พอรักลูกพิเศษ
พิมพถวายเนื่องในวาระครบรอบ ๙ ป แหงการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหม
ยาน (หลวงพอฤๅษีลิงดํา) วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ วัดทาซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
... “พอ” ขอแนะวา ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก ครืออยาสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูปวัตถุธาตุ
ก็ดี ตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเปนมนุษย เปฯเทวดา เปนพรหม เลิกกัน เราไมตองการมันตอไป
เพราะวามันเปนของไมดี เราไปนิพพานกันดีกวา
ขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ
(ถาหลายคนวา...ขะมะตุ โน ภันเต ฯลฯ
....ขะมะตุ โน ภันเตม อุกาสะ ขะมามะ ภันเตฯ)
หากขาพระพุทธเจา ไดเคยประมาทพลาดพลงลวงเกินตอพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจาทุกๆพระองค
พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม และพระอริยสงฆทั้งหลาย ในชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ดวย
ทางกายก็ดีหรือวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี และมีเจตนาก็ดี ไมมีเจตนาก็ดี ดวยความรูเทาไมถึงการณก็ดี ขอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม พระอริยสงฆ
ทั้งหลาย และผูมีพระคุณทุกทาน ไดโปรดอดโทษใหแกขาพระพุทธเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตราบ
เทาสูพระนิพพานดวยเทอญ
คํานํา

หนังสือ “พอรักลูกพิเศษ” นี้ เดิมขาพเจาตั้งใจจะทําหนังสือ “พอรักลูก๑-๓” เพียง ๓ เลม
เทานั้น
แตเนื่องจากเพื่อนสหายธรรมไดสงปจจัยที่จะพิมพในชื่อหนังสือดังกลาวมาลวงหนาเปน
เวลานานกอนที่จะถึงงานวันมรณภาพของหลวงพอฯเสียอีก ทําใหขาพเจาตองสรางหนังสือโดยใหชื่อ
วา “พอรักลูกพิเศษ” เลมนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเปนการฉลองศรัทธาสหายธรรมทุกๆทาน และขาพเจา
ตองขอกราบนมัสการขอบพระคุณมาดวยความเคารพเปนอยางสูงที่ทาน พระครูปลัดอนันต พุทธญา
โณ ทานเจาอาวาส ไดอนุญาตใหจัดพิมพเพื่อเผยแพรได

เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ขาพเจาไดนํา “ปฏิปทาทานผูเฒา” บางตอนมานําเสนอ (คําวา
ปฏิปทา หมายถึง แนวปฏิบัติ ทางดําเนิน การปฏิบัติ แบบที่เปนทางดําเนิดใหถึงจุดหมาย คือ ความ
หลุดพน หรือสิ้นอาสวะ) หลายคนคงยอมรับวา “ปฏิปทาทานผูเฒา” เมื่ออานแลวอาจจะเดาไดวา
“ทานผูเฒา” นั้นคือใคร นอกจากนี้ยังรวม “อารมณขันของหลวงพอฯ” จากหนังสือ ธรรมะหลายๆเลมที่
พิมพเผยแพรไปแลว อารมณืขันฯดังกลาวนั้นแฝงดวยคุณคาอยางมากมาย เสียงหัวเราะที่ทานเมตตา
ยามที่ฟงธรรมะจากองคทานฯโดยตรง หรือฟงจากเทปก็ดี ไดสอดแทรกความรูสึกหลากหลาย ซึ่งเปน
ปจเจกเฉพาะคนที่รูสึกไดโดยยากที่จะหาคําบรรยาย และทายสุดไดนํา “พุทธพยากรณ” ซึ่งองคหลวง
พอฯ ทานไดเมตตาเลาใหลูกหลานฟงตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ ถาประมวลสถานการณปจจุบัน ก็สามารถ
เขากับยุคสมัยไดพอดี
บุญกุศลที่พึงบังเกิดจากหนังสือ “พอรักลูกพิเศษ” นี้ ลูกหลานทุกคนที่มีสวนสรางหนังสือ
ดังกลาว ขอนอมถวายแดองคพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤๅษีลิงดํา) ผูที่
เปน
“พอ” ผูรักลูกมาก
“พอ” ผูเปนบูรพาจารย
“พอ” ผูเปนรมโพธิ์รมไทร
“พอ” ผูมีพระคุณอันสูงสุด
“พอ” ผูมีเมตตาสุดประมาณ

“พอ” ผูใหยานพาหนะอันประเสริฐ และ
“พอ” ผูม
 ุงมั่นที่จะพาลูกหลานทุกคนเดินทางเขาสูสายพระนิพพานในชาติปจจุบัน
ขอองคหลวงพอฯ ไดโปรดโมทนาบุญกุศลดังกลาวนี้ และไดโปรดเมตตาอภิบาลรักษาบรรดา
ลูกหลานผูติดตามใหมีจิตใจมั่นคงดํารงมั่น
รักษาพระพุทธศาสนาดั่งปณิธานขององคบูรพาจารย
นับตั้งแตบัดนี้ ตราบเทาเขาสูพระนิพพานในชาติปจจุบันดวยเทอญ
ศรีลักษณ เกียรติประจักษ
และขอโมทนาบุญกับคณะ
๑. คุณจิตรลดา คมคายและคณะ
๒. คุณพชามญชม-วิทยา ขุนเพ็งและคณะ
๓. คุณพรรณี เพศยนาวินและคณะ
๔. คุณดวงพร แววสุขสมและคณะ
๕. คุณเรณู-ศักดิ์สิทธิ์ สัตยาชัยและคณะ
๖. คุณสัมพันธ กันฟกและคณะ
๗. คุณขจร วิมุกตะลพและคณะ
๘. คณะพิเศษ
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ปฏิปทาทานผูเฒา
อยาทะนงตน
อยาทะนงตน คิดวาเราเปนคนดี
ถาคิดวาดีเปนผูวิเศษเมื่อไร
เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ
อันตรายใหญจะมาถึงทาน
ที่เราเรียกกันวาความประมาท
ขอจงพยายามคุมตนไวตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ นั่นก็คือทรงอิทธิบาท
๔ ใหครบถวน มีจรณะ ๑๕ ครบถวน ผมวาเทานี้ก็เหลือกินเหลือใช มีบารมี ๑๐ ครบถวนเทานีก
้ ็เหลือ
แลว ถาครบเทานี้อาการของความโลภไมมี อาการของความทะเยอทะยานในเรื่องเพศในลักษณะของ
กามคุณไมมี อารมณที่จะผังไวกับความโกรธไมมี การที่จะยึดถืออะไรเปนเราเปนของเราไมมี ที่ยังมีอยู
ก็เพราะวาเพียงแตรับฟงไวเฉยๆ ดีไมดีก็จําไว เอาไวเปนเครื่องขมขูคนอื่น ทะนงตนอวดวาเปนผูทรง
คุณธรรมดานปริยัติ ถาอารมณอยางนี้เขาเรียกวาปฏิบัติเหลว ไมมีอะไร แดนที่จะไปก็คือ อเวจีมหานรก
หรือวา โลกันตนรก
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๒-๓)

อยาสนใจรางกาย
พระพุทธเจาตรัสวา
“เธอทั้งหลายจงอยาสนใจรางกายของตนเอง จงอยาสนใจในรางกายของคนอื่น
จงอยาสนใจในทุกสิ่งทุกอยางในโลก เพราะวาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา รางกาย
ถาเปนเราจริงมันก็ทรงสภาพอยูตลอดกาลตลอดสมัย
แตทวารางกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมทรงสภาพ ในที่สุดมันก็เขาขัน
้ สลายตัว เมื่อเราจะตองตาย ทรัพยสมบัตข
ิ องเรา
ทั้งหลายในโลกมันก็ไมตามเราไป แมแตรางกายที่เรารักที่สุดมันก็ไมตามเราไป มันคงจมอยูในพื้น
ปฐพีเปนปรกติ”
อยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําใหคิดไวอยูเสมอ อยาเผลอไปในดานความ
โลภ อยาเผลอไปในดานความทะเยอทะยาน อยาเผลอใหจิตใจมีความโกรธ ความพยาบาท อยาเผลอ
ใหความนึกคิดวานั่นเปนเราเปนของเรา อารมณอยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตองการ
ฉะนั้น ขอทุกทานจงรักษากําลังใจอยางนี้ไวเปนปกติ
ถาหากวาใจของทานกระสับกระสาย
จงรักษาอานาปานสติกรรมฐาน
ทั้งหมด กําหนดจิตรูเฉพาะลม

มีกําหนดรูลมหายใจเขาออกใหทรงตัว

ยังไมตองคิดอะไร

หายใจเขาหายใจออกเทานั้น หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นรูอยูถาทําอยางนี้
อารมณจิตของทานจะไมฟุงซาน
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘)

พิจารณารางกาย
องคสมเด็จพระจอมไตรไดทรงแนะนําบรรดาพระภิกษุทั้งหลายวา

“ภิกขเวดูกอน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทานปฏิบัติรางกายของทาน พิจารณารางกายของทาน
ใครครวญขยายออกกระจายออกคือ
พิจารณาอันดับแรกเปนธาตุสี่ วารางกายของเรานี้เปนธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุน้ํา มัน
ประกอบเขามาเปนรางกาย
เรามีความเขาใจวา รางกายเปนแทงทึบ แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม รางกายของเราแบง
ออกเปนอาการสามสิบสอง มีผม ขนเล็บ ฟน หนัง เนื้อ เปนตน
ทั้งหมดนี้รวมเขาแลวเปนรางกาย
แตทวารางกายเหลานี้มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก
มันเต็มไปดวยความ อนิจจัง คือหาความเที่ยงไมได
มันเต็มไปดวยทุกขัง คือเต็มไปดวยความทุกขไมมีความสุข
มันเต็มไปดวยอนัตตา คือมันสลายตัวไปทีละนอยๆ ทุกเวลาที่เคลื่อนที่ไป
เธอทั้งหลายจงอยาสนใจในรางกายของเธอ จงอยาสนใจในรางกายของคนอื่น จงอยาสนใจใน
ทรัพยสินทั้งหลาย
จงทําลายความรักในเพศดวยอํานาจอสุภสัญญา
จงทําลายความโลภดวยการตัดความอยากไดดวยการใหทาน
อยาทะเยอทะยานในทรัพยสินที่ไมใชของดี เปนปจจัยในเราเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร อยา
สนใจในความโกรธ ความพยาบาท ในบุคคลทั้งหลาย ใครเขาจะวาอยางไรก็ชางเขา เขาจะนินทาวา
รายวาเรา ถาบังเอิญเราเปนคนดีก็ไมเลวไปตามคําพูด ถาเขาสรรเสริญวาเราดี ถาเราเลวเราก็ไมดีไป
ตามคําพูด
ความดีและความชั่วอยูที่ความประพฤติปฏิบัติเปนสําคัญ
ถาเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย ใครจะวาดีวาเลวก็ชาง อยาสนใจทั้งสองประการ
เราปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระพิชิตมารเทานั้นเปนพอ”
เปนวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนอยางนี้
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘)

สังขารุเปกขาญาณ
กําลังใจของเราจะทรงไดดีจริงๆ ตองนอมใจของเรานี้ฝกไปดวยปญญาพิจารณาหาความจริง
จิตใจตั้งอยูในสังขารุเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขาร คือรางกายและทุกสิ่ง
ทุกอยางในโบก มีความรูต
 ามความเปนจริงวา
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกเปนอนิจจัง คนเปนอนิจจัง วัตถุในโลกก็เปนอนิจจัง
คําวา “อนิจจัง” แปลวา มันไมเที่ยง เรารูตามความเปนจริงของมันวามันไมเที่ยง ในเมื่อมัน
ไมเที่ยง เรายอมรับนับถือความไมเที่ยงของมัน มีความรูสึกอยูเสมอวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกหาอะไร
เที่ยงไมได แตวาเมื่อมันไมเที่ยง เราก็ทําใจของเราใหเที่ยง มันเที่ยงตรงไหน เที่ยงตรงที่มันมี
ความรูสึกตามกฎของธรรมดาอยูเสมอวา
รางกายก็ วัตถุธาตุก็ดี ทีเ่ กิดมาในโลกนี้มันไมเที่ยง มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน และ
มีความแปรปรวนไปในทามกลาง มีความแตกสลายตัวไปในที่สุด
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๙)

ความตายเปนของเที่ยง ชีวิตเปนของไมเที่ยง
ความตายเปนของเที่ยง ชีวต
ิ เปนของไมเที่ยง จงจําไวใหถึงที่สุด เมื่อจําไวทุกวัน ลืมตา
ขึ้นมาเชามีความรูสึกไวเสมอวา
เราอาจจะไมไดกินขาวเขา
อาจจะตายกอนก็ได
ความตายไมมีนิมิต
ความตายไมมี
เครื่องหมาย ถาเราตายเลว ก็ดูตัวอยางสัตวในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเปนตน กอนจะตายถาเราทํา
ความดี นั่นก็เปนเรื่องที่เราจะฟงตอไปขางหนาในเรื่องวิมานวัตถุ จะเห็นผลมีความสุข

ถาเปนมนุษยก็เปนมนุษยที่เต็มไปดวยทรัพยมีความสุข ถาเปนเทวดาก็เปนเทวดาที่มีความสุข
สมบูรณ ไมตองเปนเปรตไปกอนแลวจึงเปนเทวดา
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๒๘)

เห็นกระดูกลอยมา
ทานกลาววา สมัยที่ทานไดอสุภสัญญา เห็นกระดูกลอยมาและก็พิจารณาเห็นคนทั้งหมด สัตว
ทั้งหมดเปนกระดูก ก็จับกระดูกเปนภาพนิมิต จนกระทั่งจิตทรงดวยฌาน ๔
เปนอันวาอสุภกรรมฐานที่เขาบอกวาเปนกรรมฐานพิจารณา ทรงจิตไวอยางสูงแคปฐมฌานเขา
วากันอยางนั้น แตในทางปฏิบัติจริง ถาเราฉลาดเราก็เอาปฐมฌานมาเปนฌานเสียอยางสบายๆถึง
ฌาน ๔

อัฏฐิกงั ปฏิกลุ ัง
ทานผูเฒาทานเลาใหฟงวา ทานจบเอาอสุภทั้งหมด เมื่อได “อัฏฐิกัง ปฏิกุลัง” แลว ทานก็ไล
เบี้ยไปเลยตั้งแต ๑ ถึง ๑๐ จับภาพไปเลยใหจิตทรง
มันเนาแบบไหน
มันเหม็นแบบไหน
มันเละแบบไหน
มันขึ้นแบบไหน
มันพองแบบไหน
ทานทําเปนฌาน๔ ไดหมดทุกอสุภ ๑๐ อยาง จิตใจทรงตัว เห็นคนเมื่อไหร เห็นสัตวเมื่อไหร
เนาหมด เห็นวัตถุธาตุตางๆ เห็นโครงกระดูกไมมีความติดในความสวยสดงดงาม
แตวาเวลานั้นเปนเรื่องของสมถภาวนา เวลานั้นความรูสึกในระหวางเพศไมมี เห็นคนเนาๆ
เห็นสัตวเนาๆ เห็นคนเปนกระดูก มีสภาพนาเกลียด แตจิตยังไมนอม ไปในดานวิปสสนาอยางสูง มัว
เลนแตสมถภาวนาธรรมดา เห็นวาเนา เห็นวาเหม็น เห็นวานาเกลียด เห็นวาโสโครก นี่เปนสมถภาวนา
ถาเปนวิปสสนาตองพิจารณาเห็นความเสื่อมความโทรมของรางกาย มีสภาพไมเที่ยง เสื่อม
ไปทีละเล็กทีละนอย แลวในที่สุดมันก็สลายตัว จิตไมเขาไปยึดไปถือ
ทานบอกวาเวลานั้นอารมณวิปสสนาญาณทานมีนิดหนอย เลนเฉพาะสมถภาวนาใหมันช่ําใจ
เพราะความเขาใจผิด ตามบันทึกทานบอกวา
ถาเราคิดควบกับวิปสสนาเสียเวลานั้น ความจริงทานบอกวาหลวงพอปานก็สอนวิปสสนา แต
วาทานเปนคนใจเดียว ถาจะเอาอะไรเอาใหมันฟงไปเปนดานๆ ถาไมไดยอมตายเสียดีกวา ขึ้นชื่อวาไม
สามารถในชีวิตนี้จะไมมีเปนอันขาดสําหรับทาน ทานรูสึกวามีกําลังใจเด็ดเดี่ยวมาก
ในสมัยกําลังเลนอนุภกรรมฐาน แลวก็มีวิปสสนาญาณเจือปนนิดหนอยกันฌานเสื่อม สิ่งที่เปน
ศัตรูกับอารมณอยางนี้มันก็เกิด นั่นก็คือ อิสตรีที่เปนเพศตรงกันขาม สตรีก็ระวังบุรุษ ถาบุรุษก็ระวังสตรี
จะเขามาเลาโลมดวยเหตุตางๆ มาติดตอสรางความสัมพันธในฐานะที่อยากจะเปนคนรักดวย ดีไมดี แก
ก็พูดเปดเผยชวนรักชวนแตงงาน แตตองระวัง และจงอยาไปโทษใครเขา เราไปหลงละเมอในคํา
ปอยอทั้งหลายเหลานั้น คําชักชวน ความดีของเรามันจะดวน ฌานจะสลายตัว
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๒๙)

การเปนพระโสดาบัน
การเปนพระโสดาบันก็ดี การเปนพระสกิทาคา อนาคา อรหันตก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือ
สักกายทิฏฐิ เมื่อตัดสักกายทิฏฐิไดตัวเดียวก็เปนพระอรหันต แตทวาตอนที่จะตัดสักกายทิฏฐิเธอจง
ปฏิบัติตามนี้นะ
กอนที่จะใชอารมณวิปสสนาญาณ อันดับแรก เขาฌานใหถึงที่สุดที่เธอทรงได เขาฌานออก
ฌานสลับกันมาสลับกันไปใหมันมีความทรงตัว
แลวทําจิตใจใหทรงในฌานใหแนบสนิททรงตัวมี
ความสุขที่สด
ุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเฮะทั้งหมดไดสมาบัติแปดมาแลว แลวก็ศึกษาดานอภิญญามาแลว
อยางนี้เปนของไมยาก ในดานวิปสสนาญาณ ใชกําลังสมาบัติแปดเปนกําลังใหญ ทรงใจหทรงตัวแลว

ถอยหลังไปถึงอุปจารสมาธิ พิจารณาขันธ ๕ มันเปนภัยสําหรับเรา เปนวัตถุธราตุที่สรางดวยทุกขสราง
ดวยโทษไมมีอะไรเปนปจจัยของความสุข
มองดูขันธ ๕ คือรางกาย เราตองเลี้ยงมันเทาไร
มันชอบอะไรเราใหมันกินทั้งหมด
แตเราไมตองการจะปวยมันก็ยังขืนปวย
เราไมตองการจะเพลียมันก็เพลีย
เราไมตองการจะแกอยางฉันนี่ ฉันไมเคยตองการใหมันแกมันก็แก
คนที่เขาตายไปกอนเรา เขาไมตองการตายมันก็ตาย
ในเมื่อขันธ ๕ มันเลวทรามอยางนี้จะคนคาสมาคมกับมันเพื่อประโยชนอะไร
อันดับแรก จับจุดความเปนพระโสดาบัน ระงับความพอใจในขันธ ๕ เสีย คิดวามันจะ
ตายเสมอ แลวทรงศีลใหบริสุทธิ์ ศีลควรทําเปนศีลานุสสติกรรมฐาน ทรงศีบใหเปนกําลังฌาน
คําวา เปนกําลังฌาน ก็คือทรงอารมณอยูในศีลตลอดวันตลอดคืน ไมยอมใหศีลบกพรองจากใจ
ไมใชวาตองไปนั่งหลับตาป เดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมา คุยกับหมาคุยกับแมว ศีลทรงตัว
ใชได เจอหนาคนเขา ดาคนเขา วาเขา นินทาศีลไมดางใชได
นอมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัย ๓ ประการ คือทรงพระกรรมฐาน ๓ อยาง ใหฌานคือ พุทธา
นุสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ใหทรงตัว
ความจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้เธอทรงไดหมดแลวนี่ จะตองมานั่งสอนอะไรกัน เวนไวแตจิตอยาง
เดียว คือ อารมณพระนิพพาน เธอยังไมมั่นใจเทานั้นเพราะฉะนั้นจงตัดสินใจทรงอุปสมานุสสติใหทรง
ตัว
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๕๓)

อยาลืมคุมกําลังใจใหเปนสมาธิ
สําหรับการแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ จะขอนําปฏิปทาทานผูเฒามาเลาสูกันฟง
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือการทรงกําลังใจ แตทวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือวา
พระโยคาวจรทุกทาน อยาลืมคุมกําลังใจใหเปนสมาธิ
เรื่องการรักษาอารมณใหเปนสมาธินี่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให
ทรงตัว แลวก็จริต ๖ ประการ ใครครวญอยูเสมอ จงอยาเปนผูยอมแพนิวรณ นี่อันดับตน ถาอันดับ
ตนเรายอมแพนิวรณ เราก็ไมอาจจะทรงฌานได
แลวก็จงอยาเปนผูยอมแพกิเลส ถาเรายอมแพกิเลสแลว เราก็ไมสามารถเปนพระอริยเจาได
คุณธรรมที่เปนเครื่องบํารุงใจ ดูตัวอยางทานมหาบาลที่ผานมาแลว ใชกําลังใจสงนนี้ใหเหมือนทาน จง
คิดวาทานเปนฆราวาส ทานเปนกฎดพี หรือวาเปนเศรษฐีมีทรัพยมาก ทานยังสามารถตัดสินใจอยางนั้น
ได
แลวก็เรา ถาจะกลาวกัน ทานมีกี่นิ้ว เรามีกี่นิ้ว หรือวาทานมีรูปรางลักษณะอยางไร มีอาการ
สามสิบสามหรือสามสิบหา
ความจริงทานก็มีอาการสามสิบสองเปนรางกายเทากับเราเราก็มีกาอากร
สามสิบสอง ทานกินขาว เราก็กินขาว ทานเปนคนเราก็คน ถาหากวาทานเปนคนดีได เราเปนคนดีไมได
เรามันก็เลวเกินไป
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๕๖)

ถาทําไมไดยอมตายเสียดีกวา
ในเมื่อทานปฏิบัติความดีมีความตายเปนเดิมพัน ทั้งนี้ก็หมายความวา ถาทําไมไดยอมตาย
เสียดีกวา อันนี้เปนอารมณของพระอรหันตบอกไวดวยถึงแมวาเวลานั้นจะไมไดอรหันต แตตองได
อรหันตแนถาทานคิดอยางนั้น อะไรบางที่ทานยอมใหบกพรอง ภารกิจหนาที่ทั้งหมดที่เปนคันถธุระทุก
อยางทั้งทางดานวิชาการและการงานไมยอมใหบกพรอง เพราะถือวาจะตองมีอารมณจิตเขมขน ไมใช
จะมานั่งภาวนาอยางเดียวใหเปนอรหันตผล อันนี้มันไมไดเพราะอารมณใจไมมีการสัมผัสกับฝายที่เปน
ตรงกันขาม ไมมีการตอสู ทั้งนี้เพราะวา รูตัวอยูวาคนที่หลีกเลี่ยงจากคันถธุระ หลีกเลี่ยงจากโลกธรรม
เวลาอยูคนเดียวสงบสงัด แตเวลามาสัมผัสกับโลกธรรมเขา จิตปลิวหวอย ตั้งสติไมอยู

ถาเราจะทําบางทําอยางไร
เริ่มจับจุดเชามืด ทรงอารมณสมาธิใหสูงสุดที่มันจะสูงได ทรงใหนานเทาไรไดก็ยิ่งดี
อยารีบถอน เวลาคลายมาแลวจิตตั้งอยูในอุปจารหรือปฐมฌานอยูตลอดทั้งวัน ถาอารมณจะ
ซานหลบเขาสูที่สงัดนิดหนึ่งทําจิตใหทรงอารมณจุดสูงสุดเทาที่จะทําได
จะทํางานทําการ
อะไรอยูก็ตาม ไอสมาธิอยาไปนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบอยูเสมอ มันไมมีผล มันตองการไดทุก
ขณะ แมแตกิจการงานที่เราทําอยูใหจิตมันทรงอยูในอารมณของความดีอยูในขั้นอุปจารหรือ
ปฐมฌาน วันทั้งวันอยางนี้ความเปนพระอรหันตมันไมใชจะเปนของยาก ถาภายหลังจะบอกวา
งายเหลือเกิน เวลาจิตจะคลายจากสมาธิก็จับวิปสสนาญาณตามที่ศึกษามาแลว
เราศึกษามาจนทวมหัวแลว ไมใชแคพอดี ถาจิตมันฟุงซานอีกที ทิ้งวิปสสนามาจับอารมณ
สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอยางนี้ ความดีมันก็จะปรากฏ
คําวา “ทุกข” ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนทานผูเฒา มันเปนของไมยากสําหรับ
เราจะเอาดี แตวานาสลดใจอยูนิดนะ บางทีเดินไปเดินมา เห็นพระบางทานเก็บตัวมากเกินไปก็นา
สงสาร คําพยากรณใดๆ จงอยาคิดวามันจะไดตามคําพยากรณนะ ถาไมปฏิบัติตนอยางดีมันจะไมได
อะไรเลยเพราะเราหมกมุน
 เกินไป
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๗๖)

คาถามงกุฎพระพุทธเจา
เปนอันวาวันนี้ขอยอนตนนิดหนึ่ง ทานบอกวาในสมัยหนึ่ง มีคนเขามาหาทานแลวเขาสงหนังสือ
มาให เวลานั้นเปนเวลาค่ํา ทานบอกวาค่ําๆอยางนี้อานหนังสือไมออก จะตองจุดไฟ แลวก็ใชกระแสไฟ
อาน พอตกเวลากลางคืนก็ปรากฏวาเวลาที่เจริญพระกรรมฐาน ก็ใชกําลังของอภิญญายกจิตโดยใช
มโนมยิทธิ
ไมใชใชอภิญญาใหญ
ขึ้นไปนมัสการองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่จุฬามณี
เจดียสถาน พอไปถึงก็กราบองคสมเด็จพระพิชิตมาร พอเงยหนาขึ้นทานก็บอกวา
“ตามธรรมดาพระนี่ ถึงแมวาไมมีแสงไฟก็ควรจะอานหนังสือออก” ตามบันทึกของทานก็ถามวา
“ทําอยางไรจึงจะอานออกพระพุทธเจาขา” ทานบอกวา “ทิพจักขุญาณของเธอมีแลว แตอาศัยที่เปนผู
ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม ทิพจักขุญาณจึงไมแจมใสเหมือนพระอริยเจา ฉะนั้น เพื่อจะใหความแจมใส
เกิดขึ้นเห็นภาพชัด ควรปฏิบัติแบบนี้ ควรใชคาถานี้ไปภาวนาจนเปนฌานสมาบัติ”
เรื่องฌานนี่มันเรื่องเล็ก ทานบอกวา จะควาอะไรขึ้นมา มันก็เปนฌานทันทีเพราะมีการคลองอยู
แลว คาถาก็เห็นจะเปน มงกุฎพระพุทธเจา ทานบอกวาอยางนี้
“อิติป โส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตัง โสอิ
อิโสตัง พุทธะ ปติอิ”
ทานกลาววา “คาถานี้ถาไปเรียนและภาวนาทําใหเปนฌาน นิมิตตางๆจะมีอาการแจมใส คนที่
ตาไมดีก็อานหนังสือออกได หรือวาเวลามืดๆ ก็สามารถจะมองเห็นหนังสือได และมองเห็นทุกสิ่งทุก
อยาบงไดตามความประสงค ถาใชคาถานี้เปนฌาน” ทานวาอยางนั้น
เปนอันวาทานย้ํามาวาไอมืดๆ มันก็อานหนังสือออก และทานบอกวาทานก็มาทํา มาทํามันก็ไม
นานใชเวลาเพียงครูเดียว จิตก็เขาถึงฌาน ๔ ทรงฌาน ๔ สยายๆ ก็เลยวากันถึงฌาน ๘ ถึงฌาน ๘ ก็
หลบลงมาฌาน ๔ ในรูปฌาน ทําไปทํามาก็เลยลองหลับตาอานหนังสือ ก็เห็นอานออก แตวาวิธีนี้ทาน
บอกวาจะใชทั่วๆไปไมได เอาไวแตเมื่อมันจําเปน ถาจําเปนจริงๆ ไมตองหยิบหนังสือมา เปนแตเพียง
นึกวาจะอานหนังสือ มันก็มีความเขาใจวาหนังสือฉบับนั้นเขาวาอยางไร
วงเล็บของทานมีไวบอกวา ใครอานแลวถาทําได จงอยาทําตนเปนผูวิเศษ เมื่อเวลาอาน
หนังสือตอหนาคน ถามันอานไมออกจริงๆ ก็ใชไฟใชแวนสอง ถามันจําเปนจริงๆก็เอาจิตจับจากภาพ
หนังสือนั้นเสีย ใชใจอยางเดียวก็อานหนังสือออก นี่เปนวิธีปฏิบัติของทาน
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๗๘)

คาถา อิติป โสฯ
ตอมาทานกลาววาทานได “เจริญพระพุทธอารมณ” ตอมาทานเจริญพระพุทธคุณทั้งบท
พระพุทธคุณทั้งบทก็คือ “อิติป โส ภควา” หมดเลย ความจริงทานวาทั้งบท ทานบอกวาพุทธคุณทั้ง
บทนี่ก็ไมถูกผมคานะ
ทานบันทึกไวอยางนี้ทานบอกวา ทานเลน “อิติป โสฯ” ทั้งบท ทานวามันสบายใจดีจนกระทั่ง
จิตเปนฌาน ๔ รูส
 ึกวาเปนสุข จนกระทั่งถือรูปพระพุทธเจาเปนอารมณวา “อิติป โสฯ” ไปดวย เอาจิต
จับรูปพระพุทธเจาเปนอารมณไปดวย
แตตอนนี้ผมไมเห็นทานอธิบายไวทานวาอยางไรก็วาอยางนั้น
ทานวาทําไปคาถาสั้นก็ทําเปนฌานได คาถายาวก็ทําเปนฌานได “อิติป โสฯ” ทั้งบทก็ทําเปนฌานได
ไมเห็นจะมีอะไรเปนสําคัญ ถาใจมันเปนฌานเสียแลว ฟงของทานไวนะ ความรูตางๆ ของทานเรียนกัน
มาแลวนี่ ผมก็วาตามแบบแลวจะเลาใหฟง ตอนไหนที่มันสมควรสําหรับทาน ทานก็เอาไปใช ตอนไหน
ที่ไมสมควรก็ไมตองนําไปใช
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๗๘)

คาถา อภิญญารวม
ทานกลาววาทานไดพบองคสมเด็จพระจอมไตรที่พระจุฬามณีเจดียสถาน
องคสมเด็จพระ
พิชิตมารทรงตรัสวา สัมภเกสี สําหรับอภิญญาที่เธอได เวลาที่เธอจะใชก็ตองจับกสิณนั้น กสิณนี้ ใช
จิตอยางนี้ชาไปหนอย แตความจริงเขาใชอภิญญากันจริงๆ เขาใชอารมณเรียกวา เขาจับอภิญญารวม
คําวา อภิญญารวมนี่นึกถึงอภิญญาสมาบัติ คือนึกถึงอารมณกสิณทั้งหมดวาเราตองการอะไร แลวก็ให
ภาวนา ภาวนายอๆวา
โสตัตตะภิญญา
ใชคําเพียงเทานี้ เวลาภาวนาใหกําหนดลมหายใจเขาออก แลวก็ทิ้งนิมิตเสีย ไมตองไปใชนิมิต
ในกสิณใชโสตัตตะภิญญา อยางเดียว คือจับกําหนดลมหายใจเขาออกใหถึงที่สุดเปนฌาน ๔ เทานั้น
อภิญญาทุกอยางก็จะรวมตัวเราจะใชไดทันทีทันใดโดยไมตองเลือกกสิณอะไรทั้งหมด
ตามบันทึกของทานๆก็มาทําๆ แลวสบายใจอภิญญาทุกอยางมันก็รวมตัว เวลาจะใชอภิญญาก็
ใช โสตัตตะภิญญา เห็นคําภาวนาเทานี้
ตามบันทึกของทานนี้ผมไมเห็นทานบอกวาสงวนสิทธิ์ ในเมื่อทานไมสงวนสิทธิ์ ทานก็สามารถ
จะทําไดทุกคน แตวาอยาลืมวา ทานเจาของทานทรงสมาบัติ ๘ ในเมื่อจิตทรงฌาน ๘ จะควาอะไรมัน
ก็ไดทันที ไมเสียเวลาแมแตหนึ่งนาที ถาเรามีฌานไมถึงสมาบัติ ๘ เราก็ทําตามกําลังของเรา จะทําได
ไมเทาทาน แตทําไดใกลทาน คอยๆทําไปก็ใกลเขาไปทุกที มันก็ใชไดเหมือนกัน ของสิ่งนี้รูสึกวาใคร
คนใดคนหนึ่งนําไปใชแกบอกวามีผลดีมาก
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๗๘)

นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา
ทานเขียนวา พระนิพพานนิมิต ตอนที่ทานกลาววาเมื่อทานเขาไปในพระจุฬามณีเจดียสถาน
พบองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา เธอนี่ควรจะเอาจิตจับพระนิพพานไดแลว และควรจะถือ “นิพพาน
นิมิต” เปนสําคัญ นี่ความจริงควรยอนตนมานิดหนึ่ง ตอนกอนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เปนอริยสัจเห็นวามี
ความสําคัญก็เลยเลาสูกันฟง ทานบอกวาใชนิพพานนิมิตทานใหภาวนาอยางนี้
“นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา”
ใหภาวนาถือนิพพานเปนอารมณอยางนี้ จิตจะมีการผูกพันพระนิพพานเปนอารมณมากขึ้น แลว
ก็กําลังใจของเธอไมคลาดจากนิพพาน เมื่อกําลังใจของเธอไมคลาดจากนิพพาน เมื่อเธอตัดพุทธภูมิ
มาแลวตองการเปนพระสาวก ความสําเร็จของเธอจะไมกาวลวงปนี้ไป จงกลับไปจับเอาอารมณนี้ให
เปนฌานสมาบัติ
ความจริงทานวงเล็บไวบอกวาไมเห็นจะยากเมื่อจําคาถามาแลว ในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาคือ
ทําอารมณไวตั้งแตยังไมเอาจิตเขาราง เมื่ออทิสมานกายมันยังลอยไปสูภพตางๆก็ใชอารมณเรื่อยไป

จิตใจก็จับพระนิพพานเห็นภาพพระนิพพานใสแจว มีความมั่นใจวานั่นแลวคือพระนิพพาน อยางไรๆเรา
ตายชาตินี้เราตองไปใหได เรื่องรางกายเรื่องทรัพยสินไมมีความหมายกับเรา นี่เปนอารมณ
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๗๙)

คาถาปราโมทย
ตอมา ตามบันทึกของทานก็วามาอีกวา องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐใหคาถา “ปราโมทย”
โดยทรงปรารภวา
“ตอไปเมื่อเธอภาวนาคาถา “ปราโมทย” นี่แลว อะไรทุกอยางจะเห็นชัดเจนแจมใส ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะวาเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตาม เห็นอะไรก็ตามมันคลุมเครือไปหมด ถาใชคาถาบทนี้แลว
ทุกสิ่งทุกอยางจะสวางแจมใสเหมือนกับพระอาทิตยในเวลาเที่ยง”
แตความจริงอารมณแจมใสประเภทนี้ตามแบบจะตองมีสําหรับองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาเทานั้น
แตทวาในตอนนี้พระพุทธเจาทานสอนทานมาอยางนั้น ทานไปเฝามานี่ เราก็วากันตามบันทึก
ของทานนะ จะมาโมเมโปเปตานาอะไรกับผมไมไดทั้งนั้น ถาใครทําไดก็ได ไมไดก็แลวไป ใครได
มโนมยิทธิก็ลองสอบกันเอา เพราะมโนมยิทธิเปนเครื่องสอบความรูทางพระพุทธศาสนา แลวก็การ
ปฏิบัตินี่ความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกัน จะทําเหมือนกันทุกอยางนั้นมันไมได
ก็วากันตอไปดีกวา วาคาถา ปราโมทย ที่ทําใหสมาธิจิตมีทิพจักขุญาณแจมใส จะจําภาพเห็น
ภาพนิมิตทุกสิ่งทุกอยางไดโดยแจมใสเหมือนกลางวัน
คือพระอาทิตยเที่ยงวัน
ทานวาโดยนิมิต
เปรียบเทียบปรากฏผลวา ภาพนิมิตและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้น จะมีภาพแจมใส ทานวาอยาง
นั้น สําหรับคาถาภานานี่ใหคําภาวนาวา “ปราโมทย” เฉยๆ จับลมหายใจเขาออกเหมือนกัน แลวก็
ภาวนาวา “ปราโมทย ปราโมทย”
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘๐)

เจริญอริยสัจ ๔
และหลังจากนั้นมา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงสอนใหเจริญใน อริยสัจ ตามที่อธิบาย
มาแลว ผมจะเลาตะลุย ดีไมดีขืนอธิบายไป ชาวบานชาวเมืองเสียสตางคกันมาก อยากจะเรื่องราวของ
พระองคนี้ก็ฟงคําอธิบายเสียจนเบื่อ เสียสตางคหลายคาสเซ็ทนี่ผมไมชอบเหมือนกัน ไมอยากให
ชาวบานเสียสตางคมาก
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘๐)

เจริญพรหมวิหาร ๔
ทีนี้ก็มาวากันตอ หลังจากอริยสัจ ทานก็บอกในกาลตอมาอีก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสอนใหเจริญ “พรหมวิหาร ๔” เอาละซิ โดยแจงวาจะทําใหการรูการเห็นตางๆชัดเจนดีขึ้น นี่จําได
ดีนะ วาทานที่ไดทิพจักขุญาณแลวก็ดี ทานที่ไดมโนมยิทธิแลวก็ดี ที่มีอารมณไมแจมใสเห็นอะไรไม
ชัดเจน วากันตามลําดับมา ทานก็บอกวาถาใชพรหมวิหาร ๔ แลวก็นิมิตตางๆ ถาจิตเราทรงพรหมวิหาร
๔ นี่เปนอารมณเยือกเย็นทําอารมณใหผองใสไดงายจริงๆเปนของไมยาก
การเจริญเมตตา แลวก็ทานบอกวาเวลานั้นทานตั้งกระทูถาม คือพระพุทธเจาเองทานตั้งกระทู
ถามคือสอนแบบถามวา
“การเจริญเมตตานั้น เขาทํากันอยางไร” แลวทานก็แกของทานเองวา
“การเจริญเมตตาตอง
๑. ไมโกรธ และ
๒. ไมผูกโกรธ”
ภายหลังตอมาอีก ทานสอนใหเจริญอสุภกรรมฐาน และมรณานุสสติกรรมฐาน วาเมื่อจิตทรง
พรหมวิหาร ๔ แลวก็ตองเจริญอสุภกรรมฐาน เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีอะไรสวย แลวก็เจริญ
มรณานุสสติกรรม,น หมายความวารูสก
ึ นําถึงความตายอยูเสมอ ไมประมาทในความตาย
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘๐)

กรรมฐานนิมติ อันแรกใหผล
ตอนนี้ทานหมายเหตุไวนิดหนึ่ง ทานหมายเหตุไวบอกวา กรรมฐานนิมิตองคแรกใหผลไดดี
องคแรกที่ทานวงเล็บไวบอกวา “อิตป
ิ  โส วิเสเสอิ ฯ” นี่แหละกรรมฐานนิมิตอันแรกใหผลไดดี เปน
เหตุใหได
๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๒. จุตูปปาตญาณ
๓. อตีตังสญาณ
๔. อนาคตังสญาณ
๕. ปจจุปปนนังสญาณ และ
๖. ยถากัมมุตาญาณ
คือวา ทิพจักขุญาณ ทานมีแลวอีตอนนี้ทานไมคลองทานวาอยางนั้น ทานมีแลวไมคลอง พอ
เกิดคลองขึ้นมา คือ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ไดแกการระลึกชาติถอยหลังไปไดไมจํากัดระดับ เมือ
่ สมัยกอน
เวลาที่ระลึกชาตินี่ รูสึกวาทําไดยากจริงๆมีนเหนื่อยมันหนัก แตวาพอวา “อิติป โส วิเสเสอิฯ” จน
คลองตัวแลว การระลึกชาติปบเมื่อไรก็ได เอาชาติไหนก็ได
จุตูปปาตญาณ รูจักคนตายแลวเกิดคนตายแลวไปไหน นึกปบรูไดทันที เห็นคนและสัตวที่
ปรากฏเฉพาะหนาคิดวา เดิมทีเขามาจากไหนมันรูไดทันที ภาพปรากฏ
อตีตง
ั สญาณ รูเรื่องราวในอดีตของคนและสัตว
อนาคตังสญาณ รูเรื่องราวในอนาคตตอไปของคนและสัตว
ปจจุปปนนังสญาณ รูเรื่องราวในปจจุบันของคนและสัตวและพื้นที่เหมือนกัน
ยถากัมมุตาญาณ รูกฎของกรรมของคนและสัตวที่ไดรับความสุขความทุกข เพราะอาศัยกรรม
อะไรเปนปจจัย
ทานบอกวามันแจมใสแลวก็คลองแคลววองไวดีมาก แตไอกําลังใจของทานบอกวามันแจมไม
พอ นี่เลนกับคนไมพอนี่ก็ยากเหมือนกัน ไมยอมเชื่อตัวเองอยูเสมอ สรางความสงสัยคือสอบสวน
ตัวเองอยูตลอดเวลา คือวาตลอดชาติในชีวิตของทานนี่ ทานไมยอมจะมีความรูสึกวาตัวของทานเปน
คนดี แลวสิ่งใดที่ไดมาแลวนี้ทานตองพิจารณาเสมอวามันเปนอุปาทานหรือเปลา ไมใชวาอยูๆก็จะไป
คุยวาฉันไดทิพจักขุญาณจะ ฉันไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณจะ แลวก็มามัวเมากับโลภโมโทสัน มีความ
รัก ความโกรธ อิจฉาริษยา ไมใชอยางนั้น องคนี้มีหนาที่อยางเดียวตั้งหนาตั้งตาสงสัยตัวเองไวเสมอ
เกรงวาจะคบกับความชั่วเขามาไว ฉะนั้นเวลาไดอะไร ทานไมยอมเชื่อตัวของทาน ทานตองสอบสวน
ตลอดเวลา
ตอมาทานบันทึกไววา ในกาลตอมากรรมฐานนิมิตที่ไดไว ที่ไดตอมาก็ทําใหจมใสชัดเจนมาก
ขึ้น นี่ตองพิสูจนกัน ทานบอกวาอยูๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอยางนี้นะมันใชไมได มันตองตรวจสอบกัน
อยูเสมอเอากันทุกวัน ทุกวันเวลา เวลาใดที่มีเวลาวางตองตรวจสอบ
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๘๐-๘๑)

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจังนี่เปนของ ไมเที่ยง จริงๆ ไมวา จะเปนอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ถาไมเที่ยงเราไปยึดมันเขา
แลวมันเปนทุกขตองปลอยตามมันๆจะเปนอยางไรก็ชางมัน แลวในที่สุดมันก็เปนอนัตตา พังสลายตัว
หมดอยาไปยึดไปถือมัน อยาไปยึดวาจะมีอะไรเปนเราเปนของเราอยูตอไป แมแตรางกายเรายังพัง
ในเมื่อรางกายเรายังฟงแลวจะมีอะไรทรงอยูอะไรมันทรงอยูแลวก็ตาม
ถาหากรางกายเราพัง
แลว เราก็ไมมีสิทธิ์จะมายึดวามันเปนเราเปนของเรา
ทานบอกวาตองทําอยางนี้จริงๆจังๆปลอยไมได แลวก็ตอมา
จงปลอยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตา
จงอยายึดวารูปนั้นเปนเราเปนของเรา
ปลอยเสียงที่ไดยินทางหู
ปลอยกลิ่นที่ไดรับทราบทางจมูก

ปลอยรสที่รบ
ั ทราบทางลิ้น
ปลอยสัมผัสที่รับทราบทางกาย
ปลอยอารมณใจที่เปนกุศล อยาเอาเขามายุง
ฟงแลวก็จํานะ นี่เราเรียนกันมาแลว นี่ทานยอมา ผมเห็นวาไมยาก ผมก็ยอไป ทานก็บอกวา
ปลอยใจวาเปนเชื้อของเดิมมาเพราะอารมณทั้งหมดเนื่องจากรูป ทานบอกวา ที่ตองมาเกิดอยางนี้ ตอง
มาเปนทุกขอยางนี้ เชื้อเดิมมา
เพราะอาศัยรูปเปนสําคัญ คือ
อาศัยรูปทางตา
อาศัยเสียงทางหู
อาศัยกลิ่นทางจมูก
อาศัยรสทางลิ้น
อาศัยสัมผัสทางกาย
อาศัยอารมณใจที่เกลือกกลั้วในกามารมณ นี่ที่ตองมาเกิดมาเปนอยางนี้
อาศัยตัณหาเปนเจาเรือน ตัณหาก็คือความอยาก อยากไดรูปสวยๆ อยากไดเสียงหวานๆ อยาก
ไดกลิ่นหอมๆ อยากไดรสอรอยๆ อยากไดรับการสัมผัสที่พอใจ อยากไดอารมณที่พึงปรารถนา ทาน
บอกวา นี่พวกนี้เปนเจาเรือน ตองทําลายไปเสียใหหมด
ตองทําใหได แลวจะรูผลภายในสิบวัน จําไวนะ ใครอยากจะไดบรรลุมรรคผลเร็วๆ ละก็ปลอย
ตามที่ทานบอก จะรูผลภายในสิบวัน ดูซิทานผูเฒาจะทําไดไหม ทานบอกวา ธรรมะของพระผูมีพระ
ภาคเจายอมไดผลแกผูขยัน แลวก็ไมมีใครอาจจะกําหนดพยากรณเวลาที่จะสําเร็จมรรคผลได ทาน
มั่นใจขนาดนี้ ขยันนี่ตองขยันถูกดวยไมใชขยันผิด ขยันตามทานวานี้ ถาขยันจริงๆ เวลาจะทํา ทรง
สมาธิใหเต็มที่ ใหจิตมันทรงตัว
แลวก็ใชปญญาพิจารณา เห็นรูปทางตาไมเปนเรื่อง เสียงทางหูไมไดความ กลิ่นทางจมูกไม
เปนรส วากันจิปาถะไปก็แลวกัน วาใหเห็นวามันไมใชเราไมใชของเรา ไมยึดถือปลอยมันเสียใหหมด
เสียงดีหรือเสียงเลวก็ชาง
รูปดีรูปเลวก็ชาง
กลิ่นดีกลิ่นเลวก็ชาง
รสดีรสเลวก็ชาง
สัมผัสดีสัมผัสเลวก็ชาง
อารมณใจทรงไวเฉพาะในดานอารมณที่เปนกุศลเพียงอยางเดียว คือตั้งไวในดานสักกายทิฏฐิ
ทําลายอสมิมานะที่ถือตัวตนวาเปนเราเปนของเรา อยางนี้สิบวันไดแน
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๙๐-๙๑)

อภิญญาผลสมาบัติ
ทานบอกวาวันนี้วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ เขาเจริญสมณะ
ธรรมตั้งแตเวลา ๙.๐๐ น. ตรง วันนี้มีอารมณดีเปนพิเศษตั้งแตเริ่มจับอารมณปบ อารมณก็ใสสวาง ซึ่ง
ไมเคยมีมาในกาลกอน แลวทานพยายามทําไปตามลําดับ ผมจะพูดใหฟง วาการเจริญพระกรรมฐานนี่
โดยมากกอนที่จะทําจุดปลายเขามักจะทําจุดตน จับจุดตนดูซิวาจิตอารมณของเราไปพรองอยูตรงไหน
คือ
อันดับแรกทานก็จับอานาปานสติควยกับพุทธานุสสติกรรมฐาน
จิตเปนสุขถึงที่สุดถึงฌาน ๔ ทิ้งฌาน ๔ วิ่งเขาไปฌาน ๘ ถอยหลังลงมาจับอริยสัจ ๔
จิตสะอาดผองใสถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิ จับเมตตาพรหมวิหาร ๔
จิตเขาถึงที่สุดทันที ถอยลงมาอุปจารสมาธิ จิตจับอสุภกรรมฐาน จนกระทั่งมีความรูสึกเปนสุข
ไมมีความติดพันในภาพพจนใดๆ
ถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิเขามรณังสติกรรมฐาน เมือ
่ อารมณถึงที่สุด ถอยลงมาอุปจารสมาธิจับ
บารมี ๑๐ ประการ
แลวถอยลงมาตัดอสมิมานะ ความถือตัวถือตน แลวถอยลงมาจับสักกายทิฏฐิ จนกระทั่งเขาจุด
ถึงขีณาสวานิยตา

นี่วิธีทําเขาทํากันแบบนี้ คือไลตั้งแตตนลงมา วาตนที่ละไดแลวมันยังเกาะจิต ถายังตองใชเวลา
มากถึงขอละสองนาทีใชไมได จับอารมณของจุดไหนอารมณจิตมันโปรงไปหมด ไมมีอารมณเกาะอัน
นั้นใชได หรือวาเปนฌานทันทีใชได แลวจึงจะจับตัวปลาย ถาตัวตนยังไมคลองไมผองใส ยังไมจับตัว
ปลาย ตองไลเรียงลําดับอยางนั้นลงมา
จับตามลําดับอยางนั้นลงมาจะถึง ขีณาสวานิยตา อารมณปก
 แนน แลวก็เลยแสวงหานิพพานสุ
ขังตอไป อารมณปกแนนก็เปนฌานสูงสุด อารมณเปนสุขจับหานิพพาน ภาวนานิพพานสุขังตอไป
ทานบอกวาแลวตรวจดุอารมณ คราวนี้จิตทานเปนทิพยนี่ ทานก็ดูใจของทานเองได ทานก็
ตรวจดูอารมณเห็นจิตผองใสเหมือนกับแกวสะอาด แตวายังมีคลื่นนิดๆ หนอยๆ คือยังมีไหวตัว
กระเพื่อมๆ จึงรูสึกวาจิตนี่ยังดีไมพอ
จึงไดถอนจิตจากนิพพานสุขขัง เอาอารมณเขามาจับจิตขีณาสวานิยตาใหม คราวนี้อารมณ
แจมใสมากแลวกันหันเขามาจับนิพพานสุขัง จิตทรงตัว
ตอนนี้ทานบอกวา มีความรูสึกวาเวลานี้จิตเปนอภิญญาผลสมาบัติ อภิญญาหมายความวา รูยิ่ง
จิตมีอารมณประเสริฐเพราะทานเปนผูไดอภิญญา ผล คือ ผลที่ตนไดมา สมาบัติ คือ เขาถึงๆผลที่
ตนฝกอภิญญามาแลวควบกับวิปสสนาญาณทรงตัว เลนแบบนี้สนุกจะตาย เพลินดีนะ ถอยหนา
ถอยหลังๆ ถอยหนาอยูคนเดียว อารมณเปนสุข ตามบันทึกของทาน เราตั้งใจไววาจะถอนเวลา ๑๑ น.
เริ่มตั้งแต ๙ น. ตรง จะถอนเวลา ๑๑ น. ตรงเพื่อกินขาวละซิ ทานวาตอนนี้ชักจะถอนเกือบไมออก ดึง
เทาไรก็ไมออกจิตมันปกแนน มันก็ไมยอมคลายสมาธิ จิตอารมณเปนทิพย ก็รส
ู ก
ึ วาดีใจมาก วา
กําลังใจของเรานี่ดีพอแลว มีกําลังใจใหญพอจะสูกับกิเลสได สามารถจะห้ําหั่นใหกิเลสทั้งหลายมัน
สลายตัวไปได วาอยางนั้นตามที่ตนปรารถนาไวแหงการไมเกิดอีก
ทานพิจารณาวาการที่เราจะไมตองเกิดอีกมันใกลเขามา จําใหดีนะ ขณะนี้ทานมีความรูสึกตัว
ทานวาการที่จะไมตองเกิดอีกใกลเขามาแลว มันยังไมถึงจุดนั้น มันใกลๆ ขณะนั้นเอง ทานบอกวาจิต
ทานเปนทิพย พบหนากิเลสตัณหา กิเลสตัณหามันยื่นหนาเขามาตั้งแตวันวานนี้วันที่ ๑๙ วันนี้ก็พบมัน
อีก แตวันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมาก เจากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉย นี่แสดงวากิเลสมัน
หลบไปนอนเสีย มันไมฟูขึ้นมาดวยอํานาจกําลังของฌาน แตความจริงกิเลสนอนนี่กิเลสยังไมหมด ถา
เผลอเมื่อไรมันเขามาเมื่อนั้น
เปนอันวาทานมีความมั่นคงในกําลังฌานมากกวาในวิปสสนาญาณ
พระพุทธเจาจึงไมทรง
รับรองวาเปนพระโสดาบัน นี้ตองระวังใหดีนะ จิตสงบสบายแลวก็อยาพึ่งไปนึกวาเราเปนพระอริยเจา
ใหมันถึงจริงๆเสียกอน ใชวิธีตรวจอารมณอยูเสมอ จับหาความผิด จับหาความชั่วในอารมณ
ของจิตของตัวแลวทานบอกวาใหกิเลสมันเลี่ยงไป บอกเอ็งถอยไป ไมใชเรื่องของเอ็งจะมายุง
กับฉัน ฉันไมตองการ ทานวามึงจงหลีกไป ทานวาอยางนั้น มึงจงอยามายุงกับกู กูไมพึง
ตองการมึงอีก มึงเปนเจานายบังคับกูทรมานกูมากหลายแสนหลายกัปแลว หลายแสนอสงขัย
กัปแลว ตอแตนี้มึงกับกูไมมีทางแลวที่จะมาบังคับกูได เปนอันวากูจะตองหลีกไปหรือทําลาย
มึงใหพินาศไปเพื่อการเขาพระนิพพานของกู
นี่เขาใชกันอยางนี้ใชกับแบบพูดกับศัตรูที่เปนตัวสําคัญ ทานบันทึกตอไปวา เราจะเขาอภิญญา
ผลสมาบัติอยางนี้ทุกวันและทุกคืน จะไมยอมใหจิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาผลสมาบัติ เพื่อประโยชน
ของมหาชนทั่วไป ตามที่พระพุทธเจาทรงสั่ง จําใหดีนา นี่เรื่องเลาใหฟง ถาชอบใจก็เอาไปปฏิบัติได
ไมชอบใจก็แลวไป ไมไดวาอะไร ทําไปตามอัธยาศัยของตนนั่นแหละดี ชอบใจตอนไหนทําตอนนั้น นี่
มันเรื่องเลาใหฟงแตละบุคคล
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๙๔-๙๖)

นิพพานัสสะ สัจฉิกิรยิ ายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา
ทานพระโยคาวจรทั้งหลาย เวลานี้ทานทั้งหลายไดพากันสมาทานพระกรรมฐานแลว แลวก็
สมาทานศีลแลว กอนจะฟงปฏิปทาของทานผูเฒา ก็อยาลืมรวบรวมกําลังใจใหเปนสมาธิพยายามคิด
อยูวาอะไรมันเปนนิวรณ
นิวรณ ๕ ประการ รูปรางหนาตามันเปนอยางไร ขจัดมันเสียใหหมด ทรงจิตคิดไวเสมอวา นิ
พพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา ซึ่งแปลเปนใจความวา ขาพเจาขอทําผากาสาว
พัสตรเพือ
่ ใหแจงซึ่งพระนิพพาน

สําหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตั้งใจวา เราปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน พยายามทรงอิทธิบา ๔
ใหครบถวน และทรงจรณะ ๑๕ ใหครบถวน อยางนี้ไมมีใครเขาจะใชคําวา ไมสําเร็จ ถาอามรณของ
ทานทรงอยางนี้แลว อะไรก็ได เปนของไมหนัก
แลวก็กรรมฐานสวนใดที่ทานคลองอยูทําอยูก็ทําไปตามนั้น สําหรับปฏิปทาของทานผูเฒานี้ก็
เลาสูกันฟงถึงวาทานผูหนึ่งปฏิบัติมาแลวเทานั้น ทานชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช หรือไมขอบใจ
เลย ชอบตํารับตําราที่สอนมาแลวตรงไหนก็ใชตรงนั้นใหเปนไปตามอัธยาศัยของทาน
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๑๐๔)

อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง
วันนี้ทานพาดหัวจอวา คาถาเรียกจิต คําวา คาถาเรียกจิต ไมใชคาถาหนุมเรียกสาว สาว
เรียกหนุม ไมใชอยางนั้น เรียกจิตของตนเอง ตามบันทึกของทานๆบันทึกยอ ผมจะอานไปวา
“อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง”
ทานกลาววา พระคุณทานไดโปรดเมื่อเวลา ๒๐.๓๐น. คําวา พระคุณทาน ก็หมายถึง องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

เพราะเราก็รูแลวทานบอกไวแลวา
เวลาทุกขณะจิตทานทรงอยูอภิญญาผลสมาบัติอยู
ตลอดเวลา ฉะนั้น การเอาจิตเขาไปเห็นใครพบกับใครมันเปนของไมยาก เหมือนกับที่เรามีอาหารอยูใน
ปากจะกลืนกันเมื่อไรก็ได อภิญญาผลสมาบัตินั้น ไมใชสตางคอยูในกระเปา ถาเรามีสตางคอยูใน
กระเปาเราจะใชเมื่อไรก็ได บางทีสตางคในกระเปาเราไมมีที่จะซื้อกันมันก็กินไมได
สําหรับทานที่ทรงอยูในอภิญญาผลสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยูในปาก เคี้ยวไวเรียบรอยแลว
จะกลืนเมื่อไหรก็ไดมันงายกวากันเยอะอยางนี้ แลวเวลาที่เจริญพระกรรมฐานในคืนวันที่ ๒๔ ทานจึง
ไดมาโปรดเมตตาบอก ทานบอกวา ใหทําใหแจง ทําทุกขณะจิตที่จิตพลาน
หมายความวาคาถาบทเมื่อกี้นี้ คาถาที่บอกวา “อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง” ถาเวลา
ใดที่จิตเกิดอาการฟุงซานขึ้นมา ใหทิ้งคําภาวนาอยางอื่นเสียใหหมด กําหนดลมหายใจเขาออก คาถา
นี้ตามสบายๆ กําลังของสมาธิจะรวมตัวไดรวดเร็ว จําเขาไวใหดีก็แลวกันนะ ผมขอวาซ้าํ อีกครั้งหนึ่งวา
“อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง”
แลวอยายองเอาคาถานี้ไปเรียกผูหญิงผูชายเขานะ เขาไมมาหรอก เรียกจิตของเรา ทานบอก
วาที่จิตมันพลานนี่ไมใชเพราะผูหญิงเขามายั่ว มันพลานเพราะโรคทางกระเพาะมันกําเริบ รางกายถา
หากวา มีโรคเบียดเบียน ประสาทมันก็ไมทรงตัว จิตมันพลานได
จงอยาสงสัยในตัวเอง คิดวาไปหลงใหลใฝฝนในบรรดาสตรีทงั้ หลายเหลานั้น เธอมายั่วมาเยา
เปนจริยาของมาร แตคําวามารในที่นี้จงอยาคิดวาพวกนั้นเปนพวกมาร ความจริงพวกนั้นเขามาตาม
หนาที่ แตถาอารมณของเราไมทรงตัวก็จงคิดวาจิตของเรานี่แหละเปนมาร มันมีสันดานหยาบ รูอะไรไม
ดีทําไมจึงไปหลงใหลใฝฝน นี่ทานวาอยางนั้น ทานวาอยางนี้ก็ฟงของทานไวนะวาผลจะเปนอยางไร
จําไวใหดี
ตอนนี้ทานบันทึกวา “พระ” หมายถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาแลว ก็ทรงสั่งวา
“คืนนี้ใจมันแยงกันนะ” คําวา “ใจมันแยงกัน” ก็หมายความวาการเจริญกรรมฐาน เดี๋ยวจะภาวนาบทนั้น
เดี๋ยวจะภาวนาบทนี้ เดี๋ยวจะพิจาณาอยางนี้ ถาอารมณมันแยงกันอยางนี้แลว การบรรลุมรรคผลมันจะ
ชา ทําใหมันทรงตัวเรียงลําดับ การเรียงลําดับก็นับกันมาตั้งแต
๑. จับอานาปานสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสสติกรรมฐาน
๒. หลังจากนั้นก็เอาจิตทรงพรหมวิหาร ๔
๓. จับกายคตาสติ
๔. จับมรณัสสติ
๕. จับอุปสมานุสติ
๖. จับอริยสัจ
วากันมาตามลําดับใหจิตมันทรงตัว ทานเรียกไววา ทานสั่งวาใหทําไปตามลําดับเพราะจิตเรา
มันยุงองคภาวนาผานลําดับไมเปนเรื่อง แลวก็เพงสังโยชนเชา เมื่อองคภาวนาผานลําดับมาแลวจิต
หยุด ใหเพงสังโยชน ๑๐ คือจับ สังโยชน ๑๐ วัดดูวาเวลานี้สังโยชน ๑๐ ประการเราตัดตัวไหนไปได
แลวบาง ที่ตัดไดแลวมันทรงตัวไดไหม ถามันไมทรงตัวแสดงวา เราตัดไมไดจริง
ถาสวนใดที่ทรงตัวอยูแสดงวาอันนั้นไดจริง นี่ทานวาอยางนี้นะ จําไวใหดีนะ วาสังโยชน ๑๐ นี่
ตองกําหนดไวเสมอๆพิจารณาไวเสมอวา จิตของเราสามารถเอาชนะจุดไหนไดแลว
ทานเขียนไววาเวลาเชามืดนี่เปนอันวา ๒๔ น. ผานไป นี่ทานไปเลิกเวลาไหนก็ไมทราบ เชามืด
เวลา ๓ น. ก็โงเงๆ ขึ้นมาอีก เลยเปนอันวาคงจะนอนสัก ๑ ชั่วโมง แตการนอนดวยอภิญญาผลสมาบัติ
หรือการนอนดวยการทรงสมาธิใชเวลาเพียงชั่วโมงเดียว ก็ดีกวานอนธรรมดาแปดชั่วโมง ตื่นมาก็มี
ความอิ่ม ขึ้นมาก็ไมรอแลว เรื่องลางหนาไมมี มันเสียเวลา นอกจากจะปวดอุจจาระปสสาวะนั่นถึงจะไป
ตื่นขึ้นมาปบใจมันจับคําภาวนาพิจารณาอารมณตัดสังโยชน
เมื่อตื่นขึ้นมารูสึกวาใจยังพิจารณาสังโยชนอยูนี่การนอนหลับไปดวยกําลังของสมาธิเปนอยางนี้
เวลาหลับมันทําของมันเองดวยแตเราไมรูสึก พอตื่นมาครึ่งหลับครึ่งตื่น รูสึกตื่นไมเต็มตัว จิตมัน
พิจารณาสังโยชนก็ทําตอไป
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๙๐-๙๑)

จงกําหนดในความไมมขี องขันธหา
จงกําหนดในความไมมีของขันธหา ใหถือวาขันธหามันไมมี มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันมี
แลวก็เหมือนกับวาไมมี คือไมสนใจในมันเสียเลย แลวก็ทุกสิ่งทั้งหมดใหเปน “เอกัคคตารมณ”

หมายความวา ขันธหาก็ดี ธาตุทั้งหลายอยางอื่นก็ดี มีความรูสึกวามันไมมีสําหรับเรา คําวาใหเปน
“เอกัคคตารมณ” คือ ใหทรงอารมณนี้เปนหนึ่ง ไมมีอารมณที่สอง มีอารมณที่เขาใจวามีนะไมมี
อีกแลววาทุกสิ่งทุกอยางมันไมมีสําหรับเรา คือขันธหา ไดแก รางกายของเราก็ดี วัตถุธาตุ
ทั้งหลายในโลกก็ดี ไมมีสําหรับเรา อารมณทรงอยูอยางนี้ ใหเปนปรกติ เรียกวาเปน “เอกัคคตา
รมณ”
ถาจะหันไปดูจริงในมหาสติปฏฐานที่เราฟงกันมาแลวก็เหมือนกัน คือทานไมไดสอนเกินอะไร
กันไปเลย เวนไวแตวาเราจะใชอารมณถูกหรือไมถูกเทานั้น เปนอันวาวิชาความรูของพวกเรานี่เลยเถิด
เรียกวาทวมเลยศีรษะไปแลวไหนๆ แตวาจะรูจักใชเทานั้น บางทีก็ยังเมาอยูในยศฐาบรรดาศักดิ์ เมาใน
ลาภ เมาในรูปเสียงกลิ่นรส เมาในความโกรธ เมาในขันธหา นี่เปนอันวาถายังเมาอยูอยางนี้ แสดงวา
พวกเรายังเลวอยูขนาดหนัก ไมใชขนาดเบา
แลวก็ทานบอกวาใหเพงอารมณอันจะพึงเกิดจากรูป จากกลิ่น จากเสียง จากรส จากสัมผัส
จากอะไรทุกอยางทั้งหมด
ตาเห็นรูป
หูไดยินเสียง
จมูกไดสัมผัสกลิ่น
ลิ้นสัมผัสรส
กายสัมผัสอารมณใจ ทานบอกวาทั้งหมดวาเปนรูป ทานยอไวแบบนี้ ผมอานไมเขาใจ
เหมือนกัน ทานวาทั้งหมดเปนรูป แลวก็ละ วาเปนรูปเปนเสียงของสภาพที่ไมมี ทานบอกวาสิ่งที่เปนรูป
ที่ทานละไว
ผมขอขยายหนอย เปนรูปที่มันไมมี เสียงก็เปนเสียงที่มันไมมี กลิ่นก็เปนกลิ่นที่ไมมี รสก็
เปนรสที่ไมมี สัมผัสก็เปนสัมผัสทีไ
่ มมี
มันไมมีตรงไหน ไมมีตรงที่มันสลายไป รูปเห็นแลวก็ผานไป เสียงไดยินแลวก็ผานไปทั้งหมด
อยาเอามันเขามาขังไวในใจ มันสัมผัสประสาทแลวก็ผานไป มันมีสภาพไมมี อยาเอาใจไปนึกวามันมี นี่
ผมขยายความนะ
ทานบอกตอไป นี่พระมหาโมคคัลลานมาสอนแทนนะ วา “จงไมยึดถือ” คือปลอยไปเสีย
ไมใหเกาะมันอยู ไมยินดีกับมันดวย แลวก็ไมยินรายกับมันดวย
ยินดีคอ
ื ชอบใจ
ยินรายคือไมชอบใจ
มันจะไปมาอยางไรก็ชาง นี่อารมณพระอรหันตนะ ฟงกันไวใหดี ฟงแลวก็จํา ทานที่บันทึกไวฟง
ใหมากจุดนี้ ฟงใหมาก ฟงใหมากแลวก็ทําใหได เปนสิ่งที่เราตองการกัน ทําใหเปน เอกัคคตารมณ
คือทําใหอารมณทรงอยูอยางนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง มันจะมีอารมณชิน
แลวก็ตั้ง “อุเปกขาญาณ” ไววา คําวา “อุเปกขาญาณ” แปลวา วางเฉย มีความรูส
 ึกไววา
เราจะวางอารมณความเฉยไวอยูเสมอวา
เราจะไมยึดถือสิ่งเหลานี้ทั้งหมด
เราจะเฉยโดยไมยึดถืออารมณอยางนี้ไว
แลวทรงใจใหผองใสในพรหมวิหาร ๔
โดยถือวาสัตวทั้งหลายทั้งหมดควรไดรับความเมตตา ควรไดรบ
ั การสงสาร ใหตองใจใหดีโดย
ไมเกียจคราน หากไมมีความประมาท จิตจะพนอาสาวะ
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๑๑๓-๑๑๔)

กําหนดใจลงในความไมมขี องปญจขันธ
พระมหาโมคคัลลานสั่งวาใหกําหนดใจลงในความไมมีของ “ปญจขันธ”
“ปญจขันธ” ก็ไดแกขันธหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อสิ่งทั้งหลายเหลานี้
มันไมมี มันมีก็เหมือนวามันไมมี คือมันไมมีการทรงตัว หาอะไรทรงตัวไมได
มีแลวเดี๋ยวก็พัง
มีความเกิดในเบื้องตน
มีความเสื่อมไปในทามกลาง
แลวมีความสลายตัวไปในที่สุด

รูปมันก็ปรากฏขึ้นเดี๋ยวเดียว ทานบอกวา
ชีวิตเหมือนความฝน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม
ชีวิตของเราที่ทรงอยูนี้มันก็เหมือนความฝน มันมีอยูแลวไมชามันก็สลายตัวไป รูปโฉม
โนมพรรณเหมือนดอกไม ดอกไมเมื่อแรกยังตูม ตอมามันก็แยมที่ละนอยๆ ในที่สุดก็พงั ไป สภาวะของ
รูปมันก็เปนเชนเดียวกัน เสียง กลิ่น รส และสัมผัสมันก็เหมือนกัน ทานบอกวาทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษา
อารมณใหเปน “เอกัคคตารมณ” วามันไมมี คําวา “ไมมี” ความจริงมันมีแลว มันก็ไมมี เพราะตอไป
มันจะพัง
รูปมันทรงอยูไดไมนาน มันก็พัง
เสียงที่เรามีความพอใจฟงแลวก็หายไป
กลิ่นที่สัมผัสจมูกมันกระทบแลวก็หายไป
การสัมผัสทีพ
่ ึงพอใจ สัมผัสแลวเลิกสัมผัสก็หายไป
รสที่สรางความซาบซานจากปลายลิ้น กลางลิ้น โคนลิ้นแลวรสก็หายไป อยาไปสนใจมันผาน
ไปแลวก็หมดไป
ไมชารางกายมันก็สบายตัว ทานบอกวาจงรักษาอารมณใหเปน “เอกัคคตารมณ”
มีความรูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางมันไมมี อันนี้ก็เห็นจะไดแก “อากาสานัญจายตนะ” ก็เห็นจะได
ถาเทียบกัน อารมณพระนิพพาน นี่เปนอารมณพระอรหันตตัดกิเลส
“อากาสานัญจายตนะ”
ที่ทานเจริญกัน
ใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมันตองสลายหายไป
เหมือนกับอากาศ หรือวา
“อากิญจัญญายตนะ” ถือวาทุกสิ่งทุกอยางนี่ มันไมมีอะไรเหลือหมด มันไมมี ไปลงกันตรง
นั้น
มันเขาไป “เนวสัญญายตนะ” อารมณนี้มาใชมันมีก็ทําความรูสึกวาเหมือนวาไมมี ตอนนี้ถาหา
กวาทานสนใจอรูปฌาน จะรูสึกวางาย เห็นทรงตัวไดชัด
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๑๑๓-๑๑๔)

โคตรภูของอรหัตมรรค
คําวา “โคตรภูของอรหัตมรรค” ก็หมายความวาทานผูใดที่ไดอนาคามีแลว กําลังปฏิบัติเพื่อ
เขาถึงอรหัตมรรค ในชวงนี้เขาเรียกวา “โคตรภูของอรหัตมรรค” เพราะชวงนั้นเปนการไปสูโคตรภู
ของอรหัตมรรค
ที่นี้คําวา “โคตรภูของอรหัตมรรค” จริงๆนั้น จะตองเหลือตัวอวิชชาตัวเดียว อวิชชาตัวนี้ก็
แนบนิ่งสนิทเกือบจะไมมีแรง กําลังจะกาวเขาไปสูทางของอรหัตมรรคเหมือนกับคนหนึ่งยืนอยูครอมลํา
รางเล็กๆ ขานี้ยังอยูฝงนี้ ขาโนนเหยียบฝงโนน ยังไมทันยกขา เปนอันวาเปนโคตรภูของอรหัตมรรคยก
เมื่อไรเปนอรหัตมรรคเมื่อนั้น ทานบอกวาใหพิจารณาวา
ทุกสิ่งไมมีอะไรเปนของจริง เปนของสมมุติทั้งหมด
นี่ความจริงแลวก็ควรจะประมวลความจําไวใหดีนะ วาแตละชั้นทานสอนอะไรแบบไหน ทาน
บอกวาใหพิจารณาวา
ทุกสิ่งเปนของไมมีอะไรจริง
เปนของสมมุติทั้งหมด
ไมมีอะไรแนนอน
ยอมสบายตัวไปหมด
ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง
ตองพลัดพรากจากกันหมด
ฟงแลวก็คิดดูวารางกายของเราเปนนาย ก. นาย ข. ชื่อของเราเปนนาย ก. นาย ข. มันก็สมมุติ
รางกายของเราเปนชายเปนหญิง เราก็สมมุติมันมา รางกายมนทรงขึ้นมาแลวมันก็ฟง ไมมีอะไร
จะเหลือ สลายตัวหมดแลวทุกสิ่ง
รางกายของเราก็ดี
รางกายของบุคคลอื่นก็ดี
ทรัพยสินทั้งหลายในโลกก็ดี
มันไมใชที่พึ่งของเรา ในที่สุดเราคือจิต ก็ตองพลัดพรากจากมันไป

...มาฟงทานตอไป แลวทานโมคคัลลานก็อธิบายวา ใหวิจัยถึงเหตุ นี่ฟงของทานใหดีนะ
พระพุทธเจาทานกลาวอยางนั้น ทานสอนเพิ่มเติม
ใหวิจัยถึงเหตุ เมื่อเห็นของที่เปนรูป ใหวิจัยวา
รูปนั้นมาจากอะไร
รูปตัวนี้มันมาจากอะไร
รูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุ ๔
ธาตุ ๔ มันทําอยางไรมันถึงจะเกิด
เรามานั่งนึกวาธาตุ ๔ นี่มันทรงตัวไหม
มันทรงตัวมันเปน นิจจังหรืออนิจจัง
เปนทุกขังหรือเปลา
ถาเราไปยุงกับมัน รางกายเปนธาตุ ๔ สําหรับเรา แลวมันก็เปนอนัตตา ธาตุ ๔ มัน
สะอาดหรือสกปรก
นี่ผมขยายนะ ทานบอกวา “คน” คนมาจากอะไร แลวมันเปนคนอยูตลอดไปไหม ธาตุ ๔ มัน
ทรงตัวตลอดไหม คนมาจากอะไร คนมาจากคน แลวคนที่จะเกิดเปนคนไดก็มาจาก กิเลส ตัณหา
อุปาทาน และอกุศลกรรม มันมาจากความชั่ว
การที่จะเกิดเปนคนไดเพราะอาศัยเราคบความชั่ว กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม จึง
มาเกิดเปนคน แลวก็อยาไปสนใจกับความเปนคนตอไปเพื่อประโยชนอะไร
ทําลายความชั่วมันเสียซิ
ทานวาบานเรือนโรงมาจากอะไร
ทานบอกวาบานเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุ เปนชิ้นเปนอันประกอบกันเขาเปนบานเรือนโรง คนก็
เหมือนกัน มาจากอาการ ๓๒ ธาตุ ๔ นี่ ก็เหมือนกัน ก็มาจากสวนที่สิ่งที่ผสมกัน แลวก็พิจารณาหา
สภาพความเปนจริงวา
ทุกสิ่งทุกอยางนี่มันไมมีอะไรทรงตัว
มันแตกสลายหมด
ฟงแลวก็คิด คิดแลวก็ทํา ฟงใหมากคิดใหมาก
(ปฏิปทาทานผูเฒา หนา ๑๓๒-๑๓๓)

อารมณขันของหลวงพอฯ
อานิสงสสรางพระพุทธรูป
ผูถาม
แลวอยางพระพุทธรูปที่บอกวายังไม เบิกพระเนตร หมายความวาอยางไรคะ...?
หลวงพอ ถายังไมเบิกพระเนตร แสดงวายังไมมีลูกตา พระองคไหนมีลูกตาแลวพระองคนั้นเบิกพระ
เนตรแลว ใชไหม...(ผูถามหัวเราะ)
หลวงพอ ฉันวามันเปนพิธีสมัยกอนโนนละมั้ง คือเขาปนพระพุทธรูปแลว ยังไมไดทําลูกตา เลยหา
ชางมาทําลูกตามากกวา เวลานี้ก็เลยเอาวิธีการนั้น พระที่วัดฉันไมตองเบิกเนตรเห็นทานมี
ตาทุกองค ใครเขาถามวา เบิกพระเนตรหรือยัง...ฉันไมทําละ มีแลวนี่ ควรจะเบิกเนตรเรา
ใหดีเทาเนตรทานดีกวาใชไหม...?
ผูถาม
แลวถาหากวาเรามีพระพุทธรูป แตพระเนตรทานปดอยางนี้ตองเบิกพระเนตรไหมคะ...?
หลวงพอ เอาละซิ ขืนไปเบิกเขาตาทานฉีกแน บาป ตอไปชาติหนาตาเหลือก
ผูถาม
(หัวเราะ) คือทานหลับตานั่งสมาธิคะ
หลวงพอ เขาทําหลับตาก็ปลอยใหหลับตา ทําสมาธิก็ตองหลับตาใชไหม...?
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑ หนา ๔-๕)

อานิสงสการเจริญพระกรรมฐาน
ผูถาม
อาจารยบางคนเขาวา นิพพานสูญ หมายถึงไมมีแมแตสวรรคก็ไมมี นรกก็ไมมี
หลวงพอ ไอนั่นของเขาวา เราไปตามทางพระพุทธเจาดีกวา เขาจะเปนลูกศิษยพระพุทธเจา เขาจะ
เปนจานเปนกะละมังชางเขาเถอะ ใชไหม ในพระไตรปฎก ก็ไมมีคําวา นิพพานสูญ บท
พิสูจนมีก็ไมเรียนกันนี่
นิพพานนี่ไมสูญ แตคนที่จะไปนิพพานไดกิเลสนอยตองสูญ เขาไมไดบอกนิพพานสูญ
เขาแปลไมหมดทุกตัว คําวา สูญ เขาแปลวา วาง นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง
หมายความวา คนที่จิตวางจากความชั่วทั้งหมดจึงจะเห็นนิพพานไดในเวลานั้นนะ แตคนที่
จะไปอยูนิพพานได ตองไมมีความชั่วอยูในจิตอยู ที่เขาเรียกวา กิเลส นั่นแหละ กิเลสคือ
ความชั่ว มนตัวเดียวกัน
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑ หนา ๕๘-๕๙)

การอุทศิ สวนกุศล
ผูถาม

มีบางคนเขาบอกวา “กรวดน้ําแบบแหง” ตายไปชาติหนาจะแหงแลงเพราะไมมีน้ําโบราณ
พูดอยางนี้จะจริงหรือเปลาคะ...?
หลวงพอ เขาพูดไดยินหรือเปลา คนที่พูดมาไดยินหรือเปลา...คนโบราณพูดอยางนี้ คนโบราณพูด
หรือเปลา...ถาไดยินแสดงวาเขาพูดจริง
แตก็ไมไดแหงแลวจริง
การอุทิศสวนกุศล
พระพุทธเจาไมไดสอนใหใชน้ํา ฉันใชน้ําวันเดียว วันบวช วาไมถูกเลย ตองระวังน้ําหยดอีก
ผีไมไดกินน้ํา ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาฉันไมเคยใชน้ําอีกเลย ก็เห็นผีไดรับ แตชาติหนาถาจะ
ทําอยางนั้น ถาฉันยังไมตายก็ไมไดเหมือนกัน แตไมเปนไรนะ กินน้ําเกลือเผื่ออยูแลวเผื่อ
ชาติหนาจะอด
ผูถาม
ออ...มินาละ หลวงพอถึงใหน้ําเกลือบอยๆ
หลวงพอ ใช มีทั้งน้ําสะอาด น้ําเกลือ น้ําหวาน เผื่อไวตลอดรวมความวา เวลาจะอุทิศสวนกุศล ใหใช
ภาษาไทยสั้นๆ อยางทําบุญสังฆทาน เราก็ตั้งใจวา “การบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ผลนี้จะมีแก
ขาพเจาเพียงใด
ขออุทิศสวนกุศลใหแก
...(บอกชื่อ)...ขอใหเขามาโมทนารับผล
เชนเดียวกับขาพเจา”
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑ หนา ๘๑)

ปญหาการเขาทรง
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอคะ อยากจะกราบเรียนถามวา ผีที่มาเขาทรง มันเขามาทางไหนคะ?
คุณใหเขาทางไหนละ ฉันไมเคยเห็นเขาใครเลยนี่ ถาเขาไปเหม็นขี้ตาย
(หัวเราะ)
นั่นเขาไมไดเขา เราใชศัพทผิดเองตางหาก เขาอยูขางนอก แตเขาใชกา
ํ ลังจิตบังคับคน
ฉันเคยเห็นเขาอยูนอก อยางเปนผีเขาก็ดี เจาทรงก็ดี เขาอยูขางนอก ถาเปนเทวดาอยูสูง
กวา เขาใชกําลังจิตบังคับ คือกําลังจิตคนนั้นสูไมได คุณจะเห็นวาคนที่ผีเขาก็ดี คนที่
เขาทรงก็ดี พวกนี้ตกใจงาย จิตใจออน ถาไมตกใจงาย จิตใจออน ไมมีทางเขาได เราใช
ศัพทวาเขา แตความจริงเขาไมไดเขา
ผูถาม
แลวทําไม จะตองมีวิญญาณอื่นเขามาแทรกแซง ขอใหเปนรางทรง ทําไมตองเปนแบบนี้
...?
หลวงพอ ไมรูนะ ตองใหตายเสียกอน แตวาการทรงนี้เราตองสังเกตนะ ที่เขามาเขาทรงเราอยาไป
ตําหนิวาเขาไมดี หรือวาเขาทรงเราอยาเพิ่มชมเขาวาดี ตองดูเหตุผล คือวาเหตุผลที่เขาพูด
ออกมา เขาสั่งออกมาจะมีผลตามที่เขาพูดไหม เพราะวาพวกที่เขามาทรงเปนคนหลายชั้น
ถาเปน อสุรกาย หรือ สัมภเวสี นี่เขาก็มีความสามารถตามที่เขาสามารถ เขารูไดแตวามัน
ระยะสั้นๆ และถาเปน อากาศเทวดา เขาจะมีความสามารถสูงกวานั้น และถาเปน พรหม ก็
มีความสามารถสูงกวา
เราจะสังเกตไดวาถาเปนพรหม เขาจะมาเฉพาะวัน ถามาวันนี้เขาจะบอกวันไหนเขาจะมาอีก
แตเขาไมมาทุกวันและใชเวลานอย เขาพูดนอย
สมมุติวาเขาจะมารักษาใคร เขาจะบอกเลยวา วันนั้นจะมีคนเปนโรคอะไรมา เขาจะเตรียม
ยาไวเลย แลวก็วันที่เขาบอกวาไมมา อยาไปเชิญเขานะ เขาไมมา
ทีนี้คนทรงที่มีเทวดาและพรหมมาทรง อันนี้ก็มีแทรกไดเหมือนกัน เราก็ไมโทษคนทรง
เพราะคนทรงเปนคนใจออน คือ ใครเขาก็ไดงายๆ บางทีพอเริ่มเชิญเทวดาประจําหรือ
พรหมประจําตัวแทรกมันมากอน เคยถามเหมือนกันวาทําไมปลอยเขาเขามาเขาเขาไปแลว
นี่ เขาก็เคารพกันอยูแลว เขาเกรงใจเหมือนกัน แตตัวแทรกนี่เขาก็มีความสามารถ ปวยไข
ไมสบายเขาก็รักษาได ถามอะไรเขาก็บอกได เขามีสภาพเปนทิพยเหมือนกัน
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑ หนา ๑๐๙-๑๑๐)

ปญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

ตรงที่วา จิตตัวนี้ไปแจงนิพพานแลวจิตตัวนั้นไปไหนครับ...?
จิตก็ไปอยูที่นิพพาน
จิตมีนิพพานเปนอารมณใชไหมครับ
จิตเกาะที่นิพพาน จิตก็มีนิพพานเปนอารมณ
แคนี้แหละ ผมสงสัยมาหลายปแลว
โธเอย...
เขาบอกวาจิตมีลักษณะ ๔ ประการครับหลวงพอ
๑. มันไปไดไกล
๒. มันไมมีรูปราง
๓. มันคิดไดทีละอารมณ
๔. มันอาศัยอยูใน...ตอนนี้จําไมไดเสียแลว ผมยังไมเขาใจ
หลวงพอ มัวคิดอยางนี้มันก็แคปากขุมนรก
ผูถาม
ขยับหนอยไมไดหรือครับ
หลวงพอ ขยับใหลงนะซิ
ผูถาม
ผมนั่งคิดมาหลายปแลวครับไมเขาใจ
หลวงพอ มันจะคิดไดอยางไร มันไมใชเรื่องของคนคิด
ผูถาม
เปนอันวาไมควรคิดนะครับ แตก็มีเรื่องที่ผมสงสัยอีกครับหลวงพอ คือวาเวลานี้ชาวพุทธ
ทั้งหลายเขาศึกษาปริยัติกันจนไดเปรียญ ๘ ประโยคบาง ๙ ประโยคบาง แลวก็ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยถึง ๒ มหาวิทยาลัย อยางนี้จะมีความเขาใจเรื่องของจิตเรื่องนิพพานจริงไหม
ครับ...?
หลวงพอ ยัดตะพึด ไมถาย อยางนี้ไมมีทางรูจริง อาศัยปริยัติการศึกษา อานหนังสือเทาไรมันก็ไม
เขาใจจริง เปรียญอะไรก็ตามเถอะ เอาแคเรื่องฌาน ปฐมฌานมีองค ๕ มี วิตก วิจาร ปติ
สุข เอกัคคตารมณ ถาปฏิบัติจริงๆ แคนี้ก็ตายแลว ไมรูแลว เสร็จ หรือถาเปนนักปฏิบัติเอง
ไดขั้นฌานโลกีย ปฏิบัติไดถึงสมาบัติ ๘ ก็ดี ไดอภิญญา ๕ ก็ดี หรือ ๒ ใน ๓ ของวิชชา
สามก็ดี ก็ยงั ไมรูเรื่องของนิพพาน ยังตาบอดอยูนั่นแหละ อยางนอยที่สุดตองตัดสังโยชน
๓ ใหไดนั่นแหละ จึงจะเขาใจเรื่องนิพพาน
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๒ หนา ๗๘-๗๙)

อานิสงสการปดทองลูกนิมิต
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอครับ การปดทองลูกนิมต
ิ มีอานิสงสอยางไรครับ
โอะ...อานิสงสใหญมาก ปด ๑ ลูก ก็ไปอุดประตูนรก ๑ ประตู...นี่ฉันโกหกนะ
อาว...แลวกัน
ที่วามีอานิสงสใหญมาก เพราะวาชวยให พระสงฆมีเขตทําสังฆกรรม อยูลืมนะ วัดทั้งวัด
สวนสําคัญที่สุดมันอยูที่โบสถ โบสถมีสวนสําคัญเพราะเปนที่ประชุมสงฆ ถาไมงั้นสงฆไมมี
ที่ประชุมในการทําสังฆกรรม ก็ถือวามีอานิสงสหนักเพราะลูกนิมิตมันหนัก ติด ๑๐ ลูกก็ได
๑๐ หนัก แตวาถาปดทองลูกนิมิตนี่ตองจังหวัด สุพรรณบุรี โอโฮ...สมัยกอนรถเรือมันไมมี
ใชไหม...ขนาดนอนคางคืนยังไปเลยศรัทธามาก ก็มีวัดหนึ่งฉันไปเทศน ถามโยมคนหนึ่งวา
มาจากไหน...มาคางคืนหรือเปลา...บอกวาคางตามทางมา ๒ คืน ถามวาเพราะอะไร...เขา
บอกวา “ปดทองลูกนิมิต ๗ วัดไมตกนรก”
ผูถาม
จริงหรือครับ
หลวงพอ เรื่องนี้จริง ถากําลังปดอยู แมแตวัดเดียวก็ไมตกนรก มันยังไมตายนี่
ผูถาม
ออ...(หัวเราะ)
หลวงพอ ความจริงก็ดี ถาเขามีเจตนาแบบนั้น เขามีความเชื่อแบบนั้นนะ และก็จงอยลืมวา ถาเวลาที่
เขาปวย จิตมันจะคิดอยูเปน อนุสติ ก็ลงนรกไมไดจริงๆ
ผูถาม
สมมุติวากําลังจะตายมิตายแหล เห็นลูกนิมิตมาลอยแควงควางละครับ
หลวงพอ ถาอยางนั้นขึ้นสวรรคทันที ถึงแมจะไมเห็นมาลอยก็ตาม แตจิตคิดวาเราเคยปดทองมาแลว
๗ วัด เราไมตกนรกแน จิตมันเปนกุศล ใชไหม...นี่ถูกของเขา
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๔ หนา ๒๗-๒๘)

อานิสงสถวายสบูหอมพระ
ผูถาม

ถาเราซื้อน้ําหอมสบูหอมถวายพระ
กลัววาจะทําใหพระเกิดกิเลสและเปนบาปแกเรา
อยากจะเรียนถามหลวงพอวา ถาเราเปลี่ยนเปนสบูกรดจะไดไหมคะ...
หลวงพอ แหม...สบูกรดอานิสงสมันนอย ถาเปนน้ํากรดจะดีมาก เปลี่ยนผิวพรรณไดรวดเร็ว
ผูถาม
หนักเขาไปอีก
หลวงพอ ความจริงไมมีอะไรเปนโทษนี่ เอาสบูหอมตามที่เราตองการเราชอบอะไร ถาหากของมัน
เปนพิษเปนภัย ผิดวินัย ทานก็ไมใชเอง อานิสงสมันสมบูรณแบบ สบูห
 อมมันหอมไปถึง
ไหน...
ผูถาม
มันหอมประเดี๋ยวประดาว
หลวงพอ เห็นเขียนวาหอม เวลาฟอกทีไรไมเห็นมันหอมสักที ไมเปนไรทําอยางนี้ดีกวา นี่ลอสบูกรด
ถาใชสบูกรดควรใชน้ํากรด ไอเรื่องหอมๆ นี่สมัยที่ฉันอยูวัดอนงคาราม ฉันจะไปทอดกฐินก็
มีพวกนักศึกษาถามวา ถวายแปงไดไหม...ถวายน้ําหอมไดไหม...ฉันบอกมาเถอะถวายได
หมด แกก็เอาจริงๆ หลัวเบอเรอ
สมเด็จพุฒาจารยวัดอนงค ถามวา “เอ็งจะทํายังไงวะนี่ ถวายเปนกฐินไดเรอะ...”
ก็บอกวา “หลวงพอถวายไมได ผมถวายได”

พอไปถึงตางจังหวัดก็ถวายเปนบริวารกฐินใชไหม...สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันไมเหมาะสมกับ
พระแตเมื่อถวายเปนบริวารกฐิน
อานิสงสมันก็เทากับกฐินแลวขออนุญาตเจาอาวาสขอ
อนุญาตพระ เปนของที่พระไมสมควร ขอแจกญาติโยมไดไหม...ทานบอกวาได ก็เลยให
เจาอาวาสแจก ความดีเปนของเจาอาวาสอีกไดผล ๒ อยาง นอกจากจะไดอานิสงสกฐิน
แลว ยังเปนสังคหวัตถุอีกไดกําไร
ฉะนั้น วันพรุงนี้ใครจะถวายน้ําหอมบอกฉันนะ แตบอกราคาไวดวยนะ ฉันจะลดราคานิด
หนอย
ผูถาม
(หัวเราะ) แหม...เมตตาจริงๆ นะ
หลวงพอ อาว...ไดอานิสงส เขาตายไปชาติหนาจะไดหอมใชไหม...อุจจาระถายออกมาหอมฟุง เอา
เปนหัวน้ําหอม
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๔ หนา ๓๕-๓๖)

ถวายขาวพระกอนจะกินขาว
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ทีนี้ก็มีเรื่องการถวายขาวพระตอไป มีคนหนึ่งเขาบอกวา จะเปนตอนเชาหรือตอนเที่ยงตอน
เย็นก็ตาม กอนจะกินขาวก็ตองยกมือถวายแดพระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจา
ทุกๆพระองค พระอริยสงฆทั้งหลาย ตอนหลังเขาก็เลยสงสัยวา มันเลยเพลแลวพระฉันได
หรือเปลา...
ทําแบบนั้นเปนปกติใชไหม...
ครับ
คนนั้นนะตกนรก
ทําไมละครับ
อาว...เอาขาวถวายพระแลวแยงพระกินนี่
ออ...แตเขาขอกอนมั้ง
ความจริงไมแปลก กอนจะกินนึกถึงพระ กอนจะนอนนึกถึงพระ ตื่นมาใหมๆ นึกถึงพระ ยาม
วาจากอารมณอื่นนึกถึงพระ อันนี้จัดเปน อนุสติ นึกถึงพระธรรมเปน ธัมมานุสสติ นึกถึง
พระสงฆเปน สังฆานุสสติ ถาอนุสสติอยางนี้ทรงตัวตายก็ตกนรกไมเปน ลืมตกนรก แลว
ตอนกลางคืนเวลาจะกินกาแฟ ก็ตองนึกถึงดวยนะ
(หัวเราะ) ถาจะใหดีก็ถวายเลย จะได อานิสงสใหญ
ใช ถาจะใหดีตองถวายพระที่พูดไดนะ ถึงจะมีอานิสงสมาก
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๔ หนา ๔๔-๔๕)

อานิสงสนอนฟงเทปธรรมะ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผมอยูบานเปดเทปธรรมะของหลวงพอฟง แตเวลาฟงนั้นนอนฟง อยางนี้จะเกิดโทษหรือ
เปลาครับ
เดี๋ยวกอน ตองถามกอน ผมอยูบานแลว ตัวไปไหน
...?...?...?
ผมเปดเทปฟงไดเรอะ...
(หัวเราะ) ออ...จริงแฮะ คือตัวอยูดวยครับ
เกิดแน มีโทษมหันตเลย ถาฟงเรือ
่ ยๆไปจนกระทั่งตาย จะไมรูจักนรกเปนยังไง เลย
กลายเปนคนโงเงาเตาตุน นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไมรูจักเลย ขาดความฉลาด
ในเรื่องนี้
ถาโงไมลงขางลางก็ยอมครับ
เอาเรอะ...ชอบโงเรอะ...ใชไดๆ
คือวาฟงเสียงฉันแตอยาลืมวานั่นเปนธรรมะของ
พระพุทธเจา นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไมไดหาม นอนฟงปลอยใหหลับไปเลยยิ่งดีใหญ ฟง
เทปไมทันจบก็หลับไป เทปก็วาไปตามเรื่องตามราว นั่นแหละจิตเปนฌาน ถาฟงแลว
รําคาญมันจะหลับไมได ถาเกิดความเพลิดเพลินจิตจะสบายเรือ
่ ยไป พอถึงฌานปบตัดหลับ
เลย อันนี้มีประโยชนใหญ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

แลวบังเอิญตอนนั้นตองเขาหองสวม เลยไปฟงตอในสวม ตอนนี้จะบาปไหมครับ
อาจารยเอาอะไรฟง...เอาหูฟงหรือวาทวารฟง...
เอาหูครับ
เอาหูฟงไมเปนไร
หลวงพออโหสิเลยนะ
ไมใชอโหสิ การปวดอุจจาระปสสาวะนี่ไมมีใครตองการ แตมันปวดตามเรื่องตามราวของมัน
ใชไหม...แตในขณะนั้นจิตยังเปนกุศลอยู พอใจในธรรมยังเปนบุญอยูเทาเดิมไอเรื่องนี้เมื่อ
ฉันเจริญกรรมฐานใหมๆ รุนพี่บอกวา เวลาที่ถายปสสาวะก็ดี ถายอุจจาระก็ดี อยาภาวนานะ
บาป พอไปถาม หลวงพอปาน ทานบอกวา
“แกไปเชื่อไอควาย ภาวนานี่จิตเปนกุศล” ทานเลยถามวา
“ถาเวลาทองถาย แลวตายเวลานั้นจะวายังไง”
พระพุทธเจาไมไดหาม ใชไหม...การภาวนามันอยูที่จิต ไอตัวภาวนาไมไดอยูที่สวม ทําได
ตลอดเวลาอยาใหมันขาด อันนี้ดีมาก
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๔ หนา ๕๐-๕๑)

การบูชาพระ
ผูถาม
หลวงพอคะ แลวพระที่บูชาไวที่บานแตมีครอบแกวครอบไวจะเปนอะไรไหมคะ
หลวงพอ นากลัวจะตายไปแลว คุณกลับไปดูนะวามีลมหายใจหรือเปลา...ถาไมมีลมหายใจแสดงวา
ตายแลว
ผูถาม
(หัวเราะ)
หลวงพอ ไมเปนไรคุณ พระพุทธรูปหรือรูปพระสงฆเหมือนกัน ครอบไวไมเปนไรนะ ไมตองเจาะชอง
สําหรับใหทานออกมานะ มีหลายคนไปถาม เขาเอาพระหุมพลาสติกหอยคอบอก “ตอง
เจาะรูนะ ไมงั้นพระออกไมได” แหม...ซวยเลย ฉันก็แปลกใจเหมือนกันทําไมพยากรณกัน
แบบนั้น
คือวาอํานาจบารมีพระพุทธเจา ไมจําเปนจะตองไปเปดชองใหเขา บารมี แปลวา กําลังใจ
กําลังใจนี่ไมมีอะไรกั้นได คุณนั่งอยูตรงนี้สงกําลังใจไปที่บาน เขาใสกุญแจไวที่บานเราก็
เขาหองไดใชไหม...อะไรอยูที่ไหนรูหมดเพราะใจเขาไดแบบ พระนาคเสน ถูก พระยามิลิ
นทร ถามวา
“เด็กเวลาเขาครรภมารดาเขาทางไหน”
นี่ปญหาโลกแตก ถาเปนอยางเราๆ นี่ปากแตกโลกไมแตกหรอก แลวเขาถามอยางคนมี
ความรู ไมใชเลอะเทอะนะ
พระนาคเสน ทานก็ยอนถาม เพราะปญหานี้ยาก การตอบและการถามมันมี ๓ แบบ คือ
๑. ถามแลวตอบตรง
๒. ถามแลวตอบเลี่ยงนิดหนึ่ง...ซัก
๓. ถายากเกินไปตองยอน เรียกวา อนุโยค
ปญหาของพระยามิลินทรทั้งหมด เปนปญหายากหมด พระนาคเสนก็ยอนถามวา
“เวลานี้พระองคมีหีบหรือเซฟที่เก็บของมีคาไหม...”
พระยามิลินทรก็บอกวา “มี” พระนาคเสนก็ถามตออีกวา “เพชร นิล จินดา ของมีคามีหรือ
เปลา” ทานก็บอกวามี
“เวลานี้พระองคบอกไดไหมวา เพชรชิ้นนั้นวางอยูตรงไหน สรอยวางอยูตรงไหน...” ทานก็
บอกได
พระนาคเสนก็ถามอีกวา “ที่ทานบอกนะ ของมันอยูในหีบใชไหม...” ทานก็บอกวา “ใช”
ทานถามวา “เวลาที่จิตเขาไปในหีบ เขาทางไหน...”
คราวนี้พระยามิลินทรยอม เพราะจิตเปนนามธรรมใชไหม...ไมมีสิ่งปดบังสําหรับนามธรรม
จิตนึกเขาไปไมตองหาทางเขา พระก็เหมือนกัน ดวยอํานาจบารมีของพระพุทธเจา ไม
จําเปนจะตองเปดชองใหเขาหรือใหออกนะ...
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๔ หนา ๖๒-๖๓)

เจาที่
ผูถาม
เจาที่กับภูมิเทวดาตางกันไหมครับ
หลวงพอ เจาที่ตางกับพระภูมิแน เพราะเจาที่เปนคนก็ได เปนสัตวก็ได เพราะเปนเจาของที่ ใชไหม
...คําวา เจาที่ หมายถึง อากาศเทวดา หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราช ถาอากาศเทวดา
ตองใชศาล ๔ เสา หรือ ๖ เสา ภูมิเทวดาเขาใชศาลเสาเดียว ถาถามวา กําลังอํานาจ
แตกตางกันไหม...ตองบอกวา เจาที่คือ เทวดาชั้นจาตุมหาราช คุมพระภูมิ พระภูมิหลายสิบ
จุดขึ้นกับจาตุมหาราชจุดหนึ่ง เหมือนกับกํานันผูใหญบานเอาตามนั้นนะ
(เมื่อทราบอยางนี้อยานึกวาภูมิเทวดากอยๆนะ ทานดีกวามนุษยอยางเราตั้งเยอะ และควร
จะบูชาทานนึกถึงทานดวย เพราะทานเปนเทวดาอยูใกลเรามากที่สุด หลวงพอเลาใหฟง
ดังนี้)
หลวงพอ เมื่อกี้ตอนอุทิศสวนกุศล ทานลุงพระยายมมาบอกวา เวลาที่เราเลิกบูชาพระ ตอนอุทิศสวน
กุศลใหพระภูมิเขาบาง ทานอารักขาอยู ควรจะใหทานโมทนาบาง ทานบอกวาภูมิเทวดา
ทานอยูใกลที่สุด ตามอารักขาคอยชวยเหลืออยู ไมบอกใหทาน ทานก็โมทนมไมได
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๙)

สงสัยพิธีบวงสรวงของหลวงพอ
ผูถาม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ไดเห็นพิธีบวงสรวงของหลวงพอ อยากกราบเรียนถามวาทําไมจึง
ตองมีพิธีบวงสรวงครับ
หลวงพอ เราเรียก “พิธีบวงสรวง” ตามศัพทไสยศาสตรนะ แตความจริงมันไมนาจะเรียกวาบวงสรวง
จะเรียกชื่ออื่นคนก็ไมรูจัก
ผูถาม
ควรจะเรียกวาอะไรดีละครับ
หลวงพอ อันนั้นละคือ “การเชิญเทวดา” บวงสรวงคือเชิญทาวจาตุมหาราชพรอมทั้งอินทกะและ
บริวาร แตพธ
ิ ีนี้ไมใชพิธีที่เราจะสรางขึ้นมาไดเอง คือวา สมัยกอนหลวงพอปานทานเริ่มทํา
การกอสราง ทาวเวสสุวรรณกับอีก ๓ องคมาหาทานในขณะที่เจริญพระกรรมฐาน บอกวา
ทานทํางานนี้เปนบุญเปนกุศล ผมขอโมทนาดวย ถามีงานสําคัญเกิดขึ้นขอใหบวงสรวงดวย
วิธีนี้
ทานบอกวาแมแตคําสวด คําสวดบทมหาสมัยในตอนทาย “อภิกามุง ภิกขูนัง” ทานตัด
ออกเอา “อัฏฐังสุ” แทน แลวก็ของทุกอยางทานสั่งทั้งหมด และของที่มีอยูใหทําตามนั้น
แลวก็จะมาชวยงาน เปนอันวาเชิญเทวดาทานมารับทราบ แลวก็จะขอรองใหทานชวยมัน
อีกเรื่องหนึ่งตางหาก
พิธีนน
ั้ ถาทําขึ้นมาถามีอะไรควรรูทานจะบอกที่สวดไปแลวก็นิ่ง
ประเดี๋ยวหนึ่งนะคุยกัน
ผูถาม
ออ...นึกวาน้าํ ลายติดคอ
หลวงพอ ไอน้ําลายนะปกติมันติดคออยูแลวนะ ถาน้ําลายไมติดคอก็ไหลไมถึงปาก ใชไหม...
ผูถาม
โอ...ไมจนเลยนะ
หลวงพอ จะจนไดยังไง นั่งอยูมีคนมาใหเรื่อยๆ
ผูถาม
(หัวเราะ) ใชๆ จนไมมี...
หลวงพอ (หัวเราะ) ใช...ถาจนก็ไมมี!
ผูถาม
เปนอันวาบวงสรวงนี้ควรจะเรียกวา “เชิญเทวดา” นะครับ
หลวงพอ ใช...คือทานมาบอกพิธีกรรมเอง และก็บอกคาถาบทสวดเอง แลวบอกวาถาทําตามนี้ผมจะ
มาและทานก็มาจริงๆ ตอมาฉันก็เรียนตอจากหลวงพอปาน กอนจะเรียนตอ หลวงพอปาน
ทานก็ถามทาวเวสสุวัณกอนวา รับหรือไมรับ ถายอมรับก็ทําพิธีนี้ได ถาไมยอมรับเราทําพิธี
ก็ไมมีผล ทานไมชวย ทานก็บอกยอมรับ รับก็ทําตอมาได
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๒๗-๒๘)

แกบนทาวมหาราช
ผูถาม
หลวงพอเจาคะ วิธีที่จะแกบนทาวมหาราชทั้ง ๔ ใหถูกตองนั้นจะทําอยางไรดีคะ...
หลวงพอ แกบนหรือ...ก็สังเกตเวลาทานโพกผา ก็ไปแกผาที่โพกออก คือแกบนผาที่โพกออก คือแก
บน ถาแกลางก็แกกางเกงออก!
ผูถาม
(หัวเราะ)
หลวงพอ ไปบนอะไรทานไวละ ฉันไมเคยบนทานนี่ ถาเราบนอะไรทานไว เราก็แกถวายทานตาปกติ
ตั้งโตะกลางแจงใชไหม จุดธูปเทากับบูชาพระนะ เพราะทาวมหาราชทั้ง ๔ นี่เปนพระอริย
เจาทั้งหมด และเทวดาชั้นนี้เปนพระอริยเจามาก ก็ตองบูชาเหมือนพระ เพราะทานเปนพระ
จริงๆบนอะไรไว
ถาบนหัวหมูก็ตองเอาหัวหมูจริงๆ ไมใชเอาหมูมาทําเถือๆ ใหหนาตาคลายหมู โกงเขาเอา
แน ตัวทานไมเอา แตบริวารเขาเอาแน มีคนเขาเคยโกงมันมี
ผูถาม
โกงแกบนนี่หรือครับ
หลวงพอ โกงแกบนนะซิ!
ผูถาม
แลวใหโทษภายหลังไหมครับ...
หลวงพอ สบายมาก...ปวยไมหาย อีตอนจะบนไมกลัวเสีย เสร็จเรียบรอยแลว แหม...กลัวเสียทุก
อยาง พยายามจะลดนั่นลดนี่ ใชไหม...แบบนี้ดีมาก ตอไปตองเพิ่มหลายเทา
ผูถาม
ทีนี้เวลาจะบนอะไรตองคิดใหรอบคอบเสียกอน
หลวงพอ คิดเสียกอนวา ถาเราจะบนไกทาน ก็ตองบอกตรงๆ วาไกเนื้อ หรือไกพลาสติก หรือไก
กระดาษ บอกใหชัดๆ อยางเจาแมทับทิมเขาแกบนละคร ๑ โรง เปนละครกระดาษ ทีนี้เวลา
เขาบน เขาก็บอกอยางนั้นนะ เขาจึงถวายละครเปนโรงๆ คือละครกระดาษที่เขามีอยู นี่เขา
บอกตรงไปตรงมา คือ เทวดานี่ไมโกงไปโกงมา วาอะไร...คําเดียว อยางนี้แปรไมได
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๔๑-๔๒)

เจาที่เฮีย้ น
ผูถาม

บานเชาที่ดิฉันเชาไปหาหมอดูบอกวา เจาที่แรงและเฮี้ยนมาก ทําใหไดรับความเดือดรอน
อยูเปนประจํา อยากจะเรียนถามหลวงพอวา เราจะแกความเฮี้ยนของเจาที่ไดอยางไรเจาคะ
...
หลวงพอ เจาที่แรงมาใชไหม...ไปซื้อชางมา ๒ เชือก ใหชางชนใหตายโหงไปเลย เจาที่แรงลอง
ปล้ําหรือเปลา... ถาเจาที่แรงจริงๆ นี่พูดกันตรงไปตรงมานะ ที่นั่นมีประโยชนมาก จะมีลาภ
ทําใหถูกใจเถอะมีหลายแหง ฉันเคยพบมาแลว
เจาที่เฮี้ยนเปนอยางนี้ ถาเราไปอยูใหมๆ เพียง ๒ ป เขาจะใหคุณ ถาปที่ ๓ ไมแสดงความ
เคารพเขาเลนงานแน ถาเราทราบก็แสดงความเคารพโดยตั้งศาลให เทานั้นเขารวยกัน
เยอะแลว นักเลงนี่ถาไมเกรงใจก็รวน ถาหากวาชอบใจก็ใหหนัก
ผูถาม
ออ ! อยางนี้ก็แสดงวาแลวแต “พระอารมณ” หรือครับ
หลวงพอ ไมใช...เขาถือวาปรามาสเขา
เจาที่เฮี้ยนก็แสดงวาเปนอากาศเทวดา
เทวดาชั้นจาตุ
มหาราชครองอยู นักเลงใหญ
ผูถาม
วิธีที่จะทําใหทานถูกอกถูกใจ จะตองทําอยางไรครับ
หลวงพอ ไมยากอะไร...เอา “ยกทรง” ไปตั้งศาล
เวลาตั้งศาลก็ตองดู คนเห็นแกลาภมากเกินไปไมควรเอา จะไมมีผล ไมงั้นอันดับแรก
ทดลองดูกอน เราก็ทําหิ้งเขา เอาผาขาวปู มีดอกไม มีแจกกันไปตั้งไวขอบูชาเจาที่ เวลา
บูชาก็บูชาพระกอน แลวก็ตอดวยบูชาเจาที่เลย ลองลีลานี้กอน ถาเขาพอใจก็มีผล ถาไม
พอใจก็ตั้งศาลใหหมดเรื่องกันไป
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๕๕-๕๖)

มาร ๕ อยาง
ผูถาม

เวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน พอจิตเริ่มสงบสงัดความแคนเกิดขึ้นทันที แลวก็แกไมตกสักที
ขอหลวงพอแกแคนใหหนอยเจาคะ
หลวงพอ ออ ! ... นี่ไปแคนใคร เอาชื่อมาใหฉัน ฉันจะฝงดินให
ผูถาม
(หัวเราะ) พอจิตไมสงบก็ไมแคน พอสมาธิสงบ แหม...มันก็แคน!
หลวงพอ เรื่องนี้ดีมาก ที่ญาติโยมถาม ถามดี...การเจริญพระกรรมฐานตองพิจารณาถึง “มาร ๕
อยาง” ใหมาก
ผูถาม
เปนไงครับหลวงพอ มาร ๕ อยาง
หลวงพอ มาร แปลวา ผูฆา ใชไหม...มาร ๕ อยาง คือ
๑. กิเลสมาร
๒. มัจจุราช
๓. อภิสังขารมาร
๔. เทวปุตตมาร
๕. ขันธมาร
มาร แปลวา ผูฆาความดี พระพุทธเจาทานบอกวามี ๕ อยาง โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่มี
ความสําคัญๆก็คือ “กิเลสมาร” กับ “ขันธมาร” รบกวนเราเรื่อย
ขันธมาร หมายความวา เวลาจะทําความดี ปฏิบัติกรรมฐานทําสมาธิจิตหรือทําบุญทําทาน
ไอความปวยไขไมสบายมันเขามาขวาง อยางนี้เรียกวา “ขันธมาร”
อยางที่โยมถามมาเมื่อกี้นี้เปน “กิเลสมาร” ตัวนี้สําคัญ ตองถือวาคนนี้เปนคนที่นาชมมาก
คนดีนะคนนี้ เพราะอะไร...เพราะยามปกติไมโกรธใชไหม แสดงวาอารมณหยาบหมดไป ไอ
กิเลสหยายที่โกรธหมดไป
ที่นี้เวลาที่ทําจิตละเอียด เกิดความแคนขึ้นมากระตุนขึ้นมาตัวนี้ไอกิเลสที่เปน “อนุสัย” ตัว
ละเอียดอยางนี้ถือวา เขาชนะมากแลวนะคนนี้ อยางนี้ถือวาชนะหยาบตอสูกันละเอียดแลว
ถาตอสูกับละเอียดชนะก็จะชนะเด็ดขาด วิธีทําแบบนี้ก็เคยมีมาดวยกันทุกคนนะ ฉันก็เคย
เจอมา
ผูถาม
หลวงพอก็เคยมีเหมือนกันเหรอครับ...
หลวงพอ มี...ทุกอยางที่ถามมามีทุกอยาง
ผูถาม
ออ...มีครบเลยนะ
หลวงพอ มีครบถวน...เพราะเลวมีครบถวน
ผูถาม
เปนพระมีเลวเหมือนกันหรือครับ
หลวงพอ เลว...ถาพระไมเลว บวชอยูไมได
ผูถาม
เอะ ! เปนยังไงครับหลวงพอ
หลวงพอ ถาพระดีเขาไมบวช ไปนิพพานเลย
ผูถาม
ออ...
หลวงพอ ฉันมันเปนกังหันนี่ หมุนดะ..แตวาเมื่อกี้ถามวายังไงนะ วิธีแกใชไหม
ผูถาม
ครับวิธีแก
หลวงพอ ถารูสึกตัวมา ถาอารมณระงับก็ถอยหลังคิดวา อารมณจิตอยางนี้ไมนาจะมีแกเรา เพราะวา
ตามปกติเราก็ใหอภัยอยูแลว ทําไมเวลาจิตสงบสงัดจะตองมาคิดอยางนี้ ใหคิดวาอันนี้ไม
ควรอารมณอยางนี้ ใหคิดแคนี้วาไมควร อารมณอยางนี้มันจะมีไมนานนัก ถาเวลาเลิกจิต
สบายแลวก็คิดวา อันนี้มันผิดไปแลว ไมควรจะทําใหเศราหมองแบบนี้ ความดีที่มีอยูจะ
คุมครองไมไดเมื่อเวลาตาย ถาเวลาตายจิตเศราหมองแบบนี้ เราตองลงอบายภูมิ ๒-๓ ครั้ง
มันจะหาย คอยๆเรื่อยๆไปไมชามันจะหาย
อันนี้ดีมาก ตองขอชม คนนี้กิเลสหยาบเฉพาะโทสะ ผานไปแลว อันนีน
้ าตองคิด
ผูถาม
ควรแกการอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง
หลวงพอ ใช...ควรแกการรับ “ทาน”
ผูถาม
เอะ...!
หลวงพอ อาว...พระ “ให” ไมมี...มีแต “ขอ” อยางเดียว
ผูถาม
ออ...
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๗๕-๗๗)

ฝนเห็นหัวกะโหลก
ผูถาม

ไมกี่วันผันวา...มีหัวกะโหลกตัวหนึ่งยื่นมือมาทางหนู หนูจึงภาวนา “พุทโธ” แลวเปาไป ไอ
หัวกะโหลกตัวนั้นมันก็ภาวนา “พุทโธ” แลวก็เปามาทางหนู หนูจึงคิดวาพุทโธนี้ยังไมเฮี้ยน
ก็เลยเปลี่ยนใหมวา “อิตป
ิ  โส” แลวก็เปาไปมันก็ “อิติป โส” แลวก็เปามา เปากันไปเปา
กันมา ในที่สุดมันใหงูตัวหนึ่งมากับหนู แลวมาบอกใหหนูปลอยงูไปเสียนะ ภายในอาทิตยนี้
มิฉะนั้นจะเดือดรอน หนูอยากเรียนถามวา ถาจะปลอยปลาไหลแทนงูจะไดไหมเจาคะ
หลวงพอ ไมได...ตองปลอยงู...งูไหล หยิบปลาไหลมาแลวปลอยไป บอก...งูไหล
ผูถาม
(หัวเราะ)
หลวงพอ ก็ดีนี่...ที่บานมีงูหรือเปลา...ก็สงสัยนะเขาบอกใหปลอยงู ไองูนั่นมันเปนอะไรนะ ฉันก็เคย
โดนมาแลว วาคาถากันผีไปบทหนึ่ง ทานบอกวา “เฮย ! ไอบทนี้มึงวาไดครึ่งเดียวนี่หวา”
ทานเลยตอใหอีกครึ่งหนึ่ง พวกนี้ไมใชผี เปนเทวดาชั้น จาตุมหาราช
ที่เขาบอกวาใหปลอยงู ก็ใหตัดกังวลในรางกายเสีย ตัดอุปาทาน คิดวา...รางกายนี่เปนเรา
เปนของเรา เขาแสดงใหดู ไอรางกายนี่จริงๆ เอาเนื้อออกหมด มันเหลือแคกระดูกแบบนั้น
ใหจําภาพนั้น เทานั้นเอง
พวกนี้ทานกอนจะตายทานไดฌานไปกอน และทานคุมครองอยูใชไหม...ทานเห็นวายังติด
ในรางกายเกินไป เพราะรางกายถาเนื้อมันหมดไปเหลือแตกระดูกแบบนี้ มันสวยไหม...คํา
วา “ปลอยงู” คือ “ปลอยความยึดมั่นวา...รางกายเปนเรา เปนของเราเสียเทา
นั้นเอง”
ผูถาม
สมมุติวาปลอยอุปาทานได จะไปนิพพานไดไหมครับ
หลวงพอ ยังไมตาย...ยังไมไป
แตวาถาไดมโนมยิทธิจะไปได
ถาปลอยตัวอุปาทานตัวนี้ไดก็ไป
เพราะไปนิพพานมันตัดรางกายตัวเดียว ถือวารางกายไมเปนเรื่อง เราพอใจในพระนิพพาน
เทานั้นเอง
ผูถาม
ฉะนั้น...ใครกิแกงงู ไปนิพพานไมได...
หลวงพอ ไดซิ...กินงูเสียหมดแลวนี่ งูไมมีเกาะ อยาไปเชื่อนะ เปนอันวาตามนั้นนะ เขาแนะนําวา
รางกายเรา รางกายเขามีสภาพเชนเดียวกัน ถาเนื้อหมดไปก็เหลือแตโครงกระดูกอยางนี้
หาอะไรสวยสดงดงามมันไมมี ความทรงตัวไมมี ปลอยงูคือปลอยตัวอุปาทาน
คอยๆ คิดวา รางกายนี้มีสภาพจะตองตาย ถาตายแลวมีสภาพอยางนี้ เราไมสามารถจะ
อาศัยมันไดอีก ที่มีรางกายแบบนี้มันก็ทุกแบบนี้ ถาปลอยรางกายนี้ทิ้งไปเสีย รางกายพัง
เมื่อไร...ไปนิพพานเมื่อนั้น นี่ละปลอยงู
ผูถาม
ผมนี่ฝนมานานแลว ยังไมไปนิพพานสักที
หลวงพอ ไปไมได...ฉันยังไมตาย ไปนิพพานหมด ฉันกินอะไรละ...
ผูถาม
แลวในคืนนั้น หลวงพอมาเขาฝนดิฉันวา “รอเอ็งอยูคนเดียว” อยางนี้ หมายความวาอยางไร
เจาคะ...
หลวงพอ ฝนตรงเปงเลย! รอคนเดียวยังไมใหสตางคจึงตองไปตามถึงบาน ใชไหม...
ผูถาม
แหม...ไมนาฝนอยางนี้เลย
หลวงพอ (หัวเราะ)...อาว...ภิกขุ แปลวา “ผูขอ” มีหนาที่ขอ ถาไมขอก็ไมใชภิกขุแท “รอเอ็งคน
เดียว” หมายความวา ยังตัดสินใจไมแนนอน ไปนิพพานนะ ตั้งใจใหมันแน ในเมื่อมีสิทธิ์
จะไปก็ตัดสินใจใหแนนอนเสีย
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๖ หนา ๑๗-๒๐)

เห็นภาพพระสีวลี
ผูถาม

หลังจากฝกมโนมยิทธิแบบหลวงพอสอนแลวชอบเห็นพระสีวลี มาเดินที่ทุงกวางๆ แลวหนู
ก็ไหวทาน ทานก็ใหพรหนู นั่งทีไร เห็นอยางนี้ทุกที เห็นอยางนี้มีความหมายวาอยางไรคะ
...
หลวงพอ สงสัยนะ...ไอตอนหนูไหวทาน แลวทานใหพรหนู พระสีวลีทานพูดภาษาคนหรือวาภาษา
หนู

ผูถาม
(ยิ้ม) หนู หมายถึงตัวหนูคะ
หลวงพอ ออ...ก็ดซ
ี ิ เปนพระสีวลี พระสีวลีทานเปนพระไมมีโรค เปนพระที่มีลาภมาก ถาใครมีพระ
ธาตุพระสีวลี ไวบูชา ถาเก็บสตางคไวคนนี้จะไมจน!
ผูถาม
อาว...แลวถาไมเก็บละครับ
หลวงพอ ถาไมเก็บก็จนนะซิ แตความจริงไดพระธาตุของพระสีวลีไวบูชา มีลาภมากจริงๆ เพราะเขา
เคยบูชากันมานานแลวนะ
ผูถาม
แลวเราจะรูไดยังไงละครับวา...เปนพระธาตุพระสีวลี
หลวงพอ อันนี้ไมยาก ถาไดมโนมยิทธิแลว ไดพระธาตุก็ไปถามทานวาใชไหม...ถาเราไมถามทาน ก็
ถามเทวดาองคใดองคหนึ่ง ที่มั่นใจวาทานพูดตรงไปตรงมา ถาถามองคไหนตองเฉพาะ
องคนั้น ถาเปะปะเสร็จไมกี่ครั้งเปเลย
ผูถาม
แลวสมมุติวา...ญาติโยมอยากไดพระธาตุของพระสีวลี จะสวดมนตขอพรอยางไรครับ
หลวงพอ อันนี้ไมรูเขาบูชายังไงเหมือนกัน แตเมื่อสมัยฉันยังอยู วัดบางนมโค วันหนึ่งนอนฟงขาว
วิทยุเวลานอนก็ชอบดับไฟเปนปกติ ขาวไหนไมชอบใจก็ภาวนาเรื่อยๆไป วันนั้นรูสึกวาขาว
เปะปะไปหนอย จะปดวิทยุคนอื่นเขาก็ฟงอยู นอนภาวนาเรื่อยไป เห็นแสงปรากฏขึ้นบนขื่อ
เปนแสงสวางมองไปก็สงสัยวาเปนแสงอะไร ก็ไดยินเสียงบอกวา...
“ผมจะมาอยูดวยครับ” ก็ถามวา “ใครครับ”
ไดยินเสียงบอกวา “ผม สีวลี” พอสิน
้ เสียงแสงหายไปก็ลุกขึ้นจุดตะเกียง ก็เอาไฟฉายไป
สองบนขื่อ ก็เจอพระธาตุแปลกเหมือนกัน นั่นไมรูวาบูชาบทไหน ตองบอกวาบูชาบทฟง
ขาววิทยุ
ผูถาม
แลวพระธาตุยังอยูหรือเปลาครับ
หลวงพอ ก็ถือวาเปนสมบัติสงฆ ไมไดเอามา
ผูถาม
หลวงพอมีองคเดียวหรือครับ
หลวงพอ หลวงพอมีองคเดียว...หลวงพอมี ๒ องค ก็ซวยซิ!
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๗ หนา ๔๓-๔๔)
การจุดธูป
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

เวลากราบศพ มีคนเขาบอกวาใหใชธูปดอกเดียวอันนี้จะถูกไหมคะ
ถูก...ถาจุดไมถูกก็ไมมีติดสิ
(หัวเราะ)
จุดธูปนี่...พระพุทธเจาไมเคยสอนเลยวาจุดกี่ดอก สมันพระพุทธเจาเวลาที่จะไปฟงเทศน มี
ธูปเทียนดอกไมไปบูชา แตวาจุดกี่ดอกไมเคยบังคับ บูชาผีตองจุดดอกเดียว บูชาเทวดา
ตอง ๒ ดอก ไอนั่นวากันเองแหละ...ถาหากวาฉันเปนคนขายธูปนะ จะบอกวาถาบูชาพระ
ควรใชธูป ๑ หอ จะไดขายคลองๆหนอย ความจริงไมมีนะ เขาไมไดบังคับ...เทาไรก็ไดแต
วาก็เปนไปตามความพอใจ ถาเคยปฏิบัติแบบไหน...ก็ใหเปนไปแบบนั้น
ผูถาม
แลวก็มีคนบอกอีกแหละครับ...หลวงพอเขาบอกวาหามจุดธูปดํา เดี๋ยววิญญาณดําๆ จะมา
อันนี้จริงไหมครับ... หลวงพอ
หลวงพอ เขาคนนั้นวาถาจะจริง คนอื่นไมเกี่ยว ก็ไอคนที่มันจะตาย มันจะลืมตาดูสีร.ึ ..ไอธูปดําๆ กลิ่น
มันใชไหม... อันนี้มีประโยชนมาก ถาบังเอิญแกไดกลิ่นธูปหอมๆ กระทบจมูก เวลานั้น
ประสาทไมคอ
 ยดีแลวใชไหม...มันดื้อมาก ตองกลิ่นแรงๆหนอย ถากระทบเขามาก็เกิด
ความรูสึก เอะ!ไอธูปกลิ่นนี้เคยบูชาพระ พอนึกถึงพระหนอยเดียวตอนนั้นถาตายไปแลวไป
สวรรคทันที นี่มีประโยชนมาก
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๗ หนา ๑๐๑-๑๐๒)

กลิ่นธูปควันเทียน
ผูถาม

หลวงพอคะ เวลาคนที่ตายแลว เราก็ไปกราบศพแตไดกลิ่นธูป หรือควันเทียน อยางนี้
หมายความวาอยางไรคะ
หลวงพอ นั่นเขาแสดงปรากฏเปนกลิ่นธูป ควันเทียน ถาเปนกลิ่นธูปก็แสดงวาอยูสูง ถาเปนกลิ่นธูป
หอมนะ ก็แสดงวาอยูสูงมาก ถาเปนกลิ่นกระแจะหรือน้ําหอมธรรมดาก็ไมใช กลิ่นดอกไมก็

ไมเชิง มันผสมผสานกัน อันนี้อยูชั้นกามาวจร ถาเปนกลิ่นธูปจัดหนอยก็ตองนับเปน ๒ จุด
คือ พรหมกับนิพพาน พรหมกับนิพพานนี่กลิ่นคลายคลึงกันมาก
ผูถาม
แตเคยไดกลิ่นเหลาฉุนๆ อยากทราบวา เปนชนไหนครับ
หลวงพอ โลหะกุมภี...เทวดาชั้นนี้แข็งแรงมาก ใจดีที่สุด ถาไปที่นั้นไมตองซื้อขาวกิน กรอกใสปาก
เลยทนไมไหว จับนอนกรอกปากอีก แหม...ไอกลิ่นเหลานี่นาจะเปนเทวดาบางยี่ขัน กลิ่น
แปลกจริงๆนะ
นี่ตองพิจารณากันกอนนะ ถาหากคนที่เคยเคารพนับถือก็ดี คนที่ไม
เคารพนับถือก็ดี ที่ติดเหลาแลวตายไปมีไหม...ตองนึกถึงคนนั้นกอน บางทีเขาอาจจะเปน
เทวดา เวลาเขามา เขาอาจจะแสดงกลิ่นเหลาใหปรากฏ จะไดทราบวาทานมาแลว อยาไป
โทษวาเขาเปนสัตวนรกเสมอไปไมไดนะ
ผูถาม
ถาหากวาเราไดกลิ่นอยางนี้ เอากลิ่นเปนอนุสติเราตายแลวจะเปนอยางไรครับ
หลวงพอ ก็สบาย...ไปอยูโลหะกุภี ดีจริงๆ เลย ตั้งเปนฌานไวนะ ไมไปไหนเลย ดิ่ง...ปอง...ลงทอ
ทองแดง!
ผูถาม
ยังงั้นเปลี่ยนใหมดีกวา เอาเปนกลิ่นธูปควันเทียนก็แลวกันครับ
หลวงพอ เอาอยางนี้ดีกวา เอากลิ่นเย็นๆดีไหม...จะไดลงโลกันตนรกเลย
ผูถาม
ที่นี้มีผูหญิงอีกคนหนึ่งแกมาเลาใหฟงวาเวลาสวดมนตเห็นแมที่ตายไปแลวมานั่งอยูขางๆ
และไดกลิ่นธูปเสมอ เขาสงสัยวา แมยังหวงอะไรอยูหรือเปลาครับ
หลวงพอ กลิ่นสูงหรือกลิ่นต่ํา
ผูถาม
เอ...ไมยักบอก เอะ! หลวงพอกลิ่นสูงกลิ่นต่ําเปนยังไงครับ
หลวงพอ ไอกลิ่นต่ํานะ กลิ่นมากหนอย กลิ่นสูงนะ กลิ่นธรรมดา เราเคยสัมผัสอยูเสมอ
ผูถาม
อยางกลิ่นธูปควันเทียนนะหรือครับ
หลวงพอ ถาอยางนั้นดี ไมเหมือนกลิ่นปุงๆ
ผูถาม
(หัวเราะ)
หลวงพอ ขอนี้ตอบไมยากเลย ที่มาใหเห็นนั่นแสดงวา ทานสบายมากแลว ถาไมสบายมากทานจะมา
ใหเห็นภาพไมได ถาแสดงใหเห็นปรากฏแสดงวาเขามีความสุขมาก เมื่อเขาเปนเทวดาหรือ
พรหมเขาก็หว งลูกหลานจะตกนรก ถานึกถึงพอแมเปนความกตัญูรูคุณ เปนเทวดาไดนะ
ใชไหม...แลวยิ่งสวดมนตอยูอยางนั้น ไดกลิ่นแมดวย มีความรูสึกวาแมมาดวย อันนี้ดีมาก
แตสงสัยวาตอนนั้นแกสวดแมหรือเปลา ถาไมสวดแมนะ และแกใจดีนะ เห็นวาแมมาดวย
อันนี้เปนความกตัญูรูคุณ
แคตัวเดียวนี่ไปสวรรคจิตเปนอุปจารสมาธิพอดี
ถาจิตเปน
อุปจารสมาธิจิตมันก็เปนทิพยสามารถจะเห็นได
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๗ หนา ๑๐๕-๑๐๗)

การปฏิบัติตนเพื่อความพนทุกขแบบยอๆ
ผูถาม

หลวงพอเจาคะ อยากจะเรียนถามวา การปฏิบัตต
ิ นเพื่อความพนทุกขแบบยอๆ มีบางไหม
เจาคะ...
หลวงพอ ตองการแบบยอหรือ...ตองไมยืนตรง
ผูถาม
อาว...ทําไมละครับหลวงพอ...
หลวงพอ งอเขามานิด...แลวก็ยอตัวลงมา ก็ความจริงอันดับแรกจับ พุทธานุสสติ
ใหทรงตัว
หลังจากนั้นก็พิจารณากายคตานุสสติ รางกายนี้มันไมดีเต็มไปดวยความสกปรก รางกาย
เปนชิ้นเปนตอนเปนทอนใชไหม...ไมเปนแทงทึบมีอาการ ๓๒ คือ ผม...เล็บ...และฟน เปน
ตน นี่เขาถือเปน กายคตานุสสติ
เห็นวาทุกสวนของรางกายเต็มไปดวยความสกปรกอันนี้เปน อสุภกรรมฐาน เห็นวามันไมดี
มันก็เปนทุกข แลวก็ สลายตัวไปในที่สุด หลังจากนั้นก็ตั้งจิตใจไวเฉพาะ
พระนิพพาน
เปนอารมณ และก็พยายามตั้งตนตั้งใจทําตามนี้คือ
ตัดโลภะ ความโลภ ดวย จาคานุสสติกรรมฐาน ดวยการใหทาน
ตัดโทสะ ความโกรธ ดวยการรักษาศีล มีพรหมวิหาร ๔ เปนเบื้องหนา
ตัดโมหะ ความหลง ดวยการเขาใจตามความเปนจริงวา รางกายมันไมดี เราไมตองการมัน
ตองการนิพพาน แคนี้งายๆ
ผูถาม
แคนี้ไปไดแนๆ เลย

หลวงพอ จะไปก็ไดจะอยูก็ได
ผูถาม
ไมขัดของเลย
หลวงพอ ไมขัดของ คําวาไป...หมายถึงนิพพาน ยังไมนิพพานก็ยังไมไป เนื้อแทจริงๆ ตองตัด โลภะ
โทสะ โมหะ ๓ ตัวเทานั้น แตวาถาเราไมยึดพระพุทธเจาเปนอารมณ มันจะไมมีการทรงตัว
นะ
ผูถาม
ครับ...
หลวงพอ เอางายๆ ดีกวา ถือบันไดขั้นแรกไวกอน ถืออารมณพระโสดาบันไวกอน งายดี อารมณพระ
โสดาบันนี้ก็คือ
1. เคารพพระพุทธเจา
2. เคารพพระธรรม
3. เคารพพระอริยสงฆ
4. มีศีล ๕ บริสท
ุ ธิ์
5. ตั้งจิตไวเฉพาะพระนิพพาน
อันนี้งายๆ ถาอันนี้ไดแลว...ไอเรื่องมรรคผลก็กลายเปนของไมยาก
(หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๕ หนา ๑๒๐-๑๒๑)

พุทธพยากรณ
พุทธพยากรณ
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เปนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ เปนอันวาในระหวางนี้
บรรดาทานพุทธบริษัทคงจะทราบวาตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาวเปอรเซียกําลังจะเกิด
สงครามกับอิรัก
กับหลายประเทศรวมกัน
คือ
อิรักฝายหนึ่งกับหลายประเทศฝายหนึ่ง
ถาจะ
เปรียบเทียบกันคลายๆกับ สงครามโบกครั้งที่ ๒ คือ เยอรมันกับอิตาลี ญี่ปุนฝายหนึ่ง อเมริกา อังกฤษ
และฝรั่งเศส อีหลายประเทศรวมกัน แตทวาสงครามนี้จะเกิดหรือไมเกิด อันนี้ก็ทราบไมไดเหมือนกัน
เพราะวาตางคนตางก็ตั้งทา ตางคนตางก็เตรียมพรอมที่จะลงมือกันและกัน และคําพยากรณกจ
็ ะไม
พยากรณวา มีสงครามหรือไม แตทวามีหนังสือเลมหนึ่ง เขาใหชื่อวา นอสตราดามุส เขาพยากรณ
ลวงหนาไวถึง ๒,๐๐๐ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งปนี้ ค.ศ. ๑๙๙๐ จะเปนปเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ แลว
สงครามโลกครั้งที่ ๓ นี่ จะเปนสงครามที่มีความรายแรงมาก แตความจริงหนังสือนี่อาตมาก็ไมไดอาน
เขาใหมาเหมือนกัน อานผานไปนิดเดียว แลวก็เขาบอกวา ประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบิดนิวเคลียร
แลวก็จะมีเหตุการณรายตางๆเกิดขึ้น
รวมความแลวเปนสงครามทําลายศาสนา ในระหวางศาสนากับศาสนา คือศาสนาคริสตกบ
ั
ศาสนาอิสลาม เขาวาอยางนั้นนะ ตามที่หนังสือวา หรือตามทีค
่ นบอก อาตมาก็ไมไดอานชัด ทีนี้เรื่อง
ของดามุส ดามุสเขาพูดไว จะแนนอนขนาดไหนก็เปนเรื่องของเขา สําหรับพวกเราบรรดาทานพุทธ
บริษัทในฐานะที่เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส
เปนลูกของพระพุทธเจา
เราก็มาดูคําพยากรณของ
พระพุทธเจาบาง
พระพุทธเจาทรงพยากรณไวกับพระอานนทวา
อานันทะดูกรอานนท
กอนกึ่ง
พุทธกาล ๑๕ ป จะเกิดเหตุการณรายแรง จะมีการรบราฆาฟนซึ่งกันและกัน ฝนเหล็กจะตก
จากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศ จะเผาผลาญประชาชน และบุคคลใหพินาศ จะมีการลม
ตายซึ่งกันและกันเปนอันมาก แตวา อานันทะ ดูกรอานนท กอนกึง
่ พุทธกาล ๑๕ ป จะถือวา
เปนเหตุการณรายแรงนักยังหาไดไม ทั้งนี้ก็เพราะวาหลังกึ่งพุทธกาลไปแลว อานันทะ ดูกร
อานนท จะมีความรายแรงกอนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษนอกศาสนาจะรบราฆาฟนซึ่งกันและกัน
ยักษสนอกพุทธศาสนานั่นหมายถึง
คนที่ไมไดเคารพพระพุทธศาสานจะรบราฆาฟนซึ่งกัน
และกัน ตางฝายจะลมตายกันฝายละมากๆ สมณะ ชี พราหมณจะลมตาย จะตายไปฝายละ
ครึ่งจึงจะเลิกรากัน สําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แตไมรายแรงนัก นี่
เปนคําพยากรณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนอันวาทานดามุสคนนี้ก็พยากรณไวตรง แตเขาบอกวา ค.ศ. ๒๐๐๐ โลกจะสลาย แต
วาพระพุทธเจาของเราบอกวาโลกยังไมสลาย พระพุทธศาสนจะทรงอยูไดตลอด ๕,๐๐๐ ป โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ทรงพยากรณไวที่พระธาตุดอยกิตติครั้งหนึ่ง ทรงตรัสวา ชี้วาเขตประเทศนี้ตอไปจะเปน
ประเทศที่มค
ี วามเจริญรุงเรืองมาก จะสามารถทรงพระพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ป นี่หมายถึง
ประเทศไทย
เปนอันวา สงครามจะเกิดขึ้นทีด
่ ามุสบอก ก็หมายความวาถึงสงครามซีกตะวันตก
หมายถึงอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆกับตะวันออกกลาง สงครามจริงๆยังคงไม
ถึงประเทศไทย....
ทีนี้เรามายอนรอยถอยหลังกันกอนวา ตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติตรัสวา กอนกึ่ง
พุทธกาล ๑๕ ป จะมีการรบราฆาฟนซึ่งกันและกัน ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลุกจากอากาศก็เปน
ความจริง ในขณะนั้นปรากฏวา ลูกปนกลจากอากาศบาง ลูกระเบิดจากอากาศบาง ลูกระเบิดเพลิงบาง
ทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไมนอยเหมือนกัน เลนเอาตูรถไฟตองไปขี่กันที่บางกอก
นอย ทั้งๆที่ตูมันหนัก แตแรงของระเบิดดันตูรถไฟจนขี่กัน ตึกบานเรือนโรงลําบากมาก
แตวาสงครามนั้นเปนเหตุบันดาลอยางหนึ่งนั่นคือวา สรางความทุกข บรรดาทานพุทธ
บริษัท คําวาสงครามนี่ อาตมาผูพูดเองก็ยังรูสึกหวาดเสียวอยูเพราะวาเคยอยูในระหวางสงคราม ไมได
หมายความเปนทหารเขาสงคราม คือ มีชีวิตอยูในระหวางสงคราม ขณะนั้นอยูกรุงเทพฯ แสงไฟฟาก็
ใชไมไดตองใชตะเกียง ตะเกียงน้ํามันกาดไมมีจะใช น้ํามันโซลาหาไมได ตองใชน้ํามันหมู หรือน้ํามัน
มะพราวมาทําตะเกียง ของทุกอยาง ของกินของใชตองปนสวน เพราะ หาไมได และของหายาก
โรงงานตางๆ ก็ถูกระเบิดเสียมาก ของที่สงมาจากตางประเทศก็สงมาไมได จะไดก็ของจากญี่ปุน เวลา
นั้นโรงงานของเราก็มีนอย เวลานี้โรงงานมีมาก แตก็ไมแนนัก เพราะระเบิดจากอากาศก็ดี จรวดก็ดี
หรือวาระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดี อาจจะเกิดกับโรงงงานตางๆในประเทศไทยได ถาสงครามเขาเกิดขึ้น
หากวาทานจะถามวา ทําไมสงครามเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง แลวจะมีสวนเกีย
่ วของ
กับประเทศไทย ทําไมไทยจึงตองหวาดระแวง
ความจริงไมไดพูดใหระแวง พูดใหทราบตามความเปนจริง หรือตามความรูสึกนึกคิด ถา
เรื่องนี้ผิดก็ตองขออภัยดวย เพราะวาเปนการคาดคะเนมากกวาอยางอื่น คิดวา ถาสงครามเกิดขึ้น
ระหวางสงครามศาสนา
ก็จงอยาลืมวา
ศาสนาที่อยูระหวางสงครามก็มีอยูในประเทศไทยทั้งสอง
ศาสนา ถาเขารบกันแตเพียงภายนอกก็ดี แตบังเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นๆทั้ง ๒ ศาสนาเกิดทะเลาะ
วิวาทรบราฆาฟนในเขตของเรา เขตของเราก็ตองยับเยินไป เหมือนกับสนามหญากับสุนัข สุนัข ๒ ฝาย
กัดกันสนามหญาก็แหลก ถาบังเอิญเขารบกันก็ไมเปนไร ดีไมดี เขาจะชวนเรารบ เราจะรบหรือไมรบ
เขาจะรบหรือวาเราไมรบ เขาก็ไมรบ แตเขายึด เรายอมใหเขายึดไหม ในสวนตางๆ สวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศไทย
สําหรับความนึกคิดเวลานี้ ไมใชหมอดูนะ ไมใชพยากรณตามหลักวิทยาศาสตรหรือ
หลักอะไรทั้งหมด เปนแตการคาดคะเนวา เหตุการณจะตองเกิดขึ้น สวนหนึ่ง ทางใตของประเทศ
ไทยจะเกิดกลียุค นั่นหมายความวา ความเดือดรอนจะเกิดขึ้นอาการตางๆที่ปรากฏในปจจุบันจะฟูขึ้น
เพราะรับการสนับสนุนเรื่องการเงิน กําลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นเหลาทหารตํารวจของเรา ก็ตองเคลื่อน
กําลังเขาไปรักษาเขต ทีนี้เขตตอเขต เขตยันเขต เขตที่เขาก็ขึ้นเปนเขตในประเทศไทย และเขตตอไป
ขางหนาก็เปนเขตที่พวกเดียวกัน อะไรมันจะเกิดขึ้นบางลองวาดภาพกันดู ถามันเกิดจริงๆตามเขาวานะ
อันนี้ไมใชรบ
ั รองวามันจะเกิดจริงหรือไม ถาเกิดจริงสวนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ถือ
ศาสนาตรงขามกับพระพุทธศาสนา ก็มีกําลังขึ้น ที่เขาโตกันที่เชียงใหม อภิปรายกอนหนานี้ไมถึงเดือน
เขาโตกันถึงหลักสูตรการศึกษาวา หลักสูตรพระพุทธศาสนาถูกลดลงไป หลักสูตรศาสนาอื่นเขา
มาแทน อยางนี้ก็ตอ
 งมีอาการนาคิดวา เขาวางแผนลวงหนาไวไกลมาก หรือวาเปนการ
วางแผนลวงหนาไวกอนโดยเฉพาะระยะใกลก็ได
ก็เปนอันวา เมื่อสงครามใหญเกิดขึ้นทางดานตะวันออกลาง ทีนี้เศษสงครามมันก็อาจจะ
เขามาถึงประเทศไทย ตอไปก็เปนการเดาอีก ขอเดานะ ไมไดพูดตรงๆ จะหาวาดูผิดก็ไมได เดามันผิด
ได ขอเดาวา ถาสงครามเกิดขึ้นอยางนั้นจริงๆ แตความจริงเวลานี้ยังไมมีใครจะใหเกิดเวลาที่พูดนี่นะ
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ แตกวาหนังสือนี่จะออกถึงเดือนมีนาคม ถาสงครามเกิดก็เกิดแลว ไมเกิดก็ไม
เกิด ในระหวางนี้ ตางคนตางมอง ตางคนตางพูด แสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลตางๆ มาหักลางกัน ก็
ไมแนนักวามันจะเกิด ก็อยากจะบนบานศาลกลาววา มันไมเกิดนั่นแหละเปนการดี แตทวาพระ
ดํารัสขององคสมเด็จพระชินสีหไมเคยผิด แตวาทานไมไดบอก พ.ศ.
เปนอันวา ประเทศไทยก็จะถูกหางหรือทายฝนละอองฝนจากสงคราม ก็เปนอันวา เรา
ถูกละอองฝนดินแดนเราก็จะไมเสีย แตวาชีวต
ิ คนอาจจะเสียไปบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่
นาหวงก็คือ ของกินของใชราคามันแพงมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเราตองใชน้ํามัน โรงงาน

ตางๆตองใชน้ํามัน ในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอน้ํามัน เราจะมีโอกาสซื้อน้ํามันไดหรือเปลาก็ยัง
ไมแน ทานดามุสทานบอกวา อํานาจของฝายน้ํามันมีอํานาจมาก สามารถเอา อาวุธใสในทองปลาไป
ยิงระเบิดที่ไหนก็ได นั่นหมายถึง เรือดําน้ํา ถาเราสงเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่ง ซึ่งเปนของศัตรู
เขา เรือดําน้ําของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชยของเราก็ได สิ่งทั้งหลายเหลานี้คนที่พบระหวางสงครามจะ
มีความรูสึกหนาวๆ รอนๆ แตวาขอยืนยัน บรรดาทานพุทธบริษัทวาสิ่งทีเ่ ราไมตองกลัวอยางหนึ่ง
คือ เขาประกาศบอกวา การสงครามนี้เขาจะใชอาวุธเคมีบาง จะใชนิวเคลียรบาง จะใช
นิวตรอนบาง อาวุธทั้งหลายเหลานี้นากลัวจริงๆ แตสําหรับความรูสึกของผูพูด ไมมีความรูสึก
กลัวเลย เพราะวาพระพุทธเจามีความศักดิ์สท
ิ ธิ์ ของๆทานทุกชิ้นทีผ
่ ลิตออกมา ทานบอกวากัน
รังสีตางๆไดทั้งหมด รังสีตางๆจะไมกระทบกาย หรือทรัพยสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีของของ
ทานได ที่ทา
 นทําใหนะ
ก็เปนอันวา ทานยืนยันมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ และทานทําทุกครั้ง ทานก็ยืนยันทุก
ครั้งวา เกี่ยวกับรังสีไมตองกลัวเลย รังสีจะไมเขามาใกลบุคคลที่มีของที่ทานทําให ของนั้นอยู
ไหน ก็หากันเอาเองก็แลวกัน ของนั้นจะขอบอกไวเปนนัยๆ เอาตรงๆเลยก็ไดคือ พุทธานุสสติ
นั่นคือ นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ และก็ภาวนาไววา พุทโธ เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลา
หายใจออกนึกวา โธ กอนจะออกจากบาน ตื่นขึ้นมาใหมๆ บูชาพระกอนภาวนาวา พุทโธ กอน
อธิษฐานขอความปลอดภัย กอนจะไปก็เสกน้ําลายดวยกําลังของพุทโธสัก ๓ ครั้ง แลวก็เดิน
ออกจากบานไปหรืออยูบ
 านก็ได ภัยอันตรายจะไมมีแกทาน หรือวาถาทําอยางนี้ยังไมเกิด
ความมั่นใจ ก็เอาของที่องคสมเด็จพระจอมไตรทรงทําไวติดกับรางกาย แตตอ
 งอาราธนาทุก
วันวา นะโม ตัสสะฯ ๓ ครั้ง แลวก็วา พุทโธ เหมือนกัน และก็อธิษฐานใหปลอดภัย อยางนีจ
้ ะ
ปลอดภัยจากรังสีตางๆ แมแต สะเก็ดระเบิดหรือวากระสุนปนของขาศึก ก็จะไมมีอันตรายกับ
ทาน ถาทานทั้งหลายมีพุทธานุสสติเปนกําลังใจ
ทีนี้เราก็มาคุยกันตอไป นี่มันเรื่องคุยนะ ถาบังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งทายัน อิรักปรากฏวา
ประกาศวามีคน ๑๘ ลาน แตทวาอิรัก อิหรานนี่รบกันมาประมาณ ๘ ป พออเมริกาสงกําลังเขามาใน
อาวเปอรเซีย อิรัก อิหรานดีกับฉิบ พื้นที่ของอิหรานที่อิรักยึดไดก็พันตารางไมลก็ตามคืนใหหมด
ปลอยเชลยใหหมด เวลานี้ศัตรูกับศัตรู อิรักกับอิหรานเปนมิตรกัน อิหรานก็เขากับอิรักไมเห็นดวยที่
อเมริกาจะเอวัฒนธรรมของเธอมาใชในตะวันออกกลาง เขาถือวาผิดกฎของพระศาสนา นี่เปนวา อิรักก็
มีเพื่อนเขาอีกหนึ่ง ประเทศคือ อิหราน อิหรานนี่ก็ไมใชเลนเหมือนกัน หนักเหมือนกัน แลวตอมาอยา
ลืมวา สายเลือดที่รวมกันมา เขาอาจจะไมทิ้งกัน นั่นคือ ศาสนา คนที่นับถือศาสนารวมกัน
อาจจะรวมมือกันภายหลัง อยางนี้สงครามใหญจะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับคําพยากรณของพระทาน
ในปที่ญวนแตกอเมริกาหนีกลับบาน ปนั้นก็ถามพระทานวา หลังจากนี้จะมีอะไรบาง สงครามใหญ
จะเกิดขึ้นไหม ทานบอกวา คําวาสงครามโลก ยังไมเกิด คําวาสงครามโลกนั่นหมายถึงวา ทั้งโลก
แบงกันเปน ๒ พวก รวมกันรบกันอยางนี้เรียกวา สงครามโลก แตสงครามครั้งที่จะเกิดทางดาน
ตะวันออกกลาง ทานบอกตรงวาจะเกิดทีด
่ านตะวันออกกลาง เขายังไมเรียกวาสงครามโลก เขา
เรียกวาสงครามใหญ สงครามใหญคราวนี้จะมีความ รายแรงไมนอย รายแรงกวาสงครามโลกครั้งที่
๒ แตวาทานก็ไมไดบอกอยางดามุสวา ถึงแมอเมริกาอาจจะถูกนิวเคลียร ทานไมไดบอกไวคือไมได
ถาม
รวมความวา คําพยากรณของทานที่พยากรณวา จะเกิดที่ตะวันออกกลางก็ตรงแลว เวลา
นี้ตะวันออกกลางจะมีสงคราม อยางนอยที่สุดก็เปนสงคราม เศรษฐกิจ เริ่มบีบรัดกันขึ้นมา การถูกบีบนี่
บรรดาทานผูฟงและทานผูอาน สมัยเยอรมันก็ดี ญี่ปุนก็ดี อิตาลีก็ดี ที่ตองประกาศเปนสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ ก็เพราะวาการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตก หรือหลายๆประเทศที่เรียกกันวา สันนิบาตชาติ ใน
เวลานั้นทั้ง ๓ ประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติตางคนตางบีบคั้นตางๆ หาทางกลั่น
แกลง ถาไมรบก็อดตาย มีความจําเปนตองรบ หมายถึงวา ยอมเสี่ยง ยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพ การ
เสียประเทศจะตองเปนเมืองขึ้นเขากับความตาย ทีนี้การรบความตายมันก็เกิด แตเกิดเฉพาะบุคคลบาง
กลุมที่เปนทหาร และบุคคลที่อยูใกลจุดยุทธสาสตรที่ถูกระเบิด คนนอกนั้นจะไมตาย ถาไมรบ ความอด
เกิดขึ้น มันจะตายทั้งประเทศ เขาตองตัดสินใจรบ เรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีฉันใด เวลานี้อิรัก
กับอิหราน กําลังจับมือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนามุสลิมเปนศาสนาที่มีความรักกันมาก
อยางตอนใตประเทศไทย คราวนั้นฟงขาวจากโทรทัศนจาก ทานพันเอกณรงค กิตติ
ขจร ทานบอกวา ใครละ พันเอกกัดดาฟ มั้ง ถาพูดชื่อผิดขออภัยดวย ทานเคยไปเจรจากันบอกวา
อยามายุงกับประเทศไทย แตเขาบอกวา รัฐบาลไมไดยุงดวยแตที่ยุงนั่นเปนเรื่องของศาสนา ทีจ
่ ะ
ใหมีการแบงแยกประเทศไทยออกเปนของมุสลิมสวนหนึ่ง ของไทยสวนหนึ่ง เขาหวัง ๔ จังหวัดแต

ความจริงถาเขายึด ๔ จังหวัดได เขาจะเอาอีก ๘ จังหวัด ถา ๘ จังหวัดได เขาจะเอาอีก ๑๖ จังหวัด
ผลที่สุดเขาก็ตองการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทย ความพอใจของคนไมมีฉันใด บรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย ถาสงครามเกิดขึ้น ถาเราจําเปนตองเสียดินแดน เรื่องเสียเฉพาะนะ ไมมีแนนอน มัน
ตองเสียกันเรื่อยไป เวลานี้เราก็ไมมีพอที่จะเสียแลว แตที่พูดนี่ก็ไมไดหมายความวา สงครามจะเกิด
จริง สมมุติวา ถามันจะเกิด ทีนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้น ที่พูดนี่ไมไดยุใหคน ๒ ศาสนาทะเลาะ
กันนะ เปนแตเพียงวาทาน ณรงค ทานบอกวา ทานไปพูดกับประธานาธิบดีของเขา ประธานาธิบดี
ของเขาก็บอกวา รัฐบาลไมไดยุงเปนเรื่องของศาสนา ทีนี้ศาสนาจะเอาเงินมาจากไหนก็ทราบไมได
เหมือนกัน
รวมความวา หันมาคุยกันในประเทศไทย ถาสงครามเกิดขึ้นจริงๆ เราจะเปนอยางไร
ประการแรก เรายังไมพด
ู ถึงศาสนากอน เอาสงครามทางดานตะวันออกกลางมาพูดกอน ถามันเกิดขึ้น
จริงๆ เราจะหนัก เรื่องน้ํามันนิดหนอย แตวาน้ํามันในประเทศไทย ถาเรงรัดจริงๆ จะเหลือใชเพราะอะไร
เพราะวาน้ํามันในประเทศไทยนี่มีมาก การเจาะบรรดาทานผูอาน และทานผูฟง ที่พูดนี่ก็ขอเดา คิด
วาทานที่เจาะ เขาคงเจาะยังไมถึงเพดานจริงๆ ของน้ํามัน รวมความวาถังน้ํามันถังใหญจริงๆ นะ เราจะ
พูดตามความเปนจริงแลว ประเทศจีนเขาก็มีน้ํามัน เขาอยูสูงกวาเรา ประเทศพมาก็มีน้ํามัน
อินโดนีเซียก็มีน้ํามัน มาเลเซียก็มน
ี ้ํามัน แลวก็ไทยละอยูก
 ลางทําไมจะไมมีน้ํามัน
ทีนี้เวลานี้การเจาะน้ํามัน การดูดน้ํามันเขาวาไดนอยแตตามความรูสึกของผูพูด หรือตาม
ขาวหนังสือพิมพเขาบอกวา ความจริงปริมาณน้ํามันที่ได มันมากกวาขาวที่เขาแจงมา ขอนี้จะเท็จจริง
ประการใดก็ไมทราบ สุดแลวแตหนังสือพิมพ แตเขาบอกวาเขาแจงบอกวาไดนอย ก็ยังมีอีกหลายหลุม
ที่เจาะพบแลว เขาบอกวาไมพอกับเชิงพาณิชยจึงไมยอมดูดขึ้นมา นี่ก็เปนลีลาของพอคาเปน
ธรรดา ถากําไรนอยเขาจะไมเอาหรือจะมาพูดกันอีกทีหนึ่ง เวลานี้ทราบวา คนไทยศึกษาเรื่อง
วิชาการเจาะน้ํามันมาไดดีแลว มีความชํานาญพอแลว แลวกําลังจะเจาะ กอนหนังสือจะออกคงจะเจาะ
กันแลวละมั๊ง เจาะกาชที่สงขลาใกลๆ กับบอเดิม จะเอกาชมารวมกันเขากับทอเดียวกันขึ้นมาใชจะไดมี
ปริมาณสูง ถาบังเอิญรัฐบาลทานหรือนายทุนทานใดทานหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไมมีสัญญาประมูลกับ บริษัท
ตางๆ แตน้ํามันมีมาก ปริมาณของประเทศไทยนี่
ถาจะลองเจาะอยางตางประเทศเขา เอาที่ใดที่หนึ่งก็ได สักที่หนึ่ง ที่พูดนี่ก็เปนการสมมุติ
กันนะ จะเชื่อก็ได สักที่หนึ่ง เพราะความรูสึกวามีอยูวาการเจาะที่แลวมา เขาเจาะกันยังไมถึงฝา
ผนัง หรือเพดานของถังน้ํามัน ซึง
่ มันเปนถังใหญคลุมจักวาล มันเปนทะเลอีกชั้นหนึ่งตางหาก
คือเปนทะเลน้ํามันจริงๆ ประเทศไทยตั้งอยูเหนือทะเลน้า
ํ มัน จีนก็เชนเดียวกัน แลวก็พมาก็
เหมือนกัน บรูไนก็เหมือนกัน มันเปนถังๆเดียวกัน ถาบังเอิญเราจะเจาะอยางอังกฤษ ที่เขา
บอกวา อังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือ เจาะลงไปลึกลงไปใตดินถึง ๖ กิโลเมตร ก็ไดน้ํามันขึ้นมา
เพียงพอ แตประเทศไทยเราสํารวจแลววา ที่ใดที่หนึ่งมีน้ํามันพอทีจ
่ ะเจาะได ก็ลองเจาะสัก ๖
กิโลเมตร ถาเจาะสัก ๖ กิโลเมตรจะมีผลประการใด เรื่องนี้ก็ลองถามทานผูรูทานหนึ่ง ทานมีความ
ชํานาญในดานนี้มาก ก็เรียกวา ดร.สรรพศาสตร ทาน ดร.สรรพศาสตรทา นบอกวา ถาเจาะลงไปถึง
๖ กิโลเมตร ในถังน้ํามันที่มีพื้นแผนดินหนาหมายความวา หลังถังนะลึกลงไป เจาลงไปแค ๓
กิโลเมตร จะถึงผิวถังน้ํามันหรือหลังคาน้ํามัน ถาเจาะถึง ๖ กิโลเมตร ไอทอที่เจาะลงไปนั้นจะ
จมไปในตัวน้ํามัน บอน้า
ํ มันจริงๆ ครึ่งกิโลเมตร ถาเจาะในที่ตื้น ที่บางจุดอยูไมไกลกรุงเทพนัก ใน
ที่นี้ถาเจาะถึง ๖ กิโลเมตร ทอจะจมลงไปในเขตของน้ํามันประมาณ ๖ กิโลเมตร ถามทาน ดร.สรรพ
ศาสตร ถามวา ถาเราจะดูดใชอยางปจจุบันนี่ ถาทําอยางนั้นจะใชไดสักกี่ป ทานบอกวา เอา
อยางนี้ก็แลวกันเอา ๓๐ เทาของปจจุบันใชไป ๕,๐๐๐ ปน้ํามันยังไมหมด ปริมาณยังไมลด
นี่แหละบรรดาทานผูอานและทานผูฟง ถาบังเอิญทาน ดร.สรรพศาสตร ทานพยากรณ
ตามความรูของทาน ถาตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไมจน อยางอื่นจะไมมีก็ไมเปนไร ไฟของเรา
มี น้ํามันเราก็ถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูก เพราะน้ํามันถูก เราจะขายตางชาติไดดี ระยะ
นั้นประเทศไทยเราจะรวย
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เราคุยกันมาวันนี้ก็ปวยแตเกรงวาเลมที่ ๑๘ นี่จะ
ไมครบ ทําไปแลวบางตามสมควร แตไมแนใจวาจะครบหรือไมครบ ก็ลก
ุ ขึ้นมาทําหันไปดูเวลาเหลือ
เวลาประมาณนาทีเศษๆ
ก็ขอเตือนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐวา จงอยาหวัน
่ ไหวตอสงคราม ขอยืนยันวา ถึงแมวาสงครามจะเกิดก็จริงแหล แต
ทวาเราจะไมตายเพราะสงครามโลก เราจะไมอดตายเพราะสงครามโลก และนักเกษตรศาสตร
ก็ดี นักเกษตรศาสตรนี่จะโชคดีมาก คือจะรวย ขาวจะแพง พวกที่เลี้ยงสัตวก็ดี ราคาจะแพง
จะร่ํารวยทุกสิ่งทุกอยาง ถาไมมีความประมาท บรรดาทานพุทธบริษัท ประเทศไทยจะมีแตความ

อุดมสมบูรณ เวลานี้ก็เหลือเวลา ๒๐ วินาที ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิพ
์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูอาน และผูรับฟงทุกทาน
(ธัมมวิโมกข “ฉบับพิเศษ” เดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๙ หนา ๒๒๖-๒๓๒)

ไทยจะเปนมหาเศรษฐี
ทานสาธุชนพุทธบริษัท วันนี้ยังเปน วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ ตามเดิม แตวาพูเปนตอนที่
๒ ตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ ไทยจะเปนมหาเศรษฐี ถาสงครามโลกเกิดขึ้น ทานทั้งหลายคิดออกหรือยัง
วาสงครามโลกเกิดขึ้น และมันก็ไมไดเกิดกับประเทศไทยโดยตรง มันเกิดภายนอกประเทศ นอกเขต
ของไทย
เปนอันวา ลูกปนก็ไมมาถึงประเทศไทย เครื่องบินก็ไมมาถึงประเทศไทย แตตองระวังจรวด
เรื่องจรวดนี่ตองระวังกันหนอย เพราะจรวดมันมาจากใตน้ําได มันยิงทางไกลได ถามันจะเกิดขึ้นบาง ก็
เปนขนาดยอมๆ ตามจุดตางๆ เปนจุดเล็กๆ อาจจะโผลจุดนี้บาง จุดนั้นบาง เปนการทําใหรวน กําลัง
ของทหารรวน แลวจะตั้งกลุมขึ้นบางจุด เปนกลุมใหญหนอย ก็ไมมีอะไรนาหนักใจ ก็รวมความวา
สงครามโลกไมมีเรื่องหนักใจ ในเรื่องการตายของเรา เรื่องรังสีของวิทยาศาสตร บุคคลที่นับถือ
พระพุทธเจาจะไมตายเพราะรังสีตางๆ ตามที่บอกมาแลว
ทีนี้ความร่ํารวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบาง ประการแรก ขอบอกวา เรื่องน้ํามั้นจะเปนเหตุใหรวย
เพราะวา ทุกประเทศตองใชน้ํามัน และอีกประการหนึ่งนั่นก็คือวา ถาสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ ถึงแมวา
เราจะไมไดเขาสงครามโดยตรง
แตวาทหารของประเทศบางประเทศจะตองยกเขามาตั้งในจุดใดจุด
หนึ่งของประเทศไทย เวลานั้นก็ขายน้ํามันใหเขา เราก็รวย ถามีกองทหารอื่นเขามา มันจะดีหรือไมดี นี่
ก็เปนเรื่องของการเมืองแตมีความจําเปนเกิดขึ้นก็ตองยอมรับ ถามีการยอมรับ รายไดตางๆ ของ
ประชาชนก็เกิดขึ้น
ทีนี้รัศมีสงคราม ในเมื่อมันไมถึงประเทศไทยเราก็ไมมีความลําบาก บรรดาทานที่ทํานา
ทั้งหลาย ทานที่มีนา อยาเพิ่งขายนา ในราคาแพงมากนัก คือขายก็ขายเถอะ แตอยาขายใหมันหมด ก็
มีคนหลายคนมาบอกวา มีที่ ๒๐ ไรบาง ๓๐ ไรบาง ๕๐ ไรบาง ๑๐๐ ไรบาง อยากจะขาย ขายไดไรละ
เปนลาน นี่ก็เห็นใจเหมือนกัน ความจริง เงินนับลานเปนของหายาก ก็เห็นใจ เขาอาจจะตั้งตัวอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดถาไมลืมตัว แตวา บางทานที่ไมมีโอกาสจะขายนาของทานได นาของทานอยูไกลที่
เจริญ อยูไกลแมน้ํา ไกลถนน ถาเขาจะซื้อ ก็ซื้อราคาถูก ทานก็ไมอยากจะขาย ทานจะขายราคาแพง
ในที่สุดทานก็ไมมีโอกาสขายในเมื่อเวลานี้ไมมีโอกาสจะขาย ทานอาจจะเสียดายวาทีน
่ าของเราไมได
ขาย เราไมรวย
แตทวาถาสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ ทานจะดีใจ เพราะนาทานไมไดขาย ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะขาวของทานออกมาราคาแพง
มันจะขายไดดี
ทุกสิ่งทุกอยาง
มันก็จะแพงกันหมด
ดู
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทุกสิ่งทุกอยางมันหายาก ยิง่ เขายิ่งรบกัน โอกาสที่เขาจะทํามันก็มีนอย เขาตอง
ใชเวลารบกันมากขึ้น ทีนี้เราก็ขายไดดี
มาสวนดานของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก็มีมาก แตวาอุตสาหกรรมก็ตองระวังโรงงาน
โรงงานตางๆ ตองระวังระเบิดภาคพื้นดิน ไมใชระเบิดจากอากาศ ระเบิดภาคพื้นดินจะอาละวาด ถาจะ
ถามวาหาทางปองกันอยางไร
นี่เปนเรื่องของเจาหนาที่ตํารวจ
ทหาร
หรือทานเจาของโรงงาน
ทางดานพุทธศาสนาก็มี บอกไมได จะบอกไดอยางไรวา เรานับถือพระพุทธเจาเทากันหรือเปลา ถานับ
ถือเทากัน ก็เอาของที่ทานใหไว ทานให ไวนั่นก็คือ ความดี ของดี ถามีไว ในรัศมีนั้นจะไมมีอันตราย
จากภัยระเบิด และภัยโจมตีตางๆ จะไมเกิดขึ้น
เหมือนกันสมัยที่มี ผกค. ในที่ตางๆ เคยถูกโจมตี และเจาของสถานที่นั้น เจาหนาที่ในที่นั้น
เกิดมีความเคารพพระพุทธเจาขึ้นมา มีของอยางใดอยางหนึ่งเปนสัญลักษณแสดงไวเปนเขต ในเขต
นั้นปรากฏวา ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ไมเคยถูกโจมตี หรือขาศึกยิงเขามา ก็ไมเขาสถานที่ตรงหนาเขา
ฐาน
เปนอันวาทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัย
ขอนี้เปนสัญลักษณแสดงใหเห็นวา
ถาเรานับถือ
พระพุทธศาสนาจริง และยอมรับนับถือพระพุทธเจาจริง สิง
่ ใดทีท
่ านใหไว สิ่งนั้นเราเคารพ
ดวยความจริงใจและทุกทานจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่ ๓
ทีนี้ถาโรงงานตางๆ มีความเคารพพระพุทธเจา ดวยความจริงใจจริงๆ โรงงานนั้นๆ จะพน
อันตรายจากระเบิด และการทําอันตรายตางๆ จากสรรพาวุธจะไมเกิดขึ้นกับโรงงานนั้น โรงงานนั้นใน

เมื่อผลิตของไดก็จะขายดี รวย เขารบกัน เขาไมมีเวลาทํา เรามีเวลาทํา เพราะเราไมตอ
 งรบ เขาตอง
สูญเสียเงินเพราะการรบ เราก็ขายของของเรา ในเมื่อของมันขาดราคาก็แพง ในเมื่อขายของไดราคา
แพงมากรัฐบาลก็ไดภาษีอากรมากขึ้น ประเทศก็รวยคนในประเทศก็รวย นี่พูดถึงความร่ํารวยทีไ
่ ยจะ
เปนมหาเศรษฐี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง น้ํามันตามจุดตางๆ ที่บริษัทเขาเจาะไว เขาบอกวา มันไมพอใช มันก็จะ
ปรากฏขึ้น เพราะเราไมมโี อกาสซื้อน้ํามันตางประเทศ ถาน้ํามันตางประเทศจะซื้อไดยากราคาแพง อัน
นี้เขาจะดึงขึ้นมาใช ราคาเหมือนราคาตางประเทศอยางนี้ อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไมได ถาบังเอิญ
คนไทยอยางที่ฝาง ใชหัวเจาะลึกๆ หัวเจาะยากๆ เจาะลงไปลึกๆ แตตามหลักนักวิชาการเขามีอยู อา
ตามาก็ไมไดคานตามนั้นนะ ลองเจาะดูตามที่ ดร.สรรพศาสตร ทานพูด ดร. สรรพศาสตร ทานบอกวา
ที่ใดก็ตามเจาะลงไป มันจะมีน้ํามัน แตวา ผิวดินมันจะลึก จะตื้นกวากันนั่นอีกอยางหนึ่งตางหาก เทาที่
เขาเจาะเวลานี้ยังไมถึงขุมน้ํามันจริงๆ มันไปถึงตอมเล็กๆ บนหลังน้ํามันยังไมถึงถังขุมน้ํามันแท ถาใช
หัวเจาะประมาณ ๖ กิโลเมตร อยางอังกฤษเจาะ อยางนี้ไมตองใชกี่บอแลว เพียงแค ๑๐ บอ ดึงกันวัน
ไมรูจักเทาไร เทาไรก็ไมรูจักหมด เราใชประมาณ ๓๐ เทา หรือ ๓๐๐ เทาของเวลานี้สัก ๑,๐๐๐ ป มัน
ก็ไมหมด เพราะมันเปนทะเลใหญ ดร.สรรพศาสตรทานพูดอยางนี้นะ
ถาบังเอิญคนไทยของเราดีขึ้นมาไดเอง เราก็กดราคาน้ํามันใหต่ําลงไป อยางแพงที่สุดก็
เทาเราคาน้ํามันในปจจุบัน รักษาราคาน้ํามันไว ตางประเทศเขาตองซื้อแพง เราถูก อุตสาหกรรมของ
เราก็มีราคาถูกขายไดกําไร กําไรมีมาก กําไรจากอุตสาหกรรม ดวยกําไรจากเกษตรกรรมดวย กําไรจาก
น้ํามันดวย และก็มีกําไรมากมาย ประเทศไทยก็จะเปนมหาเศรษฐี
ทีนี้ตอไป มันก็มีเวลาเหลือ บรรดาทานพุทธบริษัท ก็มาคุยกันวา ถาสงครามโลกไมเกิดจะ
วาอยางไร ก็ตองตอบวา ถาสงครามโลกไมเกิดก็เปนของดี แตวาทาน ดร.สรรพศาสตรนี้ก็เชนเดียวกัน
ทานบอกเขาไมเรียกสงครามโลก เขาเรียกสงครามใหญ มันเปนสงครามใหญ ไมใชสงครามโลก
ก็เปนอันวา ถึงแมจะเปนสงครามโลกก็ตาม สงครามใหญก็ตาม ถามันเกิดขึ้นจริง เราก็เอา
บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาใชกัน
ประการที่ ๑
ผาในสมัยนั้น หาคนนุงผาดีไดยาก สวนมากก็จะมีคนนุงผาขาดๆ เพราะเวลานั้นโรงงานทอ
ผาของเรายังมีนอย แตเวลานี้โรงงานทําผาของเรามีมากแตก็ไมแนนอนนัก บางทีระเบิดเพลิงจะเกิด
จากภาคพื้นดินก็ได ถาระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงาน โรงงานทําผาของเราก็จะสลายตัว
ผาก็จะนอย อันดับแรก เตรียมผาไวกอน อันดับที่ ๒ เตรียมพื้นดินไว ถามีอยูบาง ไมมากไมมาย ก็อยา
เพิ่งรีบขายเกินไป ถาไดกําไรมากๆ เปนลานๆ ก็ไมวาอะไร ขายเถอะ แลวก็เก็บเงินไวใหดี อยาใชให
มันหมดตัว จงคิดวา ถามันหมดตัวแลว เราไมมีทางจะหาที่ดินจะขายไดใหม
ประการที่ ๒
ก็เตรียมเนื้อ เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมใจไวนึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนวา โลกเต็มไปดวยความทุกข โลกไมมค
ี วามสุข โลกเปนอนิจจัง หาความเที่ยงไมได ใน
เมื่อมันเปนอนิจจังมันก็เปนทุกข ในที่สุดก็เปนอนัตตาตายหมด ถามันเปนอยางนั้น ก็ไมเปนไร
ความจริงเปนอยางนั้น ถาเรายอมรับก็ไมเปนไร ถาจิตไมยอมรับ มันก็มีความดิ้นรน มันก็มีความ
เรารอน ถึงจะดิ้นรน จะเรารอนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไมพน ในเมื่อหนี้ไมพน เราก็ตอ
 ง
ทนสู ทนสูกบ
ั ภาวะสงคราม ทีนี้เราจะสูกับใคร เราก็สูกับตัวเราเอง นัน
่ คือ ตองใชนอย กินนอย
นอนมากๆ และตื่นไวๆ ใชกําลังรางกายทําการงานใหดี ไดพูดอยางนี้ก็พูดเรื่อยเฉื่อยไป
เปนอันวา ตามคําพยากรณของ ดร. สรรพศาสตร ทานบอกวา ประเทศไทยจะเปนมหา
เศรษฐี แลวคนไทยทุกคนจะเปนเศรษฐีไหม ก็ตองขอบอกวา คนไทยทุกคนไมเปนมหาเศรษฐีทุกคน
แตวาก็มีจํานวนมาก ก็จะเปนลูกศิษยมหาเศรษฐี คือเปนคนงานของมหาเศรษฐี เราก็จะเปนเศรษฐีเล็ก
ในครอบครัวเล็กๆ ไดเหมือนกัน สมมุติวาครอบครัวใดยังไมเคยมีเงินลาน ครอบครัวเล็กๆ ประเภทนั้น
จะมีเงินลานใช ประเภทครอบครัวที่มีเงินแสนใชตองถือวาเปนครอบครัวที่ยากจนมาก ถาบานไหนมีเงิน
ลานใช ถือวาเปนบานที่พอมี พอกินพอใช พอหาไดเลี้ยงตัวรอด ที่มีเงินเหลือเปนแสน ก็ถือวาเลียงตัว
รอดเหมือนกัน ที่ไดมาอยางนี้เพราะวา เรามีกําไรจากสงคราม แตเราไมอยากใหเกิดสงคราม
ทีนี้มาพูดอีกทีหนึ่งที่ ดามุส ทานบอกวาศาสนาคริสตจะสลายตัว แตศาสนาอิสลามทาน
ไมไดบอกวา จะสลายตัวหรือเปลา แตวาพระพุทธเจาเคยตรัสบอกวา ถาสงครามเกิดขึ้น หลังกึ่ง
พุทธกาลแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ยักษนอกพุทธศาสนาจะรบราฆาฟนซึ่งกันและกัน จะ
ตายไปฝายละครึ่ง จึงจะเลิกรากัน

ตอนนี้ ดานศาสนาของเขาก็จะมีการหยอนตัวลงไป เพราะความทุกขความเศราโศกเสียใจ
ความเสียหายเกิดขึ้น ตายไปฝายละครึ่งนี่ไมใชเล็กนอยนะ บรรดาทานพุทธบริษัทการเชื่อพระเจาจะ
นอยลง หรืออาจจะสลายตัวอยางทานดามุสบอกก็ได
ทีนี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบาง
ทางพุทธศาสนาถาสงครามใหญเกิดขึ้นจริงๆ
ทางพุทธ
ศาสนาจะรุงเรืองขึ้น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพุทธศาสนาจะรุงเรืองได จะมีความอุดมสมบูรณได
เพราะ คนเห็นทุกข ในเมื่อคนเห็นทุกข ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้น เฉพาะอยางยิ่งนับบวชฝาย
ปฏิบัติ สําหรับฝายปริยัตินั้นก็อีกฝายหนึ่งตางหาก คือทานเรียน แตทานยังไมไดทํา เรียนรู จะถือวาไม
ดีไมได ทานก็ดี ทานมีความรู ความรูในดานปริยัติก็จะเจริญขึ้น ในชวงนั้นอาจจะมีพระที่ไดอภิญญา
หรือวานักปฏิบัติที่เปนฆราวาสที่ไดอภิญญาเกิดขึ้น ถามีนักอภิญญาเกิดขึ้น บรรดาทานพุทธบริษัท
อันตรายตางๆ จะเกิดขึน
้ ไดนอยเต็มที เพราะอาศัยอภิญญาชวย และนอกจากนั้นความเจริญรุงเรือง
ทางดานจิตใจของเรา ก็เจริญรุงเรืองขึ้นมาก เพราะเราไมเสียหายมาก เรามีความสุข ในเมื่อเขาเลิกรบ
กัน เขาก็ขาดเกือบทุกอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารการบริโภค เขาก็ขาดเราก็ขาย เครื่องมือ
เครื่องใชเขาขาด โรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้มีมาก เราก็ขาย
รวมความวา ทุกอยางมันก็จะมีแตความกาวหนา จะมีความร่ํารวย ดูตัวอยางประเทศเยอรมัน
กับประเทศญี่ปุน เมื่อหลังสงครามโลก ถูกบีบบังคับหามไมใหมีทหาร พอ ๒ ประเทศ ไมมีทหารขึ้นมา
ไมตองเสียเงินคางบประมาณทหาร เพราะวางบประมาณทหารตองเสียมาก เรื่องอาวุธยุทโธปกรณตอง
เตรียม เตรียมไวบางทีไมไดใช ลาสมัยตองซื้อใหม ของเกาก็เก็บไว หรือวาขายไป
ทีนี้ในเมื่อไมตองเตรียมการรบ ไมตองเตรียมทหาร งบประมาณก็เหลือใช ประเทศก็มีความ
ร่ํารวย ประเทศไทยเราก็ฉันนั้น ในสมัยเมื่อเขารบกัน เราก็พยายามประวิงทุกอยาง อยาใหมีการรบ ถา
มันมีความจําเปนจริงๆ ก็จํากัดสถานที่รบ นั่นหมายความวา สงครามใหญ ไมมีใครเขามาในประเทศ
ไทย พวกเขาตีกันทางโนน เขาไมตีมาทางนี้ เขาอาจจะตีไปทางยุโรป ตีไปทางอเมริกา เขาไมตีมาถึง
ประเทศไทย แตวาประเทศไทยก็ตองมีสวนรวม สวนรวมในความทุกขที่จะเกิดสงคราม
ทีนี้ในเมื่อเขาไมตีเขามาถึง เราก็มีความอุดมสมบูรณ แตทั้งนี้ขอทิ้งทายไวนิดวา ตีเล็กมีนะ
ตีใหญนะไมมี มีแตตีเล็กกอกวน สงครามกอกวนจะมีเปนของธรรมดาทั้งนี้ก็ตองเชื่อความสามารถของ
รัฐบาลและเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ จะสามารถปราบปรามได ถาถามวา เขาใชรัศมีอาวุธเคมี ใชรังสี
ตางๆ ก็ขอตอบวา เปนเรื่องเล็กๆ พุทธศาสนาปองกันไดแน อันนี้ขอยืนยัน จะเปนนิวตรอน นิวเคลียร
นิวอะไรก็ตามเถอะ ขอยืนยันวา พุทธศาสนาปองกันไดแต แตวาทั้งนี้ทานทั้งหลายตองไปหาจาก
พระที่เปนนักปฏิบัติทางดานจิตใจ ที่ทานเขาถึงฌานโลกียทรงตัว ก็ทรงความเปนอภิญญา
ถาถามวา เวลานี้จะหาที่ไหน ก็ตองขอตอบวาเวลานี้อยาเพิ่งหา อาจจะมีอยูที่ไหนบางก็ได
แตไมมีใครเขาบอกกัน ถาถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเอง ทานจะแสดงออกมา ใหเห็นถึงความปลอดภัยวา
ทานสามารถจะปองกันได ถาทานองคไหนจะเปนพระก็ดี จะเปนฆราวาสก็ดี ไมได หมายความวาพระ
เสมอไป ฆราวาสที่มีความสามารถก็มม
ี าก ก็สามารถจะปองกันได สามารถจะทําได ก็พึ่งทานนั้น ทาน
ตองใหเปนที่พึ่งแนนอน ทั้งนี้เพราะอะไร ถาหากวาเราทั้งหลายตายกันหมด ทานก็ตายเหมือนกัน ทาน
อดตาย เพราะวาทานตองอาศัยพวกเรากิน พวกเราหากินหาใชเหลือ เราก็ใหทาน
อยางสมมุติวา ถาพระบิณฑบาต เราก็ถวายพระ ถาชาวบานอด ชาวบานตายหมด พระก็
ตายเพราะไมมีใครจะให ขอนี้ฉันใด เวลานั้นก็ตาม ทานที่ทรงอภิญญา จะเปนพระก็ตาม จะเปน
ฆราวาสก็ตาม ไมมีใครปกปดความสามารถ สามารถจะปองกันรังสีตางๆได และปองกันสรรพาวุธได
ตามกําลัง แตบุคคลที่ตองตายไปบาง นั่นก็หมายความวา บุคคลที่มีอายุถึงอายุขัย บุคคลที่มีอายุถึง
อายุขัยนี่ เราปองกันไมได มันมีความจําเปน คนประเภทนี้ จะรบก็ตาย ไมรบก็ตาย นอนเฉยๆ ก็ตาย กิน
ขาวอยูก็ตาย นอนหลับก็ตาย คุยกันก็ตาย เพราะถึงอายุขัย เวลานั้นมันตองตาย
ก็รวมความวา ประเทศไทยไมตองหนักใจ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคน ยอมรับนับถือ
ความดีของพระพุทธเจาไว ความดีที่พระพุทธเจาใหไวก็มี ๔ อยาง เอาสัก สอง ๔ อยาใหเปนการใบ
หวยละ ๔ นี่หนึ่งก็เราอยางงายๆ คือ สังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน การให ใหมีการสงเคราะหซงึ่ กันและกันเขาไว สรางความรักเขาไว อยา
สรางศัตรู การใหทานเปนการทําลายลางศัตรู ไมใหเกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราบุคคล
ผูรับยอมรักในบุคคลผูให
๒. ปยวาจา พูดดี พูดใหคนที่รับฟงมีความสุขจากคําพูดของทาน เขาก็จะรักเรา ใน
เมื่อเขารักเรา เราก็มีความสุข
๓. ชวยเหลือการงานซึ่งกันและกัน ถาเขาเกินวิสัยเราชวย เขาก็จะเกิดความรัก
๔. เราไมถือตัวไมถือตน การไมถือตัวไมถือตน จัดเปนปจจัยใหเกิดความรัก

อันนี้เปนความดีที่พระพุทธเจาใหไวเปนอันดับแรก รักษากฎ ๔ ประการนีไ
้ ด บรรดาทาน
ทั้งหลาย เราจะมีแตคนรัก เราจะไมมีคนเกลียด ทีนี้ถาจะถามวา ในเมื่อเขาประกาศสงครามกัน เขาไม
รูจักกัน เขายิงจรวดมา จะทําอยางไร มันก็เปนของไมยาก เขาจะยิงมาหรือไมยิงมา เราก็ภาวนา พุท
โธ ไว จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจาโดยตรง สิ่งใดที่พระพุทธเจาทําไว ทานใหไวเรานับถือดวย
ความจริงใจ สิ่งนั้นทานทั้งหลาย จะปองกันอันตรายทานไดอยางแนนอน และประการตอไปอีก ๔
อยางก็คือ พรหมวิหาร ๔
๑. เมตตา ความรัก สรางความรัก ทําจิตใจเกิดความรักทั้งคน และสัตวทั้งโลก ถือ
วาเราเปนมิตรกัน
๒. มีความสงสาร คอยเกื้อกูลกันไวเสมอ อยาเห็นแกตัว
๓. ยินดีเมื่อบุคคลอืน
่ ไดดี ไมอิจฉาริษยาใคร
๔. เมื่อบุคคลนั้นถึงอายุขัยตองตายเพราะอาวุธ ตองตายตามกาลเวลาเราก็ วางเฉย
ในเมื่อมีความดีอีก ๔ประการอยางนี้แลวบรรดาทานพุทธบริษัท ทุกคนจะปลอดภัย อยาลืม
สังคหวัตถุ ๔ เปนความดีเล็กนอย ความดีขั้นตน พรหมวิหาร ๔ เปนความดีสูงสุด คือ เมตตา ความ
รัก กรุณา ความสงสาร มุทต
ิ า มีจิตออนโยน เห็นใครไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา วางเฉยเมื่อ
เหตุรายเกิดขึ้น ไมสามารถจะยับยั้งได ก็ทําใจวางเฉย ไมดิ้นรน ยอมรับตามความเปนจริง
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง เวลาเหลือประมาณ ๕ นาที ก็คย
ุ กันไปคุยกันมา
ยอนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกสักนิดหนึ่งวา ทําไมถาสงครามใหญเกิดขึ้น คนไทยจะมีความมั่นคงใน
พุทธศาสนามากขึ้น จะชี้ตัวอยางใหเห็นสักอยางหนึ่งเพราะสมัยนั้นผูพูดอยูในกรุงเทพฯ คืนใดถามี
ปกติ เครื่องบินไมมาทิ้งระเบิด เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนเชาไปบิณฑบาตเวลานั้นคนหนีระเบิดมา
บานนอกกันมาก มาตางจังหวัดกันมาก คนใสบาตรมีนอย พอกินแคเชา เพลไมพอกิน แตวาบังเอิญคืน
ไหนถามีเครื่องบินมาโจมตีทิ้งระเบิด เวลาเชาไปบิณฑบาตปรากฏวามีคนใสบาตรมากเปนพิเศษ ไปไม
ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาตร ยามปรกติไปจนสุดทาง แลวก็เดินทางกลับ ยังไมถึงครึ่งบาตร แตคืนไหนมี
เครื่องบินมาโจมตี รุงเชาคนทําบุญกันมาก
จะเห็นวา คนที่มีความรูสึกวา ชีวิตของเราใกลความตาย ไมมค
ี วามประมาท คือเขาจะถือวา
เปนการฉลองชีวิตที่เกิดใหมจากการโจมตีของขาศึก ขาศึกทิ้งระเบิดก็ทิ้ง ยิงกราดดวยปนกลก็ยิง แต
เขาก็ปลอดภัย จึงทําบุญกันใหญ ขอนี้ฉันใดบรรดาทาน พุทธบริษัททั้งหลาย ในเมื่อสงครามใหญมัน
เกิดขึ้นเปนสงครามที่นากลัว อาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือวาเปนอาวุธดีแลวนะ ลาสมัยไปแลว
เครื่องบินสมัยนั้น เปนเครื่องบินที่ดีที่สุด เวลานี้เขาเลิกใชแลวเครื่องบินสมัยใหม เขาดีกวาสมัยนั้นมาก
อาวุธทีใชใหม ดีกวาอาวุธสมัยนั้นมาก
ทีนี้ถาสงครามเกิดขึ้น ขาวคราวก็ยอ
 มถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุ มีทั้งโทรทัศนถายทอดจาก
ดาวเทียมเราสามารถจะเห็นภาพได ในเมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้น ความทุกขก็เกิดขึ้น จิตใจ
ก็เริ่มเปนกุศล เวลานั้นบรรดาทานพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้น เพราะกลัว
ตาย
สําหรับอีกดานหนึ่ง ทานนักปฏิบัติที่เจริญสมาธิจิต ก็จะเรงรัดตัวเอง ใหทําสมาธิใหดี
ขึ้น โดยหวังอยางเดียววา ถาตายแลวไมขอเกิดใหม อยางเลวทีส
่ ุด ตายจากความเปนคน ไป
สวรรคก็เอาหรือถาดีกวานั้นไปพรหมก็ดี ถาดีกวานั้น ไปนิพพานก็ดี ทานจะเรงรัดตัวเอง การ
เรงรัดตัวเองประเภทนี้กําลังใจจะมีสมาธิ ในที่สุดอภิญญาก็จะเกิดในเมื่ออภิญญาเกิด ก็จะใช
ผลของอภิญญาและญาณตางๆ ที่ไดจากสมาธิ และวิปสสนาญาณ เอามาชวยบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ใหมีความสุขปลอดภัย
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็เหลือเวลานาทีเศษๆ ในตอนนี้ก็ขอ
สรุปวา ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อยาลืมองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เตรียมตัวตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปวา
เราจะบูชาพระทุกวันนึกถึงพระพุทธเจากอนหลับ ตื่นใหมๆ นึกถึงพระพุทธเจา บูชา
พระ บูชาพระอยางอื่นไมได ก็วา นะโม ตัสสะ ฯ ๓ หน ดวยความเคารพใน พระพุทธเจาจริงๆ
แลววา
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง
แคนี้กอนหลับ และตืน
่ ใหมๆ ทุกวัน บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกทาน จะ
ปลอดภัย และมีความร่ํารวย

เวลานี้หมดเวลาแลว ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟง และผูอานทุกทาน
(ธัมมวิโมกข “ฉบับบพิเศษ” เดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๙ หนา ๒๓๓-๒๔๐)
สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การใหธรรมะเปนทาน ชนะทานทั้งปวง
(หนังสือเลมนี้ถูกจัดพิมพที่ บริษัทเยลโลการพิมพ โทร ๐๒ ๔๖๕ ๓๔๗๓ / ๔๖๕ ๙๑๖๕)
(หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด ๑๗๗ หนา)
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