พระธรรมเทศนา เรื่อง เปรตญาติพระเจาพิมพิสาร
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินันติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงสทําบุญวันสารท เพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานบริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลในวันสําคัญ คือ วันสารท ตรงกับวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 วันที่ 18 กันยายน 2533 การบําเพ็ญ
ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีผลมาก จึงตองบอกถึงอานสิงสกอน ในการที่ทานทั้งหลายเขา
มาบูชาพระรัตนตรัย คือ เขามาในวัด หนึง่ จิตใจคิดถึงพระพุทธเจา สอง ที่จิตใจคิดถึงพระธรรม
สาม มีจิตคิดถึงพระสงฆ อยางนี้เปนการตัง้ ใจเคารพองคพระรัตนตรัย 3 ประการ การที่มีใจตเคารพ
ในพระไตรสรณาคมนนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีอานิสงสมาก อยางนอยที่สุดตายจาก
ความเปนคนไปเกิดเปนนางฟา เทวดาได ถามีกลังใจเขมแข็งก็สามารถเปนพรหมได ถามีจิตใจเบื่อ
หนายในรางกายก็ไปนิพพานได และประการที่สอง ทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจถวาย
สังฆทานแตพระสงฆในพุทธศาสนา การถวายสังฆทานมีแตผาไตรจีวร หรือ สบงผืนเดียวก็ดี ก็เปน
สังฆทาน
การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถวายทานแตพระสงฆ มีขาวและอาหารเปนตน ถือวา
เปนสังฆทาน คําวา สังฆทาน มีอานิสงสใหญมากพระพุทธเจาตรัสวา บุคคลใดเคยถวายสังฆทาน
แลวครั้งหนึ่งในชีวิต ถาตายจากความเปนคนก็เปนนางฟา เทวดา จะมีทิพยสมบัติมาก ถายังเกิดเปน
คนเพียงใดยังไมถึงพระนิพพานเพียงใด คําวา ยากจนเข็ญใจจะไมมี
นี่เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายบําเพ็ญกุศลบุญราศีเพื่อตนเองเปนวันสําคัญ
เพื่อตนเอง แตทวาวันสารทนี้บรรดาพุทธบริษัททุกทาน ตามโบราณจารยทานบอกวา เปนวันทีเ่ ขาป
บอย เขาปลอยหรือเปลาก็ไมรู เขาถือวาวันสารทเปนวันปลอยผี ผีทั้งหลายถูกปลอยไป ปลอยมาให
รับบุญกุศลจากบรรดาทานพุทธบริษัท แตความจริงอาตมาวา ไมใชนะ เขาลือกันวาอยางนี้ วันสารท
นี่เราตองบําเพ็ญบุญกุศลใหผที ั้งหลาย
ความจริงไมเปนเชนนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องผีที่มีความสุขกับผีที่มีความ
ทุกข ก็อยูต ามปกติของผี แตภาวะของคําวาผีนี้ ผีที่มีความทุกขหมายความวา คนที่เปนญาติของใคร
อยูกี่อสงไขยกัปแลวก็ตามที่ ถาเผอิญเขาตายไปเปนเปรตก็ดี เปนสัตวนรกก็ดี หรือไมมีโอกาส
โมทนาสวนกุศล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนทีต่ ายไปจากความเปนคนนะ ทานพุทธบริษัท มันรับบุญ
กุศลยาก ถาไปเสวยสุขเปนเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี แตถาเผอิญไปเกิดในอบายภูมิเปนเปรตเปนตนองค

สมเด็จพระบรมโพธิสัตววา จะรับโมทนาไดจากบุคคลที่เปนญาติโดยตรง ถาคนอื่นที่ไมไดเปนญาติ
ไมไดนับเนื่องกันมา ก็ไมสามารถรับโมทนาได นีเ่ ปนความลําบากของผี
ทวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ทีม่ าบําเพ็ญกุศลในคราวนี้อยาลืมอุทิศ
สวนกุศลใหกบั ญาติของทานที่ตายไปแลว เขาตายในเวลาวันใกลๆ หรือเวลาไกล หรือนานกีก่ ัป
แลวก็ตามที บางทีเขาตายมาเปนกัป ๆ เวลาที่เราทําบุญกับเขาจะมารับ บังเอิญญาติไมไดมา ญาติไม
ทําบุญ โอกาสที่จะโมทนาสวนกุศลก็ไมมี คนอื่นให ก็ไมสามารถจะโมทนาได ตัวอยางเรื่องนีก็มีใน
พระธรรมบท ใน พระไตรปฏก ก็มี
ก็มีความอยูว า องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสําเร็จสัมมาสัมโพธิ
ญาณแลว เวลานั้นปรากฏวา พระเจาพิมพิสาร พระบรมกษัตริยพ ระบาททาวเธอ อาราธนาสมเด็จ
พระบรมประทีปแกวประทับอยูที่ พระเวฬุวัน คือ สวนไมไผ ในสถานที่นั้นมีมหาวิหาร บรรจุพระ
ได 1000 องค พระเจาพิมพิสาร ก็ไดบําเพ็ญกุศลแตองคสมเด็จและพระสงฆทั้งหลายกระทําทุกวัน
แตปรากฏวาในคืนวันหนึ่ง มีเสียงประหลาดเกิดขึน้ เสียงประหลาดจะมาปรากฏในเวลา
กลางคืน เวลาที่ พระเจาพิมพิสาร กําลังจะบรรทม เสียงประหลาดนีบ้ อกตรงๆ วาเปนเสียงเปรต
บรรดาเปรตเปนอันมาก บันดาลเสียงใหปรากฏ แตไมเห็นตัว พระเจาพิมพิสาร ก็ตกใจ คิดวา เสียง
นี้ ไมเคยไดยนิ มา แตกาลกอน
เมื่อตื่นขึ้นเชาก็ไปเฝาองคพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจาที่ เวฬุวัน ถามวา ภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา
เมื่อคืนนี้มีเสียงประหลาด
ทําให
ขาพระพุทธเจาหวั่นหวาดเปนอันมาก ไมทรายวาประสงฆอะไร องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาตรัสวา เสียงที่ไดยินนั้นเปนเสียงเปรตเปรตเหลานั้นเปนญาติกับพระองคมาแตกาลกอน คํา
วา ญาติ ไมตองหมายความวา เปนพี่เปนนองกันนะ การคบหาสมาคมกัน เขาก็ถือวาเปนญาติ ทานก็
เลาความเปนมาของเปรตทั้งหลายวา
ในสมัยกอนโนน สมัย สมเด็จพระพุทธกัสสป พระพุทธเจาองคหนึ่งไมใช พระมหากัสสป
เวลานั้นมีพระราชาองคหนึ่ง มีพระราชโอรส 4 องค แตวาพระราชโอรสองคแรกเปนพระพุทธเจา
คือวาเขามาโปรดพุทธบิดา พระพุทธบิดาก็บอกวา เวลานี้ ฉันแกแลว ในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยูห ามี
คนอื่นถวายทานกับพระพุทธเจา บิดาจะถวายคนเดียว พระพุทธเจาทานก็ทรงทราบวา พระพุทธ
บิดาของพระองคมีชีวิตไมนานนัก ก็ทรงอนุญาต เปนอันวา ทานพุทธบิดา ถวายทานเปนธรรมทายก
ประจํา
ตอมาปรากฏวา มีขาศึกมาติดเมือง ก็สั่งใหนองชายพระพุทธเจาทั้ง 3 องคคุมกองทัพไปรบ
กับขาศึก เมื่อนองชายของพระพุทธเจาไปรบกับขาศึก เมื่อขาศึกแพ พอก็ดีใจใหพรวา เจาทั้งหลาย
ตองการอะไร บอกพอ พอจะใหทุกอยาง เปนอันวา นองชายพระพุทธเจาทั้ง 3 องค ไดแก ชฏิล ทั้ง 3
องค ไมใชเรอะ ภายหลังเปน ทานชฏิล ทั้ง 3 ชฏิล 3 คนนะ

ก็ขอวาตอแตนี้ไปขอถวายทานแดพระพุทธเจา ถวายทานแดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธาน พอก็ตกใจวา เฮย อยางอื่นขาใหได อยางนี้ขาใหไมไดตองขาตายเสียกอน ตอมาก็ตางคน
ตางขอลดวา ขอใหทานคนละป พอก็ไมยอมตอมาขอลดใหเพียง 3 เดือน พอก็ไมยอม ตอมาขอลด
ใหทานเพียง 1 เดือน พอยอม คนละ 1 เดือน ก็เปน 3 เดือน เมื่อพอยอมแลว ทานชฏิล ทั้ง 3 ลูกชาย
ทั้ง 3 องคก็บวชเณร 3 เดือน และไดสั่งกับนายบัญชี คนทําเงินคงคลังวา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเราจะ
ถือศีล 10 บวชเปนสามเณรในสํานักของพระพุทธเจาทรัพยสินของเราที่มีอยูจํานวนมากมาย เจาจง
ชวยจัดการเลี้ยงพระสงฆจํานวนแสนเวลานัน้ พระสงฆที่ตดิ ตามพระพุทธเจามีอยู 2 แสนองค และ
บรรดาประชาชนที่มารวมในงานเลี้ยงพระ ใหเลี้ยงทั้งหมด
เวลานั้น พระเจาพิมพิสาร พระบรมทาวเธอเปนนายบัญชี ทานเปนนายคลัง เมื่อมีความ
จําเปน เลี้ยงพระเปนแสน และเลี้ยงคนดวย คนที่มีอยูประจําก็ไมพอตองสั่งใหบรรดาญาติมั่งเพื่อน
มั่งคนที่ชอบพอกันมั่งใหมาชวยงานเปนการจางจางในการเลี้ยงพระ ที่นี้บุคคลพวกนัน้ ก็มีความโลภ
ไมใชบางคน หลายๆ คน ของที่ถวายพระเปนของดี เขาก็ทําเปนจํานวนมาก เพราะตองการถวาย
พระพุทธเจาผูเปนประธานดวย เวลาพระฉันเสร็จ ก็ปรากฏวาของดีๆ ก็แบงๆไว กันไว แทนที่จะไว
เลี้ยงคนทั่วไป อันนี้ลูกหลานฉันชอบ ความจริงตัวเองชอบ กันของที่พระฉันเสร็จเก็บไวเพื่อตน
เหลือแตอันทีไ่ มชอบไวใหคนมาในงาน
อันนี้แหละทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา
เขาทั้งหลายเหลานั้นไมไดกนิ ของสงฆ แตวากินอขงสงฆที่เหลือแลวที่ไมตองการ แตวาเจาของเดิม
บอกวาเมื่อพระสงฆฉนั เสร็จเรียบรอยแลว ใหนําอาหารที่เหลือแลวเลี้ยงคนทั้งหมดที่มา ทานได
กํากับไว มันอยูตรงนี้ จําใหดีนะ ในเมื่อเธอไมทําอยางนัน้ บาปของเธอก็มี เมื่อเวลาตายไป ไปเกิด
เปนเปรต เรียกวา ปรทัตตูปชีวิเปรต คนทีจ่ ะใหถาไมใชญาติไมใชเพื่อน ก็ไมมีโอกาสที่จะโมทนา
อยางทานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนากัน
คนที่ทําบุญกันในวันนี้
บรรดาพวกเปรตก็ดี สัมภเวสีก็ดี จะลอมบริเวณที่ทานทําบุญนี้เปนจํานวนมาก ตางคนตางตองการ
บุญกุศล ถาเปรตคนไหนเห็นเปนญาติกับคนไหนก็มีโอกาสไดโมทนา ถาไมใชญาติ โอกาสโมทนา
ก็ไมมี ตองจําใหดีนะ และฟงเรื่องนี้ใหดีตอไป เปนอันวา
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาองคนี้นิพพานไปแลว คนพวกนี้ก็ตางคนตางตาย
เมื่อตายแลว ตางคนตางเปนเปรต เปนเปรตนานเทาไหรในบาลีไมไดบอก เปนแคเพียงวา ถอย
หลังจากกัปนีไ้ ป กัปนีไ้ มนบั ถอยหลังไป 91 กัป นี่พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระปทุมุตตระ เมื่อ
พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาบรรดาเปรตทั้งหลายเหลานัน้ จึงพากันมาหาพระพุทธเจาบอกวา เวลานี้
บรรดาขาพระพุทธเจาอดขาว อดน้ํา มีความหิวมานานแลว ตองการกําลังขององคสมเด็จพระ
ถึงแมวา พระองคเองเปน
ประทีปแกวทานชวยสงเคราะห
พระพุทธเจาทรงพิจารณาแลว
พระพุทธเจาก็ไมสามารถจะชวยได จึงบอกบรรดาเปรตทั้งหลายวาฉันเปนพระพุทธเจาก็จริงแหล
แตวาไมสามารถจะชวยเธอได พวกเธอตองรอไปขางหนาอีก 91 กัป ทานบอกวา อีก 91 กัป กัปนี้ไม

นับ จะมี่พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก มีนามวา พระสมณโคดม และเวลานั้นญาติของเจาจะเกิดเปน
พระราชา มีนามวา พระเจาพิมพิสาร ในเมื่อเวลาที่ พระเจาพิมพิสาร บําเพ็ญกุศลแลว อุทิศสวน
กุศลใหแกพวกเธอ พวกเธอจะมีความสุข จะมีรางกายเปนทิพยเปนเทวดาทั้งหมด
บรรดาเปรตทั้งหลายนั้นไดฟงแลว อีก 91 กัปขางหนา ก็รูสึกดีใจ จะไดกินขาว กินน้ํา นี่
แสดงวา แกอดมานานแลว บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกอยางอยาลืมวา แมแตพระพุทธเจาเองก็ยัง
ชวยไมไดนะ ตอมา 91 กัป หรือ 92 กัป นับถอยหลังมาก็มีพระพุทธเจาเกิดขึน้ แลว 3 องคขางหนา
คือ หนึ่ง พระกกุสันโธ พระโกนาคมน พระพุทธกัสสป บรรดาเปรตทั้งหลายเหลานัน้ ก็ไปเฝา
พระพุทธเจาเหมือนกัน เขาไปขอโมทนาสวนกุศล พระพุทธเจาทั้ง 3 พระองคก็เหมือนกันหมดวา
บรรดาเปรตทั้งหลาย ตถาคตถึงแมจะเปนพระพุทธเจาแตก็ไมสามารถจะชวยพวกเธอได นี่ขนาด
พระพุทธเจาชวยไมไดนะ ฟงใหดีนะเธอตองรอทานสมณโคดม ถาพระสมณโคดมขึ้นมาแลวใน
โลก ญาติของเจาจะเกิดเปนพระราชา มีพระนามวา พระเจาพิมพิสาร เมื่อ พระเจาพิมพิสาร ทําบุญ
กับพระสมณโคดมแลวอุทิศสวนกุศลใหเธอ เธอทั้งหมดก็จะมีรางกายเปนทิพย จะพนจากความเปน
เปรต เปนนางฟา เปนเทวดา จะมีแตความสุข บรรดาเปรตพวกนี้ก็คอยมานาน
จนกระทัว่ องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้อุบัติขึ้นแลว
ในโลก อันดับแรก ขอเทศนลัดๆ นะ เรือ่ งมันยาว ทรงเทศนโปรดฤาษีทั้ง 5 แลวก็ตั้งใจจะไป กรุง
ราชคฤหมหานคร เพราะวาเวลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกสูมาหภิเนษกรมณไดพบ พระ
เจาพิมพิสาร พระเจาพิมพิสาร ก็วาขัดคอกับใครจึงออกบวช พระพุทธเจาบอกวาไมไดขัดคอใคร
ฉันตองการพระโพธิญาณ พระเจาพิมพิสาร ขอสัญญาวา ถาไดทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ขอใหโปรดขาพเจากอน พระพุทธเจาก็ทรงถือสัญญานี้แตเผอิญมีความจําเปน เมื่อพบกับ ปญจ
วัคคีย พระองคก็ไดสอน ปญจวัคคีย เปนตน
ตอมาเมื่อถึงเขต พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย เมื่อ พระเจาพิมพิสาร ทราบแลว ก็พา
บรรดาชาวบานเมืองทั้งหลาย ติดตามไปมีขาราชการเปนตน ฟงเทศนองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา พอพระพุทธเจาเทศนจบ พระเจาพิมพิสาร กับคนจํานวนเกือบทั้งหมดอีกครึ่งหนึ่ง เปน
พระโสดาบัน และมีครึ่งหนึ่งเขาถึงไตรสรณคมน ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ เมื่อฟงเทศนจบแลว ตางคนตางถวายทานกับพระพุทธเจาพระพุทธเจาก็พักอยูท ี่ เวฬุวัน ทีนี้
บรรดาเปรตทั้งหลายเหลานัน้ คอยมานานตั้ง 92 กัป และกอนหนานัน้ อดมากี่กัปก็ไมทราบ เมื่อเห็น
พระเจาพิมพิสาร ถวายทานก็ถวาย ถวายภัตตาหารก็ถวาย ถวายผาก็ถวาย ถวายอาหารก็ถวาย ถวาย
เครื่องดื่มก็ถวาย ถวายกันทุกวัน ก็คอยกันทุกวัน แตก็ไมปรากฏวา พระเจาพิมพิสาร ทุทิศสวนกุศล
แกก็ทนไมไหว ก็ทําการประทวงสงเสียง
พระเจาพิมพิสาร ก็ไปถามพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาเลาใหฟงเสร็จก็บอกวา เปรต
ตองการการอุทิศสวนกุศลจากพระองค ขอพระองคถวายภัตตาหารแดพระสงฆ และอุทิศสวนกุศล

ให พระเจาพิมพิสาร ก็ทํา บรรดาพระสงฆทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธาน ใหเสวยภัตตาหาร
ในราชนิเวศน เมื่อถวายทานเสร็จพระพุทธเจาโมทนา พระเจาพิมพิสาร ก็อุทิศสวนกุศลก็จัดพระเตา
ทองกรวดน้าํ พระเจาพิมพิสาร เดิมเปนพราหมณมากอน พราหมณมีประเพณีของเขา ใครตองการ
ใหอะไรแกใครใหเทน้ําลงฝามือ แสดงวาเปนการให ฉะนั้นการกรวดน้ําอุทิศสวนกุศล ทานจึงหยิบ
พระเตาทองแลวหลั่งน้ํา เอาน้ําหยดลงไป มีที่รับ และตั้งใจอุทิศสวนกุศล อิทัง โน ญาตินัง โหตุ ซึ่ง
แปลเปนใจความวา ขอผลบุญจงสําเร็จแกญาติขาพเจา เขาวากันสั้นๆ แคนี้เองนะ
บรรดาเปรตทั้งหลายที่คอยกันมานานอยูแลว ก็ละอัดภาพจากความเปนเปรตทันที มี
รางกายสวย ผูชายก็เหมือนเทวดา ผูหญิงก็เหมือนนางฟา มีความสวยเอิบอิ่มขึ้นมาเต็มที่ กําลังดี
หนาตาก็สวย แตทวาเปนเทวดา เปนนางฟาไรเครื่องแตงตัว ไมมีเสื้อไมมีผา ไมมีเครื่องประดับอัน
เปนทิพย
หลังจากทําบุญเสร็จ พระพุทธเจาก็เสด็จกลับ ตอนกลางคืน บรรดาเทวดาแกผาทั้งหมดก็ได
แสดงตนแก พระเจาพิมพิสาร เปนอันวา พระเจาพิมพิสาร กําลังจะเขาที่บรรทม ก็เริ่มจิตจับ
พระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติ อยางที่บางคนภาวนาวา พุทโธ ก็มีสภาพเดียวกัน เมื่อกําลังใจเขาถึง
อุปจารสมาธิ จิตเริ่มเปนทิพย ก็เห็นบรรดาเทวดา นางฟาทั้งหลาย เขายืนขางทีน่ อน เห็นเทวดา
นางฟาทั้งหลายยืนแกผาหมด แตหันหลังใหนะ เห็นแกผาทั้งหมด พระเจาพิมพิสาร ก็แปลใจ คิดวา
เปนลาง เปรตวันนัน้ มาขอสวนบุญ แตวนั นี้ทั้งหมดที่แสดงตนสวยสดงดงาม แตไมมีเสื้อผาจะนุง
ไมมีเสื้อผาจะใส
ตอนเขาก็ไปถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาผูเจริญ เมื่อวานนี้พระองคแนะนําขาพระพุทธเจา ใหเลี้ยงภัตตาหารแตพระสงฆกท็ ําแลว อุทิศ
สวนก็อุทิศแลว แตวาเมื่อคืนนี้แปลกไมมเี ปรต แตมีเทวดา นางฟาจํานวนมาก แตทกุ คนไมมีผานุง
ไมมีผาหม พระพุทธเจาก็บอกวา บรรดาเปรตทั้งหลายที่แสดงตนเปนเทวดานางฟา ก็เปรตพวก
นั้นเอง เมื่อไดโมทนาสวนกุศล แตวาเขาไมเคยถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา คําวา ผาไตรจีวร
นี้ก็หมายถึงวา ผาเช็ดหนา 1 ผืน หรือสบง 1 ตัวก็ใชไดก็เหมือนอยางบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย
ถวายสังฆทาน มีผาไตร 1 ผืน มีอาหารเปนตน ตองมีผา 1 ผาเปนอยางนอย อยางกวางคืบ ยาวคืบก็
ใชไดเพราะวาบรรดาเปรตพวกนี้ชาติกอนไมเคยทําไว เมื่อถึงเวลาเปนเทวดา จึงไมเครื่องแตงกาย
พระเจาพิมพิสาร ก็ถามวา จะใหชวยอยางไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวาเอาอยางนี้กแ็ ลวกัน
ถาตั้งใจจะสงเคราะหเขาก็ใหตั้งใจถวายฟาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา จะเปนผาไตรชุดเดียว หรือ
ผาผืนเดียวก็ไดแลวทุทิศสวนกุศลใหเขาทั้งหลายก็จะมีเครื่องประดับเปนทิพยทนั ที
เมื่อ พระเจาพิมพสาร ถามองคสมเด็จพระชินศรีแลว ก็ปฏิบัติตามนัน้ นิมนตพระพุทธเจา
ใหม นิมนตพระสงฆใหม ถวายภัตตาหาร และถวายผาไตรจีวรแลวอุทศิ สวนกุศลก็เปนอันวาเทวดา
ทุกคนก็มีสุขกันไป

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย วันสารทเขาวาเปนวันปลอยผี ในความจริงแลว เขา
ก็ไมไดปลอย ทานทั้งหลายที่มีญาติตายไปแลวกีก่ ัปก็ตามทีเขามีทุกขเวทนาอยูก ็ดี เปนเปรตก็ตาม
เปนสัมภเวสีกต็ าม เวลานี้เขากําลังรอโมทนาสวนกุศลอยู
ฉะนั้นวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท ปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมครูซึ่งมี
อานิสงสใหญ แตเปนมหากุศล นั่นก็คือ หนึ่ง ถามาถึงวัด ตั้งใจนมัสการพระพุทธรูปเปน พุทธา
นุสสติ ตั้งใจไหวพระสงฆ เคารพพระสงฆเปน สังฆานุสสติ ตั้งใจฟงธรรมเปน ธัมมานุสสติ ถา
ถวายทานแต พระสงฆเปนอานิสงสใหญมาก ถาทุกทานตองการใหญาติของทานที่ตายไปแลวมี
ความสุขเปนการปลอยผี ใหทุกทานปลอยกัน ดังนั้นเวลาเทศนจบทายกแนะนําใหอทุ ิศสวนกุศล จะ
ใชคําสั้นๆ ก็ไดนะ เพราะคําญาติ ไมรูวากีก่ ัป กี่รอย ญาติกี่แสนคนที่ตายไปแตกาลกอน คําวาญาติ
มันรวมหมด ใหใชคําอุทิศสวนกุศลสั้นๆ ก็ไดเหมือน พระเจาพิมพิสาร วา อิทัง โน ญาตินัง โหตุ ซึง่
แปลเปนใจความวาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแกญาติขาพเจา เดียงแตนี้ ทานบรรดาพุทธบริษัท ที่เขาตั้งใจ
มารับโมทนาได จะเปลี่ยนเปนสภาพจากความเปนเปรต เปนสัมภเวสี เปนเทวดานางฟาทันที และก็
สวนใหญ บรรดาญาติโยมพุทะบริษัททั้งหลาย ก็ไดเคยถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนาแลว
เฉพาะผาไตรจีวรทั้งชุดก็ดี สบงตัวเดียวผา อังสะตัวเดียวก็ตาม หรือผาเช็ดหนาหนึ่งผืนก็ใชได ใชได
หมด เพียงเทานี้เขาก็มีเครื่องประดับความเปนทิพย
เอาละบรรดาพุทธบริษัท วันนี้รางกายก็ยงั ไมดีนัก เมื่อคืนนี้กย็ ังปวดมากอยูเวลานีก้ ็ปวด ก็
ขอแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทซึ่งเปนสาวกของพระบรมครูวาการทําบุญวันนี้ ทุกคนจงอยาคิด
วา อุทิศสวนกุศล แลวบุญทานจะหมดไปนะ วาเราทําเกือบตาย เสียไปหมด ไมใชอยางนั้น บุญที่ทุก
คนทํา ทุกคนไดเต็มรอยเปอรเซ็นตทั้งหมด ทานถวายทานก็ดี ทานสารทานศีลก็ดี ฟงเทศนกด็ ี ฟง
พระสวดก็ดี ทัง้ หมดนี่เปนบุญ รวมทั้งหมดนี้ทุกคนไดรอ ยเปอรเซ็นต และ
ประการที่ 2 เมื่ออุทิศสวนกุศลแลว บุญรอยเปอรเซ็นต นี้ทานไปหมดไปไมยุบไป มีแต
เพิ่มขึ้น เพราะการที่เขาโมทนา เขาก็มีความสุขเทาทาน เปนเทวดานางฟาได แตบุญที่ทานใหไป
ไมไดหมด ตัวอยางปรากฏเหมือนเรื่อง พระอนุรุทธ เวลามันเหลือ 2 นาที
เมื่อ พระอนุรุทธ ตั้งใจใหเจานายโมทนาสวนกุศลแลว ก็ถามทานปจเจกพุทธเจาวา บุญที่
เราใหเขาโมทนาจะยุบไปไหน พระปจเจกพุทธเจาก็ถาม พระอนุรุทธ วา สมมติวา ทานมีคบเพลิง
แตก็มีไฟดวย แตคนอื่นเขามีแตคบไมมีไฟทุกคน ตางเอาคบมาตอไฟจากคบของโยม แสงสวางจาก
คนเสมอกันหมด ถามวาแสงไฟจากคบของโยมมันจะหมดลงหรือนอยไปไหม พระอนุรุทธ ตอบวา
ไมนอย เปนอันวา การอุทิศสวนกุศลนี้กเ็ ชนเดียวกัน ใหเขามีความสุขได แตบุญกุศลที่ใหเขาไปไม
ยุบตัวลง มีเทาเดิม และยังเพิม่ เมตตาบารมี
เอาละ บรรดาทานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหนา วันนี้เทศนไมคอยไหว เพราะเมื่อคืนก็หลับ
นอนนอยไปหนอย ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ที่ไดทําบุญแลววันนี้ทั้งหมด จงมีความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ

ปฏิภาณ ขอทุกคนปรารถนาสิ่งใด ขอใหไดสิ่งนั้นสมปรารถนาทุกประการ อาตมภาพแสดงพระ
ธรรมเทศนามาในปุญญาภิกถา จึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พระเวสสันดร
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินันติ ป
วันนีเ้ ปนวันออกพรรษา อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาความเปนมาขององคสมเด็๗
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไมใชแตเฉพาะ พระเวสสันดร ใชไหม อาจารยหงา แกรูไหม พระเวสสันดร
อธิษฐานตั้งแตเมื่อไร เปนอันวา วันนีต้ ามปรกติทางวัดตางๆ เขาเทศนเรือ่ ง พระเวสสันดร กัน แตก็
ฟงกันเรื่อยมาเฉพาะเรื่อง พระเวสสันดร แตก็มีขาวเลาลือตามหนังสือเขาบอกวา บุคคลใดฟงเรือ่ ง
พระเวสสันดร เหมือนคาถาพันจบ โดยไมลุกจากที่ จะไมตกนรก แตความจริงใชอยางนั้น ถาไมลุก
จากที่แลวไปบี้มดก็ตกนรกใชไหมละ วันนี้จะขอนําเรือ่ งราวตางๆ ของ พระเวสสันดร หรือ
พระพุทธเจานัน่ เอง มาแสดงแมบรรดาทานพุทธบริษัทเปนเฉพาะตอนๆ ที่มีความสําคัญ
ก็เปนอันวา องคศมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาคือ สมณโคดม ปรารถนา
พระพุทธภูมิมา สิ้นเวลาสี่อสงไขยกับแสนกัป เริ่มตนตั้งแต สมเด็จพระพุทธทีปงกร เปนตน เมื่อ
สมเด็จพระพุทธทีปงกร บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว เวลานัน้ องคสมเด็จพระประทีปแกว
เปนชาวบานธรรมดาเมื่อฟงพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีความเลื่อมใส
ที่วาการบรรลุเปนองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี้มีความสําคัญมากเปนการชวยบุคคลใหพน
จากความทุกข จึงเขาไปกราบพระพุทธเจา เมื่อสมัยที่ฟงเทศนจบ ตั้ง นโม เปนการ ปรารถนาพุทธ
ภูมิ ตาหงา แกไมรูเลยเหรอนี่ แหม นี่ฉันเอาตนมาเลยนะ แลวเมื่อพระพุทธทีปงกรไดฟงแลวก็ทรง
เขาฌาน ใช พุทธญาณ จนกระทั่งทราบ แลวก็ตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกร บุรุษผูเจริญ นับตั้งแตเวลานี้
เปนตนไป สิน้ เวลาเสื่อสงไขกับแสนกัป เธอจะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาในนามวา พระสมณโคดม
จําใหดีนะ หลังจากนั้นมาก็มีผูชายหนึ่งคน ผูหญิงหนึ่งคนเขาไปหาพระพุทธเจา พระพุทธทีปงกร
อธิษฐานตัวขอเปนพอพระพุทธเจาเปนแมพระพุทธเจา ดีไหม แลวก็มีเด็กสองคน เด็กผูหญิงหนึ่ง
คน เด็กผูชายหนึ่งคน เขาไปอธิษฐานขอเปนลูกตลอดไปจนกวาจะเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็
ทรงพยากรณวา ก็เปนไปตามนั้นทุกคนเหมือนกัน นีใ่ นตอนตนนะ จําไวใหดนี ะ ตาหงา นะ สี่
อสงไขยกับแสนกัป แกไมไดเคยฟงมาเลยนี่
หลังจากนัน้ มา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญบารมีเรื่องมาตอนนีก้ ็มาเขา
เรื่อง พระเวสสันดร เปนชาติสดุ ทายที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จะทรง
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในชาติตอไปตอนที่เปน พระเวสสันดร นั่น บรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทเรื่องราว พระเวสสันดร นะ ฟงกันมามากแลว จะขอตัดตอนเฉพาะที่มีความสําคัญคือวา องค

ศมเด็จพระภควันตเมื่อเกิดเปน พระเวสสันดร นะ คําวา เวสสันดร ก็แปลวา ตรอกพอคา ไมไดเกิด
ในวัง เวลานัน้ ปรากฏวา พระเจาแมตั้งครรภแกเต็มทีแ่ ลว ก็อยากจะไปเทีย่ วตลาด ลาพระราช
สวามีๆ ก็อนุญาต พอไปถึงหนารานคาตรอกพอคา ก็คลอด พระเวสสันดร ออกมา ถือเราใครเปฯ
หมดตําแยละ หมอตําแยเวลานั้นเขาไมไดตามไปดวย ก็ตองใชนางฟา บรรดานางฟาเทวดาทั้งหลาย
ก็มาชวยกันชําระสะสางเปนอันดี เมื่อคลอดเมื่อเขาชําระรางกายดีแลว ก็ปรากฏวาองคสมเด็จพระ
ประทีปแกวแลวเวลานั้น พอคลอดจากครรภมารดาใหมๆ ก็พูดไดเลย ใชคําวาอามะ ขาแตแม ขอ
เงินหนึ่งพันบาท จะใหทานก็จัดวาเปน ทานบารมี นะ ทานแมกใ็ ห ใชไหม ตาหงา ใชนะ แกจําได
นะ จําใหก็ฟงทําไมละ เทศนเรื่องอื่นตอไปดีกวา
และหลังจากนัน้ เปนตนมา เปนอันวาในเมือ่ พระเวสสันดร โตขึ้นมาแลวนี่เอาโตเลย พระ
ราชบิดาก็มอบราชสมบัติใหปกครอง
ขณะที่ พระเวสสันดร เกิด เอาเฉพาะวันเกิด ถอยหลังไปนิดหนึ่งนะ ก็มีแมชางนําชางเผือก
มาจากปา เอามาไว เอาลูกชางมาไวในโรงชาง ชางตัวนี้ใหใชนามวา ปจจัยนาค หรือวา ปจจัย
นาเคนทร เขาเรียกกันสองอยาง ตามบาลีเรียก ปจจัยนาเคนทร ตามภาษาไทยเรียก ปจจัยนาค ชาง
ตัวนี้ถาไปที่ไหนอยูทไี่ หนฝนฟาจะไมแลง ฝนจะตกตองตามฤดูกาล เมื่อ พระเวสสันดร โตขึ้น
มาแลวก็ใชชางตัวนี้เปนชางทรง
เมื่อหลังจากครองราชยสมบัติแลวก็ตั้งโรงทานสี่มุมเมืองที่จริงเขาตั้งหกโรงนะและก็ให
ทานทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ฟงตอนนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัทดูกฎของกรรม คนที่ทําความดีอยาง
พระเวสสันดร นี่หาไมได การใหทานนีใ้ หทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งโรงทานหกแหง แตวาเวลา
ตอนเชา พระเวสสันดร ก็จะทรงชางไปเยี่ยมโรงทานทุกโรงทาน เพื่อไปดูความบกพรองหรือมไบก
พรอง การใหทานจะดีหรือไม หลังในขณะนั้นปรากฏวา ใน เมืองกาลิงรัฐ เปนเมืองที่ขาวยากหมาก
แพงฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล เมืองกาลิงครัฐ เวลานั้นอยูที่ เชียงตุง เวลานี้ จําไวนะ สงานะ
เมืองตักสีลา เวลานั้นก็อยูที่ กําแพงเพชร เวลานี้ จําไวดว ยนะ
เปนอันวาชาว เมืองกาลิงรัฐ ก็บังคับใหพระราชาทรงศีลรักษาอุโบสถพระราชาก็รักษา
อุโบสถสิ้นเวลาสิบหาวัน ฝนก็ไมตก ในที่สุดเขาก็มาประชุมกันวาจะทําอยางไรดี ตางคนตางก็นกึ
ขึ้นมาไดวา ชางของ พระเวสสันดร มีอยูห นึ่งเชือกชื่อ ชางปจจัยนาค ชางตัวนี้ถาไปที่ไหนฝนฟาจะ
ไมแลง ฝนจะตกตองตามฤดูกาลทุกอยาง เมื่อประชุมกันแลว จึงไดมอบใหเปนอํานาจใหพราหมณ
แปดคนมาขอชาง เขาวันนัน้ พระเวสสันดร ทรงนึกขึ้นมาในใจ ตอนเชานะ บารมีเต็มที่แลวคิดในใจ
วา ทําไมหนอ คนทั้งหลายจึงตองการแตงสิง่ ภายนอก ตองการเสื้อผาเราก็ใหเสื้อผา ตองการเงินทอง
เราก็ใหเงินทอง ตองการอาหาร เราก็ใหอาหารแตการใหเพียงแคนี้ก็ยังไมเปนที่พอใจของเรา ถาใคร
ตองการแขนซาย เราก็จะตัดแขนซายให ใครตองการแขนขวา ก็จะตัดแขนขวาให ใครตองการ
ดวงตา จะควักดวงตาให ตองการใจ จะควักใจให นี่เปนความตั้งใจของทาน

ตอนนั้นเวลาทีท่ รงชางไปจะเยี่ยมโรงงาน ก็ไปพบพราหมณแปดคนพอดีพราหมณก็เลา
ความเปนมาที่ เมืองกาลิงครัฐ เขาสงมา วาเวลานี้ เมืองกาลิงรัฐ ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล คนอด
อยากมาก อยากจะขอพระราชทานอภัย ขอยืมชางไปสักชั่วคราว เพือ่ ใหฝนมันตก เมื่อชาวบานมี
ความอุดมสมบูรณดีแลวก็จะกลับมาสงให พระเวสสันดร ก็อนุญาตมอบใหไป
ตอนนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท จะเห็นวาคนทําความดีและก็ถูกลงโทษเพราะฉะนั้น
เวลาที่ทานทั้งหลายทําบุญทํากุศลกัน ถากฎของกรรมมันมาสนองละก็ ก็อยาไปโทษเรื่องบุญกุศล
นะ ดูตวั อยาง พระเวสสันดร เมื่อ พระเวสสันดร พระราชทาน ชางปจจัยนาค ใหแกพราหมณแปด
คนไป
ก็เปนอันวาบรรดาประชาชนทั้งหลายทั้งเมืองโกรธ พระเวสสันดร ที่ความจริงเขามีกนิ มีใช
เพราะ พระเวสสันดร นะ หาวา พระเวสสันดร ให ชางปจจัยนาค ชางคูบานคูเมืองไปกับพราหมณ
แปคน ก็๖งคนตางมาประชุมกันลอมพระราชวัง มากันมาก ยกขบวนกันมา ใหพระราชบิดาทรงขับ
พระเวสสันดร ออกจากเมืองไป ใหเนรเทศ พระราชบิดาก็ทรงทราบวาความผิดของ พระเวสสันดร
ไมมี แตวาเสียงของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ ถาประชาชนเขาไมสนับสนุนก็เปนพระราชาอยูไมได
ก็มีความจําเปนจําใจตองให พระเวสสันดร ออกจาพระราชนิเวศนไปสู เขาวงกต ตอนนี้กย็ อนยาว
ถอยหลังมานิดหนึ่งวาทําไม พระเวสสันดร สรางความดีขนาดนั้น ประชาชนจึงไมชอบใจ ความจริง
เมื่อ ชางปจจัยนาค ไปแลว พระเวสสันดร อยูองคเดียวฝนก็ไมแลง เพราะบุญทานมากใชไหม
ถึงแมวาฝนแลงไมตกตองตาฤดูกาล ชาวบานก็ไมอด การตั้งโรงทานมาหกแหงนีจ่ ะกินกันเมื่อไหรก็
ได จะใชเมื่อไหรก็ได ตองการอะไรก็ให ตองการเงินก็ใหเงิน ตองการทองใหทอง ตองการของใช
เสื้อผา ผาผอนทอนสไบก็ใหทุกอยางแตก็ยงั ไมเปนที่พอใจ
เมื่อบรรดาประชาชนมาลอมแบบนั้น ทีนที้ านอรรถกถาจารยบอกวาเปนเรื่องของเทวดา นี่
จําใหดีนะ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะ ทําบุญกันแลวเวลาปวยไขไมสบายบาง มีเรื่องราวตางๆ
บาง ก็มักจะมาโทษพระวาพระไมชวย แตความจริง พระเวสสันดร ทานก็เปนพระอยางหนักอยูแ ลว
นะ ทานอรรถกถาจารยบอกเปนเรื่องของเทวดาบันดาลเพื่อจะใช พระเวสสันดร ปฏิบัติ เนกขัม
บารมี
ทั้งนี้ก็เพราะวาคนที่จะเปนพระพุทธเจาไดตองปฏิบัติบารมีครบสิบประการใหครบถวน
เวลานั้น พระเวสสันดร ยังมีเมียคือ พระนางมัทรี เนกขัมบารมี ก็ยังไมมี และก็ประการที่สอง สิ่งที่
เปนการบังคับ คนที่จะเปนพระพุทธเจาไดนั้นจะตองสละลูกสละเมียเปนทาน ถายังไมใหลูกไมให
เมียเปนทานเพียงใด ยังจะบรรลุเปนพระพุทธเจาไมได ทีนี้เมื่อบุญอยางอื่นมันครบถวนบริบูรณแลว
ยังขาดากรใหลูกใหเมียเปนทาน เทวดาจึงบันดาลใหชาวบานทั้งหมดโกรธ พระเวสสันดร ทั้งๆ ที่
เหตุไมควรจะโกรธ พากันมาชุมนุมให พระเจากรุงสัญชัย ขับ พระเวสสัดร ออกจากพระราชนิเวศน

เมื่อลูกขับแบบนั้นพระราชบิดาก็เห็นใจมีความจําเปน พระเวสสันดร ก็ขออภัย วากอนจะไปขอให
สัตตสตกมหาทาน กอน คือ ใหทานอีก ทั้งๆ ที่เขามาดานะ ตาหงา นะ ยังใหทานอีกเห็นไหม
เมื่อใหทานเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนั่งรถไป เมื่อนั่งรถไประหวาทาง มีมาเทียมสองตัวนั่งรถ
มาไป ขณะทีน่ ั่งรถมาไปนัน่ เวลานัน้ ก็มพี ราหมณสองคนมาขอมาเสียอีก พระเวสสันดร ก็ให ทีนี้
เมื่อเหลือแตรถนี่จะไปอยางไร ในเมื่อเทวดาบันดาลใหถูกขับ ก็ตองเปนเรื่องของเทวดา เทวดาก็ตอง
แปลงเปนมามาลากรถ ดีไหม ตาหงา แกละมั้งเปน สมัยนั้นนะ เทวดาก็แปลงเปนมามาลากรถ
เปนอันวาถึง เขาวงกต กอนที่จะถึง เขาวงกต ก็พระอินทรก็สั่ง วิษณุกรรมเทพบุตร ใหมาเนรมิต
สถานที่อยูสรางอาศรมสวยตามความตองการของเทวดา อาศรมมีสองหลังอาศรม หลังหนึ่งเขียนวา
ที่นี่เปนที่อยูของ พระเวสสันดร อีกหลังหนึ่งเปนที่อยูข อง พระนางมัทรี กับลูกทั้งสองคน มีที่
ราบเรียบ มีสนามหญา มีสระโบกขรณี มีตอกบัวสวยสดงดงามมาก
เปนอันวา เมื่อถึง เขาวงกต แลว พระเวสสันดร ก็ตรัสเรียก พระนางมัทรี เชามาวาเวลานั้น
เขามีเครื่องทรงฤาษีไวให ใหแตงตัวฤาษี วานับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป มัทรี เธอกับฉันตองอยูหาง
จากกันนะ จะรวมกันอยูในฐานะสามีภรรยาไมได ฉันจะถือ เนกขัมบารมี พระนางมัทรี มีปฏิบัติ
ตาม เปนอันวา เนกขัมบารมี เขาถึงแลวนะ เปนบารมีทีมีความสําคัญ
ตอไปความสําคัญก็มีอีกวาจะตองสละลูกสละเมียเปนทาน ก็เปนอันวาขณะนั้น พระนาง
มัทรี ในตอนเชาก็ไปหาผลไมมาเลี้ยง พระเวสสันดร ตอนบายก็กลับลูกทั้งสองคนก็อยูก ับพอ
ตอนนี้ก็เทวดาบันดาลอีก ตา ชูชก แกมีเมียสาวเหมือนอยาง ตาหงา นี่นะ ฮะ ฮะ ตาหงา นี่พันธ
เดียวกับ ชูชก ฮะ ฮะ ฮะ สําหรับ ตาหงา ไมไดขอทาน ชูชก ก็ขอทานนะ ตาชูชกแกอยูกับ อมิตตดา
ขอเลาลัดๆ เรื่องนี้ เพราะทุกคนก็ทราบกันอยูแลว เทวดาก็บันดาลคิดวา ถา พระเวสสันดร
ไปสละลูกเมียเปนทาน จะไมมีโอกาสบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ จึงบันดาลให นางอมิตตดา
มีความรูสึกวา เวลานี้เราจะไปตักน้ําตักทาหาฟนภายนอก คนอื่นเขาเยาะเยยวาหญิงสาม มีความสวย
ขนาดนี้ ทําไมมีผัวแก ชูชก นะแกแกมาก ทั้งแกดว ยและรูปรางก็ไมสวย ก็เทวดาก็ดลบันดาลใจให
นางอมิตตดา มีความรูสึกวา เวลานี้ พระเวสสันดร ออกปา มีลูกสาวกับลูกชายรวมกับสองคนให ตา
ชูชก ไปขอลูกสาวกับลูกชาย พระเวสสันดร มาเปนทาสรับใชเธอจะไมออกจากบานตอไป ชูชก ก็
ตามใจเมีย กอนจะออกไปก็หาอาหารเครื่องกินเครื่องใชอุดมสมบูรณหมดใหแกเมียไว ก็สั่งวาถาไป
แลวอยาออกจากบานนะ แตทวา ชูขก ออกจากบานไปไมนานไมกวี่ ัน อมิตตาดา ก็มีตัวใหม เห็น
ไหม ตาหงา
นี่เพราะกฎของกรรมอะไรจําไดไหม กฎของกรรมที่ อมิตตดา ตองมีผัวแกตามพระบาลี
ทานบอกวา ในชาติกอนเวลาที่บูชาพระใชดอกไมเที่ยวๆ บูชาพระนี้ใครบูชาพระวันนี้มีดอกไม
เหี่ยวไหน จําใหดนี ะ แลวตอมาภายหลังเอาดอกไมสดๆ มาบูชาพระจึงไดสามีหนุม นี่เปน
เกร็ดความรูนะ

หลังจากนัน้ เมือ่ ชูชกเขาไปแลว เขาไปใกลสถานที่อยูของ พระเวสสันดร ในเมื่อ พระนาง
มัทรี เวลาเชาก็ออกสูปาไปหาผลไมเวลานั้น เทวดาอีก เทวดานีย่ ุงจริงๆ นะ แตความจริงถาเทวดา
ทานไมยุง พระพุทธเจาก็เปนพระพุทธเจาไมไดเทวดาก็บันดาลใหผลไมที่อยูใกลๆ หายหมดไมมี
ตองไปไกลแสนไกลแลวก็หาไดยาก กลับผิดเวลา เมื่อเปนเวลาที่ พระนางมัทรี จะกลับมาเวลานัน้ ชู
ชก ก็ยังขดสองกุมารไมเสร็จ ก็แปลงเปนเสือเปนสิงหขวางทาน ไมใหมาเสียอีก เสียเวลาไปนาน
ผาน ชูชก อยูป า ไปผูกเปลอยูที่ตนไมก็คดิ วาเวลานี้เวลาเชา พระนางมัทรี ยังอยูเราไมเขาไป
เพราะผูหญิงยังมีความตระหนี่ในบุตร ยังมีความรักลูกมาก ถาตอนสายเขาไปหา พระเวสสันดร ไป
ขอ พระเวสสันดร ก็ทรงอนุญาต
ขอเลาลัดๆ เมื่ออนุญาตแลว ตาชูชก แทนที่แกจะปรานี กลับนําเถาวัลยมาผูกมือทั้งสอง
กุมาร กัณหา และ ชาลี เฆีย่ นตีตอหนา พระเวสสันดร ฉุดกระชากลากไป ตอนนัน้ พระเวสสันดร
ขันเกือบแตกนึกในใจวา นีล่ ูกของเรามันทําขนาดนี้เชียวหรือ ชักพระขรรคคิดจะฆา ตอมาบุญก็ดล
ใจคิดวา นี่เราใหเขาแลว เขาเปนขากับเจา บาวกับนาย เขาจะทํายังไงก็ปลอยเขา ตองเขาไปในหอง
ไมสามารถจะมองดูได เมื่อ ชูชก ฉุดกระชากลงมา เมื่อสองกุมารไมมาตามใจก็ดีบางทุนบาง ตาม
จังหวะของแก ใชไหม พอถึงเวลาตอนเย็น แกก็ไปนอน เวลาแกจะนอนแกก็ไปผูกเปลนอนบนยอด
ไม พาสองกุมารผูกไวโคนไม ตอนนั้นเทวดาก็ตองแสดงตัว เทวดานี่เปนเทวดาที่แสดงตัวเปน พระ
เวสสันดร มาอุม ชาลี ใหนอนบนตัก นางฟามาแปลงตัวเปน พระนางมัทรี มาอุม กัณหา ใหนอนบน
ตกใหกลับ
ตอนนี้ก็มาวาถึงกฎของกรรม วาทําไมคนที่เปนเจาขนาดนั้น มีบุญญาธิการมากและก็ พระ
เวสสันดร ก็ใหดีๆ ทําไม ชูชก ถึงตองดี ก็มาดูกฎของกรรมกับกฎของกรรมนี่ กัณหา และ ชาลี ตอง
ถูกฉุดกระชากลากไปและถูกตีแบบนั้น ก็เพราะวาอรรถกถาจารย ทานกลาวบอกวา ในสมัยชาติ
กอน กัณหา และ ชาลี ทั้งสองคนนี้เปนลูกของชาวนา ในเมื่อพอแมตกกลาไวแลว ก็มีควายแกตวั
หนึ่งมันยองมากินขาวกลาเรื่อย พอแมกใ็ หลูกไปไล ไลไปสักครูหนึ่งก็กลับมา มากันใหมทําอยางนี้
ทุกวัน เมื่อถวายแกมากินขาวกลา ลูกก็ถูกดูถูกวาจากพอแม ทีนี้มาวันหนึ่งสองกุมารจึงวาเจาควาย
แกตวั นี้มันจัญไร ทําใหเราถูกวา ถูกดา ถูกตีทุกวัน ไลมันก็ไมจํา ดีมันก็ไมจํา คิดวาวันพรุงนี้ถามัน
มา เราจะเอาเชือกสนตะพายเอาไปผูกจมูกและก็นําไปผูกกับโคนตนไมดีเสียใหหนําใจ จึงนําไม
เรียวหนามมาและชวยกันทําแบบนั้นแลวก็ดี ทั้งหมดกฎของกรรมเพียงเทานี้ บรรดาทานพุทธบริษัท
ชาติเกิดเปนชาติสุดทายของ กัณหา และ ชาลี ควายตัวนั้นเกิดมาเปน ชูชก เด็กทั้งสองคนเกิดเปน
กัณหา และ ชาลี จึงไดถูกชูชกตีแบบนัน้ นี่เปนกฎของกรรมเกา จําใหดนี ะ
ในกฎของกรรมนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท คนที่เกิดมาในโลกนี้ยังมีกรรมสองอยาง
กฎของกรรมทีเปนบุญที่เราทํามาในกาลกอนทําใหเรามีความสุขและมีทรัพยสิน เราเคยใหทานชาติ
นี้ เราจะมีทรัพยสมบัติ ถาเคยใหทานในแดนที่พระสงฆเรียกวา ปุญญักเขตตัง เปนเนื้อนาบุญของ

โลกนะ ตาหงา ใชไหม และวาเนื้อนาบุญนี่ ไอนานี่มันสามแปลง แปลงที่หนึ่งลุมเกินไป พอหวาน
ขาวเจาลงไป นําเขามาทวมขาวตายหมด อีกแปลงหนึ่งตอนเกินไป หวานขาวแลวน้ําเขามาไมถึงขา
ตายหมด อีกแปลงหนึ่งเรียกวา แปลงดี ๆ หวานขาวไปแลวก็พอดีขาวขึ้น ไดรับผลสมบูรณฉันใด
บรรดาปฏิภาหก คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกัน ไมใชวาหมผาเหลืองแลวก็จะดี
เหมือนกันทุกคนก็ไมแนเสมอไปถาบังเอิญไปพบกับพระสงฆที่ทุศีลเขา ก็เหมือนกับหวานขาวที่
ตอนเกินไป หรือ วาลุมเกินไป ตอนเกินไปขาวก็แหง ลุมเกินไปน้ําก็ทวม เสียหายผลไมมี ถาไปเจอ
พระสงฆที่มีคุณธรรมความดีสมบูรณบริบูรณ การหวานขาวก็เหมือนกับมาดีหวานขาวไดผลดี
ขอนี้ฉันใดบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมพุทะบริษัททั้งหลายทํามา คนที่เกิดมาในโลกนี้มีฐานะ
ไมเสมอกันเพราะอะไร เพราะผลของทาน เพราะวาการใหทานใหทานใหทานอยูในเขตที่มีบุญใหญ
อานิสงสใหญ เกิดมาชาตินกี้ ็เปนคนร่ํารวยมีทรัพยสินมาก การใหทานถึงแมวาจะมีปริมาณมาก ถา
ใหทานกับบุคคลผูที่มีบุญนอยอานิสงสกน็ อย ใหมากก็ยังไดนอย เรื่องนี้นาจะเทศนเรื่อง เทโวโรหณ
สูตร พวกนี้นะ
ก็รวมความวา การใหทานบรรดาทานพุทธบริษัทตองเลือกเขต ถาตองการจะใหมีบุญมาก ก็
เลือกพระที่มีความดีมาก ตั้งแตพระอรหันตตองมาถึงพระปุถุชนมีผลไมเทากับเพราะวาการใหทาน
กับพระอรหันตลงมาที่จะถือวาเปนทานสวนบุคคลถาทานที่มีความสําคัญที่สุด ไมตองเลือกคนก็คือ
สังฆทาน สังฆทานที่พระผูร ับจะมีคือบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ก็ตาม อานิสงสสังฆทานนั่นสมบูรณ
บริบูรณมากโดยเฉพาะอยางยิ่งอานิสงสสังฆทานถาใหกนั บอยๆ จริงๆ ไมตองเอาชาติหนาเอาแค
ชาตินี้ก็พิจารณากันได รูวาเวลาถึงเวลายากแคนแสนเข็ญ ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ถามีความ
เดือนรอนกัน คนที่ถวายสังฆทานบอยๆ จะมีความเดือนรอยเหมือนกัน แตจะมีการคลองตัวดีกวา
คนที่ไมถวายสังฆทาน นี่เคยสังเกตมามากแลวนะ
ถาตายจากความเปนคน เปนเทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะมีทพิ ยสมบัตมิ าก ถา
จุจิตจากเทวดาหรือนางฟาหรือพรหมก็ตามลงมาเปนคน คนที่ถวายสังฆทานนี่ตองเปนมหาเศรษฐี
เขามีเกณฑบังคับวาเปนอนุเศรษฐีนะ เปนเปนไมไดทรัพยนอยเกินไป จะตองเปนมหาเศรษฐี ทีนี้
การถวายสังฆทานทําอยางไร มันมีวิธีที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย นําชุดสังฆทานมาถวาย
หลายทานนัน้ เปนสังฆทานพรอมมูล
แลวประการที่สอง การที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนําภัตตาหารมาถวายแกพระสงฆใน
วันนีเ้ ปนคณะสงฆ ขาวของทานทุกเม็ด แกงของทานทุกชิ้นและทุกชอนเปนสังฆทานหมด ทีนี้ผลที่
บรรดาทานพุทธบริษัททําในวันนี้ ก็ชื้อวาทานของทานเปนทานดีทสี่ ุดที่ถวายสังฆทานแลว ถาจะ
ถามวานางพระบางองคที่รับสังฆทานไมสมบูรณบริบูรณในศีล และมีความบกพรองในวินยั จะทํา
อังไง
ก็ขอกลาววาการถวายสังฆทานไมไดหมายถึง สวนบุคคล คนที่ไมมีความบริสุทธิ์รับ
สังฆทานตกนรกเองเจาของทานเขาไดอานิสงสของทานครบถวนบริบูรณเพราะฉะนั้นขอบรรดาพุ

ทะบริษัททั้งหลาย เวลาที่จะถวายอะไรกับพระนะ ทางที่ดีก็บอกวาสวนนี้ทั้งหมดฉันถวายสังฆทาน
ถาบังเอิญพระไปที่บานไมครบสี่องคถวายสังฆทานใหพระไมครบสี่องคไมเปนสังฆทาน แตวาถา
พระองคนั้นเปนผูแทนสงฆ ไปองคเดียวก็เปนถวายสังฆทานเหมือนกัน
ถาบังเอิญพระเดินมาที่บานสามองค หรือสององค หรือองคเดียว มันถึงเวลาภัตตาหารพอดี
ก็นิมนตพระไปฉันขาวอยางนั้นเปน ปาฏิปุตตลิกทาน อานิสงสดีเหมือนกัน แตนอยกวาสังฆทาน
หลายแสนเทา แตเราก็ยังมีศรัทธาในการใหแตก็ควรจะมีบางสวนสักเล็กนอย ถามีของเด็กๆ นอยๆ
ก็ตาม หรือสตางคสักหนึ่งบาทก็ตา บอกวาสวนนี้ของฉัน ขอใหถวายเปนสังฆทาน ขอใหนําไปวัด
อยางนี้อานิสงสของบรรดาทานพุทธบริษัทจัดวาเปนกรณีพิเศษ
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวนั นีเ้ ทศน
เรื่อง พระเวสสันดร เทศนแลวเหรอ ใชไหม อยาลืมนะวา พระเวสสันดร บําเพ็ญบารมีมาสื่อสงไขย
กับแสนกัป เริ่มตนตั้งแต สมเด็จพระพุทะทีปงกร เปนองคแรก เวลานี้เวลามันจะหมด ก็เทศน
อานิสงสของทานใหฟง และการใหทานนั้น บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อยาคิดวาเราจะมีแต
ความดีเสมอไป ไอกรรมทีเปนอกุศลในชาติกอนก็อาจจะสนองได ดูตัวอยาง พระเวสสันดร พระ
เทวทัต พระพุทธเจา กับ พระเทวทัต พระเทวทัต นะ ของเวรของกรรมพระพุทธเจามาหลาย
อสงไขยกัป แตพระพุทธเจาก็ไมเคยสนองตอบ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทเทศนตอไปไมไดแลว เวลามันเลยสามสิบนาทีก็ขอยุติพระ
ธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอาง
คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จอจงดลบันดาลให
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย
จตุพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใด
ขอใหไดเชนนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกกถา ขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง เทโวโรหณสูตร
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นี่ก็หมายความวา เปนวันตรงกับที่ พระพุทะเจาเสด็จจากดางดึงส พอดีนี่อาจารยสงา ถวาย
ทานวาอยางไร มตกภัตตานิ ใชไหม มตกภัตตานิ ก็แปลวาใหทาน ทานนี้ใหผลแกบรรดาบุคคลที่
ตายไปแลว วันนี้ก็เปนการพอี ตามธรรมวันออกพรรษาก็ดี วันตรุษสงกรานตก็ดี วันเขาพรรษาก็ดี
พระยายม งดการสอบสวน เพราะฉะนัน้ คนที่ตายไปแลวที่ยังไมลงนรก ยังไมไปสวรรค ยังรอการ
สอบสวนอยู มีโอกาสไดโมทนานะ อาจารยสงา นะ งัน้ แกก็ไปกับเขาดวยนะ ฮึ ฮึ ก็เปนอันวา
สําหรับวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัท จะขอเทศนเรื่อง เทโวโรหณสุตร เอาเฉพาะยอๆ ถาขืนเทศน
ละเอียดจะไมจนเวลาครึ่งชั่วโมง
เนื้อความมีอยูว ากอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จขึ้น ดางดึงส ก็เรื่องก็มีอยู
วา วันหนึ่งบรรดาทานมหาเศรษฐีทานหนึ่งไปอาบน้าํ บรรดาลูกนองก็เกรงวา เจานายจะเปน
อันตรายก็เอาขาย เอาตาขายสวดไปขึงไวกับสัตวเขามากัดเจานายเขา พอดีเวลากูลวดตาขายขึ้นมาก็
มีปุมแกนจันทรดีดมาปุมหนึง่ ทานมหาเศรษฐีก็คิดวา ปุมแกนจันทรบา นเรามีมากควรจะทําอะไรดี
ก็คิดวาเวลานีศ้ าสนาตางๆ ตางศาสนา ตางเขต ตางคนตางก็ประกาศตนวาเห็นพระอรหันต ฉะนั้นจึง
ใหชางทําปุมแกนจันทรเปนบาตรและชักรอกไวที่สูง แลวประกาศวานับตั้งแตบัดนี้ วันนีเ้ ปนตนไป
ตลอดเวลาเจ็ดวันหาสํานักไหนมีพระอรหันตจริง ใหเหาะมาเอาบาตร
ก็เปนอันวาเวลาผานไปหกวัน คณะเดียรถียทั้งหลายตางคนก็ตางตั้งใจคิดวาจะมาเอาบาตร
แตไอตัวเองนะ มันเหาะไมไดดีแนะนํากับลูกศิษยไววา ถาหากวาฉันทําทาจะเหาะละ แกดึงตัวฉัน
ไวนะ ฮึ ใชไหม ก็ฉุดกรชากลากใหลมไปเลยก็บอกอาจารยจะเหาะไปทําไมเพื่อนบาตรลูกเดียว ไม
สมศักดิ์ศรี เขาทําแบบนี้มาหกวันพอถึงวันที่เจ็ด หกวันนั้น พระโมคคัลลาน กับ พระปณโฑลภาร
ทวาช ทานจําพรรษาอยูบนยอด เขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏ นี้เปนเขาต่ํา ๆ ไมสูง และตอนเขาออกมา
จากถ้ํา ก็หมผากําลังจะไปบิณฑบาตก็มีคนขี้เมาหกเจกคนนะ อาจารยหงา คนเมาตอนเชามันมีไหม
นั่นแน โอโฮ คิดวาไมมี มีคนขี้เมาหกเจ็ดคนฉันวาเวลานั้น คนเมานัน่ คงไมใชคนเมาธรรมดา ตอง
เปนเทวดาแน นั่งคุยกันเขาก็บอกวา เฮย พวกเราโย วันนีเ้ ปนวันที่เจ็ดแลววะ ทานมหาเศรษฐีเอา
บาตรปุมแกนจันทรไปแขวนไวในที่สูบง วาสํานักไหนมีพระอรหันตใหมาเหาะเอาวันนี้ เปนวันที่
เจ็ดถาไมมีใครเหาะเอาได แสดงวาทุกสํานักไมมีพระอรหันต
เมื่อ พระโมคคัลลาน ไดยินแบบนั้นเขา ก็หันไปพูดกับ พระปณโฑลภารทวาช วา ปณโฑล
ภารทวาช ไดยินไหม การพูดอยางนี้เปนการปรามาสพระพุทธศาสนา ทานปณโฑลภารทวาช ก็บอก
วา พระพุทธเจาทานทรงยกยองใหทานเปนผูเลิศในฤทธิ์ทานไปเอาเองก็แลวกัน พระโมคคัลลาน ก็

เลยบอกวา ถาทานไมสามารถผมจะไปเอาเอง แนะเปนการทาไปในตัวเสร็จนะ ตาหงา นะ ทานปณ
โฑลภารทวาช ไดฟงอยางนัน้ ก็เลยเหาะไปทันที เหาะไปแลวก็เอากอนหินที่ทานยืนอยูบนกอนหิน
ใหญ ทากําลังหมผา เพราะไปแลวก็เอากอนหินติดเทาไปดวย พอไปถึงก็ไมขึ้นไปนะ ก็ไปหมุน
แบบเร็วๆ บนหลังคาเรียกวา บนหลังคาบานเขานะ เลยหลังคาขึ้นไปนะ บนอากาศ บรรดาชาวบาน
พระเหาะเขาก็ตกใจและเห็นกอนหินใหญก็เอากระดงบาง ตะแกรงบาง เอาทุกอยางมาบังหัวเกรง
กอนหินจะตกลงหัวก็รองตะโกนบอก พระคุณเจายึดหินใหนั่นๆ อยาใหตกลงมาเจาคะ
ทานปณโฑลภารทวาช ก็โยนหินกลับไปที่เดิม และในที่สุดทานก็ไมไปเอาบาตร เพราะ
ตามธรรมดาพระจะรับของกับใคร ก็ตองชาวบานเขาถวายเขาประเคนพระพุทธเจาทรงมีบัญญัติไว
ถาไมประเคนหยิบไมได ทานก็ไมไปแตะตองบาตรทานก็ยืนบนหลังคาเรือน ทานมหาเศรษฐีก็กลัว
เอาคณะจัดอาหารมา นิมนตลงมาเถิดขอรับ เขาก็นิมนตทานลงมาฉันภัตตาหาร เมื่อฉันภัตตาหาร
เสร็จ เขาก็เอาบาตรลงมาถวาย
หลังจากนัน้ ทานปณโฑลภารทวาช ก็กลับถ้ําที่อยู ตอนสายองคสมเด็จพระบรมครูเทศน
สอนบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานั้นชาวบานเขาไมเคยเห็นพระเหาะทุกคนที่เห็นแลวก็แลวกันไป
เขาก็พูดกันไปดวยไมเห็นเปลา คนที่ไมเคยเห็นก็มาขอรองไห ทานปณโฑลภารทวาช เหาะใหม
ทานก็คิดในใจวา ถาเราจะเหาะใหตามคําขอรองของคนผูขอรองคนพวกนีก้ ็มีบาป ไปเกิดชาติหนา
ตองเปนขี้ขาเขาหารอยชาติ เปนทาสเขาหารอยชาตินะ ถาเราไมเหาะใหดู คนพวกนีโ้ กรธ ตายแลว
จะลงนรก ถาคิดวาการที่ควรจะเกิดเปนทาสเขาหารอยชาติ ดีกวาลงนรกจึงเหาะใหดู พวกนี้ไปแลวก็
หวนกลับมาใหม ทานปณโฑลภารทวาช ก็ไมตองหยุดกัน
เสียงคนที่ฟงดูพระเหาะอื้ออึงมาถึง มหาวิหารสมเด็จพระพิชิตมาร คือ พระพุทธเจา ตรัส
ถาม อานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท เสียงอะไร ความจริงพระพุทธเจาทราบนะแตวา พระพุทธเจา
ทานทราบแตตองทําเปนเหมือนไมทราบ พระอานนท ก็บอกวา พระปณโฑลภารทวาช เหาะให
ชาวบานดู พระพุทธเจาขาพระพุทธเจาจึงใหไปตามมา เมื่อไปตามมาแลว พระพุทธเจาทรงตําหนิ
เปนอยางหนัก ใหทุบบาตรใหละเอียด แลวก็เอาชิน้ ละเอียดๆ ของปุมแกนจันทร ปุมแกนจันทรนะ
ใหแจกพระบอกวา ถาใครเปนโรคตานะ ถาตาเจ็บก็ดี ตาปวยตาบอดก็ตาม ใหเอาปุมแกนจันทรนี้
ไปชุบน้ําฝนแลวหยอดตา ตาจะหาย หลังจากนัน้ องคศมเด็จพระจอมไตรก็ประกาศกันบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย ประกาศทามกลางพระอรหันตวา ตอแตนี้ไป หามพระทุกองคแสดงปาฏิหาริย ถา
ใครจะแสดงปาฏิหาริยใหขออนุญาตจากตถาคตกอน
ก็เปนอันวาเมือ่ พระพุทธเจาตรัสแบบนั้นแลว บรรดาพวกเดียรถียทงั้ หลายในเมื่อเขาเหาะ
ไมได ทานปณโฑลภารทวาช เหาะไดเขาก็เสียหนา แตเมื่อทราบวาองคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
หามพระสงฆแสดงปาฏิหาริยตอไปอีก แตจะแสดงปาฏิหาริยไดตอเมือ่ ไดรับอนุญาต เขาจึงประกาศ
บอกวาตอแตนี้ไปเราจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับ พระสมณโคดม

เมื่อเขาประกาศทั่วไปแลวก็ปรากฏวา พระเจาพิมพิสาร หนักใจวา สมเด็จพระจอมไตรทรง
หามพระ เวลานี้พวกเดียรถีย จะแสดงปาฏิหาริยแขงพระพุทธเจาจะทําอยางไรก็คงจะทําไมไดเพราะ
หามพระแลวนี่นะ พระเจาพิมพิสาร ก็เขามาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ถามวาเวลานี้ พวก
เดียรถียเขาจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระองค พระองคจะทําอยางไร พระพุทธเจาก็บอกวาถาเขาจะ
แขงกับตถาคต ตถาคตก็จะแขงกับเขาเหมือนกับ พระเจาพิมพิสาร ก็ตอบวาก็พระองคหามพระแลว
นี้เจาขา หามพระแสดงปาฏิหาริย พระพุทธเจาก็บอกวาการหาม หามเฉพาะพระอื่น ไมไดหา ม
ตถาคตดวย อาว แยแลว ตาหงา เจอะเสียทาเขาแลวซินะ ทานก็ถามวาอยางพระราชอุทยานของ
พระองค ชาวบานเขาไปไดไหม พระเจาพิมพิสาร บอก เขาไมได ทานก็ถามวา พระองคเขาไดไหม
พระเจาพิมพิสาร บอกวาสถานที่ของผม ผมเขาไดพระพุทธเจาก็ตรัสวา ตถาคตก็เชนเดียวกัน การ
ออกบทบัญญัติหามเฉพาะพระ ไมไดหามตถาคตดวย
ตอจากนี้ไปวันเขาพรรษาตถาคตจะไป เมืองพาราณสี แสดงปาฏิหาริยที่นั่นและก็จะแสดง
ปาฏิหาริยบนตนมะมวง บอกดวยนะ เปนอันวา พวกเดียรถียทราบขาวพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริย
เอง ก็ตกใจก็ไป เมืองพาราณสี ตนมะมวงมีเทาไหรแกซื้อหมด สั่งถอนหมด ตัดหมดไมใหเหลือเลย
ก็เปนอันวา ถาไมมีตนมะมวง พระพุทธเจาก็จะแสดงไมได เพราะบอกวาจะแสดงที่ตน
มะมวงใชไหมละ ทีนี้ตอมาเมื่อถึงวันเวลาพระพุทธเจาก็เสด็จไปเผอิญวันนั้น นายมาลาการ เจาของ
สวนของ พระเจาปเสนทิโกศล เห็นมะมวงลูกหนึ่งในวังนั้นเขาเอาไมไดนะ ของพระราชฐานเขาซื้อ
ไมได มะมวงลูกหนึ่งมันสุกก็คิดในใจวา มะมวงนี้เปนของพระราชา ถาเรานําไปถวายพระพุทธเจา
พระราชาอาจสั่งประหารชีวติ ก็ได แตวาขึ้นชื่อวาบุญ ทีก่ ารทําบุญกับพระพุทธเจาหาไดยาก เรายอม
ตายเพราะมะมวงลูกนี้ จึงนํามะมวงไปถวาย พระพุทธเจาก็ใหปอกแลวก็ฉนั
เมื่อเหลือเม็ด
พระพุทธเจาก็สั่งให นายมาลาการ ขุดหลุมลงไปประมาณหนึ่งคืน แลวทานก็เอาเม็ดมะมวงวาง แลว
ก็สั่งให นายมาลาการ กลบกลบแลวสั่งใหเอาน้ํามารด พอรดน้ําเทานั้น ประเดีย๋ วเดียวมะมวงก็
ขึ้นตนใหญเลยก็แสดงวา พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยบ นตนมะมวง แสดงเปนพระพุทธเจาแปด
องคดวยกัน แตจะไมเลาเรือ่ งนี้ใหฟงนะ เพราะเรื่องละเอียดมารก วันนีไ้ มจบหรอก เดียรถียเขาก็
แสดงเหมือนกัน ทําหางทํานัง่ รานขัดหางขึน้ ไปแสดงทาโนนแสดงทานี้
ก็เปนอันวาลีลาแสดงพระพุทธเจาเวลานัน้
มีแสงพุง จากพระวรกายสวยสดงดงามมาก
เดียรถียสูไมได พระอินทร ทําลมใหพังใหแรงจัดเอานั่งรานของบรรดาเดียรถียตกลงมา ในที่สุด
อาจารยใหญคือ ปูรณกัสสป เห็นทาสูไมไดก็วิ่งหนีไปนอกเมืองเวลานัน้ เปนเวลาพอดีที่ลูกศิษยของ
เขาคนหนึ่งกําลังไถนาอยู คิดวาเวลาเชาเราไถนา เวลาเที่ยงจะไปดูอาจารยแขงกับพระสมณโคดม
เมื่อปลอยควายแลวก็ถือหมอมาหนึ่งลูก ถือเชือกผูกควายมาหนึ่งเสน เห็นทาน อาจารยปูรณกัสสป
วิ่งออกไปก็ถามวาอาจารยจะไปไหนขอรับ ผมจะมาดูแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระสมณโคดม ทานปู
รณกัสสป ก็บอกวาเรื่องอื่นไมตองพูดกัน เธอสงหมอดินมาใหฉัน สงเชือกมารใหฉนั เขาก็สั่งไป เขา

ไมทราบจะทําอะไร แกก็เลยเอาเชือกผูกคอผูกปากหมอโดดน้ําจมน้ําตายไปเลย เดียรถียตายไปแลว
ใชไหม
หลังจาก เดียรถียตายไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็เสด็จสู ดาวดึงสเทวโลก เมื่อขึ้น
ไปถึงยอดภูเขา เมื่อขึ้นไปถึง ดาวดึงสเทวโลก แลว เวลานั้น พระอินทร ก็ทรงตอนรับทาน ก็นิมนต
พระพุทธเจาใหประทับนั่ง บัณฑุกัมพลศิลาอาสน แตวา พระอินทร ทานก็คิดในใจวา องคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถมีความสูงแคแปดศอกของมนุษย ก็ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน นีย้ าวหกสิบโยชน
กวางสามสิบโยชน
สูงสิบหาโยชน
ถามนุษยมีความสูงแปดศอกอยางพระพุทธเจาไปนัง่ ที่
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ก็จะเหมือนกับแมลงตัวเล็กๆ เกาะตกอยูสมเด็จพระบรมครูทราบจิตใจของ
พระอินทร แบบนั้นแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเปลื้องสังฆาฏิโยนไป สังฆาฏิคลุม
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี แลวก็ประทับนั่งก็พอดี บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ตัวใหญขึ้นมาก พระ
อินทร ก็ถามวาเมื่อกีน้ ี้ขึ้นมาพระองคตัวเล็กเวลานี้ทําไมตัวใหญพระพุทธเจาก็โปรดบอกวา พุทโธ
อัปปมาโณ คําวา พระพุทธเจาหาประมาณมิได แปลวา โตเทานั้นเล็กเทานี่ไมได พระพุทธเจาใช
ไหม และที่สูงแปดศอกนั่นก็เรื่อง สิทพัตถราชกุมาร
หลังจากนัน้ พระพุทธเจาก็ให พระอินทร ไปตาม พระพุทธมารดา มาพระพุทธมารดานั้น
ไปเกิดเปนเทวดาอยู ชั้นดุสติ มาฟงเทศน ก็เทศนอยูเ วลานั้นใชเวลาในเมืองมนุษยไดสามเดือน แต
เวลาเมืองสวรรคกี่ชั่วโมงก็ไมทราบเพราะวาสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก นั้น พันปของมนุษยเทากับ
หนึ่งวันเขาเขาทานเทศนสามเดือนของเราก็ครูเดียวของเขาเทานั้นเอง
ก็ขอเลาลัดๆ นะ อาจารยหงา เวลานี้เหลือเวลาหานาที จะเทศนตอไปก็เทศนไมไดนะ
อาจารยหงา ก็จบเรื่อง เทศนเดี๋ยวเดียวจบนะ ก็เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททําบุญวันนี้ทําสอง
อยาง ใชทั้งขาวสุกและขาวสาร คนที่ใสบาตรขาวสารระวังใหดนี ะ ตายไปทองขึน้ นะ ฮึ ฮึ ฮึ แต
ความจริงก็มีผล ขาวสารใชวันหลังไดใชไหม แตวา ทําบุญใสบาตรขาวสุกก็ดี ทําบุญใสบาตร
ขาวสารก็ดีดว ยปจจัย ดวยเงินทองก็ตาม หรือดอกไมธูปเทียนก็ตาม ถาจัดเปนการบูชาถือวาเปน
พุทธบูชา คือบูชาพระพุทธเจาดวย เปนธรรมบูชา บูชาพระธรรมดวยเปนสังฆบูชา บูชาพระอริย
สงฆดวย นี้ถาจัดเปนทานทุกสวนที่ทานทําเปน สังฆทาน ทั้งหมด
และโดยเฉพาะอยางยิ่งสังฆทานนี่ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีอานิสงสมากเปนกรณี
พิเศษ ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา การถวายทานแกพระองคเองรอยครั้งมีผลไมเทากับ
ถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง เห็นไหม ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําบุญเมื่อวานก็ดี วันนี้ก็ดี เปนการ
ถวายสังฆทานถวายกับพระกลุมใหญ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายสังฆทาน นี่ทุกคนถาเวลาจะ
ตายจิตใจนึกถึงสังฆทานที่ทานถวายแลว ถวายวันนีก้ ็ตาม วันกอนก็ตามวันพระทุกวันพระที่ทานมา
ใสบาตรนะ เปนถวายสังฆทาน หรือทานทั้งหลายที่ใสบาตรหนาบานก็ตาม เปนสังฆทานเหมือนกัน
รวมความวาสังฆทานนี่ มีอานิสงสใหญ ถาตายจากความเปนคน ที่อยูของคนถวายสังฆทานคือ ชั้น

นิมมานรดี ชัน้ ที่หา แตวาสวนใหญคนถวายสังฆทานแลวไปเกิด ชั้นดาวดึงส กันมาก เพราะอะไร
เพราะวาไมรูจกั ชั้นที่หา จิตใจตั้งใจวาจะไป ดาวดึงส ก็ไปอยูบน ดาวดึงส อยางตัวอยางมีใน พระ
ไตรปฏก มีวา
ในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระชนมอยู เวลานั้นมีหญิงสองคน พี่สาว
ชอบถวายทานเฉพาะพระสงฆที่เขาชอบ เขาชอบองคไหนถวายองคนั้น ก็ไดบญ
ุ ใหญ โดยมาก
สวนมากเวลานั้นเปนพระอรหันตตองนิสงสก็สูง ทีนี้นองสาวจะถวายทานบางก็เจอะพระอรหันต
องคหนึ่ง ทานก็บอกวา ถวายทานกับอาตมานะดีอานิสงสมาก เพราะอาตมาเปนพระอรหันต แตวา
ถึงแมวาเปนพระอรหันตก็ตาม แตวาการถวายทานมีอานิสงสสูสังฆทานไมได ขอใหโยมถวายเปน
สังฆทานเถอะ โยมคนนั้นก็ถวายเปนสังฆทาน เมื่อตายแลวตางคนก็ตางไปสูสวรรค พี่สาวชอบ
ถวายทานเปนสวนบุคคล ไปเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก นองสาวไปเกิดบน ชัน้
นิมมานรดี ชัน้ ที่หา ก็มีรัศมีกายสวางกวาสวยกวาพี่สาวมาก วันหนึง่ นองสาวมาเยีย่ มพี่สาวที่ ชัน้
ดาวดึงส ยืนคุยกัน พระอินทร ทานก็มองดูคิดวานางฟาคนนี้มาจากไหน สวยมาก แสงสวางก็มาก
เครื่องประดับตัวก็สวย เมื่อนองสาวลากลับไปแลว พระอินทร ก็เรียกพี่สาวมากถามวานางฟาที่มา
คุยกับเธอเมื่อกี้นี้มาจากไหน เธอก็ตอบวามาจาก ชั้นนิมมานรดี คือ ชั้นที่หา เขาเปนนองสาว พระ
อินทร ก็ถามวา ในสมัยที่เปนมนุษยเขาชอบทําบุญอะไรจึงมีรูปรางหนาตาสวยเสียดวย เครื่องแตง
กายก็สวยมากแสงสวางก็สวางมาก เธอก็บอกวานองสาวชอบถวายสังฆทาน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เฉพาะสังฆทานนะตายจากความเปนคนไปเกิดชั้นที่หาของ
สวรรค ถากลับลงมาเกิดเปนคนเมื่อไหร องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา คนที่ถวาย
สังฆทานแลวครั้งหนึ่งในชีวติ
แมแตครั้งเดียวนะถวายดวยศรัทธาแทในสาถนที่ใดที่เต็มไปดวย
ความยากจนเข็ญใจ มีความแรนแคนคนถวายสังฆทานแลวจะไมเกิดทีน่ ั่น ในดินแดนใดเต็มไปดวย
ความร่ํารวยมีความสุข มีทรัพยอุดมสมบูรณ จะเกิดในทีน่ ั่น
เห็นอันวา คนที่ถวายสังฆทาน บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานวันนีท้ านถวายสังฆทานกัน
แลว ผลที่จะพึงไดก็คือ หนึ่ง เกิดเปนนางฟาหรือเทวดาชั้นทีหาประการที่สอง ทานเกิดใหมกี่ชาติก็
ตาม ยังไมถึงนิพพานเพียงใด คําวายากจนเข็ญใจจะไมมใี นทาน แลวก็ประการที่สาม ที่ อาจารยหงา
บอกวา มตกภัตตานิ การถวายทานวันนี้ถวายใหแกคนตาย วันนี้นะ พระยายม ปลอยคนปลอย
เฉพาะคนที่รอการสอบสวน สัตวนรกปลอยไมไดนะ เปรตอสุรกาย ปลอยเขาไมไดปลอยเขาไมได
ปลอยเฉพาะคนที่รอการสอบสวนคนที่ตายไปแลวถามีบุญนอยพอสมควรมีบาปนอยไมแนใจวาจะ
ไปสวรรค ก็ไปรอการสอบสวนกอน แตรอมากนับแสน แตการรอของสัตวพวกนี้ ก็รอนาน
เพราะวาหาสิบปของเราเปนหนึ่งวันในเขตของ พระยายม แตวาวันนี้เขาปลอยสัตวออกมา
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนาพอหลังจากทําบุญจบแลวใหตั้งใจ
อุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลทั้งหลายเหลานัน้ ทีเปนญาติหรือมใชญาติ ตั้งใจโดยเฉพาะนะ ถาญาติ

ออกชื่อไดจะดีมาก ถาออกชื่อไดนะเขาไดแนนอน จะพนจากการสอบสวนไปสวรรคทันที สําหรับ
ที่ไมใชญาติหรือญาติ แตออกชื่อไมไดก็นกึ เอาในใจก็แลวกันวาญาติกด็ ี ไมใชญาติกด็ ี ที่มีความสุขก็
ตามมีความทุกขก็ตามขอใหมาโมทนาผลบุญที่เราทําวันนี้ ถาเขามีโอกาสโมทนาได เขาจะมี
ความสุข ละจากสภาพจากความเปนสัมภเวสี ไปสวรรคทันที
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานเลยเวลามาสองนาที ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแต
เพียงเทานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการ จงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน มีแตความสุขสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และปฏิภาณ ถาหากทุกทานปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ อาตม
ภาพรับประทานวิสัชนามาใน เทโวโรหณภาถา ก็ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง
ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ลอยกระทง
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2533
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
ปุญภานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินนั ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาของการลอยกระทบ
เพราะวาวันนี้เปน วันกลางเดือนสิบสอง บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทานปฏิบัติการประเภท
เปนวิเศษประการหนึ่ง คือ การลอยกระทงเพื่อเปนการบูชาพระรัตนตรัย แตวาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายกอนจะกลาวถึงเหตุนั้น
ก็จะขอกลาวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายที่ตงั้ ใจมา
บําเพ็ญกุศลบุญราศีในวันนี้ ทุกคนมีความเคารพในองคฺสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
พุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คือ หนึ่ง บุชา
พระรัตนตรับ และประการที่สอง สมาทานศีล ประการที่สาม ถวายสังฆทาน แกบรรดาภิกษุสังฆ
ทั้งหลาย ประการที่สี่ ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน เทศนา อันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพะร
สัมมาสัมพุทธเจาดวยความเคารพ
ก็รวมความทั้งหมดที่กลาวมาแลวนี้เปนมหากุศล ที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนจะพึงได
โดยเฉพาะอยางยิ่งตาที่กลาวมาแลวนี้ไซร ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเปนผูไมลืม คือกอนจะ
หลับเราคิดวา เราเคยบูชาพระรัตนตรัยเราเคยสมาทานศีล เราเคยถวายสังฆทาน เคยฟงเทศนใน
พระพุทธศาสนา ตั้งใจไวอยางนี้ทุกคืนกอนหลับหรือวาตื่นใหม ๆ คิดถึงเรื่องนี้ไวกจ็ ดั เปน อนุสสติ
อนุสสติ ประเภทนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถาอยางต่ําทานตายจากความเปนมนุษยก็ไปเกิด
เปนเทวดา เปนนางฟา หรือเปนพรหม ถาบุคคลใดที่ไมนิยมในการเกิดก็จะไปเกิด ก็จะไปนิพพาน
นี่คืออนิสงสที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดในวันนี้
ตอนี้ไป ก็จะนําเรื่องราวการลอยกระทงมาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทเรื่องการลอย
กระทงนี้เปนการบูชาพระพุทธเจาโดยตรงวา ตนเหตุมีวา เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดพรรษาที่หาคือเปนที่หาเวลานั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อยูที่ ประเทศอินเดีย ก็ในขณะนั้นปรากฏวาที่เมือง ปรันตปะ คําวาเมืองปรันตปะ นี่คือ สระบุรี ที่
สระบุรี นี้มีฤาษีทานหนึ่งที่มนี ามวา สัจจพรรณฤาษี รักษาศีลเจริญฌานสมาบัติตามคติที่ตนจะพึงทํา
ได วาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลานั้นเปนวิชาของพราหมณก็เจริญฌานสมาบัติไดอยู สําหรับ
พราหมณนี่ความจริงเรื่องความรูเขาก็ไมต่ําพราหมณนี่มหี ลายจําพวก บางพวกก็ปฏิบัติผิดบางพวกก็
ปฏิบัติถูก เมื่อพวกที่ปฏิบัติถกู ที่มีสมาบัติแปดบางที่เรียกวาฌานสมบัติ
สําหรับ สัจจพรรณฤาษีนี้ก็เปนผูมฌ
ี านสมบัติ และก็ยังไมทราบวาองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ยังปฏิบัติตามวีพราหมณอยูปรากฏวานองชายของทานเปนพอคา

สําเภา ไปคาชายที่ ประเทศอินเดีย ไปทราบวาขาววาเวลานี้องคสมเด็จพระชินศรีคอื พระพุทธเจา
เกิดขึ้นแลวในโลก คําวาพระพุทธเจานี่พราหมณเขาทราบเขารูวาจะมีศาสดาเอาเกิดมาในดลก ใน
โลกนี้ตองมีพระพุทธเจาแตเขายังหาไมพบ เมื่อกลับมาถึง เมืองปรันตปะ คือ สระบุรี ก็เลาใหแก
พี่ชายฟงวาเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเกิดขึ้นแลวในโลกแลวก็สอนคนใหเปนพระ
อรหันตจํานวนมาก
สําหรับทาน สัจจพรรณฤาษี เปนผูไดฌานโลกียแตทวาเหาะไมไดไมสามารถจะไปเฝาองค
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดก็ใชวิธีโตแลวเรียนลัด จุตธูปหาดอกบูชาพระรัตนตรัย
ขออาราธนาองคศมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใหมาโปรดที่ สระบุรี ที่ทานอยู ภูเขาพระพุทธบาท
เปนอันวาพอรุงขึ้นเชาองคศมเด็จพระบรมโลกนาถก็เสด็จมาแคผูเดียว มาองคเดียวมาถึง ทานสัจ
จพรรณฤาษี ก็ถวายนมัสการดวยความเคารพขอฟงเทศน องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐกเ็ ทศน
โปรด เมื่อเทศนจบก็ปรากฏวาทานบรรลุพระอรหันต
กอนที่องคศมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจะเสด็จลับ ทานก็ขอที่ระลึกเปนทีสักการบูชา
สมด็จพระบรมศาสดาจึงไดเอาพระบาทเหยียบลงในหินปรากฏเปน รอยพระบาท ขึ้นมา เปนที่
สักการบูชาแหงหนึ่ง นอกจากนั้นจะกลับทานก็บอกวาในฐานะที่ขาพระพุทธเจาเหาะไมได ไปเฝา
องคสมเด็จพระจอมไตรไมไดเพราะวาเปนอรหันตสุกขวิปสสโก ก็ขอรูปพระพุทธเจาไปเปนนิมิต
พระพุทธเจาจึงเรียก พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลาน มาแลวแสดงรูปไปติดไวที่ พระฉาย ก็
เปนอันวาสถานที่นั้นเปนที่นมัสการพระรัตนตรัยของ สัจจพรรณฤาษี ก็คือมี รอยพระพุทธบาท
แหงหนึ่งแลวก็มี พระฉาย ที่เขา พระฉาย ที่ ถ้ําพระฉาย อีกแหงหนึ่ง
หลังจากนัน้ มาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จกลับ อินเดีย แลวปรากฏวา พญานาค
ขึ้มาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขอใหพระองคทรงแสดงรอยพระบาทไวที่แมน้ําที่ใน แมนา้ํ
นัมมทานที เพื่อเปนที่สักการะของบรรดาสัตวน้ําทั้งหลาย มีนาคกับปลาเปนตน องคสมเด็จพระทศ
พลก็แสดงรอยพระบาทไว
จากนั้นมา สมัยสุโขทัย ในตอนกอนนัน้ ก็ไมทราบเหมือนกันวา เขาทํากันหรือเปลา มา
สมัยสุโขทัย นี้ มีบรรดาพระอรหันตทั้งหลายมาก เวลานั้นก็ประชุมกันถึงประเพณีการบําเพ็ญกุศล
ที่ทําใหคนไดบุญมาตั้งหลักเกณฑไววา วันเขาพรรษา ควรจะทําบุญ วันสารท ควรจะทําบุญ วันออก
พรรษา ควรจะทําบุญ วันตรุษวันสงกรานต การจะทําบุญ และก็ วันกลางเดือนสิบสอง ควรจะ
ทําบุญลอยกระทง เปนการบูชาพระรัตนตรัย เพราะสิง่ ทั้งหลายเหลานี้บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย
คิดวา ถาทุกคนสนใจในการทําบุญ บุญก็จะมีแกบุคคลนัน้
โดยเฉพาะอยางยิ่งวันพระหนึ่ง คือ วันพระขึ้นแปดค่าํ ก็ดี ขึน้ สิบหาค่ําก็ดีแรมแปดค่ําก็ดี
แรมสิบสี่ค่ําแรมหาค่ําก็ดี ถาไดมีโอกาสทําบุญจิตใจของบุคคลทั้งหลายก็จะของอยูในกองการกุศล
เพราะวาโดยเฉพาะอยางยิ่งคิดวาวันนี้เราทําบุญแลวเปนวันพระ วันหนาตอไปเราจะทําบุญใหมจิตก็

ตั้งใจอยูใ น อนุสสติ คือนึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ จัดวาเปน อนุสสติ
สําคัญ ทั้งๆ ที่เวลาที่ยังไมไดทําบุญจริงๆ แตวาตั้งใจวาจะทําบุญ ตายจากความเปนคน ก็ไปเกิดเปน
เทวดาได
นี่เปนความฉลาดของพระอรหันตทั้งหลาย ใน สมัยสุโขทัย จึงไดรางบัญญัติขึ้นไวใหคน
ทําบุญวันหนึ่ง วันพระแปดค่าํ วันพระขึน้ สิบหาค่ํา วันพระแรมแปดค่ํา วันพระแรมสิบสี่ค่ําสิบหาค่ํา
ไอแรมสิบสี่ค่ํานะถาเปนเดือนขาดหลังจากนั้น ใหพากันบูชาองคสมเด็จพระบรมโลกนาถใน วัน
ลอยกระทง
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทีนี้ การลอยกระทง นี่ความจริงไมจําเปนตองมี
พิธีรีตองมาก เปนแตเพียงวาเราจัดกระทงแลวก็ดอกไมธูปเทียนแลวบูชาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจา
ุ กุศลเปนมหาศาล
เปนตน ก็จะเปนเหตุใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนไดบญ
ก็เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เปน วันลอายกระทง ถาเวลากลางวันก็ดี
เวลากลางคืนก็ดี เขาไมไดจาํ กัดเวลา ถาเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจา ก็จัดดอกไมธปู
เทียนทําเปนกระทงลอยในแมน้ํา เปนการบูชาพระพุทธเจาทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตามตําราตางๆ
พูดตางกันไป แตจิรงแลวก ตองตั้งใจบูชาพระพุทธเจา ทีนี้การที่นึกถึงพระพุทธเจาเปนปกติบรรดา
ทานพุทธบริษทั ที่พระพุทธเจากลาววา พุทโธ อัปปมาโณ คําวา พระพุทธเจาประมาณมิได อานิสงส
ที่นึกถึงพระพุทธเจานี่มีความยิ่งใหญมาก การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน พระธรรม
บท ตามที่เคยเทศนมาบอยๆ นั่นก็คือวา อยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร ก็ดี หรือวาเทวดาอีกทาหนึ่ง ทีม่ ี
นามวาตุมหูเกลี้ยงก็ดี ทั้งสองคนนี้ไมเคยบําเพ็ญกุศลไวในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเหลา พุทธบริษัทควรจะถือแบบอยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร เพราะวาคน
ทําคนที่นั่งบําเพ็ญกุศลอยูที่นี่ ที่ไมเคยทําบาปไมมี ทุกคนมีบาปแตทุกคนก็มีบุญ ถาบาปนั้นบรรดา
บัญชีของ พระยายม เขาจดไวเลาหนึ่งเปนจุดหนึ่ง เปนสีหนึ่ง แลวก็บุญเขาก็จดเปนสีหนึ่ง การทํา
บาปก็ดี การทําบุญก็ดี ทั้งหมดนี้เราไมพน วิสัยของเทวดา โดยเฉพาะอยางยิ่งเทวดาที่จะรูเรื่องราว
ของเราคือ ภุมเทวดาที่มหี นาที่ควบคุม คําวา ภุมเทวดานี่ เขามีหนาที่ควบคุมดูแลความเปนมาของ
คนตามเขตของเขา แตละองคยอมมีเขตจากที่นี่ถึงที่นั่น มีคนในเขตที่ตองดูแลกี่คน ถาเราทําบุญ
เวลาไหนจิตใจเปนกุศลเฉพาะเวลา ไมใชเฉพาะวันพระ ถึงแมวาเวลาธรรมดาก็ดี เชน เราบูชาพระ
ตั้งใจเคาพระพระไตรสรณคมน เราใสบาตร เราใหทานแกสัตว เราใหทานแกคน เราถวายทานแก
พระ คือวาเวลายามวางจิตเราเปนกุศลขึ้นมา เรานึกถึงพระพุทธเจาก็ดี นึกถึงพระธรรมก็ดี นึกถึง
พระอริยสงฆก็ตาม ทีนี้จะนึกถึงการสวดมนตบทใดบทหนึ่งก็ตาม ทีเ่ รามีความพอใจตั้งใจภาวนาก็
ตาม เวลานั้นแมแตนดิ หนอยก็ตามที่เราทําบุญชีกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราที่ สํานักของพระยายม หรือ
วาสํานักของพระภุมเทวดา

ถึงเวลาวันโกนอยางวันวานนี้ ก็เปนหนาที่ของเทวดาอีกคือเวลาครึ่งเดือนเขาจะรายงานครั้ง
หนึ่ง มาถึงเวลาครึ่งเดือนเทวดา ชัน้ จาตุมหาราช รักษาเปนเขตคุมพระภูมิเปนเขตๆ ก็จะมาขอรับ
บัญชีจากพระภูมิ เมื่อรับบัญชีจากพระภุมเทวดาแลว ก็นาํ ไปใหมหาอํามาตย บรรดามหาอํามาตยกน็
ไปใหทาวมหาราช มี ทาวเวสสุวัณ เปนตน หลังจากนั้น ทาวเวสสุวัณ ก็แบงบัญชีเปนสองสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบัญชีบําเพ็ญกุศล ใจที่เปนกุศลดวยการกระทํากุศลสงใหเทวดานําไปสงให ปญจ
สิกขเทพบุตร ที่เปนเลขา เลขาของพระอินทร แลวก็สําหรับบัญชีบุญกับบัญชีบาปรวมกัน ใหเทวดา
อีกพระพวกหนึ่งนําไปให พระยายม บันทึกไวเฉพาะอยางยิ่งในเวลานั้น เขาอาจจะมีจิตเปนกุสล
บาง แตวาไมมคี วามจําเปนตองมหรสพ
ก็รวมความวา การทําบุญอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เทวดาพอใจ พระยายม ก็
บันทึกแยกบัญชีไว สําหรับบัญชีของ พระยายม นี่มีสามสี่
ถาคนใดมีบัญชีสีแดง เขียนดวยสีแดง คนประเภทนั้นเวลาตายจากความเปนคนลงนรกไม
ผาน สํานักพระยายม
ถาทานผูใดมีชอื่ อยูในบัญชีสนี ้ําเงิน คือ เขาเรียกวาบันทึกดวยสีน้ําเงิน สีน้ําเงินคอนขางดํา
คนประเภทนี้เวลาตายที่ขึ้นชือ่ วาความชัว่ ก็ดี ความดีก็ปรากฏหมายความวา มีทั้งบุญทั้งบาป แตบาป
ไมรายแรงนัก มีบุญ กลังบุญไมสูงมากก็ตองไปสูสาํ นักของ พระยายม กอนให พระยายม
สอบสวน ถาเวลาที่ พระยายม สอบสวน ถาเรานึกถึงบุญอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา เวลาทานสอบถาม
ทานสอบถามถึงเรื่องทําบาปกอน วาเคยทําบาปอยางนัน้ อยางนี้มาไหม ทานสอบตามบัญชีและตาม
ความเปนจริง ถาเราไมตอบ เราไมคัดคานในเวลานั้น เพราะกฎของกรรมบังคับ ก็แสดงวาทาน
บุคคลนั้นตองลงนรก แลวตอมาเมื่อถามถึงบาป แลวก็ยงั ไมปลอยลงนรกก็ถามถึงบุญ ถาถามถึงบุญ
อยางใดอยางหนึ่ง ถาบังเอิญเรานึกขึ้นมาไดวาบุญอยางนี้ผมเคยทํา ถึงแมวาจะมีบาปมาสักปานใดก็
ดี เวนไวแต อนันตริยกรรม อยางนี้ทานจะสั่งวาใหไปรับผลของความดีกอน คือ ไปเปนเทวดาเปน
นางฟาหรือเปนพรหมกอน
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัท ขึ้นชื่อวาการนึกถึงบุญการทําบุญมีกุสลมีผลอยางนี้ ทีนี้
การที่บรรดาทานพุทธบริษัทนึกถึงองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถานึกถึงแลว
แลวก็ตั้งใจทําบุญทํากุศอยางนี้ บรรดาทานพุทธศาสนิกชนใหตั้งใจภาวนาไวดวย คําวาการภาวนานี่
แปลวา นึกถึงพยายามนึกถึงไววา วันนี้เคยทําบุญกับพระ วันนี้กลางเดือนสิบสอง อันดับแรก เราเขา
มาเราถวายนมัสการพระรัตนตรัย คือ ถวาย คือวาบูชาพระพุทธราตั้งใจบูชาพระพุทะเจาคือตั้งใจ
บูชาพระธรรม ตั้งใจบูชาพระอริยสงฆ และประการที่สอง เราตั้งใจสมาทานศีลอุโบสถ อุโบสถศีล
และประการที่สาม เราไดถวายสังฆทาน และวันนี้ตั้งใจบุชาพระพุทธเจาดวยการลอยกระทง นึกไว
อยางนี้ เวลากอนจะหลับก็นกึ ไวเวลาตื่นใหมๆ ก็นึกไว นึกไววนั ละสองเวลาก็พอ จิตใจก็จะชิน
ถาหากวันใดถาเราไมนึกถึงบุญถึงกุศล เวลานั้นใจเราไมสบาย จําเปนตองนึกหรือวาจะใช
เวลาบูชาพระก็ไดเวลาบูชาพระก็นกึ ถึงบุญที่เราทําไวจนกระทั่งจิตใจอารมณเปนการทรงตัว ถาไม

ถึงเวลาบูชาพระเรารําคาญ จิตใจไมสบายอยางนี้ แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายเปนผูมี
ฌานใน อนุสสติ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ แลวก็ จาคานุสสติ ถาอยางนี้ทุกคนเวลาจะ
ตายขึ้นมาเมื่อไรจิตใจยังนึกถึงบุญกุศล ถานึกถึงบุญกุศลอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะทีราทําเราทํา
มาก แตวานึกถึงนอยก็ตามที บุญกุสลอยางนี้จะนําทานทั้งหลาย ไปสูส คติทันทีเปนเทวดาบาง เปน
นางฟาบาง ตามกําลังของบุญ
ทีนี้คนที่นึกถึงบุญอยางนี้ อยางบรรดาทานพุทธบริษัท ถึงแมวาจะเคยทําบาปมาบาง ทําบุญ
มาบาง แตความดีของทานทัง้ หลายก็ยังดีกวา สุปติฏฐิตเทพบุตร อยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร นี่ บุคคล
คนนี้ตั้งแตเกิดมา ไมเคยสรางความดี คําวาศีลไมเคยรักษา ทานไมเคยให ความดีใดๆ ไมเคย
สงเคราะห การสงเคราะหคนยากจนเข็ญใจก็ไมเคยใหมหี นาที่อยางเดียวคือ ทําปาณาติบาตเขาเปน
ชาวประมงและนอกจากปาณาติบาตศีลทัง้ หาขอขาดหมด เมื่อขาดจากศีลแลวยังไมพอ ยังเปนผู
ทําลายธรรม คนที่เขาทําบุญเห็นแลวแกลงทําเปนไมเห็น ไดยนิ เสียงแกลงทําเปนไมไดยิน
แตวา สุปติฏฐิตเทพบุตร คนนี้กอนทีจ่ ะตาย แกลงมาฐานะดีขึ้นมีฐานะถึงคหบดีใกลมหา
เศรษฐี เวลาจะตายขึ้นมามีทกุ ขเวทนามาก มันเจ็บปวดมากบุตรภรรยาก็มานั่งลอม ขาทาสหญิงชายก็
มานั่งลอม เธอก็มีความรูสึกวาคนทุกคนที่เขามานั่งขางๆ เรามีความหวงใยในเรามาก แตวาไมมี
บุคคลใดสามารถจะแยงเบาทุกขเวทนาได แตความจริงในสมัยนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเคยเสด็จไปเมืองนัน้ ผานหนาบานเขา แมแตมือก็ไมเคยยกมือไหว ไมมี
ความเคารพ แตทวาเวลาปวยหนักขึน้ มาเต็มที ทุกขเวทนาใหญมกี ับเราเขาเลาลือกันวาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาคือ พระสมณโคดมทานมีความเมตตามากไมวาใคร เพียงแตเขาจึงตั้งใจคิดวา
ขอใหองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือ พระสมณโคดม มาชวยใหเขาหายจากโรคขณะที่เขา
นึกอยางนั้น
บรรดาทานพุทธบริษัทเขาไมไดนึกแบบบรรดาทานทั้งหลายที่นึกเวลานี้เวลานี้ทกุ คนนึก
ดวยความเคารพคือ เวลานัน้ เขานึกใหทานมาเปนหมอรักษาเขาแตถึงอยางไรก็ดีตามขาวตามคําที่วา
พุทโธ อัปปมาโณ คําวาพระพุทธเจาหาประมาณมิไดอาศัยที่เขานึกถึงพระพุทธเจาตองการใหแคมา
รักษาโรคเทานั้นก็ตามทีเขาก็ตายขึ้นมาเวลานั้น ก็อาศัยบุญเล็กนอยที่เขาทําเพียงเทานี้คือ เขาไมได
ทําแคนึกถึงพระพุทธเจาเปนบุญเล็กนอย
แตวาอานุภาพมากบุญเล็กนอยเพียงเทานี้กบ็ ันดาลใหเขาเกิดเปนเทวดาบน สวรรคชั้นดาว
ดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึ่งพันเปนบริวารแตวา ในฐานะที่เขาเปนคนมีความ
ประมาทไมสรางความดี สรางแตความชัว่ พอมารูตัวเอาอีกทีก็เวลาจะตาย นึกถึงองคสมเด็จพระจอม
ไตรดวยความเคารพเล็กนอยตามธรรมดาเทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เขาจะมีอายุพันป
ทิพย ถาจะนับเวลากันแลว รอยปของเราเปนหนึ่งวันของเขา สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน สิบสอง
เดือนนิ้เปนหนึ่งปเหมือนกัน ถึงพันปทิพยจึงจะหมดอายุ แตวา สุปติฏฐตเทพบุตร คนนี้ขึ้นไปอยู
บน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ไมถึงพันปทิพย

ก็ความความวายังไมถึงวันของบนสวรรคชั้นดาวดึงส ก็จะตองจิตเพราะบุญนอยแตทวาก็
เปนความดี อาศัยที่เขานึกถึงพระพุทธเจาแมแตจะไปใชความเคารพโดยเฉพาะตั้งใจใหพระองคมีจติ
เมตตาเขา ก็เลยเปนคนไมพน พระพุทธเจาเหมือนกัน ในเมื่อเขาไปสวรรคจากพระพุทธเจา เขาก็พบ
พระพุทธเจาครั้งหลังใหมอีกบนสวรรค
แตวาเวลานั้น ปรากฏวาองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดปที่เจ็ด หลังจากเสด็จไปแสดงยมกปาฏิหาริยแลวอ องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวก็ขึ้นไปบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ตั้งใจจะเทศนสนองคุณพระมารดา แตวาเมือ่
พระองคเกิดมาเพียงแคอายุเจ็ดปก็ปรากฏวามารดาตองเสียชีวิต ทั้งนี้เพราะวาตามพระบาลีทานกลาว
วาหญิงผูใดก็ตาม ถาพระโพธิสัตวที่จะเปนพระพุทธเจาเกิดมาในครรภของบุคคลนั้นครรภนั้นไม
ควรแกสัตวอื่นที่จะมาเกิดมารดาตองตายเมื่อทานตายจากความเปนคนทานก็ไปเกิดเปนเทวดาบน
สวรรคช้นั ดาวดึงเทวโลก มีความสุขมาก
เมื่อองคสมเด็จพระผูมี่พระภาคเจาเสด็จไปสู ดาวดึงสเทวโลก แลวสมเด็จพระประทีปแกว
เสด็จประทับอยูที่ บัณฑุกัมเพลศิลาอาสน ตามคําอาราธนาของ พระอินทร พระพุทธเจาก็ขอรองให
พระอินทร นําไป ไปเชิญพระมารดามาจากชั้นดุสิต เมื่อ พระพุทธมารดา เสด็จมาแลว องคสมเด็จ
พระประทีปแกวก็ทรงเทศน อภิธรรมเจ็ดคัมภีร ทั้งนี้กเ็ พราะวาพิจารณาแลววา พระวินัย ดี พระ
สูตร ก็ดี เปนธรรมเทศนาที่มีอานิสงสใหญ แตวายังไมคูควรกับน้ํานมของแมที่อุมทองมาแลวน้ํานม
เลี้ยงใหก็พิจารณาวาธรรมใหญที่ควรจะสงเคราะหก็ไดแกอภิธรรม จึงเทศนอภิธรรมโปรดพระพุทธ
มารดา เทวดาทั้งหลายก็พากันมาฟงที่นั่น
แตปรากฏวาเวลานั้น มีเทวดาทานหนึ่งมีนามวา อากาสจารีเทพบุตร ตามพระบาลี ทานฟง
เทศนเดีย๋ วเดียวทานก็เหาะไปประกาศวา พอเอย แมเอยเจาของวิมาน เวลานี้องคสมเด็จพระพิชิตมาร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมาเทศนที่ ยัณฑุกัมพลศิลาอาสน ขอบรรดาเทวดาและนางฟา
ทั้งหลายพากันไปฟงเทศนตอบุญบารมี บรรดาเทวดาทั้งหลายทีม่ ีความดีมากๆ ทานเปนผูไม
ประมาทในชีวติ ตั้งแตสมัยเปนมนุษย ก็ตางคนตางพากันไปฟงเทศน เทศนขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐคราวนั้น ทําใหเทวดาเปนพระโสดาบันบาง สกิทาคามีบาง อนาคามีบา ง อรหันตบา ง
มากมาย
แตวา อากาจารีเทพบุตร มาถึง มาถึงวิมานของ สุปติฏฐิตเทพบุตร เห็นเจาของไมสนใจ
เห็นเครื่องพิพยเศราหมอง จึงพิจารณาดูวา เทวดาองคนเี้ ปนเพราะอะไร ก็ทราบวาอีกเจ็ดวันเขาจะ
ตาย คําวาอีกเจ็ดวันนี่มันอาจจะถึงเจ็ดรอยปของมนุษย เขาจึงประกาศวาใครเปนเจาของวิมานนี้
เวลานี้อีกเจ็ดวันทานจะตายจากความเปนเทวดาทําไมจึงไมตอบุญบารมี
สําหรับ สุปติฏฐิตเทพบุตร นั้น เมื่อขึ้นเปนเทวดาแลวก็มีความเพลิดเพลินในความเปนทิพย
ไมสนใจในความดีตอ ครั้งเมื่อฟงคํานี้แลวก็คิด ก็พจิ ารณาดูตวั เองเห็นวาเครื่องเศราหมอง ดูที่รักแร
เหงื่อไหลจากรักแร ตามธรรดาเทวดาไมมีเหงื่อ ก็ทราบตัวเองวาตนเองจะตองตายจากความเปน

ทิพยเรียกวาจิต อาศัยที่ตาเปนทิพย ใจเปนทิพย ตัวเปนทิพย ก็ดตู อไปถาหากวาเราตายจากความเปน
เทวดาคือ จุตจิ ากความเปนเทวดาแลว จะไปไหนก็ทราบวาอานิสงสใหญแหงความทําบาปจะตองลง
อเวจีมหานรก แลวก็ตองผานนรกทุกขุมผานเปรตทั้งหมด ผานอสุรกายทั้งหมด เปนสัตวเดรัจแนทุก
ประเภท ฆาสัตวมาตายกี่ตวั ตองเปนสัตวประเภทนั้นใหเขาฆาตามจํานวน หลังจากนั้น ก็เปนสัตว
พิเศษคือ เปนแรงหารอยชาติ เปนกาหารอยชาติ เปนสุนัขบาหารอยชาติ เมื่อหมดจากนั้นแลวจึงจะ
มาเปนคน เปนคนงอยหารอยชาติของโทษปาณาติบาตตองเปนคนบาหารอยชาติ เพราะการดื่มสุรา
เมรัย เปนคนหูหนวกหารอยชาติเพราะเขาทําบุญ บอกแลวไดยินแลวแกลงทําเปนไมไดยนิ หรือสง
เสียกลบธรรมตองเปนคนตาบอดหารอยชาติ เพราะเขาทําบุญ เห็นแลวแกลงทําเปนไมเห็นเมื่อรูตัว
แบบนี้ก็ตกใจขอให อากาสจารีเทพบุตร ชวย ทานอากาสจารีเทพบุตร ก็บอกวา ฉันก็ชวยเธอไมได
ตองไปหาพระอินทร พระอินทร ก็บอกวา ฉันเปนนายเธอแตฉนั ก็แคเทวดา เขาก็เลยพาไปหา
พระพุทธเจา ทีนี้ก็บอกวา ถาพระพุทธเจาชวยไมไดเธอก็ตองลงนรกแนๆ
ครั้นไปหาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอินทร ทรงแจงใหพระพุทธเจาเทรงทราบ
ก็คิดวาถาเราเทศนอธิบาย จะเปนที่คูควรแกเทวดาองคนี้ไหม ก็ทราบวา ถาเทศนอภิธรรมจะเปนที่
ไมชอบใจ ไมมีบุญกับเธอตองลงนรกก็คิดวาเทศนเรื่องอะไรจึงจะดี ก็ทราบวาถาเทศน อุณหิสวิชยั
สูตร เมื่อเทศนเรื่องนี้จบขณะเทศนจะเปนที่พอใจของเธอและเมื่อเธอฟงเทศนจบ เธอก็ไดเปนพระ
โสดาบัน พนจากอบายภูมิตอ ไป ทีนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทานเทศน อุณหิสวิชัยสูตร
เมื่อเทศนจบเธอก็ไดเปนพระโสดาบัน
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานกลาวคําวา พุทโธ อัปปมาโณ การถึงพระพุทธเจา
ยอมมีอานุภาพใหญ มีบุญใหญอยางนี้
สําหรับวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายผูมีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรี มา
สรางความดีกนั ตั้งแตเชาอยางบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลถวายสังฆทานฟงเทศน ก็เปนเหตุเปน
ปจจัยใหเกิดบนสวรรคก็ไดพรหมโลกก็ได ไปนิพพานก็ได ก็แลวแตกําลังใจของคนขอใหบรรดา
ทาพุทธศาสนิกชนอยาลืมความดีของทานกอนจะหลับนึกถึงกอน กอนตื่นใหมๆ กอนทําอะไร
ทั้งหมด นึกถึงบุญกุศลไวกอน ใหอารมณชนิ อยางนี้เวลาตายจะพนจากความทุกข
เอาละ บรรดาทาพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาหมดพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียง
เทานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆ
รัตนะ ทั้งสามประการ จงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒ
นมงคลสมบูรณพูนผล จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
ปฏิภาณ ถาหากทุกทานปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพ
รับประทานวิสัชนามาในบุญญาธิษฐาน ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ย
ประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พระติสสะ
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกสิมง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในธัมมิกถาเพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุสลประจํา
ปกษ ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบหาค่ําเดือนหนึ่ง เอเดือนหนึ่งเดือนอะไรนะ ตาหงา เดือนอายเหรอ ไมใช
เดือนอีนะ เออ วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตัง้ ใจมาบําเพ็ญกุศลในตอนตนนี่ก็ขอเทศนกัน
งายๆ ฟงงายๆ เขาใจงายๆ นะ
จะพูดถึงอานิสงสเสียกอน การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเขามาถึงวัดทุกคนก็ตั้งใจ
บูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็เขาไปบูชา
พระพุทธรูป ในการเขาไปบูชาพระพุทธรูปอยางนี้ทานถือวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน เพียงแค
นึกถึงทานโดยไมเห็นตัว หรือวานึกถึงทานเห็นตัวทานไหวตอหนาทาน อยางนีบ้ รรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานลงนรกไมได ถาตายจากความเปนคนตองไปสูสวรรค ดูตัวอยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร
ทานผูนี้สรางบาปอกุศลมาตลอดกาล ตลอดชีวิต แตวาเมื่อจะตายจิตคิดถึงพระพุทธเจานิดเดียววา
ขอใหชวยใหหายจากการปวยไขไมสบาย เขาตายจากความเปนตนก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค ชั้น
ดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึ่งพันเปนบริวาร นี่ขอที่หนึ่ง
แลวก็ประการที่สอง บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปรารภ ถวายสังฆทาน แกบรรดา
พระสงฆทั้งหลายทั้งวัด การถวายทานนะ บรรดาทานพุทธบริษัท ถวายทานตั้งแตสี่องคขึ้นไปถือวา
เปนสังฆทาน ทีนี้พระมากกวาสี่องคก็ถือเปนมหาสังฆทาน การถวายสังฆทานนีบ่ รรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย ผลมากเหลือเกิน ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุคคลใดถาเกิดมาในชีวติ
ครั้งหนึ่งตั้งใจถวายสังฆทานครั้งเดียวในชีวิต เอาแคครั้งเดียวนะ ตายจากความเปนคนไปแลว ใน
ดินแดนแหงใดที่เต็มไปดวยความยากแคนขัดสนยากจน ดินแดนที่นนั้ บุคคลที่ถวายสังฆทานนั้น จะ
ไมไปเกิดในทีน่ ั้น ในสถานที่ใดเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ มีความพูนสุขดวยทรัพยสิน บุคคล
ที่วถายสังฆทานแลวจะเกิดทีน่ ั่นและโดยเฉพาะอยางยิ่งตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา
นางฟา กอนจะมีทรัพยสินอันเปนทิพยกอนนี่เปนประการทีสอง
ประการที่สาม บรรดาทานพุทธบริษัทฟงพระสงฆสวด พระสงฆสวดนี่เปนธรรมะ การ
ตั้งใจฟงพระสงฆสวด บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนรูวา ทานที่สวดนีเ่ ปนพระ และการสวดก็เปน
ธรรมะที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไวอานิสงสมาก

ยกตัวอยางคนที่เขาฟงสวด ทานที่ฟงสวดแตไมรูวาคนสวดเปนพระและก็ไมรวู าคําสวดนัน้
เปนธรรมะอยางคางคาวหารอยตัว ในสมัย พระพุทธกัสสป มีคางคาวหารอยตัว จับอยูเวลากลางวัน
เขานอนอเอาหัวหอยลงอยูใ นถ้ํา พระทานก็ไปซักซอมพระอภิธรรม เปนอันวา การซักซอมของพระ
ก็วาพรอมกันเสียงเสมอกัน คางคาวฟงเพลินไป ยังไมทนั จะจบคางคาวทั้งหมดหลับ เทาหยุดมาจาก
เพดานหลนมาตายทั้งหารอยตัว อาศัยทีเ่ ขาเปนสัตว เขาไมรูวาเปนพระธรรมแลวเขาก็ไมรูวาสวด
นั้นพระผูสวดเปนพระสงฆ เพียงแตวาเพียงพอใจในเสียงของธรรมะ เมื่อตายจากความเปนคนแลวก็
ไปเกิดบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เมื่อพระพุทธเจาตรัสแลว เขาก็ลงมาเกิดเปนลูกชาวประมง
ตอมาพระพุทธเจาทรงแนะนําให พระสารีบุตร เมื่อ พระสารีบุตร บอกวา สารีปตุ ตะ ดูกร
สารีบตุ ร บรรดาลูกศิษยของเธอทั้งหารอยตัว หารอยองค เขาเคยฟงอภิธรรมมากอน ฉะนั้นวันนีถ้ า
เธอฉันขาวเสร็จ เธอไปเทศนพระธรรมเจ็ดปกรณใหเธอฟง เมื่อเธอทั้งหมดฟงแลวจะเปนพระ
อรหันตพรอมกันทั้งหมด พระสารีบุตร ก็ทําตามนั้น ฉะนั้นการฟงพระสวด บรรดาทานพุทธบริษัท
มีอานิสงสมากตามนี้ สามารถไปนิพพานไดไปสวรรคได
ตอนี้ไปบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตัง้ ใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนา อันเปนคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วันนี้กจ็ ะเทศนเรื่องงายๆ นะ อยากจะฟงงายหรืออยากจะ
ฟงยากละ หือ จะเทศนเรื่องงายๆ วาวันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัทถวายสังฆทานแตวามีพระองคหนึ่ง
ในสมัยพระพุทธเจาคือในสมัยนี้นะ เคยถวายทานแกบรรดาพระอรหันตมากอน ในสมัยชาติกอน
โนน สมัยพระพุทธกัสสป การถวายทานแกพระอรหัน๖องคเดียวนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท ถึงแมวา
ทานจะเปนพระอรหันตก็มีอานิสงสไมเทาสังฆทานตามที่พระพุทธเจาตรัสวา การถวายทานแกพระ
อรหันตรอยครั้ง ก็มีผลไมเทากับถวายทานพระปจเจกพุทธเจาหนึ่งครัง้ การถวายทานกับพระปจเจก
พุทธเจารอยครั้ง ก็มีผลไมเทากับถวายทานในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาครั้งเดียว กายถวาย
ทานในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้งไมเทากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งจําอานิสงสใหดี
นะ ขั้นตอนเปนอยางนี้
ก็ปรากฏวาสมัยชาตินี้ มีพระองคหนึ่งมีนามวา ติสสะ ทานติสสะ นีใ่ นสมัย พระพุทธกัสสป
เปนบุคคลที่ฆาสัตวเปนประจํา คือยิงนกมาแลวก็มาขาย แกงขายบาง ขายเปนบาง ขายตายบาง ถา
วันไหนไดนกมามากเกินไป ขายวันนัน้ ไมหมดก็หักแขงขาหักกระดูกปคก เกรงวานกจะหนีไป ไว
ขายสดๆ ในวันพรุงนี้เธอทําอยางนั้นมาตลอดกาล คําวาบุญกุศลไมเคยทําเลย
แลวตอมาในวันหนึ่งก็ปรากฏวา ทานติสสะ กอนที่จะไปหานกในตอนเชาวันนั้นบังเอิญ
พระอรหันตมาบิณฑบาตองคเดียวเขาเองเขาก็ไมรูวาพระอรหันตพระอรหันตนี่ไมมสี ัญลักษณไมมี
เครื่องหมายเขาก็คิดในใจวาในชีวิตของเราทั้งชีวิตขึ้นชื่อวาการทําความดีที่จะทําบุญกุศลไมเคยมีใน
เรา เรามีการฆาสัตวตัดชีวติ ทุกวันวันนี้ขอทําบุญตอนเชา เมื่อเห็นพระทานเดินมาก็ออกไปรับบาต
กลาวคํานิมนตวา เอวัง ติฏฐตะ ภันเต ถาแปลเปนใจความวา ขอหยุดกอนพระเจาขา พระทานก็หยุด
เขาก็รับบาตรมาจากพระมา แลวก็นําพระเขาบาน สั่งแมบานบอกแกงนกที่ไอทนี่ กมีอยูแกงใหแกง

อยางดีที่สุด เมื่อแมบานแกงเสร็จ ทํากับขาวเสร็จเขาก็นําบาตรมาใสขาวเอาหอแกงมาใสในบาตร
พระ พระทานก็ใหพรแลวทานก็กลับหลังจากนั้นมาเขาก็ฆาสัตวตัดชีวติ ตลอดมา
ก็เปนอันวาในชีวิตของเขาทําบุญครั้งเดียวในชีวิต
แตวาเปนการบังเอิญทําบุญกับพระ
อรหันต ซึ่งมีอานิสงสมากแตวาไมเทาสังฆทาน ตายจากความเปนคนกอนที่เขาจะตายเขาก็นกึ ถึง
การทําบุญกอน เขาไปเกิดเปนเทวดา สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ครั้นเมื่อหมดบุญจากบุญวาสนา
บารมี ในสมัยพระพุทธเจาของเรานี้ เขาก็กลับมาเกิดเปนคน เมื่อเกิดเปนคนแลวอาศัยที่เคยทําบุญทํา
กุศลมาแลวครัง้ เดียวในชีวิตถวายทานแกพระอรหันต วันนั้นไปเจอองคสมเด็จพระภควันตคือพระผู
มีพระภาคเจาเขามีความเลื่อมใสตั้งใจฟงเทศน เมื่อฟงเทศนจบก็มีความเลื่อมใสอยากจะบวชใน
พุทธศาสนาพระพุทธเจาเห็นวิสัยอรหันตที่เขาจะเปนอรหันตได จึงอนุญาตใหบวช
ครั้นเมื่อบวชเขามาแลวเธอก็เจริญพระสมาบีติ ฌานโลกีย แตวายังไมไดฌานโลกีย เธอก็
เกิดอาการปวยไขไมสบายเกิดขึ้นในรางกาย ตามตัวนี่มกี ารพุพองเม็ดเล็กๆ ตลอดทั้งตัว ตอไปไอ
การพุพองเม็ดเล็กๆ มันก็โตขึ้น โตขึ้นๆ จนกระทั่งเทาผลสม ในที่สุดมันก็แตกมีนา้ํ เหลืองรอบตัว
ไอกระดูกตางๆ ในรางกายก็หักมีทกุ ขเวทนามาก พระที่ปฏิบัติอยูพยาบาลอยู เห็นเขาก็ทนไมไหว
พระก็ทิ้ง เห็นวาถายังไงก็ตองตายกันแนแลว ทานขยับตัวไมได
คืนวันนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว
วา วันพรุงนี้จะมีใครไดบรรลุมรรคผลบาง องคสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราบวา ติสสะ เวลานี้เธอ
ปวยหนัก และการตายของเธอจะถึงเขามาในวันพรุงนี้ แตวาถาเราไปสงเคราะหกับเธอ เธอจะได
เปนพระอรหันตพรอมกับนิพพาน
ฉะนั้นในตอนเชา พอฉันขาวเสร็จเรียบรอยแลว องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงเสด็จออกจาก
พระมหาวิหารเดินเรื่อยๆ ไปไมบอกใครนะ ในเมื่อบรรดาพระทั้งหลายเห็นพระพุทธเจาเดินก็เดิน
ตาม พอไปถึงกุฏิของ พระติสสะ พระพุทธเจาก็แวะเขไป เห็นน้าํ เหลืองมันไหลเกรอะเปรอะผา
ทานก็เปลื้องผาทั้งหมดเอาไปจะตมน้ํารอน พระทั้งหลายก็รับอาสาวา การตมใหนา้ํ เหลืองหมดเปน
หนาที่ของขาพระพุทธเจา และหลังจากนัน้ เมื่อพระนําไปแลว พระพุทธเจาเอาผานํามาชุบน้ําอุน ๆ
เช็ดรางกาย พระติสสะ จนระทั่งน้ําเหลืองแหงรางกายก็มีอาการปลอดโปรงพอน้ําเหลืองแหงมี
อาการปลอดโปรง ผาที่เขาเอาไปตมนั้นมันก็แหงพอดี พระพุทธเจาก็สั่งใหนุงผาให พระติสสะ และ
ก็หมให แลวทานก็ยนื อยูขางๆ ทานก็บอกวา
ติสสะ ชีวติ ของเธอนี้อีกไมชาวิญญาณจะออกจากรางแลว ในเมื่อจิตวิญญาณออกจากราง
รางกายของเราก็เปนรางกายไรประโยชน เปนของที่ชาวบานเขาจะทอดทิ้ง มันมีคา ไมเทากับทอน
ไมที่ไรประโยชน หมายความทอนไมนั่นยังดีกวา คนเราถาตายแลวบรรดาทานพุทธบริษัททุกคน
ขณะที่มีชวี ิตอยูตางคนตางก็คบหาสมาคมซึ่งกันและกัน ไดพูดคุยกัน ไดสังคมกันได แตวาพอตาย
เชามาแลวจริงๆ ไอคนที่รักมากที่สุดนั่นไมกลาเขาไปแตะตองตัว ใชไหม ตาหงา อยาง ตาหงา นี่
เหมือนกันนะ ฉันก็เหมือนกันนะ

ก็เปนอันวาเมือ่ พระพุทธเจาบอกวา ติสสะ ชีวิตของเธอรางกายของเธอเวลานี้อกี ไมชา
วิญญาณไปปราสแลวก็หมายความจิตใจจะพนไปจากรางกายแลวรางกายของเธอก็ตองตาย เมื่อตาย
แลวมันก็เปนวัตถุที่ชาวบานเขาทอดทิ้ง เขาไมตองการ สูทานไมที่ไรประโยชนไมได เมื่อ พระติส
สะ ฟงเพียงเทานี้ บรรดาทานพุทธบริษํท อานิสงสที่เคยถวายทานกับพระอรหันตเพียงครั้งเดียวใน
ชีวิตเปนอรหันตทันที เมื่อเปนอรหันตแลวก็นพิ พานทันทีเหมือนกัน
หลังจากนัน้ มา องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงสั่งใหพระสงฆทํา
ฌาปนกิจศพ คือเผาศพ เมื่อเผาศพเรียบรอยแลวก็ใหสั่งทําสถูปไอสถูปนะ หมายความวาพูนดิน
ขึ้นมา เอากระดูกไวในนั้น เอาดินพูนขึ้นมาคลายๆ กับบาตรคว่ําเปนสัญลักษณเปนโคกนะนะ จะวา
เจดียไ มได ขอภัยวันนี้มนั ปวดขาซายมาก และวาก็ทําเปนโคกๆ พูนไว บรรดาพระสงฆทั้งหลายจึง
เขามากราบทูละองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาผูเจริญ เวลานี้ ทานติสสะ ตายแลวไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ภิกข
เว ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย ติสสะ ตายจากความเปนคนไปนิพพานแลว
พระจึงถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ผูเจริญพระพุทธเจาขา อยากจะทราบวา พระติสสะ เปนพระอรหันตตั้งแตเมื่อไร องคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ติสสะ เปนพระอรหันตเมือ่ เราพูดจบ เห็นไหม ตาหงา นี่ฉันพูดมา
หลายจบแลว ตาหงา เปนอรหันตหรือยัง หือ
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพระก็เลยถามวา พระติสสะ ทําบุญอะไรไวทําไม
จึงเปนอรหันตงาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดตรัสวา พระติสสะ ในสมัย พระ
พุทธกัสสป คนๆ นี้ทําแตบาปอยางเดียว ไมเคยทําบุญ หมายความวาทําบุญอยางชาวบานธรรมดาๆ
นี่ เขาไมเคยทํา มีหนาที่ยิงนกตักนก เอามาขายแกชาวบาน ถาวันไหนนกเหลือมากก็ยางมั่ง ไอตัว
ไหนมันใกลจะตายก็ยาง ทีนี้ไอนกยางมันขายไดราคาไดถูกกวานกเปน ถามันมีมากเกินไป นก
เปนๆ ก็เกรงวามันจะบินหนีหักกระดูแขงเสียบาง หักกระดูกปกเสียบาง
ผลปจจัยอันนีแ้ หละบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลาย เปนปจจัยให ติสสะ มีรางกายเปนตุม ทั้งตัว
และตุมนัน้ คอยๆ
โตมาทีละนอยจนกระทั่งแจตกเปนน้ําเหลืองเยิ้มและกระดูรา งกายทีเคยหักก็
เพราะหักกระดูกแขงกระดูกขากระดูกปกของนก มีใครทําไวมั่งก็จําใหดีนะ หือ ทานบอกวาเพราะ
กฎของกรรมอยางนี้มาสนอง ติสสะ ในชาติสุดทาย แตวา อาศัยที่เขาไดทําบุญกับพระอรหันตเพียง
ครั้งเดียวในชีวิต นี่อยาลืมวาเขาทําครั้งเดียวในชีวิตนะ แลวการทําบุญกับพระอรหันตนี่อยาลืมที่
กลาวแลวเมื่อกี้นี้ วาทําบุญกับพระอรหันตองคเดียว รอยครั้งมีผลไมเทากับทําบุญกับพระปจเจกพุ
ทะเจาหนึ่งครัง้ ทําบุญกับพระปจเจกพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง ทาน
บอกวาเพราะอานิสงสอันนี้เองคือ ทําบุญกับพระอรหันต เปนปจจัยให ติสสะ มีโอกาสเปนพระ
อรหันตในชาตินี้ เมื่อตถาคตเทศนจบ

นี่แหละ บรรดาพุทะบริษัททั้งหลาย การที่ทานทั้งหลายมาทําบุญในวันนี้ทกุ คนมีกาํ ลังใจ
ดีกวา พระติสสะ มาก เพราะวาการทําบุญของทานไมไดทําวันนีว้ ันเดียว ทุกคนก็ตางคนตางทํากัน
มาเรื่อยๆ การใหทานกับคน การใหทานกับสัตวก็เปนบุญเปนกุศล การชี้ทางแนะนําบุคคล บุคคล
เขาหลงทางมาหรือเขาจะเขาไปในบานบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไมรูจักบาน เราแนะนําวาบานคนนั้น
คนนี้อยูที่ตรงนั้นตรงนี้อันนีก้ ็เปนบุญ การใหทานกับปลา การใหทานกับสัตวก็เปนบุญ การถวาย
ทานแกบรรดาพระสงฆทั้งหลายเปนสังฆทาน นี่เปนมหากุศลใหญ และบรรดาทานทัง้ หลายรูจักฟง
เทศน บุญในศาสนาของเรามีสามขั้นคือ หนึ่งทาน สองศีล สามเจริญภาวนา
วันนี้ทานทานใหแลวเปนสังฆทาน ศีลทานสมาทานแลวเปนอุโบสถศีล ศีลใหญมาก
ฉะนั้นการเจริญภาวนาก็คือ การฟงธรรมฟงพระสวดนี่ถือวาเปนการเจริญภาวนา ขณะที่ทานฟงพระ
สวด พระสวด อิตปิ โส เปน บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เปนการเคารพในพระพุทธเจา พระ
ธรรม แลพระอริยสงฆเปนตน บทพาหุง เปนบทแหงการชนะ พาหุง นี่พระพุทธเจาแสดงถึงการ
ชนะทุกอยาง และบท มหาการุณิโก ก็เปนบทที่มีความชนะเชนเดียวกัน
รวมความวา ทานฟงธรรมใหญมาแลวเมื่อกี้นี้ เปนการเคารพในพระธรรมดวย เคารพใน
พระพุทธเจาดวย เคารพในพระสงฆดวย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะกอนที่ทานจะฟงธรรมทานอยาลืม
วาธรรมะที่เกิดขึ้นมาไดนี่ อาศัยพระพุทธเจาเปนผูตรัส ในเมื่อเราตั้งใจจะฟงธรรมทุกคนตั้งใจวา
นึกตั้งใจถวายทานเมื่อกี้นวี้ านโม กอนใชไหม อาราธนาพระสงฆในเมือ่ ทานวา นโม นี่แสดงถึงการ
เคารพในพระพุทธเจา แลวตอมาพระก็ขนึ้ นโมอีก เราตั้งใจฟงนโมนีเ่ ปนการเคารพในพระพุทธเจา
ตั้งใจฟงอิติปโสบทตน เปนการเคาพรในพระพุทธเจา ตั้งใจฟงอิติปโสบทกลาง (สวากขาโต) เปน
การเคารพในพระธรรม ตั้งใจฟงอิติปโสบทสุดทาย (สุปฏิปนโน) ก็เปนการเคารพในพระสงฆและก็
ตอไปดวยบทแหงการชนะทั้งหมด
เปนอันวา บุญกุศลใหญที่บรรดาทานทั้งหลายทําปฏิบัติในวันนี้การฟงพระสวดมนตนี้ เปน
ภาวนา คําวาภาวนานี้ ไมไดหมายความวา ตองวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เสมอไป ตั้งใจฟงพระสวดทุก
คํา เวลานั้นจิตใจของบรรดาทํานพุทธบริษัทเปนสมาธิที่อยางนอยทีส่ ุดก็เปน อุปจารสมาธิ การฟง
พระสวดถาจิตเปนอุปจารสมาธิทานบอกวา ถาตายจากความเปนคนจะไปเกิดบนสวรรคชั้นไหนก็
ไดตามชอบใจของทาน และหลังจากนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน
เทศนา เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยางนี้ก็เปนการภาวนา คําวา ภาวนานี้
แปลวา เจริญ ทําจิตใหอยูในระหวางกุศลขณะที่ทกุ คนฟงธรรม จิตก็เปนกุศลตลอดกาล ทีนี้การฟง
ธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ทานรูวาพระทีเ่ ทศนเปนพระสงฆ วาจาที่กลาวไปทั้งหมด
เปนวาจาที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ก็พระสงฆมาจากไหน พระสงฆมาจากพระพุทธเจาถาไมมี
พระพุทธเจาพระสงฆก็มีไมได และวาจาที่พระเทศนเอามาจากไหน เอามาจากพระพุทธเจา ถา
พระพุทธเจาไมเทศนสอน พระก็เทศนไมได เปนอันวาการฟงเทศนของทานมีการฟงครบทั้ง
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆพรอมไปในคราวเดียวกัน

ตอมาก็มาฟงถึงบุคคลตัวอยาง บุคคลตัวอยาง อยาง สุปติฏฐิตเทพบุตร เขาไมเคยเคารพใน
พระพุทธเจา แตอาศัยตอนจะตายเขาไดมีความเคารพ นึกอยากใหพระพุทธเจาชวยแคนึกเพียงเทานี้
ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวดโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มี
นางฟาหนึ่งพันเปนบริวาร หลังจากนัน้ ฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียวเปนพระโสดาบัน
นี่เขาบาปถึงที่สุดนะ เราไมบาปเทาเขา เราบาปนอยกวาเขา เราดีกวาเขามาก เรามีความ
เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ทั้งที่วดั ทั้งที่บานอยูบ านก็บูชาพระ ใสบาตรบูชา
พระ อยูที่บานก็มีการใหทาน มาที่วัดก็มีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อานิสงสของ
ความดีของเรามากกวา สุปติฏฐิตเทพบุตร
และหลังจากนัน้ มาเรื่องสุดทาย อยาง พระติสสะ พระติสสะ นี่ทานเลยทําทานครั้งเดียวใน
ชีวิต นั้นก็หมายความวา ถวายทานแกบรรดาพระอรหันตไมใชบรรดานะ พระอรหันตองคเดียว
แลวก็ไมรวู าพระองคนั้นเปนพระอรหันต แตเปนการบังเอิญในชารติสุดทายของทาน ไอกฎทั้งสอง
ประการมาพรอมกัน คือ หนึง่ บาปแหงการฆาสัตว ยิงนกขาย หักระดูกนก หักกระดูกขา หักกระดูก
ปก มันก็เขามาสอนองในสมัยเดียวกัน การฆานกขาย เปนเหตุใหเกิดมากพุพองทางรางกายการ
กระดูกแขง กระดูกขากระดูกทั้งรางกายหักก็เปนอกุศลมาจากการหักกระดูกของนก มันมาพรอม
กันกับกฎที่เปนบุญที่เปนกุศล แตวาในตอนทายองคสมเด็จพระทศพลเห็นวา อานิสงสของการถวาย
ทานแกบรรดาพระอรหันตครั้งเดียวในชีวติ ซึ่งเขาเองเขาก็ไมคิดวาเปนพระอรหันต เขาไมรูอานิสงส
อันนี้ก็จะดลบันดาลใหเขาเปนอรหันตนพิ พานในชาตินี้ ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา จึงไดไปสงเคราะหดว ยพระองคเอง นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัทการที่เขา
ทําบุญเล็กนอยเพียงเทานี้ เขายังมีอานิสงสอยางนี้
และเวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนปกติ
จิตใจของทานทุกคนเปนบุญทุกวัน ทีก่ ลาววาเปนบุญทุกวันก็คือหนึง่ ทุกวันทุกทานเคยบูชาพระ
การบูขาพระพุทธรูปที่บานจะวาสวดมนตมากสวดมนตนอยนี่ไมสําคัญ เพียงแควานโมจบเดียวก็
ใชได การวานโมจบเดียวเปนการแสดงความเคารพในพระพุทธเจาดวยความจริงใจ ทีนี้ประการที่
สอง ถาบางคนสวดอิติปโสได ถาสวดอิติปโสดวยความเต็มใจ ก็ถือวาเปนการเคารพพระพุทธเจา
ดวย พระธรรมดวย พระอริยสงฆดวย มีอนิสงสใหญ
และอีกประการหนึ่งทานอยูบ านอาจจะมีการใหทานแกสตั ว ใหทานแกคนมีการสงเคราะห
แกบรรดาบุคคลผูหลงทางและไมรูจักบานใครบานหนึ่ง ชี้ใหเขาเห็นบานหลังนั้น วาคนนั้นอยูบาน
นี้ อันนี้กเ็ ปนเมตตาบารมี และก็ถือวาเปนอานิสงสใหญ
ทีนี้ประการทีส่ อง ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมาทําบุญที่วัดเปนการถวายทาน
อยางนี้ เขาเรียกวา มหาสังฆทาน เพราะอะไร เพราะวาพระสงฆตั้งแตสี่รูปขึ้นไป จัดวาเปคณะสงฆ
ถวายทาน เปนสังฆทานนี่พระที่ทานถวายทั้งหมดนี่ตั้งสามสี่สิบรูป ก็จัดวาเปน มหาสังฆทาน จัดวา
เปนทานใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งถาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายไมลืมความดีอันนี้
ถาทานมี

อธิษฐานบารมี คือ ตั้งใจวาถาเราตายจากชาตินี้ ขึ้นชื่อวาความเกิดขอมีชาตินี้เปนชาติสุดทาย ทัง้ นี้
เพราะอะไร เพราะการเกิดเปนทุกข หาความสุขไมได พอลืมตาขึ้นมาก็พบกับความทุกข นี่เปน
อริยสัจนะ อยางปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ก็เปนทุกข หนามันกรังจําเปนตองลางหนา ถาไมลาง
หนาก็ตองรําคาญก็เปนทุกขความหิวความกระหายก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความพลัดพราก
จากของรักของชอบใจก็เปนทุกข ความตายจะเขามาถึงเราก็เปนทุกขการประกอบกิจการงายทุก
อยางมีความเหนื่อยยากก็เปนทุกข
ก็มีความรูสึกวา การเกิดเปนคนเต็มไปดวยความทุกขอยางนี้ถาเราจะเกิดไปอีกกี่ชาติ เราก็
จะพบอยูกับความทุกข ทีนี้การทําบุญของเรา เปนปจจัยใหเกิดความสุข อยางนอยไปสวรรคได ก็ให
คิดตามความเปนจริงวา เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี ทานอยูบนสวรรคทานมีแตความสุข แต
ความสุขจริงๆ ของทานมีชั่วคราวพอหมดบุญวาสนาบารมีก็ลวงมาทุกขใหม เราไมตองการ นี่การ
เกิดคราวนี้ก็คดิ วาขอเปนการเกิดครั้งสุดทายของเรา
ฉะนั้นการตายของเราก็ถือเปนการตายครั้ง
สุดทายขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุด
เดียวคือ นิพพาน เมื่อตายแลว
ถาอยางนี้ถาบรรดาทานพุทธบริษัทคิดยอางนี้ทุกคนนะกอนจะหลับคิดอยางนี้คิดงายๆ คิด
วาขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเราอีก การตายคราวนี้
เราขอไปนิพพาน และก็ภาวนาติดตอตอทายสักเล็กนอยกวา นิพพานัง สุขงั นิพพานัง สุขงั นิ
พพานัง สุขัง ภาวนาวาอยางนี้สักสองสามคําก็เตามดวยความเต็มใจ อยางนี้บรรดาทานพทะบริษทั
ทั้งหลาย ขึ้นชือ่ วาเจริญพระกรรมฐานขั้นพระนิพพาน อยางนี้เวลาที่ทานจะตาย บุญกุศลทั้งหลายที่
ทําแลวจะรวมตัวทั้งหมด
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทะบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระสุคตเวลานี้สัญญาณบอก
หมดเวลาปรากฏแลว ก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในทีส่ ุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อา
ตมภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา ขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน มีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ
มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ถาหากทุกทานปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความ
ปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในธัมมิกกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนา
ลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

อธิบายอานิสงสกฐินทาน
วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2533
ทานพุทธบริษทั โปรดทราบ วันนีเ้ อาแคยอๆ นะ อานิสงสจริงๆ ที่พระพุทธเจาทรงพระนาม
วา พระปทุมุตตระ ตรัส บางคนทอดกฐินทานครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเปนคนแลว ไปเกิดเปน
เทวดา หรือนางฟาหารอยชาติ นั่นก็หมายความวา ถาเกิดเปนเทวดาหรือนางฟาชัน้ ดาวดึงสมีเวลา
พันปทิพย วันหนึ่งกับคืนหนึ่งของดาวดึงส เทากับรอยปของเรา สามสิบวันเปนหนึง่ เดือน สิบสอง
เดือนเปนหนึ่งป เหมือนกัน เมื่อครบพันปทิพยกจ็ ุติ พอดับปบก็เกิดปบทันทีแบบนี้หารอยครั้ง นี่
เฉพาะอานิสงสกฐินนะ
และถาบุญออนลงจากความเปนเทวดาและนางฟาก็เกิดเปนพระเจา
จักรพรรดิปกครองโลกหารอยชาติ บุญออนลงมาอีกก็มาเกิดเปนกษัตริยปกครองประเทศชาติหา
รอยชาติ บุญออนลงมาอีกหนอยหนึ่งก็เปนมหาเศรษฐีหารอยชาติ บุญออนมาอีกนิดหนึ่งก็เปนอนุ
เศรษฐีหารอยชาติ ถาบุญออนลงมาก็เปนคหบดีหารอยชาติ สรุปแลวกินบุยไมทนั หมดไปนิพพาน
กอน
นี่สําหรับอานิสงสกฐินโดยเฉพาะ คือวาบุญนะมีอยูส องอยางที่จํากัดเขตคือบุญการบวช
บุญการทอดกฐินที่จํากัดบุญวาจะเปนอะไรบาง อยางอื่นไมจํากัดเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทอดกฐิน วันนี้บรรดาญาติโยมพุทะบริษทั ทอดผาปา ดวย อานิสงสผาปาก็มีแกบรรดาทานพุทธ
บริษัทอีก เฉพาะอานิสงสผาปาก็มีอาการคลายๆ กับกฐิน แตไมจํากัดกาลเวลาโดยเฉพาะอยางยิง่
สังฆทาน ถวายสังฆทานดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายสังฆทานดวยพระพุทธรูป จะเปนเทวดา
หรือนางฟาทีม่ ีรัศมีกายสวางมากเพราะเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี ถือรัศมีวา มีบุญญาธิการมาก ใครมีรัศมี
กายสวางนอย องคนั้นก็ถือวามีบุญญาธิการนอยถาจะถามวาอาตมารูม าจากไหน ตํารานี้ ก็ขอตอบ
ใหทราบวารูมาจากผี ผีชื่อ สวา หรือเปลาไมทราบ สงาทายกวัดทาซุง ออ ยังไมตายนี่ ออ ชื่อ
เดียวกันแตคนละคน
คือวา บรรดาผีทั้งหลายตั้งแตบวชมานี่เวลาแกมาขอใหทาํ บุญใหแก หนึ่งขอถวายสังฆทาน
มีอาหารแหงก็ได อาหารไมแหงก็ได สอง มีผาหนึ่งผืน สาม มีพระพุทธรูปหนึ่งองค แตวา
พระพุทธรูปหนาตักตองไมตา่ํ กวาสี่นวิ้ เกินเทาไหรไดขออยางนั้นมาสิ้นเวลายี่สิบปเศษ ทําบุญ
ใหกับผีประเภทนี้นับเปนพัน
ตอมาวันหนึ่งเขานิมนตไปฉันเพลบานหนึง่ แตวาฉันกลางวัน ฉันตอนเพลแตยังไมทันจะ
สวดมนตก็นั่งอยูคนเดียว ก็เห็นบรรดาผีทงั้ หลายมาลอมอีกแลวมาขออีก ขอแบบเดียวกัน มาขอ
สังฆทานคือ มีอาหารหนอยหนึ่ง มีผาชิ้นหนึ่ง มีพระพุทธรูปองคหนึ่ง ก็เลยถามวาการขอแบบนีแ้ ก
ขอกันมาตั้งยีส่ ิบป แตความจริงพวกที่ขอกอนแลวเขาก็ไปแลว เขาดีไปแลว ถามวาตั้งยี่สิบปมาแลว
ขอแลวแกไดประโยชนอะไรบาง ลองบอกใหฉันฟงซิ ฉันวาผีตัวนั้นเปนผีลาดหนอยทาทาง
คลองตัว แกก็บอกวาการไดอาหารนิดหนึ่ง ทําเปนเหตุใหผมมีรางกายเปนทิพยผา ชิ้นหนึ่งเปนผา
สบง หรือจีวร หรือผาไตรก็ตาม ใหผมมีเครื่องประดับประดาเปนทิพย แลวก็สําหรับพระพุทธรูปนี่

เปนเหตุใหมีรา งกายสวางมาก เพราะเทวดาหรือพรหมถือวา ถาใครรางกายสวางองคนั้นมีบุญญาธิ
การมาก
ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําบุญวันนี้
นอกจากกฐินแลวก็ยังไดอานิสงสจาก
สังฆทานอีก และนอกจากสังฆทานมีอานิสงสอะไรบาง เหนื่อย แหมตั้งแตเชาดี โมโหเมื่อตอนเพล
นี่ กินขาวตมหมดไปสองชาม โมโหนะ ถาไมโมโหกินไมไดเลย กินขาวไมไดมาหลายวันแลว วันนี้
โมโหโยมเลยลอซะสองชาวเลยแตโมโหแบบนี้บอยๆ ก็อวนนะ ฉันขาวไมไดมาหลายวันแลว คืนนี้
อาเจียน แลวตอแตนี้ไปก็คงจะไมมีอะไรนะ ญาติโยมใครมีอะไรสงสัยไหม เอาอยางนี้ดีกวา
บุญที่ทานทําแลวนี้เปนมหากุศลอยางยิ่ง ถือวามหากุศล กุศลใหญเปนพิเศษเพราะกฐินเปน
กาลทานถวายไดเฉพาะกาลเวลา ถวายไดแตวนั แรมค่ําหนึ่งเดือนสิบเอ็ด ถึงกลางเดือนสิบสอง ถา
พนจากนั้นไปถวายอยางไรก็ไมเปนกฐินแลวอานิสงสกฐินไดทั้งญาติโยมดวย ไดทงั้ พระดวย ก็ถอื
วาเปนบุญใหญเปนพิเศษโดยเฉพาะอยางยิง่ การถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนาถาผูหญิง
ผูหญิงก็ตามผูชายก็ตาม ตายไปแลวเปนเทวดาหรือพรหม มีรางมีเครื่องทิพยประดับ และเวลาเกิด
เปนมนุษยผูหญิงจะมีเครื่อง มหาลดาปสาธน อยาง นางวิสาขา แตงราคาเวลานั้นสิบหกโกฏ ถา
ผูชายเวลาพบพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเรียกวา เอหิภิกขุ แปลวา เจาจงเปนภิกษุมาเถิด จะมี
เครื่องไตร ผาไตรจีวรอันเปนทิพยลอยจากอากาศสวมรางกาย อันนี้เปนอานิสงสสุดทายกันนะ
ก็รวมความวาอานิสงสของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทําวันนีเ้ ปนอานิสงสถึงขั้น
พระ
นิพพาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอานิสงสกฐิน นี่มันกินไมหมดแน ถึงนิพพานกันแน เกิดกี่ชาติกจ็ นไม
เปน นี่จะเปนคนโงนะนี่นะ หือ ตอไปจะโงกันใหญชาติหนาไมรูจนเปนอยางไร อยางเดินไป
ขอทานบอกคุณปา ขอรับผมหิวเหลือเกิน ขอสตางคขาวหนอย แหม คุณปาก็มันชักหนักใจ แตมี
สตางคมานอยสี่หาหมื่นเทานั้นเองบอกไอหนูเอาไปสองหมื่นกอนนะลูกนะ วันหลังเอาใหม แหม
มันย่ําแยนะ นีจ่ ะโงไมรูจกั จนเปนอยางไรใชไหม ยอมโง ยอมโงไหมหนูยอมไหมลูก ยอมเหรอ นึก
ไมยอมก็โงตอไป
ตอจากนี้ไปก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีล และก็ตั้งใจถวายกฐิน
ทานนะ สมาทานศีลนะ อาจารยหงา (พุทธบริษัทอาราธนาศีล และถวายผาพระกฐิน)
ตอนี้ไปญาติโยมก็รับพรจากพระสงฆนะ แตวากอนทีจ่ ะรับพร ญาติโยมคําอธิษฐานเปน
สําคัญ คําอธิษฐานถือวาเปน อธิษฐานบารมี ตัวอยาง เชน พระอนุรุทธ ทานอธิษฐานมาในชาติกอน
ในกาลกอนนะ ขณะที่ทานทําบุญถวายทานอยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนี่ ทานอธิษฐานวา ขอ
ผลบุญนี้ที่ขาพเจาทําแลว จงบันดาลใหขา พเจาเกิดไปชาติใดฉันใดก็ตาม ถายังเกิดเวียนวายตายเกิด
ในวัฏฏะยังไมถึงนิพพานเพียงใด ขอคําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา
เอาแคนี้นะ วาตองการอะไรก็มีหมดเราตองการของเล็กๆ เชน รถไฟสักขบวนหนึ่ง เราก็
สามารถมีได ตองการเครื่องบินเล็กๆ จุสักหารอยคน ก็สามารถมีได ดูตัวอยาง พระอนุรุทธ เพราะ
อาศัยคําอธิษฐานอันนี้มาถึงชาติสุดทายทานเปนลูกเจา คือ เปนลูกของชาว กรุงกบิลพัสดุ เปนนอง

ชื่อวาเปนลูกของอาของพระพุทธเจาทาน ตอนเปนเด็กทุกวันทีเ่ วลาเลนขลุกกับเพื่อนถึงเวลาแมกท็ ํา
ขนมไปให แตวามีอยูว ันหนึง่ ปรากฏวาของที่ทําขนมไมมี พอถึงเวลาทานก็ใหคนใชไปถามแม บอก
วาตองากรขนมมาเลี้ยงเพื่อน จะกินดวยเลี้ยงเพื่อนดวย แมก็ใหคนใชไปบอกวาขนมไมมี ทานก็บขอ
กวาก็ดีแลววันนี้ขอกินขนมไมมี ทานก็บอกวาทานไมเคยพบคําวาไมมนี ี่นะ
แมก็อยากจะสอนลูกวาตามธรรมดาคนเราเกิดมาแมแตเศรษฐียังขาดไฟฉันใดไอของกิน
ของใชมันตองขาดคราวขาดมีอยูบางบางครั้งบางเวลา จึงจะสอนลูกวาคําวาไมมีมันเปนอยางนี้ เคยมี
ทุกอยาง ก็เอาถาดเปลาๆ มาหนึ่งลูกมาวางเขาแลวเอาถาดอีกหนึ่งลูกปดเหมือนกับมีขนม ทุกวันทํา
แบบนั้น ทุกวันทําขนมเต็มถาด แลวเอาถาดเปลาๆ ปดแลวใหคนใชแบกไป ในเมือ่ ทานนําถาดเปลา
มาวางและนําถาดเปลาๆ ปดเสียใหคนใชแบกไป
ขณะที่คนใชเดินทางไปหา พระอนุรุทธ ซึ่งเปนเด็ก เทวดาที่รักษาตัว พระอนุรุทธ ตกใจคิด
วา คําอธิษฐานของ พระอนุรุทธ มีไวตั้งแตสมัยชาติกอ นหลายอสงไขยมาแลว วาขอผลบุญนี้คําวา
ไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา ถาวันนี้ พระอนุรุทธ ไมมีขนมจะกิน เราซึ่งเปนเทวดารักษาตัว พระ
อนุรุทธ หัวก็จะแตกเจ็ดเสี่ยง อยางหัว อาจารยหงา นี่ ตอนนั้น อาจารยหงา เปนเทวดา ตอนนี้เสือก
มาเปนคนตาบอกเลยเหรอ ก็เปนอันวา เทวดาก็ตองบันดาลขนมทิพยใหเต็มถาดตามเดิม เหมือนกับ
ที่แมเคยทํา ทีนี้ขนมทิพยมนั มีรสหอมกวา อรอยกวาขนมธรรมที่แมทํา พอไปถึง พระอนุรุทธ ก็กิน
เพื่อก็กนิ เอร็ดอรอยกวาทุกวัน เมือถึงตอนเย็นก็กลับมาบานก็ถามแม ถามคุณแมทุกวันคุณแมไมเคย
รักลูกเทาวันนีห้ รือ แมกแ็ ปลกใจ ถามวาทําไม วาวันกอนๆ แมทําไมจึงไมทําขนมไมมีใหลูกกิน ไอ
ขนมไมมีนี่มันอรอยกวาขนมที่แมทําใหกินทุกวัน ตอไปนี้ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ขอกินขนมไมมี
อยางเดียว
เปนอันวา เทวดาองคนั้นก็ไมตองทําอะไรละ ตองนั่งทําขนมทุกวัน เทวดากินบางหรือเปลา
ก็ไมรู ก็เปนอันวาญาติโยมพุทะบริษัททั้งหลายทั้งหมดที่ทําบุญวันนี้ จัดวาเปนมหากุศลเปนพิเศษ
ถาเราจะพรรณนาความดีถงึ กุศลเขานี่ มันก็ยนั นิพพานถาถึงนิพพานแลวผลความดีของทานก็ยังไม
หมด เพราะอานิสงสสังฆทาน กฐินทีเ่ ปนสังฆทานพิเศษเฉพาะกาลและสังฆทานปกติทานก็ทาํ
วันนี้ทานทํากันจริงๆ นั่นหลายอยางมีทั้งหนึ่ง กฐินทาน สอง สังฆทานปกติ และสาม พุทธานุสสติ
นึกถึงพระพุทธเจา สี่ ธัมมานุสสติ นึกถึงพระธรรม อยางที่สวดเมื่อกี้เปนพระธรรมเราฟงสวดดวย
ความเคารพ แลวก็หาก็ สังฆานุสสติ นึกถึงพระสงฆ
ทั้งหมดนี้ทั้งหมดเปนมหากุศลใหญ ถาจะนับวากุศลทั้งหมดนี่ไปหมดเมื่อไหร ตองตอบวา
เขานิพพานแลวอานิสงสยังไมหมด ถาอานิสงสไมหมดอานิสงสไปเกิดเปนคนร่ํารวย อยางไรๆ ก็
รวยกันแนทุกชาติ ตอไปหาคนจนไมไดแน สังฆทานก็เปนปจจัยใหเปนมหาเศรษฐี กฐินก็เปนปจจัย
ใหเปนมหาเศรษฐีในเมื่อเขานิพพานแลว ถาคนอยูเบื้องหลังที่เขาเปนลูกเปนหลายยังมีเคารพใน
ทานอยู ผลของทานอันนีย้ ังสนองเขาอยูใหลูกหลานมีความสุขตอไป

ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่พระใหพรใหตั้งจิตอธิษฐานวา ขอผล
บุญอันนี้ที่ขาพเจาทําแลวทัง้ หมดวันนี้ เมื่อไมรูเทาไหรกันแนนะหลายอยาง ขอผลบุญอันนี้จงดล
บันดาลใหความไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจาตั้งแตบัดนี้ไปจนกวาจะเขานิพพาน ตั้งใจแบบนั้นนะ
ผลจะไดปรากฏแกทาน ในชาตินี้ใหมกี ารคลองตัวตองการอะไรก็ได แตอาจจะไดนอยกวาชิตตอไป
ตอนี้ไปขอทุกคนตั้งใจรับพรจากพระสงฆ

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 39
ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1
วันพุธที่ 22 เมษายน 2530
มโนมยิทธิ เปนเครื่องของอภิญญา ก็ไมขออธิบายเพราะรูมาแลว วิธปี ฏิบัติจริงๆ ทุกคนตอง
มี ศรัทธา ศรัทธา คือ ความเชื่อ ถาขาดศรัทธาจริงจัง จะไมมีผลในการปฏิบัติ ฉะนั้นขอบรรดาทาน
พุทธบริษัทที่หวังปฏิบัติ ถาไมมีศรัทธาแลวจงอยาฝนทํา ทําแลวก็ไรประโยชน เมื่อยเปลาๆ ใชไหม
คุณ สามพันกิโลกเมตร มีศรัทธาไหม ไมมไี มมาตั้งสามพันกิโลเมตรหรอก สามพันไมลเหรอ โอโฮ
เดินมาไดอยางไร
อันดับแรกตองมี ศรัทธา กอนในพระพุทธศาสนา ศรัทธา คือความเชือ่ ในพระพุทธเจา นี่
ขอทุกคนตั้งใจตามนี้นะ
แลวประการที่สอง ตองมี ศีล บริสุทธิ์ ถาศีลไมบริสุทธิ์ไมเกิด แตวาเรื่องศีลนี่ ก็เปน
ธรรมดาของทานพุทธบริษัทที่ยังไมเปนพระโสดาบัน ยังตองมีความบกพรองอยูบาง ฉะนั้นกอนที่
จะเจริญกรรมฐาน ใหตั้งใจสมาทานศีลดวยความเคารพ กอนหนานี้อาจจะบกพรอง ในเมื่อสมาทาน
ศีลแลว แลวก็มีความเคารพในศีล ก็ถือวาเปนผูมีศีล ถือวาศีลบริบูรณในขณะนี้ใชได
ประการตอไป ก็ตองมี สมาธิ คําวาสมาธินี่แปลวา ความตั้งใจ ใหตั้งใจไวโดยเฉพาะครู
แนะนําวาภาวนาอยางไร ตั้งใจภาวนาแบบนั้น กําหนดรูลมหายใจแบบไหน กําหนดตามนั้น
ในขณะที่ภาวนาอยูกด็ ี รูลมหายใจเขาออกอยูกด็ ี ในตอนนั้นจงอยาอยากรูอยากเห็นอะไรเปนอัน
ขาด
ถาอยากรูอยากเห็นในเวลานั้นถือวา จิตฟุงซานโดยเฉพาะอยางยิ่งคําวาสมาธิหรือตามที่เขา
เรียกวา สมถภาวนา สมาธิตัวนี้จะเกิดไดเพราะกรรมระงับความชั่วของจิต 5 อยาง ในขณะที่เรา
ปฏิบัติ เรื่องความชั่วของจิต 5 อยางนี่ ตามปกติมันมีอยูก ับทุกคน กอนเจริญสมาธิก็เปนเรื่องของมัน
เลิกแลวมีกเ็ ปนเรื่องของมันเพราะวาถาความชั่ว 5 อยางนี้ สองขอแรกจะตัดไดจริงๆ ตอเมื่อเปนพระ
อนาคามีอีกสามขอหลังจะตัดไดจริงๆ เมื่อเปน พระอรหันตผล
ฉะนั้นเมื่อยังไมเปน พระอนาคามีก็ดี ยังไมเปนอรหันตผลก็ดี เราก็เอาเพียงแคชั่วระงับ
ชั่วคราวเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติ การระงับชั่วคราวถาทําบอยๆ ก็เกิดมีความชิน สามารถบังคับระงับได
ตามความตองการแตไมใชทงั้ วัน ความชั่วของจิต 5 อยางตามภาษาบาลีเรียกวา นิวรณ คําวา นิวรณ
นี่ในหลักสูตรนักธรรมโทแปลวา คุณชาติกั้นความดี แตวาในพระไตรปฏก พระพุทธเจาตรัสวา เปน
กิเลสหยาบที่ทําปญญาใหถอยหลัง นั่นก็หมายความวา ขณะที่เราเจริญสมาธิ ถาปลอยใหความชัว่ 5
อยาง อยางใดอยางหนึ่งสิงใจในเวลานั้น เราก็เปนคนไรปญญา การเจริญกรรมฐานจริงๆ ก็ตอง
1. มีศรัทธา
2. มีศีล

3. มีสมาธิ
4. มีปญญา
ถาเราเปนคนไรปญญาเสียอยางเดียว ผลทุกอยางจะไมเกิด นี่ความชัว่ ของจิต 5 อยาง ก็ขอ
ยืนยันใหทราบก็คือ
1. ความชั่วที่เรียกวา กามฉันทะ ทานแปลวา มีความตองการในรูปสวยเสียงเพราะ กลิ่น
หอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ
2. คืออารมณไมพอใจ
3. ความงวง
4. อารมณฟุงซานเกินไป
5. สงสัยในผลของการปฏิบัติ
และเวลาที่เราปฏิบัติจริงๆ วิธีระงับก็คือ ไมนึกถึงมันเลย นึกถึงแตเฉพาะลมหายใจเขาออก
กับคําภาวนา ในเมื่อจิตถามันสามารถระงับ นิวรณ 5 ประการไดเมือ่ ไร ขณะนั้นจิตเปนฌานทันที
ถาจิตเปนฌานสมาบัติ ปญญาก็เกิด ปญญาก็เกิดจากสมาธิ เปนปญญาตัวตัดกิเลส ปญญาตัวนี้จะมี
ความรูสึกวา การเกิดในโลกมนุษยนี่มันเต็มไปดวยความทุกข การประกอบกิจการงานก็เปนความ
ทุกขการปวยไขไมสบายก็เปนความทุกข ความแกเขามาครอบงําก็เปนความทุกขความปรารถนาไม
สมหวังก็เปนความทุกข ความตายเขามาถึงก็เปนความทุกข ถาเรายังหวังเกิดเปนมนุษยตอไปในโลก
มนุษยนี้ ชาติไหนก็ตาม ความทุกขอยางนีก้ ็จะครอบงําเราเปนปกติ ปญญาตัวนี้เกิดขึน้ ก็คิดวา เราไม
ควรเกิดในโลกมนุษยนี้ตอไป เพราะมันทุกข และปญญาตัวเกิดจากสมาธิไมยับยัง้ แคนั้น เพราะ
กําลังสูงปญญาก็ใชแตวาการเกิดเปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี สภาพเปนทิพย มีความปรารถนา
สมหวัง แตถาหมดบุญวาสนาบารมี ก็ตองจุติ คือ พนจากความเปนเทวดาหรือพรหม ลงมาเกิดใหม
เปนคนอีก
ฉะนั้น ปญญาตัวนี้จึงเห็นวา การเกิดเปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ไมควรสําหรับเรา เพราะ
ไมพนทุกข จิตใจยังมีความเขาใจตามความเปนจริงวา แดนพระนิพพาน เปนแดนที่มแี ตความสุข หา
ความทุกขไมได ถาไปถึงที่นั่นจะไมมีการเคลื่อนตัวไปไหน จะอยูเฉพาะนิพพาน ไมตองเวียนวาย
ตายเกิดในวัฏฏะ ในที่สุดปญญาตัวนี้กต็ ัดสินใจขึน้ ชือ่ วาการเกิดเปนมนุษยขอเกิดชาตินี้เปนชาติ
สุดทายรางกายพังเมื่อไหรการเกิดเปนมนุษยกด็ ี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ไมมีสําหรับเราเรา
ตองการจุดเดียวคือ นิพพาน
ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งแตเวลานี้เปนตนไป ตัดสินใจแบบนี้ ความเปน
ทิพยของทานจะมีความแจมใส เพราะวาการเจริญกรรมฐานแบบนีต้ อ งไดทิพจักขุญาณกอน คําวา
ทิพจักขุญาณ ขออธิบายใหทราบวา ไมใชลูกตาเปนทิพย ถาลูกตาเปนทิพยเขาเรียก ทิพเนตร ตอง
เปนเทวดาหรือพรหม เพราะกายเปนทิพยตาจึงเปนทิพย เมื่อเรามีกายเปนเนื้อ ตาเปนทิพยไมได จะมี
ไดเฉพาะทิพจักขุญาณ คําวาญาณนี้แปลวารู ถาแปลรู ถาแปลเปนศัพทก็แปลวา มีความรูสึกทางใจ

คลายตาทิพย ก็คือใจทิพยนนั่ เอง การรูการเห็นทุกอยางเกิดจากใจ ความรูความเห็นจะเกิดจากใจไดก็
อาศัย
หนึ่ง ศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจาดวยความจริงใจ
ประการที่สอง มีศีลเปนพื้นฐาน
ประการที่สาม มีสมาธิเพราะนิวรณระงับ
ประการที่สี่ ปญญาเกิด ความเปนทิพยก็เกิด
ในเมื่อความเปนทิพยเกิด ความเปนทิพยนจี่ ะมีไดไมเหมือนกัน เพราะกําลังใจคนไมเทากัน
ถาเวลานั้นจิตสะอาดนอย จะมีความรูสึกแตจิตไมเห็นภาพทั้งนี้ใหเชื่อทันทีวาความรูสึกนั้นเปนไป
ตามความเปนจริง ถาอารมณแรกมีความรูสึกอยางไร ตองเชื่อตามนั้นมันไมผิด ถามีจิตเปนทิพยปาน
กลาง จิตสะอาดปานกลาง จิตจะมีความรูสึกของจิตเห็นภาพแตไมชัดเจนแจมใสนัก ใหเชือ่
ความรูสึกของจิต ถาจิตสะอาดถึงที่สุด จะมีความรูสกึ ของจิตเห็นภาพชัดเจนแจมใสมากสวางกวาที่
เรานั่งอยูนี่
เมื่อสรุปแลวขอบรรดาทานพุทธบริษัทใหถือความรูสึกของจิตเปนสําคัญ ถาหากวาทาน
ทรงสมาธิจริง เวลานั้นอารมณอื่นแทรกไมได ความรูสึกตองตรงตามความเปนจริงเสมอ
ฉะนั้นวิธีปฏิบัติ อันดับแรกทานใหรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา
เวลาหายใจออกรูวาหายใจออก เวลาหายใจเขานึกตามวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกตามวา พะธะ
แตวาขณะที่ครูเขาจะใหภาวนาประมาณ 10 นาทีในชวง 10 นาที นี่ก็จงอยาคิดวาจิตจะไมฟุงซานมัน
อาจจะมีอารมณอื่นเขามาแทรกบางเปนของธรรมดา ถารูสึกวามีอารมณอื่นเขาแทรกก็เริ่มตนใหม
หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจเขาออกนึกวา พะธะ แลวตอนั้นไปเมื่อครูเขาเห็นวาจิตสะอาดจิตเริ่มมี
การทรงตัวพอสมควร 10 นาที คือ เวลาภาวนานี่ไมตองทําจิตใจใหเครียดสมาธิไมตองสูง ทําอารมณ
แบบสบายๆ ใจเบาๆ เพราะความเปนทิพยเกิด ถาจิตถึง อุปจารฌาน ถาจิตไมถึง อุปจารสมาธิ ความ
เปนทิพยก็ไมเกิด ความเปนทิพยจะเกิดเฉพาะจิตอยูใน อุปจารสมาธิ เทานั้น อารมณไมถึงฌานเปน
ธรรมดาแตพอไดเวลาแลว ครูเขาจะเขาไปสอน ถาหลายคนดวยกันตองนั่งเปนวง ถาเขาแนะนําคน
ไหนใหถือวาแนะนําทุกคนในวงนั้น แนะนําเราดวย ถาเขาถามคนไหนถือวาถามทุกคน
ขณะที่ครูเขาไปนั่งกลางวง ใหทราบวาคนนั้นจะเขาไปแนะนํา ตอนนัน้ ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกคนหยุดภาวนา คือเลิกไปเลยไมตองภาวนา แลวก็ไมตองสนใจลมหายใจเขาออก ตั้งใจ
คําแนะนําของครู ครูจะแนะนําในการตัดกิเลสใหจิตนอมไปตามนัน้
ถาเขาเห็นวาจิตสะอาด
พอสมควร เขาถามใหตอบตามความรูสึกทันทีอยายั้งอยากลังผิด

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 40
ที่ลอสแทนเจลิส สหรัฐอเมริกา 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2530
การเจริญพระกรรมฐานสําหรับทานที่ไดแลว ก็ใหรกั ษาอารมณเดิม อันดับแรกกอนภาวนา
ใหใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง การเกิดเปนในโลกมนุษยนี่มันเต็มไปดวยความทุกข ตองใช
ปญญาหาทุกขใหพบ ทุกขจากความเกิดก็คอื
1. ความแก เราแกทุกวัน เราแกมากเทาไร ความทุกขก็มากเทานั้นเพราะรางกายไมคลองตัว
2. ความปวยไขไมสบายก็ทกุ ข
3. ความประกอบกิจการงานตางๆ เหนื่อยยากก็ทุกข
4. ความปวยไขไมสบายก็ทกุ ข
5. ความปรารถนาไมสมหวังก็ทุกข
6. ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข
7. ในที่สุดเราก็ตองตาย กอนจะตายความทุกขก็หนัก เพราะทุกวเวทนามีมาก
ก็ตัดสินใจสั้นๆ วา ถาเราจะเกิดในโลกมนุษยอีกกี่ชาติ มันก็ทุกขแบบนีท้ ุกชาติ เราก็ไมควร
จะเกิดในโลกมนุษยตอไป ตอไปก็มาพิจารณาสวรรคกบั พรหมเทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมมีความแก
ความปวยไขไมสบายก็ไมมี การปรารถนาไมสมหวังก็ไมมี การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็
ไมมี แตวาในที่สุดพรหมกับเทวดาก็ตองจุติ คือตายเหมือนกัน เมือ่ ตายจากความเปนเทวดาเปน
พรหม ก็ตองกลับมาเปนมนุษยบาง บางคนทําบาปไวมาก มากก็ตาม นอยก็ตาม หรือวากอนจะตาย
จิตใจนึกถึงบุญกอนก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหมกอน ถาหมดบุญเมือ่ ไรก็พุงหลาวลงนรกเมื่อนั้น
ก็รวมความวา การเกิดเปนเทวดาก็ดี การเกิดเปนพรหมก็ดี ไมพน ทุกขเมื่อรวมความแลววา
การเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมเปนที่ปรารถนาของเรา เราตองการความสุข ไมมีความ
เลื่อมก็คือ พระนิพพาน
ฉะนั้นถาจะถามวา ทุกคนไปนิพพานไดไหม ก็ตองตอบวาเรื่องของนิพพานเปนเรือ่ งไม
ยาก มันอยูที่การตั้งใจจริง หรือไมตั้งใจจิรงเทานั้น ถาตั้งใจจริง และจิตใจมีความเบื่อในการเกิดเปน
มนุษย ไมตองการเกิดเปนเทวดาหรือพรหม มีความตองการอยางเดียวคือนิพพาน แลวก็ตั้งใจสราง
ความดีคือ
1. ทาน การให เปนการตัดโลภะ ความโลภ
2. รักษาศีลในการตัดโทสะ ความโกรธ
3. ภาวนา คือ นึก นึกวามนุษยโลกเปนทุกข เทวดากับพรหมไมหมดทุกข เราไมตองการ
เราตองการนิพพาน ถาคิดอยางนี้เปนประจําทุกวัน เฉพาะฆราวาสวันไหนถาหมดอายุขัย วันนั้นจะ
เปนพระอรหันต แลวก็นิพพานวันนั้น

ทีนี้กอนที่เราจะไปนิพพานไดหรือไมได อันดับแรกก็ควรจะตัดทางอบายภูมิไวกอน เรา
กวาจะมาเปนมนุษยไดนี่ตองบําเพ็ญบารมีมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรูจักคําวา บุญ รูจักบุญรูจัก
กุศลนี่ตองบําเพ็ญบารมีมาเปนอสงไขยกัป โดยเฉพาะอยางยิ่งคนทีห่ วังนิพพาน ถาจิตใจหวัง
นิพพานไวดว ยความจริงใจ อยางนี้พระพุทธเจาทรงเรียกวา บุคคลนั้นเปนผูมีบารมี เปนปรมัตบารมี
เพราะคนจะไปนิพพานไดจริงๆ ตองมีบารมีเปนปรมัตบารมี บารมี 30 แตความจริงมี 10 แลว
แบงเปน 3 ชัน้ บารมีตน พระพุทธเจาทรงเรียกวา บารมีเฉยๆ บารมีหรือแปลวา กําลังใจเต็ม จําใหดี
นะ บารมีนี่แปลวา เต็ม ตามศัพทภาษาบาลี แตวาพระพุทธเจาตรัสวา ตองการวากําลังใจเต็ม คือเต็ม
พรอมในดานความดี
แตการเต็มก็แบงเปน 3 ชั้น
บารมีตน ถาเต็มบารมีตนจริงๆ เจริญพระกรรมฐานไมได กําลังใจไมพออยางเกงก็พอใจ
เฉพาะการรักษาศีลนั้นไมขาด
ถามีบารมีเปนชั้นที่ 2 ที่เรียกอุปบารมี อยางนี้สามารถสรางฌานโลกียได คืออาจจะมีการ
คลองตัว แตบอกวาไปนิพพานกันเถอะ เขาบอกไมไหว กําลังใจไมพอดี ถาบุคคลใดมีกําลังใจ
ตองการพระนิพพาน ใหทราบวาคนนัน้ มีบารมีเปนปรมัตถบารมี
ฉะนั้นผูที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี นี่พรอมที่จะไปนิพพานใดในชาตินี้ระวังคนที่ยังไมคิด
ในเรื่องนิพพานก็จงอยาคิดวา เราจะมีบารมีไมใชปรมัตถบารมีบางทีมีบารมีเปนปรมัตถบารมีจริง
แตอกุศลหรือกรรมบางอยางปดบังไว เขาอาจจะคิดไมออก แตอกุศลทัง้ หลายเหลานัน้ สลายตัว จิตก็
ตองการพระนิพพาน นีพ่ ูดตามหลักวิชา ถาตามหลักปฏิบัติวันนี้เราปฏิบัติกันเรียกวา อภิญญา
กรรมฐานหมวดนี้ถือวาเปนกรรมฐานหมวดทีย่ ากที่สุดใน 4 หมวด ฉะนั้นถามวาทําไมทําไดงาย ก็
ตองขอตอบวา การสอนกรรมฐานนะมี 2 แบบ สําหรับคนที่ไมเคยไดในชาติกอนก็สอนแบบหนึ่ง
แลวคนที่เคยไดในชาติกอนก็สอนอีกแบบหนึ่ง การทีส่ อนในปจจุบนั สอนเฉพาะคนที่เคยไดมาใน
ชาติกอนเพราะการเจริญกรรมฐานแบบนีถ้ าไมเคยไดมาในชาติกอนเริม่ ฝกชาตินี้ขอยืนยันวาอีก
1000 ชาติทําไมได ไมมีผล เพราะเปนกรรมฐานที่มีความสําคัญมากแลวก็ยากมาก ที่ทํากันไดงาย ครู
รับซักซอมก็ควรจะใหระลึกชาติวาเคยไดมาแลวกี่ชาติกี่แสนชาติ
คนที่ทําไดตองไดมาแลวเปน
แสนๆ ชาติ นี่เรามาฟนของเกาแลวก็เสริมของใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เขาเขตพระนิพพานได ก็
ตองถือวาบุคคลนั้นมีบารมีเปนปรมัตถบารมีถาจะถามวาจะไปนิพพานชาตินี้ไดหรือไม ก็ตองตอบ
วา ถาบารมีที่เปนปรมัตถบารมีครบถวนทุกอยางไปไดแน ถายังไมครบ 10 อยางยังไปไมได ถาจะ
ไปไมไดจริงๆ อันดับแรกใหทรงคุณความดี 5 ประการ ใหทรงตัวเพื่อเปนการตัดอบายภูมกิ ็คือ
1. มีความรูสึกตามความเปนจริงวา รางกายนีน้ ั้นตองตาย เรื่องความตายนี่ไมนาจะวิตก
กังวล เราอยากตายหรือไมอยากตายมันก็ตาย ใหยอมรับวารางกายมันจะตาย แลวก็ใชปญญานิด
หนอยตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัส ทานบอกแลววาตองมีศรัทธาความเชื่อ ถากอนที่เราจะตายจิตเศรา
หมองเปนจิตเลวก็ลงอบายภูมิ ถาจิตมีบุญกุศลก็ไปสูสวรรคเปนตน หรือพรหมโลก หรือนิพพาน

ฉะนั้นเพื่อปองกันอบายภูมิ 4 ประการ คือ ไปเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน ก็ใหตั้งใจเคาพรพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยปญญา คําวาดวยปญญานั้น
ตองพิจารณากอนวาพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมคําสั่งสอนของพระองคก็ดี พระอริยสงฆก็ดี ทานดี
จริงหรือเปลา ถาดีจริงควรเคารพไมดีจริงไมยอมเคารพ ถายังสงสัยในความดีในพระไตรสรณคมน
มีพระพุทธเจาเปนตน เราก็ยังปดอบายภูมไิ มได ตองใชปญญา ก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆ แลวตอไปก็ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ ใหมๆ ก็ลืมบางเปนของธรรมดา แตพยายาม
ทรงตัว ถาทรงศีล 5 บริสุทธิ์ เคารพพระพุทธเจาจริง พระธรรมจริง พระอริยสงฆจริง ชีวิตไมลมื
ความตาย แลวตั้งใจเฉพาะพระนิพพานจุดเดียว อยางนี้ทานเรียกวา พระโสดาบัน
คนที่เปนพระโสดาบันนี่จะสรางบาปอกุศลมาแลวสักเทาไรก็ตาม
ขึ้นชื่อวาทุกคนไม
สามารถลงอบายภูมิได (ขณะที่ตายนะ ฮื่อ เคยลงมาบอยๆ ลงไมไดนาเสียดาย เสียดายไหม เสียดาย
นะ เออ ตายลงไปอีกที หรือไง เอา) หรือวาบาปอกุศลมากเทาไหรก็ตามจะไมสามารถดึงลงอบายภูมิ
ได ทั้งนีเ้ พราะอะไร พอลงนรกขุมไหนไฟขุมนั้นดับ เขาเลยกีดกันไมใหลง ก็มที างเดียวเดินเขาไป
หานิพพานจึงขอย้ําอีกทีวา คนที่เปนพระโสดาบันจริงๆ นะ เขาทรงคุณธรรม จิตเขาทรงแบบนี้คือ
1. เคารพพระพุทธเจาจริง
2. เคารพพระธรรมจริง เชื่อพระธรรม
3. เคารพพระอริยสงฆ อยาลืมนะทานใชศพั ทวา พระอริยสงฆไมใชวา คนหมผาเหลือง
แลวจะเปนพระทุกคนตองเปนพระอริยเจาแลวก็
4. มีศีล 5 บริสุทธิ์
5. จิตตองการจุดเดียวคือ นิพพาน เพียงแคนที้ านเรียกวาพระโสดาบัน เปนของไมยาก ถา
ทุกคนสามารถทรงอารมณเปนพระโสดาบันได ก็ขอยืนยันวาถาตายจากชาติหนึ่งจาก
ความเปนคน ถาไปนิพพานไมไดทันทีทนั ใด จะไมตกอบายภูมิ
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ตอนี้ไปนะ เดีย๋ วทุกคนตั้งใจรับฟงการแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานสวนใหญทมี่ าที่นี่
เห็นจะไดเกือบหมดแลวมั้ง สําหรับคนที่ไดแลวนะ แลวก็เวลาฉันกลับไปก็ดี ยังอยูก ็ตาม ใหรักษา
อารมณเดิมนี่ครูฝกไว ใชไหม คุณนะ ก็อยางในประเทศไทย มีหลายคนทําไดแลวถามวา ไปถึงที่
บานแลวทําอยางไร ไอแบบนี้ไมอยากตอบ มันฉลาดเกินไป ใชไหม คือวาทําแบบไหนไดแลวรักษา
อารมณนั้นไวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่จะภาวนา คนใหมกด็ ี คนเกาก็ดี ใหนึกถึงความเปนจริง
กอนที่เราเรียกกันวา ใชปญญามันเปนทั้งปญญาและสัญญา คําวาสัญญาแปลวาความจํา ปญญา คือ
ความเขาใจ เราทุกคนจําไดทกุ คนเหมือนกันหมด วาคนนี่เกิดมาแลวทุกคนตองแกเขาไปทุกวัน จาก
เด็กเล็กก็เปนเด็กใหญนี่แก แกจากเด็กใหญก็เปนหนุมเปนสาว แกจากความเปนหนุมเปนสาวก็เปน
วัยกลางคน แกจากวัยกลางคนก็ตองเปนคนแก แกจากคนแกก็เปนผี ถูกไหม แกจากผีก็เปนสาง แก
จากสางนั้นคางแดง แกจากคางแดงก็เปนแขงดาง ถูกไหม
ก็รวมความวา คนทุกคนเราจําได เมื่อเกิดมาแลวตองแกทกุ วันนะ ไอความแกนี่มนั เปนทุกข
ไมใชสุข ยิ่งแกมากเทาไรความทุกขก็มากเทานั้น รางกายก็เคลื่อนไหวไมไดตามปกติ ก็รําคาญเปน
ทุกข ของที่เคยยกขึน้ ยกไมขึ้นก็ตองวานชาวบานเขามาชวย ถาเขาชวยไมทันใจ ใจก็ไมสบาย ไอคํา
วาทุกขนนั้ แปลวาความไมสบายกายไมสบายใจ เรียกวา ทุกข
แลวก็ประการที่ 2 ทุกขจากนี้คือการประกอบอาชีพ ความหิวเปนทุกขตองทํามาหากิน เมื่อ
ความหิวเปนทุกขแลว กอนที่จะบรรเทาทุกขตัวนีก้ ็ตองทํามาหากินเหนื่อยยาก ตองเหน็ดเหนื่อย
เรื่องของการทํามาหากินนี่กท็ ุกข แลวเราจะกินดีขนาดไหนก็ตาม กินมากขนาดไหนก็๖ม รางกายก็
แกไปทุกวัน แลวในที่สุดรางกายก็ตองปวยไขไมสบาย อาการปวยไขไมสบายก็เปนทุกข ความพลัด
พรากจากของรักของชอบใจก็เปนทุกข ความปรารถนาไมคอยสมหวังก็เปนทุกขความตายเขามาถึง
ก็เปนทุกข ก็รวมความใหคดิ วา ถาเราขืนเกิดเปนมนุษยอยางนี้ตอไป เราก็ทุกขทุกชาติไมจบ จาก
มนุษยแลวมีแดนที่ควรจะไปอีกแดนหนึ่งคือ อบายภูมิ (วันนี้ควรทีจ่ ะลงนรก วานนี้ลงไดขุมเดียว
ใชไหม ควรไปหรือไมควรไปควรไป ไปชม ดู ปราบปรามตัวเอง แลวอยาไปอยูกแ็ ลวกัน เดี๋ยวคน
เกาเขาจะวาเอา วาไอนี่เสือกมาเบียดกู ใชไหม (หัวเราะ) )
ถาจิตเวลากอนจะตายถาจิตของเราเศราหมอง คือ จิตเลว นึกถึงบาปก็คือความชัว่ อยางใด
อยางหนึ่งก็ดี มีอารมณกลุมก็ดี เพียงเทานีเ้ ราลงนรกทันที ตองดูตวั อยาง พระนางมัลลิกา พระนาง
มัลลิกา นี่เปนคนที่ดีที่สุด หาคนดีเสมอบางไมได หาไมไดแลว ขึ้นชือ่ วาอาการหยาบนิดหนึ่งทาง
กายก็ดี วาจาก็ดี อารมณใจก็ดีไมมีสําหรับนาง แตวาคืนหนึ่ง ปวดปสสาวะหรือปวดทองเยีย่ วก็ไมรู
(เหมือนกันเขียนไมเหมือน) ปวดปสสาวะลุกเขาไปถายปสสาวะ บังเอิญเทาขวาไปสะดุดเทาพระ

ราชสวามีเขา พระนางก็คดิ วาขึ้นชื่อวาความชั่วอยางนีไ้ มเคยทํา ก็เสียใจรองไหพระราชสวามีทราบ
ก็บอกวา มันไมมีโทษ ถาถือวามีโทษฉันก็ใหอภัย แตวาอาศัยทีน่ างไมเคยทําใจก็เศราหมอง คนนี้
ทําบุญหนักมาก ถาเปรียบเทียบกับ นางวิสาขา ก็เปนคูแขงกัน และโดยเฉพาะอยางยิง่ ทําเปนพิเศษที่
ใครทําไมไดคอื ถวาย อสทิสทาน
ทสทิสทาน นี่พระพุทธเจาหนึ่งองคจะถวายไดเพียงครั้งเดียว แลวหัวหนาที่ถวายตองเปน
ผูหญิง พระนางมัลลิกา ทําได ใชไหม แตวาเวลาจะตายจิตไปนึกถึงตัวนี้เขาหนอยเดียว พอจิตออก
จากรางรูปรางหนาตาเปนนางฟาเต็มอัตราแตตองเอาเทาขวาไปแหยในนรกแคตาตุม 7 วันมนุษย นี่
เพราะจิตเศราหมองนะถาพูดเรื่องนี้มันยาว จะฟงตอไหม เลยไมตองเจริญพระกรรมฐานกัน แตก็ดี
เหมือนกันเอาเสียหนอยนะ เมื่อทานตายไปแลวตองลงนรกใชไหม
พระเจาปเสนทิโกศล เคารพพระพุทธเจามาก และก็ พระนางมัลลิกา เปนคนดีมากหาคน
เสมอเหมือนนัน้ ไมได ตองถือวาไมไดเลยนะ ตั้งใจจะไปถามพระพุทธเจาวา พระนางมัลลิกา เวลานี้
ไปอยูที่ไหน พระพุทธเจาทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล ไปตองถามเรื่องนี้ ถาบอกตามความ
เปนจริง พระเจาปเสนทิโกศล จะเลิกทําบุญ คนทําบุญขนาดหนักลงนรกก็เลยเลิกดีกวา ใชไหม เวลา
ที่ พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จไปหา ทานประทับอยูที่นนั่ ทุกครั้งพระพุทธเจาทรงยันดาลใหลืม คุย
ไปคุยมาหมดเวลาก็กลับ กลับมาถึง เออ นึกไดตายจริง วาจะไปถามเมียอยูที่ไหน รุงขึ้นไปใหมตั้งใจ
ไปถามถึงก็ลืมอีก ลืม 7 วัน พอวันที่ 8 พระนางมัลลิกา ก็พนโทษนั้น เพราะจิตเศราหมองก็ขนึ้
ดาวดึงส วันที่ 8 พระพุทธเจาทรงคลายฤทธิ์ พระเจาปเสนทิโกศล นึกไดวา เออ กราบทูลใหทรง
ทราบวาขาพระพุทธเจาจะถามมา 7 วันแลวมันลืมทุกที พระพุทธเจาถามวา เรื่องอะไรละ อยากจะ
ทราบวา พระนางมัลลิกา ภรรยาขาพระพุทธเจา ทําความดีทุกอยาง แมแตถอยคําเล็กนอยกระทบใจ
นั้นไมเคยมี อยากจะทราบวา เธอตายคราวนี้ไปอยูที่ไหน พระพุทธเจาทานตอบวา เวลานี้อยู
ดาวดึงส เห็นไหม ไมใชโกหกนะ ถาม บอกวาเวลานีน้ ะ (หัวเราะ) ก็รวมความวาจิตใจของเราถา
เศราหมองนิดเดียวเราก็พุงหลาวลงนรก
ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน ที่พระพุทธเจาใหทําสมาธิ นี่แปลวา การตั้งใจใหตั้งใจอยูใน
เขตของความดี ซักซอมไวทุกวัน ไมไดวนั ละมาก เอาแควันละ 5 นาที 10 นาที ก็ใชได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาไดมโนมยิทธิเราสามารถรูจักสวรรคไปเที่ยวสวรรคได รูจักพรหมเราไปเที่ยวพรหมได
ถาวาสนาบารมีสูง เรารูจักนิพพานเราไปเที่ยวนิพพานได ไปถึงนิพพานแลวใหทราบวาเรามีบารมี
เปนปรมัตถบารมีแลว ถามีบารมีต่ํากวานัน้ เชาเขตนิพพานไมได หากวาเราเขาเขตนิพพานไดก็มั่นใจ
ไดวา ชาตินี้เราตายไปนิพพานแน ใหตั้งใจตามนั้นนะ แลวทุกคนถาไปถึงนิพพาน แตความจริงนะ
ควรจะไปทุกวันละ 2 ครั้ง เวลาหัวค่ํานอนเลิกจากงานแลวไมตองนั่งละ นอน รวบรวมกําลังใจนึก
ถึงพระพุทธเจาใหจับคําภาวนา พิจารณาวาเราไมควรเกิดเปนมนุษยตอไปเปนทุกข การเปนเทวดา
หรือพรหมก็มคี วามสุขจริง แตเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ตองกลับมาเกิดใหมเราไมเอา เราตองการ

นิพพาน หลังจากนั้นก็จับจิตพุงไปนิพพาน พอไปถึงนิพพานเห็นพระพุทธเจาก็ตดั สินใจตอหนา
พระองค วาถาขาพระพุทธเจาตายเมื่อไรขอมาที่นี่เมื่อนัน้ นี่กอนหลับแค 2 นาที ก็พอ แลวก็ภาวนา
ตอไปยันหลับ มันยันหลับไมไดก็ไมเปนไร พอตื่นขึ้นมานี่ความจริงไมจําเปนตองลุกขึ้นนั่ง ถาลุก
ขึ้นนั่งจิตจะเคลื่อนก็อยานั่ง อยาลุก นอนแบบนั้นแลววาตอ พุงไปเลยนะ ตัดสินใจวา วันนี้เวลานี้
จากนี้ไป กวาจะถึงเชาวันพรุงนี้ ถาตายเมือ่ ไรขอมานิพพานจุดเดียว ถาวันไหนจะตายวันนั้นทุกคน
จะเปนพระอรหันตและนิพพานทันทีกเ็ ปนของไมยากนะ
ก็รวมความวา ขอใหทุกคนตัดสินใจวา การเกิดเปนคนและโลกมนุษยมันเต็มไปดวยความ
ทุกข เปนเทวดากับพรหมมีความสุขจริง แตไมหมดทุกข พนจากความสุขบุญหมดแลวก็ตองกลับลง
มาเกิดเปนมนุษยใหม บางทีลงนรกไปเราตองการจุดเดียวคือ นิพพาน และรวบรวมกําลังใจพุงไป
นิพพาน นี่สําหรับคนเกานะ สําหรับคนใหมๆ ก็ควรจะคิดเหมือนกันวา การเกิดเปนทุกข ความแก
เปนทุกข ความปวยไขเปนทุกข ความปรารถนาไมสมหวังเปนทุกข ความตายเปนทุกข เมื่อทุกข
อยางนี้กไ็ มควรจะเกิดมาเปนมนุษยใหม ควรจะไปนิพพานตรงนีส่ ําหรับคําภาวนาใชคําภาวนาวา
นะมะพะธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ แตวาเวลาภาวนาหายใจเขา
หายใจออกกับภาวนานี่ อยาบังคับลมหายใจเขา หายใจออก ปลอยไปตามสบายของรางาย เอาจิตเขา
ไปรับทราบลมหายใจเขาออกนั้น ขณะใดที่จิตรูลมหายใจเขาหายใจออก ขณะนั้นชื่อวาจิตเปนสมาธิ
ในอานาปานุสสติพอรูคําภาวนาดวยก็ถือวารูเปนสมาธิไมเหมือนกัน
ฉะนั้นการฝกจะฝกที่นเี่ ปนอภิญญาเพราะกรรมฐานนี่มี 4 หมวด ไมเหมือนกัน
หมวดที่ 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก ที่ทําทั่วๆไป หมวดนีจ้ ิตไมมีความเปนทิพย สามารถมีฌาน
สมาบัติได เปนพระอริยเจาได ไปนิพพานได แตไมเห็นผีไมเห็นสวรรค นรก ไมเห็นหมดนะ
หมวดที่ 2 เรียกวา วิชชาสาม หมวดนีก้ อนจะได จะเปนพระอริยเจาตองไดคุณธรรม 2 อยาง
กอน คือ
1. ทิพจักขุญาณ เห็นผี เห็นเทวดา เห็นสวรรคได
2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติไดหลังจากนั้นจึงเปนพระอริยเจา
สําหรับหมวดที่ 2 นี่เห็นไดนะ เห็นสวรรคได เห็นนรกได เห็นนิพพานได เห็นพรหมได
เห็นไดหมด ใครอยูไหนเห็นได แตวาไปไมได
หมวดที่ 3 ที่เรียกวา อภิญญา อภิญญานี่เห็นไดแลวก็ไปได ไปสวรรคกไ็ ด ไปนรกก็ได ไป
แดนพรหมก็ได ไปนิพพานก็ได ในโลกนีจ้ ะไปไหนก็ได ดวงดาวตางๆ ที่ฝรั่งไปเสียสตางคมาก เรา
อยางเกง อยางลงทุนมาก็ธูป 5 ดอก แลวก็ไมตองเสียเวลามาก นึกแพลบถึงเลย ลองไปไหม อยากไป
อยากไปตองทําใหไดเรื่องเล็กๆ ของเด็กๆ เลน ไอนขี่ องเด็กเลนจริงๆ เพราะต่ํากวาสวรรคมาก
ดวงดาวตางๆ นี่ยังอยูใ นจักรวาลของมนุษย ถาเราไปถึง จุฬามณี นี่ กับโลกพระจันทรไกลกวากัน
หลายแสนเทา ถาเราไป จุฬามณี ได ถากําลังใจเขมแข็งก็ไปดาวตางๆได เราจะรู รวมความวาหมวด

นี้เขาเรียก อภิญญา สามารไปไดทุกทิศทุกทาง โลกมนุษยก็ไปได พรหมโลกก็ไปได ถาจิตสะอาด
นิพพานก็ไปได ไปเที่ยวนรกก็ไปได และความรูพิเศษจากอภิญญาหกนั้นก็คือ
1. ได ทิพจักขุญาณ สามารถเห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นอะไรก็ไดหมด ของในที่ลี้ลับ
อยางหีบหอตางๆ นี่สรอยมีกี่เสน เขาจะเอาสรอยตะกัว่ มาแลกสรอยทองคํากี่เสนเราก็สามารถจะรู
ไดโดยไมตองแกหอ ระวังใหดีนะ (หัวเราะ)
แลวประการที่ 2 จุตูปปาตญาณ ญาณตัวนีร้ ูการเกิดและการตาย เห็นหนาคนนะ หรือสัตวก็
ตาม อยากจะทราบวาคนนีห้ รือสัตวตัวนีก้ อนเกิดมาจากไหนมาจากสวรรคหรือมาจากพรหมหรือมา
จากนรก มาจากเปรต มาจากมนุษยเราจะทราบไดทันที ไดยินขาวคนตายอยากจะทราบคนตายไปอยู
ทีไหน เขาก็จะทราบไดทันที อันนี้เรียก จุตูปปาตญาณ
และ เจโตปริยญาณ เพียงแคไดยินชื่อคน เราอยากจะทราบวาคนนี้จิตดีหรือจิตเลว มี
ความสุขหรือมีความทุกข ไดฌานสมาบัติไหม เปนพระอริยเจาไหมแลวก็คิดจะขโมยของของใคร
เราจะรูไดทนั ที รูไดทุกอยาง รูไดหมดนะ แลวก็ตอไป ก็อะไรละ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติไมจํากัด
อตีตงั สญาณ รูเหตุการณในอดีต อยางประวัติศาสตรตางๆ คนก็ดี พืน้ ที่ก็ดีสามารถรูได
หมด
อนาคตังสญาณ เหตุการณขางหนาจะมีอะไรเกิดขึ่นบางกับเรา หรือกับใครหรือกับโลก
สามารถจะรูได
แลวก็ ปจจุปปนนังสญาณ ในปจจุบนั เวลานี้ใครอยูทีไหน ทําอะไรอยู มีความสุขมีความ
ทุกข อยางเราไปไกลบานนี่หวงบานขึ้นมา อยากจะทราบวาคนที่บานนั้นมีความสุข หรือมีความ
ทุกข มีอะไรบางทําอะไรอยูเราสามารถรูได
แลวตอไปก็ ยถากัมมุตาญาณ ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ทีเกิดกับเราก็ดีเกิดกับคนอื่นก็ดี
เราอยากจะทราบมาจากกฎของกรรมอะไร เราสามารถรูไดเห็นภาพไดชัด มันจึงสบายใจ อันนี้เปน
ความรูพิเศษ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนทําไดแลวพยายามทรงตัวไวและพยายามทําใหคลอง
ญาณตางๆ นีถ้ าใชเองหนักหากวาเราตองการจะรูอะไรจริงๆ ทั้งหมดใหถามตรงพระพุทธเจา ไม
ยาก ทานบอกถาใครเปนคนเปนลูกมีแมอยูที่นิพพาน ถาเกรงใจพระพุทธเจาใหถามแมแมเขาบอก
ไดหมด รับภาพไวไดหมดนะ
ก็รวมความวา อภิญญานี่เปนกรรมฐานที่ฝกยากที่สุด แตทวาพวกเราทําไดเร็วที่สุด อภิญญา
นี่จริงๆ ถาหากวาจะปฏิบัติ ถาปฏิบัติแคชาตินี้เปนชาติตน และปฏิบัติอยางจริงจังขอรับรองอีก 1000
ชาติไมไดเทานี้ แลวก็ยังไมเกิดผลในการสอนกรรมฐานเขาสอนกัน 25 แบบ คนทีไ่ มเคยไดในชาติ
กอนเขาสอนแบบหนึ่งคนที่เคยไดมาในชาติกอนเขาสอนแบบหนึ่ง การสอนเวลานี้สอนเฉพาะคนที่
เคยไดมาในชาติกอน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะฉันเปนหนีใ้ นชาติกอนมามาก ชําระหนี้เขา นากรที่จะ

ชําระหนีก้ ็ตองเก็บคาพาหนะเหมือนกัน ใชไหม เดี๋ยวสรอยใครสรอยใคร (หัวเราะ) เดี๋ยววงลงเปน
ตะกัว่ ไปมั่งเดีย๋ ว นี่ถาบรรดาคนแกหากินไมไดเลยนะ ก็ตองเอาอยางนีล้ ะนะ (หัวเราะ) เราคนแก
ก็รวมความวา การปฏิบัติแบบนี้ การสอนแบบนี้เปนการสอนเฉพาะคนที่เคยไดแลวในชาติ
กอน ถาถามวารูไดอยางไร ก็ตองตอบวา ไมตองรู เดาเอา ถาอยากรูจริงๆ ถาอยากรูนะ ไมตองเห็น
หนาเพียงไดยนิ ชื่อก็ทราบ ไอเรื่องรูนี้ ไมตอ งลําบากใจ ไมตองไปหลบไหน ยิ่งนั่งแอบเห็นชอบมาก
จริงๆ ถาแอบไมไดเห็นชัด แตไอคนขางหนานี่ไมคอยดูหรอก
มันมีอยูคราวที่ ซอยสายลม มันยาวไปหนอย ไมเปนไรนะ คุยสงเดช คุยอยางคนแก ไป
สอนใหมๆ เปนปที่ 2 ดอกเตอร ก็ไปตอนนั้นนะ ก็มีตาคนหนึ่งแกมาแลวก็ไมนั่งขางใน แกนั่งไกล
คน นั่งที่นั่นนะ เปนคืนที่ 3 ฉันนั่งขางใน จึงเห็นวา เอ ใครมานั่งอยูขางนอก ทําไมไมเขามา ยุงก็กนิ
ริ้นก็กัด แกเลยบอกวาผมสูกับความทุกขครับ เพราะผมชั่วมาก ถาคนไหนรูตวั วาชั่ว คนนั้นดีมาก
แลวที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา คนใดรูตัววาเปนพาล คนนัน้ เปนบัณฑิต พาลนี่แหลวา โงนะ บัณฑิต
แปลวาคนฉลาด ที่เรารูตัววาเขาชั่วแสดงวาเขาดี ก็ถามวา เปนเพราะอะไรโยม ความจริงนะ อาตมาดู
มาเปนคืนที่ 3 นี่มานั่งเปนคืนที่ 3 แลวใชไหม และไมไดเขามาเลิกแลวก็ไปเลย เห็นแกนั่งนีเ่ ห็น
จิตใจแจมใสมากสวางมาก แกบอกวาผมชั่วมาก กินเหลา ถามวาทําไมจึงกิน แกบอกอยากกิน ก็
แสดงวาอยากชั่ว ทีนี้มาคราวหนึ่งเมียแกซือ้ หนังสือคูมอื ปฏิบัติกรรมฐาน เอาไปวางไวที่เตียง ตอน
เย็นแกกลับมาจากทํางาน ภรรยาก็ทําอาหารในครัว ไมใชคูมือปฏิบัติเปน ประวัติหลวงพอปาน แกก็
อยากจะอานพอไปหยิบเขามันเหมือนกับไอเขาพิมพอะไรตัวไมเบอเรอ หนังสือเลมนี้คนกินเหลา
หามอาน แกก็วาง (หัวเราะ) มันพิมพตวั เบอเรอเต็มหนาเลย รุงขึ้นมาก็หยิบอีก ก็ถูกอยางนั้นนะ แกก็
วางอีกพอวันที่ 3 ตัดสินใจกูเลิกแลววะ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไปตองอานหนังสือเลานี้ใหได (หัวเราะ)
ไปหยิบใหมไอหนังสือนั้นก็หายไปเลยเรียกคน 2 คนมา ภรรยากับเมียเรียกมาพรอมกัน (หัวเราะ)
แลวมาพรอมกันจริงๆ

สนทนาหลังกรรมฐาน 1
คนที่มีกรรมที่เปนอกุศลมาเขาแทรกอยูบางนี่ มันก็ชว ยตัวเองอะไรไมไดนักก็ยังทํากรรม
ชั่วอยู นี้ก็มานึกถึงตัวคือ มันไมนาจะไป นี่ไอพวกฌานโลกียนี่เชื่ออะไรไมได เพราะวาอารมณชั่ว
มันยังมี มันไมไดตัดจริงๆ พอมาเปนพระแลว พอรูวาไดเปนพระแลว นี่ก็ของไมยาก ของเคยไป
เที่ยว หลวงพอปาน แนะนําเขาก็เริ่มตนหาทางหนีตอไปไมใชใชหนี้ ของไดมาเทาไรๆ พอถึงเดือน
8 เดือนเกิดโละตนทุนหมด หลวงพอปาน ทานก็เกิดเดือน 8 เหมือนกัน
หลวงพอปาน ทานเอาพระจับสลาก เพราะพระสมัยนัน้ ผาผอนทอนสไบหายาก แตทานมี
ทรัพยสินอะไรมาบาง พวกสบง จีวร ของใชตามที่ควรจะเอามาไดแตสวนตัว เขาถวายเปนสวนตัว
ทาน พระมีเทาไหร ทานก็วางไวเทานั้นกองแลวก็ทําสลาก แลวใหจับ แลวไอสลากนี่ ในกองนัน้ ไม
มีสลาก แคมีสลากใหจับใครไดหมายเลข 1 ไปเลือกเอาตามชอบใจ ใหพระเลือกเอา แตไอฉันมัน
เปนคนมีบุญหนักจริงๆ นะ คนที่โชคดีที่สุดที่ วัดบางนมโค สมัยนัน้ คือ ฉัน จับที่ไรไดใบโหลทุกที
(หัวเราะ) นี่คราวหนึ่งมันเหลือ 2 ใบ ไอเพื่อนบอก เอา ทานจับกอนไอ 2 ใบนี่ มันใบที่ 1 กับใบโหล
แตเขามวนมันไมเห็น จับพับลอโหลเขาให ไอนั่นไมตองจับไดที่ 1 ไปเลย ไอเรามันเกงมาก
นี่เวลาทานทําแบบนั้น เราก็ผสม มีอะไรๆ ก็โละตนทุนหมด หาไวเพียงแคผานุง ผาหม นี่ก็
ตองเปนคนขี้เหนียว เขานิมนตไปมาติกา บังสุกุลที่ไหนก็๖มไดมามันก็ไมมีความจําเปนนักในการ
ใชเงินใชทอง กวยเตี๋ยวนี่ แหม ตั้งแตบวชนี้ถาจะซื้อกินอยางฟรีๆ ซื้อกินสนุกๆ นี่ไมมีเลย ฉันไมซื้อ
ไอกวยเตีย๋ ว น้าํ แข็งนี่ฉันเหมือนกัน แตตองฉันประเภททีว่ าเดินทางไป หรือวาเขามาเลี้ยง แตมนั ไม
มีอะไรจะกิน ถึงจะกิน จะกินอาหารจะซื้อกินแบบสนุกๆ อันนี้ไมมีในชีวิตนะ ชีวติ ของการบวชนี่
ไมมีขี้เหนียวเก็บ ไดเทาไรพยายามเก็บๆ ไวปลายปไง เก็บเอาไวเมือ่ ถึงเวลาวันเกิด ไอเดือนเกิดที่
หลวงพอปาน ทานทํา เกิดเดือนเดียวกัน เอาไวผสมกับทาน ใครเขาถวายอะไรมาของดีๆ เก็บหมด
ผาดีๆ เก็บ นุงผาดิบแลวก็ชาง เราก็นั่งมันสงเดชไป
พอถึงหลายปโละตนทุน ไมมีนะ ทีนี้หลวงพอทานรูท ํา ทานตองไปดู ถึงปลายป พอ
เขาพรรษา เพราะเกิดกอนเขาพรรษาหนอย พอถึงเขาพรรษาปบทานก็เอาละ มาเดิน ทานไมถามน
มาดูในกุฏิมีอะไรบาง เห็นวามันบกพรองอะไรทานก็เอามาใหเอาไปใช ผาผอนทอนสไบมาทีเราก็
เก็บไว 3 ตัว มีผาอาบฝน แคนั้นพอแลว นี้บางทีทานเห็นวา มันเครียดเกินไป ทานก็เอา ใหๆ สบง
ใหจวี ร มาเสริม เราก็เอาๆ ไปเทานั้นแหละ
ทีนี้ทําๆ ไอทําแบบนี้อารมณมันก็ชิน อารมณชิน ทีนี้มสี ตางคมากไมไดเดือดรอนก็ตองหา
งานทําตอมาเมื่อหลวงพอทานตายไปแลว ก็เขาไปอยูใ น กรุงเทพฯ อาว ก็ตองมานั่งเลี้ยงพระอีก
เลี้ยงคน เทศนเกือบตาย ไมมีสตางคเหลือ ไอลูกศิษยเขาไดสตางคไปจากบานกินกวยเตี๋ยวกันกิน
น้ําแข็งกันไอเราเทศนมาเกือบตายกินไมได เพราะดูสตางคแลวมันจะไมพอคาอาหาร นี่ก็ทําลําบาก
มานาน

ตอมาๆ ก็สรางๆอยางนี้ใชไหม เปนหนีเ้ ขา 2-3 ลานครึ้ม ๆเรื่องเล็ก หือ เรื่องเล็กๆ ฮะ เปน
หนี้ แลวเราตายมันทวงผี ก็ชา งปะไร (หัวเราะ) เราตายก็หมดเรื่อง นี่ทาํ ไปทํามาสั่งสรางกุฏิฝงนี้อีก
หลัง กุฏิชําระหนี้สงฆมันทุเรศเหลือเกิน หลังคามันเป เลยสรางๆ ทรงไทยขางหนาอีกหลัง มันก็ยงั
สงสัยเขาใหทาํ 2 ชั้น ยังคิด เอ ทํา 2 ชัน้ มันจะไมดี มันจะรับขางหนานี่ ยังๆ ลมนี่ อาจจะทําถุนโปรง
ทํากันเดือน 8 นี่แขกไปใครมาก็จะพากัน ปนี้แขกมาไมมีที่พักวะ หมดๆ ที่
นี่ขี้เกียจรื้ปลอยไวอยางนัน้ ถาเขาของรื้อไปหมดแลว เอา ไปเอาฮึตรงกําแพงนะสิ หลาย
แสนนะ ไอหลังนั้น อยางขีห้ มูขี้หมา ก็สกั 2 แสนก็พอใชไหม ถาเอาตรงนี้หลายแสน
เดี๋ยวนี้ แหม แสนสรางสวม นี้สวมบางบานก็เลยแสนใชไหม แสนเดีย๋ วนี้หา (ลูกศิษย สวม
รัฐบาล) สวมรัฐบาลราคาไมเทาไหร โนน ที่สวมๆ ที่ทําไว ที่โรงพยาบาลนะ งบเขาตั้งหลายหมืน่
ถามตาบกแลว เขาเคยประมูลโรงเรียน ถางบจริงๆ คากอสราง ตามๆ ที่เขาประมูล 8 หมื่น ถาทําสัก
ประมาณ 5 หมื่น นี้สวมแคสวมเทานั้นนะ เราทําเราซื้อของเอง จางแรงงานไดถูกกวาเยอะ แตวาไอ
การงานประมูลมันก็เสียหลายชี้นนะ คาออกแบบคาจะมาซื้อของไปประมูล เสียอะไรตอเสียอะไร
เสียคาแปะโจะ แปะเจีย๊ ะ ไอเกาเจีย๊ ะ แปะเจีย๊ ะ มันยังกินอิ่มบาง ไอเกาเจี๊ยะนี่กนิ ไมอิ่ม ก็ตองเสียไป
หลายชั้น
นี่ก็เลยทํามันซะแบบนี้ สตางคมันก็ไมเหลือ มีเงินอยูเทาไรก็ตาม มันก็ไมมีความรูสึกวา
เปนสตางคของเรา เพราะหนี้เขายังมีอยู มีเงินอยูบางก็รอเจาหนี้มารทวงเทานัน้ เอง หมดไอเปย กเทป
หมดแลว เอาเดี๋ยวๆ ขาจบ พรุงนี้เดี๋ยวขาตืน่ สายนะ แหมเสียทาไอเปยก (เทปหมด)
(หนาสอง)
พวกทหารรุนนอง นี้อะไรวะ ไอควายนี่ สงมาทีละอยางๆ สงทีเดียว 2 อยาง (หัวเราะ) เออ
โยมจะกลับเมือ่ ไหรจะ กลับพรุงนี้เหรอ เออ พวกฟาเรามาๆ รวมๆ กันอีกวันนะ (ไมชัด) เออ พรุงนี้
วันพระดวย วันอาทิตยดว ย หางานทําไมไหว
แหมสอนอีชุดนี้ เครียดวันนีจ้ ะจบจุดคอยยังชวยหนอย หายใจออกโลง วากันตัง้ แตเชายัน
ดึก ไง ไฟฟาเสียสบายหนอย รอนเกือบตายสิ ไฟฟาเสียก็ไปคุยกับสาวๆ ทางโนน วานนี้สาวๆ ไป
คุยดวยไอแวนตาโต (หัวเราะ) ไฟฟาเสียแลวแขกไปแลวก็เดินปรอ ทําไมรูไหมหาทางลม ทางโนน
มันมีลม นี่ความจริงดานหลังดีลมมา
นี่เมื่อวานนี้ ไอไฟฟานี่กแ็ ปลก ถาเราจะรีบทําอะไรมันก็ดับทุกที คราวกอนนี้ทีหนึ่งละ ลอ
ซะยาวเหยียดเลย เมื่อวานคิดวา เออ งานจุดนี้ถาพนไปเสียอยางพอพนไอจุดนี้แลว ทีหลังเรามีทาง
ผอน มีงานมาตรฐาน พอดับซะนี่ก็เลยวันนีก้ ็เลยพอไล ทีนี้ก็เหลืองานเสริม ไองานประเภทนี้มันไม
มีเวลาหยุดหรอก แตเมื่อกีด้ ีคิดวาเหนื่อยๆ มากๆ มันก็แยเหมือนกันนะ ก็ตองเอางานทํางานเอา
งานๆ กายเปนงานใจไปในตัวเสร็จ คิดวาใจมันจะมัวหมอง พอดับไฟปุบลงก็ตั้งทา เออ ยังอยูแฮะ
(หัวเราะ) คิดวา ๆ มันจะไปไหนมั่ง ไมไป เมื่อทานบอกไมไป หลวงพออยูจ ับภวังคตายแลว เคย
ลองใชงานยากที่สุด เหนื่อยนี่มันเหมือนกับไมไดทําอะไรใชไหม แตวา อารมณของฉันเอง ฉันก็หา

กินแบบนี้มานะ ไออารมณทที่ รงสมาธิหนักอยูก็มพี รรษาแรกพรรษาเดียว และตอมาก็มันก็เกี่ยวกับ
งานไอคันถธุระก็เขามามาก คือ งานเรียนหนังสือ งานรับใชดานหนังสือ และก็งานกอสราง พอลอ
เต็มเอี๊ยด ทีน่ ถี่ าเทียบๆ กับอีตอนเริ่มสรางมันใสหมวกกันโกนะ ฉันใชหมวกเจกทีป่ กใหญ ๆมันดี
มันรม มันคลายๆ รม
นี้ก็ดวู ากําลังทางจิต เราจะไดอะไรมาก เพราะเหนื่อยทัง้ วัน วันเหนื่อยๆ ทั้งวันดีไมดีแถม
กลางคืนอีก ถาเดือนหงายๆ เอาอีก แตวาเอาๆ ไองานนั่นแหละใชเปนกรรมฐานไป ถาตั้งใจทํา
โดยเฉพาะอารมณจดจอในงานนี่เปนสมถภาวนานีเ่ ปนการฝกสมาธิ ตอกตะปูใหจิตมันอยูทตี่ ะปู
เลื่อยไมใหจิตมันอยูที่เลื่อยไมมันไมไปไหน คุม ๆ อารมณกัน คุมการเคลื่อน ที่นี้ถาพูดดาน
วิปสสนาก็มอง มองไอของเกา แลวก็มองของใหม ไอของใหมนี่ไมชามันก็เกาตามนี้ เห็นคนเดินมา
ไอคนแกๆ เมื่อกอนเปนเด็ก เด็กก็เปนสาว สาวแลวก็แก เห็นไอคนเด็ก คนหนุม คนสาว ไอนี่
ประเดี๋ยวตอไปมันก็แก ใชอารมณแบบนีน้ ดิ ๆ หนอยๆ มันผานไปผานมาเปนปกติ ก็เลยมันก็เลยซึม
เขาไปแบบไมรูตัว เรียกซึมหนัก ฮึตอนนัน้ รูสึกตัวเหมือนกันวา ดูเหมือนวา จะไมไดทําอะไร มันจะ
เลวลง แตวาไอการทํากระจุม กระจิ๋มแบบนี้ เวลาที่เราไปจับอารมณเปนฌานมันเร็ว
นานๆ หลายๆ วันก็ที ไอหลายๆ วันก็หมายถึงวันพระ ถาวันโกนนี่เราไดพักเพราะวาโกน
หัวกันใชไหม ฮึตอนนี้หลวงพอถาวันโกน หลวงพอทานสั่งพัก พอสักพักก็มวี ันโกนอีกวัน วันพระ
วันไดพัก เพราะวา 2 วันนี่จะมัวทํางานอยูไ ปไดชาวบานที่แถวโนนชาวบานเขารักษาอุโบสถ เฉพาะ
คนที่คางวัดนี่ คืนหนึ่งมันไมนอยกวา 2 รอยคน แตวาคนที่คางวัดนี่ หัวหนาทายกเขาจะมียอดใหไว
เสมอไอแครับอุโบสถแลวไปบานเขาไมคดิ
ทีนี้วันโกนละก็เตรียมตัว ไอผาสมัยนั้นมันก็ไมใชผาสมัยนี้ใชไหม เลา ไอสีนะ พอยอม
ใหมๆ ละตัวเหลืองออยเชียว มันตกนะ วันโกนก็ตองสนุกทันที พอยอมทันที พระเดี๋ยวนี้ ๆ ขี้เกียจ
หมดเลย หือ สีไมตกนะ แกยอมสีไมเปนนะเปนไหม ไมไดเรื่องแลว เปลาเดี๋ยวนี้สบาย สมัยนัน้ ไอสี
อะไรตอสีอะไรยอมไมตกเวลายอมนะไมตก จริงๆ ไมใชแลวมันตก หือ ถึงวันโกนก็ตองซักตอง
ยอมกันทีพระตองทําทุกวันโกนวันพระ เตรียมตัวไอวันโกน เปนวันไดหยุดๆ จากงานหนักแตงาน
เบามันก็มีอยู คือเวลานั้นเปนเวลาซอมสมาธิกันที มันไปซอมเขา เอะ มันก็ยังอยูแ ฮะ นี่อาศัยอารมณ
กระจุมกระจิ๋มๆ นิดๆ หนอย ๆทําไปมันก็เขามาถึงตัวโดยไมรูสึกตัว
ฉะนั้นฉันจึงไมแนะนําพระในดานอารมณเครียด เชน พระพุทธเจาตรัสวาใหใชเปน
มัชฌิมาปฏิปทา คือทําแบบสบายๆ แตไมใชแบบขี้เกียจ ใหทรงอารมณแบบสบายๆ เห็นอะไรก็ให
เปนสมถวิปสสนาไปหมด เห็นคนปบ เห็นคนเปนทุกขนี่เปนวิปสสนาญาณ เปนเด็กก็รูสึกวาไมชา ก็
เปนหนุมเปนสาว เมื่อเปนหนุมเปนสาว ไมชาก็เปนคนแก ไมชามันก็ตาย ไอนี่เปนวิปสสนาญาณ
ถาเปนสมถะเห็นคนทุกคนอารมณมันก็ตอ งทรงตัว เห็นคนทุกคนนี่ มันมีอาการ 32 มีธาตุ 4
นวลี 9 เปนอันเห็นปบ คนทุกคนรางกายภายในสกปรกหมดไมมใี ครสะอาด หาความสะอาดไมได
ใหจิตมันทรงตัวจริงๆ ก็คอยๆ ไปมันก็ทรงตัว เห็นรางกายสกปรกและคนทุกคนก็มีทกุ ข

ทั้งนี้เราก็มานัง่ คิดถึงไอตัวเรา ไอเรานี่ทํางานทุกอยางมันก็ทุกข ถาไปดําน้ําเวลาหนาวๆ
หนาวจัดๆ ตองเอาหนาวๆ ซะดวย เอาของไปดําน้ําเอากรวดกรวดกับทรายนี่ตองดํา ดําก็เลือกเวลา
น้ําลง ๆ จัดๆ จึงจะดําได ถาน้ําขึ้นมากก็ดําไมได มีเดือน 12 ไออยุธยามันนาพิสมัยลมดึงๆ ๆ พอเชา
ตรูก็โดดน้ําตุม แลวโดดน้ําไปดําทราย ดํากรวดกัน แตอตี อนจะลงมันหนาว ตอนลงมันไมหนาวนะ
หือ ก็มันยังหนุมมันยังมีกําลังสูนะ (วาไงจะ หือ เอาถือ เดี๋ยวขึ้นไป)
นี่ก็เราตองใชไปไดการทํางานนี่มันสุขหรือมันทุกขละ ที่ทํานี่มันหนาวๆ มันก็ทุกข เหนื่อย
มันก็ทุกข แตวาเราทํานี่ เราเอาทุกขไปแลกกับสุข นี่อารมณมันคิดไปอยางนั้น เอาทุกขไปแลกสุข
คือ เราทํามันเกิดทุกข เราก็ดูตัวอยาง ทานมฆมาณพ ทานทํางานดวยความลําบากอยางยิ่งทานจะ
สรางศาลาหลังหนึ่งทานตองไปตัดไมในปามา เอามาเปนทอน 33 คนมาเลื่อย มาตัด มาเลื่อย มาทํา
รูปราง ทําเสร็จ ทําๆ ไมแป ไมอะไรตออะไร ไมคอสอง ไมพื้น ไมรอด ไมตง มันก็ตองทํางานทุก
อยาง เหนื่อยยิง่ กวาเรา พวกเรายังมีไมสําเร็จรูป แลว ทานมฆมาณพ ก็เอาทุกขความเหนื่อย ความ
ทุกข เขาไปแลกในสมัยทานมีชีวิต
ตัวทานเองก็เกือบจะไมสามารถจะทรงตัวอยูได เพราะอะไร ทําความดีมากเกินไป ทําถนน
หนทางใหประชาชนเดิน ทําถนนมากๆ ไป ไอนายอําเภอมันขี้โกงมันก็บอกวา ใหเอาคาจางรางวัล
ไปใหมนั มั่ง แกก็บอกวา แกทําไมมีทุน 33 คนทํากันดวยมือเปลา ใชแรงงานโดยเฉพาะ ไมมีคาจาง
รางวัล ไมมีอะไร มันก็เลยไปแจงความกับพระราชา ไปบอกพระเจาแผนเดิน บอกไอคน 33 คนนี้
คิดกบฏนั่น เอาซะแลวไหมละ นี่มันทําถนน นี่เขาถึงพระนครหวังยกกองทัพเขามายึดแยงเอาราช
สมบัติ 33 คนเทานั้นนะ เกงนะ คน 33 คนสามารถจะยึดอํานาจซึ่งเขามี จาตุรงคเสนา มีกองทัพ 4
เหลา
ไอพระราชาคนนั้น ก็เปนพระราชาหูนุน หือ รูจักไหม เฮย รูจักไหม รูจ ักหูนุนไหม นี่หูนุน
มันเบา พอเขารายงานแบบนั้น ก็ไมฟงอีราคาอีรม สั่งทหารไปจับไอคน 33 คนมา ไอพวกนัน้ มี
สรรพาวุธครบ มีจอบมั่ง มีขวานมั่ง มีอีโตมั่งเสร็จมันจะมารบกับเขาอยู มาถึงก็ไมพจิ ารณาโทษ คือ
ไมสอบสวน จึงสั่งใหนอนเรียงกันเปนแถว 33 คน อันนี้ไมไดบอกหวยนะ ใครอยาไปเลน 33
(หัวเราะ)
นอนเรียงกันเปนแถวใหชางเหยียบ ไอชางมาชางมันก็ไมเหยียบ ไมเหยียบไอเจา
นายอําเภอก็แนะนํา เอาอยางนี้ก็แลวกันชางมันกลัวตาคน เอาอีกแลว ชางมันกลัวตาคน มันรูนะ เอา
เสื่อรําแพนคลุม เอาเสื่อรําแพนคลุมหมดใหชางเดินไปเหยียบชางพอถึงมันก็หยุดไมไป เพราะวา
ทานสั่งลูกนองใหแผเมตตา แผเมตตาไปในพระราชา แผเมตตาไปในนายอําเภอ แผเมตตาไปในชาง
ๆมันก็ไมเหยียบ
ทีนี้พระราชาก็สงสัยๆ เรียกเขามาสอบสวน แหม ไอระยําพอสอบสวนไดความจริง เอา ไอ
นายอําเภอนี่มนั โกงนี่ เลยริบสมบัตินายอําเภอหมด แลวสั่งนายอําเภอทั้งครอบครัวทั้งหมด ใหเปน
ทาสของคน 33 คน นี่เปนคนรับใชไป ก็เลยใหชางตัวนัน้ อีกเชือกหนึง่ สําหรับเปนพาหนะ เขาทําดี
นี่ เขาทําถนนหนทาง แตวารายงานบอกไอการทําถนนไมไดหวังจะมายึดสมบัติ ไมมีอะไรมายึด มี

แตอีโตนี่มันจะยึดไดอยางไร แหม แลว 33 คนถายึดไดมันก็เกงมากนะ ใชไหม พระราชาเห็นใจ ทีนี้
พอทีแรกก็สรางทาง และสรางบอน้ํา แลวปลูกตนทองหลาง แลวก็ทาํ แทนหีบ นี่มนั เหนื่อยจะตาย
เวลาจะทําตองนึกถึง ทานมฆมาณพ ตอไปไปเปน พระอินทร ตอมาก็คือพระพุทธเจาของเรานี่เอง
นี่เปนพุทธจริยาที่พระองคทาํ มากอน ก็นึกถึง ทานมฆมาณพ วา เออ ทานลําบากกายวาเราตั้งเยอะ
นี้เรานี่ก็ทํานี่ยงั ลําบากไมเทาทาน แตวาทานก็เอาแรงงานๆ เขาสู แลกสรางความทุกข ให
เกิดทุกขในปจจุบันแตวาหวังความสุขในขางหนา ถาตายจากนั้นตอไปทานก็ไปสรางศาลามีนายชง
นายชาง ก็วาไปตามเรื่อง หลังจากนั้นเมื่อทานตายจากความเปนคน ทานมฆมาณพ ที่เปนหัวหนา ก็
ไปเกิดเปน พระอินทร มี เวฃยันติวิมาน อยู บรรดาพรรคพวกอีก 32 คน ก็ไปมีวิมานคนละหลังๆ นี้
ศาลาหลังเดียว หากําไรมากนะอยางนี้ฟอ งไดคากําไรเกินควร ใชไหม แลวก็นายชางก็ไปเปน
วิษณุกรรมเทพบุตร แลว ชางเอราวัณ ก็ไปเปน เอราวัณเทพบุตร แตนายอําเภอไมไดยนิ ชื่อไปไหน
เลย นากลัวจะไปนรกซะแลว เพราะแกมีอารมณริษยา เปนคนรับใชเขาคงจะโกรธ เพราะเคยเปนเจา
เปนนาย
หลังจากนัน้ มา ตอมาทานก็บาํ เพ็ญบารมีเปนพระพุทธเจา เวลาจะทํางานก็นกึ ถึงทานนี้ นึก
วา เออ อยางเลวที่สุด กูตายกูก็ไดไปอยู ดาวดึงส วะ ใชไหม ก็ตองทํานีเ่ ปนผลกําไรของพระ คือเปน
กําไรใหญ คือการบวชพระถาเรามีศีลบริสุทธิ์ถามีศีลบริสุทธจริงๆ แลว ก็ตัดโลภะ โทสะ ไอตัดโล
ภะ โทสะ โมหะ นี่มันก็ไมใชตัดใหมๆ มันก็ยังตัดไมลง แตถาวาก็ถือวาคอยๆ ระงับมันไป หาทาง
ดับมันดวยอํานาจของสมถภาวนาบาง วิปส สนาภาวนาบาง ทําจิตใหมันลดต่ํา ไมใชเพิ่มขึ้นแลวมีศีล
บริสุทธิ์
นี่ความจริงตาย หลวงพอปาน ทานก็เทศนอยูเรื่อยๆ ตายแลวมีอานิสงสเปนเทวดาได 60
กัป เสร็จ ไมไดกินขาวไปตั้ง 60 กัป หือ เปนเทวดานี่ไมมขี าวกินโยมๆ ผูเฒาเปนเทวดาไหมเลา ตาย
นะ ไมมีขาวกินนะ ขาวกินก็ไมมี รถจะขี่กไ็ มมีเทวดาแย หือ เปนเทวดา 60 กัปใชไหม ถา 60 กัปนี่
ถาความจริงอายุเทวดามันไมถึง พอถึงจังหวะ แลวก็ตาย ๆ แลวก็เกิด แตไอกายของเทวดาไมไดตาย
เหมือนคน ถึงหมดอายุไหม อยาง ขั้นดาวดึงส นี่ 1000 ปทิพย พันปทพิ ยพอหมดอายุปบ มันก็สภาพ
เดิมหมดปบ มันก็เกิดปุบ เหมือนกับคนกระพริบตาซึ่งเทวดาอืน่ จะสังเกตไมไดเลย นอกจาก
พระพุทธเจานีจ่ ะทรงทราบ และอยูอยางนัน้ นะ ถาไมลงนรก ก็ถึง 60 กัป
แหม ความจริงมันก็นาเหมือนกันนะ เราฆามดบาง ฆาปลวกบาง ฆาปลาแลวหนีไปนอน
ซัก 60 กัป ไปนอนยิ้มใชไหม แตวาเผลอๆปบ มันลงตูม มันเลนแยเลย มันคอยมานาน หือ มันคิดคา
คอยนะ (หัวเราะ) มันคิดคาคอยแกมือมันถึงเอากําไร
นี้เวลาจะทํางานไปก็คิดแบบนี้ บอก เออ เราเอาทุกขไปแลกสุข ที่เราเอาความเหนื่อยนี่มัน
ทุกข นี่ความรอน ความหนาวที่มันเปนทุกข เอาไปแลกความสุขถาเราไมลงทุน เราก็ไมมีกไร มี
กําไรสวนยอดที่เราพึงไดก็คอื ดาวดึงส

นี้ก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทุนเดิมนี่อยาใหขาดนะ ถาทุนเดิมขาดแลวก็ไป ดาวดึงส กอนไมได
นะ ไปนรกกอน คือ สกิขาบททุกสิกขาบทนี่ ตองระมัดระวังใหหนัก อาจารย แหม ครูมันชอบสอน
ครูทานมีคุณแตวา ทานรับฟงกันมาตอๆ มาเราก็ตองเชื่อจะไปวาทานไมได ยิ่งแสดงอาบัติตก ยิ่ง
แสดงยิ่งตกนรกหนักอาบัตินกี่ ็มันตองอาบัติแลว มันเปนโทษแลว ศีลขอสิกขาบทนั้นบกพรองๆ
แลวก็ไปยืนยันแกคณะสงฆ บอกวาจะไมทําอยางนี้อีก จะไมพดู อยางนี้อีก จะไมคดิ อยางนี้อกี เลิก
แลวก็ไปทําอีกละ ผลที่สุดไอศีล 227 ไมเหลือเลย มันกรอนไปทุกวันๆ ในพรรษาไมเหลือหมด
หมดตรงไหน หมดตรงที่ไมเคารพในพระรัตนตรัย เพราะวาการทําลายศีลก็แสดงวาไมเคารพ
พระพุทธเจา ไมเคาพระในพระธรรม ธรรมวินัย ไมเคารพในพระอริยสงฆ คนทําลายศีล ละเมิดศีล
เปนอาบัติ มันไมเคารพถาเคารพเขาไมฝนนี่ ถาไมเคาพรในพระรัตนตรัย พระพุทธเจาทรงเรียกวา
เดียรพีย ไมทรงเรียกวา พระ ถือวาไมใชคนของทาน เดียรถียนี่ ติตถิยะ แปลวา ภายนอก เขาถือวา
บุคคลคนนั้นเปนภายนอกพระพุทธศาสนาแมจะหมผากาสาวพักตรอยูก ็ตามพระพุทธเจาไมถือวา
เปนพุทธสาวก หนักไหม ไมเบานะ
เปยก ที่พระองคฯน ชื่ออะไรไมรู อายุ 72 ปตาย เปนเจาคณะอําเภอนานแลวกําลังนอนเอ เด
ยันเตสบายๆ กอน 2 ทุม เขาจะเจริญพระกรรมฐานเราก็นอนเลนสนุกๆ ไอสนุกๆ ไมมีอะไร เมื่อกี้นี้
กอนจะมายองเขาไปที่โนนนะไมยองละ เผลอๆ แพลบเดียวไปที่ เทวสภา ไปดู เอ ของเขามันสวย
ไปหมดนะของเรามันสูไมได แตวดั เรามันสูไมได สูไมไดเราจะทําอยางเขาก็ไมมีสตางคไมไหว ไอ
แคเสา โห มันแพรวพราวไปหมด แลวพืน้ เปนทอง ประดับประดา ระยิบระยับแพราวพราว มัน
เผลอไปอยางไรไมรู เผลอไปนิดเดียว แพลบไปโนน ก็นึกเอ มันยังไงวันนี้ คือวาของเขาคามันสูง
มาก
นี้เปนอันวา ถาพระเรานี่ตองระวังใหดนี ะ พระหนักพระคุณ ถาลงนรกก็ลงหนัก ที่ผมเตือน
ไวเรื่องหนึ่งวา อาหาเรปฏิกูลสัญญา อันนี้สําคัญมาก พระนี่ถาเวลาฉันอาหารไมพิจารณากอน วา
อาหารนี่มันมาพื้นฐานจากของสกปรก เราจะไมตดิ ในรสอาหาร เราจะไมกินดวยความอวนพี เราจะ
ไมกินดวยความผองใส เราจะไมกนิ เพื่อยังกิเลสใหเกิด เราจะกินเพื่ออัตภาพใหเปนไปเทานั้น ถาไม
พิจารณาอยางนี้กอน เสร็จ ลงนรกเปนแถว หือ ลงจริงๆ พระพุทธเจาบอกกินกอนเหล็กแดงเผาโชน
ดีกวา พอถึงปากๆ พัง ถึงคอๆ พัง ถึงอก พัง ถึงทองๆ พังตาย ทานบอกตายแลวมันเลิกรอน
ถาฉัน พระฉันขาวโดยไมพจิ ารณาเปน อาหาเรปฏิกูลสัญญา นี่มันตกนรกไหมนาน มัน
รอนนานกวานั้น นี้ไปพูดถึงพระองคนั้น เมื่อกี้เกือบจะลืมเรื่องแลวพูดไปพูดมามันลืมงาย เดี๋ยวเอา
เรื่องอื่นเขามาแทรก อายุ 72 ป รูปหลอเสียดวยกําลังนอนเอเตยันเดสบาย ฮึ เทวดาแดงรูจักเทวดา
แดงไหม ไมใชอีตาแดงทีว่ ัดนะแกแตงตัวพื้นสีแดง ประดับเพชรแพรวมาถึงๆ แกตามธรรมดาก็ยนื
นะ ไมยักยืนเห็นนั่งกราบๆ 3 หน ถาม มาทําไม บอกวาทานนิมนตใหไปพบครับ นีก่ ็นึกแลวถาพวก
นี้มาก็เอาแลว ไมใครก็ใครละ ไปดีแลว ก็เลยบอกอาว ถางั้น เดินหนาฉันไปขางหลัง ก็เดินเขาก็เดิน
ไปแปบเดียวก็ถึง ถามลุงใหมาทําไม ทานก็คือ พระยายม ทานใหญของเขานะนะ พระยายม แกเปฯ

พรหม ถามลุงมาทําไมแกเลยบอก เมื่อกีเ้ พื่อนมานะสิ บอกเพื่อนไมได ถามใคร พระ ทานบอก
จังหวัดนะทานบอกชื่อ มีตําแหนงเปนเจาคณะอําเภอ แตไมใชจังหวัดใกลเคียงนี่ ถามทําไมโนน
แนะ เสด็จไปอยูขุมที่ 7 นั่น ถาม แลวลุงปลอยไปทําไม ฮึ ไมไดปลอยหรอกเขาไมไดผานทางนี้ เขา
ไปเลย บุญใหญนี่เขาไมผาน สํานักพระยายม หรอก คนมีบุญมาก เขาไปเลย บอก เอะ ทําไมมันอยู
ขุมที่ 7 ทําไมไมลงขุม 8 บอกตอบหลังทําดีนิดหนึ่ง อารมณจิตผองใสหนอยเลยขยับเขามาไดขุม ก็
เลยไปกัน
ถาจะไป ลุงพุฒิแกไปไมไดเพราะงานแกมาก เลยใหนายบัญชีไปคน ถาเราไปคนเดียวละ
เสร็จ ไอพวกนายนิรยบาลมันไมพูดดวยหรอก ไปพูดกับมัน ไอพวกนี้ใบหมด มันๆ ทํางานอยาง
เดียว มันถือวาไมใชนายมัน ตองเอานานบัญชีเขาไปคน บัญชีเขามีเยอะนะ นายบัญชีใหญเอาเขาไป
ไมได เขามีงาน นายบัญชีรองๆ มี เจาหนาที่ไปคน แตไปถึงถามอยูที่ไหน เขาบอกอยูที่นี่ ก็ไปเห็น
แหม กําลังสนุกเลย หือ กําลังแสดงกีฬา ยืนอยูบนดอกบัวเหล็ก ใชไหม ไอดอกบัวเหล็กก็คมกริบ
เชียว มันก็งับๆ กันมาแคขานี่ แคโคน แคๆ เลยตาตุม แลวก็หวั ไอมือก็จุมแคขอมือ นี่ไอหวั ก็จุมลง
ไปแคคอ ไอดอกบัวก็งับไอไฟก็ลุกพรึ่บๆๆ ไอไฟนี่มันไมเหมือนไฟของเรา แหม ไฟละเอียดมาก
ขุมที่ 7 นี่ มันใกลขุมที่ 8 ตัวนี่แดงฉาน ไมมีเสียงรอง ขุมนี่ดีไมรอง ไอขุมที่ 6 รองแจกนะ
ไอขุมที่ 7 สบายกวา ไมมเี สียงรองเลย เพราะหัวจุมลงไปหมดแลวมันรองไมได ปดโธ อีทายืน
โกงโคงแบบนี้มันแย คราวนี้ ไอหอก แหลน หลาวมันก็ลอมสิ แหมคมกริบเชียว ไอบางตัวถูกไหม
หนักเขาๆ มันก็เกิดความกรอนกรอนไปกรอนมาดิ้นไปดิ้นมา ตัวขยับไปหลนผัวะ หลนตุบ ไอหอก
แหลน หลาวเสียบอีก นี้นายนิรยบาลแกก็สงสารใชไหม สงสารบอกแหมหลนมาหอกเหิกมันแทง
มันดิ้นแตดวๆ รองจาก รองได ไมไดรองมานาน รองเสียงดังกวา ไอ โลรุวนรก มหาโลกรุวนรก เคย
ลง โอรุวนรก คน เสียงมันรอง ไอมหาโอรุวนรก มันรองเสียงดังกวา แตกวาจะรองไดตองหลน มัน
อั้นรองมานาน นายนิรยบาลแกก็แกสงสารนะนะ เห็นหอกเหิกมันเสียบแกดิน้ รองจากๆ แกก็เดิน
ไป ไอหอกก็ทิ่มจากเขาให สงขึ้นไปบนดอกบัวอีกนะ (หัวเราะ) พอขึ้นดอกบัว ไอดอกบัวก็เปน
อัตโนมัติ งับมับๆ หมดไมรองเงียบแสดงวาไมเจ็บแลว
นี้เห็นแกเลนกลแบบนั้น ก็บอกนายบัญชี บอกเอาคนนั้นมาทีเถอะ บอกพวกนี้ฉนั เขาก็
บอกๆ เขาก็เอาขึ้นมา เอาขึ้นมาสภาพมันก็เปนพระ แตขึ้นมาปบมันเปนสภาพเดิม สภาพเปนพระ
คือ ตอนนี้ไฟไมไหมแลว เอาขึ้นมาไดแลวขึ้นมาหนอยนะ เอาขึ้นมาเลยไมไดนะ ก็ถามถึงความ
เปนมา วาเปนพระบวชอยูตั้ง 50 พรรษาเศษ อายุ 72 อยางขี้หมูขี้หมาก็ 50 พรรษา และถามทําไม
ตองมาตกนรก แกบอกวา แกเปนพระธรรมดาอยู 2 พรรษา ดีไหม ตัง้ แตพรรษาที่ 3 แกไมไดเปน
พระเลย พังหมดดวยประการทั้งปวง
นี้ตอมาแกก็ทาํ ทุกอยางไอทมี่ ันจะไมใชพระ แลวก็ตอ มาก็พรรษามากขึ้นไอลาภสักการะ
มันก็มากขึ้นก็ติดในลาภสักการะ ก็เอาลาภสักการะไปใหเขากูมั่ง ไปลงทุนโนนบาง ลงทุนนี่บาง
แลวก็ทําลายศีลดวยประการทั้งปวง แตวาอีตอนแกใกลจะตายนี่ จิตมันหวนลงมานิดหนึ่ง นี่มันเลือ้ ย

ไมไหวแลวนี่ 72 ใชไหมเลาใกลจะตายก็เอาไอเงินจํานวนนั้นไอเงินเสียนี่ไปทําอะไรตออะไรใน
สวนวิหารทานบางนี่เพราะอาศัยจิตดวงหลังดีขึ้นมาหนอย กระตุกขึน้ มาหนอยนะ ทั้งๆ ที่สราง
วิหารทานอยูอยางนั้น แตวามันก็ใกลจะตายเต็มทีละ ป 2 ปหลังนี่จะตาย นีจ่ ึงขยับขึน้ มาอยูขุมที่ 7
ไมอยางนั้นมันตองลงอเวจี ดีไหม
นี่ไอเรื่องเปนพระนี่ลําบาก พวกพระเราตองระวังนะ แหม อยาลงทุนซื้อนรกกันนะ หือ ถา
เห็นอะไรเสีย เห็นพระไปนรกทีไร เห็นพระลงไป อดีตพระทุกทีเลย บางทีเปนพระแลวสึกไปนี่ ไอ
ทําบาปเปนพระไอบาปเปนพระมันก็เกาะตัวไป แตลงไปแลวไมผาน มาถึงปบละ เดินเฉื่อย เขาไม
ทัก พระยายม หรอก พระยายม เล็กใชไหม อํานาจวาสนาบารมีสูเขาไมได เขาใหญกวา เขาเลยไม
ทักเขาเดินเรื่อยไปเลย แตวาความจริงไมไดเดินเองไอพวกมารับมันพาไปเลย ลงปุบ
นี้พระที่บวชเขามาพรรษาหนึ่งแลว ถาละเมิดสิกขาบทบางประการทําผิดสึกไปแลวก็ผาคิด
วากรรมนี้มันจะทิ้ง มันไมทิ้งนี่ ถาไปเปนฆราวาสไมทําดีแกตวั คือ ไมทําจิตใหเปนฌาน ไมสามารถ
ที่จะหลบกําลังอกุศลได มันฟดเราแน เวลาตายลงไปทานลงโทษเทาพระ เรื่องของพระ เรื่องของ
ฆราวาส ก็เรื่องฆราวาส ไอโทษมันก็สะสมตัว นี่ไมดี
ไอฉันนี่ ไมใชเปนคนดีเดนหรอก เพราะไปถามเขาแลว ถาพลัดลงไปเขาเอาไวนาน เราเปน
คนเกง เพราะอะไรบัญชีมันคางมาไมรูเทาไหรเลย ไมไดใชหนี้เขานี่ โอโห บานเลย ไปเห็นแลวใจ
หาย นึก เอะ ถาไมบวชก็ไมเปนเรื่องเลยอีตอนบวชนี่ทาํ อยางไร เห็นทาทางแหม มันยังใชหนี้เขา
บาง ถาพลัดลงไปเมื่อไหรนาน พระพุทธเจาไปสัก 70 องค ยังไมโผลนะ ไอเรามันคนเกงใชไหม
ฉันมันคนรวย รวยบาป เพราะไมใชหนี้มานานแลว เพราะวันนี้ไปถามลุง วาลุงฉันจะมาๆ ขุมไหนนี่
ลุงบอก เอย ไมตองเลือกหรอก หาที่อยูส บายๆ อเวจีก็แลวกัน (หัวเราะ) แหม ลุงใจดีบรรลัยเลย
จัดสรรไวใหเสร็จเลย (หัวเราะ) ถามวากีก่ ัปถึงจะขึ้นได โอย ไอทานกัปเดียวขึน้ ไมได อยาใหพลัด
ลงมาเชียวนะ เปดบัญชีดู โหยาวเปนหางวาวเลย ของเรามันเกงมาก แหมใจหายวาบแลวทําอยางไร
อีตอนเปนฆราวาสนั้นมันก็ไมรูเรื่อง ไอเปนฆราวาสไอความดี มันไปเที่ยวนรกไดตั้งแตอายุ 12
(เทปหมด)
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เทศนใหพร แหม ตอนใหพร โห เสียงกังวานใสเพราะจริงๆ พวกเราเลยไมตองวาเลย วาไม
เหมือนแก ใหพรเสียงเพราะ พอเสร็จปุบ ญาติโยมวา เอาของมาถวายแลว ไมมีอะไรสมนาคุณ หรือ
ทานก็ควาขีว้ ัวในยามเทลงสํารับเขามาถวาย แลวเอาถวยเอาแกงปนๆๆ เอาถวยลางเช็ดเรียบรอย
ครัวขี้วัวใสๆ หมดใสหมดทุกถวย เออ บอกญาติโยมไอขี้วัวนีด่ ีนะ เอาสิปากแทนสีผึ้ง ถาพูดกับ
ใครๆ ก็รัก จะคาขาย คาขายก็ดี จะไปติดตอใครก็ดี สภาพไอขี้ววั เละๆ นั่นละ ทานก็ปดฝาเสร็จ ผล
ที่สุดทานก็ลง เออ นี่คุณจะไปเทศนตอนบอยใชไหมบอกครับ แลวจะไปชวยนะ ตอนนี้ตองลากอน
ชาวบานเขาบอกหลวงพอ อยาเพิ่งไป บอก ไมไดหรอก นัดกับเขาไว นูน ที่ไหนละ บอกที่ อางทอง
นี่ พบเพื่อนประเดี๋ยว ตอนบายจะไป เปนไง คุณ เพื่อนเขาคอยอยูที่ อางทอง (ทีไ่ หนคะทีห่ ลวงพอ
พูด) เอย จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอสองพี่นอง โนน สมัยนั้นเดิน 3 วันนัน่ นะ (หัวเราะ) จะมา
เดี๋ยวเดียวตอนบายจะไปชวยเทศน ไป อางทอง โนนทานก็เดินลง พอเดินลงแลว เห็นลงบันได พอ
ถามคนลางบอก เออ หลวงพอองคนั้นไปไหนนะ ดูไมเห็นหรอก บานไมมีตนไมแถวนั้นไมเห็น
บอกไมตองตามหรอกไมเห็นหรอก ก็เลยบอกโยม ไอขี้วัวหรอกนะ มันเปนสีผงึ้ อยางดีตางคน
หัวเราะฮิๆ ไมนาเชื่อหรอก นี่โยมผูเฒานัน่ เปดดู จริงๆ เปนโอโหสีผึ้งหอมฟุงเลย ใชไหม เอาไปสิ
ปากขายของ ดีไมดีไมรู ไมไดถามแกนะ ไงๆ ก็ตองดีแน
นี่เห็นไหน แนหรือวา พระอรหันตจะเรียบรอยละ นี่อยางนี้ใครๆ ก็หาวาพระบา แลวอีก 23 ปนี่ ก็มาตรงอีเฉพาะจุดนั้นจุดเดียว แดนสุพรรณตอนปลายลงไปนะ มี 2-3 ป มีติดๆ กันทุกปนะ นี่
แสดงบทบาทคลายคลึงกัน (เสียงหาย)
ถาเวลาจะฝกสมาธิตรงหนา รูปรางหนาตาสวย มีผิดพรรณสวยมาก อายุประมาณสัก 30 แต
สวยจริงๆ แลวดูนี่ เจาคุณธรรมเสนานี นัง่ ก็ตามปรกติเจาคณะจังหวัดจะนั่งตนกับฉันนั่ง 2 แตวา
องคนั้นมากอน เขาไมไดนมิ นตองคที่ 10 นี่ พอถึงนั่งตนเลย (หัวเราะ) นั่งหนาแถวติดพระพุทธรูป
ในที่สุดเจาของบานก็ตองเอาหมอนมาตออีกลูกหนึ่ง เพราะพระองคที่ 10 นะ ใชไหม
มาถึงนั่งทานก็นั่งเฉย เจาคุณธรรมเสนานี ก็ไมถามเราก็ไมถามเวลาตอนเย็นตอนสวดมนต
ขึ้นสวดมนตนเี่ พราะจริงๆ เสียงแหมกังวาน พราว เสียงกองกังวานแหลม เล็กก็ไมเล็กใหญกไ็ ม
ใหญเพราะจริงๆ เสียงนี่กลบเสียงพวกเราหมดเลยจะวาดังนี่ก็ไมใชนะ ดังกลบ เสียงพวกเรามันเสียง
เปดนะ เจาะแจะๆ ของทานนี่แหมกังวานเพราะ วาหนังสือทีฆะ รัสสะ ครุ ลหุ ถูกตองหมด จังหวะ
จะโคนไมเหลือ สังฆโยคตรงเปง ทานเรียนบาลี เรารู ทั้งนี้อักขระไมมีวิบัติเลย เสียงชัดเสร็จแลว
ทานก็เดินกลับ
ตอนเชามา ตอนเชาจะไปฉันก็เลยถาม เจาคุณธรรมเสนานี นี่เจาคุณรูจักไหมพระองค
นั้นนะ เราเปนตัวแทนจังหวัด ไมเห็นเลย ถามอายุเทาไหรอะ หนาตาไมถึง 30 นะ ทําไมนั่งหนาเจา
คุณ บอกไมรู ขาก็ขี้เกียจถามนั่งไหนก็ชางความจริงไอพระแกนั่นมันขี้เกียจนั่งหนาอยูแลว ถาปรกติ

ถาไปกอนนั่งโนนทายแถวโนน นั่งทายสบายกวาวามั่งไมวามั่ง (หัวเราะ) หือ กินเทากันดี เราเหนื่อย
นอยฉะมากกวา ไอพวกวามากกินไมไดนะ ใชไหม เหนื่อย งั้นทําไง ตอนเชาไปทานก็ฯง พอฉัน
เสร็จ เจาคุณธรรมเสนานี ก็ถาม ก็ยกมือพนม เพราะเขานั่งหนานี่ ขอประทานอภัยครับ ทานอายุ
เทาไหรแลว นับไปเอ เทาไหรจําไมได งัดใบสุทธิมาใหดู ๆเอะ ลองเอา พ.ศ. ลบตายหาละวา 300 ป
กวาแลว หือ ใบสุทธิ ยังใหม ลองดูอายุ 300 ปเศษ เราก็นงั่ งง มึงก็งง กูก็งง (หัวเราะ) เอะมันอยางไร
กันแน จะวาสติไมดีก็ไมได ทุกอยางเรียบรอยถูกจังหวะจะโคนหมด
ทานถามๆ วานี่ความจริง เขียนหนังสือใน หนังสือเงื่องจริงอิงนิทาน ไมละเอียดหรอก ถา
เขียนละเอียดมากเกินไป บางที่คนเขาก็สงสัยใชไหม คนเขาสงสัยอาจจะไมจริง โมเกินไป เมื่อกอน
นี้เราคุยกันได แคหมวดสงสัยๆ มันตั้ง 300 นี้ความจริงมีใบสุทธิ สี่เขาเขียนใหมนะ ถาใบเกา
มากกวานี้อีก (หัวเราะ) ถามใบเกาเทาไหร เลขขึ้นมา 2 หันกวา 2000 ปกวา 60 ชักไมได ชักไมเปน
เรื่องซะแลว นี่ไมเปนเรื่องซะแลวสิ ไอเลขนั้นมันขยายได นี่ๆ มันใบใหม แตใบเกาๆ (ใบเกาเอามา
ใหดหู รือเปลาคะ) ไมไดเอามา ถามใบเกาเทาไร มันก็ขนึ้ มาใบใหมนี่ 2400 ปกวา เอะ ชักยุงละสิ
พอๆ ชักยุง พอจะดู เอะ ทานเปนอะไรแนมันดํามืด จิตดํามืดเสร็จ บอก เจาคุณธรรมเสนานี ถวาย
บังคมพระบรมรูปทรงมากันดีกวา (หัวเราะ) ทานหันมาหัวเราะ ถามแกจะไปที่ไหนละ บอกทีนี่
แหละครับ ก็เลยลุกๆ กราบทาน ก็เลยลุกกราบกัน
ไอ 2 เสือขางหลังเขาหัวเราะ ฮึๆ มานานแลว บอกไอหาเอย ไมนา จะโงเลยกูรูตั้งแตวาน
แลว (หัวเราะ) ไอผีนั่นมันไมอยูใ กลมันอยูหางไปก็ใชกําลังใจไดสบายไอเราก็ไปนั่งสงสัย ดู
ผิวพรรณแลวก็ดูผิว ดูเสียง ฟงเสียง ลีลาดวยประการทั้งปวงมันไมใชพระอรหันตธรรมดาเลย พระ
อรหันตธรรมดานี่ทําไมได แมจะเปนปฏิสัมภิทาญาณก็ไมได ขนาดนัน้ ไมได ก็เลยกราบกัน ตางคน
ตางกราบๆ
ก็ใหโอวาทวา พวกคุณนี้ตั้งใจดีแลว แตการตั้งใจของพวกคุณ ถาไปติดขันธ 5 ไดเพียงใด
การตั้งใจของคุณก็ไมสมั ฤทธิ์ผลนั้น ขอทุกคนนะ อยาสนใจขันธ 5 ของเรา อยาสนใจขันธ 5 ของ
คนอื่น อยาสนใจวัตถุธาตุทั้งหมด เทานี้พอทานบอกเทานี้พอ ก็เลยกราบเรียนถามวา แลวพวกเกลา
กระผมจะสามารถตัดไดไหมบอกไมยากหรอก เรื่องเล็กๆ กําลังใจมันเขมอยูแลว แตวนั เสลาเทานั้น
นะ
เอา ซ้ํากันอีกหนอยนะ บอกวันเวลาเทานัน้ ที่มันจะเรงรัดเกินไปไมได วันเวลายังไมถึงก็ทาํ
ไปเพื่อถึงเวลานั้น ถาวันเวลาถึงเมื่อไรก็สิ้นสุดกันวันนั้นแหละแลวทานก็ลา เมื่อลาๆ แลวก็ตอง
กลับไป แหม พูดเพราะจริงๆ พูดเพราะมากเดินลงบันไดไปหาย คนบนเห็นลง คนลางไมเห็นวะ มี
บุญเขามีบุญไมมีก็ไมรูเรานะมีแนใชไหม เจาคุณธรรมเสนานี พอไปแลว เจาคุณธรรมเสนานี ทํา
อยางไรลุกกราบที่ตรงนั้นสิ บอกแหม นึกไมถึง นึกไมถงึ คนอายุ 2400 ปเศษ ก็พระพุทธเจานะสิ ก็
พระพุทธเจาองคปจจุบัน แหม สวยจริงๆ บอกไมถูกเลย แหมเลนเอาคนบานนั้น นอนไมหลับไป

หลายวันเลย อีบานนั้นจะพังใหไดเลย มึงก็ขึ้นมาไหว กูมากราบปดทอง ดาเทาไหร เสื่อรื้อไมได ไอ
เสี่ยวัดคืบผืนนั้นตองซื้อเสื่อยาวเสีย่ ยาวของที่วัดยืมมานะ เขาซื้อเสื่อ เขาซื้อไวเลย
นี่นะ เรียกวาขอดีมีอยู แตวา มีความจริงก็มีอยางเดียว ใหใจเรารัก ถาใจเรารักดี มันไมตอง
หวง ดีถึงเราแนใชไหม ถาใจเราไมรักดี ใจเรารักชั่ว มันก็ชั่วมาถึงเรา
ทีนี้ความจริงทานมาทําไมนะ ความจริงทานตั้งใจมาโปรด เจาคุณธรรมเสนานี เพราะไอ
เบื๊อกนั่นมันดือ้ แพง พูดถึงเรื่องนิพพานมันก็บอกไปไมไหว เทศนกนั มา 3 วัน มันก็ไมเลิกอยูนนั่ ละ
ก็เลยเทศนกันไปเทศนมา บอกไอนักเทศนหมาๆ นี่โยมนิมนตมาทําไมฮึ (หัวเราะ) ญาติโยมก็ฮา
ครืน ตอนที่ลงทาย (แกกวาเราหลายป) ในชั้นนี้เองกลับไป บอก คราวนี้ อั๊วจวงหนักละโวย ถาม
ทําไม แหม ไมเคยคิดเลยวาจะไดพบพระพุทธเจา ทุกคนก็มีความเขาใจ ทุกองคมีความเขาใจหมด
อยางนี้มันทําไมได ลีลาอยางนี้ อรหันตปฏิสัมภิทาญาณ ถาขืนไปทําลีลาอยางนั้น ทานไมทํานี่นะ
เพราะทุกสวนสักทานสวยหมด ไมมีตําหนิ มาดูใน มหาปุริสลักษณะ ๆ ของพระพุทธเจา อาการ 32
และอนุพยัญชนะ 80 ไมไดพลาดเลย แลวก็ที่บาลีกลาวไวมีพระโอษฐแดงระเรื่อ พองาม สวนที่จะ
ดําก็ดําสนิท สวนที่จะขาวก็ขาวแลวก็เนื้อแขนนี่กลมปอง เนื้อนี่ริ้วรอยไมมีเลย เรียบหนังเปนริ้วไมมี
นี่เปนพุทธลักษณะจริงๆ ใชไหม
เปนอันวาฉันก็เลยนั่งฝนเห็นพระพุทธเจาทาน แตวาอีตนิ ฝนผิดตอนเย็นไปสนใจ แตเพียง
วา เอ ทําไมอายุออนกวา เจาคุณธรรมเสนามี จึงนั่งหนา แตดวยมรรยาทแลวเลยไมถาม เสียงก็
ไพเราะ พอเวลาวาก็วาเสียงไพเราะจับใจมาก แลวก็อิ่มไปดวย พออีตอนเชาสิ ชักสงสัยขึ้นมา พอถึง
ทานก็มาอีกละมาอึกตอนนีช้ ักยุง ก็ชกั สงสัยแลว ก็ถาม พอสงสุทธิให 300 ป มันไมไหวแลวกระดูก็
ไมเหลือเนอะ
พอถึงถามวาทําไมอายุมากละครับ หือ คนละใบๆ ใหม ในเกามากกวานี้อีก (หัวเราะ) ถาม
ใบเกาเทาไหรครับ เลขขึ้นมาเลย 2400 ปเศษ โอโอ พอเทานี้แหละ ทานก็ยิ้มนิดหนึ่ง ทีแรกทานไม
ยิ้ม พูดเรื่อยๆ หนาเฉยๆ พอยิ้มนิดตกใจนึกถึงบาลีมาวา เอะ พระองคนี้ยังไงแนสงสัยจะดูจิต พอจะ
จิตปบ เราตองจับภาพจิตของเรากอนนะ เราตองจับของเรากอนนะ จังภาพปบพอจับภาพมันไมยาก
นะปบๆ มันสวางโพลง พอจะจับจิตหนาปก ดําปอๆ เราเสร็จละ ถาปฏิสัมภิทาญาณก็หนีไมพน
ยังไงเราก็เอาได เราก็ลวงพระพุทธเจามาชวยทีน่ ี้เราหาพระพุทธเจาไมเจอเสียแลว พอนึกปบดําปดๆ
ก็นึกถึงพระพุทธเจา ไมเหลือมาไมได พระพุทธเจาหาย (หัวเราะ) แวนตาไมมี รูปพระพุทธเจาหาย
ชักเอาแลวชักไมเขาทา อีตอนนี้ชักสงสัย ถาพระพุทธเจาหายนะ ถาอยางนั้นตององคนี้แน
ทีนี้พอดูไปอีกทีปบ แหม แพราวสวยแตวา คลายๆ จะเปลงฉัพพรรณรังสีแตเปลงไมชัดให
บางๆ นิดๆ แตสวยมาก ตามธรรมดานี่เปลงชัดเหมือน พระอาทิตยทรงกลดใชไหม สวยบอกไมถกู
ชัดเจน อันนีใ้ หเราเห็นนอยๆ นิดๆ เปนละออง ๆก็เลยมั่นใจตั้งแตนนั้ เอง ตั้งแตนนั้ เปนตนมา ฉันก็
ยัน พุทธานุสสติ เรื่อย ใครจะไปไงก็ไป ฉันเลน พุทธานนุสติ เดี๋ยวนีก้ ็ยัง พุทธานุสสติ อยูนั่นแหละ
ใชไหม เอาวาแลวก็กลับกันดีกวาวะ นี่มันจะดึกเดีย๋ วนี้มนั 5 ทุมนี่ เออ (เสียงหยุด)

ประวัติพระอนุรุทธ
นั่งนี่ลืมหมดแลวก็ไมรู พวกนั้นมันฟงแลวนากลัว เขาตูห มดแลวหือเกีย่ วหญาชาง ตานี้วัน
หนึ่ง พระปจเจกพุทธเจา ทานก็ออกจากนิโรธสมาบัติทานมาบิณฑบาต คนใชเศรษฐีไปเกี่ยวหญา
มา กินขาวสายไปหนอย เพราะลูกเมียเขากินหมดแลว กลับมาถึงบานเห็น พระปจเจกพุทธเจา มา ก็
ถามเมียบอกวาขาวสําหรับฉันมีบางไหม เขาบอกวา มีๆ ทานบอกเอาอยางนั้น ฉันกินสายกวาหนอย
มีเทาไหรก็ขอ ก็ไอคนรับใชเขานี่ ก็มีไมมากทานเลยถวาย พระปจเจกพุทธเจา หมด
เปนอันวา ขาววันนั้นทานตองกินขาวสายไปหนอย เมียตองหุงใหใหม จริงๆ ก็สายอยูแลว
แตคนใชเศรษฐี ถวายขาวกับ พระปจเจกพุทธเจา เทวดาที่รักษาฉัตร สมัยกอนเจานานนี่ เจานานที่
เขา เอ มหาเศรษฐีนี่เขาตองตั้ง ใครจะเปนมหาเศรษฐีไดตองมีทรัพยตั้งแต 80 โกฏขึ้นไปแลว
พระราชาก็ทรงแตงตั้งใหมีฉตั ร 3 ชั้นประดับเกียรติทนี ี้เทวดารักษาฉัตรแกกแ็ สดงตัวมายกมือขึ้น
โมทนาบุญ ทีนี้ทานมหาเศรษฐีก็มองดูบอก เออ ยังไงเทวดาฉันทําทานทุกวันนะ ทําไมแกไมแสดง
โมทนาอยางนีไ้ มปรากฏตัว นี่คนใชฉันทําอะไร แกถึงไดโมทนา เทวดาบอกวาที่ทานมหาเศรษฐีให
ทานทุกวันนะ มันดี แตวาดีไมมากเทากับทานที่คนใชทานใหในวันนี้ ถามวาเปนอยางไร บอกวา
ทานวันนี้เขาใหตัดชีวิต มีอานิสงสมากเปนพิเศษ
ทีนี้เทวดาแกพูดแลวก็หายไป ตาเศรษฐีบอกไมไดละ เราจะตองขอบุญไอคนใช เอะ มีทาง
หากินเหมือนกันเจานาย ก็ไปเรียกคนใชมาบอกนี่ บุญที่แกใหทําวันนี้ฉันขอเถอะ ไอนั่นบอกไมมี
ทาง ไมมีทางใหนะ ยอมอดขาวจะตายไป เออ แลวก็พดู กันไปพูดกันมา ขอซื้อนะทีแรกซื้อ ขอซื้อ
บุญ แกไมขายไมขายนี่ ขอแบงบุญพอจะขอแบงบุญแกบอกเดี๋ยวกอนไปถามอาจารยกอน
ตามธรรมดา พระปจเจกพุทธเจา กับพระทุกองค เมื่อเขาใสบาตรเสร็จทานก็กลับ แตวัน
นั้น พระปจเจกพุทธเจา ทานไมกลับ ทานจะตองรูเรื่องวามันจะมีใชไหม ทานยังยืนอยู นายคนใชก็
วิ่งปรือไปเลย ไปถึงก็ไปถามวาหลวงพอครับเจานายจะขอแบงบุญจะแบงไดไหม (หัวเราะ) เพราะ
ยังไมเคยฟงเทศนใชไหม พระปจเจกพุทธเจา ทานไมเทศน พระปจเจกพุทธเจา ทานถามวา สมมติ
วาทานมีคบอยูหนึ่งดวง จุดคบอยู 1 อัน 1 คนนี่ แลวมีคนรอยคน พันคน หมื่นคนแสนคน เขามาขอ
เอาคบเพลิง เขามาตอคบจากทานนี่ แลวไฟก็สวางไปหมดอยากจะทราบวาไอกระแสไฟในคนของ
ทานมันลดลงไหม ตานั่นแกก็บอกไมลดครับแคไหนก็แคนั้น ทานก็บอกวา นี่ก็เหมือนกัน ถาเขาขอ
บุญนี่เราใหเขาได ของเราก็ไมลดลงไป แตเขาก็มีผล
ตานี้แกก็วิ่งใหม แตความจริง เออ สุมนะ นี่เปนเศรษฐี คนนั้นเปน พระอนุรุทธ จําชื่อไมได
ตอมาเปน พระอนุรุทธ ก็วิ่งกลับมาบอกนายโมทนาไดแบงไดแตซื้อไมได อีตานั่นแกก็โมทนา พอ
โมทนาเสร็จก็เลยบอกวา นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปนะ เธอไมตองอยูในฐานะเปนคนรับใช เราจะให
บานเจา 1 หลัง ใหววั 100 ตัว ใหควาย 100 ตัว ชาง 100 ตัว คนใชผูชาย 100 คน ผูหญิง 100 คน บาน
สวย 100 หลัง แลวก็แบงทรัพยบางสวนให อยูในฐานะคหบดีคนี่ชาติปจจุบันนะ

เปนอันวา เออ ทานอนุรุทธ สมัยนั้นเปนทัง้ เศรษฐี เปนทัง้ คหบดี ไมตองเปนคนรับใช แตวา
ทีนี้ตอมา อาศัยที่ ทานสุมนเศรษฐี กับทาน พระอนุรุทธ อาศัยบุญรวมกันตอนนั้น ทีนี้ตางคนก็ตา ง
ตาย ตายแลวไปไหนไอเปยก ตางคนไปสวรรคกะผีอะไร เขาไปวัด (หัวเราะ) เหอ ตายแลวไป
สวรรค หนอย มันเดาสง (หัวเราะ) ตายแลวเขาก็หามไปวัดนะสิ (คนหัวเราะครืน) นะ หามไปฝง
บางเผาบางนะ อีตานี้พอเผาควันมันก็ขึ้นๆ ตามควัน แตสําคัญที่บาปหนักๆ ควันลงๆ ตามควันนี่
เนอะ ตางคนตางตายก็ขึ้นๆ ตามควัน แตสําคัญที่บาปหนักๆ ควันลงๆ ตามควันนีเ่ นอะ ตางคนตาง
ตายก็ทองเทีย่ วสวรรค ชาติหลังที่สุด ทานคนใชคนนั้นมาเกิดเปน พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ เมื่อ
บําเพ็ญสมณธรรมไดวิชชาสาม ไดวิชชาสาม เหาะไมได แตความจริงวิชชาสามนี่ก็เหาะไดนะ ที่เขา
ไมเหาะ เขาขี้เกียจเหาะ ทําไมจึงขี้เกียจ เหาะเมื่อไรพระพุทธเจาเฆียนเมื่อนั้น เลยไมเหาะแตวาจะ
เหาะตองอาศัยคนไมเห็น หรือมีความจําเปน
เมื่อทานไดวิชชาสาม ทานไดเปนอรหันตแลว ทานก็ตรวจดูวาเราเคยทําบุญอะไรมาบาง ใน
อดีตแลวบุญทีเ่ ราทํานี่เรามีเพือ่ นคูหูบางไหม โดยมากคนที่เขาเปนอรหันตเขามักจะคิดอยางนัน้ พอ
เปนอรหันตเสร็จ๗เขาก็๖รวจ เขาตรวจนีห่ มายถึงวา เขาอยากจะดูวา กิจที่เขามาเกิดคราวนี้ มันมี
ภาระอะไรบางนะ เพราะฉะนั้นคนที่ยังไมเปนอรหันต ถาพระยังไมเปนอรหันตขยันทุกอยาง ใครใช
ทํางานอะไรทําหมด พอเปนอรหันตแลวลดหมดเหลือแตงานเฉพาะที่มานี่ไอกานที่จะมาเกิดจะทํา
อะไรบาง แลวเขาจะทําเฉพาะงานนั้น ถางานเหนือจากนั้นเขาทําได แตเขาไมทําเพราะเขาถือวา
ไมใชหนาที่ เพราะพระอรหันตหมดความเปนทาส
นี่เมื่อพิจารณาไปก็รู สมัยกอนโนนเราเปนคนใชทานมหาเศรษฐีมนี ามวา สุมนเศรษฐี เคย
เปนคนรวมบุญกับเรา โมทนาบุญแลวทําใหเรามีความสุข แลวทานก็พิจารณาดูวา ที่เราไดทิพจักขุ
ญาณพิเศษนี่ไดพําเพราะอะไร หลังจากชาตินั้นมาทานก็บูชาดวยประทีป โคมไฟ บูชาพระรัตนตรัย
ดังนั้นการเปนพระอรหันตคราวนี้ จึงไดทพิ จักขุญาณเหนือกวาพระอรหันตทั้งหมด แมแต พระโมค
คัลลาน พระสารีบุตร ซึ่งเปนอัครสาวกยังมีทิพจักขุญาณไมแจมใสเทา พระอนุรุทธ เปนเลิศในทิพ
จักขุญาณ ทานก็ทราบวา เพราะถวายประทีปโคมไฟใหแสงสวางแกบรรดาพระ พระพุทธศาสนา
แกก็นั่งดูไปวา เอ สุมนเศรษฐี คนนัน้ ไปอยูที่ไหนเวลานี้เกิดแลวหรือยัง ก็ทราบวานูน เกิดอยูใน
เมืองโนน เปนลูกของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง แตคนนีก้ ็เปนคนรักชอบกับทาน แต
สุมนเศราฐี นี่เปนเด็กอายุ 7 ป ทานก็เลยคิดวาถาเราจะสงเคราะหเขาใหจะไดอะไรบาง ก็พิจารณาดู
วาคนนี้มีบารมีเต็มแลวเปนอรหันตได ทานก็เหาะไปที่โนน
ไอวันนัน้ ก็เปนวันเขาพรรษา ไปวันเหมาะเลย ไปมันซะวันเขาพรรษาเจาของบานไลไมได
ละสมัยนั้นมันยังไมมีวดั จําพรรษาในบานก็ได ไอการจําพรรษาๆในบานเพื่อน จําพรรษาบานราง
ในถ้ํา ที่โคนไม ในตุม ตามบาลีนะ ใครอยากจําพรรษาในตุม (หัวเราะ) ในโพรงไมนี่ ทานวาอยาง
นั้น อยูได (หัวเราะ) นะ พอลงเขาตุมชักสงสัยตองเปนตุมใหญนะ ถาตุมเล็กๆ ละแยหนอย

ทีนี้ทานไปไอพอบานก็มีลูกอีก 2 คน ชื่อ มหาสุมนะ คนหนึ่ง จุลสุมนะ คนหนึง่ มหา
สุมนะ หมายถึงคนพี่ จุลสุมนะ คนนอง จึงไดบอก มหาสุมนะ คนพี่หลวงพี่ พระอนุรุทธ มาแลว เค
ชอบกันตอนสมัยเปนฆราวาส จึงรีบไปรับบาตรประเดีย๋ วคนอืน่ เขาจะรับบาตรไปเสีย ถาบาตรรส
มัยนี้ เขาใสบาตร เขารับบาตรไปแลว เขามีสิทธิ์คนเดียว ใครจะทําบุญดวยเขาไมอนุญาตก็ได
เมื่อรับบาตรมาแลวทาน พระอนุรุทธ ก็นมิ นตทาน พระอนุรุทธ ขึ้นบานฉัน เสร็๗ก็นิมนต
จําพรรษาเพราะเปนวันเขาพรรษา ทานเขาพรรษาอยูแลวทานก็สงเคราะหอยู พอวันออกพรรษาก็เอา
ของมาถวาย พระอนุทุทธ เยอะ พระอนุรุทธ บอกวา การมาครั้งนี้ ไมตองการดวยวัตถุ วัตถุที่ถวาย
ไมรับไมรูจะไปทําอะไรก็เลยถามวา ทานตองการอะไร พระอนุรุทธ บอกวา เณรสําหรับปฏิบัติ
สําหรับรับใชไมมี เขาทาไหม ตาพอเลยบอกไมเปนไร ถางั้น มหาสุมนะ จะเปนเณรสําหรับทาน
ทานบอกวาความตองการดวย มหาสุมนะ ไมมี เอาอีกแลว แหมเลนตัวเลือกเสียดวย
เขาก็ถามจะเอาใคร บอกเราตองการ จุลสุมนะ ดังนั้นพอก็เลยบอกถาอยางนั้น จุลสุมนะ จะ
เปนเณรของทานๆ ก็เลยใหบวชเณร บวชเณรทานก็พามา พอพามาในไมชาก็ปรากฏวา จุลสุมนะ ได
สําเร็จอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณ เกงกวาอาจารยหนอยใชไหม อาจารยไดวิชชา 3 ลูกศษย
ปาเขาไปปฏิสัมภิทาญาณก็เหมือนกับทานอะไรละ จักขุบาล ๆ ทานนี่เปนหัวหนาไดสุกขวิปสสโก
แตสอนลูกนองเปนปฏิสัมภิทาญาณหมด เพราะอะไร เพราะวาพวกนั้นเขาไดสมาบัติ 8
นี่เปนอันวาการทําบุญนี่ เวลาทํานี่เจาภาพไดครบ แลวเวลาอุทิศสวนกุศลถาผูนั้นเขาไดมาก
สักเทาไหรก็ตามที ของเราไมไดลดลง แตวาการอุทศสวนกุศลนั้น เปนผลกําไรของเราอยูหนึ่ง คือ
ไดเมตตาบารมีใชไหม ไดเพิ่มขึ้นมา เราขยันๆ ใหเอากําไรมันสงใชไหม
แตถาวา อีตอนพอตายแลวเวลาพระจะสวดนี่ ไปเคาะโลงกุกๆๆ พอฟงพระสวดนะ
(หัวเราะ) ไอยินบอย เมื่อกอนนี้เคยหากินกับผีนะ เวลาพระจะใหศีลเคาะโลงกุกๆๆ พอรับศีลนะ
(หัวเราะ) เหอะ พอเอาขาวไปวาง พอกินขาวนะ ถาผีลุกขึ้นมาไดเผนหมดเลยนะ (หัวเราะ) ทั้งพระ
ทั้งเจาไมเหลือเลย (หัวเราะ) ความจริงแกกินเกินอะไรไมได ไปเรียกแกไดยนิ ที่ไหน มันคนละเรื่อง
ผีไมมีสิทธิ์ที่เอาของมาวางแลวไปกิน
จําชาดกไดไหม ที่เลาไวกอนที่จะไปธุระ ที่ทานเศรษฐีอบุ าสกคนหนึ่งทานนั่งกรรมฐาน นั่ง
ไปในที่สงัด ปรากฏวาเมียของทานที่ตายไปแลว เปนคนไมเอาถาน คงจะเอาถานนะ ไมเอาฟน ได
แตถาน ไมทําบุญสุนทาน เปนคนใจรายตายแลวไปเปนเปรต พอทานไปนั่งกรรมฐาน เมียก็มาแสดง
ตัวใหปรากฏ แตมันมีซี่โครงขั้นเปนแถวนะ จําไมไดสวยจัดเนอะ สวยมากโชวซี่โครงเลย ผาผอน
ทอนสไบไมมนี ุง สงสัยแกเดินมาหาหันหลังมาหรือเดินหนามา (หัวเราะ) หันหนามาหันหลังมา แก
ก็เลยถามๆ วาเธอเปนใคร เปรตผูหญิงบอกฉันเปนภรรยาของทานแตวาตายไปแลว เพราะอาศัยจิตที่
เปนอกุศล เปนเหตุใหเกิดเปนเปรต เวลานี้มีความหิวโหยมาก หนาวก็หนาว รอนก็รอน มีทั้งหนาว
ทั้งรอน เพราะไมมีผาปดกายแตหวิ อาหารมาก ไมมีอะไรจะกิน

ทานผัวก็บอกไปๆ บานสิ เยอะ เปนเศรษฐี เลือกกินเอาตามชอบใจเหมือนกับเธอที่มชี ีวิตอยู
ผีเปรตแกบอกวา สิ่งทั้งหลายเหลานั้น หากแมทานจะเอามาวางไวในมือเราก็ไมเกิดประโยชน
เพราะวาเราไมมีสิทธิ์จะใช ไมมีสิทธิ์จะกินในวัตถุ ผัวก็ถามวาถาจะสงเคราะหเธอๆ ตองการจะทํา
อยางไรถึงได เธอก็บอกวาขอใหทานนําเอาของไปถวาย วาสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
องคใดองคหนึ่ง เธอตองการใหมีผา ขอใหนําผาไปถวาย ตองการใหรางกานสมบูรณรางกายเปน
ทิพย ก็นําอาหารไปถวาย แลวก็อุทิศสวนกุศลใหฉนั นัน้ แหละ ฉันจึงจะได ถาของไปวางให เอา
ไมไดหรอก เอาวางใหในมือ เอาผาใสใหในมือ อาหารมาใสให ก็ไมมีประโยชนเลย ทานผัวจึงได
นําของไปถวายพระสงฆในพุทธสาสนาแลวอุทิศสวนกุศลใหเธอ
พอรุงขึ้นอีกคืนหนึ่งเธอก็มาแสดงตนใหม คือมานั่งกรรมฐานใหม มานี่เปนนางฟาสวยแจว
แสงสวาง ทั้งวิมงวิมานๆ วิเมินเห็นหมด ปรากฏชัดเปนวิมานทอง เอะ ตาผัง จําไมไดเสียแลว ถามนี่
นางฟาเพราะ อาศัยบําเพ็ญบุญบารมีอะไร รางกายประดับประดาดวยเครื่องอาภรณอนั เปนทิพยสวย
สดงดงาม ก็แสงสวางไปทั่วทิศ และก็มวี ิมานทองคํา
นี่นางฟาคนนัน้ ถามวาทานจําไมไดเรอะ เมื่อคืนที่แลวที่มานะ ความจริง 2 คืนนี่ คืนกอน
สวยกวานะ (หัวเราะ) เพราะโชวซี่โครงใชไหม ไอคนื หลังนี่ธรรมดาๆ นางฟาเขาก็มีชฎาใส มี
รูปรางหนาตาสะสวย มีแสงสวาง มีรางกายแตแพรวพราวไปดวยเพชร แตถาวาเปนคนขี้ขลาด ไมลา
โชวซี่โครง นี่เลาใหฟงนะ ยังไมไดเทศน ถาเทศนตองติด 2 กัณฑ ใชไหม
เปนอันวา ผลที่คนตายพึงได ไมใชวาพอตายพระจะใหศีล พอรับศีลนะ พอพระสวดมนต
ฟงพระสวดนะ พอลุกขึ้นมากินขาวสิ เคยเจอบอย เกือบทุกงานไอเราก็นั่งมอง ยังนึกในใจนะ วาถา
เลือกโดเดนะพรวด พระเจานะไมไดเหลือ (หัวเราะ) ฟงหมดบานชอง ไอทางประตูออกไมทนั ผา
เผยละฟง (หัวเราะ) ไอบานพัง หัวรางขางแตกใชไหม (หัวเราะ) เพราอะไรไอที่เขาไปเคาะทุกๆๆ
มันฟุงแลวจะโผลมา
เออ แลวก็ไอเรื่องกงเด็กก็เหมือนกัน ไอสมศักดิ์ ถาเตี่ยแกตายก็เผารถไปใหนะแหม พอตาย
ก็มีรถกระดาษ มีตึกกระดาษโอยเยอะแยะ เงินทองกระดาษเผา มันมีรายอยูราย ลูกเขาเปนหมอเปน
นายแพทยหญิง พอเตี่ยแกตายแกก็ทําบุญไปหลายหมืน่ นะ แลวก็สรางตึกใหเตี่ย สวย แหม เราไปดู
ตึกเสียดายเหมือนกันนะ แหม ตึกกระดาษนะทําเกนะ มีตึก มีรถยนต มีเรือสําเภา มีอู มีนางควา นาง
ไขวเยอะหมด ฮึ ประเดี๋ยวนีเ่ ผาเทงทึงซะแลว เผาตึก เผาแบงคๆ ใหปก เบอเรอเลย ปรากฏวาสัก 3
เดือน ยองมาหาฉันแลว ถามมาทําไมหมด บอกวาทําบุญวันนั้นเตียบอกไมไดเลย แลวตกเติกไมมี
เลย มาเขาฝน บอกอึหนู เอาอะไรไปใหเตี่ยละ เอาตึกขี้เถาไปใหนนี่ ะ รถก็ขี้เถา แบงคก็ขี้เถา เตี่ย
ไมไดใชเลยลําบากแลวเขาถามวา ก็ทําบุญพระก็มีนไี่ มไดบุญ บอกเอ็งทําบุญวันนัน้ ไมไดบุญนี่ แก
ถึงได ลูกสาวแปลกใจ ถามทําไม เอ็งเชือดไก จางเขาฆาหนูมาเยอะ เวลาทําบุญก็หว งแขก ไมไดรับ
ศีล ถวายทานก็หวงแขกเขาไปเรื่อย พระเทศนก็ไมเปนอันฟงหวงแขก แขกเยอะเพราะผูใหญ คนมี
หนาไอคนมีหนาทุกคนนะนะ (หัวเราะ) คนมีหนา มีตา มีปาก มีจมูกใชไหม

แตวาหนามันคงไมเทากับหนาฉันนะ ไมเล็กกวาก็ใหญกวานะ เปนหนาจะเปนหนาผูหญิง
ไมเหมือนฉันแนะ เพราะอาศัยการหวงแขก ตาเตียเลยอธิบายใหฟงวา บุญวันนั้นไมมีผล แลวก็เอ็ง
ไมไดตั้งใจทําบุญ เอ็งหวงแตแขก ฆาไก ฆาหมู เลี้ยงเหลา มันไมมีอะไรมีบุญ ไอกงเด็กที่ทําก็ไมได
เกิดประโยชน ไอตึกที่สงไปใหกไ็ มมีความหมายลูกสาวถามวา เตี่ยตองการอะไร บอกตองการอุทิศ
สวนกุศลใหออกชื่อเตี่ยโดยเฉพาะ แกก็ทําตามนั้น
แกมาทีว่ ัดนี่ แกทําเสร็จก็กลับไป พอกลับไปปรากฏวา พอเขาหองนอนพอดับไฟ เห็นเตี่ย
มายืน ชฎาเชงเลย แกถามวาใคร ทานเลยบอก เตี่ยมึง (หั่วเราะ) มันปรากฏชัด เตี่ยวมึง ก็ถามทําไม
ละ เอะ เอ็งทําใหขาๆ ก็ได นี่เปนผลแสดง นี่เปนเรื่องยืนยันของผีนะ ถาเปนเรื่องไมจริง ลูกสาวเขา
ไมยอมเสียเงินเปนครั้งที่ 2 แลวบุญที่ทํามีอานิสงสมากที่สุด ก็สังฆทานแบบนี้ มันมีอานิสงสเต็มที่
ใชไหมบุญยุงไหม สังฆทานแบบนี้ มันไมยุงมีเยิ่งอะไร ใชไหม ไอเริม่ งานเขาโห ไขหมดเดีย๋ วหนู
ไมมี เดี๋ยวไกไมมีบะ ทําไปทํามาแกงลืมใสน้ําปลาทิ้งแลว ฮึ ยุง ถางานยุงมากเทาไร อานิสงสก็นอย
มากเทานั้น เพราะจิตที่จะพึงทํามันไมปรกติ บุญที่จะไดอานิสงสจริงๆ มันตองจิตปรกติ มีอารมณ
เปนสุข รางกายเปนสุข ไมลาํ บากนี่สังฆทานความจริงไมตองมากเทานี้ก็ได นอยกวานี้ก็ได
จําเรื่อง พระสารีบุตร ไดไหม ที่ พระสารีบุตร ไปพบแมเมื่อ 100 อัตภาพมาแลว แมเปน
เปรตแลวก็ไปนั่งลําบากอยู พระสารีบุตร ลงไปเที่ยวนรกผานแดนเปรต หญิงเปรตคนนั้น เห็นเขาก็
ถามวา ทานจําฉันไดไหม พระสารีบุตร ถามวา ทานเปนใคร แกก็บอกวาเมื่อ 100 อัตภาพ
หมายความวา 100 เกิดนับ 1,2,3 เกิดครั้งที่ 10 ถอยไป ฉันเคยเปนแมทาน แตก็ไมไดมจี ิต
ทําบุญสุนทานตายแลวมาลําบากมาเปนเปรต พระสารีบุตร ก็ถามทาน ถางั้นโยมตองการใหชว ย
อะไร แกก็เลยบอกวา ขอใหเอาผาสักชิ้นหนึ่ง อาหารสักหนอยหนึ่ง น้าํ สักนิดหนึ่งถวายพระสงฆใน
พุทธศาสนา แลวอุทิศใหจึงมีประโยชน ทาน พระสารีบุตร ทานก็มาตอนเชาทานไปบิณฑบาตมาได
ทานก็เอาใบไมมาใบ เอาขาวใสไหหนอยไดนอยนี่กับนิดหนึ่ง นี่ผากวางคืบยาวคืบ ผากวางคืบยาว
คืบ เขาถือเปนจีวรแลวถวายพระ แลวก็เอาน้ําใสฝาบาตร ใสไปในวงพระ ไมตอง อิเมหิ สักกาเราหิ
นี่ไมตองหิๆ เหอะๆ (หัวเราะ) มีหิดเหิดเกาขึ้นเกาแย เพราะไอความจริงไมตองวาเพราะสงเขาไปใน
หมูสงฆ พระฉันขาวอยูตั้งแต 4 องคขึ้นไป ไมตองนั่งวา เปนสังฆทานเต็มตัวแลวใชไหม
นี่ก็วาซะแหม ไอนี่เรากําลังหิวๆ ตอนเชาไอทายกก็วาไมจบ (หัวเราะ) อยาง ตาสุม จังหวัด
สุพรรณ นะ วาเสร็จแลว ทิพพอนัง ทิพพวัดถึง ทิพพะอะไรตอ อะไรโหยาวเหยียด หลวงปูรัตฃัยนา
ทานโมโห หิวสิหัวิ (หัวเราะ) ไอเย็ดแมสมุ (หัวเราะ) ทิพโคตรพอ โคตรแมมึงหาตกนรกตายหา
พระหิวขาวกนแลว แมไมไดของทิพยไดนรกนะ (หัวเราะ) ไดความ (หัวเราะ) ตาสุมจบทันที
(หัวเราะ) เอหลวงพออะไร วัดชัยนา ลืมชือ่ ไปได หลวงพอทวมๆ วัดชัยนา ทีหลังไปไหนแลวเจอะ
หลวงพอ วัดฃัยนา หวาน ตาสุมไมทิพพวัดถัง วารวด สุทินนัง วตะ เมทานัง อดหทานัง ปรมทานัง
อัมเหหิ สุทินนัง อาสวักขราวหัง ดฆตุ เสร็จ ไมงั้นพอเทวดาสุม เราตั้งนาฬิกาอยูครึ่งชั่วโมง ตอน
หลวงพออวมใหพรเขาทีเดียวละลิ้นจี(้ หัวเราะ)

นี่ความจริงไมตองวาอะไร เห็นพระฉันอยูเ ปนวงเขาไปเอาแกง เอากับเขาไปถวายเลยเปน
สังฆทานอาศัยที่ พระสารีบุตร ถวายสังฆทานคราวนั้น แลวก็ พระสารีบุตร ก็ไปปรึกษากับ พระ
โมคคัลลาน แลวก็พระอะไร พระอานนท พระอนุรุทธ วาโยมเมื่อ เออ อัตภาพนี่เปนอยางนี้ เปน
เปรตอยู เมื่อคืนนี้ไปพบมาแลวก็เวลานี้ถวายสังฆทานไปแลวดวยวัตถุเพียงเทานี้ ทาน 3 องคกเ็ ลย
บอกวาเอาอยางนั้นก็สรางศาลาคนละหลังก็แลวกัน วันนั้นศาลานี่สรางวันเดียวเสร็จ๗เพราะอะไรรู
ไหม ก็เพราะไอไมปานะ ตัด ๆๆ มาทํากระทอมเล็กๆ ไอศาลาสรางซะองคละหลัง อุทิศใหแก
พระสงฆจะไดอาศัยทําสมณธรรม ก็ไอกระทอมนั่นเอานะ แลวตางคนตางก็ทุทศิ สวนกุศลใหกับ
เปรตตนนั้น
พอรุงขึ้นอีกคืน พระมหาโมคคัลลาน กําลังนั่งทําสมณธรรม อยาลืมนะนึกวาไมใชพระ
อรหันตเขาไมทํานะ พระอรหันตทานขยันนะ ฮึ พระอรหันตนไี่ มมีอารมณวางจากสมาธิ แลวก็ไมมี
อารมณวางจากวิปสสนาญาณ ทุกลมหายใจเขาออกจิตทานตกอยูใ นสภาพอยงนัน้ ทั้งหมด นี้แตวา
เวลาสงัด ทานก็ตองการใหจิตเปนสุขมาก ยามวางทานก็ทําจิตสบายโดยการเขาฌานเต็มอัตรา พอ
พระโมคคัลลาน ทานเริ่มทําสมณธรรม ก็ปรากฏวามีนางฟาหนึง่ องคสวางมาโรเทวดาเขาดูแสง
สวางกัน แตงตัวสวยงารมมากมีวิมานลอยมาดวย แลวก็ลงจากวิมานมานนัสการ พระโมคคัลลาน ๆ
ก็มองดุ เออ มันใคร นี่สาวยองมาหายังไงหวา ดีไมดีจะมาปล้ําเขานะนะ แตทานรูทานถามวา ภคินิ
ดูกร นองหญิง เธอเปนใคร แลวก็ทําบุญอะไรจึงไดอินสงสมากอยางนี้ รางกายสวางไสวประดับ
ประดาไปดวยทิพยสมบัติ เครื่องเปนทิพย มีแสงสวางไปทั่วทิศ แลววิมานก็สวยสดงดงาม นางฟา
องคนั้นก็บอกวา ฉันคือแมของ พระสารีบุตร เมื่อ 100 อัตภาพแตอาศัยที่ พระสารีบุตร ถวาย
สังฆทาน มีผา 1 คืบ กวาง คืบ 1 คืบ อาหารหนอยหนึ่ง ผานี่เปนปจจัยทําใหฉันไดเครือ่ งประดับเปน
ทิพย อาหารเปนปจจัยใหมรี า งกายเปนทิพย แลวก็น้ําเปนปจจัยใหฉนั ไดสระโบกขรณีๆ วิมานแกมา
มีสระลอยมาดวย แลวก็อาศัยที่ทานทั้งหลายชวยกันสรางศาลานอย หรือกระทอมนี่ใหแกบรรดา
พระสงฆเปนปจจัยใหฉันไดวิมานสวยงามเปนพิเศษนีส่ วยเปนพิเศษนะดีไหม
แตวาการถวายคราวนั้น นอกจากจะเปนสังฆทานแลว บังเอิญพระทั้งหมดเจาภาพก็ดี พระผุ
รับก็ดี ไมใชคนสักองค ฮึ เปนพระอรหันตหมด อาว คนแปลวายุง อรหันตเขาเลิกยุง ใชไหม พระนี่
ไมใชคน
นี้ก็ไปดุถึงวาทําไมอานิสงสจึงเปนพิเศษ ก็ดูกฎของการใหทาน คือ 1. ผูใหบริสุทธิ์ 2. วัตถุ
ทานบริสุทธิ์ 3. ผูรับบริสุทธิ์ ทานนั้นมีผลเลิศเปนกรณีพิเศษดังนั้นการถวายทานคราวนั้นผูใหเปน
อรหันตใชไหม แลวผูรับเปนอรหันต แลววัตถุทานเขาไมไดขโมยใครมานี่ ไปบิณฑบาตมาใชไหม
แลวไอไมในปาเขาไมไดตดั ทานเอาเศษไมมาตั้งๆๆ ทํากระทอมเขาเปนอันวา ผูใ หกบ็ ริสุทธิ์ ผูรับก็
บริสุทธิ์วัตถุทานก็บริสุทธิ์ อานิสงสของผีที่พึงได จึงเปนอานิสงสที่สูงสุด เปนกรณีพิเศษมีวิมาน
สวยงามที่สุดในดินแดน ดาวดึงส จบ ถาขืนไมจบไมตอ งกลับวันนี้ (หัวเราะ) เอวัง ไมเอาวังๆ ก็มี
ดวยประการฉะนี้ ลืมๆๆ แหม เอาจบทีนะ เดี๋ยวจะดึงไปนะ เออ

คนมีวาสนาบารมีสูงเขาไมผาน พระยายม เขาไปเลย (หัวเราะ) แตลงนรกทีไรใหคนมา
บอกทุกทีนะ บอกวาทานใหญใหมานิมนตละ เสร็จ เรานึกไมใครก็ใครละลงขุมไหมแนแลว หือ ถา
บอกถา ลุงพุฒิ แกใหมานิมนตนะ จําหนาไดเลยอีตาคนนั้น มาเปนปกติคนเดียว มารถึงกราบๆ ทาน
ตรับ ทานใหญใหมานิมนต เลยถามวาลงขุมไหนละ ตองถามกอน แกก็บอกขุมมาเลย ไปถามลุงวา
ถามลุงไมไดสอบสวน ลงนรกไมไดสอบเขาเลยไปเลย เขาไมไดแวะนะ (หัวเราะ) เทานี้ ก็ไปตาม
ไปดูกัน และตามไปดูไปสอบสวน วาบวชกี่พรรษา ทําอะไรมาบางทําไมจึงไดลงนรก ถาเปนผีแลว
เขาไมปดนะ บรรยายหมด เขาบอกเขารับตามความจริงหมด
เลยนึกชอบใจพระอยูองค ตายอายุ 72 คิดเฉลี่ยแลวพรรษาได 52 แกบอกแกบวชแกเปน
พระอยู 2 พรรษา ใชไดเหรอ (หัวเราะ) เหอ โยม ระยําซะ 50 ไอเปนพระก็ไมเปนพระแท คือวาถือ
ตามพระธรรมวินัยบางพอสมควรนะ 2 พรรษาบอกนั้นอีก 50 ละพูดเลย
แหมเกงมาก เอ ก็ยังดีนะ ตายไปอยูขุม 7 ไมยังลงขุม 8 ถามวาทําไมอยู 7 ละ อึตอนใกลจะ
ตายนี่ มีความรูสึกตัวขึ้นมาก รูสึกตัวมาก็พยายามแกความดี ป 2 ปมันก็ไมไหว แตก็ยังแก ลงแคขุม
7 ได ไมเปนขุม 8 ก็ดีนะ ขุม 7 ก็โหสบายแลว ครึ่งกัปใชไหม ขุมที่ 7 นี่มีอายุครึ่งกัป ไอกับนี่ไมใช
กับดักหนูนะ โยมโอยขุม 7 ไปดุแลวโยมเอย มันนาอยูจ ริงๆ นะ (หัวเราะ) แหม ไอหอก ไอดอกหัว
นะ มันขึ้นไปบานชา มันกัดหัว กัดขา กัดแขน หัวก็จุมไปแคคอนี่มือก็จมุ ไปแคขอมือ ขอเทาก็แคขอ
เทา โอโห ดีจงั
ก็ไอดอกบัวนีก่ ็หุบ แลวเปนไฟลุกแดงชาต ดิ้นยุกยิกๆ รองไมออกนะ ปากมันจม ดิน้ ไปดิ้น
มาหลนแผลมาขางลาง ไอหยกแหลนหลาว โอโหรับอยูแ หมเปนคนมีเกียรติใชไหม ทุกขมาดิ้นดอง
แดงๆ ๆ ดิน้ พอใจ หลนจากหอกมานายนิรยบาลทิ่มปงอีกสงขึ้นไปบนโนน ฮู สบายเลย เลนกีฬา
โยม แสดงกล
แหมดูแลวไมเปนเรื่องเลย ดีจัง ใครสมัครมั่งเจากรมไปอยูไหม (หัวเราะ) เออ ไปเที่ยวใน
นั้นนะ ไปเทีย่ วลองเขาสักพักก็ได นีก่ ลับมาคุยใหพวกนีฟ้ ง ไอพวกแกมันไมเกงจริงสูขาไมได
(หัวเราะ) เลยถามแกวา ทําไมโทษอะไร โทษมหันตเลย เอเขาพรรษาที่ 3 ก็หาความเปนพระไมได
หมดสภาพ ทรัพยสินตางๆ ไดมา ก็สะสมเพื่อความร่ํารวย เอ พอแกหนักๆ เขาถึงอางวามันแยซะ
แลว 72 มันเลือ้ ยไมไหวแลว หือโยม รูสึกตัวทําความดีมนั จะคืนอะไร ก็สภาพเปนพระมันไมมแี ตวา
ก็ดีมาขมาโทษตอพระรัตนตรัยมันไดจุดเดียว ขอขมาโทษพระรัตนตรัยที่มันก็ขนึ้ มาไดขุมเดียว ไม
ลงขุม 8 สบายดี สบาย หือ ไปไหน (ไมไดครับ) นั่นเขารับสมัครนะ ทีโ่ นนไมตองเขียนใบสมัครรับ
ไมจํากัดขีเ้ กียจเลยเห็นแลวเหนื่อยเลยนึกเอจะบี้ยุงสักตัวชักหวาด ๆ (หัวเราะ) หวาดๆ ก็พระนีม่ ันไอ
พระนี่ถาทําดีแลวมันดีๆ มาก ถาเลวมันเลวมาก โทษมันหนักกวาฆราวาสเขา ฆราวาสเขานี้ยุง 100
ตัว เรานีย้ ุงตัวเดียวโทษหนักกวาเขามาก เพราะเปนปุชนียบุคคลใชไหม
นี้เราทําดีกวา หากไรดี หือ โอะ เรื่องเล็ก ชาวบาน แหม ลงทุนมาเปนลานๆ เราสูดคําเดียว
ไปกอน ฮึ หากินงายๆ แกเอาสตางคมารใหฉันกินขนมฉันก็แบงกินครั้งละนอย ก็ยอ งไปสรางโนน

สรางนี่เอาซะแลว ไมตองๆ ลงทุนนะโยมนะ ไมตองลงแรง ขี่คอชาวบานเลนโกๆ เอามาใหเอาถวาย
หลวงพอ ถวายหลวงพี่ เอเราก็ตองกินมั่ง ไมใชกินมากนะ เดีย๋ วขาดทุน ไมใชขาดทุนอะไรกินมาก
แลว เวลาตายเราก็ไปตามกําลังของเรา เรากินนอยๆ เอาทํางานสวน สาธารณประโยชนใหมาก เราก็
ไดกําไรมากใชไหม ลาขึ้นไปแลวก็มายืนเทาสะเอว สบายลงทุนไมมาก ไมตอลงแรง แตมีทุนใช
ไหมโยม ยืนเทาเอวสบายโกนะ เทาเอว นานนักนะเปนลมตาย (หัวเราะ)
พระนี่ไดเปรียบตั้งเยอะ แตวาทําบาปก็ไดเปรียบกวาชาวบานเยอะ ชาวบานเขากินขาวไงๆ
เขาก็ไมตกนรก ไอพระตะกละ โอโห หมูอรอยจริงกูฉะแนลงนรกเลย หือ โยมไมพจิ ารณาเปนอาห
เรปฏิกูสสัญญานรกเลยพระ ขาวที่เขาใหดแี ลว ถวายมาแลว เจตนาเปนกุสลไมลักไมขโมยใครนี่ เขา
ประเคนแลวกอนจะฉันตองพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา แตความจริงไดนี่ ถาจิตมันชินก็ไม
ตองนั่งนึกมันหรอกใชไหม นึกวาเรากินเพือ่ ยังอัตภาพใหเปนไป ไมติดในรสไอรสมันก็ตองใช ลิ้น
มันตองการเค็มก็เค็ม ลิ้นมันตองการเปรีย้ วก็หาเปรีย้ ว แตวาไมติดจนกระทั้งไมมแี ลวกินไมได คือ
ไมผูกใจมันจนเกินไป กินเพื่อใหมันทรงอยูเทานี้ ไมตอ งไมนั่งวา ปลามีขี้ มีคาว หมูมี ตายไมตอ ง
กินเลย (หัวเราะ) เลยไมตองกิน หมดเวลาเที่ยงพอดี อด (หัวเราะ) เฮย จิตใจมันชินเสียแลว เห็นปบ
เอากินมีอะไรก็กินสงกินใหทรงตัวอยูใชไหมกินเพื่อทรงชีวิตและใหทาํ เพื่อทําความดีเขามีกินใหกนิ
อยางไรกินไปเวนไวแตวาไอของเหลานั้นมีโทษแกรา งกายนี่เราตองเวนไมใชกินสงเดชนะ
พระพุทธเจาไมไดบอกอยางนั้นนะ
ถาอะไรถามันจะเปนโทษแกรางกาย เราตองเรน เชื่อเจาของไมได เจาของบอกนี่นิด ไอนี่
หนอย นี่ของฉัน ฉันหนอยจะ บอกตองบอกโยม อันนี้กนิ ไมไดแบบนี้ ไมเปนไรฉลองศรัทธาหนอย
เจาของลงนรกเลย ฉลองเขาไปแลวเราไมสบาย เจาของไปดิ้นในอเวจี นี้เวลาพระกินขาวไมตองเขา
ไปยุงนะ ทานกินอะไรมันเรือ่ งของทาน แตเวลาพระจะกินเจาปน มันยุง ได (หัวเราะ) แตวาบางทีสิ่ง
ที่มันเปนโทษ เจาของก็อยากจะใหฉัน ถาฉันเจาของใหฉัน เราบอกวามันเปนโทษเจาของยังจะยัน้
คะยอใหฉัน เราฉัน เจาของลงนรก ถาบอกวา ถามันเปนภัยกับรางกายบอกอันนี้ฉันไมไดวันนี้ ก็
ตองเวน เวนถาหากวาเราเวน เขาโกรธ ๆ เขาลงนรกนอย ถาเรากินเขาลงนรกมากใชไหม เราก็เวน
ใหลงนรกนอยๆ หนอย
ก็เปนอันวา ถาถวายพระเขามาแลว พระฉันหรือมฉันก็เปนบุญแลวเพราะมันตัดโลภะ มัน
ไมจําเปนวาพระจะตองฉัน หรือตองไมฉัน ไอตัวที่คดิ วาจะใหโลภะมันขาดไปแลว ความโลภนะ
กิเลสตัวตนมันก็พังไปแลว นี้ไมเปนไรตองตั้งใจแบบ นางบุณทาสี ถวายพระพุทธเจา แกเอาปลาย
ขาวมาโขลกเขาทําเปนแปงผสมกับรํา ผสมน้ําหนอย ทําเปนแปงจีไ่ ปปงไฟ แลวแกก็หอชายพกมา
จะไปกินกลางทาง เจอะพระพุทธเจา พระอานนท เดินสวนทางมา แกก็นึกเออ เราเปนทาสเขา เวลา
เราเห็นพระเราก็ไมมีของ
แตมีของแลวก็ไมเห็นพระวันนี้เจอพระพุทธเจาก็ดแี ลว
ถวายๆ
พระพุทธเจาทานก็รับ แกก็นั่งนึกวา ฮึ ไออาหารอยางของเรา พระพุทธเจาทานไมฉันหรอก ทานก็
ฉันบานเศรษฐีบางแลวก็วังพระมหากษัตริย แตถวายทานจะฉันหรือไมฉันก็ชางปะไร ในเมื่อเรา

ถวายแลวเราก็ไดบุญ แตวา เผอิญธาตุพระพุทธเจาไมเหมือนธาตุของเรา เปนธาตุที่มีกําลังสูงมาก
ทานก็มอง พอ นางบุณทาสี นึกเทานัน้ นะ ทานก็มองหนา พระอานนท นึกนะ ไมไดพูด โยมนึกนะ
ทานมองหนา พระอานนท ๆ รูทา พระอานนท ก็ปูสังฆาฏิขางทาง พระพุทธเจาก็นั่งหม่ําทันที เอย
ไมใชหม่ํา ฉันๆ (หัวเราะ) ทานแหม ลอหม่ําซะแลว ทานก็ฉันไอ ยายบุญ แกแปลกใจ พระพุทธเจา
ฉันของเราแกก็นั่งดีใจ เกิดธรรมปติ พระพุทธเจาเทศน พอฉันเสร็จก็เทศนๆ จบแกเปนพระ
โสดาบันเลย
แตวาธาตุพระพุทธเจากับธาตุเรายอมไมเสมอกัน อยางวันที่นิพพานเราจะเห็นได ไออาหาร
เนื้อสุกรออนนะ นักบวชทั้งหลายมาแกเปนเห็ด มีชอื่ เหมือนสุกรไอนั่นวาสงเดชไมใช เนื้อสุกร
จริงๆ ฆาหมูหลายรอยตัววันนั้น นายจุณฑ เพราะพระตั้ง 2 แสน แนะใชไหม พระ 2 แสนนี่ หมูกี่ตวั
จะพอหือโยม นากลัวลอ นายจุณฑ ลอๆ ถนัด ไอหมูไปนิพพานพรอมๆ กอนหนาพระพุทธเจา
หนอย (หัวเราะ) พระพุทธเจานิพพานกอนรุง ไอหมูนพิ พานตอนเชา เชากอนหนานั้นนะ แลวก็
อาหารก็มีหลายอยาง แตเนือ้ สุกรดออน เขาทําเปนอาหารพิเศษ บังเอิญเทวดาพระพรหมเอาของ
ทิพยมาผสม อาหารของ นางสุชาดา ก็เหมือนกัน เขาเอาของทิพยมาผสม รับจะบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณ ก็เปนอานิสงสใหญ นีว้ ันจะนิพพานอานิสงสมันเทากัน เทวดาก็เอาของทิพยมาโปรย
ลง
พระพุทธเจาทรงทราบ อาหารที่เจือดวยของทิพยนี่พระอื่นฉันไมไดเลยฉันแลวตายหมด
ธาตุไมยอย แตพระพุทธเจาทรงทราบเวลาเขาประเคน ทานก็บอกวา ทาหารที่ผสมเนื้อสุกรออนมา
ถวายตถาคตแตผูเดียว ไอแขกบางพวกมาถึง หาวาพระพุทธเจาตะกละ ถวายถึงองคเขาทําถวายพระ
2 แสนนะ พระองคเดียวหม่าํ หมดหรือนะ ไมหมดหรอก ฉันไมหมด แตทําไมทานรู พระองคอื่นฉัน
เขาไปแลวธาตุไมยอยจะตายหมด ทานฉัน พอฉันเหลือทานสั่งใหฝงหมด หามคนอืน่ กินนะ
นี่เปนอันวา พระพุทธเจาไมใชบังคับวา ใครเขาถวายอะไรมา พระตองฉันทั้งหมด ถาสิ่งนั้น
ไมมีโทษแกรางกาย และไมมีโทษทางวินยั เราฉันได ถาบังเอิญปวยไขไมสบาย บางกรณีอาหาร
บางอยางฉันไมไดก็ตองเวน ถาเจาของจะใหฉันตองบอกวันนี้ฉนั ไมไดโยม ไมสบาย ไอนี่ฉันเขาไป
แลวมีโทษ
แตมีบางรายมีโทษก็ไมเปนไร ฉลองสักหนอยที่เคยเจอะเหมือนกัน เคยโปรดเขาเหมือนกัน
บอก เอ เราพูดแลวพูดอีก แกพูด อะ ปลอยยายนี่ลงนรกซัก 2 ขุม กินสง กินเขาไปแลวเรากลับมา
นอนทองอืดเกือบตาย (หัวเราะ) ผลที่สุดนอนทองอืดทําอยางไร พอทองอืดปบจิตมันก็ยิ่งสูงกวา
ธรรมดา เพราปวยหนอยไมได พอปวยนิดเดียวอารมณเขาถึงจุดสูงสุดทันที เพราะวามันพรอมจะ
ตายเพราะฉะนั้นกายตองพรอมไปตามจุด มันเปนอัตโนมัติ พอจิตขึ้นถึงอารมณสูงสุดพระมาถามวา
ทําไมถึงฉัน บอก เขาอยากใหฉัน เธอรูไหมวาฉันเขาลงนรก บอกเขาอยากลงนรกไปนี่ บอกแลววา
ไมสบายกินแลวไมสบาย อยากใหกนิ ทําไม พูดแลวพูดอีก เลยกินใหลงนรกไปเลย ทานบอก เอะ
ทําอยางนี้ไมถกู บอกถูก ผมบวชมาโปรดคน 2 อยาง ถามบวชอยางไร ใครอยากไปสวรรคใหมันไป

ใครอยากลงนรกใหมันลงไป บอกเขาแลวยังไมเชื่อนี่ ไอเรามานอนทองอืดไป 3 วัน (หัวเราะ) ทาน
บอกไอแกบอกใหลงนรกสักขุม 2 ขุม มันจะลงอยางไรนี่ มันจะปาไปขุมที่ 8 ก็ชางมัน อยากมันไม
จํานะ พูดแลวไมจํา เอาจริงๆ นะ
นี่ญาติโยมก็ฟง ๆ ไวดวยนะ ถวายอาหารพระ อยาลืมวาเราถวายนี่มนั ตัดโลภะ ความโลภ
แลว จะฉันหรือจะเททิ้งเราก็มีอานิสงสเต็มที่แลวใชไหม อานิสงสมันอยูตัวที่เราให กับกําลังใจที่ตัด
มันไดตั้งแตเริม่ จะทํา คิดวาจะทําอาหารถวายพระ ตัวนี้มนั ไดสมบูรณแบบแลว และเราใหแลวไอตัว
นั้นมันไมลดเขาจะกินของหรือไมกินของใหใครกิน ก็เปนเรื่องของเขา
สมมติถาพระไปขายผิดพระลงนรกเอง ไอตัวกินเองไมได ก็เลยไปใหลุกใหเมียที่บาน โนน
ไอพระ 5 โยมนะ โยมรูจกั ไหม พระ 5 โยมนะ มีโยมพอ โยมแม โยมพอตา โยมแมยาย และโยมเมีย
(หัวเราะ) แหม โยม ยังเรียนไมหมดนะเสร็จจําไวนะ นี่พระ 5 โยม นี่ หลวงพอปาน ๆไ เอย ไอพวก
พระ 5 ฮยมนีร่ ะวังจะลงอเวจีนะ ไอเราก็เย ไอใครวะมันมี 5 โยม (หัวเราะ) นั่งนึก ออ ทานอธิบาย
บิณฑบาตมาไดแบงเอาเขาบานมีขนมไมดกี ็กันไวใหลูก นึกไมออก พอทานพูดจบ ถามหลวงพอ
ครับ พระ 5 โยมมันเปนยังไง อาวเอ็งโงเหรอ ไอเขาเรียก ป. 4 เขาไมวาอะไร ไอเรียนอยางแกไมนา
โงเลย เอ ความจริงไมใช อาตมาใชคําวาโงใชไหม ทานก็ไลเลย โยมพอ โยมแม โยมพอตา โยมแม
ยาย โยมเมีย เมียเขาเรียก โยมอุปฏจาร นะ 5 โยม อยางแกบวชนีก้ ็ 5 โยม (หัวเราะ)
เรื่องมันก็ลําบากเหมือนกัน มีบางคนก็มีศรัทธาเฉพาะ ถาไมฉันเขาโกรธนะตั้งใจมาแลว ไอ
นี้มันก็เปนโทษ แตบางทีรางกายเราไมดี แตรางกายฉันนี่ หมอไมตองบอก วันนี้ฉันอยางดี พอรุงขึ้น
เขาเอาอยางนัน้ มา มันบอกไมได มันบอกฉันไมได มันบอกเองโยม ครามรูสึกมันบอกเอง ถาฉันจะ
เปนโทษอยางนั้น มันบอกเอง ถาลอเขาไป เคยลองเหมือนกันเอาจริงแฮะ ลอง 2 ที เลยไมลองเลย สู
มันไมได เพราะถากินอยางนี้ใจจะสั่น เรา เอะ มันออนๆ นี่หวา ลอไปเดี๋ยวเดียวใจสั่นดิกๆๆ ไมใช
อุปาทานนะ ถาเรากินแบบนั้นแลว เราก็เอาใจสูใหเต็มที่ผูไมไหวไอกําลังใจกับประสาทมันคนละ
เรื่อง ไอนั่นมันไปทําลายประสาทใชไหม ไอนี่มันเปนกําลังใจเรา คนละเรื่องเราก็รู พอใจสั่นนะเรา
แยกได ไอแยกนะ แยกจริงนะ รางกายมันไมดี มันเปนไปตามนั้น นี้บางวันถาเห็นอาหารมีดี
วันรุงขึ้นมาใหมไมชาหรอก (เทปหมด)
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สังขารุเปกขาญาณและการเขาพระนิพพาน
เพราะมันยังมีอารมณหลง อารมณที่ยังตัดใหดูที่ใกลจริงๆ ก็ตองหา วิปสสนาญาณ สังขารุ
เปกขาญาณ เมื่อเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ จิตมันเริ่มสบายเพราะอะไรมันจะมาทางไหน เขาจะดา
เขาจะวา เขาจะนินทา มันรูสึกวาสบายไอตัวธรรม มันรูสึก แตวาบางทีก็ธรรมดาบางลงทายมากๆ
มันก็ดาบาง ใชไหมเพราะวาจุดนีย้ ังไมใชพระอริยเจา การเขา สังขารุเปกขาญาณ นีย่ ังไมถือวาเปน
พระอริยเจา ตองเอาจิตเขาไปจับ สัจจานุโลมิกญาณ พิจารณาวิปสสนาอีก 8 ขอ ถอยไปถอยมา ถอย
มาถอยไป เปนปกติ เมื่อจิตละเอียดเขาสู โคตรภูญาณ พออารมณจติ เขาสู โคตรภูญาณ ตอนนี้มี
ความเขาใจในพระนิพพานจริงๆ แตบังเอิญเราไดทิพจักขุญาณสองในวิชชาสาม หรือหาในอภิญญา
หก สองในวิชชาสามหรือวาหาในอภิญญาหกก็ได เมือ่ จิตเขาสู ดคตรภูญาณ นี่เขาจะเห็นพระ
นิพพานนรกนีท่ ุกวันเห็นชัด เห็นไดจริงๆ ความสงสัยในพระนิพพานไมมีเหลือ จะรูด วยตนเองพระ
นิพพาน
ตอนนี้ยังไมเปนพระโสดาบัน จนกระทั่งมีอารมณเขมขนจริงๆ จิตทรงตัวไอจิตทรงตัวที่จะ
เปนพระโสดาบันนี่ ถาในดานสองในวิชชาสาม หรือหาในอภิญญาหก ที่จริงรูสภาพของ อทิสสมาน
กาย ไอกายทีอ่ ยูภายใน ของเรา แลวเรื่องจริงมันเปนดวง มันเปนดวงจิต ไอนจี่ ะมีความผองใส
มากกวาเมื่อขณะทีจ่ ับอยูใน สังขารุเปกขาญาณ อารมณจะแจมใส ดวงจิตจะใสแจม แลวก็จะเปนใส
แกวๆ แจมใสเสียจริงๆ มากกวาฌานโลกีย มีประกาย เห็นปกติคือ ความผองของจิต นี่ถาจิตเรา
เขาถึงพระโสดาบัน กระแสเปนประกาย นี่มันเขาไป 1 ใน 4 ของดวงจิต ไอประกายนี่มันลงตัว มัน
เขาแลวลงตัว มันไมถอย ทําอยางไรมันก็ไมถอย ขึ้นชื่อวา ความชั่วเนื่องดวยศีล 5 ประการ การ
ละเมิดจะผืนใจ ทําอยางไรก็ทําไมได มันทําไมลง อันนี้จริงๆ เขาถึงพระโสดาบัน
พอเขาถึงพระโสดาบัน สังขารุเปกขาญาณ มันก็มีความเขม ความอดทนมันมีมาก สังขารุ
เปกขาญาณ ก็ถือวาเฉยในขันธ 5 ขันธ5 จะเปนอยางไร ก็เปนไป นี่กต็ อ งไลเบี้ย พอถึงอรหันตนี่เขา
ก็สบายแลว นอนตีพุง ใชไหม อรหันตจะมีอะไรเปนทุกข ไมมี อรหันตนี่ ทุกขจากขันธ 5 ก็ไมมี
ทุกขจากอารมณที่เขามาสัมผัสก็ไมมี มันไมมีทั้งหมด มันไมมีอะไรเปนทุกขเลย ก็เมือ่ ภาวะที่จะเปน
ทุกขมันวางลงหมดแลว เลิกทุกขกัน มีขาวกินก็ไมมีทกุ ข ไมมีขาวกินก็ไมทุกข หนาวก็ไมทุกข รอน
ก็ไมทุกข ปวยไขไมสบายก็ไมทุกข ไออะไรลหวา มันจะเกิดหรือมันจะตาย ไปตามเรื่อง อยาไป
โทษแมแตความตายของพระอรหันตเขาเขาบอกนี่แกอีก 3 วันตาย แกยิ้มเผลแลว รูส ึกวาโลงอก ใช
ไหม เพราะวาขณะใดที่ยังทรงขันธ 5 อยูกรรมที่เปนอกุศลที่เราทําไวในชาติกอนๆ มันจะใหผลได
คือมัน ดึงเราลงนรกไมได แตทําใหเราปวยได ถาเราเคยทําปาญาติบาตรมา ถาหากวาเราเคยลักขโมย
เขา ของเรามีมันยังหายได เรายังเคยทํากาเมสุมิจฉาจารมาไอเศษของกรรมนี่มันยังใหผล ทําใหคนที่
อยูไตบังคับบัญชาดื้อดานได ถาเราเลยโกหกมติเท็จเขามา วาจาที่กลาวไปอาจจะไรผลได เราเคยดื่ม

สุราเมรัยมา รางกายของโรคประสาท ไมปวยเปนโรคจิตนะซิ ใชไหม โรคจิตเปนไมได มันเลนได
แตรางกายอยางเดียว ใจมันเลนไมได
ฉะนั้นหากวาพระอรหันตถา รูวาจะตาย แกเปนสุขแลว สุขใจยืนยิ้มแกบอกสบาย ใชไหม มี
อารมณทุกอยางเขาถึงพระนิพพานจริงๆ จะตองทรง สังขารุเปกขาญาณ เปนอารมณ เจ็บเขารูวาเจ็บ
พระอรหันตทเี่ จ็บ เจ็บมากกวาชาวบาน ชาวบานเปนแตเพียงเจ็บนอย เพราะจิตกังวลตัวเองมันมาก
ถาขันธ 5 ของพระอรหันตอะไรจะมาทานจะรู ทุกขเวทยามันหนักกวาคนอื่นทั้งหมดเพราะวาทาน
ไมปลยอ ในเมื่อทานไมปลยออารมณอื่นไปเกาะคนที่รกั คนที่รักปกติรักกันไมมี นี่เปนเมตตาอยาง
หนึ่ง คราวนี้เราวาเราผูกพันไมมี จิตมันไมกังวลอยูใ นอะไรเลย ถาภัยอยางใดอยางหนึ่งมันเกิด ขันธ
5 มันเกิด ความรูสึกกระทบรอนกระทบหนาว เพราจิตมันแบง ใชไหม
อยางคุณไปยืนดูหนังอะ เมือ่ ยเกือบตาย แตหนังสนุกทัง้ เรื่อง แตจิตมันแบงไดใชไหม พอ
เลิกแลว โอย ขา โวย เดินไมไหวแลว ใชไหม ถาเราฝกไวซะมันก็ไมเปนอยางนัน้ นี่อารมณพระ
อรหันตเขาเปนพระอรหันต นี่เขาไมเกาะแตจิตรู เพราะรางกายเจ็บก็ไมรูวาเจ็บ แลวเจ็บ เขาก็ทรน
เขาทน เพราะถือวามันเปนธรรมดาของขันธ 5 ถาเจ็บขึ้นมา ลุกขึ้นมา รักษาหายก็หาย ไมหายก็
ตามใจ ถือซะวาเวลาไมชาไมนานเทาไหรขันธ 5 มันก็ดับ ถาดับเมื่อไรเราก็มีความสุข นี่เราทนทุกข
นิดหนึ่ง คือไข เศษของกรรมเพียงแคนี้ ถาจะวาดอกเบี้ย ก็ตองเปนดอกเบี้ยของดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ของดอกเบี้ยหลายชั้น มันเปนเรื่องเล็กนอย แตใจก็ไปนิพพาน สบาย
ก็เปนอันวา โยมยังบอกวาปวยอยู คนปวยไปนิพพาน ยังปวยอยูก็ใช เขาไมใชหรือ แตคน
ถึงพระโสดาบัน เขาจับ สังขารุเปกขาญาณ ไดทกุ คน ใชไหม ก็ไปนั่งไลเบี้ย สังขารุเปกขาญาณ ไอ
สังขารุเปกขาญาณ ที่วางแยในขันธ 5 ขันธ 5 มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน เรื่องธรรมดาของมัน เรื่อง
ธรรมดาของฉัน อยางนี้ใชไหม ใน สังขารุเปกขาญาณ ก็วางเฉยขันธ 5 ถือวาธรรมดาของขันธ 5 มัน
มีสภาวะเชนไร ก็ปลอยมันเปนไปตามนัน้ ไมไดสนใจกะมัน ถือวาขันธ 5 ไมใชเรา ขันธ 5 เปน
เพียงรางของกิเลส ตัณหา อุปาทานสามสิ่ง กิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรมมันเปนศัตรูของ
เรา บานของมันจะพังก็เชิญพังซิ มันจับเรามาขังไวในเรือนจําคือรางกายที่ ไอเรือนจําคือรางกายมัน
จะพัง มันไมใชเรา สบาย เราจึงมีความสุข
ฉะนั้นพระอรหันตทั้งหมดจึงไมกังวลกับขันธ 5 ขันธ 5 เปนอยางไรเราก็ชางซะ อยาง
พระพุทธเจาถูก เทวทัต กลึ้งหิน ถูกพระบาทหอพระโลหิต ทานหมด ชีวกโกมารภัจ ทํายามาใสให
พระพุทธเจาก็ยอม รักษาก็ยอม เพราะวาในการที่เขารักษาใหนะมันเปนบุญ เปนกุศล เปนความดี
ของบุคคลที่รักษา ตอนนี้เวลาเอายาแปะแปลแกพระพุทธเจาแลว แกก็ออกไปนอกเมือง ออกนอก
เมืองคุยกะเพื่อนเพลินไป พอตอนค่ําก็ดันเสือก ปดประตูเมืองเวลาปดประตูเมืองเขามี ใชไหม แก
เขาไมได แกนั่งนึกในใจบอก โอ นี่ตายจริง เราเอายา ไปปดพระบาทพระพุทธเจา เวลานี้เวลามันก็
เลยแลว ยามันจะเปนโทษ เวลาชั่วโมงผานมาถาตอไปอีก เวลานี้มนั เปนเวลาที่ควรจะปลดยาออก
ถามิฉะนั้นแลวความรอนมันจะเกิดขึ้น แลวยาตัวนี้มันจะเปนพิษ แกทําอยางไร เขาเมืองก็เขาไมได

พระพุทธเจาเรียก พระอานนท มา พระอานนท อยูดว ย พระอานนท ก็มาทูลถามทําไม
พระพุทธเจาขา นี่ แกะไอยาออกที เอายาออกเสียดวย พระอานนท ถามวา ทานโกมารภัจ แปะไวให
อันตรายจะเกิดขึ้นจากยาได บอกไมใช โกมารภัจ ลืมปลด เขาใจวายามันจะเปนพิษแกฉันเอาออกที
เถอะ มันรูปวดนี่ ทําใหประสาทปวดอยางนี้ พระพุทธเจาทานก็สัพพัญู แลวหากเมือ่ ไรจะถามวา
ถาให โกมารภัจ จะมารักษารางกายของพระพุทธเจา ไมตองวิตกทั้งหมดทานไมวติ ก เราจะเห็นได
วาตอนที่พระพุทธเจาใน วันมาฆบูชา นีน่ ะ ที่พระองคทรงปลงสังขาร ที่ ปาวาฬเจดีย วานับตั้งแต
วันนีเ้ ปนตนไปอีก 3 เดือน เราจะนิพพานที่ระหวางนางรังคู ใน เมืองกุสินารา ก็ปลงอายุสังขาร
ก็ปรากฏวา รางกายเริ่มมีโรค โรคเขามารบกวน ซูบผอมผิวคล้ํา ทาน โกมารภัจ ตอนนั้น
ทานยังอยู ทานเห็นวา องคสมเด็จพระบรมครุเปนอยางนั้นเขาไปทูลถาม วาเปนโรคอะไรพระเจาขา
แตวาถาทานรับยาของ โกมารภัจ ฉันทานจะเขานิพพานไมได เพราะคนนี้เกงใชไหม เพราะทาน
ตัดสินใจไปนิพพานอีก 3 เดือน ถามเทาไรพระพุทธเจาก็ไมตอบ
ในที่สุด ทานโกมารภัจ ทํายาขึ้นเม็ดหนึ่ง ถาพระพุทธเจาฉันยาเม็ดนี้จะรูไดทันทีวา
พระพุทธเจาเปนโรคอะไร แลวเราจะทํายาเพียงเม็ดเดียวถวายพระพุทธเจาฉัน ทานเกงมากพอเอายา
นั้นไปถวายทาน ทานก็คว่ํามือ ทานไมหงาย รับก็ไมตายซิ ใชไหม ทานก็ ผลที่สุดทานคว่ํามือ ทาน
โกมารภัจ ก็เสียใจจะใหใครกินก็ไมสมควร เพราะเปนยาถวายพระพุทธเจา ทิ้งไว จึงโยนไวในบอ
น้ําไอบอน้ํา ประเทศอินเดียว เขาขุดสึกมาก น้ํามันฟูขึ้นมาปากบอ เห็นเปนของอัศจรรย
ตอมาปรากฏวาพระฏีกาจารยเห็น โกมารภัจ เอายาใสในน้ํา พุงออกมาเลยบอ ชั่วลําตาล ฮึ
เปนธารน้ํา มันยาว นี่พอไปเจอะทานโกมารภัจเขา ไปถามทาน บอก ธรรมดาทาน น้ําก็น้ํา มันยาว
ได ก็คลายๆ มันฟุขึ้นมาเกือบจะพึงปากบอ เห็นเปน มหัศจรรย แสดงวาน้ํามีฤทธิม์ าก หลังจากนั้น
มาพระพุทธเจาก็ทรงปวยตลอดเวลา แตทงั้ ๆ ที่พระองคปวย พระองคไมยอมอยูสุขวิหารเลย คําวา
อยูสุขวิหารก็หมายความวาพนจากการสอน นี่ไมอยางนัน้ ตามปกติทานจะสอนเปนเดือนสองเดือน
ทานจะอยูสุขวิหาร 15 วัน 15 วันนี้ ไมใหใครพบเลย พระอานนท จะนั่งเฝาปากถ้ําอยูกุฏิจริงๆ ไม
พบใครๆ ทั้งหมด แมแตพระราชาองคไหนจะมาก็พบไมได เวลาระหวางนัน้ 3 เดือน ทานไมยอม
หยุด ใครจะมากลางวัน ใครจะมากลางคืน เทศนสอนตะพึด แตตอนนัน้ เลิกตรัสพระสูตรหมดพระ
สูตรทานไมสอน สอนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา อยางเดียว ก็เปนบั้นปลายชีวิตของพระองค
นี่เปนอันวาทรงทรมานรางกายก็ซูบผอมขึ้น โกมารภัจ ก็หมดทา จนกระทั่งถึงวัดสุดทาย
วันรุงขึ้น ถึงวันโกน ถึงวันขึน้ 15 ค่ํา ก็จึงบอกกับ พระอานนท วา อานนท บอกพระทั้งหมดวา ฉัน
คิดจะไป กุสิมารามหานคร พระอานนท ภาม ไปทําไม บอก ฉันจะไปนิพพานทีน่ นั่ พระอานนท ก็
คานบอกวา กุสินารามหานคร เปนเมืองเล็กพระเจาคะ ควรจะนิพพานเมืองใหญ อยาง ราชคฤห
หรือวา เวสาลี พระพุทธเจาบอกวา อานนท กุสินารามหานคร เดิมที่เปนเมืองของพระเจาจักรพรรดิ
นะ สามารถปกครองเปนเมืองที่เคยปกครองโลกมีมหาสมุทรทั้ง 4 เปนขอบเขต เปนอาณาจักรใหญ

ควรที่เราจะนิพพานที่นนั่ พระอานนทไมกลาคาน เพราะวาทาน ทําอยางไรทานตองไปแน จึงได
เตรียมพระ ประกาศใหพระทัง้ หลายทราบ
พระพุทธเจาก็เสด็จพระพุทธดําเนิน ไมไดขึ้นรถ ใชไหม เดินไปได 60 โยชนบอก พระ
อานนท พระอานนท ปูสังฆาฏิ ตถาคตเหนื่อยมากเหลือเกิน นี่ความจริงพระพุทธเจาคําวา เหนื่อยนี่
ไมมี เพราะทรงมีพะรทศพลญาณ แตวันนั้นเหนื่อย พระอานนท ปูผาสังฆาฏิใหทาน นั่งน้ําตาไหล
สงสารพระพุทธเจาตั้งแตอยูดวยกันมา คําวาเหนื่อยไมตรัส ทานไมรูจักคําวาเหนื่อย
เมื่อพักพอสมควร ก็ทรงเสด็จพระพุทธดําเนินไปถึงบาน นายจุนท พอถึงบาน นายจุนท วัน
นั้น นายจุนท ก็เลี้ยงพระเปนกรณีพเิ ศษ ฆาหมูอยางเดียว ไอหมูนี่มนั เซ็งจริงๆ ไหวเจาก็หมู แตงงาน
ก็หมู โกนจุกก็หมู บวชนาคก็หมู โอหมูทั้งนั้นแหละ เอ อีตอนทํากับขาวดวยหมูนั่น เทวดาเอาน้ํา
ทิพยมาโปรย น้ําทิพยนี่ถาตุไมแข็งฉันไมได ฉันไดแตเฉพาะพระพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงทราบ พอเขาเอาอาหารมาถวาย ก็บอก นายจุนท อาหารที่ใชเนื้อสุกรออน
ถวายตถาคตแตผูเดียว อยาใหพระอื่นฉัน ใหพระอืน่ ฉันอยางอื่นทานรูพ ระอื่นฉันแลวตายหมด แต
วาธาตุของพระองคยอยได พระองคทรงฉันสวนที่เหลือทั้งหมดสั่งใหฝงทิ้ง หามคนอื่นกินทั้งหมด
พอเอาไปฝงแลว วันนั้นเองก็ปรากฏวาเปน โรคขันธิกาพาธ ขันธิกาพาธ ก็คือ ถานออกมาเปนโลหิต
สดๆ ใชไหม
ตอมาเมื่อไดเวลาวันรุงขึ้นก็พาพระทั้งหมดไปที่ระหวางนางรังทั้งคู ไกลจาก เมืองกุสินารา
ไปนิดหนึ่ง ประมาณไมถึงโยชน ไปนอนในที่นั้น มีพระองคหนึ่งที่มาถวายงานพัด แตไมใช พระ
อานนท ทีนี้เทวดาทั้งพรหมทั้งหมด ก็มาประชุมพรอมกัน เราจะมองหนาก็ไมถนัด แตความจริง
เทวดามีตาทิพยก็ไมนาจะบนนะใชไหม ไมใชตาทิพยใหเปนประโยชน พระพุทธเจาบอกวา นี้คุณ
ขยับใหปด ไปสักนิดหนึ่ง นั่งถวายงานพัด มันบังหนาฉันเวลาพูด ทานถามวา ขยับทําไมพรหมเขา
บนวาคุณนะ บังหนาฉัน เขามองไมถนัด ใชไหม แลวทานก็นอน พระถวายงานพัด
ตอมาก็มีปริพาชกคนสุดทาย ก็จะเขไปเฝาถามปญหาพระพุทธเจา แกตั้งใจจะมานี่ ถาม
ปญหา ปญหามี 3 ขอ ที่มีเปนภาระ พอเขาไปถึง พระอานนท ก็หาม บอก นี่พระพุทธเจาทรงปวยนะ
อยาเขาไปยุงกับทานเลย พระพุทธเจาทรงไดยนิ เขา บอก อานนท ปลอยเขามาเถอะ ที่ตถาคตจะมา
นิพพานทีน่ ี่ เพราะตองการจะโปรดลูกคนสุดทอง นั่น เอาเขาแลว แหม อางซะนานเลย แหมเมืองนี้
เปนเมืองของพระเจาจักรพกจักรพรรดิ์ เปนคนดีมากอน ใชไหม แตวาพราหมณคนนี้ปรากฏวา เปน
คนที่มีบุคคลคนเดียวที่จะทรมานได คือพระพุทธเจาเพราะคนนี้มหี ลายแบบ ฟงเทศนจากคนอื่นเปน
อรหันตไดก็มี บางคนจะตองฟงเฉพาะพระพุทธเจาเทานัน้ จึงจะเปนพระอรหันตได
คือ พราหมณคนนี้แกเปนคนติด พุทธานุสสติกรรมฐาน มาหลายอสงไขยกัปเมื่อติด พุทธา
นุสสติกรรมฐาน มานี้คนอืน่ เทศนฟงไมรู ตองพระพุทธเจาเทศนเอานิสัยของพระพุทธเจาประหาร
ถึงเวลาทานมาถาม ทานก็ถามปญหา ปญหาที่เปนปุจฉานะ ทานบอกวาพราหมณเวลามันมีนอยนะ

ฉันก็ใกลจะตายลงแลวอยาถามปญหาใหแกเลย เอาสวนที่เปนประโยชนดีกวา พราหมณถามวา
อะไรบอกเอจงพิจารณาขันธ 5 วา มันไมใชเรา ไมใชของเรานะ เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมใี นเรา
จงวางภาระขันธ 5 เสีย จึงจะมีความสุข พราหมณแกก็ไปนั่งภาวนาอยูชิดที่พระพุทธเจานั่ง หรือ
นอนหรือวิ่งก็ไมรู ในนี้ไมไดบอก เปนอันวา ใชเวลาชั่วฉับพลันที่พระพุทธเจายังไมทันจะนิพพาน
พราหมณคนนัน้ สําเร็จอรหันตทันทีใชไหม
หลังจากนัน้ มา องคสมเด็จพระทศพลก็เขาสูฌานสมาบัติ อันแรกก็เขาปฐมฌาน ฌานที่ 1 ที่
2 ที่ 3 ที่ 4 เนที่ 5 แลวเชาอรูปฌานที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ถอยจากที่ 8 ที่ 7 ที่ 6 ที่ 5 ที่ 3 ที่ 2 ที่ 1 ก็วาเรื่อยถอย
ไปถอยมาถอยมาถอยไปตามอารมณ ไอจิตที่เขาฌานนั้นมันไมรูเรื่องของขันธ 5 อันดับแรกตองใช
จะตองใชขนั ติเปนกรณีพิเศษ ใชไหม ควบคุมกําลังใจ ไอ ขันธิกาพาธ ที่ถายเปนโลหิตสดๆ นี่ ลําไส
กระเพาะเปนแผลหมดแลว ใชไหม เลือดมันออกมากดูวาทุกขเวทนามันขนาดไหน องคสมเด็จพระ
จอมไตรไมเคยเครียด เมื่อใครตองการธรรม พรอมใหตลอดเวลา นั่งไมไหวก็นอนเทศน ใหจิตเปน
สุข
ตอมาเมื่อเวลาเมื่อหมดกิจ คือพราหมณองคนี้เปนอรหันตแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว
ก็เขาฌาน ตอนเชาฌานที่จติ มันแยกจากขันธ 5 แลวไอจิตนะมันแยก คือแยกประสาททั้งหมด
เขาฌานปบฌานที่ 1 แยกมาหนอย พอที่ 2 แยกไกลมานิด พอที่ 3 แยกไกลนิด พอที่ 4 จิตมันหลุด
จากขันธ 5 คือ จิตหลุดจากประสาท ประสาทจะมีอะไรที่ไมรูเลย คลายๆ จิตนี่ ไมรูเรื่องของ
ประสาทเพราคนธรรมดาเรานี่ไมเคยใชอยางสบาย เวลาเขาถึงฌาน 4 นี่ หูจะไมไดยนิ เสียง จิตจะมี
ความรูสึกควร ไอยุงจะกินริน้ จะกัดไมมี ความรูสึกมันหมด มันก็ตัดแยกหมด พอเขาถึงฌานที่ 4 ยิ่ง
เขาถึงอรูปฌานนี่ฌานใหญเลย 5 6 7 8 หรืออะไรนี่
ตอนนั้น ก็มพี ระอยูองคหนึ่ง คือ พระอนุรุทธ ที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเลิศในดาน
ทิพจักขุญาณ เขาฌาน ตามพระพุทธเจา มีแคองคเดียว สมัยนัน้ มีพระอรหันตที่ลอ มอยูที่นั่นสอง
แสนองคเศษใชไหม แลวเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณมากจริงๆ ปกิสัมภิทาญาณนี่ถือวารูอะไร
ไดดีกวาอรหันต อรหันตมี 4 เหลา คือ สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต
ปฏิสัมภิทาญาณนี่มีความวองไวในพลังของจิตมาก แตไมสามารถจะเขาฌานตามพระพุทธเจาได
ตองใหคนอื่นชวย ก็มี พระอนุรุทธ องคเดียวที่เปนพระวิชชาสาม แตวาหนักในทิพจักขุญาณ
เขาฌานได พอนาน พระอานนท ก็ยองสะกิดบอกนี่ สมเด็จพระบรมครูเขาฌานไปถึงไหน พอ
เขาฌาน มันก็เงียบ ไมรูสึกทุกขเวทนา มันหมดไมรูสึก ถาเขาถึงฌาน 8 หรือฌาน 4 พระอนุรุทธ ก็
บอกยัง ตอนนีอ้ ยูฌาน 1 ตอนนี้อยูฌาน 4 ฌาน 3 ฌาน 4 ฌาน 8 ถอยมาฌาน 7 ฌาน 6 ฌาน 5 ฌาน 7
ฌาน 3 ฌาน 2 ฌาน 1 เขาไปถึงฌานปบจิตถึง ขยับ ที่ฌาน ขยับไปขยับไปขยับไปสลับมา สลับมา
สลับไป เหมือนกะเดินเลน ถอยหนาถอยหลัง ถอยหลังถอยหนา ไมมอี ะไรวิตก เพราะไมรูเรื่องของ
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พอถึงไดเวลาจะนิพพานจริงๆ จิตจะนิพพานจริง ไมยกออกในอรูปฌานออกในรูปฌาน พอ
ถึงฌาน 4 เขาจริง ๆ พระอนุรุทธ รูสึก พระอนุรุทธ บอก พระอานนท เวลานี้สมเด็จพระบรมครูมา
พักอยูที่ฌาน 4 ในรูปฌาน ตอน พระอานนท ถามวา จะใหทําอยางไรตอไป บอกเฉยๆ เวลานี้รสู ึก
รัศมีกายเปลงใสมาก พระวรกายนีใ่ ส ความจริงตอนที่จะนิพพาน ทานปวยหนัก 3 เดือนรางกายซูบ
ซีดผอมแลวดํา พระอานนท รู เขาไปถามทานบอกวา ตถาคต วันจะนิพพานกอนที่จะนิพพาน
ระหวางนางรังทั้งคู
จะนิพพานวันนัน้ พระวรกายผองใสเปนพิเศษพระเจาขาพระองคไดตรัสวา
อานันทะ ดูกร อานนท กายของเรา ขันธใด ของเราจะสวยมีอยู 2 อยางที่เปรียบเสมือนกัน นั่งคือ
วันที่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ กับวันนิพพาน เห็นไหม ใหระวัง เปนพระอรหันต เผลอไปนะ
ใชไหม นพพานผองใสไมชาละเสร็จ ถาตั้งทา บอกไอใจสบาย นั่น รูกูตายแน อยางนอยพนจากบาน
นี้แลวใชไหมคุณ ไอบานนีเ้ จาหนี้มาก บานโนนไมมีเจาหนี้ ไมทุกข ใชไหม จิตดวงเดียว เจาหนี้
นิพพานแลวฮึ มันจะทวงอยางไร ทวงอีวันนี้ กูมีเทาไหรเอาไปแลวลมละลาย ก็เอาไปเถอะ กูจะ
นิพพาน อารมณมันจะเยือกเปนนิจ จิตใจก็ผองใส อีตอนนั้น ตอนจิตทีม่ ีอารมณผองใส พระอนุรุทธ
บอก เวลานี้สมเด็จพระบรมครุมีกระแสจิต พระวรกายทีเ่ ย็นเยือก อทิสสมานกายแจมใสสวางไสว
เปนพิเศษ
พระอานนท ก็ถามจะไปหรือยัง แลวทานก็บอกยัง ยังไมอยากถาม อีกสักครูหนึ่งทานก็
บอก อานนท จะไปแลวนะ ใชไหม เอากันที่จติ พอเคลือ่ นออกพอจิตออกจากรางไปสูพระนิพพาน
พระอนุรุทธ จึงมีฏีกาบอก อานนท ตายแลวทานตายแลว บรรดาพระอรหันตทั้งหลายก็แสดงธรรม
สังเวชให พระพุทธเจาสําหรับพระที่เปนปุถุชนก็โอเลย สบายไมเห็นผีมือ ใชไหม แงๆๆ ไปตามกัน
ฮึ เจาคุณ แงๆ เปนไหมวะ แลวก็เปนอันวาเราก็เขาใจกันวาอารมณของบุคคลใดถาเขาถึง สังขารุเปก
ขาญาณ ตั้งแตตนจนปลายอารมณของบุคคลนั้นจะไมหวงขันธ 5 เปนอันวาเวลานี้สี่ทุมกวาก็ขอลา
เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้
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ไป เมืองสุโขทัย มา ยืมสตางคไปสามหมื่นยังไมไดใช อยาไปเลนหวยไมได ออกสามนะ
เดี๋ยวจะลอกินราพนาสูร ไปเห็นพวกชาวกระเหรี่ยงชาวปาเขามีความสุข ไปนั่งนึกๆ ดูชาวบานแถว
นั้นเขามีภเู ขาลอมรอบ เราจะเดินจากที่ราบเขาไปหาที่เขา ตองผานลงเขาขึ้นเขา ขึ้นเขาลงเขา ขึ้นเขา
แลวก็ลงเขา เมื่อไหรจะถึง มันหลายลูกนีน่ ะ ใชระยะทางตัดเสนทางตรง สิบสองกิโล อีตอนขึ้นๆ
ลงๆ นี่ ไมรูกี่กิโล แลวก็ไปอยูในหุบเขาเปนเนื้อที่นอยๆ มีหมูบานจริงๆ ประมาณสักแปดสิบหลังคา
เรือน ก็อยูไกลกัน ก็ไปนั่งดูชีวิตของชาวเขารูสึกวาเขามีความสุขคิดวา ถาชาวเขาพวกนั้น ชาวปา
พวกนั้น เขามีเงินปละหนึ่งพันบาท เขาจะมีความสุขมาก เพราะอะไร วันเวลาที่จะใชสตางคมันไมมี
นะ ไปนั่งดูเขาก็รูสึกวาไอพวกเรานี่มันมีความวุนวายมาก พวกเขาอยูดวยความสงบสุข ก็มานั่ง
คิดถึงชีวิตของบุคคลพวกนั้น เขาอยูในวงแคบๆ โรงมหรสพก็ไมมี ไมมีทั้งภาพยนตร ไมมีทงั้
รถยนต ไมมที ั้งกระแสไฟฟา ไมมีทั้งอะไรตออะไรทั้งนั้นแหละ มันก็ไมมีไปหมด ถาหากวาเราจะ
อยูกันจริงๆ คิดวานาจะเหงา ถาพวกเราจะไปอยู
แตมาองถึงชีวติ ของพวกเราจริงๆ คิดวานาจะมีความสุขเปนพิเศษ นัง่ มองดู เขามีความสุข
จริงๆ และแถมคนนั้นก็ไมคอ ยเมื่อย ไมมโี รงอาบอบนวด (หัวเราะ) พวกเราเมื่อยจัดก็เลยไปนั่งนึก
วาคนพวกนี้
เขาอยูกนิ ดวยความเปนสุขแตวาก็มคี นบางพวกทีไปชักชวนใหเขามีความกระดาง
กระเดื่อง เปนภัยแกประเทศไทย แตคนกลุมนี้มีจริงๆ เขาไปพบสิบสอง สิบสามหมูบาน เขาบอกวา
ของนี้ทิ้งไวไดตามสบาย ไมหาย เอาเครื่องจักรกล เอาเครื่องกอสรางไปเขาไปสรางบานพวก
ขาราชการ สรางที่พักและก็ไปตั้งโรงเรียนให เครื่องไมเครื่องมือพวกไฟฟา ไฟฟา ก็ไปเดินๆ พิสูจน
ดู มันไมรูจะหายไปทางไหน หายแลวไมมีใครซื้อ (หัวเราะ) ขโมยยังกลัวเลย หายแลวไมมีใครซอ
ใชไหม เพราะวาของเขาไมมอี ะไรจะใช เออ มันก็มีความสุขมาก
และหมูบานเขาก็มีธารน้ําตก มาจากยอดเขา น้ําไหลใสสะอาด น้ําใสไหลเย็นเห็นกอนหิน
เพราตัวปลาไมมีและความจริงนาอยูนาอยูจ ริงๆ อยูอยางสงบสงัด และก็มีความสุข อากาศดี ไมนั่ง
อยูในเกาะ ไอน้ํามันไหล น้าํ ตกมามันแยกเปนสองสวย และก็ทําใหแผนเดินนอยๆ กลายเปนเกาะ
และเขาก็ไปปลูกๆ เปนที่พักเปนเพิงนั่งเลน และมีมานั่ง นั่งๆ ดูก็รูสึกสบาย ก็เลยนึกในใจ ก็มานึก
ถึงความหลัง สมัยที่เคยเขาไปอยูในปา นึกไปนึกมาเลยอยากเขาปาอีกโรคชอบเขาปามีมานานแลว
และก็มีโอกาสวันรุงขึ้นเขาชวนไปเทีย่ วเขา ไอขี้คางคาว มันเขาอะไรก็ไมรู มันมีถ้ํา แลวก็มีคางคาว
มีมากไอขี้คางคาวนี่ ก็สูงนากลัวจะลึกหลายศอก ไมใชเราวัดนะ เพราะไมมีคนเขาไปรบกวน
ตอนเชาเขาชักชวนก็คดิ วา วันนีเ้ ราจะไปไดหรือไมได ก็อาจจะไปไมถึง แตก็พยายามไป
ตอนเชาลองพยายามไป ตอนเชาพยายามเดิน ไอลองซอมเดินนี่มนั เปไปเปมา ไปไดไมไดก็ไมรู เอ
ถึงเวลาไปจิรงๆ มันบุกปาแลวก็บุกธารน้ําก็บุกธารน้ําโดยมาก เดินตามกระแสน้ํา มันก็ลัด ตกลงก็
ไปกับเขาได ไอเวลาเดินไปไอเดินไปทีแรก ก็นกึ ถึงสภาพวะทีเ่ คยธุดงค ธุดงคในปานี่ ก็มีสภาวะ
คลายๆ กับไปธุดงคเพราะวามันมีสัตวทกุ ชนิดเรียกวา สัตวปาทุกชนิดยังมีอยูแมกระทั่งชางเดินไป

หนอยหนึ่ง เขาชี้ตนไมใหดุ ก็มีรอยหมีขึ้นตนไมใหญๆ ก็แสดงวาขึน้ ตอนกลางคืน ก็หมีนี่จะขึน้
ตอนกลางคืน เห็นรอยมันมีสองแบบรอยใหญกับรอยเล็กแสดงวา มันมีสองตัวมันขึ้นตนไม
ไอเจาหมีนี่ เขาเลาทวนความหลังเมื่อปที่แลว เมื่อปทแี่ ลวเขาก็มีคนเดินเขาไป จํานวนคนที่
ไปควรจะเปนคนหรือสองคน ทีนี้ฝนมันตกพรําๆ ไอใบตองที่นั่นมันใหญ จริงๆ ความกวางของ
ใบตองทีนั้นมันขนาดนีใ้ หญไหมใหญมากขนาดรมเราความกวางนะไมใชความยาวเพราะวามันงาม
มันเปนปาใหญ ฝนตกพรําลุงหมีแกก็ไปเด็ดใบตองใบใหญมาสองมือก็ถือก็ไมเห็นมือมัน คลุม เดิน
ไปขางหนา ไอเจาสองคน เดินไปตามไปขางหลังก็นึกวา ใครสักคนเดินไปชางหนา ก็ ลุง รอกอนๆ
ลุงก็เดินเฉย (หัวเราะ) ไอเจาพวกนี้กจ็ ้ําใหญ เขาไปใกลๆ ก็ลุง รอกอน ๆ ซิลุง ลุงหันมาเทานัน้ ละ
ขอเธอออน (หัวเราะ) มันแคเจอะลุงหมีนะ โชคดี ไปเจอะลุงเสือเขาเนาดูแลวลุงหมีแกก็ไมทําอะไร
แกก็เดินเรื่อยไป
ระวังนะ ถาเขาปาเห็นใครเขาเอาใบตองเทินหัวเวลาฝนตกระวังจะไปเจอะเอาลุงหมีเขา
(หัวเราะ) ไอนี่ก็ของจริงนะ ไอเมื่อเดินๆ เขาไปก็ไปนึกถึง สมัยออกธุดงค เพราะธุดงคคนี่เวลาเขา
เดินในปา เขาจะไมทิ้งอารมณ อารมณพระกรรมฐานนี่เราก็ตองนึกเอาไวเสมอ อันดับแรกหนึง่
มรณานุสสติกรรมฐาน เราก็ตองนึกถึงความตายเปนอารมณ ถาเราเดินๆ อยูแบบนี้ มันจะตายเมื่อไร
ก็ไดอาจจะถูกเสือกัดตาย อาจจะถูกชางฟาดตาย หรือาจจะถูกสัตวรายกัดตาย หรือดีไมดีเดินๆ ไป
ไอเจามดตัวเล็กๆ มันมองหนามันคงนึกวา เอ ไอเจามดอะไรนะมันตัวสูง หัวเราะกัก้ ๆๆ เราตกใจ
เสียงมดหัวเราะตาย (หัวเราะ) ทําไมเคยไดยินเสียงมดหัวเราะไหม นั่นนะซิถาไดยนิ เมื่อไหรตายเมือ่
นั้นละ (หัวเราะ) อาวตอนนี้จะทําอยางไร ก็ตองใช มรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงชีวิตของเรานี่
ขณะที่เดินอยูน ี่มันอาจจะตาย แลวก็คดิ วา คนทุกคนที่เดินแบบเรานี่ ตายมานับไมถว นแลว เขาคิด
อยางนั้นนะ เขาไมไดคิดวา เราจะอยูแลวเราจะเดินไปถึงที่ตรงโนนตามจุดหมายปลายทางเราคิดวา
เราจะไปแตในขณะทีเ่ ดินไปเราก็ตองคิดอยูดวยวาเราอาจจะไมถึงที่จดุ นั้น เราอาจจะตายเสียกอน นี่
อันดับแรก มรณานุสสติกรรมฐาน
นี่พอนึกถึงวา เราจะตายบังเอิญถาเราจะตายในขณะนี้เราจะไปไหน ถาเราจะไปสวรรคเราก็
ตั้งจิตเอาไวในขั้นอุปจารสมาธิ นี่การตั้งจิตไวใหอุปจารสมาธิเราจะใชบทภาวนาอยางใดอยางหนึ่งก็
ได ตามชอบใจ แลวสวนใหญพระธุดงคทานมักจะพอใจคําภาวนาวา พุทโธ คือยึดถือพระพุทธเจา
เปนอารมณ เขาก็เดินไปแลวเขาก็นกึ ไปดวย โดยทีว่ าขณะที่เดินไประยะไกลเทาใดก็ตาม เขาจะไม
ทิ้งอารมณเด็ดขาดนะ ถาหากวาเราคิดวาเราจะไปพรหม เราตั้งอารมณไวในจุดแรกเขาถึงฌาน
สมาบัติสูงสุด เทาที่จะพึงได แลวก็ถอยหลังเขามาตั้งอยูแตปฐมฌานหรืออุปจารสมาธิ แตสวนใหญ
เขาตั้งไวที่ปฐมฌาน เพื่อความเปนพรหม
ทีนี้เดินไปเมื่อจิตตั้งอยูในปฐมฌาน ถาเราคิดวาโลกนี้ทชี่ าวบานกลาววาศิวไิ ลซนัก ที่ทาน
กลาวมา สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันงามตระการดังราชรถที่พวกคนเชลาหลงอยู หากแตทานผูร ุหา
ของอยูไม ก็หมายความวา โลกของเราเต็มไปดวยความสกปรก เต็มไปดวยความทุกขไมมีความ

ศิวิไลซจริง แตที่เราเห็นวาศิวิไลซเปนของนาอยูก็อาศัยความโงเปนเครื่องบดบังใจ ที่ทานเรียกวา
โมหะและอวิชชา แตเนื้อแทจริงๆ แลว โลกนี้เต็มไปดวยความทุกขเต็มไปดวยความสกปรก เราอยู
กันดวยความทุกขเพราะความหนาว ทุกขเพราะความรอย ทุกขเพราะความหิว ทุกขเพราะความ
กระหาย ทุกขเพราะความปรารถนาไมสมหวัง
สิ่งใดก็ตามเมือ่ เราไดมาแลวตามความพอใจ การนั้นก็เปนปจจัยของความทุกข เราไมมีเงิน
เราอยากจะมีเงิน อีตอนอยากจะมีเงินก็ตองทํา หาเงินมาเต็มไปดวยความเหนื่อยยากพอไดเงิน
มาแลวก็ชกั กลัวขโมย จะขโมยอีกแหละใชไหมเอาจองมานั่งระวังสตางคเสียอีกแลว เลยไมตอง
สบายกัน สบายไหม นีม่ ันก็ไมมีความสุข เราไมมีเงินเราก็มีความทุกข เพราะเกรงวาจะไมมี
ทรัพยสินจะใช ถามีแลวก็เกรงภัยอันตรายจากโจรผูรายจะมายื้อแยง และฆาฟน แยงเอาทรัพยสินไป
นี่มันก็เปนปจจัยของความทุกข นี่เราอยูคนเดียวเปลี่ยวใจ แสนสบายแตสนุกอยูสองครองทุกขแสน
สนุกแตไมสบาย อยูคนเดียวไมพอใจแสนจะเปลาเปลี้ยวอยากจะแตงงานซักหนอย เอาเสียอีกแลว
พระพุทธเจาทานบอก ภาราหเว ปญจักขันธา เปนภาระอันหนักเพียงแตเราคนเดียวก็เลี้ยง
ตัวแยอยูแ ลว แลวไปมีคูครองเขาภาระก็หนักมากใชไหม เคยซอมแลวยังหนักใชไหม หนักเหมือน
ใคร ถาเหมือนฉัน ฉันไมมหี รอกถามวาหนักไหม หนักเหมือนกัน ไมรูเหมือนกับใคร ก็เพิ่มภาระ
พอมีลูกขึ้นมาก็หนักมากขึ้น แตก็พวกเราก็คิดกวาปจจัยนี้มันเปนปจจัยของความทุกข คิดวามันเปน
ความสุข ก็เลยมัวเมากันเรื่อยไปคนที่เขาเดินแบบเราตายกันมาเยอะ ตายแลวก็ตองคิด เกิดแลวก็ตอง
ตายมันก็เต็มไปดวยความทุกข หาที่สุดของความสุขไมได ถาเราตายคราวนี้ โลกนี้จะไมมีสําหรับเรา
อีก เทวดาและพรหมโลกจะไมมีสําหรับเราอีก จุดที่เราจะพึงตองการนั่นก็คือ พระนิพพาน นี่
อารมณเขาก็ตดั หมด ตัดทุกอยาง มีจิตมุงหมายเฉพาะพระนิพพานเปนอารมณ ตั้งไวโดยเฉพาะ
ทีนี้พระธุดงคเขาเดินกันแบบนี้ วันนัน้ ก็เลยนึก เออ ไอธุดงคนี่ก็ทิ้งกันมาตั้งสามสิบปเศษ
จะลองซอมมันดูสักหนอย ยังใชไดไหม เผื่อวาเมื่อไมมีวัดจะอยูจะไดเขาปาอยู ไปก็ไมไดไปคน
เดียว ก็ไปหลายคนดวยกัน ไอตามธรรมดาธุดงคนี่ เขาไปกันเปนคณะ คณะจะเปนสององค สาม
องค หาองคหรืออาจจะเปนองคเดียว ตางคนตางก็เดินไปดวยความสงบ ไมมีใครเขาคุย ตางคนตาง
ตั้งอารมณไวโดยเฉพาะ แตวา คราวนี้เราไปเปนคณะ เสียงพูดเสียงคุยชีน้ กชมไมกนั ไปตามทาง ดีไม
ดีเดินไปเดินมาก็พลาดตุบตับ๊ วัดดูวา ไอนา้ํ นี่มันลึกแคไหน ทางมันยาวแคไหนลองวัดมันดูก็ได ใช
ไหม เพราะน้ําตกมันไหลแรง ตองเดินทวนกระแสน้ําขึน้ ไปก็ลองใชดู เอ มันก็ดีแฮะ ยังอยูลองซอม
ดูตลอดสายมันยังอยูมนั จะพุดจะคุยก็คยุ คุยเรื่องอะไรก็คุย แตใจมันยังคงอยู เออ ใชได ยังหากินกับ
ธุดงคได
ทีนี้เมื่อเดินไปถึงปากถ้ําคางคาว ไมรูจะใหนามวาถ้ําอะไร เปนอันวาปากถ้ําคางคาวก็มี
คางคาวมาก ขี้คางคาวเยอะ นี่มนุษยนี่ความจริงเปนหนีส้ ัตวเยอะ นี่ถา พวกเราเขาไปไดมีหวังเอาขี้
คางคาวทําปุยอีกซิใชไหม ตองยึดคางคาวเปนสรณะเปนที่พึ่งดีไมดเี อาขี้ไมพอยิงตัวกินซะอีกดวย ก็
ไปนั่งคุยกันก็มี ครูบาธรรมชัย ทานก็ลงไปในถ้ํา แลวก็มีพรรคพวก เขาจะชวนใหเขาถ้ําบาง ไมรูจะ

เขาไปทําไมถ้ํามันก็แคถ้ํา เขามาไมรูกี่รอยกี่พันถ้ําแลว ก็นั่งปากถ้ําแลวก็นั่งคุยกัน ก็เลยชี้นกชมไม
ใหเขาดูกัน
วานี่ถาพระเขามาธุดงคในปาเขาก็จะมองดูตนไมเล็ก และเขาก็จะมองดูตนไมใหญ จะดู
ใบไมที่เขียวชอุม มีความสดมีความสวย แลวก็มองดูใบไมที่หลนลงมาดูทําไม ไมรู (หัวเราะ) ไอทดี่ ู
นึกวาใบไมใบไหนมันจะเปนทองคําบางจะมาขาย (หัวเราะ) เขาดูตอนนี้ก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตวา
ไอชีวิตของเรามันก็มีสภาพเหมือนกับใบไมและตนไม ทีแรกก็มีสภาพเหมือนตนไมเล็กๆ คอยๆ โต
มันเติบโตทีละนอยๆ มันมีคน แลวมันก็มีกิ่ง มีกิ่งแลวมันก็มีกาน แตละกานมันก็มีใบทีนี้ดใู บแตละ
ใบก็เต็มไปดวยความเขียวชอุม ไปดุใบใหมมันเขียวมันสดใสนารักไปดุดใู บเกามันเริ่มเหีย่ วแหง
แลวก็มองดูใบไมที่หลน ในที่สุดมันก็หลนลงมา ไอชีวติ ของเราก็ลงเหมือนกัน มันเคลื่อนเขาไปหา
ความตายเชนเดียวกับใบไม หรือตนไมที่ตาย มันเติบโตขึ้นทีละนอยๆ ไอใบเกามันก็ผลัดใบหลนลง
มา ใบใหมกนั ก็เกิดขึ้น ก็เหมือนกับชีวิตและรางกายของเราที่พระพุทธเจาทานกลาววาเปน สันคติ
มันตายอยูท ุกวัน ของเกาที่เรากินเขาไป อาหารเกาที่เรากินเขาไปบํารุงรางกายหมอเขาจะเรียกอะไร
ก็ชางเถอะมันก็มีความเสื่อมมีการสลายไป ไอเราก็กนิ อาหารตอไปเขาเรียก สันตติ มันก็มีการสืบตอ
เราก็มองไมเห็นความตายแตความจริงเรามันตายทุกวัน เราจะเห็นอะไรมันตายละ ไออาหารมันตาย
กินเชาแลวตอนสานมันก็หิว ถาอาหารมันไมตายตอนสายเราก็ไมตองกิน หรือไมอยางนั้นกินเชา
แลวตอนเย็นเราก็ไมตองกิน กินวันนี้แลววันพรุงนี้ มะรืนนี้มันก็ไมตองกิน แตความจริงที่เราตองกิน
ทุกวัน ก็เพราะไอสิ่งที่มันอยูในรางกายเปนเครื่องหลอเลี้ยงมันหมดไป สลายตัวไปเหมือนกับใบไม
ใบเกาๆ มันก็คอยหลนลงไป แลวใบใหมมันเกิดขึน้ มา เราก็มองไมเห็นวา ไอตนไมนี่มันแกหรือมัน
ตาย
ถาหากวาอาหารมันไมสามารถจะหลอเลี้ยงหมดตัวเมื่อไรขณะนั้นความตายจะปรากฏขึ้น
ตนไมก็ตาย แมแตชีวิตของเราก็เหมือนกันในขณะบั้นปลายของชีวิต เมือ่ ทุกสิ่งทุกอยางไมสามารถ
จะสืบตอหลอเลี้ยงได เราก็สนิ้ ชีพสังขารหรือที่เรียกกันวา ตาย สิ้นลมปราณ
นี่ปกติพระธุดงคเขานั่งในปาเขาเอาตนไมเปนครู
แลวมานั่งพิจารณารางกายของเราไอ
รางกายของเราก็ไมตางอะไรกับตนไม แตความจริงตนไมยังดีกวาเราไมมีความวุน วายเกิดที่ไหน ก็
อยูที่นั่น หรือไง เคยเห็นตนไมเดินไดไหม มีตนเล็กๆ ตามสนามหลวง มันเดินได (หัวเราะ) ขี่คนมี
บุญมากกวาคน ใชไหม ไอตนไมมันอยูท ี่ไหน มันอยูท ี่นั่นไมมีความวุนวาย ไอคนเรานี่มันวุนวาย
ไปดวยประการตางๆมันจึงมองเห็นความทุกขของขันธหา ถาเรายังมีขันธหาอยูเพียงใดเราก็ทุกข
เพียงนัน้ เต็มไปดวยความวุนวายจริงๆ นี่เขาก็จับเอาสภาวะของตนไมมาเปนวิปสสนาฌานเทียบกับ
เรากับตนไมนี้ มีสภาพเหมือนกัน ไอเกิดแลวก็ตายตายแลวก็เกิดไอเกิดกี่ชาติ กี่ชาติ สมมติวาเราจะ
ไมลงนรกไมเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ใหเกิดเปนคนทุกชาติ มันก็ทุกขแบบนี้
ไมมีชาติไหนที่จะมีความสุข แลวเราจะนัง่ หาความเกิดไปทําเกลือทําไม สัญญาณบอกหมดเวลา

สนทนาหลังกรรมฐาน 5
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

ขันธ 5 มีสภาพทรุดโทรม แลวเรื่องใหญ (ไมชัด)
(ไมชัด)
ใช คือพระนี่ทกุ ขหนักเขา ถาตายไวๆ ก็ดี ไดเกิดเปน (ไมชัด) (หลวงพอหัวเราะ)
ไมทราบหนูถามวา ทําไมถึงปวดขานี่
จะเขานิพพานทําหอกอะไร ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ก็รูอยูแลวจะถาม
ทําไม ถาม (ไมชัด คนจะสิน้ ทุกข ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราป ทุกขา
ความแกเปนทุกข มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข โสกปริเทวทุกข โทมนัส อุ
ปายาส ความเศราโศกเสียใจเปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปน
ทุกข นี่มันเปนเรื่องของคนมีกิเลส คนกิเลสดี คนมีกิเลสจึงมีทุกข ถาคนไมมีกิเลส
ไมมีใครเขาทุกขหรอก เขาถือมันเปนเรื่องธรรมดา วาที่เราปวดขาเพราะความระยํา
ในชาติกอนทีท่ ํา ปาณาติบาต ไว ทําไมจะตองมานั่งเกิดเราฆาเขาตายนีไ่ มรูเขาจะมี
ความทุกขเราทุกขเหมือนกันไอมาปวดนิดเดียวแคหนีแ้ คสิน ไอแคดอกเบี้ยนี่ มา
นั่งบน
ไมใช พอนอนอยางนี่
จะมานั่งเถียงพระ นี่ไมไดไปนิพพานจริงๆ นิพพานจริงๆ เขาไมพูดแบบนี้ คนที่จะ
เจ็บไขไมสบาย มีทุกขเวทนาครอบงํา เพราะอาศัยโทษของ ปาณาติบาต ไอของที่
มันหายไฟไหมบาน น้ําทวมบานของหาย ขโมยสัก นี่เพราะโทษ อทินนาทาน คน
ที่ คนอยูใตยังคับบัญชาไมอยูในโอวาท ก็เพราะอาศัย กาเมสุมิจฉาจาร พูดไมมีใคร
เขายอมรับนับถือ เพราะโกหกมดเท็จเขามากอน คนเปนบา เปนโรคเสนประสาทก็
เพราะกินเหลา มานั่งแลวบอกไปนิพพานมันเปน ปาณาติบาต ไปไดอยางไร ปลอย
ตามสบาย นี่ไอโทษตางๆ นีม่ ันมีทุกขแกรางกาย ปวยไขไมสบายนี่ เพราะ อาศัย
ปาณาติบาต เปนเหตุนี่เหตุมันมีอยางนี้ คนเราดูเหตุปลายตองดูเหตุตน ถาไป
นิพพานไดก็ถอยหลัง ไปดู ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ วา ชาติไหนเราทําอะไรมา
บาง แลวไอกรรมที่มนั ใหผลเราในชาตินี้ เราเคยทําไวในชาติไหนมันใหผลใน
ชาตินี้
(ไมชัด)
เมื่อไร
หลวงพอบอก
หลวงพอมาพูด เอาพระ เอาขางถูนะซิ
ไมไดถู

หลวงพอ

ไมจริง โกหก จะวาจริงไดอยางไร ไมเห็นเหตุไมเห็นผล เอาเหตุผลปจจุบัน เปน
เหตุในปจจุบนั มาพูดกันจริงๆ นี่บอกแลววาทุกขตางๆ เกิดขึ้นมาทางรางกาย เพรา
อาศัย ปาณาติบาต ยังจะเถียงอีก มาพูดใชไมได อยางนีถ้ ือวาไมถอยหลัง เขาหา
เหตุ วาธรรมพระพุทธเจาตองหาเหตุเปนสําคัญวา เหตุมีไมตองเอาอยางอื่นมา แลว
บอกวา ไปนิพพาน ไมเชื่อ เชื่อไมได คนที่เขาไปนิพพาน นี่เขาไมเถียงอยางนี้ แต
เขาตองรูเหตุดว ย ถาเราไปนิพพานได เราก็ถึงเราก็รูจุด ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ได
ลูกศิษย
(ไมชัด)
หลวงพอ
ไมตองเรียน รูแ ลว
ลูกศิษย
(ไมชัด)
หลวงพอ
นั่นไปเรียนก็ยงั นิพพานสูญ รูอยูแลว ตอนนี้ไอเหตุมีอยางนี้ ถาเรามีอะไรเกิดขึ้น
ในชาตินี้ ก็ดูตน เหตุ 5 ประการ เพียงเทานี้ ถารูซะแลวมันก็หมดทุกข
ลูกศิษย
(ไมชัด)
หลวงพอ
เออ สมมติวา อยางฉันที่ปวยไขไมสบาย เมื่อกอนฉันก็บน พอถึงอารมณจับพระ
นิพพานได ถือวามีเหตุผล ครวญทําไม เราขโมยเขามาลานหนึ่ง ใชดอกเบี้ยใน
ปจจุบัน ถึงพูดใชไหม นีก่ ็เพราะอารมณสักจะไปปวยทําหอกอะไร ฮึ ใชกันไปซี่
เอามัน มาลานบาทมาใชในกิจการ ฉันใดอยางนี้ ใชไหม เอ นี่มานั่งบนทําไม เขา
ไมบน คนเขานิพพานกัน เขาไมบน ทุกอยางเขาถือวา เปนกฎธรรมดา ใชไหมคุณ
คําวา ทุกขของจิต ของบุคคลที่รูเรื่องนิพพานนี่ไมมี อารมณเรามันจะตองไมทุกข
ทุกขเปนเรื่องของขันธ 5 ทุกขมันเปนเรื่องของวัฏฏะ ทุกขมันไมมีในจิต จิตเขาถึง
นิพพาน มันเขานิพพาน กอนจะเขาถึงนิพพานได มัน จะตองทําจิตใหเขาถึง ถึง
อะไร สังขารุเปกขาญาณ คนที่มีอารมณเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ นีม่ ันยังไมได
พระโสดาบันใชไหม อารมณจิตที่เขาถึง สังขารุเปกขาญาณ อันดับแรกนี่ ยังไมถึง
พระโสดาบัน พอเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ แลวตองมาใช สัจจานุโลมิกญาณ ก็ไลเบี้ย สัจจาโลมิก
ญาณ จนคลองตัว พอคลองตัวแลว จิตจับพระนิพพานเปนอารมณ ตอนนี้เขาเรียกวา โคตรภูญาณ
เมื่อถึง โคตรภูญาณ จิตทรงอารมณแนนอนแลวจึงถึงพระโสดาบัน
ฉะนั้นนับตั้งแตองคพระโสดาบันถึงแนนอนก็เริ่มวางใจ วางตัว ก็วางขันธ 5 เมื่อถึงพระ
โสดาบันแลว ตอไปก็ทํากําลังใจเขาถึงพระสกิทาคามี พอสกิทาคามี ก็พระโสดาบันละสังโยชนได
สามเหมือนกัน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส แตทวา สักกายทิฏฐิ พระโสดาบันและ
สกิทาคามี ยังมีปญญานอย ตัดไดเพียงเล็กนอย มีความรูส ึกวาเราตายแน วิจิกิจฉา ไมสงสัยในคํา
สอนของพระพุทธเจา สีลัพพตปรามาสล มีศีล 5 บริสุทธิ์ แลวก็มี อุปสมานุสสติกรรมฐาน เปน
อารมณมีพระนิพพานเปนอารมณ พระโสดาบันก็คือชาวบานชั้นดี ยังไมสูง

พอจิตเขาถึงสกิทาคามี จิตตรงนี้ก็เริ่มใช สักกายทิฏฐิ กับ อสุภสัญญาอสุภกรรมฐาน ก็ควบ
บรรเทาความโลภ มันบาง บรรเทาความรักในเพศ บรรเทาความโกรธ ยังมีโกรธ แตอารมณบรรเทา
มีจิตใหอภัยทานเปนสําคัญ แตวาทั้งสองอยางนี่ก็ยังมีความหลง แลวยังมีคูครอง ยังมีผัว มีเมีย มีลูก
ยังอยากรวยแตรวยดวยสัมมาอาชีวะ
ตอไปเมื่อจิตมีอารมณผองใสมากขึ้น จิตเขาถึงพระอนาคามี พอถึงอนาคามีตอนนี้เราจะ
เขาใจในเหตุ เพราะจิตของทานผูนั้น จะทรงอุโบสถศีลเปนปกติพระอนาคามีนี่ ไมตองสมาทาน
อุโบสถ อารมณจะถืออุโบสถเปนปกติ ใชไหม คําวาปกติก็มันเปนของมันขึ้นมาเอง อยางพระ
โสดาบันกับสกิทาคามีนี่อารมณทรงศีล 5 เปนมาเอง คือจิตจะไมบกพรองในศีล 5 กายจะไม
บกพรองในศีล 5 พอถึงอนาคามีเปนอุโบสถศีลเอง เพราะอะไร เพราะกามฉันทะเหือดแหงไปจาก
จิต แมแตอสุจิก็หายไป ความโกรธ ความพยาบาทก็หายไป เหลือแตความเมตตาปรานีฉะนัน้
อุโบสถศีลนี่จับจิตอารมณอยู ไมตองสมาทาน เปนตัวแทของอุโบสถที่เราจะพิสูจนไดวา คนที่จะถึง
ระดับไหน เขามีขอพิสูจนกัน
ถาถึงพระอรหันต ถาเปนฆราวาสไดอรหันตวันนี้ พรุงนีต้ องตาย ถาไมบวชถามีความเปน
อรหันตวนั นี้ ตองรีบบวชวันนี้ ถาวันพรุงนี้ยังไมทนั สิ้นแสงอาทิตยตองตาย เพราะรางกายฆราวาส
ไมสามารถจะทรงความเปนอรหันตไวได เพราะเปนเพศที่บางเกินไป การตายของพระอรหันตก็คอื
ตองเปนอุบัติเหตุ แลวก็เปนอุบัติเหตุที่บุคคลจะตองไมมโี ทษ อยางสมัยกอน คนที่ไดอรหันตวนั นี้ ก็
ขอบวชกับพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวา ผาในสมัยนั้น มันไมมี ไมมีขายเปนตัวๆ พระพุทธเจา
จะตองพิจารณากอนวา คนๆ นี้เคยถวายผาไตรจีวรไดในพระพุทธศาสนาเมื่อชาติกอนบางหรือเปลา
ถาเคยถวายผาไตรจีวรไวในพุทธศาสนาพระพุทธเจาพูดวาเจาจงเปนภิกษุ มาเถิด เพียงเทานี้ไตรจีวร
ที่สําเร็จไปดวยฤทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นแกรางกาย ถาหากวาทานทราบอยางนั้น ถาเขาขอบวช ทานก็
บอกวา เอหิภกิ ขุ เจาจงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ ผาไตรจีวรที่สําเร็จไปดวยฤทธิ์ก็ปรากฏแกกาย
ถาพิจารณาแลวเห็นวา ใครไมเคยถวายผาไตรจีวร ไวในพระพุทธศาสนาทานบอกวา เธอ
ไปหาผามากอน พอหาผามาไดจึงจะบวชให แตพวกนัน้ จะไปถูกนางยักขิณี แปลงเปนวัวขวิดตาย
ทุกคน เรื่องตองนิพพาน เพราะรางกายมันเปนไปอยางนั้น ไอการตายแบบนัน้ สําหรับคนทีถ่ ึง
อรหันต เขาไมมีความโลภกังวลเพราะอะไร เพราะวาพระอรหันตนี่ถา จิตเขาถึงอรหันตวนั นั้น ไมมี
ใครเขาอยากอยู พระก็ไมอยากอยู หรือวาเปนฆราวาสก็ไมอยากอยู แตถาถึงแมวารางกายเปน
ฆราวาส ใจก็นิพพาน คนที่เขาถึงอรหันตนี่เขาไมอยากอยูกับโลก แมแตหนึ่งวินาที แตวาพระนี่ซวย
หรือไง นี่คุณเปนอรหันตแลวตายไมได ใชไหม มันซวยอยากจะไป ก็ไปไมได ถามีสิ่ง มันเปนทุกข
มันเปนอนัตตา ไอสภาพอยางนี้มันเปนธรรมดาของขันธ 5 ไมใชของธรรมดาของใจ เราจะควบคุม
มันอยางไร จะพนจากสภาวะอยางนี้ไปไมได
ในเมื่อเรารูวา ทุกสิ่งทุกอยางมันเปนธรรมดาของมัน ใจมันมีความสุข ใจทุกขมนั ก็ไมมี ถา
ความปวยไขไมสบายเกิดขึน้ กะขันธ 5 ก็เรือ่ งธรรมดาของมันกอนที่จะรูวาธรรมดาของมัน เขารูกนั

มาตั้งแตตนแลว เขาสาวหาเหตุวา ที่เราตองเกิดมานี่ เพราะอาศัยวาทําไมเราจึงตองเกิด เขาจะสอน
ตัวเองได เพราะอาศัยความโงสําคัญ ถาไมโงนี่ไมเกิดทุกคน แลวคนที่ไมโงเขาก็ไปนิพพานหมด
เพราะอะไรจึงโง เพราะกิเลส เราก็เปนทาสกิเลส ตัณหา อุปทานและอกุศลกรรม อกุศลกรรมเปน
เหตุ ที่ตองชดใชซึ่งกันและกันตลอดเวลา นั่นก็คือปญจเวร ไดแกขันธ 5 เพราะเรามันตองติดอยูใ น
ขันธ
นี่เขาก็ตองมองตอไปวา ถาอะไรมันเกิดขึน้ กับกายปบ อยางอยูดีๆ นีช่ าวบานเขามานั่ง ดา
ประหงกๆ เราทําดีหาวาทําชัว่ แตแทนทีเ่ ราจะกลับไปดู ไอนี่มันบานีห่ วา เราทําดี หาวาเราทําชั่ว เขา
ไมทําอยางนัน้ เขาหันมาดูตัวเขา ถอยหลังดวยอํานาจปุพเพนิวาสนุสสติญาณ วาไอเจานีม่ นั มี
สันดานชั่วอยางไร หรือาเราชั่วกัน แน เขาถึงมาดาเรา ถอยหลังลงไป เขาไมใชเฉพาะตัวเอง มัน
หลายชาตินี่มาดา อึ ไอนี่มันเพิ่งจะมาดาเราครั้งเดียว เราลอกําไรมาเยอะ ใชไหม คุณ เทานี้ใจมันก็
สบาย อารมณก็เปนสุข จะมาเถียงวา เอา ถาอยากจะดาก็ดาไป ในเมื่อขันธ 5 มันทรงอยู ใหเขาดา ถา
มันดาเกงจริง มันตองดาไมเลิก ถาเลิกเมื่อไรมันแพเมื่อนั้นแหละใชไหม อยางไอคนดามันก็ดาไปซิ
ประเดี๋ยวเขาก็เลิก กลับไปนอนยิ้มเสร็จ ใครใหเรา หรือไง ใชไหม
อยางพระพุทธเจาถูกพราหมณดา จําไดไหม เลือกเรื่องมาเลา นั่นคือตัวอยางพระพุทธเจานั่ง
อยูกับที่ แตพราหมณก็มานัง่ ดาไปดามา พระพุทธเจา ก็ไมยอมบาดวย ไอนี่ก็ บาไปคนเดียว เอย วา
ไปนั่น เปนอรหันต เออ จะวา จะดาใชไหม เราไมไดวาตรงที่เปนอรหันต เรื่องมันก็ไมใหญ เรื่องมัน
เล็กนิดเดียว นัน่ ก็คือ พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมา พราหมณเขาก็เปนคณาจารยใหญ ทีนี้ลูกศิษยของ
พราหมณคนนัน้ เคารพในพระพุทธเจา แลวถือภาชนะจะเอาของมากมาย มันก็พลาดตกลงไป ถือมา
นี่แกก็บอกขาพระพุทธเจาขอถึงสมณโคดม พระสมณโคดมชวยดวยพระเจาขา อีตาพราหมณแก
เปนอาจารยใหญนิ แกดา หญิงถอย มึงกลาวคําชมเชยพระสมณโคดม ไปเทศนขา งไหน ตอหนากู
มึงไมควรพูด เองเขาแลวนะ
ตอนนี้แกก็เลยบอกวา นี่ทานยังไมรูคุณคาพระสมณโคดม ถาทานพบพระสมณโคดม ทาน
จะตองชมพระสมณโคดม เพราะนี่เอง เหมือนกะไฟจุดอยูโมโหกลับเปดไปหาพระพุทธเจา แหม
คนกําลังนั่งเทศน พระก็มาก คนก็มากพระพุทธเจากําลังเทศน เมือ่ เทศนเสร็จ แกก็ชี้หนาดา
พระพุทธเจาทานก็นั่งยิ้ม สวยไปหมด เขาดาทานก็ยิ้ม เราชมทานก็ยิ้ม เราเรียกทานก็ยมิ้ สวยไปหมด
เขาดาทานก็ยมิ้ เราชมทานก็ยิ้ม เราเรียกทานก็ยิ้ม จับไปโยนน้ํา สามปขนึ้ มายังยิม้ (หลวงพอหัวเราะ)
ยิ้มตลอดเวลา ฟงพราหมณดา จนเหนื่อย พอเหนื่อยแกก็ชหี้ นาวาพระสมณโคดม แกแพขาแลว ฮึ
พระพุทธเจาถามแพตรงไหน เลา ขาดาแก แกไมเถียงขา อาว พระพุทธเจาบอก ฉันไมได
แพ เพราะอะไร เพราะฉันถือวา เมื่อเธอโกรธฉันมาเธอดาแนหากวาฉันดาตอบกะคนที่ดาฉันอยู ฉัน
ถือวาฉันเลวกวาคนที่ดาฉัน เชิญดาเขาไปเหอะ ตัวยุงเลยนะ แกก็เลยถามถึงโทษในการดา ขันธ 5
มันไมมีความหมาย นัตถิ โลเก อนินทิโต คนที่ไมถูกนิพพานเลยไมมใี นโลก หรือวาวาจาของคนทีดา
ก็ตาม วาจาของคนที่ชมก็ตาม มันไมมีความหมาย ถาคนที่เขาดีอยูแ ลว จะไปสาปไปแชงไปดา ไม

เปนไร เขาก็ไมไดเลว แตไอคนที่เลวอยูแ ลว ถาหากเราจะไปชมวาดีขนาดไหน มันก็เลวตามเดิม ฉัน
ไมรับทั้งสองฝาย ก็ดี แกก็ฟงอยูดว ย แกก็นั่ง นั่งๆ มองแลว ยังดาตอบ แตบางทีดากลับนะ ทานดา
ถูก หนักๆ เขาพราหมณนั่ง นั่งกระหยงตัว พระสมณโคดม แหม วาจาของทานถึงคราวที่เจอะเจอ
เหมือนกับคนหงายหมอ ที่คว่ําขึ้นนะ หมอที่คว่ําอยูหงายขึ้นมารับน้ําฝน เอ อะไรอีก กระผมขอบวช
ใน พุทธศาสนา พระพุทธเจาก็จัดการใหบวช บวชให ไมชาจิตมันดีอยูแลว คนมีปญญาก็สําเร็จ
อรหันตจบกิจ
นี่เปนอันวา คนที่เขามีอารมณถึงพระนิพพานอยางเดียว เขาไมมีกิจจะพึงกระทํา แลวถือวา
กฎของกรรมอะไรที่มันยังอยู ถาอารมณเราถึงพระนิพพานไดเพียงแตใชอารมณ ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ นี่มนั เหนื่อยนะ คําวา ปุเพนิวาสานุสสติกญาณ หมายถึง ถอยหลังชาติกอนๆ ของเรา วาเรา
เคยเกิดเปนอะไรมั่ง ที่เราไดสตางควันนี้ เพราะอาศัยกรรมดี กรรมดีทําบุญอะไรไว ที่เราเสียเงินไป
วันนี้ อยูๆ ก็เสียไปเปลาๆ เพราะอาศัยเราทําอะไรเปนปจจัย ที่เราปวยไขไมสบายเพราะอาศัยกรรม
ปาณิตบาตรในชาติไหน ถึงมาตามมาสนองเรา เราทําอะไรใครเขาไว ถาของของเราหาย ก็ตองถอย
ไปดู ชาติไหนที่เราไปขโมยเขามาแลวสภาพอยางนั้นมันจะปรากฏทันที
แตความจริงมันปรากฏขึ้นแลว เราก็ตองคิดกวาของไอทเี่ สียนี่ เพียงแตดอกเบี้ยนิดเดียว ใช
ไหม เราลอเขามามาก อยางอาตมานี่ปวยไขไมสบายก็หลายชาติตั้งแตเกิดมานี่คําวาโรคจะขาดตัวไม
เคยมี แตก็ไมเกิดกิเลสในโรค เมื่อกอนนัน้ เขามีเหมือนกัน เวลาปวยเปนโรค มันปวยไขไมสบาย
เกิดขึ้น รุนตอมาเมื่อบวชนานๆ เขา บวชเขามาทีแรกก็ตองเพิ่มไอพวกปญหาขึน้ ทีละนอยละนอย
มันก็ยังไมหายหมดบางทีงานที่จะทําก็เหมือนกันมันควรทําสําเร็จไดงายๆ ไมใชเปนของยากทําทุก
อยาง จะตองมี จะตองมีบางอยาง ทุกอยางจะตองมีอารมณขวาง อารมณขวางกั้นกิจการงานขวางกั้น
คนอธรรมขวางบาง ทีแรกไมคิดเหมือนกัน หนักเขาหนักเขา พอมาระยะหลัง พอจิตเขาถึงจุดจุดใด
จุดหนึ่ง สามารถจะพิสูจนตวั เองไดสักวันหนึ่งมานั่งสบายใจ มันมานัง่ ทุกขทําหอก มันสบาย เสีย
ทีเดียว พระเขาไปหากิน ผีกนิ หมด ใชไหม ไอเราทุกขผิดๆ ไอทุกขอยางนี้มันลอเที่ยวเดียว มันมี
เขี้ยวอยางเดียว เขามานิมนตไปสวดมนต มาติกาบังสุกุล มันทุกประเภท ก็ทิ้งมานานแลว นี่ซวยแลว
ผีเผอ เลิก กินขาวที่วัดดีกวา ไปกินบานเขาก็อิ่ม กินบานเราก็อิ่ม แตไปกินบานเขาตองเดินใหเหนื่อย
ไปเปลาๆ แนะ ใชไหม อยางคุณยังหนุมๆ ถวายกอน กินใหมันเสร็จกอน กินแลวขี้เกียจบรรลัย ขี้
เกียจเดินกินแนะฉันเคย เดินกิน โอโฮ ตึกๆ ตื่นๆ กินทั้งปเลย ทั้งเชาทั้งเย็น กินพอลุกขึ้นมา นีท่ าน
พรุงนี้ไปฉันเชาบานนี้นะ ไปฉันเพลบานโนน ถึงเชาบานนี้ฉันนิดหนึง่ ยังนั่งนึกในใจ ปทโธเอย ไอ
เดินมานีภ่ ายในวัดก็กินอิ่มมาแลว มาถึงบานน้ําปลาถวยก็พอกินแลว ใชไหม กินไปกินมา กินให
เสร็จ อีตอนกอนๆ แหม มันโก ใครเขานิมนตไปกินที่บาน ไปเตะทากระพระอื่นๆ เสีย ไอพระอื่นนี่
มันสูกูไมได กูจะตองรับนิมนตไวเสมอ นีห่ นักเขาหนักเขา พอหนักๆ ซักแย นึกวาแน
มาวันนัน้ เขาไมอยูกันหมด ก็นั่งสบาย นั่งเกาอี้โยกไปซิ โยกกๆ เหมือนอยางนีแ้ บบนี้ นั่ง
โยก ยึกยักยึกยัก เหมือนกะนั่งชิงชา โยกไปโยกมา ใจสบาย ใจไมเครียดเดิน ถอยหลังไปดีกวา วา

ตอไป กรรมอะไรมันมา มันจะไดหมดทุกข พอถอยหลังไป โอโฮ พอเจาประคุณเลย จอมระยํา
นับเปนแสนชาติ ฆาเขาตัดหัวเองหมดจะเอาบริเวณ วัดทาซุง นี่ เอาแคเอาหัวมาใส วางซอนๆ นี่เลย
ยอดโพธิ์ เปนแถวเดียว เต็มบริเวณ มันไมพอใช พอเห็นจุดนี้เขาแลว โอ สบายใจ นี่มนั จะปวยก็ปวย
ไป ไมเกีย่ ว ไอหวั ที่มันนุง ยังไมไดใชหนีเ้ ขา คุณ ไอที่แลวนะไปแลวเทาไหรไมรู ไปใชในนรก ดิน้
สบาย ฮูย อยูใ นนรกนี่สบายจริงๆ ถึงฝนจะตกลมจะหนาว โอย ไมตองวิตกกังวล ไมมีหนาวหรอก
อุนสบาย ฮึ ใชไหมใช มาถอยดูในนรกขุมที่ 1 ถึงขุมที่ 6 แลวก็แหม เราเกงไมเบา พอเกงจริงๆ มัน
ตองลงถึงขุมที่ 9 ใชไหม อเวจี นี่ขุมที่ 8 ก็มีอะไรหวา โลกันตนรก อีกขุม ขุมรอง ขุมรองนี่ไมพลาด
เปนอันวา ขุมพิเศษ อเวจีโลกันต ไมมีเราลงนะ ก็นอยใจ ฮึ นอยใจไปนิด เบงไมได จะไปเบงกับ
พระเทวทัต จะไปชี้หนาวา ไอคนอยางแกนี่ โอย แหงแก (ไมชดั ) ยืนเลนโกๆ (ไมชัด) ใชไหม เอ
คุณ ลองไปอยูไ ปแขงกับ เทวทัต ซิ (หลวงพอหัวเราะ) ใชไหม เผอิญมันวายองไป ไปถามขุมนี่แน
มากี่หน เขาก็บอกเทานั้นหน ถามวา แตละครั้งมีกรรมอะไรภาพมันก็เกิด เราทําอะไรบางภาพมันจะ
เกิดเสร็จแลวไอคราวตกนรกนี่มันใชหนี้ไมหมด พอตกนรกขุมใหญแลวก็ตองมาไลเบี้ย ยมโลกีย
นรก อยางเดิมเขาตองมาเปนเปรต จากเปรตมาเปนอสุรกาย จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จาก
สัตวเดรัจฉานมาเปนคนที่ไมสมบูรณแบบ นี่กวาจะมาเปนคนสมบูรณแบบ เปนคนสมบูรณแบบ
มันก็ยังไมหมดอีก กฎของกรรมเศษยังเหลืออยู
ฉะนั้นถือวาเรายังมีขันธ 5 เพียงใด เราจะหาวาความสุขที่เกิดจากขันธ 5 ไมมี ตองมีความ
เขาใจวา รางกายของเราทั้งหมดเปน โรคนิทธัง มันเปนรังของโรค มันจะตองมีโรคเปนปกติอยู
ประจํา ไอคนไหนบอกไมปว ย ไมเชื่อหรอก คุณอรรณพ ปวยหรือเปลา เวลานี้คุณปวยหรือไมปว ย
พระพุทธเจาทานบอก ซิฆัจฉา ปรมา โรคา โรคอยางอื่นไมมี จะมีโรคหิวใชไหม ไอโรคหิว นี่เขา
แปลวา ซิฆัจฉะ นะ ตองรูศ ัพทตัวนี้ อาการที่เสียดแทงทางกายก็ดี อาการที่เสียดแทงทางจิตก็ดเี ขา
ถือวาเปนโรค ตองแปลคําวาโรค ใหออก ความไมสบายกาย ไมสบายใจ นี่เราเรียกวา โรค โรคทาง
กายหรือโรคทางจิต เดีย๋ วนี้เขามีโรงพยาบาลโรคจิต ใชไหม ไอโรคจิต โรคประสาทมันมีถึงกัน ไม
มีในโลกจิตกับประสาทที่ไมเหมือนกัน
อยางเวลานี่รูสกึ วา ทางแพทยเขาฉลาดมาก เมื่อกอนที่คนเปนโรคประสาทเปนโรคจิตตอง
สงโรงพยาบาลบาอยางเดียว ใชไหม แตเดี๋ยวนี้เขาแยกกัน โรคจิตตองสงโรงของโรคจิต โรค
ประสาทสงโรงของโรคประสาท ฉะนั้นแยกกันคนละเรือ่ งโรคประสาทนี่เปนเรื่องของทางกาย แต
โรคของจิตนี่มันเรื่องของจิตโดยเฉพาะอยางอาว มานั่ง ๆอยูก็มีคนมาขัดคอ ไมสบายกาย ไมสบาย
ใจ เสียดแทงทางคําพูดเขาเรียกวาอาการของจิต แลวโรคประสาทไมโรคประสาทนี่ เห็นคนไม
เปนไปตามคําสั่งของจิต จิตมีความรูสึกดีแตประสาทไมปฏิบัติตาม
อยางมีคนบาคนหนึ่งเมื่อหายขึ้นมาแลว ถามวามันเปนอยางไร ทําไมถึงรองอยางนั้น เขา
ลามไว คนอยากจะกินน้ํา แกบอกความรูส ึกนี่มันอยากจะกินน้ําแตมนั บอก กูจะไป ปากน้าํ โพ อาว

ไมใช กูจะไป ปากน้าํ โพ ปากน้ําโพ เรื่อยพอรักษาหายแลวถามวา ทําไมถึงเปนอยางนั้น บอกไมได
พูดอยางนัน้ แตความจริงจิตมันอยากจะกินน้ํา เห็นขันหาตั้งอยูบนตุม น้ํา อยากจะกินน้ํา แตไอปาก
มันจะไป ปากน้ําโพ อยางเดียว นี่เปนโรคประสาทไมใชจิต ใชไหม ถือวาประสาทไมยอมอยูภ ายใต
อํานาจจิต นีเ่ วลานี้เขาแยกโรคประสาทกะโรคจิต ถาหากวาเราสามารถจะใช ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ได เราก็จะหมดทุกข หรือวาเวลาทุกขก็ทุกขนดิ หนอย จากกฎของกรรมมันเปนจริง ทีนี้ถาเรา
พูดกันถึงวากําลังของฌานโลกียกําลังของฌานโลกียนี่จะไปเทียบไมได ถึงแมเราจะระลึกชาติไดก็
ตามไดเจโตปริยญาณ ไดรวู าระน้ําจิตก็ตาม ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ อดตตังสญาณ อนาคตังสญาณ
เหมือนกัน เทียบกันไมได เพราะมันยังมอารมณหลง
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ลุง มีอะไรจะคุยไหม สมาธิเทากัน กลางคืนแลวก็กลางวัน พวกนี้กม็ ีสมาธิที่นี่
แนะนําสองแบบ แบบสุกขวิปสสโก กับ แบบมโนมยิทธิ กลางวันก็แนะนําเรื่อง
มโนมยิทธิ กลางคืน สุกขวิปส สโก โยมเคยปฏิบัติมาบางหรือเปลานะ
ยังไมเคย
ยังเลย เพิ่งเริม่ ฝกก็ถือวาทําแลว เริ่มฝกตามแบบเดิมที่ฝก มา ทําอยางไรจะไดไม
ขัดกัน แบบฝกสมาธิของพระพุทธเจาทานมีกลุมใหญมี 40 แบบ และ มหาสติปฏ
ฐาน อีกหนึ่ง ที่ถามนี้เพื่อจะไดทราบวามาจากแบบไหน 40 แบบนี่ ผลตองการ
เหมือนกัน คือใหจิตเปนสมาธิเหมือนกัน ที่พระพุทธเจาทรงวางไว 40 แบบ
เพราะวาทานแบงจริตของคนไว หกอยาง จริตของคนก็มี ราคจริต โทสจรติ โม
หจริต วิตกจริต ศรัทาจรติ พุทธจริต ที่ทานแบงไว 40 มีคําถาม 40 ก็แบงไวเปน
หมวด สําหรับคนที่มีราคะจริต คําวา หนัก จริตสวนมากเรามีเหมือนกันหมดทั้ง
หกนะ แตวาอันไหนจะหนักกวากัน ถาอันไหนหนักปราบอันนั้นกอน
ถาราคจริตหนักใหใชกรรมฐาน 11 อยาง คือวา 11 อยางนี่ใหเลือกเอาอยาง
ใดอยางหนึ่งนะ ก็มีอสุภกรรมฐาน 10 อยาง กันกายคตานุสสติหนึง่ นี่สําหรับ
ปราบอารมณ
ถาหากวาหนักไป โทสจริตก็ใชกรรมฐาน 8 อยาง คือพรหมวิหารมี 4
กสิณ 4 คือ โลหิตกสิณ กสิณสีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว ทั้ง 8 นี่เลือกเอาอยางใด
อยางหนึ่ง
ถาจิตหนักไปดาน วิตกจริต ใชกรรมฐาน วิตกจริตกับโมหจิรต ใช
กรรมฐานอยางเดียวคือ กําหนดรูลมหายใจเขาออก คือ อานาปานุสสติ ที่โยมบอก
เมื่อกี้นี้นะ ไอตัวนี้ตวั ฟุงซาน โยมเปนทุกคนนะใชไหม
ถาหากจิตหนักในดาน ศรัทธาจริต ใหใชกรรมฐาน 6 อยางไดแก พุทธา
นุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติเทวดานุสสติ จาคานุสสติ
ถาจิตหนักไปทางดาน พุทธจริต คือ ความฉลาด บางวันมันฉลาดใชไหม
บางวันมันก็โง บางทีเขาฉลาด บายโงก็มี มีไหม โยมนึกอะไรไมออก คนอื่นมี
หรือไมมี แตอาตมามีบอย หากเวลาไหนจิตมันโปรง เกิดความฉลาด ใหใช
กรรมฐาน 4 อยาง อยางใดอยางหนึง่ คือ มรณานุสสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตา
ตุววัตถาน 4 กับ อุปสมานุสสติ รวมแลว 30 ได 30 ก็เหลืออีก 10 อยางคือ กสิณ อีก
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6 กับ อรูป อีก 4 สําหรับอีก 10 อยางทายนี่ จะถือวาเปนกรรมฐานเจริญกรรมฐาน
ทั้งหมดจะตองขึ้นดวย อาหาปานุสสติเหมือนกันหมด คือ โยม โยมฝกมาแลว
ถูกตอง คือฝกถูกแลวมาบอกอะไร อีกละ โยมผูหญิงตองบอกอีกไหม
บางครั้งมันฟุงซาน
เปนธรรมดาโยม ถาโยมจะไมฟุงซานเลยโยมตองเปนพระอรหันตแยไหมคือวา
อาการฟุงซาน พระอนาคามียังมีเลย อรหัตมรรคยังมีฟุงซานวาใน สังโยชน 10
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 3 อยางนี้ถาตัดไดจะเปนพระโสดาบัน และ
พระสกิทาคามี ถาจะเปนพระอนาคามี ตองตัดเพิ่มอีกสอง คือ กามฉันทะ กับ ปฏิ
หะ นี่อนาคามีนะ ถาจะเปนพระอรหันต อยูในเกณฑอรหัตมรรคก็ตองตัด รูปราคะ
คือ หลวงในรูปฌาน อรูปราคะ หลวงในอรูปฌานตองตัด มานะ การถือตัวถือตน
อุทธัจจะ ตัวฟุงซาน โยมเห็นไหม อรหัตมรรคยังมีตัวฟุง ซานอยูเลย แลวก็ อวิชชา
ถาโยมจะไมฟงุ ซานเลยตองเปนอรหัตผลแยซิอาตมาก็สูไมได (หัวเราะ) เรื่อง
ฟุงซานตองมีนะโยมนะ คือมันตองมีการเจริญกรรมฐานตอนตน เขาตองถือวาถา
เราทําสมาธิจิตไปครึ่งชั่วโมง ในเวลาครึ่งชั่วโมงนั้น ถาจิตมีอารมณดี วางจากกิเลส
จริงเพียงสามนาที ควรจะดีใจ ถือวาเราชนะ สามนาทีเขาถือเอาอยางนี้นะ ไมใชวา
นั่งครึ่งชั่วโมงแลวไดครึ่งชัว่ โมง ถาหากวาทําครึ่งชั่วโมงจิตทรงเปนสมาธิเต็ม ครึ่ง
ชั่วโมงอยางนี้เปนพระอรหันตแลว ไมใชอรหัตมรรคตองเปนอรหัตผล เพราะวา
ไมมีอารมณฟงุ ซานเลย
ถาโยมทราบซะแบบนีแ้ ลว คงจะเบาใจนะ เบาใจวา เราทําไมฟุงซาน
ชาวบานเขาไมฟุง ดีไมดีชาวบานเขาฟุงมากกวาเราเขาไมบอกละ ใชไหม แถวๆ นี้
ก็ตองฟุงเหมือนกันนะ แตวาตอๆ ไปอาการฟุงมันจะตางกัน
ถาจิตอยูในขัน้ ขณิกสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ มันอาจจะฟุงนอมในดาน
ของอกุศลมากกวากุศล ถาจิตอยูในขัน้ ของการทรงฌานบางครั้งก็จิตก็อาจจะนอม
ไปในดานของอกุศลบาง กุศลบาง ถาจิตกาวเขาสูความเปนพระอริยเจา ตั้งแตพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามีพระอนาคามี อรหัตมรรค ในดานนี้ทานจะฟุงในดานกุศล
มากกวาอกุศลไมมี แตวาไมตรงทางนัก บางครั้งบเปไปบาง แตหมายความวาจิตตั้ง
ทีแรกมุงอรหัตผล พอเปนพระอนาคามีผล พอเขาอรหัตมรรคทําไปทําไป มันเริ่ม
เหนื่อย เลยวา เอ พักแคนกี้ ็ไดมั้ง ความจริงเราตายจากความเปนคน เปนเทวดา
หรือพรหม ก็ตีตั๋วตอไป พระนิพพานก็ยังพอไดนะ มันฟุงแบบนั้น บางครั้งมันจะมี
ขั้นมา ทานก็ถือวาที่โยมฟุงนั้นไมผิด ถาโยมไมฟุงเลยผิด ใชไหม ถาไมฟุงเลยนี่
เปนอรหันตผลนี่ โยมครงออยางนี้ไมได ตองครองผาเหลืองแลว เออ บานโยมอยูที่
ไหนนี่
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อยู..... (ไมชัด)
แลวทํางานอะไร
คาขาย
คาขาย เออ ดีมาก พอเห็นหนาชอบใจ เลยอยากจะคุยดวย สงสัย (หัวเราะ) ไม
ทราบวาคือใคร พอเห็นหนาก็อยากจะคุยดวย ในเมื่อตอบวาชอบเจริญสมารธิก็ถูก
โดยมากชอบอารมณแบบนีไ้ หม อยากจะคุยดวย รวมความวา วิตกก็เปนะรรมดา
วิตกวาอยางไรละ โยม
วิตก คิดมาก
ตองคิด จิตเขามีใหคิดนี่ ถาโยมไมคิด โยมก็ผิดนั่นแหละ ถูกแลวใชไหม คิดนะ ถูก
แลวใชไหม คิดวาถูกแลวนะโยมผูหญิงใชไหม ใครจะไมคิด โยมตองคิด ก็เปน
ธรรมดา โยมที่กังวลมาก คิดมากอาจารยเดิมเขาคงจะแนะนํามา ใหใช อานาปานุส
สติ ถูกตองเต็มที่เลยตรงเปาหมายเลยนะ อานาปานุสสติ นี่เปนกรรมฐานปองกัน
ตอสูความฟุงซานก็เปนกรรมฐานอีกนัน่ แหละ ถือเปนกรรมฐานใหญกวาเขาหมด
บอกโยมเมื่อกีน้ ี้วากรรมฐาน หมวดใหญมที ั้งหมด 40 แตวาทั้ง 40 นี้ถาหากจะ
เจริญตองขึ้นอานาปากอนเสมอ ถาไมขึ้นดวย อานาปา กอนกรรมฐานกองอื่น ตั้ง
ตัวไมไดเลย ตองมี อานาปา นํานะ ลมหายใจเขาออก ทานที่แนะนําโยมมากอน
เขาแนะนําถูกตองแลว แลวมีอะไรอีกไหม ก็ตองแนะนําใหรักษาอารมณเดิมไว ก็
ทําถูกแลว แนะนําตอไปเดี๋ยวผิด ทําดีแลวนะ ทรงอารมณนั้นถูกตองตรงเปาหมาย
พอดี ยังไมไดไลนี่โยม ยังไมมีใครเขาคุย หาเพื่อนคุยไมได ถึงเรียกโยมมาคุย แน
โยมผูหญิงขัดคอ (หัวเราะ)
เปลาไมเปนไรหรอก ใครเขาอยากคุยเขาคุยมาเองแหละ ถาจะแนะนําอีกก็
มีคือวา กอนที่โยมจะกําหนดรูภาวนาใดๆ ใหใชอารมณวิปสสนาขึ้นตนเสียหนอย
อารมณวิปสสนาจริงๆ ก็ไดแก อารมณแบบยอแบบ ไตรลักษณญาณ ที่
พระพุทธเจาบอกทุกสิ่งทุกอยางในโลกเปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุกขัง ถา
เราเกาะมันไปก็มีอารมณเปนทุกข แมทกุ อยางในโลกเปน อนัตตา คือสลายตัวก็
ตองหาความจริงวาคนก็ดี สัตวก็ดี วัตถุก็ดี ในโลกนี้ไมมอี ะไรทรงตัว ใชไหม เกิด
มาเปนเด็ก เด็กเล็กแลวก็มาเปนเด็กใหญ แลวมาเปนหนุมเปนสาวแลวมาเปนวัย
กลางคน แกแลวก็ตาย นีพ่ ูดกันถึงสภาพของรางกายในเมื่อมันกอนจะแกมนั จะมี
ความปวยไขไมสบายเขามาแทรก รางกายของคนทุกคนไมตองการความปวยไข
มันก็จะปวยไข ทีนี้มาดานของทรัพยสิน มันก็ไมมีการทรงตัว
อยางโยมนี่ พิจารณางาย ซือ้ ของเขามาเต็มบานเต็มชองเดี๋ยวของหมดแลว
ใชไหม ขายไปหมด สตางคก็ ขายไปหมดสตางคก็เยอะนะซิ เยอะไหม เอาสตางค

มากไปซื้อของเขาใหม สตางคหายไปอีกแลว ของมาแทนไมมีอะไรทรงตัวเลยใช
ไหม หมดไป หมดมานี้เปนสภาพ
ทีนี้ตอมาสัตวหรือวัตถุก็เชนเดียวกัน ก็ตองคิดวาการเกิดมานี่เราเกิดมาพบ
กับความไมเทีย่ ง ทุกอยางในโลกมันไมเที่ยง เราก็มายึดถือวามันไมเทีย่ ง ในเมื่อได
มันมาแลว ตองนึกวาสภาพแบบนี้ก็ตองมีการเสื่อม มันไมมีการทรงตัว แลวสักวัน
หนึ่งขางหนามันสลายตัวไปเราจะไมเสียใจ ในเมื่อของนั้นมันสูญหายไป หรือมัน
เสื่อมไป แลวก็จะไมดีใจเกินไป ในเมื่อไดนั้น ของนั้นมาใชไหม พรอมรับอาการ
ทุกอยางในเมือ่ รางกาย รางกายมันดีปกติวันนี้ โยมคุยไปๆ โยมตองยอมรับวา อีก
สักครูหนึ่งขางหนามันจะหิวใชไหม เวลานีอ้ ิ่มใชไหม โยมหิวหรือยัง ยังไมหิวตอง
พรอมเดี๋ยวมันจะหิว (หัวเราะ) ถาไมคิดวามันจะหิว เดีย๋ วเกิดหิวเขามันจะลําบาก
ใชไหม ถามันหิวขึน้ มา เราจะถือวามันเปนของธรรมดา เมื่อถึงวาระมันตอง
รับประทานของมันใชไหม ในเมื่อมันอิ่มแลว ก็คิดวามันอาจจะหิวตอขางหนา ใน
เมื่อความหิวเกิดขึ้น เราก็ไมหนักใจ พรอมรับอยูใชไหม ในเมื่อรางกายเรายังมีอยู
จะกลับแลวหรือหนุมจา (เสียงตอบไมชัด) สวัสดีจะ อาวแลวไมเขามาคุย
กันนี่ละ จะกลับเรอะ โชคดีนะคุณ จังหวัดไหนละ คุณอุดร น้ําทวมไมถึงซิ ตอนนี่
งั้นเรอะ ก็โชคดีเขามาคุยกันกอนก็ไดนี่อุดรหรือลุมคุยไดทั้งนั้น
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สนทนาที่วัดทาซุง 1
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2524
ถาเปนพอบานแมบานเอง เชาตื่นขึ้นหุงขาว นี่เขาตองยุงกับงาน วันหนึ่งใชวเลาตั้ง
หลายชั่วโมงนะ เชา กลางวัน เย็น ถาเราไมหุงเองเราจะไปไหนเราก็มีภาระเรื่องกิน
ถาไมยุงนั่งพักกินนะ ไอเวลาที่จะกินขาว สมมติเวลาครั้งละ 15 นาที ถา 10 วาระ
มันก็เทาไหร 150 นาทีไอเวลาเทานี้ถาเราไมไปทํางานอืน่ เราก็นอนพักรางกาย มัน
ก็ดีใชไหมนัน่ ก็มีปญหาถาเกิดไมกินกันเสียทั้งหมดทั้งโลก แลวก็เอ ใครจะปลูก
ขาวปลูกใหใคร ถาทั้งโลกนี่ไมกินอาหารบางเลย (ฮึ ตาหงา ) สงสัยจะไปเปลือง
เครื่องแตงตัวอีกแลว (หัวเราะ) เอ สตางคมันเหลือมากซื้อเครื่องแตงตัวใหมาก
หรือไง มัวตัดเสื้อ เย็บเสื้อ ตัดผาเย็บเสื้อ ตัดเสื้อนี้ใชไมไดตัดผาเย็บเสื้อตองตัดกัน
ใหญนะ เย็บกันใหญกด็ ี อาชีพดีขึ้น
พวกทีทรงอภิญญา ไดอภิญญา กินอาหาร (ไมชัด) ทานจะไมกนิ อาหารหยาบ)
โอย เขาทําอยางไรก็ได
ไดทั้งนั้นเลย
ไอที่เขากินนะเขาสงเคราะหคน
อยางองคที่หลวงพอยกตัวอยางนี่ (ไมชดั ) อภิญญาสมาบัติ (ไมชดั ) จะเปนไปได
ไหม
แตวาไปธุดงคเขาไมโกหก ถาโกหกละเสือกัดตาย ตอนไปธุดงคปาลึกนะไมได
พลาดไมไดเลย ถาพลาดหนอย ราคะนึกถึงหนาสาวๆ แบบนี้เชาอดขาว โลภะ
อยากรวย โทสะ โกรธ โมหะ หลง เรื่องวินัยนี่ตองลอกัน วินยั นี่จะเสียบางก็เปน
อภิสมาจาร บางกรณี อภิสมาจาร บางกรณีทีทานไมปรับมาก อยางสมมติวาเรา
ไปๆ นอนปุบไมไดมีอะไรรองแลว อาจจะเสียไปบางมันก็เปนสวนทีท่ านไมปรับ
ในปาก็ไมรูจะไปทะเลาะกับใคร แตระวังนะการอยูคนเดียวตามลําพัง ถาจิตไม
ทรงตัวจริงๆ มันกลุมใชไหม อารมณหวนนี่ โอโฮ นึกยอนหลังวาดภาพ ไอวาด
ภาพนี่มนั หนักกวาประจันหนากับผลงานอีกนะ เราสั่งคนเขาไปทํางานนี่ เราหนัก
มากกวาไปทําเอง สั่งไปแลวมันจะไปทําดีหรือ ไมดี ทําดีหรือไมนั่งคิดนะ นี่การ
อยูในปาก็เหมือนกับไมมีการสัมผัสกับอยางอื่น อารมณถาหากวาถานิวรณมนั กิน
ใจ มันจะคลัง่ มากกวาคนทีอ่ ยูในเมือง ตัวนั้นอันดับแรกที่สุดก็ตองระงับนิวรณ
กอน แตวาพวกระงับนิวรณเฉยๆ นี่เขาไมใหเขาน ปด ตองเอาจิตกลาตาย ถาไป
ธุดงคระงับมันได มันระงับไมไดตลอดเวลานี่ ดีไมดีมันก็ลอเราระงับไปแลวสรุปก
ใหม อันนีเ้ วลาธูดงคตองมีกําลังเขมแข็ง จริงๆ ถาสวนใหญ สวนใหญก็
ตองศ฿กษาในอภิญญษ
ศึกษาในอภิญญาก็ไดอภิญญาหกครบหรือไมครบไม
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สําคัญ ตองศึกษาเพราะวาศึกษาในอภิญญานั้นหนักมาก ไมงั้นก็ตอ งศึกษาดาน
สมาบัติ 8 สวนมากก็ สวนมากจริงๆ จะเปนสมาบัติ 8 หรือมงั้นก็ตองเปนอภิญญา
แตวาสมาบัติ 8 นี่สบายมาก สมาบัติ 8 นี่จิตโปรง อยากใหจิตโปรงก็ฝกสมาบัติ 8
ใหได หวานแจว (เอา ลูกสาวฉัน ฮึ เผลอด ๆปบไปนั่นปฏิสัมภิทาญาณเลย ดีไหม)
ดีคะ
เอาเลย วันนี้เดีย๋ วนีไ้ มตองไป
ใชเวลานานเทาไหรคะ
เดี๋ยวเดียว เดีย๋ วเดียวได จําไวนะ
เพราะหนูอานหนังสือที่หลวงพอคะ
ทําไมหรือ
ก็บางครั้งอานนึกวาอยากจะทํา แตก็เกรงวาจะทําไมไดดี
เอา เกรงวาจะไดเร็วไป ใชไหม
ไมใชคะ
เกรงวาจะทําไมได ใชไมไดหรอกกําลังใจตก แลวสมัยโนนเงินเดือนพันบาทนี่
เงินเดือนใคร ยังจําไดไหม สมัยโนนเงินเดือนพันบาท พันบาทนี่ตองจอมพลแลว
ไมถึงนี่จอมพล 800 บาท พันเอกเต็มขั้น 600 บาท ใชไหม 700 บาทนีพ่ ลตรี 1,200
บาท จอมพล เงินเดือนเต็มจอมพล 1,200 บาท ไอแดงนี่มันกินเงินเดือนมากกวา
จอมพลกินเงินเดือนมากกวานายกรุนแรก เทาไหรสองพันเทาไหร ฮะ สองพัน
เทาไหรนะ
สองพันหารอย
ออ เทานายกรุนแรก โอะ มากกวา นายกรุนแรกนี่ เทาไหรสองพันบาท ใชไหม
รัฐมนตรี 1,500 บาท อันนี้มันกินเงินเดือนมากกวานายก รุนแรก เจาคุณพหล นะ
แอ ตองเบงไดแลว เดินโกไดแลว โกกนิ เงินเดือนมากกวานายก แตอยาบอกรุน
ไหนนะ (หัวเราะ) หามบอกวารุนไหน บอกรุนนี้ไมไดสูเขาไมไดหรอก รุนแรก
เวย สมัย เจาคุณมโนเจาคุณพหล นะ สมัยนั้นรัฐมนตรีก็วาการเงิน 1,500 บาท
รัฐมนตรีชวยวาการเงิน 1,200 บาท นายพลเอานี่เงินเดือน 800 บาท ฉันจําได หรือ
เปน 850 นี่ไงจอมพล ขึ้นไปหนอยเดียว คือพลเอาไดขึ้นกินทะลุไปติดจอมพลไม
ถึง 900 บาท สมัยหลังนี่นะเขาลดลงมาแลวนะ ถาสมัยเจา สมัยราชาธิปไตย จอม
พลกินเงินเดือน 1,200 บาท ตอนมาสมัยหลับก็ลดลง แลวตอนนัน้ ผูแ ทนราษฏรก็
กินเงินเดือน 400 บาท เวลานี้หมื่นแปดทานบอกไมพอ มันจะขออีกสามหมื่นแปด
สมัครเปนสมาชิก เอาเสียหนอยไหม ผมตองการเงินอยางเดียวครับ ไมพูดอะไร
ทั้งหมด แหม ผูแทนนี่บางคนใชเปลืองจริงๆ นะ ประชุมวาระแรกครั้งหนึ่งเปด
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สมัยประชุมเวนมาอีก ตั้ง 8 เดือนจึงมาประชุมอีกหนึ่ง แหม มันไปเยี่ยมราษฎร
บอยจริงแท พวกนีเ้ สียนอนกิน ใชไหม
อภิญญาจริงๆ เขาก็ขึ้นอิทธิ ฤทธิ แตวามโนมยิทธิ เขาตัง้ ตนไดกอน ทาน
เริ่มบอกมโนมยิทธิ อิทธิ ฤทธิ แตวาเหมือนกับเตรียม เตรียมเพื่อทําอภิญญา กําลัง
จิตมันจะไดพอ ถาไดแลวจึงจะทําอภิญญาได แตนี้ไมไดก็จะไปฝกอภิญญา ไมมี
กําลัง นี่ถาไดจากกําลังที่เราไดนี่จะเขาไปฝกอภิญญาไมไดตองอีกขึ้นหนึ่ง อีกตอน
หนึ่งตามลําดับ ทรงอภิญญาไมยาก ยากไหม พูดใหฟงไมเห็นยาก ทําก็ไมยาก ถา
ไดมันยาก เอ ที่เราไดก็ไมยากนี่ ไอประเภทมาวันแรกไดนี่คิดวามัน 80 เปอรเซ็นต
กวา วันแรกได เขาไมรูเรื่องรูราวมากอนยิ่งคนไมเคยฝกมากอนเลย ยิ่งดีใหญ ไม
ดึงหนาดึงหลัง ถาเคยฝกอยางอื่นมากอนแลว เราไมใชวา อารมณภาวนามันเถียงดึง
กัน มันแยงกัน เขาใหภาวนาอยางนี้เดี๋ยวก็เผลอไปอยางนั้น ก็ของธรรมดามันชิน
ไปแลว ใชไหม อันนี้ทําใหชา ลง แตวาถาเรากลาตัดสินใจวาฉันจะภาวนาวาอยางนี้
ละ เขามีความเขมแข็งพอ ถาเขาฝกมากอนเขาก็ยิ่งดีใหญ แลวคนที่ฝก มาจากแบบ
อื่นมากอนที่ไมไดมันก็มีอยู 2 กลุม ที่พระพุทธเจาสอนไวนี่มนั ตองดีทุกอยาง แต
พระนี่ควรจะนํามาใชทุกอยาง เพื่อเปนการสนองความดีของญาติโยม แตวาถาเรา
ใชไมไดหมดก็ไมเปนไร เราเอาไดแคไหนก็เอา อยาไปหาวาควรจะปฏิบัตแิ ค
สุกขวิปสสโก ไมถูกอันนี้กเ็ ปนการตมชาวบานกิน
พวกตํารับตําราที่พระเรียนหรือชาวบานเรียน เรื่องฌานสมาบัติ การเปนพระอริย
เจานี่ ไมมี (ไมชัด)
ออ ตํารามันเปนอยางนัน้ จริง แตคนเขาไดจริงมันมี
(ไมชัด)
ทานก็พูด ไมฟงทานละ หรือวาทานพูด คนที่ไดจริงมีทุกภาค และมีตลอดมา แต
ทานพวกนี้กลับถูกเหยียดหยามจากทานเสือกระดาษและพวกเมาในลาภเมาในลาภ
ในยศ ก็ตั้งแตสมัยกอนฉันบวชทานก็มีฉนั บวช หลวงพอปาน ก็สงไปสํานักสิบ
สํานัก แตวาสํานักจองๆ นะเพราะวาสํานักหมายความวา ทานอยูวดั ไมไดอยูใ นปา
อยูในวัด แตไมมีใครรูจักทานหรอก ทานอยูในเกณฑลูกชาวบานเขาเหยียดหยาม
แตวาเวลาเราไปตองการความรูทางนี้แหม แจวเลย ชัดเจนมาก สอนไดดี
อยากจะทราบอารมณ ปฐมฌานทีได ที่จติ ใจสบาย ฌาน 1 (ไมชัด)
ทุกฌานใจสบายหมด ถาถึงฌานนะ แมแตอุปจารฌานใจก็สบายแลว มันมีปติแลว
นะ คุณลองไลปฐมฌานนะ มันมีอะไรบาง
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคตา

หลวงพอ

เขามาจับเอาแคปติ สุข เอกัคตา ปติอิ่มใจ สุขก็สบายใจแลวนี่ปฏิบัติเราตองการ
ความสุขของจิต ความสงัดของจิต อยาไลตําราใหมากเกินไป ถาไลตํารามาก
เกินไปคุณไมไดอะไรหรอก คือมุงอยางเดียวเวลาเขาปฐมฌานจติมุงอยางเดียว คือ
จิตวางจากนิวรณ เอ คุณจะตองรูจักหนาของนิวรณใหขัด ถาจิตคุณไมวางจาก
นิวรณเพียงใดคําวาปฐมฌานจะไมเกิดกับคุณเลย ถาไมวางจากนิวรณแมแตอุปจาร
สมาธิก็ไมเกิด นี่ปฐมฌานเปนคูปรับกับนิวรณ 5 ฌานที่ 2 เปนคูปรับกับวิตก
วิจารณ ฌานที่ 3 เปนคูปรับกับปติ ฌานที่ 4 เปนคูปรับกับสุข เทานี้ ไมตองมั่ว
หรอก ตองรูวา จิตมันจะถึงฌานไหนความรูสึกอยางไร ปฐมฌานที่มี ปติ สุข เอกัต
ตา เราตองมีความอิ่มใจ

สนทนาที่วัดทาซุง 2
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2524
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

โยมมีอะไรจะคุย นึกออกหรือยัง ยังนึกไมออก ปุย มีพระเจก มีลูกศิษยฝรั่ง
(หัวเราะ) เขาไมใชเจกนะ เรียกเขาอาแปะ ตั้งใหเปนเจกเอง มีลูกศิษยเปนฝรั่งอยู
คนหนึ่ง แกเคยเรียนกับธิเบตมากอน ฝรั่งนี่ สายที่เราสอนกันนีเ่ ราลดกําลังลง ตาม
ธรรมดาตองใชกําลังเปนกสิณใชไหม
แกก็เรียนตรงมาจากกําลังเดิมกวาจะมา
ลดลงไดหลายวัน แลวพวกนี้ถาเขาได เขาไดกําลังเดิมไดเลย เกงมาก ไอของเรานี่
ตองวิ่งเขาไปหากําลังเกาเหมือนกับรอเวลา จะใชกําลังเดิมนี่กวาจะถึงนี่มันนาน
กวาจะรวมกําลังไดนี่ ไมใชอะไรกวาจะรวมกําลังไดดานใชงาน ตอนนี้เราใชงาน
แบบเด็กๆ ไปกอนใชไหม ปุย มันไมมแี บงค 100 ก็มแี บงคบาท แบงค 10 บาท
แบงค 20 บาท มันซื้อกวยเตี๋ยวกินไดเหมือนกัน ถาไปรอ 100 บาทนีม่ ันไมไดมนั
นาน ไอคนทํานี่เสียกําลังใจ นี่แกฝกไดกสิณมาเต็มที่เลย เรียกวาเต็มที่ไมใชเพื่อให
อภิญญานี่ใชกาํ ลัง มาสองสามวันแรก เมียมาดวยเมียไดไปปรอ ผัวยังไมได มาตั้ง
มุมสงสัย นี่พอเขาใจปุบแกเกง ตอนนี้พอเขาใจเขาเกงกวา เรียกวา พอหยิบเปน
กําลังเกาเขาโตกวาใชไหมเขายกไดสูงมากกวานี่ ทีแรกกลุมๆ อยากจะกลับบาน
กลัวอยูเสียเวลา พอไดก็คลองๆ ทีนี้ไมอยากกลับเสียแลว (หัวเราะ) ทีแรกแกก็กลัว
แกตองเสียเวลาอยูกับวัดมาก แกตองกลับไปอเมริกา คิดจะหลีกถามพระวาจะ
กลับไปบานใหภรรยาแนะนําใหจะดีไหม กเลยบอกวาดี ก็พอดีคืนนัน้ โยมปรุง แก
สอนใหพอ จับมุมได เอะ ชักสนุกเสียแลวสิ พระธิเบตเขาสอนมาตรง เอา คุยกัน
โยม เอาหนูมาไกลวาไปเลย 2 คนนะ มาดวยกันหรือเปลา เขามานี่สิเขามาคุย
ขางหนานี่ เออ นั่งทายบาหลี เดี๋ยวหมดเวลากลับไปเองนะ มีธุระอะไรหรือเปลามา
คุยกัน เออ มาจากไหนละ
มาจาก กรุงเทพฯ ครับ
อยูตรงไหน
ผมอยูแถว คลองตัน ครับ
คลองจั่น เหรอ
คลองตัน ครับ
ออ แลวกินน้ําอยางไร (หัวเราะ) ออ มันเปนคลองแตเปนตนนะไมใชคลองเต็มนะ
คอยยังชั่วหนอย เออ มีเรื่องอะไรอีกจะคุยไหมละมาธุระอะไรหรือเปลา
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ก็ตั้งใจมาหาหลวงพอครับ
นั่นสิ มีเรื่องอะไรจะคุยก็คยุ มา ตั้งใจมาหาแตวายังไมมีเรือ่ งอะไรจะคุย ฉันถามนั่น
หมายความวา บางคนมีธุระก็วาไปกอน ไมอยางนั้นฉันก็คุยเรื่อยไปก็หมดเวลา ใช
ไหม โยมคนเกา เลานิทานดีกวานิทานเรือ่ งยายกับตาก็ได ดีเหมือนกันไมเสียวเทา
ก็พอบอกวาวันนี้รูสึกเสียวๆ เทาอยูเลือดไมดีวันนี้ปวย ปวยมาหลายวันแลว พึ่งจะ
คลายตัวออกสัก 2 วัน ไอตอนนั้นมันเครียดจัด วันนี้คลายตัวมาหนอยแลวเริ่มหลับ
เปน นอนหลับได ตั้งนาฬิกาปลุกไวบายโมงมันไมปลุก หรือมันปลุกแลวเราไมตื่น
นากลัวจะปลุกไมตื่น
ตอนกอนแกไปไมได เมียได แกก็กลุม นีแ่ กฝกมามาก คือความรูนี้ถาหาก
วา ถาเขาไมฝกที่อื่นมากอน มันเร็วกวา ถาฝกมากอนมันดึงกัน นี่ผลไปทาง
เดียวกัน เขาทํามามากเขาคนละทางใชไหม คือประตูเขามี 40 ประตู มันเปน
ศูนยกลาง และที่มาเขาประตูไหนเคยเขาประตูนี้ไมลืมนะ พอยายประตูชักสงสัย
ใชไหม ปุย เคยเขาประตู เอ กูเคยเขาประตุโนนนี่หวา ทําไมเขาทางนี้นหี่ วา นี่มัน
เปนอยางนี้ มันดึงหนาดึงหลังกัน ถาเขาไมเคยทํามากอนนะเร็วกวามาก อารมณดึง
ไมมี ตอนนี้แกเลนฝกมาจากธิเบต พระธิเบตนี่เขาหนักไปในดานของพระ
โพธิสัตวจะวาเขาไมไดเขาเกง เขาเลนเกงมากในดานกําลังใจเขาเกง ในดานกลังใจ
เรายังสูเขาไมไดเลย จะเห็นวาพระธิเบตนี่เวลามา พุทธคยา แกคืบแบบทากนะ คืบ
มาจากธิเบตนะ มา พุทธคยา รูจักคืบไหม นอนทาบตัวเอามือไปเอาเทาเขาไปหา
อยางที่เราไป พุทธคยา จะเห็นเขา อีตานัน่ แกนั่งๆ ลุกๆ เงยๆ แบบนั้น กระดาน
เปนมันแพลบ พวกเราไป แกก็คืบบนกําแพง คืบไปรอบๆ ไหวไหม
ไมไหว
ไมไหว สูเขาไมไดแน โยมมีเรื่องอะไรคุยบาง ฉันเหนื่อยแลวนะนี่ ขืนคุยตอไป
คิดเงินแลว
หลวงพอคะ ไมทราบวาลูกตองมีอะไรที่คนอื่นไมเขาใจ แตลูกทราบวาหลวงพอนี่
เขาใจลูกอยางคนเดียวคะ
ทําไม
ไมทราบเหมือนกันมีความเขาใจวาเปนอยางนั้น
ออ ก็อาจจะเปนอยางนัน้ ก็ได อาจจะเปนอยางนั้นก็ได ที่เขาไมเขาใจถูกละ เขาเชา
ใจไมได ไอเขาใจนี่มันตองเปน เจโตปริยญาณ ถึงเขาใจตรง ใชไหม ถาอารมณ
เปนสวนละเอียดที่เกินกวาทีเ่ ขาจะรูนี่ ถือวาเรื่องธรรมดา เขารูไดมาก เปนไง
กองบิน 4 พรอมรบกับญวนไหม ถาม กองบิน 4 พรอมรบกับญวนไหม
ถากับญวนพรอม
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กับเจกละ
อันนั้น ถามีทอี่ ื่นมาหนุนหลังอีกก็แยเหลือเกิน แตก็ตองพรอมสู
เอา ตองพรอมทุกอยาง แตเจกนี่เกือบจะรบกันทุกกระวันมัง เสียสตางคใหเจกเรื่อย
(หัวเราะ) ไอเจาญวนมันเกเรนะ มันลากเอาแกสพิษมาอีกแลว คงจะใสเบี้ยเขมร
อยางในลาวเคยใชแกสพิษใชไหมในเขมรรูวาจะเคยใชคราวหนึ่ง
นี่มันก็ลาก
ออกมาอีก เห็นเอาหนากกหนากากมาเสร็จ ฉันสงสารญวนมันนะ แกรบมาตั้ง 40
ป ไอคนเกิดมันรบวันแรกมาตอนนี้มันอายุ 48 ใชไหม เวลาพักผอนไมมีฟนฟู
ประเทศไมมี แยเหมือนกันนะ แตพุดถึงนักรบของญวนนะทหารแกไมรูอะไรดวย
ใชไหม เปนเรือ่ งของนักการเมืองไมกี่คน เปนเรื่องของนักการเมืองโดยเฉพาะไมกี่
คน ไอที่ออกมารบนี่ มันพวกเดียวกับพวกอะไร ไอนั่งราน ใชไหม ตางกับของเรา
ของเรารบกันเพื่อปองกันชาติ นี่มันเรื่องหนึ่งอีกตางหาก
อันดับแรกแกรบญวนมอมญวน พอมารบในลาวนี่มนั ก็งายมากถาเขมรที
แรกวาจะงาย ซักจะไมงายแลว อันนี้ตองถือวาเปนกฎของกรรมัน ถือวาเปนกฏ
ของกรรมของเขานะ เขมรนีต่ องรบหลายรอบจริงๆ จะขับไล สีหนุ หรือรบกัน ลุง
ลอนนอล กับ พลพต พลพต ไปเจอกับ เองสัมริน
เออ คุณ มาใหมๆ มีเรื่องอะไรคุยไหมละ มีเรื่องอะไรคุยมานั่งขางหนานี่
หาเพื่อนคุยไมไดอยูนี่
จะกลับแลวครับ จะกลับกรุงเทพฯ
เอา ยังไมไดคยุ โยม เดีย๋ วกอน อาตมาคุยฟรีกี่คํา โยมตองคุยใชหนี้ใหหมด เชิญๆ
จะ ขอใหโชคดีมีสุขนะ มาใหมนะโยม
คะ
เปนทายกตั้งแตอยู วัดสะพาน นูน ดึกดําบรรพเลย (หัวเราะ) ไอหนุเอย นั่งๆ อยา
ยืน เออ มีอะไรจะคุย สงสัยอะไร คุยกัน หาเพื่อนคุยไมไดแลว มีอะไรคุยไหม
สงสัยไหม เอาคุณมีอะไร มีอะไรมากๆ นี่ดีนะ อนุญาตใหคุยตามน้ําหนัก คุณ
ทํางานอะไร
ผมอยู กรมทัพยากรธรณี
กรมทรัพยากร
ครับ กับ คุณฉวีวรรณ ครับ
งั้นเหรอ ไมใชสงสัยวาทีว่ ดั นี้มีทองคําหรือเปลา อรุณ อีตอนนีห้ าวรวนแลวสิ
(หัวเราะ) ออ อยูกับ ฉวีวรรณ เดี๋ยวคิดมาก แผนกอะไรคุณ
ผมเปนวิสวกรเหมืองแรครับ
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เหมืองแรเหรอ แหม ก็ถามถูกแลวซินี่ อืม หนักๆ ไหม ไอวิศวกรเหมืองแรก็ตองมี
ความรูเรื่องแรหลายๆ อยาง
ก็รูพอสมควรครับ
งั้นเหรอ ใชฝายเฉพาะวิชานีน่ ะ หนักไหม พิสูจนแรนี่หนักไหม ไอทพี่ ิสูจน ไอที่
พิสูจนแรนหี่ นักไหม หนักใจไหม มันมีเครืองมือพิสูจน
ตองใชเครื่องครับ
ตองใชเครื่องมือ
ถาเปนแรทั่วๆ ไปก็ไมลําบาก
ที่ลําบากเพราะอะไร
ในกรณีอยางชือ่ ยากๆ
ออ ใชๆๆๆ
อยางดีบุก วุลแฟรม อะไรพวกนี้
อันนี้มันชินเสียแลว อันนีพ้ อเห็นไมตองไปดู ใชมือ ใชมือ ไมตองใขเครื่องมือ
(หัวเราะ) เขาพิสูจนแรนี่สังเกตผิดดินไดหรือเปลา
ผิวดินนี่ เคยมีการสังเกตพวกตนไมบางชนิด
นั่นสิ เขาตองมีอะไรสังเกตอยูอยาง ไมใชอยูๆ จะไป บอริ่ง
สวนมากจะสังเกตภูมิประเทศ
อาตมาคิดวามันตองมีอันนี้เปนพื้นฐานกอน คือวาใช ตองเปนอยางนี้ถาถิ่นที่มีแร
มากที่จะมีอะไรประจําอยูสักอยางเปนเครื่องสังเกต ไอแรที่เวลาคนทําแรนี่อยูเฮง
กับซวยเหมือนกันนะ
เปนสําคัญมากเลย
ใช
ถึงจะเรียนมามาก ดวงไมดกี ็ไมแน
ก็ไมแน แกไมเลนดวยละ แลวไอคนที่จะซวยบางทีแรมากมันก็ไมเห็นฉันก็ไป
เจอะที่ บางสะพานนอย นานแลว 20 ปกวาแลวนะ เขาไปมีเจก 3 คน 3 หุน แกไป
บอริ่งที่กัน แลวก็ไอแรมนั ก็ติดขึ้นมาตามสมควร อยูในเกณฑแรมาก แตตอนนัน้
คาเงินมันสูงอยูแกหมดเงินไปประมาณสามหมื่น แกไมเอา แกเลิก แกก็มาใหไป
คุม ก็มีคนอีกคนหนึ่งรวมทําการบอริ่งกับทาน พวกผูหญิงคนที่ ทับสะแก บอกึถง
ขนาดแมกระทั่งนักทําแร บอกใหอยางนี้ไมเอา อยากเปนพอคาแร คน 3 คน แกไม
เคยจริงๆ แกคิดวาเจาะเปนหลุมยกติดขึ้นมาเปนเม็ดๆ เรียงตามสาย ผลที่สุดแกทิ้ง
หมดเงินไปสามหมื่นฟรี 20 ปกวาๆ สามหมื่นนี้ตองคิดนะ เงินมากไอ 20 ปกวา
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สามหมื่นเวลานี้แสนหนึ่งยังเบากวา คาของเงินสูงกวา ตอนนั้นกวยเตีย๋ วชามหนึ่ง
50 สตางค อยางมากก็บาทหนึ่งเดี๋ยวนี้มนั เจ็ดแปดบาทแลว
ที่ อุทัยธานี นีก่ ็แรมากเหมือนกัน
ขางหลังเขาวามี (ไมชัด) มันไหลและสึกเขาไปก็มีแร (ไมชัด)
มีแรหลายอยางดวยกัน
งั้นเหรอ เห็นคนเขาบอกใหฟง วามีแรวุลแฟรม อาตมาเลยไมทราบ (ไมชัด)
โดยเฉพาะดีบกุ มีมากพอสมควร
งั้นเหรอ หลายปมาแลวตั้งแตป 11,12 มีคนเขามาถามวาหลังอุทัยฯ มีแรไหม บอก
คุณเขาไปสํารวจเองดีกวา
ถาคุณจะทํามานั่งถามพระเดี๋ยวขาดทุนตายโหง
(หัวเราะ) ใชไหม โยม จะทําเองมานั่งถามพระเดีย๋ วขาดทุนตายโหง (หัวเราะ) ไอ
หลังอุทัยฯ นี่มนั อุดมสมบูรณทั้งแรทั้งไม
แรก็สมบูรณมาก
มากๆ ความสําคัญเจาปามี
ตองขอเจาที่เจาทาง
ใชๆๆ ที่นี่ตองเคารพเจาที่อยางหนัก (หัวเราะ) เจาที่ทานนี้ทานไมเขาสิงนะ ทาน
เอาลูกปนลิง เจาที่ปจจุบันนี้เขาไมตองบนดวยหัวหมูโยม บนดวยสตางคใชไดเลย
นี่บานเมืองเราหนักใจ
ที่จริงเรามีแรสมบูรณ เหตุการณเดีย๋ วนี้ ปลุกระดมกันบาง อะไรบางทําหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา
ใช มันลิดรอนจริงๆ อาตมาเลยคิดวาไอลัทธินี่มัน มันไมอยูในของเขต
ประชาธิปไตยนี่ ประชาธิปไตยอยูใ นขอบเขตก็ไมมีอะไรนี่ นี่ประชาธิปไตยจริงๆ
มันก็อยูใ นกรอบของกฎหมายนะ ใชอํานาจและสิทธิตามกฎหมายมันก็ไมมีอะไร
นี่กว็ ากันมันลิดรอนกันเรื่อย แลวก็ปลุกระดมกันบาง เดินขบวนกันบาง ลอกันยุง
หมด คิดวาไอธรรมชาติชุมตัว
ลัทธินี้ถือวาจะขายตองรุกรานคนอื่น
ใชๆๆ
หลวงพอคะ พิจารณาดูลูกยังสงสัย เทปที่หลวงพอเปรียบเทียบวาคนมีเงินไมรูจัก
ใช
ทําไมๆ
หนุไปเปดเทปหลวงพอฟง ทีห่ ลวงพอเปรียบคนมีเงินไมรจู ักใช
ออ ใช มันยังไมถึงเวลานี่ คําวาคนมีเงินไมรูจักใช นี่มันเปนอยางนี้นะ วาคนที่
ปรารถนาสาวกภูมิ ถามีบารมีเต็มแลว ถายังไมรับคําสอนนะจะบรรลุไมได

ลูกศิษย
หลวงพอ

หลวงพอ

เหมือนกันหมด คือตองไดรบั คําสอนกอน ถารับคําแนะนํานิดหนอยเขาเขาใจเลย
มันเหมือนกับคนที่มีน้ํา พระพุทธเจาทานเปรียบเทียบเหมือนคนมีน้ําในตุมเต็ม แต
ฝามันปด ถายังไมมีใครมาแนะนําใหเปดฝา อันนี้เขาจะรูจ ักน้ําไมไดเลยนะ พวกนี้
เขาไมบรรลุเอง ถาสาวกนี่เหมือนกันหมดแลวเวลาที่จะใช หรือวาจะเขาถึงธรรมะ
ตองรอเวลาเหมือนกัน คือวาเราเกิดมานี่มนั มีเหตุ 2 ประการคือวา กุศล กับ อกุศล
ถาขณะในตอนตนอกุศลมันยังอยูเรามองไมเห็น ไอตมุ น้ําหรือสตางคในกระเปา
มันมองไมเห็น มันไมรูจัก พอกุศลเริ่มใหผล กุศลเดิมเริ่มใหผล อกุศลถอยไป
ตอนนี้เริ่มรูจักใชไหม หรือวามีเงินยังไมรจู ักใช แตความจริงมันรูจักอยากไดเงิน
แตไมรูจักเงินใชไหม อยากไดเงินถารูวา เงินมีในกระเปาไปกินกวยเตี๋ยวเสียนาน
แลว
ลูกพิจารณาดูตัวเองรูสึกวาโงเหลือเกินเจาคะ
ถารูวาโงก็ฉลาดมาก พระพุทธเจาวาอยางนั้นนะ แตเปนเรื่องจริงนะคนเรารูตัววา
โงใชไหม เปนคนฉลาด ไอโงจริงๆ มันรูตัวเมื่อไหร ยิ่งเบงใหญเลย พระพุทธเจา
ตรัสวาบุคคลใด มีความรูสึกตัววาตัวเปนพาลเรากลาววาบุคคลนั้นเปนบัณฑิตใช
ไหม วาคนลาดจึงรูตัววาโงอยางคติโบราณมี ยิ่งเรียนยิง่ โง ยิ่งโตยิ่งเซอ ใชไหม
เรียนไปเทาไรๆ ไอสิ่งที่ไมรูมีมากขึ้นทุกที เอ นี่กูนึกวาหนึ่งในตองอูแลวหนา
หรือไงดันเสือกไมรูเสียตั้งเยอะ ถาไมเรียนเลย ฟุงไอยิ่งโตยิ่งเซอก็มีความหมายไอ
สิ่งที่เราไมเขาใจยังมีอกี มาก ยิ่งทําไป ยอางคนเรียนวิชาเกีย่ วกับแรเรื่องที่ไมรูมี
มากกวาเรื่องที่รู
ถาหากวาบรรลุอรหันตปุบ อยาไปถามเขาเลยคําวาไมรูไมมี แตเขารูทางตรงเลยนะ
ไอเปลือกนี่เขาไมมี เขามีแตแกนแทเลย ออมไปออมมานี่ เขาไมออม ถามนี่อะไร
แกงไก บอกเลยวาแกงกา ไอนี่แกงเปดก็วาไปเลย ไมตองไอน้ําแดงๆ ใหมีเนื้อ
อยางนี้ๆ ไอมผี กั อยางนี้ เขาเรียกวาอยางนัน้ ไมตองวากันละ ไกก็ไก เปดก็เปด
ทานสุธรรมเถร นี่ทานก็เกิดการทะนงตน พอการทะนงตนเกิดขึน้ มา วัน
หนึ่งทานเขไปเฝาพระพุทธเจา ไปฟงเทศน ใครเขาไปเทาไหร พระพุทธเจาก็ไม
ทัก ก็ถือเปนระเบียบอยูแลวใชไหม พอ ทานสุธรรมเถร เขาไป ทานถาม เอา ขรัว
ในลานเปลา มาแลวหรือเอาเขาแลวสิ เวลาจะกลับ เอา ขรัวใบลานเปลา กลับแลว
หรือ ก็หาวาใบลานเปลา คือวารูแคปริยัตไิ มมีความหมาย พอโดนเขา 3 รอบ 3 ครั้ง
ชักเอะใจ กูนยี่ งั ไงหวา ขนาดรู พระไตรปฏก ทั้งหมดนี่ พระพุทธเจาหาวา ขรัวใบ
ลานเปลา ก็หนั ฝกทางจิตเลยเปนอรหันตไปเลย พอเปนอรหันตแลวจึงเขาใจวา ไอ
การเขาใจตามหนังสือมันไมได 1 เปอรเซ็นต
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อันนี้เราไมไดรูจริง ก็ที่หนังสือเขาเขียนถูก คนเขียนตําราเขาเขียนถูก แต
คนไมไดเขาใจตามตํารา ใชไหม ไอแรประเภทนี้สีเปนอยางนั้น เนื้อเปนอยางนีจ้ ะ
ไปจํามันหมดหรือ ไมเห็นของจริง ไปเจอของจริงก็งง อะไรหวา ดีไมดีพวกวา
ดีบุก ดีบกุ ไปหลอมเสียหนอยเดียว จําไมไดวาเงินนะ (หัวเราะ) หรือไงคุณ
เมื่อเชาลูกนั่งแท็กซี่ แท็กซี่เขาก็ถามวา เอะ คนเรานีต่ ายแลวไปไหนลูกก็ไมทราบ
วา ลูกก็พดู ไปผิดหรือเปลา
แลววาไง
ลูกก็บอกวา คุณทําดีหรือทําชั่วไวละ
ใชๆ
มันอยูที่ตวั คุณเอง คนอื่นไมรู
อันนี้ละ ถูกตอง ถามวาตายแลวไปไหน ถาถามฉัน ฉันตอบ 2 อยางไปวัดหรือวา
ไมอยูในวัดก็นอกวัด ถาถาม ตอนนั่นถูกแลว ตายแลวไปไหน แตถาดีก็ไปอยูสวน
ดี ชั่ว จิต มันอยูที่จิตดวงหลัง และจิตกอนจะตาย ความรูสกึ ของจิตกอนจะตาย ถามี
จิตใจนอมไปทางกุศลก็ไปสูดี แตไมแนนะ ถาชัว่ มากอน พอดีหมดลงชั่วอีกนะ ใช
ไหม เจาหนี้ ไอหนีหนาเจาหนี้นี่ หนีไดนานหรือไมนาน ถาหนีไมไดนานกลับมา
พวกทวงหนี้ ดอกเบี้ยเขาดวย
แตทั้งโลกนี่ เขาสงสัยกันวาตายแลวไปไหน
ก็เหมือนกันละลูก เหมือนกันทุกคน ก็เขาไมรูจริง อยาวาเขาเลยหลวงพอเองยัง
สงสัยมากอน (หัวเราะ) ใชไหม ไปวาคนอื่นเขาทําไมแตวา ฉันเขาใจมาตั้งแตอายุ
12 นะ เพราะฉันตายเมื่ออายุ 12 เขาพาไปดูนรก เขาไมไดพา เดินตามเขาไป แลเขา
ไมใหเขาเขตนรกใหอยูบนยอดเขาเขาหนึ่ง ถาจะดูอะไรนรกขุมไหน เขาจะเอา
นรกนั้นเขามาใกล
ฉันบอกอยากดูนรกขุมที่ 1 มันจะเห็นนรกขุมที่ 1 อยูขางหนานี่โยม
อํานาจความเปนทิพยของเขานะ แตวาอยากจะลงไป เขาหามลงในเขตนั้น แตกอน
จะตายมันภาวนาจนกระทั่งหมดลมไป มันมีความรูสึกวา ก็มนั เจ็บทอง มันเปน
โรคทองรวง โยม เปนโรคทองรวงมันก็ปวดทอง ใชไหม แรงก็หมด
แมฉันก็บอกวาภาวนาวา พุทโธ ไวลูก จะไดหายปวดทองอยางนี้ดนี ะโยม
นะ แกวาภาวนาพุทโธไวลกู จะไดมีบุญไมเอาแนใชไหมภาวนาพุธโธ ไวลูกจะได
หายปวดทอง ทานก็เอาพระมาตั้งใหเห็นพระทองคําองคขนาดนี้ หนาตัก 12 นิ้วได
พระองคนี้ชอบมาก และรักสีทองคําเปนทองคําแท เอมาตั้งไวเฉียงๆ ใหมองเห็น
บอกจับภาพพระไว ตาดูภาพพระ พระองคนี้ชอบ ทุกวันกลับไปจากโรงเรียนก็มา
นั่งอยูหนาพระองคนี้ แลวก็ภาวนาไป ภาวนาไป นีพ่ อจิตเริ่มเปนสมาธิเล็กนอย

ตอนนั้นไมรู มารูตอนหลังนะวาเปนสมาธิ พอจิตเขาเปนอุปจารสมาธิ นี่ความ
เจ็บปวดมันลดลงไปมาก ยังไมถึงฌาน มันลดลงไปเรียกวา สักรอยจะถึง 3
เปอรเซ็นต อุปจารสมาธินี่ ไมใชเล็กนอยนะโยมนะ ลดมากดวย ก็เริ่มสบาย จิตเริ่ม
สบายก็ภาวนา เอะดีนี่ พอดีนี่กภ็ าวนาเรื่อยๆ ไปเห็นภาพพระแทนที่จะเปน
พระพุทธรูปองคเล็กก็องคใหญ จา สวย มีรัศมี หนักๆ เขากลายเปนแบบพระสงฆ
แบบพระพุทธเจา สวยจัด มีรัศมีออกจากกาย แลวมองเพลิน คราวนี้ความเจ็บปวด
ไมรูสึกเลย ไปเพลิน ดูภาพแลวซิ แบบดูหนังดูละครนะถามันเพลินก็ไมเมื่อย ใช
ไหม
มารูตัวอีกทีมนั หลุด ออกไปจากตัวเมื่อไหรไมรู ไอออกนี่ไมรูนะโยม ถา
คุณไมเชื่อลองดูเถอะ ฉันหลุดหลายหนแลว ไม ไมรูสักทีมันรูแตมนั ไปลอยอยูขาง
นอกแลว พอหลุดพลัวะ ออกไปยืนลอยอยูเอ ไอดูไอรา งกายเดิมนี่ มันไมนาดูเลย
มันสกปรก เพราะไอตัวใหมนี่มันสวยกวา ใชไหม มันแตงตัว เชงแวบ เชงวับ เปน
ลิเกเลยนะ มีชฏงชฎา มีเครื่องประดับแพรวพราว ตัวก็เบา ขยับหนาขยับหลัง มัน
เบาหมด มันไมหนักนี่ ฉันก็เลยไปหาคนนั้น หาคนนี้ หาใครก็ไมเห็นใครเขาพูด
ดวย ไปหาแม แมก็ไมพูดดวย ไปหาลุงลุงก็ไมพูด เขาก็มองดูไอคนที่ตาย ไอ
รางกาย ไอเราเขาไมมอง ดีไมมีใครไมมองเรา
ก็ดีหนีไปเทีย่ วหลังบานดีกวา ไปเจอะขบวนคนตายเขาเดินเขามีคนนําไป
พอดีอยากจะไปถามเขาวาเขาไปไหนกัน หัวหนาก็เขามาบอก ไอหนู เขาเปดบัญชี
บอก ไอหนูเอ็งไมมีในบัญชี ยืนอยู พอกลางแถวมีคนยืนคุม 2 ขางอีก ถามคนคุม
อีก เขาเปดบัญชีอีก ไมมีบญ
ั ชีอีก ไอคนคุมมันมีบัญชีทุกคนละ บัญชีมันเปดแปบ
เดียวไมตองพลิกเหมือนของเราหรอก เปดแพล็บ เอะ ไอหนู ชื่อเอ็งไมมีในบัญชี
เขาบาน แมเจาคอย แตวาในนิสัยเดิมมันมีวา ถาอยากจะรูอะไรถารูไมไดไมมที าง
เอาเปนเอาตายกันเลย คือวาเอาเปนเอาตายนี่ ไมใชถือดื้อรั้นทําอะไรของเขานะ
ตองพยายามใหรูไหได นิสยั มันเปนอยางนั้นอยูแ ลว นีพ่ อเขาเดินไปก็ติดตามไป
หางๆ ประมาณ 1 กิโลจนกระทั่งเขาปา ขึ้นเขา ลงเขาไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุด เขาไปถึง
แดนปลายเขายอดสูง คนตองขึ้นแลวก็ตองลงตามนี้ เขาก็นับบัญชีซิ พอไดพวกนัน้
หมดเราโผลพอดี เราหางหนอย เราเกิดเปนสวนเกินขึน้ มา ตานีเ้ ห็นขางลาง ภาพ
เปนอยางไร เขาบอกวาลงไมได แดนนั้นคนที่ภาวนาวา พุทโธ หรือ อรหังนี่จะลง
ในแดนนัน้ ไมได ถาเขาปลอยใหไปพวกเขาจะมีโทษ ไอเราก็บอกวา เราจะไป
เที่ยว เขาบอกไมไดทั้งนัน้ ไมไดดว ยประการทั้งปวง ใชไหม

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

นี่ก็เปนอันวาเขาใจเรื่องนี้มาพอสมควร แตไมมากนะ มันไดแคนั้นแหละ
ทีนี้หลังจากนัน้ มาก็ไปไดทกุ วัน เขาอนุญาตไปเที่ยวได ไปเที่ยวไดอยูแ คนั้น สงสัย
อะไรก็ถาม
เออ มาจากไหนโยม จําหนาไดนี่ ไมใชตองถามตามธรรมเนียมเอาซิ เอ จํา
หนาไดแตตองถามรับหรือไมไมรับ ใชไหม ตามระบบพระพุทธเจา แตทานถาม
อยางนั้นจริงๆ นะโยม อยางพระคุยกันอยูไ กล ทานฟงดวยโสตอันเปนทิพย ทราบ
เรื่องทุกอยางวาพระคุยเรื่องอะไรกัน แลวก็ทาคํานึงวา ถาเราไปที่นั่น แลวก็เลา
เรื่องนั้นในอดีตใหเขาฟง ผสมธรรมะเล็กนอย อริยสัจเล็กนอย ถาจบพระพวกนั้น
จะไดเปนอรหันตใชไหม แลวทานก็เสด็จไป พอเสด็จไปถึงเขาใหประทับพอนั่ง
ปบ ทานถามนี่พวกเธอคุยกันดวยเรื่องอะไรนะ ใชไหม นี่โยมมารูแลวก็ตองาถม ดี
ไมดีเลยบอกมาจาก กรุงเทพฯ แอบไป ปากน้ําโพ มากอนวาอยางไร (หัวเราะ) ใช
ไหม
เมื่อคืนแอบมานั่งกรรมฐาน
ความจริงไมไดแอบ ไป ปากน้ําโพ วิ่งวนมา เมืองอุทัยฯ (หัวเราะ)
ความจริงๆไมไดแอบ ไป ปากน้ําโพ วิ่งวนไป เมืองอุทัยฯ ไปดูหลวงพอ ศากย
มุนินทรสินมหาราชานุสรณ
ออ เอะ อยูตรงไหน
วัดเขา ปฐวี
เขา ปฐวี พวกโยมไปหรือ
ก็สรางพระประธานเปนพระบรมราชนุสรณของ สมเด็จพระเจาตากสิน
ออ ยังดี อาตมายังไมไดไปสักที แคนนี้ ะ ความจริงตําแหนงไมไดปวยเปะนะ เลย
ไมไดไป ดีพอดี วันนี้ไมคอยสบายรูสึกเสียๆ เทาอยู เหมือนกัน
ไปสรางพระพุทธรูปพระประธานไวป 16 แลวก็มาดูมีคนไปสราง อนุสาวรียพระ
บรมรูปพระเจาตากสินที่วดั แจง เห็นไมทราบวา เขาสรางไวปไหน ก็ไปดูวันนี้
ทราบวาเขาสรางป 16 เหมือนกัน
งั้นเหรอ เอา
ไมรูกันตางคนตางสราง ก็ไปสรางพรอมกันเขา
ออ แสดงวา พระเจาตากสิน มีบุญ หรือวาคนที่ยังเปนหนี้ พระเจาตากสิน ยังมีอยู
(หัวเราะ) เอะ สมัยพระเจาตากสิน นี่โยมเกิดหรือเปลา
นี่ซิครับ อยากจะถามหลวงพออยูพอดี
ก็ได แตคาธรรมเนียมมันแพง
ไมเปนไรหรอกครับ คาธรรมเนียม
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เอา จายกอนซิ เออ ไมไดๆ ตอนนี้โยมไมยอมเสียเปรียบแน พระไมมสี ิทธิ์ทวงถาม
ไมมีสิทธิ์ฟองรอง ไมเปนเปะปะดวย เอย ไมใช ป. ป. ป. ปาย เปะ ปะ (หัวเราะ)
โยมเปนนักกฎหมายเลยเลี่ยงเกง
ไมใชเลี่ยง โกงเลย เออ แหม ไอนักกฎหมายนี่ แหม อานทุกตัว มันพลาดหนอยกุ
เอาตรงนี้ แหม มันถูกมาตั้ง 20 หนา พลาดคําเดียวกูเอาตรงนี้ ใชไมห แหม ไมได
ตายกอน ใชไหม โยม โยมชวงทวงดวยนะ
บอกกอนผอนทีหลังก็ได
นาฬิกาขอมือก็เอา ไมมีสตางคนะ (หัวเราะ) ความจริง พระเจาตากสิน นี่ เราตอง
นึกถึงบุญคุณทานมาก ทานเปนคนมีความเขมแข็งจริงๆ ในเมื่อไมไดทานเราก็แย
เราตองถือวาเปนคนที่มีความสําคัญมากชาติพังขนาดนัน้ นะ กูไมถึงป นะโยมนะ
ใชไหม ไมถึงป นะโยมนะ ใชไหม ไมถึงป เวลาที่ตีฝาขาศึกไปมีสตางคอยูกี่บาท
โยม ในประวัติมีไหม ที่ตีฝาขาศึกไป อยุธยา มีสตางคไปกี่บาท โยมฮะ
ตีฝากองทัพพมาไปดวยทหารมีเพียง 500 ดีแหวก
นั่นนะสิ ตีแหวกไป แลวก็ลกู หาบดวย
ทานเห็นวาขืนอยูก็ไมรอด ไมมีทางจะกูบานกูเมืองได
แลวไอเงินที่ตดิ ตัวไปนะ
เงินติดตัวไปนีไ่ มปรากฏ เขาใจวคงจะมีนอยเต็มที หรือเกือบจะไมมีเลย
ใชนั่นอาตมา
เพราะวาเขาใชใหไปรับศีลอยูนอกเมืองแลวไมไดกลับเขาเมืองเลย
ใชๆๆ (หัวเราะ) นี่ไมใชเลนๆ ใหพจิ ารณาตรงนี้นะโยม ทานมีสภาพแรนแคน
จริงๆ ไมใชทานมีเงินทองเปนถุงออกไปใชไหม แลวทานสามารถไปรวมคนเขา
มาเปนกองทัพ ไอการรวมคนเขามาเปนกองทัพตองหาของใหเขากินนะ ไอเงินนะ
เปนเบี้ยหวัดนัน่ นะมันเปนหนี้ไปบางอะไรก็ยังไดอยู แตอาหารที่จะกินเขาไปแต
ละวันไมใชเล็กนอยนะโยมนะ อันนี้ตองถามแมบานใชไหม ไอนี่เปนเรื่องใหญ
มาก เราตองถือวาทานเปนอัจฉริยะจริงๆ
บานแตกสาแหรกขาด ทานสามารถกอบกูฐานะเศรษฐกิจของบานเมืองจนกระทั่ง
มีกลังบํารุงกองทัพไปตี ประเทศเขมร ไปตีประเทศที่แข็งเมือง ขยายอาณาเขตได
กวางขวาง ภายในระยะเวลาไมกี่ป
ไมใชเรื่องเล็กนอยเลย เอาแตเรื่องกนิกนั ในบานก็พอแลว แยแลว ก็เรายังเมินอยู
แลวนี่ เอาแคกาํ ลังคน กําลังทัพ กําลังขาราชการที่กินกันวันๆ ก็ไมใชนอ ยนะ ถายก
ไปตีนั้นตองเตรียมเปนพิเศษ ตองรวมใหญ นี่ตองถือวาอยุธยาไมสิ้นคนดี ถาคน
กรุงเทพฯๆ นีไ่ มแน
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ยกอยากจะทราบเรียนถามหลวงพอ
วาไง
วาหลวงพอมีเหตุผลอะไร ถึงไดสรางรูป สมเด็จพระเจาตากสิน ไวขางหลักรูป
หลวงพอ
ที่ไหน
ที่เหรียญๆ
ใครเขาบอกขางหลัง มันหนาทั้ง 2 หนา (หัวเราะ)
หนา 2 หนา ขางหลัง 2 ขางหลัง
ไมมี 2 หลัง เห็นแตหนาดวยกันทั้งคู (หัวเราะ) เอาซิ ลอ ปาย เปะ ปะ เอาแลว
(หัวเราะ) เอา โยม ปายผิดจังหวะแลว เอาทะเลาะกันอีกแลวเจอหนากันไมได เจอ
หนาทะเลาะกันแน เพราะทานไมถือตัว ไมใชขางหลังโยมถามใหม
ขางหนาก็ขางหนาครับ
(หัวเราะ) เออ คนละหนา เรือ่ งมันเปนอยางนี้
เรื่องของเรื่องจะทําเหรียญแจกทหาร แลวก็ไมรูจะทําอะไรดี ก็คิดวาจะเอา
รูปใครสักรูปหนอ หรือขางหลังจะเปนยันต ก็พอดีเห็น พระเจาตากสิน ทานมา
ทานก็มาคุยอะไรไมรู ฉงเฉง ตามแบบฉบับใชไหม เลยบอกไอนี่ทําไง เอาอยางนีก้ ็
แลวกันเอาผมไปดวย ทานบอกเอาผมไปดวย เลยถามเอารูปทาไหน เอารูปทานี้ ก็
เอาเทานั้นนะแตวาเหตุผลอยางอื่นไมมี
ทานโปรดรูปทรงมา ตอนสรางพระประธานพระศากยะ ก็ทานใหสรางเหรียญ ทูล
ถามทาน ทานก็บอกวา ใหสรางเหรียญทรงมา มาทาไหนทานบอกวา มาวิ่งเวียน
อยางผยอง ก็ใหนายทหารไปคิดทามาวิ่งคิดกันไปคิดกันไมออก ตองจุดธูปแลวก็
เสี่ยงใหชางเขาปนดู ดูก็มาตัดไปตัดมาขามาหักไปขาง จนตองมาปนกันใหม
(หัวเราะ)
เวลามันก็นอยเลยไดรูปออกมาเปนรูปรูปทาทางก็เหมือนคลายๆ คลึงกันทานบอก
วาไอวิ่งควบเต็มที่
รบกันใคร
มันวิ่งสูก็ไดวิ่งหนีก็ได
ใชๆๆ
แลวไอทาของทานนี่ไมมี ใครเห็นก็ไมมีทางบอกวิ่งหนี วิง่ หนีวิ่งอยางนีไ้ มได
ไอวิ่งปรี๊ด ไมไดสูโยม มันกวดกับหนี (หัวเราะ) มันตองใหวิ่งเรียบแตวิ่งเหยาะๆ
ไอเรียบจี๋มันอยาง ประเภทย่าํ เขามีอยาง คลายๆ กับแหนาคนะ
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ตอนนั้นก็สรางเหรียญไว 3 แบบ สรางแจก พระเจาตากสินทรงมาวิง่ กับดานหนึ่ง
แลวก็อีกดานหนึ่งเปน รูปพระแกวมรกต แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเปน รูปสมเด็จ
พระเจาตากสิน ดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งเปน พระศากยะ อีกแบบหนึง่ ก็เปน พระ
แกวมรกต อีกหนาหนึ่งเปนแบบ พระศากยะ
ออ
แตสรางไวจํานวนนอย อยางละเทา พ.ศ. เพราะวาทุนทรัพยนอย (หัวเราะ) ตอน
หลังใครๆ ก็อยากได บอกมันไมมี ทําแจกทหาร
ไมเปนไร มีสตางคมาฉันยังนึกได (หัวเราะ)
แจกเมื่อ 2516
ออ 2516 มันหลายปมาแลวนีน่ ะ ดี
ตอนนั้นก็ไมมเี วลาจะแวะมากราบหลวงพอ วิ่งผานไปผานมา
วัดนีย้ ังไมมีบารมีพอที่จะตอนรับได (หัวเราะ) เราคุยกันเลนๆ โยม..คือวันๆ สรุป
แลวไมไดเรื่องอะไรเลย
ผมมาหาหลวงพอทีไร ใหนกึ ถึงตัวเองทุกที
ทําไมละ
ทําความดีไมสาํ เร็จสักที
ดี ทําความดีไมสําเร็จนี่ดี
พยายาม พยายามนั่งกสิณ บางทีพอหลังตาไปแลวก็เห็น บางทีพอหลับตาเห็นชัด
แตมันคอยๆ ปดเหมือนมานละคร ปดปุบ พอปดสวิทซ ทีนี้ลืมตาเพงเล็ง หลับตาปุ
ก็มองไมเห็น ผมไมทราบวาเปน เพราะอะไร
ก็ตั้งทาผิด อยากจะเห็น (หัวเราะ) ตั้งทาผิด คือ อารมณ เออ มาไมคุยกันเลยนั่ง
เฉยๆ นั่งเฉยๆ ฉันก็ขาดทุนแย หาคนคุยหาเพื่อนคุยถามีเพื่อนคุยมันเพลินไป แลว
หายเพลียไปได ถาไมมีใครเขาคุยดวยนั่งๆ นานรําคาญชักเพลีย นึกถึง พระจเตาก
สิน มาทีไร ก็นึกชอบคุณทานอยูเสมอ ถาไมไดทาน เราอาจเปน พมา หมดแลว
ฉันจะไมยอมเปน พมา โผลมามันจะเหยียบใหญใชไหม นี่ชาติไทยเราจะตองสิ้น
ชาติมาตั้งหลายวาระ มันสิ้นไมไดสักที ไออีตอนนี้มันยังไงหนอไปดูไอคนบาง
พวกนี่ มันชอบทําใหชาติยบั เยิน แตก็คงไมเปนไร หรือไง
กอกวนใหไมคอยจะสงบ
โอโอ มันทําลายยุบยับนะโยมนะ จะกาวนะ มันกาวไมได ใชไหม ถากาวไปดาว
ไมได มันอยูเ ฉยมันอยูเฉย ถือวาถอยหลังแลว แถมตีใหถอยหลังเขาดวยซิ เวลานี้
เศรษฐกิจเรายับเลย ไอยับนีม่ ันเปนเรื่องดวยเตนาของคนบางคน เพื่อผลประโยชน
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สวนตัว ทั้งนี้ คนมีบุญอยาง พระเจาตากสิน จะมีหรือเปลาเวลานี้ จะมีก็สองตัว
สามตัวนี่ (หัวเราะ) อาตมาวามีนะ คนที่มีความเขมแข็งเขายังจะโผลไมได
ก็คงมีเหตุขัดของบางประการอยู ยังไมกลาแสดงตัวออกมา
ยังไมถึงจังหวะไง
ไมมีจังหวะไมถึงจังหวะออกมา
มันไมมีประโยชน โยม แตวาพวกนี้กต็ องพยายาม ก็คอยๆ เคลื่อนมันเคลื่อน
ออกมาจะถึงหนาฉากหรือยังละนี่ อาตมาวามีแตกาลเวลาก็ถือวากฎของกรรม ไอนี่
มันเปนอยางนี้ ตองถือวาคนไทยทั้งชาติยงั มีกรรมอยู คนไมกี่คนทําใหบานเมือง
วุนวาย เวลานี้เราอยาไปโทษตางชาติเขาเลย ถามีดีผีปามันเขามาไมได ใชไหม โยม
โบราณทานบอกวา ถาผีบานดีผีปาเขาไมได ถาผีบานไมดีผีปามันก็พลอย เวลานี้
จะเปนทางดานเศรษฐกิจ พอคาแมคาพังไปเลย ธนาคารมันเรียกเงินคืนหมด เอาไอ
ทรัพยสินที่ไปประกัน
คนคาเล็กๆ นอย ๆ คนมีทุกนนอย ลมไปตามๆ กัน
เขาตองการ เขาตองการอยางเดียว ถาฉันไมไดเปนใหญ แตถาทรุดแบบนี้ มันทรุด
ไปกวาจะคืนตัวไดมนั นอยเมือ่ ไหรเมื่อเชาเห็นไออูดมาเลาใหฟง สรางทาวนฮง
ทาวนเฮาส บานใหมๆ มันเจง ธนาคารเขาเรียกเงินเขาคืน เอาทรัพยสนิ ที่ประกัน
คืนไป ฉันตองการเงินคืนก็มีบริษัทคนเขาไปแจงไวหลายคราวแลว บริษัทหาราน
ลดเงินไปไมรูเทาไหร เขาเรียกเงินเขา เอาเงินไปกี่ลานเอามา ทรัพยสินที่ประกัน
ไมมีความหมาย ธนาคารตองการเงิน นี่อนั นี้มันเปนแผนการเมืองนะใชไหม โยม
แตก็แหมเรื่องนิดเดียว หนักๆ เขา พระเจาตากสิน ขึ้นมาจะยุงนะ ถาคนแบบ พระ
เจาตากสิน ขึ้นมายุงนะ มันตองมีบานเรามันจมไมได
ถึงเวลาก็จําเปนจะตองมีขนึ้
มันตองมี
ไมงั้นจะไปไมรอด
แบบเราหนีศัตรู หนีไมพนละสูยับ ถานายพลาดนะ นายตายไปเลย
เวลานี้เราก็ไมมีทางจะหนีอกี แลว
ไมมีละ (หัวเราะ) มันเหลือแควิ่ง วิ่งหรือนัง่ นั่งหรือนอน แหมหนักใจจริงๆ คือวา
ตามกฎพยากรณ ไอกฎของกรรมเราหนีไมพนจริงๆ นะโยมนะ ไอเรื่องกฎของ
กรรมของคนทั้งชาตินะ ทราบ ไมใชไมทราบ ทราบ ทราบมาหลายป วาปไหนมัน
จะเปนอยางไร หาทางพนไมมีทางเลย หาทางใหมันรอด พยายามออกจุดโนน จุด
นี้ หาทางบอกไมมีทาง ทานบอกไมมีทาง ทานที่บอกมาทานบอกไมมที างและไม
มีทางจริงๆ จะตองไปจุดนัน้ ๆ แตวามันไปดีเอาปลายมือโยมพอไมมีทางมา 2-3
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วาระ แลวละนอนตีพุงดีกวา จะรูไปทําไม ไปรูปลายอีทีตอนมันรวย (หัวเราะ) ใช
ไหม
ไอคนไขนี่ทําไงก็ยังไมหายเวลานี้ตองอีก 3 เดือน จึงหายเขาวาอยางนั้น
หมอเขาวาอยางนั้น อีก 3 เดือนจึงหาย ถาไปเรงใหมนั หายเราก็ยิ่งเหนื่อยมาก ถา
ไปรอใหมันหายเอาขนมไปเลี้ยงมัน
นี่ของเรานี่ก็เหมือนกัน ตามเขตเขามา เขามา วัดตัวเขามา วัดตัวเขามา แต
ตอนตนๆ ถาพูดตามสวน ควรจะคิดวาเขา รูเรื่องมาตั้งปแต พ.ศ. 2500 ตั้งแตปพ.ศ.
2500 เปนตนมาก็รู ก็ถามไปใชรูเอง ถามแตคนก็ไมคอยถาม ถามผีใชไหม ถามผี
แลวก็สังเกตมาตามปทานบอกเปนไงๆ เปนไปตามนั้นหมด แลวตอมาก็ใกลเขาจุด
รวม ถามวาจะแกไขไดไหม ทานบอกไมได แตป 18 นีค่ ิดวาจาก 20 รวม ไปแลว
ประเทศไทยแย คิดวา 20 ไปแลวเศรษฐกิจแย ขอไอทรัพยากรที่มนั จะขึ้นมา ที่
บอกวามันจะปรากฏ เริ่มตนปรากฏ 24 นี่ใหมนั ปรากฏ 20 เปนการเริ่มตน ทาน
บอกไมได ไมไดเราก็พยายามวิ่ง การที่เขาพบน้ํามันนี่ เขาพบแตเขาไมบอก เขา
บอกไมพอ จนกระทั่งไปไลเบี้ยอีกทีมันหนีไมพน มันรับ เขาหนีไมพนจริงๆ นะ
เขายอมรับ แตถามทําไมเขาจึงตองปด เขาบอกเขาตองปด แตเขาผูน ั้นไมใชนาย
ใหญนี่ ถาผมพูดไปผมเปดเผยผมอาจจะถูกไลออกจากงานก็ได แตวาตองนั่งอยูตวั
ตอตัวเขาจึงรับ ตอนนั้นมีลกู นองเขาอยูด ว ย 3 คน 2 คน เขาไมยอมรับ ใชไหม นี่
เวลานี้ของเรายังถูกเปดอยูอกี ตั้งหลายบอ
น้ํามันฝางนี่ผทู ี่มีหนาที่เขามาเลารายละเอียดใหฟง เสร็จแลวเขาก็บอกวานี่ทําบุญมา
กี่แหงๆ ยอกใหหมดเลย ถาเขาพูดมานี่ไมใชความจริง เขาบอกไอบอที่เปดตอนนั้น
น้ํามันมันพุงขึน้ มา
ใชๆ
เอากรรมการไปตรวจก็พุงขึ้นรดหัวกรรมการ เสร็จแลวถูกปดเปนเงิน 11 ลาน ปด
สนิทเลย
แหม โยมรูเปงเลย แบ็งคอุดทอนี่ ใชไหม
แตวาทานผูนนั้ ก็เสียชีวิตไปแลว
เปนอัมพาตนี่ รับเงินแลว แหม รูตรงกัน แหม
ก็ทานเปนคนบอกผมเอง
ขนาดหนังสือพิมพยังถายภาพนะโยม ไอนา้ํ มันพุง
น้ํามันพุงไมใชเรื่องเล็กใครๆ ก็รู รูทั้งประเทศ ไอแบ็งค 11 ลานมันอุทอผิด
ความจริงก็ทอนิดเดียวตอนนั้น
ใชซิ
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แตวารูสึกวาทอจะเล็กไปหนอย
มันอาจจะทอเล็กไป (หัวเราะ) แหม มันสําคัญจริงๆ ไอแบ็งคบังโบราณคนเกาๆ
ชอบ
ผมก็สงสัยอีกอยางหนึ่งวา ทําไมถึงไมเอาเครื่องเจาะไอที่ทันสมัยมาเจาะไดลึกๆ
มาลองเจาะดูบา ง
ใช
เจาะไปตื้นเหลือเกิน ที่ไมมบี อน้ํามันไหนเขาเจาะ
คือ อาตมาคิดวา ถึงตื้นก็มปี ระโยชน ถาตื้นนะ น้ํามันยังไดนอยก็เอามาใชทุกวัน
เยอะ มันก็เปนเงินขึ้นมาทุกวัน ไอเงินที่ไดจากน้าํ มันนีพ่ อไปซื้อหัวเจาะที่มันลัก
กวานัน้ ใชไหม ไมเห็นจะยากอะไรเลย ก็นี่มาดองเอาไวเฉยๆ ไอนี่ก็กนิ เงินกันป
เปน 100 ลานนะ ฝางนี่ เอเงินไปเลนๆ เปน 100 ลานนะ ไมใช 100 ลาน ไมใชรอย
เดียวนะคือปๆ ไปถลมทะลายกันเลนโกๆ อยางนั้นละ ก็ไดเทาไหรก็เอามาใช
เทานั้น ก็หมดเรื่อง ก็ทํามันเรื่อยไป มันไดมากไปเอง แลวก็ไอเงินจํานวนนี้ คนที่
เขาเอามาให มันเล็กนิดเดียว แตประโยชนของเขามันใหญกวา อยางเมื่อวานซืน
อานหนังสืออะไร เจาะเกราะ มันไปพูดถึง สนามบินหนองงูเหา ตอนนั้นเมื่อสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ประชุมวาจะลงทุนเพียงแคพันลานนะ เวลานี้ตั้งหมื่นลานกวาแลว
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แลวก็มีเจาคนเขียนมันยังเขียนตอมา วาไอการที่ถูกปดไปเพราะวาทางสิงคโปร
กลัววาถามีสนามบินดีขึ้น ก็ไมมีใครเขาไปเหยียบสิงคโปรไมมีลง แลวเวลานี้ คุณ
เปรม จะเอาขึน้ มาอีก ก็มีบางคนคานหนักคานหัวชนฝาเลย ไมยอมใหทํา เขาเขียน
ขื่อมาเลย หนังสือพิมพเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้หรือเมื่อวานซืน เขียนชื่อคนคานมาเลย
ก็แสดงวาไอนนั่ เอาสตางคมาใหอีกมันวาเลย มันบอกไดสตางคอีก นี่ของเรามัน
เปนอยางนี้ เปนอันวา ตางประเทศใกลเคียงเขาก็ยิ้ม
เขายิ้มทุกปเขาไดกําไรทุกป
ใชๆ นี่เวลานีก้ ็ลงไปหมื่นลานสองหมื่นลานก็ไมไหว จากพันลานแลวประโยชน
ถามันลงทําไปเวลานั้นโยม ไอประโยชนทมี่ ีนไดไปวันๆ เทาไหร
เดี๋ยวนี้ขึ้นแลว
เลยแลว อาตมาวาไมถึง 10 ป มันเลยไปไหนๆ นี่ของเรามันเปนอยางนี้
ยังไงไอสิ่งเหลานี้มันถึงจะไดหมดไปเสียที
ถามันตายไปมันก็หมด
ชีวิตพวกเราก็นากลัวจะมองไมคอยจะขัด
ชีวิตพวกเรานีม่ องชัดโยม เห็นไอตวั พวกนี้ชัด ไอเด็กๆ ที่มันจะเกิดมาอีก 20 ป
ขางหนามันจะมองไมชัด มันจะหาตัวไดนอยเต็มที
(ไมชัด)
ใช คือวาตามชะตาของประเทศตั้งแตกลางป 26 ไปแลวจะเริ่มเบาคนดีจะเริ่มมี
กําลัง คนดีนะ คนดีนจี่ ะเริ่มมีกําลัง ไมใชวาจะไมหมดนะไอพวกหมัดหนักนี่เริ่ม
สิ้นแลว ฉันจะชกหนาแกบางละคราวนี้ แกกระทืบฉันมานานแลว มันตองคอยๆ มี
กําลังไปทีละหนอยๆ ไมใชปราบกันหมดเลยเสียทีเดียว ดีขึ้นมา หนัก ๆเขาดีมันจะ
มากขึ้นไปอีก ดีจะมาก แตวาคนเลวนีห่ มดไมได ถาหมดนี่ประเทศตั้งอยูไมได
รูสึกวาจะเปนของคูโลก
ใชๆๆ
ไมวาสมัยไหนตองมีอยู
ไมวาสมัยไหนไมวาประเทศไหน แตวาใหมันเบาๆ ลงหนอย
เปนของคูกัน ถาไมมีคนเลวไมรูจักคนดี
ไอนั่นใชโยม ถาไมมีสีดํา สีขาวก็ไมเดน ถาไมมีสีขาว สีดําก็ไมเดน
รีบมานึกวาจะไมทันหลวงพอเสียแลว
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ทัน ยังไมถึง 4 โมงนี่
เดี๋ยวหลวงพอขึ้นเสียกอน
ไมๆ นั่งตะบันอยูนี่ อยางเร็วก็ 3 โมงครึ่ง ไมมีใคร ถาไปแลวขี้เกียจเดินกลับมา
ใหม (หัวเราะ) วันนีห้ มดแรงโยม
เอาเทปหลวงพอเรื่อง ไมมีวันสิ้นชาติ ไปฟงแลว ก็รูสกึ ทําใหกลายๆ คนสบายใจ
ขึ้นเยอะ ไอเรือ่ งที่เขาเอามาวานี่ ตนตอมาจาก สํานักปูสวรรค
ไอนั่นหรือ
เขาพิมพหนังสือแจกคน
ออ
ที่ผมก็มีอยูเลมจะเอามาถวายหลวงพอ
คนเขามาเลาใหฟง
เขาโมทนาเพื่อจะใหคนไปทําบุญสรางศาลาประชุมแหงชาติ ใหเสร็จตองเสร็จ
กอนนี้ ไมอยางนั้นมันจะสิ้นชาติเหตุอยางนี้ๆ
ไอชาตินั้นมันอยูดวยศาลานัน่ แนะ แหม หากินกันแบบนี้
ประชุมสภาแหงโลก ประชุมไมทัน เขาโฆษณาหนังสือพิมพก็เคยลงดาอยูพักหนึ่ง
งั้นเหรอ
ครับ วาไมควรจะเขียนเรื่องอยางนี้มา แทนที่จะทําใหคนศรัทธามากขึ้น ศรัทธาคน
หายไปอีกตั้งเยอะ
ใช ก็จะหากินอยางอื่นก็ดีกวานะ
เขาไปสรางที่อื่น หุบผาสวรรค ผมเคยไปดูเขากําลังสรางบางสวน
ใหญโตไหม
ก็ใหญพอสมควร คงจะจุคนประชุมไดเปนพัน
งั้นเหรอ ออ ไมใชนอยนะ นี่เปนกองบัญชาการเขามัง นี่ตั้งเปนกองบัญชาการ
ละมัง
เสียเงิน 5 บาท ซื้อกันมา แลวก็เอามาเห็นเทปหลวงพอจะเทีย่ วหาจะเอามาถวาย
หลวงพอ
นี่ละซิทา เลมละ 5 บาท หรือ
เลมละ 5 บาท
เอ ของเรานี่ลืมขาย เอาคืนบาง
พิมพแยะ เขาพิมพแยะ แทนที่จะพิมพแจก พิมพขายเงิน บอกเอาเงินนี่ไปสราง
พุทธรูปที่บนยอดเขานะเขาสรางไวทุกศาสนามีพระเยซู เจาแมกวนอิม ยังไมมี
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พระมะฮะหมัด นี่ยังไมมี (ไมชัด) พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวบนยอดสุง มีทุก
ศาสนาเลย
ที่รวมศาสนา
ไมถึง สายธนบุรีปากทอ แลวเลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโล แลวแยกแตเขาไปในนั้นแลว
เขาหามเอาเนือ้ สัควเขาไปรับประทานในนั้น ตองซื้ออาหารมังสวิรัติ
พวกนี้ประสาทแย
หนังสือใครทีข่ อก็ได จะแจกโยมมั่ง ไมขาย แตโยมใหสตางคก็เอา
มันคงประสาทแย ไอหนู ไดหองหรือลูก
ยังไมมีบัตรประชาชนคะ
ไมตองละคะ
ยังมีมีบัตรประชาชน
ไมเปนไร รูจกั หนากันขอหองกอนไมมีบตั รมาไมเปนไร เอาสิ หนูๆ ใหเขาลงชื่อ
ไว แจกๆๆ เทปนั้นแหละ ไดแจกเทปอันนี้ก็ เขาแจกมา
ตอนแรกผมก็ไมทราบเลย ลูกสาวเขากระซิบกระซาบบอ ไหนบอกเอามาดูซิ พอ
เห็นออรูที่มาแลว ไมตองไปตกใจหรอกลูก มันเปนไปไมไดหรอก ก็เราไมมีใคร
จะวา ไปคานไปอะไรเขาไมได ไดเทปหลวงพอไปไดฟง เออ คอยโลงอก
คอยยังชั่วหนอย เขาออกกันไปตั้งนานแลว พึ่งรู
ตั้ง 2 ปไปแลว
ใช คือวาเด็กเขาเปนครู มาบอกหลวงพอไมไหวแลว เด็กๆ เสียกําลังใจมาก
แพรไปตามโรงเรียน
ใชๆ
กระซิบกระซาบกันออกไป
เด็กเอาหนังสือมาใหครูดู เด็กสิ้นกําลังใจ ถาเด็กสิ้นกําลังใจนีแ่ ยเลยแย
ก็ยังมีพวกที่เขาไปแทรกอยูใ นตามโรงเรียน ปลุกปนเด็กสอนเด็กอะไรๆ
เขาล็อกพอดี
เขาล็อกเขาพอดี
ถาไมเปลี่ยนไปลัทธิอยางนั้น จะอยูไมไดนะ
คุณโยมคิดวา ถาจะอาในดานผิดกฎหมายผูปลุกปนผิดไหม ทําใหประชาชนเดือด
รอยแตกตืน่
กบฏภายในมันก็ไมเขา แตวา แพรขาวที่ทําใหตื่นตระหนก
เสียเวลาพิจารณา ไมคุมกันหรอก
ไดมามันไมคมุ กัน ที่จะไปคิดจัดการแลวดีไมดีก็ คนจัดการมีดาบ 2 คม
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ใชๆๆ ตีพับ
ไมดีจริงๆ ก็เสียไปเลย
พับไปเลย
หาวาไปขัดขวางไอโนนไอนเี่ ขา
ไปทําลายเขา
เขาก็วาพวกนีค้ ิดจะทําลายสันติภาพของโลก
ใชๆ
กลายเปนอีกฝายหนึ่งไปเลย
(หัวเราะ) กลายเปนจําเลย กลายเปนจําเลยไปฉิบ ดีแลวอยาหา
เขาก็บอกวาที่เชิญๆ นะ มีจีนแดงนะ ไมสงตัวแทนมา ไมรับ ไมรับ เชิญ รัสเซียกับ
จีนแดงไมรับเชิญ
ไมมา
นอกนั้นทุกประเทศเขารวม ประเทศในเครือนี้เขาไมสงตัวแทน
แลวจะเกิดสันติภาพไดอยางไร
ก็ไอ 2 ยักษใหญไมมา สันติภาพก็เกิดยาก
ก็ตองเปนสันพังพานละ แยจริงๆ เขาทํามานานแลว เขาพูดขางในมานานกอน เขา
จะใหพูดมากอน จึงจะพิมพออกมาเปนหนังสือ เขาตองพูดจะใหคนเชื่อ เลาๆ
เรื่อยๆ มาตามระยะนั้นกอนจะออกเปนหนังสือนี่มันตองสรางศรัทธากันกอน
ถาเขามีเจตนา เพียงแตวาจะชักชวนคนไปสรางหอประชุม หอประชุมอยางเดียว
คอยยังชั่ว
ใช
นี่เจตนายืนแอบแฝงอยูดว ยอันนี้ก็รายมาก
ก็สงสัย อันนีม้ ัน ถาพูด ถาพิจารณาแลว มันเปนการรบที่ไมตองใชอาวุธ คือใน
สมัยพระพุทธเจา วัสการพราหมณ ยังทําไมถึงขนาดนี้นี่ทําหนักกวาอันนี้มันมี
ตัวอยางมาแลว ตาม พระสูตร ก็มีตวั อยางมาแลวประวัติศาสตรก็มีตัวอยางมาแลว
มันงายๆ ในเมือ่ คนสิ้นกําลังใจ นี่มันรบงายจะตาย เดินมาเฉยๆ นี่
คนนึกวาแพเสียอยางเดียว ความจริงไมแพสูได แตไมสู มันก็หมดเรื่อง
ยังไมแพอยางเขมรนี่ เขมรนีไ่ มสูเฉยๆ ใหเขาเขามาฆาเลนเสียอยางนั้นอยางวันนั้น
ไปชายแดน ทีฝ่ าย พลพต เขามาเขาไปเจอะเขมรคน เขามาคุยกัน บอกวา เขาบอก
วาวันพรุงนี้ทหารจะเขามาที่ ปอยเปต ขอใหวางอาวุธเสีย เจรจากันก็ไมมีอะไรกัน
แตวนั รุงขึ้นจริงๆ แทนที่ทหารจะเขามาก็มพี ลเรือนเขามา 3 คน มาดุทากอน ตอมา
เมื่อมาพวกนี้กว็ างอาวุธเรียบรอย ทหารจึงเขามา พอทหารเขามาแลววิธีเขาจะไล
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คนขางในเขาทําอยางไร อยูๆ เขาก็สงทหารเขา มาชายแดนไทยปนยิงยิงเขามาขาง
ใน เสียงปนดังๆ ไอทางไทยก็ไมฟง หัวกระสุนนั้นไมมาทางเรา แตขางในบอก
ทหารไทยบุก ใหถอยออกไป ออกไปจากบานภายใน 10 นาที ไมตองเก็บ เขาบุก
เขามากระชั้นแลว ก็ตางคนตางวิ่งไปออกไปแลวก็ตอนกวาดไปเลย แลวก็ไมตอน
กลับมาไปเปนไปตายที่ไหนก็ไป มีขาวกิน ไมมีขาวกิน ไปลมไปตาย แลวก็บางจุด
ไอวางอาวุธใหเขาแลวนี่ เวลา เชียว สัมพันธ ไป หรือ พลพต ไป อยางที่โยมก็เคย
อานหนังสือพิมพ ยืนตั้งแถวรับกันพรึดนี่ นี่เปนระบบนี้ แตวาถาขนาดเด็กๆ
นักเรียนหมดกําลังใจนีห่ มดทําเลยเราไอแคจะไปรบกับเขาไหว หนุมๆ มันไมสู
แลวก็ทําอยางนี้ก็ พูดถึงเจตนาก็สงสัยเจตนาเหมือนกัน จะวารูเทาไมถงึ การณนี่มนั
ไมไดนะถึงขนาดนี้ ใชไหมโยม
ก็เปนคนมีความคิด มีความรูข นาดนี้ ก็คดิ ยากเหมือนกันวารูไมทัน
ไมมีละ ถาเราคิดวาเขาโงกวาเรา เราตองโงมากหนอย เรียกวาเราตองโงเกินกําลัง
หนอย เขาไมโงแลวจะมีอะไรหรือเปลา ในเมื่อมีพระอาทิตยแลวก็ยังมีพระจันทร
หรือเปลา แตเรื่องนี้ก็ตองคิด
เพราะวาไปพบกับผูชายคนหนึ่ง เปนดอกเตอร นานแลว ตั้งแตป 18-19
แกไปอยูในสํานักนี้มา 2 ป ที่ไปอยูเพราะวาสํานักนี้รักษาพอเขาหายจากโรคก็มี
ความกตัญูรคู ุณในเมื่อความกตัญูปรากฏก็ไปชวยทํางานอยู 2 ป ทํางานจากขาง
นอกถึงทํางานเขาขางในคืนอาตมาไปที่ ซอยสายลม แกก็นั่งคอยอยูจนกระทั่งเวลา
เกือบตีหนึ่งกวา กวาคนจะหมด ตอนนั้นยังมีแรงอยูรับแขก นะโยม เหลือคนเดียว
ระหวางอาตมากับ เจากรมเสริม แกถามความรูสึกของสํานักนี้ อาตมาบอกคํานี้ไม
วินิจฉัน เพราะสํานักตางๆ อาตมาไมวินจิ ฉัยใชไหม ไปวินิจฉัยเขาไมไดเปนการ
กลั่นแกลง เขาจะมีดีอยูบาง เราไมเห็น เราไมพูด แกก็พดู ถึงความรูสึก หรือความรู
ที่อยูในนั้น
สรุปแลวแกสงสัย เขาเปนดอกเตอรนะโยม เขาใชกนั ทั้งหนาบานหลัง
บาน คอยๆ เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงหลังบาน พอเขาถึงหลังบานนี่เขาบอกไมไหว
ครับ ผมสงสัยวาจะมีอะไรสักอยาง วามีการสะสมอาวุธ นี่มาเห็นหนังสือฉบับนี้
เขา เอะ เขาเอาแน แลวฝายทหารเขาก็ทราบนะ ฝายนักสืบก็ทราบ ที่ทราบก็ยองไป
ชนอะไรเขาอยางปที่แลวหรือปกอน กอนปน้ําทวม คือไปสงสัยพระ วาพระนี่
แสดงตัวชัด
ทางสายเหนือแตงตัวเปนพระนีแ่ ตออกชัดเลยวาพระศาสนาไมมี
ความหมาย 500 บาท ถาไปอยูตามชายแดนคิดตอกับประชาชน เขาใหเบี้ยเลี้ยงวัน
ละ 30 บาท ก็เลยไปถามคนคนหนึ่งถามวา ทางทหารรูไหม วาเขาทางพระศาสนากี่
จุดทั่วประเทศ เขาก็บอกใหทราบวา เทาที่เขารายงานเขามา 16 จุด ทางพระนี่นะ
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จุดใหญมาก็เกิดสงสัยในเขต กทม. ถามวาในเขต กทม. นี้มีเทาไหร แลวตอมาฝาย
นักสืบเขาก็สบื ใหผูบังคับบัญชา เขาก็อุตสาหเขียนมาใหเฉพาะจุด กทม. แตนักสืบ
ละเอียดจริงๆ เขาสืบละเอียดมากแตวามันมีจุดหนึ่ง เขาบอกวา อันนีย้ ังละเอียดไม
พอ เขาใหสืบใหละเอียดกวานี้ ก็มันมีเกีย่ วของอยูดว ย สํานักนี้เกีย่ วของ อันนี้ 4
โมงแลวโยม (ไมชัด) บานอยูไหนนี่
กรุงเทพฯ คะ มาดวยกันนะคะ นั่งใกลๆ กันนี่
สามใบเถานี่ (หัวเราะ) โยมตัวเล็กๆ กวาเขาเสียเปรียบ น้ําหนักคงจะไลเลี่ยกัน วา
ไง ลูกสาวเอย เอย สบายใจหรือยังละ เออ ใชไดถูกตองดีนะ เจอะคนเหลาเดียวกัน
ก็ตองหมดเรื่องละวะ ฮึ น้ําหนักเทาไหร
น้ําหนักลูกหรือคะ แต 70 กวาโลเทานั้น
ออย 70 ติ๊ด 70 ไออวนเทาไหร อยางนอย 40 ละวะ หรือเทาไหร
60 คะ
60 สองรอยพอดี แหม เหมาะเลยโยม เอย 3 คน
200 พอดีคะ
ขึ้นตาชั่งไดเลย (หัวเราะ) ไงไอหนู เอย ไมหลับหรือลูก ฮึ ไมหลับหรือวันนี้ เออ
เกงจังวะ ลูกสาวมันตองเกงๆ กันอยางนี้ .. ซาย ปาย เปะ ปะ มาแลว วาแตหลวง
พอแหละ คนอื่นอยาไปเรียกเขา ป.ป.ป ปาย เปะ ปะ นะโยม สวัสดีโยม
พอดีจะกราบลาแลวหลวงพอ
กราบเลยจะ กลับเวลาไหนโยม
ก็ราวๆ กอนเทีย่ งหรือเที่ยง ก็ยังไมแน
ออ ๆ ระวังจะชนหมานะโยม เออ แหม โยมก็เยอะ
พรุงนี้ถามีโอกาสจะมาพบหลวงพอ
นั่นซิ ยังนึกวาถาจะไปเสียตอนเที่ยงก็เสียดายแย ไมมีคูทะเลาะคราวนั้นนะโยม
บางทีลงมาก็ไมรูวาจะคุยกับใครเขานะ
นั่งเขาก็นั่งเฉยๆเราก็ไมรูจะคุยกันใคร
เหนื่อยเหมือนกัน ถามีเพือ่ นคุยฉันก็ไมเหนื่อยดูอะไรกัน เขาเก็บสตางคนะ
รวมกันนานๆ ถาเก็บสตางคเก็บ
หลวงพอแข็งแรงไหมคะ
อือ แข็งแตไมคอยแรง กระดูกงอไมเขาเลย แขนนี่ วันนีจ้ ะพับอยูแลววันนี้ตอนเชา
วาจะไมไหว
หลวงพอปนี้อายุเทาไหรคะ
10 ปเศษๆ 15-16 ได แหม กําลังรุนหนุมอยู
คิดวาอยางนั้นคะ
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(หัวเราะ) ถามันตายชายุง เดีย๋ วลําบาก (ไมชัด) เฮย พรนุช เอ็งพลาหมูเปนไหมวา
พลาหมูเปนไหม
เปนคะ
ไมใช เห็นแมเขาบอกวาเปนอาชีพพลามาตั้งแตสมัยกอน เมื่อกี้นี้ขึ้นไป วา ไอพร
นุช นี่มันทํามาหลายชาติ ทําแทนแม นี่เขาสั่ง เมื่อคืนนีแ้ กสั่ง วันนี้กนิ ขาวไดเยอะ
อาหาร อาหารนี่มีความจําเปนตองใหมนั เหมาะ เพราะไอโรคขางในมันกินขาวไม
ไดมาหลายวัน ตั้งแตกลับไปจากกรุงเทพฯ จะพับหนาพับหลัง มาทีแรก เอะ นึก
รูสึกวา น้ําหนักมันดี ตอนไปกรุงเทพฯ 7 วันนี่ทองถายไมหยุด ตองฉันกาแฟสกัด
ตลอด ฉันกาแฟสกัดนี่มันก็ถาย ทางทองยังถายอยู ไอสวนหนึ่งเขาไปจับไปเกาะ
ตัว พอกลับมาถึงวัดก็พับเลย พอกลับมาถึงวัดตอนนัน้ ทําอะไรไมได ก็เขาที่นอน
เลย ไอที่กรุงเทพฯ มันเขานอนไมไดมนั งานมันมีอยูตลอดเวลา 7 วัน ก็พับ รุงขึ้น
ใหน้ําเกลือ มันก็ไมดีขนึ้ มาเมื่อวานซืนนี่ เอ นั่งๆ อยูเปนอะไรแน มันเอาดีขึ้นไม
ไดเลย เลยคิดวาไอเจากาแฟนี่ ทําใหมนั ทองผูกแน แตสวนหนึ่งมันถายออกมา
สวนหนึ่งมันผูก ก็เขาใจวามันถาย มาดูคอเจ็บคอ ถาเจ็บคอนี่ใชทองผูกมากตองใช
ยาระบาย แลวโรคกระเพาะนี่ใชยาระบายลําไสไดที่ไหน ตองคอยๆ ระบายออก 3
วัน 3 วันนี่ ชักเริ่มทรงตัวเมื่อเชานี่งวั เงียเต็มที พอเทศนเขไปแลวก็ตั้งทาไมอยู
หรอก แตวา เมือ่ คืนนี้ แมศรี ก็มาสั่งให ครูนนทา พลาหมู เพราะวาวันนี้กินขางเปน
ปบเลย กินขาวหมดหมอเลย เมื่อกี้ตอนเย็นที่มาสั่ง ถามวากินไปกีว่ ัน อาหารนี่ตอง
กินตามกาลแกสั่ง บอกไดนกี่ ินไปตลอดชาติถามวาเพราะอะไร ก็เลยทําภาพเกาให
ดู พระราชากินหมูพลา ถาไมมีใครพลาใหกินก็ตมกับน้ําปลา กินหมูดบิ จิ้มน้ําปลา
ถามวาฉันคนเดียวบอกทั้งพวกนัน่ แหละ เพื่อนๆ ทั้งหมดกินดวยกัน เวลาเขาปานี่
เปนอาหารเดิม ทานบอกเปนอาหารเดิม จะตองใชเรื่อยไปจนกวารางกายจะทรงตัว
ก็ถามวา เอะ เขาก็รําคาญกันแยซิ แกก็บอกวา ไอพรนุช นี่มันเคย พลาใหพอแกกิน
มาหลายชาติแลว พรุงนี้ลองซอมฝมือหนอย
คะ
อยาเสียของนะ ไออวน ไอดว น ก็ลองซอมดูนะ ตองดูซิ ฝมือมันมีแนหรือไมแน
ถาหนูทํานึกถึงทานแมดว ยไหมคะ
เอา ตามใจเอ็งเถอะ เห็นเขาบอกวาไอนี่มนั ทําแทนแมมาหลายชาติมันกินไดไงวะ
ทุกชาติ แปลก เมื่อกี้ไปนั่งดู คุยสนุกสนานเขาทําทาใหดู นี่กินอยางนี่ทกุ ชาติละ ไอ
ชาตินี้มันไมคอ ยถือเห็นกินอะไรก็ไดแคมรี สเค็ม รสเผ็ด ก็เทานั้น ดีไมดีก็น้ําปลา
แลวพริกหั่นกินก็พอไอชาติกอนๆ มันคงจะ ออ การเขาตี การเดินดงบุกปามัน
เลือกอะไรไมได แตทั้งกกทั้งพวก ที่เปนพระราชาดวยกันเขาเทานีพ้ อ เดนิปาเขา
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พวกนี่ไมไดกนิ อะไร ถาเขาครัวก็ไดลอตัวนี่ มีเลี้ยงกันก็เอาหมูมาขึ้นก็ใชได ดีไมดี
ก็จิ้มน้ําปลาสงเดช เอะ ก็กนิ งายดีหวา ดูแลวทุเรศตัวเอง (หัวเราะ) เลยกลายเปนไป
ซอมประวัติศาสตร ประวัติศาสตรฉันก็ไปซอมไปหมดนะ สนุกสนานวันนี้ ใคร
ไปไหนบางก็ไมรู ปลอยแสงเอากวง เดินไปเดินมา
เอะ ไปยืนอยูห นาประตู เอะ ใครมาอยูทวี่ ิมานคน เอะ นั่นมันเรานีห่ วา
(หัวเราะ) นั่งรับแขก (หัวเราะ) เดินไปเดินมา เอ ไปที่หนาประตูนั่งปุบ นั่งปุบ ก็
เลยมาลอมกันอยูที่นั่น ใชไหม ลําดับแรกไปสนุกสนานบานโยมกอน วิมานโยมที่
ดางดึงส นี่ไปถึง ก็เขาไปถึงประตู เอา 4 องคก็อยูที่นั่น นั่งไมเคยคุยกันเลย นั่งตรง
นี้วะ นั่งก็มีแทนขึ้นมา เอะ ไอใครมานั่งอยูว ิมานเราหวา ฮึ ฤาษีแกอยูน ี่ แลวใครอยู
นั่น บอกทานก็ฉันนั่นแหละ บอก เออ แหม ลืมไป แฮะบอกวากอนจะมาทําอะไร
กอน เออ โดยมากขึ้น ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ก็ไปแลว ขึ้น ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ก็
ไปแลว ปลอยแลวไปทั้งชุดนั้นเลย ก็เลยลืม คุยไดเรื่องสนุกสนานมาก สนุกมา
ตั้งแตตรงนี้ไปวิมานโยม วิมานโยมอันนีก้ ็ไมจริง ตัวจริงไมไดอยู ปลอยแสง
เอากวงกวาดไปหมดแลวก็ เขาไปสนุกกับโยมในวิมาน ไปดูวิมานโยม เอะ ขาง
นอกทําไมมันเปน ปุมๆ ปมๆ เครื่องประดับนะ ถามวาโยม ไงเปนคุดทะราดแบบ
นี้ เครื่องประดับ ตาไมดี ประดับเสียงพราว (หัวเราะ) เอะ มันเปนสะเก็ต
คุดทะราด (หัวเราะ) โยมทานบอก เฮะ ไอบานคุณนะมันไมมีหรือไง (หัวเราะ)
ทานก็เลยสนุกดวยวันนี้ ก็มีลกู จอมเกอยู ฉันจอมเกสมัยกอนนะ
อยางตอนยังไมตัดพุทธภูมินะ ถาขึ้นไปไดที ทานประชุมเทวดาเราก็เดิน
พาเหรด เขาวิมานไปเลย มีเทวดาแกรักษาอยู เขาไมไดวิมานบอกหามเขา บอก
หามใคร แกหามใคร มาหามฉันไมฟงเสียอยางเดียวแกไมกลา แกไปฟองโยม โยม
ยังประชุมเทวดาอยู อยูที่เทวสภา แกก็ไปฟอง บอกชางเถอะ เรานะอยาหามเขาเลย
หรือเธอจะหามเขาไดแตฉนั ยังหามไมได (หัวเราะ) เขาไมรู (หัวเราะ) เทวดาแกก็
ไมใชอารมณเปนทิพยเสมอกันเหมือนกันละนะ
ก็เปนหนาที่ประจันหนากัน
โดยเฉพาะนี่จะไปทันอะไร เราก็เขาไปรุมรามเปนพระแบบนี้
พอเสร็จทานก็เลยมาบอก คุณ ทีหลังนะรักษาระเบียบวินยั เสียบางซิ
(หัวเราะ) ถามทําไม บอกเกรงใจเขาบางซิ เขามีหนาทีเ่ ฝาเขามีความผิดนะซิ ไอ
กฎระเบียบวินยั เราเก็บไวดแี ลว ผมใสหีบไวนะ ทีว่ ัด ใชไหม ใสกุญแจดวยขโมย
ลักไมได หาวาเราไมรักษาไมได วาไงคุยกันรูเรื่องหรือเปลานี่
รูคะ
รูเหรอ เอะ น้ําหนักเทาไหร 60 หรือ เออ ใชได 70,70,60 สองรอยพอดี 3 คนสอง
รอยพอดี (หัวเราะ) แหม
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สามคนสองรอยหรือคะ
เอาไปเลนหวย กิน (หัวเราะ)
ไมชอบเจาคะ
เออ ไมใชเห็นถามเปนเลข ชักสงสัย อะ โยม ชักสงสัย พรุงนี้ตองลองซอมฝมือเกา
ดุมันจะทําขนาดไหน ใชไหม เขาสั่งมา แนเขาสั่งมา
หนูก็ชอบดวยคะ
เหรอ เออ มินา ละ (หัวเราะ) ตรงเปาพอดี ฮิ ถามวาใครบางลูกๆที่ทําถามวาคุณใช
ใครเขาทําตั้ง แตอยูกรุงเทพฯ ตั้งแตอยูก รุงเทพฯ ทําไปทีแลว ทําทุกวันไมงนั้ ไม
ไหว เวลาฉันขาวฉันไมไหว เรียกวาเหนือ่ ยมาก แตไมรูจะฉันอะไรหรือไมไดของ
ชอบ ตามปกติชาตินี้เคยกินสามหนนี่นะ ไอพลานี่ แลวที่เที่ยวนี้สองเที่ยวสองครั้ง
แกสั่ง เมื่อคืนนี่มาสั่ง ตอนเย็นพบกันถามกอนหนาจะมานี่ คุยกัน ถามจะกินอีกกี่
วันอาหารถาเธอสั่งตองกินไปตามนั้น ถากินไดนะ ก็เห็นนากลัวจะตองกินตลอด
ชาติเสียแลว เพราะรางกาย เมื่อกี้ขึ้นไปคุยกัน บอกตองใหรางกายสมบูรณ ถึงจะ
เปลี่ยนไดก็คงไมนาน ถากินขาวอยางเมื่อกลางวันไมนาน ลอหมดหมอ แตวาใช
อาหารที่เคยชอบมากอนนะ อยางกับไป จันทบุรี ไปนอนอยู 4 โมงกวาๆ สั่งกิน
ผักบุงผัด เออ แลวฉันจะไปบอกใครเขาไดละ วันนั้นไมไดบอกใครลงมาขางลาง
มีใครเขาใหจานหนึ่ง แกสั่งกินแทนขาวก็กินกัน กินได พอหมดแลวถามเขามาอีก
ทีไอนั่นยกมากาละมังเบอเรอเลย ถาแกสั่งอะไรแกจัดแกเองวาไง

สนทนาที่วัดทาซุง 4
วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2524
ศาสตราจารย ศาสตรานี่มาจากเศรษฐา เขาแปลวา ครู อาจารยนี่ เขาแปลวาประพฤติทั่ว
หมายความวา ครูผูมีความประพฤติทั่ว รวมความวา ครูผูมีความรูรอบครบถวน ภาษาไทย ครูผูมี
ความรูครบถวน ทีนี้คําวาประพฤติทั่วมันไมไดอยูใ นขอบเขต ประพฤติทั่วในนรกสีฟา นรกสีแดง
นรกสีเขียว อยางปริญญาสมัยนี้ ไอที่เขาเรียนปริญญากัน มันไมเหมือนปริญญาพระ ปริญญาพระนี่
เปนพระอรหันตหมดเลย (หัวเราะ)
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ปริญญาก็ ปริ แปลวา ทั่ว ญา แปลวา รูทุกอยาง แตพระอรหันตตองล็อกไว
สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ ก็ไมเทากันอีก ที่รูรอบไดจริงๆ นั่นก็คือ ตองตัด
กิเลส อันนี้ถาหากวาวิชาความรูพิเศษความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษไม
เทากันนะ สุกขวิปสสโก ไปถามผี เอย มีนรกมี สวรรคมี เคยเห็นไหม เปนอยางไร
ไมเห็นหรอกอั๊วไมเห็นหรอก อั๊ว เชื่อ มันมีนี่หวา ใชไหม ไปถึง เตวิชโช ก็ออ เคย
ไปเที่ยวสวรรคนะ ขาเห็นมันลอยอยู ไปไมได ไปถึง มโยมยิทธิ นี่เตรียมอภิญญา 6
ขางในไปได ขางนอกยกไมไหวโวย พอไปถึง อภิญญา 6 บอกอั๊วไปได อั๊วไปเลย
ลูกศิษย
แลวอยางมีคนมาฝก ฝกแลวแตไปไมได มีไหมครับ
หลวงพอ
มี ไอการฝก คือ ฉันไมรับรองวาไปไดหรือไมได อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปน
แตเพียงผูบอก ไมใชวาครูมีหนาที่ทําใหไป ก็บอกทางเดินวา นี่ เดินทางนี่นะ เดิน
ทานี้ ทีนี้ตองใชไมเทานะ ถาไมทําก็แลวไปไมใชเรือ่ งของกู จะไปรับผิดชอบ
พระพุทธเจาก็ตรัสเชนนี้ ที่จะตั้งเกณฑ ไอจะเกณฑทําบุญใหไปก็เลยพระพุทธเจา
ไปหนอย กูจะไปอยูกับเทวทัต ไอคนที่บอกชวยใหไปไดนะ มันไมจริงหรอก เขา
ไปไดจึงจะชวยเรา เพียงแตเขาไปได แตเขาไปไดชา ทีนคี้ นนะ โดยมากมันไมคอย
จํา แตกอนเขาสอนกันแบบนี้ ถาเมื่อกอนขืนบอกแบบนีล้ ะ ไมไดกินเลย แตกอนนี้
เขาไมสอนกันแบบนี้นะ เขาบอกอยางเดียวแลวก็ไปทํากันเอง แลวก็ไอนักปฏิบัติ
หวยๆ ก็มีเยอะ ไมเอาไหน ไมฟงคําสอน
ลูกศิษย
มีปญหาอันหนึ่งครับหลวงพอ คือ สมาธินี่ ฝรั่งเขาขาย อยางหลวงพอฝกนี่แหละ
ครับ ฝกกันคนละ 6,000 บาทครับ หลวงพอตองระวังนะครับวา ไปฝกเขานี่ เขาจะ
มารับสอนหลวงพอก็จริง แลวก็จะจําเทคนิคของหลวงพอไว เสร็จแลวก็เอาไปขาย
เลย
หลวงพอ
อาว เราดี เราอุตสาหชวยชูชพี เขา
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หลวงพอ

ผมก็เลยคิดจะไมสอนเขาอยางนี้ คือตองผมแนใจกอน ผมมีวิธีของผมอันหนึ่งครับ
คือผมใหเลนกับคอมพิวเตอรผมกอน คอมพิวเตอรผมนี่ถายอะไรตออะไรตางๆ
ถายจนกระทั่งผมรูจักเขาดี เขารูจักผมดีผมแนใจ ผมถึงจะสอน
ใชๆ
ไมอยางนั้นผมไมกลาสอน คือคราวที่แลวนี่ ผมไปสอนเขา สมาธิธรรมดาพอเขา
ฟงจากผมเสร็จ เขาใหคนมาหาผม เขาไปตัง้ ตัวเปนครู แลวเขาขายเลย
ใช เขาไดเวลาแลว เขาก็เซงลี้ออนะ แขกอินเดีย ที่ไป เขาก็รวยกันเยอะเหรอ
ครับ รวยครับ หลวงพอเขารวยมากทีเดียวครับ เขามีเงินสิบๆ ลานครับ ไมรูเรื่อง
อะไรเลย
แลวเขาสอนอะไร
เขาก็สอนวิชาโยคะธรรมดา ฝกออกกําลังกายบาง อะไรบาง นั่งหายใจใหตรงๆ เขา
ไวเทานัน้ เอง
เทานั้นเองเหรอ
เทานั้นแหละครับ ไมมีอะไรเลย ไปแลวก็ไปมีเมียเปนฝรั่ง ไมมีอะไรนี่ครับ แลว
เขาก็เชื่อวาเปนพระพุทธศาสนา เปนเถระ ก็มีเมียฝรั่งแลวไปขายพวกนี้รวย ฝรั่งไม
รูจักครับหลวงพอ แปลก ฝรัง่ นี่เขาไมมีอยางนี้ พอเขาเห็นมีคนนิดหนอยนี่ เขาเชื่อ
มาก
ฉันเลนกับพระธิเบต เขาเดินไปในสาย สุกขวิปสสโก จับภาพพระก็เปนทั้ง พุทธา
นุสสติ และ กสิณ คือจิตก็เปนฌานหนัก ไอเปนของ หนักนี่มันของดี แตตองดึง
ขึ้นมาใหได พอจิตเปนทิพยปบ ไอฌาน 4 เดินเขามาเลี้ยงตัวทันที ความจริงแลว
เดิมทีเดียวเขาขึ้นดวยฌาน 4 ฌาน 4 นีก่ ็ไมคอยจะไดกนั ผลมันลดถึงอุปจารสมาธิ
ตามลําพังเราก็ไมมีปญญาจะลดเอง ทานบอกลดกําลัง ถาม ลดอยางไร ก็เลยเรียก
พวก ไอพรนุข มาบอก ถาเวลาสอนตองคอยใหทานบอก ทานก็ตองคอยบอก ไอ
คําบอกนี่ไมไดหมายความวาฟงเสียงพระบอก คือเราจับจุดไปเลย ไอเราก็ไมรูนี่
ผลสุดทายไดหมด ตัดสักกายทิฏฐิ คือตัดมานะ ตักสักกายทิฏฐิก็ตวั สําคัญ ก็มีคนสู
ตายอีกพวกหนึ่ง เวลานี้คือ นายเปรม นายเปรม นี้สูตายแน ฉันอานหนังสือพิมพ
ไอพวกผูแ ทนขอใหเปดตอไป แกยังคิดไปอเมริกา ปดสภาสูตายเลย (หัวเราะ) พอ
เสร็จเรื่องปบปดสภาปดสภาไมยอมพูดตอไปอีก ก็ตองไปเปดกันทีส่ ภานะซิ ฉัน
เปนผูแทนฉันจะยิ้ม นอนกินเงินเดือนเดินละหมื่นแปด หมื่นแปดนะ สบาย แตเดิน
ละหมื่นแปดเราวาแพง ไอผแู ทนพวกนัน้ มันเลนเสียวันละเปนลานๆ ตาย แย เอา
เงินที่ไนหมาเลนถาไอพวกนี้เลนการพนัน แลวเราจะดีไดอยางไร มันก็หาทางชูด
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หาทางรีดฝายบริหาร คือ ขออภิสิทธิ์อยางใดอยางหนึง่ จะเอาไปโนนจะเอาไปนี่
คือ ไมไถเงินโดยตรง แตเอาดานอภิสิทธิ์
ชาวบานเขาเดือดรอนครับ
โธ ถาชาวบานเดือดรอน พระมันก็ตองเดือดรอนดวย มันถึงกัน เรายังไดกินของ
ชาวบานใชไหม
ครับ ทีนี้แย เงินเดือนมันไมพอใชถึงสิ้นเดือน
อือ ใชมากไป
ไมไดใชมากครับ มันเหลืออยูพันกวา (หัวเราะ) โดนตัดหมดครับ
ทําไมละ
ผมไปซื้อบานเอาไว
โธเอย ไอขี้หมา จะไปโทษเขาไดเหรอ ดีแลว อยางนี้ดแี ลว อดเปรี้ยวไวกินหวาน
ซื้อบานนะดีแลว มันไมเสียหายนะ
เกิดมาในชีวติ คําวาไมเหนื่อยไมหนักไมมี ทํางานทุกอยาง เราวาจะทําสัก
1 เปอรเซ็นต เขาทํา 10 เปอรเซ็นต พอเริ่มจับปบ เราทําเกือบจะถึงสัก 100
เปอรเซ็นต งานทุกอยางมันหนักหมด หนักซะจนชิน
ความจริงวัดนี่ เดิมที่จะสรางนี่หลังคาสูงนิดเดียว เพราะอะไรรูไหม ถาเอา
ตามแบบมันแพง แลวก็ไมสวย ทีนี้ที่สรางไปนี่ ไปตามกําลังของสงฆ เขาจะเอา
อยางนั้น เขาจะเอาอยางนี้ แตเขาจะเอาฉันก็หาสตางคให ที่วัดนี้ ที่มนั เปนไปตาม
ลักษณะนี้กเ็ พราะวา เปนไปตามคนตองการ ถาลําพังฉันตองการละเสร็จแหงๆ
เบื่อไดตัวสวยมันไมเปนไร มันตองซอมนี่ลําบาก ใชไหม(หัวเราะ) นี่ เขาบอก
เกลียดขี้ขี้ตามไปเลย ไมตองหวงหรอก ใชไหมที่สรางไปแลวมันไมเทานี้ แตกอน
นี้สรางแลวทิ้งงานหลายอยาง สรางเปนอาคารไดแลวหนักมันยังไมไดทํา ชอฟาใส
ใหแตหนาบันไมทํา เพราะหนักบันมันราคาเทากับตัวอาคาร เอาเงินจํานวนนี้ไป
สรางวัดหมด ทีนี้ก็ เอ ทําไปทํามากูนี่นากลัวจะไปไหนไมได คงตายแถวนี้
(หัวเราะ)
ภาษิตโบราณเขาวาไง วันศุกรไมใหขนึ้ เขา วันเสารไมใหลงทะเลนีว่ ัน
เสารก็ขึ้นเขาได มันเปนภาษิต เขาเปนคติเลย วันศุกรไมใหขึ้นเขาวันเสารไมใหลง
ทะเล อัฏฐเสาร นวศุกร อัฏฐเสาร ถาเสารตรงกับ 8 ค่ํา หามทานมงคล นวศุกร ถา
วันศุกรตรงกับ 9 ค่ํา หามทํางาน ทีนี้ฉนั ไมรูมากอน มันมีโรงสีโรงหนึ่ง เขาตั้ง
โรงสีใหม เขาทําพิธีกรรมก็ไปกัน หลวงพอเล็ก หลวงพอปาน ไปดวยกัน นิมนต
ไปทําพิธีขากลับมาก็นั่งกลับมาดวยกัน หลวงพอปาน บอก เอ มันใหฤกษยงั ไงวะ
อัฏฐเสาร นวศุกร เปนความจริง พอเครื่องมันขึ้น โรงสีขึ้นเรียบรอยแลว พายุมาตี
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ลงน้ําหมดเลย พังหมด ก็เลยบอก นีจ่ ําไวเลย อัฏฐเสาร นวศุกร อัฏฐเสาร เสารขึ้น
8 ค่ํา นว นี่แปลวา 9 นวศุกร คือ แรม 9 ค่ํา หรือขึ้น 9 ค่ํา
แลวอยางนี้เปนวันเสาร จะเปนอะไรไหมคะ
ไมเปนอะไรหรอก วันศุกรหามขึ้นเขา แลววันเสารนหี้ า มลงทะเล ทีน้หี นูวันเสาร
ขึ้นเขานี่ไมเปนไร ขึ้นไปเหนือถือวาขึ้นเขา ใชไหม เรื่องโบราณนี่ ทานจํากันมาก
นะ อยางที่มผี ูหญิงอยูคนหนึ่ง แกบอกวาถามีลูกมีหลานมีพวก แกบอกอยาให
แตงงานวันพฤหัส นับตั้งแตแกยังเด็กๆ อยูจ นถึงหนุมสาว ถาแตงงานวันพฤหัสบดี
มันจะจากกันหรือแยกกัน ถาไมจากตายก็จากแยกกัน ไมทันแกตาย แกบอกแก
สังเกตตลอดมา ครูบาอาจารยเขาก็สั่งเหมือนกัน วาอยาแตงงานวันพฤหัสบดีถามี
ความประสงคแตงงาน จะอยูด วยกันตลอด อยาแตงกันเลย ในชวงที่อายุจะ 80 นะ
แกพบมาเกือบ 20 คู ก็จากกันทั้งหนุมสามจากกัน ไมตายจากกันก็หยาขาดกัน พอ
ถามวาเปนเพราะอะไร ทานบอกไมรูหรอก
อยางดาวนี่อยางหนึ่ง ถาดาวแสดงกรรมนี่ จริงหรือเปลาครับหลวงพอ
อันนั้นเขาเปนขอเปรียบเทียบเขา ดาวก็อยูบ นฟา อยูบนอากาศ
แตผมไลสถิติดูแลว มันถูกครับหลวงพอ
อาว อยางนี้กต็ องถือวาเขาสมมติเอา กฎของกรรมนั่นเขาหมายความวา เขาถือกฎ
ของกรรม แตเขาไมเรียกกรรมอยางพระพุทธเจา ทานเรียกบาป การชําระหนี้สงฆ
หมายความวา เราเขาไปในวัดที่มีพระก็ดี วัดรางที่ไมมีพระก็ดี หรือวัดรางที่ไม
ปรากฏเปนสถานที่วัดก็ดี ของทั้งหมดยังเปนของสงฆอยู แมแตตนหญา ถาเราไป
นํามาก็ถือวาเปนหนี้สงฆ กรรมมันหนัก ทีนี้การชําระหนี้สงฆ ทานบอกชําระไป
ตามเรื่อง หมายความวา ถาบังเอิญเราไมเปนหนี้สงฆ เงินจํานวนนั้นก็ตอ งไปเปน 2
อยาง คือ สังฆทาน หรือ วิหารทาน ถาบังเอิญเราเอาของตางๆ จากวัดไปแลว เราก็
ตองคืน
แตวาที่อานในหนังสือรูสึกเยอะนะคะ มีทกุ อยาง แตวาถาทําคนเดียวเองคงไมได
เขาบอกวาใหรวมกัน มีทราย มีพวกจอบ พวกเสียม มีทกุ อยางเลย
ทําไม ออ พิธกี รรมนะเหรอ อันนี้ฉันไมรูนะ ฉันรูเรื่องเดียว จะทําอยางไรดี ทําดวย
เงินก็ได นั่นนะแกกรรมละมัง้
คงใช ถาเกิด ที่แบบวาไปติดหนี้คนธรรมดาดวยกัน อะไรดวย
ตองพิธีกรรมทางฝายเหนือ ทางสายเหนือนี่มีพิธีกรรมเยอะ แตก็เปนเรื่องธรรมดา
ของพื้นที่ บางคนนี่เขาติดพิธกี รรม ถาหากวาคนในพื้นทีน่ ั้นติดพิธกี รรม ถาเราไม
ทําพิธีกรรม ถาเราไมทําพิธีกรรม เขาถือวาไมมีความเคารพ อันนี้สําคัญมาก เอา
อยางนี้กแ็ ลวกัน ตั้งศาลพระภูมิมันหลายปนะ ประมาณป 07-08 คนที่ วัดสิงห นี่
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แกตั้งศาลพระภูมิ สมัยนัน้ หลวงพอปาน บอก เอาตั้งก็ได เสร็จแลวก็สั่งของเลย
ไอของจริงๆ มันอยูในเกณฑ 20 บาท เอาตั้งก็ได เสร็จแลวก็สั่งของเลย ไอของ
จริงๆ มันอยูในเกณฑ 20 บาท ไอ 20 บาทนี่ทําไดแนนอน คือ พิธีกรรมมันมีเทานี้
นะ ทีนี้คนขางๆ บานนี่เขาดู เขาบอกตัง้ ศาลพระภูมิของเทานี้หรอกครับ ถาม
ทําไม ผมทําเมือ่ วานซืนนี้สี่พนั กวา (หัวเราะ) ป 07 นีไ่ มใชเลนๆ นะ (หัวเราะ) ไป
โดนหมอภูมิเขาแลวนะ พระไมภูมิละ หมอภูมิไปแลวก็ของจริงๆ มันอยูในเกณฑ
20 บาท มันลอตั้ง 4000 แนะ
อยางคนที่เขาไปทําสะเดาะเคราะหละ ติดตั้ง 6000-8000 อยางนี้
เดี๋ยวนี้ตองหมืน่ แลว 6000-8000 มันเคราะหจดี๊ ไอนนั่ นะมันเพิ่มเคราะหไปอีก
หมื่นหนึ่ง ไอสะเดาะเคราะห เอามาใหฉนั หมื่นหนึ่งฉันก็หมดเคราะหไปหมืน่ บาง
คนมีเคราะห เพิ่มเคราะหไปอีกหมื่นหนึ่ง ไอสะเดาะเคราะหจริงๆ นะ เคราะหก็คือ
บาปอกุศลนะ ทีนี้ไอบาปอกุศลนี่ เราทําอยางไรก็ตัดมันไมออก ถาพิธีกรรม ถาเรา
ไปพูดวาสะเดาะเคราะห เขาไมเห็นดวยใชไหม ก็พดู วาสะเดาะเคราะห คือวา
การสะเดาะเคราะห ทําบุญใหกําลังมันเกินไอความชั่วนั้นใหกําลังมันเกิน
บาป คือบาปนี่ ไมละเมิดมันไมได ทําไปๆ ไมชากําลังก็เกิน เกินทีนมี้ ันก็จับตัวไม
ได ก็เลยเกาหลัง ถากําลังมันมากไปก็เกาติดๆ กัน (หัวเราะ) นีย่ กตัวอยางใหดูนะ
ถือวา ตัดเขาเลยไมมีทางตัดออก มันตัดไมไดแน พระพุทธเจาทานตรัสวา ไมมใี คร
สามารถถอนรากผลของกรรมได แมแตอรหันตยังโดนกฎของกรรมเลนงาน อยาง
พระโมคคัลลาน นี่ ทานตีพอ ตีแมมาตั้ง 100 ชาติมาแลว ทานก็ลงนรกมาแลว ไอ
เศษของกรรมมันยังตามมาสงผลอีก พระโมคคัลลาน ไมใชฉันนี่ ทานเปนพระที่
ทรงฤทธิ์ โจรมาลอมตั้ง 2 ครั้งแลวก็หนีไป พอครั้งที่3 ทานก็มานึกวาเรื่องอะไรวะ
ก็ออ วาเศษของกรรมถอยหลังไปวาตีพอ ตีแมมา ทานยอมนะ ถาเปนเราไมแนนะ
(หัวเราะ) ถาเราเกงอยางทานนะ ไมแนนะ ดีไมดี เอาทองคําเขาวาโยกสิณ เอาลม
ติดไปหอบติดบานใครบานมัน (หัวเราะ) ทานทําอยางนั้น ทานทําได คือวาการที่
ทานถูกตี ทานก็ไมยอมเจ็บถอยออกจากรางไป อันนี้คอื ความมีฤทธิ์ของทานนะ
ทานอธิษฐานไมใหมนั เจ็บก็ยังได ก็เลยยอมใหดี เขาตีจนกระดูกเหลว พอเขาไป
แลวก็เอารางไปซุก ทานประสานกระดูก ไปลาพระพุทธเจาตาย เห็นไหมถาทาน
ทําอยางนั้นได ทานจะยอมเจ็บเหรอ ทานไมยอมเจ็บหรอก ก็ปลอยใหตซี ากขันธ 5
ไป ไอจิตดีไมดี มันก็ออกไปลอยอยูขางนอกแลว เหมือนกันฝกมโนมยิทธิเกงๆ ก็
เปนอยางนัน้ ได คือ รวบรวมกําลังใจปบ ไปแลว กูไมอยู กูไปแลว ถามึงเนากูไมมา
ถามึงไมเนา กูจะกลับมาใหม

สนทนาที่คลองวาฬ 1
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2523
แตความจริงฉันไมหนักใจภายนอก ฉันหนักใจภายใน ถาภายในไมแตกความสามัคคี ไม
แยงความเปนใหญ ไมหลงผิดกันเอง ไมเปนไร เราก็ปลอดภัยมาสองครั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 1 ครั้ง
แลวก็เดือนมีนาคมอีกหนึ่ง เดือนมีนาคมนีเ่ ขามีแผนที่จะตีเราภายในวันที่ 10 และเดือนมิถุนายน เขา
ก็จะมีแผนเขามาตีเราเหมือนกัน ฉันก็ไปชวน พลเอาทวนทอง ไป
หา ฮ. วิ่งไปทางดานตะวันออก ไอขาไปฝนมันก็ตกรองเทามันก็หนัก พนโทศรีพันธ มี
หนาที่และรองเทา แลวก็เดือนมีนาคมนี่เขามีแผนที่จะตีเราภายในวันที่ 10 นี่ภายในวันที่ 10 มีนาเรา
ก็ไป ไมไดไปชวยเขารบหรอก ไปดูเขาจะตีมาเมื่อใด ใครอะไรเผลอ นาฬิกามันหลนก็เก็บ ไอไปนี่
ไมใชไปชวยเขารบอยาลืมวาทหารคือลูกหลาน โดยเฉพาะทหารเราก็ถือวาเปนผูม ีคุณกับเราคือวา
เขาพรอมที่จะสละความสุข ชีวิตและเลือดเนื้อของเขาเพื่อเรา อยาไปนึกวาไอไปสนามรบมันหวัง
เบี้ยเลี้ยง ปดโธเอย มันนอนบานดีกวา ใชไหม ไอไปยืนแกวาไปยืนตากฝน ไปยืนแมงๆ
ฉันไปเดือนมิถุนายน ยืนในสนามเพลาะ ไอฝนก็ตกหนักคืนกอนหนาจะไปไปน้ําก็ครึ่งเขา
มันยืนน้ําแคๆ เชา ไอทหารรถถังเห็นอยาคิดมันสบายวามีรถถังที่ไหน ดันเสือกไปนัง่ อยูบนหลังคา
ฝนก็ตกทําเปนลิง นี่แตความจริงเขาไมใชทําเพื่อสนุก เขาปองกันเพื่อเรา ก็มีคนเขาถาม ฉันก็ ถาม
พระไปทําไม พระก็บอกวาไปเพื่อใหกําลังใจ ปดโธ มันไมไดนกึ เลย ไอคนที่อยูในแนวรบ ถามัน
หวังรวยมันไมอยูแนวรบหรอก มันจะไดอะไรเทาไหร ถาเสียแขน ไอแขนราคาเทาไหรเสียขาไปขา
จนถึงเสียชีวติ ราคาเทาไหร ใชไหม เขาเสียงชีวิตลําบากเพื่อเรา เราไปก็เพื่อใหกําลังใจ
นี่เวลาไปทหารก็ดีใจ พอเราลงทีนี้ไปที่กองพล 2 สวนหนา ก็ไปถามเขาวาใชโคดอะไร เขา
ก็บอกวาใชโคดแบบนีไ้ ป ไปกองพันที่ 1 ตาพระยา ก็ลงได ทางกองพันที่ 2 ที่ 3 ก็ลงได ลัดมาอีกก็
เหลืออีก 2 กองพันไอที่ลงไดเรารูอยูแลวที่ตั้งแคมป อีกสองคนพันมันตั้งเรามองลงมาเรื่อย บินวน
อยู 20 นาที หาไมไดพนื้ ที่กไ็ มโผล อ. รอนเหนือมันลงไป ทางนี้ก็รองขึ้นไป หาไปหามาไมไดมอง
ไปมองมาก็เห็นผาพลาสติกเขียวๆ ก็บอกนักบินลงมันตรงนี้แหละวะ เรียกมันก็ไมรับ
พอลงไปแลวไมใชเวย ไอนายทหารสองกองพันก็วิ่งรถมา มากันเยอะแยะนายทหารนะ
ถามวา หลวงพอทําไมไมลงกองพันผมละครับ บอกวา ไอหา กูเรียกมึง มึงไมรับนี่หวา โอ หลวงพอ
ไมไดเรียกผม บอกวาแลวไอกองพันนัน่ ละไมไดเรียกผม แลวกัน เลยถามวา เขาบอกโคดมาตามนี้
มันใชหรือเปลา โธ หลวงพอ เขาเปลี่ยนกันตั้งแตเชาแลว แหม ไอกบ ไอกบความจริงไมรูกองทัพ
มันเปลี่ยนซวยเลย บอกกูมาอยางนี้เลยเสียน้าํ มันไปตั้งเยอะ
ถามวาไปทําไม บอกวา ไปแยงขาว กองพัน 3 เขากินกินอรอยนี่ กินอรอยกวาที่วดั เยอะ
เปนวัดมันไมตองเหนื่อยนั่งแลวก็กิน ที่นนั่ ตองวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงวิ่งขึ้น นี่ความยากลําบากของเขา เรา
จึงตองไป ไปทําไม ไปใหกาํ ลังใจ ใชไหม

อยางนอยที่สุดอยางพวกเราเรานี่ ถาไปอยูท ี่ไหนเกิดเปลาเปลี่ยวหางไกลบานไกลเมือง ถามี
คนแถวบานไปเยี่ยมเราดีใจเกือบตาย นั่นเขาอยูในสนามรบเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหรเขายังไมรู จะตอง
ปะทะขาศึกเมือ่ ไร เสียแขนเสียขาเมื่อไรก็ไมรู นี่เมื่อเห็นคนไปเขาก็ดใี จ แหม เราตองเห็นใจกัน ก็จึง
ตองไป ก็คิดวาถาแรงเรายังมีอยูก็ไป ที่ไปนี่ไมใชถือวาเราเปนผูมีคณ
ุ ตองถือวาทหารเขาคือผูมีคุณ
กับเรา เราไปขอบคุณเขา ไมใชไปทําทาเบง คณะของฉันเทาเทียมกันหมด
บางทีที่ไปมีนายทหารระดับผูใหญ ชั้นนายพล ไปถึงเขาก็ไมแสดงตัวออกเมื่อไปถึงก็
ชวยกันแกะขาวของ คลุกคลีตีโมงทําทุกอยางแมกระทั่งลางถวยลางชามกินขาว ไปคลุกคลีกับทหาร
แมแตพลทหาร เพราะอะไร เพราะพวกนีเ้ ห็นคาของทหาร เพราะการจะเปนนายทหารผูใหญ
จะตองเปนเด็กมากอนใชไหม อายนายพลก็เคยเปนรอยตรีมากอน แคติดดีไมดีก็ปอกนานสิบมา
กอน (หัวเราะ) นานสิบก็มแี คพลทหารนั่นแหละ ถาเขาไมอยูใชไหม ทีเ่ ขาก็รูจักคุณคาของทหารเขา
ไมมีการเหยียดหยาม นี่ทหารทั้งหมดก็ชื่นใจ
อยางไปที่ กาญจนบุรี กาญจนบุรี นี่มันลําบากจริงๆ ตองไป ฮ. แลจุดลงมันอยูบนยอดเขา
พวกเราไปเมื่อลงจาก ฮ. แลวฉันก็ไปเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดน พวกขางหลังนีก่ เ็ ดินดูทหี่ ลับที่
นอนที่พักมันสกปรก ไอสกปรกนั่นวาแกไมได เพราะวาแกตองไปเฝายาม ไมมใี ครเขาตําหนิแก
หรอก ทุกคนที่ไปก็ชวยกันเขาไปกวาดไปถูไปเช็ดไปลาง พวกตํารวจไดแตมองมอง แลวเขาก็พูด
กัน เฮย แมกูมาวะ แมกูมา (หัวเราะ) เขาคุยกันนะ ไอเราอยูขางทายนึกวาอะไร โอโอชุดนี้ไมเหมือน
ชุดกลางคืน ถามวาทําไม ชุดกลางคืนมาแหม ชี้โนนชี้นใี่ ชกันหมดนีก่ บ็ ังเอิญเลยถามชุดนี้มีใครบาง
ที่เขามา ก็เขาไมมีใครถือตัวถือตนสักคน เขาไปอยางผูขอบคุณ เขาไมไปอยางผูทะนงตน ไอพวก
นั้นมันก็เลยบอกวาแมกุ ก็ทาํ อยางแม แมเห็นหองลูกสกปรกก็ชวยเช็ดชวยลางชวยถูให ใชไหม ทํา
อยางแมไอพวกนั้นมันก็ดใี จ แลวเมื่อถึงเวลากลับ มันก็ยกมือไหว มือไหวไปน้ําตามันไหลมันบอก
วาใหไปบอยๆ ไอเราก็ไมมีนา้ํ มันใหเครื่องบิน และไอเครื่องบินมันก็ไมไดดว ย
เอะ นี่คุยกันเรือ่ งอะไร เอ นี่มันก็เปนธรรมะนะ คือวาโลกนี่มันมีการรบกันมันตองมีการกิน
อยูไมดี มีความกระหายในการบริโภค เรียกวาอดมั่ง อยากมั่งอยางพวกเขาอดแตพวกเราอยาก ใช
ไหมอวน บานแกไมอดแตแกอยาก อยากกินโนน อยากกินไอนี่ อยากซื้อไอพวกอยากแตไอพวกเขา
ทั้งอดทั้งอยาก(หัวเราะ) ใชไหม
นี่เปนวาโลกทั้งโลกมันเต็มไปดวยความทุกข เราจะเกิดชาติไหนก็ตามทีมันจะหนีสภาพ
อยางนี้เปนไปไมไดนะ ถาเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจริง ก็ใชวิชาของ
พระพุทธเจา วิชาของพระพุทธเจา อยารับฟงแลวคิดเฉยๆ นะ ถารับฟงแลวคิดเฉยๆ นี่ไมมีผล และ
หนักหนักเขาเราเองจะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เราตองดูหลักสูตรหลักเกณฑที่พระองคทรงวางไววาให
ปฏิบตั ิอยางไรบาง ตองพิสูจนดวยการปฏิบัติไมใชพิสูจนดวยการคํานึงคิดนั่งนึกแตอารมณ
เราไอคนกินเหลานี่ พอเขาบอกน้ําหวานมันไมเคยกินน้ําหวาน กินน้าํ มันอรอยนะ มันนึกวา
น้ําหวานรสเหมือนเหลา ใชไหม ไอคนเคยกินน้ําหานไมรจู ักเหลา พอเขาบอกน้ําเหลามีอยูในขวด

เราก็นึกแหม เอามาถวายดีไหม ใชไหม นี่มีสภาพฉันใด ถาจิตใจเรายังเปนทาสของกิเลส ตัณหา
อุปาทาน
แลวจะเกิดผลอยางไรก็ตาม
ถาเราใชอารมณธรรมดาเขาไปวินิจฉัยคําสอนของ
พระพุทธเจาจะไมมีทาง
สวนตัว หมายความวา เราตองดูวาเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทานมากหรือนอย ก็ตองดู
ใจของเราวายังติดหรือผิดศีล พระพุทธเจาทานไมไดสอนวาเออ ลูกเอย หนูเอย ลูกถาเอ็งจะดีตองติ
ชาวบานเขานะ
หลวงพอคะ บางทีปากก็พดู ได แตใจไมไดนึกคิดอะไร
ฉันไมเชื่อแก ใจแกไมไดคิดปากมันจะพูดไมได แกมันโกหกฉัน หือ ปดโธขี้หมา คาเขา
เหย็งๆ มันบอกไมรู ไมไดตงั้ ใจดา โกหก มีที่ไหน หือ
แตก็ไมนึกเจ็บใจคะ หลวงพอ แตบางทีก็พดู ปรารถกันเลนๆ
อยางนี้จะเจ็บหรือไมเจ็บฉันไมทราบ ไอนนั่ ไปดาเขา แกไมเจ็บแตเขาเจ็บนะซิ
ไมไดกาไมดา คะ
ปรารภเฉยๆ นึกวาอีบาตายหาเสียไดก็ดี (หัวเราะ) ใชไหม ไมไดดาแคนึกๆ วาอีบาตายหา
เสียไดกด็ ี(หัวเราะ) ไปน้ําใสใส ถาน้ําขุนไมเห็นตัว นี่ไปน้ําใส แตวาปรารถก็นึกเปนธรรมดา นี่ฉัน
ไมไดตําหนินะ เราคอยๆ ลด คอยๆ ลด คือ นึกถึงกฎของความเปนจริง ที่พระพุทธเจาทานไมไดทรง
ตําหนิใคร วาทานรูวาทุกคนทีเกิดมาแลวที่เกิดมาเปนตัวนี่ มันไมใชคนดีนะ คนเลว พูดตามภาษา
ชาวบานแตความจริงและแทจริงแลวมันไมไดเลว ที่มันเลวเพราะมันมีเจานายตางหากเจานายมันเลว
เจานานนี่ไมใชผูบังคับการฝูงนะ เจานายก็คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ที่มันสั่งสมสืบกัน
มา เราจึงตองเกิดไมเชนนั้นเราก็ไปนิพพานแลว ถาดีจริงๆ แลวก็ตองไปนิพพานแลว เพราะฉะนัน้
พระพุทธเจาจึงไมประฌามวาชั่ว
แตวาจะชัว่ หรือดีอยูที่การปฏิบัติ เมื่อรับคําแนะนําแลวยังไมปฏิบตั ิตามทีนี้แหละถือวาชั่ว
แลว หรือวาเขาชี้บอกวานี่ขนม นี่กับขาว นี่น้ํานะ เรานั่งหิวแทบตายเราไมกินก็ไมรูจะวาอยางไร ถา
เราไมเลวแลวเราจะเลวเมื่อไร อีที่นี้ตองยอมเลวนะนี่ที่วายอมเลวเพราะอะไร ก็เพราะวาเขาใหเรากิน
เขาบอกเราแลวแตเราไมกินถาเราไมกินถาหิวขึ้นมาแลวเราจะไปโทษใคร ตองโทษตัวเราเอง ในเมือ่
พระพุทธเจาทานทรงทราบทานไมทรงตําหนิ เห็นไหมทานไมตาํ หนิแตทานเตือนไวอันวา อัตตนา
โจทอัตตานัง จงเตือนตนดวยตนเอง และกลาวโทษโจทความผิดของตนเอง ทานไมไดบอก
กลาวโทษผิดติชาวบานเขา บอกใหตดิ ตัวเอง ติตัวเองก็คอื ติอารมณใจ ใหดูอารมณใจ อารมณใจนั้น
มันโลภเกินไปไหม
ไอคําวา โลภ นี่กับ สัมมาอาชีวะ นี่มันคนละอยางกัน คําวา โลภ หมายถึงหากินในทางโกง
เขา ยื้อแยงเรียกวาเอาทรัพยสินเขามาโดยที่เจาของไมเต็มใจจะใหแตเราเอามาเสีย จะอยางไรก็ตาม
อยางนี้ถือวาโลภนะ ถาหกกินดวยความสุจริตธรรม เราเปนคนจนเรามีทนุ เรามีความฉลาด สามารถ

สรางตัวใหเปนคนรวยไดอนั นี้จะร่ํารวยสักเทาไหรก็ตามก็ไมถือวาโลภนะ เขาเรียกวา สัมมาอาชีวะ
หากินโดยชอบธรรม เอ ไอตัวโลภประเภทนี้เรามีหรือเปลา ถามีเราเลวใหทิ้งไปอยาไปแยงเขา
ตอมาความโกรธ อยากจะฆาเขา อยากจะดาเขา อยากจะนินทาเขา อยากจะติคนโนน
อยากจะติคนนี้ ถามีแสดงวาเราเลวมากเราไมรูตัว อาการอยางนี้เปนอาการของความเลว อาการของ
ความเรารอน การโลภอยากจะไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของเราก็ดี มันเรารอน ความ
โกรธคิดจะไปเขนฆาไปทํารานทําลายเขา ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี แมแตนึกในใจก็ดี มันทําใหใจเรา
เรารอนถาคนทั้งหลายเหลานั้นเขาเปนศัตรูกับเรา เราเปนศัตรูกับเขา เราจะมีความสนุขหรือมีความ
ทุกข ไอเราทุกขใชไหม ทุกขคะ นั่งไมสบายนอนไมสบาย กลัวมีคนจะมาฟาดหัวเอาไอนี่มันเปน
เรื่องใหญคือวานั่งดูใจไอใจเรามันเลวไปตามนี่หรือเปลาและอารมณหลง หลงคือ เปนคนไรปญญา
แตวาจะฟงวาจาของใครเขายกยองสรรเสริญก็บาตาม เห็นใครเขานินทาวาเลวก็โกรธนี่มันเปนความ
เลว
ที่ชั่วหรือวาเลว อยาลืมวาที่เราจะดีหรือวาเลว มันไมใชวาจาของคนอื่น เขายกยองสงเสริม
สักขนาดไหนก็๖ม ถาหากวาเราเลวมันก็ไมดี ถาเราเปนคนดีแตเขานินทาวาเลวขนาดไหนก็ตาม เรา
ก็ไมเลวไปตามนั้น ดีหรือเลวอยูที่ตวั ตามประพฤติปฏิบัติของเรา นี่ อัตตนา โจทยัตตานัง นี่ดีขนึ้ ตน
ดีตนจริงๆ ก็คอื ดีศีล มองดูวาศีลหา ศีลหาความจิรงมันบริสุทธิ์ เอาใจเราบริสุทธิ์เทาศีลหา
โธเอย อันนี้ขาไมไดเลนสํานวนนะ ขาพูดภาษาไทย ถามวาศีลหาบริสุทธิ์หรือ ศีลหาไมบริสุทธิ์ไมมี
ศีลนะบริสุทธิ์ แตวาเราใจเรานะบริสุทธิ์เทาศีลหรือเปลา ดูใจเราไปดูศีลหา ดูใจเราอารมณของใจเรา
ปาณาติบาต ไอฆาสุนัขมันไมมีน้ํา มีแตหนอง ลอปลาหนองไมเกี่ยวปลาน้ํา ดังนั้นมาที่นี้ลอปลา
ทะเลให (หัวเราะ) ไมใชปลาน้ํา (หัวเราะ) อันนี้มันก็มีบาปแลวใชไหม แลวก็การฆาสัตวตัดชีวติ ทํา
รายรางกายเขา ถาเขาจะทําเราบางเราชอบใจไหม เราไมชอบใชไหม เราไปทําเขา เขาไมชอบ ถาเขา
ฝนไปทําเรา เราก็ไมชอบ
อทินนาทาน ทรัพยสินของเราเราไมตองการใหใครขโมย ถาเราไปขโมยเขาใครเขาจะชอบ
ไมมีใครมานั่งบนเจาประคุณขอใหใครมาขโมยเงินขโมยทอง ไมมีมีแตซอนจะตาย ถาเราขืนไป
ขโมยเขาเราก็เลว
แลวไอคนรักผัวรักเมียไมมใี ครอยากจะให ใครจะขายผัวขายเมียก็บอกที่นี้รับซื้อ (หัวเราะ)
ไมมีใครที่อยากใหเขายื้อแยง นี่ถาเราไปยื้อแยงเขาเราก็เลว ใชไหม
วาจาเราตองการความเปนจริง เวลาคนอื่นพูดเราตองการความจริง แตเวลาเราพูดมันไมจริง
เราดีหรือเลว ถาคนพูดไมจริงกับเรา เราวาเลว ถาเราพูดไมจริงมั่งจะดีตรงไหน ใชไหม อันนีก้ ็ตอง
เตือนใจวาอยาทํานะ
แลวก็สุราเมรัยเปนที่ตั้งของความประมาท โดยมาก ปญจเวร 5 ประการ คือ ศีลหา นี่มี
ความสําคัญมาก เพราะพลาดเมื่อไหรลงอบายภูมิทนั ที่

อันนี้ อัตตนา โจทยัตตานัง เตือนตนไววา อยาไปยุงนะ ไอวาจานี่ไมใชจะไประงับกันแต
เพียงแควาไมพูดเท็จอยางเดียวนะ มันตองใชวิธี
1. ไมพูดเท็จ
2. ไมพูดคําหยาบ คําหยาบเปนวาจาที่สะเทือนใจ
3. ไมสอเสียดยุยงสงเสริม เรียกวา นินทาคนนั้น กลาวโทษคนนี้ ใหเขาแตกราวกัน
4. ไมกลาววาจาที่ไรประโยชน
วาจานีจ่ ะตองรักษาถึง 4 ฐาน ถาไปรักษาฐานเดียวมันยังไมพนโทษ คนวาจาหยาบนี่ก็แย
อยางทานสุนทรภูวา อันมนุษยสุดดีที่ลมปาก จะใหยากโหยหิวเพราะซิวหา ถาพูดดีเสียอยางเดียวไป
ไหนไมอด ยิ่งมือออนๆ อีกนิด แตอยายก มะเหงกนะ ออนแบบนี้ไมดอี อนแบบนี้ออนแบบไหนงาม
แตถายกมะเหงกละก็เสร็จละ ยกมือไหวหนอยรางกายแสดงความเคารพ พูดวาจาไพเราะ ไปทีไ่ หน
ก็ไมเคยอดขาวตาย ใชไหม
นี่ อัตตนา โจทยัตตานัง พระพุทธเจาวาใหเตือนเราไมใชเตือนเขา แลวก็ไมไดบอกใหไป
นินทาชาวบานเขา ไอคํานินทามันเปนวาจาเลว ถาเรายังติคนเปนแสดงวาเรายังเลวอยู นี่เวนไวแต
นักศึกษาที่มาขอศึกษา นีเ่ ขาตําหนิวาทําไมถูกนะอันนี้มนั เรื่องหวังดี ถาตําหนิเพียงเจตนาไวจะมีกบั
เรา แตใหรับฟงเลวไวกอนเลวเมื่อกอนกับเลวเดีย๋ วนี้มันเบาลงไปมันคอยๆ ลดใชไหม มันเบาไป
แลวก็ยังยั้งเสียที เมื่อแลวก็เฉยๆ เปนของธรรมดา ในทีส่ ุดมันก็ยับยั้งมันเอง จะไมมีการตําหนิใคร
เพราะการตําหนิมันเมื่อยเปลามันไมมีอะไรเลย นั่งนินทาชาวบานไอคนถูกนินทามันไมรูเรื่องเรา
เสียเวลากินขาวไปหลายคํา อยางกินขาวใชเวลา 20 นาที ไอกินขาวนั่งนินทาชาวบานดวย มันตอง
เลยไปตั้ง 30-40 นาที เสียเวลากินขาวแลวยังเสียเวลาทําการงาน และเสียเวลาพักผอน ใชไหม ไอ
อวน
แลวไอคนที่เขาถูกตําหนิพอมันรูเขา อยาลืมวาคนที่เราตําหนิเขา มันไมใชคนๆ เดียว เขามี
พอมีแมมีพี่มพี อง ถาเขารูวา เราตําหนิ กลุมเขาทั้งกลุม เขาจะพากันสมทบเกลียดเราทั้งหมด เราก็เปน
คนขาดมิตร ใชไหม ดีไหมหนู ลูกสาว ถาดีแลวจะดาสักหนอย ลูกสาวที่รัก อันนี้มนั ดาแทนพอได
(หัวเราะ) ถาดาแกเปนพอแก ไอขี้หมา (หัวเราะ)แลวก็ทเี่ รากลาววา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง
สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง ขอถึงซึ่งพระธรรมเปนที่
พึ่ง ขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง เขาเรียกวา ไตรสรณาคมน คนจะพึง ไตรสรณาคมน จริงไมจริง เขาไมดู
ตรงนี้ เขาดูกนั ที่ศีล ไอที่เราวาอยางนี้ จะเห็นวาพระวาตอไป ปาณาติปาตา เวรมณี แลววาโยมตองา
กรตถาคตและอาตมาเปนที่พงึ่ ก็ใหปฏิบัติตามนี้นะ ถาโยมปฏิบัติตามนี้ได อาตมาก็เปนที่พึ่งได
นี่เขาดูกนั ที่ศีล 5 วาคนเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริงหรือไมจริง ถาศีล
บริสุทธิ์ผุดผองใชได
ศีลขอที่ 4 นี่จะเอาแคพูดจริงอยางเดียวไมไดหรอก ตองวาจาไมหยาบไมทําดวยสอเสียดยุ
ยงสงเสริมก็ไอนินทานี่แหละ นินทาเอย คนนั้นเขาดาคนนี้ คนนี้ไมดีมงั่ คนนั้นชัว่ อยางนี้

หลวงพอคะ ถานินทาวาเขาดีละคะ
เขาไมเรียกนินทาเขาเรียกสรรเสริญ แหม นี่ตองขยาย ไอนี่มันลูกใครหวานี่ (หัวเราะ)
ลูกหลวงพอคะ
ไมนาทําไมมันหลงเขามา (หัวเราะ) ไอลูกคนนี้สงสัยมันนอกคอกไปนานไมไดเขาคอก มัน
มีที่ไหนวะ นินทาเขาดี (หัวเราะ) แหม โผลมาก็ถามดวยไอนี่ แหม ทําใหหลวงพอขายขี้หนา พาให
พอแมเสีย นะ อันนี้เขาไมไดเรียกวานินทาเขาไมนินทา เขาเรียกสรรเสริญ การสรรเสริญนี่ดี ทําให
ใจเราสบาย แต การสรรเสริญเราอยาเมา จําไวใหดีนะ เขาสรรเสริญเรานะดี นี่ลีลาของนักปราชญดู
อยางพระพุทธเจาทานเขาไปที่ไหน ทานสรรเสริญ ดีตรงนั้นดี อันนั้นดี เราตองเดินตามรอย
พระพุทธเจา พระพุทธเจาไปหนไมทรงติใคร ไปแตชมจะยกยองสรรเสริญ แตวาการสรรเสริญของ
พระองคมีผล เขาทํามันไมถกู แลวมันไมไดเสียหาย แตมันไมถูกเปาหมายโดยตรง เมื่อสรรเสริญเขา
ดี เขาก็พดู ดีแลวทานก็คอยๆ เอาของทานเคลือบไปเลย ชอบเขาไป แทรกเขาไป ไอแกงมันเปรี้ยวถา
ใหเค็มสักนิดก็ดี แตเมื่อซดเขาไปพับ แกงอรอยดี แหม รสดีจริงๆ กลมกลอมแตวาใสน้ําปลาสัก
หนอยก็จะดี (หัวเราะ) ทีแรกก็ตองวาดีกอ นใชไหม คนปรุงเขาก็ยิ้มใชไหมหนาตาเขาสดชื่นใชไหม
แตวาจะใหดีสกั นิด โธเอย น้ําปลาสักนิดเอาสักนิดเอาสักหนอยเถอะ อยางนี้แกก็ไมโกรธแลว เราก็
ไมโกรธคนพูดใชไหม แตถาซดเขาไปพับแกงบาอะไรนีห้ า เปรี้ยวตายหานี่ (หัวเราะ) อยางนีก้ ็โดน
ไมตีพริกลงหัว ใชไหม
ถาเราสรรเสริญเขาวาเขาเปนคนดี เปนวาทะของคนฉลาด แตวาสรรเสริญแตพอควรนะ แต
วาถาเราสุขุม จงอยาเมา พระพุทธเจาวาอยาเมาในคําสรรเสริญอยาเดือดรอนในคํานินทา และก็เวลา
นี้เขาไปที่ไหนพระพุทธเจาไมเคยตําหนิใครเลยใชไหม เขาทําแมจะพลาดไปบางทานก็ยังชมวาดี ที่
ทํามาแลวไมเคยติใครวาเลวเลย อยาง องคุลีมาล ฆาคนสดๆ รอนๆ ทานยังชมวาดี เพราะไอคําวาดีนี่
มันมีประโยชนตรงนี้ พอเริม่ ชมวาดีปบ คนนั้นเขาก็จะมีความชื่นใจขึน้ มา อีตอนความชื่นใจขึ้นมา
ความเปนมิตรก็เกิดขึน้ นะ ชอบใจเขาชม พอความเปนมิตรเกิดขึ้น ตรงนี้แหละเอาอะไรก็ได ใชไหม
คุยไปคุยมา มาเสริมนะ ถาไดไอนี่แถมอีกสักหนอยก็นาจะดีใชไหม เราก็ไมบอกวามีที่เรา เห็นคนที่
นั่นทําอยางนีล้ องๆ ดู นี่อยางนี้มันงาย แตถามาถึงไมเปนเรื่องเปนราวมึงทําใหดี ดีไมดี่เดี๋ยวโดน
บานพัง
เปนอันวา การชมเขาทําใหใจเราสบาย แตวาอยาชมใหเกินพอดีนะ เอาแตพอเหมาะพอควร
ถาเกินพอดีไปมันกลายเปนมุสาวาท ชมแคเขาดี แตวาถา เรามองดานความดี คนนี้เขามีความไมดี
เยอะความไมดีเราอยาไปพูด พูดแตความดีที่เขาทํา แลวเราจะแคะความชั่วเขาออกไป ใชไหม ไอที่
เขาทําไมดีเขาตั้งเยอะมองเปนตรงไหนไมดี เพราะไอคนมันตองมีดไี มมีดีมันเปนคนไมไดถูกไหม
ลูก
เออ อยูๆ ลูกสาวพอดีๆ มีกี่บาทใหหลวงพอไดหลวงพอชอบใจ (หัวเราะ) วาคนทุกคนจะ
ไปมองเขาชั่วไปหมด เขาตองมีดีเขาก็มดี ีอยู เรามองในดานของความดีของเขาแลวก็ชมในดาน

ความดีและก็ในสวนที่เขาชัว่ มันเปนเรื่องของเขาใชไหม เราก็ไมชมเกินพอดี แลวเขาก็จะรูตวั วาเรา
พูดตามความจริง เทานี้เขาก็สบายเราก็สบาย แลวตอไปถามีอะไรที่เราจะชวยเขาแกมันก็งาย ความ
เปนมิตรมันมีแลว ใชไหม ไอไอการชวยเขาแกอยาสงใหมันรุนแรงมากนัก คอยๆ คอยๆ หยอดแบบ
ยาหยอดตา จะเทพรวดทั้งขวดมันไมได คอยๆ หยอดทีละนอย อยาใหรูสกึ ตัว นีเ่ ปนปฏิปทาของ
พระพุทธเจาเราจะทํา เรียกวาเราเปนพุทธสาวกเราทําตามพระพุทธเจาเสียก็หมดเรื่อง
นี่วาจงพากันเตือนคน นี่ไอการเตือนคนนี้ก็ไดบอกแลว เรากลาววา เรานับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ถาศีล 5 ไมสมบูรณบริบูรณนี่ เราอยานึกวาเราดีนะ แตความจริงพระพุทธเจา
ทานกลาววา บุคคลใดมีความรูสึกตัวเองยังเปนคนพาล ทานกลาววา บุคคลนั้นเปนบัณฑิต นัน้
หมายความวา รูตัววาเปนคนโง พาลเขาแปลวา โง ถายังรูตัววาเปนคนโงคนนั้นเปนคนฉลาด ถาไอ
โงจริงๆ มันไมรูตัววาโง มันนึกวาฉลาด
แลวก็เปนอันวา ถาเรายังไมถึงอรหัตผลเพียงใด อยาไปนึกวาเปนคนฉลาด ไลสังโยชน 10
ถามันยังเหลือขอใดขอหนึ่งอยู เราก็ไมดี อันนี้พอไลสังโยชน 10 ไปหมดแลวมันจบหมด ดีหรือไมดี
ไปถามพระอรหันตทุกองค ทานก็ยังวาไมดี เพราะขันธ 5 มันยังเหลือ ขันธ 5 มันยังเหลือยังตอง
บริหารมัน มันยังปวดมันยังเมื่อย ยังปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยวยังหิวใชไหม แตวาไอรับสภาพไดทา น
ไมรับ ใครนินทาก็เชิญเก็บเอาไวเถอะ ใครสรรเสริญก็เชิญเก็บเอาไวเถอะเปนอันวาพระอรหันตทาน
ดีใหญ ทานสงของคืน เพราะวาทานไมรบั ทานไมรับและคนที่ไมรบั เราไปกลาวโทษแลวเราจะน
หักมาก ถาเราดาเขาเขาโกรธดวยอันนี้เบา สมมติเราดาเขาเราขึ้นสถานีตํารวจไปเสียคนละ 50 คนละ
100 เหมือนกัน ถาเราดาเขาฝายเดียวเขาไมดาดวยเราเสียฝายเดียวนะ
และวาถาทานผูนั้นเปนพระอริยเจาละก็ทา นไมรับ ถาลงไมรับละก็อยางนอยที่สุดตองเปน
พระอนาคามี ถาลงไมโกรธ เราวาเขาไมโกรธเรา อยางนอยที่สุดก็ตองเปนพระอนาคามี หรือ
ไมเชนนัน้ ก็เปนพระอรหันต แลวอยาลืมนะ ถาไปแตะตองทานผูนี้เขา เราจะไมมีทางไปสวรรค
หลายแสนกัป อันนี้ถาเจอทานตองระวังๆ ไวกอน อยาติดวัตถุเกินไป อยาติดบุคคลเกินไป ควร
สนใจในธรรมใหมาก ใชไหม
บุคคลอยาติด อยางฉันก็ไมควรจะมาติด อยางที่อื่นก็ไมควรจะติด คําวาติดบุคคลนี่มันไมมี
ความหมาย รางกายในไมชา มันก็พัง ถาเรานึกวาเราตองการบุคคลนั้นเปนที่พึ่งบุคคลนี้เปนที่พึ่ง ถา
เขาตายละ นี่เราก็ควรติดธรรมะ ธรรมะก็คือ คําสอนของพระพุทธเจา แตคนที่สอนเรานั้นเราไมลมื
เรามีความกตัญูรุคุณอันนีด้ ี แลวก็นกึ เอาไวดว ยวา คนที่เปนผูมีคุณกับเรา ในไมชาทานก็ตาย อยา
ติดบุคคลจนเกินไป เราจะตองไหวทานตอเมื่อทานยังเปนบัณฑิตอยู และขณะใดเมื่อทานเปนพาล
เราก็ตองเลิกไหวเหมือนกัน แตความดีเดิมเราไมทิ้งในฐานะทานเปนครูบาอาจารย คําวาไมทงิ้ นี่
หมายถึงยอมรับนับถือ สวนใครดีเรายอมรับนับถือและสวนใดไมดเี ราขอโยนทิ้ง ถาตอนตนทานดี
ตอนหลังทานเลวอยาง ทานเทวทัต จะวาทานเลว ทานเปนอาจารยเรานะ ก็เหาะลงนรกเขาจนได
เห็นไหม ถาทานไมทําใหดพู ระจะลงนรกกันอีกเยอะ วาคนที่ไดอภิญญาสมาบัติยังลงนรกเปน

อยาง เทวทัต ตอนตนดีเราก็ชมในความดี แตมาตอนกลางทานชั่วตอนนี้เราก็ไมเอา ตอนชั่ว
คือตอนที่ทานปฏิบัติชั่วแตเราไมเอา แตเราไมใชไมเอาทัง้ หมด แตตอนที่ทานทําอยางไรทานจึงได
อภิญญาสมาบัติ ตอนนี้เราเอา ถามวานี่เปนหลักปฏิปทาของใคร บอกเปนหลักสูตรของพระพุทธเจา
ปฏิปทาของ เทวทัต เราเอาตรงนี้ อีตอนที่ พระเทวทัต ดาพระพุทธเจาฉันไมเอา ฆาพระพุทธเจาฉัน
ไมเอา ทําสังฆเภทนี่ฉันไมเอา เราไมเอาตรงนั้น แตเราเอาอภิญญาสมาบัติ
อยางพอแมของเราเปนโจร พอชอบปลนชาวบานเขา นีพ่ ระพุทธเจาบอกวาจงอยาคบคน
พาล เราจะเกลียดพอเกลียดแมไปทําไม เราก็ตองปฏิบัติในฐานะทีท่ านเปนพอเปนแม เราก็ตอ ง
ปฏิบัติในฐานะที่ทานเปนพอเปนแมใหขาวใหน้ําใหการรักษาพยาบาล ใหคามสุขทุกอยางในฐานะ
ที่เราเปนลูก แตเราไมยอมบูชาทานในฐานะที่ทานเปนโจร ไมใชพอแมเปนโจรปลอยใหอดขาวตาย
นี่อกตัญู เขาหลีกตรงนี่ การปรนนิบัตพอปรนนิบัติแมเปนความดีของเรา ในฐานะที่ทานเปนพอ
เปนแมเลี้ยงเรา แตวาไอความเปนโจรของทานเราไมบชู า คือไมปฏิบัติตาม นี่ตองเตือนตน ตรงนี้
อยางเผลอนะ นี่ฉันทราบวาคนสมัยนี้ชอบเผลอกันมาก พอเผลอมาก็เดินทารงเขาสูนรก
อีเวลาติดคนแลวติดกันงอมไมไดดหู นาดูหลัง มีคนไปที่ เชียงราย อีกคนมาจาก
กําแพงแสน คนนี้เกง บอกฝกมา 10 อาจารยกวาแลว ไปไหนไมไดมาถึงฉันก็ไมไดฝก ฉันใหคนอืน่
เขาฝกให บอกไปไดหรือไมได อยางฉันไปไดไหม โอฉันไมเกงอยางพระพุทธเจา แกถามทําไม
พระพุทธเจาบอก อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอกเทานั้น ยกยอปอปนใหใครไป
สวรรคไปพรหมไปนิพพาน ไมไดหรอก บอกแลวถาไมปฏิบัติตามก็ไมไดผล
อยางวาโยมจะไดหรือไมไดอยูที่ตัวโยมเองนะ ถาโยมไมฝนครูบาอาจารยเขาครูบาอาจารย
เขาแนะนําแบบไหนโยมตัดสินใจไดแนนอน ถาโยมฟงเขาแตไมยอมรับนับถือเขาชาตินี้ทั้งชาติหรือ
หลายชาติปฏิบัติไดยาก มาวันนัน้ หอบเสือ่ หอบหมอนมาเลย ขออาศัยนอนใชไหม อันนี้ เชียงแสน
ไมใช เชียงราย อันนี้มันเขตทหารนะ ตองถามเจาของถิ่น เจาของถิ่นเขาเลยอนุมตั ิเขตทหาร เขา
อนุมัติเอาไดพออยูคืนหลัง ควาตีคลองตัว ไปถึงมารายงาน บอก แหม วามา 10 อาจารยกวายังไปไม
รอด พึ่งจะมาไดตรงนี้ อันนี้มันไมใชอาจารยเกงและไมใชครูเกง ความเกงมันขึ้นกับโยมเกง และก็
ตัดสินใจ อันนี้จริงๆ เปนเรือ่ งของเขาจริงๆ เราเปนแตเพียงผูบอกเทานั้น
เรื่องที่ไป เชียงราย คราวนี้ คิดวาไปอยู 7 วันที่ไปมาแลวนี่นะ คิดวาถาไดสัก 4-5 คนก็
พอใจ เพราะเราทิ้งไวหลายเดือน แตที่ไหนไดกลับไปบอกได 50 กวา วันหลังมาอีกบอกถึงเวลาที่จะ
กลับแลวเราตองออกเยี่ยมทหารตามชายแดนอีกเยอะ เวลามันก็ไมไดติดตอกัน แตกร็ ูสึกดีใจ ไอดใี จ
ไมดีใจ
ถามวาไดแลวเขาจะไปเสื่อมก็ไมวา เพราะวาเสื่อมในระยะกลาวนี่ระยะทายมันได เพราะวา
กรรมที่เปนอกุศลมันมีอยู พอไดแลวปบบางทีกรรมที่เปนอกุศลเขามาสนองมันก็ทับตัวเกา ถามัน
ตัดชั่วคราวเราก็ผืนมันไมได แลวตอมากรรมที่เปนอกุศลมันถอนตัว คราวนี้กุศลเขามามันจับติดอีก

ทีมันก็ติดตอลดไป อันนี้เราจะไปตําหนิเขาที่ไดแลวกลับไปเสื่อมตรงกลาง วาบาอันนี้ไมได ตองดุ
วากรรมที่เราเกิดมาไดรับผลทั้ง 2 อยาง อยางกรรมที่เปนอกุศลมันเกิดผล ใชไหม
อันนี้เรื่องคนอืน่ เราอยาสนใจ อันใจเราคนเดียว ถายังติดคนอื่นอยูยงั เลวอยูอยาลืมวาทุกคน
นี่ถาเปนอรหันตก็ยังไมมีใครรูตัววาดี ถาเรารูสึกตัววาดีนั่นเราเลวเมื่อนั้น จําไวนะ และทั้งนี้เพราะ
อะไร เปนอรหันตแลวขันธ 5 มันมีอยู มันดีหรือ เดีย๋ วปวดเดี๋ยวเมื่อยปวดทองขี้ ดีไมดีกวนชาวบาน
โวย กูหวิ แลวโยไมเห็นมีขาวกิน ใชไหม มันก็แยหวิ ก็หา มมันไมได ใชไหม ถาขันธ 5 มันหมดไป
เมื่อไหรก็สบาย
แตวาพระอรหันตมีอยางเดียวคือใจสบาย พระอรหันตทา นที่เคยเจ็บ บางทีทานปวยทําทา
จะตายนี่ แสนหนักหนาอาการหนัก พอไปถามแลวจะถามลุกขึ้นโจเลย ไมเปนไรเลยหาย พอ
กลับมาครางตามเดิม คือพวกนี้ทานจะแคอยูสบาย ดีไมดีเวลาไขไมสบายอยาเขาไปสงเดช เขาไปถึง
คุยธรรมะ ถามตามที่เราไมเขาใจมีอะไรสงสัยบางตามลีลา อยาไปถามแบบสํานวนลองภูมิ เดี๋ยวอด
ถาถามดวยความของใจไมตอ งหวงเดี๋ยวหายลุกๆ นอนๆ แบะ เดี๋ยวลุก ลุกขึ้นโจหนา ฉันเจอะมา
หลายรายการแลว แลวก็คุยดี อันนี้จะตายเมื่อไหรยิ่งแจมใสมาก ตัวนีถ้ าเขาจะตายอารมณใจยิ่งแจม
ใน ไมใชจะตายแลวก็ขุนมัว ยิ่งอาการทางกายเครียดขึน้ มาเมื่อไรใจก็ยิ่งสวางมาก จิตมันก็เปนสุข
มากขึ้น เปนสุขเพราะอะไร เพราะเขารวบรวมกําลังทั้งหมดมาใชตอนนี้ พอเริ่มปวยนิดเดียวมันรวม
กําลังแลว ไอการรวมกําลังของเขาไมใชไปดูวามานั่งหลับตาป นั่นมันไมใชมันฝกกําลัง ไอที่เขาได
เขาไมนั่งหลับตาหรอก เขาใชคุยๆ เขาก็ใชได ไมใชนั่งหลับตาปก็ไมไหว
นี่เขาไดแลวไมตองใชลีลาอะไรเลย เมือ่ ไหรก็ได กินขาวอยูหรือนั่งขี้อยูกใ็ ชไดเดินไป
ทํางานอยูคุยอยูก็ใชไดตลอดเวลา นี่คือเขาไดแลว นี่เหมือนตํารากับขาวไอดว ยเอย เวลานีไ่ มตอง
พิสดารใชไมนี่แตกอน แหม แกงสมใสอะไรนะ ไมอรอยเลยหวา ดีไมดีนึกไดลอมะขามสัก 3 กิโล
บางวันใสเหลือไป 5 กิโลนี่มันยังไมคลองใชไหม พอคลองไปแลวก็ไมจําเปน หยิบโนนหยิบนี่ พอ
ใสใชไดเลยนะนี่ทานที่ทรงความเปนพระอรหันต ไมมสี วนไหนที่ทานไมคลอง และ ทานคลอง
แลวอารมณกท็ รงตัว ไมมีขนึ้ ไมมีลง
ดังนั้นการคุยของพระอรหันตจะไปพบคําวานินทาและเสียดสีวาคนนัน้ ชั่ว ไมมี ถาไปถาม
ทานวาดีทั้งนัน้ แหละ คนอืน่ เขาไปถามทานวาดีหมด เพราะไอความดีมันมีอยู ทานพูดแคนี้ ความชั่ว
ทานไมพูด คือวาทานผูนี้มอี ารมณอยูอยางหนึ่ง คือไมสนใจในความชั่วของคนอื่น เขไปจับอารมณ
ได แคเขาคิดถึงเราหนอยเดียว เขาก็รูแลววาเราคิดอะไรไมมีทาง (ทําไงจะ) ไอนมี่ ันนั่งจองยายนี่
อารมณมันเปนอยางไร ไมไดกินหรอก เพียงแคไดยินชื่อยาย ก.เทานั้นแหละมาไมมมี ันรูแลว
นี่หิวขาวกันหรือยัง ฟงหลวงพอเพลิน เดีย๋ วเปนลมตายโหง หนูหวิ ขาวหรือยังลูกเอย เสีย
เสียไมมีแลวโวย หัวเราะ หิวขาวกลับก็ได หิวหรือเปลา (หนูยังไมกลับคะ) ไอนั่นมันไมพูด จะเปน
ลมตายอยูแลว เออ นานๆ เจอหลวงพอทีไอแกไมหิว ไอนั่งมันหิว ที่นี่นั่งนินทาหลวงพอ นึกในใจ
ไมเปนการรบกวนหลวงพอหรือคะ ไม ภายใน 4 ทุม ไมเปนไร เกิน 4 ทุมเขาก็ไลเอง เออ รเอง

ธรรมะนี่ไมเปนไร ใครสงสัยอะไร เมื่อกี้คุยมากไปจําไมได ใครหิวอาหารออกไปหากินขางนอก
กอนก็ไดนะ ไง หนู ไปซิลูก เขาบอกวาไมหิว นี่เราพูดกันถึงรวมๆ เราพูดตอนสรุปอยาคิดวาไมมี
ประโยชน
การปฏิบัติขอเราทุกคน อยามุงเอาแคเพียงวาวินิจฉัย แลวก็อยาไปฟงคําสรรเสริญของใคร
เขา ไอเขายกยองสรรเสริญเราดีมันไมมีประโยชน ไอพูดเมื่อกี้มันยาว ยาวมากบางทีฟง เขาใจบางไม
เขาใจบาง อันนี้ก็ไมไดตําหนินะ นี่ผลการปฏิบัติจริงๆ ใหตั้งใจจริงๆ และ ผลการปฏิบัติอยาไปฟง
คําพยากรณของใครคําพยากรณของใครรับฟงไมไดทงั้ สิ้น เพราะอะไร เพราะผูที่พยากรณที่
พยากรณเราไดจริง คือ พระพุทธเจา นี่ตองจํา รูสึกวาจะเลอะเทอะกันมากในเรื่องนี้ คําวาเลอะเทอะ
ไมไดหมายถึงคนกลุมนี้นะ มีเยอะเลย บางแหงถึงกับออกใบประกาศกันวาเปนพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี นีเ่ รื่องมันรุมรามกันมาก มันหนักเกินไป นี่ไอใบประกาศทีจ่ ะออกใหเรา ก็
คือเราเปนคนออกเอง ตองพิสูจนสังโยชน3 สังโยชน 3 เปนสัญลักษณของพระโสดาบันและพระ
สกิทาคามี การปฏิบัติตองมุงแบบนี้ อยาไปมุงอยางอื่น ถามุงอยางอื่นมีหวังลงนรกรอยเปอรเซ็นต
เต็ม เพราะอะไร เพราะไอตวั มานะ ตัวทะนงคนมันจะเกิด ถามานะมี ทะนงตนมีเรามีหวังลงนรก
แนนอน คุณจะนั่งภาวนากันเทาไหรก็ตาม ลงนรกแน เพราะไอภาวนามันแคสักภาวนา การทะนง
ตนมันเปนกิเลสที่หยาบที่สุดและเลวที่สุด
นี่จงจําคําไวคําหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงพยายามกลาวโทษโจท
ความผิดของตัวเองเสมอ ทําไมจึงเปนอยางนั้น เราก็ตองมองความผิด บางคนคิดวาทําใหใจเศรา
หมองก็ตามใจ เขาอยากลงนรกก็ตามใจใจมันจะเศราหมองใจมันจะผองใสก็ตาม ถาใจเราจะเศรา
หมองลักษณะมองความผิดวาเราเลวก็ตาม มันจะตองมองดูอะไรหนอทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา มันไมดี
อยาใหมนั อยูใ นใจ เราตั้งใจเอาตัวจุดที่มีความสําคัญ คือ สังขารุเปกขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ เปน
ตัวที่มีความสําคัญในดานพุทธศาสนา ดานการปฏิบัติของเรา แตวาเราจะทําไดไหมละ ไดหรือไมได
เราตองทําใหได เพราะ สังขารุเปกขาญาณ มันมีเปนชัน้ ๆ ชั้นของฌาณโลกีย ชั้นของญาณโลกีย
หรือชั้นโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต
ถาจิตมุงจริงๆ มุงเอาพระอรหันต อยาไปมุงเอาพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี
แตวากลังที่ตั้งไว ที่ถือวาเลวที่สุดคือ ตองยึดอารมณพระโสดาบันใหได จิตมุงจริงๆ คือ มุงเอาพระ
อรหันต หรือมุงนิพพาน แตวาอารมณอยางเลวปจจุบนั ของเราเปนเวลาระยะสั้น มันตองทรงไวซงึ่
อารมณพระโสดาบัน และก็จงอยาลืมวา อยารับคําพยากรณของคนที่มีลมปราณ พระอรหันตทกุ
องคไมมีหนาที่พยากรณ ถาหากวาใครยังพยากรณใครอยู คนนั้นไมใชพระอรหัน๖ นั่งจะเดินทาง
ใกลๆ เฉียด พระเทวทัต เขาไมมีหนาที่เลย พระอรหันตทุกองคทานไมเคยพยากรณใคร ถึงแมวา
พระอานนท จะไดอรหัตผลก็ตองแสดงออกใหพระอรหันตทานรู ปดโธ พระอานนท เปนพระ
อรหันตแลว ก็แสดงออกใหชัดขึ้นซิ วันทํา ปฐมสังคายนา จึงดําดินไปโผลที่นั่น และก็จงอยานึกวา
พระอรหันตดาํ ดินไดเสมอไป แตดําน้ําไดนี่ถูก ไมใชอยางนั้น นั่นเปนเรื่องอขงทาน ปฏิสัมภิทา

ญาณ หรือวา อภิญญาหก ทางดานพระอรหันต วิชชาสาม และ สุกขวิปสสโก ทําอยางนั้นไมได
ไมใชวาไดเหมือนกันทุกองค
อารมณที่เราจะตั้งไวจริงๆ อันดับแรกคือ ความเปนพระโสดาบัน นี่วากันทางสังโยชน
1. สักกายทิฏฐิ ไอตัวสักกายทิฏฐินี่อยาเผลอนะ ถาหลงผิดแลวก็เจงสักกายทิฏฐิตดั ตัวเดียว
นี่ถึงพระอรหันตเลย และก็พระโสดาบันเขาตัดแคความรูสึกวามันจะตาย ใชปญญาเล็กนอย ในเมื่อ
เรารูตัววาเราจะตาย เราก็ตองนึกวาไอทางที่จะตาย ไอทางมันไปคือ แรก นรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน มนุษย เทวดา พรหม นิพพาน ใครจะเลือกไปไหน เราก็ไมเลือกไปอบายภูมแิ น ใชไหม
และก็จติ อารมณจะตองคิดวา ถาเราจะเกิดเปนเทวดา หรือพรหม และมนุษย เปนมนุษยไมมี
ความสุข ถาหากวาเปนเทวดาและพรหมก็ระงับทุกขชั่วคราว หมดบุญก็จะมาทุกขอยางนี้
เปนอันวา เราตองอารมณตั้งอยูเฉพาะในพระนิพพาน มันจะถึงหรือไมถึงก็ชางถาตายชาตินี้
เราก็ไปนิพพาน แตการที่จะไปนิพพานไดยังไงนัน้ บันไดกาวแรกทีเ่ ขาสูนิพพานนัน้ ก็ไปดูอารมณ
ของพระโสดาบัน พระโสดาบันเขาทํากันอยางไรจะทําอยางไรก็ชาง เราเกิดมาเพื่อตาย ตายแน มัน
จะตายเมื่อไหร อยาไปคิดวาชีวิตมันยังหนุมยังสาว อายุยังนอย คนเกิดทีหลังเราตายกอนหลายปก็มี
ความรูสึกที่จะตายตองคิดวาตายวันนีไวเสมอ
การที่เราะจไมไปอบายภูมิ เพราะวาเราจะตองมั่นใจในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระ
อริยสงฆ ไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ นี่ความจริงขอนี้ไมยากใช
ไหม และประการที่มีความสําคัญที่สุดในความเปนพระโสดาบันก็คือ ศีลหา นี่พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี ทําตัวนี้ตวั เดียว ศีลหา ถาเราไมตั้งใจ อันนี้ไมเปนไร ตองทําดวยการตั้งใจ ถาไมตั้งใจ
ทําลาย ศีลไมขาดเดินไปเหยียบมดตายสักแสนตัว ศีลไมขาด เพราะเจตนาของเราไมมี แตวา ไม
ตั้งใจศีลไมขาด เห็นไหมวาศีลหาเปนสิ่งสําคัญ แตศีลหาอยางเดียว และเคารพในพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ เขาไมเรียกพระโสดาบัน เขาเรียกวา เขาถึงไตรสรณาคมน
การเปนพระโสดาบันจริง จิตตองรักพระนิพพานเปนอารมณ ไอจิตที่รักพระนิพพานเปน
อารมณ เราจะพิจารณาได พยายามดวยตัวเราตั้งใจและฝกเองไมใชอยูเฉย ตอไปฝกไปๆ อีกๆไป
เรื่อยๆใหมันคลอง พอเขาสู โคตรภูญาณ มันอยูระหวางโลกียะกับโลกุตตระ ถาจิตมันเขาสูจุดนี้ จิต
มันจะรักพระนิพพานมัน่ คงพอตัดเขาถึงพระโสดบันจริงๆ มันจะมีอารมณคลายกับธรรมดาเกิดขึน้
ที่วาพระโสดาบันยังมีโกรธมันจะโกรธชา โกรธมีแตมันไมเร็วเทาเดิม และความรุนแรงของโกรธ
ถึงกับเขนฆาจะไมมีในพระโสดาบัน ยังมีโกรธมันชากวาธรรมดามากและรูสึกวากําลังมันเนือยๆ
มันไมกระฉับกระเฉงเหมือนแตกอน นี่คอื ขอสังเกตนะมันยังมีอยูอยาพึ่งไปตําหนิวายังมีโกรธ พระ
โสดาบันทานยังมีรัก มีการแตงงาน ยังมีการอยากรวย แตไอการโงเขานั้นไมมีนะ แตงงานก็ซื่อสัตย
กับคูครองแตวา จิตรักพระนิพพานมั่น
ทีนี้พอเปนพระโสดาบันปบ ไอธรรดมามันเริ่มเขาพรอมกับจิตรักพระนิพพานมั่น นีเ่ ปนผล
ของการปฏิบัติ เราจะไดรูตรงนี้ แตสิ่งที่เราจับใหมั่นคงความมัน่ ใจก็คือ จิตมีความเคารพใน

พระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆจริง มีศีลหาบริสุทธิ์จริง จิตมั่นคงใน
พระนิพพาน เขาจับกันตรงนี้ ไอการแตงงานแตงการ ปวยไขไมสบาย พระโสดาบันแตงงาน มี นาง
วิสาขา มีลูกสาว 20 คน เพราะบุญบารมีทานมาก เปนพระโสดาบันตั้งแต 7 ป ตอมาอายุ 12 ป
แตงงาน มีลูกสาวอีก 20 คนสบายไปใชไหม ไอนั่นเปนเรื่องวาสนาบารมี
ทีนี้ไอจิตเขาถึงพระโสดาบันจริงๆ มันจับธรรมดาอยู เพราะอารมณศลี เปนประโยชน และ
จงอยารับคําพยากรณจากใคร พยากรณโนน พยากรณนี่ พยากรณหาสตางค ถาใครเขาบอกฉัน
พยากรณใครอยาไปเชื่อ ฉันไมเคยพยากรณใครเลยยังไมเคยพยากรณใครวาเปนอรหันตเลย และ
เด็กๆ มันพูดวาเวลานี้นะ ถาจิตของใครถึงระดับนี้ ทานเรียกวาอยางนัน้ ระดับนี้ทานเรียกวาอยางนั้น
อันนี้ฉันไมไดบอกใครเลย ถาใครจะไดอยางไรก็รูตวั เขาเองใชไหม เพราะคํายากรณไมใชเรื่องของ
พระสงฆสาวก เปนเรื่องของพระพุทธเจา ถาพระองคไหนไปเริ่มพยากรณไปแตงตั้งใคร ไมใชสาวก
ของพระพุทธเจา บอกเหนือคําสั่งของพระพุทธเจาเปนการฝาฝน นี่พระพุทธเจาไมถือวาเปนสาวก
ของพระองค ตัดออกนอกศาสนาทันที นีไ่ ดหรือไมไดเราก็รูอยูนี่ กินขาวแลวหรือยังมันก็รู ไออวน
ถามที่บาน พี่ฉันกินขาวแลวหรือยัง หรือถาม นองเอยกูกินขาวแลวหรือยัง พี่บอกกูไมอยากบามึงบา
ไปคนเดียวเถอะ นี่เรารูตัวเองวาเราเปนอยางนี้ เขาเรียกพระโสดาบัน ดูศีล เรารูศีล
ดูตัวอยาง ทานสุปปพุทธกุฏฐิ คือพระโสดาบันมั่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทานสุปป
พุทะกุศฐิ คือ กุฏฐิ แปลวา โรคเรื้อน ทานเปนโรคเรื้อนดวยและก็เปนขอทานดวย ตอนนั้น
พระพุทธเจาทรงเห็นอุปนิสยั ของทาน ถึงแมวาทานจะเปนโรคเรื้อน และก็เปนของทานดวย
พระพุทธเจาทานไมไดรังเกียจในรางกาย ทานคํานึงดานจิตใจ ทานตองการดานจิตใจ โดยเฉพาะ
ทานไปนั่งตักทางอยูเนื่องจากขอทานจะมาทางนี้ แลวก็มานั่งลอมรอบ แตพอ ทานสุปปพุทธกุฏฐิ
มาถึง ทานก็เทศน ทานรูว าทานเปนขอทาน ทานก็นั่งหางตอนทายพระพุทธเจาก็ตั้งจิต ตรงเฉพาะ
พระพุทธเจาทานไปไหน ทานมุงคนเดียว แตคนที่ฟงไดก็เยอะแตทานมุงขอทานแตคนไหนดีจะได
ทานก็เรงรัดใหดวย หวังผลแนนอน ไมใชไปนั่งหวงไปหมด ไมเอา พอเทศนจบทานก็เปนพระ
โสดาบัน พระพุทธเจาทานก็กลับ คนอื่นก็กลับ ทานสุปปพุทะกุฏฐิ ก็กลับ พอกลับแลวก็มานอนยิ้ม
เราเปนพระโสดาบันแลวใชไหม นอนนึกในใจวา โอหนอ พระพุทธเจาถาทราบวาเราเปนพระ
โสดาบันคงจะดีใจมาก เขานึกวาพระพุทธเจาไมรู
ตอนเชาทานก็ออกเดินออกจากบานไป จะไปเฝาพระพุทธเจา จะไปถวายกราบเรียกใหทรง
ทราบวาเปนพระโสดาบัน
พอทานไปไดหนอย พระอินทร ก็มาลอยขวาง แลววา ทานสุปปพุทธกุฏฐิ ถาแปลเปน
ภาษาชาวบาน ทานวา พระขี้เรื้อน นี่พูดกันใหฟงงายๆ ถามวา นี่เธอจะไปไหน ตอบไปวาฉันจะไป
เฝาพระพุทธเจา จะไปเฝาพระพุทธเจาหรือ นี่ทานเปนคนจนและเปนโรคเรื้อนดวย เราตองการจะ
ชวยสงเคราะหใหทานพนจากความเปนคนจน เปนมหาเศรษฐี และใหพนจากความเปนโรคเรื้อน
รูปรางหนาตาสวยสดงดงาม แตวาตองมีของแลกเปลี่ยนกัน ถามวาอะไร

ไมอะไรหรอก เพียงแตพูดเลนๆ จิตไมตองคิดก็ได ถามวาพูดอะไร พูดวาพระพุทธเจา
ไมใชพระพุทธเจา พระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆเอาเทานี้ ใจไมตองวา ขอพูด
ใหไดยิน คราวนี้จะบันดาลใหเธอหายจากโรคเรื้อนและก็ร่ํารวย
ทานชี้หนา พระอินทร เหม เหม พระอินทร ถอย หาวาเราเปนคนจนความจริงเราจนแต
โลกียทรัพย แตอริยทรัพยเราไมไดจน เราเปนพระโสดาบัน เราเปนพระโสดาบันไปอัปเปหิ ไปให
ไกล ทานไล พระอินทร ทานก็เปนพระโสดาบันใชไหม ทานมาลองดูลองเพื่อความมั่นใจวา สุปป
พุทธกุฏฐิ จะปรามาสพระรัตนตรัย หรือไม
แลวก็เดินไปเฝาพระพุทธเจา เฝาหรือไมเฝาก็ไมรู พระอินทร อยูทางนี้ทานก็บนั ดาลแกว
เจ็ดประการทับบานทับชองพังหมด ทัว่ บริเวณเต็มหมด แลวก็บันดาลให ทานสุปปพุทธกุฏฐิ หาย
จากโรคเรื้อน รูปรางสวย พอกลับมาจากเฝาพระพุทธเจาแลวเขาบานไมได บานไมจะเขา พระ
อินทร เนรมิตของอยูในบานทั้งหมดเปนแกวเจ็ดประการ แลวก็สูงทวมทันลนหลังคาบาน บานพัง
ดังนั้นจึงไปเฝา พระเจาปเสนทิโกศล รายงานใหทรงทราบวา เวลานี้ ทรัพยของหลวง
เกิดขึ้นแลวพระเจาขา ขอพระองคทรงโปรด พระเจาปเสนทิโกศล ถามวาตองการภาชนะอะไรบาง
บอกวาตองการเกวียนหารอยเลม แกวเจ็ดประการ แหม มันกองสูง คาสูงมาก นี่เขาสงเกวียนมา 500
เลม ใสมาเต็มพระลานหลวง ก็สั่งใหคนประกาศวา ใครมีทรัพยสินเทานี้บาง หาคนมีไมได ทานก็
เลยตั้งใหเปนมหาเศรษฐี มีฉัตร 3 ชั้น ใหชาง 100 มา 100 โค 100 กระบือ 100 ขาทาสหญิงชายคน
ละ 100 ใหบานสวยอีก 100 เปนเจานายพนจากความเปนขอทานโรคเรื้อน
ที่เลาใหฟงความเปนพระโสดาบันเปนของสูง คือมีความมั่นคงในพระพุทธเจา พระธรรม
และพระอริยสงฆ และศีลหามั่นคง มีพระนิพพานเปนอารมณ ความโกรธมีแตคิดจะฆามันไมมี
เพราะกลัวศีลขาดไอความหลงก็หลงแตอยากรวยอยากแตงงาน ความอยากรวยยังมีอยู แตไมปลน
เขากิน ความรักในเพศมีอยูแ ละก็ซื่อสัตยสุจริตในสามีภรรยา ตรงนี้ไมตองใหใครเขาบอก ในเวลานี้
ถาคนทุกคนเปนพระโสดาบันแลว ถาตายจากชาตินี้ไปถากําลังใจออน กังไมเขาพระนิพพาน แตวา
อยางนอยตายจากความเปนคนที่เปนพระโสดาบันมันก็ไมลงนรกไมเกิดเปนเปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน มันไมมีบาปกรรมทําลามก ทํามาแตเมื่อไหรก็ตามที มันไมมีโอกาสใหผลกับเราก็สิ้นซาก
กัน การเกิดมันมีแตวนเวียนระหวางมนุษยกับเทวดาและพรหมกลับกันไปกลับกันมา อยางกําลัง
ออนตองเกิดเปนมนุษยอีก 7 ชาติ กําลังอยางกลางเกิดเปนมนุษยอีก 3 ชาติ กําลังเขมขนเกิดเปน
มนุษญชาติเดียว
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หลายคนเขามายังไมไดคุย
ก็บอกใหเขาคุย คุณขอยืมกอน
ตางคนตางมีคะ ยืมไมได
ยืมเสียง
ของใครของมันละ
ก็ไมแน ยืมไมไดแตพดู แทน นีห่ นาวหรือรอน ตอนเย็นหนาวกวานีน้ ะ ถารอน
นอนตัวยาว หนาวนอนตัวสัน้ เอาคุยตอไปวางแลวมันเหงา ทีหลังตองตั้งทามาเลย
การทอง ยอดพระกัณฑไตรปฏก มีผลอยางไรบาง
ฉันไมรูเลย
เห็นเขามาแนะนําใหทอง
ฉันอานแลว ฉันไมเห็นไดเรื่องอะไร ไมรูใครแตงขึ้น พระไตรปฏก ยอ
พระพุทธเจาทานยอไวแลวนี่ พระไตรปฏก มีพื้นฐานอยู สาม สัพพปาปสสะ
อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนับง เอตัง พุทธานะ สาสนัง มีพื้นฐาน
อยู สาม 1. แนะนําทุกคนใหทําแตความดีไมทําความชัว่ สัพพปาปสสะ อกรณัง
นํานทุกคนไมใหทําความชัว่ ทุกอยาง กุสลัสสุปสัมปทา ใหทําแตความดีทุกอยาง
สจิตตปริโยทปนัง ใหทําจิตใจใหผองใส เอตัง พุทธานะ สาสนัง ทานยืนยันวา
พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด นี่เริ่มนะ แตยอจริง อัปปมาเทนะ
สัมปาเทถะ ทานทั้งหลายยังความไมประมาทใหถึงพรอม คือตรัสเวลาจะนิพพาน
แตวาที่เขาเขียนกันนัน้ ฉันไมรูวาใครเขียน
เขาลงวาฉบับเดิม หนูยังสงสัยอยู
เดิมนะใครเขียนก็ไมรู แตพระพุทธเจาไมไดเขียนแน พระพุทธเจาก็ไมไดตรัส ฉัน
ไปอานดูแลว ฉันเลยไมไดสนใจ นากลัวจะไมใชอรรถกถาจารย จะเปนฏีกาจารย
เกจิอาจารยมากกวา ฉันไมสนใจเลยก็แตวา พระไตรปฏก ถาทอง ทอง อิติป โส 3
หอง จะไมดีกวาหรือครบถวนแลวก็ครบหมด พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ แตวาได แลวก็วาไปไมเปนไร แตใหฉันทองมากฉันไมทองใชไหม
ยาวก็ยาวไดกช็ า
(หัวเราะ) เหนือ่ ยดวย
ก็ยังมีความสงสัยอยู
ก็เห็นเขาพิมพแจกๆ กันอยู
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พิมพกันเยอะ
เขาเอาไปใหทวี่ ัด เพื่อแจกก็แจกกันไป ฉันก็ไปหยิบอานดูไมเห็นวาเปนเรื่องเลย
ตอนนี้ที่เนื้อสาระที่จําเปนทีส่ ุดมีอะไรบางละ
คือ จงทําดีๆ ๆ
หมายถึงวาทีเ่ ราจะมาใชเวลาสวดมนตภาวนา
ก็นั่นละซิ คือ จงทําดีๆ ถาดีซะแลว ก็หมดเรื่อง
หมายถึงคําบาลีในการสวดมนตภาวนา แตที่หนูไดมา บทกรรมฐานหนูก็ไดมาแลว
หนูคิดวา หนูจะไปพิมพแจก
ก็ดี
ทีไดนี้ วันนีห้ นูก็ไมไดหยิบเอามาจะใหดวู า บางตัวขาดตกบกพรองหรือเปลา
ก็วาไปเรื่อย สวดมนต ฉันก็ไมไดสวดอะไร พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เสร็จ อิติป โส
เสร็จ ใชได พอแลว ฉันวาเทานี้พอ
แลววาบททีว่ าชุมนุมเทวดา กับบางฉบับทําไมยาวมากกวาของหลวงพอเยอะ
อาวเทวดาหลายองค (หัวเราะ)
หนูดใู นของหลวงพอนี่มีไมกี่ตัว
มีหลายเหมือนกับพี่ ก็ตามแบบ
ตัวนอยกวาเขาคะ ไมทราบเขายอกันอยางไร
ก็ไมทราบ บางทีทานจะเติมละมั้ง ก็ถือเปนสากลที่เขามีไว ตามตํารับใชไหม แตมี
บางอาจารยทานก็เติมหนาเติมหลังใหครบเขา แตความจริงวารวมๆ ดีกวา สุด
แลวแตบางคน และความสบายใจ บางคนตองวามากๆ จาระไน บอกชื่อไปทั้งหมด
ทุกจุดบางคนก็พอใจแครวมใชไหม ทานทั้งหลายทําไม ทุกคนบางคนก็วาทานคน
นั้น คนนีก้ วาจะเขาเรื่องตองวากันหลายรายการ มันก็เปนเรื่องของใจคนแตละคน
อาว ตอไปขาดจังหวะแลว
ยังตั้งหลักไมทันคะ (หัวเราะ) แลวบทที่บทระหวางที่คําวา 50 ทัศ (บทกรรมฐาน)
คือ กรรมฐาน สมถภาวนาจริงๆ มี 40 อยาง ที่ฝกนะ วิธีที่ฝกสมถภาวนาได สมาธิ
เขามี 40 อยาง ไมใชอยางเดียว ตามที่เราเขาใจ ทีน่ ี้อาจารยจะเลือกเอาอยางใดอยาง
หนึ่งมาฝกก็ได ตามที่สมควร มันไมใชอยางเดียวตามที่คดิ กัน 40 อยางนี้ก็แยกเปน
ของจริตเสีย 6 จริต กลางเสีย 1 เปนกรรมฐานกลางเสีย 10 ใน 40 อยางตองเขามา
ประมวล อยาง ราคจริต รักสวยรักงามก็ ใช อสุภกรรมฐาน 10 อยางกับ กายคตา
สุสสติ 1 ถา โทสจริต ก็ใช 8 คือ พรหมวิหาร 4 กับ กสิณ อีก 4 ถา โมหจริต กับ
วิตกจริต ใชอยางเดียวคือ อานาปานุสสติ ถา ศรัทธาจริต ใหใช อนุสสติ 6 หาก
พุทธจริต ก็ใช กรรมฐาน 4 อยาง เหลืออีก 10 อยางเปนกรรมฐานกลาง เห็นไหม
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ทานมีไวเฉพาะกิจ เพียงแตการสอนกรรมฐานจะเรียนกับใครมาจะบทใดบทหนึ่ง
หรือครบถวนก็ได แตทวาเขาจะสอนตามความเหมาะสม ใครจะเลือกเอาอะไร
สอนได เพราะมีผลเสมอกัน แตวาคําวา ผลเสมอกันเหมือนแกง มี รส 40 รส เวลา
คนกินคนกลุมนี้ชอบรสอะไร เขาจะปรุงเฉพาะรสนั้น
คําที่วาหลวงพอกลาววา 40 ทีศละ
ก็หมายความวา 40 ทัศ ก็ 40 อยาง แตวาไอคาํ วา 40 ทัศ เราจะเอาบทไหนบทหนึ่ง
มาใชก็ได ใหอธิษฐานวา ทัง้ 40 อยาง อยางใดอยางหนึง่ ที่เราตองการใหมันมีผล ก็
รวมความวา บนเพื่ออิ่ม แตบน เฉยๆ ไมอิ่มนะ ตองกินดวยใชไหม
พูดวาอยากกิน แตไมไดกินมันก็ไมอิ่ม
ใช แตพูดอยากกินก็ยังดี ยังมีโอกาส คิดวาสักวันหนึ่งคงไดยนิ ดีกวาไมพูด อยาก
กินเลย (หัวเราะ) เอาพูดตอไป
หนูคิดวาควรจะใหคนอื่นพูด
เอานะ เขาพูดมาแลว หมดเรือ่ งก็บอกซิ
ยังไมหมดนะ เขาบอกวาพายเรือใหพายดวยเทา
ไมแน
พายเร็วมากเดีย๋ วถึงเร็ว
ตําราฉันพายเรือใหพายเร็ว พระพุทธเจาทานวา ตุริตะ ตุรติ ัง สีฆะ สีฆัง ตองเร็วๆๆ
ไว ๆ ธรรมะที่เราสอนไมใชของเนิ่นชา ตองรวดเร็ว
แตถาเรารับไมได เราก็ตองชาหนอย
ตองรับใหได รับเร็วๆ เอานอยๆ หนอย
เรื่องบางทีมันก็ไมเหมาะสมที่จะไปพายเร็วเหมือนกัน พายไมดี ทําไปทํามาลมเลย
ยุงเลยคะ
นั่นแหละ ดีสะดวกดี
ไมตองไปไมตอ งพาย
(หัวเราะ) ไมตอ งพายเหนื่อย อาววาไปเดีย๋ วชาถึงเวลานอน
ประเทศไทยนี่ จะมีทรัพยแผนเดินโผลขึ้นมามากขึ้น ผมเคยอานวาแผนดินนี้ จะมี
โผลขึ้นมามากขึ้น
ก็มนั ขึ้นมาเยอะแยะแลวนี่ถามทําไมละ มันขึ้นมาเรื่อยๆ นะ ถามันขึน้ อีกก็ไดอีก
ถามันขึ้นอยางนี้ก็ไดเรื่อยๆ ขึ้นมากๆ ก็โกงกันมากๆ ประเทศไทย คนไทยดีมากใจ
ดี ใชไหม ทรัพยสินขึ้นมามากเทาไรชาวบานเขาเอาไปกินตางประเทศหมด คน
ไทยใจบุญ นี่แกส ก็ขึ้นมาตั้งเยอะแลวใชไหม เทานี้ก็พอแลว เทานี้ก็บรรลัย
ประคองไมไหวคนอื่นเขารวย จะเปนประเทศที่ชาวตางประเทศทึ่งมาก การเจอะ
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แกสเจาะน้ํามัน เจาะตรงไหนพบที่นั่น ทีเ่ ขาเจาะกันคือ 5 หลุม 5 จุดถาได 1 จุด ก็
ถือวาดีมาก ของเราทุกจุดที่เจาะไปพบหมด
การคนพบเปนเพราะชะตาของประเทศหรือบุญของใครหรือเปลา
ก็บุญของเราซิบุญของใครละ (หัวเราะ) จะถามไปทําไมละ มันประเทศใครละ บุญ
ของเราแตฝรั่งรวย เราเปนนักบุญ แจกบุญสงเดชไปเลย เราก็รวยตอไปเราก็รวย จะ
ดีขึ้นกวานี้ แตเวลานี้ปลอยใหโกงกันไปกอน
แลวเมื่อไรจะหยุดละคะ
หยุดไมได ถาหยุดแลวโลกสลายตัว
แลวไดยินขาววาจากจํานวน 4 เหลือ 1 ไมรูวามันจะเปนอยางไรบาง
4 อะไร
4 สวนเหลือ 1 สวน พลโลกคะ ปลอยขาวมาเยอะ
ใครเขาบอกละ
ในหนังสือลงก็มคี ะ
มันไมไดบอกนี่ ฉันไมรูเรื่อง
นั่นแหละ ตอนนี้หนูจะถาม
อาว ถามฉันไมรูเรื่อง 4 หรือมันไมเหลือ 1 4 หมด 4
แสดงวามันก็ยบุ เลยซิคะ
ไมไดยุบ ก็เกิดเทาไหรตายเทานั้น (หัวเราะ) ใชไหม
ไมยอมใหเหลือเลยหรือคะ
ไมเหลือ ไอทเี กิดใหมกเ็ กิดใหม ไอที่เกิดเกาก็ตายไปกอน เกิดเทาไหรตายเทานัน้
จะตายชาตายเร็วมันเรื่องของเวลา
แลวอยางทีน่ ักวิพากษวจิ ารณ (ป 27) นี่จะตายกันมากกมาย พลโลกหลวงพอมี
ความเห็นอยางไรบาง
ฉันก็เห็นวาตายทุกวัน ไอ วัดไตรมิตร วัดสระเกศ วัดธาตุทอง นี่เผากันเรื่อง ปอ
เต็กตึ้ง ทํางานไมหยุด ไอที่เขาวาไป ฉันไมเชื่อเขานี่จนกวาจะถึงวันนัน้ คือวาเรายัง
ไมเชื่อเราก็ยังไมปฏิเสธวาไมจริง เรายังไมเชื่อวาดี ตองรอถึงวันนั้นเสียกอน เขาใจ
วา (ป 27) ตองตายเกินกวา 4 คน (หัวเราะ) เขาถือวา 27 ใครจะตายก็ตาย เรายังไม
ตายกอน
ยังไมอยากตาย อยากพิสูจนความจริงจะจริงหรือเปลา
ทั่วโลกจะไปนับไหวหรือ
เขามีจํานวนเปนเรื่องเปนราวคะ
จาก 4 เหลือเทาไหรนะ
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เหลือ 1 คะ
แตทวา 27 นี่เกิดสงครามใหญ เขาตองคิดเหมือนกัน อยาพึ่งไมเชือ่ แตก็อยาเชื่อ
จนเกินไป ถือเปนกลางไวกอน แตไอสงครามระหวางโลกมันตองคิด เวลานี้เครียด
มาก แตเรารับรองไมได ระหวางตางคนตางตั้งทากัน
แตเขาก็เนนมาในรูปที่วา ถาผูใดจิตใจไมใชหมายถึงบริสุทธิ์ท้งั หมดนะ คนที่
ปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสรอดพน
อยูในเกณฑดี
จุดนีห้ รือเปลาคะ ที่ทําใหคนที่มา
ไมเกี่ยวคนที่มาเขาไมรูเรื่อง เพิ่งรูคุณคนเดียว (หัวเราะ)
สงสัยคะ ตอนนี้สํานักตางๆ เริ่ม
มันไมใชตามพุทธพยากรณ ทานวาแลว หลังกึ่งพุทะกาลเปนตนมาคือกอนกึ่ง
พุทธกาลหลายป ถอยหลังไปไมมีเลย มีตามวัดตางๆ เงียบเชียบคุยกันไมได พอ
ใกลจะถึง พ.ศ. 2500 เริ่มไหวตัวกันนิดหนอย พอสักกึ่งพุทะกาลเริ่มไหวตัวมาก
อันนี้มันเรื่องของคนตองการวาคนตองการคือคนมีบุญเขาตองการ วันนี้มันขึ้นมา
ไดเห็นไหมเหมือนกับรานคา เขาไมซื้อตั้งอยางไรละ เกิดความเสีย คนแถวนี้มีอยู
จริง คนไมตองการวัด ก็เงียบ ในเมื่อคนตองการมีมาก ทางวัดก็ตั้งขึ้นมา ก็มีแคนี้ นี่
เปนเรื่องของคนเขาโดยตรง พวกนั้นเขาไมไดยนิ ขาวนี้มากอน นี่เขาเริ่มตนมากมา
นานแลวนี่ หลังจากกึ่งพุทธกาลประมาณ 10 ป สํานักวิปส สนาตั้งมากจริงๆ
ชวงนี้กย็ ังมี
ยี่งหนัก เพราะยังขึ้นเรื่อยๆ อันนี้แสดงหมายถึงวาไมเกี่ยวกับในเรื่องทางพุทธ
พยากรณ ทางพุทะพยากรณนี่ไมเกีย่ วกับ เขาไมรูเรื่องพุทธพยากรณ แมแตฉันยัง
ไมรู เพิ่งรูเดี๋ยวนี้
หากแตในหนังสือบอกในลักษณะอยางนัน้ ก็พูดไป
คนที่เกิดมาทั้งหมดก็บุญทุกคนแลวนี่ เพราะไมมีใครตาย คุณเห็นวาคนไหนทีเกิด
มาคนไหนชัว่
ตอบเกิดไมชวั่
ปจจุบนั ก็ยังไมชั่ว คุณไปถามเปนสวนตัวเขาซิ
แตการกระทําของคน
คุณไปถามคนนั้นเขาซิ ที่เราวาไมได เขาก็ตองตอบวาดี
อันนั้นก็ตามใจของเขา
ก็มีคติโบราณ คนชั่วก็มีคนดีก็มาก คนชัว่ หายาก คนดีมีถมไป
ทุกคนไมตอบ คนที่ทําไมดีกไ็ มยอมรับ
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เขาวาเขาดี เขาจึงทําไป เลยหาใครตายไมไดเลย คราวนีย้ งุ ขาวไมพอกินแลว ตอน
เทศนก็สงสัยเหมือนกัน ชาวตางประเทศเขาพยากรณเองหรือพวกบานเรา
หนังสือสงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิด เขาเขียนเปนพอกเก็ดบุค เขาวางขายที่แผง
หนังสือ (หุบผาสวรรค 27ป
สํานักหุบผาสวรรค 25 ใชไหม
27 คะ
แตถาหุบผาสวรรค ถาวันสิ้นชาติไทยละ 25 แตวาวันนี้ทั่วทั้งโลกไมไดอาน เขา
เขียนวา วันสิ้นชาติไทย แตคนไทยไมสิ้นชาติ
หลวงพอคะ คําวา พลังจิต กับที่เราฝกอยางที่นี่ เราถือวาเหมือนกันไหมคะ
ก็อันเดียวกัน
อันเดียวกัน อยางที่ชาวตางประเทศใชคําวาพลักจิต
ก็ใช แตวาพลังจิตมีกิจใชมากนี่ ถาใชเต็มอัตราจริงๆ จะตองไดอภิญญา 6 และตอง
เปนพระอริยะดวย ตองเปนอรหันตดว ย ถาเต็มกําลังไดอภิญญา 6 ครบ 6 ขอที่ 6
อรหันต ก็ไดฤทธิ์มีฤทธิ์ทั้งนั้น
ทีเราฝกนี่มารักษา ทํางานถือวาชวยเพื่อนบาน
ก็เปนพลังจิตเหมือนกัน แตวา จุมจิ๋มมากนี่ ยังเล็กนอยไป
อันนี้ถาพูดถึงไปอยางนี้ นีแ่ บบที่เขาเรียกวา ติด จริงไหมคะ
ติดอะไร
ติดในรูป ในลักษณทเี่ ห็น
ก็ไมรู
ที่หนูเห็นเขารักษาอยู เพราะเขาเอาแคนี้
อาวกําลังเขาแคนั้น เขาเอาแคนั้นซิ
แลวเปนไปไดไหม ในลักษณะที่เขาบอกวา คนจะตองมาถึงขั้นนี่กอนมารักษาใน
ขั้นนี้ พอหมดชวง
ไมจําเปน สุดแลวแตกําลังเดิมคนนั้น เขาฝกฝนมาเทาไหร ไอบางทีของเรายังติด
แครักษานี่ ยังไมเต็มอุปบารมีเลย ถาไดอภิญญา 5 หรือ สมาบัติ 8 เขาจะเกงกวาที่
รักษานี่มาก และใชงานไดเยอะกวานี้
เขาพูดในลักษณะวา เขาไมเดินในทางสมาธิ เขาพูดไมชัดคลุมเครือ
เขาพูดพลังจิตกันจริง ตองเต็ม อันนี้มันแคนิดเดียว
เขาสามารถพูดไดถี่หมื่นๆ โวลท ไปทางวิทยาศาสตร
อันนี้ไมรู อันนี้พระพุทธเจาไมไดบอกโวลทเลย ของฉันตองวาเปนกิโลวัตต
(หัวเราะ) ไอโวลทๆมันเล็ก
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อันนี้เขาวาใหฟงอยางนี้ คนเราไมจําเปนตองนั่งทองนั่งทําจิตใหสงบคือเขาตัดตอน
ไปเลย
ก็ดี ถาสงบไดจริงก็ไมตองทําอะไรอีก คือ เปนอรหันตไปแลว (หัวเราะ) ทําจิตให
สงบก็จบ สงบจากภาวนา สงบจากโลภะ สงบจากโทสะ สงบจากโมหะ ก็ถือวา
เปนจิตที่บริสทุ ธิ์ ไมตองทําอะไรอีกใชไหม เขาเรียกกันวา พระอรหันตก็สบาย
ในเมื่อไปอยางนั้นสบาย ทําไมตองมารักษา ทําไมตองมาพัวพันอะไร
ที่ฉันพูดถึงอรหันต แตคนนั้นเขายังเปนกังหันอยู ไอการรักษา เขารักษาเพราะ
อะไร อาจเพราะวาเมตตา ถาเขามีภารกิจมาในหนาที่นั้นเขาก็ตองทําตามหนาที่เขา
แตฉันไมไดพยากรณวา คนทีเขารักษาเปนอรหันตนะ เขาเปนหรือไมเปนฉันไมรู
ถาเปนอรหันตช้นั ฉฬภิญโญก็รักษาไมยาก ถาจะรักษานั่งเปาเพีย้ งหาย ถาคนไข
หายหมอก็หาย (หัวเราะ)
แลวการรักษาหมายถึงวา เวลานี้ที่ ปากชอง ก็มีที่รักษา รักษาแบบใชพลังนี้ แตเขา
ไมพูดในเรื่องทางพุทธ เขาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร เขารักษานี้เขามีการถายทอดสง
ใหผูอื่น
ความสามารถคนละอยางเยอะแยะไป
แลวอยางนี้ถาเราไปอยางนั้นจะถือวาเปนรูปแบบไหน
ก็ไมรู ฉันไมรู ไอความรูดานจิตนี้ เรารูกันไมครบหรอก รูครบองคเดียวคือ
พระพุทธเจา แมแต พระสารีบุตร นัน่ ยังรูไมครบเลย อัครสาวกเบื้องขวา พวกเรานี่
ไมใช สัพพัญู สัพพัญู มีองคเดียว คือ พระพุทธเจา สัพพัญู แปลวา รูทุก
อยาง ถาพระสาวกไดมาเฉพาะอยาง ใครพอใจจุดไหนเอาจุดนั้นปฏิบัตเดี๋ยวก็ได
ไอนั่นเขารูแน และสวนนี้เขาไมไดยงั มีเยอะเลย แลวไดจริงๆ ตองการอยางเดียว
คือ ตองการจริงๆ จังๆ คือความเปนอรหันต เขาตองการแคจุดนี้ตองการความ
บริสุทธิ์ อยางกรรมฐานมีตั้ง 40 อยาง พระพุทธเจาทานครบหมด พระสาวกทาน
ไมครบแน เพราะอยางใดอยางหนึง่ ก็สามารถเปนอรหันตได แตวาจะเปน
พระพุทธเจาตองครบ 40 อยางและก็มีความสามารถเปนพิเศษดวย นั่นคนที่รูจริง
ทุกอยางตองเปนพระพุทธเจา ที่มาพูดๆ กันแบบนี้ ฉันไมรูมีเยอะ ถาเรามาอีก มา
ไมใชทางที่ฉนั ผานมา ฉันก็ไมรูเหมือนกัน ทางไป อุทัย ไปทางนี้ ฉันผาน ปากชอง
นี่ ฉันรู ไอทางอื่นมีอีกฉันไมรู ทางไหนฉันผานทางนัน้ ฉันรูอยูแครกั ษายังไมไป
ถึงไหน ยังอยูอ ีกไกลมาก
การถายทอดพลังเขาใหคําวา ยิงคะ
มันตองเรื่องของเขาพูดไมได จะถือวาเขาไมสามารถไมได เขาตองสามารถไอ
อยางนี้ทางผานธรรมะ เราถือวาเปนวิชาเฉพาะกิจเทานัน้ เอง เปนวิชาเฉพาะกิจซึ่ง
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ทางพระเราเคยเรียนกัน จะไปถือเปนเรื่องฌานสมาบัติ คนละทางไป คือคนละทาง
เมื่อกอนพวกเราทําไดเยอะไมใชเทานั้น กอนหนากึ่งพระพุทธกาลถอยหลังไป 3040 ป จากนัน้ มาวิชานี้ของเราเยอะแยะไป แตวามันไมใชทางเพื่อนิพพานนี่มันคน
ละทาง รักษาโดยไมใชยา ก็ไมเปลืองสตางค
เขาไมใชยาคะ
ใช ไมใชยามีเยอะแยะไป ไมใชพึ่งจะมี ของเรานี่มีมานาน
ในรูปแบบนี้
ใช
แตไมคอยเอามาใช
เขาใชกันสมัยหนึ่ง คนเราไมคอนรับเลยตองปด คนไทยเราไมรับสมัยหนึ่งเขารับ
กันมาก
อยูฝง พระนคร กลัวเครื่องบิน หนีไป ฝง ธนา ไอพวก ฝง ธนฯ หนีไป คลองชัยพ
ฤาษ ไอพวก ชัยพฤกษ หนีไปทาง บานแพน กลัวตอๆ ไป ปรากฏวาไปตายตั้ง
หลายคน ปวยตาย (หัวเราะ) ยังนึกวาไอพวก ฝง ธน เขากลัวพอแลว ไอเจาของบาน
ใหเชาบานหนีตอ เลยไมรูใครกลัว กลัวมากกลัวนอย สมัยนั้นเราก็ดี รอเราไมมี
น้ํามันเราก็ใชถาน เวลานี้จะใชถานก็ไมมถี านแลว แตวาไอเครื่องเผาหัวใชน้ํามัน
ปลาและน้ํามันยาง น้ํามันยางใสบาง น้ํามันปลาบาง กลิ่นออก ไอ ไทรงาม มันงาม
ตรงไหน แตว งามตรงไน อาวหาไมไดหรือ
งามที่ชื่อ
ไมใช งามที่เราชอบ (หัวเราะ) ถาเราไมชอบมันไมงามใชไหม กัมมัง สัตเต วิภัชช
ติ กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว ไอไกนั้นมันรอเวลา 45 เอะ 52 วัน อันนี้จําได
52 วัน วันละกีต่ ัว 50 กิโลใชไหม ถาวัว 10 ตัว หมู 12 ตัว วัวสงไมทนั กองทัพภาค
ที่สอง นะ ฉันวาอยากจะไปอยูเขาสักพัก ไปฝกอภิญญา กลับมาเสกใบไมเปนวัว
เปนเปด เปนไก ขายใหรวย (หัวเราะ) กินขี้เขี้ยวอื้อ เปนขี้กระตาย เนื้ออรอยนะ
โทษเราไมไดเนื้ออรอย กินรสอรอยเหมือนปลาเรานี่ ไอรสมันจะเปนอยางไร สุด
แลวแตคนทําเขาใหมีรสแบบไหน มีมันมากมีมันนอยสุดแลวแตคนทํา แตความ
จริงแลววิชานีด้ ี แตวามันเปนเรื่องเหมาะสําหรับฆราวาส แตพระทําไมได
พระพุทธเจาทรงปรับเปนโทษทําเขารูวาทําไปเสร็จ ถาเขาไมรูทํานี่ไมเปนไร ถา
เขารูวาใชวิชานี้ทําทานบอกวาทานปรับเปนโทษ โทษอะไรของทานก็ไมรู ไอแบบ
หนังสือสัญญา แกเขียนไวกอ นเซ็นชื่อไว แกเขียนขื่อไวแลวกัน เงินฉันกรอกเอาที
หลังใชไหม ไอฉันเวลาพอปรากฏรอบโอนเงินเขา เราก็ขาดสัญญา พอดีถูกปรับ
เลย วาไง ตอนนี้พระที่เขาจะทําไดเขาก็ไมฝนแลวถาฆราวาสมีแคศีล 5 ใชไหม
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ทานไมหาม คือ พระมันเกี่ยวกับผากาสาวพัสตร ถาทําอะไรเกินพอดี มันเปน
ปาฏิหาริย คนเขาเลยไปนับถือพระที่ทําไมได ถาหากวาไปทําเขาแลว คนจะ
เลื่อมใสเฉพาะคนที่มีฤทธิ์ ศีลธรรมเขาไมตองการแลว อยากดูพระมีฤทธิ์ ใหพระ
ทําใชพระทํา ถาพระทําตามใจ คนนั้นตายแลวไปเกิดเปนทาสเขา 500 ชาติ ถาให
พระทํา พระไมทําโกรธ คนนั้นตองลงนรกกอนไมมดี ีอะไรสักอยาง
ไมเอาสักอยาง
เปลาหามพระ ฆราวาสก็ทําได ทรงหามพระอรหันตนี่ ไมมีทางปลอดแลว เวลาที่
พระอรหันตทรงปฏิสัมภิทาญาณ มีฤทธิ์คลายคลึง พระโมคคัลลาน และประกาศ
นิมนตพระทั้งหมด ถาใครจะแสดงปฏิสัมภิทาญาณ ตองไดรับอนุญาตกอน ถาไม
รับอนุญาตกอนถือเปนโทษ แตวาถาถามวา ทรงหามแลวทานจะทําไหม ตองตอบ
วามีการทํา แตวาเขาอยูใ นปา ไมไดแสดงใหใครเห็น อยางออกจากนิโรธสมาบัติ
เขาก็ตองกอไฟใชไหม
ถึงเวลานับตั้งแตป 2522 20 ปเทาไร คือวาตอง มโนมยิทธิ เขมขนกําลัง
พอ มโนมยิทธิ เปนการเตรียมเพื่อ อภิญญาหก คือ พระพุทธเจาตรัส เรื่องอภิญญา
หก ทานขึ้นมโนมยิทธิกอน และสอนตอเลย มันเลย วิชชาสาม มานิด มันกึ่งของ
อภิญญา อภิญญาจริงๆ เขายกตัวไป ไปสวรรค ไปนรก ไปไหนตอไหน นี่เขาซอม
เอาใจไปกอนเปนการเตรียมตัว ฉะนั้นทานจึงบอกวา อภิญญษหก จะตองเขาหลัง
ป 2522 อีก 20 ปนั้นป 2521 ทานพูดกับเราที่พดู คราวนั้น มันเปนวันที่ 13
พฤศจิกายน แลวนี่ก็คงไมนบั ปนั้น จากนีอ้ ีก 20 ป อภิญญาหก จะเขาและฟูอยูแ ค
20 ปเขาใจวาฟูจาก 20 ป ตอนั้นไปตองเปนปฏิสัมภิทาญาณ แตตองดีขึ้นเรื่องทรุด
ลงไมมี ธุระอะไรหรือ
หนูอยากมากราบ
กราบแลว เรียบรอยแลว (หัวเราะ)
ไดกราบแลว มีความภูมใิ จ มีโอกาสไดกราบคะ ใจจริงแลวอยากเปนลูกศิษยใน
ลักษณะที่วาฝกสมาธิ
ตองไปที่วัด
ตองไปที่วัดใชไหม
ถาไปจะไปคุณโทรศัพทติดตอไปกอน ฉันอยูไหม ถาอยูควรจะไปวันศุกรใหผาน
เสารจะไดมีครูหลายคน
หลวงพอคะ ตองใชเวลากีว่ ันคะ
สุดแลวแตคณ
ุ จะทําได ถาคนทําไดเร็วไมถึงวันได มีจริงนะ ถาทําไดเร็วใชกําลังได
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูหญิงไดเร็วมาก เพราะผูหญิงไมคอยสงสัย เพราะตัว
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สงสัยมันเปนนิวรณ ใชไหม สวนใหญ จริงๆ ผูหญิงมักจะเปนวันแรก สวนใหญที่
เขาพลาดไปวันที่ 2ที่ 3 ก็มี ก็ถือวาเปนสวนนอยถาจะใหคลองตัว ฝกวันที่ 2-3 ตอ
ถาจะฝกก็ควรจะพักได 3 คืน เขาเรียกวาไดมาเลย เอามาก็ตอคนอื่นไดเลยใชเวลา
ไมมาก เราไมตองนับเดือน ไมตองนับปกนั มันแคนบั วันตองถือวาสมัยนี้คนมีบุญ
มากวิชาที่ฝกนี่มันไมเบาเลย หนัก แตกอ นนี้เขาเวลาถึง 30 ป ไมไดก็มี บางทาน
เปนพระเอาจริงเอาจังตั้งหลายสิบ แลวก็ตายไปเยอะ มันเกี่ยวกับบุญเกานะ เปน
ชวงชีวิตของคนที่มาเกิด ใชไหม ถามวาสมัยกอนเขาไมเอาจริงหรือสมัยกอนเขา
เอาจริง คนสมัยกอนเอาจริงกวาคนสมัยนี้ เขาสูหนักจริงๆ แตวา กําลังไมพอ มัน
ตองอาศัยของเกาดวย
ทําไมคิดวา ทําไมคนมัยนี้มกี ลังมมากกวาคนสมัยกอน
เขาสูไมไดหรอก เพราะตัวเองอาจจะไมรู การสั่งสมบารมีมาในชาติในอดีตนี้ ไอ
คนเวลานี้มันไดมี 2 พวก คือ คนดีจริงๆ มาเกิดก็เยอะคนระยําจริงๆ มาเกิดก็เยอะ
มันมี 2 พวก มันจริงกันทั้ง 2 ฝายมันเปนกาลเวลา ที่พระพุทธเจาตรัสถึงเวลา ทาน
ตรัสวา 2000 ปเศษ ในชวงนี้ พวกเทวดากับพรหมลงมาเกิดมาก แตพวกบายภูมิมา
เกิดมากเหมือนกัน มันแบงคนละซีก พวกมาจากอบายภูมิเขาพูดเรื่องบุญเรื่องบาป
กับเราไมเปน เขาทําตามใจชอบใชไหม พวกมาจากสวรรคกับพรหมพวกนี้จะรู
เรื่องบุญเรื่องบาป มีความเขาใจ ถาตนเองจะรูวาทําอะไรมาบาง เรานั่งอยู ถายังไม
ไดวิชานี้ยังไมรูหรอก ถาฝกวันนีไ้ ด เราจะทวนถอยหลังวาเราเคยทํามาแลว
เทาไหร นี่ในขอพิสูจนฉันบวชใหมนี่ คนที่จะเกงจริงๆ เขาจะทําไดตองผานใช
เวลาเปนเดือนตองถือวาจริงจัด ถาปานกลางต่ํากวา 10 ป ไมไดละ ตองเกิน 10 ป
ไอไมเอาไหนบวช 60 ปตายเลย ไมไดเลยเยอะ 30 ปธุดงคทุกปไมไดกงั เดิมเขาไม
พอ ตองไปดูพทุ ธพยากรณ ตอนนั้นพระสกิทาคามี แตวาคนยอมรับไมมี มีนอยไป
ทานจึงบอกวามันโทรมลงไป แลวหลังกึ่งพุทธกาล พระพุทธศาสนาจะรุงเรืองอีก
วาระหนึ่ง แลวก็จะรุงเรืองตลอดไป ถาโทรมคราวนี้ ก็โทรมเลย และในชวง
รุงเรืองจะมีพระอริยเจามาก คลายพระองคยังอยู ฉันก็นั่งอานหนังสือมาตั้งแตป
พ.ศ. 2480 ตอนนั้นซนจริงๆ ฉันก็คิดวามันเปนไปไมได แตวาพอใกลกึ่งพุทธกาล
เริ่มไหวตัว คนสนใจสมถวิปสสนามากขึ้น ถาคนสนใจสมณวิปสสนา แลวก็คนที่
เปนปรมัตถบารมี บารมี 3 ชั้น นะ บารมีตน อุปบารมี ปรมัตถบารมี ถาหากวาเปน
บารมีตน ทานกับศีลเขายังแยถาบารมีตนเต็มจริงๆ คนนี้จะหนักแตทานกับศีล ถา
อุปบารมีใครเต็มคนนี้จะหนักในดานฌานสมาบัติ ถาพูดเรื่องนิพพานเขาจะไม
ตองการกําลังไมพอ ถาพวกที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี เทานั้นที่จะพอใชไหมพระ
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นิพพาน เวลานี้ดีแมแตเด็กเล็กเยอะแยะไปที่ไหนมีคนสนใจนิพพาน คือ ไม
ตองการเกิดอีก มันเบื่อเต็มที่ ไอนี่ละเปนปรมัตถบารมี
หลวงพอคะ อยางนี่เรานั่งภาวนาในการที่เราเห็นแสงเปนดวงสีขาวแตเราจับไม
นิ่งนะ แลวจะทําอยางไร
เอาอะไรจับ
จิตละ
เขาใชมือจับ (หัวเราะ) จิตจับ ตองใชมือจับใหแนน (หัวเราะ)
เวลานี้ยังไมอยูก ับที่ละ
ไมมีทางเพราะแสงนั้นไมใชแสงสําหรับจับ แสงสําหรับจับตองเปนกสิณ ถาสีขาว
เขียว แดง เหลือง ถาปรากฏขึ้น ขณะที่ภาวนา มันเปนนิมิตของอานาปานุสสติ ไม
มีทางจับ
อันนี้เหมือนดาวคะ
เหมือนดาว เดือน พระอาทิตย ก็เหมือนกัน คลายดาวเปนดวงๆ ใชไหม
คะ
มันก็วิ่งไปงั้นแหละ เพราะอะไรจึงจับไมอยู เพราะจิตเราไมหยุด ถาจิตเคลื่อนนิด
ไอนั่นก็ไหวตัวหนอย ไอนิมิตเปนเครือ่ งวัดในเวลานั้นของเรามันทรงตัวขนาด
ไหน ถาจิตแคอุปจารสมาธิมันไมทรงตัวหรอกมันเปนฌาน ที่เห็นของจิตถึงอุปจาร
สมาธิพอดี เพราะจิตถาเขาถึงอุปจารสมาธิ อารมณเริ่มเปนทิพย จะเห็นภาพเทวดา
พรหมไดเลย แตก็แวบเดียวถาแวบเราเห็นพับ ตกใจสะดุดนิดจิตเคลื่อนจิตไมทรง
ตัว
มันมีแสงเหมือนไฟฉายวูบมาอยางนี้
ก็เหมือนกัน ยีห่ อเดียวกัน อะไรก็เหมือนกัน วูบมาก็หายไปครือกันแลว (หัวเราะ)
ครือกันแบบเดียวกัน หายครือกัน แสงตางกัน แตหายครือกัน จับไมอยูเ หมือนกัน
ใชไหม มันเปนอุปจารสมาธิ ถานิมิตมันจะเกิดขึ้นจับใหอยูตองตั้งตนเริ่มในกสิณ
ตองเปนนิมิตของกสิณที่จะทรงตัว คือนิมิตจะสีนั้น แสงนั้น ภาพอยางนี้เราจับไว
กอน เริ่มตนไมใชปลอยลอยมา กสิณมีลกั ษณะ 10 อยางนะ ถาทั้ง 10 อยาง อยาง
ละ 1000 (หัวเราะ)
ขอจายทางจิตดีกวา (หัวเราะ)
ฉันก็พูดทางจิต (หัวเราะ) หมดเรื่องหมดราว (หัวเราะ) จายทางจิตฉันก็แนะนําทาง
จิตหมดเรื่อง ถาคนละแบบมันรับกันไมได แตวาเดี๋ยวนี้เราไมตองทํากสิณแลวนี่
คนที่มีกลังสูงดานศรัทธาบุญเกาเขาใชผลฝกผลกสิณเวลานี้ก็ฝกผลของกสิณ ถึง
เร็วอยางไร ไปเริ่มตนกสิณ ถาฝกทางกสิณในบาลีทานวา เรียกวาคนที่ไมเคยไดมา

เลยในชาติกอน ตองขึ้นตนดวยกสิณ ชามาก แคกสิณกองเดียว ฌาน 4 ดีไมดีไหล
ตาย ไมใชตายเดียวนะ เกิดมาชาตินี้ทําจนตาย แลวเกิดชาติใหมทําตออีก ไหลตาย
กวาจะถึงฌาน 4 ไมใชเบา หนักมาก อันนี้หากวาคนที่เคยไดมาในกาลกอนอยาง
ทิพจักขุญาณ ใน วิสุทธิมรรคทานบอกวา แมแตมองแสงสวาง ลอดมาตามชองฝา
หรือชองหลังคาก็สามารถไดทิพจักขุญาณเลย อยางที่พวกเราฝกนี้ ฝกมโนมยิทธิ
มันหนักกวา ฝกประเดี๋ยวเดียวไอเพราะพวกนี้เคยไดมากอน แตวาผูฝกจะตอง
ทราบ เวลานีฉ้ ันสองคนที่ไดมากอนคนทีย่ ังไมไดไมตอง ไปทําที่อื่น ฉันขี้เกียจ
สอน แตวาคุณจะทราบไดวา คุณจะไดมากอนหรือไม ใชไหม แตวาตองดูขั้น
พอใจ เขาฝกกันแบบนี้เราพอใจหรือเปลา ถาพอใจดวยความจริงใจ อันนั้นใชแลว
ตองเคยไดมากอนไมงั้นไมเอาเลย ดูศรัทธาตรงนี้นะ อันนั้นใชแลว ตองเคยไดมา
กอนไมงั้นไมเอาเลย ดูศรัทธาตรงนี้นะ ที่เห็นเขาฝกกันเราก็อยากจะไดบาง
ตองการขึ้นมาจริงจัง อันนี้ของเกามันบอก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงไดเปรียบมาก
เดี๋ยวเดียวไดๆ เพราะผูหญิงเขมแข็งกวาผูชายใชไหม

สนทนาที่วัดขามสะแกแสง จันทึก 2
วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2524
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จอมพลสฤษดิ์ นี่แกเปนกําลังใหญ หลวงวิจิตร (วาทการ) ตายคนเดียวหาคนมาอีก
10 คน สู หลวงวิจิตร คนเดียวไมได จิตวิทยาเกงเกงมาก แถลงการณของ จอม
พลสฤษดิ์ ประกาศทางวิทยุ แหม คนชอบอกชอบใจ นั่น หลวงวิจติ ร เขียน แตวา
จอมพลสฤษดิ์ เกงในดานเสียงลีลา เสียงเกงมาก พูดมีหนักมีเบา คนอื่นพูดไม
เหมือนแกรัฐบาลรัฐบาลที่พูดทางอากาศ มี จอมพลสฤษดิ์ คนเดียวถึงเวลาปราศรัย
วิทยุทกุ เครื่องเปดทั้งหมดใชไห
บานหนูซื้อวิทยุ เพราะเพิ่งเริม่ มีทรานซิสเตอร
ทรานซิสเตอรมาจาก จอมพลสฤษดิ์ คุณเฉลิมชัย (จารุวัสตร) เปนคนเอามา จอม
พลสฤษดิ์ ไปปวยที่อเมริกา ฝรั่งมันมาเยี่ยม มันลือมาดวย ก็ใหไว ถามวาตองเสียบ
ไฟไหม ไมตอ งเสียบ ไมตอ งใชแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อยูในนี้แลว คุณเฉลิมชัย เอา
แบบนี้มาสรางขายทางทหาร ถือวาถาไมมีวิทยุฟงขาวมันไมรูเรื่องกัน ไอ
ทรานซิสเตอรความจริงเขามีมาหลายป ตางประเทศเขาใชถาน 2-3 กอน ของเรา
กระบะเบอเรอ ใชไหม ไอกระบะเบอเรอไมมีอะไรมาก สําคัญมันดังๆๆดังไมคอย
ดี พอไปเปลี่ยนถานเขาไมดงั ซะอีแลว แหม กลุมใจ
หนังสือก็ดี ๆคนสองมือแบกทั้งทางโลกทางธรรม ถาเปนเปรียญมากอน
ที่เปนเปรียญมากอนเขาไดเปรียบ เขาไดพวกชาดกทางบาลีนี่ ชํานาญ พระ
ไตรปฏก มันมีอะไรทุกอยาง มีทุกอยาง พระพุทธเจาเลาเรื่องชาวบานมา ชาวเมือง
มา มันมีทุกอยางในโลกมันมีทั้งหมด มันเหมือนกันทุกสมัย เขาเลยไดเปรียบ
สังเกตซิพวกเปรียญที่เขาไปบริหารประเทศตั้งแตสมัยกอนโนน ก็ เจาพระยายม
ราช (ปน สุขมุ ) ก็เปนเปรียญ 3 ประโยค เฉพาะเปนเจาพระยาเสนาบดี อยาไปนึก
เขาเอาแตเปรียญไปเปนไมใชนะ เขาเรียนตอแตมันประสานกันสองอยาง พวกที
ไดเปรียญสมัยกอน ธรรมศาสตร เขายังเปดใหพวกไดเปรียญ 6 เรียนได ไอพวกนี้
สําเร็จกอน เพราะวาที่เขาเรียนมาพัฒนาหนักกวาตองทองและตองใชสมองมากมี
กฎหมายเขามาหยาบกวาเยอะ
เปรียญมาก
ยากมาก เขาเอาจริง ตรวจกระทั่งตัวหนังสือ ตอบถูกแตตัวหนังสืออานไมชัดไมให
เขียนหนังสือไมสวยไมเปนไร แตตองอานชัด เขียนหนังสือไมสวยหามไมได แต
ตองอานชัด แตมีปญหาเรื่อง ตกเวลา ฟงทีหลายๆ เรื่องลําบากมาก เวลาสอนหัน
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หลัง หันหนาไมไดเลยมันมีเกาอี้ 4 ดาน ถาผิดระเบียบ หันหนาหันหลังไปคุยกับ
ใครหนอยเดียว เขาไมไดวา เขาเดินผานมองหัวโตะ หมายเลขอะไรนะ ไปสงเขาก็
ไมวา แตเวลาประกาศออกมาทุจริต หามสอบ 5 ป เรื่อง ตกเวลา ถาเก็บหมดเวลา
เปง ตองวางทันที แมจับดินสอยังไมได ตกคือวา ตกเวลา อีก ตกเวลาไมถึง 5 ป แต
ปนั้นตกการตรวจใหคะแนนก็ลําบาก บาลีแปลผิด 1 ศัพท เก็บ 1 คะแนน ผิด
สัมพันธ 1 ศัพท เก็บ 2 คะแนน ผิดประธานหรือกริยาเก็บ 6 คะแนน เสีย 18
คะแนน ไมตองสอนอีก 3 วิชา อีก 3 วิชา ไมตองตรวจเลย ยกลอไปเลย นักธรรม
ยังโดน 4 วิชา ใหวิชาละ 70 คะแนน ถาวิชาใดวิชาหนึ่งเสียไป 20 คะแนน อีก 3
วิชาหนึ่งเสียอีก 5 คะแนน อีก 3 วิชาเขาไมตรวจ เปนไง
นักธรรมนี้เขาไมเขมงวด
ก็เอาอยู นักธรรมตามระเบียบเขาเขมงวด แตวาคนคุมไมคอยเขางวดนักธรรมเขา
ถือวาปลอยไปได ถาไมหนักเกินไป ปลอยไปได เพราวาไมเขาตาใคร พอไปไดพอ
ปลอยไปไดหนอย แตวาบาลีมันเปนอาชีพไดนะ บาลีเขาถือวาตองไปแปล พระ
ตาปฏก ถาแปลออกมาผิดคนจะเขาใจผิดหมด นักธรรมมันแคหวั ขอ คือวาเรียน
นักธรรมแลวตองไปคนควาใหมอีก หนังสือนักธรรม อางเหตุผลวานี่มาจากโนน
นักธรรมตรีเขามี 2-3 เลม แตหลวงพอเรียนนักธรรมตรี 3 แบบไมหมด แบกไม
ไหวจริงๆ 3 แบบนี่ ถาอางถึงไหน ฉันไปซื้อมาเลยอางถึงเลาไหนก็ไปซื้อมาทันที
ก็เลยแบก 3 แบบไมไหว มาเรียนถึงนักธรรมเอา มันเสียเวลาหลายแบก ทีนกี้ าร
เทศนมันอยูทนี่ ักธรรมสําคัญมันอยูที่บาลีเกี่ยวกับชากด พระสูตร อาวนี้ชว ยมาก
เวลาเรียนจบ เรียนแลว เขาใหไปเทศน ไมตองดูหนังสือ คือไมไดกลับไปดุตํารา
ตํารานั้นไมไดกลับมาคนควาใหม เทศนกไ็ ปเลย
จําไดหมด
ไมรูก็เทศนเฉพาะที่จําได ถาเทศนคนเดียวไมเปนไร ถาเขาถามมา นี่สมาธินี่ชวย
มาก ขึ้นบนธรรมมาสน ทําสมาธิสูงสุดใหได ใชเวลา 2-3 นาที เขาวา อิเมหิ ถวาย
ของตอนนั้น เราเอาเสียหมดแลว ถาสมาธิสูงสุด ธัมมารมณจะเกิดเอง แตผาปาก
ถามคําสองคํา ไมเต็มประโยคจะรูเลยตอบอะไร ชวยมาก
ถาเขาถามเรา
เราจะรูทันที ใหมๆ มันจะเกิดเปนอารมณขึ้น นานๆ เขามันจะเห็นภาพทานจะนั่ง
อยูขางหนา พระนั่งอยูขางหนา ถา พระสารีบุตร มานั่งขางหนานะ วันนั้นเปนเรื่อ
งอขง พระสารีบุตร ทานเทศนองคเดียวขึน้ กัณฑแรกเงียบวาเงียบจี่ ขึน้ กัณฑหลัง
ฮาไมไหว ขึ้นกัณฑแรกคนยังไมเมื่อย ไอที่ฮานั้นไมมีศัพทตลกอะไร แคพดู
ธรรมดาๆ ถามทานวาทําไมเรียน ทานบอกไอขึ้นกัณฑแรก เขายังไมเมื่อย ขึ้น
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กัณฑหลังไมเงียบๆ นั้นเดี๋ยวเขาเมื่อยตาย ไมงั้นทานก็เปนอัครสาวกเบื้องขวา
ไมไดซิใชไหม มีอยูคราวหนึ่ง ไปเทศนที่ ดําเนินสะดวก กลางถิ่นเขามีงานบวช
นาค เขาเทศนฉลองมาก ตั้งนาฬิกาไวครึ่งชั่วโมงแตเทศนจริงๆ คนเดียวไมเกินครึ่ง
ชั่วโมง ถามันเกินมันไมไหว ดูนาฬิกาเทาไหร มันก็ยังไมถึงครึ่งชั่วโมง พอจบแลว
กลายเปนชัว่ โมงครึ่ง
หลวงพอคะ ไมไดยนิ คะ
อาว ก็นั่งใกลๆ ซิจะ
เปนผูหญิงไมอยากเขาไปตรงนั้นคะ มีอะไรจะถามหลวงพอ
เชิญ เร็ว ๆ รีบๆ มา เดี๋ยว 3 ทุมจะไปนอน ไมไดยินไมเขามาใกลๆ ดันคุยซะดวย
ใชไหม เขามาใกลๆ
อยากเขาไปตรงนั้น ไมกลาเขาไป
ลากมา
พูดเองเจาคะหลวงพอ
เขาพูดเองใชๆ ไมตองวานเขาพูดหรอก (หัวเราะ)
เขานั่งปรารภอยูตรงนี้คะ
เขามาใกลๆ ลากมาเสียงมีแคนี้ ไอหนู มา หมูหนาตอง คุณสมสะหมู (คุณหยิงสม
สมัย ศรีชัยยันต) นํา มาๆ ตรงนี้ เอ มันตองอยางนั้น
มาสองนองนั้นมานี่เร็ว
ฟงคําสั่งลูกพี่เขา นี่เปนคําสั่งไมใชเขาขอรอง (หัวเราะ) ตองไอหมูนํา
ขอหนึ่ง คุณโต ฝากกราบหลวงพอเจาคะ
วาไง ฝากมากีค่ รั้ง
หลายครั้งเจาคะ
(หัวเราะ) หมูรบั ถวายแทนที (หัวเราะ)
กราบหลวงพอแทนพี่จิตนะ อาว
ไมตองๆ (หัวเราะ) ใชไดๆ
นิมนต ถวายหลวงพอเจาคะ มีเด็กสาวๆ คนหนึ่งถูกยิงที่กะโหลกศีรษะ แลวแกก็
เปนขั้นโคมา แตวาหัวใจแกยังเตนดีอยูน ะเจาคะแลวพี่สามแกนี่เปนลูกศิษยหลวง
พอแกมาถามดิฉันวาแกไปสอนธรรมะเด็กคนนี้ไดรับไหม กายทิพยไดออกไป
หรือยัง ดิฉันก็บอกวา ฉันคิดวากายทิพยออกไปแลว เพราะวาขันธ 5 เรานี้อาจจะ
ทํางานตอไปไดแลวแกบอกวา แกสั่งสอนอยางนี้คงไมไดยิน อยากเรียนาถมหลวง
พอวากายทิพย ถายังอยูใกลๆ จะไดยินไหม
ถากายทิพยอยูไ กลเทาไรเขาก็ไดยิน
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ไดยนิ ทีเราสอนนี่นะคะ
ใช เราพูดที่นี่ เขาอยูพรหมเขาก็ไดยิน เขาอยูนิพพานเขาก็ไดยนิ
และที่อยูไปนีอ่ อกไปแลวหรือยังคะ ที่หวั ใจยังเตนอยู
ฉันไมไดบอกวาออกหรือไมออก (หัวเราะ)
ก็อยากทราบอยางนี้เจาคะ
หมอ ฉันไมไดบอกวาออกหรือไมออก
จะทราบไดอยางไรเจาคะ
ทําไม
เขาถามจะตอบเขาวาอยางไร จะทรายไดอยางไรวาออก
ก็ตองมุดเขาไปในตัวเขา (หัวเราะ)
ถาตายไปแลว
ตายไปแลวจะอยูไดอยางไรละ
ตอนที่หัวใจเตนอยูละเจาคะ
หัวใจเตนอยูกย็ ังอยูขางๆ
ยังไมไป
คือวาถาจิตเปนกุศลใชไหม ถาจิตเปนกุศล ถาอาการจะตายจริงจะมีเทวดากับ
พรหมมารออยู จะดึงอารมณไปคุยกัน แลวมันก็เกิดไมรูเรื่องทางกาย ความ
เพลิดเพลิน เวลาคุยกันสนุกสนาน มันไมหวงแลวกายนะนานๆ จะเหลียวมาดูกาย
ซะที วามันหยุดทํางานหรือยังถายังไมหยุดทํางานก็คุยกันตอไป ถาหากวาประสาท
ยังพอพูดได ถาใครเขาเรียกก็กลับเขามา แตวาความจริงไมควรกวน ถากลับเขามา
เขาจะเจ็บ จะรูสึกเจ็บ ถามันออกนอกจะไมรูสึกเจ็บ อันนี้มันมีการรองอูอี้ ดิ้นไป
ดิ้นมา มันเรื่องของประสาท ประสาทมันทํางาน ตึงตังๆ ไอนี้มันเรื่องของประสาท
ไอที่ฉันรู เพราะฉันโดนมาหลายครั้งแลวแตไมใชโดนยิง ปวยนี่ เรากําลังจะสบาย
พวกไปเรียกซะแลว พอเขามาถึงตัวปบ ก็จะเสียดตามเดิมใชไหม ไมนา จะมาเรียก
เราเลย ถาเรียกไมมารับทราบเดี๋ยวหาวาตายเผาอีก มันเปนอยางนี้ คือ ถาอารมณ
สงัดมันมีลมหายใจนอย ระรวยเต็มที่อาจจะสังเกตไมคอยเห็นไอนั้นเปนฌาน 4 มา
ออกแลว เขาอาจจะไปคุยอยูขางนอกแลวมันไปไมไกลหรอก ทีว่ าไปไมไกล
เพราะวาวาระมันยังไมถึงยังไปไมไกลเพราะเขามารออยู เขามารับถาเขามารับ ถา
ไมอยูในเกณฑตาย ก็ถือวาเขามาคุยมาเยีย่ ม ถาจิตเราจับพรหม หรือจับเทวดานี่เขา
สวยมากใชไหม
แตคนที่ถูกยิงนี่เขาจะจับหรือคะ เขายังเรียนหนังสืออยู
ทีหลังซิ ตอนเขาเจ็บ คือวาไมตองจับ เขามาใหเห็นเลย ทีว่ าจับพรหมจับเทวดานะ
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แตแมเขาเห็นลูกเขามากับหลวงพอ
นะเอะ
เขาบอกเขามากับหลวงพอ
เขาเปนผูหญิงหรือผูชาย (หัวเราะ)
ลูกสาวเขาเปนลูกศิษยของหลวงพอ
นี่หมูจะแยแลว (หัวเราะ)
แลวทําไมถูกยิงที่สมอง
เอะ ทีไหน
ผูหญิงหรือคะ
อายุเทาไหร
ราว 20 เจาคะ ยิงแลวไมทราบวาใครยิง
ถูกยิงที่ไหน
ที่ อนุสาวรียชยั สมรภูมิ เดินขามถนน
ออ
คนเดียวหรือฮะ
เดินไปเรียนหนังสือคนเดียว
แลวก็จบั คนรายไมได
ไมทราบใครยิง ไมมีใครเปนพยานเลย
ยิงผิดตัวมั้ง
ผิดตัวถูกหัว (หัวเราะ) นีน่ านหรือยังนี่
ก็ 2-3 วันนี้เอง
งั้นหรือ ออ
มาหาหลวงพอ จะใหหลวงพอไป
เขามาหาหลวงพอเสมอ
ไม หลวงพอไปจับผูราย
ไป พี่ของเขาเปนพี่ชาย นีบ่ อกวา เห็นหลวงพอนี่เอาองคแกวไปใหเขาฝนเจาคะ
ฝนกอนที่ลูกเขาจะตาย เขาก็ปลื้มอกปลื้มใจ
นี่เวลานี้ฉันหากินกลางคืนดวย เดีย๋ วๆเขาก็มารายงาน ยายคนหนึ่งถามวา ก็ทั้ง
รับแขกทําบุญวันนัน้ นะกฐิณ ถาม หลวงพอมีเวลาอานหนังสือ 5 นาที ไหม บอก
ครึ่งนาทีฉันก็อานไมได แกมีอะไรบอกพอคนบางแกมา แกเขียนมาแลวก็บอก แก
ก็บอก ถามวาที่แกเห็นหลวงพอตั้งใจหรือเปลา บอกขาตั้งใจทั้งวันนะ ใครจะเห็น
ไมเห็นไมรูแกเห็นแกเห็นทั้งตัวทั้งแสงออก แกดีอกดีใจ เลยถามวา เวลานั้นใช
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ไหม แกบอกใชถูกตอง ถาผิดเวลาไมใชฉันแบบนี้หากินมืด หากินกลางคืน
กลางวันดวยนะ เวลานี้ไมมีเวลา เมื่อกอนนี้ตั้งแตเชามืดแนะเวลานีไ้ มมีเวลาหนัก
กระชั้นมาก ก็ทานรูสึกวา ทานเรงรัดเขมงวดมากเพราะคนเราใกลเขามา งวดเขามา
อารมณคือ อารมณตั้งอยูในชั้นดีสูงขึ้นไปทุกที จนทานเรงรัด ตอนกอนทานไมเรง
ตอนกอนทานเคยเรง ขามันวิ่งไมไหว ลมพลาดกันอีตอนนี้ขาแข็งแรงดีแลว กําลัง
ดีกําลังดีจึงหาอุปกรณ วีดิโอเทปที่ซื้อๆกันนะ ไอถายรูปตามปาตามเขาตามเมือง
ราง เมืองที่มีคนจนคนอะไรเอาหมด เปนวิปสสนาญาณหมดและใหอธิบายภาพ
นั้น วิปสสนาญาณที่เขาใชกันนะ ไอที่เขาจะไดกันจริงไมใชไดจากหนังสืออยาง
เดียว มันตองเห็นทุกอยางเปนวิปสสนาไปหมด เปนของจริงหมดใชไหม อยาง
เห็นไอหมูปบ ตองรูเลย ไอหนูออกจากไหนออกจากทองแมใหม ตัวไมโตเทานี้
(หัวเราะ)
อาว นี่เรื่องจริง
ตัวไมโตเทาแมหมู
นี่มันยายหมูแลว (หัวเราะ) อาวนี่ความจริงก็เปนอยางนี้ รางกายไมทรงตัว เจริญ
ขึ้นๆ กาวหาความตาย เราเรียกวา เจริญ แตความจริงหาความเสื่อม หาความตาย ก็
หาความจริงทุกอยาง ทุกมุมก็ตองสรางโรงหนัง เสียสตางค (หัวเราะ) เก็บภาพ หา
ภาพปา หาภาพเขา มาภาพเมืองราง เมืองดี คนแตงตัวสวย แตงตัวไมสวยเอาหมด
ภาพที่ลูกตาเห็นไดเอาหมด ใหเปนวิปสสนาญาณ คือวาเขาฝกกันอยางนั้นจริงๆ
นะ เวลาเขาฝกเขาไมไดเอาตําราอยางเดียวกันทุกอยาง มันเปนสภาพเสื่อมหมด ใช
ไหม ไอหมูทเี่ จริญขึ้น
อวนขึ้นเจาคะ (หัวเราะ)
ใชถาเปนหมูแทๆ จะดีมากใชไหม หมดเกือบ 100 กิโลแลว (หัวเราะ) ถึง 100 กิโล
จับใสกระชุ ความจริงเวลานีพ้ วกคน พวกเด็กๆ เขามีบุญมากกวาพวกเรา พวกเรานี่
ตองใชเวลามาก จึงเขาใจเรื่องนี้ เวลานี้เด็กๆ อายุไมเทาไหรใชไหม มันเปนเกณฑ
เปนกาล เปนสมัยจริงๆ เด็กๆ มาแปบๆ เอาไปกินแลว อยางไอพวกนี้มันมาคนละ
9 นาที 10 นาทีได ฉันวามาเทาไหร เปนปเลย อึ ตอง มันมีครุบาอาจารยใชไหม
ไดเปรียบแตวา วิชานี้นะ เมือ่ ฉันฝกฉันก็ไมไดนะ ฉันไมไดโกหก ฉันก็ศึกษาจาก
วิชาตนมา ตองใชกสิณ 10 ใชไหม แลวก็กสิณ 10 นะเขาใชสําหรับเขาเรียกวา
อาทิกัมมิกบุคคล คือคนที่เริ่มตนในการศึกษาที่ไมเคยไดมาในชาติกอ น แตวา
พุทธภูมิตองเปนคนที่ไมมีความรูมากอนอยูเสมอ พุทธภูมินี่จะไปถึงไหนก็ตาม จะ
ไปเกิดชาติใหมตองไปเก็บตนไปชนของเกาแลวจึงจะตอได ถาจะเปนครูเดี๋ยวลืมยิ่ง
เก็บบอยๆ มันยิ่งละเอียดเขาใชไหม ไอพวกสาวกนะ สบายจับปลายรูดเลย พวก
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สาวกกินผลอยางเดียว ถามะมวงมันมีผลแนก็จะไปลอยกินอยางเดียว ถาพุทธภูมิ
ตองเอาเม็ดไปปลูกนี่ เปรียบเทียบใหฟงนะ ตองเอาเม็ดไปปลูก จะไปกินลูกเขา
ไมได ตองปลูกขึ้นมากิน
นี่วิชานี่ทไี่ ดมา กวาฉันมาหาได ใชเวลา 23 ป คือรูๆ อยูวาที่พระพุทธเจา
ทานเทศนเดี๋ยวเดียวคนเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีอนาคามี แตวาถาเทศนอยาง
เรานึกมาไมมที าง คนทํากันยันตาย อันนี้ตองมีความรูพ ิเศษอันหนึ่งพระพุทธเจา
ทานมีอยูหรือหลายชั้นตนๆ ไปก็พบจริงไปเจอะ แตวาไดตนเหตุการฝก เรายังไม
พบจริงๆ รูจุดรูจุดวาที่ทานเทศนตามอัธยาศัย ทานจะตองรูอัธยาศัยของคน รูธรรม
และรูจุดปฏิบตั ิ ทานก็ตองหาจุดที่เขาที่สุด ไปหาไดหลายสิบแบบหลายสินแบบ ก็
ตองเลือกเอาแบบหนึ่ง ที่เลือกเอาแบบนีเ้ พราะวาไปเห็นแลวคนขางๆ ถามไดทันที
ตองการตัวนีห้ าตัวนี้ ถาไปแลวไปไดคนเดียว ไปรูฟงที่แลวกลับมาเลาใหฟง
เยอะแยะไป ดีไมดี เขาหาวาไอหลับตาโกหก ใชไหม ถามไดทันที นีม้ ันสอบกัน
ไดเลย บอกพอผมตายไปแลว และก็ไปดูพอถาไปเจอะพอตองถามเลยวา อีตานั่น
เมื่อสมัยแกเปนมนุษยอยู ขณะทีแกดีๆ อยูแสดงอาการใหดูซิ ทํารูปใหดู ลักษณะ
รูปรางเปนอยางนี้ใชไหม ทาทางกิริยาเปนอยางไร เสียงดังเสียงเบา หรือวาอาการ
คนพุดนอยพูดมากก็บอกมา ก็บอกมาตามที่คนถามให เขาใจ อันนี้เราเห็นอยางนั้น
กถามขางๆ วาพอคุณลักษณะแบบนีใ้ ชไหม กริยาทาทางแบบนี้ เขายอมรับใช ถาม
ตอไปอีก เวลาที่ปวยจริงๆ ใกลจะตายรูปรางกลายเปนยังไง อาการที่จะตาย พอที่
คนขางๆ จะรูเขาใจวาอาการเปนอยางไร เขาบอกมาและถามใชไหม มันสอนเขา
ไดแบบนี้ แกอยูที่ไหน วาเปนสุขหรือเปนทุกขใชไหม อยูชั้นไหนเพราะบุญอะไร
ที่ทําทาจะตองตอบใหคนขางๆ เขาใจนะ บางทีทํามากกวานั้นแตไอคนที่ถามไมรู
ใหตอบมา คนที่ถามไมรูเรื่อง ถาไดเรื่องมันยันกัน เขาก็ไมเฝอ ไอนเี่ ราตองการ
แบบนี้ ที่เอาวิชานี้มาสอนแบบนี้ ถาไมงั้นหลับตาป ลืมตาบอกไปโนนไปนี่เคยเจอ
บอยๆ ไอลืมตาไมคอยจะเห็น หลับตาจะเห็นอะไรวะ หาวาโกหกและก็ดีนกั
เมื่อไหรละ ถาบังเอิญคนนั้นเขารูจริงเห็นจริงนะ จะบอกวารูเทาไมถึงการณนี้ ทาง
นรกเขาไมไดถามไอบัญชีเขาไมไดถาม ที่แกพูดมีเจตนารายหรือเปลา หรือ
รูเทาไมถึงการณเขาไมไดถาม เขาเอาเลย ทางนรกเขาใจดี ใจดีเกินไป ฉันเลยไม
อยากไปทีน่ ั่น (หัวเราะ) เชิญไปไหน (หัวเราะ) ไปขาไปเที่ยว ไปเยี่ยมพวกแก
อะไร
เขามาถวายหลวงพอ ใหหลวงพอโมทนา
ไมตองเดี๋ยวเขาเอาไปวัดขา อาวมีอะไรอีกวาไป ตองไขลานกัน (หัวเราะ)
ชื่อ พันตํารวจเอาเชียน รัตนสุวรรณ พวก นายพร เขาโยมตีหลวงพอไดขาวคะ

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย(1)
ลูกศิษย(2)
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

มีรายนั้นคนเดียวเมื่อไหรละ
เขาวาหลวงพอเปน อ.ต.ร.
ก็ดี
อ.ต.ร. อันตราย
เอา ฉันอธิบดีกรมตํารวจ (หัวเราะ)
พวกพยาบาลเขาเลาใหฟง
อ.ต.ร. อันตรายของกิเลส โอย ไมใชรายนัน้ รายเดียวมีตั้งหลายราย
เขาพูดในที่ประชุมใหญ
ก็ใช เขาดาชนิดที่สังคมใหญๆ ตั้งเยอะไป แตฉันไมไดรบั นี่ เราไมไดรบั นี่นะ เรื่อง
เล็กเปนธรรมดา พระพุทธเจาทานถูกดาตอหนาพวกเรานี่ยังลับหลังใชไหม มัน
เรื่องธรรมดาๆ นัตติ โลเก อนินทิโต คนที่ไมถูกนินทาไมมใี นโลก
เขาตองเอาหลวงพอไปเกี่ยวอะไร
อาว เขาก็ตองเอา ขัดคอเขานี่
ถาเราไมเปนอยางเขาวา เราก็ไมตองเดือดรอน
จะไปเดือดรอนทําไมละ โธเอย เขารอนนีเ่ ราไมไดรอน กอนเขาจะวาเรา เขาตอง
นึกจะวาอยางไร ถาเขาวาแลวเขาจะไปนอนไมสบาย เรามันสบายกวา ไอนี่มัน
เรื่องธรรมดาโดนจนชิน เวลานี้มีหลายจุดมากจุดสังเกตดูก็แลวกัน ฉันกับ จิตภา
วัน ถาฉันถูกดาไมชา จิตภาวัน ก็ถูกดา ถา จิตภาวัน ถูกดาไมชาฉันก็ถูกดา เพราะ
อะไรรูเปลา ถือวาเปนสังคมใหญ สมาคมใหญ คือวาสมาคมมีคนมาก ถาทําลายตน
เถาเสียไดเมื่อไร (เทปหมด) ถูกดาไปเมืองไหนทุกเมืองถูกวาทุกเมือง ทานก็ไป
นิพพานได เราที่ถกู ดานอยกวาทานจะไปไดหรือไมไดยังไมแนเลยถาถาดาเทา
ทานเมื่อไร ไปไดเมื่อนั้น (หัวเราะ)
อยากไปเร็วไหม
มันมี 3 คนเปน มิตร อะไรไมรู แตวามี 2 คน หอง มหาพร เปนญาติ มหาพร รัตน
สุวรรณ ใชไหม
คะ รัตนสุวรรณ
ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ มีหมออยูคนชื่อ เชวง มีไหม
ชื่ออะไร เชวง อยูจุฬาใชไหมคะ
เปนนายทหารนี่แหละ เปนทหารหมอ วันนัน้ ไปคุยที่บาน คุณทวนทอง
ชื่อ ชวิน มีไหม ออ มี ชวิน คางยื่นๆ หนอย

หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

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

เปนนักธรรมะธัมโมหรือเปลา เดี๋ยวนี้แกเปนธรรมะธัมโม คุณทวนทอง บอกวา
เมื่อกอนแกไมเอาไหนเลย เชวง หรือ ชวิน ก็ไมรู
ชวินคะ ศีรษะลานๆ นะคะ
ไมลาน ผมดี ผมหนา (หัวเราะ) เขาเรียก เชวง ฉันเลยไปตั้งเขาเปนพระครู
(หัวเราะ) ตอมา คุณทวนทอง จับไปฝก มโนมยิทธิ แกไดพอไดแลวแกก็ไมพอ คน
หนังสือใหญและไดแลวคนมันก็ถูกนะซิ ใชไหม โอย แกคุยถูกตองหมด คุยไปคุย
มา ฉันจะกลับ พันเอาจําลอง เขาเปนมหา แตคุณตองเปนพระครู (หัวเราะ) คนนี้
เกงมาก คือวาปฏิบัติไดกอนทฤษฏี พอปฏิบัติไดคนทฤษฏีก็ตรงจุดใชไหมฉะนั้น
คุยเกงคุยเกงมาก ไมไดหมายความวาดาใครนะ นี่ไมไดพูดถึงดานะ พูดถึงเขาเกง
แตความจริงพวกหมอนี่เกงอยูแลวนะ เพราะการตัดกิเลสมันอยูที่สักกายทิฏฐิ ตัดที่
กายตัวเดียว ไอหมอที่ผาทองเจอขี้เจอเยี่ยวมาตองเยอะแยะใชไหม หมอฟนนี่ไม
แน ไอแตเหม็นปากอยางเดียว(หัวเราะ) แคปากก็เหม็นแลวใชไหม หมอ ปฏิกูล
สัญญา ปฏิกูลสัญญามันเกิดมาจากอะไร จากรางกาย ถือวารางกายทั้งรางกายก็
เหมือนๆ กันนี้ นี้มนั เกิดมาแลว มันครองแลวก็ชางมัน เปนชาติหนึ่งใชไหม ถา
ตอไปเราก็เลิกกัน ไอเสื้อกางเกงที่นุงอยูใ สอยู จะไปแกทงิ้ ไดอยางไร เมื่อมันยังไม
ขาด ถาขาดแลวก็เลิกกัน ใชไหมหมูกลายจากคนไปเปนหมูตอไป
เลี้ยงหมูปลงตก
หมูปลงตก (หัวเราะ)
พวกพีท่ ั้งหลาย เขาปลงกอนนะคะนี่ ที่สุดทายระวังพวกนี้
เราปลงตกทีหลัง แลวจะเบงนะซิ ไมใชกลัวคนปลงทีหลังจะเบงกูก็ไดวะ
(หัวเราะ)
หมูจริงๆ ไมมเี สื้อมีกางเกง เอะ เราแตงตัวปลอมนี่หวา
นี่คะปลงตกขาวปลาอาหารไมรับประทาน นี่ระวังคนนีใ้ หมากกวาเพือ่ น
ขาวปลาอาหารไมรับประทาน แดกเลย (หัวเราะ) วันนี้ ไอหก มันก็ไมกินขาวเย็น
กินกันอยางเดียว เอ ตัวใครหนักหวา นั่งรถมา รอขุนแผน แหนบหักเลย
ใชตองไปแกกนั เดี๋ยวพรุงนีไ้ มมีไป ออ รอขุนแผน ที่นั่งมาหรือคะ อืม
อาว เอย นอย นี่เอง
นี่เห็นไหม หนูไมไดนั่งมาดวย ถานั่งมาเดี๋ยวจะหัก
ไมมี ตองไปเชื่อม ไง นกอินทรีย ดูนาฬิกาอาบน้ําหรือยัง ไปอาบซะเดีย๋ วดึกจะ
ลําบาก
หมูเขาบอกน้ําเย็นเจี๊ยบเลย
ใชซิ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษยๆ
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

น้ําที่ไหนเย็น น้ําในหองน้ํา ไมเย็น
ฉันเริ่มอาบตอน 7 โมง ยังเย็นแลวเห็นไหม น้ําที่นี่ น้ําประปา บริสุทธิ์ไอที่ฉันพักมี
ถังกรองอันหนึ่ง ปรากฏวาไมกรองกลายเปนถังราวไปมันก็ดีเหมือนกันนะ ได
บานพักมีไมพกั มาพักโรงเตีย้ มนี่
จะยายเขาไปเมื่อไหรคะ
ไมเอา 3 ปแลว เขาจะใหเปนพันเอา ไมเอา
ชอบอยูที่นี่
ไมเห็นมีอะไร พันเอาโดยมากผมพันแปดรอนอยูนี่สบายกวา
จะยายไหมคะ
ถาจะเปนพันเอาตองยาย
คงยาย
เฮย สม นี่ทําไมไมไป
ที่เขาใหมาเพื่อจะมาเลี้ยงสง
งั้นเหรอ ออ คงดื้อไมไดนะซิ ถาคือไปไดก็ตองไปเปนพันเอก เปน พันเอาตองเปน
หัวหนากอง หัวหนากองคนงานเขียนหนังสือ
ของใครนี่
ของพี่สาวหนู มาถวายหลวงพอเอาบุญ
ไอนี่อะไรนี่ เจาพอ
เจาพอกง ทีห่ นาที่ดินพัทยาขายที่แลว
ออ ทอดกฐินที่ใชไหม
ใช
เออ ดีมาก ไดเจอกัน วันที่จะตาย เกิดไมอยากตายขึ้นมา ก็ตอนที่อยากตาย ทําไม
ไมตายวันนัน้ ไอสม มานั่งคุยซะเหนื่อยเลย มานับเงิน หนอยมานั่งคุยวามันตอน
นั่งคุย
ใครเอารถมาละ คิดวามาที่บา นซวยเลย เออ มาสองคนกับ ไอนอย ซิ แกทํารถฉัน
แหนบหัก เดีย๋ วจายสตางคแตผูเดียว แหม ไปออก เออ พรุงนี้ทอดกฐิน มะรืนนีว้ าง
วันไปเทีย่ ว ไทรงาม ที่ปราสาทหินพิมาย
ตองไปทอดกฐินที่วดั คุณแมคุณหมอ
ทอดกฐินหรือ เราทอดสงไปก็ไดนี่
ตองมีขอแลกเปลี่ยน วันนี้มานี่อยางนัน้ หลวงพอเรียกวาเก็บกอน พรุงนี้
เก็บไมใชเก็บแลวทอดสงไปเลย (หัวเราะ) กฐิน 2 คน ฉันยังเคยรับเลย เฮย ผาปา 2
คน ไมใชกฐิน ตอนอยู วัดบางนมโค เคยไปทอดกฐินเอาเงินไปถวาย 4 พันบาท

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

สมัยนั้นก็เยอะแลวนะ แตคนคิดตามกันไปมาก นี่ไอเราเลี้ยง เอ็งหิวเลี้ยงมากซินะ
ความหิววัดเลี้ยงมากวัดไมไดสตางค ชาวบานออกขาวหมอแกงหมอ แตวาทํามา
ดีๆ เจเลยบอกเงิน 400 บาทก็ขาดทุน ก็เลยบอกวาอาตมายังไมไดบอกวาขาดทุน
ใชไหม สมัยโนน 4000 บาทก็ไมใชเรื่องเล็กนะพวกตลาดเขามาชวย แกก็บอกแกง
แตละหมอราคามันก็เยอะ เทียบเปนเงินไมพอ ก็บอกวานั่นเรื่องของโยมทางวัไม
เคยคิดอะไร วัดไมมีคําวาขาดทุน แกเคยก็บอกวาถางั้นขอจองผาปา วันจะมาทอด
ทานไมตองเตรียมอะไรเลยนะ อยาเตรียมนะ ฉันจะหามาเสร็จ ปรากฏวาแกทอด
ไปเรือเมล 2 คน กับตายาย เอาผาไตรไปไตรหนึ่ง กับเงิน 2 หมื่นบาท มาถึง
กรุงเทพฯ โทรเลขมาอีกนะ หามเตรียมเด็ดขาดทอดผาปาแกมือ
ดู ดู เวลานีอ้ เมริกานักบุญมาก อยางลูกศิษยทไี ปฝกก็สงคนมาฝกที่วัดและเขา
กลับไปฝกกันเอง เวลานี้รูสกึ หนักมากไมไหว กลับตองมาฝกที่วัด ไปเข็นมาเพื่อ
งานนี้ พวกเอาจริงเอาจัง กลายเปนนักบุญใหญ แตวาพระธรรมทูตบางวัดรูสึกจะ
ออนไปหนอย คือ ปฏิปทาเขาไมตรงธรรมพูดที่สงไป ไมสนใจธรรมปฏิบัติใช
ไหม มีทฤษฏีไปอยางเดียว
ใครเลือกไปคะ
ไมรูวัดไหนสง
เงินกฐินคะ
ที่เขาใหเอ 3000 บาท เขาถวายกฐินอางหากินโดยไมตองลงทุนโมทนาซะ
โมทนาแลวคะ (หัวเราะ)
หากินโดยไมตองลงทุน เขาถวายฉัน 3000 ฉันเลยถวายกฐินตอนี่เจาพอแดง เอย
เจาพองาม 3 หมื่น เกศอยูตรงไหน (หัวเราะ) ไอหมู ไอหมูเกาหัว เกศก็ผมนั่น
แหละ
นางวิสาขา
นางวิสาขา นางวิสามขา (หัวเราะ)
เขาถวายหลวงพอจะไดทอดกฐิน
เดี๋ยวมากๆ เราใสยามกันดีกวาวะ (หัวเราะ)
เขาถวายเพื่อเปน นางวิสาขา เปนอยางไร เปนเดีย๋ วก็แยงกันเปน
หลายๆ ขาไว
กลัวสูไมได
ขาหมูใครสูได ขาหมูน่แี พงนะ อรอยดวย (หัวเราะ)
ถวายเปน นางวิสาขา
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พวกทีจ่ ะเปน พิมพา โมทนาอยางเดียว (หัวเราะ) ทานพิมพา ทุกชาติทานไมเคย
ทําบุญเองเลย พระพุทธเจาทําบุญองคเดียว และก็โมทนาดวย ไอหมูเอย ตายแลว
ไปอยูดว ยกันนะเอ็ง
อาวดีคะ
หมดเรื่องหมดราว บานแกอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากบานขา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบานหลวงพอวิมานหลวงพอ
หลวงพอคะ ไอหมูเขาบอกหลวงพอบอกตําแหนงเขาอยูคนเดียวบอกกลัวแกไปไม
ถูก
(หัวเราะ) ใชคลานตวมเตีย้ มๆ ใครบานใครเขา ขึ้นบาน ไอนอย แลวหูตึง (หัวเราะ)
เมื่อคืนนี้ละ ตอย เขาทูลถาม เสด็จในกรมฯ บอกวาหลวงพอใหทลู ถามวา เปน
อะไร สมัยเชียงแสน ทานบอกวา เชินวะ (หัวเราะ)
เปนเขิน
ตอยเขาไลไปไลมา เปน เจาเมืองขัยนารายณ เปนนองทานแม
ใช
นองเจาหญิงอะไรราช
ไมทิ้งกัน มีอะไรเดีย๋ วนี้ทานก็ชวย ดําริใหเลิกฝนตกกอนจะปดทองพระรูป รูปที่
ทานหลอนี่ดําปอ ถายรูปที่ไหนก็ดําปอ ก็มันไมเขาทาเลยสมเด็จทานวาไมเขาทา
ถูก เพราะอยูใ นเขตวัด ทานเปนเทวดาชัน้ สูงไมควรใหรูปดําแบบนี้ คิดวาควรจะ
ปดทอง ดําไมเขาทา คิดในใจ ไมสมกับศักดิ์ศรี ทานก็เหนื่อยเพราะเราไมรูเทาไหร
เหนื่อยจริงๆ
อยางทานตาม ปาเหงีย่ ม หลวงพอบอกใหตาม ปาเหงีย่ ม แกกลับมาบาน ถาม ปา
ทําไมอยากกลับบาน บอก ไมรูมันหวงบานยังไงไมรู เลยตองกลับ หลวงพอบอก
ใหไปตาม แลวแกก็บอกแมกูอะไรก็ดีหมดเสียอยางเดียว ชอบใหเฝาบาน
เมื่อคืนเด็กสาวๆ เด็กหนุมคนหนึ่ง ทางนี้กใ็ หเด็กคนนีไ้ ปตลาด กรุงเทพฯ ก็ไมเคย
เขา ตลาดก็ไมคอยไดไป มันนัดกันกับผูชาย ไอนั่นพาไป 2 คนเลย และไปโนน
ไป สุพรรณ ไอฉันไมอยู พอมันดันไปตาม และมาที่วดั ก็ไมพบ พอกลับไปมาพบ
บอก ผมมาตามคน ตามหมดไป 2 หมื่น ตามคนใหพบซิ ถามทําไง บอกถวาย กรม
หลวงชุมพร บอกเครื่องสังเวยไป ถาไดแลวตองถวายใหม กลับไปแลวก็จัดถาด 3
วัด เด็กถึงบาน ไอเด็กคนนั้นบอกเขาพาไปไหนก็ไมรูไอวนั ทีม่ ันจะมาก็นึก
อยากจะกลับ เห็นรถเมลผานหลังบาน จะวิ่งมาขึ้นรถเมล ไมรูวารถไปไหน เขา
ถามวาไปไหน บอกไป กรุงเทพฯ ก็ยังหนักใจ เอะ ยังไมเคยมา พอรถจอดปุบ ก็คิด
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วาถึง กรุงเทพฯ จะไปไหนตอ พอรถจอดที่ ทารถสายใต พอลงจากรถปรากฏวา
พี่ชายยืนขางๆ ขนกันพอดี ไอพี่ชายก็ถามพี่ชายแกตั้งใจไปรับนองรึเปลาบอกผม
ไมไดตั้งใจหรอกครับ มันหมดหวังแลว และตามกันมาตัง้ เดือนกวา ถามไปทําไม
บอก วันนัน้ นึกอยางไร นึกอยากไป หรุงเทพฯ ไป กรุงเทพฯ ก็ซื้อตั๋วรถนั่ง
เรื่อยไป ถึง ทารถสายใต ก็ไมรูจะไปไหนอีกยืนเกๆ กังๆ จะไปไหนตอ พอดีรถ
จอดนองสาวลงมาพอดี (หัวเราะ) เอ ไมรูสองฝาย
ดลใจ
อาว ไมดลใจมันก็มาไมได อัศจรรยหลายรายการ เยอะ ถาตามคน
รูปที่วัดหลวงพอตองยกใหสูงขึ้นอีก น้ํามันจะทวม
น้ําไมทวมหรอก แคหวั สมอพอดี สมอเขาตองทิ้งในทะเล ก็เลยไมมีทะเลอยู
ตองขึ้นอีก 50 ซม. ตองเทพื้น ยกฐานขึ้นมา
เทพื้นยังไง
ที่หลวงพอไปกอเปนอางบัวไว รอบๆ ขาง เราก็ถมใหเต็มตรงนั้นเลยตรงอางบัวไม
กลมทําฐานใหสูง
ออ ทําพื้นใหสงู ขึ้น ยกแทนขึน้ ไมยาก ไมใชยกแทน สรางแทนใหม เสริมจะไดไม
ตองรื้อ ปนี้ไมทวมน้ําไมพอใช เดือนมกราปที่แลวนอนเห็นน้ํา เห็นเลยพืน้ กุฏิ
ขึ้นมาหนอย แตมันต่ํากวาที่แลวหนอย เอะทามันไมถูกเลม 2 ปรวดนี่ไมถูก เลยขึ้น
ไปหาสมเด็จทาน ทานบอกวาเปนกฎของกรรม ทําไงลูก กรรมก็ตองเปนกรรมซิ
กรรมก็เปนกรรมได แตวากรรมมันหลีกได ก็ขอใหฉีกไปทางแมโขงบาง ทางใต
บาง เอาเสียหายนอยหนอย แตทางแมโขงทําเสียหายนอย ถาภาคกลางเสียแลวมัน
อดตลอด ไอทางนั้นเสียมันเสียนอย มันก็ลงโขงไปพอไป ดําเนินสะดวก เขา
นิมนตไป ไปนอนๆ เอะ น้ํามันเลยถนนมาตั้งเยอะ กลัวจะมา บอกอวน ปนี้เอ็งอยา
เพิ่งปลูกไปทําคัน เขาทําคันลอมรอบใชไหม อยาเพิง่ ปลูกใหน้ํามันมาเสียกอน
ถามทําไมบอกชาไมแนใจ ไอไตฝุนลอยมันลอยๆ ไปลงแถวพมา ถูกจันทบุรีทว ม
เลยของเราไมลงตาก มันลงแมสอดไมเปนไร ลงแมสอดก็ลงแมน้ําเมยไปแมสอดก็
พรวดเดียว
โชคดีเลย
ออ (หัวเราะ) ผมเปนทหารเรือ ผมชอบทะเล ผมจะทํากรุงเทพฯ เปนทะเล ไอ
การตูนมันลอ (พลเรือเอก เทียม มกรานนท ผูวา กทม. สมัยนั้น) แตวาความจริงวา
แกไมไดนะ แกไมใชปแู ทนะ
คุณจิตต (สังขดุลย)ชอบนะฮะ น้ําทวมไง แถวนั้นทหารเรือตลอด
พวกนี้ชอบน้ํา ทีหลังเอาบานเปนเรือ
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มันนากลัวจริงๆ นะ สวนก็ไมได อะไรก็ไมได ที่จริงงบประมาณก็ไมมีแลวตอนนี้
ทหารเรงไปเรงแก แกบอกเดีย๋ วจะหาใหมนั ได 2 ลานทําถนนใหม
ออ
ใครเขาก็ดากันวาขามหนา
เอาอีกแลว
คลายวาถือวาเปนทหารเรือ มีวิธีไหนชวยใหสมาธิดี
ไมยาก จับขาแขวน เอาหัวลง
ตัวเปนเด็ก ประมาณ 6-7 ขวบ
เอาตํารับ หลวงวิจิตร ก็ได หาเครื่องใหแกเคาะเลน หนึง่ ถึงสิบ

สนทนา ที่วัดขามสะแกแสง จันทึก 3
วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2526
ทานนายอําเภอบัวใหญ บุญธรรม ใจรักธรรม นะ ทานอาราธนามาที่นี่แตความจริงมาวันนีก้ ็
ไมไดมีงานอืน่ นอกจากจะมาเยีย่ มบรรดาญาติโยมพุทะบริษัทและก็โดยเฉพาะอยางยิ่งไดนําแพทย
มา กี่คน 6 คน 7 คน ทั้งหมด 8 คนใชไหม นําแพทยมาทัง้ หมด 8 คน นํามาเพื่อรักษาบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทตามเทาที่จะทําได ก็นํายาชุดมาแจก 500 ชุด นอกจากนัน้ ก็นํา พระรอดเนื้อวาน 108 มา
แจกแกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท การแจกนี่ก็ไมไดมีจุดประสงควา จะไปซื้อกวยเตี๋ยวหรือจะไป
ซื้อกางเกงในนุง คิดดูกอน ซื้ออะไรดี ซื้อผาเตี่ยวดีไหม ตองถามนายอําเภอกอนนะ คือ ไมคิดวาจะ
ไดหรือไมได แตก็เปนการเปนสิ่งที่นาโมทนาอยางยิ่ง ที่บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงทั้งเด็กเล็ก
ตางคนตางทําบุญกัน
ฉะนั้นจึงตัดสินใจวา จตุปจจัยที่ไดมานี้ทั้งหมด จะมอบให ทานนายอําเภอ บัวใหญ นี่นะ
แลวจะรวมกับใครก็ตามใจเถอะ จัดตั้งเปนทุน ตั้ง ธนาคารขาว ขึ้นทีน่ ี่ เพื่อจะไดมีขา วรับประทาน
จริงๆ ก็มายืมขาวจาก ธนาคารขาว ถึงเวลาทําขาไดแลวก็มาชําระที ไมมีดอกเบี้ยนะ ดอกเบี้ยไมมีแต
มีขอแถมหนอยดอกเบีย้ จากชาวบาน ขอแถมมาเปนขาวนะ ดอกเบี้ยไมมี โยมขอแถมหนอย เอาไป
5 ถังขอแถมมาเปน 6 ถังแลวก็ปตอไปญาติโยมจะมาขอยืมอีก ก็แทนที่จะได 5 ก็ได 6 ถาทําอยางนี้
ไมชาตนทุนของ ธนาคารขาว จะมากขึ้น ระยะเพียง 5 ปเทาที่เคยตั้งมา ในเขตนั้นจะไมอดขาวกัน
เพราะวาญาติโยมพุทะบริษัทที่ทําขาวไดตางคนก็ตางขายไดแลว ก็เอาไวกนิ บางพอสมควร ถาป
ไหนขาวยากหมากแพงฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ธนาคารขาว ก็มีขาวแจกไวใหกนิ มีการ
ประทังชีวิตของบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ฉะนั้นการที่พุทธบริษัททําบุญวันนี้นะญาติโยมนะขอให
ถือวาวันนี้ทุกบาททุกสตางค อาตมาจะไมนําเอาไปเลย เวนไวแตวามีธนบัตรใบละพันก็เอาไปแน มี
ไหม (ไมมี เขายังไมทํา) อดเลย จะเอาใหมากที่นี้มีแค 500 นะ (ครับ) ใบละพันเราเอา ใบละหารอย
เราก็เอาไมไดซินะ
รวมความวา วันนี้ทกุ บาททุกสตางคที่บรรดาญาติโยมทํานะ ก็จะนําไวที่นี่ทั้งหมด เพื่อ
จัดตั้งเปนทุนกอเริ่มตั้ง ธนาคารขาว แลวก็ปตอๆไป ถาญาติโยมไมรําคาญจะมาใหมอีกนะ (นิมนต
เลยครับ) นายอําเภอนิมนต แตชาวบานนะซิ (นิมนตครับ) นิมนตแนหรือ คนนิมนตไมใชคนที่นนี้ ี่
(หัวเราะ) แน จําหนาไดนะนี่ไมใชคนบานนี้ (ไมใชครับ) หลวงพอหัวเราะ (มาจากในเมือง) มาจาก
ในเมือง ก็เอาสตางคมาใหซิ (มาจาก โคราช ครับ) โคราช หรือ นครราชสีมา (เหมือนกันครับ)
เหมือนกันหรือ (ครับ) ลองเขียน เหมือนกันไหม (ไมเหมือนครับ) นายอําเภอเขียนหนังสือเกง
นายอําเภอบัวใหญ ไมใชนายอําเภอหวยๆ
เอา รวมความวา นีจ่ ะพูดถึงอานิสงส อานิสงสที่จะพึงทําวันนี้มีอานิสงสเปนอยางไร ก็ขอ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดูตัวอยาง ทานเทพบุตรองคหนึ่งมีนามวา อังกุรเทพบุตร และ อินทก

เทพบุตร องคหนึ่งและ อังกุรเทพบุตร องคหนึ่ง เมื่อเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพระพุทธ
มารดาเทพบุตรสององคนี่เขามาเฝาพระพุทธเจา แตวาเวลาที่เทวดาทีม่ ีอานุภาพมากเขามา อังกุระ ก็
ถอยออก อินทกะ นั่งตามเดิม
พระพุทธเจาจึงถามทาน อินทกะ วา ทานทําบุญอะไรไวในสมัยเปนมนุษยทานบอกวา
ถวายสังฆทาน คําวาสังฆะ นี่แปลวา หมู ทีนี้การที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตั้งใจสงเคราะหคน
ยากจน หรือพี่นองพุทะบริษัทที่ยังไมยากจน แตบังเอิญมันจนเพราะขาวยากหมากแพง ฝนแลงไม
ตกตองตามฤดูกาล ใหไดรับความสุขอยางนี้ทานก็จะมีความสุขเชนกัน นี่ ดินทกเทพบุตร
ที่นี้ดูตัวอยาง เมณฑกเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี คนนี้เปนปูข อง นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปน
จอมมหาเศรษฐี เปนเศรษฐีทนี่ ับเงินจํานวนโกฏิไมไดไมรจู ะนับอะไร ทานผูนี้ปรากฏวาในชาติกอน
เวลาที่เขาขาวยากหมากแพง ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ชาวบานมาขอซื้อขาวทาน ทานไมขาย
แตวาทานก็แจกใหตามกําลัง แบงสรรปนสวนจริงๆ จนกระทั่งในที่สุด ตัวทานเองเกือบจะไมมีกนิ
ตองเอาขาวที่ผสมดินทาฝายุง เอามาขลําน้ําแลวก็เอาขาวมาตํากินปรากฏวาในชาติตอมา ทานไปเกิด
ในตระกูลของคนจน ที่อยูในปาลึก พอแมของทานเปนคนยากจนมาก อยูในปาลึก แตวาในวันทีล่ ูก
ชายปฏิสนธิในครรภมารดา วันนั้นนะ เขาทองวันนัน้ เขาหรือกลืนเขาไปก็ไมรู เขาทอง ทานบอกวา
ตอนเชาหนอไผทั้งหมดรอบบานเปนทองคําหมด ใชไหม ปรากฏวากอไผทั้งหมดที่มหี นอขึ้นมานะ
เปนทองคําหมด พอกับแมก็เลยนําทองคํามาเปนทรัพยสิน พอลูกคลอดออกมา ปรากฏวามีแพะ
ทองคําเกิดขึ้นรอบบาน ในปากมีสายไหม ถาตองการเงินดึงสายไหม เงินก็ไหลออกมา ถาตองการ
ทอง ดึงสายไหม ทองก็ไหลออกมาร
ทีนี้อานิสงสในการสงเคราะหคนจน อยางที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํากันวันนี้ หากวา
ถึงแมเจตนาเดิมของทาน จะไมไดตั้งใจมากอน แตในเวลาที่ทราบวา ถึงแมอาตมาจะทําอะไร ถา
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจจะทําผลที่ทานจะพึงได ถายังไมไปนิพพานเพียงใด เกิด
ชาติหนาก็จะรวยอยางทาน เมณฑกเศรษฐี ถาทานบุคคลใดไมรวยตามนี้ ใหมาตอวาอาตมาได ชาติ
หนาเกิดมาแลวนะ ถาไมรวยก็มาตอวาได รอตอวาไหม รอไหม (หัวเราะ) เอากระดูกมาตอวา ใหผล
อยางนี้จริงๆนะ
หลังจากนีไ้ ป บรรดาญาติโยมทั้งหลายนะ โยมนี่มาจากไหนนี่ มาจากเมือง โคราช อยูใกล
นครราชสีมา ไหม (หัวเราะ) จะมาถวายสังฆทาน (อยูใ กลๆ หลักเมืองคะ) ออ อยูใ กลๆ หลักเมือง
แลวก็อยูชิดกับสะดือเมืองไหม (หัวเราะ) อยูชิดกันไหม นี่ทานนายอําเภอรูจักสะดือเมือง (ครับ) ไอ
สะดือเมืองมันมีจังหวัดเดียวที่ แพร นั่งรถไปเขาบอกสะดือเมือง เราก็กลับ กลับไปดูสะดือเมืองมัน
เปนอยางไร ผลที่สุดถูกตม หลักเมืองนั้นเอง เขาบอกสะดือเมือง (ครับ) จําไวนะ ไอ เมือง โคราช
กับ นครราชสีมา นี่ควรจะทําสะดือเมืองไว ไดรูนี่สะดือเมือง โคราช สะดือเมือง นครราชสีมา

ตอนี้ไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายรวมถวายสังฆทานกับทานเจาภาพนะ หากวา
ญาติโยมยังไมถวายเปนสังฆทาน ตั้งใจรวมดวยเปน ปตตานุดมทนามัย หากลงทุน 100 บาท เราก็มี
อานิสงส 100 เหมือนกัน สบายหากินไมตองลงทุนขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายตั้งใจ
สมาทานศีล 5
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) (ญาติโยมวาตาม)
สรณคมน และศีล 5 (ภาษาบาลี)
ตอนี้ไป ขอบรรดาญาติโยมทั้งหมดวา นโม 3 จบ พรอมกันเพื่อถวายสังฆทาน ขาแต
พระสงฆทั้งหลายผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายพระพุทธปฏิมากร ผาไตรจีวร พรอมดวย
ของที่เปนบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระสงฆขอพระสงฆทั้งหลายโปรดรับ พระพุทธปฏิมากร ผา
ไตรจีวรพรอมดวยของทีเ่ ปนบริวารทั้งหลายเหลานี้ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ (ญาติโยมกลาวตาม) สาธุ
หลวงพอ
เอะ นี่ ชัยวัฒน
ลูกศิษย
ครับผม
หลวงพอ
ชื่ออะไร นิพนธ ใชไหม
ลูกศิษย
นิพนธ ครับ
หลวงพอ
เอ นิพนธ นะ เอ นี่ ลูกศิษยอาตมามาอยูนอี่ ีกคนนะ สารวัตรสอบสวน ชื่อ นิพนธ
นะ เปน ร.ต. อะไรหวา
ลูกศิษย
ร.ต.อ. ครับ
หลวงพอ
ร.ต.อ. เหรอ ร.ต.อ. เขาแปลวา แปลวาอะไร อา ลูกศิษยอาตมาอยูที่
นี่อีกคนนะ แลว คุณนิพนธ นี่เมื่อสมัยอยู โคราช มีประสบการณอยูเยอะ วันนี้ญาติ
โยมพุทธบริษทั รับ พระรอดเนื้อวาน 108 ไป ถาหากวามีความอยากจะทราบวามีผลเปนประการใด
ละก็ ถาม คุณนิพนธ ดูนะ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระวานเนื้อ 108 นี่เครื่องรางคุณผี ที่คนปลอยมา
นี่ไมตองตกใจ เราแกได เอา เปนสุขๆ ลูกเอย
อาวญาติโยมจะไปไหนละ ฉันจะเลานิทานใหฟงสักเรื่องดีไหม ดีเหรอเดี๋ยวนอนหลับตื่น
หนึ่งกอน ยังไมนอน เลาไมได ไอนั่งๆ นีห่ องผูก อา จะเลานิทานใหฟง เรื่องยอๆ นะ แลวก็มีคนหนึ่ง
เดี๋ยวยังนึกไมออกเลย จะเลาเรื่องอะไรดี เมื่อปาหกปทแี่ ลวมานะ สมัย ทีมี ผ.ก.ค. ทางปกษใต มี
นายตํารวจคนหนึ่งชื่อวา รอยตํารวจโทนิพนธ เขาอยูที่ จังหวัดสุราษฏรธานี ตอนนั้น อาตมาไป
เยี่ยมตํารวจทหารตามชายแดนตางๆ ก็ไปแวะที่ จังหวัดสุราษฏร เอา ผายันต มหาพิชัยสงคราม ไป
แจกแกบรรดาหนวยตํารวจทหาร ปรากฏวาวันนัน้ นายนิพนธ อยูห รือไมอยูไมทราบ แลวตอมา
นายตํารวจคนนี้ เดินทางไปไหนหวา จําไดไหมรูขาว เขาไปกับรองผูวา นี่คนนีเ้ ขาเลาใหฟง เขาเปน
เพื่อนกัน นายนิพนธ ปรากฏวา รถไปถูกกับระเบิด รถขาดสองทอน ตํารวจใตบังคับบัญชาตาย 9

คน รอยตํารวจโทนิพนธ ถอยขึ้นไปประมาณแคยอดไฝ แลวก็ลงมาเอาหัวลงทั้งดิง่ ปรากฏไมตาย
ลุกขึ้นหยิบปนตอสูกับขาศึก ยิงจนกระสุนหมด ลุกขึน้ เดินไปหยิบปนจากคนตายยิงตอสูกับขาศึก
ตั้งใจจะใหขาศึกมันยิงใหตาย มันก็เลยยิงไมถูกไอปนระลํายิงไมถูก ผลที่สุด รอยตํารวจโทนิพนธ ที่
จังหวัดสุราษฏร ธานี ตายไปแลว โผลขึ้นมาเกิดที่ อําเภอขามสะแกแสง นี่ เปนรอยตํารวจเอา
(หัวเราะ) นี่เปนตอนที่หนึ่งนะ ตอนที่สองที่สามเขาเลาเองเลาใหฟงโดยบอ จําไวนะ คนนี้นะ ผาผืน
นี้นะ ใครเปลีย่ นก็ได เปลีย่ นไมได (ไมชดั ) ยังไมเห็น เออ ยังไมเห็นวันนี้ไมไดแจก แตที่วดั ยังมี (ไม
ชัด) ถาผืนละหมื่นเอามาให (ที่วดั หลวงพอมี) ก็ทนี่ ี่แหละจะ ทีว่ ัดมันไมถึงหมื่น ที่พดู ที่นี่ ตรามา ผืน
นี้ตรามา ผืนละหมื่น ผืนละหมื่น
นี่ผาแบบนี้นะ นี่เขาพับแลวนะ เรียก ผายันตมหาพิชัยสงคราม แตวาชุดนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงจุดเทียนชัย เพราะทรงใหทําเพื่อแจกพระที่ วัดนวรนิเวศ พระราชินี ทานใหคน
ไปบอกวา ขอมาทําที่ วัดบวร ก็เลยบอกวาถาอยางนัน้ ละก็ขอใหทา นนิมนตพระมาอีก ใหทําคน
เดียวก็ทําได ตามปกติฉันทําของฉันคนเดียว วันนั้นก็เลยนิมนตพระรวมกันมาทัว่ ประเทศทั้งหมด
40 องคแลวก็วันนัน้ ทําทั้งหมด 4 แสนผืน เวลานี้กย็ ังเหลืออยู ถาพวกที่นี้จะไปเอาก็ผืนละ 2 หมืน่
ถาคนอื่นไปเอา ผืนละ 10 บาท (เสียงหัวเราะ) หลวงพอลําเอียง) รักมากเอาแพงมาก รักนอยแพง
นอย คนนั้นไมรูจักเขาเลย ก็เลยได 10 บาท (หัวเราะ) ใชไหม อา จําใหดีนะ ลูกสาวคนไหนสวยมาก
แพงมาก คนไหนสวยนอยแพงนอย คนทีน่ ี่สวยมาก สองหมื่น (หัวเราะ) ไอจอมดื้อนี่ หาสตางคหรือ
(ไมชัด)ใชใช ถาไมใหเขกหัวมันเลย (หัวเราะ) หนู หนู โชคดีมีสขุ นะจะ อา ความจริง ผายันตมหา
พิชัยสงคราม นี่ยังมีทวี่ ัดนะ แลวก็ พระรอด ที่เอามานีก่ ท็ ําแบบเดียวกันนะ แต พระรอด ที่ทํามานี่
จะทําเพิ่มกันรังสีดวยนะ รังสีตางๆ ที่เขาบอกญวนมันมาทิ้ง มาทําอะไรนี่ก็กนั ดวย
วาไง รับอาสาไปซิ ขอไปคนละสองหมื่น ๆเราก็จายผืนละสิบบาทๆ ที่เหลือเปนของเรา เอา
ก็บอกวา รักมากเอาราคาแพง จะวาลําเอียงอยางไร ไอลูกคนไหนรักมากเอาราคาถูก แหม ตีราคาลูก
มันต่ําไป ใชไหม หือ (เสียงถาม ไมชัด) ก็บอกวารักมากใชไหม ไอหนู เฉพาะไอคนนี้คนเดียว คน
อื่นไมเกีย่ ว เอ็งคนเดียวสองหมื่น มันพูดมาก (ไมชัด) เออ หนังสือมันพูดเมื่อไหร แนะอะไรจะ
(ถาม) ผาประเจียดไมมี
ออ ผาประเจียด นึกวาผาตะเกียบ โยม บอกผาประเจียด ฉันฟงเปนผาตะเกียบ เอะ ผา
ตะเกียบมันไมเคยมี มันไมมมี าโยม ทําเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผายันตมหาพิชัยสงคราม ที
แรกที่ทํานี่ มุง เฉพาะทหาร ตํารวจชายแดน (ไมชัด) ถาเปนธงประจําฐานนี่ ปนยิงไมเขาฐานอยาง
คาวที่โจมตี (ไมชัด) ฐานหนาปนไมเขาเลย (เสียงถาม ไมชัด)
หา ทําไวแลว ยอดเงินเทาทีท่ ราบแลวนะ ตอนนี้ไดเงิน 25 บาท สองสตางค (ไมชัด) คิดเปน
หวย (หัวเราะ) นั่งกมหนาออกเลขอะไรแนวะ กินหมดเขาแจงมายอดยังมีอีกนิดหนอย หาหมื่นสอง
พันหนึ่งรอยหกสิบบาท หา อะไรจะ อา ยอดเงินนีเ่ ขานับมาแลวนะ ยังเหลืออีกไมกี่ตงั ค 52,160
บาท อันนี้กใ็ หเปนเรื่องของ ทานนายอําเภอ บัวหัก ฮึ

ออ บัวใหญ หรือ บัวใหญ เปนเรื่องของ ทานนายอําเภอใหญ ชวยพิจารณาดวยนะ สตางคจะ
ขายอะไรบาง (ไมขัด) ยังไงก็ถวายฉันบางนะ(นายอําเภอครับ มอบใหวัดหมดเลย มอบใหวดั หมด
เลย
เอา โยม เขามาจะ ประเดีย๋ ววาจะไปนะ ไอจอมดื้อ นี่จะไปดวยกันไหม ไป เอา ลิมสั มิง ริม
ฝง โปก แนะ ออกทางไมถูก อิมังปลารา กุงแหงแดงกวาอีกปลา ดุกยาง ชอมะกอก ดอกมะปราง
เนื้อยาง ยํามะดัน เออ โชคดีมีสุข
อา สุทินนัง วตะ เม ทานัง ไอนั่งทําบุญมั่ง นั่งดูเปลาๆ มั่ง อธิษฐาน นี่เขาทําบุญแลวทั้งนัน้
ใชไหมไอหนู เออ ถาจะดื้อ เรื่องเครื่องบินตก เครื่องบินระเบิด ของแกโดนมาเรื่อย เปนคนโชคดี
มาก มาลาทีไรจะตายทุกที คราวกอนเครื่องบินระเบิดลําแรกใชไหม เขารอดมาคนเดียวกระเด็น
ออกมา ตามปกติเครื่องบินตกแลวตองระเบิด อา ครั้งที่สาม บินหนทีส่ องไมเปนอันตราย ครั้งที่สาม
พอเจาหนาที่บอกวาเครื่องบินจะหยุดครับ จะตก แกหยิบผายันตออกมา (ไมชัด) นักบินตกใจจะโดด
เครื่องบินตาย เครื่องบินหลน ถาผายอาง คุณพิพนธ มีอยูนี่นะ ถาใครอยากจะไดผืนละหาหมืน่
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กราบเรียนถามหลวงพอวา หลังจากทําบุญเผาพิเศษแลว สุขภาพของหลวงพอเปน
อยางไรบางเจาคะ และจะมีการปวยหนักอีกไหมคะ
เออ แกลง (หัวเราะ) ดีขึ้นนะ ดีขึ้นมาก เมือ่ กอนนี้มันไมคลายตัวทานก็ทําแลวรูสึก
ดีขึ้น คอยดีขนึ้ มาก ถาไมดขี ึ้นยังทําไมได ถาดีขึ้นจะใหอะไรบาง ระวังนะรางกาย
นี้มันปวยบอยนะ (หัวเราะ) หรือคุณวาไง เสียบอยนะแลวจะมาโทษกันไมไดนะ นี่
ถาไมชอบใจฉัน โทษคนนี้ได
คําถามนี้ไดคนเดียวนะครับ คําถามมีอยูวา สิ่งที่ลูกคิดเอาไวจะสําเร็จไหมเจาคะ
หาตัวใครหวา หลวงพอรูแลวหวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน ขอใหไดตามความประสงค
นะ เพื่อความแนใจบนหลวงพอ 4 องคเอา ตั้งใจบนนะขอยืนยันวาไดผล พลาดยาก
ถาตั้งใจจริง
หลวงพอก็ใชอยางนี้ซิครับ เอามาก็ใสซองรูคนเดียวหรืออยางไรครับ
อะไรนะ
ใสซองเอาเงินใสซองไวกอน
ทําไม
ก็คนถามเมื่อกีน้ ะครับ
เออ ใชๆ เขียนหลังของดอลลารมีดอลลารหรือเปลา
หลวงพอเจาคะ
เออ วาไปซิลูก
ลูกมีความเคารพหลวงพอมากคะ ทําไมอยูกับบานเวลาบูชาหลวงพอบางครั้งจิตไม
คอยจะหยุดนิ่งคือคิดไปทั่ว
คิดไปเอง
ไมทราบวาเปนกรรมอะไรหรือเปลาคะ
อยาไปโทษกรรมเลยของธรรมดานะ (ไมชดั ) บางครั้งก็เปนไปตาม (ไมชัด)
กราบขอทราบประวัติความเปนมาของ แหวนจักรพรรดิ์ อานุภาพและวิธีอาราธนา
อานุภาพก็ไมบอก ประวัติความเปนมาบอกไดเล็กนอย คือวามีคืนหนึ่งนั่ง
กรรมฐานไปพบพระพุทธเจาทาน ทานบอกวาใหจดั ทําแหวนทานจะชวยทํา ถา
ชวยทําแลวบุคคลใดมีความเคารพในทาน และก็บูชาคาถามหาลาภจะมีคุณพิเศษ
อยางนี้จะมีลาภสูงขึ้นกันไดทุกอยางนะตกลงกอนที่จะบูชานึกถึงพระพุทธเจา
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เสียกอนนะ เขาถือวาเปนแหวนทีจ่ ะมีลาภและปองกันไดทุกอยาง เวนไวถายืมเงิน
เขาปองกันเจาหนี้มาทวงไมได (หัวเราะ)
หลวงพอเจาคะ แหวน พระสีวลี ของทานยาทานปูจะบูชาอยางไรจึงจะมีประโยชน
เจาคะ
เออ ถวายมากประโยชนมาก ถวายนอยประโยชนนอย บูชาอยางไรก็บอกเมื่อกี้นี้
ไงเลา บอกวานึกถึงพระพุทธเจาทุกองคนะ พระปจเจกพุทธเจาทุกองค พระ
อรหันตทั้งหมด พรหมเทวดาทั้งหมด ทานชวยกับทําวิธีบูชาพระธรรมตามดวย
ความตั้งใจจริง แลวตอดวยคาถามหาลาภที่พิมพแจก (ไมชัด) และปองกันไดทกุ
อยางเรื่องการคาน เขาทํากันมาแลวนะ
กราบเรียนถามหลวงพอวา แหวนจะเชาไดที่ไหนเจาคะ
แหวนนะ เอามาไมได กลัวเขาจะจับเอา แลวใครสามารถเอามาไดบางมีไหม เอามา
ไมได
แหวนตองเชาที่วัดนะครับ แตมีอยูวงหนึ่งหลายสตางค
ถาวงนี้ลานเหรียญเขาใหเลย
ใชครับ วงนี้ขนึ้ ราคา
ไมขึ้นยังถูกไป ตองมากกวานี้
ผมถามหลวงพอ ทรงกระดานวา ผมจะสําเร็จมรรคผลในชาตินี้หรือเปลา หลวงพอ
ตอบวาไม แลวผมถามตอไปวา ผมจะลงอบายภูมิไหมหลวงพอตอบวาใช ผมเลย
ตั้งใจวาจะลงวอบายภูมกิ ็เอา ผมถือวารางกายไมใชของผม ผมไมเอาอีกแลว อันนี้
จะถูกตองไหมครับ
เอ แลวไง ถารางกายลงจิตไปไหนละ (หัวเราะ) ดีตดั สินใจแบบนี้นะถูก
หมายความวาจะลงก็เชิญ รางกายแบบนี้ฉนั ไมตองการ ถาคิดแบบนี้จะบรรลุมรรค
ผลนะ อยางนีถ้ ูกตอง รางกายถูกฝงถูกเผาก็ชางมัน ใจฉันจะไปนิพพานอยางเดียว
ถาไมสนใจรางกายอันนี้ถือวาเปนวิสัยของอรหันตโดยตรงนะ
ไมทราบวา หลวงพอทรงกระดานตั้งแตเมือ่ ไร
ไมรูวาทรงที่ไหนก็ไมรูนะ ตองเรียกหลวงพอทรงกระดาน (หัวเราะ) ถาทรง
กระดานนี้กอนจะทําใหตั้งใจบูชาพระพุทธเจากอนจะมีผลรอยเปอรเซ็นต ถาสัก
แตวาทําแลวไมแนวาบางทีผีอื่นมาสิง
ขอกราบเรียนถามคะ ขอหนึง่ เมื่อหลวงพอกลับเมืองไทยแลว หากลูกศิษยมีปญหา
อะไรเกิดขึ้นคิดถึงหลวงพอจะขอใหชวย ตอง ทองคาถาอะไรหรือเปลาคะ
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หลวงพอ4 องคภาพนี้ บนทานนะ ถาวาคาถาก็วาคาถาเงินลานที่เขาแจก และก็ถามี
ขอขัดของหนักก็บนหลวงพอ 4 องค ที่วดั เขาแลวบนกันทุกวันนะ มาจากที่ไกล
ไมใชคนทีว่ ัดแกนะ
ตกลงบนหลวงพอ 4 องคกแ็ ลวกันนะ ขอสอง ขณะนี้ไดรบั แหวน จักรพรรดิ แลว
จะชวยเรื่องกิจการคาไดไหมคะ
ถามีคนมาซื้อมาก็ชวยไดมาก (หัวเราะ) ก็อาราธนาไวซิ ตั้งใจทําดีๆ เออ แหวนนี้
เขาเคยซื้อของขายดี เรื่องจริงพอตอนเขาอาราธนาแลวมาชี้ของขาย ก็ เจาเปยก ที่
เชียงใหม สมหนึ่งคันรถ ขนมาจากจันทรบุรีเขาก็ขายกัน 3 วัน นที ไปแนะนําพอ
ตื่นเขามาผัวก็ชี้เมียลูกก็ชี้ วันนั้นหนึ่งคันรถประมาณบาย 3 โมงหมด เรื่องเขาทํา
มาแลวนะ แตแลวทําแลวลาภหนักมากนะ (ไมชัด)
กราบเรียนถามหลวงพอที่ตดิ เสื้อที่ไดรับจากหลวงพอมีคาถาบูชาอยางไรเจาคะ
อะไร
ที่ติดเสื้อเล็กๆ
บูชาคาถาเงินลาน
ไมรูจะเรียกอะไรนะครับ
เออ ที่ติดเสื้อบูชา คาถาวิระทะโย ทุกบทที่เขาพิมพแจกนะ เรียก คาถาเงินลาน
ฝนวามากราบหลวงพอ พอคุยกับหลวงพอสักประเดี๋ยวหลวงพอก็ใหคนยกถาดมา
ให ปรากฏวาในถาดมีเด็กผูช ายและมีขวดนม ในขวดนมนั้นเต็มขวด กราบเรียน
ถามวาฝนอยางนี้จะเปนอยางไร
(ไมชัด) ตั้งใจไวนะ ทําหมันหรือเปลาผูชาย ถาไมทําหมันนะไมผิดตัว (ไมชัด) เออ
เดี๋ยว ผันเห็นพระเปนมงคล ถืออยางเดียววาฝนเห็นพระถือวาเปนมงคล เปนความ
ดีสูงสุดใชไดนะ
กราบหลวงพอเจาคะ ลูกอยากถูกล็อตโต
เอาเลขไหน เลาเลขไหน
6 ตัว ถาถูกไดลานเหรียญ
ขอบนพระ 4 องคจะไดไหมคะ
บนไดแน จะถูกหรือไมถูกนะ และจะตองแกบนเลยนะ
ถาลูกถูกจะถวายใหหลวงพอหาร 4 เลยคะ
นอยไป
หาร 4 นี่ เอา หลวงพอ 4 องคพอดีนะครับ
บนไดนะ จะถูกไมถูกไมทราบ
ออกทุกวันพุธกับวันศุกร 4 แสนนะครับใบนั้น (มีผูถวาย) ผมตั้งใจใหหลวงพอคับ
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กราบเรียนถามวาปนี้จะมีโอกาสกราบทานยาและทานแมในรางทรงไหมคะ
คงไมมี เพราะเขาไมไดมา กราบตรงเลยดีกวา นึกถึงทานหมดเรื่องหมดราว และก็
ไมเหนื่อยคนอื่นดวย วันนี้รางทรงเขาไมไดมาเขามีงานทํามโนมยิทธิก็ไดก็ไปหา
ทานโดยตางหมดเรื่องหมดราวงายดีแลวก็พบไดทุกวัน
คนดื่มเหลาตอนเย็นทุกวันแลวเขาเปนคนใจดี (ดื่มแลวทานอาหารใครอยากได
อะไรใหหมดยกเวนภรรยา)
เออ หวงไวทาํ ไมวะ (หัวเราะ) ไมนาจะหวงหาใหมตอ
ยังไมไดใหใคร แลวเขาบอกวาเขาไปนิพพานได ลูกกราบเรียนถามหลวงพอวามี
ความคิดเห็นอยางไรเจาคะ
รอใหเขาตายกอนไปไดไมไดก็รู
ภรรยาทําบุญอะไรเต็มใจดวย
ก็ดี แตอยาดื่มเหลา ศีล 5 ไมครบนะ ศีล 5 ไมครบเปนพระโสดาบันไมได จะไป
นิพพานอยางไร พูดตามหลักเกณฑใหถูกหลักนะทีนวี้ าเวลาตายไมเมาก็โทษแตละ
ครั้งที่กินเขาปรับโทษก็ตองเลิกรักษาศีล 5 ใหครบถวน ถาศีล 5 ครบถวนมีกฎอยู 3
อยางคือ
1. กายคตานุสสติ นึกถึงความตายเปนอารมณ
2. ไมสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ นับถือจริง
3. มีศีล 5 บริสุทธิ์และ
4. ตั้งใจไปนิพพาน
อยางนี้เปนพระโสดาบัน ยังไปนิพพานไมได ก็มีหวังวาโอกาสหนาจะไปนิพพาน
ไดงาย และ ความบกพรองในการดื่มสุราจะถือไปนิพพานไดมันไมแน และความ
เปนพระอริยเจาตองตรงไปตรงมามันคดไมไดแนนะ
ระหวางทางบางทีไปเจอหลวงปูองคโนนบาง หลวงพอองคนี้บาง ทีนจี้ ะชวนไปที่
อื่นเราจะทําอยางไรดี
เราก็ไมไปกับเขาซิ ความจริงตั้งใจไปหาพระพุทธเจาไปใหตรง ถือวาเพชรยอมมี
คากวาตะกัว่ เขาใจไหม ถาเดินไปเจอตะกัว่ เห็นตะกั่วมีคา มากกวาเพชรก็เสร็จแนๆ
แตวาตองไปใหตรงกอน ในเมื่อไปพบพระพุทธเจาแลวไปไหนก็ได หลวงปูที่ชวน
ไมใชหลวงปูจ ริงหรอกเพราะวาพระทุกองคเคารพในพระพุทธเจา ถาคนนั้นเขา
ตั้งใจไปเฝาพระพุทธเจาเขาไมขัด ไมมีใครขวางนะ ทานเองก็ตองไปเฝาเหมือนกัน
ทีนี้ที่มาชวนแบบนี้ไมใชเปนตัวปลอม เขาจะมาลองละมั้ง อาจจะเปนเทวดาสัก
องค
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กราบเรียนถามหลวงพอวา เมื่อระลึกถึงและพูดถึงหลวงพอและไดกลิ่นยานัตถุ
แสดงวาหลวงพอรับทราบใชไหมคะ
ยานัตถุรับทราบ (หัวเราะ) ใชได เออ ดีมาก
ลูกอยากกราบหลวงพอมา 4-5 ป พอไดกราบหลวงพอเปนครั้งแรกรูส ึกวารอนซู
ซาขึ้นที่หนาทีศ่ ีรษะ รูสึกวาโลงใจมาก อยากถามหลวงพอวาเปนเพราะอะไรปกติ
ลูกนั่งนึกถึงหลวงพอก็ขนลุกทุกๆ ครั้งเจาคะ
อยางนั้นเขาเรียกวาปตินะ ปติ คือ ความดีดา นกรรมฐาน ตั้งใจดีการเจริญกรรมฐาน
ถึงปติทํายาก นี่แสดงวา กําลังใจดีมากนะใชได ถาจิตเขาถึงปติก็มีหวัง เราตองการ
เปนเทวดาหรือพรหมนิพพานก็ได แตวาวางปติทิ้งนะ รักษาปติไว
กระผมอยากถามหลวงพอวา ถากระผมทานเหลายาหรือประเภทยาดองเพื่อบํารุง
สุขภาพจะผิดศีลหรือเปลาครับ ถาผิดจะตองแกไขอยางไร
เดี๋ยวกอนมาพูดกันกอน ดองประเภทไหน (หัวเราะ) ดองประเภทเหลาไหแลวยา
ชอน ถาเปนกระสายธรรมดานะ คือ เครื่องยาดองไมทําลายศีลไมหาม แตวาอยาให
เกินไปนะ เรื่องสุรานี้ตองถึงเมา ถาเริ่มเมาแลวเอาละ รวมความวาถาจะเปน
กระสายไมหามไมทําลายศีล คือ ศีลไมขาด อยางพระไมมีรสไมมกี ลิ่นเหลาได
เปนน้ํากระสายยาถามีกลิ่นฉุนใชไมได ใครมีอะไรตออีกชักคลายรอน
ของตางๆ ที่หลวงพอทําพิธีเสกไวนนั้ พวกลูกๆ ใชทานเกรงวากระดาษที่หอหรือ
ภาชนะที่ใสของนั้นควรจะทําอยางไร เชน กระดาษหอขนม ชวดน้ําปลา กระปอง
ผลไม เปนตน กราบนมัสการหลวงพอ
นี่ทีหลังกินหมดเลยนะ มั่นคงมากโดยเฉพาะขวดน้ําปลานี่ (หัวเราะ) เราก็ตองทิ้งซิ
(ไมชัด) อยาไปทิ้งในสวมก็แลวกัน
กราบเรียนถามหลวงพอ เวลาขับรถไปทํางานลูกควรใชคาถาสวดมนตใดเจาคะ
วาตามชอบก็แลวกัน สวดมนตก็ได ภาวนาก็ได เทาที่นกึ ไดนะ อยาไปวาคาถาหรือ
ภาวนาที่ขัดกับอารมณ หรือไมก็นึกถึงพระพุทธเจาก็ไดภาวนาพุทโธไปงายๆ เอา
อยางนี้กแ็ ลวกันในเวลานั้น นึกถึงอยากจะวาบทไหนก็วา บทนั้นไปเลย เพราะทุก
บทมีคาเสมอกัน
กราบเรียนถามวา ถาใสแหวนแลวไปชี้งานขอใหงานทีท่ ําไมยุงยากไดไหมคะ
ได ขอให (ไมชัด) กอนตจะชี้ตั้งใจตามนีน้ ะ 1 พอใจในงาน 2 มีความเพียร 3 ตั้ใจ
แนวแน 4 ใชปญญาใครครวญกอนรับรองงานไมผิด
เลน อิทธิบาท 4
ใช เปนพระพุทธเจาไดเพราะ อิทธิบาท 4 คนจะเปนพระโสดาบันและพระอรหันต
ไดก็เพราะ อิทธิบาท 4
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หลวงพอคะ เวลาทําสมาธิเสร็จแลว ก็มีจิตแบบสงบเฉื่อยไมอยากทําอะไรเลย
หนาตาก็ไมยิ้ม ใครพูดอะไรก็ไมจํา เหมือนไมมีชีวิตจิตใจรูสึกเชนนี้ผิดถูกอยางไร
คะ
ก็ไมผิด ก็ไมถูก สมาธิคอยซึม (หัวเราะ) วาไมไดบางครัง้ นะ บางครั้งถาจิตมั่นใน
สมาธิอันนี้ไมอยากพูดเหมือนกัน แตวาการฝกสมาธิตามหลักเกณฑทานบอกไววา
ตองมี 1. เมตตา ความรัก 2. กรุณา ความสงสาร 3. มุทิตา มีจิตใจออนโยนไมอิจฉา
ริษยาใคร เห็นใครไดดพี ลอยยินดีดว ย 4. อุเบกขา วางเฉย รวมความวา ทําสมาธิ
แลวควรทําจิตใจนั้นอยูในความดีถึงจะถูกนะ การซึมมันมีอยู แตวาจิตเขาถึงฌาน
ตนหยาบมันจะซึม
มีกลุมของมหายานญี่ปุนแตเปนคนอเมริกนั ไดชัดจูงใหเขากลุมเขาเขาบอกวาเปน
พุทธศาสนาสวด นะโมศีเงียว ขอกราบเรียนหลวงพอวาควรจะเขาไปศึกษาหรือไม
เพราะกลัวจะมีเบื้องหลัง กลุมนี้ดื้อมาก
กลัวดื้ออยางเดียว เอ ตอนนีแ้ ลวแตใจ ใจชอบอยางไหม เพราะทางนี้ไมชัดนี่
คาถาแปลวาอะไร
ไมรูซิ คาถาของเขาไมรูไมใชภาษาบาลี
บางทีเวลาลุกตื่นนอน อยากจะไปกราบสมเด็จองคปฐม แตใจคิดวาจะไปกราบ
องคสมเด็จองคปจจุบันกอน แลวคอยไปกราบองคปฐมอยางนี้จะถูกไหมคะ
ไมถูกนะ กราบองคไหนกอนก็ได องคปจจุบันก็องคปจจุบันถึงกอนแตความจรงิ
ถึงองคปจจุบันแลว แลวองคปฐมทานจะมาทันทีนะ ฉันไมไดยายไปไหน ไมตอง
เดินทางไกล บางทีไดไปก็เห็นทานก็ดีทําบอยๆ นะ ทําไดทุกวันนะดี ไปไหว
พระพุทธเจาไดไหวทุกวัน ตื่นใหมๆ ไปทุกครั้งและก็ในที่สุดจะไดรับผลดีเมือ่
เวลาตาย เออ เทานี้นะ
...................
คําพยากรณของทาน พยากรณกอนนะ ไมใชพยากรณดวยอภิญญา 8 (ไมชัด) แลว
ตอมาก็ตรงทุกอยาง เราซิไมฟง (ไมชัด)
รอ รอ
รอ รอสระออ 50 ลาน
รอล็อตโต
กราบเรียนถามหลวงพอวา แหวนนีใ้ สไปไหนกลัวโดนปลน จะใสกระเปาแลว
อาราธนาจะมีผลเทาใสไหมเจาคะ
ไดไมเปนไร อันนี้ไมขัดของหรอกนะ
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กราบนมัสการหลวงพอโปรดเมตตาผมดวยผมมีความกลุม ใจหลายอยางที่แกไม
ตกกับสิ่งที่ผมไดรับรูอยูนี้ ผมคิดวาเปนกรรมของผมแตผมแกไมตกเพราะครุนคิด
อยูเรื่อย ผมจะทําอยางไรดีครับ กราบนมัสการขอบพระคุณครับผม
เออ เห็นใจเรื่องนี้นะ ถึงเวลากลุมมันแกยากนะ อยานึกวาแกไดงายๆ นะ เวลาจิต
กังวลจิรงๆ มันฟุงซานเอาอยางนี้แลวกัน คิดวาใชหนี้มนั ไปกฎของกรรมนะ จะไป
ตัดตัวนี้อยานึกวางายนะ นาเห็นใจนะ (ไมชัด) ถาจิตกระเจิงก็กลับมา)
เมื่อหลายเดือนกอน ฝนวาจะถวายปจจัยทําบุญกับหลวงพอ แตหลวงพอวิ่งหนีจวี ร
ปลิว
คนนี้ดีมีจิตศรัทธาสมาธิดี มีจิตศรัทธาคือใหทานทั้งหมดที่นํามาใหอยางนี้ดีจะได
เงิน รับจํานํา
ลุกก็วิ่งตามจนเหนื่อยคลาน
นี่ศรัทธาดีมาก อยางนี้ไปนิพพานไดและรวดเร็ว
หลวงพอก็หยุดหันหนามามองไปยิ้มเลย หมายความวาอยางไรคะ
บอกแลวถึงตัว (หัวเราะ) ดีๆ อยางนี้ถือวาดีมีความเพียรนะ ตั้งใจทําบุญดวยศรัทธา
แท ตั้งใจไวนะดีมาก นัน่ เปนการทดสอบศรัทธานะดูซิพระไมยมิ้ จะทําบุญไหม
เลยทวงเลยใชไหม
จะวาปจจัยไมบริสุทธิ์ก็ไมไดโกงใครมา
ไมใช นัน่ เขาทดสอบความมั่นคง พวกนี้ตองมีบารมีเปนวิรยิ บารมี มาจากวิริย
บารมี ถาพวกเปนวิรยิ บารมีมานี่ โดยมากมักจะสําเร็จผลทุกอยางตองสูกับ
อุปสรรค
หลวงพอเจาคะ หนูรวมปจจัยที่เก็บไวทีละนอยไวทําบุญแลว บังเอิญมีคนเขาบาน
แลวมายกเอาไหไป
อยางนี้เราเคยทําบาปไวกอนหรือเปลาเขาถึงไดเขามาเอา
สตางคไป
ไมแน อยางนี้เราอาจจะเคยทําบาปก็ได ไมเคยทําบาปก็ได อยางพระพุทธเจาไมเคย
ทําบาปกับพระเทวทัต พระเทวทัตยังมาทํารายพระพุทธเจาเห็นไหม ไมแนนอน
อาจจะเปนความชั่วของเขา เราไมตั้งใจทําเขา จะมาโทษวาเราบาปเสมอไมได
แลวอยางนั้นเรากรวดน้ําไดไหมคะ
ได กรวดไปเลย น้ําขึ้นน้าํ ลง (หัวเราะ)
น้ําทะเลสาบก็น้ํานอยหนอย
เรื่องปกติ ก็ไปกรวดเหมือนกัน กรวดเหมือนปกติ
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หลวงพอครับผมเก็บเงินไวนะครับวาจะทําบุญอยางหนึ่ง แตวาจํานวนเงินยังไม
ครบทีนี้พอดีหลวงพอมาทีนี่ ผมก็คิดในใจวาจะขอยืมเงินสวนนัน้ มาทําบุญกอน
อยางนี้จะผิดหรือเปลาครับ
จะผิดหรือในเมื่อฉันได (หัวเราะ) ไมเห็นจะผิด หมายความวาอยงไรนะตั้งใจเก็บ
เงินไว
คือวาผมจะเก็บเงินไวชําระหนี้สงฆใชไหมฮะ แตวา เงินยังไมครบดีคิดวาอีก
ออ ไมเปนไรไมจําเปนตองรอแบบนั้น ชําระหนี้สงฆนคี่ อยๆ ทยอยซิ อยาไปรอ
ครบนะ
รอครบบางทีถาเราตายกอนยังไมชําระแลวมันจะแยคือมีนอยก็ทําไป
เรื่อยๆนะ แลวตอไปมันก็ครบเอง คือ ถาไปรีรอเราก็ไมแนในวันตายใชไหม เงิน
ชําระหนี้สงฆอานิสงสจริงๆ เห็นสังฆทานกับวิหารทาน อานิสงสสูงมาก
อยางนี้ถาผมยืมมาถวายเรื่องอื่นไมไดหรือ
ก็ได เรายืมของเราเองทําไมไมไดนะ แลวก็ความจริงถาจะใชอีกอยางหนึ่ง ถวาย
เปนเงินชําระหนี้สงฆก็หมดเรื่องก็ไดนะ ไมอยางนัน้ ทําบุญอยางอื่นก็ไดไมมีอะไร
จะถือวามีโทษก็ไมมีโทษนะเอามีอะไรอีกไหม
หลวงพอครับ แลวอยางเงินที่เราเก็บไวในกระปุก วิระทะโย นี่ปรากฏวาพอจะ
ทําบุญจริงๆ แลวไปหยิบกระปุกผิดไปทําบุญอยางอื่นนีผ่ ิดไหมครับ
ทําผิดประเภท อยาง วิระทะโย จริงๆ เปนเงินสังฆทาน แตวาถาหยิบผิดไปก็ชําระ
หนี้สงฆใหมซิ ก็หมดเรื่องไป วาไงหรือตัง้ ใจผิดไปเลย เออ ตอนไมออก ความจริง
เขาเอาไวทําบุญนะ และตั้งใจทําบุญแตวาตั้งใจเปนบุญประเภทไหนละ
เปนสังฆทาน
เออ นั่นตรงแลวลูก นั้นเปนเงินสังฆทานตรงนะ
ผมนึกวา วิระทะโย ตองเปนวิหารทาน
ก็สังฆทานก็ไมจํากัดอยูแลว
สังฆทานรวมทั้งอาหารเครื่องใชมีอยูเสร็จเปน
สังฆทาน
แลวที่ถวายหลวงพอ
ถวายบอยอยางไรก็ไมผิด ตองถึงหลวงพอนะ ถาไมถึงนีผ่ ิด
ทุกครั้งนะครับ ถวายหลวงพอทุกครั้ง
ตองตรงเลย ถาไมตรงก็ผิด เพราะเงินของวัดถือเปนสังฆทานวิหารทาน เอาเงินไป
ใหสงฆถึง ฉันไมถือวาเงินทุกบาทเปนเงินสวนตัวฉันถาถือเปนเงินสวนตัว คนให
ไดบุญนอยไป ถารับถือวาเปนเงินสงฆนนี่ ะ เปนบุญมหาศาล ทุกครั้งที่รับเงินถือ
เปนเงินสงฆทนั ที
กราบเรียนถามหลวงพอวา ลูกหลานพอจะมีขาว แมชมอย หรือ ฟาคราม ไหมคะ
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มี รอไปหนอยมี จนกวาหนี้เกาจะพนก็มี
หลวงพอเจาคะ หนูนั่งสวดมนตยังไมจบบทหรือทองคาถาเงินลานยังไมจบบท ตัว
ก็โยกแรงก็บังคับใหหยุด แลวก็สวดตอตัวก็โยกอีกควรจะทําอยางไรดีคะ บางทีนั่ง
สมาธิก็โยกเจาคะ
เออ ความจริงโยกนี่ปติ ปตขิ อที่ 3 เรียกวา โอกกันติกา ไมควรบังคับใหหยุด พอ
โยกใจสบาย ปติเกิดขึ้นใจสบาย สมาธิเกิดก็เปนฌานเร็ว ควรจะปลอยไปใหจิตเลย
ปตินั้นไปก็เลิกโยก หากวาจิตยังอยูขั้นปตนิ ั้นก็ยังโยกอยูไ มควรจะหาม
ลูกมีเหตุจําเปนตองกลับกอน
อยากกราบขอความกรุณาใหหลวงพอชวยพรม
น้ํามนตเพื่อเปนสิริมงคล จะมีโอกาสไหมเจาคะ (หลวงพอพรมน้ํามนต)
กราบนมัสการหลวงพอ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพอ หากลูกและคณะจะตอง
เดินทางกลับ นิวยอรค พรุงนี้เย็น อยากจะนั่งสมาธิตอนบายจะไดไหมคะ
ก็ไมแน ตองถามครูดูกอน เออ นั่งเองเปนอยางไร ตรงไหนก็ได (หัวเราะ) เรื่อง
อะไร ถาเวลากลางวันมันไมแน รับสังฆทานแลวมันวุน วายจะมีมเี วลาฝกนะ
ครับ
หลวงพอเจาคะ ลูกสวดมนตกอนนอนทุกคืน แลวภาวนาพุทโธ แลวอัญเชิญ ยันต
เกราะเพชร ประกบรอบตัว ทําอยางนี้ 3 ครั้ง กลืนน้ําลาย 3 ครั้ง อยางที่หลวงพอ
เคยแนะไว แลวลูกกรวดน้ําแผเมตตาจะไดไหมคะ
ไดซิ ได ภาวนา พุทโธ เปนกรามฐานใหญ คิดถึงพระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน แมแตนึกถึงพระพุทธเจาภาวนาครั้ง 2 ครั้ง มีอานิสงสสูงมากใชไดนะ ดี
มาก ทําใหจิตมั่นคงดี
แลวลูกก็เอนลงนอน แตทําใจไปนอนที่บา นเรือนแกวของลูกทุกวันเชาตื่นขึ้นมาก็
ตองวุนวายกับงานกับคน
และมีอารมณใจหงุดหงิดอยางนี้ถาลูกตายไปจะไป
นิพพานไดไหมเจาคะ
เออ ตอนตายใจหงุดหงิดไหมละ ถาหงุดหงิดลงนรกแน (หัวเราะ) ตองดูตอนตาย
อารมณจิตเปนอยางไร อยางมีคนทําบาปไวมาก แตกอนหนาตายเขาตัดอารมณไป
นิพพานเอยะแยะไป อยาง องคุลมี าล ก็ดี สันตติมหาอํามาตย ทานไปรบทัพจับศึก
กลับมา ฆาไมรูเทาไรแตวากอนทานจะตายทานเปนพระอรหันต ฟงเทศนจบเดียว
ใชไหมอยางนีถ้ มไป ทีนี้จะถือวาเราทําบุญหนักไมไปนรกก็ไมแน อยาง พระนาง
มัลลิกา ทําบุญหนัก คําวาถอยคําหยาบหรือการกระทําหยาบไมมีเลย แตวาเวลาตาย
จิตไปคิดอกุศลนิดเดียว ลงนรก เอาเทาไปเหยียบนรกแคตาตุม รวมความวา
อารมณเปนสิ่งสําคัญพยายามรักษาใหมันดี ทุกอยางที่มันเกิดขึ้นมาถือวาชางมันไว
กอน
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คะ จะพยายาม
แน พยายามนะ หนักหนอย (หัวเราะ) เรื่องวามันสวยก็ชางกู (ไมชัด) กูจะบนก็ชาง
กู กูจะหนาวก็ชางกู กูจะรอนก็ชางกู
เดี๋ยวนี้บนนอยแลวคะ
พยายามเขามีนะ นี่โจทก (หัวเราะ)
ลูกไดฝกสมาธิมานานพอสมควรบางครั้ง ลืมตาจะเห็นเหมือนดวงดาวผานแวบ แต
พอจองก็หาย นานๆ จะมาปรากฏไดไปตรวจสายตาแลวก็ปรกติ ขอเรียนถามหลวง
พอวาดวงที่เห็นเปนอะไรคะ
ดวงที่เห็นก็คือดวงที่เห็น
(หัวเราะ)ล
ใชไหม ถูกไหม
ถูกครับถูก (หัวเราะ)
ไอดวงที่เห็นเปนดวงอะไร ถาเปนสีเขียว หรือสีเหลือง สีแดง อันนี้เปนนิมิตของ
อานาปานุสสติกรรมฐาน ถาภาวนาแปบเดียวธรรมดานีย่ ังไมไปถึงไหนนะนี่ ยังไม
ถึงฌานเลยตองทําใหดกี วานี้
กราบนมัสการหลวงพอ อามาดีใจทีห่ ลวงพอมาโปรดถึงทีบานพัก ดีใจมากจริงๆ
เจาคะ กราบนมัสการ
อาชางวาไง (หัวเราะ) อาชางดีใจหรือเปลา มีมาก็มีชางนะ (หัวเราะ) วันนีด้ ูบาน
กวาง แตคนมามากๆ ก็แคบเหมือนกัน
คะ จอดรถตั้งไกล เปนกิโลเลย
นั่นแนวาไป 200 เมตร เอา
ใกลอยู ครึ่งกิโลเมตรก็เกือบกิโล เอาใครมีอะไรอีกไหม
ลูกกลัวจะตองเกิดอีกเหลือเกิน แตทําใจใหดียังไมได มีโมโหสามีและลูกๆ อยู
เสมอๆ กับคนอื่นจะไมโมโหก็ไดคะ แตทาํ ไมกับสามีและลูกๆ ยังทําใจไมไดเลย
ประเภทอยากกิน แหม โมโหใครไมโมโห โมโหสามีเดี๋ยวเบี้ยเลีย้ งขาด (หัวเราะ)
เออ คอยๆ ดับทีละนิดใหเหลือรายเดียว
คนอื่นยกใหไดหมด ยกแลวยังไมไดอยูคนเดียว
กราบเรียนถามหลวงพอเรื่องลูกชาย เกิดขึ้นมาแลวพูดบางแลวหยุดแลวมาพูดที
หลัง แตพูดไมชัดพูดซ้ํา พูดไมไดมากอยากทราบวาเมื่อไหรจะเปนปกติ
เออ หายไปเลยก็หมดเรื่อง
สาธุ
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มีหลานอยูคน เกิดมาแลวไมยอมพูดเลย อายุ 7 ป ไมพูด พอพูดทีพูดตกเบิกเลย
(หัวเราะ) พูดไดตกเบิก (ไมชดั ) ถามันพูดคนอื่นไมตองพูด ตั้ง 7 ป เขานึกวาใบ แต
ใบหูตองไมไดยิน แตมันไดยินใชอะไรมันรูเรื่องหมด หยิบได (ไมชดั )
เงิน วิระทะโย และเงินชําระหนี้สงฆ ถาลูกตายไปเสียกอน ยังไมไดถวายหลวงพอ
คนที่อยูดว ยไมทราบเอาไปใชอยางอื่นเขาจะมีบาปใหมคะ
เออ เขาจะมีบาปหรือไมมีเราพูดกันดีกวารูแ ตเพียงวาคนนี้ตั้งใจไปแลว ถาเขาตาย
ไปกอนรับผล 100 เปอรเซ็นต ไมมีบาปคนหลังไมตองพูดถึงมันนะ
ครับ
หลวงพอครับ มีปญหาวาคนที่ทาํ สมาธินิ่งมองตัววาทําผิดแนๆ แลวตัวนีแ่ ขนขา
หายไปเลย หายอยางไร
เขาถามวาทําสมาธิ มองแลวตัวมันหายไปเลย ลืมตาดูอยูไ หน (ยังอยู) อาว ใชได
(หัวเราะ) อยางนั้นเขาเรียก เปนปติที่ 5 ปติเปนอยางนี้นะมันเกิดขึ้นปบ มันมีการซู
ซา ตัวเริ่มเบาทีละนอยใชไหม เหมือนอะไรไหลในรางกายเหมือนลมออก ถาจะ
เขาจนถึงที่สุดจะรูสึกวาไมมตี ัวเหลือแตหนา หนาก็ใหญนะ อยางนี้เปนปติตัวที่ 5
ผรณาปติ ละเอียดมาก สวนใหญมันไมหายไปเลย นาเสียดายมันไมหายไปเลย
หายไปเลยไมมีคนทําเลี้ยงคะ
นาเสียดายวามันไม
หายไปเลยไมมีคนเลี้ยงคะ
ใหหายไปเลยเหลือแตหนาไง (ไมชัด) เหลือแตหนาพูดได (หัวเราะ)ไมกินมาก
ไมพูดไมใหกนิ
เออ จะรวยใหญไมวาใครตองมาดู
นั่นซิฮะ ดีเหมือนกันนะฮะ
กลัวไมดี แตไมไดตาย ถามอะไรก็รูเรื่องหมดใชไหม ใครปวยไขไมสบายแนะนํา
ไดหมด จะกลายเปนหมดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ปฏิปทาของคนมีมากใชไหม บอกปบคนไข
หายเลยเอาไหม
เห็นวาพระพุทธเจาเรงใหหลวงพอสรางศาลาใหเสร็จภายในปนหี้ มายถึงวาทานจะ
เอาหลวงพอไปหรือคะ
ใช (หัวเราะ)
จะไดไมสราง
ทุกอยางเสร็จเฉพาะล็อท งานขางหนามีอกี ในชวงที่สรางอยูตอนนีใ้ หเสร็จภายใน
ธันวา

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม

ในการนั่งสมาธินี้นะครับ จะตองมี วิตก วิจาร ปติ สุข เกิดขึ้นทุกครั้งที่นั่งหรือเล
ปาครับ หรือวาเกิดเฉพาะครัง้ แรกและครั้งตอไป
แสดงวาไมไดทําใชไหม ถามแบบนี้
ทําแตวาบางครั้งไมมี วิตก วิจาร
ทําไมไอ
บางครั้งก็มี แตไมเห็นมี วิตก วิจาร ผมก็เลยไมแนใจ
รวมความวา ฉลาดมากเกินไป วิตก วิจาร คืออะไรบอกมาซิ คําวา วิตก วิจาร นี้คือ
อะไร
วิตก วิจาร ก็คอื เรามุงคําภาวนาตลอดกอนอยางอื่น
แลวก็มี วิตก คือ ไมไดมุงคําภาวนาใชไหม ความจริงทีถ่ ามก็รูวาไมรทู ี่ไมรูต้งั นาน
แลววาไมรู วิตก คือ นึก นึกวาจะภาวนา วิจาร คือ รูรูอยูวาภาวนาถูกหรือไมถูก
หมายความวา จะตองมีสติตลอดเวลาใชไหม
ถาไมมีสติก็เปนบาแลว คนเรานี้ตองมีสติสัมปชัญญะนะ ที่นี้การรูในกรรมฐานเรา
มันตองรูจริง จิรงไมวาอะไรทั้งหมด ถาไมรูจริงมันทําใหไมมีผล คนพูดนะพูดตาม
ตํารา แตไมไดใชตําราใชไหม คุณพูดมาก็ทราบวาคุณไมไดใชตํารา คําวา วิตก คือ
นึก วิจาร คือ รูวาภาวนาหรือเปลา ไมใชคิดไปเอง ปติ นีค่ วามอิ่มใจคือ ความพอใจ
ในความปฏิบตั ิ อยางเราทําเมื่องานนี่เรามีความสุขใจ รูส ึกวาเปนกุศลจิต เริ่มตน
ดวยมีความพอใจในการปฏิบัติสมาธิไมยากใชไหม ถาจะถามวาเกิดทุกครั้งเลย
หรือเปลา ก็ไมแนบางที วิตกวิจาร มี ปติ ก็ไมเกิดเพราะอารมณหยาบเกินไป จิต
ฟุงซานเกินไป การเจริญกรรมฐานทําสมาธิไมวาตอนไหนทั้งหมด บทไหน
ทั้งหมด ถาไมมากเกินไปจะขึ้นตนตอนตนตองมีอารมณครบไมครบไมได หนึ่ง
วิตก สอง วิจาร สาม ปติ สี่ สุข หา เอกัตตา อันนี้ถาไมครบ 5 ประการจะไมเขาถึง
ฌานตอนตนเจริญพระกรรมฐานตองมีศลี เพราะศีลเปนปจจัยใหเกิดสมาธิถาคน
ไหนมีศีลคนนัน้ ก็มีจิตเปนสุข ถาอาการของจิตนั้นเกิดสมาธิก็เขาถึงฌาน เมื่อสมาธิ
ดีแลวจิตสงบ ปญญาก็เกิดดวย มันบังคับไดเกิดไปในตัว แตวาวิธีที่ปฏิบัติให
คลองตัวใหไดงายๆ ก็คือ ตองตัดความชัว่ ทั้ง 5 อยางของจิตเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติ
เทานั้นคือ 1. กามฉันทะ กามราคะมีความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม
สัมผัสระหวางเพศ 2. อารมณไมพอใจ 3. ความงวง 4. จิตฟุงซานเกินไป 5. สงสัย
ในผลของการปฏิบัติ ถาอารมณของจิต 5. อยางนี้อยางหนึ่งยังขวางอยูในขณะ
ภาวนา พิจารณาจะไมมีผลในการภาวนาวิปสสนาเลย
(ไมชัด) อุเบกขาของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี พระอนาคามี หลวงพอบอก
วาไมเหมือนกัน ก็อุเบกขาเหมือนกันนี่คะ
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ก็บอกแลววาเขียนเหมือนกัน
แตกําลังไมเทากันใชไหมคะ
ใช ก็ นานสมสันต สมัยเปนเด็ก กับ นายสมสันต เวลานีม้ ีกลังเทากันหรือเปลา
ไมเทากัน
แลวถามทําไม โธ เคาะหัวเลย
กระผมไมเขาใจวาทําไมตองใชคํา อุเบกขาเหมือนกับควรมีอะไร (ไมชดั )
แสดงวากูไมฟง และใจไมตั้งใจฟงฉันบอกวาตั้งแตพระโสดาบันไปเขาใช สังขารุ
เปกขาญาณ อุเบกขามันเปนฌานโลกียเขาใจไหม
ครับ
ระวังกระโถนลอยนะ ฮึ เขาใชขวางกันนะ
หลวงพอมีแรงหรือ
(ไมชัด) ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปนะ อารมณธรรดมามันก็เกิด ความรูสึกวาเปน
ธรรมดานั้นมีใครเขาวา เขาดามา ความรูสึกมันเบา อันดับแรกก็ถือวาเปนธรรมดา
ของการเกิด แตความมั่นคงจะนอยหนอยใชไหมถึงแมความมั่นคงจะนอย เขาจะ
โกรธขนาดไหนก็ตาม เขาไมละเมิด ศีล ใชไหม ทุกอยางอยูในขอบเขตของ ศีล
หมด ขึน้ ชื่อวาเปน สังขารุเปกขาญาณ ของพระโสดาบัน ถาเปน สังขารุเปกขา
ญาณ ของสกิทาคามี ก็อยูในขอบเขตของ กรรมบถ 10 จะถือวาไมโกรธก็ไมได
พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนี้ยังโกรธ แตวาโกระเบากวาชาวบาน และจะ
โกรธขนาดไหนก็ตามไมละเมิดศีล 5 ชาวบานนี้เปนก็ไดใชไหม แตดา นี่ ศีล 5 ยัง
ไมขาด ถาดานี่ กรรมบถ 10 ขาดนี่ตางกันออกไป ถาถึงอนาคามีก็เลิกโกระ อันนีใ้ จ
อาการทางกายอาจจะมีอาการทางกายตองเทากัน ถาฉันจะพูดวิชาหมด ฉันก็พูดได
แตเมื่อไมตรงกับวิชาหมดฉันไมพูด จะวานั้นเปนการเดาใชไหม คนทีค่ วามรูจริงมี
ความชํานาญเอามาพูดกับคนไมรูจริง มาพูดมันพูดใหคนอื่นฟงไมได แบบหมดนี่รู
จริงใชไหมเขาใจ เอาแลวมีอะไรตอไปหมดหรือยัง
.....................
ตอนถูกดี คุยอยางนี้ดี กันเองอยางนี้คุยไดชัดมาก เรื่องธรรมะขอพูดตรงไปตรงมา
นะไมยอม
หลวงพอครับ เวลาผมไปฝกที่บาน ผมเห็นภาพพระพุทธเจาที่สรางขึ้นใหม
เออ คุณจับตรงนั้นแหละ พยายามดูแลวจําใหแมนๆ นะ นั่นแหละเขาทําใหคุณมี
นิมิต วันไหนไปไมไหวก็ใหพาไป พอถึง จับไปไดเลยที่ทํานะเราไมไดทําเอง ทาน
สั่งใหทําทั้งนัน้
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พอเวลาผมฝกอยูในหองที่บา นของผมนี่ ทํา นะมะ พะธะ แลวจําภาพพระพุทธเจา
ตลอดเลย
ดี เราจะทิ้งไมได เขาสอนแบบไหนก็ตองทําแบบนั้น
ครับ ไดตลอดเวลาเลย เวลาทํางาน ทํา (ไมชัด)
ตลอดนั่นแหละ เขาใหทําตลอดก็ดี จิตมันเปนฌาน ไปชี้ ไปเยี่ยวคิดไดหมด ใช
ไหม ฉันไดมาแลวนะ ไอเรื่องขี้นี้ ถาเวลาไปขี้ไปเยี่ยวอยาภาวนา ถาม ทําไมละ
พระพุทธเจาเปนผูขี้ผูเยี่ยว ไปถาม หลวงพอปาน หลวงพอปาน บอก ไอระยํา ก็
เวลาเราตายหาเราขี้เราเยี่ยวทําไมละ เราพระภาวนาอยูบนหัว ไมใชขี้อยูข างลาง มี
ไอคนเขาใจผิดไง แบบพระเครื่องเหมือนกัน หุมพลาสติกตองเจาะรูหนอย แตนี่มี
พระทานแนะนําเลยนะ พรมน้ํามนตเลย หุมพลาสติกเจาะรูหนอยถาไมเจาะรูลาง
ละซวยเลย น้าํ เขาไปขังเต็ม มันไมมีความจําเปนภาวนาไปเรื่อยๆ นะ ถาเรายังตื่น
อยูเพียงใด ภาวนาไวไดเรื่อยๆ แลวจะดีมาก มานึกถึงไอนักเรียนกลุม หนึ่งหลาย
คน มันหมายตาไวหลายคน พอไดจังหวะ ไอเด็กพวกนีจ้ ะสังเกตได มันจะขยันไป
ทีละหนอยๆ พอไดจังหวะ มันจะกระซิบถาม ถาเนื้อคูมาเกิด จําเปนไหมตอง
แตงงาน ถาม ทําไม มันบอกผมไมอยากแตงงาน แลวไลเบี้ยไปตั้งแต ม.ศ. 4 –
พ.ศ. 5 ถามวา ความรูสึกเมื่อกอนนี้ เห็นหนุมๆหรือไมหนุมหนุมนอย หนุมใหญก็
ตามเคยรูสึกนึกรักไหมมีอยูเดี๋ยวนี้ละหมดซากเลย หมดความรูสึกเลย คือเห็นแลว
มันเบื่อ เวลานีค้ นที่มีวาสนาบารมีสูงๆ มันมีเยอะ
ในตางประเทศเยอะไหมครับหลวงพอ
เยอะ
คนของหลวงพอเยอะไหมครับในตางประเทศ
เดี๋ยวนี้ แมศรี ก็เริ่มกวาด ทานเริ่มกวาดตางประเทศมากอน เอาหัวหนาเขามา แลว
มันขยายกันเอง อยางคนไทยในอเมริกานี่ มีบางสวนที่มาเกีย่ ว ไอพวกเครือ
เดียวกัน แตมนี อยูคนละรัฐกัน มันไปหากันนี่
งายนะครับ การคมนาคมก็ดี
เสียสตางคนะซิ สตางคเขาตองใชนี่ ก็เลยทุม เรื่องบุญเรื่องกุศลใหญ
ทางอาฟริกาละครับหลวงพอ
ยังไมเคยดู ก็เรือ่ งของ แมศรี ทานคนเดียว ทานกวาด คือ คนของใครใครกวาด คน
ของสมเด็จ สมเด็จทานกวาด คนของฉัน แมศรี กวาดปกติฉันไมยุงกับเรื่องอะไร
อยูแลว ถาเรือ่ งอะไรมากระทบก็ตามฉันปลอยไปเลย แลวขึน้ ไปหาทานกอน
กอนที่จะถาม เราตองเปนคนไมรูเรื่องอะไรซะกอน จิตวาง ถาฌาน 4 ก็เปน
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อุเบกขาแลว มันมีปญหาในวงการทหารของเรานี่ อยางฉันนึกไปสงสารนายทหาร
คนหนึ่งถาแกกาวเร็วเกินไป มันตกรองงาย อีตอนนี้มันจะยุงๆ
วิชา 8 พวกเราที่แข็งแกรงนีม่ ีบางไหมครับหลวงพอ
หา
พวกฆราวาสที่แข็งแกรงวิชา 8 นี่มีบางไหมครับ
ฌาน 8 นี่มันไมมีอะไรนะ แข็งที่ ทิพจักขุญาณ อยางเดียว เพราะ ทิพจักขุญาณ
ตองเอาไปใช
อยาง รัชนี นี่เปนอยางไรบางครับหลวงพอ
ไอรัชนี นี่มนั เปนคนละเอียดดี นุมนวล มันไดกอนเขานะ
ผมมีปญหาอีกอันครับหลวงพอ ของผมนี่ บางวันมันก็ดี บางวันมันก็บางครับ มัน
เปนอยางไรครับหลวงพอ
บางอยางไร
คือ มองแลวบางทีมันทะลุครับ ภาพนี่มันบางไป
ภาพบางซิดี เขาทําใหหนาเขาไปหานาง บางใหมันกลืนเขาอากาศยิง่ ดีใหญ ถา
จริงๆ แลวเขาทําใหมันบางเขาไปหาอากาศนะพระพุทธเจาจริงๆ นะมองเกือบไมรู
เรื่องนะ หนังสือเขาเขียนวา ถาพระพุทธเจาหรือพระอรหันตไมตองการใหคนเห็น
คนก็เห็นไมได ถาภาพเวลาเราขึ้นไป ทีแรกเห็นเปนใสบางแจว ไมมีเครื่องประดับ
เลยไอตัวนั้นนะใช
ผมกลับหลีกไปเลย (หัวเราะ)
หลีกไปแลวก็เขาหากิเลสใหม ถาบางแลวจะทําใหหนาก็ไมยาก เขาตองการใหคน
เห็น ทีนี้อยาลืมวิชาของพราหมณวา ทางจิต ใชจิตแบบ มัชฌิมาปฏิปทา อยาให
แรงเกินไปนะลูกนะ
แลวอยาง พรนุช นี่ครับหลวงพอ ละเอียดดีไหมครับ
พรนุช นี่เขาเขมแข็ง พรนุช เขาศึกษาเรือ่ ย เราพูดอะไรเขาไมไดอยางญาณ 8 นี่
ไมไดสอนเลยความจริงดานมโนมยิทธิ ทิพจักขุญาณนี่เราใชไดเลย มันตัดเลย ทํา
ไดเลย สอนคนได

