
  
ฉลอง ๙๑ ป พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)                                                                                                    

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  
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               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  
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