
"สิ่งทั้งปวงในโลกนี้มิใชวาจะอํานวยแตความทุกขเทานั้น บางทีก็อํานวยความสุขให
เหมือนกัน ดังน้ันคนจึงติดมัน แตบรรดานักปราชญผูมีปญญาทั้งหลายทานพิจารณาเห็น

วา มันเปนความสุขช่ัวคราวไมยั่งยืน ถาพิจารณาโดยสรุปแลว กเ็ปนทุกขน้ันแหละ 
มากกวาความสุข อันความสุขที่วานี ้มันเปนเพียงเหยื่อลอใหติดอยูในทุกขเทานั้น ไมใช
เปนสุขยั่งยืนแตอยางใด เพราะคนเราเกิดมาแลวที่สุดก็ตองตาย รางกายนี้เมื่อจิตละไป

แลว ก็ตองแตกสลายออกจากกัน ไมมีอะไรเปนช้ินเปนอันเลย"  

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 

"เราเกิดมาในชาติน้ีเปนบุญลาภอันประเสริฐ ที่ไดมาพบพระพทุธศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐในโลก สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระองคโดย
ความไมประมาท กิเลสบาปธรรมจะไดนอยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเราจะพน

ทุกขไปไมไดก็เพราะไมปฏิบัติตามคําสอน ของพระพุทธเจานั้นเอง" 

หลวงปูเหรยีญ วรลาโภ 

หอบทุกข 
 
การฝกจิตใหเขาถึงความสงบนี้ เปนสิ่งจําเปนจริงๆ ใหถือเปนเรื่องจําเปน ถาปลอยจิตใหเลื่อนลอยไปตามอํานาจ
ของกิเลสก็มีแตทุกข อยูในปจจุบันนี้ก็ทุกขใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไปสูโลกหนาก็ทุกข หอบเอากองทุกขเหลานี้
ไปดวย มันเปนอยางนั้น มันทุกขหลาย บางคนก็ถึงฆาตัวตาย ไมมีทางออก ผูไมเช่ือคําสอนของพระพุทธเจา ผูไม
ปฏิบัติตามคําสอน ใหไหวพระ นั่งสมาธิภาวนา ขี้ครานไมเอา ไมนั่งแลวเพราะใจมันลอย ใจมันไปยึดถือแตเรื่อง
ภายนอก แลวจะมีแกใจมาไหวพระ นั่งภาวนาสํารวมใจใหสงบอยูภายในจะไดอยางไร การที่ภาวนาจิตใจใหมัน
สงบลงไปได ก็เพราะมันเตือนใจของตนใหละเรื่องภายนอกอยูเสมอ ในเวลาที่ไมไดนั่งสมาธิภาวนา ก็ตอง
เตือนใจใหละอารมณที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็
พิจารณากําหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ใหจิตนี้เปนปกติอยูเสมอ ไมใหจิตนี้มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตาม
อารมณที่มากระทบ เชน "ตา" เปนตนนั้นก็ตองระมัดระวังอยูอยางนี้เสมอไป 
 
พรหมของลูก 
 
ไมลําเอียงเพราะความรัก ก็หมายความวา อยางวามีลูกหลายคน รักคนใดมากๆ ก็แบงสมบัติใหลูกคนนั้นมากกวา
คนอื่นๆ นี่เรียกวาลุอํานาจแกความรัก ถาไมลําเอียงเพราะรักแลว ก็หมายความวา มีเมตตากรุณาเหมือนกันหมด 
ลูกทุกคนบางคนก็มีนิสัยไมดีๆ เราก็เมตตามัน เพราะมันไดมาเกิดกับเราแลว อยางนี้แหละ ก็สงเคราะหไปตาม
กําลังที่สงเคราะหได ถาคนที่เสียจริงๆ ทําดีไมไดจริงๆ มันเหลือวิสัย ก็วางอุเบกขาลง ไมตองไปโกรธไปเกลียด
อะไร ก็กรรมของเขาสรางมาอยางนั้น เราจะทําอยางไรได ฝกอยางไรจะใหมันดี มันก็ดีไมไดอยางนี้ ถาขืนโกรธ
ไป โมโหโทโสไป เสียใจกับลูกคนนั้นอยู ก็เปนทุกขเปลาๆ เสียใจอยางไรลูกก็ทําดีไมได เพราะวานิสัยไมดีแต
กอน แตชาติกอนโนนแหละ ถาหากวาผูเปนพอแมไมรูจักวางอุเบกขาลง ไมนึกถึงกรรมของสัตวแลว มันก็เปน
ทุกข 
 
เกินพอดี 
 



คูครองเรือนก็สรางสมความรักเอาจนเกินพอดี อันเปนเหตุใหประพฤตินอกใจกันและกันทางประเวณี พูดตรงๆก็
วาไปเลนชูกับผัวเลนชูกับเมียนั่นเอง นี่เรียกวาความรักมันเกินพอดี ถาเปนภิกษุสามเณรก็ความรักเกินขอบเขต ก็
เปนเหตุใหลวงสิกขาบทวินัยนอยใหญทั้งหลาย พรหมจรรยก็อับเฉาลง เหมือนพระจันทรในขางแรม เจริญไป
ไมได 
 
เกิดจากตม 
 
สาเหตุที่จะมีศาสนาบังเกิดขึ้นในโลก มีผูสรางบารมีปรารถนาเปนพระพุทธเจาในโลก ก็เนื่องมาจากคนทั้งหลาย
ไมรูจักหนทางออกจากทุกข เมื่อไดประสบกับความทุกขแลวก็รองไห รําไร ตีอกชกหัวตางๆ นานาตายไปพรอม
ดวยกับความทุกข หอบเอาความทุกขติดตัวไปดวยอยางนี้แหละ บุคคลยังไมรูแจงในโลกนี้ตามเปนจริงอยางนั้น 
บัดนั้นใหพากันเขาใจ เหตุจะมีศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะมันมีทุกขนี่แหละ 
 
จรจัด 
 
แตคนสวนมากแยจริงๆ ไมยอมที่จะขมจิต เพงจิตใหเขาถึงความสงบ มีแตยอมตกเปนทาสของตัณหา ปลอยจิตให
ฟุงไปภายนอกอยูอยางนั้น และจะไมใหมันเกิดอีกทําอยางไร แลวผูที่ยึดอารมณแตภายนอกจนตลอดถึงวันตาย
อยางนี้ ตายก็เอาไปไหนไมได แลวจิตก็วกเวียนอยูกับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ เมื่อบุคคลไปมีจิตเลื่อนลอยฟุงซาน
อยางนั้นก็ไมไดทําบุญ เมื่อไมไดทําบุญแลวจิตใจก็เรรอนพเนจรเหมือนคนไมมีหลักไมมีแหลง ไมมีบานอยูเปน
ของตัว เปนคนจรจัด อาศัยบานคนนั้น อาศัยบานคนนี้ อาศัยศาลาวัด อาศัยสถานที่สาธารณะเปนที่หลับที่นอน ไป
ขอทานเขากินอยูอยางนั้น จิตใจที่ไมไดฝกฝนใหเขาถึงความสงบ ไมทําบุญกุศล ไมทําความดีใหเปนประโยชน
ตนและผูอื่น หรือทําก็นิดๆหนอยๆ อยางนี้มันก็สูอํานาจกิเลสไมได เมื่อตายลงอยางนี้ กิเลสมันก็จูงไปตาม
ประสงคแลว ถาทําบาปมาก มันก็ไมไดมาลองลอยอยูกับโลกมนุษยนี้แลว บาปกรรมฉุดคราไปสูอบายภูมิ 
พิจารณาใหเห็นดวยตนเอง 
 
สุขช่ัวคราว 
 
ชีวิตนี้อยาไปหลงความสุขช่ัวคราว อยาไปติดอยูกับความสุขช่ัวคราวนี้ แลวจะไมไดพบความสุขอันไพบูลยเลย 
ผูใดติดอยูในความสุขช่ัวคราว ติดอยูในการกิน ไมไดกินอาหารอันอรอย ไมไดฆาสัตวมาทําอาหารกินมันไม
อรอย นั่นเรียกวาติดในการกิน อันเปนเหตุใหทําบาป ติดในการนอน ไดนอนมากก็ถือวาดี รางกายจะไดสมบูรณ 
ถานอนนอยกลัวรางกายจะซูบผอม ไมได ตองนอนใหมากๆ เรียกวาติดในการนอน ไมแบงเวลาประกอบความ
เพียรทางจิตเลย ก็เลยไมไดผลในจิตใจ ไมไดชําระกิเลสออกจากจิตใจนี้ ลองสังเกตดู 
 
คลื่นซัด 
 
บุคคลผูไมมีสมาธิจิต ไมทําจิตใหสงบแลว อะไรกระทบกระทั่งมัน มันก็ไมรูสึกตัว ทานวาจิตมากระทบเขามีแต
วาเจ็บอยางเดียวเทานั้น แทนที่จะวินิจวิฉัยวามันเจ็บเพราะอะไรๆ มันถึงเจ็บอยางนี้ มันคิดไมไดเลย เมื่อมันเจ็บ
หนักๆเขา มีแตรองครวญครางไป ดิ้นรนกระสับกระสายไปเนั้นเอง อันนี้ทานจึงเรียกวา คนเราอันดวงจิตนี้มันตก
ไปตามกระแสของกิเลสตัณหา เหมือนกับบุคคลที่เดินทางโดยเรือกระแสของกิเลสตัณหา เหมือนกับบุคคลที่



เดินทางโดยเรือเดินมหาสมุทรลงสูทะเล คลื่นซัดไปทองมหาสมุทรทะเลนั้นนะ สุดแลวแตคลื่นมันจะซัดไปไหน
ก็ตามมัน 
 
ธรรมะหลวงปู  
 
จิตดวงนี้เมื่อมันถูกอวิชชาครอบงํา ย่ํายีเอา มันก็หลงไป ทําดีไปบาง ทําช่ัวไปบาง พูดดีบาง พูดช่ัวบาง เวลาใดมัน
รูตัว มันก็พูดดี เวลาใดมันลืมตัว มันก็พูดช่ัว-ทําช่ัว (โทษแหงความรัก) 
 
นี่แหละเรื่องวิปสสานานะมันตองเห็นแจงจริงๆ เห็นแจงในใจวาขันธหานี้ไมควรยึด ไมควรถือ เพราะวามันไม
เที่ยง ขืนยึดถือไวมันก็เปนทุกข เพราะมันแปรปรวนไปอยูเสมอ มันไมอยูในบังคับบัญชาของผูใด อันนี้นะ 
ความรูความเห็นอยางวานี้มันจะเปนไปได มันก็ตองอาศัยปญญา อาศัยสมาธิเปนฐานที่ต้ังของปญญา (ผลเปนสุข
จริงดวยปญญา) 
 
รางกายมันก็ไมวามันเปนทุกข แตวามันหากมีลักษณะของทุกข ปรากฏใหจิตรูอยู คือ ความไมเที่ยงของรางกาย
นั้น ไมมีจิตนี้มาครองอาศัยอยูแลว มันจะไมมีใครรับรูความทุกขของรางกายอันนี้เลย ก็เพราะจิตนี้มาครองอยูนี่ 
จิตจึงเปนผูรับรู ความทุกข ความเปลี่ยนแปลงของรางกายนี้ (ความไมเที่ยงแท) 
 
พระพุทธเจาไมไดสอนใหคนเราจําเอาคําสอนของพระองคไวเฉยๆ เมื่อจําไดแลวใหลงมือดัดแปลงกาย วาจา ใจ 
ของตนใหเปนไปตามคําสั่งสอนนั้น ถาตนดัดแปลงกาย วาจา ใจ ใหตรงไปตามคําสอนแลว ก็พยายามรักษา
ความรู ความเห็นที่เปนศีลเปนธรรมนั้นไว (ความดับทุกข) 
 
ธรรมะใหแกผูเยี่ยมชมเว็บ  
 
คนเรา... เกิดมาแลวตองแกเจ็บตาย เมื่อตายแลวก็ไมไดเอาอะไรติดตัวไป มีแตบุญกับบาปที่ทําเทานั้น ติดตามไป 
เพราะฉะนั้น ตองระวังอยาไปทําบาป บาปมันอํานวยผลใหเปนทุกข บุญอํานวยผลใหเปนสุข ควรทําบุญดีกวาทํา
บาป ทางไปสวรรคนิพพานก็คือบุญนั่นแหละ ทางมันไปนรกก็คือบาป มันเชนนั้นเอง เพราะฉะนั้นทุกคนตองให
เขาใจไว ในคําสอนของพระพุทธเจา โดยยออยางเนี้ย ถาจะวาไปมาก มากไปก็เทานั้น แตนี่เอาวา แคไดใจความ 
ใจความชัดๆ ไดใจ ของผูฟงของผูคิด ดังแสดงมา  
 
หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
รพ.วิชัยยุทธ 9/9/46 
 
 


