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วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล
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วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ค�ำน�ำในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๖

ปี ๒๕๖๔ ได้ เ วี ย นมาบรรจบครบอี ก วาระหนึ่ ง
ที่ คุณหมอชัยวัฒน์ ไพศาลพิสุทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และครอบครัว ผู้มีศรัทธายิ่ง
ในบวรพระพุ ท ธศาสนา เป็ น ผู ้ ใ ฝ่ ใ จในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม มีศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาของ
องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่
เหรียญ วรลาโภ) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรัญญบรรพต อ�ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้กระตุน้ เตือนให้ชว่ ยถอด
เนื้อหาพระธรรมเทศนาของ องค์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ปีละ ๓ กัณฑ์ ในปี ๒๕๖๔ นีก้ เ็ ช่นเดียวกัน เพือ่ เตรียม
แจกเป็นธรรมทานในการทอดกฐินประจ�ำปี ๒๕๖๔ ซึง่ ใน
ปีนี้ได้ก�ำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า พระครูสทุ ธิญาณโสภณ
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ประธานสงฆ์วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล รักษาการเจ้าอาวาส
ขออนุ โ มทนากุ ศ ลเจตนาอั น เป็ น บุ ญ กุ ศ ลอั น สู ง ยิ่ ง ของ
คุณหมอชัยวัฒน์ ไพศาลพิสทุ ธิ์ ในการทีจ่ ะให้พทุ ธบริษทั
ได้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องตาม
พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็น
สัมมาทิฏฐิ คือเห็นถูกเห็นชอบนั้นเอง ท้ายนี้ ขอขอบคุณ
ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือพระธรรมเทศนา
ในครั้งนี้
ขอขอบคุณ พระมหาทวี ญาณวโร รองเจ้าอาวาส
วัดป่านาขาม ผู้ช่วยถอดพระธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่
เหรียญ วรลาโภ
ขออนุโมทนา
พระครูสุทธิญาณโสภณ
เจ้าคณะอ�ำเภอสังคม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล

ธรรมนาวา

จากซีดี แผ่นที่ ๒๐  ล�ำดับที่ ๑๖

ตั้งใจนะ ตั้งใจทุกคน ส�ำรวมจิตใจของตนให้ดี
กิเลสตัณหานี่เหมือนกับห้วงน�้ำในมหาสมุทรทะเล บุคคล
ผู้ใดไม่มีความพากเพียรพยายาม มันก็เหมือนกับบุคคล
ตกลงไปสูห่ ว้ งทะเล มหาสมุทร แล้วไม่พยายามแหวกว่าย
ก็จมน�ำ้ ตาย ฉันใดก็อย่างนัน้ แล กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ
มันเหมือนกับน�้ำที่ท่วมหัวใจของคนอยู่ ผู้ใดไม่พากเพียร
พยายามแหวกว่ายกิเลสเหล่านั้นออกจากจิตใจ ผู้นั้นก็
จมอยู่ในทุกข์ เหมือนอย่างบุคคลตกไปในทะเลอันกว้าง
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ใหญ่ไพศาลนัน้ แหละ ย่อมไม่มที างเอาตัวรอดได้ ผูใ้ ดชอบ
ปล่อยใจของตนให้กิเลสเหล่านี้ครอบง�ำแล้ว ก็เอาตัวรอด
จากทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั น เพราะฉะนั้ น อย่ า พากั น
ประมาท
เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ได้มาพบพระพุทธ
ศาสนา พบค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งชี้บอกอุบายก�ำจัด
กิเลสตัณหาเหล่านี้ไว้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้ใดปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้ว ก็จะท�ำให้กิเลส
เหล่านี้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างแท้จริง การที่บุคคล
พยายามฝึ ก ฝนจิ ตก็ดี ฝึกฝนกายก็ดี ฝึกฝนวาจาก็ดี
ให้ตรงต่อศีล สมาธิ ปัญญา นั้น นั่นว่าอุปมาอย่างกับ
บุ ค คลต่ อ เรื อ ที่ ก� ำ ลั ง จะข้ า มไปสู ่ ฝ ั ่ ง โน้ น การที่ เ รามา
ปฏิบตั ติ ามศีล สมาธิ ปัญญา นี่ เรียกว่าเราพยายามต่อเรือ
เรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะ ไม่ใช่ประกอบด้วย
ไม้ ด้วยเหล็ก เอาธรรมะต่างๆ มารวมกันเข้า เห็นล�ำเรือ
ส�ำหรับให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยข้ามจากโอฆะแห่งแก่งกันดาร
คือความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือว่าราคะตัณหา
พวกนี้
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บุคคลจะพ้นจากโอฆะเหล่านี้ไปได้ ก็เมื่อมาปฏิบัติ
ตาม ศีล สมาธิ ปัญญานีเ้ อง ไม่ใช่ปฏิบตั ไิ ปอย่างอืน่ แล้ว
มันจะพ้นไปได้ ไม่มี ข้อปฏิบัติใดๆ ในโลกนี้ นอกเหนือ
ไปจาก ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมา
ก�ำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดสิ้นไป
จากจิตใจนี้ได้ ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นให้พากันพยายาม
อย่าท้อถอย เรามันถูกห้วงน�ำ 
้ คือกิเลสเหล่านีท้ ว่ มท้นจิตใจ
มานับไม่ถว้ นแล้ว เราลอยคออยูก่ ลางมหาสมุทรทะเล คือ
ราคะ โทสะ โมหะ เหล่านี้นะ จิตใจมันล่องลอยอยู่ใน
กิเลสเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะ คิดให้ดี
แต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้า
พระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังได้ พระองค์จงึ เบือ่ หน่ายใน
การเกิด ในความเป็นมาของพระองค์ และเพราะความเบือ่
หน่ายนั่นแหละ จึงคลายความก�ำหนัดยินดีในขันธ์ทั้ง ๕
นี้เสียได้ พระองค์จึงไม่ถูกห้วงน�้ำคือกิเลสดังกล่าวมานั้น
ท่วมท้นต่อไป ดังจะเห็นได้จากการทีพ่ ระองค์ออกบวชแล้ว
พระองค์ไม่หวนกลับไปครองราชสมบัตอิ กี เลย นัน่ แสดงว่า
พระองค์พน้ จากห้วงน�ำ้ เหล่านัน้ ไปแล้วจริงๆ แล้วพระองค์
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ก็ไม่ได้สะสมสมบัตอิ ะไรในโลก ทีม่ พี ทุ ธบริษทั บริจาคทาน
นับไม่ถว้ น ทัง้ ปัจจัยเครือ่ งอาศัยต่างๆ พระองค์กไ็ ม่สะสม
เลย ทรงแจกแก่ภิกษุสามเณรไปหมด
ดังจะเห็นได้จากช่วงใกล้ทพี่ ระองค์จะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน พระองค์ไม่ได้จำ� พรรษาอยูท่ วี่ ดั เชตวันวนาราม
เลย ซึง่ ตามปกติแล้ว พระองค์จะประทับอยูท่ นี่ ี่ แต่ในปีนนั้
พระองค์เสด็จไปจ�ำพรรษาอยู่บ้านเวฬุคาม ต�ำบลน้อยๆ
ต�ำบลหนึ่งใกล้กับเมืองเวสาลี แล้วทรงอนุญาตให้ภิกษุไป
เที่ยวจ�ำพรรษาอยู่กับมิตรสหาย นั่นหมายความว่า ภิกษุ
ไปคุน้ เคยกับญาติโยมหมูบ่ า้ นใด ทีเ่ ขานับถือเลือ่ มใส ก็ให้
ไปจ�ำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านนั้น ซึ่งไม่ห่างจากพระพุทธองค์
สักเท่าไร เพราะถ้าจะจ�ำพรรษาอยู่กับพระองค์นั้น คง
บิณฑบาตไม่พอฉัน (ค�ำว่าบ้านน้อยๆ ในต�ำราท่านกล่าวไว้
คงจะมีภกิ ษุไม่กรี่ ปู รวมทัง้ พระอานนท์ดว้ ย) ในพรรษานัน้
ทรงพระประชวรด้วยพระโรคาพาธต่างๆ แต่ก็ทรงบ�ำบัด
โรคภัยไข้เจ็บนัน้ ด้วยอิทธิบาทธรรมทัง้ ๔ โดยทรงร�ำพึงว่า
เวลานี้ยังไม่สมควรจะปรินิพพาน หมอโกมารภัจจ์ซึ่งเป็น
หมอประจ�ำพระองค์ ก็ไม่ปรากฏว่าได้ไปรักษาพระองค์เลย
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เพราะว่าหมอโกมารภัจจ์นี่ อยู่เมืองสาวัตถีนู้น ในขณะที่
พระศาสดาเสด็จไปจ�ำพรรษาอยู่เมืองเวสาลี พระองค์ทรง
บ�ำบัดโรคาพาธด้วยการเจริญภาวนา เจริญอิทธิบาทธรรม
ทั้ง ๔ ขับไล่อาพาธนั้นออกไป เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะ
ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน โรคภัยก็ถอยออกไป พระองค์
ก็อยู่ไปได้ตลอดพรรษา
เมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปประทับ
อยู่ที่พระเจดีย์แห่งหนึ่ง ใกล้เมืองเวสาลี แล้วก็เสด็จ
ไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีนั้นกับพระอานนท์ พระองค์
ประทับอยู่ ณ เจดีย์นั้น ซึ่งเป็นเจดีย์ของชาวเมืองเวสาลี
สร้างไว้ ส�ำหรับบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษของกษัตริย์
อะไรท� ำ นองนั้ น แหละ แต่ พ ระองค์ ก็ ไ ปอาศั ย อยู ่ ที่ นั้ น
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ พญามารก็มาอาราธนาให้พระองค์
เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน โดยพญามารอ้างว่า บัดนี้
พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนบริษัทสี่เหล่า ให้ได้มรรคได้ผล
เจริญรุ่งเรืองมาเต็มอัตราแล้ว ร่างกายของพระองค์ก็เข้าสู่
วัยชราทรุดโทรมแล้ว สมควรที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์
เข้าสูพ่ ระนิพพานได้แล้ว ขอพระองค์จงรับอาราธนาของข้า
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พระองค์ด้วยเถิด
ก่อนหน้านี้ พระศาสดาได้ทรงแสดงโอภาสนิมิต
ให้แก่พระอานนท์ฟังว่า ดูก่อนอานนท์ บุคคลใด เมื่อมา
เจริญอิทธิบาทธรรมทั้ง ๔ ให้มาก ให้แก่กล้าเต็มที่แล้ว
ปรารถนาจะมีอายุยงั่ ยืนนานไปตลอดกัปตลอดกัลป์กอ็ ยูไ่ ด้
พระองค์ทรงแสดงอุบายอันนี้ถึงสามครั้ง พระอานนท์ก็
ระลึกไม่ได้เลย ไม่ได้ทลู อาราธนาพระองค์ให้เจริญอิทธิบาท
ธรรมทั้ง ๔ เพื่อให้ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานตลอดไป
เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ในต�ำรา
ท่านกล่าวไว้ว่า ทั้งนี้ก็เพราะมารเข้าดลใจพระอานนท์
เนื่องจากว่าพระอานนท์นั้นเป็นเสขบุคคล ยังไม่ส�ำเร็จ
อรหัตตผล ได้บรรลุเพียงโสดาบันเท่านั้น กิเลสยังมีอยู่
ดังนั้น มารจึงเข้าดลใจได้ ถ้าหากพระอานนท์ส�ำเร็จพระ
อรหันต์แล้ว มารจะเข้าดลใจพระอานนท์ไม่ได้เลย มารเข้า
ดลใจเป็นเหตุให้พระอานนท์นึกไม่ออก นึกไม่ถึงอุบาย
ที่พระองค์ทรงตรัสโอวาทดังกล่าวมานั้น
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ดังนัน้ พระองค์จงึ ทรงรับสัง่ ให้พระอานนท์ไปพักผ่อน
อยูร่ ม่ ไม้แห่งอืน่ พระอานนท์กก็ ราบลาพระองค์ไปนัง่ สมาธิ
อยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ไกลจากพระศาสดาเท่าไรนัก
มารได้โอกาสจึงเข้าไปกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ดบั ขันธ์
เข้าสู่พระนิพพาน พระองค์จึงตรัสแก่พญามารว่า ดูก่อน
มารผู้มีบาป ท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิด ตั้งแต่นี้ไป
อีก ๓ เดือน เราตถาคตจะเสด็จดับขันธ์เข้าสูพ่ ระนิพพาน
แล้ว ท่านจงรับรูไ้ ว้เถิด พญามารก็สาธุการ แล้วหายตัวไป
ทันใดนั้นพระศาสดาก็ทรงปลงพระชนมายุสังขาร โดย
อธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปอีก ๓ เดือน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ
เดือน ๖ พระจันทร์เต็มดวง พระองค์จะเสด็จดับขันธ์
เข้าสู่ปรินิพพาน
วันนั้น เมื่อทรงพระอธิษฐานแล้วก็เกิดแผ่นดินไหว
สะเทื อ นสะท้ า น พระอานนท์ รู ้ สึ ก แปลกใจ จึ ง เข้ า ไป
ทูลถามพระองค์ พระองค์ทรงรับสั่งว่า พระองค์ได้ปลง
พระชนมายุสังขารเสียแล้ว พญามารได้มาทูลอาราธนา
พระองค์ เ มื่ อ สั ก ครู ่ นี้ แล้ ว พระอานนท์ ก็ ไ ด้ ก ราบทู ล
อาราธนาพระองค์ ขอให้เจริญอิทธิบาทธรรม ดังที่ทรง
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แสดงไว้แล้วนั้น เพื่อทรงพระชนมายุยั่งยืนนานต่อไป
พระองค์กท็ รงตรัสห้าม ดูกอ่ นอานนท์ บัดนีไ้ ม่ใช่กาลแล้ว
มิใช่เป็นกาลที่ท่านจะมานิมนต์อาราธนาเราตถาคตแล้ว
แต่ก่อนนี้ยังเป็นกาลเวลาอยู่ เราแสดงนิมิตโอภาสถึง
สองครัง้ สามครัง้ ท่านก็ยงั นึกไม่ได้เลย ไม่อาราธนาตถาคต
ถ้าหากว่าอานนท์อาราธนาสักหน่อยเดียว ตถาคตก็จะ
ปฏิเสธครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้นเมื่ออาราธนาครั้งที่ ๓ นี้
เราตถาคตก็ จ ะรั บ อาราธนาพระอานนท์ แ น่ น อน แต่ นี้
พระอานนท์ นิ่ ง เฉย ไม่ อ าราธนาเลย ก็ เ ป็ น โทษของ
พระอานนท์เอง บัดนี้เราตถาคตได้ปลงพระชนมายุสังขาร
แล้ว จะกลับค�ำไม่ได้
“สจฺจํ เว อมตา วาจา” การกล่าวค�ำสัตย์ เป็นธรรม
อันไม่ตาย เป็นอันว่า พระองค์กไ็ ด้ปลงพระชนมายุสงั ขาร
ในวันเพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เต็มดวง ต่อจากนั้นก็ทรง
เสด็จไปเมืองกุสินารา พักไปตามหมู่บ้านรายทาง แสดง
ธรรมเรื่อยไป เมื่อไปถึงเมืองปาวา ที่ติดกับเมืองกุสินารา
ก็ไปพักอยูท่ รี่ ม่ มะม่วง สวนมะม่วงของนายจุนทะ กัมมาละบุตร ลูกของช่างทอง เมือ่ นายจุนทะทราบก็ไปเฝ้า พระองค์
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ทรงแสดงธรรมให้ฟัง นายจุนทะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล
ได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสก ผูน้ บั ถือพระรัตนตรัยเป็นทีพ่ งึ่
ตลอดชีวิต และได้อาราธนาพระพุทธองค์ และพระสงฆ์
๕๐๐ รูป ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น
ในวั น นั้ น นายจุ น ทะจั ด ตกแต่ ง ภั ต ตาหารอย่ า ง
ขวนขวายเต็มที่ เพื่อจะเลี้ยงพระทั้ง ๕๐๐ รูป รุ่งเช้า
พระองค์ก็เสด็จมา เมื่อมาถึงบ้านแล้ว พระองค์ทรงรู้ว่า
อาหารทีป่ รุงด้วยเนือ้ สุกรอ่อนๆ นัน้ เทพยดาได้เอาอาหาร
ทิพย์ผสมเข้าไป ด้วยหวังว่าจะถวายท�ำบุญ ถวายทาน
พระองค์ในวาระสุดท้าย พระองค์ทรงรู้เช่นนั้นแล้ว และ
ทรงรู้ว่าไม่มีพระสงฆ์องค์ใดจะฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อ
สุกรอ่อนนัน้ แล้วท�ำให้ไฟธาตุยอ่ ยได้ ไม่มี แม้คนในโลกนี้
ทั้งโลกก็ไม่มีใครจะรับประทานแล้วย่อยได้ ไม่มี มีแต่
พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นพระองค์จึงทรงสั่งให้นาย
จุนทะเอาอาหารทีป่ รุงด้วยเนือ้ สุกรอ่อนนัน้ มาถวายพระองค์
เท่านั้น ไม่ให้ไปถวายภิกษุอื่น แล้วให้เอาอาหารอย่างอื่น
ไปถวายภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ พระองค์รบั มาเสร็จแล้ว ทีเ่ หลือ
นอกนั้นก็ทรงรับสั่งให้เอาอาหารนั้นไปฝังให้มิดชิด แล้ว
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พระองค์ก็ฉันพร้อมด้วยพระสงฆ์ และเมื่อพระองค์ฉัน
ภัตตาหารเสร็จแล้วก็ทรงพระประชวรด้วยพระโรคาพาธ
โดยถ่ายเป็นพระโลหิตออกมา
จากนั้นพระองค์ก็ร�่ำลานายจุนทะ ออกเดินทางไป
เมืองกุสนิ ารา ทรงพักถ่ายไปตามทาง เมือ่ ถึงเมืองกุสนิ ารา
แล้ว พระองค์กท็ รงรับสัง่ ให้พระอานนท์และภิกษุทงั้ หลาย
ช�ำระเตียงนอนของพวกมัลละกษัตริย์เหล่านั้น ให้หัน
ศีรษะไปเบือ้ งตะวันตก ให้ตงั้ อยูร่ ะหว่างต้นรังคูห่ นึง่ แล้ว
พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พับผ้าสังฆาฏิ เป็น ๔ ชั้น ปูราบ
ลงไป พระองค์ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็ประทับสีหไสยาสน์
บรรทมหรือนอนตะแคงขวา พระองค์ประทับนอน จะไม่
ลุกขึ้นอีกแล้ว เรียกว่า “อนุฏฐานไสยา”
จากนั้นพระอานนท์ก็ไปบอกแก่พวกมัลละกษัตริย์
ในเมืองกุสินาราให้ทรงทราบ ชาวเมืองก็ดีใจ พวกมัลละ
กษัตริย์เหล่านั้น ก็น�ำดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชาพระ
ศาสดา ได้ประกาศตนโดยกราบทูลให้ทรงทราบว่าได้มา
กราบมาเฝ้ า หลั ง จากนั้ น ก็ ท รงให้ บ วชสุ ภั ท ทปริ พ าชก
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ที่เป็นคนแก่ที่มาทูลถามปัญหาพระองค์ พระองค์ก็ทรง
รับสั่งให้พระอานนท์บวชให้ เสร็จแล้วพระภิกษุสุภัททะ
ก็ท�ำความเพียรตลอดคืน ในที่สุดก็ได้ส�ำเร็จอรหัตตผล
ก่อนที่พระพุทธองค์จะดับขันธปรินิพพาน ก็ปลงสังขาร
ลงไปได้
นี่แหละเป็นปัจฉิมพุทธสาวกของพระศาสดา ชื่อ
สุ ภั ท ทปริ พ าชก ท่ า นบวชเมื่ อ แก่ ประโยชน์ พุ ท ธกิ จ ที่
พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญในวันดับขันธปรินพิ พาน คือได้แสดง
ธรรมโปรดสุภทั ทปริพาชก ซึง่ นับถือลัทธิอนื่ แต่มบี ญ
ุ วาสนา
สั่งสมมาเต็มแล้ว จึงดลบันดาลให้มาเฝ้าพระพุทธองค์
ในวาระสุ ด ท้ า ยแห่ ง มั จ ฉิ ม มาชี พ แล้ ว ท่ า นก็ ไ ด้ บ รรลุ
มรรคผล เข้าสู่พระนิพพานตามพระศาสดา
ดั ง นั้ น ให้ พ ากั น จ� ำ เรื่ อ งราวเหล่ า นี้ ไ ว้ เพื่ อ เจริ ญ
ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเหล่าผู้เป็นนักบวชหรือ
เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เราจะได้ตั้งใจท�ำความดีไป ละกิเลส
ตัณหาให้นอ้ ยเบาบางไป ดังอธิบายให้ฟงั มาตอนต้น ก็ขอ
จบลงเพียงเท่านี้

สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี

จากซีดี แผ่นที่ ๒๐  ล�ำดับที่ ๑๗

มีพทุ ธภาษิตบทหนึง่ ทรงตรัสไว้วา่ “สงฺขารา สสฺสตา
นตฺถิ นตฺถิ วุฏานมินชฺ ติ ”ํ สังขารทัง้ หลายทีเ่ ทีย่ งย่อมไม่มี
แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหวั่นไหวต่อสังขารนั้น พระพุทธภาษิตนี้ เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัท
ควรปฏิ บั ติ ต าม ถึ ง แม้ ว ่ า ใจเรายั ง ไม่ มั่ น คงได้ เ ท่ า กั บ
พระพุทธเจ้า แต่เราก็พยายามเดินตามรอยของพระองค์
ไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ สังขารก็คือร่างกาย
ทุกส่วนที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่แหละ มันถูกปรุงแต่งขึ้นมา
ด้ ว ยธาตุ ทั้ ง ๔ ดิ น น�้ ำ  ไฟ ลม มี บุ ญ และบาปที่ ต น
ท�ำมาแต่ก่อน มันตามมาตกแต่ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
มือ เท้า อวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ส่วนจิตนั้น เมื่อธาตุของ

20

ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ๖

มารดาบิดาผสมกันตั้งขึ้นแล้ว ก็เข้ามาอาศัยที่เรียกว่า
ปฏิสนธิวิญญาณ จิตวิญญาณก็เข้ามาอาศัยในธาตุของ
บิดามารดา โดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะ
น้อยใหญ่นี้
ผู้ใดมีบุญหลาย บุญก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์
ปราศจากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ มี ค วามเจ็ บ ไข้ น ้ อ ย ผู ้ ใ ดมี
บาปหลายติดตัวมา บาปนั้นก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้
ให้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ เต็ ม ไปด้ ว ยโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ เบี ย ดเบี ย น
หาความสบายได้ยาก บุญและบาปทีม่ าตกแต่งร่างกายนัน้
มันไม่เที่ยง ร่างกายนั้นมันจะเที่ยงมาแต่ไหน เราต้อง
สืบสาวหาต้นตอของการเกิดมาเป็นรูปเป็นนาม อันนี้ล่ะ
ต้องสืบสาวดูให้รู้ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปเอา
ค� ำ สอนผู ้ อ่ื น มาเป็ น เครื่ อ งวิ นิ จ ฉั ย เพราะค� ำ สอนผู ้ อ่ื น
นอกจากพระพุ ทธเจ้าและพระอรหันต์แ ล้ว ถือว่าเป็น
ความคิด  ความเห็น  ความรู  ้ ทีไ่ ม่ตรงต่อความเป็นจริง เพราะ
ท่านเหล่านั้นยังไม่รู้จริง ไม่เห็นแจ้ง ยังละอาสวะกิเลส
ไม่ได้ ท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ ท่านผู้นั้นแหละ
เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในชีวิตนี้ตามจริง
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คนเรามั ก จะเชื่ อ ปรั ม ปราไปทั่ ว เชื่ อ พระอิ น ทร์
พระพรหม พวกเจ้าแม่กวนอิมก็เอามาเชื่อกัน ไม่ทราบว่า
เป็นมาอย่างไร เจ้าแม่กวนอิมนั้นสร้างบุญบารมีมายังไง
นับถือกันค่อนประเทศ เท่าทีฟ่ งั อยู่ รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม
เต็ ม เลย อั น นี้ แ หละอยากจะเตื อ นเพื่ อ นพุ ท ธบริ ษั ท
ทัง้ หลาย อย่างมงาย เพราะว่าหลักส�ำหรับทีจ่ ะให้เราพิสจู น์
ว่า ชีวิตนี้มันเป็นมาอย่างไร อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืน
อยูแ่ ล้ว พระองค์กท็ รงตรัสว่า สังขารทีเ่ ทีย่ งย่อมไม่มี แต่
พระพุทธเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสังขารนั้น เรามาปฏิบัติ
ตามนี้กันแหละ เราจะไปอ้อนวอนให้ผู้วิเศษใดๆ ในโลก
มาช่วย ให้มีชีวิตยั่งยืนนาน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน
อย่างนี้นะ มันเป็นไปไม่ได้ คิดดู องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่างกายของพระองค์ บุญกุศลทีพ่ ระองค์สร้าง
มาแต่อดีตชาติมากมาย มาตกแต่งให้ ก็ยงั ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน
ลองคิดดูอย่างนั้นก็แล้วกัน คนธรรมดาสามัญ บุญกุศล
ตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลย ไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้า
แล้วจะให้มันเที่ยง มันยั่งยืนมาแต่ไหน แล้วบาปก็ท�ำ
อย่างนี้นะ ไม่ละอาย ไม่กลัวบาป มันจะตามสนองให้
เป็นทุกข์
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คนเรานะ เมื่ อ เวลาบาปมั น ให้ ผ ลแล้ ว มั น ไป
อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ให้มาช่วยเหลือปัดเป่า
ความทุ ก ข์ ต ่ า งๆ เหล่ า นั้ น ให้ อ อกไป มั น จะเป็ น ไปได้
อย่างไรเล่า อานุภาพแห่งบาปบุญนี่ มันมีเหนือชีวิตจิตใจ
ของบุ ค คล ผู ้ ใ ดท� ำ  มั น ก็ มี อ� ำ นาจเหนื อ ชี วิ ต ของผู ้ นั้ น
ผู้ใดไม่ท�ำ  มันก็ไม่มีอ�ำนาจจะไปครอบง�ำได้ นี่ เราต้อง
เข้าใจอย่างนี้ ดังนั้นไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใดๆ ถ้ า มั น วิ บั ติ ม าแล้ ว แก้ ไ ขไม่ ต ก ก็ โ ยนให้ ก รรม
เราต้องท�ำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อน กรรมชั่ว
นั้นมันตามมาสนองเอา เราไม่ต้องเสียใจ เพราะว่าตั้งแต่
ก่อนนู้น มันไม่รู้ มันถึงได้ท�ำกรรมชั่ว เรารู้อย่างปัจจุบัน
นี้ แ ล้ ว จะไม่ ท� ำ ต่ อ ไปอี ก ขออธิ ษ ฐานใจ ละเว้ น การ
เบียดเบียนบุคคลอืน่ และสัตว์อนื่ ทุกชนิด จะไม่เบียดเบียน
ใครเลย แม้ ใ ครจะมาเบี ย ดเบี ย นตน ตนก็ จ ะไม่ ต อบ
หากตอบโต้กนั ไป มันก็จะเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไป
ไม่รู้จักจบจักสิ้น ถ้ากรรมเวรหนหลังมี บันดาลให้เขา
มาท� ำ ร้ า ยท� ำ ลายชี วิ ต ก็ แ ล้ ว ไป เราไม่ ต ้ อ งไปผู ก โกรธ
ผูกพยาบาทบุคคลผู้ท�ำลายตน ไม่เช่นนั้นเวรกรรมมันก็
ไม่จบสักที มันก็ตามผูกพันกันไป
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นี่เราต้องรู้อย่างนี้ รู้วิถีทางแห่งชีวิต มันถึงถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ถ้ารู้ไปอย่างอื่นแล้วไม่ตรงต่อความ
เป็นจริง ก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างว่านี่นะ คนเราเกิดมา
มันก็ตอ้ งเหมือนกันสิ มันก็ตอ้ งมีชวี ติ มีรา่ งกายเหมือนกัน
ดีก็ต้องดีเหมือนกัน เลวก็ต้องเลวเหมือนกัน แต่นี่มันหา
เป็นเช่นนั้นไม่ บางคนก็มีอายุสั้น บางคนก็มีอายุยืนยาว
บางคนก็มีผิวพรรณสวยสดงดงาม บางคนก็มีผิวพรรณ
ต�ำ่ ทราม ผิวพรรณไม่ผดุ ผ่อง มีผวิ พรรณซูบซีด อย่างนีน้ ะ
บางคนก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบ มีวิบัติส่วนใด
ส่วนหนึ่ง เราก็เห็นกันอยู่ดาษดื่น ก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็
เพราะอะไรละ ก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตกแต่ง
ต้องเรียนให้รู้ เพราะต่างคนต่างท�ำมา มันท�ำกรรมดีหรือ
กรรมชั่วไม่เหมือนกัน สุดแล้วแต่จิตมันน้อมไปอย่างไร
มั น ก็ ท�ำ ไปอย่ างนั้น เวลากรรมนั้นมาให้ผล มันจึงไม่
เหมือนกัน
นี่เราต้องเรียนรู้ เหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้ เมื่อ
รู ้ อ ย่ า งนี้ แ ล้ ว ท� ำ อย่ า งไร ก็ ฝ ึ ก จิ ต ของตน อย่ า ให้ มั น
หวั่นไหว เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละ เพราะว่า
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ร่ า งกาย สั ง ขาร ธาตุ ๔ ดิ น น�้ ำ  ไฟ ลม อั น นี่ น ะ
มันก็เป็นส่วนหนึง่ ไม่ใช่อนั เดียวกันกับดวงจิต จิตนีก้ เ็ ป็น
ธรรมชาติ ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม ไม่ใช่ธาตุรู้ ไม่รอู้ ะไร เราต้อง
แยกประเภทดูอย่างนี้ ส่วนนามธรรมคือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละ ก็พบกันเข้า
จึงได้เกิดเป็นนามธรรมนี้ขึ้นมา แล้วเราฝึกจิตนี่ให้มัน
ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อรูปธรรม นามธรรม อันมันวิบัติ
แปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน อันนี้เป็นหน้าที่
ของเราทุกคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกข์ เบื่อทุกข์ภัยใน
สงสาร เบื่อต่อความเกิด เบื่อต่อความแก่ เบื่อต่อความ
เจ็บไข้ได้ป่วย เบื่อต่อความตาย
เพราะใครๆ เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตาย แต่
จ�ำต้องตาย หมดบุญหมดกรรมลงไปเมือ่ ใดแล้ว อยูไ่ ม่ได้
ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้ อยากมีรา่ งกายสมบูรณ์อยูต่ ลอด
ไป แต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง เวลามันอยูด่ ี สบาย
มันลืมตัว เวลาโรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาละก็ ทุกข์ร้อน
คนเราเป็นอย่างนั้น ความประมาท ความไม่ขวนขวาย
ภาวนา ไม่ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเวลา
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มั น สบายอยู ่ โรคภั ย ไม่ เ บี ย ดเบี ย น มั น ท� ำ ให้ ค นเรา
ประมาท ลืมตัว ไม่ฝึกฝนจิตของตน ปล่อยให้จิตมัน
เร่ร่อนพเนจรไปทั่ว ให้จิตมันหลงรักบ้าง หลงชังบ้าง
หลงถื อ เรา หลงถื อ เขา หลงถื อ โน่ น ถื อ นี่ อั น นั้ น ก็ ว ่ า
ของเรา อันนี้ก็ของเขา เราเป็นอย่างนั้น เขาเป็นอย่างนี้
เรายากจน เขาร�ำ่ รวย หรือว่าเราร�ำ่ รวย คนอืน่ เขายากจนก็
ดูถกู ดูหมิน่ คนยากคนจนไป มันมีแต่เขามีแต่เราอยูใ่ นใจนี้
คนหลงคนเมามันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันถึงได้
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มันจึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้
เราต้องภาวนา ละความมีเขามีเราอยู่ในใจออกไป
เพราะมันผิดไปจากความเป็นจริง ค�ำว่าเขา ค�ำว่าเรา ค�ำว่า
ของเขา ของเรา อันนี้ถ้าว่าโดยสมมติแล้ว พอยอมรับ
แต่ถา้ ว่าโดยปรมัตถ์แล้ว ไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้ มันต้องแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ ถ้าว่าโดยสมมติแล้ว ก็จริงแหละ
ถ้าไม่สมมติอย่างนี้ มันก็ไม่รเู้ รือ่ งกัน ก็ไม่ทราบว่าของใคร
ต่ อ ใคร ปนเปกั น ไปหมด เดี๋ ย วก็ แ ย่ ง กั น ฆ่ า กั น ตาย
หมดเลย อย่างว่านานี่ นานัน่ แดนนี่ มีหลักเขต นีน่ าเรา
อันนัน้ นาเขา อันนีแ้ ดนบ้านของเรา อันนัน้ แดนบ้านของเขา
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ฉะนี้ จึ ง ไม่ ล ่ ว งล�้ ำ กั น ไม่ ท ะเลาะกั น ให้ ส มมติ อ ย่ า งนี้
เรายอมรั บ แต่ ว ่ า สมมติ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ของไม่ จี รั ง ยั่ ง ยื น
ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้ว มันไม่มีของใคร เพราะใครก็ไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ ไ ด้ ต ลอดไป มี ก รรมสิ ท ธิ์ อ ยู ่ ไ ด้ ชั่ ว ชี วิ ต หนึ่ ง
เท่านัน้ แหละ พอตายลงแล้วก็เป็นสมบัตผิ อู้ นื่ ไป เป็นของ
ผู้อื่นไป อย่าว่าแต่สมบัติภายนอก แม้แต่กายสมบัติอันนี้
ซึง่ เป็นของหวงแหนมาก เป็นของรักมาก แต่มนั ก็ยงั บังคับ
ไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวัง อย่าเป็นอย่างนั้น มันก็เป็น
อย่าเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นไป
เหตุนี้แหละ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิ
ภาวนา ข่มจิตที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันสงบลง ให้มัน
ตั้งมั่นลงไป ต่อบุญต่อคุณไว้ก่อน ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้แล้ว
ใจมันลอย มันลอยไปตามกระแสของโลก ลอยไปตาม
สมมติบญ
ั ญัติ อย่างทีว่ า่ มาแล้วนัน่ แหละ ถ้าเรายืนหยัดอยู่
ไม่หวัน่ ไหว พยายามฝึกจิตให้หนักแน่นลงไป เวลาโรคภัย
เบียดเบียนมาก็ไม่ต้องเดือดร้อน ส่วนร่างกายมันวิบัติก็
เป็นส่วนหนึง่ ต่างหาก จิตใจไม่ได้วบิ ตั ติ ามร่างกาย เพราะ
จิตนั้นเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย มันจะ
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เอาอะไรมาวิบตั ิ จิตวิบตั กิ ค็ อื จิตทีแ่ ปรปรวนไป ตามราคะ
โทสะ โมหะ นั่ น คื อ จิ ต วิ บั ติ ราคะ โทสะ โมหะนี่
พระศาสดาเปรียบไว้เหมือนกับไฟ เป็นของร้อน เมื่อมัน
เผาลนจิตใจเข้าไปแล้ว ท�ำใจให้เร่าร้อน หาที่อยู่ไม่ได้
นั่งก็ไม่ได้ นอนก็ไม่ได้ เดินไปก็เดือดร้อน เมื่อกิเลส
เหล่านี้มันเผาลนเข้าไปแล้วนะ มันเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น การฝึกจิตให้ตั้งมั่น ก็เพื่อไม่ให้ราคะ
โทสะ โมหะ มันครอบง�ำได้ เราฝึกให้จิตตั้งมั่นเข้าไป
เมือ่ เวลาเรือ่ งใดเกิดขึน้ มา ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราก็ใช้ปญ
ั ญา
พิจารณา ให้รเู้ ห็นตามความเป็นจริงในเรือ่ งนัน้ ๆ เรือ่ งใด
ก็ตาม มันเกิดขึน้ ในเบือ้ งต้น ก็ตอ้ งแปรปรวนในท่ามกลาง
และแตกดับในทีส่ ดุ เป็นอย่างนีท้ กุ เรือ่ งทุกอย่างเลย สิง่ ที่
มีวิญญาณครองก็ตาม ไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ที่มีรูป
ก็ตาม ไม่มรี ปู ก็ตาม เหมือนกัน เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว แปรปรวน
แตกดับไป เหมือนกันหมด ต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณาให้มนั
เห็นชัด ตามความเป็นจริงอย่างนี้ แล้วสะกดจิตของตน
ว่าอย่าหวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของนามของรูป
เหล่านั้น
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ทีแรกนี่มันก็ต้องสะกดก่อนแหละ ต้องอดกลั้น
ทนทาน เมือ่ ความอดกลัน้ มันมีกำ� ลังขึน้ มา มันมีกำ� ลังเต็มที่
แล้ว มันก็เอาชนะทุกข์ได้ ไม่ต้องอดกลั้นให้ยากต่อไป
มันสะกดเอง ฝึกให้มนั ชิน เวลาร่างกายวิบตั แิ ปรปรวนไป
เราก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอะไร แม้มันจะเกิด
ทุกขเวทนา เกิดในร่างกาย ในจิตใจอันนี้ก็ตาม ก็ไม่
หวัน่ ไหว ก็เพราะว่าสิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่ของเรา มันบังคับไม่ได้
ไม่เป็นไปตามใจหวัง แล้วจะหวั่นไหวไปตามมันท�ำไม
ในเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้ว เราก็ไม่ต้องหวั่นไหว
ไปตามมัน ก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองไปอย่างนี้ ใจนี้มัน
จะปลง มันจะวาง มันจะไม่ยึดถืออะไรต่ออะไร ก็เพราะ
ปัญญาสอน เพราะมีอุบายสอนตัวเอง มันเป็นอย่างนั้น
แต่จะให้ผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่ไหว มันปลงมันวางอะไร
ไม่ ไ ด้ ห รอก ตั ว เองนั่ น สอนตั ว เองเข้ า ไปอี ก ที เมื่ อ
จ� ำ อุ บ ายได้ จ ากผู ้ อื่ น ที่ ท ่ า นสอน แล้ ว จ� ำ อุ บ ายนั้ น ไป
นั่งสงบจิต สอนตัวเองเข้าไป
อย่ า งนี้ แ หละมั น ก็ ไ ด้ แ ล้ ว มั น ก็ เ ชื่ อ ตั ว เอง เชื่ อ
ปั ญ ญาของตนเอง สิ่ ง ใดที่ ป ั ญ ญาสอนให้ ล ะ มั น ก็ ล ะ
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สิ่งใดสอนให้วางมันก็วาง ปล่อยวางลงไป วิธีการปฏิบัติ
ทางจิตใจในพระพุทธศาสนา พยายามสอนจิตไปเรื่อยๆ
แต่ไม่ใช่ว่ามันจะสม�่ำเสมอเรื่อยไปนะ บางทีมันก็
เผลอไปเกิ ด ความยุ ่ ง ขึ้ น มา ก็ ตั้ ง ข้ อ แม้ พิ จ ารณาตาม
แนวเดิมนี่แหละ พิจารณาให้มันลงไปถึงที่ ถึงความจริง
ให้ ไ ด้ เมื่ อ พิ จ ารณาลงไปถึ ง ความจริ ง แล้ ว มั น ก็ ยุ ติ
เรื่องวุ่นวายต่างๆ ลงไปนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเราพิจารณา
เห็นอย่างนี้แล้ว ปลงลงแล้ว มันจะแล้วไปเลย มันจะ
ไม่กลับหลง กลับฟุ้งซ่านไปอีก ไม่ใช่ เมื่ออริยมรรคยัง
ไม่บริบรู ณ์เต็มที่ ยังตัดกิเลสจากสันดานไม่หมด ตราบใด
แล้ว มันก็จะต้องมีหลงแล้วก็มีรู้ สลับกันไปอยู่อย่างนี้แล
แต่ว่าเราก็พยายามให้มันรู้แจ้งมากกว่าให้มันหลง ให้มัน
หลงแต่น้อย ให้มันรู้นั้นมาก ใช้ได้แล้ว เมื่อได้ยินได้ฟัง
แล้ว ก็ให้พึงพากันจ�ำอุบายนี้ไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตาม
ก็คงได้บญ
ุ ได้กศุ ล ได้ความรู้ ความเข้าใจในธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าตามความสามารถของตน ดังแสดงมา

เมื่อจิตไม่ดี
ชีวิตก็เสียเปล่า

จากซีดี แผ่นที่ ๒๐  ล�ำดับที่ ๑๘

พึงพากันตั้งใจ ตั้งสติส�ำรวมใจของตนให้แน่วแน่
เนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาที่มารวมกันอยู่ที่ศาลาการเปรียญ
ก็เพื่อที่จะฝึกกาย ฝึกจิตนี้ให้สงบระงับ กายก็นั่งนิ่งๆ
ไม่ไหวติง ไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอน เมื่อกายนิ่งได้ ก็ท�ำจิต
ให้นิ่งต่อไป พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
แปลว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” บรรดาความสุขใน
โลกนี้ เช่น ผลไม้สุกมันก็มีรสหวานดี แต่มันก็หวาน
ชั่วระยะปลายลิ้นเท่านั้นแหละ เมื่อผ่านลงไปสู่กระเพาะ
แล้ว ความหวานนี่มันก็หายไป ความสุขอันเกิดจากการ
กินอาหารอิ่มหน�ำส�ำราญ การได้นอนหลับสนิท สบายดี
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การมีเงินใช้สอยไม่ขัดสน มีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ครบ
ตามกระบวนการของโลกสมัยปัจจุบนั หมูน่ กี้ เ็ ป็นความสุข
ชั่วคราวทั้งนั้น บุคคลมาติดอยู่ในความสุขเหล่านี้แหละ
จึงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ สุขเหล่านี้เป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่
ในทุกข์
ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พึงเข้าใจกัน เหตุ
ดังนั้นการฝึกการอบรมกัน จึงต้องฝึกให้ตื่นดึก ลุกเช้า
ต้องท�ำข้อวัตรปฏิบัติตรงตามเวลา หมู่นี้มันก็ล้วนแต่ฝึก
ให้คนเรานั้นมีจิตใจตั้งมั่นต่อความดี มีสติสัมปชัญญะ
เตือนใจของตนให้ตนื่ ตัวอยูเ่ สมอว่า ความตายนัน้ มันไม่มี
ก�ำหนดหมายเลย บทมันจะตายปุ๊บปั๊บ มันเอาไปเลยก็มี
ชีวติ นีม้ นั ฝากไว้กบั ความตาย ไม่ใช่เป็นของเราอะไรจริงจัง
ดวงจิตนีม้ าอาศัยอยูช่ วั่ คราวเท่านัน้ เอง ชัว่ ระยะบุญกรรม
ที่อุปถัมภ์บ�ำรุงอยู่เท่านั้น เมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนี้
ลงไปแล้ว รูปร่างอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย
ดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านจึงไม่นิ่งนอนใจ จึง
รีบเร่งท�ำความเพียร ละกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใน
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สังสารวัฏนี้ ไม่รู้จักจบจักสิ้น จึงเพียรละความโลภด้วย
การให้ การบริจาคทาน เพียรละความโกรธด้วยการเจริญ
เมตตากรุ ณ าเสมอๆ จนกระทั่ ง ว่ า จิ ต ใจมองเห็ น สั ต ว์
ทั้งหลาย ว่าเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน
ไม่ ค วรที่ จ ะไปเบี ย ดเบี ย นมั น หรื อ เขา เจริ ญ เมตตา
ให้มองเห็นสัตว์ท้ังหลายเป็นอย่างว่านั้นแหละ แล้วมันก็
จะได้งดเว้นจากการเบียดเบียน สมาทานมั่นในศีลได้
อย่างมั่นคง ถ้าไม่มีเมตตาธรรม กรุณาธรรมนี้แล้ว ศีลก็
รักษาให้บริสทุ ธิไ์ ม่ได้ ไม่มคี ณ
ุ ธรรมสนับสนุนแล้วอย่างนี้
มันเป็นไปไม่ได้เลย ศีลจะบริสุทธิ์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแนะ
อุบายแนวทางก�ำจัดกิเลสฝ่ายอธรรมออกจากจิตใจอย่างนี้
แล้ว เราจะปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่านั้น มันก็
ไม่สมควรเลย เพราะว่ากิเลสเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
จริงๆ อย่างความโกรธนี้ เมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้ว มันก็จะ
แสดงกิรยิ า กาย วาจา อันชัว่ หยาบออกไป มันก็เป็นบาป
เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวแล้วนัน้ แล แต่คนเรามันไม่รหู้ รอก
ว่ากรรมเวรอันนั้นมันติดตัวไป เหตุดังนั้นมันถึงไม่ยอม

34

ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ๖

ปฏิบัติตามค�ำสอน มันจะไม่ห้ามจิตใจตัวเอง เวลามัน
อยากโกรธขึน้ มา มันก็ปล่อยให้โกรธซะเต็มที่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว
มันจะไม่ให้กรรมเวรติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์อย่างไร
ได้เล่า ก็ตัวเองนั่น ไปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้นให้แก่ตัวเอง
ดังนั้นจึงควรพินิจพิจารณาให้เห็นคุณานุภาพแห่ง
ข้อปฏิบตั เิ หล่านีด้ ว้ ยตนเอง ให้เห็นอานุภาพแห่งการภาวนา
ว่าการภาวนานี้ มันท�ำใจให้สงบระงับจากกิเลสเหล่านั้น
แหละ ไม่ใช่อย่างอื่นใด เราก็พยายามท�ำใจสงบ ก็เพื่อ
ไม่ให้มันปรุงแต่งกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ให้
เกิดขึน้ ในใจนี้เอง พยายามใช้ปัญญาสอนใจนี้ให้เห็นโทษ
แห่งความโลภ ความโกรธเหล่านี้ เห็นโทษแห่งความหลง
ความเข้ า ใจผิ ด ต่ า งๆ นี้ มั น ท� ำ ให้ ค นเราเดิ น ทางผิ ด
เพราะว่า กาย วาจา นี้ มันมีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ถ้าใจเห็นผิดแล้ว มันก็ใช้กาย ใช้วาจา ท�ำผิด พูดผิด
จากท�ำนองคลองธรรมไป อันนี้แหละ
เช่นบางคนก็เห็นว่า การฆ่าสัตว์นี้ไม่เป็นบาปหรอก
แต่ว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารนะ สัตว์อันใดที่ไม่เป็นอาหาร
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อย่าไปฆ่ามัน เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรา มันอยู่ด้วยกับ
เนือ้ สัตว์ ถ้าไม่ได้รบั ประทานเนือ้ สัตว์แล้ว มันจะอยูไ่ ม่ได้
ของมึนเมาต่างๆ มีสุราเมรัยหมู่นี้ก็เป็นของประดับโลก
ถ้าไม่มีน�้ำพวกนี้ คนเราก็หงอยเหงาเศร้าใจ หาความสุข
สบายไม่ได้ เมื่อมีน�้ำพวกนี้หล่อเลี้ยงเข้าไปแล้ว มีความ
สนุกสนานรืน่ เริงบันเทิงใจดี หรือว่าได้ไปเล่นชูก้ บั เมียของ
คนอืน่ หรือผัวคนอืน่ หมูน่ เี้ ห็นว่ามันเป็นเรือ่ งสนุกสนานดี
อันหมู่นี้ล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเลย ถ้าบุคคล
เข้าใจถูกต้องแล้ว จะไม่ท�ำเด็ดขาดเลย
เช่นอย่างข้อที่หนึ่งนั้น สัตว์ทั้งหลายมันขันอาสา
เป็นอาหารของมนุษย์หรือไม่ มันประกาศเมื่อไร มันไม่มี
ใครจะตอบได้เลยตอนนี้ มันว่ากันเฉยๆ สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมกลัวตายรักชีวิตของตนเหมือนกันหมดทุกชนิดเลย
ใครๆ ก็ไม่อยากให้ใครมาท�ำร้ายตน มาเบียดเบียนตน
แม้ตัวของตัวเองก็ลองคิดดู ก็รักชีวิตของตัวเอง ไม่อยาก
ให้ใครมาเบียดเบียนเลย อย่าว่าแต่ตบตีเลย แม้แต่ด่า
ว่าด้วยวาจา ก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ผู้ใดไป
เบียดเบียนบุคคลอืน่ และสัตว์อนื่ จึงชือ่ ว่าเป็นผูเ้ อาเปรียบ
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บุคคลอื่นและสัตว์อื่น เห็นว่าตนมีอ�ำนาจเหนือเขาก็ท�ำได้
ท� ำ เอา เมื่ อ ที เ ขามาท� ำ ตน ตนก็ ไ ม่ ป รารถนาให้ เ ขาท� ำ
หาทางต่ อ สู ้ หมู ่ นี้ มั น ควรคิ ด ควรพิ จ ารณาให้ รู ้ ใ ห้ เ ห็ น
การต่อสู้การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มันก็เป็นกรรมเป็น
เวร ตามสนองกันไปชาติแล้วชาติเล่า
ดั ง เราจะเห็ น ได้ ใ นปั จ จุ บั น นี้ แ หละ ท� ำ ไมคน
ถึงฆ่ากันนักหนา ไม่ใช่ว่ามันฆ่ากันโดยไม่มีเหตุปัจจัย
มั น มี เ หตุ ใ นหนหลั ง มาสมทบกั บ เหตุ ใ นปั จ จุ บั น ด้ ว ย
เหตุในปัจจุบัน ต่างคนต่างไม่มีศีล ไม่ส�ำรวมกาย วาจา
พูดกระทบกระทั่งกันเข้า แสดงกิริยาหยาบคายต่อกัน
และกั น ประกอบกั บ กรรมเก่ า ที่ ไ ด้ ท� ำ มาแต่ ก ่ อ นนู ้ น
เคยได้เบียดเบียนกันมา ก็เลยหนุนส่งให้มีความโกรธ
ความพยาบาทขึ้นอย่างรุนแรง อย่างกับได้ลงมือประหัตประหารกัน ใครดีก็อยู่ ใครไม่ดีก็ตายไป บางทีมันก็
ลอบกัดเอาโดยเจ้าตัวไม่รู้เลย อันหมู่นี้มันไม่ใช่ว่าอาศัย
แต่เหตุปจั จุบนั นะ อาศัยเหตุในอดีตทีล่ ว่ งแล้วมา แต่กอ่ น
ผู้ที่ถูกเขาฆ่าตาย ผู้นั้นก็คงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะ กรรม
นัน้ ก็ตดิ สอยห้อยตามมา มาถึงในชาตินี้ มันถึงเวลาให้ผล
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เวลาใด ก็ดลบันดาลให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองตายเสีย
ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ บุคคลผู้ไม่มีศีล ไม่ส�ำรวม
ในศี ล แล้ ว มั นก็มีแ ต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่
อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้ายังตรัสว่า อัพยาปัชฌัง
สุขงั โลเก ปาณะ ภูเตสุ สัญญะโม “ความส�ำรวมในสัตว์
คื อ ความไม่ เ บี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น เป็ น สุ ข ในโลก”
สุขา วิราคะตา โลเก กามานังสะมะติกะโม “ความสิน้ ไป
แห่งราคะ คือความล่วงการเสียได้เป็นสุขในโลก” นีพ่ ดู ถึง
สุขที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ ให้พิจารณาดู
พระพุ ท ธองค์ ท รงสรรเสริ ญ ว่ า บุ ค คลผู ้ ใ ด ไม่
เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั้น ผู้นั้นย่อมเป็นสุข
สบายมาก แม้ ยั ง จะไปเกิ ด ในภพน้ อ ยภพใหญ่ ต ่ อ ไป
มันก็ไม่มีกรรมชั่วเวรชั่วติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไป
เกิดชาติใด ก็มีอายุยืนยาวนานไป จนตลอดถึงอายุขัย
จึงค่อยตาย เพราะไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตในระหว่าง
ทาง แต่บุคคลผู้พากเพียรพยายามละความก�ำหนัดยินดี
ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไร ความไม่พัวพันใน
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กามคุ ณ หรื อ ว่ า กิ เ ลสกรรม ได้ แ ก่ เ รื่ อ งผั ว ๆ เมี ย ๆ
นั่ น แหละ กามคุ ณ ทั้ ง ๕ ได้ แ ก่ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส
สัมผัสต่างๆ หมู่นี้ ได้เอากายออกห่าง เอาใจออกห่าง
เอาวาจาออกห่างได้ ผู้นั้นเป็นสุขในโลก
พระศาสดาทรงตรั ส ไว้ น ะ และเป็ น ความจริ ง
จะไม่จริงอย่างไรล่ะ บุคคลผูล้ ะราคะความก�ำหนัดยินดีได้
โทสะก็ ไ ม่ เ กิ ด โมหะความหลงก็ ไ ม่ เ กิ ด เพราะความ
ก�ำหนัดยินดี ท�ำให้คนเราหลงมัวเมาไปในทางที่ผิดศีล
ผิดธรรม ท�ำให้เกิดการแย่งชิงกัน โกรธกัน ประหัตประหารกัน หมู่นี้มันก็ล้วนแต่เกิดจากราคะความก�ำหนัด
ยินดีนี้ทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นส�ำหรับผู้ครองเรือนแล้ว
ควรบรรเทาลง ถึงละไม่ขาดหมด ก็ให้มันบรรเทาเบาบาง
ลง อย่าให้ประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ ก็แล้วกัน ก็ยังนับว่า
เป็นความดีความชอบของผู้ครองเรือน แต่ส�ำหรับผู้เป็น
นักบวชแล้ว ต้องเว้นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
โดยประการทั้งปวง กายก็ไม่แสดงมารยาสาไถยในเชิงรัก
เชิงใคร่ การพูดจาปราศรัยอะไร ก็ไม่แสดงบทมารยา
สาไถยออกไปต่อเพศตรงข้าม ภายในจิตใจก็ส�ำรวมระวัง
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อย่าให้ความก�ำหนัดครอบง�ำจิตใจได้ โดยมาพิจารณา
เห็นร่างกายทุกกระเบียดนิ้ว ล้วนแต่เป็นของไม่มีอะไร
สวยงาม อาศัยหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเอง สิ่งโสโครกจึง
ไม่ปรากฏออกมา
ถ้าสมมติวา่ ลอกหนังนีอ้ อกลองดูซิ น่าดูหรือ รูปร่าง
อันนี้ ไม่มีอะไรน่าดูสักอย่างเดียวเลย มันพอน่าดูอยู่ได้
นี่เพราะว่าอาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเอง และก็มีเลือดวิ่ง
พล่านตามเนือ้ ตามหนังอันนี้ ท�ำให้เกิดผิวพรรณเปล่งปลัง่
ขึ้ น มา เห็ น เข้าแล้วก็ชอบใจ ที่แ ท้สีของเลือดต่างหาก
เลือดมันวิง่ ไปตามร่างกายนีน้ ะ ท�ำให้มนี ำ�้ มีนวลขึน้ มา แต่
ที่จริงนั้นธาตุน�้ำนั้นแหละ ก็คือเลือด เลือดแดงก็มี เลือด
สีเหลืองก็มี เลือดขาวก็มี มันซึมซาบอยูใ่ นร่างกายทุกส่วนนี้
ถ้าหากว่าผูใ้ ดเป็นโรคเลือดจางเข้าไปแล้ว ผิวพรรณก็ซบู ซีด
ไม่เปล่งปลัง่ เลย ก�ำลังวังชานัน้ ก็ลดน้อยถอยลงไป คนผูน้ นั้
ไม่น่าดู ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้แหละ ลองพิจารณาดู
ถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี้ให้เห็นตาม
สภาพความจริงอย่างว่ามานี้ ถ้าเป็นนักบวชก็คลายความ
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ก�ำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆ ไม่ต้องการ ไม่ปรารถนามัน
ผู้ใดเห็นร่างกายสังขารตามความเป็นจริงอยู่เสมอๆ ผู้นั้น
ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ถึงแม้ยัง
ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร แต่ความรูส้ กึ ในใจนัน้ ไม่ปรารถนา
เรื่องกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเลย เพราะมองเห็นแล้วว่า ไม่มี
ชิ้นส่วนตรงไหนสวยงาม หรือว่าเที่ยง ยั่งยืน ไม่มีเลย
เป็นนักบวชต้องบ�ำรุงความรู้ความเห็นดังกล่าวมานี้ ให้
เกิดขึ้นมีในใจอยู่เสมอๆ ไป อย่าไปเห็นตามความนิยม
สมมติของชาวโลก ชาวโลก ผูท้ หี่ มกมุน่ อยูด่ ว้ ยราคะ ตัณหา
มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละ ว่ารูปนั้นสวยงามดี รูปนี้
ขี้เหร่ เสียงนั้นไพเราะดี เสียงนี้ไม่ไพเราะ อะไรท�ำนองนี้
มันก็เลือกคัดจัดสรรกันไปอย่างนั้นแล ตามความนิยม
สมมติของโลก แต่แล้ว ทั้งรูปสวยและรูปไม่สวย เมื่อ
พูดถึงความจริงแล้ว ก็มสี ภาวะอันเดียวกันคือ มันเกิดขึน้
มาแล้ว ก็แปรปรวน แตกดับสลายลง เหมือนกันหมดเลย
ไม่มรี ปู ใดทีจ่ ะสวยสดงดงามตลอดเวลา ทีจ่ ะเทีย่ ง ยัง่ ยืน
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีเลย
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ถ้าเป็นนักบวชแล้ว จ�ำเป็นต้องพิจารณาให้เข้าถึง
ความจริงอยู่อย่างนี้เสมอไป อย่าพิจารณาให้เห็นว่าเป็น
ความสวยความงามอย่างนั้น มันเป็นการยั่วให้เกิดราคะ
ตัณหา มันไม่เหมาะสมกับเพศสมณะ มันเป็นคฤหัสถ์
มันจึงเหมาะสมแบบนั้น เมื่อก�ำหนัดยินดีมา ก็แสวงหา
มันไป ไม่มีวินัยห้าม แต่ส�ำหรับนักบวชนี่มีวินัยห้ามเลย
แม้แต่คิดในใจก็ปรับอาบัติได้ เช่นไปคิดสรรเสริญรูปร่าง
ของเพศตรงข้าม ว่าตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปว่าตรงนั้นสวย
ตรงนี้งาม อะไรต่ออะไรขึ้นมา เกิดความก�ำหนัดยินดีขึ้น
ปรับอาบัติอยู่ในใจ ตั้งแต่บั้นเอวลงไปปรับอาบัติทุกกฎ
มันเป็นอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าอาบัติทางใจไม่มีอยู่
เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งรู ้ เราต้ อ งเข้ า ใจความเป็ น
นักบวชของตน ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะ ส�ำนึกว่า
เราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า เราเป็นลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้า เราต้องปฏิบัติตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด เราจึงจะพ้นจากนรกอบายภูมิ
นีก่ ต็ อ้ งสอนตนเข้าไปอย่างนีแ้ หละ เป็นคฤหัสถ์กด็ ี ไม่ใช่
ว่าเป็นคฤหัสถ์กแ็ ล้ว จะท�ำอะไรก็ทำ� ได้ ไม่เหมือนนักบวช
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ไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องเลือกท�ำ  เพราะว่าของในโลกอันนี้
ลองสังเกตดู มีทั้งของดี มีทั้งของเลว ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าเลวทั้งหมด ปนเปกันอยู่ทั้งสองอย่าง ฉันใดก็
ฉันนั้น อย่างนั้นแล ความประพฤติของคนเรา มันมีใจ
เป็นประธาน คราวใดใจเป็นอกุศล มันก็แสดงออกทางกาย
ทางวาจา ไปในทางเบี ย ดเบี ย นบุ ค คลอื่ น และสั ต ว์ อื่ น
นี่เรียกว่าจิตเป็นอกุศลน�ำ  เป็นอย่างนั้น คราวใดจิตเป็น
กุศล เปี่ยมไปด้วยเมตตา มันก็แสดงออกซึ่งความช่วย
เหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่น ไม่เบียดเบียนกัน
มันเป็นอย่างนี้
ชีวิตของคนเรานี่นะ ไม่ว่าพูดถึงดวงจิตโดยตรง
มันมีทงั้ ดีมที งั้ ชัว่ อยูใ่ นดวงจิตอันนี้ ดังนัน้ พระศาสดาจึงได้
ทรงสอนให้ภาวนาคัดเลือกอารมณ์ของจิตนี้ อันใดที่เป็น
ความคิดความเห็นที่เป็นไปทางบาปอกุศลแล้ว ก�ำหนด
ละทิ้งไปเลย ไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันต่อไป หรือว่าความคิด
อันใด มันเป็นไปเพือ่ ความรัก ความใคร่ ความโกรธ ความ
พยาบาทต่างๆ หมูน่ นี้ ะ เป็นความคิดทีเ่ ป็นอกุศล เราต้อง
พยายามก�ำหนดใจละเรื่อยไป แล้วก็ไม่สร้างมันขึ้นมา
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ต่อไปอีก ความคิดอันใดซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณา
คิดช่วยเหลือเกือ้ กูลตนเองด้วย ผูอ้ นื่ ด้วย ให้พน้ จากทุกข์
จากภัยในสงสาร ไม่คดิ ล้างผลาญ เบียดเบียนใคร อย่างนี้
เป็นความคิดทีเ่ ป็นกุศล และคิดอีกอย่างหนึง่ เป็นความด�ำริ
ที่ว่า ท�ำไฉนหนอ เราจึงจะพ้นอ�ำนาจแห่งกามตัณหาอันนี้
ไปได้ ท�ำไฉนหนอ เราจึงจะพ้นจากรูปตัณหาต่างๆ หมู่นี้
ด�ำริเข้าไป เพราะรูปกายอันนี้ มันเป็นของไม่เที่ยง ถ้าจิต
ยังผูกพันมันอยูต่ ราบใดแล้ว มันก็เป็นทุกข์อยูอ่ ย่างนีแ้ หละ
อย่ า งปั จ จุ บั น นี้ เ องนะ เรามาอาศั ย อยู ่ ใ นของไม่ เ ที่ ย ง
มันก็เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละ ต้องได้เลี้ยง
ต้องได้ปรนเปรอมัน ถึงจะเลี้ยงหรือปรนเปรอมันเท่าไหร่
มันก็ยงั ไม่เทีย่ งอยูน่ นั่ แหละ มันยังแปรปรวนไปอยู่ ดังนัน้
มันถึงได้เป็นทุกข์
ดวงจิตดวงนี้ก็เพราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง
นี้แหละ ต้องเพ่งดูพิจารณาดูรูปกายอันนี้ จนเกิดนิพพิทา
ความเบื่ อ หน่ า ย พระองค์ ท รงสั่ ง สอนให้ พ วกเรานั้ น
พิจารณาจนเกิดนิพพิทา ความเบือ่ หน่าย ไม่ได้ทรงสัง่ สอน
ให้มีความยินดีอยู่ในโลกอันนี้ ให้เข้าใจความหมายแห่ง
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ค�ำสอน ถ้าบุคคลไม่เบื่อไม่หน่ายตราบใดแล้ว ผู้นั้นก็พ้น
จากทุกข์ไปไม่ได้ ต้องเที่ยวมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่
อย่างนี้แหละ เที่ยวมาหวงสมบัติในโลกอันนี้ หวงไว้แล้ว
แต่เอาติดตัวไปไม่ได้ มันเป็นความหลงของดวงจิตต่างหาก
หวงในสิ่งที่ไม่เที่ยง หวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวของตน
อย่างนี้แล มันเป็นความหลงจริงๆ นะ ลองพิจารณาดูว่า
เมื่อตายแล้ว ตนก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่น้อยเดียว
อย่าว่าแต่สมบัตภิ ายนอกเลย แม้แต่รา่ งกายทุกกระเบียดนิว้
ก็ไม่ได้เอาติดตัวไป และอย่างนี้แล้ว ท�ำไมถึงมาหลงกัน
นักหนา ท�ำไมจึงเมากันเกินประมาณ
ก็ควรมีสติเตือนใจตนเองเสมอไป ก็เมื่อความจริง
มันเป็นอยู่อย่างนี้ ท�ำไมเล่าเราจึงไม่เบื่อหน่าย ที่มันไม่
เบื่อหน่าย ก็เพราะว่ามันไม่ละราคะ ปลงก�ำหนัดยินดี
กิเลสตัวนี้ส�ำคัญมากนะ ปล่อยให้ราคะครอบง�ำจิตใจ
เกิดความก�ำหนัดยินดีอย่างแรง เมื่อมันก�ำหนัดยินดีมาก
เข้าไปแล้ว มันก็เห็นของไม่สวยงามว่าเป็นของสวยงาม
มันก็เห็นว่าของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืน
เมื่ อ ราคะมั น ย้ อ มใจหนาแน่ น เข้ า ไปแล้ ว มั น เห็ น ขาว
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เป็นด�ำ  เห็นด�ำเป็นขาวไป อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นมัน
ถึงได้คดิ ถึงได้ขอ้ งกันอย่างนี้ ถ้าผูใ้ ดบรรเทาราคะตัณหา
นี้ลงไป ออกไปจากจิตใจเราอย่างนี้ มันจะมองเห็นรูป
เห็นนามต่างๆ หมู่นี้ ไม่น่ารักน่าใคร่ ไม่น่าพอใจอะไร
เลย เพราะว่ามองไปตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยง ถ้าผ่าน
การประดับตกแต่งซะแล้วอย่างนี้ ยิ่งขี้เหร่เลย ยิ่งไม่มี
อะไรสวยงาม พอสวยงาม พอดูได้อยู่ เพราะอาศัยการ
ประดั บ ตกแต่ ง เท่ า นั้ น เอง พอเห็ น การประดั บ ตกแต่ ง
เครื่องประดับต่ออะไรเข้าไปแล้ว เอาแล้วเห็นเข้าแล้ว
สวยจัง เกิดความก�ำหนัดยินดีขึ้นมาแล้ว ก็อย่างนี้แหละ
คนหลงให้ พิ จ ารณาเอา แม้ ตั ว เองเป็ น อย่ า งนั้ น
ตัวเองก็เป็นคนหลง หลงในของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง
หลงในของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงาม เมื่อเรา
เพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้ว มันไม่เห็นมีตรงไหนน่ารัก
น่าใคร่ น่ายินดีพอใจ เครื่องประดับต่างๆ หมู่นี้ มันก็
เป็ น ธาตุ ดิ น มั น ไม่ มี อ ะไร แก้ ว แหวน ทั บ ทิ ม อะไร
ที่เขาว่าเป็นของมีค่ามหาศาล ที่จริงก็ธาตุดินนั่นแหละ
แต่มันเป็นธาตุอันประณีตเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าเอามาจาก

46

ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ๖

ที่ไหนล่ะ ทองค�ำธรรมชาติหมู่นั้น มันก็ธาตุดิน แต่มัน
เป็นธาตุอันประณีตเท่านั้นหรอก เราพิจารณาอะไรให้มัน
ลงไปถึงความจริงทุกอย่างได้อย่างนี้ มันก็ทำ� ให้คลายความ
ก�ำหนัดยินดีลงไปได้ ถึงจะไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางลงไปจาก
จิตใจ เราไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะว่าทุกคนตกเป็นทาส
ราคะตัณหามานับชาติไม่ถ้วน แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เลย
เกิดมาในชาตินี้ ก็ยังจะยอมตนเป็นทาสแห่งราคะตัณหา
อีก กิเลสเหล่านี้บังคับให้ท�ำงานทนฝนทนแดด หาเงิน
หาทอง สร้างบ้านสร้างเรือน บางคนบุญน้อย เลยสร้าง
บ้านอันถาวรให้ตวั เองอยูก่ ไ็ ม่ได้ ได้อยูก่ ระท่อมไป หากิน
อย่างแสนยากแสนล�ำบาก นี่ล่ะ โทษแห่งราคะตัณหา
ให้พิจารณาดู ไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไร บางคนบุญน้อย
มัวแต่ไปท�ำมาหากิน ถ้างดไปท�ำการท�ำงานวันไหน ก็อด
แล้ ว ในวั น ต่ อ ไป บุ ค คลผู ้ นั้ น ได้ ชื่ อ ว่ า เกิ ด มาเสี ย เปล่ า
เกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีอะไร มัวเมาประมาท
ตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหา
ให้สงั เกตดูซิ ผูค้ รองเรือน โอกาสทีจ่ ะได้ทำ� ความดี
มีน้อยเต็มที จิตใจก็มีแต่ฝักใฝ่อยู่ในความได้ความเสีย
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วิตกวิจารณ์อยูแ่ ต่ความรวยความจน คนรวยก็วติ กกลัวว่า
สมบัติอันมหาศาลนี้มันจะสูญเสียไป ก็วิตกวิจารณ์อยู่
นั่นแหละ คนจนก็วิตกวิจารณ์ว่าอันนั้นก็ไม่มี อันนี้ก็ไม่มี
เรานีล้ ะ่ จนเอาเสียจริงๆ ชีวติ นีน้ บั ว่าน้อยเต็มที นึกเท่าไหร่
ก็น้อยเนื้อต�่ำใจลงไป บางคนก็ยิงลูกตายหมดแล้ว ก็
ยิงตัวตายจากโลกนี้ไปเสีย นั่นล่ะโทษแห่งราคะตัณหา
เขาลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ก็เพราะมันจนตรอก มันไม่มี
อันจะกิน คนอัดอั้นตันปัญญา คนมีบุญน้อย ฆ่าตัวเอง
ฆ่าผู้อื่น ไม่ใช่เป็นของสนุกสบายอะไร เป็นกรรมเป็นเวร
ติดตัวไป เกิดไปชาติหน้าก็ไปฆ่าตัวเองตายอีกอยูน่ นั่ แหละ
นี้แหละ โทษแห่งราคะตัณหา พิจารณาดูให้ดี
ผู้ใดไม่เป็นทาสแห่งราคะตัณหาแล้ว ก็ค่อยยังชั่ว
หน่อย เช่นไม่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจ มีผัวเดียวเมียเดียว
ก้มหน้าท�ำการท�ำงาน ไม่ประพฤติตนเป็นนักเลงเจ้าชู้ นักเลง
สุรา นักเลงเล่นการพนัน ไม่ไปเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตร
ตั้งหน้าท�ำการท�ำงานที่ตนช�ำนาญในหน้าที่การงานนั้นๆ
มันก็พอมีเงินทองข้าวของพอมาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้
คนไม่มัวเมาในราคะตัณหาเกินขอบเขต มันเป็นอย่างนั้น
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เมือ่ มีเงินมีทองข้าวของเลีย้ งตัวเองและครอบครัวได้ เหลือ
ใช้เหลือจ่าย มันก็ได้ทำ� บุญท�ำทาน ได้รกั ษาศีล ได้เข้าวัด
ได้ทะนุบ�ำรุงวัดศาสนา ก็เป็นบุญบารมีติดสอยห้อยตาม
ไป สะสมบุญบารมีเรื่อยไป
เกิดมาชาติหนึง่ คนไม่หลง ไม่เมา มันเป็นอย่างนัน้
เกิดมาชาติหนึ่งก็สะสมบุญบารมี ให้เต็มความสามารถ
แล้วตายไป บุญกุศลก็น�ำให้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไป
คนมัวเมาประมาทแล้ว อย่างว่านัน้ แหละ ทนทุกข์ ยิง่ ไม่ทำ�
ความดี ยิ่ ง ไม่ ท� ำ บุ ญ ท� ำ ทาน อาจจะว่ า ตนทนทุ ก ข์ ท น
ยากจนอยู่อย่างนั้น เลยไม่ได้ท�ำบุญท�ำทานเลย ชีวิตใน
ชาตินี้ก็เป็นโมฆะ หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ตายไป
เสียเปล่าๆ นีแ่ หละ ชีวติ ของบุคคลผูม้ วั เมาประมาท มีแต่
ตกต�่ำเรื่อยไป ดังแสดงมา

ถ้าบุคคลไม่เบื่อไม่หน่ายตราบใดแล้ว ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์
ไปไม่ได้ ต้องเที่ยวมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่อย่างนี้แหละ
เที่ยวมาหวงสมบัติในโลกอันนี้ หวงไว้แล้วแต่เอาติดตัวไป
ไม่ได้ มันเป็นความหลงของดวงจิตต่างหาก  หวงในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
หวงแหนในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องตั ว ของตนอย่ า งนี้ แ ล มั น เป็ น
ความหลงจริงๆ นะ ลองพิจารณาดูวา่ เมือ่ ตายแล้ว ตนก็เอา
ติดตัวไปไม่ได้แม้แต่นอ้ ยเดียว อย่าว่าแต่สมบัตภิ ายนอกเลย
แม้แต่รา่ งกายทุกกระเบียดนิว้ ก็ไม่ได้เอาติดตัวไป และอย่างนี้
แล้ว ท�ำไมถึงมาหลงกันนักหนา ท�ำไมจึงเมากันเกินประมาณ

