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ออ ตั้งแตรุกขเทวดาถึงพรหมนี่เรื่องเล็ก องคนี้เกง จําชื่อไมไดเพราะเจอหนาสองคน แกก็
คุยฟุงตอนกอน แกอันเรื่องพรหมแกยันแน เรื่อง นิพพานแกเถียงแนเหมือนกัน เห็นแกเถียง ก็ปลยอ
ใหแกเถียง พูดใหเหนื่อย เหนื่อยแลวแกกลับมาถามวา ทานวาอยางไรครับ ผมวานิพพานมันสูญ
บอกแกวาสูญ ขาวาไงแกวาสูญ ขาวาไมสูญอะ ไอเรื่องของทานก็เรื่องของทาน เรื่องของผมก็เรื่อง
ของผม ผมไมถือคนอื่นมาเปนสาระนี่ มาตอนนี้นิพพานมันเสือกไมสญ
ู เสียแลวมาขอขมา บอกผม
ไมเคยเอาโทษทานนี่ ผมก็ไมเคยโกรธทาน เพราะอะไร เพราะผมผมก็สูญเมื่อกอนนี้ ไอทานสูญที
หลังผม (หัวเราะ) แลวผมจะโกรธทานทําเกลืออะไร ไอโง ผมโงมากอนทานนะ ทานเสื่อมาโงที
หลัง ไมรูจะโกรธทําไมตองถือวาผมเปนตนตระกูลกอนทานนะ
แสดงวาพระองคนี้ชักจะไมใชคนเสียแลว ใชไหม เริ่มนิพพานไมสูญ ทานก็ชักจะไมใชคน
แลวซิ จะเริ่มเปนพระเสียแลวซิ เปนอันวา ทานก็จะถามวาเปนไงนิพพานไมสูญ แลวไมถูกเขาไลมา
หรือยัง เขาไลมาครับ ก็ถามทําไมถึงไลละบอกมาดูไดแตเลือกมาอยูนี่ไมไดหรอก กลับไปชําระ
จิตใจเสียใหดกี อน ไปเดินวนๆ ได เขาเขตเขาไมใหเขา เขาเขตนี่จดุ ไหน เขาไมใหเขานะ เดิน
วนรอบบริเวณนอกได เขาเขตไมใหเขา ทานก็เลยไปถามวา อยางไรจะเขาได บอก โธเอยทําไมมา
ถามผมทําไมเลา เดี๋ยวผมโกหกสง ผมไมสอนทานหรอก แลวก็ไมบอกทาน แตที่ถามมีไปถามเอา
ถามที่ไหน บอก โนน ไปที่ จุฬามณี ไปไหวพระแลวก็ถามทานวาทําอยางไรถึงจะสะดวก ไอไปได
แบบนี้อยามาถามคนมีเนื้อ มันก็โงเต็มที เจาของทานมี แกก็หายไป ลาไปเลยแนบ เงียบฉี่ สักสอง
เดือนจดหมายมาแลว เรียบรอยแลวครับ จดหมายมา ไอเรียบรอยนากลับสบงจีวรแกไมมี จะใหตอบ
วาอยางไร แกเขียนใหเรียบรอยแลวครับ เปนอันวาเขาใจกัน สองเดือนนี่เวลาไมใชเล็กนอย
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สําหรับ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต ชื่อวาเปนกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่
ศึกษาในหองเรียนแลวก็มาเรง มาฝกกีฬา ซึ่งความจริงไมใชวิชาหลัก แตวาถาสามารถทําไดกอนก็มี
ประโยชนทวี่ ามีประโยชนกเ็ พราะวา เอาไวเปนคูปรับ คือ ปรับกําลังใจเวลาเจริญวิปส สนาญาณ แต
ถาหากวาจะทํากันใหดีจริงๆ เพื่อประโยชนกับจิตจริงๆ ทวาชีวิตเขาเรามันเปนของไมแน คนที่มีอายุ
นอยคิดวาจะรออายุไปนานสัก 50 ป 60 ป ตาย นี่มันไมแนนกั วาชีวติ ไมมีเครื่องหมายความตายไม
แนนอน การปฏิบัติเพื่อการเขาถึงพระนิพพานในสาย สุกขวิปสสโก ถาทําแบบนี้ เริม่ ตนที่จะทํา
อันดับแรกใหจับ อานาปานุสสติ กอน คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ถาตองการจะภาวนา
ดวย ก็ภาวนาตามอัธยาศัยทีบ่ อกวา ภาวนาตามอัธยาศัย ก็จะบอกวา ใชคําภาวนาวา พุทโธ แตบางที
ทานก็คลองในการภาวนาอยางอื่นอยูแ ลว ถามาเปลี่ยนเปนพุทโธก็จะขัดกับอารมณเดิม จะกลายเปน
ขึ้นตนใหมคําภาวนานี่ความจริงจะภาวนาวาอยางไร ก็ตามมีผลเสมอกัน เพราะวาเปนเครื่องโยงใจ
เขาถึงสมาธิเทานั้น เวลาสมมติวา ทานไมเคยใชอยางอื่น ใหใชวา พุทโธเวลาหายใจเขานึกวา พุท
เวลาหายใจออกนึกวา โธ พอมีอารมณสบายพอมีใจสบายก็มานั่งนึกถึงชีวิตของเรา นีใ่ ชปญญาเปน
เครื่องคิดวา ชีวิตของเรานี่ปกติมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน แลวก็มีความแปรปรวนในทามกลาง เสื่อม
ไปทุกระยะในที่สุดก็มีความตายไปในที่สุด
เปนอันวาชีวิตและเลือดนี่มนั ไมใชเรา ไมใชของเราจริง ถามันเปนเราจริงเปนของเราจริง
เราไมตองการใหมันแกมนั ก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันปวยมันก็ตอ งไมปวย เราไมตองการให
มันตายมันก็ตอ งไมตาย แตทวาทุกสิ่งทุกอยางที่พูดมานี่ เราหาปรามมันไมได ในเมือ่ รเหามปรามมัน
ไมได ก็แสดงวารางกายนี่มนั ไมใชของเรา คําวา เราก็คือจิตทีมาอาศัยรางกายอยูชวั่ คราว นั่งคิดไว
อยางนี้กอน แลวก็มองดูตัวเราแลวก็มองดูคนอื่น วาเราแกลงไปทุกวัน คนอืน่ เขาแกหรือเปลา
เปนอันวาคนเอนเขาก็แกเหมือนกัน แลวคนที่เกิดมากอนเราบางคนที่เกิดมาทีหลังบาง เขาตาย มีบาง
ไหม เราจะเห็นวาเขาก็ตาย
แลวก็มองดูคนทุกคนในโลก ตั้งแตเราไปจนกระทัง่ ถึงคนอื่น วาเรากับเขานี่ทุกคนใครมี
ความสุขบาง ในชีวิตที่ทรงตัวอยูนี่มนั หาความสุขไมได การทํากิจการงานทุกอยางก็เพราะอาศัย
ความทุกขมันบังคั่บ ทุกขเกรงวาจะไมมีกนิ ไมมีใชเปนสําคัญ ฐานะความเปนอยูไมสม่ําเสมอเขา ขอ
แพงขึ้นรายไดของเรานอยมันก็เปนปจจัยของความทุกข
เปนอันวาคนและสัตวมีทุกขเสมอกันหมด ถาหากวาเรามีความปรารถนาจะพึงเกิดชาติหนา
ตอไป หรืออีกกี่ชาติก็ตาม ก็มีสภาพเปนอยางนี้ ในเมือ่ สภาวะของเรามันเปนทุกข ชาตินี้มันทุกข
แลวชาติไหนมันจะมีความสุขบาง เกิดอีกทีชาติมนั ก็มีสภาพอยางนี้ เราเหนื่อยตั้งแตวนั เกิด
จนกระทั่งถึงวันตาย ไมมีความดีอะไร วาความเกิดมันมีทกุ ข แลวธรรมเปนเครื่องพนทุกขนะมีหรือ
เปลา

ตอนนี้ก็ตองไปดูองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทานเกิดเปนลูกกษัตริย และ
ตอมาพระองคก็ทรงเปนกษัตรยิ์ ความปรารพนาของกษัตริยจะตองการอะไรก็ไดเรพาะวามีทรัพย
มากถาสิ่งนั้นไมเกินวิสัยของมนุษยธรรมดาแลวกษัตริยหาไดทุกอยาง แตทวาพระพุทธเจาทําไมจึง
ไดละสภาพความเปนกษัตริยออกมาบวชในพระพุทธศาสนา แสวงหาภิเนษกรมณ เพื่อธรรมเปน
เครื่องพนจากความตาย ก็เพราะวาพระองคเห็นแลววา ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันเปนปกติ ของคน
เราหนีไมได มันเปนปจจัยของความทุกข เมื่อทานจึงไดหนีออก การหนีออกของทานแสวงหา
ความสุขอันดับแรก ก็พบกับความทุกขอยางหนัก ตองคนควาวิธีปฏิบัติเพื่อความพนทุกข
อันดับแรกไปอยูกับ ทานอาฬารดาบส และ อุทกดาบสรามบุตร ทั้งสองทาน ปฏิบัติอยูใน
เขตนั้นไดถึงสมาบัติ 8 แตตอมาก็จบกิจในสํานักนัน้ ครูบาอาจารยเขาบอกมีความรูห มดเทานี้ แต
ทวาองคสมเด็จพระมหามุนพี ิจารณาแลววา นี่ไมใชทางสิ้นทุกข เมือ่ ปฏิบัติไปแลวมันยังตองเกิด
สําหรับไปอยูใน สํานักอาฬารดาบส ไอรูปสมาบัติ คือ รูปฌาน 4 อยาง รูปฌาน 4 อยางนี้ ตายแลว
ไปเกิดเปนพรหม พนจากความเปนพรหมก็ตองมาเกิดเปนคนหรือมาเกิดเปนสัตว ดีไมดีก็ลงนรก
ไป
ไปอยูกับ อุทกดาบสรามบุตร ไดอรูปฌาน อรูปฌานสามารถบันดาลใหเกิดเปนอรูปพรหม
แตก็ไมถึงที่สดุ ของความทุกข ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีกต็ องกลับมาเกิด
กันอีก มันก็ไมพนทุกข
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดทรงแสวงหาใหม ไปทรมานรางกายอยูถึง 6
ป ตามพิธีของพราหมณ มันก็ไมพนทุกข
ในที่สุดจึงหันมาใฃปญญาพิจารณาเองที่ไดโคนโพธิ์ คือ ความจริงพระพุทธเจาแสวงหา
จริงๆ วันเดียว ทีแรกก็ลองทดลองวิธีของพราหมณทุกอยางสิ้นเวลามาถึง 6 ป แตวันสุดทายของวัน
นั้นก็ไดแก วันกลางเดือน 6 ครบ 6 ปพอดีสมเด็จพระชินศรีนั่งเอาหลังเขาพิงตนโพธิ์ แลวก็นั่ง
พิจารณารางกาย ในตอยยามตนองคสมเด็จพระจอมไตรทรงได ทิพจักขุญาณ คําวา ทิพจักขุญาณ ก็
สามารถจะรูว สัตวตายแลวเกิด คนก็ดี สัตวก็ดี ที่มาเกิดที่นี่ เดิมทีมาจากไหน ตายจากโลกนี้ไปแลว
ไปเกิดทีไ่ หน ไอความวนไปเวียนมาของสัตวทั้งหลาย ตายแลวเกิดเกิดแลวตาย
ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงได ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติหน
หลังไดวา คนเรานี่มันเกิด มันตาย ตายแลวก็เกิด เกิดแลวก็ตาย เกิดตาย เกิดมาเปนคน ตายแลวไป
เปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง เปนอสุรกายบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง มากกวาการเปนเทวดาหรือ
การเปนพรหม หรือมากกวาการมาเกิดเปนคน มันวนเวียนกันอยูอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนี วา
เอะ มันไมไดเรื่อง
ตอมาในยามสุดทายองคสมเด็จพระจอมไตร ทรงคนควาความรูพิเศษไดเปนกําลังใจตัด
กิเลส นั่นก็ไดแก อริยสัจ 4 คือ

1. อันดับแรกพิจารณาเห็นวา คนที่เกิดมามันมีทกุ ขเปนปจจัย แลวก็ที่ตองมาเกิดกันนี่
ทุกขมันจะมีได คือ เกิดในชาติไหนก็ตามมันมีแตความทุกขเพราะอาศัยพระองคทรงถอยหลังชาติ
ไปไดทุกชาติ ก็พิจารณาตอไปวา ความทุกขนี่มันเกิดมาจากไหน
2.
ในที่สุดองคสมเด็จพระจอมไตรก็ใชปญญาพิจารณาเห็นไดวา ทุกขนี่มันเกิดมา
จากตัณหา ตัณหา ไดแก ความทะยานอยาก คําวา ทะยานอยาก นีห่ มายความวา มันอยากเกินพอดี
อยางกับคนเราหิว จะตองทํามาหากินถือวาเปนเรื่องปกติธรรมดา แตวาทําเกินกําลังทีต่ นมีอยู จนถึง
กับเปนหนี้เปนสินเขาบาง ถึงกับลักถึงกับขโมยเขาบาง อยางนี้เขาเรียกวา ทะยานอยากเกินพอดี
ความโลภเกิดขึ้นมาในใจ ไมอยากใหมันเสื่อมไป เชนเรามีรางกายขึ้นมาแลว เราก็ไมอยากให
รางกายใหมันแก ไมอยากใหมันปวย ไมอยากใหมันตาย แตเราก็หามไมไดถึงแมจะหามไมไดกลัง
ใจของคนก็มคี วามตองการอยางนั้น ทรัพยสินที่มีขึ้นมาแลวจิตใจก็ไมอยากจะใหมันหมดไป แต
สภาวะของมันจะตองหมดไป สิ้นไป แตวาคนทีม่ ีความทุกขกายทุกขใจ ทีต่ องเกิดก็เพราะมี
ความรูสึกอยูเสมอวา ทรัพยสินทั้งหมดนี่มันจะอยูกบั เราตลอดกาลสมัย ชีวิตของเราที่มีอยู มัน
จะตองไมตายทรัพยสินทั้งหลายในโลกที่เรามีอยูมันจะอยูกับเราตลอดกาล แตในที่สุด เรากับ
ทรัพยสินทั้งหลายมันก็ตองสลายตัวไป บางทีทรัพยกห็ มดไปกอน บางคนทรัพยยังไมหมดตนก็ตาย
เปนอันวา ทรัพยกับเราไมสามารถจะอยูกันไดนะ อาศัยที่กําลังใจอขงคนที่มีโมหะเขา
ครอบงํา ยังมีความรูสึกดานทานกฎของธรรมดา วาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดมามันจะทรงตัว พออาการ
ทุกอยางมันมีความไมทรงตัวเกิดขึ้น ความทุกขมันก็เกิด ทุกขตอนไหน ก็ทุกขหมายความวา ในเมื่อ
ขณะที่รางกายมันกําลังเสื่อมมันกําลังจะแก เราไมอยากใหมันแก ความแกมันก็ไมรอ จะยับยัง้
อยางไรมันก็ดงึ ไวไมได ใจมันก็เปนทุกข นี้ในเมื่อทรัพยสินที่เราหามาได ถามันหมดไปตามสภาพ
กําลังที่เราจะตองใช เราไมอยากใหมันหมดไป มันก็ทกุ ข เพราะดึงไวไมไหวตอมาความตายเกิดจะ
เกิดขึ้น เราก็เกิดไมอยากตาย อยากจะดึงชีวิตเขาไว มันจะแกสักเทาไร ก็ยังไมมีความรูสึกตัว ยังไม
อยากตาย อยางนี้ทานเรียกวา วิภวตัณหา ตัวที่ตองการใหทรงอยูเขาเรียกวา วิภวตัณหา
3. เปนอันวา ตัณหาทั้ง 3 ประการนี้ ถายังประจําอยูในจิตใจของบุคคลใด บุคคลนั้นไมมี
ทางพนทุกข องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคนควาตอไปก็เห็นวา ถาเราตัดตัณหาทั้ง 3 ประการ
ได ขึ้นชื่อวา ความเกิดเปนมนุษยืก็ดีความเกิดเปนเทวดาก็ดี ความเกิดเปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับ
บุคคลนั้น
4. นี่ไอการที่จะตัดตัณหาทัง้ 3 ประการเขาตัดกันตรงไหน ก็ตองอาศัยอริยมรรค มรรคมี 8
ประการ แตวายนยอลงมาเหลือ 3 อยาง คือ 1. ศีล 2. สมาธิ 3. ปญญา เปนอันวาคนเราถาจะพนทุกข
ไดจริงๆ ก็ตองอาศัยเหตุ 3 ประการคือมีศีลบริสุทธ มีสมาธิทรงตัว มีปญญายอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดาหรือความเปนจริง ที่เปนกฎที่เราจะปฏิบัติใหเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ในเมื่อทราบอยางนี้แลว
องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงรวบรวมกําลังใจ เรื่องศีลของทานมีอยูแลว เรื่องสมาธิของทานมีอยูแลว

ถึงสมาธิ 8 ก็ใชปญญาพิจารณาชั่วครูเดียว ยังไมถึงเวลารุง อรุณก็ปรากฏวา องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระอรหันตองคแรกในพระพุทธศาสนา
ในเมื่อความเปนอรหันตเขามาถึง เรื่องการเกิดตอไปไมมสี ําหรับทานบุคคลนั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับพระพุทธเจา แลวก็พระอรหันตทุกองค นี่เลาเรื่องถึงการปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัตใิ ห
เขาถึงซึ่งพระนิพพาน
ฉะนั้นเมื่อบรรดาญาติดโยมพุทธบริษัท รูจักหลักการที่เราจะปฏิบัติตนเขาถึงพระนิพพาน
ได อันดับแรกก็ขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย พยายามรักษากําลังใจมันอยูใ นขอบเขตของศีล
5 ประการ สามารถจะทําใหเราทรงความเปนพระโสดาบัน กับ สกิทาคามี ตอมาเมื่อกลังใจเขาถึง
พระอนาคามีจติ ก็จะทรงศีล 8 ประการเองเปนอัตโนมัติ
อันดับแรก ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทมุงมั่นวาเราจะตองรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ แตความ
จริงเรื่องศีล 5 นี่ คนที่นั่งอยูที่นี่ถาเปนคนเกาๆ นี่ก็กนั หลายสิบคน มีกันมากแลวมีศีลประจําใจ ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงศีล 5 ได ขอทานไดโปรดทราบวา พระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา เปนผูมีสมาธิเล็กนอย แลวก็มีปญญาเล็กนอย แตวามีศีล
บริสุทธิ์ ไมมีความสงสัยในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แตจิตรักพระนิพพาน
เปนอารมณ อาการอยางนี้เปนอาการของพระโสดาบัน กับ สกิทาคามี
ทีนี้ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาตัวของทานวา เวลานี้ศลี ของทานบริสุทธิ์ไหมคําวา บริสุทิ์
หมายความวา ตองบริสุทธิ์กันทุกวัน ตองวาทานที่มาใหมไมสามารถจะรักษาศีล 5 บริสุทธิ์ทั้งวันได
ก็พยายามฝกกําลังใจ
อันดับแรก ตัง้ แตเวลาหกโมงเชาถึงเกาโมงเชา เวลานีเ้ ราคิดวาจะตองพยายามรักษาศีลของ
เราใหบริสุทธิ์ หลังจากนั้นไปแลว มันจะเปนอยางไรก็ชา งมันก็คุมมันไว มันจะพลาดบางก็ชางมัน
มันจะพลาดบางก็ชาง แตวาในชวงเวลา 3 ชั่วโมงนี้ เราจะตองมีศีลบริสุทธิ์แน ทําอยางนี้ไมเกิน 3
เดือนอารมณจติ มีความมั่นคงอยูในศีล 5 ประการ คนที่มศี ีล 5 ประการครบถวน
ตอนนี้จะตองถามวา เคารพในพระพุทธเจาหรือเปลา เคารพในพระธรรมหรือเปลา เคารพ
ในพระสงฆหรือเปลา ก็ไมตองถาม ทั้งนี้เพราะอะไร หรือวาถาเราไมมีความเคารพในพระพุทธเจา
ไมมีความเคารพในพระธรรม ไมมีความเคารพในพระสงฆ ศีลก็มีไมได เปนอันวา ตามพระบาลี
ทานกลาววา องคของพระโสดาบันมี 4 คือ
1. เคารพในพระพุทธเจา
2. เคารพในพระธรรม
3. เคารพในพระอริยสงฆ
4. มีศีล 5 บริสุทธิ์
หากแตวาถาหากวา อารมณของทานจะทรงอยูในการเคารพในพระพุทธเจาเคารพในพระ
ธรรม เคารพในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธ เราก็ยังไมมั่นใจกันนักวาจะเปนพระโสดาบันกันจริง

หรือไมจริง ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงใชกําลังใจอีกนิดหนึ่งวา เรามีความพอใจใน
พระนิพพาน การทํางานทุกอยางเพื่อความดี เราไมตองการเกิดเปนมนุษย เราไมตองการเกิดเปน
เทวดาเราไมตองการเกิดเปนพรหม ความดีทั้งหมดที่ทํานี่ เราตองการพระนิพพานอยางเดียว ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีศีลบริสุทธิ์ จิต
รักพระนิพพานเปนอารมณ อยางนี้ทานเรียก พระโสดาบัน ไมยากเลย ยากไหม ปาวิง ของกลวยๆ
หา กลวยตานีสุกเหรอ ปาวิงบอก กลวยตานี กลวยตานีแยกเขีย้ วเสีย มันของไมยาก ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาเรื่องศีลนี่ เราตองการใหคนอืน่ มีศีลเพื่อรเ แตบางทีเราก็เผลอไปเราไมอยากจะมีศีลเพือ่ คน
อื่น
อาตมาจะไมอธิบายเรื่องศีล เพราะพูดมามากแลว อารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษัท
ทรงไดเทานี้ ชื่อวาทานเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันที่ทานแปลวา เปนผูเ ขาถึงกระแสพระ
นิพพาน พอทานทั้งหลายเขาถึงพระโสดาบัน เรื่องอบายภูมิ 4 ไมมีสาํ หรับทาน ถึงแมวาทานจะทํา
กรรมที่เปนอกุศลมามากสักเทาไหรก็ตามที กรรมที่เปนอกุศลทั้งหมดเดิม ไมมีโอกาสจะใหผล การ
เกิดของทานก็จะเปนแคคนกับเทวดาหรือพรหม สลับกันไป ถาเปนพระโสดาบันประเภทจิตออน
กําลังจิตยังออนอยู ที่เรียกกันวา สัตตขัตตุง ก็เกิดเปนเทวดากับคนสลับกันอยางละเจ็ดชาติก็ถึงพระ
นิพพาน ถามีกําลังปานกลางทีเรียกวา โกลังโกละ ก็จะเกิดเปนเทวดากับคนสลับกันเพียงสามชาติก็
ถึงพระนิพาน ถาเปนพระโสดาบันขึ้นมีจติ แกกลาที่เรียกวา เอกพิชี เกิดเปนเทวดาครั้งเดียวมาเกิด
เปนคนก็ถึงพระนิพพาน คือเปนพระอรหันต
นี่หมายความวา ถาเรายังไมมีโอกาสที่จะฝกจตะพบพระพุทธเจา แตทวาถาเวลานี้ ใครเปน
พระโสดาบันก็ดี หรือวาไมไดเปนพระโสดาบัน แตวา มีความพอใจในการปฏิบัตคิ วามดี อยางที่
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมานั่งในเวลานี้ จะเห็นวา กําลับงใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมี
อารมณแกกลา ถาไมแกกลาจริงๆ มานั่งอยูไมได ถามานั่งอยูแบบนี้แลว ก็ตั้งใจสรางความดี มันก็ดี
มั่ง ไมดีมั่ง บางทีทรงความดีบางครั้งเผลอไปทําความชั่วสัยบางสบับไป แตวาจิตใจมุงความดีเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง จะเปน พุทธานุสสติ ก็ดี ธัมมานุสสติ ก็ดี สังฆานุสสติ ก็ดี จะวา สีลานุสสติ
เทวดานุสสติ จาคานุสสติ เดีย๋ วไมรูเรื่องเลย
เปนอันวาพอใจในพระพุทธเจา ในพระธรรม พระสงฆ พอใจในศีลหรือวาพอใจกรรมฐาน
กองใดกองหนึ่งที่ฝกฝนกันไว เฉพาะกองใดก็ตามวาพอใจในการสวดมนตภาวนาอยางใดอยางหนึง่
ที่เรารักที่สุด เพียงเทานี้ถาตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา พอเกิดเปนเทวดาแลว รางจาก
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาองคนี้รางไปหนึ่งพุทธันดร จะใชเวลาประมาณลาน
ปเศษ ใชเวลาสั้นๆ แตลานปเศษนะ นิดเดียวเพราะอะไร เพราะวาถาบังเอิญเราไปเกิดเปนเทวดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก กวาคนมานั่งทีน่ ี่เปนแถวนี่ มีหวังไปเปนเทวดาชั้นดาวดึงสกันหมด แต
ระวังจิตเวลากอนจะตาย อยาใหมีอารมณหยาบ ทีพ่ ูดนีไ่ มไดพดู อยางผูวิเศษ แตพูดตามแบบฉบับที่

พระพุทธเจาทานตรัส เพราะอะไร หนึ่ง ตั้งใจมาสมาทานศีล สอง ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานก็การ
เจริญพระกรรมฐานขั้นขณิกสมาธิไดมั่ง ไมไดมั้ง เขาก็เกิดบนสวรรคฃั้นดาวดึงสแลว
ประการที่สอง ถวายสังฆทานกันทุกวัน เจาของสังฆทานก็ดี คนที่โมทนารวมในการถวาย
สังฆทานก็ดี คําวาโมทนาราวนะ ทําบุญรวมกับเขาหรือไมไดทําบุญ แตทวายินดีดวยกับการถวาย
สังฆทาน เขาถวายเราก็ถวายมั่ง ใชไหม ตั้งใจรวมกัน เรียก ปตตานุดมทนามัย การถวายสังฆทานนี่
เกิดบนดาวดึงส
ดูตัวอยางอยูนซี่ ิ ตัวอยางที่เราจะเห็นไดงายๆ ก็คือ ทานอินทกเทพบุตร มานี่เดีย๋ วพูดตรงนี้จ
บขึ้นไปสมาทานเลย ขี้เกียจเดินบอยๆ เอ ทานอินทกเทพบุตร เวลาทีพ่ ุทธเจาขึ้นไปเทศนโปรดพระ
พุทธมารดา เปนเทวดาองคแรกที่มาหาพระพุทธเจา แลวก็สําหรับ ทานอังกุรเทพบุตร ก็มารวมกัน
ทั้งสองทานนี่นุงอยูขางซายกับขางขวาของพระพุทธเจา เวลาที่พระพุทธเจา เวลาที่เทวดาอื่นมา
อังกุร ก็ถอยออกไป อินทกเทพบุตร ไมยอมถอย นั่งอยูขา งหนา แสดงวามีบุญญาธิการมาก
ขอเลาลัด ไมใชเลาเรื่องนะ เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม อินทกเทพบุตร
ถามวา สมัยที่ทานเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว จึงมีรัศมีกายผองใสกวาเทวดาองคอื่น เทวดานี่เขา
ดูรัศมีกายกัน ถารางกายสวางมากก็มีบุญญาธิการมาก แลวเวลาที่ตถาคตมาเทวดาจะมาสักเทาไหรก็
ตาม ทานไมถอยไปจากที่นี่ แสดงวาทานมีอานภาพมากกวาเทวดาองคอนื่ ทานดินทกเทพบุตร จึง
กราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา
ในสมัยที่ขาพระพุทธเจาเปนมนุษย เปนคนจน พอตายเหลือแตแม พอตายตั้งแตยังเด็ก
ไมใชพอแกเปนเด็กนะ ตัวแกเปนเด็ก พอตันตายเปนเด็กยังไมมีเมีย ลูกเกิดไมได เดีย่ วปาวิงจะดาน
บอกพอตายนี่เปนเด็ก นึกวาพอเปนเด็กตาย ลูกมันเกิดมาอยางไร เปนอันวาพอตายเมื่อทาเปนเด็ก
เหลือแตแมทานเปนคนชาวปา มีความจน มีความกตัญูกตคเวที ตัวกตัญูนี่ก็เหมือนกันนะเขาเปน
ปจจัยใหเกิดบนดาวดึงส
อยงพระอินทรทานบอก มาตาเปติภรัง ชันตุง กุเล เชฏฐาปจายินัง ทานบอกวา ปฏิบัติบิดา
มารดามีความสุข มีความเคารพผูใหญในตระกูล เปนปจจัยใหเกิดเปนพระอินทร
นี่สําหรับ ทานอินทกเทพบุตร เปนเทวดาอีกองคหนึ่ง ไมใชพระอินทรทานบอกวาทานมี
ความกตัญูในบิดามารคา เมื่อบิดาตายทานก็เลี้ยงมารดาดวยการตัดฟนมาขาย เวลานั้นเปนโอกาส
ที่องคสมเด็จพระจอมไตรมีนามวา พระพุทธกัสสป อุบัติขึ้นในโลก ทานเห็นพระบอยๆ แตวาไมมี
โอกาสจะทําบุญ เพราะเงินมันไมมี ตัดฟนมาก็พอกินไปวันหนึ่ง อาจจะเหลือบางก็เล็กนอย บาง
คราวที่มีของเหลืออยูบางก็ไมพบพระเพราะพระหายาก อยูในปา บางเวลาที่พบพระก็ไมมีของ
วันหนึ่งปรากฏวาของทานมีอยู แลวพระในศาสนาของสมเด็จพระบรมครูก็ไปที่นั่น ทาน
จึงไดนิมนตถวายสังฆทาน
ในชีวิตของทานมีโอกาสถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียวตลอดชีวติ มี
โอกาสทําบุญครั้งเดียว ทานบอกวาอาศัยบุญแหงการถวายสังฆทานดวย และก็มีความกตัญูรูคุณพิ
ดามารดาดวย สองประการบวกกัน เปนเหตุบันดาลใหทา นเกิดเปนเทวดาที่มีอานุภาพมาก

นี่เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัทที่มานั่งอยูที่นี่ทั้งหมด ถาคิดวาทานจะไปดาวดึงสได
หรือไมได อาตมารับรองวาทุกคนไปไดแน แตทวาเวลาจะตายอยาลืมนนะ กอนจะตายอยาไปนึก
แชงใครเขานะ ไปนรกกอนนะ กอนจะตาย พอปวยขึน้ มาครั้งไร ก็ตองคิดวา การปวยคราวนี้มนั
อาจจะตาย นึกถึงความดีที่เราทําไวภาวนาไว พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม ภาวนาหรือพิจารณาแบบ
ไหนคลองตัวทําเขาไวไมตอ งทําทุกลมหายใจเขาออก เวลาหมอมาถามอาการก็บอก ใครเขามาก็คุย
ยามวางเราก็นกึ ถึงความดีที่เราทรงไว มันก็ทํามั่งไมทํามัง่ นั่นแหละ พอแลวก็นกึ วาในชีวิตครั้งหนึง่
หรือหลายครั้ง เราเคยถวายสังฆทานในพระพุทธศาสนา แลวก็นึกไวบาง
พอทานไปเกิดชั้นดาวดึงส ถาเปนเทวดาชัน้ ดาวดึงส เทวดาชั้นดาวดึงสนี่เขามีอายุถึงสาม
โกฏิ เดี่ยว รูส ึกจะเปนสามโกฏิ หรือวาสามลานหกแสนปของมนุษยจึงจะเทากับอายุของเทวดาชัน้
ดาวดึงส เมื่อเทวดาชึ้นดาวดึงสมีอายุถึงสามลานหกแสนปของมนุษย แตทวาหลังจากวางจากศาสนา
นี้แลว มีเวลาประมาณหนึ่งลานปเศษ พระศรีอารีย ก็ตรัส เวลานั้นก็ยังเปนเทวดายอู นี้การเปน
เทวดานี่ฟงเทศนจากพระพุทธเจาบรรลุงายกวาความเปนคน
ถาจิตใจของบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนพอใจในธรรมอยางใดอยางหนึ่ง พบพระพุทธเจาแลว ทานจะเทศนเฉพาะธรรมนั้น
ฟงจบเดียวเปนอรหันต ในฐานะที่เปนเทวดา สบายปา หากินทางลัด เรื่องเล็กๆ โตแลวเรียกลัด มันก็
หมดเรื่องกัน จริงไหม นี่ตวั อยางมีเยอะไมใชวาไมมี
พระพุทธเจาเทศน ครั้งหนึ่งนี่พรหมกับเทวดาบรรลุอรหันตมากกวาคน ไมใชวาจะการ
บําเพ็ญบารมีตองมาเกิดเปนคน มีพระบางองคทานเทศนนะ ทานลืมบาลี ความจริงเรื่องนี้
พระพุทธเจาเทศนไวมาก ดูตัวอยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร ทานเปนคนเลวแสนเลว เวลาจะตายนึกถึง
พระพุทธเจา ภาวนาวา พุทโธ นิดเดียวตายแลวไปเกิดเปนเทวดา ไปพบพระพุทธเจา พระพุทธเจา
เทศน อุณหิสวิชัยสูตร จบเดียว เปนพระโสดาบัน ใชไหม นี่เราก็ไมตองวิตกกังวล
ขอบรรดาทานทุกคนอยาลืมความดีของทานได เวลาจะออกจากบานไปไหนหรือกอนจะ
นอน นึกถึงความดีที่ทําเคยภาวนาวาอยางไร เคยถวายสงฆทานพระถาเราเคยถวายดวยตนเอง มานั่ง
อยูที่นี่ เวลาเขาถวายเรารวมถวายดวยมีผลแนนอน คลายคลึงกับเจาของทา เอ อยางนี้นากลังจะหา
เจาภาพยากสักกหนอยแตวาคลายนะ ไมเทาเขานะ (หัวเราะ) มีวิมานเหมือนกัน มีเครื่องประดับ
เหมือนกันมีความผองใสเหมือนกัน แตไมเทาเขานะ คลายๆ กัน นี่พดู ถึงวาถาบังเอิญจะไมมีโอกาส
ไปนิพพานในชาตินี้ แลวชวงระยะเวลาที่ตายจากความเปนคน ถาเราไปเกิดเปนคนเราก็ทัน พระศรี
อารีย แน รับรอง ขออยางเดียวอยาเลีย้ งลงนรกไปกอน ระวังจิตไวใหดี อารมณที่เราเคียดแคน
อารมณมัวหมองอยาใหมเี วลาปวยไขไมสบายๆ เวลาทุกๆ วันนอนก็นอนภาวนาวา พุทโธ สองสาม
คํา พอหลับ ตื่นขึ้นมาใหมๆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออยางไรก็ตาม ตามที่คลองวากัน ลองวาสัก
หนอยหนึ่งใชได จะออกจากบานไหว ไปกราบพระไมทันก็นึกไหวก็ได นึกถึงพระพุทธรูป
พระพุทธเจา ภาวนาวา พุทโ อยูสองสามคํา ออกจากบาไปเทานี้รับรองตายแลวไปดาวดึงสแน

ทีนี้เราวากันถึงนิพพาน ในเมื่อทานมีความพอใจ เคารพในพระพุทธเจาเคารพในพระธรรม
เคารพในพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์ แลวก็มีรักพระนิพพานเปนอารมณ ทานเปนพระโสดาบัน
คนเรามันก็ยากกันแคจะเห็นพระโสดาบันเทานั้น ถาถึงพระโสดาบันแลว การจะเปนพระอรหันต
ไมยกาเลยเพราะอะไร เพราะอารมณสบายเสียแลว ตอนที่จะเปนพระโสดาบันนี่ ก็แบบขึ้นตนไม
นไมขางลางมันเปลามันยังไมถึงคบ ไมถึงกึ่งใหญ ตองตะกายกันย่ําแยเพราะจิตมันไมคิด พอถึงกิ่ง
ใหญแลวจะไปขึ้นกิ่งที่สอง ที่สาม นี่มันของไมหนักขอนี้มีอุปมาฉันใด การที่ถึงพระโสดาบันทําใจ
ใหถึงพระนิพพานเปนของไมยากจริงไ เพราะตอนนี้อารมณมันสบายหมด อารมณใจทีจ่ ะนําไปสู
อบายภูมิมันไมมีหมายถึงวา อารมณที่จะเปนอกุศลมันไมมี มันมีอารมณเปนกุศลอยางเดียว
แตวาอยาลืมนะวา พระโสดาบันยังอยากรวย แตไมโกงใคร รวยดวยสัมมาอาชีวะ พระ
โสดาบันยังมีความรักในระหวางเพศ แลวก็มีขอบเขตอยูในศีล ไมนอกใจสามีและภรรยา พระ
โสดาบันยังมีความโกรธ แตไมฆาใครใหตายพระโสดาบันยังมีความหลง คือ มีความตองการความ
สวยสดงดงาม แตทวาไมลืมความตาย นี่เปนของธรรมดา พออารมณจิตถึงพระโสดาบัน เราก็เลนวิธี
ลัดเลยไมตองไปนั่งมองพระสกิทาคามี พระอนาคามี โตแลวเรียนลัด ทําอยางไร ก็ตั้งใจคิดไวเสมอ
วา รางกายนี่มนั ไมใชของเรา ไมใชอขงเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราไมสนใจในกาย
ของเรา วาเรากับมันจะอยูตลอดกาลตลอดสมัย มีความรูสึกไวเสมอวา มันกับเราสักวันหนึ่งจะตอง
จากกัน จากกันตอนไหน จากกันตอนตาย เมื่อไมสนใจรางกาย คําวาไมสนใจนีไ่ มใชกินขาวนะ จะ
ปลอยใหมันหิว พังเลยนะ คําวา ไมสนใจ ก็หมายความไมคิดวา มันกับเราจะอยูดว ยกันตลอดกาล
ตลอดสมัย มันหิวก็ตองเลีย้ งมัน มันหนาวหาของอุน มาคลุมใหมันมันรอยหาของเย็นใหมันเพื่อ
รักษากําลังใจเรา ใหสบาย นี่เวลามองคนอื่นก็คิดวารางกายของบุคคลอื่นไมชาก็พัง รางกายอขงเรา
ไมชาก็พัง รางกายเขารางกายเราไมมีความหมายที่จะยึดถือกันตอไป แลวมองดูวัตถุธาตุในโลก
ทั้งหมดก็ไมมคี วามหมาย มันมีสภาพเหมือนอากาศ บานตึกเรือนโรงที่สรางดีแสนดี ไมชามันก็พัง
ดูตัวอยางสมัยโบราณสรางบานดวยศิลาแดง เวลานี้กพ็ ังไปหมดแลว
เปนอันวาเราก็ใชอารมณตัด ตัดไวอยางนีเ้ สมอวา รางกายนี้มันเปน โรคนิทธัง มันเปนรัง
ของโรค ปภังคุณัง มันตองเปยเนาเปนธรรมดา แลวรางกายที่เราเกิดมานี้อยูกับมัน เต็มไปดวยความ
ทุกขหาความสุขไมได เจาเรือนรางแบบนีจ้ ะไมมกี ับเราตอไปในชาติหนา เราจะมีรางกายอยางนี้ชาติ
นี้เปนชาติสุดทาย ชาตอตอไปไมมีสําหรับเรา สิ่งที่เราตองการก็คือ พระนิพพานแคนี้ เอางายๆ คิด
อยางนี้นะ งายๆ คิดไวทุกวัน คําวารางกายไมมี เมื่อตัดขันธ 5 เสียอยางเดียวจิตก็ถึงพระนิพพาน
ตัวอยาง พระโคธิกา พระโคธิกะ นะมีความดี มีกลังใจสูทานทั้งหลายที่มานั่งที่นี่ไมได พอ
บวชเขามาในพุทธศาสนาไมนาเทาไหร ทานก็ปวยไขไมสบายในที่สดุ ทานตัดกําลังใจวา รางกายนี้
มันปวย ถาเราไมปวยก็เปนอรหันตเสียนานแลว หรืออยางเลวก็เปนพระโสดาบัน ทีนี้รางกายมัน
เปนภัยสําหรับเรา มันปวยทําอะไรไมได ในที่สุดก็สละกาย คือ เชือดคอตาย แตพวกเราไมตองนะ
เดี๋ยวดันไปเชือดคอเขา พระอดตายหมด คือวา ถือกภลังใจตามนัน้ วารางกายมันไมดี เราไมตองการ

มันอีก สิ่งที่เราตองากรคือ พระนิพพาน พระโคธิกะ ไมพอใจในรางกายเชื่อดคอตายแลวองคสมเด็จ
พระจอมไตรตรัสวา พระโคธิกะ ไปนิพพาน เราใชกําลังใจอยาง พระโคธกะ แตไมตองเชือดคอ
คิดไวเสมอวา รางกายนี่มนั เลว แบบนี้เราไมตองการ ถามันหิวขึน้ มาเมื่อไหรเรานึกวา นี่เลว
อีกแลว ใหกนิ เทาไหรมนั ก็ไมพอ แตก็ตอ งใหมันกิน อยาไปเวนถาไปเวนจะเบียดเบียนใจ อาการ
เสียดแทงมันจะเกิด ถามันหาวขึ้นมาคิดวาเอาอีแลว มันหนาวอีก หนาวกี่ปก็มีความหนาว สะสม
ความดีใหมันเทาไหรมันก็ไมมีการทรงตัว เราดูถายรูปไวทุกๆ ป จะเห็นวามันแกลงไปทุกปๆ แลวก็
มานึกวาไอเจารางกายนี่มนั เต็มไปดวยความอกตัญูไมรูคุณคน เราทะนุถนอมมันเทาไรก็ตาม เรา
ไมตองการใหมันแกมนั ก็จะแก เราไมตองการใหมนั ปวยมันก็จะปวยเราไมตองการใหมันตายมันก็
จะตาย นี่เรามีเกิดมามีรางกายเพราะความโง เพราะเรามีพันะผูกพันในรางกายเราจึงเกิด ตอแตนี้ไป
ขึ้นชื่อวารางกายอยางนีจ้ ะไมมีสําหรับเราอีก เราตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน ถาจิตใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งไวเพียงเทานี้ อาตมารับรองวาทุกคนตายแลวไปนิพพานหมด ถาใครตาย
แลวไมไปนิพพานมาตอวากันไดนะ
แฮะ ดีไหม หรือวาไงปาวิง แตคิดอยางนี้ไปนิพพานแน เพราะอะไรพระพุทธเจากลาววา
เจตนาหัง ภิขเว กัมมัง วทามิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา เจตนาคือความตัง้ ใจเปนตัวกรรม คําวา
กรรมคือ ผลที่เราจะพึงเกิดจากการกระทําของจิต ใชไหม อยางหนึ่งทานกลาววา
มโน ปุพพังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มึใจประเสริฐ
สุด สําเร็จดวยใจ ถาใจของเราตั้งใจจะไปนิพพานตายแลวมันไปที่อื่นไมได มันตองไปนิพพาน
ตัวอยางเราจะเห็นไดวา อยาง พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย ทานเปนพระโสดาบันดวย
แลวก็ตายทานออกดวยกลังของฌานดวย ความจริงเวลานัน้ ทานมีสิทธิ์จะไปพรหม เฉพาะคนที่ตาย
ดวยกําลังฌานนี่ มีสิทธิ์จะไปอยูพรหมทานก็รู แตวาไอความรูสึกอันหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาดวยอํานาจ
กําลังจิตเปนทิพยทานทราบวากนอที่ทานจะมาเกิดเปนพรหม ทานเคยเปนทาวมหาราช เคยเปน ทาว
เวสสุวัณ อยูกอ น ก็เลยคิดวาสวรรคชั้นนี้เราเคยอยูก อน เราไมไปพรหม เราจะมาอยูม ันแคนี้ ก็เลยไม
ไปพรหม มาอยู ชัน้ จาตุมหาราช นี่มันอยูทกี่ ารตั้งใจเทานัน้ ถาเราตั้งใจเปนเทวดาชั้นไหน มันก็เปน
ชั้นนั้นถาบุญวาสนาบารมีถึงถาเผอิญเราะจะเปนพรหมได ถาเราไมอยากเปนพรหม เราอยากเปน
เทวดาชัน้ ตกลงมาเราก็เปนได ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทรักพระนิพพานเปนอารมณคน
ที่รักพระนิพพานเปนอารมณ เขาถือวาเปนผูเจริญ อุปสมานุสสติกรรมฐาน นะ อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ เขาทําอยางไร เขาทําอยางนี้
เวลาทําความดีนึกถึงพระนิพพาน เวลาภาวนาก็นกึ ภาวนาวา นิพพาน สุขัง นิพพาน สุขัง
นึกไวเรื่อย ไป สมมติวาถาเราจะภาวนาวา นิพพาน สุขัง มันขัดกับอารมณเดิม เราเคยภาวนาอยาง
อื่นมากอนนี่ กอนที่เราจะภาวนาตามปกติที่เราเคยชิน ก็ตั้งใจไวโดยเฉพาะวา ขออํานาจบารมีของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พึ่ง ขอกําลังของพระธรรมเปนที่พึง ขอกําลังของพระสงฆ

เปนที่พึ่ง การทําความดีนี้ขาพเจาตองการนิพพานจุดเดียวเทานัน้ ไมตอ งการที่อื่นแลวตอไปก็ภาวนา
ตามที่เราเคยชิน เทานี้อารมณมันชิน เวลาตายแลวก็ไปนิพพาน
นี่วันนี้เปนวันสุดทายนะ ก็เลยแนะนําใหทานทั้งหลายวา พระนิพพานนะโตแลวเรียนลัดได
เปนอันาหมดเวลาแลว ก็ขอขึ้นธรรมาสน วันนีไ้ มมีการสมาทาน แตวา ขอขมาพระรัตนตรัยนะ
วาการขมาดทษตอพระรัตนตรัยนี่ มีความสําคัญมา เพราะวาเรารูไมไดวาพระก็ดี หรือคนก็
ดีที่เรไปพบเขา ไมทราบวาเขาจะเปนพระอริยเจาหรือเปลา ถาเราไปลวงเกินกับพระอริยเจาเอง ไป
ขอขมาเปนสวนตัวไมได การขอขมาเปนสวนตัวไมมีผลตองขอขมาตรงๆ องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาจึงจะมีผล นี่ตังอยางในพระบาลีมาก ฉะนัน้ เวลานี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทโปรดทราบวา
เวลานี้ฆราวาสที่เปนพระอริยเจามีมากกวาพระ ฮึ แยซิเรา ฮึ ซวย ไมนาบอกเลยทําเสียยี่หอ แตไม
บอกความจริง ก็จะหาไปยกยองเพื่อนพระดวยกันนมากเกนไปทําไมจึงเปนอยางนัน้
ก็เพราะวานี่มาเจริญกรรมฐานนี่ พระกี่องค ฆราวาสกี่องค ใชไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไอ
ขึ้นปลามันนี่ แยแลว ไอพูดพูดไมผิด แยจริงๆ แตวาเพราะนี่ความจริงก็อยากจะบอก เวลานี้ปรากฏ
วาแกวเกิดที่นตี่ ั้งหลายดวง ที่พังก็พังไป เกิดใหมก็มีเกิดเกา ที่ไมเจอะหนาก็เจอะขึน้ มาอีก ทานบอก
ไมได เดีย๋ วจะหาวาโมสเอีก วางๆ วางๆ จะจัดทัวรไปเทีย่ วเลนโกๆ ฮึ เขาไมบอกหรอก ดูเอง ก็แลว
กันนะ มี มีอยูภ าคเหนือก็มี เวลานี้มีพระอีสานอยูองคหนึ่งยองเขามาภาคกลางอยูแค ลพบุรี โอย ขอ
โทษ ศูนยการทหารปนใหญ พอเห็นหนาเขา เอ ตกใจพระองคนี้แปลก ไอคําวา แปลก ก็เพราะวา
เมื่อป 18 มั่งนะ ทีพ่ กไปเที่ยวกัน ปนั้นอยูในบัญชี่ที่พระทานบอกไว แลวปนั้นนะไอคําวาบัญชีนี่
บัญชีวเลาเจริญพระกรรมฐาน ขึ้นไปที่ พระจุฬามณี ทานก็บอกชื่อพระๆ ชื่อนั้น พระชื่อนี้ พระชือ่
โนน เปนพระดี อยาลืมนะ อาตมาบอกแคพระดีเทานัน้ นะ ไมไดบอกวาทานเปนพระอรหันตนะ
อยาไปกุขาวเขานะดีแคไหนก็ชาง
เปนอันวา ดีในชั้นที่อาตมาไหวไดสนิท เอ บอกกันถึงวา ดีในขั้นอาตมาไหวไดสนิท ไมมี
อะไรสงสัยเลย ถาอยากจะไหวดว ยความเต็มใจ แลวก็ปลื้มใจในการไหว แลวก็รูจกั ชื่อทาน มีชื่อใน
บัญชี เวลาพระที่บอก เขาบอกรูปรางหนาตาดวย แลวก็บอกวาอยูทางภาคอีสาร มันไกลนัก จะเห็น
วา ทางภาคอีสานไมกลาจะพาคณะของเราไป เพราะคณะของเรากับคณะของภาคอีสานมีจริยา
ตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธบริษัท วาคณะของเรานี่ อาตมาปลอยตามอัธยาศัย จะทํากันแบบ
สบายๆ เพราะคนภาคกลางก็ดี คนภาคใตก็ดี ทํางานกกันไมเครียดใชไหม ทางภาคอีสารนี่ชินตอ
การงานที่เครียด แลวเวลาปฏิบัติเขาก็ตองปฏิบัติแบบเคียดๆ แลวใหเปนไปตามอัธยาศัย ไมใชเขาผิด
นะ เพราะอาศัยเปนอยางไรตองปฏิบัติตามนั้น
อันนี้ถาหากวาคณะบริษัทของเราไปประสานกันเขา ดีไมดีอารมณจะไมตรงกันอาจารยไม
เปนไรแตลูกศิษยกับลูกศิษยจะชวนกันไปนรกเสียหมดนะซิประเดี๋ยวมึงตะแคงมึง เอา ไป ตะแคง
กนไปตะแคงมารวมกันโครมลงนรกไปเลย ก็เลยไมกลาพาไป แตยังเอิญเมื่อตนเดือนทีแ่ ลวเขา
นิมนตไป ศูนยการทหารปนใหญ ในหนังสือนิมนตเขาบอกวา ใหไปสวดมนตแลวก็ฉันเพลฉันเลย

บอกวาไอสวดมนตนี่ เลิกหากินมานานแลว ถาเกิดจะใหฉันไป ฉันจะไปแคกินเทานั้น ถาใหสวด
มนตไมตองไป ฉันกินทีว่ ัดฉันก็ได ดันไปตะบันสวดมนตใหเหนื่อยแลวก็กิน กินไมคอยได เพราะ
เหนื่อยเอา ใชไหม เขาก็เลยตกลง บอกถางั้นหลวงพอก็ไปนั่งเฉยๆ เปนมิ่งขวัญก็แลวกัน เอา แบบนี้
เอา ไอกินทีว่ ดั ไมตองสวดฉันก็กินได กินอิ่ม ตองไปสวดมันเหนื่อยทําหอกอะไร เรื่องตั้งหลายป
แลวใครจะไปนิมนต ไปสวดมนต ไมเอากับใคร เหนื่อย ก็เลยไปนั่งเฉยๆ พวกนัน้ แปดองคกว็ า คอ
แตกคอแดนก็วาไป เราก็นั่งตั้งทาฉะทาเดียว (หัวเราะ) พอเขาสวดจบ ไอพวกสวดมมันเหนื่อยก็สอ
ไมคอยลงหรอก เราฟดสบาย (หัวเราะ) ลอซะสบายใจโกไป พอกินเสร็จเรียบรอยแลว ก็เดินไปกิน
วงเวียนกันกับหลวงพอนี่
รอยสองปนี่เดินคลองนะ ไมใชงุมงามๆ นะ หรือจะคลองกวาอาตมาทาทางนะ นั่งฉันขาว
วงเดียวกันก็นงั่ ไปมองไป เอ นึกวาพระองคนี้เคยเห็นที่ไหมถามาน บอก หลวงปูเคยอยูที่ไหนมา
ทานบอกวาอยู นครราชสีมา เอะ นครราชสีมา ก็นั่งนึกตอไปวา เอะ นี่เคยเห็นทานที่ไหนองคนี้ ตอง
เคยเห็นแนแตรูสึกวา ทานเปนพระขั้นตัดจริงๆ นะ มองไปมองมาเวลาเราเผลอทานก็มองเฮย
(หัวเราะ) ตางคนตางมองกัน เราก็ไมหา เราก็แกลงๆ สง จบ นี่ทานเผลอเราก็จองมั่ง พอจองกันตาง
คนตางไมเผลอตัว ไปๆ มาๆ มันชักคันปาก ทนไมหวถามวาผมสงสัยวา ผมเคยเห็นหลวงปูที่ไหน
ทานบอกวา ผมก็สงสัยวาเคยเห็นทานที่ไหน
อีคราวนี้ไดเรือ่ งแหละ เกิดแยงน้ําพริกกันขึ้น เขาเลี้ยงกับขาวดีๆ ไมหม่ําแลว ตางคนตางลอ
ผักดองกับน้ําพริก อะ อรอย อรอยไมอรอยก็ชาง อยางอื่นมันคลื่น อยางนั้นมันไมคลื่น ใชไหม มี
น้ําพริกหนอยน้ําปลาหนอย ผักดองหนอยก็ลอมันไปลอมันมา คุยกันไปคุยกันมา ใกลจะจบทานก็
เลยบอกวา ผมคิดวา ผมพบกับทานที่นิพพานนะครับ บอก ฮื่อ ผมไมเคยไปนิพพาน ทานถามวาพระ
โกหกเปนดวย บอกพระไมไดโกหก ผมโกหกเอง อาว ไมใชพระ ขันธ 5 นี่มันโกหก ใชไหม อึๆ
(หัวเราะ) หนอยแนลอเราเสียพระโกหกเปน บอกวาผมมัน่ ใจพบกันที่นนั่ เราก็นั่งนึกถามวาหลวงปู
จําไดไหมวาคืนไหน ทานก็นั่งไลๆๆ นากลัวมันจะเปนป 18 นะ วาปนั้นคุณไปถามอะไรพระใหญ
ทานทานก็คัดคัดเอาคนที่ใกลๆ มา ก็ชั้ นี่ไปถึง นี่ไปถึง นี่ไปถึง แลวก็มีผมอยูองคแลวก็เลยนึกได ว
นึกไดวา แลวก็ทานมาตัดสินใจวาจะไมพาลูกศิษยไปหาผมเพราะวาเกรงวาลูกศิษยกับลูกศิษยจะ
ทะเลาะกัน แหม รูเสียดวย แกไมแกเปลาซิอยางนี้ถาแกซินะ ก็เลยบอกหลวงปูอายุเทาไหร บอก
รอยกับสองป บอก ดีลแลวทานถามดีอยางไร อาวุโสมาก วันนีพ้ รมน้ํามนตไปเลย(หัวเราะ)
เรารูแลว ไอพวกนัน้ มันจะเกณฑเราพรมน้ํามนต พอถึงเวลาพรมน้ํามนตเขาก็มาบอก หลวง
พอครับ นิมนตพรมน้ํามนตเปนมิ่งขวัญ บอกฉันไมเอา พระที่ดีกวาฉันมีอยูใกลบางแก แกทําไมไม
สนใจ ไอฉันอยูถึง อุทัย พระองคนี้อยู ลพบุรี วาเสือกไป ไปเคารพพระที่อื่นที่ไกลกวา ทั้งนี้มีพระดี
ใกลๆ แกไมเคารพ ฉันไมพรมแก วันนีข้ อหลวงปูนี่พรม หลวงปูหนั หนามายิ้ม ถามหลวงปูชอบ
ไหม ชอบอะไร แกแกลงขาซิ (หัวเราะ) ผมนึกวาชอบ ไอยิ้มที่ทานไมใชยิ้มชอบนะยิ้มขารูทนั แก
แกลงขา บอก อาว หลวงปูรอ ยสองปนี่ เดีย๋ วก็ตายโหง ไมมีโอกาสใชรีบทํางาน (หัวเราะ) รีบใชหนี

เขาไป อาว ตกลง โอ ทานพรมน้ํามนตเกงจริงๆ สองมือเลยปรกๆ แหม แข็งแรงมาก วันนัน้ คนตั้ง
หลายรอย ไมปวดไมเมื่อยเลยเกงมาก พอเลิกแลว
ถาม หลวงปู เมื่อไหรจะตายเสียที อะ กูตายไมลง ถามทําไม ขาจะตายหลายหนแลว เขา
ไมใหตาย (หัวเราะ) แกแข็งแรงจริงๆ ตาก็ดีนะ ตาก็ดี พูดจากคลองแคลว หนาตาคลองแคลวมาก นี่
ในแดนใกลในถิ่นของเรานะ นี่อีกแดนหนึ่งก็เห็นจะเปนเขตใกล ไอ ดอยอินทนนท นี่ อยูจังหวัด
อะไร หาเชียงหดี่ทําทาจะไมคุยดวยละมั้ง ดีไมดี ขึ้นไปเตะทานอนสง อรหันตก็เปนพระอีกองค
หนึ่ง
เอาอยางนี้กแ็ ลวกันนะ อยาไปพูดนะวา อาตมาวาทานเปนอรหันต อาตมาไมบอก ไมบอก
อยางนั้น จําไวดว ยนะ บอกแตเพียงวาสองพระองคนี่ อาตมาไหวดวยความสนิทใจ ใชไหม จะขอ
เทิดทูนวาทานมีความดีพอ พอที่อาตมาจะไหวทานไดกแ็ ลวกันนะ แลวก็ถาวางๆ ไมกลัวเสียสตางค
คารถนะ ก็ไปเที่ยวกัน ไมกลัวเสียสตางคนะ ไมกลัวตองออกเผื่อฉันดวยนะ คาจางนําไง วาตองหาที่
พักใหดีๆ สักหนอย ความจริงที่อื่นยังมีอีก แตวาไมอยากพาไป เพราะไกลเกินไปประการหนึ่ง บาง
ทีในแดนนัน้ คนสําหรับฆราวาสนะ ที่เขายังอารมณเขาไมถึงธรรมนัก บางทีเราเห็นวา พวกเราจริยา
ไมคลายคลึงกับเขา เขาก็จะคอนขอดบาง พูดกระทบกระเทียบบาง ใจจะมัวหมอง นีก่ ารไปที่ไหนก็
ตองดูกันทั้งสองฝายฝายพระกับฝายฆราวาสจะประสานกันไดไหม ถาประสานกันไมไดก็ไมพาไป
ถาจะพาไปกันจริงๆ เวลานี้แหม ปตองวิ่งกันหลายสิบเที่ยว ใชไหม เอาแคใกลๆ สบายๆ เพียงแคเรา
รูจักประเภทนีน้ ะ ความจริงเราไมเห็นตัวทาน เปนแตเพียงวานึกอยูทบี่ าน แลวก็ตงั้ ใจไหวก็เยอะ
กําไรเยอะ กําไรมาก เอา ตอนี้ไปขอโปรดตั้งใจเตรียมตัวเจริญพระกรรมฐาน
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ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ฟงคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐาน สักครู
หนึ่งสําหรับการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ หากวาทานทั้งหลายเคยเจริญมาแลวจากที่อื่น อาจจะไม
เหมือนกัน เพราะวาการเจริญพระกรรมฐานมี 4 แบบคือ สุกขวิปสสโก เตวิชดช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิ
ทัปปตโต แบบที่เราทํากับเรียบๆ เรียกวา ตั้งใจกําหนดภาวนาก็ดี พิจารณาก็ดี อยางนีเ้ ขาเรียกวา เปน
ฝาย สุกขวิปสสโก นี้สําหรับการที่ปฏิบัติแบบนี้ เราปฏิบัติกัน 2 แบบรวมกันคือ เตวิชโช กับ ฉฬ
ภิญโญ แตวาแบงออกมา สําหรับ เตวิชโช แบงออกมาเฉพาะ ทิพจักขุญาณ ในเบื้องตน ฉฬภิญโญ
แบงออกมาเฉพาะ มโนมยิทธิ สําหรับ เตวิชโช นัน้ หากวาทานทั้งหลายได มโนมยิทธิ แลว ก็ยังได
ครบ (เวนไวแต อาสวักขยญาณ) คือ สามารถระลึกชาตุไดตามอัธยาศัย
เปนอันวา วิธีปฏิบัติพระกรรมฐานแตละอยางความมุงหมายเหมือนกัน แตวิธีตางกัน แบบ
ที่เราทําการงานที่บาน เราหุงขาวเจา เราก็หุงอยางหนึ่ง เราหุงขาวเหนียวเราก็หุงอยางหนึ่ง
ประโยชนที่จะพึงหุงก็คือ กินใหอิ่ม ถาเราแกงสมเราก็ทําอยางหนึ่ง เราจะตมผักใสกะทิ เราก็ทาํ
อยางหนึ่ง ผลที่เราตองการใหก็คือ เปนกับขาวที่เราจะตองกิน กินแลวก็มีความอิ่มเหมือนกัน คือการ
เจริญพระกรรมฐาน 4 แบบก็เหมือนกัน ผลที่ตองการก็คือ ตองการตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหานและ
วิธีการที่พระพุทธเจาตรัสหลายแบบ ก็เพื่อวาทรงชวยสรางกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัท เพื่อ
ความมั่นใจของตนเอง ถาเราจะปฏิบัติตามแบบ สุกขวิปส สโก เราไมเห็นนรก เราไมเห็นสวรรค เรา
ไมเห็นพรหม เราไมเห็นนิพพาน เราไมรูจกั เปรต เราไมรจู ักอสุรกาย
คนตายไปแลว ไปอยูที่ไหนบาง เราไมเห็น กําลังใจก็ยงั ออนไป ทีนถี้ าเรามาฝกดาน เตวิช
โช และ ฉฬภิญโญ ทั้ง 2 แบบนี้ จะมีเหตุผลยืนยัน วาตายจากความเปนคนแลวสูญหรือไมสูญ ที่
พระพุทธเจาทรงกลาววา เทวดามีจริงพรหมมีจริง พระนิพพานมีจริง นรกมีจริง สวรรคมีจริง นรกมี
เปรตมี อสุรกายมีจริง มันมีจริงหรือไมเรารูเอง วาบุญกุศลที่เราทําไปแลวทุกอยาง มันมีวิมานอยูท ี่
ไหนบาง ความสวยสดงดงงามของวิมานอยูระดับไหน วิมานของเราอยูท ี่เทวดาหรือวิมานของเราอยู
ที่พรหม หรือวิมานของเราอยูที่นิพพานเรารูได ถาวิมานของเราอยูทีเทวดา เทวดาถือวาบุญนอยไป
เราขับกําลังใจใหดี วิมานก็ไปอยูที่พรหมก็ดีปานกลาง ถึงยังไมดีที่สุด ดีที่สุดหมดทุกข ก็คือวิมาน
อยูที่นิพพาน
ตะนี้ ถาวิมานอยูที่นิพพาน ก็ตองดูวิมานอีกวา วิมานของเราแจงใสพอไหมถาวิมานของเรา
มัวๆ ไปหนอยไปแจมใสเทาเขา ก็แสดงวา จิตของเราไมเปนอารมณเปนนิพพานตองมีบุญประกาย
แจมใสเทากับวิมานของคนอื่นที่นั่นที่เรียกวาวิมานพระอรัหนต นีเ่ รียกวาจิตของเรา เปนอารมณ
พระนิพพานตายแลวไปที่ตรงนั้น ทีนี้มีเครือ่ งยืนยันเพื่อเปนการสรางกําลังใจ
ฉะนั้นวิธีปธิบัติจึงไมเหมือนกับที่อื่น ทีอื่นนะไมใชวาของทานไมมผี ล แตการฝกแบบ
เดียวกัน ก็อาจจะมีวิธีปฏิบัติตางกัน จะวาเฉพาะทิพจักขุญาณก็ดีมโนมยิทธิก็ดี มีแบบที่จะฝกใหกบั

ทานทั้งหลาย ไดหลายสิบแบบ เพราะวาเวลานี้ที่เรานี้เลือกเอามาแบบเดียว เอาแบบเดียวนะใหทรง
ตัว จะไดสะดวกกับบรรดาพุทธบรัทที่ปฏิบัติ ทีนี้การปฏิบัติเบื้องตน ขอทุกคนใหทําจิตของทานให
ผูกกับอารมณพระกรรมฐาน ไดหรือไมได มันเปนเรื่องของทานเอง ไมใชหนาที่ของครูครูมีหนาที่
อยางเดียวคือ แนะนํา
พระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนเพียงผูบอก ถาบอกทานแลว ทานไมจํา
หรือจําแลวปฏิบัติไมได ครูก็ไมมีสิทธิ์ที่จะไปยกยองปอปนใหไปสวรรค นิพพานได ไมสามารถจะ
อุมจะลากเอาไปได มันเปนเรื่องของทานเองโดยเฉพาะ ที่พระพุทธเจาตรัสวา อัตตา หิ อัตโน นาโถ
ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน โก หิ นาโถ ปโรสิยา บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได อัตตนา หิ สุทันเต
นะ เมื่อเราฝกฝนตนของคนดีแลวไซร นาพึง ลภติ ทุลลภัง ยอมจะไดที่พึงอันบุคคลพึ่งไดโดยยาก นี่
พระพุทธเจาทรงยืนยันวา ความดีความชั่วที่ตถาคตบอกไป ตถาคตมีหนาที่บอก แตวาเธอจะทได
หรือไมไดเปนเรื่องของเธอ
ฉะนั้นขอบรรดาทานทั้งหลาย จงจําขอนี้ไว เมื่อวเลารับคําสอน ก็จงจําคําสอน ใชปญ
 ญา
พิจารณาไปดวย
ตอนี้ไปก็จะขอเริ่มตนแนะนําวิธีปฏิบัตเบือ้ งตน สําหรับรรดาทานนักปฏิบัติใหม ความจริง
นักปฏิบัติทั้งใหมและเกา ก็ตองทําใจเสมอกันอยูจดุ หนึง่ คือการทรงอารมณจิตใหอยูในพรหมวิหาร
4 ตรมปกติตลอดวัน เราใชคําวาตลอดวันนะ ไมใชวนั ละกี่ชวั่ โมง ถือวาถายังลืมตาอยูจะตองทรง
อารมณจิตอยางนี้ตลอดไป นัน่ คือ
1. จิตของเราจะทรงเมตตาความรัก แผเมตตาจิตไปทัว่ จักรวาลทั้งหมดจะเปนคนไทย คน
แขก คนเจก คนลาว คนญวน คนเขมร คืนอะไรก็ชาง ขึ้นชื่อวาสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ จะเปนคนหรือ
สัตวก็ตาม เราจะถือวาเปนมิตรที่ดีสําหรับเราเราจะรักเขาเหมือนกับเรารักตัวเรา
2.
เรามีความปรารถนาจะใหเขาเปนสุข
ถาหากวาเราสามารถจะเกื้อกูลไดเราจะ
สงเคราะหเกื้อกูลใหเขามีความสุข ตามกําลังที่เราจะพึง ถาโอกาสที่เราจะสงเคราะหดวยวัตถุไมมี
เราก็จะสงเคราะหดว ยกําลังกาย ถากิจการนั้นไมเหมาะกําลังกายที่จะสงเคราะห เราก็จะสงเคราะห
ดวยปญญา การสงเคราะหนกี่ ็ตองดูคนวาคนควรจะสงเคราะหหรือไมควรจะสงเคราะห ถาเรายังไม
ควรจะสงเคราะหเพราะยังดีไมพอ ยังรับความดีของเราไมได เราก็ตองใชอุเบกขาตัวสุดทาย คือวาง
เฉยไดกอน ตอไปเมื่อหากวาเราสงเคราะหแลว ประโยชนในการสงเคราะหมีขึ้น นัน่ ไมได
หมายความวาประโยชนตอบแทนเขาจะเปนคนดีขึ้น เขาจะมีความสุขขึ้นจิตใจเขาจะไมเลวลง เราก็
จะสงเคราะห
ถาเราขืนสงเคราะหแลวจิตใจของเขาเลวลงเราก็ไมสงเคราะหเพราะนั่นคือการ
สนับสนุนคนเลว
3.
ยังมีอีกขอหนึง่ นั่นก็คือ มุทิตา เราจะไมอจิ ฉาริษยาใคร เห็นคนอืน่ ไดดีพลอยยินดี
ดวย และพยายามเสาะแสวงหาความถูกของความดีวา ทําไมเขาจึงไดเมื่อเห็นวาเขาดีแลว เรานําเอา
ความดีเขามาประพฤติปฏิบัติเราก็พลายดีดวย

4.
สําหรับขอที่สี่ที่กลาวเมื่อกีน้ วี้ า ถาเหตุใดที่เราจะพึงทําไปมันไรผลจะเปนโทษกับ
เราจะเปนโทษกับเขา จะเปนโทษแกสังคม เรายับยั้งไวกอน อุเบกขา วางเฉย
อารมณทั้ง 4 ประการนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและอุบาสก อุบาสิกา จะตอง
ทําใจใหทรงอยูตลอดวัน ไมใชนั่งภาวนานะ จิตคิด จิตนึก พอตื่นขึ้นเชา เราก็ตั้งใจคิดวา วันนี้เราจะ
ไมมีเรื่องโกรธกับใคร เราจะยินดีทุกอยางกับคนที่ทําความดี แตวาถาเปนคนชั่วเราก็ไมคิดเปนศัตรู
แตวาเราจะเฉย ยังไมคบหาสมาคมกอน ทําอยางนีไมไดขาดเมตตา ตองถือพุทธภาษิตที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว อเสวนา จะ พาลานัง ปณฑิตานัญจะ เสวนา ปุชา จะ ปุชะนียานัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การไมคบคนชั่วหนึ่ง การคบคนดีหนึ่ง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่ง จัดวาเปน
อุดมมงคล ไมคบคนชั่วหมายความวา เขาชั่วเราก็เฉย ไมยอมคับดวย แตเราก็ไมไดเกลียด ถาเขาดี
เมื่อไรเราก็คบเมื่อนั้น
สําหรับคนดี การคบก็หมายความวา เราปฏิบัติตามเขา ขึ้นชื่อวาคบ เขาทําอยางไรจึงดี เรา
คบเขาแลวก็ปฏิบัติตามเขาดวย การบูชาบุคคลที่ควรบูชา บูชามี 2 อยาง อามิสบูชา คนดี อยาง
พระพุทธเจาเราเอาดอกไมธปู เทียนไปถวายทานเอาประทีปโคมไฟไปถวาย อยางนี้เปนอามิสบูชา
อามิสบูชาเปนของดี แตยังไมดีเทา ปฏิบัตบิ ูชา เราก็ตอง ปฏิบตั ิบูชา ดวย ปฏิบตั ิบชู า ก็ความหมาย
ปฏิบัติตามคําสนอขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังกลาวแลว และจะกลาวตอไปขางหนา
อีก อยางที่เราทํากันในเวลานี้ เปนปฏิบัตบิ ูชา ในเมื่อรเมีเมตตาพรหมวิหาร 4 ทรงคุณธรรมใน มล
คลสูตร 3 ขอแลว ตอไปขอบรรดาทานพุทธบรัทจงทรงศีลใหบริสุทธิ์
สําหรับฆราวาสทรงศีล 5 หรือศีล 8 ก็ไดตามอัธยาศัย เรื่องของศีลนี่เราจะไมทําลายดวย
เจตนา การที่เราไมเจตนาเดินไปเหยียบมดเหยียบปลวกตายเหยียบมดตาย เหยียบปลวกตายไม
เปนไร เราไมตั้งใจ ศีลจะขาดดวยการตั้งใจเปนอันวา
1. เราจะไมทําลายศีลดวยตนเอง
2. จะไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล
3. ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
เรื่องศีลนี่ก็เหมือนกัน
เราจะตองทรงอารมณใหมีศลี ทรงตัวอยูตลอดวันไมใชสกั แตวา
สมาทานศีล การสมาทานศีลอยางเมือ่ กรี้นี้ ถาเราไมงดเวนศีลมันก็ไมเกิด การสมาทานเปน
การศึกษาเทานั้น อยากจะรูว าสิกขาบทที่เราตองปฏิบัติมีอะไรบาง ศีลจะมีไดหรือไมได อยูที่การงด
เวน ถาทานทัง้ หลายไมสามารถจะทรงพรหมวิหาร 4 ได ทานทั้งหลายไมสามารถจะทรงศีลได การ
เจริญพระกรรมฐานของทุกทานไมมีผล ก็สักแตวาทําไมกันไปเทานัน้ ที่ทําไมมีผล ก็มีดวงจิตยอ
หยอน ไมยอมรับนับถือตามความเปนจริง
แลวก็ประการตอไป ขอใหทุกทานตั้งกําลังใจยอมรับนับถือกฏของความเปนจริง นัน่ ก็คือ
ใหรูจักตัวเอง วารางกายของเรานี่มันมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน แลวก็มีความแกที่เราเรียกวาเจริญ
ขึ้นนะ เปนหนุมสาวนั้นมันแก มีความแกติดตามมาขณะที่ทรงตัวอยู ก็มีอาการปวยไขไมสบายเปน

ปกติ ขณะที่ทรงชีวิตอยูก็ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เฃน พอตาย แมตาย ผัวตาย เมียตาย
ลูกตาย เพือนตาย นองตาย พี่ตาย ขาวของที่รักมันพัง มันเสียหาย อันนี้ตองถือเปนเรื่องธรรมดา แลว
ในที่สุดเราเองก็ตองตาย ในเมื่อสภาวะมันเปนอยางนี้ เราจะไมสะดุงสะเทือนกับสิ่งเหลานี้ที่มัน
เกิดขึ้น พอตาย แมตาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ผัวตาย เมียตาย ลูกตาย หลานตาย พี่ตาย นองตาย
เพื่อนตาย ถือวาเรื่องธรรมดา เพราะคนทุกคนเกิดมาจะตองตาย
แตทวาลองมองไปอีกมุมหนึง่ วา การเกิดมาเพื่อแก เพื่อตาย แบบนี้ มันเปนเหตุของความ
ทุกข ทุกขมันมีอยูที่ขันธ 5 คือ รางกาย ถารางกายของเราไมปวยมันก็ไมมีทุกขเวทนา รางกายของ
เราไมแก มันก็ไมมีทุกขเวทนา เราไมมีรางกายมันก็ไมหิว เราไมมีรา งกายมันก็ไมหนาว เราไมมี
รางกายมันก็ไมรอน เราไมมีรางกายมันก็ไมแก ถาไมมรี างกาย มันก็ไมปวย เราไมมรี างกายมันก็ไม
ตาย ไอทเี่ กิดทั้งหลายเหลานี้ ที่เปนมาทั้งหมดมันเปนทุกข ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะรางกาย ถา
เราไมมีรางกายเสียอยางเดียว นั่นคือพระนิพพาน เราจะมีความสุขที่สุด
การปฏิบัตินี้ เขาปฏิบัติเพื่อพระนิพพานกัน ไมใชปฏิบตั ิเพื่อเที่ยวเห็นสวรรค เห็นนรก เห็น
เทวดาเฉยๆ ที่ใหเห็นก็เพื่อวา จะไดรูวา ตายแลวมันมีสภาพไมสูญ มันตองมีความสุข มันตองมี
ความทุกขที่เราจะพึงเสวยอีก เพราะฉะนัน้ เพื่อจะดับความทุกขมันซะเลย เราก็ตดั ใจไปนิพพาน การ
ตัดสินใจไปพระนิพพานไดเขาทําอยางไร เขาทํากันอยูจ ดุ เดียว คือ เวลานี้สมมติวาเราจะตองตายลง
ไป ขณะที่นั่งกรรมฐานก็เชิญตาย คิดไวเสมอวา รางกายที่เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก นั่งนึกดู
ในรางกายของเรานี่ มันเต็มไปดวยอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เสลด สงทั้งหลาย
เหลานี้ มันสกปรกทั้งหมดมันมีสภาพเหมือนกับไถที่เขาใสอุจจาระหอไว ผูกหัว ผูกทาย อุจจาระมัน
จะไมหลั่งไหลออกมา เราก็ไมกลาแตะ รางกายของคน รางกายของเขา รางกายของเรามีสภาพ
เชนเดียวกัน เวลาเราจะกิน เลือกอาหารเลือกอาหารอีก แตทวาพอกินเขาไปแลวซิ พอถายออกมาไม
อยากมอง
นั่นเราจะรูวาที่อยูในหองมันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มันไมใชแตสกปรกอยาง
เดียว มันทรุดโทรมไปทุกวัน มันมีทุกขเวทนาทุกขณะ ในที่สุดมันก็พัง คือ ตาย ถาเราจะเกิดอีกมันก็
มีสภาพแบบนี้ หาความที่สุดของความทุกขไมได
เพราะฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา ทุกทานจงอยาสนใจกายในกาย
คือกายของเรา อยาสนใจในรางกายของบุคคลอื่น อยาสนใจในวัตถุธาตุใดๆ คือ หมายความวา ถา
มันมีชีวิตอยูก็เลี้ยงมันไป ใหมันกินขาว ใหมันอาบน้ํา ใหมันหมผา แตวา คิดวา ถาตาแลวคราวนี้ จะ
ไมมีรางกายอยางนี้อีก จุดที่เราจะพึงไปนั่นคือพระนิพพาน ตัดสินใจไวแบบนี้นะ ตอนนี้สําหรับ
ทานนักปฏิบัตใิ หม วิธีปฏิบัติใหจิตทรงตัวเพื่อเขาถึงมโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณเขาทําอยางไร
วิธีปฏิบัติเขาปฏิบัตแบบนี้คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ตามพระบาลีวา อุชุง กายัง ปณิธา
ยะ คือแปลวาตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่น กายตั้งตรงๆ มันจะหายใจไดสะดวกๆ สมาธิจะมีหรือมมี
มันอยูที่ลมหายใจ พอลชมเดินสะดวกสมาธิก็เกิดเร็ว ถาลมไมสะดวก สมาธิมันก็เกิดชา ดีไมดีมนั ก็

ไมเกิดเลย อันนี้คําวาตั้งกายใหตรงหมายความวาตรงเทาที่เราจะสบายตอนั้นไปกําหนดรูลมหายใจ
เขาออกการกําหนดรูลมหายใจเขาออกนี่ อยาบังคับลมใหมันแรง หรือใหมันเบา ใหมันยาวใหมนั
สั้น ปลอยลมหายใจเปนไปตามปกติ แตวา กําหนดรู ตองการเอาจิตเขาไปรูเราใชสติสัมปชัญญะ คือ
เปนตัวสมาธิ เวลาลมหายใจเขารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูห ายใจออก หายใจเขายาวหรือ
สั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รู ขณะที่หายใจเขานึกวา นะมะ ขณะทีห่ ายใจออกนึกวา พะธะ คือ
ภาวนา ที่เราภวานานัน้ ก็คือ นะมะ พะธะ นั่นเอง ที่ตัดเปน 2 สวน เพือ่ ปองกันความเหนื่อย คือการ
กําหนดรูลมหายใจ การภาวนานี้ตองปลอยจิตแบบสบายๆ ใชอารมณเบา เพราะวาจะในตอนตนเรา
ตองการอุปจารสมาธิเทานั้น คือไมตองการดึงฌานที่ตองากรอุปจารสมิ เพราะวาการเริ่มขึ้นขั้นตน
เราตองใชอุปจารสมาธิเพื่ออารมณจิตเปนทิพจ เมื่ออารมณจิตเปนทิพยก็สามารถกําหนดรูภ าวการณ
ตางๆ ไดเพราะใจสบาย เมื่อจิตเคลื่อนไปถึง จุฬามณี ตอนนีจติเปนอภิญญา มี 2 ตอนดวยกัน ทีนี้
เมื่อกําหนดรูลมหายเจออกตามปกติแลว ตอนนีเขาจะมีสัญญาณ กริ๊ก สัญญาณกริ๊ง นี่เขาจะบอก
เวลา
ตอนี้ไปครูบาอาจารยจะเขาไปแนะนําทาน
ตอนที่ครูเขาไปแนะนําทานใหทกุ ทานวาง
อารมณเสีย คือวาไมภาวนาแลวตอนนี้ ภาวนาก็ไมภาวนา ลมหายใจเขาออกก็ไมเอา เฉยๆ ทํา
อารมณสบาย ๆ ฟงคําแนะนําของครู ครูแนะนําแลวถามวาเวลานีเ้ ห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไหม คําวาเห็นในที่นี้ ไมเห็นดวยลูกตา เพราะวาทิพจักขุญาณ แปลวา ความรูทางใจ คลายตาทิพย
มโนมยิทธิ แปลวา มีฤทธิ์ทางใจ ทุกอยางนี้ไมไดเกี่ยวกับกายเลย เปนเรื่องของใจอยางเดียวคุณครู
ถามวา เห็นไหม ตองดูจิต จิตมันบอกวาแดงก็แดง จิตมันบอกวาเขียวก็เขียวจิตมันบอกวาขาวก็ขาว
เชื่ออารมณแรกของจิต เมื่อครูยืนยันวานัน่ ถูกกําลังใจตอนนี้ก็เกิดเปนฌานสมารบัติ ครูแนะนําให
ขอบารมีพระพุทธเจาชวยนําไป พระจุฬามณีเจดียสถาน เราก็ตั้งจิตอิษฐานอยางนั้น ความรูสึกของ
เราวาพระพุทธเจาไปทางไหน เราไปทางนั้น การจะรูจะเห็นอะไรเปนเรื่องของกําลังจิต
อันดับแรก ถาศีลของทานเลว สมาธิของทานเลว วิปสสนาญาณของทานเลว ทานก็จะไม
เห็นจริง มีแตความรูสึกสัมผัส แตวาศีลทานดี สมาธิของทานดีวิปสสนาญาณของทานดี จิตสัมผัสก็
มีนสภาพคลายตาเห็น จะแจมในมากนอยอยูที่กเิ ลส ถากิเลสนอยมากก็เห็นชัด กิเลสมากหนอยก็
เห็นนอยลงไปหนอย เหมือนกับแวนตา เอาของเขามาปด ถาปดบางๆ มันก็เห็นได ปดมันหนามันก็
เห็นไมไดทีนกี้ ารจะรูจะเห็นได อยูทจี่ ิตของทาน มีกิเลสหรือไมมีกิเลส การจะวัดจิตของทานมีกิเลส
สมมติวาเวลานั้น เขาบอกวาไฟไหมบานทาน เวลานีเ้ ขาบอกวา พอตาย แมตาย ลูกตาย หลานตาย
ผัวตาย เมียตาย เขาถามอยางนี้เราก็ไมตกใจถึงแมวาตัวเราจะตายเราก็ไมตกใจ ตายก็ชาง เปนของ
ธรรมดาหามไมได ฉันตองการไปนิพพาน ถาจิตมันมีความมั่นคงอยางนี้ การเคลืน่ อไปก็เห็นภาพ
ชัดเหมือนกับเราเห็นภาพพระพุทธรูปที่อยูข างหนานี่
ทีนี้การเห็นดีหรือไมดีมันอยูที่ทาน ศีลของทานดีไหม สมาธิของทานดีไหมจิตใจของทาน
ตื้อตานตอความเปนจริงหรือเปลา ของที่มันเปนความจริงทุกอยางในโลก ทานดานมันหรือเปลา คน

เกิดมาเพื่อแก คนเกิดมาเพื่อปวย คนเกิดมาเพื่อตาย ถาอาการอยางนี้มนั เกิดขึน้ ทานหวั่นไหวไหม ถา
หวั่นไหวก็แสดงวาทานฝนความเปนจริง กิเลสมันยังมาก ก็จะเห็นอะไรไมชัด
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ขอใหคุมกําลังใจไว ถาศีลใครยังไมเคยบริสุทธิ์มากอนก็ตั้งใจ
อธิษฐานถึงสมเด็จพระชินวร วานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ที่ขาพระพุทธเจาปฏิญาณตนวา ขอมอง
กายถวายชีวิตแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจะทําทุกอยางตามคําสอนของ
องคพระชินวร เอา ตอนี้ไปบรรดาพุทธบริษัททุกทา จงตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลม
หายใจเขาออกสําหรับผูใหญ ใหภาวนาวา นะมะ พะธะ หายใจนึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ
จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกวาครูจะไปแนะนําทาน จึงตั้งเวลาไว 10 นาทีเศษๆ เอาเริ่มทําได
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ถามวาชาง ขางทําอะไรไดบา ง ทําไดทุกอยาง สุดทายก็เปนพระราชาเกเรทรงใหสัญญากัน
ถาชางทําไมไดจะถูกตัดหัว ถาทําไดจะแบงทรัพยสินอะไรก็วาไปในที่สุดเขาเอาเหล็กเผาไฟจนแดง
โชน มันจับไดที่ไหนละ ใชไหม ชางก็เห็นแกนาย ถาไมอยางนั้นนายจะตาย ก็จับ พอจับไอความ
รอนมันก็ไหม จับยกขึ้นมาเหล็กโดนความรอนจนสุด ในที่สุดก็ลมตาย ตอนนั้น พระศรีอาริย เปน
นายชาง ทีนตี้ อน พระศรีอาริย นี่ถานหมด จะตองเอาศพ พระมหากัสสป ใสมือเขาไวสุมไฟ แลว
ทานก็นิพพานดวยเหตุนั้น ไอชาง ไอมือนะเปนงวง แทนงวงเปนมือเพราะวาอันนี้ไมใชเรื่องจองเวร
นะ เปนเรื่องของกฎของกรรมอันนั้น นีเ่ ปนพระพุทธเจา ยังไมพนนะใชไหม
ที่พระพุทธเจาตอนตายลบอกหิวน้ําเต็มที่ อานนท ไปตักน้ํามากินเถอะกรรมนี้ยังตามมานะ
พวกนี้ นี่ พระศรีอาริย จะตองมีลักษณะนัน้ เออ โยมไปเปน พระศรีอารย ไหม ตอนนั้นโยมไปเปน
พระศรีอาริย เผาศพใสมือ เออ ตาคนนี้นากลัวไมเอาแฮะ
เมื่อกี้ไปดูทาน ผลที่สุดไปๆ มาๆ ทานบอกไป ถามบอกไปไหน ไป บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
พอขึ้นไปปบนึกวาไมใชนะ บอกนี้บานแก บานของแกบน บัณฑุกมั พลศิลาอาสน ขับปุบเดียวถึง
บานเลย เอ บานทําไมสีมวง ทําไมเปนสีมวง วิมานพรหมมันไมมีสีมวง บอกวาเปนไดตามสีของแก
นั่นแหละ บอกเปนไดตามสีนะ พอใจจะใหเปนสีอะไร แดงมันก็แดง ขาวมันก็ขาว เหลืองมันก็
เหลืองมวงมันก็มวง เขียวมันก็เขียว ถาแดงมันก็แดง เหลืองมันก็เหลือง เปนทอง เขียวก็เขียว ใสก็ใส
ก็ขาว บอกมันเปนได บอกเวลานี้ใจแกมันเปนสีมวง มวงก็มวงตุน ๆ นะ มวงไมผองใส มันมวงตุนๆ
อยางไรก็ไมรู ถามเปนอยางไร ก็เปนอยางนี้ ก็แลวแตใจแก ขี้เกียจก็นั่งๆ คุยอยูพ ัก ก็ดู ดุแลวก็
แจมใสดีไมมอี ะไร ตะนีพ้ วกเขาก็นั่งกันเต็มเลย เชียวนะ ทุกคนที่มีอารมณยังไมถึงที่สุดจงจําไว วา
เวลานี้เรามาถึงที่นี่ออกจากกายแลว ไมมขี ันธ 5 คําวาขันธ 5 มันไมมี เวนอยางใดอยางหนึ่งก็เบญจ
ขันธ บางคนเขาใจผิดคิดวา ไอขันธ 5 นี่รูปมันพัง อาจมีเวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ คือ ขัน 5
ขันธ 3 ขันธ 2 ไมมีทั้งนั้นแหละ เพราะขันธ 5 ที่เราเขาใจกันอยูนนี่ ะ มันพังไปกับรางกายทั้งหมด
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ เวลาที่รางกายสิ้นไป มันก็พังสลายตัว การขึ้นไปบนนัน้
มันมีสภาวะเปนทิพยใชไหม ทิพยนี่เขาไมเรียกขันธ 4 ขันธ 3 ขันธ 2 ขันธ 1 นี่อาจจะยองไปแบกเขา
แลว บางทีเผลอ เอ ขันธ 5 รูปหายไป เปนเทวดามีขันธ 4 แลวมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมมี
วิญญาณตัวนีม้ ันเปนตัวรูสึกของประสาท เขาใจคําวาวิญญาณหรือเปลาโยม อธิบาย วิญญาณคือ
อะไร
วิญญาณคือ ประสาท เพราะไอวิญญาณตัวนี้ที่มันรุ รูหนาว รูรอน รูหิว รูกระหาย รูออ น รู
แข็ง รูเปรี้ยว รูเค็ม วิญญาณแปลวา รูเฉยๆ คือ ประสาทที่มันจะเกิดขันธ 5 ทีนี้เวลาออกไปแลวปบ
ทานบอกนี่ สภาวะอันนี้ที่มนั ไมมีขันธ 5 เราพนจากขันธ 5 มาแลว ทานถาม พวกคนที่นั่งๆ ถามวา

เปนสุขหรือเปนทุกขพวกนัน้ เขาตอบวาเปนสุข เมื่อยไหม เขาบอกไมเมือ่ ย ปวดไหม ไมหวด หิว
ไหม ไมหิว ก็ไมมีหมด บอกจําไววา นี่คอื เราจริงๆ ทานลุงจดเลย นีแ่ หละคือรเจริงๆ ไอนั่นนะมัน
ไมใชเรานะ ทานชี้ไอหวั ตอที่นั่งโดเปนแถว แหม พอชีป้ บ เห็นหัวตอของไอพวกนั้นนั่งอยูใชไหม
ไอเราก็เหมือนหัวตอหรือวาจอมปลวกไอรางกายนีน้ ะนั่นมันไมใช มันไมใชเรา มันเปนเรื่อนรางที่
อาศัยชั่คราว ก็ไอเรือนรางอันนี้มันเกิดมาอาศัยความชั่วเปนแดนเกิด มีความชั่วเปนเชื้อมันจึงมี
รางกาย คนมีแตความดีเขาไปนิพพาน และมีความดีชวั่ คราว ดีไมเต็มกระปอง ก็เปนเทวดาหรือเปน
พรหม
ตานี้ ถามีความดีถึงที่สุดก็ไปนิพพาน ทีนี้เรามีรางกายเพราะความชัว่ ชั่วอะไร 1.กิเลส 2.
ตัณหา 3. อุปาทาน 4. อกุศลกรรม กิเลสแปลวา อารมณชั่ว ชั่วตัวนีแ้ ปลวาโง กิเลสแปลวาความเศรา
หมองของจิต แปลไปไดทั้งนั้น เราไมตองรูมันหรอก กิเลสแปลวา ความเศราหมองของจิต ถามไป
ถามมาคือ พัง กิเลสตองแปลไปเลยวา อารมณโง จิต จิตตองมีสภาพผองใสประภัสสร เรียกวาจิตตั้ง
เดิมมันมีสภาพผองใส ไอกเิ ลส ถาดคลนเขามาติด มองอะไรไมชัดใชไหม ฉะนั้นไอกิเลสตัวนี้ เรา
จะแปลใหมันงายที่สุด คือ อารมณของความโง แปลวาอารมณโงเมื่อความโงเกิดขึ้นแลว ก็เกิด
ตัณหา ความอยากในสิ่งที่ไมควร ใชไหม อยากในสิ่งที่ไมควร ไอทุกขก็เห็นวามันเปนสุข อยาก
ตะเกียกตะกายเขาไปหาความทุกขเพราะคิดวาไอความทุกขนะมันเปนสุข เหมือนกับพวกสัตวนรก
พระเรี่ยไรทายกเรี่ยไร คนเรีย่ ไรเขากิน ไปเจอไอกอนเหล็กแตงลุกโชน เห็นเปนกอนเนื้อใสปากปบ
ถึงปากปากพอง ถึงทองทองพอง นอนอหงายแผหลาสองสลึงไมยักตาย พอรอนเต็มที่แลวปบ เกิด
เปนตัวขึน้ มาใหม วิ่งไปเจอกอนเหล็กแดง นึกวาขนมอีกหิว นี่ระวังนะ พวกเรี่ยไร เรี่ยไรสรางไม
เปนไรนะ เรี่ยไรไปกิดนะ ไอทายักเวลานี้เยอะ ไอขุมนีแ้ ยงกันอยูละ ใชไมห ทีนี้ไอเราที่เกิดมาไอ
ตัณหา ตัณหามันมีสภาพแบบนั้น เห็นของเลวเปนของดี ของที่เปนความทุกขเปนความสุข ใชไหม
เพราะไอจิตชัว่ จิตมันโง พอตัณหาเกิดขึน้ อุปาทานตัวยึดมั่น ไอนี่ละถาไดมาแลวมันจะสุข
ใชไหม ก็ปบอยูตรงนั้น ยึดมั่น พอยึดมั่นก็ทํากรรมชั่ว ทําอกุศลกรรม ทําดวยความโง กรรมแปลวา
ทํา อกุศลแปลวาความโง ทําดวยความโงดงึ เอิสงที่มันเปนชั่ว สิ่งที่มันเปนภัย สิ่งที่มันเปนโทษ เอา
เขามาสะสมไว นี่เหตุที่เราเกิด เกิด 4 อยางนี้ ใชไหม รางกายมันสรางจากความชัว่ เมื่อมันเกิดขึ้น
มาแลว มันจะเปนสุขไมได มันก็มแี ตทุกข ทานก็เลยบอกวา นี่เห็นไหม ในเมื่อออกจากขันธ 5
มาแลว จะลืมไปแลว ทีนตีจ้ งจําใหดีนะ เดี๋ยวใครเขาถามวาไปฟงทานมาไดอะไร ออกมาแลวเขา
ถามวา ขึ้นไปเปนเทวดาก็ดี ไปเปนพรหมก็ดี ไปนิพพานก็ดี ไปอรูปพรหมก็ดี มีขันธอะไรติดไป
บางไหม นึกขึ้นมาได
ฉันเคยถูกนักเทศน เวลาเทศนเขาถาม ถามวามีขันธอะไรติดบางไหม ก็บอกมี พอถามขันธ
อะไร ขันธ 5 บอกไมใชขันธที่ 6 ไอบาตายหาแลว ออกไปแลวจากขันธ 5 แลวบอกขันธที่ 6 ก็ขันธ
6 นี่มันไมมีในแบบ ก็แกไมเสือกถามไปตามแบบนี่หวา กตอบยอนนอกแบบ ก็ถาม ขันธเอานอก
แบบก็เอาดี ขันธอะไรบอก ขันธจิต มันก็แพเรา ก็ขันธที่ 6 ใชไหม

เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจาอยูห ัว ทานถาม กสิณกองที่ 11นะ ทานไปถามกองที่ 11 ทานบอก
ไอจิตผมนะ หลวงพอ ทําไวจุดเดียว กสิณ 10 อื้อ ทํา ทานบอกอยาใหจิตผมนึกถึงผลบาป เทานั้น
แหละ นึกวา จิตมันนึกถึงพุทโธนี่ แตถามันออกไปจากนี่แลว แตมันยังไมถึงพุทโธ อันนี้หลวงพอ
ทําไมถึงไมอธิบายมา กสิณกองนี้ ก็เลยบอกทาน บอกวา ไอนี่กองนี้มนั กองที่ 11 พระพุทธเจาไมได
สอนไวพระพุทธเจาไมไดสอน อาตมาไมเรียกวา กสิณ นะ ถามเรียกอะไรครับ ไอนี่มันเปนอรูฌาน
แหม นี่ถาไมได กรรมฐาน 40 ก็หงาย พระเจาอยูห วั ทาน โอโหก็เลยบอก นี่มนั เปนอรูปฌาน
วิญญาณัญจายตนเน เขาไมเรียก กสิร ก็เลยบอก เอ หลวงพอทําไมไมทําใหผมขอนี้ พูดไปก็ซ้ํากัน
ทําไดกองเดียวก็เหมือนกันหมด อธิบายดวยลักษณะนี้ อธิบายหมด ทําไดกองเดียวมันก็จบแลว กสิฯ
มันจบกองเดียว เทานัน้ มันจบหมด ขึน้ ปบ ๆๆ ก็เก็บ ไอนี่มันกองที่ 11 พระพุทธเจาไมไดเก็บไว ก็
เลยไมไดบอกมา
บอกเกงหรือยัง บอก ยังครับๆ ผมนึกๆ ดู เอ ทําไมหลวงพอไมไดบอกผมนะไอกองนี้ คือ
เราก็ เรามันมีมากกวาปกติ เคยมีขันธ 6 มาแลวใชไหม
เมื่อกี้ทานก็นั่งอธิบาย ทานพูดดีนะ สมเด็จทานบอกวา เอา พวกเธอนี่ออกจากขันธ 5
มาแลวนะ จําไวใหดีนะ มันปวดไหม มันเหนื่อยไหม มันหิวไหมมันหนาวไหม มันรอนไหม มัน
เปนอะไร การคลองตัวดีไหม พวกนัน้ บอก มันคลองตัวดี แบงเบาดี จิตมีความเยือกเย็นดี ทานก็ถาม
วา อารมณที่อยูเมืองมนุษยืมนั หนักไหม พวกนัน้ เขาก็บอกวาหนัก ไมถามฉันหรอกนะ ไมถามฉัน
หรอกถามวาถึงมาถึงสวรรค มีความรูสึกเปนอยางไร เขาบอกเบาสดชื่อน ดีกวามนุษยมากใชไหม
เขาก็บอกวาใช ถึงพรหมเปนอยางไร ก็เลาเรื่องตามลําดับ พรหม เอ จิตสงัดดีกวาสวรรค ถึงที่นี่ละ
เปนอยางหร พระนิพพาน พวกนั้นบอก อารมณเบามากไมมีอะไรกระเทือน นิดเดียวก็ไมมี
จงจําไว โปรดจําไว จําไววา ถาเราไมมีขันธ 5 แลวมันเปนสุขอยางนี้เพราะวาสภาวะที่ไมมี
ขันธ 5 ก็ตองระมัดระวัง มันตองไมมีขันธ 5 ขางบน ไมใชไมมีขันธ 5 ขางลาง หือ นรกนะซิ ทาน
ตรัสไปทานก็ยิ้มไปนะ สมเด็จใจดีจริงๆ นะ ทานตรัสไปทานก็ยิ้ม นึกออกไหมจะ หันมาถามนึก
ออกไหมจะ นีพ่ ระพุทธเจาตรัสจะ ลอไอพวกนัน้ นะลอไอพวกเด็ก พวกนั้นบอกนึกออก ถามขันธ 5
ขางลางอยูที่ไหน อยูอบายภูมิ นั่งแหละ จําไว
อบายภูมิมันมีขันธ 5 อยูอันเดียว คือ เดรัจฉาน นอกนัน้ ไมมีขันธ 5 นะ จําใหดี ทีนมี้ ีใครอยู
คนหนึ่ง แปลกหนานิดหนึ่ง เขาผองใสมาก เขาผองใสมากนะแตไมถึงขั้นจบ คนนี้อยางนอยทีส่ ุด
เขา อนาคามิมรรค เขาผองใสจัด เขาหันเขาไปถามทานวา ในเมื่อสภาวะขันธ 5 ไมมี แลวมันก็มีรูป
จะเรียกมันวาอะไรพระพุทธเจาบอก อันนี้เขาเรียก นามะรรม เขาก็ถามวา นามธรรมนะจริงละ
ขาพระพุทธเจาเขาใจวาอยางนั้นนะ ขาพระพุทธเจาเขาใจ แตถาใครเขาถาม ควรจะตอบวาอยางไร
ในเมื่อรูปมันปรากก แตวาเปนนามธรรม ทานบอกวา บอกเขาซิวารูปในนาม เขาถามวา รูปใน
นามนะ มันมีเวทนาไหม ทานบอกก็มี แตวาเวทนา มัน 2 ขั้น วเทนาของอบายภูมิ นัน้ คือ
ทุกขเวทนา คือ เวทนาของเจิตสิก ถาเวทนาของอบายภูมิ มันก็เปนทุกขเวทนา ไอหอก ไอดาบ ไอ

แหลม ไอหลาว ไอไฟ อะไรพวกนั้นนะ มันก็เปนเรื่องทําลาย เรื่องทําลายรูปในนาม หือแตวาเอารูป
ไปเปนกายเนือ้ มันก็ไมเกี่ยวใชไหม มันคนละเรื่อง
ทานบอกจําไววา ถาเห็นวาเปนรูป จงอยาคิดวามีขันธ ไอขันธ 5 ของมนุษยนะ มันไมได
ตามไปหรอก มันจะดับพรอมกับลมหายใจเขาออก ไอนี่มันเปนรูปในนาม จะเรียกกวาขันธไมได
แลวก็เขานึกได ขางลางเขาบอก ควรจะเรียก อทิสสมานกาย เปนกายของสัตวนรก เปนกายของ
เปรต เปนกายของอสุรกายแตก็เปนนามธรรม เราจะหาวัตถุนิดหนึ่งมันจะไมมี เวทนาที่นั่นก็ไมใช
เวทนาของขันธ 5 เดิม มันเปนเวทนาทีเ่ นื่องดวยนามธรรมนะ ทีนขี้ างบนมันมีแตสุขเวทนาอยาง
เดียว ไอสุขเวทนาตอนนี้มันไมมีการรับสัมผัส มันเปน นิรามิสสุข คือวาถาเรามีขันธ 5 อยู มันตงอ
เปน สามิสสุข ใชไหม สุขที่อิงอางดวยอามิส มีขาวหิวขาว กินขาวอิ่มเปนสุข ถาปวดทองขี้ไปขี้ซะ
สามิสสุข สุขอิอามิส ยิ่งสิ่งของนะ
แลวก็สําหรับขางบนมันเปน นิรามิสสุข นับตั้งแตพรหม เทวดา ขึ้นมาถือวาเปน นิรามิสสุข
หมด สุขที่ไมอิงอามิส คือ สภาวะของเขาเปนสุขจริงๆ เพราะฉะนัน้ สุขตรงนี้ จึงไมเกี่ยวกับเวทนา
ของรางกาย นีจ่ งจําไวนะ หือ จําไวไหมแนไอนี่ลําบาก เดี๋ยวเขาไปถามขึ้นไปเปนเทวดากี่ขนั ธ เราก็
บอกวามีขันธเดียวขันธที่ 6 เปนพรหมมีกี่ขนั ธ ขันธเดียว ขันธที่ 6 ไปนิพพานมีกี่ขันธ ก็ขันธเดียว
ขันธที่ 6 แน รูเ วทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตใชไหม ไอนี่ตองเขาใจคือวาตองเขาใจ
เมื่อกี้นี้รูสึกวาทานก็นั่งไลยอ น เบาสวยมาก บอกจําไวนะ ทีเ่ รามีทุกขก็เพราะเรามีขันธ 5
เราจะออกจากขันธ 5 ทุกขนดิ หนึ่งมันก็ไมมี แตทวาถาจิตของเราต่ําทราม คําวา ต่ําทรามทานหมาย
เอา กามาวจรสวรรค ถาจิตของเราต่ําทรามมันก็จะมีสุขชั่วคราว แลวกลับไปเกิดใหม ถาจิตของเรา
ต่ํานอยลงไปหนอยแตกย็ ังต่ําอยูนั่นคือพรหม เราก็ไมพนความทุกขชั่วคราว ทีนี้เราตองชําระจิตของ
เราใหสะอาด จิตที่สะอาดก็จงดูขันธ 5 ขันธ 5 ที่นั่งอยูขางลาง พอนั่งขางลางปบก็โผลสลอนเหมือน
หัวตอ มีรูปมันสวยตรงไหน มันดีตรงไหน มันทรงสภาพแคไหน มันมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร จํา
ไว ในเมื่อจติที่เราอยูในขันธ 5 เราเขาไปอาศัยขันธ 5 มันปวดเราก็ปวดดวย ขันธ 5 มันเมื่อยเราก็เมื่อ
ดวย ขันธ 5 มันหิวเราก็หวิ ดวย เพราะเราอาศัยมัน ตอนนี้เมื่อเราพนจากขันธ 5 แลวสภาพเปนอยาง
นี้ จงจําไววา ขันธ 5 ไมใชเรา ไมใชของเรา เราตองตั้งใจไวโดยเฉพาะวาพระนิพพานคือที่อยูของเรา
ใหใชอารมณเปนปกติ
แลวทานก็สรุปทายวา จิตของพวกเธอมีพระนิพพานเปนอกัตตารมณเธอก็เปนอันนิพพาน
ได ถึงแมวาเธอจะเคยมาเที่ยวพระนิพพาน เพราะจิตของเธอยังกระสับกระสายอยู ยังสนใจ บางครัง้
เห็นวามนุษยืดี บางครั้งก็เห็นเทวดาดีบางครั้งก็เห็นพรหมดี เธอไมมีวนั จะมานิพพานได
ทานทิ้งทวนเลย บอกจิตตองยึดเปนอารมณ ถาตายคราวนี้ เรามุงนิพพานคอยชําระจิต ใน
เมื่อยึดนิพพานแลวตองคอยชําระจิต ชําระจิตก็หมายความวาอยาใหความโลภมันคลุมใจ อยาใหกาม
ฉันทะมันคลุมใจ อยาใหความโกรธมันคลุมใจ อยาใหโมหะความหลงมันคลุมใจ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งหันเขามาตัดจุดเดียวคือ ขันธ 5 ของเรา ตัดขันธ 5 ของเราขาด ทุกอยางมันจะเกาะไมได หือ วา
แลวก็เกือบชั่วโมง ลากลับไปดีกวา

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 33 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 1
วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2526
การเจริญพระกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยูนี้ ทานเรียกวา มโนมยิทธิ ซึ่งแปลวา มีฤทธิ์ทาง
ใจ ความจริงพูดกันเรื่องฤทธิ์ทางใจกอนดีกวา ฤทธิ์ทางใจนีห่ มายความวา เวลานี้การปฏิบัติแบบนี้
เราใชเฉพาะใจโดยเฉพาะนะ (ไอหนูไ มตอ งพนมมือ มันรานเดีย๋ วจะเมื่อยลูก) วาใชใจโดยเฉพาะคือ
การเห็นตางๆ นั้นไมไดใชตาเห็น คือใชใจเห็น เปนความรูสึกทางใจ นีทานเรียกวา ทิพจักขุญาณ แต
ความจริงถาปฏิบัติจริงๆ นะ ถาเต็มอัตราเราก็ไมตองมาสนใจกันคําวา ทิพจักขุญาณ นี่เราปฏิบัติกัน
นี่มันไมถึงครึ่งอัตรา ที่ปฏิบัติใชกําลังไมถงึ ครึ่งเพราะถาเต็มนี่รับกันไมได เพราะมันเสียเวลามา 10
ป (จากป 09 ถึงป 21) 10 ปนี่ไมมีใครไดเลย จึงตองลดกําลังลง ไอลดกําลังนี่ก็ไมไดลง เจาของทาน
มาบอกใหลด ฉันก็ลดไมเปนเหมือนกัน
อันดับแรก ก็ตองขอใหทานปวย แลวเมือ่ กอนนี้กไ็ มมกี ารสอนกันแบบนี้แลวทานก็บอกวา
ตองสอนเรียงตัวกัน หมายความวา ตองเอาคนไปแนะนําถึงตัวจึงจะเขาใจ แลวไอที่ไมไดกนั จริงๆ
อยูที่ความเขาใจหรือไมเขาใจตัวเดียว ถาจะถามวา ทุกคนที่มานั่งมีบารมีไมเสมอกัน คนนั้นอาจจะมี
บารมีสูง คนนี้อาจจะมีบารมีต่ํา อันนี้ก็ตองขอตอบวา ถามาดวยความตัง้ ใจจริง มีบารมีเสมอกันหมด
ใชไหม เวนไวแตจะมาลองดู ดูซิเปนอยางไร ลองดูหนอย อันนี้ไมแน คือวากรรมฐานจริงๆ ถาคนที่
พอใจในการปฏิบัติกรรมฐาน นั่นมีอยู 2 พวก พวกนี้มบี ารมีกลางเปน อุปบารมี กับ ปรมัตถบารมี 2
พวกนี่เทานัน้ แตวาพวกแรก อุปบารมี ถาทําไปไดฌานสมาบัติ ถาแนะนําเรื่องนิพพาน จะบอกวาไม
ไหว กําลังไมพอ แตเรื่องฌานสมาบัตินี่พรอมทําและทําไดคลองแคลว ถาพวกที่มีบารมีเปน ปรมัตถ
บารมี อันดับแรกอาจจะไมเขาใจเรื่องนิพพาน ทําไปๆ มันพอมีความเขาใจเรื่องนิพพาน หรือพอใจ
เฉพาะนิพพานจุดเดียว นี่พวกนี้เปนพวก ปรมัตถบารมี
ก็เปนอันวา พวก อุปบารมี ก็ดี ปรมัตถบารมี ก็ดี มีสิทธิจะทําเหมือนกันแตผลในการปฏิบัติ
อีกจุดหนึ่งจะไมเหมือนกัน ถาทานที่มีบารมีเปน อุปบารมี นี่จะไมสามารถเขาถึงนิพพานไดเลย
ไมไดเห็น ถาตั้งแตเขตสวรรคถึงพรหมนี่ไปไดหมด จักรวาลตางๆ ทุกจักรวาลไปไดหมด แต
นิพพานไมเห็นเงา เห็นไมไดเพราะไมมีสิทธิ์ ถาหากวาพวกที่มีบารมีเปน ปรมัตถบารมี เขาจะนํา
จาก จุฬามณี นําไปนิพพานไดทันที นีไ่ มเหมือนกับตรงนี้นะ อันนี้ตองเขาใจ
แตวาอันดับแรกที่เราจะฝก มโนมยิทธิ ก็ตอ งขอยยืมวิชชาสามมาใชเปนกําลังสวนหนา นั่น
คือ ทิพจักขุญาณ เพราะ ทิพจักขุญาณ นีเ่ ปนของ วิชชาสาม เขา แตความจริงถาฝก มโนมยิทธิ ได
เต็มอัตราก็ไดพรอมเหมือนกัน แตวา ไมตอ งขึ้นตนแบบนี้ ที่ตองขึ้นตนแบบนี้ เพราะกําลังคนรับไม
พอ ถาอันนั้นเปน อภิญญา ตรง คือตองใชกําลัง วิชชาสา เขาชวย เปนเอาบันไดตอแหละ หือ กาว
มันยาวเกินไปก็แซมมันอีกลูกหนึ่ง ใชไหม เขาใจไหม พอเขาใจนะ ถึงอยางไรๆ เราก็ไปไดตามจุด
ตางๆ แมจะเห็นนอยไปหนอย เราก็ไปเห็น เห็นของจริงได ในตอนตนนี่ขอพูดเรือ่ ง ทิพจักขุญาณ

เสียกอน คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ สําหรับคนที่ไดแลว ก็เห็นจะไมหนัก ทานแปลวามีความรูสึกทางใจ
คลายตาทิพย ไมไดแปลวาลูกตาเปนทิพยนะ ไอหนูนะ (เอาใหมซะ พรอมกันเลย หนังสือตัวเดียว)
ถาหากวาลูกตาทิพย ตองใชศัพทวา ทิพยเนตร นี่ทานแปลวา ทิพญาณ ญาณนี่เขาแหลวา รู แปลวา
มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย
แลวสําหรับทานที่ปฏิบัติเบื้องแรก ใหมีความเขาใจวา ถามี ทิพจักขุญาณ ตองแบงเปน 3
ชั้นสําหรับผูฝก ความจริงในแบบเขาไมมแี บง แตวาที่ฝกๆ กันมามันมีผลตามนั้น ก็เลยตองแบงไป
ไมงั้นจะไมเขาใจ คนที่ได ทิพจักขุญาร อยางออน จะมีความรูสึกทางใจถูกตองแตไมเห็นภาพ แต
พวกไมเห็นภาพนี่ ถาทําเรื่อยๆ ไปก็เห็นเพราะกําลังใจออนไป
ถาได ทิพจักขุญาณ อยางกลาง มีความรูสึกทางใจพรอมกับเห็นภาพ เห็นภาพทางใจแตไม
ชัดเจน
ถาได ทิพจักขุญาณ อยางสูง มีความรูสึกพรอมกับเห็นภาพชัดเจนมากเล็กเห็นชัดไหม
(ตอบ ก็ชัดๆ มั่งไมชัดมั่ง) เออ ลืมตาดูหลวงพอเห็นชัดไหม (หัวเราะ)
เออนะ ในคนที่เห็นภาพชัดก็เหมือนกัน บางวันนี่จะมัวไปบางทีเพลียไปบางรางกายไม
สบายบางนะ หรือถาวาไหนตั้งใจเกินไป วันนัน้ เจง ทีนี้เวลาปฏิบัติจริงๆ ใหปฏิบัติแบบนี้ ใชคํา
ภาวนาวา นะมะ พะธะ นะมะ พะธะ นี่แปลวาอยางไรไมตองแปล มันเปนคําภาวนา ไมใชคํา
พิจารณา เวลาหายใจเขานึกวา นะมะเวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ในขณะทีภ่ าวนาอยูนะ ขอจงอยา
อยากรูอยากเห็นอะไรเปนอันขาดในตอนนัน้ ถามันอยากรูอยากเห็นเขาเปน กามสุขัลลิกานุโยค ยอ
หนอยเกินไป จิตซานจะไมไดเห็นเลย ถาเวลาปฏิบัติระยะตนเครียดเกินไปตั้งใจมากเกินไปเปน
อัตตกิลมถานุโยค ทรมานกายทรมานใจไมไดอีก ตองปลอยใจเบาๆ อารมณสบายๆ เวลาภาวนา
หายใจเขานึกตามวา นะมะ หายใจออกนึกตามวาพะธะ เอาแบบเบาๆ สบายๆ อยาใหเหนื่อย อยาให
อารมณเครียด ถาอารมณจะเครียดเกินไป ขยับใจกําลังเสียใหม ปลอยใจเปนปรกติ
แตวากําลังใจของ ทิพจักขุญาณ นี่จะไดตอเมื่อ จิตตั้งอยูในเขตของอุปจารสมาธิ ถาเกร็งๆ
เกินไปเปนฌาน เลยไปได หยอนไปกวาอุปจารสมาธิก็ไมไดอีก มันเหมือนกับกําแพงที่เขาเจาะชอง
ไว ถาตาเลยชองมองไมเห็น ใชไหมต่ํากวาชองก็มองไมเห็น เพราะเวลานี้เราใชกําลัง วิชชาสาม ถา
ใชกําลังเต็มของ อภิญญา ใชกําลังฌานสี่นี่ดีมาก ไมตองยุงนะเรื่องนี้ ทําไปๆ เห็นแสงสวางฟุงลงมา
จากอากาศ หรือแสงสวางออกจากกาย เมือ่ แสงสวางจาปรากฏขึ้น จิตมันจะหลุดจากกายไปเลย ไอ
คําวาจิตหลุดจากกายไปกันแสงนี่ ความจริงไมเห็นดวยจิตมันเปนตัวเลยนะ ออกไปนี่ทานบอกวา
คลายๆ กับดึงไสหญาปลองออกมันเหมือนกัน ออกไปรูสึกเหมือนกําลังตัวเราไปเอง โดยเฉพาะมี
กําลังเทาเดิม จะไปไหนก็มีความสวางไสวมาก
แตอยางนัน้ เคยถามทาน ทานบอกวา เห็นจะฝกไดประมาณเดือนเมษาหนาทานวาอยางนั้น
นะ พอเมษาหนานี่ อาจจะเริม่ ฝกเปนสาธารณะได แตวากอนที่จะฝกตองฝกพวกครูกอน ถาพวกครู
ไดนะ ถาครูไมไดฉันเหนื่อยแย ไมไหวละแบบนัน้ เหนือ่ ย ดีไมดี เตนคองกากันบึม้ บั้ม ที่นี้ที่ตรงนี้

เตนกันมากทําไมไดละเดี๋ยวเตนเดีย๋ วพังหมดเลย ก็เหมือนรีดออกคลายๆ รีดออก ใหมๆ ก็ตึงตัง
โครมคราม พอๆ ฌานเรียบก็เงียบเหมือนกัน พวกนีแ้ จมใสมากๆ แลวถาเวลาจะไปไหนก็เหมือนเรา
เดินไปเทีย่ วนะ เหมือนกับตัวเรานี่ไปชัด มีกําลังเทากัน มันปลดแตประสาทนี่มันยังดึงกับรางกายอยู
จิตนะ จิตยังมีความสัมพันธกับประสาท แตวามันก็ไปสุดตัว ถาใครถามที่นี่มาไดยินเขาก็ตอบลงมา
ไอตัวนีก่ ็ตอบเสมือนกับสายลําโพง ใชไหม ไอนั่นพูดมา ปากนีก่ ็พูดออกเสียงเขาออก นี่เราหาวิชา
ความรูแบบนีห้ าฝกยาก ไอนี่ไปเลยใครพูดไมรูเรื่อง แลวมีเรื่องอะไรมาลืมตาแลวก็พดู กันถาเขา
สงสัยฉันเขาเนใหม อันนี้มีเยอะ แตประเภทที่กําลังอยูในเนแลวคนพูดไดรูเรื่องกันไดนี่ มาหาไดอัน
นี้อันเดียว ที่ฉนั หามานาน คือตองการอยางนี้ มันมีประโยชนกวา
ก็รวบความวา วิธีที่เราจะฝกก็หายใจเขานึกวา นะมะ อยาลืมวาทําใจแคสบายๆ ถารูสึกวาจะ
เคียด ถอยหลังซะ ดึงอารมณใหม ปลอยความรูสึกตามเดิม เอาเทานี้นะ แลวก็วิธีที่เราจะปฏิบัติใหจิต
แจมใสที่เขาทําอยางนี้ อยูๆ พรวดพราดขึน้ ไปนี่มือ เพราะไมไดเขี่ยขีต้ า ใชไหม ตองเขี่ยขี้ตาออกซะ
กอน ไอการเขีย่ ตา ถือวาเอาจติเอาปญญาเขาใช คือ ตองใชวิปสสนาญาณชวย สวางหรือมสวางนี่ อยู
ที่วิปสสนาญาณ แคสมถภาวนานี่มัวคลายๆ เห็นของในเดือนมือ เดือนมือจะมีแสงสวางดวยดาว เรา
เห็นไมชดั
อันดับแรก กอนที่ภาวนานะ ถาอยูที่บานใหพจิ ารณาตามที่ครูเขาสอนใหการตัดกิเลสเลน
อยางเอาวิธยี อๆ งายๆ ก็คือวา นึกตามความเปนจริงวา โลกนี้มันเปนสุขหรือเปนทุกข เราเกิดมา
ตั้งแตวนั เกิดถึงวันนี้ ตามความจริงแลว เรามันไมเคยมีความสุขเลย สุขไหมเจีย๊ บ เดีย๋ วลูกรอง เดีย๋ ว
พอรวน เดีย๋ วอีแมขี้เกียจเอาเรื่องไมได ใชไหม เดีย๋ วหนาว เดี๋ยวรอน (ไมชัด) เราตองทํางาน
ตลอดเวลาใชไหม ไอการทํางานนี่มันเปนทุกข ไมใชเปนสุข เราอยากจะนอนสบายๆ เอาถึงเวรเขา
เอาอีกแลว ใชไหม ไอเขาเวรก็ดีละ เขาไปนั่งซึม นั่งฝนนอนฝน เดีย๋ วไอคนไขโวกเขามาอีกแลว ใช
ไหม ดีไมดกี ําลังจะหลับอยูด ีๆ พวกมากระตุกเรียก เอาไอคนไขขี้แตก ฮูย ยุงบรรลัย นีแ่ หละ อสุภ
กรรมฐาน เจอคนไขทุกคนแสดงใหเห็นโลกเรามีทุกข คนมันเปนทุกข มันก็พน การปวยไขไมสบาย
ไมไดนะ แลวรางกายคนไขทุกคนนี่ สกปรกแลวไอคนที่จะปวย เมื่อกอนนี้มันไมปว ยนะ ใชไหมงั้น
คนที่ไมปวยก็สกปรกเหมือนกัน
ก็รวมความวา โลกนี้มีทั้งทุกขและมีทั้งสกปรก แลวก็เต็มไปดวยความวุนวาย มีความ
เหนื่อยยากไมมีอะไรทรงตัว โลกทั้งโลกคนทั้งหมดทั้งโลกตายหมดเปนอนิจจังไมเทีย่ ง มีรางกายๆ
เสื่อมทุกวันเหมือนกันทุกคน
ไมวาฐานะแบบไหนในเมื่อมันไมเทีย่ งจิตเราก็อยายึดใหมันเทีย่ ง
อยางเรามีพอมีแมเปนที่รักเลี้ยงเราทานเลี้ยงเรามา เราก็ไมอยากใหทานตาย อยากใหตายไหม เคย
นอนแชงใหพอ แมตายหรือเปลา พอมีมั่งนะ บางคราว (หัวเราะ) ไอนี่ความจริงเราไมอยากใหทาน
ตาย เพราะทานเปนที่พึ่งดีๆ ทานก็ตองตายใชไหม แลวก็สิ่งไรของที่เรารักทุกอยางไมอยากใหมัน
พัง มันก็พงั โดยเฉพาะอยางยิ่ง รางกายของเราๆ ไมอยากใหมนั แก มันแกหรือยังหวา (แกแลวละ)
ยังไมแลวกําลังแกอยู แกแลวมันตองเลิกแก เริ่มแกไปทุกวันๆ ใชไหม ตอไปไอความแกนี่ มันก็เปน

ความทุกขแกมากเทาไร แคขันธหามันก็ยุง ขันธหา ขันธอยางเดียวนะ แกมากก็งุมงาม ไมมกี าร
คลองตัวใชไหม ลุกก็ลําบากนั่งก็ลําบาก แลวมันก็เปนทุกข ตานี้การทํางานทําการตางๆ ไมมีการ
คลองตัว ก็เปนทุกข แลวพอตายจะตายก็เปนทุกขอีก นีแ่ คขันธหา ขันธหาเดียวนะ ถาสี่หาอยางดวย
มันหนักมาก ขันธเราไมทุกข ขันธคนอื่นเริ่มทุกข ทําใหเราทุกขใชไหม ทําใหเราทุกขใชไหม ดีไมดี
ขันธลูกทําใหแมทุกขไอขันธลูกไมทําใหแมทุกขละ ขันธพอทําใหแมทุกข แตขันธที่นากลัวที่สุดก็
คือขันธเจาหนี้ หือ ใชไหม ไอหนูมีหนี้หรือเปลาลูก (หัวเราะ) มีเหรอ หรือยังไมมยี ังไมมีหรือยังไม
หมด (หัวเราะ) ยังไมหมด ยังไมหมดหรอก ไอนี่เราเกิดมาเปนทุกขอยางนี้ ก็ตองเปนหนี้ เพราะมันมี
ความจําเปนจะตองใช หือ อันนี้ไมมีอะไรนาตําหนิกัน
รวมความวา ความจําเปนมันเหนือกวาผลที่เราจะตองรับ ก็คนทุกคนตองเปนอยางนี้ ความ
จริงฉันเองฉันไมมีหนี้นะ เพราะเจาหนี้ตายหมดแลว พอกับแมแตวัดมีหนี้ แตฉนั เปนผูรับรองวัดอยู
ซิ ฉันมีหนี้นดิ หนอย สีลานเศษๆ (หัวเราะ) สบายไอหนู เงินคงคลังเปนมันไดทั้งนั้นแหละ ทุกปมนั
ตองยืนในสี่ลาน นี่เมื่อไหรจะหมด (หัวเราะ) เพราะวาสรางไมหยุด คิดวาถาหยุดลงไปสักหนอย
นอยไปหนอย ก็จะเบาตัวลงงั้นก็สะสมกันเรื่อย แตวามันดีมันไมงอกไปจากนั้นนะ งอกไปเล็กๆ
นอยเดีย๋ วก็ประเดีย๋ วก็หดลงนะ เดี๋ยวก็โผลมาดวยกันนะ บางทียอดลงไปเหลือสักสามลานกวา เราก็
ดีใจ เดี๋ยวโผลหนามาสี่ลานอีกแลว แหม ไอเลขสี่นี่มันดีจิรงๆ (หัวเราะ) กําลังดี เฮอะๆๆ
เอาละ ไอเทีย่ วนี้ไมใครก็ใครพังแนะ ไมเจามือพัง เราก็พัง (หัวเราะ) ไอพวกนี้ความโลภเกิด
แลว (หัวเราะ) อา รวมความวา เราตองมองเห็นความทุกขกอนนะ ถือวาดลกนี้มนั เปนทุกข คนทุก
คนมีทุกข คนทุกคนก็ตองตาย ทีนี้ในเมื่อโลกนี้มันไมดอี ยางนี้ มันนาอยูไหม จิตใจตองตัดสินใจนะ
จิตตัดสินใจเด็ดขาดวาโลกนีค้ วามจริงมันไมนาอยู แตไมใชฆาตัวตาย แตไมใชขี้เกียจ คือวางานใน
หนาที่ทุกอยาง เราตองทําใหครบถน ในฐานะเปนพอบาน แมบาน ลูกบานผูใตบังคับบัญชา หรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาตองทําใหครบถวน ใจคิดไวเสมอวาถารางกายนี้มันพังเมื่อไหร
ขึ้นชื่อวาโลกนี้จะไมกลับมาอีก นะ แลวเราจะไปไหนไปเทวดาหรือพรหม ไอเปนเทวดาหรือพรหม
แลวพวกเราทีม่ านั่งอยูนี่ทกุ คน มันเปนมาแลวจนเบื่อแสนเบื่อ ถาไมเบื่อไมมาเปนมนายดไี มดี เล็ก
มันไมเบื่อ เขาไลมา ฮึ ฮึ เบื่อคนไล พอหมดบุญวาสนาบารมีก็ตองลง ขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ไมรูเทาไหร
แลวตัดสินใจมองดูความจริงวาโลกเต็มไปดวยความวุนวาย เต็มไปดวยความทุกข สิ่งที่เรา
คิดวามันเปนความสุข นั่นคือเราหาความทุกขเขามา แตก็มีความจําเปน อยางเงินทองที่เราจะหามา
ได กอนจะไดมันทุกขเหนื่อยใชไหม อยูเวรอยูยามหลับสัปหงก หือ ไอหนู ใชไหม พวกทําการคายิ่ง
ปวดหัววันยังค่ําใชไหมดีไมดี ไอคนเราคิดตั้งใจจะดี ไอเจานายผูบังคับบัญชาใหชวยดูงาน แลวมันก็
พูดเสียดสีตางๆ ก็ตองทนเอาหวังจุดเดียวคือ เงิน ถาเราไมมีเงิน เราก็ตาย มันก็มีทุกขหนัก ก็
จําเปนตองทํา

นี่การทําเพื่อหาเงินมันก็ทกุ ข พอไดเงินมาก็เริ่มทุกข แตจะเก็บเงินไมดกี ลัวขโมยจะลัก ไอ
นี่เบาหนอยนะ ฝากธนาคารไดไหม พอไดงินมากลัวเจาหนี้มาบานกอน ฮึ ใชไหม ดีไมดีโผลหนา
เอะ ไอนไี่ มใช ๆ แมบาน นี่มนั เจาหนี้นหี่ วาไอนี่มันเปนทุกขแบบนี้
ก็ตองคิดดวยความจริงใจ พยายามคิดไวทุกๆ วัน จิตใจจะผองใส เห็นวาโลกนี้เปนทุกข ก็
เห็นวาเทวโลกกับพรหมโลกก็พักทุกขืชั่วคราว ไมมีความปรารถนาของเรา เราตองการจริงๆ คือ
นิพพาน ถาคิดยอางนี้แบบยอๆ สั้นๆ แบบนี้แลวก็จบั นะมะ พะธะ มันจะขึ้นไปแลวก็แจมใสมาก
ทีนี้มันมีวิธหี นึ่งที่วา การไดสมาธิของเราหรือ ทิพจักขุญาณ ของเรานี่แคบมาก มัน
เหมือนกับไฟฉายดวงเล็ก ถาเราตองการจะไปหาใครนี่ บางทีทานนัง่ อยูเปนรอยเปนพัน เห็นคน
เดียว เห็นเฉพาะคนนัน้ นะ นี้พอไปถึงจุดนั้นแลวถาเราเห็นคนเดียวก็ขอบารมีพระพุทธเจาชวย ขอ
บารมีทานเจาของพื้นที่ ที่เราตองการพบชวย วาในทีนี้มใี ครอยูบาง มีอะไรบาง ขอใหเห็นทั้งหมด
ไดชัดเจนแจมใสจะเห็นทั้งหมดทันที คือ คนเรามันเล็ก ชองไอกระแสไฟฟามันเล็กเกินไป แสง
สวางนะ ชองเล็กมาก เขาตองทําตามนั้นนะ ไปถึงทุกจุดแหละ ขอบารมีพระพุทธเจาชวย
อยางไป พระจุฬามณี จุฬามณี นี่ ถาเห็นครบมันไมอยากกลับละ สวยมากทั้งขางนอกทั้ง
ขางใน เทวดาทุกองคก็มีแสงสวางจากตัว หากทานมามากองคจะเหมือนเขาจุดเทียนแพรวพราว แต
ความจริงมีแสงมันใสกวาเทียนดี สวยสดงดงามในนั้นก็สวยมาก แตเขาในเขต จุฬามณี จะหาความ
เพลิดเพลิน เขาลือกันมานานแลวนีว่ าพระพุทธเจาทุกองค พระอินทร เอา เขี้ยงแกว ไปที่นั่นใชไหม
แลวเอา พระเมาลี คือ ผมที่ตัดวันแรก ทีจ่ ะเปนพระพุทธเจาที่บวช เอาไปไวทนี่ ั่นทุกองคเหมือนกัน
หมด นี้ถาเราเดินเขาไปตามจุดนั้น เราจะไมเห็นเปนผม และไมเห็นเปนเขี้ยว จะเห็นเปนเจาของคือร
พะพุทธเจาองคนั้น นั่งประทับอยู ใชไหม
นี่เราก็วาถาอยากจะเห็นเปนผมจริงๆ บอกขอเห็นเสนผม ที่ พระอินทร นํามาไวขอเห็น
เขี้ยวแกว ที่พระอินทรนํามาไว เราจะเห็นทันที อันนีก้ ็เปนจุดหนึ่งของ พุทธานุสสติ ถาจิตเราตั้งใจ
แบบนี้ อารมณมันจะแจมใส ทีนี้มันจะมีบางวันสําหรับผูที่ไดแลว บางวันนี่อารมณจิตมันดื้อ มันดื้อ
เหมือนกันทุกคน มีเหมือนกันทุกคน แมแตพระอรหันตก็เปน บางทีมันไมเอาไหน มันไมไปไหน
หมดมันดื้อเฉย ถามันดื้อเฉยแบบนัน้ แสดงวาจิตมันตองทรงการทรงตัวก็การเจริญพระกรรมฐานนี่
มี 2 ระบบ
ที่พระพุทธเจาทรงสอนก็คือ 1. จิตทรงตัว กับ 2. จิตคิด แตบางวันเราตองการจะใครครวญ
ดวยปญญา มันไมยอมทําดวย มันดื้อเฉยๆ ตองปลอยมันเลยปลอยใหจิตเปนฌานไป ทรงตัวเฉยๆ
จิตเปนฌานทรงตัวเฉยๆ ก็ถือวาจิตวางจากกิเลส ถากิเลสพวกมัน มันทรงตัวเฉยๆ ไมได กปลอย
ตามสบาย ถาวันไหนเราอยากจะทรงตัวเฉยๆ มันไมยอม มันจะคิด ก็ใหคดิ อยูในขอบเขต คิดในวง
ตามที่วาเมื่อกีน้ ี้ มองดูคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ คิดถึงเราบาง มันก็มีทกุ ขเหมือกนัน ไอการที่เราจะมา
เกิดนี่ เพราะอาศัยอํานาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันเสี้ยมสอน คือมันๆ ชักนําใหมา
เกิด ใหมามีความทุกข ในเมื่อรรูจักหนามันแลว เราจะไมยอมอยูใ ตอํานาจมันตอไป เราจะไป

นิพพานนะ เราจะไปนิพพานไดอยางไร เวลานี้เราควรคนพบนิพพานแลว ก็อยาลืมวาอารมณจิตที่
เราตองการนิพพานนะ เมื่อกี้นี้ก็บอกอยูแลววา ถามีบารมีไมเปน ปรมัตถบารมี คําวา นิพพาน จะไม
มีความปรารถนาเลย ใครพูดเรื่องนิพพานนี่ไมไหว บอกไมไหวทาเดียว จิตมันไมสู ถาหากว ถา
เจริญ มโนมยิทธิ ถาเรามีบารมีไมเปน ปรมัตถบารมี แมแตเงาของนิพพานก็ไมไดพบ
ฉะนั้นหนังสือจึงเขียนวา นิพพานสูญ ไอตาคนเขียนนี่แกไปไมได เลยสูญโญไปเลย นี่เปน
เรื่องจริงๆ คนที่จะเห็นนิพพานไดกด็ ี จะไปจะเห็นนิพพานไดจริงๆ ถาเปน ทิพจักขุญาณ จะตองมี
กําลังใจ เวลานั้นไมนอยกวา อารมณของพระโสดาบัน แลวเวลาที่พวกเราไปถึงนิพพานไดนะ เวลา
นั้นอารมณเปนอรหันต อารมณอรหันตนะ เปนอยางนั้นนะ ที่เราไปนั่งที่นิพพานมีอารมณแบบไหน
อารมณอรหันตแบบนั้น ถาไปนั่งที่นิพพานเราจะไมหว งอะไรเลยใชไหม ไมมีหว ง ไมมีกังวล มันมี
สุข มีอารมณเย็นสบายๆ ใชไหม นั่นนะ อรหันตเขาเปนอยางนัน้ เวลานั้นมีกําลังใจใสเทาพระ
อรหันต จึงเขาถึงเขตนิพพานได จึงเขาเขตวิมานเราได แตพอลงมาแลว ตัวสบายมันหลุด
แตก็ไมเปนไร พระพุทธเจาทานแนะนําใหขึ้นไปทุกวัน อยางนอย 2 ครั้ง รวมความแลวจึ้น
ไปนั่ง 5 นาที 10 นาที ก็มันเปนการฝกเปนอรหันต 5 นาที 10 นาที ฝกเปนอรหันตตรงเลย ถาขึ้นไป
ทุกวันๆ ไออารมณนั้น มันจะจับใจทีละนอยๆ ขึ้นมา มันจะพอกพูนหนักขึ้น พอถึงเวลาใกลจะตาย
จริงๆ ถาปวยคราวไหนจะตาย เราจะรู ตายแลวไปเลยหรือไมไปเลยก็เหมือนกันนะ แตตองตายแนนี่
เราจะรู ถาปวยแลวในชวงเวลากอน 7 วัน กอนจะตาย จะมีภาพปรากฏไปในอากาศ ภาพนี่ไมใช
ภาพหลอกนนะ เปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง เปนพระอริยะบาง เต็มหมดเหมือนกันทุกคน ที่จะ
บอกไดหรือไมไดอยูที่ประสาทปาก ในบางทีลิ้นขยับไมได ปากขยับไมไดและพูดไมได ก็บอก
ไมได แตจิตใจชุมชื่น
แลวก็เราจะตองดูวาถามาเฉพาะเทวดา ถาเราตายคราวนัน้ เราเปนเทวดาแน ถามาทั้งเทวดา
และพรหม ตายคราวนัน้ เรามีสิทธิไปเปนพรหม เวนไวแตเพียงวา เราจะไมยอมเปนพรหม เราจะ
เลี้ยวเปนเทวดาจุดไหนก็ได มีสิทธิ ถามีพระอริยเจามาดวย พระพุทธเจามาดวย อันนี้เรามีสิทธิไป
นิพพานแน แตวาฉันวามมีใครอยากเลี้ยวละ
แตคนเลี้ยวมีนะ ตายแลวมีสิทธิไปเปนพรหมแตไมยอมไป คือ พระเจาพิมพิสาร พระจเพิม
พิสาร นี่ ทานเปนพระโสดาบันดวย ตายแลวออกดวยกําลังของฌานสี่ดวย แพอจะไปเปนพรหม พอ
จิตหลุดออกจากกาย ก็ตวั นะ ไมใชจิตละ ไปทั้งตัวใชไหม ตัวออกไปจากกายแลว ก็มีความรูสึก
ความรูเติมเกิดขึ้นวา กอนทีเ่ ราจะมาเกิดทีน่ ี่ เราเคยเปนเทวดา ชัน้ จาตุมหาราช เลยเลี้ยวลงแคนนั้ เลย
เลี้ยวลงแค ชัน้ จาตุมหาราช ที่เดิม ไอนี่เปนอยางนีก้ ็มี แตเลี้ยวลงนี่เขาก็ไมแปลกนะ เปนพระอริยะ
แลวนี่ อยางไรก็ทําลายความเปนอริยะเขาไมไดเวลานั้นทานเปนพระโสดาบัน ในเมื่อทานเปน
เทวดาทานก็ฝก ฝน จนกระทัง่ เปนพระอนาคามี ทานก็ไมยอมมาเกิดแลว
รวมความวา ถาเราตองการใหจิตแจมใสจริงๆ กอนที่จะขึ้น พิจารณาเสียกอนเฉพาะเวลา
นั้น ดูแลววาโลกนี้มันนาอยูตรงไหนบางใชไหม รางกายอขงเราทั้งตัวนี่มันสะอาดหรือสกปรก ดู

ความสกปรก ดูความทรุดโทรม ดูความลําบาก ชื่อวารางกายของเรา รางกายเดียวกินไมจบ จบไหม
ตองกินทุกวัน ใชไหม เลี้ยงมันดีแสนดี แตไมตองการใหมนั ปวยมันก็ปว ย ไมตองการใหมันแกมันก็
แก ผลที่สุดไมตองการใหมนั ตายมันก็ตาย ถาเราจะเกิดมาเพื่อแก เพื่อปวย เพื่อตาย แบบนี้อีกกี่ชาติ
มันก็ทุกขแบบนี้ เราไมตองการ คิดสั้นๆ แบบนี้พอนะ จิตตัดตรงเลยถาเราไปนิพพาน จะไมมีการ
กลับมาอีก เปนอันสุข เราเคยเห็นแลว ที่ผทู ี่ไดแลวนะ คนที่ยังไมไดกต็ ัดสินใจตามนี้วา เราตองการ
จุดเดียวคือ นิพพาน เทานี้อารมณจะแจมใสมาก ขึ้นไปก็จะสวาง ถาออกไปทีแรกถาไมสวาง ขอ
บารมีพระพุทธเจาชวย บางทีที่นั่งทีนี่อาจจะเปนลูกแมทงั้ หมด เพราะเวลานี้คุณแมกบั คุณพี่ คุณนอง
มาบานเจาเลย ไอบานนี้กไ มพอหลายบานก็ไมพอ นั่งๆ นะ ยืนคอยกันเปนแถวเลย นากลัวจะลากไอ
เล็กไปมั้ง (หัวเราะ) เอาไปลงโทษ
ก็รวมความวา ถาครูเขาถามทีนี้ มันมีจุดสําหรับคนใหมนะ ตอนภาวนาไปๆ ไอยินเสียงดัง
กริ๊ก อยาเพิ่งลืมตา แสดงวาคนเขาจะเขาไปแนะนํา ถาปรากฏวามีใครเขาไปนั่งขางหนา ใหทราบวา
คนนั้นเขาจะเขาไปแนะนํา ตอนนั้นเลิกภาวนาทันทีนะ ไมตองภาวนาตอไป แลวก็ไมตองสนใจกับ
ลมหายใจเขาออก ปลอยอารมณตามปรกติ ฟงคําแนะนํา เขาแนะนําในการตัดกิเลส เพื่อความ
สะอาดของจิต ตัดสินใจไปตามเขาเลย ตัดสินใจไปตามเขา พอเห็นเขาเห็นวาจิตเริ่มสะอาดเขาจะ
ถามมีความรูสึกวามีผูใดขางหนาบาง เขาถามถึงเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะ ที่เวลานี้เต็มพระ
อริยจากนิพพาน แนนเอีย้ ดนะ เขาถามวามีไหนมีใครอยูข างหนาไหม ถามีความรูสึกวามี มันไมเห็น
ภาพ ตอบทันทีอยายั้งตัว ก็แสดงวาเราเริม่ ไดทิพจักขุญาณอยางออน ถาไมไดทิพจักขุญาณอยางออน
นี่มันจะไมมีความรูสึกเลย ใหเชื่อความรูสึกวาความรูสึกที่มีขึ้นถูกตอง เพราะเวลานีเ้ ราอยูใ น
ขอบเขตของการเจริญกรรมฐาน ขอบเขตของสมาธิ
แลวกอนจะทํานี่ก็มี เขาตองบวงสรวงกอน ชุมนุมเทวดากอนใหทานพวกนี้ชว ย ไมงนั้ จิต
มันจะเลอะเทอะนะไอนี่กนั บา ที่วากันบาเพราะวา ถาไมทําแบบนี้ผีปลอมแทรกเขามาพวกเราแย ถา
ทําแบบนี้เขาแทรกไมได ถาบวงสรวงกอนชุมนุมเทวดากอน เขาใกลไมได ทานเปนเทวดาชั้นสุง ที่
เปนพระอริยะบาง เปนพระอริยะเลยทีจ่ ากนิพพานบาง ถาพวกนั้นมาละไกลลิบ พวกนี้ผีมานี่หมาไม
หนอละหมาไมเห็นไกลจนหมาไมเห็น
แลวรวมความวา เชื่อมั่นวาความรูสึกของเราถูกตอง ถามีความรูสึกอยางตอบไปตาม
ความรูสึก ถาไมเห็นภาพมีแตความรูสึก ใหบอกคนสอนเขา บอกเวลานี้ไมเห็นภาพมีแตความรูสึก
เฉยๆ เขาจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกวาระหนึ่ง ตอนนีอ้ าจจะเห็นขึ้นมา หรืออาจจะไมเห็นก็ได (ไม
ชัด ชื่อคน) ไมยอมเห็น ดื้อ คิดถึงลูกมาก ปุตตัง คีเว หวงลูกผูกคอ แลวตามปกติแลว เขาจะนําไป
พระจุฬามณี จะเริ่มเห็นภาพ ตอนแรกเห็นภาพก็บอกเขาวา เริ่มเห็น เขาจะแนะนําในการตัดกิเลส
อีกครั้งหนึ่ง ไมอยางนั้นก็ขอบารมีพระพุทธเจาชวย จะเห็นชัดขึ้น อันนี้จําเปนมาก ขอบารมี
พระพุทธเจาชวย ขอบารมีเทวดาผูนําชวย มีความจําเปนถึงแจมใส ถาไปถึงนิพพานจะแจมใสยิง่

กวาเดิม แลวตอไปถึงวันซักซอม มันจะมีการคลองตัวมาก เห็นชัดกวานะ ตอนี่ไปก็ขอทุกคนเตรียม
ตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 34 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 2
วันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2526
สําหรับคนเกา เกามี 2 อยาง เกาลายครามกับเกากะลา ฮึ เล็ก เกาไหนเกาละลมใชมากกวา
เกาลายคราม เกาลายครามไดแลว ตองเก็บ เดี๋ยวกลัวขโมยลักใชไหม เออ เดี๋ยวก็แนะนํากันจะไดไม
ค่ํามากเกินไป สําหรับการเจริญพระกรรมฐาน นะคนใหมนะ ใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ เกา
แลวใชไหม ทีน่ ั่งๆ เกานี่ ขางหลังใหม ใชคําภาวนา นะมะ พะธะ ซะสี่คํา แตวาเวลาภาวนาจริงๆ ให
ใชควบกับลมหายใจเขาออก คือเวลาหายใจเขา นึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ แลวก็
สําหรับเวลาที่ ภาวนานีก่ ็ไมตองนึกสงสัยวาคําภาวนาเปนเรื่องโยงจิตใหเปนสมิ อันคําวาสมาธินี่
ตามภาษาบาลีเปนภาษาบาลี ถาแปลเปนภาษาไทย เขาแปลตั้งใจ คือ ตั้งใจรูลมหายใจเขาหายใจออก
ถาขณะใดที่เรารูลมหายใจเขารูลมหายใจออก ขณะนั้นทานถือวามีสมาธิใน อานาปานุสสติ
กรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน คือ รูลมหายใจเขาหายใจออกนัน่ เองสําหรับรูลมหายใจออก นี่
ทานเรียกวา เปนสมาธินี่ มีประโยชนมาก อานาปานุสสติ พระพุทธเจาถือวาเปนกรรมฐาน ระงับกาย
สังขาร คือ ระงับทุกขเวทนา
ถาขณะนี้เราปวยไขไมสบาย ถาเอาจิตเขาไปรับทราบลมหายใจเขาออก ถาจิตทรงสมาธิถึง
ขั้นอุปจารสมาธิ คือ สมาธิไมสูง เพียงเทานี้ ทุกขเวทนาจะลดไปประมาณ 80 เปอรเซ็นต คือ
ความรูสึกนะ ความรูสึกวา มันปวดโนนปวดนี่ ไมสบายโนน ไมสบายนี่ ลดไปประมาณ 80
เปอรเซ็นต ถาสมาธิใน อานาปานุสสติ นีถ่ ึงปฐมฌาน จะไมรูตวั วามีทุกขเวทนาเลย อันนีก้ ็จะตอง
พยายามทํา
แลวประการที่สอง อานาปานุสสติ คือลมหายใจเขาออก เปนกรรมฐานใหญที่สุด
กรรมฐานที่พระพุทธเจาสอนไว 40 กรรมฐาน นีห่ ลักใหญจริงๆ มี 40 กรรมฐาน นีห่ ลักใหญๆ มี 40
อยางนะ ไมใชอยางเดียว ตามที่เขาใจ 40 อยาง แตอกี 39 อยางก็ตองอาศัย อานาปานุสสติ ตองอาศัย
ลมหายใจออก จะทํากรรมฐานกองใดก็ตาม จะตองเอาจติไปเขาไปรับทราบ ลมหายใจเขาออกอยู
เสมอ ถาไมอยางนั้น จิตจะทรงฌานไมได
ฉะนั้นการรูลมหายใจเขาออก จึงถือวาเปนกรรมฐานทีม่ ีความสําคัญมากแลวจิตของทานผู
เจริญพระกรรมฐานจะเขาถึงสมาธิไดเร็วมาก ถาจับลมหายใจเขาออกได โดยเฉพาะอยางยิ่งถานอน
ไมคอยหลับ อาศัยที่เปนโรคทางประสาทก็ดีเปนโรคทางอื่นก็ดี ถาเอาจิตเขาไปรับทราบลมหายใจ
เขาออกสักครูเดียวก็หลับทั้งนี้เวนไวแตผีแกลง เอานี่เปนเรื่องจริงๆ นะ ผีแกลงหมายถึงเทวดา
เทวดาอยากจะคุยดวย แตวาวาระนัน้ ยังไมถึง แกก็เลยบังคับไมใหเราหลับ แตก็สูแกไมได แตวา ถึง
วาระจริง เขาก็จะปรากฏกายขึ้น กลัวไหม (ไมกลัวตะ) นั่งหลายๆคนนะไมกลัว(คนเดียวก็ไมกลัว)

แตก็ไมแน บางทีเผนทั้งฝูงเหมือนกัน (หัวเราะ) พอพัวะพะ ก็ไปหมดเลย หือ กลัวไหม คนสวย
(กลัวคะ) เออ รับซะ ดีๆ ฮึๆ ไอนี่ดีมากนะ
ก็เปนอันวา สําหรับ อานาปานุสสติ คือลมหายใจเขาออกนี้ มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
ฌานสมาบัติจะตั้งขึ้นมาได หรือ ทรงตัวอยูได เพราะ อานาปานุสสติ คือ ลมหายใจเขาออก อยาทิง้
ซะนะ ในเมื่อขณะทีภ่ าวนาอยู ขอทุกคนจงอยาอยากรูอ ยากเห็นเปนอันขาด ถาไปอยากรูอยากเห็น
ในเวลานั้น จะไมมีโอกาสไดรูไดเห็นเลย อันนี้เพราะอะไร เพราะจิตซาน และเวลาที่ภาวนาก็จงอยา
ยังคับรางกายใหเกร็งใหเครียด อยาบังคับลมหายใจใหหนักหรือเบา ปลอยไปตามอารมณคือเพียง
เอาจิตเขาไปรับทราบ เพื่อใหทรงสติสัมปชัญญะ รางกายจะหายใจเบาหรือหนัก เปนเรื่องของ
รางกาย แตจิตใจเอาสติเขาไปรับทราบวา เวลานี้หายใจเขาเวลานี้หายใจออก สําหรับคําภาวนาควบคู
ก็ตองการใหจติ สะอาดจากกิเลสคือ มีอารมณเปนทิพย แตความเปนทิพยดว ยการภาวนานี่ ถาจิรงๆ
มันเปนทิพยจดั ชัดเจนมาก แตวาสําหรับการปฏิบัตินี้ ที่ลดกําลังมาถึงขั้นของวิชชาสามไมใช
อภิญญา ก็จึงไมสามารถ จะยังไมปลอยใหทําใจใหสะอาดที่สุด เปนฌานสี่ถาปลอยใหทําจิต สะอาด
ถึงที่สุดเปนฌานสี่ สงสัยวาจะตองนั่งภาวนากันเกิดสิบปเสร็จ ใชไหม คือเอาแคมี จิตเขาถึงอุปจาร
สมาธิเล็กนอย ครูเขาจะเขาสอนทันทีเพราะวาความเปนทิพยของจิตนะอยูขั้นอุปจารสมาธิ ไมใช
ฌานสมาบัติ ไอคําวาอุปจารสมาธินี่ เขาแปลวา เฉียดฌาน หรือ ใกลเน ไมถึงฌาน ก็คืออารมณ
สบายๆ อารมณสบายที่เราไมปลอยใหจติ โคลงไปตามสภาพของอารมณ จิตทรงตัว จิตรูลมหายใจ
เขาออก จิตรูค ําภาวนา แตก็ไมถึงฌานไมเครียด มีจิตเปนสุขเทานี้พอถาทําจิตเครียดเกินไป ถากร็ง
เกินไปจะไมมผี ล เพราะใชกาํ ลังเกินพอดี แตสําหรับเรภาวนาใหทราบวา หนึ่ง รูลมหายใจเขาหายใจ
ออก สอง เมื่อลมหายใจเขา นึกตามวา นะมะ ลมหายใจออก นึกตามวา พะธะ
นี่ตอมาตอนนีก้ ็ขอพูดถึงเรื่อง ทิพจักขุญาณ คําวา ทิพจักขุญาณ แปลวามีความรูสึกทางใจ
คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเนือ้ เปนทิพย ถาลูกตาเนื้อเปนทิพยตองใชศพั ทวา ทิพเนตร ทิพเนตร ไมมี
สําหรับคนหรือสัตว จะมีไดเฉพาะเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยเจาทีน่ ิพพานไปแลว
ฉะนั้นพวกเราจะมีไดเพียงแค ทิพจักขุญาณ คือทําใจใหเปนทิพย เมื่อจิตมีสภาพเปนทิพย ก็
จะมีสามารถรูทุกสิ่งทุกอยาง รูสีสันวรรณะ รูลักษณะ รูบุคคล ไดคลายกับตาทิพย เอาจิตเขา
รับทราบ นั่นก็หมายความวา ของที่อยูในหีบในหอ ความจริงเราไมเห็นดวยตา แตจิตบอกจิตมี
ความรูสึก จิตมีความรูสึกวาในหีบในหอนี้มีอะไรบาง ลักษณะเปนอยางไร สีสรรวรรณะเปน
อยางไร ขนาดเทาไหน เมื่อแกหรือเปดหีบหอขึ้นมาวัตถุนั้นจะตรงตามความรูสึก อยางนี้เรียกวา ทิพ
จักขุญาณ
จําไวนะ หือ คนสวย ทิพจักขุญาณ ไมใชแปลวาทิพจักขุหยอน มันยานเลยหยอน ญาณนี่
แปลวารูนะ ไมใชลักษณะของวัตถุ ญาณนีแ่ ปลวารู มีความรูคลายตาทิพย แลว ทิพจักขุยาณ ที่ไดกนั
นี่ไมเสมอกัน ที่ไมเสมอกันไมใชวาครูบาอาจารยจะปกปด ปกปดไดอยางไร ก็พดู ใหไดยนิ พรอม
กันแบบนี้ ใชไหมแตวาที่ไดไมเสมอกัน เพราะกําลังจิตสะอาดไมเทากัน จิตถาหากวาสกปรก ดวย

อํานาจของกิเลสมาก จะไมรูสึกไมเห็นเลย อยางในยามปรกติที่เรายังไมไดฝกจะนึกกวาดภาพอะไร
มันก็ไมถูกตองตามความเปนจริง ทีนี้ถาหากวาจิต ถาจิตสะอาดนอย มันก็ไมเห็น ไดแตความรูส ึก
รูสึกวาอยูที่นมี่ ีอะไรที่นั่นมีอะไรลักษณะสีสันวรรณะเปนอยางไร มันบอกลูกหมด แตไมเห็นภาพ
เปนความรูสึกอันนี้เปน ทิพจักขุญาณ อยางออน
ถา ทิพจักขุญาณ อยางกลาง ถาจิตเขาถึงฌานคือ ฌานโลกีย และมีอารมณวิปสสนาญาณ
เล็กนอย อารมณวิปสสนาญาณนี่มีความสําคัญมาก จิตจะสะอาดหรือไมสะอาดอยูที่อารมณ
วิปสสนาญาณ ถามีอารมณวิปสสนาญาณเล็กนอย จิตทรงฌานดี ศีลดี อันนี้จิตมีความรูสึกพรอม
ดวยเห็นภาพแตไมชัดเจน คลายกับวาเราเห็นคนและวัตถุในเวลาเดือนมืด แตมีแสงสวางจากดาว
มันรูได ผูหญิง ผูชายคนสูง คนต่ํา แตบอกลักษณะละเอียดไมได
ถาหากวาจิตมีความสะอาดมากถึงที่สุด มีความรูสึก พรอมกับเห็นภาพชัดเจนแจมใสมาก
แตเรื่องนี้ก็เปนเรื่องของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ปฏิบัติเองจิตสะอาดไดตรงไหน ขณะที่ปฏิบัตนิ ี่จิต
จะตองไมตดิ ใน โลภะ ความโลภ คือ ความหวังความร่ํารวย เฉพาะเวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน เลิก
แลวเขาไมหาม เลิกแลวไมหามแตอยากจะรวยก็ตองไมโกงเขา อยางนี้ใชได จิตเปนสัมมาอาชีวะ
เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานนี่ พระพุทธเจาบอกจงอยาหวงอะไรทั้งหมด เฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิ
หรือวิปสสนาญาร ถาความหวงมีอยูนิด อยางใดอยางหนึ่งนิดหนอย จิตจะยังสกปรกอยู ไมสะอาด
พอ
ฉะนั้นความเปนทิพยของทิพจักขุญาณก็จะมีความขุนมัว ถาจะทําจิตใจใหสะอาดจริงๆ ตอง
มีความรูสึกวา รางกายนี้เต็มไปดวยความทุกข ทุกขไหม ทุกขเหรอ หนูทุกขไหมลูก สุขเหรอ
(หัวเราะ) ปวดทองขี้ก็เปนทุกขหรือเปนสุข ไอหนู (ทุกข) เออ เคยปวดทองขี้ไหม มันเอาทุกวันนะ
ใชไหม หิวขาวเปนสุขหรือเปนทุกข ทุกข หิวขาวทุกวันใชไมห รวมความวา เราอยูด วยความทุกข
คิดดูใหดีเราไมมีความสุข การประกอบการงานทุกอยางก็ทุกข มันเหนือ่ ยอยากใชไหม บางทีปวยไข
ไมสบายมีอาการเพลียอยู อยากจะพัก ถึงเวรก็ตองไปละฮิ เล็กฮิ ในเมื่อเราอยากจะพัก เพลียนี่ มันฝน
มันก็เปนทุกข แตก็จําจะตองทําใชไหม เพราะวาชีวิตมันจะกิน ชีวิตมันจะใช ก็มีความจําเปนจะตอง
ทํา
รวมความวา ตั้งแตวนั เกิดถึงวันตายนี่เราไมมีความสุข แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายเราก็ดี
รางกายคนอื่นก็ดี เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เบื้องสูงตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา เบื้องต่ํา
ตั้งแตฝาเทาขึน้ ไปถึงปลายผม เราหาสิ่งที่สะอาดจริงๆ ไมไดเลย เล็ก ตรงไหนสะอาด ไมมีเจาคะ ไม
มี เผามันเสียสิ (หัวเราะ) เผาเปนถาย มันก็สะอาดหมด ขาว เห็นไหม มันก็ไมสะอาดทั้งหมดเมื่อม
สะอาดแลว มันก็ยังไมทรงตัวที่พระพุทธเจาทรงเรียกวา ไตรลักษณ คําวาการไมทรงตัวคือ เกิดจาก
ความเปนเด็ก ก็หวังความเปนหนุมสาว อันนี้ไดแนนอน แตพอที่ถึงเปนหนุมเปนสาว รางกายทรง
ตัวดี มีกาํ ลังชาติมีการคลองแคลวดี เราไมอยากเปนคนแก อันนี้ไมสําเร็จผล ใชไหม คอยๆ แกไปที
ละนอยละนอย ที่พระพุทธเจาเรียกวาอันเรื่องนี้เปน อนิจจัง ไมเที่ยง มันมีความไมเที่ยงอยูเปนปรกติ

คือ รางกาย สภาพของรางกายก็ไมเทีย่ ง อารมณของเราเองก็ไมเที่ยง ตืน่ ขึ้นเชา บางทีจิตมตผองใส
พอตอนสายเขาหนอยเห็นเจาหนี้ใจขุนมัวใชไหม ความจริงไมทันเห็น พอนึกเขาก็ขนุ แลวนะ บางที
ก็มีใครมาพูดทําใหอารมณไมผองใส อันนี้อารมณมันก็ ไมเที่ยงเหมือนกัน
รวมความวาในโลกนี้เราไมพบกับความเทีย่ ง แตวาจิตเราคิดวา ทุกอยางมันตองเที่ยง คือ
รางกายที่เกิดมาแลวจะตองทรงตัวตลอดไป มันไมสมหวัง ถาความไมสมหวังเกิดขึ้นมันก็เปนทุกข
อนิจจัง ไมเทีย่ ง ทุกขัง เปนทุกข แลวสิง่ ที่เราปรารถนา ไมสมหวัง เราดึงไวมันไมได ในที่สุดเปน
อนัตตา คือสลายตัว ตาย วันนี้ก็ไดขาววาพระผูเฒาตาย คือ หลวงปูขาว วัดถ้ํากลองเพล ดี ตุมๆๆๆ
เพล เพลแลว เมื่อกอนนี้กเ็ พลอยูใชไหม แตวา หลวงหูช าว ตายเปนของไมแปลก เพราะทานแกมาก
ทานแกมากไมเหลือความเปนมนุษยอยูเลย ใชไหม แตพวกเรานีแ่ กยังไมมาก ถาตายนาคิด อยากตาย
ไหม เล็ก (อยากตาย) เวลานี้มันอยากตาย พอเลิกพูดมันไมอยากตาย (หัวเราะ) ยุงกัดมันไลตบยุง
(เฮอะๆ) นีไ่ อคนอยากตายจริงๆ ถาเวทนาเกิดขึ้น เขาไมทําลายเวทนาใชไหม นี่มันโกหกพระ ฮึ เอา
ซะจนได วาจะไมวาใครนะวันนีน้ ะ แตมีไอเล็กคนเดียวที่คอยเซนนะ (หัวเราะ) คนอืน่ ไมเกีย่ วนะ
ก็รวมความวา ชีวิตเราไมมกี ารทรงตัวแน ฉะนั้นก็คิดวาถาเรากลับมาเกิดเปนมนุษยอีกกี่
ชาติ เราก็จะพบสภาพแบบนี้ทุกชาติ จะอยูฐานะเชนใดก็เหมือนกัน เปนพระจจักรพรรดิ์ปกครอง
โบก เปนกษัตริยปกครองประเทศ หรือเปนยาจกเข็ญใจ ก็มีสภาพเหมือนกัน เกิดแลวก็แก แลวก็เจ็บ
แลวก็ตาย เหมือนกันเปนอันวาการเกิดมันเปนทุกขตลอดชาติ ไมมคี วามสุข ถาเราะจหลีกไปเปน
เทวดาหรือพรหม การเจิรญกรรมฐานนี่เปนเทวดาหรือพรหมไดแน ถามีอารมณเพียงแคขณิกสมาธิ
หรือ อุปจารสมาธิไมถึงฌาน แตวาพอมีจิตสบายเล็กนอยวันหนึ่งเราสามารถทําจิตเปนสุขไดจริงๆ
วันละ 2 นาที เปนอยางมาก ทําไดทุกวันอยางนี้ พระพุทธเจาบอกวาตายแลวเปนเทวดา ชั้นกามาวจร
สวรรค ไดเลยคือวันละสองนาทีนี่ไมตองมาก ใหมันไดจริงๆ จิตเปนสุข จิตปลอดจากบาปจริงๆ ไม
มีอารมณเศราหมองจริงๆ วันละสองนาทีเพียงเทานี้นะ ทานบอกวาจะสามารถเปนเทวดา ชัน้
กามาวจรสววรค ไดทันที
ถาตายไปแลว ถาทุกคนสามารถทําจิตเปนฌานสมาบัติ ไอคําวา ฌานนี่อยาเขาใจกับพลาด
คือวาอาตมาทีพ่ ูดนี่ไมไดหมายความวาทุกคนจะโง ทุกคนไมโงแตทุกคนเขาใจไมถกู ถูกไหม ฮะฮะ
หากถาโงนี่มันดําดินเลย ไมเชื่อใครใชไหม แตนี่เขาใจไมถูกเพราะอะไร เพราะหนังสือเขียนไวเรา
ไมเขาใจ บางที่เขาเขียนเปนหนังสือ เขาเขียนใหเราไมเขาใจ เพราะไอคนเขียนมันไมเขาใจ ใชไหม
ไอคนเขียนมันกินเหลา มันจะแนะนําใครกินน้ําหวานใชไหม มันก็ตองแนะนําคนอื่นใหกินเหลา
เห็นวาเหลาดี
คําวาฌานนีใ่ หจําไวเลยๆ วามีอารมณชิน ฌานัง แปลวา การเพง คําวาเพงไมใชจอง คือมี
อารมณนึกถึงอยางนั้นอยูเปนปรกติ อยางเรานึก เรามีความเคารพในพระพุทธเจา ทุกวันทุกเวลาเรา
ตองบูชาพระพุทธรูป การบูชาพระเปนจิตนึกถึงพระพุทธเจาดวย พระธรรมดวย พระอริยสงฆดวย
ถาถึงเวลาเราไมบูชาไมสบายใจ ถือวาทํามากไมได อยางนอยกราบๆ ที่หมอนหนอยก็ยังดี จิตเปน

สุขอยางนี้ถือวาอารมณของบุคคลนั้นมีฌานใน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ กรรมฐาน
ไอแคนี้นะ เล็กนะ ใชไหม คือวาถาจิตเราผูกพันอยู ก็ไมจําเปนตองนึกอยูทกุ เวลานาที ถาวางจาก
ภารกิจ จิตก็คดิ ถึงพระพุทธรูป พระพุทธเจาหรือวาพอถึงเวลาที่เราจะบูชาพระ ถาไมบูชาใจไมสบาย
อยางนี้ เขาถือวาเปนผูมีฌาน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และ สังฆานุสสติ คือ อารมณเกาะอยู ถา
ฌานนี่อารมณเกาะ
แตคนที่รักษาศีลหา รักษาศีลแปด รักษาศีลศีลสิบ สองรอยยี่สิบเจ็ดก็ดี ถาจิตฝงอยูใน
อารมณของศีลที่เขาเกรงวาศีลจะขาด ศีลจะทําลาย ระมัดระวังในศีลหาสิกขาบท ตามปรกติ ไมยอม
เผลอเรื่องการละเมิดศีล ถาจะละเมิดศีลทีไรก็มีสติสัมปชัญญะบอก วาอยางนี้มันผิด ทําแลวศีลจะ
เศราหมอง หรือศีลจะขาด ถาอารมณจิตทรงอยูอยางนี้ ถือวาผูนั้นเปนผูมีสมาธิใน สีลานุสสติ คือ มี
ฌาน มีฌานเพราะจิตคิดถึงศีลอยูเสมอ ถาบุคคลใดพอใจในการใหทาน มีอารมณคิดอยูเสมอ ไมตอง
ทุกวินาที ถายามวางเห็นคนยากจน เห็นสัตวที่มีความลําบาก ก็มีเจตนาปรารถนาจะสงเคราะห แต
บางทีทรัพยสมบัติมันไมมีพอใหไมได เราก็หิวจะใหไปเราก็ลําบาก เราก็ยังไมให แตใจอยากจะให
อยางนี้ก็ถือวา บุคคลผูนั้นเปนผูมีฌานใน จาคานุสสติกรรมฐาน
เห็นไหม มันไมจําเปนตองไปนั่งหลับตาเปง คือวา มีอารมณชินในกิจประเภทนั้น ชินใน
การนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ชินในการรักษาศีล ชินในการใหทาน ในภาษาไทย
เราควรใชกันวาอารมณชิน มันมีอารมณคดิ เปนปรกติ พระพุทธเจาทานตรัสวา บุคคลใด ทําจิตวาง
จากกิเลส วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง วันหนึง่ 24 ชั่วโมง เพียงแคชวั่ ขณะจิตเดียวคือ แปบเดียวสักนาที
สองนาที ทานกลาววาบุคคลนั้นเปนผูมีจิตไมวางจากฌานเห็นไหม
การปฏิบัติเพียงเทานี้ พระพุทธเจาก็ตรัสกับ พระสารีบุตร ทานตรัสกับ พระสารีบุตร วา สา
รีปุตตะ ดูกร สารีบุตรบุคคลใดทําจิตวางจากกิเลส คือวาจิตไมมวั่ สุมกับกิเลส หยุดจริงๆ ไมเกาะ
กิเลสทั้งหมด อารมณผองใส วันหนึ่งชัว่ ขณะจิตหนึ่ง เรากลาววาบุคคลนั้นเปนผูมีจติ มวางจากฌาน
ก็จิตนีว่ างจากกิเลสก็ไดแก
หนึ่ง การรูลมภาวนา รูลมหายใจเขาออก จิตสนใจกับลมหายใจเขาออก
สอง จิตสนใจกับคําภาวนา เวลาหายใจเขาภาวนาตาม เวลาหายใจออกภาวนาตาม เวลานั้น
จิตสนใจ เฉพาะลมหายใจเขาหายใจออก กับคําภาวนาอยางนี้ถือวาจิตวางจากกิเลส เพียงแคชวั่ ขณะ
จิตหนึ่ง ถึงกลาววาบุคคลนัน้ นะมีจิตไมวา งจากฌาน
แลวคนที่มีสมาธิ หรือมีจิตวางจากกิเลสวันละชัว่ ขณะจิตหนึ่งนี่พระพุทธเจาตรัสวา มี
อานิสงสมากกวา พระสงฆที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนาบวชรอยปนะ ไมใชอายุรอยป บวชครบ
รอยป มีศีลบริสุทธิ์ทุกอยางไมบกพรอง แตไมเคยเจริญสมาธิ เห็นไหม หือ ไอเล็ก เบงไดแลว ฮึ เบง
เบาๆ นะ ถาเบงแรงมันไมเปอนอยางเดียว เดีย๋ วผาขาดดวย เปนอันวาทุกคนก็มีความพอใจในความ
ดี

ฉะนั้นจิตถาจะสะอาดทุกวันตองฝก กอนหนาหรือตื่นใหม หรือกอนเจริญพระกรรมฐานนี่
คนที่ปฏิบัติไดแลวมีความสําคัญมาก กอนที่จะยกจิตขึน้ ไปสูสวรรคไปพรหม หรือไปนิพพาน หรือ
ไปแดนไหนก็ตาม อันดับแรก ถามันชินแลว มันนึกแปบเดียวใชไดเลยนะ คิดไวเลยวาโลกนี้มีความ
ทุกข โลกนี้หาความสุขไมไดเราไมตองการมันอีก รางกายที่ทรงอยูนี่มนั แสนเลว เราไมตองการมัน
ที่เราลําบากทุกอยาง เพราะมันคนเดียวคือรางกายตัวเดียว ถาเราไมมีรางกายหรือความหิวไมมี ความ
แกไมมี ความปวยไขไมสบายไมมี การพลัดพรากจากของรักของชอบใจไมมี ความตายก็ไมมี เราจะ
ไมมีความทุกข
ฉะนั้นรางกายประเภทนี้ เราจะมีชาตินเี้ ปนชาติสุดทาย ชาติตอไปจะไมมีรางกายประเภทนี้
อีก จุดทีเ่ ราตองการจริงๆ คือนิพพานถามีอารมณแนวแนอยางนี้เราก็รวบรวมกําลังใจ เอากําลังใจ
ออกจากกาย ทองเที่ยวไปในภพตางๆ จิตใจจะแจมใสมาก จะสวางมาก เอาแคนี้นะ ไมตองไปวายาว
ละ ถาชินจริงๆ แลวปรกติเห็นคนทุกคนเปนทุกข ถาไมทุกขเขานอนเฉยๆ ถาตองเดินไปเดินมา ตอง
ทํางานนี่แสดงวามีความทุกข เพราะทุกขกลัววาจะไมมกี นิ ไมมีใช ใชไหม แลวเวลานี้เขาไปทํางาน
เขามีความเหนือ่ ยยาก มันก็ทุกข เราก็มีสภาพเชนเดียวกัน ถามีรางกายอยางนี้อกี มันก็ทรมานเรา
แบบนี้ เราก็เห็นวาโลกนี้ไมเปนเรื่องมีความวุนวายมีแตความทุกข เราไมตองการมันอีก
แตวารางกายมันทรงอยูแลว ก็ทรงอยู เราจะเลี้ยงรางกายเพื่อประโยชนของเรา คือ หนึ่ง เรา
หาทางตัดโลกดวยอารมณ
1. เราจะตัดโลภะ ความโลภ ซึ่งเปนการแยงเอาทรัพยสมบัติ ของบุคคลอื่นมาเปนของตน
โดยไมธรรม เราจะไมทําเราจะยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม
2. ประการที่สอง อารมณประทุษราย เราจะทําลายมันเสียดวยอํานาจของเมตตาบารมี คือ
เมตตาคิดวาสัตวก็ดี คนก็ดี ในโลกนี้เปนมิตรที่ดีสําหรับเราคอยๆ คิดไป เราอยาไปคิดวาวันสองวัน
มันจะสําเร็จตองคอยๆ ทําไป เพราะอันนีห้ นักมาก
3. แลวก็ถือวาเรื่องขึ้นชื่อวาทรัพยสมบัติในโลกทั้งหมด เปนรางกายของคนก็ดี รางกาย
ของสัตวก็ดี วัตถุธาตุก็ดี มันจะสามารถมีอํานาจเหนือเราดวยเพียงแคชาตินี้ ชาติเดียว ชาติตอไปไมมี
อีก เราจะไปนิพพาน
เทานี้เขาถืออารมณใจแจมใส ใหไดจริงๆ นะ ในขณะที่เราจะทําสมาธิแลวหลังจากนัน้
เรื่องของทิพจักขุญาณก็ขอแนะนําทานที่มาใหมนะ เดีย๋ วพอเลิกพูด เราสมาทานเสร็จ จะตั้งเวลาไว
สิบนาที จะใหทุกคนที่ใหมภาวนาไปแคสิบนาทีคําภาวนาก็คงเดิม คือ นะมะ พะธะ เวลาหายใจเขา
นึกวา นะมะ หายใจออกนึกวาพะธะ เวลาที่ภาวนาก็ตั้งใจรับรู ลมหายใจเขาออก หายใจเขารับทราบ
แตทําภาวนาตามวา นะมะ ถาหากวาหายใจออก ภาวนานึกตามวา พะธะ แตวาลมหายใจอยาลืม อยา
บังคับ ถาบังคับมันจะเหนื่อย ถาเหนื่อยจะไมมีผล ปลอยลมหายใจไปตามปรกติ บางทีอารมณไมชนิ
มันหายใจเร็วเกินไป ก็หยุดเสีย เริ่มตั้งตนใหมพอสบายๆ แลวอยาลืมวาสมาธิที่ตองการไมตองการ
สมาธิสูงแคอารมณปรกติเทานั้นเมื่อไดยินสัญญาณดังกริง๊ ขึ้น ใหทราบวา จะมีคนเขามาแนะนํา

เพราะการปฏิบัติอยางนี้ เมือ่ สมัยกอนทานไมมีการแนะนํากันเลย ใครอยากจะทําอะไรก็ใช วิสุทธิ
มรรค เปนพื้นฐาน หนังสือ ไปดูแลวปฏิบตั ิกันเอาเอง ทีช่ าจริงๆ เพราะอาศัยการไมเขาใจ บางทานก็
เลยไมเขาใจยันตายไมไดอะไรเลย บางทานก็เขาใจขาไปหนอย ใชเวลาถึงสามสิบป จะเริ่มได ทิพ
จักขุญาณ เล็กนอย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มโนมยิทธิ นี่ พระพันองค พระที่ปฏิบัตินะ พระไมปฏิบัติไมพูดกัน พัน
องคจะไดหนึ่งองคนี่แสนยาก ไมใชไดพนั ละหนึ่ง ไมใชอยางนัน้ นะ พันองคนี่พระที่เขาปฏิบัติ
กรรมฐาน พันองคจะไดแบบนี้หนึ่งองคนะ แสนยากเต็มที นี่ความจริงนี่เปนมาอยางนั้นตลอดเวลา
ทีนี้ตอมาเรื่องอขงเราทําไมถึงมีการแนะนํากัน ก็เพราะวาทานเจาของคือพระพุทธเจา ในที่นพี้ ูดได
ถนัด เพราะคนทั้งหลายคนรูจักพระพุทธเจาแลว ทานมาบอกวา ถาปลอยใหทํากันแบบนี้มันจะไมมี
ผล ตองแนะนํากัน เขาถึงตัวกันเลย ก็เลยปฏิบัติตามทาน ผลก็คือไดตั้งแตวันแรก คือ เมื่อทานนี่
สอนกันมาสิบปไมมีผลเลย พอเริ่มเขาไปแนะนําถึงตัว เพราะอาศัยความเขาใจ วันแรกก็ได ตานี้อยา
ลืมวา คนที่จะปฏิบัติไดจริงๆ ตองมีบารมีสองขั้น คือ หนึ่ง อุปบารมี สอง ปรมัตถบารมี ถาทานนี่มี
บารมีถึงขั้น อุปบารมี นีจ่ ะไดเพียงแคฌานโลกีย แลวอารมณที่จะทองเที่ยวไดอยางเกงที่สุดแค
พรหม ไมสามารถจะพอใจนิพพาน หรือไปถึงนิพพานได สําหรับทานที่มีบารมีเปน ปรมัตถบารมี
พอทําไดแลวจิตใจก็พอใจนิพพาน สามารถเขาถึงนิพพานได อันนี้ทราบไวดว ยนะ อยาไปเข็นกัน
ถาบางคนนี่ไปไมไดจริงๆ นี่ก็ตองปลอย เพราะกลังยังไมเต็ม ไอความเต็มของกําลังบารมีนี่มันเริม
เราเสริมไดไมใชวาเกาไมเต็มแลวก็ใหมไมเต็ม ไมใชอยางนั้น ใหมทําใหเต็มได เสริมไดตัดกิเลส
เรื่องกิเลสนี่มีความสําคัญมาก ถาไมนอมไปตามเขา อยางเมื่อคืนนี้พระพุทธเจาทานบอกวาไอที่มดื ๆ
มันแพทองกับแพหนา แพทอ งหิว อยากกินโนนอยากกินนี่ อยาก ไอแพหนามันนึกวาหนามันสวย
นี่มันถึงไดหนามือไมสวาง
เวลาอุทิศสวนกุศลทานมา ทานบอกเลยนะ ไอที่ขัดของไมสะดวกนี่ มันแพทองกับแพหนา
นี่จําไวนะ วันนี้ทิ้งทองกับทิง้ หนาเสีย ใชไหม คือไมหวงแมแตชวี ิตรางกายทั้งหมด คิดวามันจะพัง
เวลานี้ก็เชิญ ถารางกายพังเวลานี้ อยางเลวที่สุดเราเปนเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค ถาจิตเปนฌาน เรา
ก็จะไดไปพรหม ถาเวลานี้จติ เราไมนิยมรางกายโดยเฉพาะ เราไปนิพพานแนนอน นิพพานมีตัวนี้ตัว
เดียวนะมีอารมณเดียว คนที่จะไปนิพพาน คือ ทิ้งรางกายของตนเองได คําวาทิ้งนี่ไมใชจับมันโยน
ทิ้งไป คิดวารางกายนี่มนั เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก ไมมีการทรงตัว อยางนัน้ ตายเมื่อไรก็เชิญ
ถาปวยเรา
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ฟงคําแนะนําสักหนอย การปฏิบัติใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ คําภาวนาใชคําวา นะมะ
พะธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ และก็เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ขณะทีภ่ าวนาก็ดี มีการกําหนด
ลมหายใจเขาหายใจออกก็ดี ตอนนั้นจงอยาอยากรูอยากเห็นอะไรเปนอันขาด ถาไปอยากรูอยากเห็น
เขา วันนี้ไมมผี ลแนนอน เพราะจิตฟุงซาน ใหสนใจแตหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจออกใช
หายใจตามปกติ อยาบังคับลมหายใจใหหนักใหเบาใหยาวหรือใหสั้น ปลอยไปตามเรื่อง จะหายใจ
อยางไรเปนเรือ่ งของรางกาย แตวาทุกคนเอาสติไปรับทราบวาเวลานีห้ ายใจเขาแลวก็เวลานีห้ ายใจ
ออก และอยาลืมวาเวลาที่หายใจเขา นึกตามวา นะมะ หายใจออกนึกตามวา พะธะ สําหรับอารมณก็
เหมือนกันอยาปลอยใหเครียด เพราะวาไมตองการสมาธิสูง ตองการสมาธิต่ําๆ แคอุปจารสมาธิ
คําวา อุปจารสมาธิ ยังไมถึงฌานสมาบัติ ใกลจะถึงฌาน คือ อารมณสบายๆ นั่นเอง อารมณ
ธรรมดานะ คําภาวนานี่จะปลอยใหนั่งภาวนากันไปเฉยๆ สัก 10 นาที ไมเกิน 10 นาที หลังจากนั้น
สัญญาณดังกริง๊ ขึ้นอยาเพิ่งลืมตาเปนเวลาที่มีครูเขาสอน วิธีนี้ถาไมใชครูเขามาสอนเราตองใชเวลา
10 ป ไมแนวา จะไดเพราะเคยแนะนําเขามาแลวสิบปไมไดเลย ถาหากวามีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือ
นั่งขางๆ ใหทราบวาคนนั้นเขาจะสอน ตอนที่มีคนเขามานั่งนะ ใหเลิกภาวนาเสียแลวก็ไมสนใจกับ
ลมกายใจเขาออก ปลอยใจสบายตามปกติรบั ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา เขาจะแนะนําในดานการตัด
กิเลส เพราะจิตจะสะอาดหรคือหรือไมสะอาดอยูที่การตัดกิเลส ตอนภาวนานี่ตองการใหจิตมีกําลัง
ใหจิตทรงสมาธิพอควร เมื่อเขาแนะนํา เขาพิจารณาวาจิตสะอาดพอสมควร ความเปนทิพยเริ่มเกิด
เขาก็จะถามวา เวลานี้มีความรูสึกวามีผูใดมาอยูขางหนาบาง
การที่เขาถามนี้ เขาถามถึงเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะที่ทานสงเคราะหเขาไมไดถาม
ถึงตัวเขา และก็จงอยาลืมวาเขาถามถึงความรูสึก ไมไดฌานถึงความตาเห็น เพราะคําวา ทิพจักขุ
ญาณ ไมไดเห็นจากลูกตา ถาการเห็นจากลูกตาตองเรียกวา ทิพเนตร ทิพเนตร นี่ พวกเราไมมี จะมี
เฉพาะเทวดา หรือพรหม หรือพระอริยเจา ที่นิพพานไปแลวเทานัน้ เอง พวกเราจะทําไดแค ทิพจักขุ
ญาณ จะมีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย คือมีความรูสึกทางใจ เชน ของในหีบในหอก็ดี ในสิง่ ที่
ปดบังก็ดี ถาเราอยากจะรูจติ มันจะรู จิตมันจะบอกความรูสึกวา ของในนั้นมีของอะไรบาง ขนาด
สีสรรวรรณะแคไหน มันจะบอกเมื่อแกหอ ออกมาจะเปนจริงตามนั้น
สําหรับ ทิพจักขุญาณ แบงเปน 3 ชั้น 3 ตอน 3 ชั้น แตความจริงตามบาลีทานไมไดแบงที่
บอกวาแบงเพราะอารมณใจของผูปฏิบัติมีกําลังใจไมเสมอกันสําหรับคนที่มีศีลดี ศีลนี่ก็ถือวามีแลว
เพราะเราสมาทานแลว จิตมีสมาธิพอควรความสะอาดของจิตมีเล็กนอย ไมแจมใสนักอยางนีจ้ ะมีแต
ความรูสึกถูกองไมเห็นภาพทางใจ ความรูสึกบอกถูกทุกอยางเหมือนกับที่มาจากบาน ถาใครเขาถาม

วาบานคุณมีลักษณะแบบไหน ทาสีอะไรมีคนที่บานกี่คน เราตอบไดหมด แตการที่เราตอบไดนี่
เวลานี้เราไมไดเห็นบาน จิตมันรู ความเปน ทิพจักขุญาณ อยางออนก็มีสภาพเชนเดียวกัน
ถาครูเขาถามวามีผูใดมาอยูขา งหนาบาง
ใหทราบวาเขาไมไดถามถึงตัวเขาถาถามถึง
ความรูสึก ถาความรูสึกวามีแตไมเห็นภาพใหตอบทันทีอยายั้งตัว ใหมีความมั่นใจวา อารมณเรา
ขณะนี้อยูในสมาธิ จิตมีความเปนทิพย ความรูสึกครั้งแรกถูกตองแน ถาคิดวาถอยหลังใหมอยากรู
ใหมคราวนี้ นิวรณ แทรก พอ นิวรณ แทรก นิวรณ คือ กิเลสหยาบเขาแทรก มันจะทําลายความดี
ของเรา ตอนนี้จะไมไดเรื่องเปะปะเลย จะตองเชื่ออารมณแรก ถาเขาถามวามีบุคคลใดมาอยูขางหนา
บาง ถามีความรูสึกวามี ตอบทันที ถาความรูสึกยังไมปรากฏก็บอกกับเขาวายังไมมีความรูสึก บอก
ตามความเปนจริง ถาเขาถามวาทานที่อยูข างหนาเปนผูห ญิงเปนผูหญิงหรือผูชาย แตงตัวสีอะไรก็
บอกตามความรูสึกถาเพื่อนขางๆ เราเขาตอบสีแดง แตเรามีความรูส ึกวาสีเขียวตองตอบ เขียว
เพราะวาเทวดาก็ดี พรหมก็ดี พระอริยก็ดี ทานสามารถจะเห็น ทานองคเดียวกันในคนแสนหนึ่ง ตาง
หลากตางสีกนั ตางลักษณะไดไมเหมือนกัน ในเมื่อเราไมเห็นแตความมีความรูสึก
คราวตอไปเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่ง ถาอารมณใจเรามั่นคงมั่นใจวาเราจะ
ปฏิบัติตามนั้นจริง จิตสะอาดขึ้น สิ่งที่เราเขาใจวามีไมเห็นภาพจะปรากฏภาพขึ้นทางใจ หลังจากนัน้
เขาจะพาไป พระจุฬามณีเจดียสถาน ตอนนี้ความชุมชื่นทางใจจะปรากฏขึ้นเพราบนสวรรค ความ
สวางทางจิตจะมากดีกวาเดิมตอจากนัน้ ไป ถากําลังใจเขมขน เขาจะพาไปนิพพาน วันแรกอาจจะ
เปนเทานีน้ ะ
สําหรับทานที่มีสมาธิอยางกลาง ถาหากวาเขาถามวามีผูใดอยูขางลางมีความรูสึกวามี พรอม
กันเห็นภาพไมชัดนัก ทานที่มีจิตสะอาดมากมีความรูสกึ วามีพรอมกับเห็นภาพชัดเจนแจมใส ฉะนั้น
กอนที่จะภาวนาตอไปใหตดั สินใจวาโลกนี้เปนทุกข การเกิดของเราไมมีความสุข มีแตความทุกข
ความจริงเรื่องนี้ใชปญญาสัญญาเล็กนอยก็พอรู การกระทํางานทุกอยางเปนอาการของความทุกข
ไมใชความสุข
การแสวงหาอาชีพทุกประเภทกับความแกเขามาครอบงําก็เปนทุกขรางกายไม
คลองตัว ความปวยไขไมสบายเมื่อมีขึ้นก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เปน
ทุกข ความปรารถนาไมสมหวังก็เปนทุกข ในที่สุดเมื่อความตายเขามาถึงก็เปนทุกข จงคิดวาถาเรา
เกิดเปนมนุษยอยางนี้ กี่ชาติก็มีแตความทุกขอยางนี้ถาเราไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหมไมชาก็กลับมา
ใหมก็ทกุ ขอีกจุดที่ไมทุกขจริงๆ ไปแลวไมกลับมีแตความสุขคือ นิพพาน ขอใหทกุ คนตัดสินใจวา
ชีวิตนี้ถือเปนชีวิตสุดทาย เราจะมีรางกายชาตินี้เปนชาติสุดทาย ตอไปไมมีอีกถารางกายตายจากคน
เมื่อไร เราจะถือวาเปนการตายครั้งสุดทาย เราจะอยูน พิ พานเพราะนิพพานมีความสุข เมื่อตัดสินใจ
แบบนี้สะอาดดี ก็เริ่มภาวนา คําภาวนาใชคาํ ภาวนาวา นะมะ พะธะ อยาลืมนะ เวลาหายใจเขานึกวา
นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เอาแคนี้นะ
ฉะนั้นเวลาภาวนาก็จงอยาลืมใชอารมณเบาๆ สบายๆ ไมตองใหมนั เครียดถาเคียดเกินไป
จิตเคลื่อนไมไดก็ไปไมไดเหมือนกัน ถายอหยอนเกินไปอยากไดเกินไปเวลาภาวนาก็ไปไมไดอกี

เวลาภาวนาตองตั้งใจ ภาวนาเฉยๆ รูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลา
หายใจออกนึกวา พะธะ จะตั้งเวลาไวภาวนา 10 นาที หลังจากนีไ้ ปก็ขอบรรดาทุกทานตั้งใจสอน
ตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน หันหนาไปทางพระพุทธรูป
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สําหรับคําวา ฌาน นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัยวา การไดฌานทําไมมีการรู
เรื่องมีการไหวตัวกันมาก ฌานนี่เขามีใชกันสองอยาง การฝกฌานคือการทรงตัวปกติ เวลาทีน่ ั่ง
สมาธิไปชั่วโมงสองชั่วโมง อันนี้เขาเรียกวาฝก ใชผลงานไมได และก็ฌานที่ใชผลงานก็อยางคนที่
ไดแลวเมื่อคน พอใชกําลังเปนสมาธิก็สามารถจะเห็นผีได เห็นเทวดาได ติดตอกับผีเทวดาได
ทองเที่ยวไปในภาพตางๆ ได นี่ฌานที่เขาตองการกัน และคําวา ฌาน ถมวา ฌานอะไรก็ตองตอบวา
ขณะใดที่จิตเคลื่อนขึ้นไปตั้งแต พระจุฬามณี ขึ้นไปอันนี้เปนฌาน 4 เพราะวาฌาน 4 ประเภทใช
งาน การฝกจริงๆ เราตองการฌานตัวนี้ ไอแบบประเภทนั่งเปนตอหมอแมครัว นั่งเปนตอหมอขยับ
ตัวไมไดอดตายทั้งบาน สําหรับผลของการปฏิบัติพระกรรมฐาน อาตมาคิดวา คือความประสงค
จริงๆ ไมอยากใหญาติโยมทั้งหลายตกนรก หรือใครจะสมัครใจตกนรกอีกตอไปยกมือขึ้น การ
ปฏิบัติกันไมไดตกนรกถาฝกไดอยางนี้ คลองตัว คําวาคลองตัวนะ แตวาการคลองทุกอยางขอทุกคน
อยาคิดวาเวลานี้ เราดีแลว การทรงฌานโลกียหรือไม มโนมยิทธิก็ดี ไดอภิญญา 5 ก็ดี ยังไมชื่อวาดี
เพราะอะไร เพราะวาทุกคนยังมีสิทธิ์ลงนรกไดตามปกติ ถาเผลอจิตเปนอกุศลเมื่อไร ดูตัวอยาง ทาน
พระเทวทัต ทานพระเทวทัต ทานไดอภิญญา 4 เผลอไปเผลอมาตกอเวจีตั้งแตยังไมตาย การที่จะทํา
ตนไมใหลงนรกตอไปคือไมลงนรกดวยไมเปนเปรตดวยไมเปนอสุรกายดวยไมเปนสัตวเดรัจฉาน
ดวย
ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระโสดาบันความจริงคุณสมบัติ
ของพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี เปนของไมหนัก ที่เราจะเรียกทานวาชาวบานชั้นดีเทา
นั้นเอง ไมใชหนัก เครียดตามที่ญาติโยมคิดกันคือไมจาํ เปนตองนั่งสมาธิตลอดวันตลอดคืน เพราะ
พระอริยสองขั้นนี่อยูใ นขั้นอนุสสติเทานั้น ตามพระบาลีทานบอกวา พระโสดาบันก็ดี พระ
สกิทาคามีก็ดีเปนผูมีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตมีศีล 5 บริสุทธิ์ เฉพาะฆราวาสนะถาเณร
ตองศีล 10 ถาพระตองศีล 227 บริสุทธิ์ ในเมื่อกลาวถึงองคของพระโสดาบัน คําวา องค นี่หมายถึง
คนที่เปนพระโสดาบันจริงๆ ทานมีอารมณตามนี้
หนึ่ง มีความรูส ึกวา ชีวิตนีม้ ันตองตาย ถาตายแลวคติทไี่ ปมีสองอยางศีล สุคติ กับ ทุคติ
ทุคติ ก็ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน สุคติ ก็ไดแกเทวดา พรหม หรือ นิพพาน ฉะนัน้
ทานจะไมยอมลงอบายภูมิตอไปอยางเลวทีส่ ุดใหมันหมุนอยู แคมนุษยกับเทวดาหรือพรหม และ
ตองหมุนอยูใ นขอบเขตของเวลาที่ไมนานหนัก (นี่เวลานี้อาตมาก็ยังไมดี ประสาทลิ้นยังไมดนี กั
ตั้งแตปวยมานีย่ ังไมหาย)
ดังนั้นพระโสดาบันจริงๆ คําวา องค หมายความวา อารมณที่ทานทรงตัวในเมือ่ ทานมี
ความรูสึกวา ชีวิตนี้มันจะตองตาย และก็ตัดสินใจวา ไมยอมลงอบายภูมิตอไป คือ ยึดพระไตรสรณ
คมนเปนที่พึ่ง คือมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจกอนทีจ่ ะ

เคารพใชปญญาพิจารณากอน วาพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็ดี พระอริย
สงฆก็ดี มีความดีพอที่เราจะเคารพนับถือไหม เมื่อใชปญญาเห็นวาพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ สมควรแกการเคารพนับถือ ก็เคารพนับถือดวยความจริงใจ
หลังจากนัน้ ทานก็ยกเอาศีล 5 เปนกําแพงกั้นอบายภูมิ คือ รักษาศีล 5 เปนปกติ ถามีความ
เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีล 5 เปนปกติ ทานยังไมเรียกวา พระโสดาบัน
พระโสดาบันมีความตองการจุดเดียวคือ นิพพาน การทําความดีทุกอยางการกตัญูตอบิดา
มารดา การมีจิตหวังดีตอสามีและภรรยา หวังดีตอลูก มีการสงเคราะหคน สงเคราะหสัตว
สงเคราะหพระสงฆในพระพุทธศาสนา การทําบุญการใหทาน การฟงเทศน การเจริญวิปสสนา จะมี
อารมณอยางเดียวเหมือนกันคือตองการนิพพาน ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน อยางนี้ทานเรียกวา
พระโสดาบันขอพูดสั้นๆ จะไดจํางายวา พระโสดาบันมีอารมณตามนี้ คือ
หนึ่ง มีความรูส ึกอยูเสมอวา ชีวิตมีมนั ตองตาย ที่ตามพระบาลีเรียกวา สักกายทิฏฐิ ความ
จริงการตัดกิเลสถึงพระอรหันต ตัดตัวเดียวที่ สักกายทิฏฐิ ถา สักกายทิฏฐิ เราตัดไดเบาๆ มี
ความรูสึกวาชีวิตนี้มันจะตองตาย อันนีเ้ ปนอารมณของพระโสดาบัน หรือสกิทาคามี เห็นวารางกาย
ของเรามันไมดี เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มีความไมเทีย่ ง มีทุกข และสลายตัวไปเปน
อนัตตาในที่สดุ อันนีเ้ ปนอารมณของพระอนาคามี เห็นวารางกายนี้มันไมใชของเรา เราไมมใี น
รางกาย รางกายไมมีในเรา ความยึดถือในรางกายไมมี อันนี้เปนอารมณพระอรหันต ความจริงเขาตัด
ตัดเดียวตามที่ พระสารีบุตร แนะนําพระสงฆ และพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง แตวา เพื่อความเขาใจ
งายๆ แตวา พูดแบบนี้มนั ยาก เอางายๆ จริงๆ ก็คือหนึ่ง เรามีความรูสึกวา ชีวิตนี้มนั ตองตาย เรามัน่
หมายวา ถาตายเมื่อไร ขึ้นชื่อวาอบายภูมทิ ั้ง 4 ไมขอไปอีก เราจะไปตรงนิพพาน ถาขืนเกิดเปน
เทวดาหรือพรหมก็หลนตอมลงมาอีก ดีไมดี เผลอไปเผลอมาไปทุบเอาหัวปลาเขา ตองไปนรกใช
ไหม ตอไปก็ตั้งใจเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความจริงใจ และก็มีศีล 5 บริสุทธิ์
ศีล 5 นี่มีความสําคัญมาก
หลังจากนัน้ ตัง้ ปรารถนาเมื่อไร เมื่อทําความดีมุงจิต มุงเฉพาะพระนิพพานอยางเดียว ถามี
อารมณดวยความจริงใจอยางนี้ ทานเรียกวา พระโสตาปตติผล สําหรับพระสกิทาคามี ความจริงก็ไม
ตองพูดกัน เอาแคนี้ก็พอ ถาอารมณของทุกคนทรงความเปนพระโสดาบันไดทุกคนก็จะมีความสุข
ขึ้นชื่อวาบาปกรรมทั้งหมดที่ทํามาแลว ไมมีโอกาสนําไปอบายภูมิ และก็ทุกทานถามีความประสงค
นิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานที่ปฏิบัติ มโนมยิทธิ ไดนมี่ ีกําไรมาก ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะทุกคน
ไปเที่ยวสวรรคได ไปเทีย่ วพรหมได ไปเที่ยวนิพพานได ในเมื่อไปเที่ยวนิพพานได กควรจะไปทุก
วันใหจิตมันรักนิพพานเปนปกติ เชามือขึน้ ไปอยูใ หมีความสุขใจ กอนจะถึงเวลาทํางาน ถึงเวลาก็ลง
อยางนี้จิตจะผูกพันพระนิพพานอยางไร ถาตายเมื่อไร แมแตเปนพระโสดาบัน ขณะที่ใกลจะดับจิต
หรืออยางนอยที่สุด ถึงอายุขัยวันพรุงนี้ จะหมดอายุขยั วันนีเ้ ราจะเกิดความเบื่อหนายยิ่งขึ้น ไมมี
ความปรารถนาในรางกายของตนเอง วันนี้รางกายเราไมดีรางกายคนอื่นไมมีความหมายสําหรับเรา

วัตถุธาตุตางๆ ในโลกไมมคี วามหมายสําหรับเรา จิตใจมุงอยางเดียวคือ นิพพาน แตวาทีจ่ ะไป
นิพพานไดจริง ถาปวยหนักและมีอารมณเปนกุศล ถาอารมณที่กลาวมาเมื่อกีน้ ี้ทรงตัวจริงๆ คิวดา
ชีวิตนี้มันตองตาย เชื่อแน เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แน มีศีล 5 บริสุทธิ์แน จิตมุง
พระนิพพานแน ถาการปวยครั้งใดมันจะตายจริง ๆ อารมณมันจะไมเหงา ภายในระยะ 7 วันทีจ่ ะตาย
เราจะเห็นทั้งเทวดา ทั้งพรหม พระอริยเจาเต็มจักรวาลไปหมด จิตใจของเราจะสามารถคุยกับเทวดา
ได คุยกับพรหมได คุยกับพระอริยเจาทีน่ ิพพานไปแลวได ถามีมาครบอยางนั้น อารมณใจก็เปนสุข
ใจก็จะไมหวงทุกขเวทนา มีความเพลิดเพลิน กับชาวสวรรค ชาวพรหม กับพระอริยะที่นิพพานแลว
ถาหากวาบุญบารมีขอทานจะไปแคสวรรค ชาวสวรรคเขาจะชวน เขาจะประกาศตัววาเขา
อยูชั้นไหน ไปอยูกับเขาเถอะ มีความสุขความสบาย แตละชั้นจะชวนทั้งหมด ถาเราตัดสินใจไปชั้น
ไหน จิตออกจากรางไปชั้นนั้น ถาบุญบารมีของเราจะเปนพรหม กําลังจิตเปนฌาน พวกพรหมจะ
ชวน พวกสวรรคจะมีแตการยิ้มแยมแจมใส ความชื่นใจเขาไมชวนเพราะบารมีเกินเขา เขาก็จะชวน
ไปพรหมเราพอใจพรหมชัน้ ไหมเราตัดสินใจตาย เอาจิตเอาอทิสสมานกายไปชัน้ นั้นถาหากวา เรามี
บารมีจะถึงนิพพาน เทวดาก็ดี พรหมก็ดี เขาไมชวน เขาจะใหความรื่นเริงบันเทิงใจ ยิ้มแยมแจมใส
แตเขาไมชวน ตอนนี้เปนเรื่องของพระอริยเจา เราเองก็จะเห็นพระอริยเจาทรงแจมใสเปนกรณีพเิ ศษ
ใหญมาก มีความสวยสดงดงามมาก ชาวพระนิพพานสวยกวาชาวสวรรคมาก เราเคยไปกันมาแลว
หรือวาไมเคยไปก็เหมือนกัน สามารถจะเห็นได และก็ตอนนัน้ เปนเรื่องพระอริยเจาเขาเตือนใจ
แนะนําอารมณที่งายที่สุด และก็บรรลุเร็วที่สุด คําวาบรรลุเร็วนี่หมายความวา จะตองตัดสินใจได
ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 นาทีถาเปนอยางนี้ การตายคราวนั้นไมมีโอกาสไดตายใหม
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั (อาตมาคอก็ไมดี ลิ้นก็ยังไมดี กอนจะมานี่ปวยมาก และก็ไม
ทันจะหาย เมือ่ ถึงเวลาเดินทางคําวา เวลาเดินทาง เมื่อถึงเวลาตองมา ถามาไหว ถาไมไหวมันก็ตอ ง
เลิกมา ก็ทางโนนเขาก็หวงกันจัด หมดก็เตรียมตัวกันหลายคน ก็เลยบอกวาไมตองมา ฉันถือวาหมอ
ที่นี่มี ถามันจะเปนอะไรกันขึ้นมาก็ชว ยเหลือกันไมไดจริงจังใชไหม ถาตายบนเครื่องบินบุญมาก
ตายบนอากาศเหาะตาย พระยายม ตามทัน มัวไปงุมงามๆ ที่วัดก็ไมมี)
รวมความวา
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงอยาคิดวาอารมณของพระโสดาบันยาก
เกินไป ที่พระพุทธเจาตรัสวา สําหรับพระโสดาบัน หนักจริงๆ คือ ศีล 5 ถาบุคคลใดสามารถทรงศีล
5 ใหบริสุทธิ์ ก็มหายถึงวามีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง และก็จิตของ
เราไมตองลงทุกน เราใชเหตุงายๆ ก็พอ วาการที่จะเกิดเปนคนอีกแตละชาติมันสุขเทาไร ทุกขเทาไร
ทุกคนรูอยูแลว ถาไมเห็นก็ทุกขกันตอไป ใครมีทุกข ใครเห็นทุกขกไ็ ปนิพพานในเมื่อเราพิจารณา
ดวยปญญาของตนเอง ที่พระพุทธเจาบอกวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก บอก
แลวเธอจะปฏิบัติตามหรือไมเปนเรื่องของเธอ นี่การจะชวนกันบังคับกันไมมีสําหรับอาตมา บอก
ใหฟง ฟงหรือไมฟงก็ตามใจ ฟงแลวจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามใจ เชื่อแลวจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติ
ตามก็ตามใจ มันไมตามใจไมได มันบังคับกันไมได

รวมความวา ทุกคนตองตัดสินใจเอาเองวาการเกิดเปนมนุษย มันสุขหรือมันทุกข ถาเกิด
เปนเทวดาหรือพรหมมันดีไหม สุขจริง อายนั่นสุขจริงแตคนที่ผานการแนะนํา เขาแนะนําตั้งแตเมือ่
คนนี้จะเขาใจวา ทุกคนตัง้ ใจมานีด่ วยความจริงใจ เคยเกิดเปนเทวดาและพรหมนับครั้งไมถวน
ไมใชเปนมาชาติสองชาติ ถาเปนมาแคชาติสองชาติมานั่งแบบนี้ไมได ไมมีทาง เวลาที่จะนั่งแบบนี้
เปนชั่วโมงมันไมมีทาง เพราะคนที่จะนั่งแบบนี้ไดตองมีบารมีอยางนอยเปน อุปบารมี อยางสูงก็คือ
ปรมัตถบารมี ถาพวก อุปบารมี เขาจะบอกวา ถาพูดถึงนิพพานจะบอกวาไปไมไหว ขอไปแคเทวดา
หรือพรหม ฌานโลกียทําไดคลองทุกอยาง ยกเวนนิพพานไมตองการ ไมตองการนี่ไมใชของโง
กําลังใจยังไมถึง
ถาผูที่มีบารมีเปน ปรมัตถบารมี จริง ทีแรกยังไมเขาใจก็คิดวาไมไหว พอเขาใจแลวไป
นิพพานดีกวา ใจรักนิพพานไมตองการอยางอื่น นี่เปนพวก ปมรัตถบารมี และคนที่มีบารมีจริงทั้ง
อุปบารมี ก็ดี และ ปรมัตถบารมี ก็ดี จึงจะพอใจการเจริญสมถภาวนา ในการทีจ่ ะบําเพ็ญตนตั้งแต
บารมีตน มาถึง อุปบารมี ปรมัตถบารมี นีม่ ันตองผานสวรรค และผานพรหมโลกมานับชาติไมถวน
เรียกวาเปน อสงไขยกัป กัปหนึ่งก็เกิดหลายครั้ง ตายหลายครั้ง เปนเทวดาและพรหมก็หลายวาระ นี่
เปนอันวา ทุกคนถารูตัววาเคยเปนเทวดาหรือพรหมมาแลวนับชาติไมถวน นับชาติไมถวนนีไ่ มได
นับ นับไมไหวขี้เกียจนับ นับไปถึงสิบปยี่สิบชาติก็เลิกนับ หมดเรื่องหมดราว และก็เมื่อเปนที่ไรก็ลง
ปองทุกที มันก็มาหาความทุกขอีก ความสุขจริงๆ คือ นิพพาน นิพพานที่เขาสวยสดงดงามมาก เขา
ไมไดสูญ ตามที่หนังสือเขียน ตําราที่เขียน ที่เขียนนิพพานสูญสงสัยคนเขียนทําไมเขียนอยางนัน้ ก็
ไมทราบ ใน พระไตรปฏก ไมมีสูญ ใน พระไตรปฏก ไมมีตรงไหนทีแ่ จงชัดวานิพพานสูญ
ก็เปนวาถาทุกคนตัดสินใจไดอยางนีจ้ ริงๆ เห็นทุกขจริงๆ เมื่อเราเห็นทุกขไดจริงๆ ในขณะ
นี้พยายามเห็นทุกข พยายามเปลื้องทุกข การเห็นทุกข การเปลื้องทุกขไมจําเปนตองแยกสามีภรรยา
คนที่ยังไมแตงงานถึงวาระจะแตงงานก็แตงงานได
เรื่องแตงงานนีห้ ามกันไมได
ถาพบ
บุพเพสันนิวาสไมมีทางหลีกพนหลีกเทาไรก็ไมพนถาเปนการกื้อกูลในปจจุบันสามารถจะหลีกได
บุพเพสันนิวาสที่หมายถึงคูครองเติมในชาติกอนเขามาเกิด มาเจอะหนากันมันไมหลีกกัน มันตาม
ชกกันเลย
รวมความวา ขอทุกคนตัดสินใจตามความพอใจนะ อยาลืมวาถาทุกคนรักษาอารมณของ
พระโสดาบัน เราจะเปนไดหรือไมไดกช็ างมันเถอะ พระโสดาบันทานมีอะไร เราพยายามมีดว ย
คอยๆ มี ความรูสึกวาจะตองตายเปนของไมแปลกรูแลวทุกคน การเคารพในพระพุทธเจา ในพระ
ธรรม พระอริยสงฆ เปนของไมหนัก มันหนักจริงๆ ที่ศีล 5 ศีล 5 นี่ถาเราคิดวายังดีไมพอจะรักษา
ครบไมได ก็ตอ งตั้งใจความดีนั่นคือรักษาศีล ตั้งแต 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 37 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 5
วันที่ 19 พฤษภาคม 2526
คนเกาอยาลืมวาหลัวจากรับคําสมาทานเสร็จไปแลว ก็รวบรวมกําลังใจตามเดิม ตามเดิมที่
ครูเขาวาอยางไรก็ไมทราบ แตวาอารมณอนั หนึ่งที่เราทิ้งไมไดเพื่อความสะอาดของจิต อันนี้ตองทํา
ทุกวันนะ ตองนึกทุกวันนึกยอๆ นึกทุกวันตามความเปนจริงวิปสสนาญาณ นี่คือยอมรับนับถือตาม
ความเปนจริง ถาเขาแปลวารูแจงเห็นจริงมันเขาใจยาก คือ ยอมรับความจริงทุกอยางรางกายของคน
และสัตวทั้งหมดเต็มไปดวยความสกปรกคือ รางกายของคนก็ดี สัตวก็ดี ทั้งหมดมันสกปรก
ภายนอกผิวหนัง ถาปลอยไวไมอาบน้าํ ไมชําระรางกายเหงื่อไคลก็พอกเต็มมันก็สกปรก ถาลอก
ผิวหนังเขาไปทะลุเนื้อจะพบกับเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เสมหะ น้าํ ลาย น้ํามูก อุจจาระ ปสสาวะ
ทั้งหมดนี้เปนสภาพของความสกปรกทั้งหมด และก็ความสกปรกมันอาจจะเห็นชัดบางไมชัดบาง ก
สุดแทแตอารมณถาอารมณใกลวอนาคามีจะเห็นวาสกปรกมาก ถาอารมณยังไกลพระอนาคามี มีอยู
เฉพาเวลานัน้ นะ เมือเฉพาะเวลาที่เราเจริญพระกรรมฐาน ถาอารมณเวลานั้นเขาถึงเขาเกณฑใกล
ความเปนพระอนาคามีเฉพาะเวลา มันจะเกิด นิพพิทาญาณ มีความเบื่อหนายรางกายมาก เห็นวา
รางกายทุกสวนเต็มไปดวยความสกปรกจริงหรือวาสกปรกแลวก็ไมทรงตัวอยูแ คนั้นมันจะมีสภาพ
ความไมเทีย่ ง นําความทุกขมาให ความไมเที่ยงของมันก็กลายไมทรงตัว
เกิดทีแรกก็เปนเด็กเล็ก ตอมาก็เคลื่อนใหญโตขึ้นทีละนอย ทีละหนอยจนกระทั่งถึงความ
เปนหนุมเปนสาว อันนี้แสดงถึงความไมเที่ยง ถามันเที่ยงจริงออกมาวันไหนเทาไรมันตองอยูเทานัน้
ในเมื่อถึงความเปนหนุมเปนสาวเต็มตัวสมบูรณในสภาพของความหนุมสาวก็เริ่มโรยลง ความแก
เขามาทีละนอย ทีละนอยความทรุดโทรมก็เกิดขึน้ แตขณะที่เราเปนเด็กก็ดี เปนเด็กหรือเด็กใหญ
หรือหนุมสาวก็ดี เปนคนวัยกลางคนก็ดี เปนคนแกก็ดี ไอรางกายนี้มนั เต็มไปดวยความทุกข ทุกขที่
เราจะเห็นจากมันคือ หิวทุกวันที่พระพุทธเจาตรัสวา ชิฆัจแ ปรมา โรคา ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง
เราตองลําบากประกอบกิจการงานก็เพราะความหิวเปนเหตุ ถาละการกินเสียอยางเดียวรางกายเราจะ
เหนื่อยนอยกวานี้มากนอกจากความหิวแลวก็ไดแก ความรอนเกินไป ความปวยไขไมสบาย และ
นอกจากนั้นก็ยังมีความปรารถนาไมสมหวังเปนปจจัยของความทุกขอกี ถาเราตองการอะไรไมได
สมหวังจิตใจก็กระวนกระวาย
ตอมาก็มีความปวยไขไมสบาย อันนี้ทกุ ขชัด ทุกขชัดมาก และการพลัดพรากจากคนรัก
ของรัก วัตถุที่รัก สัตวที่รัก จิตใจก็ไมเปนสุข อารมณก็เปนความทุกข ในที่สุดก็เปนความตาย ก็รวม
ความวา รางกายนี้ตั้งแตเราเกิดมา เราไมพบกับความสุขเลย พบกับความทุกขอยางเดียว นี่ที่เรามี่คิด
เพราะอารมณมันชินเกินไป ชินตออาการของความทุกข แตวามันเลยคิดวาทุกข ความจริงมันทุกข
สิ่งที่เราจะพนไดจริงๆ ก็คือพระนิพพาน ถาไปถึงพระนิพพานหมดทุกขจริงๆ และไมตองกลับมา
ทุกขอีก

ถาเราตายจากความเปนคนมาเกิดเปนคนมันก็ทุกขแบบนีต้ อไป ถาเราเปนเทวดาหรือพรหม
พักทุกขชวั่ คราว สองแดนนัน่ ไมทุกขแน แตถาหมดบุญวาสนาบารมีกล็ งมาอีก แตทนี่ ั่งอยูทั้งหมดนี่
เคยเปนเทวดาหรือพรหมนับชาติไมถวน ถาหมดบุญวาสนาบารมีกต็ องลงมา ลงมาแลวก็พบกับ
ความทุกข ถาเราขึ้นไปเทวดาและพรหมอีก ก็พักชัว่ คราวอี และเมื่อลงมาอีกก็เปนแบบนี้
ฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติไดแลวหรือยังไมไดก็ดี ใหตดั สินใจไปตามความเปนจริง ใหรูจิรงวา
โลกนี้เต็มไปดวยความทุกข ไมมีแดนใดทีเ่ ขาบอกวาสุข สุขนะมันไมจริง ถาคนมีปญญาหนอยแลว
จะเห็นวาทุกขไมใชสุข ตัดสินใจวาขึน้ ชือ่ วารางกายประเภทนี้จะไมมสี ําหรับเราอีก ในเมื่อมันพัง
ขณะทีย่ ังไมพงั ไมตายทํางานตามหนาทีใ่ หครบถวน ไมใชพังแลวไปหยากับสามีภรรยา อยาไปหยา
กันนะพระจะตายฉันจะตายเร็ว คนจะมาซอมฉันตาย มันก็ไมมีความจําเปน ก็ถือใหทําตามหนาที่
เปนพอบานเปนแมบานตามหนาที่หรือเปนลูกบาน
เปนผูบังคับบัญชาเปนผูใตบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชางานทุกอยางที่มีอยูทําเสียใหครบ คําวาครบนั้นเปนการระงับความทุกขอีกดานหนึ่ง
คือวาเขาจะดาเขาวาและกันบกพรองถาการบกพรองมีอยู ผลที่หาไดมนั ก็จะตกลงไปมันจะไมพอใช
มันจะทุกขใหญ
แตวาคิดเสียวาไองานประเภทนี้ เราจะทําชาตินี้เปนชาติสุดทาย ตอไปไมมีสําหรับเราอีก
เราคิดสั้นๆ เบาๆ ไมตองยาวขนาดนี้ และหลังจากนั้นแลว มาคิดตัดสินใจแนนอนวาชาตินี้เปนทุกข
รางกายเปนทุกข เราไมตองการโลกมนุษยเปนทุกขเราไมตองการ เทวโลกหรือพรหมโลกพัก
ชั่วคราวไมเปนเรื่องเราไมตอ งการ หลังจากนั้นก็รวบรวมใจวา เราตายเมื่อใดขอไปนิพพานเมื่อนั้น
จากนั้นไปก็ขบั คําภาวนาวา นะมะ พะธะ หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ
ขณะทีภ่ าวนานี่ถาสามารถทําไดดูกําลังใจ กําลังใจถามันต่ําเกินไป ไมสามารถจับพระรูป
พระโฉมพระพุทธเจาไดหรือพระพุทธรูปไดก็ปลอยหายใจเฉยๆ หายใจและภาวนาเฉยๆ ไมจับภาพ
ถากําลังใจเขมแข็งพอสามารถที่จะนึกถึงภาพพระพุทธเจาและภาพพระพุทธรูปได ก็จบั เอามา ก็เปน
กสิณ ดวย เปน พุทธานิสสติ ดวย ถาทําไดก็พยายามจับภาพพระพุทธรูป พระพุทธเจาใหชดั เจน
แจมใส ตามกําลังที่สามารถทําไดใหทรงตัว จับภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจาดวยหายใจเขานึกวา
นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ เอาเทานี้ปลอยใจสบายๆ อยาใหเครียดไป อยาใหตึงมากเทานี้ ถาเลา
ครูเขามาสอนหรือมานําอยางนี้อารมณจิตจะคลองแคลวมากจิตใจจะแจมใส แตวา แพทองอยาแพ
หนา นี่ที่ อืน่ ทานไมพดู อยางนี้ทานพูดบางอยาง แตที่นี่มาวันนั้นทานลอกยมาบอกไอพวกนี้ที่มนั
มัวๆ มันแพทอ งกับแพหนา แพทองก็เจีย๊ ะตะบัน นึกจะกินโนน นึกจะกินนี่นกึ จะกินนั่น กลัวหนา
จะไมสวยตัวทัง้ ตัวแตงทีห่ นาแหงเดียว
รวมความวา ตัดสินใจตามนีน้ ะ และกอนจะภาวนาเอาเร็วๆ เอาเร็วๆ นีไ่ มตองไปเรียงลําดับ
อยางฉันนะ คิดปบรางกายมันไมดีจริงๆ นะ เราทุกขเพราะรางกาย รางกายทําใหเรามีทุกข ไอทุกข
อยางนี้ถามีรางกายเมื่อไรก็ทุกขแบบนี้รางกายเลวๆ อยางนี้เราไมตองการ คือ การตัดกิเลสเพื่อไป
นิพพานเขาก็ตดั ตัวเดียว ที่รา งกายที่ทานเรียกวา สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ นี่ทานบอกเห็นรางกาย

เปนเราเปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ยึดถือวารางกายนัน่ เปนทรัพยสินสําคัญของเรา
แตความจริงมันไมใช เราจริงๆ ทีทานเรียกวา อทิสสมานกาย คือ กายภายในทีเ่ ราเห็นกันอยูแ ลวใช
ไหม ไอนั่นเราจริงๆ เราจะเห็นวาขณะที่เราตายไปแลว เขาบอกคนนั้นไปสวรรค ไอนั่นเราจริงๆ เรา
จะเห็นวาขณะที่เราตายไปแลว เขาบอกคนนั้นไปสวรรค คนนั้นไปนรก ไอกายจริงๆ ถูกฝงบาง ถูก
เขาปลอยใหลอยน้ําไปบาง ถูกเผาบาง กายมันไมไดไป สวนที่ไปคือ อทิสสมานกาย ที่เราเรียกกันวา
จิต ที่เรียกวาจิตนะ เขาปรับทางสรางอารมณเขาใชศัพทยอๆ ไว ไอกายนั้นมีสภาพคิดจิตมีสภาพสัง่
เวลานี้ปากเราจะพูด ไอปากในมันตองพูด ถาปากนั้นมันไมพูดเราก็พดู ไมได เราสั่งใหมือยกกายให
มันก็ยก ยกมือซาย ยกมือขวา แขนเราก็ยกตามไป ถาเจานั่นมันไมทําอะไรเลย กายนี่มันเหมือนกัน
ไมทองทิ้งไว
ดังนั้นที่ทานจะคิดทุกวาระทีเ่ ห็นคน เห็นสัตวยามปกติ ลืมตาขึ้นมาก็มองตามความเปนจริง
วา โลกนี้มันเต็มไปดวยความทุกข แตวาใจเราอยาทุกขดว ยเห็นวารางกายเปนสภาพของความทุกข
รางกายนี้พังเมือ่ ไรฉันขอไปนิพพาน ใจจะไดชุมชื่น ถา นิพพิทาญาณ เกิดขึ้น นิพพิทาญาณ แปลวา
ความเบื่อหนายตองใช สังขารุเปกขาญาณ ควบทันที คืออะไรจะเกิดขึน้ กับเราก็ตามมันสุข มันทุกข
ขนาดไหนก็ตาม เราก็ถือวานี่มันกฎของกรรมเปนเรื่องของขันธหา มันจะมีสภาพจะทุกขขนาดไหน
จะเวทนาขนาดไหนก็ตาม ถามันพังเมื่อไรเราพรอมไปนิพพาน สังขารุเปกขาญาณ ตองใชควบคุม
แบบนี้นะ
สังขารุเปกขาญาณ มีอารมณเฉยในรางกาย รางกายจะแก รางกายจะปวยมันอยางไรก็ตาม
เราก็ตองรูไมใชเฉยไมรู เฉยนี่เขาวาไมดิ้นรนในจิตเกินไป ถือวาเปนเรือ่ งของมัน
นี่สําหรับทานที่มาใหมกใ็ หเขาใจคําวา ทิพจักขุญาณ เขาใจยอๆ นะ คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ก็
แปลวาความรูส ึกทางใจคลายตาทิพย ไมใชลูกตาทิพยอยาเขาใจผิด ถาตาที่เขาลือกัน ทิพเนตร นีเ่ รา
ไมมีหรอก มนุษยนี่ไมมีตาทิพย ตามทิพยจะมีไดก็เทวดา พรหม หรือพระอริยะทีท่ านนิพพานไป
แลว หรือพระอริยที่ยังไมนพิ พาน ตายเปนเทวดาหรือพรหม อันนี้ถามีกายเปนทิพยกม็ ีตาทิพยมนุษย
นี่จะเปนใครก็ตามมีตาทิพยไมได ตองมีแต ทิพจักขุญาณ ทิพโสตญาณ คือ รูคลายใจเห็น เราก็จะรู
วาเขานั่งอยูที่ไหน อันนี้เปน ทิพจักขุญาณ รูปรางลักษณะอยางไร มีจริยาแสดงแบบไหนนี่เปนทิพ
จักขุญาณ ถารูวาเขาพูดแบบไหนเสียงเล็กเสียงใหม พูดยาวพูดสั้น พูดดังพูดเบา นี่เปน ทิพโสตญาณ
ไมใชวาพูดเดีย๋ วนีต้ องไดยินเดี๋ยวนี้ ไมจําเปน พูดเมื่อไรก็ตามถาเราตองการจะรูมันจะรูไดทันทีอนั นี้
ทิพโสตญาณ
คําวา ญาณ เขาแปลวารู แตมันใชไดทกุ ขณะทบทวนได ถาเปน ทิพโสต เขาตองพูดเวลานั้น
แลวไดยิน ถาหากวาหูเปนทิพย ทิพโสด ถา ทิพโสด เฉยๆ เขาพูดเวลานั้นจึงไดยิน ถาหากวา ทิพ
เนตร เขาตองปรากฏเวลานัน้ จึงเห็น ถา ทิพจักขุญาณ เมื่อไรก็ได เขาแสดงมาแลวหลายแสนกัปและ

หลายแสนชาติอยากจะทราบวา อาชาตินั้นเขาทําอะไรไวบาง เราตองการทบทวนจะรูก็รไู ดทนั ที
ดีกวากันนะ ยาวกวากันเยอะ
ขอทานที่มาใหมขอใหทราบวา คําวา ทิพจักขุญาณ นี่มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย ก็ตอง
เชื่ออยาเชื่อตา รูทางใจไมใชรูทางตา ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนทุกคนมาจากบาน เวลานี้ถาใครถาม
วาบานทําดวยไมหรือทําดวยตึกทรวดทรงเปนอยางไร สีสรรวรรณะเปนแบบไหน นีบ่ านมีคนมีเด็ก
เทาไร มีผูใหญเทาไร มีผูหญิงเทาไร มีผูชายเทาไร เราตอบไดหมด ที่ตอบไดนี่ไมใขตาเห็นมี
ความรูสึกทางใจ
ฉะนั้น ทิพจักขุญาณ ตองเชื่ออารมณแรกที่มีความรูสึก ทุกคนทราบไวดว ยวาบางครั้งเรา
ไมไดทําสมาธิ เราทํางานอยู ดูหนังสืออยู บางทีพยาบาลโกหกคนไขอยูดีไมดีหลบคนไขอีก อีตอน
ที่เรามีงานวุนๆ หรือตอนอานหนังสืออยู ตอนนัน้ เราไมเคยคิดถึงคําภาวนา ไมเคยคิดถึงอารมณใน
เรื่องของสมถวิปสสนาเลย แตมันเกิดความรูขึ้นมาเฉยๆ ที่ทานได ทิพจักขุญาณ อยางออน มี
ความรูสึกขึ้นมาเฉยๆ ที่ทานได ทิพจักขุญาณ อยางออน มีความรูสึกมาเฉยๆ ถาหากวาได ทิพจักขุ
ญาณ อยางกลางมีภาพปรากฏกับจิตแวบเขามาแคไมชัดนัก ที่ไดอยางแจมใสมีภาพเกิดขึ้นชัดทั้งๆ ที่
ไมคิดไวกอนใหเชื่อทันทีวาของอยางนั้นเปนความจริง เพราะวา ทิพจักขุญาณ มันจะเกิดทุกขณะที่
จิตเราเขาถึงอุปจารสมาธิ เพราะจิตที่เขาถึงอุปจารสมาธิมันไมตองไปจัดสมาธินั่งพับเพียบ ทํางาน
ทุกอยางที่จิตมันมุงงานนั้นโดยเฉพาะอยู อานหนังสือเขียนหนังสือ วางหนังสือปลอยอารมณ
สบายๆ ไมเอาไหนละ ปลอยใจใหเปนสุขอันนี้มันเกิดขึ้นไดทนั ทีจติ มันเขาถึงอุปจารสมาธิไดทุก
กิริยาบถที่เราทํา ถามันเกิดปุบขึ้นมาจับไวเลยนัน่ แน
ทานที่ฝก ทิพจักขุญาณ ใหม อันแกราตองเชื่อความรูสึกอีกประเดี๋ยวหนึ่งเมื่อสมาทานแลว
จะใหภาวนาไปเฉยๆ สัก 10 นาที ในขณะที่ภาวนานี่หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ
เวลาภาวนาอยาตั้งใหมันเครียด ไมตองการสมาธิมาก ตองการอารมณสบายๆ เบาๆ เพราะวาเราขึ้น
ดวยกลังของวิชชาสาม ถาขึ้นดวยกําลังของอภิญญา จริงตองใชฌาน 4 สงสัยวาเล็กตองตายอีก 10
ชาติ แตมันไมนานหรอกอีกปสองปเขาเขต เพราะกําลังนี่ตองเขาตามเขตเพราะความรูแบบนี้ฉันเคย
สนใจกับคนมาตั้งแตบวชพรรษาที่สองแตก็ไมมีใครเอาไดฉันก็สอนและมาทุกทีตลอดเวลา ก็เลย
สอนๆ หยุดๆ ก็ไมหยุดนะ ก็แนะนําเขาเรื่อยๆ แตมันไมได
ตอมาเมื่อ 21 นี่แหละปลายปวันที่ 13 พฤศจิกายน 21 อันนี้เพิ่งเริ่มทํากันไดใชไหม ก็ที่บอก
มาในตอนกอนก็ไมใชกําลังของ อภิญญา เสมอไป เปนกําลัง วิชชาสาม นี่เปนสวนใหญ เพราะเห็น
ใจคนวากําลังสูงนี่ไมไหว อายกําลังสวนยอนี่ก็ไมไหวเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราวาเกณฑของ
คนที่จะรับเขาไมถึง พอปลายป 21 เริ่มคนสองคนมันก็ไดเปนแถว แตลดกําลังลง ลงนี่พระพุทธเจา
ใหลดฉันก็ลดไมเปนหรอก ตองถามทานเหมือนกัน ทานบอกก็ตองถามทาน
และก็เมื่อเร็วๆ กอนจะมานี่ทา นบอกวาประมาณ ออ เห็นจะเปนที่รฐั โนนนะ ถามทาน ทาน
วาประมาณเดือนเมษายนขางหนาอาจจะฝกเต็มอัตราไดเปนสาธารณะ ถาไดฉันจะดีใจมาก เพราะ

เต็มอัตราไมตอ งมานั่งพูดกันแบบนี้เลยความเขาใจมันชัด ออกมาไดชัดเจนหมดไมตองอธิบายกัน
มาก เพราะไอตัวสงสัยมันหมด มันชัดจริงๆ ถาไปไหนเหมือนเล็กไปทั้งตัว ดีไมดีไปเคาะหนาบาน
เขามันไปชัดจริง ๆ เห็นเทวดาเห็นพรหม เห็นอยางนี้เห็นสวางกวานีอ้ ีก เห็นชัดมากแคทําไมทํา
ไมได ตองรอกําลังใจ กําลังใจเรื่องใหญ กําลังใจนีฉ่ ันเดาไมได แตทานบอกวาประมาณเดือน
เมษายนก็จะลองดู ถาทําไดสักคนสองคนก็ไดหมด ที่วาไดหมดเพราะอะไร เพราะกําลังใจถึง
ทั้งหมด เปนเวลา
เปนอันวาทุกคนนะที่มาใหม คําวา ทิพจักขุญาณ อยาลืมวา ถาครูใหปฏิบัติหายใจรูลม
หายใจเขาออก เวลาที่หยุดแนะนําหยุดสมาทานจะใหภาวนาเฉยๆ 10 นาทีไมเกิน เวลานั้นใชคาํ
ภาวนาหายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะไมตองเครียด อยาใหเครียดนะถาเครียดกอน
ถาไดยินสัญญาญดังกริ๊งขึ้นก็ใหทราบวาจะมีคนเขาไปแนะนํา ถามีคนเขาไปนั่งขางหนาก็ทราบเลย
วา คนนั้นเขาจะแนะนําก็ใหหยุดภาวนาเสียเลย หยุดเลยนะภาวนาไมตอ งภาวนาตอไปอีก และก็ลม
หายใจเขาออกไมตองสนใจ ปลอยอารมณตามสบาย ฟงคําแนะนําของผูแนะนําถาเขาเห็นวาจิตมี
อารมณดี แจมใสพอสมควรเริ่มมีความเปนทิพย เขาก็จะถามเขาถามถึงความรูสึก อยาลืมนะ เขาถาม
ความรูสึกถาเขาถามความรูสึกวา มีผูใดมาอยูขางหนาบาง เขาถามถึงพรหม ถึงเทวดา หรือพระอริยะ
ไมใชตัวเขา ถามีความรูสึกวามีนะ ใหตอบทีวามี อยายัง้ ตัว และตองเชื่อมั่นตนเองวาเวลานึ้ความรุ
สึกทุกอยางถูกตองไมผิด และมันเปนความจริงตามนัน้ ถามีความรูสึกวามีแตแนหรือไมแนอกี
ตอนนี้ นิวรณ เขาแทรกถมเลย กิเลสหยาบเขาแทรกอันทีมาดีเปหมด จะตองยับยั้งมันไมยอมให
แทรก เขาถามมาอยางไรมีความรูสึกอยางไรตอบทันทีตามความรูสึก
นี่สําหรับที่ทานไดอยางออน คนที่ไดอยางกลางมีความรูสึกพรอมกับเห็นภาพคนที่ไดอยาง
ชัดอยางดีอยางละเอียด มีความรูสึกพรอมเห็นภาพชัดเจนมากสําหรับผูที่ไดอยางออนมีความรูสึกไม
เห็นภาพ นี่กบ็ อกกับครูผูสอนเขาตามความเปนจริง วาเวลานี้ไมเห็นภาพ เขาจะแนะนําในการตัด
กิเลสอีกครั้งหนึ่ง ถาจิตใจนอมไปตามเขาจริงๆ ความรูสึกวามีแตไมเห็นภาพ ภาพนั้นจะปรากฏกับ
ใจ อยาลืมนะ อยาตามนะ ใชจากใจ ถาเขานําไป พระจุฬามณี สภาพจะแจมสนยิ่งขึน้ ถาสามารถมี
กําลังไปนิพพานได จะมีความแจมใสมากกวา มีความเยือกเย็นมากกวา และคําวา นิพพาน นีก่ ็โปรด
ทราบนะ นิพพานนาจะเห็นไดเฉพาะบุคคลที่มีจิตสะอาด อยางนอยตัง้ แตพระโสดาบันขึ้นไป ถา
อารมณต่ํากวาพระโสดาบัน ไมเห็นนิพพานแน และเวลานั้นเฉพาะเวลาที่เราทํา ถาทุกคนที่สามารถ
ไปนั่งในวิมานของตนเองไดที่นิพพาน ใหทราบวาเวลานั้นอารมณจติ ของทุกคนเทาพระอรหันต จิต
เวลานั้น สะอาดเทาพระอรหันต ถาสะอาดไมเทาพระอรหันตไมมีทางยางเขาไปเขตนิพพาน
หลังจากนีไ้ มกข็ อบรรดาทุกทานตั้งใจสอนตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน หันหนาไปทาง
พระพุทธรูป

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 38 ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 6
วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2526
คําวาฌานนี่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัย วาการไดฌานทําไมมีการรูเรื่อง มีการ
ไหวตัวกันมาก ฌานนี่เขามีใชกัน 2 อยาง การฝกฌานคือ การทรงตัวปกติอยางที่นั่งสมาธิไปชั่วโมง
2 ชั่วโมง อันนี้เขาเรียกฝก ใชผลงานไมไดและก็ฌานทีใ่ ชผลงานก็อยางคนที่ไดแลวเมื่อคน พอใช
กําลังเปนสมาธิ ก็จะสามารถเห็นผีได เห็นเทวดาได ติดตอกับผีเทวดาได ทองเที่ยวไปในภพคางๆ
ไดอันนีแ้ หละฌานที่เขาตองการกัน และคําวาฌานถามวาฌานอะไร ก็ตองตอบวาขณะใดที่จติ
เคลื่อนขึ้นไปตั้งแต พระจุฬามณี เปนตนไป อันเปนฌาน 4 แตวาฌาน 4 ประเภทใชงานการฝก
จริงๆ ตองการฌานถึงนี้ ไอประเภทแบบนั่งเปนตอหมอนะ แมครัวนัง่ เปนตอหมอ ขยับตัวไมไดอด
ตายกันทั้งบานใชไหม ใชไหม คุณ คุณอวน (ใชครับ) ตองถาม นึกชือ่ ไมออก ชื่ออะไรนะ (ชื่อ ชู
ชาติ ครับ) ชูชาติ นี่ที่มีจดหมายไป บอกบอย นึกไมออก นึกทั้งวันเหนื่อย ไมใชเหนื่อย เมื่อคืนนี้
นอนชั่วโมงกวา นอนอหลายชั่วโมง แตมนั หลับชั่วโมงกวาๆ เดีย๋ วๆ คือโปยกาย อยาคานนะ ระแวง
ตือโปยกาย เมือ่ คืนเขาบอกวาทําไปทําไปกลัวจะบรรลุมรรคผล เลยบอกใหลงนรกไป ลงโลกันตถึง
อยูนานๆ เอาไหม ถาไมเอาก็รีบทําใหบรรลุมรรคผล สําหรับผลของการปฏิบัติพระกรรมฐาน
อาตมาคิดวา คือความประสงคจริงๆ นะ ไมอยากใหญาติโยมทั้งหลายตกนรกตอไปอีก หรือใครจะ
สมัครตกนรกตอไปยกมือขึน้ อาว ยกซิ ยกสูงๆ หนอย ใครมีไหม เมือ่ กี้ตาฝากเห็นไมยอมแฮะ เอา
ไหมลูก หลวงพอจางหมื่นเหรียญเอง ตายแลวตกนรกมาเอารางวัลจากหลวงพอมันจะมาไดอยางไร
ของมันไอชนิดการที่จะปฏิบัติกันไมใหตกนรกถาฝกไดอยางนี้คลองตัว
คําวาคลองตัวนีก่ ็
หมายความวา คิดวาจะไปไหนโดยทีย่ ังไมไดภาวนาไปไดทันที อันนี้เปนการคลองตัวนะ คือ วาการ
คลองตัวทุกอยาง ก็ขอใหทกุ คนจงอยาคิดวาเวลานีเ้ ราดีแลว การทรงฌานโลกียหรือไดมโนมยิทธิก็
ดีไดอภิญญา 5 ก็ดี ยังไมชื่อวาดี เพราะวาอะไร เพราะวาทุกคนยังมีสิทธิ์ลงนรกไดตามปกติ ถาเผลอ
จิตเปนอกุศลเมื่อไร
ดูตัวอยางทาน พระเทวทัต ทาน พระเทวทัต ทานไดอภิญญา 5 เผลอไปเผลอมาทานลง
อเวจีตั้งแตยังไมตาย นีก่ ารที่จะทําตนไมใหลงนรกตอไปคือ ไมลงนรกดวย ไมเปนเปรตดวย ไมเปน
อสุรกายดวย ไมเปนสัตวเดรัจฉานดวย ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระ
โสดาบัน ความจริงคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี เปนของไมยาก ที่เราจะเรียก
กันวาชาวบานชั้นดีเทานัน้ เอง ไมใชหนักเครียดตามที่ญาติโยมกัน คือ ไมจําเปนตองนั่งสมาธิตลอด
วันตลอดคืน เพราะพระอริยะสองขั้นนี้ อยูในขั้นอนุสสติเทานั้น ตามรพะบาลีทานบอกวา พระ
โสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดีเปนผูมีสมาธิเล็กนอย มีปญ
 ญาเล็กนอย แตมีศีล 5 บริสุทธิ์เฉพาะ
ฆราวาสนะถาเณรก็ศีล 10 บริสุทธิ์ ถาพระตองศีล 227 บริสุทธิ์ ในเมื่อกลาวถึงองคของพระโสดายัน
คําวาองคนี่ หมายถึงคนที่เปนพระโสดาบันจริงๆ ทานมีอารมณตามนี้

1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้มนั ตองตาย ถาตายแลวคติทไี่ มมี 2 อยางคือสุคติ กับ ทุคติ ทุคติก็
ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน สุคติก็ไดแกเทวดาหรือพรหม หรือพระนิพพาน อยางนัน้
ทานจะไมยอมลงอบายภูมิตอไปอยางเลวทีส่ ุดใหมันหมดอยูแคมนุษยกบั เทวดาหรือพรหม และก็
ตองหมุนอยูใ นขอบเขตของเวลาที่ไมนานนัก นี่สิ้นอาตมาก็ยังไมดี ประสาทสิ้นยังไมดีนะ ตั้งแต
ปวยมายังไมหาย
ฉะนั้นพระโสดาบันจริงๆ คําวาองคหมายถึงอารมณทที่ านทรงตัว ในเมื่อทานมีความรูสึก
วา ชีวิตนี้มันจะตองตาย และก็ตัดสินใจวาไมยอมลงอบายภูมิ
2.
ตอไปก็ยึดพระไตรสรณคมนเปนทีพ่ ึ่งคือมีความเคารพในพระพุทธเจาในพระธรรม
พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ กอนทีจ่ ะเคารพใชปญญาพิจารณากอนวา พระพุทธเจาก็ดี พระธรรม
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พระอริยสงฆก็ดี มีความดีพอที่เราจะเคารพนับ
ถือไหม เมื่อใชปญญาเห็นวาพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ควรเคารพนับถือ ก็เคารพนับถือ
ดวยความจริงใจ
หลังจากนัน้ ทานก็ยกเอาศีล 5 ประการเปนกําแพงกั้นอบายภูมิ คือ รักษาศีล 5 เปนปกติ ถามี
ความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีล 5 เปนปกติ ทานยังไมเรียกกันวาเปนพระ
โสดาบันนะ ทานเรียกวาเปนผูเขาถึงไตรสรณคมน
อันนี้ถาจะถึงพระโสดาบันจริงๆ จะตองมีอารมณตามนี้ อารมณของพระโสดาบันมีความ
ตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน การทําความดีทุกอยาง การกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา การมีจติ
หวังดีตอสามีและภรรยา หวังดีตอลูกเปนการสงเคราะหคน สงเคราะหสัตว สงเคราะหพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาการทําบุญ การใหทาน การฟงเทศน การเจริญวิปส สนา จะมีอารมณอยางเดียว
เหมือนกัน คือ ตองการพระนิพพาน ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน
ทีนี้ขอพูดสั้นๆ จะไดจํางายกวา พระโสดาบันจริงๆ มีอารมณตามนี้คือ
1.
มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย นี่ตายพระบาลี เรียกวา สักกายทิฏฐิ ความจริงการ
ตัดกิเลสถึงพระอรหันตนี่ ตัดตัวเดียวที่ สักกายทิฏฐิ ถา สักกายทิฏฐิ เราตัดไดเบาๆ มีความรูสึกวา
ชีวิตนี้มันจะตองตาย อันนี้เปนอารมณของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี
ถาเห็นวารางกายของเรามันไมดี มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มีความไมเที่ยงเปน
ทุกข และอนัตตาไปในที่สุด อันนี้เปนอารมณของพระอนาคามี
ถาเห็นวารางกายของเรานี้มนั ไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีใน
เรา ความยึดถือในรางกายไมมี อันนี้เปนอารมณของพระอรหันต
ความจริงเขาตัดตัวเดียวตามที่พระสารีบุตรแนะนําพระสงฆ แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง
แตวาเพื่อความเขาใจงายๆ เพราะพูดแบบนี้มันยากเอางายๆ จริงๆ ก็คือ 1. เรามีความรูสึกวา ชีวิตมี
มันตองตาย เรามั่นหมายวาถาตายเมื่อไร ขึน้ ชื่อวาอบายภูมิ 4 ไมขอไปอีก เราจะไปตรงนิพพาน ถา

ขืนเกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็หลนตอมลงมาอีก ดีไมดี เผลอไปเผลอมา ไปทุบหัวปลาเขา ตัวไห
นรกใชไหม
2. ตอไปก็ตั้งใจเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ แลวก็
3.
มีศีล 5 บริสุทธิ์ ศีล 5 มีความสําคัญมาก หลังจากนัน้ ตัง้ ปรารถนาถาทําความดีมุง
จิตมุงเฉพาะพระนิพพานอยางเดียว ถามีอารมณดวยความจริงใจอยางนี้ ทานเรียกวา โสดาปตติผล
สําหรับพระสกิทาคามี ความจริงไมตองพูดกันเอาแคนี้กพ็ อ
ถาอารมณของทุกคนทรงความเปนพระโสดาบันได
ทุกคนก็จะมีความสุขขึ้นชื่อวา
บาปกรรมทั้งหมดที่ทํามาแลว ไมมีโอกาสนําไปอบายภูมิ และก็ถาหากวาทุกทานทีม่ ีความประสงค
พระนิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานทีป่ ฏิบัติมโนมยิทธิไดอันนี้มีกาํ ไรมาก ทัง้ นี้เพราะอะไร
เพราะวาทุกคนไปเที่ยวสวรรคได ไปเทีย่ วพรหมโลกได ไปเทีย่ วพระนิพพานได ในเมื่อไปเทีย่ ว
นิพพานได เราก็ควรจะไปทุกวันใหจิตรักพระนิพพานเปนปกติ เชามืดขึ้นไปอยูใ หมีความสุขใจกวา
จะถึงเวลาทํางาน ถึงเวลาก็ลง อยางนี้จิตจะผูกดันพระนิพพานอยางยิ่ง
ถาตายเมื่อไหร แมแตจะเปนพระโสดาบัน ขณะทีใ่ กลจะดับจิต อยางนอยที่สุด ถึงอายุขัยวัน
พรุงนี้จะหมดอายุขัย วันนี้เราจะเกิดความเบื่อหนายในรางกายยิ่งขึ้น จะมีความปรารถนาในรางกาย
ของตนเอง เห็นวารางกายเราไมดี รางกายคนอื่นไมมีความหมาย สําหรับวัตถุธาตุตางๆ ในโลกไมมี
ความหมายสําหรับเราจิตใจมุงอยางเดียวคือ นิพพาน แตวาจะไปนิพพานไดจริงๆ ถาปวยหนัก และ
มีอารมณเปนกุศล ถาอารมณตามที่กลาวมาแลวเมื่อคืนนี้ทรงตัวจริงๆ คิดวาชีวิตนีม้ ันตองตาย เชื่อ
แน เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆแน มีศีล 5 บริสุทธิ์แน จิตมุงพระนิพพานแน
ถาอาการปวยครั้งใดมันจะตายจริงๆ อารมณมันจะไมเหงา ภายในระยะ 7 วันที่จะตาย เรา
จะเห็นทั้งเทวดา ทั้งพรหม ทั้งพระอริยเจา เต็มจักรวาลไปหมดจิตใจของเราจะสามารถคุยกับเทวดา
ได คุยกับพรหมได จะคุยกับพระอริยเจาที่นิพพานไปแลวได ถามีมาครบอยางนั้น อารมณใจก็จะ
เปนสุข ใจก็จะไมหว งทุกขเวทนา มีความเพลิดเพลินกับชาวสวรรค ชาวพรหม พระอริยะที่นิพพาน
แลว
ถาหากวาบุญบารมีของทานจะไปแคสวรรค ชาวสวรรคเขาจะชวน เขาจะประกาศตัววาเขา
อยูชั้นไหน ไปอยูกับเขาเถอะ มีความสุข มีความสบาย แตละชั้นจะชวนทั้งหมด ถาเราตัดสินใจไป
ชั้นไหนจิตออกจากรางไปชัน้ นั้น
ถาบุญบารมีเราจะเปนพรหม กําลังจิตเปนฌาน พวกพรหมจะชวนพวกสวรรคจะมีแตการ
ยิ้มแยมแจมใส ความชื่นใจ เขาจะไมชวนเพราะบารมีเกินเขา เขาก็จะชวนไปพรหม เราพอใจพรหม
ชั้นไหน ตัดสินใจตามจิตออกจากรางไปชัน้ นั้น
ถาหากวาเรามีบารมีจะถึงนิพพาน เทวดาก็ดี พรหมก็ดี เขาไมชวน เขาจะใหความรื่นเริง
บันเทิงใจ ยิ้มแยมแจมใสคุยดวยแตเขาไมชวน ตอนนี้เปนเรื่องของพระอริยเจา เพราะเราเองก็จะเห็น
พระพุทธเจาแจมในใน เปนกรณีพิเศษใหญมาก มีความสวยสดงดงามมาก ชาวนิพพานสวยกวาชาว

สวรรคมาก เราเคยไปกันมาแลว หรือมเคยไปก็เหมือนกัน สามารถจะเห็นได แลวก็ตอนนั้นก็เปน
เรื่องของพระอริยเจาเขาเตือนใจจะแนะนํา อารมณที่งายที่สุด และก็บรรลุเร็วที่สุด คําวาบรรลุเร็วนี้
หมายความวา จะตองตัดสินใจไดในระยะของกาลเวลาไมเกิน 10 นาทีถาเปนอยางนี้การตายคราว
นั้นไมมีโอกาสไดตายใหม เสียดายไหม คือโปยกาย ไปนิพพานเสียดายไหม เมื่อคืนละเสียดายกลัว
จะไดไป อยาลืมนะคืนนีจ้ ะฝาก พระยายม ให วาถา ตือโปยกาย ตายไป เกินไวโลกันตกอนอยู
นานๆ เอาไหมเปลี่ยนใจไมไดหรอก ถาจะเปลี่ยนใจตองโอนรถคันนี้ไวนกี่ อน และก็รับวาเราจะจาย
คาน้ํามงน้ํามันเสร็จ คาคนงานเสร็จ (ตอนนี้รับวาจะสรางหองน้ํา) อันนี้ไมเกี่ยวนีพ่ ูดกับฉันคนละ
เรื่องอยาไฉไมไดนะ มันคนละเรื่อง
ฉะนั้นก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาคอก็ไมดี ลิ้นก็ยังไมดกี อนจะมานี่ปว ยมาก
และก็ไมทนั จะหายมันถึงเวลาเดินทาง คําวา ถาเวลาเดินทางเมื่อไหรตอ งมาถามาไหว ถาไมไหวมัน
ก็ตองเลิกมา ก็ทางโนนเขาก็หวงกันจัด หมอก็เตรียมตัวกันหลายคน ก็เลยบอกวาไมตอ งมา ฉันถือวา
หมดที่นี่มี ถาในเครื่องบินมันจะเปนอะไรขึ้นมาเราก็ชว ยเหลือกันไมไดจริงจังใชไหม ถาตายบน
เครื่องบินจะบุญมาก ไปบนอากาศเหาะตายใชไหม พระยายม ตามไมทัน มัวไปงุมงามๆ อยูที่วดั นะ
ไมไดมาที่นเี่ ปดเลย ไปเสียเลยสบายมาก
ก็รวมความวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงอยาคิดวา อารมณของพระโสดาบันยาก
เกินไป ที่พระพุทธเจาตรัสไววา สําหรับพระโสดาบันหนักจริงๆ คือ ศีล 5 ถาบุคคลใดสามารถทรง
ศีล 5 ไดบริสุทธิ์ และก็ถาจิตของเรา มันไมตองลงทุนเราใชเหตุงายๆ ก็พอวา การทีจ่ ะเกิดเปนคนอีก
แตละชาติมันสุขเทาไหร ทุกขเทาไหร ทุกคนรูอยูแลว ถาไมเห็นกันตอไป ใครไมเห็นทุกข ใครเห็น
ทุกขก็ไปนิพพาน ใชไหม หมอ หมอ เห็นทุกขหรือยัง หมอนะดีแตรักษาคนอื่นนะ ตัวเปนไขเอง
ตองไปหาหมอใหมใชไหม หมอนะมันก็เปนทุกขเหมือนกัน ใชไหมหมอไมใชเปนหมอไมทุกข
หมอก็ปวยเปนในเมื่อเราพิจารณาดวยปญญาของตัวเองอาตมาไมชวนที่พระพุทธเจาบอกวา อักขา
ตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก บอกแลวเธอจะปฏิบัติตามหรือไมเปนเรื่องของเธอ และไอ
การจะชวนกันบังคับกัน ไมมสี ําหรับอาตมา บอกใหฟง ฟงหรือไมฟงก็ตามใจ ฟงแลวจะเชื่อหรือไม
เชื่อก็ตามใจ เชื่อแลวจะปฏิบัติหรือตาม บอกใหฟง ฟงหรือไมฟงก็ตามใจ ฟงแลวจะเชื่อหรือไมเชื่อ
ก็ตามใจกันไมได มันบังคับกันไมได อยาง คือโปยกาย เวลาก็นั่งฟงดีๆ ออกไปก็ไปอีกคน ดีไมดดี า
ใครโชงเขงๆ ไออวน ๆ นี่เสียงดวยนะ ดามั่งเปลา ตองตอบวาเวลานีไ้ มเคยดาใครเลย ไมตองตอบ
อยางนั้น นี่ลูกศิษยเทานะ ตือโปยกาย ยังขาด เหงเจีย อีกคน
ก็รวมความวา ทุกคนตองตัดสินใจเอาเองวา การเกิดเปนมนุษยนี้มันสุขหรือมันทุกข ถาเกิด
เปนเทวดาหรือพรหมมันดีไหม มันสุขจริง อันนั้นมันสุขจริงและคนที่ผานการแนะนํามาเมื่อคืนนี้
แลว ฉันเขาใจวาทุกคนนี้มาดวยความตั้งใจมาดวยความจริงใจนี้ เคยเปนเทวดา พรหม แลวนับชาติ
ไมถวน ไมใชเปนมาชาติสองชาติ ถาเปนมาแคชาติสองชาติ มานั่งอยูแ บบนี้ไมไดหรอก ไมมีทาง
เวลาที่จะนั่งแบบนี้เปนชัว่ โมง มันไมมีทางหรอก เพราะวาคนทีจ่ ะนัง่ แบบนี้ไดตองมีบารมี อยาง

นอยอุปบารมี อยางสูงก็คือ ปรมัตถบารมี ถาพวกอุปบารมี เขาจะบอกวา ถาพูดถึงพระนิพพาน เขา
จะบอกวาไปไมไหว ขอไปแคเทวดาหรือพรหมฌานโลกียทําไดคลองทุกอยาง แตเวนพระนิพพาน
ไมตองการ นะ ไมใชเขาโงกําลังใจยังไมถึง
ถาพวกที่มีบารมี เปนปรมัตบารมีจริง ทีแรกยังไมเขาใจก็คิดวายังไมไหวพอเขาใจแลว ไป
นิพพานดีกวา ใจรักพระนิพพาน ไมตองการอยางอื่น อยางนี้เปนพวกปรมัตถบารมี และก็คนทีม่ ี
บารมีจริง อุปบารมีก็ดี ปรมัตถบารมีก็ดี จึงจะพอใจในการเจริญสมถภาวนา และการที่จะบําเพ็ญตน
ตั้งแตบารมีตน มาถึงอุปบารมี ปรมัตถบารมี มันตองผานสวรรค ผานพรหมโลกมานับชาติไมถวน
เรียกวาเปนอสงไขยกัป กัปนี้ก็เกิดหลายครั้งตายหลายครั้ง เปนเทวดาหรือพรหมก็หลายวาระ และ
เปนอันวาทุกคนถารูตัว ก็รูตัวกันหลายคน ที่นั่งวาเคยเปนเทวดาหรือพรหมกันมาแลวนับชาติไม
ถวน ไอนับชาติไมถวนนะ ไมไดนับ นับไมไหว ขี้เกียจนับ มันถึงสิบชาติ ยี่สิบชาติ ก็เลิกกันหมด
เรื่องหมดราว และก็เมื่อเปนทีไรก็ลงไปปอมกันทุกทีใชไหม มันก็มาหาความทุกขอีก ความสุขจริงๆ
คือพระนิพพาน นิพพานสุญสงสัย เขียนนะทําไมทานเขียนอยางนั้น ก็ไมทราบในพระไตรปฏกไมมี
สูญ ในพระไตรปฏกไมมีตรงไหนทีแ่ จงชัดไวเลยวา นิพพานสูญ
ก็เปนอันวา ถาทุกคนตัดสินใจไดตามนีจ้ ริงๆ เห็นทุกขจริงๆ เมื่อเราเห็นทุกขไดจริงๆ
ในขณะนี้ พยายามเห็นทุกข พยายามเปลือ้ งทุกข ไดการเปลื้องทุกขเห็นทุกขไหม จําเปนตองแยก
สามีภรรยาคนที่ยังไมแตงงาน ถึงงาระที่จะแตงงานก็แตงงานไดนะ แตงงานนี้หามกันไมได ถาพบ
บุพเพสันนิวาสไมมีทางหลีกพน หลีกเทาไรก็ไมพน ถาเปนการเกื้อกูลในปจจุบันสามารถจะหลีก
พนไดไอบพุ เพสันนิวาสนี้ หมายถึง คูครองเต็มในชาติกอนมาเกิด มาเจอะหนากันมันไมหลีกกัน
ตามชกกันเลยใชไหม
ไง คุณชูชาติ ถูกรุรานหนักไหม ก็รวมคามวาขอใหทุกคนตัดสินใจตามนี้ตามความ
พอใจนะ อยาลืมวาทุกคนรักษาอารมณของพระโสดาบัน เราจะเปนไดหรือไมไดกช็ างมันเถอะ พระ
โสดาบันทานมีอะไร เราพยายามมีดว ยคอยๆ มีความรูสึกวาจะตองตายเปนของไมแปลก รูแลวทุก
คน การเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ นั้นก็เปนของไมยาก มันหนักจริงๆ ที่
ศีล 5
ศีล 5 นี้ ถาเราคิดวาเรายังดีไมพอ เราจะรักษาใหครบไมได ก็ตั้งใจ ความดีนั้นคือ รักษาศีล
ตั้งแต 6 โมงเชา ถึง 9 โมงเชา คําวารักษาศีลนี้ไมใชไปหยุดนั่งไมทําอะไรเลยนะ เขาจะตีตาย ทํางาน
ทุกอยางทุกประเภททีเ่ รามีอยู เวนบาป คือการทําลายศีล ถาทรงอารมณไดวันละสามชั่วโมง ไมใช
นั่งหลับตา ไมใชนะ รูจ ักศีล 5 มีอะไรบาง และก็พยายามรักษาไมใหพลาด ถาอยางนี้เขาถือวาเปน
ทรงสมาธิในสีลานุสสติกรรมฐาน วันละสามชั่วโมง ไมตองไปนั่งหลับตานะ และก็ถาทําอยางนี้
จริงๆ อยางชา 3 เดือน ทุกทานที่ตั้งใจจริงจะทรงศีล 5 ไดครบทั้งวันแตสวนใหญที่เคยแนะนํา
มาแลวไมมใี ครเขาถึง 3 เดือน เพียงเดือนครึ่งบาง 2 เดือนบาง ศีล 5 ครบถวน

ถาศีล 5 ครับถวน มีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ จิตตองการ
พระนิพพานจริง เมื่ออารมณทรงตัว แนนอนทานเรียกวาพระโสดาปตติผล เพียงแคเทานี้ อบายภูมิ
ทั้งหมด ไมมโี อกาสลงโทษเราเลยบาปทุกประเภทเราหลีกไปไดเลย ไมใชลบลาง บาปตามไมทัน
กําลังไมพอ และก็ทุกคนถารูจักพระนิพพานเปนปกติ ถาเปนพระโสดาบันแลว จะตายเมื่อหมดอายุ
ขัยเมื่อไหร มันก็เกลียดรางกาย เกลียดโลกนี้ เกลียดเทวโลก เกลียดพรหมโลกวาสิ่งที่แพรวพราว
ขางหนาคือ พรหม เทวดา และพระอริยเจา มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดูความสวยสดงดงามของ
เทวดาสูพรหมไมได ถาตองใหเลือกระหวางเทวดากับพรหม เราก็จะเลือกพรหม นี่ไปดูพรหม
เทียบเทากับพระอริยเจาทีน่ พิ พานไปแลวก็สูทานไมได ตางกันลิบ เราก็เกิดรักพระอริยเจา อยาดัน
ไปรักไปแตงงานกับทานนะ ซวย อยากแตงงานละซวย เมื่อเรารักพระอริยเจา เราไปไหนไมได ตอง
ไปนิพพาน นิพพานเปนของไมอยาก ถาฉลาดวาใน ธรรมบท มีเยอะ ตัวอยางคนทําไดไมมีอะไร
มาก พอจะตายใจเกลียดรางกายหนอยเดี๋ยวไมนิพพานเลย อารมณนิพพานคือ ไมตองการรางกาย
เทานั้น
ก็รวมความวา ถาทุกคนตัดสินใจไดตามนั้น รักษาอารมณไวใหไดทุกอยางศีล 5 มี
ความสําคัญ เอาละ วันละ 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงไมถึงเดือนหรอก มันเลือ้ ยเขาไปถึง 10 ชั่วโมง มันไป
ของมันเอง แลวก็ไมเกิน 3 เดือน มันจะครบถวน 24 ชั่วโมง ไมเคลื่อนไหวไปไหนเลย อันนี้ทรงตัว
แนนอน แลวอยาลืมวาพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี รักษาเพราะศีล 5 เขายังรองรําทําเพลงอยู
นะ ยังมีสามีภรรยายังมีลูก ไมตองแยกกัน ถาไปเห็นใครเขาเจริญกรรมฐาน เขารองรําทําเพลงอยา
ไปนินทาเขา เราจะเลวมากเกินไป ถาไปติเขาเมื่อไหร เราเลวเมื่อนั้น คิดถึงเขาเมื่อไรเราเลวเมื่อนั้น
ปากติเขาเมื่อไหร ปากเลวเมือ่ นั้น เสร็จ ตือโปยกาย เสร็จฮึนะ ไมดีใครเลยนั่งจอง
ถาหากวาจิตของทานผูนั้นทําละเอียดจนกระทั่งมีความรังเกียจรางกาย แตยังไมถึงที่สดุ เบื่อ
เห็นรางกายตนก็สกปรก รางกายคนอื่นก็สกปรก เหมือนกันสุนัขเนาที่เราคบไว และกําลังใจเริ่มคิด
มันก็เบื่อๆ อยากๆ ไมเบื่อจริงหรอก มันเบือ่ เปนบางเวลา บางเวลามันก็ไมเบื่อ และตอมาอารมณใจ
คิดวาศีล 5 เล็กเกินไปสําหรับเรา เราตองการศีล 8 หลังจากนั้นก็รักษาศีล 8 ครบถวน วันไหนละเมิด
ศีล 8 เพราะความจําเปน เสียดายเวลา อยางนี้ทานบอกวา เปนอารมณของอนาคามีมรรค ก็รวมความ
วา เริ่มกาวถึงพระอนาคามีมรรค แตยังไมถึงผลผลไมจําเปนเพราะการบรรลุมรรคผลนี่ไมได
เรียงลําดับ ไมใชเปนพระโสดาบันและเปนพระสกิทาคามี และเปนอนาคามี เปนพระอรหันต ไมใช
อยางนั้น
โดยสวนใหญถาเปนพระโสดาบัน นะเขาดีพรืดเดียวไปพระอรหันตเลย เขาขามขั้น เขาไม
เรียงลําดับกัน และการเรียบลําดับไมมีในแบบฉบับ แตชื่อตามขั้นมีคนบรรลุตามขั้นไมมี บางทาน
มาพรวดพราดเปนพระอรหันตบาง บางทานมาพรวดพราดเปนพระอนาคามีเลยบาง ที่ติดอยูที่พระ
โสดาบันนานๆ อยาง พระอานนท และ นาววิสาขา นี่เปนตน และจุดสุดทาย ทานไมไดเปนพระ
สกิทาคามี พระอนาคามี ทานเปนอรหันตเลย ตามใน วิสุทธิมรรค ที่ พระพุทธโฆษาจารย ทาน

รจนาไวทานบอกวาบุคคลใด
เปนพระโสดาบันในที่นั่งใดใหทาํ ใจถึงพระอรหันตในที่นั่งนัน้
หมายความวา จะนั่งสมาธิแบบสบาย กําลังใจเขาถึงพระโสดาบัน มีความมั่นคงจริง ทานบอกให
ครบรัดกําลังใจ เขาถึงอรหันตเดีย๋ วนั้นเลย การเขาถึงอรหันตเฉพาะการทรงพระโสดาบันไดนะ เขา
ไมเรียงลําดับเขาจําอวิชชา เขาไปตัดตัวอวิชชาเฉพาะเฉย
อวิชชา ที่ทานแบงศัพทออกเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ กับ ราคะ อารมณของเรามีความรูสึก
จริงวา ขึ้นชื่อวารักในความเปนมนุษย เปนเทวดา กับพรหมไมมีสําหรับเรา เห็นวาเปนแดนไมพน
ความทุกข ราคะเห็นวามนุษย เทวดา พรหมดีไมมีสําหรับเราในเวลานี้ เราตองการจุดเดียวคือ พระ
นิพพานอารมณใจเหยียดหยามความเปนมนุษย เปนเทวดา หรือพรหมหมด เห็นวาเปนทุกข เมือ่
เวลาที่มันปวยไขไมสบาย ใจเหยียดหยาม ความเปนเทวดาหรือพรหม หรือมนุษย อยางนี้จิตมุงพระ
นิพพาน มันจะเกาะแนน พอตายเมื่อไหรมันไปนิพพานเมื่อนั้น อารมณนั้นอารมณพระอรหันตเขา
นะ อารมณที่เห็นวา ความเปนมนุษยไมดี ความเปนเทวดาหรือพรหมก็ดี แตดีไมจริงไมตองการ ไม
ตองการดวยความจริงใจ จิตใจตองการอยางเดียวคือ นิพพาน ถายังมีชีวิตทรงตัวอยูรางกายยังดีอยู
โลภะ ความโลภโกงเขาไมมี ขโมยเขาไมมี หากินดวยสัมมาอาชีวะ หรือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม
โกงใคร แลวก็อํานาจของความโกรธ ความพยาบาทตัดไปจากใจ เห็นวาความโกรธความพยาบาท
เปนภัยรายสําหรับเรา เราเปนมิตรกับคนดีกวาจิตใจชุมชื่นและก็ไมตดิ ในรางกายของเรา ไมติดใน
รางกายเกียจความโลภเกินไป รังเกียจความโกรธเห็นวารางกายไมดี อันนี้แหละเปนอารมณที่ทรง
ตัว เพื่อความเปนพระอรหันตถาฆราวาสจะตาย เมื่อไหร ความเปนอรหัตผลจะปรากฏแกตนทันที
อันนี้เปนกันเยอะ เวลานีก้ ็ขา วเขาบอกกันเรื่อยๆ วาตายแลวกระดูกเปนพระธาตุนี่ฆราวาสเรา นี่
ฆราวาสหลายคนนี้ชักสงสัย ฉันไมไดวาเขาเปนอรหันตนะ ถาเขาบอกวาเปนอรหันตฉันก็ปฏิเสธ
ไมไดเหมือนกัน เพราะฉันไมใชพระพุทธเจาใชไหม
ก็รวมความวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํากันในวันนี้ และทํากันตอไปแลวก็จงอยาลิ
กอยาทิ้งสิ่งที่เราจะทรงตัวไดจริงๆ ก็คือ
1. คิดวาชีวติ นี้มนั ตองตาย
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ ดวยความจริงใจและก็
3. ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์
4. จิตมุงเฉพาะพระนิพพาน
เอาเทานี้นะ จะเปนพระโสดาบันหรือไม ไมสําคัญ อยาไปคํานึง เพราะวาไมมีพระพุทธเจา
มายืนยันกับเรา เราก็ไมรับรองตัวเองกันได ถาพบพระพุทธเจาพระพุทธเจาทรงยืนยันเมื่อไหร เมื่อ
นั้นแหละเชื่อตัวเองได แตอยาไปยุงกับใครเขาใครเขาพูดอยางไรก็ยักเยื้องไปสงเดชก็แลวกัน
ตอนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญพระกรรมฐาน สําหรับทานที่ไดแลว ทานที่ไดแลวทรง
อารมณตามเมือ่ กี้นี้ใหดี ตัดสินใจตั้งแตเวลานี้ คิดวาการเปนมนุษยมนั ไมดี มันเปนทุกขหรือทานที่
ปฏิบัติใหม ก็คิดตามไปดวย ใหเหมือนกัน จิตใจจะไดผองใส การเปนเทวดาหรือพรหมไมดี สุข

ชั่วคราวเราไมตองการ จุดเดียวคือพระนิพพาน เขาใหตั้งสมาธิประมาณ 10 นาที จิตก็รวบรวม
กําลังใจ ตัดสินใจแนนอนดวยความรวดเร็ว คิดหาความจริงใหพบวา เราเกิดเปนทุกขขนาดไหนกวา
ถึงตายกัน และก็ตั้งใจจับพระรูป พระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนแจมใส
ตามกําลัง เวลาที่ครูเขาจะเขาไปแนะนํา ทําอยางนี้ทุกคนจะมีความคลองมาก สําหรับญาติโยมพุทธ
บริษัทที่ฝกใหม ใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ญาติโยมเกาก็ นะมะ พะธะ เหมือนกันนะ ตัวนี้ทาํ
ใหจิตสวาง มีความจําเปนใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออก
นึกวา พะธะ ประเดี๋ยวหยุดพูดใหสมาทานแลวจะใหภาวนาสัก 10 นาทีและก็เวลาที่ไดสัญญาณดัง
กริ๊งขึ้น อยาลืมตา ไมใชเวลาเลิก เปนเวลาที่จะมีคนเขาไปแนะนํา พอคนเขาไปแนะนําก็หยุดภาวนา
เสีย และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา ถาผูแนะนําเขาเห็นวาจิตสะอาด
พอสมควรเขาจะถามวา เวลานี้มีผูใดไปอยูข างหนาบาง ถาเขาถาม ความรูสึกวามี แตไมเห็นภาพ ให
ตอบทันทีวามีตามความรูสึก ถาเขาถามถึงเพศหญิงหรือเพศชาย ก็ ตอบตามความรูสึก ถาถามสีสรร
วรรณะ เปนอยางไรก็ตอบตามความรูสึก และตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั สมาทานพระ
กรรมฐาน

สนทนาหลังกรรมฐาน ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2526
ที่จริงฉันมานี้ ฉันตองการใหทุกคนปฏิบัติอยูขอเดียว ที่ตองมา ที่มาอเมริกาคราวนี้ คือวา
1. คิดไววา ทุกคนมีชีวิตนี้ ชีวิตนี้มันตองตาย และก็
2. ใหทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆดวยความจริงใจ ดวย
ปญญา อยาเคารพดวยการไรปญญา ใครครวญพิจารณาเสียกอนวา พระพุทธเจาดีอยางไร พระธรรม
ดีแบบไหน พระอริยสงฆดีแบบไหนพระนี้ตองเลือกเคารพนะ ถาไมใชพระอริยะนี้ตองดูกอนวา
ทานมีความสมบูรณในศีลไหม จริยาวัตรดีไหม ถาไมสมบูรณในศีล จริยาวัตรไมดีก็ไมควรเคารพ
เพราะถาไปสนับสนุนคนพาลเราก็จะเปนพาลไปดวย ในเมื่อเขาไปนรกเราก็จะไปดวยตองปฏิบัติ
นอยางพระอริยเจา ใน เมืองโกสัมพี เวลานั้นพระทะเลาะกันพระพุทธเจาหามไมฟง พระพุทธเจา
ทรงหลีกไป ชาวบานเห็นวาพระพวกนี้เลวเลยไมใสขาวใหกนิ ไมใสบาตรใหกนิ ตองทําอยางนัน้
นะ อยาสักแตวาเห็นแตผาเหลือง ชั่วชางซิ ดีชางสงฆ อันนี้ไมควร เพราะการที่ใหผลทําแบบนัน้
ทางที่เราจะเปนคนดี เรากลับเปนคนเลวลงไปดวย การคบคนพาลเราก็เปนคนพาลไปดวยอยางใน
มงคลสูตร ทานบอกวา การคบคนพาลถาเราไมพาล มันก็มีสภาพเหมือนใบตองหอสุนัขเนา ไอ
ความจริงความเนาไมซึมเขาไปในใบตอง เพราะมันเนื้อละเอียด แตกลิ่นมันติดมือใชไหม มหาจิต
จําใหดีนะ ตอไป มหาจิต จะวนเวียนอยูแถวนี้ เปนสัมภเวสี (หัวเราะ) ไอสัมภเวสีมนั ไปไหนไมรอด
หาขาวกินเรื่อย
ในเมื่อเรามีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจริงใจ ถา
สมมติสงฆก็ดูจริยวัตร ไมใชวา ไมใชพระอริยะเราจะไมเคารพแคพระที่เปนสาธุชน เราก็เคารพได
นั้นดีในศีล พระที่เปนกัลยาณชน เราก็เคารพไดนั้นดีในฌาน ทั้งศีลและฌาน ถาเปนพระอริยะ ความ
บริสุทธิ์ก็มีมากขึ้นมา
3. หลังจากนัน้ ขอใหทุกคนทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ เราเกิดมาเปนคนนี้อยากลับลงไปในนรก
อีกเลย ไปไหม (ไมไป) รักษาศีลครบถวน 5 ขอไหม ขาดขอใดขอหนึ่งขอนั้นมันดึงลงนรกใชไหม
ศีล 5 มีความจําเปนสําหรับทุกคน นี่คุยกันนานก็ไมเกิดประโยชน แคนี่ แตปฏิบัติใหครบนะ ศีล 5
ทุกขอมีความจําเปนสําหรับคนทุกคน ศีลก็แปลวา ปกติ
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท 5 ประการขึ้นมา ก็บญ
ั ญัติตามความปรารถนาของทุก
คน คนก็ดี สัตวก็ดี มีความประสงคอยางหนึ่งคือวา ชีวิตของเรารางกายของเรา ไมตอ งการใหใครมา
ประทุษราย ไมตองการใหใครมาฆา คนทุกคนมีความปรารถนาอยางนั้นเหมือนกันหมด และสัตว
ทุกตัวก็มีความปรารถนาเชนนั้นเหมือนกัน ถาเรามีจิตเมตตา ความรัก กรุณาความสงสารเพื่อน
มนุษยดวยกัน เหมือนแกวน้าํ แกวปกติมสี ภาพใส ถามันมัวหมองไปหนอยก็ถือวาเปนแกวผิดปกติ
ถามันราวก็เปนแกวผิดปกติมากไปหนอย ถาแตกใชไมไดเลยก็เหมือนกันคนเราเหมือนกัน

ศีล 5 เปนที่ปรารถนาของคนและสัตว เราตองการใหคนอื่นมีศีล 5 สําหรับเราและก็ตอง
เปนคนศีล 5 สําหรับคนอื่น ไมใชเราตองการเขาเมตตาเรา เราดีเขาเราทํารายเขาอยางนีผ้ ิดปกติ
ประการที่ 2 ทรัพยสินทั้งหมดที่ทุกคนไดมา ตองการเอามาบํารุงความสุขของตัวเอง ไม
ตองการใหใครมาลักมาแยง มาขโมยเรา ก็จงอยาละเมิด ถาเราละเมิด เราเปนคนผิดปกติ ไปนรกกัน
แน ศีลขอใดขอหนึ่ง ทุกขอ ถาขาดขอใดขอหนึ่งไปนรกแน และก็
ขอที่ 3 เรื่องกาเมสุมิจฉาจาร ที่เปนไปแลว ก็แลวกันไป ตอไปจงอยามี และ
ขอที่ 4 วาจา วาจานี้ตองใช 4 อยางตามกรรมบถ 10 อยาใชเฉพาะแคศีลก็อดทะเลาะกัน
ไมได ไอนี่มันซอมรบกับเรื่อย มึงกัดกู กูเหามึง ใชไหมเล็ก ไอเล็กเหาเขาบอยหนอย วาจานี่ตองใช
วาจา 4 อยาง ไมใช ไมมุสาวาท
1.
ใชวาจาจริงตองเลือกเวลา เลือกบุคคล เลือกสถานที่ วาจาจริงจะพูดตองดูความ
เหมาะสม ถาไมเหมาะสมอาจเปนอันตรายสําหรับเรา ถายังไมควรพูด ก็ยังไมพูดกันเลย เอาไวเวลา
หลัง
2.
จงอยาใชวาจาหยาบคาย เราพูดจริงแตหยาบเปนที่สะเทือนใจของบุคคลผูรับฟง
เขาจะเกลียดเรา
3.
อยาใชวาจาสอดเสียดยุยงเสริมใหเขาแตกราวกัน คือ อยานินทาคนคนก็ไมนนิ ทา
หมาก็ไมนินทา วัตถุก็ไมนนิ ทา จําไวนะ ถาเรายังนินทาคนมากเพียงใด เราเลวมากเพียงนั้น ถา
นินทาคนนอยก็เลวนอยลง ไมนินทาเลย เราไมเลวเลย ปากไมเลว แตมือขโมยเราเลวนะ และก็
4.
วาจาที่จะพูดกับเขาแตละคําใหเปนวาจาที่เปนคุณประโยชน อยาพูดเพอเจอเหลว
ไหล ถาคุยกันเรื่องสนุกสนานนั้นอีกเรื่องหนึ่งตางหากไมวากัน และเวลาเอางานเอาการจริง อยาพูด
ใหมันเลอะเทอะ ใชวาจาทุกถอยคําใหเปนประโยชนถาเราทําไดอยางนี้ เราจะมีสุขจากวาจา แลก็
ขอที่ 5 จงอยาดื่มสุราเมรัย ไอสุราเมารัย มันเปนโทษ โทษที่เห็นชัดคือ
1. พอดื่มสุราแลว พอเมาบาเลย ทุกคนตองการเปนคนดี แตไอเหลาทําใหคนกลายเปนคน
บา เราเกิดมา เราอยากบาหรืออยากดี และ
2. เราจะเห็นวา มันเสียเงินโดยใชเหตุ ถาเสียคาสุราวันละ 1 เหรียญ 30 วัน 30 เหรียญ ป
หนึ่ง 365 วัน 365 เหรียญ คุณมากหรือนอยมีเมียไดคน (หัวเราะ) ใชไหม เอาเงินคาเหลาไปซื้อดีกวา
มีเผื่อดวนนะ (หัวเราะ)ไอนี่ ซื้อทองซื้อหยองก็ได ใชไหม ซื้ออะไรก็ได 365 เหรียญนี้ไมใชนอย
3. จงดูวาไอสุรานี่มันเปนปจจัยใหสรางความชั่วใหเกิดขึ้นทุกสถาน เมาเขาไปแลว ฆาเขา
ก็ได ทํารายเขาก็ได เมาเขาไปแลวลักขโมยเขาก็ได เมาเขาไปแลวทําชูเ ขาก็ได เมาเขาไปแลวโกหก
มดเท็จเขาก็ได เมาเขาไปแลวกลายเปนอกตัญูไมรูคุณพอแมเขาก็ยงั ได มันรายกาจมาก
ถาทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ เรื่องของศีลนี่ก็
1. จงอยาทําลายศีลดวยตนเอง
2. อยายุใหคนอืน่ ทําลายศีล

3. จงอยายินดีเมือ่ คนอื่นทําลายศีลแลว
4. ถาทําไดอยางนี้เปนปกติ ใหทุกคนเอากรรมฐานขอหนึ่งที่เรียกวา อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน มาประจําใจ คือ นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ คิดไวเสมอวา เมื่อรางกายนี้พังเมื่อไหร
เราตองการไปนิพพาน แลวก็สํารวจแนวทางไปพระนิพพาน เขาไปกันทางไหม ทางนิพพานมี
บันได 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 ทาน ทําลายความโลภ การบริจาคทานของคนทุกคนที่มาที่นเี่ ปนปจจัยก็ดี เปนของ
ก็ดี เปนอาหารก็ดี อันนีเ้ ปนการทําลายความโลภที่เปนความชั่วของจิต จุดหนึ่งที่เราจะไปนิพพาน
และก็ประการที่สอง ทําลายความโกรธ เราจะตองทําลายความโกรธใหสิ้นไปคนที่จะมีศีล
ตองอาศัยคุณธรรม 3 ประการเปนอยางนอย จึงมีศีลครบถวน คือ
1. เมตตา ความรัก
2. กรุณา ความสงสาร ถาเรารักเราสงสารเราก็ทําลายศีลไมได ขอตอไปก็ขอ ที่
3. ก็ตองมี สันโดษ ไวกอน คือ ยินดีเฉพาะวัตถุ เพราะบุคคลที่เรามีอยูโดยชอบธรรม ไม
ยื้อแยงทรัพยของเขา
รวมความวา คนที่จะมีศีลไดตองมี เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร และ สันโดษ ยินดี
เฉพาะของที่เรามีอยู ถามีคุณธรรม 3 ประการประจําใจ โทสะก็ลดตัว ลงเรื่อยๆ ไปไมชาโทสะก็
สลายตัว นี่เปนบันไดขัน้ ที่ 2 ที่เราจะไปนิพพาน
และก็บันไดขัน้ ที่ 3 เราจะเห็นวาโลกทั้งโลกไมมีอะไรดี ตัดความหลงรางกายของเราทุก
สวนไมมีอะไรดี มันมีสภาพสกปรก ทั้งรางกายทรุดโทรมทุกวันที่เราตองมีทุกข ประกอบการงาน
อยูเวลานี้ เพราะมีรางกายเปนเหตุ ถาเราไมมีรางกายมันก็ไมหวิ ไมมีรา งกายก็ไมมีอะไรจะปวย ไมมี
รางกายก็ไมมอี ะไรจะแกถาไมมีรางกายก็ไมมีปากดวย ก็ไมมีอะไรจะดากัน
รวมความวา ทีเ่ ราลําบากเพราะรางกายเปนสําคัญ ก็จงคิดวาขึ้นชื่อวารางกายเลวๆ อยางนี้จะ
ไมมีสําหรับเราตอไปอีก ขึ้นชื่อวารางกายเราก็ดี รางกายบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุตางๆ ก็ดี ในเมื่อเรา
จะตองตาย เราจะทิ้งมันเด็ดขาด ชาตินี้ชาติเดียวเปนชาติสุดทาย ชาติตอไปไมมีสําหรับเรา จุดที่เรา
จะไปจริงๆ นัน้ คือนิพพาน ถาทุกคนทรงศีลบริสุทธิ์ เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
จริงมีจิตมุงพระนิพพานจริง ทานเรียกวา พระโสดาบัน หรือ พระสกิทาคามี ถาทําไดเทานี้ฉันพอใจ
ถาใหอยูนานแสนนานแตทําไมได นาทีหนึง่ ยังไมอยากอยูเลย นี้บอกดวยความจริงใจ
ที่มานี่ไมไดหวังเงิน ไมไดหวังทอง ฉันเตรียมมาฉันเตรียมกลับ ซื้อตั๋วไปกลับเสร็จ
เรียบรอย มีสตางคไวกนิ กลางทางดวยเสร็จ ไมประสงคการเงินการทองตองการอยางเดียวใหทุกคน
ปฏิบัติความดีขึ้น เปนอันดับแรก แตวาที่ใหแลวก็ไมคืน (หัวเราะ) ถาคืนเปนการขัดใจกัน เรา
ตองการรักษากําลังใจ เราลูกพระเจาทําลายศรัทธาใครพระพุทธเจาลงโทษ ใครจะใหนะ ใหมาไม
คืนนะ ถาไมใหก็ไมทวงเพราะไมมีสิทธิ์จะทวง ที่จะทวงก็คนมีอายุใชไหม

เอาเปนวาขอทุกคนจงรักษาอารมณของพระโสดาบันใหทรงตัว อารมณพระโสดาบันจริงๆ
สําคัญที่ศีล 5 เพียงหมวดเดียว หมวดอืน่ เรามีครบแลว ความรูสึกวาจะตองตายเรามีอยูแลว ความ
เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเรามีแลว แตความจริงก็เคารพแบบโงๆ เหมือนกัน ไมรู
วาคําใด เขาแปลวา สงฆวา พระ ไมรูจักคําวาพระ พระนี้เขาแปลวาประเสริฐ ถากายชั่วหรือวาจาชั่ว
หรือใจชัว่ อันนี้เขาไมเรียกพระ หมผาเหลืองก็ไมใชพระ เปนเปรต ฮึ อยางนี้ละ (หัวเราะ) ไมใชองค
นี้นะ รูปรางนี้ แตงตัวแบบนี้รูไหมจําใหดีนะ คําวาพระนี้ เราตองเคารพพระ และเคารพคนที่เปน
พระ แตงตัวแบบนี้รูไหมจําใหดนี ะ คําวาพระนี้ เราตองเคารพพระ และเคารพคนที่เปนพระ ไอเรือ่ ง
พระวินัยนี้ ฆราวาสจะเครงมากเกินไปกับพระ ทานดูพระนะเขารูเรื่องวินัยของเขา แตพระที่เลยวินยั
ก็อาไปใหมันกินใชไหม อยางทาน โกกาลิกะ หรือ เทวทัต ทานมานี่ ไมตองใสบาตรนะมาหรือเปลา
หวา ฮึ เคยโผลไหม อยาหาวาฉันอิจฉาพระไมไดนะ ไมเคยมา ฉันบอกคนที่เคยงมงายไมตองใส
บาตร
ก็รวมความวา เราตองใชปญญา ไมใชสักแตวาเคารพนับถือ พระที่เปนปุถุชนคบไมได พระ
ที่เปนสาธุชนคบได ปุถุชนมีความหนาแนนไปดวยกิเลส ไมเคารพความดีของพระพุทธเจา อยางนี้
ทานไมไดเรียกวา พระ คราวนี้พระที่เปนสาธุชนคือ มีศีลบริสุทธิ์ มีความเรียบรอยพอสมควร เขาจะ
ปฏิบัติอภิญญาคนละเรื่อง ก็ดูวาเขาผิดศีลหรือเปลา ถาเขาไมบกพรองในศีล ศีลบางสิกขาบทสวน
อภิสมาจาร อาจจะมีก็ควรใหอภัยทาน เพราะสวนใหญตองไมละเมิด ถาละเมิดสวนใหญนี่ใหกนิ
ไมได ถาใหกนิ เราไปดวย เพราะเราเปนคนชวยกันสรางโจรใหทําลายพระศาสนา ถามีโจรเราเปน
โจรในพระศาสนา เราก็ทําลายประเทศชาติดวยคนจะแตกความสามัคคี เพราะความเลวของพวกเรา
ที่คบคนชั่ว แตกความสามัคคีเมื่อไหร ประเทศชาติก็ทรงตัวไมไดเหมือนกันเขาใจไหม
ฉะนั้น ถาจะดาก็ดายิ้มๆ ก็แลวกัน (หัวเราะ) ยิ้มแลวก็ดากัน อยาหนาบึง้ ขึงจอดากัน หามทํา
หนาเปนจวัก ไมดาไมไดตามธรรมเนียม ถาไมดาใครบอกหลวงพอสั่งไวไมใหดา แตกอนใหยิ้ม
กอน ฝกยิ้มนะ
นี่รวมความวา วันนี้เราจะคุยกันนานกันนอยไมมีความสําคัญ สําคัญวาเราจะสามารถรับ
ความดีไวไดหรือเปลา แคนี้นะจําใหดีนะ ไอปริมาณของเวลาไมมีความหมาย พวกเราจะตองรูจักคา
ของเวลา คาของความดี คาของสัจธรรม อยาถืออารมณใจฟุงเฟอเปนเรื่องสําคัญ วันเวลาลวงไป
วินาทีหนึ่งตองคิดวาเราไดอะไรขึ้นมาบาง เราดีหรือเลว ถาเราเลว เราก็เสียทาอบายภูมิ ในวินาที
หนึ่งถาเราดีหรือเราเลว ถาเราเลว เราก็เสียทาอบายภูมิ ในวินาทีหนึ่งถาเราเราก็สามารถพนอบายภูมิ
ไดเปนอันดับต่ํา พนอบายภูมิไดถือวาเปนอันดับต่ําและก็ตองสรางความดีคือ หิริ และ โอตตัปปะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานที่จะมาเกิดเปนคนไดนี่ ตองมี กรรมบถ 10 เรามาเกิดเปนคนได นี่ตองถือวา
เรามีสภาวะดีแลว สูงดีแลว ถาเราเกิดเปนคน แลวตองกลับไปตั้งตนนรกเมื่อไหร จะไดขึ้นมาเปน
มนุษยอกี ศีล 5 ขอ จะขาดขอเดียวไมลงไมใช ลง ขาดขอเดียวก็ลงจิตเศราหมองนิดเดียวศีลไมขาด
ยังลง

อยางกับทาน มัลลิกาเทวี มเหสีของ พระเจาปเสนทิโกศล เมืองนี้พระราชามีนามวา พระ
เจาปเสนทิโกศล เหมือนกันหมด พระราชินที านมีนามวา มัลลิกาเทวี เหมือนกันหมด ทานผูนี้มีจริยา
ดีมาก ขึ้นชื่อวาความชัว่ ไมปรากฏในชีวิต เรื่องศีลของทานไมเคยบกพรอง จริยาไมเคยเศราหมอง
เรียบรอยทุกอยางแตคืนหนึ่งมันมืด ทานจะลุกขึ้นไปปสสาวะ เดินไปไมเห็น เทาสะดุดเทาพระ
สวามีเขานิดเดียว ทานถือวาทําความชั่วเสียใจไมหาย ตอมาเมื่อพระสวามีทราบ ก็บอกวาฉันใหอภัย
ไมเปน ทานก็ยังเสียใจอยูน นั้ และเพราะคนไมเคยชัว่ แคนั้นถือวาชัว่ จิต ทานเปนนักบุญ นักทานชัน้
ดีมาก แตวาเวลาจะตายจิตไปนึกถึงเรื่องนีเ้ ขา จิตเศราหมอง เสียใจวาเราไมนาจะทําความชั่วขนาดนี้
พอตายไปแลวรางกายเปนนางฟาเต็มอัตรา เหมือนนางฟาธรรมดา แตวาขาเบื้องขวาไปสะดุดเทา
สามีตองไปแหยในนรก 7 วันเมืองมนุษย ที่ทั้งศีลทั้งทานทานดีหมดแตจิตเศราหมองเมื่อเวลาจะตาย
ก็เวลานัน้ พระพุทธเจาก็เสด็จอยูในประเทศนั้น พระเจาเปเสนทิโกศล ทานก็ไปเฝา
พระพุทธเจาบอกวา เมียของทานทําบุญหนัก หนักทั้งศีลและทาน ศีลดวยทานดวย และก็ธรรมดวย
ครบถวนทุกอยาง และก็ถามวา เวลานี้ตายแลวไปอยูทไี่ หน พระพุทธเจาทรงทราบวา พระนาง
มัลลิกาเทวี อยูนรก แตวาไมไดตกทั้งตัวรางกายเปนนางฟา ไอเทาที่จติ ใจเศราหมองเหยนรก 7 วัน
ฉะนั้น 7 วัน เมื่อ พระเจาปเสนทิโกศล ไป พระพุทธเจาจึงบันดาลใหลืมทุกๆ วัน ถาไมลืมถาม
พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ตองตอบตามความเปนจริงถาตอบตามความเปนจริง พระเจาปเสนทิ
โกศล จะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิทันที จะไมทําบุญตอไป เพราะตัวทานเองทําไมเทาเมีย แตก็ดกี วาเมีย
นิดที่เปนผัวเอาเสียหนอยนะ เปนผูชายนีน่ ะ เออ ยังไง ยังไง ฉันก็เปนผัวเธอนะ แนะเบงได แตเมีย
หาใหกินเรื่อย ถาเราไมดีจริง เมียก็ไมหาใหกินนะ ใชไหม
ก็รวมความวา ทานไมไดเทาเมีย ถาเมียทานตองตกนรก ทานจะอยูไมไดทานจะเคารพพระ
ศาสนาตอไปไมได แตพระพุทธเจาทรงทราบความดีของ พระนางมัลลิกา มีมาก แตวา อาศัยจิตเศรา
หมองในตอนทายนิดหนึ่ง พอพนจาก 7 วันพอวันที่ 8 พระนางมัลลิกา ขึ้นไปสวรรคชั้นดาวดึงสเท
วโลก ตอนนัน้ ทานคลายฤทธิ์ พระเจาปเสนทิโกศล ไปเฝาวา โอ ขาพระพุทธเจามาทุกวันอยากจะ
ถามวาแตลืมเสียทุกวัน วันนี้นึกไดขอถามหนอยพระพุทธเจาคะ พระพุทธเจาถามวาถามอะไรหรือ
อยากจะทราบวา นางมัลลิกาเทวี มหาสีของขาพระพุทธเจาตายแลวเธอไปไหน ทําดีทุกอยาง
พระพุทธเจาบอกวาเดี๋ยวนี้เธออยูดาวดึงสจะ (หัวเราะ) เขาไมบอกเมื่อกอนนี้นะ อยาลืม บอกวา
เดี๋ยวนี้อยูดาวดึงสจะ ชื่นใจ ดีอกดีใจ
นี่ไอการพูดตองเลือกเวลาใชไหม พูดจริงแตเกิดโทษ อยางเมื่อกี้นี้ นั้นทานพูดจริงแตเวลา
กาลไมเหมาะสมเกิดโทษรายมาก พระเจาปเสนทิโกศล จะเปนมิจฉาทิฏฐิทันที เพราะภรรยาของ
ทานทําบุญอยางหนัก ตัวทานเองก็ทําบุญอยางหนัก แตทานสูภรรยาไมได เพราะอะไร เพราะ
พระราชาอาจจะตองสั่งคนสั่งประหารชีวติ ตามกฎหมายใชไหม กองทัพเขามา ที่พระพุทธเจา
ประทับเมืองนีพ้ ระพุทธเจาประทับ เมืองพาราณสี 25 วาระ มามากกวาเมืองอื่นทั้งหมด และก็ใน

ขณะที่พระพุทธเจาพักอยูเ มืองนี้ตองทําสงครามก็มีหลายครั้ง และในฐานะที่ทานเปนพระราชาก็
ตองสั่งการรบ ก็ถือวาเปนบาป ในเมื่อมเหสีของทานไมบาปเลยตองตกนรก ใครจะทําบุญตอไปใช
ไหมคุณ อันนี้ตองเปนตาม ตองเลือกเวลาพูดนะ พูดจริงแตตองเลือกเวลาตามสมควร อันนีสําคัญ
มาก
นี่ก็หวังวาทุกคน ที่อาตมามาคราวนี้ ความประสงคตั้งใจที่มานี่ ความจริงมันจะมาไมไดนะ
2-3 เดือนทีแ่ ลวมานี่ ฉันใหน้ําเกลือไปแลวเทาไหรเปนหมื่นๆ ซีซี กอนหนาจะเขากรุงเทพฯ 10 กวา
วันปวยหนัก ตองใหเกลือหนัก ก็คิดวาจะมาไดหรือไมได ก็ตั้งใจวา ถาลุกไดเดินไดก็จะมา ไมยอม
ใหเสียสัจจะตัง้ ใจไวแลว เพราะผูคนพรอมมาแลว แลวตองเขามาสอนกรรมฐานนีม่ ันก็ยิ่งหนักมาก
เหนื่อยที่สดุ นีก่ ารสอนไมมีเวลาพักผอน 3 วัน 3 คืน 4 วัน 4 คืน เวลานี้จริงๆ ไปไหนก็ไมได ไดแต
เดินขึ้นเดินลงหนอยเดียว อันนี้เปนการเครียดเวนวันเดียวก็ตองเดินทางมา พอดีหมอใหน้ําเกลือ
คลายตัว ก็จะใหมีหมอติดตามมาดวย ฉันบอกวาไมจําเปนหรอก ขางหนามีเอยะ เพราะเจาแมเขา
บอกใชไหม ฉันก็มีเมียเหมือนแมอยูคน (หัวเราะ) เรามีบุญเสียอยาง เราไมดีจิรงเมียก็ไมเลีย้ งเราฮึ
(หัวเราะ) อยาพูดไปนะ เดีย๋ วทานไดยนิ ฉันจะอดตายโหงเลยมาหรือเปลาก็ไมรู เล็กมาหรือเปลาแม
แก แลวกันไมบอกขานี่หวา ตามดีปากเสียเดี๋ยวลงโทษขา เห็นบอกวาขางหนามีเยอะ ก็ถามวาทีร่ ัฐ
โนนมีไหม ตาไมปากเสียเดีย๋ วลงโทษขา เห็นบอกวาขางหนามีเยอะ ก็ถามวาที่รัฐโนนมีไหม บอก
วามี ถามวามี แตยังไมเจอวาใครเปนหมอ ใชไหม ก็พอดีมาถึงก็มีหมอมาดวย หมอบอกวาคอยอยู 2
เดือน นี่ของเขาแนจริงๆ นะ และมาวันนี้กแ็ ปลก หมอขาวเปลือกก็มีหมดเปนลูกไกอยูตวั หนึ่ง
(หัวเราะ) เออ อยูนี่ไง ลูกไกที่เขาตองเรียกตัวนะ ถาคนเขาเรียกคนใชไหมเออ มันตองใชศัพทให
ถูกตอง
นี่การมาที่นี่มคี วามหวังอยางเดียว แตทุกคนความจริงนะ ฉันบอกมานีฉ่ ันไมตองการกิน แต
ใหฉันเอง ใหแลวไมคืน ความจริงตั้งใจอยางนั้น เพราะวาทุกคนสงไปใหแลว เดือนละมากๆ ชาว
ตางประเทศสงไปเดือนละมากๆ ตางคนตางสงๆ คนนั้นสงคนนี้สงสลับกันไป ก็เห็นวาเปนความดี
เลิศ หาไดยาก ก็คดิ วาในเมื่อความดีประเภทนี้มีอยูก็อยากใหดีมั่นคง ดีไมถอย ถาดีไมถอย ตองมี
อารมณถึงพระโสดาบัน ถายังไมถึงพระโสดาบันนี่มันถอย พระโสดาบันพระพุทธเจาตรัสวา มี
สมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตมีศีลบริสุทธิ์ เปนศีล 5 ไมใชศีล 8 พระโสดาบันนี้ พระ
สกิทาคามี ยังแตงงานได คนยังไมเคยแตงงานก็แตงงานได คนแตงงานแลวก็ไมตองเลิกรากัน อยาง
นางวิสาขา เขาเปนพระโสดาบัน อายุ 7 ป ทานก็แตงงาน อยาไปเที่ยวโพยพาย ไอคนที่เขาจะเจริญ
พระกรรมฐานเขาแตงงานไปวาเขาไมถูกนะ เรามันเลวจัดตองดูศีล แลวก็พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี ยังรองรําทําเพลงได เพราะวาศีล 5 ทานไมหามจะไมรอ งรําทําเพลงตอเมื่อเปนพระ
อนาคามี พระอนาคามีถาอารมณนั้นเขามาถึงจะมีศีล 8 เขาควบคุมใจ คือเราไมจําเปนตองรักษาเอง
มันบังคับเองไมพอใจศีล 5

ฉะนั้นพระโสดาบันก็ถือวาเปนชาวบานชัน้ ดี แตพระพุทธเจาไมทรงเรียกวาพระ นี่พวก
กระจองอแงปากมากปากนอยนี่ ถาเปนพระโสดาบันทานเรียกพระทันที ความเปนพระไมไดอยูท ี่
เพศ ความเปนพระไมไดอยูท ี่เครื่องแตงกาย หรือหัวโลน ความเปนพระจริง ๆ อยูที่การตัดสังโยชน
เขาใจไหม ฉะนั้นพวกเราทีน่ ั่งนี่เกือบๆ จะเปนพระโสดาบัน อาจจะมี จะพรองนิดอีตรงดาอยู
เกือบๆ นะ มีอยูหลายคนนะ ฉันรู แตระยํา เอากริ่งติดปากมาดวย พอขยับปากริ๊ง ขยับปบกริ๊งแต
ความจริงอยาลืมนะ ศีลทุกสิกขาบทตองขาดวยเจตนา ถาไมตั้งใจเผลอทําไปไมถือวาขาดนะ คน
สวนใหญก็กลัวกันไอขอมุสาวาท ใชไหม รอนเปอรเซ็นตเต็มผูหญิงไปที่ไหน ก็ถามไอขอนี้ หนัก
จังหลวงพอ มันจะไมไหว รูใจผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกทําการคา ตามการคาตามประเพณี เขา
ตองโกหก ถือวาเปนระเบียบของนักการคา ไอนาฬิกาเรือนนี้ ซื้อมา 10 เหรียญ จะขาย 30 เหรียญนี่
ความจริงฉันซือ้ มา 29 เซนต มันขาดเซนตใชไหม แบบตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกัน ก็รวมความวาตอง
โกหก
เราก็บอกวาไอตนทุกมันแพง ลดไมไดมาก ลดไดแคนี้ มันแพงเทาไรเปนเรื่องของเรา เทานี้
พูดไมเปน พระยายม ไมตอ งจด เราโกหกเมื่อกี้นี้ พระยายม เมื่อแขนจน ทานเลยตั้งวิดิโอเทปไว
ใครพูดภาพเขา เสียงเขา โดยใหทานหลับได เวลาตายทานก็รื้อภาพมาเองทําอะไรบาง ทานวา
ถูกตองหมดทุกอยาง และก็เปนอันวา ถาเราจะทรงความดีใหมนั่ คง
การเจริญพระกรรมฐาน ถาไมฉลาดเสียเวลามาก ถาเรามุงเฉพาะสมาธิคลั่งสมาธิ นี่ตายแลว
ตายอีกก็ไมไดเปนพระอริยเจา สมาธิ ถาตองใชอยาใชอยางคนคลั่ง อยาคลั่งฌานอยางฉันคลั่ง 23 ป
ไมไดเรื่อง ที่แลวมานี่ไมรูเรือ่ ง พอถอยออกจากพุทธภูมิเออ พึ่งรูแฮะ 23 ป ดีไมดี พวกทีน่ ั่งอายุไม
ถึง 23 ป มีไหมใชไหม แสดงวาฉันจอมโงมากอน พวกนี้โงไมเทาฉัน อยาเบงนะ อยาเบงวาหนูโง
ฉันโง ผมโง อยา ฉันโงมากอน ฉันเกิดกอนฉันโงกอน เกิดยิ่งแกโงมากกวา นี่พวกทีโ่ งทั้งหลายอยา
เบงวาเกินฉันไมมีหรอก ฉันโงกวา ที่นกี่ ารทําสมาธิไดสองใน วิชชาสาม หาใน อภิญญาหก ได
สมาบัติแปด ก็ยังเปนฌานโลกีย อารมณจริงๆ มันก็แคฌาน 4 ไมไปไหนหรอก แคนี้เรายังมีสิทธิ์ลง
นรกรอยเปอรเซ็นต โอะนาภูมิใจนะ แตวา ถาจะใชเวลาหวนเขามาจับ อนุสสติ เปนกรรมฐานเบาๆ
คืออารมณของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี เขาใชอารมณเบาๆ คืออารมณของพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี เขาใชอารมณเบาๆ ไมหนัก แคใชอนุสสติอยางเดียว กําลังสมาธิจริงๆ แคปฐมฌาน
เหลือแหล
และพวกนี่ฝกมโนมยิทธิที่ได ถาขึ้นไปถึง จุฬามณี ไดนั้นมันเปนฌาน 4 กําลังสูงแลวใช
ไหม กําลังเลยพระโสดาบัน กับพระสกิทาคามี อนุสสติ ที่ใชกับพระโสดาบันก็คือ 1 มีความรูสึกวา
ชีวิตนี้มันตองตาย เราก็ไมประมาทในความดีถาตายแลวเราไมยอมไปอบายภูมิ มาเปนมนุษยแลวนี่
ถาลงไปเปนสัตวนรกนะขาดทุน กลับไปเกิดเปนสัตวก็ขาดทุน เราตองเดินทางตอไปเพื่อไปเปน
เทวดาหรือพรหม หรือนิพพานไปเลย อยูร ักษาความดีไมใหถอยจากมนุษย เราก็ทรง กรรมบถ 10

ไวกอน เปนการปองกันตัวเทาทุน ถารักษา กรรมบถ 10 นี่ถือวาเทาทุน ไมมีกําไรเลย กรรมบถ 10
คือ
1. ไมฆาสัตว
2. ไมลักทรัพย
3. ไมประพฤติผิดในกาม อันนัน้ ทางกาย
ทางวาจาก็คือ
1. ไมพูดเท็จ
2. ไมพูดหยาบ
3. ไมพูดสอดเสียด
4. ไมพูดเพอเจอเหลวไหล
ทางใจก็
1. ไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นใดที่เขาไมใหโดยชอบธรรมไมคิดจะโกงใคร
นะ ไมคิดอยากไดทรัพยของเขาไมคิดจะโกง และ
2. ทําความเห็นใหถูก วามนุษยนี้มีแตความทุกข ความสุขจริงมีจุดเดียวคือ พระนิพพาน
ถามีอารมณไวเทานี้ ความดีทรงไวเทานี้ ถือวาพอจะเปนคนดีสําหรับความเปนมนุษย คนที่
ไมสามารถจะทรงคุณธรรม 4 ประการนี้ได พระพุทธเจาไมทรงเรียก มนุษย ทรงเรียกวา คน คนนะ
แปลวายุง มนุษยแปลวา ใจสูงใชไหม นั่งอยูที่นี่มีคนกี่คน มนุษยกี่คนก็ไมทราบ ฮึ
แลวก็ถาจะเอาใหไดกําไร อยางออนก็ใชคณ
ุ ธรรม 2 ประการคือ หิริ และ โอตตัปปะ ที่ทาน
เรียกวา เทวธรรม คือ ธรรมที่ทําบุคคลใดเปนเทวดา เทวดานี่เขาแปลวา ประเสริฐ จะตองมีหิริ
ละอายชั่วทุกประการ โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่วทุกประการ เราไมทําความชั่วทั้งหมด อัน
นี้เปนเทวดาแน ถากําลังใจอยางออน ถึงขั้นอุปจารสมาธิ ถาบังเอิญจิตเปนฌาน อารมณทรงตัวดีก็
ไปพรหม
ถาเราตองการไปนิพพาน หวนกลับมาดีรางกายเราเอง อยาเอาไมดนี ะ เอาใจดี ถามี
ความรูสึกวา รางกายนี้มนั เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได มันก็
เปนปจจัยทําใหเกิดความทุกข ผลที่สุดมันก็ตายรางกายนี้มันไมเปนเรือ่ ง เราทุกขทกุ อยาง ก็เพราะ
อาศัยรางกายเปนเหตุ นี่ขนึ้ ชื่อวารางกายประเภทนี้ รางกายเราก็ดี รางกายบุคคลอื่นก็ดี ไมเปนที่
ปรารถนาสําหรับเรา ไอที่มันมีอยูแลวก็แลวกันไป สามีภรรยาอยูก ันแลวไมตองเลิกกัน ก็คิดวาเรา
ตองทําหนาทีข่ องเราใหครบถวนทุกอยาง แตวา ถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายที่รางกายเลวๆ จะมี
สําหรับเรา รางกายนีพ้ ังเมื่อไร ขึ้นชื่อวารางกายแบบนี้ไมมีอีก เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน
เทวโลกก็ดี พรหมก็ดี เราไมปรารถนาเพราะเปนที่พกั ทุกขชั่วคราว ตอไปก็มีทกุ ขอีก คนที่เจริญ
มโนมยิทธิไดแลวทบทวนแลวจะทราบตนเองวาเราเคยเปนเทวดามา และเปนพรหมมาแลว เปน
แสนครั้ง ไมใชครั้ง สองครั้ง ถาเราไมเคยรับผลบุญประเภทนี้มาเลย ก็นั่งอยูแบบนี้ไมได นี่กําลังใจ

ของบุคคลที่จะไปนิพพานไดนะ ตองมีบารมีเปนปรมัตถบารมีไอบารมีเขาแปลวา เต็ม มหาจิต ทาน
ก็แปลผิด ฉันก็แปลผิด ครูฉนั ก็ผิด ครูของครูฉันก็ผิดใชไหม เขาแปลเต็มถูก แตมนั ไมถูกเลย ฉันถูก
ดานมา ถูกถามวาอะไรเต็มทานบอกวาตองแปลวา กําลังใจเต็ม ก็แปลวาเต็มเฉยๆ อะไรมันเต็ม
กําลังใจเต็มบารมี
ฉะนั้นถาคนทีม่ ีบารมีเปนบารมีตน บารมีแบงออกเปน 3 ชั้น บารมีตนเรียกวา บารมีเฉยๆ
บารมีกลาง เรียกวา อุปบารมี บารมีสุดทายสูงสุด เรียกวาปรมัตถุบารมี คนที่มีบารมีตนนะ จะมีกําลัง
มั่นคงแคทานกับศีล ถาจะชวนเจริญสมถวิปสสนา เขาบอกไมไหว เราโทษเขาไมได เขามีกําลังใจ
เขาแคนั้น ถาคนที่มีบารมีเปนอุปบารมี จะมีกลังใจชอบ ทีแรกอาจจะไมชอบก็ได ตอมามีความดี
อาจจะชอบ การเจริญฌาน การเลนฌานโลกียนี่พรอมทุกอยาง สองในวิชชาสามหาในอภิญญาหก
หรือสมาบัติ 8 เขาทําไดคลองแคลว แตวาชวนเขาไปนิพพานแกเลิกไมไหวนี่ กําลังใจของคนที่เปน
ปรมัตถบารมีอันดับแรกอาจจะไมเขาใจ พอสั่งสมความดีไปบางพอสมควร กรรมที่เปนอกุศลมัน
พนไป ไมเขามาครอบงํา จะมีความพอใจในนิพพาน ฉะนั้นคนพวกนี้แหละ ถึงแมวาจะดีบางชัว่ บาง
อยางไรก็ตามขั้นสุดทายเขาจะไปนิพพานแน ใชไหม ตอนตนอาจจะกรรมที่เปนอกุศลมันสนอง พา
ใหเห็นผิดเปนชอบ เห็นชัว่ เปนดี อาจมีไดแนนอน แตวาชั้นสุดทายจริงๆ ก็สามารถไปนิพพานได
เพราะกรรมที่เปนอกุศลถอยหมดไป กําลังใจดานความดีทุกอยางทีส่ ะสมไว เพราะกรรมที่เปน
อกุศลถอยหมดไป กําลังใจดานความดีทุกอยางที่สะสมไวมารวมตัว ก็สามารถตัดกิเลสใหเปน
สมุจเฉทปหานไดเลยแตกไ็ ปไดตอนใกลจะตาย
ฉะนั้นขอใหทกุ คนเบื้องตนที่ตั้งใจมา ก็อยากจะขอรองทุกคนทรงความดีในอารมณของ
พระโสดาบันใหทรงไวคอยๆ ทําไปโดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 5 ตัวเดียว ศีล 5 ตัวนี่ที่ลําบากจริงๆ รักษา
ศีล 5 ถามันหนักใจ เต็มวัน ก็พยายามเอาจริงเอาจังวันละ 3 ชั่วโมงกอน ตั้งแตหกโมงเชา ถึง เกาโมง
เชา เราจะไมยอมละเมิดศีล 5 เปนเด็ดขาด ใหมันทรงตัว ถาระมัดระวังอยูอยางนีก้ ็ถือวาทรงอยูใน สี
ลานุสสติกรรมฐาน วันละ 3 ชั่วโมง แตวา ทรงอยูอยางนี้จริงๆ ไมเกิน 3 เดือนครบถวน 24 ชั่วโมง
ไอที่พูดอยางนี้ไมไดกะเอา เคยใหทํามาแลวหลายคนก็ทําไดสวนใหญจริงๆ ไมทันถึง 3 เดือนไดเลย
ใจทรงตัว
ก็เปนอันวา การที่ทุกทานมาประชุมกันทีน่ ี่ ทุกคนมีความปรารถนาดีเปนพิเศษ ทิ้งการงาน
มากันบาง หนีการงานกันมาบาง ลาการงานกันมาบางใชไหมบางคนก็หนีผัวบาง ผัวหนี้เมีย เมียหนี
ผัว ไอที่มาทั้งผัวทั้งเมียก็ดี ไมมีใครทะเลาะกัน โทษกันไมไดดีไหมดีเนอ เออ ฉันเดาๆ เอา คุณใช
ไหม ก็ถือวาเปนอารมณที่มคี วามดีเปนกรณีพิเศษ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะสวนใหญ ตางคน
ฉันอยูประเทศไทย อยูที่นี่ฉนั เห็นใจมาก ที่ฉันตั้งใจมาที่นี่คิดวาฉันไมไดสตางคเลยนะ ฉันไมคิดเอา
เลยสตางค ฉันมาคราวนี้ ถามไอเปอก เอย ไมใช ถามไอเปยกแหม เรียกชื่อมันผิด เราเปนคนแก
เปยกบอกวา เราพรอมที่จะไปและพรอมกลับเราอยาไปกวนเขา เพราะพวกนี้ตองจากเปนจากเมือง
มาตองเห็นวาไมใชประเทศไทย ถามันมีความจําเปนจริงๆ ไมมีสตางคนะ มันกลับบานไมไดหรอก

กลับไดไหม ลงน้ําวายไป ถาอยูในประเทศไทย นี่เมืองนี้เขาไล เราเดิน ไมมีตัวเดินไปไดใชไหม ไอ
นี่เดินไปยังไงตองเห็นใจกันเรื่องนี้ ไมใชวาพระตั้งหนาตั้งตาบอกบุญกันทาเดียว ไอนี่ฉันไมชอบ
การบอกบุญบอกบาปฉันชอบ บอกไอนี่มนั บาป นี่บาปจงอยาทํา นี่ชอบไอนี่เปนบุญ นี่เปนบุญ เอา
สตางคอยางเดียวฉันไมชอบ ใชไหม
ก็รวมความวา ทุกคนมีความลําบากตองมา มานี่ก็ตองจายเงินไอคาของเงินที่นี่มันสูง เทียบ
ในเมืองไทยมันก็มีมาก แตใชที่นี่ มันไมคอ ยมากเทาไร เหรียญของเขาก็บาทของเขาใชไหม รถคัน
หนึ่งราคาไมแพงแตสองหมืน่ เหรียญกวาๆ นิดเดียว ที่บา นเราอวมเลย พอคิดเงินเราหูตูบเลย ฮึ โง
หัวไมขนึ้ เลย และก็ไปซื้อหมูซื้อเปดราคาเทาไรก็ไมรูซิ นี่เราตองคิดวาทุกคนมาตองการเงิน ถาจะ
ทําบุญเพื่อเปนศรัทธาของเขา เขาสบายใจ เรื่องที่จะประกาศบุญมีหลายที่ ที่มาบอกบุญเพื่อเปน
ศรัทธาของเขา เขาสบายใจ เรื่องที่จะประกาศบุญมีหลายที่ ที่มาบอกหลวงพอทําอะไรบาง บอกชื่อ
บอกไมบอกละ แกอยากจะทําก็ทําไมทําก็แลวไปบอกเขางานเขาก็เยอะนะ เดี๋ยวไอนั้นก็มี ดีไมดมี ัน
ควักเสียตองเปนหนี้เขาอีกซวยใชไหมคุณ มันไมเปนการสมควรนะ ก็ทุกคนถาทําบุญทําแบบสบาย
ใจ คือทําแลวเราไมเดือดรอน อยาใหมากเกินไป จนกระทั่งเราขาดแคลน ถาทําแลวเดือดรอนไป
เสียดายภายหลัง กําลังกุศลมันตกขาดเจตนาหลัก เจตนา 3 ประการ (อันนี้ หาว หาว ไอขี้หมา) เอ.
ขยับปากคอยๆ มันอาปากกวาง มันกลัวจะวามันอาปากแคบๆ ขาก็รูวา มันหาว) เจตนา 3 ประการ
คือ
1. กอนจะใหตั้งใจให
2. ขณะใหกเ็ ต็มใจให
3. ใหแลวมีความปลื้มใจ อยางนี้ทําบุญมากทําบุญนอย มีอานิสงสสมบูรณแบบอานิสงส
เลิศ แตพระพุทธเจาทานตรัสกับ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ตัวทานเอง ทานอนาถบิณฑิก เอง
มีทรัพยเอง
บริสุทธิ์สวนที่มีความสําคัญ ตองเลือกกันอีก 3 คือ 1. ผูใ หบริสุทธิ์ 2. ผูรับบริสุทธิ์ 3. วัตถุ
ทานที่นํามาใหบริสุทธิ์ ไมโกงเขามา ไมฆาเขามา ผูรับตองบริสุทธิ์เปนพระสมบูรณแบบมีศีล หรือ
วาพระทรงฌาน หรือวาพระอริยะ ผูใหก็ตอ งบริสุทธิ์เปนคนดีมีศีล อานิสงสจึงเลิศ ถาผูใหบกพรอง
ในศีล อานิสงสต่ําลงไปหนอย ถาเราบกพรองในศีลไปมากอน ถาเปนคนบริสุทธิ์จริงๆ สักหนอย
เดียวก็ไดแลว ตั้งใจสมาทานศีล ไอการสมาทานศีล มันมีผลไมมาก ดีไมดีก็มีโทษไปเลย สมาทาน
ศีลเสร็จแตไมเคารพในศีลไมมีอะไรเปนศีลเลย
ศีลที่จะมีไดจริงๆ คือ ตัวเวน ตัวเวรมณี ตั้งใจเวนในการฆาสัตว สัตวมาเราฆาได เราไมฆา
ตั้งใจเวน ในการลักทรัพย หรือขโมยของเขา หรือโกงเขา มีโอกาสทําไดแตเราไมตั้งใจเวน ใน
กาเมสุมิจฉาจาร เราทํากาเมไดเราไมทําตั้งใจเวนในการโกหกมดเท็จ การพูดชั่ว 4 อยาง แตงดขั่ว 4
อยางหมดเลย มีโอกาสดีทักดี แตพูดได แตเราไมพูด เวนจากการดื่มสุราเมรัย มีพรอมแลวกันไดแต
เราไมกิน อันนี้มีศีลแน ถาแคสมาทานอยางเดียว ยังไมเปนศีลใชไหม แตวาในเมือ่ เราไมดีมากอน

เอามันเสียเดี๋ยวนี้อีตอนนี้กูมศี ีลโวย สมาทานเลย หลวงเตี่ย หลวงเตีย่ ตองไปวัดโนน วัดโพธิ์ เขา
เรียกกัน หลวงเตี่ย หลวงเตีย่ อั๊วขอศีล 5 ดวย (หัวเราะ) ตองพูดอยางนี้นะ แลวรูสึก หลวงเตี๋ย ก็ให
ศีล และก็ตั้งใจรับคิดวา สิกขาบท 5 ประการ วันนี้เราไมละเมิดแนวนั นี้ แลวก็ถวายทานอยางนี้เรา
เปนผูบริสุทธิ์ เขาเรียกบริสุทธิ์เทียมใชได แตก็ยังดีกวาไมบริสุทธิ์เลยใชไหม ขาวชัว่ คราวดีกวาไป
ขาวเลย ในเมือ่ เราบริสุทธิ์ วัตถุทานไมขโมยของใครมามีบริสุทธิ์ ผูรับบริสุทธิ์ อานิสงสจึงเลิศ
อานิสงสคือวากอนใหกําลังใหหลังใหแลวดีใจหมด อยางนี้พระพุทธเจาทานบอกวา ลูขังวา
ปฏิกังวา ของเลวก็ตาม ของประเสริฐก็ตามถาใหแลวอานิสงสเลิศเขาใจไหม นี่ฉันพูดแคนี้ ไมถงึ
บายหนึ่งโมง แกก็จําไมไดหมดแลว (หัวเราะ) นี่แกมานั่งถึง 5 โมง จะจําไดเรอะ (หัวเราะ) ไมไดก็
นั่งหลับแมมึง เฮะ โธขึ้นหมาเอาประโยชนอยาเอาปริมาณของเวลามันไรประโยชน ทรมานตัว
ทรมานกายทรมานใจ เวลาจริงๆ คือเวลาที่เปนประโยชน เรามุงเอาอะไร
เวลานี้อยาลืมนะฉันมานี่ ฉันตองการใหทุกคนทรงอารมณของพระโสดาบันเราจะเปนได
หรือเปนไมได ก็ตั้งตัวมันเปนสักพัก ไมตอ งเปนมากเปนกําลังหรือกําลังใจ เอาแคตนื่ ยังหลับ หลับ
ไมเปนไรชางมัน เปนหมู เปนหมาชางมัน (เอ ลูกไกอยูไ หนหวา เออ อยู) หลับแลว เปนหมูเปนหมา
ชางมัน ตื่นมาเราเปนพระโสดาบัน เห็นไหม ปลอยมันเปนพิเศษเวลาพระโสดาบัน เราเปนไดหรือ
ไมไดก็ตาม แตคุณธรรมของทานเราจะทรงไวใชไหม พยายามหัดเปนมันทุกวันตื่นขึน้ เชาวันนี้ ฉัน
จะทรงอารมณของพระโสดาบัน พยายามกดใจมันไวเราอยานึกวาทําปอบแปบมันไดเลย มันไมได
หรอก ความเปนพระอริยะ ตองคอยๆ ทําไป กระทั่งอารมณชิน แตถาบังเอิญเราเปนไมได แตวา
ปฏิบัติในปฏิปทานั้น เขาเรียกวา พระโสดาปตติมรรค อยาลืมนะ พระโสดาปตติมรรค ตกนรกหรือ
เปลา ตกเหรอแกเคยเปนเหรอ (หัวเราะ) ถาปตติมรรคนี่ยังไมแน ถาเผลอลงเหมือนกันนะ แตทรง
คุณธรรมไว ตองเปนพระโสดาปตติผล แตวาถาเปนพระโสดาปตติผลไมได พระโสดาปตติมรรคนี่
สวรรคยังเปนของเรา พรหมยังเปนของเรา มีโอกาสเรากวาลงนรก
ฉะนั้นในเมื่อเรามีอารมณนกึ ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีลเปนปกติไวเวลา
จะตาย มันก็จะนึกถึงองคใดองคหนึ่ง จุดใดจุดหนึ่งอยางนี้ไปสวรรคทันที แตวาเพื่อความมั่นใจเรา
พยายามทรงอารมณใหเปนปกติ ดูไปที่ศลี ตัวเดียวพระโสดาบัน สกิทาคามี สําคัญที่ศีล 5 ตัวเดียว ถา
เราไมเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เราก็ไมครบศีล 5 เขาดูกันที่ศีล 5 แตวาเคารพ
พระพุทธเจาจริงหรือไมจริง พระธรรม พระอริยสงฆ เราเคารพจริงหรือไมจริงดูที่ศีล ถาศีลเรา
บริสุทธิ์ไมตองประกาศตนวาเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเรามีแน ถาปากประกาศวา
เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แตศีลไมบริสุทธไมจริง โกหกพระแบบไอลูกกับพอแม
พอแมบอกวา ไอหนูเอย อยาไปกินเหลานะ ลูกนะอยาไปเจาชูมันเปลืองสตางค ครับๆ ๆ (คุณเอย)
พอเผลอหนอยกรวบ หมดขวดเลย มันกินหมดแลว กินชาไมไดเดี๋ยวพอกับแมเห็น ใชไหม
อยางนี้แสดงวาไมเคารพทานจริงใชไหมถาเคารพจิรงจะตองปฏิบัติตามคําสอนอันนีพ้ วก
เราเปนอยางไร มยัง ภันเต ติสรเณนะ สหะ ปญจะ สีลานะนิ ยาจามะ เขาแปลวาอยางไรก็ไมรู ตอง

ถาม มหาจิต พระก็หยิบพัด มโน ตัสสะ ภควโต (หัวเราะ) ใชไหม ภควโต ทานก็วาไปเลย แตสําคัญ
จุดหนึ่ง ปาณาติปาตา เวรมณี และ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งและ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขอถึงพระรรมเปนทีพ่ ึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่งหลวง
พอบอก ปาณาติปาตา เวรมณี เออ เอ็งตองการเปนทีพ่ ึ่งตองปฏิบัติตามนี้นะ ก็มงึ ปามากูปาไปใช
ไหม มึงกินมา กูก็กนิ ไป พอจบแลว กูวาหมด เขาไมใหกฆู าปาณา กูก็ฆา ปลาหนองใชไหม ดีไมดีกู
ก็ลอปลาเต็มของ ลอปลาในดู มันไมเกี่ยวกันนี่นา ไอนี่ศลี พังหมดใชไหม
รวมความวา เราถือทานเปนที่พึ่ง ทานบอกโยมถาตองการอาตมาเปนที่พึ่งโยมตองปฏิบัติ
ตามนี้นะ 1. อยาฆาสัตว 2. อยาลักทรัพย 3. อยาประพฤติผิดในกาม 4. อยาวาจามุสาวาท หรือ วาจา
ชั่ว 5. อยาดื่มสุราเมรัย แลวก็ลงทายวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ถาปกติมกี ารปฏิบัติอยางนี้ ทานจะมี
ความสุขในปจจุบันตายไปแลวไปสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถาปฏิบัติไดอยางนี้ไมเปลืองทรัพย
ทรัพยสะดวกในการใชจาย ไมลําบากใชไหม ตายไปเปนเทวดา หรือพรหมลงมาเปนคนร่ํารวย สีเล
นะ นิพพุติง ยันติ ถามีศีล อารมณใจจะสงบมีความสุข ตางคนมีศีล ความยุงไมมี ตายจากความเปฯ
คน ศีลเปนปจจัยพระนิพพาน คนจะไปพระนิพพานไดจะตองศีล ศีล สมาธิ ปญญา ละไมได ศีลนี่
มั่นคง
และทุกคน อาตมาตองขอคิดวาการมาคราวนี้ ก็ใหของขวัญแตอารมณของพระโสดาบัน ถา
ใครรับแลวไดกําไร ปหนาบังเอิญมาได แจงใหทราบดวย ถาใครรักษาไวไดมาก จะใหรางวัลมาก
รักษาไดเล็กนอยใหรางวัล รักษาไมไดไมใหเลยจําไวนะ เล็กนา เอ พระโสดาบันยังดาคนไดนะ นี่
ไมหนักใจเกินไปนะ (หัวเราะ) ดาเบาๆ โวย กระซิบเบาๆ แตพระโสดาบันนีอ่ ยาลืมนะวายังมี
อารมณรักในระหวางเพศ จงอยาลืมนะ แตวาไมมีโทษในกาเม ไมละเมิดนะ 2. พระโสดาบันยังมี
อารมณโกรธ แตวาทานไมฆาใคร แกเขาใจอยางไร 3 ทานยังตองการความร่ํารวย แตไมโกงใคร 4.
ยังมีความหลง ยังรักสวยรักงาม ยังมีสามีภรรยา แตวาไมละเมิดธรรมะรวมเสพ ไมลมื ความตาย แค
นี้เองเปนพระโสดาบันเขาใจไหม ไมใชวาเปนพระโสดาบันตองหลับตาป พระพุทธเจาก็ตายไป
นานแลวถานั่งกันหมด ไมใชอยางนั้น ดูตัวอยาง ทานวิสาขา ทานวิสาขา ทานเปนพระโสดาบัน
ตั้งแตอายุ 7 ป 16 ปทานก็แตงงานดูทาน แตงงานแลว ทานมีบุญมากมีลูก 20 คน ใครมีลูกมากเปน
โสดาบัน ยังไมตองมีลูกมาก แลวลูกทานก็ใชลูกมาอีกคนละ 20 คน เวลานี้ขบวนไมตองหาใคร
หรอก 400 เศษสบายมากนิทานเรื่องนี้สอนใหรวู า วามาชั่วโมง จําไดไหมถาจําได ขาจะอยูถึง 4 โมง
เย็น (หัวเราะ)

สนทนาสายลม 1
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2522
เราตองการหวงรางกาย ตั้งแตเกิดยันตาย มันไมมีเวลาวางสักวันหนึ่งเพราะกินทุกวัน อยาง
ไออวนนีห่ วงมาก กวยเตี๋ยวเวลาละหลายชาม ตองหาคากวยเตี๋ยวใหพอ ใชไหม เอาอยางนี้ดกี วาวะ
อดกวยเตีย๋ ว ฮึ อดไดหรือเปลา มีคากวยเตีย๋ วไหม นี่เราจะเห็นวามันเปนทุกข แลวก็ไอทุกขตัวนี้ มัน
ไมทรงตัวดวยเราเปนหนุมเปนสาว รางกายแข็งแรง แลวก็ตองไปเปนคนแก แลวสักวันหนึ่ง
ขางหนานี่เราก็ตองแกแบบนี้ ดูคนงกๆ เงิน่ ๆ ไมชาเราก็เปนแบบนีใ้ ชไหม
เราไปเห็นคนปวย เราก็นึกวา ไอสภาพอยางนี้ ไมชาเราก็ถึงมัน เราไปเห็นคนตาย เราก็ตอง
คิดวา นี่ผลที่สุดมันก็พังแบบนี้ แลวจิตมันก็เบื่อ
เราพับฐานะซะดีกวา ถาเราอยูนิพพานแคเทวดาหรือพรหม เขาก็ดีกวามนุษยไปถามเทวดา
ซิแกเมื่อยไหม อวน เทวดาแกเมื่อแกปวด แกปวดทองขีไ้ หม ไมมีเทวดาเขาดีกวาเรา แตทวาเทวดาก็
ดีไมจริง ยังมีเวลาพัง จุติใชไหม ไปถึงพรหมทานก็ดีกวาเทวดา แตสภาวะเหมือนกันก็คือวา ไมแก
ไมปวย ไมมีทกุ ขเวทนาเหมือนกัน แตเทวดานี่ยังมีความวุนวาย เพราะเทวดายังมีทั้งผูหญิงและผูชาย
ใชไหม ยังมีภารกิจ ไอภาระเขาก็ไมมากอยางเรา แตวา ก็ยังมีรองรําทําเพลง ก็วาไปเรื่อยๆ ยังมี
สนุกสนาน
พอเขาถึงแทนพรหม จะพบแตความสงัด ทานอยูดว ยกําลังธรรมปติ วิมานหนึ่งทานอยูองค
เดียวใชไหม เราไปแดนนั้นเราจะรูสึกวาจิตมันสงบไปตามอารมณจะเบาไปตาม
แตวาถาเราไปถึงนิพพาน อารมณจะเบายิง่ กวานัน้ มีความสุขกวา ใชไหมเราก็จับจุดนั้น
แลวก็ตองดูวา ไอรางกายของเรามันมีปวดเมื่อย บนนั้นมีใครเขาปวดเมือ่ ยบาง เขาไมมี ในเมื่อไมมี
แลวก็ตองมาลงทายตามที่พระอินทรทานตรัสเมื่อสมัยพระพุทธเจานิพพานวา เตสัง วูปสโม สุโข ซึง่
แปลวา การเขาไปสงบกายนัน่ ชื่อวาเปนสุข แตวาเราไมตอ งไปวาบาลีเขานะ เราถือวา ถาเราไมมีกาย
คําวาสงบนี่หมายถึงไมมีกาย ไมมีกายใชไหม รางกายแบบนี้ มันมีแตกายทิพยอันนีม้ ันดีกวากันมาก
เรามีความสุขมาก มีรางกายทิพยอยางเทวดาก็สุขกวาคนมีรางกายทิพยอยางพรหมก็สุขอยางพรหม
อันนี้แนนอน แตกายทิพยทดี่ ีที่สุดคือกายทิพยพระนิพพาน เราตองการกายนี้ เลือกเอาจุดเดียวนะ ถา
เลือกเอาจุดเดียวนี้ เวลาตายแลว ไปไหนหนู ไปที่นั่น
อยางไออวนนี่ ถามันตั้งใจโดยเฉพาะจิตเปนฌานเปง กินกวยเตีย๋ วอยางเดียว ไมกนิ บะหมี่
อาว นี่มันเปนฌานเหมือนกันนะ เอกัคตารมณแปลวาอารมณเดียว ใชไหม ตั้งใจโดยเฉพาะ บะหมี่กู
ไมกิน กินแตกว ยเตีย๋ วอยางเดียวเดีย๋ วไออว นกลับไปหม่าํ กวยเตี๋ยว ชักหิวๆ แลว (หัวเราะ) รานไหน
ดีวะ
ลูกศิษย อิ่มมาแลวคะ หลวงพอ
หลวงพอ เหรอ เสียทา เอย ถาไมงั้นไดตังคอีกแปดชาม (หัวเราะ) เออ การฝกก็หมัน่ ๆ ครูก็
เหมือนกันนะ ครูหมั่นๆ ฝก ขึ้นไปขอบารมีทาน อยาถือวาเปนการรบกวนทาน พระพุทธเจาทานไม

ถือวารบกวน แลวก็พระอริยะที่ทานแสดงออกมานี่ ความจริงไมใช ทานเนรมิตขึ้นมาเอง เราจะเห็น
พระอริยะมายืนเขาแถวกับเรา คือวาทานใหเห็นนีภ่ าพพระอรหันตนสี่ วางขนาดนี้ อนาคามีสวาง
ขนาดนี้ สกิทาคามีสวางขนาดนี้ พระโสดาบันสวางขนาดนี้ แตวาเราก็ตองขอเปน 5 ระดับ เผื่อฌาน
โลกียดวย ขอพระใหเห็นภาพตั้งแตฌานโลกีย พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ยืนเรียง
กันและเพื่อจะไดสอบจิตเรา สอบจิตเราเวลาที่เราจะขึน้ ตามปกติเราก็ตองชําระขันธหาใหเด็ดขาด
ไอนั้นมันใสแนแตวาในยามปกติที่เรายังไมปรับปรุงใจ รวบรวมกําลังใจจะเปนสมาธิพุงขึ้นเลย
เมื่อขึ้นไปแลว ดูรัศมีกายเราเทาแถวไหน เราจะไดรูตวั ถาขึ้นไปกี่เที่ยวๆ ก็เทากับแถวนั้น
ขึ้นไดแนเราอยูจุดนี้แนนะ ถาเราอยูจุดนี้แน ยังไมถึงขางหนาเราก็พยายามตัดขันธหา พยายามตัดมัน
ใหมากๆ ปลงใหมาก ถากิเลสมันบางลงมันจะสวางกวาเขา เราก็เทียบแถวตอไป เปนไปเอง นี่เรา
ตองการดูการทรงจิตจิตเราทรงแบบไหนแน แตวาถาเราไปยืนเทียบแลว เราขอบารมีพระพุทธเจา
ชวยวาชาตินี้ถา มานิพพานไดขอใหรัศมีกายสวางเทาแถวหนา ไอนมี่ ันเรื่องทานชวยแตมันไมใช
เวลาทรงตัวของเราในเวลานั้น แตวาถึงแมมันจะไมทรง เราขึ้นไปบอยๆ ก็ทรง จิตมันจะสกัดกิเลส
สกัดไปทีละนอยๆ เพราะวาขึ้นไปแบบนัน้ เราจะไมเห็นความดีความงามของรางกายเลย ใชไหม
อยางอวนงีไ้ มได สนใจเลย เพราะไอตวั นัน้ มันสะอดสะอง นิ อวน นิ เอวบางรางใหญ เอย ไมใช เอว
บางรางนอย (หัวเราะ) นี่เห็นแลวก็ไมคํานึงใชไหม เห็นภาพโนนแลวก็ไมสนใจกับภาพนี้ ไอตวั นี้
ตัวที่สําคัญที่สุด
นี่การจะเปนพระอริยะขนาดไหนก็ตาม เขาตัดตัวเดียวคือตัดรางกายเราถาเราไมหวงใน
รางกายเราเมื่อไหร ก็เมื่อนัน้ แหละ ความเปนอริยะเขามาถึง แตวาจะเปนขั้นไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึง่
สังโยชน 10 เขาตัดตัวเดียวคือ สักกายทิฏฐิ เห็นวารางกายนี่มนั ไมใชเรามันไมใชของเรา
เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ใชไหม ทีนี้เราจะรูไ ดอยางไร
เวลาที่เราขึ้นไปนะ เอาตัวนีไ้ ปหรือเปลา เราไมไดเอาไป มันก็นั่งโดอยูนี่มันก็กลายเปนตอ
ตะโก เหมือนกับตัวเสฉวน อยางพวกเสฉวนนี่ ถามันเขาหอยโขงมันก็มีรูปรางเหมือนหอยโขง เขา
หอยกาบมันก็มีรูปรางเหมือนหอยกาบใชไหม แตเนื้อแทจริงมันไมใชหอย มันเหมือนกับคําวา เราจิ
รง คําวาเราก็เหมือนกันทีนไี้ อจิตของเรา เขาอยูในรางมนุษยมนั ก็เปนมนุษย แตเขาในรางหมาเปน
หมาไหม อาว พวกสัตวเดรัจฉานนี่คนทั้งนั้นนะ เพราะอาศัยที่ทํากรรมชั่วจึงตองเขาอยูในรางสัตว
เดรัจฉาน เพราะถือวาอบายภูมิ
ทีนี้ความตองการของสัตวทุกประเภทมันเหมือนคน แตวาเพราะอาศัยที่บาปมันบังคับ เปน
เหตุใหมีความปรารถนาไมสมหวัง อยูกับคนนี่คนไมไดเขาใจสัตวจริง และอีกประการหนึ่ง ถายังอยู
กับคนได เขาเลี้ยงเขาเขาใจไมจริงก็ยังดีไมอดอยากเกินไปถาหากวาไอกรรมนั้นมันหนามากนีค่ น
เขาก็ไมอยากเลี้ยงประเภทนีน้ ะกรรมหนามาก ก็จะเปนสัตวจะเปนสุนัขหรือเปนสัตวที่ไมมใี คร
สนใจ ตองหากินตามลําพัง บางวันไดกิน บางวันไมไดกนิ แตไอจิตใจมีความปรารถนา เพราะไอใจ

เดิมนะมันเปนใจคน มันก็ตอ งการสุขตองการสบายเหมือนกัน แตวามันเปนไปไมได เพราะวาโทษ
ที่ทําความชั่ว นี่เราก็ตองรูจกั คําวา เรา
ถาไปเกิดในรางสุนัข ไอรูปรางของสุนัขนะไมใชเรา เราคือจิตคนใชไหม
ทีนี้มาเกิดในรางคน ไอนี่มันก็ไมใชเรา เราคือตัวที่เราออกไป นี่เราเห็นชัดเลยใชไหม
ฉะนั้น การทีฝ่ กมโนมยิทธิไดอภิญญานี่จงึ ตัดกิเลสไดงา ย งายกวาสุกขวิปสสโก และงาย
กวาดานทิพจักขุญาณ หรือ วิชชาสาม ในดานทิพจักขุญาณนะเห็น นั่งตรงนี้เห็นนิพพาน นั่งตรังนี้
เห็นพรหม นัง่ ตรงนี้เห็นเทวดา นั่งตรงนีเ้ ห็นสัตวนรก สามารถจะคุยกันสัตวนรกได กับเปรตก็ได
กับเทวดาก็คุยได กับพรหมก็ได แตมนั ถอดไมออก มันก็จะนึกวาไอตัวนี้เปนตัวเรา มันยังมีขอ
ผูกพันมาก ถาหากวาไดอภิญญา อภิญญานี่ความจริงมีหา หกนี่เรายังไมฝก แตอาศัยพยายาม แตนี่เรา
เอาจากหามาหนึ่ง แลวหนึ่งก็มีคุณคาเทากัน ไอการที่จะอวดฤทธิ์อวดเดช ดําดินได เพราะเหิน
เดินอากาศไดไมดีละ เหาะไปเหาะมา ไปชนกับจรวดเขาพอดีตาย (หัวเราะ)
อันนี้ไมมีความสําคัญ เพราะวาอภิญญาตางๆ เขาเรียนมาเพื่อตัดกิเลส ไมใชเรียนมาเพือ่ อวด
ชาวบาน นี่ถาเราออกไปไดแลว เราจะรูเลยวา ออ นี่มนั เราไอนั่นมันไมใชเรา เหมือนกับเสื้อกางเกง
ผานุงหรือเสื้อไมใชตัวเรา ไอตัวเราจริงๆ ที่เขาสมมติกันนี่หมายถึงเนื้อหนังใชไหม ไอนี่ก็
เหมือนกัน รางกายมันมีสภาพเหมือนเสื้อกางเกง ตัวเราจริงๆ คือ จิต ไอจิตนี่มันก็เปนสมมติ คําวา
จิตมันมีสภาพคิด แตตวั เราจริงๆ นี่มันไมใชจิตหรอก ตองเรียกวา อทิสสมานกาย
มันมีเปนกายๆ หนึ่งมีลักษณะทุกอยางเหมือนกับตัวเรานีแ่ หละ แตวามันไมสามารถจะเห็น
ดวยตาเปลา อทิสสมานกาย คือกายทีไ่ มสามารถจะเห็นดวยตาเนื้อนีน่ ะ นีน่ ะเราก็ดูชัด เคยขึน้ ไป
พระจุฬามณี ปหนึ่งนานแลว ขึ้นไปนั่งอยูร ูสึกวาพวกที่ไดฌานโลกียก ข็ ึ้นไปเยอะ โลกุตตระก็เยอะ
เทวดาพรหมและพระอรหันตที่ทานนิพพานแลว ทานก็มานั่งอยูเปนแถว พระพุทธเจาทานเทศน
ตอนหนึ่ง บอกวาพวกเธอทั้งหลายที่มานั่งอยูที่นี่ พวกที่ถึงนิพพานแลวก็ดี ยังไมถึงนิพพานเปน
พรหมก็ดี หรือเปนเทวดาก็ดี หรือวาทานที่เปนมนุษยแตเวลานีไ้ มไดเอากายเนือ้ ขึ้นมา เราจง
พิจารณาดูซวิ า กายทิพย สภาวะเปนทิพย ที่เรามีเปนกายเราอยูเวลานี้ซงึ่ เปนของจริง ไมไดแบกกาย
เนื้อมา เวลานีม้ ีปวดไหม มีเมื่อยไหม มีอะไรไหม ทานถามขึ้นเฉยๆ ทานเทศนแลวก็ถาม
ก็ไมมีใครเขาบอกวาปวดวาเมื่อย บอกนี่ ทานบอกนีส่ ภาวะความเปนจริงของเราตองเปน
อยางนี้ ไอกายโนนมันไมใชของเรา เราไปอาศัยมันเพราะอํานาจความโง จงตัดความโงเสียอยา
ผูกพันในมัน ไอคําวาไมใหผูกพันนี่ ไมใชไมใหกินกวยเตี๋ยวนะ กิน ลมปรารณยังไมดับ ตองกิน
ตองรูวา มันแกเชิญแก ใชไหม มันปวยรูว าปวย บอกฉันเปนขี้ขาแก แกอยากปวย ปวย ถาแกพัง
เมื่อไหร ฉันเปดบานฉัน
หมายความวา อํานาจของกิเลสไมสามารถจะคุมเราได ขณะที่เรามีรางกายอยู เราตองอาศัย
รางกายเปนเรื่องธรรมดาที่มันจะรบกวนกายเรา แตอยาใหมันรบกวนใจ ที่วารบกวนใจ หมายความ
วา เรายอมรับนับถือวา ธรรมดาที่มีรางกายตองเปนอยางนี้ หลีกเลีย่ งไมได เมื่อทุกขอะไรมันเกิด

ขึ้นกับรางกายถือวาเปนเรื่องธรรมดา เราตัดสินใจเลยวา ขึ้นชื่อวาไอทุกขเวทนาแบบนี้ขาใชใหเอ็ง
ชาตินี้ชาติเดียวแหละ เอ็งอยากจะทรมานแบบไหนก็เชิญทรมาน ตอไปไมมีโอกาสอันนี้นะ กําลังใจ
มันจะสูง เอ แปว เอย ยังไมหลับเหรอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ไปปดหนาตางลงมาเจาคะ
เออ เกงมากๆ วันนี้ลูกสาวฉันเกง เออ ตุม ไอแปวแอบงีบหรือเปลาหวา
สอนเจาคะ
ไม
สอนเจาคะ
เหรอ เออ เกงๆ กี่ทุมแลว ไมใช พอสี่ทมุ ขาเห็นตามันเริ่มเล็ก ดีมากวันนี้ไดลูก
ศิษยกี่คนละ
แปวสอนไดคนเดียวเจาคะ
เหรอ ไดเทาทุนแนะ เออ ไปคลองดีไหม
ไดเจาคะ
คลองเหรอ
คลองเหรอ
เออ พวกที่เขาไดๆ นี่นะ ทีหลังก็ ถามีเวลานะ ใหพาไปเที่ยวรอบๆ เสียนะ ความ
มั่นคงเกิด ที่วดั ก็ลองซอมดูนะ ถาพวกที่ไดแลว เราพาไป 2 จุดนี่ ถาเราไปรอบๆ
อารมณมันเบือ่ มันจางเร็ว คือความมั่นใจเขานอยไป ถาพาไปไดรอบๆ สักเที่ยว
เดียว เขารูจักทุกจุดมันก็ไมจางละทีนี้ใชไหม มันมีขอเปรียบเทียบ ไปสวรรคแหม
เจงไปพรหม แหม อราม ไปนิพพาน โอโฮ แพรวพราว พอลงนรกปอมใจหายเลย
นี่มันเปนเครื่องเปรียบเทียบนะ ไอสภาพของอบายภูมิมนั ไมดี ใชไหมนรกก็แสน
จะลําบาก มีทกุ ขเวทนา ตองถูกสับถูกฟน ถูกแทง ไฟไหม ถูกทุบ เปนเปรตก็ไม
เปนเรื่อง เปนอสุรกายก็ไมเปนเรื่อง แลวเราจะรูกฎของกรรม แลวตอมา มามอง
มนุษยกับเทวดาเทียบกันไมได
พอออกจากรางปบ ลองเทียบกับรางกายเดิมซิ มันเหมือนกับซากศพใช
ไหม ฮือ มันนาเกลียด อีนี่มนั จะเกิด มันเกิด นิพพิทาญาณ ไอตัว นิพพิทาญาณ ก็
การเบื่อรางกายเราเอง เบื่อรางกายคนอืน่ ไมตองไปสนใจ เบื่อกายเราตองสนใจให
มาก มันตัดที่เรา ไมใชตัดที่เขาใชไหม ในเมื่อเบื่อรางกายเราเมื่อเบื่อแลวก็ตองวาง
สังขารุเปกขาญาณ ถา นิพพิทาญาณ ตัวเดียวเบื่อหนายเดี๋ยวฆาตัวตาย เบื่อไปเบื่อ
มาตายซะดีกวาวะ เสร็จเลย

พระพุทธเจาจึงทรงสอนไววา อันดับแรกใหกระจายออก เมื่อกระจายออก
แลวใหรวมเขา หมายความวา ทีแรกเราก็พิจารณารางกายนี้ออกเปนสัดเปนสวน
หมายความวา ทีแรกเราก็พจิ ารณารางกายนี้ออกเปนสัดเปนสวน เปนธาตุ 4 เปน
อาการ 32 น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ ใชไหม เห็นเขาแลวมันก็
นาเกลียด เกลียดก็มีอารมณเบื่อ แลวอาการรวมเขาก็หมายความวาตองปลอยใหมัน
เปนกายอยูกอน ไมใชรีบทําลายมันซะ ตอนนี้ทานเรียก สังขารุเปกขาญาณ ก็ถือวา
มันเกิดมาแลว มีรางกายอยางนี้ ก็ปลอยมันไปตามสภาพ แตวาเราจะไมตดิ มัน
ตอไป ถือวาชาตินี้เปนชาติสดุ ทายที่เรายังมีรางกายเนื้อหนังอยางนี้ ชาติหนาตอไป
ขึ้นชื่อวากายเนื้อ คือความเปนคนก็จะไมมีสําหรับเรา แลวกายทิพยคือ ความเปน
เทวดาหรือพรหมก็จะไมมีสาํ หรับเรา เราตองการจุดเดียวคือพระนิพพาน เอาจิตจับ
ที่นี่ มันไมรูจกั ที่ไหนก็ไปนิพพาน
อยางไออวนนี่ ตองสั่งใหลูกนองคอยหามมันตอนที่เขาประตูบานฉันนะ
แกไปแบบนี้ ฉันไมใหเขาแน ฮึ เอา กลับกันไดแลว ตึกแลวนี่ครูบาอาจารย เออ
เออ โชคดีมีสุขนะ เออ อวนทีหลังตองมาเปนครูเขานะ
(เสียงตอบฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
ฮึ
(เสียงตอบฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
ใหมาเปนครูเขานะ เออ หนูมาทีหลัง ทานก็ซอมใหแลวก็ตองฝกเปนครูเขานะ
ไมใช เปนครูเขานี่มันจะทําใหเราหนักแนนดีขึ้น คลองตัวเร็ว ใชไหม มันตอง
บังคับตัวเอง ถาเราไมเปนครูเขานี่ มันจะแยหนักๆ เขามันจะมีอารมณขี้เกียจ
(เสียงตอบฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
ไมจําเปน ไมตองพูดอะไรกับเขาหรอก ไปกับรุนพี่เขากอน แลวรุนพีเ่ ขาฝกเราก็
เขาไปกับรุนพีเ่ ขา ดูลีลาเขาฝก เราชวยเขาแลวเราก็ดูตามไปดวย ใชไหม ทีหลังเรา
ก็ออกฝกเดีย๋ ว ฝกกับเขานี่นะ ถาหากคนนี้เห็นทาไมไหวก็ไปบอกรุนพี่เขาทํา
อยางไร บางทีรุนพี่เขามาเขาไมไหว เขาคนนั้นไมไหวจริงๆ ไมมีอะไรมาก ถาเรา
เปนครู ก็ตองบังคับตัวเอง รักษาอารมณใจ
แลวประการที่สอง ตองไปใหทันลูกศิษย นี่เปนการฝกฝนบังคับตัวไปในตัวเสร็จ
คือจิตมันไมสบายใชไหม ใชได
ลูกศิษย
ถวายหลวงพอ
หลวงพอ
เออ ดี ดี นี่หลวงพอตองการ แลวตอไปเขาพาทองเที่ยวจะไดรูจกั แมรูจักปูดว ย ฮึ
รูจักแลวเหรอ ไออวนนี่ ไอขี้หมา รูปรางมันคลายแมจริงๆ แตไมเหมือนเลย ฮึ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

รัชนี ไอนี้มันคลายแม แตไมไดเหมือนเลยนะ (หัวเราะ) แตไอรูปบนมันคลายจริงๆ
นี่หวา ฮึ
แตงตัวก็เหมือน
แหม เชงวับ แหม (หัวเราะ) ไออวนเบงไดตอนนี้ (หัวเราะ) แตงตัวก็เหมือน ใชได
ดี เอากลับเสียนะ จะดึกมาก
วันเกิดของหลานเจาคะ
เออ เออ โชคดีมีสุข เปนสุขๆ นะ มีแตเขาไมไดเอามาสงคืน ก็เหมือนไมมี นากลัว
จะเอาไปพวงใหญ โชคดีมีสุขตลอดชีวิตนะ... อะไร
พวกนักเรียนทีไ่ มไดมาคะ
ออ ทําไม เพราะจอยพาเที่ยวในจุดตางๆ นะ
มันไมมีเวลาซิคะ
เอาเถอะ
ตองไปที่บาน ทําเองที่บานก็เหมือนกัน
คงไมเหมือนหรอก
ไมเหมือนหรือคะ
ทําเองก็เทาที่เขาฝกมาอยางไรก็ไปอยางนัน้ ไอ จอย นีห่ มายความวาเขาพาเที่ยวใน
จุด
...........
หา
นักเรียน โรงเรียนดอนเมือง
หา
นักเรียน โรงเรียนดอนเมือง นะคะ
ทําไม
อยากไดประมาณ 100 คน
อะไรนะ
อยากไดเหรียญหลวงพอประมาณ 100 คน
100 คน มีตังคไหม
มี
เอาตังคมา เอาตังคมากอน แลวขอจะสงมาให
เดี๋ยวหนูไปเก็บให
เก็บที่ไหนละ
เก็บที่เด็กคะ

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

เอา เดี๋ยวแกตองรีบมานะ มันบอกเดีย๋ วจะไปเก็บ
เดี๋ยวหลายวัน
(หัวเราะ) เดี๋ยวหลายวัน วะ ตําราแกตําราขามันไมเหมือนกันนี่เวย ไง อาจารย ไอนี่
มันเดี๋ยวหลายวัน เอย เพิ่งไดยินนี่ละวะ ไปดูที่วัดยังพอมี เดี๋ยว จดเอาไว เมื่อกี้ บาง
กะป
ของหนู ดอนเมือง คะ
เอา ดอนเมือง รอยหนึ่ง เขียนไว ดอนเมือง เขียนรอยหนึ่ง งั้นเดีย๋ วลืม
แหม เสียงดังจริงๆ โอขางหลังพอดีเวย เออ เอา โชคดี เอา
หลวงพอตัง้
หลวงพอ ตั้ว เคยกินของ โยมทักษิณ ไอ โยมทักษิณ นะ อึ ไอ โยมทักษิณ นะมาที
ไร หลวงพอตัว้ ฉันฉันทุกที (หัวเราะ) เออ ทักษิณ นี่ ออ แมทักษิณ นี่ ยังไมไดให
เขา
แมเขามาคะ วันนั้นนะ แลวหลวงพอบอกวาจะแจก
เออ ใชๆ แลว เตือนดวยนะ จะฝากไวใหเขานิดหนอย เออ สําหรับเพือ่ นเขา เมีย
นายพลอะไรนะ ไดไปแลวนะ
ไดไปแลว ดีใจใหญ หลวงพอฝากให
ไอที่เทวดาองคที่ทานบอกเมื่อป 17 เมื่อปกอน ปนี้ ปที่แลว กอนปที่แลวปหนึ่ง ป
อะไร ปนี้มนั 22 ใชไหม 21,20 ปลายปไปถามแกบอกวา ไอของนี่จะเรงรัดใหขึ้น
กอน 24 ไดไหม บอกไมไดหรอกตองคนไทยดีกวานีข้ องจึงจะขึ้น ไอเราก็มองไม
เห็นวาคนไทยมันจะดีขึ้นมาไดอยางไร แตกอนก็เนือยๆ ใชไหม
ถามแกวามันดีแนหรือ บอก มันตองดีขึ้นครับ ไอเราไมรูจะดีอยางไร ถาม
ดีอยางไร แกก็บอกวาดูไปก็แลวกัน ไอเราก็ฝกฝายสุกขวิปสสโกมาเรื่อยๆ ก็แคนั้น
ก็เนือยๆ พอมโนมยิทธิมาเทานั้นวิ่งจูด แลวนมาหนัก อันนี้นะ คนไทยดีขึ้นจริงๆ
นี่เราสูแกไมไดเราสูแกไมไดจริงๆ ไอสูเทวดานี่ ไมมที างสูได สภาพแกมันเปน
ทิพยตามปกติ ใชไหม แกรูเ ขารูการทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเทวดาชั้นจาตุ
มหาราชละ เขาคุมรองเราเลย จาตุนนี่ ะ เขาคุมพวกเราตรง
วันนี้ วัดมหาธาตุ โจมตีเราอีกแลวละคะ
อื้อ เขาไมดีหรอก เขาดีก็ตวั เขาเอง
มีทางบางสํานักเขาบอกวา ไมสวรรคได ไปพรหมได ไปนรกได ไปนิพพานได ไม
เห็นดวย เพราะวาการฝกมโนมยิทธินี่ เอย การฝกสมาธินี่ ตองการแคเพียงใหจิตนั่ง
ถาเผื่อใครไปเห็นอะไร อาจจะเห็นแวบๆ วั้บๆ บาง ยอมรับอันนี้ แตไมยอมรับ
นิพพาน

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

เขไมไดตีเรา เขาตีตัวเขาเอง ขาไมไดยนิ นีห่ วา
นี่หนูบอกเธอ เธอไดยินไหม บอกไดยินกําลังฟงอยูนี่
ไปสนใจอะไรกับเขาละ
ทีแรกหนูก็ไมสนใจ เอะ พูดไปพูดมา มาแขวะเราเสียอีกแลว
(หัวเราะ) หลวงนา เขาไมเชื่อพระพุทธเจาก็ปลอยเขาเถอะนะ
บอกวาเราจะโดนกระทบ เราโดนกระทบ
เอา ไปเหรอ นีม่ ีกวยเตี๋ยวหรือเปลา มีกวยเตี๋ยวหรือเปลา แหม ไอ อวนมันกินไมใช
เลนนะ มันลอที่ 6-7 ชามนะ (หัวเราะ)
ลูกศิษย
ที่นั่งขางบนรองไห
หลวงพอ
ทําไม
ลูกศิษย
บอกสงสาร เห็นพออยูใ นนรก นั่งรองไห
หลวงพอ
(หัวเราะ) พอ พอชาติปจจุบนั เขาเหรอ
ลูกศิษย
........
หลวงพอ
อาว รองทําไม ควรจะโมทนาวา สาธุ บอกดีแลว (หัวเราะ)
(เสียงถามฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
(หัวเราะ) ตองสาธุ
ลูกศิษย
ตองใหขอขมาพระรัตนตรัย พอขอขมาทานเลย อูย ดีใจรองไหใหญเลย ทหารนะ
ลูกเขยโมทย นะ วิ่งหากระดาษซับน้ําตาใหญแหม น้ําตาแกรวงเผาะๆ
หลวงพอ
ใชใช
(เสียงถามฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
งั้นเหรอ
ลูกศิษย
อีกคนพอขึ้นวิมานหลวงพอขอหลวงพอไปนิพพานซิ เครื่องทรงนิพพานเครื่อง
ทรงเห็นแลวๆ หลวงพอใสแวนตา (หัวเราะ)
หลวงพอ
ถาไมเห็นแวนตา แกจําไมได
(เสียงถามฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
นี่มันเปนเรื่องธรรมดา เมื่อกี้สมเด็จทานนั่งลอ แกเอาแวนตาขึน้ มาทําไมวะ
(หัวเราะ) ถามแกเอาแวนตามาทําไม บอกเดี๋ยวไอพวกนี้มันหลง เดี๋ยวมันหาวา
ไมใช ไมมแี วนตา ไมมีอะไร เรื่องงายๆ ไอพรรณนี้เขาทํางายๆ นะ ไมตองไปนั่ง
จออยูตลอดหรอก ไปถึงปบปลอยแสงเฮากวง ไปไหนก็ได ไง เปย ก (หัวเราะ)
ลูกศิษย
ฟงไมชัด
หลวงพอ
.......
ลูกศิษย
.......

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ใชอาโลกกสิณชวย .....ใชอาโลกกสิณแทน ถาเราไมใชอาโลกกสิณก็ไดขอบารมี
พระพุทธเจา พระอริยะชวย ทานก็จดั การใหเอง ทีนี้เราฝกแบบนี้ เราจะไปนั่งชวย
มันไมไหว ตองใหทานชวย เปนภาระของทานใหทานชวยดีกวาเราชวย แตวาไอ
งานอีกอันหนึง่ ที่เราจะลืมไมไดสมมติวา พอสมาทานปุบ พอนําสมาทานนี่เราตอง
ขึ้นไปตั้งทา ปลอยแสงเฮากวงกอน นะ ขณะทีน่ ําเขาสมาทานนี่นะตัวเองจะตองมี
งานคือไปทําตามกิจที่ทานสัง่ อันนีใ้ ครขึ้นไปก็รู ขึน้ ไปทีแสนคน ตางคนตางนั่ง
คุยนึกวาคุยกับตัวคนเดียว อือ เขาทําแบบนัน้
แตเด็กคนนี้เกงนะคะ
ฮึ
เด็กคนนี้เกง เกงมากอยู 2 คน บอก ถามวาทานซื้ออะไร บอก สัมพเกสี บอกก็ชื่อ
หลวงพอนะซิ เราเคยรูไหมละ เราคิดวาเราคิดเองนะ เราเคยรูไหมละ วาหลวงพอ
ชื่ออะไร....บอกชัดเจนเลย
ใชได ตอนนั้นอารมณคลอง
เด็กนักเรียนคะ
เด็กนักเรียนเหรอ
คะ
พวกเด็กๆ อารมณมันยังเขมแข็ง ไอพวกเด็กๆ มันยังปุบ ปบๆๆ มันยังฉับไวทุก
อยาง
ไมทราบวาใครดีใจจนรองได
ไอเจี๊ยบ มันรองไหหรือเปลา ฮะ เอาไหม ขาใหแกรองไห เออ สมุห บัญชี เอะ
ตอนที่ เหม ไป หักไปหรือยัง
ยังเลยคะ
เออ หักไป ตัดไปซะเลยซิ เดีย๋ ว.....
......
.......
......
ใช ฉันนี่เกิดมาเขาหนาโกนผมไฟ (หัวเราะ) ไปทีโกนเปยขาหนาเอาไวเปยคราวละ
5 เปย ปญจสิกขะ คราวละเปย คราวละเปยได 5 รอบ ไมใช พอเปยหมดไวจุก
(หัวเราะ) ไอเราก็ไมนาขี้เกียจทํางานหรอก เพราะทานหา ปนี้ทานหาใหจริงๆ นะ
หนักมาก ปนี้เราหนักไอเริ่มตนนี่ เริ่มตนจริงๆ ของทานไมหนักหรอกนะ ไมตอง
ทําอะไรมากหรอกลูก พ.ศ. นี้เอากําแพงใหเสร็จก็พอนะลูกนะ พอเริม่ เกรดพอเริ่ม

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย

ลงมือกําแพง เอาศาลาสัก 2 หลัง ตึกอํานวยการสักหนอยนะแลวพอเอาตึกตัวอยาง
สัก 10 หอง หูตึงเลย (หัวเราะ) แหม โอโฮ เปนลานนะ ตองจายกันเปนลานนะปนี้
มีคาจําหนายเทป
ใช ใช อันนี้เขามีบัญชีแลว ใชไหม ไมใช รวมกันกับที่กรุงเทพฯ เขาดวยอะไรก็
ชาง ตามอัธยาศัย เงินสวนตัว ไอหนุย ลงบัญชีไวเรียบรอยพอกลับไปรวมกันหมด
นานาวัตถุ ไปหาเจกหมดเลย
ก็บัญชีมีไวใหคนอื่นดู
ใช ใช เอาบัญชีไวอวดเทวดา นี่ฉันรวย แตอยานะ ลองมาดุเงินตามอัธยาศัยฉัน
นับเปนลานนะ โก อยางนี้เขาตองชมวา โกบรรลัยเลยนะโกแตไมมีเลยนะ ไอนี่ใจ
มันสลาย ถาแบบนี้ละใจสบาย ถาเงินมันเปนกอนนะใจจะไมสบาย แตเวลานี้
อยางไรมันก็สบายแลว มันเลิกไมสบายแลว อารมณมันเปนสุข เพราะอะไร แตวา
เมื่อกอนนี้เลยมันก็ทํากันแบบนี้ละ คืออารมณมันเปนสุข พอสิ้นปหมดสตางค ออ
มีวันเกิด ไมใชสิ้นปทีเดียว คําวาสิ้นปหมายถึงวันเกิด วันเกิดนี่กวาดเกลี้ยง ของมี
ราคาทั้งหมด จะมีแตไตรครบไตรไว 1 ไตร กับผาสบงจีวรอาศัย แตของที่มีคานะ
ถวายพระหมด ไมรูละมันมีเทาไหรก็ใหเทานั้นนะ ถามันจะใหก็ทําเรือ่ ยๆ ไป ยิ่ง
ใหกย็ ิ่งมา ยิ่งมาก็ยิ่งให ยิ่งใหก็ยิ่งมา ยิ่งมาก็ยิ่งให
แตวาเมื่อกอนนี้เปนนักเทศน ปหนึ่งหาไตรไดปหนึ่งประมาณ 200 ไตร 200 เศษ
เทศนกณ
ั ฑละ 1 ไตร ใชไหม
หลวงพอเทศนทุกวัน (ไมชดั )
วันเดียว ตั้งแตออกพรรษานี่ บัญชีไมวางเลยนะ บัญชีนะมันจะวางเพราะวาบัญชี
วางมันไมมีละ มันอาจจะไมเทศนแตวันเดินทาง ไอชว งระยะไกลนีม่ ันก็เปนวัน
เดินทาง ใชไหม ถาเทศนแถว อยุธยา นะตองถูกเทศน 2 เวลา
วันละ 2 เวลา
หมายความวา ตอนบายนีเ่ ทศนอยู เทศน 3 ธรรมาสน 4 ธรรมาสนก็ตาม แตวาตอน
เชาถูกเกณฑเทศนอานิสงสทุกที ไมรูเปนไง คนเยอะแยะเขาไมเกณฑละมีเราคน
เดียว แตราคาเทากันนะ กัณฑเชากับกัณฑบายนี่ เราไดสองตอ แตเหนื่อยมาก
หนอย ปรากฏวาไดผาไตรปหนึ่งเกิน 200 ไตรทุกป แลวถึงเขาพรรษาตองซื้อไตร
ครองทุกปหมด ก็เก็บไวทุกปนะ 2 ไตร เก็บไวหมเอง ทีนี้ 2 ไตรนี่ตองมีคนมาขอ
ทุกป แลวผลทีส่ ุดตัวเราตองไปซื้อ ไมซื้อมาเมื่อป เวนจากการซื้อผาไตรนี่นะ ป 15
เฉพาะวัดทาซุง

หลวงพอ

ใชๆ เฉพาะวัดทาซุงนะ ทีย่ ังตองซื้ออยู ใชไหม ไอคนที่มันเคยขอมันก็ขอเรื่อย
(หัวเราะ) ไอเราก็เห็นใจพระเณรทีแ่ ก ไปขอนี่แกไมมจี ริงๆไมใชวาแกมีแลวแกไป
ขอใหม สภาพแบบนี้มันเปนมานานแลว ใชไหม
มีอีกอันหนึ่ง ก็ตอนอยูก รุงเทพ ออกพรรษา พอออกพรรษาปบตั้งแตวัน
แรมค่ําหนึ่ง เดือนสิบเอ็ด ถึงเดือนสิบสอง เทศนใชหนี้เขาเพราะในพรรษาไมพอ
กิน จากนั้นไปเทศนมาพวกก็กินเรื่อยไป คนกินมีเทาไร เด็ก 80 ปาก พระ 40 ปาก
120 ปาก หาคนเดียวแตมันก็พอกินเรื่อยๆ ไป หมุนๆ ตัวไป พอเขาพรรษาปบเปน
หนี้เขาทุกที เทศนนอยลง ไปบอยไมได แลวก็มันเลยทําจนชิน ไอตวั นี้ที่มันทําให
เราทําอะไรๆ ได ถาเราไมทําแบบนี้ อยางที่พระพุทธเจาอยูหวั ทานวา จาคะ ตัว
เดียวก็ไปนิพพานได ใชไหม
จาคะ แปลวา เสียสละ ทานบอกมันยังมีเยือ่ ใย กิเลสยังมากนี่ทานวินิจฉัย
ละเอียดนะ หลวงนานะ ถาจาคะตัดตัวเสียออกเสียเหลือแตสละ แสดงวาละเอียด
มาก แตยังไปนิพพานไมได ตองเอา ส ออกเหลือ ละ
แหม วินิจฉันเกงมาก แลวเกงจริงๆ เราเปนนักเทศนมา จนกับนักเทศนมา
ไมรูเทาไหรไมมีใครวินิจฉัยธรรมะ ละเอียดเทาพระเจาอยูหวั เราเลยชักแปลกใจวา
ทานเอาเวลาทีไ่ หนมานะ นีเ่ ปนเรื่องจริงๆ ทานวินจิ ฉัยละเอียด ไมรูละ ตุงติ๊งๆ แต
เวลานี้ตั้งแตไอขอเรื่องจิตนะเห็นไหม ฉันบอกแลว ถาคนลงศึกษาเรื่องแสดงวา
อารมณเขาระดับสูงสุดไมมีการสอนตอ
เขาไปทีนี้ไมอาละ ไมใชสอนตอขอทบทวน (หัวเราะ) คิดวาเปนการ
ทบทวน ผมขอทบทวน คําวาสอนตอไมมี แตทบทวนละออกไปนอกทางทุกที
ออกไปใหม ไมใชนอกทางเสียนะ หมายถึงไอสิ่งที่ยังไมมีนะ นั่นละทบทวนของ
ทาน ฉลาดจริงๆ นี่เราตองถือวาทานเปนอัจฉริยะจริงๆ อยางนี้เรานึกวา เอ อยางนี้
ละควรเปนพระเจาแผนดิน แตวาเมื่อวันที่ 12 เขาบอกวา หมอทานบอกวาเห็นเขา
บอก นับวันปหนึ่งมี 365 วัน แตแหม ตองเสด็จลงรับแขกมีภารกิจถึง 500 เศษ
ทานบอกไอนมี่ ันหมายกําหนดการนะครับนอกหมายกําหนดการมันมากกวานี้
ครับ คิดไปเอง เลยบอกวา ถาใครมาจางอาตมาเปนพระเจาแผนเดินวันละสิบลาน
ไมเอา ทานบอกวาทําไงไดมันเปนไปแลว (หัวเราะ) เราก็ขูไปสง หลวงนา ไมมี
ใครเขามาจางเราหรอก จางเราเอานะ วันละสิบลานเอานะ เอาซะ 2 วัน เปน 2 วัน
(หัวเราะ) พอได 2 วันเลิกเลย บอกลาออก 2 วันยังไมทันเซ็นอะไรละ
ลูกศิษย
งั้นเปนอาทิตยแลวกัน หลวงพอ
หลวงพอ
ไมใช มันยังไมเซ็นอะไร อาทิตยไมไดเดีย๋ วมีเรื่องเซ็น (หัวเราะ)
(เสียงถามหังไมชัดเจน)

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

หลวงพอ

ถาเซ็นเราก็มีตวั อยางแลวไง บุญชู อนุมัติ บุญชู (หัวเราะ) ไง รูเรื่อง ไหม ยังไมรู
เรื่อง อนุมัติ บุญชู บุญชู จันทรุเบกษา อยางสมมติวาทางกองทัพเขาจะซื้อแกว ก็
เซ็นกันไปเปนหาหางวาว พอถึงแกก็ อนุมัติบุญชู ไอพวกนัน้ พิจารณาใหมวา ไอ
แกวพวกนีย้ ังไมควรจะมีในกองทัพแลวแกก็อนุมัติ บุญชู (หัวเราะ) เพราะไมได
อาน ใครสงเขาไปอนุมัติความจริงก็นาอนุมัตินะ เพราะวากันมาเปนดับมาแลวนี้
ไอตัวรองๆ ก็เซ็นกันมาแลว ใชไหม เหลือแกคนเดียว (หัวเราะ) เหลืออนุมัติ บุญชู
คือวาเปนผูบญ
ั ชาการที่มีความเขมแข็งทีส่ ุด
ไมมีใครเขมแข็งเทาแกใน
ประวัติศาสตร ใชไหม หรือโยมจะวาไง ไอคนอื่นมันยังมานั่งคนไมคน ยังงี้นะ ดี
ไมดีสงยอนกลับไปพิจารณาใหม นี่ไมเขมแข็งพอ ทานบุญชูเขมแข็ง อนุมัติตะบัน
(หัวเราะ) ความจริงแกดีเหมือนกันนะ ถูกฉันตมซะที
ตมยังไง
คราวนั้น โรงเรียนการบิน ยังอยู นครราชสีมา ฉันไมสบาย อาทร เขาเอาไปนอนที่
นั่น หนีแขก ใชไหม ตอนเชาเราก็เดินไปเที่ยว ตากอากาศนะ ตามถนนตางๆ ก็
ปรากฏวาลุง บุญชู เขาก็ไปเยี่ยมตามฐานบินตางๆ เขาเขาก็เดินปากจู เขาเดินผาน
มา เขามอง เขามอง เราก็นิกวาอีตานี้ถาจะจําไมคอยได ถาม ลุง เดินปากจูไง ปวด
ริดสีดวงครับ(หัวเราะ) ไอหา แมทัพปวดริดสีดวง แหม เรานึก เอ ก็เลยถามเขา
บอก ถาแมทัพมันปวดริดสีดวงปากจู มันจะรบกับใครเขา ผมไมไดรบกับเขาครับ
คนอื่นเขารบ แลวใครบัญชาการรับละ ผายยุทธการเขามี แนะคอยยังชัว่ หลีกไปได
นะ แลวถามวา คืนนี้จะดึงไหม เขาจะมีการกินเลี้ยงใชไหม บอก ไมดงึ ละครับ สัก
2 ทุมก็กลับ ไมไหวมันปวดริดสีดวง โรคกระเพาะดวย มันไมดีสักอยาง เราก็นึก
อือ ไอแมทัพนี่ก็ปวยเหมือนกัน ก็พอดีแกก็เดินผานไป เราก็เดินเลนไปเดินเลนมา
พอดีพวกศิษยการบินเขามากลุมหนึ่งใชไหม พวกศิษยการบินนี่เขามาสัก 6-7 คน
ไมรูมันไปไหนมา ผานมาก็เลย เอย ไอลกู ชายมานี่ซิ เขายกมือไหวถามวา ทําไม
ครับ ถามวา ใครรองเพลงฉอยเปนไหม แหม มีไอคนหนึ่งคุณ รองทั้งลําตัด ทั้ง
เพลงฉอย เพลงเรือมันเกงหมด หมอลงหมอลํา มันรองไดเกงไอคนนั้นนะ เกงมา
จําชื่อไมได เลยบอก อยางอืน่ ไมตองรองนะ วันนี้ถาแมทัพเริ่มกินขาว เขาตองรอง
กันใชไหม นี่ตอ งถามพวกนี้เขา แกเคยรองหรือเปลาละ (ตอบ) ไมเคยครับ
เรอะ ไมเคยรูเรื่องเหรอ เพราะรวมกับเขาใชไหม บอกวา ถาแมทัพเริ่มกินขาวนะ
แกรองเพลงฉอย ถาม ทําไม บอก แมทัพชอบ อยางอื่นแกอยาไปรองนะแกไมชอบ
เทาเพลงฉอย เพลงฉอยนะชอบมากที่สุด มันก็รองเพลงฉอย มันก็วาไปถึงไอการ
ฝกนะนะ กวาจะไดปกไดปก จะไดอะไรหนอ มันก็ตองระวังอันตรายทุกอยางภัย
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ไอโทษที่จะฟงมาถึง รองไปรองมา บะ อีตาบุญชุ ทิ้งชามขาง ลุกขึ้นจวกกับเขาเลย
(หัวเราะ) ไปคลอบางนะ
คะ
ไปฉะกับเขาตีสองนะ (หัวเราะ) ถึงตีสองแนะ เลิกตีสอง
ปวดริดสีดวง
หายปวด (หัวเราะ) เรารูคอ อีตานี่ชอบเพลงฉอย แลวตนเกงนะ โหเกงมาก เมื่อ
หนุมๆ เขาเคยเปนเจาพอ อีตอนเปนรอยเอกใชไหมเขายังเปนรอยเอก เรืออากาศ
เอกนะ เราไปที่ ลพบุรี ไอเจาพอคนหนึ่งเขาเขาทรง เขาดืม่ เหลาปบ เขากัดถวยแกว
กรวมๆๆ มองดู เฮยกูกัดไดวะ เออ เจาพอบุญชูเอาเหลามากัด ดื่มปบกัดแลวได
จริงๆ เหมือนกัน แนะ เจาพอบุญชู ที่กัดนี่เขาเรียก อาพัตเหลา นะ เขาเสกเหลานี่
เขาเรียก อาพัตเหลา แลวมันจะไมบาตรปาก อาพัตเหลา นี่เหนียวมากฟนเฟนนี่ไม
เขาละ นี่เห็นไหม แกเปนทั้งเพลงฉอยเปนทั้งเจาพอ วันนั้นถามเขาบอก เวลานี้เปน
เจาพอหรือเปลา เปนไมไหวแลวครับ พอเชา เชาขึ้นมาเดินทางไป อูต ะเภา เราก็ไป
เดินๆ หมุนๆ ที่ สมเด็จพระพุทธทีปงกร เขาทําไวทหี่ อพระพุทธรูปนะนะ เขา
เขียนนามไว สมเด็จพระพุทธทีปงกร เรานึก เอ นี่ชื่อพอเรา ไปกราบๆ ก็นั่งตาม
สบาย ทีนี้เขาจะขึ้นเครื่องบิน เขาก็มากราบเหมือนกัน มันมีการบังเอิญตองเจอะ
หนากันเรื่อย ถามวา เมื่อคืนเลิก 2 ทุมเหรอ เขาบอก ตี 2 ครับ เอา แลวปวด
ริดสีดวง แลวปวดทองเปนโรคกระเพาะไง ไอริยํา ไอเด็ก ถาม ทําไมละมันยว ถาม
มันยัว่ ยังไง มันรองเพลงฉอย วาอยางนั้นวาอยางนี้ แหม มันลําบากลําลนกวาจะได
ปกไดปก ดีไมดีพลาดทาพลาดทางตองติดคุกติดตะราง แหมตองลุกไปฉะกับมัน
(หัวเราะ) เชาตาปรือ เดินเทงๆ (หัวเราะ) แกก็มดี ีเหมือนกัน แตถารองเพลงอื่นละ
2 ทุมก็กลับแน เรานึกแลวนึกอีก นึกยั่งตาชูซะทีเฮอะ
หลวงพอหลอก
ก็ไมไดหลอก เอาจริงๆ นะ แตเปลา ลองดูวาแกจะหมดฤทธิ์หรือยังหือ ไอตอน
หนุมๆ นะ เขาก็เรื่องหนึ่งตางหาก ใชไหม อีตอนแกๆ นี่เปนแมทพั แลว อาจจะ
หมดฤทธิ์ได แหม ดันไปเขี่ยตรงที่ยาซะดวย(หัวเราะ) ไอตอนที่แกรองตอนที่แก
ทุกขนั่นทุกขนี่บรรดาศิษยการบิน มันมีความลําบากทุกอยาง กวาจะไดปกใชไหม
ดีไมดีกเ็ ดินเขาซังเตไป ถูกลงโทษตองระมัดระวังทุกอยาง แกก็พรรณนาของแก
เรื่อยไป ตามเรือ่ งตามราวของเพลง
เห็น อาทร เขานั่งเลาใหฟงวา ทีแรกก็กนิ ดี พอเด็กวาเพลงฉอยพอขึ้นเพลง
ฉอยชักกินชาแลว ชักตัก ถือ กิน พอตักแลวก็ถือ ยืนจออยูนั่น ชัดใจเตนเต็มทีแลว
จะฉะละนยะ พอยั่วไปยัว่ มา วางชอนลุกขึน้ ฉะเลย ทีนไี้ มตองหวงนะ บรรดาฝาย
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ในทั้งหลายหลับกันเปนแถวกลับ เหลือแตฝายหนา ความจริงเสียดายแกตายซะ
แลว ตายหรือยัง
ตายแลวคะ
นากลัวไปรองเพลงเมืองผี
วันนัน้ ก็รอง
หา
ตั้งทุนไว
หา งั้นเหรอ
ตั้งทุนไว โรงเรียนจันทรุเบกษา
ออ สตางคแกกี่บาทก็ไมรู ฮึ
คงจะหลายบาทครับ
ไอ โรงเรียนจันทรุเบกษา แกออกสตางคกบี่ าท ฮึ ไปเปลี่ยนซื่อใหมซิ โรงเรียน
ตะบันทะลุหลังคา (หัวเราะ) เอา มีอะไรละ งวงไปนอนเสียไป ไอคนนัน้ ประเดี๋ยว
แกมีหวังนะ บอกประเดีย๋ วเจ็บตัว
ผมมีความศรัทธา ขอฝากตัวเปนลูกศิษย
เอาแตตัวนะ ปากไมเอานะ แกอยูที่ไหน
ผมอยูกรุงเทพฯ ครับ
อื้อ ทํางานอะไร
ทํางานสอนหนังสือครับ
ไปสอนทําไมหนังสือนะ
สอนความรู สอนวิชา
เออ สอนเด็กใหรูหนังสือใชไหม เออ ใชไดๆ เมื่อกีบ้ อกสอนหนังสือชักสงสัย
(หัวเราะ) ดีๆ วาไปนะ เออ ฝกฝนมโนมยิทธิ ฝกกับเขา
ผมอัศจรรยครับ วาหลวงพอสอนนิพพานลัดไดดีมาก คือทําไมมันงายนัก
อื้อ ไมงายหรอก เขาใจไมถึงไมงาย ตองอารมณใจถึง อารมณดีมันถึงจะงายนะ
ความรูสึกนะนะ
พระพุทธเจาทานบอกวา มีทไี่ ปใชไหมครับ
ใช
แลวที่บอกวาสูญนะ มันสูญอะไรครับ
ก็ไอคนริยํามันเขียนยังไง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นิพพานสูญ
ก็แสดงวานิพพานเปนชัน้ ทีส่ ูงกวาสวรรคทั้งหลายอยางนั้นเหรอ
ก็ลองไปเที่ยวดูกอน อันนี้ไมตอบละ ใหพวกนี้มนั ฝกให
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......
ใช คุณควรจะฝกใหได แลวคุณเอาความรูนี่ไปฝกนักเรียนคุณเวลานี้เด็กๆ ไดกนั
เยอะใชไหม ตั้งแตรุนอนุบาลถึงรุนเดอะ ถึงดอกเตอรแลวก็มีหลวงปู ทวนทองพล
เอกนะเปนอาจารย แตวาถาคุณสามารถเอาไปทําได เด็กของคุณจะปกครองงาย
แลวประการที่ 2 เด็กจะสอบไมคอยตก ครูจะไมเสียชื่อ
บุคคลที่จะไปนิพพานนี่ อยางสมมติวาฟงเทศนพระศาสดาเจาแสดงธรรมเสร็จ
แลว ไปนิพพาน แลวก็ตายไปขณะทีย่ ังไมไดไปถึง คือยังไมเคยไปแลวนี่ จิตตก
ที่วาถึงนิพพานนั้น บุคคลนัน้ ดับจิตแลวไปนิพพาน หรือวาจะตองไปเสียกอน
หือ
จะตองไปใหรทู ี่เสียกอน
ตองไปกอน
ตองไปใหรูที่เสียกอน
ใช ถาไมไปกอนไปนิพพานไมได เอา ไปกอนดับจิตใชไหม หลวงนาเพราะจิตมัน
ไมมีสภาพดับ (หัวเราะ)
ตามประวัติ ไดขาววามีพระทานตองการไปนิพพาน แลวทานก็ดับชีวิตของทาน
การกระทําอยางนั้นแลว ไปนิพพานเพื่อใหหมดความทุกขในสังขาร อยางนั้นจะ
เปนบาปหรือเปลา
จะเปนบาปไดอยางไรเลา เขาไปนิพพาน
ไมบาป
บาปก็ตองลงนรกซิ ใชไหม อยาง พระโคธิกะ ทานเชือดคอตายทานไปนิพพาน
พระพุทธเจาทานไมไดวาอะไรนี่ ใชไหม แตคําวานิพพานนี่คณ
ุ จะตองรู มัน
แปลวา ดับ คืออารมณมันดับเรื่องขันธ 5 มันไมเกาะติดขันธ 5 ตัวนี้มันเปน
นิพพาน ของกลวยๆ นะ แตบางทีคณ
ุ อาจจะไปเจอกลวยน้าํ วา ก็กลวยดิบ
เหมือนกันนะ
แตทิ้งไวนานๆ บางทีก็สุก ถาไมสุกก็เนาไปเลย
(หัวเราะ) ใช แตมันก็กลวยนะ แตเปลาจิตเราถึง
มีความรูสึกวาทําไมรูสึกงายนัก แมวาคนปฏิบัติเด็กๆ หรือบางคนก็ถึงงายๆ สตรีก็
ถึงกันมาก
อยาลืมวา สมัยกอนเจ็ดขวบเปนพระอรหันตนับไมถวน
จะเปนดวยไดอาจารยดี หรือถูกทางดี ประกอบอาจารยดดี วย

หลวงพอ
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ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

มันตองทั้งอาจารยก็ดี กาละมังก็ดี ถวยก็ดี ขันก็ดี มันตองดีหมดละ ฮึ หมอก็ดี
กะทะก็ดี เตาดี ถานดี ฟนดี มันตองดีพรอมละ นี่หมายความวาบุญบารมีเขาสั่งสม
มาดีแลว
แลวบุคคลที่ถึงแลวเปนอาจารย เรียกวา ถึงพระนิพพาน บุคคลเหลานี้ก็จะเปน
อริยบุคคลไดหรือยัง
ก็ตองถามเขากอน
ถามหลวงพอวา บุคคลคนนีเ้ ปนอริยบุคคลไดหรือยัง ตองไปถามเขาอีกหรือ
คนไหน ตองการคนไหนไปถามคนนั้น
ตองการคนนัน้ หรือ ถาหลวงพอนี่ทดลองจิตสอบดูไมไดหรือ
สอบได แตไมพูด
ออ ไมพูด
พระพุทธเจาหามพูด จริงไหม
ถาเชนนั้นการลวงเกินพระนิพพาน
แลวบุคคลเหลานี้เปนฆราวาสไดเคยฟงวา
บุคคลที่เปนฆราวาสอยางนีถ้ าหากวาจิตตกถึงพระนิพพานจะอยูเปนฆราวาสไดไม
เกิน 7 วัน ขอนี้เปนความจริงหรือเปลา
เฮย อานหนังสือไมทั่ว อานหนังสือไมครบ กลับไปอานใหม
ผมเคยฟงเทศนมาก็อยางนี้
อยางนี้นะ ถาอยางนี้ก็เทศนผิด นั่นหมายความวาบุคคลนั้นเขาถึงอรหัตผล ไมใช 7
วัน ผิดจาก 7วัน ถาไดอรหัตผลวันนี้ ถาเปนฆราวาส พรุง นี้จะอยูถึง พรุงนี้ไดไมถึง
อาทิตยตก ตองนิพพาน
ไมขามวัน
ขาม ขามไปวันหนึ่ง จากวันนี้ไปวันพรุงนีไ้ ง ใชไหม ไดวันนีน้ ะวันพรุง นี้จะอยูไม
ถึงอาทิตยตก ตองนิพพาน แตไมมีใครถึง โดยมากจะมองตี่วันนัน้ นะ นางยักขิณี
แปลงเปนวัวขวิดตายหมด
ถาเชนนั้น อาจารยตางๆ ที่ไดกระแสตกไปนิพพานทีใ่ นสํานักนี้นนั้ หมายความวา
อยางไรจะมีชวี ิตอยูได
โอโอ คุณ ก็บอกคุณอานหนังสือไมครบ เดี๋ยวเอากระโถนครอบหัวซะเลย
ก็ดีครับ จะไดฉลาดขึ้น
ก็อารมณจิตเขาเขากระแสพระนิพพาน ถาอารมณเริ่มเขาถึงพระโสดาบันนี่ เขาไป
นิพพานกันไดแลว พระโสดาบันนี่ถือวาเปนผูเขากระแสพระนิพพานเขาไปเที่ยว
ไดสบายแลว แตยังไมมีสทิ ธิ์อยูใชไหมจนกวาจะถึงอรหันตผลจึงจะมีสิทธิอยูตรง
นั้น

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย

หลวงพอ
ลูกศิษย

ออ โสดาบันนี่ อยูไดเกิน 7 วัน ใชไหมครับ
เอย โสดาบันอยูไดรอย หลายพันป อยูสักโกฏิปก็ได
........
คือวาเขาตัดเฉพาะอรหันตเทานั้น โสดาบัน สกิทาคามี 2 อยางนั้งมีผัวมีเมีย
ผูที่ไดแลว เปนอาจารยฝกอยูตรงนั้น นี้ก็เปนผูที่ไดเปนอริยบุคคลแตโสดาบัน ยัง
ไมถึงสุดทายใชไหม
มันยังไมแน เออ สุดทายไมไดหรอก สุดทายไดมนั ก็ตายหมด แตวาเรือ่ งนิพพานนี่
นะอยาลืมวา การฝกกันนีเ่ ราอาศัยบารมีพระพุทธเจานะไมใชความรูของเรานะ ทุก
ระยะที่ฝก นี่ทานจะคุมอยูตลอดเวลา คือพวกนี้เขาจะตองบอกวา ขออาราธนาบารมี
พระพุทธเจาชวยตลอดพระอริยะมัน 4 ชัน้ นี่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ยังทรง
ตัวอยูถาถึงอรหัต ถาเปนอรหัตมรรคก็ยังทรงตัวไดอยู ถาเปนทรหัตผลเมื่อไหรนี่
ตองนิพพานใชไหม
อยาง แมศรี นะ แมศรี วันนัน้ ไปนั่ง โยมก็นั่งดวยกัน เขามานั่งคู ตามปกติ
แกนั่งต่ํากวาเสมอใชไหม พอนั่งปุบแกแกลงบอก ฮึนงั่ แบบนี้เหมือนนั่งกับตุก ตา
แกแกลงยัว่ บอกนั่งแบบนี้เหมือนนั่งกับตุก ตา ถามวา ไอใจของเธอนะเห็นสภาพ
คนนี่เปนตุก ตาแลวหรือ บอกใช ถาม ถาอยางนั้นเปนอนาคามีใชไหม บอก ฮื้อ
โตกวานัน้ นิดนึงนะ (นั่นแนะ เตะซะดวย โตกวานัน้ ก็เปนอรหัตมรรคไง เขายั้งแค
นั้น) ถามวาแกจะยั้งอยูทําไม เอ หายใจพรวดเดียวก็ถึงแลวแตวาที่แกทําอยาง
นั้นนะ แกหวงลูกหวงหลาย ถาขึ้นไปถึงจุดจริงๆ นะมันตองสรางตองจัดระบบตัว
อีกอันหนึ่งนะ ถาเต็มนั่นเขาตองจัดระบบตัวเขาอีกอันหนึ่ง จะวิ่งรอกๆ อยางนี้
ไมได นี่เวลานี้แกก็วิ่งจิปาถะ ใครไปก็ลูก ใครไปก็ลูก มันก็ลูกทั้งนัน้ นะ ลูกวเลานี้
แสนกวาแกก็ตองไลเบี้ย (หัวเราะ) ใชไหม แกก็ดี เวลานี้มันเฮวเหลือแลวดาวดึงส
สองรอยเศษนะ เหลือสอง ฮึ แมศรี กะ แมจติ นี่เขาเกาะกันมาตั้งแตตน
ประภาศรี ทานบอกวา วันนั้นไปนั่ง ไอ 2 คนมันลอ มันมองหนาพอกับ
หนาแมนี่ ถาตัดคอมาวางไมรูวาหนาใคร ถาไมเห็นตัวนะ
ผมขออภัยครับ ผมขอถามขอความตรงนี้หนอยวา ที่ในไตรปฏกหรือดังไดยนิ พระ
เทศนบอกวา เรื่อง นางปฏาจารา แลวมีขอ ความวาพระพุทธเจาตรัสวา นางปฏาจา
รา เธอนี้มีความทุกขและรองไหมาหลายชาติ น้ําตาของเธอรวมกันแลวมากวาน้ํา
ในมหาสมุทรทั้ง 4 ขอความอันนี้เปนความจริงหรือเปลาครับ
จริง ถาคุณไมมั่นใจ คุณไปถาม นางปฏาจารา ดู อาว ตองไปใหได
ถาหากวา นางปฏาจารา เกิดและมีความวนเวียนเชนนัน้ บุคคลอื่นๆ ก็มีความ
วนเวียนเชน นางปฏิจารา หรือเปลา

หลวงพอ
ลูกศิษย

อาจจะมากกวาก็ได
แลวก็แสดงวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง 4 นั้น ก็เปนน้ําตาของคนทั้งหลายที่ไดเวียนกัน
มาแลวใชไหม
หลวงพอ
อาจจะมีน้ําเยีย่ วผสมดวยก็ได (หัวเราะ)
(เสียงถามฟงไมชัดเจน)
หลวงพอ
อยาลืมนะ (หัวเราะ) เอานอนเถอะ หาทุม คุณถามฉัน ฉันไมคอยจะตอบคุณ เพราะ
ฉันมีวิธีฝกให ตองฝกใหได
ลูกศิษย
ขอถามอีกนิดหนึ่งครับ เปนขอที่สงสัยติดอยู ก็ตองถามอาจารย อีกขอความหนึ่งวา
ในที่ที่วาพระพุทธเจาตรัสวาในที่ที่วาเราคุนเคยนั่งอยูกด็ เี ดินอยูก ็ดี หรือในที่ใดๆ ก็
ดี ในที่นนั้ นะเราไมเคยตายไมมี หรือไมเคยเกิดไมมี ขอความนี้เปนจริงหรือเปลา
หลวงพอ
จิรง ถาไมเชื่อไปถามพระพุทธเจาดู
ลูกศิษย
อันนี้ ความทีว่ าตายหรือเกิดอันนี้ หมายความวา ตายและเกิดลงในวิปสสนาที่วา
สังขารนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกนาที อยางนีห้ รือเปลา
หลวงพอ
ไมใชๆๆๆ อยารูมากเกินไป
ลูกศิษย
ไมใชอยางนั้นหรือฮะ
หลวงพอ
คือวา คําวา ตาย เกิด นะมันตายจริงๆ โดยสภาพของรางกาย ในพื้นที่ใดที่ไมมีคน
ตายนะ มันไมมีละนะ
หลวงพอ
มันหมายถึงคนอื่นดวย
ลูกศิษย
ออ คนอื่นดวยนะ
หลวงพอ
ใช ในสถานทีใ่ ดที่ไมมีคนตายนะมันไมมไี หน ใชไหม นี่อานหนังสือไมทั่ว สอน
นักเรียนโงหมด
ลูกศิษย
สังขารเปลี่ยนแปลง...
หลวงพอ
คือวา หนังสือธรรมะนี่ ตองอานใหละเอียดนะ มันมีเรือ่ งอยูจุดหนึ่ง คือ เจากรม
เรานี่ละ สมเด็จพอนะ มันมีเรื่องวา ในนิพพานนี่มันไมมธี าตุใชไหม มันไมมีธาตุ
ไมมีอะไรเหลือ มันไมมีธาตุ ธาตุทั้งหมดมันไมมีเลย แตวาใน พระไตรปฏก มีจุด
หนึ่ง ในพระนิพพานหาอะไรเหลือไมได แตมันเขียนทายไว ตัวธาตุ
ในพระนิพพานที่หาสภาวะอันใดเหลือไมมี หมายความวา ไอนี่ขันธหานี่
แลวแกก็หอยไวเฉยๆ ธาตุ ฉะนั้น เจากรม ไปหาที่วัดบอกนี่หลวงพอ มันยังไงครับ
ไอนี่มันเขียนยาว มันเขียนไมตอ คนเขียนมันเขียนไมเปน ในพระนิพพานหา
สภาวะอันใดเหลือไมได แลวก็ลงธาตุ มันจะควรเขียนวา ในพระนิพพานจะหาธาตุ
ใดๆ เหลืออยูไ มมี นี่ไอถอยคําในหนังสือนี่มันนิดเดียว ใชไหม ทําใหคนงง นี่
เปนอันวา คนที่รวบรวมออกมานี่ ก็บาแกะซะจนกระทั่งไมขยับขยายเลยคือ

สํานวนแตละสํานวนมันเหมะสําหรับแตละสมัย อยางใน วิสุทธิมรรค นะ หลวง
นา สมัย พระพุทธโฆษาจารย นะ โอ ทานคงงายที่สุดใชไหม มาสมัยเรานี่ 3 ใบ
หลับ อานแลว มาสมัยเรานี่อา น 3 ใบ ถาไมหลับก็ปวดหัว อาว ปา ยังไมไปเหรอ
(เสียงถามฟงไมชัดเลย)
ถาม
หลวงพอยังไมเก็บ
หลวงพอ
ไป ไปเหอะ

สนทนาสายลม 2
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2522
ภาษาบาลีนี่ไมใชภาษาไทย คําวา ภาษาไทย นี่จริงๆ มีบาลีมาแทรกเพราะพื้นฐานมาจาก
บาลี เพราะวาคนไทยมาจากแขก ภาษาบาลีนี่ก็ตองถือวาเปนภาษามคธ คือวาภาษาแขก นี่มันมีเยอะ
ใชไหม อันนีม้ ันเปนภาษาของชาวมคธทําไมเราจึงติดใชภาษามคธเดิม เพราะไทยสายเหนือนี่มาจาก
ถิ่นฐานมคธ หรือมาจากชาวมคธ คือมคะที่อินเดียถาเปนสายเหนือนะ ถาเปนสายใตนี่ มาจาก
เผาพันธุ อาหม คือมาจากแดนของ อาหม เดิม อาหม นีก่ ็ไทย ไอที่มาจากมคธนี่ก็ไทยแตวามันคงเด
นิทางเขามารวมกันอยูห ลายที่ ถาอยูถิ่นทางของ อาหม มันใชภาษานี้ ใชภาษาถิ่น
ลูกศิษย
จีนก็เขาทางเหนือใชไหมคะ
หลวงพอ
เขาเขาทางเหนือ ใช ถา อาหม นี่เขาอยูอนิ เดียวนะ ถา อาหม นี่อยูเขตหนึ่งอินเดียว
แตเขาไปที่นนั่ เราพูดภาษาไทยรูเรื่อง แตวาถาเขาลงมาทาง มะริด เดินเรื่อยเขามา
ทาง พมา นี่ มะริด นี่แลวก็ลงมาทาง เพชรบุรี ทาง อาหม ก็คือไทย ไทยยกมารจุด
นั้น ใหนามวา ไทยอาหม แลวก็ตอมาอีกสักรอยปเศษ ไทยพวกหนึ่งเขามาตั้งถิ่น
ฐานใกลกันใหนามตัวเองวา ไทยมลิวัลย ก็ไทย (หัวเราะป เอาละยุง ละ
ลูกศิษย
อยากทราบวา พระธาตุจอมกิตติ นี่คะ ทําไม พระเจาพัคราช ถึงสราง
หลวงพอ
ก็เพราะอยากสราง (หัวเราะ) ที่สรางขึ้นก็เพราะวาทาน พุทธโฆษาจารย นําพระ
ไตรปฏกและพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย พระเจาพังคราช ความจริงทาน พุทธ
โฆษาจารย องคนี้ ที่ไปแปล พระไตรปฏก จาก ภาษาสิงหล ไปเปน ภาษามคธ ที
แรกฉันแปลภาบาลีไป เพราะนึกวาทานเปนแขก ไลไปไลมาไมใชแขก เปน ไทย
ใหญ อยู เมืองสุธรรมวดี ทีแรกก็ เอ ตอนเรียนหนังสือขใจวาทานเปนแขก ความ
จริงนะไมใช คือวาทานนํามาแลวก็มาถวาย พระเจาพังคราช พรอมดวยพระบรม
สารีริกธาตุ จึงไดทําเปนเจดียมาบรรจุ ก็ไมใชถือวาพระบรมสารีริกธาตุเขามา
ประเทศไทยเปนครั้งแรก ไมใช พระบรมสารีริกธาตุเขามาประเทศไทยเปนครั้ง
แรก ตั้งแตสมัยพระพุทธเจานิพพานใหมๆ
ถาวาทั้งสองจุดนี่ ฉันคิดวาที่ ลําพูน นี่มากอนที่ พระธาตุจอมทอง ก็ตอน
ที่วาพระพุทธเจายังทรงมีชีวติ อยูที่ พระเจาอริฏฐะ ทานทราบจากพอคาเกวียนวา
เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก แลวก็สอนใหคนเปนพระอรหันตเปน
จํานวนมาก พอคาเขาคาขายถึงกันนี่ ทีนที้ า นอยากจะไหวพระพุทธเจาทานก็ไปไม
ไหว สมัยนั้นบานเมืองประเทศมันเล็กๆ ใชไหม ทานก็เลยใชวิชาโตแลวเรียนลัด
ทําอยางไรรูไหม จุดธูปกลางแจงแลวอาราธนาพระพุทธเจานิมนตพระพุทธเจามา

เกงไหม (หัวเราะ) เขาลือกันนี่วาใครนึกอะไรทําอะไรอยูที่ไหน พระพุทธเจาทรง
ทราบหมด พอคาเกวียนบอกอยางนั้น ทานก็เลยใชจดุ ธูปแจง อาราธนา
พระพุทธเจา
กลางคืนทานก็นอน
นอนไปเชามืดทานก็ฝนวามีพญาหงสทองคํา
หงสทองนะ แตเปนทองคําบินมาจากทางทิศตะวันตก 5 ตัวแลวก็มาลงที่พระลาน
หลวง ทานก็เลยคิดวาพระพุทธเจาเสด็จแนพอตื่นขึ้นมาทานก็เปดหนาตางดู พระ
แกลนะ ก็เห็นพระยืนอยู 5 องคคงเขาใจวาเปนพระพุทธเจา ก็ชวนพรรคพวกลงไป
พระที่เปนหัวหนามาก็รายงานบอกอาตมาไมใชพระพุทธเจา อาตมามีพระนามวา
พระโมคคัลลาน พระพุทธเจาทรงใชมาใหเจริญศรัทธา ใหนําคณะมาอีก 5 องค
ทานก็ถวายอาหารแลวก็วากันเรื่อย รับศีลกันเสร็จ พระโมคคัลลาน ก็เดินถอยไป
เดินยอนไป ไปนั่งที่ ดอยโมคคัลลาน ใกล ดอยอินทนนท แลวก็พยากรณ แลวก็มี
คนตามไปทําบุญที่นั่น
ทานก็พยากรณตอไปวา ตอไปนี้ประเทศนี้จะมีความรุง เรืองจะสามารถ
ทรงพระพุทธศาสนาไดครบ 5,000 ป พระพุทธเจายังไมนิพพานนะ แลวตอมาทาน
อยูไมกวี่ ันทานก็กลับ ทานกลับไปแลว พระยาอริฏฐะ ทานก็ไมละความพยายาม
จะเอาพระพุทธเจาใหไดทานก็จุดธูปใหม (หัวเราะ) ทีนที้ านฝนไปอีก เชามืดฝนวา
พระยาชางเผือกพาโขลงชางออกมาในอากาศ 500 เชือก แลวก็มาลงที่พระลาน
หลวง ทานก็มั่นใจแนเลยวาพระพุทธเจาเสด็จแน ก็เปนความจริง เปดหนาตาง
ออกไปเห็นพระยืนพรีบอยูท ี่หนาพระลานหลวงก็ลงไปที่นี่จะพบพระพุทธเจา
แนนอน พระพุทธเจาทรงฉันภัตตาหารเสร็จ โปรดกันพอสมควรแลวก็ถอยหลัง
ไปนั่งที่ ดอยโมคคัลลาน เหมือนกัน
แลวก็ตอมาก็ทรงพยากรณอีกวาสถานทีป่ ระเทศนี้ ตอไปจะเปนประเทศที่
มีความเจริญรุง เรือง จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป แลวก็
พยากรณตอไปวา เมื่อตถาคตนิพพานไปแลว พระธาตุคือ กระดูกพระรากขวัญ
พระธาตุรากขวัญทางซาย จะมาบรรจุที่นี่ แลวก็ตอนนีท้ านก็เลยเลาประวัติตอไป
วา
เมื่อพระพุทธเจาทรงนิพพานไปแลว ตอนที่เขาแบงพระบรมสารีริกธาตุ
กัน พระมหากัสสป ก็บอกวา พระรากขวัญทางซายพระพุทธเจาทรงพยากรณวา
จะตองไปอยูที่ เมืองอริฏฐะ ทานก็ไมยอมนี่ก็ตองถือวา ถาพระบรมสารีริกธาตุจะ
มาประเทศไทยก็ตองมาสมัยนั้นกอนเพื่อน แลวก็ตอมาจากนั้นก็มี พระมหากัสสป
นี่แหละนํามาถวาย พระเจาอชุตราช ที่เชียงแสน ตนตระกูลของ พระเจาพรหม
แลวตอมาอีกสมัยหนึ่งก็ไมนานนัก พระมหากัจจายนะ กับพระอรหันตอีกหลาย

ลูกศิษย
หลวงพอ

องค นําพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย พระเจาอชุตราช พระเจามังราย ลูกชาย พระ
เจามังรายมหาราช นีเปนลูกชาย
แลวตอมาจากนั้นมาเทาที่ทราบก็มาสมัย สมัย พระเจาพังคราช ที่ พระ
พุทธโฆษาจารย ทานนํามาถวาย พระพุทะโฆษาจารย นําพระบรมสารีริกธาตุ
พรอมดวยพระไตรปกฎมาถวายแลวทานอยูเลย จําพรรษาแลวก็สรางวัดอยูทนี่ ี่เลย
เปนอันวาประเทศไทยนี่
ไมใชพระพุทธศาสนาเขามากี่รอยปกี่วันนี่ไมใชนะ
พระพุทธศาสนาของเราถึงประเทศไทยนี่สมัยที่พระพุทธเจายังอยูสงสารพระอีก
สององค หลายปแลวทานไปอยูอินเดียวกลับมา แลว ทานเจาคุณอุบาลี วันนั้น
เทศนกันในวิทยุ เจาคุณอุบาลี ถามวาพระพุทธเจาเคยเสด็จมาประเทศไทยไหม
องคนั้นบอกไมมีทางเจอะแตละครั้งก็แย ประเทศอินเดีย ก็กวางขวาง เจาคุณอุบาลี
ทานก็คาน ทานบอกวา พระพุทธเจามีพทุ ธปาฏิหาริยนะ ทานบอกเปนไปไมได
ทานก็เลยสงสารพระองคนั้น (หัวเราะ) มันหวยเต็มทีมนั คิดวามันมีความสามารถ
เทาพระพุทธเจานี่ แมแตพระที่โกนหัวหมผาเหลืองก็ใชอะไรไมได ในหลักสูตร
พระพุทธศาสนามีทุกอยางแตไมรักษาใหครบ บางทีเรียนผานไปแลวก็ลืมไปซะ
ไมทําพระพุทธเจาทานจะมานี่มันของไมยาก อภิญญานี่มันของหนักกวาอะไร
ทั้งหมด พระอรหันตนี่เขามาได ดินแดนที่เปนเขตประจําตามความเขาใจวา แถว
ลําพูน ลําพูน ลําปาง นี่ตองเปนเขตของ พระโมคคัลลาน ถา เชียงราย ขึ้นไปนี่เปน
เขตของ พระมหากัจจายนะ ถาเลยไป เชียงตุง ไปถึงจีน นีเ่ ปนเขตของ พระ
มหากัสสป แต พระมหากัสสป เวลาทานจะนิพพานนี่ ทานนิพพานในเขต เชียงตุง
นะ แลวเวลานีท้ านก็ยังทิ้งศพของทานเองไว เปนศพแหงอยูในถ้ําไมเชือ่ ก็ไปดู
แลว พระธาตุพนม ละคะ
พระธาตุพนม ที่นั่นเขาเลีย้ งบัวตก พระธาตุพนม นี่ทหี่ ลัง ไมเกี่ยวกันกับตอนนี้
อยาง พระธาตุจอมกิตติ ตามประวัติเขาจอบอกไววาพระพุทธเจาเสด็จมา
เหมือนกัน เสด็จมาพรอมกับ พระอานนท กับ พระมหากัจจายนะ ตอนนั้นมันเปน
โคกนอยๆ ใชไหม เปนดอยนอยๆ เปนเขาเล็กๆ ต่ําๆ ที่เห็นมันไมสูง เขาเรียก ดอย
นอย พระพุทธเจาเสด็จมาทีน่ ั่น ที่นนั่ ยังไมเปนเมืองนะ เปนปา ทานก็ตรัสกับ พระ
มหากัจจายนะ วา สถานทีนตี้ อไปจะมีนามวา โยนกนคร ทานบอกไวกอน แลวก
จะเปนประเทศที่มีความรุงเรืองมาก จะรักษาพระพุทธศาสนาไดครบ 5000 ป แลว
ก็ทรงเสยพระเกศา ผมทานนะ ทานตั้งใจจะใหหลุด ทานก็เลยพระเกศาติดมา 3
เสน ทานก็วางไวกับพื้นอธิษฐานใหจมดินลงไป ฉะนัน้ ที่ ดอยนอย นี่ที่เขาบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุก็นี่ คือวาที่ทาน พุทธโฆษาจารย มานําพระบรมสารีริกธาตุมา
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ก็บอก พระเจาพังคราช วาที่ตรงนี้พระพุทธเจาเคยเสด็จ แลวฝงพระเกศาไวตรงนี้
จึงไดทําตรงนัน้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เขาใจไหม
ก็เห็นมีพระพุทธรูป 3 องคนะคะ
หลายองคกวานั้นก็ได นัน่ เขาสรางวางไวนะ เขาจะสรางกันอีกมากกวานัน้ ก็ได
เพิ่งไดแค 3 องค ใชไหมนักเรียนประวัติศาสตร (หัวเราะ)
หนูไมไดเรียน
แลวเรียนอะไรบางละไอที่เรียนคลองที่สุดคือ ขอตังคแมใชไหม (หัวเราะ)ทานเขา
มาประเทศไทยเมื่อไหร
ตองตอบวาตั้งแตสมัยพระพุทธเจาคือมีหลายจุดนี่ที่
ปรากฏวาทานเสด็จ ทานเสด็จมามีหลายแหง พระธาตุแชแหง รูจักไหม ชอแฮ อยู
ที่ไหน ถา ชอแฮ อยูที่ นาน แชแหง อยูที่ แพร ไอ แชแหง นะ เปนอยางนี้ คือวา
เวลาพระพุทธเจาทานเสด็จไปประทับที่นนั่ เขาเอาลูกสมอไปตากแหงแลวเอาไป
ถวายทาน ก็มนั แข็งนะซิ ทานเลยแชน้ําใหมันนิ่มสักเล็กนอยแลวก็ฉัน เลยใหนาม
วา พระธาตุแชแหง (หัวเราะ) ไมใชแชจนแหงนะ ทานพยากรณไวหลายจุด
ไอเราก็ตองคิดวา
พระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณที่
ประเทศอินเดีย แลวเวลานี้ที่ ประเทศอินเดีย เขาไมมี มีจริงๆ เขาไมมีหรอก แลวก็
ที่รักษาพระพุทธศาสนาไวครบถวนก็มีประเทศไทย อยาง พมา นี่ทางวินยั เขาก็
เกือบจะโยนทิง้ ไปเลย เขาวาเขาทิ้งไปหมดนานแลว เออ จนเปนคําพังเพยวา พระ
สูตรไทย วินยั มอญ อภิธรรมพมา คือวาพระไทยนี่ ถาพูดไปก็อาง พระสูตร วาเปน
ของพระพุทธเจาตรัสนะ ถามอญนี่เครงครัด วินัย มากเกินไปจนกระทัง่ วัดลมบวช
แลวงแกไมทําอะไร แกบอกวาเปนอาบัตหิ มด (หัวเราะ) อภิธรรม มากๆ เขามาก
พอเรียนกันมาปุบเขาเรียน อภิธรรม เลยวินัยก็เลยไมสนใจ ไมรูเรื่องเลย อยางพระ
พมากินขาวไดทุกเวลา จับตัวผูหญิงก็ได อะไรก็ไดหมด ฉันไปทีแรกฉันตกใจ นั่ง
อยูกลางลานวัดเห็นพระควงแขนกับผูหญิงมา (หัวเราะ) เราก็มองๆ ไป เอ ไอเรา
มันบวชผิดที่ (หัวเราะ) รูอยางนี้มาบวชที่ พมา ดีกวา (หัวเราะ) มันสนุก (หัวเราะ)
เขาทําไดเพราะอะไร เพราะวาเขาไมมี พระวินัย เลยพอบวชเขามาแลวปบก็เรียน
อภิธรรม เลย
แลวแบบนี้เขาไมบาปเหรอคะ
เขาจะบาปไดอยางไร ในทางศาสนาไมถือวาเปนพระนี่
เขาไมผิดวินยั เหรอคะ
เขาไมไดผิด เขาไมมีเลย (หัวเราะ)
เขาไมมีก็เลยไมตองรักษาเลยเหรอคะ
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อาว เขาไมมี รักษากับผีอะไร (หัวเราะ)
อยางนี้มันก็ไมตรงตามหลัก
ตรง ตามหลักของเขา ตามหลักของเราก็ตองขึ้นดวยวินยั พระสงฆที่มีวินัย
ครบถวน พระพุทธเจายังไมทรงเรียกพระเลย ทรงเรียกวาสมมติสงฆ ยังเปนสงฆ
สมมติ แลวก็ถา หากทําฌานสมาบัติจนไดถึงสมาบัติ 8 ไดวิชา 2 ในวิชา 3 ได 5 ฝย
อภิญญา 6 ก็ยงั ไมทรงเรียกวาพระ ยังเรียกสมมตสงฆอยู จะเรียกพระไดตอเมื่อเปน
พระโสดาบัน แลวถาถึงพระโสดาบัน พระที่บวชเปนพระทานก็เรียกพระ ฆราวาส
ที่ยังไมไดบวช ถาเปนพระโสดาบัน ทานก็เรียกพระหมดเพราะวาความเปนพระ
หรือไมเปนพระมันอยูทกี่ ารตัดกิเลส อยางทหารนี่ ซายหันขวาหันก็ไมเปน
(หัวเราะ) เขาไมเรียกทหาร เขาเรียกทหารปลอม(หัวเราะ)
เออ อาหารที่เราเตรียมนี่ สมมติวาทานออกบิณฑบาต แตทานไมไดของคนอื่นเลย
นี่คะ เราควรจะใสพอที่วาทานจะฉันอิ่ม ยางนี้ถูกวาหรือวาสมควร เพือ่ วาทานจะ
ไดรับบาตรของคนอื่นตอไป
ก็ไมรู ก็แลวแตเรา ใหมากเราก็ไดมาก ใหนอยเราก็ไดนอ ย
คือไมแนใจวาทานจะ
ใหพอใจเราดีกวา ถาเราพอใจจะใหขนาดไหน เราก็ใหขนาดนั้น แลวก็ดูตามความ
จําเปนดวย ถาเกิดพอใจเรา ถาเกิดหมดเลยไมมีกินก็ไมรูเหมือนกัน ดี ใหหวังพอ
ไปเลยหมดเรือ่ งหมดราว แตถาหลายองคก็ไมไหว ตองหมอโตๆ นะ
ก็ทําเทาที่มีมาพอใชไหมคะ
เออ นั่นแหละดี คืออยาใหมันเบียดเบียนตัวเองนะ อยางหลวงพอใหทานเขานี่ถา
ขอทานมาขอ ฉันก็คิดเลยวาขาวแกงจานเทาไหรกว ยเตีย๋ วชามเทาไหร จะใหคาขาว
แกงเทากวยเตีย๋ ว
ทีนี้นึกสงสารเขา แลวทีนี้เราควรจะทําอยางไรบางไหมคะ
ก็ไปแบกศพมาเผา(หัวเราะ)
ไมไหวเจาคะ
เห็นศพก็ตั้งใจ นึกวาไอเจาทีต่ ายนี่ มันไปอยูที่ไหน ขอใหมาปรากฏถามันมาไมได
เราไมเห็นก็ขอติดตอ ทาวมหาราช เขา ทาวมหาราช นํามาแลวจะชวยไดทนั ที แต
อยางไรๆ เขาก็ยังไมตดั สินทันใดอยูดีเราอุทิศสวนกุสลตรง อยาแบงใหใคร ถานึก
เอาไวๆวา บุญใดที่เราบําเพ็ญบารมีแลวตั้งแตตนจนปจจุบันจะพึงมีกับเราเพียงใด
ขอใหเธอจงโมทนาแลวรับผล ดีกวาเราวางายๆ แบบนี้ ถาเปน สัมภเวสี ก็สะดวก
ถาหากบังเอิญถึงอายุขัยเขาก็ยังไมตัดสิน แตถาวาไอถึงอายุขัยนะ ไปลงเลย ไมผาน
พระยายม ก็มีนะ ที่หนักจริงๆ นะไมผานสํานัก พระยายม เดินพาเหรดลงตอม

ลูกศิษย
หลวงพอ

ตามขุมที่เขาตองการเลย(หัวเราะ) แลว พระยายม เขาจะถามทาน มีพระบางองค
ตาย เราก็รูปฏิปทาของทาน เราก็ตามไปที่ สํานักพระยายม เราก็ขี้เกียจไปตามที่อื่น
ก็ถาม ลุง ทานนี้เขามาหรือเปลา และที่นหี่ รือเปลา บอก โอยเรามีบุญไมเทาเขา
หรอก เขาผานเลยไมแวะหรอก (หัวเราะ) ที่นี่บุญนอย เขาไมแวะหาผมหรอก เขา
ศักดิ์ศรีใหญ ลงเลย ถารม ลงไปไหนแกก็บอกวาอยูน ั่นไง เปนพระนี่ลําบาก พระนี่
บวชถามันไมดีนะ มันหนักกวาฆราวาสมาก ถาพลาดทาลงฆราวาสเขายังมักจะ
แวะ สํานักพระยายม ดีไมดีเขาตีตั๋วขึ้นสวรรคได พระถาลงมันไมพักทีน่ ั่น เดินลง
ดิ่งไปเลย มีบญ
ุ มาก ใชไหม คนศักดาใหญ พระยายม ตองยอมแลวไมแวะสํานัก
ทาน ทานยังไมกลาหามเลยนะ (หัวเราะ)
นึกวาเปนพระดี ไมดีหรอก ถาพลาดละหนักกวาฆราวาสอีกฆาปลาตัว
ขนาดเดียวกัน ฆราวาสฆาปลา 100 ตัว พระฆาปลาตัวเดียว อยางเดียวกันขนาด
เดียวกัน พระลงลึกกวา เพราะวาพระเขาเรียกวาเปนเขตในปูชนียบุคคล เอาอยางนี้
ก็แลวกัน เวลาที่เขาเอาสตางคมาถวาย ทุกคนเขาไหวพระ ถาเราไมใหขอทาน
ขอทานตองไหวเจาของสตางคนี่ แคนี้งา ยๆ ของงายๆ อยางอื่นไมตองคิดแลว
เทานี้พอ ถาพลาดหนอยเดียว ไอที่เขาบอกบางคนที่เขาบวช อาบัติเล็กนอยไม
เปนไร นีแ่ นะนําใหลงนรกกันเปนแถว แมแต อาบัติทกุ กฏ มันก็ลงนรก มันลง
จริงๆ นะ ถาจะถามวาพระที่บวช ไมมใี ครมีความผิด มันก็ตองมีความผิด แต
ความผิดไมหนักนี่มันตีตั๋วหนีได ไอหนีไดนี่มันไมหกั ลางความชั่วเดิม ตองทํา
ฌานสมาบัติหนี แตวาถาหนีดวยกําลังฌานนี่ไมแนนักหรอก ไปอยูพ รหมชั่วคราว
ถาหมดบุญเมือ่ ไหรก็เหาะลงไปอยูขุมนั้นแหละ ใชไหมไมใชพนเลยนะ ไปพัก
ชั่วคราวแลวถาจะหนีไดจริงๆ ตามใหผลไมไดเลย ใชไหม ถาเปนไมไดก็เปนพระ
โซดาไปกอน (หัวเราะ) พระโสดาบันนีข่ องไมยาก พระโสดาบันกับสกิทาคามีก็
คือชาวบานชัน้ ดี ไมใชชาวบานชั้วเลว ก็ยงั มีผัวมีเมีย ยังอยากรวย
มีไมไดนี่ พระโสดาบันอะไรนี่ยังไมไปนิพพาน
ก็มี เฮย เปนพรหมหรือเทวดาไมจําเปนนี่ แตอยาลืมนะวา พรหมหรือเทวดาที่เปน
พระอริยะก็เยอะ มี 2 พวกนี่ พอไดฌานโลกียกไ็ ปอยูของชั้นฌานโลกีย ถาเปนพระ
อริยเจา ไมใชพระอนาคามี หรือเปนพระอนาคามีไมไดเขาฌาน 4 ตาย ก็ยังอยูชนั้
เดียวกันแตเขาดีกวา เขามีความใสสวางกวา สบายกวาและมีความสุขกวา
เหมือนกันคนที่อยูตําบลเดียวกัน มันรวยกวากัน มีความสุขไมเทากันมีความทุกข
ไมเทากัน ใชไหม
ทีนี้ถาไดฌานตั้งแตพรหมชัน้ ที่ 1 ไปถึงชั้นที่ 11 ฌาน 1 ถึง ฌาน 4
ละเอียด เปนฌานโลกียนี่เปนพรหมไดตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้น 11 แตวาถาเปนพระอริย

เจา ถาไมไดเขาฌาน 4 ก็ไปอยูตามนี้เหมือนกันถาเปนพระอนาคามีเวลาตายไม
เขาฌาน 4 ก็ไปอยูตั้งแต 1-11 เหมือนกัน แตเปนพระอนาคามี เวลาจะตายเขาฌาน
4 แลวตายยังอยูขั้นที่ 12 ก็เลื่อนไป 13 14 15 16 พอ 16 แลวไปเปนอรหันตไปเลย
แตวาที่ต่ํากวานั้นที่เปนอนาคามี ทานก็ไปนิพพานเหมือนกัน บางทีภมุ เทวดา พระ
ภูมิที่เราตั้งศาลกันนี่เปนพระอนาคามีไดตงั้ เยอะ เวลานี้เปนพระอริยเจาเยอะ
พอทานเปนพระอริยเจาแลว ถามทําไมไมเรงไมขึ้นไปอยูสูงทานบอกไป
ทําไม ทานก็เปรียบเทียบใหฟง คนที่รวยแลวอยูก ระตอบมันก็รวย คือเขาไมมี
อาการดิ้นรน
อยางเปนภุมเทวดามีอายุนอยก็ดีอายุนอยพอหมดอายุแลวก็ไป
นิพพานเลยก็สบายกวา ใชไหม
แบบรับราชการตําแหนงสูเงินเดือนแสนบาท แตเขาติดยศใหสิบตรีเจงก
วานายพลอีกโยมรับผิดชอบแตหมูเดียว (หัวเราะ) ใชไหมโยมมันดีกวา ถามียศสูง
รับผิดชอบก็มาก จะไปกินเหลาขาว กินเขาไปไดเหรอกนายพลนะ กินเหลา 28
ดีกรีก็กนิ ไมได ตองลอดีๆ กินแพงๆ หนอย เขามาบานก็ไมมีตังคกลับมาอีก ดีไมดี
เปนหนีเ้ ขาอีก
รวมความแลวอยาง ทาวเวสสุวัณ นี่ กอนจะตายทานเปนพระโสดาบัน
แลวทานก็ตายดวยกําลังฌาน คือ เขาฌานตาย การเขาฌานตายนี่มีสิทธิ์เปนพรหม
แนนอน แตถากอนจะตาย ถาเขาฌานตายจากฌานนั้นมันออกมาจิตมันเปนทิพย
ทานก็รูวาทานที่ทานจะเกิดมาเปนคน ทานมาจาก ชัน้ จาตุมหาราช ทําไมไมไป
พรหม ทานแวะ จาตุมหาราช สง มันสุดแลวแตความพอใจ ถามีสิทธิ์สูง เราจะไม
ไปสูงไดถามีสิทธิ์ต่ําจะไปสูงนะไมไดแนแกก็ถามวาทําไมถึงขึ้นไปอยางนั้นเพรา
เขาถือวาไอนอี่ ายุนอยกวา เขามีเวลาปฏิบัติตนเพื่อนิพพานไดเร็วกวา ถาเปน
อนาคามีหรือเปนอรหัตมรรคก็คอยแคนนั้
ไมชาหมดอายุ เทวดาชั้นนั้นก็ไป
นิพพาน ถาไปเปนพรหมหรือเปนอรหัตมรรคก็ตองมรรคกันอยูนั่น จนกวาจะ
หมดผลกรรม
พระบรมสารีริกธาตุ ถามีแลวไมควรเปดดูบอย บางครั้งทานเสด็จไปทีอ่ ื่น
บางครั้งทานก็มาเยอะ ไมแนหรอก ถาพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรกของ หลวงพ
ปาน รับชวงมา ทานใหตลับทองคําแลวก็ใสโกศนะ มาวันหนึ่งไปเปดดู ไมมีเลย
อาว เรียบ ขโมยคลับไปดวย (หัวเราะ) คลับทองคําเอาไปซะดวย (หัวเราะ) เราก็
นึกวา เอ นีใ่ ครมาขโมย ไอหองเราใครเขาไมไดเลย หองนั้นนะ ฉันออกมาเมื่อไหร
ฉันก็ใสกุญแจเมื่อนั้น ฉันไมเคยปลอยใหมชี องเขาไปเลย ผลที่สุดก็นึกวาเรามันคง
ไมดี แลวกําลังใจก็ไมดีเหมือนกัน ตอมาอีก 2 วันพระนิมนตไปฉันที่ อําเภอเสนา
ฉันนอนๆ อยูก ็เห็นพระมายืน สวยทานถามวาตองการพระบรมสารีริกาตุหรือ ก็

บอกวาตองการ ทานบอกวาไปสวดมนตเย็นวันนี้ไปนั่งบนๆ ใหไปนั่งบนๆ ใหไป
บนกับใครก็ไมรู (หัวเราะ) ที่ที่เราไปนั่งก็มีพระนั่งอยู ก็มีพระนั่งขนาบอยูขางหลัง
เราก็อาวุโสนั่งตรงกลางหนอย เอ คุยฉันไปคุยกันมา เขาก็คุยกันถึงเรื่องพระบรม
สารีริกธาตุ เลยนึกขึน้ มาได บอก ของผมมีตั้ง 5 องคหายไป ตองไปทําบุญที่วัด
กอน แตพอกลับมาถึงวัด ทานบอกวาไมไดหรอก 2 องค ได 5 องค
ถึงเวลาเราก็จดั ขบวนไปรับ ไปถึงคนนั้นหรอก แหม ผมตั้งใจจะใหทาน 2
องคหยิบมาใสตลับแกว มองดูทีไรก็ 5 องคทุกที ผมก็เอาไปเก็บที่ แลวมาเปดดูก็ 5
องคทุกที (หัวเราะ) เลยเอาไป ไปซะ 5 องค พอมาแลวก็เอามาบูชา มาทําบุญ 3 วัน
กอนจะเขาที่ทศี่ าลา ตั้งไวทําบุญ 3 วัน ก็ทา นสั่งแบบนั้น พอทําบุญ 3 วันเสร็จ ทํา
ประทักษิณเสร็จก็นําพระบรมสารีริกธาตุเขาหอง ไมเปดเจดียนนั่ ตลับทองคําก็อยู
5 องคก็มาอีกแลวเลยกลายเปน 10 องค แลวจากนัน้ มาเดี๋ยวก็เต็ม เต็มตลับเลย
มีวันหนึ่ง วันวิสาขบูชา ก็เอามาสรงน้ํา ก็ไมชวนใคร เราสรงคนเดียว สรง
แลวก็ตามคําราพระธาตุเขาบอกตองวิ่งเขาหากันก็ปลอยไวน้ําเลยปากขัน คนมาดู
กันทุกคนนี่เห็นเหมือนกันหมด เลยเขามาจริงๆ อัศจรรยจริงๆ น้ําเลยปากขันขึ้นมา
จริงๆ ไมใชมองแลวตาลายเลยไมใช คนเดินผานไปผานมาก็เห็นเหมือนกัน แลวก็
มีอยูพัก มีเสียงพระทานบอกวา เอา เทน้ําออกไดแลว ถาม ทําไม บอกวา พอแลว
กันคนรูพอแลว ก็เปนอันวาขันนั้นตองใสตุมไว กลายเปนน้ํามนตใครๆ เขามา
ตองการน้ํามนตก็ขอไปเลย นี่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุเขาไมมีสิ้นสุดหรอก อยาง
ที่นี่มีอยู ปที่บรรจุพระใหเขาก็นั่งอยูขางบนกับ ทานเจากรมเสริม บรรจุไปบรรจุมา
เอ เราก็ปูผาขาวปูดีแลวก็ใสพานดีเรียบรอยประเดีย๋ วก็ปรากฏที่โนนกลุม
ประเดี๋ยวก็ปรากฏที่นี่กลุม ตามเสื่อ ตามพื้น ก็มาเก็บให ทานเจากรมเสริม ก็บอก
เอ อยางไร ก็นั่งอยูดว ยกัน 2 คน ทานก็บอกทานจะมาเอง ก็เลยบอกทาน บอกวา
อยูไมไหวแลว คนเขาก็จะหาวาโมแน พอตอนบายก็ลงมา เขาจัดหองไวให
เรียบรอย ก็มาบรรจุอีกมาบรรจุก็อีก ประเดีย๋ วแปะตรงโนน ประเดีย๋ วแปะตรงนี้ ที
นี้ คุณประสิทธิ ผูจัดการธนาคารที่ชลบุรีนะ แกก็มาจัดไวที่ถาดเคลือบนะ สวยเลย
ชุบโครเมี่ยม แกบอก
หลวงพอคับ ใหลงในถาดนีก่ ็แลวกันครับ ก็เลยบอก คุณประสิทธิ ฉันไม
มีอํานาจเปนพระพุทธเจานะ ทานจะโปรดหรือไมโปรดก็เปนเรื่องของทาน ฉันก็
วางถาดลงใหลงตรงถาดนี้ก็แลวกันครับแกก็เลยพูดอยางนั้น เรื่อยไป เราก็ทํางาน
กันไป ประเดีย๋ วแปะตรงโนน แปะตรงนี้ 4 องค 4 มุมตรงหนาเรา นั่นไมใชเราเลน
กลนะ
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แลวมีอีกคราวที่วัด ก็มีคนขอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก็เปนนักปฏิบัติ
กรรมฐานเราก็ให ก็วาเขานับถืออยูแลวใชไหม พระธาตุเวลานั้นก็มี 14 องค เรา
บอกไปคน สองสามคน มันเอาพระมาตั้งรอยจะไปอยูไดหมดไดอยางไร กลาง
คืนนะ เย็นพรุงนี้จะบรรจุแลวกลางคืนก็นั่งคุยกัน ไอคนที่นั่งคุยกันมองเลยหัวเรา
ไปหมด ตาสูงหมดถาม มองอะไร อะไรมันเขามาทางชองลมแว็บๆ เปนแสงสวาง
ในหองพอเขาบอกเทานั้นเราก็ทราบ ไอเรื่องที่วาเราจะไปบอกกับเขาวาจะเปน
อยางนั้นเปนอยางนี้มันไมได มันสุดแลวแตทานจะสงเคราะห ไมใชอํานาจของ
เรา ไมใชวาเราบูชาแลวเราจะกะเกณฑใหทานมาเทานั้นเทานี้ ยิ่งกะเกณฑอยางนั้น
ทานไมมาเลย พระพุทธเจาไมอยูใตอํานาจใคร จบแลว
มันบังคับจิตตัวเองไมได
ไดซิ ก็คิดใหมันดีซะ แทนที่จะคิดในเรื่องรางกายก็คดิ มาในมนุษยดีอะไรก็ได
จิตใจจะไดสบาย ถาคิดในมุมราย จิตมันก็กลุมใชไหม ก็หามมันยาก แตตอง
พยายามฝกแบบนั้น พลิกกลับมาในมุมดี วางแผนอะไรตออะไรไปตามเรื่องตาม
ราว ใหมนั อยูใ นมุมดี ใหมากหนอยใจจะไดสบายนะ
แลวอยาคนอืน่ เขามาพูดใหไมสบายใจละคะ
อืม เราก็ไมฟง เขาพูดซิ ก็ตองคิดวามันเปนเรื่องไรสาระ อยางพระพุทธเจาทาน
บอกวา นัตถิ โลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมใี นโลก แลวทานบอกวา ไอ
นินทากับสรรเสริญเราอยาไปสนใจถาเขาสรรเสริญวาเราดี บังเอิญเราเปนคนเลวก็
เปนไปตามคําที่เขาพูดไมได ถาหากวาเราเปนคนดีเขานินทาวาเราเลวเราก็ไมเลว
ไปตามคําที่เขาพูด ก็คือกฏนี่ เราก็คอยๆ คิดนะ แตจะหามอารมณคิดเลยมันหาม
ไมได ถาถือคตินี้ไวแนนอนมันก็ไมกลุม ถาหากวา เขาวาเราเลว เราก็ดตู ัวเราวาเลว
ไปตามเขาหรือเปลา ถาเราเลวตามคําเขาพูดก็ถือวาเขาเตือนเรา ถาหากเขาวาเราเลว
แตเราดี เราก็วา ไอนี่ไมบาก็ตาเสีย คนดีๆ ก็หาวาเขาเลว ใชไหม เราก็ถอื วาเขาบาก็
หมดเรื่องอยาถือคนบา อยาวาคนเมา ใชไหม หรือไง ก็ไมแนนกั ใชไหม (หัวเราะ)
แตวาตองคอย ๆ คิดกันนะ อยาคิดวาทําวันเดียวมันมีผล ไมไดนะ
แตกอนนี้ทําไดแตตอนนี้ทําไมไดแลว เปนเพราะวาจิตตกหรืออยางไรคะ
จิตมันไมตกหรอก จิตมันขึน้ สูงไปนะซิ (หัวเราะ) จิตตกมันขึ้นไมไหวถูกเหยียบ
ถูกย่ําจนลอยไมขึ้น นี่จิตมันขึ้นสูงขึ้นไปก็ตองเปนบางวาระเวลาใดที่กรรมมันเปน
กุศลมาสนองเรา เราก็คิดถูกทุกอยาง หามไดถาขณะที่กรรมเดิมที่เปนอกุศลมา
ใหผลนี่ก็หา มไมอยูเหมือนกันใชไหมกฎของกรรมนี่เราหามไมได ทําใจใหไป
นิพพาน อันนี้เปนของไมแปลกถาจะพูดถึงสมัยกอนก็แปลก แตที่แปลกวานี้ก็มีอยู
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อยางจดหมายที่วัดที่ตองตอบจดหมายเองทุกฉบับ จดหมายเปน 99
เปอรเซ็นตเศษ บางทีไมรูจักกันเลย จดหมายบอกเบื่อโลกอยากไปนิพพาน ก็ไมใช
คนแกคนเฒานะ เปนเด็กๆ นะ หนุม ๆ สาวๆ ก็มีเยอะ จดหมายพวกนี้เยอะจริงๆ
พวกเด็กๆ นีย่ ังเปนนักเรียนอยูเลยแกบอกแกเบื่อโลก เวลานี้เราจะเห็นจดหมายที่
ไมเคยรูจักกันมาเลยบางทีเขาก็ไมเคยอานหนังสือไมเคยฟงเทป แตเขาคิดในใจ
ของเขาเองเขาไมตองการเจออีกเพราะวา โลกมันเปนทุกข บางทีจดหมายถามไป
วาเคยปรึกษาใครหรือเปลา บอกยังเลย แตไมรูจะไประบายใหใครทราบ ใหฉนั
เปนที่ระบาย (หัวเราะ) ใหระบายละคอยยังชั่ว แตถายนี่ยงุ เลย (หัวเราะ)
แลวก็มีอยูหลายๆ คน แกจดหมายแกก็อายุยังเด็กอยู แกเขียนหนังสือต
งเตงเหมือนกับเด็ก ฉันอานจดหมาย ฉันไมอานแตจดหมาย ฉันอานหนาคนดวย
เราก็ดูแลวไอหมอนี่มันไมตง เตงตามหนังสือหรอก คือวามันไมตดั อารมณหรอก
ถาเขียนมาเรียบรอยมันจะกลายเปนเขียนแบบหนุมสาว อารมณแกไมคลองแบบ
นั้น แกคนนัน้ จดหมายมา 2 ครั้ง เราก็ตอกไป ตอบไปเรือ่ ยๆ ตอบไปยอๆ ใหเขาใจ
ธรรมะเบาๆ
พอครั้งที่ 3 เราบอกใหแกมาวัด แกมา แกอยู บุรีรัมย พอมาเจอวัดทีแกก็
มาเจริญกรรมฐาน พอกลับไปก็ไปจดหมายมาใหม เวลานี้ถือศีล 8 แลว คือมไสน
ใจเรื่องศีล 5 แกบอกมันทนไมไหว ไอเครื่องแตงเนื้อแตงตัวสวยๆ แตงไมได มัน
ทนไมไหว นีอ่ ารมณเขาสูงจริงๆ ไมงั้นใหกลับเขาที่เดิมมันก็ดนั ขึ้นมาเต็มที่แลว
มันทนไมไหวก็มีตั้งเยอะที่เขียนจดหมายมา แตแกไมมีโอกาสจะไดมาได เราก็ตอง
ตอบ เขาเขียนมาเราจะรูลีลาการเขียนวาเขาเขียนมาในอารมณเปนอยางไร บางที
เราอาจจะตอบไมตรงกับที่เขาเขียนมาเลย มันตอบใหตรงกับความตองการของ
อารมณ เวลานีม้ ีมากตามที่พระพุทธเจาทรงพยากรณไว มันตรงเผ็งไมมีพลาดเลย
สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 พอมาถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 นี่ไมไดเรือ่ ง
เลย แตศีลยังไมคอยจะเอากันเลย มันเปนตามเกณฑนะ พอสงครามโลกครั้งที่ 2
ใกลจะหมดก็เริ่มไหวตัว
การเจริญกรรมฐานเริ่มไหวตัวไปนิดหนอยพอ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จไปแลวชัดเริ่มมีสํานักตั้งขึ้น หลังจากกึ่งพุทธกาลแลว
คราวนี้ลอเปนดอกเห็ดเลยตองถือวาถาคนเขาไมดี ไมมคี วามตองการ สํานักพวกนี้
มันขนมาไมได ใชไหม มันตั้งขึ้นมาอยางไร ทีนี้เมื่อคนเขาตองการก็ตอ งตั้งขึ้นมา
สอนกัน ในเมือ่ คนตองการมากๆ เขา ก็เลยตองมีทั้งของญี่ปุนและของเยอรมัน แต
วาของญี่ปุนนีข่ ายดีจริงๆ ไอของเยอรมันนีก่ วาจะไดกันแตละอยางนี่มนั แย
คือวาลูกมีรถทัวรนะคะ แตปรากฏวาระยะนี้ไมมีงานเลย
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ก็ไมเปนไร เอาไปถวายทีว่ ดั เถอะนะ (หัวเราะ) ก็ตองทําแบบสบายๆ อารมณ
สบายๆ ไมเหนื่อยมาก โบราณทานวาสวดมนตเปนยาทาภาวนาเปนยากิน ถาสวด
มนตมันเหนื่อยเราก็สวดนอยๆ ภาวนาใหมันมากๆ ใชเวลาใหดีกวากัน ภาวนานั่งก็
ไดนอนก็ได ความจริงสวดมนตนี่ดี สามารถทําจิตใหเขาถึงอุปจารสมาธิได แตถึง
ฌานไมได แตวาภาวนานี่จติ ไปถึงฌานได ฉะนั้นการสวดมนตเราก็ควรสวด แต
สวดใหพอดีๆ อยาใหมนั เหนื่อยมาก หลังจากนั้นก็นอนกซะก็ได ภาวนาเรื่อยไป
ใหมันหลับ การภาวนานี่ถาจะหลับก็อยาไปบังคับ
หลวงพอคะ ตอนอานหนังสือพระนะคะ มันรูสึกตัวเบาเบา
ดี ไมชาก็ลอย (หัวเราะ)
พอเลิกอานนี่ตวั หนัก เหมือนอยางเกา
ธรรมดาเขาเลิกอานก็บาปมาพอดี (หัวเราะ) พอเริ่มอานหนังสือบาปก็คอยๆ คลาย
ลงไปทีละนอยๆ
กรณีสวดแลวสวดไมออกเสียวไดไหมคะ
ก็เขาไมไดหามนี่ สวดออกเสียงระวังพวกขวางบาน (หัวเราะ) ก็ไมจําเปน สวด
มนตออกเสียงหรือไมออกเสียนะ คนที่ไมกลาสวดในใจเพราะเกรงวาจะคิดผิด เลย
เอาเสียเปนเพือ่ น แตความจริงไมจําเปนนึกในใจนะมันดีแลวมันไมเหนื่อย มัน
เหนื่อยนอยกวามีการคุมอารมณไดดีวา เอาแตสวดมนตอยาไปสวดชาวบานเขานะ
(หัวเราะ)
หลวงพอคะ อยางกรณีฆาสัตวนี่นะคะ คนเขาบังคับใหเราฆาแตเราไมเต็มใจฆานะ
คะ เราจะใจอยางนี้ แลวเราก็บอกกับสัตววาเราไมตั้งใจฆานะ คนเขาใช อยางนี้จะ
ถือวาเปนกรรมไดหรือเปลาคะ
ก็เปน คือวามันเปนอยางนี้นะ เวลาเราตายเราก็ไมเต็มใจลงนรก(หัวเราะ) จําใจลง
นรก(หัวเราะ) มันก็จําใจเหมือนกันนี่ พอถึง สํานักพระยายม พระยายม ทานก็จํา
ใจใหลงไปนรก (หัวเราะ) แตวาถาเราทําเพราะความไมเต็มใจ สักวันหนึ่งขางหนา
เราก็มีโอกาสพนใชไหม
แตวากรรมที่มันทําไปแลวมันติดอยูใ นใจอยางนี้คะ
ดีมาก ทีนี้ไมตอ งหวงละ ไปแน (หัวเราะ) พระยายม บอก ฮอ ตกลงๆ
หลวงพอคะ คนที่ไมไดฌานอะไรเลย แตวา ทําใจใหวางจากกิเลสทั้งหมดเลย
โอ นี่เปนพระอรหันตแลว (หัวเราะ) ไมตอ งอีกแลว จมเลย (หัวเราะ) โอโฮ เกง
จริงๆ คุณรูจักหรือ ฌานหนาตามันเปนอยางไร (หัวเราะ) ถาจิตวางจากกิเลสก็ฌาน
สูงสุดนะซิ ปทโธเอย วันนีม้ าเจอพระอรหันตซะแลว (หัวเราะ) มีทไี่ หนจิตวาง จิต
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วางจากกิเลสก็เปนอรหันตแลว ก็ไมตองทําฌานอีก ถาศีลเขาเรียกเปนประถม ฌาน
เปนมัธยม หมดกิเลสเปนตอก(หัวเราะ)
คนจะไปไดตอ งฝกฌานเทานั้นใชไหมคะ
ไอฌานนี่คือ อารมณที่ทรงตัว เขาเรียกวา ชิน ฌานังแปลวาการเพงการตั้งใจจับ
อารมณที่เปนกุศลอยางใดอยางหนึ่ง เขาเรียกวา ฌาน นี่ตั้งใจจะมาที่นี่มันก็เปน
ฌาน เวลานี้เขาคุยกันเรื่องธรรมะธัมโมเราก็ตั้งใจฟง จิตมันก็อยูในเรื่องธรรมะที่
เขาคุยกันก็เปนฌาน ฌานมันมีตั้งหลายชั้นนี่ ไอฌานนี่ความจริงก็คือ อารมณที่
ตั้งใจไวเทานัน้ เองไมใชวาตองนั่งเปงไมรูเนื้อรูตัว โดยมากจะเขาใจไปอยางนั้นนะ
ไมใชหรอก ตัง้ ใจรักษาศีล คือคุมวาศีลนะมี 5 สิกขาบท ก็รักษาศีล 5 เราก็รูอยูว า
ศีล 5 มีกี่ขอ เราระมัดระวังไมยอมละเมิดศีล 5 นีม่ ันก็เปนฌานในสีลานุสสติ
กรรมฐาน เปนฌานแลวเทานี้เอง ไมใชวาจะตองไปนั่งหลับตาป หลับตาปนี่ไมแน
นะ เปนฌานปกติก็ดี ดีไมดีเปนฌานดา นั่งหลับตาดาคนโนนคนนี่ (หัวเราะ) เลย
ฌานดิ่งเลย(หัวเราะ)
แลวทานหญิงวิภาฯ นี่กย็ ังไมหมดกิเลสดีใชไหมคะ
ก็ยังไมไดไปถามทาน (หัวเราะ)
ในหนังสือพระราชทานเพลิงบอกวา กอนที่ทานจะตายบอกวาใหหลวงพอชวยให
ไปนิพพาน
ไมใช ใครวา นี่ตองถามฉันนี่ คือวากอนที่จะตายนัน้ ทานเงียบถามทานหญิงมี
ความรูสึกเปนอยางไรบาง ปวดไหม ปวดเจาคะ หายใจขัดๆ แลวก็เลยถามวาลืม
อารมณพระนิพพานไปหรือยัง ทานบอกยัง เราก็ถามวานิพพานเปนอยางไร ทาน
บอก โอ สวางแลว เห็นนิพพานแลว เห็นชัด เห็นชัดแลวก็ยิ้มๆ แลวก็หายไปเลย
อันนี้จะวาเขาไมหมดกิเลสเหรอ ตอนนั้นะ มันบอกแนนอน
แลวทานก็ไปได ไปแลว
ก็ไมทราบซิ (หัวเราะ) เขาเผาซะแลว จะไปถามก็ไมรูจะไมถามที่ไหน(หัวเราะ)
แลวในหนังสือบอกวาหลวงพอยังไปไมไดเลยนี่
ฉันไมไดบอกใครซักคํา ใครเขาเขียน ฉันไมไดเปน
ในหนังสือ ในงาน
ฉันไมเคยเขียน ไมมีเลย ไมเคยบอกเลย พยากรณเขาไดอยางไรละคนจับอารมณ
พระนิพพานในขณะจะสิ้นลมปราณ แตความจริงทานไมไดจับในตอนนั้น ทานจับ
มากอน ปกติมาเลยนานมาแลว ทานพูดปรารภมาเรื่อย บอก สมบัติในวังไมมี
ความหมาย ชีวิตไมมีความหมายทานตองการนิพพาน ทานพูดมานาน แลว
ตอนกลางคืนทานก็ยังปรารภกับพวกหมอ บอก ถาพรุงนี้ถาไป ถาถูกยิงนะ หมอ
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ใหเลือดดวยนะ แตความจริงวันนัน้ เราทราบวาถาไปวันนี้ตองถูกยิงแน แลวพอขึ้น
เครื่องบินถึงไดคุยกันกอนวา วันนี้เราไปถึงฐานกองรอยที่ 3 ทุกคนลงที่นั่นกอน
แลวใหฮอฯ ไปรับตํารวจตามกําลังฮอฯ ใชไหม ก็คิดวาถาไมถูกยิงที่ บานเหนือ
คลอง ก็ตองถูกยิงที่ บางเชียงทราย หรือ บางเชียงแสน แลวฉันก็รูวายิงขาแน ก็เลย
บอกหมดบอกวา ถาไปครบ 3 จุดวันนีแ้ กตองใหยาขาขาแน เลือดออกแนคุมไมได
ถาวาระมาถึงตัวเราก็คุมไมได ก็รูตัว ในวันนั้นพอตกลงกันแลวก็ขึ้นเครื่องบินพอ
เครื่องบินลงที่ฐานกองรอยที่ 3 พวกเราก็ตอ งลงกอน ทานหญิงไมลง หมวดชาญ
ชัย ทานมาทีห่ ลังเครื่องบินขึ้น ถามทานหญิงละ บอก ทานหญิงไปกับเครื่องบิน
เราบอกเสียทาแลวเพราะรูตั้งแตดี 2 ใชไหม แลวคุณทราบอยางไรวาทานไป
นิพพานฉันรูน ะ (หัวเราะ) ถาจะรูตองเผาเราดวย
แลวหนังสือของหลวงพอบอกวา ทานหญิงตองมีหนาทีช่ วยชาติอกี
เอาแลว ใครไปเขียนใหกไ็ มรู ฉันไมไดเขียนเลย (หัวเราะ) ฉันไมไดบอกใคร ฉัน
ไมรูเรื่องกับเขาเลย ไมเคยอาน แลวก็ไมเคยปรารภใหใครทราบเลย
ก็ไมทราบวาใครเขียน
เขาก็วาไปเรื่อยเฉื่อยไป จริงๆ เราไมพยากรณกันดีกวา
หลวงพอคะ หนูขอไปแกขาวใหไดไหมคะวาหลวงพอไมไดเขียนอยางนั้น
ก็ได ฉันเขียนทีไหน ไมรูเรือ่ งกับเขาเลยนะ ถาทําหนังสือเลมนี้ขึ้นฉันก็ไมรูเรื่อง
มันเปนเรื่องแปลกที่ทานเปลงออกมา ทีแรกบอกเจ็บถามทานหญิงเจ็บไหม บอก
โอย เปนอยางไรบาง หายใจขัดแลวทานก็สั่ง บอกใหกราบทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ดวยวา บอกหญิงขอลา แลวก็ทูลใหทานชายทราบดวย พอฉันบอก
นิพพาน นิพพานทานบอกสวางมาก อยางนี้แสดงความไมเจ็บเลย พูดออกมา
เหมือนคนไมเจ็บเลย สวางมาก สวาง สวยเหลือเกิน แลวก็ยิ้ม พูดแลวก็ยังยิ้มดวน
นะ เราถามทานก็ไมยอมฟงละ บอกสวางมาก สวยมาก พอเลิกสวยก็ไปเลย ยิ้มแต
ไป อีตอนยิ้มนี่เขาตองเห็นแลวใชไหม แตวาฉันไมไดบอกใครวาทานไปหรือไม
ไปนะแตวามันมีสุภาษิตในพุทธศาสนาคนจะสรางบาปอกุศลกรรมมามากเทาไหร
ก็ตาม ถาเวลาตายถาจิตเปนกุศล อยางนอยที่สุดเขาก็ไปสวรรค พอเห็นเทวดานี่เขา
ก็ไปสวรรคถาเห็นพรหมก็ไปเปนพรหม ถาเห็นนิพพานก็ไปนิพพาน นี่ตามคติ
ตามหลักสูตรนะ ถาเห็นเทวดาชัดทั้ง 6 ชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง คราวนี้ไปสวรรค
แตเลย ถาเห็นเทวดาหรือกลุมเทวดาหรือหมูพรหม ถามีพรหมมาดวยก็ไปพรหม
เขามีวาสนาถึงพรหม ถาเห็นภาวนาไปนิพพานเขาก็ไปนิพพาน นี่ ทานหญิง
วิภาวดีฯ ทานจะไปที่ไหนฉันก็ไมทราบ มาทราบตอนหลัง 2-3 วันนี่ทราบวาไป
อยูที่ วัดเบญฯ (หัวเราะ) ไปพบที่นั่น ฉันพบที่นั่น 2 ครั้ง

สนทนาสายลม 3
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2522
ฌานโลกีย หรือ ฌานโลกุตตระก็ตาม ถามันจะมีความเขมแข็งผองใส ในเมื่อรางกายดี ถา
แรงกายตกมันก็คงจะมัวๆ ไปนั่นเอง ยิ่งฌานโลกียยิ่งซวยใหญเลย ถารางกายทรุดนี่ มันทรุดตามเลย
เราเพลียอยู ปวดหัวปวดทองนิดหนอยมันก็ทรุดตาม ทีนี้ ถาเรามีวิปสสนาญาณคุมตน อยาง พระโอ
ธิกะ เขามาทีแรกทานไดฌานโลกีย พอปวยๆ กําลังจิตมันออนลง ฌานก็ทรุด พออาการปวยคลายลง
กําลังจิตก็ดีขนึ้ มันก็วิ่งขึน้ วิ่งลง ทานเลยโมโห ไอบานี่ คนเขาเปนอรหันตกันหมด เพราะมึงคนเดียว
เพราะมีคือขันธ 5 รางกาย รางกายไมดที ําใหเราไมไดเปนพระอริยะ ถารางกายขาดีกวานี้ อาจจะ
เชือดคอมึง ถามีแรงนะ ถารางกายแกไมดีขึ้น มันไมมีแรงเชือด ถารางกายแกคอยยังชัว่ ขึ้นมาหนอย
พอจะหาย แกก็รวบรวมกําลังใจ วาไอภาวะอยางนีไ้ มสําหรับเราอีก เชือดคอทิ้งไปเลย วิ่งไปนิพพาน
ฉิบใชไหม
แตแกไมตองเชือดคอนะ ไมตองๆๆ ถาจะเชือดก็เชือดใกลๆ เตาเผาศพไมงั้นวัดอื่นเราไป
กินหมด คือวาเราเทียบอารมณนั้นใชไหม เทียบอารมณของ พระโคธิกะ ก็ พระโคธิกะ แมแตฌาน
โลกียก็ทรงไมได แตไปนิพพานไดเพราะอะไร ไปนิพพานไดเพราะเห็นวารางกายเปนศัตรู นี่จุดนี้
ตองคิดไวเสมอ ในรางกายนี่มันเปนศัตรู เพราะรางกายนี่มันเปนของใคร ใครสรางรางกายนี่ ถาม
ใครเปนคนสราง บอก พอกับแมสราง งั้นซวยเลย รางกายนีก่ ิเลส ตัณหา อุปาทานอกุศลกรรม4
อยางนี่มันสราง
กิเลส คือ ความชั่วที่ไมยอมรับนับถือความเปนจริง ใชไหม มันเชื่อเลวไมเชื่อดี ไอกิเลสนะ
กิเลสแปลวา ความเศราหมอง จิตเลยไมรูเรื่องเลย ทานถึงบอกกิเลสก็คือความชั่วของจิต จิตในเมือ่
มันสัมผัสกับอารมณชั่ว มันก็เชื่อชั่ว
ตัณหา ดิ้นรนเขาไปหาความชั่ว อยากไดสงิ่ ที่ชั่วๆ ออกมาจากจิต
อุปาทาน ยึดถือความชั่วนัน้ วาเปนของดี ในเมื่ออารมณมนั ชั่ว การกระทําก็ทําดวยความโง
อกุศลกรรม ก็ทําดวยความชัว่ ใหมนั เกิดขึ้น มันก็เลยเกิดมนุษยนี่ สมบัติของคนชั่ว สมบัติ
ของจิตชั่ว ตองาถมแบบ หลวงปูบตุ ตา ไอพวกที่เกิดมานีโ่ งทั้งนั้น แน เสียเอะอะโวยวาย มันโงมัน
ถึงเกิด ถามหลวงปูโงหรือเปลา โงนะซิ (หัวเราะ) มันโงนะซิ ขาถึงเกิด แตความจริงเราก็โงดวยกัน
ทั้งนั้น คือวาถาเราไปโงเราก็ไมเกิด ใชไหม แตวาเมื่อเกิดมาแลวมันพบความไมโง เราก็เลิกโงกนั
เสียทีแตกต็ องเขาใจไวดว ย กวาเราจะพบความไมโงนี่ เราตองใชเวลาเกิดกันไมรูวากีอ่ สงไขยกัป ถา
นับเปนกัปก็นบั เปนอสงไขยกัป
สําหรับพระสาวกปกติบําเพ็ญบารมี 1 อสงไขยกับแสนกัป ไอนจี่ ะถือวานัน่ มันเขามุมดี
ตางหาก ไอมมุ เลวนี้มันมากกวานัน้ นะ แลวความจริงไอความเลวทรามของเรา กวาเราจะเขามุมดี
รูจักดี ปรารถนาเพื่อนิพพานนี่มันมากกวานั้นใชไหม แลวเราก็คิดการเกิดของเรา มันเกิดนับไมได

อสงไขยนี่ อสงไขยกัปนีแ่ ปลวา นับไมได สังขยา แปลวา การนับ อสังขยาแปลวา นับไมไดใชไหม
ถาถามวาอสงไขยคืออะไร อสงไขย การนับ อสงขยาแปลวา นับไมไดใชไหม ถาถามวาอสงไขยคือ
อะไร อสงไขย คือ นับไมถว น มันนับไมได เปนหมื่น เปนแสน เปนลานเปนโกฏิ เปนอะไรมันนับ
ไมถูก จึงเรียกวา 1 อสงไขยกัป แตละกัปก็มีเวลานานทีนี้ไอชว งบําเพ็ญบารมี ถาเปนสาวกปกติ
จะตองบําเพ็ญบารมี 1 อสงไขยกับแสนกัป ที่นี้การเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน เปนเปรต เปนอสุรกาย
เปนเปรต เปนเทวดา เปนพรหม เขาไมคิด เขาคิดเฉพาะกัปที่เราเกิดมาเปนมนุษย
อยางสมเด็จองคปฐม ถามวาทานตรัสเมื่อไหร จะถอยหลังจากกัปนี้ไปแลวกี่กัปที่ทรงตรัสรู
เปนพุทธเจา ทานบอกนับเปนอสงไขยนะ ใหตั้งเลข 5 ขึ้น 1 ตัว แลวใส 0 อีก 50 ศูนย เลยไมตอง
อานกันเลย หาคนอานไมได นี่พระพุทธเจาองคแรก ไมใชกัปนะ อสงไขยกัปนะ นีแ่ ลวพวกเราละ
พวกเรานี่กระโกกระเดก มาตั้งแตตอนโนน ถามวาทําไม ทานบอกวาฉันเคยเปนลูกทานตั้งแตทาน
เปนชาง มาเปนคนอยูตั้งหลายรอบ เอ พอเปนพระพุทธเจา เราดันเปนสัตวนรกอยูตั้งหลายหน
(หัวเราะ) มันมีอยูตอนหนึ่ง ตอนที่เรงรัดตัวเองนี่พวกนีไ้ ดประโยชน มีคนควบคุม มีคนแนะนํา ฉัน
ไมมีคนควบคุม เมื่อไมมีคนมาฉันก็ปรารถนาพระโพธิญาณ ไอเรื่องพระโพธิญาณก็เปนของไมยาก
ไอคําวาไมยากก็มาจากพระโพธิญาณ ก็เพราะวาเรามาเปนชาติสุดทายนี้ อะไรๆ มันไมหนักเทาไหร
เพราของเกามันเต็ม มันอยูทขี่ องเกา แตกห็ นักนะ การจะขึ้นไวนี้ไมไดปรื้ด 3 วันขึน้ ไปตัดฌาน 4
ถอยหลังมาเก็บอีก ถอยหลังมาเก็บขึ้นขณิกสมาธิไดเปนฌาน 4 ได ดั่งฌาน 4 ปบ หมดเวลาปบถอย
หลังมาเก็บอีก
ฉะนั้นอุปสรรคตางๆ ของพระโพธิญาณ ผูท ี่ปรารถนาพระโพธิญาณนี่ตอ งผานอุปสรรคทุก
อยาง ไมอยางนั้นถาใครเขาถามวา ไอนี่มันมาจากไหน ทําไมเปนอยางนี้ละ ฉะนั้นการเจริญ
กรรมฐาน 40 กองเปนของไมยาก มันก็ยุงในวันแรกพอ 3 วันแลวอานาปาเต็มอัตรา มันไปไดฌาน
ของอานาปาเขา ฌานอานาปานี่ถาไดฌานของอานาปา อยางอื่นหมดเรียบ ฐานใหญอยูท ี่อานาปานุส
สติ พอไล กรรมฐาน 40 ไดครบตองไล มหาสติปฏ ฐาฯ อีก กรรมฐาน 40 ครบภายใตพรรษาแรก
ทวามันขึ้นหมดเลย มักเก็บของเกาที่มีแลว ไมใชมันสรางใหม สรางใหมมันลําบาก
ตอนนั้นเราก็มคี รูบาอาจารยสอน แตทําไมเรามาตัดเอาอีตอนครูมองตี่ไปหมดแลว อันนี้เรา
ก็ตองขึ้นตนใหม ถาเปนพระโพธิญาณถอยลงมาเปนสาวกภูมิทานก็เดือนถึง 3 วาระ วาระแรกลา
ทานบอกทําไมไมลาซะเมื่อหลายสิบชาติมันเต็มแลว สาวกภูมิ เราก็เอา ก็ยังตอมาอีกปสองปเราก็ลา
อีก ชักเบื่อพระ พอครั้งสุดทายบอก ลาแน ถาผมไมลาจะลําบาก เพราะวาพวกปรารถนาพระ
โพธิญาณนี่ยังมีสิทธิ์ลงนรกอยูตลอดเวลา เพราะไมไดตัดกิเลส เปนแตเพียงแคระงับนิวรณเทานัน้
ไอนิวรณนี่กไ็ มไดฆากันตาย พวกนี้จะตองทรงกันแตฌานโลกียตลอดวิปสสนามีได แตบรรลุมรรค
ผลไมได แตวา อารมณของพระโพธิญาณ ถายังไมบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เราก็ยังมี
สวนตกนรกตามปกติ เอ ตอนนั้นพอลาไดก็กลับมาจับ มาจับดานนี้รูสกึ เบามาก ไมหนักเลย เราตีมา

ดานโนนหนักมาก แบบเคยอุมชางอาบน้ํามาแลว อุมชางสีดออาบน้ํามาแลว มาอุมแมลงอาบน้ํานี่
รูสึกมันเบาๆ พิกล
ไอนรกนี่กย็ ังจําภาพไดวา เคยไปดิน้ อยูขุมไหนมาบาง มันเห็นภาพทีก่ ลับลงไป ขุมนี้มากี่
ครั้ง เขาบอกมาเทานั้นครั้ง มีสภาพมีอยางไร ภาวะมันก็เกิดขึ้นมาเห็นชัด ทํากรรมอะไรไว ภาพเปน
มนุษยมนั ก็ปรากฏเพราะทําความชั่ว ในวันนั้นก็มานั่งนึกวา เอ กูจะลงไปอีกหรือเปลาวะนี่ ก็พอดี
ทาวมหาราชทัง้ 4 องค เสด็จถึงพอดี ทานบอก ทานไมลงหรอก มันไมลงมาแลวพันชาติ จะไปลง
อะไรชาตินี้ละ บอก เอ วาไมไดนะ ไอเลือกลงนะไมเปนไร สําคัญมันจะไหลลงไปนะซิ(หัวเราะ)
บอก ไอเลือกไมกลัว กลัวไหล (หัวเราะ) บอก เอ ชาตินี้สรางกรรมไวมากนะ บอก ไมมีนะ ก็หนีมา
ไดดว ยกําลังฌานทุกชาติ แตละชาติ แตละชาติเลวทุกชาติ หัวคนนับไมถวน ก็เลยถามทานวา ฉัน
เกิดเปนคนมาเทาไหร เกิดเปนสัตวเทาไหร ไอเทวดา พรหม สัตวนรกไมตองพูดละ ทานถาม
ตองการอะไรตองการดูสภาพ
พอดีพระพุทธเจาเสด็จทีน่ ี่ ทานบอกไมใชวิสัยของเทวดาเปนวิสัยของพระพุทธเจา ทาน
มาถึง อยากรูเหรอ เราก็บอกใช อยากรู มองๆ ไปขางหนา ไอภาพที่เกิดเปนคนนอนๆ มันนอนกวาง
อยางนี้ ถาเปนสี่เหลี่ยมนะ สูงจนเลยยอด เขาพลอง ที่ ชัยนาท ที่เปนคนนะ แถวหนึ่งไมใชวามัน
กวางมาก มันอาจจะเรียงไดสัก 100 คนนะ เรียงไปนี่ เปนสี่เหลี่ยมก็ 400 ขึ้นไปสูงเลย ยอด เขา
พลอง นึกชมตัวเอง กูเกิดเกงใชไหม (หัวเราะ) ไปดูไอภาพที่เปนสัตว หนักกวานั้นอีกมีปริมาณ
ความกวางกวากันเกือบ 10 เทา ไอสัตวใหญชางมันเถอะ ไอสัตวจวิ๋ ๆๆ ซิอี่นี่เกิดซะนับไมถวนเลย
แหม เรานึกชมตัวเอง บารมีเรานี่มากจริงๆ นะ (หัวเราะ) มีบารมีสัตวเดรัจฉานนี่มาก ก็เลย
ทําใหเกิดหมดมานะ เลยไมรงั เกียจไอพวกสัตวเดรัจฉาน ความจริงสัตวเดรัจฉานนี่สงเคราะหกนั มา
ตั้งแตเล็ก รักสัตว
ฉะนั้นไอการฆาสัตวนี่นอยเต็มที ปลานี่จําไดเลยวา ผูใหญใหทุกบนีแ่ ค 6 ตัว หลังจากนั้น
ยังไมยอมทุบเลย ผูใหญใชใหทุบปลา พอทุบแลวเราก็ไมสบายใจใจมัน่ สั่น แตกย็ ังรูร ังเกียจสัตวบาง
ประเภท บางทีมันเปนโรคขี้เรื้อนบางอะไรบางก็ยังรูสกึ รังเกียจอยู พอเห็นภาพนีแ้ ลวเลยเลิกรังเกียจ
เขา ไอนี่มันลูกหลานเราเราเกิดมากอน เราก็คือตนตระกูล ถารังเกียจหมาก็รังเกียจเราดวย เพราะเรา
คือตนตระกูล รังเกียจหมาขี้เรื้อนก็ตองรังเกียจเราดวย เพราะเราก็เคยเปนหมาขี้เรือ้ น บางทีเรากิน
ขาว พออิ่ม ไอหมามันจะกินบาง หาอะไรก็ไมได เอาชามกูแหละมากินขยําใหมันกินสง กินแลวก็
ลาง ไอปากหมากับปากคนมันเหมือนกัน ก็ประเมินบัญชีนรกแลว เลยหัว ทวมหัว แตลักษณะการ
ตายมันมีอู 2 แบบ มันนั่งตายกับนอนตาย ทุกชาติมันไมนั่งตายก็นอนตาย ไมนอนตายก็นั่งตาย ตาย
ได 2 ทานี่ไอเดินตายไมยกั มี (หัวเราะ) นั่งตายนอนตายเพราะอะไร เพราะเลิกจากการรบพอชวงแค
นี้เปนฌาน ไอฌานนี่เลมมันทุกชาตินะ มันเลนไปเรื่อยๆ แตเวลารบพอชวงแคนี้เปนฌาน ไอฌานนี่
เลนมันทุกชาตินะ มันเลนไปเรื่อยๆ แตเวลารบมันก็ตองรบละนะ แตวา พอหมดภารกิจนั่นละก็เลิก

จําศีลภาวนา แลวก็เขาฌานตาย ไอบาปนัน้ มันก็ตามไมทันละซิ มันก็นั่งคอยอยู มึงเผลอเมื่อไหรกู
เอาเมื่อนั้น
นี่เปนอันวา พวกเรานี่ที่เกิดในสวนดีมนั นอย เมื่อเกิดอยูในยานของความเลวมาก แตวามา
ชาตินี้เรารูจักวา การเกิดมันเปนทุกข รูจักวาพระนิพพานเปนของดี ถาหากรูวาพระนิพพานเปนของ
ดี แลวก็เวลาเราเจริญมโนมยิทธิประเดี๋ยวเดียวไดเลย อยาลืมนะวา เราไดมาแลว แตวากิเลสมันยังไม
หมด ไอกิเลสมันยังไมหมด ทําใหเราเกิดมาเปนคน จึงตองรับผล 2 อยางคือ ผลที่เปนกุศลกรรมกัน
ผลที่เปนอกุศลกรรม ขณะใดผลที่เปนอกุศลกรรมมันซัดเขามา เขามาครอบงําจิต อารมณจิตเราก็เลว
ขณะใดผลที่เปนกุศลกรรมมันเขามาสนับสนุนอารมณจติ มันก็ดี
แตวาจะดีบา งเลวบางเราก็ตอง
ภูมิใจ วาการเจริญกรรมฐานของเรา เราสามารถไปถึงนิพพานไดแลวจิตเรารักพระนิพพานอันนี้เรา
ตองทราบวา ชาตินี้บารมีเราเต็มแลว ถาบารมีเราไมเต็ม เราไมสามารถจะไปนิพพานได มันไปถึง
ไมไดหรอก จะอภิญญาใหญ อภิญญาเล็ก หรือทิพจักขุญาณก็ดี ถาจิตของเราในชวงนั้นยังไมถึง
โคตรภูญาณ เพียงใด ถาพวกไดทิพจักขุญาณจะเห็นนิพพานไมได แลวก็พวกที่ไดอภิญญาก็จะไป
นิพพานไมไดเห็นไมได
นิพพานนี่ จะตัดเห็นไดเมื่อจิตต่ําสุด เขาสู โคตรภูญาณ ไอ โคตรภูญาณ ระหวางโลกีย
กับโลกุตตระเหมือนกับคลองเล็กๆ ลํารองเล็กๆ นะ เรากาวขาหนาไปยืนอยูที่โนน ขาหลังยังยืนอยู
ที่นี่ อยางนี้เปนโลกีย นั่นเปนโลกุตตระ ไปยืนครอมแบบนี้จะเห็นนิพพานไดตั้งแตชวงนี้ขึ้นไห
ตอไปถาจิตเปนพระอริยะก็ยงิ่ ดีใหญ ถาหากวายังไมถึงชวงนี้เพียงใด จะเจริญพระ
กรรมฐานแบบไหนก็ตามมันจะเห็นนิพพานไมได ฉะนัน้ เรื่องนิพพานจึงเปนเรื่องโตกัน หมายความ
วาเถียงกันวาสูญไมสูญนะ ไอความโงของคน นิพพานัง ปรมัง สุญุง นิพพานเปนความวาอยางยิ่ง
มันเสือกแปลวานิพพานเปนความสูญอยางยิ่ง แลวก็มศี ัพท นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเปน สุข
อยางยิง่ ไอวางก็หมายถึงวางกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม จะวางอยางยิ่ง วางจากโลภะ วาง
จากโทสะ วางจากโมหะ ซึ่งเปนรากเหงาของกิเลส ไอกิเลสใหญ กิเลสเล็ก ถาโคนกิเลสใหญหมด
กิเลสเล็กก็อยูไมได เอารากเอาเหงามันขึ้น ไอกิ่งไอใบไมรูมันจะขึ้นไดหรือไมได เหตุก็เพราะวาง
จากกิเลสใหญสวนนี้มันจึงไปถึงนิพพานได
นิพพานยังมีบาลีบทหนึ่ง นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ถาหากวานิพพาน
เปนสภาพสลายตัว เอาอะไรมาสุขละ จิตมันสัมผัสไมมี อันนี้เราก็เทศนผิดไปนานเหมือนกัน เชือ่
เขา พอรูเรื่องจริงๆ แลวตองไปเทศนแกตวั ขออภัยกันเปนแถวๆ พอไปถึงแลวก็ไปขอโทษเขาวา
เทศนผิด เขาถามวา รูแลวทําไมเทศนผิด เฮย รูแลวมันจะผิดที่ไหน รูมันไมผิด อีตอนกอนมันรูผดิ
มันอยูในเขตผิด ก็ขอใหทกุ คนหัดทําจิตใหถึงนิพพานใหได ก็จงภูมิใจวาความดีที่เราสั่งสมไวใน
อดีตมันมากพอ แลวก็เต็มพอ ไอตัวเต็มพอมันก็มีอยูว า เราจะพอใจไปเมื่อไหร ถาเราประมาทอยูมนั
ก็ไปไมได เต็ม แตเราไมใชของเต็มใหเปนประโยชนมเี งินพอ แตวาเราไมใชเงินใหเปนประโยชน ก็
ไปไมไดเหมือนกัน

อยาง อาฬวีเศรษฐี ฟงเทศนครั้งเดียว ทานเปนมหาเศรษฐีอยู จะไดเปนพระอนาคามี แต
อาฬวีเศรษฐี กลับทําตนไมดี ไปคบขี้เหลาเมายา ที่สุดก็ไปเปนขอทาน โอกาสนั้นที่จะเปนพระอริย
เจามันไมมี ในเมื่อเขาเปนอนาคามีได เขาก็เปนอรหันตได อนาคามีถาเปนไดกย็ ังไมเปนอรหันต
ตายไปเปนเทวดาหรือพรหมเขาก็ไปเปนอรหันตเมื่อนัน้
นี่เพราะวาความประมาทมีอยู เราก็เหมือนกัน ถาบารมีมันสั่งสมมาเต็มอัตราแตเรายังมี
ความประมาท มันก็ไปไมไดเหมือนกัน ทีนี้มีหนาที่อยางเดียว เพราะวาที่ทานมาสงเคราะห ใหหลัก
วิชาความรูนี่ทไี่ ดกันไวๆ เราตองถือวาทานมีพระมหากรุณาธิคุณอยางมาก ถาเราจะทิ้งอันนี้เสีย ก็ไม
มีใครเขาสงสารเราหรอก
เปนอันวาพระพุทธเจาบอกวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ทานบอกให
ทําดีแตเราทําชั่ว ทานก็ไมไดวาอะไร พระพุทธเจาไมเคยตําหนิใคร ในเมื่อพระพุทธเจาไมเคยวาใคร
เขาทําผิด แตวา พระพุทธเจาก็ไมไดบอกวาเขาผิด อยาง สุภมานพ พอบอกวา ครูบาอาจารย แกบอก
วาไหวทิศไมอธิบาย อีตานั้นแกตื่นแตเชา ก็ไหวดะ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ตะวันออก ไมได
เขานี่ก็ตองไหวทันทีเลย (หัวเราะ) ออกมากลางแจงก็ไหวทุกทิศนะ (หัวเราะ) พอตอนเย็นกอนจะค่าํ
แกก็ไหวอยูนนั่ แหละ ทานถามวา สุภมานพ ทําอะไร ไหวทิศพระเจาคะ ถาม ไหวทําไม พอสั่งให
ไหวทิศ พระพุทธเจาบอก เออ ดีมาก เธอมีความกตัญูรูคุณบิดามารดา แลวบิดามารดาสั่งสอน
อะไร เธอปฏิบัติแบบนั้นแตความจริงบิดาทานฉลาด ไอนั่นมันไมรนู ะ ตอนนั้นทานไมรูทานก็ไหว
ก็พอบอกแกก็ไหวทิศเรื่อยไป แลวก็นั่งคุยกันไป คุยไปคุยมาพระพุทธเจาทานก็ชม วาไปวามาทาน
บอก นี่มีอีกทิศหนึ่งนะ ถาเราสามารถไหวทิศนี้ไดละก็แหม จะประเสริฐมากถาม ทิศอะไร ทิศเบื้อง
หนา บิดา มารดา วาตะไปเลย สุภมานพ บอก ออ ตอนนีไ้ มตองออกกลางแจง (หัวเราะ) พอถามทิศ
เขา ทิศเกาแกก็ไหว แตไหวทิศใหมดว ยก็เลยไดทั้ง 2 อยาง ทิศเกาก็ยังมีอยู ไอทนุ เกาก็ใชได เรา
เทศนไมเทศนมา พอพูดจบ ปรากฏวาทานเปนอริยเจา เลยไมตองไหวทศิ เกา (หัวเราะ)
เราจะเห็นวาพระพุทธเจาทานเขาไปที่ไหน ทานไมวาของเขาเลวหรอกอยางพวก ชฏิล บูชา
ไฟนี่ เราจะเห็นวาพระพุทธเจาไมเคยตําหนิ เขาทํานะผิด ไอผิดมันก็ผิดไมหมด แตวาเขาถือวาเขา
เปนพระอรหันต แตวา ถาเขาใจวาเปนพระอรหันต อันนั้นก็ตองถือวาผิดถนัด แตวา เขาทํานั่นเขาได
ฌานโลกีย เขาสามารถทรงอภิญญาได บูชาไฟตรงนั้น ไอเรื่องเตโชกสิณนั่นเอง ใชไหม แตวาจิต
เขาถึงไดอภิญญา 5 เขาถือวาเขาเดนเต็มที่แลว เขาแสดงฤทธิ์ไดตางๆ มีฤทธิ์ไดตางๆ แสดงวาเขา
บอกวาเปนอรหันต ก็ตองถือวาเลวจัด เพราะฌานโลกียย ังไมพนวิสัยของอบายภูมิ ทวาพระพุทธเจา
ไป ไมไดตเิ ขานี่ ทานบอกวา การบูชาไฟนี่เปนของดี อารมณดีกย็ ิ้มแลวคนนะ
ไอการชมนะมันทําใหคนใจดี แตพอทานชมเรียบรอยแลว ทานบอกวาความจริงไฟนี่ เธอ
บูชานี่มันเปนไฟนอก เพราะตถาคตก็ใชไฟเหมือนกัน ทานไมขืนใคร แตทานใชไฟใน (หัวเราะ)
เขาถาม ไฟในเปนอยางไร

อันนี้จะเห็นวาพระพุทธเจาไมเคยตําหนิใครวาชั่ว เพราะฉะนัน้ ถาไปเจอะสํานักอาจารย
ไหม วาสํานักนี้ไมดี สํานักนั้นไมดี ทราบไวดว ยวา ไออาจารยองคนั้นมันเปนหัวหนาลงนรก ถาลูก
ศิษยมันจะไปสวรรคก็ใหมนั ไปเถอะ
เปนอันวา ทุกคนอยาลืมนะวา ที่เขามาทํากับเราไดเลย ไมใชวาเขาจะไปกับเราไอทุกคน
หรอกนะ บางทีถาอารมณเขาไมถึงจิรงๆ นะเขาก็ปลอย แตชว งทีจ่ ะถึงนิพพานได ชวงนั้นนะ
อารมณเขาเขาถึง โคตภูญาณ ดีกวาเขาตัดขันธ 5 ไดอารมณเวลานัน้ เขาอาจจะเปนอารมณของพระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตก็ได มันชวงเวลาเล็กๆ และชวงที่เราแนะนําเขาใหตัดขันธ 5
พอเลิกไปแลวเขาก็เกาะอารมณชั่วตามเดิม อันนี้เขาอาจจะไปนรกก็ได มันเรื่องของเขาเรามีหนาที่ชี้
ทางให ชี้ทางนรก ชี้ทางพรหม ชี้ทางนิพพาน นําใหเขารูไดทั้งหมดแลวตอไปก็เปนหนาที่ของเขา
เขาจะเลือกไป เขาเลือกของเขาเอง เขาอยากจะไปสวรรค เขาอยากจะไปพรหม อยากจะไปนิพพาน
ก็เปนเรื่องของเขา เราไมวิตกกังวง คือวาอยาไปวิตกกับคนเลว มันไมมีความหมาย ใครไปทําเสื่อม
สํานักนี้ไมสนใจ ใหแลวไมไดมีคาจางรางวัล เราก็เสียเวลา ถาเราไมมาสอน เราก็นอนสบายมันไม
ตองเหน็ดเหนือ่ ย บางทีเกือบจะทรงกายไมไหว เราก็อตุ สาสลงมาสอนนี่เราถือวาเราใหดว ยเมตตา
ถาใหดว ยเมตตาเขาจะไมรกั ษาชางเขา เราก็ไมติดตามใหแลวก็แลวกัน เราตองถือตามหลักพระพุทะ
เจาวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก บอกก็หมายถึงมอบให ใหเงินไปแลว บอกไอ
นี่ไปซื้ออาหารกินนะ เสือกไปกินเหลา เดินเขาตะรางไปมันก็เรื่องของมัน ของเขาแนนอนจริงๆ
ของเรามีอยูแสนเศษ นี่เราก็พอแลว แสนเศษนี่ของเราแนนอน เรื่องของเกานะ คนของโยมทํา
เทาไหรก็ไมรู คนของโยมนะมีหวัง เพราะทานไปได
คําวาไมหว ง เรามีหนาที่บอก แตเราบอกเขา เขาไปสรางความเลวก็เรื่องของเขา ฉันนี่ไม
หวงใครเลย ไมมีคําวาหวง ตัวนี้ไมมี หวงหรือกังวลนี่ไมมี ถาจิตสงเคราะห มี ใหแลวรูจักใชหรือไม
รูจักใช มันจะเปนลูกเปนหลายเปนเหลนก็ชางมันเถอะ ถาเราบอกมันแลวมันไมเอาก็ชางปะไร หวง
มันทําใหเราชา ไมตองไปหวงมัน แตวามีอยางเดียววาใหวิชาความรูนใี่ หทุกอยาง หมายความวาเรา
ไมหวงทรัพยสิน ใหไปถาใชดีก็มีประโยชน ถาไปใชชวั่ ก็มีโทษ ก็เปนเรื่องสวนตัว
อยางที่พระพุทธเจาทานเปนพระเจาสิบชาตินี่ ที่ทานสอนใหคนรักษาศีลอุโบสถศีล อีติน
นั้นนรกวางพอดี แตไมไดวางเลยนะ คนของทานทั้งหมดไมมใี ครลงนรกเลย นีก่ ็เหมือนกับเราก็
บอกเขาตามกําลัง ทานใหเรามาเทาไหรเราก็สอนหมดเรือ่ งนั้น เราไมไดเก็บไอนี่ ไมไดเก็บไวแลว
ทําเห็นทางไดแลว เขาไมรักษาไวเปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของเรา ถาถามวาหวงไหม กังวลไหม
ก็บอกไมมี เรื่องเล็ก แตตวั เองยังไมหว งเย ไอตัวของเรายังไมหว ง จะไปหวงตัวใครถาใครมันอยาก
ลงนรกก็โมทนากับมัน พอสอนดีแลวเขาไปทําชั่วก็ชางเขา ถาหากยังไมถึงอริยะก็เรียกวา อุเบกขา
ถาถึงพระอริยะก็เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ ถาจิตเราทรง สังขารุเปกขาญาณ ความกังวลใดๆ มันก็
ไมมี สังขารุเปกขาญาณ การวางเฉยในขันธ 5 ถาวางเฉยในขันธ 5 ของเราได แลวมันก็เฉยหมด
แหละอยาไปยุง กับขันธ 5 เขาเลย สําคัญไอเรามันวางไมคอ ยลง

ทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําเขา พอโลกมันทําออก ไอโลกนะอยูคนเดียวไมพอ อยากมี
ผัว อยากมีเมีย มีผัวมีเมีย อยากมีลูก มีเทานีอ้ ยากไดเทาโนนมันขยายตัวออก หลักสูตร
พระพุทธศาสนามันดึงออกมา มันตัดเขามาๆๆ ถึงกาย ตัดกาย แลวก็ตัดกังวล ตัดหวงใย จิตมันยังมี
ความสุข ไมอยางนั้นจิตจะหาความสุขไมได จําไวนะ กอนหลังขึ้นไปถึงนิพพานซะกอน นอนไป
เลย ไมตองนั่งมันเหนื่อยมันก็นอน นั่ง นอน ยืน เดิน มีคาเทากัน ไมจําเปนตองไปบังคับตัวใหมัน
นั่ง ถาเราจะนัง่ ทาไหนสบาย นั่งเกาอี้ นั่งมา นั่งอีทาไหนสบาย นั่งเอาอีทานั้นไมจําเปนตองนั่งพับ
เพียบ นั่งขัดสมาธิ ที่นั่งคนเดียวนะ อยูตามลําพัง ถาอยูกับที่ของเราก็ไมตองรอ ไปนั่งนิ่ง เดิน นอน
นั่ง ยืน เดิน เวลาจงกรมเดินไปเดินมาบอก ไอนี่มึงอยูน ี่เดี๋ยวกูไปโนน ตองฝกเวลาทํางานอยู ทํา
อะไรอยูทุกๆ แบบกําลังเขียนหนังสืออยูน ี่ เขียนปบไปนิพพาน นาทีสองนาทีกลับไปเขียนใหม ถา
กอนที่จะเขียน คือวาเราอยาไปหาเวลา ตองเวลานั้น ตองเวลานี่ เรารูหรือวาเราจะตายเวลาไหน
เพราะฉันนัน้ คนเราอยาประมาทความตาย ใหคิดถึงความตายไวเปนปกติทีนี้เวลาเราจะจับ
จุดนิพพาน ไอเสียงคนจอกแจกๆ นี่ยิ่งดี ซอมอีตอนนั้นมันชินใชไหม ก็เหมือนกับอยูกับเพื่อนใน
หองเรียนนี่ เพือ่ นั่งเลนอยูจะไปหลับตา ตองลืมตา เดี๋ยวจะหาวาบา ลืมตาใหมันชิน จับปุปบั๊บไปเลย
คลองตัว ตอนนี้ถาเราเรงเขาอยูเรื่อยๆ แบบนี้ มันฟุงไปเลย ไปไหน ใหมันรูจักทีเดียว คือวา ถาจะ
ไหวพอ ไหวแม ไหวปู ไหวยา ก็ขอดูอารมณที่อยู บัฑฑุกมั พลศิลาอาสน
ขึ้นไปถึงตรงนั้น ขอเชิญทานมีพระคุณทัง้ หมดมารวมกัน ก็ตองไหวทุกเที่ยว จงทําอยางนี้
ปุบ ขึ้นนิพพานเลย เพราะวาจิตเรามุงนิพพาน แลวทีเ่ ราไหวผูมีคณ
ุ มันไมจัดกับนิพพาน อารมณนี้
แหละ อารมณนิพพานเขา ทีพ่ ระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไปแลว ก็ไปโปรดพอ
โปรดแมใชไหมอันนี้ อารมณนี้เปนอารมณใหญ อารมณกตัญูนแี่ ปลวา นิพพานตรง

สนทนาสายลม 4
วันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2522
พระโสดาบัน สกิทาคามี มักจะมาจากชั้นดุสิต เออ ชั้นดุสิตนี่สบายมากเปนขั้นที่เปนสุคตะ
ซึ่งแปลวา ยิ้มแยมแจมใส เปนชั้นที่มีความรื่นเริง เขาแบงกันเทวดา 6 ชัน้ มีงานไมเหมือนกัน
ลูกศิษย
อยางนี้ถาเราจะตายทานก็รู
หลวงพอ
ทานรู
ลูกศิษย
เรามองเห็นทานมากัน แสดงวาเรากําลังจะตาย
หลวงพอ
มี ที่เห็นนะ เทวดาทาน พรหมทานก็มากันเต็มนะ ถาชวงนั้นจะตายนะ ถาชวงไม
ตายนะไมแน ชวงที่ไมตายก็เฉยๆ เราจะไปไหนก็ไปตามลําพัง นี่ชวงนั้นไมตาย
หรอก ถาชวงเวลาจะตายแลวเห็น เห็นพรึบ่ นะ แทนนี่มนั จะหวงรางกายมันก็ยิ่งไม
หวงใหญ เห็นเทวดา พรหม พระทานสวยสดงดงาม เห็นที่อยูของตัว เอ ตอนนี้
ใครๆ เขาก็นงั่ บนวาบา มันจะเต็มไปดวยความเลอะเทอะสกปรกใชไหม แลวยิ่ง
มองดุตัวของตัวเองนี่สกปรกโสดครกแลว
ยิ่งคนปวยแลวดูไมไดเลย
มัน
เหมือนกับซากศพที่เขาวางทิ้งไวนาเกิดความรังเกียจ
มันก็มคี วามรังเกียจใน
รางกายของตัวเอง
ถาบังเอิญชวงนั้นไปตาย ไปไมไดถูกยับยั้งดวยประการใด อันนีเ้ ปน
อรหันตไดเลย ไอตัวออกก็มารังเกียจตัวนี้อยูแลว พอออกไปแลวมันมีความผองใส
กวา ดีกวา เบากวา มีความคลองตัวดีกวา ดีกวาทุกอยาง ไมมีอะไรขัดของเลย ไอ
รางกายเดิมมันเต็มไปดวยความทุกขมีความสกปรกโสมม มีความหิวกระหาย มี
เหงื่อไคล มีนา้ํ เลือดน้ําเหลืองน้ําหนอง มันก็รังเกียจ ถาเขามาแลวปบกับมาเขาตัว
ใหมปบมันก็ตงั้ ตารังเกียจรางกายนี้ตลอด
อันนี้เปนอารมณของพระอรหันตนะ โยมลองออกไป ถามันออกไปตรงๆ
ไมได ก็ผูกคอแขวน ฮึ ไอนมี่ ันไดประโยชนเยอะ แตวาทุกคนนะที่ออกไปแลว ถา
เหลียวดูตวั เอง ถาเขาดีนะ ไปดี ก็ไมมีใครเขาหวงหรอก ไอคนพยาบาลบางที
รองไหงอแง งอแง ไอเจาของเองมันยังไมหวงเลยดันไปหวงมัน เฮอะ เจาของเอง
เขาไมหวง แตไอพวกที่จะไปนรกสินาหวง โยมไปนรกนี่บางทีตองลากลูถูกังไป
บางตองลากลูถูกัง ตองกระชากลากมันไป มันดื้อแพงก็มีเหมือนกัน แตไอพวกที่
ดื้อแพง ไอพวกนีไ้ ปแน แตก็มีบางรายตองผาน สํานักพระยายม ถาเดินไปดวย
อาการคลองตัวพวกนี้ไมลงนรกหรอก เวลาเขามารับนี่ มันมีบุญกันบาปดวยนะ
โยมไอความชัว่ ก็มี ความดีกป็ รากฏนะ ไมใชความชัว่ ก็ไมมี ความดีก็ไมปรากฏ 1
ขั้น (หัวเราะ) ใชไหมโยม ความชั่วไมมี ความดีไมปรากฏเต็ม 1 ขั้น

แตไอนั่นความชั่วก็มี ความดีก็ปรากฏ อันนี้ตองไป สํานักพระยายม กอน
แตวาพวกนี้มกั จะออกดวยอารมณดี พอไดอารมณดีไปกันกระปรี้กระเปรา ไมตอง
จูงไมตองลาก ไปแบบสบายๆ เวลา พระยายม ทานเรียกไปสอบถาม ทานจะพูดถึง
เรื่องบาปกอน ไอการนี่มันเปนการยอมรับวา ไอบาปบุญนี่ทําจริง ถามถึงบุญแลว
ใหตอบ ถาถามปบก็ตอบเลย ทานก็ถามไอเรื่องที่ทํามาแลว ทานถามเพราะรูวาจุด
นี้ จุดนี้เขาทํา ทานก็ถาม เอา ไปเที่ยวแรกนึกไมออก ยอนไปอีกเทีย่ วหนึ่งไมออก
ไปอีกเที่ยวหนึง่ ถาไมออกแสดงวากรรมอกุศลปดปากนี่เวลาออกออกดวยอารมณ
ชั่ว อันนี้ลง เอาใหมันเปนไปตามผลของกรรม ถาหากวาเราไปบอกเจาจุดเดียว อัน
นี้ผมทําครับ ทานบอก อาวก็มีดี ความดียังมีอยูไ ปรับผลดีกอนทานไลไปสวรรค
เลย พอไลไปแลวปบไปความดีที่ทําไวทั้งหมดก็เขามารวมตัว
นี่ สํานักพระยายม ทานไมอคติ แตทานพยายามไลไปสวรรค เออ
(หัวเราะ)ทานไมอคติหรอก ใครนึกไมไดทานก็ไลไปเหมือนกัน ทานอคติเมื่อไหร
ละ ถาเราจะไปเราจะเห็นวา ถาเราจะดูนรกก็ตองมองไปทางดานทิศตะวันออก อยู
ไกลเห็นแตทะเล ทะเลเพลิง มันสุดลูกหูลกู ตา สุดลูกตาเราแลวตาเปนทิพยยังมอง
ไมเห็นสุดเลย เมืองนรก จากทาง 4 แพรงไป ตองไปสุด สํานักพระยายม ถาจะเดิน
ตรงไปนี่เปน เปรต ลั้ยวซายนิดหนึ่งจะเจอ โลกันตนรก ถาไป สํานักพระยายม
ทานเลี้ยวขวาเฉียงๆ หนอย เดินเฉียงไปตองผาน สิมพลีนรก อันนี้ถาเดินนะ แต
โดยมากนีไ่ ปปุบก็ถึงเลย มันเลยไมเห็นอะไรกัน ถาหากวาถาเดินไปตอง พระยา
ยม ขมใจเดิน ถาเดินไปผาน สิมพลีนรก กอน ผาน สิพลีนรก แลวตอไปจึงเขาเขต
ของ พระยายม อยู อันนั้นเปนสวรรคเปนปลายเขตของ ทาวจาตุมหาราช แลวก็ถา
ไปยืนอยูที่ สํานักของพระยายม มองไปทางดานทิศตะวันออกเราจะเห็นไกลนะ
ไมใชใกลๆ มันไกลตั้งเยอะ เราเห็นทะเลเพลิงก็ไมไดกนั หรอก นีก่ ็เวลาคนจะตอง
ตกนรก ก็ไอพวกไอโมงมันก็มาคุมกันอยูก อนไอตวั ใหญๆ ดําๆ นี่ นายนิรบาลมานี่
เขาก็มายืนคุมกันเปนจุดๆ ทําเปนผูบังคับกอง (หัวเราะ) ไอคนนี้พูดไมเปน ถามันที
ไรไมเคยพูดสักที
วันหนึ่งไปคนเดียว ไปทุกขุมถามใครมันก็ไมพูดมันก็ทาํ งานกันเรื่อย ถาม
เฮย มึงไมมีหเู หรอ มันบอก ฉันหูมีแตมนั ไมพัง แลวในผลที่สุด ตองกลับมา สํานัก
พระยายม ทานก็เลยบอกวา เอ็งอยาไปพูดเลยกับไอพวกนัน้ นะ มันไมพูดดวย
หรอกมันมีหนาที่ทํางานอยางเดียว มันไมมีหนาที่ตอบคําถามของใคร เปนไงฮะ
เขาซื่อสัตย ตองเอาคนจากสํานักทานไปฝก โดยมากทานจะไปเองหรือไมก็ให
ทานนายบัญชีใหญ ไปเอง เราก็ตองชวนกันไป ขึ้นไป บางทีเราก็ไปเจอะไปหลาย
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คน เอะ นี่มนั เคยเห็นนี่หวา มันมาอยางไร ชายคนนั้นก็มาพูดกัน แตตานี่มันไมพดู
ดวย พอไปถึงปบถามวาใครตาคนนี้ แกก็บอกนี่ เอาคนนัน้ เขามาพอบอกเอาคนนั้น
เขามาปบ ไอเครื่องลงโทษตางๆ มันหยุดทํางานไฟที่ไหมอยูมันก็ดับ ทานขึ้นมา
ขึ้นมาก็มีสภาพเดิม พอถาม นี่ไมมีผิดละ ก็มนั โกหกอยูกับไอเมืองมนุษยนี้เมือง
เดียว ไอเมืองมนุษยนี่มีเมืองเดียว ที่มีการโกหกมดเท็จ เมืองนรก เมืองเปรต เมือง
อสุรกาย เมืองพรหม เมืองนิพพาน ทีน่ ไี่ มมีใครเขาโกหกกัน เขาโกหกอยูเ มือง
เดียว นี่เขาจะไลเลาใหฟงทัง้ หมด แตสว นมากมันจะไปถามพระที่ไปนะ ไปถาม
พระ พระลงนรกกันก็ไมชอบไปถาม อยางนี้ก็ขี้เกียจเสียเวลาเรา นีเ่ วลานี้ไมไป
แลว ขี้เกียจ
หลวงพอคะ พระที่ทําไมดีนลี่ งนรกขุมไหนคะ
อะไรนะ
พระที่ทําไมดนี ะคะ
ก็แกไปดูเอาเองซิ เราจะไปพยากรณเขาไอเหรอ เขาทําไมดีขั้นไหนละเอ สวนใหญ
ก็ลงอเวจี แตที่ไมถึงอเวจีกอ็ าจจะมีอยู แตที่สวนใหญจริงๆ พระ เวลานี้ลงอเวจี
ประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษ ไมตองหวงเพราะโทษมันหลายชั้น โทษหลายชั้นก็คือ
ไมเคารพในพระธรรมวินัยแคทรงผากาสาวพัตรถารวมในสังฆกรรม สังฆกรรมก็
เสียแตถาบวชพระ คนที่บวชก็ไมไดพระ เปนเณรแลวก็ยังถือตัววาเปนพระ กินกับ
พระ นอนกับพระ เขาสังฆกรรมกับพระสังฆกรรมเสียหมด ถาสังฆกรรมเสีย นี่
เปนโทษที่รายแรงมาก
งั้นที่อยูกับพระ สวนใหญกเ็ ปนอเวจีมหานรก
แตก็ไมแนนะ บางทานนี่อาจจะรักษาตัวดี แตก็พลาดพลั้งนิดหนอยแตถาพลาด
พลั้งนิดหนอยก็ไปตกต่ําๆ หรือไมอยางนัน้ ก็อยางทาน เอรกปตตนาคราช นัน้ ไป
เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ทานเจริญกรรมฐานอยูคนเดียวทีเ่ ขาชายทะเล วันหนึ่งไป
อาบน้ํา ไอเรือสําเภาลมมันออนมันก็วิ่งชา แตไอเรือสําเภามันก็วิ่งมานาน ตะไคร
น้ํามันก็ยาว ก็เลยโผไปเกาะตะไครน้ํา ไอเรือมันก็ลากไป ไอตวั ทานมันก็หนัก
อาศัยทานอยูองคเดียวไมมีโอกาสแสดงอาบัติ
แทนที่จะเปนพรหมไปเกิดเปน
พญานาค ก็ยังดี ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน มีเครื่องทิพยเปนที่อยูยังมีวมิ านมีสมบัติ
เปนทิพย แตวาเปนสัตวเดรัจฉาน ไมมีโอกาสจะบรรลุมรรคผล ในสมัย
พุทธกัสสป เออ สมัยนี้แกมีลูกสาวอยูคนหนึ่งชื่อ นางนาคมาณวิกา แกก็รําพึง
รําพันวา ขาพุทธเจาผูกปญหาขึ้นมาขอหนึ่ง ปญหานี้นอกจากพระพุทธเจาแลวคน
อื่นแกไมได แกก็ออกมาเปนงูแผพังพาน ใหลูกสาวแปลงเปนคนสวย รองเพลง ถา
ใครแกตอบถูกก็จะยอมแตงงานดวย ใครที่เขาไปรองเพลงแกไมไดในที่สุด ใน
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ที่สุด อุตตรมาณพ จะเขาไปรองเพลงแก พระพุทธเจาทรงทราบวา อุตตรมาณพ
ทานเคยเปนคูครองกับ นางนาคมาณวิกา พระพุทธเจาทานก็เลยมานั่งตักถาม พอ
เดินมาทานก็ถาม จะไปไหนวาจะไปรองเพลงแกเขา ทานถาม เขารองวาไงละ
อุตตรมาณพ ก็รองใหฟง ทานถามจะแกอยางไร แกก็บอกแกจะรองใหฟง ทาน
บอกไมถูกหรอก ตองรองอยางนี้ พระพุทธเจาก็รองเพลงเปนนะ (หัวเราะ) ไงโยม
ทานก็รองเพลงเปนเหมือนกัน ก็รองเพลงนี่ อุตตรมาณพ รองเพลงแกพบพญานาค
ดีใจ เวลานี้พระพุทธเจาอุบัตแิ ลว เอาพังพานตีน้ํา ไอคนที่ยืนอยูทั้งสองฝงนับเปน
พันเปนหมื่น ลงน้ํากันเปนแถว ทานก็เลยคอยๆ เอาหางชอนขึ้นไป แลวก็ทานก็เลย
กลายเปนคนขึน้ ไปถามวา เพลงที่เธอขึ้นมารองนี่ เธอคิดขึ้นมาเองหรือวาใครสอน
เธอ ไอคนสมัยนั้นก็โงโกหกไมเปน ไอเรามันแกไมไดพระพุทธเจาทานสอน เขา
ไปหาพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานทรงเทศนโปรดทาน อุตตรมาณพ ก็บรรลุ
โสดาบัน นางนาคมาณวิกา กับทานพญา เอรกปตตนาคราช เขาถึงไตรสรณคมณ
พระพุทธเจาทานบอกวา ถาไมเปนสัตวเดรัจฉานจะไดเปนพระอริยเจา แตนี่เปน
สัตวเดรัจฉานไมมีโอกาสเปนพระอริยเจา
สมมติวาพระนี่ ถูกตัดสินคดีไปแลวครับ มีทางอื่นจะชวยเหลืออะไรไดไหมครับ
เออ ตองไปเขาสอบสวน แตวาถาหากวามีทางจะพนนะ เขาก็ไมอยากสอบสวน
บางคนสอบสวนถึงจะรู อยาง อาจารยทิม อาจารยทิม นี่รุนเดียวกับฉัน เคยอยู
สุพรรณ เปนนักกอสราง พระองคนี่ทานดีมาก ระเบียบวินัยดีมาก เจริญสมถ
ภาวนาก็ดี แตวาไอโทษมันมีอยูอันหนึ่ง แกปวย ครั้งหลังสุดนี่กลังสรางโบสถอยู
สตางคสวนตัวนี่เขาก็ไมมีแบบฉัน คําวาเงินสวนตัวไมมีก็คือ ไดมาก็จายไปหมด
ไดมาก็จายไป ทีนี้แกก็ปว ย แกปวย สตางคสวนใหญแกก็ไมมี หมอก็บอกวา
จะตองตมยาหมอนี้ ตองซื้อยาหมอนี้มารับประทาน มันเปนราคา 60 บาท ทานก็
เลยบอกวา เอา งั้นขอยืมเงินที่เขาสรางโบสถมากอนใครมาใหแลวก็จะใช 60 บาท
เทานั้นก็สรางโบสถหลังหนึ่งมันตางกันเยอะ สตางคทานเอาไป เขาถวายมาทานก็
เก็บ แตวาบัญชีรับกับบัญชีจายก็แบบๆ เดียวกัน ดันเสือกตายไปนี่ เมือ่ ป 08 ดัน
ตายซะไดไอเงิน 60 บาทนี่มพี ิษ ทานทิม ตองไปนั่งจองอยูที่ สํานัหพระยายม
ตอนเวลาจวนๆ 2 ทุม 2 ทุมนี่สอนกรรมฐาน ทีนจี้ วนทุม เศษๆ เขามานอน
รอกอน เอ นั่งสบายๆ ประเดี๋ยวเห็นเทวดาองคหนึ่งพอวชิระมาถึง มาถึงก็ยืนปลาย
เทาก็กราบ นั่งกราบๆ ถามทําไม แกบอกทานใหญใหนิมนตไปพบครับ เออ แกไป
กอนนะ เดี๋ยวฉันตายไปเดี๋ยวผมไปตามอีก 2 องค แกก็ไปตามอีก 2 องคแลวก็ตรง
ไป พอไปถึง อาว หลวงพอมายังไงนี่ แกก็บอก ก็หนี้สงฆ 60 บาท ถามคนอยางแก
เปนหนี้สงฆดว ยเหรอ ก็รปู ระวัติกนั อยูว าเปนหนี้ตอนใกลจะตาย หมดเขาสั่งยา
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ไมมีเงิน ไอเงินของทานนะ มันทุมเทไปในวัดหมด แลวไอเงินสวนตัวของทานนะ
ตามอัธยาศัยมันไมมีเหลือไดเงินสวนนี้เขาไปก็ไปถามลุง
ลุงวาไงนี่
ยัง ยังไมวา เดี๋ยวรออีก 2 องคมากอนยังไมสอบสวนนะ ถาสอบสวนก็ไมไดของ
สงฆนี่หนักมาก ปดปาก ถากรรมดีก็ไมปดปาก แตของสงฆนี่หนัก เหมือน
กระเบื้องแผนเล็กๆ อันเดียวนะ เรื่องบุญนี่พูดไมไดเลย มีอีก 2 องคเขาไป ไป
เรียบรอยแลว ทานก็เรียกให ทานทิม เขาไปสอบสวน ทานถามวา แกเองเงินของ
สงฆไปใช 60 บาท ใชไหม
ใช
ไปใชเพื่ออะไร
ปวย หมอเขาสั่งยา
จิตคิดไววาอยางไร
จิตคิดวาถาใครเอาเงินมาถวาย ก็จะเอามาชําระหนี้สงฆ
ไอนี่ยังไมทนั ชําระใชไหม
ใช
ทานจะวาอยางไร
ไมมีเรื่องจะวา
แลวทาน 3 องคจะวาอยางไร
ยังมีเรื่องวาอยู
จะวาอยางไรละ
จะทําอยางไรพระองคนี้ถึงจะไปเปนพรหม เขาไดฌานสมาบัติ 8 ดวยควรจะไป
เปนพรหม
เวลาตายตั้งอารมณกอนจะดับจิต อารมณอยูในฌาน 2 นี่เขาไดสมาบัติ 8 แลวก็
พอจะตายจริงๆ นะ ไมไดตงั้ อยูในฌาน 2 ถาตั้งฌานเอาไปได แตวาของสงฆนี่มัน
หนัก ไมไดนะ ไมใชเรื่องเล็กๆ เลยฌานก็ตงั้ ไมได
เดี๋ยว ไอเรื่องนี่ มันคอยจะอภัยกันไดไหม
ของสงฆมันอภัยกันไมได มันตองขําระหนี้สงฆ
เอา ตกลง ฉันจะชําระ 60 บาท เรื่องเล็ก
ไมไดหรอก ชําระดวยเงินมันไมไดหรอก แนะ ยื่นโนดิสอีก
เอาอะไร
ตองสรางพระพุทธรูป 1 องคหนาตัก 12 นิ้ว
โธเอย ซัก 10 องคยังไดเลย
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ไมเอา องคเดียวก็พอ
(หัวเราะ) แลวอีก 2 องค เขาก็เลยรับไปคนละองคก็เลยกลายเปน 3 องค ทานก็เลย
บอกวา ถางั้นไปได ตามผลของความดี บอก เดีย๋ วกอนอยาเพิ่งไปอยูท ี่นี่กอน การ
สอบสวนนี่ขอพักกอนไดไหม บอก ไดจะใหทําอะไร ก็เลยถาม แกจําอารมณหนึ่ง
ไดไหม
อะไร
เอกัตตากับอุเบกขา
จําได
ถาจําไดก็ไปตามนั้น นั่น ฌาน 5 ฮึ เลยไปชั้นพรหมชั้นที่ 11 เขาไปตอนนั้นก็ไปตก
ที่ชั้นกามาวจร มีพระอยู 2 องค องคหนึ่งเปน พระอยุธยา หนุมหนอย ตอนนั้นฉัน
ก็ 40 กวา แลว องคนั้นยัง 30 เศษๆ แตไมรูวัดไหน สูงๆ ดําๆ อีกองคอยูอีกวัดหนึ่ง
องคนี้หนาตาดีแตไมรูอยูว ัดไหนเหมือนกัน แลวก็ดนั ไปทํามา 3 องค เลยเลนกําไร
ซะเลย เปนพระพุทธรูป 3 องค มันก็เรื่องเล็ก เพราะพระแค 12 นิ้วคนจะไปเปน
พรหมนี่ราคามันไมเทากันหรอก ใชไหม เราสรางพระ 12 นิ้ว แวบเดียว แลวไอคน
ที่กําลังบําเพ็ญบารมีเปนพรหม มันงายซะเมื่อไหร
ปญหามันมีครับ คือวา ทําไมจึงตองเจาะจงมาตามหลวงพอครับ
คือวา เขาเปนเครือกัน ทานพวกเดียวกัน เดินแนวเดียวกัน ทานทิม ก็รจู ักฉัน ฉันก็
รูจักทานมาตั้งแตบวชใหมๆ แตอีก 2 องคนะ เขารูจักกันมาตั้งแตเมื่อไหรฉันก็ไมรู
สงสัยตองเปนแนวเดียวกัน
เปนเชื้อสายเดียวกันดวย
เชื้อสายเดียวกันดวย และปฏิปทาเหมือนกันดวย อีก 2 องคก็บาๆ บวมๆ
เหมือนกัน เงินสวนตัวไมมหี รอก ถามวาอยูจังหวัดไหน องคหนึ่งทานก็บอกวาอยู
จังหวัดสิงหบรุ ี อีกองคหนึง่ บอกอยู จังหวัดอยุธยา เราก็ไมไดสนใจ ถามเรื่อง
ปฏิปทา ทานก็วาผมกับทานก็บาๆ บวมๆ เหมือนกันแหละ สตางคไมเหลือ ทาน
ทิม นี่ก็บาเหมือนกันเราพวกบาไอพวกบานี่มันตายมากอน มันจะลงนรกกอนเราก็
ใหมันลงไปกอน วิธีกระตุนนี่กรุตนนิดเดียว ถามวา จับอารมณหนึ่งไดไหม
เอกัคตากับอุเบกขา เทานีกพ็ อแลว จําไดก็เปนฌาน 4 พอพูดปบจิตก็ตั้งอยูในฌาน
4 พอตั้งฌาน 4 สภาพก็เปนพรหม ตัวแกก็เปนพรหมแจงเลย แกไปตามอัธยาศัย
ไปขางๆ ตามกําแพงวัด เดีย่ วลูกศิษยนั่งคอยกัน (หัวเราะ) คือ เรื่องเขาไมมีเจตนา
จะโกงเงินสงฆไอพวกทีเ่ จตนาโกงเงินสงฆนี่ไมมีทางชวย ไอที่เรี่ยไรมา 10 บาทนี่
เอาของเขา ใชไห 9 บาท 90 สตางค อี 10 สตางคเขากระเปงลงอเวจีไป ไอของ
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สงฆนี่แมแตกระเบื้องแตกๆ นะ ที่สงฆไมใชแลวนี่อันนี้ดีนี่เอาไปบานหนอย นี่
ระวัง
ถาสมมติ ผมอุทิศสวนกุศลใหเทวดาที่อยูช ั้นจาตุนี่ เมือ่ ทานรับโมทนาอุทิศสวน
กุศลแลวนี้ จะขึ้นไปเปนเทวดาชั้นดาวดึงสไดไหมครับ
ออ ทานก็ตุนของทานอยูนั่นแหละ ทานตุนผองใส
ผองใสขึ้น
แตโยมอยาลืมนะ ชัน้ จาตุมหาราช นี่ ถาหากวาเราอุทิศสวนกุศลในดานกามาวจรนี่
เฉย ใสบาตรรักษาศีลกันธรรมดาทานก็ใสเทาเดิมเพราะทานอยูดว ยกําลังฌาน และ
ตองเปนสมาธิ ถาใหดว ยกําลังสมาธิทานจึงจะใส
แตทานจะไดรับบุญอันนี้และทานจะเขาพระนิพพานยังไมไดใชไหมครับ
มันไมเกีย่ วกันนี่
ไมเกี่ยวกัน เพียงแตทําใหทานมีความสุขมากยิ่งขึ้นใชไหมครับ
เอ็งอยาลืมนะ เขาสุขมากขึ้น เขาก็ไปนิพพานไดเหมือนกันนะ ใหมาอิ่มเรื่อยอิ่มไป
ทีละนอยมันดีขึ้น ดีขึ้นผองใสขึ้นเรื่อยๆ แมแตความพอใจนี่ทานวา เวลานี้เทวดา
สวนใหญกับพรหมนี่ทานตัดไปนิพพานกันหมด แตวันนี้ไปถามใครๆ ก็อยากกลับ
ไมได พอไปถามกี่องค กี่องคก็ แหม ไมยอมลงดื้อ แตวา พวกที่อยากจะลงอาจจะมี
เพราะฉันถามไมหมด เราไมถามหมดทุกคน ที่รูนะนับเปนแสนๆ หลายแสนที่
ทานไมลง แตก็ตองเลือกเหมือนกัน พวกที่จะไมลงก็พวกที่มีบารมีเต็มแตเราก็ยัง
ไมเคยเห็นเลย พวกที่มนั บารมีเต็ม ฮึ ใชไหมโยม อยางไปที่เขต บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ไปถึงปบไปไหวทานพอทานแมมา พอเลี้ยวเขา จุฬามณี เต็มพรึ่บและรัศมี
สวยเปนประกาย ถาม วาไงพวกจะลงไปเกิดมีผัวมีเมียอีกไหมละ ทานก็เลยบอก
ทานมีไหมละ ขามีทําหอกอะไรขาเปนพระแลว บอก เขาก็เปนพระเหมือนกัน
พระอริยนะ (หัวเราะ) บอก ถามีละบรรลัยเลย
หลวงพอขา อยางสมมติวาเราไปที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เราไปไหวพอแมใน
อดีต แลวเราจะถวายกุศลบูชาความดีทาน จะทําไดไหมคะ
ทําได ทําได ไอพอแมจายใหลูกเปนแสน แตพอถึงปลูกเอาขาวเหนียวแตงมาใหหอ
เดียว พอแมกย็ ังเขาใจใชไหม นี่มันเปนความดีทานยินดีในดานกตัญูกตเวที แลว
ทานก็โมทนา
แลวทาจะผองใสหรือเปลาคะ
ทานคงจะไมผอ งใส เพราะพอแมแก ทานไปนิพพานกันทั้งนั้นแลว (หัวเราะ) ฮึ
พวกนั้นเขาไมใสเทาเราหรอก ไอเราควรจะใสกวาเขาเราก็ไปกราบเขานะ ไป
กราบทานนะ ทําใหเราใสขึ้น อยาลืมภาษิตบทหนึ่งนะ พระพุทธเจาทรงชมเชย

พิเศษอยูบทเดียว นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญูกตเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญู
รูคุณรูอุปการะที่ทานทําแลว ก็ตอบสนองคุณทาน เราขอสรรเสริญวาบุคคลนั้น
เปนคนดี มีบทเดียวที่กลาวชัด ทานไปดูพุทธภาษิตอื่นนี่ไมมีหรอกกลาวชัดยืนยัน
ตรงเลยวา เราขอสรรเสริญวาคนนัน้ เปนคนดี เห็นไหมวาความกตัญูกตเวทีนั้น
เปนเรื่องใหญ เปนจุดนําเขาหานิพพาน แกลองไปถามแมเกาๆ ดูซิ ทีเ่ ขาไมไดเปน
พระอรหันตนะ มีไหม ฮึม มีหรือเปลา เฮอะ ไมมี แกก็เปนพระอริยะกันหมดแลว
แลวสวนใหญจริงๆ แลวเขานิพพานกันหมด ที่เหลือติดดางดึงสอยู มีหรือเปลาก็
ไมรู แตพวกแมนี่ไมมีแลวจะเหลืออยูก ็พวกพอ
มันมีหลายคนเหมือนกันนะ เราสอนจนกระทั่งไดมโนมยิทธิ มันมาถามเรื่องกสิณ มันบา
มันขึ้นไปยอดตนไม มันลงโดนหนอย ไอกสิณนี่ ทานทําเพื่อใหไดวิชชา 3 หรืออภิญญา ไอนี่วิชชา
3 มันก็ไดไปดวย ไดอภิญญาแลวมันจะกลับมาขึ้นตนกสิณใหมก็เอา ตามใจมัน กลับมาถามจะขึ้น
กองไหนดี ก็บอกตามใจสิ แกบากองไหนก็ทํากองนัน้ แหละ มันถาม ทําไม บอก แกมันบา ไอแลว
เสือกมาขึ้นตนทําไม ไอนี่มนั อวดโงมันไมไดอวดดี มันอวดเลว ทุกจุดที่เราเขาถึงจุดนี้มันแสนยาก
ถาทําตามรูปเดิมก็เสร็จ นี่เปนวิชาสัตของเขาแลว
ในเวลานี้อารมณคนมันไมเขา ไมถึง ถาบังเอิญ มันเปนลักษณะบอก มันมีอะไรหลายๆ
อยาง ที่มันปรากฏกอนโดยไมตั้งใจไวกอน พอถึงจุดนี้แลวปบ ถึง 3 ปจงึ จะถึงจุดนั้น
อยางตอนฉันฝกมันลําบาด เพราะฝกคนเดียวเราก็ตองทําตามรูปเดิมตอกันหมด อีตอน
เขาถึง โคตรภู มันโผลเขาถึงนิพพานไปไดครึ่งตัว ไอครึ่งลางนี่มันมัว โผลไมขึ้น (หัวเราะ) มันติดอยู
แคนั้นแหละ ติดอยู 3 เดือนโผลปุบมันก็ติดครึ่งหนึ่ง พอถามสมเด็จ ทานบอกวา พอมันหลุดไปได
พอครับ 3 เดือนมันก็หลุด พอหลุดขึ้นไปไดทีนี้หมดแรง เหมือนกับพื้นลางมันคอยดัน พอถึงที่ หมด
แรงขึ้นไมได พอขึ้นไมไดกม็ ี ทานโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอนุรุทธ ทานกัจจายนะ 4 องคนี่
ทานเปนครูสอนในปจจุบัน ในสมัยที่ลาพุทธภูมิแลวพระพุทธเจาทานก็สอน พระองคก็มาสอนแต
เฉพาะวิชา ทานก็บอก นีไ่ มเปนไรเดีย๋ วฉันจะชวย ฉันบอกจะรูไดไง
พระพุทะเจาทานบอก องคนี้คุณชวยไมได เพราะพุทธภูมิจะเต็มอยูแลวมันออกจนเกิน
กําลังหนัก ตองฉันชวย ทานทําไงนะ บอกคุณขึ้นมาซิ มันลอยปบขึ้นมาเลย แหม (หัวเราะ) เทานัน้
แหละอันขึน้ มาไดหมดแรง มันหมดแรงจริงๆ แหม นัง่ ปรอสบายเชียว ในเรื่องพุทธภูมินี่ลําบาก
ที่สุด มาถึงจุดนั้นแลวมันก็ไมมีอะไรยาก ความจริงนี่ โคตรภู เขาติดกัน ใครติดถึง 3 วันนี่มันซวย
เลย ถาเปนสาวกภูมินะไมมนี ะ มันติดแควันเดียวก็ไมมี เต็มวันก็ไมมี มันเขาชวง โคตรภู ปบอยูเ ขา
เปนพระอริยะไหนก็ตาม
นี่มันเสือกติดอยูได 3 เดือน เราก็ตองเก็บหนาเก็บหลัง เก็บเล็กเก็บนอยนั่นนี่ ไอที่เก็บเพราะ
อะไร ลองถามทานเพราะอะไร ทานบอกวา แกจะตองเปนครูเขานะ ถาแกไมเก็บไปทั้งหมดแบบนี้
ถาใครเขามาถามแก ถาแกไมเคยผานมาแกจะตอบเขาอยางไร เรามันนักเรียกทุนซะดวย พอจากตรง

นั้นไปเดี๋ยวเดียวนะหมดเรื่องนั้น วิ่งเอาหัวกําแพงพัง เอาหัวชนกําแพง แลวทานก็วา ไอเรื่องไวใจตัว
นี่ไมมี ฉันถือภาษิตบทนี้มั่นคง
อัตตนา โจทยัตตานัง คือฉันจะไมยอมเชือ่ อะไรงายๆ ทานบอกวาอันนี้ไมใชแลว เออ เรา
กลับลงมา คนขาวถึงรูขาว คนดําถึงรูดํา ดีบางไมดีบางก็รู ใสเสื้อผาสีอะไรก็รู กลางคืนยองไปถาม
อีกวา ทําไมถึงรูละ บอก ฮึ ยังไมรูทานพยักหนาพอรุงขึ้นมาอีกวันหนึ่ง ไอพวกที่ขนึ้ ๆ ลง ๆ มันก็ดา
มาก เสียดสีมาก ไอเราก็ไดยินเขาดา เขาเสียดสี ใจมันก็เฉยๆ ถึง 3 วาระ ถามเกิน 3 ครั้งไมได พอ
ครั้งที่ 3 นี่ก็ทา นวา เอากินมาทาใหหนอยซิ เอาน้ําลางซิ ถาม ไอดินหรือโคลนนี่มันแทรกอยูใ นเนือ้
ไหม บอก ไมแทรก ก็เลยบอก คนที่เขาถึงที่สุดของความทุกขไมใชหวั หลักหัวตอนะ ถึงไมมี
ความรูสึก ทําไมไมซึมเขาในใจเธอบางนะ เราก็นกึ วามันหูหนวกตาบอดมั่ง มันบอก โอย มันก็ไม
นานี่ จะไดไมมีความรูสึก ไอความรูสึกไปเกลียดไปโกรธเขานี่ไมมี แตรูวาตอนที่เขาดามันรูเทา
นั้นเอง มันไมไดคิดอะไรตอไปอีกแสดงวามันรู นี่ทําคนเดียวมันลําบาก ทําคนเดียว
นี่ถาเราไวใจตัวเองไมไดละก็ เออ มี อัตตนา โจทยัตตานัง จงกลาวโทษโจทยความผิดของ
ตัวเองไวเสมอ ตองดูมุมชั่วแตวาไมดูมุมดี ถาเราใสชั่วหมดมันก็เหลือแตดี ถามันไดดีขึ้นมาจุดนี้ปบ
เราก็อยาเพิ่งเชือ่ วามันไดแนหรือมแนตองไปถาม ไปถามทานก็ถามถึงอารมณแลวก็ผล ผลของจิตที่
มันจะเกิดมีอะไรสัมผัส ถายังมีอะไรคาง ถาพบมันมีความรูสึกได ทานก็บอกใหฟง ถายังทําไดอกี ที
นี้ตองคอยถามใหม ตองนัง่ ไลเบี้ยอยูอยางนี้ตลอด เพราะวามันไมมใี จที่จะเปนมนุษยกด็ ี ทาน
อุตสาหสงเคราะห แหม ทุกขตัวเดียว ทานนั่งสอนไปตัง้ คืนหนึ่ง ฮึตั้งแต 4 ทุมถึงตีสอง พอถึงปุบ
ทานบอกนอน เธอเหนื่อยตั้งแตเชาแลว ทานใหนอน นอนแลวทานก็พดู เรื่อยๆ อธิบายชาๆ พอถึง
เดือนทานก็บอกไป ฉันจะไป 3 เดือน ถาเธอเห็นวามุมใดมุมหนึ่งของโลกจะมีความสุข ฉันจะไม
สอนอะไร จะนึกก็นึกในใจไมตองก็ไดวะ ไมเหลือแลว มันไมเหลือแลว ไมเรียนอะไร เหลือทุกข
ตัวเดียวแคเรียนทุกขตัวเดียว เห็นทุกขนี่มนั ตองมี สังขารุเปกขาญาณ เราตองใช สังขารุเปกขาญาณ
คุมตลอด เพราะวาตัวนี้เปนตัวที่มีความสําคัญมากที่สุด เห็นวามันทุกข ทุกขเพราะเราทําความชั่ว
มากที่สุด เห็นวามันทุกข ทุกขเพราะเราทําความชั่วมากก็ชําระหนี้ของความชั่วไป
ผลของความชั่วจะใหผลอยางไรถือวาเปนการใชหนี้ เจ็บไขไดปวย ใครจะนินทาวารายนี่
มันเปนเรื่องเราสรางความชั่วมากอน รับใชหนี้ใหหมดไปไมชาขันธ 5 มันก็พงั มันจะพังหลายหน
แลวมันไมใหพัง ถาไมพังมันก็มีทุกขไมเห็นแปลกปกติ เมื่อวานนี้เราไปดาเขา วันนีเ้ รายังเฉย แตเขา
มาดาเรา ก็บอก เอ นี่กูไมไดดามึงเลยนีห่ วา ฮึ ไง แลวมึงมาดากู เมื่อวานมันดาเขา มันไมผิด ไมผิดเห
รอกเมื่อวานนีเ้ ขาลืมตา ถาไปดาเขาเขาอีก 3 วัน เขานึกไดก็ระวังใหดี (หัวเราะ) ถือวาดามัน เขาวา
มันมันมีรูหรอก 3 วัน 4 วัน มันไปบูชาพระถึงนึกออกวาเขาดาไว (หัวเราะ)
ไอนี่มันเกง ไมเปนไรเขาถือวาเกง ไอคนเราถากิเลสมันหนา เผลอแปบเดียวบางทีเขาก็พูด
ถึงคนอื่น เราก็อยานึกวาวาเรา ใชไหม ไอนั่นนะ มันมีพรหมวิหาร 4 สังเกตซิ เห็นใครเขาทุกขมนั
เขาไปชวยเขาเลย ทั้งคนทั้งสัตวนี่มันเปนอารมณเดิมมันติดตัวมา นีแ่ หละ หมอโกศล เขาจะเปน

นาวาอากาศเอกพิเศษมันยังไมใหเปนเลย เปนนาวาอากาศเอกพิเศษ ก็ตอ งอยู กําแพงแสน ถึง 3 ปใช
ไหม เพราะวาตองเปน ผูอํานายการ มันบอกไมเอา ไมใหเปน ใหไปเฝาบาน (หัวเราะ) ถายายมา
โดนอยางนีใ้ หมาเฝาบาน (หัวเราะ) แลวก็มีโทรศัพทไปเถียงกับเจากรมแพทยเขา ที่กรมเขาบอก
ไมได เขาแตงตั้งไปแลว บอก ไมเอา ไมเอาไมตองตั้ง ใหยายมาดอนเมือง ดีแลว เฝาบาน ไปไหนมา
ไหนจะไดสะดวกๆ หนอย (หัวเราะ) มีแตเขาอยากใหผวั นะเลื่อนยศไปหนักๆ ไอนี่มันก็บา
เหมือนกันไปของมันเรื่อยๆ อยางนี้เราตองตั้งอารมณเดิม มันเปนอารมณเดิมของเขา ถาอารมณเดิม
เขายังมีอยูมีอะไรก็ไมยาก อยางคนเจริญทิพจักขุญาณนี่ ทานบอกวาไอที่ทานสอนกันตามแบบทาน
ถือวาเปนทาทิกัมมิกบุคคล
ก็หมายความวา คนที่เริ่มทํา เริ่มฝกชาตินะ ถาหากวาคนที่เคยไดมาในกาลกอนนี่ พอเริ่มจะ
ทํา เห็นแสงสวางนิดเดียวแลวไดเลย บางทีไดแสงสวางมันลอดมาจากขางฝานี่ ถาจับแสงสวางนี่ปบ
เดียวก็ไดเลย พอจิตเริ่มเขาถึงอุปจารสมาธิของเกามันจะเขาทันที มันรอจังหวะนี้ ดีไมดีมายืนรออยู
ตั้งนาน อาจจะรอตั้งแตเกิด (หัวเราะ) ไมรจู ักเปดประตูรบั สักที ผมสงสัยนะวา หลวงพอปาน นี่กอน
จะบวช ทานใหอาน วิสุทธิมรรค ก็จําของทานไวไดหมด นี่ทานรู แลวทานก็รูวา กรรมฐาน 40 ตอง
จําใหคลองตองรูนิมิต รูอาการทั้งหมด รูคําภาวนาทั้งหมดนี้ถาไมอยางนั้นไมใหบวช ก็แปลกใจกวา
จะได พอถึงพรรษาแรกยังไมทันหมดพรรษา กรรมฐาน 40 หมวด รูดมหราราชก็ของเกานะ มันแยง
กันโผล พอไอนั่นจบไอนี่ขึ้น ไอนั่นจบไอนี่ขึ้น นิมิตขึน้ เปนตับเลย นี่มันแยงกันขึ้นนี่ พอขึ้นมาจับ
พับได จับพับได จับพับอาศัยเปนประกายเปนฌาน 4 ไดแลวไอนนั่ หายไอนหี่ ายไอนนั่ โผล บางคืน
มันโผลมาได 3 กอง นี่เกือบไมไดหลับสบาย แตวาไอความจริงมันก็ไมยาก เอาตัวแรก 3 วันแรกก็
เขาฌาน 4 แลวอะไรมันก็ไมยาก มันก็เหมือนกับเราเพราะกําลังกายดีแลว ไอของที่มันมีน้ําหนัก
เทากันนี่ ยกอันไหนมันก็ขนึ้
แตวาตอนหยิบนะ อยาหยิบตูดหรือหยิบหูหรือหยิบปาก ใชไหม ลักษณะมันตางกัน อยาง
พานมันตองหยิบโคนใชไหม นี่ไอที่มีปากก็หยิบปาก ไอที่มีหูก็หยิบหู เทานั้นนะ อยางชาที่สุดแตละ
กองตองไมเกิน 3 วัน แลวก็ไมเห็นมันมีอะไรถึง 3 วัน พอจับมาก็พรึบ่ เพราะจิตมันไมตกจากฌาน 4
จิตมันทรงฌาน 4 พอถึงฌาน 4 มันก็ทรงตัวหมด มาดานอรูปฌาน อรูปฌานมันก็ฌาน 4 ฌาน 4 มัน
ก็จับอรูปเฉยๆ แตกําลังของฌานจริงๆ มันมีแคฌาน 4 เขาเรียกสมาบัติ 8 ไอฌานมันเปนฌาน 4 จะ
เรียก ฌาน 8 ก็ได เพราะวาเปนรูปฌานทั้ง 4 เปนกําลังจริงๆ อยูฌาน 4 ไมมีอะไรมาก แตสมาบัติ 8 นี่
ตองระวัง พอถึง เนวสัญญษนาสัญญายตนฌาน นี่ก็รวู าเปนพระอรหันต ซวยละซิทีนี้ พอถึงตอนนี้
แลวไอสัญญามีสัญญาทําตัวเหมือนคนไมมีสัญญา สัญญานี่เขาแปลวาความจําจําไดคนนี้เปนผูหญิง
คนนั้นเปนผูชาย คนนั้นเปนเด็ก คนนั้นเปนคนหนุมคนสาว ใชไหม ไอจิตตัวนี้มนั ดาน เห็นคนเปน
วัตถุหมด เอ กูเปนพระอรหันตแลวเอ็งหนายังเปนกังหันอยูเสมอ นี่คนอยางนี้ก็มีเยอะ
เออ ยังนึกถึงทาน อาจารยเทสก โยมซีที่ วัดอโสการาม ทานเลาใหฟงทาน อาจารยเทสก กับ
หลวงปูฝน อยูไมไกลกันหรอก หลวงปูฝ น นี่มาที่กรุงเทพฯก็ดี ไปทีว่ ัดทานก็ดี ถาถามวานิพพานมี

ที่ไปไหม วุย นิพพานมีเปนเมืองสวยสดงดงาม ใครจะไปหา อาจารยเทสก ทานบอกนิพพานสูญ
เออ ตอนนั้นสูญตอนนี้ไมสญ
ู แลว ใครไปหา อาจารยเทสก ก็สูญยันเลย หลวงปูฝน ไมสูญมีเมืองไป
มันนาจะไปชกกันซะใหตายไปนักแล เนอะมันมีอยูปห นึ่ง จําไมไดวา จะเปน 15 หรือ 16 จํา พ.ศ.
ไมได ก็เวลาฉันขาวตอนเชา โยมซี วัดอโศการาม แกมา แกบอกวา กอนจะมานี่แกไปทอดผาปาที่
วัดอาจารยเทสก พอ อาจารยเทสก ลงมา ทานเลยบอก โยมไอเรื่องผาปานี่ ประเดี๋ยวคอยทอดเถอะ
คุยกันซะกอนอยางไรอาตมาก็เต็มใจรับแน เอามาถึงวัดแลวเขาไมใหเอาไปไหน (หัวเราะ) เออ ทาน
ก็พูดดี ทานพูดยิ้มๆ แตวา ทานอาจารยเทสก ทานไมคอยเลนนักนะ ตอนนั้นทานคุมฌานอยู ทานก็
เลยบอกวา ตอนกอนที่อาตมาวานิพพานสูญนะ อาตมาแลวเวลานี้สูญไหมเจาคะ บอก ไมสูญแลว ที่
หลวงปูฝน พูดนะถูก (หัวเราะ) เลิกเลิกสูญ (หัวเราะ)
นี่อรูปฌานนีฌ
่ านมันเปนอารมณกดเฉยๆ ใชไหม มันเปนกําลังกดนิวรณแตวาพวกได
สมาบัติ 8 จริงๆ นะ แลวก็สวนเขามากับวิปสสนาญาณนะ มันไมเกิน 7 วันเปนปฏิสัมภิทาญาณ แต
ถาใชกําลังสมาบัติ 8 เปนพื้นฐานนี่ตองดูการใชนะเขาใชอะไรนะ ถาเขาไมใชสมาบัติ 8 ใชฌาน 4
เปนพื้นฐานก็เปนสุกขวิปสสโกแตกว็ ิชชาสามก็ดี อภิญญา 6 ก็ดี ถาเขาไมไดฝกมากอน ใหเขาฝก 2
ในวิชชา 3 อภิญญา 4 ใน 6 อภิญญากอน ถา 2 ในวิชชา 3 ฝกไดใชกําลังเน 4 ก็เปนพระวิชชา 3 ถา
ไดใน 5 อภิญญา 6 ขึ้นมาก็เปนฉฬภิญโญ 6 นะ ถาหากวาเขาไมสนใจ 2 ในวิชชาสาม 5 ในอภิญญา
6 เขานึกวาเขาไดอันนี้มากอนก็ตามหรือไมไดก็ตาม ถาเขาเอาสมาบัติ 8 มา เอาอรูปฌานมาใชคูกนั
กับวิปสสนาญาณแลวปบ มันเปนปฏิสัมภิทาญาณ ไมเคยฝก 2 กับ 5 นีม่ ากอนก็ไดดว ย
ฉันเลยมานั่งอานหนังสือ มานั่งนึกๆ บอก โธเอย ความจริงนักปฏิบัตินี่โงเราตะลุยไปถึง
สมาบัติ 8 แลวก็กนั เขามาจับวิปสสนาญาณเปนปฏิสัมภิทาญาณแตวาอยาลืมนึกวากวาจะถึงสมาบัติ
8 ดีไมดจี ะตายซะกอน (หัวเราะ) ฮึ มันงายอยูซะเมื่อไหร มันไมงาย คือวาจับอรูปนี่มนั ไมงายเลย ถา
หากวาจับอรูปตามแบบมันไดยาก ถาจับอรูปแลอภิญญาจะไดมาก แลวก็จับภาพกสิณเฉยๆ อรูปนี่
เขาตองตั้งกสิณกอน มันตองไดกสิณ คือวาเรื่องสมาบัติ 8 นี่ฝกเร็ว ถาหากมันฉลาดเขาตองมีความ
เขมขนจริงๆ นะ อยาลืมนะถาเราจะเปนชางเผือกสีตอ เฉพาะกําลังกายเทากับชางสีตอ ถาจิตไม
เขมขนจริงๆ นะ ไมมีทางไดหรอก
อันดับแรกปบตองจับกสิณกองเดียวไมตองถึง 10 กอง กองใดกองหนึ่งนี่ไดถึงฌาน 4 กําลัง
ปวดทองขี้อยู ออ จับขี้ก็เขาฌาน 4 ได ทุกขเวทนาใดๆ จะมาบังคับจิตเราไมไดเลย ก็จิตเปนอรูป ถา
จับ อากาสานัญจายตนฌาน มานั่งเพงพิจารณาอากาศหาที่สุดไมได เปนอารมณวาง ไลตามแบบไป
โกฏิชาติ ถาจับภาพกสิณขึ้นมาแยๆ ตั้งภาพกสิณ ถากสิณนั้นหายไปปบมีอารมณวา ง อารมณวางนี่
เปนสภาพของอากาศ อากาศนี่หาที่สุดไมไดฉันใด ถาหากวาเราไมสามารถทํากิเลสใหหมดไปแลว
การเกิด แก เจ็บ ตายของเราก็หาที่สุดไมไดฉันนั้น เราไมตองการ มันควบวิปสสนาไปเลย
ลูกศิษย
ก็ตองตั้งอรูปฌานหรือครับ

หลวงพอ

ก็ตองตั้งอรูปฌาน ตั้ง 1 ตัว พอตั้งตัวปบ ตัดทิ้งไป พอทีนี้คลองตัวดีแลวทีนเี้ ห็น
เห็นคน เห็นใครตอใครหนาตาตางกันหมด เห็นคนก็เปนคนเหอะ ไมชา ก็ตายกัน
หมด สูญ ไมไดกลับใชไหม ไมมีใครเหลือ เกา ๆ ก็ตายหมดแลว
พอมาถึง วิญญาณัญจายตนฌาน ความสัมผัสรูสึก ไอ วิญญาณัญจายตน
ฌาน วิญญาณ คือความรูส ึกถาไปไลเบี้ยวิญญาณตามหนังสือ ไมตอ งไล จับอรูป
ฌานขึ้นมา พอจะเปนกสิณตั้ง พอจับปบมันตองในทันที ไอฌาน 4 นี่พอนึกปบก็
เปนฌาน 4 จับภาพออกมาแลวปบ เวลาที่เรากําลังรูสึกวา สัมผัสวาไอภาพนี่มันใส
นี่ความรูสึกของกสิณมันมีอยูแลว มันมีสภาพฉันใดชีวิตเราก็เหมือนกัน ไมชามันก็สลายตัว
ถาจับเครียดๆ อยางนี้ อากิญจัญญายตนฌาน ปลอยกสิณออกมาแลวปบ ก็เอากสิณทิง้ ไป กสิณหาย
ของในโลกนีท้ ั้งหมดมันสลายตัวหมด เหมือนกับเขากสิณใน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จําได
เหมือนจําไมไดวา กสิณมันมีอยูอยาเพิ่งเอามันทิ้งไป มันจําไดอยูแตวา ภาพมันไมมี แตเหมือนกับจํา
ไมได นี่เขาตองเลนจุดวิธีปฏิบัติมันไมเหมือนตํารา เราไปตอตามตําราอีกกี่โกฏิชาติมันก็ไมได
คือวาเราตองใชวิปสสนาญาณคูกับกสิณมันตองผสมกัน พอผสมกันแบบนี้นะพอจับไดดี
แลวมีอาการทรงตัวแลวปบก็หันมาตัดอีกที พอตัดแลวตัดอวิชชาเลยเขาไปตัดดวยวิชชาเลย อวิชชา
มีแยกออกเปน 2 อยาง ฉันทะ กับ ราคะ
1. ฉันทะ มีความพอใจในเกิด แก เจ็บ ตาย เปนคน เปนเทวดา เปนพรหม
2. ราคะ เห็นวาโลกมนุษยสวย เทวดาสวย พรหมสวย อันนี้มีสําหรับเรา เราตองการพระ
นิพพานก็ตัดไปเลย
สําหรับราคะนีไ่ มมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพาน ก็ตัดไปเลย เสร็จวันเดียวก็ไดแลว
แตวนั เดียวก็ได ถาไดแลวเปนปฏิสัมภิทาญาณนีจ่ ะฝกกอนไมไดจะไดตอเมื่ออยางชาที่สุดก็ตอ ง
โนน เปนอนาคามี ปฏิสัมภิทาญาณจึงเขา ถาไดอรูปฌานยังเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีอยู ยังไม
เปนปฏิสัมภิทาญาณ พอเชาปฏิสัมภิทาญาณแลวปบ เรื่องพระไตรปฏกก็ไมมีอะไร ไมมีอะไรสงสัย
นี่ฉันนั่งเถียงกับหนังสือ ก็คนเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย มีผัวมีเมียที่มาจากไหนก็ไมรนู ะมาถึงมันไม
เคยเรียนอะไรมาสักตัว ฟงเทศนจับสําเร็จพระอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาญาณ พระพุทธเจาบอกทรง
พระไตรปฏก เราอานเกือบตาย ทองเกือบตายมันทรงไมได มันจะทรงไดอยางไร แปม เรามานัง่
เถียงกับตํารา ไปๆ มาๆ พอชนกําแพงก็ใชได ไมมีละ แลวยังเถียงอีกนะ พระพุทธเจาทานบอกวา
สมัยทาน พระสารีบุตร ในตอนนั้นพระมี 1,000 องค พระสารีบุตร ก็ขอพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
พระวินัย เวลานี้ก็ทรงไวมากแลว จะไดเปนระเยียบปฏิบัติพระพุทธเจาบอกวา พระพุทธเจาองค
กอนๆ เมื่อยังไมมีใครทําความผิดก็ยังไมทรงบัญญัติพระวินัย แลวเวลานี้พระทั้งหมด ใครจะทํา
ความผิดเราก็นั่งเถียงอีกพระพุทธเจาองคกอนๆ ทานนิพพานไปแลว พระพุทธเจารูไดอยางไร นี่
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสุปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธาน สาสนัง ขอเธอทั้งหลาย
จงแนะนําใหเขาละความชั่วทุกอยาง ทําแตความดี ทําอารมณจิตใหผอ งใส พระพุทธเจาทุกองคทา น

ตรัส อยางนี้เหมือนกันหมด แหม ชักสงสัยก็ทานนิพพานไปตั้งนานแลว พระพุทธเจาทานรูอยางไร
ทานตรัส เรามันเกงมาก ฉันมันเกงนะคุณ (หัวเราะ) ไออยางนี้ก็เกงฉิบหาย ไมใชเกงดี แลวก็นั่งคิด
แตวา ไอตัวคิดนี่ดี เราสงสัยแตเราไมไดนกึ วาพระพุทธเจาทานมุสาหรือโกหก ใชไหม เราก็จะตองดู
วา ทําไมพระพุทธเจาจึงรูไดวา พระพุทธเจาองคกอนๆ วาอยางนัน้ ถาเรื่องนั้นไมเปนความจริง
พระพุทธเจาไมตรัสเพราะพระองคเปนสัพพัญู ไอจิตมันหวนเขามาในรูปนี้
ฉะนั้นไอจิตนี่เราจะตองหาทางรูใหได มันก็มาอีกจุดหนึง่ ไมใชวาฉันไมเชื่อไมเชื่อแลวไม
ทํา อยางนี้เลว เขาทําไดแตเราทําไมได เราตองพยายามทําใหถึงจุดนัน้ วา ทําไมทานถึงทําได นี่มนั มี
บทดีตรงนี้ มันตั้งแตเปนเด็กแลว เห็นใครทําอะไรไมเคยทําตองทําใหได ก็ไมรวู าเครื่องเหล็ก เครื่อง
ไฟ กูทําหมด เงินทองเสียหายไปตั้งเยอะแยะแตก็เกิดผลขึ้นเยอะนะ คุมคา พระเจานาทรงโปรด พระ
เจายายอีกคน ก็ดาเรื่อยๆๆ ไปๆ มาๆ ยายก็เขามายืมเรือใช ฮึ เรือไมมีใบจักร ยายตองขอยืมเราใช
บอกใหชาวบานชาวเมืองเขามีใบจักร เรือเอ็งทําไมไมมีใบจักรใชไดเหรอวะ บอก ไมได เอาไวยาย
มาดูใหม เราก็คิดในใจ ผลที่สุด เราก็ทําของเราเองได
ก็ไอตัวนี้ ไอจิตมันก็คงจะติดมาในฐานะเปนพุทธภูมิ แตวาตอนเราลาพุทธภูมินี่เราลา 3
วาระ ไมใช 3 วาระในชวงเดียวกันนะ ลามาปแลวเวนไปปแลวอีกปกล็ าอีกครั้ง ทานไมยอมใหลา
เอาวาระที่ 3 นี่ถึงไดลา วาระ 3 เวลาที่ทานบอกวาที่ฉนั ไมใหลา มันใกลเต็มทีที่จะเปนแลวจะลาไป
ทําไม ถาจะลาก็นาจะลาเมื่อหลายสิบชาติมาแลว เราก็บอกไมเอาละ ทานก็เลยบอกวา ลาก็ได แต
ตองทํากิจพุทธภูมิ ทานถึงไดบอกวา ขณะนี้อารมณของพุทธภูมิเทียบ สัตตขัตตุง ถาอยูถึงอายุ 60 ก็
จบ แสดงวาเต็มพุทธภูมิมนั เปนชาตินี้ครบ 16 อสงไขยกับแสนกัปพอดี แลวก็ถามวาจะเปน
พระพุทธเจาองคที่เทาไหร ตอจาก พระศรีอาริย ไปทานบอกองคที่ 22 บอกถางั้นไมเอาละ ขอถวาย
บังคมลา (หัวเราะ) แหม ทานนั่งยิ้ม ตองกลับมายุงอิลุลตุลนังอีก ไมเอาดีกวา
ลูกศิษย
ถาตอนนั้นหลวงพอลงมาลูกศิษยก็สบายไมตองวิ่ง
หลวงพอ
(หัวเราะ) เออ ใชๆๆ
ลูกศิษย
คอยๆ เดินนอนกันสบาย
หลวงพอ
กลัวจะไปนอนในนรกนะซิ (หัวเราะ) บอกเฮย กูนอนผิงไฟดีกวาวะ (หัวเราะ)
เวลานั้นเคยถามโยม ถาหากวาฉันไมลง แลวเด็กๆ พวกนี้จะไปอยูที่ไหน ทานบอก
วาก็ไปอยูกับโยม ทานกวาดหมดทานใหวธิ ีกวาด
กอนที่ฉันจะบวชนี่ ทานก็ลงมากวาดแลวทานก็เขาทรงยา ทานมารักษาตายา ยาเปนงอย
ดวย ตามไมเห็นดวยนะ เดินไมได กับขาวนี่ตองบอก นี่ปลา นี่กุง นี่ผักกางนี่ตอ งไมมีเลย ทาน
เปนอยู 2 ป วันหนึ่งทานนอนอยู ทานก็บอกไดยนิ เสียเชามืดเราก็เอาขันน้ําตั้งอยูบนหมอน นอนกับ
ยา ฉันยังเล็กๆ อยูอายุประมาณ 7-8 ขวบ ทานเรียกชื่อวา นาค นาค เอย นาค พอทําน้ํามนตไวทหี่ ัว
นอนนะ เวลาลูกลางหนาลางตาจะไดเห็น ยาถามใคร บอก พอ พระอินทร นะ มาตอนเชา ยากอบก
เห็นมีน้ํามนตไหม บอกมีขนั น้ําที่ผมตั้งไวครับ มีดอกลอยอยู 3 ดอก วันนั้นทานลางหนาทานเห็น

กับขาวลางๆ พอวันที่ 2 เห็นชัด เห็นชัดมาก พอวันที่ 3 แห ดีกวาเราตาเด็กอีก คนเดินไกลลิบ ทาน
บอก ไอคนนัน้ ใชไหมนะ ไอเรายังตองมองตั้งนาน
และตอมาทานก็บอกใหทํายา 900 กับ 300 2 อยางใหกิน กินแลวจะหายงอย ยาทานทํากิน
กินไป 3 ครั้ง ก็หายไปซอมขาวได ในสมัยกอน แลวทานก็มาสอน
ตอมาทานก็มาจับเปนคนทรง เปนคนทรงของทานจะมาทรงทุกวันไมไดทานมาวันนี้และ
ทานก็บอกวันโนนจะมา และวันนี้จะมีใครมาบาง ลักษณะไหนเปนโรคอะไรทานจะบอกหมดเลย
เตรียมยาขนานไหน ขนานไหนไวบอกกอนเสร็จแลววันนั้นก็มาตามนั้นเปะ จดเอาไวไมพลาด แลว
เวลาคนเขามาทานก็รักษาทานก็สอนใหเสร็จ ถาจะใหทานรักษาตองรักษาศีล 5 ถาไมรักษาศีล 5 ศีล
5 ไมบริสุทธิ์เมื่อไหร โรคมันก็เกิดเมื่อนัน้ แหม พูดยังกะเรื่องมันงายๆ แตถาใครไมอยากใหโรคนี้
มันเกิดตองรักษาศีล 5 (หัวเราะ) ไมมีละ จุดธูปกันเปนแถว (หัวเราะป ขอโทษเถอะ บางทีไอโรคที่
ใกลจะตายขารองแรงๆ พอวางปุบ รับไหวไหม รักษาศีล 5 ตั้งแตวันนี้ไปจนกวาจะสิ้นชีวิตถาทาน
รับไหว อายุเทานั้นจึงจะตาย บอกเลย บอกเสร็จ แตถารับไดตั้งใจจริงๆ อันนี้ไมกนิ 7 วัน ทํางานได
กินยาหมอนี้ กอนจะกินยานึกถึงพอกอนก็เทานั้น หายตามนั้น ยาเทวดา ยาเทวดาจริงๆ ถามทานวา
ทีหลังไปถามทานวา ยานั้นมันศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นเหรอบอกถายามันศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นมันก็หายทุกคน
ใครก็ใหมนั กินสงไปเถอะ (หัวเราะ) นะ ทานก็ใหไปกินสง ทานเอากําลังทานชวย เอา เรากลับกัน
เถอะนะ เฮอ

สนทนาสายลม 5
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2522
หลวงพอ
นี่ตอง ออ ไอนั่นตองใชโซดาใชไหม
ลูกศิษย
ครับ
หลวงพอ
หัวเราะ
ลูกศิษย
ไมงั้นไมซา อุย ตาย น้ํารอนเสียดวย
หลวงพอ
ซาแนทีนี้ ดีไมดีลิ้นพองนะ เออ อันนี้ดีหมอ พอเพลียๆ ขึ้นมานะเพลียๆ มาใชมันมี
ประโยชน เขาใชอะไรนะ แสงโสม (หัวเราะ)
ลูกศิษย
ไมเทาไหร
หลวงพอ
เออ ใชได ดี ฉันวาตัวนี้นะ ทําใหลําไสมีกําลัง อันนี้ดี เพลีๆ นะ
ลูกศิษย
เพราะมันกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
หลวงพอ
ฉันไดบอยๆ ฉันเลนบอยๆ
ลูกศิษย
อยามากนะ ประมาณสัก 2-3 ครั้ง ถาเพลียถึงจะฉัน
หลวงพอ
ตองเพลีย ถาปกติก็ไมเอา ไปกระตนมากเกินไป รูสึกเพลียๆ สูเขาไดพัก คราวโนน
สิ เชียงแสน นะ หมอไปใหตอนไป เชียงแสน ตอนนัน้ มันจะไมไหวจริงๆ ตอนชุด
ไป เชียงแสน แรงมันแยเต็มทีก็ไดไอนี่ ดื่มน้ํามากๆ เดีย๋ วขี้แตก ตองใชน้ํารอนแลว
ลูกศิษย
แตอยาใหรอนจัดนะ
หลวงพอ
เปลาๆ วาตองใชน้ํารอนแลว ใชน้ํารอนแลวรูสึกวาทําใหทองดีขึ้นฉันขาวเสร็จ ฉัน
น้ําเย็นนี่ คิดวาไอน้ํายอยนี่ชะงัก ใชไหม ถาน้ําอุนๆ ดีฉันน้ําอุนจะรูส ึกดีขึ้น ไม
เปนไร นั่งไดไมมีกลิ่น ไมมีกลิ่น อือ ใชไดๆ เออ โชคดีมีสุขนะ ขอบใจนะ เออ
มากกวานั้นก็ได
ลูกศิษย
มีนอยถวายนอย
หลวงพอ
อยาคิดวามีมากก็เอาออกมามากก็เกรงใจ (หัวเราะ) เออ มากไมเปนไรมากดี แต
นอย ถามากไมเปนไร มากไปก็ดี หา กฐิน ทําไม ก็ผอนสงสิเดือนละรอยละรอย
เดี๋ยวก็ครบ (หัวเราะ) ใชไหม ไงพักนี้งานยุง ไหมเปนรองผูบังคับการ
ลูกศิษย
ก็ยุงบาง
หลวงพอ
ถาบอกยุงมากนี่แยนะ ไอ ลูกนองมากก็ยุงมากนะ ไอผูใหญก็เหมือนกระโถนทอง
พระโรงใชไหม นอนอยูบานดีๆ ลูกนองไปทําเสียเขา เขาดามาถึงแลว ฮือ แตก็มี
คนเขาอยากเปนกระโถนทองพระโรงกันนะหือ (หัวเราะ) เปนเรื่องธรรมดา พระ
มหากัสสป ทานถึงบวช
ทานบอกวาเปนผูครองเรือนก็ตองรับผิด
ในเมื่อบุคคลไดบังคับบัญชาไปทําเราทําดีแต
ลูกนองไปทําชั่วก็ดามาถึง เขาก็ตําหนิมาถึงทาน บอกการครองเรือนเปนของไมดี ตั้งใจจะบวชเรียก

เมียมาจะมอบสมบัติที่เปนสวนตัวให ลูกเศรษฐีดวยกันทั้งคู เออ เมียถามวาจะไปไหน บอกจะไป
บวช บอกเอา งั้นฉันจะไปบวชมั่งสิ ฉันจะมารับภาระอยูเพื่อประโยชนอะไร ตางคนตางแจก
ทรัพยสินคนชงคนใชหมด ออกบวชหมอเรื่องกัน ใชไหม เปนเพราะวาจิตมันกลัวลําบาก (หัวเราะ)
อยางวาเราถามก็ถามคนเดียว (หัวเราะ) อืม ผูครองเรือนตองรับภาระใชไหม อยางคุณแมคณ
ุ ยายนี่
หนัก เปนคุณแมนะ เปนคุณแมก็หนักพอ ตอไปเปนคุณยายอีก ก็นนั่ นะซิเปนแลวนะซิ ไอเปนคุณ
แมนะ ลูกมันทําอะไรเขาก็ดา ถึงแม ถาเปนคุณยายไอหลานไปทําอะไรเขาดาถึงยาย
ชาติป ทุกขา มันไมทุกขแตขา ทองเทิ้งมันไมดีดว ย ทานบอก ชาติป ทุกขา ถามันทุกขตรง
ขาคอยยังชั่ว นี่ที่อื่นมันก็ทกุ ข ความเกิดเปนทุกข ชราป ทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัมป ทุกขัง
ความตายเปนความทุกข แต เอ ความจริงมันไมถูก อือ ถูกไหม ฉันวาไมถูกวะ พระพุทธเจาทานคง
จะพูดถูก แตเราอาจจะเขาใจผิด
ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ไอตัวเกิดนี่ซิมันไมทุกข แตไอใจซิมนั ทุกขอือ จริงไหม ตัว
เกิดมันไดแกขนั ธ 5 มันไมรูจักทุกข ใชไหม รางกายมันบนที่ไหนละ มันไมบน มันดีมันก็ไมบน
ปวยมันก็ไมบน ถาขันธ 5 มันบน คนตายแลวมันตองบนดวย นี่เวลาตายไปแลวมันไมบน เปนอันวา
ความเกิดไมไดทุกขแตไอใจเรานี่ไปกอใหเกิดมันจึงทุกข ใจมันทุกข ถูกไหมละทีนี้ ถูกไหม คือวา
เราเองเขาไปทุกขกับขันธ 5 ไปทุกขกับสภาวะที่มนั เกิดมานี่
ชราป ทุกขา ความแกเปนทุกข มันก็ไมจริง ไอตัวแกนะมันไมไดบน หรอกไอตัวเราคือ จิต
มันเขาไปยุง ใชไหม ทําอะไรไมถนัดมันก็นั่งบนวาเปนทุกข
มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข โถ คนตายยิ่งไมทุกขใหญเลย ใครเผาก็ยังไมบน เลย ก็
ไอคนที่จะตาย ไอใจนะมันเปนหวงรางกายใจมันทุกข
รวมความวา ทุกข 3 ประการคือ เราเปนผูทุกข ขันธ 5 มันไมไดทกุ ขทา นบอก ชาติป ทุกขา
ถาเราพอใจในการเกิด ไอสภาวะการเกิดมันทําใหใจเปนทุกข ใชไหม นี่ เรานั่งอยูน ี่ เพราะอาศัย
ความเกิดเปนเหตุ เดี๋ยวก็หวิ เดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวปวดทองขี้ เดีย๋ วปวดทองเยี่ยว เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็รอน ไอ
เสื้อไอกางเกง ไอผานุงก็เปลี่ยนอยูเรื่อย รางกายมันไมไดบนก็เปลี่ยน บอกไหม ขาเคยบอกไหมวา
ฉันจะนุงผาแบบนี้ไอแขนเคยบอกไหมฉันจะใสเสื้อแบบนี้ เปลาใชไหม ไอเราเปนคนสั่ง เรา
ตองการ ดีไมดีมันก็ตดั ผมไอทรงขัดกับกงใชไหม ทีหลังแกดัดแบบนั้นอีก มันจะจับขัดกระโถน
(หัวเราะ)
เปนอันวา ความทุกขมันอยูท ี่เรา คือ จิต เราคือจิต หรือวาเราคือ อทิสสมานกาย ถาหากวา
เราถือวาทุกอยางมันเปนธรรมดา เกิด แก เจ็บ ตายเปนของธรรมดาของขันธ 5 ถาหากวาจิตเรา
ยอมรับเสียแบบนี้ อารมณมันก็ไมเปนทุกข คําวาอารมณไมเปนทุกข ถามมันปวดหัวไหม มันเมือ่ ย
ไหม นัน่ ก็ตองรูมันปวดเมื่อย นั่นถือวามันเปนเรื่องธรรมดา มันหิว มันกระหายก็ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดา แตอารมณจิตมันไมทุกข ใชไหม หิวมันก็รูวาหิว ไมมกี ินก็กนิ อือมีอะไร ไมมีแลว เฮอ ไอ
นกกระจิบ ก็กินก็กนิ ไมมีกนิ ก็กนิ อะไร แหงละ เดีย๋ วอภิญญาพังเปนแถว

ถาอารมณจิตเราไมเกาะขันธ 5 มีกินก็กิน ถาไมมีกินเราก็กิน คือกิน ธรรมปติ เราจะไปหนัก
อะไร ในเมื่อมีอาหารกินก็กินเพื่อตาย ถาไมมีอาหารกินเราก็อยูด วยอํานาจ ธรรมปติ เราเปนสุขเร็ว
ขึ้น ธรรมปติ นี่มันไมหวิ นะ แตเผอิญ ธรรมปติ ยันไมอยู มันก็พัง พังเมื่อไหรกส็ บายเมื่อนั้น ใช
ไหม ขาวาแกยังไมอยากฟงนะ ไอนั่นนะ ฮือ แตความจริงคนอยากพังนี่ไมถูก ถามวาใครอยากให
รางกายมันพังบาง ถาจิตคิดวาอยากใหรางกายมันพัง อันนี้ไมถูก มันเปนการลิดรอนกําลังใจของ
ตนเอง ถือวารางกายจะทรงอยูก็อยู หรือเวลามันจะพังก็พัง มันเปนเรื่องของมัน ใชไหม นี่ถาจิตคิด
วาอยากจะใหมันพังนี่ มันเปนเรื่อง อัตวินบิ าตกรรม ไมถูก
ก็หมายความวา ยังมีอารมณกลุม คนที่เขาไมมีอารมณกลุม เขาไมวิตกกังวลมันอยูก ็อยู มัน
พังก็พัง มันไมใชวาเห็นวามันอยูแลวไมดี ถาเราตายแลวเรามีที่ไปดีกวา ก็อยากใหมันพัง อันนี้ใชได
อยูก็เชิญอยู มันอยูใจเราก็ไมทุกข มันพังเราก็มีความสุขฝายเดียว แตมนั อยู จิตเราก็มีความสุขฝาย
เดียว ถาสิ่งที่มันกวนไดก็กวนแคขนั ธ 5 มันไมกวนเรา อีตอนปวดทองขี้มันกวนใจหรือเปลาวะ
(หัวเราะ) ปวดที่ไหนขี้ทนี่ นั่ เราถือวาเคยไป อินเดีย มาใชไหม ปวดที่ไหนขี้ทนี่ นั่ อินเดีย นี่มนั ดี
จริงๆ นะ ความจริงใครไปอยู อินเดีย เปนเอกราชทุกอยาง
นี่เราไมรูชีวิตนะ ที่ถามนี่มนั เปนเรื่องจริงๆ ก็ไอความตายนี่มันไมมีนมิ ิเครื่องหมาย ดังนั้น
พระพุทธเจาจึงสอนใหเจริญ มรณานุสสติ เปนประจํา คนที่เจริญ มรณานุสสติ เปนประจํานี่คือคนที่
ไมหวาดหวั่น ไมมีความประมาทในชีวิตยิ่งนายตํารวจหรือถาเปนตํารวจใหคิดไวเสมอวาเรามีศัตรู
รอบขาง ใชไหม ไปไหนก็ระวังตัว อาจจะถูกฆาตายเมือ่ ไหรก็ได อีตานี่ตายยาก ใชไหมทาน เราคิด
วาเราอาจจะถูกใครมาลอบยิงเราตาย ทํารายเราตาย เราก็ตองระวังใชไหม อีตอนระวังนี่มันตายยาก
ไปหนอย แตคดิ วา เราไมมีศตั รูตายงายนิดเดียว บางทีใครเขาเกลียดเราไมรูใชไหม เราไมไดระวังตัว
ที่พระพุทธเจาทานบอกให เจริญมรณานุสสติ เปนประจํา ก็เพราะวาคนที่เจริญ มรณานุสสติ ยอม
ไมประมาทในชีวิต คิดวาถาตายเดีย๋ วนี้เราจะไปไหน อยางพระธุดงคในปาลึก พระธุดงคในปาลึกนี่
คิดอยูเสมอจะลืมตาปบขึ้นมามาคิดวานีจ่ ะตายเมื่อไหรไมรูวะ
อันแรกตอนเชาบิณฑบาต บานมันไมมีนใี่ นเมื่อบานไมมี ในเมื่อบานไมมี คนธรรมดาคน
เขาก็ไมมีใสบาตร แลวตอนนี้เราจะไดขา วกินหรือเปลามันก็ตองรวบรวมกําลังใจถาตั้งตอนกินขาว
เมื่อวานนีจ้ นกระทั่งถึงเวลาทีจ่ ะมาบิณฑบาดวันนี้ก็ถือวาเปนเวลา 24 ชั่วโมง อารมณของเราชั่วไป
สัก 1 วินาที เปนอันวา ขาวมื้อนี้ไมไดกินอารมณชั่ว 4 อยาง ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ลักษณะ 4
อยางนี้ ถาเขามายุงกับจิตเพียงแควินาทีเดียว เทวดาเขาไมใสบาตรใหกินเทวดาก็แปลวาเปนผู
ประเสริฐถาเราเลวกวาเขา เขาก็ไมยอมใหเรากิน เวลานีเ้ ขาอยูในปาแบบนั้น เขาลืมตาขึ้นมาเขาก็
ตองคิดวาเราจะตายเมื่อไหรไมรู ไอจิตมันก็ตองพรอมเพือ่ ตาย
ถาเราอยากจะไปสวรรค ใจก็ตั้งอยูใน หิริ และ โอตตัปปะ ถาเราตองการไปเปนพรหม จิต
เราจะตั้งอยูในอารมณของ ฌาน ถาเราตองการนิพพาน จิตก็ตั้งอยูในเขตตัด สักกายทิฏฐิ ไอ 3
อารมณนี่ตองทรงอยู นี่จิตทีม่ ันจะทรงอยูไดอะไรมันจะทรงอยูไดในลักษณะ 3 อยาง อยางใดอยาง

หนึ่ง มันตองอาศัย พรหมวิหาร 4 เปนแกน คือ พรหมวิหาร 4 นี่ตองเปนแกนประจําอยูตลอด ถามี
พรหมวิหาร 4 เปนแกนกลาง จิตใจมันก็เยือกเย็น ใชไหม
เมตตา รักสัตวกับคนมีคาเทากัน เราจะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั้งหมด
กรุณา สงสาร เห็นชีวิตเขาเรามีคาเหมือนกัน ถาเราชวยเตือนเขาได เราก็จะชวยเขา
มุทิตา ไอนกมันบินในอากาศ มันสูงกวาเรา ไอลิงมันโดดบนยอดไม มันสูงกวาอยาไป
อิจฉามัน ใชไหม เราก็เออ ไอลิงมันดีกวาเรา เราโดดไมได ลิงมันโดดไดนกมันบินได ใครเขาดีกวา
เรา เราคอยยินดีกับเขาดวย
อุเบกขา ถาอะไรมันจะพึงมีขึ้นถือวาเรื่องธรรมดา เราจะวางเฉย ถือวากฎของธรรมทุกอยาง
เราหลีกเลี่ยงไมได
ใจเราก็ตั้งจิตไวโดยเฉพาะวาเราจะเปนอะไรใชไหม เราเดินไปเจอะเสือหัวเราะกาก กาก
กาก ยิ้มฟนขาว ไอนกกระจิบ อาจจะวิ่งไหมไหว ไอพวกนีเ้ จอะเสือจะวิ่งไมมีทาง เจอะเสือ หมอบ
ใหเสือกินแหง ดีไมดีเจอะขี้เสือไปไมไดแลว จริงๆ นะ นี่มันเปนเรื่องจริงนะทีนเี้ มื่อเวลานั้นถาพระ
อยูในปาลึกเขาก็คิดวาเขาจะตองตายทุกๆ นาที หรือทุกลมหายใจเขาออก ใชไหม นีม่ ันคิดวาจะตาย
มันจะทรงความดีไดเพราะ พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร 4 นี่ละจากจิตไมได ไมทองคลองนะ จิตตอง
อารมณ แตไอเจา พรหมวิหาร 4 นี่มันไมทําใหตายยาก เจอะเสือ เสือก็หัวเราะ ไอตอ มแตม เอย แก
ถาเสือหัวเราะ เสร็จ ขาดใจตายไปกอนเสือกัดเจอเสือ เสือก็ไมหลีก และเสือก็ทําเปนไมรูไมชี้ เจอะ
สัตวรายตางๆ ไมมีใครเขาทําใชไหม ไกปา ที่วาเปรียวทีส่ ุด เห็นคนมันบินหนีแตไกล ถาเราเดินไป
บางทีเดินไปเฉียดๆ มันก็ยนื มอง มันคงนึก เออ ไอไกหวั โลนประเภทนี้มันมาจากไหนนา นี่เห็นดวย
อํานาจ พรหมวิหาร 4 นี่จิตก็เปนสุข
ถาจิตมี พรหมวิหาร 4 จริงๆ อันตรายอยางอื่นมันก็ไมมีเหมือนกัน แตวาทั้งนี้ตองยกไวแต
กฎของกรรมเดิมที่มันใหญเกินไป ใชไหม ที่มันใหญเกินไปที่กําลังของกรรมประเภทนี้ไมสามารถ
จะปองกันได แลวก็ตองมีเหตุใหมันตายไดเหมือนกัน แตวาถาจิตดานหนึ่งคือ พรหมวิหาร 4 เริ่มต่ํา
ตายไปก็ไปสวรรค ถาจิตทรง พรหมวิหาร 4 อยางพระเดินปานี่จิตเขาเปนฌาน ไอฌานนี่ไมใชมานั่ง
หลับตาป เมื่ออารมณมันทรงเปนปกติ อันนี้ก็เปนพรหม แตวาถาเราคิดวาถาตายคราวนี้ขึ้นชื่อวา
ความเกิดไมมี ความตายมันเปนทุกข การเปนเทวดาหรือพรหมก็ไมไดสุขจริงๆ สุขชั่วคราว ถาภพ 3
เขาไมตองการ ชีวิตตองการอยางเดียว คือพระนิพพาน ตายแลวก็ไปนิพพานเลย ตัวนี้ไมยาก แตมนั
ก็ไมตายเสียที เดนิไปเดินมา เดินมาก็เดินไปแตไมยกั กะตาย แตวาธุดงสแบบนี้เขาไมคอยเดินกันนะ
ถาไปเจอะถ้ําที่ไหนสบายก็อยู ตั้งเวลาไว นับตั้งแตวันไปถึงวันกลับ ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม เรา
จะไมยอมกลับเด็ดขาดจนกวาจะถึงวันนั้น ใชไหม รัชนี
ไอรัชนี นี่มนั ไปไดนานกวานั้น ปรากฏวาเจอะขี้ชางเปนลมตาย (หัวเราะ)เจอะชางขี้ บอก
ชางขี้โตนากลัวจะเปนยักษเนอะ (หัวเราะ) ชางเปนสัตวที่มีคุณมากสําหรับเราในปา ถาเราไปเจอชาง

ถาม ไงพอปูมีบอน้ําที่ไหนบาง น้ําใสๆ จะอาบน้ํา จะกินน้ํา แกก็เหลียวหนามามอง แลวก็หันหนา
ไป แลวก็เดิน เดินไปสองสามกาวก็หันมามอง เราเดินตาม นั่นเขาชวนเราเดินตามนั้น พอไปถึงที่จะ
เขาถึงน้ําไมหางไมมากนัก อยางมากก็ 100 เมตรไมถึงดี เขามองหนาเราเขาก็ยืนมองเลย เขาเองวางชี้
โดยงวงไปทางไหนก็เดินไปเดี๋ยวเดียวถึงน้าํ น้ําใส คือชางนี่เปนสัตวชนิดที่ดีที่สุด ไอเสือก็ดี มันมา
นั่งคุยดัวยกันทุกคืนแหละ แตวาแกไมตองหรอก ไอตอมแตม เอย แตวาเสือนี่เวลาเขาไมเห็นเรานะ
ตาเขาวาวๆ เดินชอดังเพาะ ถาในปาจะไดยินชัดไกลๆ ทีนี้เมื่อสัตวเมือ่ เห็นคน เห็นสัตวอื่นพัน ไอ
ขอที่มันดังๆ หาย มันไมดังเพราะๆ หรอก เงียบ พอถึงก็นั่ง แคนี้ถึงเสามั้ง ถึงนั่งพับเพียบสองขา
หนายัน แลวมองหนาคนโนน มองหนาคนนี้ ทําหนวดตุกติ๊กๆ มันคงนึกจะกินใครดีหวา มองไป
มองมาได 3 ตัวนี่มันใหญกนิ ไมหมด ใชไหม คงนึกวากินไมหมด อยากินเลยไปดีกวา เลยไป
นี่วาเรื่อง พรหมวิหาร 4 ใชไหม ไอกอนที่จะเขาไปอยูปา หลวงพอปาน ทานซอม ซอม
พวกเราอยูในปา ใกลๆ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ซอมเปนเดือนเลยนะ ซอมบิณฑบาต
กับตนไม ซอมบิณฑบาต ซอมอยูดวยอํานาจ ธรรมปติ นี่กอนที่จะอยูใ นปาจะเขาปาลึกได ในชวง
ในพรรษานี่ เราตองอยูซักซอมในปา 3 เดือน ที่ปาชานะ แตวาปนั้นก็ไมไดไป เมื่อออกพรรษาแลว
ตองไปซอมที่ ปาศรีประจันต อีก 3 เดือน เดือนที่ 2 ทานกําหนดสถานที่ใหเอาบาตรแขวนตนไม
จากตนไมตนนี้ ไปถึงตนไมโนน แลวก็เดินมาถึงตนโนนแลวก็เดินกลับ ถาจากเดินกลับก็จากนี่ถึง
โนน จากโนนมานี่ ถาไมมีใครใสบาตรใหอยูด วยอํานาจ ธรรมปติ ถาไมมีใครเขาใสบาตรจริงๆ
แสดงวาจิตเลวแลว มันอาจจะเลวสัก 1 นาที 2 นาที 3 นาที ก็เลว
นี่ที่เขาเรียก คุมจิต ถาทํา 2 อยางนี้ไดเดือนหลังทานใหอยูอํานาจ ธรรมปติ 1 เดือน โดยไม
กินอะไรเลยนอกจากน้ํา น้ํานี่กินธรรมดาๆ แลวมันจะไมผอม ธรรมดาปตินี่มันสบายนะ ธรรมปติ นี่
ถาในรางกายมันดีก็มกี ําลังตามปกตินอนอยูม ีน้ํากินก็กินตามปกติ ไมใชกินมากเกินไป กันหิวนะ
ไมใชอยางนั้น กินแทนอาหารนะ เขาถามวาเขาอยูดว ย ธรรมปติ ทําอะไรไดไหม ก็เดิน นั่ง นอน ยืน
เดินในอิริยาบถ 4 ตามปกติจะอยูไอ ทานถามวาเปนโรคกรเพราะไหม ทานวาไมไดไปถามกระเพาะ
มานี่เปนโรคหรือเปลา ธรรมปติ นี่มนั ตองซอมมาตั้งแตตน
ลําดับแรก ทานฝกใหหากินกับตนไมกอน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและแนนอนคือวาอารมณยัง
ออนอยู ตื่นขึน้ เชาตองทรง พรหมวิหาร 4 เปนฌาน เชามือแตเจา พรหมวิหาร 4 มันจะไปนั่งภาวนา
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไมใชหรอก จับอารมณรวบ พอจิตเปนฌานดีเรียบรอยแลว ตอไปก็ตัด
ขันธ 5 พอตัวขันธ 5 พอจิตมันสบายก็จดั กําลังฌานที่เราตองการ ใน กรรมฐาน 40 นี่ เราตองการ
อะไร ใชไหม เราตองการอะไรโดยมาก สวนมากเราก็ใชอํานาจของวิปสสนา อภิญญา ใชมโนมยิ
ทธินี่ ถาไปใชอยางอื่นเดีย๋ วก็งง งงแลวก็คิดสงเดชไปก็รวบรวมกําลังใจ พอรวมกําลังใจพับ เราก็
ปลอยจิตใหมนั ไปตามเรื่องสวนมากจะเขาไปหาพระพุทธเจา สบายใจ แตพอเวลาลงมาถึง
บิณฑบาตร เราก็ไปบิณฑบาตพอเวลาตื่นขึน้ มาปบ แหม อีสาวคนนี้มันสวย วันนัน้ ไมตองกินหรอก

ราคะมาใชไหม ตื่นเชาปบแหมมีเงินสัก 10,000 ก็ดีซิ เสร็จไมตองกินขาวละ เอาอีกตืน่ ขึ้นมาเชา วัน
กอนไอนนั่ มันดากูไวนี่หวา อกอีก ใชไหม เอาอีกพอตื่นขึ้นมารองโอย วันนี้สบายไมอยากตายเลย
อดอีก นี่ 4 อยางนี่ แตถาอยางใดอยางหนึ่งมันเกิดขึน้ มาชวงขณะจิตเดียว เขาไมใหกินเลย ดีไหม ไอ
นี่ตองระวังไวเสมอใชไหม คือวาธุดงคเพื่อตัดกิเลส ไมใชธุดงคเพื่อหากินหรือไง
แตเดีย๋ วนี้เขาจะใชธุบาน หือ ปกกลดขางเสาเรือน ไงทานเคยเจอไหม ฮึตรงนี้เคยมีปก กลด
นี่ ประมาณเดือนกอน ตอนนั้นพระธุดงคเขาเรียกธุดงคปกติไดธุดงคปกตินี่ ตองปกกลดใหหางจาก
บานไมนอยกวา 1 กิโล นี่เขาไมไดยินเวลาจะเจริญสมณธรรมก็สบาย เชาเดินเขามาบิณฑบาตไม
ไกลเกินไป จิรงไหมทานกิโลหนึ่งไมไกลนะ นี่เขาถือแบบนี้ ไมใชมาปกกลดอยูขางเสาเรือน ไอ
อยางนี้เขาไมเรียกธุดงค เขาเรียกธุบาน เรียกวา รับถึงที่เขาถวายดวยของมีคาไมได ในสมัยนัน้ เขาขึ้
ธุดงคกันแบบศักดิ์สิทธิ์นะ มีสตางคๆ เดียว เอาเก็บไมได เดี๋ยวมดกินนะเพียงแคแผนทองคําเปลวติด
ไป 5 แผน จะไปปดรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี ไอแตนี้ เอาไปวันแรก พอไปถึงอาบน้ําเสร็จกลับ
เขามา กลดถูกกลับไวหมด ทานกลับเขากลดไมไดเลย ไอมดคันไฟมันกลบหมด แลวก็ยิ่งไลมันยิ่ง
มาเปนฝูง มันมาเปนแถว ยกทัพมามืด
ถามวามีจิตคิดอะไรบางนี่ ฉันก็บอกไมคดิ อะไร เดินมาก็ภาวนาเรื่อย เราก็ใชอารมณปกตินี่
หมายความวา ใชอารมณสบายๆ ไลไปไลมา ในเมื่ออารมณอื่นไมมีกต็ องคนในยาน ถามเอาเงินมา
หรือเปลา บอกวาเปลา คนไมคนมาไดทองคําเปลว 5 แผน ทองคําเขาถือเปนโบกียะ ธุดงคในสมัย
นั้นเขาเครียดนะ เลยบอกเอาทองคําทิ้งขยะ ถามเอามาทําไม บอกจะเอาไปปดรอยพระพุทธบาท
บอกนี่เอาทิ้งไปมันเปนโลกียะ พอทิ้งไปแลว ใชทิ้งไปเลย ทานไมสนใจเลย ใหไปแสดงอาบัตพิ อ
แสดงอาบัติเสร็จเขาไปในกลด หมาดสักตัวก็ไมได ใชไหม
อาบัติเห็นตัวเลย พระธุดงคแบบนั้นทานอาบัติเห็นดวยจริงๆ ตัวอาบัติคือมดคันไฟนีย่ ิ่งไล
มันก็ยิ่งมา เดีย๋ วนี้สกั สตางคก็ได ปรากฏวา 2-3 ปที่ ชุมแสง สักสตางคไปสักสี่หารอยบาทมั้ง
ปรากฏวาเชาสตางคหมด พระเอาไปอุดปาก มันชกซะฟนเฟนหักหมดเลย นี่อยางนี้อาบัติ ไอนนั่
ไมใชอาบัติมดคันไฟหรอกอาบัติหมัด(หัวเราะ) นี่เปนโทษแบบนี้
แตวาสมัยกอนพระที่จะใหขึ้นธุดงคไดนมี่ ีไมกี่องคเลย อยุธยา ก็มี หลวงพอปาน หลวงพอ
จง เวลานั้น หลวงพอปาน รูสึกวาจะตายแลวนะ เออ หลวงพอปาน หลวงพอจง หลวงพอวัดรพะ
กระจาบ ชื่ออะไรนา ลืมชื่อเสียแลวมี 3 องค ที่รูจักดีก็มี 3 องค นี่ก็ขึ้นกันมาก ที่มีก็ หลวงพอวัดนก
กระจาบ มีคนไปขึ้นกับทาน 5 องค เสร็จแลวก็ถาม หลวงพอปาน วาจะมีอันตรายไหมครับทานถาม
ไปกี่เดือน ทานไป 3 เดือน บอกไมเปนไร แตพอขากลับจวนจะถึงวัดฉันออกแรงหนอย ตอนนั้นก็
เลยไมคิดอะไร
ทีนี้ไปกลับจวนจะถึงวัดหลวงพอ ควายกวด (หัวเราะ) ทานบอกขากลับจวนจะถึงวัดตาม
ธรรมดาฉันตองแวะหาอาจารยกอนใชไหม
ไอจวนจะถึงวัดฉันออกแรงหนอยไมเปนไรหรอก

ปรากกวา ควายกวด (หัวเราะ) พอวิ่งอาวเลย พอไปถึงทานนั่งหัวเราะ บอกก็ฉันบอกแลว กอนจะไป
วาจะถึงวัดใหออกแรงหนอย(หัวเราะ) ไปกลางทางไมเปนไร นี่ทานเกงจริงๆ เออ ทานรูจุดหมด
แตวาธุดงคสมัยนี้ไมทราบวาเขาขึ้นกันแบบไหน ปทแี่ ลวเห็นอยูชุดหนึ่ง ไมที่วดั 10 องค
กวา 12-13 องค ถามวา คุณมากันมาจากไหน บอกวามาจาก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ถามมีสตางคมาหรือเปลา บอกไมมีครับบอกเออใชได ถามใครขึ้นให บอก มหาไวย ก็พอคุยไปคุย
มา แกก็ถามเรือ่ งธุดงคบอก เออ มหาไวย นีเ่ ขาก็เปนธุดงคเกง เขาบอกเขาสอนกันมาแลวนี่ ทานถาม
ฉันฉันก็เลาใหฟงตามที่ฉันผานมา ฉันไมไดสอนหรอก ถาสอนครูเขาตองสอนมาแลวใชไหม ก็เลา
ใหเขาฟงชัว่ คราว บอกวา ไอเรื่องเงินทองอยารับ เขาใหเขาทําอะไรก็ทาํ เพราะเราไปเพื่อตักกิเลส
คุยไปคุยมามีโยมคนหนึ่งแกนั่งอยูดว ย แกมีรถ รถปคอัพ พอบรรทุกพระไดพระองคนี้แก
จะไป สุโขทัย แกก็รับอาสาจะไปสง กําแพงเพชร พระพวกนี้นั้นจะไมยอมขึ้นหรอก เพราะอาจารย
บอกใหเดิน บอกคุณไปไดเราไมไดจางเขา เขาสงเราแคไหนเราก็ไปได ถาเขาซื้อตั๋วใหเราแคไหน
เราถือตั๋วไปได ไปลงแคตั๋วปลายทางที่เขาซื้อใหเราอันนีไ้ มได รับได อันนี้ไมขัด ไมใชวาเราไปจาง
เขา เพราะเราไมมีสตางค เราขอเขานี่ไมได แกก็ไป ทีแรกแกจะไมยอม ธุดงคแบบนั้นทานไมวาถา
เขามีภาระจะไปสงจุดไหนใหเรา เรารับได แตวาถาเขาไมมีภาระไปสง เขาซื้อตั๋วใหเรารับได แตวา
หามไปขอใหเขาซื้อตั๋ว ถาขอบอก โยมมันรอนไปไมไหว ซื้อตั๋วใหที อันนี้ไมได แตพระธุดงคเขา
พักนะ หือ ก็แบกกลดจนเปนลมนะ (หัวเราะ) พอเห็นกลดก็เลยลมจับ ก็จริงเรื่องธุดงคนี่มันดี
เหมือนกัน
อยางไปขึ้นทีด่ ูววั จะไป พระแทนดงรัง จําชื่อไมได มันมีศาลาอยูหลังนึ่งไปจากดูววั ไปถึง
ที่นั่นมันจะเย็นพอดีมั้ง พอเย็นพอดีมนั ประมาณ 5 โมงเย็นแลวก็ปกกลด บานมีที่ไหน เราก็ไมเห็น
ชอง มีบานหรือไมมีก็จริงๆ บานเขามีอยูไ มไกลนัก พอเริ่มปกกลดเรียบรอยญาติโยมสะพายปนมา
5-6 คน แตไมใชสะพายปนมายิงนะ แกบอก ทานครับถอนกลดเถอะ ถาม ถอนทําไม บอก ปกแลว
ถอนไมได แกก็ชี้ใหดูในศาลา มีกลดกับจีวรมีตั้ง 10 ชุดกวา ถามทําไมโยมเสือมันกินครับ (หัวเราะ)
เสือกินพระ มาปกกลดที่นี่ ไอนี่บอกถอนไมได ทานถามทําไม ก็อาจารยสั่งผมวายังไมมีกลด ยังไม
ขึงสายอัพโภกาสอยูบอกซะกอนี่ถาขึงอัพโภกาสแลวนี่ อาจารยบอกหามถอน ตายก็ตาย ในเมื่อแก
เห็นเราไมยอมแกบอกเอาอยางนี้แลวกันครับ ถาเห็นทามันจะไมคอยดี จะมีอันตรายละก็ทานกรุณา
เคาะฝาบาตร ผมจะนอนอยูใ กลๆ แกก็ไป
พวกมาอีก 10 คนกวาตางคนตางมีปนหมด ไปยืนกลางปาใกลๆ พอสัก 3 ทุมมั้ง เดือนหงาย
พวกมาแลว กลางคืนมันขาวนะ เห็นตัวขาวโพลนเลยเดินมา พวกเรากําลังนั่งกรรมฐานกันอยู ไอนงั่
กรรมฐานนี่มนั หลับตาก็ได ลืมตาก็ได ฉันไมมีความจําเปนตองหลับตา ใชไหม พอเวลาใชพิจารณา
อะไรจิตมันถาหากหลับตากับลืมตาก็มีคาเทากัน
ถาพระธุดงคพอลืมตานี่ตองคลองกวาหลับตา
แมแตการใชทพิ จักขุญาณก็เหมือนกัน ใชญาณตางๆ นี่ ถาหลับตาดูทาง มันชมตนไมเขาพังหมด ดี
ไมดีปาราบ เขาจะหาวาโคนตนไมจนหมดปา ดีไมดีตํารวจทานเห็นจะจับเขานะ

ก็นั่ง กําลังนั่งใครครวญขันธ 5 ตามธรรมดา ตางคนก็อยูในกิเลส ไอพวกที่เดินมา เดินมาทํา
ประทักษิณมันคงไมเคยเคารพหรอก เดินวนๆ กลด 2-3 รองแลวเขาก็ยืนมอง เราก็ไมออก เขาก็ไป
วนกลดอืน่ ในเมื่อไปวนทั้ง 3 กลด วนๆๆ เขายังไงมันก็ไมทราบ มันหันหลังให มันก็คุยดินใสกลด
แลวมันก็เดินหายไป เดินหายไปแลวมันก็ไมกลับมาอีก เราก็นั่งอยูตามสบาย พอถึงเวลาที่วางทํากัน
ตามเต็มอัตรา ทําสบายใจเราแลวก็ออกจากกลดมานั่งคุยกัน ถามเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทานบอกเห็น
เพื่อนเขามาเยีย่ ม แลวก็ถามมีความรูสึกวาอยางไร ทานก็บอกจะไปรูสึกอยางไร ก็เห็นมันเดินไปเดิน
มามันคุยๆ ดินใส แลวมันก็ไป พอตอนเชาโยมทั้งหมดแกมาแตเชาตรู มาพอถือปนตั้งทายืนพรอม
เลย พรอมยิง มามองๆ ดูเอ (หัวเราะ) เห็นพวกเรานอน พอถึงตอนเชาพวกเราก็นอนกอน ยังไมถึง
เวลาลุกเลย นอนตื่นแลวทําใจใหสบายๆ ตามอารมณแกบอก
เอ ยังอยู แหลก พระชุดนีแ้ ปลก แกถือวาแปลกก็เลยขออยูอีก 3 วัน ก็ไปอยูที่นั่น 3 วัน เสือ
ไมกิน ขออยูอกี 2 คืน เผื่อเสือมันมากินสิทา อีก 2 คืนเสือมันก็ไมมาเลย มันเลิกมา ถา 3 คืนนี้ไม
เปนไรเขาก็ขอของดี ถามมีไหม บอกมีพระธุดงคตองมีของดี เขาก็ตั้งทาตั้งทางจะเรียน บอกเอาผา
สไบเฉียงเขา แลวก็กราบพระสัก 3 ครั้ง พอกราบก็ตั้งนโม เขาก็ตั้งนโมตามเราก็ใหศลี 5 เสือเสอไม
กินเลยหมดเรือ่ ง
แหม แกตั้งทาซะเกือบตาย นึกวาจะใหคาถา (หัวเราะ) พอรับศีล 5 แลวบอกโยมจําไวนะ
ไอศีล 5 ขอนี้ ถาโยมรักษาไดตลอด รับรองเสือไมกินโยม แกนั่งนิ่งอยูต ั้งนาน แกจะเอาดีหรือไมเอา
ดีแกก็ถามวา มันจําเปนเหรอครับ ถามจําเปนเหรอครับ ถามจําเปนอะไร ถาเสือจะกินผม ก็กนิ ผมไม
เปนไรอยางมากก็หวั ลาน (หัวเราะ) มันกินแคผมนี่ ไมใชมันกินทั้งตัว บอกนี่กนิ ทั้งตัวก็ดเี ราก็เปน
สุข ถาม ทําไม บอก อาว ก็เราอยูในทอง เสือไมกินทานเพราะอะไร บอกมีนี่มี 2 ตัว แกจะเอาไง แก
บอกวาแกจะเอา ทีนี้ 3 ปผานไป แกเห็นเขาแกก็วิ่งมาแกบอกศีล 5 ผมยังครบนะครับ แกรีบวิ่งมาเลย
(หัวเราะ) แหม เกงมาก เราคาดไมถึงเลย เราก็เลยบอกวา มันเปนเรื่องจริง คนเคยเขาปาไปเจอะเสือ
เจอะอะไรตออะไร ไอเสือใหญมันไมเจอะ เจอะเสือดาวเสือปลาอะไรพวกนี่ ทีหลังนี่ไมเจอะเลย แก
ถือวาเปนคาถาที่ปลอดที่สุด แลวแกก็บอกคนในหมูบ านแกทั้งหมดเวลานี้รักษาศีล 5 กันหมด ดี นี่
ถาไมไดเสือเปนที่พึ่งนะ แกคงไมเอาศีล 5 หรอก (หัวเราะ) แกไมไดถือพระเปนที่พงึ่ ถือเสือเปนที่
พึ่ง แกบอก ผมก็ไมไวใจเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ผมถือศีล 5 ไปไหนผมก็ตอ งถือปนพรอมยิงเสมอ ก็เลย
บอกนั่นมันเปนเรื่องธรรมดาของคน ไมไดถือวาผิด ไมไดถือวาถูก คือวาชีวิตเราเปนของหายากใน
เมื่อมันถึงวาระขึ้นมามันจําเปนตองปองกันชีวิตมันก็ตองใช ใชไหม คือวาความมั่นคงอยู ความ
ปลอดภัยมันก็มี
ฉันเลยถามวาเคยทดลองบางไหม ถามวาลองอะไร บอกวาลองบาป ลองตกปลา ปลามันยัง
ไมกินเบ็ดเลย ไอปลาที่เคยชุมๆ อยูเคยไปตก เดีย๋ ววัด เดี๋ยววัดพวกแกเคยตกปลาแลว แตปลามันไม
กินเบ็ด กินเนือ้ สัตวที่ไหน แกบอกวาซื้อมา ซื้อเขามันก็ไมตองมากนัก แลวาถมวมนั จะจนลงไหม
แกบอกวาแทนที่มันจะจนลง ไอไรนาสาโทผมทํามันดีขึ้นนะ ประโยชนที่มันจะพึงไดนี่มันดีกวา

ปกติ ดีกวาเวลาเมื่อปกลายมาก ผลประโยชนมันใหญ แกเลยบอกวา ไอศีล 5 นี่ มันทําใหทรัพยสินดี
ขึ้น
อยางนอยที่สุดก็ไมตองเสียสตางคคาเหลาใชไหมหนอ แลวเรื่องนี้ก็เห็นจะเปนเรื่องจริง คือ
วา เจาพวกที่ไปอยู ชุมพร นะ ตอนกอนเขาอยู ดําเนินสะดวก อีตาพอนีบ่ อกไอ 3-4 คนนี้มันเสือปลา
มันมาหาปลากินกัน โอย ฆาปลาปเยอะแยะ ปนั้นเขาเปนหนี้ เราซือ้ ที่ใหม เปนหนี้เขา 30,00040,000 เปนหนี้อยู 40,000 เขาถาม ทําอยางไรถึงจะใหหนี้หมด แกบอก แกใชคาถาพระปจเจกพุทะ
เจาสวดมนต แลวรักษาศีล 5 ใหครบ ทีนี้หนี้หมด มันฆาสัตวตัดชีวติ ก็ไมได มันตองครบ ไอปลานี่
มันไมไดเกิดมาเปนอาหารของคน อยาคิดวาสัตวอื่นเปนอาหารของคน ถามันเปนอาหารของคน ถา
มันเปนอาหารของเรา เราไมยืนอยู เรียกแลวมันวิ่งมาหานี่ ตัวนั้นใช กินได ใชไหม ถาไปหามันแลว
มันวิ่งหนีเราอยาไปเอามันนะ มันไมไดเกิดมาเปนอาหาร เขาก็ตัดสินใจ ตัดสินใจรักษาศีล 5 แลว
คาถาพระปจเจกพุทธเจา ปนั้นมันซื้อที่นดิ เดียว มันบอกวาไมนาจะหมดใชหนี้หมดได ใชหนีห้ มด
แตกย็ ังมีกินนะ ไอผลประโยชนที่มันเกิดในพื้นที่ มันนาจะไดเทานี้เทานั้น ไอของก็มองดูวามันได
เทาเดิม แตวาเวลาเก็บมามันไดมากชั่งน้ําหนักมันสูง หมดหนี้ฉันก็มีสตางคกินดวย แลวก็เลยยกเลย
ไมทํามันตอไปมันก็เกิดประโยชน ที่พระพุทธเจาทานบอก สีเลนะ โภคสัมปทา ใชไหม
ถาศีล 8 ไปไดถึงพระอนาคามี ถาศีล 8 กับ ศีล 5 นี่ไมเหมือนกันนะ ศีล 5 นี่ถึงอรหันต
เพราะวาก็เปนพระโสดาบัน แลวก็ไมใชวา ชีวิตมันจะไปเปนสกิทาคามี อนาคามี อรหันต พอเวลา
ใกลมันจะตายจริงๆ ถาทุกขเวทนามันมีเราก็นั่งดูที่เราเคยรูจัก นรกมันนาอยูไหม ใชไหม แดนเปรต
แดนอสุรกาย มันนาอยูไหม สัตวเดรัจฉานมีความสุขไหม เลือกเอา 3-4 ภพนี่ ถาเราไมชอบใจเราก็
มาดูมนุษย เอ เปนมนุษยกม็ ีทุกขเวทนา แบบนี้มันดีเหรอ ถาไปดูเทวดากับพรหม เราก็ตองไปถาม
เขาไวกอนวา เราเคยไปเปนเทวดากับพรหมหรือเปลา ถาเคยเปนมาแลวที่วาระทําไมถึงไปอยูที่นนั่
มันก็ไมดี แลวไปเปรียบกับนิพพาน นิพพานอะไรมันดี ไอจิตพอใจนิพพาน ตายมันก็ไปนิพพาน ก็
แบบนี้
คนเราจะไปดูกรรมปจจุปน ถามความประพฤติปจจุบนั จะถือวาเขาดีไมดีไอคนที่เลวแบบ
นั้น เลวแบบนี้ จะรูจิตเวลาทีเ่ ขาตายไดอยางไร จุดนี้สําคัญที่สุดเวลาจะตายนี่เราไปดูอดีตไมได ไปดู
อดีตที่เขาปฏิบัติมา เกิดมาเขาจึงมีชีวิตทรงตัวไอจะทําชั่วนัน้ ทําชั่วนี่ ไอนี่มันชวงชีวิตที่ทรงอยู แตนี่
พอเวลาจะตาย ก็เห็นโทษเห็นทุกขของการเกิด แก เจ็บ ตายขึ้นมา จิตมันตัดตรงนั้นแหละ ใชไหม
จิตมันตัดตรงนั้น เพราะวาเขาตายไปแลว เราไปนั่งถามเขาไดเหรอ มันจะเฮอ เฮยกลับมาคุยกับกู
กอน อีตอนมึงตายมึงนึกอยางไรวะ นี่เรารูเขาไมไดหรอก ไอจิตตอนที่จะตายเขาคิดอยางไรนะ
อยางคนที่เรามองเห็นชัดๆ อยางตอนที่โจรฆาคนเปนหมื่น องคุลีมาล ฆาคนเกินพัน ก็เปนอรหันต
ได
นั่นเปนกฎของอกุศลกรรมมาสอนงจิตชั่วคราว อยาง ทานสันตติมหาอํามาตย ไปพบทัพ
กลับมา ไปรับทัพชนะนี่ฆาคนไปแลวเทาไหร พอกลับมาแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไมตําหนิ เลื่อน

ตําแหนงใหอกี เลยเมาพับไปพับมาพระพุทธเจาเดินหลีกไป ทรงแยมพระโอษฐ พระอานนท ถามวา
แยมพระโอษฐเพราะอะไร บอกอีก 7 วัน สันตติมหาอํามาตย จะบรรลุอรหันต ขี้เขา ฆาคนไปแลว
จากกองทัพตอนไปรบศึก กลับมาใหเปนกษัตริย 7 วัน ไมตองทําอะไรหรอก มีหนาที่ จะเมา จะเม
จะแจกขาวแจกของ ของในคลังอยากจะใหใครก็ใหๆ ไปเหอะสบายมาก ไดเปนแค 7 วันนี่ แกก็เมา
7 วันนี่ทําหอกอะไร เมไปเหอะดูฟอนรําขับรอง ก็ไอคนขี้เมาไปฆาคนมา พอกลับมา พระพุทธเจา
บอก จะเปนอรหันต นี่มันตองคิดเหมือนกันนะ คนในสมัยนั้นเขาตองแบงกันเปน 2 พวกไอพวก
มิจฉาทิฏฐิ ก็ถือวาอีก 7 วัน เราจะจับโกหกพระสมณโคดม ไอพวกที่เขาเปนสัมมาทิฏฐิ เปนลูกศิษย
พระพุทธเจา อีก 7 วัน เราจะดูลีลาพระพุทธเจาทําให สันตติมหาอํามาตย เปนพระอรหันต
พออีก 7 วันเด็กฟอนรําอยูข างหนาก็ตาย ตายแกก็เลยสรางเมา บอกไดนี่เด็กรุนหลัง เรายัง
อยู แกตาย ไอเราแกขนาดนี้ขืนเมาอยางนี้ทาไมคอยดีแลว นี่ตดั ตรงนี้เองรูสึกตัวก็เลยลา พระเจาป
เสนทิโกศล พรอมบวช พอบวชพระพุทธเจาเทศนจบ ก็ไดอรหันตเดี๋ยวนั้น ก็ไมรูจะวาอยางไร นี่
หามดูอดีตเขานี่หมายความวาอดีตที่เขาผานมาแลวนี่ เราจะไปพยากรณไมได อีชวงที่เขาจะตายจิต
เขาเปนอยางไรเรารูไมได ใชไหม บางคนดีแสนดี ตายแลวลงนรก ตอนที่จะตายจิตมัวหมองหนอย
เดียว ก็ลงนรกไปกอนนี่มนั เอาแนไมได คือวาเราซอมไวจุดเดียวทีเ่ ราพอใจ ไอจุดนั้นนะซอมไวเปน
ปกติ นี่ทานจึงสั่ง ทานสั่งวาตองใชทุกเวลา
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เวลานี้เราฟงขาวที่ไหนมันสงบบาง ไมมี ที่พระพุทธเจาทานบอกวา กอนกิ่งพุทธกาลจะมี
ภัยรายแรง แตวาไมสําคัญนัก ไมเทาหลังกึ่งพุทธกาล หลังกึ่งพุทธกาลมีภัยรายแรงยิง่ ไปกวานั้น ใน
ระยะนั้นนอกพุทธศาสนาจะมีการรบราฆาฟนกัน สมณชีพราหมณจะลมตาย แลวก็สําหรับพวก
นอกพุทธศาสนาจะตายไปกวาครึ่ง เราคงจะไดอภิญญากันเยอะ
พวกเขมรนี่ถึงครึ่งหรือยังไมรู นี่ก็ฟงคําพยากรณของทาน ทานใหคําพยากรณมา 2,000 ป
เศษ และจุดทีต่ องคิดมากก็คอื วา ในเขตของพระพุทธศาสนา นั่นหมายความวา กอนกึ่งพุทธกาล 15
ป นี่ตรงเผง รางๆ คราวนั้นเปนสงครามโลก และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 หมดไป เราคิดวาภัยมัน
จะหมดทานกลับบอกวารายแรงกวา เราก็ เอ มันจะรนอะไรกันอีกละ แตความจริงเดีย๋ วนี้ชา งหลังนี่
เราจะถือวาการรบกันนะในชวงแรกมันเปนชวงของการประจันหนานัน่ เปนเฉพาะจุดใชไหมละ
ชวงหลังนี่มันเกิดทุกประเทศ นี่แหละมันตายกันวันละประเทศละคนสองคนสามคนเกาคน
สิบคน แลวมันมีกี่ประเทศละมีความเดือดรอนกันไปทุกหยอมหญาหาความสุขไมได คงไมเกิน 100
ป สงครามคงสงบ อาว โยมอยาตายนะโยมไมมั่นใจ อยาตาย ฟงคําพยากรณไมผิดหรอก พวกทีฟ่ ง
กันนี่ถาไมเชื่อก็อยาตายนะ อยูใหถึง 100 ปใชไหมละ ตองกลาทํา ไมมีใครอยูถึงหรอก (หัวเราะ) แต
วาถาพูดตามสวนตามอัตราของโลกก็เปนอยางนั้น ไมนานนักหรอก คือมันคงไมนาน อยางชามันก็
คงไมเกิน 10 ป ไอคําวาไมเกิน 10 ปก็ไดใชคําวาไมเกินเพราะอะไร ทานบอกมันหมดแรง อาจจะ
อธิษฐานตายก็ได ไอนั่นนะยุงเหมือนกันนะ นึกวาเขาทํานองเขมร แลวรัสเซียนี่แกเรียนหลักสูตร
เดียว ไดแตเดินหนาถอยหลังไมเปน ลองเขาแลวก็ไมออก แลวโลกจะเปนปรปกษกนั แบบใดก็ตาม
เราก็เฉย นี่แกเฉยจะไปวายังไงกันแก นี่มึงตั้งทากูตั้งทา ที่โนนก็ตอดานไอนี่ก็ตอดานไม มีแตปน สั้น
ปนใหญปนอะไรนี่
เอ เดี๋ยวนี่เขามีรถถังใชไหม สําคัญแกขนเอาไอรังสีที่มีอันตรายกับไอพวกแกสพิษ ไอรังสี
พวกนี้พวกเขมรก็ขนมา นีส่ งครามแบบนี้มันยุง เดี๋ยวก็จะไปอยูไหนดีวะ ไปอยูโลกพระอังคารเดี๋ยว
ก็ไปไมถึง ไปอยูโลกพระศุกรมันก็หนาวตายอีกดานหนึ่งมันหนาว อีกดานหนึ่งมันรอน ไปอยู โลก
กุรุ ดีกวา โลกนั้นเต็มไปดวยความศิวไิ ลซ ใครเห็นไปที่นั่นก็บอก เดี๊ยะๆๆ ไอ โลกกุรุ นี่มันนาอยู
จริงๆ โลกนี้มีแตคนขี้เกียจคนขยันหาไมได พอขาวโผลมามันเปนขาวสารไมตองซอมไมตองสี แสง
สวางในแกวมันมีอยู หุงขาวดวยแกวมณี เอาขาวสารมาใสหมอ น้ําใสวางบนแกวมณี เหมือนกับวาง
บนเตาไฟฟา พอสุกแลวมันก็หยุดทํางาน
หลวงพอ
เอย คนนีน้ ้ําหนักดี บานอยูไหน
ลูกศิษย
อยู ศรียาน คะ
หลวงพอ
ออ อยู ศรียาน เหรอ มีธุระอะไรบางไหม
ลูกศิษย
จะมากราบขอพรหลวงพอคะ

หลวงพอ

พระเปนไง เอะ พรมันเปนไงนะ แลวฉันจะใหเขาไดหรือเปลานี่พรเขาแปลวา
ประเสริฐ เออ สังคหวัตถุ นีห่ มายถึงการสงเคราะหซึ่งกันและกันนะวา สังคหวัตถุ
นี่มันเปนศูนยของใจที่จะเปนเหตุ เนื่องใหเกิดความรักซึ่งกันและกัน
ขอที่ 1 ทาน การใหทานวาอยางนั้นถาหากวาเรามีการสงเคราะหมีการยืน่
โยนซึ่งกันและกัน ก็จะสรางความเปนมิตร
ขอที่ 2 ปยวาจา ใชวาจาทีไ่ พเราะออนหวาย เปนที่ชอบใจของบุคคลที่รับ
ฟงนะ ก็หาคนเกลียดไมไดอกี
ขอที่ 3 อัตถจริยา เปนเขาขัดของในกิจการงาน ไมสามารถจะทําใหเสร็จ
ไปได ถามันไมเกินความสามารถของเรา เราก็ชวย อันนี้เปนบอ
เกิดของความรักเหมือนกัน และ
ขอที่ 4 สมานัตตตา ไมถือตัวหมายความวา ทําตัวสม่ําเสมอใครเขามาจาก
ไหนก็ตามที่ก็เปนกันเองอยูเสมอ
ในขอ 4 นี่ทานบอกวา ฆราสาสคือใครก็ตามถาปฏิบัติ มันจะเปนเหตุของความสุข คนถารัก
กันมันก็สุข ถาทะเลาะกันเมื่อไหรก็เริ่มทุกขเมื่อนั้น ใชไหม อยูทบี่ านเคยทะเลาะกันบางไหม
(หัวเราะ) ตองอลงซอมอารมณสิ เวลาที่เรายิ้มๆ มันสุขหรือทุกข เวลาทะเลาะกัน มันสุขหรือมัน
ทุกข ตองสอบอารมณกอนนะ ตองทดสอบใจใหดี
อึ ปนี้แปดสองหน ป 20 แปดสองหน และไอป 20 แปดสองหนมา 21 นี่ไมมีขาวจะกิน มัน
แลวหนัก แตวา น้ําเกามันยังมีปนี้น้ําเกามันไมมีดวย
ทุกคืน พอลาทานอนุมัติใหลา ลาก็มีเงื่อนไขบางทีลา 3 หนนะไมใชหนเดียว ครั้งแรก ครั้ง
ที่สองทานยันวา คนมีตั้งแต 100 เปอรเซ็นตเศษ แลวคุณจะลาไปทําไม ถาลาก็ควรจะถอยหลังไป
เปนเวลาหลายสิบชาติ มันเต็มอัตรามันเกินมาแลว แตไอตอนหลังนี่ไมไหวมันตองลาลาทานถึงตอง
อบกวา ภายใน 12 ปนหี้ ามตายแน นักเรียนทุนเขาเรียกนักเรียนทุนนะ ถามทําไม ทานตอบทํากิจ
พุทธภูมิกอนชําระหนี้ โธเอย เราก็นกึ วา 12 ป แตตดู หมานี่ โธเอย จะไปเกิดอีกชาติสองชาตินี่มันกีป่ 
ละ ดีไมดีเราก็ยังมีบุญญาธิการหนักดันลง โลกันตนรก ไปกอน แหม บอกวา บุญเรามันอาจจะมาก
แตตองลงไปอยูในนั้นกอน มันไมตองใชแอรเลยเครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบ
เฮย จาก โลกันต ก็มาตั้งแตตน ที่ อเวจี แหม มันจะเพลินไปมันจะสุขจัด ก็เลยเห็นทาไมเปน
เรื่อง บอก เอา 12 ปมันยังนับป มันไมใชนับชาติ แตนนี่ ันกัปพอไปสัญญากันทาน ทานวา นับตัง้ แต
ในวันพรุงนี้เปนตนไป ไมตอ งมารับแขกถึงสองยาม ตีหนึ่ง ถาเขามาแลวยังไมกลับละก็ไมเลิก พอ
วากอน 4 ทุมนิดหนอยเขาหอง เมื่อขาเขามา เชิญเขากลับไปกอน กอนเวลานั้น 4 ทุมตรงทานจะมา
พอเขาหอง เริ่มจุดธูปบูชาพระ 4 ทุมปบทานก็มา หองมันสวาง ไฟฟาหลายแสนแรงเทียน พอมาถึง
สั่งเลย นอกนไมใหนั่ง หากินนอนมาตั้งแตตนปลายก็นอนใชไหม นี่เขาเรียก สุขงั เสติ นอนสบาย
สั่งนอนเพราะอะไร ตั้งแตเชาเขามาจนกระทั่งค่ําเรามีงานตลอด งานที่มันจะตองทํามันสัมผัสกับคน

มันก็นั่ง แกไปไหนก็ไมได ตอนนอนทานวาจงคิดตามนั้น แลวทานก็พดู ชาๆ เรื่อยไปพูดไปจบสั้นๆ
แลวทานก็ถอยหลังมา ถอยหลังมาจับใหละเอียดลงไปนิด ตอนนี้ทานพูดทีละจุด ถอยพูดไปแลวก็
ถอยหลังมา ทานพูดจบไป ทานก็ถอยจนถึงตี 2 แลวก็หายไป
พอรุงขึ้น ลําบากนะอยางนี้ สอนทุกขตัวเดียว นี่ความจริงถาเรามองเห็นความทุกข อริยสุจ
ฉันรูจักตัวเดียว รูจักแคทุกขตัวเดียว นอกนั้นก็หมดเรื่อง เมื่อรูจักทุกข ก็หาเหตุของความทุกขอยาง
อื่นไมยาก เห็นทุกขแคตวั เดียวอยางอื่นก็ทาํ กันไดจนกวาทานจะปลอย ทานใหเวลา 3 เดือน ตอนี้ไป
ฉันจะเวนไปมา 3 เดือน แตวา ภายในเวลา 3 เดือนนี้ ถาหากวาเธอยังเห็นในโลกนี้ มุมใดมุมหนึ่งยังมี
ความสุขฉันจะไมสอนตลอดชีวิต สบาย แลวก็ยังนึกในใจวา ฉันยังไมไปก็ยังไดมนั ไมมีอะไรเหลือ
แลว ใชไหม มันเดี๋ยวซะจนไมมีอะไรเหลือ ไมมองเห็นใครวาเปนสุขเลย แลวก็วิธีพสิ ูจนก็ตองดูคน
ถาคนสาวๆ ยิง่ สวยเทาไหรยิ่งชอบมากใชไหม พอขึ้นมาถามปบถามเลยวา ทุกขหรือเปลา ปวยไหม
เจ็บไหม เจ็บนัน่ ปวดนี่ มันก็ปวดทุกคนแหละ โธเอย ไมมีความหมายดวยซ้ํา ไอความสวยสดงดงาม
ไอคนมียศถาบรรดาศักดิ์แลว คนที่มีเงินมากนี่ก็ถามแบบนั้นแหละ ทุกคนทุกขหมดนี่เขาตองการหา
ทุกขมองหาดานของความทุกขอยู
ในเมื่อเราพบทุกขแบบนัน้ มันก็ไปไมถึง 3 เดือน ทานก็มาทานมา ทานก็บอกวา ขึ้นชื่อวา
ผลของการปฏิบัติที่พึงได ไมมีใครที่จะสามารถพยากรณเวลาไดมันอยูที่กําลังใจ ทานก็บอกวา
ตอนนี้พวกที่มาใหมทานก็ตอบ ตลบตัว อีตอนนี้ถึงไดเขาใจวา เอตัง พุทธานสาสเน วา ที่
พระพุทธเจาทรงรูวาพระพุทธเจาองคกอนๆ ตรัสไววาอยางไรบาง นี่จุดนี้ถึงไดรูเขาใจจริงๆ นะ
กอนนี้ตามตํารานี่ไมยอมเขาใจเด็ดขาก พระพุทธเจาองคกอนๆ นิพพานไปตั้งนานแลว ที่บอกวา
พระพุทธเจาทานไมกลาเทาเรา เรากลาลง โลกันต ไหม ก็ไมกลา ฮึ ถาจะลงก็ลงแบบไมรูไมหนาว
นี่ก็เปนอันวา คือเขาใจกันวาพระพุทะเจาทรงมีพระโพธิสัตวญาณดี ระยะนี้พระพุทธเจา
ทรงโปรดพระสาวกไมได พระสาวกก็ไมมี แตความจริงมันก็ผานมาแลวมันก็ไมจํา หรือวาอาจจะจํา
แตไมคิด
มันมีครั้งหนึ่ง ทานมหากัสสป ทานอยูที่ ปปผลิคูหา วันหนึ่งทานก็มานั่งคิดวาพระพุทธเจา
มีพระองคเดียวทรงลําบากมาก ตอนเชามือก็ตองตื่นเปนนิสัยของทาน แลวก็ในเมื่อเห็นวาใครจะ
บรรลุมรรคผล ก็ตองเสด็จไปโปรดโดยใชคนนั้นคนนีไ้ ปโปรดโดยใชคนนั้นคนนีไ้ ปโปรด การ
โปรดเปนวิสัยของพระพุทธเจาองคเดียว ลําบากไอเราเปนสาวกควรตองสนองคุณพระองคเชนกัน
ตอนเชามีตลุดขึ้นมาใครจะบรรลุมรรคผลบางเอาเด็กอายุ 3 วันมาแบกชาง อันนี้ชักยุง เหนื่อยสิ ไป
ไมรอด ก็ไปไมรอด พระพุทธเจาทรงเปลงฉัพพรรณรังสี เมื่อเปลงไปพับนี่ ก็เหมือนพระองคนั่ง
ขางหนาเรา ไมใชเห็นแสง เห็นพระองคนั่งขางหนา พระองคก็ตรัสวา กัสสป งานนี้งานเฉพาะ
พระพุทธเจาโดยตรง ไมใชงานของพระสาวก เธออยาทําใหมันหนักผลมันนอย งานมันหนัก
ลําบากมาก เปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ อันนี้ทา นตรัสไวแลว แลวก็แปลหนังสือไวแลว จํา
ไดเคยเทศนใหชาวบานฟงดวย ตัวเราเองไมจํา เรามีนหาที่เทศนใหชาวบานเขาฟง ไมมีหนาที่ปฏิบตั ิ

พวกเธอทั้งหลาย จงปฏิบัตติ ามคําแนะนําที่ฉันแนะนําเธอ แตเธอจงอยาปฏิบัติตนตามฉัน
(หัวเราะ) พอฉันสอนเธอไมใหกนิ เหลาแตฉันกินเหลา พวกเธอจงอยาดื่มนะ แตฉันไมเปนอะไร ถา
มาถามวา แลวทานดื่มทําไม บอก ก็ฉันพิสูจนโวย เราก็ไมรูวามันดีหรือมันเลว ไมงั้นจะสอนพวก
เธอไดอยางไรละ เอา รูแลวทําไมถึงกินตอไป บอก ไอคนหลังมันมาอีก (หัวเราะ) เดี๋ยวเขาจะหาวา
กูไมเคยกินเหลา แนะ หาทางแกตวั ไอแบบผูใหญกนิ มากเจริญอาหาร เด็กกินมากหาวาตะกละ
(หัวเราะ) แตความจริงอํานาจพระพุทธญาณทานมีเปนพิเศษอยูความจริงหนังสือนีก่ ็ผานมาตลอด ก็
ตองคิด แตวาไมชอบคิด ตอนนั้นมันไมชอบคิด มันมีอะไรหยาบ ไอตวั อคติที่มันนิสัยมามันมีอะไร
ถามันสงสัยแลวมันหาเหตุไมพบนี่ ยังไมปฏิเสธแลวก็ยงั ไมเชื่อดวย บางทีใครเขาพูดอะไรพูดใหฟง
นี่ทาทางเหมือนเชื่อเต็ม 100 เปอรเซ็นต แตยังไมเชื่อเขาเลย แตกย็ ังไมถอื วาเขาพูดไมตรง จะยอมรับ
เลยก็ยังไมยอม ถาเขาถามวาเชื่อไหม ปากก็บอกวาเชื่อๆ เชื่อวาเขาพูดแตไมคอยเชือ่ วามีผลหรือไม
อยางไร มันเปนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ ไอของที่ไปหยิบในหอนี่ ถาเปดไมออกนี่ เดีย๋ วก็ผาตองดูใหได
เขาซื้อวิทยุมาใหถอดไปถอดมาไมดังเลย ดูวามันดังตรงไหน ทําไมมันถึงดัง ไปดูชา งเขาไมมาแลว
ใสผิดจุดผิดที่ มันเลยไมดัง
นี่ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาทานตรัส ตอนนี้ มานั่งคิดวาทานรูไดอยางไรมาตอนหลังตอนที่
ทานมาสอนถึงรู เพราะวาตอนที่ทานมาสอน ทานสงอาจารยมาตั้งหลายองค ทานสอนตามเรื่องของ
ทานแลวทานก็ตอบวา ถาวิชาทิพจักขุญาณก็ตอง พระอนุรุทธ นะ เคยเห็นทานใชไหม และ
วิปสสนาญาณอันนี้ตอง พระมหากัจจายนะ ถาดานอภิญญาก็ตองเปน พระโมคคัลลานะ ถาทั่วไปใช
กิจทั่วไปก็ตอง พระสารีบุตร นะ อันนี้ถาคืนไหนเปนวาระขององคไหนทานจะสอนทานก็ลงมา
สอน ทานมาตามกิจของทาน แตทานไมบอกไวกอนวาคืนไหม จะมาคืนไหม ถาทานมาก็ทานก็
สอนตามภาระของทานอยางอื่นทานไมสอนตามทานรับสั่งไวทานจึงจะสอน ทานเปนครูเฉพาะวิชา
อีตอนนี้ซิแลวก็ตอมา พอทานสอนเสร็จทานสอบละเอียด ใหทวนถอยหนาถอยหลังตามลีลาของ
ทาน จนกระทั่งเราไมสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจา ก็สามารถจะใชกําลังจิตทวนหลังไป ถอย
หลังไปได ก็ทาํ ไมพระพุทธเจาจึงรูวาพระพุทธเจาองคกอ นๆ ทําอะไรไวบาง ใหจับภาพขึ้นมาใหได
แลวก็เปนตามจุดตางๆ จึงเชือ่
ไอเชื่อนี่หมายถึงไมปฏิเสธ แตวามันยังแคลงใจ มีครั้งหนึ่งทานไปเทศนในเขต เมือง
พาราณสี ทานไปเทศนวา พระพุทธกัสสป ทรงเทศนไวอยางนี้ บุคคลผูใดบําเพ็ญกุศลดวยตนเองแต
ไมชักชวนคนอื่น คนนั้นเกิดไปชาติหนาจะร่ํารวยดวยโภคสมบัติ แตขาดบริวารสมบัติ บุคคลใด
ชักชวนบุคคลอื่นใหบําเพ็ญกุศลแตตนเองไมทํา ไปชาติหนาบริวารและพวกพองมาก แตขาดทรัพย
สมบัติ ขาดโภคสมบัติ บุคคลใดทําบุญดวยตนเองดวยหรือใหทานดวยตนเองดวย ชักชวนบุคคลอืน่
ดวย เกิดไปชาติหนาจะร่ํารวยทั้งโภคสมบัติ ทั้งมีบริวารสมบัติมาก ถาไมทําดวยตนเองดวยไม
ชักชวนบุคคลอื่นดวย จะขาดทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติการเทศนกัณฑนั้นเปนเหตุใหคนไดดี
กันหลายคน

สนทนาสายลม 7
วันจันทรที่ 10 มีนาคม 2523
ญาติโยมถามวาเดือนเมษาจะมาเมื่อไหร ก็ตอบวา เฮย วันเกิดทานเจากรมก็ควรแจกเหรียญ
วันเกิดดวย ก็เลยยอมรับเขาวา แจกเทาที่มนี ะ มี 1 เหรียญคนมาแสนคนก็แจกพอ ก็ถือไวเฉยๆ แลว
บอกวาแจก (หัวเราะ) ใชไหม เปนอันวาวันนัน้ ก็เหนือ่ ยมาก เอ ญาติดยมพุทธบริษัทนั่งสงบก็
อยากจะไปนอนสักหนอยก็ไมไดไป ปรากฏวาทานมากันเต็ม เอ คุยกันไปคุยกันมาทานก็บอกวา เอ
วันนีจ้ ิตใจเขาดีกันมาก แตความจริงเห็นจิตละเอียดมีมาก ก็มีทานทีม่ าใหมนนั้ บางทีทานก็ยังตั้ง
อารมณไมถูกอยูบางก็ไมกี่คน แตคนสองคน ไมใชวาทําถูกหรือผิดหรอกแตวาอารมณนั้นยังไมทรง
ตัว นี่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แลวก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันเปนพิเศษ พอญาติโยมสงบปบก็มีแขกพิเศษ
สองทาน นั่นคือ ทานพระยายม กับ ทานนายบัญชีใหญ ทานนายยัญชีใหญ งดบัญชีเลมเบอเรอเลย
ถาม ทําไมจะมาทวงหนี้หรือไง
ก็บอกเอาก็บอก เอาก็คุณบอกวาเขามีบัญชีกัน ผมก็แบกบัญชีมา
แลวถามทานวา ความจริงบัญชีมันมีไหม
ทานบอก
เทวดาไมใชเจกขายกระดาษ แหม พอคาก็ระยําจริงๆ ถาไปขายที่นั่นรวยก็
ไมรูจักไปขาย
แลวก็ถามวารูไดยังไง กฎของกรรมของคน ทานบอกวาสภาพมันเปนทิพยเลยไมตองไปนั่ง
จด ไมตองไปนั่งทําบัญชี ทําไปก็ทําไมไหว ในเมื่อสภาพของจิตมันเปนทิพย มันก็รูอะไรไดทกุ
อยาง เวลาคนตาย ไปผานสํานักทาน ทานก็รูไดทันทีวา คนนี้ทําอะไรมาบาง เวลาเทาไหร หนักเบา
เดียงใด สบายไหม ก็เลยถามทานนายบัญชีวา โดยฐานะครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง ทานเคยเปนลุง
แลวก็ ทานพระยายม ในวาระหนึ่ง หรือหลายๆ วาระทานเคยเปนพี่ เมื่อพบเขาก็ถอื วาทั้งสองทาน
เปนผูมีคุณ พีก่ ็เคยเลี้ยงนอง ถาหากวาพอแมไมอยู พีก่ ็เหมือนพอเหมือนแมใชไหม
ทานลุงก็เหมือนกับทานเปนญาติผูใหญ เราก็ตองไหวเปนเรื่องธรรมดาเคารพในทาน พอคุย
กันก็ถามทานวา ไอเรื่องราววาระจิตของคนนะ มันมีวาระจิตตางกันตางกรรม ตางวาระ หากวาเขา
จะคิดทําความชั่วนี่ เธอรูไหม ทานบอกวาไมตองไปตามเวลาตามความคิดหรอก เขาจะนึกทําความ
ชั่ว จะมาจากภาคอีสาน ภาคกลาง มันอยากจะรูเมื่อไหร มันก็รูเหมือนกันนัน่ แหละ ซวยเลย หลบ
ไมไดซิ ไมมที างหลบเลยนะ คุยกับทานอยูประเดีย๋ วหนึง่ เดี๋ยวก็ทานผูใหญก็มา วันนี้มากันเต็ม มา
เต็มจัดก็มแี สงสวางจัด แตวา จิตใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ใสสวางก็ขึ้นมาประสานกัน ถา
มีจิตละเอียดมาก รูสึกวาทุกทานดีใจมาก ทานบอกวาถาจิตละเอียดอยางนี้ก็มีหวังทุกราย ถามวามี
หวังอะไรเพราะทานเปนผานนรก พอถามเขาก็มีหวังบอก อยา อยา อยาคิดใหมันเปไปซิ ทานหาวา
รวมทานหรือไง ก็อยาคิดใหมันเปนไป ถาไมมีหวังขางบน ขางลางนะผมไมเก็บไวในนรกใหมนั
เปลืองบัญชีผมหรอก นี่ก็ชกั จะดีใจกันหนอยนะ นี่กลับไปนี่อยาแอบไปขโมยกวยเตี๋ยวเขานะ ไอ
อวนนี่สําคัญ

เปนอันวาวาระจิตของคนนีม่ ันไมพนความเปนทิพย
การที่เราไมทําความชั่วที่บอกวา
กายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนมกรรมก็ดี นี่มันเปนผลจริง คือวาเราจะมีอารมณความชั่วเพียงแคจติ
นึก มันก็มีผลขั้นอบายภูมเิ หมือนกัน แตวาเรื่องอบายภูมนิ ี่ ทุกคนเกิดมาแลว ถาหากวาเรามีความดี ก็
ไมมีใครพน เพราะวาถึงจะสรางความดีเพียงใด ทุกคนเกิดมาก็ตองผานความชัว่ ปาณา อทินนา กา
เม มุสา สุรานี่ถึงแมวาจะละเมิดไมครบ 5 ละเมิดอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะมันก็เปนเหตุของ
อบายภูมิ ในเมื่อเราจะพนไดก็ตองอาศัยกําลังใจดี รูจักหลีก จัดอารมณหลีกจากอบายภูมิเสียในเมือ่
เรารูตัว นั่นก็หมายความวา ที่พระพุทธเจาทานตรัสวาขึน้ ชื่อวาความชัว่ ทั้งหมดที่ผานมาแลว จงอยา
ตานึกถึงใหนกึ ถึงแตความดีอยางเดียว ที่ทา นเรียกวา อนุสสติ
อนุสสติ 10 ป พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เปนตน และอยางที่บรรดาญาติโยม
ทํานี่ก็ถือวา นอมจิตไปถึงความดีโดยเฉพาะ ฉะนัน้ ความชั่วเบื้องหลังทุกคนมันตองมี ถึงแมวาพระ
อรหันตทุกองคที่เขานิพพานไปแลวก็ไมไดหมดความชัว่ ใชอาศัยกําลังใจในดานความดีสูง ทานถึง
ไดหลบอบายภูมิไปไดแลวก็ไปนิพพาน
ฉะนั้นทานจึงเตือนบอกวา ขอใหทุกคนทีม่ าวันนีน้ ะ ทานก็หว งแตความจริงทานไมหวง
มาก ทานบอกวาหวงอยูนิดหนึ่ง ทานคิดวา เขาจะมีความมั่นใจในตัวเขานอยเกินไป ก็เลยสั่งใหมา
บอกเขาวา ถาพยายามทําจิตใจอยางวันนี้ จะรักษาอารมณแบบวันนี้ อยางนี้ทุกคนไมพลาดนิพพาน
ทานวาอยางนัน้ นะ อีกกีแ่ สนชาติจะไปฉันไมรับรอง อยามาถามวาชาตินี้ไปแนนะ คุยอยูประเดี๋ยว
หนึ่งนายโมงก็โผลมา 1 ตัว แตงตัวเปนไอโมงดําทะมึนเชียว เดินเขามา เอะ มันอยางไรของมันวะ
ไอตัวนี้ เลยถามวา ตัวอะไร ก็บอก ผมคือตัวนายนิรยบาล บอก แหมนี่ ที่นี่เขาแตงตัวกันสวยๆ จะ
เลือกแตงเครื่องแบบแบบนี้ทกุ ทีแหละ ถามจริงๆ ไอเครื่องแบบของแกจริงๆ มันเปนอยางไรนะ พอ
ถามวาหนาตาสวยไหม บอกวาหนาตาดีแฮะ ไมใชไอโมง เอ
ฉันก็ถาม อยากจะทราบวา ทานทําบุญอะไรถึงไดเปนนายนิรยบาล แกหันมายิ้มแหย บอกนี่
ถาถามแบบนี้ตองไปถามกันหลังบาน จะชวนชกใหไดเลยนักเลง แกบอกวา อาศัยอารมณมนั ชั่ว
ตัวนะไมไดทํา แตเขาเคยฆาสัตวตดั ชีวติ ก็พอลักขโมยก็พลอยยินดี ไปกับเขาดวย เขาเรียกปรับตาม
แลวโมทนามัน อาศัยมีบาปแลวโมทนายินดีกับเขา เขาฆาชาง ฆามา ฆาควาย ฆากระบือ ฆาปลา ฆา
สัตวลักขโมยละก็แลว ออ ๆๆ (หัวเราะ) เขากินก็กนิ กะเขาดวย ดี ดีมาก ดีมาก แลวก็โมทนา ก็ใชกับ
เขาดวย ดี ดีมาก กินอะไรกินกับเขาดวยกินไปกินมาก็เลยไปเปนนายนิรยบาล ถามวา เหนื่อยไหม
เขาบอกเหนื่อยบรรลัยเลย ไมมีเวลาไดพกั ก็เลยโมทนากับแกดวย ถามวาโมทนาจะเปนอยางไร ฉัน
บอกไมใชโมทนาใหแกอยูน านๆ (หัวเราะ) แกขยันงายดี
นี่เปนอันวาวันนี้ไดความรูส ึกนิดหนึ่งและก็พอดีสมเด็จองคปฐมทานเสด็จ เลยบอกวาใน
เรื่องบานเมืองนี่ คุณอยาวิตกใหมากนักนะ มันไมมีอนั ตรายมากหรอกอันตรายถาจะพึงมีมนั ก็ไม
หนัก มันเปนเรื่องกฎของกรรมนิดหนอยของคน แตวาเวลานี้ คนในเมืองไทยมีจิตเปนกุศลมาก ทาน
ก็ยอนหลังไปเมื่อป 18 วันที่ฉันทําภาพใหดวู ามันมีสภาพกองไฟกองใหญลุกโชน คุณเห็นแลวก็

ตกใจ แลวฉันก็ลุกมายืนชูมอื ใชน้ําหยดนอยๆ นิดเดียว หยดแปะเดียว ไฟกองใหญกด็ ับพรึ่บแลวฉัน
ก็บอกแลววาตอไปคนไทยจะมีจิตใจเขาถึงศีลธรรมมาก เมื่อจิตใจเขาเขาถึงศีลธรรมมาก มันก็
เหมือนกับมีนา้ํ มาก น้ําถึงแมวาจะมีปริมาณนอย ทวามีความเย็นสูงก็สามารถจะดับไฟไดฉันใด เวลา
นั้นฉันบอกตามนั้น เมื่อป 18 แลวทานก็คดิ มองเห็นคนไทยดูคนไทยไมแนใจนักวาคนไทยจะดีขนึ้
แตวาเวลานี้คนไทยถึงแมวาจะมีปริมาณนอย แตสวนที่เปนนักบุญนักกุศลจิตใจก็มุงในพระนิพพาน
กันมาก ถือวาเปนอารมณสูงจัด แตถึงแมวา คนพวกนี้จะมีปริมาณนอยก็จริง แตอาศัยความดีที่ทรง
จิต ก็เหมือนกับน้ําที่มีปริมาณนอยมีความเย็นสูงสามารถดับไฟไดและการที่จะดับหรือจะดับเลยที่
ไมมีเหตุอะไรเลยนะ มันเปนไปไมไดเพราะกฎของกรรมของคนนะมันมีอยู
แตทั้งนี้กห็ มายความวา อันตรายจะพึงมีแตเฉพาะบุคคลที่มีกฎของกรรมเทานั้น คนที่มีจิต
เปนกุศลจริงๆ กฎของกรรมมันตามไมคอ ยจะทัน อันนี้ก็ไมมีอันตราย มันก็จะมีบา งก็คือวา ภาวะ
แหงแลงมันตองกระทบกระเทือน แตก็ไมถึงอดตาย ถาอดนะมันไมตาย หิวตายใชไหม เปนอันวา
ทานวามาเทานี้นะ ออ เดีย๋ วกอน แลวก็มีเจาหนาที่เขาเดินอยู 2 หอง เขาก็เดินไปเดินมา เราก็ เอ ใคร
วะมาเดินอยูทางดานโนนนะ ขางบนบาง ขางลางบาง ก็ถามทานวาใคร ทานวาดูซิยาม ก็ปรากฏวา
เปนลูกศิษยทาวมหาราช ขึ้นไปถามเขาวานี่แกมาเดินทําไมก็บอก ก็เสือกขึ้น ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
ทําไมละ ทําไมเขาขึ้นแกตองเดินดวยเหรอ ยืนเฉยๆ ไมไดเหรอ บอกไมไดตองเดิน เมือ่ ย
ไมอยางนั้นเทวดาเมื่อย เรารวนพวกนี้นี่เปนเพื่อนเกา โดยมากเปนเพื่อนเกา ถามเดินทําไม บอกดูซิ
เขาเปนอะไรกันบาง บอก ที่เขาเดินไมไดมาเดินชม ความจริงเขาไมไดมาเดินชมเลนเขามีหนาที่
รักษาบุคคลผูทรงความดี นักปฏิบัติพระกรรมฐานนี่ถาเริ่มจิตเริ่มเขาถึงตั้งแตอุปจารสมาธิ แลวก็มี
ความมั่นคงจริงๆ ไออุปจารสมาธินี่ ความจริงเขาถอยหนาถอยหลังนี่เขาไมถือ เขาคิดวาถามีใจ
มั่นคงจริงๆนี่ การปฏิบัติดานนี้ตั้งจิตเริ่มเขาถึงอุปจารสมาธิพวกนี้ จะตามอารักขาตลอดนะ ใหรูตวั
ไวนะ
ถาหากบังเอิญเราคิดวากลังอันตรายระหวางทาง แลวก็อยาลืม ถากรรมใหญ บุพกรรมที่เปน
อกุศลใหญที่นเี่ ขาก็ตองหลีกเหมือนกัน แตทําใหหนักเปนเบานะ มันไมเต็มอัตรา กรรมที่เปนอกุศล
หนักนี่ เขาก็กนั ไมได แตวาทําใหหนักเปนเบาได ถาเวลาเราเดินทางเราจะออกเดินทางดวย คิดวา
อันตรายจะมีหรือหวาดหวัน่ อันตรายก็บอกเขา เรียกกันแบบยอๆ ก็ได บอกวา พีช่ าย ไปนีใ่ หมัน
ปลอดภัยนะ อยามัวนั่งหลับ เดี๋ยวก็หลับ แลวถามีอะไรใหเตือนดวย อยาลืมบอกวา เราจะยืนอยูก ็ดี
จะนั่งอยูก็ดี จะไปไหนก็ดี ถาอันตรายมันจะพึงมีละก็ใหเตือนดวย คําเตือนนี่อยาบอกเลยๆ นะ ดีไม
ดีแกบอกเอาเวลากระชั้นชั่วนาทีนะ ตองกะเวลาใหแกใหเตือนกอน 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง ละก็วา
กันไป
แตถานอนอยูก ับบาน ทวาถาอันตรายมันจะพึงมา คนรายจะเขาบาน ใหปลุกกอน 1 ชั่วโมง
อยางนี้กไ็ ดหรือ ครึ่งชั่วโมงก็ได แตถาบังเอิญถาเราสั่งแบบนี้นะ ถาเรากลัวเรื่องหนัก ถาเรางวงมัน
อยากจะนอนเต็มที และไออันตรายประเภทนี้มันเขามาระยะใกลวระยะใกลเลย พอเขาไปถึงที่นอน

แทนที่จะหลับมันกลับตาโพลงสวางหาความงวงไมได มันจะรูสึกตัววาทําไมมันถึงไมหลับ ถาไม
หลับคนรายก็เขาไมไดก็ทําแบบนี้ เดีย๋ วเราจะหาวาเขาแกลง บางครั้งก็อาจจะเดินกุกกักๆ ก็อยาไป
กลัวเขาละ จะคิดวาผีหลอกละมั่ง
แตถาเรากลัวแบบไหนก็อยาใหเขาทําแบบนั้น เอาแคพอมีความรูสึกตัวหรือสงสัย ถา
ระหวางเดินทางพอเดินทางไปนี่ ถาระหวางเดินทางมันสงสัยวาจุดนั้นมันอาจจะมีอะไร ถามันเกิด
ความสงสัยจริงๆ มันตึงใจไมอยูละ ก็หยุดซะอยาเพิ่งไปมันมีแน อันนี้เขาบันดาลใหเราสงสัย มันเคย
มีบอยๆ เคยเจอะมาแลว เออ เคยมีหลายๆ วาระ เขาเคยบอก ในสมัยกอนเขาเคยมาปลุก ไอคําวา
ปลุกมันเหมือนกับเรารูสึกตัว มันตืน่ ขึ้นมาเฉยๆ ถาหากวาเราไมกลัว จิตใจสบายก็ไมเห็นตัวเขา
แลวเขาจะบอก เขาจะบอกวาอะไรมันจะมาจากทางไหน ทิศไหนก็ตามเวลาเทาไหร ถาหากคนจะมา
มากี่คน อันนี้เขาบอกหมด แตถาวิธีที่เราขอรองเขาถาทางที่ดีละก็ ใหรตู ัวกอนดวย ถารูทิศทางดวย
หรือวาจะใหเขาชวยจับไมใหมาเลยดวย ชอบแบบนี้ ขี้เกียจไปสูกับมัน อยางนี้สบายกวา
ถาเขาทําอยางนั้นนะ ถามาแบบไหนก็ทําแบบนั้น แตถา เขตกันแลวเราบอกใหปลอย อยา
นะ ถาเขาปลอยเขาไมดูอกี นะ เคยไปโดนมาแลว ไอผีผูหญิงประมาณสัก 4 ทุมมั้ง ไปนอนที่โคนตน
โพธิ์แหงหนึ่ง แลว 4 ทุมก็เห็นผีผูหญิงหมผาตะแบงมานเขามา เห็นเขาก็จับรัดคอดึงออกไป เราก็
เห็นเปนผูหญิงแตงตัวไมดี ก็คิดวาแกคงจะลําบาก อาจจะมาขอสวนบุญก็ได เลยบอก พี่ชายปลอย
เขาเถอะ นั่นมันผีผูหญิงเขาไมทําอันตรายหรอก อาจจะมาขอสวนบุญก็ได เลยบอก พี่ชายปลอยเขา
เถอะ นัน่ มันผีผูหญิงเขาไมทําอันตรายหรอก อาจจะมาขอสวนบุญก็ไดแตเขารูนะ เขาก็ปลอย ปลอย
แลวยายนัน่ แกก็ไมเขามา แกก็นุงอยูเฉยๆ ก็เลยนอนหลับไป หลับตีสองจึงรูสึกตัวตื่น มันเจ็บ
หนาอกสองขาง เจ็บทะลุหลังเลยเจ็บไปถึงขางหลัง ลืมตามาดูยายนั่นก็นั่งอยูขางๆ เอานิ้วชี้จี้ 2 จุด
แหม ยายระยําเราสงสารมันเลนเราเขาให เอ บิดไปบิดมาก็ไมพนมือมัน บิดอยางไร มันหมดแรงทํา
อะไรก็ไมได เห็นพรรคพวกนั่งกัน 4 คน นัง่ ยิ้มสบาย เฮอ (หัวเราะ) ดีจริงๆ
ถามนี่พี่ชายทําไมไมดีมันไป จับลากแลวตีมันไป ไลตีมนั ไปเลย ถามวาทําไมปลอยใหเขา
มา ก็บอก อาว ก็ผมหามาแลว ทานบอกปลอยผมก็ปลอยนะซิแหม ตรงจริงๆ รักษาคําสั่งมั่นคงมาก
บอกทีหลังอยาเอาแบบนี้นะ บอก ถามันอันตรายอยาใหเขามาเด็ดขาด บอก อาว ดีเหมือนกัน แต
ความจริงทานก็ดีแตระวังนะพวกนั้นนะ คือ ไอโลกที่มันพูดพลิกแพลง มันมีโลกอยูค ือ โลกมนุษย
โลกเทวดาก็ดี หรือโลกอื่นนะ หมายความวา โลกอมนุษยนะ เขาพูดคําเดียว คําไหนก็คํานั้น แตถา
เราขอรองเขาก็ตาม ถาเขารับปากแลวอยาไปซ้ําเขาวา อยาลืมนะ อะไรนั่นนะ ใหแนนอน เขาจะตอ
วาทันที โลกนี้ไมมี 2 ระบบ คือ พูดอยางไหนเขาก็เปนแบบนัน้ ก็เลยบอกวา ไอพวกทีฟ่ งกันไมรู
เรื่อง ไอโลกมนุษยโลกเดียว อาจจะเรียกผิดบางทีก็เรียกหามนุษย เอาตอนนี้ตั้งใจอุทิศสวนกุศล
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ทานสมเด็จพุทธโฆษาจารยทานเรียบเรียงไวละเอียด ทานวาเปนการพิสูจนความดีกับใช
ไหม อีตอนทีเ่ ปลี่ยนจากภาษาลิงหลเปนภาษาคธนะ ทานบอกวาถาเขียน วิสุทธิมรรค ไมถูกตอง
ทานไมยอมใหแปล แสดงวาทานก็เกง ถาเปนหลวงพอละก็ 3 ปยังไมเสร็จเลย ฮึ ทานเกง ทาน
เขียนๆไปแลวก็จบ แสดงวาทานเปนพระปฏิสัมภิทาญาณ พอจบอีกทานก็นอนหลับ ก็ขโมยไป พอ
ตื่นขึ้นมาวาเอะ อยางไร ใบลานมันหายไปหมด นากลัวลมจะพัดตีไปแลวมั้ง ที่จริงพระปฏิสัมภิทา
ญาณก็นาจะรูเหมือนกันนะ แตพระอรหันตก็เผลอไป ก็ไปขอเขามาใหมก็เขียนอีกจบอีก หลับอีก ก็
เลยกินยานอนหลับอีกใหหลับ หลับแลวทานก็ขโมยไปอีกชุดหนึ่ง แลวทานก็ขอใบลานเขามาอีกชุด
หนึ่ง มาเขียนใหมก็จบ ก็หลับอีก หลับแลวก็เอาคืนอีก 2 ชุด ก็กลายเปน 3 ชุด
แลวผลที่สุดก็เอาไปสงใหพระอรหันตที่ลังกา ทานไปทีล่ ังกานะ ในเมือพระอรหันตทาน
พิจารณา วิสทุ ธิมรรค ทานเขียนถูกตอง ทานจึงยอมใหแหลตาม พระไตรปฏก เปลี่ยนจาก ภาษา
สิงหล เปน ภาษามคธ แลวก็หนังสือฉบับนั้นพระอรหันตเขียนเอง แลวก็แปลเปนปฏิสัมภิทาญาณ
โดยเฉพาะกิจ ก็หมายความวา เวลานัน้ อรหันตเปนปฏิสัมภิทาญาณก็มีกันเยอะ แตไมใชหนาที่ใน
การแปล เขาก็ไมยอมทํา ตองไปตามทาน พุทธโฆษาจารย มาจากชั้นดุสิต ทานก็ลงมาเกิดเปนพระ
อาจารย มาเรียนวิชาพราหมณจบเกงกวาพอ พอเปนอาจารยใหญกเ็ ปนอาจารยแทนพอ
ในที่สุดพระอรหันตที่รับอาสาไปๆ มาๆ ก็เขามาในพระพุทธศาสนา และทานก็คือพระ
อรหันต อันที่จริงพระอรหันตเขาตองทํางานตามหนาทีข่ องเขาความสามารถมีอยูแตไมใชหนาที่ ไป
ใชใหทําทานไมทํา ไมเหมือนของเรา เปะปะ เปะปะ ฮึ แลวที่เคยเอยปากวา ถายังไมมีตัวจริง เขามา
มันก็ตองทําทุกอยาง
ถาหากวามีตวั จริงที่เขาจะตองทํากิจอยางนัน้ มาก็ตองวางมือปลอยใหเปน
หนาที่ของเขา
อยางเวลานัน้ หนาที่รักษาโรคก็เปนหนาทีข่ อง หลวงปูครูบาธรรมชัย เออตอนไปพบทาน
ใหมๆ ทานก็คยุ แขกก็มาเยอะ วันหนึ่ง 10 คน 20 คน คนไขนะแขกก็ไมขาด ทานก็นงั่ ยิ้มๆ หันไปหา
หลวงปูคําแสน ทานบอกไปหาหลอดใหอันเถอะ แขกมา 10 คน 20 คนคุยมาก ทีน่ ี้ใครไปหาเรา ก็
บอกโนนไปหา หลวงปูธรรมชัย โนน ไลไปหา หลวงปูค ําแสน โนน วัดทุงหลวง โนน ฉันไมใช
หมอ คราวนี้คลานไมคอยไหวแลว (หัวเราะ) เพราะวาเปนหนาที่ของทานนะหนาทีข่ องทาน ทานลง
มาเพื่อทํากิจนี้ อันนี้ไมใชหนาที่ของเรา ทวาเมื่อทานไมมีไมมีทานเราก็ตองทําเหมือนกัน
ถาหากวาเมื่อพบทานแลวฉันก็เลยลาออกจากตําแหนง ไอตําแหนงผลักนี่ไมอยากได ไมใช
เรื่องของเรา เรื่องของทานก็เปนเรื่องของทาน แตวาตอนที่ไป ภูเก็ต กันที่เขาใหไปเจิม โรงแรมเพิรล
โอ มันเบอเรอเลย เจิมหมดทุกประตูทกุ ชอง เลย ไอเราก็นั่งคอยกินแลวกินกันอีกสบาย หลวงปู
ธรรมชัย เดินเกือบตายแนะ แตตอนนั้นทานยังเกง ตอนนี้ทานไมไหวแลว แตมอี ยูคราวหนึ่งเพิ่ง

กลับจาก ภูเก็ต คนไขไปคอยอยูเต็มวัด ปรากฏวาตอนเชาคนไขตองใหน้ําเกลือหมอ(หัวเราะ) พอให
น้ําเกลือแลวฉันก็มีแรงทํางานของฉันตอไป เอา วันนีใ้ หพรนะ เอวัง โหตุ อันนีพ้ รเกา อาว สมัยกอน
เขาใหแคนี้นะ ถาหากเราอะไรไปถวายพระพระปจเจกพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ทานจะใหพรแค
เอวัง โหตุ ถาแปลเปนภาษาไทยชัดๆ ก็แปลวา จะปรารถนาอยางไหนก็ขอใหไดอยางนัน้ สมความ
ปรารถนา นะสั้นๆ ดี ไมตองไปนั่งพนมมือใหมนั เมื่อย ดีไมดีพระจะซักยาว คนรับพรจะบน
(หัวเราะ) เมื่อยมากๆ มานั่งแชงพระ เมื่อไหรมันจะเลิกหวา (หัวเราะ) แลวก็ลงนรกไปเลย เฮย ตั้งใจ
นะเวย หลวงพอใหพรแลว ลูกๆ ตั้งใจนะเวย หาอะไรนะ ใหเขาถึงพระนิพพาน แลวไมอยูเหรอ พอ
เขาไปแลวก็ออกมา เมื่อกี้มนั เขาไปแลวนีห่ วา หรือออกมาแลว
เออ นิพพานเปนของไมยาก ไปนิพพานนีไ่ ปงาย งายกวาไปนรก หรือวาไงไปนรกก็ตอง
ลงทุนลงแรง เราจะไปฆาคน จะไปฆาสัตว เราจะไปฆาเขาก็ตองหาอาวุธมาเพื่อทุนกําลังกาย ใช
กําลังคิดกอนวาจะวางแผนแบบไหน ทํารายเขาไดจะไปลักไปขโมยก็ตองไปนั่งจองมองวาเจาของ
มันเผลอหรือไมเผลอหรือเปลา ใชไหม ไอจะไปแยงคนรักเขาก็ตอ งระวังแขงดวย อีตรงนีห้ นัก
หนอยนะ (หัวเราะ)ไอจะโกหกเขาก็ตองมองหนากอนวาจะโกหกมันจะเชื่อหรือไมเชื่อ ไอจะกิน
เหลาก็ตองลงทุนไปหาสตางคมากอน นี่มนั หนักนะ
จะไปนิพพานเรานอนในมุงเราก็ไปได เอาก็นั่งพิจารณารางกายไมใชของเราเราไมมีใน
รางกาย รางกายไมมใี นเรา ถามันไมเขาใจก็โยงทายตอนทายใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ทุกขอ
พระพุทธเจาทานบอกอยาสนใจกายภายใน ในรางกายเราเองอยาสนใจในรากายของคนอื่น อยา
สนใจวัตถุธาตุใดๆ เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้มีสภาพไมเที่ยงและเปนอนัตตาในที่สุด ใชไหม พอ
หมดอายุขยั รางกายมันก็พังรางกายคนอืน่ ก็พัง วัตถุธาตุทเี่ ราหาไดมา เราก็ไมสามารถจะแบกไปได
แลวจะไปเอามาทําไม ไอเพือ่ นระยํา ระยําแบบนี้ แลวก็แลวกันไปใชไหม ที่เราตองนํามาสัมผัสตอง
มี เพราะวาเรายังไมหมดภารกิจ คือกิเลส เวลานี้เรารูแลววาสิ่งนี้มันเปนทุกข เราก็ไมตอ งการมัน จุด
ที่เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน แตนกี้ ็ไปนิพพานไดแลว นอนในมุงไมตองไปลงทุนมาก เห็น
ไหม เออ ไปงายกวานรกตัง้ เยอะ แตความจริงนรกไปยากๆ พูดถึงไมอยากไป เคยไปมาหลายเทีย่ ว
แลว ไอคนเกิดมาไมเคยตกนรกมีที่ไหนละ
อันดับแรกก็ตอ งเปนผูชํานาญการในเมืองนรกกอน จะไดรูวารสชาติมันเปนอยางไร ตอไป
ก็ยองไปสวรรคก็อยูไมนานมันไมสนุกเหมือนนรกนรกก็ลงบอยหนอย ตีครื้นเครงดี ที่นั่นไมตอ ง
เสียน้ํามันเชื้อเพลิง ไมตองซื้อเวลานี้น้ํามันมันแพง ไมงั้นนรกตองเสียคาไป เออ ออนใจ นึกถึงนรก
แลวมันก็แยนกึ ถึงเมืองมนุษยมันก็ไมไหว ไปดูพรหมกับเทวดาก็ไมเปนเรื่อง หาที่ไปไมไดไปๆ
มาๆ ก็นั่งอยูทนี่ ี่กอน (หัวเราะ) ถามันยังไมตายเราก็อยูนี่ ถาตายแลวลงเลยใชไหมอารมณของคนก็
อาจจะรูจกั พระนิพพานดี ก็ตองบําเพ็ญบารมีมา ถาเปนสาวกภูมิตามอัตราก็เปนอสงไขยกับแสนกัป
อสงไขย แปลวา นับไมได นับไมถวน กับแถมอีกแสนกัป ถาเรานับการเกิด กัปหนึ่งเราก็เกิดมานับ
ไมถวน ไอนับไมถวนนะไมไดนับ

อยางกัปนี้เราเกิดมาแลวกี่ครัง้ คนที่เกิดมาทันกัปนีแ้ ลวจะลงนรกก็ถือวามีบุญมาก ก็กัปนี้
ทรงพระพุทธเจาไดถึง 10 องค บางกัป สุญญกัป อันตรกัป อันนี้ไมมพี ระพุทธเจา ใชไหม บางกัปก็
มีพระพุทธเจาเพียง 1องคบาง อยางกัปนี้มพี ระพุทธเจา 10 องค ถายังลงนรกอยู เราก็ตองโมทนากับ
เขาดวย แตเราไมไปกับเขาหรอก เราสงแคใจโมทนาอยางเดียว เนอะขึน้ ไปเดีย๋ วไมไดกลับ แตวาเรา
จะไปเกณฑเอาคนทุกคนจะไปสวรรค จะไปพรหม จะไปนิพพาน หรือก็ไมไดถาหากเขาสั่งสม
บารมีมายังไมดีพอ แลวเมื่อกี้นี้เขายังไมเลิก เสียงกอกแกกๆ นี่ลงนรกกันเปนแถวไมตองหวง โดย
ปกติโดยมรรยาทเขาก็ไมทํากันแลว ธรรมดาไมตองถึงเจริญกรรมฐาน คนที่เขายังนั่งสงบอยูนี่ยังมี
เสียงไมได ไอการเจริญกรรมฐานนี่ ถาคนอื่นเขายังไมเลิก เราก็ตองมาทรงอารมณสงบอยูกอน ถา
เสียงกอกแกกๆ ลืมตาขึ้นมาดู ไอพวกนี้ลงนรกกันเปนแถว เออ ดีโมทนาดวย พระยายม ทานก็มา
บอก อยางนี้ไมพลาด
ไอเรื่องอยางนีม้ ันเรื่องธรรมดาก็รูกันอยูแลวไมตองไปสอนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาที่
เขาสงบอยูเฉยๆ นี่ เราไปสงเสียงมันก็เลวเต็มทีแลว แลวยิ่งเขาเจริญกรรมฐานแลวยังไมรูนี่ จะไป
ไหนกัน ถาไมไปนรก แลวจะไปไหน แลวก็บาปนี่เปนบาปที่หนักที่สุด เพราะวาเขากําลังทําจิตเพื่อ
ความดีเบื้องสูง ในการจะทําแบบนั้น ถาคนที่เขากําลังจะไปได จิตสมาธิเขายังไมดีพอ เขาไดยนิ
เสียงเขาจิตก็ตก ถาทําจิตเขาตกแกไมไหว ไอคนนั้นเขาไมเปนไร เขายังไมได เขาจะไดความดี เขาก็
ยังไมได ก็ทําดีไมไดเพราะเราทําใหเขาเสีย ถาเราทําใหเขาเสียดานความดี ไอความดีนี้มันเปนความ
ดีสูงสุดจริงๆ เปนปรมัตถปฏิบัติ ในดานบารมีก็เปนปรมัตถบารมี ถาหากผลที่จะพึงไดรับโทษก็คือ
ปรมัตถโทษ
นี่นอง มองดูนึกสลดใจ ทีหลังใครจะมาสมัครตองถามกอน ถาเขาไมสามารถจะทรง
อารมณสงบตลอดเวลาได ก็อยารับเขาละ ไอประเภททีม่ ามองๆ กันนี่รักษากันยากก็อยาเอาเขามา
เสียคนอื่นเขาดวย แทนที่คนอื่นเขาจะไดดีก็ดีไมได แลวก็เสียเวลาทีจ่ ะฝกคนดี ถามาเราก็ใชเวลา
เต็มที่ไมได ก็เปนหวงคนทุกคน ไอประเภทคนที่ไมอยากจะดีก็ไมควรจะรับเขามา ถาคนไมอยากจะ
ดีพันหนึ่งเราฝกคนดี 1 คนดีกวา ยังมีผลเมื่อกี้นี้นึกตําหนิเปนอยางนี้แลวจะไปไหนกัน นี่ขนาดฉัน
นั่งอยูดว ยยังไมสงบ แลวถาฉันไมอยูไมยิ่งกวานีเ้ หรอ
แสดงวาเห็นฉันเปนหัวหลักหัวตอไป ไมมีความหมาย ถาพูดโดยมรรยาทธรรมดาหรือคน
ธรรมดาก็เลยแลว และยิ่งปฏิบัติธรรมก็เลวหนักขึ้น จบ ถาเลวแลวไมมีอะไรดีกวานีห้ รอก นี่นกึ สลด
ใจหนอ แคนยี้ ังไมรูแลวจะไปรูอะไรกัน ที่มองที่มันมองเห็นงายๆ ยังไมมีเลย แลวจะเอาจิตไปถึง
นิพพาน ไปถึงสวรรคกันไดอยางไร ไอสวรรคนี่ คําวาเทวดาตองมีหิริ โอตตัปปะ
หิริ อายความชั่ว
โอตตัปปะ เกรวกลัวผลของความชั่ว
ไอการทําอยางนั้นมันชัว่ แสดงวาเขาดานพอที่จะตอสูกับความชั่ว จําไวนะถาใครเขาจะมา
สมัครฝกละก็ถามเขาดูกอนวา เขาจะนั่งสงบตลอดเวลาจนกวาครูจะเลิกฝกไดไหม ถาไมไดก็อยารับ

เอาไว นี่ทําลายความดี ทําใหศาสนาเราไมตองการอยางนี้สูเด็กฝรั่งไมได เด็กฝรั่งไมรูเรื่องรูราวใน
พระพุทธศาสนาเลย กอกแกกๆ เกงดวย เกงจริงแลวก็แจมใสมาก คนจะไปเลยบอกเขาไป ถาไป
เยอรมันตะวันตกเขาไปกันวานนี้ ขอฝากใหไปฝกดวย หนักเขาชาวบานเขาจะนึกตอไปขางหนาวา
พระพุทธศาสนานี่นาจะไปเกิดที่เยอรมันตะวันตก อันนี้ ทานหญิง พูนพิศมัย ทานเคยปรารภ ทาน
บอกวาถาเสื่อมไปจากเราก็นาจะไปตั้งที่ เยอรมันตะวันออก แตเวลานี้ที่ อเมริกา เยอะแลวนะวิชานี้
สนุกสนานกันใหญ แตของเรานี่อยูกับพุทธศาสนา แตถาความจริงคนที่นับถือศาสนาจิรงๆ มันมี
นอย เปนแตเพียงวา เกิดในเขตพุทธศาสนาเทานั้น
คนที่เคารพพระศาสนาพระจริงๆ นี่ เขาตองมีไตรสรณคมนเปนประจํา คือเคารพใน
พระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริง เคารพพระอริยสงฆจริง แลวตองทรงศีลบริสุทธ อยางคน
พวกนี้ทานถือวาพวกเคารพในพระศาสนา ถาบกพรองถือวาดูหมิน่ พระพุทธเจาอยู ดูหมิ่นนะไมใชดู
ลึกๆ เลยเห็นไดเต็มองคเลยใชไหมดูหมิ่น ดูเฉียดๆ (หัวเราะ) เรื่องนีเ้ รื่องใหญนะ ทีหลังใครเขาจะ
มาขอฝกก็ถามเขาดูกอนนะ ถาไมสามารถจะทนนั่งอยูจนกวาเขาจะเลิกไดก็อยารับนะบอกไวกอ น
คือเราไมตองการปริมาณคน เราตองการคุณภาพของคน แลวก็ตองการคุณภาพของความดี ฝกครัง้
หนึ่งไดดีจริงๆ แคคนเดียวเราก็พอใจ คนไดดจี ริงๆ เขาก็ขยายไดเยอะนะ อยางพระพุทธเจาทาน
เทศนนะ ทานไมไดมุงคนมาก ทานไปที่ไหนก็ตาม จุดประสงคที่ทานไปเพื่อบุคคลคนเดียวที่ตกอยู
ในขายพระญาณ แตวาเวลาไปเทศนก็มีคนบรรลุมาก เขาทําความดีคลายคลึงกันในการไปของทาน
1. ทานจะตองเห็นกอนวาคนนี้เปนใคร และ
2. ตองรูกฎของกรรมวากรรมเดินเขาทําความดีไวในดานไหม
3. จะตองรูวาการเทศนคราวนีจ้ ะตองเทศนเรือ่ งอะไรเขาจึงจะเขาใจ
4. พระองคตองใครครวญวาเราจะไปกอนเอง หรือใหคนอืน่ ไปกอน
คําวาใหคนอื่นไปกอนหมายความวา คนนัน้ เขาเปนคนพวกเดียวกันบําเพ็ญบารมีรวมกันมา
ถาพระองคเสด็จไปกอนก็ไมมีผล ตองใหคนอื่นบําเพ็ญบารมีรวมกันมาตองไปเคลียรกันซะกอน
จนกระทั่งคนนั้นเกิดศรัทธากับพระที่ไปกอน แลวพระองคก็เสด็จไปทีห่ ลัง เมื่อเสร็จไปทีหลัง พระ
ที่ไปแนะนําจะเกิดศรัทธา จึงเขามาไหวบอกวา องคนี้เปนครูของเรา พระศาสดานีแ่ ปลวา ครู อันนี้
ตาคนนี้แกก็เลยคิดวาลูกศิษยเกงขนาดนี้ ครูก็เกงมากกวา ศรัทธาก็เกิด ใชไหมเมื่อศรัทธาเกิด
พระพุทธเจาเทศนเพียงจบเดียว ก็บรรลุอรหัตผล ก็เปนอันวาการสําเร็จของพระพุทธเจา อยาลืมวา
ทานตองการบุคคลไมมาก ทานตองการคนที่จิตเขาถึงจริงๆ
นี่การฝกของเราก็เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาฝกแบบสุกขวิปสสโกนี่ไมเปนไร แตวา
อยางไรก็ชางเพราวาเปนอารมณต่ํา ก็หมายถึงวาการฝกไปเรียบๆ แตอันนี้มันไดอภิญญามันของ
หนักมาก การฝกในพระศาสนาที่หนักที่สุดก็ไดอภิญญาไมมาก แตวาเวลานี้เขาทําไดเร็ว เพราะเขา
เปนคนที่มีบารมีครบถวนมาแลว อยางคนของเราแสนคนเศษๆ ตอนนี้บําเพ็ญบารมีมาถึง 16
อสงไขยกับแสนกัปมนุษย พวกนี้ใจจะทราบไดวาคนของเราจริงๆ มันจะฝกกันไดไมเห็นเกิน 3 ครั้ง

ก็ตองได สวนใหญกว็ าระแรกได ถาหากไมไดละก็ เราฝกเขาเทาไหรก็ไมไดมันตองเปนคนทีจ่ ิตา
ตามกัน และประการที่ 2 สังเกตไดเลยวา ถาไมใชคนของเราเขาจะไมเกรงใจเรา ถาเขาไมเกรงใจเรา
แสดงวาไมใชคนของเรา เปนคนของคนอืน่ เขา เราชวยเขาไมได เอา กลับกันไดแลวมั้ง เดี๋ยวดึก
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สนทนาสายลม 9
วันอาทิตยที่ 7 กันยายน 2523
คือวา อยากจะทราบวาการเขา นิโรธสมาบัติ นี่ ใครจะเปนผูที่สามารถจะเขาได
เออ สามารถจะเขาไดทกุ คน ถาคนนั้นเคยไดอรูปฌานมากอน แลวก็เปนพระอริย
เจา เปนพระอรหันต
ถาเปนพวก สุกขวิปสสโก นีก่ ็ได
อรหันตนี่เขาได อรหันตเขานิพพานได แตวามีเขต สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬ
ภิญโญ นี่เขา พลสมาบัติ
ทรง พลสมาบัติ
ใช เออ คําวา ปฏิสัมภิทาญาณ จริงๆ เปน นิโรธสมาบัติ แตก็ไมแนนกั นะ ถาเปน
พวก เตวิชโช หรือ ฉฬภิญโญ เขามาจาก สมาบัติ 8 คือวามันมีความสําคัญวาทาน
ได สมาบัติ 8 มากอนหรือเปลา ถามีพื้นฐานมาจาก สมาบัติ 8 นี่เขาไดเหมือนกัน
หมด
พอบอก สมาบัติ 8 ก็คนที่อยูที่นี่กไ็ มคอยจะทราบวาอยางไร
ก็ทราบกันวา สมาบัติ 8 สมาบัติ 8 เราอยาไปยุงอะไรมันเลย อยางไรๆ ก็ไป
นิพพานใหไดก็แลวกัน ใชไหม เออ เขาจะฟนความรูเดิมมาจากไหนก็ชา ง เขาเรียน
หมอมาไดก็แลวกัน ใชไหม ฉันเปนนายแพทยไดกห็ มดเรื่อง ใชไหมหมด จะเอา
มาจาก ป. 4 ป. 2 ก็ชางเถอะ เขาใหมีสิทธิ์ใหเรียนจบนะ เทานั้นเอง ที่นจี่ ุดจบจริงๆ
ก็คือไปนิพพานไดใชไหม นิโรธสมาบัติ เวลานี้ไดแลวไมมี คนโตแลวเรียนลัด
หมดขโมยปลน ใชไหม ถาเปนมหาเศรษฐีแลว โจรปลนบานพระทําใหชาวบาน
เดือดรอน ก็เลยไมมีใครเขา นิโรธสมาบัติ
พอสมาธิดีแลวรับเอาเงินไปแจก
หา
รับแจกเงิน
แจกอะไร
แจกเงิน
ไมแจกนะสิ จะเก็บใหญนะซิ ถาไดมาแลวจะออกเมื่อไหรจะบอกอีกทีนะ
(หัวเราะ) ไอคําวา พอของมนุษยมนั มีที่ไหน โลกพรองอยูเปนนิจ เปนทาสของ
ตัณหา จําไดไหมละที่ พระรัฐบาล ทานบอกนะ พระรัฐบาล ทานบอก พระเจา
โกรัพยะ วา โลกพรองอยูเปนนิจ เปนทาสของตัณหา ชาวโลกคําวาพอมันไมมี

ลูกศิษย

นอกจากอานิสงสของการถวายทานแกพระนี่ ถาญาติโยมจะปรารถนานิพพานได
เลยไหมคะ
หลวงพอ
เห็นจะไมได ไดเปนโลกีย ถาเปนคนจนอยูก็เปนมหาเศรษฐีนะ ก็เปนดังนั้นถาเขา
ปรารถนานิพพานก็ไดแควนั ละนิด เขาปรารถนาดวยนะแตโดยมาก เขามีผล
เพราะวาเวลาเขาใสบาตร เขามันจะอธิษฐานวาธรรมใดที่พระคุณเจาเห็นแลว ขอ
ผลบุญอันนั้นดวยเถิด อันนีก้ ็พระที่ออกจาก นิโรธสมาบัติ ก็พระอรหันต ที่กลัง
สมบูรณ เวลานั้นมันก็ไดไดในชาตินนั้ หรือชาติตอมาก็ไมรูนะ แลวก็มที างตรงนะ
เออ ถาเปนแบบนั้นเขาไมมที างเลี้ยวโคงไปไหน ไมลงนรก เขาก็ดิ่งขึน้ ไปเลยสวน
ใหญที่สมัยตามประสาตามประเพณีที่ทา นตรัสไว เขาไมอธิษฐานแบบนั้นทั้งหมด
แลวก็พระที่เขาลง เอวัง โหตุ เอวัง โหตุ นี่เปนความหมายพระพุทธเจา ปรารถนา
สิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนา แลวก็ผลจาก นิโรธสมาบัติ นี่ แลวถาเขา
ปรารถนาโลกียทรัพยมันก็ได เวลานีห้ าใครเขา นิโรธสมาบัติ ยาก
ลูกศิษย
มีหลวงพอ
หลวงพอ
หา
ลูกศิษย ลูกสาวเขาบอเอาพระมาถวายหลวงพอ แลวก็ขอใหดวงตาเห็นธรรมะ
หลวงพอ
เออ สาธุ ขอใหไดสมความปรารถนานะ
ถาตาไมสวยก็เอาเหรียญนี่มาสอง เอาจริงๆ หากวาตามันก็คือจิตใจมันแก
วาง เพราะเหรียญมันอยู จิตมันยังนึกถึงอยู เขาเคยเลนในสมัยกอน พระองคนั้นก็มี
อยูองคหนึ่ง นั่งภาวนาพุทโธ พุทโธ พอจิตเผลอไปปบ มันจะรุทันทีจิตมันไปจับ
อยูที่พระ พระทีเขา นิโรธสมาบัติ บอยๆ ก็คือ พระมหากัสสป ทีท่ านเขาบอยๆ
เพราะทานเหนื่อย ทานไปอยูปาธุดงค นิโรธะ เขาแปลดับ มันดับทุกขเวทนาถา
เวลาเขานี่ตองยึดพื้นฐานของ สมาบิต 8 เปนพื้นฐานกอนแลว อรูปฌาน ยืด อรูป
ฌาน ก็ตองยึดพื้นฐาน แลวตอไปนั้นก็จิตตัด มันตัดจากเวทนาทั้งหมด เขาเรียกวา
นิโรธะ ที่นี้เวลานั่งอยู นิโรธสมาบิต นีไ่ มใช 7 วัน 15 วัน แตวาถาเขาไมตองการ
งานตอไปจิตเขาอาจจะอธิษฐานนั่งอยูอยางนั้นตลอดไป ไมมีวันสิ้นสุดไอคําวาสิ้น
นิมิตนี่ ไมไดหมายความวาอยูหรือตาย ไมใชอยางนั้น ถาหมดอายุขัยก็ตดั ไป
นิพพานไดเลย ถาไมหมดอายุขัยนี่ เขาหามไปนะใชไหม เขามาแบบมาสุข ที่วาเขา
อยูกันแค 7 วัน 15 วันก็เพราะวารางกายตอการอาหาร ถาเกิน 15 วันไป รางกายมัน
อดอาหารหลายๆ วันมันทนไมไหว ใชงานไมไหว แลวสวนใหญบญ
ุ ทานเวลา 7
วันมากกวา 15 วัน ถาพระพุทธเจาแลวสวนใหญทานอยู 15 วัน ที่เรียกวา สุขวิหาร
พระพุทธเจาทรงพักกอนไปอยู สุขวิหาร

สุขวิหาร ก็คือ นิโรธสมาบัติ พระพุทธเจาทานก็มีเวลาพักเหมือนกัน เวลา
ที่ทานเหนื่อยทานก็พัก 15 วัน ไมพบกับใครเลย ที่วาสมัยนั้นทานก็ลาํ บากมากนะ
ความจริงพระพุทธเจาทานมีฤทธิ์มากกวาพระอะไรทั้งหมด แลวพระอรหันตตางๆ
ที่มีฤทธิ์ก็เยอะ แตทานไมไดเหาะไป ไปไหนทานก็เดิน แลวไอพวกอภิญญาตางๆ
นี่เขาไมไดมไี วเพื่ออวดชาวบาน เขามีไวเพื่อชวยจิตตัดในดานวิปสสนาญาณชวย
ตัดกิเลส ความมุงหมายทานก็เทานี้
ฉะนั้นพวกทีจ่ ะใชอภินิหาร อภิญญาตางๆ ใหชาวบานดู อยางนี้เราเรียก
ฌานโลกีย ไอฌานโลกียนมี่ ันจุดเปนทาสของตัณหาอยูมากใครเขาชมวาดี เขาชม
วาเดน พระอริยะชมทานแคไหน ก็ไมมีความหมาย พระอริยะ ถาเกิดทานจะใช
ทานก็ใชตามความจําเปน อยางทานออกจากนิโรธสมาบัติในปาลึก ทานก็ตอง
ดูกอนวาวันนีถ้ าเราจะออกไปบิณฑบาต เราจะไปทางไหนแลวจะมีใครเลี้ยงเรามี
ใครใหอาหารเขาตองดูกันกอนนะ เมื่อรูท ี่อยูรูคนแลวก็เหาะไป ถาเหาะไปแลว
เห็นทาคนใจบุญ จะตองลง จะไมยอมเหาะ ลงแลวก็เดินไป ทานก็จะทําตามความ
จําเปน แลวถาใครถวายอาหารวันนั้นนะ จะมีสุข แตถาเวลานี้ทานถือวาซวยที่สดุ
ถวายวันนั้นรวยวันนั้นขโมยปลนวันนัน้ ใชไหม(หัวเราะ) หรือไง (หัวเราะ)
อยางกับคนใชของ นางวิสาขา ไปไถนา เปนคนรับใชนะ เขาไถนาไปไดกี่
ไรเราก็ไมทราบ พระมหากัสสป ออกจาก นิโรธสมาบัติ แลวทานก็เดินไป ทานก็
เดินมาก็พอดีภรรยาเอาขาวไปสงพอดี ทานเห็นขาวตอนนั้นก็คดิ วา เอ เราเปนทาส
เขานี่ทรัพยสินหรือก็ไมมี บุญอยากจะทํามานานก็ทําไมได วันนี้พระมาบิณฑบาต
ภรรยาเอาขาวมาใหกด็ ี ก็อยากินมันเลย ก็ตัดสินไมกิน แลวขาวจะไถนาคนเดียว
ภรรยาเขาเอาขาวไปใหเพื่อคนเดียวใชไหม ก็เลยใสบาตรมา ภรรยาเขาเอาขาวมา
ใหแลวทานก็กลับ ภรรยาก็กลาววา แกจะกินเมื่อไหรกเ็ รื่องอขงแก ก็แกไมกินนี่
แกก็ใสบาตร ไดความหิวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เพลีย ก็นอนหลับ พระมหากัสสป ก็
ไป
พอตื่นขึ้นมาทีไ่ ถนะ เปนทองคํา (หัวเราะ) ซวยเลย ซวยมหาศาลเลย ทีไ่ ถ
ไปแลวสักกี่ไรก็ไมทราบ กอนดินมันเปนทองคําไปหมด จะหยิบดูหรือก็เปน
ทองคําจริงๆ ไปเรียกเจานายมาดู เจานายบอกมันเปนทองคําจริงๆ ถาม มันเปนได
อยางไร บอก ฉันใสบาตรพระไมรูวาพระอะไร(หัวเราะ) แกไมรูจักละนะ เมือ
เจานายทราบก็ถามเจานายวา จะทําอยางไร เจานายก็บอกวา ถาทรัพยมนั เกิดขึน้ มา
จากในดิน ก็ถือวาเปนของหลวง ทานก็ไปกราบทูลพระราชา ก็กราบทูลพระราชา
ใหทรงทราบ พระราชาก็ถามวา ทรัพยมปี ระมาณเทาไหรทองคํา จะเอาอะไรไป
บรรทุกดี แกบอก ถาเกวียนสัก 500 เลมคงพอ พระราชาก็สงเกวียนไป 500 เลม
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บรรทุกมาเขาก็เอาทองคํามากองที่พระลานหลวง ก็ปาวประกาศวาใครมีทองคํา
เทานี้บางหาคนมีออกมาไมไดเลย ไมงนั้ จะตั้งใหเขาเปนมหาเศรษฐี ใชไหม ตาคน
นี้แกก็แปลกเหมือนกัน ทานอยูกับ นางวิสาขา เปนมหาเศรษฐีแลวก็ไมยอม
ออกไปไหนอยูที่นั่นแหละ เลยเปนเศรษฐีซอนเศรษฐีเลยบานนัน้ มีเศรษฐี ก็มีใคร
ทานเมณฑกเศรษฐี ปูนางวิสาขา ใชไหมแลวก็ พอนางวิสาขา ตัว นางวิสาขา นาย
บุญ แลวใครอีกคนหนึ่งมี 5 คนดวยกัน 5 เศรษฐีดันไปอยูบานเดียวกันได จบ
(หัวเราะ) เห็นนั่งจองๆ อยู
หลวงพอคะ หนูอยากจะเรียนถามหลวงพอวา เวลาทําบุญวันเกิดทํากอนวันเกิดดี
หรือหลังวันเกิดดีคะ
ออ ทําบุญวันเกิด ตอนไหนก็ได เราถือวาในปหนึ่งเรามีโอกาสทําบุญ ที่เขาบอกวา
ทําบุญวันเกิดนะ เปนอุบายของพระ ทานใหจิตนึกเปนกุศลไว ถาถึงวันเกิดเราจะ
ทําบุญ ก็จิตมันนึกอยางนี้ ถึงไมไดทําบุญวันเกิดจะทําวันตายก็ถือวาไดบุญดีเขาถือ
วาเปนอนุสสติถานึกวาจะถวายสิ่งของ ก็เปนจาคานุสสติ คิดวาเราจะทําบุญกับ
พระองคไหนถาเปนพระสงฆเปนสังฆานุสสติ
ถาคิดวาเราจะทําบุญถามี
พระพุทธเจาดวยก็หมายความวาเราจะถวายพระสงฆ แตมีพระพุทธนั่งอยูดวย นึก
ถึงภาพพระพุทธก็เปนพุทธานุสสติ มันเปนเหตุใหเปนกุศล ถาเรายึดถือ ถึงแมเปน
การเจริญพระกรรมฐานไปในตัวแตเขาไมบอก นึกวา จะทําบุญวันเกิดนี่เปนจา
คานุสสติกรรมฐานแท
ขณะที่คิดวาวันนั้นวันนี้ เราจะทําบุญวันเกิด ถาทําวันเกิด เราจะทํา
อะไรบางนะ มีการเตรียมการไวในใจ ถาทําตามมันก็ดี อีตัวนี้มันจะลงทุนเอาเรื่อง
เลย พระขาดทุน (หัวเราะ) แหม แย (หัวเราะ) ทีหลังตองเอาใหมละ ใครตั้งใจจะ
ทําบุญวันเกิดนะ ตองเอาของมาใหกอน (หัวเราะ) เนอะ เราเสียทามันอยาง สาตกี
เทพธิดา เปนตัวอยาง
พระโมคคัลลาน ทานถามพระพุทธเจา เพราะเจอ สาตกีเทพธิดา มากอน
เวลาที่พระพุทธเจาเทศนจบ ทานก็ถามวา คนที่ตั้งใจวาจะทําบุญ แตวายังไมทาํ
เมื่อตายไปแลวยอมมีวิมานเปนที่อยูผลของบุญนั้นมีไหม พระเจาขา แลวก็มเี รื่อง
อะไรบางที่พระพุทธเจาไมรใู ชไหม พระพุทธเจาถาม พระโมคคัลลาน เมื่อคนเธอ
ไปเจอมากอนแลวใชไหม ความจริงสังฆทานนี่ไมตองวาอะไรก็ไดนะ มาถึง
ประเคนปบบอกอันนี้สังฆทาน ก็เปนสังฆทานสมบูรณแบบ
ขอใหชาตินี้พน จากความทุกขไดไหมคะ
เออ ดีมากๆๆ
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ขอใหถึงนิพพานในชาตินี้
เออ ขอใหสมความปรารถนาในชาตินนี้ ะ อันนี้ดีมาก คนพนทุกขเสียอยางก็ไมมี
ทุกขมีแตสุขใชไหมอันนีเ้ ปนเรื่องดี ถาตั้งไวเพื่อพระนิพพานถาบังเอิญชาตินี้เรา
ตัดกิเลสไมหมดมันก็ไมลง อารมณต่ําไปเกิดเปนเทวดา จากเทวดาตีตั๋วไปเปน
พรหม จากพรหมตีตั๋วไปนิพพานเลย (หัวเราะ) เขาไมลงเพราะใจเขาตัง้ ใจจุดเดียว
คือ นิพพาน เขาตั้งไวจดุ เดียวนะ ถาบารมีมันมีไมเต็มขัน้ ตายครั้งนี้กไ็ ปสวรรคจาก
สวรรคก็ตอตอไปพรหม พรหมแลวก็ไปนิพพาน ดีไมดจี ากสวรรคแลวก็ไป
นิพพานเลย
นานไหมครับ
ไมนานหรอก ถาสมมติจาจิตเขาเขาขนไมพอ คนที่ตั้งใจไวนะ การตั้งใจไป
นิพพานเขาก็มคี วามเขมขนของจิตดวย ความเขมขนไมพอก็ไปไมถึง ตัวเขมขนนี่
มันไมมีอะไร มันก็งายๆ ก็คือไมหว งรางกายตอนที่มนั ตายแลว เมือ่ มีชีวิตอยูเรา
หาง แตวา ถาตายแลวเราเลิกคบกัน ไอรางกายแบบนี้ไมมีสําหรับเราอีก แคนี้ ไป
นิพพานหมดนิพพานนี่มันตัด สักกายทิฏฐิ ตัวเดียวนะ ที่พระพุทธเจาทานทรง
เทศนมากเพราะกําลังใจคนมันออน แบบคนเดินไมได พาวิ่งนะ วิ่งไดที่ไหนเลา
ตองพาคลานกอน ใชไหม เดินไมไดคลานไดคลานไปซิใชไหม แบบเด็กๆ นะ ไม
งั้นก็หดั ยืนหัดจูง ตองเปนไปตามขั้น
อยางที่พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนหนาพระพุทธเจาใหมปบ เทศนจบเปน
อรหันตเลย ทานเต็มที่แลวมีกลังพอพาวิ่งพาเดินไปไหนก็ไดแตวาคนเราไมคิด
อยางนั้นไมไหว อยากจะอยูใ นโลก ก็บอกที่นิพพานผลก็ไปไมได บอกดีแลวฉันก็
โมทนาดวย (หัวเราะ) ถาม ทําไมอาวนรกจะไดไมวาง (หัวเราะ) อยางนี้เดี๋ยว พระ
ยายม ไมมีงานทํานี่ก็เขาไปไมไดจะไปเรงใหเขาไปอยางไร มันก็ตองดูกําลังของ
จิต ใชไหม ทีนี้กําลังของใจมันไปไมไหวก็เลยดึง ดึงจนเกินกลังก็เกิดความกลุม ก็
ตองดูความเหมาะสม พระพุทธเจาทานทรงสอน
1. มนุษยธรรม
2. เทวธรรม
3. พรหมธรรม แลวก็
4. นิพพาน
ถาคนที่มีอารมณออน คนทีม่ ีอารมณออน ทานก็สอนขึ้น ไตรสรณคมน
อยางพวก เนยยะ พวก เนยยะ ก็มี 4 เหลา พวก เนยยะ พระพุทธเจาทานทรงสอน
ใหไดตึงขึ้นไตรสรณคมน
พวกนี้กม็ ีหวังไปสวรรคหรือไปพรหมได
ถา
อุคฆฏิตัญู หรือ วิปจิตัญู พวกนี้ถาตัดนิดเดียวก็ไปพระนิพพานเลย
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อุคฆฏิตัญู พูดยอๆ ก็เปนอรหันต ไปนิพพาน ทีนี้ วิปจิตัญู พูดยอๆ ฟงไมรู
เรื่อง แตวา อธิบายนิดหนอยก็ใชได แต เนยยะ นี่ตึงไมไหวละ ถาดึงไปสวรรคดึง
ไปพรหมได ก็พอแลวนี่ ไปสวรรคไปพรหมนีด่ ีไมดีทานก็เก็บพระอริยะทีฟ่ ง
เทศนพระอริยะทีเดียวนี่ไปเลย
ดูอยางทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พอก็เปน
มิฉาทิฏฐิ แมกเ็ ปนมิจทิฏฐิ ตระกูลนี้มิจฉาทิฏฐิตลอดเปนศาสนาอื่นกอนจะตายนึก
ถึงพระพุทธเจา
ทานไมเคยไหวเลยทําอยูนิดเดียวไปเปนเทวดา
ทีนี้พบ
พระพุทธเจาอีกที พระพุทธเจาเทศนโปรดกัณฑเดียวเปนพระโสดาบัน ลองเปน
พระโสดาบันแลวไมมใี ครเขาลงมาหรอก เปนเทวดานะ เขาไมโงอยางนั้นหรอก
ใชไหมถาไปเปนเทวดาเปนพระโสดาบัน ลองเปนพระโสดาบันแลว ใครเขาจะโง
ลงมา เขาไมมาแลว เพราะพระโสดาบันก็ถึงนิพพาน มีสิทธิ์ไปเที่ยวนิพพาน แตวา
ทานรูวาที่อยูทา นอยูที่ไหน แตทานก็ไมมีสิทธอยูวิมานทานก็มแี ลว แตวาวิมาน
ของทานที่ไมไดเปนพระอรหันต มันไมผองใสมาก วิมานมันไมผองใสเทาเขา
นี่แสดงวาเจาของยังไมถึงพระอรหันต ไอกรรมใดที่เทวดาก็ดีไปทีพ่ รหม
ก็ดี ไปที่นพิ พานก็ดี มันไมตองถึงตัว ถึงวิมานก็รวู าเจาของวิมานดันดับไหน แต
ทวารัศมีของวิมานก็มี เพราะเจาของไมเหมือนกัน สวางไมเหมือนกัน ใชไหม
อยางวิมาน อาจารยแสวง นี่มีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งดําทั้งขุน นะ เลือกเอาไดเลย ไอ
ตอนเราตองการสีอะไร เลือกนั่งเอาเลย (หัวเราะ)
อยางนี้ผูฝกมโนมยิทธิไปเทีย่ วนิพพานได ก็ไดโสดาบันใชไหมครับ
มันไมใชโสดาบัน จิตชวงนัน้ เขาอาจเปนอรหันตก็ได ในขณะทีเ่ ขาตั้งอยูเวลานัน้
ใชไหม แตพอเลิกแลวก็เปนคนธรรมดา คือชวงของจิตเขาตัดเวลานัน้ แบบไหน
ชั่วคราวครับ
ทีหมอขอเปนหมอชั่วคราว ฉันไมใชหมอนี่ ไมมีหมอมาเลย กูเปนหมอฉีดยา
ชั่วคราวพอเลิกแลวไมใชหมอ จริงไหม สิ่งนั้นทานไมเคยทําแตวาคือชวงระยะที่
เขาเรียกวา ตัดทางไปนิพพาน จิตชวงนั้นตัดกิเลสทุกอยาง มันไมเกีย่ วของกับกิเลส
ก็ไปนิพพานได
หลวงพอครับ ถาหากวาพวกที่ฝกมโนมยิทธินี่ แลวก็ไปเที่ยวนิพพานได พอถึง
คราวที่จะตาย วาระจิตสุดทายของเขานึกถึงอารมณนิพพานจะไปนิพพานไหมครับ
ก็ไปถามคนที่เขาตายกอน (หัวเราะ) เอาคุณเองดีกวานะ คุณทําจิตถึงนิพพาน พอ
นึกขึ้นไดแลว จับนิพพานเปนอารมณแลวลองตายดูเอามีดโกนเชือดคอ กูไป
นิพพานไหม ถาไมไป ไปไมถึง แลวมึงมาบอกกู (หัวเราะ) ไมมีอะไร ถาเขาไปถึง
ไดแลวเขาตั้งใจนิพพานอารมณเขาก็ไปนิพพาน ไมอยางนั้นถาไมมอี ารมณพิเศษ
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พระพุทธเจาก็ไมปลอยใหไป คือใหไปถึงนิพพานจริงๆ แลวมันก็ไมไปไหนหรอก
หนู ไปดิ่ง ใชไหม ถาพอใจถาอยากจะกลับไปรักมันไมสวรรค หรือพรหมโลกใช
ไหม ไมมี
เมื่อสมัยบวชใหมๆ หลวงพอปาน ทานบอก ถาใหทาน อยาใหขอทานมัน
พูดนะ ถาพอไปถึงปบ ไมตองไปยกมือไหว ไมตองอะไรถาเขาจะไหวเราหามไม
ทัน ถาเขาจะขอ บอกไมตองบอก ฉันใหเลยฉันเต็มใจใหเพราะผลมันใหชาตินี้ก็
คือความสุขทีนี้ผลใหมันใหชาตินี้นะทําไปเถอะ คือวาเวลาที่เราจะใหใครอยาให
เขาพูดมาก อยาใหเสียเวลาใหเร็วที่สุด ตั้งใจใหเปนการสงเคราะหผูอื่น เราก็ทํา
ชาตินี้ไมกี่ปห รอกตอมาสักปสองปมันก็มีผล ยิ่งหนักเขามามันมากขึ้นทุกที ทีนี้พอ
ฉันมีพิธีกรรมมาก กวาจะไดก็นั่งพูดอยูนนั่ แหละ (หัวเราะ)
ปกติคนจะถวายอยางนี้
อาว ถาจะถวายก็บอกเจาหนาที่สังฆทาน สังฆทาน 1 ชุด ผลทันทีปทโธ สังฆทาน
นี่ไมเคยวาเลย วาก็วาสงเดชไป พอแกบอกเขาไปพระทีเ่ ขาจัดของนั้นเปนสวนของ
สังฆทานไปเลย มันเปนอยางอื่นไมได ถาเปนอยางอื่นคนรับเขาก็ตกนรกนะซิ ไม
เอา ขาดทุกน ใชไหม(หัวเราะ)เนอะ ไอเจาของไปสวรรค ผูรับไปนรกนี่ไมเปน
เรื่องเลย
ถาจะตั้งจิตวาจะถวายสังฆทาน แตไมไดบอก
ตั้งจิต ไมไดบอกก็ไมไดยนิ นะซิ (หัวเราะ) เอาอยางนี้แลวกัน ถาพระฉันนั่งอยู ฉัน
อยู 4 องคขึ้นไปนะ พระองคเดียวนี่ตองบอกเพราะวาองคเดียวเปนบุคคล ถาเกิด
คนเขาถวาย เขาถวายเปนสังฆทาน อันนัน้ เขาจะเก็บไวสังฆทานเลย เพราะวาถวาย
ทานเปนสวนบุคคล กับสังฆทานอานิสงสมันตางกันตั้งหลายๆ เทา ไมใช
หลายเทาตัวหลายแสนเทาตัว เยอะ แลวก็มีเวลาอยูเวลาหนึ่ง ถาพระออกจาก
สมาบัติ ทวีคูณหนักขึ้นไปอีกใชไหม เลยไมรูเทาไหรเลย
มีอยูคราวหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงเปน สุเมธดาบส เปน สุเมธดาบส ทาน
ปรารถนาพุทธภูมิ พระพุทธเจาวิปสสี ทานอุบัติขึ้นในโลกแลวทานก็สงไปนิมนต
พระพุทธเจาพรอมดวยสาวกมา ไปนิมนตพระพุทธเจาและสาวก เมื่อมาแลวทานก็
บอกวา ทานปรารถนาพระโพธิญาณ ก็เอาผลไมเขาไปประเคน พอประเคนเสร็จ
แทนที่พระพุทธเจาจะฉันทานไมฉัน พระพุทธเจาเขา นิโรธสมาบัติ พระอรหันต
ทุกองคเขา พลสมาบัติ ทานวา ตอจากนี้ไปทานจะเปนพระพุทธเจาในนามของ
พระสมณโคดม ทานบอกกัปเลยนะ ทานบอกวาจากกัปนี้ไปอีก 500 กัป ทานจะมา
เปนพระพุทธเจาในนาม พระสมณโคดม แลวตอมาก็มดี าบสสององค องคหนึ่งมา
ขอเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา อีกองคหนึ่งขอพระอัครสาวกเบื้องซาย ก็เลยเปน
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พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร แตวาทานสององคนี้ปรารถนาพระสาวกกันมาทุก
ชาติ เพราะวาคนที่จะเปนพระพุทธเจาไดตองผานพระพุทธเจาหลายองค ไมใชพบ
พระพุทธเจาองคเดียว แลวก็เปนพระพุทธเจาไดเลย
คนที่จะเปนพระอรหันตกเ็ หมือนกัน จะพบพระพุทธเจาองคเดียวแลวจะ
เปนอรหันตนะ ไมมีทาง ตองพบมากอนนาน ตองผานมาเรื่อยจนกวาความเขมขน
ของจิตจะถึง ผานมาตามลําดับ ฉะนั้นแตละคนที่จะไดอรหันตขึ้นมา ตองรูวาทาน
นี้เคยไดพบพระพุทธเจามาแลวกี่องค คนที่เปนอรหันตนที่ านรู ยังไมเปนอรหันตก็
หันไปหันมาอยูนี่ หันซาย หันขวา หันหนา หันหลัง ไมแนวาจะไปทางไหนดี
มีคนเขาวิพากษวาหลวงพอเปน ปฏิสัมภิทปั ปตโต
นั่นมันเรื่องชาวบานเขา ฉันไมไดวา (หัวเราะ) ฉันไมเคยบอก ฉันเปนแคหลวงตา
สบายกวา เปนอะไรใหมนั ยุงละใชไหม
อยากทราบวาบาปไหมครับ
จะไปบาปอะไร มันเรื่องของเขาศีล เขาคิดในแงดีใชไหม เขาก็ชอบใจเปน
สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏสัมภิทัปปตโต ก็ไมใชคนชัว่ นี่ เปนอารมณ
จิตที่เปนกุศลใชไหม ไอจะมาถามฉัน ฉันก็บอกฉันเปนหลวงตา เอาที่ไหนมา หัวก็
ลาน หนาก็ยน ตาก็ฟางหมด(หัวเราะ) เนอะ อาจารยแสวง ไมเขาเรื่อง
แสดงวาหลวงพอเปนพระอรหันตไมได (หัวเราะ) ไอออนี่มันกลมๆ (หัวเราะ)
เวลาหนาวๆ นอนขดตัว (หัวเราะ) เหมือนตัวออบางทีก็หันซายหัวขวาอยาไปวา
อยางนั้นเลยโยม เรานึกวาพบพระสงฆแลวเราตองการธรรมะดีกวา อยานึกอะไร
มากนัก ถาไปนึกอยางนั้นถาไปคิดเขาจะลําบาก ลําบากแลวมันจะตกนรกนะ นึก
วาเปนพระอรหันตที่จริงแกก็เบียด เบียดหันเขามา แย ไมออกแรง เบียดไปเลยเออ
อยาไปนึกอะไรมันดีกวา ธรรมะพระพุทธเจา คือวาเราศึกษาตรงที่วาเราศึกษา
ธรรมะโดยตรงกับพระพุทธเจา ไมใชวาอาตมาเปนพระพุทธเจานะ ธรรมะที่เรา
ไดรับนี่เปนธรรมะของพระพุทธเจา ในเมือ่ เรานึกถึงธรรมะเมื่อไหร ก็ถือวาเราถึง
พระพุทธเจาเมื่อนั้น
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธเจาทานจะนิพพาน ตอนที่ พระ
อานนท มายืนรองไห เสียใจเพราะพระพุทธเจาจะนิพพานวันนี้ไอเราเองก็เปนเสข
บุคคลแคพระโสดาบัน แลวเมื่อพระองคทรงนิพพานไปแลว ใครจะสอนเรา
พระพุทธเจาทรงทราบก็เสด็จมาบอก พระอานนท เสียใจไปทําไม เมื่อตถาคต
นิพพานไปแลว คําสอนคือพระธรรมวินัยที่เราสอนไวจะเปนที่ศาสดาของเธอ
นั่นเองใชไหมก็เปนอันวา พระธรรมวินัยนีค่ ือ เปนพระพุทธเจาจริง พระพุทธเจานี่
จริงๆ ไมใชรางกายของทาน ถารางกายของทานเปนพระพุทธเจาทานก็เปน
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พระพุทธเจาทีอ่ อกมาจากทองแมใชไหม
ทีนี้จะเปนพระพุทธเจาไดตองบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ คือ เปนอรหันตอรหันตนี่คือเปนตัวธรรมะ ถูกไหม ทีนี้
ถาคนใดเคารพธรรมะเมื่อใดคนนั้นถือวาถึงพระพุทธเจาเมื่อนั้น
อยางที่พระพุทธเจาตรัสไวตอนหนึ่งกับ พระอานนท วา อรนันทะ ดูกร
อานนท บุคคลใดที่เกิดมาทันสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู แตบุคคลนั้นไมเคยเจริญ
พุทธานุสสติกรรมฐาน แมแตบุคคลนั้นจะเกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยู ก็ถือวาเขาไม
ถึงตถาคตเลย ใชไหม ถาบุคคลใดเกิดมาทันสมัยตถาคตมีชีวิตอยูก ็ดี หรือวาตถาคต
นิพพานไปแลวก็ดี ถาคนนัน้ เขาเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ คนนั้น
ตถาคตถือวาเขาเกาะชายผาเหลืองอยู
นี่แคนี้ไมยากเลย
ใครถามเคยเจอะ
พระพุทธเจาไหม บอก อั๊วะเจอะทุกวันโวย นั่นแน(หัวเราะ) ใชไหม พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ เคยวาใชไหม อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แคนี้กเ็ จอพระพุทธเจาแลว
ธรรมใดที่หลวงพอใชเปนทางเอกของบุคคลคนเดียว
ออ มีของพระพุทธเจาทาน คือวาทานของบุคคลคนเดียวคือทางเอกเปนทางเปน
ทางเอกของความทุกข ไมใชทางความสุข ถือวาตัวนี้คนหนึ่งคนเดียวไมมีในโลก
ไอคําวาไมมีในโลกนี่มันมีใครมีเพื่อนในโลกไหม แคเราก็แกคนเดียว ปวยเราก็
ปวยคนเดียว หิวเราก็หวิ คนเดียว นั่งๆ อยูต ั้งเยอะแยะ ถาเราหิวมันไมมีใครชวยหิว
นี่ ใชไหม เวลานี้ฉันเสมหะติดคอ ไมมีใครเขาชวยติดหรอก (หัวเราะ)
เออ เดี๋ยวนี้มีเพื่อนคุย คอยยังชั่วหนอย ไมงั้นละแย เอามีอะไรก็ถามไป
เถอะ ผลัดกัน ไมตองถือวาสําคัญ ไมสําคัญหรอก ทุกอยางมันสําคัญหมด ใชไหม
ความตองการอยางชาวบานนี่ ตองการใหเขาถาม เพราะวาเขาจะไดรูตามลําดับ
ของเขา ใชไหม ถาเราพูดแบบพระๆ นีโ่ อโฮ บางทีมันก็เลยความสําคัญไปอยาง
หมอก็เหมือนกันนั่งตรวจโรคอาศัยเครื่องอะไรนะ ไอเครื่องมือสมัยนี้ ไอ
เครื่องจักรกลทําไมตัวมันนิดเดียว พังเลย ใชไหม ดีไมดีคนดีๆ บอกวามันสมอง
เล็กหมดแลว อยางไอเครื่องประเภทนี้ อเมริกาจะรวบรัสเซียตั้งหลายหนแลว ใช
ไหม เครื่องจักรกลเปนพิษ ถาบังเอิญไอเครื่องมันปรับปรุงตัวไมไดทนั ไปถลม
รัสเซียกอนก็นาจะไดเปรียบเหมือนกันนะ
หลวงพอครับ ญาติโยมนั่งขางหลังไมมีโอกาสไดถามเลยครับ ถาจัดเปนกลองไป
มันจะสะดวก
จัดกลอง
จัดกลองแลวก็ใสกระดาษคําถามลงไป
ก็สงใครเขาก็ไดนี่
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ขอนมันการครับ ขอทราบสภาวะจิตสงย เออ จิตเปนสมาธิ จิตเปนภวังค จิตเปน
เอกัตตารมร มีภาวะไมเหมือนกันอยางไร และแตกตางกันอยางไรครับ
3-4 ขอ ตอบไดแค 2 คํา (หัวเราะ) มันตางกันแคจิตเปนภวังคอยางเดียว นอกนั้นถ้ํา
เดียวกัน จิตสงบจิตเปนสมาธิ จิตเอกัคตารมณก็คือตัวสมาธิ สมาธิก็แปลวาไมได
สมาน้ําเปลา เขาใหจนเทาคัน(หัวเราะ) มีมันดวย สมาธิก็หมายความวา จิตตั้งอยูใน
อารมณใดอารมณหนึ่ง อยางโยมอยากจะขโมยควายเขา ใชไหม ตั้งใจควายบาน
นั้นกูขโมยแนก็เปนสมาธิ อาว ก็สมาธิเหมือนกัน ถาตั้งใจนะ คือตัวตั้งใจเฉพาะ
อารมณใดอารมณหนึ่งก็เปนสมาธิแลวก็สมาธิมันก็แบงเปนสองอยางคือ สัมมาสมิ
หรือวา มิจฉาสมาธิ ตั้งใจขโมยควายของเขาก็เปน มิจฉาสมาธิ ตั้งใจสรางความดีก็
เปน สัมมาสมาธิ แตวาคําวา ภวังค นี่เปนอารมณปกติ โดยมากคนเขาใจผิดกัน
หมด พอจิตตกจากสภาพปุบ ลงดิ่งมีการทรงตัว ดีกวา ภวังค ใชไหม ถาอารมณ
ธรรมดานี่ ภวังต ไอภาวะ ภาวะนี่แปลวาความมี ความเปนมันเปนไปตามปกติของ
มัน เรียกวา ภาวะ ก็ทวี่ า3 คํา โยมถามก็อนั เดียวกัน มันเปนสมาธิอยางเดียวนะ ก็
ตกลงวาไอภวังคนี่ก็เขาใจดีก็อารมณเดิมปกติของเรา อารมณที่ไมไดตามนี่
ทีนี้อยางจิตเปดรับนี่บอกวา พอจิตยกขึ้นมารับอารมณ พอหมดไปแลวนี่บอกจิต
เปน ภวังค ทําไมบอกอยางนัน้ ครับ
ไอคนบอกมันไมรู ไอคนอานมันไมรูมากกวา ฉันอานมาแลว เอาอยางนี้ดีกวาทํา
อยางไรไมใหจิตมันไปพบกับนิวรณ 5 ไดมีประโยชนกวาตั้งเยอะ อยางที่โยมวา
หลายชาติก็ไมถึงนิพพานหรอก ฉันซอมมาแลว ทําอยางไรเราจึงจะไมพบกับ
นิวรณ 5 ถาโยมไปคิดอยางนั้นมันจะมี มานะ ไหม กิเลสมันไมหมด มานะ นี่มัน
กิเลสหยาบมาก หรือแกไมรจู ัก ภวังค แกไมรูจัก สมาธิ พังเลย เราแย คนคิดนะแย
ตองตัด นิวรณ ตัดทิ้ง ยกยอดทิ้งไปเลย ไมงนั้ ไมมีทางไป คิดถึงวาทําอยางไรเราจะ
วางภาระคือรางกายไปได ไมงั้นไมมีทางไป คิดถึงวาทําอยางไรเราวางภาระคือ
รางกายไปได เอาตัวนีน้ ะ นัง่ ดูวารางกายเกิด แก เจ็บ ตาย เราควรจะมีมันอีกไหม
ถาเราจะตองการมันอีก เราดูอดีตชาติวามันมีทุกขแบบนี้ ทําอยางไรถึงจะไมมี จิตที่
จะไมมี
1. ตัดโลภะ ความโลภโดยการใหทาน เจริญจาคานุสสติกรรมฐานเปน
อารมณ
2. ตัดโทสะ ความโกรธ ใชพรหมวิหาร 4 กสิณ 4 ตัดมานะ
3. ตัดโมหะ ความหลง ดวยการใชปญญาเคารพความเปนจริง อยางนี้
ดีกวา เปนสุข
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เอาอยางนี้ดกี วาโยม ไออยางที่โยมวานะ ฉันอานมาแลว อยางวาศัพท
ประเภทนี้มันเหมาะสําหรับคนสมัยนั้น คนสมัยนี้ไมควรใชศัพทสมัยนั้น เพราะวา
นิสัยของคนไมเทาในสมัยนัน้ ฉะนั้นคําสอนแตละคําสอนแตละชวงนี้จะเหมาะ
สําหรับคนแตละสมัยมาสมัยนี้เวลานี้เขาตองการกรรมฐานเปนคนที่สงั่ สมอบรม
มาดีแลว ถาเราไปพูดยาวแทนที่จะดีกลับไปทําใหเขารําคาญ เพราะพวกนี้ใกลเต็ม
ที ไอคนที่ยืนอยูหนาประตู เราไปอธิบายตนทางเขา เขาก็รําคาญใชไหม
หลวงพอคะ จิตจะเดินทางตรงนี่คะ แลวถาออมจะทําอยางไร
อาว ขั้นแรกตองจางคนไปทิง้ ดิ่งกอน (หัวเราะ) ใชไหม เอาเชือกผูกไวที่นิพพาน
ใชไหมแลวก็สาวตรง ก็อยางนี้ไมเห็นเขาทําอยางไร
เวลาจิตเราหมองๆ ทองพุทโธๆ ใหเปนสมาธิ พอมาพบหลวงพอแลวดิฉันดีใจ
ถาไมเปนกะทิก็เปนน้ําเนา (หัวเราะ) มีขุนๆ เหมือนกัน นี่ตองฝกเขาฝกกันนี่เดีย่ ว
เขากลับลงมาเขาจะบอกวาถึงนิพพานกันหลายคน
แลว นะมะ พะธะ จะทําอยางไรคะ
ได ตัวนัน้ มันไมตายหรอก (หัวเราะ) ก็ตอ งฝกใหมันถึง ไมใชวากันเฉยๆ เฉยๆ ก็
นั่งทองนะซิ นัง่ ทองมันก็ไมไดผล
มันฟุงซานนะคะ
ฟุงซานเหรอ คนนะฟุงซานกันทุกคนแหละ ตกไปเปนทาสของความฟุงซานแลว
ไมมีทางไปไหน ก็ตองฝก จะไปมัวนั่งนึกฟุงซานๆ ชาตินี้ไมตองไปไหน ตอง
กลับไปนรกใหม มันตองตอสู ถามันฟุงซานเราก็หาทางไมฟุงซาน ถามันฟุงซานก็
ไมตองเอามาก เอาใหมนั นอยๆ ตอนเด็กๆ ฉันทําแบบนั้นอยามานั่งบนเลย
เสียเวลา
อยากจะถามวา ทางที่จะดับทุกขนั้นมีกรรมฐานทางเดียว
ดับทุกขนั้นมีไดหลายทางโยม ถาดับทุกขถาวรคือ ทางกรรมฐานทางเดียว ถาดับ
ทุกขชั่วคราวก็ตายไปหมดเรือ่ ง แลวก็ไปทุกขไหมใชไหม
กรรมบานคืออะไรคะ
เออ กรรมฐานมันคลายๆ กรรมสวม
(หัวเราะ)
กรรมฐานมันรวมสองอยาง สมถะ กับ วิปส สนา คือ ตัวที่ทําจิตไมฟุงซาน จิตเปน
สมาธิ อารมณทรงตัวเขาเรียกสมถะ แลวคนที่ใชปญญารูเทาทันสภาวะตามความ
เปนจริง ไมเหมือนสภาวะของโลก จิตเปนวิปสสนาญาณ 2 อยางนี้รวมกันเรียกวา
กรรมฐาน ใชไหม เอาอยางนี้ดีกวาศีล 5 ครบหรือยัง
ยังไมครบคะ
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ยังไมครบ อยาเพิ่งเจริญกรรมฐาน (หัวเราะ) ไอขี้หมา ศีล 5 ยังไมครบไปไลเบี้ยศีล
5 ซะใหครบกอน
คือ หนูเคยนั่งที่บานนะคะ ภาวนาพุทโธ ครั้งหนึ่งเคยแบบวาไปที่บา นเพื่อนแลว
ตอนนั้นประมาณตี 3 ตี 4 แลวพวกหนูคือ ตื่นมาเอาของกัน แลวเสร็จแลวหนูลอง
นั่งภาวนาพุทโธดู แลวหนูก็อาราธนาศีลจากการที่หนูเคยอาราธนาคะ เสร็จแลว
คราวนั้นมันมีความรูสึกวาหนูทองสวนที่เปนเรื่องไมเหมือนกันทีห่ นูเคยไดเลย
แลวก็ลองเปลีย่ นที่นั่ง ทีนหี้ นูก็ไมไดสังเกตวาหนูไปนั่งตรงเสาบานหรือเปลาแตที
นี้มันตรง แลวเสร็จแลวเมื่อเดือนกอนนี่พวกหนูไปที่สยาม แลวไมเจอหนังสือเรื่อง
นั่งวิปสสนา เขาบอกวา คนหัตนั่งวิปสสนาใหมๆ อยานัง่ หลับตาเพราะมันจะหลับ
ไปเลย หนูก็เลยลองนั่งไมหลับตาเขาบอกวาใหลืมตาแลวพยายามดึงสายตาเขามา
เรื่อยๆ เขามาใกลๆ ใหมองเห็นปลายจมูกตัวเอง แลวก็มองอยูอยางนัน้ แลววันนั้น
หนูก็ลองทํา หนูกําลังดึงสายตาเขามาเสร็จแลวอยูๆ ก็เหลือกขึ้นมาอยางนี้แลวที่
หนูมองนี่มนั เปนกระจก กระจําใส ทีแรกก็เห็นลางๆ เห็นคนนั่งเหมือนหนูเลย นั่ง
หันหนามาทางหนูเลย เสร็จแลวหนูกเ็ ลยตัดมองจริงๆ แลวทําใหหนูลืมอะไรอยู
แลว ก็เลยเห็นเรือนราง มันรูสึกเหม็นเหมือนกับศพเลยคะ หนูก็ตกใจ แลวหนูก็ลกุ
ขึ้นมาเลย แลวก็สะกิดเพื่อนดู แกก็เห็นไมเหมือนหนู
แกเห็นอยางไร
เปนเปนแบบคลายๆ เงา เปนแสงนะค่ํา เปนรุปหนาคน
เอ ก็ดี
เลยตกใจวาคิดไปเองหรือเปลา
อาว ตอนนัน้ เราคิดไปเองหรือเปลา
ไมไดคิดคะ จิตอยูเฉยๆ
อาว ไมไดคดิ แลว ถาม คิดไปเองหรือเปลา (หัวเราะ) ถามยังไงวะ
หมายความวา แบบมองอะไรไปเอง
ไมใชนะ มันคือของจริง เราไมไดคิดไวกอ น ตอนนัน้ ถือวาจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ
ถาจิตต่ํากวาอุปจารสมาธิก็ดี สูงไปถึงฌานก็ดีเหมือนกันนะจิตมันเขาถึง เขาถึง
หลักพอดี อันนี้ของจริง
คือวา หนูคิดวา ตอนทีห่ นูนั่งที่บาน พอหนูอาราธนาทานนี่กแ็ บบวาเหมือนกับ
อาราธนาทานที่บานนี่คะ ทีนี้ที่บานก็ไมมีศาลนะคะ หนูเลยคิดวา ตอนที่หนู
อาราธนาทานนี่ก็แบบวา เขาก็อาจจะมาตามคําอาราธนา
ฮึ ก็แยนะซิ
หนูไมทราบนะคะ
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รับ จะมีพระพุทธรูปหรือไมก็ตาม ถาเรานึกถึงเมื่อไหรทานก็มาเมื่อนั้นถานึกถึง
พระ พระก็ถึงทานทันที
แลวทําไมวันนั้นหนูไมเห็น
นั่นพระศพ พระตายไง อันนี้ตายพระตาย
(หัวเราะ) คือรูสึกเห็นเหมือนกับวาเขานัง่ แบบหนู นัง่ แบบขัดสมาธิหันมาแลว
เสร็จแลวหนูกช็ ี้ใหเขาดู แตเขาเห็นกลับกัน
เออ ก็คนบางคนเห็นเหมือนกันไดไงละ
แลวทําไมถึงเห็นอยางนั้น ในเมื่อเราไมมีจติ ไมไดมีอะไรทั้งสิ้นเลย
บอกแลวไง ในระหวางนัน้ จิตเขาสูอุปจารสมาธิอยู จิตเราบังเอิญเขาไปในจังหวะ
นั้นพอดี ไอสมาธิ ตามธรรมดามันมีเยอะ ไมใชวาไมมี แตวาที่พระพุทธเจาทานให
ลงมาใชในดานดีใชไหม เปนอยางนี้ทกุ คน ใหรวบรวมกําลังใจไปใชในทางของ
ความดีกจ็ ะไดดีตอบ ถาคนเราเกิดมาไมมสี มาธิพูดอะไรไมรูเรื่องหรอก คิดวาจะ
กินขาว ดันไปเขาสวมซะกอน มันไมมีสมาธิ สมาธิก็คือการตั้งใจ ตัง้ ใจวาจะทํา
อะไร
แสดงวาตองการทําสมาธิเราก็จะเห็นดวย
เออ ตองพอดี สมาธิมันมีหลายชั้นนี่ใชไหมมี ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปนา
สมาธิ อัปนาสมาธิ มันหมายถึง ฌาน ฌานก็แบงอีก 4 ขั้น ไอจิตที่เราจะเห็นจริงๆ
นี่คือชั้นอุปจารสมาธิ คือจุดเดียว
แลวอยางทีว่ าใหลืมตา
ลืมตาหรือลืมยายนะใชไดหมด ถาเราไมนึกถึงตามนึกถึงยาย ลืมทั้งตาลืมทั้งยายนี่
มีไหม ไมมีทางหรอก ลืมตาหรือหลับตามไมมีความหมาย
อยางนี้การนั่งสมาธินี่จําเปนตองนั่งหลับตาเสมอไปหรือเปลา
ก็ไมจําเปน ไมจําเปน หลับตากไดลืมตาก็ได ถาเราเห็นวาถาเราลืมตาจิตมันจะ
ฟุงซาน เราก็ เราก็หลับตาเสีย ถาหลับตาแลวจิตมันซานมากเกินไปก็ตื่นมาลืมตา
พยายามนั่งอยูห นาพระพุทธรูป ถาหลับตาแลวฟุงซาน ก็ลืมตามามองหนา
พระพุทธรูป ถาจิตเรารูสึกวานี้เปนพระพุทธรูป เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ทีนี้
พระพุทธรูปเราสีเหลืองได 2 อยางครบใชไหม ถึงวา การเจริญสมาธิไมจําเปนวา
ตองหลับตาเสมอไป จะลืมตาก็ได มันไดทุกอยางนะ เวลานั้นเราตองการเจริญ
สมาธิหลับตา ถาหลับตาไมสบายก็ลืมตา เพราะเราฝกทีใ่ จไมไดฝกที่ตา สมาธิมัน
อยูที่ใจใชไหม
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แลวที่บอกวา นั่งสมาธินี่ตองมีความพรอม ความพรอมนี่ตองพรอมทั้งตัวเองและ
สภาพแวดลอมตอนนั้น อยางเชนตองการความสงบแลวตัวเราเองก็ตอ งสงบดวย
ตองสงบทั้งขางในขางนอก
เสร็จ อยางนัน้ หนูตองปฏิบตั ิเปนพระอรหันตแลว (หัวเราะ) ถาจะคิดเปนพระ
อรหันตแลวตองทําตอไป(หัวเราะ)

สนทนาสายลม 10
วันเสารที่ 3 มกราคม 2524
พระที่ปฏิบัติใหมๆ เขาไมเขาใจนะ ก็ไปคิดวาวันนีเ้ ราทรงสมิไวแนบแนนดีหรือไมดี ก็ให
ตั้งตัวนี้ แตวาตอนที่อารมณมันหนักแนน มันทรงตัว นีม่ ันเปนฌานโลกีย พอดานวิปสสนาญาณเขา
มา มันเบา แทนที่มันจะหนักแตนี่มันกลับเบามาก เบามาจนกระทั่งไมรูสึก คิดวาไมมีอะไรเสียแลว
ถาเราคิดฌานโลกีย มันก็ไมมีเลย วิปสสนาญาณมันเปนตัดกิเลส ไอสมถะมันกดคอกิเลส ใชไหม
กดเบาๆ กิเลสมันลุกขึ้นมากัด เราก็กดใหหนักไว เผลอเมื่อไหรมันกัดเมื่อนัน้ อยางดานวิปสสนา
ญาณ พูดถึงเรือ่ งการฆากิเลส กิเลสถามันตัดไปได มันตัดขาดเลย ทีนี้ไอกําลังของจิตที่เขาไปทําลาย
กิเลส ทานวาตองใชกําลังกด มันตัดหมด มันมีแตความเบา ยิ่งมากมาเทาไหร ก็มีความเบามาก
เทานั้นถาหมดเลยนี่มันไมรูสกึ มันก็ตองไมรูสึกทุกอยางเวลาที่อยูปกติก็มีความรูสึกสัมผัสมันก็ไมมี
ความรูสึกนะ อยางพระอนาคามีนี่ เราไปดาทาน ทานก็ไมรูสึกอะไรทานรูวาเขาดาแตทานไมโกรธ
ไมเปนหรอก ลืม ทานลืมโกรธ แหม เสียทานะไอหนูนิ นึกวาเสียทาหรือเปลา เห็นเขาดามาเราก็อยา
ไปดา นั่นมันเสียทา ลุกขึ้นไปดามันใหมเนอะ (หัวเราะ) ใชไหม
มีผูหญิงอยูคนหนึ่งที่ ประจวบ ก็เคยมีคนเลาใหฟงวา เคยเจริญกรรมฐานดวย 2-3 คราว ที
หลังก็ไปที่บานแก แกบอก เอ เวลานี้ทําไมใจมันเฉื่อยๆ ถามทําไมละ เขามายืนขางหัวบันไดดากัน
เฉยเลย ถาม เมื่อกอนนี้เปนอยางไร แกบอกโอย เมื่อกอนไมตองหวงละ ใหมา 1 ฉันให 3 เลย
(หัวเราะ) แกไมยอมเรียกวาไมกลัวเสียเปรียบ เขาใหมา 1 แก มีเมตตาแกแถมใหไปเลย แกมาตอน
นั้นแกกลับเปนคนขี้เกียจดา แกก็เปดใจตัวเองวาทําไมเราเปนอยางนัน้ ไปได พอถามวาจะโกรธไหม
บอกบางทีมันวามา 3 วันถึงนึกขึ้นได (หัวเราะ) นึกไดวามันวาเรานีห่ วา แลวกัน 3 วันนี้แกตัวไมทัน
แลวละซิ จะไปแกตวั จะไปวาเขาบาง เห็นหนาเขาเขาก็ยิ้มซะแลว ก็เลยไมไดวาเขาเลย เสร็จ
ขาดทุน
นี่โดยมากเขาก็ดูอารมณแบบนี้นะ เวลาเราไปนั่งคิดวาวันนี้สมาธิดี พรุงนี้สมาธิไมดี เราก็
นึกวามันเปนฌานโลกีย ไมใชตัวตัดอารมณ ตัวตัดอารมณไมใชตวั จิตมันคือ ตัวปญญา ใชไหม ถา
จิตเปนสมาธิดี ปญญามันเกิด มันก็รูเหตุรผู ลแลวเขาดามาแลว ทีแรกเขาก็ยังโกรธเปนธรรมดา เขา
ยังไมถึงขนาดลงมือทําใหใครโกรธ ไอโกรธมันก็จะลดไปทีละหนอย ละหนอย จนกระทั่งถึงขั้นเขา
ดาวันนี้มะรืนนี้ถึงโกรธ เสร็จ ไอหนูแกตวั ไมทันซะแลวนะ หนักเขาพอ 2-3 เดือน นึกขึ้นไดวา เอ
มันดากูนี่หวา (หัวเราะ) ชักแยเลย สงขาวไมทันเลย ถาอยางนั้นเขาก็ดอู ารมณตามนี้ วีสังเกตอารมณ
เขาใหสังเกตสมาธิหนักแนนหรือไม นั่งไดนานหรือไมนาน วันนี้ทําสมาธิไดชั่วโมง พรุงนี้ไดครึง่
ชั่วโมง วันมะรืนนี้ได 2 นาทีเปไปแลว เขาไมดูตัวนี้ เขาดูเวลาอารมณสัมผัสไอสิ่งที่เราเคยชอบ
ใฝฝนมันมากพอเราไปพบเขามันก็ยังชอบอยู แตมันเบาลง ไอนี่ถือวากิเลสถูกตัดไปแลวบางสวน
อารมณที่เราไมพอใจ สัมผัสเขา มันโกรธผลุนผลัน หนักเขา หนักเขา เขาวามามันก็โกรธเหมือนกัน
แตมันเบากวา นี่ก็แสดงวามันถูกตัดไป มันก็ลดเหมือนกัน
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อาว หมอ มานานแลวเหรอ
นานแลวครับ
ไปอยูยามทีไ่ หนละ ไปเที่ยวปกษไดไหม
เมื่อไหรครับ
เออ วันที่ 10 ใชไหม 10 พฤษภา ไปไหม
ผมตองไปดูรายการกอน
เออ ไปดูวาปวยไดปว ย (หัวเราะ) ปวยไดกป็ วย รีบแจงเขาเลยวาวันนัน้ ขาปวย ปวย
7 วัน นะบอกเขา บอกลวงหนา ถาม ทําไมบอกฉันฝกกรรมฐานมาแลว ฉันได
ญาณวิเศษ (หัวเราะ) ถาถามเปนโรคอะไร บอก เปนโรคจิตนอยๆ ไมคดิ ไมโกหก
โรคนี่ ใชไหม เห็นเขาสงขาวมาวา ทีน่ นั่ นักปฏิบัติเขาเขมแข็งมาก ขนาดฝนตก
หนักๆ แกก็ปน จักรยานมา มือหนึ่งถือแฮนด มือหนึ่งถือรมรูสึกวาเขาจะมากขึน้ ทุก
ที ก็พอดี คุณสําราญ แกตาย คุณสําราญ แกตายนี่ทําใหคนพวกนั้นเขมแข็งขึ้นเยอะ
ไมใชวา คุณสําราญ อยูถวงเขาหรอกนะแกมาจากพุทธภูมิเต็ม ทําความเขาใจเขา
ใหดหี นอย แกก็ลาพุทธภูมิเวลานี่คนพวกนี้ก็เขมแข็งมาก ในเมื่อแกตาย แกตายก
ไมเหมือนกับชาวบานเขา เวลาแกปวยแกไมตาย แตหายปวยดีแลวแกก็ไปตีกอลฟ
ไปตีกอลฟกับเขา พอเลิกตีกอลฟแกก็มานัง่ คุย กินขาว เขาก็คุยกันสนุกสนาน เวลา
พอจะกลับบานแกก็มานั่งคุย กินขาว เขาก็คุยกันสนุกสนาน เวลาพอจะกลับบาน
แกก็ลุกขึน้ แกบอกรูสึกวิงเวียนศีรษะแกก็เลยตายเลย เวลาปายไมตาย ตายเลิกปวย
ก็แสดงวา คุณสําราญ ก็เลยกลายเปน ทานสําราญ ใชไหม แกมีความมัน่ คงจริงๆ
ไปตอนแรกไปพูด กรรมฐานสี่สิบ ยอ ในเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ไปพูด
กันยอๆ ตามหลักเกณฑเฉยๆ รุงขึ้นแกอธิบายใหพรรคพวกฟง นีแ่ หละ ที่หาฟง
ไมได กรรมฐาน 40 ยอไมถงึ ครึ่งชั่วโมงเคยไดยินที่ไหน แลวแกก็อธิบายใหพรรค
พวกฟง วันนีก้ ําลังใจเขมแข็ง ทางสายใตเขาชอบคิดปญหา แกไปที่ไหน แกบอก
ไอสมาธิมันทําไดทุกอยาง ทําใหหนังเหนียวก็ได แกก็เอามีดโกนมา แกลูบเบาๆ ที่
แขนแลวกรีด แกเกงจริงๆ ถาเปนอดีตหรือสมัยกอนนะตายไปแลว แกตายไปแลว
ก็หมายความวา แกดีกวาเรา ไมตองหิวขาวไมตองปวดทองขี้ ไมตองปวดทองเยี่ยว
ไมตองเมื่อย ใชไหม ดีใชไหมนี่แกอยารีบไปตายนะพวกนี้ทั้งหมดนะ แกหามตาย
กอนฉันนะ (หัวเราะ) ถาใครตายกอนฉัน ฉันจะสั่ง พระยายม ใหจับไปโลกันต
(หัวเราะ) มันแกลงเรา
สาธุครับ
สาธุเหรอ ดีๆ ถาตายกอนฉัน ฉันอดขาวรูไหม ไมไดถาใครตายกอนจะถูกหาวา
เปนคนอกตัญู (หัวเราะ)

ลูกศิษย

หลวงพอครับ ขอนมัสการถาม ไอการปฏิบัตินี่ เมื่อกอนี้ เวลาโยมจะนั่งทําสมาธินี่
พอหลับตาปบนี่ มันจะเวียนศรีซะแลวมันจะอาเจียนทีนโี้ ยมหาสาเหตุอยูตั้งนาน ก็
เลยตองใชกุศโลบายแบบนีว้ า ทีนี้เราทําถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเจา
ดีกวา โยมใชวธิ ีนี้ก็เลยไดผล ตั้งแตนั้นมาโยมก็เลยหายดี
หลวงพอ
เออ เออ ดีจริงๆ คุณจําไวนะ เอาวิธีนี้มันเปนเรื่องที่ควรจริงๆ
ลูกศิษย
โยมอยากจะทราบวา อันนี้เปนเพราะกรรมยังมีอยู
หลวงพอ
เออ ตอนกอนนี้อาจจะกํานะโยม แตตอนนีแ้ บแลว (หัวเราะ) อยางนี้มันก็เปนกรรม
ที่เปนอกุศลอยางหนึ่ง มันแกลงเรา ทีนี้ถาหากเรารูเทาทันแบบนัน้ ก็หายไป ก็รวม
ความวา เออ เจาพวกมารตางๆ ขันธมารก็ดี กิเลสมารก็ดี มันกลัวคนบา
ลูกศิษย
โยมก็วาอยางนั้นเหมือนกัน เพราะโยมมีเชื้อบาอยู
หลวงพอ
(หัวเราะ) แหม ถางั้นคบกันไดนาน (หัวเราะ) อาตมานี้ใชวิธีบาสูกับมันดื้อๆ ถามัน
จะไมถอยจริงๆ มันเอาไมคอยไหว ก็ถอยหลังมานิดหนึง่ หยุดสักประเดี๋ยวสัก 2-3
นาที เริ่มใหม ทีนี้ถาหากวามามันเมายังไงก็ตาม กูสูยันตาย ถาไมไดตาม
จุดประสงคกใ็ หมันตายไปเลยมันไมมาใหเห็นนี่ ไอคนบา เราก็หลีกไปเลย
โดยมากอาตมาชนะมันเพราะเรื่องนี้ อยางที่บอกวา คนเจริญกรรมฐาน ถาบวมๆ
หนอยละก็ดี (หัวเราะ) แตถาถึงขั้นปริละไมเอานะ (หัวเราะ) คุณหมอ มันตองบวม
เปง เดี่ยวเดียวแหละ (หัวเราะ)
อยางทาน พระโคธิกะ ไง ทานบวมจนปริ ไมนานปุบปบทานไปนิพพานเลยที่ทานบวม
ทานปลอยใหบวมตัวใหญเลย นั่นแบบบวมขนานแทและตั้งเดิม ไมไหวละ (หัวเราะ) ตอนทานอยู
ฉันก็ถามวาทานจะทรงอารมณอยางไหนจึงไดไปนิพพานเร็ว แนนอน ทานเลยบอกวาใหทรง
อารมณอยาง พระโคธิกะ บอก ไมไดไมได มันเสี่ยงมากเกินไป เราบอกใหทรงอารมณไวไมใชเชือด
คอ บอกใหทรงอารมณตามนั้น ไมไดเชือดคอตามนั้น บอก ออ งั้นเหรอครับ บอกใหใชอารมณตาม
พระโคธิกะ บอกไมได ไมไดมันเสี่ยงมากเกินไป (หัวเราะ) บอกใหใชอารมณไมไดบอกใหเชือดคอ
(หัวเราะ) พระโคธิกะ อารมณทานไมมีอะไร ทานตัดตรงตัว สักายทิฏฐิ เห็นวารางกายเปนศัตรู ตรง
นี้ ถาเห็นรางกายมันเปนศัตรู ก็คบกันไมไดแลว ใชไหม ไอการรูมรรคผล มันมีอยูตัวเดียวคือ ตัว
เห็นรางกายเปนศัตรูเทานั้นเอง จุดเดียวสังโยชน 10 เขาใหตัดตัวเดียว สักกายทิฏฐิ ที่จิตมีความเขาใจ
จริงๆ วารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเราเทานีเ้ องที่วามันไมใช
เรา ไมใชของเรา เพราะวาเราหามมันไมได กินแลวกินอีกบอก ขากินเวลาเดียวนะ เอ็งอยาหิวตอไป
นะ เดีย๋ วมันก็หิว เขาใจไหม
แลวรางกายเรา ปรนเปรอทุกอยาง จงอยาปวยนะ มันก็ปวย เราไมอยากจะแก เสียเงินเสีย
ทองหามความแก หามดก็ได หาหมอก็ได แตหามดนี่มันแกไวมดมันกัด ถาหาหมอมันก็แกชาหนอย
ถาหมดแพงๆ ก็กาเร็วเหมือนกัน ใชไหม ทําอยางไร มันก็หายแกไมได ไอผลที่สุดมันก็ตองตาย ไอ

สิ่งที่มันจะแกก็ดี ที่ปวยก็ดี ที่ตายก็ดี เราไมตองการ แตมันก็จะตองเปนไปตามนั้น แสดงวามันกับ
เราก็คนละสวน คําวาเราในภาษาหนังสือเขาเรียกวาจิต แตเรียกตามภาษานักปฏิบัติเขาเรียก อทิสส
มานกาย คือ กายกายหนึ่งทีเ่ ราไมสามารถจะเห็นไดดว ยตาเนื้ออยางในขณะที่เรานอนผันไปโนนไป
นี่ ตัวมันไมไดไปใชไหม ไอนั่นแหละตัวเราจริงๆ แลวอยางที่ฝก มโนมยิทธิ นี่ เราสามารถไป
สวรรค ไปพรหม ไปนิพพาน ไปแดน สวรรค แดนเปรต แตตัวนี่มนั ไมไดไป เวลาตายไปแลว ถาไป
ตกนรกไปขึน้ สวรรค ตัวนี่มนั ไมไดไป ไปก็ไปถูกลงโทษลงทัณฑ มีการเจ็บการปวย การปวด
นั่นแหละคือ เราแม ไอรางกายนี่มันเปนเปลือกที่เราอาศัยชั่วคราว ถาเราแยกตัวนี้ซะได ก็
เปนอรหันตได แลวอยางทาน พระโคธิกะ ทานบอกวา ไอรางกายมันไมดี มันเปนศัตรูใหญ ถาเราไม
ปวยอยูแบบนี้ เราก็เปนอรหันตไปนานแลว แลวก็บวชอยูกับพระพุทธเจาดวย เพือ่ นๆ ก็เปนพระ
อริยะกันไปหมด ทานก็นอนแหงแกลุกไมขึ้นใชไหม เวลาไหนที่รางกายมันดีสักหนอย อาการไข
มันทรุดตัวลง แตวามันคลายไป ฌานก็ดขี ึ้นมา ไอฌานสมาบัตินี่มันขึ้นกับรางกายถาไขมันกําเริบ
มากขึ้นมา ฌานก็เสื่อมลงทีละนิดทีละหนอย ที่วารางกายมันตั้งใจวาถาไขมันคลายตัว กําลังมันดีละ
ก็เชือดคอแน พอไขมันคลายตัวไป กําลังมันดีขึ้นมาบางก็ตองรวบรวมกําลังใจ ไอรางกายที่มันเลว
อยางนี้ เราไมตองการมันอีกก็เชือดคอตายเลย ถาเราตัดรางกายแบบนี้ก็เปนอรหันตทุกคน เราไม
หวงรางกายเทานั้นเอง เรื่องไมยาก ไอเรื่องนี้มันไมยาก มันยากตรงที่เราตัดมันไมออกใชไหม ถูก
ไหม ถูกหรือไมถูก ถูกเหรอ เออ
ลูกศิษย
หลวงพอคะ เวลานั่งอยู แลวก็มีเสียงมากระทบนี่ทําใหกลับ รูสึกชาไปวูบหนึ่ง
หลวงพอ
อะไร อะไรมันกระทบ
ลูกศิษย
มีเสียงมากระทบนะคะ
หลวงพอ
เสียงกระทบ ชาวูบไป ตกใจไหม
ลูกศิษย
ก็ไมเชิงตกใจคะ
หลวงพอ
ทําไม ชาวุบไป เสียมากระทบ ชาวูบไป เอ เหมือนสงสัยจะเคยเจอเหมือนกัน ไอ
นั่นก็คือวาเปนเรื่องธรรมดานะ ฉันก็เคยเจอเหมือนกันนะ มันซูมันซาก็ชางมันปะ
ไร
ลูกศิษย
ไมเปนไร
หลวงพอ
ไมเปนไร โอย ไมเปนไรยังนั่งคุยอยูไ ด (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้ยังนั่งคุยอยูก บั ฉันเลย ไม
เปนไร
ลูกศิษย
นั่งตอหนาหลวงพอก็คงไมเปนไร แตกลัววาเวลาไปนั่งที่บาน
หลวงพอ
ออ ไมเปนไร ไปนั่งที่บานไมมีใครยุงดี ทีว่ ามีเสียงมากระทบนี่เฉพาะตอนที่นั่งที่นี่
เหรอ
ลูกศิษย
ที่บานก็เปนคะ

หลวงพอ

ทีบานก็เปน ไมเปนไร เวลาเจริญกรรมฐานนี่ตองคิดไวเสมอวาความจริงมันเปน
อยางนี้นะ แลวก็ผี เทวดาเขามานี่ เขาถึงตัวเราไมไดวดั จากตัวเราไปได 1 วา รอบๆ
นี่ อยางเกงก็มายืนไดแคนนั้ แตวาถาจิตอยูใ นเกณฑของสมาธิหรือนอยก็ตาม คําวา
ผีจริงๆ นี่เขามาไมไดเลย ทีจ่ ะเขาใกลเราไดมีแตเทวดาเทานั้น จําไวเลย ถาเห็นภาพ
อะไรก็ตามทีป่ รากฏเปนคนเปนอะไรนีพ่ วกนี้เทวดาทั้งหมด เพราะผีอะไรก็ตามที่
ปรากฏเปนคนเปนอะไรนี่ พวกนีเ้ ทวดาทั้งหมด เพราะผีตางๆ ไมมีสิทธิ์เขามา แต
วาถาเจริญกรรมฐาน จิตก็เริ่มเขาถึงปติอันนี้ ทานทาวมหาราช ทานสงเทวดามาคุม
ทุกคน
ถาจิตไมเขาถึงปติ ไอปตินี่ตวั ไหนเราไมตอ งไปนั่งภาวนาวา ปติมี 5 อยางคือ จิตใจนี่เรามี
ความแนวแนหรือตองการเจริญกรรมฐาน ไอการทําสมาธิ จิตจะแบบไหนก็ตาม เราตองการมีความ
รักความชอบใจ ตัวนีแ้ หละคือ ปติ ตั้งแตนนั้ ระยะนี้เปนตนไป ทาวมหาราช ทาจะสงเทวดามาคุมกัน
ผีอื่นเขา แบบนี้ไมมีอะไรไมตองกลัว ถาหากวาพวกผีหรือพวกอมนุษย ถาจะมาทํารายเรา มันเขาไม
ไดเลยแตวาถาบังเอิญเขาเห็น แลวบังเอิญเรานั่งไป แลวบังเอิญไปเห็นวามีคนสักคนหนึ่งลากคน
แลวก็งดคอคนแลวก็ดึงไลตไี ป อยางนี้อยาหามนะ นัน่ นะมาแลว เขาไลฉันโดนมาแลว ตอนนั้นไป
นอนอยู ไปนอนที่ วัดโพธิ์ สมัยนั้นอยูก ลางปา กุฏิเขามีกระตอบเล็กๆ อยู 2-3 หลัง เราก็ไปนอนใน
ศาลาหลังนอยที่โคนตนโพธิ์ตอนประมาณสัก 5 ทุม นอน นอนแลวลืมตาขึ้นมาเห็นคน เห็นผูชาย
คนหนึ่งดึงคอผูหญิง แลวงัดคอผูหญิงดึงไป ก็บอกไอผูชายชางมันเถอะ ไอผูหญิงมันมาหาของกิน
ขอสวนบุญก็ชา งมัน ไอเราก็คิดวามันมาขอสวนบุญ เขาก็ปลอย นอนหลับไปถึงตีสองรูสึกตัวตื่น
มันเจ็บนี่ ไอ 2 ขางนี่เจ็บทนไมไหวเลย
ปรากฏวาไอผูหญิงคนนั้นมันเอานิ้ว 2 นิว้ มาจี้เขาตรงนี้ เจ็บทะลุหลังเลยก็บิดตัวไปบิดตัว
มากระดิกไมไหว ก็เห็นคน 4 คนนั่งมองเฉยเลย (หัวเราะ) บอกพี่ชายไลอีคนนี้มันไป ไลมันไปเลย
เขาก็กระชากเอาไมไลตีมันไป ถามวาทําไมปลอยใหเขามา บอก อาว ก็หัวค่ําเขาไลไปแลว ทานยัง
บอกใหปลอยไปอีก(หัวเราะ) นั่นแน แกรักษาคําสั่งเปง พอบอกใหปลอยมันก็ปลอย บอกไมเปนไร
มันทําอะไรฉันไมได บอก อาว ทานบอกใหปลอยนี่ เอาละซินะ ทีหลับตองสั่งมันใหม บอกทีนไี้ ม
ตองสั่ง บอก ใครมาตีเปดมันไปเลย (หัวเราะ)
เออ เปนอันวา ถาหากวามันจะเปนศัตรูกจ็ ัดการทันที นี่รูได พอเขามาใกลนี่คนทีไ่ มเปน
ศัตรูก็มีเหมือนกัน มี ถามายืนไดแควากวาๆ เราสงสัยวาเวลาแกเขาก็รูวาหนาตาแกซีดเซียว เราก็
อุทิศสวนกุศล แกรูปรางหนาตาแจมใสแกก็ไป แลวนีเ่ ราก็ถามวา ทําไมปลอยเขามา บอก อาวก็มัน
จะมาดีนี่ ทานสั่งวาอยางนัน้ นะ(หัวเราะ) มันมาดีนี่มนั มาขอสวนบุญ เราก็ใหมันไป ก็ใหมา ถามัน
จะมาทํารายทานทานไมเห็นหรอก แกก็ยนิ ดีจะจัดการทันที บอก โอโฮ การจะจับมันมัดนี่นากลัว
นายนัน่ ก็ใจรายมาก จะจับมัดกับตนไม จับมัดแลวตี ฉันถามนี่อะไร แกบอกไอนี่ตวั รายกาจเลยนะ
เขาใกลไมไดเลย ทําตัวเปนมิจฉาทิฏฐิ มีเหมือนกัน

ถามไอตัวมิจฉาทิฏฐิมันจะทําอยางไรบาง
ถาปลอยใหเขาใกลทานดีไมดีมนั ทําเปน
พระพุทธเจา นี่แน ดีไมดจี ะเสียทาไอผีตัวนี้ ใชไหม อยาง พระอุปคุต ก็ไหว พระยามาราธิราช พระ
อุปคุต ทานไมเคยเห็นพระพุทธเจาสมัยที่เปนมนุษย เมื่อทรมาน พระยามาร แลวทานขอให พระยา
มาร ทําภาพพระพุทธเจาในสมัยเปนมนุษยใหดูไดไหม พระยามาร บอกได แตตองสัญญากอนนะ
ถาเห็นแลวหามไหว พอ พระยามาร ทานเขาไปหลังเขา ทานก็ใหสัญญาณเรียกพระอรหันตทั้งหมด
เลยมาประชุมกัน และ พระยามาราธิราช ทานก็กลายเปน พระพุทธเจา มี พระโมคคัลลน พระสารี
บุตร 2 ขาง ทานลงมาพรอมดวย ฉัพพรรณรังสี พระทั้งหมดเห็น ตางคนตางลุก ขึ้นกราบกันเปน
แถวเลย พระยามาร ทานถอดตัวตามเดิม แลวทานก็บอกวาสัญญาแลวใชไหม วาจะไมไหวทาน
ทานบอกฉันไมไดไหวแก ฉันไหวพระพุทธเจาหรอก (หัวเราะ) พระยามาร ทานก็กลัวบาป อีตอน
นั้นทานก็หมดเขี้ยวแลว เขี้ยวหมดไปแลว ก็เปนอันวาทานไหว พระพุทธเจา ก็ไมมีโทษสําหรับ
พระยามาราธิราช
การเจริญพระกรรมฐาน เขาไมไดหามวาจะตองนั่งกลางแจง นั่งในมุงก็ไดเอาแคพอเหมาะ
พอเหมาะ ที่จะแกลงหลับ แกลงตายนี่ชักจะยุงแลว เดีย๋ ว พระยายม ทานก็แกลงเอาลงนรกซะนี่
(หัวเราะ) เอามันจริงๆ ดีกวาอยาไปแกลงมันเลย (หัวเราะ) เอามันจริงๆ ดีกวาอยาไปแกลงมันเลย
(หัวเราะ) ถาหากวาขืนปลอยใหยุงกัดก็ไมมีผล เพราะยุงกัดมันเจ็บเจ็บแลวจะเอาสมาธิจิตที่ไหนมา
แตวามีอยางเดียวคือไดรับเชือ้ โรคจากยุง รับความเจ็บจากยุง จิตมันก็อยูที่เจ็บ จิตที่มนั เปนกุศลมันก็
ไมมี ก็สวนเสียมันสูญเปลา เราเห็นยุงมันมา เราก็ใชเวลากลางวันๆ ใชไมไดมาก ใชนิดใชหนอยก็
ไดการเจริญกรรมฐานก็ไมจาํ เปนตองไปนัง่ ขัดสมาธิเสมอไป ถาเปนขัน้ สุกขวิปสสโก ก็คิดไปตาม
เรื่องตามราว คิดหาทางตัดกิเลส
โลภะมันชัว่ แบบไหน การโลภนี่มันก็หมายถึงแยงทรัพยเขา ขโมยทรัพยเขาโกงหา หากิน
ดวยทางสุจริต เขาเรียกสัมมาอาชีวะ เขาไมเรียกวา โลภ อยาไปนึกวาหากินทุกอยางมันโลภไปหมด
นะ ไมใชนะ ตองถือวาการหากินอยางคนทํางานเขาไดเงินเดือน เราทําความดีมากก็ขึ้นเงินเดือนให
อันนี้ก็เปนเรื่องเขาให อันนีก้ ็เปนเรื่องเขาให ไมไดโลภ มันเปนผลจากความดี โลภจริงๆ มันจะตอง
ไปขโมยเขาแยงขวา โกงเขา ไอจิตมันคิดอยางนี้มันจิตโลภ แลวก็หาทางวาไอความโลภประเภทนี้
มันชั่ว ชั่วเพราะเรากอศัตรู สรางความทุกขใหกับตัวเอง เราไมทํา แลวมาความโกรธ โกรธมันการ
สรางศัตรู
ลูกศิษย
หลวงพอคะ การใสบาตรนี่ อานิสงสของการใสบาตร
หลวงพอ
ก็ อานิสงสเทาสังฆทานธรรมดา มันเทากัน ไมไดตางกัน อานิสงสเหมือนกันหมด
แตวาใช คาถาวิระทะโย นี่มันมีผลปจจุบัน คือชาตินี้มผี ลคือ เงินไมขาดตัว ทํา
เรื่อยๆ ไปนะ คือวา ไอคําวาไมจนนี่เราตองทําใหภาวนาเปนฌาน ถาใสบาตรทุก
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วัน สวดมนตอยูเสมอเงินไมขาด ถาจะหมดก็มีมาตออยูจนได ถาแบงเวลาทําเปน
สมาธิจะขลังมาก ก็รวยมากหนอย
แลวอยางเงินในบาตรนี่ หลวงพอไปใชในดานไหนคะ จะไดโมทนาสวนบุญไดถูก
เงินในบาตรนีต่ องใช 3-4 อยางใช 3 อยางหนู เอาไปเปน สังฆทาน แลวก็ไปสราง
วิหารทาน แลวก็ไปชวยในดาน ธรรมทาน
แลวก็เวลานั่งวิปสสนาทุกวัน นั่งไดครึ่งชัว่ โมง คือ จิตสงบแค 5 นาทีนี่คะมีผล
อยางไรคะ
ไอหัดนี่ ปดเตียนหรือปดไมเตียนละ อานิสงสวิปสสนานี่สูง สูงมากเลยหนู เรานั่ง
ครึ่งชั่วโมง อาจจะมีสมาธิจริงๆ สัก 2 นาที สมมติเอานะอยางนี้พระพุทธเจาทาน
บอกวาดีกวาพระที่บวชเยามาในพุทธศาสนารักษาศีลครบถวน 100 ป แตไมเคย
เจริญสมาธิ อานิสงสสูงมาก ก็เปรียบเทียบใหฟงกับพระที่บวชเขามานี่ ไมเคยทํา
สมาธิเลย แตรักษาศีลบริสุทธิ์ครบ 100 ป กับเราเจริญสมาธิวันหนึ่งแค 2-3 นาที
อานิสงสสูงกวา สพพา ตา อาปตตโย อาโรเจมิ เอาก็ใชนะ คิดวาพระ
เขาไหวพระ
ออ คนไหวพระก็ถือวาเรียกพระเหมือนกัน เออ ดี แกมีอะไรอีกหรือเปลา
ภรรยาผม
ภรรยาเหรอ
มีโอกาสไดมาหา
ถึงจะเรียกภรรยาทุกวัน เขาวาไงมั่ง
ทุกวัน ตามทีห่ ลวงพอเคยบอก
(หัวเราะ) เออ ใชได
บอก ผมจะไปนิพพานไมไดก็เพราะคนที่อยูที่บาน
วาจะไปไดหรือไมได อยูทตี่ ัวนี่ เราดื้อ ตัวนี่ก็ถวง ถาเราไมดื้อตัวนี้กไ็ มถวง
สนับสนุน ถูกไหม เออ อยาไปโทษเขาฝายเดียว มันอยูท ี่เราไอเราไมดื้อไมได งาน
หลวงไมเคยขาด งานราษฎรไมเสีย ไมมีใครเขาขัดของใชไหม
คือวาตัดโทสะตัวเองไดนะคะ แตวาตัดไมไดเมื่อมีใครมาทํากับลูกเรา
เฮอ ก็คอยๆ ไปเถอะ เราตัดกับตัวเองได ไมชาเขาทํากับลูกก็เบาลงมันไดทีละสวน
ไป
พอตัดแลว ถามีใครมาทํากับลูกเรา เราก็มีโทสะ
ก็ใชสิ ก็นั่งแหละ ไมชา ก็ใหมันตัดเปนสวนๆ กอน ไมชาก็ลดลงหนูเริ่มดีแลวนะ
ไอนั่นนะเกงหนู ถาเขาทํากับเรา เราไมโกรธ ทํากับลูกเรายังโกรธอยู แสดงวาเรา
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ระงับการโกรธไดเยอะแลว แลวตอๆ ไปมันจะคอยๆ ลดลงไป ชาติป ทุกขา ชราป
ทุกขา มรณัมป ทุกขัง
ชาติป ทุกขา ไอชา-ติ ชาตินี่แปลวาเกิด เกิดแลวมันเปนทุกขที่ขา เกิดมา
ใหมๆ มันเดินไมไหว เอาขาปนๆ ใหญ อยากจะวิ่งก็วิ่งไมได ชราป ทุกขา แกแลว
ขาเดินไมไหว (หัวเราะ) เออ
มรณํมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข อือ ทุกขไหม ทุกขมันคืออะไร
มันเนอะ เราวาไมทุกขซะอยาง แตวารางกายอยางไรๆ มันก็มีทุกขนะ อรหันตทาน
มีรางกายเปนทุกข พระพุทธเจาทานก็มีรางกายเปนทุกข แตใจของทานไมทุกข คือ
มันแยกออกจากกายกับใจมันแยกกันเลย แตวารางกายเปนอยางไรทานทราบอยู
แลว เกิดมาแลวมันจะเปนอยางไรบางใชไหม ถาวาระทานมาถึง ทานถือวาเปน
เรื่องธรรมดาของขันธ 5 คือรางกายเทานั้นเอง คือวารางกายเจ็บไมใชวาทานไมเจ็บ
ทานเจ็บ ตายไปแลวไปไหนทานรู แตทานถือวาธรรมดาของมัน เปนเรื่องของมัน
เราหลีกเลี่ยงไมได กายก็เปนสุขถารับทราบรับรองดวยใจ ใจมันก็เปนสุข
เหมือนกับเรานั่งอยูในรมสบายๆ ก็เครื่องปรับอากาศ มันจําเปนตองเดินทาง แดด
มันรองนี่จะเย็นแลวหาความเย็นที่ไหน จะคิดวารอนมันก็รอน มันหลบไมไดเดี๋ยว
ก็ไปถึงเย็นขางหนา แตใจมันสบายขางหนาโนน ยังมีความหวังใชไหม ก็
เหมือนกับพระที่เปนพระอรหันต ทานไดอรหันตแลวรางกายมันปวยไขไมสบาย
ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของมัน ทานก็มีความรูสึกทุกขเวทนา ทานคิดวาเดีย๋ วเดียว
ไอนี่ก็พัง พังแลวฉันไปที่โนนอาการแบบนี้ไมมี คือใจเปนสุข สุขตัวนี้
หลวงพอคะ จะ พะ กะ สะ นี่มันอยูใ นดานการเรียนจริงหรือเปลาคะมีผลในดาน
การเรียนจริงหรือเปลาคะ
จะ พะ กะ สะ ไมมีหรอกอีหนู มันจะๆ นีแ่ หละ มันจะดูหนังสือจะดูหนังสือ มันก็
จะอยูน ี่ ครูสอนมันก็จะจําแตยังไมจํา มันคงไมตองไมตอ งทองไว อันนี้ที่บานเขา
หาม ที่บานตามพระวินัยเขาหาม พระก็หาม พระวินยั ทีห่ ามเด็ดขาด เดี๋ยว ไอจะพะ
มันก็จะจับ เมือ่ ไหรจะไดกนิ อยาไปวิจารณมันเลย ไอจะ พะ กะ สะ นี่แกวาไป แก
ขึ้นเกียจอานหนังสือ แกไมรูเรื่อง เคยไดยินไหม วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ บุคคลจะ
ลวงทุกขไดเพราะความเพียร วายเมเถวะ ปุริโส เกิดมาตองพยายามทุกอยาง อยาง
นี้มันแนนอนกวา ถามัวไป จะ จะ จะ จะ เวลาสอนก็จะได มันไมไดมันยังจะอยู ตัว
นี้นี่มีประโยชน ตัว อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ฉันทะ ความพอใจในวิชาความรูที่เรากําลังศึกษาอยู พอใจแนนอนไม
เบื่อหนาย ฉันทะ

วิริยะ การศึกษาทุกอยางมันตองยาก มันตองได ตองมีความเพียร ก็เปน
วิริยะ
จิตตะ จิตใจจอจอ ครูสอนเปนยังไง ดูหนังสือเปนยังไงบาง ตั้งใจจําไว
วิมังสา เวลาเราจะใชความรูนี่ เราใชเวลาเหมาะสมกับเวลานี้
ไหม(ใครครวญ ไตรตรอง)
อิทธิบาท 4 นี่ ถามีแลวก็ใชไดทั้งทางโลกและทางธรรม ไอจะ จะ นี่โยนทิ้งไปเถอะ ไอขี้
หมา ตองทําจริง คือ อิทธิบาท 4 ของพระพุทธเจานะ จะ พะ กะ สะ ไอหัวใจอะไรก็ไมรู ตองวายาว
เหยียด มันไมมีประโยชนหรอก เอางี้ซิ อะไรหวา สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสธยิ นี่อนั นี้
เขาเรียกคาถากันลืม แตความจริงไมใชกนั ลืม เมื่อใชเขาจริงๆ แลวไมรูมันก็รูหมด ก็ทีแรกนอนผัน
ไป ทานบอกเปนคาถากันลืม วิชาความรูท ี่ดูมากอนแลว ถาลืมแลวเวลาจะใชนึกถึงคาถาบทนี้ นึก
ไมไดกน็ ึกออกทันที แตวาเวลาไปสอบบาลี ตอนนั้นนะลูกระเบิดมันลงวัด ครูสอนไดภาคเดียว ไอ
ภารแรก ก็เหลือ อีก 2 ภาค ไอภาค 5 นี่มนั ยากมาก แลวเวลาสอบจริงๆ มันดันเสือกออกอีก ออกไอ
ภาค 3 คนออกออกไมเสร็จ แหม เราเรียนไดภาคเดียวดันเสือกออกภาค 3 พอออกมาแลวปบไมรู
เรื่องเลย อันนัน้ ไมรูเรื่องเลย ทําไงละ ก็เลยนึกขึ้นมาไดวา เออ นอนฝนไปวาพระพุทธรูปทานมา
บอกคาถา นี่ทานบอกกันลืม
แตอีนี่เราไมไดลืม แควาเราไมเคยดูเลย ก็ลองดู ทานบอกวาถาตอบไมไดใหคว่ําปญหาลง
นึกถึงพระพุทธเจา แลววาคาถานี้ 3 จบ แลวเอาขึ้นมาดู เอะ วา 3 จบ แปลไปไดครึ่งหนึ่ง ยังทําไดไม
หมดใหคว่ํากระดาษนี้อีกทีหนึ่ง แลววาอีก 7 จบ ไดอีก 7 จบ แลวตะลุยเลย พออีกที วาอีก 7 จบแลว
มาดู เหมือนหนังสือพิมพเลย สบายโข เขาใหเวลา 3 ชั่วโมง เราใชเวลาแค 15 นาทีเสร็จ เออ สมเด็จ
พุทธโฆษาจารย วัดอรุณฯ ดอนนั้นทานเปน เจาคุณศากยมุนี เรียกเฉยๆ ศาก เขาเรียก เจาคุณศาก
เจาคุณศาก ทานเปนหัวหนาคุมหอง ไอบาลีนี่มันคุม 4 หองเลยนะ เหลียวหลังก็ไมได อะไรก็ไมได
ทานเอาตกเลย มันเหลียวหลังไปเหลียวหลังมา เดี๋ยวก็โดนเขก บอก ไมไดนะแก เราอุตสาหคิด เรา
คิดวาเราทําไมไดบอก คุณทําไมรีบสงนัก กลับไปกอน ไปจัดการใหเสร็จซะกอน เวลาเหลือกตั้ง
เยอะแยะ เราก็บอกไมครับ เทานี้ ถาใจเราทําไมไดละ ก็ใจเราเสียใชไหมแลวทานก็ไมมีสิทธิ์มาดู
ทานดูก็ไมไดนะ กรรมการจะไปดูของเขาไมได ผลที่สุดเราตองไปสง ทานถามทําเวลาเทาไหร บอก
15 นาทีครับ ทานถามอยูวดั ไหนถามเชื่อเสียงเสร็จ
ทีนี้เวลาเขาประกาศผลสอบ ฉันไมไปละ ฉันขี้เกียจไปใจหายใจคว่ํา เสียเวลาเดินไดก็รู ได
หรือตกอยูว ัดมันก็รูเอง เอ ตอนทานฟงผลสอบ วันนั้นทานอุตสาหไปฟงเองนะ ทานคนละวัดกับเรา
พอทานรูขาววาได ไดคะแนนเอาซะดวยทานเขาไปในวัด ไปอยูในวง ถาม เฮย ไอมหา 15 นาที มัน
อยูทีไหนวะ (หัวเราะ) ใครเขาก็ไมรู ทานถามย้ํา ไอมหา 15 นาทีนี่มันอยูที่ไหน ใครเขาก็ไมรู ทาน
เลยโฆษณาอานชื่อ ไอชื่อนี้มันทํา 15 นาที เขาก็บอกใหปรากฏลูกศิษยหวิ นม หิว้ โอวัลติน ไวตา

มิลคจะไปเลี้ยง ถาม ทําไม หลวงพอเลี้ยงฉันทําไม บอก กูไมเคยเห็นเลยโวย ไอยากๆ แบบนี้มนั
ตอบ 15 นาที เลยมีฉายาเปน มหา 15 นาที (หัวเราะ)
ลูกศิษย
ทําขอสอบไมได มีอะไรทีจ่ ะบอกคําตอบไดบางคะ
หลวงพอ
ออ อันนี้ไมตอง เขาถือตัดสินใจเลย
ลูกศิษย
ก็ไมถูกซิคะ
หลวงพอ
อาว ทําไม ก็ทา นไมไดแปลเลย ทานยังตอบถูก บาลีนี่มันไมเหมือนภาษาไทย บาลี
นี่เก็บคะแนนหนัก กิตกนาม 1 ตัว หรือ กิตกกริยา 1 ตัว เขาเก็บมาใส เก็บเอา
คะแนน ถาเสียถึง 8 คะแนนเขาไมตรวจอีกเลย ใชไหม อยางของเอ็งนี่ โอโฮ ขี้หมู
ขี้หมาอะไร เขี่ยไปเขี่ยมานี่เปอรเซ็นตมันใหกนั เยอะแยะ อยางนักธรรมนี่เขาให
วิชาละ 70 คะแนน 4 วิชา ถาวิชาใดวิชาหนึ่งเสีย 25 คะแนน เขาไมตรวจเลย วิชา
ตอไปนี่เขาไมตรวจเลย มันไมถึงกับตกเลยทีเดียวหรอก ถาหากเสีย 25 คะแนนใน
แตละวิชา อีก 3 วิชาตองคะแนนเต็ม ทีนวี้ ิชาไหมมันจะเต็ม เขาไมตรวจเลย เขาตัด
ไปเลย
เออ ญาติโยมมากันหลายคนแลวนะ เอ เราหายเหนื่อยหรือยังนี่โยม ฉัน
หายเหนื่อยหรือยัง (หัวเราะ) อีตอนนี้ชักจะยุง ไปแบนั่งกินขาว เฮย กูอมิ่ หรือยังวะ
นี่ (หัวเราะ) ใชไหมเออ
ลูกศิษย
เออ อยากจะใหหลวงพอเปาหัวใหสักหนอยหนึ่ง
หลวงพอ
ไม ๆ ๆ เปาแลว ถาขืนเปา เปาเปนลานๆ ฉันเปนลม ไอฉันก็จะตั้งไมอยูแลว เดีย๋ ว
ฉันพรมน้ํามนตใหดกี วา
ลูกศิษย
คือ หลวงพอคะ คือวาคนสวนมากนี่ มักจะถาม บอก ทําไมพระพุทธเจานี่ เวลา
ประสูติแลวก็เลยไดเปนพระพุทธเจาเลย มันจะเหลือเกินไปแลวครับ
หลวงพอ
ไมเหลือ ยังนอยนะ ทําโดยยอๆ นะนะ (หัวเราะ) เกรงใจชาวบานไมงั้นเดินทัว่ โลก
เลยนะ ถาเวลาฉันเปนพระพุทธเจา คอยดูนะ ฉันเดินรอบโลกเลย คอยดูเหอะ ฉัน
ไมไดเปนหรอก (หัวเราะ) ใครเขาจะไปนัง่ จองดูอยูนะ แตฉันก็ไมมีโอกาสไดเปน
นะ แตอยาลืมวาอัจฉริยยมนุษยใชไหม
พระพุทธเจานี่ ทานเกิดมาแลวก็พูดไดทันที ขณะที่คลอดออกมาจากทอง
แมนี่มี 3 ชาติ ชาติหลัง ชาติที่เปน พระเวสสันดร แลวก็มีอีกชาติหนึ่ง ฉันก็จําไมได
คําวาอัจฉริยมนุษย ถาไมงนั้ จะเปนพระพุทธเจาไดอยางไร ก็เหมือนกับเรา ถา
เหมือนมีความสามารถเทาเรา เราก็เปนพระพุทธเจาไดหมดโดยไมตอ งมีสาวกกัน
หรอก ใชไหมตอนนี้อัจฉริยะ ก็แปลวา อัศจรรย ก็ตองบําเพ็ญบารมีมาเต็ม 4
อสงไขยกับแสนกัป ทีนี้ไอทุกสิ่งทุกอยางมันก็ตองแตกตางกันเปนธรรมดา การ

บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ตองอาศัยการบรรลุดวยตนเอง ไมไดมีครูสอน
ใชไหม
ไอเรา วิชาความรูที่ครูเขาสอน เรารูหมด พระพุทธเจานี่รูไมหมดไมจริง
หรอก ถามอะไรก็มีตอบไดเรื่อย ของเราถามคําสองคํา หมดแลวเรารูหมดนี่
(หัวเราะ) เนอะ ถามอะไร ถามไปถามมาไมมีอะไรจะตอนก็แสดงวาหมด ใชไหม
อยางนี้เขาเรียกรูหมด พระพุทธเจารูไมหมด ใครจะถามอะไรก็ตอบไดทุกอยาง
แสดงวาทานไมหมด นี่ ถึงบอก แพเราตรงนี้ แพที่เรารูหมด ทานรูไมหมด
(หัวเราะ) ใชไหม
ไอคําวารูหมด รูไมหมดนี่ ฉันไปเสียทาโยมที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา
เราไปเทศนกนั ไอที่ วัดทาคุง นี่ เคยไปเทศนหลายหน ปหนึ่งอาจจะไป 2-3 ครั้ง
พระทานนิมนตไปเรื่อย แลวมีโยมคนหนึ่ง เวลาไปถึงพับ จะพักผอนชั่วคราว เลิก
จากพักผอนเขาก็นั่งคุยถามโนนถามนี่ รูสึกวาเปนคนฉลาดมาก คุณทองเทศน อยา
นึกวาเขาโงนะ ลองฟงดูจะรูเขาถึงไหนถึงไหนบางนะ พวกเราก็ตอบตามความรูที่
เรารูอยู มาเที่ยงหนึ่งพวกเราก็นั่งเฉยกินขาวอยู แกก็ถามโนนถามนี่ พวกเราก็ตอบ
แกไดตามวิสยั แกบอก แหม พระเดชพระคุณ 3 องคนี่รูไมหมด ผมรูหรอก
(หัวเราะ) เราชักสงสัย (หัวเราะ) เออ เกงจริงๆ รูไมหมดแกชมเกง แตรูไมหมด แก
วาแกรูหมด (หัวเราะ) เจาคุณธรรมภาณ แกก็เลยถามวา โยมไอเรื่องรูหมด รูไม
หมดนี่เปนอยางไร อาวทานมาทุกครั้ง ผมถามทีไรทานตอบไดทุกอยาง มันไม
หมดสักทีนี่ครับ ผมถามไปถามมาหมด มันไมรูจะตอบอยางไร (หัวเราะ) เออ จริง
ของแก แกเอาเรารูผิดไปตั้งนาน ไอคนตอบอะไรตอบไดแกก็แสดงวารูไมหมดนี่ รู
ผิดนะ แลวตอบถาไมไดนี่รหู มด แตคนนัน้ รูสึกวาแกเกง
แลวไปที่ จังหวัดสุพรรณฯ ก็ไปเจออีกคนหนึ่ง ไปอยูทปี่ าลึกหนอย เราก็วาฉลาดจริงๆ คน
ในปานี่อยาไปนึกวาไอดินแดนนี่มันสําคัญนะ มันสําคัญที่มันสมองใชไหม ไอหลักวิชาความรูเดิม
มันก็ไมมีความหมาย ความฉลาดมันไมไดขึ้นอยูกับความรูเดิมเสมอไป คนนี้ฉลาดจริงๆ แกก็ถาม
อะไรหลายๆ อยาง เราก็พอตอบได แกก็เลยเลาเรื่อง เลาเรื่องวาระหนึง่ สมัยเมื่อทานบวชเณร ทาน
ปฏิวัติฉันไมเรียกวากบฏหรอก ใชไหม ไอเรื่องนี้ถาใครแพก็เปนกฏ ถาใครชนะก็เปนฝายถูก ตอน
นั้นมันเปนเหตุอยูเหตุหนึ่ง เปนเหตุอัศจรรยๆ แลวมันเกิดทั่วๆ ประเทศไทยในวันเดียวกันนั่นก็คอื
คนหนีมีความเขาใจวาเขาจะไปจับมาเปนทหารรบแลวหนีเหมือนกันในเวลาเดียวกันทุกจังหวัด
แปลกนะ อยางที่ อยุธยา ในเขต อําเภอเสนา วัตสุธาโภชน เขาก็มีลิเกประจํางานวัดนะ น้าํ มันก็มาก
เสียงเอะอะตูมตาม โครมคราม คนหนีขึ้นขั้น ไอพระเอกลิเกกําลังเหาะ เรือเหาะลงน้ําตูมเลย
(หัวเราะ) พระ เจาวายน้ํากันเปนแถว

แลวไปถามจังหวัดอืน่ ก็เหมือนกัน อยาง กระทุมแบน นี่รูสึกวาโชคดีมากพวกชาวบานหนี
กันทางตลาด หนีกนั ไปหมด พวกขโมยเขาขางหลังเสียบตะพวกขโมยมันไมกลัว แตวาที่ จังหวัด
สุพรรณบุรี ไปถึง โพธิ์พระยา นี่ น้ํา มันสูงขึ้นไปแคตาตุม ใชไหม แลวตานัน้ แกก็อยูที่บาน มีคนผู
หนึ่ง ไอคนพวกหนึ่งนี่มาจากทางจัดหวัด เออ ทาง โพธิ์พระยา ทาง โพธิ์พระยา วิ่งเขาตัวเมือง มันวา
ทางโนนเขามาไลจับคนไปเปนทหาร ไอพวกทางตัวเมืองนี่เขาไมจับคนในตัวเมืองเอาไปเปนทหาร
แลวเขาก็เรียกแก บอกใหไปเถอะ เขาจะมาจับไปเปนทหารโวยแลวถามวามันมาอยางไร มันมาถึง
มันบอก มันมาใกลบานแกแลว ยังนึกวา ไอบาเอย ไอน้ําแคตาตุม เรือรบมันจะเขามาไดอยางไร
(หัวเราะ) เรืออะไรมันก็เขามาไมได มันบอกมาเรือใหญ บอกมาเรือใหญ แลวก็กําลังเขามาใกลบาน
แกก็มานั่งคิดวาไอคนนี้มันบาบอ จะไมไปกับเขา นีแ่ สดงวาคนที่มีสติดี อยานึกวาจะมีปญญาดี ไอป
นั้นแปลก มันรูสึกวา มันสภาพเหมือนกระตายตืน่ ตูม เปนเหมือนกันหลายจังหวัด จะหาวาถามัน
เปนกันคนละวันนีก่ ็ตองคิดวาขาวมาใชไหมไมเกิดพรอมกัน ก็เลยไมรูสาเหตุวามันเปนเพราะอะไร
หือ อาจารยแหวง ชวยวินจิ ฉัยวามันเปนอะไร
ลูกศิษย
เพราะวาคนบอกตอกันรวดเร็ว
หลวงพอ
หา
ลูกศิษย
การสื่อสารรวดเร็วมังครับ
หลวงพอ
เขาใจวาเปนการสื่อสารฝเหรอ
ลูกศิษย
ขางบานผมก็มีเหมือนกัน ตามไปอยูในทุงนา เอาเรือออกไปเลยในทุงนา
ลูกศิษย
หลวงพอครับ อยางที่หลวงพออธิบายไวนี่ ถาหากวา คนพื้นชั้นเรานีพ่ อจะรูเรื่องที
นี้วา ที่เปนพวกที่เขาแกวิทยาศาสตรนี่ละก็จะอธิบายใหเขารูไดอยางไร
หลวงพอ
ถาแกวิทยาศาสตรจริงๆ ดี ถาไอตุยๆ วิทยาศาสตรไมไดความหรอก (หัวเราะ) รู
เพราะไอลูกศิษยฉันมันเปนนักวิทยาศาสตร เปนดอกเตอรเยอะ พวกนี้เขาใจอะไร
งาย ใหเขาแกจริงๆ นะไมเปนไร แตวาถาหนักตุย ๆ นี่สิ
ลูกศิษย
ผมก็บอกวาบางทีคุณดูพวกสัตวก็ได บางอยางมันออกมามันก็วิ่งเลยก็มี
หลวงพอ
คือวา เขาจะเรียนสาขาไหนก็ตามละก็ ถาเขาเปนคนมีเหตุมีผล มันไมแปลก ไอจะ
ดันทุรังแบบไมมีเหตุไมมีผล บางทีเรื่องมันก็หาย ใชไหม ก็เขาจะรูไดก็แตเพียงวา
บานเขามีมีถวยขนาดไหน มีโลกขนาดไหน รูปรางลักษณะมันขนาดไหน เขาจะ
คิดวาทุกคนมีเหมือนเขาทุกอยาง อาจจะมีคนที่มีของดีกวาก็ได ใชไหม ถา
นักวิทยาศาสตรจริงๆ นี่ไมมีอะไรหนักใจ ฉันเจอบอยไป ถาเขาจริงๆ นะ วาจริงๆ
นี่เขาใจอะไรงาย มีเหตุผลดีมาก แลวก็ไอพวกลืมจริงก็มี
ถาเปนนักวิทยาศาสตร ใหทําจักรยาน 2 ลอ ทําไมได มันจะรูจกั อะไรกับ
มัน ฉันพิสูจนมาหลายรายการ มาใหทําอะไรตอมิอะไรฉันทําเรื่อยมาตั้งแตเด็กๆ
นะ ทําไมไดไปเรียนมาทําใหม เสียเงินเสียทอง ฉันไมเรียนเลย เปนเด็ก ฉันจะทํา

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ฉันก็ทํา ไอระหวางจรวดที่ฉนั ทําเลนนะทําไม ไอเรือยนตไมมีใบจักร ฉันก็ทําเลน
มาตั้งแตเด็กๆ พอตอมาฉันก็ทําเปนเรือดี แตไมใชไอ ร.บ.ข. เออ ใชใบจักร เรือก็
วิ่งเร็ว ยิ่งบรรทุกหนักความเร็วยิ่งสูง ทีฉ่ ันทําเลนตอนเด็กๆ ฉันทําตั้งหลายอยาง
แตบางทีเขาบอกวานักวิทยาศาสตรนี่ใหเรา ไปถามของที่ฉันทําเลนมาเด็กๆ บอก
ทําไมไดเลย
ทําไดแตจรวด
จรวดอะไร
จรวดระเบิด
ออ ทําใหเราระเบิดนะเหรอ จับตัวไดแลวอีตาเรื่อง หาตัวมานานแลว(หัวเราะ) หา
ตัวกอวินาศกรรมมานานแลวนี่

สนทนาสายลม 11
วันศุกรที่ 30 มกราคม 2524
สมัยพระพุทธเจายังมีชวี ิตอยู ขณะที่พระไปเจริญพระกรรมฐานบาง ชาวบานไปเจริญสมณ
ธรรมกรรมฐานบางตามปาชาปาชัฏบานรางที่วางพวกอันธพาลเกเรมันมีไปลอเขาบาง ไปหลอกเขา
บาง มันสนุกนะ ทีนี้ 4 ทาน (ทานทาวมหาราชทั้ง 4) ก็มาพิจารณา ทานเปนพระอริยะ ก็เลยคิดวา ถา
ขืนปลอยไวอยางนี้คําสอนของพระพุทะเจาก็มีผลนอย คนที่พอจะดีไดก็ดีไมยาก ทานก็เลยพูดสวด
มนตบทนี้ขึ้นพอแตงบทมนตบทนี้เสร็จทานก็เรียกประชุมเทวดาทั้งหมดมาประชุม เทวดาทั้งหมด
มาแลวก็ประกาศวา ถาบุคคลใดเขาเจริญมนตบทนี้อยู หมายถึง สวดมนตบทนี้ไมตองมานั่งสวดกัน
หลายวัน สวดครั้งเดียวแตหลายวัน พวกเธอทั้งหลายไปกลั่นแกลงก็ดี ไปทํารายก็ดี ไปนั่งใกลใหเขา
ตกใจก็ดี จะมีโทษฐานกบฏนะอยางนี้เขาเรียก ภาณยักษ ยักษนี่เขาก็แปลวา เทวดา ยักขะ นีเ่ ขา
แปลวา เทวดาอักขะ คือเปนบุคคลที่ควรบูชา ยักษนี่แปลได 2 อยาง แปลวา เทวดาก็ได แปลวา
บุคคลควรบูชาก็ได ไมใชยกั ษทศกรรฐนะ แตมนั ก็ไมรายแรงมาก แลวตอมาเมื่อทานประชุมเสร็จ
ทานก็ไปถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เรียกพระมาประชุมเพราะวาทาวมหาราชเขาวาอยางนีน้ ะ
จะมีผลเปนอยางนี้ อันนี้เขาเรียก ภาณพระ ภาณ แปลวา พูด พระพูด ยักษพูด
การทําโทษในทางพระวินัยมี 2 อยาง โทษทางโลกติเตียนโดยไมผิดธรรมมีอยู แลวก็โทษ
ทางธรรม แตวาบางทีชาวบานไมดี โทษทางธรรมผิดทางธรรมะ แตวาชาวบานไมดี ชาวบานชอบ
แตวาพระลงนรกก็ตองเวนทัง้ 2 ฝาย คือวา
1. ไมผิดธรรมะ ชาวบานเกลียดขืนทําไปอดขาว
2. ชาวบานชอบ แตผิดธรรมะขืนทําไปลวงนรกก็ไมดีทั้ง 2 ฝาย
ลูกศิษย กราบเรียนถามหลวงพอ คือที่หนูทําสังฆทาน แตที่นี้ผคู นสวนใหญเขาบอกใหหนูไหว
วันตรุษจีน ใหพวกที่ปลอยผีออกมานี่ ก็ทําไหวกลางแจง หนูก็ทําอยูส ัก 3-4 ป เพราะ
ตอนหลังนี่ แหม มันยุงเหลือเกิน หนูก็เลยมาเปลี่ยนเปนมาทําสังฆทานใหเขา แตไมได
ทําวันตรุษจีน แตทํากอนคงไมเปนไรหรอกนะคะ
หลวงพอ ปทโธเขาไมปลอยมาวันเดียวหรอก จายลวงหนานะดี อยางเงินเดือนออกวันที่ 30 จาย
ตั้งแตวนั ที่ 15 ละชอบไหม
ลูกศิษย ไมเปนไรนะคะ
หลวงพอ ไมเปนไรหรอก เพราะวาอันนี้เขาใจกันไปเอง เขาใจกันไปเองวาตองวันนั้นวันนี้ปลอย
ผีมา อยางของเราพอถึงวันเสารท วันสารทไทยปลอยผี
ลูกศิษย แลวเราไปนั่งทํากับขาวนีเ่ ขาก็ไมไดกิน
หลวงพอ ไมไดกนิ หรอก
ลูกศิษย เราก็ทําบุญ ทําสังฆทานใหเขาใหได

หลวงพอ คือวาจะเปนแบบ หมอทองคํา ที่ พิจิตร แกไมมีพอ มีแตเตี่ย เตีย่ ตายไปแลวก็ทําแตกง
เด็ก ทําตึง ทําราน มีรถ มีธนบัตร แลวก็เตี่ยแกก็เปนคนไหวพระ แกเจอฉันอยูเสมอ ไม
ถึง 10 วันหรอกเตี่ยมาอีหนู ไอแบ็งคขี้เถาของมึงนี่ ติดขีเ้ ถาแลวจะไปใชอยางไรวะ กู
ใชไมไดหรอก เราก็เลยถามทาน แลวจะทําอยางไร ก็ไปเขาฝนไวขดั เจนเลย ถวาย
สังฆทานซิลูก ถาม เตี่ยมีทกุ ขเหรอ กูไมทกุ ขหรอก ไดนกี่ ็สบายมากขึน้ ที่เขาทํานะไม
เสียเปลาหรอก ทีหลังแกก็มาถาม วิ่งไปถามที่วัด เราก็บอก ถวายสังฆทานที่ไหนก็ได
สังฆทานนี่เปนบุญแกก็ไมยอมจะถวายที่วดั
ลูกศิษย อยางนี้แกก็ตองซื้อกระดาษเงินกระดาษทองทําบุญ แลวก็แพงดวย
หลวงพอ แพง ไปสงขี้เถาใหผี
ลูกศิษย เขาไปยืนดู แลวก็บอกลืมไปอยางหนึ่ง
หลวงพอ อะไร
ลูกศิษย คือมีรถยนตแลวตองถวายปม น้ํามันดวย
หลวงพอ เออ จริงๆ ไมมีน้ํามันวิ่งละตายโหงซิ (หัวเราะ) ถวายแตปมก็ไมไดตองซื้อน้ํามันไป
ถวายที่ วัดทาซุง นั่น เวลาที่ไมมีน้ํามันก็ไปเติมได
ลูกศิษย ครับ มีรถเบนซ แตไมมีปมน้ํามัน (หัวเราะ)
หลวงพอ จริงๆ มันจะวิง่ ไดอยางไร (หัวเราะ) มันถึงไดวิ่งชา มีคนอยูคนหนึ่งเจอรถกงเด็กนี่ โนน
ตั้งแตฉันยังยอมๆ แกไปกินขาวตมที่ ราชวงค ดึก ตอมาก็มีรถยนตอยูค ันหนึ่ง สมัยนั้น
แท็กซี่มันก็ไมมี วิ่งผานมาจอดปุบ ถาม ไปไหนครับ ไปที่โนน โอย ผมจะไป
เหมือนกัน บานอยูใกลกัน ก็รีบนั่งไปดวยกัน ก็ขึ้น ตอนนั้นขึ้นบาน ตอนนั้นเจอะทาง
แลว แกก็ยังจะเขาไปขางหลัง แกบอกทางนั้นมันสวนเขาไมไดบอกไปไดเพราะเคยไป
ก็วิ่งแลวเดินเขาไป กลางคืนนี่อีตาเจาของบาน คนที่โดยสารรถมาดวยก็แปลก เอ แกปง
ไง ยองไปดู เห็นรถกงเด็กวิง่ กันคึกเลย (หัวเราะ) รถกงเด็กนีแ่ กขี่ได แตอีตานั่นถาพูด
ตามสวนมันก็ขํานะ แตกอนจะขํานีห่ ัวโกรนแลว (หัวเราะ) แกปวยจนหัวโกรนเลยดวย
ความตกใจ เลิกแลวถึงเลาใหพรรคพวกฟงก็รูสึกขําอีตอนนั้น ไอความตกใจวาเปนผี
นะ
ลูกศิษย บางคนเขาก็บอกวาเคยมาได เคยกินได อะไรไดแลวก็ไมไดนี่ ตอนนี้เราเปลี่ยนแลว เรา
ทําสังฆทาน
หลวงพอ อันนี่ไดหมด ถามีสิทธิ์โมทนาก็ได ไมมสี ิทธิ์โมทนาก็ไมได เมื่อกี้ทา นบอกวาหมอนี่
เคยเปนอะไรกันมา บอก ถางั้นตองรูนิสัยในปจจุบันกับนิสัยเมื่อกอนนัน้ มันเหมือนกัน
เปนคนใจดีแตจริงจังในงาน ไองานนี่เอาจริงเอาจัง อยางทีเ่ ขาเรียกวาสูตาย
ลูกศิษย สูจนคนไขตายเลย
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ๆ(หัวเราะ) สูไปสูมาหมอมาตายซะกอน

ลูกศิษย นิวรณเปนอยางไรยังสงสัยอยูเลยครับ
หลวงพอ ไมใชอะไร มันเหมือนกันนะ มันเปนระบบประสาทอะไรของมันก็ไมรูอนั นี้มัน
เกี่ยวกับระบบประสาทของเราดวย ระบบประสาทตกไปนิดเดีย่ วละมันเลย
ลูกศิษย คือ ผมไปสงสัยมันวา เขาควรจะขึ้นแคดาวดังสหรือเปลา
หลวงพอ เออ ใช อีตัวนีร้ ายกาจ เปนนิวรณ
ลูกศิษย จากดาวดึงสไปยังเขตพระ คงไปอยูทีพรหม ตามไปที่พรหมไปพบไมรูวาจะไปทาง
ไหน
หลวงพอ ใช อยางนีเ้ ขาเรียกอวดอะไรดีนะ อวดหมู (หัวเราะ) ไอวิธีตามคนตายนี่เขาไมกะกัน
หรอก ก็นึกวาตามคนที่ตายไปแลวงายกวา เราอยาไปตั้งจิตวาเขาจะอยูท ี่ไหนเลย อยูท ี่
ไหนก็ตาม มันจะวุนถึงกันทันทีเลย
ลูกศิษย ครับ ตรงดิ่งเลย
หลวงพอ ตรงดิ่งเลย เรื่องสงสัยเปนเรื่องธรรมดา ทําไปใหมนั หายสงสัยก็อยางมาใหมนี่ ยังไม
หมดสงสัย ตองทําจนกวาจะหายสงสัย ตองใหเชื่อมั่นในตนเองกอน ก็คอยๆ ทําไป ทํา
ไปเรื่อยๆ มันอดสงสัยไมไดมันก็สงสัยไปเรื่อย จนกวาจะเขาไปพบของจริง จิตเขาถึง
จุดสูงสุด ถาจิตเขาแบบทรงตัวเราก็หมดสงสัย มันตองทดสอบเอาอยางนี้ดีกวา เอามัน
พื้นตนๆ เลย ก็คิดวาสิ่งที่เราไมเคยเห็นมันมีไหม สิ่งที่คดิ วามันไมเปนไปมันเปนไปได
แลว แบบหมอจะมาเปนหมอได ขึ้น ก. ไก ข. ใชมากกวาจะมาเปนหมอไดมันหลายป
อันนี้ก็เหมือนกันกวาจะเขาถึงที่สุดจะใหหายสงสัยตอเมื่อจิตเขาถึงเปนพระโสดาบัน
ถาไมถึงพระโสดาบันเพียงใดก็ไมหายสงสัย จะตัดสงสัยไดตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป
นี่ เขามีขอบเขต สักกายทิฏบิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พระโสดาบัน สักกายทิฏฐิ
มั่นใจ แนใจวาตัวตาย วิจิกิจฉา ไมสงสัยในคุณพระรัตนตรัย สีสัพพตปรามาส คือศีล
มั่นคง แลวก็จะหมดสงสัยไดตอเมื่อทําอารมณเขาถึงพระโสดาบัน อยูวางๆ นี่นกึ
อยากจะยกภูเขาหิมาลัยลงทะเลนี่เอาไหวไหม คือวาอยางนี้ยังอี ฝกมโนมยิทธิปอ บ
แปบก็ยังเขามุมไดบาง วิชานี้มันไมใชของงายมันของยาก ถาหากวากําลังใจจับจุด
ไมไดจริงๆ นี่ เปนปกติไมได ตองเปนพระอรหันต มีพระอรหันตเทานั้นที่จะมีอารมณ
ทรงตัวไดแนนอน แลวตองรูกําลัง ถาเปนฌานโลกียม ันก็วิ่งไปวิ่งมา วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู
ฌานโลกีย เดีย๋ วก็ดี เดีย๋ วก็เลว เพราะวาศีลยังไมมั่นคง ทีนี้พอไปถึงพระโสดาบันอยาง
พระโสดาบันนี่ก็อยางหนึ่ง พระโสดาบันก็ยังมีรัก ยังมีอยากรวย ยังมีโกรธยังมีหลง แต
วามันอยูใ นขอบเขตได เพราะกําลังของศีล 5 ก็ยังต่ําอยู พอถึงสกิทาคามีก็ยังตัดความ
รัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมไดแตบรรเทาลงพอถึงอนาคามีถึงจะตัดโทสะ
ได เด็ดขาดแลวก็ราคะไดเด็ดขาด กามฉันทะไดเด็ดขาด แตวาถึงอนาคามีนี่ก็ยังอารมณ
หวั่นไหว ยังมีซานอยูบอยๆ

อยาง ทาวมหานาม ถามพระพุทธเจา พระองควา ขาพระพุทธเจาเปนพระอนาคามี ทําไมจิต
ยังซายอยู พระพุทธเจาบอก อนาคามีมันยังไมหมด ตองไปดูสังโยชน 5 ทาย รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 5 ตัวนี่จะตองไปตัดที่อรหัตมรรค อรหัตมรรคเต็มที่จึงตัดถึงพระพุทธเจาได
อุทธัจจะ แปลวา อารมณฟุงซาน คือวาตองเปนไปตามขัน้ คือวาเวลานีจ้ ิตเราถึงไหน มันจะทรงตัว
แคระดับนัน้ ก็ตองจับอันดับแรก จิตจริงๆ จับงายที่สุด ก็ถาไปเลนสมาธิอยางเดียวไมไดหรอก ถา
เลนสมาธิอยางเดียวไมมีผลแนชาตินี้ ตั้งใจเอาจิตทรงตัวนี่ไมมีผลแน
ก็ตองไปดูสังโยชน คือตัวละ คือตัวกิเลส ตัวสมาธินี่เหมือนคนเพาะกําลังกายเฉยๆ คนที่เพ
ระกําลังกายอยูแตวาไอสุนัขมันดุ ยังไมไดดีขามันหักดวย แรงเรามีดีเทาไหร หมามันไลกัดเทานัน้
แหละ ใชไหม ตัวตีขาหัก คือตองเอาไปตัดสังโยชน ความเปนพระอริยะ เขาตองดูอารมณ อารมณที่
เราเคยโกระ กระทบกระทั่งวาจา แบบนี้เคยโกรธขนาดไหน และขังอยูก วี่ ัน เวลานี้เราปฏิบัติความดี
ไปกระทบวาจาแบบนั้น โกรธเทาเดิม แตวา ขังนอยลงไหม ก็ตองจุดนีน้ ะ ตองดูผลไปดูตัวสมาธิไม
ได พอหนักเขา หนักเขาเรากระทบวาจาขนาดนี้มันโกรธก็โกรธไมเทา
นี่แสดงวา เราชนะขึ้นเยอะแลว ถาจะหมดโกรธจริงๆ ก็ตองเปนอนาคามีแลวคนเขาก็เขาใจ
พลาดอีกจุด คือเวลาที่เจริญสมาธิ จิตจะทรงตัวดี ถาเปนฌานโลกียนี่ อารมณมันหนัก หนักแนนมาก
แตพอเขาตัดสังโยชนนี่ตวั สมาธิมันจะเบาแทนที่จะหนักแนน มันไมหนักแนน แลวจิตมันทรง จิต
ทรงตัวไหน ถาหากวาตัดสังโยชนถึงพระโสดาบันไดหนึง่ มีความรูสึกอยูเสมอ ไมประมาทในชีวิต
วามันตองตายแน แลวประการที่ 2 เราเขาใจในคําสอนของพระพุทธเจา คือใชปญญาในการใช
พิจารณาเหตุผลในคําสอนของพระพุทธเจา ใหแนนอน ชักไมสงสัยแลวประการที่ 3 สีสัพพตปรา
มาส มั่นคงในศีล 5 แนนอน คือวาไมหาเลหเหลีย่ มในการทําลายศีล 5 แลวก็ 4 จิตมั่นในพระ
นิพพานแนนอน ตรงนี้จึงจะหมดสงสัย ถาทําสมาธิไปถึงสมาบัติ 8 ไดอภิญญา 5 หรือวาได 2 ใน
วิชชา 3 ถายังไมถึงพระโสดาบันเพียงใด ยังไมหมดสงสัย เอะ ตองเปนพระโสดาบันเสียแลวซิ
(หัวเราะ) อยากจะเปนชาหรือเปนเร็ว ตองจายเปนเงินเดือน
ลูกศิษย
คิดสตางคมากไหมครับ (หัวเราะ)
หลวงพอ
มีซิ ตองจายสักสิบลานเลย(หัวเราะ)
ลูกศิษย
ถามีก็จายละครับ
หลวงพอ
เออ ถาลองไมจายเปนไมได ถาหากวาจายจริงๆ พระก็ซวยเลย (หัวเราะ)มันไมมี
หรอก มีแตของงายๆ พระโสดาบันนี่ พระโสดาบันยังมีผัวมีเมีย พระโสดาบันยังมี
การประกอบอาชีพใหร่ํารวย พระโสดาบันยังมีโกรธ พระโสดาบันยังมีหลง พระ
โสดาบันกับสกิทาคามีมีศีล 5 แคนนั้ เอง แตจิตยุงพระนิพพานเปนอารมณเทานี้
ของงายๆ ถึงบอกของเด็กเลน ใชไหม เด็กมันเลนกระดูกคนแกซะเยอะแลว จุด
สมาธินี่เปนการฝกรักษาอารมณใหทรงตัวอยูในขอบเขต เพื่อจะเอากําลังของสมาธิ
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ตัวนั้นนะ มาระงับความชัว่ ดานนี้ ตัวละเมิดศีล 5 แลวก็สมาธิจะเริ่มเปนตัวปญญา
พิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา จะไดไมสงสัยเทานี้เอง ไมเห็นยากเลยนะ
มันก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แลวมันก็ตองเขาสังคมบานอะไรบาง มันก็
ลําบากเหมือนกัน
นี่แหละ ไมเห็นลําบากเลย นี่ฉันไมกนิ เหลาเลย ยิ่งเดีย๋ วนี้ฉันไมกนิ (หัวเราะ) นะ
นี่พวกสาวๆ ที่นั่งขางหนาฉันนี่ ฉันไมไดสนใจเลยนอกจากมันใหตังคละก็เอา
(หัวเราะ) ไอเรื่องนี้ ถาเราไปหวงสังคมก็แสดงวาเราไมไดหว งความดี จะตองดูวา
สังคมนั้นเปนสังคมดีหรือสังคมเลว นี่ตวั วิจิกิจฉา จะหายไปก็ตรงนี้ ตรงตัวปญญา
ตัวปญญาจะมาไดเพราะสมาธิ สมาธิจะมีไมไดเพราะศีล ศีลจะมีใหมไดเพราะ
ปญญาเหมือนกัน ปญญาขึ้นตน แตวาเปนปญญาที่มีกําลังออน พอวินจิ ฉันถึงเหตุ
ผลได ไอศีลตัวนี้ศีลนี่เขาแปลวาปรกติ ก็ใชปญญาพิจารณาดูวา
พอ ปาณาติปาตา เวรมณี ชีวิตของเราอยาใหใครไปฆานะ รางกายของเรา
อยาใหใครมาทํารายนะ ถาเราไมมีความตองการอยางนั้นคนและสัตวทั้งโลกมี
ความตองการแบบนั้นเสมอกัน เราก็ตองเวน
อทินนาทานา เวรมณี หมอทํางานเกือบตายไมไดเงินเดือน ตั้งคลินิกรักษา
เกือบแยก็ไดไมกี่ตังค ไอทรัพยสินที่ไดมาอยาใหใครขโมยนะ ถาตองการขโมย
เมื่อไรบอกเฉย เราไมตองการใหใครมายือ้ แยงขโมยทรัพยสินของเราไป เพราะวา
หาไดยาก คนอื่นเขาตองการเชนเดียวกัน ปกติของคนและสัตวทั้งโลกมีความ
ตองการเสมอกัน
ขอที่ 3 คนรักเราไมตอ งการใหใครมาแยง เขาก็ไมตองการใหใครไป
แยงคนรักเขา
ขอที่ 4 เราตองการวาจาจริง ไมตองการคําโกหก ไอคนอื่นเขาก็ไม
ตองการคําโกหกเหมือนกัน
ขอที่ 5 เราไมตองการบา เขาก็ไมตอ งการบาเหมือนกัน มันแคนี้เอง มัน
แคนี้เอง มันก็เหตุผลธรรมดาๆ
แหม แลวมันจะหายสงสัยไดอยางไร อันนี้ผมวามันตองมีกลอุบาย มีวิธีการสัก
อยางหนึ่ง เพื่อจะตัด
ออ งายนิดเดียว อัว๊ ไมละเมิด เทานี้พอ อุบายนิดเดียว ฉันไมทําอุบายมีขอเดียว
แนนอน แตอยาลืมนะตองคอยๆ ลดไป คอยๆ ลดไปสิ่งที่มันมีอาการชินอยูแลว นี่
มันลําบาก
คิดเฉยๆ ไดไหมครับ
คิดเฉยๆ
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ครับ
ออ คิดไมเปนศีลไมขาดหรอก ไมขาด ศีลจะขาดตอเมื่อลงมือกระทําแลวทําสําเร็จ
นั่งคิดนี่ยงั ไมปรับเปนโทษ เอาดานธรรมะเขาหา จิตมัวหมอง แตวาคิดนีย่ ังไม
เปนไร พอเรายั้งตัวก็เขามาใกลแลว แลวตอไปมันก็เลิกคิด มันก็ลบกันอยูอยางนี้
ลดจากการกระทํา ลดจากทํามากมาทํานอยลง ลดจากการลงมือทํามาเหลือแคคิด
พยายามลดจากการคิด แตวาศีลหรือวาสมาธิหรือวาวิปสสนาญาณจะทรงอยูได
ดวยกําลังของพรหมจิต 4 ถาทรงกําลังของพรหมวิหาร 4 ไดจิตจะทรงตัว เรื่องศีล
ไมตองเปนหวง หรือวาไมตอ งเปนหวงเลยเพราะวาไมทําเลยคอยๆ นะ อยาลืมนะ
หมอเรียนหนังสือมา กวาจะเปนหมอไดมนั หลายปนะ
ทําทีละขอไมไดหรือครับ ไมตองพรอมกันทั้ง 5 ขอ
ได ก็ลดไปทีละขอซิ ลดไปทีละขอ ละขอ เทาที่กําลังจะลดไปไดกล็ ดไป แตอยา
ไปรีบตายซะกอนนะ ไอขอทีย่ ังไมไดลดมันลดไมทันนะ(หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิ เอา
ประเภทวันหนึ่งเราตั้งใจตั้งแต 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา เราจะไมละเมิดศีลทั้ง 5 ขอ
เอาใหไดวนั ละ 3 ชัว่ โมง ใชไหม เอาทั้ง 5 เลย อีชวง 3 ชัว่ โมงนั่น ฉันไมละเมิดแน
ใหมันแนนอนไปเลย เลิกจากนั้นไปแลวเราอยากพรอง เราก็ตองถือมันเปนเรื่อง
ธรรมดา แตก็ถือวาไมจําเปนเราไมทํา จริงไหม เอาอยางนี้ดีกวาจะสบายกวาเยอะ
แลวไมชา 3-4 ปก็หมด
ก็บางทีเราตั้งใจไวดี แตพอมาถึงตอนที่รูวาขาดแลวใจมันไมสบาย
(หัวเราะ) เออ ใชๆ อยางนัน้ ดีแลว พอเริ่มรูวาขาดแลวใจไมสบายแสดงวาจิตดีมาก
เลย เออ อยาง นายอําเภอสามเงา นี่ วันนั้นไปเทศนแกบอกวาก็ถามนายอําเภอ
รักษาศีล 5 ครบไหม แกบอกไมครบแกบอก โอ นายอําเภอยังเปนสัตวนรกอยู
ชาวบานก็เปนสัตวนรกกันหมดแหละ เราเทศนอยางดี แกดี ถึงจะดีเราก็ตองพูดให
เหมาะ ไมดีเราพูดไมไดนะ ทีนี้ทั้งผัวเมียถามทําอยางไรจะรักษาได บอก เอา ตั้งแต
เชา 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา ทีนี้เมียแกก็สงสัย มันอดโมโหฆาลูกเราตีลูกดวย
ความหวังดี ศีลไมขาดหรอก มันไมขาดจริงๆ ใหสัญญากันวันละ 3 ชัว่ โมง และให
สัญญาวาประมาณไมเกิน 3 เดือน แตเดือนเศษนีแ่ กมาวัดแลว เรียบรอยทั้งผัวทั้ง
เมียบอกเรียบรอย อยูทรงตัวแลว คือวาระวังศีลวันละ 3 ชั่วโมง อยาลืมนะ จิตมัน
ทรงอยูใน สีลานุสสติกรรมฐาน วันละ 3 ชั่วโมง มันเปนฌานนะอีตัวระวังนีแ่ ตงด
ไมพยายามทําใหมันเปนฌาน ไอฌานตัวนี้ไมตองไปนัง่ หลับตาอาศัยความเคยชิน
เมื่อชินหนักๆ เขามันก็ทรงตัวอยูไดตลอดเทานั้นเอง แลวก็อยาไปนึกวาทําวันเดียว
มันไดเสร็จ อันนี้ไมถูก ตองคอยๆ ลด แตที่คุณหมอบอกวาไปละเมิดของเขาปบ
ใจไมสบาย อันนี้ดีมากแลว
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มี หิริโอตตัปปะ ที่ทํา พอทําเขาแลวปบ รูสึกละดายใจตัวเองหวัน่ ไหว
ตัวเอง ตัวนี้ทาํ ใหการใชศีลทรงตัวใชได ก็ถือวาอยูใ นเกณฑดีพอไปถึง พระยายม
ตองบอกใหสอบสวนนาน ๆหนอย (หัวเราะ) กวาจะเอาลงนรกไดก็ตอ งสอบสวน
กันหลายเที่ยว ควรจะเอาลงเรือไมเอาลง(หัวเราะ)
ไขไกที่มันมีเชือ้ อยูนะคะ ถาทานไปนี่จะผิดศีลไหมคะ
ไมผิดละ ชนศีลเลย (หัวเราะ)
ที่เขาทานเปนยากันนะคะ
ไมรูละ กินไมเปนไร แตทุบเปน ใครเปนคนทุบใหไขแตก
ไมใช ไขเขาอบไวจะเอามาฟกนะคะ เขาตอกออกมามันจะเปนตัวเล็กๆ เขาทาน
กันนะคะ
ไดเดินลงนรกไดเขาไมหาม ปาณาติปาตา เวรมณี
หนูไมไดทานนะคะ
ไมวาคนหรือสัตวก็ตาม ถือนับตั้งแตวันแรกที่ปฏิสันธิ เขามีชีวิตแลว
แตตัวนิดเดียวนะคะ
ตัวนิดเดียวนะมันแทรกไดมาก มันเขาไปสิงในตัวไดมาก เวลาตายเขาจะชวยดันลง
ไปนรกเลย นีถ่ ายักษตวั ใหญ มานะ เห็นเธอตัวเล็กนิดเดียว จะกินเธอ เอาไอคนเล็ก
ดี ไอคนโตๆ นั่นกินเลยคําพอตักเขาปากกรุบกินหมดเลย ยุงละซิ เราชอบไหม
เพราะวาเคยอานในหนังสือพนโลกนะคะ แลวเขาบอกใหทานอยางนี้ก็เลยซื้อมา
ใหคุณพอทาน อยางนี้หนูก็ผดิ ศีลซิคะนี่
ผิดศีลไมเปนไร ศีลไมขาด แตมันชนศีลจนศีลบุบ (หัวเราะ) เธออยาไปชนศีลเขาซิ
ศีลตั้งอยูนี่เราเดินทางนี้ศีลจะขาดไดอยางไร มันผิดกันชนมันพังเลยไมใชผิดศีล
มันชนศีลขาดไปแลว เออ เปนเรื่องธรรมดาคนที่ไมละเมิดศีลอยางจริงจังคือ พระ
โสดาบัน อยางต่ําก็พระโสดาบันขึ้นไป คือ ไมสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม
ในพระสงฆ ไมละเมิดศีล 5 มีจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ ถาเราบอกวาไมสงสัย
ในคําสอนนี่ เขาจะพูดเลยวาตองเปนพระโสดาบัน แตอยาลืมวาในเวลานี้พระ
โสดาบันเกลื่อนโลก จะไปรูไดอยางไร ดีไมดีเขาเปนขอทาน ขอทานนี่เปนพระ
โสดาบันไดงายกวาเรา แกไมตองขโมยใครอยางพวกโสเภณีนี่เขาเปนโสเภณีจริงๆ
แลวเขาขายตัวเขาจริงๆ นะ ไมไดมีศีลขาดเลย จะไปโทษเขาวาเขาเปนคนชั่ว เขา
ชั่วที่ไหน ไอเราซิ เออเอาตังคไปใหเขา (หัวเราะ) ไอตวั เองชั่วจะไปโทษคนอื่นเขา
ชั่ว เราไปวัดกันที่ศีล โสเภณีตดั ปาณาติบาต ตรงไหน เอาอยางแทนะ เขาเปน
อทินนาทาน ตรงไหน ตกลงราคากัน เขาเปน กาเม ที่ไหน เขาไมแยงผัวใคร มัน
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เปนการคา มุสาวาท ตรงไหน เขาเปนโสเภณีแลวเขาขาด สุรา หรือก็เขาไมกนิ สิริ
มา อัครโสเภณี หญิงมีความงดงามเปนโสเภณีแลวยังมีราคาสูง ทานเปนพระ
โสดาบัน
แตเขาไปเบียดเบียนสามีเขา
ไมผิด เขาไมไดแยง ไอนั่นมันมาหาเขา อันนี้เขาไมไดแยงสามีเขานี่เขาถือเปนเรื่อง
การคาอยางเดียว นี่เขาผิดศีลสามีจริง เขาไมถูกศีลสามี (หัวเราะ) หันมาแยงคนรัก
ไอนั่นวิง่ ไปหาเขา มันเอาความใครก็ตดั ไปเขาก็ไมดึงเอาไว จะหาวาเขาผิดไมได
ศีลก็ตองไมหลายตัว ตัวขอเท็จจริงตามขอของศีล ถาหากวาเปนคนไปหลอกลวง
เขา เขามีสามีอยูแลวหรือมีภรรยาอยูแ ลว ไปหลอกลวงเขามาลวงเกินสามีของตน
อันนี้เปนการเลว อันนี้เขาตัง้ รานคาใชไหม พวกรถแท็กซี่ เราจะถือสิทธิ์รถคันนั้น
เปนของเราไดไหม หือ หมอ หมอขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นรถ รถคันนั้นไมใชรถของเรา
นะ ไปถือวาเขาขโมยรถเขาไมไดใชไมห เดี๋ยวจะไปตั้งคาโดยสาร (หัวเราะ)
ผูหญิงหรือผูชายนี่มีคนปกครอง ถาไมมีพอไมมีแมกต็ องมีเมียปกครอง
ไมใชวาเฉพาะสามี ภรรยาใคร หญิงโสดยังมีปกครอง ผูปกครองมี ถาอยางอาตมา
ไมมีใครปกครอง ไมเปนไร (หัวเราะ) แตวารับรอง โทษกาเมไมมี (หัวเราะ)
เออ เหมือนลูกศิษย หลวงปูฝ น ที่เกิดสงครามใหญวันที่ 30 ถาวันนี้ไมคืน
ตัวละบุกแน เขาวาอยางนี้นะ นี่กอนจะลงมาฟงขาวเราเปดวิทยุไปเจอะเขาพอดี
รูจักกัน 2 องค แตวาขาวเมื่อเชามืดฟงขาว ไมรูสถานีไหน เขาอานขาวจาก
หนังสือพิมพฉบับไหนไมทราบเขาอบกวามีคนเห็นวาตายแลว ผูคนที่ลงมือกอการ
ราย คนที่ลงมือแทงคือผูกอการรายหญิง แลวหนังสือพิมพก็ฟงขาวมา อาจจะแน
หรือมแนกไ็ ด พระธุดงคไป 7 องค แลวก็ปลอยมา 5
แลวอีก 2 องค ที่ถูกยึดไวละครับ
มันก็ยังไมแน นี่ก็บางชวงก็บอกวาตายแลว อยางนีก้ ็ยังไมแนนอน แตมีเขาบอกมี
ผกค กลับใจ เคยบอกวาเมื่อหลายปกอนเขาเคยจับพระอยางนี้ไป 2 องค แลวก็ฆา
เขาเหมือนกัน ที่นี่เห็นชุมนุมกันเปนการใหญ เออ ชุมนุมกันเปนการใหญ วา
ชาวบานจะนุก อีคนนี้รูสึกจะเสียคะแนนไปมากเลย เสียคะแนนนิยมไปมาก
เปนศัตรูกับชาวบานดวย
ใชๆ นี่ที่แกทําพลาดไป มันถึงวาระมั้ง อยางที่ สุราษฏร นี่ก็มีหนาตาองคที่เขาไป
ทําศพอยูนี่ เมื่อ 2 ปที่แลวมามีอยูองคหนึ่ง องคนนั้ หรือเปลาไมรู ที่นั่นเขา
สงเคราะหคนแบบนี้ อยางที่พวกเราทํากันนี่ นี่เขาทําศพกันเมื่อเร็วๆ นี้ จะองค
เดียวกันหรือเปลาไมทราบ ถาแกทําแบบนี้ก็แสดงวาคะแนนเสียงแกตกไปมาก
มีบางวัดพระก็เปน ผกค เหมือนกัน แตทานจะเปนจริงหรือไมจริงก็ไมทราบ

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ก็เขาจะเปนหรือไมเปนก็ไมทราบ จะเอากับเขาแน มีเยอะละสิ เปนนี่หลายแลว แต
วาที่มาจากฝงโนนมาบวชก็มี และก็บวชจริงจังนี่ก็เห็นแกเงินก็มี ทวาจะเปน ผกค
หรือไม การรับลัทธิคอมมิวนิสตนี่เปนมาตั้งแตทายสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบางวัดที่
เปนไปตั้งครึ่งหนึ่งแลวเวลานี้มันก็กระจายออกมาขางนอก เหมือนกับมีการอบรม
เขามีทุน ตั้งสถานที่อบรม ใหมาอบรมเดือนหนึ่ง อบรมเสร็จใหเงินเดือน 500 บาท
ใหเลยนะ แลวก็ถาไปทํางานสงเคราะหประชาชนตามชายแดนใหเบีย้ เลี้ยงเลยวัน
ละ 30 บาท แลวเขามีของให อันนี้มัน 2-3 ปมาแลวนะ ตอนนี้เขาเปดเผย ก็ขนาด
ไปประกาศกับพระกลุมใหญแลวก็ผูที่บวชเขามา มันมาบวชไมจริงก็เยอะ เขาเรียก
อุปสมชีวิกา อาศัยศาสนาเลีย้ งชีวิต พอเขาใหตังคกเ็ ฮโล ตองการ อันนี้มีเยอะมัน
ไมใชไมมี เวลานี้อีตอนเงินเดือน 500 บาทนี่รูสึกจะไดมาก แลวก็คนที่ไปอบรม
เขาประกาศตนขึ้นเปน มหาบดี แลวก็เปนจริงๆ ไอคนนี้มันเปนตั้งหลายอยางนะ
เปนพระครู เปนเจาคณะอําเภอ เปนคณะตําบล มันเปนจริงๆ เราจะไปวาเขา
อยางไร ที่คุณหมอวานีใ่ กลๆ บานคุณหมอก็มี เอ คุณหมอ บานอยูแถวไหน
อยูเมืองนนทครับ
เมืองนนท เมืองนนทนี่กไ็ มไกล ใกลบานคุณหมอพอดี (หัวเราะ)นี่พวกนี้อาศัยมี
คนเชื่อวาเปน มหาบดี เชื่อศักดิ์ของ มหาบดี มีความรูมนั ก็เขาแทรกงายนะ ยิ่งนัก
ทงนักเทศนนกี่ ็ยิ่งชอบใหญ ไดเขาถึงประชาชน มันเขาถึงคนกลุมใหญ แลวพวกนี้
เขาก็ฉลาด เขาเอาออกมาทีละนิด นโยบายของเขาไมเอาออกมาหรอก เอามาที
นอยๆ เวลานีเ้ ขาก็ตื่นตัวกันมาก แตวาตามชายแดนเราก็ตองคิดเหมือนกันอยางที่
แมริม นี่ก็ไปตั้งธนาคารขาวกันแยะ เปนกรณีพิเศษเหมือนกันเอาลง 3 จุด เพราะ
อะไร เพราวามันมีพระอยูด ว ย แลวก็มีชาวเขาเดิม แมรมิ นี่เขาตั้งใจใหมานานแลว
แตวาจังหวะมันก็ได ไมมผี ลมาก เพราะวาเขาบอกวาการเกษตรจังหวัดไปจาง
ชาวบานทํางานเดือนกวาไมจายตังค พอไมจายตังค ไอพวกนั้นตั้งธนาคารขาวเลย
มาชวยเลยเสร็จ ทีนี้เราก็ตองเพิ่มงบละซิ ลงไมมีเราก็มีแตงิด(หัวเราะ) ทีนี้ทหาร
ผายตชด. เขาก็ตองไป อันนี้ไดคนดึงกลับ หรือไอคนสรางมันมีไมกี่คน จะปริมาณ
นอยมันก็นอย ไอคนทําลายมันก็มีมาก คนที่เขาปาอยาไปโทษวาเขาเลวทุกคน
ไมได ตองหาไอตัวตนทําใหเขาเลวก็ไปปราบในดงใบแขมอยูนนั่ แหละ ไอคนที่
สรางไรอยูในปานะปราบไอไฟจะไปดับที่เปลวไฟมันไมมีทางหรอก ไหมบาน
หมด นี่ก็เหมือนกันแหละ การเขาดงเขาปาไปเจอะไปคุยกันนะไมดีหรอก เรา
จะตองรูเหตุผลวา เขาไปเพราะอะไร ทุกคนเขาอยากสงบ เขาอยากอยูส บายเขาจาก
ไปแลวเขาก็คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงลูก คิดถึงเมีย คิดถึงผัว มันเหมือนกันทุกคน
ไมใชวาเราจะไปคิดวา ไอปา มันดี แตพอยูล ะไมเปนสุข แตตองใชศัพทวา ไปตาย

เอาดาบหนา นี่เขาทนไมไหว ถาผมอยูตอไป ผมยังไมทราบวาจะถูกยัดเยียดขอหา
ในคดีไหน แบบไหนบางก็แย แลวก็เราจะตองโทษฝายเดียวคือ ตํารวจ ไมจริงนะ
ไอตํารวจมันก็ใสคนเขาปาเหมือนกัน ไอคนที่ไมใชตํารวจนะซิรายกวาอีกมันราย
มาก นี่ เห็นไหม ที่ แมริม นะ คนๆ เดียวไลคนไปเปนปบเลย คือไมจายเงินเดือน
เขากี่คน ไอพอ ก็ตองเขาปา ไอแมไอลูกก็ตองเขา ใชไหม นี่งานงายๆ แคนี้ เอา
เปรียบกันขนาดนี้ นี่ก็ลําบากโยมตองการธรรมะแบบไหน
ลูกศิษย
อยากจะใหหลวงพออธิบายคําวา วิตก วิจารเจาคะ
หลวงพอ
วิตก วิจาร ก็แปลวา จานตก แตกเลย (หัวเราะ) คําวา วิตก เขาแปลวาตรึก โยม
วิจารเขาก็แปลวา ตรอง ถาเราคิดถึง ถาเราคิดถึงพานลูกนี้อยางนี้เขาเรียกวา วิตก
อยากจะรูไอพานลูกนี้มันทําดวยอะไร อยางนี้เขาเรียกวิจาร เทานี้เองนะ แลวถา
วิตก วิจารในกรรมฐาน ไอนี่นักปฏิบัติกรรมฐานเจงมาหลายรายการ ไอคนที่เจง
รวมทั้งอาตมาดวยถาเราไมเจงเอง เราจะรูไดอยางไร ใชไหม คือไอคําวาเจงนี่
หมายความวาถาเจริญพระกรรมฐาน ฌานนะมันมีอยู 4 ฌาน ฌานที่ 1 เรียกปฐมเน
ฌานที่ 2 เรียกวา ทุติยฌาน ฌานที่ 3 ตติยฌาน ฌานที่ 4 เรียกวาจตุตถฌาน
สําหรับฌานที่ 1 ทานบอกวา มีองค 5 คือมีวิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคตาหมายความวา คน
ที่เจริญกรรมฐานฌานที่ 1 ตองมีวิตก คือ อารมณนึกดวยวิจารมีการใครครวญไปในตัวเสร็จ ปติ มี
ความอิ่มใจ สุข เมื่อปติถึงที่สุด อารมณมนั ก็เปนสุข เปนสุขตัวนี้มันเปน นิรามิสสุข สุขนี่สุขจริง เรา
หาที่เปรียบไมได และเอกัคตาก็มีอารมณทรงเฉพาะอารมณใดอารมณหนึ่ง จิตไมวอกแวก
ทีนี้พอมาถึงฌานที่ 2 ทานบอกวาตัดวิตก วิจารหมด ทิ้งไป เหลือแตปต ิ สุขและเอกัคคตา
มาตอนนี้นกั เจริญกรรมฐานมาตั้งแตสุกขวิปสสโก เจงเอาตรงนี้ ที่วาเจงก็เพราะวา ในขณะใดทีจ่ ิต
เราเปนสมาธิ ตั้งแตขณิกสมาธิก็ดี ขณิกสมาธินี่เขาแปลวา สมาธิอันเล็กนอย อุปจารสมาธิแปลวา
สมาธิใกลฌาน คือวาจติเขาถึงปฐมฌาน ตองมีอารมณ 5 ทรงตัว แตวาอารมณ 5 นี่ เราไมตอง
คํานึงถึง คํานึงแตวิตก วิจาร ก็หมายความวา ตั้งแตสมาธิอันเล็กนอยถึงปฐมเนยังมีคําภาวนาอยู ไอ
วิตก วิจารในการเจริญกรรมฐานนี่ หมายความวา เราจะภาวนา วิจาร เรารูตัววาคําภาวนานี่ถูกหรือ
ผิด อันนี้มันผิดวิจาร นี่ปฐมฌานยังทรงอยู พอเขาถึงฌานที่ 2 จิตละเอียดมากขึน้ ตัววิตก วิจารมัน
หายไปเอง มันจะหยุดภาวนาไปเฉยๆ จิตสบาย มีความเอิบอิ่ม ปติ เปนที่ตั้ง แลวมีสุขก็มีจิตทรงตัว
ตอนนี้แหละทีบ่ อกวานักเจริญกรรมฐานเจงพอจิตไมภาวนาอยางเดียว พอรูตัวมานิดเดียวก็ตาย ลืม
ภาวนาซะแลว ใชไหม ไมรูเราหลับไปหรือลืมภาวนา แคภาวนาพุทโธ ก็จับตนชนปลายไมถูก อันนี้
ที่วาเจง เจงเพราะตัวนีน้ ะ คือความจริงเขาคิดวาตัวเลว แตความจริงมันดี ความรูเราคิดวาตอนนั้นเรา
ลืมภาวนาไป คิดวาเรานั่งหลับ แตความจริง ถาหลับมันก็ลม ถาหากเราลืมภาวนา มันลืมไมได
เพราะจิตทรงตัวแตพอถึงฌานที่ 2 ที่นี้คําภาวนาไมมี แตวาเราอยาไปรีบหยุดซะเองนะ ใหมนั หยุด
ของมันเองนะ พอถึงฌานที่ 2 เปนที่สังเกตคือ

1. คําภาวนาหยุดไป
2. ลมหายใจเบาลง
3. จิตใจมีความเอิบอิ่ม มันเปนอยางหนึ่ง รูสกึ ชุมชื่นมาก
ทีนี้คําวา วิตก วิจาร โยมถามเมื่อกี้นี้ ก็หมายความวา ขณะใดทีเ่ รานึกถึงวาจะภาวนา ตัวนั้น
เปนวิตก และขณะใดที่เราภาวนาอยู เรารูว าภาวนาถูกหรือผิดมันชินอยู อันนี้เปนวิจารใชไหม อันนี้
ไมยากหรอกโยม
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หลวงพอ
มีอะไรคุยไหม เอาวาซิ เห็นมองๆ หนาวาเลย
ลูกศิษย
(ไมชัด) แตวาภารกิจทางบานคงมี ลูกก็ยังเล็ก แลวก็ปญหาครอบครัวอาจจะมี ก็ทํา
ไมได อยากจะทราบวา (ไมชดั )
หลวงพอ
จะเอาอยางแบบสมาธิมั่นคงหรือชั่วคราวละ
ลูกศิษย
ก็อยากจะไดไปเรื่อยๆ ละคะ
หลวงพอ
เอามั่นคงเลยไหม
ลูกศิษย
ยังไมมั่นคงละ
หลวงพอ
ไมใช อยากจะเอามั่นคงไหม
ลูกศิษย
อยากจะเอามัน่ คง
หลวงพอ
เผาเลย ทําอยางนี้คุณ เดีย๋ วกอนๆ เวลาวางมี
ลูกศิษย
มีหวงคะ
หลวงพอ
ไมใช เดี๋ยวฉันจะพุดใหฟง เวลาวางของคุณมี พอวางเวลาที่ลูกหลับเวลาที่เรานอน
ตอนนั้นนะใชเวลาภาวนาใหหลับไปเลย แลวอยาไปถวงนะ ถาภาวนาถางวงจะ
หลับปลอยเลย ถาภาวนาไปถาจะหลับ ถาจิตไมถึงปฐมฌานมันจะหลับไมได ก็ไม
ตองใชเวลามากนะ ถาภาวนาไป ภาวนาไปได 2-3 คําก็หลับ ก็ตอ งปลอยเลย
เพราะวาจิตเขาถึงฌาน ถาขณะทีห่ ลับอยูกถ็ ือวาเปนการทรงฌานอยูตลอดเวลา ถา
ตายเวลานั้นเปนพรหมเลยนะ เวลาตื่นขึ้นมาถาลูกยังไมตื่น ตอนนี้ไมตองลูก ถาลุก
มันจะเคลื่อนเพราจิตเปนฌานอยูเวลาหลับใชไหมกลับไปภาวนาอีกชัว่ ครูหนึ่งตาม
สบาย ถาจิตมันตื่นก็เลิกกัน แลวก็ถาเวลายามวางๆ เดินไปเดินมาหรือทําอะไรอยู
อยางเราจะนึกภาวนาแคนาทีสองนาทีไมตองไปนั่งสมาธิหรอก นั่งตามสบายๆ
บางทีมันจะวางหรือเปลานั่งตากลมเลน เกาอี้ก็ได มันอยูที่จิต ถาคุณทําจุมจิ๋มๆ
แบบนั้นจะมีอานุภาพมาก มีอานิสงสมาก แลวก็ประโยชนมากดวยดีกวาถือตาม
เวลา ถือเวลาเทานั้นเทานี้ถึงจะทํา แตมันก็ไมแนนอนอยางนี้แนนอนกวา
เอาอยางนี้กแ็ ลวกัน ถาหากวาคุณยังไมหลับใชไหม คุณใชภาวนาสัก 10
วาระ ถาหากเราภาวนาวา พุทโธ หรือ นะมะ พะธะก็ตาม ครบ 10 ปบนับนิ้วก็ได
เรานับนิ้วใหรนู ิ้วดวยวา 1 นะ 2 นะ เทานี้ แตวาขณะที่ถายังไมครบ 10 ถาจิตมัน
ฟุงซานไปคิดอยางอื่นก็ตั้งตนใหม ถาถึง 10 ก็เลิก ถาจิตยังสบายอยูเ ราอยากจะทํา
ตอก็เอาอีก 10 เทานี้พอ กอนหลับ 10 ถาตื่นมาก็ 10 เทานี้ก็เยอะแยะแลว อานุภาพ
ก็มาก แลวถาทําอยางนี้นะไปสักเดือนหนึง่ คุณจะทรงสมาธิไดเกินครึ่งชั่วโมงวิธี
ทําเขาตองทําแบบนี้นะไอที่เราทํากันจริงๆ ไมเขาใจ เขาตองเอาเทานั้นเทานี้ นี่ไม
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สําเร็จหรอก คือวาคุณอยาใชเวลามากนะ ทุกคนมันก็เหมือนกันนะ ไมจําเปนอยา
ใชเวลามากหรือถาใชมากเกินไปนี่มันเปนการฝนแลวไมไดผล ถาเราจะภาวนาก็
ไมตองไปนั่งขัดสมาธิ
ที่ไหนทีม่ ันสบายก็นั่งเลนไปแตตองโปรงนิดนะแลวก็
ภาวนาไปเลยจับลมหายใจเขาออกแลวก็ภาวนาไป ถามันฟุงซานแลวเราก็หลีก
อยาไปฝนเทานี้พอ แตถาเวลาที่มีความสําคัญที่สุดก็คือเวลาที่มันจะหลับ ตอนนั้น
ภาวนาใหกลับไป เด็กก็หลับแลวทานก็หลับแลว ถาหลับก็ปลอยก็ปลอยใหมัน
หลับไป พอตืน่ ขึ้นมาก็อีกนิดหนึ่ง อยาลุกขึ้นมานั่งนะ ถาลุกขึ้นมานั่งนะอารมณ
มันจะเคลื่อนเทานี้พอ เหลือแหลเลย ทีฉ่ ันบอกพอเพราะอะไร เพราะฉันหากิน
แบบนี้มานาน
แลวก็ประโยชนใหญมาก คือวาพระที่ทานไดในสมัยกอนที่บอก หลวง
พอปาน ทานใหไปหาเทวดา 10 องค ทานสอนแบบนี้เหมือนกันหมด ไอการนั่งตั้ง
เวลาตองเทานัน้ เทานี้ถึงจะเลิก ถาจิตมันรูวาดีหรือไมดี ยังไมถึงเวลาเลิกมันก็ไม
เลิก นี่จะเปนโรคเสนประสาท ที่พระพุทธเจาตรัสวา เปน อัตตกิลมถานุโยค เปน
การทรมานรางกายและกําลังใจ ถามันเริม่ ฟุงเราก็เลิก เออ สมาธินี่มันมี 2 แบบ
พระพุทธเจาทานทรงสอนไว 2 แบบ ตองการสงัดก็ตองภาวนา ทานจะสบาย
บางครั้งมันซานตองการคิด เราคิดอยูใ นขอบเขต ไอคิดในขอบเขตมันคิดวา
รางกายนี่มนั ก็เปนทุกขทุกอยาง เกิด แก เจ็บ ตาย พลัดพรากจากของรักของชอบใจ
การทํามาหากินก็เปนทุกขทงั้ หมดความเปนมนุษยนี่มันเปนทุกข ถาเปนเทวดา
หรือพรหมมันก็สุขชั่วคราว ไมชาก็จุติอกี สูเราไปนิพพานไมได ก็คิดกันแบบนี้
งายๆ แบบนีท้ ี่วาการปฏิบัตจิ ริงๆ เขาไมใชยาว เขาสั้นๆ แบบแมครัวที่ทํากับขาว
ถาไปดูตําราชั่วโนนชัว่ นี่ ยังไมไดกนิ กันเลย ใชไหม สูเอามือหยิบๆ ใสไมได
อรอยกวาใชไหม ก็แบบเดียวกัน
หลวงพอคะ ที่คนเขาชอบเลนการพนัน ที่เขาลือวามีผีพนันเขาสิงนี่จริงหรือเปลา
คะ
จิรง
ผีพนันมีตัวตนดวยเหรอคะ
ก็ผีพนันก็คือตัวอยากเลนนะ คุณหมอลูกสาวถามวา คนเลนการพนันนะ ที่เขาลือ
กันวามีผีพนันเขาสิงนะจริงไหม (หัวเราะ) ฉันตอบวา จริงไอหนู ผีพนันคือตัว
อยาก อยากเลน
เปนความอยากของคนคนนัน้ ใชไหมคะ
ใช (หัวเราะ) ก็ผีมันมองไมเห็นตัวใชไหมละ เปนความอยาก
หลวงพอคะ และสาเหตุที่เขาอยากเลนเปนเหตุเพราะกรรมใดหรือเปลาคะ
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ใชแน
สวนไหนคะ
ก็ อทินนาทาน ตัวทําลายทรัพยสินของคนอื่นเขามากอน ก็สังเกตนะการพนันที่
รวยจริงๆ มีไหม
ไมมีคะ
ไมมี ตองทําลายทรัพยตวั เองดวย คือไมมีใครเวน ใครเขาไมทําลายตัวเองก็ทําลาย
เองไปมันเกิดความหมด
ศีลขอไหนคะ
ศีลขอ 2 อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทัง (หัวเราะ) เลนการพนันมันตองตีตั๋ว ตอง
ขออนุญาตไปขโมยเลนนี่มนั ผิดศีลขอที่ 2 ไอกรรมที่เราผิดมาในอดีตก็คือ กรรม
ตัวที่ 2 เมื่ออดีตก็คือ กรรมตัวที่ 2 เมื่ออดีตถามันไมผิดศีลก็ศีลมันขาด ศีลขวาง
หนาชนปงเขาเลย ถาผิดซะแลวศีลไมบริสุทธิ์ ศีลมีคือศีลที่ขาดใชไหม (หัวเราะ) มี
อะไรอีกไหม
แลวมีทางแกใหคนเขาไมชอบเลนไดไหมคะ
ก็เลนมันซะใหหมดตัวมันก็เลิกเอง
พอหมดแลวเขาก็ไปกูเขามาอีก
ใช ถาไปกูยมื เขาแลวไมมใี ครเขาใหกูมันก็เลิก คนพวกนี้ถากรรมเดิมเขายังไมสิ้น
นี่ เขไมรูตัว หลวงพอเคยเห็นมาแลว คนที่เขาเลิกเมื่อไหรก็เกลียดเมื่อนั้น เกลียด
อาการนั้น ถือวากรรมมันหมดไป
ตองรอจนกวากรรมจะหมดหรือคะ
ใชๆ มันไมมที างแก แกไดอยางเดียว เผา ไอกอนที่เราจะจับเขาเผาดีไมดีเขาจะจับ
เราเผาซะกอน (หัวเราะ) คือ เราไมตองไปแกเขาหรอกถาไปพูดขืน อารมณไมดี ดี
ไมดีเขาโกรธเรา
ถาหากวาเขาหันมาฝกสมาธินี่จะชวยเขาไดไหมคะ
ถาเขาหันมาฝกสมาธิแลวแสดงวากรรมนัน้ เลิกได ถาใครทํากรรมมาถึงจุด พอถึง
จุดนี่มันเลิกเอง ถาหากวาเขาฝกสมาธิไดก็แสดงวาเขาเริ่มตี แตไมแน ไอกรรมพวก
นี้มันถอยหลังมันเกิดเปนตอนๆ เหมือนกันอยางบางครัง้ เราจะเห็นวา อยางพระใน
สมัยกอนไดฌานสมาบัติธรรมดามันไมตองพูดกันเยอะ อยางพระในสมัยกอนได
ฌานสมาบัติธรรมดามันไมตอ งพูดกันเยอะ เพราะไดอภิญญา อภิญญา 5 นะ
อภิญญานี่มัน 6 ถาฌานโลกียนี่เปนอภิญญา 5 ทีนี้กรรมที่เปนอดีตเขามาตัดถึงตรง
กลาง ฌานเขาเสียหมดก็มีเยอะ มีไมนอยหรอก พอไดอภิญญาไปปบ ถามันดีไม
มากมันก็เสียละ ถามันเสียไปแลวบุญที่มีอยูมันก็เสียไปชวงหนึ่ง ไอชวงเสียนี่มันก็
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เสียไปเลย เพราะไอบาปตัวนีม้ ันถอยออกไปจากใจ ไอบาปตัวนี้พอมันถอยออกไป
จากใจ พอมันกลับมา ก็คอื เขาซอมกัน 3 วัน ไอตวั ที่มันไมมามันก็ไปเลยก็มี
เหมือนมีบาปตัด เขาเรียกวา อุปฆาตกรรม อุปฆาตกรรม ก็คือกรรมที่เปนอกุศล
เดิมที่เขามาริตรอนตลอดเวลานะ แตบางคนมันก็กินเลยก็มีเหมือนกัน ที่เสียไปเลย
ก็มี ไอนี่กรรมหนัก
บุญที่เราทํานี่ เราเปนผูไดรับเต็ม 100 เปอร็เซนต แตการอุทิศสวนกุศลนี่
ไมไดแบงบุญไปจากเรานะ บุญของเราก็ยงั อยู เรื่องนี้อยางที่สมัยเรื่อง พระอนุรุทธ
ไดเปนควาญชาง ทานถวายทานแตพระปจเจกพุทธเจา เปนเงินสูงหนัก เทวดา
โมทนา เจานายเขาตองการจะแบงบุญ ทานเลยวิ่งไปถามพระปจเจกพุทธเจาวา
เจานายขอแบงบุญใหไดไหมครับ ถาใหแลวจะมีผลเปนอยางไร พระปจเจกพุทธ
เจาทานอธิบายวา มีคบเพลิงอยูอันหนึ่ง มีน้ํามันมีเพลิงจุดนะ แตคนอื่นมีคบแตไม
มีเพลิง รอยคนเขามาขอจุดไฟตอจากเพลิงนี่เอาไป ตางคนตางมีแสงสวาง ขอถาม
ไอไฟนี่มันยุบหรือเปลา ทานบอกไมยุบ เลยบอกไอบุญนี่ก็เหมือนกัน การที่เราให
นี่ไมไดยุบไปมันเปนเมตตาอยางดี ถาเขาโมทนา เขามีผล สวนของเรามันก็ไมได
พรองหมดไป แตเราก็ไดเสริมความดี และก็ไดเมตตาบารมี เขาใจไหม (หัวเราะ)
ไอตัวบุญถามันหมดไป ใครก็ไมไดผีกไ็ มได ไอเรานีไ่ ด 100 เปอรเซนต แตวาการ
ทําบุญใหคนตายตองใหดวยบุญจริงๆ นะ เรา ตองทําใหเปนบุญจริงๆ
แลวทําอยางไรละคะ เราถึงจะทราบวาเราไดบุญ
การจะทําไมใชเราจะทําเพื่อใหไดบุญหรือไมไดบุญ 1. ขณะที่ทํา จงอยาฆาสัตว 2.
ขณะที่ทําบุญอยาใหมีสุราติด เริ่มงานเลี้ยงเหลา งานนั้นทั้งงานนะเจง ไมมีอะไรอีก
หรอก บาปเขามากอน บุญมันไมอยูดว ยใชไหมเริ่มงานฆาสัตวตัดชีวิตเห็นจะ
ทําบุญเลี้ยงพระฆาหนูฆาปลา
แลวอยางนี้ อยางเราถวายยานี่ ยาบางอยางนี้มันจะเขาแอลกอฮอลแลวอยางนี้ไม
บาปหรือคะ เพราะตัวยานี่สว นมากจะมีแอลกอฮอลอยูดวย
เมาไหมละ เมาหรือเปลา
แลวบาปหรือเปลาคะ
แอลกอฮอลหรือสุรา ถาไมปรากฏรส ไมปรากฏกลิ่น พระฉันไดไมบาปไมบาป
หรอกหนู ไมบาป มันเปนยา เขาถืออยางนี้ ถาหากินยาผสมเหลา ถาเหลาไม
ปรากฏกลิ่น แลวก็ไมมีรสนี่พระฉันไดไมบาป ไมเปนอาบัติ แลวมีอะไรอีกไหม
เอา เดี๋ยวกอน จะจบบอกซะกอนไมไดเอาวาไป ฉันไมไดสั่งใหเลิกนี่ (หัวเราะ)
หลวงพอเจาคะ มีคนสงสัยวา ภรรยานะคะหยิบเงินของสามีคะ จะผิดไหมคะ แลว
เขาก็ไมอนุญาตใหหยิบ
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ถาภรรยาหยิบเงินของสามีก็ผิด ถาภรรยาหยิบเงินของผัวนีไมผิด (หัวเราะ) มันคน
ละพวกกัน หยิบไปไหนละ เขาหยิบไปไหน
หยิบไปใชนะคะ แบบเขาก็ไมไดเชิงอนุญาตหรอกนะคะ
ก็ ผัวเมียเขาถือเปนบุคคลคนเดียวกัน
ตามกฎหมายนี่เมียกินแลวสามีกตองกินใหอิ่มเหมือนกันดวย
ใช (หัวเราะ) ถาหากวาภรรยาปวดทองขี้ ผัวก็ตองปวดทองขี้ดวย (หัวเราะ) การที่
เราจะปฏิบัติใหมันดีก็คือ
1. ตัดโลภะ ความโลภ อยาใหมันมีในใจ
2. ตัดโทสะ ความโกรธ
3. ตัดโมหะ ความหลง อยาไปนึกวาตัวเรานี่มันดี มันจะทรงตัวตัวทีม่ ี
ความสําคัญกวา 3 ตัว โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ
ความหลง ถาชนะ 3 ตัวนี้ไดก็ไปนิพพาน เอา มีอะไรตอ
เออ มีผูที่ทํางานเขาฝากมาถามวา
เขาฝากมาเยอะไหม เดี๋ยวๆ เขาฝากมาเยอะไหม (หัวเราะ) เอาวาไงนะ
การตั้งพระพุทธรูปนี่คะ มีหลักการวาจะตั้งอยางไร
เดี๋ยว ตั้งอะไร
ตั้งพระพุทธรูปที่โตะหมูบูชานี่คะ
ออ
มีหลักการไหมคะวา พระจะตั้งตรงไหน จะตั้งเหนือ ตั้งต่ํา
มีๆ การตั้งมันตองมีพิธี
โดยเฉพาะ พระพุทธชินราช นี่คะ
พระอะไรก็ได ถาตั้งไมถูกนะ มันจะไมผลเด็ดขาด คือวาพระทีจ่ ะตัง้ นี่ตองมีพื้น
(หัวเราะ) ถาไมมีพื้นจะไปตัง้ อยางไร(หัวเราะ) เอา จริงๆ นะ คือวาถาจะตั้งพระ
บูชานะก็มวี า อยาตั้งไปทางทิศใตหรือทิศตะวันตกไอผลนี่สตางคเก็บไมอยู ตรงนี้
ไมมีตํารา มีประสบการณ ประสบการณนกี่ ็มีสมัย หลวงพอปาน ทานยังอยู ถาลูก
ศิษยที่ใกลชิดมากหนอยทานก็จะแนะนําไดพอทานเห็นตั้งพระพุทธรูปไปทางทิศ
ไดก็ดีทิศตะวันตกก็ดี ทานก็จะบอกใหหันไปทางทิศตะวันออก
ครั้นมาสมัยลูกศิษยฉนั คนหนึ่ง เปนนายทหารอากาศ ตามปกติแกก็เปน
คนไมกินเหลาเมายา บุหรี่กไ็ ปไมสูบ แกเก็บเงินไดดีมาก พอตอมาเขาปลูกบาน
ใหม ฉันก็เขาไปดู ก็จัดพระหันหนาทางทิศตะวันออก ก็ตอมาอีก 1 ป ฉันไปเยีย่ ม
แก แกเปลี่ยนหองพระใหมหันหนาไปทางทิศตะวันตก ฉันเลยถามวา นี่หันหนา
ไปทางทิศตะวันตกกี่เดือนแลว แกบอก 3 เดือน บอก 3 เดือนนี่ตังคไมเหลือเลยใช
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ไหม แกบอกใช ฉันบอกนีห่ ันหนาพระไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใตไมได เลย
หันไปถามเมีย บอกเฮยจริงๆ โวย 3 เดือนบางมึงกินกันไมเหลือจริงๆโวย
แลวไมมหี ลักวาพระองคจะตองอยูสูงหรือต่ํากวาองคไหน อยางมีคนเขาบอกวา
พระแกว นี่กับ พระพุทธชินราช นี่ตั้งในระดับเดียวกันไมได
เอา เอาอยางนีไ้ ด พระแกว นี่ตองตั้งสูงกวา พระพุทธชินราช เพราะวา พระพุทธ
ชินราช ทานลงมาปบบัง พระแกว เลย (หัวเราะ) โธเอย ก็พระพุทธรูปเหมือนกัน
ทําตามความเหมาะสมดีกวา ทานก็พระพุทธเจาเหมือนกัน องคเดียวกัน อยางรูป
คุณพอหนูน ะ ถายออก 5 แบบ แบบหนึง่ นั่ง แบบหนึง่ นอน แบบหนึ่งเดิน แบบ
หนึ่งยืนแบบหนึ่งเออ กําลังจะทําทาวิ่ง ไอรูปไหนมันควรจะอยูสูงหรือต่ําก็แลวแต
เราซินะ อยางไรก็คือรูปของพอเรา อยางไรรูปมันก็คงไมตีกันหรอก (หัวเราะ)
เดี๋ยวรูปที่บอก เอยมึงไมเคยอยูสูงนี่หวา รูปมันมาตีกันละยุงเลยนะ
และบางคนก็บอกวาไมควรตั้งพระพุทธรูปในหองนอน
ฉันวาควรอยางยิ่ง เราจะไดมองเห็น ตาเรามองเห็นแลวกัน ถาพระพุทธรูปนี่ ถาเรา
มองเห็นนีเ่ ปนบุญ จิตมันจะชินในการเห็นภาพ การเห็นภาพพระจิตเปนกุศลใช
ไหม ถาหากวาหองมันแคบเกินไปตั้งแลวเรานอนไมไดอยางนี้อยาตัง้ เขาถือวา
ตํารา ไมทราบเขาถือตําราอะไรถาเราเห็นภาพพระอยู จิตเราเลื่อมใสใชไหม มัน
เปนมงคลอยางหนึ่งถาเห็นภาพพระพุทธรูปเขา เรานึกถึงพระพุทธรูปเปนพุทธา
นุสสติกรรมฐาน เรานึกภาพเห็นภาพธรรมดา คือติดตาติดใจ ถาเวลาเราจะตาย นึก
ถึงภาพนั้นขึ้นมาเราก็ไปสวรรค ดีนะ ถาหากเรามีพระอยาง พระสุโขทัย หรือ พระ
อูทอง นี่ ถาเราตั้งนอกหองขโมยมันลักไปจะทําอยางไร นี่ทานไมหา มนี่ ตามพุทธ
ศาสนาไมหาม ที่ทานหาม คือพิธีกรรม นี่เราคิดกันเอง ที่เขาทํานี่คิดกันเอง ฉันวา
อยางนี้ดีอยางนั้นอยางนั้นดีอยางนี้ การบูชาพระเปนอุดมมงคล ปูชา จ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลที่ควรบูชา จัดวาเปนอุดมมงคลนะ ที่เราเห็น
พระพุทธเจาอยูเปนปกตินี่ จิตเราอยูที่พระพุทธเจานีเ่ กิดเปนอุดมมงคล คนนึกถึง
พระพุทธเจาก็เปนพุทธานุสสติกรรมฐานถาตายอยางเลวทีส่ ุดไปดาวดังส
คือมีคนสงสัยนะคะวา คนเรานี่มีจิตมีดวงวิญญาณใชไหมคะ แลวสัตวนมี่ ีจิตมีดวง
วิญญาณหรือเปลาคะ
ตองไปถามสัตวดู (หัวเราะ)
เคยไดยินมาวาถาหากวาเราทําความชั่วจะลง ทําไมถึงลงละคะ แลวจะตองไปเกิด
เปนสัตวหรืออะไรสักอยางหนึ่งนะคะ แลวทีนี้ถาเผื่อวาความจริงอันนี้นะคะ ใน
สภาพที่เราเปนสัตวนี่ จิตวิญญาณเราจะอยูที่ไหนคะ หนูอยากจะทราบอันนี้คะ
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อันนี้คุณจะตองทําตัวใหเปนสัตวซะกอนจะไดหมดสงสัย (หัวเราะ)ไมงั้นพูดไป
ไมจบหรอก ทําไดไหม วิชานี้เขาสอนกันอยูแลวนี่ เมือ่ วานนี้เขาฝกกันไดอยู 12
คน คุณก็ทําจิตเหมือนเขาซิจะไดเขาใจขึน้ ถาพูดกันแบบนี้เถียงกันหลายปก็ไมจบ
ตองทําใหเปนใชไหม จิตของคน ไอจิตนี่มันไปเขาอะไรมันก็เปนอยางนั้น จิตที่
มันมาเขารางของคนมันก็เปนคน ถาไปเขารางของสัตวมันก็เปนสัตว คือสัตวกับ
คนก็จิตอันเดียวกัน คนก็ไปเกิดเปนสัตวใชไหม สัตวนกี่ ถ็ ือวาเราจะมีความเมตตา
ปรานีกับมันอยางไรก็ตามมันก็ลําบาก เราะจะอางไอสัตวตัวนี้มันชอบเนื้อตองซื้อ
เฉพาะเนื้อดิบ แตความจริงสัตวมันก็ชอบอยางอื่นบางมันก็บอกไมได ไอเราก็นึก
วามันชอบ ทั้งๆ ที่มันนาเบื่อแสนเบื่อ มันไมมีอะไรจะกินของมัน มีความ
ปรารถนาไมสมหวังใชไหมถาเขาบอกอยางนี้คุณไมแนใจคุณก็ลองดูนะ
แลวอีกอยางหนึ่งนะคะ คือ อยากทราบวา แตกอนนี้ผูคนก็ยังนอยอยูน ะคะ เดีย๋ วนี้
ทําไมผูคนถึงเยอะแยะ อยากทราบวาจิตวิญญาณมาจากไหน หมายความวา
เดี๋ยวกอน ฉันอยากจะถามวา ปลาทูมันตายวันละกี่ตวั นับไดหรือเปลาถามันมาเกิด
ทั้งหมด มันอยูในทองกี่ตัว สัตวทั้งหมดนี่เปนคนทั้งนัน้ เลย ที่ทําความชั่วเพราะ
กรรมมันมาสนอง ถาเขาหมดกรรมเขาก็มาเกิด ถาไมเชื่อก็ไปถามปลา ถามมดดูซิ
เวลานั่งสมาธินะคะ พอนัง่ สักพักพอจิตนิ่งแลวจิตจะวูบลงไปแลวก็กลัวไมทราบ
เพราะอะไรคะ ไปถามคนที่เขารูเขาบอกวาไมมีครู
จิตไมชาก็ตาย (หัวเราะ) ถางั้นตองรีบมาเสียคาแปะเจี๊ยะครูเขา (หัวเราะ)ไปยกครู
ครูเล็กเขายกไมไหวละ จะขึน้ ครูฉันก็ทนไมไหวเหมือนกัน(หัวเราะ) ไมใชไอหนู
จิตวูบลงไปมันรูสึกคลายกับตกจากที่สูงใชไหม
มันหายใจไมคอ ยออกคะ
ไอนี่ ตามแบบปฏิบัติเขาบอกวา จิตขณะที่เรายังไมตก จิตมันสบายหนอยใชไหม
มันรูสึกนิ่ง
ใช ใชตรงนี้สบาย ตรงนีจ้ ิตเปนฌาน เขาเรียกปฐมฌาน ไอที่ตกนีจ่ ิตมันทรงฌาน
ไมอยู ถาวิธีทแี่ กไขก็เวลาจะเริ่มนั่งใหมๆ หายใจยาวๆ สัก 4-5 ครั้งนะ ตั้งตน
อารมณแรกมันหยาบกอน อันนี้เปนฌานนะไอหนู แลวก็ไปหาครูเขา ที่เราได
เพราะครูใหญจริงๆ คือ พระพุทธเจา เราจะเห็นไดวา เวลาแคเราสมาทานนะ เขา
นึกถึงพระพุทธเจา ไมไดนึกถึงหลวงพอใชไหม
ก็นึกถึงพุทโธ พุทโธ
พุทโธ แลวก็จะใหดีตองนึกถึงพุทธเอก (หัวเราะ) อันนี้ก็ถูกนะพุทโธนี่ก็หมายถึง
พระพุทธเจา ครูใหญจริงๆ ตองลืมไมไดใชไหม
มันเปน 2 ชั้นนะคะ เลยไมกลานั่งเลยคะ มันกลัว
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อยางนี้เขาเรียกกลัวดี ทําเรือ่ ยไปหนู ไมมีอะไรหรอก ไมใชเราไมมีครูเราภาวนา
เราเริ่มไหวพระนี่พระนี่เราก็มีครูแลว ครูของเราก็คือพระพุทธเจานีแ่ หละ มีคน
บอก ฉันยังไมเขาใจเลยใหม
ก็เลยคิดวาจะตองหาครู
ไมตองหรอก หนูมีคาแปะเจีย๊ ะไหมละ (หัวเราะ) จําไวนะวาครูของเราจริงๆ นะ
คือพระพุทธเจา เรามีอยูแลว เราไหวอยูแลว ไอตัวนี้มันตัวไมเขาใจอยูห นอยเดียว
นะ อันตรายมันก็ไมมี คือวาขณะที่จติ อิ่มนิ่งสบายตัวนั้นเปนฌาน เขาเรียก
ปฐมฌาน แลวก็ทวี่ ูบออกมานะจิตพลัดจากฌานไวเกินไป เพราะอารมณเดิมเปน
ที่ตั้งจากจุดเดิมรวมใหญ ลมหายใจมันหยาบ ทางที่แกก็คือ หายใจยาวๆ สัก 5 ครั้ง
เหมือนกับระบายลมทิ้ง
แลวที่มีความกลัวนี่ ทําอยางไรถึงจะหายกลัวคะ
ตัวนี้มันลําบากเพราะมันไมใชฉัน (หัวเราะ) ก็คิดอยางนี้ซิ วาเราเกิดมาแลว เราก็
ตองตาย ถามันตายเวลานี้ อยางเลวเวลาที่เราทําสมาธิอยางเลวที่สุดไปเปนเทวดา
ชั้นดาวดึงสอยางมีความดีปานกลางจิตอยูน งิ่ กอนจิตอยูนิ่งนี่มันเปนลักษณะของ
พรหม ถาตายเวลานัน้ เปนพรหมถาเราไมเสียดายรางกาย ถึงตายเวลานั้นเราก็ไป
นิพพาน ใชไหม นี่เราเกิดมาก็เพื่อตายถาหากวาเราจะตายจะไปเปนเทวดาหรือเปน
พรหมไปนิพพานเราพอใจ เพราะมันดีกวามนุษย ถาเริ่มกลัวจริงๆ ก็อยาฝนนะ
พอมีความรูสึก ลืมตา พอลืมตาก็ยังกลัว
ถายังกลัวอยูก ห็ าทางวิ่ง อยูในหองนีว่ ิ่งครืดไมรูเหนือรูไดเลย ใหคนมันตืน่
(หัวเราะ) พอคืนตื่นมันก็หายกลัว ไอความกลัวนี่มันก็เปนเรื่องธรรมดาของจิต แต
วาอยาลืมวา ถากลัวก็เลิกเสีย อยาลืม จริงไหมบอกอากลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้มนั ไมได ถา
กลัวก็เลิกเสีย อยาขม จริงไหมบอกอยากลัวสิ่งนั้นสิ่งนีม้ ันไมได ถากลัวก็ตองกลัว
เดี๋ยวเปนโรคเสนประสาท เราถือวาความดีทําไดแคนั้นเราพอใจ อันนี้เราตองใชตอ
เวลานอน ถานอนภาวนานีถ้ ามันจะลืมเทาไหร มันก็ยิ่งดี ดีใหมนั ลืมไวถาจิตมัน
เขาถึงปฐมฌานปบมันจะตัดหลับทันที ถึงในชวงหลับมันจะหลับกีช่ ั่วโมงก็ตาม
เวลานั้นถือเปนผูทรงเนตลอดเวลา ถาบังเอิญถาตายเวลานั้นไปเปนพรหมทันที ถา
กอนหลับถาจิตมันคิดวาเราทําไปเพื่อนิพพาน พอตายไปก็ไปนิพพาน เปนของงาย
เออ ตอนนี้หนูเขาใจแลวทุกอยางนะ ไอความกลัวอยางนี้เปนของธรรมดา แตงจง
เขาใจวา ขณะที่เราภาวนาอยู จะไมเขามาสิ่งที่จะปรากฏใหเห็นไดตรงนั้นคือ
เทวดา
อยางการจะนัง่ นี่นะคะ ควรจะเปนหนาหิ้งพระหรือในหองก็ไดใชไหมคะ
ไดหนู ไมเปนไร
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ไมตองอยูหนาหิ้งพระก็ได
ไมเปนไร ทําที่ที่มันสบายใจมากกวา
มีบางทานกลาววา ฆราวาสบางคนนี่ เกิดมาแลวนี่ คือกรรมเกาหมดแลวแตวามี
กรรมใหม เปนไปไดหรือเปลาคะหลวงพอ
ถามีก็เปนไดแตตัวจิตมันไมมี ถาจะมีไดกจ็ ิตเปนปรกติ มันจะไปใชไดอยางไรเลา
เกิดมาฆาสัตวแลวกี่ตวั ชาตินี่
คะ บอกวามีกรรมใหมมา
เดี๋ยวกอน ชาตินี่เกิดมาชาติละกี่ตวั แลวก็ลงไปเกิดใหมใชหนี้มันหมดหรือยัง ไมมี
ทาง ถากรรมเกาหมดจริงๆ ก็ตองไปนิพพานได โธเอย อยูดีๆ จะลงนรกตอไปอีก
แลว นี่คนนัน้ จะลงนรกไปถาเขาคิดแบบนี้นะ คนทีส่ ิ้นกรรมชั่วทัง้ หมดไมมใี คร
เขาอยูหรอก สวรรคเขาก็ไมอยู อยูไ มได เทวดาเขาไล พรหมก็อยูไ มได เขาไลไป
อยูนิพพานนิพพานเปนความวางอยางยิ่ง หมายความวา วางจากความชั่วทุกอยาง
ความชั่วก็คือตัวโลภะ โมหะ ความชั่วทุกอยางนะมันลงจุดนี้ถาขึ้นชื่อวา 3 อยางนี้
หมดแลวมันอยูไมได มนุษยไมอยูเขาก็ไลอีกอาศัยเทวดา เทวดาก็บอกเกะกะไอ
หมดนี่ ไปอยูพ รหมก็บอกไมไดไอนี่มนั เกะกะขาจะนั่งสบายๆ ก็เสือกมาอีก ไป
ไป ไปอยูน ิพพาน หาที่อยูไมไดมันมีที่ไหน บางคนนะ ไมใชหนาคนนะที่พดู แบบ
นั้นกัน
ยังไมเขาใจ คือวาเราตั้งอธิษฐานใหเขาโมทนา แตเขาก็ยงั รับไมได
เราตั้งจิตหรือเราวิ่งจิต เราเดินจิต เรากระโดดจิต ถาเขาไมมีสิทธิ์โมทนาก็ไมมี
โอกาส มันตองอยูที่เขา เรากระโดจิต ถาเขาไมมีสิทธิ์โมทนาก็ไมมีโอกาส มันตอง
อยูทีเขา เขามีทุกขเวทนามากหรือนอยใชไหม ถาเขามีทุกขเวทนามากก็ไมมีเวลา
เลย อยูๆ ก็เขาถูกไฟเผาถูกมีฟน หอกแทงหาความสุขจิรงๆ ไดไหม ไดหรือไมได
ถาไดจะลองเดีย๋ วนีแ้ หละ ปทโธเอย แตหนามตํานิดเดียวก็โอย โอย (หัวเราะ)โธ
เอย ไอขี้หมา
แลวเราจะทราบไดอยางไรวา คนไหนมีสทิ ธิ์ไดรับโมทนา
ออ เราก็ตองไปเปนผีดวยนะสิ (หัวเราะ) เออ มันจะไปยากอะไร แหม
แลวอยางญาติพี่นองเราเสียไปอยางนี้ละคะ
ญาติพี่นองเสียไมตองไปใหมันหรอก มันไมไดรับหรอก ถาตายอาจจะไดรับ
(หัวเราะ)
ก็ตายไปแลวนีค่ ะ
ไมยากหรอกหนู เขาฝกกันทุกวันนะ มโนมยิทธิ ที่เขาฝกกันนี่เขาตองการใหหมด
สงสัยเรื่องนี้
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คือไมทราบเลยคะ
ที่เขาฝกกันอยูน ี่ ที่ฉันพยายามสอนวิชานี้เพราะมันกันความเขาใจผิดของคน ที่วา
พระพุทธเจาสอนไววามีอะไรจะไดรูตามความเปนจริงไมตองมานั่งถามกันอยู
แบบนี้ ถาถามแบบนี้อยางไรก็ไมเขาใจ ถาจะเขาใจจริงๆ เราก็ตองลองตายไปเปน
ผีในนรกกอน แลวสั่งใหใครเขาทําบุญสงไปให แลวจะไดรับหรือไมไดรับตอง
พิสูจนมันถึงความจิรงถาหากวาเราฝกแบบนี้ไดคลองตัวมันก็เปนของไมยากเพราะ
เรารูแลวกันตอนที่นั่งกรรมฐานกับอุทิศสวนกุศล ธรรมดาก็ควรเปนเรื่องเดียวกัน
การอุทิศสวนกุศลธรรมดา อาจจะแกเปนบางจุดไมได กรรมฐานอาจจะขไปชวย
ไดในบางจุด ใชไหม อันนี้มีเยอะ สวนที่เราจะทําบุญธรรมดา ถึงแมจะถวาย
สังฆทานก็ดี วิหารทานก็ดี ธรรมทานก็ดี เขาไมมีโอกาสจะรับ เพราะมันหนักมัน
หนาไปหนอย แตบุญกรรมฐานอาจจะเขาถึงได จะไดหรือไมได แตอยางนอยที่สุด
เราตองงไดทพิ จักขุญาณ ถาไมไดนไี่ มรู โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเราไดมโนมยิทธิ เรา
ก็ฝกญาณ 8 ดวยจะสบายใจมากขึ้น รูไดทนั ที อันนีเ้ ยอะ ฉันเมื่อกอนนีฉ้ ันก็สงสัย
เหมือนกัน แตฉันมีคติอยู ถาอะไรที่สงสัยจะตองรูใหไดเปนตั้งแตเด็กมาเลย ถา
สงสัยแบบนี้เราตองพยายามทํา ถาเราสนใจ
เออ จะถามเกีย่ วกับ อยางมีพระพุทธรูปนะคะ ที่เวลานีท้ ี่กรุงเทพฯใครๆ เขาทํากัน
ไมไดหมายถึงในวัดนะคะ ที่ขางนอกเขาทํากันนี่เขาทํากันเพื่อการคา ถาเราไปได
พระพุทธรูปอยางนั้นมานี่ เราสมควรจะเก็บเอาไวบูชาจะสมควรหรือเปลา ที่เขาทํา
เพื่อการคาคะ
ก็เวลาเราไหวเรานึกถึง เราไหวใคร
เราก็ไหว
นึกวาไหวพระพุทธใชไหม
ก็รูปหลอองคพระนะคะ
นั่นแหละ เวลาเรานึกไหว เรานึกถึงใคร
ไหวไปอยางนัน้ คะ (หัวเราะ)
ถาอยางนั้นมันไมมีพระพุทธเจา เราคิดวาคือ พระพุทธรูปใชไหม นั่นแหละจิตเรา
นึกถึงพระพุทธเจา แสดงวาเราไมไดไหวอฐิ ไดบุญ
แตยังมีบางคนบอกวา ไมสมควรที่จะเอาไหวบูชา
ก็ดี ถาซื้อมาแลวก็ซวยมันไป เราจะไดไมตองเสียสตางค (หัวเราะ) เขาใจผิด ถาเรา
ซื้อมาแลวจะเอาไปไหน เราเสียเงินแลว แลวก็รูปนัน้ ก็เปนรูป หนึ่งของ
พระพุทธเจา ที่เราเรียกวา พระพุทธปฏิมากรใชไหมทําใจเรานึกถึงพระพุทธเจา เรา
ไดพระพุทธเจามาก็ดีอยูแ ลวใชไหม เขาเปไปเอง คนเขาใจผิด พระอริยเจาตั้งแต
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พระโสดาบันขึ้นไปแมแตเขาปนหุนดินนี่ ปนใหมีสภาพคลายพระ เขายังไหวเลย
ก็เขาไมไดไหวดิน เขาไหว แตจิตเขานึกถึงพระพุทธเจา
เวลาที่เราจะตัง้ นี่ เห็นบอกวา ตองตั้งใหหันหนาไปทางทิศตะวันออก อันนี้ไม
ทราบวาอยางไรคะ
ฟงนะโยม เวลาที่พระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณทานหันหนาไป
ทางทิศตะวันออกถาหันหนาไปทางทิศใตหรือทิศตะวันตกตําราไมมี
แต
ประสบการณมี ก็มีลูกศิษยฉันหลายคน ออ คนเดียวนายทหารอากาศ ฉันเคยไป
บอกใหหันหนาพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ตอมา 3 ป แกเปลี่ยนไปทางทิศ
ใต ถามวาพระพุทธรูปนี่หันหนาไปทางทิศใตกี่เดือนแลว แกบอก 3 เดือน ตั้งแต 3
เดือนนี่สตางคเหลือไหน แกบอกจริงๆ นะ 3 เดือนนีไ่ มเหลือจริงๆ นะ เขาถามวา
ทําไมนี่ หลวงพอปาน ทานเคยบอกไว ทานเคยสังเกต
ที่บานในหองมันแคบนะคะ
ก็ยายไปหองอืน่ ซะสิ บอกหลวงพอหองนี้มันคับแคบ อยากไปอยูหองอื่นนะ
(หัวเราะ) อยาไปขังทานไวหองเดียว แหม (หัวเราะ) ตัง้ หิ้งแทนสิดกี วาตั้งโตะ ทํา
หิ้งราคาถูกกวาโตะอีกใชไหม
เวลานี้มีขายมากตอกตะปูแปะเขาไปทางทิศ
ตะวันออก ขางฉันไหมละ จะทําให ขางฉัน 3 แสนมัดจํานะยังไมไดทาํ (หัวเราะ)
ความจําเฉยๆ จําวาจะไปติดที่บาน (หัวเราะ) ยังไมได อันนีก้ ็มีความหมาย
เหมือนกันนะ ก็ปรากฏในตํารามี
แลวถาเผื่อหันไปทางทิศเหนือละคะ
ทานก็ตองพูดกับสามี (หัวเราะ) คอยไปคอยมา (หัวเราะ) เออ เขาไมหาม แตที่
ประสบมาก็แคทิศใตกับตะวันตก ทิศใตกบั ตะวันตกนีเ่ อาจริงๆ นะ แตถาทิศเหนือ
เขาไมเราไมเปนไร
แตดีที่สุดตองทิศตะวันออก
ความจริงอยู พระพุทธเจาทานหันไปทางนั้น ฉันเองไมเคยเอาหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ตองตั้งทิศเหนือ มีคืนหนึ่งตั้งทิศเหนือทานมาเตือน บอก ทําไมทานมา
เอง นี่พูดกันแบบพระปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนะ นี่ทา นมาเอง บอกกันนี้ไมถูก
ควรจะเปนทิศตะวันออกทานบอกวาควร แลวมีพระองคหนึ่ง ฉันก็ซื้อพระมา
ใหมๆ เลย ฉันก็ตั้ง ก็อยางวา ทิศทางมันไมมีเหมาะ ที่จะมาตั้งทางทิศตะวันออกใช
ไหมก็ตั้งหันหนาไปทางทิศเหนือ
ปรากฏวาพอเชามาพระหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก เอะ ฉันก็วาใครมาหันหนาพระวะ มันจะหันไปไดอยางไรเราก็ทําอีกละ
คราวที่แลวไมเอา แตคราวนีใ้ สกุญแจตลอดตอนนอนอยู พอออกมาเราก็ใสกุญแจ
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จะเขาออกไดแตละที ถาคนอื่นจะเขาออกเราตองรู เขาไปทานก็หนั หนาไปทาง
ตะวันออก
หลวงพอคะ เกี่ยวกันหอยพระ นี่บอก 2 องคไมดีตอง 3 องคถึงจะดีจริงไหมคะ
หลวงพอ
(หัวเราะ) ออ
บอกวาตองเปนคี่เปนอะไรอยางนี้นะคะ
มี 2 ตองหาม มี 3 ดีแล (หัวเราะ) มีคี่ก็เปลืองนะสิ (หัวเราะ) ใครเขาบอก
ลูกๆ 2 คนเขาทักมา วาหอยพระ 2 องค ตอง 3 องคถึงจะดี
ออ ดี ฉันอยากไดพระเนื้อทองคําประดับเพชรเลย (หัวเราะ) เขาไมไดหามหรอก
หนู พระกี่องคก็ได จิตเรามีความเคารพ เรื่องนี้พระพุทธเจาทานไมเคยบอกไว ถา
ถามเรื่องนอกพระพุทธเจาฉันก็ไมรูจะตอบอยางไร ฉันไมทราบนี่ (หัวเราะ) ไอ
เรื่องนอกพระพุทธเจาฉันก็ไมรูจะตอบอยางไร ฉันไมทราบนี่ (หัวเราะ) ไอเรื่อง
เหนือไปจากนัน้ ฉันไมตอบ เพราะฉันไมกลารูมากกวาพระพุทธเจา ไมงั้นตองไป
อยูกับ พระเทวทัต อันนีเ้ ปนความจริงนะ นี่เขาถือกันสงเดชไปเอง ไมมีเหตุผล ไม
มีผล อยาลืมวา พระนีเ่ ปนมงคล ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชา
บุคคลที่ควรบูชาก็เปนมงคลอยางหนึ่ง เราหอยพระดวยความเคารพใชไหมก็เปน
มงคล พระที่เราหอยคออยูนี่ ถาเรานึกถึงอยูเสมอ บางทีเรานึกถึงเพราะความกลัว
คิดวาพระนี่ปอ งกันอันตรายได แตพระนีจ่ ริงๆ ที่ฉันทําทุกองคนี่ยิงไมออกฟนไม
เขาเลยก็ไมมีอนั ตราย เวลาเขายิงกันเราก็ไมออกไป (หัวเราะ) เขาฟนกันเราก็ไมเขา
ไป รับรองไมมีอันตราย (หัวเราะ) จําไวนะ อยาออกไปเวลาเขายิงกัน เวลาเขาฟน
เขาตีกัน เราก็ไมเขาไป ก็ยิงไมออกฟนไมเขา
นี่ก็หมายความวา พระที่บางคนเขากลัวตาย คิดวาพระนี่ปองกันอันตราย
ได เชาก็นึกถึงพระ ที่เขาเรียกปลุกพระกัน จิตมันอาราธนา เย็นก็ปลุกพระอาราธา
เพราะฉะนั้นถาเกิดเราตายไป เมื่อไหรถาจิตมันจะอยูกับพระ เราก็ไปสวรรคทันทีก็
ดี พระเปนมงคล เขาจะหอยกี่องคก็ชางเขา เราพอใจอยางไรเราก็หอยไป ก็ของ
ของฉันนี่ไมใชของใคร (หัวเราะ) พระที่รานเจกขนาด 50 นิ้วก็มี มันยังหอยกันเลย
(หัวเราะ) ถาหอยขนาดนั้นไดนะ ปนยิงมาจริงๆ นี่ ยาก (หัวเราะ) เพราะอาจารย
ผลักกระเด็นเปง (หัวเราะ)
เออ พูดถึงเรื่องนี้ฉันนึกถึงราย ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ตําบลบางขวาก
อําเภอสามชุก ฉันเด็กๆ นะ ตอนนั้นก็ไมเด็กมากก็ไปเที่ยว ไปนอนอยูขางบาน
บานใกลๆ กัน มีบานหนึ่งปรากฏวา ขโมยเขาบาน จะมาลักควาย เจาของจะตื่น ก็
ถือหอกพุงเขาไป เขาไปก็งดั จะแทง ก็แกแทงจริงๆ แทงดานหลัง ไอเจานั่นก็ไป

ลูกศิษย

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

เปดคอกควายแกพุงเขาดวยหอกเต็มแรงก็ไดยนิ เสียงเปง เนื้อแข็งดีนี่ (หัวเราะ) ก็วิ่ง
จูด ปรากฏวาไอขโมยมันไปซื้อขวานมา เอยจอบมา มาหอยขางหลัง (หัวเราะ)
หอยทั้งขางหนาทั้งขางหลัง เอาหอกพุง เออ ตรงจิรงๆ (หัวเราะ) บอก ถาไอขโมย
มันมีหอกละก็ยุง (หัวเราะ) พอวันรุงตอมาตํารวจสืบทราบวาไอเจาขโมยคนนั้นนะ
มันหอยพระจอมมา (หัวเราะ) นี่ขนาดจอบนะ แตเรามีพระ 50 นิ้ว ก็เกงละซิ
(หัวเราะ) นี่เรือ่ งจริงๆ นะ ไปนอนใกลๆ บานเขา เชาเขามานั่งเลาใหฟง พอเขาเขา
หองเขาไมไดดู แตความจริงเราก็ตื่นตอนนั้น ก็ไดยินเสียงเหมือนกัน ก็ไมทราบวา
เสียงอะไร พอสักประเดี๋ยวหนึ่ง แกลงมาจากบาน พวกชาวบานก็เขามาถามวา
เรื่องอะไร ขโมย ถามทําไม จะมาลักควายไอฉิบหายตัวมันแข็งเหมือนเหล็ก
(หัวเราะ) พุงดวยหอกไดยินเสียงเปง (หัวเราะ) ฉันก็สงสัยทําไมเนื้อมันแข็ง พอรุง
ขึ้นเขาก็สืบไดวาเปนใคร คนที่เขารูมา เขาก็มาบอกวา เจาคนนั้นมันหอยจอบ
(หัวเราะ)มันไปซื้อจอบกลับมามันก็ขโมยควาย มันเห็นควายแลวนีบ่ านนี้จะตอง
ลักควาย มันไดหลวงพอจอบชวย (หัวเราะ) ฟงเอาไวนะ ถากลัวอันตรายก็หาหลวง
พอจอบมาแขวน (หัวเราะ)
ลูกเคยไอยนิ พระองคหนึ่งนะคะขอน้ําปลา แลวครั้งหนึ่งลูกก็ถามพระผูใหญองค
หนึ่งวาอยางพระที่กําลังฉันอยูขอน้ําปลานี่ไมเปนการผิดหรือทานก็อธิบายวา ถา
โยมปวารณาแลวไมเปนโรคคะ แตวามีอยูค รั้งหนึ่งพระผูใหญองคนี้กโ็ ทรศัพทมา
บอกกับโยมวาจะฉันไกทอดกระเทียมพริกไทย ใหใสกระเทียมพริกไทยเยอะๆ
หนอย แลวขโมยก็มาพูดทีว่ ัดวา เมื่อคืนนี้ทานโทรมาบอกวาทานใหใสกระเทียม
พริกไทยเยอะๆ หนอย อันนีเ้ ปนการไมสมควรใชไหมคะ
สมควร (หัวเราะ) ก็ทานชอบแบนั้น (หัวเราะ)
ถาในเมื่อปวารณาแลว แลวก็ทานบอกวาอยากจะฉันแกงไก แลวถาเกิดขโมยเขาก็
ไปฆาไกอยางนี้บาปจะอยูทใี่ ครคะ
บาปนี่ก็อยูที่โยม (หัวเราะ) เขาไมไดสั่งใหฆานี่เสือกฆาเอง (หัวเราะ)
ในเมื่อมีไกอยูต ัวเดียวอยางนีค้ ะ
เขาไมไดอบกวาจะกินตัวนัน้ นี่
แลวสมมติวาสถานที่นั้นไมมี หาไมไดนอกจากไกตวั นัน้ ตัวเดียวละคะ
ก็ไปดวยกันแน พระองคนี่ พระมีบุญมากกวาก็ลกึ หนอย
แลวลูกเคยนมัสการถามพระองคหนึ่งคะ ถามวาในปญหาขอนี้เหมือนกันนะคะ
ทานบอกวา การฆานี่อยูที่เจตนาจะฆาอยางไร ที่ฆานี่ฆาเอาไปทําบุญนี่ไมบาป
เออ ขุมไหม (หัวเราะ) ลงขุมไหน
คือวาเปนการตั้งใจ ไมไดตั้งใจที่จะฆานี่ ความผิดหรืออะไรที่จะทําบุญนี่
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เอาอยางนี้แลวกัน วางๆ มาเชือดคอพระแลวกัน บอกจะเอาเนื้อไปแกงทําบุญ ปท
โธ มันมีที่ไหน บาปทั้งนั้นแหละ ถาคิดจะทําบุญ ทําบุญมันจําเปนตองฆาเขานั่น
แหละบาป แตบุญไมมีเลย เจตนาเปนอกุศลละก็ กุศลไมมที างเขา
แลวในกรณีแบบนี้ โยมไดปวารณาแลววา ปวารณาแลวตัวทานบอกวาจะฉันไก
แลวมีไกอยูตวั เดียว ในตลาดก็หาไมได จําเปนจะตองฆาอยางนี้โยมก็ปฏิเสธไดใช
ไหมคะ
มันไมจําเปนจะตองทําเลย พระจะฉันขาวนี่ เราไมเลือกอาหารญาติโยมเขาก็ถวาย
ดีๆ อาหารไมเปนโทษ แตเราไมพิจารณาถึงอาหารพระนี่กินขาวงายหมดแหละ
ตองพิจารณาวา อาหารนี่เปนอาหารที่กินเพื่อเปนยากอน เราไมกินเพราะติดในรส
ติดในสี ติดถึงอาหารติดในกลิ่น จะไมกนิ เพราะกลิ่นตี เราไมกินเพื่อความผองใส
ถาหากวาอยากกินเฉยๆ อาหารที่กินเปนโทษ จงลงนรก ถาไปสั่งอยางนั้นก็สบาย
เลย อเวจี อยูท ี่ใดอยางนี้ไปแนเลย พระพลาดลงอเวจี ถึงบอกวาพระนีล่ งนรกได
งาย ที่สุด ทานมีบุญมากกวาฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหาร เอาอาหารของพระ
พุทธไปกินนี่ สมภารก็ไมรู อุปชฌายมันก็ไมรู ไอลูกศิษยมันเสือกรูมากกวาละก็
ซวยเลย มันลงดวยกันทั้งนั้นนะ ไมตองเลือกอาหารขนาดนั้น ไมตองสั่ง แคอาหาร
ที่เขาเอามาอาหารที่เขาเอามามันไมบาป สมมติวาเขาซื้อแกงมาจากรานคา เขาจะ
แกงชางหรือแกงเปดเราไมตอ งสั่ง พอคาเขาแกงเอา เราไมตองไปสั่ง ก็ไมบาปเลย
ใชไหม เอามาถวายพระ พระก็รับประเคนตามกาลเวลา ศีลทุกอยางครบถวนใน
เวลานั้น แตวากินเพราะติดในรส ไมพิจารณาอาหารกอน อยางนีก้ ็ลงนรกไป แคนี้
จะไปสั่งไกเขา ถาไปสั่งเขาก็ไปนะ ไปสลายเลย
อยางเวลาที่คนทําบุญแบบทานนี่คะ แลวทานก็ยกพานขึ้นมา ทานก็วา เอะ เช็คใบนี้
เดงหรือเปลานี่
ไอเช็คๆ นี่ ฉันไมคอยมี เฃ็คสปริง เช็คเดง
แลพวกญาติโยม
เปลา พูดเลนหรือเปลา
ก็ไมทราบเจาคะ แตวาทาน
เขาอาจจะพูดเลนสนุกๆ ก็ได
แลวพวกญาติโยม ก็เลยบอกวา กุฏิทาน ทานบอกวา อะไรนี่มีกตี่ ังคละจะเช็คเดง
หรือเปลา อะไรอยางนี้ ทําใหคนที่ถวายนีห่ นาเสียไปเลย
ไมใชทานเตือน เดี๋ยวของบูดๆ ไปถวายพระ พอตายไปแลวจะไดแตบูดๆ
(หัวเราะ) เขาอาจจะพูดเลนก็ไดนะ ถาพูดเลนสนุกๆ ก็ไดจะหาวาไมพดู เลนก็ตอง
คิด ถาอารมณเปนความโลภ แตเวลานี้ฉนั นะดีอยาง ตั้งแตเกิดมาฉันไมมีเงินเก ไม

เคยเลย ใครจะปลอม ใครจะเกฉันไมเคยพบมาเลย เพราะฉันไมดใู ครใหมาฉันก็
หม่ํา ฉันจาย ฉันก็จาย ฉันไมดูมันปลอมมันเปม ไมดู ก็เลยไมมีปลอม ไมมีเก )
หัวเราะ) เอาแลวจะเปนความจริงนะ ฉันไมเคยพบกับเขาเลย เขามีเงินปลอมเงินเก
กัน ฉันไมมกี บั เขา เขาใหมาฉันถือเปนเงินบริสุทธิ์ เขาใหมาดีเราก็เก็บ เราจะซื้อ
ขาวซื้อของสรางวัดสรางวา ทําอะไร ฉันก็จายไปก็ไมเห็นมีใครเขาบอกวาเก
ธนาคารมาเขาก็ไมผิดปกตินะ ก็แปลก
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ถาบวงสรวงแลวยังไมเที่ยงเพียงไร ทานยังไมกลับ เรายังบูชาไดตามความประสงค ทานยัง
อยูหมด ไมตอ งลาหรอก ทานยังอยูจ นกวาจะเที่ยงสวนมากเขาใจวาสําคัญตอบบวงสรวง ถายังไม
เลยเวลาทานยังไมกลับ ทานอยูตั้งแตตอนบวงสรวงอันเที่ยง และเมื่อเที่ยงวันไปแลว ทานจะไป
บางสวน เฉพาะชั้น กามาวจร เทานั้น ตั้งแต พรหม ขึน้ ไปทานไมกลับ กามาวจร ก็ไปบางชุด รุน
ใหญไมไป ไปแตรุนเล็ก พวกรักษาเวรรักษายามไป นอกนั้นไมไป ชั้น กามาวจรทาวมหาราช ทาน
ก็ไมไป เพราะนายทานอยูทนี่ ี่ พระอินทร ทานอยู เขาประชุมกันอยูทนี่ ี่ คณะนี้ทานไมไปตลอดงาน
อยาง ภุมเทวดา ที่รักษาเขตสังเกตเวลาใกลจะเลิก เขารีบมาหมด พวกนั้นเวลาปกติมาไมได เวลายาว
มาไมได พอใกลจะเสร็จเหลืออีก 10 นาที ทานจึงมาได พอหลังจากนั้นทานก็กลับกันหมดผูใหญก็
กลับ
ลูกศิษย
ฤกษแตงงานเตือนไหนดี อยูแ ลวจะไมทะเลาะกัน
หลวงพอ
ถามันจะทะเลาะกันเดือนไหนมันก็ทะเลาะกัน มันไมทะเลาะกันเดือนไหนมันก็ไม
ทะเลาะกันแคนั้น หากฤกษกันเกือบตาย เดี๋ยวไปนั่งทะเลาะกันแลวใชไหม เดีย๋ วนี้
เขาไมเลือกเตือนกันแลว สมัยกอนตองแตงงานเดือนอะไร เดือน 4, 6, 9, 12 เพราะ
อะไรรูไหมเพราะทํานาเดือน 4 เกี่ยวของเสร็จเดือน 6 อาจจะพึ่งเริ่มไถนาหรือยัง
ไมไดเริ่มไถ เดือน 9 หวานเขาเสร็จเรียบรอยแลว เดือน 12 ขาวเบาออก งานยังไม
หนัก เขาเลือกชองวาง ถาเราไมทํานาเดือนไหนก็ได ฤกษดีทุกวัน วันไหนสะดวก
แตงงานเลยนะ เขาใจไหม
คูวิวาหอยูคูหนึ่งนานแลว ถาถอยหลังไปก็ประมาณเกือบ 50 ป แก
แตงงานเดือนเมษา คือ เดือน 5 ชาวบานเขาดากันเปนการใหญหาวาบาๆ บวม หา
วาเปนอยางนัน้ หาวาเปนอยางนี้ เดือน 5 ไมมีใครเขาแตงงานกัน แกแตงแกตกลง
แตง และแตงไมกี่ปแกก็รวยเดือนที่เขาไมแตงกัน เดือน 5 นี่เขาไมแตงงานกันใช
ไหม เพราะเดือน 5 นี่ชาวนาถือวาเปนเดือนสนุกสนาน ตรุษสงกรานตไง มีราย
นั้นแตงชาวบานก็ดากันยับ ผลที่สุดแกรวย ฤกษฉนั คิดวาเทวดาทานวาง ไอเดือน
4,6,9,12 มึงก็แตงกูกแ็ ตง มึงก็เชิญเทวดากูก็เชิญเทวดาเทวดาก็แยกกันไป ใชไหม
ไอเดือน 5 ไมมีใครแตง เทวดาก็เลยมารวมกันหมดใหพร (หัวเราะ) มางานเดียวกัน
เลย ใชไหม อยางนี้บานมีสามีคนทํางานพรอมๆ กันใชไหม พอบานไปโนน
แมบานไปนี่ ลูกบานไปโนน มันก็ไมรวมกัน ไอคนละบาท 5 คน 5 บาทใชไหม จํา
ใหดนี ะนี้เรื่องของฤกษ
ก็ไอคนที่มันวิง่ ตามกันไปนะ ใครใหฤกษมัน มันก็ใหฤกษของมันเงอ ไอ
ที่มันไปรวย รวยเยอะแยะไป ไอฤกษนมี่ ันก็เปนพิธีของพราหมณ แตวาการให

ฤกษยอมมีความหมายใชไหม ใหฤกษนี่หมายความวา การนักหมายกัน มันเปน
การนัดหมายเพื่อความพรอมเพรียงเทานัน้ เอง เราจะไปกันบาย 2 โมงนะ พอจวน
บาย 2 โมงก็มาพรอมกัน ถาเราไมนัดกันก็ไมพรอมกัน อยางนี้เชื่อวาหาฤกษ
มันมีอยูแหงหนึ่ง ที่ ราชบุรี พระพุทธโฆษาจารย ไมอบรมศีลธรรม แลวก็
ศึกษาธิการอําเภอ เขาพูดกอน เรื่องการฤกษยาม ไมมีความหมาย แกพูดไปยาว เจา
คุณพุทธวงค พอถึงวาระที่สมเด็จจะพูดทานก็ขออนุญาต ผมขอพูดสัก 10 นาที
ครับ ขอตอบทานศึกษาธิการอําเภอสักหนอย และแกพูดนะ แกไมไดพดู เฉยๆ แก
ไปวาชาวบาน เขาดวยหาฤกษอยางนั้น หาฤกษอยางนี้ สมพงษอยางนั้นสมพงษ
อยางนี้
รวมความฤกษไมมีความหมาย ถาพูดเปนกลางๆ นะวาไมมีความจําเปน
ถือเกณฑสะดวกก็หมดเรื่องหมดราวใชไหม แตนี่พระเห็นวาชาวบานสะเทือน
ทานก็เลยแก ทานแกบอกวไอการหาฤกษนะจําเปนตองมี ไมวาทํางานอะไร
ทั้งหมด แมแตเราจะทําคนเดียวก็ตองฤกษใชไหม ไอฤกษคือ กําหนดเวลา ถาหาก
หลายคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป เปนการนัดหมายกัน ความพรอมเพรียงกันนี่คือ ฤกษ
มาแกจดุ นี้ขอพูดยอๆ นะแกพูดละเอียดกวานี้ ไอศึกษาธิการอําเภอลุกเดินหนีไป
เลย ไอชาวบานเขาก็หวั เราะตึงๆ นักเทศนพูดกันก็ตองมีลีลาใชไหม 10 นาทีนะ
ไมใชเรื่องเล็ก ตานั่นหนาซีดไปเลย ไอแกพูดเฉยๆ ดวยเหตุผลก็แลวไป ดันไปวา
ชาวบานเขาไมดีวา หาฤกษอยางนั้น หาฤกษอยางนี้ไมดี หาวางมงายๆ อีดา พุทธ
วงค แก ฮาตึงๆ ชาวบานหนาบาน ไอคนพูดหนาเศราไปเลย ยิ่งเปนศึกษาธิการ
อําเภอควรมีจติ วิทยาอยางหนึ่งใชไหม เปนครูเขาครูของครู ยังโงขนาดนั้นแลวไอ
ครูจะฉลาดไดอยางไร ถาครูโงลูกศิษยฉลาดไดไหมก็ไมแนนะนี่มันเปนอยางนี้ ถา
ครูโงก็พยายามกดลูกศิษยใหโงดวย ถาลูกศิษยฉลาดเกินไปก็หาทางลงโทษใชไหม
เปนการบีบครัน้ ไอการเจริญงอกงามของสติปญญามันก็นอย
จําใหดีนะ ถาเปนครูเขา คนเราเปนครูเขาทุกคนแหละ คุณเปนหรือเปลา
เปนโดยตรง ไอเด็กรับใชในบานเอ็งตองทําอยางนั้นนะเอ็งตองทําอยางนี้นะ เอ็ง
ตองเอาอยางนีน้ ะ ดีไมดีสอนพอบาน เอาสตางควางไวตรงนี้ซิ เอาสตางคไว
ตรงไหนบอกใหรูดว ย นี่แหละครู เปนทุกวันแหละดีไมดีดึกๆ ดืน่ ๆ ตื่นมาเปนครู
ครูนั่งบน (หัวเราะ)
นี่ครูสําคัญที่สุด พอแมเปนบูรพาจารยของลูกใชไหม เปนครูคนตนของ
ลูกไอลูกนะ จะไปเรียนกับใครตองเรียนกับพอแมกอ นรูจกักนั รูจกั นอน รูจักขี้
รูจักเยีย่ ว ตองสอนคําสอนทั้งหมด ตองถือวาเปนครูใชไหม นี่ครูใหญ ดีไมดี

พอบานหลับจับเขยาๆ มานั่งลืมตา มานั่งบนบนใหฟง สอนกระทั่งคนหลับปลุกให
ตื่น (หัวเราะ) ใชไหม
ลูกศิษย
เวลานอนควรหันไปทางไหน
หลวงพอ
นี่ พระสารีบุตร ทานไมถือนี่ พระอัสสชิ ซึ่งเปนครูตนของทานอยูที่ไหนเวลานอน
ทานตองหันหัวไปทางนัน้ เพราะวา พระอัสสชิ เปนครูตนเพราะวาจะขเศาสนานี่
ไดเพราะอาศัย พระอัสสชิ พบ พระอัสสชิ เปนครั้งแรก หรือองคแรกใชไหม และ
ทานพระโสดาบันเพราะ พระอัสสชิ เมื่อทานเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาแลว
แทนที่จะเหยียดหยามครูบาอาจารย ขาววาอาจารยอยูทิศไหน ทานจะตองไปทาง
นั้น ทิศใต ทิศเหนือ ทิศอะไร ทานไมถือ ถือความสะดวก ไอบานของเรา ทิศไหน
มันสะดวกใชไหม และกอนจะนอนเราก็ไหวพระ นอนอยูนกึ ถึงความดีที่เราทํา
ใชได เรื่องทิศไมสําคัญ
นี่เขาสอนเจริญพระกรรมฐาน อยางนีเ้ ขาเรียกฝก มโนมยิทธิ กรรมฐานนะ
เขามีหลายแบบนะ ถา สุกขวิปสสโก อันนีไ้ มเห็นผีไมเห็นนรกนะ ถาเปนขั้น เตวิช
โช เห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพรหมได ระลึกชาติได ถา ฉฬภิญโญ เห็นผี
เห็นนรกได ระลึกชาติไดมหี ูทิพย ตาทิพย เหาะได ถา ปฏิสัมภิทาญาณ ก็รวมทั้ง
วิชชาสาม และ อภิญญาหก เขาดวยกัน อันนี้ฉลาดมาก เขามีหลายระดับนะไอคํา
วาชวยนี่เปนการแนะนํานะ คือมันอยูที่ความเขาใจ อยางไอตัวนี้เรื่องเขาใจตัวเดียว
คือกําลังของสมาธิที่ใชนี้ แตละอันดับไมเหมือนกันขึ้นตนนะสําคัญขึน้ นะ อยาง
สุกขวิปสสโก นี่ เขาขึ้นตนดวยขณิกสมาธิ พรอมดวยวิปส สนาญาณ สมาธิอยางนิด
เดียว เลกนอยนะ
ถา เตวิชโช นี่จิตตองอยูใ นขั้นอุปจารสมาธิ อารมณจึงจะเปนทิพยใชไหมเริ่มตนดวยตัวนี้
ตองทําใหจิตถึงอุปจารสมาธิกอน จึงใชกําลังของ เตวิชโช เตวิชโช คือ วิชชาสาม วิชชาสามก็เอามา
หนึ่ง คือ ทิพจักขุญาณ หรือวาถาจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ ทิพจักขุญาณ จะเปนสุขคือ อารมณเริ่มเปน
ทิพย นี่คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ คนมักจะเขาใจวา ลูกตาเปนทิพยไมใช ใชไหม ญาณนี่เขาแปลวารู มี
ความรูทางใจคลายตาทิพย ใชไหม อันนี้ถาวิชชาสามตองเริ่มตนดวยอุปจารสมาธิ
ถา อภิญญา หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ จะตองทําจิตใหถึงฌาน 4 กอน และเริ่มตนดวยอภิญญา
ดวยฌาน 4 มันไมเทากัน นีบ่ างคนใชกําลังจิตสูงเกินไป ถาจิตถึงฌาน ใชวิชชาสามนี่ไมไดเลยไป
ตองคอยๆ ดึงลงมา ถาต่ําไปนิดก็ไมได ตองใหพอดี ทีนี้วาที่เขาชวยกันเขาชวยกันตรงนี้นะ ไมใช
ลากไปใชไหม ในกรุงเทพฯนี่ไดเปนหมื่น เฉพาะนักเรียนนี่เกินหมื่นนะ นักเรียนนักศึกษานะ ใน
กรุงเทพฯ นี่ไดมาฉันลงไปกรุงเทพฯ ทุกเดือน ที่ซอยสายลมนี่รูสึกวาหนักมาก แตวาที่นั่นสอน 2
แบบ ถาตอนกลางวัน วันเสารกับวันอาทิตยก็สอน จะสอนวิชาที่พดู นี่ถากลางคืนคนแนนมาก ขยับ

ตัวไมได สอนไมได สอน สุกขวิปสสโก อารมณเรียบใชไหม มีวิธีสอนเยอะแยะนะ ไมใชของฉัน
หรอกของพระพุทธเจาทานเองนะ มี 50 แบบ แบบใหญนะมี 50 แบบ มีแบบพิเศษอีกแบบที่เรียกวา
มหาสติปฏ ฐานสูตร
รวมแลวหลักใหญๆ 41 แลวก็ยังมีแบบยอยอีกนับสิบ เห็นไหม ไมใชมีแบบเดียว ศึกษา
แบบเดียวพังแน ใชไหมโยม ไดมาอยางเดียว ถาคนอื่นเขาไมทําเหมือนกับเรา
เคยเปนเจกขายกวยเตีย๋ วหรือเปลาละ มันไดเลยสบายๆ แลว สามารถทํากิเลสใหสิ้นไป อัน
นี้เปนอยางยอ ถาหากวา วิชชาสาม นี่จริงๆ เขาขยายเปน 8 อยาง
1. ทิพจักขุญาณ สามารถจะเห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพรหมโลกเห็นไดทั้งหมด
แมแตคนที่อยูไ กลก็สามารถจะรูไดของที่เก็บไวในที่ลับก็จะสามารถรูได แตคิดวาจะขโมยเขา ไมได
นะ วิชชาสาม มันแยกไดเปน 8
ทิพจักขุญาณ เห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นของลี้ลับ ที่อยูไกล มันแยกออกไปเปน
2. จุตปู ปาตญาณ คนที่จะไดถาทําเขมขนเปน จุตปู ปาตญาณ เห็นหนาคนปบจะรูไดทันที
วาพวกนีก้ อนจะเกิดมาจากไหน รูขาวคนตายปบจะรูไ ดทนั ทีวา คนตายนี่ไปอยูทีไหน แลวก็มา
3. เจโตปริยญาณ ไดยินชื่อคน เห็นหนาคนจะรูจิตใจวากําลังใจมีกุศลอกุศลขนาดไหน
หรือแมแตอารมณคิดถาเขาตองการจะรู แลวก็มา
4. ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได
5. อตีตงั สญาณ รูเหตุการณในอดีต
6. อนาคตตังสญาณ รูเหตุการณในอนาคต
7. ปจจุปปนนังสญาณ เวลานี้ใครอยูที่ไหนใครทําอะไรอยู ตายแลวหรือเปนมนุษย ถาตาย
แลวไปอยูท ี่ไหน เปนมนุษยทําอะไรอยู
8. ยถาภัมมุตาญาณ รูกฎกรรม คนที่มีความสุขความทุกข เพราะกรรมอะไรเปนเหตุ
วิชชาสามแยกไดแบบนี้ วิปส สนากรรมฐานตัวเดียวกัน มันมีแตดีไมมีเสียนั่นเขาอยากบา
ถาคนอยากบานะ กระทั่งครูบางอาจารยบา เพราะถาจะฝกและก็อานคําสั่งสอนของพระพุทธเจาขั้น
แรกเสียกอน เทศนกัณฑแรกเมื่อทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มาเทศนทา น ปญจวัคคีย
ทั้ง 5 กัณฑนี้ตอ งจําทานบอกใหละสวนสุด 2 อยาง
1. อัตตกิลมถานุโยค หามทรมานตนเครียดเกิดไปใชไหม
2. กามสุขัลลิกานุโยค หามยอหยอนเกิน มัชฌิมาปฏิปทา ใหปฏิบัติเปนสายกลางๆ คือ ถา
ภาวนาไป ภาวนาไป มันจะฟุง จัด เลิกซะ ถาปวดเมื่อยเกินไปก็เลิกซะ แคนะ ไอที่บานะ มันอยากบา
เขาสอนแลวไมจํา ตองตั้งเวลา 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ไมถึงเวลา 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ฉันจะไมเลิกก็บาง
ประสาทเครียดคือวาถามันฟุงคุมไมอยู ก็เลิกซะตัวนี้ เปนโรคประสาท เพงกันไปพอถึงปติมันเกิด
ไวใชไหม ใจชุมชื่นมากทําไมอยากเลิก ทําอยางนี้ใชไมได ตองดูเวลาเคยนอน เราเคยใชเวลา

เทาไหร นอนเวลาเทาไหร ตองนอนตามเวลา ถาตื่นกอนเวลาเกินไปก็นอนตอ เพราะรางกายมันจะ
เครียดนี่ตองระวัง ก็แคนกี้ ็ถงึ บอกคนอยากบา อยูกับครูบาอาจารยก็บา เวลามันจะหลับจะนอน เรา
จะไปรูไดอยางไรใชไหม ไมใชไปนั่งไปนอนอยูดว ยนี่ ก็ไดแตแนะนํากันไว ไอที่เขาบอกวาบา ฝน
คําสั่งของพระพุทธเจาทุกพระองค มีเหตุผลทุกอยาง คือ เหตุผลตองทําพอดีๆ
ก็รวมความวา เวลาที่เราจะตองทํา จงอยาใชปริมาณของเวลาใชไหม วางกายมันปวดไมใช
ใจปวด เขาทําอยางไร นั่ง นอน ยืน เดิน นัง่ ทาไหนก็ได แตหามนั่งเอาหัวลง เอาเทาขึ้น บอกวา เออ
เห็นบอกวานั่งทาไหนก็ได ฉันเลยนั่งอยางนี้ ไมไดนะ นัง่ เกาอี้ นั่งเอนกายอะไรก็ได ไมหาม นอนก็
ได เดินก็ได ยืนก็ได เขาไมไดใหทกุ จังหวะ เปนจังหวะเดียว
การปวยทุกอยางมาจากกรรมปาณาติบาต คือ การฆาสัตว ปวยทุกประเภทกรรมเดียว การ
ฆาสัตวตัดชีวติ เปนเหตุ เราปวยไขไมสบาย อาการปวยอาจจะตางกัน เพราะการกระทํากรรมไม
เหมือนกัน ใชไหม เราแกลงใหเขาเปนบา เราก็เปนบา เราแกลงใหเขาเปนบา เราก็เปนบา เราฆาให
เขาตายเราก็ตอ งไปตกนรกกอน และมาเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน พอเปนคนก็ปวย
ไขไมสบาย ตอนที่เราฆาเขา เราทรมานเขาแบบไหน เราก็ตองรับผลแบบนั้น สบายแฮ นั่นก็กรรม
เหมือนกัน เรียกวา กรรมหวยไมพิจารณาเสียกอน ใชไหม นิสัมมะ กรณัง เสยโย ใครครวญเสียกอน
แลวจึงคอยทําดีกวา ไมดูใหมันดี (หัวเราะ) เขาเรียกวา คนหวยๆ มีไหม มีบอกวา อยูใ นนี้ คนมักงาย
ไง แตนี่เรารูไมไดหรอก ถาเราศึกษาใหมันครบไมเห็นมีอะไรแปลกศึกษาเฉพาะชั้น วิชชาสาม ครบ
ไมมีอะไรแปลกเลย ของธรรมหมดใหม ใชไหมนี่ที่ไมตายเพราะอะไร ที่ไมถูกปนตายเพราะอยุในที
เดียวกัน เอ็มสิบหก ลูกซองนี่เราก็มาดู ไอกรรมประเภทนั้นเราไมไดทาํ กับเขา ถาไมฝกใหไดนะ คุย
กันเทาไหรก็ไมหมดสงสัย มันแบบเขาเลานิทานใหฟง อยางเชน
บอกวา อินเดีย นี่สวมใหญที่สุดในโลกเชือ่ ไหม ถาไปแลวจะเชื่อ เพราะขี้ไดทกุ สถานที่ ใช
ไหม แมแตหนาชานชลาสถานีรถไฟ นี่สวมมันใหญทสี่ ุดในโลกที่ไหนก็เปนสวมหมด นี่ถาไมไป
ไมเชื่อหรอก ถาไปแลวะจะเชื่อไง หนู แนใจไหมถาไมแนใจขึ้นเครื่องบินไปดู โฮโฮ มันแยจริงๆ
ไอเรื่องขางถนนหนทางนั่นมันเรื่องเล็ก ตอนขากลับจะขึน้ รถไฟกลับ ไปที่ พุทธคยา สถานีพุทธค
ยา มีเด็กนักศึกษาของเราทีน่ ั่นหลายคน มีเด็กผูหญิงคนหนึ่ง บอกหลวงพอประเดีย๋ วอยาพึ่งไป เปน
เวลากลางคืน ใหหนูไปกอน มันก็วิ่งไปสักครูหนึ่ง แกกลับมาบอกวาไปไดแลวเพราะรถไฟที่เราจะ
ขึ้นคันนั้นจะตองจอดตรงนั้นใชไหมไปเห็นน้ําเปยกโชกถามสวมอะไรนี่ แกบอกวา ขีแ้ ขก ที่หนูมา
ดูกอนนะมาลางขี้แขก แหม พอจะเดินเลยไปหนอยเห็นมืดๆ หนอย บอกวาอยาไปๆ ถามทําไม บอก
วา เยอะ แถวนั้นนะ ชานชาลานะใชไหม นี่ทุกอยางเราตองปฏิบัติเขาถึงเองนะ ที่บอกนี่พวกแคเปน
พวกตัวอยาง ถาทําเขาถึงเองแลว มันก็หมดสงสัย
ฝรั่งเกงนะ มีฝรั่งเมื่อเร็วๆ นี่ มาฝกที่นี่คนหนึ่ง และมาฝกที่กรุงเทพฯคนหนึ่งนี่เกงจัดมาก
เพราะวาเขาเปลี่ยนแปลงศาสนาใชไหม เขาละจากศาสนาเขามาศาสนาเรา มากับเมีย เมียเปนคนไทย
2 คน เมียไดตงั้ แตคืนแรก คืนที่ 2 คลองกลับไปบานทีกรุงเทพฯ แตแกยังอยูต างประเทศอยู ผัวอยู

ที่นี่วันที่ 4 ไมไหว ทําทาอยากกลับบานใหเมียสอน ก็เลยบอก โยมปรุง ใหไปแนะนํา ใชวิธีนี้เขาไป
แนะนําพอไดนะ แกสวางจาเลย เพราะจิตแกเปนฌาน 4 ตลอดเวลา จิตของแกผานมาแกเขาใจมา
ตํารับตําราภาษาอังกฤษเขามี จิตเปนฌาน 4 นี่ทิพจักขุญาณไมไดหรอก มันตองดึงกําลังใหเบาลงถึง
อุจารสมาธิปบ ฌาน 4 ก็เขาเลี้ยงตัวทันทีเลย ไปไหนเปนกลางวันไปหมด แหม เลยอยูอีกหลายวัน
อยูไปอยูมาแกเลยใหสัญญาบอกวา แกจะกลับไปหาเงินสองปใหภรรยา จะกลับมาบวช
และก็อีกคนทีก่ รุงเทพฯ วรรณา เขาสอนไอนั่นก็เกง เกง จากฝรั่งแลวก็มีหลายคน นี่ระวัง
นะ ฝรั่งจะมาสอน ดีไมดีความรูของเราฝรั่งจะมาสอนเราไมใชไหมทีเ่ ยอรมันตะวันตก กําลังหนัก
เพราะเยอรมันตะวันตก เพราะเด็กผูหญิงอายุ 18 ป เธอไดไปกอน เขาเรียก สุนทร เปนคนฝกนะ
หลวงปูสุนทร ราชกุล (สุธัมมสุเมโธ) นะ (หัวเราะ) เจานาย วันนั้นไปแลวความจริง หลวงพอสุนทร
ไมไดฝก ให หลานสาวหลวงตาสุนทร เปนคนฝก เพราะแกเปนผูหญิง ตองใหเด็กรุนเดียวกัน ถาแก
กวานี้ แกจะคิดวานัน่ เขาแกเขาทําได เรายังเด็กอยูไ มไดก็หาคนรุนเดียวกัน แกขึน้ ไปฝกแค 20 นาที
ลงมาแลว เลยบอก ครูยังพาเที่ยวใหจบกอน ใหครบแลวกลับขึ้นไปใหม 30 นาที แกแจมใสมาก
แลวกลับไปเยอรมันก็ไปสอนกันที่เยอรมัน ใหครบแลวกลับขึ้นไปใหม 30 นาที แกแจมใสมาก
แลวกลับไปเยอรมันก็ไปสอนกันที่เยอรมัน เพราะเยอรมัน เพราะเยอรมันนี่มสี มาคมเปนพุทธ
ศาสนาอยูมีกนั หลายแสนคน
แตวาตั้งแตวิชชาสามขึ้นไปนะ จําเปนตองมีครูแนะนํา และสมัยกอนเขาไมแนะนํา แลวก็
ไมมีใครคุมครูทานบอกเปนพิธีการใชเวลามาก ไอที่ใชเวลามากเพราะเราไมเขาใจ บางคน 30 ปไม
ได ที่ไมไดนะเยอะเลย ที่บวชมาดวยกัน 30 ป 40 ป ไมไดนะ เพราะวาไมเขาใจ จะไดเร็วไดชาอยูท ี่
ตัวเขาใจตัวเดียว นี่ที่ทําอยูเ วลานี้ถาไมเขาใจถาม คือวาถาเขาสั่งมาไมเขาใจละมัว่ เลย ถาเขาใจแลวก็
เปนของงาย วิชาความรูก็เหมือนกัน ถาตามหนังสือทานบอกวา สุกขวิปสสโก บรรลุมรรคแบบงายๆ
เอาจริงๆ ไมใชงายเลย โอโฮ หูตูบนะ เพราะ สุกขวิปสสโก นี้ตองเรียนละเอียดมาก ตอง
1. ไมคิดในอุปกิเลส
2. ตัดกังวลนี่ตัดเหมือนกัน
3. มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกัน
4. ตองมีคิดในอํานาจของนิวรณเหมือนกัน
5. สุกขวิปสสดกตองรูจักจริต
วิชชาสาม นี่ไมตองนะ จริตมี 6 อยาง จริตไหนใชกรรมฐานอะไร แลวตองรูจักกําลังของ
ฌาน กําลังของฌาน 1 มีกําลัง 5 ฌาน 2 มีกําลัง 3 ฌาน 3 มีกําลัง 2 ฌาน 4 มีกําลัง 1 ตองรูอารมณ
หมดไมอยางนั้นเดีย๋ วก็พลัด ถาเรียนสาย เตวิชโช เขาไมมองเลย มีศีลกับนิวรณ 2 อยาง คุมศีลใหอยู
ไมติดอยูใ นไดอํานาจนิวรณ ประเดี๋ยวเดียวไดเลย ก็อยางชาใครมาฝกที่นี่ ถาใคร 3 วัน ไมไดนกึ วา
ซวยเต็มที 3 วันไมไดยานเหนียงเต็มที เมือฉันเรียนมาไมถึง 3 วันหรอกถาศึกษาและก็ไมมีครูคุม
แบบนี้ คือวาเราตองทํากันทุกอยาง ไอที่รบั มากอนก็คุมเหมือนกับทานเจาของ ทานมาบอกไมคุม

ไมได กําลังของคนต่ํากวา และทานแนะวิธีให แตความจริงมโนมยิทธิขึ้นดวยฌาน 4 เหมือน
อภิญญาเขานะ ถาขึ้นดวยกําลังฌาน 4 จริงๆ ขึ้นไปแลวปบมันสวางมาก อยางนีใ้ ครเดินไปไหนก็
อยากจะรูตัวนัง่ อยูนี้ อีกตัวเดินตามไปเดินตามไปแลว คุยเรื่องอะไรฟง ฉันภายในพรรษาฉันได
เพื่อนฉัน 30-40 ป ไมไดเลย เขาวัดกันอยางนี้
แตวาตองฟงดูกอน เขาทํากันอยางไร คือเจาของทานบอกวาถาใชกําลังดวยฌาน 4 เขารับ
ไมไดตองลดกําลังมาถึงอุปจารสมาธิ นี่เราเคลื่อนกําลังอุปจารสมาธิ กําลังมันนอยลงไป กําลังนอย
ไปนี่เปนเหตุใหสงสัยมาก คิดวาคิดไปเองละมั้ง แตมนั มีอยู 3 ขั้น ถากําลังฌานเราต่ํา วิปสสนาญาณ
เราต่ําทิพจักขุญาณมันจะไมถึงขั้น เพราะวาทิพจักขุญาณมีความรูส ึกทางใจคลายตาทิพย รูส ึก
ถูกตอง อาจจะคิดไปเอง ถาสมาธิดีขึ้นวิปส สนาญาณดีขึ้น เห็นภาพไมคอยชัดนัก ถาญาณดีสมาธิดี
มาก การตัดสินใจดีมาก เห็นภาพชัดเจนมากอยางนี้หมดสงสัย นี่ไมใชแตฝรั่ง คนไทยเราก็ได
เยอะแยะ คือ ที่ดีมาก เพราะขึ้นดวยอุปจารสมาธิ ตอไปจิต ก็เปนฌาน 4 พอจิรงเขาถึงฌาน 4 มันก็
เหมือนกับเราเที่ยวไปเฉยเห็นผี เห็นเทวดา ก็เห็นเหมือนนอยางนี้สบายๆ เวลานี้มีคนเขาสอนรุนฉัน
ทานไดแตแนะหัวขออยางเดียว วิชชาสาม เขาทําอยางนี้นะ ใช กสิณ 3 อยาง เตโชกสิณ โอทาตกสิณ
อาโกกสิณ แลวก็เธอไปทําใหถึงอุปจารสมาธิจับภาพ อุคหนิมิต ได แลวเพิก อุคหนิมิต ไมจับกสิณ
กอน ตองการเห็นภาพอะไรใหภาพกสิณหายไป เห็นภาพนั้น อีตอนจับกสิณนั้นใชไหม มันสิ้นเสีย
เรื่อยตัดอยูเ รื่อยๆ เวลานี้ไมตอ งแลว เวลานีฝ้ กคน เขาฝกผลของกสิณเลย แสดงคนวามีศีลมีมาก
ไมไดหรอกพระพุทธเจายังไมทรงพยากรณเลย อยากจะเหาะเร็วไหม เอาไหม จะเหาะเร็วๆ
เอาไหม จะเหาะเร็วตองตาย ถาตายเหาะไดเลย ยังไมเขาใจตองสรางความเขาใจกันกอน กลับไปไป
ซอมภาวนา นะมะพะธะ ไวกอนใหมนั ชินที่หลังมาใหม ตองซอมเรื่อยๆ อยาทิง้ ไมงั้นก็เจงนะซิ
ของแบบนี้มันทํางายๆ เมื่อไหรเลา อยูที่ตัวเขาใจ กําลังจิตตองเชื่อเขา อยาไปคิดเองนะ แคนนั้ แหละ
เวลาเขาอธิบายใหฟง ที่ทําไมไดมาจาก
1. ขี้เกียจ
2. ไมเขาใจ ใชไหม
ถามาหารูปนี้จะมาใหพยากรณ แสดงวาขี้เกียจของมันหนักตองเอาจริงเอาจังกัน อยาใจเร็ว
อยาอยากได ถาขณะทําตัวอยากไดเปน กามสุขัลลิกานุดโยค ไมมีทางได ตองวางอารมณใหถูกตอง
ควรจะมาอยูใหครบ 7 วัน วันนี้มันไมไดพรุงนี้เขาสอนใหม ใชไหม พรุงนี้ไมได มะรืนเจาสอนใหม
อะไรนี่ ก็เกิดความเขาใจทํามาปอบแปบนีย่ ังไมได บางคนไมแนบางคนเขาเกง สวนมากทีเดียวเขา
มาวันแรกเขาก็ใชไดสว นใหญ
แตวาสวนที่เกงมากที่มีกําลังสูงก็คือ ผูหญิง ผูหญิงเขาเกงกวาผูชายเยอะเพราะผูหญิงเขามี
อารมณ อารมณเดีย๋ ว ไอพวกมันลอกแลก บางทีถือตัวผูชายบวชได ผูช ายเสือกลงนรกเทาไหรไมรู
แลว บวชนะ บวชดีหรือบวชเลวดีไมดเี ปนปาราชิกไมรตู ัว หยิบของไปเกินราคา 1 บาท ไปตั้งแต 1

บาท ไปใชไหมแลวอาบัติขนึ้ จิปาถะ ดีไมดีไปเกีย้ วสาว อะไรเปน สังฆาทิเสส หนัก ผูหญิงเขาไมมี
เรื่องพวกนี้
และประการที่สองผูหญิงเขาตัดสินใจเด็ดขาด เด็ดเดี่ยวกวาเรา พอบอกปบเขาจะเชื่อทันที
บอกแคนี้เขาก็แคนี้ เขาไมไปไหนเดี๋ยวเขาก็ได ไอเรามันมัวแตสงสัยอยูเลยไมได ใชไหม ที่พดู นี่
เรื่องจริงนะ เพราะการตัดสินใจและอารมณเด็ดเดีย๋ วผูหญิงเขาเกงกวาผูชาย เอาอยางนี้ซิ ที่ผูหญิงเขา
ไมบน งานทีผ่ ูหญิงเขาทําได เราทําไมไดคือ งานบาน ผูหญิงเขาทํางานบอกบานก็ได งานในบานก็
ไดพอเทวดาผูช าย ทํางานนอกบานได แตทํางานในบานไมได รําคาญใชไหม นีอาตมาก็เปนผูชาย
นะ รูตวั ใชไหม (หัวเราะ) รูต ัวนี่เรื่องจริงๆ ความอดทนตางกันความเด็ดเดีย่ วของจิตตางกัน นั่นเขามี
ความเด็ดเดีย่ วเขาทําได ฉันทําไมได
อยาง ผัวรับราชการ เมียรับราชการนอกบาน กลับมาบานผัวนอน เมียทํางานในบานนี่ เขา
ทําได และเขาก็ทําเปนปกติ แตพวกเราทําไมได เราสูเขาไมไดนเี่ ราบอกผูหญิงเปนเพศออนแอ ก็ใช
เรามองดูผิวๆ ผูหญิงเขาออนแอ แตดานกําลังผูหญิงเขมแข็งกวาผูชายตัง้ เยอะแยะ เทียบกันไมไดเลย
ถือเปนเครื่องพิสูจนไอที่มาที่นี่ 90 เปอรเซ็นตผูหญิงวันแรกไดเลย ในจํานวน 90 เปอรเซ็นตฉันวา
มันจะเต็ม 100 เปอรเซ็นต มันมีไมกี่คนทีไมไดวนั แรก ผูห ญิงนี่นะ ผูหญิงนี่วันที่ 2 นีน่ อยเต็มที่ มีถงึ
วันที่ 3 จําไดวาไมเกิน 3 คน แลวทีไ่ มไดจริงๆ มีอยู 2 คน ก็ถือวาเปน 3 เพราะพวกนี้ทําสมาธิสึก
เกินไปจาก สุกขวิปสสโก และกลับมาถึงไมพยายามถอนนี่ชวยไมได ไมใชไมเขาใจ แกดื้อนะ บอก
วาตองใชอารมณเบาๆ แกก็ไมยอมเบาเอาใหดิ่ง แกเคยดิ่งเปนฌาน เปนฌานมันเปนของสบาย ใช
ไหม มันคนละเรื่อง คือวาถาทําจิตเปนฌานมาแลว ดีไมใชไมดีนะแตเรามาใชนี่ปบ ปลอยจิตลงเปน
ฌานไปกอน แลวถอนขึ้นพอรับความเปนทิพยของจิตไดคือ อุปจารสมาธิ พอรับความเปนทิพยได
ปบ ไอฌานนีจ่ ะเขาเลี้ยงทันทีแลวจะเกงมาก ออกไดเหมือนวิ่งเลย สวางจาเลย ไอตัวฌานนี่อยาเลี้ยง
ไอแกไมยอมถอนขึ้นมาชวยไมได ก็มเี ทานี้ เรียกวา ขึ้นตนไมสูงเกินไป ถึงยอดสุด ไมไดฉะลูก ลูก
มันอยูกลางๆ ใชไหม เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเกงไอหมดนี่ขึ้นตนไมเกง แตไมเลี้ยงเอาลูกสักที ถาพอฉลาด
ปบ ถาจับลูกได เกงกวาไอคนคลานขึ้นไปกวาจะไดลูกใชไหม เก็บไดแคแบบเหมือนกัน อยูที่ตวั ไม
เขาใจ ตองรับฟงเขา
ฉันเรียนกับ หลวงพอปาน ที่ฉันได คําวาไดสะดวกในวิชานี้ ฉันก็เขาไปคอนพรรษา ทาน
สั่งเลยวา ถาแกจะเรียนกับขานะ แกตองเรียนแบบคนโง หามฉลาด อันนี้ถูกตอง ถาฟงแลวบังคับแก
โงนะ ไมใช ไอเราโงคิดอะไรมากไป คําวาโงหมายความวา บอกอยางไรก็ปฏิบัติอยางนั้น ก็ถึงเร็ว
เชน บอกวา ไปดู เดินจากนีต้ รงไปเอาพระพุทธรูปมา ออกไปเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา ถึงแลวใชไหม นี่
ครูบาอาจารยเขาสอนตรงจุดหมายปลายทาง เพราะเขาได ถาครูสอนที่ไมไดเรื่อง นี่อีกเรื่องหนึ่ง
ตางหาก มันสักแตวาเอาตํารามาเปะปะๆ ไปถาเขารูเขาทําได เขาตองรูจุดวา ไอจดุ ไหนมันงาย แต
ครูเอง ก็ตองพบกับความยากมากอน มีอันไหนมันบกพรองอีอันนี้นะ เขาไมบอกเราหรอก

อยางที่พระพุทธเจาทานสอน ทานสอนพวกเราทุกอยางทานกันทุกอยางเพราะอะไร ทาน
ผิดมาแลว ทานไปลอวิธีของพราหมณตั้ง 6 ป ใชไหม มันไมใชทางบรรลุ จงอยาทํานะ แตอาตมาก
เอาเหมือนกันนะ พอมันไดมาแลวก็ลอง แตลองไอรูปนั้นของทานนะพัง ทําของเกาพังแตไมยอมพัง
มากนะ เอาพังเบาะๆ เห็นวา วา เอ นี่เปแนกู ไมเอากับมึงแลว กลับมาจับจุดใหม แลวก็ยายมาอีนี่อีก
เปอีกไมนานหรอก เราตองสังเกตวา เราใชเวลาเทาไหร เราทรงสมาธิจึงเขาสมาธิไดและสมาธิเรา
ทรงอันดับไหน จิตมันทรงระดับไหน ไมตองไปวัดฌาน 1,2,3 ทีนเี้ รามาจับไอนนั่ ปบ เราใชวเลา
มากขึ้นหรือเปลา วาจิตหยาบลงหรือเปลา ใชสังเกตแบบนี้ เปนอันวาลองทุกอยาง พระพุทธเจาพูด
มาลองหมด แต อานาปานุสสติ เหมือนกัน ทานบอกวาถามันซานเลิกเสีย อยาทน ถาทนเปนโรค
ประสาทถาไมเลิกคุมอารมณไว ปลอยใหมันคิดไปตามชอบใจ อยากจะเขาบานใครออกบานใคร
ปลอยมัน ตั้งใจวา ถามันเลิกคิดเมื่อไหรจับทันที เชือกผูกไวลอง 2 แบบ พอปลอยมันคิดไมเกิน 20
นาที หรอกพอกลับมาปบอยูด ิ่งเลย เปนฌานทันทีเลยมันเพลียมัน
นี่วีทานมีครบ อานาปาฝกอานาปาถามวาทําไม คือสอนใหสอนตามแบบของทานโดยตรง
เราไมกลาพลิกหรอก ถาเราพลิกของทานไดเราก็เปนพระพุทธเจาไดพลิกไปพลิกมา ดีไมดี เราลง
อเวจีอีก ไมเอาหรอกขี้เกียจ กรรมฐานนี่รักษาโรคประสาท สมาธินี่เขารักษาโรคประสา คนที่เจริญ
สมาธิเปนประสาทก็ไมตองรักษากันหรอก ปลอยบาไปเลย มันไมเชื่อครู ทํากรรมฐานมันตองหาย
ปวดหัวนะแตอยาใหมนั มากนักนะ ตองบังคับกันนะ อยาใชเวลาใหมาก พอจิตไมสบาย ใหเลิก
ทั้งหมด อยาลืมวานั่ง นอน ยืน เดิน ทําไดทุกอิริยาบถ ไอนี่มันไมคอยจะสอนกัน และคนฝกมันจะ
ฝน นอนก็ไดนี่ นั่งทาไหน นั่งเอนกาย นั่งเกาอี้ไดหมดยืนก็ได ไอเดินนี่คือ จงกรม จงกรมนี่เขา
แปลวา เดินใชไหม
เมื่อวานนี้คนนั้นมาถามวา เดินจงกรม ไอจงกรมเขาแปลวา เดิน คือเวลาเดินไปภาวนาไปใช
ไหม บางคนมาถามวา เดินกลมๆ ใชไหม บางทีแกถามละเอียดใชวงใหญหรือวงเล็ก (หัวเราะ) แก
แกแลวนะที่กรุงเทพฯ เกือบจะกลั้นหัวเราะไมได ไอเราจะยอนคําถาม เดี๋ยวชาวบานเขาจะฮากัน คน
เปนพันกรุงเทพฯนะ ถามวา เดินวงใหญ วงเล็ก แหม เราอดใจไวแทบแย(หัวเราะ) เขาทําแคสบาย
เอาแคสบายยาทํามากไป เปนบา อยาไปเลือกตามคนหวยๆ ไงๆ ตามเกาะชายจีวรพระพุทธเจา
พอแลว อาจารยใครมันจะเกงกวาพระพุทธเจาไมเอาหรอก เราไมยอมเทาพระพุทธเจาใชไหม ให
ทานอุมดีกวา เขาไมไดหามใชไปเถอะ เราวา นะมะพะธะ เราก็เดิน นะมะ พะธะ เราวาพุทโธ เราก็
เดิน พุทโธ เราไมจํากัด คําวาจงกรมหมายถึงเราทําสมาธิ ในขณะที่เราทําอยู
ทีนี้คนทีไดแลว ระดับเดียวกันใชไหม เราพูดมา ออ แคกันใชไหม ตัวนี้ดูอยางอาตมาทําไป
ตองคอนพรรษา ก็ตองไมเขาใจ ก็ถึงรูวา ที่ไดกันหรือไมไดกนั ตัวเขาใจหรือไมเขาใจเทานีเ้ อง ถา
เขาใจแลวเดีย๋ วเดียว อยางบวชขึ้นมาวันแรกหลวงพอทานสั่งกอน จะบวชมีสัญญากันนะ ไอพวกร
มันไมใชบวชจริงๆ นะบวชลองพระศาสนาทานรู โธ อยาไปกระดิกทานเลย หลวงพอปาน นะ แต
ตอนออกพรรษาแลว เรานั่งหางเลยกุฏิทานไปจับกลุมกันวา ไอเรานี่จะยอูดี หรือจะสึกดี ถาอยูแลว

เอาดีไมได แหม ถาจําเปนตองสึกตอนหลังไปงานเขต ถอนหมาซิใชไหม ถาสึกไปงานเรายังอยูก ็ยงั
ชีพได และไอกอนที่จะบวชมันมีเงื่อนไขผูบังคับบัญชาสงบวช พรรษานี้ตองบวชไมบวชติดตะราง
หมด สมัยกอนคิดไมยากสมัยจาวนะ ถามึงบวชแลว ถาไมไดฌานสึกมาติดตะราง 2 ตะราง ถาได
ฌานแลวยังอยูก ันไดถึง 3 ป ขาราชการไมขาด สมัยรั้นมันไมยาก แลวก็ติดเรือเอกให ใชไหม ติดเรือ
โท เอ ก็นัดมาปรึกษากัน
ประเดี๋ยวเดินมาแลว กําลังคุยเบาๆ หูดีคนแ ไปถึงไมเทาตีบันไดเปกๆไงพอเทวดาจะ
ออกไปเปนขีข้ าเขาหรือ(หัวเราะ) แหม กลับมาฉันขาว ยังเชาอยูเอาแลวฉันขาวจวกอีกแลว หลวง
ประทาน สึกได ลูกยังเล็กอยูจําเปนตองสึก ใหลูกใหเมียเขาลําบาก แตไอ 3 ตัวนี้ สึกไมไดหรอก
แหม 3 ตัวไมถึงหัว แคตัว (หัวเราะ) ดีเราไมไวผมยาวนะ พอบอกเสียสึกไมได เราก็ถามทานจะไป
ตลอดไหมบอกเอ็งสึกไปก็หาเมียไมได กําพราเมียชาตินี้ และทานก็บอกตรงๆ วาคูครองเขาไมมา
เกิด มันเปนสมัย เนาขัมมบารมี เลยตัดสินใจเลยวาถางัน้ หลวงพอพูดเราไมซัก ถาทานพูดมาอยางนี้
เราจะไมซัก เพราะวาถาไมแนใจทานไมพูด เราก็ตัดสินใจวา ถาหลวงพอพูดอยางนีอ้ ยูไดแน เราก็อยู
ตานี้ก็เลยบาใหญเลย อันนี้กเ็ หลือทางเดียวซิ ทีแรกมันยังอยู 2 แพรง ไปดีหรืออยูดี มันอยูทางเดียวก็
เลยบุกตลอด ขอศึกษาธุดงค ขอศึกษาธุดงคแบบอุกฤษฏ ความจริง เราอยูปาชาอยู

