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คํานํา 
 

 หนังสืองานฉลองอายุ ๙๑ ป หลวงปูเหรียญ วรลาโภ ที่ทานเห็นอยูน้ี อาจแปลกกวาหนังสือ
ธรรมะเลมอ่ืนๆ ของหลวงปูที่ทานเคยไดรับ หรือ พบเห็นมากอน ซ่ึงการจัดทําหนังสือในครั้งน้ี เปนการ
ทําไฟลหนังสือขึ้นมาใหดาวนโหลดอานทางอินเทอรเนต (E-Book) หรือ หากตองการพิมพเปนรูปเลมก็
สามารถทําไดเชนกัน แลวแตความสะดวก 
 หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือที่ไดรวบรวม ประวัติหลวงปูฉบับยอ ซ่ึงไดลงอยูในเวบไซตหลวงปู
เหรียญ (http://www.geocities.com/worralapo หรือ http://worralapo.cjb.net) ซ่ึงไดรับอนุญาตสรางจาก
หลวงปูตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ธรรมะของหลวงปูที่อยูตามเวบไซตตางๆ ที่ไดมีผูศรัทธาใน
หลวงปูพิมพเผยแพร ถึงแมวาบางพระธรรมเทศนาจะจัดพิมพไดไมครบทั้งบท หรือตกหลนไปในบาง
ประโยคดังท่ีผูจัดพิมพเขียนแจงไว แตก็แสดงถึงความศรัทธาไดเปนอยางดี รวมถึงธรรมะสั้นๆที่ไดมีผูตัด
ตอนออกมาเปนขอคิดที่นาสนใจ โดยนําทั้งหมดมารวมกันขึ้นมา จัดทําเปนไฟลหนังสือไฟลน้ี 
 หวังวาหนังสือฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และ สามารถนําธรรมะ วิธีการปฏิบัติสมถ
วิปสสนา ไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ขออนุโมทนากับทานทั้งหลายที่ไดมีสวนในการจัดพิมพ
ธรรมะหลวงปู ซ่ึงหากมีขอผิดพลาดประการใด ทางผูจัดทําก็ตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหทานผูสนใจสามารถฝกกาย วาจา ใจ ของตนให
สําเร็จตามแนวทางแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และ มีความสุขสวัสดีตราบจนกวาจะเขาสูพระ
นิพพาน เทอญ 
 
 

ผูจัดทํา 
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หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

 
นามเดิม เหรียญ ใจขาน 

สมณศักด์ิ พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ) 

เกิด วันที่ ๘ มกราคม ๒๔๕๕  
ตรงกับวันพุธ ขึ้น๒ค่ํา เดือนยี่ ปชวด 

สถานที่เกิด ตําบลบานหมอ อําเภอศรีเชียงไหม จังหวัดหนองคาย 

บิดา นายผา ใจขาน 

มารดา นางพิมพา ใจขาน 

พี่นอง รวมบิดา มารดาเดียวกัน ๗ คน (เสียชีวิตแตยังเล็ก ๖ คน)  
รวมบิดาเดียวกัน แตตางมารดา ๒ คน 

อาชีพเดิม กสิกรรม 

ออกบวช เดือนมกราคม ๒๔๗๕ 

สถานที่บวช อุโบสถวัดบานหงษทอง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

พระอุปชฌาย ทานพระครูวาปดิฐวัตร 

พระกรรมวาจาจารย พระอาจารยพรหม 

สังกัดเดิม มหานิกาย 

ญัตติใหม ธรรมยุติกนิกาย 

แปรญัตติใหมเมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๖ 

สถานที่แปรญัตติ วัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี 

พระอุปชฌาย ทานเจาคุณธรรมเจดีย 

พระกรรมวาจาจารย พระครูประสาทคณานุกิจ 
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 ประวัติหลวงปู  

  
กอนบวช - พรรษาแรก 

 
หลวงปูไดเลาไวในอัตตโนประวัติไววา ทานเกิดในครอบครัว ใจขาน เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2455 

ครอบครัวมีอาชีพทํานา ทําสวนและเลี้ยงสัตว มีพ่ีนองดวยกัน 7 คนแตไดเสียชีวิตต้ังแตยังเล็กทุกคน 
เม่ือหลวงปูมีอายุได 10 ขวบ มารดาทานก็ไดเสียชีวิตลง ไมนานบิดาทานก็มีภรรยาใหม หลวงปูจึงไดไป
อยูอาศัยกับคุณยายจนอายุได 13 ปเรียนหนังสือจบ ทานจึงไดยายไปอยูกับบิดา ชวยบิดาและมารดา 
ทํางานรวมกับพ่ีนอง ที่เปนลูกของมารดาใหมอยางขยันขันแข็ง  

ครั้นเม่ือทานมีอายุได 20 ป ก็มีความปรารถนาจะออกบวช โดยพิจารณาเห็นวาชีวิตน้ีเกิดมาแลว 
ทํางานไมรูจักจบจักสิ้น ตายแลวก็ไมไดอะไรติดตัวไป โลกนี้มีทั้งสุขและทุกข แตความสุขท่ีวานี้เปนความ
สุขชั่วคราวที่ไมยั่งยืน มันเปนเพียงเหยื่อลอ ใหคนเราติดอยูในทุกขเทานั้น คนเราเกิดมาแลวที่สุดก็ตอง
ตายดวยกันทุกคน รางกายนี้เม่ือจิตละไปแลว ก็ตองแตกสลายออกจากกัน ไมมีอะไรเปนชิ้นเปนอันเลย 
เมือพิจารณาดังน้ีแลว ทานจึงไปขออนุญาตบิดาและมารดาเพื่อขอลาบวช  

เม่ือทานบิดาไดอนุญาตแลว ทานก็ไดบวช ณ อุโบสถวัดบานหงษทอง มีทานพระครูวาปดิฐวัตร 
เปนพระอุปชฌาย มีพระอาจารยพรหม เปนพระกรรมวาจาจารย เม่ือเดือนมกราคม 2475 บวชแลวจึง
กลับมาอยูวัดโพธิ์ชัย บานหมอ โดยทานอาจารยวัดโพธิ์ สอนใหทานภาวนาอนุสติ10 ทานก็ไดทองเอา 
แลวบริกรรมไปเรื่อยๆตั้งแตพุทธานุสติ ธรรมานุสติ ไปจนถึงอุปสมานุสติแลวจึงตั้งใหม  

ครั้นถึงเดือนพฤษภาคมปน้ันเอง ทานจึงไดไปจําพรรษาอยู ณ วัดศรีสุมัง ทานจึงไดเขาไปเรียน
ถามวิธีเจริญภาวนา กับทานอาจารยบุญจันทร รองเจาอาวาส ซ่ึงไดรับคําสอนใหเลือกเอากรรมฐานบทใด
บทหนึ่ง ที่ถูกกับนิสัยของตน บริกรรมเฉพาะบทเดียวเทานั้น พรอมกับแนะนําใหบริกรรมพุทโธเปน
อารมณ ทานจึงไดบริกรรมพุทโธมาตั้งแตน้ัน พอถึงเดือนธันวาคมสอบนักธรรมเสร็จ ทานจึงไดเดินทาง
กลับวัดโพธชัย  

ในระหวางนั้นบิดาทานไดนําหนังสือของทานพระอาจารยสิงห ขันตยาคโม มาถวายหลวงปู เม่ือ
อานแลวทานรูสึกสนใจในเรื่องกายานุปสสนา ซ่ึงในหนังสือไดแนะนํา ใหพิจารณากายแยกยอยไปเปน
สวนตางๆ ใหสติไดรูวา รางกายนี้ไมไดมีอะไรเปนของตนสักอยางเดียว เม่ือทานพิจารณาไดดังน้ีจึงมีดําริ
จะออกไปอยูในปา  

แตทานก็ยังไมอาจตัดสินใจไดเพราะใจหนึ่งอยากสึกไปครองเรือน แตอีกใจหนึ่ง อยากออก
ปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจไว ทานจึงไดน่ังสมาธิตัดสินใจ แลวทานก็ไดคําตอบวาไมสึกถึง 3 ครั้ง ซ่ึงไมนาน
ทานจึงได ออกจากวัดไปอยูปาท่ี ผาชัน ริมฝงแมนํ้าโขง พรอมกับศึกษาตอกับทานอาจารยกู ธัมมทินโน 
ซ่ึงทานก็ไดรับฟงจนเขาใจดี  
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ธรรมยุติ พรรษาที่ ๑ - ๕ 
 

ครั้นป 2476 หลวงปูไดพบกับทานอาจารยบุญมา ฐิตเปโต ทานอาจารยบุญมาไดพาทานไปบวช
เปนธรรมยุติที่วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี ในพรรษาแรก ทานไดไปจําพรรษาอยูที่วัดปาสาระวารี 
จ.อุดรธานี เม่ือออกพรรษาแลวทานจึงไดธุดงคขึ้นไปพักวิเวก ที่ถ้ําผาปู และถ้ําผาบ้ิง จังหวัดเลย  

พอป 2477 ทานจึงไดกลับลงมาจําพรรษาที่วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย ในพรรษาน้ี ทานเลาวา
ทานไดตั้งใจบําเพ็ญเพียรอยางหนัก ซ่ึงทานมีความตั้งใจดังน้ีคือ 1.จะไมนอนกลางวัน 2.เม่ือค่ําลงจะทํา
ความเพียร จนถึง 4 ทุมจึงจําวัด พอถึงตี 2 จึงลุกขึ้นทําความเพียรตอ จนถึงสวาง พอออกพรรษา ทาน
จึงไดธุดงคไปอยูที่ถ้ําผาบิ้งอีก พอถึงเดือนหก จึงกลับมาที่วัดปาบานคอ ในวันออกพรรษาปน้ันเอง ทาน
ก็เกิดรักผูหญิงเขาคนหนึ่ง ทานจึงไดรีบหนีกลับมาอยูที่วัดอรัญญบรรพต แตก็ไปเกิดรักใหมจนทานตัด
สินใจวาจะลาสึก และจึงไดเดินทางไปหาพระอุปชฌายเพ่ือลาสึก แตในคืนวันนั้นเอง ทานไดพิจารณาเห็น
ถึงความทุกขในโลก จนในที่สุดทานจึงคลายจากความอยากสึกลง จากนั้นทานจึงไดกลับไปจําพรรษาที่
วัดปาสาระวารีอีกครั้ง เปนพรรษาที่ 3 พอยางเขาเดือน 10 ทานก็ลมปวยลง พอออกพรรษา บิดาจึงได
พาทานกลับมารักษาตัว ที่วัดอรัญญบรรพต ทานเลาวาเจ็บครั้งน้ันเกือบเอาชีวิตไมรอด  

ครั้นตอมาการภาวนาก็ทําใหจิตสงบลงเร่ือยๆ จนสงบดีแลว แตพอมีเร่ืองตางๆเขามากระทบ 
เชนทางตา ก็ทําใจจิตใจหว่ันไหว แกอยางไรก็ไมตก ทานจึงไดคิดถึงทานอาจารยม่ัน ทั้งๆที่ทานไมไดรู
จักเลย เพียงแตเคยไดยินมาวาทานเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หลวงปูจึงไดชวนเพื่อนภิกษุรูปหน่ึง เดิน
ทางมาหาทานอาจารยม่ันดวยกันท่ี จ.เชียงราย  

ในคืนวันหนึ่งที่ยังเดินไปไมถึงหมูบาน จึงนอนอยูในปาขางทาง คืนน้ันทานไดนิมิตเห็นทาน
อาจารยม่ัน พอถึงรุงเชาทานก็ไดทราบวาเพื่อนภิกษุก็ไดนิมิตเห็นทานอาจารยม่ันเชนกัน พอสอบถามถึง
ลักษณะที่ปรากฏก็ทราบวาเปนเชนเดียวกัน ถือวาเปนนิมิตหมายอันดี ทําใหทานแนใจวา จะตองไดพบ
ทานอาจารยม่ันอยางแนนอน  

ครั้นเม่ือเดินทางไปถึง จ.เชียงใหม ไปที่วัดเจดียหลวง ไดพบกับหลวงตาเกต ซ่ึงไดพาทานไปพบ
พระอาจารยม่ัน ที่ปาละเมาะใกลๆโรงเรียนแมโจ ในวันน้ันทานอาจารยไดใหโอวาทแกหลวงปูวา 
ธรรมดาเขาทํานาทําสวน เขาไมไดทําใสบนอากาศเลย เขาทําใสพื้นดินน้ีแหละจึงไดรับผล ฉันใด 
โยคาวจรผูบําเพ็ญเพียรท้ังหลาย ควรพิจารณารางกายนี้แหละเปนอารมณ จนเกิดนิพพิทาความ
เบื่อหนายในนามในรูปน้ี ดวยอํานาจแหงปญญาน้ันแหละ จึงจะเปนทางหลุดพนได ไมควรติดใน
ความสงบโดยสวนเดียว  

 

พรรษาที่ ๖ - ๑๘ 
 
ในพรรษาที่ 6 ทานไดรับการแตงตั้งจากทานพระอาจารยม่ันใหจําพรรษาที่ อ.พราว จ.เชียงใหม 

พรอมกับพระอาจารยเนียม และพระอาจารยออนศรี ครั้นออกพรรษาแลวจึงไดออกธุดงค ไปบนเขาดอย

http://www.geocities.com/worralapo ๖



  
ฉลอง ๙๑ ป พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)                                                                                                    

พระเจา พรอมกับทานพระอาจารยม่ัน และพระรูปอ่ืน รวม 6 รูปดวยกัน นับต้ังแตหลวงปูไดพบทานพระ
อาจารยม่ัน ในป 2481 เปนตนมา หลวงปูก็ยิ่งเลื่อมใสทานพระอาจารยม่ันมากขึ้นตามลําดับ ทานจึงตัด
สินใจธุดงคอยูทางภาคเหนือตอ จําพรรษาที่เชียงใหมรวมทั้งสิ้น 10 ป และ อ.เถิน จ.ลําปาง อีก 3 ป ซ่ึง
ในครั้งน้ันมีพระอาจารยที่รวมธุดงคดวยทางภาคเหนือ ไดแก ทานพระอาจารยม่ัน ทานพระอาจารยกู 
หลวงปูสิม หลวงปูชอบ และหลวงปูขาว เปนตน  

โดยในพรรษาที่ 7-9 ไดอยูจําพรรษากับทานอาจารยกู และทานอาจารยสิมที่วัดสันตนเปา 
จ.เชียงใหม และในพรรษาที่ 10 ไดจําพรรษาอยูที่สํานักสงฆแมหนองหาร กับหลวงปูชอบ ซ่ึงในพรรษา
น้ันหลวงปูชอบไดมาชวนใหทานไปธุดงคที่ประเทศพมา แตทานลองนั่งสมาธิแลวเห็นวา หนทางไม
ปลอดโปรง ทานจึงไดปฏิเสธหลวงปูชอบไป ซ่ึงในภายหลัง ทานไดพบกับหลวงปูชอบอีกครั้ง ทานจึงได
ถามถึงการไปพมา ซ่ึงไดรับคําตอบวาไปพมาครั้งน้ัน ไดรับความลําบากมาก  

ตั้งแตพรรษาที่ 11-14 ทานไดอยูจําพรรษาที่สํานักสงฆ ในระหวางนี้ทานไดพบกับหลวงปูชอบ 
และหลวงปูขาว จึงไดชวนกันไปวิเวกตามเขาและถ้ํา แตในภายหลังหลวงปูขาวไมสบาย ทานจึงกลับลง
มา แตไมนานหลวงปูชอบก็ชวนขึ้นไปอีก ทานเลาวาในคืนหนึ่ง ขณะที่น่ังสมาธิอยู ก็เกิดความรูสึกในจิต
วา "ระวังอยาประมาท คืนน้ีเสือใหญมา" ทานจึงไดน่ังสมาธิอยู ก็ไมเห็นมีอะไร นานเขาทานจึงจําวัด รุง
เชาทานก็ไดไปปฏิบัติทานอาจารยชอบ พรอมเรียนถามทานวาเห็นนิมิตอะไรหรือไม ก็ไดรับคําตอบวา
เห็นอุบาสกมาบอกใหระวังเสือ ทานจึงไดน่ังสมาธิคอยแตไมมีอะไรเกิดขึ้น เม่ือหลวงปูเหรียญทราบดัง
น้ันแลว ทานจึงไดไปสํารวจรอบๆที่พัก ก็ไดเห็น รอยเสือคุยดินเปนระยะๆ เม่ือทานออกบิณฑบาต ก็เห็น
รอยเสืออยูตามทาง ทานจึงไดแผเมตตาให ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไมมีเสือไปหาอีกเลย  

ในพรรษาที่ 15 และ 17-18 ไดจําพรรษาอยูที่ อ.เถิน จ.ลําปาง ซ่ึงระหวางที่หลวงปูไดจําพรรษา
อยูที่ จ.ลําปาง น้ี ก็ไดพาบิดาไปบวช ณ วัดเชตวัน จ.เชียงใหม และไดอุปการะทานมาโดยตลอด สวนใน
พรรษาที่ 16 หลวงปูไดไปจําพรรษาที่ จ.เชียงใหม ไมนานทานก็ไดไปธุดงคตอที่ประเทศลาว ที่น่ันทาน
ไดเห็นนิมิตอนาคตของประเทศลาว ไดความวาตอไปประเทศลาวจะหาความสงบไดยาก ทานจึงเดินทาง
กลับประเทศไทย  

เม่ือหลวงปูกลับมาประเทศไทย ทานก็ไดเจอกับหลวงปูเทสก ซ่ึงหลวงปูเทสกก็ไดชวนทานไป
เผยแผธรรมะทางภาคใต ซ่ึงในการเดินทางครั้นนั้น มีทั้งพระและเณร รวมทั้งหมด 9 รูป ในระหวางเดิน
ทางทางเรือ ทานก็ไดพิจารณาเห็นธรรมะดังน้ี 
 

"เรือที่นายชางตอดีแลวอยางแข็งแรง  
เมื่อถูกคล่ืนกระทบแลวไมเสียหายฉันใด  

จิตของบุคคลใดเมื่อฝกฝนใหดีแลว  
คล่ืนของกิเลสกระทบเขายอมไมหวั่นไหวก็ฉันนั้น" 
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พรรษาที่ ๑๙ - ปจจุบัน 
 

ดังน้ันในพรรษาที่ 19-20 ทานจึงจําพรรษาที่สํานักสงฆ ต.ตะก่ัวทุง จ.พังงา 2 พรรษา เม่ือออก
พรรษาแลวจึงไปวิเวกตามถ้ําใน จ.พังงานั้นเอง ครั้นเม่ือใกลจะเขาพรรษาก็ไดมีผูนิมนตใหจําพรรษาที่
เมืองพังงา ขณะที่ทานไดไปบําเพ็ญอยูที่ถ้ําหลักเมือง หนาถ้ํามีศาลเจาพอหลักเมืองตั้งอยู มีการขอบัตร 
ขอเบอร ทรงเจา ฆาสัตวสังเวยทุกป วันแรกกอนที่ทานจะเขาถ้ํา ทานจึงเขาไปในศาล เห็นหิน 2 กอนฝง
ดินอยู แตพนดินอยูสวนหนึ่ง ทานจึงสวมรองเทาขึ้นไปเหยียบหินทั้ง 2 กอนแลวกลาววา ไดยินวาเจาพอ
หลักเมืองมาอาศัยอยูที่น้ีหรือ ถามาอยูที่น่ีจริงขอใหเจาพอคอยฟงธรรมะนะ อาตมาจะแสดงธรรมใหญาติ
โยมฟงอยูหนาถ้ํานี้แหละ แลวทานก็เขาไปในถ้ํา บําเพ็ญสมณธรรมได 2 เดือน ก็มีโยมเขาไปสรางศาลา
หลังเล็กๆให ตอมาก็มีผูซ้ือที่ดินจัดทําเสนาสนะใหอยูจําพรรษา มีพระจําพรรษาดวยกัน 5 รูป มีญาติโยม
ไปน่ังสมาธิและฟงธรรมทุกคืน  

ในวันอุโบสถวันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งซ่ึงไปดูการเขาทรงมา มาจําศีลอุโบสถที่วัด เลาวาในวันที่มี
การเขาทรงกัน เจาพอในรางคนทรงบอกวา ตอไปอยามาขอเบอร และฆาสัตวสังเวยอีกเพราะมันเปน
บาป มีคนถามวาเมื่อกอน เจาพอยังบอกลูกหลานอยู ทําไมจึงวามันบาป เจาพอตอบวา เม่ือกอนทานยัง
ไมรูวาบาปเปนอะไร แตพอไดฟงธรรมจากพระกรรมฐานที่มาแสดงที่หนาถ้ํา ทานจึงรูวามันเปนบาป แลว
บอกวา ตอไปถาจะเอาของมาสังเวยก็ขอใหเอา ขนม ผลไม มาบวงสรวง ตอนนี้ทานก็จําศีลภาวนาอยู
เสมอ หลวงปูบอกวาการไปเผยแผพระพุทธศาสนาในครั้งน้ัน ไดผลมากพอสมควร  

ทานไดอยูบําเพ็ญสมณกิจที่สํานักสงฆน้ันมาจนขออนุญาตสรางวัดไดสําเร็จ ตั้งชื่อวา วัดประชา
สันติ อยูวัดน้ีได 6 ป จึงยายมาอยู วัดสันติวราราม อีก 2 ป จึงยายกลับไปอยูวัดอรัญญบรรพต ตั้งแตป 
2502-ปจจุบัน  
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บุญญาพาชีวิตรอด 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

๓ เมษายน ๒๕๓๗  

 
 

              ตอน้ีไปพึงพากันตั้งใจ สํารวมจิตใจของตัวใหแนวแน อยูภายใน อยาใหใจมันคิดสงออกไปขาง
นอก เวลานี้เปนเวลาที่เรา มาชุมนุมกันเพ่ืออบรมจิตใจโดยเฉพาะ เพราะจิตใจนี้เปนเรื่องที่ อบรมฝกฝน
ไดยาก แตก็ไมเหลือวิสัยสําหรับผูมีความหมั่นความขยัน มีความเพียร มันเปนการยากสําหรับผูไมขยัน
หม่ันเพียร ไมเอาใจใส ตอจิตใจของตัวเอง ไมวางานสิ่งใดทั้งหมด ถาหากวาเอาใจจดจอ เขาไปแลว มันก็
ดําเนินไปได จะใหยากลําบากอยางไร ก็ ถาหากวา อยูในวิสัยท่ีเราจะทําไดแลว เราเอาใจฝกใฝเขาไป ใช
โยนิโสมนสิการ พินิจพิจารณาหาทางแกไขอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นใหมันลุลวงไป ถามันไมเหลือวิสัย
จริงๆ มันก็เปนไปได การที่คนเราจะฝาฟน อุปสรรคตางๆ ไปไมไดน้ัน ก็เพราะมันขาดความเพียรความ
เอาใจใส อันนี้แหละสําคัญ ไมวาการงานสิ่งใด ถาหากวาเราไมเอาใจใสแลว มันจะไมสําเร็จผลเลย  
               ทีน้ีงานเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมจิตใจนี้ มันก็ยิ่งตองการความ เอาใจใสเปนพิเศษเลย หมาย
ความวา ตนเองพยายามดูตนเองใหมาก ที่สุดเทาที่จะมากได เพราะตามธรรมดาแลว บุคคลผูปลอยให 
ความหลงครอบงําจิตใจแลว มันลืมตัวไมรูวาตัวเปนอยางไร ไมรูวาจิตใจของตนมันเปนอยางไร จิตใจของ
ตนมันหลงไปอยู มันเห็นผิดเปนชอบไปอยู ก็ไมรูตัวเอง น่ีแหละคนเราถาปลอยให ความหลงครอบงําไป
แลว เปนอยางนั้น ดังน้ันวิธีแก มันก็อยูที่สติ สัมปชัญญะ เราหมั่นระลึกเขามาหากายหาจิตน่ี มาควบคุม
จิตน้ี ใหตั้งอยูภายใน ถาหากวาควบคุมเฉยๆ มันหยุดมันน่ิงไมได ก็ตองบริกรรม พุทโธ แทน จิตใจผูก
พันอยูกับ พุทโธ คุณอันประเสริฐน้ัน ถาหากวาทําไดอยางนี้ ความหลงความเขาใจผิดตางๆ นานานั้นมัน
ก็ จะระงับไปโดยลําดับ เพราะมันมารูตัว รูตัวน่ีหมายความวา เรารูวา อารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นในจิตน้ี 
ลวนแตเปนของไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว ก็ดับไป เราจะไปเอาจริงเอาจังกับความคิดความนึกตางๆ เหลาน้ี 
ไมไดเลย เพราะมันไมจีรังยั่งยืน มีแตการทําใจสงบลงเปนหนึ่งใหได อันนี้แหละเปนสิ่งที่อุนใจของเรา  
               เม่ือใครทําใจใหสงบลงไปไดแลว ผูน้ันก็ไดรับความ อุนใจ ความสงบนี้หมายถึงความอิ่มใจ 
มันอ่ิมทุกสิ่งทุกอยาง มันไมอยากไดอะไรในขณะที่ใจสงบอยูน้ัน เพราะฉะนั้นเม่ือมันมีอ่ิมได มันก็สบาย
ไมใชหรือ คิดดูใหดี เหตุที่มันไมสบายนั้น ก็เพราะมันหิว จิตน่ีมันหิวอยูเร่ือย มันหิวอารมณ มันหิวเรื่องดี
เร่ืองชั่วตางๆ นานา ในโลก เหตุน้ันมันจึงหาความสุขสบายไมได ดังน้ันการที่เรามา พยายามทําใจให
สงบนี่ ก็เพ่ือที่จะระงับความหิวของจิตใจนั้นเอง ใหมันคอยสงบไปโดยลําดับ แลวการที่เรามาใชปญญา
พิจารณา เหตุผลตางๆ ท่ีจิตใจมันยึดม่ันถือม่ันอยูน้ัน อันนั้นมันเปนวิธีการ ที่จะละอุปาทานความยึดม่ัน
ถือม่ันใหหมดไปสิ้นไป แตลําพังสมาธิน้ัน เพียงแตระงับความอยากความหิวไปไดชั่วระยะหนึ่งเทานั้นเอง 
สวนที่จะละความอยากความหิวใหมันขาดเด็ดออกไปจากจิตใจได ตองอาศัยปญญา  
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               ปญญานั้นก็ตองเกิดจากสมาธิ ไมใชวาปญญาที่เรา นึกเดาเอา นึกคาดคะเนไปตามอาการ
ตางๆ อยางนั้นไมใช ปญญา ในที่น้ีหมายถึง ปญญาเกิดจากใจที่สงบตั้งม่ันอยูภายใน เม่ือใจตั้งม่ัน อยู
ภายในแลว มันก็ผองใส มันก็ไมมัวหมอง เม่ือมันผองใสแลว เราจะคิดนึกถึงเรื่องอะไร มันก็เห็น มันก็รู
เร่ืองน้ันโดยแจมแจงได เหมือนอยางไฟฟาที่ไสมันก็ยังดีอยู หัวเทียนก็ดี อยางนี้แหละ ไมเสียอะไร พอ
กดสวิตชเทานั้น มันก็สวาง มองเห็นวัตถุสิ่งของ ตางๆ อยูในรัศมีแหงความสวางนั้นไดโดยชัดเจน ขอน้ี
ฉันใด ปญญาก็เปนเชนนั้นแหละ เม่ือใจสงบผองแผวดีแลว เราพิจารณา เร่ืองอะไรมันก็เห็นชัดไปในเรื่อง
น้ัน เพราะวากระแสจิตมันใสสะอาด กระแสจิตมันสวาง ดังน้ันมันจึงรูความจริงของเร่ืองน้ันไดตาม ความ
เปนจริง  
               แตวาความรูในการเจริญวิปสสนานี้ พระศาสดาก็ทรง สอนให ยกขันธหานี้แหละขึ้นมา
พิจารณากอนสิ่งอ่ืนทั้งหมด ทั้งน้ี ก็เพราะวา จิตใจมันยึดม่ันถือม่ันอยูในขันธหานี้ วาเปนตัวเปนตน เปน
เราเปนเขา มันจะหลงละเมอไปในเรื่องตางๆ ภายนอกโนน ก็เพราะมันหลงขันธหานี้กอน มันสําคัญผิด
ในขันธหานี้แลว มันจึงไดหลงผิดไปในอารมณอ่ืนภายนอก เห็นอารมณตางๆ ภายนอก เปนตัวเปนตนไป 
เปนดีเปนช่ัวไปหมดเลย ก็เพราะมันหลงขันธหา น้ีแล ถามันรูแจงในขันธหานี้ตามเปนจริง มันไมสําคัญ
วาเปนตัว เปนตนเปนเราเปนเขาแลว ปลอยวางไวตามสภาพเหลานี้แลว มัน จะไมหลงผิดไปในเรื่องใดๆ 
ทั้งหมดเลย เพราะวาสิ่งตางๆ ภายนอกโนนมันก็อาศัยดวงจิตน้ีตางหาก เปนผูไปยึดไปถือไปสมมติมัน
ขึ้นวา อันนั้นดีอันนี้ชั่ว สิ่งน้ันนารักสิ่งน้ีนาชัง มันออกไปจาก ดวงจิตดวงนี้ ซ่ึงมีขันธหานั้นแหละเปน
เครื่องสองไป เปนเครื่อง ดําเนินไปตามความนิยมสมมติของโลก เชนอยางวา สัญญาอยางนี้ ก็ความจํา
หมายนี่ มันจําผิดไปดวยอํานาจแหงความรูผิด มันจําวา สิ่งน้ีไมสวย มันก็เห็นวาสวยวางามอยางนี้แหละ 
สิ่งน้ีไมสวยไมงาม นาเกลียดนาชัง มันก็เห็นไปวานาเกลียดนาชัง เห็นไปตามสมมติ นิยมของโลก เหตุ
น้ันมนุษยเราถึงไดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ประหัตประหารซึ่งกันและกัน ก็เพราะมันหลงสมมติน่ีเอง
แหละ  
               เม่ือมีผูมาเจริญวิปสสนาโดยลําดับไป มาแจกแจง ขันธหานี้ออก ใหมันเห็นเปนของวางของ
เปลาจากสัตวจากบุคคล เห็นวาไมมีสัตวไมมีบุคคลอยูในขันธหานี้เลย เชนน้ีแลวมันก็จะไมหลงสมมติ
เหลานั้น มันก็จะมองเห็นแตเพียงวา เร่ืองดีเรื่องชั่วตางๆ น้ัน มันก็มีการเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเทานั้นเอง 
ไมมีอะไรเปนตัวเปนตนเลย แตถาวาไปตามสมมติแลว มันก็มีดีมีชั่วอยูน้ันแหละ แตถาเราจะ ไปยึดเอา
แตดีแตช่ัวไปตามสมมติอยูน้ัน มันก็พนทุกขไมไดเลย จิตใจมันก็เอียงซายเอียงขวาไปอยูอยางนั้น เด๋ียวก็
รัก เด๋ียวก็โกรธ เด๋ียวก็พยาบาทเบียดเบียนกันและกันน่ี เม่ือหากวาไปยึดเอาสมมุติน่ัน มาเปนอารมณ
แลว มันก็จะไปอยางนั้นแหละ วิถีชีวิตของคนเรานี่ แตที่คนเราจะกลายเปนคนเกเรเปนคนชั่วกลายเปน
อันธพาล ชอบเบียดเบียนแตบุคคลอื่นและสัตวอ่ืนไปนั้น ก็เพราะเหตุที่มัน หลงสมมติบัญญัติอยางวานี้
แหละ ไมไดเจริญปญญาวิปสสนา เห็นแจงในขันธหาตามเปนจริง น่ีทําใหคนเสียคนไป ทําใหคนเรานั้น 
ตกอยูใตอํานาจของกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน เม่ือน่ีมันลวนตั้งแต มันเห็นขันธหาเปนตัวเปนตนทั้งน้ันแหละ มันจึงไดสําคัญวาตนนั้นวิเศษกวา
คนอ่ืน ตนนั้นมีกําลังแข็งแรงกวาคนอื่น เราไมกลัวใคร จะชกจะตอยจะตีจะอะไรก็เอาทั้งน้ัน เม่ือมันโกรธ
จัดขึ้นมาแลว น่ีแหละความถือวามีตัวมีตนมันมีผลรายอยางนี้เองแหละ ใหพากัน เขาใจ  
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               การที่เรามาเจริญภาวนาเพงพิจารณาใหเห็นขันธหา ลงไปวาเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม
ใชตัวตนเราเขาอยางนี้แลว มันจะทําใหกิเลสเหลานี้ออนลงไปเปนลําดับ ใครดาวาติเตียน มันก็กําหนดรู
ทันวา เขาไมไดดาเรา ไมไดวาเรา เขาดารูปน้ีตางหาก รูปน้ี ไมใชของเรา เม่ือรูปน้ีไมใชของเรา เราจะไป
โกรธทําไมเลา จะไปหวงมันไวทําไม หวงไวไดแลวมันก็ไมยั่งยืนอะไร รูปน้ีมันก็แปรปรวนไป ในที่สุดมัน
ก็แตกดับลง การหวงไวโดยไมชอบดวย เหตุผลอยางนั้น รังแตจะเปนเหตุใหสรางบาปสรางกรรมใสตัว
เอง และบุคคลอื่น กอทุกขใหแกกันและกันไมมีที่สิ้นสุดลงได น่ีโทษ อยางหยาบที่บุคคลถือม่ันวาเปนตัว
เปนตนเปนเราเปนเขา มันก็ เปนไปอยางนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราเปนนักภาวนานี่ ก็ตองพิจารณา ใหมัน
เห็นแจงลงไป เราจะไปนั่งอยูเฉยๆ ทําไม น่ังภาวนาอยูเฉยๆ ไมคิดไมพิจารณาไมกําหนดรูอะไร ความ
จริงของขันธหามีอยางไรก็ ไมดําริตริตรอง ใหเห็นแจงประจักษดวยใจของตนเอง เชนนี้มันก็ จะไปปลงไป
วางขันธหาลงไดอยางไร มันก็จะถือม่ันวาเปนของตัว อยูน่ันแหละ หวงไมยอมใหใครมาติมาวานิดหนึ่งก็
ไมได ใครมาวา นิดหนึ่งก็เกิดโมโหโทโสขึ้นเลย ลืมความดีทุกสิ่งทุกอยางไปเลย ถาหากวาไมมีผูมากั้น
กลางไว เด๋ียวก็จะไดสังหารกันลงไป ยอยยับ ลงไปดวยกันทั้งสองฝาย ไมมีใครดีกวาใคร เหลวกันท้ังหมู
เลย ทีเดียวละ ถาเปนหมูก็ดี น่ีแหละโทษที่ความหลงใหลยึดม่ันถือม่ัน ในขันธหาวาเปนตัวเปนตน พากัน
พิจารณาเอา  
               เหตุที่คนเราจะพนทุกขในสงสารไมไดน่ี ก็เพราะมัน ไมยอม ไมยอมพากเพียรพยายามปลง
วางขันธหาน้ี มีแตยึดแตถือ เอาไวอยูอยางนั้น ถือไวเทาไรก็ยิ่งสะสมกิเลสใหหนาขึ้นเทาน้ัน ก็ไม 
สามารถที่จะทําความดีใหสูงขึ้นไปไดเลย เพราะวากิเลสเหลานั้นมัน มาขัดขวางอยูเร่ือยไป จะทําความดี
คือวาทําใจใหสงบระงับจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เหลานี้นะ มันทําไปไมได มันเปน อยางนั้น 
ผูที่จะบรรเทากิเลสเหลาน้ีลงไดน้ัน จะตองมาปลอยวาง ขันธหานี้ลงไปอยาไปสําคัญวาเปนเราเปนของ
ของเรา น่ีแหละมันถึง จะบรรเทากิเลสเหลานั้นลงได ไมเชนนั้นแลว ใครจะทําความดีอยางไร สักเทาไรก็ 
ไมมีทางที่จะบรรเทากิเลสใหเบาบางลงไปไดเลย ใหกัน เขาใจ เราจะหวงไวทําไม หวงขันธหานี้ หวงไว
ไดมันก็ไมเปนไป ตามใจหวัง อยูไปคืนวันปเดือนลวงไปๆ มันก็ทรุดโทรมไปโดย ลําดับ ในที่สุดมันก็แตก
สลายออกไปจากกันไป ก็ดังที่เรารูๆ เห็นๆ กันอยู มันก็มีเทานี้เอง ความเปนไปแหงชีวิตน้ี แลวทําไมเรา
ถึง จะมาหวงกันไวอยางนี้ ไมสมควรเลย  
               หากวาเราเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาจริงๆ มันก็ควรที่จะนอมตัวลงสูคําสอนของ
พระองค ละอัตตานุทิฏฐิลงไป ความเห็นวามีตัวตนมีเรามีเขานี่ ควรละจริงๆ เพียรละมันไปเรื่อยๆ ถาไม
ปลอยวางความเห็นอยางวานี้แลว จิตสงบลงไมไดเลย จิตจะ สงบลงไปไดก็เพราะเราวางคําวาตัวตนเรา
เขาลงไป เม่ือวางลงได อยางนี้ สุข มันก็ไมยินดีไปตามสุข ทุกขเกิดขึ้น มันก็ไมยินรายไปตาม มีสติคุมจิต
ใหเปนกลางอยูอยางนั้น น่ีแหละจิตจะรวมลงไปได มันตองปลอยวางความสุข ความทุกข อันเกิดขึ้นใน
กายในจิตน้ีลงไป  
               การที่มันเกิดเวทนาขึ้นในใจนั้นแหละ คือลักษณะแหงความทุกข มันเกิดความกระวนกระวาย
ขึ้นในใจ มันก็มี บางทีก็เกิด จากอํานาจของกิเลส ไมใขเกิดจากโรคภัยเบียดเบียนรางกาย พอน่ัง ภาวนา
ลงไปอยางนี้ หากวากิเลสมันยังหนาอยู มันก็จะแสดงอิทธิพล ของมันออกมา ปนจิตใหหวั่นไหวกระทบ
กระทั่งกับรางกาย กายก็รูสึก วาอึดอัด ขัดของไปตางๆ นานา เจ็บโนนปวดนี้ คันตรงนั้น อะไร มันก็มีอยู
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น่ันแหละ น่ีมันเปนอยูน้ันแหละ ถาเรานอมใจลงสูความสงบแลว กิเลสมันไมยอม มันไมยอมใหกดหัวมัน
ลง มันก็ด้ิน ถาหากวา ตนมีสติเขมแข็งควบคุมจิตไวได ไมหวั่นไหวไปตามอาการของกิเลส น่ัน จิตมันก็
สงบลงได เม่ือมันสงบลงไดแลว มันก็ละสุขละทุกข จิตที่สงบลงไปเปนสัมมาสมาธิน่ัน มันยอมไมยึดถือ
เอาความสุข ความทุกข มันมีสติกําหนดรูวาจิตน้ีเปนกลางอยูอยางนั้น ไมยินดี ในความสุข ไมยินรายใน
ความทุกข อยางนี้จึงจะชื่อวาสัมมาสมาธิ การตั้งจิตไวชอบ ใหเขาใจกัน  
               ถายังไปหวั่นไหวความสุข หรือความทุกขที่เกิดขึ้นใน ระหวางภาวนาเพงพินิจอยูน้ัน เชนนี้
แลว ไมมีทางจิตมันจะรวมลงได มีแตมันจะกระเด็นออกไปขางนอกโนน ไหลไปตามอารมณตางๆ ใน
อดีตที่ลวงแลวมาบาง อนาคตบาง ไปเร่ือยเปอยไปแลว เปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นผูภาวนาใหพึงเขาใจ 
ไมใชวา น่ังภาวนา ลงไปแลวอยางน้ี มันจะสบายไปเลยไมตองออกแรงอะไร จึงจะ ชื่อวาตนภาวนาเปน 
อยาไปเขาใจอยางนั้น ก็เพราะวามันมีกิเลสเปน มารอยูในหัวใจนี่แหละ พระพุทธเจาจึงสอนใหภาวนา 
เม่ือมันมีกิเลส เปนตัวมารอยูในใจแลวอยางนี้ เวลาเราภาวนากําหนดใจจะละมัน อยางนี้ มันก็ตองเลน
งานเราแนนอนละ มันไมอยากหนีจากเรา เปนอยางนั้น เราก็ตองรูไว เม่ือเรารูอยางนี้แลวเห็นวา กิเลส
มัน แสดงปาฏิหาริยอะไรออกมา มันก็ไมหวั่นไหว เราพยายามตั้งสติ ประคองจิตใหแนวแนอยู ไมตอง
เสียใจดีใจกับอารมณตางๆ เหลานั้น มีแตโนมเขาสูความสงบอยางเดียว มีแตนอมจิตลงใหเปนกลางลง
ไป มุงตอความเปนกลางนั้นเปนที่ตั้งเลยทีเดียว สุขก็ไมยึดถือเอา ทุกขไมยึดถือเอา เพราะวาสุขทุกขมัน
เปนสังขาร มันมีเกิด มันมีดับ อยูน้ัน ไมแนนอนเลย ลองสังเกตดู ความสุขเม่ือมันเกิดขึ้นไปๆ มันก็ดับลง
ได เด๋ียวก็ทุกขเกิดขึ้นมาแทน แลวทุกขเกิดขึ้นมา ก็ไมใช วามันจะตั้งยั่งยืนอยูตลอดไป ประเด๋ียวประ
ดาวมันก็ดับไป แลวก็ สุขเกิดขึ้นมาแทน สลับกันไปอยูอยางนี้แหละ  
              เม่ือผูมีปญญามาเจริญวิปสสนา มาเห็นแจงวา อารมณ แหงความสุขความทุกขน่ี เปนของไม
เที่ยงไมยั่งยืนอะไรเลย เกิด แลวดับไปอยูอยางนั้น เม่ือเห็นแจงอยางนี้แลว ก็ไมยินดียินราย ไปกับสุขกับ
ทุกข ดังกลาวมาแลวน้ันแหละ เราฝกจิตสอนจิตน้ีใหเปน ใหรูเทาสุข รูเทาทุกขอยูอยางนี้แหละ การ
ภาวนาอยาไปเขาใจไป อยางอ่ืน เม่ือจิตใจมันรูเทาอารมณตางๆ ดังกลาวมานี้ไดแลว มัน รวมเปนหนึ่ง
ลงไปไดแลว น้ันแหละมันถึงจะพบกับความสุขที่แทจริง ถาหากวายังปลอยวางอารมณตางๆ เหลานั้นยัง
ไมได มันก็ยังไมได พบความสุขอันแนนอน ขอใหเขาใจอยางนั้น  
               เราอยาไปมุง อยาไปมุงอยากใหมีความสุขอยางโนนอยางนี้ การภาวนาอยาไปมุงอยางน้ัน 
ใหมุงแตวาเราจะกําหนดปลอยกําหนด วางขันธหาน้ีลงไป จะไมใหจิตน้ีสําคัญวา ขันธหานี้เปนตัวเปนตัน
เปนเรา เปนเขาอะไร น่ีใชปญญาสอนจิตเขาไป ถาเม่ือจิตต้ังม่ันลงไปไดแลว สุดแลวแตเราจะมีอุบาย
อยางไรมาสอนจิตน้ีใหมันปลงมันวางขันธหา เราก็หาอุบายตางๆ มาสอนจิตน้ีเขาไปเรื่อยๆ เปนอยางนั้น 
ใครคนอื่นน้ัน จะสอนเราใหเราละกิเลสตัณหาไปไดโดยเราที่ไมตองทําความเพียร เพงพินิจอะไรเลยอยาง
น้ี เปนไปไมได ถึงพระพุทธเจา พระองคก็ ไมสามารถที่จะไปสั่งสอนคนใหหลุดพนจากกิเลสโดยลําพัง
อานุภาพ แหงคําสอนเทานั้น ถาผูน้ันไมมีอุบายแยบคายในใจแลว ก็ไมมีทางที่มัน จะหลุดพนไปได ก็ให
เขาใจกันอยางนี้  
               เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟงธรรมอยู เราก็มีอุบายแยบคาย อยูในใจสอนใจของตนไปในตัว ให
ปลงใหวาง น่ีมันตองชวยตัวเอง เขาไปไมใชวาจะไปฟงแตเสียงที่ทานพูดไปเทานั้น แลวไมกระทําอุบาย 
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แยบคายในใจอยางนี้ มันก็ไมบรรลุผลตามเปาหมาย มันสงบอยูได แตเวลาท่ีทานอธิบายธรรมะใหฟงเทา
น้ัน พอหยุดแสดงธรรมแลวมันก็ พุงไปเหมือนเดิมอยางนี้แหละ ตนผูที่ไมมีอุบายแยบคายในใจ ไมฉลาด 
สํารวมจิต ไมฉลาดประคับประคองจิตของตนใหเปนปกติอยู มันจะ ตั้งม่ันเสมอไปไมไดเลย ดังน้ันแหละ
ใหพากันเขาใจ เราตองมีอุบาย แยบคายในใจ สอนใจของตนนี้ใหมันได ผูอ่ืนสอนนั้นถาตนไมสมัครใจ จะ
ละจะถอนแลว มันก็ถอนไมไดหรอก ถาหากวาตนเองสอนตนเอง เขาไปแลวอยางนี้ มันมีทางที่จะละจะ
ถอนได เปนอยางนั้น  
               เพราะฉะน้ันจึงวาทุกคนขอใหมีอุบายสอนจิตใจของตนใหได ถาใจของตนมันมากไปดวย
กิเลสชนิดไหน ก็พยายามสอนใจใหมัน เห็นโทษของกิเลสชนิดนั้นใหมากๆ จนมันเกิดนิพพิทาความเบื่อ
หนาย ขึ้นมา เชนอยางผูมากไปดวยความรักอยางนี้ ก็ตองสอนใจของตน ใหเห็นโทษแหงความรักวา มัน
เปนบอเกิดแหงทุกข อยางนั้น อยางนั้น อยางนั้น เราก็ตองใชปญญาสอนจิตใหมันรูฤทธิ์เดชแหงความรัก
วา มันเปนทุกขแกบุคคลผูตกเปนทาสแหงความรักไดอยางไรบาง น่ีถาเรา เพงพิจารณาไป ก็จะรูจะเห็น
ไดแนนอนเลย อยางเชนที่พระศาสดา ทรงแสดงไวในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร บุคคลผูมัวเมาอยูในกามสุข 
สมบัติเหลานั้นนั้น มันเปนไปเพ่ือใหไดสรางบานสรางเรือน ใหได ขวนขวาย ในการงานตางๆ หลาย
อยางหลายประการ เพราะการ สรางบานสรางเรือนมันเปนกังวล มันไมมีโอกาสที่จะไดหาทางพนจาก 
ทุกขได มีแตมัวเมาอยูในกามคุณ อันเปนของไมเที่ยงแทแนนอนนั้นเสีย เปนสวนมาก  
               พระศาสดาก็ทรงชี้แจงแนะนําสั่งสอนใหผูฟงทั้งหลายนั้น ไดคิดไดพิจารณาอยางนี้แหละ แต
ถาผูใดฟงแลวไมเอาไปคิดไป พิจารณา ผูน้ันก็จะไมเห็นโทษแหงกามคุณตามที่พระศาสดาทรง แสดงไว 
แมบุคคลผูที่มากไปดวยความโกรธก็เหมือนกันแหละ ถาหากวาตนของตนเองไมพิจารณาใหเห็นโทษ
แหงความโกรธนั้น มันก็ละความโกรธไมได แมวาทานจะแนะนําสั่งสอนชี้โทษแหง ความโกรธใหฟงสัก
เทาใด เทาใดก็ตาม แตถาตนเองไมนอมเขาไปคิด ไปตรองพิจารณาดูวาความโกรธมันใหโทษอยางที่
ทานแสดงมานั้น หรือไม ถาตนไมนอมเขาไปคิดไปตรองอีกทีหน่ึงน้ัน มันก็จะไม เห็นโทษแหงความโกรธ
น้ันแหละ มันจะยึดจะถืออยูอยางนั้น อันตนตอแหงความโกรธที่แทจริงก็อยางที่วามาแลวน่ันแหละ คือ 
มันสําคัญวาขันธหาเปนตัวเปนตนเปนเราเปนเขานี่ มันเลยเกิด หยิ่งขึ้นมาเลยวา ไอเรามันก็คนหนึ่ง
แหละ ใครจะมาดูถูกดูหม่ิน ไมไดเลย น่ีมันเกิดหยิ่งขึ้นมาอยางนี้ในใจนะ มันยึดเอาอารมณ อยางนี้ไวใน
ใจ พอวามีใครมาดูถูกดูหม่ินดาวาติเตียนข้ึนมาอยางใด อยางหนึ่งน่ี แนนอนละมันก็ลุกเปนไฟขึ้นเลย 
ความโกรธน้ันมันก็ ลุกขึ้นอยางแรง เปนอยางนั้น  
               ดังน้ัน ถาใครมาภาวนาพิจารณาใหเห็นขันธหาน่ี วาไมใช ตัวตนเราเขาตามที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนนั้น มันตองบรรเทา ความโกรธไดแนนอนทีเดียว ก็เพราะวา เม่ือเรามองเห็นวารูปกาย อันนี้
ไมใชของเราแลวอยางนี้ จะไปหวงมันไวทําไม หวงไวมันก็ เปนทุกขเปลาๆ น่ี หวงไวแลวมันก็ไมยั่งยืน
ตลอดไปนี่ แมนามธรรม ความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ สัญญาอารมณความจําความหมาย เร่ืองดีเรื่องชั่ว
ตางๆ หมูน้ีนะ สังขารความคิดความปรุงแตงในใจ หมูน้ี ลองเพงดูซิวามันเปนของเที่ยงไหม มันมีตัวมีตน
ไหม อันเรื่อง หมูน้ีนะ เม่ือเพงดูดวยปญญาแลวตองเห็นแจมแจงในใจวา มันไมมีตัวตนจริงจังอะไรเลย 
มันเกิดขึ้นแลวมันก็ดับไปเทานั้นเอง นามธรรมก็ดี ถาหากวาผูภาวนาทั้งหลายมาเจริญปญญาวิปสสนา 
เสมอๆ ไป บํารุงความคิด ความเห็นใหมันแจมแจงในเรื่องขันธหา ตามเปนจริงอยางวานี้แลว แนนอนละ 
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ตองบรรเทาความโกรธลง ไดเลย แลวมานะทิฏฐิความถือตนตางๆ ก็เบาลงไปตามกัน มานะ น่ีแหละมัน
เปนกิเลสที่สงเสริมใหความโลภ ความโกรธมันเกิดขึ้น ถากําหนดละมานะความเห็นวามีตัวมีตนลงไดเสีย 
ไอกิเลสเหลานั้น มันก็เบาบางไปตามกัน เปนอยางนั้นใหเขาใจ  
               เพราะฉะนั้นส่ิงตางๆ ดังกลาวมานี้นะ มันเปนสิ่งไมเหลือ วิสัยเลย ซ่ึงทุกคนถาหากวา เพียร
พยายามเพงพินิจเขามาภายใน จิตใจ ทําใจใหสงบลงไปไดแลว เพงพิจารณาดูแลวยอมเห็นได แนนอน
เลยทีเดียว เห็นรูปเห็นนามนี่เองแหละ ไมใชเห็นอยางอ่ืน กิเลสทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นจากจิตใจที่มาหลง
รูปหลงนามดังกลาวมา น้ันเอง  
               เม่ือกลาวโดยสรุปแลว ถาผูใดมารูแจงในนามในรูปน้ีแลว ปลอยวางไวตามสภาพอยางนี้แลว 
กิเลสเหลานั้นมันจะไมงอกงาม เจริญขึ้นในจิตใจไดเลย อยางเชนความรักอยางนี้ ไมทราบวาจะรัก ไป
ทําไม รูปน้ีมันก็ไมเที่ยง ทั้งไมสะอาดดวยอยางนี้ ทั้งเปนทุกข แปรปรวนไปอยูอยางนั้น ทั้งรูปน้ีและรูป
อ่ืน ไมทราบวาจะรักมัน ไปทําไม เม่ือมันเห็นชัดลงไปอยางนี้แลว มันก็บรรเทาความรักลงได แมความ
โลภก็เหมือนกันแหละ ไมทราบวาจะไปแยงชิงเอาสมบัติผูอ่ืน มาเปนของตนทําไมละ ในเม่ือรางกายอันนี้ 
นามรูปน้ีมันไมใชตัวตน แลวมันไมย่ังยืนอะไรแลว จะไปแยงชิงเอามาทําไม ใหเปนกรรม เปนเวรเปน
บาปเปลาๆ มันรูมันเห็นขึ้นมาอยางนี้แลว ความโลภมันก็ เบาบางลงไป ความโกรธก็เหมือนกัน ขอใหพา
กันพิจารณาดูใหดี ความหลงก็เหมือนกัน ความหลงก็หมายถึงความไมรูแจงในความดี ความชั่วน้ันเอง
แหละ เห็นดีเปนชั่วไป เห็นชั่วเปนดีไป เห็นสุข กลายเปนทุกขไป เห็นทุกขกลายเปนสุขไปอยางนี้นะ น่ี
แหละเรียกวา หลง ไมรูจริงตามเปนจริง เห็นของไมเที่ยงวาเปนของเที่ยงไป  
               อยางนี้ ถาหากวา เจริญปญญาวิปสสนาใหเกิดขึ้นแลว อยางนี้ มันจะเห็นแจงตามเปนจริง
เลย สิ่งใดไมเที่ยง มันก็เห็นวา ไมเที่ยงตามเปนจริง ไมไดเห็นวามันเที่ยงเลย สิ่งใดมันเปนทุกข มันทนได
ยากลําบาก มันก็เห็นวาเปนทุกขทนไดยากลําบากตาม สภาพความเปนจริง สิ่งใดมันเปนอนัตตาไมใชตัว
ตนบังคับไมได ไมเปนไปตามใจหวัง มันก็เห็นชัดตามเปนจริงอยางนั้น เห็นชัดวา ทุกส่ิงทุกอยางที่มี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งเหลานั้นยอมไมอยู ในอํานาจบังคับบัญชาของผูใด มันยอมแปรปรวนไดตาม
กาลเวลา ของมัน ถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกดับไป ใครจะมีอํานาจ บาตรใหญสักเทาใดมาตานทาน
ไมใหมันแตกมันดับไมไดเลย น่ีเรียกวา กฎอนัตตา มันมีประจําอยูกับโลกสันนิวาสอันนี้แตไหนแตไรมา 
แตบุคคลผูหลงผูเมาแลว มันหากไมรูแจงอยางวานี้ มันจึงได สําคัญวาเปนตัวเปนตนเปนเราเปนเขาไป 
จึงไดสรางกิเลสพันหา ตัณหารอยแปด ใหบังเกิดขึ้นในจิตใจ จึงไดประสบกับความทุกข เปนผล วนเวียน
ไปในวัฏฏสงสารนี้ไมมีที่สิ้นสุด  
               เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อทราบอยางนี้แลว ก็ขอใหพากัน ตั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตน
ไวใหได เพียรเพงเขามา ภายในนี่ อยาสงใจออกไปขางนอก แม ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม พูดจาทําการ
งานอะไรก็ตาม เราตองพยายามนอมสติเขาเพงจิต ประคองจิตใหมันตั้งอยูภายใน อยาใหมันด้ินไปตาม
อารมณภายนอก ใครพูดเรื่องอะไรดีชั่วอยางไรๆ ก็ตาม อยาใหใจมันฟุงไปตาม คําพูด หรืออารมณที่เขา
แสดงออกมานั้น ใหจิตของตนมันตั้งเปน ปกติ มองเห็นอารมณตางๆ เหลานั้น เสียงตางๆ เหลานั้น เกิด
ขึ้น แลวดับไปเทานั้นแหละ ไมมีดีมีชั่วอะไร ดีชั่วเปนแตเพียงแคสมมุติ บัดนี้เรายกจิตใหเลยสมมุติไป ให
มันเปน ปรมัตถธรรม ปรมัตถธรรมน่ี ไมมีอะไรเปนแกนเปนสาร เกิดขึ้นแลวแปรปรวน แตกดับไป วาง
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จากสัตวจากบุคคล น่ี ปรมัตถธรรม ธรรมอันยิ่ง เรายกจิตขึ้นสูปรมัตถธรรมอยางนี้เรื่อยไป อยาไปติดอยู
เพียงแค สมมุติเทานั้น  
               คนสวนมากน้ันไปติดอยูแคสมมุติเทานั้นแหละ มันเลย สมมุติไมได ที่เปนทั้งน้ีก็เพราะอะไร
เลา ก็เพราะขาดความเพียร ความพยายามทําสมาธิภาวนา ทําก็ทําพอแตเพียงขอไปทีเทานั้น ไมเอาจริง
เอาจัง ธรรมดาผูที่เอาจริงเอาจังน่ี เม่ือน่ังภาวนา ลงไปอยางนี้ จิตมันทําทาวาจะไมสงบอยางนี้ อธิษฐาน
ใจลงไปเลย เอา ถาหากวา ทําจิตน้ีใหสงบลงไมได เราจะไมลุกจากที่น่ังน่ีเลย ตายกับน่ีแหละอยางนี้ 
อธิษฐานใจมั่นลงไปอยางนั้นแลว ก็ทํา ความเพียรเพงพินิจลงไปเลย เอามันจะไมสงบก็ลองดูซิ เราจัก ไม
ลุกจากที่น่ังน้ีเลย มันจะเจ็บจะปวดมันจะเปนอยางไร ก็ให มันเปนไป ถามันยังไมเบื่อไมหนายตอความ
เที่ยงแทแนนอนของ สังขารรางกายนี้แลว ก็ใหมัน ลองดูซิ น่ีคนสวนมากใจไมถึง กลัวตาย ถาอดกลั้นทน
ทานอยางวานี่กลัวมันจะตาย น่ันแหละ กลัวแตตายอยู มันก็เลยไม จิตไมมีอํานาจเหนือกิเลสไดเลย การ
ที่จิตจะมีอํานาจเหนือกิเลสไดนะ มันตองไมกลัวตาย ตอง เอาตายไวเบื้องหลังเลย แตความจริงมันไม
ตายหรอก แตตนเอง ไปกลัวลวงหนาไวเฉยๆ น่ี มันทุกขเวทนาเขาไปจริงๆ มันกลัวตาย แลวมันก็จิต
รวมลงเทานั้นเองแหละ จิตมันก็รวมลง เราถือ ความสัตยม่ันไวในใจเลยอยางนี้ เม่ือมันเห็นวา ถาขืนไม
รวมลงนี่ มันจะตายจริงๆ อยางนี้ มันก็รวมลงซิ น่ันแหละ เราตองเอาลง ไปมันถึงขั้นนั้น  
               การนั่งสมาธิภาวนานั่นนะ ดูฟงจากประวัติของ พระพุทธเจาเปนไงเลา พระองคก็ทรงตั้งพระ
หฤทัยอธิษฐาน มหาปธานความเพียร 4 อยางนั่น ถาหากวาไมบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณนี้ตราบใดแลว 
เราจะไมลุกจากที่น่ังน้ีเลย ตอจากนั้นก็จึงไดทําความเพียรเพงพินิจลงไป ในที่สุดพระองคก็ ตรัสรูในญาณ
ที่ 1 ญาณที่ 2 ญาณที่ 3 เปนญาณสุดทาย เรียกวา อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรูวา อาสวะกิเลสนอยใหญ
ทั้งหลาย หมดสิ้นไปแลว เม่ือน้ันแหละพระองคจึงไดคลายออกจากสมาธิ แตพวกเราเหลาพุทธบริษัทก็ไม
ถึงกับท่ีวา เราจะตองอธิษฐานใจ ถาหากวาละอาสวะกิเลสไมหมดสิ้นจะไมลุกจากที่น่ังน้ีเลย ก็ไมถึงขนาด
น้ันหรอก ความจริงนะ เราเอาเพียงแควา ใหใจมันรวมลง เปนหนึ่งเทานั้นแหละ ใหมันละนิวรณ 5 ลงไป
ใหได น่ีก็ยังนับวาดี อยูแลว  
               น่ีแหละที่เรียกวา อุบายท่ีแนะนําพร่ําสอนนี่นะ ถาหากวาใครเบื่อทุกขในวัฏฏสงสารจริงจัง
แลวก็เอา ตั้งอกตั้งใจลง ทําความเพียรลงไปอยาไปกลัวตาย ไมตายหรอก มีแตมันจะจิตใจ หนักแนนสงบ
เยือกเย็นตอไป ใจตั้งม่ันหนักแนนแลว มันก็ไมหวั่นไหว ตออํานาจของความชั่วรายตางๆ ที่มันกระทบ
กระทั่งมา จิตใจก็จะ มิไดหวั่นไหว ปญญาก็จะเกิดขึ้นรูเทาทัน รูเทาทันสังขารทั้งภายนอก ทั้งภายในทั้ง
หยาบทั้งละเอียดตามความเปนจริง เม่ือรูเทาแลวก็ ปลอยวางเทานั้นเองแหละ ไมใชอยางอ่ืน ที่วาไมรู
เทานั้นมันไมยอม ปลอยวาง เปนอยางนั้น ถารูเทาแลวก็ตองปลอยวาง ถาปลอยวาง ไดจริงจิตมันก็รวม
ลง  
               ก็ใหสังเกตเอาตรงนี้แหละการภาวนานะ ถามันจิตรวมลง ไมไดเลยอยางนี้แสดงวามันปลอย
วางไมได เราก็ตองเพียรพยายาม เพงพินิจไปจนใหเต็มความสามารถของตนของตน ดังแสดงมา สมควร
แกเวลาขอยุติลงเพียงเทาน้ี  

 
คุณ ปราโมทย สันตยากร และคุณอรนุช สันตยากร ผูพิมพ  

จากเวป บันทึกลับภิกษุนิรนาม 
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ชีวิตจะพนภัย อาศัยธรรมของหลวงปู 
โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  

วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

 
 

               ก็พ่ึงพากันตั้งใจเกิดมาในโลกนี้มันหาความสะดวกสบายไดยากเต็มที ถาจะพิจารณาใหเกิด
นิพพิทา ความเบื่อหนาย อยาไปเห็นแกอามิสสุขเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานั้นมาเปนเครื่องติเครื่องผูกพันอยู
ในโลกอันนี้ พระพุทธเจาทรงสั่สอนพุทธบริษัททั้งหลายก็เพ่ือที่จะใหพุทธบริษัททั้งหลายตื่นตัวเห็นวาภัย
มันมีอยูรอบดาน เชน อุทกภัย ภัยคือนํ้าทวมก็ปรากฏอยูแลว มันก็นําความเสียหายมาใหแกประชาชน 
เอา! ทํานาไวนาไวนํ้าทวมขาวก็ตาย เล้ียงปลาไวในบอ นํ้าทวมนาน้ําทวมมาปลาก็หนี ปลูกพืชตางไวท่ี
ลุม นํ้าทวมก็ตาย ในบานเรือนที่ปลูกอยูในท่ีต่ําน้ําทวมก็อยูไมได เดือดรอนกันตองอพยพหนีนํ้า น่ีเรียก
วา "อุทกภัย" บางรายก็ปลูกบานอยูริมแมนํ้า นํ้าลนฝงมาอยางรุนแรง พัดเอาบานที่ไมแข็งแรงใหพังไป
เลย ขาวของมวลใดก็ไมมีเหลือ..หมูน้ีนะ..ควรเอามาเปนอารมณพิจารณาใหเห็นวา ภัยดังกลาวมานี้ มัน
มีประจําโลก พระพุทธเจาจึงไดทรงยกเอามาเปรียบเทียบทางธรรมวา คนเรานี่หลับใหลไมรูตื่น ไมตื่น
กลัวตอภัยทั้งหลาย เหมือนคนนอนหลับนอนใหลกลางคืนแลว นํ้าหลากมาพัดพาเอาบานเอาชองเสีย
หายไป ตัวเองก็จมนํ้าตาย อันนี้ฉันใดก็อยางนั้นแหละ.. ผูใดปลอยใหความโลภ โกรธ หลง กิเลสตาง ๆ 
ทวมทนจิตใจแลวใจก็มืดมนอนธการ ทําคุณงามความดีอะไรก็ไมได กิเลสมันบังคับไมใหทําความดี ไมให
ฝกตน กิเลสมันบังคับจิตใหยึดใหคลองอยูในขันธทั้ง ๕ อันนี้ หรืออยูในโลกสงสารอันนี้ ก็เปนไปตาม
อํานาจของกิเลสนั้น เชนนี้ ผูก็ไมพนจากทุกขไดเลย ตายแลวจิตวิญญาณก็เรรอนอยูในโลกอันนี้ ไมไดทํา
บุญกุศลก็ไมมีสิ่งอํานวยความสุขความสบาย ใหละโลกนี้ไปแลวก็ตกทุกขไดยากลําบาก จะไปเกิดกับคน
ก็ไปเกิดไมไดเพราะบุญนอย  
               ดังน้ันพระบรมศาสดาจึงไดทรงตักเตือนใหพุทธบริษัทมีสตสัมปชชัญญะตื่นตัววา ภัยทั้ง
หลายมันมีอยูทั้งภายนอกภายในนอกจากอุทกภัยแลวก็อัคคีภัย เด๋ียวไป ๆ มาหนอยไดขาววาไฟไหม..
มันไมใช ไหมกระตอบกระแตบธรรมดานะไหมตึกไหมลามสิบชั้นยี่สิบชั้นโนน พังพินาศลงมาอยางนี้..คน
ก็ทํางานอยูก็ตาย ตึกมันพังลงทับเอา โจรภัย เอา..วันดีคืนดีโจรไดจองมองเห็นบานไหนพอไดปลนมันก็
ปลนเอาขัดขืนก็ฆาเจาของซะ ตายแลวคนเอาทรัพยสมบัติของผูน้ันไป สงครามภัย เอา..วันดีคืนดีก็นอน
ก็เกิดสงครามขึ้นมารบราฆาฟนกัน ผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของดวยก็พลอยมาตาย ตายดวยลูกระเบิดบาง ตาย
ดวยการอพยพหนีลูกกระสุน ตายนอนกลางดินกินกลางหญา โรคภัยเบียดเบียนเอา ตายอยูกลางดิน
กลางหญา..หมูน้ีนะ..น่ีแหละเรียกวา โจรภัย สงครามภัย มันมีแตภัยโลกสันนิวาทอันนี้ มันมีภัยภายในได
แก ความแก ความเจ็บ ความตาย อันนี้ก็เปนภัยประจําอยูกับชีวิตหลีกเล่ียงไมพนจริง ๆ แตภัยภายนอก
น้ัน บางคนอาจจะไมไดพบตลอดชีวิตก็ได ไดพบก็ไมไดพบมากก็มี สวนภัยภายในนี่ ไมมีใครพนไดสัก
คนเดียวเลย จะเปนคนชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ํา อะไรก็เวนไมไดเลย จําเปนอยูนานปนานเดือนไป รายกาย
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น้ีมันก็ทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ไป เม่ือรางกายทรุดโทรมลง หมายความวา ธาตุทั้ง ๔ มันออนกําลังลง แลว
มันก็เปนบอเกิดแหงโรคภัยไขเจ็บน้ีแหละ เชน เม่ือความชราครอบงําเขามาแลว รับประทานอาหารเขา
ไปไฟธาตุก็ยอยไมคอยดีเทาไหรนัก มันไฟธาตุมันออนก็เกิดทองอืดทองเฟอขึ้นบาง บางคนก็ทองผูกไม
ขับถายสะดวก บัดนี้ก็ปลอยใหมันทองผูกอยูน้ัน อาหารเกาก็ทําพิษ ใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ขึ้นมา..
หมูน้ีนะ..ก็ลองพิจารณาดูวา ความชราภาพนี่นะ มันเปนอยางนั้นแหละ..เวลายังหนุมยังแนนนะ มันก็แข็ง
แรงดี เพราะธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลมอะไรมันก็สมบูรณอยูเต็มที่ เน่ืองจากบุญกุศลที่ทํามาแตกอนนั้นมัน
ยังไมหมด มันยังอุปถัมภบํารุงธาตุทั้ง ๔ อันนี้ใหมีกําลังเรียวแรงดีอยู ครั้นพอบุญเกานั้นมันหรอย หรอลง
ไป ธาตุทั้ง ๔ ก็ออนแอลงเหมือนกันแหละ อะไรก็ออนแอลงหมด แตถาผูใดรูจักบํารุงธาตุอันนี้ไวก็ยังชั่ว
หนอย พอไดอยูยืดไปไดสักหนอยเทานั้นแหละ แตถึงจะบํารุงใหดีอยางไรมันก็ไมฟงหรอก แตวามันให
โอกาสไดบําเพ็ญกุศลคุณงามความดีไปไดอยูนานพอสมควร ผูใดรูจักรักษารางกายสังขารอันน้ีไหเปน
ปกติอยูได ดังน้ันแหละทุกคนอยาไปทองผูก ตองพยายามหายาระบายมาไวรับประทาน ตอนรับประทาน
ยาระบายน้ีตองรับประทานหัวรุงตั้งแตตี ๔ ไป ไฟธาตุมันยอยอาหารหมดไปแลว ยาน้ีมันเพียงแตไปขับ
อาหารเกาออกไปเทานั้นเอง เม่ือลําไสกระเพาะมันสะอาดแลว มันก็ไมเปนที่เกิดแหงเชื่อโรคตาง ๆ อยาง
น้ีนะ..โรคภัยทั้งหลาย สังเกตดูแลวมันเกิดกับอาหารนี่แหละเปนสวนมากเลย บางคนก็ด่ืมเหลามาก ๆ 
เขาไป หรือวาสูบบุหร่ีมาก ๆ เขา หรือสูบกัญชา ยาฝน เฮโรอีน อะไรหมูน้ี..มันลวนแตเปนบอเกิดแหง
โรคภัยทั้งน้ันเลย ไมใชเปนของดี  
               ดังน้ัน เม่ือผูใดรูวารางกายอันนี้มีคุณคามหาศาลตอตัวเองมากมาย เพราะการไดเกิดมาเปน
มนุษยแตละชาติน้ียากนักยากหนา หรือเกิดมาแลวจะมีอวัยวะรางกายสมบูรณอยางนี้มันก็หายากเหมือน
กัน เม่ือผูใดไดรางกายนี้สมบูรณอยางวานี้ละก็ ก็อยาไปทําใหรางกายอันนี้วิบัติลงดวยการบริโภคสิ่งที่กอ
ใหเกิดโรคภัยอันรายแรงตาง ๆ ดังกลาวมานั้น ในอาหารบางอยางก็เหมือนกันนะตองเลือก อาหารอะไร
มันแสลงกับโรคในกายตัวเองนะก็อยาไปรับประทาน แมจะอยากอยางไรก็ไมเอา เพราะมันใหแตโทษไม
ไดใหคุณตอรางกาย เชนนี้ ผูใดตื่นตัวไดอยางนี้ ปฏิบัติรางกายใหถูกตองตามสุขอนามัยอยางวานี้แลวก็
จะมีอายุยืนไปพอสมควร ถาผูใดประมาทอยางวานั้นแหละ บริโภคอาหารก็ไมระมัดระวัง และก็หาของ
เสพยติดชอบบริโภคของเสพยติด ดังกลาวมานั้น จนติดงอมแงมแลวก็ชีวิตของผูน้ันไมมีความหมายอะไร
เลย แมจะหาเงินหาทองสรางเนื้อสรางตัวอะไรก็ไมไดเลย เพราะวาคนเสพของเสพยติดดังกลาวมานั้น
แลว มันกําลังกายก็ลดนอยถอยลง กําลังใจก็ไมเข็มแข็ง เพราะวารางกายมันชํารุดลงไป น่ีแหละจิตใจก็
ชํารุดลงไปดวยกัน ธรรมดาปุถุชนมันเปนอยางนั้น ก็ของเสพยติดเหลานั้น พระพุทธเจาตรัสวา มันเปน
โทษในทางจิตใจ ใจขุนมัว ใจเศราหมอง เปนอยางนี้นะ พระองคเจารูแจงแทงตลอดแลวจึงไดทรงบัญญัติ
หามไว เราผูเปนบริษัทของพระองคนะ ก็ควรที่จะทําตามนะ ควรถามีใจเด็ดเดี่ยวไมรูอํานาจแกตัณหา ดัง
กลาวมานั้น แลวก็จะพนทุกขตามพระศาสดาไปได ในที่สุดก็จะเปนการปฏิบัติใกลตอพระนิพพาน ผูใด
เวนจากความชั่วตาง ๆ ดังวานั้น เวนจากโทษอื่น ๆ มาแลว ก็มาเวนจากของเสพยติดใหโทษ ดังกลาว
มานี้ ชีวิตก็บริสุทธ์ิสดใส รางกายก็ปราศจากโรคภัยอันรายแรง ก็มีกําลังวังชาไดประกอบความเพียร 
สําหรับผูที่ทําความเพียรทางจิตใจ ก็สามารถทําความเพียรได น่ังภาวนาไดนาน ทําการงานการกุศล
อะไรก็ทําไดแข็งแรง เชนอยางวา ผูที่ทําหนาท่ีเปนแมครัวทํางานอยูในวัดวาอารามอยางนี้นะ ถารางกาย
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แข็งแรงดีมันก็มีกําลังทําได มันก็เปนบุญกุศลอันมากมาย ถาผูใดไมรูจักรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเอง
แลว แมอายุยังอยูในวัยหนุมวัยกลางคน เชนน้ีก็ออนแอทอแท ไมสามารถจะทําการทํางานอันเปนบุญ
เปนกุศลไดก็มี อันหมูน้ีแหละ..มันตองใหเขาใจ ใหฉลาด พระพุทธเจาสอนใหมีความฉลาด อยางวานี้
แหละ ฉลาดรูจักรักษากาย รักษาวาจา รักษาจิตใจ ใหบริสุทธิ์จากบาปจากโทษตาง ๆ แลวก็ใหมีสุขภาพ
อนามัยดี เวนเสียแตกรรมเวรหนหลังมี มันตามสนองเอา อันนั้นแทมันแกไมตก ก็ตามเรื่องมัน ถาผูใดมี
กรรมมีเวรมาแตกอน รูตัวแลวก็อดก็ทนเอา อธิษฐานใจละเวนไมทําชั่ว ๕ อยางนั้นตอไปอีก แลวชาติตอ
ไปก็จะเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณดี ผูใดไมมีบาปติดตัวนะ..น้ันแหละ แตสําหรับชาติน้ีแลวบาปกรรม
ตามสนองเอาแลวไป ไมตองเศราโศกเสียใจ ฝกใจของตนใหต้ังม่ันอยูในบุญในคุณใหได พิจารณาใหเห็น
วา ภัยทั้งหลายมันเกิดจากมันมีเหตุมีปจจัยมา ไมใชไมมีเหตุไมมีปจจัย เออ..อัคคีภัย อุทกภัย โจรภัย
ตาง ๆหมูน้ีนะ..ถาบุคคลใดมีกรรมมีเวรมาแตชาติกอนแลว มันก็ประสบภัยเหลานี้ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ผูใดไมมีเวรไมมีมาแตกอน บางทีก็พนจากภัยตาง ๆ เหลานั้นไปได มันตองเรียนรูไป
หมดเลยเปนอยางนั้น ภัยภายนอกนั้นแหละก็ไมมีปจจัย กรรมมีเวร กรรมชั่วเวรชั่วแตชาติกอนที่ตนได
ทํามาบาง และบางทีก็อาจจะเกิดจากเหตุปจจุบันน้ีก็ได ไมตองอาศัยกรรมเวรแตหนหลัง อันภัยธรรมชาติ
น้ีมันไมวาหละ คนมีกรรมมีเวรหรือไมมีกรรมไมมีเวรมันอาจไดประสบเหมือนกันหมดเลย แตวาภัยมัน
เกิดจากกรรมเวรจริง ๆ ก็คือทําใหรางกายชํารุดทรุดโทรมโรคภัยอันรายแรงเบียดเบียนรักษาอยางไรก็ไม
หาย อันนี้แทมันเวนไมไดแนนอนเลย ดังน้ัน พระศาสดาจึงไดทรงสอนใหเวนจากกรรมเวร ดังกลาวมา
แลวน้ัน มันถึงจะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถาหากวาไดทองเที่ยวไปในสงสาร ก็ไปดี เกิดดี ตาย
ดี เกิดมาแลวก็ไดทําบุญกุศลไดทําความดีตาง ๆ บุญกุศลมันพาไปสูสถานที่พาไปเกิดในสถานที่มีโอกาส
จะไดทําบุญกุศลตาง ๆ ขึ้นชื่อวาบุญแลวนะ..เปนอยางนี้แหละ..มันยอมอํานวยความสะดวกสบายใหแกผู
สั่งสมบุญกุศลนั้น ๆ ไมใชวาจะไปหาเกิดเอาไดตามประสงคเม่ือไรคนเรานะ..เม่ือเราทําบุญกุศลความดี
ชําระกาย วาจา ใจ ใหสะอาดในชีวิตน้ี ในโลกน้ีแลว ก็ไมตองปรารถนาใหไปเกิดที่ดีถึงสุขอะไรตออะไร
หรอก เม่ือจิตใจมันสะอาดปราศจากบาปอกุศลแลว เม่ือตายลงไปจิตออกจากรางนี้ไปแลวบุญกุศลมันก็
นําไปเองแหละ นําไปบังเกิดที่มีความสุขความสบายตามกําลังของบุญที่ตนกระทําแตในโลกนี้.. มันเปน
อยางนั้น..เร่ืองมันนะ..  
               ดังน้ันทุกคนควรพากันตื่นตัว เม่ือบุคคลตื่นตัวไดละช่ัวออกไปจาก กาย วาจา ใจ ใหหมดทํา
คุณงามความดีเขาไปแลว ทีน้ีเม่ือหมดอายุสังขารลงไปแลว ก็บุญใหมที่ทําน่ีมันก็นําไปเกิดที่มีความสุข
ยิ่งกวานี้ ที่ไมมีโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย สงครามภัย อะไรนะมันไมมี อยางเชน สวรรค อยางนี้ไมมีนะ ไม
มีภัยเหลานี้เลย..น้ันแหละ มีแตมรณะภัย เม่ือบุญกุศลหมดลงหรือวาอายุในสวรรคชั้นนั้นหมดลง ดังน้ัน
มันก็ตองไดเคลื่อนไปจากท่ีน่ัน ดังน้ันมันหลีกไมพนอีกเหมือนกัน แตวาก็ยังดีกวาผูมีกรรมมีเวรอยูในโลก
อันนี้ เสวยแหงกรรมเวรที่ตนทํามานี้มันแสนทุกขแสนยากลําบากจริง ๆ นะ ควรพากันตื่นตัว มันก็ไมใช
อ่ืนไกลแหละโทษ ๕ ประการนะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางนั้นแหละที่บุคคลลวงเกินมาแตชาติ
กอนโนน เชน ฆาสัตว ทรมานสัตวใหเจ็บใหปวด ใหอดน้ํา อดอาหารอะไรตออะไร ทุบตีแขงหัก ขาหัก 
เสียองคอะไรหมูน้ี..กรรมที่ทรมานสัตวน่ันแหละ เทาที่พระพุทธเจาทรงนําแสดงมานะนํามาใหตกแตงให
คนเราเกิดมาในโลกอันน้ีมีอวัยวะรางกายไมสมบรูณอยางนี้ เอา..กรรมที่ไปลักไปลอชอโกงเอาสมบัติของ
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ผูอ่ืนมาเปนของตน มันก็ดลบันดาลใหเปนคนมีทรัพยสมบัติมาแลวก็ถูกโจรเขามาจี้มาปลนเอา หรือไม
เชนนั้นก็ถูกนักเลงดีมาหลอกลวงใหหลงกลเขา เสียเงินเสียทองเปนลาน ๆ หมูน้ี.. มีผัวมีเมียมาอยางน้ี 
ถาไปแตชาติกอนไดไปทําชูจากผัวจากเมียแลวก็ น่ันแหละกรรมนั่นแหละตามมา สนองเอา บางทีก็เมียก็
วิ่งไปตามชายชู บางทีผัวก็ไปติดหญิงอ่ืน ทิ้งใหเมียกับลูกนอยอยูบานโดยลําพัง อยูดวยความอดอยาก
ทุกขยาก น่ีแหละโทษแหงกาเมสุมิจฉาจาร อันนี้มันก็แนนอนแลว บางคนเกิดมามีลิ้นไกสั้น พูดรัว ๆ พูด
ไมรูเร่ือง อันน้ีก็เพราโทษมุสาวาท บุคคลบางคนชอบพูดเท็จ คือ พูดไมจริงน้ันแหละเพ่ือที่จะใหคนผูฟง
น้ันเขาใจผิดจากความเปนจริงไป บางที่ก็พูดหลอกลวงเอาเงินเอาทองเขาอะไรหมูน้ีแหละ.. หรือวาตนได
ทําอยางนั้นอยางนี้แลวตนไดทําผิดทําไมดีอยางนั้นอยางนี้ เวลาเขาจับได มาถามปฏิเสธไมไดเอา ไมได
ลัก หรือเจาของบานตามทันก็ปฏิเสธวาไมไดเอา แลวก็โกหกเอาดื้อ ๆ ไปอยางนั้น บางคนก็ไปเลนชูจาก
ผัว เม่ือผัวจับได ผัวไตถามก็ปฏิเสธวาไมไดเลน สาบถสาบานใหผัววาอยางโนนอยางนี้..หมูน้ี กรรมหมูน้ี
แหละมันตามคนเรานะอยางวา บางคนก็ด่ืมเหลา เมาสุรา กัญชา ยาฝน เฮโรอีน เขาไปแลว อันกรรมเวร
ดังกลาวมานี้ตองไปตกนรกกอนนะ เม่ือพนจากนรกแลวบาปกรรมยังไมหมดมันก็ตามสนองเอาอีกอยาง
น้ีนะ ไมใชวาทําบาปกรรมในชาติน้ีตายไปแลวมาเกิดเปนคนอีกมาเสวยบาปกรรมอันเปนคนนี้ทีเดียวเลย
ไมใชนะ เออ ตองไปนรกกอน พนจากนรกมาแลว ก็จึงมาเกิดเปนคนบาป กรรมไมหมดมันก็มาติดตาม
มาใหผลตออยางนี้นะ จนไดรับทุกขทรมาน แตตอนไปตกนรกนั่นเม่ือมาเกิดเปนคนแลวระลึกชาติหน
หลังไมไดเหมือนกับวาตนไมไดไปสูนรกเลย เหตุน้ันคนเราจึงไมเข็ดไมหลาบนั้นเองแหละ เร่ืองมันนะ ถา
ผูใดระลึกชาติหนหลังไดก็คงจะเข็ดหลาบไป มันรูเร่ือของตนวาไปทนทุกขทรมานอยูในนรกอยูในเปรต
อะไรหมูน้ีนะ.. นานแสนนานอะไรหมูน้ีก็เบื่อหนาย มันอาจจะเวนความชั่วเหลานี้ได แตคนสวนมากมัน
ระลึกชาติหนหลังไมได เหตุดังน้ันมันจึงไมเบื่อหนาย หากบางคนก็กรรมเวรมันหมดแลวแตชาติกอน ๆ 
โนน บุญนํามาตกแตงใหเกิดเปนคน มามีอวัยวะรางกายสมบูรณดี ก็เลยนึกวาตนนั้นไมมีบาปมีกรรม
อะไร นึกวาตนนั้นมีความสุขมาก โรคภัยไขเจ็บก็ไมเบียดเบียน เงินทองขาวของอะไรก็มีมาก เกียรติยศ
ชื่อเสียงก็โดงดัง มีคนนับหนาถือตาไดเปนใหญในเศรษฐกิจบาง ไดเปนใหญในการเมืองบาง อะไรตาง ๆ 
หมูน้ี ก็ลืมตัวเลยนึกวาตนไมไดไปตกนรกมาแตกอนระลึกไมได มันจึงไมเบื่อหนายตอความช่ัว บางคนมี
เงินมีทองเทาไหร แทนที่จะรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไมเลย..ไมรูน่ีมันเมา เมาในลาภในยศนะ มีเงินมีทอง 
เอา..ซ้ือนํ้าดื่มอันชั้นเยี่ยมมาดื่มกันเชน เบียร เนาะ..อะไรตออะไร เหลาราคาแพง ๆ เอามาด่ืมกันสนุก
สนาน น่ีแหละความไมเชื่อในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ความหลง ความเมา ความไมไดนึกถึงคํา
สอนของพระพุทธศาสนา แลวมันก็เปนไปตามอํานาจของกิเลส เลยไมกลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลย น่ีเปน
อยางนั้นแหละ คนเรานะ ผูใดตื่นตัวไดรูสึกตัวไดเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาวา เม่ือทําความชั่ว 
ดังกลาวมานั้นแลวหากไมละไมวางทําเร่ือยไปจนตลอดชีวิตลงไปแลวอยางน้ี ก็มีหวังไดไปตกนรกแน
นอนเลย แตถาผูใดทํามาครึ่ง ๆ กลาง ๆ แลวรูสึกตัวไดไมไดทําไปตลอดชีวิตไป อยางนี้แลวอธิษฐานใจ
ละเวนเสียแลวทําความดีใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยางนี้เม่ือทําบุญกุศลอบรมจิตใหสูงขึ้นไป  
               เปนอยางวานี้พระศาสดาก็ไมทรงสอนใหละบาปเลย พระองคพิจารณาเห็นแลวบาปที่เปนลหุ
กรรมเปนกรรมเบา บุคคลสามารถละได เหตุน้ันพระองคไดจึงสอนใหละ คําวาสอนใหละ หมายความวา 
มันไดทํามาแลว ไดทําบาปมาแลวแตกอนไมตื่นตัวไมรูตัว เม่ือไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวตื่นตัว
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ไดกลัวบาป บัดนี้แลวก็เพียรพยายามละไดอยู พระองคก็ไดตรัสไว เวนเสียแตอนันตริยกรรม กรรม ๕ 
อยางนั้น เชน ฆาพอ ฆาแม ฆาพระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังโปโลหิตใหหอขึ้นไป ทําสงฆให
แตกจากกัน เชนนี้นะ กรรม ๕ อยางนี้หลีกไมพนเลยผูน้ัน รูตัวแลวทําความดีอยางไรในชาติน้ีเทาใดก็พน
ไมไดเลย ตายแลวก็ไปสูอเวจีมหานรก เม่ือพนจากอเวจีมหานรกมาโนนแหละ ถึงจะมาเสวยผลบุญที่ตน
ทํา ใหเขาใจมันเปนอยางนี้ ดังน้ันนะทุกคนก็ใหพิจารณาดูใหมันเห็น เม่ือผูใดไดพิจารณาถึง พระพุทธเจา
ถึงพระคุณของพระองคความดีของพระองคที่กระทํามา พระองคจะไดเปนผูวิเศษไดอยางนั้นเพราะพระ
องคละบาปไมทําบาป ๕ ประการนี้ แลวแถมก็ยังรักษาอุโบสถศีลตอนเปนพระโพธิสัตว พระองคก็รักษา
ศีลอุโบสถ แมแตเปนสัตวเดรัจฉานพระองคก็รักษาศีลอุโบสถ ก็มีบางชาตินะเชนชาติที่เปนพญานาคชื่อ
วาภูริทัตตะ ชาติน้ันก็ไดเสด็จจากเมืองนาคขึ้นมาไดรักษาศีล ๘ อยูพ้ืนชมพูทวีปที่เปนที่อยูของมนุษยน้ี
แหละเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นบุญบารมีของพระองคจึงไดแกกลามาโดยลําดับในที่สุดก็เต็มได ถาหาก
วาพระองคไดทําแตบาป ๕ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางมาในทุกชาติทุกภพมาอยางนี้ไม
ไหว ก็ไมไดเปนพระพุทธเจาหรอก มีแตจะไปเสวยวิบากกรรมอยูในนรกอบายภูมิอยางวานั้นแหละ จะ
เอาโอกาสที่ไหนมาสรางบารมี เหตุที่น้ีก็เพราะพระองคพระองคละกรรมชั่ว ๕ ประการนั้นเสียแลว ดับ
ขันธบรรลัยไปก็ตองไปเกิดบนสวรรค บางชาติก็ไปเกิดนรกไปเกิดพรหมโลกชาติใดที่ออกบวชเปนฤาษี
บําเพ็ญกสิณฌานอยูในปา ไดบรรลุกสิณฌานหมดอายุสังขารก็ไปเกิดพรหมโลก แตดูเหมือนจะมีนอย
หรอกที่ไปเกิดพรหมโลกเพราะวาพระโพธิสัตวทั้งหลายนั้น ถาไปเกิดในพรหมโลกแลวอายุยืนยาวนาน
ไมไดสรางบารมี จึงใหไปเกิดสวรรคเปนสวนมากเลย ฉะน้ันหมดอายุบนสวรรคแลวก็ลงมาเกิดในโลกนี้ ก็
มาสรางบุญบารมีเพ่ิมเติมลงไปเรื่อย ๆ มันเปนอยางนั้นแหละ และตองนึกถึงพระพุทธเจาบอย ๆ ผูใดมัน
ไมนึกถึงประวัติความเปนมาของพระพุทธเจาแลว น่ีแหละเปนเหตุที่ไมใหเชื่อคําสอนของพระองค แม
ปฏิญาณตนเปนชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามาแตออนแตออกโนนก็ตามนะ อันนับถือศาสนาก็อีก
เร่ืองหน่ึง อันปฏิบัติตามคําสอนก็อีกเรื่องหนึ่ง นับถือเฉย ๆ เพียงแคกราบไหวเทานี้ อันนี้ก็ไดชื่อวานับ
ถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แตวาปองกันบาปกรรมไมไดนับถือแคน้ันนะ ตอเม่ือไดลงมือประพฤติ
ปฏิบัติตามเช่ือคําสอนของพระพุทธเจาวาพระองคตรัสวา สิ่งน้ีเปนบาป เราตองเชื่อวาเปนบาปจริง ๆ 
เลย แลวก็พิจารณาใหเห็นดวยปญญาของตัวเองดวย ไมใชเพียงแตเชื่อตามที่พระองคเจาไดแสดงตามที่
บัญญัติไวเทานั้น พิจารณาเห็นดวยปญญาของตนแลวก็ ออ..ยกตัวอยางเชนวา ทรงบัญญัติหามฆาสัตว
ตัดชีวิตอยางนี้นะ เม่ือพิจารณาโดยเหตุผลแลวก็วาสัตวทั้งหลายเกิดมาก็ยอมรักชีวิตของตนไมอยากให
ใครมาเบียดเบียนทําลายใหมันตายไปเองหมด หมดอายุก็ตายไปเอง ก็เปนอยางนี้หมดทุกประเภทเลย 
สัตวที่เกิดมาในโลกนี้ ทั้งมนุษยก็ดี ทั้งสัตวเดรัจฉานก็ดี เปนอยางนี้ รักชีวิตของตัวเองหมดเลย เม่ือเปน
เชนนี้แลว หากวามนุษยผูใดผูหน่ึงไปจับสัตวมาจะฆามัน มันก็กลัวตาย แตมันพูดไมได สัตวทั้งหลายนะ 
มีแตมันด้ิน การที่มันด้ินน่ันแหละเรียกวามันกลัวตายนะ มันไมอยากตาย แตมนุษยมันไมมีความเมตตา
กรุณาเลย นึกอยากจะกินเนื้อของมันเทานั้นเอง..เชนนี้แหละ แลวบัดนี้เม่ือเวลาหากวาคนอ่ืนจะมาทุบ
มาตีตนละ ตนก็ยังกลัวตายเหมือนกันนี้ ตนก็ยังปองกันตนเต็มที่เลย ถาหลีกหนีไมพนแลวแลวจึงยอม
ตาย ถาหากวาบุคคลนั้นมานึกถึงสัตวอ่ืนแลวก็มาเทียบกับตัวเองไดอยางนี้แลว เปนอันไมฆาสัตวแน
นอนเลย มันเปนอยางนั้น โดยเหตุผลแลวเปนอยางนี้แหละ แตคนเรามันไมไดพิจารณาเทียบเขากับเรา
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ใสกัน มีแตอาศัยแตความอยาก อาศัยแตอวิชชา ความไมรูเหตุรูผลในพุทธบัญญัติตาง ๆ เหลานั้น ไมได
สนใจเลย เหตุดังน้ันมันจึงลวงศีลน้ันไปได เม่ือลวงศีลไปไดแลวบาปกรรมที่ทํานั้นไมใชมันใหผลปุบปป
ทันทีเลย มันไมใหผลมากอน มันใหสบายสบายไปอยางนั้นแหละ เพราะวาบุญเกาที่ทํามาแตกอนนั้นยัง
ใหผลอยู บาปกรรมที่ทํามันจึงใหผลไมได แตเม่ือเวลาบุญเกาที่ทํามาแตกอนนั้นมันหมดลงเมื่อใดแลว ก็
บาปที่ทํานี้มันก็ไดโอกาสแลว พระพุทธเจาจึงตรัสวาบาปกรรมอันนี้นะมันจะไปใหผลเวลาจวนจะตาย 
เม่ือบุญเกามันหมดลงไป บาปกรรมอันนี้มันก็ฉุดฆาดวงจิตน้ีไปเกิดเปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง เปน
อสุรกายบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง ตามบาปตามที่ทํานั้นมากหรือนอย หนักหรือเบา ก็เปนอยางนี้แหละ
ที่พระพุทธเจาตรัสรูแจงแทงตลอดมา  
               ดังน้ัน เราผูเปนชาวพุทธน่ี ควรที่จะเช่ือพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาแท ๆ ไมควรจะไป
เชื่อตัณหาความอยากอันมีอวิชชาเปนเพ่ือน ชักจูงใหไปทําบาปทํากรรมทําเวรใสตัวเอง แลวตายแลวไป
ไดรับทุกขทนทรมานอยูในโลกหนาตอไป ไออยางนี้น่ีมันก็ไดชื่อวาเปนผูทํารายตัวเอง ไมปรารถนาดีตอ
ตัวเอง ไมรักตัวเอง ไมตองการอยากจะยกยอตัวเองใหพนจากทุกขตาง ๆ เหลาน้ี นาเสียดายจริง ๆ นะ
การเกิดมาเปนมนุษยแลวนะ ควรพากันพิจารณาตริตรองใหดี มันบุญกุศลมีมันจึงไดเกิดมาเปนมนุษย 
ขอใหคิดอยางนี้ เม่ือบุญมาตกแตงรางกายนี้ใหแลวเราตองใชกายวาจาอันนี้ บําเพ็ญบุญกุศลคุณงาม
ความดีใหเปนประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน เชนนี้มันจึงคอยเรียกวาถูกตอง จึงคอยเหมาะสมความเกิด
มาเปนมนุษยสมกับวาผูมีบุญ ถาเราอาศัยบุญเกาแลวสรางบุญใหมเพ่ิมเติมเขาอยางนี้นะ เหมือนอยาง
บุคคลผูมีทุนมีรอนกอนหนึ่งแลว น้ีก็ลงทุนคาทําการคาขายนํากําไรมาเพิ่มของเกาใหมากขึ้นโดยลําดับ ผู
มีปญญาทําการคาไป ไปแลวก็ไดกําไรเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ในที่สุดก็ไดเปนเศรษฐีได อันนี้ฉันใดก็อยางนั้น
แหละ ผูมีบุญมีกุศลเปนทุนรอนมาแตชาติกอนแลวมาตกแตงอัตภาพรางกายนี้ใหแลว หากรูจักใชกาย
วาจาทํากุศลคุณงามความดี รูจักละเวนจากกรรมอันชั่วดังกลาวมาน้ันได ชีวิตของผูน้ันก็ไดชื่อวาไมเปน
หมัน เกิดมาแตละชาติก็ไดโอกาสสั่งสมบุญบารมีใหเต็มความสามารถเลยทีเดียวนะ เพราะมันไมมีบาป
มาสกัดกั้นทางเดินแหงชีวิต ผูน้ันก็ดําเนินไปตามทางที่ไมเปนบาปเปนโทษ เดินตามทางแหงความสุข
ความเจริญ อาศัยบุญเกานั้นนะหนุนสงขอใหเขาใจ อันบุญน้ีจึงชื่อวาเปนมิตรเปนสหายอันสนิทสนมใกล
ชิดจริง ๆ เลย ใกลชิดกวามิตร กวาญาติ กวาสหายภายนอกเปนไหน ๆ เพราะวามิตรสหายภายนอกนั้น
นะไมใชวาจะไดคบกันอยูตลอดเวลา นาน ๆ จึงไดพบกันครั้งหน่ึง นาน ๆ จึงไดชวยเหลือกันครั้งหน่ึง 
บุญกุศลที่บุคคลกระทําใหเกิดใหมีในจิตใจของตัวเองชาติกอนแลว พอเกิดมาชาติน้ี บุญกุศลน้ันก็มา
เตือนจิตใหถึงนึกตัวเองได เชนวาแตชาติกอนบุคคลไดยินไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาวา คนเราเกิดมา
แลวก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ผูใดทํากรรมอันใดก็ยอมไดรับผล
แหงกรรมอันน้ัน จําแลวเอาไปคิดไปกรองจนละความชั่วไดทําความดีใหเกิดมีในตน เม่ือตายจากชาติน้ัน
แลวหากวาไดโอกาสมาเปนคนอีก น้ีแหละบุญกุศลอันนั้นนะเปนอุปนิสัยปจจัยติดตามมาตักเตือนจิตใจให
ระลึกถึงความแก ความเจ็บ ความตายได ระลึกถึงความพลัดพรากจากกันได ระลึกถึงบุญและบาป ผูใด
ทําบุญยอมอํานวยผลใหเปนสุขจริง ผูใดทําบาปยอมอํานวยผลใหเปนทุกขจริง บุญเกานั้นมาเตือนใจให
เกิดความเชื่ออยางนี้ เร่ืองมันนะ  

http://www.geocities.com/worralapo ๒๑



  
ฉลอง ๙๑ ป พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)                                                                                                    

               บุคคลที่ไมไดสดับตรับฟงคําสอนของพระพุทธเจามาแตกอน ไมสนใจในบาปบุญคุณโทษ
ตามคําสอนของพระพุทธเจานี้ แมไดสนใจทําบุญทําทานมาตามประเพณีเทานั้นเองนะ ที่จะนอมเขาคํา
สอนพระองคพิจารณาใหเห็นบาปเห็นบุญจริง ๆ ไมมีอยางนี้นะ ผูเชนนั้นเกิดมาในชาติน้ีมันก็ไมสนใจใน
เร่ืองบาปบุญคุณโทษอะไร ไมสนใจที่จะฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา อันสมกับที่วาผูใดทํากรรมอัน
ใดก็ยอมไดรับผลแหงกรรมอันนั้นนะ มันเปนความจริงแท ๆ แลว ผูไดสนใจในศีลธรรมมาแตชาติกอน 
มันเปนอุปนิสัยปจจัยติดตามมา พอมาชาติน้ีเม่ือไดมาเกิดเปนมนุษยไดพบพระพุทธศาสนา ไดฟงคํา
สอนของพระพุทธเจาก็ตื่นตัวไดบุญเกามาสมทบดวย ทั้งบุญใหมท่ีทําในปจจุบันมาสมทบเขาไปอีก ก็ทํา
ใหมีศรัทธาแรงกลาขึ้นในอันที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป น้ีมันมีเหตุปจจัย
อยางนี้..คนเรานะ..ฉะน้ันทุกคนอยาไปลืมบุญเกาของตัวเอง อยางผูที่ไดบวชในพุทธศาสนาอยางนี้ก็
เหมือนกันนะ แตชาติกอนตนเองคงไดยินดีในการบวช ถาไมไดบวชก็ดี ก็ไดเปนเจาภาพบวชลูก บวช
หลาน บวชญาติมิตรผูมีศรัทธาทั้งหลาย น่ันความยินดีในการบวชอยางนี้มันก็เปนนิสัยปจจัยติดตามมา 
เม่ือมาพบพระพุทธศาสนาในชาติน้ีก็ยินดีในการบวช ผูไมไดยินดีในการบวชเรียนในพระพุทธศาสนามา
แตกอน ไมไดเปนเจาภาพในการบวชนาค บวชอะไรเลยอยางนี้ ตัวเองก็ไมไดบวช เพียงแตยินดีในการ
ทําบุญทําทานไปกับเพ่ือนธรรมดาเฉย ๆ พูดเชนนั้นแลวถึงเกิดมาในชาติน้ีก็ไมมีจิตยินดีจะบวชเรียนน้ี
เลย ไมมีความสามารถแลว เปนอยางนี้แหละ เหตุปจจัยของชีวิต พิจารณาใหเขาใจ เม่ือผูใดไดพิจารณา
ใหเขาใจอยางนี้แลว มันก็สามารถละบาปบําเพ็ญบุญไดดังกลาวมานั้นแหละ ชําระกายวาจาใจของตนให
สะอาดปราศจากบาปอกุศลตางๆ เม่ือกายวาจาใจปราศจากบาปอกุศลตาง ๆ แลว บุญกุศลอันนี้ยิ่งดล
บันดาลใหชอบบุญชอบกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไมมีถอยหลัง บุญกุศลอันนี้มันก็ดลบันดาลใหเบื่อหนายในความ
เกิด ความแก ความเจ็บ ความตายอันน้ี ใหเบื่อหนายในบาปกรรมความชั่วทั้งหลาย เห็นเขาทําความชั่ว
ทั้งหลายก็ไมพอใจ ไมชอบเลย น่ีบุญกุศลมันดลบันดาลมันเปนอยางนั้น เห็นเขาทํากุศลคุณงามความดี
ชอบใจปรารถนาที่จะทําบัดนี้ น่ันแหละ พระพุทธเจาจึงตรัสวาบุคคลคบคนเชนใดก็เปนเชนคนนั้น ตั้งแต
กอนเคยคบนักปราชญบัณฑิตมา เคยไดทําบุญกุศลคุณงามความดีกับนักปราชญ นักปราชญทานก็ชักจูง
แนะนําอยางนี้ มันก็เปนอุปนิสัยปจจัยติดมา บุญกุศลก็สงใหมาเกิดเปนมนุษย เกิดมาแลวก็ใหไปบันดาล
ใหไปพบนักปราชญบัณฑิต ใหยินดีเหลื่อมใสในนักปราชญบัณฑิตน้ัน เบื่อหนายตอคนพาล บัดนี้ น่ีแหละ
อนุภาพของบุญกุศลขอใหเขาใจกัน ไมใชวาไมมีเหตุผลนะการทําบุญทํากุศลมีเหตุผลดังกลาวมาน้ี ถาจะ
พรรณนาไปมันก็มากมายคุณคาแหงบุญแหงกุศลความดีน้ีแหละ  
               ดังน้ัน ก็ขอใหพาเขาใจไววา บุคคลจะพันทุกขไปไดในขั้นใด ๆ ก็อาศัยบุญกุศลนี้ทั้งน้ันเลย 
จะถึงปรินิพานก็เพราะทําบุญกุศลใหเต็มบริบูรณ เม่ือสั่งสมบุญกุศลใหเต็มบริบูรณแลว สวนมากก็บุญ
กุศลดลบันดาลใหออกบวชในตําราทานกลาวไว ดังพระสาวกของพระพุทธเจา ในครั้งพุทธกาลทานผูมี
บารมีอันแกกลาเต็มมาแลว พอไดฟงธรรมคําสอนของพระพุทธองคจบลงเทาน้ันแหละ บางทานก็สําเร็จ
อรหันตเลยแตยังไมไดบวช แตบางทานบางเหลาก็ยังไมสําเร็จแตมีศรัทธาบวชอยางแรงกลาอยางนี้แหละ 
ก็ขอบวชกับพระศาสดาเลย เหมือนอยางพระรัฐบาล ชื่อรัฐบาลนะเปนลูกเศรษฐีพอไดฟงคําสอนของพระ
พุทธเจาแลว พระองคก็ตรัสวาการที่บุคคลจะพนทุกขไปไดน้ันก็ตองอาศัยการบวชจะพนทุกขไปโดยจริง
จังแลว อยางนี้ ผูครองเรือนนี้ยอมมีจิตหวงใยอาลัย กิจการงานตาง ๆ ไมมีโอกาสที่จะชําระจิตใจให
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บริสุทธิ์จากกิเลสได ทานไดฟงอยางนี้แลวทานก็ โอ.. เปนความจริงเลยมีทรัพยสมบัติมากเทาไดก็ยิ่งเปน
ทุกขหลายเทานั้น ตายแลวก็เอาติดตัวไปไมไดเลย อยางนี้ เอา..อยาเลยเราจะขอบวชกับพระศาสดาซะ
เลย ขอบวชกับพระองค พระองคก็รับสั่งใหไปลาบิดามารดาซะกอน ทานก็ไปลาบิดามารดา บิดามารดา
ไมอนุญาตทีแรก เม่ือไมอนุญาตทานก็อดขาวไมยอมทานขาวเลย ถาไมอนุญาตก็ใหตายไปเลย โนนเลย
ทานผูมีบุญบารมีแกกลาก็ใจเด็ดใจเดี่ยว พอแมกลัวลูกจะตายก็เลยตองอนุญาตใหไปบวชได ทานก็รับ
ประทานอาหารมีกําลังดีแลวก็หาเครื่องบริขาร เสร็จแลวก็ไปบวชกับพระศาสดา พระองคก็บวชให บวช
ใหแลว ทานก็บําเพ็ญเพียรไปไมนานก็ไดสําเร็จอรหันต และก็ไดสําเร็จอรหันตก็ไดมาโปรดมารดาบิดา 
ใหมีศรัทธาเล่ือมใสในพุทธศาสนาทั้งอดีตภรรยาดวยหมูน้ี อันนี้ประวัติของพระรัฐบาลก็พอเอาเปนตัว
อยางไดสําหรับคนมั่งมีศรีสุขมีเงินมีทองมากๆ ผูมีบุญบารมีแกกลามันก็สมควรจะพิจารณาใหรูใหเห็น
ตามความเปนจริงอยางที่วานี้แหละ แลวก็ควรจะถอนตัวออกไปแสวงหา นิรามิตรสุข สุขที่ไมตองอิง
อาศัยอามิสคือสิ่งของ อันนี้เปนสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริง ๆ ไมอิงไมอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตาง ๆ และอาศัยความบริสุทธิ์เทานั้นเอง การชําระอาสวะกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตดวงนี้ จิตดวงนี้ก็พึง
ตนเองได หมายความวาอยางนั้น ไมไปพึงรูป รางกายที่เคยเกิด เคยแกเจ็บตายมาแตกอนไมเอาแลว มัน
ไมเที่ยงไมยั่งยืนอะไรเลยรูปกายธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เงินทองขาวของอะไรตออะไร ลวนแตเปนของให
มีความสุขช่ัวคราวเทานั้น ไมไดอํานวยความสุขใหยั่งยืนอะไรเลย ใหพิจารณาเห็นอันนี้คนมีบุญมากแลว
ตองการความสุขอันเปนแกนสาร เหจุน้ันจึงไดลามารดาบิดาออกบวช พวกเราไดชื่อวามีบุญที่ไดมาบวช
ในพุทธศาสนานี้ ดังน้ัน บุญอันน้ีมันก็ยังเปนโลกียอยู หากวาเราไมพยายามสั่งสมบุญน้ันใหมากขึ้นไป
กวานี้มันจะสูอํานาจกิเลสไมได ผูบวชเขามาแลวสึกออกไปก็เพราะมันสูอํานาจกิเลสไมไดน้ันเอง เรื่องมัน
นะ  
               ดังน้ันควรพากันบําเพ็ญสมาธิปญญาใหเจริญแกกลาขึ้น สํารวมในศีลใหบริสุทธิ์เขาไป ไมทอ
ไมถอยแลวบุญกุศลมากขึ้นโดยลําดับ เม่ือบุญกุศลมากขึ้นแลวมันก็สูอํานาจกิเลสไดบัดน้ี กิเลสก็ครอบงํา
จิตไมไดมันเปนอยางนั้น ถาเปนคฤหัสถ บําเพ็ญบุญกุศลมาก ๆ เขาไปแลว มันก็เปนเหตุใหเบื่อหนายใน
บาปในโทษไมทําบาปแลว ไมทําบาปเพราะปากเพราะทองไมทําบาปเพราะลาภยศสรรเสริญเยินยอตาง 
ๆ ไมเอา จะพยายามชําระตนใหบริสุทธิ์จากบาปจากโทษใหได แลวตนจะไดประสบความสุขอันเปนแกน
สารที่ทานเรียกวานิรามิตรสุขคือสุขปราศจากเหยื่อลอใหติดอยูในทุกขดังแสดงมา  
 

ถอดเทปโดย 
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จิตเปนแกนของชีวิต 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

 
 

              สุดทายก็มาอยูที่ภาวนา เพราะการภาวนานี้มันเปนการฝกจิต จิตที่กวัดแกวงเลื่อนลอย ทําให
สงบลงตั้งม่ันลงไป จิตดวงเดียวเทานี้แหละเปนแกนของชีวิต เม่ือเราฝกตนเองใหตั้งม่ันอยูในกุศลธรรม
ได ก็ยอมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได ความช่ัวกิเลสทั้งหลายก็ไมมาครอบงําจิตใจ ตั้งแตเราเทียวเกิด
เทียวตายมาในสงสาร น่ีสวนมากก็ไมไดฝกฝนอบรมตน เกิดมาชาติใดก็อยูไปตามยถากรรม หากินไป 
อยูไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแลวก็ตายไป ตายไปแลวก็ไปหาที่เกิดใหม เปนอยูอยางนี้
แหละ พระพุทธเจายังตรัสวา วัฏฏะโตโลโก โลกมันหมุน โลกคือหมูมนุษย ยอมหมุนไปตามกรรม สุด
แลวแตทํากรรมอันใดไว กรรมอันน้ันมันก็พาหมุนไป เกิด แก เจ็บ ตาย ถาทํากรรมดี กรรมดีก็พาหมุนไป
ทางดี ทํากรรมชั่ว กรรมชั่วมันก็หมุนไปพาไปทางชั่ว ชีวิตของมนุษยและสัตวทั้งหลายน่ี มันยอมหมุน
เปนวงกลมอยูอยางนี้ หาทางออกจากทุกขไมได เพราะเม่ือยังไมไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาตราบใด
แลว ไมรูจากทางออกจากทุกขเลย สัตวทั้งหลายจึงงวนอยูแตในโลกอันน้ี ก็ถึงมีศาสนามีพระพุทธเจามา
บังเกิดปานนี้ ทรงแสดงธรรมไว แตคนก็ยังไมสนใจ คลาย ๆ ก็วาเห็นเปนของไมสําคัญ ไมดีอะไร เงิน
โนนดีกวา ด้ินหาแสวงหาแตเงินทองขาวของกัน ก็สําคัญวาเม่ือมีเงินแลวก็มีความสุข มนุษยสวนมากมัน
ด้ินแสวงหาแตความสุขในปจจุบันนี้เทานั้นเอง ไมคิดถึงอนาคตเบื้องหนา ที่ตนจะพึ่งเลื่อนลอยไปหาที่
เกิดอยูรํ่าไป ไมคํานึงถึงทางที่ไปสูอนาคตเบื้องหนายังไกลแสนไกล แตสวนที่ลวงมาแลวมันก็หมดมาแลว 
ไมคิดที่จะสรางยานพาหนะนําตนใหไปท่ีสุขสบาย ก็แตตนไดมีความสุขอยูในปจจุบันนี้ก็พอใจแลว  
              ดังน้ันคนเรามันจึงยากจนขนแคนเกิดมา คนจนหลาย ๆ ในโลกเหลานี้ เน่ืองจากมันเกียจ
ครานทําความดี ในการฝกกาย วาจา จิต ใหตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา เม่ือไปสั่งสมกรรมชั่ว คือสั่ง
สมกิเลสตาง ๆ แลว กิเลสเหลาน้ันมันก็พาจิตน้ีไป เลื่อนลอยไป หาที่เกิดแตที่อยากลําบาก ถาบาปไม
มาก ก็พาเกิดเปนสัตวสิ่งเดรัจฉาน ไดรับทุกขทนทรมานเปนสัตวเดรัจฉาน มนุษยก็จะเบียดเบียนไปฆา 
ชําแหละเอาเนื้อมาขายเลี้ยงชีวิต น่ีแหละชีวิตของสัตวโลก ผูที่ไมรูหนทางออกจากทุกข มันก็วนมาหา
ทุกขอยูรํ่าไป เปนอยางนั้น ทางออกจากทุกขที่พระพุทธเจาแนะนําสั่งสอนไว การใหทานก็เปนการออก
จากความโลภความตระหนี่หวงแหน เพราะความโลภความตระหนี่เปนเหตุใหทําบาปแลวมันจะไปสูทุกข 
ถาผูใดใหทานอยู ไอความโลภอยากไดสมบัติของคนอื่นมาเปนของตนมันก็ไมมี ตนหาไดเทาไรก็บริโภค
ใชสอยเทานั้น เชนนี้ก็ไมไดทําบาป น่ีแหละทานจึงวา การทําบุญใหทานเปนทางออกจากทุกขสายหนึ่ง 
การรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ อันนี้ก็ยิ่งเปนหนทางออกจากทุกขสูงข้ึนไปกวาทานนั้นอีก เพราะวาศีลน้ีปองกัน
บาป ปองกันไมใหคนทําบาปดวยกาย วาจา ใจ เม่ือผูใดม่ันในศีล เชื่อม่ันในศีลวาจะพาตนใหพนทุกข พน
จากนรกอบายภูมิ อยางนี้แลวก็คนผูน้ันก็ไมไดทําบาป เม่ือไมทําบาปแลว บาปก็ไมนําไปสูทุกข เม่ือละ
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โลกนี้ไป ก็ไปบันเทิงในสวรรคเทานั้นแหละก็พูดกันมาบอย ๆ เรื่องหมูน้ีแหละ และตายจากมนุษยน่ีไป
เกิดสวรรค มันก็พนทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขของมนุษยน้ีก็ไมใชยอย ทุกขเพราะเสวยวิบากกรรมที่ตนทํามา
แตกอนก็พอแรง ทุกขเพราะความแก ความเจ็บ ความปวยไข ความแสวงหาทรัพยสินเงินทองขาวของ 
มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ ก็เปนทุกขไมใชนอย  
              เม่ือบุคคลมีศีลแลวไมทําบาปแลว หาเลี้ยงชีพแตโดยทางที่สุจริตเชนน้ันแลว ตายแลวมันก็ไป
สวรรคเทานั้นละมันไมมีบาป ไมมีบาปนําไปสูทุกขแลว แตการรักษาศีลการไมเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว
อ่ืนเปนบุญกุศล แตคนไมรูจักบุญนะ นึกวารักษาเฉย ๆ รักษาศีล นึกวาไมเปนบุญกุศล ก็เม่ือละบาปไป
แลวบุญมันก็ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดาเปนอยางงั้น ผูใดไหวพระภาวนาไมทอไมถอยฝกฝนจิตของตนให
สงบบรรเทาเสียซ่ึงความโลภ โกรธ หลง เสียได รูสึกตัวไดวาดวงจิตน้ีมาอาศัยอยูในรางกายอันน้ีเปนของ
ไมเที่ยงมันจึงไดรับทุกข จึงไดเสวยทุกขทรมานอยูอยางนี้แหละ หนอยหนึ่งก็เจ็บโนน ปวดนี่สารพัด แต
คนเราเกิดมาแลวมีโรคภัยเบียดเบียน อยากไปเห็นคนเจ็บคนปวยตองไปที่โรงพยาบาล สารพัดจะคน
ปวย ไปแสดงบัตรนี้ตองเขาคิวกันยาวเหยียดเลยโรงพยาบาลใหญ ๆ บางคนไปคอยอยูตั้งครึ่งวันจึงได
ตรวจตราก็มี ครึ่งวันจึงไดตรวจโรค เพราะคนปวยมีมาก แตมนุษยนะหากไมเบื่อไมหนายความเจ็บปวย
ไขตาง ๆ หมูน้ี เจ็บก็เจ็บอยูรองครวญคราง ก็รองอยูอยางนั้นละ แตไมมีอุบายความคิดนึกในใจวาทํา
อยางไรหนอเราจึงจะพนจากทุกขเหลาน้ีไป ไมคิดเลย เพราะฉะนั้นมันจึงออกจากทุกขไมไดน่ันแหละ ถา
ผูใดเจ็บปวดไมสบายอยางไงแลว มากําหนดพิจารณา เออ..ก็เพราะเหตุวาจิตน่ีมาถือม่ันในขันธ ๕ อันนี้
วา เปนตัว เปนตน เปนเรา เปนเขา ไมแตวาชาติน้ี ชาติหลัง ๆ ลวงมาแลวนับชาติไมถวน มันก็มาถือเอา 
ขันธ ๕ เปนที่พ่ึง ที่อาศัย สําคัญวาเปนของตัว ของตน บัดนี้ขันธ ๕ ไมเที่ยงก็วิบัติแปรปรวนไป จิตท่ี
อาศัยอยูในขันธ ๕ น้ีก็เปนทุกขทนทรมาน แตมันก็ไมใชวาเปนทุกขอยูตลอดเวลา น่ีแหละที่คนจะหลงติด
อยูในโลกอันนี้แหละ เม่ือโรคภัยหายไปแลวรางกายก็สมบูรณดีขึ้นมาก็นึกวาตนสบายแลว ก็ยิ่งเพริด
เพลินยิ่งมัวเมานี่ แตมันก็หาไดหายไปเด็ดขาดแลว ๆ ไปเลยไมตกไป หายไปชั่วคราวชั่วระยะหน่ึง ไป ๆ 
เด๋ียวมันก็เกิดขึ้นมาอีก ก็ไดรับทุกขเวทนาอยูอยางนั้นแหละ คนเราถาไมเจ็บไมปวยมันก็ไมตาย กอนจะ
ตายมันตองเจ็บปวยซะกอน รางกายมันจะทรุดโทรมลงไปเยียวยารักษาอยางไรก็ไมหาย เม่ือเวลาจวนจะ
ตายแลวมานึกถึงพุทโธแลว มานึกไมได เพราะทุกขเวทนามันครอบงําจิตใจพอแรง นึกไมออกซ้ําเปนไร 
เวนเสียผูที่ไดภาวนาอยูแตยังมีชีวิตดีอยู ภาวนาพุทโธจนติดนิสัย จนใจเขมแข็งตั้งม่ันอยูดวยดี ถาทําได
อยางนี้เวลามีชีวิตอยูดี ๆ เม่ือเวลาโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนเจ็บปวยลงจะตาย มันก็ระลึกได เพราะใจที่
ฝกแตยังดี ๆ อยูอยางนี้มันเขมแข็ง มันตั้งม่ันทั้งพิจารณาเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ น้ีมันไมพนจาก ความ
แก ความเจ็บ ความตาย มันมีอยูอยางนี้เปนธรรมดา ภาวนาพุทโธแลวก็พิจารณาถึงความจริงของราง
กายอันนี้ ทุกวันทุกคืนไป มันก็เห็นแจงดวยญาณอันเกิดจากสมาธินัยเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ อันนี้ไมมี
สาระแกนสารอะไรเลย ไอที่ไดอาศัยมันอยูน่ีมันยังไมแตกไมดับ เพราะอาศัยบุญกุศลที่ทํามาแตชาติกอน
มาหลอเลี้ยงไวสมประกอบกันกับอาหารในปจจุบัน หลอเลี้ยงไวถาจะอาศัยแตอาหารอยางเดียวไมได
อาศัยบุญกุศลแตชาติกอนน้ันมันอยูไมได ถามันอยูไดมันก็ไมเจ็บ ไมไข ไมตาย คนเราอาหารมีกินอยู
ตลอดไป นึกใหดีพิจารณาใหเห็น เหตุที่มันยังอยูไดก็เพราะอาศัยบุญเกามาหลอเลี้ยงไวกับอาหารการ
บริโภคปจจุบันน้ี สมทบกันเขาไปอีก ถาบุญเกาหมดลงแลวอาหารก็ดิบรับประทานไมได แมแตนํ้ายัง
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กลืนไมลง เอามาพอ ไดเอาสําลีชุบนํ้าหยอดใสปากให เพ่ือใหนํ้ามันไปทําใหชุบคอหายใจสะดวกสัก
หนอย มันเปนอยางนั้น เวลาคนเราใกลจะตาย  
              ดังน้ันอยาพากันไปน่ิงนอนใจ แนนอนเราทุกคน เรียกวาถูกคนดีๆ ยังไมตาย เอาสําลีจุมนํ้า
แลวก็หยอดใสปากให แนนอนแหละถึงวาระนั้นมาแลว นอนทอดหายใจแขมวๆ อยู บางคนก็หายใจปลา 
ปลาที่เอาขึ้นมาบนบกหายใจงาบๆๆ มันไมไดมีนํ้าแลวมันอยูไมไดปลา เม่ือหน่ึงก็หมดลมหายใจเงียบไป 
คนเรามันก็ไมผิดอะไรจากสัตวเทาไรนักเวลาจวนจะตาย ดังน้ันเราตองเตรียมตัวไวภาวนาไวเสมอๆ ใช
ปญญาพิจารณาวาคําวา ตายๆ น้ี อะไรมันตาย เม่ือใจตั้งม่ันแลวมันก็รูได วาไอธาตุทั้ง ๔ มันไม
ปรองดองสามัคคีกัน บางทีธาตุไฟตองออนลง บางทีธาตุลมก็ออนลง เม่ือธาตุเหลานี้มันออนแอลงไปแลว
มันก็ไมมีกําลัง รับประทานอาหารอะไรไมได ไอคนเราที่จะรับประทานอาหารอยูน่ีไดเพราะธาตุไฟมันแรง 
มันทําใหอยากอาหาร ธาตุไฟน้ีนะ ธาตุลมมันมีมันชวยกลืนอาหารลงไปในทองในใสก็เพราะธาตุลมนี้
แหละคนเราเมื่อลมมันออนลงไปแลวก็เลยไมมีกําลังแมแตกลืนขาวนี้ก็ไมลง กลืนน้ําก็แทบไมลงเลย ให
พิจารณาใหถึงลักษณะแหงความตาย มันมีอาการอยางไร เม่ือเราพิจารณาดูไปบอยๆ ก็เกิดญาณความรู
แจงขึ้นมา โอ…ความตายมันเปนอยางนี้ๆ หนอ ลงความแลวไมใชเราตาย บัดน้ี เราไมไดอยูในขันธ ๕ 
น้ัน ขันธ ๕ ไมไดมีอยูในเรา หมายความวาจิตไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชจิต ขันธ ๕ น่ีเม่ือจิตถอดออกไป
แลวมันก็นอนทอดอยูบนพ้ืนเอาไฟเผาก็เหลือแตเถากับกระดูกเทาน้ันเอง จิตน่ีก็มีบุญและบาปนําไป อือ
…ไมใชอยูกับกระดูกนั้นหามิได แตความเห็นของแขกอินเดีย เขาเห็นวาคนตายลงไปแลว จิตวิญญาณ
มันผูกพันอยูกับรูปกับราง อันนี้ไมไปไหน เอาไปเผาไฟแลวเหลือแตกระดูก เอากระดูกมาบดใสครกให
ละเอียดแลวเอาใสขันไปโปรยลงน้ําโนน ใหปลากินใหมันหายไปเลย จิตมันจะไดไมมาหวงอยูกับกระดูกนี้ 
ไอความเห็นของแขกอินเดีย มันปราศจากเหตุผล น่ันแหละ มันจึงมีลัทธิขึ้นมา ๑๐๘  
              จิตน้ีเม่ือมันออกจากรางนี้แลวหากวาจิตผูใดเวลาจะตายมีความหวงใยอะไรอยูกับลูกกับราง
กับบานกับชองกับทรัพยสมบัติ จริงอยูอันนี้ เม่ือจิตน้ีออกจากรางแลวไปไหนไมได ก็ตองวนเวียนอยูกับ
สิ่งที่ตนของใจ อาลัย หวงแหนนั่นแหละ ไมใชไปอยูกับกระดูกนั้นหรอก ไปอยูกับที่จิตตรงมันหวงตรง
ไหนมันก็ไปของอยูตรงนั้น อยางที่ในนิทานทานกลาวไว คนโบราณเอาเงินไปฝงไวในดิน ตายแลวก็เกิด
เปนงูเฝาไหเงินอยูน้ัน เปนอยางงี้แหละ เพราะดูเฉย ๆ เอาเงินนั้นไปใชจายอะไรก็ไมได เฝาอยูเพราะจิต
มันหวงแหน น่ันแหละคนที่ไมไดภาวนา ไมไดมองเห็นความจริงของทรัพยสมบัติก็เพราะวาธาตุทั้งหลาย 
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะไมเคยคิด เคยพิจารณาสักทีเลย เวลาใดก็วาแตของกู ของเรา ของกูอยู
อยางนั้นเม่ือตายลงมันจึงหนีจากสมบัติเหลานั้นไมไดเลยไดทนทุกขทรมาน กลัวคนจะมาพบมาเอาไป 
อยูอยางนั้นแหละ น้ีแหละการภาวนามันมีประโยชน มีประโยชนจริง ๆ เม่ือฝกจิตน้ีใหตั้งม่ันลงไปแลว ตั้ง
ม่ันอยูภายใจแลวมันก็ผองใส เม่ือนึกถึงรางกายสวนไหนมันก็เห็นรางกายสวนนั้น นึกถึงความไมเที่ยงมา 
มันก็ปรากฏวารางกายนี้แตกสลายลงไป แสดงภาพใหเห็นวาไมเท่ียงอยางนี้แหละ แตที่จริงมันก็ไมแตก
จริง ๆ หรอกเพียงแตมันแสดงภาพใหรูเทานั้นแหละ มันเปนสัปวธาตุมันก็แสดงธาตุเม่ือตายแลว เอาไฟ
เผาแลวมันก็ลงเปนธาตุดิน กระดูกก็ธาตุดินนั้นหละ เถาตาง ๆ มันก็ธาตุดิน มันก็เปนอยางนั้นแหละ ใช
ปญญาญาณหยั่งรูพิจารณามันใหถึงความจริง อยางวานี้แหละมันก็หายหวงบัดนี้แหละ หายหวงคําวา
เปนตัวเปนตนนะไมหวงแลว ทําจิตใหเปนอุเบกขาในปจจุบันนี้ เม่ือยังไมตายก็ จิตก็ยังเปนอุเบกขาอยู 
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ไมไดยินดียินรายกับรางกายอันนี้ เพราะเห็นวาไมใชของเราจริงจัง ของมันจะตองแตกตองดับอยู เวลา
มันยังไมแตกไมดับน่ี ก็เพราะบุญกุศลท่ีทําแตกอนมารักษาบํารุงไว เพ่ือใหจิตดวงนี้ไดสรางบุญบารมีให
แกกลาเพื่อสั่งสมบุญ ใหบุญน้ีจะไดนําตนออกจากทุกขเทานี้อันนี้แหละ  
              ทางออกจากทุกขก็คือบุญกุศล ดวยสติปญญาอยางวามาแลวน้ันแหละ ไมใชอยางอ่ืนใดไมใช
ทางเดินแบบทางเดินดวยเทานี้ คือญาณความรูน้ันเองเปนทาง เม่ือญาณความรูเกิดขึ้นแลว มันก็เห็นวา
รางกายทุกสวนไมวาสวนที่เปนรูปทั้วสวนที่เปนนามธรรมไมมีรูปรางเปนแตความรูสึกเฉยๆ น่ีไมใชของ
เราทั้งน้ันเลย จิตเม่ือมันเกิดญาณความรูขึ้นมันก็เห็นอยางนี้แหละ เห็นอยางนี้เร่ือยไปเลยทีเดียว เม่ือ
รักษาความเห็นความรูอันนี้ไวไดตลอดไป เม่ือเวลาความตายมาถึงเขามันก็ไมหวั่นไหวอะไรแลว ญาณ
ความรูมันเปนสักขีพยานแลววาไมใชเราตายไมใชเขาตาย เวลานี้ธาตุ ๔ ขันธ ๕ มันกําลังจะแตกจะดับ
อยู มันเห็นเปนสภาวะธาตุเทานั้นนะบัดนี้แหละ ไมไดเห็นวารางกายนี้เปนตัวเปนตนเลยเม่ือมันเห็นอยู
อยางนี้รูอยูอยางนี้จนหมดลมหายใจ จิตมันก็ไมไดของอยูในโลกนี้แลว ถึงแมวายังไมเขาสูนิพพาน มันก็
จิตก็หลุดออกจากโลกอันนี้ ก็บังเกิดสุคติโลกสวรรค หรือผูที่ไดฌานโลกียเขาไปก็ไปเกิดพรหมอยูใน
พรหมโลกโนน อันมันก็เปนการพันทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขจากความเปนมนุษยน่ีไปเปนเทวดา เม่ือเปน
เทวดาแลวความทุกขเหมือนอยางอยูเกิดเปนมนุษยอยูน่ีก็ดับไปพอเปนเทวดาแลวมีรางกายอันละเอียด
ออนบุญกุศลตบแตงให อาหารก็เปนอาหารทิพยไมหยาบคายเหมือนอาหารมนุษย จะไปไหนมาไหนก็
คลองแคลวดี โรคภัยไขเจ็บก็ไมเบียดเบียน มีความสุขสนุกสนาน พวกที่เกิดเปนเทวบุตร เทวดา น่ีแหละ
เรียกวาพนจากทุกขอันเปนมนุษยน่ีก็ไปเสวยสุขจากการเปนเทวบุตรเทวดา แตความสุขของเทวบุตร
เทวดามันก็ยังไมเที่ยงอยูเหมือนกันแตวามันสุขไปไดนาน นานกวาสุขมนุษยน้ีหลายรอยหลายพันเทา
เพราะเทวบุตรเทวดานี้อายุยืน ยืนอยูดวยความสุข ถาคนเรามีทุกขมีโรคภัยเบียดเบียนแลวไมยืนละอายุ 
เหตุที่บนสวรรคจะมีอายุยืนก็เพราะเหตุวาไมมีโรคภัยเบียดเบียน คนผูไปสูสวรรคแลวไมมีบาปติดตามไป 
มีแตบุญติดตามไปหลอเลี้ยงรักษาเพราะเหตุน้ันจึงไมเปนทุกขเดือดรอน แตถาเมื่อหมดบุญน้ันแลวก็อยู
ไมได ก็เคลื่อนจากที่น้ันไปหาที่เกิดใหมอีก พระพุทธเจาทรงแสดงไววาถาจากจุติจากสวรรคก็ตองมาเกิด
ในโลกนี้ ถาคนมีบุญนะ มาเกิดก็มักจะมาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจามาบังเกิดในโลก และไดมาสรางบุญ
สรางบารมี เหมือนอยางบริษัทของพระพุทธเจาท่ีติดตามพระองคมาแตเปนพระโพธิสัตว ยกตัวอยางเชน
นางวิสาขา อนาถาบิณฑิตมหาเศรษฐี หรือคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไมคอยจําชื่อได ทานเหลาน้ันก็มีบุญไดสรางบุญ
กุศลมามากแตกอน บุญน้ันก็นํามาเกิดรวมกับพระพุทธเจา ก็ไดเปนพุทธอุปฐาก ไดอุปฐากพระพุทธเจา
และพระสงฆ เพราะวาคนเชนนั้นเปนมีบุญเงินทองก็เปนกายเปนกองไมอดไมอยาก ทําบุญทําทานไปเทา
ไหรก็ยิ่งหลั่งไหลมาเทมาอันเงินทองขาวของ เปนอยางนั้น  
               เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา พระองคใดมาตรัสรูในโลกแลว 
ก็พระองคมีบริษัทบริวารติดตามมาบังเกิดอุปถัมภบํารุงใหพระพุทธศาสนานี้เจริญรุงเรือง น่ีแหละพวกเรา
ก็นับวามีบุญอันหนึ่งแตวาบุญไมแรงเหมือนอยางคนครั้งน้ัน เราก็ไดเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ ไดฟงคํา
สอนของพระพุทธเจาแลวต่ืนตัวกัน ก็เลยตั้งอกต้ังใจฝกฝนอบรมตน เพราะมองเห็นวากายกับจิตน่ี จิตนี่
สําคัญ จิตน่ีแหละทองเที่ยวไปเกิดที่โนนเกิดที่น่ี แตรางกายไมไปเกิดไหนแลวแตกดับลงไปไฟเผาก็เหลือ
แตเถากับกระดูกก็คือธาตุดินนั้นแหละ สวนดวงจิตน่ีมันไมหยุดบุญกรรมบาปกรรมที่ทํามันก็นําไปเกิดอีก 
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ถาบุญนําไป เกิดไปก็ไปสรางบารมีแหละ ถาไปเกิดเปนเทวดาก็สรางบารมีอยูสวรรค ก็มีพญาอินทรน้ีก็
สรางพระเกตุแกวจุลมณีเจดียไวบนหลังเขาสุเมรุราชอันเปนที่ตั้งเมืองสวรรคชั้นดาวดึงส แลวบรรจุพระ
เกศาธาตุกับเคร่ืองทรงของพระองคตอนออกบวชที่แรก แลวก็พระเขี้ยวแกวตอนเมื่อพระองคปรินิพพาน
แลวน้ีพญาอินทรมาเอาจากโทณพราหมไปบรรจุไวใหพวกเทวดาทั้งหลาย ๖ ชั้นฟาไดลงมากราบมาไหว
ในวัน ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา น้ันเปนสถานที่เทวดาสรางบารมี แลวก็ตอนท่ีพระองค พระพุทธเจาพระองคใดพระ
องคหน่ึงมาบังเกิดในโลก แลวเสด็จข้ึนไปแสดงพระอธิธรรมโปรดพุทธมารดา เทวดาเหลานั้นก็พลอยได
ฟง พระองคไปอยูจําพรรษา ๓ เดือน ๓ เดือนในมนุษยก็ทรงโปรดเทวดาไดบรรลุมรรคผลมากมายกาย
กอง น่ีอยาไปเขาใจวา สวรรคนะจะไมมีมรรคมีผล มี แตเทวดาผูใดตั้งแตเปนมนุษยน่ีไดภาวนา ไดเจริญ
ไตรลักษณญาณอยูเสมอ ๆ เห็นความไมเที่ยงของขันธ ๕ อันนี้เปนอารมณอยูอยางนั้น เกิดนิพิทาขึ้น
เปนครั้งเปนคราว เบื่อหนาย อยากจะไปใหพนจากขันธ ๕ น่ีไปยินดีตอพระนิพพาน ถาผูใดไดบําเพ็ญ
เพียรภาวนาอยางนี้ตั้งแตเปนมนุษยแลวมีศีลบริสุทธิ์แลว ตายแลวไปเกิดสวรรคชั้นฟาอยางวานั้น เม่ือ
พระพุทธเจาข้ึนไปแสดงธรรม เทวดาเชนน้ีแหละมาฟงเทศนมักจะไดบรรลุมรรคผลเลย เทวดาจําพวกใด
ที่ไมภาวนามีแตใหทานรักษาศีลธรรมดาตายแลวไปเกิดเปนเทวดา ปญญาก็ทึบฟงพระอธิธรรมอันเปน
ธรรมที่ละเอียดก็เขาใจไดเล็กนอย ไมมาก สวนทานผูใดไดภาวนาตั้งแตที่เปนมนุษยแลว ทรงแสดงพระ
อธิธรรมเทวดาเหลานั้นไดฟงและพิจารณารูตามเห็นตามไปได ก็จึงสามารถบรรลุมรรคผลได มันเปน
อยางนั้น เร่ืองมันนะ ดังน้ันไมเสียทีหรอกพวกเราฝกฝนอบรมตนเนี่ย เอากันไปเถิด เราจะไดพบกับ
ความสุขอันเปนแกนสารในอนาคต  
              ปจจุบันนี้เราก็พบอยูแตพบไมมากขอใหทําไปเรื่อย ๆ บนกุศลอันนี้มันสงทําใหไปเกิดบน
สวรรคแลวมีอายุยืนยาวนาน แลวบัดนี้มีพระพุทธเจาพระองคใดพระองคหน่ึงมาตรัสในโลกแลวเสด็จขึ้น
ไปแสดงพระอธิธรรมอยางท่ีวานั้น ก็ไดฟงพระอธิธรรมเทศนาของพระพุทธเจา น่ีก็ดวยอํานาจบุญบารมี
น้ันแหละ ทําใหเทวดานั้นมีอายุม่ันอายุยืนยาวนาน อยางในภัทรกัปปตอไปน้ีนะถาภัทรกัปปน้ีหมดลง 
กัปปใหมตั้งข้ึนมาจะมีพระพุทธเจามาบังเกิดตั้ง ๑๐ พระองคโนน ถาหากผูที่ปฏิบัติธรรมอยูในพุทธ
ศาสนาของพระพุทธเจาโคดมนี้แลว ตายแลวไปเกิดสวรรคอยางเชนวามาแลวน้ันอายุยืนยาวนานไป จน
วาถึงพระศรีอริยเมตตรัยมาตรัสรูในโลก พระองคทรงเสด็จไปแสดงพระอธิธรรม พวกเทวดาเหลานั้นอาจ
จะไดบรรลุมรรคผลดับขันธเขาสูนิพพานไปก็ได หรือไม ไมสามารถบรรลุมรรคผลในพระศรีอริยเมตตรัย 
ก็จะมีอายุยืนตอไปถึงกัปปตอไปน้ัน ซ่ึงมีพระพุทธเจาบังเกิด ๑๐ พระองค พระพุทธเจาเสด็จไปทรง
แสดงพระอภิธรรม เทวดาเหลานั้นอาจไดฟงธรรมและบรรลุมรรคผลเขาสูนิพพานไปอาจจะมี น้ันแหละ 
เพราะฉะนั้นเราไดเกิดเปนมนุษยอยางนี้แลวก็อยาพากันประมาท ใหทําความเพียรไป แมวาจะไมบรรลุ
นิพพานในปจจุบันนี้บุญบารมียังไมเต็ม ก็เปนอุปนิสัยอันสําคัญ ที่ทําใหเราบรรลุมรรคผลบนสวรรคชั้นฟา
ก็ได ดังน้ันเม่ือไดยินไดฟงแลวก็ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทําความสงบตอไปจนกวาจะสมควรแกเวลา  

 
ถอดเทปโดย คุณ พงศพิพัฒน ดํารงวัฒนกุล 
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กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
ณ บานลานทอง  

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๓  

 
 

              พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่ละเอียดมาก ทรงไปแสดงไวในสวรรคชั้นดาวดึงส เพราะเหตุวา
เทวดามีกายละเอียด จิตใจผองใส เพราะบนสวรรคไมมีการทําบาป คนที่ไปเกิดบนสวรรคน้ันตอนเปนคน 
ก็เวนโทษ ๕ ประการตลอดชีวิต (คือ อยูในศีล ๕ ไมละเมิดศีลหา)  
              กุศลาธรรมา คือ ธรรมอันเปนกุศล  
              อกุศลาธรรมา คือ ธรรมอันเปนอกุศล  
              อพยากตธรรมมา คือ ธรรมอันไมใชบุญไมใชบาป เปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว ไมเปนกุศลไมเปน
อกุศล 
               พระพุทธเจาทรงตรัสวา ธรรม มีอยู ๓ ประการนี้ แตวาแตกกิ่งกานสาขาไปไดมากมาย แตก
รมเงาใหคน สัตว ไดอาศัย  
กุศลธรรม  
              คือ ธรรมอันดี พระพุทธเจาทรงสงเสริมใหบุคคลทํา ก็คือ ไมทําบาป ๕ ประการ (หน่ึง) และ 
ไมทําบาปอื่นอีก (หน่ึง) ก็ไดชื่อวาเปนบุญเปนกุศล ศีลหาทําใหคนฉลาด คนไมฉลาดรักษาศีลหาไมได 
ใครรักษาไดก็เปนบุญกุศลของคนนั้น ไดชื่อวามีบุญ กุศล ความดีเปนที่ร้ังจิตใจ  
              ใหนึกดูวาพวกเรามีศีลหาบริสุทธิ์ไหม ถามี ก็แสดงวาเรามีกุศลธรรม (คือ ความฉลาด) อยูใน
ใจ ใจมีความฉลาด หาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได ใครยังเลี่ยงไมไดก็เพราะขาดปญญา ขาดความ
ฉลาด เม่ือมีปญญาแลว ปญญาก็มาสอนจิต มีปญญาเอาตัวรอดจากบาปผูมีปญญาเอาตัวรอดจากบาปได 
ถึงจะไมเจริญดวยลาภ ยศ สรรเสริญ ฯลฯ ก็ตาม ขอใหมีปญญาเชนนี้ ปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน ยอมสรรเสริญวามีปญญาเอาตัวรอดจากทุกขได  
              ถาเทศนเร่ืองอ่ืนจะไมใกลการพนทุกข จึงนําเรื่อง บุญ-บาป มาเทศนใหฟง บุญ-บาป ก็อยูที่
จิตใจเรานี้เอง รังของบุญ-บาป ก็อยูที่จิตเราเอง ใหภาวนาดูจิตของเราเอง สังเกตดู จิตของเราเปนบุญ
หรือกุศล หรือเปนกลางๆ ไมบุญไมบาป หรือวาเปนบาปอยางเดียว หรือวาจิตของเราเปนทั้งบุญและบาป 
หรืออยางใดอยางหนึ่ง หรือสองอยางหรือทั้งสามอยาง ฯลฯ  
              จิตที่เปนอกุศล ใครมาวาก็โกรธแลว ถามีสติสัมปชัญญะก็จะรูตัววาจิตเปนอกุศลอยู ยังโกรธ
คนอยู ก็ตองละความโกรธดวยการเจริญเมตตา ทําความรูสึกเอ็นดูตอเพ่ือนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย 
อารมณตางๆ น้ัน เมื่อใจไมยึดถือ มันก็ดับไป  
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              ฟงธรรมมาเยอะแยะแลว ควรชําระกายใจใหสะอาด ไมใหความเศราหมองเกิดขึ้นในจิตใจ ขอ
เตือนพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะวาชีวิต คือ จิตดวงนี้ เม่ือไดเสวยผลบุญที่ทํา ก็มีความสุข ไปเกิดที่ใดก็มี
ความสุข เกิดภพใด ชาติใด จิตใจก็มีความสุขอยูในภพที่เกิดนั้นและจิตบาปอกุศล ก็จะหนวงเหนี่ยวใหไป
เกิดที่ต่ํา ไมมีทางพาไปสูท่ีสูง ที่ดี หลวงปูเคยเทศนวานรกอยูใตดินนี้เอง ในตําราทานวาไวแตไมรูอยูลึก
แคไหน มีสํานักงานของยมพบาล มีสํานักงานของนายนิรยบาล ควบคุมสัตวนรก สอบสวนสัตวนรก แลว
ก็บอกวานี่เปนกรรมของเธอเอง เธอทํามาเอง ตอนนี้ก็ตองเสวยผลของกรรมนั้นของเธอเอง (น่ีคือคําตัด
สินโทษ) วาแลวก็จะโยนลงนรกไปนายนิรยบาลเองก็เปนทุกขเพราะตองคอยควบคุมสัตวนรกอยู สวน
ยมพบาลผูเปนใหญน้ันไมคอยทุกขเพราะมีหนาที่สอบสวนสัตวนรก การสอบสวน ก็คือ ถามวาเคยทํา
บาปอะไรบาง เคยฆาสัตวไหม ตัวเล็กหรือใหญแคไหน ฆาสัตวเล็กก็บาปเล็กหนอย ฆาสัตวใหญก็บาป
มาก บาปมากก็ตองตกนรกนาน  
              ดังน้ี พวกเราควรพากันสะดุงหวาดกลัว อยาเห็นแกปากทอง อยาเห็นแกความสนุกสนานชั่ว
คราว สุขในโลกนั้นสุขชั่วคราวเทาน้ัน ไมยั่งยืนอะไรเลย เปรียบดังการรับประทานอาหาร พอกินอ่ิมก็
สบาย แลวความอิ่มก็หายไป ก็ทุกขอีกเพราะหิวอีก  
              เปนนักปฏิบัติธรรม ตองพิจารณาใหเห็นทุกอยางวาไมเท่ียง ไมยั่งยืน ควรรูเทาและอาศัยของ
ไมเที่ยงนี้ (กายก็ไมเที่ยง จิตก็อาศัยกายอยู อาหารที่อาศัยยังกายก็ของไมเที่ยง) ของไมเที่ยงกับของไม
เที่ยงมาบํารุงกัน ถาเที่ยงแลวก็ไมตองบํารุงกัน เปนอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น แตในโลกนี้ไมมีอะไรเที่ยง 
มีแตพระนิพพานที่เที่ยง ไมวิบัติ ไมผันแปร เราก็ตองทําใจใหยินดีในพระนิพพาน ดวยการไมยึดถือในตัว
ตนขันธ ๕ อันไมเที่ยง  
              ตัณหา เปนปจจัยใหเกิด อุปาทาน เม่ืออยาก ก็ยึดไมไดคราวนี้ ตอไปก็จะตองเอาใหได ผู
ปฏิบัติธรรมท้ังหลาย ขอใหเขาใจ อยาคิดวาเปนผูครองเรือนปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งไมได  
              พระโสดาบันมีสามี-ภรรยา-ลูก ทําไรนา ทํางาน คาขาย ตามความสามารถอยู แตทานไมทํา
บาป ขอทานก็เปนพระโสดาบันได (เคยมีคนโรคเรื้อน ฟงเทศนจากพระพุทธเจา ก็บรรลุโสดาบันแลว
กราบปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ พระอินทร ไดยินขาวเร่ืองน้ีเขา ก็ลงมาทดสอบ ให
ปฏิเสธคุณพระพุทธพระธรรม และพระสงฆแลวจะหายาแกโรคเรื้อนมาใหหายจากโรค ชายโรคเรื้อนนั้นก็
ตอบพระอินทรวา ทานเปนใคร จึงมาแนะใหขาพเจาถอนตัวจากที่พ่ึงอันประเสริฐคือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ขาพเจาถอนไมได หาไดหวั่นไหวกับโรคภัยไขเจ็บเหลานี้ไม พระอินทรฟงดังน้ี จึงไปกราบตอ
พระพุทธเจาวา ผูน้ีบรรลุโสดาบันแลวจริงๆ ดวย (ไดไปสัมภาษณมาแลว)  
              ขอใหเขาใจ มรรคผล ธรรมวิเศษ ไมไดอยูที่รางกาย แตจิตเอารางกายเปนอารมณ เห็นวา
กายนี้ไมเที่ยงหนอ เม่ือโรคภัยมากระทบรางกาย ก็มากระทบจิต จิตก็เดือดรอน  
              พระโสดาบันอาจจนกาย แตทรัพยภายในไมจนเลย ความเห็นของพระโสดาบันก็คือ สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้นแลว สิ่งทั้งปวงยอมมีความดับไปเปนธรรมดา ดวยอํานาจแหงปญญา ใครไดบรรลุความเห็น
เชนน้ี ดวยปญญาอันบริสุทธ์ิ แลว ทานผูน้ันก็จะบรรลุพระโสดาบัน ความเห็นอยางนี้ ตองเกิดจาก ศีล 
เม่ือศีลบริสุทธิ์ ก็นอมเปน สมาธิ แลวก็สงบขึ้น … (ขออภัย ที่จุด ๓ จุดไวตรงนี้คือจดไมทัน จําไมไดแลว
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วาหลวงปูกลาวตอวาอยางไรคะ - deedi) เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น่ีเรียกวาพระโสดาบัน รุกขเทวดา
สองแมลูก ไดฟงธรรมจากพระพุทธองคดวยใจสงบดวยความเคารพ ฟงจบ ก็บรรลุโสดาบันได  
              มรรคผล อยูกับผูมีบุญ ผูมีบุญแกกลาก็จะบรรลุ เบื่อหนายคลายความยึดถือ แลวก็วาง จิตใจ
ก็รวมเขาสูมรรค ถอนออกจากความสงบก็รูแจงวา "ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ทั้งสังขารที่มี
วิญญาณครองและสังขารท่ีไมมีวิญญาณครอง เปนธรรมดา เห็นแลว มีปญญาแลว ก็เบื่อหนาย  
              ความเบื่อหนาย มีหลายขั้นตอน เม่ือเบื่อหนายแลว ก็ไมทําบาป เพราะทําบาปแลวตองลง
นรก ถาหากไมทําบาปแลวไมมีกินก็ยอมตายไปซะดีกวาตกนรก ใจนั้นไมตาย มีแตกายที่ตาย เม่ือรูเชนน้ี
ก็จะไมหวาดกลัวตอความตาย  
              เม่ือจิตเห็นแจงตามปญญา ก็จะไมเดือดรอนแลว ใกลตายลมหายใจก็จะสั้นเขาๆ ลมหายใจ
หมดเสียงดัง 'พ็อก' แสดงวาจิตออกจากกายแลว หมด น่ีสําหรับคนสามัญ แตพระอริยเจาทั้งหลาย
นิพพาน ไมมีเสียงดังพ็อก มีแตเงียบไปเฉยๆ เพราะวาจิตไมไดหวงกังวลอะไรแลว วางทุกอยางเรียบ
รอยหมดเลย  
              กุศลธรรม คือ ความฉลาด คือ อยูในศีลหา เปนผูมีปญญา มีความฉลาด  
              อกุศลธรรม คือ ความไมฉลาด คนไมฉลาดชอบทําแตบาปแตกรรมใสตัวเอง  
              อพยากตธรรม คือ เวลาปกติ ใจกลางๆ ไมใชบุญไมใชบาป  

 
คุณ deedi - - deedi_deedi@email.com ผูพิมพ  

จากเวป e a s y d h a r m a  
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พระธรรมเทศนา 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 
ณ บานนวธานี 

๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

 
... 

จิต ของคนมีธรรมอยู ๓ อยาง เปนธรรมในใจของผูเวียนวาย ตายเกิดทั้งหลาย น่ันคือ ธรรมท่ี
เปนกุศล ธรรมที่เปนอกุศลและธรรมที่เปน อัพยากตะ (หรือ อัพยากฤต- พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับ
ประมวลศัพท)  

เม่ือใดจิตเปนกุศล เม่ือน้ันก็เกิดความสุข อ่ิมเอม ถาอกุศลเกิด ก็คิดไมดี ทํารายกัน และเม่ือไมมี
เหตุ (คือเหตุดีหรือเหตุชั่ว) มากระทบ ใจก็วางเฉยอยู เวลาเชนนี้ก็จะทําอะไรตออะไรไปโดยซื่อๆ ไมมี
ระเบียบอะไร  

พระพุทธเจานั้นมีจํานวนมากเทาเมล็ดทรายในมหาสมุทร แตละพระองค ตองสรางบารมียาว
นานมาก นับเปนอสงไขยกัป แตธรรมะของพระพุทธเจา ทุกพระองคที่มาตรัสรูท่ีทรงสอนเหมือนกันก็คือ 
ใหละความช่ัว ใหทําความดีและใหทําจิตใจใหผองใสบริสุทธ์ิ  

ดังน้ัน ขอใหคิดใหดี การไดมาพบพระพุทธศาสนานั้นเปนลาภอันประเสริฐ บางศาสนาเปน
ศาสนาที่ฆาสัตวตัดชีวิตเพ่ือบวงสรวงเทพเจา แตพระพุทธองค ไดตรัสอธิบายการ "บูชายัญ" ในพระพุทธ
ศาสนาวา การบูชายัญ ใหไดผลดีน้ัน ตองเอาเกวียนออกไปหาซื้อเสื้อผาเครื่องนุงหมและอาหาร ใหเต็ม 
แลวนําไปแจกตามบานนอยบานใหญ ใหผูคนไดรางกายอบอุน ไดอ่ิม อาหาร เทานี้คือการบูชายัญท่ีให
ผลดี  

การบูชายัญท่ีสูงขึ้นไปอีก ก็คือ การไมทําบาป ไมเบียดเบียนกัน ไมผิดศีล สวนการบูชายัญที่สูง
ที่สุดก็คือการเจริญภาวนา เจริญสมาธิ ใหไดถึงฌาน ๘ (ไมแนใจนะคะ จดมาตามนี้- deedi) แลวดําเนิน
วิปสสนาตอ ใหเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น่ีเปนการบูชายัญที่สูงที่สุด  

การละชั่ว ก็คือการรักษาศีล การทําความดี ก็คือการใหทาน การชําระจิตใจใหผองใส ก็คือทําใจ
ใหสะอาด อยาสะสมความชั่ว ไวในใจ ภาวนา พิจารณา ทําใจที่ฟุงเลื่อนลอยใหสงบแลวเจริญวิปสสนา 
เพงพิจารณาธาตุ ๔ ขันธ ๕ วาเที่ยงหรือไมเที่ยง ทุกขหรือสุข เปนตัวตน หรือไม เมื่อพิจารณาแลวก็จะ
ละวาง บรรเทาทุกขในใจไปไดเปนสวนใหญ  

สมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธองคทรงแสดงธรรมเหลาน้ีใหแกพราหมณ พราหมณตางก็ไดบรรลุ
โสดาปตติผลกันมากมาย ถึงพระพุทธศาสนา เปนสรณะ กลับไปปลอยแพะแกะหมูวัวควายที่เลี้ยงไวฆา
บูชายัญ ดัดแปลงโรงบูชายัญเปนอยางอ่ืนตอไป  

พระพุทธศาสนานั้น ตั้งขึ้นเพ่ือสงเคราะหแกผูที่มีวาสนาบารมีแกกลา ใหไดพนทุกข ผูที่ยัง
วาสนาบารมีไมแกกลาบริบูรณก็ไดเปนพระโสดาบันไป และผูที่บารมีวาสนายังออนแตไมหลงก็จะมาถูก
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ทาง โลกของเรามีของคู ดีชั่ว สุขทุกข เกิดตาย บาปบุญ สวรรคกับพรหมคูกัน แตพระนิพพานมี ๑ ไมมี 
๒  

พระนิพพาน เปนธรรมอยางยิ่ง เปนธรรมสูงสุด ทําใหรูจักทุกข ไมตองเกิดแกเจ็บตายอีก ทําใหผู
ที่มีปญญาไดออกจากทุกข ไมตองเวียนวาย ตายเกิดอีก น่ีคือปณิธานของพระพุทธเจา ถาเปนผูท่ีวาสนา
บารมียังออนนั้น สวรรคนรกก็จะไมเชื่อ สงสัยในนรกสวรรค เพราะอวิชชาและตัณหายังครอบงําจิตอยู 
(ถึงตอนนี้ หลวงปูทานพูดข้ึนมาวา "อยากลัวหลวงปูเหน่ือย หลวงปูไมเหน่ือย แตวาคอแหบ เปนหวัดลง
คอ ไมตองกลัวหลวงปูเหน่ือย")  

ชีวิตคนเราขึ้นอยูกับ ปจจัย ๔ ขาดปจจัยสี่ไมได แตเม่ือแสวงหา โดยสุจริตไมได ความไมรูก็พา
ใหแสวงหาในทางทุจริต ถาผูรูแลวก็จะไมเปน เชนนั้น  

ปจจัยสี่ เปนเครื่องดํารงชีวิตในโลก แตผูมีปญญาจะหามาโดยชอบ โดย ไมตองหลอก ลวง คด 
โกงหรือฆาใคร แตหาดวยสติปญญา การงานในโลก มีอยู ๒ อยาง การงานใดเห็นวาไมมีโทษจึงจะเขาไป
จับไปทํา (สัมมา อาชีโว) ขอใหพวกเราเลือกการงานที่ไมทําอะไรเบียดเบียนตนและผูอ่ืน อะไรที่ไมเปน
ไปเพ่ือโทษแกคนอ่ืนและตัวเอง สวน มิจฉาอาชีโว น้ัน ก็คือเลี้ยงชีพในทางทุจริต ขาดสติ ขาดปญญา  

สัมมาทิฏฐิ เปน ทางดับทุกขในวัฏสงสาร  
มิจฉาทิฏฐิ เปน ทางไปสูทุกข  
ในกาลที่ไมมีพระศาสนา เชื่อกันวาทาวมหาพรหมเปนใหญในมนุษยและ เทวดาทั้งหลาย ทั้งน้ี

เพราะมีผูที่เพงกสิณ เพงอะไรตออะไร ไปเห็น พระพรหมเขา ฤาษีเหลาน้ันก็มาสอนใหคนปฏิบัติตามที่
ตัวไปเห็นมา คนในสุญญกัปก็ตองเชื่อฤาษี เชื่อผูออกบวช (เพราะถือวาประเสริฐ สอนอยางไรก็ตาม
หมด) สรางโรงบูชายัญกันข้ึน  

ขอใหพวกเราเขาใจเอาไว ทุกวันน้ีมีลัทธิตางๆ มากมาย ใหคิดตามหลัก ที่พระพุทธองคทรงสั่ง
สอน ดีชั่วสุขหรือทุกขเกิดจากการกระทําของเรา ทั้งน้ัน ไมใชจากปจจัยภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น พระพุทธ
เจาทุกๆ พระองคทรงสอนเหมือนกัน ๓ อยางนี้ คือ ใหละช่ัว ทําดีและทําจิตใจใหผองใส แมรายละเอียด
อ่ืนๆ ในคําสอนอาจแตกตาง กันบาง  

ความช่ัวมี ๕ ขอ (ฆาสัตวทํารายสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในการ ฯลฯ) การละบาปทั้งปวงก็คือ
การละ ๕ ประการนี้ ใหเขาใจโทษ ๕ ประการนี้ ใหดี ถาไมสํารวมระวัง ประพฤติลวง ตายไปก็ลงนรกลูก
เดียว แตถาสํารวม ระวัง ตายไปก็ไปสวรรคลูกเดียว (สีเลนะ สุคติง ยันติ) สวรรค เปน สถานที่มีสุข 
เพราะไมมีบาปรบกวน นรก เปน สถานที่บาป  

ผูสรางบารมียังไมเต็ม ยังไมถึงพระนิพพาน ก็ไปพักผอนอยูบนสวรรค สบาย ไมตองด้ินรน แสวง
หา ซ้ือขาย กินบุญที่ทํามา (อานิสงสของศีล) บุญกุศล จะดลบันดาลวิมาน อาหารการกิน ผานุงหมและ
อายุขัย (ตั้งแตหน่ึงพันปจน หกพันป) แลวแตบุญกุศลท่ีสรางไวตอนอยูบนโลก สวรรคจึงมี ๖ ชั้น บุญ
กุศลมากก็ขึ้นชั้นสูงๆ ขึ้นไป ละเอียดประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป  

พระพุทธองคทรงแสดงธรรมดวยปญญาวิเศษที่รูแจง โลกทั้ง ๓ คือกามโลก รูปโลกและอรูปโลก 
ในกามโลกมีดีชั่วสุขทุกขทุกแบบ รูปโลกก็คือผูปฏิบัติฌาน ๔ เปนรูปพรหม  
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พระนิพพาน ไมใชดิน นํ้า ลม อากาศ ไมใชรูป ไมใชนามธรรม พระพุทธองคทรงปฏิเสธไวทั้ง
หมด แตพระนิพพานเปนดวงจิตท่ีละ อาสวะกิเลสใหขาดจากกันโดยสิ้นเชิง (จดมาอยางนี้ ถาจดผิดพลาด
ตอง ขออภัยดวยนะคะ- deedi) พระนิพพานอยูที่จิตดวงเดียวน้ีเทานั้น ถาภาวนาและสํารวมจิตอยูที่เดียว 
แลว ก็จะไมเปนทุกข พอมองเห็นทางเขาพระนิพพานไดรําไร เปนของรู เฉพาะตัว พระนิพพานคือละ
โลภะ โทสะ โมหะ หมดสิ้นกิเลส  

สัตวโลกทั้งหลาย ยอมหมุนไปตามกระแสของโลก โลก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) ทั้งหลายทั้ง
สิ้น ไหลเขาสูธรรมอัน เดียวคือ จิต ดังน้ัน ใครหามใจตัวไมใหไหลไปตามกระแสโลกได ผูน้ันก็จะมีความ
สุข รูดวยตนเอง คนอ่ืนไมรู เม่ือวิปสสนาญาณเกิด ไตรลักษณก็มีอยูพรอมแลวที่จิต ถาปญญาแกกลา ก็
จะรูเร่ือยๆ ไป ถาปญญายังออน ก็จะรูๆ หลงๆ ไปอยู  

พระพุทธองคจึงทรงสอนใหมีความเพียร เพ่ือจะไดไมหลงและจะได รูจริง การทําจิตใหสงบเปน
การฝกจิตใหสะอาดและมีปญญา ถาไมสงบ ปญญาก็เกิดไมได สมาธิมี ๓ ขั้น ขณิกสมาธิ อัปปนาสมาธิ
และอุปจารสมาธิ คนสวนมากจะได กันแคอุปจารสมาธิ คือ สงบเฉียดฌาน  

คนที่มาเกิดในยุคของพระพุทธองค (สมัยทรงมีพระชนมอยู) น้ันลวนวาสนา บารมีแกกลา จึง
บรรลุมรรคผลไดงายๆ พรอมกับจตุสัมภิทาญาณ จึงถึง พรอมทุกอยาง เม่ือทําสมถะจนจิตน่ิงแลว ก็ให
นึกถึงขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือจิตสงบตองคิด ถาไมคิดปญญาก็ไมเกิด ตองนึก 
จิตที่สงบไปแลว คือ ความรูอันเดียวเทานั้นเอง พอจิตสงบ กิเลสก็ดับ (คือสงบ แตไมใชขาดตอน) นิวรณ 
๕ ดับ จิตก็ผองใสสะอาด พอนึกอยากรูอะไร ปญญาก็จะสวางออกมาใหรู เชน ขันธ ๕ เปนอยางไรหนอ 
ก็รูขึ้นมา เห็นรูป แจกออกเปนกองๆ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ ไหนตัวตนเราเขากัน เม่ือไมใชของเรา
แลว จะไปยึด ไปถือไวทําไม เม่ือรู ก็คลายความยึดถือ ไมรัก ไมหลง ไมโกรธ ไมหลงใหลไปในลัทธิตางๆ 
เม่ือคลาย ปญญาก็เหมือนถนนหนทางที่ปรับปรุงดีแลว ก็เดินทางไปได สบายๆ  
******************************* 
?-ถามหลวงปู  

คนตายแลวกลับมาใหเห็นไดอีกไหม  
- ไมแน เพราะไปหลายคติ แลวแตคน และนิมิตตางๆ ก็ไมแนนอน บางอยาง ก็จริง บางอยางก็
ไมจริง  
การไหวเจาที่เจาทาง บนบานศาลกลาว  
- พุทธไมนิยม ไมเอา อยาไปสนใจเรื่องพวกนี้ คนตายที่มีบุญมากไปสวรรค เคาก็ไมอยากมายุง
กับเราแลว คนบุญนอยก็ไปเกิดเปนผี ไมมีอํานาจอะไร  

******************************* 

คุณ deedi - - deedi_deedi@email.com ผูพิมพ  
จากเวป e a s y d h a r m a  
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อานุภาพแหงบุญกุศล 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
ณ ศาลากาญจนาภิเษก  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

 
 

               บุญกุศล ยอมอํานวยผลใหตราบเทาถึงชรา พระพุทธเจาทรงตรัสไว คือ มีศรัทธา เชื่อบุญ-
บาป ตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศล ก็จะทําใหรางกายปกติ แข็งแรง จิตใจตั้งม่ันไมทุกขรอน คนมีบุญใจไมรอน 
ใจไมทุกข ลองสังเกตตัวเองวาตั้งแต ตั้งใจทําดี ความโกรธ ความใจรอน ความโมโหโทโสเบาลงหรือเปลา 
อันน้ีตองพิจารณาเอง คนอ่ืนรูใหไมได ตัวรูของตัว  
               บุญ บาป ทุกข มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ใหพากันรักษาจิตใจ ฝกสติรักษาใจ ใหมาก
กวาทรัพยภายนอก ไมเชนนั้นกิเลสตัณหา ก็จะมาพาไป ดึงไปใหสุขอยูกับความสุขในโลก อันไมยั่งยืน  
              ตัณหา คือ เหตุใหทุกขเกิด  
              สมุทัย คือ เหตุใหทุกขเกิด  
              นิโรธ คือ ความดับทุกข (เม่ือดับตัณหาได ทุกขในใจก็หมดลง)  
              ศีล-สมาธิ-ปญญา คือ ทางปฏิบัติเพ่ือความดับไปของทุกขทั้งปวง  
              การกิน การนอน การราเริงมหรสพตางๆ เปนเพียงสุขช่ัวคราว ไมยั่งยืน ยอมแตกดับไปเปน
ธรรมดา เพราะฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติธรรม อยาไปหลงไหลในความสุขช่ัวคราวนั้น แตความสุขช่ัวคราวน้ี 
ไมมีก็ไมได เพียงแตวาเม่ือมีมาแลว ก็ใหรูเทา ถาไมรูเทา ก็จะเปนทุกข พอมันหายไปทุกขใหญก็จะเกิด
ขึ้น สรางเนื้อสรางตัวใหเปนฝงฝา อยูเย็นเปนสุข และอาศัยความสุข ช่ัวคราวนี้เอง ถายังกินอาหารอรอย
อยู ยังไมเบื่ออาหาร ความสุขใน การนอนหลับก็สุขชนิดหนึ่ง ยังเปนเครื่องบํารุงรางกายกําลังใหแข็งแรง 
ใครนอนไมหลับ ๓ คืนก็แยเลย โรยแรง ทําการงานก็ออนแอ ไมเขมแข็ง ดังน้ัน จึงตองอาศัยความสุขช่ัว
คราวเหลาน้ี พยายามนอนใหหลับ ถายังไมหลับก็ไปหาหมอใหตรวจเสีย เพ่ือหมอจะไดแกไขใหนอน
หลับได  
               กายนี้เปนอยูแสนยากลําบาก การมีชีวิตอยูจนวันนี้นับเปน วาสนานาบุญที่ทํามาแตหนหลัง 
ใหอยูเย็นเปนสุข ปราศจากโรคภัย ไมเจ็บรายแรง ผูมีกุศลในใจ คือ มีบุญในใจ หนักแนน ใครดาวาติ
เตียน ก็ไมเสียใจ ไมโกรธ ไมเกลียด เพราะวาใจมีบุญเปนเครื่องอยู ตรงกันขามกับใจที่มีกิเลสเปนเครื่อง
อยู กิเลสอยูในใจใคร ก็มีแตปนจิตใจใหเดือดรอนวุนวาย ควรกําหนดละกิเลสใหเสมอ บรรเทาโกรธ 
พยายามเจริญเมตตาใหมาก ใหสัตวทั้งหลายมองเห็นเราเปนเพ่ือน สัตวทั้งหลายเห็นเรา เปนมิตรก็
เลื่อมใสยินดี อยากผูกมิตร (น่ีเปนอานิสงสแหงการเจริญเมตตา) ยอมเปนที่รักของมนุษยและเทวดาทั้ง
หลาย แมเทวดาแสนสูงในชั้นฟา ก็จะมีจิตเมตตาตอผูมีใจดีมีคุณธรรม และใหการอารักขาไมใหมี
อันตรายใด เพราะวาเทวดาพรอมดวยเมตตาธรรมและคุณธรรม จะเห็นวา เทวดาไมมีการทะเลาะเบาะ
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แวง ตางคนตางเสวยผลบุญของตน สวรรคไมมีการคาขาย ไมสะสมเงินทองเพราะวาสวรรค เปนที่อยู
ของผูมีบุญ  
               เพราะฉะนั้น ใหพากันอารักขาจิตใจทุกอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน ใหใจตั้งม่ันอยูในพุทธคุณ 
กอนนอนใหไหวพระกอน น่ังสมาธิ เอาสติเขาไปตั้งอยูในใจ รวบรวมจิตใหตั้งม่ันอยูในบุญ คุณ มี
สัมปชัญญะ คือ รูตัวเสมอ วาขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู ตองกําหนดดูรูตัวเสมอ เวลาเกิดอะไรก็ไมตกใจ 
ไมหวั่นไหว เพราะวามีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตใจอยู แตถาปลอยกิเลส ตัณหา ครอบงําจิตใจ เกิด
อะไรขึ้นก็จะสะดุง กลัว สัตวดุรายมีพิษไมจําเปนตองไปฆาแกงเคา ที่แทไมคิดวา เราเองมีพิษยิ่งกวาพิษงู 
เชน โกรธใครก็ใชวาจาทิ่มแทงเคา ใหเจ็บอกเจ็บใจยิ่งกวาโดนพิษงูกัด เพราะวาเจ็บที่ใจไมใช เจ็บที่กาย  
               โบราณจึงบอกวา "เจ็บอ่ืนหม่ืนแสน… เจ็บจนตายเพราะพูดเหน็บใหเจ็บใจ อันออยตาล
หวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูไมรูหาย … เจ็บจนตายเพราะพูดเหน็บใหเจ็บใจ" (ที่ จุด ๓ จุด 
คือ จดไมทันคะ - deedi)  
               เคยไหม วาใครใหเจ็บใจ ผูปฏิบัติน้ันใครทําเราเราใหอภัยไป ไมผูกเวรผูกกรรม ขอใหตางอยู
เย็นเปนสุข รักษาตนใหพนจาก ทุกขภัยทั้งปวงเถิด ทําอยางนี้ รักษาบุญไวในใจ บุญก็รักษาใจเราใหไมดุ
ราย จิตใจก็สมํ่าเสมอ เบิกบานดวยบุญกุศล ไมออนแอทอแท จากหนุมตราบเฒาชรา  
               บุญ ยอมรักษาผูประพฤติธรรม บุญ กุศล ตราบเฒาชรา  

 
คุณ deedi - - deedi_deedi@email.com ผูพิมพ  

จากเวป e a s y d h a r m a  
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วิธีเจริญสมถะและวิปสสนา 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

 
   

             น่ังขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซาย ตั้งกายใหตรง อยากมมาก อยาเงยมากใหพอดี ตั้งสติเฉพาะ
หนาทําความรูตัวทั่วพรอม ตอจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอาเปนที่พ่ึง
อันประเสริฐ โดยอธิษฐานวาดวยอํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยน้ี ขอใหจิตของขาพเจาสงบเปนหนึ่ง และ
ขอใหมีปญญารูแจงเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวดีแลวน้ัน ตอจากนั้นก็นึก พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ สามครั้ง แลวก็ตั้งสติกําหนดดูลมหายใจเขาหายใจออกเสมอไป พยายามควบคุมจิตใหรูอยู
แตลมหายใจเขาออกเทานั้น ไมคิดไปทางอื่น แตคิดวา เม่ือหายใจเขาไปแลวไมออกก็ตาย เม่ือหายใจ
ออกไปแลวไมกลับเขาก็ตาย ชีวิตน้ีมีอยูแคลมหายใจเขาออกเทานั้น เม่ือลมหายใจหยุดเวลาไหน ก็ตอง
ตายเวลานั้น แตเราก็รูไมไดวาลมหายใจนี้จะหยุดลงเมื่อใดนั้น จึงตองระวังจิตไมใหคิดไปในทางบาป
อกุศล และไมใหจิตผูกพันอยูกับสิ่งใดๆ ในโลก แมแตรายกายนี้ก็ไมใชของเรา สิ่งอ่ืนจะเปนของเรามาแต
ไหน กําหนดรูเร่ืองน้ีอยูในใจเสมอไป จนใจสงบลงเปนหนึ่ง  
 
ลักษณะของใจที่สงบ  
               ในขณะที่จิตรวมลงเปนหนึ่งน้ัน จะปรากฏคลายกับเคลิ้มหลับไปหนอยหนึ่ง แลวก็รูสึกตัววา
จิตตั้งม่ันอยูในปจจุบัน พรอมดวยสติไมวิตกวิจารณอะไรตอไป มีสติประคองจิตที่สงบอยูน้ันใหสงบอยูใน
ปจจุบันเรื่อยไป  
 
ทําความรูเทานิมิตหากมันเกิดข้ึน  
               ในขณะท่ีทําความสงบอยูน้ัน เม่ือเผลอสติจิตจะพลิกไป ในขณะน้ันอาจจะเกิดนิมิตอยางใด
อยางหนึ่งขึ้นก็ได ตองระวังใหดี เม่ือนิมิตเกิดขึ้นจะเปนเร่ืองดีหรือเรื่องไมดีก็ตาม ใหกําหนดรูเทานิมิตน้ัน 
ตามเปนจริงวา นิมิตน้ีก็เปนแตสัญญาอารมณเทานั้น ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไปไมเที่ยงไมยั่งยืน ไมควรยึด
ถือวาเปนนั่นเปนน่ี แลวกําหนดจิตใหตั้งอยูในปจจุบัน ไมใสใจกับนิมิตน้ัน ถึงเวลาแลวมันก็จะดับไปเอง 
บางคนภาวนาไมเกิดนิมิตอะไรก็มี ทั้งน้ีเพราะเปนไปตามอุปนิสัยของแตละบุคคล ขอสําคัญอยูที่การทํา
ใจใหสงบนั้นแหละ เปนหัวใจของสมถะภาวนา 
 
วิปสสนาภาวนา  
               การทําใจใหสงบนับวาเปนบทบาทอันสําคัญ ทั้งน้ี เพราะวาใจที่ไมสงบยอมไมมีปญญารูแจง
ซ่ึงธรรมของจริงได ดังน้ัน พระบรมศาสดาจึงทรงสอนใหเจริญพระกัมมัฏฐานบทใดบทหนึ่งเปนอารมณ
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จนใจสงบลงเปนหนึ่งกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาตอ เชน เจริญอานาปานสติดังกลาวมาแลวน้ัน เม่ือทําใจ
ใหสงบไดแลว ก็กําหนดพิจารณาขันธหานี้แหละ ใหเห็นเปนของไมเที่ยง เปนทุกขทนไดยาก และเปน
อนัตตา ไมใชตัวตนเราเขา คําวาตัวตนก็เปนแตสมมุติขึ้นเพ่ือติดตอสังคมกันเทานั้น ถาไมสมมุติขึ้นก็ติด
ตอสังคมกันไมได  
               ขันธหานั้นยนลงเปนสอง คือ รูป ๑ นาม ๑ ธาตุส่ี คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ประชุมกันเปนกายนี้
เรียกวา รูปความที่จิตเสวยอารมณที่เกิดขึ้นในระหวางกายกับจิตกระทบกัน เรียกวา เวทนา คือ เปนสุข
บาง เปนทุกขบาง เปนไมสุขไมทุกขบาง ความจําไดหมายรู คือ จํารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เรียกวา 
สัญญา เจตสิกธรรม คืออารมณที่เกิดกับใจ เปนสวนดีเรียกกุศล เปนสวนช่ัวเรียกอกุศล เปนสวนกลางๆ 
ไมดีไมชั่วเรียก อัพยากฤต เรียกวา สังขาร ความรูสึกอารมณในเวลาที่รูปมากระทบตา เสียงกระทบหู 
กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น เย็นรอน ออนแข็ง กระทบกาย อารมณทั้งหานั้นกระทบใจ เรียกวา 
วิญญาณ  
               ความกําหนดพิจารณารูปกับนามนี้ กระจายออกไปใหเห็นตามความเปนจริง แลวปลอยวาง
ไมถือม่ัน วาเปนตัวเปนตน เปนเราเปนเขา น่ันแหละเรียกวา วิปสสนา ใหพึงสันนิษฐานดูวา รูป ไดแกสิ่ง
ที่มองเห็นดวยตาทั้งหมด ทั้งที่มีใจครองก็ดี และไมมีใจครองก็ดี เรียกวารูปทั้งน้ัน สวนนามธรรมนั้น 
หมายเอาสิ่งที่รูดวยใจ นามธรรมไมมีรูปราง ดังน้ันจึงรูไดแตทางใจเทานั้น เพราะวาใจหรือจิตก็ไมมีรูป
รางเหมือนกัน แตมันก็มีอิทธิพลสามารถทํากายนี้ใหเคลื่อนไหวไปมาได และสามารถบังคับกายวาจาให
ทําดีหรือทําชั่วได การที่จะรูจักจิตน้ีไดโดยแจมแจงก็เพราะกําหนดละอารมณที่เปนอดีตอนาคตเสีย แลว
เพงอยูในปจจุบันนี้จนจิตรวมลงเปนหนึ่งน่ันแหละ จะรูวาจิตคืออะไร  
               การเจริญสมถะก็ดี และการเจริญวิปสสนาก็ดี ก็เพ่ือมุงชําระจิตดวงนี้ใหบริสุทธิ์หมดจดจาก
กิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย  
               เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงสมควรเจริญใหมาก กระทําใหมาก จักเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพ่ือความเห็นจริงในธรรมที่ควรรูควรเห็นคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ ไดแก ทุกข เหตุใหทุกขเกิด 
ความดับทุกขและขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันทุกขน้ันหมายเอาความ เกิด แก เจ็บ ตาย และความ
โศกเศราเสียใจ พิไรรําพันตางๆ ความคับแคนใจ ความเห่ียวแหงใจ ความพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจก็ดี ความไดรวมกับบุคคลซึ่งไมเปนที่รักที่ชอบใจก็ดี และความปรารถนาสิ่งใดไมไดสมหวังก็ดี ทั้งหมด
น้ีลวนแตเปนทุกขทั้งน้ัน สวนความเกิด แก เจ็บ ตายนั้น ทรงสอนใหกําหนดรูเทาตามเปนจริงแลวอด
กลั้นทนทานตอทุกขเวทนานั้นๆ เสมอไป สวนความโศกเศราเปนตนนั้น ทรงสอนใหกําหนดละ และ
บุคคลสามารถละได ถาอบรมปญญาใหเกิดขึ้น และตัณหาคือความอยากนั้น ทรงสอนใหละ ในขั้นตนนี้
ทรงสอนใหละตัณหาคือความอยากกระทําไปในทางบาปอกุศล เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
กาม พูดเท็จ ด่ืมสุราเมรัย กัญชายาฝน เฮโรอีน และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนของเสพติดใหโทษ ตัณหาประเภทนี้
ควรเพียรพยายามละใหได ถาไมละแลวมันจะพาใหไดรับทุกข ทั้งในปจจุบัน และเบื้องหนาตอไปไมมีสิ้น
สุด สวนความอยากประเภทอื่นน้ันคอยเอาไวละทีหลัง ถาละตัณหาตอนตนนั้นไมได ตัณหาประเภทอ่ืนๆ 
ก็ละไมไดเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงสมควรพยายามละตัณหาประเภทตนนั้นใหได จึงจะพนจากทุกขใน
อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปนตนได เราเกิดมาในชาติน้ีเปนบุญลาภอันประเสริฐ ที่ไดมาพบพระพุทธศาสนา
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐในโลก สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระองคโดยความไม
ประมาท กิเลสบาปธรรมจะไดนอยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเราจะพนทุกขไปไมได ก็เพราะไม
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจานั้นเอง  
               เพราะฉะนั้น ทานผูใดอยากพนจากทุกขภัยในวัฏสงสาร จงตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธเจาโดยความไมประมาทเถิด  

 
จากเวป http://www.nongkhaiweb.com 
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เคล็ดปฏิบัติสมาธ ิ

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

 
 

              น่ังสมาธิพึงพากันตั้งสติใหแนวแนอยูภายใน พยายามควบคุมจิตอยาใหมันหลงคิดนึกไปใน
อารมณที่มันเคยคิด เคยนึก เคยเกาะ เคยของมาแตกอนใหกําหนดลงเอาปจจุบันนี้เปนท่ีตั้งเลยทีเดียว 
ชีวิตน้ีจะมีอยูเฉพาะลมหายใจเขาหายใจออก อยูที่ปจจุบันๆนี้เทานั้น ใหกําหนดจํากัดลงเลย เพราะวาท่ี
ลวงมาแลว มันก็ลวงมาแลวนะชีวิต แลวอนาคตก็ยังไมไดไปถึง มันก็ยังไปไมถึง ไมตองไปคํานึงหามัน 
การงานอะไรที่ทําลวงมาแลวผิดหรือถูกมันก็ไดลวงมาแลวไมตองไปคํานึงหามัน  
               เวลานี้เปนเวลาพักผอนของจิตใจ ขอใหเตือนตนอยางนี้ เวลานี้เปนเวลาพักผอนของจิตใจใน
ขณะน้ี เบื้องตนน้ี ก็อยากคิดอยากรูน้ัน รูน้ี เห็นนั้น เห็นนี้กอน คือพยายามตั้งสติกําหนดลมหายใจเขา 
หายใจออก อธิษฐานจิตถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่พึงที่ระลึกของตนแลว ก็พยายาม
ประกอบจิตน้ี ใหหยุดคิดหยุดนึก ใหกําหนดรูเฉพาะแตลมหายใจเขาหายใจออกเทานี้กอน เพราะเวลานี้
ใหเขาใจวาเราพักผอนจิตใจ คําวาพักผอนคือหยุดคิดหยุดนึกในการงานตางๆเลย วางจิตลงใหสบาย 
สบาย ไมตองกังวลขางหนาขางหลังอะไรเลย กําหนดรูอยูแตปจจุบันเทานั้น เอาปจจุบันนี้เปนหลักเลย 
ชีวิตน้ีก็ใหกําหนดวามีอยูแคปจจุบันๆนี้เทานั้นแหละ  
               ในเบื้องตนเราก็รูไมไดวาจะไปถึงไหน เบื้องหลังมันก็ลวงมาแลว ดังน้ันเราตองกําหนดรู
เฉพาะปจจุบันเทานั้นเองคือการทําสมาธิน่ี สําคัญอยูที่สติน้ันแหละขอใหไดพากันจําเอาไวใหดี สติแปลวา
ความระลึกไดคือระลึกเขาไปในจิตเลยทีเดียวระลึกใหหยั่งเขาไปใหมันถึงจิตอยาใหมันระลึกเฉไปทางอื่น 
จิตน้ีตั้งม่ันอยูไมไดก็เพราะมันขาดสติ สติไมไดเขาไปควบคุมอยูใกลชิด สติน้ันระลึกออกไปจากจิต เม่ือ
จิตน้ี ปราศจากสติแลว มันก็วาเหว เรรอนหาอารมณอยางอ่ืนคิดสายไปตามความชอบใจ มันก็เปนอยาง
น้ัน แตจิตน้ีนะ ถามีสติเปนเครื่องสอนอยูแลว ไมไปไหนแลว ที่มันอยากคิดเพราะคิดอะไรมาแตกอนนั้น 
สติหามไวแลวทันก็หยุด  
               ขอใหสติมันเขมแข็งเสียอยางเดียวหายใจเขาก็กําหนดรู หายใจออกก็กําหนดรูอยูในปจจุบัน
น้ันเลย อยางนั้น ไมไดรูสิ่งอ่ืนๆใดทั้งหมด ถาหากใครสามารถที่จะเพงเขาไปภายในใหเกิดแสงสวาง
เหมือนอยางเราฉายไฟเขาไปในถ้ํามืดๆอยางนี้ แสงไฟฉายนั้นมันจะเปนลําสวางเขาไปภายในจะมีอะไร
อยูในนั้นกมองเห็นไดเลยอันนี้ก็เหมือนกันแหละ ถาเราสามารถที่จะกําหนดตั้งสติ แลวเพงตามลมหายใจ
เขาออกเขาไปภายในใหมันสวางเขาไปถึงจิตใจและก็มองเห็นอัตภาพรางกาย อวัยวะนอยใหญภายในราง
กายไดยิ่งดีเลยถาทําไดอยางนี้  
               ถาหากวาเราไมสามารถจะทําไดอยางนี้ ก็ตั้งสติเพงเขาไปหาความรูอยางเดียวเทานั้น รูอยู
ตรงไหน สติก็ใหหยั่งไปถึงน่ัน ก็ใชไดเหมือนกัน เม่ือจิตมันสงบ มันคลายจากอารมณตางๆออกไปแลว 
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มันปลอดโปรง ถึงแมวาจะไมสวางไสวเต็มท่ี แตมันก็มีเงาแหงความสวางปรากฏอยูในจิตน้ันเองแหละ 
จิตไมเศราหมองหมายความวาอยางนั้นแหละเบิกบาน ถาหากมันคลายอารมณตางๆออกไปแลวนะ
ลักษณะของจิตน้ีจะเบิกบานผองแผว ไมมีกังวลใดๆ อ่ิมอยูภายใน ไมปรารถนาอยากจะคิดไปไหนมา
ไหนแลวทีน้ีถาจิตคลายอารมณเกาออกไปหมดแลวนะ แตการที่จิตจะคลายอารมณเกาออกไปได ก็ตอง
อาศัยสติน่ันแหละ เขาไปควบคุมจิตไมใหคิดไปในอารมณตางๆ  
               อันเม่ือจิตน้ีไมมีโอกาศที่จะคิดไปในอารมณตางๆแลวมันก็คลายทิ้งไปหมด อารมณที่เราเก็บ
เอาไวเปนอยางนั้นเพราะวามันไมมีที่ตอมันก็คลายออกไปเทานั้นเอง ด้ังน้ัน อยาไปเขาใจวิธีอ่ืนเลยพระ
พุทธเจาทรงสอนใหกําหนดลมหายใจเขาออกนี่ เพงกําหนดรูแตลมหายใจเขาออกนี่แหละ ความคิดฟุง
ซานตางๆจะคอยเบาไปๆหมดไปลําดับเพราะวาจิตเราไมสงเสริมมันแลวน่ี จิตเรามาจองอยูเฉพาะแตลม
น้ี จิตน้ีไมสงเสริมความคิดเสียแลว ทีน้ีจะคิดดีคิดชั่วอยางไรไมเอา ในขณะนี้ปลอยทิ้งไมใชเวลาคิด เวลา
น้ีเวลาสงบ เวลาเพง เวลากําหนดรู ไมใชเวลาคิด ใหมีสติเตือนจิตอยางนี้เสมอไป จิตน้ีเม่ือถูกสติเตือน
เขาบอยๆมันก็รูตัว รูตัวแลวมันก็คลาย มันก็ปลอยวางอารมณไมสงเสริม ไมคิดไมปรุงไปอีก มันสําคัญ
เร่ืองสมาธิน่ีสําคัญมากทีเดียว เร่ืองปญญานั้นมักเกิดจากสมาธิ ดังน้ันเม่ือเราไมสามารถจะทําสมาธิให
บังเกิดขึ้นไดปญญานั้นก็เกิดไมได ปญญาในท่ีน้ีเกิดจากสมาธิ ปญญาที่เกิดจากจากสมาธิน้ีเปนปญญาที่
แจงในธาตุส่ี ขันธหา ในนามในรูปไมปรารถนารูอยางอ่ืน  
               ในการปฏิบัติสมาธิแรกๆอยาไปสงสัยคลางแคลงใจวา เอะ ทําไมเราจึงปฏิบัติไมได ทําไมจึง
ไมสงบ? กําหนดลมหายใจก็กําหนดแลว มันก็ยังไมสงบอยางนี้ อยาไปสงสัย ใหนึกวา เราทํายังไมพอก็
แลวกันแหละ เราทํายังไมมากพอ คือวาเรายังกําหนดลมหายใจเขา หายใจออกนี้ ยังไมพอ เราจะตองทํา
อีก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/worralapo ๔๑



  
ฉลอง ๙๑ ป พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)                                                                                                    

 

 ธรรมะหลวงปู  
 

จิตดวงนี้เม่ือมันถูกอวิชชาครอบงํา ย่ํายีเอา มันก็หลงไป ทําดีไปบาง ทําชั่วไปบาง พูดดี
บาง พูดชั่วบาง เวลาใดมันรูตัว มันก็พูดดี เวลาใดมันลืมตัว มันก็พูดชั่ว-ทําชั่ว (โทษแหงความ
รัก) 
 

น่ีแหละเรื่องวิปสสนานะมันตองเห็นแจงจริงๆ เห็นแจงในใจวาขันธหานี้ไมควรยึด ไม
ควรถือ เพราะวามันไมเที่ยง ขืนยึดถือไวมันก็เปนทุกข เพราะมันแปรปรวนไปอยูเสมอ มันไมอยู
ในบังคับบัญชาของผูใด อันนี้นะ ความรูความเห็นอยางวานี้มันจะเปนไปได มันก็ตองอาศัย
ปญญา อาศัยสมาธิเปนฐานท่ีตั้งของปญญา  

(ผลเปนสุขจริงดวยปญญา) 
 

รางกายมันก็ไมวามันเปนทุกข แตวามันหากมีลักษณะของทุกข ปรากฏใหจิตรูอยู คือ 
ความไมเที่ยงของรางกายนั้น ไมมีจิตน้ีมาครองอาศัยอยูแลว มันจะไมมีใครรับรูความทุกขของ
รางกายอันนี้เลย ก็เพราะจิตน้ีมาครองอยูน่ี จิตจึงเปนผูรับรู ความทุกข ความเปลี่ยนแปลงของ
รางกายนี้  

(ความไมเที่ยงแท) 
 

 พระพุทธเจาไมไดสอนใหคนเราจําเอาคําสอนของพระองคไวเฉยๆ เม่ือจําไดแลวใหลง
มือดัดแปลงกาย วาจา ใจ ของตนใหเปนไปตามคําส่ังสอนนั้น ถาตนดัดแปลงกาย วาจา ใจ ให
ตรงไปตามคําสอนแลว ก็พยายามรักษาความรู ความเห็นที่เปนศีลเปนธรรมนั้นไว  

(ความดับทุกข) 
 
 

 เกินพอดี 

 
 คูครองเรือนก็สรางสมความรักเอาจนเกินพอดี อันเปนเหตุใหประพฤตินอกใจกันและกัน
ทางประเวณี พูดตรงๆก็วาไปเลนชูกับผัวเลนชูกับเมียน่ันเอง น่ีเรียกวาความรักมันเกินพอดี ถา
เปนภิกษุสามเณรก็ความรักเกินขอบเขต ก็เปนเหตุใหลวงสิกขาบทวินัยนอยใหญทั้งหลาย 
พรหมจรรยก็อับเฉาลง เหมือนพระจันทรในขางแรม เจริญไปไมได 
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 หอบทุกข 
 

การฝกจิตใหเขาถึงความสงบนี้ เปนสิ่งจําเปนจริงๆ ใหถือเปนเรื่องจําเปน ถาปลอยจิตให
เลื่อนลอยไปตามอํานาจของกิเลสก็มีแตทุกข อยูในปจจุบันนี้ก็ทุกขใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไปสู
โลกหนาก็ทุกข หอบเอากองทุกขเหลานี้ไปดวย มันเปนอยางนั้น มันทุกขหลาย บางคนก็ถึงฆา
ตัวตาย ไมมีทางออก ผูไมเชื่อคําสอนของพระพุทธเจา ผูไมปฏิบัติตามคําสอน ใหไหวพระ น่ัง
สมาธิภาวนา ขี้ครานไมเอา ไมน่ังแลวเพราะใจมันลอย ใจมันไปยึดถือแตเรื่องภายนอก แลวจะมี
แกใจมาไหวพระ น่ังภาวนาสํารวมใจใหสงบอยูภายในจะไดอยางไร การที่ภาวนาจิตใจใหมันสงบ
ลงไปได ก็เพราะมันเตือนใจของตนใหละเรื่องภายนอกอยูเสมอ ในเวลาท่ีไมไดน่ังสมาธิภาวนา ก็
ตองเตือนใจใหละอารมณที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบ
มาเวลาใด เราก็พิจารณากําหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ใหจิตน้ีเปนปกติอยูเสมอ ไมใหจิตน้ี
มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามอารมณที่มากระทบ เชน "ตา" เปนตนนั้นก็ตองระมัดระวังอยู
อยางนี้เสมอไป 

 
 

 พรหมของลูก 

 
ไมลําเอียงเพราะความรัก ก็หมายความวา อยางวามีลูกหลายคน รักคนใดมากๆ ก็แบง

สมบัติใหลูกคนนั้นมากกวาคนอื่นๆ น่ีเรียกวาลุอํานาจแกความรัก ถาไมลําเอียงเพราะรักแลว ก็
หมายความวา มีเมตตากรุณาเหมือนกันหมด ลูกทุกคนบางคนก็มีนิสัยไมดีๆ เราก็เมตตามัน 
เพราะมันไดมาเกิดกับเราแลว อยางนี้แหละ ก็สงเคราะหไปตามกําลังท่ีสงเคราะหได ถาคนที่เสีย
จริงๆ ทําดีไมไดจริงๆ มันเหลือวิสัย ก็วางอุเบกขาลง ไมตองไปโกรธไปเกลียดอะไร ก็กรรมของ
เขาสรางมาอยางนั้น เราจะทําอยางไรได ฝกอยางไรจะใหมันดี มันก็ดีไมไดอยางนี้ ถาขืนโกรธไป 
โมโหโทโสไป เสียใจกับลูกคนนั้นอยู ก็เปนทุกขเปลาๆ เสียใจอยางไรลูกก็ทําดีไมได เพราะวา
นิสัยไมดีแตกอน แตชาติกอนโนนแหละ ถาหากวาผูเปนพอแมไมรูจักวางอุเบกขาลง ไมนึกถึง
กรรมของสัตวแลว มันก็เปนทุกข 
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 เกิดจากตม 

 
สาเหตุที่จะมีศาสนาบังเกิดขึ้นในโลก มีผูสรางบารมีปรารถนาเปนพระพุทธเจาในโลก ก็

เน่ืองมาจากคนทั้งหลายไมรูจักหนทางออกจากทุกข เม่ือไดประสบกับความทุกขแลวก็รองไห 
รําไร ตีอกชกหัวตางๆ นานาตายไปพรอมดวยกับความทุกข หอบเอาความทุกขติดตัวไปดวย
อยางนี้แหละ บุคคลยังไมรูแจงในโลกนี้ตามเปนจริงอยางนั้น บัดนั้นใหพากันเขาใจ เหตุจะมี
ศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะมันมีทุกขน่ีแหละ 

 
 

 จรจัด 

 
แตคนสวนมากแยจริงๆ ไมยอมที่จะขมจิต เพงจิตใหเขาถึงความสงบ มีแตยอม ตกเปน

ทาสของตัณหา ปลอยจิตใหฟุงไปภายนอกอยูอยางนั้น และจะไมใหมันเกิดอีกทําอยางไร แลวผู
ที่ยึดอารมณแตภายนอกจนตลอดถึงวันตายอยางนี้ ตายก็เอาไปไหนไมได แลวจิตก็วกเวียนอยู
กับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ เม่ือบุคคลไปมีจิตเลื่อนลอยฟุงซานอยางนั้นก็ไมไดทําบุญ เม่ือไมไดทํา
บุญแลวจิตใจก็เรรอนพเนจรเหมือนคนไมมีหลักไมมีแหลง ไมมีบานอยูเปนของตัว เปนคนจรจัด 
อาศัยบานคนนั้น อาศัยบานคนนี้ อาศัยศาลาวัด อาศัยสถานที่สาธารณะเปนที่หลับที่นอน ไปขอ
ทานเขากินอยูอยางนั้น จิตใจที่ไมไดฝกฝนใหเขาถึงความสงบ ไมทําบุญกุศล ไมทําความดีให
เปนประโยชนตนและผูอ่ืน หรือทําก็นิดๆหนอยๆ อยางนี้มันก็สูอํานาจกิเลสไมได เม่ือตายลง
อยางนี้ กิเลสมันก็จูงไปตามประสงคแลว ถาทําบาปมาก มันก็ไมไดมาลองลอยอยูกับโลกมนุษย
น้ีแลว บาปกรรมฉุดคราไปสูอบายภูมิ พิจารณาใหเห็นดวยตนเอง 

 

 สุขชั่วคราว 

 
ชีวิตน้ีอยาไปหลงความสุขชั่วคราว อยาไปติดอยูกับความสุขชั่วคราวนี้ แลวจะไมไดพบ

ความสุขอันไพบูลยเลย ผูใดติดอยูในความสุขช่ัวคราว ติดอยูในการกิน ไมไดกินอาหารอันอรอย 
ไมไดฆาสัตวมาทําอาหารกินมันไมอรอย น่ันเรียกวาติดในการกิน อันเปนเหตุใหทําบาป ติดใน
การนอน ไดนอนมากก็ถือวาดี รางกายจะไดสมบูรณ ถานอนนอยกลัวรางกายจะซูบผอม ไมได 
ตองนอนใหมากๆ เรียกวาติดในการนอน ไมแบงเวลาประกอบความเพียรทางจิตเลย ก็เลยไมได
ผลในจิตใจ ไมไดชําระกิเลสออกจากจิตใจนี้ ลองสังเกตดู 
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 คล่ืนซัด 

 
บุคคลผูไมมีสมาธิจิต ไมทําจิตใหสงบแลว อะไรกระทบกระทั่งมัน มันก็ไมรูสึกตัว ทานวา

จิตมากระทบเขามีแตวาเจ็บอยางเดียวเทานั้น แทนที่จะวินิจวิฉัยวามันเจ็บเพราะอะไรๆ มันถึง
เจ็บอยางนี้ มันคิดไมไดเลย เม่ือมันเจ็บหนักๆเขา มีแตรองครวญครางไป ด้ินรนกระสับกระสาย
ไปเน้ันเอง อันนี้ทานจึงเรียกวา คนเราอันดวงจิตน้ีมันตกไปตามกระแสของกิเลสตัณหา เหมือน
กับบุคคลท่ีเดินทางโดยเรือกระแสของกิเลสตัณหา เหมือนกับบุคคลท่ีเดินทางโดยเรือเดิน
มหาสมุทรลงสูทะเล คลื่นซัดไปทองมหาสมุทรทะเลนั้นนะ สุดแลวแตคลื่นมันจะซัดไปไหนก็ตาม
มัน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/worralapo ๔๕



  
ฉลอง ๙๑ ป พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)                                                                                                    

อนุโมทนา 
 

หนังสือฉบับน้ีไดนํา ประวัติ และ ธรรมะมาจากเวบไซตหลวงปูเหรียญ วรลาโภ 
(http://worralapo.cjb.net) ซ่ึงเชนเดียวกันครับ ตองขออนุโมทนากับทุกๆทานที่พิมพธรรมะดวยนะครับ 
ไดแก  

คุณ พงศพิพัฒน ดํารงวัฒนกุล  
คุณ ไกรฤกษ ศิลาคม  
คุณ ศิริพร เวชกระจาง  
คุณ ไพรสน รุจิคุณ  
คุณ พจวรรณ แยมพิกุลสกุล 
คุณ deedi จากเวป easydharma (http://www.geocities.com/easydharma/) 
ชมรมพุทธศาสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และเจาของเวบไซตตางๆ ที่

ลงบทเทศนาธรรมของหลวงปูไว 
หากมีขอผิดพลาดประการใดหรือมีขอสงสัย ตองการเสนอแนะ กรุณาสง E-mail ถึงผมไดที่ 

nattachai1024@yahoo.com เพ่ือใชในการปรับปรุงและแกไขตอไป 
ผมตองขอกราบขอบพระคุณหลวงปูเหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย) และทานพระ

อาจารยสมชาย สุขุมาโล เปนอยางยิ่งที่ทานไดเมตตามอบธรรมะและหนังสือในการจัดสรางเวบไซตครั้งน้ี 
และที่จะลืมไมไดคือผูที่ใหการสนับสนุนในการสราง website หลวงปู ไดแกคุณพอ คุณแม และ

คุณอา รวมถึงพ่ีเปก ซ่ึงเอ้ือเฟอรูปภาพในการจัดสราง และพ่ีสุมิตร ผูที่ทําใหผมไดรูจักกับหลวงปู ผม
ตองขอกราบขอบพระคุณและรวมอนุโมทนากับทุกๆทานมา ณ ที่น้ีดวย  
 
 

ผูจัดทํา 
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  "อะไรที่เปนประโยชนกับคนหมูมากก็จงทําเถิด" 
 

คํากลาวใหอนุญาตจัดสรางเวบไซตธรรมะและประวัติหลวงปู  
คือปฐมบทแหงเวบไซต  

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ แหงน้ี 
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