การปฏิบัติตนเปนคนดี ในฐานะที่เปนพระกับฆราวาสนี่ไมเหมือนกันเพราะวา พระจัดเปน
จุดมเพศ หรือถือวาเปน ปูชนียบุคคล จะตองทําจิตใจ วาจาและกาย ใหดีกวาฆราวาส ทัง้ นี้
เพราะอะไร เพราะวาพระแปลงวาผูประเสริฐ
ประการแรกทุกคนจะพิจารณาไดวา ขณะที่เราเปนฆราวาสนี่ เราตองไหวผูใหญ คือวา
บิดามารดาก็ดี ปูยา ตายายก็ดี ทานผูอาวุโสกวาก็ดี เราตองไหวทานแตวาพอหมผากาสาวพัสตร
พระอุปชยยนื ยันวาเปนพระแน หลังจากนัน้ จะเห็นวาบุคคลที่เราไหว กลับมาไหวเรา
จุดนี้แหละที่บรรดานักบวชทัง้ หลาย จะตองระมัดระวังตัวใหมากจะตองทําใจ ทําวาจา ทํา
กายใหสมศักดิ์ศรีในฐานะทีเปนพระ อยาลืมวา พระแปลวา ผูประเสริฐ หรือวา อุดมเพศ แปลวา
เพศสูงสุด ฉะนัน้ ในการปฏิบัติตนจะปฏิบัติเหมือนฆราวาสไมได
การปฏิบัติตนใหสมกับความเปนพระทําอยางไร สําหรับพระนี่เรามีหลักสูตรตายตัวอยู 3
ขอ คือ ศีล สมาธิ ปญญา อันนี้มจี ําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะ ศีล ทานเรียกวา อธิศลี คือปฏิบตั ศิ ลี
มากกวาฆราวาส หนักแนนกวาละเอียดกวาแลวสูงกวาฆราวาส แลวตองเครงครัดมากกวา
ฆราวาส
สําหรับ สมาธิ เอาเรียกวาจิต ทานเรียกวา อธิจิตสิกขา ทุกคนตองมี สมาธิ เปนการทรง
ตัว ถา สมาธิ ไมดี ศีล ก็ไมอยูกับเรา จึงจําเปนตองฝก สมาธิ
 ญาหลักสูตร 3 ประการนี้ เปน
สาม จะตองมี ปญญา ในดานวิปสสนาญาณ คือ อธิปญ
หลักสูตรตายตัวของภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนาฉะนัน้ ทานที่บวชเขามาแลว จะบอกวาไมรู
เรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา นะไมได
เวลาไปบิณฑบาตตอนเชา อยาลืมทําจิตใหบริสุทธิ์ มันจะบริสุทธิ์แคไหนก็ตาม เทาที่เรา
จะพึงทําได เวลาเดินไปก็อยาลืมคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จับเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
พุทโธ ก็ได ธัมโม ก็ได สังโฆ ก็ได
ถา พุทโธ นึกถึงบารมีของพระพุทธเจา ชวยใหเราไดเห็นธรรมขอใหชวยชาวบาน เปนผูมี
ความคลองตัว ไดเห็นธรรมของพระพุทธเจาดวยนี่อยางนี้จึงชื่อวา พระไปโปรดสัตว ไมใชสัตวไป
โปรดพระนะ เดินไปใหสัตวโปรดพระนี่แย ลงนรกนะ
ถาจิตของเราตั้งไวเฉพาะ พระนิพพาน นะทานเอย ไปไหนภาวนาไปเลยวา นิพพานังๆ
วามันไปเลย นึกในใจ นึกวาเราตองการ พระนิพพาน จุดเดียวเทานั้นในชีวิต ถาหากวาพระทุก
องคทําแบบนีน้ ะ บิณฑบาตทั้งไปทัง้ กลับและทีน่ ั่งอยู ชาวบานที่ใสบาตรไมมีใครจน
ถึงแมเขาจะไปรวยจนปรากฏชัด แตวาความคลองตัวมันปรากฏ นีเ่ ขาเคยลองกันมาแลว
วิธีนี้ วิธเี ขาฌานกอนแลวปลงจิตกอน ปลงใจกอนใหหมดจากกิเลสแลวก็ไปรับบาตร นี่เขาลอง
พิสูจนกันมาแลว มีผลคลองตัวจริงๆ สําหรับชาวบาน

จะพูดใหฟงนะ อยางพระพุทธเจาทานเปนคนไมมกี ิเลสแลวเรื่องสมาบัติตางๆ ทานไมคิด
อยาลืมวาพระพุทะเจามีสมบัติมากที่สุดเพราะการละกิเลส วิหารที่เขาถวายครั้งหนึ่งราคาเทาไหร
อยาง พระคันธกุฏี ที่ นางวิสาขา ถวาย เพื่อนมีผา ราคา 5 แสนกหาปณะ อยูผนื หนึ่งเอาไปปู
ตรงไหนก็ไมได เพราะผาทีป่ ูราคาแพงกวานัน้ คนทีก่ ิเลสนอยเพียงใดลาภสักการะยอยมากเทานัน้
ลาภที่เกิดขึ้นจากคนไมมกี ิเลส ลาภจะเปนสาธารณประโยชน ก็ยิ่งมาใหญ ถาไดมาแลวเอาไปเก็บ
ละก็ พอเต็มกระเปาอันใหมเขาไมได
ความมุง หมายในการใชพระคลองคอ โดยมากพวกเรามักจะเขาใจผิดกันทีพ่ ระทานทํา
พระไวใหคลองคอ ก็หมายถึงวาบุคคลที่มีใจเคารพในพระพุทธเจามีใจเคารพในพระธรรม มีใจ
เคารพในพระอริยสงฆ แตทวามีกาํ ลังใจที่เขาถึงพระรัตนตรัยทั้ง 3ประการยังออนอยู ฉะนัน้ จึงได
ทํารูปเปรียบของพระพุทธเจาก็ดีรูปเปรียบของพระสงฆองคใดองคหนึ่งก็ดี ที่เปนที่เคารพนับถือ
หอยคอไว ถาหากวาเรานึกถึงพระทานไมออก จะไดนําพระขึน้ มาดูรูปนี้เปนรูปองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงแนะนําใหเราปฏิบตั ิชอบตามระบอบแหงความดี ที่เรียกวา พระธรรมวินยั
นี่ความจริง เปนความมุง หมายของผูท ํา ตองการอยางนี้หมายความวาคนที่มพี ระหอยคอ
ควรจะทําใจอยางพระ หรือมิฉะนัน้ คนที่มพี ระหอยคอ ก็ควรจะทําตามที่พระแนะนํา ใหปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ แตวาพวกเราก็กลับมาพลิกแพลงเสีย เอาพระไปตีกับชาวบานเขาไปยุใหพระตีกนั
พระทีน่ ํามาหอยคอนี่ พระทานทําขึ้นมาก็ดวยอาศัยอํานาจของ พระพุทธานุภาพ นะ
อํานาจของ พระพุทธานุภาพ นี่ สามารถที่จะชวยคนที่ไมถึงอายุขัย ใหพน จากอันตรายได
เรื่องการปลอยสัตวนกี่ ็แปลกเมื่อป 08 ฉันเปนโรคอยูอยางหนึ่ง มันเมื่อยปวดทั้งตัว คือมัน
เกินเมื่อย ใหหมอฉีดยาก็แลว หมอใหยากินก็แลว มันก็ไมไดผลก็เลยมากรุงเทพฯ แลวเลยไปบางปู
ไปถึงบางปูก็เจอะคนขายปู 3 ตัว ก็นกึ ในใจวาไอปูน่กี วามันจะตายก็ถูกมัดอยูน าน มันก็เมือ่ ย
เหมือนกับเราเหมือนกันปลาก็เคยปลอยมาแลว แตปูนยี่ ังไมไดปลอย ไอปูมันถูกมัดเปนวันๆ นีม่ ัน
เมื่อยเหมือนกัน ใชไหม มันทรมานมาก สวนปลาเขาขังอยูในบริเวณแดนแตมันก็ยงั มีนา้ํ ใหวายใช
ไหม ก็เลยคิดถึงตัวเอง ไอบาปเกาๆ เราคงจะไปมัดเขาไวอยางนีเ้ หมือนกัน ปลอยมันเสียเถอะ ให
มันเปนสุข ก็เลยเหมาหมดเหมาแลวก็ชว ยกันปลอย แตฉันไมมีเจตนาตองการใหหายปวดตัวนะ
ไมใช
มาอีกคราวฉันก็ไปอีก ก็เหมามาอีก พอถึงสามคราว ไออาการปวดตัวมันหายเลย หาย
จริงๆ รักษามาเกือบตาย ไมหาย นีก่ ็แปลอีกเหมือนกันนะ อานิสงสแหงการ อุปสมบท บรรพชา
นี้แปลกจากบุญกุศอยางอืน่ บุญอยางอืน่ ทีล่ ูกทําไปแลว พอแมถาไมโมทนายอมไมไดอานิสงสนั้น
แตวาการ อุปสมบท และ บรรพชา บิดามารดาซึง่ คลอดบุตรมาแลว ตางคนตางจากกันไปพอแม
ไมทราบวาบุตรมีรูปรางหนาตาเปนประการใด เพราะจากกันไปตั้งแตคลอดใหมๆ สําหรับลูกชายก็
ไมทราบเหมือนกันวา บิดามารดาเปนใคร แตวา อุปสมบทบรรพชา เมื่อไร บิดามารดายอมได

อานิสงสสมบูรณ เหตุนี้ การอุปสมบท บรรพชา จึงจัดวาเปนกุศลพิเศษ ที่องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐทรงบัญญัติไว
ความเห็นผิดบางอยางอาศัยกรรมเกาที่เราทํามา มันใหผลจึงมีความเห็นผิดบางอยาง ที่
แวดลอมมันเกิดขึ้นในปจจุบนั ทําใหเราเห็นผิด ก็คิดวาไอกรรมเกามันแคไหนก็ชางมัน ไมสนใจ ทํา
กรรมใหมใหดไี วเสมอๆ ดีกวา อยาไปคํานึกถึงสิ่งที่ลว งมาแลว กรรมเกามันจะเลว มันจะชัว่ ก็ชา ง
มัน
ฉะนัน้ พระพุทธเจาทานจึงทรงสั่งสอน อยาตามนึกถึงสิ่งที่ลว งมาแลวและจงอยาคํานึกสิง่
ที่ยงั มาไมถึง พยายามรักษาความดีปจจุบันไว ถาปจจุบันของเราดี เพราะอารมณของเราจริงๆ ไม
มีอดีต ไมมอี นาคตหรอก มันมีปจจุบนั คือใหมีความรูสึกวาเดีย๋ วนี้อยูเสมอ คืออารมณทําเปน
อาจิณกรรม ถึงแมวา ครั้งละเล็กละนอยจนมันชิน อาจิณกรรม ถาเปนฝายอกุศล มันมีโทษถึง
อนันตริยกรรม ได แตถา อาจิณกรรม ฝายกุศล มันก็มีผลมหันตเหมือนกัน
การใชปญญานะลูกหลายทีร่ ัก มีความสําคัญ และก็จงอยาประมาทคนเขาบอกไมลมขาม
ได คนลมอยาเพิ่งขาม ถาบังเอิญเห็นใคร เขามีความโงเขลาเบาปญญากวาตนก็ดี มีฐานะไมเสมอ
ตนก็ดี ขอลูกหลานที่รัก จงเวนจากการดูถูกดูหมิน่ แตจงมีจิตคิดเมตตาวาเขากับเราเปนเพื่อนที่รกั
กัน เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกข ฉันนัน้
ฉะนัน้ ถาหากวาเราจะไปเยาะเยยเขา เราจะทําลายเขา จะกลั่นแกลงเขาอันนี้เปนของไม
ควร ดีไมดีวนั หนึ่งขางหนาเขาอาจจะมีบุญวาสนาบารมี ทําตนใหเปนคนดี สามารถจะบริหาร
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและปวงชนชาวไทย ใหมคี วามสุขขึ้นมาก็ได จงอยาทํา
ตนเหมือนคนจัญไรที่มีตัวอยางนี้เห็นแตประโยชนสว นตัว ทําลายบรรดาประชาชนเพื่อความสุข
สวนตัวโดยเฉพาะ
ตามคติของพระพุทธศาสนามีวา ถาเราดีเสียคนเดียว คนในโลกไมมีใครชั่วเพราะอะไร
เพราะวาถาเราดีเสียคนเดียว คนโนโลกก็ไมมีใครชั่ว คําวาดีในทีนหี้ มายความวา เราตัดกิเลสไป
เสียหมด
จิตของเราที่มนั เลวๆ นะเขี่ยมันทิ้งไปเสียใหหมด ถาจิตตัดกิเลสหมดแลวเมื่อไร เราก็ไม
ยอมมองเห็นคนชั่ว
เพราะวาคนทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ทกุ คนตองการดีแตวา ที่ดีไมไดเพรามี
เจานายบังคับ คําวาเจานายนี่ ถานายทีเ่ ปนคนมันก็ยังหางเขาเรียกวา เจานายบอก เจานายที่มี
ความสําคัญก็คือ เจานายใน
เจานายในคือกิเลสๆ นี่เปนเจานายใหญจริงๆ มันก็มีอยู 3 คือ โลภะ ความโลภ โทสะ
ความโกรธ โมหะ ความหลง
เจานาย 3 เจานายนี้มนั บังคับใจของเขาใหสรางความชั่ว สรางกิเลสใหมันดีในเมื่อเราหมด
จากความชัว่ แลวเราก็รูสึกวา คนที่เขาตองทําพลาด พูดพลาดคิดพลาดจากความดี ก็เพราะวาไอ

จิตมันยังอยูภายใตอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง เขาจึงไดทําแบบนั้น ใจเราก็ให
อภัยเขาได ใชไหม
ถาทานพุทธบริษัททุกทานมีทั้งทาน มีทั้งศีล จะมีความสุขมาก ถาปฏิบัติตามคติขององค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาอีกสักนิด คือ
ทําใจใหสบาย ที่เรียกวาทําจิตใหเปนสมาธิ ก็คือเอาจิตตั้งไวในอารมณที่เปนกุศล ไมคิด
ทําลายตน และไมคิดทําลายบุคคลอื่น สรางความแชมชื่นใหปรากฏ โดยยึดถือคุณพระพุทธเจา
คุณพระธรรม คุณพระสงฆเปนประจําใจ
นึกถึงทาน การบริจาคเขาไว วาเราตัง้ ใจจะสงเคราะหบุคคลอื่นใหมคี วามสุขตามกําลังที่
เราจะทําได นึกถึงศีลที่เคยรักษาเขาไว นึกถึงความดีของเทวดา วาทานจะเปนเทวดาไดก็อาศัย
ความอายบาปอายความชัว่ หรือเกรงกลัวความชั่ว
ถาทําไดอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท หากวาทานทัง้ หลายจะยังไมตายจากชาตินี้ ก็จะมี
แตความสุขใจ จะไปสถานทีใ่ ดก็จะพบแตคนทีเปนมิตรจิตใจก็จะมีความสุข
นี่พวกเราถาจะเอาดีกนั จริงๆ จะทํากรรมฐานกองไหนก็ตาม แมวา จะพิจารณาวิปสสนา
ญาณ ก็ตองขึน้ ตนดวย อานาปานุสสติกรรมฐาน กอนจับลมหายใจเขาออกใหสบาย มีการทรง
ตัวแลวจึงภาวนาหรือพิจารณาตามนี่สําคัญมาก
กรรมฐานตัวสําคัญที่สุด หรือกรรมฐานที่สาํ คัญที่สุดคือ อานาปานุสสิตกรรมฐาน ขึ้น
กอน ก็เพราะวา อานาปานุสสิกรรมฐาน ระงับโมหะ กับวิตกจริต ก็แสดงวาระงับความฟุงซาน
ของจิตนั่นเอง อันนีพ้ ระพุทธเจาทานรู ไออารมณฟุงซานนีม่ ันประจําใจเราอยูตลอดเวลา
คําภาวนาที่ทา นจะปฏิบัติ ถาแบบของ สุกขวิปสสโก ขอใหทานภาวนาตามสบายที่คลอง
มาแลว ถาคําภาวนาใดที่ปฏิบัติมาจากทีอ่ ื่น คลองตัวดีแลว ทรงตัวดีแลว ขอจงอยาเปลี่ยน ถา
เปลี่ยนก็จะเปนการขึน้ ตนใหม ไมไดเกิดประโยชนเลยเวนไวแตฝก วิชชาสาม อภิญญษหก
ปฏิสัมภิทาญาณ วาไปอีกเรื่องหนึง่ อันนี้เขาบังคับ เพราะเปนเรื่องเฉพาะกิจ แตวา สุกขวิปส สโก
นี่เขาไมบงั คับ
ถาหากวาทานจะภาวนากรรมฐาน ตามกองที่ตองการ ถาตองการจะใชกรรมฐานกองใด
กองหนึง่ ก็วา กันกองนัน้ ๆ ไป ถาหากวาไมคิดจํากัดกองก็ภาวนาตามสบาย ประจํากองอธิยาย
ไมไดนะ ตั้ง 40 นะ แค พุทธานุสสติ อยางเดียวเวลาก็ไมพอแลว ชัว่ โมงหนึง่ ใชไหม
สําหรับทานที่ไมเคยเจริญมาจากที่อื่นกอน หมายความวา ไมเคยเจริญมาเลยนะ ก็ใชคํา
ภาวนาวา พุทโธ งายดี พุทโธ นี่เปนพระนามพระพุทธเจาเวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจ
ออกนึกวา โธ อยาวาใหมันเร็วปลอยลมหายใจไปตามสบายๆ อยาใหมันเครียด ถาเครียด
พระพุทธเจาทรงตําหนิวา ไมมีผล หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ สําหรับทานทีช่ ํานาญ
อยางอืน่ มาแลว ก็ขอใหเปนไปตามนั้น

กอนที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน
จะภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามตัดสินใจไว
เสียกอนวา ชีวิตนี้ถือวาเปนการเกิดครั้งสุดทาย ถาเราจะตายคราวนี้ ก็ขอใหตายครัง้ สุดทาย ขึน้ ชือ่
วามีรางกายเพื่อตายอยางนี้ จะไมมีสําหรับเราในกาลตอไปขางหนา แลวก็การตายคราวนี้ ถาเรา
จะเกิดเปนเทวดา หรือไปเกิดเปนมนุษยกด็ ี พรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือ
พระนิพพาน
เวลาจะเริ่มภาวนาก็ขอใหตั้งใจไวกอน ตัง้ ใจไวเสียกอนวา พิจารณากายเราวากายของเรา
นี่เกิดมามันเปนสุข หรือมันเปนทุกข มันเที่ยงหรือไมเทีย่ งถามันเทีย่ งจริงเราเกิดมาจากทองแมตวั
เล็กนิดเดียว มันก็ตองเล็กตลอดนี่มันโตขึน้ มาได เปนหนุมสาวได แกได แสดงวารางกายของเราไม
เที่ยงในเมื่อมันไมเทีย่ งอยางนี้ ขณะทีท่ รงชีวิตอยูตลอดเวลามานะ มันเปนสุขหรือเปนทุกข
ความหิวเปนทุกขหรือเปนสุข หนาวเกินไป รอนเกินไป หรือวาปวยไขไมสบาย มันเปนสุข
หรือมันเปนทุกข ความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง มันเปนสุขหรือมันเปนทุกข ก็คิดเอาเอง อาตมา
คิดวาทุกคนเห็นแลววามันเปนทุกขถามันเปนทุกขอยางนี้ แดนที่ไมมที ุกขมีไหม ทีพ่ ระพุทธเจาทรง
รับรองที่ไหนละ
มนุษยโลก ตั้งแตเกิดยันตายก็มีแตความทุกข เทวดากับพรหม เปนสุขจริง แตวาสุขไมนาน
เปนการพักทุกขชั่วคราวแดนที่จะสุขจริงๆ มีแดนเดียวคือ พระนิพพาน
กอนที่จะภาวนา ญาติโยมทั้งหลายใหตั้งใจเพื่อ พระนิพพาน ไวกอนนะ ทีนถี้ าจะถามวา
โลภเกินไปไหม ก็ตองตอบวาไมเกินไป เพราะพุทธศาสนาของเราสอนเพื่อ พระนิพพาน อยาลืม
วาการตั้งใจไป นิพพาน เหมือนกับเราขึ้นตนไมเมื่อเวลาตั้งใจขึ้นใหสดุ ยอด ถาบังเอิญมันไปหมด
แรง มันไปคางอยูกงิ่ ใดกิ่งหนึ่งถาเราตองการขึ้นครั้งแรก ก็ยนื บิดขี้เกียจอยูบนตนไม ใชไหม แลวก็
เมื่อเราคางกิ่งใดกิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง เรามีแรงเราก็ไตตอไปนะ กัปนี้เปนกัปที่มีบุญมากจะมี
พระพุทธเจาถึง 10 องค ซึ่งไมเคยมีปรากฏการณมากอน
จิตที่จะเปนสุขไดก็ตองเปนจิตที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ถาจิตของทานผูใดยอมรับ
นับถือกฎของธรรมดา วาสิง่ ใดที่มนั เปนธรรมดาที่เราแกไขไมไดคือสิ่งประจําโลก ถาสิ่งนัน้ มันเขา
มาถึงเรา ใจเราสงบอยูได ใจมันก็เปนสุขนะ
สิ่งที่แกไมไดกค็ ือเมื่อเกิดขึ้นแลว ชราปทกุ ขา ความแกมันเปนทุกข แตความจริงไอแกนี่
มันไมทกุ ข แตใจทุกข ใชไหม ไอตัวแกคือ ขันธ 5 นี่มันไมทุกขหรอกแตใจมันเสือกไปยุง ใชไหม
ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราปทกุ ขา ความแกเปนทุกข มรณัมปทกุ ขัง ความตายเปน
ทุกข ความเศราโศกเสียใจเปนทุกขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข พูดกันอยาง
ยอๆ เปนไทยๆ วาเกิดแลวเมื่อแกเขามาถึง มันก็เกิดมีความไมสบายใจกาย ไมสบายใจ เพราะวา
ไมมีการคลองตัวในความเปนอยู ถาอารมณเรามีความวุน วาย มันก็เปนทุกข

ความปวยไขไมสบายอยางหนึง่ นีเ่ ราหลีกไมได เราหลีกความแกไมพนแลวเราก็หลีกความ
ปวยไมพน ดวย คนทุกคนเกิดมาตองมีอาการปวย คําวา โรคนีก่ ็หมายถึง อาการเสียดแดง อาการ
ใดที่เสียดแทงรางกายและใจก็ดีที่ปรากฏขึ้นเขาเรียกกันวาโรค มันก็ทําใหเราไมสบายกาย ไม
สบายใจ
อีกประการหนึง่ อารมณความปรารถนาทีไ่ มสมหวัง ตัง้ ใจเกินไปมันก็เปนทุกข และไอ
ความตายมันเขามาถึงเรา เราไมอยากตาย แตเราก็หนีความตายไมได เราไปยึดเกินไปวาเราไม
อยากตาย มันก็เปนทุกข
ของรักของชอบใจพลัดพรากจากกัน อันนี้มันก็เปนของธรรมดา ใครจะหามปรามไมได ถา
เราไปยึดถือวาสิ่งนี้ไมควรจะจากเรา สิง่ นัน้ ไมควรจะจากเรา เราก็เปนทุกข
รวมความวาความทุกขที่มันเกิดขึ้นจริงๆ กับใจของเรานั้น คือไมยอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดา สิ่งใดที่มันเปนธรรมดา เราไมสามารถจะหลีกเลีย่ งไดนี่ถา เราจะจํามันไวเสียบางก็ดี
ความจริงการตั้งใจของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย ในดานการเจริญพระกรรมฐาน
ควรมุง พระนิพพาน เปนสําคัญ ถามุง พระนิพพาน จิรงๆ ถาจิตตัดสินใจ เขา พระนิพพาน
จริงๆ เราจะภาวนาอยางใดก็ไดแตทานเอาใหตรงตามเปาหมายของทาน ทานใช อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน อุปสมานุสสติกรรมฐาน นีเ่ ปนจุดตั้งเพื่อ นิพพาน ตรง ใชภาวนาวา นิพพาน สุขัง
หรือจะ นิพพานัง ก็ได สวนใหญพระทานใช นิพพาน สุขัง
ขอใหตั้งใจตามนี้นะ กอนทีจ่ ะภาวนาตัดสินใจไวกอนวาขึ้นชื่อวารางกายที่มีขันธ 5 มีเสียด
มีเนื้อ มี ธาตุ 4 แบบนี้มันไมดี หาความไมดีใหมันพบ เมื่อเห็นพบความไมดีจริงๆ ก็สรางความเบือ่
ในมัน สรางความเบื่อนะ ไมใชฆาคิดวามันทรงตัวอยูก ็ทรงตัวไป ถาเอ็งสบายตัวเมื่อไร ขาขอไป
นิพพาน เมื่อนั้น
หลังจากนั้นทานก็ตงั้ ใจภาวนา หรือพิจารณาตามอัธยาศัย หากวาทานที่ได มโนมยิทธิ
แลว เมื่อพิจารณาแบบนี้แลวกําลังใจมันจะสะอาด รวบรวมกําลังใจของทานไปพักไวที่ นิพพาน
ขอบรรดาทานพุทธบริษัท ทีเ่ คยมาปรารภถามบอยๆ อาการทางกายมันเกิดขึน้ อยางนี้ ทานก็ถาม
วามันเปนอยางไร ก็ตองขอตอบวาขนลุกซูซาก็ดีรางกายโยกไปโยกมา หรือวาจะมีน้ําตาไหลก็ตาม
มันจะเตน มันจะลอยก็ชา งอาการซาบซานก็ชาง
รวมความวาอาการ 5 อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ถามันเกิดขึน้ ก็ตอ งปลอยมันเรารักษา
กําลังใจของเราใหเปนสุขก็แลวกัน อาการอยางนัน้ มันเกิดขึ้นจริงแตใจมันจะทรงสมาธิตั้งสบายๆ มี
อารมณเปนสุข เปนอาการของ ปติ ในเมื่อสมาธิมนั สูงขึน้ มันก็ผาน อาการอยางนั้นมันก็หายไป
สัมมาทิฉฐิ เขาแปลวาเห็นถูก หรือแปลวา คนมีปญญา ทําถูก พูดถูก คิดถูก เมื่อมันถูก
กับความดี มันก็ไมถกู ับความชั่ว ใชไหม จะไปยากอะไรละมันก็มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เทา
นั้นเอง

กายกรรม ไมฆาสัตว ไมลกั ทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม
วจีกรรม ไมพดู เท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพดู เพอเจอเหลวไหล
มโนกรรม ไมโลภอยากไดของเขา ไมคิดประทุษรายเขา มันก็ไมมีอะไรมากแตเรามันมาก
ใชไหม
รวมความวา อยาแพกาํ ลังของความชั่ว เทานี้ คืออยาเห็นชัว่ เปนดีเห็นดีเปนชัว่ แตวาแคนี้
ก็ยังดีไมพอ ถาเราเปน สัมมาทิฏฐิ ตลอดไป เราจะไมถึง นิพพาน ใหมันรูไป เกิดมาเปนมนุษยคดิ
วามันดีรึ มีแก มีเจ็บ มีปว ย มีตาย มีความขัดของในอารมณ ใชไหม เปนเทวดาหรือพรหมก็ไดแค
นั้นแหละ ก็ไป นิพพาน เสียเลยก็หมดเรื่อง
คนที่มี มรณานุสสติ อยูเสมอ นึกถึงความตายเปนอารมณ นึกถึงความตายก็ไปทอ คิดวา
ถาตายคราวนี้ เราจะไปไหน ทางที่เราจะไปไดคือ
1. นรก
2. เปรต
3. อสุรกาย
4.
สัตว
เดรัจฉาน
5. มนุษย
6. สัทมภเวสี
7. รุกขเทวดา
8. ภุมเทวดา
9. อากาศเทวดา
10. พรหม
11. นิพพาน
ถาเรานึกถึงความตาย ถาเราตายเวลานี้ ไอความตายเราตองคิดวาจะตองตายเวลานี้อยู
เสมอ อยาไปคิดวาอีกไมกวี่ นั ตาย เวลานีเ้ ราอาจจะตายเมื่อไรก็ได ถาเราคิดอยางนี้ เราก็ตองคุม
กําลังใจวาเราจะไปไหน คุมกําลังใจเอาไวถาเราอยากจะไปอบายภูมิ 4 ศีล ก็ไมตองไปเคารพมัน
เก็บไวสักตัวสองตัวก็ไดหรือ 3 ตัว มันก็ตึงลงนรกเอง ไมตองหวง
ที่พระพุทธเจาทรงสอนพวกเรา มาปฏิบัตธิ รรม ธรรมะของพระพุทธเจาทัง้ หมดใน พระ
ไตรปฏก ไมมีอะไร คือไมมีอะไรมากไปกวาเรื่องของ ขันธ 5 และยอมรับนับถือกฎของธรรมดา
ของ ขันธ 5 ที่ทรงเทศนมาถึง 84,000 พระธรรมขันธ มีเรื่อง ขันธ 5 เรื่องเดียว ขันธ 5 ก็คอื
รางกาย กายเรา กายคนอืน่ เราไปติดอยูในกาย ติดอยูในรูป ฉะนัน้ หากวาเราไมหลงกาย เราไม
หลงรูปเราก็หมดทุกข
การที่เขาถึงความไมหลงนี่มนั ยาก ไอปากนี่มนั ไมหลง แตใจมันหลงปากฉันไมหลงๆ ไอ
ฉันนะไมหลง แตใจมันหลง หามใจไมไดสมาธินเี่ ปนของดีเพื่อทําจิตใหทรงตัว จะตองรูวาการทรง
ตัว เราทรงตัวเพื่อเอากําลังของสมาธิไปทําอะไร ใหมนั เปนประโยชน ประโยชนทมี่ ีความสําคัญ
ที่สุดคือตัดอบายภูมิ คือวาการเกิดชาตินี้ ถาตายไปเมื่อไรขึ้นชื่อวาอบายภูมิเราจะไมไปอีกถามันจะ
มีการเกิดอีกกีช่ าติก็ตามที เราจะไมยอมลงอบายภูมิ เรือ่ งอบายภูมิไมมีสิทธิจ์ ะดึงเราลงไป นั่นก็คือ
ตองทรงอารมณจิตใหเปน พระโสดาบัน
ฉะนัน้ การเจริญสมาธิ ที่เจริญกันเพื่อความเปน พระโสดาบัน เปนอยางต่าํ จึงจะถูกและ
เนื้อแทจริงๆ คนที่จะเปน พระโสดาบัน ไมตองหลับตาก็เปน นัง่ ลืมตาเปนก็ไดถาหลับตาเสมอ

พระโสดาบัน ไปขนบานชองของเขาพังหมด ตองลืมตาเปนก็ได คือวา พระโสดาบัน
พระพุทธเจาตรัสวาเปนผูมีปญ
 ญาเล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แตวามีศลี บริสุทธิ์ ทีนอี้ ีกนัยหนึ่งทาน
กลาววา พระโสดาบัน กับ สกิทาคามี เปนผูทรง อธิศีล พระอนาคามี เปนผูท รง อธิจิต พระ
อรหันต เปนผูทรง อธิปญญา อธิเขาแปลวายิง่ ฉะนั้น พระโสดาบัน ความสําคัญจริงๆ อยูท ศี่ ลี 5
สําหรับฆราวาส
และการเจริญสมาธิ ถาทําฌานสมาบัติแลวก็ไมมงุ ความเปน พระโสดาบัน อาตมาวา
ขาดทุน เอาเวลานั้นไปทํามาหากินดีกวาเราทําไปแลวก็ทําอะไรไมได ไดแตนั่งภาวนาทําจิตนั่งๆ
เลิกมาแลว นิวรณ มันก็กวนตามเดิม แลวเราก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกเปนเปรตเปนอสุรกาย มันจะมี
ประโยชนอะไร
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดเขาใจวาการปฏิบัติกรรมฐานของทุกทานนี่ ทาน
จะได มโนมยิทธิ หรือไมไดก็ตาม จะมีฌานสมาบัติไดขั้นไหนก็ตาม ถาทานไมมุงหวังความเปน
พระอริยเจา จิตใจของทานก็ถือวายังเปนทาสของโลกตอไป ถาหากวาทานมุงหวังความเปนพระ
อริยเจาการสลายตัวการฉิบหายของอารมณ ของความดีมันจะไมมกี บั ทานจิตจะทรงตัวก็คือความ
เปน พระโสดาบัน ถาทุกทานเปน พระโสดาบัน ไดแลวก็มีอารมณตองการ พระนิพพาน เปน
อารมณ นี่คืออารมณของความเปน พระโสดาบัน แลวก็มีความมัน่ ใจวา เมื่อตายเมื่อไรก็ขอไป
นิพพาน เมื่อนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งถาได มโนมยิทธิ เราสามารถไปถึง นิพพาน ไดทุกวันเวลา
ตายเมื่อไรก็ไป นิพพาน เมื่อนั้น
ถาจะถามวาไมเปนอรหันตจะไปไดอยางไร มันตองเปนแนนอนกอนตายนี่ เพราะเจ็บไขไม
สบายทุกขเวทนามันหนักขึ้นมาจริงๆ จิตมันก็ตองทิ้งรางกาย ไปนอนพักนอนคอยที่ พระนิพพาน
กอนจนกวารางกายนีม่ ันจะสิ้นลมปราณ ถารางกายเราสิ้นลมปราณเมื่อไร เราก็ไมลงเมื่อนัน้ หมด
เรื่องกันไป
 ญามากไมตองไปนั่ง
การยอมรับนับถือที่เรียกวาไมสงสัยในคุณพระรัตนตรัย ก็ไมไดใชปญ
ไลเบี้ย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระโสดาบัน ยังไมไล อยางนัน้ พระโสดาบัน เขาไป
ไลคุณธรรมของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระอริยสงฆ ตอนศีล 5 วาศีล 5 ทีพ่ ระพุทธเจาทรง
สอนนี่ดีจริงหรือเปลา แคนี้เอง ไมตองไปนั่งเพอพูดพร่ําๆ อะไรก็ไมรู มีหลายรายการพูดไปพูดมา
ไปถามอารมณของปฐมฌาน ไมรูเสร็จ โนนนะ อเวจีเปนที่ไป ไปแนถา รูปนัน้
คือวามันตองรูว า พระโสดาบัน มีขอสนใจจิรงๆ ในเรื่องของพระศาสนาก็คือศีล 5 คือวา
วิจิกจิ ฉา ไมสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย นัน่ คืออะไร นัน่ คือศีล 5 เริ่มตนเรากลาววา พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนทีพ่ ึ่ง พระทานบอก
โยมถาตองการใหอาตมาเปนทีพ่ ึ่งก็ ปาณาติปาตา เวรมณี ใชไหม บอกวาจงอยาฆาสัตว จงอยา

ลักทรัพย จงอยาประพฤติผิดในกาม จงอยามุสาวาท จงอยาดื่มสุราเมรัย ถาญาติโยมปฏิบัตไิ ด
อยางนี้ อาตมาเปนทีพ่ ึ่งได
พระโสดาบัน มีอารมณอยางหนึง่ คือเกาะ พระนิพพาน เปนอารมณจิตมีความคิดอยู
เสมอวา ถารางกายนี้พงั เมือ่ ไร เราตองากรไปจุดเดียวคือ นิพพาน ฉะนัน้ คนที่มคี วามเคารพใน
พระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆมั่นคง มีศีล 5 บริสุทธิ์ ถาจิตยังไมตองการ พระนิพพาน
เขาไมเรียกวา พระโสดาบัน เขาเรียกเปนผูเขาถึงไตรสรณคมนเทานั้น แตการเขาถึงไตรสรณคมน
นี่ไมแนเผลอๆ ลงนรกใตเหมือนกัน
ที่นี่จิตตองหนวงเหนีย่ ว พระนิพพาน เปนอารมณ คือใหจิตรัก พระนิพพาน จริงดวย
ความจริงใจ ใจมีความรูสึกไวเสมอวา ถารางกายนี้มนั พังเมื่อไร ขอไป พระนิพพาน จุดเดียว
อยางนี้อารมณจะหนวงเหนี่ยวไวเพื่อ นิพพาน ถาตายจากความเปนคน ถาชาตินี้มันไป นิพพาน
ไมได ก็เปนเทวดา ถาไปเปนเทวดาหรือพรหม ก็ขอยืนยันวาไปไดแน ไปเลย คือวาขึน้ ไปเปนเทวดา
ไมกี่วันหรือวาไมกี่ปของเทวดา หรือเปนพรหม สักชัว่ โมงหนึ่ง พระศรีอาริย ตรัส ถา พระศรีอาริย
ตรัส คนที่มุงมัน่ มี พระนิพพาน เปนอารมณ ถาไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม จิตเขาก็ตองการ พระ
นิพพาน อยูเรื่อย ถาฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียวก็เปนพระอรหันต
ความจริงอารมณของ นิพพาน นิพพาน เปนของไมหนัก แตทวาอารมณเรายังไมถึงมันก็
หนัก แตถา เรามีอารมณยอมรับความจริงวา โลกนี้มนั เปนอนิจจังมันไมเที่ยง เพราะความเที่ยง ถา
เราเกิดมามันก็เปนทุกข อยางกางเกงที่คณ
ุ สวมคุณซื้อมาใหม คุณคิดวามันไมขาด เลยไมไดเตรียม
ผานะไว ตอไปมันขาดมันเปอยมาก ใชไหม เราก็ไมสบายใจ หนักใจ ถาเราคิดวากางเกงที่เราซือ้ มา
มันมีขาด มีเปอ ย ถามันเกาสักหนอย เราก็เตรียมตัวนะ อารมณหนักใจมันก็นอยใชไหม
และความจิรงของชาวโลกมันมีอยูอยางหนึ่ง เกิด แก เจ็บ ตาย พลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจ นีม่ ันเปนของธรรมดา ถาจิตเรารูอยูอยางนี้เสียแลวก็สรางความเบื่อหนายที่เราเกิดมาแลว
มีแก มีเจ็บ มีปวย มีตาย ก็เพราะรางกายตัวเดียว ถาไมมีกายนี้เสียอยางเดียว สิง่ ตางๆ มันไมมีละ
เราจะตัดตัณหาไดดวย มรรค 8 ประการ ยอมาเหลือ 3 ขอ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถาคน
จะละตัณหา ตัวกอใหเกิดทุกข ก็ตองมี ศีล เปนเบื้องตน เมื่อทรง ศีล ดีแลว องคสมเด็จพระทศ
กลาววา ศีล จะเปนปจจัยใหเกิด สมาธิ คือความตั้งมัน่ ของอารมณ อารมณจะทรงอยูในดานของ
กุศลตลอดเวลา เมื่อ สมาธิ ดีแลว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ปญญา มันจะเกิด
ปญญา เกิดจะชี้ชองบอกทาง เห็นวา การเกิดเปนทุกข การแกเปนทุกข การปวยไขไมสบายเปน
ทุกข การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข ความตายเปนทุกขถาจิตเรายังไมมีความสุข
คือยังไมมี ศีล สมาธิ สมบูรณเพียงใด การเกิด แก เจ็บ ตาย แบบนี้มนั จะเกิดตอไปใหม นับชาติไม
ถวน ถาทุกคนสามารถทรง ศีล ใหบริสุทธิ์ ทรง สมาธิ ใหตั้งมัน่ ทํา ปญญาญาณ ของตน ยอมรับ

นับถือกฎของความเปนจริง บรรดาทานพุทธบริษทั ชายและหญิงทัง้ หมดก็จะมีสขุ คือ พระ
นิพพาน
ถาหากวาเรานึกถึงความตายเปนอารมณ จะเปนคนไมประมาท มีกาํ ไรมากเพราะอะไร
เพราะรูวา ตายนี่มีสภาพไมสูญ ถาเรามีบญ
ุ วาสนา บารมีมาก อยาง ทานพระเทวทัต ก็สามารถ
ไปนอนเลนในอเวจีได ถาหากวาอยางเลวที่สุด เราเจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน จนจิตเขาสู
อุปจารสมาธิ เอาแค ขณิกสมาธิ ไดเล็กๆ นอยๆ ภาวนาไปบาง รูลมหายใจเขาออกไปบาง ทเยง
บานโนน เทีย่ วบานนี้เสียบาง จิตมันฟุงไปฟุงมา พอนึกมาไดก็เริ่มตนใหม วาไปนาทีสองนาที มัน
ไปอีกแลวอยางนีท้ านเรียกวา ขณิกสมาธิ แตวา ขณิกสมาธิ นี่ ตายแลวเปนเทวดาชั้นกามาวจร
ไมใชของต่ํา อยาไปประมาณตัววาเลวนะ คือวาวันหนึ่งเราสามารถทําจิตใหวา งจากกิเลส คือรูคาํ
ภาวนาอยูว ันหนึง่ ชั่วขณะจิตหนึง่ พระพุทธเจาทรงชมเชยวา ผูนนั้ เปนผูมีจิตไมวา งจากฌาน อยา
ไปคิดวาเล็กนอยไมมีผล มีผลมาก

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 1
วันอาทิตยที่ 22 กุมภาพันธ 2524
ญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย วันนีว้ ันที่ 22 กุมภาพันธ 2524 อาตมาไดมีโอกาสเดินทาง
ขึ้นมา จังหวัดเชียงราย แตความจริงมาถึงตั้งแตวนั ที่ 21 กุมภาพันธ 2524 แตวาวันที่ 21 ไมมี
โอกาสไดพบกับญาติโยมพุทธบริษัทเปนพิเศษ คงใชเทปที่สงมาแทนเพราะวาเพลียมากเนื่องจาก
การเดินทางมาคราวนี้ มีการ ปวยไขไมสบายติดมาดวย แตวาการฟงของบรรดาญาติดยมพุทธ
บริษัท ในระยะนี้ถา บังเอิญมีเสียงแทรกแซ็งๆ ดังปรากฏอยู ก็ขอไดโปรดทราบวาระยะนี้อาตมาไม
ไดนั่งพูดอยูในสถานีว่ ทิ ยุ เอาเครื่องบันทึกเสียงมาบันทึกแลวก็สงใหเจาหนาที่ขยานเสียง แตเสียง
เครื่องบันทึกเทปเสียงของอาตมาไมทราบเปนอยางไร มันมีเสียงแทรกปรากฏ ก็ขอบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทจงอยาคิดวาเปนการบกพรองของฝาย สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงราย การเดินทาง
มาคราวนี้ก็มจี ดุ ประสงคเดิม คือนอกจากจะเยี่ยมเยือนญาติโยมพุทธบริษัทตาม จังหวัดเชียงราย
และ จังหวัดพะเยา ก็ยังนําของมาสงเคราะหบุคคลผูยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราช
ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
สําหรับการมาเมื่อคืนวันเสาร
มีญาติโยมพุทธบริษทั คณะประจําก็คือ
คณะราน
เจริญรุงเรือง จงศิรริ ุงโรจน และก็มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั มานัง่ คุยดวยทานถามวาจะมีการ
สอนพระกรรมฐานไหม เมื่อคืนวันเสารตางคนตางก็เพลียมากเลยบอกวาสําหรับคืนวันเสารไมมี มี
ก็คืนวันเสารตางคนตางก็เพลียมากเลยบอกวาสําหรับคืนวันเสารไมมี มีก็คนื วันอาทิตย จันทร
อังคาร พุธ พฤหัส และก็วนั ศุกร ก็มีตามปกติ หากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั มีความประสงคจะ
มาเจริญพระกรรมฐานก็มาได
การมาคราวนีย้ ังคิดไมออก วาจะคุยอะไรกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดีก็อยากจะหวน
ถึงความหลังสักครั้งหนึ่ง คือวาใน หนังสือพระเมตตา ที่กราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงทราบเมื่อป พ.ศ. 2518 ตอนนัน้ ทีพ่ ระองคเสด็จพระบรมครูจริงๆ
และนับตั้งแตไดกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนตนมา ก็พยายามใครครวญ
พยายามแสวงหาความจริงวาอะไรจะมีอยูท ี่ไหนบางทีท่ าํ ใหประเทศไทยรุงเรือง ก็ขอพูดเรื่องราว
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวตอไปนิดหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทานก็ตรัสวา
ทานเหนื่อยมาก ที่เหนื่อยมากก็อยากใหบรรดาประชาชนมีความสุข ถาทุกคนมีความสุขทานก็มี
ความสุขดวย ถาทุกคนยังมีความทุกขอยูทานก็มีความสุขไมไดเลย ขอนี้บรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัท
อาตมาฟงแลวก็ซงึ้ ใจในความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่มพี ระเมตตาปรานี่
พระองคก็ตรัสตอไปวาเมื่อความรุงเรืองเกิดขึ้นมันจะดีขนาดไหน ก็กราบทูลตอบไปวาถาบังเอิญ
เขาถึงจุดนั้นจริงๆ คอยๆ กาวไป คําวาฟาสางไมใชสวางจา

ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลองคิดดูวา เวลาเขาแสงเงินขึน้
ก็มีความสวางเล็กนอย
พอควร พอแสงทองขึน้ ก็สวางมากขึ้น พอดวงอาทิตยขึ้นก็เห็นหนากันชัดและถาเวลาในอาทิตย
เที่ยงเวลานัน้ ก็สวางจัด จึงไดกราบทูลพระองควา ก็มีอปุ มาเหมือนเวลาพระอาทิตยขึ้น ถาเวลาฟา
สางสวางนอย ตอนนี้จะถือวาเห็นอะไรทุกอยางไมได การจะทําอะไรทุกอยางก็ยังถูกไมได
เหมือนกันเพราะสวางยังไมมากก็ยังถูกบาง ผิดบาง แตก็ยังดีกวาฟามืดเดือนมืดยังไมเห็นอะไรเลย
แลวทานก็ถามวาฟาสางเมือสวางแลวจะเปนอยางไร ก็กราบทูลทานวาเมื่อสวางแลวคนไทยก็จะ
ร่ํารวยขึ้นตามลําดับจนกระทั่งถึงสวางจา ประเทศไทยจึงจะเปนมหาเศรษฐีของโลก
ตอนนีท้ านก็หนั มา สุขแลวก็ดีครับ จึงกราบทูลไปวา เมื่อสักครูนพี้ ระองคตรัสวาเวลานี้
พระองคมีความเหนื่อยมาก อาตมามีความรูสึกวา เมือ่ เวลานับตั้งแตป 2524 เปนตนไปคอยๆ
เรื่อยๆ ขึ้นไป เมื่อสวางจัดซึ่งจะใชเวลาไมเกิน พ.ศ.2530 ประเทศไทยจะพบกับความรุง เรือง
มหาศาล ถาพูดกันงายๆ ก็เรียกวาเราก็เปนเศรษฐีประเทศหนึง่ ในโลก จะมีความอุดมสมบูรณทุก
อยาง น้ํามันก็เยอะแรธาตุทมี่ ีคุณคามีมาก ตอนนั้นพระองคก็คงสุขสบายขึ้นมากไมตองเหนื่อยยาก
จะมีความสุข ทานก็บอกวามันก็คงจะไมเหนื่อยไมไหวหรอกครับ ผมคิดวายังตองเหนื่อยตอไป จึง
ถามวาจะเหนือ่ ยอะไร เพราะวาเวลานี้นะ คนไทยเต็มไปดวยความยากไรมีความยากจน ทุกคนมี
แตความทุกข มีความสขุจริงๆ ไมกี่คน คนที่จะมีความสุขแตสุขไมคอยจริงนัก แตถาสุขประเภทนี้
เรียกวาสุขก็คอื พวกทีท่ ํางานในกระเปาคน และหาทางรีดหาทางไถหากําไรใหไดมากที่สุด เอารัด
เอาเปรียบทุกอยางมันก็มีอยูไมกี่คน นอกนัน้ คนไทยไปดวยความเดือนรอน ตองหาเฃากินค่ํา หา
ค่ํากินเชา หาวันกิน 2 วัน กา 3 วันกิน 1 วัน อยางนีพ้ ระองคก็ตองทรงทําทุกอยางไปชวยสงเคราะห
หาเหมืองน้าํ หาทางน้าํ ชวยการเกษตร ชวยการปลูกขาวใหทนุ แจกของทุกอยาง ทีท่ ําอยูเ วลานีห้ า
เวลาพักผอนไมได ปหนึง่ ออกรับแขกตามหมายกําหนดการ 500 ครั้งเศษ และ ในปเดียวกันก็ตอ ง
เยี่ยมเยียนราษฏรเกินกวา 700 ครั้ง อยางนีห้ นักมากไหม ทานบอกวาหนักเยอะครับ ก็ถามวา
จําเปนตองทนไหมทานบอกวาไมจาํ เปนตองทน เต็มใจทําไมใชคําวาทน แตทวี่ าตองทน เวลาไป
บางครั้งรางกายมันก็ไมดี มีอาการปวยไขไมสบายเปนปกติ อยูบางเหมือนกัน เมื่อถึงเวลาที่นดั
หมายวาจะไป ถึงแมจะปวยอยางไรถาลุกไหวพระองคกเ็ สด็จ ตองไปใหไดวานัดแลวตองไป เวนแต
จะปวยมากจริงๆ
ตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง ชวยกันคิดซิวาน้ําพระทัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวและสมเด็จพระบรมราชินนี าถเปนอยางไร รักคนไทยไหม ทานรักมากกวาพระองคทาน
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานที่อยูเวลานีฟ้ งอยูมีความรูสึกเปนอยางไร ในเมือ่ เรามีประมุข
ของชาติมีนา้ํ พระทัยอยางนีบ้ รรดาทานผูฟ งทุกคนทีฟ่ งอยูเวลานีฟ้ งอยูมีความรูสึกเปนอยางไร ใน
เมื่อเรามีประมุขของชาตินนี้ ้ําพระทัยอยางนี้บรรดาทานผูฟง ทุกคนทีฟ่ งอยูเ วลานี้อยูเวลานี้จะมี
ความรูสึกในประมุขของชาติเปนอยางไรบางก็มานั่งคุยกันตอไป พระองคก็ตรัสวาเหนื่อย เวลานี้

คนจนลําบากมาก ก็ถามตอไปวาตอนตอไปถาฟาสวางจะแจมสวางขึ้นมา เทียบกับเวลาใน
ปจจุบัน 8 โมงเชาหรือ 9 โมงเชา พระอาทิตยจะขึน้ สูงและสวางมาก เวลานัน้ จะตองใชเวลา
ประมาณป 2530 คนทุกคนจะมีความสุขมาก อันคําวาไมทุกขเลยมันไมมี รวมความวาคนอยางจน
ที่สุดก็ใชสบายๆ มีกนิ มีใชแบบสบายๆ อาจจะไมตองเปนหนี้เขาถาไมฟุงเผอจนเกินไป ทําไวเพื่อ
กินเพื่อใชมีความสะดวกมาก
อาตมาคิดวาตอนนีพ้ ระองคก็คงมีความสุขและไมตองเหนื่อย พระองคก็ตรัสวายังเหนื่อย
อยูครับ ทีนที้ ลู ถามวาจะเหนื่อยอยางไร ที่มีขออุปมาเปรียบเทียบก็หมายความวาเวลานีท้ ี่คนกําลัง
ยากจนนี่พูดกันเมื่อป 2518 คนกําลังยากจนอยูมาก แตวาพระองคก็ตองไปชวยเขา การชวยก็
เปรียบเทียบตามนีเ้ หมือนกับวาเขามีปาชัฏ มีตนไมใหญ เขาอยากจะทําไรหรืออยากจะทํานา แต
ทวาพระองคจะตองไปชวยเขาตัดตนไม และก็ทอนตนไมใหเปนทอน ลากตนไมไปนอกพื้นที่ ขุดตอ
ไมจะทําไดแตละตนมันก็เหนื่อยมาก เมื่อนําตนไมออกหมดแลว ก็ตอ งปรับพื้นที่ใหเรียบ ทําคันกั้น
น้ําทําคันนา ทําเหมืองฝายเพื่อเอาน้ําไปใชในนา หลังจากนัน้ ก็ตองหวานขาวกลา หวานขาวปลูก
หรือปลูกพืชไร
กวาจะไดมาก็มีความเหนื่อยยากไมสบายอยูม าก
ขอนีอ้ ุปมาเหมือนที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กําลังสงเคราะหบรรดาประชาชนอยูในเวลานี้
ก็มีสภาพเหมือน
เริ่มทํานา ตามที่กลาวมาแลวมันก็เหนื่อย
ในการตอไปประมาณ พ.ศ. 2530 ตอนนั้นความรุง เรืองจะมีขึ้นมามาก นับตั้งแต 2524
เปนตนไป 2524 เปนระยะฟาสางไมใชสวางจา จะปรากฏมีบางสิ่งบางอยางที่เราไมคิดวามันจะมี
มันจะปรากฏขึ้น สิง่ ที่ไมควรจะไดมันก็จะมีขึ้น แตกย็ ังขลุกขลักเพราะฟายังไมสวางจา ยังมองเห็น
อะไรไมชัด แตตอมาเมื่อฟาสวางจาขึ้นมาป 2530 เหมือนกับเวลาเชา 8 โมง หรือ 9 โมง เขาพระ
อาทิตยสวางหนักทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอย
อยางนีพ้ ระองคก็สบายไมตองไปชวยเขาทําไรไถนา
ตามทีพ่ ูดมาเมื่อกี้นี้เพียงแตวาจะไปเยี่ยมเขา วาทีน่ ั่นปนขี้ าวเปนอยางไร มีฐานะเปนอยางไรแตทุก
คนก็จะตอบวาเวลานี้มีความสบายใจมากพระพุทธเจาขา ขาวก็มกี นิ เงินก็มีใชคือวามันจะมาก
หรือไมมากเพียงใดก็พอใจในความเปนอยู คําวาเปนหนี้ถาไมฟุงเฟอ เปนหนี้ไมมีเลย มีแตคนคอย
ที่จะเปนเจาหนี้ คนที่จะเปนลูกหนี้หายาก อยางนีพ้ ระองคก็ทรงมีความสุขไมเหนื่อยแลว
พระองคก็ไมยอมแพตรัสวาก็ตองเหนื่อยครับ
เพราะมันแกมันไมตองทําอะไรก็เหนื่อย
เพราะความแก ก็รวมความวาบรรดาทานพุทธบริษัท พระองคก็ยงั ทรงคิดวาถึงแมวา ประชาชนจะ
มีความสุขตามสมควร ไมยากแคนในเวลานี้ แตวา พอแมที่ดีหรือพอแมที่ดีของลูกยอมมีความ
หวงใยในลูกฉันใด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระราชินีนาถถึงแมวา จะเห็นวาลูกทัง้
ชาติมีความรุมเย็นเปนสุข มีทรัพยสมบัตมิ าก ก็ยังอดที่จะหวงไมได ยังทรงคิดวาถึงแมวา เขาจะดี
เพียงใด ก็ตองไปดูความดี ชวยกันระมัดระวังรักษาความดีไว นี่เปนกําลังใจของพอแมที่ดี ซึ่งเหลา
บรรดาประชาชนชาวไทยตางคนตางก็นาจะมีความปลื้มใจที่เรามีพระประมุขของชาติ
หรือจะ

กลาววาเปนพระบิดาของชาติก็ได พระองคมีความหวงใยของชาติอยางนี้ ในเมื่อพอดีแมดี แลวลูก
ควรจะอกตัญูทําลายความดีของพอแม แตขอนี้อาตมาจะไมอธิบาย ยกใหปญหากําลังใจของ
ญาติโยมพุทธบริษัท ซึง่ มีความพอใจจะปฏิบัติอยางไรก็เปนเรื่องของทาน
เวลามันเหลืออีกนิดหนึ่งความจริงพูดนี่กเ็ หนื่อย บันทึกเสียงนี่นะโยมนะ ถามันเสียงแซ็กๆ
อยาไปโทษสถานีเขานะ ความเลวทรามของเครื่องบันทึกเสียงที่อาตมานํามาเอง ไอความเลวทราม
ของเครื่องบันทึกเสียง มันทําเสียงแซ็กๆ นํารําคาญ แตก็ไมรูจะทําอยางไร จะมานั่งพูดในสถานีก็
ลงมาไมไหว มันปวย ก็ตองทํากันอยางนี้ เวลาเหลืออีกหนอยหนึ่งก็ขอพูดตอไปวาบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัททั้งหลาย เริ่มขึ้นมาป 2524 ฟาสาง ฟาสางนะ บรรดาญาติโยมอาจจะดีใจ แตวาดีใจ
นอยกวาอาตมานิดหนึง่ เพราะทานไมตองรับผิดชอบเรื่องคําพยากรณ
อาตมาเองวันนั้นก็ไมถือวาเปนการพยากรณ
เปนการพูดสงเดชตามอารมณคิดเทานี้
เพราะวาไมมญ
ี าณพิเศษเปนเครื่องรู ก็ปรากฏวาเวลานี้พบแกสแลว แหมดีใจจะตาย ตามภาษา
ราชการเขาเรียกวากาชเราเรียกวาแกส เขาก็เรียกวากาช และมาอีกจุดหนึง่ เมื่อพบแกสหรือวากาช
แลวเขาวาพบกาชเหลว ไอกาชเหลวอาตมาหนักใจจริงๆ ความจริงมันเปนน้าํ มัน เขามาออกทาง
โทรทัศนมันก็เปนน้าํ มันใสจัดเกือบจะเปนเบนซินซึ่งธรรมชาติกลัน่ ออกมาให
รวมความวา
ธรรมชาติตมมาใหเพราะวามีความรอน มันแทนที่จะเปนน้าํ มันน้าํ ดิบก็เปนน้ํามันสุขขึ้นมาเลย เปน
ภาพอยางนี้ดีใจจะตาย ไมใชดีใจวาตัวดี ตัวเดน ตัวพูดถูก ดีใจวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั
ทั้งหลายทีก่ ลัวนัง่ ฟงอยูน ี้ จะมีความสุขในปจจุบนั ทันตาเห็น หากวาทานทัง้ หลายจะยังไมรีบตาย
กอน 3 ป
เพียงแคระยะ 3 ปขางหนาทานจะมีความรูส ึกวา ทุกสิ่งทุกอยางของเรามันเริ่มคลองตัวขึ้น
ป 2524 เปนปฟาสาง และก็ไมไดสางแตธรรมดา สางทุกสิ่งทุกอยางใหปรากฏ อะไรก็ตามทีที่ยงั ไม
ปรากฏขึ้นมา จะเริ่มโผลหนามาทีละนิดทีละหนอยแมแตคณะรัฐบาลก็ตามทีรูสกึ วาคณะรัฐบาล
ในปจจุบันนีท้ า นก็มีความหวงใยบรรดาเกษตรมาก ชวยทุกสิง่ ทุกอยางเพื่อใหราษฎรไมเสียเปรียบ
หรือวาไดรับผลในการกระทําสมบูรณ แตก็อยาลืมวาฟาสางมันยังตองสางกันตอไป ถาเลิกสาง
เพียงใดก็เลิกยุง ขณะใดยังสางอยูขณะนัน้ ก็ยงั ชื่อวายุง ทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จเรียบรอยทันตา
เห็น ทันใจในพริบตาเดียวนัน้ เปนไปไมได ตองคอยเวลา
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลายโดยทัว่ หนาใชเวลาคุมมาประมาณ 25 นาที
รูสึกเหนื่อย สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดิพพิ ัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จง
มีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 2
วันจันทรที่ 23 กุมภาพันธ 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย วันนี้ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ 2524 ก็มีโอกาสมาพบ
กับญาติโยมพุทธบริษทั ทางอากาศ โดย สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงราย เปนวาระที่ 2 แตวา
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มีเสียงแทรกแซ็กๆ ขึ้นมา ไมใชความบกพรองของสถานี
เปนความบกพรองของเครือ่ งบันทึกเสียงของอาตมาเอง เพราะไดบอกตั้งแตวันกอนแลววาการมา
คราวนี้ไมมโี อกาสทีจ่ ะมานัง่ พูดที่สถานีไดดวยตนเองเพราะปวยไขไมสบาย แตอาศัยความดีของ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย ชาวเชียงราย พะเยา แมฮองสอน และ ชาวจังหวัดนาน
มีความดีอยูม าก ถึงแมวาจะลงมาพูดไมไหวก็พยายามบันทึกเสียงสงมาแตวาความบกพรองของ
เครื่องบันทึกเสียง จะทําความรําคาญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา จะรําคาญอยูบางก็
ขอประทานอภัยดวยชวยใหอภัยแกพระแก
ความจริงการฟงพระพูดมักจะมีคนรําคาญ ก็เอาแตธรรมะ ธัมโม เขามาพูดเทานัน้ ไมเห็น
มีเรื่องอะไร วันนี้ก็จะขอใชธัมแมะ กับธัมแม คือธรรมะกับธัมโม รําคาญวันนี้ก็จะใชธัมแมะ
กับธัมแม คือแมะเขาไปแลวก็แมแปลออกมา และก็ขอตอจากวันกอน
วันกอนไดคุยกับญาติโยมพุทธบริษทั การฟงกันแบบนีอ้ ยาถือวาเทศนสอนกันเลย คือไม
ใชธรรมะมาก เอาเรื่องของโลกมาคุยกัน วาพระมีความรูทางโลกบางไหม ก็ตองตอบวามีความรู
นอยจริงๆ คือวาพระนีห่ างจากโลกไปมาก ถึงแมวาตัวเองจะอยูในโลกแตวาปฏิปทาไกลจากทาง
โลกออกไป ยิ่งนานเขามาเทาไรก็ไกลออกไปมากทุกที แตก็ไมแนนะบางทานก็อาจจะติดโลก
เพราะวามีความฉลาดกวาอาตมา อาตมายังมีความโงอยู เดินเขาไปเทาไรก็ไกลโลกไปทุกทีสําหรับ
กําลังใจ ถึงแมวากายจะไกล ใจจะไกล ก็ยังมีความหวงใยเรื่องโลกอยู เพราะวาโลกเปนที่อาศัย
ของคน อยาพูดมากไปเสียเวลา
ก็ขอมาเลาตอกันฟงดีกวา ทีก่ ราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงทราบวาป 2524
ฟาจะสาง แตเวลานี้ก็ 2524 แลวนะญาติโยมพุทธบริษทั ฟาเริ่มสาง แตทุกสิ่งทุกอยางก็ยังตองสาง
กันอยู ที่จะตองสางเพราะอะไร เพราะมันยุง มานานไอการยุงนีถ่ าเราไมสางมันก็ไมหายเหยิง ถายิง่
ปลอยใหยงุ มันก็เหยิงหนักขึน้ ไอเหยิงนี่แปลวายุง มากมีความวุนวาย เหยิงอาตมาขอแปลวามันยุง
แลวก็วนุ วายตรงนัน้ มาติดตรงนี้ สางตรงนีก้ ็ไปติดตรงโนนก็เหมือนกับเวลานี้ ทุกสิง่ ทุกอยางรูสึกวา
มันสับสนกันไปหมด แตก็ชา งเถอะ
มาคุยถึงเรื่องของเรา เราจะมาคุยเรื่องวิถีทาง หรือความเปนมาของประเทศไทย ที่จะมี
ความรุงเรืองขึ้นไดอยางไร อาตมาเองวันนั้นไดกราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงทราบ

เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว ก็หนักใจวาขณะที่กราบทูลไปมันเปนความฝน หรืออะไรก็ไมทราบ
เพราะวาพระองคตรัสถามมาก็มีความรูส ึกขึ้นมาทันที ทัง้ ๆ ที่ไมมีการเตรียมการไวกอน เมือ่ มี
ความรูสึก อยางไรก็ตอบทูลพระองคไปทันทีเหมือนกัน ก็รวมความวา ตองใชสมัยปจจุบันทันดวนก็
เลยหนักใจ การที่กราบทูลพระองคไปนี้มนั ถูกหรือมันผิด ก็ไมแนใจ หนักใจเหมือนกัน แตบังเอิญป
2524 แทนทีฟ่ าจะสางมันกลับมืดลงไป เราจะไปอยูท ี่ไหนที่บอกเขาจะเอาหนาไปไวที่ไหน ความ
จริงหนานี่มนั ยกไปไมได แตวาจะไปอยูที่ไหนกันแน มันจึงจะพนจากความอายทีเ่ ห็นหนา
ประชาชน ถาจะอยูในเมืองไทยคนไทยก็เห็นหนา ถาจะไปอยูตา งประเทศสตางคก็ไมมี พูด
ภาษาตางประเทศก็ไมเปน จะไปก็ตองไปใชภาษากลาง คือยกแขงยกขาก็เมื่อยแขนเปลาๆ ถึง
อยางไรก็ไมพน สายตาคนไทย เพราะทุกประเทศนี่คนไทยก็ยงั มีอยูท ี่นนั่ ถาจะไปเมืองผีคนไทยที่
ตายไปเมืองผีก็มี ในที่สุดก็ตองไปพบคนไทยที่เปนผีอีก ผีก็จะตอวาผีเขาใหไปๆ มาๆ ถาเผอิญไม
เปนไปตามทีพ่ ูดไว ก็ตองทําเปน คนหนาทนใจทน จะถือวาหนาดานก็ไมถกู จะถือวาใจดานก็ไม
ไหวมันอายเหมือนกัน แตกจ็ ําเปนตองทนอายถามีใครตอวา
ก็บังเอิญเปนการโชคดีจริงๆ ป 2524 ก็ปรากฏขึ้นมาแลว แกส กับ น้าํ มันและก็มีหลาย
อยางที่ติดตามมา ตอนนีก้ ็ชางเถอะ มันเปนผลทีท่ าํ ใหสบายใจไปนิดหนึ่ง ทีนี้มันมีปญหาวา
หลังจากกราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวแลวถึงแมวา จะทูลเฉพาะพระองคก็ตองถือวา
เปนผูรับผิดชอบ ผูรับชอบไมหนักใจ แตรับผิดหนักใจ ก็ตองติดตามเรื่อง ก็คิดวาไดเรื่องราว
ทั้งหลายเหลานี้มันจะมีที่ไหนบางก็ป พ.ศ. 2518 นั่นเอง มีภารกิจที่จะตองไปเยี่ยมทหาร ตํารวจ
ตระเวนชายแดนและบรรดาประชาชนที่ยากจนในสายใต จึงตั้งฐานจุดแรกที่ จังหวัดสงขลา แลว
ไปทุกจุดของดินแดนที่มีความยากจน
ก็เดินทางดวยเฮลิคอปเตอรของตํารวจตระเวรชายแดน
ทุรกันดารและมีความตึงเครียด ไปทุกแหงที่มีความลําบาก รถก็เขาไมถึง
เมื่อไปมาแลวเสร็จจากภารกิจสายใตคือ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปตตานี แล
สตูล หลังจากนัน้ ก็เดินทางมาพักที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พักอยูท ี่จวนหรือที่บานพักผูว า
ราชการจังหวัด ไอจวนมีสองอยาง จวนดีหรือจวนพังทําไมเจาถึงเรียกจวนก็ไมทราบ ภาษาของ
จวนนี่แปลไมออก รวมความวาบานพักของผูวาราชการจังหวัด ตอนนัน้ คุณศุภโยค เปนผูว า
ราชการจังหวัดอยูที่นนั่ เอาที่นนั่ เปนฐาน และก็ใชเฮลิคอปเตอรของทหารและตํารวจ ออกเยีย่ ม
บรรดาประชาชน เปนอันวาทําภารกิจทางใตประมาณเดือนเศษ จึงเดินทางกลับเขากรุงเทพฯ
เยี่ยมก็เยี่ยมตั้งแต สุราษฏรธานี ลงไปขนที่เดิมคือ พัทลุง ชนกับสายเกาหลังจากนัน้ ก็เดินทางมา
พักที่กรุงเทพฯ 3 วัน ก็คิดวาตั้งแต จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ ชุมพร ยังไมไดทํา ตองไปใหครบจึงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หวังจะไปตั้งตน
ที่ จังหวัดชุมพร ตอนนี้เดินทางดวยรถยนต พอไปถึง หัวหิน ก็ไปพักที่บานพักของหนวยทหาร
อากาศ ของสือ่ สารทหารอากาศ

ตอนเชาขึ้นอีกวันหนึง่ ก็จะเดินทางไป ชุมพร พอดีไปถึง จังหวัดประจบคีรีขันธ ไมสบาย
ขึ้นมาปจจุบนั ทันดวน รูสึกวาปวดศีรษะเปนกรณีพิเศษ มันไปไมไหวจริงๆ แลวก็รถยนตที่ไปจะมี
อะไรขลุกขลักในลอหลัง เสียงดังกุกกักๆ เหมือนลอจะหลุด คุณเลิศลักษณ สิงหสงคราม ทีพ่ วก
คณะของอาตมา เรียกวา ปูเ หม เปนคนขับรถคุมรถไป เมื่อความสงสัยเกิดขึ้น ในขณะนั้นก็ไปกัน
ไมกี่คน ก็ตองกลับเขาอูดวู า โรงซอมรถเขามีที่ไหนบาง และเขาไปที่นนั่ อาตมาก็ไมสบาย ไปให
เจาหนาที่เขาจัดการตรวจรถดูวาสภาพมันเปนอยางไร ตอนนั้นก็เปนรถโฟลก ดูเหมือนจะเปน รถ
โฟลกของ แพทยหญิงวิวรรณ คํานวณกิจ ถาอาตมาจําไมผิด ไมทราบเปนรถของใครแน หรือจะ
เปนรถของ ปูเ หม ก็ไมทราบ รถสวนตัวไมมี เจาหนาทีช่ างเขาก็ตรวจรถ อาตมาก็นอนขอเสื่อเขา
มาผืนหนึ่งหมอนหนึ่งลูก นอนอยูหนาอูรถ มันก็เกิดความไมสบายมากขึ้น ปวดศีรษะหนักขึ้นไมรู
จะทําอยางไร คลายๆ กันมา เชียงราย ในเที่ยวนี้ จะลงมาพูดที่สถานีก็ไมไหว บันทึกเสียงมา เสียง
ก็กวนแซ็กๆ ญาติโยมก็ราํ คาญใจ
ขณะที่นอนลงไป ชางก็ตรวจรถประมาณ 2 ชั่วโมง อาตมานอนปวดศรีษะไดยินเสียง
เหมือนคนเดินมา แตไมใชคนธรรมดา เห็นเปนคนธรรมดา เปนภาพเงาและมีเสียงบอกวามีอาการ
อยางนี้ ใหคนที่มาดวยไปซือ้ ยารัตนตรัย มากิน กินแคชอนเดียวมันก็จะบรรเทา แตวาวันนีห้ าม
เดินทางไป จังหวัดชุมพร ตองกลับไปนอนที่เกาคือบานพักของทหารอากาศหัวหิน จึงไดให คุณ
นนทา อนันตวงศ กับ คุณอัญชัญ ศุทธรัตน หาซือ้ ยารัตนตรัย เธอก็ซื้อมาได ฉันเขาไป
ประมาณชอนเศษ สักครูหนึง่ ก็มีอาการบรรเทา มันก็แปลก
หลังจากนั้นเจาหนาที่ตรวจรถก็มาบอกวา รถไมเปนอะไรเลยครับ พอสั่งใหลูกตรวจ ลูก็
ตรวจแลววิ่งแลว ลูกบอกไมมีอะไร พอก็ไมแนใจควบไปอีก สองคนพอลูกชวยกันทําตั้งสองชัว่ โมง
เศษ เมื่อมันไมมีอะไรจริงๆ เขาเสียเวลาตั้งสองชัว่ โมงเศษเขาก็ดีจริงๆ ไมยอมรับเงินแมแต 1
สตางค และแถมนอนหนาโรงงานเขาฟรีเสียอีกดวย หายาก เขาดีจริงๆ และก็ลมื ไปเสียแลวซิ
เหมือนคนอกตัญูไมรูคุณคนลืมไปวาอูซ อมรถอูนี้เขาชื่อวาอูอะไร ตองไปถาม คุณเลิศลักษณ
สิงหสงคราม หรือวา ปูเหม คงจะจําได
เปนอันวาตอนเย็น ก็ตองเดินทางกลับทีพ่ กั เกาคือบานพักของสื่อสารทหารอากาศที่หวั หิน
ตอนนัน้ กลับเขามาก็เย็นมากแลว อาบน้าํ พักผอนพอควร นัง่ เลนตากอากาศมีลมโชยรูสึกเบาๆ ตัว
การปวดหัวก็เบาลง เวลาค่ําประมาณสองทุม พลอากาศโท ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ สมัยนัน้ ทาน
เปน เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานก็ขับรถไป เพราะความหวง ไปกับ คุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์
หรือวา คุณออย ไปถึงก็ถามวามาอยางไร ทานบอกวาเปนหวง เห็นวารูสึกไมสบาย ทานผูนที้ า นมี
ความดีสูงมาก ไปถึงก็นงั่ คุยกัน คุยกันอยูประมาณ 5 ทุม ตางคนตางก็แยกยายกันนอน
ตอนนี้เองบรรดาทานพุทธบริษัท สิ่งที่ไมคาดฝนก็ปรากฏขึ้น อาตมาเขาหอง ทานพล
อากาศโท ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ สมัยนั้นทานเปน เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานก็ขับรถ

ไป เพราะความหวง ไปกับ คุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ หรือวา คุณออย ไปถึงก็ถามวามาอยางไร ทาน
บอกวาเปนหวง เห็นวารูสึกไมสบาย ทานผูนที้ านมีความดีสูงมาก ไปถึงก็นั่งคุยกัน คุยกันอยู
ประมาณ 5 ทุม ตางคนตางก็แยกยายกันนอน
ตอนนี้เองบรรดาทานพุทธบริษัท สิ่งที่ไมคาดฝนก็ปรากฏขึ้น อาตมาเขาหอง ทานเจากรม
ฯ ไมมีหองจะนอน ก็ตองนอนขางนอก อาตมาก็แยงหองอนอนเสียแลวไอหองนอนสวนนัน้ เปน
หองนอนของผูใหญ คือวาถามีนายทหารชั้นผูใหญไปเยี่ยมสถานีรีเลยเขาก็ใชหองนั้นเปนหองนอน
และอาตมาเองก็มาแยงนอนเสีย ทานเจาของที่ควรจะนอนได ก็ตองนอนขางนอกเปนที่โลง
การเขาหองนอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มีเหตุอัศจรรย หากวาทานทั้งหลายไดอาน
หนังสือพระเมตตา ก็ขอเลาตอกันไปฟงกันไป ทานที่ฟง แลวก็ถือวาฟงซ้าํ แลวกัน มันก็อาจจะมี
สํานวนอะไรแปลกๆ ไปบาง ทีนี้ตอมาเมือ่ เขานอนก็ใสกลอนเปนเรื่องธรรมดา หนาตางก็มีลูกกรง
เขาหองนอนเสร็จใสกลอนเสร็จพอลมตัวลงนอนก็ดับไฟฟา ในเมื่อปดไฟหองก็มดื เอนกายลงไป
เรียบรอยปรากฏวามีรา งของชายคนหนึง่ ใหญโตมาก เวลานั้นในหองมันมืด รูสึกวาเธอดําๆ ตัวก็
ใหญมีรางกายสูง เกือบยันเพดานบาน เขามาทางประตู แตความจริงตัวแกใหญกวาประตูและก็สูง
เกินประตูมาก แตก็เดินเขามาไมมีการเดินกม และแถมก็ไมตองประตูเสียอีกดวย เรียกวาผาหรือ
ประตูไมมีความหมายสําหรับแกเดินเขามาใกลเคียงที่อาตมานอน แลวแกก็กม ลงระดับเดียวกับ
ศีรษะ แตวาหางไปขางๆ เตียง แกกมไปหยิบของแลวเงยขึ้นมาถือหมวกขึ้นมา รูปรางเหมือนหมวก
ไหมสับปะรดสมัยโบราณ และแกยืนขึน้
อาตมาก็ถามวาก็แกอยูที่ไหน มาทําอะไรนี่ ชายคนนั้นก็ตอบวาตามปรกติผมพักในหองนี้
ครับ ก็เลยถามวาแลววันนีจ้ ะไปไหนละ แกก็ตอบวาวันนี้ทา นมา ผมจะออกไปอยูยามขางนอก
เปนอันวาอาตมามียามพิเศษไมตองใชสตางคจาย ขาวก็ไมตองเลี้ยงบุหรี่ก็ไมตองเลี้ยง ก็เลยบอก
แกวาเดี๋ยวกอนซิมนั ยังไมดึกเดินไป มองลงไปขางลางเห็นสารวัตรทหารถือปนอยู ก็บอกวายังไม
เปนไร สารวัตรเขายังยืนอยูใ ครเขามาคงจะรู คุยกันกอนดีกวา ก็คิดวาตาคุณคุยกันอยูในหอง คง
จะเห็นขางนอกใชไหม แกบอกใชครับ แกคุยวามันไมไดเห็นขางนอกใกลๆ มันเห็นไปทั่วจักรวาล
มันจะกวางไกล แคไหนผมเห็นหมดครับ เห็นใตดิน ทะลุขึ้นไปเหนือดิน บนน้ํา ผมเห็นหมด ตาดี
จริงๆ อีตามืดนี่ อาตมาก็ใหสมญาแกวาอีตามืด อีตามืด นี่มันตาดีจริงๆนะ โอโฮ เห็นใตดินก็เห็น
เหนือขึน้ ไปบนอากาศ ขึน้ ไปถึงฟาก็เห็น จะไปไหนเห็นหมด ก็ดีซิตาคุณดีมาก ฉันทําไมจะมีตา
เหมือนคุณมั่งละ แกบอกมันไมยากคับทําตามใหเหมือนตาผมมันไมยาก ทานอยากไดไหมละ
บอกวาอยากไดซิไอตาประเภทนี้มนั หายากฉันมีกลองสองยังมองไมเห็นเลย แกหาวิธีใหฉนั มีตา
แบบนี้บาง แกบอกมันก็ไมยากนี้ครับ ถามทําอยางไร แกบอกวาใหคาถาบทหนึง่
โยมตั้งใจฟงใหดีนะ ถาใครวาคาถาบทนี้ไดถึงที่สุดเปนคนมีตาดี มองเห็นทั่วจักรวาล มัน
จะภพไหนประเภทไหนก็ตามเห็นหมด ใตดินจะมองลึกลงไปขนาดไหนก็ได สูงขึ้นไปในอากาศทะลุ

ฟาไหนก็ได ทุกสิง่ ทุกอยางเห็นการเคลื่อนไหวหมดโยมอยากจะไดเปนคนตาดี อีตาผีตนนัน้ แก
ตอบวาถาจะใหตาดีเหมือนผมเปนวิธีงา ยๆ คือตั้งใจไมตองวาคาถา ตอนแรกบอกมีคาถา พอตั้งใจ
ไมตองวาคาถามันจะสําเร็จทันที ตั้งใจไมหายใจ ก็เลยบอกแกวาถาไมหายใจมันก็ตายซิลุง อาว ก็
ไมตายมันจะเห็นไดครบอยางไร คนทีเ่ ปนมนุษยมนั มีตาเนื้อ ประสาทตามันมองเห็นไมไกล อะไร
บังก็ตองมองไมเห็น ตองเปนผีอยางผม ถาเปนผีอยางผมนี่มองอะไรก็ครบทุกอยาง มองอะไรก็เห็น
ดีทุกอยาง ทะลุไปใตดินก็ไดบนฟาก็ได
อาตมาฟงแลวคิดวาไมตองเรียน คาถาบทนี้ไมตองเรียน ปฏิปทาแบบนี้ไมตองรับอยางไรๆ
วันขางหนาเรามีโอกาสตาดีอยางแกแนนอน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรับฟงแลวก็ไมตองรีบเรียน
นะ ถาขืนรีบเรียนกันทุกคน เมืองไทยจะขาดกําลังถาคนไทยนอยเกินไป กําลังเศรษฐีกิจมันก็นอย
กลังปองกันชาติมันก็นอย กําลังสรางความเจริญรุงเรืองมันก็นอย อยาเพิง่ รีบเรียนคาถานี้ อยาเพิง่
ปฏิบัติแบบ ทิพจักขุญาณ แบบนี้ไมเปนเรื่อง อยางไรๆ พวกเราทุกคนมีโอกาสแน เพราะตาย
ดวยกันทุกคน
ก็มาคุยกันตอไป คุยดวยและก็เปายานัตถุด วยและไอเสียงแช็กๆ มันก็กวน๗ติโยมดวย ก็
ขออภัยเถอะ งวดนีเ้ อาดีกนั ไมไดแน เพราะตัวเองก็ไมดี ไอเสียงก็ไมเปนเรื่อง ไอเสียงเครื่องที่บันทึก
มาใหเขามันก็ดังแซ็กๆ มันเปนกิเลสจริงๆ ก็ไมแปลก โลกนี้เต็มไปดวย อนิจจัง หาความเที่ยงไมได
โลกนี้มนั เต็มไปดวย ทุกขัง คือมันขังความทุกขไวใหทกุ ขกัน โลกนี้เปน อนัตตา ในที่สุดก็พงั หมด
อาตมาไมชาก็ตาย ญาติโยมพุทธบริษทั ที่ฟง ก็ตายเหมือนกัน สถานีวทิ ยุแหงนี้ไมชาตอไปเขาก็
เปลี่ยนใหม เพราะอะไร เมืองไทยเจริญขึน้ กําลังแคนี้เขาคงไมใช และสถานีเล็กแคนเี้ ขาคงไมใช ทํา
ใหใหญก็ตองรื้อของเกาเพื่อสรางมาใหม รวมความวาโลกนีห้ าความดีอะไรไมได
เอา เวลาจะหมดแลวนี่ คุยกันตอไป หลังจากนัง่ คุยกันแลว ถามวาลุงเอยอาตมาตอนนี้
ปวดหัวหาย จึงถามแกวาตาลุง เมื่อกลางวันฉันไมสบายจริงๆ มันเปนเพราะอะไร จะไป ชุมพร ก็
ไปไมได แกก็หัวเราะชอบใจวาทานจะไปไดอยางไรละผมไมอยากใหทานไป ผมจะคุยกับทานเมื่อ
คืนผมไมมเี วลารุย เมื่อคืนทีแ่ ลวก็นอนทีน่ ี่ ถามวาทําไมคุยละ คุยอยางไรละ เวลาทานมาทีน่ ี่ ผู
หลักผูใหญมากันตั้งเยอะเราก็ไมเห็น ถามผูหลักผูใหญหมายถึงใคร เทวดาใหญ เขาก็มากันเยอะ
ผมเขาไมได คืนนี้เปนโอกาสของผมละ เพราะวาผมแกลงทาน
ไอรถดังกึกๆ เหมือนลอจะหลุด ความจริงมันไมมีอะไร ผมแกลงทานใหมันดังเอง ดูผีมันก็
แนเหมือนกัน ไอคนจะวาดีมนั ก็สูผีไมได ไอการทีท่ านปวดศีรษะ ผมก็แกลงทานใหปวด และทีท่ าน
นอนอยูท หี่ นาอูรถโรงงานซอมรถ ที่ไหบอกยาก็คือผมเลยถามวาไอ ยารัตนตรัย มันไมไดเขาทา
เขาทางเลย ไมเดี่ยวกับการปวดหัว ก็บอกวานัน่ หละผมแกลงบอกทาน ก็เลยถามวาอยางนัน้ แกก็
แกลงใหเสียสตางคซิ ตอนนัน้ ซิผมไมมสี ตางคจายใหทาน ผมก็แกลงบอกไอยานั่นมันราคามกี่
สตางคแค 5-6 บาทเหลือก็ยงั ใชเปนยาถายไดสบาย

ถามวากินเขาไปแลวมันลดอาการปวด นัน่ เปนฤทธิ์ยาหรือฤทธิ์ของคุณบอกวาของผมครับ
แลวถาอยางนัน้ แกทําไมไมสงั่ ใหกนิ น้ํากินกาแฟละ ก็นนั่ มันไมใชยา เดีย๋ วจะหาวาไมเปนโรคจริง ดู
ลีลาของผีซิบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททีนคี้ ุยกันตอวาอยางนัน้ วันนี้ฉนั ก็มีเรื่องคุยกับแก แกมาแลว
ตองการอะไรจากฉันตองการจะบอกอะไรก็รีบบอกมา ผมก็จะรีบบอกเดี๋ยวนี้แหละครับ มันมีเรื่อง
สําคัญผมตองบอก เพราะวาทานกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัววาอยางไร เรื่องนั้นมันมี
ความสําคัญผมตองบอกทานซิ ทานหนักใจอยูเวลานี้ใชไหม ก็บอกวาใชซิหนักใจมากพูดไปแลวไม
รูจิรงเสียดวย พูดสงเดช แกชวยบอกทีไอที่ฉันพูดมันตรงหรือไมตรง แกบอกไดพูดได
จะพูดไปอยางไรละ มองดูเวลาตายจริงตัง้ เวลาไอไมถึง 30 นาทีหรอก เวลาหมดพอดี
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สําหรับเวลาทีอ่ าตมาตั้งไว วันนี้ก็ยงั คุยกันไมไดซินะ ไวคุยกันวันหนา
ตอไป วันที่ 24 ถาโอกาสมี สถานีใหโอกาสก็คุยกันตอไปวันนีก้ ็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ขอความสุข
สวัสดิพิพฒ
ั นมงคล สมบูรณพูนผลจงมีแตพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 3
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2524
ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สําหรับวันนี้วนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2524 ยังคงนั่งคุยกัน
อยูที่ สถานีวทิ ยุทหารอากาศเชียงราย ในการคุยครานี้อาจจะมีเสียงแทรก ไมใชเรื่องของสถานี
บกพรอง มันเปนเรื่องของเครื่องบันทึกเสียง อาตมาเองปวยไขไมสบายไมมีเวลาทีจ่ ะมานั่งคุยกับ
ญาติโยมพุทธบริษัทที่สถานีได ก็ตองใชเครื่องบันทึกเสียงแทน และเครื่องบันทึกเสียงทีน่ ํามาก็เกิด
การบกพรองขึน้ เสียงแซ็กๆ มันก็แทรกก็ขออภัยดวย ขอไดโปรดอยาชวยกันโทษสถานีวาบกพรอง
วันนี้ก็ขอคุยกันตอไปคุยถึงเรื่อง เทวดาหัวหิน เทวดาหัวหิน แกแกลงไมใหอาตมาไป
ชุมพร โดยหวังจะคุยกับเรา ก็นั่งคุยกันตอจากวันวานนีน้ ะ ขณะที่นงั่ คุยกันอาตมาก็ลุกจากที่นงั่
อาตมานั่งบนเตียงแกนัง่ ขางลางเตียง เตียงนีก้ ็สูงประมาณ 60 เซนติเมตร อาตมานัง่ บนเตียงแกนัง่
ขางลางพิงฝา ก็ปรากฏวาศีรษะแกสูงกวาอาตมาอีก ตัวแกใหญจริงๆ หนาตานารัก คิดวาญาติโยม
พุทธบริษัทเห็นกลางวันคงวิง่ ก็เลยถามวานัยนตาของคุณมันดีมาก คุณลองบอกฉันซิวา ที่ฉนั บอก
กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาฟามันจะสาง และก็ฟา มันจะสางไดอยางไร ในเวลานี้เต็มไป
ดวยอาการของความเครียด แกก็บอกวาสางแนครับผมยืนยัน ยืนยันวาเปนไปตามนั้น ก็เลยถาม
แกไปวาวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ถาม ความจริงวันนัน้ ฉันไมไดมีความรูอะไรเลย ฉันไมมี
ญาณวิเศษเปนเครื่องและก็ไมไดดูกอน ไมไดเตรียมการไวกอน หมดดูก็ไมเปน เปนแตหมอเดา
ญาณก็ไมมี มีแตหยอน สงสัยวาทําไมถึงไดบอกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไปอยางนั้น
แกถามวาการที่พูดไปอยางนั้น ทานพูดไปตามความรูสึกปจจุบันใชไหมก็ตอบกับแกวาใช
แกก็บอกวาใชถูกแลวครับ ทานบอกตามความรูสึกปจจุบันที่มันไมมีความนึกรูมากอน นั่นก็คือ
เทพสังหรณ จึงถามวาคําวา เทพสังหรณ มันเปนอยางไร วันนี้มีกระแอมไอนะญาติโยมนะ
เพราะวาคอไมดีมากตัวไมดี และการเดินทางมันก็เหนื่อย เมื่อมาปวยไขไมสบายก็ไมมีเวลานัก
ตองเดินทางอยูทุกวันคอก็เลยไมดีไปดวย ขออภัยดวยนะ แกก็เลยบอกวา เทพสังหรณ
หมายความวาเทวดาดลใจใหตอบ
จึงถามแกวาทําไมเทวดาจึงไดดลใจแบบนั้น แกก็เลยบอกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
องคนี้มีบุญญาธิการมาก เกิดมานี้มาเปนพระเจาอยูห วั ก็เพื่อจะชวยประชาชนใหมคี วามสุข จะ
ชวยแกสถานการณของบานเมืองใหดีขึ้น
แตความจริงตามโชคชะตาของบานเมืองไทยมันตก
อาการเครียด ถาไมมีคนดีมบี ุญญาธิการมาชวยอาการเครียดแลวก็ไมมีโอกาสเลย ประเทศไทยจะ
จม ดีไมดีก็เปลี่ยนลัทธิกนั ใหม คนไทยทัง้ ชาติอาจจะตองเปนทาสของใครของใครตนหนึ่งก็ได แก
พูดอยางนีห้ นักใจ

แกจึงไดบอกวาพระเจาอยูห วั องคนมี้ ีพระราชภารกิจมาก โดยที่คนอื่นเขาไมไดใช เพราะ
อาศัยความหวงใยในประชาชนของพระองค ทรงเห็นวาประชาชนเปนตนของพระองคเอง ถา
บรรดาประชาชนมีความสุข พระองคก็มีความสุข เห็นไดในปจจุบันวาทานมีความทุกขกวา
ประชาชนมาก เพราะบรรดาชาวบานชาวเมืองเอาแตหว งตัวหวงแตลกู แตหลานไมหวงตระกูล แต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระบรมราชินนี าถมีความรูสึกเหมือนวาคนไทยทั้งชาติ
เปนลูกของพระองค จึงไดมีพระราชประสงคตองการสงเคราะหคนไทยทุกคนใหมคี วามสุขแกพูด
ใหฟง อยางนี้ ญาติโยมพุทธบริษัทฟงแลวก็ชื่นใจ และมันก็เปนความจริง
จึงถามวาเทวดาองคไหนดลใจฉัน แกบอกวาตอบไมไดครับ หลายองคดวยกันแถม
เจานายผมดวย จึงถามวาเจานายของคุณเปนใคร เจานายของผมคือ ทาวเวสสุวณ
ั หรือที่เรียกวา
ั ผมถือ
ทาวมหาราช ทั้งสีน่ นั่ แหละ คือ ทาวธตรฐ ทาววิรฬหก ทาววิรูปกษ และ ทาวเวสสุวณ
เปนนายผมโดยตรง ทานมีสว นเกี่ยวพันกับโลกนีม้ ากจึงไดนามวา ทาวจตุโลกบาล คือผูรักษาโลก
ทานมีความหวงใยโลกและโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกขถาไมเกินวิสยั ของทานๆ จะชวยก็
ชวยในฐานะเปนเครื่องดลใจ เพราะกฎของกรรมใหมมนั มี ก็รวมความวาเลยตองใชเทวดาหลาย
องคชวย แกก็เลยตอบไมไดวาใครกันแน
และถามวาจะมีอะไรอีกไหม แกตอบวาทานไป ชุมพร จะเปนหนาที่ของเจานายผมจะพา
เที่ยวตอไป อาตมาก็ไมเคยเห็นรูปรางหนาตาของเจานายของแกสักที เลยรวมความวาเอาวันนีก้ ็
แลวกับคุณ มาคุยกันใหรูเรื่อง เดี๋ยวญาติโยมที่รับฟงก็จะรําคาญ แกก็ตอบวาผมคุยกับทานไว
แลวแตตนวาตาผมดี ใตดินมันจะมีอะไรอยูที่ไหนผมเห็นหมดแลวผมจะบอกใหฟง
เลยบอกวาอีตอนบอกใหฟง ขอเห็นดวยไดไหม จะไดรูวาอะไรอยูที่ไหน ดีกวาไดรับฟงบอก
เลาเฉยๆ แกก็บอกวาไดตกลง นั้นเปนความประสงคของผมอยูแลวผมตองการใหทานเห็นไปดวย
กับผม เอาละตอนนี้ผมจะเริม่ ตนละนะ ก็บอกแกวาเชิญเริ่มเถิดพอคุณเอย ฉันตองการฟงมานาน
แกก็เริ่มตนบอกวาไอที่วา ฟาจะสางป 2524 มันสางอยางนี้คือแรธาตุทมี่ ีคุณคาจะปรากฏ
สิ่งที่คิดวาคนไทยจะไมพบมันจะพบ สิ่งทีค่ นไทยไมคิดวามันจะไดก็จะเริ่มได เริ่มไดขึ้นมาบางที่มี
ความไมสมบูรณแบบ การจะพบหรือการจะไดป 2524 นี้ มันจะเปนไดไมถึง 1 ใน 100 กับของที่พงึ
ไดขึ้นมา โอโหมหาศาลเลยป 2524 จะมีการเคลื่อนไหวพิเศษ จะมองเห็นไดชัดวาประเทศไทยใน
วันขางหนาจะเปนมหาเศรษฐีของโลก ความจริงคนไทยเราไมนารีบตาย จึงถามวาจะเริ่มตน
พอมีพอกินพอใชกันเมื่อไร แกตอบวา 2530 จากเวลา 2524 ไปประมาณ 6 ป ตอนนี้แหละ จะหา
คนไทยที่เรียกวาจนเหมือนปจจุปนไมมีเลย นอกจากคนขี้เกียจแกมีวงเล็บไวดว ย แกมีวงเล็บไว
นอกจากคนขี้เกียจ อาตมาก็มานึกถึงตัวเอง ไอเรามันก็คนขี้เกียจอยูแ ลว นั่งดาเราหรือเปลาก็ไม
ทราบ นั่งคุยกันตอไปวาคนไมขี้เกียจไมจน คนขี้เกียจอาจจะจน

และถามวาที่จะรวยมีอะไรเปนพืน้ ฐาน แกเลยวาตามผมมาซิ ที่วา ตามผมมานี้ใหมองตาม
แกไป ที่จริงก็นั่งกันอยูตรงนัน้ ก็มองตามไปภายในใตดิน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทใจหายวาบ
จุดแรกที่ตองการใหพบก็คือสายของน้ํามัน ไอนา้ํ มันนีม่ ันเปนสาย แตการตรวจสอบของวิธีปจจุปน
เขาถือวาเปนจุด มันจะเปนจุดใดจุดหนึ่งภายใตพื้นดิน ทีม่ ีสตั วตางๆ ตายมีหอยบางปลาบาง ตาย
แลวก็มีตะกอน คือไขมันลอยขึ้นมา มันจะจับตัวกันเปนหินครอบ ครอบเอาความเนาทัง้ หลาย
เหลานั้นใหเปนแกสเหมือนกับถังอยูขางใน ถาเราพบจุดไหน เขาจะบอกวาจุดไหนมันมีเทานั้นจุด
ไหนมันมีเทานี้ แทจริงถาลึกลงไปมันจะเปนสายซึมเขาไปหากันได แตสวนนั้นมันจะมีความลึกมาก
สักหนอย นี่ตามภาพที่ผีใหดู เวลานี้อาตมาก็ยงั ไมเปนผี แตวาผีใหเห็นอยางนัน้ ก็ขอใหพูดตามผี
กอน
รวมความวาตํารานี้เปนตําราของผี และตํารานี้จะหาซื้อไดที่ไหนเปนของไมยาก ญาติโยม
พุทธบริษัทอยากจะเห็นชัดๆ ก็รีบตายเสีย แลวมันจะเห็นเองเพราะเปนผีก็จะเห็นเอง อาจจะเห็น
ดีกวาตามสายธารของน้ํามัน มันนาคิดวาประเทศไทยตั้งอยูบนอาวน้าํ มันจริงๆ อยางที่ฝรั่งเขา
สํารวจในทะเล ก็เปนพืน้ ฐานของน้ํามัน เวลานี้เขาเจาะทางภาคอีสานก็มีนา้ํ มัน แตวาน้าํ มันทาง
ภาคอีสานจะขุนๆ ไปนิดจะขนๆ ไปใกลนา้ํ มันดิบ แตวามีคนบางพวกบอกไอน้ํามันที่ปรากฏมาแลว
ที่ กะเหรี่ยง พบเปนน้าํ มันดิน อยางนี้เขาเรียกวาคนชางพูด ชางพูดแตลืมชางคิดถาใชปญญาสัก
นิด ไอนา้ํ มันไมวาน้ํามันอะไร น้ํามันโซลา น้าํ มันเบนซิน น้าํ มันออกเทน น้ํามันอะไรก็ตาม น้ํามัน
เตา มันมาจากดินทัง้ หมด ก็ควรจะเรียกน้ํามันดินทัง้ หมดก็แลวกัน เพราะมันมาจากดิน เรียกวามี
ปากอยากจะพูด มีตูดอยากจะขี้ไอคนประเภทนีม้ ีอยูก็รกโลก มันควรจะเรียกมันวาน้ํามันดินก็หมด
เรื่อง แลวจากดินก็มาแยกใช แตถา น้ํามันในประเทศไทยก็ตองคิดกันหนอย
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จงอยาคิดวาน้าํ มันในประเทศไทยเหมือนกับน้ํามันในประเทศ
จีน น้ํามันในประเทศจีนวันนัน้ ก็มองเห็นชัดจริงๆ ในประเทศจีนน้าํ มันจะขุนกวาในประเทศไทย
น้ํามันของประเทศไทยตามสายจะมีความใสมากคลายกับน้ํามันกาดไปนิดกวาเบนซินไปหนอย นี่
น้ํามันที่ถูกเผาดวยความรอนใตพื้นดินตะกอนตก แตวา บางสวนของประเทศไทยมันก็มนี ้ํามันดิน
คลายน้าํ มันตะวันออกกลางเหมือนกัน แตก็มีเกรดใสกวา กลั่นไดงา ยกวา และมีเปอรเซ็นตในการ
ไดสูงกวาเยอะ นี่เปนวิถีทางของน้าํ มัน น้ํามันสายตนที่ตาเทวดาแกพาดู มันเปนสายเกิดจากทาง
มะริด จากสายใต คือสายใตของเรามันไปปรากฏการณที่ มะริด แตความจริงสายใตของเราเต็ม
ภาคพื้น ความจริงตั้งแตเราไปถึง สิงคโปร หรือ มาเลเซีย มันเปนน้าํ มันทัง้ พืน้ แมแตภาคพื้นดิน
สํารวจกันจริงๆ ก็พบ ตองเกี่ยวกับกาลเวลาเมื่อพบสายน้ํามันมาก ก็ถามวานี่คุณฉันพบในฐานะที่
เปนภาพแสดงอานุภาพที่คณ
ุ เปนผี ฉันพบอยางนี้แลวมันตองมีอะไรมาปรากฏเปนพืน้ ฐาน ใน
ปจจุบันภาคพืน้ ดินจะตองใหปรากฏขึ้นมาได พูดกันเรือ่ งใตดินใครเขาจะเชื่อ เวลานี้คุณใหฉันเห็น

ฉันเห็นแน แตวาไอภาพที่เห็นนี่มนั เปนของจริงหรือดวย อํานาจของเทวดาบันกาลฉันก็ทราบไมได
ดีไมดีแกจะฉายภาพยนตรใหฉันดูใตดิน ฉันไมเอาฉันไมเชื่อ
แกบอกแหมไอคนหัวรัน้ อยางทานมันหาไมยากเลย ก็คนทุกคนเขาตองการความจริงจะหา
วาหัวรั้นอยางไร แกก็เลยบอกวาทานนี่มนั ทุกชาตินิสัยแบบนี้ ใครเขาพูดอะไรก็ฟง ถาเปนมนุษย
ธรรมดาทําทาจะเชื่อเสียเต็มรอยเปอรเซ็นต แตวาพอคนนัน้ พูดไปแลวทานก็ยังไมเชื่อ จะตองหา
เหตุหาผล จะตองคนตองควาใหมันพบกันจริงๆ ก็เอาจะมาเชื่อกันสงเดชไดอยางไรเลาลุงเอย ไอ
แกก็ไมนาจะโง เปนเทวดาแกพูดฉันก็เชื่อ แกพูดพูดฉันก็เชื่อ ผลที่สุดแกโกหกฉันก็พงั ฉันจะเปนคน
ประเภทรั้นหรือมรั้นก็ตามเถอะ แตจะตองชี้เหตุผลมา จะตองชี้จุด แตเหตุผลในการพูดฉันไม
ยอมรับฟงวาไอน้ํามันที่แกวามันมีมากมายอยูเวลานี้ แตวาเกรดสายใตไมคอยดีสักนิด มันจะมีใส
เปนบางสวน บางสวนจะเปนเกรดของโซลา นี่วา กันน้าํ มันเดินสายภาคพื้นดินนะ มันจะมีสายไหล
ดิ่ง ไมใชไหลเหมือนแมนา้ํ หรอก มันเปนกระแสน้ํามันของมันที่เปนเบาเปนกลุมและเปนฝาครอบ ก็
มีบางสวน แตวาสวนลึกลงไปจริงๆ ใหลกึ ลงไปหลายๆ กิโลเมตรหนอยมันจะมีฝาครอบเปนจุด มัน
จะเปนสาย มันจะครอบระยะยาวมาก จากสายใตโนน สงขลา พัทลุง จะเดินเรื่อยๆ ใตมา มีคน
เขาบอกมาไมไดครับภูเขากั้น ไอความจริงภูเขาลึกแคไหน มันมีสวนลึกเปนกิโลๆ มันเปนทางสาย
เลยเปนแมน้ําไปเลย และที่ตาลุงใหดูวนั นั้นก็ถามวาไอทางสายที่ไหลเรื่อยมาปนกันที่ จังหวัด
สิงหบุรี กับสายเหนือที่ไหลลงมาจาก ธิเบต มาดาน เชียงตุง ไหลลงไป ไปชนกันที่ สิงหบรุ ี เปน
ปากอาว แลวก็ปะทะกันขายเปนแนวกวางเรื่อยไปถึงตะวันออกหรือกรุงเทพฯนี่ แลวลงกันทะเล
ถามวาไอสายจากใตลงมา แกบอกสายใตมันสายเล็กครับ ถามวามีความกวางเทาไร เวลา
นั้นมองแลวก็ประมาณไมถกู เห็นมันกวางมาก แกบอกระยะกวางประมาณ 1 กิโลเมตร ถามวา
ความลึกเทาไร แกบอกถาลึก ประเทศไทยเอาน้ํามันมาใชทั้งหมดประเทศไทยก็ตองยุบเปนทะเลไป
เลย ถาอยางนั้นการเจาะน้าํ มันของเรานีม่ ีประโยชนเหมือนกัน แตมโี ทษขางหนา ทานก็บอกวาไป
วิตกกังวลอะไร ไอโลกที่ใชเวลานี้หมายถึงป 2518 มันใชน้ํามันกันวันละเทาไร ถาใชกันปริมาณนี้ก็
ใชไป 4000 ปยังยุบไปไมถงึ 25% เลย และก็เมื่อไรประเทศไทยจึงยุบเปนทะเลตอๆ ไป ถาใชกัน
เรื่อยๆ ก็ยุบเปนทะเล
แกบอกวาตอๆ ไปกวาน้ํามันจะหมด ไฟบรรลัยกัลปมนั ก็มากอน มันไมทนั ยุบก็เลยคุยกัน
ตอไปวา ถาอยางนัน้ ก็เอาอยางนี้ดีกวา ไอสิ่งที่จะปรากฏดวยตาชาวบานเห็นงายๆ มันจะปรากฏที่
ไหน ฉันตองการเหตุผลตอนนี้ ถาหากไมพดู ถึงตอนนี้ไมปรากฏละก็ฉนั เลวมาก เขาดาฉันแน แกก็
เลยถามวาพรุง นีท้ านจะไป ชุมพร ใชไหมก็บอกวาใชซิฉนั จะไป วันนี้แกแกลงฉันนี่
แกบอกวาถาไปถึง ชุมพร วันพรุงนี้เปนวันที่ 1 รุงขึ้นเปนวันที่ 2 แลวก็รงุ ขึ้นอีกวันเปนวันที่
3 วันนัน้ แหละทานจะรูเองวาสิง่ ที่มนั ปรากฏอยูปจจุปน คือวาน้าํ มันสายนีม้ ันปรากฏขึ้นที่ มะริด
เปนเมืองมอญเกา เปนเขต กะเหรี่ยง อิสระยึดครองตอนนัน้ พมาเขาไมได กะเหรี่ยง มันยึดครอง

ไว แลวก็มันจะมีหนองน้ําหนองหนึง่ เปนหนองใหญพอสมควรเดิมที่มนั มีนา้ํ แตทวาเวลานี้มนั มีแต
น้ํามัน พวก กะเหรี่ยง อิสระเคยตักน้ํามันขึน้ มาใชกับตะเกียง ก็เลยถามวาอยางนีเ้ ขาเรียก
น้ํามันดิบใชไหมแกก็ตอบวาใช เพราะน้ํามันขึ้นจากดิน
เมื่อพูดถึงตอนนีก้ ็นกึ ถึงเมื่ออาตมายังเด็กๆ อายุประมาณ 13-18 ป ตอนนี้ยงั เคยพบ
น้ํามันดินในประเทศไทย เคยไปดูเขาซึ่งอยูในปาลึก จังหวัดไหนอาตมาจําไมได จําไดก็ไมมี
ประโยชน มันเปนบอขุดขึ้นมาคนเขาไปตักใชกับตะเกียง มันเปนน้ํามันขุนๆ แตก็ไมขุนมากนัก ถา
จะเทียบกับน้าํ มันโซลาหรือน้ํามันขี้โลปจจุบัน โซลาใชกับตะเกียงไดอยางสบายๆ แตมันมีควัน
หนอย สีแดงนิดๆ นี่แหละน้ํามันดินของประเทศไทย ในประเทศไทยเรานี่เอง เมื่ออาตมาเด็กเคยมี
เคยไปพบกับเขาวาพบบอน้าํ ดินที่นนั่ พบบอน้ํามันดินที่นี่ ไอนา้ํ มันดินก็คือน้าํ มันดิบหมดเรื่องกัน
ไปยังไมกลัน่ ใหสุก แตวาจะกลั่นเปนโซลาไมตองกลั่นแน เพราะสภาพของมันเปนโซลาอยูแลว เอา
มาจุดตะเกียงไดแบบสบายๆ แตมีควันมากกวาน้าํ มันกาดหนอยก็พูดกันเทานัน้ แลวแกก็บอกคุย
ตอไป ไอเรื่องคุยตอนนี้มนั เยอะจริงๆ วายืนยันแนนอนแลว จุดละเอียดมันเยอะมันนากลัวไมพอ
แกบอกวานอกจากน้ํามันทีป่ รากฏที่ มะริด ผมจะบอกให ที่ ภูเก็ต มีแรที่สําคัญอยางหนึง่
จะวากันจริงๆ ถาสะเก็ดของแรนี้มันจะมีความแข็งมาก จะมีคามหาศาลใชเปนหัวรบของอาวุธก็ได
ใชเปนจรวดสําหรับวิง่ ไปในอากาศก็ได มันแข็งมาก ทีม่ ันตายแลว และสวนหนึ่งทีม่ ันตายแลวมัน
จะกลายเปนเพชร จะกลายเปนเพชรน้าํ ดีสตรีจะนําไปเปนเครื่องประดับ แรประเภทนี้แกไมไดบอก
ชื่อ ถาใชในทางสันติ หรือรักษาโรค หรือรักษาอะไรก็ตามมันจะมีความเย็นสูง จะมาใชในดานของ
ความรอนจัดก็ได ใชไดดี และถาจะใชเปนอาวุธนิวเคลียรมันจะมีกําลังสูงกวายูเรเนียม แรยูเรเนียม
ที่เขาใชเปนอาวุธนิวเคลียร ถามวามีที่ ภูเก็ต มีที่ตรงไหน แกก็ชี้ใหดู แกชี้ใหดูระหวาง ภูเก็ต กับ
พังงา สายมันอยูในทะเล แตเนื้อแทที่จบั กลุมใหญมนั อยูในฝง ถาพบในทะเลไดก็จะพบในฝง ได
และตามสายมันก็มา ถามเวลานี้มีประโยชนแลวหรือยัง แกบอกวาเวลานี้กเ็ ริ่มมีประโยชนแลว ไอ
เศษๆ ผิวนอยๆ มันติดมากับแรเดียวเขาสกัดไมหมด เมื่อกอนฝรั่งทิ้ง แตเวลานี้ฝรั่งเอาไป
ตางประเทศเพราะราคามันสูง
ถามวาเศษแรประเภทนี้มนั จะปรากฏเปนเพชรใหปรากฏขึ้นมาจะไดเวลาไหนแกบอกวา
เวลานี้แหละครับทาน กลับมาจาก ชุมพร ไดไมกี่วัน จะมีคนได มันจะติดตอที่เขาขุดแรธาตุจากน้าํ
ทะเลขึ้นมา คนก็เอามาขายเปนเพชร ก็รับฟงๆ
แลวก็เห็นมีพวกผีผูหญิงมาสัก 30 คน เขามาคุยปรารภเรื่องตางๆ ใหทราบวาความเปนมา
ของคนไทยเดิมที่เดียวคนไทยอยูที่ไหน อยูทพี่ ื้นที่นี้แลวไปไหน ลงมาจากทางใต ลงมาตัง้ แตกอน
พุทธกาลเมื่อไร และสายเหนือลงมากอนพุทธกาลเมื่อไรตอนนี้อาตมาจะไมพูด ถาพูดไปมันจะคาน
กับประวัติศาสตร เวลานี้เขาหาวาบาพออยูแลว อยาไปบาประวัตศิ าสตรตอไปอีกเลย ถาขืนน้ํา
ประวัติศาสตรตอปอก ก็เห็นจะยุงแนๆ

รวมความวาวันนัน้ ก็คุยกัน พอตอนเชาตื่นขึ้นมาทาน พล.อ.ท.ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์
แกบอกเมื่อคืนนี้ แหม ไอจามันเอาผูห ญิงมานอนดวย มันนัง่ คุยนอนไมหลับทั้งคืน พอดีจา ทหาร
อากาศอยูน นั่ พี่สาวแกมาเยีย่ ม แตจะบอกตรงๆ ก็ไมไดก็ถามจาตมน้ําสุกหรือยัง แกบอกวายังไม
สุกครับ ก็เลยบอกวาคุณไมตองรีบนะฉันไมรีบรอน เมื่อสุกเมื่อไรก็เอามาให พอแกลงไปแลวถาม
ทานเจากรมเสริม วาเสียงเมื่อคืนนี้กับเสียงจาเหมือนกันไหม ทานก็เลยบอกวาไอนี่มันเสียงเล็ก
ครับ เมื่อคืนเสียงใหญ เลยเลาตามความเปนจริงใหทราบวาเสียงที่ไดยินไมใชเสียงขางลาง เปน
เสียงในหองอาตมาคุยกัน มีทั้งเสียงผูช ายและเสียงผูห ญิง เดิมทีเปนเสียงผูชายกับเสียงผูชาย คื
อาตมากับผีผชู าย ตอมามีผีผูหญิง เลยนั่งคุยกันตอไป จึงกลายเปนมีเสียงทั้งผูห ญิงและผูชาย
ทานก็ถามความเปนมา จึงเลาใหทานฟงตามที่เลาเมื่อกี้นี้ หลังจากนั้นเมื่อฉันภัตตาหารเชาเสร็จก็
อําลา ทานเจากรมเสริม ศุขสวัสดิ์ เดินทางไป จังหวัดชุมพร มี คุณเลิศลักษณ สีหสงคราม
หรือ ปูเหม เปนโชเฟอรไปกับ คุณอัญชัญ ศุทธรัตน และ นนทา อนัตตวงศ ไปถึง อําเภอทา
แซะ แลวก็แวะเขาไปหมูบา นชุมชนทีม่ ีความยากจนแสนจะจนในที่นนั่
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน เวลาของสถานีให 30 นาที อาตมาตั้งไวต่ําไป
หนอย เพื่อเปนโอกาสแกบรรดาเจาหนาที่ไดเปดเพลงหนาและประกาศทายหลัง เวลานี้เวลาของ
อาตมาก็หมดแลว ขอลากอนสําหรับวันนี้ ถาพรุง นี้ มะรืนนีย้ ังมีโอกาสอยูทนี่ ี่ วันที่ 24-25-26 คงมี
เวลาอยู ก็จะคุยกันตอไป สําหรับวันนี้กข็ อทุกทานจงมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
ที่พงึ ประสงคสิ่งใด ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 4
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย สําหรับวันนี้เปนวันที่ 25 กุมภาพันธ 2524 ก็ยังคงนั่งคุย
กันอยูท ี่ สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงราย ขณะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟงอยู โปรดอยาลืม
วาถาไดยินเสียงแทรกแซ็กๆ ขึ้นมาละก็ ไอโปรดอยาโทษวาเปนความบกพรองของทางสถานี
เพราะวาการมาในคราวนี้ อาตมามานัง่ คุยในสถานีไมไดเพราะกําลังปวย คือวาดินแดน โยนก
นคร เปนเมืองกอนในอดีต มีความสุขมาก ปวยไขไมสบายก็ถือวาทีน่ ี่เปนสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
ในกาลตอไปถาวางจากภารกิจหนัก ที่จะตองทํางานตั้งธนาคารขางทัว่ ประเทศไทย ภารกิจนั้นวาง
เมื่อไรจะถือ แดนเชียงราย เปนแดนพักเปนรายเดือน บางทีอาตมานอนเปนเดือนๆ มากวนใจ
ญาติโยมพุทธบริษัทอยูท ี่นี่แหละ ที่จะนัง่ นอนกันสบายๆ ฟงเพลงกันสบายๆ พระก็มานัง่ กวนใจ แต
ก็ไมเปนไรสถานี วิทยุทหารอากาศ ของ เชียงราย มีหลายสถานี รําคาญสถานีนี้ ก็บิดไปหา
สถานีอนื่ ก็ได
เปนอันวาวันนีค้ ุยกันตอไป เอเมือวานคุยกันไปตรงไหน เอาอยางนีก้ ็แลวกันเปนอันวา
เดินทางถึง จังหวัดชุมพร ไปดวยความสุขสวัสดิ์ไมมีภัย การเดินทางไป จังหวัดชุมพร คราวนัน้
เขาไปใน หมูบ านทาแซะ ในเขต อําเภอทาแซะ บานที่มหี ลังคาเล็กๆ เปนกระทอนนอยๆ คนอยู
ดวยแสนลําบาก ไอที่จะนอนพักไมมี ตองนอนเพิงนอนยัดเหยียดเบียดกันไป อาตมานอนอยู คณะ
ที่ไปดวยก็นอนเรียงกันเปนแถวใกลชิดติดกัน นอนบนฟาก ไมมีฟกู ไมมีหมอน แตเราก็นอนดวยใจ
เปนสุขความจริงเรื่องความเปนสุขที่มนั อยูท ี่ใจ บานจะเล็กถาเจาของบานมีกําลังใจกวางบานนั้นก็
นั่งได แตเผอิญบานใหญเจาของบานใจแคบเราก็นงั่ ไมได นี่ญาติโยมพุทธบริษัทความจริงมันเปน
แบบนี้
ที่อาตมาชอบมา เชียงราย เพราะอะไร เพราะญาติโยม เชียงราย เปนคนใจดีมหี นาตา
ยิ้มแยมแจมใส ชื่นใจเมื่อไดเห็น และมีวาจาไพเราะมีความสบายใจทุกครั้งที่ไดคุยกัน จึงไดติดใจ
เชียงราย วา เชียงราย นี้สวยจริงๆ ทั้งสวยทั้งงาม รวมความแลวอาตมาชอบใจ เชียงราย
แมฮองสอน ก็นารัก พะเยา ก็นาชม และสิ่งทีน่ า รักอีกจุดหนึง่ ก็คือ นาน อําเภอปว แตปนนี้ า
เสียดายไมมโี อกาสมา ปว ได เพราะไมสบายไมมีแรงจะมาเขาใจวาถามาก็คงไมไดคุยกัน ตองขอ
อภัยญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน อําเภอปว จังหวัดนาน ดวยนะ
รวมความวาวันนี้คุยตอ เมื่อเขาไปถึงที่บานนัน้ ในหมูบ านนัน้ เปนหมูบา นเล็กๆ พอพวกเรา
ไปเขาก็ดีใจมาก อาตมาก็ไปรถยนตดวย โกเหลือเกินเปนรถยนตของ คุณเลิศลักษณ สิงหสง
คราม เพราะเปนรถเกงขนาดยอม คุณเลิศลักษณ สิงหสงคราม หรือ ปูเหม ของเด็กๆ ทั้งหลาย

เปนคนขับไปเอง คนนี้ก็มนี ้ําใจ ทิ้งงานทิ้งการที่บาน มาชวยที่ศนู ยสงเคราะหตลอดเวลา พรอมดวย
อัญชัย ศุทธรัตน และคณะ ชวยตัง้ แตเวลานั้น จนเวลานี้เปนผูควยคุมกิจการงานทุกอยาง เปน
กําลังใหญของศูนยๆ เปนอันวานัง่ คุยกันอยู เขาก็วา ทีน่ ี่มาอยูกนั ใหมหลายคน อยาลืมวาแดนนั้น
เปนแดนของคริสเตียน คนสวนใหญ ไมวาศาสนาไนมีความหมายอยางเดียวกัน ตองการใหคน
ประพฤติปฏิบตั ิดีประพฤติชอบ ฉะนัน้ การไปในเขตของศาสนาศริสเตียนก็เปนของไมแปลก เราก็
คุยกันไดเปนปกติ
ตอมาเมื่อคุยกันแลววันนัน้ เขาก็ปรารถขึน้ มาวามีอะไรสําคัญที่นี่บา ง เขาก็ถามเอาอีกแลว
ไมมีการเตรียมตัว ก็มีความรูสึกวาบนภูเขานอยๆ ดานหลังหมูบานนี่จุดนี้มพี ระบรมสารีริกธาตุแต
วาพระบรมสารีริกธาตุเขาฝงไวในหิน พอสัญลักษณเดิมหมดไปก็ชี้จดุ ใหเขาดู ก็เปนการบังเอิญ
จริงๆ เวลาใกลรุงมา ปรากฏวาบรรดาคริสเตียนทั้งหลายนัง่ คุยกัน มีเด็กเห็นกอนเปนดาว 2 ดวง
ปรากฏขึ้นบนหลังเขาดวงใหญมากถาจะโอบก็ไมรอบ แสงสวางไปทัง่ ทุกทิศทุกทาง แลวก็ลอยไป
ในอากาศวนไปเวียนมา แลวก็มาลงจุดนั้นหายไป เปนอันวาคริสเตียนทีน่ นั่ ก็กลายเปนพุทธเตียน
ไปแลว คือไปกวาดชีวิตเขาซะเตียนกลายเปนพุทธไป แตความจริงไมไดไปยังคับใจเขา ก็บอกให
เขาเห็นวาอํานาจพุทธานาภาพเปนอยางนี้ และสิ่งทัง้ หลายเหลานั้นไมใชอาตมาทําขึ้น อาตมาไมมี
ฤทธิท์ ี่จะทําใหเกิดดาวดวงใหญได อาศัยอํานาจของพุทธานุภาพจริงๆ แสดงใหปรากฏ
ในรุงขึ้นเชาเขาก็บอกวาสถานทีน่ ี้ผมมาอยูใ หม ขอไดโปรดชวยทําพิธีกรรมอยางใดอยาง
หนึง่ ใหผมดวยชวยใหมีความสุข ตอนนี้มนั ตองทําพิธีการอีกมันยุงจริงๆ เพราะความจริงเขาถือวา
พระนี่จะตองทําอะไรไดทุกอยาง แตวา คนที่คิดอยางนัน้ ลืมคิดไปวาพระนะเปนลูกชาวบาน กอนที่
จะมาเปนพระก็เปนลูกชาวบานธรรมดา ก็ไมมีอะไรดีวิเศษไปกวาลูกบานธรรมดาเลย นอกจากจะ
มาปฏิบัติตามพระธรรมคําสัง่ สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานัน้ ในเมือ่ เขาจะใหทํา
เพราะความเชือ่ ก็ตองทํา
วิธีทาํ ใหตั้งโตะกลางแจง เอาผาขาวมาปูเอาดอกไมธปู เทียนมา อาตมาก็ไปยืน
กลางแจง วาอะไรตออะไรไปตามเรื่องราว วิธีไหวก็อาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกทั้งหลาย เทวดา และพรหมทั้งหมด ขอเชิญให
มาปกปกรักษา คนในดินแดนนั้นใหมีความสุขตามกฎของกรรม ถาสิ่งใดไมเกินวิสัยที่จะ
พึงชวยได ก็ขอใหชวยใหคนทั้งหลายเหลานัน้ ใหมคี วามสุข ก็เอากันแคนี้ สตางคเขาก็ไมตอง
เสีย ดอกไมเขาก็หาไดแถวนัน้ ธูปเทียนเขาก็มีแลว ไดผาขาว ผาตําลึงสักผืนก็ใชไดแลว อาตมาไมมี
พิธีกรรมพิเศษ ทําตอนนัน้ แลวก็มีพธิ ีกรรมหนอยหนึง่ คือพิธีกรรมหลอกกัน ก็ถามวาพระทําไม
เรียนวิชาหรอก ตอบวาชาวบานชอบหลอก ถาไมหลอกชาวบานไมเชือ่ ก็ตองหลอก ถาเราจะหลอก
ใหเขามีความสุข มันก็เปนของไมแปลก อาตมานี่ก็ เหมือนกันดีไมดีก็หลอกโยม หลอกแบบนี้

อาราธนาบารมีพระแลวเสร็จแลวก็หลับตา หลับตาเราหลับทําไม หลับเพื่อความสุขใจ นึก
ถึงความดีขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใชศพั ทภาวนาวา พุทโธ ใหจิตสงบ ก็แบบ
เจริญกรรมฐานธรรมดาๆ พอจิตสงบดีก็ปรากฏภาพ ภาพใคร ลุงโมงที่คุยกับที่ หัวหิน พาเจานาย
ทั้งนี่องคไปพบ ตอนนี้ตองเรียกวา เทวดา ชุมพร ตอนนี้ตองใชศัพทวา เทวดาชุมพร ตอนที่แลว
มาเรียกวาตอน เทวดาหัวหิน ตอนนี้ เทวดาหัวหิน ไปนําเอา เทวดาชุมพร มา มาดวยกัน 4
องค มาถึง ทานก็รายงานวาผม ทาวธตรฐ ครับ ผม ทาววิรุฬหก ครับ ผม ทาววิรูปกษ ครับ ผม
ทาวเวสสุวณ
ั ความจริงทานสวย อยาง ทาวเวสสุวณ
ั เขาเขียนเขี้ยวโงง ภาพที่เห็นวันนั้นไมมี
เขี้ยวเลย เปนเทวดาที่สวยสดงดงามมาก
ถามทานทัง้ 4 วาทานเปนพระอริยเจาหรือเปลา ทานก็ตอบวาผมทั้ง 4 เปน พระอนาคามี
พระอนาคามี มีเขี้ยวพวกเราเอาเขี้ยวไปใสให ก็ถามทานวาทานจะสงเคราะหอะไร ในฐานะที่ผม
เปน ทาวจตุโลกบาล แปลวาผูใหความสงบสุขกับโลกแตไอความสุขนี้ ผมจะใหไดไมเกินกฎขอ
กรรมนะครับ ถาคนมันจะจนผมก็บงั คับใหรวยไมได ถาคนมันจะรวยผมก็บงั คับใหเขาจนไมได แต
วาถาสิ่งใดไมเกินวิสยั ทีเ่ ทวดาจะชวยไดผมก็จะชวย
เหมือนกับทานเหมือนกันที่เขาคิดวาเปน
ผูวิเศษ แตความจริง ผมรูว า ทานมีความรูสึกวาทานเปนเศษของความรู เปนเศษของผูวิเศษจริงๆ
คือเปนเศษสวนนอย แตเขาก็ตองการใหทา นทําทุกอยาง อยางวันนี้เขาตองการใหทานทําใหมี
ความสุขทานก็ทํา ทําตามกําลังของทานที่จะทําได ทานก็อาราธนาบารมีของพระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจา พระอริยสงฆ เทวดาและพรหมอยางไร ขาวจะกินก็ตอ งอาศัยชาวบานกิน
ก็นงั่ คุยกับทานก็บอกผมก็ชว ยไดแบบทาน ชวยตามกําลังที่ผมจะชวยได ก็เลยมีเรื่อง
สงสัย ตอนที่ไปมีเรื่องอยูเรื่องหนึ่ง ชาวบานเขาคุยกันวามีหนองน้าํ อยูห นองหนึง่ มีปลามาก
ชาวบานแถวนั้นอาศัยปลาที่นนั่ กิน มันมีปลาอุดมสมบูรณเปนหนองใหญเขาเรียก ทะเลทรัพย
คิดวา ทะเลทรัพย หมายความวาน้ําที่ไหนแหงที่นนั่ ไมแหง ที่ไหนไมมีปลาที่นนั้ มีปลา แตปลาก็
ขุมเปนปกติ ตอมามีมหาเศรษฐีไปทําไรทนี่ นั่ ทําไรทุเรียน คิดอยากจะรวยก็เอาเครื่องสูบ ไปสูบน้ํา
จนหมดเอาเครื่องไปตั้ง 3 เครื่อง กวาน้ําจะแหงไปหมดก็ค่ํา ปลาเต็มหนองไปหมด ก็ตั้งกองรักษา
กันไมใหใครมาจับ วาจะจับตอนเชา ตอนเชาปรากฏวาปลาหายหมด เหลือปลา 3 ตัว พอคา
น้ํามันเครื่องหรือไมพอก็ไมทราบ เขาก็แปลกใจมีถ้ําๆ หนึง่ มีภูเขาเล็กๆ มีปลองลงไปเขาเรียกวา ถ้ํา
ปลา ก็มีคนชือ่ นายบุญสม แกลองลงไป ลงไปแลวก็ปรากฏมีทะเลเวิ้งวางใตถ้ํานัน่ เปนน้ําไกล
แสนไกล เอาไฟฉายๆ ก็ไมเห็นสุดปลายทาง ก็ลองเอาหยวกกลวยทําเปนแพหยอนลงไป ลอยไป
น้ํามันลึกมาก และไปไกลแสนไกล แตแกไมกลาไปไกลนัก เดี๋ยวหลงมาไมได จึงกลับมาที่เดิม ก็
ปรารภใหฟง
จึงไดถามทานวา ไอใตบริเวณนี้ที่เรียกวา ทะเลทรัพย น้ํามันมาจากไหน และปลามันมา
จากไหน พอเขาปลอยไปตามปกติ รุงขึ้นน้าํ ก็เต็มตามเดิม ปลาก็มีมากตามเดิม ในถ้ําปลาขางลาง

มันมีน้ํามากมันคลายๆ ทะเลหนุนแผนดินอยู ลงไปก็ไมลึกมากมันไมถงึ ครึ่งกิโล ลงไปไดเขา
แผนดินมันแข็งพอที่จะรองรับอยูได ยืนอยูเหนือน้าํ ได ก็เลยบอกกับแกวาอยากจะไปดู ทานทาว
มหาราช ก็บอกตามผมมา ทานใชศพั ทวาตามผมมาก็หมายความวาดูไปตามทาน มันก็มี
ความรูสึกวาเวลานั้นเหมือนความฝน เหมือนกับฝนเดินลงไปในน้ํา เดินลงไปตามทานไปดู ไอทะเล
นั่นมันใหญขางลางมันเหมือนทะเลสาบ น้าํ เวิง้ วาง มีกระแสน้ําใส มีความเย็นมาก ปลาตัวเล็กตัว
ใหญมีนับไมถว น บอกปลาตางๆ มันไปจากทีน่ ี่ เลยถามทานวามันดําดินเขาไปอยางไร ทานก็ยมิ้ ๆ
ไมตอบ
ตอไปทานก็นาํ ไปใตดิน ตามความรูสึกเหมือนความฝน ไปโผลขึ้นที่ภเู ขาลูกหนึง่ เปนภูเขา
แนวยาวเหยียดที่เราเห็นไดดวยตาเปลาเวลานั่งรถไป แนวยาวมากแตขางในถ้าํ ใหญโต และเปนถ้ํา
ไปไกล ภายในถ้ํามีทองแทงวางเรียงกันเปนกําแพงหลายชัน้ สูงมาก เวลาเดินชมทองคําก็มีเทวดา
2 องคใส ชุดสีแดงเดินออกมาบอกวาถาคนใดมีบุญญาธิการเปน พระเจาจักรพรรดิ์ คนนั้นจะได
สมบัตินี้ไปคือเทวดานําไปให ทานทาวมหาราช ก็บอกวาฉันพาพระมาชม ฉันไมไดมาเอา ทาน
เทวดา 2 องคยกมือไหวแลวก็เดินถอยหลังไป ทานทาวมหาราช ก็บอกวาทองมันมีมากอยางนี้
แตมันมีเจาของเอาของเขาไมได คนเฝาเขาหวง เราเปนเจานายของเขาก็ตามตองรักษาระเบียบ
วินัย คือความจริงเทวดานี้ทา นมีระเบียบวินัยดี
ทานบอกวาในเมื่อเจาของเขาหวง เราก็ไปที่อื่นกันดีกวา จึงนําไปใตดิน ไปชายแดน
ระหวางไทยติด พมา ติดมอญเกา ตอนนัน้ โอโหใตดินมีแรธาตุหลายอยางบอกไมถูกหลายอยาง
จริงๆ ทัง้ ดีบุก วุลแฟรม อะไรตออะไรหลายอยาง แลวทานก็ชี้ใหดูมีคา มหาศาล แตวาอาตมาสนใจ
นอยที่สนใจมากก็คือทองคํา ไปเจอจุดทองคําเปนจุดมหาศาลมันเปนทองคําธรรมชาติ มองเห็นวา
เปนทรายทองคําดารดาษทีแ่ รกก็เปนฝอยๆ นอยๆ ถาเราจะรอนกันก็ไมขาดทุน แตวา รอนตามสาย
เขาไป สายมันเขาไปจับจุดมันมีทรายทองคําลวนๆ เหมือนกับแรดีบุกบนเขาศูนย มันเปนกอน
มหึมาใหญจริงๆ ถาเขาไปถึงจุดนัน้ แลวมันจะไมมที รายผสม ตักขึ้นมาทัง้ หมดมันจะเปนทองคําติด
ขึ้นมาทั้งหมดเปนเม็ดทรายใหญบาง เม็ดเล็กบาง เหลืองอรามเปนทองคํา 100 เปอรเซ็นต จริงๆ
ทานก็เลยบอกวาทีน่ ี่ยังไมมเี จาของ เปนทองคําธรรมชาติ ไอที่เปนแทง เปนรูปเปนรางมัน
มีเจาของ เจาของเขาฝงไว ตองเจาของเขามา หรือคนมีบุญญาธิการจึงจะไดอยางคนที่เปน พระ
เจาจักรพรรดิ์ นานๆ จะมีสักที และทรัพยทงั้ หลายเหลานั้นคนอื่นเอาไปใชไมไดนอกจาก พระ
เจาจักรพรรดิ์ เสียงไมดีนะญาติโยมนะคอไมดีเลยแตวาทองคําประเภททีเ่ รามีสทิ ธิ์ ถามทานวา
จะเอาขึ้นมาใชไดหรือยัง ในดินแดนที่นี่เขาลือกันมีคนพบบอยๆ เห็นทองคํากอนโตขนาดเทาวัว
และมี กะเหรี่ยง คนหนึง่ เลาใหฟงวาพบทองคํากอนหนึ่งหนักประมาณ 3 กิโลกรัม เหลืองอราม
แถมเปนทองคํา 100 เปอรเซ็นต มันไมมใี ครอยูที่นนั่ ก็ถือเปนของปา ก็ถือออกมา แตเดินออกมา
ไมได เดินไปเดินมาทั้งๆ ที่เปนกลางวัน เขาไปผลที่สุดก็กลับมาที่เติมใหญ

ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานบอกวายังไมถึงเวลาครับ เรื่องเวลาทีส่ ําคัญตอไปคนไทย
ก็จะมีสทิ ธิ์ในการใชทองคําที่นี่ แตวาตองรอใหคนไทยดีกวานี้เสียกอนปนนั้ เปนป 2518 ถามวา
เมื่อไรคนไทยจะดี ทานก็ตอบเหมือน เทวดาหัวหิน ทานบอกวาตองป 2518 เปนตนไป แตวาป
พ.ศ. 2524ก็ยังไมดีพอ ยังไมมีสิทธิ์ในการใชทองคํานี้ ถาดีขึ้นไปกวานัน้ เมื่อไร เวลาบอกไมได คน
ไทยก็จะมีสิทธิ์ใชทองคําทีน่ ี่ ก็เลยถามวาก็จะยันๆ กับเวลาใชน้ํามันใชไหม ถาน้ํามันจะขึ้นมาในขั้น
ดุดมสมบูรณ ทองคําก็จะปรากฏมาใชไดดวย ทานก็ตอบวาใชครับ เวลานัน้ ไมใชแตทองคําอยาง
ุ คามหาศาล
เดียว และก็ไมใชเฉพาะน้าํ มันอยางเดียว มันจะพรอมบริบูรณทุกอยางแรธาตุที่มีคณ
และเวลานี้ใหปรากฏขึ้นมาไมได เพราคนไทยยังดีไมพอ
ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานก็ตอบวาถายังดีไมพอ ถาปรากฏขึ้นมาคนไทยไมไดใช
ครับ ตางประเทศเอาไปกินหมด ทานก็ชี้ไปที่ จังหวัดตตาก วาดูแรสังกะสีทนี่ นั่ เขาสังกะสีทานเห็น
ใชไหม ก็ตอบวาใช ไอแรสังกะสีมนั มีเงินรวมอยูประมาณ 20 เปอรเซ็นต โรงงานถลุงแรเหลานี้ไมมี
ถาไปถลุงตางประเทศ เราก็ไดขายในฐานะของเนื้อแรสงั กะสี และสวนที่เปนเงินชาวตางประเทศก็
รวยกันไป ทองคํานีก่ ็เหมือนกัน ถาขุดขึน้ มาแลวเขาจะบอกวาแรอะไรตอแรอะไร ขายในฐานะ
ทรายเทานัน้ ในอันดับแรกทีน่ ี่ปรากฏเปนทองคําจิรงๆ กวาคนไทยจะรูเรื่อง เขาเอาไปกินเกือบหมด
ฉะนัน้ เทวดาจึงมีความจําเปน ในฐานที่ผมเปน ทาวจตุโลกบาล ผูรักษาโลกในเมื่อสมบัติ
สวนนี้มนั เปนสมบัติของคนไทย ผมตองหวงไวเพื่อคนไทย เมื่อคนไทยดีขึ้น มีศีลมีธรรมดีขึ้น มี
ความซื่อสัตยสุจริต เมื่อนัน้ แหละครับประเทศไทยจะเต็มไปดวยความสุข มีความอุดมสมบูรณ จะ
เปนมหาเศรษฐีของโลก น้าํ มันและแกสเปนเหตุใหเปนมหาเศรษฐี แลวแรยูเรเนียม ประเทศไทยก็มี
แรยูเรเนียม
เยอะ มหาศาลเวลานีน้ ักวิทยาศาสตรของประเทศไทยก็สามารถจะพิสูจนไดวา
ประเทศไทยมีเทาไร เปนแรที่มีราคาสูง และแรที่มีคุณคาตางๆ มีผสมทองคํามีจํานวนมาก แตหลั่ง
ใหลไปตางประเทศ แตยูเรเนียมยังไมไดเอาไป ไอเรื่องทองคําแทๆ ก็มีอยูอยางนี้ ตองคนไทยดีกวา
นี้
ทานก็หวนกลับไปวาไอหนิ น้าํ มันที่ จังหวัดตาก ก็อาจจะมีมากในประเทศไทยถาคนไทย
ดีกวานี้ ฉลาดกวานี้ก็จะไมหนักใจเรื่องน้าํ มันเชื้อเพลิง จะมาทําเปนเชื้อเพลิงตางๆ มาแทนแรลิก
ไนท แทนถานหินก็ไดแบบสบายๆ ไมตองคิดอะไรมากถาคนไทยดีไมพอ เขาจะคิดมากกวางไปกวา
นั้นจะตองลงทุนใหมาก แตเนื้อแทจิรงๆ ทานบอกวาถาจะใชกนั แบบดิบๆ จริง ก็ไมตองลงทุนอะไร
ใชไดสะดวกมีประโยชนกวา เวลานี้ปรากฏวาชาวบานแถวนัน้ เอาไปใชหุงขาวกันแบบสบายๆ และ
บอกวาเอาไปใสในบอน้ําน้าํ ในบอก็ใสสะอาด น้าํ เคยเสียก็ไมเสีย นี่ประโยชนก็มีมาก
เปนอันวาเมื่อคุยกันเรียบรอยแลว ดูจนทัว่ ก็ชนื่ ใจเห็นวาเมืองไทยทาจะรวยแนการที่กราบ
ทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว คงจะไมเสียชื่อมากนัก คงจะปนกับความเปนจริง ทานจึงพา

กลับ ความจริงถาจะคุยกันเรื่องนี้ 3 เดือน ก็ไมจบ นีด่ ูเวลาจํากัดก็คุยกันยอๆ ใหฟง เพียงแคเปด
สารบัญก็พอ
เมื่อกลับมาถึงสถานที่แลว รูสึกตัวจากความฝน อยางนั้นเขาเรียกวายืนฝนจากความฝน
ปรากฏวาคนนั่งเรียงกันอยูเปนตน แดดรอนจาแดดรอนจัด มีคนมายืนกางรมให แตความจริงเวลา
นั้นไมไดรูสึกรอนเลย ขณะที่ฝนไปแลวดูเทียนขางหนาเทียนมันลุกฟูๆ เปนสีเขียว เขาบอกวายืน
นานประมาณชั่วโมง แตเทียนจะหมดไปไมถึง 1 นิ้ว นี่เทียนธรรมดาๆ คนนั่งพนมมือกันกลางแดด
จา ไมมีใครบนวารอนเพราะชืน่ ใจเหลือเกิน เขาถามวามีอะไรดีมากครับ ก็บอกเขาวามันดีมาก
จริงๆ นะพวกคุณจงอยาลืมกันวาพากันรักษาศีล 5 ใหครบถวน และสุราเมรัย ลักขโมย ก็อยาใหมี
ทางที่ดีใหสมาทานศีล 5 ใหครบแลวทุกคนจะไมจน และก็ตองมีความรักใหซึ่งกันและกันคือ
1.
ทานการใหสงเคราะหซงึ่ กันและกันไว ใครอดอยากก็ชว ยเหลือกัน จะเปน
เหตุสรางความรักความสามัคคี
2.
วาจาไมดีอยาพูด รักษาความดีไว
3.
ชวยงานกันเมือ่ มีความจําเปน
4.
จงอยาถือตัว
ปฏิบัติไดอยางนีท้ ุกคน ทีน่ ี่ไมจน คนทีอนื่ เขาจนคนกลุมนี้ตองไมจน และคนที่ปฏิบัตอิ ยาง
นี้ตองไมจน และโดยเฉพาะอยางยิง่ พระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระทศพลที่ทกุ คนเห็นเปน
ดาว จะชวยใหทกุ คนมีความสุข อันนี้เราตองมีจุดยืนยันไว
เปนอันวาวันนัน้ ก็จบกิจ เปนอันวายังไมไดไปดูน้ํามันที่ กะเหรีย่ ง วันพรุงนี้คงมีโอกาสไป
ดูน้ํามันที่ กะเหรี่ยง วันนี้มนั เปนวันที่ 25 นี่นะ วันที่ 25 ก็จะมีโอกาสคุยถึงวันที่ 27 คืนวันที่ 27
อาจจะคุยกัน
แตก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานไดโปรดรับฟงในตอนชวงนัน้ ตอไป
สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏขึ้นแลว ขอความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพนู ผล จงมีแก
ญาติดยมพุทธบริษัทผูรับฟงทุกทานสวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 5
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั สําหรับวันนี้ก็จะสรุปเรื่องของน้ํามันที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ไดรับฟงมาแลวหลายวัน รูส ึกวาการฟงของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะมีการซื้อไปซ้ํามากัน
อยูบาง ทั้งนี้เห็นจะเปนเพราะวาเจาหนาที่ สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงราย เห็นวาอาตมาไม
วาง การบันทึกเสียงไปใหถอื วาเปนการบันทึกเล็กนอยตามเวลาทีม่ ีอยู ในเมื่อโอกาสมีทานก็เปดให
ฟง
สําหรับวันนี้ขอเริ่มเรื่องเลย หลังจากวันที่ 3 เมื่อถึงวันที่ 3 ที่ไปถึง จังหวัดชุมพร แลว
ตามที่ เทวดาหัวหิน ทานบอกวา เมื่อไปถึง จังหวัดชุมพร วันที่ 3 ทานจะรูเรื่องน้ํามันที่ผมเลาให
ทานฟง วาประเทศไทยมีนา้ํ มันอยู และทานมีความตองการอยากจะรูในปจจุบัน เพราะวาการเลา
ใหฟง ของเทวดาก็ดีของผีกด็ ีบรรดาทานพุทธบริษัท แตวาทานทัง้ หลายที่ฝก พระกรรมฐาน สามารถ
มีโอกาสได ทิพจักขุญาณ ถาหากวาบังเอิญเจอเทวดาก็ตาม เจอผีกต็ าม ทานเลาเรื่องความใดๆ
ใหทราบ เมือ่ ฟงแลว ก็จงถามเหตุปจจุบันวาสิ่งที่ไดเลาใหฟงนั้น เวลานี้ในปจจุบันนีม้ ีอะไรเปน
สัญลักษณ
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเราตองการความจริง ไมไดคิดวาเทวดาหรือผีโกหกแต ความจริง
โลกอื่นๆ เขาไมมีการโกหกกัน จะเปนโลกเทวดาก็ตาม โลกของพรหมก็ตาม แมแตในดลกนรกก็
ตาม ไมมีอะไรโกหก โกหกก็มีโลกเดียวคือโลกมนุษย แมแตพูดกับเรารับฟงกันแลว บางทีก็ปฏิเสธ
กันได บางทีถงึ กับทําหนังสือสัญญากันแลวก็ยงั ปฏิเสธกันได รวมความแลวโลกที่ไมนาไววางใจก็มี
อยูโลกเดียว ฉะนัน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา โลกนี้เต็มไปดวยความเรารอน โลกนี้
เต็มไปดวยความทุกข โลกนีเ้ ต็มไปดวยความกระวนกระวาย หาความดีอะไรไมได
ตอมาก็พาพูดกับถึงเรื่องของเทวดา เมื่อทา เทวดาหัวหิน ทานบอกวาวันที่ 3 ในวันที่ทา น
ไปถึง จังหวัดชุมพร ทานจะไดขาวเรื่องราวของน้ํามันที่ปรากฏในปจจุบัน ทานบอกแยมๆ วามัน
เกิดขึ้นในเขตเมืองมอญเกาที่ มะริด เติมที่มนั เปนหนองน้ําธรรมดา เปนหนองใหญพอสมควร
เวลานี้หนองนัน้ กลายเปนน้าํ ไปหมดเรื่องนีอ้ าตมาเคยมาพูดกับทานผูมคี วามรูพอสมควร ทานก็
บอกวาน้ํามันประเภทนี้เขาเรียกน้าํ มันดิบ เรื่องนี้กต็ องคิดนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวาน้าํ มัน
ทุกอยางทีน่ ําขึ้นมาใชในปจจุบันเปนน้าํ มันที่มาจากดิน แตสําหรับอาตมามีความคิดเห็นวามันจะ
เปนน้าํ มันอะไรก็ตาม ถาใชจุดตะเกียงไดถือวาเปนน้ํามันทีเ่ ราใชได จะเปนน้ํามันดินหรือน้ํามัน
อากาศก็ใชไดทุกอยาง ก็จุดไฟไดตามที่เราประสงค

ฉะนัน้ ในตอนเชาของวันที่ 3 เมื่อไปถึง จังหวัดชุมพร แตความจริงก็นา อัศจรรยไปแลว 2
วัน ไมไดคิดถึงเรื่องนี้เลย ไปถึงตอนเชาของวันที่ 3 คุยกันไปคุยกันมาก็นกึ ขึ้นมาไดวา ทานเทวดา
หัวหิน ทานบอกวาเมื่อวันที่ 3 เมื่อมาถึง จังหวัดชุมพร นี่จะรูเรือ่ งราวของน้ํามัน ที่ปรากฏที่
มะริด เขตพมา พอนึกขึ้นมาไดจึงถามวาคนที่มานั่งคุยดวยทั้งหมด มีใครเคยไป มะริด มาบางมี
ไหม คนทีน่ งั่ อยูดวยก็ชี้ไปที่กะเหรี่ยงคนหนึง่ แกวาคนนี้เปนกะเหรี่ยงครับ แตความจริงแกพูด
ภาษาไทยชัด เกือบจะไมรูวาแกเปนคนกะเหรี่ยง แกมาอยูที่ จังหวัดชุมพร นาน วาคนนี้ไปที่
มะริด ประจํา ปละหลายครัง้ จึงถามแกวาคุณไปเพื่ออะไร แกก็ตอบวาผมไปซื้อความมาขายครับ
ถามวาไปซื้อควายจากใคร แกก็บอกวาไปซื้อควายจากพวกกะเหรี่ยงอิสระ ถามวาเวลาไปเอาเงิน
ไปซื้อหรือเอาอะไรไปซื้อ เพราะสงสัยวาเงินไทยนี่ทางพมาเขาจะรับหรือไม ยังสงสัยก็เลยถามเขา
แตจริงๆ จะถามวาคุณเอาเงินไปซื้อหรือเอาของไปซื้อ แกก็อบกวาผมเอาของอืน่ ไปซื้อครับ จึงถาม
วาสิง่ ที่เขาตองการแลกเปลีย่ นควายกับของที่คุณเอาไปใหเขาตองการของอะไร แกก็บอกวาสิง่ ที่
เขาตองการคือ 1. ปน 2. กระสุนปน สองอยางนีเ่ ขาตองการ จะเปนปนประเภทใดก็ตาม จะเปน
กระสุนปนประเภทใดก็ตามเขาตองการหมด และทีนา ถมวาเขาคิดในราคาจริงๆ ของที่คุณใหเขา
กับควาย 1 ตัว คิดเปนเงินไทยเทาไร แกก็ตอบวาคิดเปนเงินไทยตกประมาณตัวละ 300 บาท
เวลานั้นปรากฏวาควายของเราตัวหนึ่ง ราคาเกือบพันบาทในประเทศเราแตเวลานี้มนั แพง
กวานัน้ นี่ป 18 แกไปซื้อมาไดถูก แลวก็เอามาขาย จนกระทั่งตัง้ ตัวได เมื่อพูดถึงตอนนี้กถ็ ามวา
ตอนที่คุณไปในเขตของกระเหรี่ยง ไปที่ มะริด ครับ ถามวาคุณไดยินขาวจากพวกกะเหรี่ยงอิสระ
บางไหมวามันมีหนองน้ําสักหนองหนึ่ง
เดิมทีเปนน้าํ แตทวาเวลานีห้ นองน้าํ ทั้งหนองกลายเปน
น้ํามันไปหมด แกก็ตอบวามี จึงถามวาแลวกระเหรี่ยงอิสระทําอยางไรแกตอบวาเวลานี้กะเหรี่ยง
อิสระตั้งกองรักษาหนองน้าํ นั้นไว แลวก็ตักเอาน้ํามันขึ้นมาใช ถามวาน้ํามันสีดําหรือสีแดงหรือวาสี
ใส แกก็ตอบวาน้าํ มันสี คลายๆ น้ํามันโซลาครับ แตวามันชุมกวาน้ํามันกาด แตวาใสกวาน้ํามันขี้โล
จึงถามวากะเหรี่ยงอิสระนํามาใชประโยชนอะไรบาง แกก็ตอบวากะเหรี่ยงอิสระตักขึ้นมาแลวใชจดุ
ตะเกียงไฟคบบางไฟตะเกียงบาง เปนเชื้อเพลิงไดดีที่สุด ถามวาเวลาจุดตะเกียงนะน้ํามันติดดีหรือ
ไฟติดดีหรือ แกก็ตอบวาคิดดีแตวาเปนควันเล็กนอย
ก็รวมความวาตามที่ ทานเทวดาหัวหิน ทานบอก ทุกอยางที่บอกมาถึงแมวาจะยังมองไม
เห็น หรือวายังไมพบในปจจุบัน แตก็เปนที่นา ปลื้มใจทีท่ านยืนยันวาสิ่งทีท่ านบอกทั้งหมด เวลานี้
ปรากฏขึ้นแลวที่เมือง มะริด จึงไดถามกับทานกะเหรี่ยงผูน ั้นปรากฏวาบอน้ํามันที่ปรากฏขึ้นนั้น
หางจากเขตประเทศไทยเทาไรถามเปนกิโลเมตร ทานก็บอกวาไมทราบกี่กโิ ลเมตร เพราะวาไมมี
ใครวัด แตวัดไดจากการเดินทาง คือเดินจากเขตของประเทศไทยจนกวาจะถึงบอน้าํ มันใชเวลา 1
วันถามวาเวลา 1 วันของคุณ ใชตั้งแตเชาตรูออกเดินทางถึงค่ําใชไหม แกก็บอกวาไมใชครับ แกวา
เชาขึ้นตืน่ กินขาวเสร็จเรียบรอยแลว ก็ประมาณโมงเชาเศษ ก็เดินทางไปตามระบบของการเดินทาง

ซื้อควาย เมื่อเดินไปเหนื่อยก็พักบางเปนปกติ ใชเวลาตอนเย็นก็ถงึ เขตนั้น จึงถามวาเวลาที่คณ
ุ ไป
ซื้อควาย อยูใกลเขตนั้นหรือเปลา สถานทีแ่ กบอกอยูใกลครับ เพราะวาฐานของกะเหรี่ยงอิสระฐาน
ใหญ ที่เรียกวาเปนฐานบัญชาการอยูใกลๆ นั้น จึงถามวาในเขตนั้นพมาไมมารบกวนหรือ แกก็
บอกวาพมาเขามารบกวนไมไดครับ เพราะกะเหรี่ยงอยูเปนปกแผนมาก เปนเขตทีก่ ะเหรีย่ งยึดไว
หมายความวายึดไวมนั่ คงมาก พมาเขาไมได เปนอันวาขาวนี้เปนความจริง จึงถามแกวาถา
ตองการจะไปพิสูจน จะไปไดหรือยัง จะไปไดไหม แกก็บอกวาไปไดแตวาจะตองไปขางนะครับ
จะตองขี่ชางไป ถาเดินไปนีม่ ันไมไหวเดินจากที่นี่ไปกวาจะพนเขตประเทศไทย ก็ตองทนกับปาผาน
ปาลึก แตวา เวลานี้ที่อาตมาถามแกนัน่ เปนเดือนเจ็ด แกบอกวาถาจะไปจะตองไปปตอไป เพราะวา
ปนี้ไปไมได เวลานี้ฝนตกหนักน้ําหลากและมีความแรงมาก น้าํ ไหลแรง และมีลาํ ธารที่ตองขาม
หลายแหงจะทนไมไหวน้ําครึ่งตัว ลมแน รวมความวาจะตองหาเหตุไปพิสูจนใหได
ในเมื่อทราบขาวตามนี้แลว ก็สําหรับบทพิสูจนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ใชในเวลากาล
ตอมา ขอสรุปไวตอนนี้เลย วาในเวลาตอมาก็หาทางไปพิสูจนวาตามขาวจากที่ ทานเทวดาหัวหิน
ก็ดี หรือวากะเหรี่ยงขายควายก็ดี แกบอกยืนยันวามีจริงตามทีเ่ ทวดาทานวา เมื่อกาลเวลาสมควรก็
ไปพิสูจนมนั ก็ปรากฏเปนความจริง ปรากฏวามีนา้ํ มันขึ้นจริง ก็ไปถามบรรดาพวกกะเหรี่ยง
ทั้งหลายเหลานั้นวามันน้ํามันปรากฏขึ้นมาไดอยางไร แกก็ตอบวาผมไมทราบเหมือนกัน เดิมทีเปน
หนองน้าํ ที่อาศัย ความจริงหนองน้ํานัน้ ใหญมาก พวกผมเอาเปนที่อาศัยตั้งฐานกับพมาทีน่ ี่
เพราะวาการจะอยูที่ไหนก็ตาม ถาขาดน้าํ แลวมันอยูไมได จึงมีฐานะใหญสายใตอยูท ี่ตรงนัน้ และก็
มีบังเกอรมีสนามเพลาะมีอาวุธมาก ก็รูสึกวากะเหรีย่ งนีม้ ีอาวุธมากจริงๆ มีกาํ ลังพอก็มาก ความ
เปนอยูของเขาไดของในปาไปขาย เชน ตัดไมขายแกพอ คาไมไทย และก็ขายแรอยางนี้เปนตน เรือ่ ง
ทํามาหากินของเขาก็ปลอยเขาเปนอันวาเขาจะรบกับคนในชาติเดียวกันมันเปนเรื่องของเขา เรา
ตองการอยางเดียวคือผล ผลนี้ก็คือน้าํ มันทีม่ ันเกิดขึน้
หลังจากนั้นตอมา ก็ยังมีจดุ หนึง่ ที่ ทานเทวดาหัวหิน ทานบอกวามีแรแรวิเศษอยางหนึ่ง
แตทานก็ไมไดบอกชื่อแรวาเปนแรอะไร มันอยูระหวาง ภูเก็ต กับ พังงา แรประเภทนีท้ านบอกวา
ถาใชในการรบ จะมีความแรงยิ่งกวาแรยูเรเนียมเขามาใชในทางสันติจะมีความเย็น เชน รักษาโรค
อยางกับจะทําลายโรคมะเร็ง ถาเปนแรยูเรเนียมมันจะมีความรอนเผา แตทานบอกวาถาจะใชแรนี้
ก็จะกลายเปนความเย็นแทน เอาความเย็นเขาเผา แลวทานก็บอกวาเพื่อเปนการยืนยันวาแรนมี้ ี
จริงทานยืนยันวาภายในไมชา แรนี้จะปรากฏ คือแรนี้ทหี่ มดสภาพคือตายแลว ใชเปนเครื่องรบ
ไมได ใชมารักษาโรคในทางสันติไมได มันจะหมดสภาพของน้าํ มัน มันจะมีสภาพคลายเพชร จะ
เปนเครื่องประดับทีดีของสตรี แตความจริงเรื่องนี้ไมไดไปสืบถาจะสืบของที่จมอยูในทะเลก็สืบไม
ไหวเหมือนกัน

หลังจากกลับจาก ชุมพร แลวประมาณไมถึงเดือน ปรากฏวาหนังสือพิมพลงขาววาเวลา
นั้นพนักงานคุมแรของ บริษทั เทมโก ที่ จังหวัดภูเก็ต ที่คุมอยูท ี่หนาตะแกรงปรากฏวาใตเพชรซีก
เพชรซีกมีน้ําสวยมาก มาขายที่ ภูเก็ต พออานหนังสือพิมพแลวก็รูสกึ ดีใจ เทวดาทานพูดตรงตาม
ความเปนจริง ถาเพชนอยางนี้มีจริงก็แสดงวาแรอยางนีม้ จี ริงตามที่ทา นวา
เปนอันวาโชคดีของคนไทย 2 สิ่งทีท่ านพยากรณหรือบอกไวปรากฏ ทานบอกวาน้าํ มันใน
ประเทศไทยมี และสิ่งที่ทา นยืนยันก็ปรากกวาในปจจุบันก็มที ี่ มะริด และประการที่สอง แรที่มี
ความสําคัญในประเทศไทย สิ่งทัง้ หลายเหลานี้จะปรากฏขึ้นมาเปนเพชร คือเครื่องประดับของสตรี
สองสิ่งนี้ปรากฏชัด
หลังจากอาตมาทราบแลวก็มาคิดตอไปวา ถาโอกาสจะพึงมี ก็จะตองไป ภูเก็ต วาการ
ทราบขาวอะไรก็ตามจะตองพิสูจน ถาเราไมพิสูจน เปนแตเพียงวามีคดิ วามีเราก็เชื่อ เขาบอกวาไม
มีเราก็เชื่อ อยางนี้พระพุทธเจาทานไมทรงสรรเสริญถือวาเปนความเชือ่ ของคนโง
บรรดาทานพุทธบริษทั
ตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไดทรงแนะนําวาการที่
พระองคทรงเทศน หรือวาทรงสอนอยางไรก็ตาม ถาหากวาสอนแลว เทศนแลว แนะนําแลว เรารับ
ฟงแลว ตองพิสูจนดวยการใชปญญาพิจารณากอน เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นสมควรแลวก็
ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามใหถงึ ที่สุดตามคําสอน แลวสังเกตผลวาที่องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําไว มันจะมีผลตามนัน้ ไหม ทานบอกวาถาคําสอนของตถาคตทุกคน
พิสูจนแลว ทดลองแลว แตไมมีผลตามนัน้ ก็จงอยาเชือ่ นี่รวมความวาพระพุทธเจาสอนบรรดาทาน
พุทธบริษัทตามนี้
ฉะนัน้ อาตมาในฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรี ถึงแมวา จะเปนสาวรุน จิ๋ว มี
ความดีไมเทาในลานของบรรดาพระสาวกก็ตามที แตวา เมื่อองคสมเด็จพระชินทรงแนะนําไวอยาง
นี้ ก็ตองปฏิบัติตาม ทําตามเทาทีจ่ ะพึงทําไดฉะนัน้ การที่ทา นเทวดาทานบอกขาวมันก็เปนความ
จริง คือมันก็จริง 2 จุด ก็อยากจะรูใหมนั จริงมากไปกวานัน้ แตไมมีญาณวิเศษสําหรับเปนเครื่องรู
ก็เลยตองรูดวยการไปดูเองไปพิสูจนดว ยตนเอง
ในกาลครั้งหนึง่ ไดมีโอกาสที่จะไป ภูเก็ต โดยทาน พ.อ. แพทยหญิง วิวรรณ คํานวณ
กิจ บานเดิมของทานอยู ภูเก็ต ก็อาราธนาใหไปจัดรถใหไป เวลานั้นรถไปเปนขบวนมาก ไปหลาย
คนดวยกันประมาณ 30-40 คน เมื่อไปถึง จังหวัดภูเก็ต ก็ไดพกั ผอนตามสบาย ไปเที่ยวตาม
สถานที่ตางๆ ตามสมควร ไอเรื่องสถานที่เที่ยวไมตองเลาสูก ันฟง ก็มาวันหนึง่ ในขณะที่ไปนัน่ เอง
ตอนกลางวันก็ออกเทีย่ วกับ ตามเรื่องตามราว จุดที่เทีย่ วทีแรกก็ไปดู โรงถลุงแรดบี ุก ความจริง
โรงถลุงแตดีบกุ ที่เห็นนี้เปนของตางชาติไมใชของไทย แตผูควบคุมเปนคนไทยทัง้ หมด เจาหนาที่
ทั้งหมดเปนคนไทย ผูจัดการใหญก็เปนคนไทย แตมีเชือ้ สายมาจากจีน และน้าํ ใจของทานจริงๆ ก็
เปนคนไทยแท สําหรับทานรองผูจัดการก็เปนทหารเรือเกา

แตกอนที่อาตมาจะไปเที่ยว ตอนสายของวันนั้นนอนๆ เลน ที่เกาอี้ผา ใบ โคนตนมะพราว
ทะเล ขณะทีน่ อนเพลินอยู ก็ปรากฏวา ทานเทวดาหัวหิน ไปบอกวาทานไดแรที่ผมวา เดิมทีที่คิด
วามันหยั่งไมถงึ ในการดูดแร แตเวลานี้ผวิ จริงๆ เปนสวนนอยจริงๆ ติดขึ้นมากับแรดีบุก สภาพที่มัน
เปนผิวจริงๆ มันยังไมเปนแรประเภทนัน้ แท คือวาเปนแรประเภทออน หรืออีกประการหนึง่ เปนแร
ประเภทที่มนั ใกลจะตาย เวลานี้การดูดแรดีบุกของบริษทั ตางๆ หรือเรือดูดแรของบริษัทตางๆ มัน
ติดขึ้นมาเล็กนอยปริมาณนอยมาก แตวา ถาหากวาทานจะไปตอนกลางวัน หรือตอนเย็นหรือตอน
บาย ทานจะไปดูที่โรงงานถลุงแรละกอ ทานชวยถามเขาดวยวาแรดีบุกที่นาํ ขึ้นมาแลวทั้งหมดนี่
เวลาถลุงแลวมันสําเร็จรูปเหมือนแรดีบุก หรือวายังเหลืออยู ไอสวนที่สกัดออกเรียกวาแยกกันออก
ไมไดจากกากมันมีไหม หรือถลุงเทาไรมันก็ไมกลายเปนแรดีบุก มันสวนนอยมีไหม และถามเขาวา
ไอกากหรือตะกรันทีถ่ ลุงมันเปนแรดีบุกไมได มันเปนเศษที่เรียกวากาก เมื่อกอนนี้ทางตะกรันทีถ่ ลุง
แลวมันเปนแรดีบุกไมได มันเปนเศษที่เรียกวากาก เมื่อกอนนี้ทางฝรั่งเขาทิง้ แตทวาเวลานี้ฝรัง่ เขา
ไมทิ้ง เขานําไปตางประเทศดวยมีไหม จึงไดถามทานวาถามันมี มันหมายความวาอยางไร แกก็
บอกวาถามีกห็ มายความวาไอแรที่ผมบอกทานมันปรากฏเปนเศษนอยๆ ขึ้นมา แตวาใชเปนอาวุธ
ไมได ถือเปนหัวรบประเภทนิวเคลียรไมได แตวามันเปนแร ที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษ สามารถจะ
เสียดสีกับอากาศไดเปนอยางดี คือทําจรวดไปอวกาศไดดี หรือวาทําหัวรบไดดีมากเพราะวามัน
แข็งแรงมาก เปนของที่หาไมไดในโลกจากที่อนื่ มันมีที่เดียวที่ประเทศไทยตอนนี้ทา นใหนัย
แลวทานก็พูดตอไปวาเรื่องน้ํามันก็เหมือนกัน ที่ผมบอกทานไววาน้ํามันในประเทศไทยมี
แตเวลานี้บนบกยังไมมีใครสํารวจ หรือสํารวจยังไมได ไอที่สาํ รวจพอจะไดแลวเขาก็ไมทาํ แตวา
วันนี้ทา นจะไดขาวน้าํ มันในทะเล น้ํามันในทะเลทีม่ ีเกรดดีมาก แตวา เขาปกปด จึงถามทานวาจะ
ไดขาวจากใคร ทานก็บอกจุดที่จะพึงพบทานบอกวาถาออกจากโรงงานถลุงแรแลว ทานก็ชวนคณะ
เขา บอกวาจุดที่นนั้ ทานบอกตําบล แตความจริงอาตมาเองการไป ภูเก็ต คราวนัน้ การไป ภูเก็ต
นี่ความจริงไปหลายคราว แตการไปที่อยูในขอบเขตของเจานหาทีน่ ําเที่ยวนําชมสถานที่นี่ อาตมา
เองก็ไมรูจักอะไร เพราไมไดเที่ยวเอง จึงไมรูจักอะไรจริงสักอยาง ไปทางไหนก็เปนเจาหนาที่ทา น
นําไปทัง้ หมด นั้นสถานที่จุดเล็กๆ ตําบลทีไ่ มนาสนใจจึงไมรูแตวา ทานเทวดาหัวหิน ทานรู ทาน
เทวดาหัวหิน ทานบอกวาถาออกจาก โรงถลุงแร แลว บอกเขาบอกชวนไปเที่ยวทีต่ รงนั้น มันจะ
เปนหมูบานหมูบานหนึ่ง แตวาจะมีบานหลังหนึง่ เปนบานที่ปลูกใหม เจาของปลูกเขาตั้งใจจะอยู
เอง แตเมื่อปลูกเสร็จเปนชัยภูมิดี เจาหนาที่สํารวจน้าํ มันเขาก็มาอาศัยมาเชาอยูแทน ใหคาเชา
เดือนละ 10,000 บาท ทานเจาของบานเชาเห็นคาเชาเดือนละหมืน่ บาท จึงไปเชาหองแถวเล็กๆ
อยู เชาเพียงเดือนละ 200 บาท เปนอันวาทานไดกาํ ไรเดือนหนึ่ง 9,000 บาทเศษ อาตมาก็เห็นดี
ดวยการทําอยางนั้นดี เราอยูเองก็มีแตทรุดแตโทรมไปเฉยๆ ถาใหเขาเชามันมีรายไดคืนตัว บาน

หลังนั้นจางประมาณสัก 2-3 แสนบาท ถาใหเขาเชา 1 ป ก็ไดเงินแสนสองหมืน่ บาท ถาใหเขาเชา
อยูถึง 3 ปก็ไดกําไร สวนทีเ่ หลือทั้งหมดเปนกําไรทัง้ หมด และทานเจาของบานไดคิดถูก
เมื่อทานเทวดาทานแนะนําตามนัน้ ก็ปฏิบัติตามทาน ตอนนี้ก็ขอคุยกันถึงเรื่อง โรงถลุงแร
กอน เมื่อไดเวลาหลังจากฉันอาหารพลเสร็จ ทาน พ.อ. แพทยหญิง วิวรรณ คํานวณกิจ เปนผู
นําไปบานทาน และก็ถาม นาวาตรีประชา วาวันนี้เราไปไหนกันดี ทานก็บอกวาควรจะไปเทีย่ ว
ตามที่ตางๆ ตามสมควร อาตมาก็เลยบอกวาอยากจะไปดู โรงงานถลุงแรดีบุก เพราะยังไมเคย
เห็นจริงๆ สักที แรดีบุกจิรงๆ ก็ยังไมเคยเห็นชัด อยากจะไปดูแรดีบุกที่เปนแรดิบ และก็อยากจะดูแร
ดีบุกที่ถลุงแลววามีสภาพเปนอยางไร ทําไมราคามันถึงแพงมากและในประเทศไทยเราก็มีมาก ใน
ที่ประชุมก็เห็นสมควรดวย
การออกเดินทางคราวนัน้ ก็ไปที่อาวหินหรือ แหลมหิน ก็ไมทราบ และก็ไปสถานที่หลาย
จุดตามสมควร แตวาจุดหนึ่งที่ไมลืม ในที่สุดก็ไดเลี้ยงไปที่ โรงงานถลุงแรดีบกุ ไปแลวรูสึกวา
โรงงานมีความใหญโตมาก คนทุกคนในโรงงานเปนคนไทย พูดภาษาไทยชัดจะเปนไทยผสมจีน
อยางมาดที่สดุ ก็เปนไทยผสมจีนไมมีฝรั่งเลย เทาที่เห็นไมมีฝรั่งเลย แตวาถาจะมีฝรั่งอยูท ี่ไหน
อาตมาไมทราบ
บรรดาทานพุทธบริษทั พอจะชมแร ก็ปรากฏมองดูเวลาที่ตั้งไวพอดีเสียแลวสําหรับวันนี้ก็
ขอยุติแตเพียงเทานี้ วันหลังคุยตอไป ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 6
วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย สําหรับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแรกันตอไป เพราะรายการนี้
เปนรายการธรรมะ ก็คุยเรื่องแรบาง เรื่องน้าํ มันบาง เรื่องธรรมะบาง กระจุมกระจิ๋มไปตามเรื่องตาม
ราว จะวาเอาอะไรแนนอนไมได เพราะวาเปนเพียงผูเ ดา คือวาพูดตามทานวา แมแตธรรมะก็
เหมือนกัน ธรรมะก็พูดตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานวาไว ถาจะวาเองก็คงจะไมใชธรรมะ
จะกลายเปนธัมแมะไป เรือ่ งแรเรื่องน้ํามันก็เหมือนกัน สําหรับแรกบั น้ํามันก็ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทไดโปรดทราบ จงอยาคิดวาอาตมาเปนผูวิเศษ สามารถมีญาณวิเศษเปนเครื่องรูอันนี้ไมจริง
เลย อาตมาไมมีญาณวิเศษอะไรเลยเปนเครื่อง ที่จะรูไดก็เพราะอาศัยทานเทวดาทานสงเคราะห
เรื่องเทวดาสงเคราะหกเ็ หมือนกัน ไมใชวาจะเปนคนมีอํานาจเหนือเทวดาถาตองการจะรู
อะไรทั้งหมด ก็จะตองบังเอิญเทวดามาบอกใหทกุ อยาง แลวเทวดาจะบอกให ไมใชอยางนัน้ เปน
แตเพียงวาถาหากทานมีความเมตตาปรานี เห็นวาอะไรควรจะรูอะไรควรจะทราบ ทานบอกจึงจะ
สามารถทราบไดรูได ถาหากวาทานไมมาบอก ก็ไมสามารถบังคับเทวดาใหมาบอกได สําหรับ
เทวดาทีท่ านมาบอกก็เปนเรือ่ งราวแตละทีแ่ ตละองคที่จะสงเคราะห แตวาทานไมสงเคราะหก็ไมมี
โอกาสเลย
ฉะนัน้ หากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะรูอะไร จนเกินวิสยั ของมนุษยที่จะพึงรู มี
มาก ทานมักอยากจะถามอาตมา บางทานก็ถามเอง อยากจะรูเรือ่ งนัน้ อยากจะรูเรื่องนี้วา เวลานี้
บิดามารดาตายไปแลวไปอยูที่ไหน และวาการทํามาหากินอยางไรจึงจะรวย อาตมาขอบอกให
ทราบวาอาตมาไมมีความสามารถจะบอกไดเลยเพราะรูเรื่องของคนตาย ก็เปนเรื่องของคนตาย
คนอยูไมรู การทํามาหากินแบบไหนจึงจะรวยแบบไหนจน อาตมาไมรเู หมือนกัน ในบางครั้งที่ทา น
มาถาม ตอบไดถามีทานผูหญิงผูใดมาตอบ ใหฟง และก็ตอบตามทานอยางนี้ได แตก็มีหลายรายที่
ทานมาถาม ก็ไมมีใครมาบอกใหทราบ ก็เลยไมรูอีกเหมือนกัน ก็มหี ลายทานบางทีอาจจะโกรธ
กลับไป หาวาถามแลวก็ไมบอก
ก็ขอไดโปรดทราบวา อาตมาไมมีญาณวิเศษเปนเรื่องรู ทานที่จะรูจริง รูถูกจริงๆ ไม
ผิดพลาดเลย ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สําหรับพระสาวกบางทานอาจจะมีความสามารถ
แตอาตมาไมไดมีความสามารถตามนี้ ขอไดโปรดทราบไวดวยวามีหลายทานมีความเขาใจคลาด
คิดวาอาตมาเปนผูวิเศษเสียจริงๆ ร่ําลือกันไปตางๆ รูสกึ วาลือวาอาตมานีเ้ กงเกินกวาอาตมาจะพึง
รู

รวมความวามาคุยกันเรื่องแรตอไป หรือน้ํามัน เรื่องแรเมื่อวันนัน้ ไปถึง โรงถลุงแร ก็รูสึก
ประทับใจวาแรของคนไทยนีด้ ีจริงๆ แตความจริงแรของประเทศอืน่ เขาก็คงจะดี อาตมาไมเห็น
แมแตแรของประเทศไทยที่ถลุงมาแลวสวยจริงๆ ถามทานผูจัดการใหญที่เขามาตอนรับวาแรนเี้ ขา
ถลุงแลว เขาเอาไปทําอะไร ทานก็บอกวาเขาเอาไปทําเปนกระปองครับ และก็ทาํ วัตถุที่ไมมีสนิม
นั่นก็หมายความวาสิ่งใดที่ไมตองการสนิมก็ใชแรดีบุกทํา หรือวาถาไมทาํ ทัง้ หมดก็ใชแรดีบุกฉาบ
ผิวนอกปองกันสนิมภายในที่จะปรากฏขึ้นมาทําใหของนั้นเสียหรือวามีโทษ แตความจริงสินแรดีบกุ
ที่เขาถลุงมันหนักมาก กอนใหญรูสึกสวยมาก อาตมาก็คิดวาถาเราไดมาทําอะไรสักอยางหนึ่งมัน
จะสวยจริงๆ และมันก็ไมเปนสนิม ทานผูจ ัดการใหญทา นใจดีมาก อธิบายวิธีการของการถลุงแรให
ฟงอยางละเอียด
รูสึกวาตั้งแตเกิดมา
วันนัน้ เปนวันแรกที่มีความรูเรือ่ งดีบุกบางตามสมควรคือมีความรู
ตามทีท่ านเลาใหฟง ไมใชรูจนทํางานแรดีบกุ ได ไมใชอยางนัน้ วาสิ่งที่ไมเคยเขาใจกาลกอน เพิ่งจะ
มาเขาใจเรื่องของแรดีบุกในวันนั้น คุยไปคุยมาก็จบเรื่องที่ตั้งจุดหมาย ก็เลยเรียนถามทานวาแร
ดีบุกที่มาถลุงแลว และก็มนั เหลืออยูเปนกากมีไหม ทานก็บอกวามี ถามวาสภาพที่มมี ันมีสภาพ
อยางไร ทานก็บอกวามีสภาพ 2 อยาง
ขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาตมาก็ยังไมดีกพ็ อมาถึง จังหวัดเชียงราย พัก 1 วัน
หลังจากนั้นก็ออกปาตลอดเวลา วันนัน้ มีเวลาวางหนอย เวลาตอนแลวปกติตองเดินทางแตเชา
สําหรับวันนี้ตอนเชาไมไดไป ก็ถือโอกาสก็มาทําการบันทึกใหเจาหนาที่ เปนการเลาเรื่องราวตางๆ
ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั อยากจะรู บางทานก็ไมอยากรู บางทานก็อยากรู ก็มาเลาสูกันฟง
ที่บอกวามี 2 ประเภท แรที่เปนกาก คือประเภทหนึง่ เปนกากจริงๆ ถลุงไมออก อีกประเภท
หนึง่ เปนแรดีบุก อันเปนแรดีบุกอยู แสดงวาในแรดีบุกมีตะกั่วอยูนิดหนอย มันเปนเชื้อตะกัว่ แต
เปนตะกัว่ ที่ไมแท ไมมีรูปตะกั่วจริง แตวา มันเปนสภาพตะกัว่ จุดนีแ้ หละที่เราไมสามารถนําเอา
ดีบุกสกัดดีบุกออกจากตะกัว่ ไดเปนกากเหลืออยู 2 อยาง
ตอนนี้ก็ปรากฏภาพทาน เทวดาหัวหิน ทานปรากฏภาพใหชัดเจนและทานก็ยมิ้ และก็
บอกทานไดแรที่เปนตะกั่วจริงๆ ทีม่ ันเหลือจากความเปนแรดีบุก แลวก็ไอนั่นแหละทีม่ ีความสําคัญ
แรตัวนั้นที่ผมบอกวาไปทําหัวรบไดดี หรือวาทําเปนจรวดสงไปอวกาศไดดีมาก มันมีความแข็งจัด
และก็สําหรับแรดีบุกมันมีสภาพตะกัว่ ติดอยูไมสามารถแยกออก
และตะกั่วนัน้ ก็มีสภาพทีเปน
ตะกั่วไมสมบูรณ ขอใหทา นจงทราบวาที่ใดที่มีแรที่มีความสําคัญคลายแรยูเรเนียม ทานเทวดาวา
อยางนัน้ นะแรสวนนั้นเริ่มตายนอยๆ คลายตัวออกมาหมด สภาพมันจะมีสภาพเปนตะกัว่ ที่ไม
สมบูรณแบบ ถาที่ใดกลายเปนตะกัว่ สมบูรณแบบ
อันนี้เปนตําราของเทวดา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมายังไมไดศึกษากับบรรดา
นักวิทยาศาสตรของประเทศไทยเรามีความสามารถพอ เวลานีก้ ็พากันสํารวจแรยูเรเนียม และก็

ไดรับรายงานจากบางทานวาสํารวจพบหลายจุด ก็มากเสียดวย จนกระทั่งมีทางราชการจะไปเชิญ
ฝรั่งมาสํารวจนักวิทยาศาสตรกลุมหนึง่
ถึงกับออกหางขาวโจมตีทางราชการวา
ไมเชื่อ
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไทย อันนี้อาตมาก็เห็นดวยวาคนไทยเราจริงๆ ที่มคี วามสามารถ
มีเยอะ แตคนไทยเราจริงๆ ไมคอยจะเชือ่ คนไทย คุยกันแบบนีเ้ ห็นธรรมะบางหรือเปลาก็ไมทราบ
อยาเพิ่งไปยุง กับธรรมะเลยนะ เวลานีม้ าคุยกันเรื่องการทํามาหากินเสียกอน วาความหวังของคน
ไทยทีท่ านเทวดาทานบอกวาป 2524 ฟาสางทุกสิ่งทุกอยางจะปรากฏชัดวาประเทศไทยจะ
กลายเปนประเทศมาอํานาจทางเศรษฐกิจ นั้นก็คือประเทศจะมีความรุงเรืองรุงโรจน มีความร่ํารวย
ในภายหนาแตวาบางอยางจะปรากฏขึ้นมาในป 2524 ตามเวลาทีท่ านบอกเวลานี้กป็ รากฏขึ้น
มาแลวมาก
ตอนที่อาตมาพูดนี้กเ็ ปนป พ.ศ. 2518 ก็มาคุยกันตอไปวาเมื่อ ทานหัวหิน ทานกระซิบ
แบบนั้น จึงไดถามทานผูจัดการใหญวา สําหรับแรดีบุก มันผิดกับตะกัว่ ตะกั่วมีสภาพเปนตะกัว่ ออน
มาก ไมสามารถทําเปนตะกั่วจริงได แลวทานทําอยางไรทานก็ชี้ไปที่กองแรตะกั่ว ที่ขนมาจาก
กาญจนบุรี ทานบอกวาแรตะกั่วจริงๆที่ กาญจนบุรี มีมากครับ ก็เลยคิดวา เมืองกาญจน นี้เดิม
ที อาจจะเปนสถานที่ๆ มีแรยูเรเนียมอยูก ็ไดเพราะวามีแรตะกั่วมาก แตวาวเลานีแ้ รยูเรเนียมทีน่ ั้น
อาจจะตาไปหมดแลวก็ได เมื่อคิดในใจตามนี้ วันนี้เสียงก็ไมมีนะญาติโยม เปนหวัดและก็เหนื่อย
มาก ทานเทวดาทานก็บอกวาสวนที่ตายหมดนัน้ ก็ตายไปแลว แตสวนทีย่ ังมียังมีเหลืออยู แตทีกอน
ตัวขึ้นมาใหมมันก็มเี ยอะในประเทศไทย สําหรับแรยูเรเนียมในประเทศไทยรอบๆ ประเทศนีม่ มี าก
มีมากกวาทุกประเทศที่เขาปรากฏมาแลวในโลก เลยถามทานตอไปวาเวลานี้ประเทศใดมีบางไหม
มีมากกวาประเทศไทยทานก็บอกวาไมมี แรนี้มีมากที่สุดในโลกประเภทยูเรเนียม ตอนนีก้ ็มานั่งคุย
ประเทศไทยทานก็บอกวาไมมี แรนี้มีมากทีส่ ุดในโลกประเภทยูเรเนียม ตอนนี้กม็ านั่งคุยกันตอไป
เมื่อทานบอกวาเอาแรตะกัว่ มาผสม เมื่อผสมเขาแลว รวมกันเขาแลวก็เขาไปถลุงตะกั่วที่
ไดมาทั้งหมดก็ไดเปนตะกัว่ เชื่อม เมื่อฟงทานแลวก็มีความซึง้ ใจวาดีทานเกงมาก ไมปลอยของดีให
สูญเสีย และก็ไมโยนทิง้ ไปเปลาๆ แลวก็ถามทานวาตะกั่วทีม่ ีความไมสมบูรณแบบ มันไมสามารถ
จะเปนตะกั่วจริงๆได และก็ไมสมารถจะมาทําอะไรไดจริงแสดงวามันเปนตะกัว่ เพิง่ เกิดใชไหม ยังมี
ความออนมาก รูสึกวาทานผูจัดการใหญทานมีความรูเรื่องแรมาก ทานบอกใชครับ ตะกั่วประเภท
นี้มันเปนตะกัว่ เริ่มเกิด ถามาเทียบกับคนเราก็เหมือนนักเรียนอนุบาล ยังเปนเด็กเล็กๆ ทีท่ ําอะไร
จริงจับไมได จึงถามทานตอไปวา ไอเหตุที่ตะกั่วแรกเกิดมันมาจากอะไร อะไรทําใหมนั เปนตะกั่ว
ขึ้นมา ทานก็ตอบวาเราเองนีผ้ มไมทราบครับเมื่อทานไมทราบก็ไมชักถามตอไป ก็คุยกันตอไป
จึงถามทานวาแลวตะกั่วห รือกากที่เหลือจริงๆ ที่ไมมีแรดีบุกผสมกับตะกั่วอยูอยากทราบ
วาสิง่ ทัง้ หลายเหลานี้มนั มีแรอะไรเจือแสนอยูบางหรือเปลาเมื่อกอนนีฝ้ รั่งเขาทิง้ ใชไหม ทานก็บอก
วาใชถามวาเวลานี้ฝรั่งเขาไมทิ้งใชไหม เขาเอาไปตางประเทศใชไหม ทานก็บอกวาใช และถาม

ทานวาที่ฝรัง่ เขาเอาไปตางประเทศก็ตองมีความสําคัญ อยากจะทราบวาทานทราบไหมวาไอแร
ประเภทนัน้ ที่เขาเอาไปมันมีความสําคัญตรงไหน ทานผูจัดการใหญทานอาจจะทราบ แตเวลาที่
คุยกันอยูน นั้ ประมาณ 30-40 คน ทานคงไมกลาบอกความเปนจริง หรือวาความจริงฝรั่งอาจจะ
ไมใหบอกก็ไดถาโรงงานเปนโรงงานของฝรัง่ ทานก็กลับบอกวากระผมไมทราบเหมือนกัน ทานพูด
อยางสุภาพเปนคนดีมาก ทานก็บอกวากระผมก็ไมทราบเหมือนกันครับวาเขาเอาไปทําไม เมื่อกอน
นี้ทงิ้ และเวลาเขาบอกวาถามีตะกั่วเหลือเทาไรใหเก็บเอาไว เขาก็เอาไปตางประเทศหมด
ก็พอดีทา นรองผูจัดการใหญทานยืนอยูด วย ทานก็ยกมือไหวอาตมาและก็บอกวานิมนต
ไปชมทางโนนเฉพาะหลวงพอองคเดียว ภายในเขาไปดูในโรงงานที่เขาทํางานถลุง และก็บอกวา
เฉพาะหลวงพอองคเดียวเทานัน้ นะครับ ทานบอกทุกคน แกวาถาทุกคนตองการชมก็ใหทาน
ผูจัดการใหญพาไป และสําหรับผมขอนําหลวงพอขอไปองคเดียว ทานผูจัดการใหญทานก็เสริมวา
บางสิง่ นะครับที่ไมสามารถเชิญทุกทานทีม่ านี่ไปชมไดมีอยู โดยเฉพาะหลวงพอองคเดียวละกอไป
ไดเพราะเปนสวนนอย อาตมาก็หวนคิดวาอาตมาไมมีความรูทางโลก เรื่องความรูท างโลกอาตมานี่
มีความโงจริงๆ เขาคงคิดวาการจูงควายเขาไปในตลาดอาจจะไมมีโทษ แตควายนี้ตองจูงใหดีๆ ถา
ปลอยไมดีอาจจะเปนควายประเภทที่ดอนเมือง วิง่ เขาไปทําลายตูกระจกจะยุงกันใหญ แตวาควาย
ตัวเดียวคืออาตมา เขาก็หวังวาคงจะจูงไดสะดวก เขาจึงจูงควายคืออาตมาคือควายสีเหลือง ควาย
เผือก แตวาไมใชเผือกแดง แตเปนสีเหลือง ที่ดอนเมืองมันเผือกแดง จูงเขาไปในโรงงาน
แตความจริงการจูงควายตัวนี้เขาไปนัน้ ทานไมไดตั้งใจจะพาชม ทานรองผูจัดการทานมา
จากอดีตนายทหารเรือ ทางเดินหางคนออกไปหนอย ทานก็พูดออกมาเลยวาหลวงพอครับ เราก็ได
แตแรบุกเทานัน้ สวนที่มีความสําคัญนอกจากนั้นเราก็ไมได ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานก็วา
แรที่หลวงพอถามนั้น แรตะกรันหรือกากทีเ่ หลือแลว เดิมทีเขาทิ้ง ทิง้ ที่ใกลโรงงาน จนไมมีที่จะทิ้ง ก็
ตองไปขอที่ชาวบานเขาทิ้ง ชาวบานก็ขนเอาไปถมที่ ที่ของใครต่ําก็ถมใหสูงขึ้นมา แตวาเวลานี้ฝรั่ง
เขาทราบแลววาตะกรันนัน้ มันมีความสําคัญ
จึงไดถามทานผูจัดการวา ทานทราบไหมวามันเปนแรที่มีความแข็งมากสามารถทําหัวรบ
ไดดี สามารถทําจรวจไปสูอวกาศไดดี การเสียดสีอากาศจะไมทําลายตัวงายๆ ทานก็บอกวาทราบ
แตถึงแมเราจะทราบเราก็ไมสามารถจะขายเขาในราคาแรนั้นได เพราะเราไมมีความรู ไมมี
เจาหนาที่คนใดมาวิเคราะห ถามีเจาหนาที่คนใดมาวิเคราะห สัญญาเดิมมันเปนแคแรดีบุก เขานํา
แรดีบุกไป หากวาทําสัญญากันขึน้ มาใหม ถาไดแรดีบุกและมีแรอื่นติดขึ้นมา ตองทําสัญญาใหม
ขายอีกราคาหนึ่ง อยางนี้จะมีประโยชนมาก แตวาเวลานี้ทางราชการทานไมไดสนใจตามนัน้ บางที
ทานอาจจะไมรู
ทานรองผูจัดการทานวาที่ทา นพูดนี้ไมไดตําหนิทางราชการทานบอกวาทาง
เดิมทีเดียวผมก็ไมรูเห็นชาวบานนําเอาไปถมทีก่ ัน
ราชการอาจจะเปนอยางผมนี่แหละครับ
เยอะแยะ เวลานี้ฝรั่งเขาไมยอมทิ้งแลว

แตวาในระหวางที่กาํ ลังพูดอยูปนนั้ หรือวา 2-3 ปแลวมาปรากฏวาฝรั่งมีความตองการแร
ตะกรันนีม้ าก คือวากากของแรดีบุกมีความตองการมาก เดิมทีเดียวทางโรงงานใหชาวบานเอาไป
ถมพืน้ ที่อนั มีมากดวยกาก ปรากฏวาฝรั่งขอซื้อที่ดิน คือมีความตองการแรในบานของเราที่ทงิ้ แลว
ชาวบานก็เลยขุดแรที่เอาไปถมที่ไปขายฝรั่งตอไป
นี่แหละบรรดาทานผูฟง ทัง้ หลาย ของดีในประเทศไทยเรา ก็มีอยูจุดหนึ่งสําหรับโรงงานแร
ดีบุก และในแรดีบุกนอกจากจะมีดีบุกก็มตี ะกั่ว นอกจากจะมีตะกั่วก็มีแรตะกรัน ตะกรันนี่ก็แปลวา
กากสําหรับทิ้ง แตแรประเภทนี้เราจะเรียกกันวาแรอะไรเทวดาทานก็ไมไดบอก ทานไมไดบอกชื่อ
อาตมาก็ไมทราบเหมือนกันถาบอกชื่อแลวอาจจะมีชื่อไมตรงกับทางโลก หรือนักวิทยาศาสตรทา น
เรียกก็ได
หลังจากคุยกันทีน่ ั้นเสร็จ เที่ยวกันพอสมควรชมทุกที่ เขาไปดูในโรงงานรูสึกวานาดูมาก
แตการบรรยายไปก็ไมเกิดประโยชนก็คุยกันตอไป หลังจากนั้นก็ออกเดินทาง เดินทางตอไปตาม
ลีลาที่เขาจะนําไป ไดบอกกับผูนําทางวาถาเวลาจะกลับ ใหไปแวะที่จดุ นั้นสักประเดี๋ยว เขาถามวา
ที่จุดนัน้ หลวงพอเห็นวามีความสําคัญอยางไร อาตมาเองก็ตอบวาอาตมายังไมรูเลยวาที่จะนั้นเปน
อะไรอยูที่ไหนมีบานหรือไมมีก็ไมรู แตอยากจะไปที่ตรงนัน้ จะมีความสําคัญอะไรก็ยังไมทราบ
เหมือนกัน เพราะใจมันนึกอยากจะไป ก็บอกเขาเฉยๆ บอกผูนําวาใจมันนึกอยากไป ก็อยากไปให
ถึงตรงนั้นใหหมดความสงสัยตามความตองการ
รวมความวาทานก็นาํ ไปเที่ยวในที่ และก็ตอนเย็นหนอย เวลาคงใกลประมาณสัก 4 โมง
เย็น อาตมาคาดคะเนก็ลืมแลวหลายปเวลาอาจไมแนนอน เวลาผานมาหลายป ก็เขาไปในที่ตรง
นั้น ก็ไปเดินดูกันไปดูกันมา ก็บงั เอิญเปนบานของพี่สาวทาน พ.อ.พ.ญ.วิวรรณ คํานวณกิจ มัน
เปนการบังเอิญจริงๆ วาเปนบานของพี่สาวทานเอง เขาไปทานเจาของบานชี้ชมโนนชมนี่ ไลไปไล
มาวาบานหลังนี้ เปนบานที่ลูกชายของทานเปนคนออกแบบ ลูกชายของทานเปนคนออกแบบเอง
และทําการสรางเอง ทําการสรางที่ไมมกี ารรับเหมา ถาคิดจากราคารับเหมาอยางแพงๆ ก็เอา 2
หาร เอา 2 หาร จะไดวัตถุครบสมบูรณแบบ ไดครบหมด แตวาราคาแพงเกินไปนิดหนึง่ ถาจะให
จริงๆ ตองสรางบานเองเขาออกแบบมาให เราสรางเอง ซื้อวัสดุเอง จางแรงงานเขาทํา เสียเฉพาะ
แรงงานมันจะมีราคา 40 เปอรเซ็นต ของคารับเหมา เทานั้นเองไมมาก
ที่อาตมาพูดอยางนี้เพราะทํามาแลว เวลานี้กก็ ําลังทําอยู และรูสึกวาวัสดุกอสรางของเรา
จะเขมแข็งดีกวาการรับเหมาเยอะ เพราะทานผูรับเหมาทานเกรงจะขาดทุน อะไรทีม่ ันควรจะออน
ไดทานก็ออน ของเราทําเองอะไรที่ควรจะออนไดเราก็ไมออน เราก็แข็งเอาแข็ง 100 เปอรเซ็นต
อยางปูนควรจะใช 1:3:5 เราก็ใช 1:2:3 ดีไมดีเราก็ใช 1:2:2 อยางนีเ้ ราก็แข็งมาก จัดเปนที่ไววางใจ
ไดไมหักไมพงั งายๆ อันนี้ราคาจริงๆ สมมุติวาราคารับเหมาเขาตีราคามา 100 เราทําแค 40 พอ
อาตมารับรองแนนอนวาพอ เพราะอาตมาทําอยู คุยกันไปทานเจาของบานตีราคาไว 2 แสนบาท

เศษๆ เพราะวาทานออกแบบของทานเอง คาแบบก็ไมตองเสีย ก็เสียแตคาแรงงาน ทานซื้อไมของ
ทานเอง ซื้อของทานเองหมด รวมความบานหลังนัน้ ถาจะเหมากันจริงๆ ก็ตกราคาประมาณ 5
แสนบาท โดยประมาณหรืออาจจะมากกวานัน้ ก็ได แตวา ทานเจาของบานบอกวาสราง 2 แสนบาท
เศษๆ เพราะวาทานซื้อวัตถุกอนสรางเอง
ก็คุยไป ทานเจาของบานทานก็นําชมสถานที่ตา งๆ แลวก็ถามทาน บอกวาเวลานี้โยมสราง
แลวโยมอยูเ องหรือเปลา ทานเจาของบานก็บอกไมไดอยูเจาคะเพราะวาเจาหนาที่บริษัทสํารวจ
น้ํามันเขามาขอเชา สรางบานเสร็จเขามาขอเชาใหเดือนละ 10,000 บาท ดิฉนั ก็เลยใหเขาเชา เมือ่
ใหเขาเชาแลวโยมอยูท ี่ไหนอยูบานหลังเกาใชไหม แกก็บอกวาบานหลังเกาไมมี บานหลังเกามันอยู
ตรงนี้ก็รื้อไปเสียแลว แลวถามวาเวลานีโ้ ยมอยูท ี่ไหน ทานเจาของบานก็ตอบวาดิฉันไปเชาหองแถว
อยูเสียเดือนละ 200 บาท ตรงเผงตามที่ ทานเทวดาหัวหิน บอก
ที่ถามอยางนัน้ ความจริงไมตั้งใจจะชัก และไมไดตั้งใจจะจุกจิก แตเนื้อแทจริงๆ อยากจะ
ทราบวาที่ ทานเทวดาหัวหิน บอกมันตรงหรือไมตรง (คอไมคอยดีกเ็ ลยไอมาก) ถาหากจุดแรก
ตรง จุดหลังก็ตองตรง ตองการอยากจะทราบเรื่องของน้าํ มัน ถาจุดแรกไมตรงจุดหลังก็ไมควรถาม
ตอไป การพิสูจนดวยการถามทัง้ ๆ ทีเ่ จาของบานไมทราบ เหมือนกับวาตองการอยากจะรูจุกจิก
ความจริงไมใชตองการอยากจะพิสูจนความจริง ทีท่ านเทวดาทานบอก เมื่อเจาของบานบอกตรง
ทุกอยาง ก็คดิ วากาลขางหนาคงจะไดแนนอน ก็มองไปมองมาก็เห็นคนนัง่ อยู 3 คนเขาเปนชาย
หนุม แตเขาบอกวาเปนคนตางชาติ นัง่ คุยกันอยู 3 คน จึงถามทานเจาของบานวาคน 3 คน
เจาหนาที่สาํ รวจน้าํ มันใชไหม ทีม่ าเชาบานใชไหมทานก็บอกวาใช โยมคนนัน้ ก็ถามวาหลวงพอตอ
งากรอะไร ก็เลยบอกทานวาอาตมาอยากจะคุยกับเขา ทานเจาของบานก็เลยพาไปใกลทานทั้ง 3
คน ทัง้ 3 คนเห็นก็ยกมือไหว เมื่อยกมือไหว ทานก็ถามวาทานมาธุระอะไร ก็ตอบวาอยากจะมา
สอบถามกับคุณ อยากจะรูเรื่องอะไรบางอยาง ไปทราบวาคุณจะบอกไดหรือไม
เขาก็ยงั ไมทนั ไดบอกอะไร บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เสียงเวลากริ่ง บอกหมดเวลาแลว
ขอลากอน วันหลังคุยกันใหม ขอความสุขสวัสดิพิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูลผล จงมีแตทา นสาธุชน
ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 7
วันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย สําหรับวันนี้ก็มาตอกันเรื่องน้ํามัน สําหรับเสียงบรรดา
ทานทัง้ หลายแปรงตามเดิม เพราะวาชวงนี้เปนชวงระหวางการทํางานและอีกประการหนึ่งรางกาย
ของอาตมาก็ไมดี ทีพ่ ระพุทธเจาทานตรัสวารางกายเปน โรคนิทธัง มันเปนรังของโรค ปภังคุณัง
ตองเปอยเนาเปนธรรมดา รางกายของอาตมาก็เต็มไปดวยโรค โรคภัยไขเจ็บมันเบียดเบียน
ตามปกติ งานสงเคราะหบคุ คลผูยากจนในถิ่นทุรกันดาร ทีท่ ําไปก็ทําไปในระหวางที่ตัวเองมีโรค
เวลาทีเดินทางมานี่กย็ ังมีอาการปวยไขไมสบาย กอนทีจ่ ะเดินทางก็ตอ งใหน้ําเกลือมาถึง 2-3 วาระ
และก็ตองถือวาการนัดหมายก็ยอมเปนการนัดหมายกาลเวลาเปนสิง่ สําคัญ วาทะที่พูดไปหรือวา
วาจาทีพ่ ูดไปถือวามีความสําคัญ เมื่อนัดหมายวาจะมาก็จําจะตองมาดวยความเต็มใจ
ตอนนี้เราก็คุยกันตอไป แตวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทีร่ ับฟงก็โปรดทราบวา
ทานเองก็อาจจะมีโรคเหมือนอาตมา และก็จงอยาบนวารางกายมันมีโรค แมแตสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานก็มีโรคภัยไขเขาเหมือนกับเรา จะเห็นวาทานตองมี หมอชีวโกมารภัจ ตาม
รักษาอยูตลอดเวลา ฉะนัน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงเห็นวารางกายนี้ไมใชเราไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา ถารางกายมันเปนของเราจริง เราไมตองการใหมันแกมนั
ก็ไมตายรางกายของเราแมจะประคบประหงมอยางไรก็ตามที ถึงวาระที่มนั จะแกมันก็ตองแก ถึง
วาระที่มันจะปวยมันก็ตองปวย ถึงวาระทีม่ ันจะตายมันก็ตองตาย ถาเราตัดสินใจกันไดวารางกาย
เรานี้เปนแตเพียง ธาตุสี่ ทีม่ าประชุมกัน เปนเรือนรางชัว่ คราวเปนที่อาศัยของจิต เราจริงๆ คือจิต
ที่มาสถิตอยูในรางกายนี้ ถึงคิดวารางกายนี้มนั เปน อนิจจัง คือความไมเทีย่ ง ทุกขัง ถาเรายังมี
มันอยูก ็เต็มไปดวยความทุกข อนัตตา ในที่สุดมันก็ตองพัง
ถาทุกคนปฏิบตั ิตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอน ยอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดาของรางกาย วารางกายมันตองหิว รางกายมันตองหนาว รางกายมันตองรอน รางกายมัน
ตองปวยไขไมสบาย รางกายมันตองแกรางกายมันตองตาย กฎธรรมดาของมันเปนอยางไรปลอย
ไปตามนัน้ ปวยเราก็รักษา หายก็หายไมหายก็ตายก็ตามใจมัน สําหรับพระอรหันตทั้งหลายที่ชื่อวา
ทานไมมที ุกขแตความจริงรางกายของทานมีทกุ ข แตวา ใจของทานไมทุกขไปกับรางกาย ถือวาเปน
เรื่องธรรมดา มาคุยกันสักหนอยเพราะวารายการนี้เปนรายการธรรมะ ตอไปก็เปนรายการปากทอง
ตอไป
วันกอนมาจบลงตรงไหน มาจบลงที่เขาไปถึงเจาหนาที่ตางประเทศ ฝายทีเ่ ขามาสํารวจ
น้ํามันในประเทศไทย แตวา จะเปนบริษทั ไหนอาตมาก็ไมทราบ เวลานั้นมันหลายบริษัทดวยกัน ใน

การเขาไปคุยกับเจาหนาที่ตางประเทศขอบรรดาญาติโยมพุทะบริษัทโปรดทราบวาอาตมาเองไมรู
ภาษาตางประเทศเลย ถาจะคุยกับชาวตางประเทศถาไมใชภาษาไทยก็ตองใชภาษากลาง ยกแขน
อกขาซะเมื่อยแยก็เลยไมใชละ ใชภาษาไทยก็แลวกัน ก็เปนโชคดีจริงๆ ที่ชาวตางประเทศทานนั้น
พูดภาษาไทยไดคลองและก็ชัดเจนมาก ศัพทบางศัพทดูเหมือนวาทานจะใชไดดีกวาอาตมาอีก
อยางตัว ร ล เขาใชไดดีจริงๆ เขาใจวากอนจะมาประเทศไทยทานคงศึกษาภาษาไทยมาดีแลว
เพราะวาคนงานของหนวยสํารวจน้าํ มันก็เปนคนไทย เปนคนไทยเกือบทั้งหมด นอกจากสํารวจและ
ฝายวิชาการของเขาเทานั้นเปนชาวตางประเทศ และการที่ใชแรงงานคนไทยเพราะวาแรงงานคน
ไทยถูก ถาของเขาจะจายสักพันเหรียญของเขาก็รูสึกวามันถูก สําหรับคนของเราเขาจายของเราวัน
ละรอยเหรียญ ของเราวาแพงแลว รองเหรียญเทียบอัตราคราวๆ ก็สองพันบาท รูสกึ วาของเขาถูก
ไป การที่แรงงานของคนไทยราคาถูกเขาจึงพยายามจางแรงงานของคนไทย การที่เขาจะจาง
แรงงานคนไทยควบคุมคนไทยเขาก็จะตองพูดภาษาไทยคลอง อาตมาก็โชคดี ดีไมดีอาจจะตองใช
ลา การใชลา มนี้ก็ไมแนนอนนัก ลามแปลไปแลวก็แปลมา มันจะตรงตามเปาหมายทีเ่ ขาพูดหรือ
เปลาไมทราบ ดีไมดีลามกลายเปนรุนรามไปก็จะยุง
วันนั้นโชคดีจริงๆ ที่ชาวตางประเทศคนนัน้ พูดภาษาไทยชัดและคลองแคลวชัดเจน เขาใจ
ภาษาไทยดีมาก ทานถามวาทานมาธุระอะไร ก็เลยถามทานตออีกทีแทนที่จะตอบ วาคณะของ
ทานมาสํารวจน้ํามันในอาวไทยใชไหม ทานก็บอกวาใช ตอนนี้ ทานเทวดาหัวหิน ทานกระซิบวา
สําหรับบริษทั นี้เขาพบจุดสําคัญน้ํามันในอาวไทยเกินกวา 4 จุด ทีเ่ กินกวา 4 จุดนี่เปนน้าํ มันทีม่ ี
ปริมาณสูงและก็เปนน้าํ มันที่มีเกรดดีมากใสกวาตะวันออกกลางมาก เกรดที่พบจริงๆ จะเปนน้าํ มัน
เบนซินอยูแลว มันหมายความวาถูกกลนจากใตดิน คือความรอนกลั่นจนกระทัง่ ตกตะกอน นัม
เบอรดีกวาน้ํามันทีพ่ บที่ มะริด มาก น้ํามันทีพ่ บที่ มะริด เปนเกรดของน้ํามันโซลา แตน้ํามันใน
อาวไทยเปนน้าํ มันเกรดสูงกวาน้ํามันกาดจะเปนน้ํามันเบนซินอยูแลว คือถูกความรอนเผาผลาญ
ตะกอนตก ทานกระซิบบอกเพราะวาทานไปดวย
เมื่อทานกระซิบบอกอยางนัน้ จึงถามวาพวกทานมาสํารวจน้าํ มันในอาวไทยทานสํารวจ
พบบางหรือยัง แตวาแทนที่ทา นผูน นั้ จะตอบ ทานกลับถามวาเวลานี้ผมสํารวจใน มหาสมุทร
อินเดีย หางจากฝง ไป 92 ไมล แตวาเปนทะเลเศรษฐกิจของไทย ถาสํารวจมาแลวน้าํ มันชุดนีก้ ็
เปนสิทธิของประเทศไทย ผมอยากจะถามวาที่ผมสํารวจน้าํ มันทีน่ ั่น มันจะพบไหมกําลังเจาะกันอยู
เวลานี้มนั จะตรงไหน นี่ความจริงทานก็คงจะคิดวาอาตมาเกงเหมือนเทวดา
เมื่อถามมาแบบนั้นอาตมาก็งง ก็ชักจะไมรูตอบอะไร ก็เปนวาตองใชกุนซื้อพิเศษไมไดใช
ใหบอกเลย ทานบอกวาถามเขากอน ถามวาในอาวไทยคุณพบแลวเกินกวา 4 จุดใชไหม ถาเขา
ตอบวาไมพบก็ตองตอบวาที่เขาเจาะสํารวจเวลานีก้ ็ไมพบเหมือนกัน อาตมาก็ตองตอบตามทีท่ า น
กุนซือบอกก็เลยตอบเขาวาคุณตองบอกมากอน วาในอาวไทยเฉพาะบริษทั ของคุณที่สํารวจอยู

เวลานี้ที่สาํ รวจมาแลวพบไมนอยกวา 4 จุดใชไหม ทานผูนนั้ ตอบวาไมพบครับทานกุนซือบอกวาถา
เขาบอกวาไมพบเราก็ตองตอบตามวิธนี ี้ ก็เลยตอบวาคุณสํารวจในอาวไทยไมพบ การสํารวจใน
มหาสมุทรอินเดียมันก็ตองไมพบ จึงไดตอบทานไปวา สัจจัง เวอมตา วาจา คนทีพ่ ูดวาจาตาม
ความเปนจริงเปนวาจาไมตาย
ทานผูนนั้ ก็ตอบเปนภาษาไทยวาผมพูดตามความจริงผมอาจจะถูกไลออกจากงานก็ได
ครับ ก็เปนเวลาพอดีทเี่ สียงวิทยุเรียกมาพอดี ทานก็ใชลูกนองสองคนของทานไปรับวิทยุแทน เมื่อ
ลูกนองไปรับวิทยุแทนก็เลยนั่งคุยกับทาน ตอนนั้นยังไมไดนั่งเขาเชิญใหนงั่ เขานั่งอยูอาตมายืนอยู
เขาไมไดเชิญใหนงั่ ก็เลยไมรูจะนัง่ ตรงไหน เมื่อเขาเชิญใหนงั่ ก็นงั่ คุยกันตอนนี้อยูด วยกันสองคน
ปรากฏวาคนที่ไปดวยกันเปนคนฉลาด
รูสึกวาสบายมากไมมีใครตองหันหลังดูคนโนนดูคนนี้
ทั้งหมด ไมตองใหสัญญาณรูสึกวาทานจะฉลาดกวาอาตมามากเห็นเขาเหลือบมองไปมองมาทุก
คนก็เลยถอยออกไปไกลหมดเลย ไปนัง่ คุยดูโนนดูนี่กนั ตามเรื่องทําเปนไมรูไมชี้ปลอยใหอาตมาคุย
กันสองคน
ทานผูนนั้ ก็เลยบอกวาทีท่ านถามเมื่อกีเ้ มือ่ อยูกันสองคนทานขอไวอยางหนึง่ วาขอใหสงวน
ไวเปนความลับนะครับ ถาทานไมสงวนไวเปนความลับโทษมันมีแกผมอยางหนัก ก็เลยบอกวา
อาตมาจะสงวนเปนความลับกี่ป ทานผูน ั้นก็บอกวาถาผมไปตางประเทศเมื่อไรทานพูดไดเลย ถา
ผมยังไมไดไปตางประเทศเมื่อไรทานอยาเพิ่งพูด อีกประการหนึง่ เวลาทีท่ านพูดทานจงอยาบอกวา
ผมเปนใคร ก็เลยบอกวาเวลานี้อาตมายังไมรูวา ทานเปนใครเลย แตทานไมตองบอกชื่ออาตมา
อาตมาไมตองการทราบชื่อทาน บอกวาทราบชื่อทานดีไมดีอาตมาเผลอไปมันจะเปนภัยแกทาน
ทานผูนนั้ ก็เลยยกมือไหว บอกแหมถารูใจอยางนี้คุยกันไดสบายครับ
ความจริงเราตองการชื่อแซไปเพื่อประโยชนอะไร เราตองการจริงๆ คือผลที่เราตองการนั้น
คือน้ํามัน ในที่สุดทานมองเห็นวาไมมีใครอยูใกล ทานก็เลยพูดเบาๆ แตวาไดยินชัดพอที่คนอยู
ไกลๆ สักสองวาจะไดยนิ ทานบอกวาตอนทีท่ านถามตอนแรกตรงตามความเปนจริงครับ เฉพาะ
บริษัทของผมที่ผมทํางานอยูนี้ความจริงเขาไมใชเจาของบริษัท สํารวจในอาวไทยแลวพบน้าํ มัน
จริงๆ เกินกวา 4 จุดแตวาเขาไมใหผมพูดนี่ครับ เขาใหผมปดไวผมก็จําเปนตองปดผมเปนลูกจาง
เขาถาหากวาผมไมปดเขาอาจจะไลผมออกจากงานอันนี้เปนความจริง ก็เลยบอกวาอันนี้เปนความ
จริงอาตมาเห็นใจ
แลวก็ถามวาทําไมบริษัทจึงจะตองปด ทานผูนนั้ ก็บอกวาไอเรื่องนัน้ ผมไมทราบผมเปน
ลูกนองเขา เปนแตเพียงเขาบอกวาถาพบแลวสํารวจแนนอนวามีจริงรูปริมาณจิรงก็ตองปกปดไว
แตความจริงทีท่ านถามวาน้าํ มันทีพ่ บนัน้ พบจริงและก็มีความใสจริง น้าํ มันในประเทศไทยทีพ่ บ
แลวใสกวาตะวันออกกลางมากครับถาจะเทียบวาเปนน้าํ มันกาดก็มีเกรดสูงกวา ถาจะเรียกวาเปน
น้ํามันเบนซินก็ต่ําไปนิดหนึง่ เลยถามวาน้าํ มันประเภทนีถ้ ากลัน่ จะไดออกเทนสูงไหม ไดเบนซิน

มากไหม ทานวาบอกเปนเบนซินเลยครับ กลั่นนิดเดียวไมตองทํางานมาก ทานบอกวาสมมุติวา ได
น้ํามันดิบธรรมดาจากตะวันออกกลางมา ตองกลัน่ ถึงสี่ครั้ง จึงจะเปนเบนซิน สมมุติเอานะถาตอง
กลั่นถึงสี่ครั้ง ชวงที่ 4 เปนเบนซินละก็น้ํามันของไทยตองใสชวงที่ 4 เลย แลวกลั่นออกมาเปน
เบนซินทันที เพราะเกรดมันก็อยูใกลเบนซิน แตมันออนไปนิดหนึง่ อาจจะมีตะกอนหรือเชื้อที่ความ
จางมันมีอยู ถามวาถาจะกลั่นเบนซินเปนออกเทน ถาออกเทนก็ไดเปอรเซ็นตสูงมากจะมีเปอร
เช็นตสูงมากจะมีเปอรเซ็นตสูงกวาน้าํ มันเบนซินที่จะพึงได
คิดดีใจที่ทานบอกวาน้ํามันในประเทศไทยมีความใส สวนที่เปนน้าํ มันถูกกลัน่ แลวจากใต
ดินมีความใสกวาตะวันออกกลางมาก ตรงเผง ตามที่ ทานเทวดาหัวหิน ทานบอก และก็สําหรับ
น้ํามันดิบที่ไดขึ้นมามีปริมาณเกรดดีกวาของคะวันออกกลาง ของดานตะวันออกที่เขาไดมา นี่
เปนอันวาประเทศไทยถือวามีโชคดีมาก
และทานผูนนั้ ก็ถามตอไปวาเมื่อผมบอกทานตามความเปนจริงแลว ผมก็อยากจะทราบวา
ที่ผมสํารวจใน มหาสมุทรอินเดีย จะพบไหมครับ ตอนนี้ ทานหัวหิน ก็บอกวาบอกเขาเลยวาพบ
ใหถามวาเวลานี้เจาะแลว เริ่มเจาะแลวใชไหมและก็เจาะมาหลายวันแลวดวย เขามองหนาอาจจะ
รูสึกวาแปลกใจเขาบอกวาเขาสํารวจแลวเราถามวาเริ่มเจาะก็หมายถึงเจาะสํารวจเหมือนกัน เขา
บอกวาใชครับ ทานทราบไดอยางไรและมีใครบอกทาน บอกอะไรอาตมาเพิง่ รูเดี๋ยวนี้ ก็เดาเอาวาที่
ทําสํารวจแลวเห็นผลแลวตองเจาะ เขาบอกเจาะแลวครับ
ถามวาที่เขาลงไปเวลานี้มนั ลงไปใน 3 ใน 4 สวนที่จะถึงแลวใชไหม ก็ตอนนี้แกมองหนา
เปงเลย แตความจริงที่ถามนี้ญาติโยมคงทราบวาอาตมาไมรูจริงก็มที านบอกตลอดเวลาก็บอกวา
เวลานี้เจาะไป 3 ใน 4 ใกลจะถึงแลว ทานผูนนั้ ก็บอกวาถาตามตําราตามหลักวิชาการก็คิดวาเปน
อยางนัน้ ครับ แตก็มีความไมแนใจวามันเปนไปตามนั้น
ก็เลยบอกวาถาตามความรูสกึ ของอาตมามันเขาไป 3 ใน 4 จวนจะถึงแลวและก็ถามถึง
ปริมาณของน้าํ มันวาปริมาณของน้ํามันทีข่ ุดเจาะลงไปนั่นมันมีมากพอเฉพาะจุดเดียวถาใชใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2518 เหลือใชจะตองขายใหตางประเทศ
ทานก็ถามวาเกรดที่จะพึงไดมันคลายคลึงกันในประเทศไทยไหม ก็ตอบวาเกรดที่จะพึงได
คลายคลึงกันมากอาจจะออนไปนิดหนึง่ เอาเดาๆ อยางนีว้ าก็ตองเปนเกรดของดีเซลหมุนเร็วเปน
อยางต่าํ อาจจะสูงกวานัน้ อาจจะดีกวานัน้ การกลั่นจะดีมากจะสะดวกมากทานก็พอใจ คุยกันทาน
ก็ขอบอกขอบใจก็ชวนเขาไปในบาน
ชวนกันไปในคุยในบานความจริงตอนนัน้ คุยกันโคนคน
มะพราวสบายๆ อากาศสบาย อาตมาเห็นวามันไมเปนการสมควรเราตองการแคนั้นเขาไปในบาน
ก็เปนการรบกวนเขา และอีกประการหนึ่งวิทยุที่เรียกมาก็อาจมีความสําคัญ
พอคุยกันเสร็จจะลาจากกัน ลูกนอง 2 คนก็ออกมารายงานบอกวาสถานทีท่ ากรเจาะ
น้ํามันเวลานี้มคี นพลาดเอามือซุกเขาไปอยางไรไมทราบ ไอเครื่องเจาะมันกระแทกมือรูสึกมือเสีย

ไปมือหนึง่ ก็พอดีชี้ไปที่อกี เครื่อง กําลังนําคนเจ็บไปสงโรงพยาบาล สถานพยาบาลนี้เปน
สถานพยาบาลของบริษัทเขา ไมใชโรงพยาบาลของเรา อาตมาทราบขาวตอนตอนนีก้ ็มีความพอใจ
จึงลาทานกลับ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั คําวาป 24 ฟาจะสางแตวา นัน่ มันป 18 แสดงวาพระอาทิตย
เดินใกลของฟาขึ้นมา แสงยังไมโผลทกุ สิ่งทุกอยางทีม่ ันปรากฏมันก็ตองอยูในเกณฑที่ปกปดอยู
ตลอดเวลา และการปกปดอาตมาก็ไมทราบวาเขาปกปดเพื่ออะไร บริษัทปกปดหรือวาทางรัฐบาล
ของเราตองการใหปกปด การปกปดมี 2 อยางคือทางบริษัทปกปดไวกอนเพราะยังไมตองการให
ทางรัฐบาลทราบ แตถาเขาปกปดไวเอง โดยที่รัฐบาลไมไดเกี่ยวของดวย ก็ตองคิดเหมือนกัน ทีว่ า
ตองคิดก็เพราะวาเขาเจาะลงไปแลวเขาดูดน้ํามันขึ้นมาแลว แตถาหากรูวาเกรดหรือวาปริมาณของ
น้ํามันมีเทาไร ถาเขาปดไวถาบังเอิญเขาจะขโมยดูดเราไมไดไปนั่งคอยคุมเขา เขาจะดูดขึ้นมาแลว
ไปขายเสียจะวาอยางไร
ไอที่พูดนีพ่ ูดตามภาษาโงๆ ของอาตมา อาตมาคิดวารัฐบาลไทยไมโงคงจะสงเจาหนาที่เข
ไปควบคุมไวเปนแน เขาคงไมกลาทําบแบนั้นแตกน็ าสงสัยวาประโยชนมนั จะพึงไดทําไมเขาจึงกัก
ประโยชนไว การนําน้าํ มันขึ้นมาขาย 1 เดือนยอมไดราคาสูง การงดขายน้าํ มัน 1 เดือน เงินมันยัง
ไมเขา ถาน้าํ มันขึ้นมาสัก 3-4 จุด สมมุตวิ า ไดปริมาณวันหนึ่งหมืน่ บาเรลตอ 1 จุด และบาเรลหนึง่
ราคาตั้ง 32 เหรียญ หมืน่ บาเรลเทาไรตอ 1 จุด วันๆ หนึง่ จะไดเงินเทาไร
แตวาเขาปกปดไวเพื่อประโยชนอะไร ตอนนี้ตองคิดได ไอราคาน้าํ มัน 32 เหรียญ ตอ 1
บาเรล มันเปนราคาของตะวันออกกลาง ซึ่งเปนน้าํ มันดิบธรรมดาๆ แตน้ํามันทีม่ เี กรดใกลน้ํามัน
เบนซิน สกัดนิดเดียวก็เปนน้ํามันเบนซิน ราคามันตองสูงกวานัน้ ก็เหมือนกับเราซื้อน้าํ มันกาด
อยางดี มันก็จะตองมีราคาสูงกวาน้าํ มันดิบ แลวทําไมถึงตองปกปดอันนี้ตองคิด เมื่อคิดอยางคน
โงๆ แตอาตมาก็ไมไดคิดวาเขาจะโกง แตวาก็เปนทีน่ า ชื่นใจของบรรดาคนไทยของเราวาน้ํามันที่
เราจะใชกนั แนนอนตองอาศัยกาลเวลา
หลังจากนั้นอาตมาก็เดินทางกลับวัด เมื่อเดินทางกลับวัด ก็มานั่งคํานึงถึงเรื่องนี้ คิดวาสิง่
ที่เราพูดไปแลวเราก็ตองพิสจู นไมใชพูดทิ้ง เราจะพุดทิ้งไมไดตอนนี้ถาจะพูดถึงเรื่องน้ํามันทิ้วไว
กอนดีกวา มาถึงเรื่องแรยูเรเนียมวาแรยูเรเนียมในประเทศไทยที่เทวดาทานวา ก็มีความรูสึกวามีแร
ยูเรเนียมจริงๆ คนทีม่ ีความสามารถนําแรยูเรเนียมขึ้นมาเปนคนไทยแทๆ จะมีไหม ก็อยากจะรูเมือ่
อยากจะรูขึ้นมาพอดี ทานหัวหิน ทานก็ไปพอดีวาตองการรูเหรอ ทานก็วาคนไทยที่มี
ความสามารถจริงๆ สามารถนําแรยูเรเนียมขึ้นมานะมี ก็เลยบอกทานวาอยากพบภายใน 3 วันจะ
ไดไหมทานก็บอกวาได ทานก็บอกวาผมจะรับอาสาสิง่ ที่ไมเก็บวิสยั ผมนะ อะไรถามันเกินวิสัยผม
ผมไมสามารถจะทําได ถึงแมผมจะเปนเทวดาก็ไมใชวาจะมีความสามารถทุกอยาง ก็เลยบอกวา
แตเอาคนมาทานสามารถไหม ทานบอกวาสามารถ ถาสามารถก็ตองการแคนี้

ก็นาอัศจรรยวนั ที่ 3 พอดี มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ 40 รูปรางหนาตาดีเปนคนโปรงขาว
ลักษณะเปนคนดีมาก นัง่ รถเมลไปแลวไปลงทีว่ ัด กวาจะมาถึงวัดทานบอกวากวาผมจะมาหา
หลวงพอไดถามเขาเกือบแย ผมไมรูจักวา วัดทาซุง อยูทีไหน และตัวหลวงพอเองก็ยงั ไมรูจัก ได
อานหนังสือ ประวัติหลวงพอปาน ก็มีความสนใจอยากจะมาหลายวันแลวครับ แตวันนี้ทนไมไหว
ตองมา คุยกันไปคุยกันมาก็สงสัยวาคนนี้นา กลัว ทานหัวหิน จะนํามา เวลานัน้ ทานก็ไมปรากฏ
กายใหทราบ จึงถามทานผูนั้นวาทานมีความรูเรื่องแรไหม ทานผูน ั้นก็ตอบวาเรื่องแรผมไปเรียน
จากตางประเทศ ตรงเลยครับเรียนเฉพาะแรจริงๆ เลยถามวาเรื่องแรยูเรเนียมละคุณมีความรูไหม
เรื่องนี้ผมสนใจเปนพิเศษมานานครับ เวลาที่ไปเรียนตั้งใจเรื่องนี้จริงๆ โอโหตรงเปง ถามทานทราบ
วาเวลานี้คุณทราบไหมประเทศไทยมีแรยเู รเนียมมาก ทานบอกวาทราบ ทราบแลวรูจุดไหม ทานก็
บอกวารู ถามทานวาทางประเทศไทยตองการแรยูเรเนียมคุณจะเอาขึน้ มาไดไหมทานบอกวาขึ้นได
แนครับผมเรียนมาโดยตรง แตทวาเวลานีย้ ังเอาขึน้ ไมไดเพราะกระแสไฟฟาของเรายังไมพอใช ถา
จะนําแรยูเรเนียมขึ้นมาจะตองมีกระแสไฟสูงกวานี้
ก็ถามวาจะทําอยางไร การขุดเจาะลงไปถาเห็นรังสีแลวก็ใชกระแสไฟฟาจุดยิงใหรงั สีหอ
ตัว ตองยิงเขาไปตามระยะๆ จนกระทัง่ หอตัวสนิทจึงเอาขึ้นมาไดก็รวมความวาวันนั้นทานอธิบาย
เรื่องกรรมวิธกี ารนําแรยูเรเนียมขึ้นมา การจะเจาะนําเอาขึ้นมาทานอธิบายละเอียดมาก ใชเวลาคุย
ประมาณ 3 ชัว่ โมง 3 ชั่วโมงเปนเวลาของแรยูเรเนียมจริงๆ วันนัน้ ก็เลยคิดวามีโอกาสไดเรียนเรื่อง
แรยูเรเนียมการนําเอาขึน้ มา การใชอะไรตออะไรมีสภาพอะไรบาง จะใชในทางลบทําอยางไรใช
ทางสันติทําอยางไร ทานอธิบายละเอียดลออจริงๆ จะละเอียดตามแบบฉลับใชทางสันติทาํ อยางไร
ทานอธิบายละเอียดลออจริงๆ จะละเอียดตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตรที่ดีหรือไม อาตมาไม
ทราบ แตวาเปนการใหความละเอียดจริงๆ โดยที่อาตมาไมเคยทราบมากอน รูสกึ วาเปนบุญคุณ
ของทาน แตทา นผูน ี้ทา นก็เปนนักบุญจริงๆ
ถามทานวาถาบังเอิญรัฐบาลตองการจะจางตัวคุณ ใหคุณนําแรยูเรเนียมขึน้ มาคุณจะคิด
ราคาแพงไหม ทานก็บอกวาตามปกติผมก็มีกินมีใชอยูแลวครับ จะใหผมเทาไรก็พอใจเพื่อชาติ แต
ขออยางเดียวทุกคนทีท่ ํางานดวยกัน ขอใหทํางานเพือ่ ชาติ อยาทํางานเพื่อสวนตัวเอามาขายได
มากใหชาตินอ ย อยางนี้ผมรวมมือดวยไมได แตวาถาทํางานเพื่อชาติจริงๆ เมื่อไรก็ไดครับ จาง
หรือไมจางก็ยงั ไดเลย แหมทานพูดดวยความหนักแนน
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จะคุยกันตอไปมองเวลาที่ตั้งไว 28 นาทีเหลืออีกไมถึง
ครึ่งนาที สําหรับวันนี้ก็ตอ งขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกอนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทานสวัสดี

ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ
จังหวัดเชียงราย 8
วันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2524
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย สําหรับวันนี้อาตมาก็ขอพูดเรื่องน้าํ มัน ถือวาเปนวันจบ
เสียที เพราะวาพูดกันมานานแลวไมรูจักจบ แตความจริงถาจะเลาโดยยอๆ ก็ได ก็เกรงวาทานพุทธ
บริษัทจะไมทราบเหตุผลตนปลาย และดีไมดีถาบังเอิญมันไปพบจริงๆ เขาจะหาวาอาตมาเปน
ผูวิเศษ ดีไมดีก็จะมาถามกันมะรุมมะตุม มีที่โนนไหมมีที่นี่ไหม อยางโนนจะมีไหมอยางนี้จะมีไหม
และในที่สุดอาตมาก็ตอบไมได เมื่อตอบไมไดก็จะเขาใจวาอาตมานีป้ กปดหวงความรู จึงไดนาํ เอา
รายละเอียดมาเลาใหทา นฟงโดยละเอียดวาความรูนี่ไมใชความรูของอาตมา เปนความเมตตาของ
ทานเทวดาทานหนึ่ง การทีท่ า นจะเมตตาเพราะเหตุอันใดอาตมาไมทราบ นากลัววาทานจะหวงคน
ไทย สงสัยจริงๆ วาเทวดานีก้ อ นจะตายนากลัวจะเปนคนไทย
ตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องอะไรดี ก็เรื่องน้ํามันตอไปเปนตอนสรุป ยังนึกไมออกจริงๆ วาจะพูด
เรื่องอะไรดี ขึ้นตนเรื่องธรรมะกันสักนิดหนึ่งเพราะวาเปนรายการธรรมะ ความเปนอยูของทุกคนถา
จะใหมีความสุข ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพึงเขาใจ เอาจิตของทานพิจารณาดูวา คนเราทุกคน
ตองการอะไร สิ่งที่เราตองการจะบอกไดเลยวาฉันตองการเปนคนรวย อันนี้อาตมาไมปฏิเสธ บาง
ทานบอกตองการมียศถาบรรดาศักดิ์
อันนี้อาตมาก็ไมปฏิเสธ
แตความจริงคนตองการมี
ยศถาบรรดาศักดิ์หมายความวาตองการมีเงินเดือน จุดที่ตองการจริงๆ ก็คือเงินอยางที่ จอม
พลสฤษดิ์ ทานวางานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข เมือ่ ทุกคนตองการเงิน แตวา ไอคนที่มีเงินมาก
คนที่มยี ศใหญถาใครเขาวาไมดีทานชอบไหมถารับศัพทวาไมดีเทานี้จะเกิดความไมพอใจทันที
ฉะนัน้ สิ่งที่คนเราตองการจริงๆ ก็คือความดี ความดีนนั้ เปนสุดยอดของความปรารถนา
ทานผูฟง จะมีความรูสึกเปนอยางไร ทานที่มีความร่ํารวยอยูแลวก็อบกวาอีตานี่รวยก็จริงแหละแต
วาเปนคนไมดี โกรธไหม คงจะไมชอบใจ แตวาทานที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสง บอกวาไอนมี่ ี
รวมความวาสิ่งที่เราตองการ
ยศถาบรรดาศักดิ์ก็จิรงแหละแตวาเปนคนไมดีเราก็เลยไมชอบใจ
จริงๆก็คือความดี ความดีที่เราจะไดมาเราไดมาจากไหน ความดีในพระพุทธศาสนาดีสูงสุดคือ
นิพพาน แตวา ความดีทที่ ุกทานตองการทีอ่ งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัส ขั้นแรกจริงๆ ใหลด
ตัดความชั่วออกไปจากใจ ความชัว่ อันดับแรกที่เราจะตัดออกไปจากใจ คือความโหดรายจงอยามี
ในใจ ความเปนคนใจเร็วมือไวอยามีในใจ ใจเร็วก็จงอยามีพูดปดก็จงอยามี หมดสติก็จงอยามี
ความโหดรายที่พระพุทธเจาตรัสก็คือ
1. ปาณาติบาต การฆากันการทํารายชีวิตซึ่งกันและกัน การประกาศตนเปนศัตรูซึ่งกัน
และกันจงอยามีในเรา เพราะวาสิง่ ทัง้ หลายเหลานี้มนั เปนความเลว

ประการที่ 2 ทรัพยสมบัติของทุกคน ทุกคนตองการจะรักษาเอาไวใชเพื่อเปนประโยชน ก็
จงอยายื้อแยงอยาคดโกงทรัพยสนิ ซึ่งกันและกัน ถาการทําอยางนัน้ มันเปนความเลวเขาไมตองการ
ประการที่ 3 คนรักของทุกคนยอมมีความปรารถนาจะคุม ครองปกปองไวเพื่อตน ฉะนั้นทุก
คนจงอยายื้อแยงความรักซึง่ กันและกัน การยื้อแยงความรักซึ่งกันและกันเปนความเลว จงเวน
ประการที่ 4 วาจาที่คนตองการตองการวาจาจริงทุกคนอยางเราฟงใครเขาพูดก็ตองการ
วาจาจริง ถาเราพูดไมจริงมันเปนความเลวจงเวนเสีย
จงเวนเทานี้แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ถาเราเวนเหตุ 5 ประการนีไ้ ดเราก็จะกลายเปน
คนดี คือวาเปนคนดีเบื้องตนอยางหยาบๆ ในพระพุทธศาสนายังไมดแี ท แตก็เปนตัวความดีที่เปน
ตัวหลักใหญ เปนตัวยืนโรง
สําหรับเรื่องธรรมะวันนี้ก็คยุ กันแคนกี้ ็พอ ตอไปก็มาคุยถึงเรื่องน้าํ มันกันตอไป จะคุยกัน
ตอนไหนดีละหนอยังนึกไมออก ตอนนีม้ นั เปนตอนสรุปแลว มาคุยกันตอนนี้ดีกวา หลังจากนัน้ เมื่อ
อาตมากลับวัดรูเราเองของแรยูเรเนียมดี แหมไดอาจารยดีมากจะดีแบบอยางหยาบก็ถือวาดีทสี่ ุด
สําหรับอาตมา และก็รพู ื้นฐานของการกําเนิดของแรยูเรเนียมไมขัดกับเทวดาเลย คือไมขัดกันทาน
ผูนั้นใหความรูคลายคลึงกับที่เทวดาบอก แตวาทานยังแนะนําหรือบอกใหทราบถึงวิธีนาํ เอาขึน้ มา
ทําอยางไร เอาขึ้นมาแลวเก็บแลวทําอยางไร และจะไปใชในสวนไหนทําอยางไรแหมวันนัน้ รูสกึ มี
ประโยชนมากศึกษาอยู 3 ชัว่ โมงทานผูน ั้นก็ตองนัง่ อธิบายถึง 3 ชั่วโมง แตความจริงเวลาจะหมด
รถเมลจะหมดและจะตองกลับวันนั้น ถาเวลายังมีอยูท านคงจะอธิบายใหฟง มากกวานี้
ทานก็บอกวาประเทศเราเปนประเทศที่มคี วามมัง่ คั่งสมบูรณมาก ถานําทรัพยากรตางๆ
ขึ้นมาใชเปนประโยชนจริงๆ เราจะไมยากจนเลย ไอคําวากูเงินเขาใชมนั เลิกไดแลว มันควรจะเปน
วาตางประเทศมากูเงินเราใช แหมทานผูนั้นพูดถูกใจ ถามทานวาเพราะอะไรยังเอาขึ้นมาไมได
ทานบอกวาผูม ีอํานาจยังไมเห็นดวยใครเปนผูมีอํานาจอาตมาก็ไมทราบเหมือนกันรวมความวาใน
ตอนนัน้ เราก็ระงับกันไป
ตอมาอาตมาก็มานอนนึกเมื่อป 19 ผานมาอีก 1 ป ป พ.ศ. 2529 มานัง่ ดูนอนดูสังเกต
อากาศ ก็คิดวาตอไปนีน้ ้ําจะนอย การทํามาหากินจะไมสะดากประเทศชาติจะตกอยูในเกณฑยคุ
เข็ญสัก 2-3 ป และก็ในชวง 2-3 ปนี่ ถาปแรกขาวปลาอาหารไมได ปที่สองก็แย และซ้ําสองก็จะ
โดนเขาอีก ถาสภาพอยางนี้เกิดขึ้นบานเมืองจะลุกเปนไฟคนจะยากจนเข็ญใจกันมาก อันนี้ก็ไมใช
หมอยกเมฆนะ
และไมใชหมอดูอากาศสังเกตการณเฉยๆ
เพราะวาตั้งแตเกิดมาเปนนัก
สังเกตการณอยู ไปภาคตางๆ ก็ชอบสังเกตการณ ที่ไหนอากาศเปนอยางไร ฝนจะดีฝนจะแลง เปน
อยางไรก็ชอบสังเกตการณ เพราะวาประเทศเราตองอาศัยฝนอยูมาก เรื่องของฝนนี่เปนชีวิตจิตใจ
ของคนไทย มานัง่ พิเคราะหดูพิจารณาอากาศมันแยตอ ไปจะแยมากทําอยางไรดี ก็มานั่งคิดในใจ

วา เทวดาหัวหิน ทานบอกวาทุกสิ่งทุกอยางป 2524 การเริ่มปรากฏมันเล็กนอยเทานั้น แตความ
จริงเวลานี้มนั ก็ปรากฏชัด อยางน้าํ มันนี่มนั ก็ปรากฏชัด แรยูเรเนียมก็ปรากฏชัด
ทองแดง ก็มลี ูกศิษยคนหนึง่ คือ ดร.ปริญญา นุตาลัย คนนี้เธอเรียนธรณีวทิ ยามาจาก
ประเทศอเมริกา รูสึกวาจะไดคะแนนดีมาก การศึกษามีเกรดดี เธอจะไปสํารวจทองแดงที่ไหน บาง
ครั่งมาเจอกันเธอถามวาทองแดงที่นนั่ มีไหม ทองแดงทีน่ ี่มีไหม อาตมาก็ตองขออากาศยกเมฆไม
ไหว ดีไมดีก็ตอ ง ลุงหัวหิน ทานดีมาก ถามีอะไรไมรู ไมเกินวิสยั ทานก็บอก มีลักษณะเปนอยางนัน้
ลักษณะเปนอยางนี้ และ ดร.ปริญญา เธอไปสํารวจมาเธอก็ทาํ แผนทีท่ ําระบบมาเสร็จ ก็ตรง
ตามนัน้ ก็รูสึกวาอยางทองแดงเราก็มเี ยอะ อะไรก็มีมาก
อยางหินน้าํ มันนีก่ ็มีประโยชนมาก
ถาเราจะนําขึน้ มาใชแทนลิกไนตแทนน้าํ มันตางๆ
น้ํามันเตามันก็มีประโยชนเยอะ ถานําขึ้นมาใชกนั จิรงๆ มันก็จะทุน เชือ้ เพลิงลงไปมาก นี่เราจะเก็บ
ไวอยางนัน้ ถาเรายังทําอยางอื่นไมได ก็เอาขึ้นมาเผากันเลยตรงๆ มันก็ดีกวาเราไปซื้อน้ํามันเขา
แพงๆ อยางน้าํ มันเตาแหมเทียวไลเทียงชือ่ จริงๆ อยางไปโรงไฟฟาที่ภเู ก็ตก็บอกวาน้าํ มันเตาเขาให
วันตอวันเทานัน้ เองและเผอิญไอวันไหนถาเรือเสียไมตองมีใชกนั บรรทุกมาใสถงั นี่ใชได 2 วัน แตวา
เรือลําหลังที่จะมาก็ตองเดินทาง 2 วันถึงพอดีจากสิงคโปร รวมความวาเขาใหนาํ้ มันวันตอวันถาไอ
เรือเหลานั้นเสียระหวางทางไฟฟาเราก็มืดนี่มันตองคิดเหมือนกัน
อยางหินน้าํ มันที่เราจะเก็บไวมันก็ไรประโยชน เอาไวนั่งดูเฉยๆ ถานํามาใชไมตองไปสะกด
สกัดก็นาํ มาใสเตาเลยก็หมดเรื่องไมตองไปลงทุนมันมาก นีพ่ ูดอยางความโงๆ สําหรับอาตมานะไม
ตองไปตั้งโรงงานใหมันยุงยาก ลงทุนไปกูชาวบานอีกกี่พนั ลานกีห่ มืน่ ลานก็ไมทราบ และก็จาง
คนงานมากลงทุนหนัก ทําไปทํามาก็จะบอกวาผลรับกับผลจายไมพอกันขาดทุน เราก็ทาํ มันอยาง
ไมขาดทุนเสียเลยมาใสเตามันเลยก็หมดเรื่องหมดราว
อยางชาวบานเขาเอาหาหุงขาวเวลานี้
ชาวบานเขาเอามาหุงขาวกันมาก
ตอมาก็มาขอคุยกันถึงเรื่องของน้ํามัน ก็เลยถามทานเทวดากอนไอเรื่องตางๆที่มีขึ้นป 24
ฟาสางใหมันสางกอนไดไหม ใหมนั สางป 20 นี่ปน ี้ป 19 ก็เอาปพ.ศ. 2520 ใหมันสางเสียตอนนีไ้ ด
ไหม ทานบอกไมได มันสางตอนนัน้ ไมไดเพราะยังไมถงึ เวลา เวลาตองเปนเวลาก็บอก โอโฮ ถามวา
ทําไม ทานบอกคนไทยตองดีกวานี้ ไมอยางนัน้ ละก็ชาติมันจะสลาย เพราะคนไทยเห็นแกตัวมาก
เกินไปตางชาติจะรวย เทวดาทานวาอยางนี้นะ เมื่อถามทานตามนัน้ ทานก็บอกอยางนัน้ ทานยืนยัน
ก็จนใจ เพราะวาเทวดาเขาพูดวาระเดียว ไมมีการกลับกลอกไมมีการเปลี่ยนแปลงวาจา เพราะวา
เทวดาแปลวาผูประเสริฐ เมือ่ ทานยืนยันตามนัน้ ก็จนใจ
ตอมาป พ.ศ. 2521 พบกับลูกศิษยทานหนึง่ เปนกงสุลอยู ประเทศ มาเลเซีย ความจริง
มาเลเซีย เอกอัครราชทูตก็ดีกงสุลก็ดีก็เปนคนรูจักกันดีมาก ทานเรียกเรียกอาจารยๆ แตความจริง
อาตมาไมไดสอนอะไรทาน และรูสึกวาทานเปนคนดีวันหนึง่ ก็พบกันถามทานกงสุลวาทานทราบ

เรื่องน้ํามันของ มาเลเซีย ไหม เพราะน้าํ มันของ มาเลเซีย มันเกรดเดียวกับน้ํามันของไทย มัน
ติดกัน อยากจะทราบวาน้ํามันของ มาเลเซีย มันใสดีไหม เวลาที่เขาเอาขึ้นมา ทานก็ตอบวาทราบ
ครับน้ํามันที่ มาเลเซีย เอาขึ้นมาแลวมันใสดีมากใกลจะเปนน้ํามันเบนซิน ซึ่งก็ตรงเปงกับไอบอ 4
บอที่พบแลว ก็ถามวา มาเลเซีย ทําอยางไร ทานบอกวาเขามากลัน่ แลวมันเปนออกเทนสูงมาก
ปริมาณออกเทนมาก แตวา เครื่องจักรกลใน มาเลเซีย ที่เขาจะใชมันใชออกเทนมีนอย เขาจึงไป
แลกกับตะวันออกกลางเอาไป 1 บาเรล ตะวันออกกลางใหมา 2 บาเรล แลวมากลั่นไดพอเหมาะ
พอดีกับน้าํ มันที่ตองการให ไออยางนี้ก็รูสึกวามันก็เปนประโยชนอยูเยอะ
แลวก็ถามทานวาที่เปนน้ํามันดิบชัดๆ ที่ตองมากลัน่ แบบธรรมดามีไหมทานก็บอกวามีแต
วาตางหลุมกัน เมื่อฟงแลวก็รูสึกชืน่ ใจวาเออประเทศไทยถานําขึ้นมาใชก็จะไดของดีตามนี้ และก็
คุยตอไปก็ไมมีเรื่องอะไร ถาคุยตอไปก็ไรประโยชน
ตอมาเร็วๆ นีบ้ รรดาญาติโยมพุทธบริษัท กอนหนาที่จะมานี้ก็ประมาณสักสองเดือน ซึ่ง
ทาง สถานีโทรทัศนชอง 5 อาตมาจําไมไดวา 2 หรือ 3 เดือน ที่เขาคุยเรื่องแกสเรื่องกาซอะไรก็ไม
ทราบ แกสก็แกส กาซก็กาซ เรียกแกสเหลวบาง กาซเหลวบาง ก็บอกวาแกสที่พบทีจ่ ะนํามาใชมนั
มีอยู 2 อยาง คือเปนแกสธรรมดากับแกสเหลว แตความจริงเขาเรียกกาซ ภาษาชาวบานเขาเรียก
แกส ไอแกสไอกาซก็ชา งมันเถอะ เรียกถูกเรียกผิดไมมีความสําคัญ ความสําคัญมีอยูวานํามาใชจดุ
ไฟไดก็แลวกัน ทานนํามาออกโทรทัศนอาตมาดีใจเกือบแย ทาน ม.ร.ว. ถนัดศรี กับเจาหนาที่ของ
ปโตรเลียมทานบอกวาแกสที่พบมี 2 อยางคือแกสธรรมดา คือลมใชไหม ทานบอกวาใชคนตอบก็
บอกวาใช ก็ถามวาแกสเหลวคืออะไร ก็นาํ แกสเหลวมาใหดูก็ใสขวดมาแลว แกสเหลวจริงๆ ก็เปน
น้ํามันใสเปนน้าํ มันดิบที่ใสมากมีเกรดสูงมากจะเปนเบนซินอยูแลว แตความจริงฝายปโตรเลียม
ทานเรียกแกสเหลว ตามความรูสึกของอาตมาคิดวาถาจะบอกตรงๆ วาน้ํามันมันจะดีมากกวา
นี่อาตมาพูดตามความโงของคน เพราะคนที่ไมมีความรู อยากจะพูดอะไรอยางควายๆ วา
ไอแกสก็คือไอระเหยของน้ํามัน ไอตัวจริงๆ ที่วาเปนแกสเหลวก็คือน้ํามันนัง่ เอง เพราะน้าํ มันมันอยู
ที่ไหนมันมีความรอนก็มีไอระเหย ไอไอระเหยมันไปที่ไหนไมไดมันก็หมุนอยูในถัง เราเจาะขึ้นมาทํา
ทอขึ้นมาพนขึน้ มาก็จุดไฟไดแตสวนเนื้อแทของมันจริง ๆก็คือน้ํามัน อยางนี้กเ็ ห็นจะไมผิด ไมผิด
อยางภาษาคนโงอยางอาตมา
ทานเจาหนาทีก่ ็บอกวาแกสเหลวนี่มนั เปนน้ํามันที่มีความใสมากและมีเกรดสูงใกลจะเปน
น้ํามันเบนซินอยูแลว ถามาสกัดนิดเดียวก็เปนน้ํามันเบนซิน ก็รวมความวาเวลานีท้ างราชการเขา
ไดยืนยันแลววาประเทศไทยนอกจากจะมีแกสลมก็ยงั มีแกสเหลวคือน้าํ มันเบนซิน ก็สกัดเดียวก็
เปนน้าํ มันเบนซินตามทีท่ ราบมาเมื่อป พ.ศ. 2518 ตรงตามความเปนจริงและการทีถ่ ามทานกงสุล
ของไทยประจํามาเลเซียทานพูดก็ตรงตามความเปนจริง

ฉะนัน้ ป พ.ศ. 2524 ที่กลาววาเปนปฟาสาง บรรดาทานพุทธบริษทั เห็นจะตองสางกันแน
แตก็อยาลืมวาปฟา สางนีม่ นั ยังไมสวางจา แตก็ยังดีกวามืดตื๊ดตื้อจริงๆ ละก็มองอะไรไมเห็น
ในชวงนี้เราเริม่ จะมองเห็นแลววาถาแกสธรรมชาติขึ้นมาก็จะทุน น้ํามันเชื้อเพลิงไปมาก ปหนึง่ เรา
ใชเงินซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณหกหมืน่ ลาน ตอไปอาจจะถึง 7-8 หมื่นลาน ปแรกทีน่ ําแกสขึน้ มา
อาจจะทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงไปประมาณหมื่นลาน ถาป 2 ป 3 นําขึ้นมามากก็จะทุน ลงไปมาก
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถานําน้ํามันมาดวยก็จะทุน ลงไปมาก
รวมความวาในกาลตอไปขางหนา ประเทศไทยอาจจะไมตองจายน้าํ มันใหกับตางประเทศ
เลยก็ได อยางในชวงเวลานีเ้ ราตองใชคาน้าํ มันใหกับตางประเทศปหนึง่ 6-7 หมื่นลานบาท 6-7
หมื่นลานบาทนี้ถาเราไมตองซื้อเขาเพราะเรามีนา้ํ มันใชเองเงิน 6-7 หมื่นลานบาทก็นํามาพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของเราใหรุงเรืองใหไปมาก และไมตองสูญเสียเงินเปลา อันนี้ประการหนึง่ และ
ประการที่สองของที่เราไดขึ้นมา
แกสก็ดีนา้ํ มันก็ดีเหลือใชเราก็ขายไปตางประเทศไดเงินตรา
ตางประเทศเขามาอีก รวมความวาเงินเราไมตองจายใหเขาเราไดเงินเขาเขามา ความเจริญรุงเรือง
ของประเทศก็จะมีขึ้น ดีใจไหมวาประเทศไทยจะเลิกจนกันเสียที
แตเรื่องนี้ก็ตองอาศัยความสามัคคีของทานพุทธบริษทั
เราตองรวบรวมกําลังใจไวเพื่อ
ความสามัคคีไวกอน อยาเพิง่ ดีใจเกินไป เพราะมันเริ่มฟาสาง เมื่อฟาสางแลวแสงเงินขึ้นเริ่มสวาง
นอยๆ อาจจะมองหนามันไมชัดเหมือนเวลานี้ป 24 ทีเ่ ราดีใจวาเรามีแกสธรรมชาติ หรือมีน้ํามัน
ขึ้นมาก็อยาเพิง่ ดีใจวาเราจะมีความสมบูรณบริบูรณ มันก็ยงั ป 25 ป 26 ก็จะคอยๆ ดีขึ้น ถาคน
ของเราดี ความอุดมสมบูรณความมัง่ คั่งก็จะมีขึ้น ถาแกสขึ้นมาน้ํามันก็ขนึ้ มามันเต็มเชื้อสายเต็ม
อัตราสิบ แรธาตุอยางยูเรเนียมเขาก็นําขึน้ มา และแรตางๆ ทีม่ ีความสําคัญก็นาํ ขึ้นมา ทุกสิง่ ทุก
อยางรวมความน้ํามันเชื้อเพลิงเราไมตองใช ไมซื้อจากตางประเทศและเราก็ขายใหตางประเทศ 1.
เงินไมตองจายใหเขา 6-7 หมื่นลาน 2. ขายใหตางประเทศเปนหมืน่ ๆ ลานไดเงินเขามาอีก และ
ประการตอไปถาแรธาตุของเราเกิดขึ้นอยางแรยูเนียม
มันเปนของที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาแร
ตางๆเพราะมีความสําคัญมาก เรานําขึน้ มาอีกเราก็จะขายไดราคาแพงมาก เงินตราก็จะเขาไร
ประเทศมาก
ตอนนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ความอุดมสมบูรณของประเทศไทยก็จะมีขนึ้ แตวา
ความอุดมสมบูรณจะมีขึ้นมากนอยเพียงใดอยูที่คนไทย หากวาคนไทยลืมความเปนไทย ตัง้ ใจ
อยางเดียวฉันรวยแตผูเดียวคนอื่นจนชางมัน อยางนี้แยหนอย รวมความวาสิง่ ทัง้ หลายเหลานี้ที่
อาตมากลาวมามันก็ไมใชธรรมะแตก็เปนธรรมสวนหนึง่ ที่ทาํ ใหกําลังใจแกบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทดี มีกาํ ลังใจขึ้นอาตมารูสึกเสียดายเหมือนกันวาชีวิตของตัวมันแกมากเกินไป อาจจะคงยัง
ไมมีชีวิตที่มโี อกาสเห็นความเจริญรุงเรืองของชาติ เพราะเวลานี้ตัวเองก็เดินไมคอยจะไหวอยูแลว
แตถึงอยางไรก็ดียังมีความภาคภูมิใจ ที่บรรดาอนุชนรุนหลังที่เขาเกิดมาใหมเขาจะมีความสุข

ถาทุกคนมีคามสุขอาตมาก็มีความสุข ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะจิตใจก็มีอยางเดียวอยาก
เห็นทุกคนมีความสุข ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ใหตั้ง ศูนยสงเคราะหคนยากจนในถิ่น
ทุรกันดาล ทั้งๆ ที่พระเองก็ตองบิณฑบาตอยู จะวากันตามสวนแลวขาวที่จะกินเองก็ไมมี ทีร่ ับ
อาสาทานนีก้ ม็ ีความตัง้ ใจอยูอยางเดียววาบรรดาประชาชนคนไทยทุกคนมีความเมตตาปรานี มี
การรักความดีความสันติสุข และคิดวาเราจะมีกินแตผูเดียว แตวา คนอื่นไมใหเขามีกินดวย รวม
ความวาเรารวยเขาจน ถาเรารวยแตผูเดียวคนอืน่ เขาจนไมชาเราก็ถกู ปลนไมชา เราก็ถกู แยง ทัง้ นี้
เพราะอะไร เพราะเขาทนไมไหวเรารวยเขาจน
ถาหากวาเราจะปฏิบัติตนตามคติของคนโบราณ คนโบราณทานกลาวเปนคติวา จงลอมรั้ว
ดวยเขี้ยวดวยงา ลอมรั้วนีน่ ะใหลอมรั้วดวยเขี้ยวดวยงาแลวก็จะมีความปลอดภัย ภาษิตของทานมี
อยางนี้การลอมรั้วดวยเขี้ยวดวยงาก็หมายความวามีจิตเมตตาซึ่งกันและกัน ตามที่พระพุทธเจา
ตรัสวาจงปฏิบัติตัวดวย สังคหวัตถุ
1. ทาน การใหเขายากจนเข็ญใจ เขาไมมีจะกินเขามีความลําบากเราสงเคราะหไดเรา
สงเคราะห คนที่ไดรับการสงเคราะหยอมมีความรักในบุคคลซึ่งสงเคราะห
2. ปยวาจา เรามีวาจาออนหวานเปนที่รักของบุคคลผูรับฟง อยางนี้ 2 ประการสราง
ความเปนมิตร
3. อัตถจริยา ประพฤติตนใหเปนประโยชนตอบุคคลอื่น นัน่ ยอมหมายความวาถาเขา
มีภารกิจที่ตองทําเขาทําไมไหว ถาไมเกินความสามารถของเราเราชวยเขาทํา หรือวาถาเกิน
ความสามารถที่จะชวยเขาได แตเราวานคนอื่นใหมาชวยเขาได เราก็วานมาทําจางมาทํา อยางนี้ก็
เปนปจจัยของความรัก
4.
สมานัตตตา ทําตนเสมอกันไมเหยียดไมหยามกัน เขากับเราฐานะจะแตกตางกัน
อยางไรก็ตามทีความรูและศักดิ์ศรีจะแตกตางขนาดไหนก็ตามที ถาเรามีความรูส ึกวาเขากับเรา
เปนมิตรที่ดีสาํ หรับเรา เขากับเราเปนคนเสมอกันเปนคนเหมือนกันเปนคนไทยเชนเดียวกัน เปนคน
ไทยจนคนไทยรวยคนในฐานะสูงต่ําไมสาํ คัญ เราถือความเปนคนไทยถือวาคนเราทุกคนเปนมิตรที่
ดีสําหรับเราเปนเพื่อนที่ดีสําหรับเรา
เจอะเขาที่ไหนทําตัวเรากับเขาเสมอกันอยูเสมอไมเหยียด
หยามซึ่งกันและกันก็เปนเหตุสรางความรัก
การสรางความรัก 4 ประการนี้ใหเกิดขึ้นก็ถือวาเปนการลอมรัว้ ดวยเขี้ยวดวยงา นี่ก็
หมายความวาใครเขาจะมาปลนใคร ใครเขาจะมาแยงกันนี่ คนที่เขารักทุกคนเขาจะหาทางปองกัน
ถาไมเกินความสามารถของเขาจริง อันตรายทัง้ หลายเหลานัน้ มันก็ถงึ เราไมไดฉันใด
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายลิน้ ก็แหงเต็มที บันทึกทีก็ 2 คาสเซ็ทเวลามันก็ไมมี
จะทิง้ ไวใหแกสถานีเปดตามลําดับจะไดไมตองไปแยงเวลาของคนอืน่ เขา เฉพาะเวลาวางๆ มี
โอกาสจริงๆ ก็เปดใหฟง ที่นาํ มาพูดก็ตองการใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน

1. มีความเขาใจในธรรมะ
2. ใหเขาใจวาทรัพยากรของประเทศเรามี
หลังจากนี้ไปคือหลังจาก ทานเทวดาหัวหิน ทานพยากรณไว ก็ตรงตามความเปนจริงทุก
ประการวาป พ.ศ. 2524 นีจ้ ะเปนปฟาสาง ก็หวังวาตอไปในวันหนาฟาก็จะสวางขึน้ ไปตามลําดับ
คิดวาไมเกินป พ.ศ. 2530 ประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณมากเกินกวาที่เราจะคาดคิด
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย มองดูเวลาก็หมดแลวขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ
พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี
แสดงทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย วันนี้อาตมารับคําแนะนําจาก เจาคุณศรีวสิ ทุ ธิพงศ
วัดชนิสงคราม บอกใหทราบวา ทาง กรมประชาสัมพันธ คือเจาหนาที่ของ กรม
ประชาสัมพันธ คือเจาหนาที่ของ กรมประชาสัมพันธ สวนหนึง่ มีความตองการใหมาพูดเรื่อง
สามัคคี แตความจริงเจาหนาที่ กรมประชาสัมพันธ นี้รับทราบมา หลายวาระแลว (ก็นาน
มาแลว)
วาทานมีความตองการใหมาพูดรเองความสามัคคี
คือธรรมสิกขาบทหนึง่ ของ
พระพุทธศาสนา แตวาอาตมาเองก็ไมมีความถนัด เรื่องการแนะนําในการพูด เพราะวาการพูดให
ปฏิบัตินี่เปนของยาก บรรดาทานพุทธบริษัท คําวาเปนของยาก เพราะวาถาพูดจริงๆ แลวมันไม
คอยไดผล ตามทีเ่ คยเปนนักเทศนมากอนแลวก็เทศนมาหลายป ความสามารถในการเทศนไมมี
เทศนแลวบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงนี้ไมไดผลในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะวาการพูด หรือการ
เทศนไมสามารถจะจูงใจ ใหคนปฏิบัติตามได
แตมาคราวนีท้ านไปขอรองก็จะลองพูดดู แตก็ไมขอยืนยันถึงผล ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะวา
คําวาสามัคคี มีพระทานก็พดู มามาก บรรดาอนุศาสนาจารยทา นก็พดู มามาก และทาผูท รงความรู
ความสามารถ ทานก็พูดมามาก ก็ยงั ไมถามเขาวาความสามัคคีทที่ านตองการนะมีผลเพียงใด
อาตมาเองเปนคนมีความรูน อยดอยดวยปญญา ก็ยากที่จะทําใหทานทัง้ หลาย มีความสามัคคีได
ก็ขอพูดตามสติปญญาเทาทีจ่ ะพึงมี
คําวาสามัคคีก็หมายถึงคนที่รักกัน ถาความรักกันไมมี ความสามัคคีก็ไมมีคือคนรักกันเปน
ปจจัยใหเกิดความสามัคคี ถาจะพูดเรื่องความสามัคคี ก็ตองพูดเรื่องการแตกสามัคคีเสียกอน ตอง
รูวาทําไมคนจึงสามัคคีกนั ได คนที่จะสามัคคีกันไดก็ตองไมมีการแตกสามัคคี การแตกสามัคคีเปน
ปจจัยใหไมมคี วามสามัคคีไมมีความรักกัน พูดภาษางายๆ ก็หมายความวาทําอยางไรถึงจะไม
เกลียดกัน คนจะรักกัน ในขอนี้ก็ขอนําคติใหพระพุทธศาสนา คือ เปนคําสัง่ สอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจามาพูดพอสมควร
ความจริงเรื่องธรรมอันเปนปจจัย หรือทําใหคนรักกันนี่ พระพุทธศาสนามีมาก ก็รวมความ
วาคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาสอนใหคนรักกันทั้งหมดก็ได เพราะวาพระพุทธเจา
ตองการใหคนมีความสุข คนที่จะมีความรักกันอันดับแรกที่จะนํามาพูดก็คือ
การสงเคราะหดวยวัตถุ หรือที่เรียกวาการให ทาน ถาการสงเคราะหการเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันมีอยูเพียงใด คนก็จะมีความรักกันเพียงนัน้ ถึงแมวาจะมีคนบางคนมีสัญญาวิปลาส เขาใหแลว
ไมเกิดความรัก มีจิตต่ําอยูในความอกตัญูไมรูคุณคน อาจจะมีอยูบาง แตก็ปริมาณไมมาก
สําหรับคนที่รบั วัตถุและสิ่งของจากผูใหดวยความเต็มใจและดวยความเมตราปรานีสวนใหญก็มี

ความรัก คนนี้ก็ตองแบงเหมือนกัน ไมใชวารับแลวจะรักทุกคนถือวาสวนใหญถารับแลวก็รักทุกคน
แลวเมื่อมีความรักเกิดขึ้น ความสามัคคี ความกลมเกลียว ความสุขมันก็เกิดขึ้น
แลวเราก็ตองมาถอยหลังกันกอนวา ตองหาปจจัยเปนเหตุ ปจจัยอะไรหนอที่จะเปนปจจัย
ใหคนเกลียดกัน ในเมื่อการใหเปนปจจัยของความรัก คนที่จะไมรกั กันแตกราวความสามัคคีกัน
เกลียดกัน ก็คอื คนที่ไมให แลวก็ยื้อแยง ทําลายทรัพยสนิ ของบุคคลอื่น เพราะการยื้อแยงก็ดี การ
ทําลายก็ดี การลางผลาญทรัพยสินของชาวบานก็ดี ของคนอื่นก็ดี หากเหตุนี้มีขึ้นความสามัคคีกม็ ี
ไมได
อันนีก้ ็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายผูรับฟง ไดโปรดพิจารณาถึงตัวเองวาทรัพยสมบัติ
ของเราที่มีอยู ถาหากวามีคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลคณะใดคณะหนึง่ มาทําลายทรัพยสินของเรา
เรามีความร่ํารวยเขาทําใหเรายากจน เรามีกินมีใช เขาทําใหเราไมมกี ิน ไมมีใช เรามีกนิ มีใชมาก
เขาทําใหเรามีกินมีใชนอย เรามีความสุขจากทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม เขาก็หาทาง
กลั่นแกลงใหเราไมไดผลประโยชนทงั้ หลายเหลานัน้ เราจะชอบคนประเภทนีห้ รือวาเราจะรัก ก็รวม
ความวาอาตมาก็คิดวา คนอื่นก็คงจะมีความคิดอยางอาตมาวาเราก็ตอ งเกลียดกันแน ตองเกลียด
คนทีท่ ําลายความสุขของเรา คือทําลายทรัพยสิน
เพราะฉะนัน้ คนที่จะมีความสามัคคีกันได ตองเวนขอนี้ ตองเวนขอที่ทาํ ลายทรัพยสนิ ซึ่งกัน
และกัน ทรัพยสินของใคร ใครก็รัก ทรัพยสินของใคร ใครก็ตองสงเคราะหดวยวัตถุ การสงเคราะห
ดวยวัตถุ ก็หมายถึงน้าํ ใจ คนที่จะสงเคราะหกนั ไดก็ตองมีเหตุทงั้ สองประการ คือ
1. เมตตา ความรัก
2. กรุณา ความสงสาร
คนที่เรารูจกั เราจะใหไดตองใหเพราะความรัก ถาเราเกลียดคนนัน้ เราก็ไมใหเรารักเขาจึง
จะให แตคนทีเ่ ราไมเคยรูจักอยางขอทาน หรือคนที่ตกทุกขไดยากอดอาหาร ไมสามารถจะเดินทาง
กลับบานได หรือมีการปวยไขไมสบายกะทันหันไมมีใครชวยเหลือ ไมสามารถจะชวยเหลือตนเอง
ได อยางนี้เราเกิดความสงสารเราจึงให
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หากวาทุกคนตองการความสามัคคี ลองเรา
ธรรมะสวนนี้ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปใชสักเล็กนอยทดลองดูในหมูก ลุมแคบๆ เอา
เฉพาะในบานของเรา หรือวงการเพื่อน คือวงแคบๆ ไมกี่คนนักเปนการพิสูจน ลองพิสูจนดูวา ถา
เพื่อนของเราที่เคยรักกันอยูแ ลว หรือชอบพอกันอยูแลว เราลองยื้อแยงทรัพยสินของเขา โกง
ทรัพยสนิ ของเขา เบียดเบียนทรัพยสนิ ของเขา เราจะเปนที่รักของเพื่อน หรือวาเราจะเปนคนที่
เพื่อนเกลียดสรุปแลวเราก็จะไดรับผลคือเพื่อนเกลียดไมอยากจะคบหาสมาคม ทีนี้เราก็เปลี่ยนลีลา
เสียใหม แทนที่จะยื้อแยง แทนที่จะเบียดเบียน กลับเปนผูให ลองเกื้อกูลกันตามกําลังทรัพยทจี่ ะพึง

มี แตการใหนพี่ ระพุทธเจาไมไดบอกวา ใหจนหมดตัวหรือวาใหจนกระทั่งเราลําบาก คอยๆ ใหตาม
กําลังทรัพย ตามกําลังปญญา ทีจ่ ะสงเคราะหกันได
การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเปนปจจัยใหเกิดความรัก หากวาความรักเกิดมีขึ้นในบุคคลกลุม
นอยๆ สมมติวาในประเทศไทยทั้งประเทศ หากวาตางคนตางเกื้อกูลซึง่ กันและกัน เอาเฉพาะกลุม
อันดับแรกทีเดียว เอาในบานของเรากอน เฉพาะในบานของเราที่มีคนอยูห ลายคน อยางนอยๆ ก็
ตองสัก 2 คนขึ้นไป ในระหวางคน 2 คนนั้น ตางคนตางไมเอารัดเอาเปรียบกัน ตางคนตางเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ใครขัดสนอีกคนหนึ่งมี คนนั้นให ตางคนตางทําอยางนี้ ความสามัคคีก็เกิดในกลุม
บานของเราแลวก็ตอไปมาทดลองกันใหม ขยายออกไปอีกนิดหนึ่ง จากบานของเราหลังเล็กๆ ก็
ขยายไปถึงบานหลังเล็กๆ หรือนอยๆ ที่อยูร อบๆ บานของเรา เอาทีละบานสองบานบานนั้นเขาขัด
สนอะไรบาง เราพอจะมีใหไหม เราก็ให ถาเราใหไมได ทรัพยสนิ ไมมีเราก็ใหคําแนะนํา อยางนีก้ ็จะ
เปนปจจัยใหเกิดความรัก หากวาทุกคนในประเทศไทยและบานทุกบานในประเทศไทย คณะบุคคล
ทุกคณะในประเทศไทย ตางคนตางตัง้ กลุม มีการสงเคราะหซงึ่ กันและกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อยางนี้ความรักก็เกิดขึ้นแกคนทุกกลุม ทุกเพศทุกวัย ทุกหมูคณะ ความสามัคคีมันก็เกิดขึ้น
อาตมาก็ขอพูดตามความเปนจริงวา ความสามัคคีนี่บรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย มี
ทานพูดกันมามากแลว แตความสามัคคีก็ไมคอยจะเกิดสักที โดยวาจานี่สามัคคีกนั แน เจอะหนา
เจอะหนากันยิ้มแยมแจมใสใหกนั แลวแตทวาการเอารักเอาเปรียบกันมันยังมีอยู
กันยกมือไหว
ความสามัคคีก็เกิดขึ้นมาไมได โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่องทรัพยสินทีท่ าํ ลายความสามัคคี ทําลาย
ฐานะใหพินาศมามากแลว
อาตมาจะมีเรือ่ งมาเลายอๆ สักเรื่องหนึ่ง ไมใชเรื่องโบราณกาล เปนเรือ่ งสมัยที่อาตมายังมี
ชีวิตความเปนหนุม เวลานัน้ อายุประมาณ 20 ปเศษ มีบานอยูบ านหนึ่งซึง่ ไมไกลกันนักความจริง
บานสองบานนี่ ขอโทษไมใชบานเดียว สองบาน คันรั้วติดกัน แลวก็บานสองบานนี่เปนพี่กับนอง
คือพี่สาวกับนองสาว เมื่อบิดามารดาใกลจะตาย ทานก็แบงสินทรัพยทั้งสองคน ใหสองคนเทา
เทียมกัน มีนาคนละ 20 ไร มีที่บา นคนละ 2 ไรเศษ แตวาไอคันรั้วทีม่ ันติดกันระหวางบานพี่และ
บานนองปรากฏวามีกอไผอยูกอหนึ่ง กอไผนี้อยูในเขตของบานพี่สาว และตอมากอไผนี่บรรดาทาน
พุทธบริษัท มันจะไมยอมหยุดนิ่งยืนตนเดียวเหมือนกับตนไมอื่นๆ ก็แตกหนอแตกกอแตกลําขยาย
ออกมาทุกที ในที่สุดก็ลามเขามาในเนื้อทีข่ องนองสาวขณะที่เขามีเรื่องกัน มันลามเขามาจริงๆ ถา
จะนับไมไผไดในเขตนองสาวก็ไมเกิน 10 ลํา แลวก็ยงั มีหนอที่ยงั ไมเปนลําอีกประมาณไมถึง 3หนอ
เห็นจะไมเกิน 2 หนอ เทาที่จําได มันหลายปมาแลวหลายสิบป เรือ่ งตอมาการแตกความสามัคคี
มันก็เกิดขึ้น เรื่องทรัพยสนิ เล็กๆ นอยๆ นั่นคือนองสาวเห็นวาไมไผที่มันลามเขามาในที่ของตนก็
เปนไมไผทพี่ อแมปลูกไว แตวากอไผนมี้ นั อยูในเขตของพี่สาวเดิม ก็ตองเปนสมบัติของพี่สาว แต
มันลามเขามาในเขตบานของตนก็ตัดไมไผใช หนอไมมีขุดหนอไมขึ้นมากิน

จุดนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ความเปนพี่เปนนองกันเริ่มขยายตัวคอยๆ เปนศัตรูกันที
ละเล็กทีละนอย พี่สาวก็คัดคานวาไอไมของฉันนี่เธอไมมีสิทธิน์ องสาวก็บอกวาถาไมของพี่มนั ก็
ตองอยูในเขตบานของพี่ ตอนนี้มนั ลามเขามาอยูในเขตบานของฉัน และก็ไมนพี่ อกันแมปลูกไวเอา
เปนสมบัติรวมกัน ไมนี่อยูในเขตของพีก่ เ็ ปนของพี่ ที่มนั ลามมาในเขตของฉันก็ตองเปนของฉัน
อันดับแรกก็ขั้นเตือนกันกอน ตอมาจากการเตือนก็ไมตกลงกัน และกับกลายเปนเถียงกัน ทะเลาะ
กันเริ่มแตกราวกัน พี่สาวก็ยืนยันไปแจงผูใหญบานแจงกํานัน วานองสาวรุกรานทรัพยสนิ ของตน
คือขโมยทรัพยสินของตนนัน่ เอง นองสาวก็บอกวาไอไมนี่พอกับแมทานปลูกไว เปนทรัพยสมบัติ
ของทานผูใหญทําไว ทีนี้เมือ่ มันลามเขามาถึงบานฉันก็ตองเปนของฉัน
ทางผูใหญบา นกํานันก็แนะนํา บอกวาทีถ่ ูกควรเปนอยางนั้น สวนไมที่อยูในเขตของพี่ก็
เปนของพี่ ในเขตของนองก็เปนของนอง ทานผูเปนพี่สาวไมยอมตอนนีแ้ หละบรรดาทานพุทธบริษัท
ความสามัคคีนิดหนึ่งไมมีสาํ หรับพีก่ ับนอง และตอมาเปนอยางไร พี่สาวก็หาทนายความฟอง
นองสาว นองสาวก็ตองหาทนายความตอสูกับพี่สาว สูก ันไปสูกนั มา อาตมาจําไดวาไมไผไมเกิน
10 ลํา และก็หนอไมไมเกิน 2 หนอ ถาจะนับกันจริงๆ แลวก็เรียกวา 10 ลํา กําลังจะเริ่มเปน 12 ลํา
ทั้งสองบานนีต้ อสูกัน เงินทองเทาทีม่ ีอยูไมทราบวาหมดไปเทาไร เมือ่ มีคดีเปนความเกิดขึ้น มันถือ
อยางเดียววาตองชนะ อยางไรก็ตามฉันตองชนะ ในที่สดุ ทั้งสองฝายใครจะเปนผูชนะ อาตมาก็ไม
ทราบเหมือนกัน เพราะวาคดีแพงนีม้ ันบาน ไมได ติดตามเรื่อง แตกท็ ราบวาจริงๆ ภายหลังวาทัง้
สองบานนี่ นาที่พอแมใหคนละ 20 ไร หมด สูความกันหมด พื้นที่บานคนละ 2 ไร เสร็จหมด ขายสู
ความกัน บานอีกคนละหลังก็หมด ขายสูความกัน ในที่สุดก็ตองยายจากที่ดนิ ไปปลูกกระตอบ
เล็กๆ อาศัยทีช่ าวบานเขาอยู จะอาศัยเฉยๆ หรือจะเชาเขาก็ไมทราบ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั
คําวาสามัคคีนี่เราพูดกันไดนะ ก็ตอ งดูเหตุของความ
สามัคคี หรือความแตกราวสามัคคีกันกอน คือทานใหแนะนําวาขอใหพูดเรื่องความสามัคคีกพ็ ูด
จึงบอกวาไมแนใจคําพูดที่พดู ไปจะมีผลสําหรับผูรับฟงทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาทานผูฟง ก็รวู า
ความสามัคคีมาจากไหน ตองเกิดจากความรัก แตวา การเห็นแกตัวนี่สิเปนปจจัยใหแตกความรัก
ความรักจะเกิดขึ้นหรือถูกทําลายลง เพราะความเห็นแกตัวหรือความไมเกื้อกูลซึง่ กันและกัน ถา
หากวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานทุกคนมีจิตเมตตาปรานี คําวาเมตตาคือตางคนตางเห็น
หนา ตางคนตางตั้งใจรัก คิดวาเราเปนคนไทยเหมือนกัน เราตองรักกันเราเปนเพื่อนมนุษยรวมโลก
เหมือนกันเราตองรักกัน เพราะการเกลียดนี่เปนศัตรูกนั ไมเปนปจจัยของความสุข หลับก็ไมเปนสุข
ตื่นก็ไมเปนสุข เพราะเกรงวาศัตรูจะมาทําอันตราย ก็จะตองระมัดระวังตลอดเวลา ก็รวมความวา
เราทําลายความสุขของเราเองไปในบุคคลกลุมหนึ่ง
ถาเราเปนศัตรูกับบุคคลคนเดียว จงอยาคิดวาศัตรูของเรา จะเปนคนเดียวจะมีเฉพาะ
บุคคลเดียวบุคคลผูนั้นเทานั้น อยาลืมวาทุกคนมีญาติ มีพี่มนี อง มีเพื่อนถาเขาเกลียดเรา 1 คน

ญาติของเขาพี่ของเขานองของเขา เพื่อนของเขา ก็จะพลอยเกลียดเราดวย ก็รวมความวาเราประก
กาศเปนศัตรูกบั คนกลุมหนึง่ วิ่งเราไมรูจักหนากันตั้งหลายคน ความเปนสุขของเราก็ไมมี
ถาหากวาเราเปนคนมีเมตตาปรานี นัน้ หมายความวามีจิตใจคิดไวเสมอวาชาตินที้ ั้งชาติ
เราจะไมประกาศตนเปนศัตรูกับผูใด ใครเขาอยากเปนศัตรูกับเราก็เปนเรื่องของเขา เราจะมี
กําลังใจตามความเปนจริงคือความรัก เห็นคนเปนมนุษยเหมือนกัน เปนคนเหมือนกัน เรารักคน
เรามีความรักชีวิตจิตใจของเราเพียงใดรักรางกายของเราเพียงใด เขาก็รักเขาเพียงนัน้
เรารัก
ทรัพยสนิ ของเราเพียงใดเขาก็เคารพในสิทธิในทรัพยสนิ ของเขาเพียงนัน้ นอกจากนัน้ ถาเพื่อนบาน
ขาดพริกเราใหพริก ขาดเกลือเราใหเกลือ ตามกําลังที่เราจะพึงใหได ถาขาดปจจัยคือเงินทองเล็กๆ
นอยๆ เมื่อพอที่จะเกื้อกูลกันไดเราก็ให ถาทําอยางนี้ บรรดาทาพุทธบริษัททัง้ หลาย จะคอยสราง
ความรักขึ้นใสกลุมคนเล็กๆ ในกลุมคนไมกี่คน และความรักของในกลุมคนไมกคี่ นมันก็จะคอยๆ
ขยายออกไป กําลังใจก็จะกวางออกไป ความดีของเราก็จะถูกตีแผ จากปากของบุคคลผูไดรับการ
เกื้อกูล ไดรับการสงเคราะห ถาบุคคลนัน้ เปนคนดี ทานจะไปทางไหน เขาก็จะมีการสรรเสริญ
เยินยอประกาศความดีของเรา วาคนนั้นดีนะเกื้อกูล เราขาดนิดก็ใหขาดหนอยก็ใหตามกําลัง
แตวาการให บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ญาติโยมผูรับฟง ไดโปรดทราบวาการใหนกี่ ็
ตองเลือกเหมือนกัน ที่พระพุทธเจาตรัสวาอยาใหแกบุคคลผูเปนภัยคือประการแรก การทํากําลังใจ
เพื่อแผเมตตาจิต คิดวาเราจะรักกับเขา เขากับเราจะเปนคนรักกัน ในอันดับแรกจงอยาคิดถึงศัตรู
กอน คนที่เปนศัตรูถาเราคิดวาเราจะเกือ้ กูลกับเขานี่จงอยาเพิง่ คิด ทําเฉยๆ ไวกอน นั่นก็
หมายความวา เรายังจะไมคิดเกื้อกูลกับบุคคลผูเปนศัตรู เพราะเรายังโกรธเขาอยูนี่
ถาอารมณโกรธยังมีอยูอยาเพิ่งคิดเกื้อกูล อยาเพิ่งคิดสงเคราะห เพราะถาคิดขึ้นมาเมื่อไร
จิตใจจะเศราหมองเมื่อนัน้ เวนบุคคลประเภทนี้เสีย เขาจะมีมาก เขาจะมีนอย เขาจะรวยเขาจะจน
เขาจะเปนเขาจะตายอยางไร ปลอยเขากอน อยาเพิง่ ไปคิดถึง ถาเผอิญเขาปวยหนักๆ เราก็คิดจะ
เกื้อกูลแกคนที่เปนศัตรู ถาคิดขึ้นมาแลวแทนที่จะคิดชวยเหลือ กลับคิดอยากใหเขาตาย ใจเราจะ
เศราหมอง หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้เสีย ไปคิดเอาเฉพาะคนที่ไมเคยเปนศัตรูกับเรา ถาเขาไดรับ
ความตกยากเราจะใหความสงสาร สงเคราะหตามกลังที่เราจะพึงใหได คอยๆ สรางกําลังใจทีละ
เล็กทีละนอยแบบนี้
อาตมาพูดไปพูดมาก็หนักใจอีกที ยังหนักใจเรื่องวาไอคําพุดที่อาตมาพุดไปนีม่ ันจะมีผล
ไหม เพราะวาการพูดเลาสูก ันฟง เคยพุดใหคนฟงในฐานะเปนนักเทศนมาประมาณ 20 ป ก็ไม
ทราบวาคนทีฟ่ งเทศนจะเปนคนดีสักกี่คน เนื้อแทจริงๆ ที่จะทําคนใหเริ่มเปนคนดีไดนี่ ไดแตการ
แนะนําหรือวาปฏิบัตินาํ พูดนอยๆ แตมาปฏิบัตินําใหมาก เราทํากันเองคอยๆ ดีกันทีละเล็กละนอย
ก็อยานึกวาอาตมาเปนคนดีเสียทีเดียว ความดีจริงๆ อาจจะมีไมถงึ 1 ใน 100 ถาจะนับกันใน
จํานวนความดีที่จะพึงมี

การที่มบี รรดาทานพุทธบริษทั มาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจาที่ วัดทาซุง ที่อาตมาอยู
มากันมาก ทัง้ นี้เพราะวาอาตมามีขอวัตรปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอน ความจริง
พระพุทธเจาทานทรงสอนมาก แตวา จําไดนอยปฏิบัติไดนอย ก็ใชวัตรปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ นัน่ แหละ
ปฏิบัตินํา และก็ใหทุกคนปฏิบัติตาม อยางนี้ไดผล
เรื่องความสามัคคีนี้ก็เหมือนกัน บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ถาหากวาจะใหเกิดความ
สามัคคีจริงๆ แลวก็พอบานแมบานเริ่มนํากันกอน ตองปฏิบัตินําลูกบานหรือคนในบาน เพราะวา
เปนหัวหนาหมูหัวหนาคณะ ตองปฏิบัติกอนถาเปนเมืองหรือเปนอําเภอหรือเปนประเทศ ก็ตอง
หัวหนาเมือง หัวหนาอําเภอหัวหนาประเทศปฏิบัติกอน
อันดับแรกทําใจของตนใหเปนคนมีความเมตตาปรานี จงอยาคิดเอารัดเอาเปรียบบุคคลผู
มีกําลังออนกวา หรือมีทรัพยสินนอยกวา อยาทําลายผลรายไดอันจะยังประโยชนใหสําเร็จในความ
เปนอยูของเขา เขามีรายไดมาก อยาคิดทําลายเสียไปใหเขามีรายไดนอย เขามีการวางตัวดี อยา
คิดทําลายใหเขามีการสายตัวไปคิดอยางเดียววาทําอยางไรวา เราจะทําใหบุคคลนี้ถาจนอยูแลว
ทําใหเขารวย เขารวยนอยชวยทําใหเขารวยมาก ถารวยมากอยูแลวใหกําลังความรายทรงตัวอยาง
นี้บรรดาทานพุทธบริษัทความสามัคคีมีแน แตวาถาหากวาพอบานพอเมืองพออําเภอพอตําบล
หรือพอคนในบาน และแมคนในบาน ตางคนตางไมมีความรักไมมีความสามัคคี ตางคนตางเห็นแก
ตัว เอารักเอาเปรียบคนภายใน ภายในบานเอารัดเอาเปรียบคนทัง้ บาน เอารัดเอาเปรียบในเขตของ
ตน ทําลายทรัพยสนิ ของประชาชนทีม่ ีความมัง่ คั่งสมบูรณบาง มีความยากจนบาง แตมีกินมีใช ให
เขาสลายตัวไปจากทรัพยนนั้ เพราะเหตุใดก็ตาม อยางนี้ความสามัคคีเกิดไมได มันจะเกิดขึ้นไดแต
เพียงการแตกความสามัคคีนั้นคือเปนศัตรูกัน
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน มองดูเวลาเห็นวาหมดแลวสําหรับวันนี้ขอลา
กอน ขอความสุขสวัสดิพิพฒ
ั นมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน
ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี (ตอ)
แสดงทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ
คนเราจะมีความสามัคคีกนั ไดก็ตองอาศัยการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นัน่ หมายความวารูจัก
ใหที่เราเรียกกันวา ทาน คือการให และก็เปนการใหตามสมควรแกฐานะแตความจริงบุคคลผูรับ
บรรดาทานพุทธบริษทั สวนใหญจริงๆ ในโลก คนที่เกิดมาก็จะตองมีความรักในบุคคลผูให ความ
สามัคคีที่จะเกิดขึ้นมาไดนี่อาศัยการเกื้อกูลการใหจะเปนสําคัญ โลกเราที่มีความเรารอนอยูท ุกวันนี้
เพราะวาเรื่องทรัพยสนิ ประเทศใหญอยากจะไดประเทศเล็ก คือประใหญอยากจะไดประเทศใหญ
ซึ่งเปนประเทศใหญประเภทเดียวกันอยูภ ายใตอํานาจที่อยากไดจริงๆ ไมใชอะไรหรอกอยากได
ทรัพยสนิ ถาผืนแผนดินจริงๆ นี่เขาไมอยากจะไดไปทําอะไรหรอก เขาตองการทรัพยสนิ ที่มีอยูใน
ประเทศนัน้ ๆ สงครามของโลกที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพราะมีเรื่องทรัพยสินเปนเหตุ
ความจริงเรื่องอํานาจวาสนาที่อยากจะมี แตถามีอํานาจวาสนาแตทวาไมมีเงินจะใช ไมมี
ของจะให ไมมีของจะไปประกอบชีวิต ก็ไมมีใครอยากได ถาเขาจะตัง้ ใหเราเปนเจาโลก ไดรับการ
แตงตั้งแลวเจาโลกอยางเรา ๆ ไมมีขาวจะกิน ก็ไมมีใครอยากเปนเจาโลก คนที่อยากจะเปนใหญใน
ชีวติ จะเปนฐานะเชนใดก็ตาม นัน่ คือตองการทรัพยสนิ คําวาตองการอํานาจ ตองการความเปน
ใหญ นั่นใช แตความเปนใหญจริงๆ อยูภายใตของทรัพยสินทั้งหมด คนผูทรงความเปนใหญตางๆ
ถาเขามอบอํานาจให สมมุติวามอบอํานาจประธานาธิบดีให แตวา ถาประธานาธิบดีนั้นไมมีเงินจะ
ใช เขาไมใหใชเงิน ใหทําหนาที่ประธานาธิบดีเฉยๆ ก็ไมมีใครอยากเปนยกแตตัวอยางอยางเดียวก็
แลวกัน เพราะอยางไรๆ ใครก็รู ก็รวมความวาสิ่งที่มนั จะเกิดความสามัคคี หรือ ความสามัคคีจะ
สลายไปเพราะทรัพยสิน
ในวันกอนอาตมาไดมาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษทั วาถาตองการความสามัคคีใหทาํ ลาย
ความไมสามัคคีทิ้งไป นั่นคือทําลายความเห็นแกตัวทิ้งไป ใหมีการเมตตาปรานีแทน
วันนี้ก็จะขอนําเอาคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาอีกตอนหนึ่ง เอากันวัน
ละเล็กละนอย จะมีผลอยางใดอาตมาก็ไมขอยืนยัน แตวา ถาทุกคนปฏิบัติไดความสามัคคีมีแน แต
ความสามัคคีจริงๆ จะมีขึ้นมาได ตองอาศัยผูใหญทาํ กอน ไมใชใหผนู อยทํากับผูใหญ ผูใหญตอ ง
ทํากับผูนอยกอน ใหญขนาดไหนนอยขนาดไหนก็ไมไดจํากัด ถาเปนพอบานแมบา นก็ตองทําเพือ่
ลูกบานกอนมีการเกื้อกูล มีการสงเคราะห มีความเมตตาปรานี อยางนี้ความรักก็เกิดขึ้น ความ
สามัคคีมันก็มี ถาความรักเกิดขึ้นเมื่อใด ความสามัคคีแปลวาความพรอมเพรียงคนที่เขารักเราทุก
คน เขาพรอมที่จะทําทุกอยางตามคําขอรองของเรา หรือตามคําสั่งที่เราจะพึงสั่ง ซึ่งสั่งไมผิด คือไม
ผิดธรรม ไมผิดประเพณีนยิ ม เขาทําแน อยางนี้ความสามัคคีเกิด

ทีนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เปนปจจัยใหเกิดความรัก ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวาจะใหเกิดความรักไดก็
ตองอาศัยการพูดดี คําวาพูดดีนี่หมายความวาพูดใหคนชอบใจ แตความจริงเรื่องการพูดนี่บรรดา
ทานพุทธบริษทั อาตมาก็เกิดมาภายหลัง ไมทนั สมัยราชาธิปไตยเทาไรนัก เกิดมาทันเหมือนักน
สมัยนัน้ แตทนั ในความเปนเด็กก็จําไมไดวาในสมัยนั้นใครบางเปนคนพูดดี แตวาเขาเลาลือกันวา
รัชการที่ 6 ทานพูดดี คือทานตรัสดี พระราชนิพนธของทานยังนํามาใชอยูเสมอในเวลาปจจุบนั
ทานทิวงคตไปนานคือสวรรคตไปนานแลว คนก็ยงั กลาวขวัญการพูดดีของทานเปนปจจัยใหคนรัก
ชาติ อาตมาก็เกิดทัน แตใชสมองไมทนั เด็กเกินไป
มาสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาตมาพบทานทานหนึ่งพูดอาตมาเวลานัน้ ก็ยงั
ไมไดบวช เดินไปพอดีเห็นคนเขาชุมนุมกันอยู ทานพูด เขาก็ยนื ฟงเพลิน ประกอบไปดวยเหตุผล
เปนคนพูดดีจริงๆ นารัก ทําใหจิตใจคนเคลิ้มไปตาม เห็นดีเห็นชอบกับทานวาการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองคราวนี้ตองดีแน สมัยราชาธิปไตยนะไมดี เราไมมีสิทธิไมมอี ํานาจในการบริหารประเทศ
เวลานี้จะเปลีย่ นแปลงแลวเปนประชาธิปไตยคือประชาชนเปนใหญ เปนใหญในการปกครองเปน
ใหญในการบริหารเพื่อประเทศ ทานพูดไพเราะ เสียงก็ดี พูดก็คลองวาจาก็นิ่มนวลแลวการฟงพูดนี่
เพลินจริงๆ ทานผูน ั้นคือ นาวาตรีหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ สมัยนั้นทานพูดี แตคําพูดของทามีผล
ทําใหคนเห็นดีเห็นชอบไปกับทานอาตมาเองก็เห็นดีเห็นชอบกับทาน นี่เรื่องการพูดดีนมี่ ีประโยชน
แลวตอมาก็สมัยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว มาอีกจุดหนึง่ สมัย จอมพล
แปลก พิบลู สงคราม หรือก็วาสงสัย หลวงพิบลู สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เวลานัน้ คนพูดดีมี
เยอะ สามารถปลุกใจคนรักชาติไดดีมาก มีการพรอมเพรียงกันดี ตอมาภายหลังก็มีคนโจษจันกัน
วาทานผูนที้ ําดวยการบังคับ ขอนี้อาตมาไมทราบ บังคับหรือไมบังคับก็ไมทราบ แตอาตมาชอบใจ
คนพูด มีหลายทานที่พูดดี
ที่จําไดคนหนึง่ คือ หลวงวิจิตรวาทการ ทาน หลวงวิจิตรวาทการ นี่ไปพูดที่ไหนใครก็
ชอบ แลวก็มหี ลายคน นี่การพูดดีมีประโยชน เวลานัน้ คนรักชาตินั้นดีมาก แมแตเพลงของทานที่
ออกมาก็ทําใหเกิดใหคนรักชาติ คนนี้เกิดมาเพื่อพูดจริงๆ มีประโยชนในการพูด
แลวก็ตอมาอีกสมัยหนึง่ นัน่ คือสมัยทาน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คนอื่นในสมัยนัน้ จะ
พูดเปนอยางไรก็ไมทราบ แตวาตัวทาน จอมพลสฤษดิ์ เอง เวลาแถลงทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ทุกเครื่องเทาที่อาตมาเห็นเปดเสียงดังหมด ทุกคนตั้งใจฟงกันเงียบไมพูด ฟงแลวก็เชื่อ เชื่อแลวก็
ปฏิบัติตาม นีก่ ารพูดดีมีประโยชนและเวลานัน้ ทานพูดดีดวย แลวทานก็ทําดีดวย
อาตมาก็ตองขอประทานอภัย ไมทราบวายังมีใครบางที่เกลียด จอมพอสฤษดิ์ ถาบังเอิญ
เกลียด จอมพลสฤษดิ์ ก็จะขอประทานโทษ อยาเพิง่ มาเกลียดอาตมาเลยนะ อาตมานีพ่ ูดตาม
ความเปนจริง คือทานพูดจริง และทานก็ทําจริง แคพูดเฉยๆ คนไมรัก ผานไปเฉยๆ สักประเดี๋ยวก็
เลิกกัน ในสมัยทาน จอมพลสฤษดิ์ เคยรับฟงคําแถลงของทา ในตอนหนึง่ ทานบอกวาเขามา

บริหารประเทศเงินของคลังไมมี เวลานัน้ กระทรวงการคลังเปนหนีธ้ นาคารชาติ 800 ลานบาท ทาน
วาอยางนัน้ จําไดอยางนีน้ ะ ถาพลาดพลัง้ ไปบางก็ขออภัย และก็ทา นก็มาบริหารประเทศ ทานก็
ทํางานจนอาตมาก็เวียนหัว เวียนหัวในการบริหารประเทศของทาน สรางโนนสรางนี่ ทําโนนทํานี่
ทําจริงๆ ทําอยางคาดไมถึง แลวในที่สุดปลายป แทนที่ทา นจะบอกวาปนี้เงินไมพอใช จะตองกู
ตางประเทศเทาไร นีท่ า นไมไดบอก ทานบอกแตเพียงวาปนสี้ รางโนนสรางนี่ ตามกําลัง
ความสามารถที่ทา นจะพึงทําได พองบปลายปเกิดขึน้ ปรากฏวามีเงินชําระหนี้ธนาคารชาติ 800
ลานบาทได แลวเหลือเงินคลคลังอีก 500 ลานบาท รวมความวาเงินไมมี ทานทําใหเงินมี แลวก็เงิน
เหลือใช 1,000 ลานเศษ แลวตอมาทุกป ทานก็ทําไมหยุดบานเมืองเจริญรุงเรืองมาก คาดไมถงึ
เงินเหลือใชสอยปละ 1,000 ลานเศษทุกป
ที่เปนอยางนี้อาตมาคิดวาเพราะอาศัยทานพูดดี คือพูดดี พูดจริง และก็ทาํ จริง เวลานัน้
อาตมายังจําได ทานพูดวาขาพเจาไมตอ งการใหทุกคนรัดเข็มขัดแตวาตองการใหทุกคนประหยัด
คําวาประหยัดของทานหมายถึงวาใชนอยๆ ใชแตเพียงนอยๆ อยาใชฟุมเฟอยเกินไป แตทานก็พดู
จริง คนรับฟงก็รับฟงจริงแตคนปฏิบัติตามจริงไมคอยมี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเวลานัน้ การเงินดี
มากการเงินคลองตัว เงินในทองตลาดก็สะพัดมาก ประชาชนก็มีความอุดมสมบูรณภาษีอากรก็ไม
แพง และดูเหมือนวาการเก็บภาษีจะเล็กๆ นอยๆ ไมมีการ กระทบกระเทือนประชาชน แตผลรายได
ที่ประชาชนเกิดขึ้นมีความมัง่ คั่งสมบูรณ เขาเต็มใจเสียภาษี
และก็มาตอนหนึง่ อาจจะเปนทีกระเทือนใจคนบาง ก็คอื ตอนจับอันธพาลตอนนี้อาตมาได
เคยคุยกับทาน พลโทเฉลิมชัย จารุวสั ตร ทานพลโทเฉลิมชัย จารุวสั ตร นีท่ า นเปนคูคิดกับ
ทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คูคิดเรื่องการปฏิวัติกนั มาตั้งแตที่อเมริกา ทานบอกวา ทานจอม
พลสฤษดิ์ นีท่ านมีคติอยู 4 คํา คือ ไพรฟาหนาใส ตองทําใหบรรดาประชาชนอยูดีกินดี แลวก็มี
ความสุข ตอมาทานบอกวา จอมพลสฤษดิ์ พูดกับทานวาคนไทยนี่ความจริงไมจน ที่คนไทยตอง
จนเวลานีก้ ็คือออกไปทํามาหากินนอกบาน โจรผูรายชุกชุมจี้ปลน กลัว ไมกลาทํามาหากิน ถามีเงิน
อยูในบานมากๆ กลัวโจรผูรายจะปลน อกนอกบานก็กลัวปลนกลัวจีท้ าํ กินนอกบาน เอาไวในบานก็
กลัวปลนกลัวจี้ เราตองจับอันธพาล ทานก็บอกจับอันธพาลนี่มนั ตองเสี่ยง อาจจะผิดบางถูกบาง
เราตองทํา ตองเสี่ยง ตองกลาทําแลวทานก็ทําจริงๆ การจับของทานนี่ มีการจับผิดจับถูกอยางไร
อาตมาก็ไมทราบ ทราบแตเพียงวาเวลานัน้ คนอยูดีมีสุขมาก นอนตาหลับ ทํามาหากินดวยความ
สะดวกเงินสะพัด คาราคาของก็ราคาดี ขาวก็ราคาดี ชาวนาชอบ รวมความวาทุกคนลืมตาอาปาก
ไดดีมาก มีความรุงเรือง มีความเจริญ มีความผองใส กําลังใจก็ดี
ก็รวมความวาการพูดดีของ จอมพลสฤษดิ์ ก็คือพูดแลวทําจริง แลวทานก็ไมรุกรานทรัพย
สมบัติของใคร ทานจะไปปลนใครบางอาตมาไมรูเหมือนกัน ไมเคยมีขาว ปลนเงินที่อนื่ ไมเปนไร
อยาปลนเงินในกระเปาเขาแลวกัน ถือวาคาของเงินของทานสูงขึ้น ปรากฏวาตุลการคาทีเ่ คยขาด

ดุลมามากๆ นั้น ก็ทวีนอยไปทุกทีๆ มีทา นผูใหญมาเลาใหฟงวา ดูเหมือนวาจะเปนกอน พลโท
เฉลิมชัย จารุวัสตร แตวาในที่สุดประเทศไทยเราไมขาดดุลการคาเลย นัน่ ก็แสดงวาประเทศไทย
เราก็รวยถาลงไมขาดดุลการคานี่มนั รวยแน เงินก็เหลือใชเหลือสอยทุกป เปนเงินคงคลังปละ
1,000 ลานเศษทุกป
นี่อาศัยการพูดดีตองพูดี 4 อยางคือ
1. พูดตรงตามความเปนจริง อันนี้พูดดี คือความเปนจริงนี้ใครๆ ก็ตองการเวลาเราพูด
เอางานเอาการกับเพื่อน ถาเราพูดไมจริงเพื่อนก็เกลียด ถาหากวาเราพูดตามความเปนจริงเพื่อนก็
ชอบ ยอมเปนที่รักของบุคคลผูตองการความเปนจริงนี่หนึ่ง
แลวประการที่ 2. พูดวาจาไมหยาบคาย ไมสรางความสะเทือนใจใหแกบุคคลผูรับฟง คํา
วาไมหยาบคายนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เขาไมไดหมายความวาตองพูดเจาคะ เจาขา ครับผม
ขอรับ เสมอไป การพูดกับเพื่อนเราอาจจะใชมึงวาพาโวยกันก็ไดถา เพื่อนเขาชอบแบบนั้น เราพูด
ตามความเหมาะสมของบุคคลผูตองการรับฟง ในเมื่อพูดไมสะเทือนใจ เปนที่ชอบใจของบุคคลรับ
ฟง ก็เปนปจจัยใหเกิดความรัก 2 พูด 2 รัก ละตอไปก็
พูดที่ 3 รักที่ 3 คือเวลาจะพูดกับใครนี่พยายามตัดสินใจวาเขา จะไมทําลายความสามัคคี
ของเพื่อน คือ ไมนินทา บุคคลอื่นใหเพื่อนฟง ไมนินทาเพื่อนใหบุคคลอื่นฟง ไมสรางความ
แตกราวใจใหเกิดแกเขา พยายามพูดใหเขามีความเห็นอกเห็นใจมีความรักตามความเปนจริง ถา
เผอิญเพื่อนตางคนอืน่ ได ถาคนนั้นเขามาถามถึงเราพูดตามความเปนจริง คน 2 คนจะแตกราวกัน
มากขึ้น เราก็เลี่ยงความเปนจริงขอตนเสียนิดหนึง่ เพือ่ เปนการรักษาประโยชน ถาคนนัน้ เขามา
ถามวาเพื่อนเราดาเขาวาอยางไร วาเขาแบบไหนไดยนิ ไหม ถาเราพูดตามความเปนจริงเขาจะ
ทะเลาะกันใหญ เราพูดงายๆ เสียนิดหนึ่งก็ไมเห็นมีอะไร เวลาที่เขามาพูดกับผมเขาก็พูดธรรมดาๆ
ถาปรารถถึงทานเขาก็วา ทานดีนี่ไมเห็นวาอะไร เพียงแคนี้คนรับฟงก็ชื่นใจ จะตองไมพยายาม
ทะเลาะกับเพือ่ น เพื่อนก็มีศตั รูนอยลง ทุกคนตางคนมีความชืน่ ใจ อันนี้เขาเรียกวาพูดดี
ดีที่ 4 คือ พูดวาจาที่เปนประโยชนอยางเดียว นีห่ มายถึงวาเอางานเอาการกัน วาจาสิง่
ใดที่ไรประโยชนนี้ เราจะไมพดู วาจานัน้ หรือพูดแลวก็พูดใหมันเปนประโยชนขนึ้ มา ถึงแมจะไมเปน
เงินเปนทองก็พูดใหคนรับฟงชื่นใจพูดใหคนรับฟงสบายใจ
รวมความวาวาจาทั้ง 4 ประการที่บรรดาทานพุทธบริษัท ทั้งทานญาติโยมผูรับฟงทัง้ หลาย
ถาเราใชวาจา 4 ประการใหเหมาะสมกับกาลเวลา เหมาะสมแกบคุ คล ความสามัคคีในหมูคณะ
มันก็เกิด ความสามัคคีคือความรักกัน ในบุคคลผูรับฟงก็เกิด ในเมื่อบุคคลผูรับฟงเขาชอบใจเราพูด
ความรักมันก็ปรากฏในเมื่อความรักปรากฏ ความพรอมเพรียงมันก็ปรากฏ นี่ก็รวมความวาถาจะ
สามัคคีจริงๆ นอกจากการสงเคราะหการใหเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็หนั เขามาใชวาจา แตความจริง
วาจานี่เปนเรื่องสําคัญมาก การโกหกมดเท็จกันนี่อยานึกวาคนอืน่ เขาจับเราไมไดในโลกปจจุบันนี้

มันนาแปลก บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย เวลานี้เราควรจะยกยองโลกนีเ้ ปนกรณีพิเศษ คือ
โลกนี้เปนโลกโกหก ทั้งนี้อะไร ทั้งนี้เพราะวาเราจะไดยินไดฟงกันอยูเสมอ ทัง้ ในประเทศและนอก
ประเทศ เรื่องอะไรก็ตามที่มนั ไมดีเขาจะบอกวาดี เรื่องที่ขาดทุนจะบอกวามีกําไร ของที่มีกาํ ไรจะ
บอกวาขาดทุน
ในตางประเทศก็เหมือนกัน ตางประเทศเวลาเขาเจริญกัน อยางประเทศใหญๆ หรือ
ประเทศมหายักษ เดีย๋ วนี้เขาเรียกวาอภิมหาอํานาจ เห็นเขา เจรจากันเรื่องการลดอาวุธ เรื่องการ
เจรจากันเรื่องการลดอาวะนีพ่ วกเขาเจรจากันตั้งแตกอนอาตมาเกิด เวลานี้อาตมาก็เลย 7 ขึ้นหนา
แลว เขายังเจรจากันไมจบคือแตละประเทศก็ตองการจะลดนั่นลดนี่ จะลดนี่จะลดโนน ในสมัย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เขากําหนดวา กําหนดปนใหญ ศูนยหนากับปากกระบอก ตองผา
ศูนยกลางไมเกินเทานั้นเทานี้ ตางคนตางก็ยอมรับวาจะปฏิบัติตามนัน้ แตวา พอเกิดสงครามโลก
เขาจริงๆ ไอปนนีน่ ํามายิงกัน มันโตกวาทีก่ ําหนดกันไวตั้งเยอะนี่เวลานั้นเขาก็โกหก มาเวลานี้เขาก็
โกหกกันจะลดนั่นจะลดนี่อาวุธไมไดลด มันมีแตเสริม โลกนีเ้ ต็มไปดวยความโกหก ถาโกหกกัน
แบบนี้ ความสามัคคีมันจะเกิดไดอยางไร
แลวมาในบานเมืองของเรา ขาวเขาลือกันวาการคาประเภทหนึง่ ไมวา ทําที่ไหนทําแลวมัน
ขาดทุนหมด ก็นาสงสัยเหมือนกันวาขาดทุนแลวจะตั้งกันไดอยางไรบางทีเจาของเดิมเขาทํามาแลว
ไดกําไร ตกทอดมาอีกมือหนึง่ บอกวาขาดทุน แลวการขาดทุนนี่บริษัทขาด สํานักงานขาดทุน
รานคาขาดทุน แตคนไมขาดทุน คนรวยคนบริหารรวย อยางนีก้ ็ถือวาเปนโลกโกหกเหมือนกัน ถา
โกหกมดเท็จกันอยางนี้ไมรักษาสัจจะวาจาคือความจริง ความสามัคคีมันจะเกิดไดอยางไร คนที่ถกู
โกหกเขาก็จะตองเกลียดคนโกหก แลวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ถาโลกนี้ยงั เปนอยางนี้ความ
สามัคคีมันเกิดขึ้นไมได
หากวาทานทั้งหลายตองการความสามัคคี
ก็นาํ เอาคติขององคสมเด็จพระชินศรีก็คือ
พระพุทธเจาไปใชสักนิดเล็กนอย คอยๆใชอยาใชใหมาก มันหนักใชกบั บุคคลกลุมเล็กๆ อันดับแรก
ใชในบานเรากอน แลวก็ใชกับเพื่อนที่สนิทสนมกอน เวลาคนในบานถามอะไร พูดตามความเปน
จริง แลวความเปนจริงเวลาพูดนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ก็ตองเลือกเวลาเหมือนกัน ตองเลือกเวลา
คือความเหมาะสมความจริงถาใชวาจาจริง ถาใชในเวลาที่ไมเหมาะสม ก็เปนอันตรายกับตัวเองที่
คติตามชาวโลกตางๆ พูดกัน บอกวาคนพูดจริงนะได แตคนที่พูดจริงอาจจะตายนีค่ ติทานบอกวา
พุทธบริษัทนี่บอกวา สัจจังเว อมตา วาจา วาจาจริงเปนวาจาไมตายแตคนพูดจริงอาจจะตาย
เพราะใชวเลาที่ไมเหมาะสม
นี่การใชคําพูดตองเลือกกาลเวลา ตองเลือกบุคคล ตองเลือกสถานที่เปนอันวาถาจะใช
วาจาจริง ก็ตอ งดูควรหรือไมควร ถายังไมควรจะใชวาจาจริงก็ยับยัง้ ไวกอนหาเรื่องอื่นพูดไปกอน ก็

รวมความวาการใชวาจาตรงไปตรงมานี่เปนที่รักของบุคคลผูรับฟงแน แตใชเวลาใหเหมาะกับกาล
สมัย
ประการที่ 2 ใชวาจาไมหยาบคาย คือวาจาที่เพื่อนชอบ ไดบอกแลวแตตอนตนวา คําวา
เพื่อนชอบ หรือคนรับฟงชอบ ไมจําเปนตองเจาคะ เจาขา ครั้งผมขอรับ เสมอไป ถาเพื่อนชอบแบบ
ไหน เราพูดแบบนั้น เราจะเปนที่รักของบุคคลผูรับฟง แลว
ประการที่ 3 จงอยานินทาใครใหเพื่อนไดยนิ คือวาอยานินทาบุคคลอื่นใหเพื่อนฟง หรือวา
อยานินทาเพื่อนใหบุคคลอื่นฟง การนินทาไมมีเจตนาหวังดีการนินทามีเจตนารายอยางเดียว คือ
วาไมมกี ารพูดดีพูดราย ก็รวมความวาพูดแตสิ่งที่มนั เปนประโยชน สิง่ ใดที่เขาจะรักกันเราพูดอยาง
นั้น
แลวประการที่ 4 วาจาใดทีไ่ รประโยชน เราไมพูด เวลาพูดเลนพูดหัวเลนกันนี่ไดทกุ อยาง
อะไรก็ได เอาแคสนุก แตเวลาสนุกก็ตองสนุกตามความเหมาะสมอยาสนุกเลยไปจนกระทั่งเปนภัย
แกบุคคลผูรักสนุก ก็อันตรายเหมือนกัน
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน เรื่องความสามัคคีนี่อาตมาไดพูดแลวตั้งแต
ตอนตนวาการพูดใหฟง นี่พูดได แตผลมันจะไดเพียงใด นี่อาตมาก็ไมรับรอง ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาทานที่เคยมาพูดสถานีวทิ ยุก็ดี ทานที่เคยไปปากฐกถาในชุมชนตางๆก็ดี ทานผูน นั้ ลวน
แลวแตมีความรู มีความสามารถดีกวาอาตมาทั้งหมด ไมปรากฏวามีทา นผูใดมีความรูนอยดอย
กวาอาตมาสักคนเดียว ทานพูดกันมามาก คําวาสามัคคียังไมปรากฏเพียงใด อันตรายของความ
สามัคคียังมีมากเวลานี้คนยังประกาศตนเปนศัตรูกันมากกวาคนรักกัน สําหรับอาตมาพูดอยางนี้
อาตมาก็ไมทราบแตวาเวลา
จะเปนประโยชนแกบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมากเพียงใด
หมดแลว ก็ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคล สมบูรณ พูนผลจงมีแตบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระกรรมเทศนาเรื่อง อานิสงสของทาน
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2527
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภิกถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันพระแรม 8 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2527 เปนวันอังคาร การ
ที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจบําเพ็ญกุศลนี้ ก็เพราะวา ทุกคนมีความเลือ่ มใสใน องค
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบัติความดี ตาม
คําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คือ ความดีพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็มีอยู 3 อยางคือ
หนึง่ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
สอง สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยกาเจริญภาวนา
คือวา คุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้ ยอมเปนคูปรับกับกิเลสใหญ 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ
และ โมหะ ทานมัย เปนเครื่องกําจัด โลภะ ความโลภออกจากจิต สีลมัย เปนเครือ่ งกําจัด ความ
โกรธ ออกจากจิต ภาวนามัย เปนเครื่องกําจัด โมหะ คือ ความหลงออกจากจิต
และที่การที่บรรดาทานพุทธบริษัท มีความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระธรรมสามิสร มา
บําเพ็ญกุศลวันนี้ ก็ทํากันแลวทัง้ 3 ประการ คือ อันดับตน บรรดาทานพุทธศาสนิกชนไดถวายทาน
แกบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา ความจริงการถวายทานวันนี้เปนสังฆทาน เพราะมีพระ
ตั้งแต 4 รูปขึ้นไป คือเกินกวา 4 รูป ตั้งแต 4 รูปเราถือวาเปนคณะสงฆ ตามวินัยจัดเปนสังฆทาน
ประการที่สอง บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลสําหรับอุโบสถศีลนี้
มีสิกขาบท 8 บางทีทา นพุทธบริษัทบางทาจะคิดวา การอดขาวเย็น มีความสําคัญทนไมไหว อยาง
นี้ก็ไมเปนไร ตอนเย็นตั้งใจรักษาไวเฉพาะสิกขาบท 5 คือ ศีล 5 ก็ใชได เปนการรักษาอุโบสถครึ่งวัน
อานิสงสก็มาก
หลังจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา อันเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จัดวาเปนการทําลายโมหะ
เปนอันวาวันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ทําความดีครบ 3 ประการ ทานมัย เปนการ
กําจัด โลภะ ทําแลว สีลมัย เปนการกําจัด โทสะ สมาทานแลว ภาวนามัย เปนการกําจัด โมหะ

นี่กําลังสดับพระธรรมเทศนาอยู อันนี้องคสมเด็จพระบรมครูถือวาเปนการกําจัดความไมรูจากจิต
ของเรา
วันนี้ก็จะขอนําพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวถึงการถวาย
ทานในพระพุทธศาสนา คือวาการถวายทาน นี่บรรดาทานพุทธบริษัททราบแลว ก็มีเรื่องๆ หนึ่ง
เปนเรื่องที่นา คิด ที่พราหมณมีจิตตองการเคารพในบุคคลเฉพาะที่มอี ายุมากๆ แตมีอายุมากๆ แก
เกินไปก็ไมชอบ ถวายพระ เด็กเกินไปก็ไมชอบ เณรไปรับสังฆทานก็ไมชอบ และก็ชอบธรรมดา
พราหมณหรือพระที่มีความแกพอสมควร ก็ไมทราบวา แกพอสมควรของแกเปนอยางไร
คือวาการถวายทานนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เราทราบไมไดถึงพระผูรบั หรือ
บุคคลผูรับ เพราะอานิสงสตางกัน ถาบังเอิญไปถวายทานกับพระอรหันตเขา อานิสงสก็สูงเปน
กรณีพิเศษ แตวาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสไวเปนพิเศษอยางหนึ่ง นั่นคือ การถวาย
สังฆทาน พระผูรับจะมีคุณสมบัติเพียงใดก็ไมเปนไร เพราะการถวายทานนี่เปนการถวายแกสงฆ
อยางไรๆ อานิสังสคุณบุญราศีที่จะพึงไดรบั ไดรับมากจริงๆ
แตทวาบรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิง ถาเผอิญพระผูรับหรือวาเณรผูรับเปนผุไมบริสุทธิ์
ผุดผอง ตามคติของพระพุทธศาสนา ญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลายโดยถวนหนา ก็ยังมีอานิสงส
สมบูรณแบบ แตทวาผูรับถากินเขาไปหรือใชของเขาในการถวายสังฆทานนี้ ตกนรกเองเปนเรือ่ ง
ของทาน เนื้อความมีอยูวา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับอยูใ น พระเชตะวันมหาวิหาร ในตอน
นั้นก็มีพราหมณ 2 คนพรอมเมีย ตองการจะถวายทานแกพระสงฆในพระพุทธศาสนา แตวา
โดยนัยแลว ทีแ่ กนิมนตพระมานีเ้ ปนสังฆทาน การนิมนตพระในคราวนัน้ พระในทีน่ ั้นมี ทานมหา
ปนถก เปนผูจ ัดพระ เขาเรียก ภัตตุเทศก พระพุทธเจาทรงตั้ง นัน่ ก็หมายความวา ถาเขามา
นิมนตพระสัก 5 องคผูจัดก็ตอ งจัดองคที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 เรียงตามลําดับอาวุโส ถาทีหลังเขามา
อีก 5 องค ก็จดั องคที่ 6 ขึ้นตนไปถึงองคที่ 10 มาอีกก็จดั องคที่ 11 ขึ้นตนไปตามลําดับอาวุโสอยาง
นี้เวนไดแตทานเจาของทานจะเจาะจงพระสงฆรูปใดรูปหนึง่
อยางที่วัดของเราทําแบบนี้ หมายความวา เฉลีย่ ผลไดของลาภสักการะที่จะพึงเกิดแกสงฆ
ใหทวั่ ถึงกัน โดยไมมีการอคติ ถาเจาภาพตั้งใจเฉพาะพระองคใดองคหนึง่ อันนี้ ภัตตุเทศก คือผู
จัดระเบียบของพระจะปฏิบัติไดตามใจชาวบานไดเพราะวาเจาะจง
ไมอยางนัน้ ก็ขาดความ
ประสงค
มาตอนนี้ก็เชนเดียวกัน ในเมื่อพราหมณ คือพราหมณเมีย ยายพราหมณีนี่ไมรูจกั ใคร ใช
พราหมณผัวไปนิมนตพระทีม่ หาวิหาร ใน พระเชตวัน ตองการพระมาถวายทาน พระมหาปนถก
ก็จัดพระอรหันตที่มีความสําคัญมาก 4 องคคือ พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ ทัง้ หมด แตอายุ 7
ป มี บัณฑิตสามเณร เปนตน อายุแค 7 ปเทานัน้

อายุ 7 ปนี่มีสทิ ธิเปน พระอรหันต คือมีสทิ ธิเปนพระอริยเจา ถาเกิดต่ํากวาอายุ 7 ป ไมมี
สิทธิเปนพระอริยเจา ทําฌานโลกียไดเกิดได แตเขาเขตอายุ 7 ป มีสิทธิที่จะเปนพระอริยเจาได
ไมใชเปนกันตะไป
ก็รวมความวาสามเณร 4 องคนี่เปน พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ คราวที่ตาพราหมณผู
สามีแกไปนิมนต ก็พอดีถูกเวรพอดี ทานมหาปนถก ก็สั่งใหเณรไมใชเณรละ ความจริงถาเปนพระ
อรหันตแลวจะอายุกปี่ ก็ตาม 7 ปก็ตามพระพุทธเจาทรงเรียกวา พระเต็มอัตรา เรียกวา มหาเถระ
คือพระผูใหญมาก มีความจริงความเปนพระ หรือความเปนผูใหญในพระพุทะศาสนานี้ ไมใชอายุ
หรือวาไมใชวชิ าความรูที่เรียนมา จะเรียนเปรียญนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกเปนเปรียญ 9
ประโยค เปนปริญญา อันนีพ้ ระพุทธเจาไมทรงเรียกมหาเถระแลวก็ยงั ไมเรียกพระดวย ถายังไมเปน
พระโสดาบันเพียงใด ยังไมเรียกพระ
ถาเด็กอายุแค 7 ป หรือผูหญิงก็ตาม ผูช ายก็ตามทีย่ ังไมไดบวช ถาไดบรรลุมรรคผลตั้งแต
พระโสดาบัน ขึ้นไป พระพุทธเจาทรงเรียกวาพระ นี่ความจริง พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี
นี้บรรลุไมยาก มันเปนของไมยากจริงๆ คําวาไมยากนีก่ ็หมายความวา เราทรงคุณธรรมเพียงแค
เล็กนอย อยางคนที่ทา นเปน พระโสดาบัน จริงๆ ถาพวกฆราวาสก็มี
1. เคารพพระพุทธเจา
2. เคารพพระธรรม
3. เคารพพระอริยสงฆดวยความจริงใจ เคารพจริง แลวก็
4. รักษาศีล 5 บริสุทธิ์ผุดผอง
5. จิตตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน
เพียงเทานี้ทา นเรียก พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี เพราะบรรลุตัด สังโยชน
เทากัน
เวลานั้น พระมหาปนถก สัง่ สามเณร 4 องค แตพระพุทธเจาทรงเรียกมหาเถระแลว เปน
พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ มาทั้งหมด พอสามเณร 7 ป 4 องคมาถึงบาน ยายพรามหณ
แมบานไมชอบใจ หาวาตาพราหมณไปนิมนตเอาพระกรจอยรอย เด็กเล็กๆ 7 ปมาทําไม ทําบุญทํา
กุศลไมไดบุญ อาสนะคือที่นงั่ สําหรับพระมีไว แกก็เลยไมยอมใหนั่ง ใหนั่งต่ํากวานัน้ คือใหนั่งกับพืน้
ธรรมดาๆ และก็ไมยอมถวายอาหาร บรรดาสามเณรผูเปน จอมอรหันตื ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เขา
เรียก จอมอรหันต ทาเลิศ คือเขามี 4 อันดับ คือ สุกขวิปส สโก เตวิชโช นี่คือ วิชชาสาม ฉฬ
ภิญโญ ไดแก อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทัปปตโต ไดแก ปฏิสัมภิทาญาณ สามเณร 4 องคนี่เปน
ปฏิสัมภิทาญาณ ทั้งหมด เกงมาก สําคัญมาก
แตวายายพราหมณแกดูแคตัว แกไมดูคุณสมบัติ แกไมยอมใหนั่งทีท่ ี่จัดไวและขาวแกก็ไม
ยอมใหกนิ แกก็ขับตาพราหมณผัววา ไอตาพราหมณแกไปดันเอานิมนตพระกระจอยรอยมาทําไม

บุญมันไมไดหรอก ไอพระตัวเล็กๆ แบบนีค้ วามจริงแกไมเรียกพระ แกเรียกพราหมณวา พราหมณ
แกไปหาพราหมณตัวเล็กๆ ตัวกระจอยรอยมาทําไม ไป ไปหามาใหม ฉันตองการพระที่มีอาวุโส
ผูใหญ
พราหมณก็ไปที่มหาวิหาร ไปเจอะ พระสารีบุตร เขา ก็นิมนตวา พระคุณเจาขอรับ ขอไป
นิมนตรับ สังฆทาน ที่บานผม คําวา สังฆทาน นี้ความจริงนิมนตพระมาองคเดียวได แตพระองค
เดียวนี่ฉนั ไมไดนะ ถาฉันตองแบงแบงไดเฉพาะสวนที่แบงได ตองไปถวายพระสงฆในหมูใหญ ถา
ฉันองคเดียวตกนรกกินแลวก็ไมแบงหมูใหญนี่ตกนรก
ก็รวมความวาไปเจอะ พระสารีบุตร พระสารีบุตร ก็มา เพราะทานไมทราบวาสามเณร
4 องคมาอยูแลว พอ พระสารีบุตร มาเห็นสามเณร 4 องคเขา ทานก็ถามวา พราหมณ พราหมณ
4 คน เขาเรียกพราหมณนี่ ทานก็พราหมณดวย พราหมณ 4 คนนี่รับภัตตาหารแลวหรือยัง
พราหมณก็บอก ยัง ยังไมไดให ตัวเล็กเกินไป ทานก็เลยบอกวา ถาพราหมณ 4 คนนี่ ยังไมไดรับ
เพียงใด ฉันก็ไมรับทานก็เลยเดินกลับไปเลย
ยายพราหมณก็โมโห ไอพราหมณไมยอมรับ ไลดาพราหมณสามีไปอีกดาพราหมณสามีไป
เจอะ พระโมคคัลลาน เขา ได พระโมคคัลลาน มา พระโมคคัลลาน ก็บอกแบบนั้น ทานไม
ยอมรับเหมือนกัน บอกถาพราหมณ 4 คนนีย่ ังไมรับ ทานไมรับ
ยายพราหมณโมโหใหญ ไลดาพราหมณบอก ไป ไปเอาที่โรงเทศนทเี่ รียนแสดงธรรม ไป
เจอะพระมหาเถระองคใดองคหนึง่ เขา เอามาชาจะไดถวายกับพระที่เปนพระผูใหญ ไอพระ ไอ
พราหมณตัวเล็กๆ นี่ ขาไมเอา
เวลานั้นก็ปรากฏวา พระอินทร อยูบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ถึงกับการรอนอาสนที่
พระอาสนเคยออนแตมาคือวา บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ตามปกตินิ่มเหมือนกันนวม แตวา ถามี
เรื่องเกิดกับคนมีบุญในโลก ในมนุษยโลก ทีพ่ ระอาสนอนั นี้จะแข็งเหมือนศิลา พระอินทร ก็ทราบ
ไดวาคนทีม่ ีบญ
ุ ตองถูกทรมาน ก็มีความลําบากตองชวย ถาชวยได ทานก็มองดูมาดวยทิพเนตร นี่
เทวดาทานมีทพิ เนตร เรามี ทิพจักขุญาณ ก็ทราบวา พระอรหันต องคสําคัญ 4 องคถูกนาง
พราหมณีทรมาน ใหมีอาการหิว เวลานีเ้ ริ่มหิวแลว ตอนสาย เขานิมนตไปแลวเขายังไมไดถวาย
โดยมารยาทก็ยังกลับไมได เขายังไมไดสงกลับ เขายังตองการจะประมาณการใหมคี วามเขาใจวา
ความดีของพระหรือความดีของพราหมณ หรือความดีของคนไมใชอยูท ี่อายุ ไมใชอยูทหี่ ลักสูตรใน
การปฏิบัติเบื้องตน คือวาการศึกษาจากปริยัติ คือหนังสือ ความสําคัญจริงๆ อยูทมี่ รรคผล
ทานทราบวาเวลานี้พราหมณตองการพระที่มีความเปนผูเฒา อายุมากๆ ในเรือนแสดง
พระธรรมเทศนา ทานจึงแปลงเปนพราหมณแก เปนพระแก แตเขาเรียกพราหมณ เปนพระแกมา
นั่งอยูองคเดียวที่เรือน ที่โรงแสดงธรรม ในศาลาตาพราหมณเขาไปเจอะเขา ก็ดีใจวา ไดพระแก แก

มาก ในที่สุดก็นิมนตมา ทานก็มา พอมาถึงบานแทนที่ คือ เขานิมนตนั่งอาสนะสูงกวาสามเณรทัง้
4แทนทีท่ า นจะนั่ง ก็เขาไปกราบสามเณรทัง้ 4 องค
ยายพราหมณีโกรธใหญวา พราหมณแก ทําไมไปกราบพราหมณเด็ก ไมเปนการสมควร
และก็ถามวาทําไมตองไปกราบพราหมณเด็กๆ ตัวเล็กๆ พระอินทร พระแกทานก็บอกวา พระ 4
ุ สมบัติดีกวาฉัน ฉันตองมีความเคารพ ตองกราบทาน
องคหรือพราหมณ 4 คน มีคณ
ยายพราหมณก็โกรธ สัง่ ใหตาพราหมณ ก็พรอมกับยายพราหมณี 2 คนลากพระแก คือ
พราหมณแก แตความความจริงเปนพระ ออกไปภายนอก ขันไป
พอกลับเขามาปรากฏวา พระแกมานั่งที่เดิม มานัง่ กราบสามเณรอีก แกก็โมโห ขันไปนอก
บาน แลวก็มาไดอยางไร ลากกันแบบนั้น 3 ครั้ง เปนอันวาพระแกยงั มานัง่ กราบสามเณร เขาถาม
วาไลไปแลวเขามาไดอยางไร
พระแกคือ พระอินทร ก็บอกวา ฉันคือ ทาวสักกเทวราช ความจริงไมใชพระแกตามทีแ่ ก
วา แลวก็แสดงตัวเปน พระอินทร ชัด ทาก็เลยบอกวา สามเณร 4 องคนี้มีอายุ 7 ป ก็จริงแล แตวา
มีคณะสมบัติสูง ฉันเปน พระอินทร ยังตองไหวทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานทั้ง 4 เปน อรหันต
ปฏิสัมภิทาญาณ เวลานี้เธอทั้ง 2 ทรมาน จึงเกิดความหิว ไอการบําเพ็ญกุศลของเธอนี้ มันจะ
ไมไดบุญ แทนที่จะไดบุญจะกลายเปนไดบาป เพราะเอาพราหมณมาทรมาน เขาเรียกพราหมณ
ทานก็พราหมณดวย เทานีแ้ ลวทานก็เหาะกลับไป พราหมณีกับพราหมณตกใจวานึกไมถงึ เลยวา
เณรตัวเล็กๆ พราหมณตัวเล็กๆ จะเปน พระอรหันต จึงไดถวายภัตตาหารแกทาน แตความจริง
แลวการถวายภัตตาหารเวลานัน้ ทานไมไดฉันทีน่ ั่น คือวาใสบาตรเสร็จเรียบรอยแลว แลวก็เขารับ
บาตรเสร็จ สามเณร 4 องคมี บัณฑิตสามเณร เปนตน เหาะขึ้นไปในอากาศ สามเณร 4 องคดนั
บินกลับ เปนอันวา คน 2 คนแปลกใจ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ทีน่ ําเรื่องนี้มาเทศนเพราะวา ทานบรรดาทานพุทธ
บริษัททีน่ ั่งนีท่ กุ คน เปนคนที่มีความดีในการบําเพ็ญกุศลมาก มีอารมณเครงครัดในการปฏิบัตทิ ั้ง
ทาน ศีล ภาวนา แลวเรื่องการถวายทานนี่ กับคนที่ไมมีความดี อานิสงสที่เราจะพึงได เกือบจะไม
มีอะไรเลย เราใหทานแกคนชั่วนี่เปน ปาฏิปุคลิกทาน คนชั่ว เณรชัว่ พระชั่ว นี้ผลจริงๆ มันไมได
อะไรเลยนอกจากจะไดความเศราหมองจิต เพราะคนชั่วนี่รับไปแลวก็ไปทําความชัว่ เราก็อาจจะ
นึกเสียดายเงินทองขาวของ และอาหารที่เราให ไมนา จะไปเลี้ยงคนระยําแบบนี้เลย ใจเราก็เศรา
หมอง ใจเศราหมองเปนอยางไร จิตเต สังกิสฏิ เฐ ทุกคติ ปาฏิกังขา พระพุทธเจาทานบอกวา ถา
จิตใจเศราหมอง ตายแลวไปสูอบายภูมิ ไปสูทุคติ มันไมเปนเรื่อง
ทีนถี้ าใหกับคนดี คนดีก็ตองดีตามลําดับ ดีนอยไดมีอานิสงสนอย ดีอยางกลางไดอานิสงส
อยางกลาง ดีมากมีอานิสงสมาก ที่ดีมากที่สุดสําหรับ ปาฏิปุคลิกทาน ก็คือถวายพระพุทธเจา มี

อานิสงสสูงสุด ใหนอย ใหมาก ใหของดี ใหของเลว ใหดว ยความเต็มใจ ทานก็รับ มีอานิสงสสูงสุด
จะถามวาอยางพระพุทธเจาใหอาหารเลวๆ ไดไหม ก็ตองบอกวาได เพราะวามันมีเทานัน้
อยางกับทานเดินทางสวนทางกับ นางบุณทาลี ซึ่งเจานายใชไปธุระที่อื่น นางบุณ ผูเปน
ทาสนี่เธอคิดวา วันพรุงนี้เจานายจะใชเดินทางไกล เดินไประกวางทางอาหารมันจะไมมี เกิดความ
หิวจึงไดทําแปงจี่ ก็เอาปลายขาวตําใหละเอียด คลุกกับรําผสมน้าํ ทําเปนแผนปง แลวก็หอชายพก
เดินไป
ตอนเชามืด องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พิจารณาดูอุปนิสัยของสัตววาวันนี้จะมี
ใครไดบรรลุมรรคผลบาง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบวา นางบุญ ซึ่งเปนทาสเขา
กําลังเดินทางไกล วันนี้จะได พระโสดาบัน
ฉะนัน้ องคสมเด็จพระภควันตจึงไดพรอม พระอานนท ตอนเชา เดินสวนทางมา เธอเห็น
พระพุทธเจาพรอม พระอานนท มาเธอก็ดีใจวา บางวันเรามีอาหารเราก็ไมมีพระจะใส เราเปน
ทาสเขานี่ ไมมีโอกาส เราไมมีพระจะใสบาตร บางวันมีพระเราก็ไมมีอาหาร วันนีเ้ รามีอาหาร แลวก็
พระก็เดินผานมา เราจะทําบุญกับพระ พอเดินเขามาใกลเธอก็ยกมือนิมนต เอวัง ติฏฐตะ ภันเต
ซึ่งแปลวา ขอไดโปรดหยุดยืนกอนเถอะพระเจาขา
พระพุทธเจาก็ทรงยืน เธอก็เอาแปงจีห่ อพกมา หอชายพกดวยนะ นุง ผาโจงกระเบน หอ
ชายพกมาแลวแกจากพกมาก็ใสบาตรพระพุทธเจา แลวเธอก็ปลืม้ ใจในการให แลวก็คิดในใจวา
พระพุทธเจายอมฉันอาหารบานเศรษฐีบา ง แลวก็วงั ของพระราชาบาง อาหารเลวๆ อยางของเรา
พระพุทธเจาคงไมฉัน ทานจะฉันหรือไมฉันก็ชา งทาน เราทําบุญไดบุญแลว
พอนางนึกเทานี้ องคสมเด็จพระประทีปแกวก็มองหนา พระอานนท ไมตองพูดกัน พระ
อานนท ก็ทรงทราบ จึงไดปูผาสังฆาฏิลงขางทาง พระพุทธเจาก็นงั่ นั่งแลวก็หยิบแปงจี่มาฉัน นาง
บุญ ผูเปนทาสเขาก็นั่งพนมมือดวยความดีใจพอฉันเสร็จพระพุทธเจาก็ทรงเทศนยอ ๆ เปนอันวา
นางบุณทาสี เปน พระโสดาบัน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทา การถวายทานกับพระหรือใหทานคน ถาคนนัน้ หรือ
พระองคนนั้ หรือเณรองคนนั้ เปนคนดี ทานเปนของเลวหรือของดีก็ตามก็มีอานิสงสเลิศ นางบุณ
ทาสี มีแปงจีก่ ็คือ ปลายขาวผสมกับรําหนอยหนึ่งเปนปจจัยใหทา นเปน พระโสดาบัน แตวาการ
ถวายทานกับ (เทปหมดเพียงเทานี้)

พระธรรมเทศนาเรื่อง มาฆบูชา (วิธสี ะเดาะเคราะห)
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2528
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธธัสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน มาฆขูชากถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือ วันขึ้น 15 ค่าํ เดือน 4 จัดวาเปน วันมาฆบูชา ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดง โอวาทปกฏิโมกข แตวากอนที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายจะฟงเทศนเรื่อง
มาฆบูชา ก็ขอขอเรื่องราวพระสวดตอนเชาใหฟงกอนวา ที่วัดอื่นสวด นโมฯ แลวก็ อิติปโสฯ แลว
ก็ พาหุงฯ แตวัดนี้ตอ อุเทตยัญจักขุมาฯ แลว อเปตยัญจักขุมาฯ แลวก็ มหาการุณิโกฯ บางที
ทานทัง้ หลาย หลายทานอาจจะเขาใจสงสัยวาทําไมจึงเปนอยางนัน้ ทั้งนี้เพราะวาเวลานี้บรรดา
ทานพุทธบริษทั มากทานยังเคารพในเคราะหกรรม ถือวาการสะเดาะเคราะหมีความสําคัญ ความ
จริงการสะเดาะเคราะหนนั่ ก็มีความสําคัญ แตสะเดาะไมเปนเคราะหมันก็มากขึน้ ไปๆ มาๆ ก็ไป
สะเดาะเอาเคราะหหมอ หายเคราะหรายแลว จะไปสะเดาะเคราะห หมอเขาเรียกแปดพันไอนี่
เคราะห หมอหมดเคราะห ไอคนสะเดาะเพิ่มเคราะห ใชไหม
ก็เลยมานัง่ พิจารณาวากรรมวิธี ความจริงคําวาสะเดาะเคราะหก็ดี พระเสวยอายุก็ดี นี่เปน
กฎของกรรม โหรเขาถือวาพระองคนนั้ พระองคนี้เสวยอายุ นี่เปนวิชาของโหรเขา เปนวิชาของ
พราหมณ และก็หมอดูวามีเคราะห อันนีข้ องเขาไมผิดเพราะถือวากฎของกรรม กรรมที่เปนอกุศล
ใหผลเรา มันก็ตองมีกฎไปตามนัน้ แตวธิ ีการสะเดาะเคราะห ถาใชสตางคไปในทางที่ไมเปนอกุศล
เคราะหอนั นัน้ ก็ไมสลายตัวลงหรือไมบรรเลง แตความเปนจริงกฎของกรรมจริงๆ นะ เราทําลาย
ไมได แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเองก็ตรัสวา ขึน้ ชื่อวากฎของกรรมนีเ่ ราไมสามารถ
จะหลีกเลี่ยงใหพน ได อยางกับพระประมาณ 60 องคเศษพวกนัน้ ตองฆาตัวตายบาง จางคนอืน่
เขาฆาตัวบาง พระพุทธเจาออกมาบอกวาหามไมไดกรรมอันนี้ เพราะพวกนี้ในชาติกอนเกิดเปน
พราหมณ ฆาเนื้อ ฆาปลา ฆาสัตวมากอน กรรมที่เปนบาปอันนั้นมาสนอง แตในเมื่อพระพุทธเจา
ทรงทราบวา พระพวกนี้จะตองตายดวยอาการอยางนี้ ตอนนั้น องคสมเด็จพระชินศรีจึงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเทศน คือ สอนเรื่อง กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน ใหทกุ คนเห็นวา รางกายนี้
มันเปนของสกปรกโสโครก อันนี้เปนสมถภาวนา และใหพิจารณาตอไปวา นอกจากมันจะสกปรก
โสโครกแลว อันนี้เปนสมถภาวนาและใหพิจารณาตอไปวา นอกจากมันจะสกปรกโสโครกแลว มัน

ยังมี ความไมเที่ยง ไมมกี ารทรงตัว แกลงไปทุกวัน ความสุขไมมีประจําวัน สุขแลวก็ทุกข ทุกขแลว
มีสุข นี่เปน ทุกขัง ในที่สุด รางกายก็เปน อนัตตา มันตองพังเหมือนกันหมด
สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนําวา เธอทัง้ หลายจงอยาสนใจ อยาถือวารางกายนีม้ ันเปน
เรา เปนของเรา หรือวาเรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ถาถืออยางนัน้ ผิด สมเด็จพระธรรมสามิสร
แสดงตามความเปนจริงวา รางกายเหมือนกับเสื้อเหมือนกางเกงที่เราสวม และจิตใจก็เหมือนกับ
รางกาย เสื้อกางเกงมันเกาไดขาดได เราก็เปลี่ยน รางกายนีเ้ ปลี่ยนไมได ขอนี้ฉันใด สําหรับจิตใจ
เราเปลี่ยนไมได แตเปลี่ยนรางกายได ถาตายจากชาตินี้ ถาเราทําชัว่ ความชั่วเขามาสนองใจก็ไป
อบายภูมิ เปลี่ยนจากรางกายคนเปนรางกายสัตวนรก พนอํานาจจากรางกายสัตวนรก ก็เปน
รางกายเปรต พนจากรางกายเปรต ก็เปนรางกายอสุรกาย พนจากรางกายอสุรกาย เปนรางกาย
สัตวเดรัจฉาน ขั้นมาเปนรางกายมนุษยที่เต็มไปดวยโทษ เต็มไปดวยความทุกข ถาจิตใจ
ประกอบดวยมหากุศล ตายจากความเปนคนพนจากรางกายของความเปนคน ใจก็ไปสวมราง
เทวดา ถาอยางต่าํ ถามีฌานสมาบัติกไ็ ปสวมรางกายของพรหม ถาจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปสวม
รางกายของนิพพานรางกายมันเปลี่ยนได
พอองคสมเด็จพระจอมไตรเทศนอยางนี้
ก็ปรากฏวาบรรดาพระทั้งหลายเบื่อหนายใน
รางกาย มีความรูสึกวา รางกายนี้คลายกับสุนัขเนา หรือเหมือนกับงูเนาๆ ที่มาคลองคอชายหนุม
หรือหญิงสาวที่อาบน้ําแตงตัวมาสวยๆ ความจริงเขาอาบน้าํ แตงตัวชําระรางกายดีๆ แลวเอาของ
เนาไปพันคอ เขาก็รังเกียจ ความรังเกียจของเธอมีขนาดนี้ หลังจากเทศนแลว สมเด็จพระประทีป
แกวก็เขาถ้ํา สั่งพระทั้งหลายวา ตัง้ แตเวลานี้ไป ฉันจะอยูในถ้าํ 15 วันไมออก หามคนอื่นเขาพบ
พระก็ไมได ฆราวาสก็ไมได พระราชาที่ไหนมาก็ไมไดทั้งหมด ฉันจะอยูเฉพาะในถ้ํา 15 วัน คนที่จะ
เขาไดองคเดียวคือ พระนําอาหารไปถวาย
หลังจากองคสมเด็จพระจอมไตรเขาไปแลว บรรดาพระทัง้ หลาย 60 องคเศษก็นงั่ พิจารณา
รางกาย รังเกียจขึ้นมาก เขาเรียกวา นิพพิทาญาณ หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจในเมื่อรางกาย
สกปรกอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีก็ตรัสวา รางกายนีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย
รางกายไมมีในเรา รางกายเปนเครื่องแตงกายเหมือนเสือ้ กางเกง เปลีย่ นจากรางกายนี้ ถาจิตดีไป
เปนเทวดา จิตเปนฌานเปนรางกายของพรหม ถาจิตเราไมนิยมทัง้ เทวดาและพรหมก็ไปนิพพาน
เธอทัง้ หลายจึงตัดสินใจละทิง้ รางกายนี้ดวยการฆาตัวตายบาง จางคนอื่นฆาบาง
เมื่อครบ 15 วัน องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาออกมาจากถ้าํ มีคนเขาไปถามวา ภัน
เต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา พระพวกนั้นตองตายเพราะ
ธรรมเทศนาของพระองค เทศนอยางนัน้ พระองคทรงทราบไหมวา เวลาเทศนอยางนั้น พระพวก
นั้นตองฆาตัวตายเองบางจางเขาฆาบาง พระพุทธเจาทรงตอบวาทราบ เขาถามวาถาทราบทําไม
ยังเทศนทานก็เลยบอกวา ฉันจะเทศนอยางนัน้ หรือไมเทศนอยางนัน้ พระพวกนีเ้ คยเปนพราหมณ

ฆาสัตวมาในกาลกอน กรรมนั้นมันเขามาถึง เขาตองตายดวยสภาพนี้แนแตวากอนที่เขาจะตาย
ฉันก็เทศนใหเขาเปน พระอนาคามี บาง เปน พระอรหันต บาง จะไมดีกวาหรือ
นี่รวมความวา พระพุทธเจาทรงสะเดาะพระพวกนัน้ ไมใชสะเดาะใหหมดเคราะห สะเดาะ
ใหเคราะหรายผานไป เหลือแตเคราะหดี คือตายสะเดาะใหบรรดาพระพวกนั้นตายแลวไปเปน
พรหมบาง คือเปน พระอนาคามี บางทานก็เปน พระอรหันต ไปนิพพานเลยดีกวา ก็เปนอันวา
เรื่องการสะเดาะเคราะหกม็ คี วามสําคัญแกบรรดาทานพุทธบริษัท จะตองสะเดาะใหถูกตอง ถา
สะเดาะไมถกู ไมตองเราเปนคนเพิ่มเคราะห แตหมอเปนคนหมดเคราะห
ฉะนัน้ การสวดของพระที่ใหสวดนี่ เปนทีพ่ ระพุทธเจาทานบอก เมื่อทําพิธีรับพระเคราะห
วาระที่สาม นัน่ ก็หมายความวา คนเขาทํากัน เขาเดือดรอน ตองทําตามพระพุทธเจาทานบอก เอา
ท ทําได ถาเปน อุปฆาตกรรม เราตัดรอนไดถาเปน อสัญกรรม เราตัดรอนไมได อุปฆาตกรรม
หมายถึงวาชีวติ จะตองตายกอนอายุขัย เราชวยได ถาเปนอายุขยั ใครๆ มันก็ตาย พระพุทธเจายัง
ตองนิพพานถาอยางนัน้ ก็ตอ งชวยกันนะ ประการแรกก็คือหนึง่ ใหคนเสียสตางคนอยประการที่สอง
สตางค ทีเสียไปเปนบุญเปนกุศล บุญที่เปนบุญกุศลนี่ ถากําลังมันสูงบาปมันตามไมทัน
ฉะนัน้ สมเด็จพระภควันตกต็ รัส ทรงบอก ก็ทํา ทําครั้งที่สามแลวนะ วาตอไปนี้ทาํ พิธีรับ
พระใหทําตามนี้
อันดับแรก บวงสรวงเชิญทาวมหาราชมากอน แลวถามทาวมหาราชวา คนทีก่ ําลังจะ
สะเดาะเคราะหหรือรับพระเคราะหนี่ มีโทษพิเศษ มีกรรมพิเศษอะไรบาง ทานจะบอก แลวมี
วิธีแกไขอยางไรเปนกรณีพิเศษ จะบอกเฉพาะบุคคล ถาเหมือนกันเล็กนอยใหทําเหมือนกัน
หลังจากนั้นสมเด็จพระภควันตก็ทรงแนะนํา
วาใหทกุ คนกอนตอหนารับศีลกอนหลัง
จากนั้นก็ชุมนุมเทวดา เมื่อชุมนุมเทวดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงเสด็จเปนประธานเอง
ตอนนัน้ ก็จะทรงบอกถึงกฎของกรรมตางๆ ของบุคคลและจะชวยดานการเคราะห หมายความวา
บรรเทาเคราะหและก็เพิ่มความดี หมายความถาพระเคราะหเขามาเสวยอายุ ทานบอกวาจะตัดลง
ไดอยางต่ํา ก็คือวาเหลือประมาณ 10 เปอรเซ็นต และต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต อยางสูงจะเหลือไม
เกิน 20 เปอรเซ็นต อีก 80 เปอรเซ็นต หายไป รับโทษเพียงแคนนั้ แตสวนดานความดีใหรับเต็ม
100 เปอรเซ็นต ถาผลจะพึงมีมา นี่เปนคําแนะนําของทาน
ทานยังบอกวาเวลารับพระเคราะห ตอไปใหพระ 21 องคสวดใหเต็มกําลัง ทําเต็มพิธีของ
พระพุทธเจา บททีห่ นึ่ง อิตปิ  โสฯ พรรณาคุณความดีของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระอริย
สงฆ ครบถวน บทนี้ถา ฟงดวยความเคารพจริงๆ นึกนอมไปตามทานจะมีคุณประโยชนมาก บทที่
สอง พาหุงฯ เปนบทที่พระพุทธเจาทรงชนะมารและศัตรูทุกประเภท ถาเวลาเราฟงตั้งใจฟงดวย
ความเคารพ นอมจิตไปตามนัน้ วาพระพุทธเจาชนะเขาประการใด เราขอชนะบาง บทตนนะ
หมายความวาพระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มีพระธรรม มีพระอริยสงฆ

พระองคเสด็จไปที่ไหน สุคโต เสด็จไปดีแลว ไมแพใคร ไมพลาด อันนีเ้ ราก็นอมจิตไปตามนัน้ บทอุ
เทตยัญจักขุมาฯ บทนี้เปนบททีพ่ ระพุทธเจาเกิดเปนสัตวนกยูง นกยูงทุกตัวนะ สวนใหญเขาไปติด
บวงนายพราน แตตอนเชาองคศมเด็จพระพิชิตมารสวด อุเทตยัญจักขุมาฯ แคลวคลาดจากบวง
รายทีท่ ําอันตรายชีวิ สมเด็จพระธรรมสามิสรบอกวา จากการสะเดาะเคราะห คําสวดบทนี้ ถาเขา
ฟงดวยความเคารพ เคราะหอาจจะยังมีอยู จะตองตายเพราะเคราะหอันนัน้ ไมไดคือ แคลวคลาด
จากความตาย และเคราะหใหญสําหรับบทตอไป อเปตยัญจักขุมาฯ พระจะสวดตอเลย เพราะมัน
เปนบทเดียวกัน อันนีเ้ ปนการตัดบวงในเวลากลางคืน ปลอดภัยจากบวงเคราะหสาํ หรับบท มหากา
รุณิโกฯ นี้เปนบทชนะอีกบทหนึง่
ก็นี้ขอบรรดาทานพุทธบริษทั เวลาฟงละก็อยาฟงเฉยๆ ใหรูความหมายของการสวดของ
พระ วันนีก้ ็เลยสั่งพระบอกวา เอา ทุกวันพระเราก็ไลเคราะหคนไปทีละเล็กละนอย อยางนอยที่สดุ
ละอองนิดๆ ทุกๆ วันพระก็ยงั ดี ทัง้ นี้บุคคลผูฟง ฟงดวยความเคารพ ถาฟงแบบนกแกวนกขุนทอง
ก็เลยหัวไป ไมไดติด ไมไดทั้งหัวทั้งผม อันนี้เปนเครื่องของบุคคล เวลาฟงพระสวด ฟงพระสวดนี่
จริงๆ แลวนะ รูจักคําวาพระ และรูจักคําวาสวด
วันนี้ก็ตอไปก็จะพูดถึงอะไรละ มาฆบูชา มาฆบูชา จริงๆ แลวกลางเดือน 3 แตปนี้เปน
แปดสองหนก็เปนกลางเดือน 4 กลางเดือนไหนก็ชางเถอะ เห็นวาไมมีความสําคัญตรงไหน เปน
วันที่เราบูชาพระพุทธเจา วันนี้เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง โอวาทปาฏิโมกข เรื่องประวัติฯ ความ
เปนมาตางๆ ก็ไมมีความสําคัญมาก คือวา
อันดับแรกขอวายอๆ พระทีม่ าประชุมกันวันนั้นไมมีการนัดหมายกันเลยตางคนตางมา
ประการที่สอง พระที่มาแลวทั้งหมด เปนพระที่พระพุทธเจาทรงบวชใหเองทัง้ หมด และก็
ประการตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข เอาวากันยอๆ แบบนี้
ก็แลวกันในประวัติฯ วากันไปประโยชนมนั ก็นอ ย เอาแครูๆ กัน จํานวนพระเทาไรไมบอก เดี๋ยวมัน
เปนหวย ใชไหม ปกอนนี่เทศนแลวเอาไปเลนหวยกันหมดไอหวยบาๆ มันก็เสือกออกมาเสียดวย
ระยํา เปนบาเปนบอ ปนี้ไมเทศนละ ไมบอกจํานวน เดี๋ยวหวยมันจะกิน เลขมันไมเหมือนกันใชไหม
รวมความวา โอวาทปาฏิโมกข ของพระพุทธเจาที่เทศน มีความมุง หมายวา เมือ่ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณปแรก คือ
กลางเดือน 6 มาถึงเดือน 8 ทานจึงไดเทศนโปรด ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 เมื่อวันเขาพรรษา
หลังจากนั้นถาทานผูใดฟงเทศนจบ เปน พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และก็ พระอรหันต
พระพุทธเจาใหบวชและก็สง ไปทันที เธอทั้งหลายจงไปชวยกันประกาศพระศาสนาโปรดศรัทธาผู
มาใหมและมีบทบังคับวา อยาไปในทีเดียวกัน 2 องค ตองแยกกันไป เปนกลุม เล็กๆ เวลานั้น
ศาสนาใน ประเทศอินเดีย เขามีมาก พราหมณมันเยอะ ก็ไปชวยกันประกาศทีโ่ นนบาง ประกาศ
ที่นี่บา ง ผลทีส่ ุด เวลากวาจะถึงกลางเดือน 3 พระมีเปนจํานวนพัน คนทีฟ่ งเทศนมีความเคารพ ใน

พระศาสนาขององคสมเด็จพระภควันตมีจาํ นวนแสน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาบวชฟงเทศนจบ
เปน พระโสดาบัน สงเลย ไมตองเรียนอะไรกันอีก
พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ พระอรหันต ทานสอนไมผิดถาสอนผิดก็ไมใช
พระอริยเจา ถือวาไมตองเรียนอะไร เขาใจแลว เขาใจเบือ้ งตน พระโสดาบัน เขาใจ เขาใจขัน้ พระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต เขาใจตามขัน้ ของตัว ตางคนตางก็ไปสอน อยางนอยคน
เปน พระโสดาบัน นี่ก็เปนทีพ่ อใจแลว ครั้นเมื่อกลางเดือน 3 ทุกองคตางคนตางก็มาเฝาองค
สมเด็จพระประทีปแกว โดยไมมีการนัดหมาย
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็พิจารณาวา ตามธรรมดากลางเดือน 3 นี่และการบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่ผา นมา จะตองแสดง โอวาทปาฏิ
โมกข เหมือนกันหมด ฉะนัน้ องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงเรียกพระเขามาพรอมกันตามเวลา จึง
แสดง โอวาทปาฏิโมกข แนะนําคําสอนวาพวกเธอทัง้ หลายที่ไปสอนเขานี่ คําสอนอาจจะกลัน่ กัน
ไปบางตามความสามารถตามความรู คือตามความที่เปนพระอริยเจา เขาใจแคไหนก็สอนแคนั้น
แตมันไมผิด อยางนอยๆ ทีส่ ุดก็สอนลางสุด พระโสดาบัน อันนี้ไมผิดแน เมื่อการสอนเขาตองมุง
สังโยชน คือความเปนพระอริยเจา
จะมานั่งดูถกู ดูหมิ่นวาฆราวาสเปนพระอริยะไมไดนะ เวลานีพ้ ระสูฆราวาสเขาไมไดนะ
เยอะ เวลานี้ปริมาณจริงๆ และคุณสมบัติ กําลังของพระยอหยอนกวาฆราวาส เพราะจะมาพิสูจน
กันไดทพี่ ระที่เกงกวาฆราวาสนะมีเปนจํานวนนอย ฆราวาสที่เกงกวาพระมีจาํ นวนมาก จะพิสูจน
ไดจากพระที่มาเจริญพระกรรมฐานดาน มโนมยิทธิ อันนี้รูชัด ชาวบานเขามาทีหลังไปไกลลิบ
คลองแคลวอีก พระบางองคไมไดอะไรเลย แกมโกหกดวย โกหกวาไดอยางนัน้ ไดนี้ไอ ไอไดถาได
จริงนะ เขาไมมาหรอก เขาไมโงมากัน เพราะการสอนแบบนี้เปนการสอนความรูเล็กๆ นอยๆ ใน
พระพุทธศาสนา ไมใชเรื่องใหญ เรื่องใหญจริงๆ คือการเปนพระอริยเจา
คําสอนวันนั้น พระพุทธเจาทรงเตือนวา เธอทัง้ หลายเวลาที่จะไปสอนเขาใหยึดหลักๆ 3
ประการนะ คือ
1.
สัพพปาปสสะ อกรณัง จังอยาทําความชั่วทุกอยาง วาแนะนําใหคนทุก
คนไมทําความชั่วทุกประเภท ทั้งฝายศีลและฝายธรรม
2.
กุสลัสสูปสัมทา จงทําแตความดี
3.
สจิตตปริโยทปนัง ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส และลงทาย ทรงยืนยันวา
4.
เอตัง พุทานะ สาสนัง พระพุทธเจาทุกองคสอนอยางนี้เหมือนกันหมด
ฉะนัน้ ขอบรรดาพุทธสาวกขององคสมเด็จพระสุคต นี่เวลามันเหลือไมเต็ม 10 นาที และ
พวกเราวันนี้จะปฏิบัติอยางไร วันนี้ปรากฏวาพวก ทาลาน ก็มาเยอะ หลายจังหวัด จาก
ตางประเทศ ในกรุงเทพฯ ก็มา ที่ไหนก็มากัน ก็ปรากฏคนที่มาทุกคนนี่ ความจริง วันมาฆบูชา ทุก

วัดเขาก็ทํากัน จะทําที่ไหนก็ไดแตทุกคนตั้งใจมาที่นซี่ ึ่งเปนศรัทธาแท ถามาดวยศรัทธาแทอยางนี้ ก็
ไมไรผล ที่วัดอืน่ ก็ไมไรผล ทีน่ ี่ก็ไมไรผล ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ตั้งใจปฏิบัตติ ามนี้คือ
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง ไมทาํ ความชั่วทัง้ หมด ความชั่วทีห่ ยาบและที่เล็กที่สุดโดย
เบื้องตนที่เราจะตองทําคือ ศีล 5 ทุกคนจงอยาละเมิดศีล 5 พยายามเอาชนะความชั่วที่จะทําลาย
ศีล 5 ใหได การฆาสัตวตัดชีวิต การยึดถือเอาทรัพยสมบัติที่เจาของเขาไมให ละเมิดสิทธิในความ
รักของบุคคลอื่น การพูดไมตรงจากความเปนจริง การดื่มสุราเมรัย ทั้งหาประการนี้ มันเปนความ
เลวทีพ่ ระพุทธเจาเรียกวา ปญจเวร ถาเราละเมิดขอใดขอหนึ่งในศีล 5 อยาลืมนะบางทานบอกอีก
5 ตัวมันดึงไว มันไมดึง ละเมิดขอใดขอหนึ่ง มันดึงลงอบายภูมิอยานึกวาอีก 4 ขอยังจะดึงเราไว
เขาไมดึงหรอก เหมือนกับเราที่มีลกู ประสัก 5 ลูก ถาลูกใดลูกหนึง่ มันหลุดลงไป น้ํามันเขา อีก 4 ลูก
มันไมไดชวยอุด มันอุดที่รูของมัน อีรูนนั้ มันไมอุด เขาไมยา ยไปอุดที่อื่น เรือมันก็จมไดฉันใด ฉะนั้น
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อันดับแรก ใหตั้งใจไมละเมิดศีล 5 ขอตอไป
2.
กุสลัสสูปสัมปทา ตั้งใจทรงไวซึ่งความดี คือ ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ผดุ ผอง และ
ยอมรับนับถือในพระไตรสรณาคมน คือ พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
3.
ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลสการทําจิตใจใหผองใสจากกิเลสใหทาํ เปนขั้นๆ เปน
ตอนๆ อยูๆ อยาเพิ่งเปน พระอรหันต เสียเลย แตบางคนเปนไดนะ บางคนนี่ปุบปบเปนอรหันต
ทันทีนนี่ ะเปนได เราไมมั่นใจในกําลังของเรา ก็คอยๆ ตัด ตัด ตามขั้นตามตอน
อันดับแรก จับอารมณของ พระโสดาบัน กอน จะขอพูดถึงอารมณของ พระโสดาบัน ที่
คนที่เปนจริงๆ คนที่เขาเปน พระโสดาบัน ก็ดี พระสกิทาคามี ก็ดี สองอันดับ เขามีอารมณอยาง
นี้ วัดใจตัวเองนะ คือ
1. เคารพพระพุทธเจาดวยความจริงใจ เคารพพระธรรมดวยความมั่นคงเคารพพระสงฆ
ดวยความมัน่ ใจ
2. ฆราวาสมีศีล 5 บริสุทธิ์ พระมีศีล 227 บริสุทธิ์ เณรมีศีล 10 บริสุทธิ์แคศีลบริสุทธิ์
3. กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งฆราวาส มีจิตตองการจุดเดียว
คือ นิพพาน มีความรูสึกวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดีไมเปนของดีสําหรับเรา เรา
จะตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน
อารมณแคนี้เปนอารมณของ พระโสดาบัน กับ สกิทาคามี ถาเพียงแคนี้นะ บาปอกุศล
ทุกอยางที่ผานมาแลวทัง้ หมด ไมมีโอกาสใหผลกับเรา คําวาใหผลคือเมื่อตายไปแลวไมสามารถจะ
นําเราเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานไดอีก และไอเศษของบาปเกาๆ มัน
ยังเลนงานเรา ถายังมีรา งกายถึงแมจะเปนอรหันตแลวก็ตาม เศษบาปเกาคือ
1. ปาณาติบาต ทําใหเราปวย
2. อทินนาทาน ทําใหของเสียหาย

3. กาเมสุมิจฉาจาร ทําใหคนในปกครองดื้อดาน
4. มุสาวาท พูดอะไรใครเขาไมอยากเชื่อ แลวก็
5. สุราเมรัย ชาติกอนดื่มสุราเบาๆ เกิดชาตินี้ปวดหัวมาก เปนโรคปวดหัวบอยๆ ถาดื่ม
สุราอยางกลาง เปนคนบางเปนหมาบาง คือเดินตรงทางบางเดินไมตรงบาง นอนเปะปะตามทาง
บาง อยางนีเ้ กิดมาชาติหลังนี้เปนโรคเสนประสาทถาดืม่ สุราอยางหนักคือ แยงทีน่ อนหมา คือ
เมาแปแบบนี้ เกิดมาชาตินี้เปนคนบา
และก็จงอยานึกวาทําความดีขนาดนี้ โทษประเภทนีท้ ําไมจึงมี นัน่ เปนความชั่วชาติกอน
เรายังตองรับผลอยู
แตวาความดีของชาตินที้ ี่เราทํา คือวารักษากําลังใจของ พระโสดาบัน สกิทาคามี ใหทรง
ตัวไว เราจะเปน พระโสดาบัน หรือไมเปนนะไมสําคัญ อยาไปนึกวาเราตองการญาณโนน ญาณนี้
เปนพระอริยเจาชั้นนัน้ ชั้นนี้ ถานึกอยางนี้เจง ไมไดเปน มันจะเปนหรือไมเปนอยาไปสนใจ สนใจ
อยางเดียวคือ
หนึง่ เราเคารพพระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ ใหมนั แนนอน ใชปญ
 ญา
อยาเคารพอยางคนโง เคารพคนมีปญญา ใชปญญาพิจารณาเสียกอน ถาปญญามันไมใชเดี๋ยวก็
สงสัย เดี๋ยวกระโดดไปที่นั่น เดี๋ยวกระโดไปที่นี่ดีไมดีก็อะไรละ ไอลัทธิใดๆ เขามาก็โผลไปอีก ไอ
แบบนี้ถือมงคลตื่นขาวยังไมถึงพระอริยเจา พระอริยเจาขั้น พระโสดาบัน นีเ่ ขาไมโดดแลว เขามี
ความมัน่ คงทรงตัว ลัทธิใด วิธีใด เขามาก็ตามี เขาถือวาเขาพอ
แลวก็ประการตอไป เราก็มศี ีลบริสทุ ธิ์ ไดศีลบริสุทธิ์ทาํ ใหคนเราไมยากไมจน คนทีม่ ีศีล 5
บริสุทธิ์นะ ไมจนเงิน มันใชเฉพาะกิจ เงินใชนอกกิจพิเศษนี่ไมมีจะใชเฉพาะเวลาเฉพาะกิจที่มี
ความจําเปน เงินมันพอใชแน จนขนาดไหนก็พอใชแน
และประการตอไป จิตใจตองการ พระนิพพาน นี่อารมณมันเปนสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนทีน่ ั่งอยูท น่ี ี่ สวนใหญได มโนมยิทธิ แลว อันนี้กก็ ําไรมากเราสามารถไปถึง นิพพาน ไดนี่
กําลังจิตใจขั้นตนที่องคสมเด็จพระทศพลกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง เราไมทํา
ความชัว่ ทุกอยาง คือ ไมละเมิดศีล 5 กุสลัสสูปสัมปทา ทําความดี คือทรงศีล 5 ใหครบถวน และ
ก็ตอไปทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส ก็คือ เคารพ พระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ
เพราะทั้งสามประการนี้ ทานไมมกี ิเลส เราเอาจิตเกาะทาน กิเลสมันก็เกาะเราไมไหวเหมือนกัน
แลวทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์
หลังจากนั้น ถาอารมณของ อนาคามี ถาใครจะมีก็ลองฟงดู เหลือเวลาอีกนาทีเดียว
อารมณของ อนาคามี ก็คือ
1. ตัดความโกรธไดทั้งหมด ขึ้นชื่อวาความโกรธนิดหนึ่งไมมีในใจ แตการแสดงอํานาจนัน้
ตองมี แมแตพระพุทธเจาก็ทรงใชพระพุทธเจาทรงใช นิคคัยหะปคคัยหะ ทานไมโกรธ แตบริวาร

ทําผิดก็ลงโทษ ขมขูลงโทษ นี่ตองทํา เปนการยับยัง้ และถาใครทําความดี ทรงสรรเสริญ ถาอยางนี้
ถือวาเขาโกรธไมได แตจิตจริงๆ มันไมโกรธ
2. ความตองการในเพศตรงขาม ไมมีความรูสึก วิธีปฏิบัติก็ไมตองอธิบายขืนอธิบายก็ไม
ตองกินขาวกันละ
ตอไปอารมณของ พระอรหันต อารมณของ พระอรหันต นีง่ า ยนิดเดียวของกลวยๆ
อาจจะเปนกลวยพลาสติกก็ไดนะ ถูกกัดไมเขา อารมณ พระอรหันต นี่งา ยๆ ของไมยาก คือ
มีความรูสึกเฉยตออาการทั้งหมด สังขารุเปกขาญาณ เห็นคนทานก็เฉย เห็นสัตวก็เฉย
ผูชายเห็นผูห ญิง พระที่เปน อรหันต เห็นผูหญิงสาวสวยๆ มันเคยรักไอคนแบบนี้ ทานก็ไมรัก ทาน็
ไมเกลียด เห็นคนที่รูปรางหนาตาไมดีแตงตัวเลอะเทอะ ก็ไมรักแลวก็ไมเกลียด คําวารักดวย
กามารมณนะ แตเมตตามีสงู เมตตากรุณานี่สงู มาก แตไมใชกามารมณ เพราะฉะนัน้ กามารมณไม
มี
ทีนี้ หากวาไออาการตางๆ มันเกิดขึ้นกับเรา โรคภัยไขเจ็บ ทานก็เฉย คําวาเฉยนี่
หมายความวา จิตใจเฉย มันอยากจะปวยก็ปว ย รักษาหายไหม ตองรักษารักษาพระพุทธเจายัง
รักษา ยังไมถงึ เวลาตาย ตองรักษา เปนการระงับเวทนา เวลาที่รักษา โรคมันจะหายก็หาย ไมหาย
ก็ชางมัน จิตใจไมเปนทุกข มันเฉยหมด พระอรหันต นี่ อารมณเปนสุขทุกเวลา ไมมีจํากัด หลับก็
เปนสุข ตื่นก็เปนสุข รอนก็เปนสุข หนาวก็เปนสุข ไมมอี ะไรสะเทือน คําวาสุขของทาน ไมเกี่ยวดวย
อามิสไมเกี่ยวดวยอาการ เปน นิรามิสสุข สุขเฉยๆ
นี่รวมความวา พระอรหันต มีความรูสึกอยางเดียว คือเฉย ใครเขาดาก็เฉยจิตมันเฉย ใคร
เขาชม จิตมันก็เฉย ไออาการทางรางกายอาจจะแสดงออกอะไรก็ตาม แตมีการยับยัง้ ไมมี
ความรูสึกอะไรหมด แตความเมตตาปรานีสูงสงมากเมตตาคือความรัก มีความปรารถนาใหเขา
เปนสุข อันนีห้ นัก กรุณาความสงสารอะไรหนอที่สามารถจะทําใหคนเปนสุขได พยายามทําแมแต
ตัวเองจะตาย ปวยปวยไขไมสบาย ก็พรอมสงเคราะหถาคนดี ถาคนเลวทานก็เฉย ทานไมเกลียด
และทานก็เฉย ขืนสงเคราะห คนเลวสงเคราะหไปไมมปี ระโยชน คนจะลงนรกสงเคราะหคนก็ตอ ง
ลงนรก มันลงหนักขึ้นนะ ไมใชลงเบาลง ถาขืนสงเคราะหมันมันไมชอบใจ มันก็โกรธ พระอรหันต
ไปเลยอเวจีเปนอันดับแรก ดาอีกทีลงโลกันตไปเลยถาขืนเขาใกลก็แย
เพราะฉะนัน้ ความเมตตากรุณาของ พระอรหันต มีสูงสงมาก แตวา อาการของทานเฉย
ใครจะลงนรกทานก็เลย มันอยากลงก็ลงไปตามใจมัน ใครอยากไปสวรรคหนุนเลย ไอหมดนี่ชอบดี
หนุนใหไปอยูส วรรคมากๆ ถาอยากไปพรหม หนุนตอไป สวรรคกับพรหมทานก็วา ดี แตพระอรหันต
ทานก็ยงั ไมชอบใจไมชอบใจไมใชโกรธ เห็นวานอยไป ควรจะไป นิพพาน เสียเลย มีทางใดหนุนได
ก็ใหไป

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย เลยไปแลวเวลา ฉะนัน้ การที่องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาแสดง โอวาทปาฏิโมกข ตองการใหพระแนะนําใหเสมอกัน ไปสอนใหเหมือนกัน คือ
ไปที่ใดก็ตาม แนะนําใหทุกคนไมทําความชั่วทุกอยาง สอง แนะนําใหทาํ ความดี สาม ทําจิตใจให
ผองใสจากกิเลส
ฉะนัน้ คําแนะนําจากองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั อันดับแรก
ดึงอารมณของ พระโสดาบัน ไปกอนแบกกลับไปบานเอาใสเก็บไวในใจอยาใหมนั ลืมวา
1. เราเคารพพระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆดวยความจริงใจ เรา
เคารพในพระสงฆไมใชเคารพตัวพระ คนที่บวชเปนพระสงฆทกุ คนนะ ถาไอคนไหนมันเลว อยาไป
ไหวมนั อยาใหขาวมันกิน เอาขาวใหหมาที่บานกินดีกวา มันทําลายพระศาสนา นี่อยาไปไหวมนั
อาใหกนิ ใหกนิ แตเฉพาะพระที่มีศีลาจารวัตรดีๆ อยาไปสนับสนุนคนทําลายพระศาสนา ไมใชวา
เห็นวาหมผาเหลือง จําเปนตองให จําเปนตองไหว อันนีผ้ ิด ไมใชเคารพในพระศาสนาจริงตอง
1.1 ดูศีลาจารวัตรกอน ความประพฤติปฏิบัติกอน
1.2 มีความโลภไหม
1.3 มีการอาฆาตไหม
1.4 หลงตัวเอง หลงในทรัพยสนิ ไหม
ถาสี่ประการนีม่ ี อยาใหกินแมแตน้ําขาว ใหหมาทีบ่ านกินมีประโยชนกวามันยังเฝาขโมย
อยางนอยที่สดุ มันก็มีความจงรักภักดี นี่สาํ หรับพระสงฆนะ มองกันใหดี อยาใหสง เดช มักจะใหกนั
สงเดช ชัว่ ชางชีดีชางสงฆ นีศ่ าสนามันจะพังแลวตอไป
2.
ศีล 5 เก็บไวประจําในใจ
3.
จิตหวังตั้งใจกันอยางเดียวคือนิพพานจิตตัง้ ใจนิพพานนี่ คือหมายความวาคือ
หนึง่ เห็นวามนุษยโลกนีเ้ ปนทุกข เราไมตอ งการ เทวโลกกับพรหมโลกเปนสุขจริง เราไมตองการสุข
ไมนาน เราตองการนิพพาน
อันนี้เปนอารมณของ พระอรหันต คือ ถาทรงอารมณพระโสดาบันแลวใหกา วไปสูอรหันต
เลย อยาไปมัวไล พระสกิทาคามี อนาคามี ถากําลังใจของบุคคลใด พระโสดาบัน นีย่ ังมีความ
รักในระหวางเพศ ยังมีการแตงงานนะ แตอารมณชากวาคนธรรมดา ความโกรธก็ชาลงมาหนอย
หนึง่ ความรักก็มีความเนือยลงมาหนอยหนึ่ง ความอยากร่ํารวย การขยันหมั่นเพียร จะถือวาโลภ
ไมได แตความโลภก็ไมกวนใจ ความหลงก็กวนเล็กนอย
สําหรับ พระอนาคามี พระโสดาบัน นีท่ รงศีล 5 โสดาบัน กับ สกิทาคามี นี่ทรงศีล 5
คนที่มกี ลังใจเขาถึงอนาคามิมรรคเบื้องตน คนประเภทนี้ ฆราวาสศีล 5 ไมพอกับความตองการ
ตองการศีล 8 ถาจิตตองการศีล 8 ดวยความจิรงใจแลวเราหวังตองการศีล 8 โดยเฉพาวันไหนมี
การละเมิดศีล 8 ไมสบายใจ นี่เริ่มเขา อนาคามีมรรค

สําหรับ พระอรหันต พระอรหันต นี่ ฆราวาสเปนไดแค อรหันตมรรค คือไมหลงใหลใน
รูปฌาน และไมหลงใหลใน อรูปฌาน ตัด มานะ ตัดการถือตัดถือตนจิตตัดอารมณฟุงซานใน
อารมณตางๆ สําหรับ อวิชชา ยังตัดไดไมละเอียดนัก คือยังมีความรูสกึ วา รางกายนีย่ ังมีประโยชน
อยูบางบางสวน โลกยังมีประโยชนอยูบางบางสวน อันนี้เปน อรหันตมรรค สําหรับ อรหันตผล
แลว เห็นวาโลกทัง้ หมดไมมคี วามหมายเลย รางกายไมมีความหมาย รางกายเราไมมีความสําคัญ
รางกายบุคคลอื่นไมมีความสําคัญ ทรัพยสินตางๆ ไมมคี วามสําคัญ มนุษยโลก เทวโลกพรหมโลก
ไมมีความสําคัญ คนทุกคนไมมีความสําคัญที่รางกาย คนทุกคนไมมีความสําคัญที่ทรัพยสินหรือ
ฐานะคนทุกคนที่เขามาหามีความสําคัญทีใ่ จดีหรือใจเลวเทานี้อารมณของ อรหัตผล
เอาละบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ตะบันเทศนไวมาก อีก 5 ชัว่ โมงก็ไมจบขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ ทัง้ 3 ประการขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน ใหมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ 4
ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้น
สมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน มาฆกถา ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง อารมณพระโสดาบัน
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2528
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในปุญญาภิกถาคือ อานิสงสแหง
การทําบุญ เพือ่ เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลาย ไดพรอม
ใจกันมาบําเพ็ญกุศลในวันเขาพรรษาวันนี้ ความจริงบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย ที่มานัง่ ทีน่ ี่
รูสึกวามากันในแดนไกลตางจังหวัดเปนอันมาก เพราะอาศัยวาบรรดาทานทัง้ หลายมีความเคารพ
ในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสําคัญ และก็วนั นี้เปนวันสําคัญวันหนึง่ ในพระพุทธศาสนา ที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติวา บรรดาภิกษุทั้งหลาย เมื่อวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 คือ
หลังจากกลางเดือนไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมีพระพุทธบัญญัติ ใหบรรดาภิกษุสงฆ
ทั้งหลายอยูจาํ พรรษา 3 เดือน คําวา พรรษา และ วัสสา นี่ก็แปลวา ฤดูฝน ในขณะที่ฝนตกชุกนีอ่ ยู
ในที่ใดทีห่ นึ่ง 3 เดือน
ทั้งนี้ก็เพราะวาการที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะทรงบัญญัติขอนี้บรรดาภิกษุ
สงฆทงั้ หลายที่มีความเคารพ หรือวาคิดถึงองคสมเด็จพระชินศรี ตางคนก็เดินไปเดินมาในเวลาฝน
ตกหนักก็ดี ขาวกลาเขาขึน้ แลวก็ดี ผักทัง้ หลายงอกงามแลวก็ดี พระทั้งหลายพวกนี้ไปเหยียบขาว
เขาบาง เหยียบผักเขาบาง เกิดความเสียหาย เขาไดขอรององคสมเด็จพระจอมไตรวาพระทั้งหลาย
เหยียบทําของของเขาเสียหาย
ฉะนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรจึงมีการนัดหมายวาหลังจากแรมค่ําหนึ่งเดือน 8 ไปแลว ให
บรรดาพระสงฆทั้งหลายอยูจ ําพรรษา คืออยูที่ใดทีห่ นึง่ ก็ได อยูในวัดก็ได อยูในบานก็ได อยูบา น
รางก็ได อยูป าชาก็ได อยูปาชัฏก็ได แถมบาลีบางสวนบอกวา อยูโพรงไมก็ได อยูในตุมก็ได
อาจารยประสาน ในตุมทําอะไร เดี๋ยวพวกนี้เห็นเหมือนปลาเอาไปกินละก็ คือวาตามบาลีทา น
วายอางนัน้ อยูที่ไหนก็ไดอยูบ านเรือนก็ได
ก็รวมความวาการจําพรรษาของพระ นี่บรรดาทานพุทธบริษัท นาจะเขาใจไวดวยนะ วา
พระพุทธเจาทานทรงบอกวา อยูวัดก็ได อยูบานเรือนก็ได อยูบานรางก็ได อยูปาชาก็ได อยูปาชัฏก็
ได อยูโคนโพรงไมก็ได อยูในตุมก็ได
ฉะนัน้ ถาเปนการบังเอิญวามีพระบางสวน ถึงเวลาเขาพรรษากลับวัดไมทนั หรือมีความ
ปวยไขไมสบาย ถาไปอยูจาํ พรรษาอยูนอนบานใดบานหนึ่ง ละก็อยาเพิ่งไปตําหนิทา น แตขืนไป

ตําหนิทา น ทานปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไปตําหนิทานเขาทานไมผิด เราเปนคนผิด กลายเปนคน
ผิดไปไหนอบายภูมิเขาวาง ไปเมื่อไรก็ได คําวาอบายภูมิก็หมายถึงนรก เปนตน เขายอมรับเรา
ฉะนัน้ ขอบบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายเขาใจตามนีไ้ วดวย ความจริงอาตมาก็ 2 เดือนกวา เพิ่ง
จะมาเทศนวันนี้ ลองเทศนดู เสียงมันใชไมไดมานาน แลวก็พูดคลองจริงๆ ประมาณสัก 10 วันเทา
นั้นเอง นอกจากนัน้ พูดไมได
ตอนี้ไปก็ขออธิบายความเปนมาแกบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายวา การที่องคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แนะนําใหพระสงฆจาํ พรรษาเวลา 3 เดือน เปนการอยู
สงัด และเวลานัน้ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ก็เตือนพระวา ในขณะที่ไมพบตถาคต ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําของตถาคตจึงไดกลาววา บุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นชื่อวาเห็นตถาคต
ถึงแมวา เธอจะไมไดเห็นตถาคตเองก็ตาม ถาปฏิบัติตามคําแนะนําของตถาคต เธอก็ถือวาเห็น
ตถาคตตลอดเวลา
และในตอนหนึ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา อานันทะ ดูกร
อานนท บุคคลใดเกิดในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู แตวาบุคคลนัน้ ไมเคยเจริญ พุทธานุสสติ
กรรมฐาน เลย บุคคลนัน้ แมจะเกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยูก็ตาม ตถาคตถือวาคนนัน้ ไมเคยเห็น
ตถาคตเลย นัน่ ก็หมายความวา นัง่ เกาะชายสังฆาฏิทา นตลอดวันตลอดคืน พระพุทธเจาถือวาไม
เคยเห็นทานเลย ทานตรัสอีกวา อานันทะ ดูกรอานนท บุคคลใดเกิดทันสมัยทีต่ ถาคตมีชีวิตอยูก็
ตามหรือวาตถาคตนิพพานไปแลวก็ตาม ถาบุคคลผูเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ
ตถาคตถือวาบุคคลผูนั้นนั่งเกาะชายสังฆฏิตถาคตอยู
ทีส่ มเด็จพระบรมครูตรัสอยางนี้ก็
หมายความวา
ถาเกาะชายสังฆาฏิหรือนั่งจับขาจับแขนทานอยูแ ตไมเคยนึกถึงพระพุทธเจาดี
ประการใด บุคคลนั้นก็ถือวาไมเห็นพระพุทธเจาถือวาไมเคยปฏิบัติความดี
แตบุคคลใดเกิดทันทานก็ตาม ทานนิพพานไปแลวก็ตาม นึกถึงความดีของพระพุทธเจาก็
ถือวานั่งใกลทา น คําวาความดีก็คือหมายความวา ละความชัว่ ประพฤติความดี ฉะนัน้ เวลานี้
อาตมาก็ยังปวยไมหาย ปวยหนักมา 2 เดือนเศษจนกระทั่งพูดไมได ไอ วันนีก้ ็ลงเทศนเปนวันแรก
จะใชเสียงไดตลอดหรือไมก็ไมทราบ
ในเมื่อพระพุทธเจาทานปวยหนักตอนปลงอายุสังขาร เวลานั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารไม
เทศนพระสูตร ไมเทศนชาดกเทศนอยางเดียวคือ ศีล สมาธิ ปญญา เวลานี้อาตมาก็ยงั ปวย
เหมือนกัน คือใชกําลังกายเดินไดเพียงแค 2 วัน ถาจะเทศนในขั้นสุดทายปลายของพระศาสนานัน้
คือ สังโยชน ถามวาจะตายหรือยังบอกไมรู ตายหรือไมตายก็ชา ง ถาตายเสียก็เลิกพูด ถาไมตายก็
พูดตอไป แตขึ้นชื่อวาชีวิตไมควรจะมีความประมาท
ฉะนัน้ บรรดาทานพุทธบริษทั ที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาถาเรา
เคารพแตวาจานี้ไมไดมีประโยชน ทุกคนตองมีความเคารพพระพุทธเจา มีความเคารพพระพุทธเจา

แตไมปฏิบัติตาม จะเกิดประโยชนอะไรที่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา คนที่เกาะชายสังฆาฏิ
ตถาคตอยู แตไมเคยเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน ก็เหมือนไมไดเห็นเลยขอนี้ฉนั ใด ขอบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายหากวาเราเองมีความเคารพในพระพุทธเจา แตไมเคยปฏิบัติตามก็ไมมี
ประโยชนเหมือนไมไดเห็นทานเหมือนกัน
ทีนกี้ ารเคารพพุทธเจาจริงๆ ก็ตองจัดเปนขั้นๆ คือบุคคลที่มีบารมีไมเขาขั้นประการหนึ่ง
บุคคลที่บารมีเขาขั้นบารมีตน ประการหนึ่ง บุคคลที่มบี ารมีเขาขั้นประเภทกลาง บารมีกลาง
ประเภทหนึ่งทีเ่ รียกวา อุปบารมี บางคนที่บารมีเขาขั้น ปรมัตถบารมี คือ บารมีสูงสุดก็ประเภท
หนึง่ แตวา คนจะมีบารมีเชนไรก็ตามที วันนี้ขอเทศนในจริยาของ ปรมัตถบารมี คือวาทุกคนที่มา
นั่งนี่หลายคนบอก ตองการนิพพาน
การตองการพระนิพพาน นีเ่ ขาทํากันอยางไร ไมใชตองการปาก ปากบอกวาอยากจะไป
พระนิพพาน แตละเมิดศีล มันไป พระนิพพาน ไมได สวรรคก็ไปไมได นี้จริยาของบุคคล
ทั้งหลายที่จะไป นิพพาน ได ตองปฏิบัติเบื้องตนของ นิพพาน กอน เบื้องตนที่จะเขา นิพพาน ได
ก็เรียกวา พระโสดาบัน พอไดยินศัพทวา พระโสดาบัน บางทานก็หว งวามันยากเกินไป
ความจริงอารมณของ พระโสดาบัน นะยากสําหรับคนเลว แตวางายสําหรับคนดี จําไว
ดวยนะ วันนี้ไมไดเทศนดากันนะ ทานปลัด ดาไมได ปลัดมาเดี๋ยวจับเดี๋ยวปลัดกลับไปเองก็ไปจับ
เอย ไมใช เออ ไมไดมาวามาดากัน คือพูดตามความเปนจริงวา อารมณของ พระโสดาบัน นะยาก
สําหรับคนเลว แตวางายจริงๆ สําหรับคนดี พระโสดาบัน นี่เปนไมยาก คนที่จะเปน พระโสดาบัน
ไดก็
1. มีปญญารูสึกตามความเปนจริงวา ชีวิตนี้มนั ตองตาย ทานปลัด จะตายหรือไมตาย
ถาใครไมนึกวาตายมันก็เลวเต็มที คนทุกคนเกิดมาตองตาย ถาเราลืมความตายของเรา จงจําวา
เราเปนคนเลวมาก เพราะวาทุกวันทุกเวลาเราเดินเขาไปหาความตาย
2. พระโสดาบัน คิดวาเราจะตาย การตายนีม่ ันไมแน จะไปดีหรือไมชั่วเราไมแน เราก็
เลือกไปดี อันดับแรกก็ยึดพระพุทธเจา ยึดพระธรรม ยึดพระอริยสงฆเปนที่พงึ่ คําวายึดเปนทีพ่ งึ่ นี่
ไมใชไปนั่งนึกอยางเดียว คือนึกถึงความดีของพระพุทธเจา นึกถึงความดีของพระธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา นึกถึงความดีที่พระอริยสงฆสาวกนําคําสอนของพระพุทธเจามาบอกเรา วาทาน
มีความดียอมรับนับถือดวยความจริงใจไมเสื่อมคลาย ไมสงสัย นี่คือขอที่ 2 มันก็ไมยาก
2. สีสัพพตปรามาส เฉพาะฆราวาสรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ เทานี้ พระโสดาบัน ก็ดี
สกิทาคามี ก็ดี มีอารมณเทานี้ รวมความวาที่พระพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
สําคัญทีศ่ ีล พระอนาคามีสําคัญทีส่ มาธิ คือศีลแรงแลวตั้งแตพระโสดาบัน ตองมีสมาธิเขมขน
พระอรหันตสําคัญที่ปญญา

รวมความวา อันดับแรกเรายึดอารมณ พระโสดาบัน ไวกอน ถาเรายึดอารมณ พระ
โสดาบัน ไวกอ น ชาตินี้มหี วัง นิพพาน แน แลวเมื่อเรายึดอารมณ พระโสดาบัน ไดแลว ในที่สดุ
เราก็ยึดอารมณ พระอรหันต เปนของไมยาก ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษทั จงใชปญญา มี
สติสัมปชัญญะใหมนั สมบูรณพอควร คําวาพอควรนัน้ มันก็ลืมบาง ไมลืมบางเปนของธรรมดา ไอ
ความตายนี่ ตองนึกถึงทุกลมหายใจเขาออก คือวานึกได พอนึกขึน้ มาเมื่อไรคิดวา เรานี่เดินเขาไป
หาความตายทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก ลมหายใจเขาเรากาวเปนกาวทีห่ นึง่ คือกาวขา
ขวา ไปหาความตาย หายใจออกเหมือนกาวขาซายเดินเขาไปหาความตายกาวแบบนี้บอยๆ ไมชา
ก็ถึงความตายแนนอน เราตองตายแน
แตเมื่อคิดถึงความตายแลว จงอยากระทําใจใหเศราหมอง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา แลวก็
พิจารณาตามความเปนจริง วาการเกิดนี่มันเปนสุขหรือเปนทุกขถาเราเห็นวาการเกิดเปนสุข ยัง
ไกล นิพพาน มาก คําวาหวัง นิพพาน นี่ยงั ไกลมากเหลือเกิน อีกกีอ่ สงไขยกัปเราจะพึงถึง ความ
จริงๆ แลวการเกิดของทุกคนมันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขภายนอกไมมีมา ก็มีทุกขภายในคือ
ทุกขภายในรางกายเรา ความหิวมันก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็เปนทุกข ความปรารถนาไม
คอยจะสมหวังมันก็เปนทุกข ทุกขมนั ประจําเราอยูแลว ถาเราเห็นวามันไมใชทุกข มันเปนสุข และ
โลกนี้เต็มไปดวยความสุข นัน่ ก็แสดงวา เราโงมาก นิพพาน เขาไมคบคนโง นิพพาน เขาคบคน
ลาด
อันดับแรกตองมองเห็น อริยสัจ เบื้องตนวา โลกนี้มนั เต็มไปดวยความทุกขในเมือ่ รแห็น
ความทุกข เราทําใจใหเศราหมองไหมถาทําใจใหเศราหมองหดหูก ็ใชไมได ก็จดั วาเปนคนเลว
เกินไป ในเมือ่ เราอยูในหวงของความทุกข เราตองตอสูก ับความทุกข ถือวาความที่เราตองเกิดมา
เพื่อแสวงหาความทุกขอยางนี้ เพราะเราโง เรายอมเปนทาสของ กิเลสตัณหา อุปาทาน และ
อกุศลกรรม มาในชาติกอนๆ เราจึงเกิด ถาเราไมยอมเปนทาสของ กิเลสตัณหา อุปาทาน มาใน
ชาติกอนๆเราก็ไปนิพพาน
กิเลส ก็แปลวา ความเศราหมองของจิต แปลอยางนี้ ฟงยาก กิเลสตองแปลวา อารมณชวั่
ของจิต จิตชอบความชัว่ อยากไดความชัว่ ๆ มาเปนสมบัติของเรา ความอยากเกิดขึ้น
อุปาทาน อุปาทานนี้แปลวา ยึดมั่น ถือมัน่ มันมีความยึดมั่น ถือมัน่ แนนอนวา ไอของชั่ว
เปนของดี ตองเอามาเปนของเราใหได
อกุศลกรรม ทําอยางคนโง อกุศลก็แปลวาโง ก็แสวงหาอาการชัว่ ๆ ทําสิง่ ทีช่ ั่วใหเกิดกับ
เรา เพราะอาศัยความชัว่ 4 ประการครอบงําจิต เราจึงมาเกิดใหมเราจึงมีความทุกขอยางนี้
ในเมื่อชาติน้เี รามีความฉลาดและปรารถนา พระนิพพาน เราก็จะตองพยายามทิ้ง
อารมณของความชัว่ แตพอเราอยูภายใตอํานาจของความชั่ว คือรางกายของเราก็ปลอยมันไปชาติ
หนึง่ ถือวารางกายเลวๆ อยางนี้ จะมีชาตินี้เปนชาติสุดทาย กิเลสตัณหาอุปาทานมันจะบังคับ

อยางไร ถาไมเกินวิสัยเราจะฝนมันไดเราก็ยอมทํา ถาสิ่งใดที่เราจะฝนได เราไมยอมทําตามมัน นัน่
ก็คือวาเราจะมุงเอา พระนิพพาน เปนสําคัญ
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมุง พระนิพพาน คือยึดพระพุทธเจายึดพระธรรม
ยึดพระอริยสงฆเปนสําคัญ อันดับแรก ใหมีความมัน่ ใจสําหรับพระสงฆ เอาเฉพาะพระอริยสงฆ
สงฆทวั่ ไปนี่ไมได ดีไมดีจะลาก ทานปลัด ลงนรกไปหรืออยางไร สอนใหฆราวาสละโลภโมโทสัน
ไอพระดันไปโลภเอง ไปเชื่อทานเขาก็ลงนรกดวยนะซิ นีม่ ีเยอะนะ ใกลๆ บาน ทานปลัด นี่ ใกล
บานนี้ก็มี วัดนี้ก็มีอยางอาตมาเปนตนนะ
ก็รวมความวา ตองมองดูเฉพาะพระอริยเจา พระสงฆทั่วไปหมจีวรนี่ไมแนนกั เพราะ
อาตมาเปนพระยอมทราบ เราดูพระอริยะทาน พระอริยะตั้งแต พระโสดาบัน ขึ้นไป ทานไมยอม
ทําบาปแลว
ทีนี้ตอไปก็ยึดศีลเปนกําลัง ทําไมจะตองมีศีล ศีลแปลวา ปกติ เพราะปกติเราไปปราบคน
ใหยอมรับนับถือพระพุทธเจา เมื่อกี้กลาวกันวา
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอยึดถือพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขอเขาพระธรรมเปนทีพ่ ึ่ง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขอถึงพระสงหเปนที่พงึ่
เราวาอยางนัน้ เราวาดวยความจริงใจหรือเราโกหกพระพุทธเจา โกหกพระธรรม โกหกพระ
อริยสงฆ เราบอกวายอมรับนับถือทานตองนับถือดวยความจริงทีน่ พี้ ระทานวาอยางไร วาญาติโยม
ทั้งหลาย พระพุทธเจาทานวาอยางนี้ วาเธอทัง้ หลาย ถาตองการตถาคตเปนที่พงึ่ ปกติเธอก็ตอง
ปฏิบัติอยางนี้ คําวาศีลนี่ก็แปลวาปกติ คือปกติตลอดวันตลอดเวลา ตองทําอยางนี้ คือ
1.
ปาณาติปาตา เวรมณี ขอเธอจงอยาฆาสัตวตัดชีวิต อยาทํารายรางกาย
ซึ่งกันและกัน
2.
อทินนาทานา เวรมณี พวกเธอจงเวนจากการลักการขโมยทรัพยสมบัติ
ของบุคคลอื่น
3.
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี จงเวนจากการละเมิดความรักของบุคคลอื่น
4.
มุสาวาทา เวรมณี จงเวนจากการพูดเท็จ
5.
สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานา เวรมณี จงเวยนจากการดื่มสุราและเมรัย
เปนที่ตงั้ แหงความประมาท
ทานก็ลงทายวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ถาบุคคลใดปฏิบัติไดอยางนี้ มีชีวิตอยูกม็ ีความสุข
ตายไปแลวก็มคี วามสุข สีเลนะ โภคสัทปทา ถาปฏิบัติไดอยางนี้มีชวี ติ อยูก็ทรัพยสมบัติก็สมบูรณ
บริบูรณไมบกพรองตายไปแลวมีทรัพยมากไปเกิดใหม สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ถาปฏิบัติไดอยางนี้
ถึงพระนิพพานงาย นีพ่ ระพุทธเจายืนยันอยางนี้

ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย การที่ประกาศตนวาเคาพรพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆ เขาดูกันที่ศีล เฉพาะอยางยิ่งฆราวาสศีล 5 ศีล 5 นี่คลุมถึง พระโสดาบัน และ
พระสกิทาคามี พระโสดาบัน ก็ดี สกิทาคามี ก็ดี รักษาแคศีล 5 ทานพวกนีย้ ังมีการแตงงาน ยัง
มีความรักในระหวางเพศ ยังมีความอยากรวย แตไมโกงใคร ยังมีความรักในระหวางเพศ แตไม
ละเมิดขอกาเมอยูในขอบเขตของศีล และก็ยงั มีความโกรธแตไมฆาใคร พระโสดาบัน ไมใชไม
โกรธโกรธทานก็โกรธ พระโสดาบัน และ สกิทาคามี นี่ยงั โกรธ จะไปหาวาไมโกรธไมไดเขามีแต
เขาไมฆาใคร พระโสดาบัน และ สกิทาคามี ยังมีความหลง แตไมลืมความตาย แตบรรเทา
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ฉะนั้นทานทั้งหลายตองการพระนิพพาน วันนี้ก็ขอ
มอบบันไดขั้นแรกแกบรรดาทานพุทธบริษทั เพื่อไปนิพพานไปปฏิบัติตาม สังโยชน 3 ประการ ถา
ปฏิบัติไมได ไอที่กลาววา นิพพาน ปจจโยโหตุ ตางๆ สั่งเดช ไปไมไดหรอก ก็หมายความวา
จงอยาลืมความตายของชีวิต คิดวาชีวิตนี้เราจะตองตาย แลวก็จงอยาคิดวาความตายจะ
มีแกเราเมื่อแก บางคนบอกวาแก พอแกแลวก็ตาย ยังไมแกไมตายแตคนที่มีความประมาทแกแลว
ก็ยังไมอยากจะตาย เจ็บรอแรๆ หายใจออกครั้งหนึ่งไมออกครั้งหนึ่ง ก็ยงั ไมอยากตายนะ ทาน
ปลัด มีไหม ดีไมดีไอหมอระยําเขาจะตายดันเลือกเอาเครื่องชวยหายใจมาชวยอีก นั่นหมอมัน
ระยํา หรือไง นี่ไอคนจะตาย มันไมอยากตายนะ โทษหมดไปสงเดชนะ แตความจริงไอเจานัน่ นะนี่
ชิวตของเราอยาไปหวงมันเกินไปชีวิตนะ ตองหวงถามันดีอยูเราหวงเพื่อทรงความดีถามันถึงวาระ
จะตาย ก็เชิญมันตาย พระพุทธเจาวาอยางไร วาเธอทั้งหลายจงอยาคิดวาความตายจะเขามาถึง
เราในวันพรุงนี้ ใหคิดวาความตายอาจจะถึงเราประเดีย่ วนี้ไวเสมอ เพื่อจะไดมีความไมประมาท
คิดวาพรุงนี้ความตายจะมาถึงเราวันนี้ก็สรางความเลว เมื่อความตายมาถึงจริงๆ ก็ลง อเวจี ไป ถา
คิดวาเราอาจจะตายเวลานี้ เราก็จะตองคบความดีตลอดเวลา
ความดีทเี่ ราจะคบไมมีอะไรหรอก ศีลเปนเรื่องสําคัญ คนที่จะเคารพพระพุทธเจาจริง พระ
ธรรมจิรง พระอริยสงฆจริงหรือไม เขาดูกันที่ศีล ขึ้นชือ่ วาพอแมเปนที่รักของลูก ลูกมีความเคารพ
ในพอแม และพอแมสั่งสอนตักเตือนประเภทไหน ลูกที่มีความรักเคารพในพอแมตองปฏิบัติ
ตามนัน้ ถาลูกคนไทยฝาฝนคําสั่งของพอแม ลูกคนนัน้ เปนอกตัญูไมเคารพพอแมจริง ขอนีฉ้ ันใด
เมื่อ คนทัง้ หลายที่ประกาศตนวา เปน พุทธมามกะ คือ เปนคนที่ยอมรับนับถือ
พระพุทธเจา พระธรรมและพระอริยสงฆ แตวาในเมื่อตนเองไมสามารถปฏิบัติในศีล 5
ได คนนั้นชือ่ วาไมนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง การกลาววา พุทธัง
่ งึ่
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนทีพ
อันนี้เปนถอยคําที่โกหก โกหกตัวเองดวย โกหกพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
ผลรายก็จะมีกบั เรา คือเราก็มีความประมาท คิดวาเรากลาวดีแลว แตเราไมไดทําดี คนกลาวดีแต
ไมทําดี ตายแลวไปไหน ตายแลวก็ไปอบายภูมิ

รวมความวา เวลามันเหลืออีก 8 นาที ใชหรือไมใช ไอไขเปดไมถึงนะ มันเหลืออีก 3 นาที นี่
เขาเอาไขเปนมาวางไว ทีแรกก็คิดวาอะไร ออ นาฬิกามันเหมือนไขเปด เอะเอาอะไรมาวางไว มัน
เคลื่อนตลอดเวลา รวมความวาบรรดาทานพุทธบริษทั วันนี้เราจะเทศนอะไรกัน เทศนอารมณ พระ
โสดาบัน อยางเดียวพระพุทธเจาทานปวยหนัก ทานเทศน ศีล สมาธิ ปญญา พวกเราถาจะเทศน
เฉพาะ ศีล สมาธิ ปญญา กวางๆ อาจจะไมเขาใจ เพราะการเทศนนี่อยางไรๆ พระสงฆกส็ ู
พระพุทธเจาไมได การเทศนของพระพุทธเจาของทานฟงไมยาก ตอบงายๆ รูจิตใจคนคนนี้ชอบพูด
อยางไหนเขาใจ พระพุทธพูดอยางนัน้ สําหรับพระสงฆทั้งหลายก็เหมือนกับยาหมอใหญ ตองวากัน
เดาดะไปวาเปนกลางๆ
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายจงอยาประมาทในชีวิต จงคิดถึง เปสการี เวลา
มันเหลืออีก 3 นาที มันจะพอหรือไมพอ เปสการี นี่เมื่ออายุ 16 ปพระพุทธเจาทรงไปโปรดครัง้ หนึง่
แลวก็ทรงเทศนวา เธอทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงอยาคิดวาความตายจะเขามาถึง
เราในวันพรุง นี้ ใหคิดวาความตายจะถึงเราวันนี้ไวเสมอ เมื่อฟงแลวชาวบาน ผูใหญกลับ
เทศนหายหมดก็ เปสการี เด็กสาวอายุ 16 ป คนเดียวทีจ่ ําได เธอกลับไปบานเธอก็ปฏิบัติตาม
พระพุทธเจาสอน รักษาศีล 5 เปนปกติ มีความกตัญูรูคุณของบิดามารดาโดยครบถวนทุกวัน ไม
ขาด
อีก 3 ปตอมา เขาใจวาตอนนั้นเธออายุยางเขา 19 ป ตอนเชามืดสมเด็จพระชินศรีตรวจ
อุปนิสัยของสัตว เปน เปสการี โผลขึ้นชัด ก็ทรงตกพระทัยวาเด็กหญิงคนนีเ้ มื่อ 3 ปเราพบกันแลว
ครั้งหนึง่ แตวา เทศนแลวจะมีอะไรเกิดกับเธอ ก็ทราบวาตอนสายวันนี้ เธอจะตองตายก็พิจารณา
ตอไปวา ถาเธอจะตองตายถาเราไมชวย เธอจะมีคติแนนอน หรือไมแนนอนก็ทราบวา ถาไมชวยมี
คติไมแนนอน จะไปสวรรคก็ได ไปนรกก็ได ถาเราไปชวย เธอจะมีคติแนนอน แนนอนหมายความ
วา ตายจากคนจะไปเกิดบนสวรรค ชั้นดุสิต ทันที แลวสมเด็จพระชินศรีก็ทรงพิจารณาวา จะพูด
อยางไร เธอจึงจะเขาใจ ก็ทรงทราบวา ถาถามปญหา 4 ขอเวลาเหลือนาทีเดียว ก็เสด็จไป
เมื่อ เปสการี เขามาแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ถามวา ภคินิ ดูกรนองหญิง เธอมาจาก
ไหน เธอตอบวาไมทราบพระเจาขา ถามวาเธอจะไปไหน เธอก็ตอบวาไมทราบพระเจาขา ทานถาม
วาเธอไมทราบหรือ เธอตอบวาทราบพระเจาขาทานถามวาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบพระ
เจาขา การตอบแบบนี้คลายเปนการลอเลียนพระพุทธเจาญาติโยมผูใ หญทีอยูในทีน่ ั้นมากก็พากัน
ดาเด็กพระพุทธเจาก็ยกมือหามวาถามเขากอน
แลวสมเด็จพระชินวรยอนถามวา การที่ตถาคตถามเธอวามาจากไหน เธอตอบวาไมทราบ
หมายความวาอยางไร เธอก็ตอบวาการที่หมอมฉันมาจากบานพระองคยอมทราบแลว แตวาไม
ทราบ หมอมฉันหมายความวาพระองคถามวากอนจะเกิดมาจากไหน หมอมฉันไมทราบ ซึ่ง
พระพุทธเจาก็ยอมรับวา สาธุ ดีแลวถูกแลว

คําถามวา เธอจะไปไหน เธอตอบวาไมทราบ หมายความวาอยางไร เธอก็ตอบวาเธอเกิด
แลว ตายแลวจะไปสวรรค ไปนรก หมอมฉันก็ไมทราบพระเจาขาพระพุทธเจาก็ยอมรับ
คําถามวา ตถาคตถามวาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบ หมายความวาอยางไร เธอก็
ตอบวาไมทราบนั่นหมายความวาไมทราบวาจะตายเมื่อไร เชา สาย บาย เย็น ตายดี ตายชั่ว ตาย
กลางคืน กลางวันไมทราบ พระพุทธเจาก็ยอมรับ
พระพุทธเจายอมรับ เธอไมทราบหรือ เธอตอบวา ทราบ หมายความวาอยางไรเธอตอบวา
ทราบวาจะตองตายแน ชีวติ อยูไมได สมเด็จพระจอมไตรใหสาธุการ 4 วาระ เธอเปน พระ
โสดาบัน
หลังจากนั้นเธอไปแลว พอกําลังทอหูกนั่งหลับ คอยลูก มือหนึง่ จับฟมมือหนึง่ จะพงุ
กระสวย ลูกไปสายเกินไป เหนื่อยก็เหนื่อย หิวก็หวิ เลยนัง่ หลับตาฟมลูกสาวเดินไปไมทันสังเกต
กระทบปลายฟน พอปลายฟมไหว พอตื่นขึ้นมา ไอกอนจะหลับ ตั้งใจจะพุง กระสวย ก็เลยพุง
กระสวยไปโดยแรง เลยไปถูกอกลูกสาวลมถึงแกกรรม ตายไปเกิดใน สวรรคชนั้ ดุสติ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ขึ้นชื่อวาความตายที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรบอกวา ไม
แนนอนนัก ใหทกุ คนคิดวา ความตายอาจจะถึงเราในวันนี้อยาง เปสการี คือมีความไมประมาท
ชีวิตคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจาสอนไวเสมออยางนีท้ ุกคนจะมีความสุข
ฉะนัน้ เวลานี้เวลามันบอกหมดเวลาแลว ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว
จงอยาคิดวาทานมีอายุนอย หรือบางทานมีอายุมาก คิดวามากก็ตามแหล แตวา ยังไมตายนั้นไม
ถูก ใหคิดวาความตายอาจะมีแกเราในวันนี้ไวเสมอ จิตตั้งคิดไววา
1. เราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆแนนอน
2. จะมีศีล 5 ครบถวนบริบูรณทุกเวลา
ตามที่ ทีฆาวุอุบาสก กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาไปถามวา
ทีฆาวุ เธอมีความมัน่ ใจนับถือแนในพระพุทธเจา ในพระธรรม พระสงฆแลวใชไหม ทีฆาวุ ก็บอก
วาใชเจาขา พระพุทธเจาถามวาเธอมีความตองการใหศีล 5 อยางพระอริยเจาตองการแลวใชไหม
ทานทีฆาวุ บอกวามั่นคงในศีลแลวเจาขาพระพุทธเจายืนยันวา เธอมีความเคารพพระพุทธเจา
พระธรรม พระอริยสงฆจิรงมีศีล 5 บริสทุ ธิ์จริงอยางนี้ เธอเปน พระโสดาบัน เต็มขั้น พระ
โสดาบัน นีบ่ รรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายพระพุทธเจาถือวาเปนผูเ ขาถึงกระแส พระนิพพาน
ทุกคนถึง พระโสดาบัน ในชาตินี้แลวเมือ่ ไร จิตใจสวนหนึ่งคิดไววาถาเราตายเมื่อไรเราไมตองการ
เกิดเปนมนุษย เปนเทวดาหรือพรหม จุดที่เราจะไปจริงๆ ก็คือ พระนิพพาน

พระกรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2528
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสันงั ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในทางไปแหงพระนิพพาน เพื่อ
เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี
ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันเดือน 8 แรม 1 ค่ํา (หรือขึ้น 1 ค่ําอะไรกันแนหวา อาจารยยกทรง
ยังไมแกแกลงลืม) เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาของพุทธบริษทั ทั้งหลาย วันนี้เปนวันสําคัญ
ในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งคือเปนวันทีพ่ ระพุทธเจาแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถือวาเปนวัน
เปดพระพุทธศาสนาวันแรก และการแสดง พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนปจจัยได พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดดวงตาเห็นธรรม
วันนี้ก็จะขอเทศนเรื่อง ดวงตาเห็นธรรม เปนอันดับตน เพราะการเทศนขององคสมเด็จ
พระทศพลในวันนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตองปฏิบัติตามเพราะการเจริญพระกรรมฐาน
ของบรรดาทานพุทธบริษทั ทีบ่ อกวาไมมีผล ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะฝนคําสัง่ สอนขององคสมเด็จ
พระทศพล ฟงแลวไมยอมเขาใจไอลูกศิษยก็ไมเขาใจ ไอครูก็ไมเขาใจ ไอยกทรง ก็ไมเขาใจ ออ
ยกทรง อยูน ี่เหรอนี่ อาจารยเงินเงินเงิน ไมใช ยกทรง ยกทรงผูหญิง (หัวเราะ) ไมจํา
มีรวมความวา พระพุทธเจาเทศนวนั นัน้ มีความสําคัญอยางนี้ คือวา ภิกขเวดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสวนสุด 2 อยาง คือ 1. อัตตกิลมถานุโยค 2. กามสุขลั ลิกานุโยค
เพราะวาสวนสุด 2 อยางนี้ การปฏิบัติของเธอถาเอาจิตเขาถึงไมมผี ลในการปฏิบัติ คือไมบรรลุ
มรรคผล
คําวา อัตตกิลมถานุโยค นะทรมานเกินไป นั่งกรรมฐานแชอิ่ม คิดชั่วโมง คิดเวลา อันนี้
ไมมีผล
ยอหยอนเกินไปเวลาที่จะปฏิบตั ิอยากไดอยางนัน้ อยากไดไอตัว
กามสุขลั ลิกานุโยค
อยากนี่มนั เปนตัณหา เราปฏิบัติแลวตัดตัณหาแตไปมีตัณหาเสียกอนมันก็ไมได ก็รวมความวา
เครียดเกินไปก็ดี ยอหยอนเกินไปอยากไดเกินไปก็ดี ไมมีผลองคสมเด็จพระทศพลตรัสวาตอง
ปฏิบัติเปน มัชณิมาปฏิปทา คือทําจิตกลางๆ คือพอสบายๆ ไอคําวา มัชฌิมาปฏิปทา นะ
ปฏิบัติแตจิตมันไมเครียด ถาอารมณใจสบายๆ นี่มนั มีผล คือการปฏิบัติกรรมฐาน ตองรูขั้นของ

กรรมฐานดวยวาเราตองการอะไร ตองมีความตองการกอน ไมใชจะไปนั่งสมาธิตะบี้ตะบันนัน้ ไมมี
ทางหรอก ตัง้ ตั้งใจวาวันนี้ เวลานี้ จุดนี้ เราตองการ พระโสดาบัน หรือ สกิทาคามี หรือ อนาคามี
หรือ พระอรหันต ทําใหเขาถึงจุด
ทีนวี้ ันนี้จะขอเทศนเรื่อง ดวงตาเห็นธรรม คือ คุณสมบัติ ของพระโสดาบัน ที่
พระพุทธเจาทรงเทศน แลว ทานโกณฑัญญะ บรรลุมรรคผล องคสมเด็จพระทศพลเทศนวันนั้นมี
มรรค 8 มี สัมมาทิฏฐิ เปนเบื้องตน มี สัมมาสมาธิ เปน ปริโยสานเทศน 2 ขอจบมรรค 8 จบ
หรือไมจบ แกวาจบไหม มรรค 8 นี่วา กันไมถึง 8 ขอบางคนไมเขาใจ
ความจริง มรรค 8 จริงๆ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา คัดออกมาแลวก็บทหนึง่ เปน ศีล บท
หนึง่ เปน สมาธิ อีกบทหนึง่ เปน ปญญา แตวาทานใช ปญญา ขึน้ ตน คือ สัมมาทิฏฐิ อันนี้ตอง
เขาใจ ไมใชไปวากันถึง 8 อยาง มรรค 8 ตัวนีเ้ ราทํากันอยูแลว เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทีน่ ั่ง
ทุกคนเวลานี้ กําลังทํา มรรค 8 เวลานีท้ ุกคนมี ศีล ตั้งใจฟงเทศน ตั้งใจถวายทาน ตั้งใจถวายพระ
เปน สมาธิ มี ปญญา คือ พิจารณาตามคําสั่งสอนในพระธรรมเทศนา เปน ปญญา เรามีพรอมแต
วาใชใหกันถูก ใชใหถกู เฉพาะเบื้องตน จับจุดของ พระโสดาบัน กอน เราไปนิพพานไดแน คําวา
ดวงตาเห็นธรรม คือ พระโสดาบัน พระโสดาบัน ก็ดี สกิทาคามี ก็ดี นี่ปฏิบัตกิ ันไมยาก มัน
ของงายๆ นัน่ ก็คือวา
1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้ มันตองตาย ถาเราไมคิดอยางนี้เราก็โงเกินไป
2. ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ ยอมรับนับถือ
แนนอน
3. สีสัพตปรามาส มีศีล 5 เครงครัด เฉพาะฆราวาส สามเณร และพระตองปฏิบัติตาม
ศีลของตนแคนี้ องคสมเด็จพระทศพลกลาววาทานผูนนั้ เปน พระโสดาบัน ความจริง พระ
โสดาบัน ก็ดี สกิทาคามี ก็ดี ปฏิบัติแค อนุสสติ เทานัน้ ไมตองไปนั่ง สมาธิ ใหมันเมื่อยหลัง
เมื่อยแขนก็ได แตวา สมาธิ นี่ตองมี คําวา สมาธิ ก็แปลวา การตั้งใจ เราตั้งใจตามความเปนจริง
ตามความรูสึกคือมี ปญญา ควบดวยวาชีวิตนี้มนั ตองตาย จําไว แลวก็ตั้งใจไววา เราจะยอมรับนับ
ถือพระพุทธเจาพระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ อาศัยปญญาพิจารณาวา พระพุทธเจาก็
ดีพระธรรมคําสั่งสอนก็ดี พระอริยสงฆก็ดี ดีขนาดไหน พอที่เราจะยอมรับนับถือไหม หลังจากนั้นก็
ใชปญญาเขาพิจารณาวา ศีลของพระพุทธเจาที่สอนเรามานี่ ศีล 5 ดีหรือมดี เมือ่ เห็นวาดี ก็ตงั้ ใจ
วา นับตั้งแตบัดนี้ไป เราจะทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์แตวา ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ จริงๆ เทานี้เปน พระ
โสดาบัน ก็ได เปน สกิทาคามี ก็ได
นี่วนั นัน้ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ไดแคนี้ พระพุทธเจาทรงกลาววาเปนผูม ี ดวงตาเห็น
ธรรม คือเปน พระโสดาบัน หลังจากนั้นองคสมเด็จพระภควันตเทศนปกิณกะ คือเล็กๆ นอยๆ
อีก 6 วันทั้งหมดก็ได พระอรหันต ทัง้ หมด นี่เปนอันวาเทศนวันนั้นมีความสําคัญอยางนี้

ฉะนัน้ บรรดาทานพุทธบริษทั ฟงวันนีก้ ็จําไปประพฤติปฏิบัติตาม ความจริงทีน่ ั่งอยูนี่เขา
ปฏิบัติไดดีมาเยอะแยะ นานแลวก็มี ที่เลย พระโสดาบัน ก็มี ที่สามารถทรงศีล 8 เปนปกติ นี่เปน
อนาคามีมรรค เขาก็มี ทีน่ งั่ อยูทนี่ ะ เวนไวแค ยกทรง คนเดียว มีศีลมากเกินไปคือ มีศีล 11 เณร
มี 10 แกมี 11 คือมีศีลหวยดวย ปกติคิดยากจะเลนหวย ศีลเปนปกตินะ อยาก (ยกทรง สงสัยวันนี้
นะถูกแน) ถูกแน ไมถูกหวยก็ถูกดาแหละมี 2 อยาง
นอกจากนัน้ วันนีท้ านพุทธบริษทั ก็บาํ เพ็ญกุศล นอกจากจะบําเพ็ญกุศลเพื่อยังผลของ
พระโสดาบัน ใหกิดวันนี้นะ ทุกคนทําปฏิปทาเพื่อ พระโสดาบัน เมื่อวานนี้คาํ ปฏิปทา ปฏิบตั เิ พือ่
ปฏิปทาของ พระอนาคามี เพราะอะไรรูไหมเพราะวันนีส้ มาทานศีล 5 ศีล 5 นี่เปนคุณสมบัติของ
พระโสดาบัน และ สกิทาคามี เมื่อวานนีส้ มาทานศีล 8 เปนศีลของพระอนาคามี แตวาทานคาใจ
อยูกี่นาทีนี้ไมทราบ โนน ออกไปนอกศาลา ศีลหลนไปทีละตัว ศีลหลนได คือ ไมจําศีลแลว
ก็รวมความแลววา วันนีพ้ ทุ ธบริษัทนอกจากวา จะทรงคุณสมบัติของพระโสดาบัน และ
สกิทาคามีแลว อยาลืมนนะวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง ธัมมัง
สรณังคัจฉามิ ขอถึงพระธรรมเปนทีพ่ ึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ก็ดี อารมณปกติมแี ค 4 ขอเทานี้
ทุกวันทุกเวลา เขาจะยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และมีศีล 5 บริสุทธิ์เทานี้
เอง และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษัททําวันนี้ ก็ทําเปนปจจัยทําลายโลภะ ความโลภนั่นคือ
ถวายทาน ถวายเปนปจจัยบาง เปน ผาวัสสิกสาฏก บาง เปนกระดาษแกวหอบาง เปนพลาสติก
หอบาง จําแมน ทําไมมีเยอะนํา มีดอกไมธูปเทียนบาง มีภัตตาหารบาง ทัง้ หมดนี้ถอื วา เปนทาน
ทานเปนปจจัยตัดความโลภ เปนกาวที่เราจะตองถึงนิพพานอันดับแรก และก็ประการที่ 2 ตั้งใจ
สมาทานคุณสมบัติของ พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี อันนี้เขาพระนิพพานแน เพราะวา
พระโสดาบัน สกิทาคามี ทานบอกวา แปลวาผูเขาถึงแระแสพระนิพพาน
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานนะ ใหปลื้มใจในความดีของตน ที่เราเกิดมาทัน
ศาสนาขององคสมเด็จพระทศพลและก็เปนคนไมเกิดมาเปนโมฆบุรษุ โมฆสตรี หมายความวา เกิด
มาแลวเปนคนเปลาไรประโยชน เราไมทาํ อยางนัน้ เมื่อพบพระพุทธเจา เราใชปญญายอมรับนับถือ
พระพุทธเจา พบพระธรรมยอมรับนับถือพระธรรม พบพระสงฆยอมรับนับถือพระอริยสงฆ พบศีล
เรายอมรับนับถือศีล พบทานเรายอมรับนับถือทาน อยางนีท้ ุกคนถาจิตใจดีอยางนี้ ตายแลวไป
อบายภูมิไมได แตแคไปอบายภูมิไมได อาตมารูสึกวา นอยเกินไป สําหรับการเกิดของเรา เรา
ขาดทุน
ทุกคนตองประคับประคองใจของตน อยางต่ําใหเปน พระโสดาบัน ใหไดเพราะแคไมไป
อบายภูมิชาตินี้ ชาติหนามันไปได ถาเปน พระโสดาบัน แลวบาปทั้งหมดทีท่ าํ ผานมาแลว ไมมี
โอกาสใหผล เราจะเกิดอยางต่ําเปนเทวดา แลวคลานไปหาพรหม แลวกระตืบนิดๆ หนอยๆ ไปหา
นิพพาน ไปไดแตตองคอยกระตืบไปทีละคืบ ไปทีละหนอยทีละหนอย ไปเร็ว แตวาคนที่ถงึ พระ

โสดาบัน นะ เขาไมกระตืบไปหรอกนะ อยาง พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ดี อีก 4 องค พระวัปปะ
ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ก็ตาม ทั้งหมดนี้ เมื่อทาเปน พระโสดาบัน แลวทั้ง 5 องคไมเคยเปน
พระสกิทาคามี และ อนาคามี ปฏิบัติคนพุง พรวดเดียว เปน อรหันต เลย การปฏิบัติเขาทํากัน
อยางนัน้
ถาเราจับอารมณของ พระโสดาบัน แลวไมตองไลเบี้ย พระสกิทาคามี อนาคามี
พยายามใชกําลังใจตัด อวิชชา ทันที อวิชชา นี่คือความโง ไมเขาใจใน อริยสัจ อริยสัจ ตัวตนที่
เราะจพึงใหเขาใจคือ (ทานมาจัดประเภทของอริยสงฆดว ย นี่จะเปดแลวนะ เมื่อกีท้ า นเตือนบอก
ไมไดโวย ของขามีอยู อยูขา งหลัง จะลงแลวทานบอกไมได ไมได อริยสัจของขามี(
อริยสัจ ขึน้ ตนคือ ทุกข ใหพิจารณาตามความเปนจริง วาการเกิดเปนคนนี่มนั เปนทุกข
ชาวโลกทัง้ หมด ไมมีใครมีความสุข หัวหนาคนคือพระมหากษัตริยทา นก็มที ุกข ทายแถวของคนคือ
ยาจก ก็มที ุกขเทากัน คือ เกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกันไมมีใครมีความสุขจริง ถาเราเกิดเปนมนุษย
อีกกี่ชาติก็ตาม เราจะไมพน จากความทุกข กี่ชาติกม็ สี ภาพอยางนี้ รวยก็เกิดแกเจ็บตาย จนก็เกิด
แกเจ็บตายเหมือนกัน ไมดใี นการเกิดเปนมนุษย เราไมตองการมันอีก แลวก็เทวดาหรือพรหมมี
สภาพเปนทิพย มีความสุขทุกอยางก็ยงั ไมดี เพราะวาเทวดาหรือพรหมนีก่ ็ถงึ แมวา ทานเกิดแลวไม
เปนทุกข แตหมดบุญวาสนาบารมี ทานก็กลับมาทุกขใหมเพราะตองกลับมาเปนคนกลับมาเปน
สัตวเดรัจฉาน กลับมาเปนสัตวนรกใหม ไมดีนี่กาํ จัดอวิชชา เรามีความตองการจุดเดียวคือ
นิพพาน ทําลายอวิชชาใหสนิ้ ไป
ถาจิตใจของบุคคลใดนี่ตองการนิพพาน
นี่ตอนนี้ตองการนิพพานจุดเดียวและก็ไม
เปลี่ยนแปลงจิตใจ คนนัน้ ถือวาทําลายอวิชชาใหสนิ้ ไป แตบางทานอยาง ยกทรง ยังมีละอองติด
หลังบาง ไมเปนไร พอน้าํ มันไหล อวิชชาก็หาย (ยกทรง หัวเราะ ถูกใจ) เอะ ทําไมมันฮามาก มัน
นาจะฮาแต ยกทรง
ก็รวมความวา ถาเราทําลายอวิชชาได ก็มีหวังนิพพาน ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน การทําบุญของทานทัง้ หมด ใหมงุ นิพพานจุดเดียว และอันดับแรกยึด อารมณพระโสดาบัน
ไดกอน จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงเทศนที่ไหน พอเทศนจบเปน พระโสดาบัน บาง สกิทาคามี
บางนี้เยอะแยะ แลวคนพวกนัน้ ไมเคยเจอะพระพุทธเจามากอน แลวเปนไดอยางไร ไมเคยเรียน
กรรมฐานก็เพราะวาเขาเปนคนมีปญญา มีไมใชนกึ วาจะไปนัง่ หลับตาปทําสมาธิ ไมใชอยางนั้น
เพราะ 2 อยางนี่ไมถงึ ขั้นหลับตา คําวา อนุสสติ แปลวา ตามนึกไวเทานั้นเอง นึกไววาชีวิตนี้มนั
ตองตาย แลวไมตองการตายอยางอยางนีอ้ ีก นึกไววาเรายอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระอริยสงฆ นีน้ ึกในใจใหมันทรงตัว แลวนึกไววา ศีลมีกี่สิกขาบท ศีล 5 สิกขาบทมีเทาไร มี
อะไรบาง เราจะไมยอมละเมิด แคนี้ พระโสดาบัน เขาใชแค อนุสสติ

นี่ทา นทีน่ ั่งสมาธิ บางทีจะหมายมา 20 ปบาง 20 ป 30 ป ไมไปถึงไหนมันจะไปถึงไหน ก็
นั่งแบบโงๆ แบบนั้นอยาง อาจารยยกทรง มันตะบันนั่งมาตั้งแตเปนเณรไมได แลวก็นงั่ ดีนงั่ งอก
นั่งไปนัง่ มา ไดเมียมาอีกคน แถมมีลูกอีก 2 คน ออมี 4 ตาย 2 ตะบันเสียดายไป 2 เหลือ 2
นี่รวมความวา การเจริญพระกรรมฐาน ตองมีความฉลาด ถามีความเขาใจอยางเดียว การ
เปนอรหันตนี่ไมยาก ความเขาใจคือตัวปญญา ความเขาใจมาจากไหน นีฟ่ ง พระพุทธเจาองคเดียว
อยาไปฟงคนอื่น เราไมพบพระพุทธเจา พระองคไหนนําธรรมของพระพุทธเจามาเทศนตรง เราฟง
ยอมรับ ไมอยางนั้นเราก็ดู พระไตรปฏก หนังสือที่เขาเขียนไมแนนอนนัก บางทีคนไมเปนอรหันต
เขียนมันเขียนเลยเถิดอรหันตไป ทํายากมาก ความจริงทําไมยาก ถาฉลาดทํา แคนเี้ ปนอรหันตได
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย เวลานี้ก็ 8 โมง 40 นาที เดีย๋ วตองไปบวงสรวง อา
ตมภาพขอยุตพิ ระธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้
อาตมภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนาขอตั้ง
สัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุขสัวดิพิพัฒนมลคง สมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดที่
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีบัญญัติไวแลว ขอบรรดาสาวกของ
องคสมเด็จพระประทีปแกวจงบรรลุธรรมนั้น เปนพระอริยเจาในปจจุบันนี้เถิด เอวัง ก็มีดวย
ประการฉะนี้
เทศนก็ไปไมไหว นีว่ าไปๆ คอแหงลงทุกทีๆ จะเริ่มวันนีน้ ะ ตอนบายโมงครึ่ง มีสะเดาะพระ
เคราะหนะ แลวก็ตองทําเร็วเพราะบาย 3 โมง พระตองลงสังฆกรรม เพราะฉะนัน้ ทุกคนจะสะเดาะ
พระเคราะหกต็ อนเพล ก็ไปเตรียมตัวกันไวนะ ก็ไมตองจายอะไรมาก เอาแคหมดตัวก็พอ ฮึ ดีไหม
ก็ไมไดเอามากนีน่ ะเอาเลย หมดตัว เอาที่ไหนไมไดแบกมา ใชไหม ก็เปนอันวาอยางชาที่สุดบาย
โมงก็มาพรอมกัน พอบายโมงครึ่งก็จะเริ่มนะ เพราะตองเริ่มพอบายโมงครึ่งก็ตองเริ่มแนนอน
ไมอยางนั้นก็ไมทันเวลา เพราะบาย 3 โมงพระตองลงสังฆกรรมทําพิธีเขาพรรษา แลวกลางคืน
ตอนเย็น 6 โมงเย็นมีการบวงสรวง 5 จุด แตก็ทําจุดเดียวตั้ง 5 จุดนะ แตวาทําทีเดียว และก็ตอน
พรุงนีเ้ ชา หลังจากทําบุญเสร็จไปบวงสรวงดวยเครื่องสังเวย ตอนเย็นนี่มีดอกไมธูปเทียนธรรมดา
แตวาที่ 5 จุดก็คือ
จุดที่ 1 ขางโบสถเกา คือจะสรางมณฑปพระพุทธเจาทาน และก็สรางที่รับแขกใหม
ศาลานวราช นะเล็กไปไมพอ
แลวก็อีกจุดหนึ่งก็ที่ พระยาโกษาธิบดีเหล็ก
อีกจุดหนึง่ ที่โรงพยาบาล และก็ทพี่ ิเศษก็คอื ทาน ทาวมหาพรหม กับ นางธรณี ทีม่ ณฑป
เกา และก็นนั่ ก็ไมตองใชหมู แตทานสั่งใหทําสํารับ ทาวมหาพรหม ไมกินหมู อยูไกล พระพรหม

ไมมีหมูกนิ ไปกินหมูเขาประเดี๋ยวอาเจียน นะ ทานปลัด ใชไหม คนไมเคยกินหมูนี่ นางธรณี ทาน
อยูใตดิน ไมมหี มูกนิ เหมือนกัน มีแตไสเดือน นี่ตองเอะ มาหรือเปลาหวา พูดไปพูดมายองมาสะกิด
ขางแลว แกกินเปนก็แยแลว
เมื่อวานนี้ก็ลืม คือวาเจาของมาให คณะ อาจารยมังกูร ก็อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตร
เขารวมคณะกัน เขาสรางเขาบอกวา จะมาใหแค พระแมธรณี พระพรหม เอามาไมได เพราหนัก
เมื่อวานนี้ไปดู เขามาใหนานแลวไมไดไปดู มันปวยมี พระพรหม ดวย เปนอันวาตองมาตั้งสํารับ
ฉันก็เลยคิดวาจะใหเขาหามไปที่บวงสรวงรวมกัน ก็ดี
แมศรี และคณะทานมาบอก ไมตอง เพราะ นางธรณี นี่ผมเปราะ เขาเอาไวปูน
ปลาสเตอรทําผมไว หามไปหามมาเดี๋ยวผมหัก ไอมวยแกจับอยูไมอยูผ มหักหรอก ก็เลยใหตงั้ ตรง
นั้น ก็ถามจะใหใครใหสํารับ แกบอกใหไปถาม เจกมิ ก็ อยากรวยไหม ถา เจกิมกี อยากรวย ก็ให
เจกิมกี ตัง้ สํารับถวาย เลยไปถาม เจกมิ กี เจกิมกี บอกแกอยากรวย ก็เลยใหตั้งสํารับ ก็รวม
ความวา รวม เจกิมกี แลวก็ 6 ที่
ทีนี่ตอนกลางคืนวันนี้จะมีอะไรบาง ตอนบายๆ อาจจะมีอังกะลุง โรงเรียนวัดทาซุง เด็ก
นักเรียน ทานปลัด รําไดไหม รํายังกะลุงนะ และก็ตอนบายเย็นไปนะ จะเย็นหรือมเย็นไมทราบ
คณะดุริยปราณีต เขามา แตเด็กเขาหามา 7000 นะ เขาจายสตางคมาเสร็จ ใครออกอีกก็เอานะ
ออกอีกฉันเอาเลย คาปพ าทยและก็นกั รําก็เห็นจะเปน วิทยาลัยครูนครสวรรค เขาเอานาฏศิลป
มา รําสัก 3 ชุด 2 ชุดแรกฉันจําไมได จําไดชุดหลังคือ โปงลาง ทานปลัด เคยดูไหม เคยดูไหม
โปงลางนะ เคยดูหรือเปลา ดูหนัง หนังอะไร หนังควายหรือหนังวัว เอาละ เปนภาพยนตรใชไหม
ทีวนี ั่นซิ ไมเคยดูกับเขา แลวก็ตอนบวงสรวงมีดอกไม ดอกไมประเภทพลุก็อยาจุดตอนบวงสรวง ยัง
ไมค่ํา เขาไมหามใชไหม และตอน 4 ทุม ทานดอกไมไฟอีกครั้งหนึง่ เขาหามหรือเปลา เขาหามก็
ทานปลัด รับผิดแตผูเดียวดอกไมไฟก็อยาใหมี พลุนี่ กลัวชาวบานเขาจะตกใจนะ
และก็สําหรับหมู ไก ทานสั่งใหทาสีแดงใหหมด นี่กระดาษรองพืน้ ใหกระดาษสีแดง นี่
หมายถึงไฟนะ ทุกคนก็จะรวมกันบวงสรวง ถาสีแดงนี่กนั ไฟแนนอน เพราะวาเคยทําแลวครั้งหนึง่
ที่ จังหวัดชัยนาท นานแลวตั้งแต พ.ศ. เทาไร 2507-2508 ตอนนั้นยังตั้งศาลใหชาวบานเขาอยู
พอบวงสรวงเสร็จ ทาน ทาวมหาราช ทัง้ 4 องคมาบอกวา แถวนี้ไฟจะไหมครับ
ถามวา เอา เขาตั้งศาลแลวไฟไหมไดเหรอ บอกก็ไหมได เพราะวาไฟเปนพระองคที่ 4 ใช
ไหม ทานปลัด พระนับถือ 3 องค พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระเพลิงองคที่ 4 นะ บอกตัง้ ศาล
แลวก็ไหมได บอกเอาแลวตัง้ ทําไม เขาตัง้ แลวเขาตัง้ ศาลนี่ พระภุมเทวดา ชวยไดตามกฎของ
กรรม เลยกฎของกรรมไปกําลังแรง ภุมเทวดา ดานไมอยูบอก เอะ อยางนัน้ ก็แยซิ ตึกทั้งแถว 2
แถวรวมกันมันตอกัน เขาบอกเอาอยางนีก้ ็แลวกัน ถามเจาภาพซิเขาจะยอมเสียสตางคอีกไหมถาม
ไฟจะเกิดจากจุดไหน บอกเกิดเขาก็ชี้ไปทีโ่ รงแรมโรงหนึง่ ชัน้ บนของโรงแรมนะ เปนที่จุดเพลิงเกิด

ไฟ ถามจะทําอยางไร ก็บอกใหเขาเอาหมูทาสีแดง ไกทาสีแดง แลวกระดาษรองดวยสีแดง แลวทํา
พิธีตามนี้ ผมจะชวย แลวถามไฟจะไหมไหม บอกตองไหม แลวกัน จะชวยแลวไฟยังไหมหรือ ถาม
ไหมอะไร ไหมเสื้อผากระดาษนิดหนอย นี่ตองไหมแน แดดับทัน อาคารไมเสียหายไมไหม ฝาก็ไม
ไหม
บอกตกลง ถามผาขี้ริ้ว ใชไหม บอกไมรูหรอก มันเอากองตรงนั้น ผาดีก็ผาดีกองตรงนั้น
ผาขี้ริ้ว ทานบอกที่ใหเลยนะ เขาก็เลยรีบทํากัน แลววันเวลาที่ทา นบอกตรง ไฟติดตรงนัน้ จริงๆ เลย
ไหมผาขี้ริ้วหมดไป 4-5 ผืน ไงเสียดายเหรอ ไอผาขี้ริ้วหมดไปนี่ตองใชผาใหมแทนนะ ใชไหม ทาน
ปลัด จะเอาผาเช็ดมาทําอยางไรดี ผาเกาไมมี ก็เอาผาใหมมาซิ มันก็เทาผาใหมนะแหละ ใชไหม
แตก็ชางมันเถอะนะ เกาแลว
เปนอันวาใครไมอยากใหไฟไหมบาน ไมอยากใหเกิดเหตุรายขึ้นในบาน มารวมกันในพิธี
บวงสรวงนะ รวมกันถือวาเปนเจาภาพรวมกัน ก็ไปรวมกันที่หนา พระเจาพรหมฯ หนา พระเจา
พรหมมหาราช นัง่ กันในทีต่ รงนั้นก็ได นัง่ ในศาลาก็ได ตอนเย็นวันนี้เวลา 6 โมง
พรุงนีห้ ลังจากทําบุญจากนี่ลงไปแลว ก็ทาํ พิธีบวงสรวงคือ ตอนเย็นนีบ่ วงสรวงใชธปู เทียน
ไมมีเครื่องสังเวย หลังเทีย่ งแลวใชไมไดเครื่องสังเวย ตอนเชามีเครื่องสังเวย แลวทีใ่ หมที่จะสราง
มณฑป กับสรางอาคารรับแขกขางโบสถเกา
วานชื่นนี้ไปดูสถานที่ ก็คิดวาตองตัดตนไมคือ ตนโพธิ์ รุกขเวทนา ก็โผลมา 4-5 องค ตน
นิดเดียว บอกที่นี่แรงครับ ตองบวงสรวงกอน บอก เอะ ถาไมมีเวลาทําอยางไร ไมมเี วลา สรางเสร็จ
บวงสรวงก็ได ถามวาแรงอยางไร เลาใหฟงซินี่ใครหิวขาวมัง่ หิวขาวก็ไปได ไมมีใครหิวละ รับรอง
บอกทีน่ ี่แรง เราก็บอก เอะมันก็ตองแรง แผนดินรับดึกทั้งหลังไมแรงไดอยางไร ดี เทวดาแกไมตบ
ปากเอาก็บุญตัวแลว ถามวาทานวาอยางไร แรงอยางไร ลูกศิษยทาวมหาราช ก็โผลมา 31 องค
บอกผมอยูประจําที่นี่ 31 องค โอโอ ลูกศิษยทาวมหาราช ชุดแดงนี่ 31 ภุมเทวดา กับ สัมภเวสี
นับไมถวน ลูกศิษยแกก็บอกวาที่แรงครับ ถามวาแรงอยางไรบอกมาซิ
ที่นที่ รัพยมาก ไอวัดนี้นะทรัพยเต็มวัด ที่อนื่ นี่เวลานีท้ ี่อนื่ เขาก็ขนมา เขาขนมาเต็มบริเวณ
ทรัพยพระเจาจักรพรรดินี่เต็ม เต็มบริเวณขางลาง เขาชี้ใหดูเห็นตุม มอญขนาดใหญ คงเกานะ
ขนาดนี้เบอเริ่มกวาง 31 ตุม มีเงินแทงอยุ 2 ตุม มีเพชรพลอยอยู 2 ตุม บอกนัน้ เปนทองคําหมด
ทองแทง ถามวา ของใครบอกสองเจาของครับ ถามวาใครบางละ บอกวาของ เจาพระยาโกษา
เหล็ก และของ พระยากาญจนบุรี 2 คน และก็เห็นเรือชะลาอีกลํา เรือชะลาใหญมาก ทองคํา
มาก มีเพชรก็เยอะ ถามวาของใคร บอกของ แมศรี เขา ไอตุมนะสองเจาของแลวก็มีชี้ใหดูชายน้ํา
มี 7 ตุม ตุมใหญเหมือนกัน ถามของใครมั่ง บอก ขุนแผน เปน 4 เจาของ แกตอบดีจริงๆ บอกนี่
ของ ขุนแผน เขา ของ ขุนแผน ของ เจาพระยาโกษาเหล็ก เจาพระยากาญจนบุรี แลวก็ แลว

พวกนี้มาตายที่นที่ ั้งนัน้ พวกนี้มาตาย ตายที่โคนขางๆ ตนโพธิ์ ตอนหลังในชีวิตก็มาเจริญวิปสสนา
ที่นี่แลวก็ตาย ก็ทรัพยสมบัตกิ ็อยูนมี่ าก
ก็เปนอันวาทราบวา ถาที่ไหนมีทรัพยมาก ทีน่ ั่นมีเทวดาชั้น จาตุมหาราช อยู อันนี้แรง
มาก เขตไหนถามีเทวดาชั้น จาตุมหราราช อยู ถาเราเขาไปอยูท ี่นน้ั ถาไมตงั่ ศาลยอมรับนับถือ
ศาลนี่ตอง 4 เสานะ เสาเดียวไมได ถาไมยอมรับนับถือเขาเขาจะชวยอยู 2 ป ทํามาคาขายดี ทํามา
หากินดีมาก 2 ปไดกําไรแน ถาปที่ 3 ยังเลย พอฟดละทีนี้ ฟดแหลกเลย ของใหมก็หมด ของเกาก็
หมด อยูไมเปนสุขเสียหายหมด เอาแน ถายอมรับนับถือเขา เขาก็ชว ย บานนัน้ จะทรุดตัวไมไดเลย
ฐานะไมสามารถจะทรุดได และถาบานไหนไมมี ลูกศิษยทาวจาตุมหาราช อยูถ าเรามีตั้งศาล 4
เสา เขาก็เขาอารักขาเหมือนกันใชไหม
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา จบ นี่ดันเสือกมีเสียงพูด เมื่อกีจ้ ะหมดเสียงอยูแลวคิดวาจะเทศน
ไปไมรอดตอนทายๆ เสียงคลายคอแหงมาทุกทีๆ ๆ นี่ 2 เดือนเศษเพิ่งใชเสียงวันนี้ ก็พอไปไหว ก็
เปนอันวา ตอนี้ไปก็รูเรื่องหมดรึยังนี่

พระธรรมเทศนาเรื่อง พระเวสสันดร
แสดงเมื่อ
วันจันทรที่ 28 ตุลาคม 2528
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
นิพพานัง ปรมัง สุขังตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิพพานคาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี
ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตรงกับวันจันทรวันนี้ ทั้งนี้เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายไดมีความเคารพในพระองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึง
ไดพากันปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ความจริงพรรษานี้ทงั้
พรรษาอาตมาลงศาลาไมไดตลอด เพราะปวย วันนี้ก็ปว ยอยูมาก แตวันออกพรรษาพอซมซานมา
ไดก็มา
วันนี้อาตมภาพตั้งใจเทศนเรือ่ งราวของ เวสสันดรชาดก แตความจริงความเปนมาของ
พระเวสสันดรชาดก บรรดาทานพุทธบริษัทก็ทราบแลว ถาฟงกันตาเรื่องจริง ๆ รูสกึ วาจะไมไดผล
วันนี้ก็จะนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล กับเรื่องราวของ เวสสันดรชาดก
ซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจาเชนเดียวกันและกลาวรวมกันจับเปนตอนๆ เพื่อเปนประโยชนแก
บรรดาทานพุทธบริษทั สําหรับการฟงตอนทายอาจจะไมคอยไดยินไปบาง ก็ตองขออภัยมันไมดี
มากมันไมดี
เรื่องราวในวันนี้ก็จะเทศนอนั ดับตน ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูมานัง่ บําเพ็ญกุศลใน
วันนี้ สวนใหญเปนนักเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัท
เขาทํากันเพือ่ นิพพาน ไมใชทําเฉพาะเห็น สวรรคเปนนรกเห็นเทวดาเฉยๆ การที่ปฏิบัติ มโนมยิ
ทธิ เปนการเปลื้องความสงสัยวานรกมีจริงไหม เปรตมีจริงไหม อสุรกายมีจริงไหม พรหมโลก
นิพพาน มีจริงไหม การตายแลวมีสภาพไมสูญจริงไหม เปนการตัดความสงสัยในคําสอนขององค
ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไว คือพระพุทธเจาสอนใหเราพิสูจนคาํ สอนของทาน
หลังจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตองสกัดแดนของความชัว่ 4 แดน แดนทีล่ งโทษคนชัว่ 4
แดน ก็คือ 1. นรก 2. เปรต 3. อสุรกาย 4. สัตวเดรัจฉาน ซึง่ การปฏิบัติไดสองใน วิชชาสาม ก็ดี
หาใน อภิญญาหก ก็ดีที่บรรดาทานพุทธบริษทั ควรจะมีความพอใจในตัวเอง เพราะพระก็มี
ฆราวาสก็ดีถาปฏิบัติไดตามนี้ ทุกคนไมทําความชัว่
ถาปฏิบัติไดจริง มันไมมีใครทําความชั่ว เพราะไมมีใครคิดชั่ว เห็นประโยชนของการทํา
ความดี เห็นโทษของการทําความชัว่ เรียบรอยทุกอยาง และแถมระลึกชาติไดวาชาติเกาๆ เราเคย
ทําอะไรบาง เคยเปนสัตวนรกเคยเปนเปรตเปนอสุรกายเปนสัตวเดรัจฉานมามาก อันนี้เราทราบกฎ

ของกรรมวาเราทําอะไรไวจึงเปนอยางนั้น เราเปนเทวดาหรือพรหม เราทําความดีอะไรจึงเปนอยาง
นั้นทานที่ปฏิบัติไดจริงๆ ตางคนตางละความชั่ว ตัง้ ใจประพฤติความดี สําหรับทานทีบ่ อกวาปฏิบัติ
ไดแลวยังทําความชัว่ อยูน ั้นแสดงวาทานหลอกตัวเอง เปนการทําลายความดีของตัวเองคนประเภท
นี้ไมพน อบายภูมิซึ่งการปฏิบัติใหพน อบายภูมิจริงๆ การได มโนมยิทธิ แลวไมไดพนอบายภูมิ
ตอไปตองรักษากําลังใจอยางนี้เปนปรกติคอื
มีความรูสึกไวเสมอวาชีวิตนีม้ ันจะตองตาย ตายแลวไปไหน ความชัว่ สงผลใหไปอบายภูมิ
ความดีเล็กนอยสงผลใหไปสูส วรรค ความดีปานกลางสงผลใหไปพรหมโลก ความดีถึงที่สุดสงผล
ใหไปนิพพาน คือตอไปเราก็ตั้งใจคิดวาถาการตายคราวนี้เราไมยอมลงอบายภูมิแนนอน ใหยึดมั่น
ในคุณของพระไตรสรณคมนคือ พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ คําวายึดมัน่ นี้ตองใชปญญา
เปนเครื่องกลัน่ กรองวาพระพุทธเจาดีขนาดไหน ควรที่เราจะยอมรับนับถือไหม พระธรรมคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระจอมไตรดีขนาดไหน นี่เราควรยอมรับนับถือไหม พระอริยสงฆสาวกขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดีขนาดไหน เราควรยอมรับนับถือ ใชปญญาพิจารณากอนเมื่อ
พิจารณาแลวก็เห็นวาทานดีจริงๆ ก็ยอมรับนับถือไมคลายตัวจะมีความมั่นคงในพระไตรสรณคมน
อยางนี้สามารถจะตัดอบายภูมิไดเปนบางครั้งบางคราว ถาเผลอเมื่อไรลงนรกเมื่อนัน้
ตอไปก็ตั้งกําแพงกันบายภูมใิ หแนนอนคือมีศีล 5 บริสุทธิ์ ใหตงั้ ใจรักษาศีล 5 ดวยความ
เคารพ ตื่นขึน้ มาเชาตั้งใจวาศีล 5 มีกีสิกขาบท วันนี้ทงั้ วันตลอดจนกวาจะหลับไป เราจะไมยอม
ละเมิดศีล 5 ทําอยางนีท้ ุกวัน ถาทําไดอยางนี้เปนปรกติกุศลมาแลวประมาณมากนอยเทาไรก็ตาม
ทีเวนไวแต อนันตริยกรรม พวกทานทัง้ หมดจะไมลงอบายภูมิทงั้ สี่ คือเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต
เปนอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไมมีตอไปอีก มีทางตรงทางเดียวคือพระนิพพาน พอปฏิบัติไดอยาง
นี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน
บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ฟงเทศนจําขอนี้ไวเปนสําคัญ แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ
เรื่องราวตอไปก็เปนเรื่องเลาสูกันฟง ปฏิบตั ิไดหรือไมไดก็ไมสําคัญสําคัญตามที่กลาวมาแลว ก็จะ
นําเอาเรื่องราวขององคสมเด็จพระประทีปแกวเกีย่ วกับ พระเวสสันดรชาดก มาแสดงแกบรรดา
ทานพุทธบริษทั (เฮ นี่ใครไปบอกเด็กขางนอกเบาหนอยซิวะ ใครบางนะมันเลนจอกแจกจอกแจก
ลูกใครบางวะ) เรื่องราวเกีย่ วกับ เวสสันดรชาดก เปนอยางนี้ ความจริงเมื่อสมัยองคสมเด็จพระ
ชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดพรรษาที่ 5 เมือ่
พระพุทธเจาทรงบรรลุเปนพระพุทธเจาแลว ทานทีพ่ ระพุทธเจาจะเสด็จไป กรุงกบิลพัสดุมหา
นคร กลับไมไป วนไปวนมาอยูสองสามเมืองอยู กรุงราชกฤห บาง เมืองพาราณสี บาง วนไปวน
มาอยูแบบนี้ การที่สมเด็จพระชินศรีไมเสด็จไปที่นั้นก็เพราะวาทรงทราบดีวา หมูพ ระประยูรญาติมี
มานะทิฏฐิมาก เปนคนถือตัวถือตนมาก

การเทศนของพระพุทธเจา ถาบุคคลใดไมมีศรัทธาตัง้ ใจฟงจริงๆ หรือไมตั้งใจปฏิบัติ
พระพุทธเจาจะไมเทศนในเขตนั้น เพราะเทศนแลวไมมีผลถึงแมจะเปนญาติขององคสมเด็จพระทศ
พลเอง ก็ไมยอมเทศน ฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจาไมไปถึงสี่ปเศษ สมเด็จพระราชบิดาก็มีความคิดถึง
วาลูกเราเปนพระพุทธเจาไมมาบานสักทีหนึง่ จึงไดจัดอํามาตยผูใหญคนหนึ่งพรอมดวยบริวารหนึ่ง
พันคนใหไปกราบทูลสมเด็จพระทศพล ใหเสด็จไป กรุงกบิลพัสดุมหานคร แตทวาอํามาตยกบั บร
ราดาบริวารของตนทั้งหมดหนึง่ พันคน เมื่อขเมาฟงองคพระชินวรแลวตางคนตางฟงเทศนจบ ฟง
เทศนจบเดียวสําเร็จเปนพระอรหันตหมด
เมื่อเปนพระอรหันตแลวทานก็เงียบฉี่ ไมนิมนตเพราะพระอรหันตยอ มเขาใจความเปนจริง
พระอรหันตนี้ไมตองสอนไมตองคิดนอกคิดใน ไมไดคิดหวงตัวเองไมนอกรีดนอกรอย พระอรหันต
ยอมมีระเบียบ เพราะเปนคนมีจิตหมดกิเลสไมทําอะไรในดานของความผิด รูในสิง่ ทีค่ วรและไมควร
อยูเสมอ สิง่ ใดที่ไมควรพระอรหันตจะไมทาํ เพราะวาการควรไมควรของพระอรหันตนั้น อาจจะไม
ตรงกับความเห็นของเราก็ได เพราะเรามีกิเลสเราคิดวาอยางนี้ดี แตพระอรหันตทา นเขาใจขางหนา
ปจจุบันและอนาคตนี้ไมดีเขาตําหนิ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย จิตใจของทานกับจิตใจของ
พระอรหันตยอ มไมเหมือนกัน ถาเหมือนกันทานก็ไมใชพระอรหันต ทานก็เปนเหมือนเรา
ฉะนัน้ พระอรหันตทั้งหลาย
พันกับหนึง่ องคเห็นวาองคสมเด็จพระทศพลยังไมไปไม
เหมาะสม ก็เลยเงียบไมนิมนต พระเจาสุทโธทนะ ก็สง มาอีก 2 รุน 3 รุน 4 รุนก็ตามเปนอรหันต
หมด เงียบหมด
สงชุดสุดทายมามีทาน อุทายี ทานอุทายี นี่เปนสหชาติของพระพุทธเจามาเกิดวัน
เดียวกันเปนเพื่อนกัน เปนอํามาตยผูใหญใหนําคนมาพันคน มาเฝาองคสมเด็จพระทศพลเพื่อ
นิมนตเขาไป เมืองกบิลพัสดุ ในที่สุด ทนอุทายี กับบริษัทฟงเทศนพระพุทธเจาจบเดียวเปนพระ
อรหันตหมด เมื่อเปนพระอรหันตแลวก็ไมยอมกราบทูลพระพุทธเจาใหเสด็จไป กรุงกลิบพัสดุ รอ
เวลาอันสมควร คือยอาลืมวาพระอรหันตเวลานั้นเปน ปฏิสัมภิทาญาณ มาก อรหันตมีคุณคา
เทากันคือการตัดกิเลส แตวา มีคุณธรรมสมบัติพิเศษไมเทากัน มีความสามารถพิแศษไมเทากัน
สุกขวิปส สโก ไมมีความสามารถอยางอืน่ เลย นอกจากตัดกิเลส เตวิชโช ไดแตการเห็น
การระลึกชาติได อันนี้เรียกวา เตวิชโช ฉฬภิญโญ แสดงฤทธิ์ได แตยังมีความฉลาดนอย
ปฏิสัมภิทัปปตโต คลุมไปถึง ปฏิสัมภิทาญาณ คลุมความสามารถทัง้ หมด แลวก็ฉลาดมาก เปน
อรหันตชั้นยอด ทานก็มีความฉลาดพอควร ดีมากไมใชพอควร ก็นงั่ พิจารณาวาถาเราจะกราบทูล
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลานี้ไมสมควร รอเวลา
พอไดเวลาพอดีเห็นองคสมด็จพระชินวรวางจึงเขาไปเฝา แทนที่จะกราบทูลอาราธนาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหไป กรุงกบิลพัสดุ ทานก็เลาเรื่องการเดินทาง ทางที่เดินมาจาก
กรุงกบิลพัสดุ มาถึง กรุงราชคฤหมหานคร วาเปนเสนทางที่รมรื่นมาก มีความสุขสบายมาก

พูดกันงายๆ นาเดินไปเทีย่ ว พูดดวยปญญาเพียงเทานี้องคสมเด็จพระชินศรีกท็ รงเขาใจ คือรูอยู
แลววาเขาจะมาอาราธนา
เมื่อรูอยูแลวแบบนี้ ก็ปรากฏวาองคสมเด็จพระชินศรีกก็ ลาววา อุทายี ถาอยางนัน้ เธอจง
พาบริษทั ของเธอไปกอน คือบริษัทพันคนพันองคไปกอนลวงหนาไปกอน ตถาคตจะตามไปทีหลัง
ทานอุทายี ก็ไปปูพื้นฐานปลูกศรัทธาแดบรรดาทานพุทธบริษทั ใน กรุงกบิลพัสดุ
สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงได พระอานนท ประกาศวาตถาคตจะไป กรุงกบิลพัสดุ
พระอะไรจะไปบาง พระก็ตามไปหมด ปรากฏวาทางที่เสด็จไปหกสิบโยชนองคสมเด็จพระผูมพี ระ
ภาคเจาเสด็จตามไปวันละโยชน ถึงหนึ่งโยชนพระพุทธเจาก็ยงั ยัง้ หยุดคางหนึง่ คืน ถึงหนึง่ โยชนก็
คางหนึง่ คืนรวมความเดินทางจริงๆ 2 เดือนถึง กรุงกิลพัสดุม หานคร ทั้งนี้ก็รอให ทานอุทายี
เคลียรพื้นที่ปลูกศรัทธาคนกอน
เมื่อองคสมเด็จพระชินวรเขาถึง กรุงกบิลพัสดุ แลวปรากกวาพระราชบิดาขององคสมเด็จ
พระประทีปแกว ก็นําบรรดาบริษัทหมูประยูรญาติและอํามาตยมาเฝาพระพุทธเจามาตอนรับ แต
วาหมูพระประยูรญาติของพระพทุธเจานี้ยงั มีมานะทิฏฐิมาก ก็มีความรูสึกวาเราแกกวา สิทธัตถุ
ราชกุมาร เราไมควรจะไปไหวเธอจึงไดจดั ญาติผูนอยกวาพระพุทธเจามานั่งขางหนาพวกผูใหญที่
มีอายุแกกวานั่งขางหลัง เวลาพระพุทธเจาประทับแลวญาติผูนอยก็กราบแตญาติผูใหญนงั่ เฉย
พระพุทะเจาคิดวาคนที่ไมมศี รัทธาแบบนีเ้ ทศนเทาไรก็ไมมีผล องคสมเด็จพระทศพลจึง
แสดงปาฏิหาริยเหาะขึ้นบนอากาศ เมื่อเหาะขึน้ ไปแลวก็เหาะวนไปวนมา องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาเหาะแบบนั้น สมเด็จพระราชบิดาเห็นเขาก็ลกุ ขึ้นกราบ แลวก็ตรัสวาขาพระพุทธเจากราบ
พระองคแลว 3 วาระ
ครั้งแรกเมื่อพราหมณเขามาดูลักษณะ ก็แสดงปาฏิหาริยกับ กาฬเทวิลดาบส โดยยืนบน
ยอดชฎา ครั้งนั้นก็กราบแลวครั้งหนึ่ง
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 7 ปเวลาแรกนาขวัญกราบแลวครั้งหนึง่ เวลานี้ขาพระพุทธเจาก็นมัสการ
คือกราบแลวอีกครั้งหนึ่ง เปนวาระที่ 3 เมื่อพระราชบิดาตรัสแบบนั้น คนอืน่ ก็เห็นอัศจรรยวา
สิทธัตถะราชกุมาร ไมเคยเหาะไดแบบนี้ ก็ตางคนตางพากันทราบ มีความเลื่อมใส องคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จลงมา
วันนั้นพระพุทธเจาตั้งใจเทศนาโปรดพุทธบิดาโดยเฉพาะ เพราะทานเปนพอจริงแหละแต
วาถวายความเคารพพลูกมาแตเล็กเมื่อเทศนจบคือเทศนประกอบดวย ศีล 5 สมเด็จพระราชบิดาก็
เปน พระโสดาบัน
พอเทศนจบคราวนัน้ ปรากฏวา ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมาอยางหนัก ฝนโบกขรพรรษ นี่
เปนน้าํ ฝนสีแดง เวลาตกลงมาเปนละออง ถาใครตองการใหฝนเปยกมากฝนก็เปยกมาก เรานึกเอง

นะ นึกวาเราตองการใหฝนเปยกมากฝนก็จะเปยกมาก ใครวาตองการใหเปยกนอยฝนก็เปยกนอย
ถาไมตองการใหฝนเปยกเลยฝนก็ไมเปยก
แลวตอจากนัน้ ไปตางคนก็ตางกลับ พระพุทธเจาก็ประทับในมหาวิหารพระก็พกั ทีห่ นึง่
ปรากฏวาพระก็ไปนั่งประชุมกัน
คุยกันวาเปนเรื่องนาอัศจรรยหมดเราอยูกับองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจามาหลายป สมเด็จพระชินศรีก็เทศนแลวหลายครั้ง แตก็ไมเคยมี ฝนโบกขร
พรรษ ตกลงมา คราวนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ มี ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมา
เปนเรื่องนาอัศจรรย คือพระกับพระพุทธเจาพักหางกันมาก
สมเด็จพระภควันตประทับอยูในพระมหาวิหารไดยินเสียงดวยหูเปนทิพยพระพุทธเจามีหู
เปนทิพยจริงๆ หูเปนทิพย ตาเปนทิพย จมูกเปนทิพย เปนทิพยจริง ไอความทิพยอยางนีพ้ ระสงฆ
สาวกไมมี มีแต ทิพจักขุญาณ ญาณตัวนี้คือรูจากทางใจ แดพระพุทธเจารูทางประสาทหูประสาท
ตาดี เมื่อพระสงฆนงั่ พูดปรารถถึงพระองคพระองคกท็ รงฟง ฟงแลวก็คิดวาถาเราจะไปที่นนั่ ไปพูด
เรื่องนี้เรื่องราวในอดีตจะมีผลไหม สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงทราบวาถาเราไปทีน่ ั่นเลา
เรื่องชากดในกาลทีเ่ ปน พระเวสสันดร ถาเลาจบแลวพระที่เปนปุถชุ นก็จะเปนพระอริยเจา พระที่
เปนพระอริยเจาขั้นต่ําก็จะเปน พระอรหันต
เมื่อองคสมเด็จพระภควันตทรงทราบอยางนี้ สมเด็จพระชินศรีก็เสด็จไปจากพระวิหารไป
ถึงที่พระกําลังนั่งประชุมกัน พระก็ปูผารับ พระพุทธเจาประทับแลว จึงตรัสถามวา ภิกขเว ดูกร
ภิกษุทงั้ หลายเธอคุยกันเรื่องอะไร นี่เปนระเบียบของพระ พระพุทธเจาก็ดี สาวกพระพุทธเจาก็ดีที่
ได เจโตปริยญาณ เมื่อฟงแลวรูแลวดวยความเปนทิพยเพราะจิตไดยินแลวเขาใจแลว คนขึน้ มา
หามองหนาพระก็เห็นใจเขาใจความรูสึก ถึงแมจะรูสึกเวลานั้น เพราะ อตีตังสญาณ ใชความรูสึก
กอนจะมาก็ทราบแลว แตเมื่อทราบแลวตองทําเปนไมทราบอยูเสมออันนี้เปนระเบียบของพระ ตอง
ถามวามาธุระอะไร มีความสุขหรือมีความทุกขเปนอยางไร อันนี้ถามตามระเบียบ แตความจริงรูอ ยู
แลว พระพุทธเจาก็เชนเดียวกันรูห มด แตวาระเบียบขององคสมเด็จพระสุคตพระพุทธเจาทุกองค
ตองทํา
เมื่อถามวาเธอคุยกันเรื่องอะไร เขาก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวาคุยกันเรื่อง ฝน
โบกขรพรรษ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงตรัสวา การทีต่ ถาคตมีบารมีเต็มทํา ฝน
โบกขรพรรษ ใหตกลงมาอยางนี้ไมใชของอัศจรรย สมัยเมื่อตถาคตมีบารมีไมเต็ม สามารถทํา ฝน
โบกขรพรรษา ตกลงมาไดเปนของอัศจรรย
องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสแลว ก็ทรงนิ่งอยู ก็หมายความวาถาไมมีใครตองการ องค
สมเด็จพระบรมครูก็ไมเทศนตอไป ไมเลาตอไป
พระทัง้ หลายอยากจะฟงก็ถามวาเรื่องราวเปนอยางไร พระองคกน็ าํ มาซึง่ เรื่องราว พระ
เวสสันดร วันนี้ถาเทศนกนั ตามเรื่องนากลัวจะไปกันหลายคน ไมหนีไปจากศาลา ก็เปนลมกันเปน

แถบ พระเทศนก็ตายบนธรรมาสน สูเทศนยอๆ ดีกวา ไอพระเทศนมนั จะตายแลวเสียงก็ไมคอยจะ
ออกมันไมสบาย มันยังปวยอยูนะ พยายามลงเฉพาะวันสําคัญ
เรื่องราวมีอยางนี้ พอองคสมเด็จพระชินศรีมีบารมีเต็ม ก็มีเทวดาคือ พระอินทร ขึ้นไปทูล
อาราธนาเทวดาเขาประชุม พรหมเทวดาเขาประชุมกันวาเวลานี้ สันตุสิต เทพบุตร จะลงมาเกิดมี
นามวา สิทธัตถะ มีบารมีเต็มแลวก็เปนเวลาครบหนึง่ พุทธันดรพอดี ควรที่จะมาตรัสมาบําเพ็ญ
บารมีใหเต็มบริบูรณและเปนสมเด็จชินศรีตอไป เมื่อทานรับอาราธนาแลว ก็มาเกิดในตระกูลของ
พระเจาสุทโธมหาราช เลางายดีกวา เพราะเรื่องราวก็รูแลว
ครั้นตอมาเมื่อคลอดจากพระครรภของพระมารดา เวลาคลอดไมไดคลอดในโรงไปที่โนน
ระหวางเมืองพอกับแม เปนเขตแดนพอดี คลอดในปาลุมพินี เราก็มลี ุมพินีเหมือนกันทีก่ รุงเทพฯ
พระพุทธเจาไมมาคลอด ฮื้อ มันคนละลุมกันนะเอาชื่อมาใช แถวนีเ้ วลาคลอดหมอตําแยก็ไมมี ไมมี
ใคร เทวดากับนางฟาเขาก็มาเปนหมอตําแย อยากเลือกไปคลอดที่นนั่ ก็มาชวยกันจัดการ
เรียบรอย การคลอดของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเกิดนี่พระพุทธเจาจะเทศน
เออ พระเวสสันดร ไปคลอดในทองตลาด เมื่อกีเ้ ลาเรือ่ งพระพุทธเจาไปคือแมอยากจะไป
เที่ยวตลาดพอเดินไประหวางตลาด เวสสันดร ก็ตรอกพอคาอยูก ลางถนนสองขางทางมีแตคน
เดินตลาด เวลาคลอดเทวดาก็ตองมาชวย แตคนที่จะเปนพระพุทธเจา เวลาคลอดจากครรภมารดา
ใหมๆ จะพูดได 3 ชาติ ชาติที่จะเปนพระพุทธเจา ชาติที่ใกลอีกสองชาติ เมื่อคลอดออกมาแลวจึง
กลาววาจาวา อามะ ขาแตแมมีเงินไหมลูกจะใหทาน
อยาลืมนะ อยานึกวาพระพุทธเจาเปนเรานะ อยาเอาความพยายามของเราเขาไปเทียบ
กับพระพุทธเจาอยูมีบารมีสูง เวลานีน้ ะทั้งคนทัง้ พระนะมีมากเอาบารมีไปเทียบกับพระอรหันตบา ง
เอาบารมีไปเทียบกับพระพุทธเจาบาง ลงอเวจีลงโลกันตเปนแถว ความเลวของเราไปเทียบกับ
พระพุทธเจากับพระอรหันตไมไดเพราะทานไมไดเลวเทาเรา ความหนาของจิตของเรายอมไมเห็น
ผิดเห็นชอบอยาไปเทียบกับทาน ถาขืนเทียบกับทานเมือ่ ไรไมมีโอกาสไปแมแตสวรรคจะมาเกิดเปน
มนุษยอีกก็เสมออีกก็แสนยาก เวลานี้มเี ยอะทัง้ พระทัง้ ฆราวาส พระก็ไดยินบอยๆฆราวาสก็ไดยิน
เสมอ นีก่ ็แสดงวาคนนี้มีความเลวหนาที่สดุ ไมไดใชปญญาพิจารณา
ก็รวมความวาพระพุทธเจากลาวคําวา อามะ ขาแตแมมีสตางคไหมจะใหทานแมก็ให
สตางค หนึ่งพันกหาปณะ ทานก็แจก เอะ มันนาจะเปนไปไมได ออกมาเดี๋ยวเดียวเดินไดแลว มัน
ตองเดินไดเพราะอัจฉริยมนุษย อยาลืมวาเราไมใชทา นทานไมใชเรา ถาใครไมแนใจใช อตีตังส
ญาณ ถอยหลังลงไปทัง้ พระทั้งฆราวาสใชใหมันคลอง ไมใชทําไมไดก็ทําไดแลวทําไดแลวก็ใชไมได
ไอแบบนี้ลงอเวจีทกุ รายมีความประมาท ตองใชทุกวันตองใชใหมนั คลอง ตองใชใหมันคลองมันถึง
จะพนอเวจีมหานรก

รวมความกันวาทํากันไดแลวตองใชคลอง ใช อตีตังสญาณ ถอยหลังไปวาจริงหรือไมจริง
นี่เพียงแคพิสจู น เมื่อไดแจกทานแลวพระราชบิดาก็สง คนไปรับขอเลาลัด
ตอมาเมื่อพระโพธิสัตวมีนามวา พระเวสสันดร แตงงานเสร็จมีลูก 2 คนผูหญิงหนึ่งคน ผู
ชานหนึง่ คน ชื่อ กัณหา และ ชาลี เวลานัน้ รับหนาที่เปนกษัตริยปกครองราชสมบัติ ก็ตั้งโรงทาน
และวันเกิด ไอวันที่ทา นเกิดนะ เปนวันที่คลอดจากครรภมารดา มีแมชา งมาจากปาน้าํ ชางเผือกมา
ไวในโรงชางใหนามวา ชางปจจัยนาค บาง ปจจัยนาเคนทร บางก็ชื่อเหมือนกัน บาลีเขียนเปน
ปจจัยนาเคนทร ภาษาไทยเขียน ปจจัยนาค ชางตัวนี้เมื่อมาเขาเขต ผนฟาตกตองตามฤดูกาล
เปนชางที่นาํ ลาภมาให ลาภสักการะเกิดมากในเมืองนั้น เมื่อทานโตขึ้นมาแลวรับภาระก็ตั้งโรงทาน
ประตูเมืองสี่แหง และกลางใจเมืองอีกหนึง่ แหงแตละแหงวันละแสนกหาปณะ 1 กหาปณะเทากับ
4 บาท โรงหนึ่ง 4 แสนบาทตอหนึ่งวัน ใหทานอยางนัน้ ทานก็ขี่คอชางไปตรวจโรงทานทุกวัน คน
กําพรา คนยากจน คนเดินทางมีความสุขมีความสบายมาก
ตอมาในกาลคราวหนึ่ง นีม่ นั จะใกล 30 นาทีแลว ก็มี เมืองกาลิงครัฐ ไอ เมืองกาลิงครัฐ
นี้อยูท ี่ เชียงราย นี่เอง ใครคนเมือง เชียงราย จําเมืองพวก ชูชก เดิม เฮย ไมใชพวก ชาวกาลิงค
รัฐ ใชไหม กาลิงครัฐ นี้อยูท ี่ เชียงราย นี่แลวก็ เมืองตักศิลา เวลานั้นอยู จังหวัดกําแพงเพชร
นี่ จําเอาไวรดู วยนะสมัยนัน้ บอกวาสงไปเรียนที่ เมืองตักศิลา คือที่ เมืองกําแพงเพชร นี่เอง
เมืองกาลิงครัฐ ที่อยู เชียงราย นี่ใชญาณใหชัด อันนีส้ อบไปในตัวเสร็จ เมื่อนัง่ อยูใ นวัด
ก็เปนอันวาเมืองนัน้ เขาฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล
ก็ประชุมกันใหพระราชารักษา
อุโบสถ 7 วัน 15 วันฝนก็ไมตก ทําอยางไรฝนก็ไมตก เอาโทษพระราชาไมได ก็ตางคนตางไปทูลกัน
วาถาไดชางนีไ้ ปฝนจะตกตองตามฤดูกาล ก็สงพราหมณ 8 คนมาขอ ขอเลาเรื่องลัดๆ วันนี้
อยางไรๆ ก็ 45 นาทีแน
เมื่อเขามาขอ ทานขี่คอชางกําลังจะไปตรวจโรงงานโรงทาน เขามาขอ ก็ให พระเวสสันดร
เสียอยาง นั่น พระเวสสันดร องคนนั้ พระเวสสันลุม องคที่เทศนนี้ไมไดแน ดีไมดีก็ไดตะพดไป
อาจารยหงา นะใหตะพดไปแทน เราไมใชพระโพธิสัตวไหม แลวก็เปนหนาที่ของทานจะตอง
บําเพ็ญบารมี 10 ทั้ง 10 ของทานยังมีอยูไดฝนฟามันตกตองตามฤดูกาล ไอชาวบานก็เกิดโกรธวา
ใหชางคูบานคูเมืองไปตอนี้ไปจะจนทั้งเมือง ชาวบานมันเสือก ไอคนดีกับคนเลวนี้มีอารมณไม
เสมอกัน คําพระทานก็วานะ จําใหดีนา เรามีถงั (จบเทปหนาแรก)
ไมใขคนโกรธ เราเรียกเทวดาเสือกใหโกรธ เทวดานี่อยูแถวนีห้ รือเปลา อาจารยหงา ควัก
ลูกตาขวางเทวดาใหชกั ไปตามๆ กันนะ เทวดาก็ทาํ ใหชาวบานโกรธ เพราะวาจะตองบําเพ็ญ
เนกขัมมบารมี ชาวบานก็มารอง พระเจากรุงสญชัย พอก็ทราบวาลูกชายไมผิด แตชาวบานเขา
เดินขบวนกันแบบนั้นมันสูเขาไมไดถึงแมวาจะเปนพระราชาก็ตองยอม ให พระเวสสันดร ออก

ไปสูปา พระเวสสันดร ทานอยากให สัตตสะกดมหาทาน ไอ สัตสดก แปลวา 700 สัตสดก
มหาทาน นีท้ าน 700 อยาง หรืออยางละ 700
ใหทานเสร็จ เหลือมา 2 เหลือรถ 1 คัน มีมาเทียม เหลือรถกับมาเทียมคันหนึ่งไอเจา
พราหมณก็เสือกไปขอเสียอีก เจาพราหมณชุดแรกมาขอมาเทียมไอเทวดาก็เสือกนี่เขาตองแปลง
เปนมาลากรถใหมันเข็ดนะ อาจารยหงา นะ หลังจากนัน้ ไอพวกพราหมณอีกคน มาเสือกมาขอรถ
อีก ทานก็ใหรออีก ขอไมไดขอเปนให พอไดรถมาหายเลยมาเทวดาไมยอมลากรถ
ตอไปก็ขอเลาลัดขอยอนตน ขอยอนกันไปนิดหนึง่ วาการที่เธอตองถูกขับไลไปนัน้ ไมใช
เพราะกฎของกรรม ทานทําความดีทาํ ไมถึงเปนอยางนัน้ คือวาเทวดาพิจารณาแลววาคนที่จะเปน
พระพุทธเจาถาบังเอิญขาดบารมีสําคัญอีกอยางหนึ่งใหลูกเปนทานใหเมียเปนทานนัน้ ไมไดทําไว
ในชาติกอน ชาตินี้เปนชาติสดุ ทายตองใหลกู เปนทาน ใหเมียเปนทาน ไมอยางนัน้ เปนพระพุทธเจา
ไมได จึงตองบันดาลใหชาวบานเขาโกรธ ไอชาวบานไมรูเนื้อรูตัว เทวดาปลุกปน ทานปลุกปน ไม
เห็นกลัว ไอคนนะตองคอยระวัง พระเจาตองคอยระวังนะ เวลานี้ไอพวกนี้เขามาแทรกซึมตามวัด
ตางๆ ทุกวัดแหละ และตามกลุมคนตางๆ ที่ชุมนุมกันมีความสามัคคีกนั
ไอนี่ไมใชเทวดาหรอก คนเขาแทรกวัด เขาแทรกทุกกลุม เพื่อทําลายความสามัคคี เพื่อยึด
ประเทศ เพราะอะไรถาจิตใจเปนอยางนั้นก็เขาใจไวดวยนะวาเราก็กําลังตกเปนทาสของตางชาติ
เขาอยู
หลังจากนั้นเทวดาก็ตองเปนภาระ จะไปมาหาย เทวดาก็ตองแปลงเปนมาใหมนั เข็ดใชไหม
ตอไปเขาไปอยู เขาวงกต พระอินทร ก็ใช วิษณุกรรมเทพบุตร มาเนรมิตที่ใหราบรื่น ปองกัน
สัตวรายใหไปอยูไกล ไมมีในแถวนั้น จากนั้นสรางอาศรมสรางทําสระโบกขรณี สรางเครื่องแตงกาย
ฤาษีไวครบ พอไปอยูทนี่ ั่นทานก็บาํ เพ็ญบารมีเปน เนกขัมมบารมี คือสองตัวผัวเมียอยูคนละ
ฐานะ เปนนักบวชดวยกันทัง้ คูไมใชผัวไมใชเมีย
ตอมาในกาลตอมาก็มี ชูชก เขาไปขอสองกุมารเพราะ ชูชก มีเมียสาว อยาง อาจารย
หงา แกแลวมีเมียสาวนีน่ า ตัวอยางอยูน ี่แลว (หัวเราะ) คนแกมีเมียสาวใครเลาจะไมรัก (หัวเราะ)
ก็เปนอันวาเทวดาก็ดลใจให อมิตตดา ขับ ชูชก ใหไปขอสองกุมาร ความจริง อมิตตดา ไมรูเรื่อง
เทวดาเสือกพวกเดียว ไมใชคนเดียวเปนพวกเลยนะ ทัง้ ที่แกไมรูเรื่อง พระเวสสันดร ตองเขาพง
เขาปานั้นเทวดาดลใจ ชูชก ก็ตองไปเห็นแกเมียใชไหม พอไปแลวปรากฏวา อมิตดา อยูขา งหลังมี
ผัวใหมเลย
จําไวนะพวกผูห ญิงนะ เวลาบูชาพระอยาเอาดอกไมแกๆ เหมือนกัน นางอมิตตดา ที่ตอง
มีผัวแก ชูชก ก็หาความสวยไมไดเลย แหม นางอมิตตดา สวยเหมือนนางฟา ดันเสือกเปนเมีย ชู
ชก เมื่อชาติกอนเวลาบูชาพระเอาดอกไมแกๆ ไปบูชาพระดอกไมทมี่ ันใกลจะโรยมันเหี่ยวๆ ดอก
ไหนมันใชไมได ไมชอบใจไปบูชาพระแบบนี้มีผัวแก

แลวตอมาบูชาดอกไมแรกแยม พอ ชูชก ไปแลวก็มผี ัวใหมผวั หนุม ใชไหม ตาชูชก ก็
กระยองกระแยงกระบองกระแยงไปขอสองกุมาร ขอเลาลัดผานไปเลยเทวดาก็ชว ยทุกอยาง
แลวตอมาเทวดาก็พาสองกมารเขาไปหาพระราชบิดาพระราชมารดาคือ พระเจากรุงสญ
ชัย ชูชก เดินหลงทาง ทานก็ถายเอาไวแลว ก็เหลือ มัทรี อีกคนหนึง่ พระอินทร เห็นทาไมไดการ
มัทรี นีเ่ ปนคูบ ารมีของ พระเวสสันดร มานาน จะตองเปนคูบารมีถงึ สมัยเปนพระพุทธเจา ถาขืน
ใหคนอื่นไปเสียศักดิ์ศรีแนๆ ไมไดแลวตองเอาเองแลว (หัวเราะ) ตองเอาเองก็แปลงเปนพราหมณ
ลงมาเรียก อินทรพราหมณ ลงมากลาวําคําวาจาขอ พระนางมัทรี พระเวสสันดร ก็ให ใหแลว
ปบทานก็ประกาศตน ทานแปลงตัวใหมเปน พระอินทร ตามเดิม บอกวาผมนี่เปน พระอินทร
พระนางมัทรี นีพ่ ระองคใหผมแลวนะ ผมขอถวายคืนไว แตไมคืนเลยนะจะใหใครไมได จะใหใคร
ตองขออนุญาตจากผมกอน เพราะ นางมัทรี เปนของผมแลวแตอยูกับทาน ทานจะทําภาระไดทุก
อยางในฐานะเปนสามีภรรยาเปนปรกติ แตใหใครไมไดตอไป
พระเวสสันดร เห็นวาเปน พระอินทร ก็เลยขอพร 8 ประการ อาจารยหงา จําไดไหม
พรสําคัญคือขอกลับสูพราชนิเวศนตามเดิม ขอมีความสุขตามเดิม ตอนนีก้ ็เปนเรื่องราวของเทวดา
ทังหมด
ทีนี้มีอกี ตอนหนึ่ง ตอนทีพ่ ระราชบิดาพระราชมารดาถามสองกุมารคือ กัณหา และ ชาลี
วาพออยูดีไหม ทั้งสองวาพอและแมลําบากมากอยากจะไปรับ เที่ยวประกาศถามบรรดาประชาชน
วาฉันจะไปนํา พระเวสสันดร กลับมาใครจะเห็นชอบไหม ไอมนุษยตางๆ นีเ่ ขาไมรังเกียจ อีตอนที่
เกลียดเทวดาเสือกดลใจใชไหมเทวดาเขาก็เสือกใหมไอราษฏรที่อยูไกลก็เสือกเขามาใกลมารวมตัว
กันไปเขาตองการ พระเวสสันดร เอาซิอดซิฝนเฝนไมตก พระเวสสันดร ไมนะ อดขาวจะตายโหง
กันนะ แหมฝนแลงป 21 นะพอผลที่สุดก็ตางคนตางยกขบวนไป ไปเปนจาตุรงคเสนากองทัพ 4
เหลา กองทัพรถ กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพเดินเทา ไปหมดแลวแถมประชาชนทัง้ ประเทศไป
หมด ลุกเด็กเล็กแดงที่เดินได
พระเวสสันดร นั่งกับ นางมัทรี เห็นกองทัพใหญ มันใหญมากเกินกองทัพกองทัพก็ใหญ
แถมคนมาเยอะ ก็เปนกองทัพไมยอย เห็นก็ตกใจคิดในใจวาอาจจะมีประเทศใดประเทศหนึ่ง รูวา
เราซึ่งเปนหนุม ออกมาบวชเสียในปา
เหลือแตพระราชบิดาและพระราชมารดาเปนคนแกไม
สามารถจะปองกันประเทศได เมื่อจับพระราชบิดาและพระราชมารฆาแลว ยึดประเทศไดแลว รูวา
เราอยูทนี่ ี่ตามมาฆาเรา ก็ไดเกิดความกลัวเลยบอกให พระนางมัทรี อยูขางหนาถ้าํ อยูห นา
อาศรมรับทัพกอน เปนอยางไรผูหญิงเปนทัพหนา พระเวสสันดร ยองไปดานหลังเขา นี่คนเกงนะ
(หัวเราะ)
นี่ไอพวกผูชายนะมันไมจริงหรอกสูผูหญิงไมได ดูการฝกกรรมฐานผูหญิงคลองกวาผูชาย
ไดงายกวาผูชาย บุญบารมีเขามากกวา ผูหญิงนี้สงสมบารมีมาดีทุกชาติ ผูชายดืม่ เหลาทุกวันมัน

จะไปทันกันอยางไร อาจารยหงา ใชไหมเลานี่ฉันพูดภาษาคนนะไมใชภาษาหมา ภาษาคนฟงรู
เรื่องงาย นี่การทําบุญบารมีตางกัน ผูชายอวดตัววาตัวดี แตความจริงความเลวมีมากกวาผูหญิง
มาก นี่นงั่ อยูศาลานี่ผูหญิงมากกวาผูชายใสบาตรหนาบานผูห ญิงมากกวาผูชายมาก ผูหญิง
โดยมากเขาจะตําหนิวา เสียและเลวอยางนี้ แตความดีเขามีมากไมมองความดี ไอคนเลวนี่ไมมอง
คนอื่นในดานของความดี มองคิดวาคนอื่นเลวเทาตัวอยูเสมอ ตัวเลวขนาดไหนก็มองวาคนอืน่ เลว
ขนาดนัน้ จําไว คนที่ตาํ หนิคน คนทีน่ ินทาคนนัน้ คือเปนความเลวของเรา พระพุทธเจานีท่ านไมติ
ใคร ทานดี ทานดีสมบูรณแบบ
ก็รวมความวา พระสันดร หลบไปหลังเขา แตความจริงเปนพระราชบิดาและพระราช
มารดา ก็ตอมาสองกุมารพอไปหาพระราชมารดาแลว ก็ทราบวานี่พอ แมไมใชคนอื่น ก็ออกมารับ
มาถึงก็ทรงพระดีใจมาก นี่เขาเรียกอยางไรพระดีใจ พระโสมนัสเหรอกภาษาบาลีฉนั แหลไมรูเรื่อง
เลยวะ ฉันก็วา พระดีใจซินะเปนอยางไรก็สลบทั้งกลุมนะซิ ดันสลบหมดทั้ง 6 องคเลย ดีใจสลบ
หมดไอกองทัพตางๆ ประชาขนก็ดีใจสลบหมดตายโหงกันหมด ทําไงละ เดือนรอนเทวดานะซิ
เทวดาตองมาแลว ทําอยางไร เทวดาก็ตอ งมา เอะ เทวดาองคนี้นนิ ทาไมไดนะ พระอินทร ดวย
(หัวเราะ) เทวดาไมยกเวน นินทาไมไดใชไหม
องคนี้ก็ไมไดมเี รื่องอะไร ทานไมขวยเขินกับเขาหรอก มีหนาที่ชว ยเห็นวาถาสลบอยูอ ยางนี้
จะปรากฏวา กรุงสีพี จะไรบุคคล ฉะนั้นตองบันดาล ฝนโบกขรพรรษ ใหตกลงมา ฝนชุมชืน้
ปรากฏวาทุกคนฟน แลวก็เปนอันวาชวน พระเวสสันดร กลับราชนิเวศน ก็ปรากฏวาเพื่อ พระ
เวสสันดร กลับฝนก็ตกตองตามฤดูกาลเพราะบุญบารมีเขาให ชางปจจัยนาค ก็นํามาที่เมือง
เชียงราย เขาเรียกเมืองอะไร อาจารยหงา ฉันคนไทยนี้หวา กาลิงครัฐ ใชไหม กาลิงครัฐ
เรี่ยราดก็เลยนํากลับไปที่ เชียงราย คือ เมืองกาลิงครัฐ เปนอยางไรก็ตาม ชาวเมืองก็มีความสุข
นี่เรื่องราวของ พระเวสสันดร
พระพุทธเจาทรงประชุมชาดก ฉันก็จาํ ไมคอยได ทานบอกวา พระเจากรุงสญชัย เวลา
นั้นคือ พระเจาสุทโธทนมหาราช แลวแมชื่อพระนางอะไรหวา อาจารยหงา เมีย พระเจา
กรุงสญชัย ชือ่ อะไร พระนางผุสดี มาเปน สิริมหามายาราชเทวี แลวก็ พระนางมัทรี เวลานัน้
ก็มาเปนอะไรละ พระนางพิมพา แลว พระเวสสันดร ตอนนั้นก็เปน ตถาคต ก็ทานบอกหลาย
คนแลว จําไดแคนี้เพราะมันปวย ทานบอกไวเยอะนะ กัณหา ชาลี กัณหา นี่ไปเกิดเปน
อุบลวรรณาเถรีชาลี นี่มาเกิดเปน ราหุล ใชไหม ยังจําไดใชไหม ฉันก็จําไดบางไมไดบางชางมัน
นะ
แตปรากฏวาองคสมเด็จพระทรงธรรม เมื่อเทศนเรื่องนี้จบก็ทรงประชุมอริยสัจเลาเรื่อง
ความเปนมายาวมาก ในทองเรื่องก็มธี รรมะกฎของกรรม แลวตอนกอนเลยไปอีกนิดหนึง่ ตอนที่
พระเวสสันดร ตองกลัวกองทัพ หนีกองทัพไปอยูหลังเขา พระพุทธเจาตรัสวา สมัยหนึ่ง พระ

เวสสันดร คือพระองคเอง พระองคเองนะเออ เปนอะไรละ เปนพระเหรอ เออ เปนกษัตริยนงั่ ขี่คอ
ชางเสียบพระนคร ก็บังเอิญมีพระอง๕หนึง่ เขาสวนทางมา ไอขี่คอชางเสียบพระนครปจจุบันเปนจา
ตุทรงคเสนา เปนกองทัพใหญเลียบนคร เห็นพระดินมาแตไกลจึงบอกอํามาตยบอกวาใหอาราธนา
พระองคนนั้ ใหหลีกทางไปนิดเถอะ ขอประทานอภัยทานเพราะขบวนการเราใหญไป ทานจะ
ลําบาก พออํามาตยไปบอก พระเกิดความกลัวหลบไป นิดเดียวเทานี้เอง เกิดมาชาติหลังทําใหพระ
เวสสันดรกลัวพอกลัวแมกลัวกองทัพนี่อยาลืมนะกฎของกรรมเล็กนอยนะ
เอาละทานบรรดาทานพุทธบริษัท ตะบันเทศนมา 45 นาที ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง
คงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายผูเปนสาวก
ขององคพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาจงตั้งใจปฏิบัติความดีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ไวนั้น คือนับแตบัดนี้เปนตนไป
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหทรงความดีกนั อบายภูมิทั้งสี่
คือกันนรกเปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เราตัง้ ใจวาจะไมไปเกิดในทีน่ นั้ อีก แตการตั้งใจเฉยๆ อยางนี้ไมมีผล อันดับ
แรกที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนตองปฏิบตั ิใน มโนมยิทธิ ได อันนี้เปนความดีมาก ถึง มโนมยิ
ทธิ ที่ปฏิบตั ิไดทานไดแลว ทานจะทรงหรือไมทรงนี่เปนเครื่องสังเกตไดชัด บุคคลใดยังมีจริยา
หยาบยังมีอารมณหยาบอยูค นนัน้ ทีว่ าไดแลวนะ สมาธิอันนี้สูญไปแลว ถือวาไมปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยหรือเปนความจริง เวลานี้ความดีสูญไปแลว ไมเหลือ เหลือแตความชั่ว คือวา นิวรณ เขา
มาครองใจ
บุคคลใดถา นิวรณ มีกาํ ลังมาก บุคคลนั้นไมพนอบายภูมิ คนที่มองเห็นคนอืน่ เสีย นั้นคือ
ตัวเสีย ตองพิจารณาความเปนจริงกอน ถาไมรูความจริงก็สงเสริมพยายามสังเกตการใชปญญา นี่
หมายถึงวาคนที่ไมได มโนมยิทธิ หรือสองใน วิชชาสาม คนที่ไดสองใน วิชชาสาม ก็ดี ที่ได
มโนมยิทธิ แลวก็ดี ถาทรงตัวอยู จะใช อนาคตังสญาณ วาคนนีม้ คี วามดี หรือมีความชัว่ เปน
อยางไร เราขอดูอดีตของเขาอดีตของเขาตั้งแตอดีตจนกระทัง่ ปจจุบนั ปจจุปปนนังสญาณ แลวก็
ดู อนาคตังสญาณ ตอไปขางหนา การทีม่ านีเ้ ขาจะทําความดีหรือความชัว่ เปนประการใดอยางนี้
ถากําลังใจทรง มโนมยิทธิ ไดบุคคลนั้นกําลังใจจะมีความสุข เพราะไมมีอารมณใจวุนวาย
แตวาการทรงกําลังใจเพียงเทานี้ยงั ดีไมพอ ยังไมพนอบายภูมิ แตเปนเครื่องมือหรือรู
เทานัน้ รูแลวก็ปฏิบัติตามตอไป วาคนทีจ่ ะดีไดตองทรงอารมณของ พระโสดาบัน ใหได พระ
โสดาบันจริงๆ ทีท่ านเปนกัน มันเปนของไมยาก คือ
1. มีความเคารพพระพุทธเจา ดวยปญญาดวยความจริงใจ
2. เคารพพระธรรม ปฏิบัติตามพระธรรม
3. เคารพพระอริยสงฆ
4. มีศีล 5 เปนปรกติเฉพาะฆราวาส และมีศีลของตนบริสุทธิ์

5. มีอารมณอยางเดียว ตั้งใจเฉพาะนิพพานจุดเดียวเทานัน้
อยางนีพ้ ระพุทธเจาทานทรงเรียกวา พระโสดาบัน ถาเปน พระโสดาบัน ไดแลวความ
วุนวายของจิตไมมี ดูตัวอยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา ก็ดี ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ดี หรือ
แมแตขอทาน คือ สุปปพุทธกุฏฐิ ทาน สุปปพุทธกุฏฐิ ทานเปนขอทาน แลวก็เปนโรคเรื้อน ทาน
มีจิตมันคงในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์
พระอินทร ไปยืนยันนิดเดียววาเจาจงกลาวเปนคําโดยยอ ไมตั้งใจก็ไมเปนไร วา
พระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจาพระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆแคนี้ พูดเปนเลนไม
เปนไร ฉันจะใหเธอพนจากความเปนคนโรคเรื้อน แลวจะเปนมหาเศรษฐี
ทานก็ชหี้ นาดา พระอินทร วา พระอินทร ถอยจงถอยไป เราจนโลกียทรัพยแตเรา
สมบูรณบริบูรณดวยอริยทรัพย คนที่เปน พระโสดาบัน เขามีกลังใจอยางนี้มนั่ คงในพระพุทธเจา
ในพระธรรมในพระอริยสงฆไมมีความวุน วายจากกิเลสกิเลสยังมี แตกิเลสมีกําลังต่ํา
อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา ทานยังตองทํามาหากิน พระโสดาบัน สกิทาคามี ยังมี
ผัวยังมีเมียอยู คนยังไมแตงงานก็แตงงานได คนแตงงานแลวไมตองเลิกกัน แตเขาจะไมละเมิดศีล
5 มีความเคารพในพระไตรสรณคมนแนนอน
นี่แหละบรรดาทานสาวกขององคสมเด็จพระชินวร ธรรมะขอนี้มีความสําคัญทานจะศึกษา
อะไรก็ตามที ถาทรงอารมณอยางนี้ไมได ทุกทานไมพนนรก จะเปนพระ จะเปนเณร จะเปนเถร จะ
เปนชี ไมมีความสําคัญ ไอเครื่องแบบไมมีความสําคัญ ดูอารมณใจของเรา ถายังมีความวุนวายแต
เรื่องของบุคคลอื่น ไรเหตุไรผลอยางนี้เราไมพน อบายภูมิเพราะอะไร เรามีจิตใจไมใชพระ พระ
โสดาบัน นี่ฆราวาสพระพุทธเจาทรงเรียกวาพระ อยาง วิสาขา นี่ ทานเรียก วิสาขาพระโสดาบัน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีพระโสดาบัน
คําวาพระอยูท กี่ ารตัดกิเลสไมใชผาเหลืองและโกนหัวหมผาเหลืองหรือโกนหัวถาตัดกิเลส
ไมได เปน พระโสดาบัน ไมได ไมใชเรียกวาพระ ยังไมเรียกหรอกพระนี้แปลวาประเสริฐ แตโกนหัว
หมผาเหลืองแลวปฏิบัติไมได ถึงขั้นนี้ไมได ทานเรียกวาสมมุติสงฆ รวมความวาเปนตุกตาสมมติ
เทานัน้ เอง ทําบุญไดบาง ไมไดบาง บางทานใครทําบุญก็ไดบาปไปเลย เพราะมีแตความชัว่ ไมได
ความ
เปนอันวาขอบรรดาทานพุทธบริษัททีน่ ั่งอยูท ั้งหมดนี้ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาสาวกขององคพระประทีปแกวทุกทานจงรูธรรม
ในชาติปจจุบนั นี้เกิด เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ เสียงมันจะไปไมรอด
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นับลมหายใจเขาหายใจออก หายใจเขาหายใจออกนับเปนหนึง่ หายใจเขาหายใจออก
นับเปนสองถึงสิบ สิบแลวก็เริ่มตนใหมหนึง่ สอง สาม ไปถึงสิบถาหากวาอารมณจติ มันจะฟุงซาน
จริงๆ ไมสามารถจะบังคับไดก็เลิกเสีย อยาไปฝนถาหากวามันฟุงจริงๆ เราขืนบังคับ จิตมันจะมี
อาการกลุม ถาหากฟุงจริงๆ บังคับไมได เราก็นงั่ หรือนอนฟงวิทยุ อานหนังสือ ดูโทรทัศน ก็วา มัน
เรื่อยเฉื่อยไปหรือคุยใหใจมันสบาย ถาวันไหนฟุงซานหนัก ถาเราไปฝนเขา แทนที่มนั จะมีผลดีกลับ
เปนผลราย นีก่ ารเจริญฌานเปนแบบนี้ ไมเหมือนวิปสสนาญาณ แตวาวิปสสนาญาณ ถามันจะ
ทรงไดเราตองอาศัยอารมณเปนสมาธิ จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนใหญ สําหรับผลทีท่ าน
ทั้งหลายชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน คําวาชํานาญนี่เวลาจับลมหายใจเขาออก รูสึกวา
มีความสบาย มีความสดชืน่ นะแตวาบางวันก็ดีบางวันก็ไมดี เปนของธรรมดา
ถาทานผูใดทรงฌานใน อานาปานุสสติกรรมฐาน มีอาการทรงตัว ทานผูน ั้นจะรูวันตาย
ของตัวเอง ไมใชเรื่องนะ ดันไปรูวันตาย ซวย นาจะรูไมตาย เอะ แตรูวันตายไดก็รูวนั ยังไมตายได
เนอะ นี่เปนเรือ่ งจริงๆ คือวาสามารถจะรูวนั ตายของตัวเองไดอยางหนึง่ และก็จะรูวา อาการที่เราะจ
พึงตายไดอยางหนึ่ง วันตาย อาการที่ตายเวลาที่เราจะตายเรารู ที่เขาบอกวามีบางคนบอกวาเมื่อ
นั่นจะตาย เมือ่ นี่จะตายแลวก็ตายจริง พวกนีเ้ ปนผูชาํ นาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน สําหรับ
ทานทีม่ ีความชํานาญจริงๆ จนกระทั่งสามารถเอา อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ใชเปน นิโรธ
สมาบัติ ได
แตความจริงสมาบิตอะไรก็ตาม ถาทิง้ กรรมฐานบทนี้ไมมีทาง เพราะทิง้ ไมไดเชียวนะทัง้
กสิณ จะได กสิณ อันดับตนทีแรกก็ตองจับ อานาปา กอน ถึงแมวาผูท รงฌานจริงๆ สามารถ
เขาฌานไดโดยฉันพลันนี่ อันดับแรกกอนนี่เขาจะจับ เขาจับ อานาปานุสสติ พรอมกัน กสิณ ทันที
มันทิง้ ไมไดเลยนะ ทานผูนี้เคยเห็นนะที่เคยเห็น เดินจงกรมกันไป เดินจงกรมกันมา แลวทานถึง
วาระที่ทา นจะตายเดินกันอยู 2-3 วัน แลวตอมามีวนั หนึง่ เดินอยูแลวหงายไปเลย เดินจงกรมเลน
ดวยกันสบายสบาย เดินไปเดินมาพักหนึ่งก็นงั่ คุยกัน นัง่ คุย ไอพกั หนึ่งก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
เพราะจิตมันสบายสบาย ไอเรามาพักแลวก็นงั่ คุยกัน คุยไปคุยมาทานก็มองดู มองดูทองฟาเห็น
พระจันทรใกลจะตรงศีรษะ ทานบอกเดี๋ยวพระจันทรตรงหัวฉันจะตาย เราก็นกึ วาพูดเลน ก็ไมเห็น
เปนอะไรนี่ ก็เดินดวยกันคุยดวยกัน ไมไดบอกวาเจ็บหัว ปวดทอง พอพระจันทรตรงศีรษะทานก็ลกุ
ขึ้นแลวขีดเสน เอาไมขีดดินเปนเสน บอกฉันจะเดินไปตรงโนน แลวเดินมาทีเ่ สนนี่ พอรอบที่สามฉัน
จะตายตรงนี้

ไอเราก็นึกเอะ พรรคพวกจะเลนทาไหน ดูซิจะตายจริงๆไมจริง พอเดินไปแลวทานก็เดินมา
รูสึกวาทานเดินดวยอาการสํารวมอยางยิ่ง ถาเราสังเกตการเดินแบบนั้นเปนอาการของฌาน 4
อาการของฌาน 4 มันเดินทือ่ ๆ ชอบกล คือมันเดินตัง้ จุดตรงไหนมาถึงตรงนั้นมันกลับเอง ตั้งจุดวา
จะเดินไปถึงตรงไหนกลับ ก็กลับมาอยู ถึงตรงไหนมันก็จะมา หลับตาแลวก็ตรง พอมาถึงรอบที่ 3
ปบ เอายืนเดซะแลวไปดูไมหายใจแลว (นาฬิกาปลุกดัง) มันจะรองรองไป ไมเลิกเสียอยาง เสือก
รองเร็ว
เปนอันวา อานาปานุสสติกรรมฐาน นี่ หนึง่ สามารถจะรูเวลาตาย แตวาคนที่พูดเมื้อกี้นี้
นะเปนพระกังหัน ใชไหม ก็เขาลือกันวาทานเปนพระอรหันต เขาลือกันแตตัวทานไมไดบอก
ชาวบานเขาลือกัน เพราะวาสมัยนัน้ พระประเภทนี้มาก ถาไมถงึ ขนาดนั้นไมมที างหรอก ใชไหม ไอ
นั่นทานไมใชตาย ถาตายจริงๆ มันตองอาศัยการปวย ถาทานรูอาการไปของทาน ทานก็ไปสงเดช
ถึงเวลา
นี้ตอมาอีกจุดหนึง่ ถาเบาลงมาจากนั้น สําหรับการเจ็บไขไมสบาย ถาเราชํานาญใน อา
นาปานุสสติกรรมฐาน คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกเปนปกติ ถามันเจ็บปวยขึ้นมาจริงๆ เราก็
จับลมหายใจเขาออก เพราะวา อานาปานุสสติกรรมฐาน จิตเปนฌานเร็ว พอจิตเริ่มเขาถึงปติ
อาการทุกขเวทนามันจะเริ่มเบาลงไป พออารมณจิตเขาถึงฌาน ไอเจ็บตามหลัก ปวดตามหลัก มัน
จะรูสึกนิดๆ พอจิตเขาถึงฌาน ไอเจ็บตามหลัก ปวดตามหลัก มันจะรูสึกมีนิดๆ พอจิตเขาถึงฌาน
4 ไมรูเรื่องเลย พอจิตเขาถึงฌาน 4 นี่จิตกับประสาทมันแยกกัน จิตมันจะทรงตัวอยูต ามสภาวะของ
มัน ไอประสาทมันจะรองฮื่อ รองฮา ดิ้นไป ไมรูเรื่องหรอก สบายมันสบายเฉยๆ แตเรื่องไอแขนขา
มันชักกระตุก เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา มันเรือ่ งของประสาทที่มนั ไมสามารถ มันเรียกวามันรวม ธาตุ
ตางๆ มันรวน ประสาทไมทรงตัวนีเ่ ปนเรื่องของมัน แตจิตมีความสุข
ถาจะถามวารูไ ดอยางไร อาตมาขอตอบวารูเพราะครัง้ หนึ่งอาตมาเคยมีสภาพอยางนั้น นี่
คุยกับคนเคยซอมตายมันงายนะ กลาเอาตัวเองเขาไปยืนยัน มีคราวหนึง่ มีอาการปวยมันเครียดจัด
ทางกายมันเครียดแตใจมันไมเครียด ไมเคียดเพราะอะไรพอเริ่มปวดปุบ คติของพระ พระอื่นไมรนู ะ
แตของอาตมามีตติอยางนี้เสมอวา คติมีวา คิดวาเรานี่อาจจะตายวันนี้อยูเสมอ ถึงแมวา เดี๋ยวนีก้ ็
เหมือนกัน ไมเคยคิดวาจะตายวันพรุง นี้ ไอวันพรุง นี้ไมยอมตายแน ตองถือวาเราจะอาจจะตาย
เดี๋ยวนี้ ไมใชตายภายในวันนี้ ถาเราหายใจเขา แลวเราไมหายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแลวเรา
ไมหายใจเขาเราก็ตาย อารมณมันก็เตรียมอยูพรอม นีพ่ อเกิดอาการปวยขึ้นมาพอเกิดอาการปวย
ขึ้นมาปบ ก็คดิ วาคราวนี้เราอาจจะไมรอดหรอกอาจจะตาย ไมรูวา มันจะตายหรือไมตาย เราพรอม
ตายไวกอน ทีพ่ ระพุทธเจาเรียกวาเจริญ มรณานุสสติกรรมฐาน ถาเราพรอมในการตาย คิดวาถา
มันจะตาย ก็ตองตั้งใจไวเลยวาตายคราวนี้เราจะไปไหน ทีพ่ ระพุทธเจากลาววา มโนมปุพพังคมา

ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทัง้ หลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจเกิดขึ้น
ที่ใจ ใจเราตัง้ วาจะไปไหนตายจริงๆ มันไปที่นนั่
นี่พอเริ่มปวยปบเราก็คิดอยูแ ลว ถาใจมันตั้งวาคิดอยูแ ลว เดินอยูท ุกวัน เราก็เห็นวา
ชาวบานเขาเปนทุกข ไอตัวเราเอง ทุกวันเราก็เห็นวารางกายมันเปนทุกขในเมื่อโลกนี้มนั เปนทุกข
แลวเราจะไปไหน จิตที่ควรจะตั้ง ตอบนั้นอารมณยังเด็กอยูคําวาอารมณยังเด็ก อารมณมันยังต่ํา ก็
ตั้งใจวาถาเราจะตายคราวนีข้ อไปพรหมตอนนัน้ ยังไมเคยคิดถึงเรื่องพระนิพพาน ก็เห็นวานิพพาน
เปนสายไกลเกินไป มันไกลเกินไปสําหรับอารมณ ไมไดคิด เพราะมันยังโงอยูนี่ ตอนนี้ยงั หนุมอยู
มาก
พอมันเริ่มปวด เราก็คิดจากแตนั้น เมื่อตั้งใจไดแบบนั้น พอปวยพับ ก็คิดวาคราวนี้เรา
อาจจะตาย ตายหรือไมตายก็ชาง เรากันไวกอนวาเราจะตาย ก็จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน
ควบ พุทธานุสสติ รูลมหายใจเขาออกดวย ภาวนาวาพุทโธดวยเพราะจิตมันชิน พออารมณชิน
ตอไปอาการเครียดมันก็เกิด อาการเครียดทางกายมันเกิด ที่ไออาการเครียดทางกายทีม่ ันเกิด ไอ
เราไมรูวามันเครียดเพราะจิตมันแยกออก จิตกับขันธ 5 มันแยกกัน อานาปานุสสติ นีเ่ ขาเรียกวา
เปนกรรมฐานระงับกายสังขาร ถาทําอารมณเขาถึงอุปจารสมาธิยังไมถึงฌาน ทุกขเวทนาที่มนั
ครอบงําจะเบามาก แตวาถาเราปลอยจิตปบ เอาจิตเขาไปจับขันธ 5 คือรูตัวตามปกติมนั จะ
เจ็บปวดเสียดไปหมด ถาจิตจับเขาถึง อานาปานุสสติ ถึงปติมนั จะรูสึกเบา เบามาก จิตเริ่มเปน
สุข
ทีนพี้ อจิตเริ่มเปนฌาน มันไมรูเรื่องเลย มันจะไปทางไหนก็ชา ง เมื่อจับมาจับไปจับไปจับ
มาผลที่สุดมันก็มีอาการอันหนึง่ ปรากฏขึน้ แตชาวบานที่เขานัง่ ดูอยู เขาบอกวามีอาการเหวีย่ งแขง
เหวีย่ งขานะ แตความรูสึกอาตมามันไมไดมีเลย ความรูสึกมันแยกตัวไป มีอาการเหมือนกับวาเรา
ไปนั่งโพรงไมใหญๆ หรือถ้าํ ใหญๆ แลวก็ดูตัวเอง เอ ตัวเองมันหลอนะ หลอแลวขัดดวย ไอตัวจริง
นะหลอแตไมไดขัด ก็ลืมรีบมาขัดไมทัน มันหลอแลวก็ขัด ก็มานัง่ ขยับลุกขึ้นมา ขยับแขงขยับขา
มันเบาดีมีความสบาย มีความสุขอยูนาน ตอมาก็นงั่ ดู นี่มันอะไรหวา ไอตัวนีม่ ันเหมือนถ้าํ เบอเริม่
เห็นตัวเหมือนถ้ํา มองไปมองมา จนกระทัง่ ภาวะทางรางกายมันหายเครียดหายเครียดก็ปลอย
อารมณ เห็นไอจิตกับกายมันเกิดแยกกัน ทําไมมันเกิดแยกกันเพราะ อานาปานุสสติ นอกจากวา
จะเปนอารมณที่ทาํ สติสัมปชัญญะใหทรงตัว แลวก็เปนกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร ระงับ
ทุกขเวทนา
พอรูสึกตัวมีคนเขาบอกวาเมื่อกี้ดิ้นตึงตัง ตังตัง เหวีย่ งแขนเหวี่ยงขา รองฮื้อ ฮาฮา ใครจะ
รองฉันไมรู ฉันไมไดรอง นี่เราไมรูเลย ไอนี่เรื่องของประสาทมันกระตุกใชไหม มันกระตุกเพราะมัน
อาการเครียด การใช อานาปานุสสติกรรมฐาน มีความสําคัญ ทานจึงเรียกวาเปนกรรมฐาน
สําหรับระงับกายสังขาร

ญาติโยมพุทธบริษัท อยาทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน
แปลวากําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก เพราะวาถาเราทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน เวลาปวย
จริง ทุกขเวทนามันครอบงํามาก มันรูเจ็บ รูปวดไปหมด ถาเราใช อานาปานุสสติกรรมฐาน จน
เปนฌาน มันปวยแลว มันไมรูสึกหรอก ถาเราถอนอารมณจากฌาน ไอการรูตัวมันจะเจ็บปวด
ถาขณะใดที่จติ มีความสุข มีความสบาย มีอาการเต็ม ใหจับลมหายใจเขาออกแลวจะ
ภาวนาดวยก็ไดนะ อยางนี้เขาเรียกวาอารมณเปนฌาน เอางายๆ ฌานไมใชตัวแข็งทื่อ ไอนนั่ ไมใช
ฌาน เขาเรียกวา นิโรธสมาบัติ เปนสมาบัติอันดับสูง นิโรธสมาบัติ นี่ตองไดฌาน 8 แลวก็จะเขา
ได ก็ตอเมื่อเราเขาถึง พระอนาคามี ยังไมถึง พระอนาคามี เขา นิโรธสมาบัติ ไมได แมวาถา
เปน พระอนาคามี ก็ไดเปน พระอรหันต ก็ดี ถาเราไมเคยไดฌาน 8 มากอนเราก็ยังเขา นิโรธ
สมาบัติ ไมไดเหมือนกัน จะเขาไดแต ผลสมาบัติ ผลสมาบัติ นี่แปลวาเขาฌานตามผลเขา
สมาบัติ สมาบัติแปลวาการเขาถึง ถึงอารมณของฌานตามผลที่เราจะพึงได สําหรับ นิโรธสมาบัติ
นี่หมายถึงเปนการเขาถึงความดับความรูสกึ ทัง้ หมดของขันธ 5 ดับความรูสึกของขันธ 5 แตวาจิต
ไมดับ จิตมีความรูสึกโปรงเหมือนคนตื่นอยู แลวก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มันแยกกัน คือจิตกับ
กายแยกกันเด็ดขาด
ถาเราหมัน่ เจริญ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ถึงแมวา เราไมมีโอกาส เขาถึง นิโรธสมาบัติ
ทุกขเวทนาทางรางกายมันจะบรรเทาเร็ว พอเริ่มปวยใหมๆ เราก็อยาทิ้งลมหายใจเขาหายใจออก
จับไวเสมอ เรียกวาจับอารมณไว วาถาขันธ 5 มันพังคราวนี้เราจะไปไหน ตั้งใจไวเลย ตอนตนๆ
กอนที่เรายังไมปวย ดีบางชั่วบาง เปนของธรรมดา แตวาไอการที่จะออกจากบานคราวนี้เราจะไป
ไหน ตั้งอารมณไว อารมณที่เราควรตั้งไวก็คือ พระนิพพาน แลวก็จงอยาประฌานตัวเองวาเลว ไม
มีวาสนาบารมีจะถึง พระนิพพาน ได คนทุกคนถามีความเคารพในพระรัตนตรัย ทุกคนมีสิทธิ์ไป
พระนิพพาน หมด นี้เปนเรื่องของจิต
เวลาที่เราจะออกจากราง เราจะจับอะไร ถาหากกอนจะออก จิตมันจะออกจากราง เราก็
หวงลูกหวงหลาน หวงทรัพยหวงสิน ใชไหม ดีไมดีกระโปรงตัวนี้มนั สวยแหมซื้อมา ยังไมไดใสจะ
ตายเสียแลวเสียดายจริงๆ พอตายปบ พอตายปบ ไปเกิดเปนเล็นติดกระโปรง มีไหมที่บานผาสวยๆ
หวงๆ ไอ มีไหม ถามีรีบถวายพระซะ
ก็มีตัวอยางใน พระธรรมบท พระบวช ก็บวชไมใหมแลวก็ไมเพระเจริญสมาธิในสมัย
พระพุทธเจา พอจิตเปนอุปจารสมาธิ ตอนนัน้ ก็ปรากฏวามีญาติโยมเอาจีวรแพรมาถวายตัวหนึ่ง
เปนผาทีท่ านชอบ ไมทนั จะหม ตอมาทานปวยก็ตาย กอนจะตายไอจิตมันรักผาผืนนัน้ จิตมันก็นึก
ถึงผาผืนนั้น ผาสวย ผาดีเราตองการ ญาติโยมเอามาใหแตไมทันจะใช พอจิตออกจากราง ความดี
ของทานเปนเทวดาได แตจิตมันหวงจีวร พอตายจิตออกจากรางกายเปนเล็นติดอยูในจีวร นะไอ
ตะเข็บจีวร

สมัยนัน้ พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เมื่อพระตาย ทรัพยสนิ ทั้งหลายทีย่ ังมีอยูถ าไมยก
ใหแกคนอืน่ ขณะที่ยงั มีชวี ิต ทรัพยสนิ ทั้งหมดตองเปนของสงฆตามพระวินัย แลวบรรดาพระ
ทั้งหลายก็มาตรวจกันวาทรัพยสมบัติของพระอง๕นี้มนั ก็มีอะไร พระจะมีอะไร สบงมั่ง จีวรมั่ง
กางเกงในไมมเี ปนของธรรมดา ถาไปเจอะกางเกงในพระ ซวยสิ ตองเปนกางเกงในคนพบ แลว
ไมใชกางเกงในพระ ไมมีอะไรคนกันไปคนกันมา
พอในที่สุดพระองคหนึ่งก็ไปจับจีวรแพรทีก่ าํ ลังพับอยู เสียงเล็นตะโกนมาไอโจร ไอโจร ไอ
พวกโจรมันจะปลนผากู พระพุทธเจาบอก นี่คุณวางเสียกอนผาผืนนั้น อยาแตะตอง เพราะวาเสียง
เล็นตะโกนมา มีพระพุทธเจาองคเดียวไดยินองคอนื่ ไมไดยิน ทานก็บอก วางไวกอนจนกวาจะพน 7
วัน เมื่อพน 7 วันไปแลวทานบอกวาเอามาไดแลว ของทุกอยางตกเปนของสงฆ พระก็ถามวาเปน
เพราะอะไรเวลานัน้ กอนที่จะตายพระองคนี้แกรักผาผืนนั้น จิตใจก็ไปจับอยู กลายไปเกิดเปนเล็น
อยูในปกจีวรแตวาเล็นนี้มีอายุแคเจ็ดวัน พอเจ็ดวันแกตายจากความเปนเล็นไปเปนเทวดา ไอตัว
หวงนี้สาํ คัญ
ฉะนัน้ ญาติโยมเวลาจะตายอยาหวงทรัพยสิน ถาเกรงวาจะหวง มันมีอยู เอามาถวาย
อาตมาเสียใหหมด มีไวมนั อดหวงไมได ผาผอนพวกสไบนี่ พอกอนจะตาย เอหลวงพอทานวาเรา
หวงผา เดี๋ยวจะกลายเปนเล็นแกผา กลายเปนชีเปลือย นี่เปนเรื่องจริงๆ นะ นีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา
มโนปุพพังคมา สิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ กอนที่จะตาย ถาใจเราจับอยูในอารมณใด มันจะไป
ตามสภาพนัน้ นี่การที่เราจะไปนิพพานไดมันก็เปนของไมแปลก
อยางทาน พระโคธิกะ กอนที่ทา นจะตาย ไมไดดีกวาญาติโยม คือวา พระโคธิกะ กอนที่
ทานจะตาย
เมื่อขณะที่ทา นไปบวชอยูในสํานักของพระพุทธเจาทานไดแคฌานโลกียเทานั้น
สําหรับเพื่อนๆ กันเขาเปนพระอรหันตไปหมดเพราะอะไร เพราะวาทานเขาไปบวชแลวพึง่ ทําจิตได
ฌานโลกีย ทานก็เกิดอาการเคียดทางกาย ปวยหนักจนกระทั่งลุกไมขึ้น อีตอนปวยหนักนี่ฌาน
โลกียน ี้ก็ไมทรงตัวไอฌานโลกียนมี่ ันไมทรงตัวขึ้นๆ ลงๆ ถาอารมณเราเขมแข็งฌานก็ดีขึ้น ถา
ทุกขเวทนามันมากฌานก็ถอย ไมเหมือนฌานโลกุตตระ ฌานทีเ่ ปนโลกกุตตระก็คอื ฌานโลกียน ั้น
แหละ แตวา ถาจิตของทานผูนั้นเขาถึงพระโสดาบันขึน้ ไป อันนี้อารมณไมตกลงมันจะทรงตัวแลวดี
ขึ้น
นี่สําหรับทาน พระโคธิกะ ทานเปนพระไดฌานโลกีย เมื่อขณะทีท่ า นปวยอารมณก็ขึ้นๆ
ลงๆ เวลาไหนถาทุกขเวทนามากฌานก็เสื่อม ถาเวลาไหนทุกขเวทนามันบรรเทาก็จับอารมณทรง
ฌานได ใชไหม นี้แคอารมณทรงฌานแคนี้ มันจะไปไหนอยางเกงที่สดุ ถาตายในระหวางฌานก็ไป
เปนพรหม พรหมมีหลายชัน้ พรหม สําหรับฌานโลกีย มีอยูเ ทาไหร 11 ขั้น ถาพรหมที่เปนพระ
อนาคามี 5 ชัน้ พรหมฌานโลกีย 11 ชั้นดวยกัน

แตตอมาเมื่อทุกขเวทนาเขาครอบงําหนัก ซักเดี๋ยวมันก็บรรเทา ทานก็มานั่งมานอนนึกใน
ใจวาเออเพื่อนๆ เราเขาบวชมาพรอมๆ กับเรา เขาเปน พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
อรหันต กันไปหมด เรานีเ้ กิดมาทันองคสมเด็จพระสุคต และก็อยูในสํานักของพระองค แตเราก็ไม
สามารถจะทําตนใหไดความดี แมแตความเปน พระโสดาบัน นอนนอยใจ ไมไดนั่งมันลุกไมขึ้น
ถาบอกวานั่งนอยใจก็ซวย คนลุกไมขึ้นนัง่ ไดอยางไร แคนอนนอยใจ คิดในใจวาถาหากวารางกาย
ทุกขเวทนามันผอนคลาย เราจะทํา อัตวินิบาตกรรม เพราะรางกายนี้มันไมดีมนั เปนโทษ เพื่อน
กันเขาไดเปนพระอริยเจากันหมด ไอเราเปนพระอริยเจาแบบเขาไมได เพราะรางกายมันเปนโทษ
มันเปนภัย ถารางกายนี้ถามันทรงตัวดีอยางเขา เราก็เปนพระอริยเจาไปแลว
พอมีกาํ ลังขึ้นมาบางทานก็รวบรวมกําลังใจ วารางกายมันไมดีกท็ ําลายมันเสียขึน้ ชือ่ วาไอ
รางกายเลวๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราตอไปอีกในกาลหนา เราไมตองากรมัน ทานก็เอามีดโกนมา
เชือดคอตาย ตกนรกไหม ฆาตัวตาย ตกนรกไหม พระโคธิกะ เชือดคอตาย ตอนที่เชือดคอตาย
อยาลืมนะวาทานเห็นวารางกายนีม้ ันไมดี มันเปนภัยสําหรับเรา ในเมื่อมันไมดี เราอยูในสํานักของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเราตองการธรรมสูงยิง่ กวานี้
ที่เราทําไมไดอยางนัน้ ก็เพราะ
รางกายมันเปนภัยมันปวยไขไมสบาย ถารางกายเราดี อยางเลวที่สดุ เราอาจจะเปนพระโสดาบัน
หรือสกิทาคามี หรืออนาคามี หรือพระอรหันตก็ได เพราะเพื่อนเขาเปนพระอรหันตไปแลว ที่เรา
ไมไดอยางเขา จิตจมอยูแคฌานโลกีย ฌานโลกียก็ไมทรงตัว ฌานก็ถอยลงมา ดีไมดีถึงอุปจาร
สมาธิ อาจจะต่ํากวา เมื่อรางกายมันดีขึ้น รวบรวมกําลังกายได ทุกขเวทนานอย ฌานมันก็ปรากฏ
อาจจะเปนฌานหนึง่ สอง สาม แตสี่คงไมไหว ทานมาทอใจ ที่เราทําดีไมไดเพราะรางกายมันเปน
พิษเปนภัย เมื่อรางกายเปนโทษอยางนีจ้ ะเอามันไวทาํ ไม มันเปนศัตรูความดีของเรา ทานตัดขันธ
5 นะ ทานเอามีดเชือดคอตาย
พอตายแลวตอนนัน้ ก็ปรากฏวา พระยามาร แปลงเปนมนุษยนอ ย รูปรางสวยมีเนื้อ
เหลืองเหมือนทอง เขาไปเฝาพระพุทธเจา ก็กราบทูลวาพระสมณโคดม เวลานี้ โคธิกะ ลูกชายของ
ทานตายเสียแลว พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาหนุม นอยนี้ไมใชใคร พระยามาร ปาปมะ ดูกร มาร
ผูมีบาป โคธิกะ ลูกชายของเราพนวิสัยของเธอเสียแลว พอบอกวาพนวิสัยก็แสดงวาไปนิพพาน แก
ก็ไมเชื่อ แกก็เหาะไปในอากาศเหาะไป ไปสวรรคทุกชัน้ ทุกชั้น จนกระทั่งถึงสวรรคชั้นที่ 6 พรหม
โลก ไปไดไมไดไมรูผลที่สุดก็ไมมี ไปดูในกอนเมฆ ที่ไหนก็หาไมได กลับมาหาพระพุทธเจาอีก ถาม
วาพระสมณโคดม โคธิกะ ลูกชายของทานไปไหน
พระพุทธเจาบอกวา โคธิกะ ลูกชาย ของเราไปนิพพานพนวิสัยของเธอเสียแลวใชไหม นี่
ถาใครอยากจะไปนิพพานเร็วก็เชือดคอตายแลวกันนะ แตระวังใหดีนะตองทําใจเหมือนทานนะ
อยาไปเชือดคอตายเปนแถว เดี๋ยวตํารวจจับฉันละแยเลยไปยุใหชาวบานเชือดคอตาย

นี่เราพูดกันถึงอารมณ วาอารมณของเราเมื่อเราจะตาย อยาลืมวา พระโคธิกะ อารมณ
ไมไดดีกวาพวกญาติโยมทัง้ หลายเหลานี้ เวลาที่ทา นปวยอารมณ ไมไดดีกวาพวกเราเลย ที่อาตมา
กลาพูดแบบนีก้ ลายืนยันเพราะ พระโคธิกะ เปนพระทรงฌานโลกีย เจาฌานโลกียน ี้เวลารางกาย
เกิดทุกขเวทนามันครอบงํามาก มันทรุดตัวมันไมทรงตัวหรอก ถามันเบียดเบียนตัวมาก ฌานเกิน
มันทรงไมไหว อยางเกงที่สดุ ตั้งอยูอุปจารสมาธิไดหรือไมไดยังไมแน แตเวลาทุกขเวทนามันคลาย
ตัว ก็สามารถคุมกําลังใจไดก็ขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นๆ ลงๆ อยูแบบนี้ จึงบอกวาไมไดดีกวาญาติโยมทั้งหลาย
แตวาทานไปนิพพานไดอยางไร ก็จะตองวารูจุดแหงการไปนิพพานนีค้ วามจริงมันไมยาก
ไอที่ยากเพราะเราขี้เกียจ ก็ไมใชขี้เกียจ ไมกลา ก็คือวาไมรูจุด พูดวาไมรูจุดดีกวาถาเรารูจุดจริงๆ
ในการไปนิพพาน การไปนิพพานตัดกิเลสตัวเดียวคือ สักกายทิฏฐิ เทานั้นเอง รูจักไหม
สักกายทิฏฐิ เปนอยางไรรูไหม เอาใครอยากจะรูบางยกมือขึ้น ดีแลวเอามันคนละ 10 บาท มีให
ไหม ไมมีใหกพ็ ูด มีใหกพ็ ูดเราไมตองเสียสตางค คือ สักกายทิฏฐิ คือมีอารมณยึดถือวารางกายนี่
มันเปนเราเปนของเรา เรามีในรางกายรางกายมีในเรา คิดวาไอเรื่องนี่หนังนี่กระดูกนี่ ที่มนั เปนโครง
รางมันเปนเราเปนของเรา แตความจิรงนี่รางกายมันไมใชเรา ไมใชของเราเราไมมีในรางกาย
รางกายไมมีในเรา ไอรางกายหรือวาเรา เรานี่มีสภาพเหมือนเสฉวนจิต ไอตัวเสฉวนนี่มนั เขาไปใน
หอยโขง มันก็มีรูปเหมือนหอยโขง พอมันกินเนื้อเขาหมดมันก็ครองแทน ถามันเขาในรูปสัตว โครง
สัตวอะไร สภาพมันก็เปนอยางนัน้ เจาเสฉวนตัวนี้รูปรางมันจริงๆ เปนอยางไรก็ไมรู
เปนอันวาจิตมันก็เหมือนกัน ถามันเขามาในรางของคน มันก็เรียกวาคน เขาไปในรางของ
ชางเขาก็เรียกวาชาง เขาไปในรางของมาเขาก็เรียกวามา แตสภาพจิตยังเปนของมัน นี่คําวาไอเรา
จริงๆ มันคือจิตไมใชรางกาย รางกายเปนสิ่งที่จิตเขามาอาศัยชัว่ คราวเทานัน้ ใชไหม ในเมื่อถาเรา
ไมติดอยูในรางกายนี้ นีม่ ันตัดตัวเดียวถาเราไมติดอยูในรางกายเมื่อไหร เมื่อนั้นจิตใจเราก็ถึงพระ
นิพพาน
สําหรับ พระโคธิกะ ในเวลานัน้ ทานไมมคี วามอาลัยในรางกาย การทํา อัตวินิบาตกรรม
คราวนัน้ ไมใชทําเพราอารมณโทสะ ไมใชเลนไพเสีย ไมมีสตางคใหเขา กลับมาฆาตัวตาย มีใคร
เลนไพรบางเปลา นี่ไมไดแกลงวาใครนะ เดี๋ยวหาวาพระวาพระกระทบกระเทียบ จะมีก็ปาคนเดียว
(หัวเราะ) รีบสัน่ หนา เอะ รีบปฏิเสธ ชักสงสัย (หัวเราะ) ผูรายมันจะปฏิเสธเกง
ถาเราถือวารางกายมันเปนของเรา แตความจริงเราถือผิด ตอนที่ พระโคธิกะ ทานคิดวา
รางกายมันเปนโทษ มันเปนภัยสําหรับเรา เวลานี้เราอยูในสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เพื่อนของเราที่บวชพรอมกันทั้งหมดเขาเปนพระอริยเจาไปหมด แตเราไมสามารถเปนพระอริย
เจาได ฌานโลกียก็มีสภาพขึ้นๆ ลงๆ ไอฌานโลกียนมี้ นั ไมทรงตัว ก็เพราะรางกายตัวนี้เองที่มนั เปน
ภัย มันปวยไขไมสบาย ถารางกายอันนีถ้ ามันปกติอยู ทําลายมันเสีย

นี่เปนอันวา พระโคธิกะ ตัด สักกายทิฏฐิ คือเห็นวารางกายเปนของเรา เปนเราเสียไดใช
ไหม ทานก็ทาํ ลายรางกาย ไอตัวนี้เองตัวอรหันต ไมยากเลย คําวาไมยากเลยการที่จะเปนพระ
อรหันตเขาตัดจุดเดียวนะ จะเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี อนาคามี เขาตัดจุดเดียว
อยางสมัยหนึง่ เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังอยู มีพระไปลาองคสมเด็จพระบรม
ครู จะเขาไปเจริญพระกรรมฐานในปา คือศึกษาพระกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลวก็จะเขาปาหาที่
สงัด เมื่อลาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์แลว สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสถามวา
ภิกขเว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอไปลา สารีบุตร แลวหรือยัง เพราะทานทราบวา ลา พระสารี
บุตร พระสารีบุตร จะพูดวาอยางไร พระพุทธเจาทรงทราบ ไมตองถามกันไปกอนนะ แตความ
เปนสัพพัญูของพระพุทธเจาไมมีอะไรทีพ่ ระองคจะไมรู
บรรดาพระเหลานัน้ ก็กราบทูลวายัง
พระพุทธเจาขา อยางนั้นพวกเธอก็ไปลา สารีบุตร กอนนะ จึงคอยเขาปา
พอพระไปลา พระสารีบุตร พระสารีบุตร ก็ใหโอวาทตามสมควร เพราะวาพระพุทธเจา
ทานใหมาแลว และฐานะทีท่ านเปนผูมีปญ
 ญามากจึงเพิ่มเติมเล็กนอยตามสมควร พระพวกนัน้
เมื่อผังโอวาทเสร็จจึงไดถาม พระสารีบุตร วา ถาพวกผมจะปฏิบัติตนใหเขาถึง พระโสดาบัน จะ
ทําอยางไร พระสารีบุตร ก็ตอบวาเธอจงพิจารณาขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ พูดงายๆ วารางกายก็แลวกัน พวกเราชอบเรียกวารางกาย วารางกายนี้มันไมใชเรา
ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ใหถือวารางกายเปนเรือนรางทีอ่ าศัยชั่วคราว
ของจิตเราจริงๆ ก็คือจิต รางกายมันมีความเกิดเปนเบื้องตนแลวก็เสื่อ เราเปนเด็กเราโตขึ้นเรา
เรียกวาเจริญ แตจริงๆ มันเสื่อม มันเดินเขาไปหาความพังก็เสื่อมไปทีละนอยละนอยในที่สุดมันก็
พัง เราจงอยาถือวารางกายมันเปนเรา เปนของเรา จงอยาติดใจในรางกาย เทานีท้ า นก็จะสามารถ
เปน พระโสดาบัน ได
บรรดาพระทัง้ หลายก็ถามตอไปวาถากระผมเปน พระโสดาบัน ตอไปจะทําจิตใหเขาถึง
ความเปน พระสกิทาคามี จะทําอยางไร เจาก็ทําแบบนี้แหละ รางกายมันไมใชของเรา ไมใชเรา
เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เมื่อจิตละเอียดตัดตัณหาอุปาทานไดบางพอสมควร จิตก็
เปน พระสกิทาคามี
พระก็ถามตอไปในเมื่อกระผมเปน สกิทาคามี แลว จะเปน พระอนาคามี ทําอยางไร
ทานตอบวาก็พิจารณาตัวนัน้ จิตมันก็ละเอียดลง จนกระทั่งจิตระงับความรูสึกในเพศ ใชไหม ถาจิต
ระงับความรูสึกในเพศ ไมมคี วามรักในเพศ เห็นวาในรางกายคนมันเต็มไปดวยความสกปรก ไมมี
ความจีรังยั่งยืน ถามันจะอยูครองคูซึ่งกันและกัน แตละวันก็แกไปทุกที ทุกที ไมมีอะไรเปนสาระ
ความกําหนัดยินดีในระหวางเพศก็หมดไป แลวตอไปทีทํากําลังใจตัดโทสะ คือความโกรธ ดวย
อํานาจ พรหมวิหาร 4 มีความรูสึกวาคนทุกคนไมมีอะไรที่จะนาเกลียด เพราะคนทุกคนนะมี
สภาพเสมอกันคือ เกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน ที่ดี ที่ชวั่ เพราะอาศัยกรรมที่เปนกุศลหรืออกุศลเขา

มาดลจิตทําใหคิดถูกคิดผิด เปนอํานาจของกรรม ไมควรจะโกรธกัน ไมควรจะเกลียดกัน เพราะไอที่
ดีบาง ชัว่ บาง เปนไปตามอํานาจของกรรมบังคับขณะใดที่กรรมที่เปนกุศลเขาดลใจ ก็จะสราง
ความสุข พูดดี คิดดี ทําดี ขณะใดที่กรรมที่เปนอกุศลเขามาเบียดเบียนใจ เขามาสิงใจ ก็จะพูดชั่ว
คิดชั่ว ทําชั่ว คนทุกคน ก็เปนคนที่ควรใหการอภัย เขาใจ ใหอภัย เราไมถือโทษคนพวกนัน้ เสีย ถา
จิตใจของเราเขาถึงระดับนี้กเ็ รียกวา พระอนาคามี พระอนาคามี แปลวาผูไมครองเรือนถาตาย
จากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม จากนัน้ ก็ไปนิพพาน
พระทัง้ หลายก็ถามตอวาถาพวกผมเปน พระอนาคามี แลว ถาจะทําตนใหเปน พระ
อรหันต จะทําอยางไร ทานก็บอกวาพิจารณาตามเดิมนัน้ แหละ วารางกายนีม่ ันไมใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา จนกระทั่งอารมณจิตใจของเรานี้ไมผูกพันในอะไรทั้งหมด
ไมผูกพันในรางกายของเราดวย ไมผูกพันในรางกายของบุคคลอื่นดวย ไมผูกพันในวัตถุธาตุตางๆ
คิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลาง มีการสลายตัว
ไปในที่สุดทรัพยสนิ เขาตายไปกอน ทรัพยสินเขาก็มีมาก ทรัพยสนิ บางประการเราหามาเกือบลม
เกือบตาย มันก็พังไปกอนชีวติ ที่เราจะพังก็มี เปนอันวาแมแตรางกายของเรานีก้ ็ไมใชเรา ไมใชของ
เรา เปนแตเพียงเรือนรางมาอาศัยชัว่ คราว ไมชามันก็ก็พงั ถือวารางกายเปนที่อาศัย เราไมติดใน
รางกายเดียว เราก็ไมติดในสิ่งอื่นทั้งหมดเพียงเทานีเ้ ราก็เปน พระอรหันต
นี้เปนอันวาการตัดกิเลสจริงๆ ไมไดตัดยุงมาก ตัดจุดเดียว แตทพี่ ระพุทธเจาตองเทศนถงึ
84,000 พระธรรมขันธ ก็เพราะวาอารมณของพวกคนผูรับพระธรรมเทศนามีอารมณไมเหมือนกัน
ไมสม่ําเสมอกัน บางทีมีบารมีเทากัน พอทีจ่ ะเปน อรัหนต ไดเหมือนกัน แตวา พูดอยางเดียวกันไม
เขาใจ เพราะวาบุญเดิมที่สรางมาไมเหมือนกัน อยางพวกเรานีพ้ ระพุทธเจาบอกวายกยองพวกเรา
มากเกินไปจะแยอยูแลวบางทาน พระพุทธเจาบอกวาไอรูป เวทนา สัญญา สังขารนี้นะมันไมเที่ยง
มันเปนทุกข เปน อนัตตา ไมเที่ยงเพราะอะไร เกิดมาแลวก็โตทีละนอย ละนอยถามันเที่ยงจริงๆ
มันตองไมโต ทั่วไปมันโตเต็มที่มนั ก็เสื่อมไปทีละหนอย ละหนอย ละหนอย ผลที่สดุ ก็พัง มันไมมี
ความจีรังยั่งยืน เราก็เหมือนกัน คนอื่นก็เหมือนกัน วัตถุธาตุตางๆ ก็เหมือนกันไมมสี ภาพทรงตัว นี่
พระพุทธเจาเทศนอยางนี้สาํ หรับบุคคลบางคน
แตบุคคลบางทานพระพุทธเจาก็เทศนอีกแบบหนึง่ อยางเชนพวก ชฏิล ทานบอกวาทาน
ทั้งหลายบูชาไฟ พวกนัน้ บูชาไฟ แตไฟที่เธอทั้งหลายบูชาดี ทานไมเคยวาของใครไมดี พระพุทธเจา
นี่ฉลาดเปนสัพพัญู คนเราถาไปตําหนิเสียกอนมันก็โกรธกันไหม ลองโกรธกันเสียอยางเดียว มัน
ไมยอมรับนับถือซึ่งกันและกันความจริงพวก ชฏิล ปฏิบัติผิด ชฏิล นะ ไมใช ชะน้าํ ชฏิล ก็คอื ฤาษี
ประเภทหนึ่งทีเ่ ขาบวชเขาเอง เมื่อ ชฏิล เขาถือการบูชาไฟเปนสําคัญ ในการบูชาไฟก็เอาที่จุดไฟ
จุดลูกไฟ สมัยนี้ไมไมคอยใช ไมคอยมีหายาก ก็ใชนา้ํ มัน พอน้าํ มันไมมกี ็เสร็จ แกถือการบูชาไฟ ทํา
ไปถือการบูชาไฟเปนของดี เอาเสียแลวไหม ไปถึงวาดีกอ น เขาวาดีกอ นชักยิม้ ๆ ถาบอกวาอียายนี้

ไมเปนเรื่อง ไมตองกินหรอกขาวบานนั้นนะ ถาเราจะกินขาว แหมพอคุณ แมคุณ บานนี่สวยจริงนะ
แหม ผานี้ซื้อมาจากไหนเนือ้ ดี จริงบอกวาไมใช ไมใช ผาฝายเนื้อเลวๆ นี่แหละ บอกวาบานฉันไมมี
ผาฝายอยางนี้ เนื้อเลวยังขนาดนี้ อยางดี ยังดีกวาบานฉัน พวกบานฉันอยางดีไมถึงแคน้ี เราชัก
ครึ้มๆ ดีไมดีอยาง ปาสวง เสียงไพเราะเสนาะโสตเหมือนระฆังแกวที่เขาตีแตกแลว โอยไมใชๆ ยัง
ไมแตกๆ (หัวเราะ) แหม ปาสวง อดยอมไมได ชักยิ้มๆ ครึ้มๆ เอะกูนนี่ ากลัว จะเปนเทวดาวะ คือ
วาใจสบาย
พระพุทธเจาทานอยางนัน้ ถาไปกอน ทานขมกอน ขมก็ทําใหใจขึ้นพอใจขึ้นขึ้นมา คุยกัน
พอคุยทานก็บอกวาไอนกี่ ารบูชาไฟนี่นะมันจะเปนไฟภายนอกนะ แนะ ของฉันมีไฟภายใน ถาบูชา
ไฟภายในมันจะมีผลดีกวานี้เยอะ เอะ พวกนัน้ ก็เอ ของเราก็ดีแลว เอของทานไฟเหมือนกัน ไอไฟ
ขางในอยูตรงไหนหวาสงสัย
พระพุทธเจาบอกไฟภายใน คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ ไฟคือ
โมหะ ไฟสามกองนีม่ ันเผาผลาญใหรอน ราคะไดแกความกําหนัดยินดีในรูปรสกิลิ่นเสีย และสัมผัส
คนเราถาไมรักกันเดินหลีกกันไปเดินหลีกกันมาแลวก็ชาวบานนะไปไหนก็ชางหัวมัน เริ่มรักกันชัก
มองๆ ไปไหนหวา เอะ เอ ก็เคยนัดพบตรงนี้มนั ไปอยูทไี่ หน เอ ชักโมโห ดีไมดีถา ไอเจาหนุมไปรัก
กับสาว หรือสาวไปรักหนุม เขาไปเดินกับพีก่ ับนองเขาที่คนละเพศหนอย เอะนี่ ชักนอกใจเราแลวนี่
เอาอยางนั้น เปนอยางนี้เหรือเปลา ไมกลาบอก (หัวเราะ)
นี่เปนอันวาจิตใจมันเริ่มไมสบาย มันเผาผลาญ ใชไหม ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟ
คือโทสะ ความโกรธ โมหัคคิ ไฟคือโมหะ ความหลง นีพ่ วกเธอบูชาไฟแบบนี้ดี แตควรจะใชไฟบูชา
ไฟภายใน เพราะวาไอไฟสามกองนี้มนั เผาใหรอน ความรักเปนปจจัยใหเรารอน คนเราถาไมรักกัน
มันก็ไมหวงกันใชไหม ของของชาวบานเขาจะมีราคาเทาไหร มีคา งวดสูงเทาไหร มันจะหายหกตก
หลน ไฟไหมนา้ํ ทวม เราไมเดือนรอน แตไอผาขี้ริ้วบานเราหายผืนเดียวโมโหไปสามวัน หรือไง
นี่เพราะจิตมันติดใชไหม ไอความรักคือความใคร ผาขี้ริ้วเราก็รักของเราเพราะเราจําเปน
จะตองใช เปนอันวาพระพุทธเจาก็บอกวาถาเธอบูชาไฟสามกองเผาผลาญใหวอดวายไป ราคัคคิ
ไฟคือราคะ ไฟมันเผาผลาญจิตใจใหเรารอนจงดับมันเสียนะ ดับดวยอํานาจ อสุภสัญญา คือ
ความรัก ไปเห็นหญิงคนนั้นสวยคนนี้สวย โนนสวย นี่สวย แลวไปเห็นความสวยของเขามันไมถึงกับ
จีรังยั่งยืน ไมถาวรไมคงทน ไมชามันก็พงั มันจะสวยตลอดกาลตลอดสมัยไมได อยาง หาสวง
แหม ตอนรุนๆ สวยจะตาย มีหนุม ๆ ติดตลอดนะ อยางนอยที่สุดก็หนึง่ คน (หัวเราะ) นีม่ ันเปนอยาง
นี้ ไมชา ก็ทรุดโทรม
ตอมาไอ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โทสะเปนการเผาผลาญใหรอน คนเรารักๆ กันอยู ทําอะไร
ไมถูกใจเราโมโหโทโส ไปดาไปวา ไปพูดกระทบกระเทียบ ก็กลายเปนความโกรธ ความวิวาทมันก็

เกิดขึ้นใชไหม แทนที่เราจะมีความสุข ไอเพื่อนของเราเคยรักกันก็กลายเปนศัตรูกัน ใหเราเกิด
ระมัดระวังซึง่ กันและกันก็มคี วามเรารอน
โมหัคคิ ไฟคือโมหะ เรียกวาความหลง หลงวา อัตภาพรางกายนี่มันเปนเรา เปนของเรา
คือวาเรามีในรางกาย รางกายมีในเรา หรือวาหลงวาทรัพยสินทั้งหลายกับเรา มันกับเรามันจะอยู
รวมกัน ตลอดกาล ตลอดสมัย เราไมเคยคิดวาสภาพคนเกิด มีความเกิดขึ้นในเบือ้ งตน มีความ
เสื่อมในทามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สดุ วัตถุธาตุทงั้ หลายมันก็เหมือนกัน
พระพุทธเจาก็บอกใหเราไปดับไฟสามกองนี่เสีย ราคัคคิ ดับความรักในรูปเสียง กลิ่น รส
เสีย เพราะมันไมมีการทรงตัวนะ เกิดแลวก็แกแลวก็ปวยแลวก็ตาย โทสัคคิ ความโกรธไมมี
ความหมาย ไอคนที่เราโกรธเราก็อยากจะดี อยากจะฆา อยากใหเขาเปนทุกข ถาเราตองการใหเขา
เปนทุกข ไมตอ งไปทําอะไร เขาเปนทุกขอยูแลว ลืมตาขึ้นมาเขาก็ทกุ ขแลว ขี้ตากรังหนา ไมไหว
ทุกข ตองไปลางหนา เดีย๋ วความทุกขก็เขามาคือความหิว อิ่มเขาไปแลวก็ทกุ ขอีกตองไปถาย แลว
ตอไปก็ทุกขเรื่องราวทํามาหากิน ความวุน วาย มันทุกขอยูแลว ไมตองทําใหเขาเปนทุกข ทีเ่ ราโกรธ
จัดๆ แหมมันทรมาน ขวางหนาขวางตา อยากจะฆามันตาย ถาเราไปฆาเขาตาย ถาเราไมฆา เขา
ตายไหม เขาก็ตายไปจําเปนจะตองฆา เราตองคิดแหมถาเราไมชอบใจใครขึ้นมาเราตองวางทํา เรา
นี่เปนคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ไอคนนี้ อีคนนัน้ กูจะตองแชงมันใหแกลงไป ทุกวัน ทุกวัน ใชไหม มัน
จะตองแกเรื่อยไป ถามันยังไมตาย แลวถาแกไปทุกวัน เราแชงนะ ตอไปในที่สุดมันตองตาย วาจา
เราศักดิ์สิทธิ์ ไมตองหวงไมตอ งไปทําใชไหม ใชหรือไมใชก็เปนอยางนัน้ ใชไหม
ในเมื่อเขามีสภาพเปนอยางนั้น เราจะไปคิดฆาเขาทําไม ไอที่เขาทําใหเราไมถกู ใจก็เพราะ
อํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมเดิมมันเขามาสิงใจเขาคนทุกคนตองการความรัก ใช
ไหม อยากจะรักกัน อยากจะเปนเพื่อนกัน ไมมีใครมาเกลียดกัน อยากจะเกื้อกูลกันและกัน แตไอที่
ความโกรธมันมีขึ้นได เพราะอาศัยกิเลสมันเขามาสิงใจเทานัน้ เปนความเผลอชั่วคราว
เปนอันวาที่มนั จะมาอาศัยไอรักในเพศ รักในวัย ความหลงใหลในรูปโฉมโนมพรรณก็ดี
หรือความโกรธความพยาบาทก็ดี มันจะมีไดเพราะอาศัยความหลงเปนเกณฑ ถาเราตัดโมหะ
ความหลงเสียไดตัวเดียว มันก็หมดกันไป
เปนอันวาองคสมเด็จพระจอมไตรแนะนําวาเธอบูชาไฟภายนอก ทานบูชาไฟนะมันถูก
มันดี ไมใชวามันไมดีนะ ชฏิล บูชาไฟ ไฟภายนอกดี บูชาแลวดี แตวาถาบูชาไฟภายในจะดีกวานี้
อีก ทรงวาไมดีนะไมถูกกันแน พระพุทธเจาทานฉลาดทานก็เลยบูชาไฟภายในก็มาดับ ราคัคคิ ไฟ
คือราคะ ความรัก โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ ไฟคือโมหะ เมื่อดับไฟสามกองนี้ไดแลว ทานก็ไป
นิพพานเปนพระอรหันต
นี่เปนอันวา ถาหากวาเราไมหลงใหลใฝฝนในรูปโฉมเปนพรรณจนเกินไปเปนอันวาการ
เขาถึงพระนิพพานนี่ ไมตองไปหาที่ไหน มันมีอยูตัวเดียว สักกายทิฏฐิ ถาเราเปลื้อง สักายทิฏฐิ

ได เราก็เปน พระโสดาบัน อยางเบา เปลื้องไดแรงนิดหนึง่ ก็เปน พระสกิทาคามี เปลื้องไดอยางดี
ก็เปนอะไร ก็เปน พระอนาคามี เปลื้องไดถึงสุดก็เปน พระอรหันต
ตองไปคลําจุดนี้ พระโสดาบัน เขาเปนกันอยางไร ถาเรารูจักความเปน พระโสดาบัน จะ
รูสึกวาอองายนิดเดียว อาจจะยากมากหนอย เพราะอะไร พระโสดาบัน ไมมีอะไรมาก เราพูดถึง
การตัด สังโยชน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี เหมือนกันแตมีจิตละเอียดตางกัน ถาเห็น
สภาพรางกายไมใชเราไมใชของเรานี่ ไมใช พระโสดาบัน เปน พระอรหันต พระโสดาบัน เห็น
แตเพียงวารางกายนี้มนั จะตองตายแน นีเ้ บามากใชไหม แลวก็เมื่อรูวาเราจะตาย สักกายทิฏฐิ
วิจิกจิ ฉา เราก็ควานหาความจริงในคําสัง่ สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมสงสัยในคํา
สอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาวาไอเกิด แกเจ็บ ตายมันมีแน ถาเราทําความดี ตายแลวไปสู
สุคติ ตายแลวทําความชัว่ ตายแลวไปสูท ุคติ เราเชื่อ แมวาในชาติปจจุบันเราทําความดีเราก็มี
ความสุข ก็มีคนรัก ถาเราทําความชัว่ ก็มีแตคนเขาเกลียด มันก็ทุกขใชไหม เราก็มนั่ ใจ
ทีนถี้ าเราจะเปลื้อง ทําจิตใหมันสุขใหมนั พนทุกข สีสพ
ั พตปรามาส ทําลายตัวนี้เสีย คือ
รักษา ศีล ใหบริสุทธิ์ ให ศีล มันทรงตัว โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ ศีลหา พระโสดาบัน กับ
สกิทาคามี มีศีลหาเทานั้นนะเปนอารมณ
ถาจะวาถึงองค พระโสดาบัน จริงๆ นีเ่ ราวาถึง สังโยชน ถาจะวาถึงองค พระโสดาบัน
จริงๆ 1. เคารพในพระพุทธเจาจริงๆ 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระอริยสงฆ 4. มีศีลหา
บริสุทธิ์ เทานี้เองกลวยๆ เนอะปาเนอะ แตบางวันก็กลวยดิบ บางทีกลวยสุกก็กลายเปนกลวยตานี
ลอไมลงอีก ใชไหม
คือ
นี่ถาหากวาอารมณของญาติโยมทรงได
มีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆ
พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ นี่เราตองจํากัดไวนะ วาพระสงฆก็คือพระอริยสงฆ จะ
เห็นวาพระอริยเจาขั้น พระโสดาบัน ขึ้นไป ถาพวกเกะกะนีท่ า นไมคนหรอก จะเห็นวาภิกษุ
ทั้งหลายทีท่ ะเลาะวิวาทกันคราวนัน้ ที่พระพุทธเจาตองเผนไปโนน ปาปาริไลยกะ ใชไหม ตอนนั้น
พระพุทธเจาเขามาใน พระเชตะวันมหาวิหาร บรรดาพระทัง้ หลายจะขเมาขอขมาโทษตอสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา พระเจาปเสนทิโกศล พูดวาพระพวกนี้ไมอยูใ นโอวาทขององคสมเด็จพระ
พระสัมมาสัมพุทธเจาขาพระพุทธเจาจะไมยอมใหเขาเขตประเทศ ใชไหม แตวา พระเจาปเสนทิ
โกศล ทานไมไดเปน พระโสดาบัน ทานเปนพระโพธิสตั วพระพุทธเจาบอกวาพระมหาบพิตร พระ
พวกนัน้ ยังมีศลี แตเขาไมเชื่อตถาคตเทานั้นเพราะทานมีพระมหากรุณาธิคุณ ใหเขามาเถอะ พอ
เขามาใกล เอ ไมใช ไมใช พระเชตวัน นีน่ ะ อาจะใช พระเชตวัน ใชแลว อนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็
บอกวาพระผูน ี้มาแลวขาพเจาจะไมยอมใหเขาวิหาร
เพราะวิหารนีท้ า นสรางใหพระดีอยูอาศัย
ไมใชพระเลวๆ แบบนี้ สมเด็จพระชินศรีกบ็ อกวาทานมหาเศรษฐี พระพวกนี้เขายังมีศีลใชไหม แต
ทวาเขาไมเชื่อฟงคําตถาคตบางประการเทานั้น ขอใหเขามาเถอะ ใชไหม

เปนอันวาสําหรับพระที่มีความดีไมเขาถึงความเปน พระโสดาบัน พระโสดาบัน เขาไม
เคารพหรอกใชไหม ใชไหม อนาถบิณฑิกเศรษฐี เวลานัน้ ทานเปน พระโสดาบัน ทานไมไดไหว
สงเดชที่บอกวา พระโสดาบัน มีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในธรรม มีความเคารพ
ในพระอริยสงฆ คือพระที่เกะกะโวยวาย นีท่ านไมไหว ไมใชวาทานจะหยิง่ แตมันเสียมือทาน
เพราะทานเปนพระอริยะ
นี่แสดงวาถาทุกคนมีศีลหาบริสุทธิ์ และเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางจริงใจ
มีพระนิพพานเปนอารมณ ทุกคนเปน พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ก็มี สภาพเชนเดียวกัน แต
ถามีจิตละเอียดลงไป คือวาระงับโลภะ ความโลภลงไปไดมากกวา อยาลืมนะ พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี ยังแตงงาน ก็ผวั มีเมีย มีลูกอยูนนั้ ไมใชวาเปน พระโสดาบัน จะไมรูจกั รักคน เขารัก
แตทวามีความรักในระหวางเพศแลว ก็ซื่อสัตวตอคูครองไมนอกใจ แลวก็มีศีลบริสุทธิ์ พระ
โสดาบัน ยังมีความโกรธ มีความพยาบาท แตไมละเมิด โกรธยังโกรธเปนเต็มที่ แตไมตีใครใหตาย
พระโสดาบัน ยังมีความหลง เพราะถาหลงรักก็ยงั รูจักหลงใชไหม แตมีอารมณยึด พระนิพพาน
เปนความดี เทานี้เองไมยากเลย ใชไหม ไมยากเลยใชไหมปา ไมยากถาพวกเรารูสึก ไมยากจริงๆ
สําหรับ พระสกิทาคามี ก็มีสภาพเชนเดียวกัน แตวา จิตละเอียดลงไปเรื่องของความรัก
คลายตัวลงไปมาก ก็ยังรักอยู เรื่องความโลภคลายตัวลงไปมาก แตกย็ ังมีเพราะตองปกครองตัวเอง
ยังตองเลีย้ งตัวเอง ยังไมไดบวชพระนี่ ก็ยงั มีความตองการในทรัพย
เปนอันวา พระโสดาบัน สกิทาคามี นี้พูดกันงายๆ ดีกวา มีความเคารพในองค
พระพุทธเจา เรียกเปนองคนะ มีความเคารพในพระพุทธเจาอยางจริงจัง มีความเคารพในพระธรรม
อยางจริงจัง มีความเคารพในพระอริยสงฆอยางจริงใจ แลวก็มีศีลหาเปนสมุจเฉท คือไมยอมขาด
ศีลหา นีเ่ ปนเรื่องของ พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี แลวก็มีรักพระนิพพานเปนอารมณ นั่ง
นึกเอา ทุกคนที่นงั่ นี่ใครมีอารมณอยางนี้บา ง ถามีอารมณอยางนี้เปนปกติ ก็มีชื่อวาทานผูน ั้นเปน
พระโสดาบัน หรือ สกิทาคามี
ทีนี้สาํ หรับ พระอนาคามี ก็มีจิตตัดกามฉันทะ ความรูส ึกในระหวางเพศ ความตองการใน
ระหวางเพศไมมีในจิต ความโกรธความพยาบาทไมมใี นจิต นี่เปน พระอนาคามี
ถาเปน พระโสดาบัน พระโสดาบัน ทาน อยางแบบเบาๆ ตองเกิดเปนคนสลับกับเทวดา
สลับกันไป สลับกันอยางละเจ็ดชาติถงึ นิพพาน นี่ถาพูดถึงถาไมไดพบพระพุทธเจานะ ถาไมพบ
พระพุทธเจา หรือไมพบพระอรหันต ตองเกิดอีกเจ็ดชาติ โกลังโกละ ตองเกิดอีกอยางละสามชาติ
แตเรื่องนรกนะไมไปแน ไมเกิดเปนสัตวนรกเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะเกิดชวงระหวาง
เทวดากับคน หรือวาคนกับพรหม สลับกันไปสลับกันมา ทานเอกพิธี ก็เกิดเปนคนอีกหนึง่ ชาติก็
ถึงนิพพานนีพ่ ดู ถึงวาถาไมพบพระพุทธเจา ถาหากวาเปนพระโสดาบัน พระสัตตขัตตุง นี่อีกเจ็ด
ชาติจะไปนิพพาน ถาพบพระพุทธเจา พระพุทธเจากระตุกทีเดียวไปเลยไมตองรอเจ็ดชาติ ฟงเทศน

จบเดียวอยางยอๆ ที่เราเคยฟงในพระสูตรตางๆ วาทานทั้งหลายผูทฟี่ ง เทศนพระพุทธเจาโดยยอจบ
เดียวเปนพระอรหันต โดยมากเปนพวกนี้เปนพวกที่ได พระโสดาบัน หรือมีจติ เขาถึง พระ
อนาคามี อยางมัน่ คงแลวฟงเทศนทีเดียวไปเลย
อยางพวกเราทั้งหมดสี่มีความเคารพในพระรัตนตรัย มัน่ คงในธรรม นี่ไมใชยอกันนะ ก็ดู
เองแลวกันมาไดทุกวัน ไมกลัวเมื่อย กลัวปวด ทิง้ บานทิ้งชองมา เพราะอาศัยกรรมเปนสําคัญ นี่เน
กําลังจิตที่แนนอน แตวา ทุกคนไมใชมีโอกาสจะไป นิพพาน ในชาตินี้ ตายไปอีกทีหนึ่ง ถาจิตใจ
แบบนี้ลงนรกไมเปนหรอก แตกลับไปบานไปดาใครก็ไมรูดวยนะ ถาแบบที่ยงั อยูท ี่นนี้ ะตกนรกไมได
ตายก็ไปสวรรคถาไปสวรรค ไมกี่วนั พระศรีอาริย ก็ตรัส พระศรีอาริย ตรัส ถาเราเปนเทวดาอยู
เราก็สบาย นี่ถา มาเปนคนพระพุทธเจาทานจะรูนสิ ัยเต็มวาจิตใจของเราพอใจในจุดไหนทานจะ
เทศนเฉพาะจุดนั้น แคจบเดียวเราก็เปน พระอรหันตื ตัวอยางเยอะไปใชไหมพูดกันมาพูดกันไป
พูดคนเดียวเหมือนคนบา เกือบสามทุกมแลว สมาทานกันดีกวานะ

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 42 ที่เดนเวอร สหรัฐอเมริกา
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2526
ญาติโยมรับฟงคําแนะนําสักสิบนาทีเศษๆ ซึ่งไมเกินสิบหานาที การเจริญพระกรรมฐาน
แบบนี้ทา นใหชื่อวา มโนมยิทธิ ซึง่ แปลวามีฤทธิ์ทางใจ ฉะนั้นวันนีท้ ี่เราจะปฏิบัตกิ ันจะมีฤทธิท์ าง
ใจอยางเดียว จะไมมีฤทธิท์ างกายเลย สิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายจะใหไดกอนเปนอันดับแรกคือ ทิพ
จักขุญาณ แตความจริงๆ นะการที่ฝกแบบนี้นะใชกาํ ลังครึ่งเดียว ถาใชกําลังเต็มที่ตองขึ้นดวย
ฌานสี่ และการฝกดวย ฌานสี่ สี่ฝกกันมา 10 ป ฌานสี่ ไมพบกับคน คนไมพบกับ ฌานสี่ ก็เลย
แปกไมมีใครไดกัน
ตอมาเมื่อเจาของพระศาสนาทานบอกวาใหลดกําลังลง จนเหลือกําลังของ วิชชาสาม ก็
เลยสามารถทํากันได สวนใหญจริงๆ ก็ปฏิบัติกันวันแรก อยางวันนีน้ ะ ได 90 เปอรเซ็นตเศษ ทีจ่ ะได
วันที่สองหรือวันที่สามมีนอยมาก ทัง้ นี้ขนึ้ กับความเขาใจ
ฉะนัน้ อันดับแรกขอบรรดาญาติโยมทั้งหลาย เขาใจคําวา ทิพจักขุญาณ เสียกอน สําหรับ
คําวา ทิพจักขุญาณ นี่สวนใหญเราเขาใจกันวามีลกู ตาเปนทิพยความจริงไมใช เพราะญาณนีเ่ ขา
แปลวารู ถาลูกตาเปนทิพยตองเรียกวา ทิพเนตร คือตาเปนทิพยจริงๆ ไดแกบรรดาพวกเทวดา
หรือพรหม หรือพระอริยสงฆเจาที่นพิ พานไปแลว สําหรับพวกเราที่เปนมนุษยจะทําไดเฉพาะ ทิพ
จักขุญาณ คือมีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย นี่ ญาณ นี่แปลวารูน ะ แลวสวนทัง้ หมดนี่เราจะใช
ความรูเปน สําคัญไมใชลูกตาเปนทิพยนะ
สําหรับ ทิพจักขุญาณ เทาที่แนะนํากันมา หรือปฏิบัติไดกันมามีอยู 3 ระดับแตความจริง
นี่พระพุทธเจาทานไมไดแบง บรรดาทานทีป่ ฏิบัติไดนะแบงกันเองความจริงไมไดตั้งใจจะแบง เปน
แตเพียงวาจิตของบุคคลสะอาดมาก สะอาดนอยสะอาดปานกลางไมเสมอกัน
สําหรับทานทีจ่ ิตสะอาดมาก คือ ทิพจักขุญาณ จะเกิดไดเพราะจิตสะอาดสมาธินะ
เล็กนอยแคอปุ จารสมาธิ ถาจิตสะอาดมากจริงๆ เวลาที่นงั่ ปฏิบัติอยูน ี่ เฉพาะเวลานะ ไมเกี่ยวกับ
การกอนปฏิบัติหรือหลังปฏิบัติ เวลาทีก่ ลังทําอยูน ี่ บรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย เห็นตามความ
เปนจริงวาโลกนี้เต็มไปดวยความทุกข การที่เราเกิดมาเราไมพบกับความสุขเลย สิง่ ที่เราคิดวาสุข
นั่นมันคือทุกข แตวาเราเขาใจพลาดเชื่อวาสุข อยางความเปนอยูของแตละคน รางกายเรา เกิดมา
ไมมีความวุนวายกินมันเปนปจจัยของความทุกข ไมกนิ มันก็หวิ หิวก็เดือดรอน เรื่องการกินจะ
เกิดขึ้น จะมีกินตองทํามาหากิน คือรวมความวาตองทํากิน การกระทําทุกอยางเปนอาการของ
ความเหนื่อยยาก เปนอาการของความทุกข
และก็การปวยไขไมสบายก็เปนอาการของความทุกข เราก็มีการก็มกี ารปวยมาเปนปกติ
การปรารถนาไมสมหวังก็เปนอาการของความทุกข รางกายแกขนึ้ ทุกวันคนแกไมมอี ะไรเปนสุข หูก็

ผา ตาก็ฟาง กําลังก็ไมดี ก็เปนอาการของความทุกขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็เปน
อาการของความทุกข ในทีส่ ุดก็ตองตายทรัพยสนิ ที่เราพยายามหามาดวยความเหนื่อยยาก เมื่อ
ตายแลวเราไมมีสิทธิ์ในการปกครอง ก็รวมความวาถาจะเกิดมาเปนคน อีกกี่แสนชาติมันก็ทกุ ข
แบบนี้ คนทีเ่ กิดมาในโลกไมทุกขไมมี คนทุกฐานะทุกขเหมือนกันหมดตั้งแตกษัตริยถึงยากจกมี
สภาพเหมือนกัน คือ เกิด แก เจ็บ ตาย ไมมีใครพนหากวาเราจะไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม
เทวดาหรือพรหมนะ ทานมีสุขจริง แตก็สขุ ไมนานหมดบุญวาสนาบารมี เปนเทวดาหรือพรหมก็ตอ ง
จุติลงมา
ถาจะดูตัวอยางก็คนทีน่ ั่งอยูน ี่เกือบทุกคนนั้นแหละ ทีเ่ ขามาในวัดดวยศรัทธาแท ทุกทานที่
เขามานี่ เคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมาแลว นับชาติไมถวน ถาคนที่ไมเคยเปนเทวดาหรือพรหม
เขาจะนัง่ แบบนี้ไมได นัง่ นานเกิน 10 นาที ก็ทนไมไหวและกําลังใจทีท่ านจะเขามาวัด เขามานั่งใน
วัดไดแสดงวามีศรัทธาดี ก็ตอ งเคยเปนเทวดาหรือพรหมมาแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาพอใจในการ
เจริญพระกรรมฐานทานผูน ตี้ องเคยเปนเทวดา หรือพรหมมาแลวนับแสนชาติ แตทุกคนก็ไมมี
โอกาสอยูท ี่พดุ นี้จะจริงหรือไมจริง ถาบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบตั ิไดคืนนี้ ในคืนพรุงนีบ้ รรดาครู
บาอาจารยเขาจะแนะนําใหทานระลึกชาติ วาการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ทา นไดมาแลวกี่แสน
ชาติ ถาไดคืนนี้ พรุงนี้สามารถรูวิธกี ารระลึกชาติที่ทา นตองการไอการจะรูถึงเทวดาหรือพรหมนะ
เปนของไมยาก เปนของงายมาก
ฉะนัน้ การปฏิบัติของทาน ถาทุกคนเห็นวามนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดีไมเปนเรื่อง
เทวดากับพรหมมีความสุข ก็สุขไมนาน แตวาดินแดนที่มีความสุขจริงๆ ไมเคลื่อนไหวตอไปก็คอื
นิพพาน ถาไปถึงนิพพานแลว ขึ้นชื่อวาความทุกขสักนิดหนึง่ ความหนักใจนิดหนึง่ ไมมี
แตคืนนี้ถาหากวาจิตใจของทานไมเครียดเกินไป และก็ ไมมีความหวังมากเกินไป ตองทํา
ใจสบายๆ คืนนี้จะพบนิพพานแน ทีเ่ ขาบอกวานิพพานสูญๆ นะ นิพพานสูญจริงหรือไมจริง วันนี้
ทานพุทธบริษทั จะพบเอง ถาทําไดนะ ทําไมไดก็ไมพบ ทําไดพบ
ถาหากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานี้ไมติดในความเปนมนุษยคิดวาความ
เปนมนุษยมันเปนทุกข เราไมตองการ ความเปนเทวดาหรือพรหม เปนสุขชั่วคราว เราไมตอ งการ
เราตองการสุขตลอดกาล คือพระนิพพาน นัน่ หมายถึงวาถาหมดอายุขัยเมื่อไหร ถาตายจากความ
เปนคนเมื่อไร จุดที่ตองการไปจริงๆ คือพระนิพพานโดยเฉพาะ ถาทุกคนมีกาํ ลังตั้งมั่นอยางนี้จริงๆ
วันนี้ ทิพจักขุญาณ ของทานจะแจมใสมาก
และก็เรื่องของสวรรค เรื่องพรหมโลก เรื่องนิพพาน เรื่องนรก เปนของไมยากสําหรับทาน
จะพึงพบ จะไปพบเองไมไดเห็น ทีนวี้ ิธีปฏิบัติ คือวา ทิพจักขุญาณ เมือ่ กี้บอกเปน 3 ระดับ ถาทาน
มีจิตสะอาดนอย จะมีความรูสึกถูกตองแตไมเห็นสภาพคําวา ทิพจักขุญาณ จริงๆ เปนความรูสึก
ทางใจ แตถาหากวาใจสะอาดนอยเกินไปมีความรูสึกถูกตองแตไมเห็นภาพ

ถาหากวามีจติ สะอาดปานกลาง จิตมีศลี ดีพอควร การตัดสินใจในวิปสสนาญาณเมื้อกี้นี้
เล็กนอย ไมมากนัก อยางนีจ้ ิตจะมีความรูสึก พรอมกับเห็นภาพภาพทางจิตนะ ไมใชทางตา ตานะ
หลับแลว แตไมชัดเจนแจมใส แตวาสามารถบอกไดละเอียด เพราะวาความเปนทิพยบอก
หากวาจิตสะอาดจริงๆ ก็สามารถมีความรูสึกจริงๆ ดวย เห็นภาพชัดเจนแจมใสดวย
สําหรับวิธีปฏิบัติ ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทเวลานีท้ งิ้ ความสงสัยเสียใหหมดใหมีความมั่นใจวา
เวลานี้หนึง่ เราเปนคนมีศีล ประเดี๋ยวสักพักจะสมาทานศีล และสองอยูในขอบเขตพระไตรสรณ
คมน ความรูสกึ ทุกอยางจะถูกตองเสมอ
ถาหากวาถึงเวลา ถึงสัญญาณบอกเวลา คือวาพูดแนะนําไปอยางนี้ ตอไปสมาทานเสร็จ
จะใหบรรดาทานพุทธบริษัทนั่งภาวนาเฉยๆ โดยไมมีเสียงทางนี้รบกวนสิบนาทีไมเกิน พอไดยนิ
สัญญาณดังกริ๊กขึ้น ขอทุกทานอยาเพิง่ ลืมตา เปนเวลาที่ครูจะเขาไปแนะนํา เมือ่ ปรากฏวามีคน
เขาไปแนะนํา ขอทุกคนหยุดคําภาวนาเด็ดขาดไมตองภาวนาเลย และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขา
ออก ตั้งใจฟงคํานํานของผูแนะนํา ผูแนะนําเขาจะแนะนําในการตัดกิเลส ถาหากวาทานนอยใจไป
ตามเขา จิตสะอาด พอเขาเห็นวาจิตมีความสะอาดพอเรียกวาพอดี พอมีบางนะ ความเปนทิพย
เริ่มปรากฏเขาก็จะถามวเวลานี้มที านผูใดมาอยูขางหนาบาง คําวาทานผูใดนี่เขาไมไดถามถึงตัว
เขาหมายความถึงเทวดา พรหม หรือพระอริยเจาทีท่ า นสงเคราะห ทานมาแน
ถาหากวาทานได ทิพจักขุญาณ อยางออน ไมเห็นภาพ แตมีความรูสึกวามีใหตอบทันที
อยาคิดวาความรูสึกจะผิด ตองมีความหวังวาความรูสกึ อยางนี้จะถูกเสมอ ถาหากเขาถามวาทาน
ที่อยูขางหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย ความรูสึกของเราวาเปนผูหญิงหรือชาย ใหถือความรูสึกของ
ตนเองเปนสําคัญ อยาฟงขางๆ ขางๆ เขาวาเปนผูชาย แตของเราเปนผูหญิง ใหตอบตามความรูสึก
ของเรา เพราะวาทานที่มาอาจจะหลายองค ฉะนัน้ คนเห็นโดยเฉพาะ หมายความวาทานที่เปน
ผูหญิงใหคนเห็นเฉพาะบุคคลที่ตองการเห็น ผูช ายจะไมเห็นผูหญิง อันนี้มี เทวดาเขาทําได ใหถอื
ความรูสึกเปนสําคัญวาผูห ญิงหรือผูชาย ถาเขาถามถึงสีสันวรรณะที่ทา นผูน นั้ วาทานมีเครื่องทรงสี
อะไร ก็ตอบตามความรูสึก ถาทานที่มีความรูสึกโดยเฉพาะไมเห็นภาพ ใหบอกผูแนะนําเขา บอก
วาเวลานี้มีความรูสึกทางใจแตภาพไมเห็น เขาจะแนะนําใหทา น
สําหรับคําภาวนา บรรดาทานพุทธบริษทั ใชคําภาวนาทาน นะ มะ พะ ธะ เวลาภาวนา
นั้น ภาวนาแบบสบายๆ ใหควบกับลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจ
ออกนึกวา พะ ธะ แตวาลมหายใจของบรรดา ญาติโยมทัง้ หลายอยาใหเครียด อยาบังคับลม
หายใจใหหนัก หรือใหเบา ใหยาว หรือใหสั้น อยาบังคับรางกาย จะหายใจแบบไหนเปนไปตามนัน้
ปลอยเปนเรื่องของรางกาย แตเอาสติเขาไปทราบลมหายใจ หายใจเขารูอยู หายใจออกรูอยู
หายใจเขานึกตามวา นะ มะ หายใจออกนึกตามวา พะ ธะ เพราะวาขณะใดที่ญาติโยมรูลม

หายใจเขาลมหายใจออก ขณะนั้นชื่อวามีสมาธิใน อานาปานุสสติกรรมฐาน กรรมฐานกองนีเ้ ปน
กรรมฐานที่มคี วามสําคัญมาก ถารูคําภาวนาก็ชื่อวามีสมาธิในคําภาวนาดวย
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวาใหใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ และเพื่อไมใหเหนื่อยใหภาวนาเปน
2 จุดหายใจขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ และสําหรับทานที่ไดแลว จะใหครูแนะนํา
ทองเที่ยวไปในภาพตางๆ ระลึกชาติเปนตน เวลาที่สมาทานแลวนะ ขอใหขึ้นไปขางบน ขอใหทกุ
คนรักษาอารมณเดิมไว คิดวาชาตินี้เปนชาติสุดทายในการเกิด เราจะไมมาเกิดเปนมนุษยอกี ถา
รางกายนี้พงั ไป ขึ้นชื่อวาความเปนเทวดาหรือพรหมเราก็ไมตองการ จุดที่เราตองการคือพระ
นิพพานทําความรูสึกใหแนนอน สรางความมั่นคงใหเกิด หลังจากนัน้ ก็จับพระรูป พระโฉมขององค
ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนแจมใส ตามกําลังที่เราจะพึงทําไดรอครู อยางนี้เวลาที่ครูเขา
แนะนําไปสูภพตางๆ จะมีความคลองตัวมาก ตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจ
สมาทานพระกรรมฐาน

สนทนาที่เดนเจอร 3
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2526
หลวงพอ

คือครั้งหนึง่ พระสารีบุตร ทานเจริญกรรมฐาน แลวทาก็ไปแดนนรก พอไปแดน
นรกตามเกณฑทที่ านตองการจบ ก็ใกลเวลาสวางใกลสวาง แทนที่จะขึ้นมา ตรง
มาในเขตเดิมเลย ทานออมไปดินแดนเปรต ไอการออมไปของพระที่ไปนีน่ ะ
เพราะพระที่ไปทานมีสภาพเปนทิพย ทุกอยางมันเปนทิพย มีความเขาใจถูกตอง
หมดทานจะตองรูวามีความจําเปนขนาดไหน ทานจึงไปใชไหม ถาไมอยางนั้น
ทานก็ไมไป
ทานก็เที่ยว (เสียงหาย) เฉียดเปรตผูหญิงคนหนึง่ กําลังนัง่ ทําอะไรกอก
แกกๆ ทําโนนทํานี่อยู หยุดไมได หยุดเมื่อไรไฟไหมตัวเมือ่ นั้น ถาปวดเมื่อยดีกวา
ไฟไหมตัว พระสารีบุตร ทานผานแดนเปรต หลายแสนเปรตไมหยุด ไปถึงผูห ญิง
คนนัน้ ทานหยุดผูหญิงเปรตนั่นก็หนั หนามาดู พระสารีบุตร ทานก็รู
แตลีลาของพระนี่โยมตองเขาใจไวอยางหนึ่ง พระพุทธเจาก็ดีพระสาวกก็
ดี อะไรที่รูแลว ตองทําเปนไมรูอยูเสมอ โยมอยาไปนึกอะไรเขานะ พระรูละยุง
เชียวนะ ก็ได เจโตปริยญาณ นีก่ ็รูอาการเคลื่อนไหวของจิตหมด พระสารีบุตร
ทานยืน ทานตองทราบ
หญิงเปรตเธอก็แหงนหนาขึ้นมาถามวา พระคุณเจา จําฉันไดไหม พระ
สารีบุตร ทานเปนสาวกพระพุทธเจานี่ ตองทําปฏิบัติเหมือนกันทานถามวา เธอ
ทราบไหมวาฉันกับเธอเปนอะไรกันมา ทานไมบอกวาทานรูหรือไมรูนะ
หญิงเปรตคนนั้นก็บอกวา เมื่อรอนชาติที่ผานมา คือชาติที่รอยนะเมื่อ
ชาตินนั้ ทานเปนลูกชายฉัน แตฉันเปนคนใจราย ขาดความเมตตาปรานี ตายจาก
ความเปนคนถึงตองมาเปนเปรต รับทุกขเวทนามาก
พระสารีบุตร ทานก็ไมปฏิเสธ เพราะทานทราบเหมือนกันแตทานทํา
เปนไมรู ทานจึงถามวาถาอาตมาจะชวย โยมจะใหชวยอยางไร นางบอกวาเปน
แม ทานก็รูวาเปนแม ทานก็ยอมรับ
หญิงเปรตคนนั้นก็บอกวา ถาพระคุณเจาจะชวย จะสงเคราะหฉนั ของให
ถวายทานในสํานักสาวกของพระสมณโคดม ใชไหมคือพระพุทธเจา
พระสารีบุตร ก็ยอมรับ รับจะทําให แลวก็ลามา พอตอนเชาทานออก
บิณฑบาต เวลานัน้ ทานอยูป า รุงเชาก็บณ
ิ ฑบาต พอบิณฑบาตไดแลว อาหาร
เวลานั้น อาหารตามปานะโยม ก็ทราบวามีอะไรบาง ใชไหม พระมากดวยกัน

ทานก็ไดอาหารไมมากเวลาพระฉัน ทานนั่งนอกวงลูกศิษยของทาน ลูกศิษยของ
ทานก็ตั้งวงใกลๆ ทานก็เอาใบไมทหี่ ลนแลวมาใบ หยิบขามาหยิบมือขางสุกใส
ใบไม แลวก็สง เขาไปในวงพระ หยิบกับขาวหนอยหนึง่ ใสใบไมอีกใบหนึ่งไมเต็มใบ
นะ ใสไปในวงพระ มีผากวางคืบ ยาวคืบ ผากวางคืบยาวคืบนี่ ทาง
พระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญพระพุทธเจาทรงเรียกวาจีวรแลวก็สงเขาไป
ในวงพระ แลวก็เอาน้ําใสฝาบาตร ก็คงไมเต็มปรี่หรอกสงเขาไป
การสงเขาไป ไมตองวา ไมตอ งวาอะไรหรอกโยม พระตัง้ แตสี่รูปขึ้นไป ถา
ถวายของก็เปนสังฆทานทันที ไอสังฆทานที่ตองวามีบางทีกว็ าจนพระหิว เลยลง
นรกไปเลย ทรมานพระ มีฉันเคยประเทศไทย วาเสียเมื่อยไปเลย ไอทองก็แสบ
แลวแสบอีกพอเทวดาก็วา ไมจบเสียที ก็เลยนึกอีกที สาธุ ตายไปไดดีแน แก
ทรมานพระ อยางนัน้ ตั้งใจ เพราะรูอยูว าพระเขาฉันเวลาไหนเลยไปมันก็หิว ถาทํา
ตนเปนคนไมรูก็ตองลงนรกกันแน อันนีข้ อเลยตอไปนะ โยมทีพ่ ูดนี่คงไมเคย
ทรมานพระนะ
หลังจากนั้น พระสารีบตุ ร เมื่อถวายทานขนาดนัน้ แลวไมไดวาอะไร
อยาลืมวาสังฆทานนี่ ถาพระตั้งแตสี่องคขึ้นไป ไมจําเปนตองวาเลย ประเคนไป
เปนสังฆทานเลย ไอการที่วา นี่เพื่อการพรอมเพรียงกันเทานั้น แตอยาใหมนั ยาก
นัก ถาตองอุทศิ สวนกุศลใหแกโยมทาน
แลวก็เมื่อฉันเสร็จก็ไปบอกพระอีก 3 องค พระอานนท พระอนุรุทธ
พระโมคคัลลาน ก็บอกวาเมื่อคืนนี้ไปเจอโยม ในรอยชาติที่ผา นมาเปนเปรต
ผมถวานสังฆทานใหแลว ทานชวยสรางกุฏิ ถวายสงฆคนละหลังดีกวา ก็เลยตก
ลงสรางกันคนละหลัง หลังหนึ่งไมถงึ วันเสร็จ หลังเบอเรอเลย เอาเศษไมเสาไมมา
พาด เอาใบไมมาปะขางบน ใหเปนที่พระอาศัย นี่ฉลาด จัดวาเปนวิหารทาน
ใหแกโยมของ พระสารีบุตร
แลวเวลากลางคืน กลางคืนนีพ่ ระทานจะไมวางจากการเจริญสมณธรรม
แมเปนอรหันตแลวก็ตองทําเพื่อความอยูเ ย็นเปนสุขทานทํากัน พระโมคคัลลาน
ก็ทํา พระโมคคัลลาน นี่ องคนจี้ ะไมวางการไปสวรรคหรือนรก ทุกคืนทาน
จะตองไปสํารวจ วันนัน้ พอตั้งทา พอสตารทเครื่องไมทนั จะเคลื่อน มาชาไมได
เพราะ พระโมคคัลลาน ไปกอน ใชไหม นางฟาองคนนั้ ทานจะคอย พอทานตั้ง
ทานี่ไมถงึ หนึ่งวินาที พอเริ่มเคลื่อนก็จับอารมณปบ อารมณกท็ รงทรงก็เห็น
นางฟาองคหนึ่งลอยอยูขาง ๆเธอมีเครื่องประดับสวยมากมีแสงสวางสวยไปทั่ว
จักรวาล มีแสงสวางทั่วจักรวาลเลย และก็มีวิมานอยูขางๆ วิมานเธอก็สวยมาก มี

สระโบกขรณี สระน้ํานะสวยมาก พระโมคคัลลาน ก็แปลกใจ เอะ นางฟาคนนี้
เพิ่งเกิดมาใหมเมื่อคืนนี้ไปยังไมมี ทานสํารวจทุกคืน
ก็ถามนางฟาวาภคินิ ดูกร นองหญิง เมือ่ คืนนี้เราขึน้ ไปบนสวรรคไมมีไอ
รูปรางแบบนีน้ ี่ แลวเธอเกิดเปนเทวดาตัง้ แตเมื่อไร
เธอบอกเมื่อเขาเจาคะ ก็เลยบอกวาฉันนี่คือแม ของ พระสารีบุตร เมือ่
รอยชาติ เมื่อเชานี้ พระสารีบุตร ถวายสังฆทานขาว หยิบมือหนึง่ กับขาวนิดหนึ่ง
แลวก็ผากวางคืบยาวคืบถวายแกพระสงฆ เปนเหตุใหฉันไดเครื่องประดับเปน
ทิพย แลวที่ พระสารีบุตร เอาน้ําหนึ่งฝาบาตรไมเต็มดีหรอก ถวายแกพระสงฆ
เปนเหตุใหฉันไดสระโบกขรณีอันเปนทิพย และก็ทพี่ ระพุทธเจาสรางศาลา องคละ
หลัง 4 องค ไมถึง 2 ชั่วโมงเสร็จ คือไมปก 4 เสา เอาไมพาดแลว เอาหญาวางๆ
ขางบนเสร็จ ศาลาหลังใหญมาก ใชไหม องคเดียวหลังใหญ เปนเพิงหมาแหงน
อันนี้เปนปจจัยใหฉันไดวมิ านอันเปนทิพย
ใชไหมโยม ดีไหม วันนีก้ ็โยมไดแสงสวางใหญไดแลว ไดไหม
เครื่องประดับอันเปนทิพย ไดแลว แลวก็วหิ ารทาน วิมานอันนีส้ ตางคเปนทัง้
อาหาร เปนทัง้ อาคารเสร็จ ถาวิหารชํารุด ทานก็ไปซอมหนอย บางทีพรมขาดทาน
ก็ไปซอมเปนวิหารทาน ถาบังเอิญผาเช็ดเทาขาด ทานไปซอมก็เปนสังฆทานนะ
เครื่องใชใชไหม แลวสังฆทานทานก็ชวยตานอาหารเปนสังฆทาน เปนอันวา
อานิสงสของญาติโยมนี่สมบูรณแบบทุกอยาง แลวถาใครอยากไดมากกวานี้ เพิ่ม
ใหมาก อยากไดวิมานหลังโต ใชไหม อาจารย ใครทํามานอย ดีไมดี วิมานหลัง
เทาศาลพระภูมินะนี่ อยาเชื่อฉันนะโยมฉันขูไปสงเดชนะ เดี๋ยวโยมเกิดเชื่อพระ
อดกลับบานกลับชองไมไดละซวย อาจารย ก็ตองเลีย้ งเขาสิ
อันนี้จุดหนึง่ นะโยมนะ แตวา อยาลืมวาที่ พระสารีบุตร ทานทํานีท่ า น
เปนพระอริยเจา ทานเปนผูบ ริสุทธิ์ สองวัตถุทาน ของทานบิณฑบาตมา วัตถุทาน
บริสุทธิ์ สามถวายเปนสังฆทาน สังฆทานนี่ถาพระที่อยูน ี่ไมดี พระลงนรกเองโยม
ของๆ โยมจะตองมีอานิสงสสมบูรณแบบ เพราะสังฆทานนีเ่ ขาไมได เฉพาะพระ
ตรงจุดนั้น เขาหมายถึงพระทั้งโลก ใชไหม วัดกันตัง้ แตพระพุทธเจาลงมาเลย
อานิสงสสูงมากนะ
แลวก็จะขอเลาอีกสักเรื่อง ดีไหม ไอเรื่องที่แลวมา มันเงินในบาตรนีโ่ ยม
ใหมาแลวนะ ถาเรื่องหลังตองเรี่ยไรกันใหม ตองตั้งตนใหม เอานะ ใครยกมือเมื่อกี้
จายมาเลย พันเหรียญ ไมตองๆ โยมๆ ไมตองๆ (หัวเราะ) เอาจริงๆ เดี๋ยวถาเชื่อ
อาตมาละหมดกระเปาแนโยม (หัวเราะ)

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ขอเรียนถาม
วาอยางไรจะ
ดวยอานิสงสขอ ใดคะ ที่แมของ พระสารีบตุ ร ระลึกชาติไดเปนรอยชาติ
ไมตองอานิสงสหรอก เปนผีมันนึกไดหมด นี่อานิสงสของผี คนตองการนึกรีบตาย
เลย นี่อานิสงสผี ถาเปนผีนี่เขานึกไดหมดหมู กี่แสนชาติมาก็ได ก็ทุกชาติที่เคย
เกิดมาแลวนะ ใครเปนญาติ ใครเปนพี่เปนนอง เปนลูกเปนเตานึกไดหมด เขารูนะ
เราสิไมรู เอา เดี๋ยวกอนเอาแคนี้นะ เพราะโยมควักสตางคแลว เดี๋ยวฉันไมได
สตางคงวดที่สอง (หัวเราะ) ใชไหม อาจารย โยมอยาสูกับฉันนะ หมดนะ
(หัวเราะ) พูดอะไรก็พูดไปไมตองใหสตางคก็ได เดี๋ยว
เรื่องที่สองมีอยูวา นี่เรื่องพระพุทธเจาตรงนะ หลังจากที่พระพุทธเจาทรง
แสดง ยมกปาฏิหาริย แลวตอนนัน้ เสด็จไปโปรด พระพุทธมารดา ขณะที่ทรง
ประทับที่ พระพุทธมารดา ขณะทีท่ รงประทับที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ใหมๆ
เรื่อง พระอินทร นะเราไมตอ งพูดถึง ทานตองตอนรับอยูแลวใชไหม ก็มีเทวดาอยู
สององค ซึง่ ไมใช พระอินทร เขาไปนั่งเทวดาองคทนี่ ั่ง ใกลขาขางขวา ชื่อวา อิน
ทกเทพบุตร องคทนี่ ั่งใกลพระบาทเบื้องซายชื่อวา อังกุรเทพบุตร ทั้งสององคนี่
มากอนเพื่อนนอกจาก พระอินทร แลว พระอินทร ไมตองพูดถึงทานรับอยูแลว
นะเปนเทวดาที่มาหา
หลังจากนั้นเทวดาองคอนื่ มา อังกุระ ก็ถอยรนออกไปเรื่อย พอเทวดามา
ทั่วดางดึงส ปรากฏวา อังกุรเทพบุตร ใครมาก็ถอยนายพันมาก็ถอย นายพลมา
ก็ถอย พระพุทธเจาก็มีความประสงคเพราะเวลาที่ทา นเสด็จไปที่ บัณฑุกัมพล
ศิลาอาสน มีคนมาชมทานแสดง ยมกปาฏิหารย ทั้งหมดประกาศวา ถา
พระพุทธเจาไมเสด็จลงเพียงใดเราจะไมกลับบาน จะคอยตรงนี้ จะตายก็ตาย แก
เลนแบบนัน้ แกเลนไมตองทํามาหากิน
แลวใครเขาจะปลอยใหตายไดพระราชาคือ พระเจาปเสนทิโกศล ก็
ตองลําบากเลีย้ งอาหารเขา จัดสถานที่ก็ดี ก็มีบรรดามหาเศรษฐีทงั้ หลาย แลวก็มี
ประเทศบางประเทศ ทีน่ ับถือพระพุทธศาสนาก็ลงมาเลีย้ ง เพราะคนเปนโกฏิ แต
วาสิง่ ที่มีความสําคัญที่สุด อาตมาวาสวมนะ กินไมหนัก นอนไมหนัก สวมหนักนะ
ถาโยมอยากใหมีอานิสงสมากๆ สรางสวมเพิ่มใหวัดนี้อกี อาตมาไดมาบอยๆ ใช
ไหม อาจารย คือไอกินนี่มนั เปนเวลา นอนเบียดเบียนกันหนอยก็อนอนไดขี้นี่มัน
นั่งเบียดกันไมได (หัวเราะ) ใชไหม เห็นดวยไหม โยมวิสาขา สองหองแทนขาวตม
สองหมอ

ก็เปนอันวาพระพุทธเจามีความประสงคที่จะใหคนที่นงั่ อยูขางลางทราบ
ดวย ก็บนั ดาลใหคนทั้งหมดไดยินเสียงทัง้ พระองคและเทวดาพูดกันนะ คือพูดกัน
บนสวรรค แตคนขางลางฟาชัดเจน
อันดับแรกทานก็ทรงถาม ทานอังกุรเทพบุตร ถามวา อังกุระ ตถาคต
อยากจะทราบถึงอานิสงสที่เธอทําบุญไว สมัยที่เปนมนุษยอยากจะทราบวาสมัย
ที่เธอเปนมนุษยเธอทําบุญไว พอเกิดเปนเทวดาบนสวรรค ชั้นดาวดึงส จึงเปน
เทวดาที่มีบุญนอยที่สุดเพราะวาเวลาที่ตถาคตมานัง่ ใหมๆ เธอมานั่งติดขาขาง
ซาย พอเทวดามาใหม เธอก็ถอยรนไปตามจังหวะ จนเวลานี้อยูท า ยสุดของเทวดา
ทานอังกุระ ก็กราบทูลใหทรงทราบวา ในสมัยทีข่ าพระพุทธเจาเปน
มนุษย เวลานัน้ วางจากพระพุทธศาสนา คือพุทธศาสนาไมมีวา งไป และ
ขาพระพุทธเจาเปนมหาเศรษฐี ตอมาเมือ่ วัยแกไดตั้งโรงทานเลีย้ งคนกําพราและ
คนจน 80 โรง คือหนึ่งโยชนตั้ง 1 โรง หนึง่ โยชนตั้ง 1 โรง เลี้ยงคนกําพราและคน
จนคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน ทําอยางนี้สูงสองหมื่นป เห็นไหมเวลานัน้
คนอายุแปดหมื่นป เห็นไหมเวลานัน้ คนอายุแปดหมืน่ ป แตวาคนทัง้ หมดไรศีลไร
ธรรม ไมมีศีลมีธรรมเวลาขาพระพุทธเจาตาย อานิสงสนั้นจึงใหผลเปนเทวดา ที่มี
บุญนอยที่สุด
เห็นไหมยา บุญนี้มีการจํากัดเขตนะ คือวาบุญนีท้ ํามากทํานอยไมสําคัญ
สําคัญวาเขตที่เราทําดีหรือไมดี
ตอมาพระพุทธเจาจึงหันมาถาม ทานอินทกเทพบุตร ถามวา อินทกะ
ตถาคตอยากจะทราบวา ในสมัยที่เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไว เมื่อตถาคตถึง
ครั้งแรก เธอก็นั่งตรงนี้ เวลานี้เทวดามาทั่ว ดาวดังส เธอไมเคยขยับที่ เปนเทวดา
ที่มีมเหสักขาใหญคือมีบุญมากนะ
ทานอินทกะ ก็ทราบทูลวา ในสมัยที่ขาพระพุทธเจาเปนมนุษยเปนลูก
คนจน เปนลูกชาวปา ตอมาพอตายเหลือแตแม ก็ตองเปนคนตัดฟนเลี้ยงแม ตัด
ฟนมาขายไดเทาไร ก็เอาเปนทรัพยมาเลี้ยงแมกท็ ําอยางนี้ตลอดมา เวลาที่จะ
บําเพ็ญกุศลก็หายาก คือเวลานัน้ พระก็หายาก เปนเวลาสมัยพระพุทธเจามีชวี ิต
อยู แลวก็ไอทรัพยสินก็หายากดวยบางครั้งมีทรัพย แตไมมีพระมา บางทีพระมา
ไมมีทรัพยก็บงั เอิญมาวันหนึ่ง ก็มีพระสงฆมาครบองคสงฆ คือ 4 รูปขึ้นไปทานก็
ยังไมไดไปตัดฟน อาหารมีบา งเล็กนอย แตกพ็ อเลี้ยงพระไดก็นิมนตพระถวายเปน
สังฆทาน ในชีวิตของทานไดการทําบุญครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ครั้งแรกและครั้ง
สุดทาย ถวายสังฆทานครั้งเดียวและก็ไมไดถวายอีก และก็บุญทีป่ ระกอบก็คือ

ความกตัญูรูคุณกับพอแม อานิสงสสังฆทานและความกตัญูรูคุณเล็กนอย
เทานี้ คําวาเล็กนอยหมายความวาไมมีโอกาสทําไดมากกวานัน้ ทานเกิดมาเปน
เทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงส เวลานัน้ นอกจาก พระอินทร แลวไมมีใครมี
อานุภาพยิง่ กวาทาน ใชไหม
ทีนี่ไอการทําบุญนี่โยม ทีพ่ ระพุทธเจาทานตรัสกับ ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี อันนี้เปนเรื่องที่ 3 แลวนะ โยมจะตองอีก 2 เหรียญนะ (หัวเราะ) เอาไว
เวลาอาตมาไปแลว ก็ใหไวที่วัดนี้ก็แลวกัน อาตมาใชหนีท้ าน เปนของวัดนะ มี
ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจา ทานเสด็จไปทาน ทานอนาถบิณฑิกะ เวลานัน้ ทาน
อนาถบิณฑิกะ ก็เปนคนจน เพราะกรรมเกาสนอง ใชไหม ทรัพยสนิ ที่มีอยูคนใช
ก็ขโมย ที่เขากูไปก็โกง ที่ผงั ไวใกลชายน้าํ เซาะลงไปหมด ตองกลายเปนคนจน ก็
เปนเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จไป และก็มีพระสงฆตามไปดวย อาหารที่ถวาย
พระพุทธเจาและพระอริยสงฆ ตองใชปลายขาวละเอียดตมเปนขาวตม ที่ใช
ละเอียดนะไมใชใหกลืนคลองแบบโจกนะ แตมันไมมีก็เลยทําเปนโจกไปเลย โกไป
เลย แลวก็กับขาวก็คือไอนา้ํ ผักดอง มันเปรี้ยวๆ เค็มๆ ไมมีอื่นๆ ยิ่งกวานั้นถวาย
พระพุทธเจากับพระอริยะ
เวลาที่พระพุทธเจาทรงเสวย ก็ใหนั่งขางหนา อนาถบิณฑิกะ ก็นั่ง
ขางหนา ไดกราบทูลพระพุทธเจา ใหทรงทราบวาเวลานี้ทา นของขาพระพุทธเจา
เศราหมองเสียแลวพระพุทธเจา
พระพุทธเจาถามวาเศราหมองเรื่องอะไรเวลานัน้ เคยเสด็จมา ทรัพยสิน
ขาพระพุทธเจามากมายไดถวายอาหารมีรสเลิศ เวลานี้ขาพระพุทธเจาจนลงไป
มาก ขาวที่เปนเม็ดหักก็ไมมีจะบริโภค มีแตปลายขาว จึงตองใชปลายขาว
ละเอียดตมเปนขาวตม และก็ใชนา้ํ ผักดองเปนกับ ถวายพระองคและก็ถวาย
บรรดาพระสงฆ เห็นไหม พระพุทธเจาทานฉันตะนะไมตองหมูเห็ดเปดไกมากนัก
หรอก
พระพุทธเจาจึงตรัสถามวา มหาเศรษฐี อยากจะทราบวาเจตนาของเธอ
เปนอยางไร และก็ตอนนัน้ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานเปน พระโสดาบัน
อยาลืมวาจุดตนของทานคือ หนึง่ ผูใหบริสุทธิ์ทา นบริสุทธิ์แน เพราะทานเปนพระ
อริยเจา ใชไหม สอง วัตถุทาน บริสุทธิ์ อันนี้บริสทุ ธิ์เพราะทานเปนพระอริยเจา ใช
ไหม สอง วัตถุทานบริสุทธิ์ อันนี้บริสทุ ธิ์ไมไดขโมยใครมา และก็สามผูรับบริสุทธิ์
คือพระพุทธเจาและพระอริยสงฆ เปนสวนใหญ สามเกณฑนี่ทา นไดแลว ดีแลว
นะ
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ตอมาพระพุทธเจาทานถามเจตนา ถามเจตนาของเธอเปนอยางไรนัน่ ก็
หมายความวา กอนจะใหตงั้ ใจใหจริงไหม เวลาที่จะใหเต็มใจใหไหม เมื่อใหแลว
เสียดายไหม ใหแลวไมเสียดาย มีความปลืม้ ใจก็ถือวามีเจตนาครบ 3 ประการ
ทานมหาเศรษฐีก็ตอบวาเจตนา 3 ประการของขาพเจาครบ กอนที่
พระองคจะเสด็จมา ตองนิมนตก็เต็มใจแน เวลาใหกเ็ ต็มใจ นั่นจัง้ ใจแน ใหแลวก็
ปลื้มใจ แตวา เสียดายอยูน ดิ ที่วาทานมันเศราหมองมันไมดีเทาเกา เกาพระองค
มาใหอาหารมีรสเลิศดี ดีเทาไรก็ไดเพราะรวย เวลานี้มนั ไมมีก็ใหอยางนี้ ใจไม
สบายอยูน ิดเดียววาของมันดีไมพอ
พระพุทธเจาไดตรัสวา มหาเศรษฐี ดูกร มหาเศรษฐี ลูขังวาปณีตังวา
ไอลูยังนะเลว ปณีตัง คือประณีตคือดี ทานบอกวาถาคนใดใหทา นครบถวน
เจตนา 3 ประการและในเขต 3 ครบถวน คือวาผูใหบริสทุ ธิ์ ผูรับบริสุทธิ์ วัตถุทาน
บริสุทธิ์ และก็ประกอบดวยเจตนา 3 ประการคือ หนึ่งตัง้ ใจวาจะใหจริง ขณะเมื่อ
ใหก็เต็มใจให ใหแลวมีความเสื่อมใส เรากลาววาของทีใ่ ห จะประณีตก็ตาม จะ
เลวก็ตาม มีอานิสงสเลิศเหมือนกัน ใชไหมโยมมีอานิสงสเลิศ คือรวยเหมือนกัน
ทานอาจารย ตองวงเล็บไหม
ก็ดีครับ
ตองวงเล็บหนอยนะ ใครใหมากรวยมาก ใครใหนอยรวยนอย (หัวเราะ) เปนมหา
เศรษฐีดวยกัน มหาเศรษฐีนตี่ องมีทรัพยตงั้ แต 80 โกฏิขึ้นไปจึงจะเรียกมหาเศรษฐี
ใครใหมากมีถงึ 160 โกฏิ มากกวานั้นใชไหม มีคนเดียวที่รบกันวันนี้ สองโยมนี่ ใช
ไหม
ก็รวมความวาการใหทาน การถวานสังฆทานนี่เราตัด ตัดพระชั่วถาพระที่
รับชั่วก็ลงนรกไปเอง ผลของเราสมบูรณแบบ นะ มีไหม พระชั่ว ไมมี พระชั่วนะไม
มี ถาคนบวชพระชั่วมี ใชไหมโยม เออ ไอคนบวชพระนะ คนมันชัว่ นะมี ถาหากวา
ถวายทานเปนสวนบุคคลอานิสงสไมเทากัน
ใหทานแกสัตวเดรัจฉานรอยครั้ง มีผลไมเทากับใหทานกับคนที่ไมมีศีล
เลยหนึ่งครั้ง ก็เพราะวาสัตวเดรัจฉาน เขาถือวาอยูในอบายภูมินะ และใหทานแก
คนที่ไมมีศีลเลยรอยครั้ง มีผลไมเทากับใหทานกับคนทีเ่ คยมีศีล แตศีลขาดหนึง่
ครั้ง จดไวนะ ทีละสองศูนยๆ นับไป และใหทานแกคนทีเ่ คยมีศีล แตศีลขาดไปแลว
รอยครั้งมีผลไมเทากับ ใหทานกับคนที่มีศลี บริสุทธิ์หนึ่งครั้ง ใหทานกับคนที่มีศีล
บริสุทธิ์รอยครั้ง มีผลไมเทากับ ใหทานกับทานผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค
หนึง่ ครั้ง
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ทานที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค คือทานที่เจริญสมถวิปสสนาดวย
ความจริงใจ มีศีลบริสุทธิ์เปนปกติ แตยังไมไดเปนพระโสดาปตติมรรคใชไหม
อยางนี้เขาเรียกวาปฏิบัติเพือ่ พระโสดาปตติมรรค
ถาเผื่อใหทานแกผูปฏิบัติ เพื่อพระโสดาปตติมรรครอยครั้งผลไมเทากับ
ถวายทานกับพระโสดาปตติมรรคหนึ่งครั้ง พระโสดาปตติมรรคนี่เปนพระก็ได เปน
เณรก็ได เปนอยางนี้กไ็ ดเหมือนกันนะ เปนชาวบานธรรมดาแตจติ ใจมีความดี
เขาถึงพระโสดาปตติมรรค ทานเรียกพระเสมอกันหมด
ถวายทานกับพระโสดาปตติมรรครอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับ
พระโสดาปตติผลหนึง่ ครั้ง ถวายทานกับพระโสดาปตติผลรอยครั้ง มีผลไมเทากับ
ถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรคหนึง่ ครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรครอย
ครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานพระสกิทาคามีผลหนึง่ ครั้ง ถวายทานกับพระ
สกิทาคามีผลรอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรคหนึ่งครั้ง
ถวายทานกับพระอนาคามีมรรคหนึ่งครั้ง
มีผลไมเทากับถวายทานแกพระ
อนาคามีผลหนึ่งครั้ง
ลองไลกันดูนะ มันไมเหมือนกันนะโยมนะ ถวายทานกับพระอนาคามีผล
รอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอรหัตมรรคหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระ
อรหัตมรรครอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอรหันตผลหนึง่ ครั้ง
เห็นไหม ถวายทานกับพระอรหัตผล คือถวายทานกับพระอรหันตรอยครั้ง
มีผลไมเทากับถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจาหนึง่ ครั้ง อันนี้เปนสวนบุคคลนะ
ถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจารอยครั้ง
มีผลไมเทากับถวายทานแตพระ
สัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ ครั้ง ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอย
ครั้ง มีผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง
โกไหมโยม ตอนนี้มโี อกาสแลวนะ ถวานสังฆทานรอยครงมีผลไมเทากับ
ถวายวิหารหนึง่ ครั้ง สองบาทนี่เปนทั้งสองอยางเลยบาน มีวมิ านแน แตใครให
นอยหลังเล็ก ใครใหมากหลังใหญ (หัวเราะ) จะตองวงเล็บ วงเล็บสําหรับโยมสอง
โยมนี่ หือโยมกับ โยมวิสาขา คนอืน่ ไมเกีย่ ว (หัวเราะ)
เลยแขงกันใหญ คูปรับกัน
ก็เปนอันวา วันนี้ญาติโยมความจริงญาติโยมทําผลเกินกวาที่วา มาเพราะวาปจจับ
ทั้งสองประการนี้เปนทั้ง สังฆทาน และ วิหารทาน ใชไหม เปนแน คือถาพระ
ทานเอาไปซื้อของฉันเปนสังฆทาน เอาไปซื้อของใชที่จําเปนในเขตนี้เปนสังฆทาน
และก็ถาวัดบกพรองซอมแซมจุดใดจุดหนึ่ง อยางซื้อตาปูหนึ่งตัวก็เปนวิหารทาน

เปนแนนอน และสวนที่เกินขึ้นมานั้นคือพระพุทธปฏิมากร อันนี้สาํ คัญมาก จะ
เปนปจจัยใหบรรดาญาติโยม จะเปนเทวดาหรือพรหม ที่มีรัศมีกายที่สวางมาก
คือเบงกับเขาไดแนโยม ใชไหม แตวา ใครถวายนอย แสงนอยนะ อาจารย นะ
เฉพาะสองโยมนี่นะ ใครถวายมากแสงมากหนอย คนอื่นไมเกี่ยว เดี๋ยวจะหาวา
พระ มานัง่ ไถเงินละยุงละ
แลวก็ผาจีวร ผาไตร เปนปจจัยใหญาติโยมทัง้ หมด ไดเครื่องประดับเปน
ทิพย เอ การถวายพระพุทธรูปนี่ มีอานิสงสเปนพิเศษอยางหนึ่งนะ อยาง นาง
วิสาขา ใชไหมนะ วิสาขา คนพี่ ไมใชคนนองนะ นี่ วิสาขา นองเล็กนะ วิสาขา
นั้นทานไปนิพพานแลว วิสาขา พี่ทา นมีลูกแค 20 คนเทานั้น ยังไมครบ 30 ไม
ครบเดือนแลวลูกของทาน ก็ไขลูกมาอีกคนละ 20 รวมเบ็ดเสร็จทั้งคุณยายคุณพอ
คุณแม คุณลูกทัง้ หลาย คุณหลาย รวมแลว สี่รอยเศษถาเดินขบวนเวลานี้ไมตอง
งอใครมากนะ (หัวเราะ)
ฉะนัน้ เวลาทีท่ านสราง บุพพาราม ถวายพระพุทธเจาเสร็จพระพุทธเจา
เสด็จไปประทับ พรอมดวยพระอริยสงฆ ทานเกิด ธรรมปติ คือปลื้มใจมาก วา
วิหารราคาแพงสรางเสร็จแลวพระพุทธเจาและพระสงฆก็มาประทับแลว ขื่นใจปติ
เกิดมาก จึงไดรองเพลง เดินรอบๆ วิหารรองเพลงดวยความปลืม้ ใจ ทีนี้สี่รอยเศษ
ลองนึกๆ ดูสิวา สี่รอยเศษนีเ่ สียงมันจะดังขนาดไหน พระพุทธเจาประทับอยูในนัน้
พระอรหันตประทับอยูในนัน้ แตวา ทานก็รองเพลงเดินไปรอบๆ วิหาร
บรรดาพระที่เปนปุถุชนสงสัย ไปกราบทูลพระพุทธเจา เวลานี้ นาง
วิสาขา พรอมดวยลูกและหลาย บาไปหรืออยางไร (หัวเราะ) หาวาเธอบาเสียอีก
แลว ทานเปน พระโสดาบัน แลวนะ พระก็นึกวาบา รองเพลงเสียงดับแบบนี้
พระพุทธเจาก็ตรัสวาลูกของตถาคตไมบา วิสาขา ลูกของตถาคตไมบา
เธอปลื้มใจที่ไดถวายวิหารทาน คือวาอาคารหลังนี้สรางแพงมาก เครื่องใชในนั้นก็
แพง เมื่อสรางเสร็จมีพระพุทธเจามาประทับแมจะชั่วคราว มีพระอริยสงฆ ก็ขนื่ ใจ
ใชไหม
นี่ก็แสดงวา พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ยังรองรําเพลงอยูย ังแตงตัว
สวยๆ เหมือนชาวบานธรรมดา ไมมีการลดตัวลง และ พระโสดาบัน และ พระ
สกิทาคามี นีก่ ็ทานยังแตงงานไดนะ มีสามีภรรยาแลว ไมตองเลิกกัน ถือศีลก็ศีล
หา
ทีนี้มาคุยถึงเรือ่ ง ทานวิสาขา ก็มีเรื่องเลาอยูเรื่องหนึง่ เอาไหมนี่แถม
สามแลวนะ เรื่องละเหรียญๆ ถามีสัญญาจะใหเฉพาะโยมคนเดียว ตกลงจะเลา

ตลอด (หัวเราะ) แตคนอื่นไมตองจาย นี่โยมคนเดียวนะ ทานอาจารย นะ วันนี้
พบคูปรับเกา เอาละ สูก ันละก็รวมความวา ทานวิสาขา มีอะไรพิเศษอยูอยาง
หนึง่ ความจริงของทานเปนสอง สองคือแถมบุญเกิน ใครเขาบอกใหอะไรเทานี้
ทานไดเทาโนน ไดมากกวาทุกที
ขอนี้พระพุทธเจากลาววา นางวิสาขา ไดมากกวาปกติ เกินใหเพราะ
สมัยทําบุญ พระบอกโยมพอแลวจะ ก็บอกอยางนี้อีกนิดเจาคะอยางนั้นอีกหนอย
เจาคะ นี่ก็ดี นั่นก็ดี ทานแถมเรื่อย แลวก็สวนนี้มีความสําคัญมาก เออ อยางนี้ไอ
นี่แถวเวย อาวโยม จะเสียเปรียบนะไอนี่รบี แถมกอนนะเจานี่ เอา เดี๋ยวโยมหักคอ
ตายเลย ตัดหนากันนี่เดี๋ยวก็ตัดหนากันนี่ ระวังใหดีนะ
คือวา ทานวิสาขา มี เบญจกัลยาณี แนะ แขงสมบัติโยม เจ็บใจไหม
โยม มันตัดหนากันแบบนี้นี่ (หัวเราะ) คือวาทานมี เบญจกัลยาณี เบญจ
กัลยาณี คืองาม 5 อยาง กัลยา เขาแปลวางามอาตมาก็พูดเปนภาษาชาวบาน
เบญจ แปลวา 5
1.
วามผมสมพักตรลกั ขณา ผมนีไ่ มตองหวีเรียบแลวก็สะอาดไม
สกปรก ไมตองสระ ไมตองสาง และไมมกี ลิ่น ถาเขานิยมสีแบบไหนจะเปนสีแบบ
นั้น นิยมผมลักษณะผมสวยแบบไหน จะเปนแบบนัน้ ไมตองจัดเลย เปนเอง รวม
ความวา ทานวิสาขา นี่ไมเปนหนี้ผมใชไหมโยม ไมเปนหนี้ผมและไมเปนทาสผม
คือมีผลแลวไมตองจัดเปนเอง ญาติโยมเปนหนี้ผมนะ เดี๋ยวตองซื้อไอนั่นมาใหมัน
เดี๋ยวขอไอนี่มาใหมนั เดี๋ยวมาแตงใหมัน ใชไหม เอาละ อยาหาวาฉันวานะ พระ
หลบหนี้เลยตางคนตางโกนนะ (หัวเราะ) นี่ไมใชเห็นแกตัวไมใชเขาขางตัว ความ
จริงมันเปนอยางนั้นนะ ผมทานเรียบ ทานสวย
2.
โอษฐาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพรา ริมฝปากของทานแตงระเรื่อพอสวย
เรียบไมมีริ้วรอย
3.
งามทนตยลปลั่งดั่งสังขขดั ฟนเรียบเหมือนฟนมา และมีเงา
อยูเสมอ ไมตองชะไมตองลางไมตองขัดสีจะไมเหม็นปาก กลิ่นเหม็นไมตองมี ฟน
เรียบไมตองแตง จะเปนอยางนั้นตลอด
4.
ผิวหัตกรรณิการงามราศี ผิวนะสวยมาก ตามความนิยมของ
คน จะไมมีไฝไมมีฝา ขี้ฝนุ ก็ไมม รอยก็ไมมเี ลย
5.
คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี หญิงเชนนี้ใครไดมางามหนา
เลย ขอนี้สาํ คัญมาก คือคลอดบุรคนแรกอายุเทาไร ตัวทานอายุเทาไร รูปราง
ลักษณะทรวดทรงเปนอยางไร จะไมเปลีย่ นแปลงจนกวาจะตาย ฉะนัน้ ทาน

วิสาขา อายุ 120 ป ทานคลอดบุตรเมื่ออายุ 16 ป อายุ 120 ป ทานเปนคุณทวด
แลวนะ ทานยังอายุ 16 รางกายยังอายุ 16 อยู ดีไหมโยม แตก็ลาํ บากเหมือนกัน
นะ เดินไปกลางถนนไอหนุม ตามจีบแยเลย ไอหนูอยาจีบทวดเลย มันจะไมเชื่อสิ
(หัวเราะ) ทวดเทินอะไร อายุเทานี้ เขาใจไหม
อันนีท้ ี่ทา นไดอยางนีน้ ะ คือวา ทานซอมแซมพระพุทธรูป ทีช่ ํารุดแลว
ใหดีนะ ทีนโี้ ยมสรางนี่ ตอไปจะดีกวานัน้ อีกนะ เปนขอยืนยันวา นางวิสาขา นี่
ทานสาวตลอด
คือวาวันหนึง่ ทานนัง่ ฟงเทศนจากพระพุทธเจา ในระหวางพักกลางวัน
หลานเปนสาวๆ รุงขึ้นมา สาวใหญนิดหนอยบาง ทานนัง่ ฟงเทศนอยูทามกลาง
หลายๆ อายุทานถึง 120 ป พระเจาอชาตศัตรู ทานไมรูจัก นางวิสาขา
เพราะวาอยูคนละเมืองกัน ก็อยากจะรูจัก ก็ให ทานหมอชีวกโกมารภัจ พาไปดู
พอถึงเวลานัน้ พระพุทธเจากําลังเทศนอยู ก็เขาไปไมได ก็อยูขางนอก ถา
อยูขางนอกมองกันเห็น ทานหมอชีวกโกมารภัจ ก็ชี้ใหดูวา นางวิสาขา นั่ง
กลางวงตรงนัน้ คือจะลอมรอบดวยหลาน ตอมาก็เปนลูก ลูกนะแกกวาแมแหงๆ
ละใชไหม แกเลยไปละ คุณแมยังสาวอยู แลวก็ พระเจาอชาตศัตรู มองเทาไรก็
ไมเขาใจ ทานก็ชี้ใหดูเพราะวาเวลาทานฟงเทศน ทานถอดเครื่องประดับ
มหาสตาปสาธน ออก ก็เหมือนกับหลายๆ ธรรมดา ทานชีวกโกมารภัจ ก็ให
สังเกตใหม ก็ดูเวลาฟงเทศนจบ เวลาพระพุทธเจาเทศนจบ ถาหนุมสาวนี่เขาจะ
ลุกพรวดพราดขึ้นเฉยๆ ถาคนแกตองใชสองมือยันดีนะรูปรางเปนสาวพรหมจรรย
แตแกอยางนี้ (หัวเราะ) นะโยมนะก็เปนอันวาเปนไปตามนั้น
เวลาพระพุทธเจาเทศนจบ เสด็จขึ้น คนอืน่ เขาก็ลกุ ขึ้น แต นางวิสาขา นี่
ตองใชสองมือยันตามสภาพคนแก
ความจริงแลว ทานวิสาขา ทานมีกาํ ลังมาก แตคนทีม่ ีกําลังมากอาตมา
จําไมได แลวเวลานั้นมีกี่คน ที่จาํ ไดจริงๆ 3 คน คือหนึ่ง นางวิสาขา สอง นาง
บุณทาสี ซึ่งเปนทาส และก็สาม พระอานนท ทัง้ สามทานนี่เปนโสดาบันหมด
และมีกําลัง พระพุทธเจาบอกวามีกําลังเทาเจ็ดขาวสาร เจ็ดขางสารไมไดใชเอา
ชางเอามาไปสานนะ ชางสารคือขางทีม่ ีกาํ ลังมาก ขางออกศึก ชางเจ็ดเชือก เจ็ด
ตัว
ทีนี้ พระเจาอชาตศัตรู นิสัยทานเปนนักเลง เมื่ออยากจะดูอะไรก็ดูให
มันหมด ตองการความจริง เมื่อ นางวิสาขา ทานออกมานอกวิหาร ทานก็ปลอย
ชางตกมันไลแทงเลย ขับใหไลแทง บรรดาลูกหลาย เห็นชางวิ่งมาก็วิ่งกัน

เจี๊ยวจาวๆ หมด คุณยายคุณแม เวลานีช้ างไลเขามา ไอหลายก็เขาไปสะกิดคุณ
ยายคุณแม เวลานี้ชา งไลเขามา ไอหลายก็เขาไปสะกิดคุณยาย ชางมาๆ ทานวา
อะไรนะหันไปดูชางเขามาใกลเต็มที ทานยกนิ้วจี้หมับ เขาที่กลางหนาผากชาง
ชางดูดจ้ําดิน ขี้แตกเลย (หัวเราะ) เจ็ดชางสานจริงๆ
แหม กําลังอยางนีน้ ะ สองโยมนี่ไดนะ อาตมาก็ไมตองใชน้ํามันรถเวลา
มากก็ใหโยมสองคนผลัดกันดันหลัง คนหนึ่งดึงรถ คนหนึง่ สบายเลยเชือกผูกเอว
ลากรถ เราไมตองเสียน้าํ มัน ใชไหม เอาไอคันเมื่อวานก็ได
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา เหนือ่ ย จบทีแล (หัวเราะ) ชักเหนื่อยสูโยมไมได
สักคน เอ ไอสตางค 3 เรือ่ งนี่ยงั ไมมากนะ (หัวเราะ) ทานอาจารย มาหรือยัง
สตางคมาหรือยัง 3 เรื่อง สุดทายนี่ ยังไมมานะ เอ ใครเปนหนี้นะ เดีย๋ วบอก พระ
ยายม จดไวนะ พระยายม จําไว (หัวเราะ) มีสองคน คนอื่นไมเกีย่ ว (ขอผลัดไว
รอบบาย( มีสองรอบเหรอ ออ นี่มันบายแลวนะโยม รอบค่ํา เดี๋ยวตองผสมกันนะ
เดี๋ยวมันคนละรอบ เอย เหรียญเดียว ใหเหรียญเดียวบอกสรุปเลยไมไดนะ เอ
เริ่มๆ อีก พระยายม จดเลยนี่โกงพระเจตนาโกงพระจดเลย
ตอนี้ไปก็ขอบรรดาญาติโยม ตั้งใจถวายพระพุทธรูป และผาไตรดีไหม กับ
ของบริวารดวยนะ นะโยม ถาเห็นวาดีขอเวลาประเดีย๋ วถวายพระพุทธรูปกอนนะ
ไมตองรีบๆ เห็นสตางคแลวรอได (หัวเราะ) ญาติโยมก็โปรดทราบ ปจจับทั้งหมดนี่
ขอถวายไววัดนี้นะเพราะนีเ่ ปนสังฆทาน วิหารทานรวมกันนะ อยาไปวาทานเอา
เปรียบอาตมาเอาเปรียบทาน นีน่ อนก็ไมไดจัด ทานจัดเองหมด ดีไมดีเวลาจะเจา
เจาของเองยังเขาไมได อาตมาเขากอนอีก (หัวเราะ) อันนี้อยากจะไดสกั สามหอง
หรือหาหองนะ โยมสองหองไดไหม ไดไหม (ได) โยมนั่นสามหอง เจาหนี้หลาย
กรณี ยังสตางคงวดนี้ไมตองจายโยม สรางสวมสามหองก็แลวกัน เอา เขาหุน กันก็
แลวกัน เอา โยมใหอีกหนึ่งเปนสี่หอง เอา หนูจา โชคดีมสี ุขนะจะ
เดี๋ยวกอนโยม หายใจไมคอยออกมันเย็นๆ นัน้ มูกมันไหลเรื่อยๆ มีใครฝน
วาอยางไรบาง โยมฝนวาอยางไร ไมฝนวาพระทรวงเงินเหรอ (หัวเราะ) (ไหนครับ)
สมาทานศีลกอน ดีไหม (ดีครับ) ดีนะสมาทานศีลกอนนะ เดี๋ยวลางทอไอเสียกอน
โยม ทอไอเสียไมคอยดีแหม เครื่องอาตมามันเกาเต็มที หาโรงซอมก็ไมได ไปถาม
อูเขาแลวไมมี ไอแปบแบบนี้ซอมไมได จะซอมรูจมูก นี่ไหม ชื่นใจ เห็นญาติโยม
หนาตาแจมใส คือวาถามาทีน่ ี่นะ โยมนะ คือวา ไมตองถือวาตองถือสตางคมา
เสมอไป มาหาอาตมานะ มาแตตัว มาหาเองทีน่ ี่

หลวงพอ

อยาไปคิดวามาหาพระเสียเงิน อยางนัน้ ไมถูกตอง แคญาติโยมพอใจใน
การกุศล อาตมาพอใจแลว แตวาเวลาขอกลับอยาลืมกระเปาไวนะ พระทานถือวา
อสามิกงั ขา หาเจาของไมได ชักเปนผาปาไปเลย (หัวเราะ) พระพุทธเจาทาน
อนุญาต เฉพาะอยางยิง่ กระเปาโยม กระเปาคนอื่นถาหลนอาจจะประกาศให
เจาของมารับแตกระเปาโยมหลนไมใหละ เก็บดีนะโยม เก็บดีแลวหรือกระเปานะ
ไมใชกระเปาเก็บดีแลวหรือ (กระเปาสตางคเหรอเจาคะ) กระเปาสตางคสิ อยาให
หลนเชียวนะ ของคนอื่นถาหลน ก็ประกาศใหคนมารับได แตถาของโยมสองโยมนี่
ตองเงียบนะ อาจารย นะ (ครับ) นี่ถือเปนระเบียบปฏิบัติ เฉพาะบุคคลสองคนนี่
เปนกรณีพเิ ศษ
นี่คุยเรื่องสนุกๆ นะโยมนะ ไมอยางนัน้ ก็เหงากันตายโหง ถาพูดแตธรรมะ
อยางเดียว ประเดี๋ยวโยมก็เคราพรสองแบบ ใชไหมเคารพแบบนี้พทุ ธแบบนี้แบบ
ฝรั่งนะ (หัวเราะ) ลอสองแบบดีไมดีเขานิโรธสมาบัติไดเลย เขานิโรธไปเลย
ครอกๆ (หัวเราะ) ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลหานะ
เออ ในชวงนี้ขอญาติโยมทั้งหมดทําใจใหสบายเสียกอน ทําใจใหสบายโดยมไตอง
นั่งสมาธิ ใหมีความเขาใจในตนเอง วาทุกคนที่มานีโ่ ยม ตั้งใจจะมาฆาพระหรือ
เปลา (หัวเราะ) คิดหรือเปลา ไมมีนะมีใครตั้งใจจะขโมยของพระไหม ไมมี มีใคร
ตั้งใจจะมาแยงคนรักของพระไหม เอะ อาจารย มีเมียหรือเปลานะ ไมมีนะ ขอนี้
ปลอดแนนะ แลวใครตั้งใจจะมาโกหกพระมีไหม ไมมี ใครตั้งใจจะมาแยงเหลา
พระกินไหม ถาพระวัดนีก้ นิ เหลาก็ซวยสิ รวมความวาจิตใจของบรรดาญาติโยม
ทั้งหมดวันนี้ทมี่ านี่ ตั้งใจเฉพาะกุศลใชไหมทุกคน คือตัง้ ใจมาเพื่อกุศล จะตั้งใจมา
ทําบุญกอน หรือไมไมสําคัญ ฉันตั้งใจมาพบพระสงฆ สาวกขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
ตั้งใจมาพบพระอารมณก็เปนกุศล
เมื่อทุกคนมีอารมณเปนกุศลไดมี
โอกาสเลีย้ งเพลพระบาง มาถวายปจจัยกับพระบางเปนทานเวลานี้ตงั้ ใจสมาทาน
ศีล ก็ใหทุกคนมีความรูสึกวาเวลานี้ วาทุกทานเปนผูบ ริสุทธิ์ คืออารมณที่เปน
อกุศลไมมี เขาใจไหม ถาคนใดที่มีอารมณเปนอกุศลก็ตามใจทาน ใชไหม อาตมา
ก็คิดวาทุกคนมีอารมณเปนกุศล นั้นไอวตั ถุทานที่ให คือผูมาใหตองบริสุทธิ์และก็
ผูรับบริสุทธิ์ วัตถุทานบริสุทธิ์ เพราะอยางนั้นสําคัญที่ญาติโยมเวลานีญ
้ าติโยมทุก
คนใหมนั่ ใจในตัวเองวา การตั้งใจมาคราวนี้ ไมมีคนใด จะตัง้ ใจมาละเมิดศีลหา
ขอใดขอหนึ่ง ถาอารมณจติ ตั้งใจไมละเมิดศีลหาอยางนี้เปนคนบริสทุ ธแน และ
เวลานี้ทกุ คนตัง้ ใจอยูในธรรม

นี่อาตมาพยายามคุยหลายเรื่องๆ ก็ใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เห็น
ผลของธรรมะที่ปฏิบัติ ใชไหม ใจจะไดชมุ ชื่น มีความรูสึกวาเวลานีต้ ัวเองบริสุทธิ์
เวลากอนหนานี้จะเปนอยางไรไมสําคัญสําคัญเวลานีจ้ ิตใจเราบริสุทธิ์ ถือวาเรา
เปนผูบริสุทธิ์ เพราะฉะนัน้ การถวายทานในวันนี้ผูใหบริสุทธิ์แน เพราะทุกคน
บริสุทธิ์ในดานจิตใจและผูรับ วันนี้พระทีร่ ับทั้งหมดจะเปนอยางไรไมสําคัญเพราะ
ถวายเปนสังฆทาน เปนของสงฆใชไหม เปนของสงฆนถี่ าผูรับองคใดองคหนึ่งไม
บริสุทธิ์ ก็ไปเสวยทิพยสมบัติใน อเวจี เองผูใหมีผลสมบูรณแบบแนเพราะถวาย
สงฆ ไมไดถวายเฉพาะบุคคลและวัตถุทานที่ญาติโยมเอามานี่ ไมมใี ครขโมยมา
แน วัตถุทานโยมบริสุทธิ์ และวัตถุทานที่เห็นคือพระพุทธรูปบริสุทธิ์เพราะปจจัยที่
ไดมาเขาถวายมาดวยดี นะ และผาไตรที่นาํ มาถวายก็บริสุทธิ์ และทุกคนก็สละ
เงินสละสตางคตามกําลังศรัทธาซื้อมาและก็ญาติโยมทัง้ หมด ทีถ่ วายปจจัยมาใน
วันนี้ก็มีสทิ ธิ์ เปนเจาของพระพุทธรูปเหมือนกัน เทากันเลยนะ มีสิทธิ์เปนเจาของ
ผาไตรเทากัน
แตผาไตรถาใครเห็นวานอย หาชุดจะซื้อมาอีกก็ไดไมเปนไรไมเอาแลวนะ
อันนี้มีสทิ ธิ์เทากัน อานิสงส ไดสม่ําเสมอเทากัน
ถวายพระพุทธปฏิมากรไวในพระพุทธศาสนา สิ่งที่สองถวายผาไตรจีวรไว
ในพระพุทธศาสนา สองอยางนี่มีอานิสงสมาก และปจจัยทัง้ หมดก็คงจะแบงเปน
สองประเภท สองอยางนีม่ ีอานิสงสมาก และปจจัยทั้งหมดก็คงจะแบงเปนสอง
ประเภท ไมตอ งแบงจํานวน มีความจําเปนอะไร ใชตามนั้น คือพระทานจะใชใน
การเลี้ยงกันบาง ซื้อของมาใชบางตามความจําเปน เปน สังฆทาน แน ถาจะซอม
วัดวาอารามสวนใดสวนหนึง่ ซื้อตาปูหนึง่ ตัวก็เปน วิหารทาน รวมความวา ทาน
ของญาติโยมทั้งหมดในวันนี้มีอานิสงสสงู มาก เอะเจาของวัดไปไหนแลว
ตอนี้ไปก็จะไดนําถวาย กลาวถวายนะตั้งใจรวมกัน ทีพ่ ูดใหฟง นี่เพือ่ ให
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มีความมั่นใจในตัวเอง ตามความเปนจริง ไมอยางนั้น
เลาเรื่อง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จะเอะเราไมบริสุทธิ์ ดีไมดีกอ นจะมานีม้ ด
ตายไปสามตัว เมื่อคืนดียงุ ตายไปหาตัว ดีไมดีเห็นใครมันขวางหนาคิดจะฆามัน
อันนีย้ ังไมบาป ไอบาปทีบ่ ี้มดบี้ยุงนี่มนั เกิดแลวก็แลวไป เวลานีเ้ รามาถึงนี่เรา
บริสุทธิ์ ใชไหม และทุกคนมีศีล ทุกคนมีทาน เวลานี้อารมณใจที่เศราหมองนิด
หนึง่ ไมมี คิดประทุษรายใครไมมี คิดขโมยใครไมมีถือวาจิตบริสทุ ธิ์ อารมณ
บริสุทธิ์แน และทุกคนใหมนั่ ใจในความบริสุทธิ์ของตัว เพื่ออานิสงสจะไดเลิศใช
ไหม และความจริงเปนอยางนัน้ ไมใชหลอกกัน

พุทธบริษัท

หลวงพอ

วิเวกนันทะ

หลวงพอ
วิเวกนันทะ
หลวงพอ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ขาแตพระสงฆ
ทั้งหลายผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายพระพุทธปฏิมากร ผาไตรจีวร
พรอมดวยของที่เปนบริวารทั้งหลายเหลานี้แตพระสงฆ ขอพระสงฆทงั้ หลายโปรด
รับ พระพุทธปฏิมากรผาไตรจีวร พรอมดวยของที่เปนบริวารทัง้ หลายเหลานี้ ของ
ขาพเจาทัง้ หลายเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพเจาทัง้ หลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ
สาธุเอา โยม โยมที่ใสแวนตานะ ขออภัย เดินเขามานี่หนอยนะ ขึ้นมาขางบนนี่
เลยโยม มาบนอาสนะนี่เลยนะ เอา คุณชวยเลื่อนผาไตรเอาพระองคเล็กมานะ
ประเคนองคเล็กแทนองคใหญนะโยมนะ เอาโยม นั่งตรงนี้เลยโยมนั่งตรงนี้ เอา
ญาติโยม จะใหโยมนี้ประเคนแทนญาติโยมทุกคนนะ แลวไมตองวิ่งเปนงูกินหาง
เขามานะ ตัง้ ใจเอา ประเคนทานเจาอาวาส ประเคนทานเจาอาวาสเลย เอานี้เออ
เขามาถวาย นี่เอาดวยสิ มีอีกไหม เอานีอ่ ีก ประเคนองคเดียวเลยโยม เดี๋ยวๆ จะ
โยม ชวยหยิบบาตรใหโยมนี้ดวย โยม บาตรอีกสองลูกประเคนเสีย ขอบใจจะ
ประเคนแลวก็หนาที่ใหพรก็เปนของทานเอาละ อันนี้ไมตอ งเลนงูกนิ หางนะโยมนะ
เอา โยมสุขุม กับ มหาจวน เจาหนาที่การเงิน เอาปจจัยนี่ไปนับ แลวชวยเขียน
ใบอนุโมทนาใหดวย และญาติโยม วันนี้กเ็ ปนวันดี ที่ หลวงพอฤาษีลิงดํา ทานมี
น้ําจิตน้ําใจ อันโมทนาสาธุการเกี่ยวกับกองบุญกองกุศล และก็ไดสละจิตปจจัย
รวมกันญาติโยมทัง้ หลายมอบถวายเปนสาธารณสมบัตเิ ปนสังฆทานเปนของ วัต
พุทธวราราม นี้ อาตมาในนามของสมภาร ก็ขอโมทนาสาธุการดวยเปนอยางยิ่ง
รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของ ทานอาจารยฤาษีลิงดํา เปนอยางยิง่ แลวก็ขอ
ขอบใจ ขอขอบคุณ บรรดาญาติโยมที่มนี า้ํ จิตน้าํ ใจ ที่ไดชวยเหลือเอือ้ เฟอเพื่อกอง
การกุศลในโอกาสวันนี้
ตอไปนี้อาตมภาพก็จะไดใหพรเปนภาษาบาลี ญาติโยมก็ขอใหเตรียมตัว
กรวดน้ํา น้าํ ไมมีก็ขอใหใชนา้ํ ใจ เพื่ออุทศิ สวนกุศลนี้ไปใหเจากรรมนายเวร ไปให
ญาติเปตา และก็บรรดาทวยเทพเทวาตลอดจนพระพรหม ตลอดจนสรรพสัตวทุก
แหลงหลา ฉะนั้นญาติโยมทัง้ หลาย ก็เตรียมกรวดน้าํ นะ บัดนี้
เอา โยมวิสาขา นี่สะกิดสิ นึกถึงคุณโยมที่ตาย ไมตองใชน้ําหรอก ลําบากเปลาๆ
ใชความมัน่ ใจ สึกถึงโยมที่บอกเมื่อกีน้ ะ ทานพรอมแลว
ยถาฯ นิมนตหลวงพอตอครับ
พระสูตรสามเรื่องยังไมไดสตางค (หัวเราะ) เอา ใครเปนหนี้พระบางรีบชําระหนี้
เสียนะ ไมอยางนั้น พระยายม จะบรรจุไวขุมใดขุมหนึ่งไมตองๆ อยา ลอเลน

ลูกศิษย
หลวงพอ
เจาอาวาส
หลวงพอ
หลวงพอ

ลอเลนหามควักสตางค (หัวเราะ) จะตออะไรดี คุยกันถึงสี่โมงพักนะโยมนะ แลวก็
คืนนี้ก็ประมาณทุมหนึง่ ลงมือเจริญพระกรรมฐาน ถือวาทุมหนึง่ ลงมือนะ ไมใช
ทุมหนึง่ มาพรอมกัน ใชไหม ใครที่ตองการเจริญพระกรรมฐาน รวมดวยวาจะสอน
แผนก มโนมยิทธิ ซึ่งมีฤทธิทางใจแบบนีม้ ีแบบปฏิบัติเปนพันอยางแตวาจะใชมา
เพียงอยางเดียว คือใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ถาญาติโยมประสงคจะทํา
ดวย ใหไปซอมคํา พุทโธ มาบาง สัมมาอรหัง มาบาง จะไดไมแยงกัน ถาคํา
ภาวนาเดิมๆ นะ ไปใชวเลาอื่นเขาไมหาม แตวาวันนีต้ องการใหสตารทใหไปได
กอน เผาหัวเสียกอน เผาหัวรอนดีไปไดภาวนาวาอยางไรก็ได วันไหนหัวเย็นเผา
ใหม คือถาจะใหดีเผามันทุกวันๆ ใหมันรอยเรื่อยๆ ใชไหม แบงเวลาๆวเฉพาะคํา
ภาวนาเดิมที่จติ เรียบรอยแลว แลวก็แบงไวอีกเวลาหนึง่ เวลานั้นทําใจใหสบาย
เวลานี้เราตองการไปเที่ยวสวรรค ไปเที่ยวพรหมโลก ไปเที่ยวนิพพาน ไปเที่ยวแดน
นรก เปรต อสุรกาย แลวอยากจะรูวา ทานมาอยูทนี่ ี่ ไกลเมืองไทย และไกลเมือง
เวียงจันทร ฉันไมเรียกเมืองลาว เพราะลาวมันคือไทย และไทยคือลาว ลาวนี้เขา
แปลวาพี่ใหญ ลาวนัน้ แปลวาอะไร
ลาวแปลวาตัดฮะ
ตัดอะไร
ตัดกิเลสครับ
ไมใช ตัดหางเปยเจก (หัวเราะ)
ทําอยางไรถึงเปนลาว แอล เอ โอ ยังไงวะ อานวาลาว ถามแปลวาอะไร แปลวา
ตัด ถามตัดอะไร ตัดหางเปยเจก สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เองก็เจก
เจาคุรพรหมมุนี (อวน ตัสโส) ทานลาว ลาวเลยตัด หางเปยเจกไปเลย เจกเลย
หางเปยดวน (หัวเราะ) แตความจริงถาทานอยากจะทราบวาญาติ ของทานที่อยูที่
บานประเทศไทย ประเทศเวียงจันทร ไมเรียกประเทศลาว ใชไหมเรียกประเทศ
ลาว กระทบกระเทือนฉันดวย เดี๋ยวฉันตองกลับไปดีเมืองลาว ยึดมาคืน มารวม
กับประเทศไทย ถาเรียก ประเทศเวียงจันทร เสียก็หมดเรื่องไมตองดี
เปนอันวาเราจะทราบไดวา ทานพวกนัน้ นี่ ทานมีความสุขหรือความทุกข
มีความเปนอยูอยางไร ไมตองขึ้นเครื่องบินไปเยีย่ มหรอก ความจริงอาตมา
อเมริกา นีม่ าเรื่อย มาคราวนี้เสียสตางคมาก คราวกอนไมเสียสตางคหรอก ไม
เสียสตางค มาทุกคืนไมเสียสตางค แปบเดียวถึงเลย ใชไหม อันนี้เราทํากันได
ที่พูดวันนี้ พูดก็เพราะวาญาติโยมจะทํากัน และทีน่ ั่งกันทีน่ ี่ก็เยอะที่ได
แลวนะ ถาไมมีคนที่ไดอยู และไมมีคนศรัทธาอยู จะไมพูดใหฟง เลย สาระสําคัญ

ประการที่สอง คุณโยมขัดของเรื่องโยมทีต่ ายไปใชไหม อันนีเ้ รื่องเล็กมากเขาเรียก
จุตูปปาตญาณ อันนี้ฝก วันนี้ละไดทุกอยาง ถาฝกวันที่หนึ่ง แตนา เสียดายที่มีมี
เวลาอยูน อยไปถาอยูมากก็ไมไดตามนัดหมาย ถาพูดจริง ๆ กวาจะกลับถึงวัด
จริงๆ มันเดือนเศษไมใชเดือนเดียวหรอกนะ ทางวัดเขาตองจายคากอสรางเดือน
หนึง่ สองลานเศษ อาตมาไมอยูเขาก็เบิกไมได ธนาคารเขาไมให
โยมใหไวหรือเปลา ถาโยมไมใหไว เดือนนี้ก็เปนหนี้ครบถวนสองลานเศษ
แตไมทวงโยมนะ คนที่อยูทนี่ ี่นะ อาตมาเห็นใจที่มานี่ไมไดตั้งใจเพื่อการเปนการ
ทองอะไรของญาติโยมเลยนะที่มานี่จะมาสนองคุณความดีของทุกคน เพราสงกัน
ไปทุกเดือนธนาณัติมีไปเสมอๆไมขาดระยะ พวกนีท้ ี่สง ไป ที่มานีก่ ็ตั้งใจจะมา
ขอบคุณที่ใหความดี ที่ใหความสงเคราะหทั้งๆ ที่อยูน อกประเทศความจริงอยูนอก
ประเทศนีม่ ีความลําบาก มันไมใชบานเราบานเราเงินหมด เดินไปหาญาติกนั ได
ไอนี่ตองขึ้นเครื่องบินใชไหมเครื่องบินเขาไมรับเขาไมรับคนจน ใชไหม คนตองรวย
จึงจะนั่งเครื่องบินไดตองมีเงินอยางนอยหมื่นบาทเศษๆ ถึงสองหมืน่ ถึงจะไปได
นี่ฉันมาคราวนี้ฉันก็รวยมา เพราะคนอื่นเขาใหรวย (หัวเราะ) เขาซื้อตั๋วให
นะ ตอนแรกคิดจะมาถาม เอะ จะมาไดอยางไรหวาไอสตางคเรามันไมมี อาตมา
นั้นเปนเศรษฐีใหญของ จังหวัดอุทัยธานี คือมีเงินคงคลัง 4 ลาน เสมอ นั่นก็คือ
หนี้สนิ ใชเขาพอจะหมด อาวมาเติมอีกแลว พอจะยกไป นึกดีใจ อาว ยมมาเติม
เต็มอีกแลว ถายังสรางอยูเ พียงใด มันก็ตอ งเต็มใชไหม นี่ถือวาเปนเศรษฐีใหญ ไอ
เงินจํานวนนี้โอนใหใครก็ไมมีใครรับ ขโมยก็ไมอยากปลน ขืนปลนไปมันซวยหมด
ปลนสัญญาเงินกูไป มันตองไปชําระเอง (หัวเราะ)
ก็เปนอันวา การปฏิบัติ มโนมยิทธิ ดวยความจริง ก็ทาํ ไดเกินสิบแบบนะ
ไมใชแบบเดียว หลายๆ แบบอาตมาเคยซอมใหแกคนมันไดชา ในความประสงคมี
อยางหนึ่งคือวา ขณะที่ไปสูในที่ตา งๆ แลวนี่ ตองการใหรางกายนี่ยังพูดอยูกับคน
ขางๆ ได แบบทุกแบบทีป่ ฏิบัติกันคือหลุดพัวะ ก็ไปเลย ไอแบบนีถ้ าเราทําคน
เดียวไมเปนไร ถาเปนที่อาศัยของคนอื่น สมมุติวา คนอื่นเขา พอเขาตายแมเขา
ตาย พี่ตาย นองตาย เพื่อนตายอะไรก็ตาม ผัวตายเมียตายก็อยากจะทราบวาคน
ที่ตายแลวไปอยูท่ไี หน อาตมาเคยใชในระยะแรก ก็ใชระบบเดิม ไปคนพบมา แลว
ก็ มาเลาสูกนั ฟง แตคนที่เขารับฟงนี่เขาจะเชื่อหรือไมเชือ่ ก็ไมทราบ แตไอเพื่อน
ที่มาดวยนะเขาบอกมันจะรูอ ะไรวะ ลืมตายังไมเห็น หลับตาเห็นอะไร อันนีเ้ ปน
เรื่องใหญ ใชไหม

ก็เลยหาแบบวามีแบบไหนบาง ที่ขณะยังสัมผัสอยูกับชาวโลกอยูรางกาย
ยังคุยกับคนทีน่ ี่ไดอยางสบายๆ หาไปหามาก็มาพบแบบนี้และแบบนี้กร็ ูสึกวาเปน
แบบที่ทาํ ไดรวดเร็วที่สุด เร็วมากๆ ทุกๆ แบบไมเคยเร็วกวานีท้ ี่มีมานะ อาตมาฝก
ไดประมาณ 50 แบบ หรือ 60 แบบนี้ อยาเอาเลย เหนือ่ ย เหนื่อยแลวมันชาดวย
แจมใสก็นอยกวา
ประการที่สองมีความ
ทีนี้จะเลือกแบบที่ไดรวดเร็วกวาประการหนึ่ง
ชัดเจนดี ดีกวาแบบอื่น และประการที่สามขณะที่ไปสัมผัสกับปกับเทวดานี่ ไปคุย
กับเขาดานโนน ดานนี้ยงั คุยกันไดอีก บอกใหกนั ได ก็หมายความวาสมมุติเขา
บอกวาพอฉันตาย เราก็จะไปเจอะพอเขา ตองถามผีวากอนที่ทา นจะตายนะ
ลักษณะรูปรางทานเปนอยางไร นิสัยใจคอ ลักษณะทาทางทานเปนอยางไร ตอง
ถามเขามาและไอการที่จะตาย ตายเพราะโรคอะไร ขอใหบอกโรคตามที่คนถาม
เขาใจ คนถามนี่ไมแนใจวาจะรูโรคทั้งหมด ใชไหม อาจจะมีความเขาใจในโรคไป
ในอยางใดอยางหนึง่ ตองถามใหคนถามเขาเขาใจ เขาจะบอก เชนถามวาเวลาที่
ทานปวยหนักใกลจะตายลักษณะรูปรางเปนอยางไรก็ขอดู แลวก็จะตาย เวลาจะ
ตายจริงๆ เวลานี้มาสูความสุขหรือความทุกข เพราะผลอะไร ใจนึกถึงอะไรตอน
นั้น
เราถามใหเรียบรอย แลวก็มาถามคนขางๆ วาคุณพอของคุณกอนจะตาย
ลักษณะเปนแบบนี้ ใชไหม จะเปนคนสูง คนใหญ คนผอม คนเตี้ย ก็ตาม เสียงดัง
ฟงชัด หรือพูดนอยพูดมาก เขาจะเขาใจ ถาเขาถามมามันผิดก็แสดงวาผิดตัว แต
ความจริงความเปนทิพยนี่ ความเปนทิพยนนี่ ะ ถาอารมณเปนอุเบกขาจริงมันจะ
ไมผิดเลย ถาเขายืนยันวาคนนัน้ แน ก็บอกเขาวาเวลานั้นคนนัน้ อยูท ไี่ หน เขามี
ความสุขหรือความทุกขอะไรก็ตองบอก ถาเขาเปนเทวดา เปนเทวดาดวยบุญ
อะไร ขอบอกบุญดวย บุญที่คนขางๆ จะถามเขาใจรูเรือ่ ง บางทีทงั้ หมดที่ทาํ บุญที่
ชาวบานไมรูเรือ่ งมีใชไหม อยางเวลาเรานอนอยู เราบูชาพระ เราสวดมนต ไมมี
ใครเขาเห็น บางทีตอนเชาตืน่ ขึ้นมาเอะอะโวยวายวาไอลูกไอหลานมันดื้อเสียง
เจี๊ยวจาวๆ แตเวลาใจดีเขาบูชาพระสวดมนต ไมมีใครเขาเห็น เขาจะเห็นวาไอตา
คนนี้ ไอยายคนนี้ เมื่อแกอยูเอะอะโวยวายอยางเดียว ไอเวลาสงบเขาไมรู เราก็
ตองถามจริยาบุญที่คนขางๆ เขาจะรู ทานจะบอกมา แลวก็ทราบผล
นี่มันเปนอยางนี้นะ ก็เปนเครื่องพิสูจนกนั ชัด ระหวางผูถามกับคนตอบ
และผูตอบจะตอบไดทุกระยะเมื่อเขาถาม แลวก็สัมผัสกับคนที่ตายไดดวย สําหรับ

มโนมยิทธิ ทีฝ่ กๆ ใหนี่ ก็ตอ งการใหรูจริงๆ ดวย ญาณ 8 ญาณ 8 นี่ อาจจะไมมี
ในแบบ แตเก็บตามผลทีท่ านพึงทําได นัน่ คือ
หนึง่ ทิพจักขุญาณ อันนี้ไดตั้งแตวันตน ถือวาไดแตวาระแรกเห็นผี เห็น
เทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นอะไรหมดละ ของในกระเปาโยม สตางคมีเทาไร
อยากจะรูก็รูได ใชไหม ระวังนะ ถาทายถูกเอาหมด เอาไหม ไมเอา ไมเอา
อาจารย ไมสู ไมสูนะ รับรองเกลี้ยงเปนแถวนะ ไมเหลือ แถมที่บา นยังไดเลย
ฝากธนาคารเทาไรยังไดเลย
แลวก็ประการที่สอง ขอทีส่ องคือญาณที่สอง ตอไปก็ไดแก ทิพจักขุ
ญาณ อีกนั่นละ คือ จุตูปปาตญาณ จตูปปาตญาณ นี่เห็นหนาคน เห็นสัตว
หรือรูชื่อคน จะรูไดทันทีนะวาทัง้ หมดนี้กอนเกิดมาจากไหน กอนจะเกิดมาเปนคน
มาจากไหน แลวไดยินชื่อคนตายก็รูไดทันที ไมตองมานัง่ หลับตามันหรอก มันรูได
เลยวาคนตายแลวไปอยูที่ไหน ไอนี่เขาเรียก จุตูปปาตญาณ มันก็ไดจาก ทิพ
จักขุญาณ เขมขน
แลวตอไปก็ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติของตัวเองวา
เราเกิดมาเปนอะไรแลวกี่ชาติ ชาติไหนเปนอะไร รูไดโดยไมจํากัดใชไหม อยางที่
พวกที่มาอยู อเมริกา ชาติกอนเคยมาอยูทนี่ ี่ไหม ดินแดนแหงนี้เคยมากันบาง
ไหม อยากมากันนัก ไออยากมากันนัก อยูๆ มันไมอยากมาหรอก มันตองมีอะไร
สักอยาง เปนการสืบเนื่องกัน แลวก็สามารถจะรูได ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
นะระลักชาติ ไดทุกชาติตามความตองการ ญาณตัวนี้เขามีไวสาํ หรับความไม
ประมาทในชีวติ อยาง จุตูปปาตญาณ นี่มีไวเพือ่ ความไมประมาทในความ
เปนอยู คือรูวา ชีวิตมันตองตาย ใชไหม
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี่มันก็เหมือนกัน รูวา การตายของเราตายไป
แลวนับชาติไมถวน สัตวทกุ ประเภทก็เคยเปนมาแลวก็ไมรังเกียจในสัตว ไมถือตัว
เกินไป คนจนเราเปนมาแลว คนรวยก็เปนมาแลว ศักดิศ์ รีใหญก็เปนมาแลว มัน
เปนอะไรมาบางละ นึกทบทวนเจอะสัตวประเภทนี้ เราลองนึกดู ไอสัตวประเภทนี้
เราเคยเกิด เคยเปน มาหรือเปลา ภาพเดิมมันจะเกิด เกิดกี่ชาติ ขอดูภาพสัตว
ประเภทนัน้ กีต่ ัว ชาติละตัว ถาเคยเกิดเปนสัตวประเภทนี้ ในชาตินนั้ ลักษณะมัน
เปนอยางไร เปนขี้เรื้อนบางหรือเปลา ใชไหมหรือวาเปนสุนัขที่เขาเลี้ยง ไอสุนัขที่
เขาเลี้ยงมันก็มีทุกข ทุกชาติพอนึกถึงนรกแตละขุม ก็ทบทวนวาเราเคยตกนรก ขุม
นี้บางหรือเปลา ถาเคยเกิด แตละวาระทีเ่ ราจะมาเกิดเปนมนุษย เราเคยทําอะไร
ไว ทบทวนไดเลย ถาคลองตัว ทบทวนไดหมด

และญาณอีกญาณหนึ่งที่มคี วามสําคัญคือ เจโตปริยญาณ ญาณนี้รู
วาระน้ําจิตของคน คนที่นกึ อะไรนะ เราทราบได ถาเราตองการรู ถารูแ ลวแกลงทํา
เปนโงไว เขาพูดโกหกชางเขา ฟงเพลินดีรูวาโกหกเราฟงสบายไมตองเชื่อ ถาพูด
จริงจําเปนตองเชื่อ หนักสมองจริงไหม แตวาเราก็สามารถรูใจของเรา วาจิตของ
เราสะอาดหรือสกปรก เวลานี้จิตขนาดไหนถามันสกปรก พยายามขัดมันเสียโดย
ปจจุบันทันดวน มันจะสะอาดอยูเสมอ แลวคนที่เราพบ เขาสะอาดหรือสกปรก
เขาบอกวาพระองคนนั้ ดี เปนพระอริยะ เดี๋ยวเขาก็พูดสง ญาณก็เละเทะ เรารูได
ทันที อันนี้ไมตองไปสอบประวัติไมตองไปทบทวนกันหรอก พอบอกปบรูเลยได
ถูกตองไมใชไปถามเขาทําอยางไรไมทาํ กัน
ถามกันเพื่อจริยาตามปกติโดย
มารยาทแตความจริงแลวไมตองถามกัน อยูท่ไี หนก็ได ไมตองเห็นหนากันหรอก
พอบอกปบรูเลยไดถูกตอง ไมใชไปถามเขาทําอยางไรไมทํากัน ถามกันเพื่อจริยา
ตามปกติโดยมารยาทแตความจริงแลวไมตองถามกัน อยูที่ไหนก็ได ไมตองเห็น
หนากันหรอก พอรูชื่อปบมันก็รูใจทันที นี่ เจโตปริยญาณ ใชไหม จริงไหมโยม ไอ
เจโตปริยญาณ นี่มนั ไมเห็นกระเปานา มันตองใช ทิพจักขุญาณ ตัวตนดวยนะ
จริงไหม เห็นกระเปานะ เห็นในกระเปาดวยนะ
แต เจโตปริยญาณ นีก่ ็รูวาโยมจะใหหรือไมให พูดจริงหรือโกหกจับได
นะ (หัวเราะ) แตเก็บไว เราก็ตองไมพูด สงให พระยายม บันทึกไว ใครปากกับใจ
ไมตรงกัน ปากบอกจะใหแตใจไมให ให พระยายม บันทึกไว คนนีถ้ า ตายไปแลว
อยาใหมาเปนมนุษยตอไปไลใหไปอยูเทวดา ลงมาทีม่ นุษยที่เกะกะ ดีไหมโยม ดี
ไหม ชักชอบขูพระนะ ขูหลายครั้งใหลงนรกเลยนะ เออ อันนี้ประโยชนใหญโยม
แลวก็
อตีตังสญาณ อันนีก้ ็ของงายๆ เหตุการณในอดีตของคน ของพืน้ ที่
อนาคตังสญาณ เหตุการณในอนาคต ของคน ของพืน้ ที่ ปจจุปปนนังสญาณ ที่
อยากจะรูวาญาติของเราอยูทีไหน เปนอะไรบาง เพื่อนฝูงมันจะรูไดทันที ไมตอง
ละสบายๆ
แลวก็ญาณทีท่ ําสบายที่สุดก็คือ ยถากัมมุตาญาณ ญาณตัวนีจ้ ะรูผล
ของความสุข และเขาเปนทุกขของเขาและของเรา ของเขาก็หมายถึงไมใชเรา ถา
เขาเปนทุกขหรือเราเปนทุกข อยูดีๆ มันทุกขขึ้นมาเฉยๆ ขายของดีๆ ดันขาดทุกน
มันเสียไดนี่ ใชไหม มันนาจะมีกาํ ไร ฐานะจะดีมีอนั หมดไป มันกรรมอะไรใหผล
ผลของกรรมนัน้ จะปรากฏเปนภาพใหเราดู อยูดีๆ เราปวยไขไมสบาย รักษาแลว
ไอนี่หายไอนนั่ โผล ก็ใชญาณนี่ทบทวน จะรูบาปเกาที่เราทํากับเขาไว

เราทํากับเขาไวพนั เปอรเซ็นต ไดรับจริงๆ เปอรเซ็นตเดียว ก็ยิ้มได เออ
เปนหนี้มงึ ลานกูใชบาทเดียว ใชไหม อันนี้เราก็สบายใจวากรรมที่เราทํากับเขามัน
หนักกวาวาที่ใหผลกับเรา ใชหนี้แคนี้ จิตเราก็เปนสุข
และสวนนี้ทงั้ หมดจะเปนปจจัย ใหทุกคนไดถึงนิพพานเร็วขึ้นเพราะอะไร
จิตเราสะอาด กําลังใจสะอาดเทาขัน้ พระโสดาบัน ขึ้นไปเฉพาะเวลานัน้ นะ
เฉพาะเวลานะ ก็หมายความวาเราสามารถจะเห็นนิพพานได ไปถึงนิพพานได ถา
กําลังใจต่าํ กวา พระโสดาบัน จะไมมีโอกาสเห็นแมแตเงานิดเดียว ใชไหม นี่จํา
ไดไหม จําไวใหดี อารมณวนุ วายของใจมันจะไดนอยลงไป
การถือตัวถือตนตางๆ ตองเลิก การใหอภัยกันตองมีใหมาก ถาการให
อภัยกันมีนอย การถือตัวตนมีมากเกินไป อารมณก็เหลิงเรียกวา เปน มานะทิฏฐิ
ไอตัว มานะทิฏฐิ เปนกิเลสที่ระยําที่สุดไอกิเลสตัวนี้ มันระยํา เราอยาไปคบมัน
ถาเราคบมันเราก็ระยําดวยใชไหมโยม ฉันวากิเลสระยําไมไดวาคนระยําใชไหม
และของมันไมดีสุนัขเนามันเหม็น เราก็อยาไปแตะตองสุนัขเนา ไปแตะมันเขา
ความเนามันไมเขาไปในเนื้อ แตกลิ่นเนามันติดตัวนะ ใชไหม
คนดีคนชั่วก็เหมือนกัน เรารูวาใครดีใครชั่ว แตวาชัว่ พระพุทธเจาทรง
เรียกวาพาล ที่พระพุทธเจาตรัสวา อเสวนา จ พาลานัง ปณฑิตา นัญจะ
เสวนา ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง ทานบอกวาจงอยาคบคน
พาลคือคนเลว จงคบแตบัณฑิตคือคนดี ที่มีปญญาจงบูชาแตบุคคลที่ควรบูชา
จัดวาเปนอุดมมลคง ใชไหม ไมใชเห็นวาเขาเลวก็แกลงพยายามทําเปนไมรูบาง
ใชไหม อดใจเสียบาง อยางที่เขาพูดกับพระ แตวาชาวบานเขาไมมีศพั ทกัน ไมมี
ศัพทเปรียบเทียบ มีแตเปรียบเทียบกับพระ เขาวาชั่วชางชีดีชางสงฆอันนี้ไม
ถูกตองถาวาใครเขาชั่ว คนชัว่ สัตวชวั่ เณรชั่ว พระชั่ว ถาเราไปคบเราก็ชั่วดวย
ถาจะเปรียบเทียบฟงงายๆ อยางญาติโยมไปตั้งวงการพนันไมไดเสียภาษี
อีกสองสามคนไมไดเลนดวยไปนั่งดู ตํารวจมาจับเรียบรอยหมด (หัวเราะ) ใชไหม
ไมเหลือเลย นี่การจบคนชัว่ มีสภาพแบบนี้ เราไมชั่วแตคบเขาก็เหมือนเราชัว่ ไป
ดวย
ใน มลคงสูตร ทานแจกบอกวา คนชั่วเหมือนกับสุนัขเนา และการคบคน
ชั่วเหมือนกับในตองไปหอสุนัขเนา ใบตองเนื้อละเอียดไอความเนาของสัตว จะไม
ซึมเขาไปในเนือ้ ใบตอง แตโยม สัตวเนาทิง้ ไปแตกลิ่นเหม็นมันยังอยู ใชไหม ไอนี่ก็
เหมือนกัน ขอญาติโยมทุกคน ไอคําวาชั่วในทีน่ ี่ก็ดูตามศีล และตามธรรมความดี
ที่เราจะเห็นกันไดงายๆ แบบเบาๆ ที่สุดยังไมพน นรก

แตวาเปนความดีที่ตองทรงไวกอนเปนอันดับแรก คือ สังคหวัตถุ 4 ถา
การคบหาสมาคมกัน ถาไร สังคหวัตถุ ไมมีความหมายเลขสมาคมนัน้ เปน
สมาคมทีเ่ ต็มไปดวยความวุน วาย มีแตความทุกขโยมอยากทราบไหมวา สังคห
วัตถุ 4 มีอะไรบาง อยากทราบไหมรูไหม อยากรูขอละ 10 เหรียญ (หัวเราะ)
เฉพาะโยมคนเดียวเปนหนี้กอ นได สงตามไปทีหลัง (หัวเราะ) ไมจาํ เปนถาตีราคา
10 เหรียญ ถูกเกินไปไมเอานะ โยมใหฉนั ถือวาต่ําเกินไป ฉันไมรับหรอก
ถือวา สังคหวัตถุ คือหนึ่ง ทาน การให การสงเคราะหกนั ดวยวัตถุ ถา
เขาขัดของเราใหตามกําลังนะ ไมใชมีก็ใหสงเดชนะ การใหพระพุทธเจาทานบอก
วาการให จงอยาเบียดเบียนตัวเอง คืออยาใหถึงขึ้นตนเองลําบาก ตองดูวา
เดือดรอนเราไหมนะ ถาเราเดือดรอนเพราะกรใหอยาเพิง่ ให ยับยั้งไวกอน แตจิต
คิดจะใหมีอยู มันเปนจิตที่ประกอบไปดวย เมตตา กรุณา สองประการ อารมณนี้
ทําไปใหเปนปจจัย ใหเกิดความรัก ผูใหแตยังไมไดให แตอยากให จิตใจก็มีเมตตา
ปรานี หนาตาก็แชมชื่น คนเขาก็รัก รักไหม เราไมมนี ้ํากินเขาใหกนิ แหม ขอบใจ
เกือบตายแนะ ไอน้ําแกวเดียวราคามันไมมากแตวา มันจะตายเพราะน้ําแกวเดียว
นะ ราคามันไมมากใชไหมไมไดกินใชไหม เขาใหเราหนอยหนึ่ง ถือวาเขาใหชวี ิต
เราใหชวงนั้นมันก็ตอไปชีวติ ชวงอื่นได การใหซงึ่ ทําใหเปนปจจัยของความรักคน
จะรักกันเพราะการให จะใหก็ตองตามสมควร
สอง ปยวาจา วาจาไพเราะ อันนี้เปนเรื่องใหญมาก ใชไหม คนจะชัว่ ดีอยู
ที่ปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา สุนทรภู ทานวาอยางนัน้ นะ ทีนี้ สุนทรภู
ทานมีปากดีจงึ ไมอด อยากจะฟงปากของ สุนทรภู ไหม 1 เหรียญนะ ของโบ
ราณาจารยนะ
สุนทรภู ทานมีปากดี ทานบวชใหมๆ ที่ จังหวัดนนทบุรี ใชไหมเวลานัน้
เขาบิณฑบาตเรือ ทีนี้คนสมัยนั้นก็นยิ มวา ถาพระไปบิณฑบาตก็นิมนตรับ
สังฆทานเลย ไมตองไปทีว่ ัด แตความจริงถาเราใสบาตรเปนสังฆทานลวน แต
ทานถือ ไมจาํ เปนหรอก ใสบาตรเปนสังฆทานใหญแน ก็เปนอันวาพระอื่นยังไมไป
ถึง พระสุนทรภู ไปถึงกอน ตอนนัน้ เปนหลวง หลวงสุนทรโวหาร บวชเปน
หลวงทานก็มศี ักดิ์ศรีใหญ ทานพายเรือไปคนเดียว ไปถึงก็นิมนตรับสังฆทานเจา
คะ ทําอยางไรละ บวชใหมนี่หวา กูวาอะไรก็ไมเปนนะหือ นิมนตรบั สังฆทานก็
ตองเอา ขัดไมได
ขึ้นไปเขาก็บอกใหนาํ รับสังฆทาน ก็นึกไมออก ไมใชนึกไมออกไมเคยทอง
เลย นึกไปนึกมาก็วาเอาวะ เราก็นกั บทนักกลอนนี่ ก็มองกับขาว มีอะไรบางวะ วา

ตามระเบียบเปะ ขึ้นตนปบ อิมัสมิงริมฝง (หัวเราะ) เรือจอดขางฝง ใชไหม ทาน
รับขางฝงนี่ อิมังปลารา วา อิมังปลารา กุงแหงแตงกวา อีกประหลาดุกยาง
ชอมะกอก ดอกมะปราง มันมีทั้งนัน้ นี่สว นมากนะ เนือ้ ยาง ยํามะดัน ขาวสุก
คอนขัน น้ํามันขวดหนึ่ง น้ําผึ้งครึ่งโถ สมโอแชอิ่ม ทับทิมสองผล เปนยอด
กุศล สังฆัสสะเทมิ ใชไดละ (หัวเราะ) ไดละ ไดรับกลับมาสังฆทานเต็มลํา ใช
ไหม ปากดีเปนศรีแกตัว
ก็รวมความวาพูดวาจาที่ทาํ ใหคนรับฟงสบายใจ เปน ปยวาจา คือวาจา
เปนที่รกั ไมใชวาจาที่เกลียด อยางนี้เราพูดใหเขาชอบใจในการพูด เขายิม้ แยม
แจมใส เขาสบายเราก็สบายใจ การคบหาสมาคมก็ตองมี สังคหวัตถุ ประจําใจ
แลวก็บังเอิญถาไมชอบใจกันอยูบาง เราก็ตัดไอความไมพอใจทิง้ ไป เจอะหนากัน
ยิ้มไวกอน ใจมันจะไมยิ้มก็ชางมัน ปากยิม้ กอน ถาปากมันไมยิ้มก็ซื้อปากที่เขาทํา
ไวยิ้มๆ มาสวมไวกอน (หัวเราะ) ปากวิก ใชไหม พอเจอะหนาไอคนที่ไมชอบใจก็
สวมปบ ยิ้มแน โยมเคยเห็นไหม ไมเคยเห็นไปจางเขาทําก็ได ทําเองก็ไดนะ
และก็ประการที่สาม อัตถจริยา คือวาทําตนใหเปนประโยชนกับคนอืน่ ก็
หมายความวาชวยการงานเพื่อน ถาเขาขัดของ เขาบอกอะไรไมไหว หยิบอะไรไม
ทัน จัดของไมทัน ชวยงานกัน เปนปจจัยของความรัก มันเปนเหตุใหรักกัน
ทั้งหมดนี่
ขอสี่ สมานัตตตา ไมถือตัวเกินไป ทําตนเสมอกัน ไปทีไ่ หนเสมอกับเขา
เขามีจริยาแบบนี้เราก็ดัดแปลงกันไป ใหเขากันได ใชไหมมันก็เปนที่รกั ไอคนที่จะ
อยูดวยกันเปนสุข
อันดับแรกยังไมถึงศีล ก็ตองมี สังคหวัตถุ 4 ประการเปนเครื่องประจําใจ
ถาเรามี สังคหวัตถุ 4 ประการ ทัง้ หมดเปนเครื่องประจําใจดวยกัน ทุกคนจะมีแต
ความสุข เรพาะมีการเกื้อกูลกันดวยวัตถุใหกัน สงเคราะหหัน ขาดแคลนอะไรก็ให
กัน ดังโบราณทานวาเศรษฐียังขาดไฟ แลวคนเราถึงแมจะมีเงินมีทองขนาดไหนก็
ตามก็ตองมีอะไรขาดสักอยางหนึง่ การบกพรองที่มีไมครบถวน ที่เขามีขึ้น ถามัน
มีขาดขอของเราก็ชวย ไมตองไปคิดวาเขาจะรวยกวาเราเราจะรวยกวาเขา ไม
จําเปน หนูยังสามารถชวยชีวิตราชสีหไดใชไหม คนจนก็สามารถชวยบรรเทา
ความทุกข ของคนรวยไดตามควร
นี่ถาทุกคนมี ทาน การให ใหการสงเคราะหซึ่งกันและกันดวยวัตถุตาม
กําลังอยาใหเกินกําลัง ถามีนอยเกินไปใหไมได เขาก็อดจะตายเราใหเราก็จะตาย
เราก็แนะนําไอบานโนนบานนี้เขาอาจจะมี ใชไหมแนะนํากัน
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ประการที่สอง ปจวาจา พยายามพูดเฉพาะวาจา ก็ไมสะเทือนใจกัน
สามชวยการงานกันตามสมควร
สี่ไมถือตัวเกินไป เทานี้ละ
ถามีคุณธรรมสี่ประการนี้ ไมวาสังคมไหน ยอมเปนสังคมที่มีความสุข
มาก เปนสังคมที่มีแตความยิ้มแยมแจมใส ทําไดไหมโยมทําไดไหม อยาไปลืมซื้อ
วิกยิ้มไวนะ กูยิ้มตลอดชาติ ใครมาปบ สวมปบ ยิม้ ไวกอ น จางเขาทําหรือยัง ถา
ยังไมทาํ ไปใหเขาทําใหโยมไปแนะนําเขาทีเดียว เขาจะทําเกลื่อนเลย เอายิ้มแหย
หรือยิ้มเหยก็ไดนะ นะหนู ยิม้ ไดสองแบบ เอา ตอไปใครมีอะไรจะคุยบาง
คุณสวางจิต เขาจะมากราบ กราบหลวงพอขอโมทนาดวย จะเปนตัวแทน
คณะกรรมการของ วัดยูทา ห
ทําไม ใครอยูท า
ยูทาห คะ
วัดอยูทที่ าริมแมน้ําหรือ (หัวเราะ)
ยูทาห คะ
ยูทาห หรือ อยาทา
คือวามีคณะกรรมการมาดวยหลายคนคะ
เออ ๆ วาอยางไร มีอะไรจะ
จะมากราบขอบพระคุณคะทีใ่ หพระประธานทีว่ ัด ยูทาห
ออ ไมเปนไรๆ เขาตั้งใจทําบุญแลวไมเปนไรแลว ดีนะ ขอบใจนะอุตสาหเสีย
สตางคมา มาหลายกิโลนะ ไกลนะ เวลานีม้ ีพระกี่องค
ไมมีคะ
ทําไมละ พระพุทธไมมีเหรอ
(หัวเราะ) มีคะ
มุสาวาทา เวรมณี (หัวเราะ) เอาแลวๆ ใชไหม พระพุทธนะดี ทานไมขัดใจเรา
เราพูดอยางไรทานก็ยมิ้ เราชมทานก็ยมิ้ ไปดาทานก็ยิ้มเอาขาวไปใหทา นก็ยิ้ม
ไมใหก็ยิ้ม ไปเจอะหนายิม้ ตลอด แลวฝกยิม้ ตามนัน้ นะ ใหหนาเหมือนพระพุทธรูป
นะ อยาไปลอกหนาพระมาก็แลวกัน ไมตอ งหรอก ยิ้มใหคลายๆ กันก็พอ ไอหนูมา
นี่ ขับรถมาเหรอ
มาเครื่องบินคะ
เสียเทาไรลูก
สองรอยสิบคะ
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สองรอยสิบบาท โอ ไมแพงสองรอยสิบบาทนี่
สองรอยสิบเหรียญคะ (หัวเราะ)
ออ เหรียญอะไร เหรียญสลึง เหรียญสองสลึง (หัวเราะ)
พี่พนั สองรอยคะ คิดเปนบาทคะ
ไมใชไอหนู กวาสองรอยเหรียญ ใชไหม สองรอยเหรียญ ไมใชสี่พนั สองรอย เวลา
นี้เราแลกเขา เราซื้อเขา เหรียญละ 23.05 บาท เอามีอะไรอีก ของหนูมีอะไรอีก
ไหม หมดหรือยัง มีอะไรพูดอีกไหม
เอา เรียนหลวงพอสิ วาไป
ตอนนี้เราอยูในระหวางทีจ่ ะซื้อวัดใหมคะ ก็ยังรวบรวมคณะกรรมการอยู เพราะยัง
ไมพรอม อีกอยาง ก็ทุนทรัพย
คณะกรรมการไมตองรวม รวมสตางคก็แลวกัน (หัวเราะ)
รวมสตางค
เขาจะใชไมโครโฟน คนหลังจะไดยินบาง เอา วาไป
จะใหชวยนะคะ
ชวยอะไร
คือวาตอนนี้มวี ัดอยู แลวก็ไปเจอะที่ใหม ซึ่งมันกวางใหญ แลวก็เปนตึกสองตึก
แลวก็มีความคิดวาอยากจะถวายหลวงพอ
เฮย ไมเอาหรอก จะไดไมตองมาใหเสียโนนเสียนีเ่ ปลาๆ ถวาย อาจารย ทานก็ได
ก็เหมือนใหฉนั เอง ถวายวัดนีก้ ็แลวกันใหทา นเปนผูน ําควบคุม แลวฉันมาก็อาจจะ
มาพักทีน่ นี่ ะ
ทานก็ชว ยอยู
ชวยแลวก็ใชไดนี่ ถวายฉันจะไปไดเรื่องอะไร เดี๋ยวทานไมไปดู เดี๋ยวใครเอาไฟมา
เผาวัดฉันก็ไมรู
แตที่วัดที่ ยูทา ห ก็ยังขาดพระสงฆคะ
ก็พระสงฆยากอะไร ก็จางใครเขาทํากอนสิ (หัวเราะ) ออ ถายรูป รูป อาจารย กับ
รูปฉันใหไป
มีแลวคะ
ออ มีแลวเหรอ ก็มพี ระสงฆแลวนี่ มีแลวพระพุทธก็มแี ลว พระธรรมก็หนังสือ ใช
ไหม หนังสือพระธรรมหรือเปลา หนังสือเทศนนะธรรมะ มี พระสงฆก็มีแลว
สะดวกมาก เลี้ยงงาย ก็เอารูปพระไปปดๆ สัก 500 เลี้ยงพระวันละ 500 (หัวเราะ)
ไมเปลืองเลยขาวถวยเล็กๆ พอ เลี้ยงพระสงฆลําบากนะ พระที่จะมาอยูทนี่ ี่ มัน
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ไมไดหรอก มันตองอาศัยผานพระเจาหนาที่เขานะ แลวหลวงพอไมรูจักกับใคร
เอาแคๆ ถือวารวมกับ อาจารย นีก่ ็แลวกันนะจะรับไวรว มกับ อาจารย นี่กห็ มด
เรื่อง
ตอนนีท้ ี่วัดก็ปด กุญแจไวคะ เพราะวาไมมพี ระสงฆประจํา
ที่วัดนะเหรอ
คะ ทีว่ ัดที่ ยูทา ห นะคะ
ปดกุญแจทําไม
ไมมีใครอยู
ใสกุญแจหองก็พอ ไมตองใสกุญแจทั้งวัด
ใสกุญแจทั้งวัดเลยคะ
ทั้งวัดเลย ที่ดนิ ดวย (หัวเราะ) ทีว่ ัดนะมันเปนที่ดนิ นะไอหนูนะ
ไมประตูคะ
เออ นัน่ มันอาคารนี่หวา ไอหนูไปอยูก ็แลวกัน
(หัวเราะ) ไมเหมาะเจาคะ
ทําไมจะไมเหมาะเรามีหนาที่ปดกวาด บอกนี่บานของฉันจะ วัดของฉันจะ อยาก
ไมมีพระไปนี่ ใชไหม
เอาขาวสารมาถวาย เงินไมถวายแลว ไมมี (เสียงคนแก)
อะไรโยม อะไรจะ
ใครเขาเอาเงินมาถวาย ขาวสารมาถวาย เราก็กนิ มันเสีย
เราก็ไปถวายพระพุทธกับพระสงฆ มีอยูแ ลวนี่ สวนพระธรรม ก็ตั้งไวโยม แลว
ตอไปลาลูกศิษยเราก็กินได บูชาพระโตเปนลูกศิษยนะจะ
สบายไปเลย
ไปซื้อที่ไกลไหม
เวลานี้ซื้อก็ไมไกล อยูในระหวางคนไทย คนลาวดวยกัน และที่ใหมที่ไปดูก็อยู
ระหวางกึ่งกลางระหวาง ซอลทเลคซิตี้ อยูระหวางกลางคะ
ไดวัดเล็กไมมีพระอยู ซี่ซั้วใหญมีพระอยู (หัวเราะ) เอาอยางนี้สหิ ลวงพอคิวดาเอา
พวกเราตองการบุญ ก็นัดกัน มีวนั พระเปนคราวๆ สักสามวัน เจ็ดวัน หาวันก็ไดใช
ไหม วาวันนัน้ เราก็ถือวาเปนวันทําบุญกัน ไปฟงเทศนกนั บาง ไปรักษาศีลกันบาง
เจริญสมณธรรมกันบางใชไหม คือวาอยางนีก้ ็ดี พระองคไหนที่เราชอบ พอใจ เรา
ก็นิมนตไปโดยเฉพาะจนกวาจะมีพระอยูป ระจํา ใชไหม นิมนตไปชัว่ คราวเจ็ดมัน
พอ อยางมากนะ แลวเจ็ดวันนี่ หรือสามวันหาวัน ถาเปนนักบุญจริงๆ ละก็บุญ
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มหาศาล คือบุญนี่ไมไดอยูที่ มีพระสงฆเสมอไป ถาไมมีพระสงฆถอื วาหาบุญ
ไมได ก็ไมถูกตอง การบูชาพระการทําจิตบริสุทธิ์ไมไดอยูทพี่ ระสงฆ อยูที่เรานะ
การถวายทาน จะไปยากอะไร หากกระปองไปลูกหนึ่ง หยอดไปวันละเซ็นตสอง
เซ็นตก็ได เหรียญสองเหรียญก็ได อยางโยมนี่รอยสองรอยเหรียญก็ไดแตตอง
เหรียญดอลลาร ไมใชเหรียญเก ไมใชเหรียญเกไทยนะ เอาปรึกษากันอีกละ แน
เหรอ ตกลงแนเหรอ สองคนปรึกษานะ เออ เอาอยางนั้นละหนูนะ ถาทานไมอยู
เกณฑทานไป
ทานก็ไปชวยอยูทุกครั้งคะ อาทิตยที่แลวทานก็ไป
ใช ก็มีทา นอยูแ ลว ไมมีอะไรหรอก ถาถึงไมมีพระอยูประจํา ทานก็ไปเปนระยะๆ
อยูแลว ใชไหม อยางนี้ก็ใชได ที่นหี่ ายากนี่ พอสรางวัดเสร็จก็ไลพระสงฆไป ใช
ไหม อาจารย เขาใหนําสรางวัด ไมไดใหนาํ อยูทวี่ ัด นําสรางวัด เสร็จไล พอสราง
เสร็จ ไปๆๆ มีหนาทีน่ ําสรางอยางเดียว ไมมหี นาที่อยู เออ ก็วาดี ไมใช
หมายความวาทานก็ดีอยูแลวนะ คือวาทานนี่ดีแลว หลวงพอเห็นวาดีแลวนะ คิด
วาประวัติของทานก็ไมเสียหายอะไรมาเลย ใชไหม ก็เปนที่เคารพรักสมควรแกการ
บูชา ระวังใหดีนะ ถามีทอนไม อยาหานกกระสามานะถาไดนกกระสามาละหนัก
นะ หือเคยอาน นิทานอีสป หรือเปลา
คะ
คะ อะไร คะอานหรือเปลา คะไมไดอานก็ได คะอานก็ได
อานคะ
จําไว ไดทอนไมมาก็พยายามรักษาทานไมใหดี ถาเผลออีกที นกกระสามาละ
หมด ก็อยาเชือ่ สีผาเหลืองนักสิ
โดนมาแลว โดนมาหลายองคแลว
ก็ควรแลว
ก็มามีปญหาตลอดเวลา
ใช เปนแบบนัน้ ละ หลวงพอเกรงแบบนัน้ แตตามขาวทีไ่ หนก็เหมือนกัน ทีน่ ั่นนะ
ถาหากทานมาอยูไมหวังลาภ หรือหวังศักดิ์ศรีก็สมควรนะ ถาหวังลาภ หวัง
ศักดิ์ศรีก็อยารัก เพราะไมตอ งการอยางนัน้ พระพุทธศาสนาเราไมตอ งการอยาง
นั้นนะ
หนึง่ สัพพปาปสสะ อกรณัง แนะนําทุกคนไมทาํ ความชั่วทุกอยางผูท่ี
แนะนําก็ตองไมทําดวย

สอง กุสสัสสูปสัมปทา ใหทาํ แตความดีทุกอยาง คนที่แนะนําก็ตองทํา
ดวย
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สาม สจิตตปริโยมทปนัง ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส แนะนําเขาผู
แนะนําก็ตองทําดวย ใหเขาทํามากอน ดีกอ น
เอตัง พุทธานสาสนัง พระพุทธเจาบอกแนวการสอนของ พระพุทธเจา
ทุกองคเปนอยางนี้เหมือนกันหมด
ถามันแหวกแนวไปกวานี้ ก็อยาไปรับใหมนั เสียขาว เสียที่ไมจําเปน ถามี
นักบวชเลวฉันไมเรียกวาพระหรอก เพราะจะไปกระทบพระอริยะทาน ถามี
นักบวชเลวเขาไป เราจะเดือดรอนมากกวาไมมีนักบวชเลย ใชไหม เราไมมี
นักบวชอยูประจําดีกวา วางๆ เราก็นิมนตพระที่เราพอใจ ทานไปแนะนําหรือสอน
นําชัว่ คราว เราก็จดจําไว แลวทานก็กลับ หากถึงวาระที่เราตองการก็นิมนตอีกที
เห็บจะชืน่ ใจดีกวานะจิตใจไมสะเทือน ไอหนุจะคิดเอา ที่นที่ ี่เขาจดหมายไปวา
อยากจะใหหลวงพอไป ก็คิดอยูเหมือนกัน ปรากฏวามีวัดแลวก็มพี ระเกิดขัดคอ
กัน ไมทราบวาวัดไหน มีกี่วดั ก็ไมรู
สามวัดครับ
ออ อยางนัน้ เหรอ แจงมาวาขัดคอกันเรื่องผลประโยชนสวนตัวอยางหนัก แลวก็
ชาวบาน อยากจะสรางวัดขึ้นมาเปนกรณีพิเศษอานแลวก็คิดไมเห็นดวย ถาเรา
ตองการบุญอยาสรางวัด ทําอาคารสักหลังหนึ่ง เพียงแคหลังคากับพืน้ มีฝาหอง
พอสมควร เล็กนอยหรือไมมีฝาก็ได เราก็นิมนตพระที่เราพอใจไปชั่วคราว ใชไหม
ฟงธรรม อบรมธรรม ฝกธรรม กันชั่วหาวันเจ็ดวันก็ตามกําลังตอมาเราชอบพอใจ
องคไหน เราก็นิมนตไปเปนระยะๆ อันนี้ดีกวาเยอะ
ถาพูดถึงทาน การให ก็ตั้งใจ มีบาตรมีกระปอง วันหนึง่ ตั้งใจถวาย
คาอาหารพระ สงเคราะหพระสงฆ เรื่องการกอสรางทีอ่ ยู ใสกระปองไว วันละ
เหรียญ ครึ่งเหรียญ เซ็นตสองเซ็นต ก็ตามใจก็เปนทานบารมี พอเต็มขึ้นมา ถา
บังเอิญพระทานไปทีน่ นั่ เราก็นําไปถวาย
ก็แจงเจตนา แจงความจํานง วาเราจะใหแบงเอาไป หรือวาใหทา นไป
ทั้งหมด หรือวารวมๆ ที่นี่บา งก็ตามใจ เปนทีพ่ ระสงฆ ใชไหมถวายทาน ถาคิดวา
เปนเงินใสบาตรก็ถวายทานไปเลย
ถาทานเอาไปทานจะไปรวมทีน่ ั่นเปนเรื่อง
หนาที่ของทาน อยางนี้ดีกวานะอยางนีก้ ็คอื ถือวาเปนการใสบาตรทุกวันแลว เปน
การใสบาตรทีไ่ มหนักเรื่องเวลา ใสบาตรพระจริงๆ ตองเวลาเชา เวลาเพล แลวเรา
กิจการงานเรามาก ไอนั่นใสเวลาไหน กลางคืนก็ได เวลาเราบูชาพระใชไหม ถาวา

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

คาถาวิระทะโย เปนก็วา สักจบหนึง่ จะไดไมอดตายไมจน ใสกอง คิดเหรียญละ
จบ ดีไหม
อันไหนครับ
คาถาวิระหะโย คิดเหรียญละจบนะ
ครับ
คือวาเกาจบ นะ คืนละเกาเหรียญๆๆ (หัวเราะ) วาแตผูเดียว
หลวงพอคะ ใสลวงหนามาอยางที่มาจาก ชิคาโก นีน่ ะคะ ใสทุกวันคะ ใส
ลวงหนามา
จะ ก็ได เจตนามีอยู จิตเปนกุศล คือทานใหทาํ จิตเปนกุศลเทานั้นเองนะ และเงิน
จํานวนนัน้ จัดวาเปนทาน ไอทานนี่เปนการตัดตัวทุกข คือลาภ ตองการลาภ ไม
ตองการความจนนะ
ก็ตอนอธิษฐานตอนใสบาตร
ก็ใช นัน่ ละใช เปนทานแน ถวายทานแกพระสงฆไง
มีภัตตาหาร
ใช ใชได ถาใสลวงหนาคิดคุณก็ได เคยใสวันละเหรียญ ใสวนั ละสิบเหรียญๆ
ลวงหนา จะไดไมตองเสียเวลาเดินไปใสนะ คิดคาเดินจะไมตองจายคาเดิม ไอหนุ
ที่นนั่ มีคนมากไหน
คนไทยประมาณ 300 คนคะ
ถาอยางนั้นก็เยอะ อยูใกลๆ กันเหรอ
ก็ไมใกลเทาไรคะ
หางกันไมเยอะ หางจากวัดนี่หา งสุด ใชเวลาเทาไร
สามสิบไมล ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงคะ
สามสิบไมลก็ไมไกลเทาไรนะ เออ ก็ดี คนเราไปที่ไหน ถาอารมณเปนบุญเปนกุศล
ไปที่ไหนก็นกึ ถึงแตกุศลอยางเดียว แลวความจริงสรางวัดที่มนั แคบพระมีนอยก็
จัดสถานที่ขึ้น พอทีพ่ ระแสดงธรรมได พระสองสามองค ถากวางเกินไป พระไมมี
อยู เราเปนลูกศิษยพระสิ เปนไวยวาวัจกร ปฏิบัติสงเคราะหพระ ชวยสถานที่ ใช
ไหมดีไมดี ถาพระไมไปนานๆ ก็ตั้งรานคาเลย ใชไหม ดีไหม
ถานานๆ ไมไป ถาจะตองขายวัด เพราะไมมีทุกนอยู
อาว นัน่ ไง ไมมีทุนทําอยางไร ไมมีทนุ ใหเขา
ไมมีทุนจาย ตองจายประจําเดือนคะ

หลวงพอ

แลวกันนี่ยงุ เลย นี่แนะ เห็นไหม ทําเล็กๆ ดีกวา ไมเดือดรอนใชไหม ใหเปนที่พกั
ของสงฆมาจากจตุรทิศ ขายก็ได เอาไวเล็กๆ ดีที่สุดบานใครก็ไดที่มีทพี่ อ ทําเพิง
เสีย ที่กวางพอ พอที่จะฟงเทศนกนั ไดไอเรื่องพระไปอยูน ะ ไอหนูเอย ในประเทศ
ไทยก็ไทยนัน่ แหละก็เขารูปนีอ้ ยูเรื่อยๆ กระทั่งเอือม
เมื่อกอนนี้เคยใหพระ พระไปอยู ที่อนื่ นีก่ ็ซวยเหมือนกัน พระกอสราง
พระสอนนักธรรม พระสอนเจริญพระกรรมฐาน พระครูนักปริยัตพิ ระธรรมบาลี นี้
ถือตําราซวยไวทุกองค ถาไปอยูที่เขามีเจาของวัด ดีไมดีไมชาตองเสีย ทุกรายมี
สภาพเหมือนกันหมด ใชไหม ในที่สุดตองมีเรื่องกลับมา
ไออารมณริษยาของเจาของถิน่ มันมี นี่พดู ถึงพระดวยกันนะไอเสือเหลือง
ก็ไวใจไมไดเหมือนกันนะ ดูมันกอนมันเหลืองขางนอกหรือมันเหลืองขางในหรือ
เปลา อยางหลวงพอเหลืองขางนอกขางในไมเหลือง เหลืองขางนอกขางในตํานี่
ลําบากก็พงั ๆ ไมใชไมพังๆ มันเปนเรื่องธรรมดาจริงๆ นะ ก็วา เราจะไปเอาใคร ที่
ไหนที่ไมมักมากในทรัพยสมบัติ
ไออยางนี้มันตองวากันเปนเรือ่ งๆ คือไมเปน ไมเห็นคุณของความร่ํารวย
ของพระ เห็นโทษของความร่าํ รวย เห็นคุณของการไมมีการเสียสละ มันก็หายาก
หาจริงๆ มันไมยาก แตมันไมคอยคบไอพบแลวบางทีเราก็ไมอยากได มีปฏิปทาไม
ชอบใจเรา แนะพวกนกกระยางนี่
เออ พบพวกขอนไมลอยเฉยๆ ก็ไมชอบ ไมเห็นมีปฏิกิริยาอะไรไอไปๆมาๆ
ไอนกกระสามา บินก็ได เหาะก็ได เดินก็ไดนะ อาจารย ดีไมดีเผลอๆ นกกระสา
ฉะกบเสียหมดเลย (หัวเราะ) นี่ถงึ หนักใจ ก็ถาจะหาพระก็หาใหทานดูเห็นวาทาน
พอใจที่เอาไปเอาอยางนี้ดกี วา ฉันวาทานนี่เปนประธานไวกอน มีอะไรแลวก็ชวน
ทานไปนะ ชัว่ คราว สองวันสามวันแลวแตโอกาส การปฏิบัติธรรมไมตองไปนั่ง
จ้ําจี้จ้ําไชทุกวัน ใชไหม
อยางสมัยพระพุทธเจาทานอยู ทานไปจุดนีท้ ี อีกหลายปจึงจะไปอยางใน
เขตของ อาฬวี มีคราวหนึง่ ทานเสด็จไปองคเดียวแตเขาไปถึงทานก็ประทับ
ธรรมาสนที่สวยที่สุดคือตอไมนะโยม เวลานี้ไมมีใครสรางแบบนี้ได ธรรมาสนตอ
ไม มีคนมาลอมรอบ ทานก็เทศนวา ทานทั้งหลายชีวิตเปนของไมเที่ยง แต
ความตายเปนของเที่ยง ไอชีวิตไมเที่ยงนะ ชีวติ เรามันไมทรงอยูตลอดกาล
ตลอดสมัย มันพังแน ความตายเขามาถึงแน ขอทานทั้งหลายจงอยาประมาท
ในชีวิต ปฏิบัติในดานของความดี ทานก็แนะนําในเรื่อง ศีลหากรรมบถ 10

สังคหวัตถุ อะไรก็ตามเรื่องตามราวเบาๆ จนถึงการประกอบดวยความกตัญู
รูคุณ ทานฉันเสร็จ ทานเทศนแลวทานก็เสด็จกลับ
ในขณะทีฟ่ งอยูนนั้ มีผูใหญมาก แตมีเด็กผูหญิงหนึง่ คน อายุ 13 ป ฟงอยู
ดวย พอพระพุทธเจากลับ คนทุกคนก็ลกุ กลับ ผูใหญลุกพรวด เทศนพระพุทธเจา
หลนพรู หายหมดเลย มีเด็กอายุ 13 ขวบ คนเดียว พกเอาไปบานดวย เธอก็ไป
ปฏิบัติตาม ที่ไดยินทัง้ ปวงทุกอยางไมคลาด
ตอมาอีก 3 ป พระพุทธเจาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตวตอนเชามืด เธอตก
อยูในขายพระญาณ ไอคําวาตกอยูในขายพระญาณก็เพราะใชญาณปบ รูปเด็ก
คนนี้ขึ้น มีอายุ 16 ป ขึ้นเต็ม พระพุทธเจาเห็น เอะ นี่อยางไรกันแน นี่เด็กคนนี้เรา
เคยเห็นเมื่อ 3 ปที่แลว มาวันนีท้ ําไมมาเห็นอีก ทบทวนทราบวาเด็กคนนี้ตอนสาย
วันนี้จะตายก็ทบทวนตอไปวาถาเราไมชว ยเธอ ถาเธอตายจะมีคติแนนอนไหม
คําวาคติแนนอนนี่ตองตัง้ แต พระโสดาบัน ขึ้นไป เพราะวาแนนอน
หมายความวา พระโสดาบัน ไมมที างเดินลง เดินกาวหานิพพานตะพึด ถาตอง
กลับมาเกิดเปนคนอีกนี่ อบายภูมินี่ไมไป บาปสรางไวเทาไรก็ตาม จะไมลงนรก
เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ปดประตูเลย จะวนเวียนแตเทวดากับ
พรหมชัว่ คราวก็ไปนิพพาน ก็ทรงทราบวาถาเราไมชว ยเธอ เธอจะมีคติไมแนนอน
และก็หมายความวาการตายคราวนีจ้ ะไปสวรรคก็ได ไปพรหมก็ได ไปเกิดเปน
มนุษยก็ได ไปนรกก็ได มันไมแนนอน ไอลงนรกนี่ไมแนนอนใหญ ก็ทรงพิจารณา
ตอไปวาถาเราจะชวยเธอ เราจะชวยวิธีไหนใหมีตติแนนอน ก็ทรงทราบดวยกําลัง
ของพระพุทธญาณวาถาเราไปถามปญหาเธอ 4 ขอ เธอตอบถูกใหสาธุการ
รับรองวาถูกจบ 4 ขอ เธอจะเปนพระโสดาบัน และจะมีคติแนนอน เธอไมลง
อบายภูมิแน แลวตายแลว ตอนสายตายแลว จะไปเกิดเปนเทวดาบน ชั้นดุสิต
ทีนที้ านจึงเสด็จไปอีก นี่สมัยกอนพระพุทธเจาทานแบบนี้นะ ไปทีนานๆ
นานกวาจะไป ใชไหม แลวพระพุทธเจาทานทรงเปนพระพุทธเจาอยู 45 ป ที่
เมืองพาราณสี เสด็จมากทีส่ ุด ทานไป 25 ครั้ง ไมไดไปทุกป เห็นไหม ทานทรง
พระชนมอยู 45 ป แต เมืองพาราณสี นี่ไปมากกวาทุกเมือง 25 ครั้ง นอกจากนัน้
ก็ไป ราชคฤห นี่เปนรองลงมาเปน 19 ครั้ง หรืออยางไรนี่ไมทราบ ตอไปก็ไปเล็กๆ
นอยๆ ไมไดเสด็จไปทุกวัน
ทีนกี้ ารตองการบุญของบรรดาญาติโยมทีอ่ ยูไกลพระนี่ ก็เหมือนกัน เรา
เห็นการสมควรก็นัดแนะกันวาวันไหนควรจะฟงธรรมใชไหม แลวก็มีพระแลวองค
หนึง่ ติดตอกับทานไวกอนวา วันนัน้ วันนี้ วางไหม ถาวางนิมนตทา นไป แลวก็ทา น
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ไปแนะนําวาอยางไรก็พยายามปฏิบัติตาม อยาทิ้งเสีย ก็เหมือนกับ เปสการี ทีว่ า
เมื่อกี้นี้ เปสการี พระพุทธเจาทานทรงแนะนําเธอ เธอไมไดทิ้ง เลยยึดตลอดเวลา
และเวลาที่พระพุทธเจาไปเทศน ถามปญหาเธอ เธอตอบถูกตองปบ ก็ได พระ
โสดาบัน เห็นไหม อันนี้อยูในเทป จะไดไมตองพูดมาก
ทีนี้ความดีไมไดมีอยูทพี่ ระพุทธ หรือพระสงฆตลอดเวลา โดยเฉพาะโดน
นกกระสาเขาก็ซวย แทนทีจ่ ิตเปนกุศล ถาเปนอกุศลตายเวลานัน้ ลงนรกเลย เอา
ไหมนกกระสา นกกระเรียนยังมีเลยแรงก็มี หลวงพอจะสงให หือ อาจารย เอามัน
หลายๆ อยางเอาไหมเต็มฝูงเลย สงมาเต็มครอกเลย
นี่มันเปนอยางนี้ เวลาลําบาก ถึงวาพระเองจะคัดกันก็ยาก เราไมรูเจตนา
แนนอนของเขา ไอที่เห็นเขาดีจริงๆ เขาก็เลือกทีเ่ หมือนกันเขาตองการความสงบ
ใชไหม เขาตองไปอยูทนี่ นั่ เขาตองการธรรมะความวุน วายเขาไมตอ งการเขาก็ไม
เอา ถาเขาเห็นวาแดนนัน้ วุน วายละก็ เขาไมเอากับเราแน แลวเราก็หาทานยาก
พวกนัน้ หาทานยากเพราะทานไมตองการอะไรแลว
ทานตองการอยางเดียว
เมื่อไรทานจะตาย ตายแลวบานทานสวย ไอบานเมืองนี้ทา นไมสนใจหรอกใชไหม
ทานก็อยูไป อยูกระตอบอยูรงั ทานก็อยูของทานได อยูไปวันๆ หนึง่ ถาหากวามี
โอกาส มีเวลาทานก็ไปบานของทาน มีอะไรอีกละ เอา กลับไปเปนพระเสียเอง
หาวิกใสผมเขา ใชไหม ลอใหครึ้ม แลวเทศนก็ไมยาก หนู มีอะไรบาง ญาติโยมถา
มีอะไรนะจะ
เห็นเด็กจะถามปญหาหลวงพอ เอาหนูวา ไป
เอา มาเลย เดีย๋ ว 4 โมงเปงฉันลุกเลยนะนาฬิกาอยูขางหนา เอามีอะไรหนู
หนูอยากจะถามทานวา นรก สวรรค มีจริงหรือเปลาคะ
ไอหนูอยากจะรูเหรอ (หัวเราะ) อยากเห็นสวรรคเห็นนรก สองอยางทีเดียวไมได
หรอก หลวงพอจะใหเห็นเดีย๋ วนี้ เอาสวรรคหรือนรกหือ สวรรค กราบพระใหดีดวย
ความเคารพ เชือดคอตายจะไปสวรรคทันที (หัวเราะ) ถาหนูมนั่ ใจวาหนูมีความดี
พอ คืนนีม้ าฝกกับเขา จะพบสวรรค นรก นะ ถาหนูยงั ทํา ไปไมไดแสดงวาหนูยงั ดี
ไมพอ ที่นงั่ กันอยูนหี่ ลายคน เขาไปเที่ยวกันไดทั้งนั้นนะ นานแลวนะฉันเอาความรู
นี้มาแนะนํากับประชาชน ก็เพราะวาคนสงสัยตรงนี้ ฉันก็เลยใหพิสจู นวา ตัวคน
สงสัย จะดีพอหรือไมดีไมพอก็บอกไมไดนะ ตองบอกไดเฉพาะคนที่ดีพอ ใชไหม
เอาไหมคืนนีน้ ะ ตกลงไหม มาใหไดนะ จะดู ชื่ออะไร จะจําหนาไว จําผมไว อยา
เปลี่ยนแบบผมนะ ไดหรือไมได แตอยาตั้งใจเกินไป ตองทําตามคําแนะนําของเขา
ถาหนูไมฝน เขา คืนนีพ้ บแน โยม โยมจา ปรึกษาอะไรกัน (หัวเราะ)
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คือวาจะใหถวายหลวงพอนะคะ อาจารย ทานก็ไปชวยอยูแลวก็บอก ใหหนูกราบ
เรียน
ถวายฉันจะไดทําอะไรเลา ถวายก็รับแลว ก็รับกับ อาจารยวเิ วก รวมกันไง เอา
ไปยกมาประเคนสิ (หัวเราะ) ถวายพระก็เปนของสงฆเปนสวนกลางฉันก็ไดดวย
ฉันจะทําอะไรเลา วัดฉันยังสรางไมเสร็จก็ทานคุมอยูท ี่น่ี ทีน่ ี่แลวนะ อยางไรจะ
ถวายของคะ
เอาเลย ถวายก็ยกมา เดีย๋ วนานๆ จะโมโห เอากลับบานนะ ของใชเหรอ
ของใชคะ ถวายพระสงฆดวย หลวงพอรับองคเดียว ไดไหม
ได รับองคเดียวได ใชแทนเขายังไดเลย ทุกองคใชไหม ถวายทุกองคใชไหม
ถวายทุกองคเจาคะ
งั้นก็ถวายทีละองค จะไดชนื่ ใจ เอ ประเคนใหพระไปเลย ประเคนเฉพาะทานลุก
ขึ้นมาหมดนัน่ ก็ได จะไดชื่นใจ เพราะตัวทานอยูท นี่ ี่เอา คุณขยับมาอยาล้ําเขตไป
เอา อะไรละโยม
ของใชคะ ผาเช็ดตัว แลวก็เครื่องใชจําเปนคะ
อยางนัน้ เหรอ
หลวงพอครับ มีคนเขามาขางหลัง เขาอยากจะไดรูปหลวงพอ
มองไมเห็น (หัวเราะ)
มาทีหลัง
เออ ก็วา ไปสิ บอกวามาขางหลัง เออนี่ ไมตอบไรประโยชน เวลานอยไปเอา ถาม
แตสิ่งทีเปนประโยชน นี่มีหนังสือแลวดูเอาเองฟงสิน้ ไมเปนไร หนังสือมี ถาม
กันเอา เอาแตสิ่งที่เปนประโยชนมเี วลานอย เลอะเทอะไปเปลาๆ ความดีไมไดอยู
ที่วัดเฉยๆ อยูท ี่เราทําเอง ทําไดทุกอยาง
อันดับแรกเบาที่สุดก็ สังคหวัตถุ 4 ก็มีไว
อันดับสองไปก็ควรจะมี กรรมบถ 10
อันดับสามก็ควรเพิ่มพูน ศีล 5
กรรมบถ 10 กับ ศีล 5 นี่ละคลายกัน ตางกันนิดหนอยนะ มี ศีลหา นะ
เราทําไดเลยหนู
หนึง่ ทาน การสงเคราะหตอ งมีไวนเี่ ปนปรกติของ พระพุทธเจา
สอง พูดดี
สาม ชวยเหลือกัน
สี่ ไมถือตัว

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

อันนี้เราใหทรงตัวจริงๆ อันนี้ไมมีสุรานะ ใชไหม แลวความจริงถาทําใจดี
จริงๆ ไปดื่มสุรามันก็ไมเสีย สังคห นี่ดื่มสุราไมเสียมันเสีย ศีลหา นะ ตั้งใจจะไม
ฆาสัตว ไมลกั ทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ไมมุสาวาท ไมควรใชวาจาสี่อยาง
ตาม กรรมบถ ใชแคไมมุสาวาทอยางเดียวนะ ประโยชนนอยเต็มที เราไมโกหก
แตพูดหยาบกระแทกแดกดันเขา เขาก็โกรธ ใชไหม อันตราย ถาคนไมพูดปดดวย
พูดแตความเปนจริง แลวก็ไมพูดคําหยาบ พูดแตวาจาไพเราะใชไหม ไมสะเทือน
ใจ เราไมโกหก พูดจริงแตหยาบ เขาเกลียดใชไหม อยาง กรรมบถ 10 ก็แจวสิ ไม
พูดคําหยาบวาจานี่ไพเราะแลวก็ไมสอเสียดใหเขาแตกกัน คือไมนนิ ทาเขา ใชไหม
จําไวนะนินทาเกง เลวเกง นินทาไมเกง เลวไมเกง นินทามาก เลวมากนินทานอย
เลวนอย ไมนนิ ทาเลยไมเลวเลย ไอคนทีย่ ิ้มเดือดรอนทําไม ใชไหม แลวก็ใชวาจา
เฉพาะวาจาที่เปนประโยชน วาจาที่ไมเปนประโยชน พูดไปก็เหนื่อยเปลา ใครเขา
ก็ไมอยากรับฟงเสียเวลา ใชไหม ถาทรงวาจา เปนประโยชน พูดไปก็เหนื่อยเปลา
ใครเขาก็ไมอยากรับฟงเสียเวลาใชไหม ถาทรงวาจา 4 อยาง จะมีประโยชนมาก
แลวตอมาก็หาหามคนอยาดื่มสุราเมรัย อันนี้คอยๆ ลด อยาบอกวาสังคม
เขาตองการ อันนี้ไมจริง สังคมที่ไหนตองการ ฝรั่งที่ไมกินเหลาก็มี ก็มีลูกศิษยฉัน
คน เปนพลอากาศตรี เขาจะใหไปเปนทูตทหารที่ ออสเตรเลีย รายนี้เขาไมดื่ม
สุรา เลนการพนันเขาก็ไมเปน สุราเมรับก็ไมดื่มมาตลอดเวลา ก็มีเพื่อนบาง
ผูใหญบางบอกวาลื้อไมกินเหลา การพนันก็ไมเลน มันไมมีเพื่อนจะคบ ทูตตอง
เปนหมด แลวเขาก็ไปหาฉัน ฉันเลยบอกไมเปนไรไปลองดู ไอคนไมกินเหลา ไม
เลนการพนัน เปนทูตใหมนั เสียไปทีเถอะ แลวกําหนดเขามี 3 ป ฝรัง่ ขอเปน 6 ป
แตทางราชการใหแค 5 ป พอดีลูกจบการศึกษาหมด ใชไหม ฝรัง่ บอกวาชอบใจ
มาก บอกวาทูตทุกคนทีม่ าไมเคยดีเทาเธอเลย ใชไหม นี่ผลมันเปนอยางนี้ เขามี
มาแลว เวลาใหพรเขาดื่มสุรา เราก็ดื่ม ดื่มโซดา ไมเห็นเขาวาอะไรใชไหม อะไรหนู
ลูก
อยากจะเรียนถามหลวงพอวา คือเวลาปฏิบัติแลว ทีนี่เกิดอารมณตกใจ ตกใจ
ทําไมถึงเกิด อยางนี้คะ
ตกใจ ขี้หมา ไอนี่
นั่งแลวก็ตกใจแลวก็ไมไดคะ
ไอนี่แสดงวาไมเคยเชื่อพระพุทธเจาเลย ใชไหม คนไมเชื่อพระพุทธเจาเปนอยางนี้
กอนที่จะเขาทําสมาธิปฏิบัติ ตามปกติเขาตอง

หนึง่ ตองตัดอุปกิเลสเสียกอน เฉพาะเวลานัน้ อุปกิเลส นี้ควรจะทรงตัว
อุปกิเลสก็มี 60 ขอเศษ โดยยอแลว
หนึง่ คือ เราจะไมสนใจกิริยาของบุคคลอื่น เขาดีเขาเลวชางเขาเรา
ปรับปรุงตัวเราก็แลวกันนะ
ขอที่สอง จะไมโออวดนะ จะไมโออวดเขาวาเราดี เราวิเศษขนาดนัน้
แลวขอที่สาม จะไมถือตัวตนเกินไป แตความจริง 60 ขอกวาสรุปแลวแค
นี้นะ
แลวสองเวลานั้นเราจะเปนคนไมมีหว ง
ขึ้นชื่อวาหวงทั้งหมดจะไมมี
โดยเฉพาะอยางยิง่ หวงคือชีวิต การปฏิบตั ิตามแบบของพระพุทธเจาตองทําตาม
ทา เราตองศึกษาวาวันทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณ ทานตัดสินใจอยางไร ทานปฏิบัติตามแบบพราหมณมา 6 ป ไมมี
อะไรเปนผล เพราะยังหวงตัวอยู ใชไหม เอาตัวใหดี ทําตัวใหวิเศษมันก็ไมดี ไม
วิเศษ มันก็แกมาทุกวันนะ ตอมาก็ตัดสินใจใหมวา การบรรลุมรรคผลสัมมา
สัมโพธิญาณ อาจจะเปนทางใจ จึงตัดสินใจบํารุงรางกายของตนใหดี มีกําลัง
วันกลางเดือน 6 ไดหญาคา 8 กําจากพราหมณ ทรงลาดหญาคาปูหญา
คาไปแลว ก็นั่งหันหลังใหตนโพธิ์ หันหนาไปทางทิศตะวันออกทรงตัดสินพระทัย
วา ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เลือดและเนือ้ เราจะเหือด
แหงไปก็ตามที ชีวิตนทรียจ ะตักษัย ก็หมายความวาเลือดและเนื้อจะหมด ตายก็
ชางมัน ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไมลุกจากทีน่ ี่ เปนอัน
ขาด ใหมนั ตายอยูตรงนี้
พอตัดสินใจเทานี้เอง คืนนัน้ ไมทันสวาง ก็บรรลุมรรคผล มรรคผล มันอยู
ที่ตัวที่ยอมตาย ใชไหม คือวาความคิดมันเครียดขึ้นมาปบ คือวาความคิดที่ยอม
ตายอยาใหมนั เครียดจนเกินไปนะถานั่งปวดนัง่ เมื่อย อันนี้ไมควร ใชไหม
คือการปฏิบัติที่ทา นเทศนกณ
ั ฑแรก คือหนึ่งจงละสวนสุดสองอยาง คือ
หนึง่ อัตตกิลมถานุโยค การเครียดเกินไปจงอยามี
สอง กามสุขลั ลิกานุโยค ยอหยอนเกินไป หรืออยากเกินไป อยามี อย
กาไดแบบนั้น อยากไดแบบนี้นะ อารมณมันฟุง ซาน เปน อุทธัจจกุกกุจจะ ถา
เครียดเกินไป ทรมาน
ไอแบบรึ้งเวลานะ ยกเวนเสียทีก็ไดนะ ถาไมไดเวลาเทานี้ ฉันไมเลิก ไมมี
ผลเลย การนัง่ ไมควรถือปริมาณของเวลา ควรถือคุณภาพคือความสะอาดของจิต

ถาจิเราสะอาดจริงๆ สักสองนาทีก็ควรจะพอ เอาตัวสะอาดกันจริงๆ อยางเอาตัว
สกปรก หรือไงไอตัวลืมตัว ตกใจ กลัวตาย ไอตัวแหงแก นี่มันใชไมได
แลวการปฏิบตั ิมันก็ไมจาํ เปนตองนั่ง อยาลืมนั่ง นอน ยืน เดินไอหัวค่ํา
จริงๆ ควรจะเวนนั่งเสียก็ได เราทํางานมาเหนื่อยๆ ทัง้ วันใชไหม ตอนนั้นถานั่งมัน
จะสัปหงก มันจะปวด มันจะเมื่อย แตความจริงถาอยูทบี่ านของเรา นัง่ พับเพียบก็
ได นั่งขัดสมาธิก็ไดถามีเกาอี้ในหองพระ นั่งหอยขาก็ได ตีนกางก็ได ก็ไดทุกอยาง
นะจะยืนก็ได จะเดินก็ได จะนอนก็ได
ถาเพลียเกินไปไมควรจะฝน กราบพระสวดมนตเล็กนอยพอควรอยาให
ถึงวาฝน หัวถึงหมอนนึกถึงพระพุทธเจาภาวนาเลย จับลมหายใจเขาออก ถามัน
จะหลับเร็วเกินไป ปลอย อยาดึงเอาไวนะขณะที่ภาวนาอยูน ะ ถาจิตไมถึงฌาน
มันจะไมหลับ ทีนี้การภาวนาเขาตองการฌาน ไมตองการภาวนาใหยาว ภาวนา
นานไมมีความหมาย ตองการความหมายคือฌาน ถาเรานอนหวังจะหลับถาจิต
ทรงฌานปบ มันจะตัดหลับทันที แลวในชวงที่เราหลับทันทีแลวในชวงที่เราหลับ
อยูก่ชี ั่วโมง ก็ถือวาทรงฌานนัน้ อยูตลอดนะถาตายในขณะที่หลับ จะไปตามกลัง
ของฌานทันที อันนี้มันไดกาํ ไรมาก ถาทําแบบนี้นะ
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ปหนึง่ ป 03 ฉันเคยไปที่ ลําพูน แลวก็ไปพักที่ วัดศรีบุญเรือง เวลานัน้ วัดนั้น
เปนเจาคณะจังหวัด แลวก็มีกระทอมกุฏิๆ สําหรับเจริญวิปสสนาอยูม ากหลัง ก็
ตอนสี่ทุมเห็นเงียบๆ ฉันก็ไปเดินเลนตามแบบฉบับของฉัน มันเงียบดีใชไหม ตอง
เดิน เดินแลวก็จิตมันสบาย ก็ไดยินเสียง เห็นโยมหลังหนึ่งแกนั่งอยู กรรมฐานอยู
แลวก็เดินอยูสกั ชั่วโมงหรือเกือบสองชั่วโมง เดินกลับมาดานนี้อีก เห็นแกนอน
เดี๋ยวกลับมาอีกทีแกนั่ง เราก็สงสัย แตก็ปลอยไป ฉันขึ้นมาแลว ตอนตีสามฉันก็
ลงไปอีก ฉันก็เดินของฉัน ของเรื่อยของฉันนะ เห็นโยมนั่นยังนั่ง แตอตี อนนี้ชักเริ่ม
คํานับแลว ใชไหม เอะโยมนี่ชักติดฝรั่งมากแลวนะ เอะโยมนี่ชักติดฝรั่งมาก ชัก
คํานับเรื่อยแลวดูไปมองไปทีห่ นาตางแกคํานับใคร ก็ไมมีใคร มีพระพุทธรูปอยู
องค แกคงจะคํานับพระพุทธรูป
ตอนเชาขึ้นมาปรากฏวาโยมนั่นตาปรือ งอแง ถามวาโยมเปนอยางไร
เมื่อคืนไดนอนหรือเปลา ไมไดนอนเลยคะ ถามทําไมไมไดนอน แกก็ตั้งนาฬิกา
ของแกไวกอนหลับ ปลุกขึ้นมาก็เจริญพระกรรมฐาน พอหมดเวลาของแก แกก็
นอน พอไดขา งหองเขากริ๊งขึ้นมา แกก็ตายจริงเขาทําเราไมไดทํา ก็ลุกมาอีก ทํา
สักครู ก็ทําไปพอควรแลวก็นอน นาฬิกาไอขางหองกริ๊ง ก็ลุกอีก เลยไมไดนอนเลย
นั่นนะ ไมมีผลอะไรเลย ใชไหม
พระพุทะเจาไมไดสอนแบบนั้น สอนใหเราทําจิตใหสะอาดเวลาทําจิต
สะอาด มันไมตองตั้งเวลาอยางนัน้ กําลังของเราพอดีเทาไรเอาเทานัน้ ถาทําไป
ทําไปจิตมันเรียบ พอเริ่มจิตฟุงซาน จะคุมไมอยูยังไมหมดเวลา มันยังไมถึงเวลาก็
ชางมัน ตองรีบเลิก ถาไมรบี เลิกมันก็ขัด การคามันมุง กําไรอยางเดียว นีเ่ ราคา
ธรรมะก็ตองมุง กําไรอยางเดียว จริงไหม
เออ จําไวนะ ขี้หมา ตกใจ ขี้หมาดีเปนปุย เปนปุยได ขีค้ างคาวก็ดีเปนปุย
ได ขี้ควายก็เปนปุยได ไอกลัวนะเปนธรรมดา ถาความกลัวเกิดขึน้ อยาฝนนะ ตอง
เลิก ดีไมดีจะเปนโรคประสาท เราคอยๆ ทําไป วันเวลาไมไดมีเทานั้น นอนแลวเรา
ก็พอ อยาลืมวาถาภาวนาจนหลับ ตอนที่จะหลับถาจิตเปนฌานจึงหลับ ถา
ภาวนาอยูจะไมงวง ถาจิตเปนฌานอยูจะไมงวง จะไมหลับนะ ถามันนานเกินไป
หรือถาไมหลับตองเลิกภาวนาเสีย ปลอยมันตามสบายนะถาภาวนาไปนิดหนอย

จะหลับ ปลอยเลยอยาดึงไว จิตถึงฌานแลวเราตองการตัวนัน้ ตัวเดียวนะ การ
ภาวนาทัง้ หมดตองการฌานทีนี้ถา บางคนตองการนาน เสร็จ
เพราะวาเดีย๋ วนี้ถาเราปฏิบัติตามพระเจาอยูหัว พระเจาอยูหวั นี่เกงมาก
เขาฌานออกฌานไดคลองแคลวมาก ทันเวลาทันทีกอปรกับ ทิพจักขุญาณ ของ
ทานแจมใสมาก แลวดูเวลาของทานสิมีเวลามากเหลือเกิน มีการงาน ใชไหมเวลา
ไมมี เคยถามทานวาทําไดอยางไร ทานบอกวาเวลาผมจะนอนผมเปดเทปฟง
บางครั้งบังคับใหหลับไปตามเสียงเทปหมด บางครั้งเสียงเทปหมด ไมยอมใหหลับ
จะฟงตอ ทานทําไดเลย แลวก็ทา นบอกวาถาทานเดินเลนเดินเลน 1 ชั่วโมง ทาส
จะสะพายเทป ทานจะฟงเทปสองหนาทานจะเดินสองชัว่ โมงทานจะฟงทเปสีห่ นา
ไอการฟงธรรมอยูแบบนัน้ นะ จิตมันเปนสมาธิ ถากลังฟงอยู ถารูเสียงทุกคําทําจิต
เปนสมาธิตลอด ถาเผลอคําไหน เวลานัน้ จิตเคลื่อนไป แลวมันก็รูตอไปใชไหม
แลวเสียงนัน้ มันคงใหเปนสมาธิ เพราะเสียงนั้นเปนเสียงธรรม ถายิง่ ทําอยางนั้น
จะดีมาก ใชไหม ไดผลสองอยาง คืออารมณเปนสมาธิดวย ถาไดฟงธรรม รูธรรม
ไปดวย ถาหากวาเราตองการจะนอนหลับ เปดเบาๆ อยาใหราํ คาญชาวบานเขา
ฟงๆ ไปมันเพลิน ถามันจะตัดอยาไปดึงไว หลับกอนเทปหมด ดีอารมณเราจะเปน
ฌานในคําที่เราฟงอยู นี่มนั ประโยชนใหญนะนี่
กอนนี้เคยพบพระทีท่ านเปนอาจารย ทานไดเคยเปนอาจารยอยูสบิ องค
ฉันมาทีหลัง อาจารยสิบองคนะทานไปแลว ถึงรูเปนพระที่ไมยอมเปดออก แลวก็
ถาไปดูจริยาทาน ไอหนูไปยังไมยอมไหวเลยดีไมดีนุงผาขาวมาผืนเดียว ผาอาบ
นะ อยาง หลวงพอเนียม นะทานนุง ผาลอยขายผืนหนึ่ง คลองคอผืนหนึ่ง
ตรวจวัดกอกแกก ทานก็เดินของทานเรื่อยไป คุยกับหมาบางกับแมวบาง คนไม
คอยอยากคุยกับทาน คนไมคยุ กับทาน ทานก็เลยคุยกับหมากับแมว ถามทาน
บอกวาสบายใจ คุยกับคน คนมันขัดคอ หมาแมวไมขัดคอ นะนัน่ ทานดีมาก ทาน
ดีมากเทาไร
เมื่อไปเรียนธรรมะกับทาน ฉันไปสามวันแรกฉันถูกดา แตทานไมไดดาฉัน
หรอกนะ ทานดาโคตรพอโคตรแน ไมถงึ ฉันนะโยมจริงไหม ไมไดดา โยม ทานดา
โคตรพอ โนนทานตายไปแลวชาง ดาไปสิ คนยแกดาคนตาย ดาไปเถอะ ดาโคตร
แม ตามสบายดาเสียงดังดวยสิ แต หลวงพอปาน ทานบอกไวแลว ไปถูกดาไม
รอดหรอก แตตองตามธรรมเนียมตองดาสามวัน พอถึงวันที่สี่เลิกดาเหนื่อย ทันห
นามาถามฉันวา เฮย มึงไมโกรธกูหรือ ถามทานทําไมกูดามึง บอกอาว หลวงพอ

เผลอไปแลวนี่ หลวงพอไมไดดาผมนี่ครับกูดามึงนีห่ วา บอกเปลา หลวงพอดา
โคตรพอโคตรแม ไมถูกผมหรอก
หัวเราะกิก๊ ๆ ไอแน ไอคนเมืองกรุงเกา โคตรแมมึงดื้อ ทัง้ ลูกศิษยทั้ง
อาจารย อาว ดาโคตรแมสิ เราไมเกี่ยว ใชไหม (หัวเราะ) แลวก็เลยนิด วันนี้สอง
ทุมแกไปหาฉันในโบสถ อีตอนนี้ผิดรูปเลยโยมเขาไปทรงสบงจีวร พาตสังฆาฏิ
เรียบรอย เราเขาไปที่ประตูโบสถ เอะ นี่ใช หลวงพอเนียม หรือเปลา หนุม ดูอายุ
ประมาณ 30 ป สวยดวย อาจารย ฉันก็นั่งมอง ทั้งสามองคมอง เอะอยางไรกัน
แนหวา หลวงพอเนียม ทานก็หาย พระอะไรมานัง่ ก็ไมรู
ทานก็ยมิ้ ๆ ถาม จําไมไดหรือ เสียงจําไดแฮะ ถามทาน ทานก็เลยบอกไอ
เรื่องรางกายขันธหา อยาไปสนใจมันเลย มันไมแนอนิจจัง มันแกได หนุมได ซวย
เลย เราแกอยางเดียวไมหนุม (หัวเราะ) ไอของเราเปนอยางนัน้ ไมได เปนจะหลอก
คนใหเข็ดใชไหม เขาไปจะกราบทาน ทานชี้ไปที่พระพุทธรูปกราบพระพุทธรูปกอน
อยากราบฉันกอนจะขาดสรณคมน แลวก็มากราบทาน
ทานสอนพระกรรมฐานวันนัน้ โอโห ทานสอนดีจริงๆ สอนนี่เขาใจงาย ไม
พูดภาษาที่เราไมรูเรื่อง แลวทานก็บอกวาการจะปฏิบตั ิกรรมฐานใหเขาถึงมรรค
ผล จะตองตีรวมหมดไมใชแยก เขาทําพรอมกันทั้งศีล สมาธิ ปญญา แลวใช
อารมณงายๆ ไมยาก ฟงไปๆ คลายๆ เหมือนเราจะไปเสียอยางนัน้ ตอมาถึงเวลา
พอควร ทานก็บอกใหไปพักนะคุณ
หลังจากนั้นพอตีสองเศษๆ ทานลุกขึ้น เอย ไอหองที่สามนะ ตึงมากไป
หนอยนะลูกนะ ลดมาสักนิดสิ นั่นแน เครื่องวัดไวบรรลัยเลยทานก็บอกหองนัน้
เปนอยางไร หองนัน้ พอดีๆ อยาใหหนักไป พอดีละๆ แหม รูอยางไร เอาอะไรมาวัด
ก็ไมรู ฝรั่งมันมีขายหรือยังเครื่องพรรณนี้ (ไมมีครับ) นัน่ นะสิ หลวงพอเนียม มี
ใชแลว ไมรูเอามาจากไหน อันนีท้ านดี แตวาพวกเรามัวไปมองเปลือก ไมมีใคร
อยากไหวทาน เพราอะไรรูไหม เพราะใครไมรูจักทาน ทานเลยสบายใชไหม ก็เขา
ไมตองการทานนี่ ไมไหวก็แลวไป ทานก็แกแลวจะตายเมื่อไรก็ชาง ไอบานนี้ไมดี
บานใหมดีกวา จริยาทานไมเหมือนกัน
อยาง หลวงพอโหนง ทานก็ไปอีกลีลาหนึง่ หลวงพอโหนง นะทาน
เรียบรอย ถาจะถามอะไร ทานจะตอบ ทานตองวารอพระกอนถาพระไมบอก ทาน
จะไมตอบ แตพระก็ตอบทันทีทันใด ถาถามไปทานบอกพระวาอยางนี้ พระวา
อยางนัน้ วันหนึ่งคนเขามานิมนตขณะที่อยู มีคนเขาไปนิมนตสวดมนตเย็นที่บาน
ทานบอกตองถามพระกอน พระบอกใหไปถึงจะไป ถาพระไมบอกใหไปก็ไมไป
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เขาก็นงั่ คุยประเดี๋ยว ทานก็บอกพระอนุญาตแลวไปได ฉันจะไปตามนัน้ พอ
ชาวบานเขาไปแลว ถามทานวาพระคือใคร ทานบอกพระคือจอมพระ พระคือ
จอมพระก็หมายถึง พระพุทธเจานั่น ทานเชื่อมทุกอิริยาบถ ทานไมวางเฉย ติดตอ
ตอลดเวลา
เห็นไหม สิง่ ทัง้ หลายนี้ เขาทํามาได แลวนั่น หลวงพอเนียมหลวงพอ
โหนง ทานเปน พระปฏิสัมภิทาญาณ มารูทหี ลัง ถาไมใช ปฏิสัมภิทาญาณ นี่
พอเคลื่อนไหวจิตนี่ยังรูชา จะรูแตชาไปหนอยนัน่ ขยับไมไดเลย จิตขยับเขยื้อนนิด
เดียวทานรูทนั ที ทานพูดเลยทานพูดทันที นั่งๆ อยูท านสอน สอนเวลาเราเริ่ม
สงสัยทานแกทันที บอกคุณสงสัยแบบนีน้ ะ ทานแกใหเลย ทันทีทนั ใด แลวก็แถม
ถาเราจับอะไรทานได อยางเราสงสัยทานบอกอยาพูดไปนะชาวบานเขามีอารมณ
ไมเสมอกัน ที่เขาเคารพพระพุทธศาสนาก็มีเขาเชื่อก็มี เขาไมเชื่อก็มี มีอะไรที่
เขาใจก็เขาใจไวเฉพาะตัว อยาไปพูดใหชาวบานฟง เห็นไหม นีท่ ี่ทา นดีจริงๆ นะมี
ไอฉันมันระยําอาจารยดีตั้งเยอะแยะ ตัวเองเอาดีไมได ไมเคยนะโยมนะ เห็นไหม
เอะ เวลานี่เทาไรแลวนี่ ไอเรือนโนนก็เร็วนิด ไอนนั่ มันโตกวา เดินเร็วไปนิดหนึง่ (ก็
เห็นวาจะตรงแตก็จะไมตรงทีเดียว) เร็วนิดเดียวไมถึงนาที (ครับ ไมเปนไร) ไม
เปนไร วาไงคุณ อยาลืมนะ สี่โมงเปง มันไมเปงหรอกฉันไปเลย วาอยางไร
หลวงพอครับเมื่อประมาณเกาปกอน ผมเห็นพระพุทธรูปองคหนึ่งที่บา นฝรั่งฮะ ที่
สนามหญาหนาบานเขา คืออยางนี้ ถายังอยูผมอยากผมปรารถนาจะเอามาไว
เคารพบูชา
ดีๆๆ ดีมากๆ ถาเขาเอาสตางคถูกๆ ถาไมแพงเกินไป อยาไปขโมยเขานะ ดี ถาเอา
มาบูชาก็มีบญ
ุ ตามเดิม มีอานิสงสตามเดิมนะใชได เอาวาอยางไร คืนนี้ระวังนะ
ถาดีพอเราจะไปไดเลย คืนนี้ระวังนะ ถายังไปไมไดแสดงวายังดีนอยกวาเลว ฉัน
จะไมยืนยันกับใครใหทุกคนไปพบไดเอง เรื่องสวรรคนรกเรื่องเล็ก ของกลวยๆ
พระเขาไดแคนี้ถือวายังไมไดเปนพระเลย จริงไหม ไดแคนี้ไปเที่ยวสวรรค เที่ยว
พรหม เที่ยวนิพพาน เที่ยวนรกเลย ระลึกชาติไดหรืออะไรนี่ เขายังไมเรียกวาพระ
พระจิรงๆ จะตองเปน พระโสดาบัน ขึ้นไป จริงไหม เอาละวันนี้พิสูจนกนั ถาเกร็ง
เกินไปเจงไมมที างไดถาตั้งทามากเกินไปไมมีทางไดหรอก ทุกคนถาสงสัยอีก ไมมี
ทางไดอีกนะรับรองตองทําใจใหสบายๆ วาอยางไรวาตามกัน ประเดี๋ยวก็ได ไอได
นี่ไมใชเพราะครูใหได เราเปนคนพบเองตางหาก ไมใชครูแตครูเขาบอกมา ใชไหม
จําไวนะ ชื่ออะไรนะ
น้ําผึ้ง เจาคะ
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น้ําผึ้ง ตายโหงละ ใสขวดหรือเปลา มดกินตาย น้าํ ผึ้งเหรอ ปาไหมน้าํ ผึ้งปาไหน
ผึ้งหลวงหรือผึ้งอะไร เอา ตอบไมได (หัวเราะ) ไมรูจักเหรอวาผึ้งประเภทไหนแลวสิ
อายุเทาไร
สิบหาเจาคะ
สิบหา โอโห สิบหานี่เปนพระอรหันตไดแลวนะ เอาใหไดนะ อยาเกร็งเกินไป ทําใจ
สบายๆ นัง่ นอนซอมภาวนาไว วา นะ มะ พะ ธะ กอนจะไดไมพลาดหายใจเขา
วา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ วา เฉยๆ ไมตองเกร็ง ใหมันชินคําภาวนา
ถาภาวนา ถามีคําภาวนาอืน่ เขามาแยง ใชไมได เคยทํามาหรือยัง กรรมฐานอยาง
อื่นนะ ไมเคยทําเลย หือ
หนูทอง พุทโธ ทุกวันเลย
เอาละ ถาหนูทอง พุทโธ ทุกวัน หนูตองซอมไว ไมอยางนั้นภาวนา พุทโธ จะมา
แยงเวลาภาวนานะ ทําใจใหสบายๆ นะ แตตั้งใจไวเวลานี้เราคิดอยากจะพบอะไร
ไมสําคัญ เวลานัน้ ตองวางเสีย ถาครูเขาบอกเวลานี้เลิกภาวนา ตองเลิกทันที เลิก
สนใจลมหายใจเขาออกปลอยลมหายใจสบายๆ วาไงวาตามกันเดี๋ยวก็ไดนะ ไม
ชา อันนีห้ ากวาเรามีอารมณสงสัย สงสัยนีร่ ายกาจมาก ตองมั่นใจวาเวลานี้เราอยู
ระหวางพระรัตนตรัย เราอยูในขอบเขตของสมาธิ ความรูสึกของทุกอยางถูกตอง
หมด ตองเชื่อตามนี้ ถาไมเชื่ออยางนี้วนั นี้ก็ไมมที างได ถาไดหรือไมไดเปนอยางไร
ฉันไมวิตกกังวลฉันไมไดรับจางสอนนี่ อักขาตาโร ตถาคตา ใชไหม พระพุทธเจา
บอกวา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก เธอไดหรือไมไดเปนเรื่องของเธอฉันไมเกี่ยว
บอกแลว ใชไหม เอา เจาของรถ รถใหญไหม
ก็ประมาณ 30 คนคะ
จะคุมเหรอ บรรทุกที บรรทุกไดกี่คน
นอนไดประมาณหกคนคะ ถานัง่ ไดประมาณ 30
ออ ก็หลายคนนะ เออ ดีมีสวมกี่หอ ง (หัวเราะ)
หองเดียวคะ
ออ เจาะใหม ไดไหม
ที่รถนะเหรอคะ
ใช (หัวเราะ) เจาะเฉยๆ ไมตองทําสวมอะไร ถายแลวเอาผาคลุมไวเฉยๆ ไมใชๆ
พิเศษ เจาะพิเศษ เอาผาคลุม จีวรคลุมไดไหม อาจารย นะพวกเรา ถามทําไม
บอกเขาสมาธิ อีตอนนัน้ ก็ตอ งเปนสมาธิ เพราะจิตรูอยูว า ถาย ราคาแพงไหมรุนนี้
ก็ประมาณสามหมืน่ เหรียญ
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สามหมื่นฝรั่ง
คะ
ไปไทยก็ตกสามลาน คาภาษีเทาไร ภาษีสามรอยมั้ง ใชไหม
ก็หกแสน ถาสามหมื่น
ภาษียังมีอีก ทาเรืออีก นี่รา ยกาจมากเพราะหลบไปไมไดเลย นี่รายกาจตรงนั้ละ
นะ คุยๆ ไปนะ เอ มีคนเขาจะทํารถสักคันไวใช บานนอกมีหองสวมหองน้ําดวยนะ
มีที่กนิ ขาวอยูไดสบายๆ เขาดําริจะถามดูๆ ที่มนั มีอยูแลว ลองติดตอดูซื้อไปไดเลย
ซื้อเงินทีน่ ี่ไมแพง ที่โนนแยจริงไหม อะไรจะ
มาอีกแลวคะ
สุทินนัง วตเม ทานัง อะไรจะ
ถวายฟลม คะ
โอโห ดีจริงๆ อะไรจะ
นี่คะทีท่ านใหนองเขาไปรอยหนึ่งนะคะ เขาซื้อฟลมถวาย
จะ ดีจริงๆ
ลืมนะคะทีท่ านให
ใหอะไร
คาฟลมไงคะ ที่ทา นฝากใหซื้อ
ออ แลวใครออกไปก็ไมรู
ทานให
ทานให ออ ทานอะไรใหกไ็ มรู ฉันก็ไมรูฉันไมไดใหใคร บอกทานๆ บอกชื่อสิ
(หัวเราะ) แหม เออ ไอโทรศัพท เครื่องนั้นซื้อมาหรือยังทีนี่มโี ทรศัพทดีอยูเครื่อง
พูดตนทางปลายทางเห็นคนพูด ชี้ไมชี้มือทางไหนหมด คนนี้ละพูด เห็นหรือมเห็น
ไมรูละ ชี้ไขวไปหมด แหมแจว อาจารย มีเครื่องดีมาก (ครับ) ดีเมื่อวานนีเ้ ริ่ม
ทะเลาะมันบนสถานี ทางอากาศ เอานะ อยาลืมนะ ซอมๆ ไว เด็กๆ นะดีมีกงั วล
นอย เจริญกรรมฐานนะ เด็กมีธุระนอย ธุระของเด็กที่มคี วามสําคัญมากคือกินกับ
เลน ใชไหม มีหวงสองอยางถาใครขัดคอตัวนี้โมโหเลยนะ
ทีนี้ของเรามีภาระหนักเลย ของเรารอบตัวเลย มีกินไมมีกินสําหรับเรามี
กิน ไมมีกนิ สําหรับครอบครัว ใชไหม ตอนนี้ วันหนาแลวแต กังวลก็มาก ไอกงั วล
มากนี่ไมใชเราจะมานั่งตําหนิกนั คือวาทุกคนเปนอยางนัน้ เหมือนกันหมด
ทีนกี้ ารเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ ทุกคนโปรดทราบวาไมตองการสมาธิ
สูง แลวก็เห็นวาเวลาขวงทีเขาใหภาวนาจริงจริงๆ 10 นาทีเทานัน้ เอง นอกจากรับ

คําแนะนํา หลังจากนัน้ จะเปนการใหภาวนาจริงๆ 10 นาที และไอตอนสิบนาทีนี่
มันอาจจะไมทรงตัววาจิตอาจจะเห็นอะไรตออะไร คิดอะไรบางก็ไมวา เปน
ธรรมดาของจิตนะ ถาไปคิดนอกรีดนอกรอยไปบาง พอรูสึกตัวก็ดูลมใหมภาวนา
ใหมนะ เราไมตองถือไมตําหนิวาผิด และหลังจากนัน้ ครูเขาจะเขาแนะนํา จะ
แนะนําถึงตัวกันเลย ถาไมแนะนําถึงเลยขอยืนยันสิบปไมมีผลแน แลวสิบปไมมี
ผล ฉันเขาสอนดวยแตไมถงึ ตัว เปนแตแนะนําแลวใหทํา ทําแลวและแนะนําบาง
ไมไดเลย
ตอมาเจาของทานบอก แบบนี้ไมไดโวย หนักเกินไป มันก็เหมือนสอนเด็ก
อุมขางอาบน้าํ ไอเราก็เทียบกับที่ฉนั เคยทํามา มันเบากวาเกินกวารอยเทาฉันตอง
ใช กสิณ สิบอยาง ไอนี่มนั กินยอดของ กสิณ มันกินผล กสิณ จริงๆ ไมได แต
ความจริงทัง้ หมดนี่มนั เต็มอัตรามันไดมาประมาณ 80 คนเศษ นัน่ พรรษาแรกที่
เอามา ถาเต็มอัตรา จริงๆ มันออกเหมือนเราออกเดินกลางวันเลยนะ
เวลานี้ตองลด กําลังสวนหนาลงเหลือ วิชชาสาม ไมเปน อภิญญา ตรง
แตวากิจการทีใ่ ช ใชในกิจของ อภิญญา แตกําลังจริงๆ เปนกําลังของ วิชชาสาม
แตมันก็ไมถนัด ไมถนัดนักใชไหม ไอนั่นออกดวยกลังขิง ฌานสี่ แตแจมใสมาก ที
นี้ตอมาทานแนะนํา ใหลดกําลังสวนหนา ซึง่ เปนกําลังของ วิชชาสาม ก็ลดเปน
อยางนี้ อยากจะรูอยางไรของพระพุทธเจาทาน เลยตองขอทาน บอกเวลาสอน
จริงขอใหมาชวยดวย ใชชว ยแนะนํา ทานก็ชวยแนะนํา หลังจากนั้นละก็ไดกัน
จริงๆ ไดไปเร็วมาก วันเดียวนี่ ถาคนที่มาวันแรก ไดกันเปน 90 เปอรเซ็นต ของคน
ที่ฝก วันที่สองไมกี่เปอรเซ็นต ถาถึงวันที่สามพวกครูเขาเรียกตังเม ตังเมดึงเหนียว
ยึดพัวะ เขาใจไหม ไมใชตังเมประเภทดึงงายนะ ดึงยืด พอเผลอละหลุดละ
กลับไปที่เดิมเดี๋ยวตองดึงใหม
ถาถามวาทําไมจึงทําไดงา ย ก็ตองตอบวากรรมฐานมีวิธสี อนอยูสองแบบ
สอนคนที่ไมเคยไดมาเลยในกาลกอน เขาเรียก อาทิกัมมิกบุคคล เขาก็สอนแบบ
หนึง่ แตสอนแบบนี้ มันสอนคนที่เคยไดมาในชาติกอน การสอนไมเหมือนกัน ถา
คนที่เคยไดในชาติกอนไปสอนแบบนัน้ มันก็รําคาญตายโหง ยกตัวอยาง อยาง
หมอเปนหมออยูแลวนี่มานัง่ สอนวิชาฉีดยา เปนไง ไหวไหม รําคาญกูหลับดีกวา
จะหลับก็ไมถนัดจะไปก็ไมสะดวก รําคาญ ไปก็ไมไดมันผิดระเบียบ คือก็ตองสอน
รวบ แตวาเราจะรวบเองไมได จะตองแบบฉบับของทาน ถาเรารวบเองไดเองเราก็
เปนพระพุทธเจาสิ ถานึกวาเราเปนพระพุทธเจาเมื่อไร เราก็ลงอเวจีเมือ่ นั้น ไมเอา
ละ ดีไหมหมอวาดีไหม อาวนึกวาดี จะชวนไป (หัวเราะ) อยากหาเพื่อนเทานั้นไอ
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หนุเอย เออ ไมอยากไปเอาเสียนี่ เกือบจะไดเพื่อนแลวนะนี่ ถาเผลอหนอยเดียว
ซวย นี่เปนอยางนี้
คือวาถาไปถามวารูไดอยางไร วาคนนัน้ ไดมากอน ฉันไมรูหรอกฉันไมใช
อารมณฉัน หนัก ฝกไดก็ได ไมไดก็ไมได แลวไป ก็รูอยูแลวอันนี้ทาํ ใจใหสบาย
แลวมันมีปญหาอยูคือวา ถาคนเขาไมไดแบบนี้มากอน เขาไมอยากทําแบบนี้ มัน
มีจุดอยูนะ ถาพวก สุกขวิปสสโก จริงนะ ชวนเขาแบบนี้เขาไมเอาหรอก เขา
รําคาญ มีคนมาฝกหลายหมื่นคน มีคนเดียวฝกที่วัด ตอนนีถ้ าไดเทานี้ เขาก็ปลอย
แลว ถือวาเกงแลว ถาเกงหมายความวาเทานี้ทที่ ําไดนะ มันทํายาก พระนะเขาทํา
กันมายี่สิบป พูดถึงสมัยกอนนะ ไมไดเทานี้หรอกนะ มันไมใชของเล็กนอย ที่ทาํ ได
ก็ตองเขาใจวา กําลังเดิมของเรายังมีอยูมาก
(พอแมจะอยูห นูจะไดทําตอดวย) อยูตอสิ ใครเอาสตางคมาชําระหนีท้ ี่วัด
ละก็ เตรียมไวนะ อาวสงมาไดเลย สามบานบาท เปนเงินไทย (ถาจะอยูนี่เดือน
หนึง่ ก็ได) เอาสิ จายมาเลย เดือนหนาจะอยูนี่สักป เดือนละสองลานเศษ สาม
ลานทุกเดือน ไมเปนไร จายมาสามลานเอามา จะอยูใหอีกเดือน แลวพอจะไปก็
จายอีกสามลาน ออ เอาแบบฝรั่งดีกวานะเชารถไมจา ยสตางคกอน รถไมออก ใช
ไหม นี่ไมจา ยสตางค ไมอยูส ิ (เดี่ยวหนุไปกูแบงคมากอน) เออ กูใครไมวา แตเอา
สตางคมาก็แลวกัน ไงจะ หือ อะไรนะ
หลังจากนี้ไปก็ยังไมถงึ สี่โมง ก็ขอ เอวัง ตรงนี้ละ เอวังก็มีดวยประการ
ฉะนี้ (สาธุ) บุญกรรมฐานของทานหนักมาก ตอนี้ไปตั้งใจอุทิศ สวนกุศลนะ เผื่อ
วาญาติหรือใครที่ตายไปแลว นึกถึงเขาบุญนี้หนักมาก เขาจะไดโมทนา เมื่อเขา
โมทนาแลว ก็จะไดมีความสุขมาก อิทังปุญญผลัง.........
เอา ญาติโยมที่ทาํ ไดแลวนะ ถามีโอกาส ก็พรุงนี้ก็มาซักซอมเพราะวามี
เวลาอีกคืนเดียว แลวก็ถาไดแลว ก็อยาทิง้ เสีย แตวา จะทิ้งก็ตามใจ ไมวาอะไรนะ
แนะนําไดเทานั้นนะ
อันนัน้ นิพพานนะ ทีน่ ั่นนะถาจิตเราของอยูนิดเดียวเขาไมใชนะคือวาทุกอยางอยา
สงสัย ถาเราไปถึงที่นนั่ แลวมันก็ถึงที่สุด ตองเขาใจทีพ่ ดู นะไมเขาใจนะ ก็เลยใช
ภาษาไทยใหเขาใจ
หนูถามคุณครูเห็นบอกวาหลวงพอเคยใช คุณครูบอกวาไปถามหลวงพอเองดีกวา
ปกติที่นี่ไมใชหรอก ทีม่ ีเนื้อไมใช ใชแตที่ไมมเี นื้อ ก็เคยใชเปนครั้งแรกในชีวิต รูสึก
วาเปนคนโชคดีมาก ฮึ หมด เปนคนโชคดี ไอนั่นนะหลวงพอพูดใหหนักจะได
รูสึกตัว อารมณนิดหนึ่งไมควรจะมี ไมไดโกรธหรอก ใหแรงนิดจะไดรูสึกวาไอนี่มี
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ควรนะคือวาไปถึงที่นนั่ แลวไมมีการขออะไรทั้งนั้น เปลาไมใชอะไรคือวาทราบไว
วาที่นนั่ หมดทุกอยาง ถาเราไมหมดทุกอยาง มันก็ไปไมได ทีนี้พอไปถึงที่นนั่ ปบ ไอ
อารมณหยาบนิดหนึ่งเขามากกระตุมมันจะดึงกลับ คืออารมณตองการแมจะเปน
ธรรมะก็ตาม นะมันเปนอารมณฟุงซาน แมแตนิดเดียว ที่นนั่ นิดเดียวถือวามีคา
มากใชไหม
พระพุทธองคไมไดตรัสอะไรนะคะ
ทานคงมีเลขาพูดแทนมั้ง (หัวเราะ) ใชไหม คุณหมอ มีเลวขาพูดแทนวันๆ ไมตอง
พูดนะ ถาพระองคพูดพระองคไมพูดเหมือนฉันก็ไมรูเรื่องนะสิ ทานใชภาษาชัดๆ
ก็ดีนะ ก็ดีนะ ทําเถอะ พยายาม
จะเอาเปนกรรมฐาน
ใชวาไปนัน่ ละ มึงหมัน่ ไสกู กูหมั่นไสมงึ ถาเขาถามหมั่นไสอะไรหมัน่ ไสกิเลสใช
ไหม ไอนนั่ มันกิเลส มันพาใหหมัน่ ไส ถูกแลวทีน่ ั่นไมมีอาการตองนึก
กราบพระพุทธองคอยู
ไอนั่นมันตัวของเกา ที่มนั คอยแกลงมาขวางใจเรา ใหอารมณมันเกิดขึ้น เขาก็ตอง
ทําแบบนั้น จะไดไมคบมันอีก พอเกิดปบ ก็รีบตัวเลยจําไวนะ เปนคาถาภาวนา
พิเศษ ถาถามหมั่นไสอะไร หมั่นไสเกิดถาขืนเกิดเมื่อไรก็ยังมีทุกขตราบนั้นนะ ยิ่ง
เกิดยิ่งมีทุกข เอาอยางนีก้ ็แลวกันโยม ไมตอ งการมันหมดนะ ทําใจสบายใหสดชืน่
แลวขึ้นไปอยางนัน้ ไมเปนไร ไดศัพทพิเศษนะ คนมีบุญ หือ รายนี้กท็ าํ ไปกลัวบรรจุ
มรรคผลจะไปเสียสละไมไดอยู เลยขับไปอยูทางโนนไปอยูนานๆ ดี เนื้อมาก
อาจารย อดถาวันละกิโล
หลวงพอถือศีลแปดครับหลวงพอ
ไมตอง เราไมไดกินเนื้อ ผานเลยเราไมไดถือศีลแปด เราไมไดกินเนื้อ ยุใหกินของ
มันๆ ใหมาก
ถามากก็ยิ่งอวนกันใหญ
ประเดี๋ยวสามทุกมฉันจะขึน้ แลวนะ เพราะวาฉันยาระบายเขาไป ขืนคุยกับญาติ
โยมดีไมดีญาติโยมเหม็นไปดวย เออ ญาติโยมทัง้ หมด ที่ทาํ ไดแลวนะ อยาลืมวา
พรุงนีถ้ ามีโอกาส ก็ไมแนวา พวกครูจะหมอบหรือเปลา อาจารย จะพาไปเที่ยวนะ
เขาคงจะไมหมอบ กําลังเขาดีกวาฉัน จะไดซักซอมกัน ซักซอมจะไดมีการ
คลองตัวดีกวา วันนี้แคเริ่มตน สําหรับพวกที่ไดใหมนะ ถาซักซอมจะมีความเขาใจ
มากตอไป ความจริงความรูน ี้ไมใชรูเฉพาะสวรรค นิพพาน อยางเดียวใชไหม ถา
รูจักใชในการครองชีพก็ชว ยไดมาก เราจะรูกอน สมมุติจะทําการคา ถามันจะ
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ขาดทุนหรือไดกําไร เราก็ทราบ ถาเราไมฝน ตามเขา เราก็ไมขาดทุน อะไรมันจะดี
ไมดีเราทําไดทุกอยางไมไดใชเฉพาะสวรรค นิพพานอยางเดียว ตองเขาใจตามนัน้
หลวงพอครับ แลวเวลาตายไปแลว กลับมาเถิด ทําไมตองมีกิเลสมาดวย ทําไมไม
ชดใชในนรกใหหมดทีเดียวเลย
ก็แกเลือดเอาไปไหนหมดละ เพราะวาเกิดตายไปแลว วาทําไมตองเอากิเลสมา
ดวย เสือกคบเอามานี่
ทําไมตองกลับมาใชกรรมดวย
บานโนนหมัน่ ไส บานนี้เสือก (หัวเราะ)
ก็หมายความวาทําไมตองกลับมาใชกรรมดวยครับ
ถามฉันทําไมเรื่องของแก แกก็เสือกเอากรรมมาดวยนี่ (หัวเราะ) กรรมของแกก็
กรรม กรรมของฉันก็กรรม ตางคนตางกรรมนี่แบงกันไมไดโวย ใชไหม ไปเทศนกี่ที่
กี่ที ไอบานนัน้ ก็กนิ เหลาเรือ่ ยเลยเลิกไปเทศน มันไมเลิกกินเหลานี่ ถาเราเทศนดี
คนก็ตองเลิกกินเหลา นี่ก็แสดงวาเราเทศนไมดี ใชไหม ก็เลยเลิกกัน เรื่องพูดไม
เอา ไอคนไปปากก็บอกวาไมเอาละไปทีไรพังทุกที มันไมไดเรื่องนะคุณ พูดกันไป
คนพูดก็เหนื่อยไป คนฟงก็สัปหงก พูดมากๆ คนฟงก็นั่งดา นึกในใจเมื่อไรจะเลิก
พูดเสียที เมื่อยจะตายไปเห็นไหมไมไดเรื่อง จบแลว ใชไหม หมดแลวหรือเปลา
เหลืออีก 15 นาทีกจ็ ะขอโอกาสขึ้น
ก็ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ปฏิบัติแลวนะ ไดบา ง ไดมากไดนอย
เกือบได ก็ขอใหตั้งใจดีไว สําหรับคนที่ไดคลองแลว ก็คงจะเปนที่พงึ่ เออ คุณมหา
คุณมหา อยูท ี่นหี่ รือเปลา ชวยซักซอมกับคนที่ไมคลองตัวดวยนะ วามีทเี่ ขาไดคืน
นี้ เขายังไมคลอง ถาเขาขอรองใหซักซอมนะ ชวยดวยนะ คุณมหา ใชได เขาใจ
ธรรมะมาดีแลว เห็นผลอยางนี้แลวก็ไปไดคลองตัว ถาเรายิ่งแนะนําเขา สอนเขา
ซักซอมใหเขา เราจะคลองตัวมาก เพราจิตมันจะชินไปทุกทีการคลองตัวจะมี
หนักๆ เขา ถาคนมาฝก ถาจิตเคลื่อนปบ เราจะจับไดเลยนะ เราจะดีขึ้น สัพ
พทานัง ธัมมทานัง ชินาติ จําได ใชไหม ใชไดนะ ใหชวยกัน เอาอยางนีก้ ็แลว
กัน ญาติโยมที่ทาํ ไดแลวยังไมคลองตัว ถาวางก็มาที่วัดนี้นะ ถา ทานมหา มีเวลา
วางนะ ก็มาซักซอมกัน พูดเพื่อความเขาใจ ถายังไมเขาใจ ก็ซอมกันเลย พูดกัน
อยางนัน้ ก็ตามเลย ก็อยางที่คุณเขาไปซอมวันนี้แหละ อันนี่ละจะคลองตัวมาก
วันนี้มนั ดีกวาวันกอนใชไหม
ไดแนวทางครับ
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ดี เอาไวกอน ใหไดแคตนนิดเดียว วันนี้รจู ักใชงาน คือวาวันที่สองนี้เปนการใชงาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ สิ่งที่เราตองการกันมากที่สุดคิดวามันจะไมมีคือระลึกชาติ ใช
ไหม นี่แนวทางการระลึกชาติ ถาทําเองมันจะเหนื่อยหนัก ถามทานเลยดีกวา
สวนมากเคยไปพบพระที่คิดวาทานเปนพระอรหันต ทานเคยดา มีองคหนึ่งชื่อ
อาจารยทอง เปนรุนพี่ ถามวาตองการอะไรรูอะไรใช ฌานสี่ ใชไหม ทานถามแค
นั้นเอง เพราะตองใช ฌานสี่ เหมือนกันหมด แตจะใชอยางไรไมไดถาม บอกครับ
ทุด ไอชาติหมา ใช ฌานสี่ อยางเดียว อุปาทานกิน ตองถามพระพุทธเจาตรง เรา
คิดวาทานตาไมดี เราเปนคนเห็นเปนหมานี่ (หัวเราะ) ก็คุยไปคุยมา ก็บอกผมก็ใช
แบบนั้นละครับมึงทําไมบอกกูแคนนั้ วะ
ก็ถามแคนั้นจะใหตอบอยางไรละ
(หัวเราะ) กลับมาขอโทษใหม บอกขอโทษวะ แตไมมีอะไรกันหรอกนะ ทานเปน
รุนพี่ ทานคลองตัวมาก ก็ไดอาศัยทานมาก เพราะทานทําไดกอน ทานทําได
รอบตัวจริงๆนะ
เออ เอาสตางคมาถวาย เพือ่ สราง เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ เพื่อเลีย้ งสงฆ
ยินดีพรอมรับ ถาใหเปนสมบัติสวนตัว รองยี้ ขี้ไกดีกวา (หัวเราะ) ถาสวนตัวเขาก็
ไมเอา ถาพูดถวายเฉยๆ เขารับ เขาเอาไปทําสวนกลาง อยางนั้น ญาติโยมบางคน
บังคับวานี่ ตองใชเฉพาะตัวนะ บอกยี้ ขี้ไกดีกวา ถามทําไม บอกก็ถาใจมันติด
สตางค มันไปไมไดโวย ไอใชนะทานตองใช แตจิตไมติด ถาเปนสวนตัวละจิต
มักจะติด อาจจะติดได ถาบอกวาทําอะไรก็ได เขารับ ถาปวยไขไมสบาย เขาก็ซื้อ
มา ไมมีขาวกิน ก็ซื้อขาวกิน เหลือจากนัน้ เขาก็เขาสวนกลางหมด อยางนัน้ ทาน
เปนพระลูกวัดเขาอยู ทางราชการจะมาสรางโรงเรียน ปรากฏวางบประมาณมัน
ไมพอ ทานถามวาสรางกวางยาวเทาไร ทานบอกเขาวาไปเถอะ ไมตองเอา
งบประมาณมาหรอกเดี๋ยวฉันสรางคนเดียว พอทานพูดเขาคนก็เชื่อทาน สราง
เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ รวมความก็วาอยาโกงสตางคเขาก็แลวกัน ใชไหม เอะ คุณมหา
นี่ขณะที่เปนพระโกงเขาบางหรือเปลา (หัวเราะ)
คิดจะโกงเหมือนกัน แตโกงไมทัน
โกงไมทัน เออ เขาพูดดีเวย คิดจะโกงแตโกงไมทัน เอาไปไมไดเสียทา เรียนวิชา
โกงนอยไปนะ เอา เปนอันวาญาติโยมที่อยูท ี่นนี่ ะถาไมคลองตัวถาวางก็นัดกับ
ทาน คุณมหา มาพับกันทีน่ ี่ยามวางนะวางจากงาน แลวก็ซักซอม ซักซอมกัน
บอยๆ นี่ดนี ะ คุยกันได เกิดประโยชน ถาหากวาไมคลองตัวตรงไหน ถามวาทํา
อยางไร เอากันเดี๋ยวนัน้ เลย ไมตองตั้งทามากนะ เพราะกําลังใจดีอยูแ ลว ใชไหม
แรกๆ พอเปลี่ยนแลวเห็นใหเปนประสบการณนะ ไดมา อันนี้ตอไปจะคลองตัว
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มาก และความรูน ี้ไมไดชวยเฉพาะ สวรรคนิพพานความเปนอยูป จจุบันถาเรา
ตองการจะทราบ เราจะทํางาน ทําการคาอยางนัน้ ดีไหมขึ้นไปถาม ถาถาม
พระพุทธเจาเกรงใจ ก็ถามเทวดาสักคนที่พบหรือเปลา ไดพบเทวดาคนใชไหม
เทวดาทีน่ ิพพานนะองคนนั้ เราถามทานไดเลย
ถามวาทําอยางนี้จะดีไหม คําตอบจะเปนครั้งที่สองไมไดนะ ทานตอบมา
เชื่อทันที ตองพูดคําเดียว วาอันนี้ไมดี ไมดีเราถามตออันไหนถึงจะดี หากวาเรา
คิดทําอยางเดียว จุดทีท่ ําอยางนี้ ตองกะไวสักสามสี่อยาง กะเผื่อที่เราจะทําไดนะ
อยางนี้ไมดี อีกสองสามอยางนี้อะไรดี และจะมีผลอยางไร ทานจะบอกไดตรง ไม
เคยพลาดนะ อันนี้ดีมากคือประโยชนใหปจ จุบัน อยางนอยที่สุด ทานก็บอกใหเรา
สบาย ทีนี้ไอการจะรวยมากรวยนอย มันอยูทีกุศลเดิม กุศลเดิมทํามาดีแลวทุกคน
แตอกุศลมาขวางหรือเปลา ใชไหม ถาอกุศลไมขวาง แตยังไปไมสะดวก แตก็
สามารถจะไปไดบาง รอจนกระทัง้ ไอศัตรูมันผานพันหนาไปคืออกุศล ถานัน่ ก็เขา
ตรงทันที มีประโยชนใหญมาก
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา จบ (หัวเราะ) แลวก็มีใครสงสัยอะไรไหม จะได
คุยกัน เวลาทีเ่ หลือถาตรงเลย 12 เปง ขึน้ จะถึงหรือไมถึงก็ไมทราบ ถามันปวด
ทองเมื่อไรขึ้นแลวไมลง (หัวเราะ) วาอยางไรจะโยม
พรุงนีก้ ราบลาหลวงพอ
ก็ลาเสียวันนี้ พรุงนีจ้ ะไดไมตองลา
พรุงนี้ไมไดมา จะไมไดมาสง
ไมเปนไรจะ ไมเปนไรโยม ถามาสงขนาดนี้กี่กโิ ลนะ คาเครื่องบินหลายสตางคนะ
427 เหรียญคะ
สี่รอยยี่สิบเจ็ดบาท
สี่รอยยี่สิบเจ็ดเหรียญไปกลับ
เหรียญอะไรเหรียญสลึง เหรียญสองสลึง (หัวเราะ) เอาละ ญาติดโยมลงทุนถึง
ขนาดนี้ ถาจะทวนกันไปทวนกันมา เสียหลายสตางคขอบคุณญาติโยม ไวโอกาส
หนาใหมนะ ก็จะมาพบกันใหม ถาฉันไมปว ยหนัก ถาตายจะมาพบทุกวัน
ไมดี
(หัวเราะ) ทําไม อาว ไมตองเสียคาอาหารนะ ไมตองจัดที่รับไมตองปูเสื่อ เร็วดวย
ไมตองเปลืองทุกอยาง ดี เอาชนิดแบบตาโบ ลิ้นยาวๆ เอาไหม แสดงฤทธิ์ไดจะได
ดูฤทธิ์ไง เอาไหม ชักใจเสียแลวไง
ขอดูอยากใหเห็นหลวงพออยางทีน่ ิพพาน
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เออๆ ใชได ก็ดูทุกวันก็ได ดูทุกวันไดเลย ก็ขึ้นไปนั่งปบ นัง่ อยูก ็ไดทาํ งานอยูก ็ได
นึกถาตองการเห็นนะ อันนี้ใหโอกาส 24 ชัว่ โมง
มาโอกาสหนานิมนตอยูหลายวันหนอย
ก็ เดี๋ยวมันตองคิดเปนเงิน ชัว่ โมงละเทาไร
แลวแตหลวงพอครับ
ที่นี่เขาคิดเปนชั่วโมง ใชไหม เอาชัว่ โมงละลานก็แลวกัน ทั้งหมดนีห่ าไดไมถึงลาน
นะ (หัวเราะ) ไมยากเราปลูกแตงรานถวายหลวงพอ เอาละ ยกรานมาใหก็แลวกัน
แตวาอยางนี้คอื อาตมาตองมาหลายจุด แลวเวลานีเ้ กี่ยวกับการกอสรางไปไหน
เกินเดือนไมได เพราะเดือนหนึง่ ตองจายเงินเขาสองครั้งคือกลางเดือนกับสิ้นเดือน
มานีก่ ็ต้งั ใจไวสองจุด ถากลับไปก็จายควบเลย คาใชจายเดือนหนึ่ง ก็สองลาน
เศษถึงสามลานเศษ มันก็ซอื้ ของมาก ซื้อของนอยเปนบางเดือน เพราะชวงนี้มนั
หาชางหากลุมใชไหม วัตถุกอสรางก็หนัก เหล็กรอยตันประเดี๋ยวก็เสร็จ ไมเกิน
สองเดือน ปูนสั่งไวประจําเดือนละ 165 ตัน ไมพอ นี่โรงปูนเขาจะผสมใหเลย ถา
ไมพอเทาไรถาพระสั่งจายไดอีกก็สั่งไว
ทีนี้เดือนนีเ้ ดือนอะไร เดือนพฤษภาคม ก็ยังไมไดใหสตางคกลับไปนีก่ ็จะ
ถึงวัดประมาณวันที่ 30 เชา 31 ไมใชวนั อาทิตย ก็โอนหรือไมก็จา ยเงินสด แลว
งานเราเปนหนี้เขาไมได ถาจนเขาก็ไมทาํ งาน แลววัตถุกอสรางนี่ถา ไมมีก็หา มทวง
ขืนทางก็ไมใหก็ไมมีจะใหถาขืนทวงหาวาหนาดาน (หัวเราะ) ก็รานคาก็ทราบวา
ถาเรามีเมื่อไรก็ใหเมื่อนั้น ถามีนอยไปก็เฉลี่ยกัน แลวแตละเดือนที่คนเขาจะ
ทําบุญมา เขาก็หาเงินไมไดนะ เรื่องทําบุญที่นนั่ ก็ถือคติวาไมเปดปากเรี่ยไร แลวก็
ไมเปดปากบอกบุญกับคนที่ไม เขารูทําเอง เทานีก้ ็ถือวาไมทาํ งานสวนตัว เปน
งานสวนรวม เงินหยุดเมื่อไร งานหยุดเมื่อนัน้
ก็ถามองคใหญ ทานสัง่ ใหทําฉันไมไหวแลวทานสัง่ ใหทาํ ทานบอกฉันขอ
ยืนยัน จะไมใหเธอเปนหนี้ ถาเปนจะใชงา ย แลวของทานจริงๆ เมื่อกอนถาฉันหา
เงินอยางนี้ฉนั รวยนานแลว เมื่อกนอมเคยเห็นเลยไมเคยจริงๆ รายการนี้ก็สงั่ ตาม
ปฏิบัติตามทานมาทันที ไอผลนี่อยาไปนึกนะ วาเดือนนีจ้ ะมิบไวสักสิบบาทนะ ไม
มีทาง มายอด ถาอยางเกงทีส่ ุดพอดีไมมีขาดไมมีเกิน (หัวเราะ) เกงนะ ถาหยอน
ไปหนอย ทานบอกเดือนหนาจะใหหาใชหนี้ชดเชย สวนมากสลับไปสลับกันมา
แตวาเงินคงคลัง คงมีทกุ เดือนๆ ละสี่ลา นบาท นัน่ คือหนี้สิน มันยุบไปหนอย อาว
เดี๋ยวเติมเขาอีกแลว ยุบไปทีไรเราก็สั่งของทุกที เขาใจไหม มันก็มีแคนนั้ ไอคงคลัง
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มันก็มีอยูก็สี่ลา นๆ เอา ทานมหา ไปก็ชว ยอะไรไมได ไดไมถึงครึ่งลาน (หัวเราะ)
อยางนี้เขาเรียกหนาผากยาวเฉยๆ (หัวเราะ)
มีบุญไหมหลวงพอ
โอ พันธุขุนชางนี่ไมตอง ไมเคยจนเลยนะ ขุนชางนี่เปนมหาเศรษฐีสพุ รรณนะ คุณ
เคยเห็นไหมวาคนขอทานหนาผากยาว ไมมี มีแตหนาผากแคบ ใชไหม ไอนี่เรื่อง
จริงๆ เมื่อกอน โบราณเขาใหดูหนาผากคน ดูถา หนาผากกวางๆ ผูน ี้จะไมจน ถา
จนขนาดจนก็หมายความวามีการคลองตัว เงินสะสมมี่มีก็ชางมันเถอะ แตไม
ลําบาก ถาหนาผากแคบไมได ผูใหญจะติติง ผูน หี้ นักใจจะไมรวยแตถาหนาผาก
ยาวผิดปกติ ก็แสดงวาทุนมาก
ดึงทุกวัน
อาวๆ ถาดึงหดนะ จัไปแกลงทํายาวผิดปกติ นั่นแน มาแลวเห็นไหมเดี๋ยวคนโนน
ตึงบาง เออ ไอหนูโชคดีนะลูกนะ มานี่ชื่นใจเห็นยาติโยมในตางประเทศ มีจิต
พอใจในธรรมกันหนักมาก อยางไปพักที่ วัดไทยที่ แอลเอ นะ ก็มากันเยอะโยม
บางคนบอกวามาตัง้ สิบชั่วโมงวา คนไทยที่โนนก็เหมือนกัน คือตัง้ อยูตรงไหร ถอน
ตัวไมได เขารูอยูตรงไหนถอนตัวไมไดเหมือนกัน อยาใหเขารูขาว ถามานี่นนั่ ถา
เขาไมพบ มาตั้งกี่คืนหมดไปตั้งเทาไร คาเครื่องบินก็ไกลมากรถยนตเหมือนกัน มี
อยูคนหนึ่งผูห ญิง เอาลูกมาดวยสองคน เธอเตรียมอาหารใสทายรถมาเสร็จ ชื่อ
อะไรคนนั้น
สมพร คะ
ขับรถมาเทาไร สิบชั่วโมง
สิบชั่วโมงคะ
เห็นใจแกลูกยังเล็ก เกิดมาไมถึง มาคนเดียว บางรายบอกมาเทาไรบอกสิบสี่
ชั่วโมงก็ตองคิดละ ศรัทธาหนักเหลือเกิน
คนนี้บอกปหนาจะมาใหม จะเอาลูกฝากเขาไวจะมารับทําความสะอาด ถวาย
หลวงปู
ออ ดีๆๆ แตวา ตองกลับนะ ปหนาถามาไดถาไมเจ็บไมปวย ถาตายมาทุกวัน มา
บานคนนัน้ กอน ไอภาพนั้นเฉพาะบานนัน้ บานเดียวนะบานอืน่ ไมมีสทิ ธิน์ ะ อยา
นะที่นงั่ อยูน ี่ วาสนาบารมีไมถึง ภาพนั้นจะดูไมได ดูไดคนเดียว แหม พยักหนา
แตทําทาจะถอยหลัง
ทานมาคราวหนาก็ตอนรับเต็มที่ จะตําสมถวาย แมครัวใหญนงั่ อยูน ี่
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เออ ใหอรอยเหมือนวันนีน้ ะ วันนี้ฉันไมไดฉันขาวเลย เห็นสมตํา เอะเราไมไดฉัน
ผักมานาน ฉันชอบผัก เลยฉัน แตมนั ออนไปนิดออนเค็ม เลยเอาน้ําปลาเติม ทีนี้ก็
ลอปุยเลยสิ เห็น ทานอาจารย บอกวา เขาทําใหหลวงพอเผ็ดมากกอง เผ็ดนอย
กอง แตฉันไมรูหรอกเผ็ดมากเผ็ดนอย ไมรู กินเสียอยาง หมดเรื่องนะโยมนะแลว
บังเอิญทองมันเริ่มโปรงมั้ง ที่ฉันขาวไมได ทองมันไมถา ย เมื่อวานนี้กเ็ ครียด ฉัน
ยาระบายเขาไป ทองมันไมระบาย วันนี้ระบายไดมาก พรุงนี้อาจจะกินสง สัง่ เปน
เวลาสุดทาย ใชไหม วันนี้ทองโปรงนี่ คือตามปกติจะฉันไดเฉพาะขาวเชา คือ
ขาวตม เพลฉันยังไมไดเลยวันนี้ลองฉันไอนี่มะละกอ มันมีสวนชวยระบายทอง
ดวย เลยพยายามฉัน เมื่อวานทองถายนิดหนอย วันนีต้ ั้งทาสู พรุงนีจ้ ะกินไดไมได
เออ ดีนะสมตํา ถวายหลวงพอหนอย องคอื่นไมได แกแขงตายโหงเลย
ถวายหลวงพอหนอยฮะ องคอื่นไดมาก
ออ องคอื่นไดมาก เอาหนอยเดียวพอ จานเทากันนีพ่ นู ๆ ไมเอามากละเอาจาน
เดียวนะ
คนนี้เปนประธานวัดฮะหลวงพอฮะ เลยใหการตอนรับเต็มที่
เออ ขอบคุณนะ ความจริงก็เหนื่อยกันทุกคน ประธานหนักหนอยมัง้
ก็หนักทุกคนละคะ
ไมใชๆ สําคัญ อะไรไมดี แกคนเดียว เออ อีตรงนั้สินะ
ดีเฉลี่ยกันฮะ
อีตอนเหนื่อยนะ เหนือยพรอมๆกัน แตตอนจะบกพรองแก (หัวเราะ)
แมครัวฝายผูชายก็รองประธานฮะ
ทําไมเรียกแมครัวละ
พอครัวฮะ
ก็เปนกะเทยสิ (หัวเราะ) จริงไหมคุณ ผูชายเรียกแมกก็ ะเทยแลวสิเออ ดีชื่นใจ มา
เห็นวันนี้คลองตัวกันหมด ศรัทธาก็ดีแข็งแรงญาติโยมปฏิบัติกันไดดีมาก อันนี้
ความจริงมันเปนการฉุกละหุกเพราะคนไมมีการเตรียมตัว แตวาวิชาแบบนี้ ไมมี
การเตรียมตัวเสียดีกวา ถาตัง้ ทาเกินไปหงายทองผลึ่ง เรือ่ งกรรมฐานนีม่ ีอยู ถามุง
ตั้งทามากเกินไป หวังผลมากเกินไปไมไดผล ถอยหลง
ถานจิตใจไมเหมือนดานงานคือหวังมากเกินไป ตั้งอารมณเกินไปจะเปน
อุทธัจจะเสีย คือ นิวรณ ตัวที่สี่ ความจริงคิดไมถึงวามันเปนไดอยางไร แตเปน
เพราเคยลงมาแลว อีวนั นี้ไมคอยดี ไมมีเวลาเตรียมตัว ทําดีเรียบรอยมาก แจมใส
รุงขึ้นพักผอนใหเต็มที่ เอาเลยเจงเลยวันนัน้ เราทุกคนเหมือนกัน คือปลอยอารมณ

สบายๆ ถือวาไดเทาไรพอใจแคนั้น อันนี้จะดีมาก เพราะวาอารมณของเราไม
สม่ําเสมอกัน คือวาถาปฏิบัติในดาน สุกขวิปส สโก นะ เราไมสามารถวิจารณได
เลย ตัง้ แต เตวิชโช ขึ้นไปนี่จะสามารถรูกําลังใจของตัวเองบางวันวันนี้แจมใสดี
รุงขึ้น มืดไมเอาไหนเลย ตองดุวาเราเหนือ่ ยเกินไปหรือเปลาตองพักผอน มักเปน
บางที ประสาทเครียดไปนิดก็เปน
และกรรมฐานนี่อยาลืมวาพระพุทธเจา ทานทรงสอนไวสองแบบคือแบบ
ทรงอารมณ ทําจิตทรงสมาธิเฉยๆ กับอารมณจิต ใชไหมใน กรรมฐานสีส่ ิบ
อารมณทรงตัวจริงๆ มี 11 อยาง อารมณคิดมี 29 อยาง มากกวาอารมณทรงตัว
และแตละคืนที่ทาํ ก็ตองดู สังเกตดูวา จิตตอนนี้มนั ชอบคิดหรือวามันชอบทรงตัว
อันนี้เวลาถาเราฝก มโนมยิทธิ ไดมันจะเขาใจ ถาจิตวันนัน้ มันตองการ
ทรงตัว ตามสภาพของมัน เราขับมันไมเชือ่ มันจะดื้อ ทําอยางไรก็ไมขึ้น ถาทํา
อยางไรไมขึ้น ก็ปลอยเลย ใหมันทรง พอทรงเต็มอัตรามันจะคลายกําลัง พอขึ้น
ปุบ สวางใส
ถาบางวันมันขอบอาการเคลื่อน บังคับใหทรงมันก็ไมทรง กลุม ใจก็ตอบง
ตามใจมัน ถาทําไปแลวไมตองไปดูมัน ทําปบมันจะเคลื่อนจิตใจมันสบายมัน
อยากจะเคลื่อนก็เคลื่อนไดเลย ก็ปลอยเคลื่อนไปถาบางวันจิตดี เราจะขึ้นมันไม
ยอมขึ้น ไมยอมขึ้น ก็ใหรูตัวมันตองการทรง ก็ใหทรงตัวเรื่อยไป จนกวามันจะ
คลายกําลัง ถากําลังคลายตัว มันจะเคลื่อนเอง หนทางสวางมาก
แตวาทุกคนกอนที่จะเริ่มภาวนา คือวาทุกวันนะ ขณะที่อยูก ันปกติให
พยายามหาความจริงใหพบ คือวาพวกเราไมยอมรับนับถือความเปนจริง จึงไม
พบ ใชไหม นี่ อีตอนเปนเด็กอยากจะสาวสาวแลวก็อยากจะสวย ใชไหม เปนหนุม
ฉันก็อยากไดสาวสวยเหมือนกัน นีพ่ ูดตามความเปนจริงนะ แตไอความสวย
ความสาวหนุม มันก็ไมทรงตัว มันคอยเคลื่อนลง ทีนี้ไอเรามันก็ไมอยากใหเปน
อยางนัน้ ฝนความเปนจริง อารมณจงึ เปนทุกข และอาการทุกอยางของเรา
เหมือนกัน ในเมื่อมันเกิดมาแลว สมบัติทจี่ ะไดเสมอกันคือแก ใชไหม คุณมหา
มันจะแกนะ เด็กมันก็แกขึ้น พอสาวหนุมเต็มที่แกลง
แลวก็ประการที่สอง ความปรารถนาไมสมหวัง มันจะมีอยูเสมอใชไหม
ตั้งใจไวอยางนี้ จะไปคุยกับคนนัน้ แบบนัน้ คุยแลวใหไดผลแบบนี้มันไมได นี่ความ
ปรารถนาไมสมหวัง ถาตั้งใจหวังเกินไปก็เปนทุกขเมื่อไมสมหวัง ไอการปวยไขไม
สบายมีอยูก ันทุกคนใชไหมเมื่อเราดีอยูไมยอมคิดวาเราจะปวยใชไหม เหมือนกัน
ไมใชวาใครเลวทัง้ นัน้ เหมือนกับทุกคน แลวก็อาการพลัดพรากจากของรักของ

ชอบใจมีอยู ของดีๆ หายไป แกวดีๆ แตกไปนะ ถาเราไมคิดถึงมันวาในที่สุดมันก็
ตาย ถาเราคิด
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ไอของที่มันไดมาแลว ของก็ดี คนก็ดี สัตวก็ดี ตองคิดวาสักวันหนึ่งขางหนามัน
ตองจากเราไป เตรียมพรอมไวกอน ถาวันนั้นมาถึงจะไดไมสะเทือนใจมาก มัน
สะเทือนเหมือนกันแตไมมาก แลวไอตัวเราก็เหมือนกันที่วา สักวันหนึง่ มองเทงนะ
วาไง โคนครึ้มๆ ไอตะโพนมอญเทงทึง้ ๆ แตเขาเรียกโคนครั้มๆ (หัวเราะ) ใชไหม
ตายนะ กอนจะตายมันตองแก กอนจะตายมันตองปวย กอนจะตายมันตองพลัด
พรากจากของรักของชอบใจ กอนจะตายตองพบกับอารมณไมสมหวัง คิดไวเลย
อาการอยางนีม้ ันจะตองมีกบั เรา เห็นคนที่เขาปวยหนักในสภาพหนัก คิดวาสักวัน
หนึง่ ขางหนา อันนี้อาจจะมีกับเราก็ได ถามันมีกับเราจงทําใจอยางไรไวกอน ใช
ไหม พรอมไวกอน ถามันมาถึงปบ บอกฉันรูละวาแกจะมา เจ็บฉันทราบวาเจ็บฉัน
ไมสะเทือนมากนักจะ แลวก็ตาย แกจะตายหรือมตาย ฉันก็ทราบจะวาแกจะตาย
ถาแกพังเมื่อไรฉันไปนิพพานทันที จะไมอยูกับแกอีกละ ไอรางกายเลวๆ แบบนี้จะ
มีชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไปไมมี ตั้งใจไวแบบนัน้ นะ เทานัน้ ละ แลวจิตมัน
จะเปนสุข
แลวโดยเฉพาะอยางยิง่ อารมณของ พระโสดาบัน พยายามทําใหทรงตัว
ใหได เราจะเปนหรือไมเปนก็ชางมัน รักษาอารมณไวใหไดก็แลวกัน ถาเศรษฐีเขา
มีเงินลานบาทเขารวย เราจะเปนเศรษฐีหรือไมเปนเศรษฐีก็ชางเพราะเราก็มีลา น
เหมือนกัน (หัวเราะ) เขาเรียกเศรษฐีไมเศรษฐีก็ชาง อยาง พระโสดาบัน ทาน ถา
พูดกันตาม สังโยชน ทานเขียนไวยากเกินไป ไมตรงกับที่ พระสารีบุตร บรรยาย
ที่ พระสารีบตุ ร อธิบายวา สักกายทิฏฐิ วา พระโสดาบัน สกิทาคามี วามี
ปญญาเล็กนอย
แคมีความรูสึกวารางกายนี้จะตองตายเทานัน้ ไมใชวา ถึงกับ
เปลื้องรางกายเลยนะ แลวก็เราก็ถือเอา พระไตรสรณคมน คือพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ มาเปนทีพ่ งึ่ แนนอนเอา ศีล หรือ ศีลหา ใหบริสุทธิ์ จิตมุง พระ
นิพพานโดยเฉพาะ นี่ พระโสดาบัน จริงๆ ทีท่ านเปนทานมีอารมณแคนี้
เราจะเปนหรือไมเปนก็ชา ง ทานมีทุนเทาไร เราหาทุนไวเทานั้น ทานมหา
หมดเรื่อง จะเปนชาวบานเขาเรียกพระโสดาบัน โซดา เอาทัง้ นัน้ แหละ (หัวเราะ)
ใชไหม แตถาหนักๆ เขาก็โซดาเหมือนกันนะ
ทานยังมีนะ พระโสดาบัน ทานยังมีอารมณรักระหวางเพศอยูกับ
ชาวบาน ยังมีความอยากร่าํ รวยเทากับชาวบาน ยังมีความโกรธเทากับชาวบาน
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ยังมีความหลงเทากับชาวบาน แตวาอยูในขอบเขตของ ศีลหา พระโสดาบันไดชอื่
วาเปนชาวบานชั้นดีแตเปนพระแนนอนแลว ใชไหม ก็รวมความวาถาจิตใจเรา อยู
ในขอบเขตของศีลหาจริง จิตหวังนิพพานจริงมั่น อารมณ พระโสดาบัน แตไม
จําเปนตองไปบอกชาวบานวาฉันเปน พระโสดาบัน จะ มันไมแน บอกเอาแค
อารมณ พระโสดาบัน ฉันสามารถทรงตัวได เขาถามบอกเปน พระโสดาบัน รึ
บอกบันหรือไมบันก็ไมรู ทรงไดก็แลวกันทําได ใชไหม เขาจะเรียกเราเปนเศรษฐีไม
เศรษฐีก็ตามเขามีเงินรอยลานพันลานเรามีอยางเขา จะเรียกเรายาจกก็ชางประไร
เรารวยนะเออ พระโสดาบัน จนมีไหม
ก็มีครับพระเดชพระคุณ
ไมมี(หัวเราะ)
มีอริยทรัพยครับ
นั่นนะสิ อยางทานอะไรละ สุปปพุทธกุฏฐิ
นั่นปดทางพระพุทธเจา
ไมใช ทานสุปปพุทธกุฏฐิ นี่ ทานไปฟงเทศนจากพระพุทธเจา
ออ เปนอยางนี้นี่เอง
เปนโรคเรื้อนดวย เปนขอทานดวย สุปปพุทธ นี่ชื่อทา กุฏฐิโรคเรือ้ น กุฏฐัง
คัณโฑ กิลาโส โสโส อปมาโรติ จําไดไหมฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียว
เปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาเสด็จกลับ ทานก็เสด็จกลับบางเหมือนกัน ตางคน
ตางเสด็จ คนฟงมาก ทานเปนขอทานก็อยูทายบาหลี ใชไหม อยูไกล เขาไปใกลๆ
เขาไมได
พระพุทธเจาตั้งใจสงเคราะหโปรด
บุญบารมีของทานพอดีเมื่อ
พระพุทธเจากลับ ทานก็กลับบาน ทานนอนนึกกลางคืน เออเราเปนพระพุทธเจา
กลับ ทานก็กลับ ทานนอนนึกกลางคืน เออเราเปนขอทานเปน พระโสดาบัน ถา
พระพุทธเจาทรงทราบ จะดีพระทัยมาก ความจริงพระพุทธเจาทราบแลว ทานนะ
นึกวาพระพุทธเจาไมทราบ รุงขึ้นตั้งใจจะไปรายงาน ใหพระพุทธเจาทรงทราบ
พอออกจากบานไปหนอยเดียว พระอินทร มาเต็มอัตราศึก เต็มอัตราศึก
นะคือแตงตัวเต็มที่เลย ลืมถอด จะมาลองดีกัน ไมใชลองเลวนะ ลองดี มาถึงก็
ถาม สุปปดพุทะกุฏฐิ พูดภาษาไทยอีตา สุปปพุทธขี้เรื้อน (หัวเราะ) ใชไหม
แกจะไปไหน
มองทานนี่โอ พระอินทร เขียว สวยมาก บอกวาฉันจะไปรายงาน
พระพุทธเจาวาฉันเปน พระโสดาบัน
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พระอินทร ทานก็ลองใจเพื่อความแนใจวา สุปปพุทธ เวลานีท้ านเปน
โรคเรื้อน แลวเธอก็ยากจนเปนคนขอทาน ถาเธอจะลองพูดอยางนี้โดยไมตั้งใจ
เลยสัก 3 คํา ไมตองตั้งใจหรอก พูดเฉยๆ
ทาน ถามพูดวาอยางไร บอกพระพุทธเจา ไมใชพระพุทธเจา พระธรรม
ไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ เทานี้ ถาเธอพูดเทานี้เราจะบันดาลใหพน
จากความยากจน ไอโรคเรื้อนก็หายไปเปนมหาเศรษฐี
ทานชี้หนาวา พระอินทร ถอย ซะๆ มาหาวาขาจน ขาจนโลกียทรัพยจริง
แตวาอริยทรัพยขารวยนะ ขาเปน พระโสดาบัน แกหลีกไป ถาไมพูด ฮัน่ แน เกง
ดวยนะ
พระอินทร ทานไมโกรธ ทานก็ยมิ้ ไปอีตานี่เปนแน (หัวเราะ)ทานมาลอง
ฉะนัน้ พระโสดาบัน จะไมปรามาส พระไตรสรณคมน คือไมปรามาส
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แตพระโขยกเขยกสงฆอาจจะเอาเหมือนกัน
นะ อยางกับ ชาวโกสัมพี จําไดไหม ขาวหมอหมดหรือยัง เมียเอาไปหมด ไมได
พุดถึงภรรยานะ พูดถึงเมียนะ ใครเปนภรรยาอยาเกีย่ ว คือ ภิกษุชาวโกสัมพี ที่
ทะเลาะกันนะแลวพระพุทธเจาทรงหลีกไป หามไมฟง เวลานั้นปรากฏวาฆราวาส
ที่เปนพระอริยเจา ไมยอมใสบาตรใหพวกนัน้ กินเลย พระพวกนัน้ จะอาศัยได
เฉพาะบุคคลที่เปนปุถุชนเทานัน้ พระอริยะที่เปน พระโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี ไมยอมใสบาตรใหกนิ เด็ดขาดพระพวกนี้เลว เห็นไหม ไอการวาชั่วชาง
ดี ดีชางสงฆ มันไมถูกตองถาไมดกี ็อยาใหกินเลย มันจะไดดีไปเสียบาง ถาไมดี
ยังใหกินก็ยงั ไมดีตอไป ดูเปนพระรูมาแลวนี่ ไมใช รูแลววาดีไมดีขนาดไหนใชไหม
ฮึ
เคยโดนมาแลวครับ
เคยโดน เราไมใหเขากิน เขาไมใหกนิ เหรอ
เขาไมใหกนิ ครับ
เขาไมใหกนิ เราก็ไมงอ ทองวางโปรงดี
ตองกินแฮมเบอรเกอรครับหลวงพอ
ไอไมใหกินอาจจะไมใชไมดีหรอก แตมันไมมีเราไมรู แตวาการลงโทษพระไมดีนี่
คนไทยเราไมคอยจะมีหรอก ไมใชชอบชั่วชางซีดีชางสงฆ แลวจะไปพบคนดีได
อยางไรใชไหม พบขอบไมเฉยเกินไปไมตองการ ตองการนกกระสาใชไหม
อาจารย ไอวัดอยูขางทา วัดยูทา ห อยูทา ไอวัดนีห้ าพระไมไดสักที มหา
ประยงค เปนเจาอาวาสอยู ใชไหม จดหมายไปวาอยูทนี่ นั่ อยูท า อยูใกลๆ ทานะ
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เลยถอยเขาทานะ ยังสนใจ คราวหลังถามา ถามีโอกาสนะ อาจารย นะนาไปนะ
เห็นทาทางแกก็ดีนะ รูสึกเขาก็ตั้งใจดี วัด แหม เสียดายสตางค ไปสรางวัดใหมอีก
ทําไมก็ไมรู พระไมคอยจะมี ไปซื้อที่สรางวัดทําไมไมรู ซือ้ บานดวยใชไหม
ปจจุบันนี้ซื้อบานฮะ แลวจะขยับขยายซื้อโบสถครับ
ใหใคร ใหพระพุทธอยู
ไหนครับ
ใหพระพุทธอยู (หัวเราะ) พระสงฆนานๆ ไปที ความจริงมากไปแตเขาศรัทธาก็
ทราบ แตวาพระสงฆหายาก นักบวชนะเยอะ แตวาเราหาพระไดยาก ใชไหม คุณ
มหา
ครับผม
ใช อันนี้เขาใจ เขาบวชมาแลวเขาใจดี ไอการที่เขาบวชแลวสึก เพราะเห็นวาทนไม
ไหว อันนี้ดีมาก นีเ้ ปนความดีของผูสึก หมายความวาถาเขาไมไหว ขืนอยูที่เขา
ขาดทุกแน ลงนรก บรรพชาเปนของหนักอยาไปตําหนิกันฉันไมตําหนิใคร
วัดฉันใครขออนุญาตสึกพยักหนาบอกเอาเลย สึก (หัวเราะ) ไมดึงใคร
หรอก เพราะดึงไมได เขาทําความดีถึงที่สุดแลว ถาไอกรรมบุญที่มันจะ
เปนพระหมด ไปดึงเขา เขาตกนรก เปนภัยมากนะ ดีไมดีเสือกหิวขาวเสีย
แลว อันนี้เรื่องจริงนะ
มีอยูคน สมัยกอนนานแลวฉันบวชไดสักพรรษาสองพรรษา เจาคุณ
ประสิทธิ์ศลี คุณ วัดเลียบ ยังไมเรียบนะตอนนัน้ ยังไมถูกระเบิดเรียบ องคนบี้ วช
มาประมาณ 20 ป เปนพระที่ดีมาก คือเรียบรอยเปนธรรมเนียมครบถวน ถาเรา
เห็นนะ ไอพระดวยกันก็ไมอยากตําหนิกแ็ ลวกัน ไอบกพรอง อภิสมาจาร บาง
เปนของธรรมดา พระพุทธเจาไมถือเปนโทษ ไมสําคัญ มาตอนหลังทานเกิดสึก
ตอนนัน้ ทานอยู วัดประยุรงวงศ แลวทานก็ไปเชาหองแถวหนา วัดประยุรวงศ
สองหอง แกเซงไมเชา เซงไปเลย แลวก็ไปเอาหลานผูห ญิงบาง ผูชายบางมาขาย
ของ ลงทุนขายของ แลวตัวทานเอง ไมอยูหรอกราน มานัง่ คุยกับพระ ฉันนะเปน
อันดับหนึ่งเลยนัง่ บางนอนบาง คุยกันถูกใจ บางทีทานก็นอนหลับกลับไปรานบาง
ไมไปบาง แลวปรากฏวาขาวเย็นทานไมกนิ กินแตขาวรอน เอยไมใชขาวตอนเย็น
ทานไมกนิ (หัวเราะ) องคนี้เคยฉันขาวรอน ตอนเย็นไหม แตฉันมาอยูทนี่ ี่แหมมัน
ผิดระเบียบเยอะ กินขาวกลางคืนสิไมอยางนั้นกินขาวค่าํ นะ เจ็ดโมงเขาที่นี่ มัน
เจ็ดโมงเย็นที่โนน(หัวเราะ)
ตองถือเวลาทองถิ่นครับ
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แหม มาทีน่ ี่ แตยังดีนะที่เขาไมปรับอาบัติ ที่คุยนี่ ที่โนนกําลังสวางนะกลางวันที่
โนน ทีน่ ี่กลางคืน ทัง้ คืนเที่ยว วันนี้เที่ยวตลอดคืน นี่สวางแลว อะไรนี่ ออ สี่โมงเขา
ใกลจะเพลแลว เดีย๋ วเอาขามากินนะ (หัวเราะ) ก็รวมความวาทานสึกเพราะหมด
บุญ ถามวาทานเจาคุณสึกมาทําไม ไมแตงงาน อายุ 40 เศษๆ ยังไมแกเกินไป
ทรัพยสนิ ก็มีทรัพยสินนะ ทานไมไดเอาทรัพยสนิ จากพระนะ สมบัติเดิมของทาน
เงินพระสตางคแดงเดียวไมไดติดไปเลย เพราะสมบัติเดิมมี แลวก็ถามเจาคุณวา
ทําไมถงึ ไมแตงงาน ทานบอกผมไมไดสึกมาแตงงานอาว แลวกัน ถามวาสึกเพราะ
อะไร บอกมันหมดบุญ ถามหมดบุญกิริยาเปนอยางไร ก็อยากรูเหมือนกัน ดีไมดี
ไอวาระนัน่ ถึงเราขึ้นมา ใชไหม
ทานบอกวาพระตามปกติยงั ไมหมดบุญ เห็นเด็ก เห็นคนกินขาวเย็น
รังเกียจใชไหม รูสึกวาเหม็นคาว มันก็ไมมีความอยากเลยทานบอกเห็นเด็กเห็น
คนกินขางเย็นมันเริ่มหิว ไอการทําวัตรสวดมนต การเจริญสมาธิและทํากรรมฐาน
นะไมแน สมาธิหรือวิปสสรานี่ไมทราบ มันก็เริ่มเบื่อ ทานรูตัววาขาดทุนเสียแลว
ตองรีบสึก อยูไปจะลงนรก ก็ตองสึก สึกไปแลวเขารักษาศีลไดใชไหม มหา ก็
เมื่อกอนนี้ก็ ขันธหา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หาขันธ เดีย๋ วนีเ้ ปน 10
ขันธแลว (หัวเราะ) เริ่มสบหาหรือยัง
เริ่มสิบหาแลวครับ
สิบหาแลวเรอะ อาจจะถึงสามสิบไหม เอาละ ก็วันนี้ก็สที่ ุมกวา วันนี้กว็ าจะพักสัก
วัน ก็ขอถือโอกาสนะ เมื่อคืนนีน้ อนหลับชัว่ โมงเศษๆ เทานั้นเอง ที่อยูไดเพราะ
กาแฟใคร คนเล็กเหรอ ไมอยางนั้นหลับแหงแก ไมถามฉันกาแฟบาเหรอ เรากําลัง
จะหาอยูดีใจ ของใครก็ตาม คุณพูดถึงไดกิน ถาคุณไมพูด ฉันไมไดกินหรอก ฉันก็
ไมรูวาใครเขามีบาง ไมทราบวาไปนัน่ เขาจะเอาไปกันบางหรือเปลา ถาเราไปหา
เขา ถามันไมมี คนที่รับฟงจะเดือดรอนไมสบายใจ
ทีแรกที่ไมไดเตรียมหา ก็ไดขาวมาวาทานไมฉันกาแฟ
ปกติฉันไมไดฉัน แตวนั นี้มนั ไมไหว เดินสองขาไมไหว ก็ตองเดินสามขา เอากาแฟ
ค้ํา เปนอันวาพรุงนี้ไมตองลากระมัง พรุงนี้ยงั ตองกินขาวอีกสองเวลา ขืนลา
ตอนนี้เดี๋ยวไมหุงขาวใหกินเชา อาวดือโปยกายแหลวาอะไรจะ แลวไอที่ทาํ ไดแลว
พยายามฝกฝนนะ อยาทิ้งนะ แลวตอมาถามา ถามีใครคลองตัว ซอมกับเขา
ไมอยางนั้นฉันจะซอมใหนะ

สนทนาที่ชิคาโก 1
วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2526
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

หลวงพอ

ทุกจุดที่ไป,, รายงายวา 13,415 นี่ไมคิดนะ นี่เปนดอกเบี้ยความจริงที่มานี่ไมได
ตั้งใจที่จะมารบกวนญาติโยม ก็เห็นใจทุกคน นี่ทมี่ าจากประเทศไทยก็ลําบากมา
ทํางาน ใชไหม โดยเฉพาะเอาของแจกมา เอาของแจกมาก็เปนการบังคับศรัทธา
ใหแลวก็เกรงใจใชไหม อันนีไ้ มให จะใหทหี ลัง เอามา (หัวเราะ) ใหหรือไมใหก็ให
แตวาของแจกนี่ใหหรือไมใหก็แจกนะ เออ โชคดีมีสุขลูกเอย หายเปนปกติเร็วๆ
นะ เอาเจ ทีหลังตอนจบหรือเปลา เออ นึกวาหอเดียวหลายหอนะ คอไมหักก็ดี
แลวความดีชว ย ไมใชผีชวย ความดีชว ย ถาผีชวยก็ตองผีสุราชวย เอา ตอนนี้ฉนั
จะแจกภาพทีถ่ านทีน่ ี่เองนะ ใครจะรับบาง ใครไมรับไมเปนไร
รับคะ (หัวเราะ)
ไมตองเบียดเบียน ไมตองเบียดกัน
หลายใบไดไหมครับ
สุคโต ภควา นะเมตตาจิต เทานี้ ถาจะไปหาใครอยาไปกราบเขากอนนะ นึกไป
ตั้งแตจะไป นึกถึงใจคนนัน้ นะ ใหมีเมตตาจิต เขาจะไปเกลียดเรา จะรูผล อนุญาต
ใหเลาตอกันไดนะ ถาใครตองการ
............
วาจะมานะ จะมาไมไดนะสิ
จะมาประมาณวันที่เทาไรของเดือนเมษายนคะ
ยังไมรูเลยหนู เอาเปนศุกรหลังสงกรานต ตองดูกันกอนนะ มาคราวหลับนัน้ มีรุน
เดอะเยอะ คราวนี้มีรุนเด็กเยอะ รุนเดอะก็อยางหลับ 30 รุนนี้ (หัวเราะ) อยางสาว
ที่สุด 50 เศษ ไมใช 50 พอดีนะ 50 ตองเศษดวยนะ รวยมากๆ นะ ใครรวยนอยจะ
ถูกลงโทษ จําใหดีนะหนานีอ้ ยูหนาใกลๆ จําไดนะ เดี๋ยวรวยเดิม 100 เทา เดี๋ยวฉัน
มาเลยไมเจอะใครเลย (หัวเราะ) ถารวยเติม 100 เทา เดี๋ยวมาถามวาหายไปไหน
หมด ไมวา งนัง่ คิดดอกเบี้ย คุณหมดระวังนะออกไปนีถ่ กู หยิบถูกขวนบางนะ เดี๋ยว
หนูมีขนั ไหม จะเดินพรมน้าํ มนต ขันอะไรก็ได เอาเบาๆ ขันธรรมดา ไอคนแกนี่มนั
ลุกยากจริงวะ เอานัง่ 2 แถวนะ (หลวงพอพรมน้าํ มนต)
พระไมตัองสวดมากนะ พระก็เหนื่อยมาก คนฟงจะเมื่อยแขนมากรําคาญมาก
เอาบทที่มีความสําคัญอยางเดียว ที่ใหพรไปนั้นเปน มงคลจักรวาลนอย เปนบท
ที่มีความสําคัญมาก คนทีม่ ีเคราะหรา ยมาก เขาทําน้าํ มนตบทนี้ ใชไหม แลวก็
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ตอนพระให ขยันโต เปนการใหชัยมงคลอยางหนัก ดีไหม ใหตามน้าํ หนัก
น้ําหนักมาก (หัวเราะ) ใหพรตามน้าํ หนัก ก็ใหมากกวาเขานะ ยังไงๆ ก็เปยก
มากกวาเขาแนดีนะ ทีหลังมาตองทําตัวอวนๆ นะ ใครตัวผอมเสียเปรียบนะ ถา
อวนมากไดเปรียบมาก
ทานกลับวันไหน
วันที่ 26 หรือ 27 ไปวัดวันที่ 30 วันที่ 31 ใชหนี้เขา ชําระหนี้อันนีจ้ ริงนะ จาย
สตางค แลวก็วันที่ 3-4 เขากรุงเทพสอนกรรมฐานอาจจะไมใช 3-4 อาจจะวันที่ 1
เขากรุงเทพนะ ถาไปตนเดือนก็ไป สายลม เขา สายลม แลวก็หลังจากนัน้ จะไปก็
คางทีว่ ัดหลายๆ วันก็ได คาเชาหองไมมี คานอนหลับไมมี คาน้าํ ประปาไมมี คา
ไฟฟาไมมี คาออกจากวัดมี (หัวเราะ) ถาไมใหสตางค ไมใหออกจากวัดนะ ไมตอง
เสียจะ ถาขืนเก็บเงินไมมีใครเขาเขา เฉพาะคนเดียวนะ คนอื่นไมเกีย่ ว (หัวเราะ)
.........
ออ เดี๋ยวจี้ให จี้ บางคนก็เรียกฝงเข็ม เขาใหวิชา 2 อยาง วิชาแมะกับวิชาฝงเข็ม
บอกกันเปนระบบไฟฟา นี่ดมี าก ถาปวดแขนปวดขาอยางนี้ จี้ไมกี่ครั้งหรอก อยาง
นอยบางทีครั้งเดียว ทิง้ ไป 2-3 ชั่วโมงจะรูสึกหายเลย อันนี้เขาดี กระดูงอกยังหาย
เลย อัมพาตหาย ดีมาก แลวดีมากไมตอ งกินยา ไมตอ งทรมานมากนะ กระดูก
งอกนี่ใชเวลาประมาณอาทิตยกวาๆ หาย
หลวงพอคะ เขาทําเองหรือคะ
เขาทําเอง เขาเรียนจากตําราของจีน แลวก็ใชวิชาแพทยเขามาผสมจะรูจุดตางๆ
ตําราเขามี เวลาเขาจะจึ้ใหเรานี่ เขาจะตรวจกอนวาเราเปนโรคอะไรบาง แลวถา
จี้ๆ ไปแลว โรคนั้นลดตัวแลวหรือยัง เขาจะบอกเสร็จ เขาจะหาจุดตรวจใหมอีก ดี
มาก
หลวงพอคะ ถาปวดขา
อือ ถาปวดขา มีครั้งหนึง่ ฉันใหแกจี้ ฉันปวดแขน แลวก็ปวดไหลปวดขาดวยนะ
แลวจี้ๆ ไปแลวไมรูสึกอยางไร เขาบอกหายแลวครับไอเราก็ปวดตามเดิม
(หัวเราะ) แลวพอกลางคืนนะ พอนอนหลับตืน่ ขึ้นมาหายหมดเลย ครั้งเดียว
เทานัน้ พอจี้ไปแลว เขามาตรวจดูอีกที ถามันมากมันจะลด ถายังไมลดเขายังไม
เลิก ประเดี๋ยวเดียวนะ ถาลดเปนทีพ่ อใจเขาถึงจะเลิก ปลอย
เปนทหารหรือเปนหมดคะ
ไมใชหรอก เปนหมดเถื่อน เวลานี้หมดปริญญาเดินถามหลังพยายามเรียนกับแก
เพราะหมอปริญญาทีแรกดูถูกแก ใชไหมหนักๆ เขาไอหมอเปนโรคอะไรละ
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กระดูกงอกเสียเองขางหลังนะเอ็กซเรยแลวพบ รักษาแผนปจจุบนั อยางไรก็ไม
หาย ไมดีขึ้น พอดีแกกลับไปจากสมนามรบชายแดน ไปพบเพื่อนคนเกา แกบอก
ไอหมอจะลองจี้ใหไหม ไอคนมันเจ็บเต็มทีแลวมันก็เอาใชไหม นี่ลอง 3 ครั้งก็หาย
เลย จี้ครั้งหนึง่ จะเวนไป 2 วันนะ ถาจีค้ รั้ง 2 วันอีกครั้งใหไปเอ็กซเรยไปปวด
เอ็กซเรยดูก็ไมมีแลว ทีนี้ตาหมดนั่นก็พยายามตามเรียนเรือ่ ย (หัวเราะ) ไปจี้ที่ไหน
แกพยายามศึกษานะคือวาบอกกันแลวมันก็ยงั ไมแน ตองปฏิบัติดวยใชไหม ดี
มาก อันนี้ความรูของเขาดีมาก
อาจารยเขาบอกใหตามหลวงพอไปเมืองไทย
ไมใชฉัน หวงลูกผูกคอ หวงทรัพยผกู ขอเทา ภรรยาถือวาหวงสามี
ไมหวงคะ
ไอหวงนะไมหว ง แตชักสงสัย (หัวเราะ)
หวงหลวงพอมากกวาคะ
เอา ศีล นี่ พระยายม จดไวแลวนะนี่ (หัวเราะ)
เราก็ตั้งใจขอใหเขามีความสุขสดชื่น ขอใหมีความสุขสดชื่น เราก็พูดของเราเรื่อย
เราบันทึกเสียงของเราไวเลย ใสกระเปา มันก็วาของมันไป ทําอะไรก็วา ของมันไป
มันก็ทุกขบา งเปนของธรรมดาเราเกิดมาไมมีทุกขนี่มันไมมี เพราะวาความเปนคน
มันทุกขพระพุทธเจาบอกอยาอยูเลย คนมีความทุกขใชไหม ถาไปสวรรคหรือ
พรหมไมชา ก็กลับลงมาใหม คนที่นงั่ ๆ อยูทนี่ ี่ เคยไปสวรรคไปพรหมกันมาแลวนี่
ถาไมเคยไปมาแลวนี่ เขาจะนั่งอยูกับพระนานๆ ไมได จะแวะหายังไมไดเลยนะ
เขาไมสบายใจ คนทีน่ ั่งอยูกับพระนานๆ ก็เพราะไดเคยผานสวรรคกับพรหม
มาแลวอยางโชกโชน ไมใชครั้ง 2 ครั้งนะ
..........
(หัวเราะ) ไมใชเจาของบอก ถวายอะไรก็ไมรู กระเปาไวใสเงิน แตไมมเี งินจะใส มี
อะไรจะ มีผาเช็ดน้ํามุกก็ใสในนัน้ มา ใสยามก็ยามเกินไป ใชไหม จัดหมวกกัน
หนาวมา มีไวมีหมวกกันหนาวมา เดีย๋ วมันจะเปนหวัด นั่นสิ หนาหนาวเดือนไหน
บาง ฉันฟงขาวมันลบมากไมลบยังไมคอยจะไหวนะ (หัวเราะ) ฉันฟงขาวอยู เอะ
ทําไมมันถึงลบจัด เออ ขอน้าํ หนอย
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ความรูสึกมันจะบอก ความจริงความเปนทิพยที่มนั บอกทันทีนะเห็นปบนี่มนั จะ
บอกเลยวาใครเปนใคร
ถาทานมาแลวอยางเดียวนัง่ ไปนัง่ ไปเจอะหนาเจาหนี้
(หัวเราะ) เราจําไมได เขาจําไดชางเขาเราจําไมไดชางเรา เราใหเขาจําไมได
(หัวเราะ) ถาเขามีความเปนทิพยสูงกวาเรา จะจําได จะเปนอยางนั้นนะ ถาสภาพ
จริงเขาไมใชคนแกหรือเด็กนะ ถาเขาตายเมื่อเด็ก เขาจะแสดงความเปนเด็กใหเรา
ทราบ ถาเราถามวารางกายเวลานี้ของเขาเปนอยางไร ดีไมดีเปนเทวดาหรือ
นางฟา สวยจนจําไมไดเลย ทีนี้ตามปรกติ ตามปรกติจริงๆ ถาเราเห็นชาวบาน
เปนเทวดา นางฟา หรือพรหม ไอความเปนทิพยมนั จะบอก เห็นปบจะมีความรูสึก
ทันที
ทีนถี้ าเราเปนพระสงฆ แลวเรามรณภาพไป
เราก็ตองใหเขาเห็น ในภาพพระสงฆ ใชไหม จะไดรู ทีนี้ถาตองการรูวารูปรางเวลา
นี้จริงๆ เปนอยางไร เราก็ปรับทันที
ทีนพี้ ูดถึงวา ฆราวาสถาตายไปแลว ถาเรานั่งแลวเราพบนี่อาจจะใสเสื้อผา
ธรรมดา หรือใสชุดขาว
ก็ได ก็แลวเรามีความเขาใจในเขาอยางไร ขณะทีม่ ีชีวิตใชไหมเราคิดวาเขาทรงศีล
มีสมาธิ มีอะไรปฏิบัติวิปสสนา เขาอาจจะทรงชุดขาว แบบชาวบาน ใชไหม ทวา
ทางที่ดีเราตองถามอีกวาระวาเวลานี้รูปรางของทานเปนอยางไร เขาจะปรับทันที
ทานที่ปฏิบัติ กวาจะกาวจาก พระโสดาบัน ไป กาวยาว
ไมแนนักละ บางคนแกพรวกพราดจาก เอกพิซี เลยละ มีเยอะ ไมใชมนี อย ไมใช
วาตองไลจากหนึง่ สอง สา นะ ไมแน
แลวตอบุญเกาหรือ
บุญเกาดวย บุญใหมเขาประสานนะ เกาเขาทํามาดีมาก อยูในอันดับไหนก็ได ก็
ขึ้นไปเลย การเรียนหนังสือไมใชตองไลจาก 1 2 3 4 ใชไหม บางคนพาสก็มี ใช
ไหม ใครมีอะไรจะคุยไหม เออ นานๆ ไมใชนานๆ หลายป ฉันตัง้ แตเกิดเพิ่งเคยมา
นี่ใชไหม แลวจะมาอีกกี่ครัง้ ก็ไมทราบ ถาโยมไปรับอาตมามาทุกทีละ ยิม้ แยม
แจมใสกันดี นีว่ างๆ ทะเลาะกันบางหรือเปลานี่ (หัวเราะ)
ขอคาถากันทะเลาะ
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ออ ไมเปนไร คาถาอะไรก็ไดวาไป 2-3 คําวาไมเลิก ไมทะเลาะกันละ ถาเลิกวา
เมื่อไรทะเลาะกันเมื่อนัน้ วาคาถาเรื่อยๆ มันก็ไมมีเวลาทะเลาะ
ขอถายรูปหลวงพอสิ แตขออนุญาตทานกอนนะ เดี๋ยวจะถายไมติด
(หัวเราะ) ฟลม ไมมี ไมไดเปกหนากลอง ถายเทาไรก็ไมตดิ (เทปไมชัด) ยังไมออก
จากราง ขางในมีความรูสึกวามันเงียบไปเลย เห็นรางกายเหมือนกับถ้ําใหญ นั่ง
อยูมีความรูสึกวาเราจะไปดี หรือวาเราจะอยูดี ไอนี่ขางนอก เขาเห็นเราตายแลว
เงียบไปเลย ไอจิตเวลานั้นจิตมันบอก......มันไมรับรูประสาทเลย อยางนัน้ ก็มี และ
มีหลายครั้งทีอ่ อกไปแลว รางกายก็ไมทาํ งาน ไอประเภทที่อยูขางในเงียบๆ แลว
ตัดสินใจ จิตมันมีความรูสึกตามปรกติ แตวาประสาทไมทํางานนะ
ตอนหลวงพอเปนฆราวาส.......
นั่นไมใช 3 วันนะ ตาย 3 วันไมมหี รอก 3 วันไมมี เพียงแตวา 8 ชัว่ โมง หรือ 10
ชั่วโมง มีนะ ตอนเปนฆราสก็มีคราวเดียวเปนเด็กไมใชครั้งแรก ความจริงมันเปน
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 นี่อายุ 3 ป นี่เปนครั้งที่ 2 ตอนนัน้ เปนเด็ก ออกไปเทีย่ วเดินตาม
เขาไป เขาไปนรกถามเขาไมรูจะไปไหน เขาไมบอก นิสยั อยากรูก็เดินตามไป นัน่
เที่ยวนานหนอยเกือบ 10 ชั่วโมง นี่คราวนี้เขาก็หาวาตายแลวนะ ประสาททุกสวน
ไมทํางาน แลวนีห่ ยุดหมด แลวเวลากลับเขามา ประสาททุกสวนก็ทํางานตามเดิม
เอาละ วันนี้ก็ไมรูจะคุยอะไร นั่งเฉยๆ
ที่เขาวากันวาคนที่ตาย ขันธ 5 ตาย แตจิตไมตาย ขันธ 5 นี่ รูปกับนาม ใชไหมคะ
ถารูปดับ นามก็ดับ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ไมใชจิต จิตตองเปนนามธรรม อีก 4
อยางก็เปนนาม ขันธ 5 แตมันคนละพวกเขาบอกผูหญิงตาย ไมไดตายสักหนอย
เกสร ตาย ขันธ 5 ไมม.ี ....ไอจิตนี่เราเรียก จิตตามภาษาหนังสือ การที่เราฝก
มโนมยิทธิ ไดมันไมเปนดวงใชไหม มันเปนตัวไป ไอตวั นัน้ นัน่ แหละเราเรียกจิต
ละ อทิสสมานถาย จะถูกตองกวา
เทวดานี่เขาไมมีรูป ใชไหมคะ
มีรูปในนาม เขาไมมีขันธสักขันธมีจอกลูกเดียว (หัวเราะ) คุณหมอขันก็ตองมีจอก
ใชไหม เอาจอกลอยเคยเห็นไหม เทวดามีจอกไมมีขันธ เขาเรียกนามธรรม แตมี
รูปในนาม เวทนามี มีแตสุขเวทนาสังขาร เขาก็มีเฉพาะ ปุญญาภิสงั ขาร
หมายถึง อารมณ อารมณทเี่ ปนสุข เทวดามีเวทนาเฉพาะสุขเวทนา สังขารของเรา
มี 3 อยาง ปุญญาภิสงั ขาร (บุญ) อปุญญาภิสงั ขาร (บาป) และ อเนญชาภิ
สังขาร (ฌาน) คือไมใชรางกาย อารมณผีใหญคือพระพุทธเจา (หัวเราะ) ผีเล็กนี่
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มันมีทุกอยาง สัตวนรก เปรตอสุรกาย อันนี้จะมีเฉพาะ อปุญญาภิสงั ขาร คือมี
แตบาป อารมณบาปมีตาทุกขไมมีสุขเลย ถาเทวดาหรือพรหมมีแต ปุญญาภิ
สังขาร อยางเดียว นี่สงั ขาร 3 นะ ถาชางลางเอาไปเสีย 2 ขางบนเอาไปหนึง่
ขางลางเอาไป 2 น้าํ หนักมาก มันเลยขึน้ ไมได
คนที่ไมไดนับถือศาสนาพุทธ เวลาปวยเขาเกลียดรางกายมาก แลวเขาก็ตายไป
แลวเขาไปไหนคะ
ดีมาก ถาเกลียดถูกตอง ไป นิพพาน เลย ถาเขาเกลียดรางกายจริงๆนะ ไมหวัง
เกิดตอไปเขาไป นิพพาน นะวาเขาไมได
ถาจิตของเขานึกถึงพระเจา
ถาพระเจาอยางเดียวไมถงึ พระพุทธเจา
ถาจิตเขาจับแคพระเจาเขาก็อยูแค
กามาวจรสวรรค เพราะวา พระเยซู นี่อยู กามาวจร ถาจิตเวลานัน้ เปนบุญ
คิดถึงพระเจาอยางเดียว บาปอื่นเขามีจริงแตเขาสิงจิตมทันใชไหม จะไปหาพระ
เจาหรือไมไปไมทราบ แตไปสวรรคแน พระเยซูจริงๆ ฉันไดพบที่บณ
ั ฑุกัมพล
ศิลาอาสนแตไมถามทาน ทานบอกทานอยูชั้นดุสติ แสดงวาพระเยซูจริงๆ
นะทานเปนพระโพธิสตั ว ทีน่ ี้ไอคําสอนของ พระเยซู นี่ถกู ดัดแปลงมาเยอะ
ตองสังคายนากันเรื่อยๆ สังคายนาหรือชําระกัน อันไหนใครแทรกเขามา ปลอม
เขามาก็ตัดไป ทีนี้ของ พระเยซู จริงๆ นีค่ ือวาทานดี แตดีไมถึง นิพพาน ทีว่ าดี
คือวาทุกคนลองคิดดู ถาเขาจับเรายืนกางแขนกางขา แบบนั้นมันทรมาน เราจะ
โกรธหรือไมโกรธแลวก็ประการที่สอง เอาตะปูมาตอกมือ เราเจ็บเราจะโกรธไหมนี่
แสดงวาเวลานั้น จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงั ขา ถาจิตเศราหมองลง
อบายภูมิ ใชไหม จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา ถาจิตไมเศราหมองก็ไป
สวรรคไปสูสุคติ อันนีก้ ็แสงวาที่ พระเยซู ไปไดอยางนัน้ ก็เพราะวาทานไมโกรธ ที่
ฉันกลายืนยัน พระเยซู ก็เพราะวาฉันเคยพบ พระเยซู
เวลาเราทํากรรม ใครเปนคนจด
ก็เขาของเองเปนคนจด ใจเราเปนคนจด
แลวใครจะทราบ
ใครจะทราบ ก็เราทําเองทําไมเราจะไมทราบละ
หมายถึง ลุงพุฒ นะคะ
โอย อยาลืมวาเทวดาหรือพรหม มีสภาพเปนทิพย ภุมเทวดา เปนคนจด ฉันเคย
พบจริงๆ ป พ.ศ. 2501 ฉันนอนปวยที่ กรมแพทยทหารเรือ วันนั้นไมทราบเปน

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

อยางไร นอนก็ไมยอมหลับ จิตก็สบายไมมีเรื่องกวนนะ ตอมาใกลตี 2 เห็นทุกคน
เขาหลับหมดตึกนี่แลวตึกอืน่ ก็เหมือนกัน เห็นแตพยาบาลนัง่ อยูโงกเงกๆ (หัวเราะ)
ก็มีผูชายคนหนึ่ง แกเดินเขามาจากหนาตึก แกเดินผานพยาบาลเขามา ก็
สงสัยพยาบาลไมมองดูเลย แกเขามาดูคนไขทุกเตียง เดินดูทีละเตียง ถึงเตียงก็
หยุดมอง แลวก็เดินมองดูตอไป ก็นา แปลกนะขึ้นตึกอืน่ เราเห็น ไอตึกอื่นนะความ
จริงลูกตามัน เห็นไมไดใชไหมและประการที่สอง อยูในหองพิเศษ แลวก็หองก็ปด
หมดแลว
แตพอเขามาถึง เขาก็เขามาดูบอกมานี่ เขาก็เขาไป ถามวาคุณมาทําไม
ผมมาดูคนขา บอกคุณเปนหมอเหรอ บอกผมไมใชหมอแตงตัวไมใชหมอ ถาหมอ
หรือพยายามรูจ ักหมด ปวยหลายวันแลว
ถามเปนใคร บอกผมเปน ภุมเทวดา ถามวามาทําไม บอกมาดูคนถาม
มาดูทาํ ไม ดูไอคนๆ หนึง่ หองตอทานไปนี่ เวลาตี 2 ครึง่ เศษๆ นี่อาการจะเปนแบบ
นี้ เขาบอกอาการโรคเลยนะ อาการจะเปนแบบนี้แลวขอใหหมดใชยาขนานนั้น
เขาบอกมาเลย รูสึกจะเปนนายทหารเรือ
ทีนี้คุยไปคุยมา ถามวา ภุมเทวดา มีหนาที่บันทึก ถามถึงเขตที่เขา
ควบคุมคนเดียว ไอในประเทศนี่คนนอยนะ แกควบคุมตั้งหลายสิบกิโลคนเดียว
ถามวาคนขนาดนี้ ถึงจะเปนตางจังหวัดก็ตาม เขตของคนคุมแบบนี้มนั ไกลมาก
คนทํากรรมนะตางกรรมตางวาระ ตางกรรมหมายถึงกรรมไมเสมอกัน ดีบางชั่ว
บางใชไหม ดีก็ดีมาก ดีนอย ไอชั่วก็ชวั่ มาก ชัว่ นอย แลวเวลาทีท่ ําก็ไมสมอกัน
แลวคุณจะไปรูไดอยางไร เขาบอก ไอกระดาษของผมมันบันทึกเองครับ ก็เลยชูให
ดูวานีม่ ันขึน้ ของมันเอง (หัวเราะ) แกไมตอ งเขียนหรอก
.........
มันไมเหมือนหรอก มันกระดาษแผนเดียวนี่ ไอเครื่องมันใหญ (หัวเราะป มันดีกวา
ละมั้ง
หลวงพอครับ แลวคนนัน้ ก็รอดเพราะเขาบอกยา
รอด พอตอนเชาเดินกระปรีก้ ระเปราเลย อาการพอถึงเวลานั้นเปะอยางนั้นจริงๆ
แลวพอดีทพ่ี ุดกันอยูพ วกหมอพวกพยาบาลก็ตื่นคนไขตึกอื่นก็ตนื่ ไอตึกไกลๆ กัน
เขาก็ไดยินตามสภาพของแก เขาพูดกันเบาๆ เกรงใจหองขางๆ ใชไหม ปรากฏวา
เขาไดยินกันหมดไมยืนล้ํานะ ก็นงั่ คุยกันอยูในหอง ทุกคนก็รอเวลาที่แกบอก
อาการอยางนัน้ จะมีไหม จริงๆนะ
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พอถึงเวลานัน้ เจานัน่ หลับอยู เปบปาบขึน้ มาตามอาการที่แกบอกก็พอดี
หมดกับพยาบาลเขาฟงอยูแลว ก็หยิบยาขึ้นมาฉีด ฉีดเดีย๋ วเดียวสงบเลย ปรากฏ
วาเชาแกเดินได แกเดินไมไดมาหลายวันแลวนี่ตองอาศัยหมอเทวดาบอกผูอํานาย
การ
เอา วาอยางไรจะโยม (ขอใหหลวงพอเปาให) ปวดขางไหน (ทั้ง 2 ขางนะ
คะ) ออ คิดวาปวดขางซายจะเปาขางขวา (หัวเราะ) จะไดไมอคติ ใชไหม ใชงาน
เทากันใหมนั ปวดขางเดียวจะใชไดรึ นี่ เกสร เอาเกาอี้มาใหนั่ง ถาปวยนี่ไมเปนไร
นะจะ เดีย๋ วเอาเกาอี้ใหโยมนั่งเปนคนปวยไมเปนไร คนปวยนั่งสูงกวา พระนัง่ ต่าํ
กวา พระพุทธเจาไมปรับอาบัติ เทศนก็ไดไมปรับอาบัติ ปรับอาบัตินะปรับทีพ่ ระ
นะไมใชปรับทีค่ น
เอาละ ขางไหน จะเอาปวยขางไหนโยม (หัวเราะ) เงียบ เอาหายดีนะ เออ
เดี๋ยวก็หาย ไมหายก็ยงั ไมหาย เอาหายดีกวา (หัวเราะ) เอา นั่งเกาอี้ไดโยม นั่ง
เกาอี้ไดไมเปนไร คนปวยนีพ่ ระพุทธเจาทานอนุมัติอยูไมเปนไร อีตอนจะบังหนา
คนขางหลังนีซ่ ีจะทะเลาะกันไมแน
หลวงพอครับ คนที่เปนเทวดหรือเปนพรหมนี่ ตอนนัน้ หลวงพอบอกตองมาเกิดใน
โลกมนุษย
ใช
เพราะวาบุญหมด หรือวามาใชกรรม
บุญหมด ยังไงๆ ก็ตองหมดแน ถาเขายังไมถึง นิพพาน ถาไมเปนพระอนาคามีก็
ตองลงมาเกิด มันก็หมดตอน จะถือวาหมดบุญ ไมใชหรอก เอาหมดตอนดีกวา
เพราะบุญนี่ไมมีสภาพหมด จะสะสมตัวเราทําทุกชาตินจี่ ะสะสมอยูจนกวาจะเต็ม
ถาเต็มแลวก็ไป นิพพาน ถาถือวาบุญหมดก็ตองสรางกันใหมซี ก็ถือวาหมดตอน
ในเกณฑที่อยูเ ปนเทวดาหรือพรหม
อยางพวกนีถ้ า จะมาเกิด ก็มาเกิดอยางที่เราวาเปนคนโชคดี อยางที่เราพูดวา
เทวดามาเกิด
ก็ไมแนใจ อาจจะมีโชครายก็ได เพราะดีหมดไปแลวนะ (หัวเราะ)ตอนดีหมด อี
ตอนชั่วจะมานะซี ตอนไดกําไรหมดไป ตอนขาดทุนมานี่ซวยนะ หมออยาคิดวา
เทวดาหรือพรหมจุติแลว จะมาเกิด เปนคนเสมอไปนะ ไมแนนะ ทําบุญเรียกวาทํา
ดี ทําบาปเรียกวาทําความชัว่ ดาเขาบาง ฆาเขาบาง ขโมยของเขาบาง นีท่ าํ ชั่วใช
ไหม ทางศาสนาเรียกวาบาป ไอบาปนีม่ ัน (เทปหมดหนาแรก)

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ความสุข พอใชเงินหมดกลับเขามาทีเดียวถูกจับเขามาทีเดียวถูกจับเขาคุก แบบ
เดียวกับที่ทาํ บาปและทําบุญรวมกัน ตายแลวไปรับผลของความดีกอ น พอหมด
ผลความดีก็ลงนรกไปเลย ที่จะมาคางแคคนนะยากพระพุทธเจาบอกวา พรหม
หรือเทวดา จุติแลวจะมาเกิดเปนพรหมหรือเทวดาใหม ก็แสนหายาก พรหมหรือ
เทวดาเมื่อหมดบุญแลวจุติเปนคนก็หายาก สวนใหญลงอบายภูมิ
เพราะเหตุนน้ี ะทีนี้วา ถึงเทวดาหรือพรหม ที่ฉลาดเขาจะไมยอมหมดอายุ
นะ หมายความวายอมใหหมดเกณฑที่อยูในเทวดาหรือพรหมนะเขาจะเลือกลง
มากอน ลงมากอนนี่มันเลือกได ลงมาเกิดเปนคนจะเกิดในตระกูลไหน แตก็ไมได
หมายความวาจะตองไปเกิดในตระกูลที่รา่ํ รวย มีความสุขเสมอไป เพราะพวกนัน้
ถาลงมาตองหวังผล หวังผลหมายความวาเราจะมาตอบุญอันดับไหน อยางไรใช
ไหม เราก็ตอ งมาดูตระกูล สมมติวาตระกุลที่รํา่ รวยลงมาแลวไมมผี ลสมความ
ปรารถนา ก็ตอ งไปเกิดตระกูลคนจน จนแสนจนเราก็ยอม แตวาผลที่ได จะพึงได
อายุเทาไร เราจะรูอายุ จะเสวยทุกขเทวนาไปเทาไร ยากจนลําบาก แตวาจุดนัน้
ของชีวิตจะไดผลตามที่ตองการเขาก็เอาใชไหม
แบบหมอรักษาโรค รักษาไปรักษามาก็คอื อยากไดสตางค อยากไดไหม
แตตอนหมอรักษาคนไขนี่หมอตองลําบากนะ ตองใครครวญตองพิจารณาเวลา
คนไขตื่นขึ้นมา เปนอะไรขึ้นมา หมอหลับสบายๆ ก็ตองตื่นนะ มันก็มที ุกข แตผลที่
ไดรับก็คือสิ่งทีเ่ ราตองการ ก็เหมือนกับเทวดาหรือพรหมที่ลงมาเกิด ตองการผล
จุดบั้นปลายวาเราตองการอะไร แตตอนตนนะจะลําบากเหมือนกัน
หลวงพอ เทวดานี่ลงมาทําบุญไดไหมกัน
ได แตวาเดิมไมไดสิ ยังพรองอยูมากนี่ ตวงไมถนัดใชไหม ไอทําบุญนะทําบุญได
แตวา อยาลืมวาบารมีที่จะไป นิพพาน ไดจะตองเปน ปรมัตถบารมี ใชไหม
ครับ
บารมีสูงสุด บารมีแบงเปน 3 ชั้น บารมีตน ทานเรียกวา บารมี เฉยๆ นะ บารมี
กลางทานเรียกวา อุปบารมี บารมีสูงสุดเรียกวา ปรมัตถบารมี ตองถึงนีน่ ะ จึง
จะไป นิพพาน ไดนะ ถาเทียบกับคนคนเราถามีบารมีตอนตน บารมีตอนตนเฉยๆ
เขาจะเกงจริงๆ
แคทานกับศีลใชไหมแลวจะลําบากถามีบารมีขนาดกลางที่
เรียกวา อุปบารมี เขาพรอมที่จะเจริญสมาธิและวิปสสนานะ แตพวกนีจ้ ะเกงแค
ฌานโกลีย ฌานโลกียก็สามารถจะไดสองใน วิชชาสาม หาใน อภิญญาหก ได
นะ หรือวาถึงใน สมาบัติแปด แตถาชวนตัดสินใจไป นิพพาน เถอะ เขาบอกวา
ไมไหว เขาไมไหวจริงๆ ผูท ี่มีอารมณหวัง พระนิพพาน พอมีความเขาใจหวัง

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย

หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

นิพพาน พวกนี้เปนพวก ปรมัตถบารมี นะ นี่ตองถึง ปรมัตถบารมี จึงจะตอไป
ถึง พระนิพพาน ได
หลวงพอคะ จะสรางสมบารมีไดอยางไรคะ
ก็ตองไป วัดทาซุง (หัวเราะ) ที่นนั่ มีสาํ นักงานสรางสมบารมี หมอแนะนําทีนะ ไอ
หนูไปไมถกู นะ (หัวเราะ) ไมเปนไร นี่ไอหนู ไหวพระดวยศรัทธาก็คือสั่งสมบารมี มี
ความกตัญูรูคุณบิดามารดาสนองคุณทานดวยความดีก็เปนการสั่งสมบารมี
การใหทานก็สงั่ สมบารมี รักษาศีลก็สงั่ บารมี แตการดาชาวบานก็เปนสั่งสมบารมี
(หัวเราะ) บารมีต่ํา ไมใชบารมีสูงนะ (หัวเราะ) ไอคําวาบารมีนี่เขาแปลวาเต็ม คือ
กลังใจเต็ม เต็มในดานของความดีนะไอษรนะสั่งสมบารมีอะไร บารมีดาสั่งสม
บางหรือเปลา หา ลูกไมใชเปนบาป ลูกเราเราจึงดา ถาลูกชาวบานเขาเราไมดา
ไอที่ดาลูกตีลกู เพราะความหวังดีเกรงวาลูกจะเลว นีม่ ันเปนเมตตานะ ก็ตองโกรธ
ไอที่โกรธเพราะเรารัก เราไมรักเราไมโกรธ เราไมหวังดีเราไมโกรธนะ ถาลูก
ชาวบานเขาเลวขนาดนั้น เราไมเคยไมวา เขาเลยใชไหมตองเทียบตรงนี้นะ ถาลูก
ชาวบานทําแบบนั้น เราถือวาไมใชภาระที่เราจะยุง ใชไหม ตองดูตรงนีก้ ัน ทีนี้การ
ดาลูกตีลูก ไมใชเปนบาปเปนการหวังดี เพราะเกรงวาเด็กจะเสีย จะมีผลไมดี
ตอไป ทีนี้ก็ตอ งโกรธสิ เพราะเธอทําไมถกู ใจเรา ไอที่ไหนจะดีไมทํา ไอโกรธนะคิด
ฆาลูกไดไหมละ มันก็ไมไดใชไหม
หลวงพอครับ อยางคนที่ปว ยหนักๆ อยางที่เขาตองตายแนๆ แลวเราบอกเขาให
ทําใจใหสบาย ทําใจใหเปนสุข แลวก็นกึ ถึงพระเจาของเขา หรือพระพุทธเจาให
ชวย อยางนีเ้ ขาจะไปสวรรค หรือวาไปนรกครับ
พระพุทธเจาทานบอกวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงั ขา ถาเวลากอนจะตาย
จิตคิดจะโกรธใคร คิดไมพอใจใคร อารมณเศราหมองตายแลวไปอบายภูมิ ใชไหม
ถาจิตเขานึกถึงพระเจา หรือนึกถึงพระพุทธเจาไปสวรรคแน ใชไหม เพราะพระ
เจาของเขา เขาถือวาพระเจาของเขาดีเลิศ เวลานีพ้ ระเจาของเขาอยูสวรรค เขาวา
อยางนัน้ ใชไหม เวลานั้นจิตมันจะไมหวงทรัพย ไมหว งบุคคล จะไมโกรธใครจิต
วางจากอารมณชั่ว ก็ไปสวรรคแนนอน
เขามีกรรมเยอะ เขาไมถกู ดึงลงนรกหรือครับ
เดี๋ยว กรรมพวกนัน้ ดึงไมทนั เพราะจิตเขาผองใส กรรมชั่วนัน้ เขาไมได จิตมีสภาพ
รับอารมณ อารมณเดียว
คนทําบาปเยอะๆ นี่ เวลาจะตายนึกถึงพระพุทธเจานี่ไปสวรรคหรือ

หลวงพอ

ถานึกไดนี่ไปจริงๆ ใชไหม กลัวจะไมนึกนะสิ อยาง ทานสุปติฏฐิตะเทพบุตร
ทานชั่วอันดับพิเศษ ไมใชอันดับหนึ่งนะ หมอนะรอยชัว่ นะไมเทาแกหรอก คําวา
ชั่วนี่ชวั่ ดวยประการทั้งปวง แตวาเวลาจะตายเขามา ทุกขเวทนามันครอบงกหนัก
เห็นเมียนั่งขางๆ เห็นลูกหญิง ลูกชาย นั่งขางๆ เห็นขาทาสหญิง ชาย นั่ง ทรัพย
สมบัติที่มีอยูก ม็ องดูวา คน พวกนีช้ วยเราไมไดเลย เราเจ็บ เราปวยคนเดียว
แกก็เลยคิดวาเขาลือกันวา พระพุทธเจาใจดี (หัวเราะป ก็เลยนึกขอให
พระพุทธเจาไปชวยระงับทุกขเวทนา เวลานั้นบังเอิญแกตายพอดี ก็ไปสวรรค ชั้น
ดาวดึงส แตคนนี้ก็ไมมีเรื่องยืนยันมากนะมีเหมือนกัน แตไมมีการโตตอนมาก
แตอีกคนหนึง่ เปนมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน คือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทาน
อยูนี้พอแมเปนมิจโมทิฏฐิ ลูกก็จําเปนจะตองเปน พระพุทธเจาเดินผานบานทุกวัน
ภายใน 7 วันก็ไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตรแตพอทานปวยหนักจะตาย ก็คิด
วาพอแมไมมปี ระโยชน ไมชวยทานได ใชไหม ความเปนมหาเศรษฐีไมมีประโยชน
ทานก็เลยนึกถึงพระพุทธเจา พอดีพระพุทธเจาเดินไปบิณฑบาตพอดี ขณะที่นกึ
ถึงพระพุทธเจาใหชว ย เวลานั้นก็ตายพอดี ทานก็เลยไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค
ชั้น ดาวดึงสเทวโลก
ตอมาพอแมเหนียวจะหาหมอรักษาลูกก็กลัวหมดสตางค จะซื้อยาจาก
หมอก็กลัวสตางคหมด เสียแพงมาก ก็ไปถามหมอวายาอะไรรักษาโรคประเภทนี่
หมอเขาก็บอกยากลางบานมาให ลูกก็ตายตายแลวเอาลูกไปฝง เกิดคิดถึงลูก
เพราะมีลกู คนเดียว ก็ไปรองไหที่ปากหลุมทุกเชา
เชาวันที่ ทานมัฏฐกุณฑลี ลงมา แปลงกายเหมือนรูปเดิม คลายรูปเดิม
สวยกวา ก็ไปยืนรองไหบาง
อีตาเฒามองดู เอะ กุรองไหคิดถึงลูก แลวไอเจาหนุมนีร่ องไหคิดถึงใคร ก็
เลยเขาไปถามวา เจาหนู (เห็นรูปรางหนาตาคลายลูกคลายลูกเดิมนะ) ตองการ
อะไร
แกก็ถามวาลุงรองไห ตองการอะไร
ตาลุงก็ตอบวา ฉันรองไห ตองการใหลูกที่ตายแลวกลับมาเกิดใหม
ตอจากนัน้ ก็ถามวา เจาหนูตองการอะไร
แกบอกวา ฉันรองไหเพราะวาฉันมีรถอยูค ันหนึ่งเปนทองคํา แตมันไมมี
ลอ ตองการลอ อีตาพราหมณพอของ มัฏฐกุณฑลี ก็บอกวาถาเจาตองการลอ
จะเอาลอเงินหรือลอทอง จะหาให

แกก็เลยคิดวาพอเราตอนเรามีชีวิตอยูและปวย แมแตยารักษาโรคก็ไม
กลาซื้อ จะจางหมอรักษาก็ไมจาง แกกลัวเสียเงิน เวลานี้แลเห็นเรารูปรางหนาตา
คลายคนเดิม ก็คิดถึงลูกคนเกา จะใหลอ ทองคําหรือลอเงิน แตแกคิดวาพอแกโง
มาก แกเลยบอกวา ไอลอเงินลอทองนะไมตองการ เพราะรถมันเปนทองคํา จะทํา
ลอดวยเงินทองไมแปลก ทําไดแตไมตองการ ตองการยิ่งกวานัน้
พอถามวาตองการลออะไร แกบอกวาตองการดวงจันทรและดวงอาทิตย
มาเปนลอ ลอขางหนึง่ เปนดวงอาทิตย ลอขางหนึง่ เปนดวงจันทร
อีตาพราหมณโมโหบอกวาไอบา เอมาไดอยางไร ของมันอยูไกล แกก็เลย
ถามวา ในเมือ่ ผมตองการดวงจันทรและดวงอาทิตยมาเปนลอ ซึ่งมันเปนของที่
มองเห็นไดดวยตา แตคุณลุงตองการเอาลูกที่ตายไปแลว ไมเห็นวาอยูที่ไหน
ตองการใหมา อยากจะทราบวาผมกับลุงนะใครจะบามากกวากัน (หัวเราะ)
หือ คุณหมอ เกิดมาแขงบากันแลวละสิ พราหมณรูสึกตัววาเราแยกวา
เด็ก
คุยไปคุยมาแกเลยบอกวาผมนี่เปนลูกพอนะ เวลานีเ้ ปนเทวดาบนสวรรค
ชั้น ดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนทีอ่ ยู มีนางฟา 1,000 เปนบริวาร
พอก็ถามวา ทําบุญอะไร บาตรก็ไมเคยใส มือก็ไมเคยไหวพระสมณโคดม
ทานก็ไมเคยถวายนะ ศีลไมรักษา เทศนไมเคยฟง
ทานก็เลยบอกวา กอนจะตายจิตใจนึกถึงพระสมณโคดมเพียงนิดเดียวก็
ไปสวรรค หลังจากนัน้ ก็เลยแนะนําพอบอกวา ตัง้ แตนี้ไปใหเคารพพระสมณโคดม
สมาทานศีล รักษาศีล ใสบาตร ฟงเทศน จะมีผลมาก หลังจากนัน้ ทานก็กลับไป
อีตาพอก็กลับ กลับมาบานแกก็บอกคุณแมบานวา ยายวันนี้จะเลีย้ งเพล
พระสมณโคดมกับพรสาวก ใหทาํ อาหารใหมาก
ทีนี้แกเปนเศรษฐี แกเปนพอบานใหญ คนนับถือมาก คนที่ไมเคารพ
พระพุทธเจาก็ตั้งใจคิดวา วันนี้เราจะไปดูพราหมณคนนี้ย่ํายี่พระสมณโคดม กอง
เชียรนะ ใชไหม
อีกพวกหนึ่งนีน่ ับถือพระพุทธเจาบอกวา เราจะตามดู วันนี้จะดูลีลา
พระพุทธเจาทีแ่ สดงออกกับพราหมณคนนี้ ดีวา กองเชียร 2 กองไมดีกนั กอนนะ
ทีนี้ตา งคนตางไป ไปเฝาพระพุทธเจา ไปถึงแลว พราหมณคนนี้ไปถึงเขา
รีบขึ้นเลย เขาถามวาพระสมณโคดม คนทีน่ ึกถึงชื่อทานอยางเดียว ไมเคยยกมือ
ไหว ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ไมเคยรักษาศีลจากสํานักของทาน ตายแลว
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ไปเปนเทวดามีไหม
ศาสนาเราเขาเรียกชื่อ
เขาถือวาดีเสมอและดูถูกนะ
พระพุทธเจาทานไมทรงถือทานถือจิตใจเปนสําคัญ
พระพุทธเจาฟงแลวทานก็บอกวา พราหมณคนทีน่ กึ ถึงเราอยางเดียว
ตายแลวเปนเทวดา เปนพรหม ไมใชรอย ไมใชพนั ไมใชหมืน่ นับเปนโกฏิๆ แลว
ทานก็ยอนถามวาเมื่อเชานีท้ านพราหมณไปพบดวยตัวเองแลว ใชไหม และเวลา
เดียวกัน ทานก็เรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ใหมาพรอมดวยวิมาน
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ก็มาพรอมกับวิมาน พอเขาไปใกล ทานก็กาวลง
จากวิมานเขามาไหวพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงเทศนพอเทศนจบ มัฏฐกุณฑ
ลีเทพบุตร ก็เปน พระโสดาบัน พราหมณก็เปนดวย คนอื่นก็พลอยเปน
เยอะแยะนะ
นี่เปนเครื่องยืนยันวาคนแมจะมีกรรมหนัก กรรมที่เปนอกุศลหนัก แต
พอที่เวลาจะตาย ก็นกึ ถึงพระพุทธเจาก็ดี หรือพระเจาก็ดีนะ เขาสามารถไป
สวรรคได ถาหมอไมเชื่อดูวาใครตาย แลวตายไปดู นั่งก็ได ยืนก็ได เดินก็ได นอนก็
ไดไมแปลก นัง่ ๆ ทาไหนก็ไดไมเห็นยาก ถาเราได จุตปู ปาตญาณ เราไมตองนัง่
ตองเนิง่ รูขาวคนตายปบ ถาอยากจะรู รูไดทันที ทําใหมันคลองเหมือนหมอเขาใจ
ในโรคนะ ตองทําใหคลองขนาดนั้น ไมใชใครมาก็ตั้งทา อยางนี้ใชไมได ไมทันกิน
นะ
หลวงพอครับ มีคําถามวา ทําไมเราทําดีไมไดดีเสียที คนทําแตชั่วไมไดทําดี ทําไม
โชคดี ไดนั่น ไดนี่
โชคดีแบบนั้นไมไดดีนะ เขาไดดานะ เออ ไปมองดูเขาเถอะ ถาไดวัตถุมาแกก็ถูก
ดา ใชไหม เราทําดีเราไดดี จิตใจเราเปนสุข ไอนั่นเราตองดูเขา เวลานี้เราอาจจะ
ถูกคนมีอาํ นาจโกงภาษีอากร ใชไหมก็ตองถอยหลังไปดูชาติกอน เราเคยโกงเขา
มาหรือเปลา ก็ไมยากถอยหลังดวย อตีตังสญาณ กับ ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ก็ไดอยาไปดูปจจุบัน สมมติวา คนบางคนทีน่ ั่งบอยูทนี่ ี่ เมื่อวานนี้ไปดาเขา
มา วันนี้ไมไดดา มานั่งคุยกับพระนี่ ออกไปหนาบานถูกดาเลยบอก เอ วันนี้กู
ไมไดดานี่หวา เมื่อวานดาเขาไวนะ นีเ่ ขายังดาไมทนั นะ เขามาดาใชหนี้ใชไหม
อยาไปวาเขานะ (หัวเราะ)
หลวงพอคะ.......
โอ โฮ นับจํากัดไมได ถาตองการเทาไรก็เทานั้น ไมมีขอบเขต รางกายหนึง่ กายนะ
ถามีเทวดาหรือคนอื่นมากี่แสนกี่ลาน แยกไดเทานั้นเลย ดวยความเปนทิพย ไม
เปนดวงละเปนตัวเลข ทีเ่ ราเรียกจิตคิดวาดวงนัน้ ไมใช เปน อทิสสมานกาย คือ
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เปนกายนั่นแหละสามารถไปคุยกับเขาได เฉพาะคนเรือ่ งเลย ไมใชเรื่องเดียวกัน
ไมใชไอตัวกอน ไมใชพอบอกฉันหิวๆ มันไปเทศนธรรมะ ใชไหมอีกคนหนึง่ เขาตอง
การธรรมะ เอาขาวไปใหดกี นั คือวาใครตองการอะไรก็พูดอยางนัน้ เลย ตามความ
ประสงคตรง อันนี้ไมยาก ของกลวยๆ จะเปนกลวยดิบ หรือกลวยสุก คอยพูดกันที
หลัง เอา วาตอไปมีอะไรอีก เอา หมอมีอะไรอีก ดีมีเพื่อนคุย ถามมีจะหลับนะ
บางทีนะ ใชไหม (หัวเราะ) เอา จะวาไง
หลวงพอคะ ทีว่ ากอนจะตายนึกถึงพระพุทธเจา,,,
มันยากเหลือเกิน หลายโกฏิรายจะไดสักนหึ่งนะ อยานะ ดีไมดี พระยายม เก็บ
นานเชียวนะ ก็ใหซอมดีไวมนั ยังไมคอยจะดีเลย (หัวเราะ) ใชไหม ทุกขเวทนา
สาหัสนี่ ใชไหม เราทําไวใหมากดีกวาเทวดาบางองค ทานเสียดายนะ ทําดีนิด
เดียว ขึน้ ไปเปนเทวดาไดใชไหม ก็เกิดเปนคนไมนาน ก็เหาะลิว่ ๆ ขึ้นไปพักบนนัน้
พอนัน้ ก็ลงปองทันที เราสะสมความดีใหถึงที่สุดตามกําลังดีกวานะ อยาไป
ประมาทนะ ปมาโท มัจจุโน ปทัง ความประมาทเปนทางแหงความตาย ดีไมดี
ตอนจะตายไปนึกถึงเขาพอดี อีคนนั้นดากู อีคนนั้นวากูอีคนนัน้ ขโมยของกูละ
เสร็จ ไปเลย ใชไหม แตวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร นะไมหนัก สุปติฏฐิตเทพบุตร
นะทานหนักมาก ถาลงนรกทานตองลงอเวจี ใชไหมนะ แลวก็ผา นนรกกับบริวาร
ตามลําดับขึ้นมา แลวไปลงยมโลกียนรกอีก 10 ขุม เปนเปรต อสุรกายสัตว
เดรัจฉาน โอ หนักมาก เพราะวาทานอาศัยบารมีชาติกอ น ทานมีมากนะ ทานทํา
กรรมชั่วแบบนั้นอาจจะเปนกรรมสนองก็ได หมายความวาไอพวกนัน้ เคยฆาทาน
มา ทานก็มาฆาตอบเปนการตอบแทนกันใชไหม ถามีบุญไมดีจริงๆ ทานจะเปน
พระโสดาบัน ไมได
เมื่อทานเปนเทวดาแลว ถึงวาระที่จะตองจุติรูกรรมนี้ทานก็ตกใจพอดี
พระอินทร แนะนําทาน ใหไปฟงเทศนพระพุทธเจาที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
พระพุทธเจาจึงทรงพิจารณาวาถาเราเทศนอภิธรรม จะไมมีผลกับเทวดาองคนี้
เลย เทศนไปพอถึงวาระเทวดาองคนี้จะจุติแลวลงนรกทันที ก็ทรงพิจารณาวาควร
เทศนเรื่องอะไรก็ทราบวาถาเทศน อุณหิสวิชยั สูตร จบเดียวเธอจะเปน พระ
โสดาบัน พระโสดาบัน นะตัดบาปหมดเลยนะ พระพุทธเจาก็ทรงเทศนื อุณหิส
วิชัยสูตร พอจบทานก็เปน พระโสดาบัน แลวการจุติก็ตายปบเกิดปบทันทีนะ
แคพริบตาเดียว เทวดาอืน่ ไมรู จะรูก็ตัวเอง พระอินทร กับพระพุทธเจาเทานัน้
แลวก็อยานินทากอนนะ เวลานีท้ านยังอยูนะ และเปนเทวดาพระอริยเจา
แลว อันนีห้ มายจความวาชาติกอนๆ เขาบําเพ็ญความดีมามาก และความดีทจี่ ะ
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เขาถึง ปรมัตถบารมี ถาไมถึงนะเปน พระโสดาบัน ไมได ใชไหม แลวเกิดมา
ชาติหลัง ทําไมตองมาฆาสัตวตัดชีวิตทําชั่ว ก็เขาใจวาไอกรรมนี้สนองกัน ไอพวก
ที่ถูกฆาเคยฆาทานมากอน แลวก็ทานเคยเปนศัตรู เคยถูกแกลงมากอนฉันคิด
อยางนัน้ นะ พระพุทะเจาไมไดเทศนไว นี่ฉันเดาๆ เอานะอยาเอาจิรงเอาจังกันนะ
เดี๋ยวจะเอาจริงเอาจัง เดี๋ยวทานมาบอกไมใช ไมใชฉันแยนะ ฉันเดาไวกอน ใช
ไหม
ดูตัวอยาง ทานองคุลิมาล ทานฆาคนดันกวา ทําไมทานเปน พระ
อรหันต ได เพราะไอคนพันกวานี่เคยรุมฆาทานมาในชาติกอนทีถอยหลังกันลง
ไปนะ ทานผูเดียวแลวไอคนพันกวานัน่ ชวยกันรุมฆาทาน บางคนไมไดฆา อยาง
ผูหญิงนะ เอาวา,,,,เอาวานัน่ ใชไหม คุณหมอ พวกเอาวา เอาเสียงหนุน แตมือไม
ลง แลวก็ไปกับเขาดวยที่ทาํ การรวมกัน เอา จบไปตอน มีอะไรบาง
...........
ยัง ยังไมถึงเวลา ยังไมถงึ โธ เรงกันนา เดี๋ยวซี่หวิ บายๆ นะ
ตายไปแลว พูดคนละภาษา
ที่นนั่ เขามีภาษากลาง แตเมื่อยแขนหนอย (หัวเราะ) คุณอยาลืมวาที่นนั่ เขาไมมี
ภาษาประจําชาติ มีภาษาคือความเปนทิพย ถาเราเปนคนไทย เขาพูดมาจะรูสึก
เหมือนเขาพูดไทย เขาใชภาษาอะไรฟงมาเหมือนกับเราฟงภาษาไทย ภาษาทิพย
เขามี ขึน้ ไปแลวเขาเปนชาติไหน เขาก็พดู อยางนั้น ถาเปนเทวดาจริง เขาใชภาษา
ความเปนทิพย เขาฟงรูท ุกภาษานะ ลองๆ ขึ้นไป ลองดู
หลวพอครับ เวลาสวดนี่เขาสวดภาษาบาลีไมได เวลาภาวนานี่ใชภาษาไทย ได
ไหม
โอย เอาหมดเลย เปนไทยใหมากที่สุด เอาใหมนั รูเรื่อง ใชไหมเวนไวแตคําภาวนา
ซึ่งมันมีนอย พอจําไดใชไหม ไอสวดมนตหรือสวดอะไร เลนไทยใหมาก ใหเรารู
ภาษาโดยเฉพาะกรวดน้ําควรเปนภาษาไทยลวน ดีไมดีทอ งภาษาอะไรก็ไมรู เราก็
ไมรู ผีก็ไมรูไอคนใหก็ไมรูวา อยางไร คนรับก็ไมรูวาอยางไร เสร็จ
...............
เอานอยๆ แค นโม จบ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จบก็หมดเรื่องนะ คือไมตองมาสวด
มนตเปนยาทา ภาวนาเปนยากิน ใชไมห สวดมนตนี่จะเกงขนาดไหนก็ตาม
จะมีสมาธิอยางสูงแคอุปจารสมาธิ ไมถึงฌาน ภาวนานี่จะถึงฌานงายและ
สามารถละกิเลสไดดวยกําลังสูงกวา ใหใชภาวนาใหมากดีกวา เอางายๆ
ภาวนาใชคําสัน้ ๆ คําวามากนะ หมายความวาจะทํานาที สองนามี สามนามี ก็

ชางแกปะไรกอหลับเอาสักนิดหนึ่ง นึกนิดก็หลับไปเลยใชได เอาอยางนี้ใหหนัก
ดีกวา อยาไปเกณฑใหสวดมนตภาษาบาลีจะลําบาก เกิดความทุกขความ
เดือดรอน ผลมันไมเกิดหรอก มันกลุมนะ สวดแทนที่จะเปนบุญกลับเปนบาปไป
ดีไมดีนั่งดาพอ นัง่ ดาแม นัง่ ดาพระพุทธเจา เพราะมึงนี่กูถงึ ตองมานัง่ สวดนี่
(หัวเราะ) สวดอะไรก็ไมรู ไมรูเรื่อง เมื่อยจะตายโหง มันลําบาก จําก็ไมได เอาแค
ใจสบายดีกวานะ พุทธัง สรณังคัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง
คัจมิ ใหไดดีพอ แลวบอกใหแกรูวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถึง
พระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถึง พระธรรมเปน
ที่พงึ่ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถึง พระสงฆเปนทีพ่ งึ่ ถาแกถาม
เปนทีพ่ งึ่ อยางไร บอกพระวาอยางนี้ บอกเอาทานเปนทีพ่ ึ่ง ปาณาติปาตา
เวรมณี เราจะไมฆาสัตว ไมทรมานสัตว อทินนาทาน เราจะไมลกั ทรัพย จะไม
โกงใครเขา ไมโกงทรัพยสินของเขา กาเมสุมิจฉาจาร เราจะไมแยงคนรักคนอื่น
ใชไหม เอางายๆ กอนนะ มุสาวาท เวรมณี เราจะไมพดู เท็จ เราจะพูดตามความ
เปนจริง
ไอพูดนี่ควรจะใช กรรมบถ 10 เขามาชวย ถาไมพูดเท็จอยางเดียวนะไม
ไหว ยังดีกนั ตองวาจาไมพูดเท็จดวย ไมพูดคําหยาบดวยไมพูดนินทาชาวบาน
ดวย ไมพูดไรประโยชนดว ย ตองใช 4 อยางถึงจะปลอดภัย
เราพูดจริงเราพูดหยาบเกินไป เขาโกรธ ใชไหม ไอการพูดจริงนี่กต็ อง
ระมัดระวัง ตองเหมาะสมกับกาลเวลา ถาไมเหมาะสมกับกาลเวลา อาจจะเปน
โทษแกผพู ุด กาลเวลาหรือสมาคมที่ไมสมควรพูดไปพูดเขา เขาก็โกรธ ใชไหม
ทีนวี้ าจานี่ควรจะแนะนํากัน 4 ดาน 4 อยาง คือ
1. พูดตามความ เปนจริงดวย
2. พูดเพราะดวย
3. พูดดวยความหวังดี อยานินทาเขา
4. วาจาที่เหลวไหลที่ไมเปนประโยชน อยาพูดเลยใชไหม ไมนินทาคน
5. เขาบอกตองระวังขอดื่มสุราหรือเปลา ก็บอกพอดื่มเพราะพอโตแลว
นะ ลูกอยาเพิ่งดื่ม (หัวเราะ) ถาลูกแกยังไมทันพอลูกไมควรดื่ม
(หัวเราะ) เอา วาไง หือ หนีไมพน เหรอหนีนะมันพน ไมตองหนีอยู
เฉยๆ ก็พน แตไมหนี จะเดินเขาไปหานะสิ แกวเหลามันวางเฉยๆ นะ
มันไมวงิ่ ตามคนนะ ไอคนไมกินเหลาแกวเหลาวางขางหนา ก็ไมขน
แกวเหลา บางคนกินเหลา แกวเหลาวางหาง 4 กิโล เดินเขาไปชน
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แกวเหลาได รายจริงๆ ไอขาระยํา (หัวเราะ) เออ ดีคุยกับหมอสนุกดี
เอา มีอะไรไหมจะ หมดหรือยัง
ทีนี้ ถาพูดตลก กรรมบถ 10 ขาดไหม ศีลขาดไหม
คือไมชนกับศีล ศีลยังไมขาดนะ เขาตลก จะหาวาพูดไรสาระยังไมไดนะ ตลกเพื่อ
ความรื่นเริง ไมมีอะไรเลย ทําใจคนอื่นใหชมุ ชื่น ไมมีอะไร พระพุทธเจาทานเคยทํา
พระสารีบุตร ทานเคยทํา พระสาวกหลายองคเคยทํา ตองทํา ถาสมาคมนี้จะ
เหงาเกินไป ก็ตองใหเกิดความรื่นเริง แตไมผิดศีล ผิดธรรม
“””””””””
นั่นเขารวมคําแลว เขารวมคําๆ ไวนะ นัน่ เขารวมไวในกลุม มันไมเปนไร เขาพูด
ตลกคะนอง เขาพูดทําใหคนอื่นหัวเราะ เขาทําใหจิตใจเราชุมชื่น แตใจเขาเองนะ
เขาจะรู ถาเขาพูดดีนะใจเราสบายอยาลืมนะ
.........
ลามก ก็คนทีล่ ามกเขาก็ชอบนี่ เขาก็พูดใหชอบ แกงตมใหคนกินก็ตอ งทําตามแต
ละคนใชไหม คนนี้กนิ เค็มชอบเค็ม เราทําเปรี้ยวเขาก็กนิ ไมได เขาชอบเปรี้ยว เรา
ทําเค็มเขาก็กนิ ไมได ตองทําใหเหมาะสม คนลามกก็ชอบภาษาลามกไมเปนไร
คือไมไดโกหก ไมโกหกไมสรางความสะเทือนใจ ใหเกิดแกเขานะ ทําใจเขาให
สบาย ใชไหมแลวก็ประการที่ 2 เขาไมไดสรางความแตกราว ใหเกิดแกใคร อันนี้
โทษเขาไมไดหนู อยาหาวาเขาบาปผิด ถาถามผิดศีลขอไหน บอกผิดทุกขอ คือไม
ขนศีล ศีลไมขาด ศีลไมซ้ํานะ หือหมด ถาขนศีล ขนแรงศีลขาด ขนเบา ศีลช้ํา
เดี๋ยวมีเวลา 15 นาที
........
หนาบึ้งนะดี ไมทําชาวบานเขากลุม เวลาไมพูดดวยชางมัน บึ้งไดบึ้งไป จะไดหมด
เรื่องหมดราว แกอยากบึง้ แกนัง่ เฉยๆ ไปหมดเรื่องก็ไมตองพูดกัน
.......
เขาไมไดตองการใหชอบนี่ แตคนชอบนี้อาจจะมีนะ ยอางนอยที่สุดตัวเขาเขาชอบ
(หัวเราะ) มีหนึ่งคนคือเขาชอบบึ้ง หนาบึง้ เกินไป ก็สุดแลวแตอารมณคน ทางที่ดี
แลวไมควรจะฝก จิตใจมันเศราหมองนะ ถาเราหัวเราะไดอยางนอยทีส่ ุด แกก็จะ
ไดชุมชื่น ใชไหมหัดหัวเราะใหมากดีกวา มันทําลายโทสะไปในตัว หัวเราะได ยิ้ม
ไดใจชุมชื่นมากกวา
คนพูดมาก
คนพูดมากดีกวา เกิดมาคุม คา เขาเกิดมาพูดอยางนี้ ตามที่เราพูดใชไหม
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หลวงพอคะ การถวายขาพระพุทธเจานี่ หลวงพอบอกวาเปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน เราอยากจะทําทุกวัน แตทนี ี้ไมคอยมีโอกาสไดทํา ตองทําทุกวันหรือ
เปลาคะ
ก็สุดแลวแตเรา เรามีภาระหนาที่รีบดวนทําได จิตใจยังนึกถึงพระพุทธรูปนี่ก็ถือวา
เปน พุทธานุสสติ ไอนนั่ มันเปนเครื่องเตือนใจบูชานะเปนถวายทาน เราเอาขาว
ไปบูชาความดีของทาน เปนปจจัยใหนกึ ถึงทานอยู ถาเราไมทําอยางนัน้ จะลืม
ทานใหมหี ว ง นึกถึงพระพุทธเจา ถาเวลาจะตายยังมีอยูก็ไมตองไปนรกนะ ถามี
พุทธานุสสติ อยู ตายไปแลวจะไปพับพระพุทธเจา ถาไปเกิดใหมกจ็ ะ....
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สนทนาที่ชิคาโก 3
โอโห ไมตองมานี่จะไปถึงเสียแลว 6 ทุมกวาแลว ไปไมทันนอนก็ขึ้นรถมาใหม อาว
อุทิศสวนกุศลวาอะไรนะ เออ ใครนั่งกรรมฐษนเจอะครูมาบางหรือเปลา เขาบอก
เขามาทุกวัน สองนาย (ปรานาธิบดีสินคอลนและประธานาธิบดีทรูแมน) เขาบอก
มาทุกวัน มาชวย เขาบอกใหสั่งบอกนองๆ ดวย ที่เขาตองพลัดพรากออกนอกเขต
พุทธศาสนา กระเด็นอยูเพราะเจาชู เขาพูดดวยวาฉันเคยอยูเขตพุทธศาสนานะ
จึงตองอยูท ี่นี่ และอีกประการหนึ่งเขาบอกวาไอเรื่องบาป ใหฃลืมมันเสียอยานึก
ถึง แกไมมีตกนรก แกเถียงสะบัดชอละทีนี้ สามป ฉันไป สํานักพระยายม ทาน
กําลังสอบอีตานีพ่ อดี 3 ป ก็เอาแลว ของเขาเทาไหรรูไหม 25 ปของเราเปน 1 วัน
ของเขา 3 ป เราก็ไมคอยเทาไรใชไหม แกตายไป 3 ป ฉันไมไดนึกถึงพวกแกหรอก
คราวนัน้ ไปหาลุงแกเสียหนอย ไปถึงเขากําลังใหการฟุงหมดเชียง เถียงโอโห แก
ไมไดเถียง เลาตามความเปนจริง แกบอกแกทําเพื่อความสันติสุขของคนสวนใหญ
ถากําลังพูดไดไมลงนรกหรอก ทุกคนนะ ถาเขาถาม ถาพูดได ไมมีการลงนรก
แสดงวาความดีเปดให
ทีนที้ ี่แกบอกวา บอกนองๆ บอกวาไอเรื่องความชัว่ คือบาปใหลืมมันเสีย
อยางแกไมตามนึกถึงมัน และผลอยางนอยมันเปนอยางนั้นเห็นไหม พูดมากไปก็
ดึกมาก กลับไดแลว ฉันนะไมเปนไรหึ หมด ไอนี่สิ (หัวเราะ) เออโยมๆ อยูไกลมาก
ตองตีรถกกลับ วาอยางไรคุณ ถาแตงงานนี่ คุณนะ ถาแตงงานแลวอยาใหเมียฝก
นะมันหลบยากจัง ไออยางนีย้ ังคอยยังชัว่ หนอย อยางนีถ้ า เขาคลองตัวหนอยก็จับ
ได ไอนี่เขามีเยอะ ก็มีหลายคนเขาซอมทุกวัน ทําบุญปบเขาติดตามเลย พอ
ทําบุญวันนี้ กลางคืนเขาถามเลยผลบุญเปนอยางไร ตองฝกอยางนั้น ถึงจะ
คลองตัวนะ ดูวิมานเราอยูท ี่ไหนอะไรเปลี่ยนแปลงบาง สีสัน จะดูรูปรางถาไม
เปลี่ยนแปลง แตความผองใสเราตองดูตรงนั้นนะ และก็เราขึ้นไปดูตัวเราดวย เมื่อ
วานนี้สีเปนอยางไร พอทําบุญเสร็จแลว ความผองใสเกิดขึ้นไหม นี่มา
เปรียบเทียบ นี่ดูเมื่อวานครึม้ บนยอดเขา ไมเปลี่ยนแปลงใชไหมเมือ่ วานครึ้มใน
น้ําไมเปลีย่ นแปลง เพราะจิตเราไดรูความเปนจริงใชไหม เราก็สบายใจ พอสบาย
ใจแลวก็เลิก ไอตอนทําบุญดวยบุญใหญมันไมหมายความวาตองใชเงินมากนี่ หึ
อะไร รถอะไรนะ
รถสองคันขางหนา ดานขางรถยนตทีดานหนา ดานขางทางฝงทางโนนนะ ฝง
ซายนะ ฝง นูน คะ ดานนี้ คนทุบกระจกรถฝง นูน คะ
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อือ คนทุบมันไปแลวไมเปนไร เจาของไปทํากระจกใหม อือ ใชๆ ไงไอหนูเปน
อยางไร ใสไหม เออ วันนี้ซอ มนะ ซอมจนตอไปนี้ไปนะพรุงนี้กลับๆ เขาอยูซอมจน
คลอง โอกาสมันไมมี เออ โชคดีมีสุขนะหนูนะ โยมเอย โชคดีมีสุข
รองเทาแกวเหาะไปได แลวทหารละครับ เวลายกทัพทีเดินไมทนั
ไอเจานี่ความจําแย เคยเปนทหารหรือแมทัพ เลอะๆ เลือนๆ อยางนี้ตองใชสมอง
ออก มันสมองมากเกินไป เอะใครมีสวานไฟฟาไหม (หัวเราะ) มันไมจําเปน ถาไป
มากใชจกั รแกว กี่คนก็ได กี่แสนคนก็ได นี่ไมตองชัน้ รถยนต จักรแกวนี่มนั เปน
อาวุธดวย เปนพาหนะดวย หยิบปุบขึ้นมาใหโตเทาไร คนเทาไรใชไหม และก็ไม
ตองเสียน้าํ มันเชื้อเพลิง สบายมาก เอะนาจะมีสักอันนะ ดีไหม
ดีครับ
เรื่องของพระเจาจักรพรรดิ์ เปนเรื่องของพระโพธิสัตว คนที่เปนพระเจาจักรพรรดิ์
เฉพาะพระโพธิสัตวเทานัน้ ปกครองโลกโดยกรรม คือเมื่อเวลาขึน้ ครองราชยแลว
ไมมีการรบกัน มันรบกันไมไดเพราะทั้งโลกนี่มพี ระราชาองคเดียว เห็นไหม พระ
จักรพรรดิ์ก็มีตําแหนงอีกตําแหนงหนึง่ คือขี้ขาคนทัง้ โลก ใชไหมหมอ ไอเมืองนี้
เขาจนไมมีอะไรจะกิน ตองหาเงินหาทอง หาเงินหาทองไมไดขุนคลังก็ไปแลว เอ
ขุดตรงนี้ทองคํา ขุดตรงนีเ้ งิน ขุดตรงนี้แกวนี่ขนุ กลังตองไดทิพจักขุญาณ นี่ทา น
ตองเกง ขุนคลังแกว และก็มีขุนพลแกว รบชนะในในทุกๆ สถานใชไหม แลวก็
หมดกัน ไมมกี ารรบกัน อยากเปนไหมจะตั้งให จะเปนขนาด เบาได (จักรพรรดิ์
องคสุดทายของเวียดนาม) ไมไดนะ นี่เขายังปกครองประเทศ ใชไหม เราก็เปน
จักรพรรดิประจําหองเรา ไมมีใครโตกวาเรา พวกมดพวกปลวก (หัวเราะ)
ถาเราคุยกันรูส ึกมันดี แตกม็ ันเปนเรื่องของอนิจจัง หมดทุกขใชไหม เปน
จักรพรรดิปกครองโลก ก็ทกุ ขเต็มโลก เปนกษัตริยปกครองประเทศ ก็ทุกขเต็ม
ประเทศ มันเล็กมาหนอย เปนพอบานแมเรือนก็ทกุ ขเต็มบาน ไมมีอะไรสุข ถาเรา
ยังโงอยูเพียงใด เราก็พอใจทุกเพียงนัน้ เออ ฉลาดหรือยังไอหนู ไอสองหนูนี่ หา
ยังไมฉลาดอีก ไอขี้หมา ถามฉลาดหรือยังมันบอกไมฉลาด (หัวเราะ) เออ แจวลูก
สาวฉัน อยางนี้พูดไมจบ รับรองไมชัดคอกัน มันคนละเรื่องเสียอยาง ไมมีการขัด
คอกัน วาใครขัดคอใครไมได อาว พระครูเทพ มีอะไรคุยบางละ สาธุ มากีค่ น มา
ดวยกันกี่คน
2 คนคะ
2 คนแนนะ ถามมากี่คน ขีน้ ี่เหมือนกัน ฉันถามมากี่คน ชี้ไปคนโนนใชไหม หนาว
มากไหม อินเดียนา
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ไมคอยหนาว
ไมคอยหนาวนะ เออ ดีนะ
แตเมือวานฝนตกชุกเลย
เมื่อวานฝนตกอีกอยางนัน้ เหรอ ออ อือ เรามาฤดูฝนใชไหม ทีน่ ี่ฤดูฝนใชไหม
ใชเจาคะ
นั่นสิ ฤดูฝนก็ไมได จะวาฝนตกมากเกินไปไมได เพราะฤดูของเขาใชไหม เอะฤดู
ฝนฝรั่งไถนาหรือเปลานะ
เขาปลูกตนไม ปลูกผักแถวบานหนูนะมี
แลวฝนมีกเี่ ดือนทีน่ ี่ เพราะไมแนไมเทากัน ใชไหม
2 เดือน
2 เดือนนะ เออ ทีนมี่ ีฤดูฝน 2 เดือน ที่ ภูเก็ต มีฤดูฝน 8 เดือน นี่เพิง่ จะตกอีก 2
เดือน จะหาฝนที่ไหนอีก 2 เดือน ครบอีก 2 เดือน เขาบอก ชิคาโก หนาว หนาวที่
ชิคาโก ที่นี่ไมคอยหนาวนะ ตอนนัน้ ใกล ๆ โอโหนาดูใชไหม ลมแรงจริงๆ เรารู
กําลังของลมจะฝนไมอยูใชไหม ไมมีโอกาสจะไปปล้ํากับลม จะถามลมแรงไหมยัง
ไมปล้ํากันตอนนี้ไมตองปล้าํ ละนะ เพราะลอ ไมมีโอกาสปล้ํากับมันเลย เออ หา
วิธีปล้ํากันไมได
นี่บางครั้งถาลมแรงจะมีตํารวจคอยเวลาคนขามถนน ตรงใกลๆ กับริมถนน
ออ เวลาคนขามถนนตองมีตํารวจมาคอยยืน คิดวาตํารวจมาจับลมหามลม ไอเรา
ยืนนึกสังเกตดู ตํารวจหามลม จราจรลม เออ ไมตองนะ ไมตองถือหลวงพอ ตาง
คนตางถือดีกวา อาวนี่จะไปก็ไมไปไอขี้หมา เออนี่ จะไปอยางไร เอ จะไปเองกัน 3
ขอ เออ ตั้งใจไปก็ไดไป ไมตองถือหลวงพอนะ 5 ขอนี่สมบูรณ ไอนี่จะถือศีล หลวง
พอไมเกิน 5 ขอยังแย ลอ 227 โอโห เออ ดีเทาไรละ คุณหลายๆ คนมาชวยกัน
ไมใชเบาๆ นะ
ใชๆ ถือแบบนี้โตทัง้ หางนะ อาวพวก อินเดีย คุยบางสิหัดใชภาษาอินเดียนกได
อยูใกลๆ ฝรั่งตําพอพูดได (หัวเราะ) นั่นฝรั่งดํา
หลวงพอคะเมือ่ คืนนี้จะเชิงฝนไมเชิงนะคะ ฝนวาเห็นฝมานอนดวย
เอะ ก็บอกไมเชิงฝน ยังบอกฝนอีก เอาไงกันแน เออ ดี
ไมทราบเปนอยางไรมาจากไหน
ก็เปนพวกผี เขาทําอยางไร เลากอน
เขามานอนใกลๆ คะไอเราก็กลัว
แสดงถึงความเปนคนใชไหม
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แตทําไมจึงรูสกึ กลัวไมทราบ
อาว ไอเรามันกลัวเอง ปทโธ นี่ถา มาเห็นตัวไมชัดก็กลัวไดนะ ไอเจาหนุมไป
เชียงใหม กลางคืนมันก็ฝก ตอนค่ําก็ฝกกรรมฐานใหเขาคืนที่สองตีสอง แมศรี จะ
มา ความจริงจะมาตลอดเวลานะ แตไปที่นนั่ กอนประเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูกสัก
หนอย ไปถึงก็ไอเจาหนุมมันตื่นพอดี เห็นตัวขัดเลย หลับตาเห็นลืมตาเห็นสวย
มาก ไอหนุมมันยังกลัวเลย (หัวเราะ) ภาวนาพุทโธๆ แกบอกวายังไงวะ วา พุทโธ
เหรอวะ หลวงพอเพิง่ สอนนี่ไง วาพุทโธ พอสอนลูกๆไงวะ นี่แกไปดูทกุ คน แกก็มา
บอกวาไอหนุม มันกลัว พอใหเห็นชัดๆ แพรวพราวมันยังกลัวเลย
ตองหลับตาเห็นนะครับ พอลืมตาเห็นไมได
อือ ไมใช ตอนหลับ ตอนลืมตานัน่ นะสิ หลับๆ ตาก็เห็น ลืมตาก็เห็นเห็นหมด จะ
ไปก็ไปใหเห็น ไปกลับมาเดี๋ยวจะมาเลาใหฟง บอกมันภาวนาพุทโธๆ เมื่อกี้เขา
ถามทําไมถึงกลัว ตอบไมไดนะ อยางนี้เขาเรียกปอดลอย ปอดหายไปเลย คือเรา
ไมรูตัวอยูกอน เปนของธรรมดา ไอการกลัวผีเปนเรื่องอุปทาน เขาหลอกมาตั้งแต
เด็ก อาวใสขันไปเลย กี่ซอง
ถวายสังฆทาน วิหารทานดวยคะ
เออ ที่เหลือก็แจก ๆ คนขางเคียงก็ได บอกถายคนเดียว แลวแกจะถายยังไง 2
คนนะ ขณะทีม่ ีลูก ขณะมีลกู ในทองแกยังถายคนเดียวเลย เออ หนอยแนะหาวา
ถายคนเดียว
อาว ชางแกวมีอํานาจมากลูก ใชไหม ชางเปนฉัตรทีม่ ีศักดิ์ศรีมากเห็น
ไหมเลาอยางพระเจาจักรพรรดิยังมีชางแกว มาแกวใชไหมเดี๋ยวเออ หาโมง ยังไม
ไดกิน เสียงอะไร เสียงพลักๆ เหรอ ประเดี๋ยวมันอะไรกันแน เดี๋ยวเสียงขางหนา
อะไรยังอีก 25 นาทีกนิ นีเ่ ขาบอกสัญญาณเตือนเตรียมตัวกอน เอ ตอกเตอร
หนังสือพิมพมนั ลงวาคนไทยยึดรถถังอเมริกาได 40 คัน
40 คันเหรอครับ
ใช
ยึดจากทาเรือคลองเตยหรือเปลาครับ
ไมใช ยึดจากประเทศอเมริกา (หัวเราะ) วอชิงตันยอมแลว (หัวเราะ)
ออ ยึดจากวอยชิงตันนี่เอง
ใชเมื้อกี้อานหนังสือพิมพอะไร ไทยรัฐมั้ง เออ ที่ใหสัมภาษณหนังสือพิมพ เขาถาม
ผูสื่อขาววารถถังของญวนทีโ่ ดนยิงเสียหายจะเอามาไดถึงไหม แกบอกเอาลําบาก
หนึง่ ชองแคบญวนเขายัง คือเห็นวาเห็นยิงปนใหญหนาคุมกัน นี่ถา ไปเอาก็เสีย
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กําลังมาก ถารถถังไมเอาดวย รถถังก็จะเสียดวย มันไมพอกัน ก็ถูกของเขาผูคุม
ใหตองการมาเปนพยาน แตตองดูกอนเราไดพยานมา เสียหายมากเอามาทําไม
ใชไหม
จริงๆ กะเหรี่ยง ยกกําลังมา 2 หมื่น เออ ก็ดี แตวา ถาเขาปราบคนกลุม
นอยได เราก็หนักๆ ดานนัน้ เพราะมันเปนไปตามแผน เขาปราบคนกลุมนอยได
เขาก็ตั้งแนวดานบุก ตรงนัน้ ออกหลัง แตคงจะปราบยาก เพราะหลังมันชนไทย
และกะเหรีย่ ง ฝงโนนตายกะเหรี่ยง ฝงนี้ก็ขา มไปแทน หัวหนากะเหรี่ยง อยูนี่
เมื่อปกอนโนนที่พมาลอมกะเหรี่ยง ที่เชิงเขา กะเหรี่ยงเขาวิ่งหนีเ่ ขาหนี่ข
คนเขา พอขึ้นไปฉันไปถามกับ นายพลวิญู หลวงพอครับพมากําลังลอมกะเหรี
ยงอยู ปะทะกันไปปะทะกันมา ปรากฏวาพมาตายไป 200 เศษ ถาม กะเหรีย่ งมัน
ลงมายิงเหรอ ครับ เลยถามไอ กะเหรี่ยงพวกนี้ มันพูดภาษากะเหรีย่ ง ไดเหรอ
เปลา บอกนากลัวพูดไมคอยเปน ไมรู กระเหรี่ยง เผาไหน กูไมรูกระหรองๆ ตีหลัง
พมาเพื่อกะเหรี่ยง อือ ตอนนี้มีมงั ขา ที่ตรงมังขาตายคนตายไป 200 กวา นี่เจา
กะเหรีย่ ง ขามมาฝงนี้ สมัยกอนเขาผลักดัน หามฐานกะเหรียง อยูใชไหม ตัวหนึ่ง
ขามาปบ ก็ไมมีทหารกะเหรี่ยง มีตาํ รวจตระเวนชายแดน แตงตัวเหมือนกันติด
หมวด ก็ตํารวจใชไดเลย
ครับ
อันนีก้ ็เปนเรื่องธรรมดา ถาเราไมทําอยางนั้นกําลังหนักมันจะมา มันเรื่องๆ ของ
บานเมืองสองใชไหม
อีตอนนี้ญวนเขาตองวางแผนใหมกอนวน ใชไมห ทําเขาหนักไปซะแย 2
หนัก แลวปนกี้ ็เปนคราวที่ 4 สินะ มัน 2 คราว ตอนนี้พวกนี้ 2 คราว อาวมีอะไรจะ
คุยบาง
ยังนึกไมออก
ออ ยังไมมีปญ
 หา ยังไมมตี ัณหา (หัวเราะ) หึ มีเขามีตัณหาแลว โกรธแลวความ
จริงตัดไอตัณหา ไมใชของหนัก ตัณหามี 3 กามตัณหา อยากไดในสิ่งทีย่ ังไมเคย
มีใชไหม ภวตัณหา สิง่ ทีม่ ีแลวอยากใหทรงตัวอยู วิภวตัณหา สิง่ ที่มนั จะพังไม
อยากใหมันพังแคนี้ แกมีตณ
ั หาไหม บอกโกรธแตความจริงมีเยอะเลยไอเล็กมันมี
หลายเรื่อง เครื่องมือมันก็เยอะ อยากไดทกุ อยางใชไหม ความจริงก็เปนธรรมดา
เราไปประฌานคนอืน่ วาเลว เขาไมไดหมายถึงไอกามารมณอะไรตางๆ แลวก็
ความจริง ตัณหามากโนนไปกามารมณเลย เสียหายไปเลยไปกันคนละเรื่อง จําไว
นะ ถามเอ็งมีตัณหาไหม มีเยอะแตนอยกวาแกหนอย มีเยอะแบกไมไหวแตนอยก
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วาแกหนอย หมดเรื่องถาม ทีหลังกูไมถามอีกแลว ถามทีไรเรามีทั้งนั้น มีมาก มี
มากเลย แตนอยกวาแกหนอย ถามทําไม ฉันมีฉันก็เงียบ ไอแกมีมันลนมาทาง
ปาก แตฉนั ไมลน (หัวเราะ) อยากวาเราก็บอกไป
ความจริงเรื่องนี้จริงๆ ทุกคนมีกิเลส แตวาถาใครสนใจจริยาของคนือน
นินทาเขาวาประฌานเขา กิเลสมันลนทางปาก ไอคนทีไ่ มพูดมันอยูแตในใจ ใช
ไหม มันอาจจะเสมอปาก แตไมไหลออกจากปากยังดีกวา จริงไหมหนุม ถูกไมถกู
ถาไมถูกก็วา ไปอธิบายไป
ไมมีธรรมาสน ขึ้นแครได
ใชๆ ไมมีธรรมาสน ขึ้นแครกอนก็ได พระพุทธเจาทานบอกวาถาคนใดยัง
สนใจในจริยาของบุคคลอื่น ยกตนขมทาน นินทาเขาวารายกดขี่ มีมานะ
ถือตัวถือตน คนนั้นยังไมเขาถึงสะเก็ตความดีที่พระองคทรงสอน คือวายัง
ไมเขาถึงพุทธศาสนาเลยแมแตสะเก็ตจําไวนะ อยาไปเที่ยวนินทาเขา เลาสูกนั ฟง
ได (หัวเราะ) ไอเลาสูกันฟงนี่ ก็ไมใชนินทาเหมือนกัน ถาเรื่องมันเปนความจริงใช
ไหมเลาปรารภบุคคลนั้น เขาทําอยางนีม้ ผี ลอยางนัน้ ใชไมห เขาทําไมดีก็ผลมัน
เดือดรอน อันนี้ไมใชนนิ ทา ไอที่นินทามันไมพูดตามความเปนจริง แกลงวาใหเขา
เสีย หรือเขายังไมเสีย เราเสียแลว จริงไหมเลา อันดับแรกเราเสียเวลาทํามาหากิน
กอน มานั่งนินทา เขาใชไหม
แลวอยางคนที่ยงั ไมเกิดขึ้น แตวาเราเห็นกอน แลวเราก็มาพูดวาแบบนี้
นี่ไมเปนไร
อยางเดีย๋ วนี้เคยไป เคยเห็นพระตกนรก เห็นพระ พระองคนนั้
ออ ก็ลองปากจะแตก (หัวเราะ) พูดปรารภพูดพวกเราภายในไดถา มันไมผิดความ
จริงได
คือวาเขากอนใชไหม
หัวแถวละนะ เออ คือตามความเปนจริงไมถือเปนนินทา เพราะมีอาการปฏิบัติ
ดวยกัน ถาไปพูดกับคนอืน่ อันตราย แตอนั นี้ไมเปนไรนีพ่ ดู ตามความเปนจริงอันนี้
ดี สอนๆ ใหดีจะไดไมผิด มีตอนนัน้ เห็นตอนนัน้ ไอมาดวยความเหนื่อยยาก ใช
ไหม จะไดทาํ ใหมันถูกตอง ไมใหมันสูญเสียผลประโยชน ประโยชนทจี่ ะพึงไดคือ
อานิสงสใชไหม อานิสงสกแ็ ปลวา ผลทีเ่ ราจะพึงไดนนั่ เอง ถาเราควรจะไดผล
แสดงวา 100 เปอรเซ็นต ที่เหลือ 1 เปอรเซ็นตหนักใจอยูนิดหนึง่ ใชไหม ถามันไม
เต็ม 100 เปอรเซ็นต ได 50 เปอรเซ็นตก็ยังดี ถามันจะไมไดเลย นั่นถือวา อเส
วนา จะพาลานัง จงอยาคบคนชั่ว ปณฑิตานัญจะ เสวนา คบแตคนดี ปูชา

จะ ปูชะนียานัง บูชาบุคคลที่ควรบูชา เอตัมมังคลมุตตมัง เต็มไปดวยอุดม
มงคล และไอการปลูกพืชเราก็ตองการผลใชไหมละ
นี่ถาเรามี อนาคตังสญาณ เราสามารถ พระพุทะเจาสอนใหตองการ
ไมใหติด ตองการใหทกุ คนไปนิพพานเร็ว ถาลงทุนจิตมันขาดทุนจะไปไหนไดใช
ไหม ไปไมได ทําบุญก็เหมือนการคา แตเราคาแขงกับกิเลส ใชไหม เอาความดีให
มีกําลังเหนือกิเลส กิเลสจริงๆ มันก็มี แตความดีเหนือมันละก็เราก็ชนะ คือวาขึ้น
ชื่อวากิเลส เราอาจสามารถจะตัดได แตบาปอกุศลเราตัดไมได แตวาถาเรามี
กําลังความดีเหลือ มันก็ตามเราไมทนั อยางพระที่เขานิพพานทุกองคไมสิ้นหมด
ไมสิ้นบาป แตวากําลังใจทานผองใส บาปตามไมทนั ใชไหม พอถึง พระโสดาบัน
ก็หนีไปไกลแลว ถึง พระโสดาบัน เราก็ไมลงอบายภูมิ ไมเกิดเปนสัตวนรก เปน
เปรต อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ขึ้นชื่อวาบาปเกาๆ ทั้งหมด ไมใชลางไมใชลบ
แตเขาไมมีโอกาสเขาถึงเรา ใชไหม
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สนทนาที่ชิคาโก 4
ไดแคสัมผัสไดนะ ถาหากวาทําชาติแรกนะ ถาเริ่มตนจริงๆ ชาตินี้ไมเคยฝกมา
กอน อีกพันชาติมันยังไมไดเลย นี่แสดงวาเราทํามาไดแลวแตชาติกอน แตมารื้อ
ใหม เราทิ้งอารมณมานานใชไหม ถามาซอมสัก 2 คืน ตอมา ขัน้ ตอไปมันจะมีผล
แนนอน ถามาซอม 2 คืนจะมีความคลองตัว จะฝก อภิญญา ฝก ทิพจักขุญาณ
ไดดีแจมใสดี ชัดเจน และเวลาสอนเขาไปหาพระพุทธเจา ขอพรใหตัดสินใจถูก
เอาเทานีน้ ะ ลองฝกดูนะ
ถาเราเคยเห็นพระพุทธรูป บางทีทา นก็มาในรูปพระสงฆ แทจริงทานเปน
เทวดา สวยมากนะ ถาจิตเรายังละเอียดไมพอ ถาเห็นตามนัน้ เห็นตามที่เคยเปน
เห็นภาพนี้ก็จาํ ภาพนี้ไว และไมตองไปทําอีกนะเอาแค 5 นาที 10 นาทีก็ใชได
รวบรวมใจปบ ถึงพระพุทธเจาเลยนะใชไหม ใหคลุมตัวไว เชามืดขึน้ ไปขอพรทาน
วันนี้ขอตัดสินใจถูกนะ เทานี้ถาจิตใจมั่นคงจริงๆ จะไมผิด รูเรื่องนะทําใจสบาย
ขางหลัง ไดไหมจะยังไมไดเรอะ เมื่อไรจะได พรุงนี้ก็ได
ตอนแรกการฝกแบบนี้มนั ยากที่สดุ ในพระพุทธศาสนาเรา และสวนใหญๆ
แลวไมเกิน 3 วัน ถาเกิน 3 วัน นี้ชักสงสัยจะเปนนอกพรรค ถาเปนพลพรรคเดิมนี้
ได 3 วันนี้เรียกวาตังเม แลวนะวันที่ 3 ไดใชไหม เราเขาใจแลวซักซอมไวนะ ไป
ภาวนาเสีย ไมตองภาวนาเครียดนะ เอาสบายๆ
เลวอยางนี้ถาใครเขาไดบาง มาคุยกันพอรูเรื่อง คือมันจับเสียใหได วา
ไมไดมันเอากันตรงไหน รูอยางไรใชไหม เอา อนุญาตใหกลับขึ้นนอนได งวงนอน
ไหม
บางครั้งเวลารูส ึกวาสบาย มีความสบายมาก
เออ นี่เปนธรรมดา ธรรมดามันเปนอยางนัน้ อารมณเราบางวันแตวา ถาวันไหนจะ
เอาดีวันนัน้ จริงๆ ไมไดนะ อยาไปคิดอยางนั้นนะตองปลอยตามสบาย ถาคิดวันนี้
จะเอาดีละ เมือ่ วานไมปกติรางกายไมดี วันนีพ้ ักผอน เออ เจงเลย เวลาจริงๆ ตอง
ปลอยตามสบายไดดีแคไหนพอใจแคนั้น วาไอความดีทเี่ ราไดสมมติวา เราไดวันนี้
ดีพรุงนี้ไดนอยไปหนอย จับไมคอยอยูทาง ไอความดีวนั นี้มนั ไดสลายตัวไปไหน
มันคงอยู บุญกุศลนี้ถา ทําแลวไมมีการสลายตัว สะสมอยูตลอดเวลา ก็เหมือนกับ
เมื่อวานนี้ไดบาทหนึง่ วันนี้ไดสลึงหนึ่งมันไดเพิ่มนะ
เอาอยางนี้นะเพราะวาถาจิตยังเปนฌานโลกียอยู
ถายังไงถึงพระ
อนาคามี เพียงไร มันก็แบบนี้แหละ วันนี้ดีบาง พรุง นีด้ ีบาง รวมความวาวันไหน
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ไดมากก็พอใจ ไดนอยก็พอใจ และก็จงเขาใจวาความดีที่เราสะสมมามันไม
สลายตัว ไดบาทก็คิดวาไดทนุ ไดสลึงก็คิดวาไอดอกเบี้ยมาสะสมกับทุน
หลวงพอคะลูกสงสัยวันไหนใหสมาทานศีล 5 คะ แทนทีจ่ ะศีล 8
มีคนปวยไมเปนไรศีล 8 ขึ้นปบเขาใหศีล 8 แลวจุดนีห้ ามอารมณกามารมณ ถึงได
ไมกี่คน หนักๆ เขาเรารักษาศีล ก็ศีล 8 จะขัดคอกัน ก็ตองดูคนอยูใชไหม จุดไหน
ทําบุญศีล 5 จุดไหนทําบุญศีล 8 บางคนที่เขาเคยทํามา เคยใหเขาไตเตาขึ้นไป
แตความจริงใหสมาทานศีล 8 ใหสมาทานเฉพาะเวลาในการเจริญพระกรรมฐาน
บางคนไมเขาใจก็เอาไปบานดวย พอดีหิวขาว นี่ถา ในเขตปฏิบัติบางทีเรารูอยูแลว
และประการที่ 2 ถามันทนไมไหวจริงๆ ศีล 8 เราก็รักษาชั่วโมง 2 ชั่วโมง
อานิสงสก็มากถาเราละศีล 8 เราก็เอาแคเฉพาะศีล 5 ใชไหม อยางทีน่ ยี่ ังไมเขาใจ
กัน ดีไมดีไมกลากินอะไรเลย ตองดูกนั กอน เดีย๋ วเขาสมาทานศีล 8 แลวไมกลาไป
ละ ใครหิวก็นงั่ หิวไมเปนเรื่องหนักไป ใชอารมณหนักไปนะ ตองปลอยอารมณเขา
มาเปนปกติ ใหเบา ความจริงสมาธิมากไปนิดหนึง่ ตั้งใจมากไปหนอยความจริง
ตั้งใจมากไปไมได เปนอยางไรหนู ลงเลน สระโบกขรณี ดีไหม
น้ําเย็นเจาคะ เย็น
ทานยาบอกวาอี 2 คนนะซนบรรลัยเหรอ ลงเลนกันนะ เปนอยางไรนะ เปยกไหม
(หัวเราะ) นุงกางเกงในหรือเปลา เอาละซิ ปลาจะกัดตายแมเขาแกลงทําเปนปลา
ไอนั่นโผลหนามา ผีปลาดวยโวย (หัวเราะ) สนุกดีไหม
เมื่อกี้ไปดูรอยแตกมา เปนไงรอยยาวไหม คือเขาบอกวา ออมมหาสมุทร
ความจริงมันไมจําเปนตองออม ไอแผนดินไหวนะ ที่แผนดินไหวนะ ดร. ปริญญา
บอกมา ฝรั่งจางใหหาขอมูลแผนดินไหว เขาพูดมาฉันก็ไมรูเรื่องรูราวหรอก พอ
มาถึงวัดเขาทีพ่ ัก สมเด็จทานพาไปดูใหเห็นขอมูลมีหลาย แตแผนเดินไหวก็มเี หตุ
8 ประการเราไมเคยคํานึงถึงเรื่องของบรรดาทานผูมฤี ทธิ์ใชไหม เรื่องของผูมีฤทธิ์
กฎธรรมดา ธรรมดาของมันคือแผนดินราวแยก กวางมากดินขางลางเดือดปุดๆ
ความรอนสูง เปนแนวยาวมาก พอทานพาไปดูวันแรก ชักสงสัยวามันมีลม ลมแรง
มาก รุงขึ้นทานก็เลยมาชวนกันไปตัดสงสัย ก็เลยตามไปดูใหม
ไอลมนะมันเกิดจากความรอนของไอน้าํ
น้าํ ทีถ่ ูกเผารอนนะก็ถามวา
ทําไมไมไหวเสมอกัน ทานบอกวา ลมมันพัดไมเสมอกันลมแรงมันไมมที ิ้งไป มันมี
เปนจุดๆ และก็ที่มหาสมุทรมันมีโอกาสลอยขางบน แตมันแรงไมพอ ไอนั้นเกิดขึ้น
แลวมันไปไหนไมไดมันก็กระทุงหนาขางหลังมีอันตราย แลวมันก็ไหลไปตามเนิน
ยาวที่ แคลิฟอรเนีย ก็เคยไหล หมอประสิทธิ์ ก็มาถามหลวงพอวาไหวใหญ
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ไหมครับ ถาไหวใหญคนก็ตายมาก เออ ตายก็ตายไปก็พอดีเขาทํากรรมฐานกัน ก็
เลยไมกลัวตาย อันนี้ทจี่ ริงเรารูไวก็ดีถารูไวก็ดีมนั เปนความรูก็ดี แตความจิรงถา
เขาไมพูดขึ้นมาก็ไมรูหรอกนะ เพราะเวลานี้ขี้เกียจ รูมาก เมื่อกอนนีใ้ หมๆ มัน
อยากรูเยอะแตความจริงนั้นก็ไมไดถามทาน ขึน้ ไปที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน หา
โยม พอดีสมเด็จทานลงมา ทานจึงถามวาสงสัยไหม บอกสงสัยทําไมถึงไมถามละ
ก็เห็นวาเปนเรื่องของโลกไมอยากถามทานบอกวาเปนสระถามได
ในสมัยพระพุทธเจา คือวาทีแรกททานวาเมียทานเปนกาลกิณีไมมีลูก ขับ
เมียไป อยูกับเธอไมมีลูก ฉันไมตองการ หลายปแลวนี่ ไอเมียก็ไปลาพระพุทธเจา
บานแกอยูตางเมืองก็ไป พระพุทธเจาถามจะไปเพราะอะไร พระพุทธเจาทรงถาม
จะไปไหน ทําไมจึงลาบอกวาสามีขับ ขับไปไหนเพราะอะไรจึงขับ บอกวาไมมีลูก
หาวาเปนกาลกิณี บอกเธอกลับไปเถอะ สมัยกอนเธอเคยทําบุญถวายดอกบัวกับ
พระปจเจกพุทะเจา 16 ดอก เธอจะมีลูก 16 คน แหมพอฟงสามี วามันจะมีได
อยางไร ถามวาพระพุทธเจามียืนยันแนแลวรึถาอยางนัน้ อยูได ใหโอกาส 1 ป ถา
ภายในปนี้เธอไมไดตั้งครรภจริงเธอไป พอดีเดือนนัน้ เธอก็ตั้งครรภออกมาจริงๆ
16 คน เปนครอกเลย (หัวเราะ) แจว ๆมาก ระวังมันมามากก็แย หาหมดตําแยแย
เลยผดุงครรภทําคลอด 2-3 คน พอดีตายลมจับใชไหม เอา 16 หรือ 20
ไมเอาเลยคะ
ไมเอาเลย คนนี้ก็ตองไมเอา
คนนี้ยกใหเปนลูกหลวงพอคะ
อาว แลวกันวะ เวลาแกมี แกมีของแกเอง ออกมาแลวใหขา(หัวเราะ) มันยังไงกัน
วะหมอ วาไง อาวใหปา เขาเลี้ยง (หัวเราะ)
ใหคนรักษารถฉันเลี้ยง
เออดี ไมเปนไร กอนจะทองฝนวาอะไร
คนนี้ไมไดฝนเจาคะ
เฮย ไอฝนมันกอนเกิด กอนจะมา แหม ฉันไมไดถามกอนคลอดกอนทอง
ไมฝนเลยเจาคะจําไมได
ไมไดฝน จําไมได ขี้หมา คืนกอนไมไดฝน โกหกพระเขาตองฝน มันตองมี เพราะ
เด็กที่จะเขาในครรภจะตองแสดงสัญลักษณ บางทีเราก็ไมรูเรื่อง
ฝนวาอยางไรดีเจาคะหลวงพอ
ฝนวาไมมีลูกดีที่สุด
หนูฝน วาไดกําไล ไดแหวนโบราณ ไดมาก็ใสขอมือ
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ฝนเมื่อไร
นานแลว กอนที่หนูจะมีลูก
ลูกหญิงหรือผูช าย
ผูชายคะ
ใสขอมือก็ดี ผลที่สุดเราก็ไดกําไร แตงทีแรกก็ผัวกับเมียไดลูกคนกําไรดีใชได ใน
ทัศนะของโบราณกําไลเปนเครื่องประดับ นี่ถือวาดีนะแตนี่ก็ตองดูวาเด็กมาจาก
ไหน ถาเด็กมาจากพรหม คนเลี้ยงตองมีเหตุผลดี เหตุผลไมดีจะรูสึกวาเด็ก
จองหอง เพราะพวกนี้ไรเหตุผลไมไดเลย สูตาย พวกพรหมนี่สูหนักเพราะไปจาก
ฌาน ถามาจากสวรรคมีอารมณออนโยน พวกจากสวรรคนี่คลอยตามไดบาง แต
ไมมากนัก ถาจากพรหมแข็งเลย ถาดีเอา ถาไมดีสู พอแมก็เลยคิดวาลูกจองหอง
แตถาพวกนัน้ พูดีๆ มีเหตุผล จะดีมาก และไมตองบดุกันมาก ใชเหตุมาก เพราะ
พวกสวรรคบางครั้งเรายังทําผิดไดบาง แตก็ไมแนนะบางทีมันสอนแม
บางทีพูดเสียงดัง เขายังคับใหผมไปขอโทษพระพุทธเจา
โธๆ ถูกตอง สมควรแลว ก็มอี ยูหลายคนทีเ่ ห็นสอน เพราะเขามาจากทางดี เราเป
เอง ถาเขามาแบบนั้น เขาตัง้ ใจมาชวยเสริม ถาบนนัน้ นะเขาตั้งใจตั้งใจมาเลย คือ
ถามาจากเทวดาหรือพรหม ถาเขามาเพราะหมดบุญก็ไมแนนอนนัก แตที่มาเพรา
ไมหมดบุญ ตัง้ ใจตัดเลย อยางนี้เขาตั้งใจชวยได แตวา บานเราอยู ออกจากบานนี่
เพราะไมใชถกู ขับใชไหม แตจะหาบานหลังไหนอยูก็เรื่องของเรา ถาถูกขับไปแลว
ไปอยูบานอีกหลังหนึง่ เราเลือกไมได
นี่ถาพวกมาจากเทวดาหรือพรหม ถายังไมหมดอายุขยั อันนี้เขาเลือก
ตระกูลเกิดมาเพื่อการสงเคราะหมาเพื่ออะไรก็วา กันไปเลยแตเขาเกิดมาเขาก็ตอง
ดําเนินไปตามปฏิปทานั้น แตปฏิปทาที่ตงั้ ใจมา ตองปฏิบัติอารมณ ใจอาจจะ
หมดความรูสึกไปแลว ทําไปตามที่ตงั้ ใจ เอาอยางนี้ดกี วา จะมาจากไหนก็ตาม
เราเปนคนมีเหตุมีผลดีกวาใชไหม คืออยาใชอารมณ เพราะพวกนี้ถา ใชอารมณ
บางทีเปนคนเสียไปเลย ถาวาไมฟง มันตุบรรลัยเลย ถาเปนแลวเอาหนักเพราะมา
จากพรหม เพราะพรหมจะมาไดดวยกําลังฌาน เพราะอยูเปนพรหมเขาทรงฌาน
ทรงศีล ฉะนัน้ อารมณจึงเขมแข็งมาก
อยางที่เขาเกิดมาแลวไมสบาย กรรมเกาของเขาหรือของแมคะ
กรรมแมทําไว กรรมที่แกฆาเขา คราวนีแ้ กมไดฆาเขา เขามาฆาเอาบาง อยางนี้
ใชได เอาแคชาตินี้ ชาติกอ นทําไวกวี่ าระไมจํานะกฎของกรรมนะปลอยไปตาม

เรื่องเราหนีไมไดแนนะ ถาเราตองเสียเงินที่เกีย่ วกับรางกายหรือจิตใจปวย ถาปวย
ก็ตองถือวาทั้งหมดกรรมทีท่ รมานสัตวจงึ จะสนองผลได และ
ถาวาเราจะตองเสียงเงินเสียทอง ไอตัวเสียมาจาก อทินนาทาน ขโมย
เขา บางทีก็ไมไดตั้งใจขโมย หยิบเขามาเฉยๆ (หัวเราะ) หยิบเสียจนชิน และ
อทินนาทาน เปนปจจัย คือ 1. ทรัพยสนิ จะตองเสียไฟไหม น้ําทวม ลมพัดถาคน
ในปกครองดื้อดานไมอยูในโอวาท พวกเจาชู กาเมสุมิจฉาจาร ชาติกอ น
ถาเราพูดอะไรพูดดีๆ พูดตามความจริง แตคนเขาไมอยากเชื่อเพราะชาติ
กอนโกหกมาก อันนี้ละ มุสาวาท
ถาเปนโรคเสนประสาท เปนโรคบามาจาก การดื่มสุราเมรัย ถาเรารูเหตุ
ของกรรมเราก็สบายใจ มันจะมีอะไรก็ชาง ชาติน้เี ปนชาติสุดทายใชไหม เรารับ
ชําระหนี้มนั แครางกาย ชาตินหี้ ากจะมีอะไรอีก ก็ไมตองเอากันหรอก ฉันตาย
เมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นยกยอด ถาเราเปน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี
ยังตองมารับผลกรรมอีก พระโสดาบัน โง สกิทาคามี โง ถา พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี ไมโง เขาไปนิพพาน มีประเภทโงกับไมโง คือวาอารมณไมเขมแข็งพอ
ฉะนัน้ ถาเปน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี ถามีอารมณหนึง่
พรอมเสมอคิดวา มนุษยกด็ ี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมเปนสุขเราไมตอ งการ เราตอง
การินพพานจุดเดียว
อันนี้เราก็ไปนิพพานฉะนั้นกอนจะตายวันสองวันจะเปน
พระอรหันต ถาฆราวาสเปน พระอรหันต วันนี้อยางเกงก็ตองนิพพาน หรือลอ
เสียวันนี้เลยหรือไปกันหรือเปลาๆ สวนใหญ เปนวันนี้ ถาตามระเบียบเขาไมเกิน 1
วัน สวนใหญจะไมเกินวันรุงขึ้น แลวถาจะตายเอาอหิวาตมาก็ไมทนั ตามเวลาไม
พบ เอาโรคอะไรมาทัน ผลที่สุดก็ตองอาศัยรถยนต แตรถยนตที่เขามีคนขับนี้ชน
เขาไมได ไมตองใหเขามาชนหรอก ชนเองได เพราะคนชนนี้ตองมีโทษนะ ตองเสีย
เงินติดคุกทําเขาไมได จะตองตายจากอุบัติเหตุที่ไมมีใครมีโทษ อยางสมัยกอน
พระพุทธเจาบอกวานางยักขิณี แปลงเปนวัวขวิดตาย แตตองตายกันแน ตายนัน้
หมายถึง นิพพาน และมีหลายๆ คนนี่อยูธรรมดาถาคนทีท่ านเปน พระอรหันต
จิรงๆ ถาไดแลวเดี๋ยวนัน้ ทานไมอยากอยูเลย
ทางมาของคน ทางบุญของคน มาทางไมเหมือนกัน เพราะเหตุนี้
พระพุทธเจาจึงบัญญัติกรรมฐาน เพื่อเขาถึง นิพาน ไว 40 อยาง 40 อยางนี้เรา
จะปฏิบัติกองไหนก็ถึง พระนิพพาน แตวาถาจะถามวาทําไมพระพุทธเจาจึง
ปฏิบัติไดมากมาย ก็ตองบอกวาทานไมโงอยางเรา ถาทานโงแคเรา ไมมีใครไปถึง
นิพพาน ไดเราก็ไปไมได คือวาทุกคนมีอารมณไมเหมือนกันใชไหม ความพอใจ

ตางกัน อาหารนะกินแคอมิ่ เหมือนกัน แตรสอาหารไมเหมือนกันใชไหม บาน
เดียวกันถาทํากับขาวอยางเดียวกัน
อาหารอาจจะไมถูกใจอีกสองคนก็ไดนี่
แมบานจะตองทําขาวหลายๆ อยางจึงจะเปนการถูกใจ แตกินเพื่ออะไร กินเพื่ออิ่ม
เหมือนกัน กินตมยําอรอย แตของที่อรอยออกมาเปนขี้ ไมอยากมอง เราก็โงกวา
หมาหมายังกิน หรือเราขี้ไมใหหมากิน ขี้เหนียวโวย ซวยบรรลัย (หัวเราะ)
ไอนี่ของธรรมดานะ ถาคุณพอใจแบบนัน้ คุณอยาละ ใครพูดอยางไร
เพราะของเกามันมาตามนั้นใชไหม ของเกาคุณมาแบบนั้นคุณเดินตามของเกา ที
นี้ของเกาหนักหรือแนน ธัมมานุสสติ อันนี้เปน ธัมมานุสติ คุณฟงเทปอันนี้เปน
ธัมมานุสสติ คือหนักใน ธัมมานุสสติ การหนักใน ธัมมานุสสติ คือ หมายถึง
เราถึง พุทธานุสสติ ดวย เพราะธรรมจะมีขึ้นได พระพุทะเจานํามาใชไหมและ
พระธรรมจะอาศัยอยูไดก็เพราะพระสงฆ รวมวาเปน พุทธานุสสติ ธัมมานุสติ
และ สังฆานุสสติ ถาฌานมันคลองตัวแบบนั้นอยาทิง้ ใครพุดอยางไรก็อยาไป
ฟงไอัคนที่มนั พูดวาไมดีนะคือมันไมไดอะไรเลย เขาไมไดอะไรเลยจะมาสอนเรา นี่
อาจารยมนั มีหลายประเภท อาจารยกาละมังบาง อาจารยกระเบือ้ งบาง จน
พลาสติกบาง จานกระดาษบาง อาจจะเปนจานรองขีบ้ างก็ได ชื่อดีไหม เปนจาน
รองขี้ไหม มาตองอยางนัน้ ซิ ตองอยางนี้สิ ตองอยางโนนซิ เห็นไหน ไอนั่นแสดงวา
ไมไดรูอะไรเลย เพราะวาคนรูปฏิบัติความดี จะปฏิบตั แิ บบไหนมันก็ถูกหมด ทีนี่
จะถูกถึงขั้นไหน ขณิกสมาธิ ขั้น อุปจารสมาธิ ขั้น ฌานสมาบัติ ขัน้ ความเปน
พระอริยเจา สุดแลวแตความสุขที่มี
อีกอยางพระพุทธเจาทานไปไหน ทานไมเคยปรามาสทุกคนอยางที่ ทาน
ชฏิล ทัง้ 3 บูชาไฟ และการบูชาไฟไมใชของเสียหายอยางเราๆ ถือวาสูงมาก
เพราะทานบูชาไฟจนได อภิญญาหา อภิญญาหา นี้เปน ฌานโลกีย ฌาน
โลกีย นี่จะได อภิญญาหา ก็ตาม วิชชาสาม ก็ตาม ได สมาบัติ 8 ก็ตาม เราก็
ยังมีสทิ ธิ์ลงนรกตามปรกติ ยังมีสิทธิ์นะ คืออยามาขวางอัว๊ นั่นมันนรกใชไหมอั๊วมี
สิทธิ์จะลง พอใจไหม พอใจหรือไมพอใจก็ตาม เพราะเราเปนคนมีสทิ ธิ์ ไมมีใคร
สละสิทธิ์ เพราะถาสละสิทธิ์ พระยายม ทานก็ปฏิบัติไมได
และหากวาผูท ี่จะพันได ตองไดตั้งแต พระโสดาบัน ขึ้นไป นี่การปฏิบัติ
แบบนี้อยาประมาท ตองรักษาอารมณอยางต่ํา พระโสดาบัน ขึ้นไป แตความ
จริง พระโสดาบัน นี่ทาํ งายมาก ของกลวยๆ แตระวังควากลวยน้ําวาดิบมาก็แลว
กัน บางทีเห็นสุกเปนกลวยตานีก็ไดไงไอหนู ใชไหม นี่ พระโสดาบัน นี่สอนกันไม
ถูกเรื่อง ไอทําแตฌานอยางเดียว สมาธิอยางเดียวมันเสียเวลา

ถาสมาธิก็ตองสมาธิคือ นัน้ คือใหทรงสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน
และก็ใชอารมณ อุปสมานุสสติ คือนึกถึงพระนิพพานเปนอารมณเทานี้เปนพระ
โสดาบันแคกลวยๆนีก่ ลวยจริงๆ
คือวา พระโสดาบัน นี่ไมไดมีอะไรมากเลย แตไมสอนกัน นี่เวลานีท้ ี่มา
ที่นกี่ ับไปไหนๆ ตอไหนกัน ถาขืนติดจุดไอแบบนี้ การฝกแบบนี้ดีเปนการปองกัน
ความสงสัยวาอะไรมีจริงไหม เราเกิดมาแลวกี่ชาติ เคยเปนเทวดาหรือพรหม เออ
ดีมาก ที่จริง พระโสดาบัน นี้ก็มีอารมณจริงๆ คิดวาชีวิตมันตองตาย แตวา ไม
ตองไปคิดทุกวินาทีหรอก มีความรูสึกธรรมดาวาชีวิตนีอ้ ยางไรๆ ก็ตอ งตายแนแต
กอนจะตาย เราจะไมยอมลงอบายภูมิ ในเมืองเปนมนุษย ถาลงอบายภูมกิ ็
ขาดทุน ถาเราไปตั้งตนนรกอีก กวาจะมาถึงเปรตอีกหลายอสงไขยกัป นรกแตละ
ขุมนั้นอายุมนั มาก ไออายุทไี่ มมีกําหนดนะนรกบริวาร 4 ขุม กับ ยมโลกียนรก
ไมนับอายุเลย ตกนรกขุมใหญนะ ยังใชเวลานอยกวานรกบริวาร นรกบริวารกับ
ยมโลกียนรก ไมรูเวลาเทาไร
เปนเปรตอีก 12 ระดับ นี่ไมรเู ทาไรเหมือนกัน ปรทัตตูปชีวิเปรต มันเปน
รอยๆ กัป เปนอันดับสุดทายแลวนะ แลวมันก็ยอนกลับมาหาความเปนคน และ
เปนคนดับเสือกตกลงไปอีก สบายไหมไมตอ งไปไหนหรอก อวดเกง กลังเสียตาย
นรกโวย อยูแลวมันปลอดภัย ใครไมสามารถทําอันตรายอั๋วได มีไฟลุกพรึ่บๆ ใคร
ลงมาไดไหม ทั้งหอกทั้งดาบฟนคอ
ทางที่ดีควรหนีไปเลยตัด
เกิดเปนมนุษยแลวยอนกลับมาเสียชาติ
อบายภูมิ ถาเปน พระโสดาบัน ทุกจุดทํามาแลว ไมมอี ะไรใหผลไดเลย คือไม
สามารถทําลงอบายภูมิได ไอพวกนรก เปรต อสุรกายสัตวเดรัจฉาน อยางเลว
ที่สุดก็ยอนกลับมาเปนมนุษย มาเกิด แกเจ็บ ชางมัน นีพ่ ูดตามแบบ
ถา พระโสดาบัน ถาไมพบพระอริยะ ตอไปถาเปน พระโสดาบัน ขั้น
สัตตขัตตุง ก็กลับมาเปนมนุษยอกี 7 ชาติ อันนี้เฉพาะเปนมนุษย เทวดา หรือ
พรหม อยูแคนี้เปนมนุษย เปนเทวดา หรือกลับมาเปนมนุษยใหม ถาเปน พระ
โสดาบัน ขึน้ โกลังโกละ ก็เปนเทวดาหรือพรหม 3 ชาติ เปนมนุษย 3 ชาติ ถา
เปน พระโสดาบัน ขัน้ เอกพิธี หรือ พระสกิทาคามี ตายแลว ก็ไปเกิดเปน
เทวดาหรือเปนคนแลวก็เปน พระอรหันต ไปเลย แตนี่ตองเปน พระโสดาบัน
ขึ้นไป
ถา พระโสดาบัน ฉลาด ถาหากเปน พระโสดาบัน ก็รวบรวมกําลังใจ
ตัด อวิชชา คือใชปญญาหาความจริง ไอมนุษยนมี่ นั ลําบากมีแตความเหนื่อย

ยาก เปนมันมาทําไม ไอรา งกายระยําๆ แบบนี้จะไมมีมันอีก มีชาตินี้เปนชาติ
สุดทาย และเทวดาหรือพรหม ฉันก็ไมตองการ ฉันตองการไป นิพพาน
นี่แบบ สุกขวิปสสโก ถาแบบ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ทีเ่ รายึดนีท่ ุกคืนขึ้น
ไปนิพพาน เชามืดไมตองใชเวลามาก ใชเวลา 2-3 นาทีมนั ก็ทําไดแลว ตื่นปบ
รวบรวมกําลังใจ ไมตองลุกขึ้นมานั่งนั่งมันเมื่อย ถามันอยากนัง่ ใหมันนัง่ ถากลัง
มันดีนะ ไอกาํ ลังไมดีนอนจิตพุงขึ้นไปเลย นิพพานตัง้ อารมณอยู หรือจิตคิดวา
วันนี้ตั้งแตเวลานี้เปนตนไปจนกระทั่งถึงวันใหม ถาตายเมื่อไรขอมาที่นี่ เทานั้นนะ
และตอนเชากินขาวเสร็จ เดินไปคุยกับเพือ่ น ไมไดตั้ง นิพพาน เลย รถชนตายไป
นิพพาน เลย เพราะอารมณเดิมนี้มนั จะไมตัดกับจะยังอยู ทํางานถูบา นอะไรก็
ตามเถอะลมลงไปตาย ตายเมื่อไรมันจะไป นิพพาน เมื่อนั้น แคนี้งา ยไหม
อารมณ พระโสดาบัน ก็คือเคารพพระพุทะเจา เคาพระพระธรรมเคา
พระ พระอริยสงฆจริง พระสงฆตองตัดเปนขั้นพระอริยสงฆนะไอพระสงฆหวยๆ
นะมี ถาเคารพพระสงฆหว ยๆ นะกรรมหนักสนับสนุนคนทําลายพระพุทธศาสนา
ยื่นดาบใหโจร หนักเลยยืน่ ดาบใหโจรเจอก็ฟน เลย ถาเราไมรูก็เรื่องหนึ่งตางหาก
ถารูแลวก็นาจะถอนตัว
อยางชาวบาน เมืองโกสัมพี เมื่อสมัยพระพุทธเจายังอยู พระชาวโกสัม
พี ทะเลาะกัน พระพุทธเจาทรงหามก็ไมฟง เมื่อไมฟงก็ทรงหลีกไปอยู ปาปาริ
ไลยกะ ที่ไปก็เพราะจะสงเคราะห ชางปาริไลยกะ อันนี้ในเมื่อพระพุทธเจาทรง
ออกไป ชาวบานที่เปนพระอริยะเจานะมีมาก อยาเห็นวาพระนะมันดีกวาชาวบาน
เสมอไปนะมันดีแตสีผาเหลืองนะ เวลานีช้ าวบานเปนพระอริยะเยอะ ชักหวาดๆ
เสียแลว เวลานี้ก็มที ีพระพุทธเจาทรงพยากรณไวกอน
แตชาวบานทีเ่ ขาเปนพระอริยเจา ชาวเมืองโกสัมพี เห็นวาพระพวกนี้ไม
ดี พระพุทธเจาทรงหลีกไป เขารวมหัวกันไมใสบาตร ไอพวกนั้นก็ไดกินจาก
ชาวบานที่ไมใชพระอริยะ พวกชั่วชางซีดีชาง สงฆหัวโตๆ ไปตามๆ กัน
พระพุทธเจาหลีกไป 3 เดือน ไปโปรด ชางปาริไลยกะ ออกพรรษาแลว ชาวบาน
ที่เปนพระอริยเจาไปหา พระอานนท พระอานนท อยูท ี่นนั้ นะ บอกใหไปนิมนต
พระพุทธเจามา พระพุทธเจาเสด็จไปโนน ไป กรุงราชคฤห
นี่พระพวกนัน้ เขาไมใหกนิ ก็จะไปขอขมาโทษพระพุทธเจา พอเดินทาง
เขาไปจะใกลเขต กรุงราชคฤห พระเจาพิมพิสาร ทรงทราบก็กราบทูล
พระพุทธเจาทรงทราบวาพระพวกนี้เลวมาก ใหพระพุทธเจากันไวไมใหเขาเขต
ซวยแลวซิ พระพุทธเจาบอกวามหาบพิตรรอยาหามเลย เขายังมีสภาพเปนพระ

อยู สภาพพระยังไมขาดแกดื้อทะเลาะกัน พระพุทธเจาทานไมหา ม พอเขามาถึง
เขตจะเขาวิหาร ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็กราบทูลกวา พระพวกนีข้ าพระพุทะ
เจาไมยอมใหเขาวิหาร พระพุทธเจาวาปลอยเขาเขามาเถอะ เขายังเปนพระอยู
แตเขาดื้อเทานั้นเอง
พอเขามาแลวเขามากราบพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวา คณะโกสัม
พี ทั้งหมดไปนั่งมันโนนนะวิหารใหญ พระอยูไดเปนหมื่นผลที่สุดชาวบาน
ชาวเมืองถามมาจากไหนโกสัมพี พวกไหนโกสัมพีพวกก็ชางดานัน่ แหละ นัง่ คอยที่
จะใหทรมาน พระพุทธเจาปลอยเวลาเปนวันใหทนตอคําดา ทานก็ไมไดบอก
ชาวบานดา ทานยังไมมีเวลาจะใหขอขมา พระพุทธเจาก็เอาเหมือนกัน ไอทํา
อยางนัน้ เพราะอะไร ทานทําใหรูสึกตัว ไมอยางนัน้ ไมรูสึกตัววาผิด แตตอมาพระ
พวกนัน้ ก็เปนพระอรหันตหมด แตเขาเลวไมมากนะ แคเขาทะเลาะกันนิดเดียว
เรื่องไมชําระในสวมทิง้ คารองไว ไอ วินยั ธร กับ ธรรมธร เถียงกัน ลูกศิษยก็
พลอยโกรธกันดวย ความจริงจับไอสองตัวนี้เผาก็หมดรเองใชไหม ถาเผาตัวเอง
มันบาป เขียนชื่อมันเผา แตเราขาดทุนนะกระดาษของเรา เสียเวลาการงาน อยา
เผาดีกวา
นี่เรื่องเปนอยางนี้ นี่เรื่องของพระนี่ก็ตองถือวา พระโสดาบัน จะมีความ
เคารพพระพุทธเจา พระธรรมจริง พระอริยสงฆจริง มีศีล 5 บริสุทธิ์ และจิตมุงจุด
เดียวคือพระนิพพานเทานี้ ไมมีอะไรมากถาถือวาสวนใหญทพี่ ระพุทธเจาตรัสวา
พระโสดาบัน ก็ดี พระสกิทาคามี ก็ดี มีสมาธิเล็กนอย แคปฐมฌานก็ดี และก็มี
ปญญาเล็กนอย แตมี ศีล 5 บริสุทธิ์ เทานั้นเองไมมีอะไรมากมาย
นี่ที่สอนกันมาสอนกันจนฟงไมรูเรื่องเลย ดีไมดีก็ตะบันเทศนกนั หัวค่ําจน
สวาง แลวใครจะฟงละ หนู หมา หนีหมด หมานี่กห็ ลับแลวใชไหม อยางนั้นมันไม
มีผล ถาใครจะใหฉันเทศนเปนชั่วโมงๆ ฉันไมเทศน จางฉันกี่ลา นฉันไมเอา ได
เทาไรฉันก็แกใชไหม ไดเทาไหรฉันตาย เรื่องอะไร เอา เอาแลวก็ไปทําประโยชน
สวนกลางถาจางเปนสวนตัว กี่แสนลานก็ไมเอา รับมาดีๆ มั่งทุกขตาย นี่เปนอยาง
นั้น และไมไดเกิดประโยชน อยาลืมวา พระโสดาบัน งายนิดเดียวนะ
คือการปฏิบัติกันทั้งหมดนี่ อยาง มโนมยิทธิ ที่ไดนี่ ถาจะสอนใหชัดเจน
บางวันมันก็จะมัวไป บางวันถาประสาทไมดีนะ เครียดนิดหนอยใชไหม มันจะมืด
จนจับภาพไมไดเราดีมั่วเลย จากจุดที่นี่ จุฬามณี ไปตั้งจุด บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ไปหาทาปูท านยาแลวก็ทวี่ ิมานพระพุทธเจาเราเคยไหวที่นี่ ทีน่ ี่ เออ วันนี้
เขาพาไปวิมานของเราหรือเปลา ไมไดเขาวิมานคัวเอง เรอะ ตองบอกใหเขาสอน

ตองรูจักวิมานของเรา ความจิรงหลวงพอยืนอยูตรงนัน้ ไมพาเขาสักทีวา วิมาน
ของเรามีความสําคัญมาก ขึ้นไปปุบเขาวิมาน ของเราเลย ใหมันชินทุกวัน
พระพุทธเจาทานสัง่ วาคนที่ได มโนมยิทธิ แลวที่ไปเที่ยวนิพพานได ให
ไปวิมานของตนเองอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และ 2 ครั้ง นัน้ ก็ไมใชเวลามาก
เวลานะไมตองถึง อาจจะทํางานอยู วางจากงานเอนหลังนัง่ นึกไมตองหลับตา
ปลอยจิตไปเลยใหมนั ชิน หรือมิฉะนั้นก็เปนเวลากอนหลับ หัวค่ํานะอยาขยับให
มากถามันเหนื่อย
ก็รวมเชามืดยังไงๆ เราก็ตนื่ กอนสวาง ตัง้ แตตื่น ก็เริ่มเหนื่อยตองทํางาน
นั้นทํางานนี้อยู อยางนอยที่สุดก็ตองใชกําลังใจของตนเองกวาจะหลับใหนอน
หัวค่ํามาก ถาเรานัง่ กรรมฐานมากอีก มันจะเสียเลย ฉะนั้นเวลาบูชาพระ เพียงแค
เบาๆ บูชาพระก็ไมตองสวดมนตมาก อิตปิ  โส อยาทิ้งก็แลวกัน พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ อิติป โส จบเดียวพอถา
จบนะ 3 ทอน และหลังจากนัน้ ก็นอน พอนอนปบ จิตจับอารมณภาวนา นะมะ
พะธะ จิตมุงไปนิพพานเลย เอาเทานี้พอนะ พยายามขึ้นไปทุกวันนะ เชามืดพอ
ตื่นปบ ก็เริ่มขึ้นไป ไมตองลุกหรอก ดูรา งกายกอนถาลุกไมไหว ถารางกายมัน
อยากลุก มีแรงมากก็ลุกมานั่ง ถารางกายจะเพลียอยู ก็นอนรวบรวมจิตแลวขึ้น
เลย นั่งนอนมีสภาพเทากัน มีผลเทากัน แตวา ถามันเพลียมาก นั่งจะไรผลนอน
เลย

