ทษ แลว้เช่นนีจ้ะไปโทษใครอยา่งนี ้

นะ จะไปโทษผีสางนางไมว้า่มาทาํใหต้นเป็นทกุขเ์ดือดรอ้นอะไร อย่างนี ้

มนัไม่สาวหาตน้ตอของการกระทาํของตนเองคนเรา ไปเช่ือแตส่ิ่ง 
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ปรมัปราภายนอกโนน้ บางทีตวัไปเบียดเบียนสตัวน์ั่นน่ะไปทาํลายชีวิต 

สตัวไ์ม่รูว้า่ก่ีรอ้ยก่ีพนัตวั ยงัไม่นกึเลยวา่กรรมนัน้ตามสนองตนนั่น 

แหละ คนเราเขา้ใจผิดไป นกึวา่ตนทาํอย่างนัน้แลว้เบียดเบยีนสตัว ์

ถึงขนาดนัน้แลว้ จะไม่มีกรรมชั่วอะไรตามสนอง เกิดไปชาติใดตนก็จะมี 

ความสขุความเจรญิไป ถา้เผ่ือวา่กรรมชั่วมนัตามสนองใหเ้ป็นทกุข ์

เดือดรอ้นก็เอาแลว้ทีนี ้ หาที่พึ่งทางใจไม่ไดเ้ลย เพราะฉะนัน้ก็จงึไดว่ิ้ง 

หาหมอดหูมอเดาไป จงึไดใ้หญ้าติพ่ีนอ้งไปบวงสรวงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่งๆ 

ที่สมมติุกนัขึน้ ยกหิง้ยกหอขึน้ ไปศาลพระภมิูอะไรอย่างนีน้ะ นั่นแหละ 

คนไม่พิสจูนด์กูารกระทาํของตวัเองแลว้ มนัก็เป็นเชน่นัน้แหละ ขอให ้

เขา้ใจ  

ถา้ผูใ้ดมาพิสจูนด์กูารกระทาํของตนแลว้ เม่ือรูว้า่ตนไม่ไดท้าํชั่ว 

เวน้แลว้ ตนเวน้กรรมชั่วทัง้ปวงแลว้อย่างนีน้ะ มนัก็ไดค้วามอุ่นใจน่ะ 

เอาหละ กรรมชั่วไม่มีอยู่ในอยู่ในจิตใจของเราแลว้ ไอท้ี่เราลุม่หลง 

ทาํมาแตก่่อน เราก็อธิษฐานใจละมนัแลว้ เราไม่ทาํอีกตอ่ไป ผูใ้ด 

อธิษฐานใจมั่นลงไป อย่างนีล้ะก็ไดค้วามอุ่นใจ ไม่เดือดรอ้นใจ เม่ือนกึ 

ถึงความตายมาอย่างนี ้ เม่ือตนตายแลว้จะไปเสวยทกุขห์รอืเสวยสขุ 

หนอ มนัไม่ไดร้าํพงึนะบดันี ้ อย่างนัน้เพราะวา่ตัง้แตมี่ชีวิตอยู่เน่ีย 

มนัชาํระกายวาจาใจของตนใหบ้รสิทุธ์ิจากบาปจากโทษ อยู่ไดเ้ห็นชดั 
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ดว้ยปัญญาตาใจของตนเองอยู่เช่นนีน้ะ มนัก็พยากรณต์วัเองไดเ้ลยวา่ 

ตายแลว้เราไม่ไปสูท่คุติแน่นอน มีสคุติเป็นที่ไป  

เม่ือโลกพยากรณต์วัเองไดเ้ช่นนัน้จงึไม่เดือดรอ้น คนน่ะ เม่ือเห็น 

กายวาจาใจของตนบรสิทุธ์ิจากบาปจากโทษอยูอ่ย่างนีน้ะ เหมือนอยา่ง 

คนเราธรรมดาเน่ีย ไม่ไดท้าํผิดกฏหมายอะไรอย่างนี ้ เขา้ไปหาเจา้นาย 

หาตาํรวจทหารก็ไม่ตอ้งกลวั ไม่กลวัอะไรเลย เพราะวา่ไปหาเขา เขาก ็

ไม่จบั เพราะตนไม่ไดท้าํผิดกฏหมายอะไรเลย แตถ่า้คนไปทาํผิด 

กฏหมายเขา้แลว้ จะเขา้ไปหาเจา้หานาย กลวัแลว้ กลวัเคา้จะจบัตนไป 

ฟ้องรอ้งขึน้โรงขึน้ศาลติดคกุติดตาราง อนันีฉ้นัใดก็เหมือนกนันั่นแหละ 

คนเราถา้มีบาปเครื่องเศรา้หมองวา่อย่างนี ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็มานกึ 

ถึงเผ่ือวา่ตนตาย ไปไหนจะยงัไงหนอ ตนทาํบาปมา บาปนีจ้ะนาํตน 

ไปสูท่กุขใ์นนรกอบายภมิูหรอืไงนอ้ มนัวิตกวิจารไปแลว้น่ี พอวิตกวิจาร 

ไปเท่าใดก็ยิ่งสะดุง้หวาดกลวัตอ่กรรมชั่วเหลา่นัน้ มนัจะตามสนองให ้

เป็นทกุข ์ เน่ียแหละบคุคลผูท้าํบาปมาแลว้ไม่รูส้กึตวันะ ไม่ตัง้ใจละ 

เวน้น่ะ เวลาเจบ็หนกัก็มานกึเสยีใจในภายหลงั แหม เราน่ีมวัแตท่าํบาป 

อย่างโนน้อย่างนี ้ เราคงจะไม่พน้จากทกุขใ์นวฏัสงสารนีแ้ลว้ ใหคิ้ดด ู

คนเรา เราเป็นชาวพทุธเราก็ตอ้งเช่ือบญุเช่ือบาปน่ีแหละ เป็นอย่างนัน้  
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ดงันัน้ถา้ผูใ้ดแน่นอนแหละ ทกุคนเกิดมาเม่ือยงัไม่รูค้าํสอนของ 

พระพทุธเจา้น่ี มนัก็ตอ้งหลงใหลทาํบาปบา้ง มากบา้งนอ้ยบา้ง อย่างนี ้

แตว่า่บาปท่ีทาํนีเ้ป็นลหุกรรมเป็นกรรมเบา ไม่หนกั ไม่ใช่อนนัตรยิ 

กรรม ครุกรรม กรรมหนกัไดแ้ก่อนนัตรยิกรรม เช่นฆ่ามารดาบิดา 

เป็นตน้ ดงัที่เคยพดูมา ดงันัน้แลบคุคลท่ีทาํความดียงัไงๆก็พน้จาก 

ผลแห่งกรรมอนัหนกันัน้ไม่ไดเ้ลย ตายแลว้ก็ไป ตอ้งตกอเวจีมหานรก 

แน่นอน ทีนีบ้าปกรรมนอกนัน้น่ะ มนัเป็นลหกุรรม กรรมเบา กรรมเบาน่ี 

เม่ือบคุคลรูส้กึตวัแลว้ เห็นโทษแห่งการทาํชั่วอย่างวา่นัน้แลว้ อธิษฐาน 

ใจละเวน้เลย ตอ่นีไ้ปขา้พเจา้จะไม่ทาํอีกแลว้ อยา่งนีน้ะ อธิษฐาน 

ใจเสมอๆ ไหวพ้ระภาวนา อธิษฐานใจเสมอไป บดันีเ้ม่ือจิตเราไม่ 

ชอบบาปกรรมเหลา่นัน้แลว้ อธิษฐานใจละอยูท่กุวนั บาปกรรมนัน้ก ็

หมดไปๆเท่านัน้เอง เพราะมนัไม่หนกัหนา เม่ือบคุคลเห็นโทษของมนั 

เม่ือใดแลว้ รูต้วัแลว้ อธิษฐานใจแลว้ มนัก็ดบัไป เหมือนอย่างกองไฟ 

เลก็อย่างนีน่้ะ เราเอานํา้พอประมาณเขา้ไปดบัมนัก็ดบัได ้ ถา้ไฟมนั 

ลกุโพรงกองใหญ่ๆขึน้มาแลว้ แมจ้ะเอานํา้มากเท่าไรไปดบัมนัก็ยากท่ี 

จะดบัลงได ้ มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ มนัก็ไหมว้ตัถท่ีุมนัไหมอ้ยู่นัน้ใหเ้ป็น 

เถา้เป็นถ่านลงไป หมดเชือ้เม่ือไรมนัจงึดบัไปเม่ือนัน้ไป อนันีฉ้นัใดก ็

เหมือนกนับคุคลผูท้าํกรรมชั่วอย่างหนกัลงไปแลว้ แมจ้ะอธิษฐานละ 

ยงัไงมนัก็ไม่พน้ มนัก็ตามใหผ้ลจนไดอ้ย่างนัน้แหละ มนัใหผ้ลไป 
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ทนทกุขท์รมานไปนานแสนนาน เม่ือมนัหมดเหตแุห่งกรรมชั่วนัน้แลว้ 

น่ะ มนัถึงพน้จากทกุขเ์หลา่นัน้มา น่ีมนัเป็นอย่างนี ้ 

กรรมมนัมี ๒ อย่างอย่างนี ้ ลหุกรรม (กรรมเบา) ครุกรรม 

(กรรมหนกั) เม่ือผูใ้ดมาพิจารณาเห็นวา่ตนไม่ไดท้าํครุกรรมคือกรรม 

หนกัเช่นฆ่าพ่อฆา่แม่เป็นตน้ อนันีเ้คยพดูบอ่ยๆนั่นน่ะ ตนไดท้าํแต ่

กรรมเบา บดันีต้นรูเ้ห็นโทษของกรรมเหลา่นัน้แลว้ ถึงจะเบาหรอืหนกั 

ก็ตาม เห็นโทษ อธิษฐานใจละเวน้ลงไป นั่น อย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็น 

ผูมี้คณุธรรมอยู่ในใจคือมีเมตตาธรรม กรุณาธรรม โดยเฉพาะเมตตาตน 

ของตนเองน่ีนะ ปรารถนาจะใหต้นเป็นสขุก่อนคนอื่นทัง้หมดเลย ถา้ตน 

ไม่เป็นสขุแลว้จะปรารถนาใหผู้อ้ื่นเป็นสขุ มนัไม่ไดห้รอก มนัเป็นไป 

ไม่ได ้เม่ือตนมีความสขุกายสบายใจ อยู่ดว้ยบญุดว้ยกศุลดว้ยคณุธรรม 

ดงักลา่วมานั่นแหละ แคน่ัน้แหละ เราถึงนกึอธิษฐานขอใหส้ตัวท์ัง้หลาย 

เป็นสขุทั่วหนา้กนั อย่างนัน้ก็ไม่เสียหายอะไร มีผลดี ดงันัน้คาํวา่เมตตา 

เราเมตตาตนก่อนอื่นทัง้หมดเลย  

ทาํอย่างไรตนถึงจะมีความสขุได ้ ทีนีก้็ตนก็ทาํแตค่วามดีลงไป 

เพราะความดีคือบญุกศุลเท่านัน้ที่จะอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุได ้ นอกจาก 

บญุกศุลแลว้ไม่มีอะไรท่ีจะมาอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุ เราตอ้งพิจารณาให ้

เห็นแจง้ชดัดว้ยตนเองอย่างนี ้ ลองคิดดอูนัใดที่มาอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุ 
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ได ้ เงินทองหรอื แกว้แหวนหรอื สรอ้ยหสูรอ้ยคอหรอื ตุม้หหูรอื 

แหวนเพชรหรอื อาํนวยผลใหเ้ป็นสขุน่ะ ไม่เลย ไอข้องประดบัทัง้หลาย 

เหลา่นีน้ะมนัจะไม่อาํนวยความสขุใหจ้ิตใจ มนัยงัอาํนวยความทกุขใ์ห ้

ดว้ยซํา้ กลวัโจรขโมยมนัจะมายือ้แย่งเอาไป มนัจะมาจีเ้อา มนัจะมา 

ทบุมาตีเอา น่ี กส็ะดุง้อยูเ่รื่อย ผูใ้ดมีเครื่องประดบัมีคา่ติดตวัอยู่อยา่ง 

นัน้น่ะ ไม่ใช่วา่มนัอาํนวยความสขุใหเ้ม่ือไหรน่ะ นั่นแหละ ทีนีเ้ราก็รูก้นั 

แลว้วา่เงินทองขา้วของ มนัอาํนวยความสขุใหช้ั่วคราว แตส่ว่นมาก 

อาํนวยความทกุขใ์ห ้ ทกุขอ์ย่างไรละ่ ก็ทกุขใ์นการแสวงหานั่นแหละ 

โหย การแสวงหาน่ีแสนยากแสนลาํบาก มนษุยโ์ลกอนันีน้ะ กวา่จะได ้

เงินทองขา้วของมาแตล่ะอย่างๆตอ้งอาบเหง่ือตา่งนํา้ ไม่คอ่ยไดพ้กัได ้

ผ่อนเท่าไหรแ่ลว้ น่ี เม่ือเวลาแสวงหาอยู่ก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้น เม่ือไดม้า 

แลว้เป็นทกุขเ์พราะการรกัษาอย่างนีน้ะ ถา้ไม่รกัษามนัก็หายจรงิๆนะ 

อา้ว เวลาจะพลดัพรากจากมนัก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นแลว้ หรอืเวลามนั 

สญูหายไปพลดัพรากจากไป ตนก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นแลว้ น่ีแหละ จงึวา่ 

คิดดใูหร้อบคอบซิวา่ สิ่งตา่งเหลา่นีม้นัไม่ใช่จะอาํนวยความสขุใหเ้ราได ้

ยั่งยืนสบืตอ่ไป เป็นสขุสบายไปชั่วครัง้ชั่วคราวเท่านัน้เอง เม่ือละโลกนี ้

ไปแลว้ก็เอาติดตวัไปไม่ไดเ้ลย เวน้เสียแตส่ิ่งใดที่ตนไดใ้หท้านฝากฝังไว ้

ในพทุธศาสนานี ้ สมบติัเหลา่นัน้แหละก็จะเกิดเป็นบญุเป็นกศุลขึน้ 

บญุกศุลกระนัน้กจ็ะเป็นอนคุามี ติดสอยหอ้ยตามไปทกุแห่งทกุหน  
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พรอ้มทัง้คณุธรรมเช่น หริิโอตตัปปธรรม ความละอายตอ่ 

ความชั่ว ความละอายตอ่การท่ีจะตอ้งกระทาํชั่วในท่ีลบัก็ตาม ในท่ีแจง้ 

ก็ตาม เม่ือมีความละอายแก่ใจอยู่มนัทาํไม่ไดค้วามชั่วนัน้น่ะ ถา้ขาด 

ความละอายแก่ใจอย่างวา่นัน้แลว้มนัทาํชั่วไดเ้ลย ถา้ทาํท่ีแจง้ไม่ไดก้ ็

ทาํที่ลบั มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้แหละใหพ้งึบาํเพ็ญคณุธรรม 

เหลา่นีใ้หเ้กิดมีในใจของเราทกุคน ตัง้ความละอายแก่ใจในการกระทาํ 

ความชั่วไว ้ นกึเสียวา่เราเป็นมนษุยเ์น่ีย นบัวา่มีคณุธรรมอนัสงูพอ 

สมควรทีเดียวในโลกนีน้ะ มีเกียรติมีศกัดิศ์รอีนัสงูสง่ สมควรแลว้หรอืท่ี 

เราจะไปทาํกรรมชั่วท่ีพระพทุธเจา้ ทรงบญัญติัหา้มไวน้ัน้น่ะ ก็ถามตน 

สอนตนเขา้ไปอยา่งนีน้ะ เม่ือมนัระลกึเขา้ไปอย่างนีม้นัก็มองเห็นตนนัน้ 

มีศกัดิศ์ร ี มนุสโส แปลวา่ผูมี้ใจอนัสงูอยู่ดว้ยคณุธรรมคือเมตตากรุณา 

น่ี มนัเป็นอย่างนัน้นะ ช่ือของมนสุโสน่ีนะ บดันีเ้รามีคณุธรรมเหลา่ 

นัน้ในใจหรอืยงั สมกบัช่ือแลว้หรอืยงั ตรวจดกูายวาจาใจของตนใหไ้ด ้

เป็นอย่างนัน้ เม่ือเรามีหิรโิอตตปัปธรรมอยูอ่ย่างวา่นัน้แลว้ มนัก็ไม่ทาํ 

ความชั่วแลว้คนเรา หาทางหลีกเลี่ยงจากธรรมอนัชั่วชา้ลามกตา่งๆ  

ถา้มีขันตธิรรมอยู่ในใจ ความอดทนนีน้บัวา่เป็นยอดแห่ง 

อานิสงสค์วามดีทัง้หลาย พระพทุธเจา้แสดงไวน้ะ ทาํไมจงึวา่เป็นยอด 

ก็บรรดาความชั่วทัง้หลายท่ีบคุคลจะเวน้ได ้ ก็เพราะอดทนน่ีแหละ 

เม่ือตนยงัเวน้มนัไม่ไดโ้ดยเด็ดขาดนะ มนัเกิดขึน้มาในใจเวลาใดอย่างนี ้
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ถา้ตนไม่อดไม่ทน มนัก็ใชก้ายทาํใชว้าจาพดูไปทนัทีเลย พดูความชั่ว 

ทาํชั่วไปทนัทีอย่างนัน้ ถา้ผูใ้ดมีความอดทนอยู ่ ในใจเม่ือรูว้า่ความชั่ว 

มนัเกิดขึน้ในใจเราก็อดกลัน้ไวอ้ยู่ในใจนั่นไม่แสดงออกมา ทางกาย 

ทางวาจา เม่ืออดทนได ้ กิเลสมนัก็ไม่มีกาํลงักลา้ มนัก็ออ่นกาํลงัลง 

เม่ือนัน้ใหใ้ชปั้ญญาพิจารณา เออ เรือ่งนีม้นัชั่ว ใครคนหนึ่งหยิบยก 

เอามาให ้ แตเ่ราไม่รบัเอา เราไม่เอา ขึน้ช่ือวา่ความชั่วเราเกลียด 

เพราะมนัอาํนวยผลใหเ้ป็นทกุข ์ เม่ือจิตอดทนไดแ้ลว้อย่างนีย้บัยัง้จิตได ้

แลว้ มนัก็พิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วเหลา่นัน้ ถา้หากวา่บคุคล 

ขาดความอดทนแลว้ มนัก็ไปตอบโตก้บัคนท่ีนาํความชั่วมาใหต้นนั่น 

แหละ ไปตอบโตเ้อาเลย มนัเป็นอยา่งนัน้ทีนี ้ตา่งคนตา่งก็เลยกลายเป็น 

คนชั่วเหมือนกนัเลย ไม่มีใครเป็นคนดีเลยทัง้สองฝ่ายนะน่ีมน้ตอ้งให ้

เขา้ใจ ถา้ผูใ้ดนัน้เคา้หยิบยกเอาความชั่วมาให ้ เช่นคาํดา่คาํแช่งคาํ 

เสียดสีคาํดถูกูดหูม่ินอะไรตา่งๆนานาหมู่นีน้ะ เราไม่เอาซะแลว้ เราไม่ 

ยดึถือเอาไวเ้ลย ก็มนักระทบมาทีไรก็อดกลัน้ ไม่ปลอ่ยใหใ้จมนัวูว่ามไป 

นั่นแหละ พออดกลัน้ไดแ้ลว้ หยดุยัง้อารมณห์รอืกิเลสลงไดแ้ลว้ก ็

กาํหนดใจละมนั ไม่ถือมั่นเอาไว ้ แลว้ก็นกึถงึเมตตากรุณา ทาํอะไร 

ใหเ้กิดขึน้ในใจแทน  

เม่ือคณุธรรมเหลา่นีเ้กิดขึน้ในใจแลว้ กิเลสเหลา่นัน้มนัก็ถอยออก 

ไป น่ีแหละจงึวา่เคยพดูอยู่บอ่ยๆอยู่ อนักิเลสในจิตใจของคนเรานีน้ะ 
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ไม่มีสิ่งอื่นใดท่ีจะมาระงบัได ้มีแตศี่ลแตธ่รรมะคาํสอน ของพระพทุธเจา้ 

น่ีแหละ จะมาระงบักิเลสตณัหาในหวัใจคนเราใหไ้ดน่ี้นะ เชน่ทาํใจสงบ 

ลงไปไดน่ี้นะ มนัก็ระงบันิวรณท์ัง้ ๕ ได ้ ระงบัความรกั ความชงั 

ความพยาบาทต่างๆ ความง่วงเหงาหาวนอน ความท่ีจิตฟุ้งซา่น 

เลื่อนลอยไป ความสงสยัลงัเลในบาปคณุโทษอะไรพวกนีน้ะ มนัก็ระงบั 

ลงไปได ้เรื่องสมาธินะมนัเป็นอย่างนัน้  

ทีนีม้าเจรญิปัญญาเขา้ไป ถา้หากเจรญิใหแ้กก่ลา้เขา้ไปจรงิจงัก ็

สามารถถอนรากเหงา้ของกิเลสตณัหาตา่งๆออกไปไดเ้ลย มนัจะไม่เกิด 

ขึน้มาอีก แตถ่า้ถอนไม่ไดห้มดมนัก็ทาํใหเ้บาบางลงไป อนัปัญญานีน้ะ 

ลงความไดว้า่เม่ือมาปลอ่ยวางขนัธ ์ ๕ ลงไปน่ีแลว้ ไม่ยดึถือวา่เราเป็น 

ของๆเราแลว้ มนัก็ไม่สรา้งกิเลสตณัหาขึน้มาในใจ มนัก็ทาํใจใหส้งบ 

ระงบัจากกิเลสตณัหาลงได ้ การท่ีบคุคลจะมาสรา้งกิเลสตณัหาใหห้นา 

แน่นขึน้ในใจกเ็พราะมายดึถือขนัธ ์ ๕ น่ีแหละเป็นเครื่องดาํเนินนะ เม่ือ 

ไปสาํคญัวา่ขนัธ ์ ๕ เป็นเราเป็นของๆเราแลว้ก็เอาแลว้เราก็สรา้งกิเลส 

พนัหา้ตณัหารอ้ยแปดสารพดั สรา้งความโลภ สรา้งความโกรธ 

ความหลงขึน้มา สรา้งมานะทิฐิ อิจฉาพยาบาทอะไรตอ่อะไรขึน้ในใจ 

อย่างหนาแน่นเลยทีเดียว เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัเขา้ใจ 

บทสรุปใหไ้ด ้ เม่ือเขา้ใจแนวทางปฏิบติัอนัรวบรดัอย่างวา่นี ้ เรากม็า 

ภาวนาพยายามปลงขนัธ ์ ๕ นีล้ง วางขนัธ ์ ๕ นีล้ง ใชปั้ญญาสอน 
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จิตของตนใหม้นัเห็นแจง้ในขนัธ ์ ๕ ตามเป็นจรงิ แลว้ปลอ่ยวางลง 

อย่าไปคิด อย่าไปปรุงแตง่อะไรตอ่ไปอกี อย่างนีน้ะ ถา้มนัวางไดจ้รงิจิต 

มนัก็รวมลงเป็นหนึ่ง มนัก็รวมลงไดน้ะ เม่ือจิตมนัรวมลงได ้ มนัก ็

ปลงขนัธ ์ ๕ ลงไปได ้ แมป้ลงไม่เด็ดขาด ก็เรยีกวา่ปลงไปไดช้ั่วคราว 

ก็เอาไปกอ่น เม่ือเราพยายามเจรญิปัญญาสอนจิตใหรู้แ้จง้ในขนัธ ์๕ น่ี 

แลว้ก็ปรุงก็วางไปเรื่อยๆอย่างนี ้ ภาวนาทีใดนะ ใหเ้ขา้ใจ ปรุงวางลงไป 

แลว้จิตใจมนัก็เป็นกลางอยู่ ไม่ยินดียินรา้ยกบัขนัธ ์๕ นีแ้ลว้ อนันีแ้หละ 

เป็นทางพน้ทกุขพ์น้ภยัในวฏัสงสาร ดงัแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอยติุ 

ลงเพียงเท่านี ้

ทีม่า: https://youtu.be/LXg5jy8iECc 

  

https://youtu.be/LXg5jy8iECc
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ฝึกจดจ่ออยู ่กับปัจจุบันคือการปฏิบัติธรรมะ 

ตอ่นีไ้ปพึ่งพากนัตัง้ใจสาํรวมจิตใจของตนใหเ้แน่วแน่ เวลานีใ้หน้กึ 

วา่เรามาทาํความเพียร พรอ้มเพรยีงกนัในศาลาการเปรยีญนี ้ เพ่ือจะ 

ทาํใจใหส้งบ ใจไม่สงบเน่ียแหละมนัไม่รูอ้ะไรทัง้นัน้เลย เรยีกวา่ไม่รู ้

ธรรมของจรงิ ผูจ้ะรูธ้รรมของจรงิไดก้็ตอ้งมาทาํใจน่ีใหส้งบเสยีก่อน 

ละอารมณอ์นัเป็น อดีต อนาคต แลว้ใหป้รากฏแตอ่ยู่ในปัจจบุนั 

เพราะชีวิตนีเ้ป็นอยู่ในปัจจบุนันีเ้ท่านัน้ อดีตก็ลว่งมาแลว้ เป็นดีเป็นชั่ว 

อะไรก็เป็นมาหมดแลว้ ไม่ไดก้ลบัคืนไปเป็นอย่างนัน้อีก อนาคตกย็งั 

ไม่ไดไ้ม่ถึง ไม่ทราบวา่ชีวิตนีจ้ะไปถึงไหน อย่าไปคาดการณล์ว่งหนา้ 

อย่าไปยดึถือเอาสญัญาอารณต์า่งๆท่ีเป็นอนาคต ใหถื้อวา่นั่นเป็นของ 

ไม่แน่นอน อนัปัจจบุนันีน้ะ่เป็นของแน่นอน ลมหายใจเขา้ก็รูว้า่ 

ชีวิตยงัเป็นอยู่ ลมหายใจออกก็รูว้า่ชีวิตยงัเป็นอยู ่ หายใจเขา้ก็รูว้า่ 

สงัขารนีม้นัไม่เท่ียง หายใจออกก็รูว้า่สงัขารน่ีมนัเป็นทกุข ์ ทนไดย้าก 

ลาํบาก หายใจเขา้ก็รูว้า่รา่งกายนีไ้ม่ใช่ตวัตนเราเขา เป็นแตส่กัวา่ธาต ุ

๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม ประชมุกนัอยู่เท่านัน้ อาศยัเหตอุาศยัปัจจยับาํรุงอยู ่

จงึคอ่ยอยู่ได ้ 

เหตปัุจจยัที่บาํรุงรา่งกายอนันีอ้ยู่กคื็อ บญุและบาปท่ีไดท้าํมาแต ่

ชาติก่อนมาหลอ่เลีย้งไว ้ และประกอบกบัอาหารการบรโิภคในปัจจบุนั 
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อีกดว้ยก็จงึเป็นอยู่ไปได ้ รา่งกายอนันีน้ะ ถา้หากวา่ขาดปัจจยัอนัใด 

อนัหนึ่งดงักลา่วมานีแ้ลว้ รา่งกายน่ีตอ้งแตกดบัทาํลายไป ไม่คงท่ีอยู่ได ้

แสดงวา่ทกุสิ่งทกุอย่างในโลกอนันีน้ะมนัมีเหตมีุปัจจยัใหเ้กิดขึน้ เม่ือ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้จง้แทงตลอด พระองคก์เ็หน็แจง้วา่สิ่งหนึ่งสิง่ใด 

มีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้หมดย่อมมีความแตกดบั เสื่อมไป 

สิน้ไปเป็นธรรมดา อนันีม้นัเป็นความจรงิของโลกสงสารอนันี ้ แตค่น 

สว่นมากหากไม่เคารพความจรงิอนันี ้ ไปฝืนใจอยูใ่หม้นัเท่ียง ใหม้นั 

ยั่งยืน จะใหม้นัเป็นไปตามใจหวงัของตน  

เม่ือมนัไม่เป็นตามใจหวงัแลว้ก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้น แบบเนีย้เน่ียน่ะ 

ท่านผูมี้ปัญญาทัง้หลาย ท่านมาเพ่งพิจารณาลงในปัจจบุนันี ้ มนัก็ยอ่ม 

รูเ้ห็นไดเ้ห็นไปตลอดเลย ไม่ตอ้งไปเพ่งเลง็ไปฟากฟ้าแดนดินท่ีไหน 

หรอก กาํหนดรูแ้ตอ่ยู่ในปัจจบุนัน่ีก็เห็นไดเ้ลย กเ็ห็นสภาวะ ทกุสิ่ง 

ทกุอย่างมีความเกิดความดบัอยู่อย่างนี ้ผูต้อ้งการจะพน้ทกุขก์็ตอ้งยอม 

รบัความจรงิอนันี ้ แลว้ก็ตอ้งพิจารณาบอ่ยๆ ถงึแมว้า่สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็น 

ความจรงิก็จรงิ แตว่า่จิตนีม้นัถกูอวิชชาตณัหาครอบงาํ มนัไม่คอ่ยจะ 

ยอมรบัความจรงิของสงัขารอนันี ้มีแตส่ง่จิตนีไ้ปเกาะไปขอ้งแตรู่ป เสยีง 

กลิ่น รส เครื่องสมัผสั อนัที่เป็นน่ารกัใครพ่อใจในโลกนี ้ น่ีแสดงวา่ 

จิตมนัไม่ยอมรบัความจรงิ มนัยงัเขา้ใจวา่สภาวะธาตสุภาวะขนัธท์ัง้ 

หลายเหลา่นีจ้ะอาํนวยความสขุใหอ้ยู ่เหตนุัน้จงึไดดิ้น้ไปตามรูปเป็นตน้ 
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ดงักลา่วมาแลว้นัน้ ดงันัน้จงึวา่ทางท่ีเราจะพน้ทกุขไ์ปไดเ้รว็นั่นนะ จงึวา่ 

อยู่ที่การเพ่งลงปัจจบุนันั่นนะ อย่าไปสงสยัลงัเลอย่างอื่น  

ก็ทกุคนคงรูอ้ยูแ่ลว้วา่ผูท้ี่เป็นสขุก็คือจิตดวงนี ้ ผูเ้ป็นทกุขก์็จิตดวง 

นีน้ั่นน่ะ ไม่ใช่อื่นไกล รา่งกายอนันีถ้ึงแมม้นัจะแปรปรวนไปก็ตาม แตว่่า 

มนัไม่รบัรูค้วามแปรปรวน ความทนทกุขไ์ดย้ากลาํบากของรา่งกาย 

อนันีม้นัไม่รบัรู ้ มนัมีแตห่นา้ที่แปรปรวนไปเท่านัน้เอง แตผู่ร้บัรูค้วาม 

เป็นไปของรา่งกายอนันีคื้อ จิตดวงเดียวน่ีเท่านัน้เอง ไม่ใช่อย่างอื่นใด 

อนัท่ีเราบน่กนัออกมาวา่ ทกุขห์นอๆเน่ียน่ะ ก็จิตดวงนีแ้หละ มนัไม่รู ้

เท่าสภาวะธาต ุ สภาวะธรรม อนัมีอยู่ภายในและภายนอก หรอืหยาบ 

ละเอยีดในโลกนี ้ มนัไม่รูแ้จง้ มนัไม่รูเ้ท่า เหตนุัน้เม่ือเวลาสิ่งตา่งๆ 

เหลา่นีวิ้บติัแปรปรวนไป มนัจงึคอ่ยบน่ออกไปวา่ทกุขห์นอๆ นั่นแสดง 

วา่มนัจนปัญญา ไม่สามารถจะรูเ้ท่าไดจ้งึไดบ้น่ออกมา ถา้ผูมี้ปัญญา 

ไดพิ้จารณาอยู่เสมอๆ ไดรู้เ้ท่าแลว้ก็จะไม่บน่ จะไม่บน่ออกมาวา่ทกุข ์

อย่างโนน้ทกุขอ์ยา่งนี ้ ถา้จะบน่ออกมาก็ตอ้งรูเ้ท่า รูเ้ท่าในใจภายใน 

จิตใจแลว้ ดงันัน้ทกุคนขอใหฝึ้กจิตใจอนันีใ้หม้นัชาํนิชาํนาญในเรื่อง 

ความทกุขข์องสงัขารรา่งกายอนันีน้ะไวเ้สมอๆ เพราะวา่ตา่งคนตา่งเกิด 

มาแลว้ตอ้งไดพ้บกบัความทกุขน่ี์เหมือนกนัทัง้หมดเลย ซึง่จะไม่ไดพ้บ 

ไม่มีเลย ไม่มากกน็อ้ย  
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ความทกุข ์ ความทนไดย้ากลาํบาก ความแปรปรวนไปแห่ง 

สภาวะธรรมสภาวะธาตทุัง้หลายเหลา่นีน้ัน้หลีกเลี่ยงไม่พน้เลย ตอ้ง 

เตรยีมตวัไวเ้สมอแหละ ฝึกจิตใจไว ้ อบรมปัญญาใหเ้กิดขึน้ ปัญญาน่ี 

เป็นคณุธรรมอนัสดุทา้ยสาํหรบัท่ีจะสอนใจใหต้ดัสนิปลอ่ยวางรูปธรรม 

นามธรรมเหลา่นี ้ จะหลดุจะพน้ไปไดก้็เพราะปัญญาน่ีเองสดุทา้ยนะ 

ลาํพงัมีแตศี่ลมีแตส่มาธิเท่านัน้ยงัหลดุพน้ไม่ได ้ เพียงแตบ่รรเทาความ 

ทกุขล์งไปเท่านัน้เอง บรรเทากิเลสไปเท่านัน้ อนัจะพน้จากกิลเส 

หรอืกองทกุขไ์ดน่ี้อยู่ที่ปัญญา เป็นคณุธรรมอนัสดุทา้ยแห่งการปฏิบติั 

ธรรม พงึเขา้ใจไว ้ ดงันัน้แหละ การภาวนาเม่ือจิตใจสงบลงไปแลว้ก ็

อย่าไปพอใจอยูแ่ตใ่นความสขุอนัเกิดจากความสงบเท่านัน้ ตอ้งหดัคิด 

หดัพิจารณาสอนใจดวงนีแ้หละเรื่อยๆไป สอนใหม้นัรูค้วามจรงิ ใหม้นั 

รบัรูค้วามจรงิของนามธรรมรูปธรรมอนันี ้ 

เม่ือมนัรูแ้จง้รูปธรรมนามธรรมอนันีแ้ลว้ มนัก็รูแ้จง้สิ่งอื่นที่แวด 

ลอ้มรูปธรรมนามธรรมนีอ้ยู ่ เช่นวตัถภุายนอกตา่งๆจะเป็นสตัวก์็ดี เป็น 

คนก็ดี เป็นตน้ไมใ้บหญา้ แม่นํา้ลาํคลอง ภเูขาเหลา่กออะไรก็ตามแหละ 

มนัก็เกิดจากธาต ุ ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม เช่นเดียวกบัรา่งกายอนันีเ้อง 

ตา่งแตว่า่สภาวะธาตภุายนอกมนัไม่มีจิตครองเท่านัน้เองแหละ แต ่

สภาวะธาตอุนัเป็นภายในคือรา่งกายอนันี ้ มนัมีจิตครองเป็นอย่างนัน้ 

เหตดุงันัน้มนัจงึรูจ้กัทกุขน์ั่นแหละ มนัจงึรูจ้กัความเปลี่ยนแปลงของ 
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รา่งกายอนันี ้ อยา่งเช่นตน้ไมอ้ย่างนีม้นัไม่มีจิตครอง ดงันัน้มนัจงึไม่ได ้

รอ้งครวญครางอะไรออกมาเลย เวลามนัหกัมนัโคน่ลง มนัก็หกัโคน่ไป 

อย่างนัน้ธรรมดาน่ีแหละ แตส่ว่นรา่งกายสงัขารอนัมนัมีจิตครอง ดงันัน้ 

เม่ือมนัวิบติัแปรปรวนไป จิตนีแ้หละเป็นผูร้บัรู ้ เม่ือจิตไปรูเ้ท่าแลว้ก็ 

ย่อมหวั่นไหว ย่อมเดือดรอ้น ทัง้สะดุง้หวาดกลวัตอ่ความตายหรอื 

ความแตกดบัของสงัขารรา่งกายนี ้ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่สตัวโ์ลกทัง้หลายยอ่มสะดุง้ตอ่อาชญาคือ

ความตาย ไม่สะดุง้ก็แตพ่ระอรยิบคุคลหรอืพระอรหนัตเ์ท่านัน้แหละ 

พระอรหนัตน่ี์ท่านไม่สะดุง้เพราะเหตวุา่ท่านละอปุาทานในขนัธท์ัง้ ๕ น่ี 

เสียแลว้ ท่านไม่ไดถื้อขนัธ ์ ๕ น่ีเป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ท่านมอง 

เห็นวา่สิ่งทัง้ปวงท่ีมีความเกิดขึน้มาแลว้ กแ็ปรปรวนแตกดบัไปเท่านัน้ 

เอง ไม่มีสตัวต์าย ไม่มีบคุคลตาย ท่ีวา่ตายนัน้สมมติุกนัเอาตา่งหาก 

สมมติุเอาธาต ุ๔ ขนัธ ์๕ น่ีมนัวา่แปรปรวนแตกดบัไปเท่านัน้เอง วา่คน 

ตาย สตัวต์าย แทท่ี้จรงิแลว้นัน้สมติุวา่เอาเฉยๆ แตพ่ดูถึงความจริง 

แลว้มนัก็มีแตส่ิ่งตา่งๆที่มีความเกิดขึน้ในโลกอนัเนีย้ แลว้กแ็ปรปรวนใน 

ท่ามกลางแลว้กแ็ตกดบัในที่สดุ ก็มีเท่านีเ้องนะ  

ดงันัน้แหละ นกัปราชญผ์ูมี้ปัญญาทัง้หลายท่านจงึเบื่อหน่าย เม่ือ 

พิจารณาเห็นแลว้ เบื่อหน่าย อยากจะไปสูส่ถานท่ีไม่วิบติัแปรปรวน 
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แตกดบัอนันี ้ สถานที่ไหนที่จะไม่มีการแปรปรวนแตกดบัแลว้น่ีนะ 

นอกจากพระนิพพานแลว้ไม่มี ไม่มีที่ไหนเลย โลกทัง้ ๓ อนันีล้ว้นแต ่

มีแตค่วามเกิดขึน้ในเบือ้งตน้แลว้กแ็ปรผนัท่ามกลาง แตกดบัในที่สดุ 

ทัง้นัน้เลย ผูป้ฏิบติัธรรม ผูภ้าวนานะ มนัตอ้งพิจารณาใหเ้ห็น 

ตามความเป็นจริงอย่างนี ้ มนัจงึจะยินดีตอ่พระนิพพาน เพราะวา่พระ 

นิพพานนีเ้ป็นธรรมอนัเที่ยงแทแ้น่นอนไม่แปรผนัเป็นอย่างอื่น จิตนีเ้ม่ือ 

ละอาสวกิเลสใหบ้รสิทุธ์ิหมดจดไปแลว้โดยประการทัง้ปวงแลว้ จตินีก้็ 

ไม่เคลื่อนไหว ไม่ดิน้รน ทะเยอทยานไปในภพนอ้ยภพใหญ่เลยนั่นแหละ 

ก็รูไ้ดใ้นปัจจบุนัสาํหรบัผูท้ี่ท่านบรรลแุลว้ท่านก็รูไ้ด ้ รูจ้ิตตวัเองวา่หมด 

อยากแลว้ หมดความปรารถนาในโลกแลว้ มนัก็ไม่อยากไปเกิดในภพ 

นอ้ยภพใหญ่อะไรเลย แมว้า่ธาต ุ๔ ขนัธ ์๕ น่ียงัจะไม่แตกไม่ดบัไปก่อน 

แตด่วงจิตท่ีละอาสวกิเลสหมดแลว้น่ี ไม่เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นอะไรเลย 

เพราะวา่มนัอยู่คนละโลกกนัแลว้ ท่านเรยีกวา่ โลกุตระธรรม แปลวา่ 

ธรรมเหนือโลกกห็มายเอาดวงจิตนีเ้อง มนัอยู่เหนือโลกแลว้ถึงจะอาศยั 

โลกนีอ้ยู่แตก่็ไม่ติดอยู่ในโลกนี ้อารมณห์รอืกิเลสตา่งๆไม่สามารถจะซมึ 

ซาบเขา้สูจ่ิตใจของท่านผูรู้ท้ัง้หลายได ้เหมือนอย่างนํา้ไม่สามารถจะซมึ 

เขา้สูใ่บบวัไดฉ้นัใด จิตของมนีุผูรู้ท้ัง้หลายก็เป็นเชน่นัน้ อารมณท์ัง้ 

หลายกระทบมาแลว้กผ็่านไป กระทบมาแลว้ก็ผ่านไป เท่านัน้เอง 

จิตของท่านไม่หวั่นไหว เพราะรูแ้จง้ตามเป็นจรงิอย่างที่วา่นั่นแหละ  
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รูว้า่ไม่ใช่ของเราของเขาอะไร ปัญญาอนันีต้อ้งยิ่ง ตอ้งเจรญิ 

ปัญญานีใ้หย้ิ่ง ตอ้งรูแ้ลว้รูอ้ีก ตอ้งพิจารณาแลว้พิจารณาอีก อยูอ่ย่าง 

นัน้กวา่มนัจะรูแ้จง้เห็นจรงิไดน่้ะ ขอใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่วา่พิจารณารู ้

ครัง้หนึ่งแลว้ก็แลว้ไปเลย ไม่ตอ้งพิจารณาอีกกอ็ยูอ่ย่างนัน้เลย อย่างนี ้

ไม่ใช่หละ สาํหรบัผูท่ี้ยงั…จิตใจยงัไม่หลดุพน้น่ี ความหลดุพน้อนันี ้

น่ะมนัมีอยู ่๒ ประเภท คือหลดุพน้ ชั่วคราวหนึ่ง หลดุพน้อย่างถาวรหนึง่ 

น่ี ท่านเรยีกวา่ สมุทเฉทวิมุตติ ์ คือหลดุพน้โดยเด็ดขาดไปเลย กิเลส 

ทัง้มวลเหลา่นัน้ไม่กลบัมารบกวนจิตใจของท่านอีกแลว้ ประเภทหนึ่ง 

เราเรยีกวา่หลดุพน้ไปชั่วคราว เช่นเราจะรูไ้ดใ้นขณะท่ีเรานั่งสมาธิ 

เม่ือจิตใจมนัรวมลงสงบลง เช่นนีแ้หละ กิเลสทัง้หลายก็รบกวนจิตใจ 

ไม่ไดเ้ลย คลา้ยๆกนักบัวา่พน้ไปแลว้ แตท่ี่จรงิแทแ้ลว้ยงัไม่พน้ เป็นแต ่

เพียงวา่อานภุาพแห่งสมาธินีม้นัไปทบักิเลสไวเ้ท่านัน้เอง อานภุาพแห่ง 

ความสงบนี ้ มนัไปทบักิเลสไว ้ กิเลสดิน้ไม่ได ้ มนัก็เลยสงบตวัอยู่ไป 

ชั่วระยะหนึ่ง ครัน้เม่ือสมาธิถอนแลว้ กิเลสนัน้มนัก็ลกุขึน้ตามหลงัมา 

มารบกวนจิตใจใหวุ้น่วายเดือดรอ้นอีก น่ีเรยีกวา่วิมตุติอ์นัเป็นสว่น 

โลกีย ์ มนัมีอยูอ่ย่างนีแ้ตม่นัไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างวา่น่ีแหละ ก็ใหพ้า 

พิจารณาใหรู้ค้าํว่าวิมตุติม์นัมีอยู่ ๒ ประการอย่างนีเ้อง  
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แลว้เราทาํจิตใหเ้ป็นวิมตุติน่ี์ไดไ้หม อนันีเ้ป็นหนา้ท่ีของเราทกุคน 

ที่จะพิจารณาใหเ้ห็นดว้ยตนเอง ถา้หากวา่ไม่เห็นวิมตุติใ์นสว่นอนัเป็น 

โลกียนี์ ้ มนัก็ไม่มีแก่ใจที่จะทาํความเเพียรเพ่ือใหถ้ึงสมทุเฉทวิมตุติไ์ด ้

เหมือนอย่างบคุคลทาํนาทาํสวนทาํแลว้ไม่ไดข้า้ว ไม่ไดข้ายผลไม ้ ไม่ 

สามารถจะรวมเงินเป็นกอ้นใหญ่ไวไ้ดอ้ย่างนี ้ มนัก็ไม่คิดที่จะทาํการคา้ 

การขายได ้ เพราะวา่การทาํการคา้ขายน่ีตอ้งไดใ้ชท้นุมากพอสมควร 

จงึจะทาํการคา้ขายได ้ ทนุเลก็ๆนอ้ยๆเน่ียคา้ขายไม่ไดเ้ลย อนันีฉ้นัใด 

ก็อย่างนัน้แหละ บคุคลที่มีบญุกศุลนอ้ยไปเช่นนีน้ะ แลว้กิเลสหลายตวั 

กวา่บญุกวา่คนนัน้ กิเลสมนัก็คอยสะกดักัน้จิตอนันีไ้วไ้ม่ใหท้าํความ 

เพียรกา้วหนา้ไปไดเ้ลย ทาํใหจ้ติใจอ่อนแอทอ้แทไ้ป เป็นอย่างงัน้ 

ใหส้งัเกตดจูิตใจของใครของเรามนัเป็นอย่างนัน้ไม๊ ถา้เป็นอย่างนัน้ 

ก็แสดงวา่บญุกศุลอนัเป็นสว่นโลกียนี์ย้งัไม่มากพอเลย อย่าวา่แตบ่ญุ 

กศุลอนัเป็นโลกตุตระเลย ทกุคนตอ้งรูต้วัอย่างนี ้ กรู็ต้วัอย่างนีแ้ลว้ อา้ 

เราน่ีมนับญุนอ้ยอยู ่ บญุกศุลมนันอ้ยไป เราจงึไม่สามารถหลดุพน้ 

ออกจากกิเลสนีไ้ด ้เช่นนีแ้ลว้กท็าํความเพียรใหย้ิ่งขึน้ไปโดยลาํดบั  

การสาํรวมตนก็ใหส้มํ่าเสมอไป ทัง้กลางวนั กลางคืน ยืน เดิน นั่ง 

นอน กิน ด่ืม พดูจา ปราศรยั อะไรตอ่อะไร ก็มีสติ 

สมัปะชญัญะประคบัประคองจตินี ้ ใหส้มํ่าเสมอใหเ้ป็นปกติไป ไม่ให ้

จิตนีห้ลงยินดีหลงยินรา้ยกบัเรือ่งที่ไดท้าํ คาํที่ไดพ้ดูไปนัน้ ทาํแลว้ 
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แลว้ไป พดูแลว้ แลว้ไป ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ กบักิรยิากายท่ีแสดงออกไป 

กิรยิาวาจาท่ีพดูที่กลา่วออกไป แลว้ก็แลว้ไป กาํหนดรูอ้ยู่ในปัจจบุนั 

อย่างเดียวเท่านัน้ เพราะนอกจากนัน้แลว้ไม่มีอะไรยั่งยืนน่ะ กิรยิา 

อาการท่ีกระทาํหรอืคาํท่ีพดู ทาํไปแลว้ พดูไปแลว้ มนัก็ดบัไปๆ 

อยูอ่ย่างนัน้ ไม่มีอะไรยั่งยืน แมว้า่มนัไม่ดบัลงในปัจจบุนัทนัดว่น มนัก ็

แปรปรวนไปเรื่อยๆไป ในท่ีสดุมนัก็แตกดบัเช่นบคุคลสรา้งบา้น สรา้ง 

เรอืนขึน้มาอย่างนีน้ะ เอาวา่สรา้งถาวรจรงิๆเลยอยา่งนี ้วา่อย่างนัน้กไ็ด ้

แค ่ ๑๐๐ ปีเท่านัน้ เองนะ แลว้ทัง้สมัภาระทัง้หลายที่ก่อสรา้งขึน้ 

ก็หมดอายลุง กช็าํรุดทรุดโทรม ก็ตอ้งรือ้ทิง้ไป ดเูหมือนอย่างกระทั่ง 

พระพทุธเจา้นั่นแหละ บา้นเมืองของคนสมยันัน้ก็เจรญิรุง่เรอืงตามยคุ 

ตามสมยั ครัน้เม่ือลว่งเลยมา ๒๕๐๐ กวา่ปีนีน้ะ อนัสิ่งเหลา่นัน้มนัไป 

ไหนหมด นั่นแหละ มนัก็พงัทะลายลงสูพื่น้ดินนีไ้ปหมดเลย ก็เห็นแต ่

ซากตา่งๆปรากฏอยู่บา้ง บางสิ่งบางอย่างเท่านัน้เอง อย่างเช่นไม่วา่ที่ 

ไหนในโลกอนันี ้ เมืองไทยน่ีก็มี วดัวาอารามโบราณแตก่่อนเพ่ินสรา้ง 

กนัมา ก็บางแห่งก็เห็นแตซ่ากอิฐซากปนูปรากฏอยู่เท่านัน้เองนะ จะได ้

เห็นเป็นหลงัคาศาลาหลงัคาโบสถอ์ะไร อยู่น่ีไม่มีเลยในประเทศอินเดีย 

สถานที่พระพทุธเจา้บงัเกิดขึน้ในโลกก็เหมือนกนั ไม่มีแลว้สิ่งปลกูสรา้ง 

แตอ่ดีตกาลนู่นน่ะ มีแตส่ิ่งปลกูสรา้งที่มนษุยท์าํขึน้ใหม่เท่านัน้เองนะ  
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ธรรมดาการเจรญิปัญญาน่ีก็ตอ้งพิจารณาหลายเรื่องหลายอย่าง

มาประกอบกนัเขา้ มนัจงึจะเห็นแจง้ในไตรลกัษณญาณ คืออนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เม่ือปัญญามนัพิจารณาเห็นโลกสนันิวาสอนันี ้ มนัมี 

ความเกิดขึน้ แปรปรวน แตกดบัไปอย่างนัน้แลว้ มนัก็สงัเวชสลดใจ 

น่ีแหละ สงัเวชสลดใจวา่ดวงจิตดวงนีม้นัมาอาศยัอยู่ในของไม่เที่ยง 

เหตนุัน้มนัถึงไดเ้ป็นทกุข ์ มนัจงึวุน่วายเดือดรอ้นอยู่อย่างนี ้ ถา้วา่สิง่ที ่

อาศยัอยู่น่ีมนัเที่ยงยั่งยืนแลว้ มนัก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งจิต 

ดวงนีใ้หเ้ป็นทกุขเ์ดือดรอ้นเลย กต็อ้งพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ห็นใกล้ๆ เขา้มา 

หากายกบัจิตน่ีแหละ ทแีรกพิจารณาใหก้วา้งขวางออกไป แตพิ่จารณา 

ก็สรุปลงมาสูก่ายกบัจิตอนันี ้มาสอนจิต น่ีเห็นไหมหละมนัเป็นอย่างนัน้

แหละ โลกสนันิวาสอนันีน้่ะ มนัไม่เท่ียงไม่ยั่งยืนอย่างนี ้ ถา้มนัเที่ยง 

มนัยั่งยืนเราก็ตอ้งเห็นซิ วตัถ ุ สิง่ของ ผูค้น สตัวส์าราสิ่งที่เกิดขึน้ 

มาบนโลกอย่างนี ้ มนัก็จะยั่งยืนมาใหเ้ราไดเ้ห็นจนบดันีแ้หละ แตน่ี่ 

ไม่มีนิ ก็วา่อย่างมีก็มีแตโ่ครงกระดกูเท่านัน้แหละ สตัวก์็ดี คนก็ดี มีแต ่

โครงกระดกูใหเ้ห็นเท่านัน้เองนะ แมพ้วกเราที่มีชีวิตเป็นอยูปั่จจบุนัน่ี 

ตอ่ไปก็จะตอ้งแตกดบัทาํลายลง เหลอืแตก่ระดกูเท่านัน้ใหค้นรุน่หลงั 

ไดเ้ห็นไดรู้ ้ใหคิ้ดดใูหม้นัเห็นอย่างนีแ้ลว้ ตณัหามนัจะไดน้อ้ยเบาบางลง  

คือความอยากของจิตเน่ียน่ะ การพิจารณาอย่างนีม้นัลว้นแตเ่ป็น 

อบุายละอปุาทาน ความยดึมั่นถือมั่นในสงัขารนามรูปอนันี ้ ทัง้ภายใน 
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ทัง้ภายนอก ทัง้หยาบละเอียด มนัลว้นแตเ่ป็นอบุายท่ีจะละทกุสิ่ง 

ทกุอย่างในโลกอนันี ้ไม่ถือมั่นมาเป็นของเราของเขา ของตวัตนอะไรเลย 

ใครเป็นผูล้ะ จติดวงนีเ้น่ียละนะ ปัญญาสอนจติ จิตเห็นแจง้ตาม 

ปัญญาแลว้ก็ปลงได ้วางได ้ถา้ปัญญาไม่เดินหนา้ก่อน จิตนัน้ปลงไม่ลง 

วางไม่ลง เป็นอย่างัน้ เพราะฉะนัน้ปัญญาน่ีจงึเหมือนกนักบัวา่ 

ผงซกัฟอก ผงซกัผา้ท่ีดาํดา่ง เปรอะเป้ือนดว้ยมลทินตา่งๆ เอาไปแช่ 

เขา้ไปแลว้ นานไปแชไ่ปซกัประมาณชั่วโมงหนึ่ง ไปขยีเ้ขา้ไป ขยีก้บั 

นํา้เขา้ไป ผงซกัฟอกนัน้มนัจะทาํใหส้ิ่งสกปรกโสโครกเหลา่นัน้เป่ือย 

ละลายจากผา้นัน้ แตผ่งซกัฟอกไม่ไดก้ดัผา้เลย มนัจะไปทาํลายตัง้แต ่

สิ่งสกปรกตา่งๆที่มีอยู่ในผา้เท่านัน้แหละ ใหม้ลายหายสญูไป เหลือแต ่

เนือ้ผา้อนัสะอาดๆเท่านัน้ อนันีฉ้นัใดก็อย่างนัน้แหละ ปัญญาน่ีสาํหรบั 

เราอบรมใหเ้กิดใหมี้ขึน้ แลว้ก็ปัญญาน่ีฟอกจติใจน่ีที่มวัหมองดว้ย 

อปุกิเลสตา่งๆนัน้หนะ ใหม้นัขาวสะอาด ผดุผ่อง ดวงจิตอนันีไ้ม่ให ้

มวัหมองดว้ยอปุกิเลสตา่งๆ ก็ฉนันัน้แหละ ขอใหเ้ขา้ใจ  

แตแ่ลว้ปัญญาน่ีก็มาจากสมาธิ สมาธิก็มาจากศีล ไอธ้รรม ๓ 

ประการนีม้นัย่อมเน่ืองกนั ไม่ใช่วา่ปัญญามนัเกิดขึน้ โดยที่บคุคล 

ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ปัญญากกิ็ดขึน้ได ้ ไม่ใช่นะ อนัปัญญาโลกีย ์

นัน้มนัเกิดไดเ้ป็นได ้ แมบ้คุคลจะมีกิเลสตณัหาครอบงาํจิตใจอยู่ก็ตาม 

เม่ือมนัเรยีนมนัท่องมนั จาํตามตาํราตามตวัหนงัสือมนัก็จาํได ้ แลว้มนั 
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ก็เอาไปคิดเอาไปปรบัปรุงสิ่งที่อาํนวยสะดวกให ้ มนัเพ่งนอกเช่นอยา่ง 

วา่ ยกตวัอย่างวา่สรา้งบา้นอยา่งนีน้ะ บา้นหลงัหนึ่งนีเ้ราจะสรา้ง 

แบบไหน มนัก็คิดวาดภาพดวู่าเราจะตอ้งทาํโครงสรา้งอย่างนัน้ อยา่ง 

นัน้ๆ กวา้งเท่านัน้ ยาวเท่านัน้ สงูเท่านัน้ ใชว้สัดอุปุกรณอ์ย่างนัน้ๆ 

แลว้เงินทนุมีเท่านัน้พอที่จะสรา้งบา้นหลงันีใ้หเ้สรจ็ได ้ มนัมีแตเ่รื่องเพ่ง 

นอก ไอค้วามรูใ้นทางโลกน่ีนะ ที่สรา้งบา้นสรา้งเรอืน สรา้งสิ่งอาํนวย 

ความสะดวกใหต้่างๆนานาหมู่นี ้ สว่นความรูใ้นทางธรรมอนัเป็นไปเพ่ือ 

ความหลดุพน้นี ้ มนัเป็นการทวนกระแสของโลก ไม่ปลอ่ยจิตใหเ้พ่งเลง็ 

ไปกบัโลกสงสารอนันี ้ ทวนกระแสจิตกลบัเขา้มาภายในปัจจบุนั ไม่คิด 

สง่ออกไปภายนอก ทวนกระแสความคิดความนึกเขา้มาในปัจจบุนันี ้

ใหม้ารูก้ายกบัจติอยู่นี ้ รูว้า่กายนีเ้ป็นของแตกของดบั ก็รูต้ามสภาพ 

ความเป็นจรงิ เป็นสิ่งน่าเบื่อน่าหนา่ยก็รูว้า่น่าเบื่อนา่หน่ายจรงิๆ  

เบื่อหน่ายทาํไมอะ้ เอา้ ก็มนัไปประคบประหงมทะนบุาํรุงดว้ยขา้ว 

นํา้ ผา้นุ่ง ผุา้ห่ม อาหาร ท่ีอยูท่ี่อาศยั หยกูยาแกโ้รคภยัตา่งๆนานา 

มนัตอ้งแสวงหา สิ่งบาํรุงปรนเปรอรา่งกายอนันีอ้ยู ่ รา่งกายอนันี ้ มนัจงึ 

พอประทงัอยู่ได ้ พิจารณาเห็นอย่างนีแ้ลว้จงึเบื่อหนา่ย เหน่ือยหมดนะ 

ถา้ไม่พิจารณาบอ่ยๆ อย่างนีไ้ม่เห็นแจง้ อย่างนีม้นัไม่เบื่อ เพราะวา่ 

สิ่งที่มนัยั่วยวนชวนใหเ้กิดความรกัความใครน่่ะ มนัมีอยู่ในโลกอนัเนีย้ 

รูปสวยๆงามๆ เสยีงไพเราะเพราะพริง้ กลิ่นหอมหวล รสอรอ่ย สมัผสั 
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อนัออ่นนุ่มนิ่ม หมู่นีม้นัมีอยู่ เม่ือบคุคลมาหลงสมมติุน่ีแลว้ จิตใจมนัก ็

เลยติดเกาะขอ้งกบัสิ่งเหลา่นี ้ มนัจงึหลดุพน้ไปไม่ได ้ เม่ือเราอบรม 

ปัญญาใหเ้กิดขึน้แลว้ ปัญญาก็มาแฉใหจ้ิตด ู ใหจ้ติไดรู้อ้ย่างนัน้ รูป 

เสียง กลิ่น รส สมัผสั ที่ตนหลงรกัหลงใครอ่ยู่นั่นน่ะ มนัเป็น 

อย่างนี ้ๆ อย่างนี ้ๆ  มนัมีความเกิดขึน้แลว้แปรปรวนแตกดบัไป ในเวลาท่ี 

มนัยงัไม่แตกไม่ดบัน่ี มนัก็แปรปรวนทนทกุขท์นไดย้ากลาํบากอยูอ่ยา่ง 

นัน้ ทัง้เป็นของไม่สวยไม่งามตามท่ีเขา้ใจนัน้เลย มนัจะมีอะไรสวยงาม 

รูปรา่งอนันีน้ะ มนัมีหนงัหุม้อยู่เท่านัน้เอง มนัจงึสิ่งไม่สวยไม่งาม 

จงึไม่ปรากฏมาก แตม่นัก็ปรากฏอยู่แลว้หละถึงจะมีหนงัหุม้อยูก่็ตาม 

เช่น เหง่ือไคล นํา้ลาย นํา้มกู อจุจาระ ปัสสาวะ ตา่งๆหมู่นีน้ะ 

มนัแสดงออกปรากฏใหเ้ห็นแลว้ สิง่โสโครก หากวา่สิง่โสโครกเหลา่นีไ้ม่ 

ถกูระบายออกมาแลว้ รา่งกายนีอ้ยู่ไม่ไดเ้ลย เพียงแตท่อ้งผกู ๒ วนั ๓ 

วนันีก้็แยแ่ลว้อะ้ คนเราอะ้ ป่วนป่ันแลว้ทอ้งน่ะ ปวดทอ้งแลว้ ทอ้งอดื 

ทอ้งเฟ้อ รบัประทานอาหารก็ไม่ไดม้าก เพราะมนัอาหารเก่ามนัคั่งคา้ง 

อยู่ในกระเพาะอยู่ในลาํไสโ้น่นน่ะ เพียงเท่านีม้นัก็เห็น มนัก็เป็นทกุขใ์ห ้

เห็นแลว้ เป็นอย่างนัน้  

ผูมี้ปัญญาทัง้หลายก็ลองพิจารณาดซูิ พระพทุธเจา้ทรงสอนน่ะ 

สอนในเวลานุ่งห่ม ก็พิจารณาก่อนแลว้จงึนุ่งจงึหม่ ไดผ้า้ใหม่มาก็ดี 

หรอืวา่ผา้เก่าก็ช่างแหละ ห่มนุ่งห่มเวลาใด ก็พิจารณาผา้นุ่งผา้ห่ม 
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เหลา่นีก้็ไม่เที่ยง นุ่งห่มไปนานไปก็เศรา้หมองไป ก็ชาํรุดทรุดโทรม 

ไม่ตอ้งไดท้ิง้ ก็เป็นอย่างนีแ้หละ อนัรา่งกายน่ีฉนัใดก็เหมือนกบัผา้นุ่ง 

ผา้ห่มนัน้แล อาศยัมนันานไปมนัก็ชาํรุดทรุดโทรมไป เม่ือแกไ้ขทะน ุ

บาํรุงเต็มที่แลว้มนัก็ปกติดี คืนไม่ได ้ มนัก็ตอ้งแตก ทาํลายลงเท่านัน้ 

เองน่ะ เหมือนเครื่องนุ่งเครื่องห่มอย่างท่ีวา่นั่นแหละ อะไรๆกอ็าศยั 

อยู่ชั่วคราวเท่านัน้กลา่วโดยสรุปแลว้ อนันีแ้หละปัญญานะใหพ้ากนัคิด 

ใหพ้ากนัพิจารณา หาอบุายอนัประกอบไปดว้ยความจรงิน่ะ มาสอนจิต 

อนันี ้ไม่ใช่เป็นอบุายที่หลอกเอา โดยที่เรื่องไม่จรงิกเ็อามา สอนจิตอนันี ้

อย่างนีไ้ม่ใช่นะ อบุายตา่งๆน่ีลว้นเป็นอบุายเรื่องเป็นจรงิทัง้นัน้เลย เพ่ือ 

สอนจิตใหจ้ิตมนัรบัรูค้วามจรงิดงักลา่วมาแลว้นัน้แหละ  

จิตน่ีมนัถกูอวิชชาตณัหายอ้ม แลว้มนัจงึเห็นไปวา่โลกอนันี ้ ทัง้ 

ภายนอกทัง้ภายใน ทัง้ไกล ทัง้ใกล ้ ทัง้หยาบ ทัง้ละเอียดอนันีเ้ป็น 

ของน่าช่ืนชมยินดีอยู่ น่ีแหละอวิชชาตณัหา มนัหลอกลอ่จิตใจ มนัจงึ 

ไดห้ลงใหลยดึมั่นอยู ่มนัจงึไม่ยอมปลอ่ยยอมวางนั่นเองแหละ บดันีเ้ม่ือ 

เราอบรมสมาธิใหเ้กิดขึน้แลว้ ก็หดัเจรญิปัญญาหาอบุายมาสอนจิตดงั 

แสดงมาใหฟั้งมาน่ีนะ เออ สอนบอ่ยๆเขา้ จิตน่ีมนัก็ยอมรบัรู ้

ความจรงิเหลา่นีแ้หละ อนันี ้ เออ่ เป็นจรงิแท้ๆ แลว้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรยดึ 

ไม่ควรถือ ควรปลอ่ยควรวางจรงิๆ เอาใหจ้ิตมนัลงความเห็นลงอย่าง 

นีน้ะ ถา้จิตมนัลงความเห็นอย่างนีน้ะ มนัก็ปลงได ้ วางได ้ จรงิๆแหละ 
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มนัก็ไม่ลงัเลเลย แตว่างแลว้ ปลงลงไปแลว้ แตก่ย็งัอาศยัรูปธรรม 

นามธรรมน่ีอยู่นัน้เองนะ อาศยัรูปเสียงกลิ่นรส เครื่องสมัผสัภายนอก 

นัน้อยู่ ไม่ใช่วา่ปลอ่ยวางแลว้ไม่ตอ้งอาศยัเลย ไม่ตอ้งรบัประทานอะไร 

ไม่ตอ้งนุ่งห่มอะไรตอ่ไปอีก อย่างนี ้ ไม่ใช่นะ ถึงรูเ้ท่าแลว้ รูแ้จง้แลว้ 

ก็ยงัอาศยัสิ่งเหลา่นีอ้ยู่ ในเม่ือบญุกรรมที่ทาํตา่งๆมาน่ียงัไม่หมด รูปอนั 

นีม้นัก็ยงัเป็นไปอยู่ 

ท่านผูรู้ท้ัง้หลายเม่ือมีปัญญาเกิดขึน้แลว้พิจารณา แมจ้ะไดร้บั 

ความเบื่อหน่าย ท่านก็เบื่อหน่ายดว้ยอาํนาจแห่งปัญญาอย่างท่ีวา่มา 

นัน้แหละ เม่ือเบื่อหน่ายแลว้ทาํยงัไงจงึจะพน้จากของไม่เที่ยง ของเป็น 

ทกุขท์นไดย้ากอยา่งนี ้ ก็ตอ้งปลอ่ยวางเท่านัน้เองแหละ ไม่ถือมั่นวา่ 

เป็นตวัตนเราเขา น่ี แตป่ลอ่ยวางแลว้เราก็ยงัอาศยัมนัอยู่เพราะบญุ 

กรรมท่ีทาํมาแตก่่อนนัน้ มายงัไม่หมดไม่สิน้ มนัยงัใหผ้ลอยู่ ผูรู้ท้ัง้ 

หลายก็รูต้ามความเป็นจรงิอย่างนีแ้ลว้ ก็อาศยัมนัไป อย่างพระอรหนัต ์

ทัง้หลายมีพระพทุธเจา้เป็นตน้เน่ีย พระองคก์็ทรงชีวิตอนันีไ้ปโดยลาํดบั 

เพ่ือแนะนาํสั่งสอนเวไนยสตัวท์ัง้หลาย ใหรู้แ้นวทางปฏิบติัเพ่ือจะเอาไป 

ฝึกฝนจิตใจตวัเองใหเ้กิด ความรูค้วามฉลาดเหมือนอย่างพระพทุธเจา้ 

สามารถละอปุาทานความยดึมั่นถือมั่นในขนัธ ์๕ นีไ้ด ้ 
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พระพทุธเจา้นัน้ ทรงพระมหากรุณาธิคณุแก่สตัวโ์ลกทัง้หลายเป็น 

อย่างยิ่งเลย พระองคจ์งึไดเ้อาทกุขเ์ป็นทนุ สรา้งบญุบารมีมาใน 

สงสารน่ีคณานบัชาติไม่ถว้น กวา่บญุญาบารมีนีจ้ะเต็มบรบิรูณ ์ แม ้

พทุธศาสนิกชนทัง้หลายกข็อใหเ้ขา้ใจอย่างนีแ้หละ อนับคุคลที่จะหลดุ 

จะพน้จากวฏัสงสารอนันีไ้ดต้อ้งอาศยับญุบารมีเท่านัน้ สรา้งบญุกศุล 

ใหม้นัมากไปเท่าใด บญุกศุลอนันีแ้หละ หนนุจติใจใหเ้กิดปัญญา 

ปัญญาเกิดขึน้สอนจิตใหเ้ห็นจรงิ ตามเป็นจรงิในสิ่งที่ตนอาศยัอยู่น่ีนะ 

วา่มนัไม่เที่ยงเป็นทกุขท์นไดย้ากลาํบากจรงิๆนะ มนัเป็นอนตัตาบงัคบั 

ไม่ได ้ บอกไม่ได ้ ไม่เป็นไปตามใจหวงั ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของเรา 

ของเขาจรงิๆ อนันีเ้ป็นความจรงิแท้ๆ   

เม่ือปัญญามนัสอนจิตใหเ้ห็นลกัษณะอาการของสงัขารทัง้ปวงมนั

ดงักลา่วมานีแ้ลว้ มนัก็จะเกิดนิพพทิา ความเบื่อหน่ายขึน้มา เม่ือเบื่อ 

หน่ายเขา้บอ่ยๆ เบื่อหน่ายดว้ยอาํนาจของปัญญาเน่ียน่ะ มนัจะคลาย 

ความกาํหนดัยินดีน่ีไปเรื่อยๆ คลายออกๆเรื่อยไป มนัก็นอ้ยลงไป 

เบาบางไปกิเลสอนันีน้ะ จะขอใหจ้ิตน่ีมนัเบื่อหน่ายดว้ยปัญญาดงั 

กลา่วมาแลว้นัน้น่ะ มนัก็คอ่ยคลายออกไป คลายทีเดียวไม่หมด มนัก ็

คลายไปทีละนอ้ยๆไป ในที่สดุมนัก็หมดลงได ้ ท่านเรยีกวา่ 

สมุจเฉทวิมุตติ ์ แปลวา่หลดุพน้ไดโ้ดยเด็ดขาด ไม่กลบัคืนมายดึมั่น 

ถือมั่นในขนัธ ์ ๕ นีอ้ีกตอ่ไป ทแีรกนีก้็หลดุพน้ไปเป็นขัน้ๆดงักลา่วมา 
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แลว้นัน้แหละ เชน่ รกัษาศีลใหบ้รสิทุธ์ิอย่างนีน้ะ มนัก็หลดุพน้จากบาป 

อกศุลมาไดข้ัน้หนึ่งแลว้นัน้แหละ แลว้คราวนีม้นัยงักิเลสอยู ่ ถึงแมบ้าป 

กศุลจะระงบัไป แตกิ่เลสสว่นท่ีมนัไม่เป็นบาปเป็นกรรมนัน้มนัก็ยงัมีอยู ่

ฉะนัน้จงึวา่ภาวนาเขา้ทาํจิตใหส้งบลงไป ทาํจิตใหส้งบระงบัลงไปแลว้ 

มนัก็หลดุพน้จากกิเลสนัน้ไปชั่วระยะหนึ่ง อย่างนีน้ะ เม่ือสมาธินัน้ 

ถอนออกมาแลว้ กิเลสนัน้มนักติ็ดตามมาอีก แตว่า่มนัเบาลงเพราะ 

อานภุาพแห่งสมาธินัน้ มนัก็สามารถทาํกิเลสท่ีหยาบๆใหเ้บาลงเหมือน 

กนัน่ะ มนัเป็นอย่างนัน้ เม่ือกิเลสหยาบๆนั่นมนัระงบัไป ยงัเแต ่

กิเลสอย่างกลาง เช่นนีก้อ็าศยัปัญญาในวนันีน้ะ อาศยัปัญญาสอนจิต 

นีเ้ขา้ไป จิตนีเ้ม่ือมนัเห็นตามปัญญาแลว้ มนัก็ปลอ่ย มนัก็วางไป 

เรื่อยๆไป มนัเป็นอย่างนัน้  

การท่ีบคุคลใหท้านก็ดี รกัษาศีลกดี็ ไหวพ้ระภาวนาทาํใจใหส้งบ 

ระงบัลงไปก็ดี ลว้นแตเ่ป็นการสรา้งบญุสรา้งกศุลทัง้นัน้เลย ขอใหเ้ขา้ใจ 

เม่ือทาํไปมากๆเขา้ไป บญุกศุลน่ีมนัมากเขา้ มนักท็าํใหจ้ิตใจนีมี้กาํลงั 

เขม้แข็ง จิตใจหนกัแน่นตัง้มั่นอยู่ดว้ยดีแลว้ ปัญญามนัก็เกิดขึน้จากจติ 

ที่สงบระงบั ตัง้มั่นอยู่ในบญุในคณุนั่นเองแหละ ปัญญามนัจะเกิดขึน้ก็ 

เพราะมีบญุมีคณุ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ในจิตใจเป็นพืน้ฐาน 

จิตจะสงบอยู่ไดก้เ็พราะอาศยับญุคณุน่ีเองนะ ขอใหเ้ขา้ใจ ถา้คนไม่มี 

บญุมีคณุดงักลา่วมานีแ้ลว้ จิตสงบไม่ไดเ้ลย  
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ดงันัน้ในอนุสต ิ ๑๐ อนัเป็นสมถกรรมฐาน อนัเป็นกรรมฐานท่ี 

ผูส้นใจในการเจรญิสมถะวิปัสสนาจะตอ้งบาํเพ็ญ นั่นเหละทรงแสดงไว ้

ใหห้มั่นระลกึคณุพระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ ์ ใหห้มั่น 

นกึถึงทาน การบรจิาคของตน นกึถึงศีลที่ตนไดร้กัษามา นกึถึงคณุที่ทาํ 

บคุคลใหเ้ป็นเทวดา นกึถึงความตายอนัมีแก่ตน นกึถึงรา่งกายสงัขาร 

อนัไม่เที่ยงไม่ยั่งยนื ทัง้ไม่สวย ไม่งาม เป็นอารมณอ์ยู่เสมอ นกึถงึ 

ความตายเป็นอารมณอ์ยู่เสมอ น่ีหละความตายน่ี ก็หมายความวา่ 

รา่งกายน่ีมนัจะตอ้งแตกดบัเป็นที่สดุ ท่านก็เลยสมมติุวา่ตายเท่านัน้ 

เองแหละ ท่ีจรงิแลว้รา่งกายน่ีมนัเกิดแลว้ มนัก็แปรปรวนแตกดบัลง 

เท่านัน้แหละ แลว้ก็นกึถึง อานาปานุสต ิ น่ีนะ ลองคิดดซูิ อนสุติ ๑๐ 

น่ีนะ พระพทุธเจา้แสดงได ้ สาํคญัแคไ่หนน่ะ อานาปานสติการตัง้สติ 

รูล้มหายใจเขา้หายใจออกอย่างนี ้ มนัทาํใหจ้ิตรวมลงได ้ ทาํใหจ้ิตน่ีละ 

อารมณท์ี่เป็นอดีตอนาคตไป นั่นแหละ เม่ือจิตที่มนัละอารมณท์ี่ 

เป็นอดีตอนาคตแลว้มนัก็รวมลงเป็นหนึ่งในปัจจบุนันีไ้ดเ้ลย  

ฉะนัน้อย่าลืมหละ การนกึถงึลมหายใจเขา้ออกน่ีมนัทาํใหจ้ิตสงบ 

จิตหยดุคิดหยดุนึก แลว้การนกึถึงคณุแห่งพระนิพพานอนัเป็นธรรมชาติ 

สงบระงบัจากกิเลสและกองทกุขท์ัง้มวล อนันีก้็เป็นหนา้ท่ีเราทกุคน 

จะตอ้งนกึถึงอยู่เสมอ ถา้ไม่นกึถงึพระนิพพานมนัก็ไม่อยากบรรลพุระ 

นิพพานน่ีนะ ไม่นกึถึงพระนิพพาน ก็ไม่เห็นคณุแห่งพระนิพพานวา่ 
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วิเศษอย่างไร อย่างเช่นบางคนที่มีความเห็นเคลื่อนคลาดจากความ 

เป็นจรงิ ไม่ยอมรบัรูค้าํสอนของพระพทุธเจา้ มนัก็พดูไปตา่งๆนานาว่า 

พระนิพพานน่ีไม่มีบา้นไม่มีเรอืน ไม่มีรถราข่ี ไม่สนกุ ไม่อยากไปหรอก 

คราวนีก้็มีผูว้า่อย่างนีอ้ยู่บอ่ยๆอยู่เหมือนกนันะนั่น ผูท้ี่เห็นเช่นนัน้แสดง 

วา่มนัติดความสขุชั่วคราว ไอเ้รื่องความทกุขไ์ม่เอาบวกลบคณูหาร 

กนัดบูา้งเลย เลอืกเอาแตค่วามสขุชั่วคราวนัน้นะมาวา่ โลกนีส้นกุสนาน 

อย่างโนน้อย่างนีน่ี้นะ มนัขาดปัญญา อย่างวา่นั่นแหละ ถา้หากวา่ 

บคุคลผูมี้ปัญญาแลว้นะ เอาความสขุในโลกนีก้บัความทกุขใ์นโลกนี ้

มาบวกกนัเขา้ เอามาเทียบกนัเขา้ ลองดอู่ะ น่ีเราจะรูไ้ดว้า่ไอ ้

ความสขุในโลกนีน่้ะ มนัประเด๋ียวประดา๋วหนึ่ง แตค่วามทกุขอ์นันีม้นั 

เป็นประจาํเลย ทกุขแ์ก ่ ทกุขเ์จบ็ป่วยไข ้ ทกุขต์าย อนันีน้ัน้มนัเป็น 

ทกุขป์ระจาํแท้ๆ เลย เม่ือความทกุขเ์หลา่นีม้นัมีอยู่ประจาํอย่างนีแ้ลว้ 

ไอค้วามสขุอนัเกิดจากความสขุอนัชั่วคราวเช่น สขุในการกิน สขุในการ 

นอน สขุในการซอ่งเสพกามคณุเมถนุสงัโยชน ์ สขุในการดมูหรสพ 

ครบครนัตา่งๆนานาหมู่นี ้ มนัลว้นแตเ่ป็นเหยื่อลอ่ใหติ้ดอยู่ในทกุขท์ัง้ 

นัน้เลย เพราะมนัเป็นสขุชั่วคราวอย่างท่ีวา่น่ีแหละ ไม่เห็นมีอะไรยั่งยืน 

อยู่ไดเ้ลย ท่านเรยีกวา่ อามิสสขุ สขุอิงอาศยัวตัถ ุ เม่ือวตัถสุิ่งของ 

เหลา่นัน้มนัวิบติัแปรปรวนไป ความสขุเหลา่นัน้มนักห็มดไป อนันีเ้ป็น 

ความจรงิแท้ๆ เลย เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัธรรมทัง้หลายอย่าละเลย 
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ตอ้งนอ้มเขา้มาสอนจิตตวัเองอยูเ่สมอ ไม่เช่นนัน้แลว้ มนัก็ติดความสขุ 

ชั่วคราวน่ีแหละดงัท่ีเราเห็นกนัอยู่น่ีน่ะ  

ระเบียบการปฏิบติัในพระพทุธศาสนาน่ีท่านสอนใหต่ื้นดกึลกุเชา้ 

ทาํความเพียรอย่างนีน้ะ บคุคลผูติ้ดความสขุในการนอนน่ะกเ็อาแลว้ 

นอนจมปิ้งเลย หมดคืนก็ไม่ต่ืน ไปต่ืนเอาเม่ือนู่น สวา่งนู่นแสง 

พระอาทิตยข์ึน้สอ่งสูท่อ้งฟ้านู่น บางคนยงัไม่ต่ืนขึน้เลย แสงอาทิตย ์

มาก็ดี อย่างนีแ้หละเรยีกวา่มนัติดอยู่ใน อามิสสุข สขุที่อิงอาศยั 

วตัถเุหลา่นีอ้ยู่ ดงันัน้ก็ลองคิดดซูิ ถา้เม่ือรา่งกายอนันีม้นัเป็นปกติ 

โรคภยัยงัไม่เบียดเบียนน่ะก็นอนหลบัไดส้นิทสบาย บดันีเ้ม่ือรา่งกาย 

อนันี ้ มนัวิบติัแปรปรวนไปแลว้ เอาหละนอนก็ไม่หลบันะบดันีน้ะ 

กระสบักระสา่ย รบัประทานอาหารก็ไม่อรอ่ยแลว้ เม่ือเป็นเช่นนีม้นั 

จะเป็นยงัไงแลว้บดันีน้ะ มนัก็เป็นทกุขแ์ลว้ ไอจ้ิตที่มนัไม่รูเ้ท่า 

มนัก็เดือดรอ้น โอ๊ย เราน่ีจะตายแลว้ เขาวา่นอนก็ไม่หลบั รบัประทาน 

อาหารก็ไม่ได ้ เม่ือวิตกถึงความตายไปแลว้ก็ยิ่งเดือดรอ้นเลย เพราะ 

ไม่อยากตายน่ี ไม่อยากพลดัพลากจากความสขุชั่วคราวดงักลา่วมา 

แลว้นั่นแหละ ดงันัน้ผูมี้ปัญญาทัง้หลาย ท่านจงึเห็นพิจารณาเห็น 

เช่นนัน้แลว้ ก็จงึเบื่อหน่ายความสขุชั่วคราวนัน้ เบื่อหน่ายวตัถท่ีุดวงจิต 

อาศยัอยู่นี ้ไดแ้กธ่าตดิุน นํา้ ไฟ ลม รวมกนัเขา้เป็นรา่งกายสงัขารอนันัน้ 

จงึไดเ้บื่อหน่าย ไม่ยินดีในการหลบัการนอน ไม่ยินดีในรสชาติของ 
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อาหาร ไม่ยินดีในผา้นุ่งผา้ห่มเครื่องใชไ้มส้อย สิง่อาํนวยสะดวกตา่งๆ 

ใหเ้ช่นรถรา หมู่นีเ้ป็นตน้ ก็เป็นของอาํนวยความสะดวกใหช้ั่วคราว อา้ว 

รถราคนังามๆนั่งสบายอย่างนีน้ะ แตเ่ม่ือรา่งกายมนัทรุดโทรมไปแลว้ 

นะ มนัจะไปนั่งไดย้งัไงอย่างนัน้ นั่งก็ไม่ได ้ ก็ถึงแมว้า่สิ่งเหลา่นัน้มนัจะ 

ยงัอยู ่ แตร่า่งกายน่ีมนัชาํรุดทรุดโทรมไปแลว้ มนัก็ไม่มีความหมาย 

อะไรเลย มนักต็อ้งพิจารณาหมดทกุสิ่งทกุอย่างท่ีแวดลอ้มตวัเองอยู่น่ี 

ตอ้งทาํความรูเ้ท่าไปทกุประการเลยอย่างนี ้ อนันีแ้หละ ไดช่ื้อวา่ทาง 

หลดุพน้จากทกุขภ์ยัในวฏัสงัสาร ดงัแสดงมาก็มีดว้ยประการฉะนี ้

ทีม่า: https://youtu.be/0T7FZO8rGyU 

  

https://youtu.be/0T7FZO8rGyU
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วิธีสะกดจิตให้สงบพบสุข  

พึ่งพากนัตัง้ใจใหดี้ บดันีถ้ึงวาระที่เราจะตอ้งอบรมจิตใจของตวั 

เอง ใหเ้ขา้ถึงความสงบ เพราะความสขุนัน้อื่นเสมอดว้ยความสงบไม่มี 

หมายความวา่ความสขุอย่างอื่นน่ะ มนัจะไปยิ่งกวา่ความสงบนัน้ไม่มี 

ดงันัน้ผูต้อ้งการความสขุท่ีแทจ้รงิมนัก็ตอ้งมาฝึกจิตใจน่ีใหเ้ขา้ถึงความ

สงบ ก็จะไดพ้บกบัความสขุแทจ้รงิ  

ผูป้ระพฤติธรรมในพทุธศาสนาน่ี ก็ตอ้งใหม้นัมีจดุหมาย ถา้มนัไม่ 

ตัง้จดุหมายไวอ้ย่างนี ้ มนัก็ไม่ไดผ้ลการปฏิบติันั่นนะ จดุหมายคือมุง่ที ่

จะทาํใจใหส้งบ นั่นแหละคือจดุหมาย ในขัน้แรกน่ีทาํอย่างไรจิตจงึจะ 

สงบลงไปได ้ เราก็ทาํลงไป กอ็าศยัสตินั่นแหละสาํคญัมาก ถา้สติเขม้ 

แข็ง แลว้ก็สามารถท่ีสะกดจิตนีใ้หส้งบลงไปไดโ้ดยเพ่งลมหายใจเขา้ 

ออกเป็นอารมณ ์เป็นเครื่องดาํเนิน หมายความวา่อย่างนัน้ เราจกัไม่คิด 

ไปในเรื่องอื่นใด จกัดแูตล่มหายใจเขา้หายใจออกเทา่นี ้ หายใจเขา้ไป 

ถา้ไม่ออกมาก็ตาย หายใจออกไปแลว้ ไม่กลบัเขา้มาก็ตาย ชีวิตของเรา 

นีมี้นอ้ยนิดเดียวนงึ ถา้เพ่งดใูหจ้รงิๆแลว้มีอยูแ่ค ่ ลมหายใจเขา้ออก 

แคนี่เ้อง ลองสงัเกตด ู ลมหายใจเขา้ออกมนัก็มีอยู่ใน ปัจจบุนันีเ้ท่านัน้ 

ไม่ใช่มีอยู่ในอดีตที่ลว่งแลว้มาที่ลว่งแลว้มา มนัก็ดบัไปแลว้น่ี ลมหายใจ 
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มนัหายไปแลว้ ที่ลว่งแลว้มาน่ะ อนาคตลมหายใจก็ยงัไปไม่ถึง มีอยู ่

แคปั่จจบุนันีเ้ท่านีเ้อง ที่ใหต้วัเองรูว้า่ตนยงัมีชีวิตอยู่กเ็ท่านีแ้หละ  

แตม่นษุยเ์ราสว่นมากมนัไม่สาํคญัวา่ชีวิตมีเท่านี ้ มนัสาํคญัวา่ตน 

นัน้จะมีอายยุืนยาวนานไปอยู่ เหตฉุะนัน้จงึไดเ้พลิดเพลินมวัเมา จงึตัง้ 

อยู่ในความประมาท ไม่รบีเรง่บาํเพ็ญบญุกศุล อนัเป็นหนทางแห่ง 

ความสขุใหแ้ก่ตวัเอง เอาแตเ่พลิดเพลินในการละเลน่ตา่งๆในการแสวง 

หาความสขุสนกุสนานชั่วคราว อนันีน้บัวา่เป็นความประมาทของ 

มนษุยเ์รา สาํหรบัผูใ้ดต่ืนตวัไดไ้ม่ประมาทก็นบัวา่เป็นวาสนาของผูน้ัน้  

เช่นอย่างวา่ผูท้ี่คิดบวชเรยีนในพระพทุธศาสนานี ้ ก็นบัวา่เป็นผูต้ัง้ 

อยู่ในความไม่ประมาท แตบ่างคนในเบือ้งตน้นะไม่ประมาท แตใ่นท่าม 

กลางคือตอ่ไปเกิดความประมาทขึน้ก็มี ในขัน้แรกรูส้กึกะปรีก้ะเปรา่ 

ทาํความดี ขยนัขนัแข็งสาํรวมตนดว้ยดี ครัน้เม่ือไปๆกลาย เป็นคนเลิน 

เลอ่เผลอสติ ไม่รูจ้กัสาํรวมกายวาจาใจใหเ้ป็นปกติเหมือนแตก่อ่น ผูน้ัน้ 

ก็เลยถึงซึง่ความเสื่อม การเป็นนกับวชเน่ียนะ  

เพราะฉะนัน้ทกุคนตอ้งรกัษาความไม่ประมาทไวใ้หไ้ด ้ คือรกัษา 

สตินั่นเองน่ะ ตนพิจารณาเห็นรา่งกายนีเ้ป็นของไม่เท่ียง เป็นทกุข ์

เป็นอนตัตาอย่างไร ก็ใหก้าํหนดรูเ้ห็นอยูอ่ย่างนัน้เรือ่ยไป อย่าใหม้นัเห็น 

เป็นอย่างอื่นไป เช่นรา่งกายนีเ้ป็นอสุภะ คือไม่สวยไม่งามก็ใหพิ้จารณา 
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เห็นวา่มนัไม่สวยไม่งามอย่างนัน้เสมอไป เม่ือรา่งกายนีม้นัเป็นของไม่ 

เท่ียง ก็ใหเ้กิดความรูค้วามเห็นว่ามนัไม่เท่ียงอยูอ่ย่างนัน้ เม่ือรา่งกาย 

นีม้นัเป็นทกุขท์นไดย้ากลาํบาก มนัทนอยู่นิ่งๆไม่ได ้ ก็ใหม้นัเห็นวา่เป็น 

ทกุขท์นไดย้ากจรงิ เพราะวา่รา่งกายน่ีมนัตอ้งไดเ้คลื่อนไหวอยูเ่รื่อยไป 

จงึพอประทงัได ้ แตถ่า้จะมานั่งน่ิงๆอยูต่ลอดเวลาเน่ียไปไม่ไดเ้ลย 

หรอืจะตอ้งนอนตลอดเวลาน่ีก็ไม่ไดอ้ีก จะตอ้งเดินอยูต่ลอดเวลาก็ไม่ได ้

จะตอ้งยืนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได ้ นั่นแหละมนัทนอยู่ไม่ไดเ้ลย มนัทนอยู่ 

อยู่นิ่งๆไม่ไดเ้ลยรา่งกายนี ้ตอ้งเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี ้มนัจงึพอประทงั 

อยู่ได ้ 

น่ีแหละลกัษณะแห่งความทกุขข์องรา่งกาย ใหพ้าพิจารณาด ู

ใหม้นัเห็น อยา่ไปเขา้ใจวา่เป็นเรื่องธรรมดาไปอยา่งนัน้เปลา่ๆโดยไม่ 

มองเห็นลกึไปกวา่นัน้ ธรรมดาจรงิอยู่ แตธ่รรมดาทกุขต์อ้งใหเ้ขา้ใจ 

อย่างนัน้ ไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆ การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม พดูจา 

ทาํการงานตา่งๆหมู่นีน้ะมนัเรื่องของความทกุขท์ัง้นัน้เลย เรื่องของ 

ความทนอยู่ไม่ไดข้องรา่งกายสงัขารนี ้ ตอ้งไดเ้คลื่อนไหวไปมาอยู่อยา่ง 

นัน้ น่ีตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นอยูอ่ยา่งนีแ้ลว้มนัก็จะไดเ้กิด นิพพทิทา 

ความเบื่อหน่าย ทาํไมมนัยงัเป็นอยูอ่ย่างนัน้ กม็นับงัคบัไม่ได ้ ไม่มี 

อาํนาจใดๆในโลกจะมาบงัคบั รา่งกายนีอ้ยู่นิ่งๆไดห้รอืใหม้นัเที่ยง 

ไม่ตอ้งแปรผนัเป็นอย่างอื่นเลย อย่างนีม้นัเป็นไปไม่ได ้ ธรรมชาติไม่ได ้
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สรา้งมาอย่างนัน้ ธรรมชาติสรา้งขึน้มาแลว้มนัก็ใหม้นัแปรผนัไป ในท่ี 

สดุก็มนัแตกดบัลง อนันีธ้รรมชาติมนัสรา้งมาอย่างนีน้ะ สงัขารรา่งกาย 

อนันี ้ นอกรา่งกายน่ีออกไปกเ็หมือนกนัหมดเลย กต็อ้งพิจารณาใหม้นั 

เห็นอย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็นผูไ้ม่ประมาท คือเป็นผูค้น้หาความจรงิของ 

ชีวิตของอตัภาพรา่งกายนีอ้ยู่  

ถา้บคุคลไม่มาเพ่งพินิจพิจารณารา่งกาย ใหเ้ห็นตามสภาพความ 

จรงิอย่างวา่นีแ้ลว้ เม่ือเวลารา่งกายมนัวิบติัลง มนัแปรปรวนไป ดวงจิต 

ดวงนีก้็เป็นทกุขเ์ป็นโศกแลว้บดันี ้ทัง้สะดุง้หวาดกลวัตอ่ความตาย จิตนี ้

ยิ่งเป็นทกุขห์ลาย เม่ือไม่ไดพิ้จารณาใหรู้ล้ว่งหนา้ไวอ้ะ้ แลว้ก็ตณัหา 

มนัก็ไม่บรรเทาลงเลย ผูใ้ดพิจารณาเห็นวา่ชีวิตนีมี้ประมาณนอ้ยนิด 

เดียวอย่างวา่นีน้ะ มนัก็ทาํใหต้ณัหาความทะเยอทยานอยากไดอ้ะไร 

ตอ่อะไรในโลกนีม้นัเบาบางลงไปเลย มนัไม่ทราบวา่จะไปขวนขวายไป 

อะไรนกัหนา 

ในเม่ือชีวิตนีมี้นอ้ยนิดเดียวหนึ่ง ไม่ทนัไรก็จะจากโลกนีไ้ปแลว้ 

บางคนผูมี้กรรมมีเวรติดตามมาแต่ก่อน มาตดัรอนเอา อายน่ีุยงัไม่ถงึ 

อายไุข ก็ตายกอ่นแลว้ บางคนพอเกิดมาไดไ้ม่ก่ีวนั ก่ีเดือน ก็ตาย 

บางคนเกิดมาแลว้พอเป็นเด็กเป็นเลก็กาํลงัน่ารกั เอา้ ก็มาตายเสยี 

บางคนพอเกิดขึน้แลว้ พอมาเป็นเด็กนกัเรยีน เอา้ บางทีก็นั่งรถ 
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ไปโรงเรยีน รถควํ่า รถชนกนั เอา้ กต็ายหมู ่ อย่างนีน้ะ บางคน 

ก็กาํลงัอยู่ในวนัหนุ่มวยัสาวก็มีอนัเป็นไป มาตายไปเสีย บางคนกอ็ยู่ใน 

วยักลางคน เอา้ กาํลงัแบกภาระของการเลีย้งลกูเลีย้งเมีย กาํลงั 

ขวนขวายตัง้เนือ้ตัง้ตวัใหร้ ํ่าใหร้วย เป็นฝ่ังเป็นฝาเหมือนเพ่ือนทัง้หลาย 

ก็มีอนัเป็นไปคือมาตายจากลกูจากเมียจากผวัไปเสยี บางคน ก็ถึงวยัแก่ 

วยัชรา เอา้ รา่งกายก็ทรุดโทรมลงจะตายก็ไม่ตายก็ทนทกุขท์รมาน 

เดินไปไหนมา ไหนก็ลาํบาก บางคนก็เป็นอมัพาต อมัพาตน่ีนาน 

ตายกวา่นี ้ ทนทกุขท์รมาน ขา้วนํา้ก็ตอ้งใหผู้อ้ื่นปอ้น จะไปไหนก ็

ตอ้งผูอ้ื่นไดป้ระคบัประคอง ตอ้งเอาใสร่ถเข็นไป น่ี ตายก็ไม่ตาย 

มนัจะมีกาํลงัแข็งแรงขึน้กวา่เก่าก็ไม่มี บางคนก็หตูงึ บางคนก็ตามวั 

ตาฝา้ มองอะไรก็ไม่เห็นชดั แตก่็ไม่ตายง่าย  

น่ีแหละลกัษณะแห่งความทกุข ์ ใหพ้ึ่งพากนัพิจารณากนัใหดี้ 

มนัทนไดย้ากลาํบากอยูอ่ย่างนีแ้ลว้จะไปเพลิดเพลินไปเอาอะไรเลา่ จะ 

เพลิดเพลินไดก่ี้นานก่ีเดือนก่ีปี ไอร้า่งกายอนันีม้นัจะมีกาํลงัวงัชาพอ 

ที่ใหส้นกุสนานไปนะ ลองบวกลบคณูหารกนัด ู นอ้ยเดียวหนึง่นะ 

เพลิดเพลินมวัเมาความสขุสนกุสนานอนันัน้น่ะ มนัแทรกอยู่ดว้ยทกุข ์

เหมือนดั่งยาพิษเคลือบนํา้ตาลดงักลา่วใหฟั้งมาแลว้น่ะ มีทัง้สขุมีทัง้ 

ทกุขค์ลกุเคลา้กนัไป ชีวิตของผูค้รองเรอืน เอา้ ฝ่ายหนึ่งไปสนกุสนานดี 

ฝ่ายหนึ่งกลบัเศรา้ใจคบัแคน้ใจ บงัเอญิเงินขาดมือลงไป ไม่มีเงินจะ 
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จ่ายยิ่งเดือดรอ้นใหญ่ บงัเอิญอนันัน้ก็ขาดไป อนันีก้ไ็ม่มี ซือ้รถมาข่ี เอา้ 

รถก็มาชาํรุดลงไม่มีเงินจะซอ่มรถ เอาแลว้ ก็เดือดรอ้นแลว้ ปลกูบา้น 

แปลงเรอืนอยู่ อยู่ไปอยู่มาตนมีเงนินอ้ยจะทาํใหแ้ขง็แรงก็ไม่ไหว บา้น 

เรอืนก็ชาํรุดลง ไม่มีเงินจะซอ่มแซม ไม่มีเงินจะสรา้งใหม่ก็เป็นทกุข ์ 

อนันีล้องพิจารณาด ู ชีวิตของคนเราน่ีมนัมีแตก่องทกุขแ์ท้ๆ นา้ 

ถา้ไม่พิจารณาก็ไม่เห็น เอา้ ถา้มนัทกุขอ์ย่างนัน้น่ะ คนเรามนัจะ 

ไม่ฆ่าตวัตายหมดซะแลว้หรอื…ไม่ฆ่า เพราะมนัมีสขุชั่วคราวนัน้เป็น 

เหยื่อลอ่ เอา้ มนัทกุขไ์ปพกันงึนอ้ยนงึกก็ลบัสขุขึน้มา อย่างนีแ้หละ 

มนัใหเ้พลิดเพลิน สนกุสนานไประยะนงึ ไปๆหน่อยนงึทกุขก์ป็ระดงั 

ประเดขึน้มา กลุม้ใจ บางคนทกุขติ์ดตอ่เน่ือง กนัไปนานก็ฆ่าตวั 

ตายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง มีอยู่ถมไปโลกอนันี ้ น่ีพรรณนาถึงความทกุข ์

แห่งชีวิตน่ี ก็ทาํไมมนัจงึเป็นทกุขอ์ย่างนัน้ ก็มนัเป็นอนตัตา มนับงัคบั 

ไม่ได ้มนัไม่อยู่ในบงัคบับญัชาของผูใ้ด รา่งกายสงัขารอนันีน้ะ นอกรา่ง 

กายน่ีออกไปก็เหมือนกนั เช่นแกว้ แหวน เงิน ทอง ของมีคา่ตา่งๆ 

ในโลกอนันี ้ ไดม้าแลว้ก็สญูหายไป ไดม้าแลว้ ใชไ้ป จ่ายไป ก็หมดไป 

เอา้ สว่นใดท่ีไม่หมด โจรขโมยมนัรูเ้ขา้มนัมาลกัเอาไป หรอืมีการเอา 

ปืนเอามีดมาจีเ้อาเฉยๆน่ีนะ พวกเจา้ของทรพัยก์็ระทมใจ ช่วยกนั 

พิจารณาความจริงของชีวิตนีใ้หม้นัรูม้นัเห็น  
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ถา้พิจารณาเห็นตามที่แนะนาํมาน่ีนะ ตณัหามนัตอ้งเบาบางลง 

แน่นอนเลยทีเดียว ความทะเยอทยานอยากในจิตใจก็เบาลง มนัจกั 

ไม่แก่กลา้ขึน้ไปไดเ้ลย เพราะมองดแูลว้มนัไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสาร 

ถา้ขืนไปยดึไปถือเอาไวเ้ท่าไรมนัยิ่งเป็นทกุขห์ลายเทา่นัน้ ตณัหากบั 

อปุาทานนะ มนัเป็นคูก่นั เม่ือไม่ละตณัหาน่ีใหม้นัสงบลง มนัก็ยดึถือบน่ี่ 

นั่นแหละ มนักลายเป็นอปุาทานไป เม่ือมนัยดึถือไวแ้ลว้ มนัก็เป็น 

เหตใุหแ้สวงหาในสิ่งที่ตนยดึไวใ้นใจนัน้ เม่ือแสวงหาไปไม่ไดส้มหวงั 

ก็เอาแลว้ เป็นทกุขแ์ลว้ เดือดรอ้น อย่างนีแ้หละ  

นอกจากจะเป็นทกุขอ์ยู่ในปัจจบุนัน่ีแลว้มนั ความยดึความถือน่ี 

ยงัเป็นตวักรรมนาํดวงจิต ใหไ้ปเกิดในภพนอ้ยภพใหญ่ตอ่ไป แตเ่กิดใน 

ชาติใดก็ไปผกูพนักบัของไม่เที่ยงนั่นแหละ ไปผกูพนัอยู่กบัสรอ้ยคอ 

ตุม้ห ู แหวนเพชร นาฬิกาขอ้ รองเทา้สน้สงู เสือ้คลยุสาํหรบั 

ประดบัเกียรติผูเ้ป็นบณัฑิต เรยีนจบปรญิญาตร ี ปรญิญาโท เอา้ 

ไปช่ืนชมยินดีอยูก่บัเครื่องห่มของผูมี้อาํนาจเช่นตาํรวจ ทหาร เคา้เอา 

เครื่องประดบัมาติดตวัเขา้ให ้ ดีอกดีใจวา่ตนมีเกียรติมียศ เวลาเกิด 

สงครามมาเคา้ก็ใชเ้ราไปตายก่อนเพ่ือน น่ีแหละตณัหาน่ะ พิจารณาเอา 

มนัยงัวา่ดีอยู่น่ี เคา้ยกย่องวา่ทแกลว้ทหาร ทหารหาญของชาติ พอเคา้ 

ยกยอ่งเขา้ไปก็ฮกึเหิม ฮกึเหิมขึน้เลย ลืมตายไปนั่นแหละ ดงันัน้หมู่นี ้

มนัตอ้งเก็บมาคิดมาพิจารณา คนเราน่ะถา้ไม่พิจารณาใหเ้ห็นความจรงิ 
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ของชีวิตดงักลา่วมาน่ีแลว้ มนัจงึติดจงึขอ้งอยู่ในโลกนีแ้หละ มนัจงึ 

ผกูพนัอยู่ในโลกนี ้ จงึไม่อยากหนีออกจากโลกนี ้ เรื่องมนัน่ะ จะเก็บเอา 

มาคิดมากรองดใูหดี้แลว้ มนัไม่เป็นสิ่งท่ีควรจะปรารถนา อยากจะอยู ่

อยากจะผกูพนักบัมนัเลย โลกอนันีน่้ะ  

นกัปราชญท์ัง้หลายมีพระพทุธเจา้เป็นตน้ ท่ีพระองคท่์านพน้ไป 

แลว้นัน้ หรอืวา่พระอรหนัตท์ัง้หลาย นกัปราชญท์ัง้หลายที่ท่านพน้ไป 

แลว้นั่น ก็เพราะท่านมาพิจารณาเห็นความเป็นไปของชีวิตตามความ 

เป็นจรงิดงักลา่วมาน่ีเอง สรุปลงแลว้วา่ ทกุสิ่งทกุอย่างไม่มีตวัไม่มีตน 

ไม่มีเราไม่มีเขา เอา้ ถา้ไม่มีตวัไม่มีตนอย่างนัน้แลว้ จะทาํบญุกศุล 

ไปใหใ้คร พระพทุธเจา้จงึสอนใหล้ะชั่วทาํดีไปเพ่ือใคร ไอท่ี้พระพทุธเจา้ 

ท่านสอนใหล้ะชั่วทาํดีนั่นน่ะ ก็เพราะวา่มนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายนัน้น่ะ 

เม่ือมนัยงัไม่รูแ้จง้ในธรรมของจรงินะ มนัก็ยดึเอาขนัธ ์ ๕ น่ีมาเป็นตวั 

เป็นของของตน มนัพาขนัธ ์ ๕ น่ีทาํดีบา้งทาํชั่วบา้งไป สะสม 

บาปกรรมใสต่วัเอง นั่นแหละ บาปกรรมนัน้มนัก็เลยฉดุครา่ไปสูน่รก 

อบายภมิูไดจ้นทกุขท์รมานอยู ่ พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิในโลก พระองค ์

ไดส้รา้งบารมีมาก่อนคนอื่นสรา้งบารมีมาเต็มแลว้ พระองคพ์น้แลว้ 

พน้จากอาํนาจแห่งตณัหาน่ีแลว้ ถึงสุญญตานุปัสนา คือเห็นแจง้วา่ 

ทกุสิ่งทกุอย่างไม่ใช่ของเรา โลกอนันีน้ะ ท่านเห็นแจง้ดว้ย ท่านพน้ 

ดว้ยนั่นแลว้ พระองคเ์จา้จงึมาแนะนาํสั่งสอนใหพ้ทุธบรษัิทละชั่วทาํดี 
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เม่ือละความชั่วได ้ ทาํแตค่วามดีใสต่วัเช่นนี ้ ความดีคือบญุกศุลน่ีมนัก ็

ยกยอชีวิตใหส้งูขึน้ไปตามลาํดบั  

น่ีแหละทาํไมพระศาสดาท่านสอนใหล้ะชั่วทาํดีน่ะ ก็ทาํดีเพ่ือ 

ตวัเองน่ีแหละ ตวัเองยงัหลงยดึหลงถือของไม่เท่ียงอยู ่ ยงัปลอ่ยวาง 

ของไม่เท่ียงไม่ไดเ้พราะอะไรมนัถึงปลอ่ยวางไม่ได ้ก็เพราะวา่บญุตวัมนั 

นอ้ยสติปัญญากน็อ้ย น่ี ตอ้งใหเ้ขา้ใจเหตผุลอย่างนี ้ เหตนุัน้น่ะ เราจงึ 

ตอ้งสรา้งบญุสรา้งกศุลตอ่ไป บญุกศุลน่ีแหละมนัไปหลอ่หลอมจิตให ้

เกิดปัญญาความรูค้วามฉลาดขึน้มา บคุคลผูมี้ปัญญาแหลมคมเต็มท่ี 

เท่านัน้แหละ ถงึจะถอนตนออกจากโลกอนันีไ้ด ้ ถงึจะอยูเ่หนือโลกนีไ้ด ้

จงึจะมองเห็นวา่ทกุสิ่งไม่ใช่ของเรา แลว้ก็ทัง้เห็นดว้ย ทัง้ปลงทัง้วางลง 

ดว้ยทีนี ้ นั่นแหละ ถึงจดุโน่นนะมนัถึงจะพน้ทกุขไ์ด ้ ถึงจะเห็นอนตัตา 

แจ่มแจง้ได ้ ถึงตรงนัน้แลว้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไร แลว้บดันีไ้ม่ตอ้งละชั่วทาํดี 

เพราะวา่มนัพน้แลว้น่ี พน้จากดีพน้จากชั่วไปหมดแลว้ จิตมนัอยูเ่หนือ 

ความดีความชั่วทัง้หมดแลว้ ความดีความชั่วมนัเป็นสมบติัของโลกนี ้

จิตของผูใ้ดยงัไม่รูแ้จง้ ก็ตอ้งอาศยัดีกบัชั่วอยู่ในโลกนี ้ หมายความวา่ 

อย่างนัน้ เม่ือชั่วมนัใหผ้ลก็เป็นทกุขท์รมานไป เม่ือความดีมนัใหผ้ลก็มี 

ความสขุสบายไปชั่วระยะหนึ่ง เป็นอยูอ่ย่างเนีย้ ชีวิตปถุชุนเรานะ 

พิจารณาใหม้นัเห็น  
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ก็นกัปราชญผ์ูมี้ปัญญา ท่านพิจารณาเห็นความสขุในโลกนีน้ะวา่ 

มีนอ้ยนิดเดียวหนึ่ง ไม่พอแก่ความประสงคข์องดวงจิตนีเ้ลย ความ 

ประสงคข์องจิตน่ีมนัตอ้งการมีความสขุสมํ่าเสมอตลอดไปเลย ไม่ตอ้ง 

การใหค้วามสขุอนันีม้นัแปรผนัเป็นอย่างอื่นไป แตแ่ลว้มนัไม่เป็นไป 

ตามใจหวงัสิ เพราะความสขุในโลกนีม้นัอิงอาศยัวตัถสุิ่งของ เม่ือวตัถ ุ

สิ่งของนัน้สญูสิน้ไป ความสขุอนันีก้็สญูสิน้ไปตามกนั เช่นอย่างความ 

สขุเกิดจากการมีเงินมาก การจ่ายเงิน การใชจ้่ายเงินมาบาํรุงบาํเรอชีวิต 

ก็นบัวา่มีความสขุแลว้ บดันีถ้า้เงินทองมนัหมดไปเราจะวา่ไงหละทีนี ้

ความสขุนัน้มนัก็หมดไปตามกนั อย่างนีแ้หละลองคิดด ูแมส้ิ่งอื่นๆท่ีมนั 

อาํนวยความสขุใหก้็เหมือนกนันั่นแหละ เช่นรถราอย่างนีน้ะ จรงิอยู ่

หละมนัพาใหว่ิ้งไปสูจ่ดหมายไดจ้รงิแตแ่ลว้ ไปๆมาๆโน่นกช็าํรุดลงแลว้ 

เสียหายลงไปแลว้ ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ อา้ว เจา้ของรถก็เสียดายเสียใจ 

ไอค้วามสขุท่ีมีรถมีรานั่นก็หายไปหมดเลย ความทกุขเ์กิดขึน้มาแทน 

ไม่มีรถข่ี ว่ิงเตน้หาเงินหาทองมาซือ้รถ น่ีแหละ มนัไดท้ัง้ทกุขไ์ดท้ัง้สขุ 

โลกสงสารอนันีน้ะ ชีวิตอนัท่องเท่ียวอยู่ในสงสารนีน้ะ แตแ่ลว้เม่ือสรุป 

ลงสูส่ดุทา้ยแลว้มีแตท่กุข ์อนัสขุท่ีวา่นั่นหายหนา้ไปแลว้ 

ลองคิดดเูม่ือเวลาคนเรา คนจะตายนะ เราจะไปเรยีกรอ้งหา 

ความสขุท่ีไหนมาใหไ้ดค้วามอุ่นใจเลา่ มีแตท่กุขน์ั่นแหละ มีแตค่วาม 

รูส้กึท่ีเป็นทกุขอ์ยา่งเดียว เม่ือเวลาจวนจะตาย ไฉนจงึวา่อย่างนัน้ 
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ก็วา่อย่างนัน้กเ็พราะรา่งกายน่ีมนัอาศยัไม่ไดแ้ลว้น่ี มนัจะแตกอยู ่

มะรอมมะรอ่แลว้น่ี มนัแปรปรวนไป พอแปลงแลว้น่ีแลว้จะไม่ใหจ้ติท่ี 

อาศยัอยู่น่ีเป็นทกุขเ์หลอืลน้ยงัไงเลา่ แลว้จิตนีเ้ม่ือไม่รูเ้ท่ารา่งกายอนันี ้

ไม่รูเ้ท่าขนัธ ์ ๕ น่ี ปลงไม่ตก วางไม่ลงละก ็ นั่นแหละ เป็นทกุขใ์หญ่ 

เลยจิตน่ะ น่ีมนักระวนกระวายเดือดรอ้นเลย ก็คิดดชีูวิตนีน้่ะ สรุปตอน 

สดุทา้ยแลว้มีแตท่กุขอ์ย่างเดียว สขุหายหนา้ไปหมดเลย ท่านผูรู้ท้ัง้ 

หลายท่านไดเ้จรญิวิปัสสนาปัญญาใหเ้กิดขึน้แลว้ มากาํหนดรูแ้จง้ใน 

ขนัธ ์ ๕ นี ้ ตามเป็นจรงิ ท่านปลงท่านวางขนัธ ์ ๕ น่ีเด็ดขาดลงไปแลว้ 

จิตของท่านอยู่เหนือขนัธ ์ ๕ แลว้บดันี ้ เวลาขนัธ ์ ๕ นีม้นัแปรผนั 

จวนจะแตกดบั ท่านก็ไม่เศรา้โศก จิตใจอนันัน้ท่านก็ไม่เดือดรอ้น 

ไม่วุน่วาย เพราะวา่ท่านปลงวางเด็ดขาดลงไปแลว้ มนัขาดจากกนัแลว้ 

มนัไม่มีเยื่อใยเลย  

น่ีแหละการที่บคุคลจะหลดุพน้ จะเห็นอนัตตานุปัสนาไดโ้ดย 

แจ่มแจง้จรงิๆนะ่ จะเห็นวา่ทกุสิ่งไม่ใช่ของเรา มนักต็อ้งทาํความดีแลว้ 

ก็ละความชั่วโดยลาํดบัมา จนบญุบารมีแกก่ลา้จนปัญญาบงัเกิดขึน้ 

อย่างวิเศษเลยน่ี ปัญญานั่นแหละมาตดัโลกสงสารอนันีข้าดออจาก 

ดวงจิตนี ้ ขาดตอนกนัเลยบดันี ้ จิตนัน้ก็เป็นโลกุตรธรรม แปลวา่จิต 

นัน้ตัง้อยู่ในธรรมเหนือโลก ธรรมอนันัน้เป็นธรรมเหนือโลก ไม่ใช่อยูใ่ต ้

โลก ไม่ใช่ปนอยู่กบัโลกท่ีท่านกลา่ววา่พระนิพพานนั่นแหละ เพราะฉะนี ้
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การท่ีคนเราจะมีจิตใจสงูอย่างวา่นั่นนะ เราก็ตอ้งฝึกใหม้นัสงูไปแตนี่ ้

แหละ อย่าใหม้นัคิดไปในทางตํ่า  

เช่นบวชเขา้มาแลว้อย่างน่ีนะอย่าไปคิดสกึขาลาเพศไป เพราะการ 

คิดสกึขาลาเพศไปอย่างนัน้ ความคิดมนัตกตํ่าไปแลว้นั่นนะ มนัถอย 

หลงัเขา้คลอง แลว้จะไปคิดทาํบาปสิ่งใดเป็นบาปเป็นกรรม อย่า ใจอย่า 

ไปนกึหวนหาเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรม เพราะถา้วา่จิตคิดหวนไปหาบาป 

กรรมท่ีตนเคยทาํมา ทาํความพอใจกบับาปนัน้อยู่เรยีกวา่ จิตมนัตก 

ตํ่าไปแลว้ มนัไม่ไดอ้ยูเ่หนือโลก อย่างบาปกรรมเหลา่นัน้แลว้ เม่ือเป็น 

เช่นนีแ้ลว้มนัจะไปหมนุหาความชั่วไดอ้ีก อย่างไรหละจิตใจที่เป็นอยา่ง 

นัน้นะ เพราะฉะนัน้น่ะการท่ีจิตจะอยู่เหนือโลกได ้ เราก็ตอ้งฝึกตัง้แต ่

มนัยงัอยูก่บัโลกน่ีแหละ หดัพยายามประคองจิตนีไ้วอ้ย่าใหม้นัตกตํ่าไป 

ถา้เป็นคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืนอย่างนีก้พ็ยายามประคองจิตของตน ใหต้ัง้ 

มั่นอยู่ในบญุในคณุใหไ้ด ้ อยา่ใหจ้ิตมนัตกตํ่าไปในทางบาปอกศุล 

อย่าใหจ้ิตนีไ้ปคิดเพ่งเลง็อยากจะไดส้มบติัผูอ้ื่นมาเป็นของตน ตนแสวง 

หามาไดเ้ท่าไหรก่็ยินดีบรโิภคใชส้อยอยูเ่ท่านัน้ ประคองจิตนีไ้วใ้หดี้ 

อย่าใหจ้ิตนีม้นัโกรธ อย่าไปสรา้งความโกรธใหม้หนาแน่นขึน้ในจติใจ 

พยายามตดัทอนใหม้นัเบาบางลงเรื่อยๆ ยกจิตนีใ้หส้งูกวา่ความโกรธ 

นัน้ อย่างนีน้ะจงึเรยีกวา่มนัถึงจะอยู่เหนือโลกได ้ มนัถึงจะบรรลถุึง 

โลกตุตรธรรมได ้ ถา้ไม่ฝึกจิตใหอ้ยูเ่หนือโลกไปแตเ่วลาอยู่กบัโลกนีแ้ลว้ 
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ไม่มีทางหละ มนัจะอยูเ่หนือโลกได ้ จะท่องเท่ียวเกิดตายในโลกน่ี 

เกิดตายก่ีภพ ก็ไม่พบกบัโลกตุตรธรรมเลย  

เพราะฉะนัน้ถา้ใครไดมี้โอกาสมาบวชเรยีนในพระพทุธศาสนาน่ี 

นบัวา่เป็นบญุวาสนาของผูน้ัน้อย่างสงู เพราะผูน้ัน้จะมีโอกาสฝึกจติ 

ของคนใหอ้ยู่เหนือโลกไปเรื่อยๆ พยายามยกจิตของตวัเองใหอ้ยู่เหนือ 

โลกแห่งบาปกรรมความชั่วตา่งๆ ความรกัความใครต่า่งๆ หมู่นีน้ะ 

ใหม้นัห่างไกลไปเรื่อยๆ เรามีโอกาสที่จะไดฝึ้กตนอย่างนัน้จรงิๆเลย 

ถา้ไปครองเรอืนแลว้นั่น ก็เหมือนกบัปลา มนัไปแช่อยู่ในนํา้นั่นเองแหละ 

นํา้มนัจะเย็นยงัไงปลามนัก็ทนทกุขอ์ยู่ไปอย่างนัน้แหละ เพราะวา่มนั 

พอใจในนํา้มาแตก่าํเนิดแลว้ ถา้มีคนจบัโยนบนบกน่ี ดิน้กระเสอืก 

กระสนอยากจะลงไปหานํา้ ก็อปุมาไดเ้หมือนกบักลุบตุรกลุธิดาท่ีเกิด 

มาในโลกนีแ้หละ สาํหรบัผูน้บัถือพทุธศาสนา มารดาบิดาก็นบัถือ 

พทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ เม่ือตนไดล้กูไดห้ลานมา ก็ประสงคอ์ยากให ้

ลกูหลานของตนสืบพทุธศาสนานี ้ ก็จงึพยายามชกัจงูแนะนาํใหเ้กิด 

ฉนัทะพอใจในการบวชเรยีนในพทุธศาสนา ฝ่ายลกูหลานขดัพ่อแม่ 

ไม่ไดก้็ตกลงมาบวช พอมาบวชเขา้ไปแลว้ เอา้ รอ้นไม่ไดอ้าบ 

อยากไม่ไดกิ้น เขา้มาน่ีอย่างนีจ้ิตก็ดิน้ไปเลย ดิน้ไปอยากแสวงหาสิง่ 

ที่ตอ้งการเหมือนเดิม รอ้นใหม้นัไดอ้าบเลย อยากใหม้นัไดกิ้นเลย 

เอาหละ บดันีน้กึหวนหานกึทบทวนหาความสขุชั่วคราวท่ีตนไดส้มัผสั 
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กบัมนัมาแลว้ ก็ไม่เป็นอนันั่งสมาธิภาวนา ไม่เป็นอนัเดินจงกรม 

วุน่วายเดือดรอ้น เหมือนกบัเคา้จบัปลาไดแ้ลว้เคา้ก็โยนขึน้บนบกนั่น 

แหละ ดิน้กระเสือกกระสนไป ก็เม่ือผูใ้ดรูต้วัอยา่งนีแ้ลว้ ก็ไม่ควร 

ประมาทอย่างนัน้เพราะวา่มนัมีแตท่กุขใ์นโลกนี ้ ดงัพรรณนาใหฟั้งมา 

นั่นแหละ  

แตบ่างคนก็มีเจตนาศรทัธาอยากบวชใหต้นเองจรงิๆก็มี เม่ือเวลา 

ศรทัธามนัยงัเกิดปีติ มนัยงัเกิดอยู่ในใจนั่น กิเลสหยาบๆตา่งๆมนัก็ 

บรรเทาลงไม่ปรากฏ อย่างนีน้ะ ก็มาฝึกฝนอบรมตนอยู่ในวดั จนไดบ้วช 

ไดเ้รยีนเลยก็มี พอบวชเขา้มาแลว้ บดันีกิ้เลสเหลา่นีม้นัคอยเชิงอยู่น่ี 

เพราะวา่ตนเผลอสติเขา้ไป มนักค็รอบงาํเอาทนัทีเลย ตนไม่รูม้ายา 

ของกิเลสกเ็ลยดิน้ไปตามอาํนาจของกิเลสแลว้บดันี ้ มนัเป็นอย่างนัน้ 

เรื่องมนัน่ะ สาเหตทุี่ผูบ้วชเขา้มาในศาสนาจะอยู่ไปไม่ไดก้็เพราะเหตผุล 

ดงักลา่วมาเน่ีย  

เพราะฉะนัน้ทกุคนน่ะจะอยู่ประพฤติพรหมจรรยน่ี์ไปได ้ มนัก็ตอ้ง 

อาศยัการเจรญิสมาธิภาวนา ไดม้าเพ่งพิจารณาเหตผุลแห่งชีวิต ดงั 

บรรยายใหฟั้งมาน่ีนะ ใหม้นัเห็นแจง้ตามเป็นจรงิไปแลว้ กิเลสมนัก ็

จะไม่เป็นตวัมารมาคอยฉดุครา่เอาดวงจิตนี ้ ใหดิ้น้ไปแสวงหาของไม่ 

เท่ียง ไม่ยั่งยืนดงักลา่วมาแลว้นัน้ตอ่ไป เพราะฉะนัน้ผูท่ี้กาํลงัฝึกฝน 
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อบรมตนจะบวชอยู่ก็พงึเขา้ใจไวอ้ย่างนี ้ ตอ้งระมดัระวงัไอม้ารมนัจะมา 

ขดัขวางเอา การท่ีเพ่ินใหฝึ้กคนซะก่อนใหน้านพอสมควรก่อนจงึคอ่ย 

บวชนั่นนะ กเ็พราะตอ้งการใหท้ดสอบกาํลงัใจตนเองวา่ตนจะสูก้บั 

กิเลสไดไ้หม นั่นแหละ เพราะบางรายเห็นมาแลว้ พอมาฝึกตนเขา้ไป 

หน่อยนงึสูกิ้เลสไม่ได ้ ลกัหนีไปก็มี ลาหนีเอาซึง่หนา้ก็มี บางรายพอมา 

ฝึกตนเอาเขา้วดัอยู่ไม่ก่ีวนัก็ไดบ้วช พอบวชเขา้มาก็เดือดรอ้นใหญ่ 

ดิน้รนอยากสกึขาลาเพศไป อย่างนีม้นัมีมาแลว้ เพราะฉะนัน้แหละ 

เม่ือมนัเป็นบทเรยีนมาอย่างนัน้แลว้นะ ผูใ้ดมาสมคัรขอบวชในวดันีน้ะ 

ก็จงึตอ้งใหไ้ดฝึ้กฝนอบรมตนไปพอสมควรก่อน เห็นวา่ใจคอหนกัแน่น 

พอท่ีจะประพฤติพรหมจรรยไ์ปได ้ อย่างนีแ้ลว้จงึไดบ้วชให ้ เพราะอย่า 

ใหม้นัเสียเวลา เตรยีมบวชกนัไม่ใช่งา่ย การตัง้กองบวชแตล่ะกอง 

พ่อแม่พ่ีนอ้งตอ้งขวนขวายอะไรตอ่อะไรเลีย้งแขก เลีย้งคน ตอ้งใชจ้่าย 

เงินทองไปไม่ใช่นอ้ยเหมือนกนันะ บวชลกูบวชหลานแตล่ะครัง้ เพราะ 

ฉะนัน้ผูเ้ป็นลกูเป็นหลานตอ้งคิดดอูย่างนี ้ ตอ้งคิดเห็นอกพ่อแม่ลงุปา้ 

นา้อา พวกเราสนบัสนนุใหต้นไดม้าบวช ไม่ควรท่ีจะไปทาํใจให ้

เหลาะแหละออ่นแอ ยอมพ่ายแพต้อ่มาร ยอมเสียเกียรติยศช่ือเสียง 

ใครจะวา่ไงก็ตาม บทมนัจะลูบ่ทมนัจะพยศมาแลว้ เหมือนกบั 

ความพยศ ววัพยศ เอาลาก ครากลากไถไป ลากลอ้ลากเกวียนไป 

เดินไปดีๆบทมนัจะพยศ มนัก็ทิง้คนออกจากนอกทางเกวียนไปซะ 
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ปลดแอกอยา่งนีน้ะ ววัอย่างนัน้นะ ควายอย่างนัน้นะ เคา้ขายไป 

เขา้หลกัไปเลย มนัเป็นอย่างนัน้นะเรื่องมนัน่ะ  

ไอค้นเราน่ีนบัวา่มีบญุกศุลถึงไดเ้กิดมาเป็นคน เราตอ้งรกัษาความ 

เป็นคนไวใ้หไ้ด ้ รกัษาเกียรติของความเป็นคนไวใ้หไ้ด ้ เม่ือเราตดัสินใจ 

ลงวา่จะทาํอะไร จะดาํเนินชีวิตไปอย่างไรแลว้น่ี ตอ้งใหม้นัเด็ดขาด 

ลงไป ตายเป็นตาย จะพบอปุสรรคอยา่งไรมาก็สู ้ มนัตอ้งอย่างนัน้ 

จงึเรยีกวา่เป็นผูร้กัษาเกียรติของความเป็นมนษุยไ์ว ้ ไม่ไดร้อ้นก็เอาเย็น 

น่ี ธรรมดาบณัฑิตนกัปราชญท์ัง้หลาย ตอ้งมีความพากเพียรเป็นท่ีตัง้ 

ไม่ใช่วา่การเขา้มาบวชน่ี จะไปคิดเสียวา่อยู่บา้นอยู่เรอืน ทาํแตก่าร 

แตง่าน ไม่ไดพ้กัผ่อนเลย ลาํบากมาก หนีไปบวชแลว้จะไดพ้กัผ่อนบา้ง 

คิดอย่างนีแ้ลว้เขา้มาบวช พอบวชเขา้มาแลว้ไม่ทาํอะไรแลว้ พกัผ่อน 

จรงิๆ เรยีนธรรมเรยีนวินยัก็ไม่เรยีน อา้ว เพ่ินจดัการใหไ้ดเ้รยีน 

นกัธรรมกนัอย่างนี ้ พอเรยีนไปหน่อยนงึเห็นวา่มนัยุ่งยาก หยดุเสยี 

ไม่เรยีนเอาดือ้ๆ ใครจะวา่ไงก็วา่ไป อย่างน่ี อนันีเ้คา้เรยีกรกัษา 

เกียรติของความเป็นมนษุยไ์วไ้ม่ไดเ้ลย เพราะฉะนัน้ทกุคนนะใหพ้งึ 

เขา้ใจ คือวา่ถือโอกาสตกัเตือนเวลาอย่างนี ้ เพราะเวลามนัหายาก 

เหลือเกิน ท่ีจะไดมี้โอกาสไดต้กัเตือนไดแ้นะนาํ ภาระกิจอย่างอื่นก ็

มากมาย ดงันัน้ใหเ้ขา้ใจตามท่ีพดูใหฟั้งมาน่ี  
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เรื่องการบวชน่ะ ไอชี้วิตของคนสมยันีม้นัไม่เหมือนสมยักบัพระ 

พทุธเจา้ คนสมยันีบ้ญุมนันอ้ย แตค่รัง้พระพทุธเจา้นัน้ท่านเป็นผูมี้ 

บญุมาก พอไปขอบวชกบัพระองคใ์นเวลานัน้ พระองคก์็บวชใหเ้วลา 

นัน้เลย เพราะพระองคท์รงรูแ้จง้วา่คนเหลา่นีมี้บญุมากแลว้ อย่างนีน้ะ 

พอบวช เขา้มาแลว้ตัง้อกตัง้ใจทาํความเพียร ไม่นานก็สาํเรจ็มรรคผล 

เขา้ไปแลว้ อยา่งนีแ้หละ สาํหรบัคนเกิดมาในยคุนีส้มยันีน่ี้ สมองก็ทบึ 

เรยีนอะไรก็จาํไม่คอ่ยได ้แลว้ก็ไอค้วามฉนัทะความพอใจ ในการกระทาํ 

คณุงามความดีก็อ่อนแอเต็มที ทาํอะไรก็ไม่เขม้แข็งไม่เอาจรงิเอาจงั 

ไม่ทาํความพอใจใหย้ิ่ง ศกึษาเลา่เรยีนอย่างนีน้ะก็ไม่เอาจรงิ อย่าวา่แต ่

มาเรยีนธรรมะเรยีนวินยั เม่ือเรยีนภาษาของชาติ ภาษาไทยอะ้ 

เรยีนวิชาความรูใ้นโลก ก็เหมือนกนั บางคนน่ะไม่เอาไหนเลย อยู่ไปกบั 

เพ่ือนไปยงังัน้นะ เลน่ไป ไปโรงเรยีนก็ดี พอหมดวนัหมดเวลาไป 

อยู่ไปพออายคุรบแลว้ เคา้ก็จาํหน่ายออกไปเลย ไม่ไดก้็ชา่ง ทกุวนัเนีย้ 

เพราะวา่เนือ้ท่ีของโรงเรยีนมนัจาํกดั เด๋ียวเอาคนอื่นเขา้ไปเรยีนแทน 

คนท่ีเรยีนมาแลว้ไดห้รอืไม่ไดก้็โละออกไป ผูใ้ดสอบไดผู้ใ้ดไดดี้ก็เป็น 

โชคของผูน้ัน้ไป ผูใ้ดเกียจครา้นเฉ่ือยชากเ็ลยตกกระป๋องไป ไม่มีความ 

รูอ้ะไรติดตวัของตวัออกไปจากโรงเรยีนเลย ไออ้ย่างนัน้มนัมีอยูเ่ป็น 

จาํนวนมาก นั่นน่ะ มนัสอ่แสดงใหเ้ห็นเลยวา่คนบญุนอ้ย มนัเป็น 

อย่างนัน้  



75 

อนัเขา้มาบวชในวดัวาศาสนานี ้ ก็ยิ่งแลว้ใหญ่เลยน่ี แนะนาํให ้

ท่องนวโกวาท หลกัสตูรนกัธรรมอย่างนี ้ ไม่อยากเอาเลย อนันีใ้หพ้า 

กนัเขา้ใจไว ้ เราไดเ้ขา้มาบวชอย่างนีน้ะ อย่าไปทาํตนเป็นคนอ่อนแอ 

ทอ้แทอ้ย่างนัน้ ตอ้งทาํคนใหเ้ป็นคนเขม้แขง็จรงิๆ ตอ้งเช่ือถอ้ยฟังคาํ 

ของอปัุชฌายอ์าจารย ์ เม่ืออปัุชฌายอ์าจารยแ์นะนาํใหป้ฏิบติัตน 

อย่างไร ทาํอย่างไรตอ้งตัง้ใจทาํตามจรงิๆ ตอ้งทาํความพอใจที่จะทาํ 

ตามคาํแนะนาํสั่งสอนของท่านเต็มที่เลย มนัตอ้งอยา่งนัน้การท่ีเป็นคน 

ดีอะ้ เพราะวา่เราวาสนาบารมียงันอ้ยอยู ่ สติปัญญาก็นอ้ย อย่างนีถ้า้ 

เราไม่เคารพตอ่คาํแนะนาํสั่งสอนของอปัุชฌายอ์าจารยเ์ช่นนีแ้ลว้ จะ 

เป็นคนดีไม่ไดเ้ลย คนเรามนัทาํดีไดน้ะ ทาํไมจะทาํไม่ได ้ แตท่ี่มนัทาํ 

ไม่ไดเ้พราะมนัไม่เช่ือไม่เคารพตอ่ครูบาอาจารย ์ อนันีส้าํคญัมาก 

เพราะฉะนัน้จงึเตือนไวก้่อน สาํหรบัผูท่ี้เขา้มาขอบวชเรยีนในวดัวา 

ศาสนาน่ีนะ ถา้คิดวา่ตนจะไม่เคารพตอ่อปัุชฌายอ์าจารยแ์ลว้ อย่าบวช 

เลย บวชเขา้มาแลว้ก็ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรเลย 

ฉะนัน้มนัตอ้งตดัสินใจใหแ้น่วแน่ทกุคน วา่ท่านบอกเขา้รูก็จะเขา้เลย 

หละ ตอ้งต้งัใจลงอย่างนัน้จรงิๆ มนัถึงจะ…การประพฤติพรหมจรรยนี์ ้

จงึจะมีอานสิงสม์าก จงึจะไดผ้ลคุม้คา่ท่ีเราเขา้มาบวช  
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พ่อแม่พ่ีนอ้งก็จะไดอ้านิสงสด์ว้ย แลว้ก็จะ…เราผูเ้ขา้มาบวชน่ีก็ได ้

ตอบบญุแทนคณุมารดาบิดา ลงุปา้นา้อา ครูบาอาจารยผ์ูมี้อปุการะ 

คณุหลาย อย่าไปเขา้ใจวา่เราไม่เป็นหนีบ้ญุคณุของท่านนะ เกิดมาแต ่

ละคนเน่ีย เอาหนีติ้ดตวัมาพรอ้มแลว้นะ หนีบ้ญุหนีค้ณุเลย ไม่ใช่หนี ้

เงินทองหรอก ที่ท่านไดเ้ลีย้งดเูราน่ะนกึดรูเึปลา่ มารดาบิดาน่ะ เมตตา 

กรุณามีความรกัใครเ่อ็นดตูอ่ลกูเหลอืลน้พน้ประมาณ จงึเลีย้งลกูใหญ่ 

มาได ้ ถา้มารดาบิดาขาดเมตตาจิตนีแ้ลว้ ท่านปลอ่ยใหเ้ราตายแตย่งั 

นอ้ยโน่นเราก็ตายแลว้นะป่านนี ้ เพราะเราช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลยน่ี เกิดมา 

ทีแรกน่ะ ที่จะใหญ่โตมาไดน่ี้นะ โหย มารดาบิดาตอ้งทะนถุนอมเอาซะ 

เต็มท่ีเขา้นะ ไม่เห็นแกค่วามยากลาํบากเลย ซกัผา้ขีตี้ผา้เยี่ยวสารพดั 

ทวา่อยู่ในอปุการะของมารดาน่ะเป็นสว่นใหญ่ บิดานัน้เรยีกวา่อยู่วง 

นอก บิดานัน้เป็นผูร้บัภาระหาเงินหาทองมาจนุเจือมาเลีย้งลกู เลีย้งเมีย 

เมียนั่นก็เลีย้งลกู ใหผ้วัไปหาเงิน ทรุกรรมลาํบาก กวา่จะเลีย้งลกูใหญ่ 

แตล่ะคนน่ะ มนัตอ้งคิดใหเ้ห็นวา่เราน่ี แหละเป็นลกูหนีข้องท่านแน่นอน 

เลย หนีบ้ญุหนีค้ณุ  

ทาํอย่างไรเราจงึจะชดใชห้นีบ้ญุคณุนีไ้ด ้ พระพทุธเจา้ตรสัวา่ 

บวชแลเป็นการใชห้นีบ้ญุคณุของท่านผูมี้อปุการะตนไดเ้ป็นอย่างดีเป็น 

อย่างสงู สงูกวา่ผูอ้ยู่ครองเรอืนแลว้อปุถมัภบ์ิดามารดา เพราะวา่ผูท่ี้ 
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เขา้มาบวชแลว้น่ี พ่อแม่ก็ดีอกดีใจหลาย ลกูของคนไดล้ว่งเกินพ่อแม่ 

มาอย่างไรพ่อแม่ก็อโหสิกรรมใหห้มด ไม่ถือโกรธถือเกลยีดเลย ดซูิ 

พ่อกบัแม่น่ะ พ่อแม่ถึงไดบ้ญุดว้ยนั่นแหละ ถา้หากวา่ลกูนั่นบวชเรยีน 

ธรรมวินยัไปฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองไป ไดค้วามรูค้วามฉลาดในธรรม 

ในวินยั ตนก็มีคณุธรรมอยู่ในใจอย่างไร และก็พยายามแนะนาํชกัจงู 

พ่อแม่ที่มีความเห็นผิดใหเ้กิดความเห็นถกูขึน้มา พ่อแม่ยงัทาํความชั่ว 

อยู่กแ็นะนาํใหล้ะความชั่ว ใหท้าํความดีได ้ ไออ้ย่างนี ้ เน่ียยิ่งเป็น 

การตอบบญุแทนคณุคาํขา้วฟ้อนและนํา้นมของพ่อของแม่ได ้เป็นอย่าง 

สงูทีเดียวเลย ผูเ้ป็นนกับวชเน่ียพ่อแม่เคารพน่ี ถา้ทาํดีจรงิๆนะ 

ถา้ทาํตวัเป็นพระเป็นเณรจรงิๆ พ่อแม่ก็กราบก็ไหวโ้น่นน่ะใหคิ้ดด ู

ดงันัน้มนัจะไม่เป็นการตอบแทนบญุคณุท่านไดอ้ย่างไรหละ แตท่ีนี ้

ถา้หากตนทาํไม่ดีประพฤติเหลวไหลใจคอเหลาะแหละ ไม่ฝึกตนให ้

หนกัแน่นใหต้ัง้มั่นดว้ยดีอย่างนีล้ะก็พ่อแม่ก็ไม่นบัถือแลว้อย่างนี ้ ทาํให ้

พ่อแม่เสยีใจอกีซํา้นะ โอย้ ลกูเราน่ีบวชทัง้ทีเอาดีก็ไม่ได ้ อย่างนีก้็ 

ทาํใหพ่้อแม่หนกัใจเลย การบวชเช่นนีน้บัวา่ไดป้ระสบในสิ่งที่ไม่ใช่บญุ 

ซะแลว้ ไม่ใช่ไดบ้ญุนะบดันีน้ะ  

เพราะฉะนัน้ทกุคนใหร้ะลกึไวเ้สมอ เม่ือเราบวชเขา้มาแลว้เราจะ 

ตอ้งประพฤติตนทาํตนใหพ่้อแม่ยนิดีดว้ยจรงิๆ ใหอ้ปัุชฌายอ์าจารย ์

ยกยอ่งนบัถือจรงิ เราจกัไม่ทาํตวัเป็นคนเลว ใหต้ัง้อกตัง้ใจไวอ้ย่างนี ้
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และใหต้้ง้ใจวา่เราจะตอ้งเรยีนธรรมเรยีนวินยัใหไ้ด ้ บวชเขา้มาแลว้นะ 

เพราะธรรมวินยันีน้ะเป็นตวัของพทุธศาสนาน่ะ ใหเ้ขา้ใจคาํวา่เรานบั 

ถือพระพทุธศาสนาก็นบัถือธรรม นบัถือวินยัน่ีนะ คาํวา่นบัถือตอ้ง 

เรยีนรูส้ิ ตอ้งจาํใหไ้ด ้ เม่ือเรยีนรูจ้าํไดแ้ลว้ ลงมือปฏิบติัตามสิ่งใด 

ที่ทรงสอนใหล้ะเวน้ เราก็เวน้ สิง่ใดที่ทรงสอนใหท้าํตาม เราก็ทาํบดันี ้

อย่างนีถ้งึเรยีกวา่ผูน้บัถือพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้แหละ เม่ือไดย้นิ 

ไดฟั้งอย่างนีแ้ลว้ ใหพ้ึ่งพากนัตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติัไปดว้ยความ 

ไม่ประมาท 

ทีม่า: https://youtu.be/t2AqFo4L-9I 

  

https://youtu.be/t2AqFo4L-9I
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หัวใจการเจริญเมตตา 

ใหพ้ากนัตัง้ใจสาํรวมใจของตนใหดี้ ใจนีเ้ม่ือมนัยงัมีกิเลสรบกวน 

อยู่มนัก็วอกแวก ถา้ละกิเลสไดเ้ท่าไรมนัก็สงบลงไปไดเ้ท่านัน้ ดงันัน้ 

ตอ้งใหเ้ห็นความสาํคญัของการละกิเลส คนเรานัน้น่ะ จะเป็นสขุก็ 

เพราะฝึกฝนใจใหดี้ จะเป็นทกุขก์็เพราะไม่ฝึกฝนใจปลอ่ยใหกิ้เลสมนั 

ครอบงาํเอา เราจะไปหาความสขุความทกุขท่ี์อื่นมนัไม่พบหรอก อย่าไป 

สงสยั นอกจากรูจ้ากทกุขด์ท่ีูใจนัน้ อยากรูจ้กัความสขุก็ดท่ีูใจ ดงันัน้ 

พระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้ราภาวนาก็เพ่ือที่จะใหรู้แ้จง้ในสขุในทกุขน์ัน้ 

แหละ  

ถา้ใจกวดัแกวง่อยู่เนีย้มนัไม่รูเ้รื่องมนัน่ะ มนัไม่รูผ้ิดไม่รูถ้กูซะ 

เม่ือไร เม่ือใจมนักวดัแกวง่อยู ่ สิ่งนีเ้ป็นโทษมนักไ็ม่รู ้ สิ่งนีเ้ป็นคณุ 

มนัก็ไม่รู ้ อนันีแ้หละสาเหตนีุใ้หค้นเราทาํความชั่วอยู่ในโลก นีห้ละ 

ก็เพราะความไม่รูน่ี้เอง ท่ีไม่รูเ้พราะไม่ฝึกใจใหส้งบระงบั ปลอ่ยให ้

ตณัหามนัครอบงาํเอา ความอยากมนัท่วมทน้จิตใจแลว้ก็มนัมีอวิชชา 

กาํกบัดว้ย อวิชชาคือความไม่รูน้ัน้นะ ทัง้อยากทัง้ไม่รูอ้ย่างนีน้ะ 

มนัจงึไดท้าํชั่วลงไป ไม่รูว้า่ความอยากไดอ้นันี ้ อยากทาํอนันีม้นัเป็น 

คณุหรอืเป็นโทษ มนัไม่รูอ้ย่างนีน้ะ มนัถึงไดท้าํลงไป จงึไดท้าํชั่วไป 
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ดงันัน้เรามาฝึกจิตนีใ้หเ้กิดความรูค้วามฉลาดขึน้ ตามแนวทางท่ีพระ 

ศาสดาทรงแนะนาํไว ้ 

ความรูค้วามฉลาดย่อมเกิดขึน้ได ้ ๓ ทาง ทางนงึเกิดขึน้ไดด้ว้ย 

การเรยีน การท่อง การจาํ การฟังธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้จาก 

นกัปราชญผ์ูรู้ท้ัง้หลาย ทางท่ีสอง เกิดจากการดาํรติรติรองคาํสอน 

ของพระพทุธเจา้ท่ีไดย้ินไดฟั้ง ไดจ้ดจาํเอามาแลว้ไวใ้นใจของตน 

จะไดจ้าํไวเ้ฉยๆ ถา้ไม่นอ้มสติเขา้ไปตรติรองพิจารณาอย่างนี ้ ก็ไม่ 

สามารถจะรูแ้นวทางปฏิบติัได ้ เม่ือเรานอ้มเขา้ไป ทาํจิตใหต้ัง้มั่น 

ลงไปพิจารณา ไอธ้รรมะขอ้นีมี้ความหมายอย่างนี ้ คือมีความหมายใน 

ทางปฏิบติัอย่างนีน้ะ อย่างนีจ้ะยกตวัอย่างใหฟั้ง เหมือนอย่างเมตตา 

อย่างนีน้ะ ความหมายคือวา่ปรารถนาจะใหเ้ป็นสขุ ทีนีม้นัก็มีเง่ือนไข 

อยู่วา่ ไอจ้ิตใจของตนน่ีน่ะ ตนปรารถนาใหค้นและสตัวท์ัง้หลาย 

ทัง้หมดเป็นสขุกนัถว้นหนา้กนัหรอืไม่ หรอืวา่ตนปรารถนาใหต้ัง้แต ่

เป็นมิตรเป็นญาติของตนดีตอ่ตนเท่านัน้มีความสขุ ถา้ผูใ้ดไม่ทาํดี 

ไม่พดูดีตอ่ตน แสดงเป็นศตัรูตน อย่างนีก้ป็รารถนาอยากจะใหม้นั 

ฉิบหายวายวอดลงไป ความคิดมีอย่างนีห้รอืเปลา่ ถา้ความคิดเป็นไป 

อย่างนี ้ ไม่ช่ือวา่เป็นผูเ้จรญิเมตตาในพระพทุธศาสนา เมตตาในพทุธ 

ศาสนาน่ีเป็นอปัปมญัญาทั่วไปแกบ่คุคล ไม่จาํกดัเพศ ไม่จาํกดัวยั 

ไม่จาํกดัชาติ ศาสนา เรยีกวา่คนดีคนชั่วปรารถนาใหส้ตัวท์ัง้หลาย 
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เป็นสขุทั่วหนา้กนัหมดเลย ทัง้คนดีทัง้คนชั่ว ทัง้สตัวเ์ดรจัฉานที่มีพิษ 

ไม่มีพิษ ที่ดรุา้ย ไม่ดรุา้ยก็ตาม น่ีตอ้งวางใจใหเ้สมอในสตัวท์ัง้หลาย 

เหลา่นี ้คือมีความปรารถนาท่ีจะใหเ้ขาเหลา่นีเ้ป็นสขุทั่วหนา้กนั น่ีอยา่ง 

นีน้ะคาํวา่เมตตามนัมีความหมายอย่างนี ้ แนวทางปฏิบติัน่ะ ถา้เรารู ้

ความหมายนีเ้ราเจรญิเมตตาภาวนานั่ง เราก็นกึคิดดาํริตรติรองไป 

อย่างนี ้ อย่างนีแ้หละจงึเรยีกวา่เป็นผูรู้จ้กัความมุ่งหมายของธรรมะ 

แตล่ะขอ้ที่เราจะตอ้งลงมือปฏิบติัใหเ้กิดมีขึน้ในใจ  

กรุณา ความสงสารฉะนี ้ อะ้ สงสารยงัไงน่ี น่ีมนัมีความหมายอะ้ 

ก็เม่ือเห็นคนอื่นตกทกุขไ์ดย้ากลาํบากเช่นนี ้ เราก็คิดช่วยเหลือเกือ้กลู 

เคา้ใหพ้น้จากความทกุขย์ากลาํบากนัน้ไปใหเ้ท่าท่ีเราจะช่วยไดต้ามสติ

กาํลงัความสามารถ เห็นคนเจ็บอยู่หรอืเห็นคนวิบติัอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แลว้เบอืนหนา้หนี หนีไปเสยีไม่เหลียวแลไม่ชว่ยเหลือ อนันีท่้านเรยีก 

วา่คนใจดาํ คนขาดกรุณา คนสงสารเอ็นดใูนฐานะเป็นสตัวโ์ลกรว่มกนั 

คือเป็นเพ่ือนทกุขเ์กิดแก่เจ็บตายดว้ยกนั ธรรมดาผูมี้จิตใจประกอบไป 

ดว้ยกรุณาธรรมอยู่ในใจแลว้ เม่ือเห็นเพ่ือนผูอ้ื่นตกทกุขไ์ดย้ากถึงความ 

วิบติัอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนีเ้ราอดไม่ได ้ จะเบือนหนา้หนีไม่ได ้ ถา้พอ 

ช่วยไดก้็ช่วย ถา้ช่วยเหลอืไม่ไดก้็นกึถึง กรรมถึงเวรของเขาท่ีเขาทาํมา 

แตก่่อนมนัตามมาสนองเอา ใครก็ช่วยไม่ได ้ เม่ือนกึถึงกรรมเวรของ 

สตัวท์ัง้หลายอย่างนีแ้ลว้ก็วางจิตเป็นอุเบกขาลง 
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น่ีท่านวา่วางเฉยลงไปไม่ตอ้งเสียใจไม่ดีใจ การเจรญิพรหมวหิารน่ะ 

ตอ้งมีอเุบกขาเป็นที่สดุ  

สว่นมุทติา ความพลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ้ื่นไดดี้ น่ีคนผูท่ี้มีกิเลส 

ชอบอิจฉารษิยาผูอ้ื่นแลว้ พอเหน็คนอื่นเขาไดดิ้บไดดี้ มีคนยกยอ่ง 

นบัถือมีลาภมาก คิดอิจฉาในใจแลว้ อิจฉาอยากจะกด อยากจะข่ม 

เขาลง ใหย้กตนขึน้ ใหเ้ป็นผูดี้มีผูย้กยอ่งสรรเสรญิเยินยอ เช่นนีเ้รยีก 

วา่เป็นผูท่ี้ขาดมทิุตา ความพลอยยินดีในเม่ือผูอ้ื่นไดดี้มนัก็เกิดความ 

อิจฉาพยาบาทขึน้มา หรอืเกิดความโกรธความไม่พอใจขึน้มาในบคุคล 

เหลา่นัน้ อนันีม้นัก็เป็นการสะสมกิเลสใหห้นาแน่นขึน้ในใจเป็นอย่างนี ้

นะ น่ีแหละความหมายของธรรมะแตล่ะขอ้ ตอ้งใหเ้ขา้ใจแนวทาง 

ปฏิบติั  

เม่ือเป็นเช่นนี ้ หากวา่จรตินิสยัของตนเคยเป็นมาเชน่นัน้ เม่ือมา 

เรยีนธรรมรูธ้รรมอย่างนีแ้ลว้ เราก็ละนิสยัอย่างนัน้นะ ข่มใจละเขา้ไป 

เรยีกวา่เป็นกิเลสท่ีเราจะตอ้งละ ถา้ไม่ละแลว้กจ็ะเป็นคนดีไม่ไดเ้ลย 

จะไปเขา้อยู่กบัสงัคมใดเขาก็รงัเกียจ สงัคมท่ีเขาตัง้อยู่ในยติุธรรม เขาก ็

รงัเกียจแหละ ทางท่ีดีเม่ือเห็นเขาทาํดีเขาไดดี้กวา่ เขาไดร้บัความยก 

ย่องจากสงัคมมาก เราปรารถนาอย่างนัน้ ก็ทาํดีเขา้ไป คนเราน่ะมนั 

จะทาํดีอย่างเดียวกนัไดท้ัง้หมด ไม่ใช่หรอก มนักท็าํไดค้นละอย่างกนั 



83 

ผูใ้ดมีความชาํนิชาํนาญอย่างไร ก็พยายามทาํการงานเก่ียวแก่ความ 

ชาํนิชาํนาญของตนใหดี้ขึน้ ใหค้นทัง้หลายไดย้อมรบัรูว้า่ผูนี้ฉ้ลาดงาน 

อย่างนี ้ อย่างนีน้ะ เม่ือเห็นเคา้ฉลาดกบังานการอย่างนัน้ๆ เรากย็ก 

ย่องเขา้ไป เรากแ็สดงความพลอยยินดีดว้ย ไม่คิดอิจฉารษิยา อย่างนี ้

นะจงึเรยีกวา่ เม่ือเห็นผูอ้ื่นไดดี้ ก็พลอยยินดีไปดว้ย ไม่อิจฉารษิยา 

น่ีความหมายของธรรมะมนัเป็นอยา่งนีน้ะ  

เม่ือเราปฏิบติัตามนีแ้ลว้มนัก็เป็นไปเพ่ือความสงบที่อยู่ดว้ยกนัหมู่

มากก็ไม่ทะเลาะวิวาทกนัไม่ขดัแยง้กนัในหนา้ท่ีการงาน อา้วใครถนดั 

ความรูใ้นทางไหนมาก ก็ทาํการงานอย่างนัน้ตามความรูข้องตนใหม้นั 

เป็นไป แตถ่า้ผูใ้ดไม่มีความรูอ้ะไรอย่างนีก้ย็อมตนลง ยกผูท่ี้มีความรู ้

สงูกวา่ ยกยอเขา้ไป อาศยัปวารณาตวัใหเ้ขาแนะนาํ ไม่ถือตวัวา่ตนก ็

คนๆหนึ่งละ ไม่ยอมใหใ้ครสอน ไปถือเอาถือตวัอย่างนัน้ก็ไม่มีความรู ้

อะไรเลย น่ีมนัเป็นอย่างนัน้คนเราน่ะ เม่ือตนไม่รูไ้ม่ฉลาดอะไร เคา้รูก้วา่ 

ตนอย่างนี ้ เรากต็อ้งยอมลงใหเ้คา้สอน แมเ้ราจะมีอายมุากกวา่เคา้ก ็

ตาม จะมีคณุวฒิุอื่นอย่างอื่นนัน้สงูกวา่ก็ช่าง เราก็ยอมวาง ลงไป 

วางตนลงไป เม่ือผูใ้ดทาํไดอ้ย่างนีม้นัก็ไดค้วามรูเ้พ่ิมเติมสิ ความรู ้

ความฉลาดท่ีมนัมีอยู่ในตวัของบคุคลอื่น เรายอมพดูง่ายๆวา่เรายอม 

เป็นศิษยข์องเขา เขากถ็่ายทอดความรูน้ัน้มาใหเ้รา เคา้ก็ฝึกเราใหรู้ ้

ใหฉ้ลาดในการงานอนันัน้ เราก็ไดค้วามรูข้ึน้มา มนัก็ไม่เสียหายอะไร 
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มีแตดี่ขึน้ อย่างนีน้ะ แลว้คนอื่นเห็นเรามีความสามารถทาํไดอ้ย่างนัน้ 

เคา้ก็ยกยอ่งเหมือนกนั  

ทีแรกน่ีมนัก็ธรรมดาแหละ เม่ือตนยงัไม่มีความรูก้็ถกูคนอื่นดถูกู 

ดหูม่ินเอามั่ง ตาํหนิติเตียนเอามั่ง ก็อดเอาทนเอา กท็าํยงัไงตนมนัไม่มี 

ความรูน่ี้ ก็ยอมใหเ้พ่ินวา่แหละ ใหเ้พ่ินวา่อย่างนัน้ แสดงวา่ใหเ้พ่ิน 

เตือนนะ เตือนตนใหรู้ส้กึวา่ตวัวา่ตนนัน้ไม่มีความรูอ้ะไร ทาํอะไรก็ไม่ 

เป็นอย่างนีน้ะ อย่าไปถือวา่เพ่ินตาํหนิติเตียนเหยียดหยามดหูม่ินตน 

ถา้มวัไปถืออย่างนัน้แลว้ ไม่มีความรูค้วามฉลาดซกัทีอย่างดงักลา่วมา 

แลว้แหละ แถมกย็งัเกิดการทะเลาะวิวาทอะไรตอ่อะไรกนัไป กลายเป็น 

คนไม่ดีไป น่ีมนัเป็นอย่างนีน้ะ คนเราน่ะมวัแตถื่อเนือ้ถือตวัในทางที่ 

ผิดอยู่นั่นน่ะ มนัไม่เป็นไปเพ่ือความเจรญิ ใหเ้ขา้ใจ ถา้ถือตวัในทางที่ 

ถกูน่ะมนัดี เช่นอย่างวา่เราไม่ยอมทาํความชั่วแหละ  

ถา้เป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนีน้ะ เม่ือบวชเขา้มาแลว้ตอ้งตัง้ 

อธิษฐานใจลงไปวา่เราจะปฏิบติัตามธรรมวินยัใหค้รบถว้น เวน้เสยีแต ่

มนัพลัง้เผลอเท่านัน้ เราจะไม่แกลง้ลว่งสกิขาวินยันอ้ยใหญ่ทัง้หลาย 

เพราะวินยันัน้เป็นรากแกว้ของพระศาสนา พทุธศาสนาจะตัง้ยั่งยืนอยู่ 

ไดก้็เพราะบคุคลมาสาํรวมวินยั ไม่ลว่งละเมิดวินยัท่ีพระองคเ์จา้ทรง 

บญัญติัไวอ้ย่างนี ้ เราอธิษฐานใจลงไปอย่างนีแ้ลว้ บวชเขา้มาก็ตัง้ใจ 
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เรยีนตัง้ใจด ู พทุธบญัญติัตา่งๆทรงหา้มไวอ้ย่างไร เรยีนใหรู้ ้ เม่ือรูแ้ลว้ 

เราก็สาํรวมระวงัน่ะ มีสติสมัปชญัญะ ระมดัระวงัไม่แกลง้ลว่ง ไออ้ยา่ง 

นีจ้งึเรยีกวา่ เป็นผูท่ี้ปรารถนาดีตอ่ตวัเอง จงึไดช่ื้อวา่เป็นคนดีในโลก  

บรรดาคนผูดี้ทัง้หลายในโลกน่ีเคา้ยอ่มทาํตามระเบียบของหมู่ของ

คณะ ไม่วา่แตใ่นพระธรรมวินยันีเ้ลย แมใ้นภายนอกผูท่ี้เคา้ไดเ้ป็นใหญ่ 

เป็นโตมีเกียรติมียศมีคนนบัถือลอืหนา้มากๆ ลองฟังดสูิ เคา้ทาํความดี 

เคา้มีความสามารถความฉลาดในหนา้ท่ีการงานนัน้ๆ เคา้ทาํใหจ้น 

ปรากฏในคนหมู่มาก ไดเ้ห็นยอมรบัวา่ผูท่ี้มีความสามารถในหนา้ท่ี 

อย่างนีจ้รงิๆ เชน่นีน้ะ คนสว่นใหญ่เคา้ก็ยกยอ่งขึน้ อย่างนีแ้หละ 

อย่างเช่นยกตวัอย่างในบรรดาราชวงศข์องพระมหากษัตรยิอ์ย่างนีน้ะ 

ในปัจจบุนันี ้ พระราชโอรส พระราชธิดา ก็มีความสามารถในหนา้ท่ี 

การงาน เรยีนรูใ้นหนา้ที่การงาน เม่ือรูแ้ลว้กล็งมือปฏิบติัจนใหค้น 

ทัง้หลายยอมรบัวา่พระองคไ์ดมี้ความรูจ้รงิ ความรูข้องท่านนัน้ทาํให ้

เป็นประโยชนแ์กส่ว่นรวมไดจ้รงิๆอย่างงีน้ะ เพราะฉะนัน้เสด็จไปที่ไหน 

ก็มีคนตอ้นรบัมากมายก่ายกอง ยงัมีคนบรจิาคเงินทองขา้วของให ้

เยอะแยะเลย แทนพระราชบิดาพระราชมารดาไดเ้ลย น่ีแหละใหข้ึน้ช่ือ 

วา่ความรูค้วามฉลาดน่ีนะ รูฉ้ลาดดว้ยและตัง้ใจดีดว้ย ทัง้มีความอดทน 

ตอ่คาํสรรเสรญิและคาํนินทาของคนทัง้หลายไดอ้ีกดว้ย  
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น่ีคนเรามนัจะดีไดน้ะมนัตอ้งมีคณุธรรมเหลา่นีอ้ยู่ในใจ ใหพ้ากนั 

เขา้ใจ ไม่ใช่วา่เราจะดีเองโดยไม่ไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งสอนของพระพทุธ 

เจา้ มนัก็ดีไปไดอ้ย่างนีไ้ม่ใช่นะ ดซูิ ผูท้ี่ไม่ปฏิบติัตามคาํสอนของพระ 

พทุธเจา้ ไม่วา่คนไทย คนตา่งประเทศ กเ็บียดเบียนกนั ฆ่ากนั 

ตายอยู่อย่างนัน้น่ะโดยเฉพาะคนตา่งประเทศพวกนบัถือลทัธิอืน่ ถือกนั 

เป็นก๊กเป็นเหลา่ วนัดีคืนดีก็ยกพวกตีกนั ถา้คนของก๊กนัน้เหลา่นัน้ไป 

ทาํผิดหน่อยหนึ่ง ไปกระทบกระทั่งกบัคนอกีพวกหนึ่งอีกเขา้นิดหนอ่ย 

เท่านัน้ แทนที่จะทัง้สองฝ่ายมาประนีประนอมกนัใหย้กเลกิกนัไป 

ไม่แลว้ ยกพวกมาตีกนัเขา้ไป จนลม้จนตายจนเจบ็จนปวด อย่างนีมี้ 

ในศาสนาอื่นลทัธิอื่นนะ น่ียกใหฟั้งวา่ไอค้วามรูใ้นลทัธิอื่น ศาสนาอื่นน่ะ 

มนัไม่เป็นไปเพ่ือละกิเลสตณัหาพยาบาทอะไรเลย  

สาํหรบัในพทุธศาสนาน่ีนัน้แหละอย่างวา่พทุธองคท์รงแสดงธรรม

ไว ้ ผูใ้ดมาปฏิบติัตามคาํสอนของพระองคแ์ลว้ยอ่มไม่ทะเลาะกนัเลย 

มนัจะอยู่ดว้ยกนัหมู่มากก็อยู่ไดส้บายๆ ผูน้อ้ยก็เคารพตอ่ผูใ้หญ่ ก็ให ้

พงึเขา้ใจ เราบวชมาน่ีนะ เราจะไดบ้วชเป็นพระเป็นเจา้มาน่ีนะก็เพราะ 

สงฆ ์ สงฆเ์ห็นดีเห็นชอบดว้ย การบวชน่ีในปัจจนัตประเทศ ในประเทศ 

นอกจากอินเดียออกมาน่ีนะ ทรงอนญุาตใหส้งฆ ์ ๕ รูปขึน้ไป ทางสว่น 

มากไม่กาํหนด มากเท่าไหรก่็ยิ่งดี ไปนั่งหอ้มลอ้มรอผูบ้วชน่ีอย่างนี ้

แหละ คอยสงัเกตวา่การบวชมนัถกูตอ้งหรอืไม่ ถา้หากวา่การบวชมนัไม่ 
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ถกูตอ้งตรงไหน สงฆท์ี่นั่งอยู่ในที่นัน้ก็มีสิทธ์ิทกัทว้งได ้ ตกัเตือนได ้

ทัง้นีก้็เพ่ือใหก้ารบวชนัน้น่ะ เป็นไปโดยถกูตอ้งตามพระธรรมวินยั  

แลว้ก็มีกรรมวาจา ผูช้าํนาญในการสวด ผูมี้พรรษานบัแต ่๕ ขึน้ไป 

สวดสมมติุใหเ้ป็นพระเป็นเจา้ขึน้มาตามพระวินยันิยม กวา่จะเป็นพระ 

มาไดน้ะมนัเป็นอย่างนีใ้หเ้ขา้ใจ เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึไดท้รง 

สอนใหเ้คารพในสงฆ ์ เม่ือบวชเขา้มาแลว้นะ เม่ือสงฆมี์ความเห็นรว่ม 

กนัวา่พระรูปนีน่้ะประพฤติไม่ดี ลว่งธรรมลว่งวินยัอยา่งนีน้ะ ควรตอ้ง 

สาํรวมระวงัตอ่ไปอย่าไปลว่งอย่างนี ้ ตกัเตือนอย่างนัน้กย็อมรบั 

ยอมปฏิบติัตามดว้ยดี ไม่โกรธ ไม่ตอบโต ้ ไม่คดัคา้น ความเห็นของ 

สงฆห์มู่มากท่ีมีความเห็นตรงตามธรรมตามวินยั อย่างนีน้ะ อย่าไป 

ลืมตวั กวา่จะไดเ้ป็นพระเป็นเจา้มาน่ะ มนัตอ้งมีกรรมวิธี มีอปัุชฌาย ์

เป็นประธานในการบวช มีสงฆเ์ป็นคณะเป็นสกัขีพยาน เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้ผูบ้วชเขา้มาใหม่น่ะ อย่าไปตีตนเสมอกบัพระผูบ้วช 

มาก่อน ใหถื้อวา่เพ่ินเป็นอาจารยข์องเราโดยลาํดบัทีเดียว 

อุปสัมปทาจารย ์ อาจารยผ์ูใ้หอ้ปุสมบทน่ี มนัลว้นตัง้แตค่ณะสงฆ ์

ทัง้นัน้แหละอนัขอ้นีน้ะ และมีอีก ๒ รูป หนึ่งท่านเรยีกวา่ 

กรรมวาจาจารย ์ อาจารยผ์ูส้วด เป็นผูส้วดใหส้มมติุขึน้ถามความดี 

ความชั่วของตวัเอง วา่ตนน่ะมีความบกพรอ่งมัย้ เช่นเป็นขีท้ดูกดุถงั 
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เป็นกลากเป็นเกลือ้น อย่างนีน้ะ มีหนีมี้สินติดตวัมัย้ ไดเ้ป็นโจรหวัไมม้ัย้ 

อะไรอย่างนีน้ะ น่ีหละกรรมวาจาจารยไ์ดถ้ามไถ่ เราก็ตอบวา่ ถา้ไม่มีก ็

ตอบวา่ไม่มี อย่างนีแ้หละ ถา้อนัใดมนัมี ไม่ผิด เช่นบาตร จีวรมีแลว้มัย้ 

มีแลว้ อย่างนีน้ะ กรรมวาจาจารยก์็เป็นผูถ้ามอยา่งนี ้ ไอเ้ราผูบ้วช 

เขา้มาตอ้งยกท่านเหลา่นีเ้ป็นอาจารยอ์กีชัน้นงึ เรยีกวา่กรรมวาจาจารย ์

ตอ้งใหเ้ขา้ใจอย่างนัน้  

แลว้สงฆท์ัง้หมดท่ีไปนั่งหตัถบาสเรยีกวา่อปุสมัปทาจารย ์อาจารย ์

ผูเ้ป็นสกัขีพยานใหใ้น การบวชของเราวา่เราบวชจรงิ มีอปัุชฌายจ์รงิ 

มีอาจารยจ์รงิ เราก็เป็นที่ยอมรบัของหมู่สงฆท์ัง้หลายวา่ ผูนี้ว้า่คาํ 

ขอบวชก็ถกูอกัขระพยญัชนะ ไม่ผิดเพีย้น อย่างนีน้ะ มนัถึงเป็นพระเป็น 

เจา้มา ตอ้งคิดใหเ้ห็น เพราะฉะนัน้เม่ือพระอปัุชฌายไ์ม่อยู ่ เช่นพระ 

กรรมวาจาจารยห์รอื อุทเทศาจารย ์ อาจารยผ์ูฝึ้กผูส้อนคาํบวช 

สาํเนียงในการขานนาค ขออปุสมบทตา่งๆอย่างนีน้ะ ก็ใหถื้อเป็น 

อาจารยร์องจากอปัุชฌายล์งมา ปวารณาตวัใหท่้านแนะนาํสั่งสอนได ้

เม่ือท่านแนะนาํสั่งสอนอย่างใด เห็นเราทาํผดิท่านตกัเตือนอยา่งนีก้ ็

ตอ้งเช่ือฟัง ตอ้งงด อย่าไปฝืน ถา้หากวา่ไปฝืน ไม่เคารพยาํเกรง 

เช่นนัน้แลว้ การบวชของผูน้ัน้ก็ไม่เจรญิไปได ้ เต็มไปดว้ยทิฐิมานะ 

มีแตกิ่เลสเต็มอยูใ่นหวัใจ มนัจะเป็นไปเพ่ือความเจรญิรุง่เรอืงเจรญิ 
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ดว้ยบญุกศุลไม่มี ผูท่ี้มีทิฐิมานะแข็งกระดา้งกระเด่ือง ไม่เคารพตอ่ผูมี้ 

อปุการะคณุแก่ตน ก็ใหพ้งึเขา้ใจอย่างนี ้ 

การปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ แมว้า่ผูท้ี่ไม่ไดเ้ป็นพระ 

กรรมวาจาจารยส์วดให ้ สมมติุใหแ้ก่เราเป็นพระกอ็ย่างที่วา่มนันัน้น่ะ 

พวกคณะสงฆท์ี่นั่งเป็นสกัขีพยาน ก็ถือวา่เป็นอาจารยช์ัน้นงึ ผูใ้ห ้

โอวาทผูฝึ้กสอนในสาํเนียงหางเสยีงในการวา่คาํบวช ผูฝึ้กสอนใน 

ระเบียบการกราบ การไหว ้ การบวช ทาํยงัไงๆเน่ีย ก็เป็นอทุเทศาจารย ์

แปลวา่อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาทหรอืผูส้อน ธรรมสอนวินยัให ้ อย่างนีน้ะ 

ผูแ้นะนาํตกัเตือนในทางที่ผิดทางที่ถกู ใหต้นไดรู้ท้างผิดทางถกูอย่างนี ้

ท่านเรยีกวา่ อทุเทศาจารย ์ อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาสแนะนาํสั่งสอน 

เราตอ้งรูเ้ราตอ้งเคารพ นอกจากอาจารยเ์หลา่นีแ้ลว้ก็เรยีกวา่ผูท่ี้ไดร้บั 

นิมนตไ์ปรบัหตัถบาส ช่วยเป็นสกัขีพยานใหใ้นการบวชของตนหมูนี่ ้

ใหถื้อวา่เป็นครูบาอาจารยท์ัง้นัน้แหละ อย่าไปลว่งเกินอย่าไปปรามาส 

อย่าไปตีตนเสมอ น่ีตอ้งถ่อมตนเสมอไป ใหเ้ขา้ใจไว ้ ผูท่ี้บวช 

เขา้มาแลว้ก็ดี ผูท้ี่กาํลงัจะบวชกดี็ ตอ้งใหเ้ขา้ใจในทางปฏิบติัตาม 

คาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างนี ้ เป็นหนา้ที่ท่ีของเราทกุคนจะตอ้ง 

ปฏิบติัตาม ตอ้งใหมี้อยู่ในใจทัง้นัน้เลยนกับวชน่ีนะ  
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ถา้เป็นนกับวชน่ีหากขาดพรหมวิหารธรรม ๔ ประการนีแ้ลว้ นั่น 

แหละมนัแสดงบทบาท แขง็กระดา้งกระเด่ือง ชอบเหยียดหยาม 

ดหูม่ินผูอ้ื่น เห็นผูอ้ื่นเขาไดดิ้บไดดี้ก็เดือดรอ้นใจ น่ีคอยกดเคา้ลงใหต้ ํ่า 

กวา่ตน อย่าใหม้นัสงูขึน้มาได ้ อนันีเ้ป็นกิเลสจดัอยูใ่นจาํพวกอปุกิเลส 

นา กิเลสที่ทาํใหใ้จเศรา้หมอง อุปกเิลส ๑๖ น่ะ อิจฉารษิยา 

เห็นเคา้ไดดี้ทนอยู่ไม่ได ้ แลว้ก็มานะความถือตวัวา่ตนนัน้ดีกวา่เขา 

ตนนัน้มีความรูส้งูกวา่คนอื่นอย่างนีน้ะ ปลาสะ ตีตนเสมอยกตนเสมอ 

คือถือตวั ไอต้นนัน้นะมีคณุสมบติันอ้ยกวา่เพ่ือน มีความรูค้วามฉลาด 

ก็นอ้ยกวา่ ถา้เป็นนกับวชก็ตนก็เพ่ิงบวชเขา้มาใหม่อย่างนีน้ะ แลว้ยงัไป 

ยกตนตีตนเสมอกบัผูท่ี้เคา้บวชมาก่อน แลว้ไม่แสดงอาการเคารพทาง 

กายทางวาจาอะไร อย่างนีไ้ดช่ื้อวา่มนัไม่ถกูทางเสยีแลว้ ไม่เป็นธรรม 

ผิดธรรมใหเ้ขา้ใจ อย่าตีตนเสมอนั่นหมายความวา่ เช่นอย่างวา่นั่งกนัน่ี 

นั่งเสมอกนัเลย อย่างนีน้ะ บางคนนั่งไขวห่า้ง เอาขาขดักนัสั่นดิก๊ๆ 

คยุกบัผูท้ี่เคา้มีอาวโุสสงูกวา่อย่างนีก้็มีนิ นั่น ไออ้ย่างนีไ้ม่ถกูนะอยา่ 

ไปทาํกนั  

ใหรู้ว้า่ใครเป็นอาจารยข์องเราในประเภทไหน อย่างที่แนะนาํมาน่ี 

แหละ เพราะวา่อปุสมัปทาจารยห์มายถึงอาจารยผ์ูใ้หอ้ปุสมบทรวม 

หมดเลยอนันีน่้ะ ก็ไปนั่งในโบสถน่ี์แหละแตใ่นทกุวนันี ้ เพ่ินใหจ้ดัให ้

พระทัง้อปัุชฌายด์ว้ยรวมเป็น ๑๐ รูป เป็นสกัขีพยานในการบวช ตัง้แต ่



91 

ครัง้พระพทุธเจา้นู่น ไอพ้วกที่อยู่นอกประเทศอนิเดียออกมาอย่างนี ้

ทรงอนญุาตใหส้งฆม์กัจะ ๕ รูปรวมทัง้อปัุชฌายด์ว้ยขึน้ไปบวชได ้

แตม่าทกุวนันีค้ณะธรรมยติุเราก็ถา้หากวา่มนัหาพระไม่ไดจ้รงิๆ ๕ รูปก ็

ใหบ้วชได ้ เพราะประเทศไทยก็อยูน่อกประเทศอินเดียมาแลว้น่ี แตถ่า้มี 

พระพอหาไดอ้ยู่ ไม่ควรที่จะไปบวช ๕ องคเ์ท่านัน้ ตอ้งนบัแต ่๑๐ องค ์

ขึน้ไปใหเ้ขา้ใจอยา่งนี ้ 

การบวชไม่ใช่วา่ทาํไดง้่ายๆ มนัตอ้งมีระเบียบแบบแผนมีกิจจะ 

ลกัษณะ ทีนีอ้ทุเทศาจารยอ์าจารยผ์ูใ้ห ้ ผูฝึ้กปรอืในการบวชอย่างที่ 

วา่มาแลว้นะ น่ีทบทวนอีก แลว้กน็อกจากนัน้ก็ผูแ้นะนาํในทาง 

ธรรมทางวินยั ทาํอย่างนีผ้ิดธรรม ทาํอย่างนีผ้ดิวินยั อย่างนีน้ะ 

ผูใ้ดท่านมีความฉลาดในธรรมในวินยั ท่านแนะนาํตกัเตือนใหเ้ราไดรู้ ้

ธรรมรูวิ้นยันั่นช่ือวา่ อทุเทศาจารย ์ อาจารยผ์ูใ้หโ้อวาท ตอ้งใหเ้ขา้ใจ 

อนัเป็นบคุคลท่ีเราตอ้งเคารพนอบนอ้มดว้ยกายวาจาใจ ไม่ลว่งเกิน 

กรรมวาจาจารย ์ อาจารยผ์ูส้วดสมมติุใหเ้ราเป็นภิกษุภาวะในพทุธ 

ศาสนา โดยมากนิยม ๒ รูป ดั่งท่ีกระทาํกนัมานั่นแหละ อปัุชฌายาจารย ์

คืออาจารยผ์ูน้าํกลุบตุรผูจ้ะบวชนัน้มาเขา้หมู่ มาแจง้ตอ่สงฆว์า่บรุุษคน 

นีแ้หละมีประสงคอ์ยากจะบรรพชาอปุสมบทในพทุธศาสนา ขอใหส้งฆ ์

พิจารณาด ู สมควรจะบวชไดห้รอืไม่ อย่างนีน้ะ ถา้สงฆท์ัง้หลายนิ่งอยู ่

ไม่มีใครคดัคา้นในการบวชนัน้อย่างนี ้
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ก็ดาํเนินในการบวชไปไดเ้รื่อยๆจนจบ แลว้อปัุชฌายาจารยน่ี์ยงัจะตอ้ง 

ดแูล สัทธิวิหารกิ ผูท้ี่ตนนาํเขา้หมู่สงฆบ์วชอย่างใกลช้ิด ดแูลความ 

ประพฤติท่ีไม่ตรงตอ่ธรรมตอ่วินยั แนะนาํตกัเตือนให ้ ประพฤติตรงต่อ 

ธรรมตอ่วินยั อย่างนีอ้ย่างท่ีแนะนาํอยู่เด๋ียวนีแ้หละใหเ้ขา้ใจ เม่ือ 

อปัุชฌายอ์าจารยไ์ม่อยู่ ก็ตอ้งเป็นหนา้ที่อทุเทศาจารย ์ หรอืวา่ 

กรรมวาจาจารยนี์น้ะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีแทนอปัุชฌายาจารย ์คือดแูลความ 

ประพฤติของพระเณรผูบ้วชเขา้มาใหม่ น่ี กเ็ห็นวา่ไม่ดี ทาํผิดวินยั 

ยงัไงก็ตกัเตือนหา้มไม่ใหท้าํ แตบ่างคนบางรูปก็เพ่ินหา้มไม่ใหท้าํยงัฝืน 

ทาํก็มีนะ เพราะฉะนัน้ใหรู้ไ้ว ้ ไม่ไดน้ะ ไปขืนลว่งเกินคาํตกัเตือน 

ของครูบาอาจารย ์ ผูท่ี้ท่านรูธ้รรมรูวิ้นยั ผูป้ระพฤติตอ่ธรรม 

วินยัดีมาแลว้ อย่างนีเ้รายงัไม่เช่ือไม่ทาํตามในวินยัท่านใหถื้อวา่เป็น 

ผูว้า่ยากสอนยาก ลว่งธรรมลว่งวินยัไม่ยอมปฏิบติัตามคาํตกัเตือนของ 

ครูบาอาจารย ์ อย่างนีก้จ็ะตอ้งเรยีกผูน้ัน้มามาตกัเตือนเสียกอ่น ถา้ 

เตือนแลว้ยงัไม่ฟัง ก็จะประชมุสงฆเ์รยีกเขา้ไปในสงฆ ์ ไปสวด 

สมนุภาสน ์ ตัง้กรรมวาจาจารยส์วดขึน้เพ่ือตกัเตือนใหผู้ท้าํความผิด 

นัน้ไดรู้ส้กึตวั สวดจบไปลงไปครัง้ท่ีหนึ่ง ถา้ผูน้ัน้รูส้กึตวัแลว้ ยอมรบัผิด 

ขอยอมสาํรวมระวงัตอ่ไป สงฆท์ัง้หลายก็ยอมรบัก็เป็นอนัวา่เลิกการ 

สวดสมนภุาสนอ์นันัน้ แตถ่า้สวดจบไปครัง้ที่หนึ่งกย็งันิ่งอยู่ ไม่ยอมรบั 

ผิด อย่างนีก้็สวดอีกครัง้ที่ ๒ จบลงกย็งันิ่งอยู่ไม่ยอมรบัออกมา 
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ไม่สารภาพผิดดว้ยวาจาอย่างนี ้ พอกรรมวาจาจารยส์วดจบลงครัง้ท่ี ๓ 

ยงันิ่งเฉยอยู่ อนันัน้ท่านก็ปรบัเป็นอาบัตสัิงฆาทเิสส หมายความวา่ 

เป็นบคุคลวา่ยากสอนยาก สอนใหป้ระพฤติตามธรรมตามวินยัไม่ได ้

ก็ปรบัอาบติัสงัฆาทิเสสใหอ้ยูก่รรม น่ีแหละ ถา้ไม่ยอมทาํตามอยา่งนี ้

เพ่ินกอ็ปัเปหิ ออกไปจากหมู่ ระเบียบพระวินยัมีอย่างนัน้นะ แตโ่ทษ 

ไม่ถึงใหส้กึ ก็ไม่สกึหรอก ตอ้งอาบติัปาราชิกนั่นมนัถึงมีสิทธ์ิบงัคบั 

ใหส้กึได ้ หรอืไปด่ืมเหลา้เมาสรุา กญัชาฝ่ินเฮโรอนี อย่างนีใ้หม้นึเมา 

สอนก็ไม่ฟัง ไปติดของติดงอมแงมเน่ีย อนันีบ้ญัญติัพระราชคณะ 

สงฆย์อมใหส้กึไดเ้ลย แตถ่า้หากวา่ไม่ลว่งปาราชิก ๔ และก็ไม่ตอ้ง 

เสพของเสพติดจนติดงอมแงม ไม่ละไดอ้ย่างนี ้ ความผิดนอกนัน้น่ะ 

ถา้ดือ้ดงึอย่างนีก้ท็่านก็ใหข้บัไลห่นีเสียจากวดั แลว้แตจ่ะไปไหน ตาม 

พระวินยัเป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัเขา้ใจไว ้ เราบวชเขา้มานัน้มีระเบียบนะ 

ไม่ใช่บวชเขา้มาไม่มีระเบียบ บวชเขา้มาแลว้จะอยูอ่ะไรตามชอบใจของ 

ตนเองไป ไม่ยอมฟังคาํตกัเตือนของครูบาอาจารยอย่างนีไ้ม่ได ้ ขอให ้

เขา้ใจ แลว้จะเป็นคนดีไม่ได ้ ถา้เพ่ินขบัไลอ่อกจากหมู่คณะไปแลว้ 

ใหไ้ปหาผูอ้ื่น ยิ่งรา้ยเลย ไม่เคารพนบัถือใครแลว้ตัง้แตอ่ปัุชฌาย ์

อาจารยข์องตน สอนอยู่แท้ๆ ยงัไม่ทาํตามอย่างนีน้ะ แลว้จะไปอยู่กบั 

สาํนกัอื่นที่อื่นซึง่ไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารยน่ี์ จะยากอยู่นะเน่ีย มนัจะทาํ 
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ตาม มนัก็จะเลวรา้ยไปเท่านัน้เอง จะเอาดีไม่ไดเ้ลย ตอ้งใหเ้ขา้ใจนะ 

น่ีตกัเตือนน่ะ ใหเ้ขา้ใจกนั  

น่ีหละเราบวชมาหวงัเอาบญุเอากศุล หวงัตอบแทนคณุมารดา 

บิดาท่ีท่านมีอปุการคณุแก่เรา ท่านใหข้า้วฟ้อนนํา้นมแตอ่อ้นแตอ่อก 

ซกัผา้ขีตี้ผา้เยี่ยว โอย้ตัง้แตไ่ปนอนในทอ้งมารดา ก็มารดาลาํบาก 

พอไดแ้ลว้ จะกินเผ็ดกินเค็มอะไรก็ไม่ได ้ กลวัลกูในทอ้งจะรอ้นเอา 

จะไปไหนมาไหน ตอ้งระมดัระวงักลวัจะหกลม้กระทบกระเทือนลกูอยู ่

ในทอ้ง ถา้อย่างนีน้ะตอ้งนกึถึงมารดาผูใ้หก้าํเนิดเราใหม้ากๆ เม่ือ 

มารดาเรารกัใครเ่อ็นดอูย่างนัน้เราก็จงึไดค้ลอดออกมา คลอดออกมา 

แลว้ มาเลีย้งกนัแสนยากแสนลาํบาก กวา่จะเจรญิวยัใหญ่โตมาได ้

บดันีค้วามมุ่งหมายของมารดาบิดาน่ะ ก็เพ่ือใหล้กูตนน่ะเป็นคนดีกะ 

เขา ไดส้ืบแทนตระกลู รกัษาตระกลูไม่ใหเ้สื่อม ก็จงึไดใ้หอ้าย ุ๖ ขวบ ๗ 

ขวบใหศ้กึษาเลา่เรยีนความรูใ้นภาษาไทย ความรูใ้นทางโลกในการ 

ทาํมาหาเลีย้งชีพใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจ เผ่ือวา่เจรญิวยัใหญ่โตมาก็จะไดมี้ความ 

รูค้วามฉลาดทาํมาหาเลีย้งชีพ ดาํรงวงศต์ระกลูใหเ้จรญิตอ่ไป พ่อแม่ 

หวงัดีตอ่ลกู จะไดข้วนขวายหาเงนิหาทองมาสง่เสยีใหล้กูไดศ้กึษาเลา่ 

เรยีน เอา้ มีความรูใ้นทางโลกเท่านัน้ยงัไม่พอ เพราะมนัยงักาํจดั 

กิเลสอนัชั่วรา้ยบางอย่างไม่ไดเ้ลย เอา้พ่อแม่ผูห้วงัดีตอ่ลกูมาแนะนาํให ้

ลกูมาบวชเรยีนในพทุธศาสนานีน่ี้นะ แลว้ไดม้ามอบหมายใหอ้ปัุชฌาย ์



95 

อาจารยเ์ป็นผูแ้นะนาํสั่งสอนใหเ้ป็นคนดิบคนดี น่ีเหลา่นีม้นัผ่านขัน้ 

ตอนมาอย่างนี ้ 

คนเราน่ีกวา่จะดิบจะดีได ้ กวา่จะเป็นผูร้บัความยกยอ่งสรรเสรญิ 

จากคนหมู่มากวา่คนนีเ้ป็นคนดีมีศีลมีธรรมไดน้่ะ มนัตอ้งผ่านการ 

ฝึกตนมาโดยลาํดบั จนมาถงึขัน้อดุมเพศ เป็นเพศภิกษุสามเณรขึน้มา 

อย่างนีแ้ลว้ ยงัสอนไม่ได ้ ยงักระดา้งกระเด่ืองอยู่ ประพฤติอะไร 

เอาตามใจชอบ ตวัเองอยู่อย่างนี ้ ผูน้ัน้มนัไม่มีทางจะดีไดต้อ่ไปนะ 

จะบอกใหท้ราบลว่งหนา้ไวเ้ลย ก็ตอ้งมาเป็นพระเป็นเจา้เป็นผูมี้เพศ 

อนัอดุมกวา่คฤหสัถค์รองเรอืน มีธรรมวินยัเป็นเครื่องบงัคบักาย วาจา 

ใจอยู่ปานนี ้ ยงัทาํดีไม่ไดล้ะก็แมน้วา่สกึออกไปเป็นผูค้รองเรอืนก็เอาดี 

ไม่ได ้ ถา้ไม่เช่ือลองสงัเกตดนูะ ดมูนัเอาดีไม่ไดห้รอก มนัเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้ผูใ้ดหวงัดีตอ่ตวัเอง ไดบ้วชเขา้มาแลว้นัน้ ใหเ้ขม้งวดตอ่ 

ธรรมตอ่วินยัจรงิๆตอ่ขอ้วตัรปฏิบติั อย่าไปเกียจครา้นสาํรวมในพระ 

วินยัทกุสิกขาบทไปเลย อยา่งนีถ้ึงจะเป็นคนดีได ้ แมว้า่ถา้ตนมีวาสนา 

นอ้ยอยู่ไม่ไดใ้นพระศาสนานี ้ สกึออกไปก็จะตอ้งเป็นคนดี เพราะอยู ่

ในเพศพรหมจรรย ์ ไดร้บัการฝึกปรอืจากอปัุชฌายอ์าจารย ์ ไดฝึ้กตน 

ตามธรรมตามวินยั มีกาย วาจา ใจ ออ่นนอ้มออ่นโยน ไม่กระดา้ง 

กระเด่ือง อย่างนีน้ะ เม่ือไปเป็นคฤหสัถเ์ขา้ไปมนักมี็นิสยัดีติดตวัไป 

เขา้หาผูห้ลกัผูใ้หญ่ผูมี้เกียรติมียศเท่าไหนก็เขา้ได ้ ไม่เกอ้ไม่เขิน เพราะ 
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วา่ตนไดฝึ้กจรรยามารยาทมาแลว้ คนท่ีไม่ไดฝึ้กตนอย่างวา่น่ีอาจจะไป 

เขา้ใกลผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ ผูเ้ฉลยีวฉลาด ผูมี้คณุความดียงัไงน่ี เขา้ใกล ้

ไม่ไดเ้ลย เกอ้ละอาย กระดาก ถือวา่ตนนีเ้ป็นผูต้ ํ่าตอ้ยไม่มีความรูอ้ะไร 

น่ีก็เลยเป็นคนป่าคนเถ่ือนอยู่เรือ่ยไป หากินอยู่ตามป่าตามดงไปอย่าง 

นัน้ จะไปสงัคมกบัคนผูดี้ในบา้นใหญ่เมืองใหญ่ไม่ไดเ้ลย  

น่ีตอ้งคิดใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจนะ พระธรรมวินยัคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ี 

ดีจรงิๆ เราสมควรทาํตามแท้ๆ  เม่ือเราปฏิบติัตามไดดี้ เราก็เป็น 

คนดีในโลกน่ะ ไม่เสียหายอะไร น่ีใหเ้ขา้ใจ โดยเฉพาะมาฝึกจติใจ 

ใหส้งบระงบัใหต้ัง้มั่นลงไปเป็นสาํคญัน่ะ การสาํรวมจิตน่ีอย่าไปลืมน่ะ 

อย่างท่ีแนะนาํมาแลว้หมู่นัน้แหละ เพราะฉะนัน้ความสาํรวมตอ้งมี 

สติสมัปชญัญะ สาํรวมจิตใจทกุอิรยิาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน สาํรวมยงัไง 

สาํรวมไม่ใหค้วามโลภครอบงาํ แมม้นัอยากไดอ้ะไรตอ่อะไรอนัผิดธรรม

ผิดวินยั สาํรวมจิตไม่ใหค้วามโกรธครอบงาํ เม่ือมีอารมณท่ี์ไม่น่าพอใจ 

อะไรกระทบกระทั่ง กอ็ดกลัน้ทนทานหา้มจิตไม่ใหม้นัโกรธ หา้มตน 

ใหม้นัได ้ ไม่แสดงกิรยิาความโกรธออกมาทางกาย ทางวาจา น่ีจงึ 

เรยีกวา่สาํรวมใจ เพราะวา่ใจเป็นใหญ่กวา่กาย กวา่วาจา เม่ือสาํรวมใจ 

ใหดี้แลว้ เรากดี็ กายก็ดี วาจาก็ดี น่ีใหเ้ขา้ใจก่อนจะพดูอะไร 

กบัใครที่ไหนก็ตอ้งคิดตอ้งตรองเสียก่อน เม่ือเหน็วา่มนัไม่ผิดธรรม 

ผิดศีล ผิดวินยั แลว้ก็จงึคอ่ยพดู ถา้เห็นวา่มนัผิดละก ็ อย่าพดู 
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น่ีเพราะฉะนัน้การสาํรวมใจฝึกใจจงึช่ือวา่เป็นความดีในพระพทุธ 

ศาสนา ดงัแสดงมา 

ทีม่า: https://youtu.be/n0qE7mULvwA 
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