
สนทนาหลังกรรมฐาน 
 
ออ ต้ังแตรุกขเทวดาถึงพรหมนี่เร่ืองเล็ก องคนี้เกง จําช่ือไมไดเพราะเจอหนาสองคน แกก็

คุยฟุงตอนกอน แกอันเร่ืองพรหมแกยันแน เร่ือง นิพพานแกเถียงแนเหมือนกนั เหน็แกเถียง ก็ปลยอ
ใหแกเถียง พดูใหเหนื่อย เหนื่อยแลวแกกลับมาถามวา ทานวาอยางไรครับ ผมวานิพพานมันสูญ 
บอกแกวาสูญ ขาวาไงแกวาสูญ ขาวาไมสูญอะ ไอเร่ืองของทานก็เร่ืองของทาน เร่ืองของผมก็เร่ือง
ของผม ผมไมถือคนอ่ืนมาเปนสาระน่ี มาตอนน้ีนิพพานมันเสือกไมสูญเสียแลวมาขอขมา บอกผม
ไมเคยเอาโทษทานนี่ ผมก็ไมเคยโกรธทาน เพราะอะไร เพราะผมผมก็สูญเม่ือกอนนี้ ไอทานสูญที
หลังผม (หวัเราะ) แลวผมจะโกรธทานทําเกลืออะไร ไอโง ผมโงมากอนทานนะ ทานเส่ือมาโงที
หลัง ไมรูจะโกรธทําไมตองถือวาผมเปนตนตระกูลกอนทานนะ 

แสดงวาพระองคนี้ชักจะไมใชคนเสียแลว ใชไหม เร่ิมนพิพานไมสูญ ทานก็ชักจะไมใชคน
แลวซิ จะเร่ิมเปนพระเสียแลวซิ เปนอันวา ทานก็จะถามวาเปนไงนิพพานไมสูญ แลวไมถูกเขาไลมา
หรือยัง เขาไลมาครับ ก็ถามทําไมถึงไลละบอกมาดูไดแตเลือกมาอยูนี่ไมไดหรอก กลับไปชําระ
จิตใจเสียใหดกีอน ไปเดินวนๆ ได เขาเขตเขาไมใหเขา เขาเขตนี่จดุไหน เขาไมใหเขานะ เดนิ
วนรอบบริเวณนอกได เขาเขตไมใหเขา ทานก็เลยไปถามวา อยางไรจะเขาได บอก โธเอยทําไมมา
ถามผมทําไมเลา เดี๋ยวผมโกหกสง ผมไมสอนทานหรอก แลวกไ็มบอกทาน แตท่ีถามมีไปถามเอา 
ถามท่ีไหน บอก โนน ไปท่ี จุฬามณี ไปไหวพระแลวกถ็ามทานวาทําอยางไรถึงจะสะดวก ไอไปได
แบบนี้อยามาถามคนมีเนื้อ มันก็โงเต็มที เจาของทานมี แกกห็ายไป ลาไปเลยแนบ เงียบฉ่ี สักสอง
เดือนจดหมายมาแลว เรียบรอยแลวครับ จดหมายมา ไอเรียบรอยนากลับสบงจีวรแกไมมี จะใหตอบ
วาอยางไร แกเขียนใหเรียบรอยแลวครับ เปนอันวาเขาใจกัน สองเดือนนี่เวลาไมใชเล็กนอย 

 
 



คําสอนอบรมกรรมฐาน 62 
การปฏิบัติใหเขาถึงพระนพิพาน 

สําหรับ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต ช่ือวาเปนกฬีาสมาธิเหมือนกับนกัเรียนท่ี
ศึกษาในหองเรียนแลวก็มาเรง มาฝกกีฬา ซ่ึงความจริงไมใชวิชาหลัก แตวาถาสามารถทําไดกอนก็มี
ประโยชนท่ีวามีประโยชนกเ็พราะวา เอาไวเปนคูปรับ คือ ปรับกําลังใจเวลาเจริญวิปสสนาญาณ แต
ถาหากวาจะทํากันใหดีจริงๆ เพื่อประโยชนกับจิตจริงๆ ทวาชีวิตเขาเรามันเปนของไมแน คนท่ีมีอายุ
นอยคิดวาจะรออายุไปนานสัก 50 ป 60 ป ตาย นี่มันไมแนนกั วาชีวติไมมีเคร่ืองหมายความตายไม
แนนอน การปฏิบัติเพื่อการเขาถึงพระนิพพานในสาย สุกขวิปสสโก ถาทําแบบนี้ เร่ิมตนท่ีจะทํา 

อันดับแรกใหจับ อานาปานุสสติ กอน คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ถาตองการจะภาวนา
ดวย กภ็าวนาตามอัธยาศัยท่ีบอกวา ภาวนาตามอัธยาศัย ก็จะบอกวา ใชคําภาวนาวา พุทโธ แตบางที
ทานก็คลองในการภาวนาอยางอ่ืนอยูแลว ถามาเปล่ียนเปนพุทโธก็จะขัดกับอารมณเดิม จะกลายเปน
ข้ึนตนใหมคําภาวนานี่ความจริงจะภาวนาวาอยางไร กต็ามมีผลเสมอกัน เพราะวาเปนเคร่ืองโยงใจ
เขาถึงสมาธิเทานั้น เวลาสมมติวา ทานไมเคยใชอยางอ่ืน ใหใชวา พุทโธเวลาหายใจเขานึกวา พุท 
เวลาหายใจออกนึกวา โธ พอมีอารมณสบายพอมีใจสบายก็มานั่งนึกถึงชีวิตของเรา นีใ่ชปญญาเปน
เคร่ืองคิดวา ชีวิตของเรานี่ปกติมีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน แลวก็มีความแปรปรวนในทามกลาง เส่ือม
ไปทุกระยะในที่สุดก็มีความตายไปในท่ีสุด 

เปนอันวาชีวิตและเลือดนี่มันไมใชเรา ไมใชของเราจริง ถามันเปนเราจริงเปนของเราจริง 
เราไมตองการใหมันแกมันกต็องไมแก เราไมตองการใหมันปวยมันก็ตองไมปวย เราไมตองการให
มันตายมันก็ตองไมตาย แตทวาทุกส่ิงทุกอยางท่ีพูดมานี ่เราหาปรามมันไมได ในเม่ือรเหามปรามมัน
ไมได ก็แสดงวารางกายนี่มันไมใชของเรา คําวา เราก็คือจิตทีมาอาศัยรางกายอยูช่ัวคราว นั่งคิดไว
อยางนี้กอน แลวก็มองดตัูวเราแลวก็มองดูคนอ่ืน วาเราแกลงไปทุกวัน คนอ่ืนเขาแกหรือเปลา 
เปนอันวาคนเอนเขาก็แกเหมือนกัน แลวคนท่ีเกิดมากอนเราบางคนท่ีเกดิมาทีหลังบาง เขาตาย มีบาง
ไหม เราจะเหน็วาเขาก็ตาย 

แลวก็มองดูคนทุกคนในโลก ต้ังแตเราไปจนกระท่ังถึงคนอ่ืน วาเรากับเขานี่ทุกคนใครมี
ความสุขบาง ในชีวิตท่ีทรงตัวอยูนี่มันหาความสุขไมได การทํากจิการงานทุกอยางก็เพราะอาศัย
ความทุกขมันบังค่ับ ทุกขเกรงวาจะไมมีกนิไมมีใชเปนสําคัญ ฐานะความเปนอยูไมสมํ่าเสมอเขา ขอ
แพงข้ึนรายไดของเรานอยมันก็เปนปจจยัของความทุกข 

เปนอันวาคนและสัตวมีทุกขเสมอกันหมด ถาหากวาเรามีความปรารถนาจะพึงเกิดชาติหนา
ตอไป หรืออีกกี่ชาติก็ตาม ก็มีสภาพเปนอยางนี้ ในเมือ่สภาวะของเรามันเปนทุกข ชาตินี้มันทุกข 
แลวชาติไหนมันจะมีความสุขบาง เกิดอีกทีชาติมันก็มีสภาพอยางนี้ เราเหน่ือยต้ังแตวนัเกิด
จนกระท่ังถึงวนัตาย ไมมีความดีอะไร วาความเกดิมันมีทุกข แลวธรรมเปนเคร่ืองพนทุกขนะมีหรือ
เปลา 



ตอนนี้ก็ตองไปดูองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทานเกิดเปนลูกกษตัริย และ
ตอมาพระองคก็ทรงเปนกษัตรยิ์ ความปรารพนาของกษัตริยจะตองการอะไรก็ไดเรพาะวามีทรัพย
มากถาส่ิงนั้นไมเกินวิสัยของมนุษยธรรมดาแลวกษัตริยหาไดทุกอยาง แตทวาพระพทุธเจาทําไมจึง
ไดละสภาพความเปนกษัตริยออกมาบวชในพระพุทธศาสนา แสวงหาภิเนษกรมณ เพื่อธรรมเปน
เคร่ืองพนจากความตาย ก็เพราะวาพระองคเห็นแลววา ความเกดิ แก เจ็บ ตาย มันเปนปกติ ของคน 
เราหนีไมได มันเปนปจจยัของความทุกข เม่ือทานจงึไดหนีออก การหนีออกของทานแสวงหา
ความสุขอันดบัแรก ก็พบกบัความทุกขอยางหนกั ตองคนควาวิธีปฏิบัติเพื่อความพนทุกข 

อันดับแรกไปอยูกับ ทานอาฬารดาบส และ อุทกดาบสรามบุตร ท้ังสองทาน ปฏิบัติอยูใน
เขตนั้นไดถึงสมาบัติ 8 แตตอมาก็จบกจิในสํานักนัน้ ครูบาอาจารยเขาบอกมีความรูหมดเทานี้ แต
ทวาองคสมเด็จพระมหามนุพีิจารณาแลววา นี่ไมใชทางส้ินทุกข เม่ือปฏิบัติไปแลวมันยังตองเกดิ 
สําหรับไปอยูใน สํานักอาฬารดาบส ไอรูปสมาบัติ คือ รูปฌาน 4 อยาง รูปฌาน 4 อยางนี้ ตายแลว
ไปเกิดเปนพรหม พนจากความเปนพรหมก็ตองมาเกิดเปนคนหรือมาเกดิเปนสัตว ดไีมดีก็ลงนรก
ไป 

ไปอยูกับ อุทกดาบสรามบุตร ไดอรูปฌาน อรูปฌานสามารถบันดาลใหเกิดเปนอรูปพรหม 
แตก็ไมถึงท่ีสุดของความทุกข ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาเม่ือหมดบุญวาสนาบารมีกต็องกลับมาเกดิ
กันอีก มันก็ไมพนทุกข 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จงึไดทรงแสวงหาใหม ไปทรมานรางกายอยูถึง 6 
ป ตามพิธีของพราหมณ มันก็ไมพนทุกข 

ในท่ีสุดจึงหันมาใฃปญญาพิจารณาเองท่ีไดโคนโพธ์ิ คือ ความจริงพระพุทธเจาแสวงหา
จริงๆ วันเดียว ทีแรกก็ลองทดลองวิธีของพราหมณทุกอยางส้ินเวลามาถึง 6 ป แตวันสุดทายของวนั
นั้นก็ไดแก วนักลางเดือน 6 ครบ 6 ปพอดีสมเด็จพระชินศรีนั่งเอาหลังเขาพิงตนโพธ์ิ แลวกน็ั่ง
พิจารณารางกาย ในตอยยามตนองคสมเด็จพระจอมไตรทรงได ทิพจักขุญาณ คําวา ทิพจักขุญาณ ก็
สามารถจะรูว สัตวตายแลวเกิด คนก็ดี สัตวก็ด ี ท่ีมาเกดิท่ีนี่ เดิมทีมาจากไหน ตายจากโลกน้ีไปแลว 
ไปเกิดท่ีไหน ไอความวนไปเวียนมาของสัตวท้ังหลาย ตายแลวเกิดเกิดแลวตาย 

ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงได ปพุเพนิวาสานสุสติญาณ สามารถระลึกชาติหน
หลังไดวา คนเรานี่มันเกดิ มันตาย ตายแลวก็เกิด เกิดแลวก็ตาย เกิดตาย เกิดมาเปนคน ตายแลวไป
เปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง เปนอสุรกายบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง มากกวาการเปนเทวดาหรือ
การเปนพรหม หรือมากกวาการมาเกิดเปนคน มันวนเวียนกันอยูอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุน ีวา 
เอะ มันไมไดเร่ือง 

ตอมาในยามสุดทายองคสมเด็จพระจอมไตร ทรงคนควาความรูพิเศษไดเปนกําลังใจตัด
กิเลส นั่นก็ไดแก อริยสัจ 4 คือ 



1.   อันดับแรกพิจารณาเห็นวา คนท่ีเกิดมามันมีทุกขเปนปจจยั แลวก็ท่ีตองมาเกิดกนันี ่
ทุกขมันจะมีได คือ เกิดในชาติไหนก็ตามมันมีแตความทุกขเพราะอาศัยพระองคทรงถอยหลังชาติ
ไปไดทุกชาติ ก็พิจารณาตอไปวา ความทุกขนี่มันเกดิมาจากไหน 

2. ในท่ีสุดองคสมเด็จพระจอมไตรก็ใชปญญาพิจารณาเห็นไดวา ทุกขนี่มันเกิดมา
จากตัณหา ตัณหา ไดแก ความทะยานอยาก คําวา ทะยานอยาก นีห่มายความวา มันอยากเกินพอดี 
อยางกับคนเราหิว จะตองทํามาหากินถือวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา แตวาทําเกินกําลังท่ีตนมีอยู จนถึง
กับเปนหนี้เปนสินเขาบาง ถึงกับลักถึงกับขโมยเขาบาง อยางนี้เขาเรียกวา ทะยานอยากเกินพอดี 
ความโลภเกดิข้ึนมาในใจ ไมอยากใหมันเส่ือมไป เชนเรามีรางกายข้ึนมาแลว เราก็ไมอยากให
รางกายใหมันแก ไมอยากใหมันปวย ไมอยากใหมันตาย แตเราก็หามไมไดถึงแมจะหามไมไดกลัง
ใจของคนก็มีความตองการอยางนั้น ทรัพยสินท่ีมีข้ึนมาแลวจิตใจกไ็มอยากจะใหมันหมดไป แต
สภาวะของมันจะตองหมดไป ส้ินไป แตวาคนท่ีมีความทุกขกายทุกขใจ ท่ีตองเกิดกเ็พราะมี
ความรูสึกอยูเสมอวา ทรัพยสินท้ังหมดนี่มันจะอยูกบัเราตลอดกาลสมัย ชีวิตของเราท่ีมีอยู มัน
จะตองไมตายทรัพยสินท้ังหลายในโลกท่ีเรามีอยูมันจะอยูกับเราตลอดกาล แตในท่ีสุด เรากับ
ทรัพยสินท้ังหลายมันก็ตองสลายตัวไป บางทีทรัพยกห็มดไปกอน บางคนทรัพยยังไมหมดตนก็ตาย 

เปนอันวา ทรัพยกับเราไมสามารถจะอยูกันไดนะ อาศัยท่ีกําลังใจอขงคนท่ีมีโมหะเขา
ครอบงํา ยังมีความรูสึกดานทานกฎของธรรมดา วาทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดมามันจะทรงตัว พออาการ
ทุกอยางมันมีความไมทรงตัวเกดิข้ึน ความทุกขมันก็เกดิ ทุกขตอนไหน ก็ทุกขหมายความวา ในเม่ือ
ขณะท่ีรางกายมันกําลังเส่ือมมันกําลังจะแก เราไมอยากใหมันแก ความแกมันกไ็มรอ จะยับยัง้
อยางไรมันกด็งึไวไมได ใจมันก็เปนทุกข นี้ในเม่ือทรัพยสินท่ีเราหามาได ถามันหมดไปตามสภาพ
กําลังท่ีเราจะตองใช เราไมอยากใหมันหมดไป มันก็ทุกข เพราะดึงไวไมไหวตอมาความตายเกิดจะ
เกิดข้ึน เรากเ็กิดไมอยากตาย อยากจะดึงชีวิตเขาไว มันจะแกสักเทาไร ก็ยังไมมีความรูสึกตัว ยงัไม
อยากตาย อยางนี้ทานเรียกวา วิภวตัณหา ตัวท่ีตองการใหทรงอยูเขาเรียกวา วิภวตัณหา 

3.   เปนอันวา ตัณหาทั้ง 3 ประการนี้ ถายังประจําอยูในจิตใจของบุคคลใด บุคคลนั้นไมมี
ทางพนทุกข องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคนควาตอไปก็เหน็วา ถาเราตัดตัณหาท้ัง 3 ประการ
ได ข้ึนช่ือวา ความเกดิเปนมนุษยกื็ดีความเกิดเปนเทวดาก็ดี ความเกิดเปนพรหมก็ด ี จะไมมีสําหรับ
บุคคลนั้น 

4.   นี่ไอการที่จะตัดตัณหาท้ัง 3 ประการเขาตัดกันตรงไหน ก็ตองอาศัยอริยมรรค มรรคมี 8 
ประการ แตวายนยอลงมาเหลือ 3 อยาง คือ 1. ศีล 2. สมาธิ 3. ปญญา เปนอันวาคนเราถาจะพนทุกข
ไดจริงๆ ก็ตองอาศัยเหตุ 3 ประการคือมีศีลบริสุทธ มีสมาธิทรงตัว มีปญญายอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดาหรือความเปนจริง ท่ีเปนกฎที่เราจะปฏิบัติใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน ในเม่ือทราบอยางนี้แลว
องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงรวบรวมกําลังใจ เร่ืองศีลของทานมีอยูแลว เร่ืองสมาธิของทานมีอยูแลว 



ถึงสมาธิ 8 ก็ใชปญญาพิจารณาช่ัวครูเดยีว ยังไมถึงเวลารุงอรุณก็ปรากฏวา องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระอรหันตองคแรกในพระพุทธศาสนา 

ในเม่ือความเปนอรหันตเขามาถึง เร่ืองการเกิดตอไปไมมีสําหรับทานบุคคลนั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับพระพุทธเจา แลวก็พระอรหันตทุกองค นี่เลาเร่ืองถึงการปฏิบัติท่ีจะพึงปฏิบัติให
เขาถึงซ่ึงพระนิพพาน 

ฉะนั้นเม่ือบรรดาญาติดโยมพุทธบริษัท รูจักหลักการท่ีเราจะปฏิบัติตนเขาถึงพระนพิพาน
ได อันดับแรกก็ขอบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย พยายามรักษากําลังใจมันอยูในขอบเขตของศีล 
5 ประการ สามารถจะทําใหเราทรงความเปนพระโสดาบัน กับ สกิทาคามี ตอมาเม่ือกลังใจเขาถึง
พระอนาคามีจติก็จะทรงศีล 8 ประการเองเปนอัตโนมัติ 

อันดับแรก กข็อบรรดาทานพุทธบริษัทมุงม่ันวาเราจะตองรักษาศีล 5 ใหบริสุทธ์ิ แตความ
จริงเร่ืองศีล 5 นี่ คนท่ีนั่งอยูท่ีนี่ถาเปนคนเกาๆ นี่ก็กนัหลายสิบคน มีกันมากแลวมีศีลประจําใจ ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงศีล 5 ได ขอทานไดโปรดทราบวา พระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา เปนผูมีสมาธิเล็กนอย แลวกมี็ปญญาเล็กนอย แตวามีศีล
บริสุทธ์ิ ไมมีความสงสัยในคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แตจิตรักพระนิพพาน
เปนอารมณ อาการอยางนี้เปนอาการของพระโสดาบัน กบั สกิทาคามี 

ทีนี้ขอใหทานท้ังหลายพิจารณาตัวของทานวา เวลานี้ศีลของทานบริสุทธ์ิไหมคําวา บริสุท์ิ 
หมายความวา ตองบริสุทธ์ิกันทุกวนั ตองวาทานท่ีมาใหมไมสามารถจะรักษาศีล 5 บริสุทธ์ิท้ังวันได 
ก็พยายามฝกกาํลังใจ 

อันดับแรก ต้ังแตเวลาหกโมงเชาถึงเกาโมงเชา เวลานีเ้ราคิดวาจะตองพยายามรักษาศีลของ
เราใหบริสุทธ์ิ หลังจากนั้นไปแลว มันจะเปนอยางไรก็ชางมันก็คุมมันไว มันจะพลาดบางก็ชางมัน 
มันจะพลาดบางก็ชาง แตวาในชวงเวลา 3 ช่ัวโมงนี้ เราจะตองมีศีลบริสุทธ์ิแน ทําอยางนี้ไมเกิน 3 
เดือนอารมณจติมีความม่ันคงอยูในศีล 5 ประการ คนท่ีมีศีล 5 ประการครบถวน 

ตอนนี้จะตองถามวา เคารพในพระพุทธเจาหรือเปลา เคารพในพระธรรมหรือเปลา เคารพ
ในพระสงฆหรือเปลา ก็ไมตองถาม ท้ังนี้เพราะอะไร หรือวาถาเราไมมีความเคารพในพระพุทธเจา 
ไมมีความเคารพในพระธรรม ไมมีความเคารพในพระสงฆ ศีลก็มีไมได เปนอันวา ตามพระบาลี 
ทานกลาววา องคของพระโสดาบันมี 4 คือ 

1. เคารพในพระพุทธเจา 
2. เคารพในพระธรรม 
3. เคารพในพระอริยสงฆ 
4. มีศีล 5 บริสุทธ์ิ 
หากแตวาถาหากวา อารมณของทานจะทรงอยูในการเคารพในพระพุทธเจาเคารพในพระ

ธรรม เคารพในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธ เราก็ยังไมม่ันใจกันนกัวาจะเปนพระโสดาบันกันจริง



หรือไมจริง ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงใชกําลังใจอีกนิดหนึ่งวา เรามีความพอใจใน
พระนิพพาน การทํางานทุกอยางเพื่อความดี เราไมตองการเกิดเปนมนุษย เราไมตองการเกิดเปน
เทวดาเราไมตองการเกิดเปนพรหม ความดีท้ังหมดท่ีทํานี่ เราตองการพระนิพพานอยางเดียว ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีศีลบริสุทธ์ิ จิต
รักพระนิพพานเปนอารมณ อยางนี้ทานเรียก พระโสดาบัน ไมยากเลย ยากไหม ปาวิง ของกลวยๆ 
หา กลวยตานสุีกเหรอ ปาวิงบอก กลวยตานี กลวยตานีแยกเข้ียวเสีย มันของไมยาก ท้ังนี้เพราะอะไร 
เพราะวาเร่ืองศีลนี่ เราตองการใหคนอ่ืนมีศีลเพื่อรเ แตบางทีเราก็เผลอไปเราไมอยากจะมีศีลเพือ่คน
อ่ืน 

อาตมาจะไมอธิบายเร่ืองศีล เพราะพูดมามากแลว อารมณจิตของบรรดาทานพทุธบริษัท
ทรงไดเทานี ้ ช่ือวาทานเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันท่ีทานแปลวา เปนผูเขาถึงกระแสพระ
นิพพาน พอทานท้ังหลายเขาถึงพระโสดาบัน เร่ืองอบายภูมิ 4 ไมมีสําหรับทาน ถึงแมวาทานจะทํา
กรรมท่ีเปนอกศุลมามากสักเทาไหรก็ตามที กรรมท่ีเปนอกุศลท้ังหมดเดิม ไมมีโอกาสจะใหผล การ
เกิดของทานกจ็ะเปนแคคนกบัเทวดาหรือพรหม สลับกันไป ถาเปนพระโสดาบันประเภทจิตออน 
กําลังจิตยังออนอยู ท่ีเรียกกนัวา สัตตขตัตุง ก็เกดิเปนเทวดากับคนสลับกันอยางละเจ็ดชาติก็ถึงพระ
นิพพาน ถามีกําลังปานกลางทีเรียกวา โกลังโกละ ก็จะเกิดเปนเทวดากับคนสลับกันเพียงสามชาติก็
ถึงพระนิพาน ถาเปนพระโสดาบันข้ึนมีจติแกกลาท่ีเรียกวา เอกพิชี เกิดเปนเทวดาคร้ังเดียวมาเกดิ
เปนคนก็ถึงพระนิพพาน คือเปนพระอรหนัต 

นี่หมายความวา ถาเรายังไมมีโอกาสที่จะฝกจตะพบพระพุทธเจา แตทวาถาเวลานี้ ใครเปน
พระโสดาบันก็ดี หรือวาไมไดเปนพระโสดาบัน แตวามีความพอใจในการปฏิบัติความดี อยางท่ี
บรรดาทานพทุธบริษัททุกทานมานั่งในเวลาน้ี จะเห็นวา กําลับงใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมี
อารมณแกกลา ถาไมแกกลาจริงๆ มานั่งอยูไมได ถามานั่งอยูแบบนี้แลว ก็ต้ังใจสรางความดี มันกด็ี
ม่ัง ไมดีม่ัง บางทีทรงความดบีางคร้ังเผลอไปทําความช่ัวสัยบางสบับไป แตวาจิตใจมุงความดีเฉพาะ
อยางใดอยางหน่ึง จะเปน พุทธานุสสติ ก็ดี ธัมมานุสสติ ก็ดี สังฆานุสสติ กด็ี จะวา สีลานุสสติ 
เทวดานุสสติ จาคานุสสติ เดีย๋วไมรูเร่ืองเลย 

เปนอันวาพอใจในพระพุทธเจา ในพระธรรม พระสงฆ พอใจในศีลหรือวาพอใจกรรมฐาน
กองใดกองหนึ่งท่ีฝกฝนกันไว เฉพาะกองใดก็ตามวาพอใจในการสวดมนตภาวนาอยางใดอยางหน่ึง
ท่ีเรารักท่ีสุด เพียงเทานี้ถาตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา พอเกิดเปนเทวดาแลว รางจาก
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาองคนี้รางไปหนึ่งพุทธันดร จะใชเวลาประมาณลาน
ปเศษ ใชเวลาส้ันๆ แตลานปเศษนะ นดิเดียวเพราะอะไร เพราะวาถาบังเอิญเราไปเกิดเปนเทวดาบน
สวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก กวาคนมานั่งท่ีนี่เปนแถวนี่ มีหวังไปเปนเทวดาช้ันดาวดงึสกันหมด แต
ระวังจิตเวลากอนจะตาย อยาใหมีอารมณหยาบ ท่ีพูดนีไ่มไดพดูอยางผูวิเศษ แตพูดตามแบบฉบับท่ี



พระพุทธเจาทานตรัส เพราะอะไร หนึ่ง ต้ังใจมาสมาทานศีล สอง ต้ังใจมาเจริญพระกรรมฐานก็การ
เจริญพระกรรมฐานข้ันขณกิสมาธิไดม่ัง ไมไดม้ัง เขาก็เกิดบนสวรรคฃ้ันดาวดึงสแลว 

ประการท่ีสอง ถวายสังฆทานกันทุกวัน เจาของสังฆทานก็ดี คนท่ีโมทนารวมในการถวาย
สังฆทานก็ดี คําวาโมทนาราวนะ ทําบุญรวมกับเขาหรือไมไดทําบุญ แตทวายนิดดีวยกับการถวาย
สังฆทาน เขาถวายเราก็ถวายม่ัง ใชไหม ต้ังใจรวมกัน เรียก ปตตานุดมทนามัย การถวายสังฆทานนี่
เกิดบนดาวดึงส 

ดูตัวอยางอยูนีซิ่ ตัวอยางท่ีเราจะเห็นไดงายๆ ก็คือ ทานอินทกเทพบุตร มานี่เดีย๋วพดูตรงนี้จ
บข้ึนไปสมาทานเลย ข้ีเกียจเดินบอยๆ เอ ทานอินทกเทพบุตร เวลาท่ีพุทธเจาข้ึนไปเทศนโปรดพระ
พุทธมารดา เปนเทวดาองคแรกท่ีมาหาพระพุทธเจา แลวก็สําหรับ ทานอังกุรเทพบุตร ก็มารวมกนั 
ท้ังสองทานนี่นุงอยูขางซายกับขางขวาของพระพุทธเจา เวลาท่ีพระพุทธเจา เวลาท่ีเทวดาอ่ืนมา 
อังกุร ก็ถอยออกไป อินทกเทพบุตร ไมยอมถอย นั่งอยูขางหนา แสดงวามีบุญญาธิการมาก 

ขอเลาลัด ไมใชเลาเร่ืองนะ เม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม อินทกเทพบุตร 
ถามวา สมัยท่ีทานเปนมนษุยทานทําบุญอะไรไว จึงมีรัศมีกายผองใสกวาเทวดาองคอ่ืน เทวดานี่เขา
ดูรัศมีกายกัน ถารางกายสวางมากก็มีบุญญาธิการมาก แลวเวลาที่ตถาคตมาเทวดาจะมาสักเทาไหรก็
ตาม ทานไมถอยไปจากท่ีนี่ แสดงวาทานมีอานภาพมากกวาเทวดาองคอ่ืน ทานดินทกเทพบุตร จึง
กราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา 

ในสมัยท่ีขาพระพุทธเจาเปนมนุษย เปนคนจน พอตายเหลือแตแม พอตายต้ังแตยังเด็ก 
ไมใชพอแกเปนเด็กนะ ตัวแกเปนเด็ก พอตันตายเปนเดก็ยังไมมีเมีย ลูกเกิดไมได เดีย่วปาวิงจะดาน 
บอกพอตายนี่เปนเด็ก นึกวาพอเปนเดก็ตาย ลูกมันเกิดมาอยางไร เปนอันวาพอตายเมื่อทาเปนเดก็ 
เหลือแตแมทานเปนคนชาวปา มีความจน มีความกตัญูกตคเวที ตัวกตัญูนี่ก็เหมือนกันนะเขาเปน
ปจจัยใหเกิดบนดาวดึงส 

อยงพระอินทรทานบอก มาตาเปติภรัง ชนัตงุ กุเล เชฏฐาปจายนิัง ทานบอกวา ปฏิบัติบิดา
มารดามีความสุข มีความเคารพผูใหญในตระกูล เปนปจจัยใหเกดิเปนพระอินทร 

นี่สําหรับ ทานอินทกเทพบุตร เปนเทวดาอีกองคหนึ่ง ไมใชพระอินทรทานบอกวาทานมี
ความกตัญูในบิดามารคา เม่ือบิดาตายทานก็เล้ียงมารดาดวยการตัดฟนมาขาย เวลานั้นเปนโอกาส
ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรมีนามวา พระพุทธกัสสป อุบัติข้ึนในโลก ทานเห็นพระบอยๆ แตวาไมมี
โอกาสจะทําบุญ เพราะเงินมันไมมี ตัดฟนมาก็พอกนิไปวันหนึ่ง อาจจะเหลือบางก็เล็กนอย บาง
คราวท่ีมีของเหลืออยูบางก็ไมพบพระเพราะพระหายาก อยูในปา บางเวลาท่ีพบพระก็ไมมีของ 

วันหนึ่งปรากฏวาของทานมีอยู แลวพระในศาสนาของสมเด็จพระบรมครูก็ไปท่ีนั่น ทาน
จึงไดนิมนตถวายสังฆทาน ในชีวิตของทานมีโอกาสถวายสังฆทานเพียงคร้ังเดียวตลอดชีวติมี
โอกาสทําบุญคร้ังเดียว ทานบอกวาอาศัยบุญแหงการถวายสังฆทานดวย และก็มีความกตัญูรูคุณพิ
ดามารดาดวย สองประการบวกกนั เปนเหตุบันดาลใหทานเกิดเปนเทวดาท่ีมีอานุภาพมาก 



นี่เปนอันวา บรรดาทานพทุธบริษัทท่ีมานั่งอยูท่ีนี่ท้ังหมด ถาคิดวาทานจะไปดาวดึงสได
หรือไมได อาตมารับรองวาทุกคนไปไดแน แตทวาเวลาจะตายอยาลืมนนะ กอนจะตายอยาไปนกึ
แชงใครเขานะ ไปนรกกอนนะ กอนจะตาย พอปวยข้ึนมาคร้ังไร ก็ตองคิดวา การปวยคราวนี้มัน
อาจจะตาย นกึถึงความดีท่ีเราทําไวภาวนาไว พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม ภาวนาหรือพิจารณาแบบ
ไหนคลองตัวทําเขาไวไมตองทําทุกลมหายใจเขาออก เวลาหมอมาถามอาการก็บอก ใครเขามากคุ็ย
ยามวางเราก็นกึถึงความดีท่ีเราทรงไว มันก็ทําม่ังไมทําม่ัง นั่นแหละ พอแลวก็นกึวาในชีวิตคร้ังหนึง่
หรือหลายคร้ัง เราเคยถวายสังฆทานในพระพุทธศาสนา แลวกน็ึกไวบาง 

พอทานไปเกดิช้ันดาวดึงส ถาเปนเทวดาช้ันดาวดึงส เทวดาช้ันดาวดึงสนี่เขามีอายุถึงสาม
โกฏิ เดี่ยว รูสึกจะเปนสามโกฏิ หรือวาสามลานหกแสนปของมนุษยจึงจะเทากับอายุของเทวดาช้ัน
ดาวดึงส เม่ือเทวดาช้ึนดาวดงึสมีอายุถึงสามลานหกแสนปของมนุษย แตทวาหลังจากวางจากศาสนา
นี้แลว มีเวลาประมาณหน่ึงลานปเศษ พระศรีอารีย ก็ตรัส เวลานั้นก็ยังเปนเทวดายอู นี้การเปน
เทวดานี่ฟงเทศนจากพระพทุธเจาบรรลุงายกวาความเปนคน ถาจิตใจของบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนพอใจในธรรมอยางใดอยางหน่ึง พบพระพุทธเจาแลว ทานจะเทศนเฉพาะธรรมนั้น 
ฟงจบเดยีวเปนอรหันต ในฐานะท่ีเปนเทวดา สบายปา หากินทางลัด เร่ืองเล็กๆ โตแลวเรียกลัด มันก็
หมดเร่ืองกนั จริงไหม นี่ตัวอยางมีเยอะไมใชวาไมมี 

พระพุทธเจาเทศน คร้ังหนึ่งนี่พรหมกับเทวดาบรรลุอรหันตมากกวาคน ไมใชวาจะการ
บําเพ็ญบารมีตองมาเกิดเปนคน มีพระบางองคทานเทศนนะ ทานลืมบาลี ความจริงเร่ืองนี้
พระพุทธเจาเทศนไวมาก ดตัูวอยาง สุปตฏิฐิตเทพบุตร  ทานเปนคนเลวแสนเลว เวลาจะตายนึกถึง
พระพุทธเจา ภาวนาวา พุทโธ นิดเดยีวตายแลวไปเกดิเปนเทวดา ไปพบพระพุทธเจา พระพุทธเจา
เทศน อุณหิสวิชัยสูตร จบเดยีว เปนพระโสดาบัน ใชไหม นี่เราก็ไมตองวิตกกังวล 

ขอบรรดาทานทุกคนอยาลืมความดีของทานได เวลาจะออกจากบานไปไหนหรือกอนจะ
นอน นึกถึงความดีท่ีทําเคยภาวนาวาอยางไร เคยถวายสงฆทานพระถาเราเคยถวายดวยตนเอง มานั่ง
อยูท่ีนี่ เวลาเขาถวายเรารวมถวายดวยมีผลแนนอน คลายคลึงกับเจาของทา เอ อยางนี้นากลังจะหา
เจาภาพยากสักกหนอยแตวาคลายนะ ไมเทาเขานะ (หวัเราะ) มีวิมานเหมือนกัน มีเคร่ืองประดับ
เหมือนกนัมีความผองใสเหมือนกัน แตไมเทาเขานะ คลายๆ กัน นี่พดูถึงวาถาบังเอิญจะไมมีโอกาส
ไปนิพพานในชาตินี้ แลวชวงระยะเวลาท่ีตายจากความเปนคน ถาเราไปเกิดเปนคนเราก็ทัน พระศรี
อารีย แน รับรอง ขออยางเดียวอยาเล้ียงลงนรกไปกอน ระวังจิตไวใหด ี อารมณท่ีเราเคียดแคน 
อารมณมัวหมองอยาใหมีเวลาปวยไขไมสบายๆ เวลาทุกๆ วันนอนกน็อนภาวนาวา พุทโธ สองสาม
คํา พอหลับ ต่ืนข้ึนมาใหมๆ  พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออยางไรก็ตาม ตามท่ีคลองวากัน ลองวาสัก
หนอยหน่ึงใชได จะออกจากบานไหว ไปกราบพระไมทันกน็ึกไหวก็ได นกึถึงพระพุทธรูป 
พระพุทธเจา ภาวนาวา พุทโ อยูสองสามคํา ออกจากบาไปเทานี้รับรองตายแลวไปดาวดึงสแน 



ทีนี้เราวากนัถึงนิพพาน ในเมื่อทานมีความพอใจ เคารพในพระพุทธเจาเคารพในพระธรรม 
เคารพในพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธ์ิ แลวก็มีรักพระนิพพานเปนอารมณ ทานเปนพระโสดาบัน
คนเรามันกย็ากกันแคจะเห็นพระโสดาบันเทานั้น ถาถึงพระโสดาบันแลว การจะเปนพระอรหันต
ไมยกาเลยเพราะอะไร เพราะอารมณสบายเสียแลว ตอนท่ีจะเปนพระโสดาบันนี่ ก็แบบข้ึนตนไม 
นไมขางลางมันเปลามันยังไมถึงคบ ไมถึงกึ่งใหญ ตองตะกายกันย่ําแยเพราะจิตมันไมคิด พอถึงกิ่ง
ใหญแลวจะไปข้ึนกิ่งท่ีสอง ท่ีสาม นี่มันของไมหนักขอนี้มีอุปมาฉันใด การที่ถึงพระโสดาบันทําใจ
ใหถึงพระนิพพานเปนของไมยากจริงไ เพราะตอนนี้อารมณมันสบายหมด อารมณใจท่ีจะนําไปสู
อบายภูมิมันไมมีหมายถึงวา อารมณท่ีจะเปนอกุศลมันไมมี มันมีอารมณเปนกุศลอยางเดียว 

แตวาอยาลืมนะวา พระโสดาบันยังอยากรวย แตไมโกงใคร รวยดวยสัมมาอาชีวะ พระ
โสดาบันยังมีความรักในระหวางเพศ แลวก็มีขอบเขตอยูในศีล ไมนอกใจสามีและภรรยา พระ
โสดาบันยังมีความโกรธ แตไมฆาใครใหตายพระโสดาบันยังมีความหลง คือ มีความตองการความ
สวยสดงดงาม แตทวาไมลืมความตาย นี่เปนของธรรมดา พออารมณจิตถึงพระโสดาบัน เราก็เลนวิธี
ลัดเลยไมตองไปนั่งมองพระสกิทาคามี พระอนาคามี โตแลวเรียนลัด ทําอยางไร กต้ั็งใจคิดไวเสมอ
วา รางกายนี่มันไมใชของเรา ไมใชอขงเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราไมสนใจในกาย
ของเรา วาเรากับมันจะอยูตลอดกาลตลอดสมัย มีความรูสึกไวเสมอวา มันกับเราสักวันหนึ่งจะตอง
จากกนั จากกันตอนไหน จากกันตอนตาย เม่ือไมสนใจรางกาย คําวาไมสนใจนีไ่มใชกินขาวนะ จะ
ปลอยใหมันหวิ พังเลยนะ คําวา ไมสนใจ ก็หมายความไมคิดวา มันกับเราจะอยูดวยกันตลอดกาล
ตลอดสมัย มันหิวก็ตองเล้ียงมัน มันหนาวหาของอุนมาคลุมใหมันมันรอยหาของเย็นใหมันเพื่อ
รักษากําลังใจเรา ใหสบาย นี่เวลามองคนอื่นก็คิดวารางกายของบุคคลอ่ืนไมชาก็พัง รางกายอขงเรา
ไมชาก็พัง รางกายเขารางกายเราไมมีความหมายท่ีจะยดึถือกันตอไป แลวมองดวูัตถุธาตุในโลก
ท้ังหมดกไ็มมีความหมาย มันมีสภาพเหมือนอากาศ บานตึกเรือนโรงท่ีสรางดีแสนดี ไมชามันกพ็ัง 
ดูตัวอยางสมัยโบราณสรางบานดวยศิลาแดง เวลานี้กพ็ังไปหมดแลว 

เปนอันวาเรากใ็ชอารมณตัด ตัดไวอยางนีเ้สมอวา รางกายนี้มันเปน โรคนิทธัง มันเปนรัง
ของโรค ปภังคุณัง มันตองเปยเนาเปนธรรมดา แลวรางกายท่ีเราเกิดมาน้ีอยูกับมัน เต็มไปดวยความ
ทุกขหาความสุขไมได เจาเรือนรางแบบนีจ้ะไมมีกับเราตอไปในชาติหนา เราจะมีรางกายอยางนี้ชาติ
นี้เปนชาติสุดทาย ชาตอตอไปไมมีสําหรับเรา ส่ิงท่ีเราตองการก็คือ พระนิพพานแคนี้ เอางายๆ คิด
อยางนี้นะ งายๆ คิดไวทุกวัน คําวารางกายไมมี เม่ือตัดขันธ 5 เสียอยางเดียวจิตก็ถึงพระนิพพาน  

ตัวอยาง พระโคธิกา พระโคธิกะ นะมีความดี มีกลังใจสูทานท้ังหลายที่มานั่งท่ีนี่ไมได พอ
บวชเขามาในพุทธศาสนาไมนาเทาไหร ทานก็ปวยไขไมสบายในท่ีสุดทานตัดกําลังใจวา รางกายนี้
มันปวย ถาเราไมปวยก็เปนอรหันตเสียนานแลว หรืออยางเลวกเ็ปนพระโสดาบัน ทีนี้รางกายมัน
เปนภยัสําหรับเรา มันปวยทําอะไรไมได ในท่ีสุดก็สละกาย  คือ เชือดคอตาย แตพวกเราไมตองนะ 
เดี๋ยวดันไปเชือดคอเขา พระอดตายหมด คือวา ถือกภลังใจตามนัน้ วารางกายมันไมดี เราไมตองการ



มันอีก ส่ิงท่ีเราตองากรคือ พระนิพพาน พระโคธิกะ ไมพอใจในรางกายเช่ือดคอตายแลวองคสมเด็จ
พระจอมไตรตรัสวา พระโคธิกะ ไปนิพพาน เราใชกําลังใจอยาง พระโคธกะ แตไมตองเชือดคอ 

คิดไวเสมอวา รางกายนี่มันเลว แบบนี้เราไมตองการ ถามันหิวข้ึนมาเม่ือไหรเรานึกวา นี่เลว
อีกแลว ใหกนิเทาไหรมันกไ็มพอ แตก็ตองใหมันกิน อยาไปเวนถาไปเวนจะเบียดเบียนใจ อาการ
เสียดแทงมนัจะเกดิ ถามันหาวข้ึนมาคิดวาเอาอีแลว มันหนาวอีก หนาวกี่ปก็มีความหนาว สะสม
ความดีใหมันเทาไหรมันกไ็มมีการทรงตัว เราดูถายรูปไวทุกๆ ป จะเหน็วามันแกลงไปทุกปๆ แลวก็
มานึกวาไอเจารางกายนี่มันเต็มไปดวยความอกตัญูไมรูคุณคน เราทะนุถนอมมันเทาไรก็ตาม เรา
ไมตองการใหมันแกมันก็จะแก เราไมตองการใหมันปวยมันกจ็ะปวยเราไมตองการใหมันตายมันก็
จะตาย นี่เรามีเกิดมามีรางกายเพราะความโง เพราะเรามีพันะผูกพันในรางกายเราจึงเกิด ตอแตนี้ไป
ข้ึนช่ือวารางกายอยางนีจ้ะไมมีสําหรับเราอีก เราตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน ถาจิตใจของ
บรรดาทานพทุธบริษัทต้ังไวเพยีงเทานี้ อาตมารับรองวาทุกคนตายแลวไปนิพพานหมด ถาใครตาย
แลวไมไปนิพพานมาตอวากนัไดนะ 

แฮะ ดีไหม หรือวาไงปาวงิ แตคิดอยางนี้ไปนิพพานแน เพราะอะไรพระพุทธเจากลาววา 
เจตนาหัง ภิขเว กัมมัง วทามิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา เจตนาคือความตัง้ใจเปนตัวกรรม คําวา 
กรรมคือ ผลท่ีเราจะพึงเกิดจากการกระทําของจิต ใชไหม อยางหนึ่งทานกลาววา 

มโน ปพุพงัคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโนมยา ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา มึใจประเสริฐ
สุด สําเร็จดวยใจ ถาใจของเราตั้งใจจะไปนพิพานตายแลวมันไปท่ีอ่ืนไมได มันตองไปนิพพาน 

ตัวอยางเราจะเห็นไดวา อยาง พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย ทานเปนพระโสดาบันดวย 
แลวก็ตายทานออกดวยกลังของฌานดวย ความจริงเวลานัน้ ทานมีสิทธ์ิจะไปพรหม เฉพาะคนท่ีตาย
ดวยกําลังฌานนี่ มีสิทธ์ิจะไปอยูพรหมทานก็รู แตวาไอความรูสึกอันหนึ่ง มันเกดิข้ึนมาดวยอํานาจ
กําลังจิตเปนทิพยทานทราบวากนอท่ีทานจะมาเกิดเปนพรหม ทานเคยเปนทาวมหาราช เคยเปน ทาว
เวสสุวัณ อยูกอน ก็เลยคิดวาสวรรคช้ันนี้เราเคยอยูกอน เราไมไปพรหม เราจะมาอยูมันแคนี้ ก็เลยไม
ไปพรหม มาอยู ชัน้จาตุมหาราช นี่มันอยูท่ีการตั้งใจเทานัน้ ถาเราต้ังใจเปนเทวดาช้ันไหน มันก็เปน
ช้ันนั้นถาบุญวาสนาบารมีถึงถาเผอิญเราะจะเปนพรหมได ถาเราไมอยากเปนพรหม เราอยากเปน
เทวดาช้ันตกลงมาเราก็เปนได ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทรักพระนพิพานเปนอารมณคน
ท่ีรักพระนิพพานเปนอารมณ เขาถือวาเปนผูเจริญ อุปสมานุสสติกรรมฐาน นะ อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ เขาทําอยางไร เขาทําอยางนี ้

เวลาทําความดนีึกถึงพระนพิพาน เวลาภาวนาก็นกึภาวนาวา นิพพาน สุขัง นิพพาน สุขัง 
นึกไวเร่ือย ไป สมมติวาถาเราจะภาวนาวา นิพพาน สุขัง มันขัดกับอารมณเดิม เราเคยภาวนาอยาง
อ่ืนมากอนนี่ กอนท่ีเราจะภาวนาตามปกติท่ีเราเคยชิน กต้ั็งใจไวโดยเฉพาะวา ขออํานาจบารมีของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง ขอกําลังของพระธรรมเปนท่ีพึง ขอกําลังของพระสงฆ



เปนท่ีพึ่ง การทําความดีนี้ขาพเจาตองการนิพพานจุดเดยีวเทานัน้ ไมตองการที่อ่ืนแลวตอไปกภ็าวนา
ตามท่ีเราเคยชิน เทานี้อารมณมันชิน เวลาตายแลวก็ไปนพิพาน 

นี่วันนี้เปนวันสุดทายนะ ก็เลยแนะนําใหทานท้ังหลายวา พระนิพพานนะโตแลวเรียนลัดได 
เปนอันาหมดเวลาแลว ก็ขอข้ึนธรรมาสน วันนีไ้มมีการสมาทาน แตวาขอขมาพระรัตนตรัยนะ 

วาการขมาดทษตอพระรัตนตรัยนี่ มีความสําคัญมา เพราะวาเรารูไมไดวาพระก็ด ีหรือคนก็
ดีท่ีเรไปพบเขา ไมทราบวาเขาจะเปนพระอริยเจาหรือเปลา ถาเราไปลวงเกนิกับพระอริยเจาเอง ไป
ขอขมาเปนสวนตัวไมได การขอขมาเปนสวนตัวไมมีผลตองขอขมาตรงๆ องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาจึงจะมีผล นี่ตังอยางในพระบาลีมาก ฉะนัน้เวลานี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทโปรดทราบวา
เวลานี้ฆราวาสท่ีเปนพระอริยเจามีมากกวาพระ ฮึ แยซิเรา ฮึ ซวย ไมนาบอกเลยทําเสียยี่หอ แตไม
บอกความจริง ก็จะหาไปยกยองเพ่ือนพระดวยกันนมากเกนไปทําไมจึงเปนอยางนัน้ 

ก็เพราะวานี่มาเจริญกรรมฐานน่ี พระก่ีองค ฆราวาสกี่องค ใชไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไอ
ข้ึนปลามันนี่ แยแลว ไอพูดพูดไมผิด แยจริงๆ แตวาเพราะนี่ความจริงก็อยากจะบอก เวลานี้ปรากฏ
วาแกวเกิดท่ีนีต้ั่งหลายดวง ท่ีพังก็พังไป เกิดใหมก็มีเกิดเกา ท่ีไมเจอะหนาก็เจอะข้ึนมาอีก ทานบอก 
ไมได เดีย๋วจะหาวาโมสเอีก วางๆ วางๆ จะจัดทัวรไปเท่ียวเลนโกๆ ฮึ เขาไมบอกหรอก ดูเอง ก็แลว
กันนะ มี มีอยูภาคเหนือก็มี เวลานี้มีพระอีสานอยูองคหนึ่งยองเขามาภาคกลางอยูแค ลพบุรี โอย ขอ
โทษ ศูนยการทหารปนใหญ พอเห็นหนาเขา เอ ตกใจพระองคนี้แปลก ไอคําวา แปลก ก็เพราะวา
เม่ือป 18 ม่ังนะ ท่ีพกไปเที่ยวกัน ปนั้นอยูในบัญช่ีท่ีพระทานบอกไว แลวปนั้นนะไอคําวาบัญชีนี่ 
บัญชีวเลาเจริญพระกรรมฐาน ข้ึนไปท่ี พระจุฬามณี ทานก็บอกช่ือพระๆ ช่ือนั้น พระช่ือนี้ พระช่ือ
โนน เปนพระดี อยาลืมนะ อาตมาบอกแคพระดีเทานัน้นะ ไมไดบอกวาทานเปนพระอรหันตนะ 
อยาไปกุขาวเขานะดีแคไหนก็ชาง 

เปนอันวา ดีในช้ันท่ีอาตมาไหวไดสนิท เอ บอกกันถึงวา ดีในข้ันอาตมาไหวไดสนทิ ไมมี
อะไรสงสัยเลย ถาอยากจะไหวดวยความเต็มใจ แลวก็ปล้ืมใจในการไหว แลวก็รูจกัช่ือทาน มีช่ือใน
บัญชี เวลาพระท่ีบอก เขาบอกรูปรางหนาตาดวย แลวกบ็อกวาอยูทางภาคอีสาร มันไกลนัก จะเหน็
วา ทางภาคอีสานไมกลาจะพาคณะของเราไป เพราะคณะของเรากับคณะของภาคอีสานมีจริยา
ตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธบริษัท วาคณะของเรานี่ อาตมาปลอยตามอัธยาศัย จะทํากันแบบ
สบายๆ เพราะคนภาคกลางก็ดี คนภาคใตก็ดี ทํางานกกันไมเครียดใชไหม ทางภาคอีสารนี่ชินตอ
การงานท่ีเครียด แลวเวลาปฏิบัติเขาก็ตองปฏิบัติแบบเคียดๆ แลวใหเปนไปตามอัธยาศัย ไมใชเขาผิด
นะ เพราะอาศัยเปนอยางไรตองปฏิบัติตามนั้น 

อันนี้ถาหากวาคณะบริษัทของเราไปประสานกันเขา ดไีมดีอารมณจะไมตรงกันอาจารยไม
เปนไรแตลูกศิษยกับลูกศิษยจะชวนกนัไปนรกเสียหมดนะซิประเดี๋ยวมึงตะแคงมึง เอา ไป ตะแคง
กนไปตะแคงมารวมกันโครมลงนรกไปเลย ก็เลยไมกลาพาไป แตยังเอิญเม่ือตนเดือนท่ีแลวเขา
นิมนตไป ศูนยการทหารปนใหญ ในหนังสือนิมนตเขาบอกวา ใหไปสวดมนตแลวก็ฉันเพลฉันเลย



บอกวาไอสวดมนตนี่ เลิกหากินมานานแลว ถาเกดิจะใหฉันไป ฉันจะไปแคกินเทานั้น ถาใหสวด
มนตไมตองไป ฉันกินท่ีวัดฉันก็ได ดันไปตะบันสวดมนตใหเหนื่อยแลวกก็ิน กินไมคอยได เพราะ
เหนื่อยเอา ใชไหม เขากเ็ลยตกลง บอกถาง้ันหลวงพอกไ็ปนั่งเฉยๆ เปนม่ิงขวัญกแ็ลวกัน เอา แบบนี้
เอา ไอกินท่ีวดัไมตองสวดฉันก็กินได กนิอ่ิม ตองไปสวดมันเหน่ือยทําหอกอะไร เร่ืองต้ังหลายป
แลวใครจะไปนิมนต ไปสวดมนต ไมเอากับใคร เหนื่อย ก็เลยไปนั่งเฉยๆ พวกนัน้แปดองคกว็า คอ
แตกคอแดนกว็าไป เรากน็ั่งต้ังทาฉะทาเดยีว (หวัเราะ) พอเขาสวดจบ ไอพวกสวดมมันเหนื่อยกส็อ
ไมคอยลงหรอก เราฟดสบาย (หัวเราะ) ลอซะสบายใจโกไป พอกินเสร็จเรียบรอยแลว ก็เดนิไปกนิ
วงเวยีนกันกับหลวงพอนี ่

รอยสองปนี่เดนิคลองนะ ไมใชงุมงามๆ นะ หรือจะคลองกวาอาตมาทาทางนะ นั่งฉันขาว
วงเดยีวกันกน็ัง่ไปมองไป เอ นึกวาพระองคนี้เคยเหน็ท่ีไหมถามาน บอก หลวงปูเคยอยูท่ีไหนมา 
ทานบอกวาอยู นครราชสีมา เอะ นครราชสีมา ก็นั่งนึกตอไปวา เอะ นี่เคยเหน็ทานท่ีไหนองคนี้ ตอง
เคยเหน็แนแตรูสึกวา ทานเปนพระข้ันตัดจริงๆ นะ มองไปมองมาเวลาเราเผลอทานก็มองเฮย 
(หัวเราะ) ตางคนตางมองกนั เราก็ไมหา เราก็แกลงๆ สง จบ นี่ทานเผลอเราก็จองม่ัง พอจองกันตาง
คนตางไมเผลอตัว ไปๆ มาๆ มันชักคันปาก ทนไมหวถามวาผมสงสัยวา ผมเคยเหน็หลวงปูท่ีไหน 
ทานบอกวา ผมก็สงสัยวาเคยเหน็ทานท่ีไหน 

อีคราวนี้ไดเร่ืองแหละ เกิดแยงน้ําพริกกันข้ึน เขาเล้ียงกบัขาวดีๆ ไมหมํ่าแลว ตางคนตางลอ
ผักดองกับน้ําพริก อะ อรอย อรอยไมอรอยก็ชาง อยางอ่ืนมันคล่ืน อยางนั้นมันไมคล่ืน ใชไหม มี
น้ําพริกหนอยน้ําปลาหนอย ผักดองหนอยก็ลอมันไปลอมันมา คุยกนัไปคุยกนัมา ใกลจะจบทานก็
เลยบอกวา ผมคิดวา ผมพบกบัทานท่ีนิพพานนะครับ บอก ฮ่ือ ผมไมเคยไปนิพพาน ทานถามวาพระ
โกหกเปนดวย บอกพระไมไดโกหก ผมโกหกเอง อาว ไมใชพระ ขันธ 5 นี่มันโกหก ใชไหม อึๆ 
(หัวเราะ) หนอยแนลอเราเสียพระโกหกเปน บอกวาผมม่ันใจพบกันท่ีนัน่ เราก็นั่งนึกถามวาหลวงปู
จําไดไหมวาคืนไหน ทานกน็ั่งไลๆๆ นากลัวมันจะเปนป 18 นะ วาปนั้นคุณไปถามอะไรพระใหญ 
ทานทานก็คัดคัดเอาคนท่ีใกลๆ มา ก็ช้ั นี่ไปถึง นี่ไปถึง นี่ไปถึง แลวกมี็ผมอยูองคแลวก็เลยนึกได ว
นึกไดวา แลวก็ทานมาตัดสินใจวาจะไมพาลูกศิษยไปหาผมเพราะวาเกรงวาลูกศิษยกับลูกศิษยจะ
ทะเลาะกนั แหม รูเสียดวย แกไมแกเปลาซิอยางนี้ถาแกซินะ ก็เลยบอกหลวงปูอายเุทาไหร บอก 
รอยกับสองป บอก ดีลแลวทานถามดีอยางไร อาวุโสมาก วันนีพ้รมน้ํามนตไปเลย(หวัเราะ) 

เรารูแลว ไอพวกนัน้มันจะเกณฑเราพรมน้ํามนต พอถึงเวลาพรมน้ํามนตเขาก็มาบอก หลวง
พอครับ นิมนตพรมน้ํามนตเปนม่ิงขวัญ บอกฉันไมเอา พระท่ีดีกวาฉันมีอยูใกลบางแก แกทําไมไม
สนใจ ไอฉันอยูถึง อุทัย พระองคนี้อยู ลพบุรี วาเสือกไป ไปเคารพพระที่อ่ืนท่ีไกลกวา ท้ังนี้มีพระดี 
ใกลๆ แกไมเคารพ ฉันไมพรมแก วันนีข้อหลวงปูนี่พรม หลวงปูหนัหนามายิ้ม ถามหลวงปูชอบ
ไหม ชอบอะไร แกแกลงขาซิ (หัวเราะ) ผมนึกวาชอบ ไอยิ้มท่ีทานไมใชยิ้มชอบนะยิ้มขารูทันแก
แกลงขา บอก อาว หลวงปูรอยสองปนี่ เดีย๋วก็ตายโหง ไมมีโอกาสใชรีบทํางาน (หัวเราะ) รีบใชหนี



เขาไป อาว ตกลง โอ ทานพรมน้ํามนตเกงจริงๆ สองมือเลยปรกๆ แหม แข็งแรงมาก วันนัน้คนตั้ง
หลายรอย ไมปวดไมเม่ือยเลยเกงมาก พอเลิกแลว 

ถาม หลวงปู เม่ือไหรจะตายเสียที อะ กตูายไมลง ถามทําไม ขาจะตายหลายหนแลว เขา
ไมใหตาย (หวัเราะ) แกแข็งแรงจริงๆ ตาก็ดีนะ ตาก็ดี พดูจากคลองแคลว หนาตาคลองแคลวมาก นี่
ในแดนใกลในถ่ินของเรานะ นี่อีกแดนหนึ่งก็เหน็จะเปนเขตใกล ไอ ดอยอินทนนท นี่ อยูจังหวัด
อะไร หาเชียงหด่ีทําทาจะไมคุยดวยละม้ัง ดีไมดี ข้ึนไปเตะทานอนสง อรหันตก็เปนพระอีกองค
หนึ่ง 

เอาอยางนี้กแ็ลวกันนะ อยาไปพูดนะวา อาตมาวาทานเปนอรหันต อาตมาไมบอก ไมบอก
อยางนั้น จําไวดวยนะ บอกแตเพยีงวาสองพระองคนี่ อาตมาไหวดวยความสนิทใจ ใชไหม จะขอ
เทิดทูนวาทานมีความดีพอ พอท่ีอาตมาจะไหวทานไดกแ็ลวกันนะ แลวก็ถาวางๆ ไมกลัวเสียสตางค
คารถนะ ก็ไปเที่ยวกัน ไมกลัวเสียสตางคนะ ไมกลัวตองออกเผ่ือฉันดวยนะ คาจางนําไง วาตองหาท่ี
พักใหดีๆ สักหนอย ความจริงท่ีอ่ืนยังมีอีก แตวาไมอยากพาไป เพราะไกลเกินไปประการหน่ึง บาง
ทีในแดนน้ัน คนสําหรับฆราวาสนะ ท่ีเขายังอารมณเขาไมถึงธรรมนัก บางทีเราเห็นวา พวกเราจริยา
ไมคลายคลึงกับเขา เขาก็จะคอนขอดบาง พูดกระทบกระเทียบบาง ใจจะมัวหมอง นีก่ารไปท่ีไหนก็
ตองดูกันท้ังสองฝายฝายพระกับฝายฆราวาสจะประสานกันไดไหม ถาประสานกันไมไดก็ไมพาไป 
ถาจะพาไปกันจริงๆ เวลานี้แหม ปตองวิ่งกนัหลายสิบเท่ียว ใชไหม เอาแคใกลๆ สบายๆ เพียงแคเรา
รูจักประเภทนีน้ะ ความจริงเราไมเห็นตัวทาน เปนแตเพียงวานึกอยูท่ีบาน แลวก็ต้ังใจไหวก็เยอะ 
กําไรเยอะ กําไรมาก เอา ตอนี้ไปขอโปรดต้ังใจเตรียมตัวเจริญพระกรรมฐาน 
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 ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ฟงคําแนะนาํในการเจริญพระกรรมฐาน สักครู
หนึ่งสําหรับการเจริญพระกรรมฐานแบบน้ี หากวาทานท้ังหลายเคยเจริญมาแลวจากท่ีอ่ืน อาจจะไม
เหมือนกนั เพราะวาการเจริญพระกรรมฐานมี 4 แบบคือ สุกขวิปสสโก เตวิชดช ฉฬภิญโญ ปฏสัิมภิ
ทัปปตโต แบบท่ีเราทํากับเรียบๆ เรียกวา ต้ังใจกําหนดภาวนากด็ี พิจารณาก็ดี อยางนีเ้ขาเรียกวา เปน
ฝาย สุกขวิปสสโก นี้สําหรับการที่ปฏิบัติแบบนี้ เราปฏิบัติกัน 2 แบบรวมกันคือ เตวิชโช กับ ฉฬ
ภิญโญ แตวาแบงออกมา สําหรับ เตวิชโช แบงออกมาเฉพาะ ทิพจักขุญาณ ในเบ้ืองตน ฉฬภิญโญ 
แบงออกมาเฉพาะ มโนมยิทธิ สําหรับ เตวิชโช นัน้ หากวาทานท้ังหลายได มโนมยิทธิ แลว กย็ังได
ครบ (เวนไวแต อาสวักขยญาณ) คือ สามารถระลึกชาตุไดตามอัธยาศัย 

เปนอันวา วิธีปฏิบัติพระกรรมฐานแตละอยางความมุงหมายเหมือนกัน แตวิธีตางกัน แบบ
ท่ีเราทําการงานท่ีบาน เราหุงขาวเจา เราก็หุงอยางหนึ่ง เราหุงขาวเหนยีวเราก็หุงอยางหนึ่ง 
ประโยชนท่ีจะพึงหุงก็คือ กินใหอ่ิม ถาเราแกงสมเรากทํ็าอยางหนึ่ง เราจะตมผักใสกะทิ เราก็ทํา
อยางหนึ่ง ผลท่ีเราตองการใหก็คือ เปนกับขาวท่ีเราจะตองกิน กนิแลวกมี็ความอ่ิมเหมือนกัน คือการ
เจริญพระกรรมฐาน 4 แบบก็เหมือนกัน ผลท่ีตองการก็คือ ตองการตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหานและ
วิธีการที่พระพุทธเจาตรัสหลายแบบ ก็เพื่อวาทรงชวยสรางกําลังใจของบรรดาทานพทุธบริษัท เพื่อ
ความม่ันใจของตนเอง ถาเราจะปฏิบัติตามแบบ สุกขวิปสสโก เราไมเห็นนรก เราไมเห็นสวรรค เรา
ไมเห็นพรหม เราไมเห็นนิพพาน เราไมรูจกัเปรต เราไมรูจักอสุรกาย 

คนตายไปแลว ไปอยูท่ีไหนบาง เราไมเหน็ กําลังใจก็ยงัออนไป ทีนีถ้าเรามาฝกดาน เตวิช
โช และ ฉฬภญิโญ ท้ัง 2 แบบนี้ จะมีเหตุผลยืนยัน วาตายจากความเปนคนแลวสูญหรือไมสูญ ท่ี
พระพุทธเจาทรงกลาววา เทวดามีจริงพรหมมีจริง พระนิพพานมีจริง นรกมีจริง สวรรคมีจริง นรกมี 
เปรตมี อสุรกายมีจริง มันมีจริงหรือไมเรารูเอง วาบุญกุศลท่ีเราทําไปแลวทุกอยาง มันมีวิมานอยูท่ี
ไหนบาง ความสวยสดงดงงามของวิมานอยูระดับไหน วมิานของเราอยูท่ีเทวดาหรือวมิานของเราอยู
ท่ีพรหม หรือวิมานของเราอยูท่ีนิพพานเรารูได ถาวิมานของเราอยูทีเทวดา เทวดาถือวาบุญนอยไป 
เราขับกําลังใจใหดี วิมานกไ็ปอยูท่ีพรหมกด็ีปานกลาง ถึงยังไมดีท่ีสุด ดีท่ีสุดหมดทุกข ก็คือวิมาน
อยูท่ีนิพพาน 

ตะนี้ ถาวิมานอยูท่ีนิพพาน ก็ตองดูวิมานอีกวา วิมานของเราแจงใสพอไหมถาวิมานของเรา
มัวๆ ไปหนอยไปแจมใสเทาเขา ก็แสดงวา จิตของเราไมเปนอารมณเปนนิพพานตองมีบุญประกาย
แจมใสเทากับวิมานของคนอ่ืนท่ีนั่นท่ีเรียกวาวิมานพระอรัหนต นีเ่รียกวาจิตของเรา เปนอารมณ
พระนิพพานตายแลวไปท่ีตรงน้ัน ทีนี้มีเคร่ืองยืนยนัเพื่อเปนการสรางกาํลังใจ 

ฉะนั้นวิธีปธิบัติจึงไมเหมือนกับท่ีอ่ืน ทีอ่ืนนะไมใชวาของทานไมมีผล แตการฝกแบบ
เดียวกัน ก็อาจจะมีวิธีปฏิบัติตางกัน จะวาเฉพาะทิพจกัขุญาณก็ดีมโนมยิทธิก็ดี มีแบบท่ีจะฝกใหกบั



ทานท้ังหลาย ไดหลายสิบแบบ เพราะวาเวลานี้ท่ีเรานี้เลือกเอามาแบบเดียว เอาแบบเดียวนะใหทรง
ตัว จะไดสะดวกกับบรรดาพุทธบรัทท่ีปฏิบัติ ทีนี้การปฏิบัติเบ้ืองตน ขอทุกคนใหทําจิตของทานให
ผูกกับอารมณพระกรรมฐาน ไดหรือไมได มันเปนเร่ืองของทานเอง ไมใชหนาท่ีของครูครูมีหนาท่ี
อยางเดยีวคือ แนะนํา 

พระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนเพียงผูบอก ถาบอกทานแลว ทานไมจํา 
หรือจําแลวปฏิบัติไมได ครูก็ไมมีสิทธ์ิท่ีจะไปยกยองปอปนใหไปสวรรค นิพพานได ไมสามารถจะ
อุมจะลากเอาไปได มันเปนเร่ืองของทานเองโดยเฉพาะ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา อัตตา หิ อัตโน นาโถ 
ตนแลยอมเปนท่ีพึ่งของตน โก หิ นาโถ ปโรสิยา บุคคลอ่ืนใครเลาจะเปนท่ีพึ่งได อัตตนา หิ สุทันเต
นะ เม่ือเราฝกฝนตนของคนดีแลวไซร นาพึง ลภต ิทุลลภัง ยอมจะไดท่ีพึงอันบุคคลพึ่งไดโดยยาก นี่
พระพุทธเจาทรงยืนยนัวา ความดีความชั่วท่ีตถาคตบอกไป ตถาคตมีหนาท่ีบอก แตวาเธอจะทได
หรือไมไดเปนเร่ืองของเธอ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานท้ังหลาย จงจําขอนี้ไว เม่ือวเลารับคําสอน ก็จงจาํคําสอน ใชปญญา
พิจารณาไปดวย 

ตอนี้ไปก็จะขอเร่ิมตนแนะนําวิธีปฏิบัตเบ้ืองตน สําหรับรรดาทานนกัปฏิบัติใหม ความจริง
นักปฏิบัติท้ังใหมและเกา กต็องทําใจเสมอกันอยูจดุหนึง่คือการทรงอารมณจิตใหอยูในพรหมวหิาร 
4 ตรมปกติตลอดวัน เราใชคําวาตลอดวนันะ ไมใชวนัละกี่ช่ัวโมง ถือวาถายังลืมตาอยูจะตองทรง
อารมณจิตอยางนี้ตลอดไป นัน่คือ 

1.   จิตของเราจะทรงเมตตาความรัก แผเมตตาจิตไปท่ัวจกัรวาลทั้งหมดจะเปนคนไทย คน
แขก คนเจก คนลาว คนญวน คนเขมร คืนอะไรก็ชาง ข้ึนช่ือวาส่ิงมีชีวิตในโลกนี้ จะเปนคนหรือ
สัตวก็ตาม เราจะถือวาเปนมิตรท่ีดีสําหรับเราเราจะรักเขาเหมือนกับเรารักตัวเรา 

2. เรามีความปรารถนาจะใหเขาเปนสุข ถาหากวาเราสามารถจะเก้ือกลูไดเราจะ
สงเคราะหเกื้อกูลใหเขามีความสุข ตามกําลังท่ีเราจะพึง ถาโอกาสท่ีเราจะสงเคราะหดวยวัตถุไมมี 
เราก็จะสงเคราะหดวยกําลังกาย ถากจิการนั้นไมเหมาะกําลังกายท่ีจะสงเคราะห เราก็จะสงเคราะห
ดวยปญญา การสงเคราะหนีก่็ตองดูคนวาคนควรจะสงเคราะหหรือไมควรจะสงเคราะห ถาเรายังไม
ควรจะสงเคราะหเพราะยังดไีมพอ ยังรับความดีของเราไมได เราก็ตองใชอุเบกขาตัวสุดทาย คือวาง
เฉยไดกอน ตอไปเม่ือหากวาเราสงเคราะหแลว ประโยชนในการสงเคราะหมีข้ึน นัน่ไมได
หมายความวาประโยชนตอบแทนเขาจะเปนคนดีข้ึน เขาจะมีความสุขข้ึนจิตใจเขาจะไมเลวลง เราก็
จะสงเคราะห ถาเราขืนสงเคราะหแลวจิตใจของเขาเลวลงเราก็ไมสงเคราะหเพราะน่ันคือการ
สนับสนุนคนเลว 

3. ยังมีอีกขอหนึง่นั่นก็คือ มุทิตา เราจะไมอิจฉาริษยาใคร เห็นคนอ่ืนไดดีพลอยยนิดี
ดวย และพยายามเสาะแสวงหาความถูกของความดวีา ทําไมเขาจึงไดเม่ือเห็นวาเขาดแีลว เรานําเอา
ความดีเขามาประพฤติปฏิบัติเราก็พลายดดีวย 



4. สําหรับขอท่ีส่ีท่ีกลาวเม่ือกีน้ีว้า ถาเหตุใดท่ีเราจะพึงทําไปมันไรผลจะเปนโทษกับ
เราจะเปนโทษกับเขา จะเปนโทษแกสังคม เรายับยั้งไวกอน อุเบกขา วางเฉย 

อารมณท้ัง 4 ประการนี้ ขอบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังบรรพชิตและอุบาสก อุบาสิกา จะตอง
ทําใจใหทรงอยูตลอดวนั ไมใชนั่งภาวนานะ จิตคิด จิตนกึ พอตื่นข้ึนเชา เราก็ต้ังใจคิดวา วนันี้เราจะ
ไมมีเร่ืองโกรธกับใคร เราจะยินดีทุกอยางกับคนท่ีทําความดี แตวาถาเปนคนช่ัวเรากไ็มคิดเปนศัตรู 
แตวาเราจะเฉย ยังไมคบหาสมาคมกอน ทําอยางนีไมไดขาดเมตตา ตองถือพุทธภาษิตท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว อเสวนา จะ พาลานงั ปณฑิตานัญจะ เสวนา ปุชา จะ ปุชะนียานัง 
เอตัมมังคลมุตตมัง การไมคบคนช่ัวหนึ่ง การคบคนดีหนึ่ง การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาหน่ึง จัดวาเปน
อุดมมงคล ไมคบคนช่ัวหมายความวา เขาชั่วเราก็เฉย ไมยอมคับดวย แตเรากไ็มไดเกลียด ถาเขาดี
เม่ือไรเราก็คบเม่ือนั้น 

สําหรับคนดี การคบก็หมายความวา เราปฏิบัติตามเขา ข้ึนช่ือวาคบ เขาทําอยางไรจงึดี เรา
คบเขาแลวก็ปฏิบัติตามเขาดวย การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา บูชามี 2 อยาง อามิสบูชา คนดี อยาง
พระพุทธเจาเราเอาดอกไมธูปเทียนไปถวายทานเอาประทีปโคมไฟไปถวาย อยางนี้เปนอามิสบูชา 
อามิสบูชาเปนของดี แตยังไมดีเทา ปฏิบัตบูิชา เราก็ตอง ปฏิบัติบูชา ดวย ปฏิบัติบูชา ก็ความหมาย 
ปฏิบัติตามคําสนอขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังกลาวแลว และจะกลาวตอไปขางหนา
อีก อยางท่ีเราทํากันในเวลานี้ เปนปฏิบัติบูชา ในเม่ือรเมีเมตตาพรหมวิหาร 4 ทรงคุณธรรมใน มล
คลสูตร 3 ขอแลว ตอไปขอบรรดาทานพุทธบรัทจงทรงศีลใหบริสุทธ์ิ 

สําหรับฆราวาสทรงศีล 5 หรือศีล 8 ก็ไดตามอัธยาศัย เร่ืองของศีลนี่เราจะไมทําลายดวย
เจตนา การที่เราไมเจตนาเดินไปเหยยีบมดเหยียบปลวกตายเหยยีบมดตาย เหยยีบปลวกตายไม
เปนไร เราไมต้ังใจ ศีลจะขาดดวยการตั้งใจเปนอันวา 

1. เราจะไมทําลายศีลดวยตนเอง 
2. จะไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนทําลายศีล 
3. ไมยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนทําลายศีลแลว 
เร่ืองศีลนี่ก็เหมือนกัน เราจะตองทรงอารมณใหมีศีลทรงตัวอยูตลอดวันไมใชสักแตวา

สมาทานศีล การสมาทานศีลอยางเม่ือกร้ีนี้ ถาเราไมงดเวนศีลมันก็ไมเกิด การสมาทานเปน
การศึกษาเทานั้น อยากจะรูวาสิกขาบทท่ีเราตองปฏิบัติมีอะไรบาง ศีลจะมีไดหรือไมได อยูท่ีการงด
เวน ถาทานท้ังหลายไมสามารถจะทรงพรหมวหิาร 4 ได ทานท้ังหลายไมสามารถจะทรงศีลได การ
เจริญพระกรรมฐานของทุกทานไมมีผล ก็สักแตวาทําไมกันไปเทานัน้ ท่ีทําไมมีผล ก็มีดวงจิตยอ
หยอน ไมยอมรับนับถือตามความเปนจริง 

แลวก็ประการตอไป ขอใหทุกทานต้ังกําลังใจยอมรับนับถือกฏของความเปนจริง นัน่ก็คือ
ใหรูจักตัวเอง วารางกายของเรานี่มันมีความเกิดข้ึนมาในเบ้ืองตน แลวก็มีความแกท่ีเราเรียกวาเจริญ
ข้ึนนะ เปนหนุมสาวนั้นมันแก มีความแกติดตามมาขณะท่ีทรงตัวอยู ก็มีอาการปวยไขไมสบายเปน



ปกติ ขณะท่ีทรงชีวิตอยูก็ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เฃน พอตาย แมตาย ผัวตาย เมียตาย 
ลูกตาย เพือนตาย นองตาย พี่ตาย ขาวของที่รักมันพัง มันเสียหาย อันนี้ตองถือเปนเร่ืองธรรมดา แลว
ในท่ีสุดเราเองก็ตองตาย ในเม่ือสภาวะมันเปนอยางนี ้ เราจะไมสะดุงสะเทือนกบัส่ิงเหลานี้ท่ีมัน
เกิดข้ึน พอตาย แมตาย ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา ผัวตาย เมียตาย ลูกตาย หลานตาย พี่ตาย นองตาย 
เพื่อนตาย ถือวาเร่ืองธรรมดา เพราะคนทุกคนเกิดมาจะตองตาย 

แตทวาลองมองไปอีกมุมหนึง่วา การเกิดมาเพื่อแก เพื่อตาย แบบนี้ มันเปนเหตุของความ
ทุกข ทุกขมันมีอยูท่ีขันธ 5 คือ รางกาย ถารางกายของเราไมปวยมันกไ็มมีทุกขเวทนา รางกายของ
เราไมแก มันก็ไมมีทุกขเวทนา เราไมมีรางกายมันก็ไมหิว เราไมมีรางกายมันก็ไมหนาว เราไมมี
รางกายมันก็ไมรอน เราไมมีรางกายมันกไ็มแก ถาไมมีรางกาย มันก็ไมปวย เราไมมีรางกายมันก็ไม
ตาย ไอท่ีเกิดท้ังหลายเหลานี้ ท่ีเปนมาท้ังหมดมันเปนทุกข ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะรางกาย ถา
เราไมมีรางกายเสียอยางเดียว นั่นคือพระนิพพาน เราจะมีความสุขท่ีสุด 

การปฏิบัตินี้ เขาปฏิบัติเพื่อพระนิพพานกัน ไมใชปฏิบัติเพื่อเท่ียวเห็นสวรรค เห็นนรก เห็น
เทวดาเฉยๆ ท่ีใหเห็นกเ็พื่อวา จะไดรูวา ตายแลวมันมีสภาพไมสูญ มันตองมีความสุข มันตองมี
ความทุกขท่ีเราจะพึงเสวยอีก เพราะฉะนัน้เพื่อจะดับความทุกขมันซะเลย เราก็ตัดใจไปนิพพาน การ
ตัดสินใจไปพระนิพพานไดเขาทําอยางไร เขาทํากันอยูจดุเดียว คือ เวลานี้สมมติวาเราจะตองตายลง
ไป ขณะท่ีนั่งกรรมฐานก็เชิญตาย คิดไวเสมอวา รางกายท่ีเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก นั่งนึกดู
ในรางกายของเราน่ี มันเต็มไปดวยอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เสลด สงท้ังหลาย
เหลานี้ มันสกปรกท้ังหมดมันมีสภาพเหมือนกับไถท่ีเขาใสอุจจาระหอไว ผูกหวั ผูกทาย อุจจาระมัน
จะไมหล่ังไหลออกมา เราก็ไมกลาแตะ รางกายของคน รางกายของเขา รางกายของเรามีสภาพ
เชนเดยีวกัน เวลาเราจะกิน เลือกอาหารเลือกอาหารอีก แตทวาพอกินเขาไปแลวซิ พอถายออกมาไม
อยากมอง 

นั่นเราจะรูวาท่ีอยูในหองมันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มันไมใชแตสกปรกอยาง
เดียว มันทรุดโทรมไปทุกวนั มันมีทุกขเวทนาทุกขณะ ในท่ีสุดมันก็พัง คือ ตาย ถาเราจะเกิดอีกมันก็
มีสภาพแบบนี ้หาความท่ีสุดของความทุกขไมได 

เพราะฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา ทุกทานจงอยาสนใจกายในกาย
คือกายของเรา อยาสนใจในรางกายของบุคคลอ่ืน อยาสนใจในวตัถุธาตุใดๆ คือ หมายความวา ถา
มันมีชีวิตอยูก็เล้ียงมันไป ใหมันกินขาว ใหมันอาบน้ํา ใหมันหมผา แตวาคิดวา ถาตาแลวคราวน้ี จะ
ไมมีรางกายอยางนี้อีก จดุท่ีเราจะพึงไปนั่นคือพระนพิพาน ตัดสินใจไวแบบนี้นะ ตอนนี้สําหรับ
ทานนักปฏิบัติใหม วิธีปฏิบัติใหจิตทรงตัวเพื่อเขาถึงมโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณเขาทําอยางไร 

วิธีปฏิบัติเขาปฏิบัตแบบนี้คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ตามพระบาลีวา อุชุง กายัง ปณิธา
ยะ คือแปลวาต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน กายต้ังตรงๆ มันจะหายใจไดสะดวกๆ สมาธิจะมีหรือมมี
มันอยูท่ีลมหายใจ พอลชมเดินสะดวกสมาธิก็เกิดเร็ว ถาลมไมสะดวก สมาธิมันก็เกิดชา ดีไมดีมันก็



ไมเกิดเลย อันนี้คําวาต้ังกายใหตรงหมายความวาตรงเทาท่ีเราจะสบายตอนั้นไปกําหนดรูลมหายใจ
เขาออกการกําหนดรูลมหายใจเขาออกนี ่ อยาบังคับลมใหมันแรง หรือใหมันเบา ใหมันยาวใหมัน
ส้ัน ปลอยลมหายใจเปนไปตามปกติ แตวากําหนดรู ตองการเอาจิตเขาไปรูเราใชสติสัมปชัญญะ คือ
เปนตัวสมาธิ เวลาลมหายใจเขารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก หายใจเขายาวหรือ
ส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ันก็รู ขณะท่ีหายใจเขานึกวา นะมะ ขณะท่ีหายใจออกนกึวา พะธะ คือ 
ภาวนา ท่ีเราภวานานัน้ก็คือ นะมะ พะธะ นั่นเอง ท่ีตัดเปน 2 สวน เพือ่ปองกันความเหน่ือย คือการ
กําหนดรูลมหายใจ การภาวนานี้ตองปลอยจิตแบบสบายๆ ใชอารมณเบา เพราะวาจะในตอนตนเรา
ตองการอุปจารสมาธิเทานั้น คือไมตองการดึงฌานท่ีตองากรอุปจารสมิ เพราะวาการเร่ิมข้ึนข้ันตน 
เราตองใชอุปจารสมาธิเพื่ออารมณจิตเปนทิพจ เม่ืออารมณจิตเปนทิพยก็สามารถกําหนดรูภาวการณ
ตางๆ ไดเพราะใจสบาย เม่ือจิตเคล่ือนไปถึง จุฬามณี ตอนนีจติเปนอภิญญา มี 2 ตอนดวยกนั ทีนี้
เม่ือกําหนดรูลมหายเจออกตามปกติแลว ตอนนีเขาจะมีสัญญาณ กร๊ิก สัญญาณกร๊ิง นี่เขาจะบอก
เวลา 

ตอนี้ไปครูบาอาจารยจะเขาไปแนะนําทาน ตอนที่ครูเขาไปแนะนําทานใหทุกทานวาง
อารมณเสีย คือวาไมภาวนาแลวตอนนี้ ภาวนาก็ไมภาวนา ลมหายใจเขาออกก็ไมเอา เฉยๆ ทํา
อารมณสบาย ๆ ฟงคําแนะนาํของครู ครูแนะนําแลวถามวาเวลานีเ้หน็องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไหม คําวาเห็นในท่ีนี้ ไมเห็นดวยลูกตา เพราะวาทิพจักขุญาณ แปลวา ความรูทางใจ คลายตาทิพย 
มโนมยิทธิ แปลวา มีฤทธ์ิทางใจ ทุกอยางนี้ไมไดเกี่ยวกับกายเลย เปนเร่ืองของใจอยางเดยีวคุณครู
ถามวา เห็นไหม ตองดูจิต จิตมันบอกวาแดงกแ็ดง จติมันบอกวาเขียวก็เขียวจิตมันบอกวาขาวก็ขาว 
เช่ืออารมณแรกของจิต เม่ือครูยืนยันวานัน่ถูกกําลังใจตอนนี้ก็เกิดเปนฌานสมารบัติ ครูแนะนําให
ขอบารมีพระพุทธเจาชวยนาํไป พระจุฬามณีเจดียสถาน เราก็ต้ังจิตอิษฐานอยางนั้น ความรูสึกของ
เราวาพระพทุธเจาไปทางไหน เราไปทางนั้น การจะรูจะเหน็อะไรเปนเร่ืองของกําลังจิต 

อันดับแรก ถาศีลของทานเลว สมาธิของทานเลว วิปสสนาญาณของทานเลว ทานก็จะไม
เห็นจริง มีแตความรูสึกสัมผัส แตวาศีลทานดี สมาธิของทานดีวิปสสนาญาณของทานดี จิตสัมผัสก็
มีนสภาพคลายตาเหน็ จะแจมในมากนอยอยูท่ีกเิลส ถากิเลสนอยมากก็เหน็ชัด กิเลสมากหนอยก็
เห็นนอยลงไปหนอย เหมือนกับแวนตา เอาของเขามาปด ถาปดบางๆ มันก็เหน็ได ปดมันหนามันก็
เห็นไมไดทีนีก้ารจะรูจะเหน็ได อยูท่ีจิตของทาน มีกิเลสหรือไมมีกิเลส การจะวดัจติของทานมีกิเลส 
สมมติวาเวลานั้น เขาบอกวาไฟไหมบานทาน เวลานีเ้ขาบอกวา พอตาย แมตาย ลูกตาย หลานตาย 
ผัวตาย เมียตาย เขาถามอยางนี้เราก็ไมตกใจถึงแมวาตัวเราจะตายเราก็ไมตกใจ ตายกช็าง เปนของ
ธรรมดาหามไมได ฉันตองการไปนิพพาน ถาจิตมันมีความม่ันคงอยางนี้ การเคล่ืนอไปก็เห็นภาพ
ชัดเหมือนกับเราเห็นภาพพระพุทธรูปท่ีอยูขางหนานี ่

ทีนี้การเหน็ดหีรือไมดีมันอยูท่ีทาน ศีลของทานดีไหม สมาธิของทานดีไหมจิตใจของทาน
ต้ือตานตอความเปนจริงหรือเปลา ของท่ีมันเปนความจริงทุกอยางในโลก ทานดานมันหรือเปลา คน



เกิดมาเพื่อแก คนเกิดมาเพื่อปวย คนเกดิมาเพื่อตาย ถาอาการอยางนี้มันเกิดข้ึนทานหวั่นไหวไหม ถา
หวั่นไหวกแ็สดงวาทานฝนความเปนจริง กเิลสมันยังมาก ก็จะเห็นอะไรไมชัด 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัขอใหคุมกําลังใจไว ถาศีลใครยังไมเคยบริสุทธ์ิมากอนก็ต้ังใจ
อธิษฐานถึงสมเด็จพระชินวร วานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ท่ีขาพระพทุธเจาปฏิญาณตนวา ขอมอง
กายถวายชีวิตแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจะทําทุกอยางตามคําสอนของ
องคพระชินวร เอา ตอนี้ไปบรรดาพุทธบริษัททุกทา จงต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลม
หายใจเขาออกสําหรับผูใหญ ใหภาวนาวา นะมะ พะธะ หายใจนึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ 
จนกวาจะไดยนิสัญญาณบอกวาครูจะไปแนะนําทาน จึงต้ังเวลาไว 10 นาทีเศษๆ เอาเร่ิมทําได 



สนทนาหลังกรรมฐาน 
วันศุกรท่ี 7 กันยายน 2522 

 
ถามวาชาง ขางทําอะไรไดบาง ทําไดทุกอยาง สุดทายก็เปนพระราชาเกเรทรงใหสัญญากัน 

ถาชางทําไมไดจะถูกตัดหวั ถาทําไดจะแบงทรัพยสินอะไรกว็าไปในที่สุดเขาเอาเหล็กเผาไฟจนแดง
โชน มันจับไดท่ีไหนละ ใชไหม ชางก็เห็นแกนาย ถาไมอยางนั้นนายจะตาย กจ็ับ พอจับไอความ
รอนมันก็ไหม จับยกข้ึนมาเหล็กโดนความรอนจนสุด ในท่ีสุดก็ลมตาย ตอนนั้น พระศรีอาริย เปน
นายชาง ทีนีต้อน พระศรีอาริย นี่ถานหมด จะตองเอาศพ พระมหากัสสป ใสมือเขาไวสุมไฟ แลว
ทานก็นิพพานดวยเหตุนั้น ไอชาง ไอมือนะเปนงวง แทนงวงเปนมือเพราะวาอันนี้ไมใชเร่ืองจองเวร
นะ เปนเร่ืองของกฎของกรรมอันนั้น นีเ่ปนพระพุทธเจา ยังไมพนนะใชไหม 

ท่ีพระพุทธเจาตอนตายลบอกหิวน้ําเต็มท่ี อานนท ไปตักน้ํามากนิเถอะกรรมนี้ยังตามมานะ 
พวกนี้ นี่ พระศรีอาริย จะตองมีลักษณะน้ัน เออ โยมไปเปน พระศรีอารย ไหม ตอนน้ันโยมไปเปน 
พระศรีอาริย เผาศพใสมือ เออ ตาคนนี้นากลัวไมเอาแฮะ 

เม่ือกี้ไปดูทาน ผลท่ีสุดไปๆ มาๆ ทานบอกไป ถามบอกไปไหน ไป บัณฑุกัมพลศิลาอาสน 
พอข้ึนไปปบนึกวาไมใชนะ บอกน้ีบานแก บานของแกบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ขับปุบเดยีวถึง
บานเลย เอ บานทําไมสีมวง ทําไมเปนสีมวง วิมานพรหมมันไมมีสีมวง บอกวาเปนไดตามสีของแก
นั่นแหละ บอกเปนไดตามสีนะ พอใจจะใหเปนสีอะไร แดงมันก็แดง ขาวมันก็ขาว เหลืองมันก็
เหลืองมวงมันก็มวง เขียวมันก็เขียว ถาแดงมันก็แดง เหลืองมันก็เหลือง เปนทอง เขียวก็เขียว ใสกใ็ส 
ก็ขาว บอกมันเปนได บอกเวลานี้ใจแกมันเปนสีมวง มวงก็มวงตุนๆ นะ มวงไมผองใส มันมวงตุนๆ 
อยางไรก็ไมรู ถามเปนอยางไร ก็เปนอยางนี้ ก็แลวแตใจแก ข้ีเกยีจก็นั่งๆ คุยอยูพัก ก็ดู ดุแลวก็
แจมใสดไีมมีอะไร ตะนีพ้วกเขาก็นั่งกันเต็มเลย เชียวนะ ทุกคนท่ีมีอารมณยังไมถึงท่ีสุดจงจําไว วา
เวลานี้เรามาถึงท่ีนี่ออกจากกายแลว ไมมีขันธ 5 คําวาขันธ 5 มันไมมี เวนอยางใดอยางหนึ่งก็เบญจ
ขันธ บางคนเขาใจผิดคิดวา ไอขันธ 5 นี่รูปมันพัง อาจมีเวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ คือ ขัน 5 
ขันธ 3 ขันธ 2 ไมมีท้ังนั้นแหละ เพราะขันธ 5 ท่ีเราเขาใจกันอยูนีน่ะ มันพังไปกับรางกายท้ังหมด 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ เวลาท่ีรางกายส้ินไป มันกพ็ังสลายตัว การข้ึนไปบนนัน้ 
มันมีสภาวะเปนทิพยใชไหม ทิพยนี่เขาไมเรียกขันธ 4 ขันธ 3 ขันธ 2 ขันธ 1 นี่อาจจะยองไปแบกเขา
แลว บางทีเผลอ เอ ขันธ 5 รูปหายไป เปนเทวดามีขันธ 4 แลวมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมมี 
วิญญาณตัวนีมั้นเปนตัวรูสึกของประสาท เขาใจคําวาวญิญาณหรือเปลาโยม อธิบาย วิญญาณคือ
อะไร 

วิญญาณคือ ประสาท เพราะไอวิญญาณตัวนี้ท่ีมันรุ รูหนาว รูรอน รูหิว รูกระหาย รูออน รู
แข็ง รูเปร้ียว รูเค็ม วิญญาณแปลวา รูเฉยๆ คือ ประสาทท่ีมันจะเกิดขันธ 5 ทีนี้เวลาออกไปแลวปบ 
ทานบอกน่ี สภาวะอันนี้ท่ีมันไมมีขันธ 5 เราพนจากขันธ 5 มาแลว ทานถาม พวกคนท่ีนั่งๆ ถามวา



เปนสุขหรือเปนทุกขพวกนัน้เขาตอบวาเปนสุข เม่ือยไหม เขาบอกไมเม่ือย ปวดไหม ไมหวด หวิ
ไหม ไมหิว กไ็มมีหมด บอกจําไววา นี่คือเราจริงๆ ทานลุงจดเลย นีแ่หละคือรเจริงๆ ไอนั่นนะมัน
ไมใชเรานะ ทานช้ีไอหวัตอท่ีนั่งโดเปนแถว แหม พอช้ีปบ เห็นหวัตอของไอพวกนั้นนั่งอยูใชไหม 
ไอเราก็เหมือนหัวตอหรือวาจอมปลวกไอรางกายนีน้ะนั่นมันไมใช มันไมใชเรา มันเปนเร่ือนรางท่ี
อาศัยช่ัคราว ก็ไอเรือนรางอันนี้มันเกิดมาอาศัยความช่ัวเปนแดนเกิด มีความช่ัวเปนเช้ือมันจงึมี
รางกาย คนมีแตความดเีขาไปนิพพาน และมีความดีช่ัวคราว ดีไมเต็มกระปอง ก็เปนเทวดาหรือเปน
พรหม 

ตานี้ ถามีความดีถึงท่ีสุดก็ไปนิพพาน ทีนี้เรามีรางกายเพราะความช่ัวช่ัวอะไร 1.กเิลส 2. 
ตัณหา 3. อุปาทาน 4. อกุศลกรรม กิเลสแปลวา อารมณช่ัว ช่ัวตัวนีแ้ปลวาโง กิเลสแปลวาความเศรา
หมองของจิต แปลไปไดท้ังนั้น เราไมตองรูมันหรอก กเิลสแปลวา ความเศราหมองของจิต ถามไป
ถามมาคือ พัง กิเลสตองแปลไปเลยวา อารมณโง จิต จิตตองมีสภาพผองใสประภัสสร เรียกวาจิตต้ัง
เดิมมันมีสภาพผองใส ไอกเิลส ถาดคลนเขามาติด มองอะไรไมชัดใชไหม ฉะนั้นไอกิเลสตัวนี้ เรา
จะแปลใหมันงายท่ีสุด คือ อารมณของความโง แปลวาอารมณโงเม่ือความโงเกดิข้ึนแลว ก็เกิด
ตัณหา ความอยากในส่ิงท่ีไมควร ใชไหม อยากในส่ิงท่ีไมควร ไอทุกขก็เหน็วามันเปนสุข อยาก
ตะเกยีกตะกายเขาไปหาความทุกขเพราะคิดวาไอความทกุขนะมันเปนสุข เหมือนกบัพวกสัตวนรก 
พระเร่ียไรทายกเร่ียไร คนเร่ียไรเขากิน ไปเจอไอกอนเหล็กแตงลุกโชน เห็นเปนกอนเนื้อใสปากปบ 
ถึงปากปากพอง ถึงทองทองพอง นอนอหงายแผหลาสองสลึงไมยักตาย พอรอนเต็มท่ีแลวปบ เกิด
เปนตัวข้ึนมาใหม วิ่งไปเจอกอนเหล็กแดง นึกวาขนมอีกหิว นี่ระวังนะ พวกเร่ียไร เร่ียไรสรางไม
เปนไรนะ เร่ียไรไปกิดนะ ไอทายักเวลานี้เยอะ ไอขุมนีแ้ยงกันอยูละ ใชไมห ทีนี้ไอเราท่ีเกิดมาไอ
ตัณหา ตัณหามันมีสภาพแบบนั้น เหน็ของเลวเปนของดี ของท่ีเปนความทุกขเปนความสุข ใชไหม 

เพราะไอจิตช่ัว จิตมันโง พอตัณหาเกิดข้ึน อุปาทานตัวยึดม่ัน ไอนี่ละถาไดมาแลวมันจะสุข
ใชไหม ก็ปบอยูตรงนั้น ยึดม่ัน พอยึดม่ันก็ทํากรรมช่ัว ทําอกุศลกรรม ทําดวยความโง กรรมแปลวา
ทํา อกุศลแปลวาความโง ทําดวยความโงดงึเอิสงท่ีมันเปนช่ัว ส่ิงท่ีมันเปนภัย ส่ิงท่ีมันเปนโทษ เอา
เขามาสะสมไว นี่เหตุท่ีเราเกิด เกิด 4 อยางนี้ ใชไหม รางกายมันสรางจากความช่ัว เม่ือมันเกิดข้ึน
มาแลว มันจะเปนสุขไมได มันก็มีแตทุกข ทานก็เลยบอกวา นี่เหน็ไหม ในเม่ือออกจากขันธ 5 
มาแลว จะลืมไปแลว ทีนต้ีจงจําใหดีนะ เดี๋ยวใครเขาถามวาไปฟงทานมาไดอะไร ออกมาแลวเขา
ถามวา ข้ึนไปเปนเทวดากด็ ี ไปเปนพรหมก็ดี ไปนิพพานก็ด ี ไปอรูปพรหมก็ด ี มีขันธอะไรติดไป
บางไหม นกึข้ึนมาได 

ฉันเคยถูกนกัเทศน เวลาเทศนเขาถาม ถามวามีขันธอะไรติดบางไหม กบ็อกมี พอถามขันธ
อะไร ขันธ 5 บอกไมใชขันธท่ี 6 ไอบาตายหาแลว ออกไปแลวจากขันธ 5 แลวบอกขันธท่ี 6 ก็ขันธ 
6 นี่มันไมมีในแบบ กแ็กไมเสือกถามไปตามแบบน่ีหวา กตอบยอนนอกแบบ ก็ถาม ขันธเอานอก
แบบก็เอาดี ขันธอะไรบอก ขันธจิต มันกแ็พเรา ก็ขันธท่ี 6 ใชไหม 



เหมือนกับท่ีพระพุทธเจาอยูหัว ทานถาม กสิณกองท่ี 11นะ ทานไปถามกองท่ี 11 ทานบอก
ไอจิตผมนะ หลวงพอ ทําไวจุดเดียว กสิณ 10 อ้ือ ทํา ทานบอกอยาใหจิตผมนกึถึงผลบาป เทานั้น
แหละ นกึวา จิตมันนกึถึงพุทโธนี่ แตถามันออกไปจากนี่แลว แตมันยังไมถึงพุทโธ อันนี้หลวงพอ
ทําไมถึงไมอธิบายมา กสิณกองนี้ ก็เลยบอกทาน บอกวา ไอนี่กองนี้มันกองท่ี 11 พระพุทธเจาไมได
สอนไวพระพทุธเจาไมไดสอน อาตมาไมเรียกวา กสิณ นะ ถามเรียกอะไรครับ ไอนี่มันเปนอรูฌาน 
แหม นี่ถาไมได กรรมฐาน  40 ก็หงาย พระเจาอยูหวัทาน โอโหก็เลยบอก นี่มันเปนอรูปฌาน 
วิญญาณัญจายตนเน เขาไมเรียก กสิร ก็เลยบอก เอ หลวงพอทําไมไมทําใหผมขอนี้ พูดไปก็ซํ้ากัน 
ทําไดกองเดียวก็เหมือนกนัหมด อธิบายดวยลักษณะนี้ อธิบายหมด ทําไดกองเดียวมันก็จบแลว กสิฯ
มันจบกองเดียว เทานัน้ มันจบหมด ข้ึนปบๆๆ ก็เก็บ ไอนี่มันกองท่ี 11 พระพุทธเจาไมไดเก็บไว ก็
เลยไมไดบอกมา  

บอกเกงหรือยงั บอก ยังครับๆ ผมนึกๆ ดู เอ ทําไมหลวงพอไมไดบอกผมนะไอกองน้ี คือ
เราก็ เรามันมีมากกวาปกติ เคยมีขันธ 6 มาแลวใชไหม 

เม่ือกี้ทานกน็ั่งอธิบาย ทานพูดดีนะ สมเด็จทานบอกวา เอา พวกเธอนี่ออกจากขันธ 5 
มาแลวนะ จําไวใหดีนะ มันปวดไหม มันเหนื่อยไหม มันหวิไหมมันหนาวไหม มันรอนไหม มัน
เปนอะไร การคลองตัวดีไหม พวกนัน้บอก มันคลองตัวดี แบงเบาดี จติมีความเยือกเย็นดี ทานก็ถาม
วา อารมณท่ีอยูเมืองมนษุยืมันหนกัไหม พวกนัน้เขาก็บอกวาหนัก ไมถามฉันหรอกนะ ไมถามฉัน
หรอกถามวาถึงมาถึงสวรรค มีความรูสึกเปนอยางไร เขาบอกเบาสดชื่อน ดีกวามนุษยมากใชไหม 
เขาก็บอกวาใช ถึงพรหมเปนอยางไร ก็เลาเร่ืองตามลําดับ พรหม เอ จติสงัดดีกวาสวรรค ถึงท่ีนี่ละ
เปนอยางหร พระนิพพาน พวกนั้นบอก อารมณเบามากไมมีอะไรกระเทือน นดิเดยีวก็ไมมี 

จงจําไว โปรดจําไว จาํไววา ถาเราไมมีขันธ 5 แลวมันเปนสุขอยางนี้เพราะวาสภาวะท่ีไมมี
ขันธ 5 ก็ตองระมัดระวัง มันตองไมมีขันธ 5 ขางบน ไมใชไมมีขันธ 5 ขางลาง หือ นรกนะซิ ทาน
ตรัสไปทานกย็ิ้มไปนะ สมเด็จใจดีจริงๆ นะ ทานตรัสไปทานกย็ิ้ม นึกออกไหมจะ หันมาถามนึก
ออกไหมจะ นีพ่ระพุทธเจาตรัสจะ ลอไอพวกนัน้นะลอไอพวกเด็ก พวกน้ันบอกนึกออก ถามขันธ 5 
ขางลางอยูท่ีไหน อยูอบายภมิู นั่งแหละ จําไว 

อบายภูมิมันมีขันธ 5 อยูอันเดียว คือ เดรัจฉาน นอกนัน้ไมมีขันธ 5 นะ จําใหด ีทีนีมี้ใครอยู
คนหน่ึง แปลกหนานิดหนึ่ง เขาผองใสมาก เขาผองใสมากนะแตไมถึงข้ันจบ คนนี้อยางนอยท่ีสุด
เขา อนาคามิมรรค เขาผองใสจัด เขาหนัเขาไปถามทานวา ในเม่ือสภาวะขันธ 5 ไมมี แลวมันก็มีรูป 
จะเรียกมันวาอะไรพระพุทธเจาบอก อันนี้เขาเรียก นามะรรม เขาก็ถามวา นามธรรมนะจริงละ 
ขาพระพุทธเจาเขาใจวาอยางนั้นนะ ขาพระพุทธเจาเขาใจ แตถาใครเขาถาม ควรจะตอบวาอยางไร 
ในเม่ือรูปมันปรากก แตวาเปนนามธรรม ทานบอกวา บอกเขาซิวารูปในนาม เขาถามวา รูปใน
นามนะ มันมีเวทนาไหม ทานบอกก็มี แตวาเวทนา มัน 2 ข้ัน วเทนาของอบายภูมิ นัน้ คือ 
ทุกขเวทนา คือ เวทนาของเจิตสิก ถาเวทนาของอบายภมิู มันก็เปนทุกขเวทนา ไอหอก ไอดาบ ไอ



แหลม ไอหลาว ไอไฟ อะไรพวกนั้นนะ มันก็เปนเร่ืองทําลาย เร่ืองทําลายรูปในนาม หือแตวาเอารูป
ไปเปนกายเน้ือมันก็ไมเกี่ยวใชไหม มันคนละเร่ือง 

ทานบอกจําไววา ถาเห็นวาเปนรูป จงอยาคิดวามีขันธ ไอขันธ 5 ของมนุษยนะ มันไมได
ตามไปหรอก มันจะดับพรอมกับลมหายใจเขาออก ไอนี่มันเปนรูปในนาม จะเรียกกวาขันธไมได 
แลวก็เขานึกได ขางลางเขาบอก ควรจะเรียก อทิสสมานกาย เปนกายของสัตวนรก เปนกายของ
เปรต เปนกายของอสุรกายแตก็เปนนามธรรม เราจะหาวตัถุนิดหนึ่งมันจะไมมี เวทนาท่ีนั่นก็ไมใช
เวทนาของขันธ 5 เดิม มันเปนเวทนาท่ีเนื่องดวยนามธรรมนะ ทีนีข้างบนมันมีแตสุขเวทนาอยาง
เดียว ไอสุขเวทนาตอนน้ีมันไมมีการรับสัมผัส มันเปน นิรามิสสุข คือวาถาเรามีขันธ 5 อยู มันตงอ
เปน สามิสสุข ใชไหม สุขท่ีอิงอางดวยอามิส มีขาวหิวขาว กินขาวอ่ิมเปนสุข ถาปวดทองข้ีไปข้ีซะ 
สามิสสุข สุขอิอามิส ยิ่งส่ิงของนะ 

แลวก็สําหรับขางบนมันเปน นิรามิสสุข นับต้ังแตพรหม เทวดา ข้ึนมาถือวาเปน นิรามิสสุข 
หมด สุขท่ีไมอิงอามิส คือ สภาวะของเขาเปนสุขจริงๆ เพราะฉะน้ันสุขตรงนี้ จึงไมเกี่ยวกับเวทนา
ของรางกาย นีจ่งจําไวนะ หอื จําไวไหมแนไอนี่ลําบาก เดี๋ยวเขาไปถามข้ึนไปเปนเทวดากี่ขันธ เราก็
บอกวามีขันธเดียวขันธท่ี 6 เปนพรหมมีกี่ขันธ ขันธเดียว ขันธท่ี 6 ไปนิพพานมีกี่ขันธ ก็ขันธเดียว
ขันธท่ี 6 แน รูเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตใชไหม ไอนี่ตองเขาใจคือวาตองเขาใจ 

เม่ือกี้นี้รูสึกวาทานก็นั่งไลยอน เบาสวยมาก บอกจําไวนะ ท่ีเรามีทุกขก็เพราะเรามีขันธ 5 
เราจะออกจากขันธ 5 ทุกขนดิหนึ่งมันก็ไมมี แตทวาถาจติของเราตํ่าทราม คําวา ตํ่าทรามทานหมาย
เอา กามาวจรสวรรค ถาจิตของเราตํ่าทรามมันก็จะมีสุขช่ัวคราว แลวกลับไปเกิดใหม ถาจิตของเรา
ตํ่านอยลงไปหนอยแตกย็ังตํ่าอยูนั่นคือพรหม เราก็ไมพนความทุกขช่ัวคราว ทีนี้เราตองชําระจิตของ
เราใหสะอาด จิตท่ีสะอาดก็จงดูขันธ 5 ขันธ 5 ท่ีนั่งอยูขางลาง พอนั่งขางลางปบก็โผลสลอนเหมือน
หัวตอ มีรูปมันสวยตรงไหน มันดีตรงไหน มันทรงสภาพแคไหน มันมีการเปล่ียนแปลงอยางไร จํา
ไว ในเม่ือจติท่ีเราอยูในขันธ 5 เราเขาไปอาศัยขันธ 5 มันปวดเราก็ปวดดวย ขันธ 5 มันเม่ือยเราก็เม่ือ
ดวย ขันธ 5 มันหิวเราก็หวิดวย เพราะเราอาศัยมัน ตอนนี้เม่ือเราพนจากขันธ 5 แลวสภาพเปนอยาง
นี้ จงจําไววา ขันธ 5 ไมใชเรา ไมใชของเรา เราตองต้ังใจไวโดยเฉพาะวาพระนิพพานคือท่ีอยูของเรา
ใหใชอารมณเปนปกติ 

แลวทานก็สรุปทายวา จิตของพวกเธอมีพระนิพพานเปนอกัตตารมณเธอก็เปนอันนิพพาน
ได ถึงแมวาเธอจะเคยมาเท่ียวพระนิพพาน เพราะจิตของเธอยังกระสับกระสายอยู ยังสนใจ บางคร้ัง
เห็นวามนุษยืด ีบางคร้ังก็เห็นเทวดาดีบางคร้ังก็เห็นพรหมดี เธอไมมีวนัจะมานิพพานได 

ทานท้ิงทวนเลย บอกจิตตองยึดเปนอารมณ ถาตายคราวนี้ เรามุงนิพพานคอยชําระจิต ใน
เม่ือยึดนพิพานแลวตองคอยชําระจิต ชําระจิตก็หมายความวาอยาใหความโลภมันคลุมใจ อยาใหกาม
ฉันทะมันคลุมใจ อยาใหความโกรธมันคลุมใจ อยาใหโมหะความหลงมันคลุมใจ โดยเฉพาะอยาง



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



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 33 ท่ีชิคาโก สหรัฐอเมริกา 1 
วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2526 

  การเจริญพระกรรมฐานท่ีเราปฏิบัติกันอยูนี้ ทานเรียกวา มโนมยิทธิ ซ่ึงแปลวา มีฤทธ์ิทาง
ใจ ความจริงพูดกันเร่ืองฤทธ์ิทางใจกอนดกีวา ฤทธ์ิทางใจน่ีหมายความวา เวลานี้การปฏิบัติแบบนี้ 
เราใชเฉพาะใจโดยเฉพาะนะ (ไอหนูไมตองพนมมือ มันรานเดีย๋วจะเมื่อยลูก) วาใชใจโดยเฉพาะคือ 
การเห็นตางๆ นั้นไมไดใชตาเห็น คือใชใจเห็น เปนความรูสึกทางใจ นทีานเรียกวา ทิพจักขุญาณ แต
ความจริงถาปฏิบัติจริงๆ นะ ถาเต็มอัตราเราก็ไมตองมาสนใจกันคําวา ทิพจักขุญาณ นี่เราปฏิบัติกัน
นี่มันไมถึงคร่ึงอัตรา ท่ีปฏิบัติใชกําลังไมถึงคร่ึงเพราะถาเต็มนี่รับกันไมได เพราะมันเสียเวลามา 10 
ป (จากป 09 ถึงป 21) 10 ปนี่ไมมีใครไดเลย จึงตองลดกําลังลง ไอลดกําลังนี่ก็ไมไดลง เจาของทาน
มาบอกใหลด ฉันก็ลดไมเปนเหมือนกัน 

อันดับแรก กต็องขอใหทานปวย แลวเม่ือกอนนี้กไ็มมีการสอนกันแบบนี้แลวทานก็บอกวา
ตองสอนเรียงตัวกัน หมายความวา ตองเอาคนไปแนะนําถึงตัวจึงจะเขาใจ แลวไอท่ีไมไดกนัจริงๆ 
อยูท่ีความเขาใจหรือไมเขาใจตัวเดยีว ถาจะถามวา ทุกคนที่มานั่งมีบารมีไมเสมอกัน คนนั้นอาจจะมี
บารมีสูง คนนี้อาจจะมีบารมีตํ่า อันนี้ก็ตองขอตอบวา ถามาดวยความต้ังใจจริง มีบารมีเสมอกันหมด
ใชไหม เวนไวแตจะมาลองด ูดูซิเปนอยางไร ลองดูหนอย อันนี้ไมแน คือวากรรมฐานจริงๆ ถาคนท่ี
พอใจในการปฏิบัติกรรมฐาน นั่นมีอยู 2 พวก พวกนี้มีบารมีกลางเปน อุปบารมี กบั ปรมัตถบารมี 2 
พวกนี่เทานัน้ แตวาพวกแรก อุปบารมี ถาทําไปไดฌานสมาบัติ ถาแนะนําเร่ืองนิพพาน จะบอกวาไม
ไหว กําลังไมพอ แตเร่ืองฌานสมาบัตินี่พรอมทําและทําไดคลองแคลว ถาพวกท่ีมีบารมีเปน ปรมัตถ
บารมี อันดับแรกอาจจะไมเขาใจเร่ืองนิพพาน ทําไปๆ มันพอมีความเขาใจเร่ืองนิพพาน หรือพอใจ
เฉพาะนิพพานจุดเดยีว นี่พวกน้ีเปนพวก ปรมัตถบารมี 

ก็เปนอันวา พวก อุปบารมี ก็ดี ปรมัตถบารมี ก็ดี มีสิทธิจะทําเหมือนกนัแตผลในการปฏิบัติ
อีกจุดหนึ่งจะไมเหมือนกัน ถาทานท่ีมีบารมีเปน อุปบารมี นี่จะไมสามารถเขาถึงนิพพานไดเลย 
ไมไดเห็น ถาต้ังแตเขตสวรรคถึงพรหมนี่ไปไดหมด จักรวาลตางๆ ทุกจักรวาลไปไดหมด แต
นิพพานไมเหน็เงา เห็นไมไดเพราะไมมีสิทธ์ิ ถาหากวาพวกท่ีมีบารมีเปน ปรมัตถบารมี เขาจะนํา
จาก จุฬามณี นําไปนิพพานไดทันที นีไ่มเหมือนกับตรงนี้นะ อันนี้ตองเขาใจ 

แตวาอันดับแรกท่ีเราจะฝก มโนมยิทธิ ก็ตองขอยยืมวิชชาสามมาใชเปนกําลังสวนหนา นั่น
คือ ทิพจักขุญาณ เพราะ ทิพจักขุญาณ นีเ่ปนของ วิชชาสาม เขา แตความจริงถาฝก มโนมยิทธิ ได
เต็มอัตราก็ไดพรอมเหมือนกัน แตวาไมตองข้ึนตนแบบนี้ ท่ีตองข้ึนตนแบบนี้ เพราะกําลังคนรับไม
พอ ถาอันนั้นเปน อภิญญา ตรง คือตองใชกําลัง วิชชาสา เขาชวย เปนเอาบันไดตอแหละ  หือ กาว
มันยาวเกินไปก็แซมมันอีกลูกหนึ่ง ใชไหม เขาใจไหม พอเขาใจนะ ถึงอยางไรๆ เราก็ไปไดตามจุด
ตางๆ แมจะเห็นนอยไปหนอย เราก็ไปเห็น เห็นของจริงได ในตอนตนนี่ขอพูดเร่ือง ทิพจักขุญาณ 



เสียกอน คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ สําหรับคนที่ไดแลว ก็เหน็จะไมหนกั ทานแปลวามีความรูสึกทางใจ
คลายตาทิพย ไมไดแปลวาลูกตาเปนทิพยนะ ไอหนูนะ (เอาใหมซะ พรอมกันเลย หนังสือตัวเดียว) 
ถาหากวาลูกตาทิพย ตองใชศัพทวา ทิพยเนตร นี่ทานแปลวา ทิพญาณ ญาณน่ีเขาแหลวา รู แปลวา 
มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย 

แลวสําหรับทานท่ีปฏิบัติเบ้ืองแรก ใหมีความเขาใจวา ถามี ทิพจักขุญาณ ตองแบงเปน 3 
ช้ันสําหรับผูฝก ความจริงในแบบเขาไมมีแบง แตวาท่ีฝกๆ กันมามันมีผลตามนั้น ก็เลยตองแบงไป 
ไมง้ันจะไมเขาใจ คนท่ีได ทิพจักขุญาร อยางออน จะมีความรูสึกทางใจถูกตองแตไมเห็นภาพ แต
พวกไมเหน็ภาพนี่ ถาทําเร่ือยๆ ไปก็เห็นเพราะกําลังใจออนไป 

ถาได ทิพจักขญุาณ อยางกลาง มีความรูสึกทางใจพรอมกับเห็นภาพ เห็นภาพทางใจแตไม
ชัดเจน 

ถาได ทิพจักขุญาณ อยางสูง มีความรูสึกพรอมกับเห็นภาพชัดเจนมากเล็กเห็นชัดไหม 
(ตอบ ก็ชัดๆ ม่ังไมชัดม่ัง) เออ ลืมตาดูหลวงพอเหน็ชัดไหม (หวัเราะ) 

เออนะ ในคนท่ีเห็นภาพชัดก็เหมือนกัน บางวันนี่จะมัวไปบางทีเพลียไปบางรางกายไม
สบายบางนะ หรือถาวาไหนต้ังใจเกินไป วันนัน้เจง ทีนี้เวลาปฏิบัติจริงๆ ใหปฏิบัติแบบนี้ ใชคํา
ภาวนาวา นะมะ พะธะ นะมะ พะธะ นี่แปลวาอยางไรไมตองแปล มันเปนคําภาวนา ไมใชคํา
พิจารณา เวลาหายใจเขานกึวา นะมะเวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ในขณะท่ีภาวนาอยูนะ ขอจงอยา
อยากรูอยากเหน็อะไรเปนอันขาดในตอนนัน้ ถามันอยากรูอยากเหน็เขาเปน กามสุขัลลิกานุโยค ยอ
หนอยเกินไป จิตซานจะไมไดเหน็เลย ถาเวลาปฏิบัติระยะตนเครียดเกนิไปตั้งใจมากเกินไปเปน 
อัตตกิลมถานุโยค ทรมานกายทรมานใจไมไดอีก ตองปลอยใจเบาๆ อารมณสบายๆ เวลาภาวนา
หายใจเขานกึตามวา นะมะ หายใจออกนกึตามวาพะธะ เอาแบบเบาๆ สบายๆ อยาใหเหนื่อย อยาให
อารมณเครียด ถาอารมณจะเครียดเกนิไป ขยับใจกําลังเสียใหม ปลอยใจเปนปรกติ 

แตวากําลังใจของ ทิพจักขุญาณ นี่จะไดตอเม่ือ จิตต้ังอยูในเขตของอุปจารสมาธิ ถาเกร็งๆ 
เกินไปเปนฌาน เลยไปได หยอนไปกวาอุปจารสมาธิก็ไมไดอีก มันเหมือนกับกําแพงท่ีเขาเจาะชอง
ไว ถาตาเลยชองมองไมเห็น ใชไหมต่ํากวาชองก็มองไมเห็น เพราะเวลาน้ีเราใชกําลัง วิชชาสาม ถา
ใชกําลังเต็มของ อภิญญา ใชกําลังฌานส่ีนี่ดีมาก ไมตองยุงนะเร่ืองนี้ ทําไปๆ เห็นแสงสวางฟุงลงมา
จากอากาศ หรือแสงสวางออกจากกาย เม่ือแสงสวางจาปรากฏข้ึน จิตมันจะหลุดจากกายไปเลย ไอ
คําวาจิตหลุดจากกายไปกันแสงนี่ ความจริงไมเห็นดวยจิตมันเปนตัวเลยนะ ออกไปนี่ทานบอกวา 
คลายๆ กับดึงไสหญาปลองออกมันเหมือนกัน ออกไปรูสึกเหมือนกําลังตัวเราไปเอง โดยเฉพาะมี
กําลังเทาเดิม จะไปไหนก็มีความสวางไสวมาก 

แตอยางนัน้เคยถามทาน ทานบอกวา เหน็จะฝกไดประมาณเดือนเมษาหนาทานวาอยางนั้น
นะ พอเมษาหนานี่ อาจจะเร่ิมฝกเปนสาธารณะได แตวากอนท่ีจะฝกตองฝกพวกครกูอน ถาพวกครู
ไดนะ ถาครูไมไดฉันเหน่ือยแย ไมไหวละแบบนัน้เหนือ่ย ดีไมด ี เตนคองกากันบ้ึมบ้ัม ท่ีนี้ท่ีตรงนี้



เตนกันมากทําไมไดละเดี๋ยวเตนเดีย๋วพังหมดเลย ก็เหมือนรีดออกคลายๆ รีดออก ใหมๆ ก็ตึงตัง
โครมคราม พอๆ ฌานเรียบก็เงียบเหมือนกัน พวกน้ีแจมใสมากๆ แลวถาเวลาจะไปไหนกเ็หมือนเรา
เดินไปเท่ียวนะ เหมือนกับตัวเรานี่ไปชัด มีกําลังเทากัน มันปลดแตประสาทนี่มันยังดงึกับรางกายอยู 
จิตนะ จิตยังมีความสัมพันธกับประสาท แตวามันก็ไปสุดตัว ถาใครถามท่ีนี่มาไดยินเขาก็ตอบลงมา 
ไอตัวนีก่็ตอบเสมือนกับสายลําโพง ใชไหม ไอนั่นพดูมา ปากน่ีก็พูดออกเสียงเขาออก นี่เราหาวิชา
ความรูแบบนีห้าฝกยาก ไอนี่ไปเลยใครพูดไมรูเร่ือง แลวมีเร่ืองอะไรมาลืมตาแลวก็พดูกนัถาเขา
สงสัยฉันเขาเนใหม อันนี้มีเยอะ แตประเภทท่ีกําลังอยูในเนแลวคนพูดไดรูเร่ืองกันไดนี่ มาหาไดอัน
นี้อันเดยีว ท่ีฉันหามานาน คือตองการอยางนี้ มันมีประโยชนกวา 

ก็รวบความวา วิธีท่ีเราจะฝกก็หายใจเขานกึวา นะมะ อยาลืมวาทําใจแคสบายๆ ถารูสึกวาจะ
เคียด ถอยหลังซะ ดึงอารมณใหม ปลอยความรูสึกตามเดมิ เอาเทานี้นะ แลวกว็ิธีท่ีเราจะปฏิบัติใหจิต
แจมใสที่เขาทําอยางนี้ อยูๆ พรวดพราดข้ึนไปนี่มือ เพราะไมไดเข่ียข้ีตา ใชไหม ตองเข่ียข้ีตาออกซะ
กอน ไอการเข่ียตา ถือวาเอาจติเอาปญญาเขาใช คือ ตองใชวิปสสนาญาณชวย สวางหรือมสวางนี่ อยู
ท่ีวิปสสนาญาณ แคสมถภาวนานี่มัวคลายๆ เห็นของในเดอืนมือ เดือนมือจะมีแสงสวางดวยดาว เรา
เห็นไมชัด 

อันดับแรก กอนท่ีภาวนานะ ถาอยูท่ีบานใหพจิารณาตามท่ีครูเขาสอนใหการตัดกิเลสเลน 
อยางเอาวิธียอๆ งายๆ ก็คือวา นึกตามความเปนจริงวา โลกน้ีมันเปนสุขหรือเปนทุกข เราเกิดมา
ต้ังแตวนัเกดิถึงวันนี้ ตามความจริงแลว เรามันไมเคยมีความสุขเลย สุขไหมเจีย๊บ เดีย๋วลูกรอง เดีย๋ว
พอรวน เดีย๋วอีแมข้ีเกียจเอาเร่ืองไมได ใชไหม เดีย๋วหนาว เดี๋ยวรอน (ไมชัด) เราตองทํางาน
ตลอดเวลาใชไหม ไอการทาํงานนี่มันเปนทุกข ไมใชเปนสุข เราอยากจะนอนสบายๆ เอาถึงเวรเขา 
เอาอีกแลว ใชไหม ไอเขาเวรก็ดีละ เขาไปนั่งซึม นั่งฝนนอนฝน เดีย๋วไอคนไขโวกเขามาอีกแลว ใช
ไหม ดไีมดกีําลังจะหลับอยูดีๆ พวกมากระตุกเรียก เอาไอคนไขข้ีแตก ฮูย ยุงบรรลัย นีแ่หละ อสุภ
กรรมฐาน เจอคนไขทุกคนแสดงใหเห็นโลกเรามีทุกข คนมันเปนทุกข มันก็พนการปวยไขไมสบาย
ไมไดนะ แลวรางกายคนไขทุกคนนี่ สกปรกแลวไอคนท่ีจะปวย เม่ือกอนนี้มันไมปวยนะ ใชไหมงั้น
คนท่ีไมปวยกส็กปรกเหมือนกัน 

ก็รวมความวา โลกน้ีมีท้ังทุกขและมีท้ังสกปรก แลวก็เต็มไปดวยความวุนวาย มีความ
เหนื่อยยากไมมีอะไรทรงตัว โลกท้ังโลกคนท้ังหมดท้ังโลกตายหมดเปนอนิจจังไมเท่ียง มีรางกายๆ 
เส่ือมทุกวันเหมือนกันทุกคน ไมวาฐานะแบบไหนในเม่ือมันไมเท่ียงจิตเราก็อยายึดใหมันเท่ียง 
อยางเรามีพอมีแมเปนท่ีรักเล้ียงเราทานเล้ียงเรามา เราก็ไมอยากใหทานตาย อยากใหตายไหม เคย
นอนแชงใหพอแมตายหรือเปลา พอมีม่ังนะ บางคราว (หวัเราะ) ไอนี่ความจริงเราไมอยากใหทาน
ตาย เพราะทานเปนท่ีพึ่งดีๆ ทานก็ตองตายใชไหม แลวก็ส่ิงไรของท่ีเรารักทุกอยางไมอยากใหมัน
พัง มันก็พงั โดยเฉพาะอยางยิ่ง รางกายของเราๆ ไมอยากใหมันแก มันแกหรือยังหวา (แกแลวละ) 
ยังไมแลวกําลังแกอยู แกแลวมันตองเลิกแก เร่ิมแกไปทุกวันๆ ใชไหม ตอไปไอความแกนี่ มันก็เปน



ความทุกขแกมากเทาไร แคขันธหามันกย็ุง ขันธหา ขันธอยางเดยีวนะ แกมากก็งุมงาม ไมมีการ
คลองตัวใชไหม ลุกก็ลําบากนั่งก็ลําบาก แลวมันก็เปนทุกข ตานี้การทํางานทําการตางๆ ไมมีการ
คลองตัว ก็เปนทุกข แลวพอตายจะตายก็เปนทุกขอีก นีแ่คขันธหา ขันธหาเดยีวนะ ถาส่ีหาอยางดวย 
มันหนกัมาก ขันธเราไมทุกข ขันธคนอ่ืนเร่ิมทุกข ทําใหเราทุกขใชไหม ทําใหเราทุกขใชไหม ดีไมดี 
ขันธลูกทําใหแมทุกขไอขันธลูกไมทําใหแมทุกขละ ขันธพอทําใหแมทุกข แตขันธท่ีนากลัวท่ีสุดก็
คือขันธเจาหนี ้หือ ใชไหม ไอหนูมีหนี้หรือเปลาลูก (หวัเราะ) มีเหรอ หรือยังไมมียังไมมีหรือยังไม
หมด (หัวเราะ) ยังไมหมด ยงัไมหมดหรอก ไอนี่เราเกิดมาเปนทุกขอยางนี้ ก็ตองเปนหนี้ เพราะมันมี
ความจําเปนจะตองใช หือ อันนี้ไมมีอะไรนาตําหนกิัน 

รวมความวา ความจําเปนมันเหนือกวาผลท่ีเราจะตองรับ ก็คนทุกคนตองเปนอยางนี้ ความ
จริงฉันเองฉันไมมีหนี้นะ เพราะเจาหนี้ตายหมดแลว พอกับแมแตวัดมีหนี้ แตฉันเปนผูรับรองวัดอยู
ซิ ฉันมีหนี้นดิหนอย สีลานเศษๆ (หวัเราะ) สบายไอหนู เงินคงคลังเปนมันไดท้ังนั้นแหละ ทุกปมัน
ตองยืนในส่ีลาน นี่เม่ือไหรจะหมด (หวัเราะ) เพราะวาสรางไมหยุด คิดวาถาหยุดลงไปสักหนอย 
นอยไปหนอย ก็จะเบาตัวลงง้ันก็สะสมกนัเร่ือย แตวามันดีมันไมงอกไปจากนั้นนะ งอกไปเล็กๆ 
นอยเดีย๋วก็ประเดีย๋วก็หดลงนะ เดี๋ยวก็โผลมาดวยกันนะ บางทียอดลงไปเหลือสักสามลานกวา เราก็
ดีใจ เดี๋ยวโผลหนามาส่ีลานอีกแลว แหม ไอเลขส่ีนี่มันดีจิรงๆ (หวัเราะ) กําลังดี เฮอะๆๆ 

เอาละ ไอเท่ียวนี้ไมใครกใ็ครพังแนะ ไมเจามือพัง เราก็พัง (หวัเราะ) ไอพวกนี้ความโลภเกิด
แลว (หัวเราะ) อา รวมความวา เราตองมองเห็นความทุกขกอนนะ ถือวาดลกนี้มันเปนทุกข คนทุก
คนมีทุกข คนทุกคนก็ตองตาย ทีนี้ในเม่ือโลกนี้มันไมดอียางนี้ มันนาอยูไหม จิตใจตองตัดสินใจนะ 
จิตตัดสินใจเดด็ขาดวาโลกนีค้วามจริงมันไมนาอยู แตไมใชฆาตัวตาย แตไมใชข้ีเกียจ คือวางานใน
หนาท่ีทุกอยาง เราตองทําใหครบถน ในฐานะเปนพอบาน แมบาน ลูกบานผูใตบังคับบัญชา หรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาตองทําใหครบถวน ใจคิดไวเสมอวาถารางกายนี้มันพังเม่ือไหร 
ข้ึนช่ือวาโลกนี้จะไมกลับมาอีก นะ แลวเราจะไปไหนไปเทวดาหรือพรหม ไอเปนเทวดาหรือพรหม
แลวพวกเราท่ีมานั่งอยูนี่ทุกคน มันเปนมาแลวจนเบ่ือแสนเบ่ือ ถาไมเบ่ือไมมาเปนมนายดไีมดี เล็ก
มันไมเบ่ือ เขาไลมา ฮึ ฮึ เบ่ือคนไล พอหมดบุญวาสนาบารมีก็ตองลง ข้ึนๆ ลงๆ แบบนี้ไมรูเทาไหร 

แลวตัดสินใจมองดูความจริงวาโลกเต็มไปดวยความวุนวาย เต็มไปดวยความทุกข ส่ิงท่ีเรา
คิดวามันเปนความสุข นั่นคือเราหาความทุกขเขามา แตก็มีความจําเปน อยางเงินทองท่ีเราจะหามา
ได กอนจะไดมันทุกขเหนื่อยใชไหม อยูเวรอยูยามหลับสัปหงก หือ ไอหนู ใชไหม พวกทําการคายิ่ง
ปวดหวัวันยังคํ่าใชไหมดไีมดี ไอคนเราคิดต้ังใจจะดี ไอเจานายผูบังคับบัญชาใหชวยดูงาน แลวมันก็
พูดเสียดสีตางๆ ก็ตองทนเอาหวังจดุเดยีวคือ เงิน ถาเราไมมีเงิน เราก็ตาย มันกมี็ทุกขหนกั ก็
จําเปนตองทํา 



นี่การทําเพื่อหาเงินมันก็ทุกข พอไดเงินมาก็เร่ิมทุกข แตจะเก็บเงินไมดกีลัวขโมยจะลัก ไอ
นี่เบาหนอยนะ ฝากธนาคารไดไหม พอไดงินมากลัวเจาหนี้มาบานกอน ฮึ ใชไหม ดีไมดีโผลหนา 
เอะ ไอนีไ่มใช ๆ แมบาน นี่มันเจาหนี้นีห่วาไอนี่มันเปนทุกขแบบนี ้

ก็ตองคิดดวยความจริงใจ พยายามคิดไวทุกๆ วัน จิตใจจะผองใส เหน็วาโลกนี้เปนทุกข ก็
เห็นวาเทวโลกกับพรหมโลกก็พักทุกขืช่ัวคราว ไมมีความปรารถนาของเรา เราตองการจริงๆ คือ
นิพพาน ถาคิดยอางนี้แบบยอๆ ส้ันๆ แบบนี้แลวก็จบั นะมะ พะธะ มันจะข้ึนไปแลวกแ็จมใสมาก 

ทีนี้มันมีวิธีหนึ่งท่ีวา การไดสมาธิของเราหรือ ทิพจักขุญาณ ของเรานี่แคบมาก มัน
เหมือนกับไฟฉายดวงเล็ก ถาเราตองการจะไปหาใครนี ่ บางทีทานนัง่อยูเปนรอยเปนพัน เห็นคน
เดียว เหน็เฉพาะคนนัน้นะ นี้พอไปถึงจุดนั้นแลวถาเราเห็นคนเดียวกข็อบารมีพระพุทธเจาชวย ขอ
บารมีทานเจาของพื้นท่ี ท่ีเราตองการพบชวย วาในทีนี้มีใครอยูบาง มีอะไรบาง ขอใหเห็นท้ังหมด
ไดชัดเจนแจมใสจะเห็นท้ังหมดทันที คือ คนเรามันเล็ก ชองไอกระแสไฟฟามันเล็กเกินไป แสง
สวางนะ ชองเล็กมาก เขาตองทําตามนั้นนะ ไปถึงทุกจดุแหละ ขอบารมีพระพุทธเจาชวย 

อยางไป พระจุฬามณี จุฬามณี นี่ ถาเห็นครบมันไมอยากกลับละ สวยมากท้ังขางนอกท้ัง
ขางใน เทวดาทุกองคก็มีแสงสวางจากตัว หากทานมามากองคจะเหมือนเขาจุดเทียนแพรวพราว แต
ความจริงมีแสงมันใสกวาเทียนดี สวยสดงดงามในน้ันกส็วยมาก แตเขาในเขต จุฬามณี จะหาความ
เพลิดเพลิน เขาลือกันมานานแลวนีว่าพระพุทธเจาทุกองค พระอินทร เอา เขี้ยงแกว ไปท่ีนั่นใชไหม 
แลวเอา พระเมาลี คือ ผมท่ีตัดวันแรก ท่ีจะเปนพระพุทธเจาท่ีบวช เอาไปไวท่ีนั่นทุกองคเหมือนกนั
หมด นี้ถาเราเดินเขาไปตามจุดนั้น เราจะไมเห็นเปนผม และไมเห็นเปนเข้ียว จะเหน็เปนเจาของคือร
พะพุทธเจาองคนั้น นั่งประทับอยู ใชไหม 

นี่เราก็วาถาอยากจะเห็นเปนผมจริงๆ บอกขอเห็นเสนผม ท่ี พระอินทร นํามาไวขอเห็น 
เขี้ยวแกว ท่ีพระอินทรนํามาไว เราจะเห็นทันที อันนีก้็เปนจุดหนึ่งของ พุทธานุสสติ ถาจิตเราต้ังใจ
แบบนี้ อารมณมันจะแจมใส ทีนี้มันจะมีบางวันสําหรับผูท่ีไดแลว บางวันนี่อารมณจิตมันดื้อ มันดื้อ
เหมือนกนัทุกคน มีเหมือนกันทุกคน แมแตพระอรหนัตก็เปน บางทีมันไมเอาไหน มันไมไปไหน
หมดมันดื้อเฉย ถามันดื้อเฉยแบบนัน้ แสดงวาจิตมันตองทรงการทรงตัวกก็ารเจริญพระกรรมฐานนี่
มี 2 ระบบ 

ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนก็คือ 1. จิตทรงตัว กับ 2. จิตคิด แตบางวนัเราตองการจะใครครวญ
ดวยปญญา มันไมยอมทําดวย มันดื้อเฉยๆ ตองปลอยมันเลยปลอยใหจิตเปนฌานไป ทรงตัวเฉยๆ 
จิตเปนฌานทรงตัวเฉยๆ กถื็อวาจิตวางจากกิเลส ถากิเลสพวกมัน มันทรงตัวเฉยๆ ไมได กปลอย
ตามสบาย ถาวันไหนเราอยากจะทรงตัวเฉยๆ มันไมยอม มันจะคิด ก็ใหคิดอยูในขอบเขต คิดในวง
ตามท่ีวาเม่ือกีน้ี้ มองดูคิดถึงคนน้ันคิดถึงคนน้ี คิดถึงเราบาง มันก็มีทุกขเหมือกนนั ไอการที่เราจะมา
เกิดนี่ เพราะอาศัยอํานาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันเส้ียมสอน คือมันๆ ชักนําใหมา
เกิด ใหมามีความทุกข ในเม่ือรรูจักหนามันแลว เราจะไมยอมอยูใตอํานาจมันตอไป เราจะไป



นิพพานนะ เราจะไปนพิพานไดอยางไร เวลานี้เราควรคนพบนิพพานแลว ก็อยาลืมวาอารมณจิตท่ี
เราตองการนพิพานนะ เม่ือกี้นี้ก็บอกอยูแลววา ถามีบารมีไมเปน ปรมัตถบารมี คําวา นิพพาน จะไม
มีความปรารถนาเลย ใครพูดเร่ืองนิพพานนี่ไมไหว บอกไมไหวทาเดยีว จิตมันไมสู ถาหากว ถา
เจริญ มโนมยทิธิ ถาเรามีบารมีไมเปน ปรมัตถบารมี แมแตเงาของนิพพานก็ไมไดพบ 

ฉะนั้นหนังสือจึงเขียนวา นพิพานสูญ ไอตาคนเขียนนี่แกไปไมได เลยสูญโญไปเลย นี่เปน
เร่ืองจริงๆ คนท่ีจะเห็นนพิพานไดกด็ี จะไปจะเห็นนพิพานไดจริงๆ ถาเปน ทิพจักขุญาณ จะตองมี
กําลังใจ เวลานั้นไมนอยกวา อารมณของพระโสดาบัน แลวเวลาท่ีพวกเราไปถึงนิพพานไดนะ เวลา
นั้นอารมณเปนอรหันต อารมณอรหันตนะ เปนอยางนั้นนะ ท่ีเราไปนั่งท่ีนิพพานมีอารมณแบบไหน 
อารมณอรหันตแบบนั้น ถาไปน่ังท่ีนิพพานเราจะไมหวงอะไรเลยใชไหม ไมมีหวง ไมมีกังวล มันมี
สุข มีอารมณเย็นสบายๆ ใชไหม นั่นนะ อรหันตเขาเปนอยางนัน้ เวลานั้นมีกําลังใจใสเทาพระ
อรหันต จึงเขาถึงเขตนิพพานได จึงเขาเขตวมิานเราได แตพอลงมาแลว ตัวสบายมันหลุด 

แตก็ไมเปนไร พระพุทธเจาทานแนะนําใหข้ึนไปทุกวัน อยางนอย 2 คร้ัง รวมความแลวจึ้น
ไปนั่ง 5 นาที 10 นาที ก็มันเปนการฝกเปนอรหันต 5 นาที 10 นาที ฝกเปนอรหันตตรงเลย ถาข้ึนไป
ทุกวันๆ ไออารมณนั้น มันจะจับใจทีละนอยๆ ข้ึนมา มันจะพอกพูนหนักข้ึน พอถึงเวลาใกลจะตาย
จริงๆ ถาปวยคราวไหนจะตาย เราจะรู ตายแลวไปเลยหรือไมไปเลยก็เหมือนกนันะ แตตองตายแนนี่
เราจะรู ถาปวยแลวในชวงเวลากอน 7 วัน กอนจะตาย จะมีภาพปรากฏไปในอากาศ ภาพนี่ไมใช
ภาพหลอกนนะ เปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง เปนพระอริยะบาง เต็มหมดเหมือนกันทุกคน ท่ีจะ
บอกไดหรือไมไดอยูท่ีประสาทปาก ในบางทีล้ินขยับไมได ปากขยับไมไดและพูดไมได ก็บอก
ไมได แตจิตใจชุมช่ืน 

แลวก็เราจะตองดูวาถามาเฉพาะเทวดา ถาเราตายคราวน้ัน เราเปนเทวดาแน ถามาท้ังเทวดา
และพรหม ตายคราวนัน้เรามีสิทธิไปเปนพรหม เวนไวแตเพยีงวา เราจะไมยอมเปนพรหม เราจะ
เล้ียวเปนเทวดาจุดไหนก็ได มีสิทธิ ถามีพระอริยเจามาดวย พระพุทธเจามาดวย อันนี้เรามีสิทธิไป
นิพพานแน แตวาฉันวามมีใครอยากเล้ียวละ  

แตคนเล้ียวมีนะ ตายแลวมีสิทธิไปเปนพรหมแตไมยอมไป คือ พระเจาพิมพิสาร พระจเพิม
พิสาร นี่ ทานเปนพระโสดาบันดวย ตายแลวออกดวยกําลังของฌานส่ีดวย แพอจะไปเปนพรหม พอ
จิตหลุดออกจากกาย ก็ตัวนะ ไมใชจิตละ ไปท้ังตัวใชไหม ตัวออกไปจากกายแลว ก็มีความรูสึก 
ความรูเติมเกดิข้ึนวา กอนท่ีเราจะมาเกดิท่ีนี่ เราเคยเปนเทวดา ชัน้จาตมุหาราช เลยเล้ียวลงแคนัน้เลย 
เล้ียวลงแค ชัน้จาตุมหาราช ท่ีเดิม ไอนี่เปนอยางนีก้็มี แตเล้ียวลงนี่เขาก็ไมแปลกนะ เปนพระอริยะ
แลวนี่ อยางไรก็ทําลายความเปนอริยะเขาไมไดเวลานั้นทานเปนพระโสดาบัน ในเม่ือทานเปน
เทวดาทานก็ฝกฝน จนกระท่ังเปนพระอนาคามี ทานก็ไมยอมมาเกดิแลว 

รวมความวา ถาเราตองการใหจิตแจมใสจริงๆ กอนท่ีจะข้ึน พจิารณาเสียกอนเฉพาะเวลา
นั้น ดูแลววาโลกนี้มันนาอยูตรงไหนบางใชไหม รางกายอขงเราท้ังตัวนี่มันสะอาดหรือสกปรก ดู



ความสกปรก ดูความทรุดโทรม ดูความลําบาก ช่ือวารางกายของเรา รางกายเดียวกินไมจบ จบไหม 
ตองกินทุกวัน ใชไหม เล้ียงมันดีแสนดี แตไมตองการใหมันปวยมันก็ปวย ไมตองการใหมันแกมันก็
แก ผลท่ีสุดไมตองการใหมันตายมันก็ตาย ถาเราจะเกดิมาเพื่อแก เพื่อปวย เพื่อตาย แบบนี้อีกกี่ชาติ
มันก็ทุกขแบบนี้ เราไมตองการ คิดส้ันๆ แบบนี้พอนะ จิตตัดตรงเลยถาเราไปนิพพาน จะไมมีการ
กลับมาอีก เปนอันสุข เราเคยเหน็แลว ท่ีผูท่ีไดแลวนะ คนท่ียังไมไดกตั็ดสินใจตามนี้วา เราตองการ
จุดเดยีวคือ นพิพาน เทานี้อารมณจะแจมใสมาก ข้ึนไปก็จะสวาง ถาออกไปทีแรกถาไมสวาง ขอ
บารมีพระพุทธเจาชวย บางทีท่ีนั่งทีนี่อาจจะเปนลูกแมท้ังหมด เพราะเวลานี้คุณแมกบัคุณพี่ คุณนอง 
มาบานเจาเลย ไอบานนี้กไมพอหลายบานก็ไมพอ นั่งๆ นะ ยืนคอยกันเปนแถวเลย นากลัวจะลากไอ
เล็กไปม้ัง (หวัเราะ) เอาไปลงโทษ 

ก็รวมความวา ถาครูเขาถามทีนี้ มันมีจุดสําหรับคนใหมนะ ตอนภาวนาไปๆ ไอยินเสียงดัง
กร๊ิก อยาเพิ่งลืมตา แสดงวาคนเขาจะเขาไปแนะนํา ถาปรากฏวามีใครเขาไปนั่งขางหนา ใหทราบวา 
คนนั้นเขาจะเขาไปแนะนํา ตอนนั้นเลิกภาวนาทันทีนะ ไมตองภาวนาตอไป แลวก็ไมตองสนใจกบั
ลมหายใจเขาออก ปลอยอารมณตามปรกติ ฟงคําแนะนํา เขาแนะนําในการตัดกเิลส เพื่อความ
สะอาดของจิต ตัดสินใจไปตามเขาเลย ตัดสินใจไปตามเขา พอเห็นเขาเห็นวาจิตเร่ิมสะอาดเขาจะ
ถามมีความรูสึกวามีผูใดขางหนาบาง เขาถามถึงเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะ ท่ีเวลานี้เต็มพระ
อริยจากนพิพาน แนนเอ้ียดนะ เขาถามวามีไหนมีใครอยูขางหนาไหม ถามีความรูสึกวามี มันไมเหน็
ภาพ ตอบทันทีอยายั้งตัว กแ็สดงวาเราเร่ิมไดทิพจกัขุญาณอยางออน ถาไมไดทิพจกัขุญาณอยางออน
นี่มันจะไมมีความรูสึกเลย ใหเช่ือความรูสึกวาความรูสึกท่ีมีข้ึนถูกตอง เพราะเวลานีเ้ราอยูใน
ขอบเขตของการเจริญกรรมฐาน ขอบเขตของสมาธิ 

แลวกอนจะทํานี่ก็มี เขาตองบวงสรวงกอน ชุมนุมเทวดากอนใหทานพวกนี้ชวย ไมง้ันจิต
มันจะเลอะเทอะนะไอนี่กนับา ท่ีวากันบาเพราะวา ถาไมทําแบบนี้ผีปลอมแทรกเขามาพวกเราแย ถา
ทําแบบนี้เขาแทรกไมได ถาบวงสรวงกอนชุมนุมเทวดากอน เขาใกลไมได ทานเปนเทวดาช้ันสุง ท่ี
เปนพระอริยะบาง เปนพระอริยะเลยท่ีจากนิพพานบาง ถาพวกนั้นมาละไกลลิบ พวกนี้ผีมานี่หมาไม
หนอละหมาไมเห็นไกลจนหมาไมเหน็ 

แลวรวมความวา เช่ือม่ันวาความรูสึกของเราถูกตอง ถามีความรูสึกอยางตอบไปตาม
ความรูสึก ถาไมเห็นภาพมีแตความรูสึก ใหบอกคนสอนเขา บอกเวลานี้ไมเหน็ภาพมีแตความรูสึก
เฉยๆ เขาจะแนะนําในการตดักิเลสอีกวาระหนึ่ง ตอนน้ีอาจจะเห็นข้ึนมา หรืออาจจะไมเห็นก็ได (ไม
ชัด ช่ือคน) ไมยอมเหน็ ดื้อ คิดถึงลูกมาก ปุตตงั คีเว หวงลูกผูกคอ แลวตามปกติแลว เขาจะนําไป 
พระจุฬามณี จะเร่ิมเห็นภาพ ตอนแรกเหน็ภาพก็บอกเขาวา เร่ิมเหน็ เขาจะแนะนําในการตัดกเิลส
อีกคร้ังหนึ่ง ไมอยางนั้นก็ขอบารมีพระพุทธเจาชวย จะเหน็ชัดข้ึน อันนี้จําเปนมาก ขอบารมี
พระพุทธเจาชวย ขอบารมีเทวดาผูนําชวย มีความจําเปนถึงแจมใส ถาไปถึงนิพพานจะแจมใสยิง่



กวาเดิม แลวตอไปถึงวันซักซอม มันจะมีการคลองตัวมาก เห็นชัดกวานะ ตอนี่ไปกข็อทุกคนเตรียม
ตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน 
 



 
คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 34 ท่ีชิคาโก สหรัฐอเมริกา 2 

วันจันทรท่ี 16 พฤษภาคม 2526 
 
 สําหรับคนเกา เกามี 2 อยาง เกาลายครามกับเกากะลา ฮึ เล็ก เกาไหนเกาละลมใชมากกวา

เกาลายคราม เกาลายครามไดแลว ตองเกบ็ เดี๋ยวกลัวขโมยลักใชไหม เออ เดี๋ยวกแ็นะนํากนัจะไดไม
คํ่ามากเกินไป สําหรับการเจริญพระกรรมฐาน นะคนใหมนะ ใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ เกา
แลวใชไหม ท่ีนั่งๆ เกานี่ ขางหลังใหม ใชคําภาวนา นะมะ พะธะ ซะส่ีคํา แตวาเวลาภาวนาจริงๆ ให
ใชควบกับลมหายใจเขาออก คือเวลาหายใจเขา นึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ แลวก็
สําหรับเวลาท่ี ภาวนานีก่็ไมตองนึกสงสัยวาคําภาวนาเปนเร่ืองโยงจติใหเปนสมิ อันคําวาสมาธินี่ 
ตามภาษาบาลีเปนภาษาบาลี ถาแปลเปนภาษาไทย เขาแปลต้ังใจ คือ ต้ังใจรูลมหายใจเขาหายใจออก 
ถาขณะใดท่ีเรารูลมหายใจเขารูลมหายใจออก ขณะนั้นทานถือวามีสมาธิใน อานาปานุสสติ
กรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน คือ รูลมหายใจเขาหายใจออกนัน่เองสําหรับรูลมหายใจออก นี่
ทานเรียกวา เปนสมาธินี่ มีประโยชนมาก อานาปานุสสติ พระพุทธเจาถือวาเปนกรรมฐาน ระงับกาย
สังขาร คือ ระงับทุกขเวทนา 

ถาขณะน้ีเราปวยไขไมสบาย ถาเอาจิตเขาไปรับทราบลมหายใจเขาออก ถาจิตทรงสมาธิถึง
ข้ันอุปจารสมาธิ คือ สมาธิไมสูง เพียงเทานี้ ทุกขเวทนาจะลดไปประมาณ 80 เปอรเซ็นต คือ 
ความรูสึกนะ ความรูสึกวา มันปวดโนนปวดนี่ ไมสบายโนน ไมสบายนี่ ลดไปประมาณ 80 
เปอรเซ็นต ถาสมาธิใน อานาปานุสสติ นีถึ่งปฐมฌาน จะไมรูตัววามีทุกขเวทนาเลย อันนีก้็จะตอง
พยายามทํา 

แลวประการที่สอง อานาปานุสสติ คือลมหายใจเขาออก เปนกรรมฐานใหญท่ีสุด 
กรรมฐานท่ีพระพุทธเจาสอนไว 40 กรรมฐาน นีห่ลักใหญจริงๆ มี 40 กรรมฐาน นีห่ลักใหญๆ มี 40 
อยางนะ ไมใชอยางเดยีว ตามท่ีเขาใจ 40 อยาง แตอีก 39 อยางก็ตองอาศัย อานาปานสุสติ ตองอาศัย
ลมหายใจออก จะทํากรรมฐานกองใดก็ตาม จะตองเอาจติไปเขาไปรับทราบ ลมหายใจเขาออกอยู
เสมอ ถาไมอยางนั้น จิตจะทรงฌานไมได 

ฉะนั้นการรูลมหายใจเขาออก จึงถือวาเปนกรรมฐานท่ีมีความสําคัญมากแลวจิตของทานผู
เจริญพระกรรมฐานจะเขาถึงสมาธิไดเร็วมาก ถาจับลมหายใจเขาออกได โดยเฉพาะอยางยิ่งถานอน
ไมคอยหลับ อาศัยท่ีเปนโรคทางประสาทก็ดีเปนโรคทางอ่ืนก็ดี ถาเอาจิตเขาไปรับทราบลมหายใจ
เขาออกสักครูเดียวก็หลับท้ังนี้เวนไวแตผีแกลง เอานี่เปนเร่ืองจริงๆ นะ ผีแกลงหมายถึงเทวดา 
เทวดาอยากจะคุยดวย แตวาวาระนัน้ยังไมถึง แกก็เลยบังคับไมใหเราหลับ แตก็สูแกไมได แตวาถึง
วาระจริง เขาก็จะปรากฏกายข้ึน กลัวไหม (ไมกลัวตะ) นั่งหลายๆคนนะไมกลัว(คนเดียวกไ็มกลัว) 



แตก็ไมแน บางทีเผนท้ังฝูงเหมือนกนั (หวัเราะ) พอพวัะพะ ก็ไปหมดเลย หือ กลัวไหม คนสวย 
(กลัวคะ) เออ รับซะ ดีๆ ฮึๆ ไอนี่ดีมากนะ 

ก็เปนอันวา สําหรับ อานาปานุสสติ คือลมหายใจเขาออกนี้ มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
ฌานสมาบัติจะต้ังข้ึนมาได หรือ ทรงตัวอยูได เพราะ อานาปานุสสติ คือ ลมหายใจเขาออก อยาท้ิง
ซะนะ ในเม่ือขณะท่ีภาวนาอยู ขอทุกคนจงอยาอยากรูอยากเห็นเปนอันขาด ถาไปอยากรูอยากเหน็
ในเวลานั้น จะไมมีโอกาสไดรูไดเห็นเลย อันนี้เพราะอะไร เพราะจิตซาน และเวลาท่ีภาวนาก็จงอยา
ยังคับรางกายใหเกร็งใหเครียด อยาบังคับลมหายใจใหหนักหรือเบา ปลอยไปตามอารมณคือเพียง
เอาจิตเขาไปรับทราบ เพื่อใหทรงสติสัมปชัญญะ รางกายจะหายใจเบาหรือหนกั เปนเร่ืองของ
รางกาย แตจิตใจเอาสติเขาไปรับทราบวา เวลานี้หายใจเขาเวลานี้หายใจออก สําหรับคําภาวนาควบคู 
ก็ตองการใหจติสะอาดจากกเิลสคือ มีอารมณเปนทิพย แตความเปนทิพยดวยการภาวนานี่ ถาจิรงๆ 
มันเปนทิพยจดัชัดเจนมาก แตวาสําหรับการปฏิบัตินี้ ท่ีลดกําลังมาถึงข้ันของวิชชาสามไมใช
อภิญญา ก็จึงไมสามารถ จะยังไมปลอยใหทําใจใหสะอาดท่ีสุด เปนฌานส่ีถาปลอยใหทําจิต สะอาด
ถึงท่ีสุดเปนฌานส่ี สงสัยวาจะตองนั่งภาวนากันเกิดสิบปเสร็จ ใชไหม คือเอาแคมี จิตเขาถึงอุปจาร
สมาธิเล็กนอย ครูเขาจะเขาสอนทันทีเพราะวาความเปนทิพยของจิตนะอยูข้ันอุปจารสมาธิ ไมใช
ฌานสมาบัติ ไอคําวาอุปจารสมาธินี่ เขาแปลวา เฉียดฌาน หรือ ใกลเน ไมถึงฌาน ก็คืออารมณ
สบายๆ อารมณสบายท่ีเราไมปลอยใหจติโคลงไปตามสภาพของอารมณ จิตทรงตัว จิตรูลมหายใจ
เขาออก จิตรูคําภาวนา แตก็ไมถึงฌานไมเครียด มีจิตเปนสุขเทานี้พอถาทําจิตเครียดเกินไป ถากร็ง
เกินไปจะไมมีผล เพราะใชกาํลังเกินพอด ีแตสําหรับเรภาวนาใหทราบวา หนึ่ง รูลมหายใจเขาหายใจ
ออก สอง เม่ือลมหายใจเขา นึกตามวา นะมะ ลมหายใจออก นึกตามวา พะธะ 

นี่ตอมาตอนนีก้็ขอพูดถึงเร่ือง ทิพจักขุญาณ คําวา ทิพจักขุญาณ แปลวามีความรูสึกทางใจ
คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเนือ้เปนทิพย ถาลูกตาเนื้อเปนทิพยตองใชศัพทวา ทิพเนตร ทิพเนตร ไมมี
สําหรับคนหรือสัตว จะมีไดเฉพาะเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยเจาท่ีนิพพานไปแลว 

ฉะนั้นพวกเราจะมีไดเพยีงแค ทิพจักขุญาณ คือทําใจใหเปนทิพย เม่ือจิตมีสภาพเปนทิพย ก็
จะมีสามารถรูทุกส่ิงทุกอยาง รูสีสันวรรณะ รูลักษณะ รูบุคคล ไดคลายกับตาทิพย เอาจิตเขา
รับทราบ นั่นก็หมายความวา ของท่ีอยูในหีบในหอ ความจริงเราไมเห็นดวยตา แตจิตบอกจติมี
ความรูสึก จติมีความรูสึกวาในหีบในหอนี้มีอะไรบาง ลักษณะเปนอยางไร สีสรรวรรณะเปน
อยางไร ขนาดเทาไหน เม่ือแกหรือเปดหีบหอข้ึนมาวัตถุนั้นจะตรงตามความรูสึก อยางนี้เรียกวา ทิพ
จักขุญาณ 

จําไวนะ หือ คนสวย ทิพจักขุญาณ ไมใชแปลวาทิพจกัขุหยอน มันยานเลยหยอน ญาณน่ี
แปลวารูนะ ไมใชลักษณะของวัตถุ ญาณน่ีแปลวารู มีความรูคลายตาทิพย แลว ทิพจักขุยาณ ท่ีไดกนั
นี่ไมเสมอกัน ท่ีไมเสมอกันไมใชวาครูบาอาจารยจะปกปด ปกปดไดอยางไร ก็พดูใหไดยนิพรอม
กันแบบนี้ ใชไหมแตวาท่ีไดไมเสมอกัน เพราะกําลังจิตสะอาดไมเทากัน จิตถาหากวาสกปรก ดวย



อํานาจของกิเลสมาก จะไมรูสึกไมเห็นเลย อยางในยามปรกติท่ีเรายังไมไดฝกจะนึกกวาดภาพอะไร
มันก็ไมถูกตองตามความเปนจริง ทีนี้ถาหากวาจิต ถาจิตสะอาดนอย มันก็ไมเหน็ ไดแตความรูสึก 
รูสึกวาอยูท่ีนีมี่อะไรท่ีนั่นมีอะไรลักษณะสีสันวรรณะเปนอยางไร มันบอกลูกหมด แตไมเห็นภาพ 
เปนความรูสึกอันนี้เปน ทิพจักขุญาณ อยางออน 

ถา ทิพจักขุญาณ อยางกลาง ถาจิตเขาถึงฌานคือ ฌานโลกีย และมีอารมณวิปสสนาญาณ
เล็กนอย อารมณวิปสสนาญาณน่ีมีความสําคัญมาก จิตจะสะอาดหรือไมสะอาดอยูท่ีอารมณ
วิปสสนาญาณ ถามีอารมณวิปสสนาญาณเล็กนอย จิตทรงฌานดี ศีลดี อันนี้จิตมีความรูสึกพรอม
ดวยเหน็ภาพแตไมชัดเจน คลายกับวาเราเห็นคนและวัตถุในเวลาเดือนมืด แตมีแสงสวางจากดาว 
มันรูได ผูหญิง ผูชายคนสูง คนตํ่า แตบอกลักษณะละเอียดไมได 

ถาหากวาจิตมีความสะอาดมากถึงท่ีสุด มีความรูสึก พรอมกับเห็นภาพชัดเจนแจมใสมาก 
แตเร่ืองนี้ก็เปนเร่ืองของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีปฏิบัติเองจิตสะอาดไดตรงไหน ขณะท่ีปฏิบัตินี่จิต
จะตองไมติดใน โลภะ ความโลภ คือ ความหวังความรํ่ารวย เฉพาะเวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน เลิก
แลวเขาไมหาม เลิกแลวไมหามแตอยากจะรวยก็ตองไมโกงเขา อยางนี้ใชได จิตเปนสัมมาอาชีวะ
เวลาท่ีจะเจริญพระกรรมฐานนี่ พระพุทธเจาบอกจงอยาหวงอะไรท้ังหมด เฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิ 
หรือวิปสสนาญาร ถาความหวงมีอยูนิด อยางใดอยางหน่ึงนดิหนอย จิตจะยังสกปรกอยู ไมสะอาด
พอ 

ฉะนั้นความเปนทิพยของทิพจักขุญาณก็จะมีความขุนมัว ถาจะทําจิตใจใหสะอาดจริงๆ ตอง
มีความรูสึกวา รางกายนี้เต็มไปดวยความทุกข ทุกขไหม ทุกขเหรอ หนูทุกขไหมลูก สุขเหรอ 
(หัวเราะ) ปวดทองข้ีก็เปนทุกขหรือเปนสุข ไอหนู (ทุกข) เออ เคยปวดทองข้ีไหม มันเอาทุกวนันะ 
ใชไหม หวิขาวเปนสุขหรือเปนทุกข ทุกข หิวขาวทุกวนัใชไมห รวมความวา เราอยูดวยความทุกข 
คิดดูใหดีเราไมมีความสุข การประกอบการงานทุกอยางก็ทุกข มันเหนือ่ยอยากใชไหม บางทีปวยไข
ไมสบายมีอาการเพลียอยู อยากจะพัก ถึงเวรก็ตองไปละฮิ เล็กฮิ ในเม่ือเราอยากจะพัก เพลียนี่ มันฝน
มันก็เปนทุกข แตก็จําจะตองทําใชไหม เพราะวาชีวิตมันจะกิน ชีวิตมันจะใช ก็มีความจําเปนจะตอง
ทํา 

รวมความวา ต้ังแตวนัเกดิถึงวันตายนี่เราไมมีความสุข แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายเราก็ด ี
รางกายคนอ่ืนก็ดี เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เบ้ืองสูงต้ังแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา เบ้ืองตํ่า
ต้ังแตฝาเทาข้ึนไปถึงปลายผม เราหาส่ิงท่ีสะอาดจริงๆ ไมไดเลย เล็ก ตรงไหนสะอาด ไมมีเจาคะ ไม
มี เผามันเสียสิ (หัวเราะ) เผาเปนถาย มันกส็ะอาดหมด ขาว เหน็ไหม มันก็ไมสะอาดท้ังหมดเม่ือม
สะอาดแลว มันก็ยังไมทรงตัวท่ีพระพุทธเจาทรงเรียกวา ไตรลักษณ คําวาการไมทรงตัวคือ เกดิจาก
ความเปนเด็ก ก็หวังความเปนหนุมสาว อันนี้ไดแนนอน แตพอท่ีถึงเปนหนุมเปนสาว รางกายทรง
ตัวดี มีกาํลังชาติมีการคลองแคลวดี เราไมอยากเปนคนแก อันนี้ไมสําเร็จผล ใชไหม คอยๆ แกไปที
ละนอยละนอย ท่ีพระพุทธเจาเรียกวาอันเร่ืองนี้เปน อนจิจัง ไมเท่ียง มันมีความไมเท่ียงอยูเปนปรกติ 



คือ รางกาย สภาพของรางกายก็ไมเท่ียง อารมณของเราเองก็ไมเท่ียง ต่ืนข้ึนเชา บางทีจิตมตผองใส 
พอตอนสายเขาหนอยเห็นเจาหนี้ใจขุนมัวใชไหม ความจริงไมทันเห็น พอนึกเขาก็ขุนแลวนะ บางที
ก็มีใครมาพูดทําใหอารมณไมผองใส อันนี้อารมณมันก็ ไมเท่ียงเหมือนกัน 

รวมความวาในโลกนี้เราไมพบกับความเท่ียง แตวาจิตเราคิดวา ทุกอยางมันตองเท่ียง คือ
รางกายท่ีเกดิมาแลวจะตองทรงตัวตลอดไป มันไมสมหวงั ถาความไมสมหวังเกดิข้ึนมันก็เปนทุกข 
อนิจจัง ไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข แลวส่ิงท่ีเราปรารถนา ไมสมหวัง เราดึงไวมันไมได ในท่ีสุดเปน 
อนัตตา คือสลายตัว ตาย วนันี้ก็ไดขาววาพระผูเฒาตาย คือ หลวงปูขาว วัดถํ้ากลองเพล ดี ตุมๆๆๆ 
เพล เพลแลว เม่ือกอนนี้กเ็พลอยูใชไหม แตวา หลวงหูชาว ตายเปนของไมแปลก เพราะทานแกมาก 
ทานแกมากไมเหลือความเปนมนุษยอยูเลย ใชไหม แตพวกเรานีแ่กยังไมมาก ถาตายนาคิด อยากตาย
ไหม เล็ก (อยากตาย) เวลานี้มันอยากตาย พอเลิกพูดมันไมอยากตาย (หัวเราะ) ยุงกัดมันไลตบยงุ 
(เฮอะๆ) นีไ่อคนอยากตายจริงๆ ถาเวทนาเกิดข้ึน เขาไมทําลายเวทนาใชไหม นี่มันโกหกพระ ฮึ เอา
ซะจนได วาจะไมวาใครนะวันนีน้ะ แตมีไอเล็กคนเดยีวท่ีคอยเซนนะ (หัวเราะ) คนอ่ืนไมเกีย่วนะ 

ก็รวมความวา ชีวิตเราไมมีการทรงตัวแน ฉะนั้นก็คิดวาถาเรากลับมาเกิดเปนมนุษยอีกกี่
ชาติ เราก็จะพบสภาพแบบนี้ทุกชาติ จะอยูฐานะเชนใดก็เหมือนกัน เปนพระจจักรพรรดิ์ปกครอง
โบก เปนกษัตริยปกครองประเทศ หรือเปนยาจกเข็ญใจ ก็มีสภาพเหมือนกัน เกิดแลวก็แก แลวกเ็จบ็ 
แลวก็ตาย เหมือนกันเปนอันวาการเกิดมันเปนทุกขตลอดชาติ ไมมีความสุข ถาเราะจหลีกไปเปน
เทวดาหรือพรหม การเจิรญกรรมฐานน่ีเปนเทวดาหรือพรหมไดแน ถามีอารมณเพียงแคขณิกสมาธิ 
หรือ อุปจารสมาธิไมถึงฌาน แตวาพอมจีิตสบายเล็กนอยวันหนึ่งเราสามารถทําจิตเปนสุขไดจริงๆ 
วันละ 2 นาที เปนอยางมาก ทําไดทุกวันอยางนี้ พระพุทธเจาบอกวาตายแลวเปนเทวดา ชั้นกามาวจร
สวรรค ไดเลยคือวันละสองนาทีนี่ไมตองมาก ใหมันไดจริงๆ จิตเปนสุข จิตปลอดจากบาปจริงๆ ไม
มีอารมณเศราหมองจริงๆ วันละสองนาทีเพียงเทานี้นะ ทานบอกวาจะสามารถเปนเทวดา ชัน้
กามาวจรสววรค ไดทันที 

ถาตายไปแลว ถาทุกคนสามารถทําจิตเปนฌานสมาบัติ ไอคําวา ฌานนี่อยาเขาใจกับพลาด 
คือวาอาตมาท่ีพูดนี่ไมไดหมายความวาทุกคนจะโง ทุกคนไมโงแตทุกคนเขาใจไมถูก ถูกไหม ฮะฮะ 
หากถาโงนี่มันดําดินเลย ไมเช่ือใครใชไหม แตนี่เขาใจไมถูกเพราะอะไร เพราะหนงัสือเขียนไวเรา
ไมเขาใจ บางที่เขาเขียนเปนหนังสือ เขาเขียนใหเราไมเขาใจ เพราะไอคนเขียนมันไมเขาใจ ใชไหม 
ไอคนเขียนมันกินเหลา มันจะแนะนําใครกินน้ําหวานใชไหม มันกต็องแนะนําคนอ่ืนใหกินเหลา 
เห็นวาเหลาด ี

คําวาฌานนีใ่หจําไวเลยๆ วามีอารมณชิน ฌานงั แปลวา การเพง คําวาเพงไมใชจอง คือมี
อารมณนึกถึงอยางนั้นอยูเปนปรกติ อยางเรานึก เรามีความเคารพในพระพุทธเจา ทุกวันทุกเวลาเรา
ตองบูชาพระพุทธรูป การบูชาพระเปนจตินึกถึงพระพทุธเจาดวย พระธรรมดวย พระอริยสงฆดวย 
ถาถึงเวลาเราไมบูชาไมสบายใจ ถือวาทํามากไมได อยางนอยกราบๆ ท่ีหมอนหนอยก็ยังดี จิตเปน



สุขอยางนี้ถือวาอารมณของบุคคลนั้นมีฌานใน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ กรรมฐาน 
ไอแคนี้นะ เล็กนะ ใชไหม คือวาถาจิตเราผูกพันอยู กไ็มจําเปนตองนึกอยูทุกเวลานาที ถาวางจาก
ภารกิจ จิตก็คิดถึงพระพุทธรูป พระพุทธเจาหรือวาพอถึงเวลาท่ีเราจะบูชาพระ ถาไมบูชาใจไมสบาย
อยางนี้ เขาถือวาเปนผูมีฌาน พุทธานุสสต ิ ธัมมานุสสต ิ และ สังฆานสุสติ คือ อารมณเกาะอยู ถา
ฌานนี่อารมณเกาะ 

แตคนท่ีรักษาศีลหา รักษาศีลแปด รักษาศีลศีลสิบ สองรอยยี่สิบเจด็ก็ดี ถาจติฝงอยูใน
อารมณของศีลท่ีเขาเกรงวาศีลจะขาด ศีลจะทําลาย ระมัดระวังในศีลหาสิกขาบท ตามปรกติ ไมยอม
เผลอเร่ืองการละเมิดศีล ถาจะละเมิดศีลทีไรก็มีสติสัมปชัญญะบอก วาอยางนี้มันผิด ทําแลวศีลจะ
เศราหมอง หรือศีลจะขาด ถาอารมณจิตทรงอยูอยางนี ้ ถือวาผูนั้นเปนผูมีสมาธิใน สีลานุสสติ คือ มี
ฌาน มีฌานเพราะจิตคิดถึงศีลอยูเสมอ ถาบุคคลใดพอใจในการใหทาน มีอารมณคิดอยูเสมอ ไมตอง
ทุกวินาที ถายามวางเหน็คนยากจน เห็นสัตวท่ีมีความลําบาก ก็มีเจตนาปรารถนาจะสงเคราะห แต
บางทีทรัพยสมบัติมันไมมีพอใหไมได เราก็หิวจะใหไปเราก็ลําบาก เราก็ยังไมให แตใจอยากจะให 
อยางนี้ก็ถือวา บุคคลผูนั้นเปนผูมีฌานใน จาคานุสสติกรรมฐาน 

เห็นไหม มันไมจําเปนตองไปนั่งหลับตาเปง คือวา มีอารมณชินในกจิประเภทนั้น ชินใน
การนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ชินในการรักษาศีล ชินในการใหทาน ในภาษาไทย
เราควรใชกันวาอารมณชิน มันมีอารมณคิดเปนปรกติ พระพุทธเจาทานตรัสวา บุคคลใด ทําจิตวาง
จากกิเลส วันหนึ่งช่ัวขณะจิตหนึ่ง วันหนึง่ 24 ช่ัวโมง เพียงแคช่ัวขณะจิตเดียวคือ แปบเดียวสักนาที
สองนาที ทานกลาววาบุคคลนั้นเปนผูมีจิตไมวางจากฌานเห็นไหม 

การปฏิบัติเพียงเทานี้ พระพุทธเจาก็ตรัสกบั พระสารีบุตร ทานตรัสกับ พระสารีบุตร วา สา
รีปุตตะ ดูกร สารีบุตรบุคคลใดทําจิตวางจากกิเลส คือวาจิตไมม่ัวสุมกับกิเลส หยุดจริงๆ ไมเกาะ
กิเลสทั้งหมด อารมณผองใส วันหนึ่งช่ัวขณะจิตหนึ่ง เรากลาววาบุคคลนั้นเปนผูมีจติมวางจากฌาน 
ก็จิตนีว่างจากกิเลสก็ไดแก 

หนึ่ง การรูลมภาวนา รูลมหายใจเขาออก จิตสนใจกับลมหายใจเขาออก 
สอง จิตสนใจกับคําภาวนา เวลาหายใจเขาภาวนาตาม เวลาหายใจออกภาวนาตาม เวลานั้น

จิตสนใจ เฉพาะลมหายใจเขาหายใจออก กับคําภาวนาอยางนี้ถือวาจติวางจากกิเลส เพียงแคช่ัวขณะ
จิตหนึ่ง ถึงกลาววาบุคคลนัน้นะมีจิตไมวางจากฌาน 

แลวคนท่ีมีสมาธิ หรือมีจิตวางจากกิเลสวันละช่ัวขณะจิตหนึ่งนี่พระพุทธเจาตรัสวา มี
อานิสงสมากกวา พระสงฆท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนาบวชรอยปนะ ไมใชอายรุอยป บวชครบ
รอยป มีศีลบริสุทธ์ิทุกอยางไมบกพรอง แตไมเคยเจริญสมาธิ เห็นไหม หือ ไอเล็ก เบงไดแลว ฮึ เบง
เบาๆ นะ ถาเบงแรงมันไมเปอนอยางเดยีว เดีย๋วผาขาดดวย เปนอันวาทุกคนก็มีความพอใจในความ
ดี 



ฉะนั้นจติถาจะสะอาดทุกวนัตองฝก กอนหนาหรือต่ืนใหม หรือกอนเจริญพระกรรมฐานน่ี 
คนท่ีปฏิบัติไดแลวมีความสําคัญมาก กอนท่ีจะยกจิตข้ึนไปสูสวรรคไปพรหม หรือไปนิพพาน หรือ
ไปแดนไหนกต็าม อันดับแรก ถามันชินแลว มันนึกแปบเดียวใชไดเลยนะ คิดไวเลยวาโลกนี้มีความ
ทุกข โลกน้ีหาความสุขไมไดเราไมตองการมันอีก รางกายท่ีทรงอยูนี่มันแสนเลว เราไมตองการมัน 
ท่ีเราลําบากทุกอยาง เพราะมันคนเดยีวคือรางกายตัวเดยีว ถาเราไมมีรางกายหรือความหิวไมมี ความ
แกไมมี ความปวยไขไมสบายไมมี การพลัดพรากจากของรักของชอบใจไมมี ความตายก็ไมมี เราจะ
ไมมีความทุกข 

ฉะนั้นรางกายประเภทนี้ เราจะมีชาตินีเ้ปนชาติสุดทาย ชาติตอไปจะไมมีรางกายประเภทน้ี
อีก จุดท่ีเราตองการจริงๆ คือนิพพานถามีอารมณแนวแนอยางนี้เรากร็วบรวมกําลังใจ เอากําลังใจ
ออกจากกาย ทองเท่ียวไปในภพตางๆ จิตใจจะแจมใสมาก จะสวางมาก เอาแคนี้นะ ไมตองไปวายาว
ละ ถาชินจริงๆ แลวปรกติเห็นคนทุกคนเปนทุกข ถาไมทุกขเขานอนเฉยๆ ถาตองเดนิไปเดนิมา ตอง
ทํางานนี่แสดงวามีความทุกข เพราะทุกขกลัววาจะไมมีกนิไมมีใช ใชไหม แลวเวลานี้เขาไปทํางาน
เขามีความเหนือ่ยยาก มันกทุ็กข เราก็มีสภาพเชนเดยีวกัน ถามีรางกายอยางนี้อีก มันก็ทรมานเรา
แบบนี้ เรากเ็หน็วาโลกนี้ไมเปนเร่ืองมีความวุนวายมีแตความทุกข เราไมตองการมันอีก 

แตวารางกายมันทรงอยูแลว ก็ทรงอยู เราจะเล้ียงรางกายเพื่อประโยชนของเรา คือ หนึ่ง เรา
หาทางตัดโลกดวยอารมณ 

1.   เราจะตัดโลภะ ความโลภ ซ่ึงเปนการแยงเอาทรัพยสมบัติ ของบุคคลอ่ืนมาเปนของตน 
โดยไมธรรม เราจะไมทําเราจะยนิดีเฉพาะทรัพยสินท่ีเราหามาไดโดยชอบธรรม 

2.   ประการท่ีสอง อารมณประทุษราย เราจะทําลายมันเสียดวยอํานาจของเมตตาบารมี คือ 
เมตตาคิดวาสัตวก็ดี คนก็ดี ในโลกน้ีเปนมิตรท่ีดีสําหรับเราคอยๆ คิดไป เราอยาไปคิดวาวนัสองวัน
มันจะสําเร็จตองคอยๆ ทําไป เพราะอันนีห้นักมาก 

3.   แลวก็ถือวาเร่ืองข้ึนช่ือวาทรัพยสมบัติในโลกท้ังหมด เปนรางกายของคนก็ดี รางกาย
ของสัตวก็ดี วตัถุธาตุก็ดี มันจะสามารถมีอํานาจเหนือเราดวยเพียงแคชาตินี้ ชาติเดยีว ชาติตอไปไมมี
อีก เราจะไปนพิพาน 

เทานี้เขาถืออารมณใจแจมใส ใหไดจริงๆ นะ ในขณะท่ีเราจะทําสมาธิแลวหลังจากนัน้ 
เร่ืองของทิพจักขุญาณก็ขอแนะนําทานท่ีมาใหมนะ เดีย๋วพอเลิกพดู เราสมาทานเสร็จ จะต้ังเวลาไว
สิบนาที จะใหทุกคนท่ีใหมภาวนาไปแคสิบนาทีคําภาวนาก็คงเดิม คือ นะมะ พะธะ เวลาหายใจเขา
นึกวา นะมะ หายใจออกนกึวาพะธะ เวลาท่ีภาวนาก็ต้ังใจรับรู ลมหายใจเขาออก หายใจเขารับทราบ 
แตทําภาวนาตามวา นะมะ ถาหากวาหายใจออก ภาวนานกึตามวา พะธะ แตวาลมหายใจอยาลืม อยา
บังคับ ถาบังคับมันจะเหน่ือย ถาเหนื่อยจะไมมีผล ปลอยลมหายใจไปตามปรกติ บางทีอารมณไมชิน 
มันหายใจเร็วเกินไป ก็หยุดเสีย เร่ิมต้ังตนใหมพอสบายๆ แลวอยาลืมวาสมาธิท่ีตองการไมตองการ
สมาธิสูงแคอารมณปรกติเทานั้นเม่ือไดยินสัญญาณดังกร๊ิงข้ึน ใหทราบวา จะมีคนเขามาแนะนาํ 



เพราะการปฏิบัติอยางนี้ เม่ือสมัยกอนทานไมมีการแนะนํากนัเลย ใครอยากจะทําอะไรก็ใช วิสุทธิ
มรรค เปนพื้นฐาน หนังสือ ไปดูแลวปฏิบัติกันเอาเอง ท่ีชาจริงๆ เพราะอาศัยการไมเขาใจ บางทานก็
เลยไมเขาใจยนัตายไมไดอะไรเลย บางทานก็เขาใจขาไปหนอย ใชเวลาถึงสามสิบป จะเร่ิมได ทิพ
จักขุญาณ เล็กนอย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง มโนมยิทธิ นี่ พระพันองค พระท่ีปฏิบัตินะ พระไมปฏิบัติไมพูดกนั พัน
องคจะไดหนึ่งองคนี่แสนยาก ไมใชไดพนัละหนึ่ง ไมใชอยางนัน้นะ พันองคนี่พระท่ีเขาปฏิบัติ
กรรมฐาน พนัองคจะไดแบบนี้หนึ่งองคนะ แสนยากเต็มที นี่ความจริงนี่เปนมาอยางนั้นตลอดเวลา 
ทีนี้ตอมาเร่ืองอขงเราทําไมถึงมีการแนะนํากัน กเ็พราะวาทานเจาของคือพระพุทธเจา ในท่ีนีพู้ดได
ถนัด เพราะคนท้ังหลายคนรูจักพระพุทธเจาแลว ทานมาบอกวา ถาปลอยใหทํากนัแบบนี้มันจะไมมี
ผล ตองแนะนํากัน เขาถึงตัวกันเลย ก็เลยปฏิบัติตามทาน ผลก็คือไดต้ังแตวันแรก คือ เม่ือทานนี่ 
สอนกันมาสิบปไมมีผลเลย พอเร่ิมเขาไปแนะนําถึงตัว เพราะอาศัยความเขาใจ วนัแรกก็ได ตานี้อยา
ลืมวา คนท่ีจะปฏิบัติไดจริงๆ ตองมีบารมีสองข้ัน คือ หนึ่ง อุปบารมี สอง ปรมัตถบารมี ถาทานนี่มี
บารมีถึงข้ัน อุปบารมี นีจ่ะไดเพยีงแคฌานโลกีย แลวอารมณท่ีจะทองเท่ียวไดอยางเกงท่ีสุดแค
พรหม ไมสามารถจะพอใจนิพพาน หรือไปถึงนิพพานได สําหรับทานท่ีมีบารมีเปน ปรมัตถบารมี 
พอทําไดแลวจติใจกพ็อใจนพิพาน สามารถเขาถึงนิพพานได อันนี้ทราบไวดวยนะ อยาไปเข็นกัน 
ถาบางคนน่ีไปไมไดจริงๆ นี่ก็ตองปลอย เพราะกลังยังไมเต็ม ไอความเต็มของกําลังบารมีนี่มันเริม
เราเสริมไดไมใชวาเกาไมเต็มแลวกใ็หมไมเต็ม ไมใชอยางนั้น ใหมทําใหเต็มได เสริมไดตัดกิเลส 
เร่ืองกิเลสนี่มีความสําคัญมาก ถาไมนอมไปตามเขา อยางเม่ือคืนนี้พระพุทธเจาทานบอกวาไอท่ีมืดๆ 
มันแพทองกับแพหนา แพทองหิว อยากกนิโนนอยากกินนี่ อยาก ไอแพหนามันนกึวาหนามันสวย 
นี่มันถึงไดหนามือไมสวาง 

เวลาอุทิศสวนกุศลทานมา ทานบอกเลยนะ ไอท่ีขัดของไมสะดวกน่ี มันแพทองกับแพหนา 
นี่จําไวนะ วันนี้ท้ิงทองกับท้ิงหนาเสีย ใชไหม คือไมหวงแมแตชีวิตรางกายท้ังหมด คิดวามันจะพัง
เวลานี้ก็เชิญ ถารางกายพังเวลาน้ี อยางเลวท่ีสุดเราเปนเทวดาช้ันกามาวจรสวรรค ถาจิตเปนฌาน เรา
ก็จะไดไปพรหม ถาเวลานี้จติเราไมนิยมรางกายโดยเฉพาะ เราไปนิพพานแนนอน นิพพานมีตัวนี้ตัว
เดียวนะมีอารมณเดยีว คนท่ีจะไปนิพพาน คือ ท้ิงรางกายของตนเองได คําวาท้ิงนี่ไมใชจับมันโยน
ท้ิงไป คิดวารางกายนี่มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก ไมมีการทรงตัว อยางนัน้ตายเม่ือไรกเ็ชิญ
ถาปวยเรา  
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ฟงคําแนะนําสักหนอย การปฏิบัติใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ คําภาวนาใชคําวา นะมะ 

พะธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ และก็เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ขณะท่ีภาวนากด็ี มีการกําหนด
ลมหายใจเขาหายใจออกกด็ ีตอนนั้นจงอยาอยากรูอยากเห็นอะไรเปนอันขาด ถาไปอยากรูอยากเหน็
เขา วันนี้ไมมีผลแนนอน เพราะจิตฟุงซาน ใหสนใจแตหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจออกใช
หายใจตามปกติ อยาบังคับลมหายใจใหหนักใหเบาใหยาวหรือใหส้ัน ปลอยไปตามเร่ือง จะหายใจ
อยางไรเปนเร่ืองของรางกาย แตวาทุกคนเอาสติไปรับทราบวาเวลานีห้ายใจเขาแลวก็เวลานีห้ายใจ
ออก และอยาลืมวาเวลาท่ีหายใจเขา นึกตามวา นะมะ หายใจออกนึกตามวา พะธะ สําหรับอารมณก็
เหมือนกนัอยาปลอยใหเครียด เพราะวาไมตองการสมาธิสูง ตองการสมาธิตํ่าๆ แคอุปจารสมาธิ 

คําวา อุปจารสมาธิ ยังไมถึงฌานสมาบัติ ใกลจะถึงฌาน คือ อารมณสบายๆ นั่นเอง อารมณ
ธรรมดานะ คําภาวนานี่จะปลอยใหนั่งภาวนากันไปเฉยๆ สัก 10 นาที ไมเกิน 10 นาที หลังจากนั้น
สัญญาณดังกร๊ิงข้ึนอยาเพิ่งลืมตาเปนเวลาท่ีมีครูเขาสอน วิธีนี้ถาไมใชครูเขามาสอนเราตองใชเวลา 
10 ป ไมแนวาจะไดเพราะเคยแนะนําเขามาแลวสิบปไมไดเลย ถาหากวามีคนเขาไปน่ังกลางวงหรือ
นั่งขางๆ ใหทราบวาคนน้ันเขาจะสอน ตอนท่ีมีคนเขามานั่งนะ ใหเลิกภาวนาเสียแลวก็ไมสนใจกับ
ลมกายใจเขาออก ปลอยใจสบายตามปกติรับฟงคําแนะนาํของผูแนะนํา เขาจะแนะนําในดานการตัด
กิเลส เพราะจิตจะสะอาดหรคือหรือไมสะอาดอยูท่ีการตดักิเลส ตอนภาวนานี่ตองการใหจิตมีกําลัง 
ใหจิตทรงสมาธิพอควร เม่ือเขาแนะนํา เขาพิจารณาวาจติสะอาดพอสมควร ความเปนทิพยเร่ิมเกิด 
เขาก็จะถามวา เวลานี้มีความรูสึกวามีผูใดมาอยูขางหนาบาง 

การที่เขาถามนี้ เขาถามถึงเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะท่ีทานสงเคราะหเขาไมไดถาม
ถึงตัวเขา และก็จงอยาลืมวาเขาถามถึงความรูสึก ไมไดฌานถึงความตาเห็น เพราะคําวา ทิพจักขุ
ญาณ ไมไดเหน็จากลูกตา ถาการเห็นจากลูกตาตองเรียกวา ทิพเนตร ทิพเนตร นี่ พวกเราไมมี จะมี
เฉพาะเทวดา หรือพรหม หรือพระอริยเจา ท่ีนิพพานไปแลวเทานัน้เอง พวกเราจะทําไดแค ทิพจักขุ
ญาณ จะมีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย คือมีความรูสึกทางใจ เชน ของในหีบในหอกด็ี ในส่ิงท่ี
ปดบังก็ดี ถาเราอยากจะรูจติมันจะรู จิตมันจะบอกความรูสึกวา ของในน้ันมีของอะไรบาง ขนาด
สีสรรวรรณะแคไหน มันจะบอกเม่ือแกหอออกมาจะเปนจริงตามนั้น 

สําหรับ ทิพจักขุญาณ แบงเปน 3 ช้ัน 3 ตอน 3 ช้ัน แตความจริงตามบาลีทานไมไดแบงท่ี
บอกวาแบงเพราะอารมณใจของผูปฏิบัติมีกําลังใจไมเสมอกันสําหรับคนท่ีมีศีลดี ศีลนี่ก็ถือวามีแลว 
เพราะเราสมาทานแลว จิตมีสมาธิพอควรความสะอาดของจิตมีเล็กนอย ไมแจมใสนกัอยางนีจ้ะมีแต
ความรูสึกถูกองไมเห็นภาพทางใจ ความรูสึกบอกถูกทุกอยางเหมือนกับท่ีมาจากบาน ถาใครเขาถาม



วาบานคุณมีลักษณะแบบไหน ทาสีอะไรมีคนท่ีบานกี่คน เราตอบไดหมด แตการท่ีเราตอบไดนี่ 
เวลานี้เราไมไดเห็นบาน จิตมันรู ความเปน ทิพจักขุญาณ อยางออนกมี็สภาพเชนเดยีวกัน 

ถาครูเขาถามวามีผูใดมาอยูขางหนาบาง ใหทราบวาเขาไมไดถามถึงตัวเขาถาถามถึง
ความรูสึก ถาความรูสึกวามีแตไมเห็นภาพใหตอบทันทีอยายั้งตัว ใหมีความม่ันใจวา อารมณเรา
ขณะน้ีอยูในสมาธิ จิตมีความเปนทิพย ความรูสึกคร้ังแรกถูกตองแน ถาคิดวาถอยหลังใหมอยากรู
ใหมคราวนี้ นวิรณ แทรก พอ นิวรณ แทรก นิวรณ คือ กิเลสหยาบเขาแทรก มันจะทําลายความดี
ของเรา ตอนนี้จะไมไดเร่ืองเปะปะเลย จะตองเช่ืออารมณแรก ถาเขาถามวามีบุคคลใดมาอยูขางหนา
บาง ถามีความรูสึกวามี ตอบทันที ถาความรูสึกยังไมปรากฏก็บอกกับเขาวายังไมมีความรูสึก บอก
ตามความเปนจริง ถาเขาถามวาทานท่ีอยูขางหนาเปนผูหญิงเปนผูหญิงหรือผูชาย แตงตัวสีอะไรก็
บอกตามความรูสึกถาเพื่อนขางๆ เราเขาตอบสีแดง แตเรามีความรูสึกวาสีเขียวตองตอบ เขียว
เพราะวาเทวดาก็ดี พรหมกด็ ีพระอริยก็ดี ทานสามารถจะเห็น ทานองคเดียวกันในคนแสนหนึ่ง ตาง
หลากตางสีกนั ตางลักษณะไดไมเหมือนกนั ในเม่ือเราไมเห็นแตความมีความรูสึก 

คราวตอไปเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกคร้ังหนึ่ง ถาอารมณใจเราม่ันคงม่ันใจวาเราจะ
ปฏิบัติตามนั้นจริง จิตสะอาดข้ึน ส่ิงท่ีเราเขาใจวามีไมเหน็ภาพจะปรากฏภาพข้ึนทางใจ หลังจากนัน้ 
เขาจะพาไป พระจุฬามณีเจดียสถาน ตอนน้ีความชุมช่ืนทางใจจะปรากฏข้ึนเพราบนสวรรค ความ
สวางทางจิตจะมากดกีวาเดมิตอจากนัน้ไป ถากําลังใจเขมขน เขาจะพาไปนพิพาน วันแรกอาจจะ
เปนเทานีน้ะ 

สําหรับทานท่ีมีสมาธิอยางกลาง ถาหากวาเขาถามวามีผูใดอยูขางลางมีความรูสึกวามี พรอม
กันเหน็ภาพไมชัดนัก ทานท่ีมีจิตสะอาดมากมีความรูสึกวามีพรอมกบัเห็นภาพชัดเจนแจมใส ฉะนั้น
กอนท่ีจะภาวนาตอไปใหตัดสินใจวาโลกนี้เปนทุกข การเกิดของเราไมมีความสุข มีแตความทุกข 
ความจริงเร่ืองนี้ใชปญญาสัญญาเล็กนอยก็พอรู การกระทํางานทุกอยางเปนอาการของความทุกข
ไมใชความสุข การแสวงหาอาชีพทุกประเภทกบัความแกเขามาครอบงําก็เปนทุกขรางกายไม
คลองตัว ความปวยไขไมสบายเม่ือมีข้ึนกเ็ปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เปน
ทุกข ความปรารถนาไมสมหวังกเ็ปนทุกข ในท่ีสุดเม่ือความตายเขามาถึงก็เปนทุกข จงคิดวาถาเรา
เกิดเปนมนุษยอยางนี้ กี่ชาติก็มีแตความทกุขอยางนี้ถาเราไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหมไมชาก็กลับมา
ใหมก็ทุกขอีกจุดท่ีไมทุกขจริงๆ ไปแลวไมกลับมีแตความสุขคือ นิพพาน ขอใหทุกคนตัดสินใจวา 
ชีวิตนี้ถือเปนชีวิตสุดทาย เราจะมีรางกายชาตินี้เปนชาติสุดทาย ตอไปไมมีอีกถารางกายตายจากคน
เม่ือไร เราจะถือวาเปนการตายคร้ังสุดทาย เราจะอยูนพิพานเพราะนพิพานมีความสุข เม่ือตัดสินใจ
แบบนี้สะอาดดี ก็เร่ิมภาวนา คําภาวนาใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ อยาลืมนะ เวลาหายใจเขานึกวา 
นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เอาแคนี้นะ 

ฉะนั้นเวลาภาวนากจ็งอยาลืมใชอารมณเบาๆ สบายๆ ไมตองใหมันเครียดถาเคียดเกินไป 
จิตเคล่ือนไมไดก็ไปไมไดเหมือนกัน ถายอหยอนเกนิไปอยากไดเกนิไปเวลาภาวนาก็ไปไมไดอีก 



เวลาภาวนาตองต้ังใจ ภาวนาเฉยๆ รูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลา
หายใจออกนกึวา พะธะ จะต้ังเวลาไวภาวนา 10 นาที หลังจากนีไ้ปก็ขอบรรดาทุกทานต้ังใจสอน
ต้ังใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน หันหนาไปทางพระพุทธรูป 
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สําหรับคําวา ฌาน นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัยวา การไดฌานทําไมมีการรู
เร่ืองมีการไหวตัวกันมาก ฌานน่ีเขามีใชกันสองอยาง การฝกฌานคือการทรงตัวปกติ เวลาท่ีนั่ง
สมาธิไปช่ัวโมงสองช่ัวโมง อันนี้เขาเรียกวาฝก ใชผลงานไมได และก็ฌานท่ีใชผลงานก็อยางคนที่
ไดแลวเม่ือคน พอใชกําลังเปนสมาธิก็สามารถจะเห็นผีได เห็นเทวดาได ติดตอกับผีเทวดาได 
ทองเท่ียวไปในภาพตางๆ ได นี่ฌานท่ีเขาตองการกัน และคําวา ฌาน ถมวา ฌานอะไรก็ตองตอบวา 
ขณะใดท่ีจิตเคล่ือนข้ึนไปตั้งแต พระจุฬามณี ข้ึนไปอันนี้เปนฌาน 4 เพราะวาฌาน 4 ประเภทใช
งาน การฝกจริงๆ เราตองการฌานตัวนี ้ ไอแบบประเภทนั่งเปนตอหมอแมครัว นั่งเปนตอหมอขยับ
ตัวไมไดอดตายท้ังบาน สําหรับผลของการปฏิบัติพระกรรมฐาน อาตมาคิดวา คือความประสงค
จริงๆ ไมอยากใหญาติโยมท้ังหลายตกนรก หรือใครจะสมัครใจตกนรกอีกตอไปยกมือข้ึน การ
ปฏิบัติกันไมไดตกนรกถาฝกไดอยางนี้ คลองตัว คําวาคลองตัวนะ แตวาการคลองทุกอยางขอทุกคน
อยาคิดวาเวลานี้ เราดีแลว การทรงฌานโลกียหรือไม มโนมยิทธิก็ดี ไดอภิญญา 5 กด็ี ยังไมช่ือวาดี 
เพราะอะไร เพราะวาทุกคนยังมีสิทธ์ิลงนรกไดตามปกต ิถาเผลอจิตเปนอกุศลเม่ือไร ดูตัวอยาง ทาน
พระเทวทัต ทานพระเทวทัต ทานไดอภิญญา 4 เผลอไปเผลอมาตกอเวจีต้ังแตยังไมตาย การที่จะทํา
ตนไมใหลงนรกตอไปคือไมลงนรกดวยไมเปนเปรตดวยไมเปนอสุรกายดวยไมเปนสัตวเดรัจฉาน
ดวย 

ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระโสดาบันความจริงคุณสมบัติ
ของพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ด ี เปนของไมหนัก ท่ีเราจะเรียกทานวาชาวบานช้ันดีเทา
นั้นเอง ไมใชหนัก เครียดตามท่ีญาติโยมคิดกันคือไมจาํเปนตองนั่งสมาธิตลอดวันตลอดคืน เพราะ
พระอริยสองข้ันนี่อยูในข้ันอนุสสติเทานั้น ตามพระบาลีทานบอกวา พระโสดาบันก็ด ี พระ
สกิทาคามีก็ดีเปนผูมีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตมีศีล 5 บริสุทธ์ิ เฉพาะฆราวาสนะถาเณร
ตองศีล 10 ถาพระตองศีล 227 บริสุทธ์ิ ในเม่ือกลาวถึงองคของพระโสดาบัน คําวา องค นี่หมายถึง
คนท่ีเปนพระโสดาบันจริงๆ ทานมีอารมณตามนี ้

หนึ่ง มีความรูสึกวา ชีวิตนีมั้นตองตาย ถาตายแลวคติท่ีไปมีสองอยางศีล สุคติ กับ ทุคต ิ
ทุคติ ก็ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน สุคติ ก็ไดแกเทวดา พรหม หรือ นิพพาน ฉะนัน้
ทานจะไมยอมลงอบายภูมิตอไปอยางเลวท่ีสุดใหมันหมุนอยู แคมนษุยกับเทวดาหรือพรหม และ
ตองหมุนอยูในขอบเขตของเวลาท่ีไมนานหนัก (นี่เวลานี้อาตมาก็ยังไมดี ประสาทล้ินยังไมดนีกั 
ต้ังแตปวยมานีย่ังไมหาย) 

ดังนั้นพระโสดาบันจริงๆ คําวา องค หมายความวา อารมณท่ีทานทรงตัวในเม่ือทานมี
ความรูสึกวา ชีวิตนี้มันจะตองตาย และกตั็ดสินใจวา ไมยอมลงอบายภูมิตอไป คือ ยึดพระไตรสรณ
คมนเปนท่ีพึ่ง คือมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจกอนท่ีจะ



เคารพใชปญญาพิจารณากอน วาพระพทุธเจาก็ดี พระธรรมคําส่ังสอนของพระพทุธเจาก็ดี พระอริย
สงฆก็ดี มีความดีพอท่ีเราจะเคารพนับถือไหม เม่ือใชปญญาเห็นวาพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ สมควรแกการเคารพนบัถือ ก็เคารพนับถือดวยความจริงใจ 

หลังจากนัน้ทานก็ยกเอาศีล 5 เปนกําแพงกั้นอบายภูมิ คือ รักษาศีล 5 เปนปกติ ถามีความ
เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีล 5 เปนปกติ ทานยังไมเรียกวา พระโสดาบัน 

พระโสดาบันมีความตองการจุดเดยีวคือ นิพพาน การทําความดีทุกอยางการกตัญูตอบิดา
มารดา การมีจิตหวังดีตอสามีและภรรยา หวังดีตอลูก มีการสงเคราะหคน สงเคราะหสัตว 
สงเคราะหพระสงฆในพระพุทธศาสนา การทําบุญการใหทาน การฟงเทศน การเจริญวิปสสนา จะมี
อารมณอยางเดียวเหมือนกนัคือตองการนิพพาน ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน อยางนี้ทานเรียกวา 
พระโสดาบันขอพูดส้ันๆ จะไดจํางายวา พระโสดาบันมีอารมณตามนี้ คือ 

หนึ่ง มีความรูสึกอยูเสมอวา ชีวิตมีมันตองตาย ท่ีตามพระบาลีเรียกวา สักกายทิฏฐิ ความ
จริงการตัดกิเลสถึงพระอรหันต ตัดตัวเดยีวท่ี สักกายทิฏฐิ ถา สักกายทิฏฐิ เราตัดไดเบาๆ มี
ความรูสึกวาชีวิตนี้มันจะตองตาย อันนีเ้ปนอารมณของพระโสดาบัน หรือสกิทาคามี เห็นวารางกาย
ของเรามันไมดี เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มีความไมเท่ียง มีทุกข และสลายตัวไปเปน
อนัตตาในท่ีสุด อันนีเ้ปนอารมณของพระอนาคามี เห็นวารางกายนี้มันไมใชของเรา เราไมมีใน
รางกาย รางกายไมมีในเรา ความยดึถือในรางกายไมมี อันนี้เปนอารมณพระอรหันต ความจริงเขาตัด
ตัดเดยีวตามท่ี พระสารีบุตร แนะนําพระสงฆ และพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง แตวาเพื่อความเขาใจ
งายๆ แตวาพดูแบบนี้มันยาก เอางายๆ จริงๆ ก็คือหนึ่ง เรามีความรูสึกวา ชีวิตนี้มันตองตาย เราม่ัน
หมายวา ถาตายเม่ือไร ข้ึนช่ือวาอบายภูมิท้ัง 4 ไมขอไปอีก เราจะไปตรงนิพพาน ถาขืนเกิดเปน
เทวดาหรือพรหมก็หลนตอมลงมาอีก ดีไมดี เผลอไปเผลอมาไปทุบเอาหัวปลาเขา ตองไปนรกใช
ไหม ตอไปกต้ั็งใจเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความจริงใจ และก็มีศีล 5 บริสุทธ์ิ 
ศีล 5 นี่มีความสําคัญมาก 

หลังจากนัน้ต้ังปรารถนาเม่ือไร เม่ือทําความดีมุงจติ มุงเฉพาะพระนิพพานอยางเดียว ถามี
อารมณดวยความจริงใจอยางนี้ ทานเรียกวา พระโสตาปตติผล สําหรับพระสกิทาคามี ความจริงก็ไม
ตองพูดกัน เอาแคนี้ก็พอ ถาอารมณของทุกคนทรงความเปนพระโสดาบันไดทุกคนกจ็ะมีความสุข 
ข้ึนช่ือวาบาปกรรมท้ังหมดท่ีทํามาแลว ไมมีโอกาสนําไปอบายภูมิ และก็ทุกทานถามีความประสงค
นิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานท่ีปฏิบัติ มโนมยิทธิ ไดนีมี่กําไรมาก ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะทุกคน
ไปเท่ียวสวรรคได ไปเท่ียวพรหมได ไปเที่ยวนิพพานได ในเม่ือไปเท่ียวนิพพานได กควรจะไปทุก
วันใหจิตมันรักนิพพานเปนปกติ เชามือข้ึนไปอยูใหมีความสุขใจ กอนจะถึงเวลาทํางาน ถึงเวลากล็ง
อยางนี้จิตจะผูกพันพระนิพพานอยางไร ถาตายเม่ือไร แมแตเปนพระโสดาบัน ขณะท่ีใกลจะดับจติ
หรืออยางนอยท่ีสุด ถึงอายุขัยวันพรุงนี้ จะหมดอายุขัย วันนีเ้ราจะเกดิความเบ่ือหนายยิ่งข้ึน ไมมี
ความปรารถนาในรางกายของตนเอง วันนี้รางกายเราไมดีรางกายคนอ่ืนไมมีความหมายสําหรับเรา 



วัตถุธาตุตางๆ ในโลกไมมีความหมายสําหรับเรา จิตใจมุงอยางเดยีวคือ นิพพาน แตวาท่ีจะไป
นิพพานไดจริง ถาปวยหนกัและมีอารมณเปนกุศล ถาอารมณท่ีกลาวมาเมื่อกีน้ี้ทรงตัวจริงๆ คิวดา
ชีวิตนี้มันตองตาย เช่ือแน เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แน มีศีล 5 บริสุทธ์ิแน จิตมุง
พระนิพพานแน ถาการปวยคร้ังใดมันจะตายจริง ๆ อารมณมันจะไมเหงา ภายในระยะ 7 วันท่ีจะตาย
เราจะเห็นท้ังเทวดา ท้ังพรหม พระอริยเจาเต็มจักรวาลไปหมด จติใจของเราจะสามารถคุยกับเทวดา
ได คุยกับพรหมได คุยกับพระอริยเจาท่ีนิพพานไปแลวได ถามีมาครบอยางนั้น อารมณใจก็เปนสุข 
ใจกจ็ะไมหวงทุกขเวทนา มีความเพลิดเพลิน กับชาวสวรรค ชาวพรหม กับพระอริยะท่ีนิพพานแลว 

ถาหากวาบุญบารมีขอทานจะไปแคสวรรค ชาวสวรรคเขาจะชวน เขาจะประกาศตัววาเขา
อยูช้ันไหน ไปอยูกับเขาเถอะ มีความสุขความสบาย แตละช้ันจะชวนท้ังหมด ถาเราตัดสินใจไปชั้น
ไหน จิตออกจากรางไปช้ันนั้น ถาบุญบารมีของเราจะเปนพรหม กําลังจิตเปนฌาน พวกพรหมจะ
ชวน พวกสวรรคจะมีแตการยิ้มแยมแจมใส ความช่ืนใจเขาไมชวนเพราะบารมีเกินเขา เขาก็จะชวน
ไปพรหมเราพอใจพรหมช้ันไหมเราตัดสินใจตาย เอาจิตเอาอทิสสมานกายไปช้ันนั้นถาหากวา เรามี
บารมีจะถึงนพิพาน เทวดาก็ดี พรหมก็ด ี เขาไมชวน เขาจะใหความร่ืนเริงบันเทิงใจ ยิ้มแยมแจมใส 
แตเขาไมชวน ตอนนี้เปนเร่ืองของพระอริยเจา เราเองก็จะเห็นพระอริยเจาทรงแจมใสเปนกรณีพเิศษ
ใหญมาก มีความสวยสดงดงามมาก ชาวพระนิพพานสวยกวาชาวสวรรคมาก เราเคยไปกันมาแลว 
หรือวาไมเคยไปก็เหมือนกนั สามารถจะเห็นได และก็ตอนนัน้เปนเร่ืองพระอริยเจาเขาเตือนใจ 
แนะนําอารมณท่ีงายท่ีสุด และก็บรรลุเร็วท่ีสุด คําวาบรรลุเร็วนี่หมายความวา จะตองตัดสินใจได
ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 นาทีถาเปนอยางนี้ การตายคราวนั้นไมมีโอกาสไดตายใหม 

ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั (อาตมาคอก็ไมดี ล้ินก็ยังไมดี กอนจะมานี่ปวยมาก และก็ไม
ทันจะหาย เม่ือถึงเวลาเดินทางคําวา เวลาเดินทาง เม่ือถึงเวลาตองมา ถามาไหว ถาไมไหวมันกต็อง
เลิกมา ก็ทางโนนเขากห็วงกนัจัด หมดก็เตรียมตัวกนัหลายคน ก็เลยบอกวาไมตองมา ฉันถือวาหมอ
ท่ีนี่มี ถามันจะเปนอะไรกนัข้ึนมาก็ชวยเหลือกันไมไดจริงจังใชไหม ถาตายบนเคร่ืองบินบุญมาก
ตายบนอากาศเหาะตาย พระยายม ตามทัน มัวไปงุมงามๆ ท่ีวัดกไ็มมี) 

รวมความวา ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทจงอยาคิดวาอารมณของพระโสดาบันยาก
เกินไป ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา สําหรับพระโสดาบัน หนกัจริงๆ คือ ศีล 5 ถาบุคคลใดสามารถทรงศีล 
5 ใหบริสุทธ์ิ ก็มหายถึงวามีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง และก็จิตของ
เราไมตองลงทุกน เราใชเหตุงายๆ ก็พอ วาการท่ีจะเกิดเปนคนอีกแตละชาติมันสุขเทาไร ทุกขเทาไร 
ทุกคนรูอยูแลว ถาไมเห็นกทุ็กขกันตอไป ใครมีทุกข ใครเห็นทุกขกไ็ปนิพพานในเม่ือเราพิจารณา
ดวยปญญาของตนเอง ท่ีพระพุทธเจาบอกวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพยีงผูบอก บอก
แลวเธอจะปฏิบัติตามหรือไมเปนเร่ืองของเธอ นี่การจะชวนกนับังคับกันไมมีสําหรับอาตมา บอก
ใหฟง ฟงหรือไมฟงก็ตามใจ ฟงแลวจะเช่ือหรือไมเช่ือก็ตามใจ เช่ือแลวจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติ
ตามก็ตามใจ มันไมตามใจไมได มันบังคับกันไมได 



รวมความวา ทุกคนตองตัดสินใจเอาเองวาการเกิดเปนมนุษย มันสุขหรือมันทุกข ถาเกิด
เปนเทวดาหรือพรหมมันดีไหม สุขจริง อายนั่นสุขจริงแตคนท่ีผานการแนะนํา เขาแนะนําต้ังแตเม่ือ
คนนี้จะเขาใจวา ทุกคนต้ังใจมานีด่วยความจริงใจ เคยเกดิเปนเทวดาและพรหมนับคร้ังไมถวน 
ไมใชเปนมาชาติสองชาติ ถาเปนมาแคชาติสองชาติมานั่งแบบนี้ไมได ไมมีทาง เวลาท่ีจะนั่งแบบนี้
เปนช่ัวโมงมันไมมีทาง เพราะคนท่ีจะนั่งแบบน้ีไดตองมีบารมีอยางนอยเปน อุปบารมี อยางสูงก็คือ 
ปรมัตถบารมี ถาพวก อุปบารมี เขาจะบอกวา ถาพูดถึงนพิพานจะบอกวาไปไมไหว ขอไปแคเทวดา
หรือพรหม ฌานโลกียทําไดคลองทุกอยาง ยกเวนนพิพานไมตองการ ไมตองการนี่ไมใชของโง 
กําลังใจยังไมถึง 

ถาผูท่ีมีบารมีเปน ปรมัตถบารมี จริง ทีแรกยังไมเขาใจก็คิดวาไมไหว พอเขาใจแลวไป
นิพพานดีกวา ใจรักนิพพานไมตองการอยางอ่ืน นี่เปนพวก ปมรัตถบารมี และคนท่ีมีบารมีจริงท้ัง 
อุปบารมี ก็ดี และ ปรมัตถบารมี ก็ดี จึงจะพอใจการเจริญสมถภาวนา ในการทีจ่ะบําเพ็ญตนต้ังแต
บารมีตน มาถึง อุปบารมี ปรมัตถบารมี นีมั่นตองผานสวรรค และผานพรหมโลกมานับชาติไมถวน 
เรียกวาเปน อสงไขยกัป กัปหนึ่งก็เกิดหลายคร้ัง ตายหลายคร้ัง เปนเทวดาและพรหมก็หลายวาระ นี่
เปนอันวา ทุกคนถารูตัววาเคยเปนเทวดาหรือพรหมมาแลวนับชาติไมถวน นับชาติไมถวนนีไ่มได
นับ นับไมไหวข้ีเกยีจนับ นบัไปถึงสิบปยี่สิบชาติก็เลิกนบั หมดเร่ืองหมดราว และก็เม่ือเปนท่ีไรก็ลง
ปองทุกที มันก็มาหาความทุกขอีก ความสุขจริงๆ คือ นิพพาน นพิพานท่ีเขาสวยสดงดงามมาก เขา
ไมไดสูญ ตามท่ีหนังสือเขียน ตําราท่ีเขียน ท่ีเขียนนพิพานสูญสงสัยคนเขียนทําไมเขียนอยางนัน้ก็
ไมทราบ ใน พระไตรปฏก ไมมีสูญ ใน พระไตรปฏก ไมมีตรงไหนท่ีแจงชัดวานิพพานสูญ 

ก็เปนวาถาทุกคนตัดสินใจไดอยางนีจ้ริงๆ เห็นทุกขจริงๆ เม่ือเราเห็นทุกขไดจริงๆ ในขณะ
นี้พยายามเหน็ทุกข พยายามเปล้ืองทุกข การเห็นทุกข การเปล้ืองทุกขไมจําเปนตองแยกสามีภรรยา 
คนท่ียังไมแตงงานถึงวาระจะแตงงานกแ็ตงงานได เร่ืองแตงงานนีห้ามกันไมได ถาพบ
บุพเพสันนวิาสไมมีทางหลีกพนหลีกเทาไรก็ไมพนถาเปนการกื้อกูลในปจจุบันสามารถจะหลีกได 
บุพเพสันนวิาสท่ีหมายถึงคูครองเติมในชาติกอนเขามาเกิด มาเจอะหนากันมันไมหลีกกัน มันตาม
ชกกันเลย 

รวมความวา ขอทุกคนตัดสินใจตามความพอใจนะ อยาลืมวาถาทุกคนรักษาอารมณของ
พระโสดาบัน เราจะเปนไดหรือไมไดกช็างมันเถอะ พระโสดาบันทานมีอะไร เราพยายามมีดวย
คอยๆ มี ความรูสึกวาจะตองตายเปนของไมแปลกรูแลวทุกคน การเคารพในพระพุทธเจา ในพระ
ธรรม พระอริยสงฆ เปนของไมหนกั มันหนักจริงๆ ท่ีศีล 5 ศีล 5 นี่ถาเราคิดวายังดีไมพอจะรักษา
ครบไมได ก็ตองต้ังใจความดีนั่นคือรักษาศีล ต้ังแต 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 37 ท่ีชิคาโก สหรัฐอเมริกา 5 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2526 

คนเกาอยาลืมวาหลัวจากรับคําสมาทานเสร็จไปแลว ก็รวบรวมกําลังใจตามเดิม ตามเดิมท่ี
ครูเขาวาอยางไรก็ไมทราบ แตวาอารมณอันหนึ่งท่ีเราท้ิงไมไดเพื่อความสะอาดของจติ อันนี้ตองทํา
ทุกวันนะ ตองนึกทุกวันนกึยอๆ นึกทุกวนัตามความเปนจริงวิปสสนาญาณ นี่คือยอมรับนับถือตาม
ความเปนจริง ถาเขาแปลวารูแจงเห็นจริงมันเขาใจยาก คือ ยอมรับความจริงทุกอยางรางกายของคน
และสัตวท้ังหมดเต็มไปดวยความสกปรกคือ รางกายของคนก็ดี สัตวก็ดี ท้ังหมดมันสกปรก
ภายนอกผิวหนัง ถาปลอยไวไมอาบน้าํ ไมชําระรางกายเหง่ือไคลก็พอกเต็มมันก็สกปรก ถาลอก
ผิวหนังเขาไปทะลุเนื้อจะพบกับเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เสมหะ น้าํลาย น้ํามูก อุจจาระ ปสสาวะ 
ท้ังหมดนี้เปนสภาพของความสกปรกท้ังหมด และก็ความสกปรกมันอาจจะเห็นชัดบางไมชัดบาง ก
สุดแทแตอารมณถาอารมณใกลวอนาคามีจะเห็นวาสกปรกมาก ถาอารมณยังไกลพระอนาคามี มีอยู
เฉพาเวลานัน้นะ เมือเฉพาะเวลาท่ีเราเจริญพระกรรมฐาน ถาอารมณเวลานั้นเขาถึงเขาเกณฑใกล
ความเปนพระอนาคามีเฉพาะเวลา มันจะเกิด นิพพิทาญาณ มีความเบ่ือหนายรางกายมาก เห็นวา
รางกายทุกสวนเต็มไปดวยความสกปรกจริงหรือวาสกปรกแลวก็ไมทรงตัวอยูแคนั้นมันจะมีสภาพ
ความไมเท่ียง นําความทุกขมาให ความไมเท่ียงของมันก็กลายไมทรงตัว 

เกิดทีแรกก็เปนเด็กเล็ก ตอมาก็เคล่ือนใหญโตข้ึนทีละนอย ทีละหนอยจนกระท่ังถึงความ
เปนหนุมเปนสาว อันนี้แสดงถึงความไมเท่ียง ถามันเท่ียงจริงออกมาวนัไหนเทาไรมนัตองอยูเทานัน้ 
ในเม่ือถึงความเปนหนุมเปนสาวเต็มตัวสมบูรณในสภาพของความหนุมสาวก็เร่ิมโรยลง ความแก
เขามาทีละนอย ทีละนอยความทรุดโทรมก็เกิดข้ึน แตขณะท่ีเราเปนเด็กกด็ี เปนเดก็หรือเดก็ใหญ 
หรือหนุมสาวก็ดี เปนคนวยักลางคนก็ดี เปนคนแกก็ดี ไอรางกายนี้มันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขท่ี
เราจะเห็นจากมันคือ หิวทุกวันท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ชฆัิจแ ปรมา โรคา ความหวิเปนโรคอยางยิ่ง 
เราตองลําบากประกอบกิจการงานก็เพราะความหวิเปนเหตุ ถาละการกินเสียอยางเดียวรางกายเราจะ
เหนื่อยนอยกวานี้มากนอกจากความหวิแลวก็ไดแก ความรอนเกินไป ความปวยไขไมสบาย และ
นอกจากนั้นกย็ังมีความปรารถนาไมสมหวังเปนปจจัยของความทุกขอีก ถาเราตองการอะไรไมได
สมหวังจิตใจกก็ระวนกระวาย 

ตอมาก็มีความปวยไขไมสบาย อันนี้ทุกขชัด ทุกขชัดมาก และการพลัดพรากจากคนรัก 
ของรัก วัตถุท่ีรัก สัตวท่ีรัก จิตใจก็ไมเปนสุข อารมณก็เปนความทุกข ในท่ีสุดก็เปนความตาย ก็รวม
ความวา รางกายน้ีต้ังแตเราเกิดมา เราไมพบกับความสุขเลย พบกับความทุกขอยางเดยีว นี่ท่ีเราม่ีคิด
เพราะอารมณมันชินเกนิไป ชินตออาการของความทุกข แตวามันเลยคิดวาทุกข ความจริงมันทุกข 
ส่ิงท่ีเราจะพนไดจริงๆ ก็คือพระนิพพาน ถาไปถึงพระนพิพานหมดทุกขจริงๆ และไมตองกลับมา
ทุกขอีก 



ถาเราตายจากความเปนคนมาเกิดเปนคนมันก็ทุกขแบบนีต้อไป ถาเราเปนเทวดาหรือพรหม
พักทุกขช่ัวคราว สองแดนนัน่ไมทุกขแน แตถาหมดบุญวาสนาบารมีกล็งมาอีก แตท่ีนั่งอยูท้ังหมดนี่
เคยเปนเทวดาหรือพรหมนับชาติไมถวน ถาหมดบุญวาสนาบารมีกต็องลงมา ลงมาแลวก็พบกับ
ความทุกข ถาเราข้ึนไปเทวดาและพรหมอีก ก็พักช่ัวคราวอี และเม่ือลงมาอีกก็เปนแบบนี้ 

ฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติไดแลวหรือยังไมไดก็ดี ใหตัดสินใจไปตามความเปนจริง ใหรูจิรงวา
โลกน้ีเต็มไปดวยความทุกข ไมมีแดนใดท่ีเขาบอกวาสุข สุขนะมันไมจริง ถาคนมีปญญาหนอยแลว 
จะเห็นวาทุกขไมใชสุข ตัดสินใจวาข้ึนช่ือวารางกายประเภทนี้จะไมมีสําหรับเราอีก ในเม่ือมันพงั 
ขณะท่ียังไมพงัไมตายทํางานตามหนาท่ีใหครบถวน ไมใชพังแลวไปหยากับสามีภรรยา อยาไปหยา
กันนะพระจะตายฉันจะตายเร็ว คนจะมาซอมฉันตาย มันก็ไมมีความจําเปน ก็ถือใหทําตามหนาท่ี 
เปนพอบานเปนแมบานตามหนาท่ีหรือเปนลูกบาน เปนผูบังคับบัญชาเปนผูใตบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชางานทุกอยางท่ีมีอยูทําเสียใหครบ คําวาครบนั้นเปนการระงับความทุกขอีกดานหนึ่ง 
คือวาเขาจะดาเขาวาและกันบกพรองถาการบกพรองมีอยู ผลท่ีหาไดมันก็จะตกลงไปมันจะไมพอใช
มันจะทุกขใหญ 

แตวาคิดเสียวาไองานประเภทนี้ เราจะทําชาตินี้เปนชาติสุดทาย ตอไปไมมีสําหรับเราอีก 
เราคิดส้ันๆ เบาๆ ไมตองยาวขนาดน้ี และหลังจากนั้นแลว มาคิดตัดสินใจแนนอนวาชาตินี้เปนทุกข 
รางกายเปนทุกข เราไมตองการโลกมนุษยเปนทุกขเราไมตองการ เทวโลกหรือพรหมโลกพัก
ช่ัวคราวไมเปนเร่ืองเราไมตองการ หลังจากนั้นก็รวบรวมใจวา เราตายเม่ือใดขอไปนิพพานเม่ือนั้น 
จากนั้นไปก็ขับคําภาวนาวา นะมะ พะธะ หายใจเขานกึวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ 

ขณะท่ีภาวนานี่ถาสามารถทําไดดูกําลังใจ กําลังใจถามันตํ่าเกินไป ไมสามารถจับพระรูป
พระโฉมพระพุทธเจาไดหรือพระพุทธรูปไดก็ปลอยหายใจเฉยๆ หายใจและภาวนาเฉยๆ ไมจับภาพ 
ถากําลังใจเขมแข็งพอสามารถที่จะนึกถึงภาพพระพุทธเจาและภาพพระพุทธรูปได ก็จบัเอามา ก็เปน 
กสิณ ดวย เปน พุทธานิสสติ ดวย ถาทําไดก็พยายามจบัภาพพระพุทธรูป พระพุทธเจาใหชัดเจน
แจมใส ตามกําลังท่ีสามารถทําไดใหทรงตัว จับภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจาดวยหายใจเขานกึวา 
นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ เอาเทานี้ปลอยใจสบายๆ อยาใหเครียดไป อยาใหตึงมากเทานี้ ถาเลา
ครูเขามาสอนหรือมานําอยางนี้อารมณจิตจะคลองแคลวมากจิตใจจะแจมใส แตวาแพทองอยาแพ
หนา นี่ท่ี อ่ืนทานไมพดูอยางนี้ทานพูดบางอยาง แตท่ีนี่มาวันนั้นทานลอกยมาบอกไอพวกน้ีท่ีมัน
มัวๆ มันแพทองกับแพหนา แพทองก็เจีย๊ะตะบัน นกึจะกินโนน นึกจะกินนี่นกึจะกินนั่น กลัวหนา
จะไมสวยตัวท้ังตัวแตงท่ีหนาแหงเดียว 

รวมความวา ตัดสินใจตามนีน้ะ และกอนจะภาวนาเอาเร็วๆ เอาเร็วๆ นีไ่มตองไปเรียงลําดับ
อยางฉันนะ คิดปบรางกายมันไมดีจริงๆ นะ เราทุกขเพราะรางกาย รางกายทําใหเรามีทุกข ไอทุกข
อยางนี้ถามีรางกายเม่ือไรกทุ็กขแบบนี้รางกายเลวๆ อยางนี้เราไมตองการ คือ การตัดกิเลสเพื่อไป
นิพพานเขาก็ตัดตัวเดียว ท่ีรางกายท่ีทานเรียกวา สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ นี่ทานบอกเห็นรางกาย



เปนเราเปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ยดึถือวารางกายนัน่เปนทรัพยสินสําคัญของเรา 
แตความจริงมันไมใช เราจริงๆ ทีทานเรียกวา อทิสสมานกาย คือ กายภายในท่ีเราเห็นกนัอยูแลวใช
ไหม ไอนั่นเราจริงๆ เราจะเห็นวาขณะท่ีเราตายไปแลว เขาบอกคนนั้นไปสวรรค ไอนั่นเราจริงๆ เรา
จะเห็นวาขณะท่ีเราตายไปแลว เขาบอกคนนั้นไปสวรรค คนนั้นไปนรก ไอกายจริงๆ ถูกฝงบาง ถูก
เขาปลอยใหลอยน้ําไปบาง ถูกเผาบาง กายมันไมไดไป สวนท่ีไปคือ อทิสสมานกาย ท่ีเราเรียกกนัวา 
จิต ท่ีเรียกวาจตินะ เขาปรับทางสรางอารมณเขาใชศัพทยอๆ ไว ไอกายน้ันมีสภาพคิดจิตมีสภาพส่ัง 
เวลานี้ปากเราจะพดู ไอปากในมันตองพดู ถาปากนั้นมันไมพูดเราก็พดูไมได เราส่ังใหมือยกกายให
มันก็ยก ยกมือซาย ยกมือขวา แขนเราก็ยกตามไป ถาเจานั่นมันไมทําอะไรเลย กายนี่มันเหมือนกนั
ไมทองท้ิงไว 

ดังนั้นท่ีทานจะคิดทุกวาระท่ีเห็นคน เห็นสัตวยามปกติ ลืมตาข้ึนมาก็มองตามความเปนจริง
วา โลกน้ีมันเต็มไปดวยความทุกข แตวาใจเราอยาทุกขดวยเห็นวารางกายเปนสภาพของความทุกข 
รางกายนี้พังเม่ือไรฉันขอไปนิพพาน ใจจะไดชุมช่ืน ถา นิพพิทาญาณ เกิดข้ึน นิพพทิาญาณ แปลวา 
ความเบ่ือหนายตองใช สังขารุเปกขาญาณ ควบทันที คืออะไรจะเกิดข้ึนกับเราก็ตามมันสุข มันทุกข
ขนาดไหนก็ตาม เราก็ถือวานี่มันกฎของกรรมเปนเร่ืองของขันธหา มันจะมีสภาพจะทุกขขนาดไหน 
จะเวทนาขนาดไหนก็ตาม ถามันพังเม่ือไรเราพรอมไปนิพพาน สังขารุเปกขาญาณ ตองใชควบคุม
แบบนี้นะ 

สังขารุเปกขาญาณ มีอารมณเฉยในรางกาย รางกายจะแก รางกายจะปวยมันอยางไรก็ตาม 
เราก็ตองรูไมใชเฉยไมรู เฉยนี่เขาวาไมดิ้นรนในจิตเกินไป ถือวาเปนเร่ืองของมัน 

นี่สําหรับทานท่ีมาใหมกใ็หเขาใจคําวา ทิพจักขุญาณ เขาใจยอๆ นะ คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ก็
แปลวาความรูสึกทางใจคลายตาทิพย ไมใชลูกตาทิพยอยาเขาใจผิด ถาตาท่ีเขาลือกัน ทิพเนตร นีเ่รา
ไมมีหรอก มนุษยนี่ไมมีตาทิพย ตามทิพยจะมีไดก็เทวดา พรหม หรือพระอริยะท่ีทานนิพพานไป
แลว หรือพระอริยท่ียังไมนพิพาน ตายเปนเทวดาหรือพรหม อันนี้ถามีกายเปนทิพยกมี็ตาทิพยมนษุย
นี่จะเปนใครกต็ามมีตาทิพยไมได ตองมีแต ทิพจักขุญาณ ทิพโสตญาณ คือ รูคลายใจเห็น เราก็จะรู
วาเขานั่งอยูท่ีไหน อันนี้เปน ทิพจักขุญาณ รูปรางลักษณะอยางไร มีจริยาแสดงแบบไหนน่ีเปนทิพ
จักขุญาณ ถารูวาเขาพูดแบบไหนเสียงเล็กเสียงใหม พูดยาวพูดส้ัน พูดดังพูดเบา นี่เปน ทิพโสตญาณ 
ไมใชวาพูดเดีย๋วนีต้องไดยินเดี๋ยวนี ้ไมจําเปน พูดเม่ือไรก็ตามถาเราตองการจะรูมันจะรูไดทันทีอันนี้ 
ทิพโสตญาณ 

คําวา ญาณ เขาแปลวารู แตมันใชไดทุกขณะทบทวนได ถาเปน ทิพโสต เขาตองพดูเวลานั้น
แลวไดยิน ถาหากวาหูเปนทิพย ทิพโสด ถา ทิพโสด เฉยๆ เขาพูดเวลาน้ันจึงไดยิน ถาหากวา ทิพ
เนตร เขาตองปรากฏเวลานัน้จึงเหน็ ถา ทิพจักขุญาณ เม่ือไรก็ได เขาแสดงมาแลวหลายแสนกัปและ



หลายแสนชาติอยากจะทราบวา อาชาตินั้นเขาทําอะไรไวบาง เราตองการทบทวนจะรูก็รูไดทันที
ดีกวากันนะ ยาวกวากันเยอะ 

ขอทานท่ีมาใหมขอใหทราบวา คําวา ทิพจักขุญาณ นี่มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย ก็ตอง
เช่ืออยาเช่ือตา รูทางใจไมใชรูทางตา ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนทุกคนมาจากบาน เวลานี้ถาใครถาม
วาบานทําดวยไมหรือทําดวยตึกทรวดทรงเปนอยางไร สีสรรวรรณะเปนแบบไหน นีบ่านมีคนมีเดก็
เทาไร มีผูใหญเทาไร มีผูหญิงเทาไร มีผูชายเทาไร เราตอบไดหมด ท่ีตอบไดนี่ไมใขตาเห็นมี
ความรูสึกทางใจ 

ฉะนั้น ทิพจักขุญาณ ตองเช่ืออารมณแรกท่ีมีความรูสึก ทุกคนทราบไวดวยวาบางคร้ังเรา
ไมไดทําสมาธิ เราทํางานอยู ดูหนงัสืออยู บางทีพยาบาลโกหกคนไขอยูดีไมดีหลบคนไขอีก อีตอน
ท่ีเรามีงานวุนๆ หรือตอนอานหนังสืออยู ตอนนัน้เราไมเคยคิดถึงคําภาวนา ไมเคยคิดถึงอารมณใน
เร่ืองของสมถวิปสสนาเลย แตมันเกิดความรูข้ึนมาเฉยๆ ท่ีทานได ทิพจักขุญาณ อยางออน มี
ความรูสึกข้ึนมาเฉยๆ ท่ีทานได ทิพจักขญุาณ อยางออน มีความรูสึกมาเฉยๆ ถาหากวาได ทิพจักขุ
ญาณ อยางกลางมีภาพปรากฏกับจิตแวบเขามาแคไมชัดนกั ท่ีไดอยางแจมใสมีภาพเกดิข้ึนชัดท้ังๆ ท่ี
ไมคิดไวกอนใหเช่ือทันทีวาของอยางนั้นเปนความจริง เพราะวา ทิพจักขุญาณ มันจะเกดิทุกขณะท่ี
จิตเราเขาถึงอุปจารสมาธิ เพราะจิตท่ีเขาถึงอุปจารสมาธิมันไมตองไปจัดสมาธินั่งพับเพียบ ทํางาน
ทุกอยางท่ีจิตมันมุงงานนั้นโดยเฉพาะอยู อานหนังสือเขียนหนังสือ วางหนงัสือปลอยอารมณ
สบายๆ ไมเอาไหนละ ปลอยใจใหเปนสุขอันนี้มันเกดิข้ึนไดทันทีจติมันเขาถึงอุปจารสมาธิไดทุก
กิริยาบถท่ีเราทํา ถามันเกิดปุบข้ึนมาจับไวเลยน่ันแน 

ทานท่ีฝก ทิพจักขุญาณ ใหม อันแกราตองเช่ือความรูสึกอีกประเดี๋ยวหน่ึงเม่ือสมาทานแลว
จะใหภาวนาไปเฉยๆ สัก 10 นาที ในขณะที่ภาวนานี่หายใจเขานกึวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ 
เวลาภาวนาอยาต้ังใหมันเครียด ไมตองการสมาธิมาก ตองการอารมณสบายๆ เบาๆ เพราะวาเราข้ึน
ดวยกลังของวชิชาสาม ถาข้ึนดวยกําลังของอภิญญา จริงตองใชฌาน 4 สงสัยวาเล็กตองตายอีก 10 
ชาติ แตมันไมนานหรอกอีกปสองปเขาเขต เพราะกําลังนี่ตองเขาตามเขตเพราะความรูแบบนี้ฉันเคย
สนใจกับคนมาต้ังแตบวชพรรษาท่ีสองแตก็ไมมีใครเอาไดฉันก็สอนและมาทุกทีตลอดเวลา ก็เลย
สอนๆ หยุดๆ ก็ไมหยุดนะ กแ็นะนําเขาเร่ือยๆ แตมันไมได 

ตอมาเม่ือ 21 นี่แหละปลายปวันท่ี 13 พฤศจิกายน 21 อันนี้เพิ่งเร่ิมทํากันไดใชไหม ก็ท่ีบอก
มาในตอนกอนก็ไมใชกําลังของ อภิญญา เสมอไป เปนกําลัง วิชชาสาม นี่เปนสวนใหญ เพราะเหน็
ใจคนวากําลังสูงนี่ไมไหว อายกําลังสวนยอนี่ก็ไมไหวเหมือนกัน ท้ังนี้เพราะอะไรเพราวาเกณฑของ
คนท่ีจะรับเขาไมถึง พอปลายป 21 เร่ิมคนสองคนมันก็ไดเปนแถว แตลดกําลังลง ลงนี่พระพุทธเจา
ใหลดฉันก็ลดไมเปนหรอก ตองถามทานเหมือนกนั ทานบอกก็ตองถามทาน 

และก็เม่ือเร็วๆ กอนจะมานี่ทานบอกวาประมาณ ออ เห็นจะเปนท่ีรัฐโนนนะ ถามทาน ทาน
วาประมาณเดอืนเมษายนขางหนาอาจจะฝกเต็มอัตราไดเปนสาธารณะ ถาไดฉันจะดีใจมาก เพราะ



เต็มอัตราไมตองมานั่งพูดกนัแบบนี้เลยความเขาใจมันชัด ออกมาไดชัดเจนหมดไมตองอธิบายกัน
มาก เพราะไอตัวสงสัยมันหมด มันชัดจริงๆ ถาไปไหนเหมือนเล็กไปท้ังตัว ดีไมดีไปเคาะหนาบาน
เขามันไปชัดจริง ๆ เห็นเทวดาเห็นพรหม เห็นอยางนี้เห็นสวางกวานีอี้ก เหน็ชัดมากแคทําไมทํา
ไมได ตองรอกําลังใจ กําลังใจเร่ืองใหญ กําลังใจนีฉั่นเดาไมได แตทานบอกวาประมาณเดือน
เมษายนก็จะลองดู ถาทําไดสักคนสองคนก็ไดหมด ท่ีวาไดหมดเพราะอะไร เพราะกําลังใจถึง
ท้ังหมด เปนเวลา 

เปนอันวาทุกคนนะท่ีมาใหม คําวา ทิพจักขุญาณ อยาลืมวา ถาครูใหปฏิบัติหายใจรูลม
หายใจเขาออก เวลาท่ีหยุดแนะนําหยดุสมาทานจะใหภาวนาเฉยๆ 10 นาทีไมเกนิ เวลานั้นใชคํา
ภาวนาหายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะไมตองเครียด อยาใหเครียดนะถาเครียดกอน 
ถาไดยินสัญญาญดังกร๊ิงข้ึนกใ็หทราบวาจะมีคนเขาไปแนะนํา ถามีคนเขาไปน่ังขางหนาก็ทราบเลย
วา คนนั้นเขาจะแนะนํากใ็หหยุดภาวนาเสียเลย หยุดเลยนะภาวนาไมตองภาวนาตอไปอีก และก็ลม
หายใจเขาออกไมตองสนใจ ปลอยอารมณตามสบาย ฟงคําแนะนําของผูแนะนําถาเขาเห็นวาจิตมี
อารมณดี แจมใสพอสมควรเร่ิมมีความเปนทิพย เขาก็จะถามเขาถามถึงความรูสึก อยาลืมนะ เขาถาม
ความรูสึกถาเขาถามความรูสึกวา มีผูใดมาอยูขางหนาบาง เขาถามถึงพรหม ถึงเทวดา หรือพระอริยะ
ไมใชตัวเขา ถามีความรูสึกวามีนะ ใหตอบทีวามี อยายัง้ตัว และตองเชื่อม่ันตนเองวาเวลานึ้ความรุ
สึกทุกอยางถูกตองไมผิด และมันเปนความจริงตามนัน้ ถามีความรูสึกวามีแตแนหรือไมแนอีก 
ตอนนี้ นิวรณ เขาแทรกถมเลย กิเลสหยาบเขาแทรกอันทีมาดีเปหมด จะตองยบัยั้งมันไมยอมให
แทรก เขาถามมาอยางไรมีความรูสึกอยางไรตอบทันทีตามความรูสึก 

นี่สําหรับท่ีทานไดอยางออน คนท่ีไดอยางกลางมีความรูสึกพรอมกับเห็นภาพคนท่ีไดอยาง
ชัดอยางดีอยางละเอียด มีความรูสึกพรอมเห็นภาพชัดเจนมากสําหรับผูท่ีไดอยางออนมีความรูสึกไม
เห็นภาพ นี่กบ็อกกับครูผูสอนเขาตามความเปนจริง วาเวลานี้ไมเห็นภาพ เขาจะแนะนําในการตดั
กิเลสอีกคร้ังหนึ่ง ถาจิตใจนอมไปตามเขาจริงๆ ความรูสึกวามีแตไมเห็นภาพ ภาพนั้นจะปรากฏกับ
ใจ อยาลืมนะ อยาตามนะ ใชจากใจ ถาเขานําไป พระจุฬามณี สภาพจะแจมสนยิ่งข้ึนถาสามารถมี
กําลังไปนิพพานได จะมีความแจมใสมากกวา มีความเยอืกเย็นมากกวา และคําวา นพิพาน นีก่็โปรด
ทราบนะ นิพพานนาจะเห็นไดเฉพาะบุคคลท่ีมีจิตสะอาด อยางนอยต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป ถา
อารมณตํ่ากวาพระโสดาบัน ไมเห็นนิพพานแน และเวลานั้นเฉพาะเวลาท่ีเราทํา ถาทุกคนท่ีสามารถ
ไปนั่งในวิมานของตนเองไดท่ีนิพพาน ใหทราบวาเวลานั้นอารมณจติของทุกคนเทาพระอรหันต จติ
เวลานั้น สะอาดเทาพระอรหันต ถาสะอาดไมเทาพระอรหันตไมมีทางยางเขาไปเขตนิพพาน 
หลังจากนีไ้มกข็อบรรดาทุกทานต้ังใจสอนต้ังใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน หันหนาไปทาง
พระพุทธรูป 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 38 ท่ีชิคาโก สหรัฐอเมริกา 6 
วันอาทิตยท่ี 22 พฤษภาคม 2526 

คําวาฌานนี่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัย วาการไดฌานทําไมมีการรูเร่ือง มีการ
ไหวตัวกนัมาก ฌานน่ีเขามีใชกัน 2 อยาง การฝกฌานคือ การทรงตัวปกติอยางท่ีนั่งสมาธิไปช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง อันนี้เขาเรียกฝก ใชผลงานไมไดและกฌ็านท่ีใชผลงานก็อยางคนท่ีไดแลวเม่ือคน พอใช
กําลังเปนสมาธิ ก็จะสามารถเห็นผีได เหน็เทวดาได ติดตอกับผีเทวดาได ทองเท่ียวไปในภพคางๆ 
ไดอันนีแ้หละฌานท่ีเขาตองการกัน และคําวาฌานถามวาฌานอะไร ก็ตองตอบวาขณะใดท่ีจติ
เคล่ือนข้ึนไปตั้งแต พระจุฬามณี เปนตนไป อันเปนฌาน 4 แตวาฌาน 4 ประเภทใชงานการฝก
จริงๆ ตองการฌานถึงนี้ ไอประเภทแบบนั่งเปนตอหมอนะ แมครัวนัง่เปนตอหมอ ขยับตัวไมไดอด
ตายกันท้ังบานใชไหม ใชไหม คุณ คุณอวน (ใชครับ) ตองถาม นึกช่ือไมออก ช่ืออะไรนะ (ช่ือ ชู
ชาต ิ ครับ) ชชูาต ิ นี่ท่ีมีจดหมายไป บอกบอย นกึไมออก นึกท้ังวนัเหนื่อย ไมใชเหนื่อย เม่ือคืนนี้
นอนช่ัวโมงกวา นอนอหลายช่ัวโมง แตมันหลับช่ัวโมงกวาๆ เดีย๋วๆ คือโปยกาย อยาคานนะ ระแวง 
ตือโปยกาย เม่ือคืนเขาบอกวาทําไปทําไปกลัวจะบรรลุมรรคผล เลยบอกใหลงนรกไป ลงโลกันตถึง
อยูนานๆ เอาไหม ถาไมเอาก็รีบทําใหบรรลุมรรคผล สําหรับผลของการปฏิบัติพระกรรมฐาน 
อาตมาคิดวา คือความประสงคจริงๆ นะ ไมอยากใหญาติโยมท้ังหลายตกนรกตอไปอีก หรือใครจะ
สมัครตกนรกตอไปยกมือข้ึน อาว ยกซิ ยกสูงๆ หนอย ใครมีไหม เม่ือกี้ตาฝากเหน็ไมยอมแฮะ เอา
ไหมลูก หลวงพอจางหม่ืนเหรียญเอง ตายแลวตกนรกมาเอารางวัลจากหลวงพอมันจะมาไดอยางไร
ของมันไอชนดิการท่ีจะปฏิบัติกันไมใหตกนรกถาฝกไดอยางนี้คลองตัว คําวาคลองตัวนีก่็
หมายความวา คิดวาจะไปไหนโดยท่ียังไมไดภาวนาไปไดทันที อันนี้เปนการคลองตัวนะ คือ วาการ
คลองตัวทุกอยาง ก็ขอใหทุกคนจงอยาคิดวาเวลานีเ้ราดแีลว การทรงฌานโลกียหรือไดมโนมยิทธิก็
ดีไดอภิญญา 5 ก็ดี ยังไมช่ือวาดี เพราะวาอะไร เพราะวาทุกคนยังมีสิทธ์ิลงนรกไดตามปกติ ถาเผลอ
จิตเปนอกุศลเมื่อไร 

ดูตัวอยางทาน พระเทวทัต ทาน พระเทวทัต ทานไดอภิญญา 5 เผลอไปเผลอมาทานลง
อเวจีต้ังแตยังไมตาย นีก่ารที่จะทําตนไมใหลงนรกตอไปคือ ไมลงนรกดวย ไมเปนเปรตดวย ไมเปน
อสุรกายดวย ไมเปนสัตวเดรัจฉานดวย ก็ขอบรรดาญาติโยมพทุธปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระ
โสดาบัน ความจริงคุณสมบัติของพระโสดาบันกด็ี พระสกิทาคามีก็ด ี เปนของไมยาก ท่ีเราจะเรียก
กันวาชาวบานช้ันดีเทานัน้เอง ไมใชหนกัเครียดตามท่ีญาติโยมกัน คือ ไมจําเปนตองนั่งสมาธิตลอด
วันตลอดคืน เพราะพระอริยะสองข้ันนี้ อยูในข้ันอนุสสติเทานั้น ตามรพะบาลีทานบอกวา พระ
โสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดีเปนผูมีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตมีศีล 5 บริสุทธ์ิเฉพาะ
ฆราวาสนะถาเณรก็ศีล 10 บริสุทธ์ิ ถาพระตองศีล 227 บริสุทธ์ิ ในเม่ือกลาวถึงองคของพระโสดายนั 
คําวาองคนี่ หมายถึงคนท่ีเปนพระโสดาบันจริงๆ ทานมีอารมณตามนี ้



1.   มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย ถาตายแลวคติท่ีไมมี 2 อยางคือสุคติ กับ ทุคติ ทุคติก็
ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน สุคติก็ไดแกเทวดาหรือพรหม หรือพระนพิพาน อยางนัน้
ทานจะไมยอมลงอบายภูมิตอไปอยางเลวท่ีสุดใหมันหมดอยูแคมนษุยกบัเทวดาหรือพรหม และก็
ตองหมุนอยูในขอบเขตของเวลาท่ีไมนานนัก นี่ส้ินอาตมาก็ยังไมดี ประสาทส้ินยงัไมดีนะ ต้ังแต
ปวยมายังไมหาย 

ฉะนั้นพระโสดาบันจริงๆ คําวาองคหมายถึงอารมณท่ีทานทรงตัว ในเม่ือทานมีความรูสึก
วา ชีวิตนี้มันจะตองตาย และก็ตัดสินใจวาไมยอมลงอบายภูมิ 

2.   ตอไปก็ยึดพระไตรสรณคมนเปนท่ีพึ่งคือมีความเคารพในพระพุทธเจาในพระธรรม 
พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ กอนท่ีจะเคารพใชปญญาพิจารณากอนวา พระพุทธเจาก็ดี พระธรรม
คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พระอริยสงฆก็ด ี มีความดีพอท่ีเราจะเคารพนับ
ถือไหม เม่ือใชปญญาเห็นวาพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ควรเคารพนับถือ ก็เคารพนับถือ
ดวยความจริงใจ 

หลังจากนัน้ทานก็ยกเอาศีล 5 ประการเปนกําแพงกั้นอบายภูมิ คือ รักษาศีล 5 เปนปกติ ถามี
ความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีล 5 เปนปกติ ทานยังไมเรียกกนัวาเปนพระ
โสดาบันนะ ทานเรียกวาเปนผูเขาถึงไตรสรณคมน 

อันนี้ถาจะถึงพระโสดาบันจริงๆ จะตองมีอารมณตามนี้ อารมณของพระโสดาบันมีความ
ตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน การทําความดีทุกอยาง การกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา การมีจติ
หวังดตีอสามีและภรรยา หวังดีตอลูกเปนการสงเคราะหคน สงเคราะหสัตว สงเคราะหพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาการทําบุญ การใหทาน การฟงเทศน การเจริญวิปสสนา จะมีอารมณอยางเดียว
เหมือนกนั คือ ตองการพระนิพพาน ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน 

ทีนี้ขอพูดส้ันๆ จะไดจํางายกวา พระโสดาบันจริงๆ มีอารมณตามนี้คือ  
1.   มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย นี่ตายพระบาลี เรียกวา สักกายทิฏฐิ ความจริงการ

ตัดกิเลสถึงพระอรหันตนี่ ตัดตัวเดียวท่ี สักกายทิฏฐิ ถา สักกายทิฏฐิ  เราตัดไดเบาๆ มีความรูสึกวา
ชีวิตนี้มันจะตองตาย อันนี้เปนอารมณของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี 

ถาเห็นวารางกายของเรามันไมดี มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มีความไมเท่ียงเปน
ทุกข และอนัตตาไปในท่ีสุด อันนี้เปนอารมณของพระอนาคามี 

ถาเห็นวารางกายของเรานี้มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีใน
เรา ความยึดถือในรางกายไมมี อันนี้เปนอารมณของพระอรหันต 

ความจริงเขาตัดตัวเดียวตามที่พระสารีบุตรแนะนําพระสงฆ แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง 
แตวาเพื่อความเขาใจงายๆ เพราะพูดแบบนี้มันยากเอางายๆ จริงๆ ก็คือ 1. เรามีความรูสึกวา ชีวิตมี
มันตองตาย เราม่ันหมายวาถาตายเม่ือไร ข้ึนช่ือวาอบายภมิู 4 ไมขอไปอีก เราจะไปตรงนิพพาน ถา



ขืนเกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็หลนตอมลงมาอีก ดีไมด ี เผลอไปเผลอมา ไปทุบหวัปลาเขา ตัวไห
นรกใชไหม 

2. ตอไปก็ต้ังใจเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ แลวก ็
3. มีศีล 5 บริสุทธ์ิ ศีล 5 มีความสําคัญมาก หลังจากนัน้ต้ังปรารถนาถาทําความดีมุง

จิตมุงเฉพาะพระนิพพานอยางเดียว ถามีอารมณดวยความจริงใจอยางนี้ ทานเรียกวา โสดาปตติผล 
สําหรับพระสกิทาคามี ความจริงไมตองพดูกันเอาแคนี้กพ็อ 

ถาอารมณของทุกคนทรงความเปนพระโสดาบันได ทุกคนก็จะมีความสุขข้ึนช่ือวา
บาปกรรมท้ังหมดท่ีทํามาแลว ไมมีโอกาสนําไปอบายภูมิ และก็ถาหากวาทุกทานท่ีมีความประสงค
พระนิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานท่ีปฏิบัติมโนมยทิธิไดอันนี้มีกาํไรมาก ท้ังนี้เพราะอะไร 
เพราะวาทุกคนไปเท่ียวสวรรคได ไปเท่ียวพรหมโลกได ไปเท่ียวพระนิพพานได ในเม่ือไปเท่ียว
นิพพานได เราก็ควรจะไปทุกวันใหจิตรักพระนิพพานเปนปกติ เชามืดข้ึนไปอยูใหมีความสุขใจกวา
จะถึงเวลาทํางาน ถึงเวลาก็ลง อยางนี้จิตจะผูกดันพระนิพพานอยางยิ่ง 

ถาตายเม่ือไหร แมแตจะเปนพระโสดาบัน ขณะท่ีใกลจะดับจิต อยางนอยท่ีสุด ถึงอายุขัยวัน
พรุงนี้จะหมดอายุขัย วันนี้เราจะเกดิความเบ่ือหนายในรางกายยิ่งข้ึน จะมีความปรารถนาในรางกาย
ของตนเอง เหน็วารางกายเราไมดี รางกายคนอ่ืนไมมีความหมาย สําหรับวัตถุธาตุตางๆ ในโลกไมมี
ความหมายสําหรับเราจิตใจมุงอยางเดยีวคือ นิพพาน แตวาจะไปนิพพานไดจริงๆ ถาปวยหนัก และ
มีอารมณเปนกุศล ถาอารมณตามท่ีกลาวมาแลวเม่ือคืนนี้ทรงตัวจริงๆ คิดวาชีวิตนีมั้นตองตาย เช่ือ
แน เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆแน มีศีล 5 บริสุทธ์ิแน จิตมุงพระนพิพานแน 

ถาอาการปวยคร้ังใดมันจะตายจริงๆ อารมณมันจะไมเหงา ภายในระยะ 7 วันท่ีจะตาย เรา
จะเห็นท้ังเทวดา ท้ังพรหม ท้ังพระอริยเจา เต็มจักรวาลไปหมดจิตใจของเราจะสามารถคุยกับเทวดา
ได คุยกับพรหมได จะคุยกับพระอริยเจาท่ีนิพพานไปแลวได ถามีมาครบอยางนั้น อารมณใจกจ็ะ
เปนสุข ใจกจ็ะไมหวงทุกขเวทนา มีความเพลิดเพลินกับชาวสวรรค ชาวพรหม พระอริยะท่ีนิพพาน
แลว 

ถาหากวาบุญบารมีของทานจะไปแคสวรรค ชาวสวรรคเขาจะชวน เขาจะประกาศตัววาเขา
อยูช้ันไหน ไปอยูกับเขาเถอะ มีความสุข มีความสบาย แตละช้ันจะชวนท้ังหมด ถาเราตัดสินใจไป
ช้ันไหนจิตออกจากรางไปช้ันนั้น 

ถาบุญบารมีเราจะเปนพรหม กําลังจิตเปนฌาน พวกพรหมจะชวนพวกสวรรคจะมีแตการ
ยิ้มแยมแจมใส ความช่ืนใจ เขาจะไมชวนเพราะบารมีเกนิเขา เขาก็จะชวนไปพรหม เราพอใจพรหม
ช้ันไหน ตัดสินใจตามจิตออกจากรางไปช้ันนั้น 

ถาหากวาเรามีบารมีจะถึงนพิพาน เทวดาก็ดี พรหมกด็ ี เขาไมชวน เขาจะใหความร่ืนเริง
บันเทิงใจ ยิ้มแยมแจมใสคุยดวยแตเขาไมชวน ตอนนี้เปนเร่ืองของพระอริยเจา เพราะเราเองก็จะเหน็
พระพุทธเจาแจมในใน เปนกรณีพิเศษใหญมาก มีความสวยสดงดงามมาก ชาวนิพพานสวยกวาชาว



สวรรคมาก เราเคยไปกันมาแลว หรือมเคยไปก็เหมือนกัน สามารถจะเห็นได แลวก็ตอนนั้นกเ็ปน
เร่ืองของพระอริยเจาเขาเตือนใจจะแนะนํา อารมณท่ีงายท่ีสุด และก็บรรลุเร็วท่ีสุด คําวาบรรลุเร็วนี้
หมายความวา จะตองตัดสินใจไดในระยะของกาลเวลาไมเกิน 10 นาทีถาเปนอยางนี้การตายคราว
นั้นไมมีโอกาสไดตายใหม เสียดายไหม คือโปยกาย ไปนิพพานเสียดายไหม เม่ือคืนละเสียดายกลัว
จะไดไป อยาลืมนะคืนนีจ้ะฝาก พระยายม ให วาถา ตือโปยกาย ตายไป เกินไวโลกันตกอนอยู
นานๆ เอาไหมเปล่ียนใจไมไดหรอก ถาจะเปล่ียนใจตองโอนรถคันนี้ไวนีก่อน และก็รับวาเราจะจาย
คาน้ํามงน้ํามันเสร็จ คาคนงานเสร็จ (ตอนน้ีรับวาจะสรางหองน้ํา) อันนี้ไมเกี่ยวนีพู่ดกับฉันคนละ
เร่ืองอยาไฉไมไดนะ มันคนละเร่ือง 

ฉะนั้นก็ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท อาตมาคอก็ไมด ี ล้ินก็ยังไมดกีอนจะมานี่ปวยมาก 
และก็ไมทันจะหายมันถึงเวลาเดินทาง คําวา ถาเวลาเดนิทางเม่ือไหรตองมาถามาไหว ถาไมไหวมัน
ก็ตองเลิกมา กท็างโนนเขากห็วงกนัจดั หมอก็เตรียมตัวกนัหลายคน ก็เลยบอกวาไมตองมา ฉันถือวา
หมดท่ีนี่มี ถาในเคร่ืองบินมันจะเปนอะไรข้ึนมาเราก็ชวยเหลือกันไมไดจริงจังใชไหม ถาตายบน
เคร่ืองบินจะบุญมาก ไปบนอากาศเหาะตายใชไหม พระยายม ตามไมทัน มัวไปงุมงามๆ อยูท่ีวดันะ 
ไมไดมาท่ีนีเ่ปดเลย ไปเสียเลยสบายมาก 

ก็รวมความวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงอยาคิดวา อารมณของพระโสดาบันยาก
เกินไป ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา สําหรับพระโสดาบันหนักจริงๆ คือ ศีล 5 ถาบุคคลใดสามารถทรง
ศีล 5 ไดบริสุทธ์ิ และก็ถาจติของเรา มันไมตองลงทุนเราใชเหตุงายๆ ก็พอวา การทีจ่ะเกิดเปนคนอีก
แตละชาติมันสุขเทาไหร ทุกขเทาไหร ทุกคนรูอยูแลว ถาไมเห็นกนัตอไป ใครไมเห็นทุกข ใครเห็น
ทุกขก็ไปนพิพาน ใชไหม หมอ หมอ เหน็ทุกขหรือยัง หมอนะดแีตรักษาคนอ่ืนนะ ตัวเปนไขเอง
ตองไปหาหมอใหมใชไหม หมอนะมันก็เปนทุกขเหมือนกัน ใชไหมหมอไมใชเปนหมอไมทุกข 
หมอก็ปวยเปนในเม่ือเราพิจารณาดวยปญญาของตัวเองอาตมาไมชวนที่พระพุทธเจาบอกวา อักขา
ตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก บอกแลวเธอจะปฏิบัติตามหรือไมเปนเร่ืองของเธอ และไอ
การจะชวนกันบังคับกัน ไมมีสําหรับอาตมา บอกใหฟง ฟงหรือไมฟงกต็ามใจ ฟงแลวจะเช่ือหรือไม
เช่ือก็ตามใจ เช่ือแลวจะปฏิบัติหรือตาม บอกใหฟง ฟงหรือไมฟงก็ตามใจ ฟงแลวจะเช่ือหรือไมเช่ือ
ก็ตามใจกันไมได มันบังคับกันไมได อยาง คือโปยกาย เวลาก็นั่งฟงดีๆ ออกไปก็ไปอีกคน ดีไมดดีา
ใครโชงเขงๆ ไออวน ๆ นี่เสียงดวยนะ ดาม่ังเปลา ตองตอบวาเวลานีไ้มเคยดาใครเลย ไมตองตอบ
อยางนั้น นี่ลูกศิษยเทานะ ตอืโปยกาย ยังขาด เหงเจีย อีกคน 

ก็รวมความวา ทุกคนตองตัดสินใจเอาเองวา การเกิดเปนมนุษยนี้มันสุขหรือมันทุกข ถาเกิด
เปนเทวดาหรือพรหมมันดีไหม มันสุขจริง อันนั้นมันสุขจริงและคนท่ีผานการแนะนํามาเม่ือคืนนี้
แลว ฉันเขาใจวาทุกคนนี้มาดวยความต้ังใจมาดวยความจริงใจนี้ เคยเปนเทวดา พรหม แลวนับชาติ
ไมถวน ไมใชเปนมาชาติสองชาติ ถาเปนมาแคชาติสองชาติ มานั่งอยูแบบนี้ไมไดหรอก ไมมีทาง
เวลาท่ีจะนั่งแบบน้ีเปนช่ัวโมง มันไมมีทางหรอก เพราะวาคนท่ีจะนัง่แบบนี้ไดตองมีบารมี อยาง



นอยอุปบารมี อยางสูงก็คือ ปรมัตถบารมี ถาพวกอุปบารมี เขาจะบอกวา ถาพูดถึงพระนิพพาน เขา
จะบอกวาไปไมไหว ขอไปแคเทวดาหรือพรหมฌานโลกียทําไดคลองทุกอยาง แตเวนพระนิพพาน 
ไมตองการ นะ ไมใชเขาโงกําลังใจยังไมถึง 

ถาพวกท่ีมีบารมี เปนปรมัตบารมีจริง ทีแรกยังไมเขาใจก็คิดวายังไมไหวพอเขาใจแลว ไป
นิพพานดีกวา ใจรักพระนพิพาน ไมตองการอยางอ่ืน อยางนี้เปนพวกปรมัตถบารมี และก็คนท่ีมี
บารมีจริง อุปบารมีก็ดี ปรมัตถบารมีก็ดี จึงจะพอใจในการเจริญสมถภาวนา และการท่ีจะบําเพ็ญตน
ต้ังแตบารมีตนมาถึงอุปบารมี ปรมัตถบารมี มันตองผานสวรรค ผานพรหมโลกมานับชาติไมถวน
เรียกวาเปนอสงไขยกัป กัปนี้ก็เกดิหลายคร้ังตายหลายครั้ง เปนเทวดาหรือพรหมกห็ลายวาระ และ
เปนอันวาทุกคนถารูตัว ก็รูตัวกันหลายคน ท่ีนั่งวาเคยเปนเทวดาหรือพรหมกันมาแลวนับชาติไม
ถวน ไอนับชาติไมถวนนะ ไมไดนับ นับไมไหว ข้ีเกียจนับ มันถึงสิบชาติ ยี่สิบชาติ ก็เลิกกันหมด
เร่ืองหมดราว และก็เม่ือเปนทีไรก็ลงไปปอมกันทุกทีใชไหม มันก็มาหาความทุกขอีก ความสุขจริงๆ 
คือพระนิพพาน นิพพานสุญสงสัย เขียนนะทําไมทานเขียนอยางนั้น กไ็มทราบในพระไตรปฏกไมมี
สูญ ในพระไตรปฏกไมมีตรงไหนท่ีแจงชัดไวเลยวา นิพพานสูญ 

ก็เปนอันวา ถาทุกคนตัดสินใจไดตามนีจ้ริงๆ เห็นทุกขจริงๆ เม่ือเราเห็นทุกขไดจริงๆ 
ในขณะน้ี พยายามเหน็ทุกข พยายามเปล้ืองทุกข ไดการเปล้ืองทุกขเห็นทุกขไหม จําเปนตองแยก 
สามีภรรยาคนที่ยังไมแตงงาน ถึงงาระท่ีจะแตงงานก็แตงงานไดนะ แตงงานนี้หามกนัไมได ถาพบ
บุพเพสันนวิาสไมมีทางหลีกพน หลีกเทาไรก็ไมพน ถาเปนการเกื้อกูลในปจจุบันสามารถจะหลีก
พนไดไอบุพเพสันนิวาสนี ้ หมายถึง คูครองเต็มในชาติกอนมาเกดิ มาเจอะหนากันมันไมหลีกกัน 
ตามชกกันเลยใชไหม 

ไง คุณชชูาติ ถูกรุรานหนักไหม ก็รวมคามวาขอใหทุกคนตัดสินใจตามนี้ตามความ
พอใจนะ อยาลืมวาทุกคนรักษาอารมณของพระโสดาบัน เราจะเปนไดหรือไมไดกช็างมันเถอะ พระ
โสดาบันทานมีอะไร เราพยายามมีดวยคอยๆ มีความรูสึกวาจะตองตายเปนของไมแปลก รูแลวทุก
คน การเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ นั้นก็เปนของไมยาก มันหนกัจริงๆ ท่ี
ศีล 5 

ศีล 5 นี้ ถาเราคิดวาเรายังดีไมพอ เราจะรักษาใหครบไมได ก็ต้ังใจ ความดีนั้นคือ รักษาศีล
ต้ังแต 6 โมงเชา ถึง 9 โมงเชา คําวารักษาศีลนี้ไมใชไปหยุดนั่งไมทําอะไรเลยนะ เขาจะตีตาย ทํางาน
ทุกอยางทุกประเภททีเ่รามีอยู เวนบาป คือการทําลายศีล ถาทรงอารมณไดวันละสามช่ัวโมง ไมใช
นั่งหลับตา ไมใชนะ รูจักศีล 5 มีอะไรบาง และก็พยายามรักษาไมใหพลาด ถาอยางนี้เขาถือวาเปน
ทรงสมาธิในสีลานุสสติกรรมฐาน วันละสามช่ัวโมง ไมตองไปนั่งหลับตานะ และก็ถาทําอยางนี้
จริงๆ อยางชา 3 เดือน ทุกทานท่ีต้ังใจจริงจะทรงศีล 5 ไดครบท้ังวันแตสวนใหญท่ีเคยแนะนํา
มาแลวไมมีใครเขาถึง 3 เดือน เพียงเดือนครึ่งบาง 2 เดือนบาง ศีล 5 ครบถวน 



ถาศีล 5 ครับถวน มีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ จติตองการ
พระนิพพานจริง เม่ืออารมณทรงตัว แนนอนทานเรียกวาพระโสดาปตติผล เพียงแคเทานี้ อบายภูมิ
ท้ังหมด ไมมีโอกาสลงโทษเราเลยบาปทุกประเภทเราหลีกไปไดเลย ไมใชลบลาง บาปตามไมทัน 
กําลังไมพอ และก็ทุกคนถารูจักพระนพิพานเปนปกติ ถาเปนพระโสดาบันแลว จะตายเม่ือหมดอายุ
ขัยเม่ือไหร มันก็เกลียดรางกาย เกลียดโลกนี้ เกลียดเทวโลก เกลียดพรหมโลกวาส่ิงท่ีแพรวพราว
ขางหนาคือ พรหม เทวดา และพระอรยิเจา มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดูความสวยสดงดงามของ
เทวดาสูพรหมไมได ถาตองใหเลือกระหวางเทวดากับพรหม เรากจ็ะเลือกพรหม นี่ไปดูพรหม
เทียบเทากับพระอริยเจาท่ีนพิพานไปแลวก็สูทานไมได ตางกันลิบ เราก็เกิดรักพระอริยเจา อยาดัน
ไปรักไปแตงงานกับทานนะ ซวย อยากแตงงานละซวย เม่ือเรารักพระอริยเจา เราไปไหนไมได ตอง
ไปนิพพาน นพิพานเปนของไมอยาก ถาฉลาดวาใน ธรรมบท มีเยอะ ตัวอยางคนทําไดไมมีอะไร
มาก พอจะตายใจเกลียดรางกายหนอยเดี๋ยวไมนิพพานเลย อารมณนิพพานคือ ไมตองการรางกาย
เทานั้น  

ก็รวมความวา ถาทุกคนตัดสินใจไดตามนั้น รักษาอารมณไวใหไดทุกอยางศีล 5 มี
ความสําคัญ เอาละ วันละ 3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมงไมถึงเดือนหรอก มันเล้ือยเขาไปถึง 10 ช่ัวโมง มันไป
ของมันเอง แลวก็ไมเกิน 3 เดือน มันจะครบถวน 24 ช่ัวโมง ไมเคล่ือนไหวไปไหนเลย อันนี้ทรงตัว
แนนอน แลวอยาลืมวาพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี รักษาเพราะศีล 5 เขายังรองรําทําเพลงอยู
นะ ยังมีสามีภรรยายังมีลูก ไมตองแยกกนั ถาไปเห็นใครเขาเจริญกรรมฐาน เขารองรําทําเพลงอยา
ไปนินทาเขา เราจะเลวมากเกินไป ถาไปตเิขาเม่ือไหร เราเลวเม่ือนั้น คิดถึงเขาเม่ือไรเราเลวเม่ือนั้น 
ปากติเขาเม่ือไหร ปากเลวเม่ือนั้น เสร็จ ตือโปยกาย เสร็จฮึนะ ไมดีใครเลยนั่งจอง 

ถาหากวาจิตของทานผูนั้นทําละเอียดจนกระท่ังมีความรังเกียจรางกาย แตยังไมถึงท่ีสุด เบ่ือ
เห็นรางกายตนก็สกปรก รางกายคนอ่ืนกส็กปรก เหมือนกันสุนัขเนาท่ีเราคบไว และกําลังใจเร่ิมคิด 
มันก็เบ่ือๆ อยากๆ ไมเบ่ือจริงหรอก มันเบ่ือเปนบางเวลา บางเวลามันกไ็มเบ่ือ และตอมาอารมณใจ
คิดวาศีล 5 เล็กเกินไปสําหรับเรา เราตองการศีล 8 หลังจากนั้นก็รักษาศีล 8 ครบถวน วันไหนละเมิด
ศีล 8 เพราะความจําเปน เสียดายเวลา อยางนี้ทานบอกวา เปนอารมณของอนาคามีมรรค ก็รวมความ
วา เร่ิมกาวถึงพระอนาคามีมรรค แตยังไมถึงผลผลไมจําเปนเพราะการบรรลุมรรคผลนี่ไมได
เรียงลําดับ ไมใชเปนพระโสดาบันและเปนพระสกิทาคามี และเปนอนาคามี เปนพระอรหันต ไมใช
อยางนั้น 

โดยสวนใหญถาเปนพระโสดาบัน นะเขาดีพรืดเดยีวไปพระอรหันตเลย เขาขามข้ัน เขาไม
เรียงลําดับกัน และการเรียบลําดับไมมีในแบบฉบับ แตช่ือตามข้ันมีคนบรรลุตามข้ันไมมี บางทาน
มาพรวดพราดเปนพระอรหนัตบาง บางทานมาพรวดพราดเปนพระอนาคามีเลยบาง ท่ีติดอยูท่ีพระ
โสดาบันนานๆ อยาง พระอานนท และ นาววิสาขา นี่เปนตน และจดุสุดทาย ทานไมไดเปนพระ
สกิทาคามี พระอนาคามี ทานเปนอรหันตเลย ตามใน วิสุทธิมรรค ท่ี พระพุทธโฆษาจารย ทาน



รจนาไวทานบอกวาบุคคลใด เปนพระโสดาบันในท่ีนั่งใดใหทําใจถึงพระอรหันตในท่ีนั่งนัน้ 
หมายความวา จะนั่งสมาธิแบบสบาย กําลังใจเขาถึงพระโสดาบัน มีความม่ันคงจริง ทานบอกให
ครบรัดกําลังใจ เขาถึงอรหันตเดีย๋วนั้นเลย การเขาถึงอรหันตเฉพาะการทรงพระโสดาบันไดนะ เขา
ไมเรียงลําดับเขาจําอวิชชา เขาไปตัดตัวอวชิชาเฉพาะเฉย 

อวิชชา ท่ีทานแบงศัพทออกเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ กับ ราคะ อารมณของเรามีความรูสึก
จริงวา ข้ึนช่ือวารักในความเปนมนุษย เปนเทวดา กับพรหมไมมีสําหรับเรา เห็นวาเปนแดนไมพน
ความทุกข ราคะเห็นวามนษุย เทวดา พรหมดีไมมีสําหรับเราในเวลานี้ เราตองการจุดเดยีวคือ พระ
นิพพานอารมณใจเหยียดหยามความเปนมนุษย เปนเทวดา หรือพรหมหมด เห็นวาเปนทุกข เม่ือ
เวลาท่ีมันปวยไขไมสบาย ใจเหยียดหยาม ความเปนเทวดาหรือพรหม หรือมนุษย อยางนี้จิตมุงพระ
นิพพาน มันจะเกาะแนน พอตายเม่ือไหรมันไปนิพพานเม่ือนั้น อารมณนั้นอารมณพระอรหันตเขา
นะ อารมณท่ีเห็นวา ความเปนมนุษยไมด ีความเปนเทวดาหรือพรหมก็ดี แตดีไมจริงไมตองการ ไม
ตองการดวยความจริงใจ จิตใจตองการอยางเดยีวคือ นิพพาน ถายงัมีชีวิตทรงตัวอยูรางกายยังดอียู 
โลภะ ความโลภโกงเขาไมมี ขโมยเขาไมมี หากนิดวยสัมมาอาชีวะ หรือเล้ียงชีวิตโดยชอบธรรมไม
โกงใคร แลวก็อํานาจของความโกรธ ความพยาบาทตัดไปจากใจ เหน็วาความโกรธความพยาบาท
เปนภยัรายสําหรับเรา เราเปนมิตรกับคนดีกวาจิตใจชุมช่ืนและกไ็มติดในรางกายของเรา ไมติดใน
รางกายเกยีจความโลภเกนิไป รังเกียจความโกรธเห็นวารางกายไมด ี อันนี้แหละเปนอารมณท่ีทรง
ตัว เพื่อความเปนพระอรหันตถาฆราวาสจะตาย เม่ือไหร ความเปนอรหัตผลจะปรากฏแกตนทันที 
อันนี้เปนกันเยอะ เวลานีก้็ขาวเขาบอกกันเร่ือยๆ วาตายแลวกระดูกเปนพระธาตุนี่ฆราวาสเรา นี่
ฆราวาสหลายคนนี้ชักสงสัย ฉันไมไดวาเขาเปนอรหันตนะ ถาเขาบอกวาเปนอรหันตฉันก็ปฏิเสธ
ไมไดเหมือนกนั เพราะฉันไมใชพระพุทธเจาใชไหม  

ก็รวมความวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํากันในวนันี้ และทํากนัตอไปแลวกจ็งอยาลิ
กอยาท้ิงส่ิงท่ีเราจะทรงตัวไดจริงๆ ก็คือ 

1. คิดวาชีวตินี้มันตองตาย 
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ ดวยความจริงใจและก็ 
3. ทรงศีล 5 ใหบริสุทธ์ิ 
4. จิตมุงเฉพาะพระนิพพาน 
เอาเทานี้นะ จะเปนพระโสดาบันหรือไม ไมสําคัญ อยาไปคํานึง เพราะวาไมมีพระพทุธเจา

มายืนยนักับเรา เราก็ไมรับรองตัวเองกนัได ถาพบพระพุทธเจาพระพทุธเจาทรงยืนยันเม่ือไหร เม่ือ
นั้นแหละเช่ือตัวเองได แตอยาไปยุงกับใครเขาใครเขาพูดอยางไรกย็ักเยื้องไปสงเดชก็แลวกัน 

ตอนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญพระกรรมฐาน สําหรับทานท่ีไดแลว ทานท่ีไดแลวทรง
อารมณตามเม่ือกี้นี้ใหดี ตัดสินใจต้ังแตเวลานี้ คิดวาการเปนมนุษยมันไมดี มันเปนทุกขหรือทานท่ี
ปฏิบัติใหม กคิ็ดตามไปดวย ใหเหมือนกนั จิตใจจะไดผองใส การเปนเทวดาหรือพรหมไมดี สุข



ช่ัวคราวเราไมตองการ จุดเดียวคือพระนพิพาน เขาใหต้ังสมาธิประมาณ 10 นาที จิตก็รวบรวม
กําลังใจ ตัดสินใจแนนอนดวยความรวดเร็ว คิดหาความจริงใหพบวา เราเกิดเปนทุกขขนาดไหนกวา
ถึงตายกัน และก็ต้ังใจจับพระรูป พระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนแจมใส
ตามกําลัง เวลาท่ีครูเขาจะเขาไปแนะนํา ทําอยางนี้ทุกคนจะมีความคลองมาก สําหรับญาติโยมพุทธ
บริษัทท่ีฝกใหม ใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ญาติโยมเกาก็ นะมะ พะธะ เหมือนกันนะ ตัวนี้ทํา
ใหจิตสวาง มีความจําเปนใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออก
นึกวา พะธะ ประเดี๋ยวหยุดพูดใหสมาทานแลวจะใหภาวนาสัก 10 นาทีและก็เวลาท่ีไดสัญญาณดัง
กร๊ิงข้ึน อยาลืมตา ไมใชเวลาเลิก เปนเวลาที่จะมีคนเขาไปแนะนํา พอคนเขาไปแนะนําก็หยุดภาวนา
เสีย และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา ถาผูแนะนาํเขาเห็นวาจิตสะอาด
พอสมควรเขาจะถามวา เวลานี้มีผูใดไปอยูขางหนาบาง ถาเขาถาม ความรูสึกวามี แตไมเห็นภาพ ให
ตอบทันทีวามีตามความรูสึก ถาเขาถามถึงเพศหญิงหรือเพศชาย ก็ ตอบตามความรูสึก ถาถามสีสรร
วรรณะ เปนอยางไรก็ตอบตามความรูสึก และตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัสมาทานพระ
กรรมฐาน 



สนทนาหลังกรรมฐาน ท่ีชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
วันอาทิตยท่ี 22 พฤษภาคม 2526 

 
ท่ีจริงฉันมานี้ ฉันตองการใหทุกคนปฏิบัติอยูขอเดียว ท่ีตองมา ท่ีมาอเมริกาคราวนี้ คือวา 
1. คิดไววา ทุกคนมีชีวิตนี้ ชีวิตนี้มันตองตาย และก ็
2. ใหทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆดวยความจริงใจ ดวย 

ปญญา อยาเคารพดวยการไรปญญา ใครครวญพิจารณาเสียกอนวา พระพุทธเจาดีอยางไร พระธรรม
ดีแบบไหน พระอริยสงฆดีแบบไหนพระน้ีตองเลือกเคารพนะ ถาไมใชพระอริยะนี้ตองดกูอนวา
ทานมีความสมบูรณในศีลไหม จริยาวัตรดีไหม ถาไมสมบูรณในศีล จริยาวัตรไมดีก็ไมควรเคารพ 
เพราะถาไปสนับสนุนคนพาลเราก็จะเปนพาลไปดวย ในเม่ือเขาไปนรกเรากจ็ะไปดวยตองปฏิบัติ
นอยางพระอริยเจา ใน เมืองโกสัมพี เวลานั้นพระทะเลาะกันพระพุทธเจาหามไมฟง พระพุทธเจา
ทรงหลีกไป ชาวบานเห็นวาพระพวกน้ีเลวเลยไมใสขาวใหกนิ ไมใสบาตรใหกนิ ตองทําอยางนัน้
นะ อยาสักแตวาเหน็แตผาเหลือง ช่ัวชางซิ ดีชางสงฆ อันนี้ไมควร เพราะการท่ีใหผลทําแบบนัน้ 
ทางท่ีเราจะเปนคนดี เรากลับเปนคนเลวลงไปดวย การคบคนพาลเราก็เปนคนพาลไปดวยอยางใน 
มงคลสูตร ทานบอกวา การคบคนพาลถาเราไมพาล มันก็มีสภาพเหมือนใบตองหอสุนัขเนา ไอ
ความจริงความเนาไมซึมเขาไปในใบตอง เพราะมันเนื้อละเอียด แตกล่ินมันติดมือใชไหม มหาจิต 
จําใหดีนะ ตอไป มหาจิต จะวนเวยีนอยูแถวน้ี เปนสัมภเวสี (หวัเราะ) ไอสัมภเวสีมันไปไหนไมรอด 
หาขาวกนิเร่ือย 

ในเม่ือเรามีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจริงใจ ถา
สมมติสงฆก็ดูจริยวัตร ไมใชวา ไมใชพระอริยะเราจะไมเคารพแคพระท่ีเปนสาธุชน เราก็เคารพได
นั้นดีในศีล พระท่ีเปนกัลยาณชน เรากเ็คารพไดนั้นดีในฌาน ท้ังศีลและฌาน ถาเปนพระอริยะ ความ
บริสุทธ์ิก็มีมากข้ึนมา 

3.   หลังจากนัน้ขอใหทุกคนทรงศีล 5 ใหบริสุทธ์ิ เราเกิดมาเปนคนนี้อยากลับลงไปในนรก
อีกเลย ไปไหม (ไมไป) รักษาศีลครบถวน 5 ขอไหม ขาดขอใดขอหนึ่งขอนั้นมันดึงลงนรกใชไหม 
ศีล 5 มีความจําเปนสําหรับทุกคน นี่คุยกนันานกไ็มเกดิประโยชน แคนี่ แตปฏิบัติใหครบนะ ศีล 5 
ทุกขอมีความจําเปนสําหรับคนทุกคน ศีลก็แปลวา ปกติ 

ท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท 5 ประการข้ึนมา ก็บัญญัติตามความปรารถนาของทุก
คน คนก็ด ีสัตวก็ด ีมีความประสงคอยางหนึ่งคือวา ชีวิตของเรารางกายของเรา ไมตองการใหใครมา
ประทุษราย ไมตองการใหใครมาฆา คนทุกคนมีความปรารถนาอยางนั้นเหมือนกนัหมด และสัตว
ทุกตัวก็มีความปรารถนาเชนนั้นเหมือนกนั ถาเรามีจิตเมตตา ความรัก กรุณาความสงสารเพ่ือน
มนุษยดวยกนั เหมือนแกวน้าํ แกวปกติมีสภาพใส ถามันมัวหมองไปหนอยก็ถือวาเปนแกวผิดปกติ 
ถามันราวก็เปนแกวผิดปกติมากไปหนอย ถาแตกใชไมไดเลยก็เหมือนกันคนเราเหมือนกัน 



ศีล 5 เปนท่ีปรารถนาของคนและสัตว เราตองการใหคนอ่ืนมีศีล 5 สําหรับเราและก็ตอง
เปนคนศีล 5 สําหรับคนอ่ืน ไมใชเราตองการเขาเมตตาเรา เราดีเขาเราทํารายเขาอยางนีผิ้ดปกติ  

ประการท่ี 2 ทรัพยสินท้ังหมดท่ีทุกคนไดมา ตองการเอามาบํารุงความสุขของตัวเอง ไม
ตองการใหใครมาลักมาแยง มาขโมยเรา กจ็งอยาละเมิด ถาเราละเมิด เราเปนคนผิดปกติ ไปนรกกนั
แน ศีลขอใดขอหนึ่ง ทุกขอ ถาขาดขอใดขอหนึ่งไปนรกแน และก ็

ขอท่ี 3 เร่ืองกาเมสุมิจฉาจาร ท่ีเปนไปแลว ก็แลวกันไป ตอไปจงอยามี และ 
ขอท่ี 4 วาจา วาจานี้ตองใช 4 อยางตามกรรมบถ 10 อยาใชเฉพาะแคศีลก็อดทะเลาะกัน

ไมได ไอนี่มันซอมรบกับเร่ือย มึงกดัก ูกูเหามึง ใชไหมเล็ก ไอเล็กเหาเขาบอยหนอย วาจานี่ตองใช
วาจา 4 อยาง ไมใช ไมมุสาวาท 

1.   ใชวาจาจริงตองเลือกเวลา เลือกบุคคล เลือกสถานท่ี วาจาจริงจะพูดตองดูความ
เหมาะสม ถาไมเหมาะสมอาจเปนอันตรายสําหรับเรา ถายังไมควรพดู ก็ยังไมพูดกันเลย เอาไวเวลา
หลัง 

2. จงอยาใชวาจาหยาบคาย เราพูดจริงแตหยาบเปนท่ีสะเทือนใจของบุคคลผูรับฟง 
เขาจะเกลียดเรา 

3. อยาใชวาจาสอดเสียดยุยงเสริมใหเขาแตกราวกัน คือ อยานินทาคนคนก็ไมนนิทา 
หมาก็ไมนินทา วัตถุก็ไมนนิทา จําไวนะ ถาเรายังนินทาคนมากเพียงใด เราเลวมากเพียงนั้น ถา
นินทาคนนอยก็เลวนอยลง ไมนินทาเลย เราไมเลวเลย ปากไมเลว แตมือขโมยเราเลวนะ และก ็

4. วาจาท่ีจะพดูกบัเขาแตละคําใหเปนวาจาท่ีเปนคุณประโยชน อยาพดูเพอเจอเหลว
ไหล ถาคุยกันเร่ืองสนุกสนานน้ันอีกเร่ืองหน่ึงตางหากไมวากัน และเวลาเอางานเอาการจริง อยาพูด
ใหมันเลอะเทอะ ใชวาจาทุกถอยคําใหเปนประโยชนถาเราทําไดอยางนี้ เราจะมีสุขจากวาจา แลก ็

ขอท่ี 5 จงอยาดื่มสุราเมรัย ไอสุราเมารัย มันเปนโทษ โทษท่ีเห็นชัดคือ 
1.   พอดื่มสุราแลว พอเมาบาเลย ทุกคนตองการเปนคนดี แตไอเหลาทําใหคนกลายเปนคน

บา เราเกิดมา เราอยากบาหรืออยากดี และ 
2.   เราจะเห็นวา มันเสียเงินโดยใชเหตุ ถาเสียคาสุราวันละ 1 เหรียญ 30 วัน 30 เหรียญ ป

หนึ่ง 365 วนั 365 เหรียญ คุณมากหรือนอยมีเมียไดคน (หัวเราะ) ใชไหม เอาเงินคาเหลาไปซ้ือดีกวา
มีเผ่ือดวนนะ (หัวเราะ)ไอนี่ ซ้ือทองซ้ือหยองก็ได ใชไหม ซ้ืออะไรก็ได 365 เหรียญนี้ไมใชนอย 

3.   จงดวูาไอสุรานี่มันเปนปจจัยใหสรางความช่ัวใหเกดิข้ึนทุกสถาน เมาเขาไปแลว ฆาเขา
ก็ได ทํารายเขาก็ได เมาเขาไปแลวลักขโมยเขาก็ได เมาเขาไปแลวทําชูเขาก็ได เมาเขาไปแลวโกหก
มดเท็จเขากไ็ด เมาเขาไปแลวกลายเปนอกตัญูไมรูคุณพอแมเขาก็ยงัได มันรายกาจมาก 

ถาทุกคนมีศีลบริสุทธ์ิ เร่ืองของศีลนี่ก็ 
1. จงอยาทําลายศีลดวยตนเอง 
2. อยายุใหคนอ่ืนทําลายศีล 



3. จงอยายนิดีเม่ือคนอ่ืนทําลายศีลแลว 
4. ถาทําไดอยางนี้เปนปกติ ใหทุกคนเอากรรมฐานขอหนึ่งท่ีเรียกวา อุปสมานุสสต ิ

กรรมฐาน มาประจําใจ คือ นึกถึงพระนพิพานเปนอารมณ คิดไวเสมอวา เม่ือรางกายนี้พังเม่ือไหร 
เราตองการไปนิพพาน แลวก็สํารวจแนวทางไปพระนิพพาน เขาไปกันทางไหม ทางนิพพานมี
บันได 3 ข้ัน 

ข้ันท่ี 1 ทาน ทําลายความโลภ การบริจาคทานของคนทุกคนท่ีมาท่ีนีเ่ปนปจจยักด็ี เปนของ
ก็ดี เปนอาหารก็ดี อันนีเ้ปนการทําลายความโลภท่ีเปนความช่ัวของจติ จุดหนึ่งท่ีเราจะไปนิพพาน 

และก็ประการท่ีสอง ทําลายความโกรธ เราจะตองทําลายความโกรธใหส้ินไปคนท่ีจะมีศีล
ตองอาศัยคุณธรรม 3 ประการเปนอยางนอย จึงมีศีลครบถวน คือ 

1. เมตตา ความรัก 
2. กรุณา  ความสงสาร ถาเรารักเราสงสารเราก็ทําลายศีลไมได ขอตอไปก็ขอท่ี 
3. ก็ตองมี สันโดษ ไวกอน คือ ยินดีเฉพาะวัตถุ เพราะบุคคลท่ีเรามีอยูโดยชอบธรรม ไม 

ยื้อแยงทรัพยของเขา 
รวมความวา คนท่ีจะมีศีลไดตองมี เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร และ สันโดษ ยินดี

เฉพาะของท่ีเรามีอยู ถามีคุณธรรม 3 ประการประจําใจ โทสะก็ลดตัว ลงเร่ือยๆ ไปไมชาโทสะก็
สลายตัว นี่เปนบันไดข้ันท่ี 2 ท่ีเราจะไปนพิพาน 

และก็บันไดข้ันท่ี 3 เราจะเห็นวาโลกท้ังโลกไมมีอะไรดี ตัดความหลงรางกายของเราทุก
สวนไมมีอะไรดี มันมีสภาพสกปรก ท้ังรางกายทรุดโทรมทุกวันท่ีเราตองมีทุกข ประกอบการงาน
อยูเวลานี ้เพราะมีรางกายเปนเหตุ ถาเราไมมีรางกายมันก็ไมหวิ ไมมีรางกายกไ็มมีอะไรจะปวย ไมมี
รางกายก็ไมมีอะไรจะแกถาไมมีรางกายกไ็มมีปากดวย ก็ไมมีอะไรจะดากัน 

รวมความวา ท่ีเราลําบากเพราะรางกายเปนสําคัญ ก็จงคิดวาข้ึนช่ือวารางกายเลวๆ อยางนี้จะ
ไมมีสําหรับเราตอไปอีก ข้ึนช่ือวารางกายเราก็ดี รางกายบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุตางๆ ก็ดี ในเม่ือเรา
จะตองตาย เราจะท้ิงมันเด็ดขาด ชาตินี้ชาติเดียวเปนชาตสุิดทาย ชาติตอไปไมมีสําหรับเรา จุดท่ีเรา
จะไปจริงๆ นัน้คือนิพพาน ถาทุกคนทรงศีลบริสุทธ์ิ เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
จริงมีจิตมุงพระนิพพานจริง ทานเรียกวา พระโสดาบัน หรือ พระสกิทาคามี ถาทําไดเทานี้ฉันพอใจ 
ถาใหอยูนานแสนนานแตทําไมได นาทีหนึง่ยังไมอยากอยูเลย นี้บอกดวยความจริงใจ 

ท่ีมานี่ไมไดหวังเงิน ไมไดหวังทอง ฉันเตรียมมาฉันเตรียมกลับ ซ้ือต๋ัวไปกลับเสร็จ
เรียบรอย มีสตางคไวกนิกลางทางดวยเสร็จ ไมประสงคการเงินการทองตองการอยางเดียวใหทุกคน
ปฏิบัติความดข้ึีน เปนอันดบัแรก แตวาท่ีใหแลวก็ไมคืน (หวัเราะ) ถาคืนเปนการขัดใจกนั เรา
ตองการรักษากําลังใจ เราลูกพระเจาทําลายศรัทธาใครพระพุทธเจาลงโทษ ใครจะใหนะ ใหมาไม
คืนนะ ถาไมใหก็ไมทวงเพราะไมมีสิทธ์ิจะทวง ท่ีจะทวงก็คนมีอายใุชไหม 



เอาเปนวาขอทุกคนจงรักษาอารมณของพระโสดาบันใหทรงตัว อารมณพระโสดาบันจริงๆ 
สําคัญท่ีศีล 5 เพียงหมวดเดียว หมวดอ่ืนเรามีครบแลว ความรูสึกวาจะตองตายเรามีอยูแลว ความ
เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเรามีแลว แตความจริงก็เคารพแบบโงๆ เหมือนกนั ไมรู
วาคําใด เขาแปลวา สงฆวา พระ ไมรูจักคําวาพระ พระนี้เขาแปลวาประเสริฐ ถากายช่ัวหรือวาจาชั่ว 
หรือใจช่ัว อันนี้เขาไมเรียกพระ หมผาเหลืองก็ไมใชพระ เปนเปรต ฮึ อยางนี้ละ (หัวเราะ) ไมใชองค
นี้นะ รูปรางนี้ แตงตัวแบบนี้รูไหมจําใหดีนะ คําวาพระนี้ เราตองเคารพพระ และเคารพคนท่ีเปน
พระ แตงตัวแบบนี้รูไหมจําใหดนีะ คําวาพระนี้ เราตองเคารพพระ และเคารพคนท่ีเปนพระ ไอเร่ือง
พระวนิัยนี้ ฆราวาสจะเครงมากเกินไปกับพระ ทานดูพระนะเขารูเร่ืองวนิัยของเขา แตพระท่ีเลยวินยั
ก็อาไปใหมันกินใชไหม อยางทาน โกกาลิกะ หรือ เทวทัต ทานมานี่ ไมตองใสบาตรนะมาหรือเปลา
หวา ฮึ เคยโผลไหม อยาหาวาฉันอิจฉาพระไมไดนะ ไมเคยมา ฉันบอกคนท่ีเคยงมงายไมตองใส
บาตร 

ก็รวมความวา เราตองใชปญญา ไมใชสักแตวาเคารพนับถือ พระท่ีเปนปุถุชนคบไมได พระ
ท่ีเปนสาธุชนคบได ปุถุชนมีความหนาแนนไปดวยกิเลส ไมเคารพความดีของพระพุทธเจา อยางนี้
ทานไมไดเรียกวา พระ คราวนี้พระท่ีเปนสาธุชนคือ มีศีลบริสุทธ์ิ มีความเรียบรอยพอสมควร เขาจะ
ปฏิบัติอภิญญาคนละเร่ือง ก็ดูวาเขาผิดศีลหรือเปลา ถาเขาไมบกพรองในศีล ศีลบางสิกขาบทสวน 
อภิสมาจาร อาจจะมีก็ควรใหอภยัทาน เพราะสวนใหญตองไมละเมิด ถาละเมิดสวนใหญนี่ใหกนิ
ไมได ถาใหกนิเราไปดวย เพราะเราเปนคนชวยกันสรางโจรใหทําลายพระศาสนา ถามีโจรเราเปน
โจรในพระศาสนา เราก็ทําลายประเทศชาติดวยคนจะแตกความสามัคคี เพราะความเลวของพวกเรา
ท่ีคบคนช่ัว แตกความสามัคคีเม่ือไหร ประเทศชาติก็ทรงตัวไมไดเหมือนกันเขาใจไหม 

ฉะนั้น ถาจะดาก็ดายิ้มๆ กแ็ลวกัน (หัวเราะ) ยิ้มแลวก็ดากัน อยาหนาบ้ึงขึงจอดากัน หามทํา
หนาเปนจวกั ไมดาไมไดตามธรรมเนียม ถาไมดาใครบอกหลวงพอส่ังไวไมใหดา แตกอนใหยิ้ม
กอน ฝกยิ้มนะ 

นี่รวมความวา วันนี้เราจะคุยกันนานกนันอยไมมีความสําคัญ สําคัญวาเราจะสามารถรับ
ความดีไวไดหรือเปลา แคนี้นะจําใหดีนะ ไอปริมาณของเวลาไมมีความหมาย พวกเราจะตองรูจักคา
ของเวลา คาของความดี คาของสัจธรรม อยาถืออารมณใจฟุงเฟอเปนเร่ืองสําคัญ วันเวลาลวงไป
วินาทีหนึ่งตองคิดวาเราไดอะไรข้ึนมาบาง เราดีหรือเลว ถาเราเลว เราก็เสียทาอบายภูมิ ในวินาที
หนึ่งถาเราดีหรือเราเลว ถาเราเลว เราก็เสียทาอบายภูมิ ในวนิาทีหนึ่งถาเราเราก็สามารถพนอบายภมิู
ไดเปนอันดับตํ่า พนอบายภูมิไดถือวาเปนอันดับตํ่าและก็ตองสรางความดีคือ หิริ และ โอตตปัปะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานท่ีจะมาเกิดเปนคนไดนี่ ตองมี กรรมบถ 10 เรามาเกิดเปนคนได นี่ตองถือวา
เรามีสภาวะดีแลว สูงดีแลว ถาเราเกิดเปนคน แลวตองกลับไปต้ังตนนรกเม่ือไหร จะไดข้ึนมาเปน
มนุษยอีก ศีล 5 ขอ จะขาดขอเดียวไมลงไมใช ลง ขาดขอเดียวก็ลงจิตเศราหมองนิดเดียวศีลไมขาด
ยังลง 



อยางกับทาน มัลลิกาเทวี มเหสีของ พระเจาปเสนทิโกศล เมืองนี้พระราชามีนามวา พระ
เจาปเสนทิโกศล เหมือนกนัหมด พระราชินทีานมีนามวา มัลลิกาเทวี เหมือนกันหมด ทานผูนี้มีจริยา
ดีมาก ข้ึนช่ือวาความช่ัวไมปรากฏในชีวิต เร่ืองศีลของทานไมเคยบกพรอง จริยาไมเคยเศราหมอง 
เรียบรอยทุกอยางแตคืนหนึ่งมันมืด ทานจะลุกข้ึนไปปสสาวะ เดนิไปไมเหน็ เทาสะดุดเทาพระ
สวามีเขานิดเดยีว ทานถือวาทําความช่ัวเสียใจไมหาย ตอมาเม่ือพระสวามีทราบ ก็บอกวาฉันใหอภัย
ไมเปน ทานกย็ังเสียใจอยูนัน้ และเพราะคนไมเคยช่ัวแคนั้นถือวาช่ัวจติ ทานเปนนักบุญ นักทานช้ัน
ดีมาก แตวาเวลาจะตายจิตไปนึกถึงเร่ืองนีเ้ขา จิตเศราหมอง เสียใจวาเราไมนาจะทําความช่ัวขนาดนี้ 
พอตายไปแลวรางกายเปนนางฟาเต็มอัตรา เหมือนนางฟาธรรมดา แตวาขาเบ้ืองขวาไปสะดุดเทา
สามีตองไปแหยในนรก 7 วนัเมืองมนุษย ท่ีท้ังศีลท้ังทานทานดหีมดแตจิตเศราหมองเม่ือเวลาจะตาย 

ก็เวลานัน้พระพุทธเจาก็เสดจ็อยูในประเทศนั้น พระเจาเปเสนทิโกศล ทานก็ไปเฝา
พระพุทธเจาบอกวา เมียของทานทําบุญหนกั หนักท้ังศีลและทาน ศีลดวยทานดวย และก็ธรรมดวย 
ครบถวนทุกอยาง และก็ถามวา เวลานี้ตายแลวไปอยูท่ีไหน พระพุทธเจาทรงทราบวา พระนาง
มัลลิกาเทวี อยูนรก แตวาไมไดตกท้ังตัวรางกายเปนนางฟา ไอเทาท่ีจติใจเศราหมองเหยนรก 7 วัน 
ฉะนั้น 7 วนั เม่ือ พระเจาปเสนทิโกศล ไป พระพุทธเจาจึงบันดาลใหลืมทุกๆ วัน ถาไมลืมถาม
พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ตองตอบตามความเปนจริงถาตอบตามความเปนจริง พระเจาปเสนทิ
โกศล จะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิทันที จะไมทําบุญตอไป เพราะตัวทานเองทําไมเทาเมีย แตก็ดกีวาเมีย
นิดท่ีเปนผัวเอาเสียหนอยนะ เปนผูชายน่ีนะ เออ ยังไง ยงัไง ฉันก็เปนผัวเธอนะ แนะเบงได แตเมีย
หาใหกินเร่ือย ถาเราไมดีจริง เมียก็ไมหาใหกินนะ ใชไหม 

ก็รวมความวา ทานไมไดเทาเมีย ถาเมียทานตองตกนรก ทานจะอยูไมไดทานจะเคารพพระ
ศาสนาตอไปไมได แตพระพทุธเจาทรงทราบความดีของ พระนางมัลลิกา มีมาก แตวาอาศัยจิตเศรา
หมองในตอนทายนิดหนึ่ง พอพนจาก 7 วันพอวันท่ี 8 พระนางมัลลิกา ข้ึนไปสวรรคช้ันดาวดึงสเท
วโลก ตอนนัน้ทานคลายฤทธ์ิ พระเจาปเสนทิโกศล ไปเฝาวา โอ ขาพระพุทธเจามาทุกวันอยากจะ
ถามวาแตลืมเสียทุกวนั วนันี้นึกไดขอถามหนอยพระพุทธเจาคะ พระพุทธเจาถามวาถามอะไรหรือ 
อยากจะทราบวา นางมัลลิกาเทวี มหาสีของขาพระพุทธเจาตายแลวเธอไปไหน ทําดีทุกอยาง 
พระพุทธเจาบอกวาเดี๋ยวนี้เธออยูดาวดึงสจะ (หัวเราะ) เขาไมบอกเม่ือกอนนี้นะ อยาลืม บอกวา
เดี๋ยวนี้อยูดาวดึงสจะ ช่ืนใจ ดีอกดีใจ 

นี่ไอการพูดตองเลือกเวลาใชไหม พดูจริงแตเกดิโทษ อยางเม่ือกี้นี ้ นั้นทานพดูจริงแตเวลา
กาลไมเหมาะสมเกิดโทษรายมาก พระเจาปเสนทิโกศล จะเปนมิจฉาทิฏฐิทันที เพราะภรรยาของ
ทานทําบุญอยางหนัก ตัวทานเองก็ทําบุญอยางหนกั แตทานสูภรรยาไมได เพราะอะไร เพราะ
พระราชาอาจจะตองส่ังคนส่ังประหารชีวติตามกฎหมายใชไหม กองทัพเขามา ท่ีพระพุทธเจา
ประทับเมืองนีพ้ระพุทธเจาประทับ เมืองพาราณสี 25 วาระ มามากกวาเมืองอ่ืนท้ังหมด และกใ็น



ขณะท่ีพระพุทธเจาพักอยูเมืองนี้ตองทําสงครามก็มีหลายคร้ัง และในฐานะท่ีทานเปนพระราชาก็
ตองส่ังการรบ ก็ถือวาเปนบาป ในเม่ือมเหสีของทานไมบาปเลยตองตกนรก ใครจะทําบุญตอไปใช
ไหมคุณ อันนี้ตองเปนตาม ตองเลือกเวลาพูดนะ พูดจริงแตตองเลือกเวลาตามสมควร อันนีสําคัญ
มาก 

นี่ก็หวังวาทุกคน ท่ีอาตมามาคราวน้ี ความประสงคต้ังใจที่มานี่ ความจริงมันจะมาไมไดนะ 
2-3 เดือนท่ีแลวมานี่ ฉันใหน้ําเกลือไปแลวเทาไหรเปนหม่ืนๆ ซีซี กอนหนาจะเขากรุงเทพฯ 10 กวา
วันปวยหนัก ตองใหเกลือหนัก ก็คิดวาจะมาไดหรือไมได ก็ต้ังใจวา ถาลุกไดเดนิไดก็จะมา ไมยอม
ใหเสียสัจจะต้ังใจไวแลว เพราะผูคนพรอมมาแลว แลวตองเขามาสอนกรรมฐานน่ีมันก็ยิ่งหนกัมาก
เหนื่อยท่ีสุดนีก่ารสอนไมมีเวลาพักผอน 3 วัน 3 คืน 4 วนั 4 คืน เวลานี้จริงๆ ไปไหนก็ไมได ไดแต
เดินข้ึนเดินลงหนอยเดียว อันนี้เปนการเครียดเวนวนัเดียวก็ตองเดินทางมา พอดหีมอใหน้ําเกลือ
คลายตัว กจ็ะใหมีหมอตดิตามมาดวย ฉันบอกวาไมจําเปนหรอก ขางหนามีเอยะ เพราะเจาแมเขา
บอกใชไหม ฉันก็มีเมียเหมือนแมอยูคน (หัวเราะ) เรามีบุญเสียอยาง เราไมดีจิรงเมียก็ไมเล้ียงเราฮึ 
(หัวเราะ) อยาพูดไปนะ เดีย๋วทานไดยนิฉันจะอดตายโหงเลยมาหรือเปลาก็ไมรู เล็กมาหรือเปลาแม
แก แลวกนัไมบอกขานี่หวา ตามดีปากเสียเดี๋ยวลงโทษขา เหน็บอกวาขางหนามีเยอะ ก็ถามวาท่ีรัฐ
โนนมีไหม ตาไมปากเสียเดีย๋วลงโทษขา เห็นบอกวาขางหนามีเยอะ กถ็ามวาท่ีรัฐโนนมีไหม บอก
วามี ถามวามี แตยังไมเจอวาใครเปนหมอ ใชไหม ก็พอดมีาถึงก็มีหมอมาดวย หมอบอกวาคอยอยู 2 
เดือน นี่ของเขาแนจริงๆ นะ และมาวนันี้กแ็ปลก หมอขาวเปลือกก็มีหมดเปนลูกไกอยูตัวหนึ่ง 
(หัวเราะ) เออ อยูนี่ไง ลูกไกท่ีเขาตองเรียกตัวนะ ถาคนเขาเรียกคนใชไหมเออ มันตองใชศัพทให
ถูกตอง 

นี่การมาท่ีนี่มีความหวังอยางเดียว แตทุกคนความจริงนะ ฉันบอกมานีฉั่นไมตองการกิน แต
ใหฉันเอง ใหแลวไมคืน ความจริงต้ังใจอยางนั้น เพราะวาทุกคนสงไปใหแลว เดือนละมากๆ ชาว
ตางประเทศสงไปเดือนละมากๆ ตางคนตางสงๆ คนนั้นสงคนน้ีสงสลับกันไป ก็เหน็วาเปนความดี
เลิศ หาไดยาก ก็คิดวาในเมื่อความดีประเภทนี้มีอยูก็อยากใหดีม่ันคง ดีไมถอย ถาดไีมถอย ตองมี
อารมณถึงพระโสดาบัน ถายังไมถึงพระโสดาบันนี่มันถอย พระโสดาบันพระพุทธเจาตรัสวา มี
สมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตมีศีลบริสุทธ์ิ เปนศีล 5 ไมใชศีล 8 พระโสดาบันนี้ พระ
สกิทาคามี ยังแตงงานได คนยังไมเคยแตงงานก็แตงงานได คนแตงงานแลวก็ไมตองเลิกรากัน อยาง 
นางวิสาขา เขาเปนพระโสดาบัน อายุ 7 ป ทานกแ็ตงงาน อยาไปเท่ียวโพยพาย ไอคนท่ีเขาจะเจริญ
พระกรรมฐานเขาแตงงานไปวาเขาไมถูกนะ เรามันเลวจัดตองดูศีล แลวกพ็ระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี ยังรองรําทําเพลงได เพราะวาศีล 5 ทานไมหามจะไมรองรําทําเพลงตอเม่ือเปนพระ
อนาคามี พระอนาคามีถาอารมณนั้นเขามาถึงจะมีศีล 8 เขาควบคุมใจ คือเราไมจําเปนตองรักษาเอง
มันบังคับเองไมพอใจศีล 5 



ฉะนั้นพระโสดาบันก็ถือวาเปนชาวบานช้ันดี แตพระพุทธเจาไมทรงเรียกวาพระ นี่พวก
กระจองอแงปากมากปากนอยนี่ ถาเปนพระโสดาบันทานเรียกพระทันที  ความเปนพระไมไดอยูท่ี
เพศ ความเปนพระไมไดอยูท่ีเคร่ืองแตงกาย หรือหัวโลน ความเปนพระจริง ๆ อยูท่ีการตัดสังโยชน 
เขาใจไหม ฉะนั้นพวกเราท่ีนั่งนี่เกือบๆ จะเปนพระโสดาบัน อาจจะมี จะพรองนิดอีตรงดาอยู 
เกือบๆ นะ มีอยูหลายคนนะ ฉันรู แตระยํา เอากร่ิงติดปากมาดวย พอขยับปากร๊ิง ขยับปบกร๊ิงแต
ความจริงอยาลืมนะ ศีลทุกสิกขาบทตองขาดวยเจตนา ถาไมต้ังใจเผลอทําไปไมถือวาขาดนะ คน
สวนใหญก็กลัวกันไอขอมุสาวาท ใชไหม รอนเปอรเซ็นตเต็มผูหญิงไปท่ีไหน ก็ถามไอขอนี้ หนัก
จังหลวงพอ มันจะไมไหว รูใจผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกทําการคา ตามการคาตามประเพณี เขา
ตองโกหก ถือวาเปนระเบียบของนักการคา ไอนาฬิกาเรือนนี้ ซ้ือมา 10 เหรียญ จะขาย 30 เหรียญนี่
ความจริงฉันซ้ือมา 29 เซนต มันขาดเซนตใชไหม แบบต๋ัวเคร่ืองบินกเ็หมือนกนั ก็รวมความวาตอง
โกหก 

เราก็บอกวาไอตนทุกมันแพง ลดไมไดมาก ลดไดแคนี ้มันแพงเทาไรเปนเร่ืองของเรา เทานี้
พูดไมเปน พระยายม ไมตองจด เราโกหกเม่ือกี้นี้ พระยายม เม่ือแขนจน ทานเลยตั้งวิดิโอเทปไว 
ใครพูดภาพเขา เสียงเขา โดยใหทานหลับได เวลาตายทานก็ร้ือภาพมาเองทําอะไรบาง ทานวา
ถูกตองหมดทุกอยาง และก็เปนอันวา ถาเราจะทรงความดีใหม่ันคง 

การเจริญพระกรรมฐาน ถาไมฉลาดเสียเวลามาก ถาเรามุงเฉพาะสมาธิคล่ังสมาธิ นี่ตายแลว
ตายอีกกไ็มไดเปนพระอริยเจา สมาธิ ถาตองใชอยาใชอยางคนคล่ัง อยาคล่ังฌานอยางฉันคล่ัง 23 ป
ไมไดเร่ือง ท่ีแลวมานี่ไมรูเร่ือง พอถอยออกจากพุทธภูมิเออ พึ่งรูแฮะ 23 ป ดีไมดี พวกท่ีนั่งอายุไม
ถึง 23 ป มีไหมใชไหม แสดงวาฉันจอมโงมากอน พวกนี้โงไมเทาฉัน อยาเบงนะ อยาเบงวาหนูโง 
ฉันโง ผมโง อยา ฉันโงมากอน ฉันเกดิกอนฉันโงกอน เกิดยิ่งแกโงมากกวา นี่พวกท่ีโงท้ังหลายอยา
เบงวาเกนิฉันไมมีหรอก ฉันโงกวา ท่ีนีก่ารทําสมาธิไดสองใน วิชชาสาม หาใน อภิญญาหก ได 
สมาบัติแปด ก็ยังเปนฌานโลกีย อารมณจริงๆ มันก็แคฌาน 4 ไมไปไหนหรอก แคนี้เรายังมีสิทธ์ิลง
นรกรอยเปอรเซ็นต โอะนาภูมิใจนะ แตวาถาจะใชเวลาหวนเขามาจับ อนุสสติ เปนกรรมฐานเบาๆ 
คืออารมณของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี เขาใชอารมณเบาๆ คืออารมณของพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี เขาใชอารมณเบาๆ ไมหนัก แคใชอนุสสติอยางเดยีว กําลังสมาธิจริงๆ แคปฐมฌาน
เหลือแหล 

และพวกนี่ฝกมโนมยิทธิท่ีได ถาข้ึนไปถึง จุฬามณี ไดนั้นมันเปนฌาน 4 กําลังสูงแลวใช
ไหม กําลังเลยพระโสดาบัน กับพระสกิทาคามี อนุสสติ ท่ีใชกับพระโสดาบันก็คือ 1 มีความรูสึกวา
ชีวิตนี้มันตองตาย เราก็ไมประมาทในความดีถาตายแลวเราไมยอมไปอบายภูมิ มาเปนมนุษยแลวนี่ 
ถาลงไปเปนสัตวนรกนะขาดทุน กลับไปเกิดเปนสัตวก็ขาดทุน เราตองเดินทางตอไปเพื่อไปเปน
เทวดาหรือพรหม หรือนิพพานไปเลย อยูรักษาความดีไมใหถอยจากมนุษย เราก็ทรง กรรมบถ 10 



ไวกอน เปนการปองกันตัวเทาทุน ถารักษา กรรมบถ 10 นี่ถือวาเทาทุน ไมมีกําไรเลย กรรมบถ 10 
คือ 

1. ไมฆาสัตว 
2. ไมลักทรัพย 
3. ไมประพฤติผิดในกาม อันนัน้ทางกาย 
ทางวาจาก็คือ 
1. ไมพูดเท็จ 
2. ไมพูดหยาบ 
3. ไมพูดสอดเสียด 
4. ไมพูดเพอเจอเหลวไหล 
ทางใจก ็
1. ไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืนใดท่ีเขาไมใหโดยชอบธรรมไมคิดจะโกงใคร
นะ ไมคิดอยากไดทรัพยของเขาไมคิดจะโกง และ 

2. ทําความเหน็ใหถูก วามนุษยนี้มีแตความทุกข ความสุขจริงมีจุดเดยีวคือ พระนิพพาน 
ถามีอารมณไวเทานี้ ความดทีรงไวเทานี้ ถือวาพอจะเปนคนดีสําหรับความเปนมนุษย คนท่ี

ไมสามารถจะทรงคุณธรรม 4 ประการนี้ได พระพุทธเจาไมทรงเรียก มนุษย ทรงเรียกวา คน คนนะ
แปลวายุง มนษุยแปลวา ใจสูงใชไหม นั่งอยูท่ีนี่มีคนกี่คน มนุษยกี่คนก็ไมทราบ ฮึ  

แลวก็ถาจะเอาใหไดกําไร อยางออนก็ใชคุณธรรม 2 ประการคือ หิริ และ โอตตัปปะ ท่ีทาน
เรียกวา เทวธรรม คือ ธรรมท่ีทําบุคคลใดเปนเทวดา เทวดานี่เขาแปลวา ประเสริฐ จะตองมีหิริ 
ละอายช่ัวทุกประการ โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความช่ัวทุกประการ เราไมทําความชั่วท้ังหมด อัน
นี้เปนเทวดาแน ถากําลังใจอยางออน ถึงข้ันอุปจารสมาธิ ถาบังเอิญจิตเปนฌาน อารมณทรงตัวดกี็
ไปพรหม 

ถาเราตองการไปนิพพาน หวนกลับมาดรีางกายเราเอง อยาเอาไมดนีะ เอาใจดี ถามี
ความรูสึกวา รางกายนี้มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เปนอนจิจังหาความเท่ียงไมได มันก็
เปนปจจยัทําใหเกิดความทุกข ผลท่ีสุดมันก็ตายรางกายนี้มันไมเปนเร่ือง เราทุกขทุกอยาง ก็เพราะ
อาศัยรางกายเปนเหตุ นี่ข้ึนช่ือวารางกายประเภทนี้ รางกายเรากด็ี รางกายบุคคลอ่ืนก็ดี ไมเปนท่ี
ปรารถนาสําหรับเรา ไอท่ีมันมีอยูแลวก็แลวกันไป สามีภรรยาอยูกันแลวไมตองเลิกกัน ก็คิดวาเรา
ตองทําหนาท่ีของเราใหครบถวนทุกอยาง แตวาถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายท่ีรางกายเลวๆ จะมี
สําหรับเรา รางกายน้ีพังเม่ือไร ข้ึนช่ือวารางกายแบบนี้ไมมีอีก เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน 
เทวโลกก็ด ี พรหมก็ด ี เราไมปรารถนาเพราะเปนท่ีพกัทุกขช่ัวคราว ตอไปก็มีทุกขอีก คนท่ีเจริญ
มโนมยิทธิไดแลวทบทวนแลวจะทราบตนเองวาเราเคยเปนเทวดามา และเปนพรหมมาแลว เปน
แสนคร้ัง ไมใชคร้ัง สองคร้ัง ถาเราไมเคยรับผลบุญประเภทนี้มาเลย กน็ั่งอยูแบบนี้ไมได นี่กําลังใจ



ของบุคคลท่ีจะไปนิพพานไดนะ ตองมีบารมีเปนปรมัตถบารมีไอบารมีเขาแปลวา เต็ม มหาจิต ทาน
ก็แปลผิด ฉันก็แปลผิด ครูฉันก็ผิด ครูของครูฉันก็ผิดใชไหม เขาแปลเต็มถูก แตมันไมถูกเลย ฉันถูก
ดานมา ถูกถามวาอะไรเต็มทานบอกวาตองแปลวา กําลังใจเต็ม ก็แปลวาเต็มเฉยๆ อะไรมันเต็ม 
กําลังใจเต็มบารมี 

ฉะนั้นถาคนท่ีมีบารมีเปนบารมีตน บารมีแบงออกเปน 3 ช้ัน บารมีตนเรียกวา บารมีเฉยๆ 
บารมีกลาง เรียกวา อุปบารมี บารมีสุดทายสูงสุด เรียกวาปรมัตถุบารมี คนท่ีมีบารมีตนนะ จะมีกําลัง
ม่ันคงแคทานกับศีล ถาจะชวนเจริญสมถวิปสสนา เขาบอกไมไหว เราโทษเขาไมได เขามีกําลังใจ
เขาแคนั้น ถาคนท่ีมีบารมีเปนอุปบารมี จะมีกลังใจชอบ ทีแรกอาจจะไมชอบก็ได ตอมามีความดี
อาจจะชอบ การเจริญฌาน การเลนฌานโลกียนี่พรอมทุกอยาง สองในวิชชาสามหาในอภิญญาหก 
หรือสมาบัติ 8 เขาทําไดคลองแคลว แตวาชวนเขาไปนิพพานแกเลิกไมไหวนี่ กําลังใจของคนท่ีเปน
ปรมัตถบารมีอันดับแรกอาจจะไมเขาใจ พอส่ังสมความดีไปบางพอสมควร กรรมท่ีเปนอกุศลมัน
พนไป ไมเขามาครอบงํา จะมีความพอใจในนิพพาน ฉะนั้นคนพวกนี้แหละ ถึงแมวาจะดีบางช่ัวบาง 
อยางไรก็ตามขั้นสุดทายเขาจะไปนิพพานแน ใชไหม ตอนตนอาจจะกรรมท่ีเปนอกศุลมันสนอง พา
ใหเห็นผิดเปนชอบ เห็นช่ัวเปนดี อาจมีไดแนนอน แตวาช้ันสุดทายจริงๆ ก็สามารถไปนิพพานได 
เพราะกรรมท่ีเปนอกุศลถอยหมดไป กําลังใจดานความดีทุกอยางท่ีสะสมไว เพราะกรรมท่ีเปน
อกุศลถอยหมดไป กําลังใจดานความดทุีกอยางท่ีสะสมไวมารวมตวั ก็สามารถตัดกิเลสใหเปน
สมุจเฉทปหานไดเลยแตกไ็ปไดตอนใกลจะตาย 

ฉะนั้นขอใหทุกคนเบ้ืองตนท่ีต้ังใจมา ก็อยากจะขอรองทุกคนทรงความดีในอารมณของ
พระโสดาบันใหทรงไวคอยๆ ทําไปโดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 5 ตัวเดียว ศีล 5 ตัวนี่ท่ีลําบากจริงๆ รักษา
ศีล 5 ถามันหนักใจ เต็มวัน ก็พยายามเอาจริงเอาจังวันละ 3 ช่ัวโมงกอน ต้ังแตหกโมงเชา ถึง เกาโมง
เชา เราจะไมยอมละเมิดศีล 5 เปนเดด็ขาด ใหมันทรงตัว ถาระมัดระวังอยูอยางนีก้็ถือวาทรงอยูใน สี
ลานุสสติกรรมฐาน วนัละ 3 ช่ัวโมง แตวาทรงอยูอยางนี้จริงๆ ไมเกนิ 3 เดือนครบถวน 24 ช่ัวโมง 
ไอท่ีพูดอยางนี้ไมไดกะเอา เคยใหทํามาแลวหลายคนกทํ็าไดสวนใหญจริงๆ ไมทันถึง 3 เดือนไดเลย 
ใจทรงตัว 

ก็เปนอันวา การท่ีทุกทานมาประชุมกันท่ีนี ่ ทุกคนมีความปรารถนาดีเปนพิเศษ ท้ิงการงาน
มากันบาง หนกีารงานกันมาบาง ลาการงานกันมาบางใชไหมบางคนก็หนีผัวบาง ผัวหนี้เมีย เมียหนี
ผัว ไอท่ีมาท้ังผัวท้ังเมียก็ดี ไมมีใครทะเลาะกัน โทษกันไมไดดีไหมดีเนอ เออ ฉันเดาๆ เอา คุณใช
ไหม ก็ถือวาเปนอารมณท่ีมีความดีเปนกรณีพิเศษ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะสวนใหญ ตางคน
ฉันอยูประเทศไทย อยูท่ีนี่ฉันเห็นใจมาก ท่ีฉันต้ังใจมาที่นี่คิดวาฉันไมไดสตางคเลยนะ ฉันไมคิดเอา
เลยสตางค ฉันมาคราวน้ี ถามไอเปอก เอย ไมใช ถามไอเปยกแหม เรียกช่ือมันผิด เราเปนคนแก 
เปยกบอกวา เราพรอมท่ีจะไปและพรอมกลับเราอยาไปกวนเขา เพราะพวกนี้ตองจากเปนจากเมือง
มาตองเห็นวาไมใชประเทศไทย ถามันมีความจําเปนจริงๆ ไมมีสตางคนะ มันกลับบานไมไดหรอก



กลับไดไหม ลงน้ําวายไป ถาอยูในประเทศไทย นี่เมืองนี้เขาไล เราเดิน ไมมีตัวเดินไปไดใชไหม ไอ
นี่เดินไปยังไงตองเห็นใจกนัเร่ืองนี้ ไมใชวาพระต้ังหนาต้ังตาบอกบุญกันทาเดยีว ไอนี่ฉันไมชอบ 
การบอกบุญบอกบาปฉันชอบ บอกไอนี่มันบาป นี่บาปจงอยาทํา นี่ชอบไอนี่เปนบุญ นี่เปนบุญ เอา
สตางคอยางเดยีวฉันไมชอบ ใชไหม 

ก็รวมความวา ทุกคนมีความลําบากตองมา มานี่ก็ตองจายเงินไอคาของเงินท่ีนี่มันสูง เทียบ
ในเมืองไทยมันก็มีมาก แตใชท่ีนี่ มันไมคอยมากเทาไร เหรียญของเขาก็บาทของเขาใชไหม รถคัน
หนึ่งราคาไมแพงแตสองหม่ืนเหรียญกวาๆ นิดเดียว ท่ีบานเราอวมเลย พอคิดเงินเราหูตูบเลย ฮึ โง
หัวไมข้ึนเลย และก็ไปซ้ือหมูซ้ือเปดราคาเทาไรก็ไมรูซิ นี่เราตองคิดวาทุกคนมาตองการเงิน ถาจะ
ทําบุญเพื่อเปนศรัทธาของเขา เขาสบายใจ เร่ืองท่ีจะประกาศบุญมีหลายท่ี ท่ีมาบอกบุญเพื่อเปน
ศรัทธาของเขา เขาสบายใจ เร่ืองท่ีจะประกาศบุญมีหลายท่ี ท่ีมาบอกหลวงพอทําอะไรบาง บอกช่ือ 
บอกไมบอกละ แกอยากจะทําก็ทําไมทํากแ็ลวไปบอกเขางานเขาก็เยอะนะ เดี๋ยวไอนั้นก็มี ดีไมดมัีน
ควักเสียตองเปนหนี้เขาอีกซวยใชไหมคุณ มันไมเปนการสมควรนะ กทุ็กคนถาทําบุญทําแบบสบาย
ใจ คือทําแลวเราไมเดือดรอน อยาใหมากเกินไป จนกระท่ังเราขาดแคลน ถาทําแลวเดือดรอนไป
เสียดายภายหลัง กําลังกุศลมันตกขาดเจตนาหลัก เจตนา 3 ประการ (อันนี้ หาว หาว ไอข้ีหมา) เอ.
ขยับปากคอยๆ มันอาปากกวาง มันกลัวจะวามันอาปากแคบๆ ขาก็รูวามันหาว) เจตนา 3 ประการ 
คือ 

1. กอนจะใหต้ังใจให 
2. ขณะใหกเ็ต็มใจให 
3. ใหแลวมีความปล้ืมใจ อยางนี้ทําบุญมากทําบุญนอย มีอานิสงสสมบูรณแบบอานิสงส
เลิศ แตพระพุทธเจาทานตรัสกับ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ตัวทานเอง ทานอนาถบิณฑิก เอง
มีทรัพยเอง 

บริสุทธ์ิสวนท่ีมีความสําคัญ ตองเลือกกันอีก 3 คือ 1. ผูใหบริสุทธ์ิ 2. ผูรับบริสุทธ์ิ 3. วัตถุ
ทานท่ีนํามาใหบริสุทธ์ิ ไมโกงเขามา ไมฆาเขามา ผูรับตองบริสุทธ์ิเปนพระสมบูรณแบบมีศีล หรือ
วาพระทรงฌาน หรือวาพระอริยะ ผูใหก็ตองบริสุทธ์ิเปนคนดีมีศีล อานิสงสจึงเลิศ ถาผูใหบกพรอง
ในศีล อานิสงสตํ่าลงไปหนอย ถาเราบกพรองในศีลไปมากอน ถาเปนคนบริสุทธ์ิจริงๆ สักหนอย
เดียวก็ไดแลว ต้ังใจสมาทานศีล ไอการสมาทานศีล มันมีผลไมมาก ดไีมดีก็มีโทษไปเลย สมาทาน
ศีลเสร็จแตไมเคารพในศีลไมมีอะไรเปนศีลเลย 

ศีลท่ีจะมีไดจริงๆ คือ ตัวเวน ตัวเวรมณ ี ต้ังใจเวนในการฆาสัตว สัตวมาเราฆาได เราไมฆา
ต้ังใจเวน ในการลักทรัพย หรือขโมยของเขา หรือโกงเขา มีโอกาสทําไดแตเราไมต้ังใจเวน ใน
กาเมสุมิจฉาจาร เราทํากาเมไดเราไมทําต้ังใจเวนในการโกหกมดเท็จ การพูดช่ัว 4 อยาง แตงดข่ัว 4 
อยางหมดเลย มีโอกาสดีทักดี แตพูดได แตเราไมพูด เวนจากการดื่มสุราเมรัย มีพรอมแลวกนัไดแต
เราไมกิน อันนี้มีศีลแน ถาแคสมาทานอยางเดยีว ยังไมเปนศีลใชไหม แตวาในเมือ่เราไมดีมากอน 



เอามันเสียเดี๋ยวนี้อีตอนนี้กูมีศีลโวย สมาทานเลย หลวงเตี่ย หลวงเตีย่ ตองไปวัดโนน วัดโพธ์ิ เขา
เรียกกนั หลวงเตี่ย หลวงเตีย่ อ๊ัวขอศีล 5 ดวย (หวัเราะ) ตองพูดอยางนี้นะ แลวรูสึก หลวงเตี๋ย ก็ให
ศีล และก็ต้ังใจรับคิดวา สิกขาบท 5 ประการ วันนี้เราไมละเมิดแนวนันี้ แลวก็ถวายทานอยางนี้เรา
เปนผูบริสุทธ์ิ เขาเรียกบริสุทธ์ิเทียมใชได แตก็ยังดีกวาไมบริสุทธ์ิเลยใชไหม ขาวช่ัวคราวดีกวาไป
ขาวเลย ในเม่ือเราบริสุทธ์ิ วัตถุทานไมขโมยของใครมามีบริสุทธ์ิ ผูรับบริสุทธ์ิ อานิสงสจึงเลิศ 

อานิสงสคือวากอนใหกําลังใหหลังใหแลวดีใจหมด อยางนี้พระพุทธเจาทานบอกวา ลูขังวา 
ปฏิกังวา ของเลวก็ตาม ของประเสริฐก็ตามถาใหแลวอานิสงสเลิศเขาใจไหม นี่ฉันพูดแคนี ้ ไมถึง
บายหนึ่งโมง แกกจ็ําไมไดหมดแลว (หวัเราะ) นี่แกมานั่งถึง 5 โมง จะจําไดเรอะ (หวัเราะ) ไมไดก็
นั่งหลับแมมึง เฮะ โธข้ึนหมาเอาประโยชนอยาเอาปริมาณของเวลามันไรประโยชน ทรมานตัว 
ทรมานกายทรมานใจ เวลาจริงๆ คือเวลาท่ีเปนประโยชน เรามุงเอาอะไร 

เวลานี้อยาลืมนะฉันมานี่ ฉันตองการใหทุกคนทรงอารมณของพระโสดาบันเราจะเปนได
หรือเปนไมได ก็ต้ังตัวมันเปนสักพัก ไมตองเปนมากเปนกําลังหรือกําลังใจ เอาแคต่ืนยังหลับ หลับ
ไมเปนไรชางมัน เปนหมู เปนหมาชางมัน (เอ ลูกไกอยูไหนหวา เออ อยู) หลับแลว เปนหมูเปนหมา
ชางมัน ต่ืนมาเราเปนพระโสดาบัน เหน็ไหม ปลอยมันเปนพิเศษเวลาพระโสดาบัน เราเปนไดหรือ
ไมไดก็ตาม แตคุณธรรมของทานเราจะทรงไวใชไหม พยายามหัดเปนมันทุกวนัต่ืนข้ึนเชาวนันี้ ฉัน
จะทรงอารมณของพระโสดาบัน พยายามกดใจมันไวเราอยานึกวาทําปอบแปบมันไดเลย มันไมได
หรอก ความเปนพระอริยะ ตองคอยๆ ทําไป กระท่ังอารมณชิน แตถาบังเอิญเราเปนไมได แตวา
ปฏิบัติในปฏิปทานั้น เขาเรียกวา พระโสดาปตติมรรค อยาลืมนะ พระโสดาปตติมรรค ตกนรกหรือ
เปลา ตกเหรอแกเคยเปนเหรอ (หวัเราะ) ถาปตติมรรคนี่ยังไมแน ถาเผลอลงเหมือนกนันะ แตทรง
คุณธรรมไว ตองเปนพระโสดาปตติผล แตวาถาเปนพระโสดาปตติผลไมได พระโสดาปตติมรรคนี่
สวรรคยังเปนของเรา พรหมยังเปนของเรา มีโอกาสเรากวาลงนรก 

ฉะนั้นในเม่ือเรามีอารมณนกึถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีลเปนปกติไวเวลา
จะตาย มันกจ็ะนึกถึงองคใดองคหนึ่ง จุดใดจุดหนึ่งอยางนี้ไปสวรรคทันที แตวาเพื่อความม่ันใจเรา
พยายามทรงอารมณใหเปนปกติ ดูไปท่ีศีลตัวเดียวพระโสดาบัน สกิทาคามี สําคัญท่ีศีล 5 ตัวเดียว ถา
เราไมเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เราก็ไมครบศีล 5 เขาดูกันท่ีศีล 5 แตวาเคารพ
พระพุทธเจาจริงหรือไมจริง พระธรรม พระอริยสงฆ เราเคารพจริงหรือไมจริงดท่ีูศีล ถาศีลเรา
บริสุทธ์ิไมตองประกาศตนวาเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเรามีแน ถาปากประกาศวา
เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แตศีลไมบริสุทธไมจริง โกหกพระแบบไอลูกกับพอแม 
พอแมบอกวา ไอหนูเอย อยาไปกินเหลานะ ลูกนะอยาไปเจาชูมันเปลืองสตางค ครับๆ ๆ (คุณเอย) 
พอเผลอหนอยกรวบ หมดขวดเลย มันกินหมดแลว กินชาไมไดเดี๋ยวพอกับแมเห็น ใชไหม 

อยางนี้แสดงวาไมเคารพทานจริงใชไหมถาเคารพจิรงจะตองปฏิบัติตามคําสอนอันนีพ้วก
เราเปนอยางไร  มยัง ภันเต ติสรเณนะ สหะ ปญจะ สีลานะนิ ยาจามะ เขาแปลวาอยางไรก็ไมรู ตอง



ถาม มหาจิต พระก็หยิบพดั มโน ตัสสะ ภควโต (หัวเราะ) ใชไหม ภควโต ทานก็วาไปเลย แตสําคัญ
จุดหนึ่ง ปาณาติปาตา เวรมณี และ พุทธัง สรณงั คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่งและ 
ธัมมัง สรณงั คัจฉามิ ขอถึงพระรรมเปนท่ีพึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขอถึงพระสงฆเปนท่ีพึ่งหลวง
พอบอก ปาณาติปาตา เวรมณี เออ เอ็งตองการเปนท่ีพึ่งตองปฏิบัติตามนี้นะ ก็มึงปามากูปาไปใช
ไหม มึงกนิมา กูก็กนิไป พอจบแลว กูวาหมด เขาไมใหกฆูาปาณา กกู็ฆาปลาหนองใชไหม ดไีมดีกู
ก็ลอปลาเต็มของ ลอปลาในดู มันไมเกี่ยวกันนี่นา ไอนี่ศีลพังหมดใชไหม 

รวมความวา เราถือทานเปนท่ีพึ่ง ทานบอกโยมถาตองการอาตมาเปนท่ีพึ่งโยมตองปฏิบัติ
ตามนี้นะ 1. อยาฆาสัตว 2. อยาลักทรัพย 3. อยาประพฤติผิดในกาม 4. อยาวาจามุสาวาท หรือ วาจา
ช่ัว 5. อยาดื่มสุราเมรัย แลวก็ลงทายวา สีเลนะ สุคตงิ ยนัติ ถาปกติมีการปฏิบัติอยางนี้ ทานจะมี
ความสุขในปจจุบันตายไปแลวไปสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถาปฏิบัติไดอยางนี้ไมเปลืองทรัพย
ทรัพยสะดวกในการใชจาย ไมลําบากใชไหม ตายไปเปนเทวดา หรือพรหมลงมาเปนคนรํ่ารวย สีเล
นะ นิพพตุิง ยันต ิถามีศีล อารมณใจจะสงบมีความสุข ตางคนมีศีล ความยุงไมมี ตายจากความเปฯ
คน ศีลเปนปจจัยพระนิพพาน คนจะไปพระนิพพานไดจะตองศีล ศีล สมาธิ ปญญา ละไมได ศีลนี่
ม่ันคง 

และทุกคน อาตมาตองขอคิดวาการมาคราวนี้ ก็ใหของขวญัแตอารมณของพระโสดาบัน ถา
ใครรับแลวไดกําไร ปหนาบังเอิญมาได แจงใหทราบดวย ถาใครรักษาไวไดมาก จะใหรางวัลมาก 
รักษาไดเล็กนอยใหรางวัล รักษาไมไดไมใหเลยจําไวนะ เล็กนา เอ พระโสดาบันยังดาคนไดนะ นี่
ไมหนกัใจเกินไปนะ (หวัเราะ) ดาเบาๆ โวย กระซิบเบาๆ แตพระโสดาบันนีอ่ยาลืมนะวายงัมี
อารมณรักในระหวางเพศ จงอยาลืมนะ แตวาไมมีโทษในกาเม ไมละเมิดนะ 2. พระโสดาบันยังมี
อารมณโกรธ แตวาทานไมฆาใคร แกเขาใจอยางไร 3 ทานยังตองการความรํ่ารวย แตไมโกงใคร 4. 
ยังมีความหลง ยังรักสวยรักงาม ยังมีสามีภรรยา แตวาไมละเมิดธรรมะรวมเสพ ไมลืมความตาย แค
นี้เองเปนพระโสดาบันเขาใจไหม ไมใชวาเปนพระโสดาบันตองหลับตาป พระพุทธเจาก็ตายไป
นานแลวถานั่งกันหมด ไมใชอยางนั้น ดตัูวอยาง ทานวิสาขา ทานวิสาขา ทานเปนพระโสดาบัน
ต้ังแตอาย ุ 7 ป 16 ปทานกแ็ตงงานดูทาน แตงงานแลว ทานมีบุญมากมีลูก 20 คน ใครมีลูกมากเปน
โสดาบัน ยังไมตองมีลูกมาก แลวลูกทานก็ใชลูกมาอีกคนละ 20 คน เวลานี้ขบวนไมตองหาใคร
หรอก 400 เศษสบายมากนิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา วามาชั่วโมง จําไดไหมถาจําได ขาจะอยูถึง 4 โมง
เย็น (หวัเราะ) 



สนทนาสายลม 1 
วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2522 

เราตองการหวงรางกาย ต้ังแตเกิดยันตาย มันไมมีเวลาวางสักวันหนึ่งเพราะกินทุกวนั อยาง
ไออวนนีห่วงมาก กวยเต๋ียวเวลาละหลายชาม ตองหาคากวยเต๋ียวใหพอ ใชไหม เอาอยางนี้ดกีวาวะ 
อดกวยเต๋ียว ฮึ อดไดหรือเปลา มีคากวยเตีย๋วไหม นี่เราจะเหน็วามันเปนทุกข แลวก็ไอทุกขตัวนี้ มัน
ไมทรงตัวดวยเราเปนหนุมเปนสาว รางกายแข็งแรง แลวก็ตองไปเปนคนแก แลวสักวันหนึ่ง
ขางหนานี่เราก็ตองแกแบบนี้ ดูคนงกๆ เง่ินๆ ไมชาเรากเ็ปนแบบนีใ้ชไหม 

เราไปเห็นคนปวย เราก็นึกวา ไอสภาพอยางนี้ ไมชาเราก็ถึงมัน เราไปเห็นคนตาย เราก็ตอง
คิดวา นี่ผลท่ีสุดมันก็พังแบบนี้ แลวจติมันกเ็บ่ือ 

เราพับฐานะซะดีกวา ถาเราอยูนิพพานแคเทวดาหรือพรหม เขาก็ดีกวามนุษยไปถามเทวดา
ซิแกเม่ือยไหม อวน เทวดาแกเม่ือแกปวด แกปวดทองข้ีไหม ไมมีเทวดาเขาดีกวาเรา แตทวาเทวดาก็
ดีไมจริง ยังมีเวลาพัง จุติใชไหม ไปถึงพรหมทานกด็ีกวาเทวดา แตสภาวะเหมือนกนัก็คือวา ไมแก 
ไมปวย ไมมีทุกขเวทนาเหมือนกัน แตเทวดาน่ียังมีความวุนวาย เพราะเทวดายังมีท้ังผูหญิงและผูชาย
ใชไหม ยังมีภารกิจ ไอภาระเขาก็ไมมากอยางเรา แตวาก็ยังมีรองรําทําเพลง ก็วาไปเร่ือยๆ ยังมี
สนุกสนาน 

พอเขาถึงแทนพรหม จะพบแตความสงัด ทานอยูดวยกําลังธรรมปติ วิมานหนึ่งทานอยูองค
เดียวใชไหม เราไปแดนนั้นเราจะรูสึกวาจติมันสงบไปตามอารมณจะเบาไปตาม 

แตวาถาเราไปถึงนิพพาน อารมณจะเบายิง่กวานัน้ มีความสุขกวา ใชไหมเรากจ็ับจุดนั้น 
แลวก็ตองดูวา ไอรางกายของเรามันมีปวดเม่ือย บนนั้นมีใครเขาปวดเม่ือยบาง เขาไมมี ในเม่ือไมมี
แลวก็ตองมาลงทายตามท่ีพระอินทรทานตรัสเม่ือสมัยพระพุทธเจานพิพานวา เตสัง วูปสโม สุโข ซ่ึง
แปลวา การเขาไปสงบกายน่ันช่ือวาเปนสุข แตวาเราไมตองไปวาบาลีเขานะ เราถือวา ถาเราไมมีกาย
คําวาสงบนี่หมายถึงไมมีกาย ไมมีกายใชไหม รางกายแบบนี้ มันมีแตกายทิพยอันนีมั้นดีกวากนัมาก 
เรามีความสุขมาก มีรางกายทิพยอยางเทวดาก็สุขกวาคนมีรางกายทิพยอยางพรหมกสุ็ขอยางพรหม 
อันนี้แนนอน แตกายทิพยท่ีดีท่ีสุดคือกายทิพยพระนิพพาน เราตองการกายนี้ เลือกเอาจุดเดยีวนะ ถา
เลือกเอาจุดเดยีวนี้ เวลาตายแลว ไปไหนหนู ไปท่ีนั่น 

อยางไออวนนี ่ ถามันต้ังใจโดยเฉพาะจิตเปนฌานเปง กนิกวยเต๋ียวอยางเดียว ไมกนิบะหม่ี 
อาว นี่มันเปนฌานเหมือนกนันะ เอกัคตารมณแปลวาอารมณเดยีว ใชไหม ต้ังใจโดยเฉพาะ บะหม่ีกู
ไมกิน กินแตกวยเตีย๋วอยางเดียวเดีย๋วไออวนกลับไปหมํ่า กวยเตี๋ยว ชักหิวๆ แลว (หัวเราะ) รานไหน
ดีวะ 

ลูกศิษย อ่ิมมาแลวคะ หลวงพอ 
หลวงพอ เหรอ เสียทา เอย ถาไมง้ันไดตังคอีกแปดชาม (หัวเราะ) เออ การฝกก็หม่ันๆ ครูก็

เหมือนกนันะ ครูหม่ันๆ ฝก ข้ึนไปขอบารมีทาน อยาถือวาเปนการรบกวนทาน พระพุทธเจาทานไม



ถือวารบกวน แลวก็พระอริยะท่ีทานแสดงออกมานี่ ความจริงไมใช ทานเนรมิตข้ึนมาเอง เราจะเหน็
พระอริยะมายนืเขาแถวกับเรา คือวาทานใหเห็นนีภ่าพพระอรหันตนีส่วางขนาดน้ี อนาคามีสวาง
ขนาดนี้ สกิทาคามีสวางขนาดน้ี พระโสดาบันสวางขนาดน้ี แตวาเรากต็องขอเปน 5 ระดับ เผ่ือฌาน
โลกียดวย ขอพระใหเหน็ภาพต้ังแตฌานโลกีย พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ยนืเรียง
กันและเพ่ือจะไดสอบจิตเรา สอบจิตเราเวลาท่ีเราจะข้ึนตามปกติเราก็ตองชําระขันธหาใหเด็ดขาด 
ไอนั้นมันใสแนแตวาในยามปกติท่ีเรายังไมปรับปรุงใจ รวบรวมกําลังใจจะเปนสมาธิพุงข้ึนเลย 

เม่ือข้ึนไปแลว ดูรัศมีกายเราเทาแถวไหน เราจะไดรูตัว ถาข้ึนไปกี่เท่ียวๆ ก็เทากับแถวนั้น 
ข้ึนไดแนเราอยูจุดนี้แนนะ ถาเราอยูจุดนี้แน ยังไมถึงขางหนาเรากพ็ยายามตัดขันธหา พยายามตัดมัน
ใหมากๆ ปลงใหมาก ถากิเลสมันบางลงมันจะสวางกวาเขา เราก็เทียบแถวตอไป เปนไปเอง นี่เรา
ตองการดูการทรงจิตจิตเราทรงแบบไหนแน แตวาถาเราไปยืนเทียบแลว เราขอบารมีพระพุทธเจา
ชวยวาชาตินี้ถามานิพพานไดขอใหรัศมีกายสวางเทาแถวหนา ไอนีมั่นเร่ืองทานชวยแตมันไมใช
เวลาทรงตัวของเราในเวลาน้ัน แตวาถึงแมมันจะไมทรง เราข้ึนไปบอยๆ ก็ทรง จติมันจะสกดักิเลส 
สกัดไปทีละนอยๆ เพราะวาข้ึนไปแบบนัน้ เราจะไมเหน็ความดีความงามของรางกายเลย ใชไหม 
อยางอวนง้ีไมได สนใจเลย เพราะไอตัวนัน้มันสะอดสะอง นิ อวน นิ เอวบางรางใหญ เอย ไมใช เอว
บางรางนอย (หัวเราะ) นี่เหน็แลวก็ไมคํานึงใชไหม เหน็ภาพโนนแลวก็ไมสนใจกบัภาพนี้ ไอตัวนี้
ตัวท่ีสําคัญท่ีสุด 

นี่การจะเปนพระอริยะขนาดไหนก็ตาม เขาตัดตัวเดียวคือตัดรางกายเราถาเราไมหวงใน
รางกายเราเม่ือไหร ก็เม่ือนัน้แหละ ความเปนอริยะเขามาถึง แตวาจะเปนข้ันไหนนั่นก็อีกเร่ืองหน่ึง 

สังโยชน 10 เขาตัดตัวเดียวคือ สักกายทิฏฐิ เห็นวารางกายนี่มันไมใชเรามันไมใชของเรา 
เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ใชไหม ทีนี้เราจะรูไดอยางไร 

เวลาท่ีเราข้ึนไปนะ เอาตัวนีไ้ปหรือเปลา เราไมไดเอาไป มันก็นั่งโดอยูนี่มันก็กลายเปนตอ
ตะโก เหมือนกับตัวเสฉวน อยางพวกเสฉวนน่ี ถามันเขาหอยโขงมันกมี็รูปรางเหมือนหอยโขง เขา
หอยกาบมันกมี็รูปรางเหมือนหอยกาบใชไหม แตเนื้อแทจริงมันไมใชหอย มันเหมือนกับคําวา เราจิ
รง คําวาเราก็เหมือนกนัทีนีไ้อจิตของเรา เขาอยูในรางมนุษยมันก็เปนมนุษย แตเขาในรางหมาเปน
หมาไหม อาว พวกสัตวเดรัจฉานนี่คนท้ังนั้นนะ  เพราะอาศัยท่ีทํากรรมช่ัวจึงตองเขาอยูในรางสัตว
เดรัจฉาน เพราะถือวาอบายภูมิ 

ทีนี้ความตองการของสัตวทุกประเภทมันเหมือนคน แตวาเพราะอาศัยท่ีบาปมันบังคับ เปน
เหตุใหมีความปรารถนาไมสมหวัง อยูกับคนน่ีคนไมไดเขาใจสัตวจริง และอีกประการหนึ่ง ถายังอยู
กับคนได เขาเล้ียงเขาเขาใจไมจริงก็ยังดีไมอดอยากเกินไปถาหากวาไอกรรมนั้นมันหนามากน่ีคน
เขาก็ไมอยากเล้ียงประเภทน้ีนะกรรมหนามาก กจ็ะเปนสัตวจะเปนสุนัขหรือเปนสัตวท่ีไมมีใคร
สนใจ ตองหากินตามลําพัง บางวันไดกิน บางวันไมไดกนิ แตไอจิตใจมีความปรารถนา เพราะไอใจ



เดิมนะมันเปนใจคน มันก็ตองการสุขตองการสบายเหมือนกัน แตวามันเปนไปไมได เพราะวาโทษ
ท่ีทําความช่ัว นี่เราก็ตองรูจกัคําวา เรา 

ถาไปเกิดในรางสุนัข ไอรูปรางของสุนัขนะไมใชเรา เราคือจิตคนใชไหม 
ทีนี้มาเกิดในรางคน ไอนี่มันก็ไมใชเรา เราคือตัวท่ีเราออกไป นี่เราเห็นชัดเลยใชไหม 
ฉะนั้น การทีฝ่กมโนมยิทธิไดอภิญญานี่จงึตัดกิเลสไดงาย งายกวาสุกขวิปสสโก และงาย

กวาดานทิพจกัขุญาณ หรือ วิชชาสาม ในดานทิพจักขุญาณนะเห็น นั่งตรงนี้เหน็นิพพาน นั่งตรังนี้
เห็นพรหม นัง่ตรงนี้เห็นเทวดา นั่งตรงนีเ้ห็นสัตวนรก สามารถจะคุยกันสัตวนรกได กับเปรตก็ได 
กับเทวดาก็คุยได กับพรหมก็ได แตมันถอดไมออก มันก็จะนึกวาไอตัวนี้เปนตัวเรา มันยังมีขอ
ผูกพันมาก ถาหากวาไดอภญิญา อภิญญานี่ความจริงมีหา หกนี่เรายังไมฝก แตอาศัยพยายาม แตนี่เรา
เอาจากหามาหนึ่ง แลวหนึ่งก็มีคุณคาเทากนั ไอการที่จะอวดฤทธ์ิอวดเดช ดําดินได เพราะเหนิ
เดินอากาศไดไมดีละ เหาะไปเหาะมา ไปชนกับจรวดเขาพอดีตาย (หวัเราะ) 

อันนี้ไมมีความสําคัญ เพราะวาอภิญญาตางๆ เขาเรียนมาเพื่อตัดกิเลส ไมใชเรียนมาเพือ่อวด
ชาวบาน นี่ถาเราออกไปไดแลว เราจะรูเลยวา ออ นี่มันเราไอนั่นมันไมใชเรา เหมือนกับเส้ือกางเกง 
ผานุงหรือเส้ือไมใชตัวเรา ไอตัวเราจริงๆ ท่ีเขาสมมติกันนี่หมายถึงเนื้อหนงัใชไหม ไอนี่ก็
เหมือนกนั รางกายมันมีสภาพเหมือนเส้ือกางเกง ตัวเราจริงๆ คือ จิต ไอจิตนี่มันกเ็ปนสมมติ คําวา
จิตมันมีสภาพคิด แตตัวเราจริงๆ นี่มันไมใชจิตหรอก ตองเรียกวา อทิสสมานกาย 

มันมีเปนกายๆ หนึ่งมีลักษณะทุกอยางเหมือนกับตัวเรานีแ่หละ แตวามันไมสามารถจะเห็น
ดวยตาเปลา อทิสสมานกาย คือกายท่ีไมสามารถจะเห็นดวยตาเนื้อนีน่ะ นีน่ะเรากด็ูชัด เคยข้ึนไป 
พระจุฬามณี ปหนึ่งนานแลว ข้ึนไปนั่งอยูรูสึกวาพวกท่ีไดฌานโลกียกข้ึ็นไปเยอะ โลกุตตระก็เยอะ 
เทวดาพรหมและพระอรหันตท่ีทานนิพพานแลว ทานก็มานั่งอยูเปนแถว พระพุทธเจาทานเทศน
ตอนหนึ่ง บอกวาพวกเธอทั้งหลายท่ีมานั่งอยูท่ีนี่ พวกท่ีถึงนิพพานแลวก็ดี ยังไมถึงนิพพานเปน
พรหมก็ดี หรือเปนเทวดาก็ดี หรือวาทานท่ีเปนมนษุยแตเวลานีไ้มไดเอากายเน้ือข้ึนมา เราจง
พิจารณาดูซิวา กายทิพย สภาวะเปนทิพย ท่ีเรามีเปนกายเราอยูเวลานี้ซ่ึงเปนของจริง ไมไดแบกกาย
เนื้อมา เวลานีมี้ปวดไหม มีเม่ือยไหม มีอะไรไหม ทานถามข้ึนเฉยๆ ทานเทศนแลวกถ็าม 

ก็ไมมีใครเขาบอกวาปวดวาเม่ือย บอกนี ่ ทานบอกน่ีสภาวะความเปนจริงของเราตองเปน
อยางนี้ ไอกายโนนมันไมใชของเรา เราไปอาศัยมันเพราะอํานาจความโง จงตัดความโงเสียอยา
ผูกพันในมัน ไอคําวาไมใหผูกพันนี่ ไมใชไมใหกินกวยเต๋ียวนะ กิน ลมปรารณยังไมดับ ตองกนิ 
ตองรูวา มันแกเชิญแก ใชไหม มันปวยรูวาปวย บอกฉันเปนข้ีขาแก แกอยากปวย ปวย ถาแกพัง
เม่ือไหร ฉันเปดบานฉัน 

หมายความวา อํานาจของกิเลสไมสามารถจะคุมเราได ขณะท่ีเรามีรางกายอยู เราตองอาศัย
รางกายเปนเร่ืองธรรมดาท่ีมันจะรบกวนกายเรา แตอยาใหมันรบกวนใจ ท่ีวารบกวนใจ หมายความ
วา เรายอมรับนับถือวา ธรรมดาท่ีมีรางกายตองเปนอยางนี้ หลีกเล่ียงไมได เม่ือทุกขอะไรมันเกดิ



ข้ึนกับรางกายถือวาเปนเร่ืองธรรมดา เราตัดสินใจเลยวา ข้ึนช่ือวาไอทุกขเวทนาแบบนี้ขาใชใหเอ็ง
ชาตินี้ชาติเดยีวแหละ เอ็งอยากจะทรมานแบบไหนก็เชิญทรมาน ตอไปไมมีโอกาสอันนี้นะกําลังใจ
มันจะสูง เอ แปว เอย ยังไมหลับเหรอ 

 
ลูกศิษย  ไปปดหนาตางลงมาเจาคะ 
หลวงพอ เออ เกงมากๆ วันนี้ลูกสาวฉันเกง เออ ตุม ไอแปวแอบงีบหรือเปลาหวา 
ลูกศิษย  สอนเจาคะ 
หลวงพอ ไม 
ลูกศิษย  สอนเจาคะ 
หลวงพอ  เหรอ เออ เกงๆ กี่ทุมแลว ไมใช พอส่ีทุม ขาเห็นตามันเร่ิมเล็ก ดีมากวันนี้ไดลูก

ศิษยกี่คนละ 
ลูกศิษย  แปวสอนไดคนเดียวเจาคะ 
หลวงพอ  เหรอ ไดเทาทุนแนะ เออ ไปคลองดีไหม 
ลูกศิษย   ไดเจาคะ 
หลวงพอ คลองเหรอ 
ลูกศิษย  คลองเหรอ 
หลวงพอ  เออ พวกท่ีเขาไดๆ นี่นะ ทีหลังก็ ถามีเวลานะ ใหพาไปเท่ียวรอบๆ เสียนะ ความ

ม่ันคงเกิด ท่ีวดัก็ลองซอมดูนะ ถาพวกท่ีไดแลว เราพาไป 2 จุดนี่ ถาเราไปรอบๆ 
อารมณมันเบ่ือ  มันจางเร็ว คือความม่ันใจเขานอยไป ถาพาไปไดรอบๆ สักเท่ียว
เดียว เขารูจักทุกจุดมันก็ไมจางละทีนี้ใชไหม มันมีขอเปรียบเทียบ ไปสวรรคแหม 
เจงไปพรหม แหม อราม ไปนิพพาน โอโฮ แพรวพราว พอลงนรกปอมใจหายเลย 
นี่มันเปนเคร่ืองเปรียบเทียบนะ ไอสภาพของอบายภูมิมันไมดี ใชไหมนรกก็แสน
จะลําบาก มีทุกขเวทนา ตองถูกสับถูกฟน ถูกแทง ไฟไหม ถูกทุบ เปนเปรตก็ไม
เปนเร่ือง เปนอสุรกายก็ไมเปนเร่ือง แลวเราจะรูกฎของกรรม แลวตอมา มามอง
มนุษยกับเทวดาเทียบกันไมได 

  พอออกจากรางปบ ลองเทียบกับรางกายเดิมซิ มันเหมือนกับซากศพใช
ไหม ฮือ มันนาเกลียด อีนี่มันจะเกิด มันเกดิ นิพพิทาญาณ ไอตัว นพิพิทาญาณ ก็
การเบ่ือรางกายเราเอง เบ่ือรางกายคนอ่ืนไมตองไปสนใจ เบ่ือกายเราตองสนใจให
มาก มันตัดท่ีเรา ไมใชตัดท่ีเขาใชไหม ในเมื่อเบ่ือรางกายเราเม่ือเบ่ือแลวก็ตองวาง 
สังขารุเปกขาญาณ ถา นิพพิทาญาณ ตัวเดียวเบ่ือหนายเดี๋ยวฆาตัวตาย เบ่ือไปเบ่ือ
มาตายซะดีกวาวะ เสร็จเลย 



  พระพุทธเจาจงึทรงสอนไววา อันดับแรกใหกระจายออก เม่ือกระจายออก
แลวใหรวมเขา หมายความวา ทีแรกเราก็พิจารณารางกายน้ีออกเปนสัดเปนสวน 
หมายความวา ทีแรกเราก็พจิารณารางกายนี้ออกเปนสัดเปนสวน เปนธาตุ 4 เปน
อาการ 32 น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ ใชไหม เห็นเขาแลวมันก็
นาเกลียด เกลียดก็มีอารมณเบ่ือ แลวอาการรวมเขาก็หมายความวาตองปลอยใหมัน
เปนกายอยูกอน ไมใชรีบทําลายมันซะ ตอนนี้ทานเรียก สังขารุเปกขาญาณ ก็ถือวา
มันเกิดมาแลว มีรางกายอยางนี้ ก็ปลอยมันไปตามสภาพ แตวาเราจะไมติดมัน
ตอไป ถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายท่ีเรายังมีรางกายเนื้อหนังอยางนี้ ชาติหนาตอไป
ข้ึนช่ือวากายเนื้อ คือความเปนคนก็จะไมมีสําหรับเรา แลวกายทิพยคือ ความเปน
เทวดาหรือพรหมก็จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดยีวคือพระนิพพาน เอาจิตจับ
ท่ีนี่ มันไมรูจกัท่ีไหนก็ไปนิพพาน 

  อยางไออวนนี ่ ตองส่ังใหลูกนองคอยหามมันตอนท่ีเขาประตูบานฉันนะ 
แกไปแบบนี้ ฉันไมใหเขาแน ฮึ เอา กลับกันไดแลว ตึกแลวนี่ครูบาอาจารย เออ 
เออ โชคดีมีสุขนะ เออ อวนทีหลังตองมาเปนครูเขานะ 

(เสียงตอบฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ ฮึ 
(เสียงตอบฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ  ใหมาเปนครูเขานะ เออ หนูมาทีหลัง ทานก็ซอมใหแลวก็ตองฝกเปนครูเขานะ 

ไมใช เปนครูเขานี่มันจะทําใหเราหนักแนนดีข้ึน คลองตัวเร็ว ใชไหม มันตอง
บังคับตัวเอง ถาเราไมเปนครูเขาน่ี มันจะแยหนักๆ เขามันจะมีอารมณข้ีเกียจ 

(เสียงตอบฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ ไมจําเปน ไมตองพูดอะไรกบัเขาหรอก ไปกับรุนพี่เขากอน แลวรุนพีเ่ขาฝกเราก็

เขาไปกับรุนพีเ่ขา ดูลีลาเขาฝก เราชวยเขาแลวเราก็ดูตามไปดวย ใชไหม ทีหลังเรา
ก็ออกฝกเดีย๋ว ฝกกับเขานี่นะ ถาหากคนนี้เห็นทาไมไหวก็ไปบอกรุนพี่เขาทํา
อยางไร บางทีรุนพี่เขามาเขาไมไหว เขาคนนั้นไมไหวจริงๆ ไมมีอะไรมาก ถาเรา
เปนครู ก็ตองบังคับตัวเอง รักษาอารมณใจ 

 แลวประการที่สอง ตองไปใหทันลูกศิษย นี่เปนการฝกฝนบังคับตัวไปในตัวเสร็จ 
คือจิตมันไมสบายใชไหม ใชได 

ลูกศิษย ถวายหลวงพอ 
หลวงพอ  เออ ดี ดี นี่หลวงพอตองการ แลวตอไปเขาพาทองเท่ียวจะไดรูจกัแมรูจักปูดวย ฮึ 

รูจักแลวเหรอ ไออวนนี่ ไอข้ีหมา รูปรางมันคลายแมจริงๆ แตไมเหมือนเลย ฮึ 



รัชนี ไอนี้มันคลายแม แตไมไดเหมือนเลยนะ (หวัเราะ) แตไอรูปบนมันคลายจริงๆ 
นี่หวา ฮึ  

ลูกศิษย แตงตัวก็เหมือน 
หลวงพอ แหม เชงวับ แหม (หัวเราะ) ไออวนเบงไดตอนนี้ (หัวเราะ) แตงตัวก็เหมือน ใชได 

ดี เอากลับเสียนะ จะดกึมาก 
ลูกศิษย วันเกิดของหลานเจาคะ 
หลวงพอ เออ เออ โชคดีมีสุข เปนสุขๆ นะ มีแตเขาไมไดเอามาสงคืน ก็เหมือนไมมี นากลัว

จะเอาไปพวงใหญ โชคดีมีสุขตลอดชีวิตนะ... อะไร 
ลูกศิษย พวกนักเรียนท่ีไมไดมาคะ 
หลวงพอ ออ ทําไม เพราะจอยพาเท่ียวในจุดตางๆ นะ 
ลูกศิษย มันไมมีเวลาซิคะ 
หลวงพอ  เอาเถอะ 
ลูกศิษย ตองไปท่ีบาน ทําเองท่ีบานก็เหมือนกนั 
หลวงพอ  คงไมเหมือนหรอก 
ลูกศิษย ไมเหมือนหรือคะ 
หลวงพอ  ทําเองก็เทาท่ีเขาฝกมาอยางไรก็ไปอยางนัน้ ไอ จอย นีห่มายความวาเขาพาเท่ียวใน

จุด 
ลูกศิษย ........... 
หลวงพอ  หา 
ลูกศิษย นักเรียน โรงเรียนดอนเมือง 
หลวงพอ  หา 
ลูกศิษย นักเรียน โรงเรียนดอนเมือง นะคะ 
หลวงพอ ทําไม 
ลูกศิษย อยากไดประมาณ 100 คน 
หลวงพอ  อะไรนะ 
ลูกศิษย อยากไดเหรียญหลวงพอประมาณ 100 คน 
หลวงพอ  100 คน มีตังคไหม 
ลูกศิษย มี 
หลวงพอ เอาตังคมา เอาตังคมากอน แลวขอจะสงมาให 
ลูกศิษย เดี๋ยวหนูไปเกบ็ให 
หลวงพอ เก็บท่ีไหนละ 
ลูกศิษย เก็บท่ีเดก็คะ 



หลวงพอ เอา เดี๋ยวแกตองรีบมานะ มันบอกเดีย๋วจะไปเก็บ 
ลูกศิษย เดี๋ยวหลายวัน 
หลวงพอ (หัวเราะ) เดี๋ยวหลายวัน วะ ตําราแกตําราขามันไมเหมือนกันนี่เวย ไง อาจารย ไอนี่

มันเดี๋ยวหลายวัน เอย เพิ่งไดยินนี่ละวะ ไปดูท่ีวัดยังพอมี เดี๋ยว จดเอาไว เม่ือกี้ บาง
กะป 

ลูกศิษย ของหนู ดอนเมือง คะ 
หลวงพอ  เอา ดอนเมือง รอยหนึ่ง เขียนไว ดอนเมือง เขียนรอยหนึ่ง ง้ันเดีย๋วลืม 
หลวงพอ  แหม เสียงดังจริงๆ โอขางหลังพอดีเวย เออ เอา โชคดี เอา 
ลูกศิษย หลวงพอตัง้ 
หลวงพอ หลวงพอ ตั้ว เคยกินของ โยมทักษิณ ไอ โยมทักษิณ นะ อึ ไอ โยมทักษิณ นะมาที

ไร หลวงพอตัว้ ฉันฉันทุกที (หัวเราะ) เออ ทักษิณ นี่ ออ แมทักษิณ นี่ ยังไมไดให
เขา 

ลูกศิษย แมเขามาคะ วนันั้นนะ แลวหลวงพอบอกวาจะแจก 
หลวงพอ  เออ ใชๆ แลว เตือนดวยนะ จะฝากไวใหเขานิดหนอย เออ สําหรับเพือ่นเขา เมีย

นายพลอะไรนะ ไดไปแลวนะ 
ลูกศิษย ไดไปแลว ดีใจใหญ หลวงพอฝากให 
หลวงพอ  ไอท่ีเทวดาองคท่ีทานบอกเม่ือป 17 เม่ือปกอน ปนี้ ปท่ีแลว กอนปท่ีแลวปหนึ่ง ป

อะไร ปนี้มัน 22 ใชไหม 21,20 ปลายปไปถามแกบอกวา ไอของนี่จะเรงรัดใหข้ึน
กอน 24 ไดไหม บอกไมไดหรอกตองคนไทยดีกวานีข้องจึงจะข้ึน ไอเราก็มองไม
เห็นวาคนไทยมันจะดีข้ึนมาไดอยางไร แตกอนก็เนือยๆ ใชไหม 

  ถามแกวามันดแีนหรือ บอก มันตองดีข้ึนครับ ไอเราไมรูจะดีอยางไร ถาม
ดีอยางไร แกกบ็อกวาดไูปกแ็ลวกนั ไอเราก็ฝกฝายสุกขวปิสสโกมาเร่ือยๆ ก็แคนั้น 
ก็เนือยๆ พอมโนมยิทธิมาเทานั้นวิ่งจูด แลวนมาหนัก อันนี้นะ คนไทยดีข้ึนจริงๆ 
นี่เราสูแกไมไดเราสูแกไมไดจริงๆ ไอสูเทวดานี ่ ไมมีทางสูได สภาพแกมันเปน
ทิพยตามปกติ ใชไหม แกรูเขารูการทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเทวดาช้ันจาตุ
มหาราชละ เขาคุมรองเราเลย จาตุนีน่ะ เขาคุมพวกเราตรง 

ลูกศิษย วันนี้ วัดมหาธาตุ โจมตีเราอีกแลวละคะ 
หลวงพอ  อ้ือ เขาไมดีหรอก เขาดีก็ตัวเขาเอง 
ลูกศิษย มีทางบางสํานักเขาบอกวา ไมสวรรคได ไปพรหมได ไปนรกได ไปนพิพานได ไม

เห็นดวย เพราะวาการฝกมโนมยิทธินี่ เอย การฝกสมาธินี่ ตองการแคเพยีงใหจิตนั่ง 
ถาเผ่ือใครไปเห็นอะไร อาจจะเห็นแวบๆ วั้บๆ บาง ยอมรับอันนี้ แตไมยอมรับ
นิพพาน 



หลวงพอ  เขไมไดตีเรา เขาตีตัวเขาเอง ขาไมไดยนินีห่วา 
ลูกศิษย นี่หนูบอกเธอ เธอไดยินไหม บอกไดยินกําลังฟงอยูนี ่
หลวงพอ  ไปสนใจอะไรกับเขาละ 
ลูกศิษย ทีแรกหนูก็ไมสนใจ เอะ พูดไปพูดมา มาแขวะเราเสียอีกแลว 
หลวงพอ (หัวเราะ) หลวงนา เขาไมเช่ือพระพุทธเจากป็ลอยเขาเถอะนะ 
ลูกศิษย บอกวาเราจะโดนกระทบ เราโดนกระทบ 
หลวงพอ เอา ไปเหรอ นีมี่กวยเต๋ียวหรือเปลา มีกวยเตี๋ยวหรือเปลา แหม ไอ อวนมันกินไมใช

เลนนะ มันลอท่ี 6-7 ชามนะ (หัวเราะ) 
ลูกศิษย ท่ีนั่งขางบนรองไห 
หลวงพอ ทําไม 
ลูกศิษย บอกสงสาร เห็นพออยูในนรก นั่งรองไห 
หลวงพอ (หัวเราะ) พอ พอชาติปจจุบันเขาเหรอ 
ลูกศิษย ........ 
หลวงพอ อาว รองทําไม ควรจะโมทนาวา สาธุ บอกดีแลว (หวัเราะ) 
(เสียงถามฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ (หัวเราะ) ตองสาธุ 
ลูกศิษย ตองใหขอขมาพระรัตนตรัย พอขอขมาทานเลย อูย ดใีจรองไหใหญเลย ทหารนะ 

ลูกเขยโมทย นะ วิ่งหากระดาษซับน้ําตาใหญแหม น้ําตาแกรวงเผาะๆ 
หลวงพอ ใชใช 
(เสียงถามฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ ง้ันเหรอ 
ลูกศิษย อีกคนพอข้ึนวมิานหลวงพอขอหลวงพอไปนิพพานซิ เคร่ืองทรงนิพพานเคร่ือง

ทรงเห็นแลวๆ หลวงพอใสแวนตา (หวัเราะ) 
หลวงพอ ถาไมเห็นแวนตา แกจําไมได 
(เสียงถามฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ นี่มันเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือกี้สมเด็จทานนั่งลอ แกเอาแวนตาข้ึนมาทําไมวะ 

(หัวเราะ) ถามแกเอาแวนตามาทําไม บอกเดี๋ยวไอพวกน้ีมันหลง เดี๋ยวมันหาวา
ไมใช ไมมีแวนตา ไมมีอะไร เร่ืองงายๆ ไอพรรณนี้เขาทํางายๆ นะ ไมตองไปนั่ง
จออยูตลอดหรอก ไปถึงปบปลอยแสงเฮากวง ไปไหนกไ็ด ไง เปยก (หัวเราะ) 

ลูกศิษย ฟงไมชัด 
หลวงพอ ....... 
ลูกศิษย ....... 



หลวงพอ ใชอาโลกกสิณชวย .....ใชอาโลกกสิณแทน ถาเราไมใชอาโลกกสิณก็ไดขอบารมี
พระพุทธเจา พระอริยะชวย ทานก็จดัการใหเอง ทีนี้เราฝกแบบนี้ เราจะไปนั่งชวย
มันไมไหว ตองใหทานชวย เปนภาระของทานใหทานชวยดกีวาเราชวย แตวาไอ
งานอีกอันหนึง่ท่ีเราจะลืมไมไดสมมติวา พอสมาทานปุบ พอนําสมาทานน่ีเราตอง
ข้ึนไปตั้งทา ปลอยแสงเฮากวงกอน นะ ขณะท่ีนําเขาสมาทานน่ีนะตัวเองจะตองมี
งานคือไปทําตามกิจท่ีทานส่ัง อันนีใ้ครข้ึนไปก็รู ข้ึนไปทีแสนคน ตางคนตางนั่ง
คุยนึกวาคุยกับตัวคนเดียว อือ เขาทําแบบนัน้ 

ลูกศิษย แตเดก็คนนี้เกงนะคะ 
หลวงพอ ฮึ 
ลูกศิษย เด็กคนนี้เกง เกงมากอยู 2 คน บอก ถามวาทานซ้ืออะไร บอก สัมพเกสี บอกก็ช่ือ

หลวงพอนะซิ เราเคยรูไหมละ เราคิดวาเราคิดเองนะ เราเคยรูไหมละ วาหลวงพอ
ช่ืออะไร....บอกชัดเจนเลย 

หลวงพอ ใชได ตอนนั้นอารมณคลอง 
ลูกศิษย เด็กนกัเรียนคะ 
หลวงพอ เด็กนกัเรียนเหรอ 
ลูกศิษย คะ 
หลวงพอ พวกเด็กๆ อารมณมันยังเขมแข็ง ไอพวกเด็กๆ มันยังปุบปบๆๆ มันยังฉับไวทุก

อยาง 
ลูกศิษย ไมทราบวาใครดีใจจนรองได 
หลวงพอ ไอเจ๊ียบ มันรองไหหรือเปลา ฮะ เอาไหม ขาใหแกรองไห เออ สมุห บัญชี เอะ 

ตอนท่ี เหม ไป หักไปหรือยงั 
ลูกศิษย ยังเลยคะ 
หลวงพอ เออ หักไป ตัดไปซะเลยซิ เดีย๋ว..... 
ลูกศิษย ...... 
หลวงพอ  ....... 
ลูกศิษย ...... 
หลวงพอ ใช ฉันนี่เกดิมาเขาหนาโกนผมไฟ (หัวเราะ) ไปทีโกนเปยขาหนาเอาไวเปยคราวละ 

5 เปย ปญจสิกขะ คราวละเปย คราวละเปยได 5 รอบ ไมใช พอเปยหมดไวจุก 
(หัวเราะ) ไอเราก็ไมนาข้ีเกยีจทํางานหรอก เพราะทานหา ปนี้ทานหาใหจริงๆ นะ 
หนักมาก ปนี้เราหนักไอเร่ิมตนนี่ เร่ิมตนจริงๆ ของทานไมหนกัหรอกนะ ไมตอง
ทําอะไรมากหรอกลูก พ.ศ. นี้เอากําแพงใหเสร็จก็พอนะลูกนะ พอเร่ิมเกรดพอเร่ิม



ลงมือกําแพง เอาศาลาสัก 2 หลัง ตึกอํานวยการสักหนอยนะแลวพอเอาตึกตัวอยาง
สัก 10 หอง หตึูงเลย (หวัเราะ) แหม โอโฮ เปนลานนะ ตองจายกนัเปนลานนะปนี ้

ลูกศิษย มีคาจําหนายเทป 
หลวงพอ ใช ใช อันนี้เขามีบัญชีแลว ใชไหม ไมใช รวมกันกับท่ีกรุงเทพฯ เขาดวยอะไรก็

ชาง ตามอัธยาศัย เงินสวนตัว ไอหนุย ลงบัญชีไวเรียบรอยพอกลับไปรวมกันหมด 
นานาวัตถุ ไปหาเจกหมดเลย 

ลูกศิษย ก็บัญชีมีไวใหคนอ่ืนด ู
หลวงพอ ใช ใช เอาบัญชีไวอวดเทวดา นี่ฉันรวย แตอยานะ ลองมาดุเงินตามอัธยาศัยฉัน

นับเปนลานนะ โก อยางนี้เขาตองชมวา โกบรรลัยเลยนะโกแตไมมีเลยนะ ไอนี่ใจ
มันสลาย ถาแบบนี้ละใจสบาย ถาเงินมันเปนกอนนะใจจะไมสบาย แตเวลานี้
อยางไรมันก็สบายแลว มันเลิกไมสบายแลว อารมณมันเปนสุข เพราะอะไร แตวา
เม่ือกอนนี้เลยมันก็ทํากนัแบบนี้ละ คืออารมณมันเปนสุข พอส้ินปหมดสตางค ออ
มีวันเกิด ไมใชส้ินปทีเดียว คําวาส้ินปหมายถึงวันเกิด วนัเกิดนี่กวาดเกล้ียง ของมี
ราคาท้ังหมด จะมีแตไตรครบไตรไว 1 ไตร กับผาสบงจีวรอาศัย แตของท่ีมีคานะ
ถวายพระหมด ไมรูละมันมีเทาไหรก็ใหเทานั้นนะ ถามันจะใหก็ทําเร่ือยๆ ไป ยิ่ง
ใหกย็ิ่งมา ยิ่งมาก็ยิ่งให ยิ่งใหก็ยิ่งมา ยิ่งมากย็ิ่งให 

 แตวาเม่ือกอนนี้เปนนกัเทศน ปหนึ่งหาไตรไดปหนึ่งประมาณ 200 ไตร 200 เศษ 
เทศนกณัฑละ 1 ไตร ใชไหม 

ลูกศิษย หลวงพอเทศนทุกวนั (ไมชัด) 
หลวงพอ วันเดียว ต้ังแตออกพรรษานี่ บัญชีไมวางเลยนะ บัญชีนะมันจะวางเพราะวาบัญชี

วางมันไมมีละ มันอาจจะไมเทศนแตวันเดินทาง ไอชวงระยะไกลนีมั่นก็เปนวัน
เดินทาง ใชไหม ถาเทศนแถว อยุธยา นะตองถูกเทศน 2 เวลา 

ลูกศิษย วันละ 2 เวลา 
หลวงพอ  หมายความวา ตอนบายนีเ่ทศนอยู เทศน 3 ธรรมาสน 4 ธรรมาสนก็ตาม แตวาตอน

เชาถูกเกณฑเทศนอานิสงสทุกที ไมรูเปนไง คนเยอะแยะเขาไมเกณฑละมีเราคน
เดียว แตราคาเทากันนะ กณัฑเชากับกณัฑบายนี ่ เราไดสองตอ แตเหนื่อยมาก
หนอย ปรากฏวาไดผาไตรปหนึ่งเกนิ 200 ไตรทุกป แลวถึงเขาพรรษาตองซ้ือไตร
ครองทุกปหมด ก็เก็บไวทุกปนะ 2 ไตร เก็บไวหมเอง ทีนี้ 2 ไตรนี่ตองมีคนมาขอ
ทุกป แลวผลทีสุ่ดตัวเราตองไปซ้ือ ไมซ้ือมาเม่ือป เวนจากการซ้ือผาไตรนี่นะ ป 15 

ลูกศิษย เฉพาะวัดทาซุง 



หลวงพอ ใชๆ เฉพาะวดัทาซุงนะ ท่ียังตองซ้ืออยู ใชไหม ไอคนท่ีมันเคยขอมันก็ขอเร่ือย 
(หัวเราะ) ไอเราก็เห็นใจพระเณรท่ีแก ไปขอนี่แกไมมีจริงๆไมใชวาแกมีแลวแกไป
ขอใหม สภาพแบบนี้มันเปนมานานแลว ใชไหม 

  มีอีกอันหนึ่ง ก็ตอนอยูกรุงเทพ ออกพรรษา พอออกพรรษาปบต้ังแตวัน
แรมคํ่าหนึ่ง เดือนสิบเอ็ด ถึงเดือนสิบสอง เทศนใชหนี้เขาเพราะในพรรษาไมพอ
กิน จากน้ันไปเทศนมาพวกกก็ินเร่ือยไป คนกินมีเทาไร เด็ก 80 ปาก พระ 40 ปาก 
120 ปาก หาคนเดียวแตมันกพ็อกินเร่ือยๆ ไป หมุนๆ ตัวไป พอเขาพรรษาปบเปน
หนี้เขาทุกที เทศนนอยลง ไปบอยไมได แลวก็มันเลยทําจนชิน ไอตัวนี้ท่ีมันทําให
เราทําอะไรๆ ได ถาเราไมทําแบบนี้ อยางท่ีพระพุทธเจาอยูหวัทานวา จาคะ ตัว
เดียวก็ไปนิพพานได ใชไหม 

  จาคะ แปลวา เสียสละ ทานบอกมันยังมีเยือ่ใย กิเลสยังมากนี่ทานวินิจฉัย
ละเอียดนะ หลวงนานะ ถาจาคะตัดตัวเสียออกเสียเหลือแตสละ แสดงวาละเอียด
มาก แตยังไปนิพพานไมได ตองเอา ส ออกเหลือ ละ 

  แหม วนิิจฉันเกงมาก แลวเกงจริงๆ เราเปนนักเทศนมา จนกับนกัเทศนมา
ไมรูเทาไหรไมมีใครวินิจฉัยธรรมะ ละเอียดเทาพระเจาอยูหวั เราเลยชักแปลกใจวา
ทานเอาเวลาท่ีไหนมานะ นีเ่ปนเร่ืองจริงๆ ทานวินจิฉัยละเอียด ไมรูละ ตุงต๊ิงๆ แต
เวลานี้ต้ังแตไอขอเร่ืองจิตนะเหน็ไหม ฉันบอกแลว ถาคนลงศึกษาเร่ืองแสดงวา
อารมณเขาระดับสูงสุดไมมีการสอนตอ 

  เขาไปทีนี้ไมอาละ ไมใชสอนตอขอทบทวน (หวัเราะ) คิดวาเปนการ
ทบทวน ผมขอทบทวน คําวาสอนตอไมมี แตทบทวนละออกไปนอกทางทุกที 
ออกไปใหม ไมใชนอกทางเสียนะ หมายถึงไอส่ิงท่ียังไมมีนะ นั่นละทบทวนของ
ทาน ฉลาดจริงๆ นี่เราตองถือวาทานเปนอัจฉริยะจริงๆ อยางนี้เรานกึวา เอ อยางนี้
ละควรเปนพระเจาแผนดิน แตวาเม่ือวันท่ี 12 เขาบอกวา หมอทานบอกวาเห็นเขา
บอก นับวันปหนึ่งมี 365 วนั แตแหม ตองเสด็จลงรับแขกมีภารกิจถึง 500 เศษ 
ทานบอกไอนีมั่นหมายกําหนดการนะครับนอกหมายกาํหนดการมันมากกวานี้
ครับ คิดไปเอง เลยบอกวา ถาใครมาจางอาตมาเปนพระเจาแผนเดนิวนัละสิบลาน
ไมเอา ทานบอกวาทําไงไดมันเปนไปแลว (หวัเราะ) เราก็ขูไปสง หลวงนา ไมมี
ใครเขามาจางเราหรอก จางเราเอานะ วันละสิบลานเอานะ เอาซะ 2 วัน เปน 2 วนั 
(หัวเราะ) พอได 2 วันเลิกเลย บอกลาออก 2 วันยังไมทันเซ็นอะไรละ 

ลูกศิษย ง้ันเปนอาทิตยแลวกนั หลวงพอ 
หลวงพอ ไมใช มันยังไมเซ็นอะไร อาทิตยไมไดเดีย๋วมีเร่ืองเซ็น (หัวเราะ) 
(เสียงถามหังไมชัดเจน) 



หลวงพอ ถาเซ็นเราก็มีตัวอยางแลวไง บุญชู อนุมัติ บุญชู (หัวเราะ) ไง รูเร่ือง ไหม ยังไมรู
เร่ือง อนุมัติ บุญชู บุญชู จันทรุเบกษา อยางสมมติวาทางกองทัพเขาจะซ้ือแกว ก็
เซ็นกันไปเปนหาหางวาว พอถึงแกก็ อนมัุติบุญชู ไอพวกนัน้พิจารณาใหมวา ไอ
แกวพวกนีย้ังไมควรจะมีในกองทัพแลวแกก็อนุมัติ บุญชู (หัวเราะ) เพราะไมได
อาน ใครสงเขาไปอนุมัติความจริงกน็าอนุมัตินะ เพราะวากันมาเปนดับมาแลวนี ้
ไอตัวรองๆ ก็เซ็นกันมาแลว ใชไหม เหลือแกคนเดียว (หวัเราะ) เหลืออนุมัติ บุญชู 
คือวาเปนผูบัญชาการท่ีมีความเขมแข็งท่ีสุด ไมมีใครเขมแข็งเทาแกใน
ประวัติศาสตร ใชไหม หรือโยมจะวาไง ไอคนอ่ืนมันยังมาน่ังคนไมคน ยังง้ีนะ ดี
ไมดีสงยอนกลับไปพิจารณาใหม นี่ไมเขมแข็งพอ ทานบุญชูเขมแข็ง อนุมัติตะบัน 
(หัวเราะ) ความจริงแกดเีหมือนกันนะ ถูกฉันตมซะที 

ลูกศิษย ตมยังไง 
หลวงพอ คราวนั้น โรงเรียนการบิน ยงัอยู นครราชสีมา ฉันไมสบาย อาทร เขาเอาไปนอนท่ี

นั่น หนแีขก ใชไหม ตอนเชาเราก็เดินไปเท่ียว ตากอากาศนะ ตามถนนตางๆ ก็
ปรากฏวาลุง บุญชู เขาก็ไปเยี่ยมตามฐานบินตางๆ เขาเขาก็เดินปากจู เขาเดินผาน
มา เขามอง เขามอง เราก็นิกวาอีตานี้ถาจะจําไมคอยได ถาม ลุง เดินปากจูไง ปวด
ริดสีดวงครับ(หัวเราะ) ไอหา แมทัพปวดริดสีดวง แหม เรานึก เอ ก็เลยถามเขา
บอก ถาแมทัพมันปวดริดสีดวงปากจู มันจะรบกับใครเขา ผมไมไดรบกับเขาครับ 
คนอ่ืนเขารบ แลวใครบัญชาการรับละ ผายยุทธการเขามี แนะคอยยังช่ัว หลีกไปได
นะ แลวถามวา คืนนี้จะดึงไหม เขาจะมีการกินเล้ียงใชไหม บอก ไมดงึละครับ สัก 
2 ทุมก็กลับ ไมไหวมันปวดริดสีดวง โรคกระเพาะดวย มันไมดีสักอยาง เราก็นึก 
อือ ไอแมทัพนี่ก็ปวยเหมือนกัน กพ็อดีแกก็เดนิผานไป เราก็เดินเลนไปเดินเลนมา 
พอดีพวกศิษยการบินเขามากลุมหนึ่งใชไหม พวกศิษยการบินนี่เขามาสัก 6-7 คน 
ไมรูมันไปไหนมา ผานมากเ็ลย เอย ไอลูกชายมานี่ซิ เขายกมือไหวถามวา ทําไม
ครับ ถามวา ใครรองเพลงฉอยเปนไหม แหม มีไอคนหน่ึงคุณ รองท้ังลําตัด ท้ัง
เพลงฉอย เพลงเรือมันเกงหมด หมอลงหมอลํา มันรองไดเกงไอคนนั้นนะ เกงมา
จําช่ือไมได เลยบอก อยางอ่ืนไมตองรองนะ วนันี้ถาแมทัพเร่ิมกินขาว เขาตองรอง
กันใชไหม นี่ตองถามพวกนี้เขา แกเคยรองหรือเปลาละ (ตอบ) ไมเคยครับ 

หลวงพอ  เรอะ ไมเคยรูเร่ืองเหรอ เพราะรวมกับเขาใชไหม บอกวา ถาแมทัพเร่ิมกินขาวนะ 
แกรองเพลงฉอย ถาม ทําไม บอก แมทัพชอบ อยางอ่ืนแกอยาไปรองนะแกไมชอบ 
เทาเพลงฉอย เพลงฉอยนะชอบมากท่ีสุด มันก็รองเพลงฉอย มันกว็าไปถึงไอการ
ฝกนะนะ กวาจะไดปกไดปก จะไดอะไรหนอ มันก็ตองระวังอันตรายทุกอยางภยั 



ไอโทษท่ีจะฟงมาถึง รองไปรองมา บะ อีตาบุญชุ ท้ิงชามขาง ลุกข้ึนจวกกับเขาเลย 
(หัวเราะ) ไปคลอบางนะ 

ลูกศิษย คะ 
หลวงพอ ไปฉะกับเขาตีสองนะ (หวัเราะ) ถึงตีสองแนะ เลิกตีสอง 
ลูกศิษย ปวดริดสีดวง 
หลวงพอ หายปวด (หวัเราะ) เรารูคอ อีตานี่ชอบเพลงฉอย แลวตนเกงนะ โหเกงมาก เม่ือ

หนุมๆ เขาเคยเปนเจาพอ อีตอนเปนรอยเอกใชไหมเขายังเปนรอยเอก เรืออากาศ
เอกนะ เราไปที่ ลพบุรี ไอเจาพอคนหนึ่งเขาเขาทรง เขาดืม่เหลาปบ เขากัดถวยแกว
กรวมๆๆ มองดู เฮยกูกัดไดวะ เออ เจาพอบุญชูเอาเหลามากัด ดื่มปบกัดแลวได
จริงๆ เหมือนกัน แนะ เจาพอบุญชู ท่ีกัดนี่เขาเรียก อาพัตเหลา นะ เขาเสกเหลานี่
เขาเรียก อาพตัเหลา แลวมันจะไมบาตรปาก อาพัตเหลา นี่เหนียวมากฟนเฟนนี่ไม
เขาละ นี่เห็นไหม แกเปนท้ังเพลงฉอยเปนท้ังเจาพอ วันนั้นถามเขาบอก เวลานี้เปน
เจาพอหรือเปลา เปนไมไหวแลวครับ พอเชา เชาข้ึนมาเดินทางไป อูตะเภา เราก็ไป
เดินๆ หมุนๆ ท่ี สมเด็จพระพุทธทีปงกร เขาทําไวท่ีหอพระพุทธรูปนะนะ เขา
เขียนนามไว สมเด็จพระพุทธทีปงกร เรานึก เอ นี่ช่ือพอเรา ไปกราบๆ ก็นั่งตาม
สบาย ทีนี้เขาจะข้ึนเคร่ืองบิน เขาก็มากราบเหมือนกนั มันมีการบังเอิญตองเจอะ
หนากนัเร่ือย ถามวา เม่ือคืนเลิก 2 ทุมเหรอ เขาบอก ตี 2 ครับ เอา แลวปวด
ริดสีดวง แลวปวดทองเปนโรคกระเพาะไง ไอริยํา ไอเด็ก ถาม ทําไมละมันยว ถาม 
มันยัว่ยังไง มันรองเพลงฉอย วาอยางนั้นวาอยางนี้ แหม มันลําบากลําลนกวาจะได
ปกไดปก ดีไมดีพลาดทาพลาดทางตองติดคุกติดตะราง แหมตองลุกไปฉะกับมัน 

หลวงพอ  (หัวเราะ) เชาตาปรือ เดินเทงๆ (หัวเราะ) แกก็มีดีเหมือนกัน แตถารองเพลงอ่ืนละ 
2 ทุมก็กลับแน เรานึกแลวนึกอีก นกึยั่งตาชูซะทีเฮอะ 

ลูกศิษย หลวงพอหลอก 
หลวงพอ ก็ไมไดหลอก เอาจริงๆ นะ แตเปลา ลองดูวาแกจะหมดฤทธ์ิหรือยังหือ ไอตอน

หนุมๆ นะ เขาก็เร่ืองหน่ึงตางหาก ใชไหม อีตอนแกๆ  นี่เปนแมทัพแลว อาจจะ
หมดฤทธ์ิได แหม ดันไปเข่ียตรงท่ียาซะดวย(หวัเราะ) ไอตอนท่ีแกรองตอนท่ีแก
ทุกขนั่นทุกขนี่บรรดาศิษยการบิน มันมีความลําบากทุกอยาง กวาจะไดปกใชไหม 
ดีไมดีกเ็ดินเขาซังเตไป ถูกลงโทษตองระมัดระวังทุกอยาง แกกพ็รรณนาของแก
เร่ือยไป ตามเร่ืองตามราวของเพลง 

  เห็น อาทร เขานั่งเลาใหฟงวา ทีแรกก็กนิดี พอเด็กวาเพลงฉอยพอข้ึนเพลง
ฉอยชักกินชาแลว ชักตัก ถือ กิน พอตักแลวก็ถือ ยนืจออยูนั่น ชัดใจเตนเต็มทีแลว 
จะฉะละนยะ พอยั่วไปยัว่มา วางชอนลุกข้ึน ฉะเลย ทีนีไ้มตองหวงนะ บรรดาฝาย



ในท้ังหลายหลับกันเปนแถวกลับ เหลือแตฝายหนา ความจริงเสียดายแกตายซะ
แลว ตายหรือยัง 

ลูกศิษย ตายแลวคะ 
หลวงพอ นากลัวไปรองเพลงเมืองผี 
ลูกศิษย วันนัน้ก็รอง 
หลวงพอ หา 
ลูกศิษย ต้ังทุนไว 
หลวงพอ หา ง้ันเหรอ 
ลูกศิษย ต้ังทุนไว โรงเรียนจันทรุเบกษา 
หลวงพอ  ออ สตางคแกกี่บาทก็ไมรู ฮึ 
ลูกศิษย คงจะหลายบาทครับ 
หลวงพอ ไอ โรงเรียนจันทรุเบกษา แกออกสตางคกีบ่าท ฮึ ไปเปล่ียนซ่ือใหมซิ โรงเรียน

ตะบันทะลุหลังคา (หัวเราะ) เอา มีอะไรละ งวงไปนอนเสียไป ไอคนนัน้ ประเดี๋ยว
แกมีหวังนะ บอกประเด๋ียวเจบ็ตัว 

ลูกศิษย ผมมีความศรัทธา ขอฝากตัวเปนลูกศิษย 
หลวงพอ เอาแตตัวนะ ปากไมเอานะ แกอยูท่ีไหน 
ลูกศิษย ผมอยูกรุงเทพฯ ครับ 
หลวงพอ อ้ือ ทํางานอะไร 
ลูกศิษย ทํางานสอนหนังสือครับ 
หลวงพอ ไปสอนทําไมหนังสือนะ 
ลูกศิษย สอนความรู สอนวิชา 
หลวงพอ เออ สอนเด็กใหรูหนงัสือใชไหม เออ ใชไดๆ เม่ือกีบ้อกสอนหนังสือชักสงสัย 

(หัวเราะ) ดีๆ วาไปนะ เออ ฝกฝนมโนมยทิธิ ฝกกับเขา 
ลูกศิษย ผมอัศจรรยครับ วาหลวงพอสอนนิพพานลัดไดดีมาก คือทําไมมันงายนกั 
หลวงพอ  อ้ือ ไมงายหรอก เขาใจไมถึงไมงาย ตองอารมณใจถึง อารมณดีมันถึงจะงายนะ 

ความรูสึกนะนะ 
ลูกศิษย พระพุทธเจาทานบอกวา มีท่ีไปใชไหมครับ 
หลวงพอ ใช 
ลูกศิษย แลวท่ีบอกวาสูญนะ มันสูญอะไรครับ 
หลวงพอ ก็ไอคนริยํามันเขียนยังไง นพิพานงั ปรมัง สุญญัง นิพพานสูญ 
ลูกศิษย ก็แสดงวานิพพานเปนช้ันท่ีสูงกวาสวรรคท้ังหลายอยางนั้นเหรอ 
หลวงพอ ก็ลองไปเท่ียวดูกอน อันนี้ไมตอบละ ใหพวกนี้มันฝกให 



ลูกศิษย ...... 
หลวงพอ ใช คุณควรจะฝกใหได แลวคุณเอาความรูนี่ไปฝกนักเรียนคุณเวลานี้เด็กๆ ไดกนั

เยอะใชไหม ต้ังแตรุนอนุบาลถึงรุนเดอะ ถึงดอกเตอรแลวก็มีหลวงปู ทวนทองพล
เอกนะเปนอาจารย แตวาถาคุณสามารถเอาไปทําได เด็กของคุณจะปกครองงาย 
แลวประการที่ 2 เด็กจะสอบไมคอยตก ครูจะไมเสียช่ือ 

ลูกศิษย บุคคลท่ีจะไปนิพพานนี ่ อยางสมมติวาฟงเทศนพระศาสดาเจาแสดงธรรมเสร็จ
แลว ไปนิพพาน แลวก็ตายไปขณะท่ียังไมไดไปถึง คือยังไมเคยไปแลวนี่ จิตตก 
ท่ีวาถึงนิพพานน้ัน บุคคลนัน้ดับจิตแลวไปนิพพาน หรือวาจะตองไปเสียกอน 

หลวงพอ หือ 
ลูกศิษย จะตองไปใหรูท่ีเสียกอน 
หลวงพอ ตองไปกอน 
ลูกศิษย ตองไปใหรูท่ีเสียกอน 
หลวงพอ ใช ถาไมไปกอนไปนิพพานไมได เอา ไปกอนดับจติใชไหม หลวงนาเพราะจิตมัน

ไมมีสภาพดับ (หัวเราะ) 
ลูกศิษย ตามประวัติ ไดขาววามีพระทานตองการไปนิพพาน แลวทานก็ดับชีวิตของทาน 

การกระทําอยางนั้นแลว ไปนิพพานเพื่อใหหมดความทุกขในสังขาร อยางนั้นจะ
เปนบาปหรือเปลา 

หลวงพอ  จะเปนบาปไดอยางไรเลา เขาไปนิพพาน 
ลูกศิษย ไมบาป 
หลวงพอ บาปก็ตองลงนรกซิ ใชไหม อยาง พระโคธิกะ ทานเชือดคอตายทานไปนิพพาน 

พระพุทธเจาทานไมไดวาอะไรนี่ ใชไหม แตคําวานพิพานนี่คุณจะตองรู มัน
แปลวา ดับ คืออารมณมันดับเร่ืองขันธ 5 มันไมเกาะติดขันธ 5 ตัวนี้มันเปน
นิพพาน ของกลวยๆ นะ แตบางทีคุณอาจจะไปเจอกลวยน้าํวา ก็กลวยดิบ
เหมือนกนันะ 

ลูกศิษย แตท้ิงไวนานๆ บางทีก็สุก ถาไมสุกก็เนาไปเลย 
หลวงพอ  (หัวเราะ) ใช แตมันก็กลวยนะ แตเปลาจติเราถึง 
ลูกศิษย มีความรูสึกวาทําไมรูสึกงายนัก แมวาคนปฏิบัติเด็กๆ หรือบางคนก็ถึงงายๆ สตรีก็

ถึงกันมาก 
หลวงพอ อยาลืมวา สมัยกอนเจ็ดขวบเปนพระอรหนัตนับไมถวน 
ลูกศิษย จะเปนดวยไดอาจารยดี หรือถูกทางดี ประกอบอาจารยดดีวย 



หลวงพอ มันตองท้ังอาจารยก็ดี กาละมังก็ดี ถวยกด็ี ขันก็ด ี มันตองดีหมดละ ฮึ หมอก็ด ี
กะทะก็ด ี เตาดี ถานดี ฟนด ี มันตองดีพรอมละ นี่หมายความวาบุญบารมีเขาส่ังสม
มาดีแลว 

ลูกศิษย แลวบุคคลท่ีถึงแลวเปนอาจารย เรียกวา ถึงพระนิพพาน บุคคลเหลานี้ก็จะเปน
อริยบุคคลไดหรือยัง 

หลวงพอ  ก็ตองถามเขากอน 
ลูกศิษย ถามหลวงพอวา บุคคลคนนีเ้ปนอริยบุคคลไดหรือยัง ตองไปถามเขาอีกหรือ 
หลวงพอ คนไหน ตองการคนไหนไปถามคนน้ัน 
ลูกศิษย ตองการคนน้ันหรือ ถาหลวงพอนี่ทดลองจิตสอบดูไมไดหรือ 
หลวงพอ สอบได แตไมพูด 
ลูกศิษย ออ ไมพูด 
หลวงพอ พระพุทธเจาหามพูด จริงไหม 
ลูกศิษย ถาเชนนั้นการลวงเกินพระนพิพาน แลวบุคคลเหลานี้เปนฆราวาสไดเคยฟงวา

บุคคลท่ีเปนฆราวาสอยางนีถ้าหากวาจิตตกถึงพระนิพพานจะอยูเปนฆราวาสไดไม
เกิน 7 วัน ขอนี้เปนความจริงหรือเปลา 

หลวงพอ เฮย อานหนังสือไมท่ัว อานหนังสือไมครบ กลับไปอานใหม 
ลูกศิษย ผมเคยฟงเทศนมาก็อยางนี ้
หลวงพอ อยางนี้นะ ถาอยางนี้ก็เทศนผิด นั่นหมายความวาบุคคลนั้นเขาถึงอรหตัผล ไมใช 7 

วัน ผิดจาก 7วนั ถาไดอรหัตผลวันนี้ ถาเปนฆราวาส พรุงนี้จะอยูถึง พรุงนี้ไดไมถึง 
อาทิตยตก ตองนิพพาน 

ลูกศิษย ไมขามวัน 
หลวงพอ ขาม ขามไปวนัหนึ่ง จากวนันี้ไปวนัพรุงนีไ้ง ใชไหม ไดวันนีน้ะวันพรุงนี้จะอยูไม

ถึงอาทิตยตก ตองนิพพาน แตไมมีใครถึง โดยมากจะมองต่ีวันนัน้นะ นางยกัขิณี 
แปลงเปนววัขวิดตายหมด 

ลูกศิษย ถาเชนนั้น อาจารยตางๆ ท่ีไดกระแสตกไปนิพพานท่ีในสํานักนี้นัน้หมายความวา
อยางไรจะมีชีวิตอยูได 

หลวงพอ โอโอ คุณ ก็บอกคุณอานหนังสือไมครบ เดี๋ยวเอากระโถนครอบหัวซะเลย 
ลูกศิษย ก็ดีครับ จะไดฉลาดข้ึน 
หลวงพอ ก็อารมณจิตเขาเขากระแสพระนิพพาน ถาอารมณเร่ิมเขาถึงพระโสดาบันนี่ เขาไป

นิพพานกันไดแลว พระโสดาบันนี่ถือวาเปนผูเขากระแสพระนิพพานเขาไปเท่ียว
ไดสบายแลว แตยังไมมีสิทธ์ิอยูใชไหมจนกวาจะถึงอรหันตผลจึงจะมีสิทธิอยูตรง
นั้น 



ลูกศิษย ออ โสดาบันนี่ อยูไดเกิน 7 วนั ใชไหมครับ 
หลวงพอ เอย โสดาบันอยูไดรอย หลายพันป อยูสักโกฏิปก็ได 
ลูกศิษย ........ 
หลวงพอ คือวาเขาตัดเฉพาะอรหันตเทานั้น โสดาบัน สกิทาคามี 2 อยางนั้งมีผัวมีเมีย 
ลูกศิษย ผูท่ีไดแลว เปนอาจารยฝกอยูตรงนั้น นี้ก็เปนผูท่ีไดเปนอริยบุคคลแตโสดาบัน ยัง

ไมถึงสุดทายใชไหม 
หลวงพอ มันยังไมแน เออ สุดทายไมไดหรอก สุดทายไดมันก็ตายหมด แตวาเร่ืองนิพพานนี่

นะอยาลืมวา การฝกกันนีเ่ราอาศัยบารมีพระพุทธเจานะไมใชความรูของเรานะ ทุก
ระยะท่ีฝกนี่ทานจะคุมอยูตลอดเวลา คือพวกนี้เขาจะตองบอกวา ขออาราธนาบารมี
พระพุทธเจาชวยตลอดพระอริยะมัน 4 ช้ันนี่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ยังทรง
ตัวอยูถาถึงอรหัต ถาเปนอรหัตมรรคก็ยังทรงตัวไดอยู ถาเปนทรหัตผลเม่ือไหรนี่
ตองนิพพานใชไหม 

  อยาง แมศรี นะ แมศรี วันนัน้ไปนั่ง โยมกน็ั่งดวยกนั เขามาน่ังคู ตามปกติ
แกนั่งตํ่ากวาเสมอใชไหม พอนั่งปุบแกแกลงบอก ฮึนัง่แบบนี้เหมือนนั่งกับตุกตา 
แกแกลงยัว่ บอกน่ังแบบนี้เหมือนนั่งกับตุกตา ถามวา ไอใจของเธอนะเห็นสภาพ
คนนี่เปนตุกตาแลวหรือ บอกใช ถาม ถาอยางนั้นเปนอนาคามีใชไหม บอก ฮ้ือ 
โตกวานัน้นิดนึงนะ (นั่นแนะ เตะซะดวย โตกวานัน้ก็เปนอรหัตมรรคไง เขายั้งแค
นั้น) ถามวาแกจะยั้งอยูทําไม เอ หายใจพรวดเดยีวก็ถึงแลวแตวาท่ีแกทําอยาง
นั้นนะ แกหวงลูกหวงหลาย ถาข้ึนไปถึงจดุจริงๆ นะมันตองสรางตองจัดระบบตัว
อีกอันหนึ่งนะ ถาเต็มนั่นเขาตองจัดระบบตัวเขาอีกอันหนึ่ง จะวิ่งรอกๆ อยางนี้
ไมได นี่เวลานี้แกก็วิ่งจิปาถะ ใครไปก็ลูก ใครไปก็ลูก มันก็ลูกท้ังนัน้นะ ลูกวเลานี้
แสนกวาแกกต็องไลเบ้ีย (หวัเราะ) ใชไหม แกกด็ี เวลานี้มันเฮวเหลือแลวดาวดึงส
สองรอยเศษนะ เหลือสอง ฮึ แมศรี กะ แมจิต นี่เขาเกาะกนัมาต้ังแตตน 

  ประภาศรี ทานบอกวา วันนั้นไปนั่ง ไอ 2 คนมันลอ มันมองหนาพอกับ
หนาแมนี่ ถาตัดคอมาวางไมรูวาหนาใคร ถาไมเห็นตัวนะ 

ลูกศิษย ผมขออภัยครับ ผมขอถามขอความตรงนี้หนอยวา ท่ีในไตรปฏกหรือดงัไดยนิพระ
เทศนบอกวา เร่ือง นางปฏาจารา แลวมีขอความวาพระพุทธเจาตรัสวา นางปฏาจา
รา เธอนี้มีความทุกขและรองไหมาหลายชาติ น้ําตาของเธอรวมกันแลวมากวาน้ํา
ในมหาสมุทรท้ัง 4 ขอความอันนี้เปนความจริงหรือเปลาครับ 

หลวงพอ จริง ถาคุณไมม่ันใจ คุณไปถาม นางปฏาจารา ดู อาว ตองไปใหได 
ลูกศิษย ถาหากวา นางปฏาจารา เกิดและมีความวนเวียนเชนนัน้ บุคคลอ่ืนๆ ก็มีความ

วนเวียนเชน นางปฏิจารา หรือเปลา 



หลวงพอ อาจจะมากกวาก็ได 
ลูกศิษย แลวกแ็สดงวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง 4 นั้น ก็เปนน้ําตาของคนท้ังหลายที่ไดเวยีนกัน

มาแลวใชไหม 
หลวงพอ อาจจะมีน้ําเยีย่วผสมดวยก็ได (หวัเราะ) 
(เสียงถามฟงไมชัดเจน) 
หลวงพอ อยาลืมนะ (หวัเราะ) เอานอนเถอะ หาทุม คุณถามฉัน ฉันไมคอยจะตอบคุณ เพราะ

ฉันมีวิธีฝกให ตองฝกใหได 
ลูกศิษย ขอถามอีกนิดหนึ่งครับ เปนขอท่ีสงสัยติดอยู ก็ตองถามอาจารย อีกขอความหน่ึงวา

ในท่ีท่ีวาพระพุทธเจาตรัสวาในท่ีท่ีวาเราคุนเคยนั่งอยูกด็เีดินอยูก็ดี หรือในท่ีใดๆ ก็
ดี ในท่ีนัน้นะเราไมเคยตายไมมี หรือไมเคยเกดิไมมี ขอความน้ีเปนจริงหรือเปลา 

หลวงพอ จิรง ถาไมเช่ือไปถามพระพุทธเจาด ู
ลูกศิษย อันนี้ ความท่ีวาตายหรือเกิดอันนี้ หมายความวา ตายและเกิดลงในวปิสสนาท่ีวา 

สังขารนี้เปล่ียนแปลงไปทุกนาที อยางนีห้รือเปลา 
หลวงพอ  ไมใชๆๆๆ อยารูมากเกินไป 
ลูกศิษย ไมใชอยางนั้นหรือฮะ 
หลวงพอ คือวา คําวา ตาย เกิด นะมันตายจริงๆ โดยสภาพของรางกาย ในพื้นท่ีใดท่ีไมมีคน

ตายนะ มันไมมีละนะ 
หลวงพอ มันหมายถึงคนอ่ืนดวย 
ลูกศิษย ออ คนอ่ืนดวยนะ 
หลวงพอ  ใช ในสถานท่ีใดท่ีไมมีคนตายนะมันไมมีไหน ใชไหม นี่อานหนังสือไมท่ัว สอน

นักเรียนโงหมด 
ลูกศิษย สังขารเปล่ียนแปลง... 
หลวงพอ คือวา หนังสือธรรมะน่ี ตองอานใหละเอียดนะ มันมีเร่ืองอยูจุดหนึ่ง คือ เจากรม 

เรานี่ละ สมเด็จพอนะ มันมีเร่ืองวา ในนิพพานนี่มันไมมีธาตุใชไหม มันไมมีธาตุ 
ไมมีอะไรเหลือ มันไมมีธาตุ ธาตุท้ังหมดมันไมมีเลย แตวาใน พระไตรปฏก มีจุด
หนึ่ง ในพระนพิพานหาอะไรเหลือไมได แตมันเขียนทายไว ตัวธาตุ 

  ในพระนิพพานท่ีหาสภาวะอันใดเหลือไมมี หมายความวา ไอนี่ขันธหานี่ 
แลวแกกห็อยไวเฉยๆ ธาตุ ฉะนั้น เจากรม ไปหาท่ีวัดบอกนี่หลวงพอ มันยังไงครับ 
ไอนี่มันเขียนยาว มันเขียนไมตอ คนเขียนมันเขียนไมเปน ในพระนิพพานหา
สภาวะอันใดเหลือไมได แลวก็ลงธาตุ มันจะควรเขียนวา ในพระนิพพานจะหาธาตุ
ใดๆ เหลืออยูไมมี นี่ไอถอยคําในหนังสือนี่มันนิดเดียว ใชไหม ทําใหคนงง นี่
เปนอันวา คนท่ีรวบรวมออกมานี่ ก็บาแกะซะจนกระท่ังไมขยบัขยายเลยคือ 



สํานวนแตละสํานวนมันเหมะสําหรับแตละสมัย อยางใน วิสุทธิมรรค นะ หลวง
นา สมัย พระพุทธโฆษาจารย นะ โอ ทานคงงายท่ีสุดใชไหม มาสมัยเรานี่ 3 ใบ
หลับ อานแลว มาสมัยเรานี่อาน 3 ใบ ถาไมหลับก็ปวดหัว อาว ปา ยังไมไปเหรอ 

(เสียงถามฟงไมชัดเลย) 
ถาม  หลวงพอยังไมเก็บ 
หลวงพอ ไป ไปเหอะ 



สนทนาสายลม 2 
วันพุธท่ี 24 ตลุาคม 2522 

 
ภาษาบาลีนี่ไมใชภาษาไทย คําวา ภาษาไทย นี่จริงๆ มีบาลีมาแทรกเพราะพ้ืนฐานมาจาก

บาลี เพราะวาคนไทยมาจากแขก ภาษาบาลีนี่ก็ตองถือวาเปนภาษามคธ คือวาภาษาแขก นี่มันมีเยอะ
ใชไหม อันนีมั้นเปนภาษาของชาวมคธทําไมเราจึงติดใชภาษามคธเดิม เพราะไทยสายเหนือนี่มาจาก
ถ่ินฐานมคธ หรือมาจากชาวมคธ คือมคะท่ีอินเดยีถาเปนสายเหนือนะ ถาเปนสายใตนี ่ มาจาก
เผาพันธุ อาหม คือมาจากแดนของ อาหม เดิม อาหม นีก่็ไทย ไอท่ีมาจากมคธน่ีก็ไทยแตวามันคงเด
นิทางเขามารวมกันอยูหลายท่ี ถาอยูถ่ินทางของ อาหม มันใชภาษาน้ี ใชภาษาถ่ิน 
ลูกศิษย  จีนก็เขาทางเหนือใชไหมคะ 
หลวงพอ เขาเขาทางเหนือ ใช ถา อาหม นี่เขาอยูอินเดียวนะ ถา อาหม นี่อยูเขตหนึ่งอินเดียว 

แตเขาไปท่ีนัน่เราพูดภาษาไทยรูเร่ือง แตวาถาเขาลงมาทาง มะริด เดินเร่ือยเขามา
ทาง พมา นี่ มะริด นี่แลวก็ลงมาทาง เพชรบุรี ทาง อาหม ก็คือไทย ไทยยกมารจุด
นั้น ใหนามวา ไทยอาหม แลวก็ตอมาอีกสักรอยปเศษ ไทยพวกหน่ึงเขามาต้ังถ่ิน
ฐานใกลกันใหนามตัวเองวา ไทยมลิวัลย ก็ไทย (หวัเราะป เอาละยุงละ 

ลูกศิษย  อยากทราบวา พระธาตุจอมกิตติ นี่คะ ทําไม พระเจาพัคราช ถึงสราง 
หลวงพอ ก็เพราะอยากสราง (หัวเราะ) ท่ีสรางข้ึนก็เพราะวาทาน พุทธโฆษาจารย นําพระ

ไตรปฏกและพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย พระเจาพังคราช ความจริงทาน พุทธ
โฆษาจารย องคนี้ ท่ีไปแปล พระไตรปฏก จาก ภาษาสิงหล ไปเปน ภาษามคธ ที
แรกฉันแปลภาบาลีไป เพราะนึกวาทานเปนแขก ไลไปไลมาไมใชแขก เปน ไทย
ใหญ อยู เมืองสุธรรมวดี ทีแรกก็ เอ ตอนเรียนหนังสือขใจวาทานเปนแขก ความ
จริงนะไมใช คือวาทานนํามาแลวก็มาถวาย พระเจาพังคราช พรอมดวยพระบรม
สารีริกธาตุ จึงไดทําเปนเจดียมาบรรจุ ก็ไมใชถือวาพระบรมสารีริกธาตุเขามา
ประเทศไทยเปนคร้ังแรก ไมใช พระบรมสารีริกธาตุเขามาประเทศไทยเปนคร้ัง
แรก ต้ังแตสมัยพระพุทธเจานิพพานใหมๆ 

  ถาวาท้ังสองจุดนี่ ฉันคิดวาท่ี ลําพูน นี่มากอนท่ี พระธาตุจอมทอง ก็ตอน
ท่ีวาพระพทุธเจายังทรงมีชีวติอยูท่ี พระเจาอริฏฐะ ทานทราบจากพอคาเกวยีนวา 
เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก แลวก็สอนใหคนเปนพระอรหันตเปน
จํานวนมาก พอคาเขาคาขายถึงกันนี่ ทีนีท้านอยากจะไหวพระพุทธเจาทานก็ไปไม
ไหว สมัยนั้นบานเมืองประเทศมันเล็กๆ ใชไหม ทานก็เลยใชวิชาโตแลวเรียนลัด 
ทําอยางไรรูไหม จุดธูปกลางแจงแลวอาราธนาพระพุทธเจานิมนตพระพุทธเจามา 



เกงไหม (หัวเราะ) เขาลือกันนี่วาใครนึกอะไรทําอะไรอยูท่ีไหน พระพุทธเจาทรง
ทราบหมด พอคาเกวยีนบอกอยางนั้น ทานกเ็ลยใชจดุธูปแจง อาราธนา
พระพุทธเจา 

  กลางคืนทานก็นอน นอนไปเชามืดทานก็ฝนวามีพญาหงสทองคํา 
หงสทองนะ แตเปนทองคําบินมาจากทางทิศตะวนัตก 5 ตัวแลวก็มาลงท่ีพระลาน
หลวง ทานก็เลยคิดวาพระพทุธเจาเสด็จแนพอตื่นข้ึนมาทานก็เปดหนาตางดู พระ
แกลนะ ก็เหน็พระยืนอยู 5 องคคงเขาใจวาเปนพระพุทธเจา ก็ชวนพรรคพวกลงไป 
พระท่ีเปนหัวหนามาก็รายงานบอกอาตมาไมใชพระพุทธเจา อาตมามีพระนามวา 
พระโมคคัลลาน  พระพุทธเจาทรงใชมาใหเจริญศรัทธา ใหนําคณะมาอีก 5 องค 
ทานก็ถวายอาหารแลวกว็ากนัเร่ือย รับศีลกันเสร็จ พระโมคคัลลาน กเ็ดินถอยไป 
เดินยอนไป ไปนั่งท่ี ดอยโมคคัลลาน ใกล ดอยอินทนนท แลวก็พยากรณ แลวก็มี
คนตามไปทําบุญท่ีนั่น 

  ทานก็พยากรณตอไปวา ตอไปนี้ประเทศนี้จะมีความรุงเรืองจะสามารถ
ทรงพระพุทธศาสนาไดครบ 5,000 ป พระพุทธเจายังไมนิพพานนะ แลวตอมาทาน
อยูไมกีว่ันทานก็กลับ ทานกลับไปแลว พระยาอริฏฐะ ทานก็ไมละความพยายาม 
จะเอาพระพุทธเจาใหไดทานก็จุดธูปใหม (หัวเราะ) ทีนีท้านฝนไปอีก เชามืดฝนวา
พระยาชางเผือกพาโขลงชางออกมาในอากาศ 500 เชือก แลวก็มาลงท่ีพระลาน
หลวง ทานกม่ั็นใจแนเลยวาพระพุทธเจาเสด็จแน ก็เปนความจริง เปดหนาตาง
ออกไปเหน็พระยืนพรีบอยูท่ีหนาพระลานหลวงก็ลงไปท่ีนี่จะพบพระพุทธเจา
แนนอน พระพุทธเจาทรงฉันภัตตาหารเสร็จ โปรดกันพอสมควรแลวก็ถอยหลัง 
ไปนั่งท่ี ดอยโมคคัลลาน เหมือนกัน 

  แลวก็ตอมากท็รงพยากรณอีกวาสถานท่ีประเทศนี้ ตอไปจะเปนประเทศท่ี
มีความเจริญรุงเรือง จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป แลวก็
พยากรณตอไปวา เม่ือตถาคตนิพพานไปแลว พระธาตุคือ กระดูกพระรากขวัญ 
พระธาตุรากขวัญทางซาย จะมาบรรจุท่ีนี ่ แลวกต็อนนีท้านก็เลยเลาประวัติตอไป
วา 

  เม่ือพระพุทธเจาทรงนิพพานไปแลว ตอนท่ีเขาแบงพระบรมสารีริกธาตุ
กัน พระมหากัสสป ก็บอกวา พระรากขวัญทางซายพระพุทธเจาทรงพยากรณวา
จะตองไปอยูท่ี เมืองอริฏฐะ ทานก็ไมยอมนี่ก็ตองถือวา ถาพระบรมสารีริกธาตุจะ
มาประเทศไทยก็ตองมาสมัยนั้นกอนเพ่ือน แลวกต็อมาจากนั้นก็มี พระมหากัสสป 
นี่แหละนํามาถวาย พระเจาอชุตราช ท่ีเชียงแสน ตนตระกูลของ พระเจาพรหม 
แลวตอมาอีกสมัยหนึ่งกไ็มนานนัก พระมหากัจจายนะ กับพระอรหนัตอีกหลาย



องค นําพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย พระเจาอชุตราช พระเจามังราย ลูกชาย พระ
เจามังรายมหาราช นีเปนลูกชาย 

  แลวตอมาจากนั้นมาเทาท่ีทราบก็มาสมัย สมัย พระเจาพังคราช ท่ี พระ
พุทธโฆษาจารย ทานนํามาถวาย พระพทุะโฆษาจารย นําพระบรมสารีริกธาตุ
พรอมดวยพระไตรปกฎมาถวายแลวทานอยูเลย จําพรรษาแลวก็สรางวัดอยูท่ีนี่เลย 
เปนอันวาประเทศไทยนี ่ ไมใชพระพุทธศาสนาเขามากี่รอยปกี่วันนี่ไมใชนะ
พระพุทธศาสนาของเราถึงประเทศไทยนี่สมัยท่ีพระพุทธเจายังอยูสงสารพระอีก
สององค หลายปแลวทานไปอยูอินเดยีวกลับมา แลว ทานเจาคุณอุบาลี วันนั้น
เทศนกันในวทิยุ เจาคุณอุบาลี ถามวาพระพุทธเจาเคยเสด็จมาประเทศไทยไหม 
องคนั้นบอกไมมีทางเจอะแตละคร้ังก็แย ประเทศอินเดีย กก็วางขวาง เจาคุณอุบาลี 
ทานก็คาน ทานบอกวา พระพุทธเจามีพทุธปาฏิหาริยนะ ทานบอกเปนไปไมได 
ทานก็เลยสงสารพระองคนั้น (หัวเราะ) มันหวยเต็มทีมันคิดวามันมีความสามารถ
เทาพระพุทธเจานี่ แมแตพระท่ีโกนหวัหมผาเหลืองก็ใชอะไรไมได ในหลักสูตร
พระพุทธศาสนามีทุกอยางแตไมรักษาใหครบ บางทีเรียนผานไปแลวก็ลืมไปซะ 
ไมทําพระพุทธเจาทานจะมานี่มันของไมยาก อภิญญาน่ีมันของหนักกวาอะไร
ท้ังหมด พระอรหันตนี่เขามาได ดินแดนท่ีเปนเขตประจําตามความเขาใจวา แถว 
ลําพูน ลําพนู ลําปาง นี่ตองเปนเขตของ พระโมคคัลลาน ถา เชียงราย ข้ึนไปนี่เปน
เขตของ พระมหากัจจายนะ ถาเลยไป เชียงตงุ ไปถึงจีน นีเ่ปนเขตของ พระ
มหากัสสป แต พระมหากัสสป เวลาทานจะนิพพานน่ี ทานนิพพานในเขต เชียงตงุ  
นะ แลวเวลานีท้านก็ยังท้ิงศพของทานเองไว เปนศพแหงอยูในถํ้าไมเช่ือก็ไปด ู

ลูกศิษย แลว พระธาตพุนม ละคะ 
หลวงพอ พระธาตุพนม ท่ีนั่นเขาเล้ียงบัวตก พระธาตุพนม นี่ท่ีหลัง ไมเกี่ยวกันกับตอนนี้ 

อยาง พระธาตุจอมกิตติ ตามประวัติเขาจอบอกไววาพระพุทธเจาเสด็จมา
เหมือนกนั เสด็จมาพรอมกบั พระอานนท กับ พระมหากัจจายนะ ตอนน้ันมันเปน
โคกนอยๆ ใชไหม เปนดอยนอยๆ เปนเขาเล็กๆ ตํ่าๆ ท่ีเห็นมันไมสูง เขาเรียก ดอย
นอย พระพุทธเจาเสด็จมาท่ีนั่น ท่ีนัน่ยังไมเปนเมืองนะ เปนปา ทานกต็รัสกับ พระ
มหากัจจายนะ วา สถานทีนีต้อไปจะมีนามวา โยนกนคร ทานบอกไวกอน แลวก
จะเปนประเทศท่ีมีความรุงเรืองมาก จะรักษาพระพุทธศาสนาไดครบ 5000 ป แลว
ก็ทรงเสยพระเกศา ผมทานนะ ทานต้ังใจจะใหหลุด ทานก็เลยพระเกศาติดมา 3 
เสน ทานก็วางไวกับพื้นอธิษฐานใหจมดนิลงไป ฉะนัน้ท่ี ดอยนอย นี่ท่ีเขาบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุก็นี่ คือวาท่ีทาน พุทธโฆษาจารย มานําพระบรมสารีริกธาตุมา



ก็บอก พระเจาพังคราช วาท่ีตรงนี้พระพุทธเจาเคยเสดจ็ แลวฝงพระเกศาไวตรงนี้ 
จึงไดทําตรงนัน้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เขาใจไหม 

ลูกศิษย ก็เห็นมีพระพุทธรูป 3 องคนะคะ 
หลวงพอ หลายองคกวานั้นก็ได นัน่เขาสรางวางไวนะ เขาจะสรางกันอีกมากกวานัน้ก็ได 

เพิ่งไดแค 3 องค ใชไหมนกัเรียนประวัติศาสตร (หัวเราะ) 
ลูกศิษย หนูไมไดเรียน 
หลวงพอ แลวเรียนอะไรบางละไอท่ีเรียนคลองท่ีสุดคือ ขอตังคแมใชไหม (หัวเราะ)ทานเขา

มาประเทศไทยเม่ือไหร ตองตอบวาต้ังแตสมัยพระพุทธเจาคือมีหลายจุดนี่ท่ี
ปรากฏวาทานเสด็จ ทานเสดจ็มามีหลายแหง พระธาตุแชแหง รูจักไหม ชอแฮ อยู
ท่ีไหน ถา ชอแฮ อยูท่ี นาน แชแหง อยูท่ี แพร ไอ แชแหง นะ เปนอยางนี้ คือวา
เวลาพระพุทธเจาทานเสด็จไปประทับท่ีนัน่ เขาเอาลูกสมอไปตากแหงแลวเอาไป
ถวายทาน ก็มันแข็งนะซิ ทานเลยแชน้ําใหมันนิ่มสักเล็กนอยแลวก็ฉัน เลยใหนาม
วา พระธาตุแชแหง (หวัเราะ) ไมใชแชจนแหงนะ ทานพยากรณไวหลายจุด 

  ไอเราก็ตองคิดวา พระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณท่ี 
ประเทศอินเดีย แลวเวลานี้ท่ี ประเทศอินเดีย เขาไมมี มีจริงๆ เขาไมมีหรอก แลวก็
ท่ีรักษาพระพทุธศาสนาไวครบถวนก็มีประเทศไทย อยาง พมา นี่ทางวินยัเขาก็
เกือบจะโยนท้ิงไปเลย เขาวาเขาท้ิงไปหมดนานแลว เออ จนเปนคําพังเพยวา พระ
สูตรไทย วินยัมอญ อภิธรรมพมา คือวาพระไทยนี่ ถาพูดไปก็อาง พระสูตร วาเปน
ของพระพุทธเจาตรัสนะ ถามอญนี่เครงครัด วินัย มากเกนิไปจนกระท่ังวัดลมบวช
แลวงแกไมทําอะไร แกบอกวาเปนอาบัติหมด (หวัเราะ) อภิธรรม มากๆ เขามาก
พอเรียนกนัมาปุบเขาเรียน อภิธรรม เลยวนิัยก็เลยไมสนใจ ไมรูเร่ืองเลย อยางพระ
พมากินขาวไดทุกเวลา จับตัวผูหญิงก็ได อะไรก็ไดหมด ฉันไปทีแรกฉันตกใจ นั่ง
อยูกลางลานวดัเห็นพระควงแขนกับผูหญิงมา (หัวเราะ) เราก็มองๆ ไป เอ ไอเรา
มันบวชผิดท่ี (หัวเราะ) รูอยางนี้มาบวชท่ี พมา ดีกวา (หวัเราะ) มันสนกุ (หวัเราะ) 
เขาทําไดเพราะอะไร เพราะวาเขาไมมี พระวินัย เลยพอบวชเขามาแลวปบก็เรียน 
อภิธรรม เลย 

ลูกศิษย แลวแบบนี้เขาไมบาปเหรอคะ 
หลวงพอ เขาจะบาปไดอยางไร ในทางศาสนาไมถือวาเปนพระนี ่
ลูกศิษย เขาไมผิดวินยัเหรอคะ 
หลวงพอ เขาไมไดผิด เขาไมมีเลย (หวัเราะ) 
ลูกศิษย เขาไมมีก็เลยไมตองรักษาเลยเหรอคะ 



หลวงพอ อาว เขาไมมี รักษากับผีอะไร (หัวเราะ) 
ลูกศิษย อยางนี้มันก็ไมตรงตามหลัก 
หลวงพอ ตรง ตามหลักของเขา ตามหลักของเราก็ตองข้ึนดวยวินยั พระสงฆท่ีมีวินัย

ครบถวน พระพุทธเจายังไมทรงเรียกพระเลย ทรงเรียกวาสมมติสงฆ ยังเปนสงฆ
สมมติ แลวก็ถาหากทําฌานสมาบัติจนไดถึงสมาบัติ 8 ไดวิชา 2 ในวิชา 3 ได 5 ฝย
อภิญญา 6 ก็ยงัไมทรงเรียกวาพระ ยังเรียกสมมตสงฆอยู จะเรียกพระไดตอเม่ือเปน
พระโสดาบัน แลวถาถึงพระโสดาบัน พระท่ีบวชเปนพระทานกเ็รียกพระ ฆราวาส
ท่ียังไมไดบวช ถาเปนพระโสดาบัน ทานก็เรียกพระหมดเพราะวาความเปนพระ
หรือไมเปนพระมันอยูท่ีการตัดกิเลส อยางทหารนี ่ ซายหันขวาหันก็ไมเปน 
(หัวเราะ) เขาไมเรียกทหาร เขาเรียกทหารปลอม(หัวเราะ) 

ลูกศิษย เออ อาหารที่เราเตรียมนี่ สมมติวาทานออกบิณฑบาต แตทานไมไดของคนอ่ืนเลย
นี่คะ เราควรจะใสพอท่ีวาทานจะฉันอ่ิม ยางนี้ถูกวาหรือวาสมควร เพือ่วาทานจะ
ไดรับบาตรของคนอ่ืนตอไป 

หลวงพอ ก็ไมรู ก็แลวแตเรา ใหมากเราก็ไดมาก ใหนอยเรากไ็ดนอย 
ลูกศิษย คือไมแนใจวาทานจะ 
หลวงพอ  ใหพอใจเราดกีวา ถาเราพอใจจะใหขนาดไหน เรากใ็หขนาดนั้น แลวกด็ูตามความ

จําเปนดวย ถาเกิดพอใจเรา ถาเกิดหมดเลยไมมีกินกไ็มรูเหมือนกนั ด ี ใหหวังพอ
ไปเลยหมดเร่ืองหมดราว แตถาหลายองคก็ไมไหว ตองหมอโตๆ นะ 

ลูกศิษย ก็ทําเทาท่ีมีมาพอใชไหมคะ 
หลวงพอ เออ นั่นแหละดี คืออยาใหมันเบียดเบียนตัวเองนะ อยางหลวงพอใหทานเขานี่ถา

ขอทานมาขอ ฉันก็คิดเลยวาขาวแกงจานเทาไหรกวยเตีย๋วชามเทาไหร จะใหคาขาว
แกงเทากวยเต๋ียว 

ลูกศิษย ทีนี้นึกสงสารเขา แลวทีนี้เราควรจะทําอยางไรบางไหมคะ 
หลวงพอ ก็ไปแบกศพมาเผา(หัวเราะ) 
ลูกศิษย ไมไหวเจาคะ 
หลวงพอ เห็นศพก็ต้ังใจ นึกวาไอเจาท่ีตายน่ี มันไปอยูท่ีไหน ขอใหมาปรากฏถามันมาไมได

เราไมเห็นก็ขอติดตอ ทาวมหาราช เขา ทาวมหาราช นาํมาแลวจะชวยไดทันที แต
อยางไรๆ เขาก็ยังไมตัดสินทันใดอยูดีเราอุทิศสวนกุสลตรง อยาแบงใหใคร ถานึก
เอาไวๆวา บุญใดท่ีเราบําเพ็ญบารมีแลวตั้งแตตนจนปจจุบันจะพึงมีกับเราเพียงใด
ขอใหเธอจงโมทนาแลวรับผล ดีกวาเราวางายๆ แบบนี้ ถาเปน สัมภเวสี ก็สะดวก 
ถาหากบังเอิญถึงอายุขัยเขากย็ังไมตัดสิน แตถาวาไอถึงอายุขัยนะ ไปลงเลย ไมผาน 
พระยายม กมี็นะ ท่ีหนักจริงๆ นะไมผานสํานัก พระยายม เดินพาเหรดลงตอม



ตามขุมท่ีเขาตองการเลย(หวัเราะ) แลว พระยายม เขาจะถามทาน มีพระบางองค
ตาย เราก็รูปฏิปทาของทาน เราก็ตามไปท่ี สํานักพระยายม เราก็ข้ีเกยีจไปตามท่ีอ่ืน 
ก็ถาม ลุง ทานนี้เขามาหรือเปลา และท่ีนีห่รือเปลา บอก โอยเรามีบุญไมเทาเขา
หรอก เขาผานเลยไมแวะหรอก (หวัเราะ) ท่ีนี่บุญนอย เขาไมแวะหาผมหรอก เขา
ศักดิ์ศรีใหญ ลงเลย ถารม ลงไปไหนแกก็บอกวาอยูนั่นไง เปนพระนี่ลําบาก พระนี่
บวชถามันไมดีนะ มันหนกักวาฆราวาสมาก ถาพลาดทาลงฆราวาสเขายังมักจะ
แวะ สํานักพระยายม ดีไมดีเขาตีต๋ัวข้ึนสวรรคได พระถาลงมันไมพักท่ีนั่น เดินลง
ดิ่งไปเลย มีบุญมาก ใชไหม คนศักดาใหญ พระยายม ตองยอมแลวไมแวะสํานัก
ทาน ทานยังไมกลาหามเลยนะ (หัวเราะ) 

  นึกวาเปนพระดี ไมดีหรอก ถาพลาดละหนักกวาฆราวาสอีกฆาปลาตัว
ขนาดเดียวกัน ฆราวาสฆาปลา 100 ตัว พระฆาปลาตัวเดียว อยางเดยีวกันขนาด
เดียวกัน พระลงลึกกวา เพราะวาพระเขาเรียกวาเปนเขตในปูชนียบุคคล เอาอยางนี้
ก็แลวกัน เวลาท่ีเขาเอาสตางคมาถวาย ทุกคนเขาไหวพระ ถาเราไมใหขอทาน 
ขอทานตองไหวเจาของสตางคนี่ แคนี้งายๆ ของงายๆ อยางอ่ืนไมตองคิดแลว 
เทานี้พอ ถาพลาดหนอยเดยีว ไอท่ีเขาบอกบางคนท่ีเขาบวช อาบัติเล็กนอยไม
เปนไร นีแ่นะนําใหลงนรกกนัเปนแถว แมแต อาบตัิทุกกฏ มันก็ลงนรก มันลง
จริงๆ นะ ถาจะถามวาพระท่ีบวช ไมมีใครมีความผิด มันก็ตองมีความผิด แต
ความผิดไมหนักนี่มันตีต๋ัวหนีได ไอหนไีดนี่มันไมหกัลางความช่ัวเดมิ ตองทํา
ฌานสมาบัติหนี แตวาถาหนดีวยกําลังฌานนี่ไมแนนักหรอก ไปอยูพรหมช่ัวคราว 
ถาหมดบุญเม่ือไหรก็เหาะลงไปอยูขุมนั้นแหละ ใชไหมไมใชพนเลยนะ ไปพัก
ช่ัวคราวแลวถาจะหนีไดจริงๆ ตามใหผลไมไดเลย ใชไหม ถาเปนไมไดก็เปนพระ
โซดาไปกอน (หวัเราะ) พระโสดาบันนีข่องไมยาก พระโสดาบันกบัสกิทาคามีก็
คือชาวบานช้ันดี ไมใชชาวบานช้ัวเลว ก็ยงัมีผัวมีเมีย ยังอยากรวย 

ลูกศิษย มีไมไดนี่ พระโสดาบันอะไรนี่ยังไมไปนิพพาน 
หลวงพอ ก็มี เฮย เปนพรหมหรือเทวดาไมจําเปนนี่ แตอยาลืมนะวา พรหมหรือเทวดาท่ีเปน

พระอริยะก็เยอะ มี 2 พวกน่ี พอไดฌานโลกียกไ็ปอยูของชั้นฌานโลกีย ถาเปนพระ
อริยเจา ไมใชพระอนาคามี หรือเปนพระอนาคามีไมไดเขาฌาน 4 ตาย ก็ยังอยูช้ัน
เดียวกันแตเขาดีกวา เขามีความใสสวางกวา สบายกวาและมีความสุขกวา 
เหมือนกนัคนที่อยูตําบลเดียวกัน มันรวยกวากนั มีความสุขไมเทากันมีความทุกข
ไมเทากัน ใชไหม 

  ทีนี้ถาไดฌานตั้งแตพรหมช้ันท่ี 1 ไปถึงช้ันท่ี 11 ฌาน 1 ถึง ฌาน 4 
ละเอียด เปนฌานโลกียนี่เปนพรหมไดต้ังแตช้ัน 1 ถึงช้ัน 11 แตวาถาเปนพระอริย



เจา ถาไมไดเขาฌาน 4 ก็ไปอยูตามนี้เหมือนกันถาเปนพระอนาคามีเวลาตายไม
เขาฌาน 4 กไ็ปอยูต้ังแต 1-11 เหมือนกัน แตเปนพระอนาคามี เวลาจะตายเขาฌาน 
4 แลวตายยังอยูข้ันท่ี 12 ก็เล่ือนไป 13 14 15 16 พอ 16 แลวไปเปนอรหันตไปเลย 
แตวาท่ีตํ่ากวานั้นท่ีเปนอนาคามี ทานก็ไปนิพพานเหมือนกัน บางทีภมุเทวดา พระ
ภูมิท่ีเราต้ังศาลกันนี่เปนพระอนาคามีไดต้ังเยอะ เวลานี้เปนพระอริยเจาเยอะ 

  พอทานเปนพระอริยเจาแลว ถามทําไมไมเรงไมข้ึนไปอยูสูงทานบอกไป
ทําไม ทานกเ็ปรียบเทียบใหฟง คนท่ีรวยแลวอยูกระตอบมันก็รวย คือเขาไมมี
อาการดิ้นรน อยางเปนภุมเทวดามีอายุนอยก็ดีอายุนอยพอหมดอายุแลวก็ไป
นิพพานเลยกส็บายกวา ใชไหม 

  แบบรับราชการตําแหนงสูเงินเดือนแสนบาท แตเขาติดยศใหสิบตรีเจงก
วานายพลอีกโยมรับผิดชอบแตหมูเดียว (หัวเราะ) ใชไหมโยมมันดีกวา ถามียศสูง
รับผิดชอบก็มาก จะไปกินเหลาขาว กินเขาไปไดเหรอกนายพลนะ กินเหลา 28 
ดีกรีก็กนิไมได ตองลอดีๆ กินแพงๆ หนอย เขามาบานก็ไมมีตังคกลับมาอีก ดีไมดี
เปนหนีเ้ขาอีก 

  รวมความแลวอยาง ทาวเวสสุวัณ นี่ กอนจะตายทานเปนพระโสดาบัน 
แลวทานก็ตายดวยกําลังฌาน คือ เขาฌานตาย การเขาฌานตายน่ีมีสิทธ์ิเปนพรหม
แนนอน แตถากอนจะตาย ถาเขาฌานตายจากฌานน้ันมันออกมาจิตมันเปนทิพย 
ทานก็รูวาทานท่ีทานจะเกิดมาเปนคน ทานมาจาก ชัน้จาตุมหาราช ทําไมไมไป
พรหม ทานแวะ จาตุมหาราช สง มันสุดแลวแตความพอใจ ถามีสิทธ์ิสูง เราจะไม
ไปสูงไดถามีสิทธ์ิตํ่าจะไปสูงนะไมไดแนแกก็ถามวาทําไมถึงข้ึนไปอยางนั้นเพรา
เขาถือวาไอนีอ่ายุนอยกวา เขามีเวลาปฏิบัติตนเพ่ือนิพพานไดเร็วกวา ถาเปน
อนาคามีหรือเปนอรหัตมรรคก็คอยแคนัน้ ไมชาหมดอายุ เทวดาช้ันนั้นก็ไป
นิพพาน ถาไปเปนพรหมหรือเปนอรหตัมรรคก็ตองมรรคกันอยูนั่น จนกวาจะ
หมดผลกรรม 

  พระบรมสารีริกธาตุ ถามีแลวไมควรเปดดบูอย บางคร้ังทานเสด็จไปทีอ่ื่น 
บางคร้ังทานกม็าเยอะ ไมแนหรอก ถาพระบรมสารีริกธาตุคร้ังแรกของ หลวงพ
ปาน รับชวงมา ทานใหตลับทองคําแลวก็ใสโกศนะ มาวนัหนึ่งไปเปดดู ไมมีเลย 
อาว เรียบ ขโมยคลับไปดวย (หวัเราะ) คลับทองคําเอาไปซะดวย (หวัเราะ) เราก็
นึกวา เอ นีใ่ครมาขโมย ไอหองเราใครเขาไมไดเลย หองนั้นนะ ฉันออกมาเม่ือไหร
ฉันก็ใสกุญแจเม่ือนั้น ฉันไมเคยปลอยใหมีชองเขาไปเลย ผลท่ีสุดก็นึกวาเรามันคง
ไมดี แลวกําลังใจก็ไมดีเหมือนกัน ตอมาอีก 2 วันพระนิมนตไปฉันท่ี อําเภอเสนา 
ฉันนอนๆ อยูก็เห็นพระมายนื สวยทานถามวาตองการพระบรมสารีริกาตุหรือ ก็



บอกวาตองการ ทานบอกวาไปสวดมนตเยน็วันนี้ไปนั่งบนๆ ใหไปนั่งบนๆ ใหไป
บนกับใครกไ็มรู (หัวเราะ) ท่ีท่ีเราไปนั่งกมี็พระน่ังอยู กมี็พระน่ังขนาบอยูขางหลัง
เราก็อาวุโสนั่งตรงกลางหนอย เอ คุยฉันไปคุยกันมา เขาก็คุยกนัถึงเร่ืองพระบรม
สารีริกธาตุ เลยนึกข้ึนมาได บอก ของผมมีต้ัง 5 องคหายไป ตองไปทําบุญท่ีวัด
กอน แตพอกลับมาถึงวัด ทานบอกวาไมไดหรอก 2 องค ได 5 องค 

  ถึงเวลาเราก็จดัขบวนไปรับ ไปถึงคนน้ันหรอก แหม ผมต้ังใจจะใหทาน 2 
องคหยิบมาใสตลับแกว มองดูทีไรก็ 5 องคทุกที ผมก็เอาไปเก็บท่ี แลวมาเปดดูก ็5 
องคทุกที (หัวเราะ) เลยเอาไป ไปซะ 5 องค พอมาแลวกเ็อามาบูชา มาทําบุญ 3 วัน
กอนจะเขาท่ีท่ีศาลา ต้ังไวทําบุญ 3 วัน ก็ทานส่ังแบบนั้น พอทําบุญ 3 วันเสร็จ ทํา
ประทักษณิเสร็จก็นําพระบรมสารีริกธาตุเขาหอง ไมเปดเจดยีนัน่ตลับทองคําก็อยู 
5 องคก็มาอีกแลวเลยกลายเปน 10 องค แลวจากนัน้มาเดี๋ยวก็เต็ม เต็มตลับเลย 

  มีวันหนึ่ง วันวิสาขบูชา ก็เอามาสรงน้ํา ก็ไมชวนใคร เราสรงคนเดียว สรง
แลวก็ตามคําราพระธาตุเขาบอกตองวิ่งเขาหากันก็ปลอยไวน้ําเลยปากขัน คนมาดู
กันทุกคนนี่เหน็เหมือนกันหมด เลยเขามาจริงๆ อัศจรรยจริงๆ น้ําเลยปากขันข้ึนมา
จริงๆ ไมใชมองแลวตาลายเลยไมใช คนเดินผานไปผานมาก็เหน็เหมอืนกัน แลวก็
มีอยูพัก มีเสียงพระทานบอกวา เอา เทน้ําออกไดแลว ถาม ทําไม บอกวา พอแลว
กันคนรูพอแลว ก็เปนอันวาขันนั้นตองใสตุมไว กลายเปนน้ํามนตใครๆ เขามา 
ตองการน้ํามนตก็ขอไปเลย นี่เร่ืองพระบรมสารีริกธาตุเขาไมมีส้ินสุดหรอก อยาง
ท่ีนี่มีอยู ปท่ีบรรจุพระใหเขาก็นั่งอยูขางบนกับ ทานเจากรมเสริม บรรจุไปบรรจุมา 

  เอ เราก็ปูผาขาวปูดีแลวกใ็สพานดีเรียบรอยประเดีย๋วก็ปรากฏท่ีโนนกลุม 
ประเดี๋ยวกป็รากฏที่นี่กลุม ตามเส่ือ ตามพื้น ก็มาเก็บให ทานเจากรมเสริม ก็บอก 
เอ อยางไร กน็ั่งอยูดวยกัน 2 คน ทานก็บอกทานจะมาเอง ก็เลยบอกทาน บอกวา 
อยูไมไหวแลว คนเขาก็จะหาวาโมแน พอตอนบายก็ลงมา เขาจัดหองไวให
เรียบรอย ก็มาบรรจุอีกมาบรรจุก็อีก ประเดีย๋วแปะตรงโนน ประเดีย๋วแปะตรงนี้ ที
นี้ คุณประสิทธิ ผูจัดการธนาคารท่ีชลบุรีนะ แกก็มาจัดไวท่ีถาดเคลือบนะ สวยเลย 
ชุบโครเม่ียม แกบอก 

  หลวงพอคับ ใหลงในถาดน่ีก็แลวกันครับ ก็เลยบอก คุณประสิทธิ ฉันไม
มีอํานาจเปนพระพุทธเจานะ ทานจะโปรดหรือไมโปรดก็เปนเร่ืองของทาน ฉันก็
วางถาดลงใหลงตรงถาดนี้ก็แลวกนัครับแกก็เลยพูดอยางนั้น เร่ือยไป เราก็ทํางาน
กันไป ประเดีย๋วแปะตรงโนน แปะตรงนี ้4 องค 4 มุมตรงหนาเรา นั่นไมใชเราเลน
กลนะ 



  แลวมีอีกคราวที่วัด ก็มีคนขอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก็เปนนักปฏิบัติ
กรรมฐานเรากใ็ห กว็าเขานบัถืออยูแลวใชไหม พระธาตเุวลานั้นก็มี 14 องค เรา
บอกไปคน สองสามคน มันเอาพระมาตั้งรอยจะไปอยูไดหมดไดอยางไร กลาง
คืนนะ เยน็พรุงนี้จะบรรจุแลวกลางคืนกน็ั่งคุยกนั ไอคนท่ีนั่งคุยกนัมองเลยหัวเรา
ไปหมด ตาสูงหมดถาม มองอะไร อะไรมันเขามาทางชองลมแว็บๆ เปนแสงสวาง
ในหองพอเขาบอกเทานั้นเราก็ทราบ ไอเร่ืองท่ีวาเราจะไปบอกกับเขาวาจะเปน
อยางนั้นเปนอยางนี้มันไมได  มันสุดแลวแตทานจะสงเคราะห ไมใชอํานาจของ
เรา ไมใชวาเราบูชาแลวเราจะกะเกณฑใหทานมาเทานั้นเทานี้ ยิ่งกะเกณฑอยางนั้น
ทานไมมาเลย พระพุทธเจาไมอยูใตอํานาจใคร จบแลว 

ลูกศิษย มันบังคับจิตตัวเองไมได 
หลวงพอ ไดซิ ก็คิดใหมันดีซะ แทนท่ีจะคิดในเร่ืองรางกายก็คิดมาในมนุษยดีอะไรกไ็ด

จิตใจจะไดสบาย ถาคิดในมุมราย จิตมันก็กลุมใชไหม ก็หามมันยาก แตตอง
พยายามฝกแบบนั้น พลิกกลับมาในมุมด ี วางแผนอะไรตออะไรไปตามเร่ืองตาม
ราว ใหมันอยูในมุมดี ใหมากหนอยใจจะไดสบายนะ 

ลูกศิษย แลวอยาคนอ่ืนเขามาพูดใหไมสบายใจละคะ 
หลวงพอ อืม เราก็ไมฟงเขาพูดซิ ก็ตองคิดวามันเปนเร่ืองไรสาระ อยางพระพุทธเจาทาน

บอกวา นตัถิ โลเก อนินทิโต คนไมถูกนนิทาเลยไมมีในโลก แลวทานบอกวา ไอ
นินทากับสรรเสริญเราอยาไปสนใจถาเขาสรรเสริญวาเราดี บังเอิญเราเปนคนเลวก็
เปนไปตามคําท่ีเขาพูดไมได ถาหากวาเราเปนคนดีเขานินทาวาเราเลวเราก็ไมเลว
ไปตามคําท่ีเขาพูด ก็คือกฏนี่ เราก็คอยๆ คิดนะ แตจะหามอารมณคิดเลยมันหาม
ไมได ถาถือคตินี้ไวแนนอนมันก็ไมกลุม ถาหากวา เขาวาเราเลว เราก็ดตัูวเราวาเลว
ไปตามเขาหรือเปลา ถาเราเลวตามคําเขาพูดก็ถือวาเขาเตือนเรา ถาหากเขาวาเราเลว
แตเราดี เรากว็าไอนี่ไมบาก็ตาเสีย คนดีๆ กห็าวาเขาเลว ใชไหม เราก็ถือวาเขาบาก็
หมดเร่ืองอยาถือคนบา อยาวาคนเมา ใชไหม หรือไง กไ็มแนนกัใชไหม (หวัเราะ) 
แตวาตองคอย ๆ คิดกันนะ อยาคิดวาทําวันเดียวมันมีผล ไมไดนะ 

ลูกศิษย แตกอนนี้ทําไดแตตอนนี้ทําไมไดแลว เปนเพราะวาจิตตกหรืออยางไรคะ 
หลวงพอ จิตมันไมตกหรอก จิตมันข้ึนสูงไปนะซิ (หัวเราะ) จิตตกมันข้ึนไมไหวถูกเหยยีบ

ถูกย่ําจนลอยไมข้ึน นี่จิตมันข้ึนสูงข้ึนไปกต็องเปนบางวาระเวลาใดท่ีกรรมมันเปน
กุศลมาสนองเรา เราก็คิดถูกทุกอยาง หามไดถาขณะท่ีกรรมเดิมท่ีเปนอกุศลมา
ใหผลนี่ก็หามไมอยูเหมือนกนัใชไหมกฎของกรรมนี่เราหามไมได ทําใจใหไป
นิพพาน อันนี้เปนของไมแปลกถาจะพูดถึงสมัยกอนกแ็ปลก แตท่ีแปลกวานี้ก็มีอยู 



  อยางจดหมายที่วัดท่ีตองตอบจดหมายเองทุกฉบับ จดหมายเปน 99 
เปอรเซ็นตเศษ บางทีไมรูจักกันเลย จดหมายบอกเบ่ือโลกอยากไปนิพพาน ก็ไมใช
คนแกคนเฒานะ เปนเด็กๆ นะ หนุมๆ สาวๆ ก็มีเยอะ จดหมายพวกน้ีเยอะจริงๆ 
พวกเด็กๆ นีย่ังเปนนกัเรียนอยูเลยแกบอกแกเบ่ือโลก เวลานี้เราจะเหน็จดหมายท่ี
ไมเคยรูจักกันมาเลยบางทีเขาก็ไมเคยอานหนังสือไมเคยฟงเทป แตเขาคิดในใจ
ของเขาเองเขาไมตองการเจออีกเพราะวา โลกมันเปนทุกข บางทีจดหมายถามไป
วาเคยปรึกษาใครหรือเปลา บอกยังเลย แตไมรูจะไประบายใหใครทราบ ใหฉัน
เปนท่ีระบาย (หัวเราะ) ใหระบายละคอยยังช่ัว แตถายนี่ยุงเลย (หวัเราะ) 

  แลวก็มีอยูหลายๆ คน แกจดหมายแกก็อายุยังเด็กอยู แกเขียนหนังสือต
งเตงเหมือนกบัเด็ก ฉันอานจดหมาย ฉันไมอานแตจดหมาย ฉันอานหนาคนดวย 
เราก็ดูแลวไอหมอนี่มันไมตงเตงตามหนังสือหรอก คือวามันไมตัดอารมณหรอก 
ถาเขียนมาเรียบรอยมันจะกลายเปนเขียนแบบหนุมสาว อารมณแกไมคลองแบบ
นั้น แกคนนัน้จดหมายมา 2 คร้ัง เราก็ตอกไป ตอบไปเร่ือยๆ ตอบไปยอๆ ใหเขาใจ
ธรรมะเบาๆ  

  พอคร้ังท่ี 3 เราบอกใหแกมาวัด แกมา แกอยู บุรีรัมย พอมาเจอวัดทีแกก็
มาเจริญกรรมฐาน พอกลับไปก็ไปจดหมายมาใหม เวลานี้ถือศีล 8 แลว คือมไสน
ใจเร่ืองศีล 5 แกบอกมันทนไมไหว ไอเคร่ืองแตงเนื้อแตงตัวสวยๆ แตงไมได มัน
ทนไมไหว นีอ่ารมณเขาสูงจริงๆ ไมง้ันใหกลับเขาท่ีเดมิมันก็ดนัข้ึนมาเต็มท่ีแลว
มันทนไมไหวก็มีต้ังเยอะท่ีเขียนจดหมายมา แตแกไมมีโอกาสจะไดมาได เราก็ตอง
ตอบ เขาเขียนมาเราจะรูลีลาการเขียนวาเขาเขียนมาในอารมณเปนอยางไร บางที
เราอาจจะตอบไมตรงกับท่ีเขาเขียนมาเลย มันตอบใหตรงกับความตองการของ
อารมณ เวลานีมี้มากตามท่ีพระพุทธเจาทรงพยากรณไว มันตรงเผ็งไมมีพลาดเลย 

  สมัยกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พอมาถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นี่ไมไดเร่ือง
เลย แตศีลยังไมคอยจะเอากันเลย มันเปนตามเกณฑนะพอสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ใกลจะหมดก็เร่ิมไหวตัว การเจริญกรรมฐานเร่ิมไหวตัวไปนิดหนอยพอ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เสร็จไปแลวชัดเร่ิมมีสํานักต้ังข้ึน หลังจากกึ่งพทุธกาลแลว 
คราวนี้ลอเปนดอกเหด็เลยตองถือวาถาคนเขาไมดี ไมมีความตองการ สํานักพวกนี้
มันขนมาไมได ใชไหม มันต้ังข้ึนมาอยางไร ทีนี้เม่ือคนเขาตองการก็ตองต้ังข้ึนมา
สอนกัน ในเม่ือคนตองการมากๆ เขา ก็เลยตองมีท้ังของญ่ีปุนและของเยอรมัน แต
วาของญ่ีปุนนีข่ายดีจริงๆ ไอของเยอรมันนีก่วาจะไดกันแตละอยางนี่มันแย 

ลูกศิษย คือวาลูกมีรถทัวรนะคะ แตปรากฏวาระยะนี้ไมมีงานเลย 



หลวงพอ  ก็ไมเปนไร เอาไปถวายท่ีวดัเถอะนะ (หวัเราะ) ก็ตองทําแบบสบายๆ อารมณ
สบายๆ ไมเหนื่อยมาก โบราณทานวาสวดมนตเปนยาทาภาวนาเปนยากิน ถาสวด
มนตมันเหน่ือยเราก็สวดนอยๆ ภาวนาใหมันมากๆ ใชเวลาใหดีกวากนั ภาวนานั่งก็
ไดนอนก็ได ความจริงสวดมนตนี่ดี สามารถทําจิตใหเขาถึงอุปจารสมาธิได แตถึง
ฌานไมได แตวาภาวนานี่จติไปถึงฌานได ฉะนั้นการสวดมนตเรากค็วรสวด แต
สวดใหพอดีๆ อยาใหมันเหนื่อยมาก หลังจากนั้นก็นอนกซะกไ็ด ภาวนาเร่ือยไป
ใหมันหลับ การภาวนานี่ถาจะหลับก็อยาไปบังคับ 

ลูกศิษย หลวงพอคะ ตอนอานหนังสือพระนะคะ มันรูสึกตัวเบาเบา 
หลวงพอ  ดี ไมชาก็ลอย (หัวเราะ) 
ลูกศิษย พอเลิกอานนี่ตัวหนกั เหมือนอยางเกา 
หลวงพอ ธรรมดาเขาเลิกอานก็บาปมาพอดี (หัวเราะ) พอเร่ิมอานหนังสือบาปกค็อยๆ คลาย

ลงไปทีละนอยๆ  
ลูกศิษย กรณีสวดแลวสวดไมออกเสียวไดไหมคะ 
หลวงพอ ก็เขาไมไดหามนี่ สวดออกเสียงระวังพวกขวางบาน (หัวเราะ) ก็ไมจําเปน สวด

มนตออกเสียงหรือไมออกเสียนะ คนท่ีไมกลาสวดในใจเพราะเกรงวาจะคิดผิด เลย
เอาเสียเปนเพือ่น แตความจริงไมจําเปนนึกในใจนะมันดีแลวมันไมเหนื่อย มัน
เหนื่อยนอยกวามีการคุมอารมณไดดีวา เอาแตสวดมนตอยาไปสวดชาวบานเขานะ 
(หัวเราะ) 

ลูกศิษย หลวงพอคะ อยางกรณีฆาสัตวนี่นะคะ คนเขาบังคับใหเราฆาแตเราไมเต็มใจฆานะ
คะ เราจะใจอยางนี้ แลวเราก็บอกกับสัตววาเราไมต้ังใจฆานะ คนเขาใช อยางนี้จะ
ถือวาเปนกรรมไดหรือเปลาคะ 

หลวงพอ ก็เปน คือวามันเปนอยางนี้นะ เวลาเราตายเราก็ไมเต็มใจลงนรก(หวัเราะ) จําใจลง
นรก(หวัเราะ) มันก็จําใจเหมือนกันนี่ พอถึง สํานักพระยายม พระยายม ทานก็จํา
ใจใหลงไปนรก (หัวเราะ) แตวาถาเราทําเพราะความไมเต็มใจ สักวันหนึ่งขางหนา
เราก็มีโอกาสพนใชไหม 

ลูกศิษย แตวากรรมท่ีมันทําไปแลวมันติดอยูในใจอยางนี้คะ 
หลวงพอ ดีมาก ทีนี้ไมตองหวงละ ไปแน (หัวเราะ) พระยายม บอก ฮอ ตกลงๆ  
ลูกศิษย หลวงพอคะ คนท่ีไมไดฌานอะไรเลย แตวาทําใจใหวางจากกิเลสท้ังหมดเลย 
หลวงพอ โอ นี่เปนพระอรหันตแลว (หัวเราะ) ไมตองอีกแลว จมเลย (หวัเราะ) โอโฮ เกง

จริงๆ คุณรูจักหรือ ฌานหนาตามันเปนอยางไร (หวัเราะ) ถาจิตวางจากกิเลสก็ฌาน
สูงสุดนะซิ ปทโธเอย วันนีม้าเจอพระอรหันตซะแลว (หัวเราะ) มีท่ีไหนจิตวาง จิต



วางจากกิเลสกเ็ปนอรหันตแลว ก็ไมตองทําฌานอีก ถาศีลเขาเรียกเปนประถม ฌาน
เปนมัธยม หมดกิเลสเปนตอก(หวัเราะ) 

ลูกศิษย คนจะไปไดตองฝกฌานเทานั้นใชไหมคะ 
หลวงพอ ไอฌานน่ีคือ อารมณท่ีทรงตัว เขาเรียกวา ชิน ฌานังแปลวาการเพงการตั้งใจจับ

อารมณท่ีเปนกุศลอยางใดอยางหนึ่ง เขาเรียกวา ฌาน นี่ต้ังใจจะมาที่นี่มันก็เปน
ฌาน เวลานี้เขาคุยกันเร่ืองธรรมะธัมโมเราก็ต้ังใจฟง จิตมันก็อยูในเรื่องธรรมะท่ี
เขาคุยกันก็เปนฌาน ฌานมันมีต้ังหลายชั้นนี่ ไอฌานน่ีความจริงกคื็อ อารมณท่ี
ต้ังใจไวเทานัน้เองไมใชวาตองนั่งเปงไมรูเนื้อรูตัว โดยมากจะเขาใจไปอยางนั้นนะ 
ไมใชหรอก ต้ังใจรักษาศีล คือคุมวาศีลนะมี 5 สิกขาบท ก็รักษาศีล 5 เราก็รูอยูวา
ศีล 5 มีกี่ขอ เราระมัดระวังไมยอมละเมิดศีล 5 นีมั่นก็เปนฌานในสีลานุสสติ
กรรมฐาน เปนฌานแลวเทานี้เอง ไมใชวาจะตองไปนั่งหลับตาป หลับตาปนี่ไมแน
นะ เปนฌานปกติก็ด ี ดีไมดีเปนฌานดา นั่งหลับตาดาคนโนนคนนี ่ (หัวเราะ) เลย
ฌานดิ่งเลย(หวัเราะ)  

ลูกศิษย แลวทานหญิงวิภาฯ นี่กย็ังไมหมดกิเลสดใีชไหมคะ 
หลวงพอ ก็ยังไมไดไปถามทาน (หวัเราะ) 
ลูกศิษย ในหนังสือพระราชทานเพลิงบอกวา กอนท่ีทานจะตายบอกวาใหหลวงพอชวยให

ไปนิพพาน 
หลวงพอ ไมใช ใครวา นี่ตองถามฉันนี่ คือวากอนท่ีจะตายน้ันทานเงียบถามทานหญิงมี

ความรูสึกเปนอยางไรบาง ปวดไหม ปวดเจาคะ หายใจขัดๆ แลวก็เลยถามวาลืม
อารมณพระนิพพานไปหรือยัง ทานบอกยงั เราก็ถามวานิพพานเปนอยางไร ทาน
บอก โอ สวางแลว เหน็นิพพานแลว เห็นชัด เห็นชัดแลวกย็ิ้มๆ แลวกห็ายไปเลย 
อันนี้จะวาเขาไมหมดกิเลสเหรอ ตอนนั้นะ มันบอกแนนอน 

ลูกศิษย แลวทานก็ไปได ไปแลว 
หลวงพอ ก็ไมทราบซิ (หัวเราะ) เขาเผาซะแลว จะไปถามก็ไมรูจะไมถามท่ีไหน(หัวเราะ) 
ลูกศิษย แลวในหนังสือบอกวาหลวงพอยังไปไมไดเลยน่ี 
หลวงพอ ฉันไมไดบอกใครซักคํา ใครเขาเขียน ฉันไมไดเปน 
ลูกศิษย ในหนังสือ ในงาน 
หลวงพอ  ฉันไมเคยเขียน ไมมีเลย ไมเคยบอกเลย พยากรณเขาไดอยางไรละคนจับอารมณ

พระนิพพานในขณะจะส้ินลมปราณ แตความจริงทานไมไดจับในตอนนั้น ทานจับ
มากอน ปกติมาเลยนานมาแลว ทานพูดปรารภมาเร่ือย บอก สมบัติในวงัไมมี
ความหมาย ชีวิตไมมีความหมายทานตองการนิพพาน ทานพูดมานาน แลว
ตอนกลางคืนทานก็ยังปรารภกับพวกหมอ บอก ถาพรุงนี้ถาไป ถาถูกยิงนะ หมอ



ใหเลือดดวยนะ แตความจริงวันนัน้เราทราบวาถาไปวนันี้ตองถูกยิงแน แลวพอข้ึน
เคร่ืองบินถึงไดคุยกนักอนวา วันนี้เราไปถึงฐานกองรอยท่ี 3 ทุกคนลงท่ีนั่นกอน 
แลวใหฮอฯ ไปรับตํารวจตามกําลังฮอฯ ใชไหม ก็คิดวาถาไมถูกยิงท่ี บานเหนือ
คลอง ก็ตองถูกยิงท่ี บางเชียงทราย หรือ บางเชียงแสน แลวฉันก็รูวายิงขาแน ก็เลย
บอกหมดบอกวา ถาไปครบ 3 จุดวนันีแ้กตองใหยาขาขาแน เลือดออกแนคุมไมได 
ถาวาระมาถึงตัวเราก็คุมไมได ก็รูตัว ในวนันั้นพอตกลงกันแลวก็ข้ึนเคร่ืองบินพอ
เคร่ืองบินลงท่ีฐานกองรอยท่ี 3 พวกเราก็ตองลงกอน ทานหญิงไมลง หมวดชาญ
ชัย ทานมาท่ีหลังเคร่ืองบินข้ึน ถามทานหญิงละ บอก ทานหญิงไปกับเคร่ืองบิน 
เราบอกเสียทาแลวเพราะรูต้ังแตดี 2 ใชไหม แลวคุณทราบอยางไรวาทานไป
นิพพานฉันรูนะ (หวัเราะ) ถาจะรูตองเผาเราดวย 

ลูกศิษย แลวหนังสือของหลวงพอบอกวา ทานหญิงตองมีหนาท่ีชวยชาติอีก 
หลวงพอ เอาแลว ใครไปเขียนใหกไ็มรู ฉันไมไดเขียนเลย (หวัเราะ) ฉันไมไดบอกใคร ฉัน

ไมรูเร่ืองกับเขาเลย ไมเคยอาน แลวกไ็มเคยปรารภใหใครทราบเลย 
ลูกศิษย ก็ไมทราบวาใครเขียน 
หลวงพอ เขาก็วาไปเร่ือยเฉ่ือยไป จริงๆ เราไมพยากรณกันดีกวา 
ลูกศิษย หลวงพอคะ หนูขอไปแกขาวใหไดไหมคะวาหลวงพอไมไดเขียนอยางนั้น 
หลวงพอ ก็ได ฉันเขียนทีไหน ไมรูเร่ืองกับเขาเลยนะ ถาทําหนังสือเลมนี้ข้ึนฉันก็ไมรูเร่ือง 

มันเปนเร่ืองแปลกท่ีทานเปลงออกมา ทีแรกบอกเจ็บถามทานหญิงเจบ็ไหม บอก 
โอย เปนอยางไรบาง หายใจขัดแลวทานกส่ั็ง บอกใหกราบทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัดวยวา บอกหญิงขอลา แลวกทู็ลใหทานชายทราบดวย พอฉันบอก
นิพพาน นิพพานทานบอกสวางมาก อยางนี้แสดงความไมเจ็บเลย พูดออกมา
เหมือนคนไมเจ็บเลย สวางมาก สวาง สวยเหลือเกิน แลวก็ยิ้ม พูดแลวกย็ังยิ้มดวน
นะ เราถามทานก็ไมยอมฟงละ บอกสวางมาก สวยมาก พอเลิกสวยก็ไปเลย ยิ้มแต
ไป อีตอนยิ้มนี่เขาตองเหน็แลวใชไหม แตวาฉันไมไดบอกใครวาทานไปหรือไม
ไปนะแตวามันมีสุภาษิตในพุทธศาสนาคนจะสรางบาปอกุศลกรรมมามากเทาไหร
ก็ตาม ถาเวลาตายถาจิตเปนกุศล อยางนอยท่ีสุดเขาก็ไปสวรรค พอเห็นเทวดานี่เขา
ก็ไปสวรรคถาเห็นพรหมก็ไปเปนพรหม ถาเห็นนิพพานก็ไปนิพพาน นี่ตามคติ
ตามหลักสูตรนะ ถาเห็นเทวดาชัดท้ัง 6 ช้ัน หรือช้ันใดช้ันหนึ่ง คราวนี้ไปสวรรค
แตเลย ถาเหน็เทวดาหรือกลุมเทวดาหรือหมูพรหม ถามีพรหมมาดวยก็ไปพรหม 
เขามีวาสนาถึงพรหม ถาเหน็ภาวนาไปนพิพานเขากไ็ปนิพพาน นี ่ ทานหญิง
วิภาวดีฯ ทานจะไปท่ีไหนฉันก็ไมทราบ มาทราบตอนหลัง 2-3 วันนี่ทราบวาไป
อยูท่ี วัดเบญฯ (หัวเราะ) ไปพบท่ีนั่น ฉันพบท่ีนั่น 2 คร้ัง 



 
สนทนาสายลม 3 

วันพุธท่ี 24  ตลุาคม 2522 
ฌานโลกีย หรือ ฌานโลกุตตระก็ตาม ถามันจะมีความเขมแข็งผองใส ในเม่ือรางกายดี ถา

แรงกายตกมันก็คงจะมัวๆ ไปนั่นเอง ยิ่งฌานโลกียยิ่งซวยใหญเลย ถารางกายทรุดนี่ มันทรุดตามเลย 
เราเพลียอยู ปวดหวัปวดทองนิดหนอยมันก็ทรุดตาม ทีนี ้ถาเรามีวิปสสนาญาณคุมตน อยาง พระโอ 
ธิกะ เขามาทีแรกทานไดฌานโลกีย พอปวยๆ กําลังจิตมันออนลง ฌานก็ทรุด พออาการปวยคลายลง 
กําลังจิตก็ดีข้ึน มันก็วิ่งข้ึนวิ่งลง ทานเลยโมโห ไอบานี่ คนเขาเปนอรหนัตกันหมด เพราะมึงคนเดยีว 
เพราะมีคือขันธ 5 รางกาย รางกายไมดทํีาใหเราไมไดเปนพระอริยะ ถารางกายขาดีกวานี้ อาจจะ
เชือดคอมึง ถามีแรงนะ ถารางกายแกไมดีข้ึน มันไมมีแรงเชือด ถารางกายแกคอยยังช่ัวข้ึนมาหนอย
พอจะหาย แกก็รวบรวมกําลังใจ วาไอภาวะอยางนีไ้มสําหรับเราอีก เชือดคอท้ิงไปเลย วิ่งไปนิพพาน
ฉิบใชไหม 

แตแกไมตองเชือดคอนะ ไมตองๆๆ ถาจะเชือดกเ็ชือดใกลๆ เตาเผาศพไมง้ันวัดอ่ืนเราไป
กินหมด คือวาเราเทียบอารมณนั้นใชไหม เทียบอารมณของ พระโคธิกะ ก็ พระโคธิกะ แมแตฌาน
โลกียก็ทรงไมได แตไปนิพพานไดเพราะอะไร ไปนิพพานไดเพราะเห็นวารางกายเปนศัตรู นี่จุดนี้
ตองคิดไวเสมอ ในรางกายนี่มันเปนศัตรู เพราะรางกายนี่มันเปนของใคร ใครสรางรางกายนี ่ ถาม
ใครเปนคนสราง บอก พอกับแมสราง ง้ันซวยเลย รางกายนีก่ิเลส ตัณหา อุปาทานอกุศลกรรม4 
อยางนี่มันสราง 

กิเลส คือ ความช่ัวท่ีไมยอมรับนับถือความเปนจริง ใชไหม มันเช่ือเลวไมเช่ือด ีไอกิเลสนะ 
กิเลสแปลวา ความเศราหมอง จิตเลยไมรูเร่ืองเลย ทานถึงบอกกิเลสก็คือความช่ัวของจิต จิตในเม่ือ
มันสัมผัสกับอารมณช่ัว มันกเ็ช่ือช่ัว 

ตัณหา ดิ้นรนเขาไปหาความชั่ว อยากไดส่ิงท่ีช่ัวๆ ออกมาจากจิต 
อุปาทาน ยึดถือความช่ัวนัน้วาเปนของดี ในเม่ืออารมณมันช่ัว การกระทําก็ทําดวยความโง 
อกุศลกรรม ก็ทําดวยความช่ัว ใหมันเกดิข้ึน มันก็เลยเกดิมนุษยนี่ สมบัติของคนช่ัว สมบัติ

ของจิตช่ัว ตองาถมแบบ หลวงปูบุตตา ไอพวกท่ีเกิดมานีโ่งท้ังนั้น แน เสียเอะอะโวยวาย มันโงมัน
ถึงเกิด ถามหลวงปูโงหรือเปลา โงนะซิ (หัวเราะ) มันโงนะซิ ขาถึงเกิด แตความจริงเราก็โงดวยกนั
ท้ังนั้น คือวาถาเราไปโงเราก็ไมเกดิ ใชไหม แตวาเม่ือเกิดมาแลวมันพบความไมโง เราก็เลิกโงกนั
เสียทีแตกต็องเขาใจไวดวย กวาเราจะพบความไมโงนี่ เราตองใชเวลาเกิดกนัไมรูวากีอ่สงไขยกัป ถา
นับเปนกัปก็นบัเปนอสงไขยกัป 

สําหรับพระสาวกปกติบําเพญ็บารมี 1 อสงไขยกับแสนกัป ไอนีจ่ะถือวานัน่มันเขามุมดี
ตางหาก ไอมุมเลวนี้มันมากกวานัน้นะ แลวความจริงไอความเลวทรามของเรา กวาเราจะเขามุมดี 
รูจักดี ปรารถนาเพื่อนิพพานนี่มันมากกวานั้นใชไหม แลวเราก็คิดการเกิดของเรา มันเกิดนับไมได



อสงไขยนี่ อสงไขยกัปนีแ่ปลวา นับไมได สังขยา แปลวา การนับ อสังขยาแปลวา นบัไมไดใชไหม 
ถาถามวาอสงไขยคืออะไร อสงไขย การนับ อสงขยาแปลวา นับไมไดใชไหม ถาถามวาอสงไขยคือ
อะไร อสงไขย คือ นับไมถวน มันนับไมได เปนหม่ืน เปนแสน เปนลานเปนโกฏิ เปนอะไรมันนบั
ไมถูก จึงเรียกวา 1 อสงไขยกัป แตละกัปก็มีเวลานานทีนี้ไอชวงบําเพ็ญบารมี ถาเปนสาวกปกติ 
จะตองบําเพ็ญบารมี 1 อสงไขยกับแสนกปั ท่ีนี้การเกดิเปนสัตวเดรัจฉาน เปนเปรต เปนอสุรกาย 
เปนเปรต เปนเทวดา เปนพรหม เขาไมคิด เขาคิดเฉพาะกปัท่ีเราเกิดมาเปนมนุษย 

อยางสมเด็จองคปฐม ถามวาทานตรัสเม่ือไหร จะถอยหลงัจากกัปนี้ไปแลวกี่กัปท่ีทรงตรัสรู
เปนพุทธเจา ทานบอกนับเปนอสงไขยนะ ใหต้ังเลข 5 ข้ึน 1 ตัว แลวใส 0 อีก 50 ศูนย เลยไมตอง
อานกันเลย หาคนอานไมได นี่พระพุทธเจาองคแรก ไมใชกัปนะ อสงไขยกัปนะ นีแ่ลวพวกเราละ 
พวกเรานี่กระโกกระเดก มาต้ังแตตอนโนน ถามวาทําไม ทานบอกวาฉันเคยเปนลูกทานต้ังแตทาน
เปนชาง มาเปนคนอยูต้ังหลายรอบ เอ พอเปนพระพุทธเจา เราดันเปนสัตวนรกอยูต้ังหลายหน 
(หัวเราะ) มันมีอยูตอนหนึ่ง ตอนท่ีเรงรัดตัวเองนี่พวกนีไ้ดประโยชน มีคนควบคุม มีคนแนะนํา ฉัน
ไมมีคนควบคุม เม่ือไมมีคนมาฉันก็ปรารถนาพระโพธิญาณ ไอเร่ืองพระโพธิญาณก็เปนของไมยาก 
ไอคําวาไมยากก็มาจากพระโพธิญาณ ก็เพราะวาเรามาเปนชาติสุดทายนี้ อะไรๆ มันไมหนกัเทาไหร 
เพราของเกามันเต็ม มันอยูท่ีของเกา แตกห็นักนะ การจะข้ึนไวน้ีไมไดปร้ืด 3 วันข้ึน ไปตัดฌาน 4 
ถอยหลังมาเกบ็อีก ถอยหลังมาเก็บข้ึนขณกิสมาธิไดเปนฌาน 4 ได ดั่งฌาน 4 ปบ หมดเวลาปบถอย
หลังมาเก็บอีก 

ฉะนั้นอุปสรรคตางๆ ของพระโพธิญาณ ผูท่ีปรารถนาพระโพธิญาณน่ีตองผานอุปสรรคทุก
อยาง ไมอยางนั้นถาใครเขาถามวา ไอนี่มันมาจากไหน ทําไมเปนอยางนี้ละ ฉะนั้นการเจริญ
กรรมฐาน 40 กองเปนของไมยาก มันก็ยุงในวนัแรกพอ 3 วันแลวอานาปาเต็มอัตรา มันไปไดฌาน
ของอานาปาเขา ฌานอานาปานี่ถาไดฌานของอานาปา อยางอ่ืนหมดเรียบ ฐานใหญอยูท่ีอานาปานุส
สติ พอไล กรรมฐาน 40 ไดครบตองไล มหาสติปฏฐาฯ อีก กรรมฐาน 40 ครบภายใตพรรษาแรก 
ทวามันข้ึนหมดเลย มักเก็บของเกาท่ีมีแลว ไมใชมันสรางใหม สรางใหมมันลําบาก 

ตอนนั้นเราก็มีครูบาอาจารยสอน แตทําไมเรามาตัดเอาอีตอนครูมองต่ีไปหมดแลว อันนี้เรา
ก็ตองข้ึนตนใหม ถาเปนพระโพธิญาณถอยลงมาเปนสาวกภูมิทานกเ็ดือนถึง 3 วาระ วาระแรกลา
ทานบอกทําไมไมลาซะเม่ือหลายสิบชาติมันเต็มแลว สาวกภูมิ เราก็เอา ก็ยังตอมาอีกปสองปเราก็ลา
อีก ชักเบ่ือพระ พอคร้ังสุดทายบอก ลาแน ถาผมไมลาจะลําบาก เพราะวาพวกปรารถนาพระ
โพธิญาณน่ียังมีสิทธ์ิลงนรกอยูตลอดเวลา เพราะไมไดตัดกิเลส เปนแตเพยีงแคระงับนิวรณเทานัน้ 
ไอนิวรณนี่กไ็มไดฆากันตาย พวกนี้จะตองทรงกันแตฌานโลกียตลอดวิปสสนามีได แตบรรลุมรรค
ผลไมได แตวาอารมณของพระโพธิญาณ ถายังไมบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพยีงใด เราก็ยังมี
สวนตกนรกตามปกติ เอ ตอนนั้นพอลาไดก็กลับมาจับ มาจับดานนี้รูสึกเบามาก ไมหนักเลย เราตีมา



ดานโนนหนักมาก แบบเคยอุมชางอาบน้ํามาแลว อุมชางสีดออาบน้ํามาแลว มาอุมแมลงอาบน้ํานี่
รูสึกมันเบาๆ พิกล 

ไอนรกนี่กย็ังจาํภาพไดวา เคยไปดิน้อยูขุมไหนมาบาง มันเห็นภาพท่ีกลับลงไป ขุมนี้มากี่
คร้ัง เขาบอกมาเทานั้นคร้ัง มีสภาพมีอยางไร ภาวะมันก็เกดิข้ึนมาเหน็ชัด ทํากรรมอะไรไว ภาพเปน
มนุษยมันก็ปรากฏเพราะทําความช่ัว ในวนันั้นก็มานั่งนกึวา เอ กจูะลงไปอีกหรือเปลาวะนี ่ ก็พอดี 
ทาวมหาราชท้ัง 4 องค เสดจ็ถึงพอดี ทานบอก ทานไมลงหรอก มันไมลงมาแลวพนัชาติ จะไปลง
อะไรชาตินี้ละ บอก เอ วาไมไดนะ ไอเลือกลงนะไมเปนไร สําคัญมันจะไหลลงไปนะซิ(หวัเราะ) 
บอก ไอเลือกไมกลัว กลัวไหล (หัวเราะ) บอก เอ ชาตินี้สรางกรรมไวมากนะ บอก ไมมีนะ กห็นมีา
ไดดวยกําลังฌานทุกชาติ แตละชาติ แตละชาติเลวทุกชาติ หวัคนนับไมถวน กเ็ลยถามทานวา ฉัน
เกิดเปนคนมาเทาไหร เกดิเปนสัตวเทาไหร ไอเทวดา พรหม สัตวนรกไมตองพดูละ ทานถาม 
ตองการอะไรตองการดูสภาพ 

พอดีพระพุทธเจาเสด็จท่ีนี่ ทานบอกไมใชวิสัยของเทวดาเปนวิสัยของพระพุทธเจา ทาน
มาถึง อยากรูเหรอ เราก็บอกใช อยากรู มองๆ ไปขางหนา ไอภาพท่ีเกิดเปนคนนอนๆ มันนอนกวาง
อยางนี้ ถาเปนส่ีเหล่ียมนะ สูงจนเลยยอด เขาพลอง ท่ี ชัยนาท ท่ีเปนคนนะ แถวหนึ่งไมใชวามัน
กวางมาก มันอาจจะเรียงไดสัก 100 คนนะ เรียงไปนี ่ เปนส่ีเหล่ียมก ็ 400 ข้ึนไปสูงเลย ยอด เขา
พลอง นึกชมตัวเอง กูเกดิเกงใชไหม (หวัเราะ) ไปดูไอภาพท่ีเปนสัตว หนักกวานั้นอีกมีปริมาณ
ความกวางกวากันเกือบ 10 เทา ไอสัตวใหญชางมันเถอะ ไอสัตวจิว๋ๆๆ ซิอ่ีนี่เกิดซะนบัไมถวนเลย 

แหม เรานึกชมตัวเอง บารมีเรานี่มากจริงๆ นะ (หวัเราะ) มีบารมีสัตวเดรัจฉานนี่มาก ก็เลย
ทําใหเกิดหมดมานะ เลยไมรังเกียจไอพวกสัตวเดรัจฉาน ความจริงสัตวเดรัจฉานนี่สงเคราะหกนัมา
ต้ังแตเล็ก รักสัตว 

ฉะนั้นไอการฆาสัตวนี่นอยเต็มที ปลานี่จําไดเลยวา ผูใหญใหทุกบนีแ่ค 6 ตัว หลังจากนั้น
ยังไมยอมทุบเลย ผูใหญใชใหทุบปลา พอทุบแลวเราก็ไมสบายใจใจม่ันส่ัน แตกย็ังรูรังเกียจสัตวบาง
ประเภท บางทีมันเปนโรคข้ีเร้ือนบางอะไรบางก็ยังรูสึกรังเกียจอยู พอเห็นภาพนีแ้ลวเลยเลิกรังเกยีจ
เขา ไอนี่มันลูกหลานเราเราเกิดมากอน เราก็คือตนตระกลู ถารังเกียจหมาก็รังเกียจเราดวย เพราะเรา
คือตนตระกูล รังเกียจหมาข้ีเร้ือนก็ตองรังเกียจเราดวย เพราะเราก็เคยเปนหมาข้ีเร้ือน บางทีเรากิน
ขาว พออ่ิม ไอหมามันจะกินบาง หาอะไรก็ไมได เอาชามกูแหละมากนิขยําใหมันกนิสง กินแลวก็
ลาง ไอปากหมากับปากคนมันเหมือนกัน ก็ประเมินบัญชีนรกแลว เลยหัว ทวมหวั แตลักษณะการ
ตายมันมีอู 2 แบบ มันนั่งตายกับนอนตาย ทุกชาติมันไมนั่งตายกน็อนตาย ไมนอนตายก็นั่งตาย ตาย
ได 2 ทานี่ไอเดินตายไมยกัมี (หัวเราะ) นั่งตายนอนตายเพราะอะไร เพราะเลิกจากการรบพอชวงแค
นี้เปนฌาน ไอฌานน่ีเลมมันทุกชาตินะ มันเลนไปเร่ือยๆ แตเวลารบพอชวงแคนี้เปนฌาน ไอฌานน่ี
เลนมันทุกชาตินะ มันเลนไปเร่ือยๆ แตเวลารบมันก็ตองรบละนะ แตวา พอหมดภารกิจนั่นละก็เลิก 



จําศีลภาวนา แลวก็เขาฌานตาย ไอบาปนัน้มันก็ตามไมทันละซิ มันกน็ั่งคอยอยู มึงเผลอเม่ือไหรกู
เอาเม่ือนั้น 

นี่เปนอันวา พวกเรานี่ท่ีเกดิในสวนดีมันนอย เม่ือเกิดอยูในยานของความเลวมาก แตวามา
ชาตินี้เรารูจักวา การเกิดมันเปนทุกข รูจักวาพระนิพพานเปนของดี ถาหากรูวาพระนิพพานเปนของ
ดี แลวก็เวลาเราเจริญมโนมยทิธิประเดี๋ยวเดยีวไดเลย อยาลืมนะวา เราไดมาแลว แตวากิเลสมันยังไม
หมด ไอกิเลสมันยังไมหมด ทําใหเราเกิดมาเปนคน จึงตองรับผล 2 อยางคือ ผลท่ีเปนกุศลกรรมกนั
ผลท่ีเปนอกุศลกรรม ขณะใดผลที่เปนอกศุลกรรมมันซัดเขามา เขามาครอบงําจิต อารมณจิตเรากเ็ลว 
ขณะใดผลที่เปนกุศลกรรมมันเขามาสนับสนุนอารมณจติมันก็ดี แตวาจะดีบางเลวบางเราก็ตอง
ภูมิใจ วาการเจริญกรรมฐานของเรา เราสามารถไปถึงนิพพานไดแลวจิตเรารักพระนิพพานอันนี้เรา
ตองทราบวา ชาตินี้บารมีเราเต็มแลว ถาบารมีเราไมเต็ม เราไมสามารถจะไปนิพพานได มันไปถึง
ไมไดหรอก จะอภิญญาใหญ อภิญญาเล็ก หรือทิพจกัขุญาณก็ดี ถาจิตของเราในชวงนั้นยังไมถึง 
โคตรภูญาณ เพียงใด ถาพวกไดทิพจักขุญาณจะเหน็นิพพานไมได แลวก็พวกท่ีไดอภิญญาก็จะไป
นิพพานไมไดเห็นไมได 

นิพพานนี่ จะตัดเห็นไดเม่ือจิตตํ่าสุด เขาสู โคตรภูญาณ ไอ โคตรภูญาณ ระหวางโลกีย
กับโลกุตตระเหมือนกับคลองเล็กๆ ลํารองเล็กๆ นะ เรากาวขาหนาไปยืนอยูท่ีโนน ขาหลังยังยืนอยู
ท่ีนี่ อยางนี้เปนโลกีย นั่นเปนโลกุตตระ ไปยืนครอมแบบนี้จะเห็นนิพพานไดต้ังแตชวงนี้ข้ึนไห 

ตอไปถาจิตเปนพระอริยะกย็ิง่ดีใหญ ถาหากวายังไมถึงชวงนี้เพยีงใด จะเจริญพระ
กรรมฐานแบบไหนก็ตามมันจะเห็นนิพพานไมได ฉะนัน้เร่ืองนิพพานจึงเปนเร่ืองโตกัน หมายความ
วาเถียงกนัวาสูญไมสูญนะ ไอความโงของคน นิพพานัง ปรมัง สุญุง นิพพานเปนความวาอยางยิ่ง 
มันเสือกแปลวานิพพานเปนความสูญอยางยิ่ง แลวก็มีศัพท นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเปน สุข
อยางยิง่ ไอวางก็หมายถึงวางกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกศุลกรรม จะวางอยางยิ่ง วางจากโลภะ วาง
จากโทสะ วางจากโมหะ ซ่ึงเปนรากเหงาของกิเลส ไอกิเลสใหญ กิเลสเล็ก ถาโคนกิเลสใหญหมด 
กิเลสเล็กก็อยูไมได เอารากเอาเหงามันข้ึน ไอกิ่งไอใบไมรูมันจะข้ึนไดหรือไมได เหตุก็เพราะวาง
จากกิเลสใหญสวนนี้มันจึงไปถึงนิพพานได 

นิพพานยังมีบาลีบทหนึ่ง นพิพานงั ปรมัง สุขงั นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ถาหากวานิพพาน
เปนสภาพสลายตัว เอาอะไรมาสุขละ จิตมันสัมผัสไมมี อันนี้เราก็เทศนผิดไปนานเหมือนกนั เช่ือ
เขา พอรูเร่ืองจริงๆ แลวตองไปเทศนแกตัว ขออภยักันเปนแถวๆ พอไปถึงแลวก็ไปขอโทษเขาวา
เทศนผิด เขาถามวา รูแลวทําไมเทศนผิด เฮย รูแลวมันจะผิดท่ีไหน รูมันไมผิด อีตอนกอนมันรูผิด 
มันอยูในเขตผิด ก็ขอใหทุกคนหัดทําจิตใหถึงนิพพานใหได กจ็งภมิูใจวาความดท่ีีเราส่ังสมไวใน
อดีตมันมากพอ แลวกเ็ต็มพอ ไอตัวเต็มพอมันก็มีอยูวา เราจะพอใจไปเม่ือไหร ถาเราประมาทอยูมัน
ก็ไปไมได เต็ม แตเราไมใชของเต็มใหเปนประโยชนมีเงินพอ แตวาเราไมใชเงินใหเปนประโยชน ก็
ไปไมไดเหมือนกัน 



อยาง อาฬวีเศรษฐี ฟงเทศนคร้ังเดียว ทานเปนมหาเศรษฐีอยู จะไดเปนพระอนาคามี แต 
อาฬวีเศรษฐี กลับทําตนไมดี ไปคบข้ีเหลาเมายา ท่ีสุดกไ็ปเปนขอทาน โอกาสนั้นท่ีจะเปนพระอริย
เจามันไมมี ในเม่ือเขาเปนอนาคามีได เขาก็เปนอรหนัตได อนาคามีถาเปนไดกย็ังไมเปนอรหันต 
ตายไปเปนเทวดาหรือพรหมเขาก็ไปเปนอรหันตเม่ือนัน้ 

นี่เพราะวาความประมาทมีอยู เราก็เหมือนกัน ถาบารมีมันส่ังสมมาเต็มอัตราแตเรายังมี
ความประมาท มันก็ไปไมไดเหมือนกนั ทีนี้มีหนาท่ีอยางเดียว เพราะวาท่ีทานมาสงเคราะห ใหหลัก
วิชาความรูนี่ท่ีไดกันไวๆ เราตองถือวาทานมีพระมหากรุณาธิคุณอยางมาก ถาเราจะท้ิงอันนี้เสีย กไ็ม
มีใครเขาสงสารเราหรอก 

เปนอันวาพระพุทธเจาบอกวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ทานบอกให
ทําดีแตเราทําช่ัว ทานก็ไมไดวาอะไร พระพุทธเจาไมเคยตําหนใิคร ในเม่ือพระพุทธเจาไมเคยวาใคร 
เขาทําผิด แตวาพระพุทธเจาก็ไมไดบอกวาเขาผิด อยาง สุภมานพ พอบอกวา ครูบาอาจารย แกบอก
วาไหวทิศไมอธิบาย อีตานั้นแกต่ืนแตเชา ก็ไหวดะ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวนัออก ตะวนัออก ไมได 
เขานี่ก็ตองไหวทันทีเลย (หวัเราะ) ออกมากลางแจงกไ็หวทุกทิศนะ (หวัเราะ) พอตอนเย็นกอนจะคํ่า
แกกไ็หวอยูนัน่แหละ ทานถามวา สุภมานพ ทําอะไร ไหวทิศพระเจาคะ ถาม ไหวทําไม พอส่ังให
ไหวทิศ พระพุทธเจาบอก เออ ดีมาก เธอมีความกตัญูรูคุณบิดามารดา แลวบิดามารดาส่ังสอน
อะไร เธอปฏิบัติแบบนั้นแตความจริงบิดาทานฉลาด ไอนั่นมันไมรูนะ ตอนนั้นทานไมรูทานก็ไหว 
ก็พอบอกแกกไ็หวทิศเร่ือยไป แลวก็นั่งคุยกันไป คุยไปคุยมาพระพุทธเจาทานก็ชม วาไปวามาทาน
บอก นี่มีอีกทิศหนึ่งนะ ถาเราสามารถไหวทิศนี้ไดละกแ็หม จะประเสริฐมากถาม ทิศอะไร ทิศเบ้ือง
หนา บิดา มารดา วาตะไปเลย สุภมานพ บอก ออ ตอนนีไ้มตองออกกลางแจง (หวัเราะ) พอถามทิศ
เขา ทิศเกาแกก็ไหว แตไหวทิศใหมดวยก็เลยไดท้ัง 2 อยาง ทิศเกาก็ยังมีอยู ไอทุนเกากใ็ชได เรา
เทศนไมเทศนมา พอพูดจบ ปรากฏวาทานเปนอริยเจา เลยไมตองไหวทิศเกา (หัวเราะ) 

เราจะเห็นวาพระพุทธเจาทานเขาไปท่ีไหน ทานไมวาของเขาเลวหรอกอยางพวก ชฏลิ บูชา
ไฟนี่ เราจะเหน็วาพระพุทธเจาไมเคยตําหนิ เขาทํานะผิด ไอผิดมันกผิ็ดไมหมด แตวาเขาถือวาเขา
เปนพระอรหนัต แตวา ถาเขาใจวาเปนพระอรหันต อันนั้นก็ตองถือวาผิดถนัด แตวาเขาทํานั่นเขาได
ฌานโลกีย เขาสามารถทรงอภิญญาได บูชาไฟตรงนั้น ไอเร่ืองเตโชกสิณนั่นเอง ใชไหม แตวาจิต
เขาถึงไดอภิญญา 5 เขาถือวาเขาเดนเต็มท่ีแลว เขาแสดงฤทธ์ิไดตางๆ มีฤทธ์ิไดตางๆ แสดงวาเขา
บอกวาเปนอรหันต ก็ตองถือวาเลวจดั เพราะฌานโลกียยังไมพนวิสัยของอบายภูมิ ทวาพระพทุธเจา
ไป ไมไดติเขานี่  ทานบอกวา การบูชาไฟนี่เปนของดี อารมณดีกย็ิ้มแลวคนนะ 

ไอการชมนะมันทําใหคนใจดี แตพอทานชมเรียบรอยแลว ทานบอกวาความจริงไฟน่ี เธอ
บูชานี่มันเปนไฟนอก เพราะตถาคตก็ใชไฟเหมือนกัน ทานไมขืนใคร แตทานใชไฟใน (หวัเราะ) 
เขาถาม ไฟในเปนอยางไร 



อันนี้จะเหน็วาพระพุทธเจาไมเคยตําหนิใครวาช่ัว เพราะฉะน้ันถาไปเจอะสํานกัอาจารย
ไหม วาสํานักนี้ไมดี สํานกันั้นไมด ีทราบไวดวยวา ไออาจารยองคนั้นมันเปนหวัหนาลงนรก ถาลูก
ศิษยมันจะไปสวรรคก็ใหมันไปเถอะ 

เปนอันวา ทุกคนอยาลืมนะวา ท่ีเขามาทํากับเราไดเลย ไมใชวาเขาจะไปกับเราไอทุกคน
หรอกนะ บางทีถาอารมณเขาไมถึงจิรงๆ นะเขาก็ปลอย แตชวงท่ีจะถึงนิพพานได ชวงนั้นนะ
อารมณเขาเขาถึง โคตภูญาณ ดีกวาเขาตัดขันธ 5 ไดอารมณเวลานัน้เขาอาจจะเปนอารมณของพระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตก็ได มันชวงเวลาเล็กๆ และชวงท่ีเราแนะนําเขาใหตัดขันธ 5 
พอเลิกไปแลวเขาก็เกาะอารมณช่ัวตามเดิม อันนี้เขาอาจจะไปนรกก็ได มันเร่ืองของเขาเรามีหนาท่ีช้ี
ทางให ช้ีทางนรก ช้ีทางพรหม ช้ีทางนิพพาน นําใหเขารูไดท้ังหมดแลวตอไปก็เปนหนาท่ีของเขา 
เขาจะเลือกไป เขาเลือกของเขาเอง เขาอยากจะไปสวรรค เขาอยากจะไปพรหม อยากจะไปนิพพาน 
ก็เปนเร่ืองของเขา เราไมวิตกกังวง คือวาอยาไปวิตกกับคนเลว มันไมมีความหมาย ใครไปทําเส่ือม 
สํานักนี้ไมสนใจ ใหแลวไมไดมีคาจางรางวัล เราก็เสียเวลา ถาเราไมมาสอน เราก็นอนสบายมันไม
ตองเหน็ดเหน่ือย บางทีเกือบจะทรงกายไมไหว เราก็อุตสาสลงมาสอนน่ีเราถือวาเราใหดวยเมตตา 
ถาใหดวยเมตตาเขาจะไมรักษาชางเขา เราก็ไมติดตามใหแลวก็แลวกนั เราตองถือตามหลักพระพทุะ
เจาวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก บอกก็หมายถึงมอบให ใหเงินไปแลว บอกไอ
นี่ไปซ้ืออาหารกินนะ เสือกไปกินเหลา เดินเขาตะรางไปมันก็เร่ืองของมัน ของเขาแนนอนจริงๆ 
ของเรามีอยูแสนเศษ นี่เราก็พอแลว แสนเศษนี่ของเราแนนอน เร่ืองของเกานะ คนของโยมทํา
เทาไหรก็ไมรู คนของโยมนะมีหวัง เพราะทานไปได 

คําวาไมหวง เรามีหนาท่ีบอก แตเราบอกเขา เขาไปสรางความเลวกเ็ร่ืองของเขา ฉันนี่ไม
หวงใครเลย ไมมีคําวาหวง ตัวนี้ไมมี หวงหรือกังวลนี่ไมมี ถาจิตสงเคราะห มี ใหแลวรูจักใชหรือไม
รูจักใช มันจะเปนลูกเปนหลายเปนเหลนกช็างมันเถอะ ถาเราบอกมันแลวมันไมเอากช็างปะไร หวง
มันทําใหเราชา ไมตองไปหวงมัน แตวามีอยางเดยีววาใหวิชาความรูนีใ่หทุกอยาง หมายความวาเรา
ไมหวงทรัพยสิน ใหไปถาใชดีก็มีประโยชน ถาไปใชช่ัวก็มีโทษ ก็เปนเร่ืองสวนตัว 

อยางท่ีพระพุทธเจาทานเปนพระเจาสิบชาตินี่ ท่ีทานสอนใหคนรักษาศีลอุโบสถศีล อีติน
นั้นนรกวางพอดี แตไมไดวางเลยนะ คนของทานท้ังหมดไมมีใครลงนรกเลย นีก่็เหมือนกับเราก็
บอกเขาตามกาํลัง ทานใหเรามาเทาไหรเราก็สอนหมดเร่ืองนั้น เราไมไดเก็บไอนี่ ไมไดเก็บไวแลว
ทําเห็นทางไดแลว เขาไมรักษาไวเปนเร่ืองของเขา ไมใชเร่ืองของเรา ถาถามวาหวงไหม กังวลไหม 
ก็บอกไมมี เร่ืองเล็ก แตตัวเองยังไมหวงเย ไอตัวของเรายังไมหวง จะไปหวงตัวใครถาใครมันอยาก
ลงนรกก็โมทนากับมัน พอสอนดีแลวเขาไปทําช่ัวก็ชางเขา ถาหากยังไมถึงอริยะก็เรียกวา อุเบกขา 
ถาถึงพระอริยะก็เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ ถาจิตเราทรง สังขารุเปกขาญาณ ความกงัวลใดๆ มันก็
ไมมี สังขารุเปกขาญาณ การวางเฉยในขันธ 5 ถาวางเฉยในขันธ 5 ของเราได แลวมันกเ็ฉยหมด
แหละอยาไปยุงกับขันธ 5 เขาเลย สําคัญไอเรามันวางไมคอยลง 



ทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําเขา พอโลกมันทําออก ไอโลกนะอยูคนเดียวไมพอ อยากมี
ผัว อยากมีเมีย มีผัวมีเมีย อยากมีลูก มีเทานีอ้ยากไดเทาโนนมันขยายตัวออก หลักสูตร
พระพุทธศาสนามันดึงออกมา มันตัดเขามาๆๆ ถึงกาย ตัดกาย แลวกตั็ดกังวล ตัดหวงใย จิตมันยงัมี
ความสุข ไมอยางนั้นจิตจะหาความสุขไมได จําไวนะ กอนหลังข้ึนไปถึงนิพพานซะกอน นอนไป
เลย ไมตองนั่งมันเหนื่อยมันก็นอน นั่ง นอน ยืน เดิน มีคาเทากัน ไมจําเปนตองไปบังคับตัวใหมัน
นั่ง ถาเราจะนัง่ทาไหนสบาย นั่งเกาอ้ี นั่งมา นั่งอีทาไหนสบาย นั่งเอาอีทานั้นไมจําเปนตองนั่งพบั
เพียบ นั่งขัดสมาธิ ท่ีนั่งคนเดียวนะ อยูตามลําพัง ถาอยูกับท่ีของเรากไ็มตองรอ ไปนั่งนิ่ง เดิน นอน 
นั่ง ยืน เดิน เวลาจงกรมเดนิไปเดนิมาบอก ไอนี่มึงอยูนี่เดี๋ยวกไูปโนน ตองฝกเวลาทํางานอยู ทํา
อะไรอยูทุกๆ แบบกําลังเขียนหนังสืออยูนี ่ เขียนปบไปนพิพาน นาทีสองนาทีกลับไปเขียนใหม ถา
กอนท่ีจะเขียน คือวาเราอยาไปหาเวลา ตองเวลานั้น ตองเวลานี่ เรารูหรือวาเราจะตายเวลาไหน 

เพราะฉันนัน้ คนเราอยาประมาทความตาย ใหคิดถึงความตายไวเปนปกติทีนี้เวลาเราจะจับ
จุดนิพพาน ไอเสียงคนจอกแจกๆ นี่ยิ่งด ี ซอมอีตอนนั้นมันชินใชไหม ก็เหมือนกับอยูกับเพื่อนใน
หองเรียนนี่ เพือ่นั่งเลนอยูจะไปหลับตา ตองลืมตา เดี๋ยวจะหาวาบา ลืมตาใหมันชิน จบัปุปบ๊ับไปเลย 
คลองตัว ตอนนี้ถาเราเรงเขาอยูเร่ือยๆ แบบนี้ มันฟุงไปเลย ไปไหน ใหมันรูจักทีเดียว คือวา ถาจะ
ไหวพอ ไหวแม ไหวปู ไหวยา ก็ขอดูอารมณท่ีอยู บัฑฑุกัมพลศิลาอาสน 

ข้ึนไปถึงตรงนั้น ขอเชิญทานมีพระคุณท้ังหมดมารวมกนั ก็ตองไหวทุกเท่ียว จงทําอยางนี้
ปุบ ข้ึนนิพพานเลย เพราะวาจิตเรามุงนิพพาน แลวท่ีเราไหวผูมีคุณมันไมจัดกับนิพพาน อารมณนี้
แหละ อารมณนิพพานเขา ท่ีพระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไปแลว ก็ไปโปรดพอ
โปรดแมใชไหมอันนี้ อารมณนี้เปนอารมณใหญ อารมณกตัญูนีแ่ปลวา นิพพานตรง 
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พระโสดาบัน สกิทาคามี มักจะมาจากช้ันดสิุต เออ ช้ันดุสิตนี่สบายมากเปนข้ันท่ีเปนสุคตะ 
ซ่ึงแปลวา ยิ้มแยมแจมใส เปนช้ันท่ีมีความร่ืนเริง เขาแบงกันเทวดา 6 ช้ัน มีงานไมเหมือนกัน 
ลูกศิษย  อยางนี้ถาเราจะตายทานก็รู 
หลวงพอ ทานรู 
ลูกศิษย  เรามองเห็นทานมากัน แสดงวาเรากําลังจะตาย 
หลวงพอ มี ท่ีเห็นนะ เทวดาทาน พรหมทานก็มากนัเต็มนะ ถาชวงนั้นจะตายนะ ถาชวงไม

ตายนะไมแน ชวงท่ีไมตายก็เฉยๆ เราจะไปไหนก็ไปตามลําพัง นี่ชวงนั้นไมตาย
หรอก ถาชวงเวลาจะตายแลวเหน็ เหน็พร่ึบนะ แทนนี่มันจะหวงรางกายมันกย็ิ่งไม
หวงใหญ เหน็เทวดา พรหม พระทานสวยสดงดงาม เห็นท่ีอยูของตัว เอ ตอนนี้
ใครๆ เขาก็นัง่บนวาบา มันจะเต็มไปดวยความเลอะเทอะสกปรกใชไหม แลวยิ่ง
มองดุตัวของตัวเองนี่สกปรกโสดครกแลว ยิ่งคนปวยแลวดูไมไดเลย มัน
เหมือนกับซากศพท่ีเขาวางท้ิงไวนาเกิดความรังเกยีจ มันก็มีความรังเกียจใน
รางกายของตัวเอง 

  ถาบังเอิญชวงนั้นไปตาย ไปไมไดถูกยบัยั้งดวยประการใด อันนีเ้ปน
อรหันตไดเลย ไอตัวออกก็มารังเกียจตัวนี้อยูแลว พอออกไปแลวมันมีความผองใส
กวา ดกีวา เบากวา มีความคลองตัวดีกวา ดีกวาทุกอยาง ไมมีอะไรขัดของเลย ไอ
รางกายเดิมมันเต็มไปดวยความทุกขมีความสกปรกโสมม มีความหิวกระหาย มี
เหง่ือไคล มีน้าํเลือดน้ําเหลืองน้ําหนอง มันก็รังเกยีจ ถาเขามาแลวปบกับมาเขาตัว
ใหมปบมันก็ต้ังตารังเกียจรางกายนี้ตลอด 

  อันนี้เปนอารมณของพระอรหันตนะ โยมลองออกไป ถามันออกไปตรงๆ 
ไมได ก็ผูกคอแขวน ฮึ ไอนีมั่นไดประโยชนเยอะ แตวาทุกคนนะท่ีออกไปแลว ถา
เหลียวดูตัวเอง ถาเขาดีนะ ไปดี ก็ไมมีใครเขาหวงหรอก ไอคนพยาบาลบางที
รองไหงอแง งอแง ไอเจาของเองมันยังไมหวงเลยดันไปหวงมัน เฮอะ เจาของเอง
เขาไมหวง แตไอพวกท่ีจะไปนรกสินาหวง โยมไปนรกนี่บางทีตองลากลูถูกังไป 
บางตองลากลูถูกัง ตองกระชากลากมันไป มันดื้อแพงกมี็เหมือนกนั แตไอพวกท่ี
ดื้อแพง ไอพวกนีไ้ปแน แตก็มีบางรายตองผาน สํานักพระยายม ถาเดินไปดวย
อาการคลองตัวพวกนี้ไมลงนรกหรอก เวลาเขามารับนี่ มันมีบุญกนับาปดวยนะ
โยมไอความช่ัวก็มี ความดีกป็รากฏนะ ไมใชความช่ัวก็ไมมี ความดีก็ไมปรากฏ 1 
ข้ัน (หวัเราะ) ใชไหมโยม ความช่ัวไมมี ความดีไมปรากฏเต็ม 1 ข้ัน 



  แตไอนั่นความช่ัวก็มี ความดีก็ปรากฏ อันนี้ตองไป สํานกัพระยายม กอน
แตวาพวกนี้มักจะออกดวยอารมณดี พอไดอารมณดีไปกนักระปร้ีกระเปรา ไมตอง
จูงไมตองลาก ไปแบบสบายๆ เวลา พระยายม ทานเรียกไปสอบถาม ทานจะพดูถึง
เร่ืองบาปกอน ไอการนี่มันเปนการยอมรับวา ไอบาปบุญนี่ทําจริง ถามถึงบุญแลว
ใหตอบ ถาถามปบก็ตอบเลย ทานก็ถามไอเร่ืองท่ีทํามาแลว ทานถามเพราะรูวาจุด
นี้ จุดนี้เขาทํา ทานก็ถาม เอา ไปเท่ียวแรกนึกไมออก ยอนไปอีกเท่ียวหนึ่งไมออก 
ไปอีกเท่ียวหนึง่ถาไมออกแสดงวากรรมอกศุลปดปากนี่เวลาออกออกดวยอารมณ
ช่ัว อันนี้ลง เอาใหมันเปนไปตามผลของกรรม ถาหากวาเราไปบอกเจาจดุเดียว อัน
นี้ผมทําครับ ทานบอก อาวก็มีด ี ความดียังมีอยูไปรับผลดีกอนทานไลไปสวรรค
เลย พอไลไปแลวปบไปความดีท่ีทําไวท้ังหมดก็เขามารวมตัว 

  นี่ สํานักพระยายม ทานไมอคติ แตทานพยายามไลไปสวรรค เออ 
(หัวเราะ)ทานไมอคติหรอก ใครนึกไมไดทานก็ไลไปเหมือนกัน ทานอคติเม่ือไหร
ละ ถาเราจะไปเราจะเห็นวา ถาเราจะดนูรกก็ตองมองไปทางดานทิศตะวันออก อยู
ไกลเห็นแตทะเล ทะเลเพลิง มันสุดลูกหูลูกตา สุดลูกตาเราแลวตาเปนทิพยยังมอง
ไมเห็นสุดเลย เมืองนรก จากทาง 4 แพรงไป ตองไปสุด สํานักพระยายม ถาจะเดนิ
ตรงไปนี่เปน เปรต ล้ัยวซายนิดหนึ่งจะเจอ โลกันตนรก ถาไป สํานักพระยายม 
ทานเล้ียวขวาเฉียงๆ หนอย เดินเฉียงไปตองผาน สิมพลีนรก อันนี้ถาเดินนะ แต
โดยมากนีไ่ปปุบก็ถึงเลย มันเลยไมเห็นอะไรกัน ถาหากวาถาเดนิไปตอง พระยา
ยม ขมใจเดิน ถาเดินไปผาน สิมพลีนรก กอน ผาน สิพลีนรก แลวตอไปจึงเขาเขต
ของ พระยายม อยู อันนั้นเปนสวรรคเปนปลายเขตของ ทาวจาตุมหาราช แลวก็ถา
ไปยืนอยูท่ี สํานักของพระยายม มองไปทางดานทิศตะวันออกเราจะเห็นไกลนะ 
ไมใชใกลๆ มันไกลต้ังเยอะ เราเห็นทะเลเพลิงก็ไมไดกนัหรอก นีก่็เวลาคนจะตอง
ตกนรก ก็ไอพวกไอโมงมันก็มาคุมกันอยูกอนไอตัวใหญๆ ดําๆ นี่ นายนิรบาลมานี ่
เขาก็มายืนคุมกันเปนจุดๆ ทําเปนผูบังคับกอง (หัวเราะ) ไอคนนี้พูดไมเปน ถามันที
ไรไมเคยพูดสักที 

  วันหนึ่งไปคนเดียว ไปทุกขุมถามใครมันก็ไมพูดมันก็ทํางานกันเร่ือย ถาม
เฮย มึงไมมีหเูหรอ มันบอก ฉันหูมีแตมันไมพัง แลวในผลที่สุด ตองกลับมา สํานัก
พระยายม ทานก็เลยบอกวา เอ็งอยาไปพูดเลยกับไอพวกนัน้นะ มันไมพูดดวย
หรอกมันมีหนาท่ีทํางานอยางเดียว มันไมมีหนาท่ีตอบคําถามของใคร เปนไงฮะ 
เขาซ่ือสัตย ตองเอาคนจากสํานักทานไปฝก โดยมากทานจะไปเองหรือไมก็ให 
ทานนายบัญชใีหญ ไปเอง เราก็ตองชวนกนัไป ข้ึนไป บางทีเราก็ไปเจอะไปหลาย



คน เอะ นี่มันเคยเห็นนี่หวา มันมาอยางไร ชายคนนั้นก็มาพูดกัน แตตานี่มันไมพดู
ดวย พอไปถึงปบถามวาใครตาคนน้ี แกก็บอกนี่ เอาคนนัน้เขามาพอบอกเอาคนน้ัน
เขามาปบ ไอเคร่ืองลงโทษตางๆ มันหยุดทํางานไฟท่ีไหมอยูมันก็ดับ ทานข้ึนมา 
ข้ึนมาก็มีสภาพเดิม พอถาม นี่ไมมีผิดละ ก็มันโกหกอยูกับไอเมืองมนุษยนี้เมือง
เดียว ไอเมืองมนุษยนี่มีเมืองเดียว ท่ีมีการโกหกมดเท็จ เมืองนรก เมืองเปรต เมือง
อสุรกาย เมืองพรหม เมืองนิพพาน ท่ีนีไ่มมีใครเขาโกหกกนั เขาโกหกอยูเมือง
เดียว นี่เขาจะไลเลาใหฟงท้ังหมด แตสวนมากมันจะไปถามพระท่ีไปนะ ไปถาม
พระ พระลงนรกกันก็ไมชอบไปถาม อยางนี้ก็ข้ีเกียจเสียเวลาเรา นีเ่วลานี้ไมไป
แลว ข้ีเกยีจ 

ลูกศิษย หลวงพอคะ พระท่ีทําไมดีนีล่งนรกขุมไหนคะ 
หลวงพอ อะไรนะ 
ลูกศิษย พระท่ีทําไมดนีะคะ 
หลวงพอ ก็แกไปดูเอาเองซิ เราจะไปพยากรณเขาไอเหรอ เขาทําไมดีข้ันไหนละเอ สวนใหญ

ก็ลงอเวจี แตท่ีไมถึงอเวจีกอ็าจจะมีอยู แตท่ีสวนใหญจริงๆ พระ เวลานี้ลงอเวจี
ประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษ ไมตองหวงเพราะโทษมันหลายช้ัน โทษหลายช้ันก็คือ
ไมเคารพในพระธรรมวินัยแคทรงผากาสาวพัตรถารวมในสังฆกรรม สังฆกรรมก็
เสียแตถาบวชพระ คนท่ีบวชก็ไมไดพระ เปนเณรแลวกย็ังถือตัววาเปนพระ กินกับ
พระ นอนกับพระ เขาสังฆกรรมกับพระสังฆกรรมเสียหมด ถาสังฆกรรมเสีย นี่
เปนโทษท่ีรายแรงมาก 

ลูกศิษย ง้ันท่ีอยูกับพระ สวนใหญกเ็ปนอเวจีมหานรก 
หลวงพอ แตก็ไมแนนะ บางทานนี่อาจจะรักษาตัวดี แตก็พลาดพล้ังนิดหนอยแตถาพลาด

พล้ังนิดหนอยก็ไปตกตํ่าๆ หรือไมอยางนัน้ก็อยางทาน เอรกปตตนาคราช นัน้ไป 
เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ทานเจริญกรรมฐานอยูคนเดียวท่ีเขาชายทะเล วันหนึ่งไป
อาบน้ํา ไอเรือสําเภาลมมันออนมันกว็ิ่งชา แตไอเรือสําเภามันก็วิ่งมานาน ตะไคร
น้ํามันกย็าว ก็เลยโผไปเกาะตะไครน้ํา ไอเรือมันก็ลากไป ไอตัวทานมันกห็นัก 
อาศัยทานอยูองคเดียวไมมีโอกาสแสดงอาบัติ แทนที่จะเปนพรหมไปเกิดเปน
พญานาค ก็ยังดี ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน มีเคร่ืองทิพยเปนท่ีอยูยังมีวมิานมีสมบัติ
เปนทิพย แตวาเปนสัตวเดรัจฉาน ไมมีโอกาสจะบรรลุมรรคผล ในสมัย 
พุทธกัสสป เออ สมัยนี้แกมีลูกสาวอยูคนหนึ่งช่ือ นางนาคมาณวิกา แกก็รําพึง
รําพันวา ขาพทุธเจาผูกปญหาข้ึนมาขอหนึ่ง ปญหานี้นอกจากพระพุทธเจาแลวคน
อ่ืนแกไมได แกก็ออกมาเปนงูแผพังพาน ใหลูกสาวแปลงเปนคนสวย รองเพลง ถา
ใครแกตอบถูกก็จะยอมแตงงานดวย ใครท่ีเขาไปรองเพลงแกไมไดในท่ีสุด ใน



ท่ีสุด อุตตรมาณพ จะเขาไปรองเพลงแก พระพุทธเจาทรงทราบวา อุตตรมาณพ 
ทานเคยเปนคูครองกับ นางนาคมาณวิกา พระพุทธเจาทานก็เลยมานั่งตักถาม พอ
เดินมาทานก็ถาม จะไปไหนวาจะไปรองเพลงแกเขา ทานถาม เขารองวาไงละ 
อุตตรมาณพ ก็รองใหฟง ทานถามจะแกอยางไร  แกกบ็อกแกจะรองใหฟง ทาน
บอกไมถูกหรอก ตองรองอยางนี้ พระพุทธเจาก็รองเพลงเปนนะ (หวัเราะ) ไงโยม 
ทานก็รองเพลงเปนเหมือนกนั ก็รองเพลงนี่ อุตตรมาณพ รองเพลงแกพบพญานาค
ดีใจ เวลานี้พระพุทธเจาอุบัติแลว เอาพังพานตีน้ํา ไอคนท่ียืนอยูท้ังสองฝงนับเปน
พันเปนหม่ืน ลงน้ํากันเปนแถว ทานก็เลยคอยๆ เอาหางชอนข้ึนไป แลวก็ทานก็เลย
กลายเปนคนข้ึนไปถามวา เพลงท่ีเธอข้ึนมารองนี่ เธอคิดข้ึนมาเองหรือวาใครสอน
เธอ ไอคนสมัยนั้นก็โงโกหกไมเปน ไอเรามันแกไมไดพระพุทธเจาทานสอน เขา
ไปหาพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานทรงเทศนโปรดทาน อุตตรมาณพ ก็บรรลุ
โสดาบัน นางนาคมาณวิกา กับทานพญา เอรกปตตนาคราช เขาถึงไตรสรณคมณ 
พระพุทธเจาทานบอกวา ถาไมเปนสัตวเดรัจฉานจะไดเปนพระอริยเจา แตนี่เปน
สัตวเดรัจฉานไมมีโอกาสเปนพระอริยเจา 

ลูกศิษย สมมติวาพระนี่ ถูกตัดสินคดีไปแลวครับ มีทางอ่ืนจะชวยเหลืออะไรไดไหมครับ 
หลวงพอ เออ ตองไปเขาสอบสวน แตวาถาหากวามีทางจะพนนะ เขาก็ไมอยากสอบสวน 

บางคนสอบสวนถึงจะรู อยาง อาจารยทิม อาจารยทิม นี่รุนเดยีวกับฉัน เคยอยู 
สุพรรณ เปนนักกอสราง พระองคนี่ทานดีมาก ระเบียบวนิัยดีมาก เจริญสมถ
ภาวนาก็ดี แตวาไอโทษมันมีอยูอันหนึ่ง แกปวย คร้ังหลังสุดนี่กลังสรางโบสถอยู 
สตางคสวนตัวนี่เขากไ็มมีแบบฉัน คําวาเงินสวนตัวไมมีก็คือ ไดมาก็จายไปหมด
ไดมาก็จายไป ทีนี้แกก็ปวย แกปวย สตางคสวนใหญแกก็ไมมี หมอก็บอกวา
จะตองตมยาหมอนี้ ตองซ้ือยาหมอนี้มารับประทาน มันเปนราคา 60 บาท ทานก็
เลยบอกวา เอา ง้ันขอยืมเงินท่ีเขาสรางโบสถมากอนใครมาใหแลวก็จะใช 60 บาท 
เทานั้นก็สรางโบสถหลังหนึ่งมันตางกันเยอะ สตางคทานเอาไป เขาถวายมาทานก็
เก็บ แตวาบัญชีรับกับบัญชีจายก็แบบๆ เดยีวกัน ดันเสือกตายไปนี่ เม่ือป 08 ดัน
ตายซะไดไอเงิน 60 บาทนี่มีพิษ ทานทิม ตองไปนั่งจองอยูท่ี สํานัหพระยายม 

  ตอนเวลาจวนๆ 2 ทุม 2 ทุมนี่สอนกรรมฐาน ทีนีจ้วนทุมเศษๆ เขามานอน
รอกอน เอ นั่งสบายๆ ประเดี๋ยวเหน็เทวดาองคหนึ่งพอวชิระมาถึง มาถึงก็ยืนปลาย
เทาก็กราบ นั่งกราบๆ ถามทําไม แกบอกทานใหญใหนิมนตไปพบครับ เออ แกไป
กอนนะ เดี๋ยวฉันตายไปเดี๋ยวผมไปตามอีก 2 องค แกกไ็ปตามอีก 2 องคแลวก็ตรง
ไป พอไปถึง อาว หลวงพอมายังไงนี่ แกก็บอก ก็หนี้สงฆ 60 บาท ถามคนอยางแก
เปนหนี้สงฆดวยเหรอ ก็รูประวัติกนัอยูวาเปนหนี้ตอนใกลจะตาย หมดเขาส่ังยา 



ไมมีเงิน ไอเงินของทานนะ มันทุมเทไปในวัดหมด แลวไอเงินสวนตัวของทานนะ 
ตามอัธยาศัยมันไมมีเหลือไดเงินสวนนี้เขาไปก็ไปถามลุง 

หลวงพอ ลุงวาไงนี ่
ทานลุง ยัง ยงัไมวา เดี๋ยวรออีก 2 องคมากอนยังไมสอบสวนนะ ถาสอบสวนก็ไมไดของ

สงฆนี่หนักมาก ปดปาก ถากรรมดีก็ไมปดปาก แตของสงฆนี่หนกั เหมือน
กระเบ้ืองแผนเล็กๆ อันเดียวนะ เร่ืองบุญนี่พูดไมไดเลย มีอีก 2 องคเขาไป ไป
เรียบรอยแลว ทานก็เรียกให ทานทิม เขาไปสอบสวน ทานถามวา แกเองเงินของ
สงฆไปใช 60 บาท ใชไหม 

ทานทิม ใช 
ทานลุง ไปใชเพื่ออะไร 
ทานทิม ปวย หมอเขาส่ังยา 
ทานลุง จิตคิดไววาอยางไร 
ทานทิม จิตคิดวาถาใครเอาเงินมาถวาย ก็จะเอามาชําระหนี้สงฆ 
ทานลุง ไอนี่ยังไมทันชําระใชไหม 
ทานทิม ใช 
ทานลุง ทานจะวาอยางไร 
ทานทิม ไมมีเร่ืองจะวา 
ทานลุง แลวทาน 3 องคจะวาอยางไร 
หลวงพอ  ยังมีเร่ืองวาอยู 
ทานลุง จะวาอยางไรละ 
หลวงพอ จะทําอยางไรพระองคนี้ถึงจะไปเปนพรหม เขาไดฌานสมาบัติ 8 ดวยควรจะไป

เปนพรหม 
ทานลุง เวลาตายต้ังอารมณกอนจะดบัจิต อารมณอยูในฌาน 2 นี่เขาไดสมาบัติ 8 แลวก็

พอจะตายจริงๆ นะ ไมไดต้ังอยูในฌาน 2 ถาต้ังฌานเอาไปได แตวาของสงฆนี่มัน
หนัก ไมไดนะ ไมใชเร่ืองเล็กๆ เลยฌานก็ต้ังไมได 

หลวงพอ เดี๋ยว ไอเร่ืองนี่ มันคอยจะอภัยกันไดไหม 
ทานลุง ของสงฆมันอภัยกันไมได มันตองขําระหนี้สงฆ 
หลวงพอ เอา ตกลง ฉันจะชําระ 60 บาท เร่ืองเล็ก 
ทานลุง  ไมไดหรอก ชําระดวยเงินมันไมไดหรอก แนะ ยื่นโนดิสอีก 
หลวงพอ เอาอะไร 
ทานลุง ตองสรางพระพุทธรูป 1 องคหนาตัก 12 นิ้ว 
หลวงพอ โธเอย ซัก 10 องคยังไดเลย 



ทานลุง ไมเอา องคเดียวก็พอ 
หลวงพอ (หัวเราะ) แลวอีก 2 องค เขาก็เลยรับไปคนละองคก็เลยกลายเปน 3 องค ทานก็เลย

บอกวา ถาง้ันไปได ตามผลของความดี บอก เดีย๋วกอนอยาเพิ่งไปอยูท่ีนี่กอน การ
สอบสวนนี่ขอพักกอนไดไหม บอก ไดจะใหทําอะไร ก็เลยถาม แกจําอารมณหนึ่ง
ไดไหม 

ทานทิม  อะไร 
หลวงพอ เอกัตตากับอุเบกขา 
ทานทิม  จําได 
หลวงพอ  ถาจําไดก็ไปตามน้ัน นั่น ฌาน 5 ฮึ เลยไปช้ันพรหมชั้นท่ี 11 เขาไปตอนนั้นก็ไปตก

ท่ีช้ันกามาวจร มีพระอยู 2 องค องคหนึ่งเปน พระอยุธยา หนุมหนอย ตอนนั้นฉัน
ก็ 40 กวา แลว องคนั้นยัง 30 เศษๆ แตไมรูวัดไหน สูงๆ ดําๆ อีกองคอยูอีกวดัหนึ่ง 
องคนี้หนาตาดีแตไมรูอยูวัดไหนเหมือนกนั แลวก็ดนัไปทํามา 3 องค เลยเลนกําไร
ซะเลย เปนพระพุทธรูป 3 องค มันก็เร่ืองเล็ก เพราะพระแค 12 นิ้วคนจะไปเปน
พรหมนี่ราคามันไมเทากนัหรอก ใชไหม เราสรางพระ 12 นิ้ว แวบเดยีว แลวไอคน
ท่ีกําลังบําเพ็ญบารมีเปนพรหม มันงายซะเม่ือไหร 

ลูกศิษย ปญหามันมีครับ คือวา ทําไมจึงตองเจาะจงมาตามหลวงพอครับ 
หลวงพอ คือวา เขาเปนเครือกัน ทานพวกเดียวกนั เดินแนวเดียวกนั ทานทิม ก็รูจักฉัน ฉันก็

รูจักทานมาต้ังแตบวชใหมๆ แตอีก 2 องคนะ เขารูจักกันมาต้ังแตเม่ือไหรฉันก็ไมรู 
สงสัยตองเปนแนวเดียวกัน 

ลูกศิษย เปนเช้ือสายเดยีวกันดวย 
หลวงพอ เช้ือสายเดียวกนัดวย และปฏิปทาเหมือนกันดวย อีก 2 องคก็บาๆ บวมๆ 

เหมือนกนั เงินสวนตัวไมมีหรอก ถามวาอยูจังหวัดไหน องคหนึ่งทานก็บอกวาอยู 
จังหวัดสิงหบุรี อีกองคหนึง่บอกอยู จังหวัดอยุธยา เราก็ไมไดสนใจ ถามเร่ือง
ปฏิปทา ทานก็วาผมกับทานก็บาๆ บวมๆ เหมือนกนัแหละ สตางคไมเหลือ ทาน
ทิม นี่ก็บาเหมือนกันเราพวกบาไอพวกบานี่มันตายมากอน มันจะลงนรกกอนเราก็
ใหมันลงไปกอน วิธีกระตุนนี่กรุตนนิดเดียว ถามวา จับอารมณหนึ่งไดไหม
เอกัคตากับอุเบกขา เทานีกพ็อแลว จําไดก็เปนฌาน 4 พอพูดปบจิตกต้ั็งอยูในฌาน 
4 พอตั้งฌาน 4 สภาพก็เปนพรหม ตัวแกก็เปนพรหมแจงเลย แกไปตามอัธยาศัย 
ไปขางๆ ตามกําแพงวัด เดีย่วลูกศิษยนั่งคอยกัน (หวัเราะ) คือ เร่ืองเขาไมมีเจตนา
จะโกงเงินสงฆไอพวกท่ีเจตนาโกงเงินสงฆนี่ไมมีทางชวย ไอท่ีเร่ียไรมา 10 บาทนี่
เอาของเขา ใชไห 9 บาท 90 สตางค อี 10 สตางคเขากระเปงลงอเวจไีป ไอของ



สงฆนี่แมแตกระเบ้ืองแตกๆ นะ ท่ีสงฆไมใชแลวนี่อันนี้ดีนี่เอาไปบานหนอย นี่
ระวัง 

ลูกศิษย ถาสมมติ ผมอุทิศสวนกุศลใหเทวดาท่ีอยูช้ันจาตุนี่ เม่ือทานรับโมทนาอุทิศสวน
กุศลแลวนี้ จะข้ึนไปเปนเทวดาช้ันดาวดึงสไดไหมครับ 

หลวงพอ ออ ทานก็ตุนของทานอยูนั่นแหละ ทานตุนผองใส 
ลูกศิษย ผองใสข้ึน 
หลวงพอ แตโยมอยาลืมนะ ชัน้จาตุมหาราช นี่ ถาหากวาเราอุทิศสวนกุศลในดานกามาวจรนี่

เฉย ใสบาตรรักษาศีลกันธรรมดาทานกใ็สเทาเดิมเพราะทานอยูดวยกําลังฌาน และ
ตองเปนสมาธิ ถาใหดวยกาํลังสมาธิทานจึงจะใส 

ลูกศิษย แตทานจะไดรับบุญอันนี้และทานจะเขาพระนิพพานยังไมไดใชไหมครับ 
หลวงพอ มันไมเกีย่วกันนี่ 
ลูกศิษย ไมเกี่ยวกนั เพยีงแตทําใหทานมีความสุขมากยิ่งข้ึนใชไหมครับ 
หลวงพอ เอ็งอยาลืมนะ เขาสุขมากข้ึน เขาก็ไปนิพพานไดเหมือนกนันะ ใหมาอ่ิมเร่ือยอ่ิมไป

ทีละนอยมันดข้ึีน ดีข้ึนผองใสข้ึนเร่ือยๆ แมแตความพอใจนี่ทานวา เวลานี้เทวดา
สวนใหญกับพรหมน่ีทานตัดไปนิพพานกนัหมด แตวันนี้ไปถามใครๆ ก็อยากกลับ
ไมได พอไปถามกี่องค กี่องคก็ แหม ไมยอมลงดื้อ แตวาพวกท่ีอยากจะลงอาจจะมี
เพราะฉันถามไมหมด เราไมถามหมดทุกคน ท่ีรูนะนบัเปนแสนๆ หลายแสนท่ี
ทานไมลง แตก็ตองเลือกเหมือนกนั พวกท่ีจะไมลงกพ็วกท่ีมีบารมีเต็มแตเรากย็ัง
ไมเคยเห็นเลย พวกท่ีมันบารมีเต็ม ฮึ ใชไหมโยม อยางไปท่ีเขต บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ไปถึงปบไปไหวทานพอทานแมมา พอเล้ียวเขา จุฬามณี เต็มพร่ึบและรัศมี
สวยเปนประกาย ถาม วาไงพวกจะลงไปเกิดมีผัวมีเมียอีกไหมละ ทานก็เลยบอก 
ทานมีไหมละ ขามีทําหอกอะไรขาเปนพระแลว บอก เขาก็เปนพระเหมือนกัน 
พระอริยนะ (หัวเราะ) บอก ถามีละบรรลัยเลย 

ลูกศิษย หลวงพอขา อยางสมมติวาเราไปท่ี บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เราไปไหวพอแมใน
อดีต แลวเราจะถวายกุศลบูชาความดีทาน จะทําไดไหมคะ 

หลวงพอ ทําได ทําได ไอพอแมจายใหลูกเปนแสน แตพอถึงปลูกเอาขาวเหนียวแตงมาใหหอ
เดียว พอแมกย็ังเขาใจใชไหม นี่มันเปนความดีทานยนิดีในดานกตัญูกตเวที แลว
ทานก็โมทนา 

ลูกศิษย แลวทาจะผองใสหรือเปลาคะ 
หลวงพอ  ทานคงจะไมผองใส เพราะพอแมแก ทานไปนิพพานกันท้ังนั้นแลว (หัวเราะ) ฮึ 

พวกนั้นเขาไมใสเทาเราหรอก ไอเราควรจะใสกวาเขาเราก็ไปกราบเขานะ ไป
กราบทานนะ ทําใหเราใสข้ึน อยาลืมภาษิตบทหนึ่งนะ พระพุทธเจาทรงชมเชย



พิเศษอยูบทเดียว นิมิตตัง สาธุรูปานงั กตัญูกตเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญู
รูคุณรูอุปการะท่ีทานทําแลว ก็ตอบสนองคุณทาน เราขอสรรเสริญวาบุคคลนั้น
เปนคนดี มีบทเดียวท่ีกลาวชัด ทานไปดพูุทธภาษิตอ่ืนนี่ไมมีหรอกกลาวชัดยนืยัน
ตรงเลยวา เราขอสรรเสริญวาคนน้ันเปนคนดี เห็นไหมวาความกตัญูกตเวทีนั้น
เปนเร่ืองใหญ เปนจุดนําเขาหานิพพาน แกลองไปถามแมเกาๆ ดูซิ ท่ีเขาไมไดเปน
พระอรหันตนะ มีไหม ฮึม มีหรือเปลา เฮอะ ไมมี แกก็เปนพระอริยะกันหมดแลว 
แลวสวนใหญจริงๆ แลวเขานิพพานกันหมด ท่ีเหลือติดดางดึงสอยู มีหรือเปลาก็
ไมรู แตพวกแมนี่ไมมีแลวจะเหลืออยูก็พวกพอ 

มันมีหลายคนเหมือนกนันะ เราสอนจนกระท่ังไดมโนมยิทธิ มันมาถามเร่ืองกสิณ มันบา 
มันข้ึนไปยอดตนไม มันลงโดนหนอย ไอกสิณนี่ ทานทําเพื่อใหไดวิชชา 3 หรืออภิญญา ไอนี่วิชชา 
3 มันก็ไดไปดวย ไดอภิญญาแลวมันจะกลับมาข้ึนตนกสิณใหมก็เอา ตามใจมัน กลับมาถามจะข้ึน
กองไหนดี กบ็อกตามใจสิ แกบากองไหนก็ทํากองนัน้แหละ มันถาม ทําไม บอก แกมันบา ไอแลว
เสือกมาข้ึนตนทําไม ไอนี่มันอวดโงมันไมไดอวดดี มันอวดเลว ทุกจุดท่ีเราเขาถึงจุดนี้มันแสนยาก 
ถาทําตามรูปเดิมก็เสร็จ นี่เปนวิชาสัตของเขาแลว 

ในเวลานี้อารมณคนมันไมเขา ไมถึง ถาบังเอิญ มันเปนลักษณะบอก มันมีอะไรหลายๆ 
อยาง ท่ีมันปรากฏกอนโดยไมต้ังใจไวกอน พอถึงจุดนี้แลวปบ ถึง 3 ปจงึจะถึงจุดนั้น 

อยางตอนฉันฝกมันลําบาด เพราะฝกคนเดียวเรากต็องทําตามรูปเดมิตอกันหมด อีตอน
เขาถึง โคตรภู มันโผลเขาถึงนิพพานไปไดคร่ึงตัว ไอคร่ึงลางนี่มันมัว โผลไมข้ึน (หัวเราะ) มันติดอยู
แคนั้นแหละ ติดอยู 3 เดือนโผลปุบมันก็ติดคร่ึงหนึ่ง พอถามสมเด็จ ทานบอกวา พอมันหลุดไปได 
พอครับ 3 เดือนมันกห็ลุด พอหลุดข้ึนไปไดทีนี้หมดแรง เหมือนกับพื้นลางมันคอยดนั พอถึงท่ี หมด
แรงข้ึนไมได พอข้ึนไมไดกมี็ ทานโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอนุรุทธ ทานกัจจายนะ 4 องคนี่
ทานเปนครูสอนในปจจุบัน ในสมัยท่ีลาพุทธภูมิแลวพระพุทธเจาทานก็สอน พระองคก็มาสอนแต
เฉพาะวิชา ทานก็บอก นีไ่มเปนไรเดีย๋วฉันจะชวย ฉันบอกจะรูไดไง 

พระพุทะเจาทานบอก องคนี้คุณชวยไมได เพราะพุทธภูมิจะเต็มอยูแลวมันออกจนเกนิ
กําลังหนัก ตองฉันชวย ทานทําไงนะ บอกคุณข้ึนมาซิ มันลอยปบข้ึนมาเลย แหม (หวัเราะ) เทานัน้
แหละอันข้ึนมาไดหมดแรง มันหมดแรงจริงๆ แหม นัง่ปรอสบายเชียว ในเร่ืองพทุธภูมินี่ลําบาก
ท่ีสุด มาถึงจุดนั้นแลวมันก็ไมมีอะไรยาก ความจริงนี่ โคตรภู เขาติดกัน ใครติดถึง 3 วันนี่มันซวย
เลย ถาเปนสาวกภูมินะไมมีนะ มันติดแควันเดียวก็ไมมี เต็มวนัก็ไมมี มันเขาชวง โคตรภู ปบอยูเขา
เปนพระอริยะไหนกต็าม 

นี่มันเสือกติดอยูได 3 เดือน เราก็ตองเก็บหนาเก็บหลัง เกบ็เล็กเก็บนอยนั่นนี ่ไอท่ีเก็บเพราะ
อะไร ลองถามทานเพราะอะไร ทานบอกวา แกจะตองเปนครูเขานะ ถาแกไมเกบ็ไปท้ังหมดแบบนี้ 
ถาใครเขามาถามแก ถาแกไมเคยผานมาแกจะตอบเขาอยางไร เรามันนักเรียกทุนซะดวย พอจากตรง



นั้นไปเดี๋ยวเดยีวนะหมดเร่ืองนั้น วิ่งเอาหวักําแพงพัง เอาหัวชนกําแพง แลวทานก็วา ไอเร่ืองไวใจตัว
นี่ไมมี ฉันถือภาษิตบทนี้ม่ันคง 

อัตตนา โจทยัตตานัง คือฉันจะไมยอมเช่ืออะไรงายๆ ทานบอกวาอันนี้ไมใชแลว เออ เรา
กลับลงมา คนขาวถึงรูขาว คนดําถึงรูดํา ดบีางไมดีบางกรู็ ใสเส้ือผาสีอะไรก็รู กลางคืนยองไปถาม
อีกวา ทําไมถึงรูละ บอก ฮึ ยงัไมรูทานพยกัหนาพอรุงข้ึนมาอีกวันหนึ่ง ไอพวกท่ีข้ึนๆ ลง ๆ มันก็ดา
มาก เสียดสีมาก ไอเรากไ็ดยินเขาดา เขาเสียดสี ใจมันกเ็ฉยๆ ถึง 3 วาระ ถามเกิน 3 คร้ังไมได พอ
คร้ังท่ี 3 นี่ก็ทานวา เอากินมาทาใหหนอยซิ เอาน้ําลางซิ ถาม ไอดินหรือโคลนน่ีมันแทรกอยูในเนือ้
ไหม บอก ไมแทรก ก็เลยบอก คนท่ีเขาถึงท่ีสุดของความทุกขไมใชหวัหลักหวัตอนะ ถึงไมมี
ความรูสึก  ทําไมไมซึมเขาในใจเธอบางนะ เราก็นกึวามันหูหนวกตาบอดม่ัง มันบอก โอย มันก็ไม
นานี่ จะไดไมมีความรูสึก ไอความรูสึกไปเกลียดไปโกรธเขาน่ีไมมี แตรูวาตอนท่ีเขาดามันรูเทา
นั้นเอง มันไมไดคิดอะไรตอไปอีกแสดงวามันรู นี่ทําคนเดียวมันลําบาก ทําคนเดียว 

นี่ถาเราไวใจตัวเองไมไดละก็ เออ มี อัตตนา โจทยัตตานัง จงกลาวโทษโจทยความผิดของ
ตัวเองไวเสมอ ตองดูมุมช่ัวแตวาไมดูมุมดี ถาเราใสช่ัวหมดมันก็เหลือแตดี ถามันไดดีข้ึนมาจุดนี้ปบ 
เราก็อยาเพิ่งเช่ือวามันไดแนหรือมแนตองไปถาม ไปถามทานก็ถามถึงอารมณแลวกผ็ล ผลของจิตท่ี
มันจะเกิดมีอะไรสัมผัส ถายังมีอะไรคาง ถาพบมันมีความรูสึกได ทานก็บอกใหฟง ถายังทําไดอีกที
นี้ตองคอยถามใหม ตองนัง่ไลเบ้ียอยูอยางนี้ตลอด เพราะวามันไมมีใจท่ีจะเปนมนษุยกด็ี ทาน
อุตสาหสงเคราะห แหม ทุกขตัวเดยีว ทานนั่งสอนไปต้ังคืนหนึ่ง ฮึต้ังแต 4 ทุมถึงตีสอง พอถึงปุบ
ทานบอกนอน เธอเหน่ือยต้ังแตเชาแลว ทานใหนอน นอนแลวทานก็พดูเร่ือยๆ อธิบายชาๆ พอถึง
เดือนทานก็บอกไป ฉันจะไป 3 เดือน ถาเธอเห็นวามุมใดมุมหนึ่งของโลกจะมีความสุข ฉันจะไม
สอนอะไร จะนึกกน็ึกในใจไมตองก็ไดวะ ไมเหลือแลว มันไมเหลือแลว ไมเรียนอะไร เหลือทุกข
ตัวเดยีวแคเรียนทุกขตัวเดียว เห็นทุกขนี่มันตองมี สังขารุเปกขาญาณ เราตองใช สังขารุเปกขาญาณ 
คุมตลอด เพราะวาตัวนี้เปนตัวท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เห็นวามันทุกข ทุกขเพราะเราทําความช่ัว
มากท่ีสุด เหน็วามันทุกข ทุกขเพราะเราทําความช่ัวมากกชํ็าระหนี้ของความช่ัวไป 

ผลของความช่ัวจะใหผลอยางไรถือวาเปนการใชหนี ้ เจบ็ไขไดปวย ใครจะนินทาวารายนี่
มันเปนเร่ืองเราสรางความช่ัวมากอน รับใชหนี้ใหหมดไปไมชาขันธ 5 มันก็พงั มันจะพังหลายหน
แลวมันไมใหพัง ถาไมพังมันก็มีทุกขไมเห็นแปลกปกติ เม่ือวานนี้เราไปดาเขา วันนีเ้รายังเฉย แตเขา
มาดาเรา ก็บอก เอ นี่กูไมไดดามึงเลยนีห่วา ฮึ ไง แลวมึงมาดากู เม่ือวานมันดาเขา มันไมผิด ไมผิดเห
รอกเม่ือวานนีเ้ขาลืมตา ถาไปดาเขาเขาอีก 3 วนั เขานึกไดก็ระวังใหด ี (หวัเราะ) ถือวาดามัน เขาวา
มันมันมีรูหรอก 3 วัน 4 วัน มันไปบูชาพระถึงนึกออกวาเขาดาไว (หวัเราะ) 

ไอนี่มันเกง ไมเปนไรเขาถือวาเกง ไอคนเราถากิเลสมันหนา เผลอแปบเดียวบางทีเขาก็พูด
ถึงคนอ่ืน เราก็อยานกึวาวาเรา ใชไหม ไอนั่นนะ มันมีพรหมวหิาร 4 สังเกตซิ เห็นใครเขาทุกขมัน
เขาไปชวยเขาเลย ท้ังคนท้ังสัตวนี่มันเปนอารมณเดิมมันติดตัวมา นีแ่หละ หมอโกศล เขาจะเปน



นาวาอากาศเอกพิเศษมันยังไมใหเปนเลย เปนนาวาอากาศเอกพิเศษ ก็ตองอยู กําแพงแสน ถึง 3 ปใช
ไหม เพราะวาตองเปน ผูอํานายการ มันบอกไมเอา ไมใหเปน ใหไปเฝาบาน (หวัเราะ) ถายายมา
โดนอยางนีใ้หมาเฝาบาน (หัวเราะ) แลวก็มีโทรศัพทไปเถียงกับเจากรมแพทยเขา ท่ีกรมเขาบอก
ไมได เขาแตงต้ังไปแลว บอก ไมเอา ไมเอาไมตองต้ัง ใหยายมาดอนเมือง ดีแลว เฝาบาน ไปไหนมา
ไหนจะไดสะดวกๆ หนอย (หวัเราะ) มีแตเขาอยากใหผัวนะเล่ือนยศไปหนักๆ ไอนี่มันกบ็า
เหมือนกนัไปของมันเร่ือยๆ อยางนี้เราตองต้ังอารมณเดมิ มันเปนอารมณเดิมของเขา ถาอารมณเดิม
เขายังมีอยูมีอะไรก็ไมยาก อยางคนเจริญทิพจักขุญาณนี่ ทานบอกวาไอท่ีทานสอนกันตามแบบทาน
ถือวาเปนทาทิกัมมิกบุคคล 

ก็หมายความวา คนท่ีเร่ิมทํา เร่ิมฝกชาตินะ ถาหากวาคนที่เคยไดมาในกาลกอนนี่ พอเร่ิมจะ
ทํา เห็นแสงสวางนิดเดียวแลวไดเลย บางทีไดแสงสวางมันลอดมาจากขางฝานี่ ถาจับแสงสวางนี่ปบ
เดียวก็ไดเลย พอจิตเร่ิมเขาถึงอุปจารสมาธิของเกามันจะเขาทันที มันรอจังหวะนี้ ดีไมดีมายืนรออยู
ต้ังนาน อาจจะรอต้ังแตเกิด (หัวเราะ) ไมรูจักเปดประตูรับสักที ผมสงสัยนะวา หลวงพอปาน นี่กอน
จะบวช ทานใหอาน วิสุทธิมรรค ก็จําของทานไวไดหมด นี่ทานรู แลวทานก็รูวา กรรมฐาน 40 ตอง
จําใหคลองตองรูนิมิต รูอาการทั้งหมด รูคําภาวนาท้ังหมดนี้ถาไมอยางนั้นไมใหบวช ก็แปลกใจกวา
จะได พอถึงพรรษาแรกยังไมทันหมดพรรษา กรรมฐาน 40 หมวด รูดมหราราชก็ของเกานะ มันแยง
กันโผล พอไอนั่นจบไอนี่ข้ึน ไอนั่นจบไอนี่ข้ึน นิมิตข้ึนเปนตับเลย นี่มันแยงกนัข้ึนนี่ พอข้ึนมาจับ
พับได จับพับได จับพับอาศัยเปนประกายเปนฌาน 4 ไดแลวไอนัน่หายไอนีห่ายไอนัน่โผล บางคืน
มันโผลมาได 3 กอง นี่เกือบไมไดหลับสบาย แตวาไอความจริงมันก็ไมยาก เอาตัวแรก 3 วันแรกก็
เขาฌาน 4 แลวอะไรมันก็ไมยาก มันกเ็หมือนกับเราเพราะกําลังกายดแีลว ไอของท่ีมันมีน้ําหนัก
เทากันนี่ ยกอันไหนมันก็ข้ึน 

แตวาตอนหยบินะ อยาหยบิตูดหรือหยิบหูหรือหยิบปาก ใชไหม ลักษณะมันตางกนั อยาง
พานมันตองหยิบโคนใชไหม นี่ไอท่ีมีปากก็หยิบปาก ไอท่ีมีหูก็หยิบห ูเทานั้นนะ อยางชาท่ีสุดแตละ
กองตองไมเกนิ 3 วัน แลวกไ็มเห็นมันมีอะไรถึง 3 วัน พอจับมาก็พร่ึบ เพราะจิตมันไมตกจากฌาน 4 
จิตมันทรงฌาน 4 พอถึงฌาน 4 มันก็ทรงตัวหมด มาดานอรูปฌาน อรูปฌานมันก็ฌาน 4 ฌาน 4 มัน
ก็จับอรูปเฉยๆ แตกําลังของฌานจริงๆ มันมีแคฌาน 4 เขาเรียกสมาบัติ 8 ไอฌานมันเปนฌาน 4 จะ
เรียก ฌาน 8 กไ็ด เพราะวาเปนรูปฌานท้ัง 4 เปนกําลังจริงๆ อยูฌาน 4 ไมมีอะไรมาก แตสมาบัติ 8 นี่
ตองระวัง พอถึง เนวสัญญษนาสัญญายตนฌาน นี่ก็รูวาเปนพระอรหนัต ซวยละซิทีนี้ พอถึงตอนนี้
แลวไอสัญญามีสัญญาทําตัวเหมือนคนไมมีสัญญา สัญญานี่เขาแปลวาความจําจําไดคนนี้เปนผูหญิง 
คนนั้นเปนผูชาย คนนั้นเปนเด็ก คนนั้นเปนคนหนุมคนสาว ใชไหม ไอจิตตัวนี้มันดาน เห็นคนเปน
วัตถุหมด เอ กเูปนพระอรหนัตแลวเอ็งหนายังเปนกังหันอยูเสมอ นี่คนอยางนี้ก็มีเยอะ 

เออ ยังนึกถึงทาน อาจารยเทสก โยมซีท่ี วัดอโสการาม ทานเลาใหฟงทาน อาจารยเทสก กบั 
หลวงปูฝน อยูไมไกลกันหรอก หลวงปูฝน นี่มาท่ีกรุงเทพฯก็ด ีไปท่ีวัดทานก็ดี ถาถามวานิพพานมี



ท่ีไปไหม วุย นิพพานมีเปนเมืองสวยสดงดงาม ใครจะไปหา อาจารยเทสก ทานบอกนิพพานสูญ 
เออ ตอนนั้นสูญตอนนี้ไมสูญแลว ใครไปหา อาจารยเทสก ก็สูญยันเลย หลวงปูฝน ไมสูญมีเมืองไป
มันนาจะไปชกกันซะใหตายไปนกัแล เนอะมันมีอยูปหนึ่ง จําไมไดวาจะเปน 15 หรือ 16 จํา พ.ศ. 
ไมได ก็เวลาฉันขาวตอนเชา โยมซี วัดอโศการาม แกมา แกบอกวา กอนจะมานี่แกไปทอดผาปาท่ี 
วัดอาจารยเทสก พอ อาจารยเทสก ลงมา ทานเลยบอก โยมไอเร่ืองผาปานี่ ประเดี๋ยวคอยทอดเถอะ 
คุยกันซะกอนอยางไรอาตมาก็เต็มใจรับแน เอามาถึงวัดแลวเขาไมใหเอาไปไหน (หวัเราะ) เออ ทาน
ก็พูดดี ทานพดูยิ้มๆ แตวา ทานอาจารยเทสก ทานไมคอยเลนนักนะ  ตอนนั้นทานคุมฌานอยู ทานก็
เลยบอกวา ตอนกอนท่ีอาตมาวานิพพานสูญนะ อาตมาแลวเวลานี้สูญไหมเจาคะ บอก ไมสูญแลว ท่ี 
หลวงปูฝน พดูนะถูก (หวัเราะ) เลิกเลิกสูญ (หัวเราะ) 

นี่อรูปฌานน่ีฌานมันเปนอารมณกดเฉยๆ ใชไหม มันเปนกําลังกดนิวรณแตวาพวกได
สมาบัติ 8 จริงๆ นะ แลวก็สวนเขามากับวปิสสนาญาณนะ มันไมเกิน 7 วันเปนปฏิสัมภิทาญาณ แต
ถาใชกําลังสมาบัติ 8 เปนพื้นฐานนี่ตองดกูารใชนะเขาใชอะไรนะ ถาเขาไมใชสมาบัติ 8 ใชฌาน 4 
เปนพื้นฐานก็เปนสุกขวิปสสโกแตกว็ิชชาสามก็ดี อภิญญา 6 ก็ดี ถาเขาไมไดฝกมากอน ใหเขาฝก 2 
ในวิชชา 3 อภญิญา 4 ใน 6 อภิญญากอน ถา 2 ในวิชชา 3 ฝกไดใชกําลังเน 4 ก็เปนพระวิชชา 3 ถา
ไดใน 5 อภิญญา 6 ข้ึนมาก็เปนฉฬภิญโญ 6 นะ ถาหากวาเขาไมสนใจ 2 ในวิชชาสาม 5 ในอภิญญา 
6 เขานึกวาเขาไดอันนี้มากอนก็ตามหรือไมไดก็ตาม ถาเขาเอาสมาบัติ 8 มา เอาอรูปฌานมาใชคูกนั
กับวิปสสนาญาณแลวปบ มันเปนปฏิสัมภทิาญาณ ไมเคยฝก 2 กับ 5 นีม่ากอนก็ไดดวย 

ฉันเลยมานั่งอานหนังสือ มานั่งนึกๆ บอก โธเอย ความจริงนักปฏิบัตินี่โงเราตะลุยไปถึง
สมาบัติ 8 แลวก็กนัเขามาจบัวิปสสนาญาณเปนปฏิสัมภทิาญาณแตวาอยาลืมนึกวากวาจะถึงสมาบัติ 
8 ดีไมดจีะตายซะกอน (หวัเราะ) ฮึ มันงายอยูซะเม่ือไหร มันไมงาย คือวาจับอรูปนี่มันไมงายเลย ถา
หากวาจับอรูปตามแบบมันไดยาก ถาจับอรูปแลอภิญญาจะไดมาก แลวก็จับภาพกสิณเฉยๆ อรูปนี่
เขาตองต้ังกสิณกอน มันตองไดกสิณ คือวาเร่ืองสมาบัติ 8 นี่ฝกเร็ว ถาหากมันฉลาดเขาตองมีความ
เขมขนจริงๆ นะ อยาลืมนะถาเราจะเปนชางเผือกสีตอ เฉพาะกําลังกายเทากับชางสีตอ ถาจิตไม
เขมขนจริงๆ นะ ไมมีทางไดหรอก 

อันดับแรกปบตองจับกสิณกองเดียวไมตองถึง 10 กอง กองใดกองหนึ่งนี่ไดถึงฌาน 4 กําลัง
ปวดทองข้ีอยู ออ จับข้ีก็เขาฌาน 4 ได ทุกขเวทนาใดๆ จะมาบังคับจิตเราไมไดเลย กจ็ิตเปนอรูป ถา
จับ อากาสานญัจายตนฌาน มานั่งเพงพจิารณาอากาศหาท่ีสุดไมได เปนอารมณวาง ไลตามแบบไป
โกฏิชาติ ถาจับภาพกสิณข้ึนมาแยๆ ต้ังภาพกสิณ ถากสิณนั้นหายไปปบมีอารมณวาง อารมณวางนี่
เปนสภาพของอากาศ อากาศนี่หาท่ีสุดไมไดฉันใด ถาหากวาเราไมสามารถทํากิเลสใหหมดไปแลว
การเกิด แก เจบ็ ตายของเราก็หาท่ีสุดไมไดฉันนั้น เราไมตองการ มันควบวิปสสนาไปเลย 
ลูกศิษย  ก็ตองต้ังอรูปฌานหรือครับ 



หลวงพอ ก็ตองต้ังอรูปฌาน ต้ัง 1 ตัว พอตั้งตัวปบตัดท้ิงไป พอทีนี้คลองตัวดีแลวทีนีเ้หน็ 
เห็นคน เหน็ใครตอใครหนาตาตางกันหมด เห็นคนก็เปนคนเหอะ ไมชาก็ตายกัน
หมด สูญ ไมไดกลับใชไหม ไมมีใครเหลือ เกา ๆ ก็ตายหมดแลว 

  พอมาถึง วิญญาณัญจายตนฌาน ความสัมผัสรูสึก ไอ วิญญาณัญจายตน
ฌาน วิญญาณ คือความรูสึกถาไปไลเบ้ียวิญญาณตามหนังสือ ไมตองไล จับอรูป
ฌานข้ึนมา พอจะเปนกสิณต้ัง พอจับปบมันตองในทันที ไอฌาน 4 นี่พอนึกปบก็
เปนฌาน 4 จับภาพออกมาแลวปบ เวลาท่ีเรากําลังรูสึกวา สัมผัสวาไอภาพนี่มันใส  

นี่ความรูสึกของกสิณมันมีอยูแลว มันมีสภาพฉันใดชีวิตเราก็เหมือนกัน ไมชามันก็สลายตัว 
ถาจับเครียดๆ อยางนี้ อากิญจัญญายตนฌาน ปลอยกสิณออกมาแลวปบ ก็เอากสิณท้ิงไป กสิณหาย
ของในโลกนีท้ั้งหมดมันสลายตัวหมด เหมือนกับเขากสิณใน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จําได
เหมือนจําไมไดวา กสิณมันมีอยูอยาเพิ่งเอามันท้ิงไป มันจําไดอยูแตวาภาพมันไมมี แตเหมือนกับจํา
ไมได นี่เขาตองเลนจุดวิธีปฏิบัติมันไมเหมือนตํารา เราไปตอตามตําราอีกกี่โกฏิชาติมันก็ไมได 

คือวาเราตองใชวิปสสนาญาณคูกับกสิณมันตองผสมกัน พอผสมกันแบบนี้นะพอจบัไดดี
แลวมีอาการทรงตัวแลวปบกห็ันมาตัดอีกที พอตัดแลวตัดอวิชชาเลยเขาไปตัดดวยวิชชาเลย อวิชชา
มีแยกออกเปน 2 อยาง ฉันทะ กับ ราคะ 

1. ฉันทะ มีความพอใจในเกิด แก เจ็บ ตาย เปนคน เปนเทวดา เปนพรหม 
2.  ราคะ เห็นวาโลกมนุษยสวย เทวดาสวย พรหมสวย อันนี้มีสําหรับเรา เราตองการพระ
นิพพานก็ตัดไปเลย 

สําหรับราคะน่ีไมมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพาน ก็ตัดไปเลย เสร็จวันเดยีวกไ็ดแลว 
แตวนัเดยีวก็ได ถาไดแลวเปนปฏิสัมภิทาญาณน่ีจะฝกกอนไมไดจะไดตอเม่ืออยางชาท่ีสุดก็ตอง
โนน เปนอนาคามี ปฏิสัมภิทาญาณจึงเขา ถาไดอรูปฌานยังเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีอยู ยังไม
เปนปฏิสัมภิทาญาณ พอเชาปฏิสัมภิทาญาณแลวปบ เร่ืองพระไตรปฏกก็ไมมีอะไร ไมมีอะไรสงสัย 
นี่ฉันนั่งเถียงกบัหนังสือ ก็คนเขาไปเล้ียงววัเล้ียงควาย มีผัวมีเมียท่ีมาจากไหนก็ไมรูนะมาถึงมันไม
เคยเรียนอะไรมาสักตัว ฟงเทศนจับสําเร็จพระอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาญาณ พระพทุธเจาบอกทรง
พระไตรปฏก เราอานเกือบตาย ทองเกือบตายมันทรงไมได มันจะทรงไดอยางไร แปม เรามานัง่
เถียงกับตํารา ไปๆ มาๆ พอชนกําแพงก็ใชได ไมมีละ แลวยังเถียงอีกนะ พระพุทธเจาทานบอกวา 
สมัยทาน พระสารีบุตร ในตอนน้ันพระมี 1,000 องค พระสารีบุตร ก็ขอพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
พระวนิัย เวลานี้ก็ทรงไวมากแลว จะไดเปนระเยยีบปฏิบัติพระพุทธเจาบอกวา พระพุทธเจาองค
กอนๆ เม่ือยงัไมมีใครทําความผิดกย็ังไมทรงบัญญัติพระวนิัย แลวเวลานี้พระท้ังหมด ใครจะทํา
ความผิดเรากน็ั่งเถียงอีกพระพุทธเจาองคกอนๆ ทานนิพพานไปแลว พระพุทธเจารูไดอยางไร นี่ 
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสุปสัมปทา สจิตตปริโยทปนงั เอตัง พทุธาน สาสนัง ขอเธอท้ังหลาย 
จงแนะนําใหเขาละความช่ัวทุกอยาง ทําแตความดี ทําอารมณจิตใหผองใส พระพุทธเจาทุกองคทาน



ตรัส อยางนี้เหมือนกนัหมด แหม ชักสงสัยก็ทานนพิพานไปต้ังนานแลว พระพุทธเจาทานรูอยางไร 
ทานตรัส เรามันเกงมาก ฉันมันเกงนะคุณ (หัวเราะ) ไออยางนี้ก็เกงฉิบหาย ไมใชเกงดี แลวกน็ั่งคิด
แตวา ไอตัวคิดนี่ดี เราสงสัยแตเราไมไดนกึวาพระพุทธเจาทานมุสาหรือโกหก ใชไหม เราก็จะตองดู
วา ทําไมพระพุทธเจาจึงรูไดวา พระพุทธเจาองคกอนๆ วาอยางนัน้ ถาเร่ืองนั้นไมเปนความจริง 
พระพุทธเจาไมตรัสเพราะพระองคเปนสัพพัญู ไอจิตมันหวนเขามาในรูปนี ้

ฉะนั้นไอจิตนี่เราจะตองหาทางรูใหได มันก็มาอีกจุดหนึง่ ไมใชวาฉันไมเช่ือไมเช่ือแลวไม
ทํา อยางนี้เลว เขาทําไดแตเราทําไมได เราตองพยายามทําใหถึงจุดนัน้วา ทําไมทานถึงทําได นี่มันมี
บทดีตรงนี้ มันต้ังแตเปนเดก็แลว เหน็ใครทําอะไรไมเคยทําตองทําใหได ก็ไมรูวาเคร่ืองเหล็ก เคร่ือง
ไฟ กูทําหมด เงินทองเสียหายไปต้ังเยอะแยะแตก็เกดิผลข้ึนเยอะนะ คุมคา พระเจานาทรงโปรด พระ
เจายายอีกคน ก็ดาเร่ือยๆๆ ไปๆ มาๆ ยายก็เขามายืมเรือใช ฮึ เรือไมมีใบจักร ยายตองขอยืมเราใช 
บอกใหชาวบานชาวเมืองเขามีใบจักร เรือเอ็งทําไมไมมีใบจักรใชไดเหรอวะ บอก ไมได เอาไวยาย
มาดูใหม เรากคิ็ดในใจ ผลท่ีสุด เราก็ทําของเราเองได 

ก็ไอตัวนี้ ไอจิตมันก็คงจะติดมาในฐานะเปนพุทธภูมิ แตวาตอนเราลาพุทธภูมินี่เราลา 3 
วาระ ไมใช 3 วาระในชวงเดียวกันนะ ลามาปแลวเวนไปปแลวอีกปกล็าอีกคร้ัง ทานไมยอมใหลา 
เอาวาระท่ี 3 นี่ถึงไดลา วาระ 3 เวลาท่ีทานบอกวาท่ีฉันไมใหลา มันใกลเต็มทีท่ีจะเปนแลวจะลาไป
ทําไม ถาจะลาก็นาจะลาเม่ือหลายสิบชาติมาแลว เราก็บอกไมเอาละ ทานก็เลยบอกวา ลาก็ได แต
ตองทํากิจพุทธภูมิ ทานถึงไดบอกวา ขณะนี้อารมณของพุทธภูมิเทียบ สัตตขตัตุง ถาอยูถึงอายุ 60 ก็
จบ แสดงวาเต็มพุทธภูมิมันเปนชาตินี้ครบ 16 อสงไขยกับแสนกปัพอดี แลวก็ถามวาจะเปน
พระพุทธเจาองคท่ีเทาไหร ตอจาก พระศรีอาริย ไปทานบอกองคท่ี 22 บอกถาง้ันไมเอาละ ขอถวาย
บังคมลา (หัวเราะ) แหม ทานนั่งยิ้ม ตองกลับมายุงอิลุลตุลนังอีก ไมเอาดีกวา 
ลูกศิษย  ถาตอนนั้นหลวงพอลงมาลูกศิษยก็สบายไมตองวิ่ง 
หลวงพอ  (หัวเราะ) เออ ใชๆๆ 
ลูกศิษย  คอยๆ เดินนอนกันสบาย 
หลวงพอ กลัวจะไปนอนในนรกนะซิ (หวัเราะ) บอกเฮย กูนอนผิงไฟดีกวาวะ (หวัเราะ) 

เวลานั้นเคยถามโยม ถาหากวาฉันไมลง แลวเด็กๆ พวกนี้จะไปอยูท่ีไหน ทานบอก
วาก็ไปอยูกับโยม ทานกวาดหมดทานใหวธีิกวาด 

กอนท่ีฉันจะบวชนี่ ทานก็ลงมากวาดแลวทานก็เขาทรงยา ทานมารักษาตายา ยาเปนงอย
ดวย ตามไมเห็นดวยนะ เดนิไมได กับขาวนี่ตองบอก นี่ปลา นี่กุง นี่ผักกางนี่ตองไมมีเลย ทาน
เปนอยู 2 ป วนัหนึ่งทานนอนอยู ทานก็บอกไดยนิเสียเชามืดเราก็เอาขันน้ําต้ังอยูบนหมอน นอนกับ
ยา ฉันยังเล็กๆ อยูอายุประมาณ 7-8 ขวบ ทานเรียกช่ือวา นาค นาค เอย นาค พอทําน้ํามนตไวท่ีหัว
นอนนะ เวลาลูกลางหนาลางตาจะไดเหน็ ยาถามใคร บอก พอ พระอินทร นะ มาตอนเชา ยากอบก
เห็นมีน้ํามนตไหม บอกมีขันน้ําท่ีผมต้ังไวครับ มีดอกลอยอยู 3 ดอก วันนั้นทานลางหนาทานเห็น



กับขาวลางๆ พอวันท่ี 2 เหน็ชัด เห็นชัดมาก พอวันท่ี 3 แห ดีกวาเราตาเด็กอีก คนเดนิไกลลิบ ทาน
บอก ไอคนนัน้ใชไหมนะ ไอเรายังตองมองต้ังนาน 

และตอมาทานก็บอกใหทํายา 900 กับ 300 2 อยางใหกิน กินแลวจะหายงอย ยาทานทํากนิ 
กินไป 3 คร้ัง ก็หายไปซอมขาวได ในสมยักอน แลวทานก็มาสอน 

ตอมาทานก็มาจับเปนคนทรง เปนคนทรงของทานจะมาทรงทุกวันไมไดทานมาวันนี้และ
ทานก็บอกวันโนนจะมา และวันนี้จะมีใครมาบาง ลักษณะไหนเปนโรคอะไรทานจะบอกหมดเลย 
เตรียมยาขนานไหน ขนานไหนไวบอกกอนเสร็จแลววนันั้นก็มาตามนั้นเปะ จดเอาไวไมพลาด แลว
เวลาคนเขามาทานก็รักษาทานก็สอนใหเสร็จ ถาจะใหทานรักษาตองรักษาศีล 5 ถาไมรักษาศีล 5 ศีล 
5 ไมบริสุทธ์ิเม่ือไหร โรคมันก็เกดิเม่ือนัน้ แหม พดูยังกะเร่ืองมันงายๆ แตถาใครไมอยากใหโรคนี้
มันเกิดตองรักษาศีล 5 (หวัเราะ) ไมมีละ จุดธูปกันเปนแถว (หัวเราะป ขอโทษเถอะ บางทีไอโรคท่ี
ใกลจะตายขารองแรงๆ พอวางปุบ รับไหวไหม รักษาศีล 5 ต้ังแตวันนี้ไปจนกวาจะส้ินชีวิตถาทาน
รับไหว อายเุทานั้นจึงจะตาย บอกเลย บอกเสร็จ แตถารับไดต้ังใจจริงๆ อันนี้ไมกนิ 7 วัน ทํางานได
กินยาหมอนี้ กอนจะกินยานึกถึงพอกอนก็เทานั้น หายตามนั้น ยาเทวดา ยาเทวดาจริงๆ ถามทานวา 
ทีหลังไปถามทานวา ยานั้นมันศักดิ์สิทธ์ิตามน้ันเหรอบอกถายามันศักดิ์สิทธ์ิตามนั้นมันก็หายทุกคน 
ใครก็ใหมันกนิสงไปเถอะ (หัวเราะ) นะ ทานก็ใหไปกนิสง ทานเอากําลังทานชวย เอา เรากลับกัน
เถอะนะ เฮอ 



สนทนาสายลม 5 
วันพฤหัสบดท่ีี 8 พฤศจิกายน 2522 

หลวงพอ นี่ตอง ออ ไอนั่นตองใชโซดาใชไหม 
ลูกศิษย  ครับ 
หลวงพอ หัวเราะ 
ลูกศิษย  ไมง้ันไมซา อุยตาย น้ํารอนเสียดวย 
หลวงพอ ซาแนทีนี้ ดไีมดีล้ินพองนะ เออ อันนี้ดีหมอ พอเพลียๆ ข้ึนมานะเพลียๆ มาใชมันมี

ประโยชน เขาใชอะไรนะ แสงโสม (หัวเราะ) 
ลูกศิษย  ไมเทาไหร 
หลวงพอ เออ ใชได ดี ฉันวาตัวนี้นะ ทําใหลําไสมีกําลัง อันนี้ดี เพลีๆ นะ 
ลูกศิษย  เพราะมันกระตุนกลามเนื้อหัวใจ 
หลวงพอ ฉันไดบอยๆ ฉันเลนบอยๆ 
ลูกศิษย  อยามากนะ ประมาณสัก 2-3 คร้ัง ถาเพลียถึงจะฉัน 
หลวงพอ ตองเพลีย ถาปกติก็ไมเอา ไปกระตนมากเกนิไป รูสึกเพลียๆ สูเขาไดพัก คราวโนน

สิ เชียงแสน นะ หมอไปใหตอนไป เชียงแสน ตอนนัน้มันจะไมไหวจริงๆ ตอนชุด
ไป เชียงแสน แรงมันแยเต็มทีก็ไดไอนี่ ดื่มน้ํามากๆ เดีย๋วข้ีแตก ตองใชน้ํารอนแลว 

ลูกศิษย แตอยาใหรอนจัดนะ 
หลวงพอ เปลาๆ วาตองใชน้ํารอนแลว ใชน้ํารอนแลวรูสึกวาทําใหทองดีข้ึนฉันขาวเสร็จ ฉัน

น้ําเย็นนี่ คิดวาไอน้ํายอยนี่ชะงัก ใชไหม ถาน้ําอุนๆ ดีฉันน้ําอุนจะรูสึกดีข้ึน ไม
เปนไร นั่งไดไมมีกล่ิน ไมมีกล่ิน อือ ใชไดๆ เออ โชคดีมีสุขนะ ขอบใจนะ เออ 
มากกวานั้นก็ได 

ลูกศิษย มีนอยถวายนอย 
หลวงพอ อยาคิดวามีมากก็เอาออกมามากก็เกรงใจ (หัวเราะ) เออ มากไมเปนไรมากดี แต

นอย ถามากไมเปนไร มากไปก็ดี หา กฐนิ ทําไม ก็ผอนสงสิเดือนละรอยละรอย 
เดี๋ยวก็ครบ (หวัเราะ) ใชไหม ไงพักนี้งานยุงไหมเปนรองผูบังคับการ 

ลูกศิษย ก็ยุงบาง 
หลวงพอ ถาบอกยุงมากนี่แยนะ ไอ ลูกนองมากก็ยุงมากนะ ไอผูใหญก็เหมือนกระโถนทอง

พระโรงใชไหม นอนอยูบานดีๆ ลูกนองไปทําเสียเขา เขาดามาถึงแลว ฮือ แตก็มี
คนเขาอยากเปนกระโถนทองพระโรงกันนะหือ (หวัเราะ) เปนเร่ืองธรรมดา พระ
มหากัสสป ทานถึงบวช 

ทานบอกวาเปนผูครองเรือนก็ตองรับผิด ในเม่ือบุคคลไดบังคับบัญชาไปทําเราทําดีแต
ลูกนองไปทําช่ัวก็ดามาถึง เขาก็ตําหนิมาถึงทาน บอกการครองเรือนเปนของไมดี ต้ังใจจะบวชเรียก



เมียมาจะมอบสมบัติท่ีเปนสวนตัวให ลูกเศรษฐีดวยกนัท้ังคู เออ เมียถามวาจะไปไหน บอกจะไป
บวช บอกเอา ง้ันฉันจะไปบวชม่ังสิ ฉันจะมารับภาระอยูเพื่อประโยชนอะไร ตางคนตางแจก
ทรัพยสินคนชงคนใชหมด ออกบวชหมอเร่ืองกัน ใชไหม เปนเพราะวาจิตมันกลัวลําบาก (หวัเราะ) 
อยางวาเราถามก็ถามคนเดียว (หัวเราะ) อืม ผูครองเรือนตองรับภาระใชไหม อยางคุณแมคุณยายนี่
หนัก เปนคุณแมนะ เปนคุณแมก็หนกัพอ ตอไปเปนคุณยายอีก กน็ัน่นะซิเปนแลวนะซิ ไอเปนคุณ
แมนะ ลูกมันทําอะไรเขาก็ดาถึงแม ถาเปนคุณยายไอหลานไปทําอะไรเขาดาถึงยาย 

ชาตปิ ทุกขา มันไมทุกขแตขา ทองเท้ิงมันไมดีดวย ทานบอก ชาตปิ ทุกขา ถามันทุกขตรง
ขาคอยยังช่ัว นี่ท่ีอ่ืนมันก็ทุกข ความเกิดเปนทุกข ชราป ทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัมป ทุกขงั 
ความตายเปนความทุกข แต เอ ความจริงมันไมถูก อือ ถูกไหม ฉันวาไมถูกวะ พระพุทธเจาทานคง
จะพดูถูก แตเราอาจจะเขาใจผิด 

ชาตปิ ทุกขา ความเกดิเปนทุกข ไอตัวเกดินี่ซิมันไมทุกข แตไอใจซิมันทุกขอือ จริงไหม ตัว
เกิดมันไดแกขันธ 5 มันไมรูจักทุกข ใชไหม รางกายมันบนท่ีไหนละ มันไมบน มันดีมันก็ไมบน 
ปวยมันก็ไมบน ถาขันธ 5 มันบน คนตายแลวมันตองบนดวย นี่เวลาตายไปแลวมันไมบน เปนอันวา
ความเกดิไมไดทุกขแตไอใจเรานี่ไปกอใหเกิดมันจงึทุกข ใจมันทุกข ถูกไหมละทีนี้ ถูกไหม คือวา
เราเองเขาไปทุกขกับขันธ 5 ไปทุกขกับสภาวะท่ีมันเกดิมาน่ี 

ชราป ทุกขา ความแกเปนทุกข มันก็ไมจริง ไอตัวแกนะมันไมไดบนหรอกไอตัวเราคือ จิต
มันเขาไปยุง ใชไหม ทําอะไรไมถนัดมันกน็ั่งบนวาเปนทุกข 

มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข โถ คนตายยิ่งไมทุกขใหญเลย ใครเผาก็ยังไมบนเลย ก็
ไอคนท่ีจะตาย ไอใจนะมันเปนหวงรางกายใจมันทุกข 

รวมความวา ทุกข 3 ประการคือ เราเปนผูทุกข ขันธ 5 มันไมไดทุกขทานบอก ชาตปิ ทุกขา 
ถาเราพอใจในการเกิด ไอสภาวะการเกิดมันทําใหใจเปนทุกข ใชไหม นี่ เรานั่งอยูนี่ เพราะอาศยั
ความเกดิเปนเหตุ เดี๋ยวกห็วิ เดี๋ยวก็ข้ีเดี๋ยวปวดทองข้ี เดีย๋วปวดทองเยี่ยว เดี๋ยวกห็นาว เดี๋ยวก็รอน ไอ
เส้ือไอกางเกง ไอผานุงก็เปล่ียนอยูเร่ือย รางกายมันไมไดบนกเ็ปล่ียน บอกไหม ขาเคยบอกไหมวา
ฉันจะนุงผาแบบน้ีไอแขนเคยบอกไหมฉันจะใสเส้ือแบบนี้ เปลาใชไหม ไอเราเปนคนส่ัง เรา
ตองการ ดีไมดีมันก็ตัด ผมไอทรงขัดกับกงใชไหม ทีหลังแกดดัแบบนั้นอีก มันจะจับขัดกระโถน 
(หัวเราะ) 

เปนอันวา ความทุกขมันอยูท่ีเรา คือ จิต เราคือจิต หรือวาเราคือ อทิสสมานกาย ถาหากวา
เราถือวาทุกอยางมันเปนธรรมดา เกิด แก เจ็บ ตายเปนของธรรมดาของขันธ 5 ถาหากวาจิตเรา
ยอมรับเสียแบบนี้ อารมณมันก็ไมเปนทุกข คําวาอารมณไมเปนทุกข ถามมันปวดหัวไหม มันเม่ือย
ไหม นัน่ก็ตองรูมันปวดเม่ือย นั่นถือวามันเปนเร่ืองธรรมดา มันหวิ มันกระหายกถื็อวาเปนเร่ือง
ธรรมดา แตอารมณจิตมันไมทุกข ใชไหม หิวมันก็รูวาหวิ ไมมีกินก็กนิ อือมีอะไร ไมมีแลว เฮอ ไอ
นกกระจิบ ก็กินก็กนิ ไมมีกนิก็กนิอะไร แหงละ เดีย๋วอภญิญาพังเปนแถว 



ถาอารมณจิตเราไมเกาะขันธ 5 มีกินก็กิน ถาไมมีกินเรากก็ิน คือกิน ธรรมปติ เราจะไปหนัก
อะไร ในเม่ือมีอาหารกินกก็ินเพื่อตาย ถาไมมีอาหารกนิเราก็อยูดวยอํานาจ ธรรมปติ เราเปนสุขเร็ว
ข้ึน ธรรมปต ิ นี่มันไมหวินะ แตเผอิญ ธรรมปติ ยนัไมอยู มันก็พัง พังเม่ือไหรกส็บายเม่ือนั้น ใช
ไหม ขาวาแกยังไมอยากฟงนะ ไอนั่นนะ ฮือ แตความจริงคนอยากพงันี่ไมถูก ถามวาใครอยากให
รางกายมันพังบาง ถาจิตคิดวาอยากใหรางกายมันพัง อันนี้ไมถูก มันเปนการลิดรอนกําลังใจของ
ตนเอง ถือวารางกายจะทรงอยูก็อยู หรือเวลามันจะพังกพ็ัง มันเปนเร่ืองของมัน ใชไหม นี่ถาจิตคิด
วาอยากจะใหมันพังนี่ มันเปนเร่ือง อัตวินบิาตกรรม ไมถูก 

ก็หมายความวา ยังมีอารมณกลุม คนท่ีเขาไมมีอารมณกลุม เขาไมวิตกกังวลมันอยูก็อยู มัน
พังก็พัง มันไมใชวาเห็นวามันอยูแลวไมดี ถาเราตายแลวเรามีท่ีไปดีกวา ก็อยากใหมันพัง อันนี้ใชได 
อยูก็เชิญอยู มันอยูใจเราก็ไมทุกข มันพังเราก็มีความสุขฝายเดยีว แตมันอยู จิตเรากมี็ความสุขฝาย
เดียว ถาส่ิงท่ีมันกวนไดก็กวนแคขันธ 5 มันไมกวนเรา อีตอนปวดทองข้ีมันกวนใจหรือเปลาวะ 
(หัวเราะ) ปวดท่ีไหนข้ีท่ีนัน่ เราถือวาเคยไป อินเดีย มาใชไหม ปวดท่ีไหนข้ีท่ีนัน่ อินเดีย นี่มันดี
จริงๆ นะ ความจริงใครไปอยู อินเดีย เปนเอกราชทุกอยาง 

นี่เราไมรูชีวิตนะ ท่ีถามนี่มันเปนเร่ืองจริงๆ ก็ไอความตายน่ีมันไมมีนมิิเคร่ืองหมาย ดังนั้น
พระพุทธเจาจงึสอนใหเจริญ มรณานุสสติ เปนประจํา คนท่ีเจริญ มรณานุสสติ เปนประจํานี่คือคนที่
ไมหวาดหวั่น ไมมีความประมาทในชีวิตยิ่งนายตํารวจหรือถาเปนตํารวจใหคิดไวเสมอวาเรามีศัตรู
รอบขาง ใชไหม ไปไหนกร็ะวังตัว อาจจะถูกฆาตายเมือ่ไหรก็ได อีตานี่ตายยาก ใชไหมทาน เราคิด
วาเราอาจจะถูกใครมาลอบยงิเราตาย ทํารายเราตาย เรากต็องระวังใชไหม อีตอนระวังนี่มันตายยาก
ไปหนอย แตคิดวา เราไมมีศัตรูตายงายนดิเดียว บางทีใครเขาเกลียดเราไมรูใชไหม เราไมไดระวังตัว
ท่ีพระพุทธเจาทานบอกให เจริญมรณานุสสติ เปนประจาํ ก็เพราะวาคนท่ีเจริญ มรณานุสสต ิ ยอม
ไมประมาทในชีวิต คิดวาถาตายเด๋ียวนี้เราจะไปไหน อยางพระธุดงคในปาลึก พระธุดงคในปาลึกนี่
คิดอยูเสมอจะลืมตาปบข้ึนมามาคิดวานีจ่ะตายเม่ือไหรไมรูวะ 

อันแรกตอนเชาบิณฑบาต บานมันไมมีนีใ่นเม่ือบานไมมี ในเม่ือบานไมมี คนธรรมดาคน
เขาก็ไมมีใสบาตร แลวตอนนี้เราจะไดขาวกินหรือเปลามันก็ตองรวบรวมกําลังใจถาต้ังตอนกินขาว
เม่ือวานนีจ้นกระท่ังถึงเวลาท่ีจะมาบิณฑบาดวันนี้ก็ถือวาเปนเวลา 24 ช่ัวโมง อารมณของเราช่ัวไป
สัก 1 วินาที เปนอันวา ขาวม้ือนี้ไมไดกินอารมณช่ัว 4 อยาง ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ลักษณะ 4 
อยางนี้ ถาเขามายุงกับจิตเพียงแควินาทีเดียว เทวดาเขาไมใสบาตรใหกินเทวดาก็แปลวาเปนผู
ประเสริฐถาเราเลวกวาเขา เขาก็ไมยอมใหเรากิน เวลานีเ้ขาอยูในปาแบบน้ัน เขาลืมตาข้ึนมาเขาก็
ตองคิดวาเราจะตายเม่ือไหรไมรู ไอจิตมันก็ตองพรอมเพ่ือตาย 

ถาเราอยากจะไปสวรรค ใจก็ต้ังอยูใน หิริ  และ โอตตัปปะ ถาเราตองการไปเปนพรหม จิต
เราจะต้ังอยูในอารมณของ ฌาน ถาเราตองการนิพพาน จิตก็ต้ังอยูในเขตตัด สักกายทิฏฐิ ไอ 3 
อารมณนี่ตองทรงอยู นี่จิตท่ีมันจะทรงอยูไดอะไรมันจะทรงอยูไดในลักษณะ 3 อยาง อยางใดอยาง



หนึ่ง มันตองอาศัย พรหมวิหาร 4 เปนแกน คือ พรหมวิหาร 4 นี่ตองเปนแกนประจําอยูตลอด ถามี 
พรหมวิหาร 4 เปนแกนกลาง จิตใจมันก็เยอืกเย็น ใชไหม 

เมตตา รักสัตวกับคนมีคาเทากัน เราจะเปนมิตรท่ีดีของคนและสัตวท้ังหมด 
กรุณา สงสาร เห็นชีวิตเขาเรามีคาเหมือนกนั ถาเราชวยเตอืนเขาได เรากจ็ะชวยเขา 
มุทิตา ไอนกมันบินในอากาศ มันสูงกวาเรา ไอลิงมันโดดบนยอดไม มันสูงกวาอยาไป

อิจฉามัน ใชไหม เราก็เออ ไอลิงมันดีกวาเรา เราโดดไมได ลิงมันโดดไดนกมันบินได ใครเขาดีกวา
เรา เราคอยยินดีกับเขาดวย 

อุเบกขา ถาอะไรมันจะพึงมีข้ึนถือวาเร่ืองธรรมดา เราจะวางเฉย ถือวากฎของธรรมทุกอยาง
เราหลีกเล่ียงไมได 

ใจเราก็ต้ังจิตไวโดยเฉพาะวาเราจะเปนอะไรใชไหม เราเดินไปเจอะเสือหัวเราะกาก กาก 
กาก ยิ้มฟนขาว ไอนกกระจิบ อาจจะวิ่งไหมไหว ไอพวกนีเ้จอะเสือจะวิ่งไมมีทาง เจอะเสือ หมอบ
ใหเสือกินแหง ดีไมดีเจอะข้ีเสือไปไมไดแลว จริงๆ นะ นี่มันเปนเร่ืองจริงนะทีนีเ้ม่ือเวลานั้นถาพระ
อยูในปาลึกเขาก็คิดวาเขาจะตองตายทุกๆ นาที หรือทุกลมหายใจเขาออก ใชไหม นีมั่นคิดวาจะตาย 
มันจะทรงความดีไดเพราะ พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร 4 นี่ละจากจิตไมได ไมทองคลองนะ จิตตอง
อารมณ แตไอเจา พรหมวิหาร 4 นี่มันไมทําใหตายยาก เจอะเสือ เสือก็หัวเราะ ไอตอมแตม เอย แก 
ถาเสือหัวเราะ เสร็จ ขาดใจตายไปกอนเสือกัดเจอเสือ เสือก็ไมหลีก และเสือก็ทําเปนไมรูไมช้ี เจอะ
สัตวรายตางๆ ไมมีใครเขาทําใชไหม ไกปาท่ีวาเปรียวท่ีสุด เห็นคนมันบินหนีแตไกล ถาเราเดินไป 
บางทีเดินไปเฉียดๆ มันก็ยนืมอง มันคงนกึ เออ ไอไกหวัโลนประเภทนี้มันมาจากไหนนา นี่เห็นดวย 
อํานาจ พรหมวิหาร 4 นี่จิตกเ็ปนสุข 

ถาจิตมี พรหมวิหาร 4 จริงๆ อันตรายอยางอ่ืนมันก็ไมมีเหมือนกนั แตวาท้ังนี้ตองยกไวแต
กฎของกรรมเดิมท่ีมันใหญเกินไป ใชไหม ท่ีมันใหญเกินไปท่ีกําลังของกรรมประเภทน้ีไมสามารถ
จะปองกนัได แลวก็ตองมีเหตุใหมันตายไดเหมือนกนั แตวาถาจิตดานหนึ่งคือ พรหมวิหาร 4 เร่ิมตํ่า 
ตายไปกไ็ปสวรรค ถาจิตทรง พรหมวิหาร 4 อยางพระเดินปานี่จิตเขาเปนฌาน ไอฌานน่ีไมใชมานั่ง
หลับตาป เม่ืออารมณมันทรงเปนปกติ อันนี้ก็เปนพรหม แตวาถาเราคิดวาถาตายคราวนี้ข้ึนช่ือวา
ความเกดิไมมี ความตายมันเปนทุกข การเปนเทวดาหรือพรหมก็ไมไดสุขจริงๆ สุขช่ัวคราว ถาภพ 3 
เขาไมตองการ ชีวิตตองการอยางเดยีว คือพระนิพพาน ตายแลวก็ไปนพิพานเลย ตัวนี้ไมยาก แตมัน
ก็ไมตายเสียที เดนิไปเดินมา เดินมากเ็ดินไปแตไมยกักะตาย แตวาธุดงสแบบนี้เขาไมคอยเดินกันนะ
ถาไปเจอะถํ้าท่ีไหนสบายกอ็ยู ต้ังเวลาไว นับต้ังแตวันไปถึงวันกลับ ไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึนกต็าม เรา
จะไมยอมกลับเด็ดขาดจนกวาจะถึงวันนั้น ใชไหม รัชน ี

ไอรัชนี นี่มันไปไดนานกวานั้น ปรากฏวาเจอะข้ีชางเปนลมตาย (หัวเราะ)เจอะชางข้ี บอก
ชางข้ีโตนากลัวจะเปนยักษเนอะ (หัวเราะ) ชางเปนสัตวท่ีมีคุณมากสําหรับเราในปา ถาเราไปเจอชาง 



ถาม ไงพอปูมีบอน้ําท่ีไหนบาง น้ําใสๆ จะอาบน้ํา จะกนิน้ํา แกก็เหลียวหนามามอง แลวกห็ันหนา
ไป แลวกเ็ดิน เดินไปสองสามกาวกห็ันมามอง เราเดินตาม นั่นเขาชวนเราเดินตามนั้น พอไปถึงท่ีจะ
เขาถึงน้ําไมหางไมมากนัก อยางมากก ็100 เมตรไมถึงดี เขามองหนาเราเขาก็ยืนมองเลย เขาเองวางช้ี 
โดยงวงไปทางไหนก็เดินไปเดี๋ยวเดยีวถึงน้าํ น้ําใส คือชางนี่เปนสัตวชนิดท่ีดีท่ีสุด ไอเสือก็ดี มันมา
นั่งคุยดวัยกันทุกคืนแหละ แตวาแกไมตองหรอก ไอตอมแตม เอย แตวาเสือนี่เวลาเขาไมเห็นเรานะ 
ตาเขาวาวๆ เดนิชอดังเพาะ ถาในปาจะไดยินชัดไกลๆ ทีนี้เม่ือสัตวเม่ือเห็นคน เห็นสัตวอ่ืนพัน ไอ
ขอท่ีมันดังๆ หาย มันไมดังเพราะๆ หรอก เงียบ พอถึงก็นั่ง แคนี้ถึงเสาม้ัง ถึงนั่งพับเพียบสองขา
หนายนั แลวมองหนาคนโนน มองหนาคนน้ี ทําหนวดตุกต๊ิกๆ มันคงนึกจะกินใครดีหวา มองไป
มองมาได 3 ตัวนี่มันใหญกนิไมหมด ใชไหม คงนึกวากนิไมหมด อยากินเลยไปดีกวา เลยไป 

นี่วาเร่ือง พรหมวิหาร 4 ใชไหม ไอกอนท่ีจะเขาไปอยูปา หลวงพอปาน ทานซอม ซอม
พวกเราอยูในปา ใกลๆ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ซอมเปนเดือนเลยนะ ซอมบิณฑบาต
กับตนไม ซอมบิณฑบาต ซอมอยูดวยอํานาจ ธรรมปติ นี่กอนท่ีจะอยูในปาจะเขาปาลึกได ในชวง
ในพรรษานี่ เราตองอยูซักซอมในปา 3 เดอืน ท่ีปาชานะ แตวาปนั้นกไ็มไดไป เม่ือออกพรรษาแลว
ตองไปซอมท่ี ปาศรีประจันต อีก 3 เดือน เดือนท่ี 2 ทานกําหนดสถานท่ีใหเอาบาตรแขวนตนไม 
จากตนไมตนนี้ ไปถึงตนไมโนน แลวก็เดินมาถึงตนโนนแลวก็เดนิกลับ ถาจากเดินกลับกจ็ากนี่ถึง
โนน จากโนนมานี่ ถาไมมีใครใสบาตรใหอยูดวยอํานาจ ธรรมปต ิ ถาไมมีใครเขาใสบาตรจริงๆ 
แสดงวาจิตเลวแลว มันอาจจะเลวสัก 1 นาที 2 นาที 3 นาที ก็เลว 

นี่ท่ีเขาเรียก คุมจิต ถาทํา 2 อยางนี้ไดเดือนหลังทานใหอยูอํานาจ ธรรมปติ 1 เดือน โดยไม
กินอะไรเลยนอกจากน้ํา น้ํานี่กินธรรมดาๆ แลวมันจะไมผอม ธรรมดาปตินี่มันสบายนะ ธรรมปต ินี่
ถาในรางกายมันดีก็มีกําลังตามปกตินอนอยูมีน้ํากินก็กินตามปกติ ไมใชกินมากเกินไป กันหวินะ 
ไมใชอยางนั้น กินแทนอาหารนะ เขาถามวาเขาอยูดวย ธรรมปติ ทําอะไรไดไหม ก็เดนิ นั่ง นอน ยนื
เดินในอิริยาบถ 4 ตามปกติจะอยูไอ ทานถามวาเปนโรคกรเพราะไหม ทานวาไมไดไปถามกระเพาะ
มานี่เปนโรคหรือเปลา ธรรมปติ นี่มันตองซอมมาต้ังแตตน 

ลําดับแรก ทานฝกใหหากนิกับตนไมกอน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและแนนอนคือวาอารมณยัง
ออนอยู ต่ืนข้ึนเชาตองทรง พรหมวิหาร 4 เปนฌาน เชามือแตเจา พรหมวิหาร 4 มันจะไปนั่งภาวนา 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไมใชหรอก จับอารมณรวบ พอจิตเปนฌานดีเรียบรอยแลว ตอไปกตั็ด
ขันธ 5 พอตัวขันธ 5 พอจิตมันสบายก็จดักําลังฌานท่ีเราตองการ ใน กรรมฐาน 40 นี่ เราตองการ
อะไร ใชไหม เราตองการอะไรโดยมาก สวนมากเรากใ็ชอํานาจของวิปสสนา อภิญญา ใชมโนมยิ
ทธินี่ ถาไปใชอยางอ่ืนเดีย๋วก็งง งงแลวก็คิดสงเดชไปก็รวบรวมกําลังใจ พอรวมกาํลังใจพับ เราก็
ปลอยจิตใหมันไปตามเร่ืองสวนมากจะเขาไปหาพระพทุธเจา สบายใจ แตพอเวลาลงมาถึง
บิณฑบาตร เราก็ไปบิณฑบาตพอเวลาต่ืนข้ึนมาปบ แหม อีสาวคนน้ีมันสวย วนันัน้ไมตองกินหรอก 



ราคะมาใชไหม ต่ืนเชาปบแหมมีเงินสัก 10,000 ก็ดีซิ เสร็จไมตองกินขาวละ เอาอีกต่ืนข้ึนมาเชา วนั
กอนไอนัน่มันดากูไวนี่หวา อกอีก ใชไหม เอาอีกพอตื่นข้ึนมารองโอย  วนันี้สบายไมอยากตายเลย 
อดอีก นี ่4 อยางนี่ แตถาอยางใดอยางหน่ึงมันเกิดข้ึนมาชวงขณะจิตเดียว เขาไมใหกินเลย  ดีไหม ไอ
นี่ตองระวังไวเสมอใชไหม คือวาธุดงคเพื่อตัดกิเลส ไมใชธุดงคเพื่อหากินหรือไง 

แตเดีย๋วนี้เขาจะใชธุบาน หือ  ปกกลดขางเสาเรือน ไงทานเคยเจอไหม ฮึตรงนี้เคยมีปกกลด
นี่ ประมาณเดือนกอน ตอนนั้นพระธุดงคเขาเรียกธุดงคปกติไดธุดงคปกตินี่ ตองปกกลดใหหางจาก
บานไมนอยกวา 1 กิโล นี่เขาไมไดยินเวลาจะเจริญสมณธรรมก็สบาย เชาเดนิเขามาบิณฑบาตไม
ไกลเกินไป จริงไหมทานกิโลหนึ่งไมไกลนะ นี่เขาถือแบบน้ี ไมใชมาปกกลดอยูขางเสาเรือน ไอ
อยางนี้เขาไมเรียกธุดงค เขาเรียกธุบาน เรียกวา รับถึงท่ีเขาถวายดวยของมีคาไมได ในสมัยนัน้เขาข้ึ
ธุดงคกันแบบศักดิ์สิทธ์ินะ มีสตางคๆ เดียว เอาเก็บไมได เดี๋ยวมดกินนะเพยีงแคแผนทองคําเปลวติด
ไป 5 แผน จะไปปดรอยพระพุทธบาทท่ีสระบุรี ไอแตนี้ เอาไปวันแรก พอไปถึงอาบน้ําเสร็จกลับ
เขามา กลดถูกกลับไวหมด ทานกลับเขากลดไมไดเลย ไอมดคันไฟมันกลบหมด แลวกย็ิ่งไลมันยิ่ง
มาเปนฝูง มันมาเปนแถว ยกทัพมามืด 

ถามวามีจิตคิดอะไรบางนี่ ฉันก็บอกไมคิดอะไร เดินมากภ็าวนาเร่ือย เราก็ใชอารมณปกตินี่ 
หมายความวา ใชอารมณสบายๆ ไลไปไลมา ในเม่ืออารมณอ่ืนไมมีกต็องคนในยาน ถามเอาเงินมา
หรือเปลา บอกวาเปลา คนไมคนมาไดทองคําเปลว 5 แผน ทองคําเขาถือเปนโบกียะ ธุดงคในสมัย
นั้นเขาเครียดนะ เลยบอกเอาทองคําท้ิงขยะ ถามเอามาทําไม บอกจะเอาไปปดรอยพระพุทธบาท 
บอกน่ีเอาท้ิงไปมันเปนโลกยีะ พอท้ิงไปแลว ใชท้ิงไปเลย ทานไมสนใจเลย ใหไปแสดงอาบัติพอ
แสดงอาบัติเสร็จเขาไปในกลด หมาดสักตัวก็ไมได ใชไหม 

อาบัติเห็นตัวเลย พระธุดงคแบบนั้นทานอาบัติเห็นดวยจริงๆ ตัวอาบัติคือมดคันไฟนีย่ิ่งไล
มันก็ยิ่งมา เดีย๋วนี้สักสตางคก็ได ปรากฏวา 2-3 ปท่ี ชุมแสง สักสตางคไปสักส่ีหารอยบาทม้ัง 
ปรากฏวาเชาสตางคหมด พระเอาไปอุดปาก มันชกซะฟนเฟนหักหมดเลย นี่อยางนี้อาบัติ ไอนัน่
ไมใชอาบัติมดคันไฟหรอกอาบัติหมัด(หัวเราะ) นี่เปนโทษแบบนี ้

แตวาสมัยกอนพระที่จะใหข้ึนธุดงคไดนีมี่ไมกี่องคเลย อยุธยา ก็มี หลวงพอปาน หลวงพอ
จง เวลานั้น หลวงพอปาน รูสึกวาจะตายแลวนะ เออ หลวงพอปาน หลวงพอจง หลวงพอวัดรพะ
กระจาบ ช่ืออะไรนา ลืมช่ือเสียแลวมี 3 องค ท่ีรูจักดีก็มี 3 องค นี่ก็ข้ึนกันมาก ท่ีมีก็ หลวงพอวัดนก
กระจาบ มีคนไปข้ึนกับทาน 5 องค เสร็จแลวก็ถาม หลวงพอปาน วาจะมีอันตรายไหมครับทานถาม
ไปกี่เดือน ทานไป 3 เดือน บอกไมเปนไร แตพอขากลับจวนจะถึงวดัฉันออกแรงหนอย ตอนนั้นก็
เลยไมคิดอะไร 

ทีนี้ไปกลับจวนจะถึงวัดหลวงพอ ควายกวด (หัวเราะ) ทานบอกขากลับจวนจะถึงวัดตาม
ธรรมดาฉันตองแวะหาอาจารยกอนใชไหม ไอจวนจะถึงวัดฉันออกแรงหนอยไมเปนไรหรอก 



ปรากกวา ควายกวด (หวัเราะ) พอวิ่งอาวเลย พอไปถึงทานนั่งหวัเราะ บอกก็ฉันบอกแลว กอนจะไป
วาจะถึงวัดใหออกแรงหนอย(หวัเราะ) ไปกลางทางไมเปนไร นี่ทานเกงจริงๆ เออ ทานรูจุดหมด 

แตวาธุดงคสมัยนี้ไมทราบวาเขาข้ึนกันแบบไหน ปท่ีแลวเหน็อยูชุดหนึ่ง ไมท่ีวดั 10 องค
กวา 12-13 องค ถามวา คุณมากันมาจากไหน บอกวามาจาก อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
ถามมีสตางคมาหรือเปลา บอกไมมีครับบอกเออใชได ถามใครข้ึนให บอก มหาไวย ก็พอคุยไปคุย
มา แกก็ถามเร่ืองธุดงคบอก เออ มหาไวย นีเ่ขาก็เปนธุดงคเกง เขาบอกเขาสอนกันมาแลวนี่ ทานถาม
ฉันฉันก็เลาใหฟงตามท่ีฉันผานมา ฉันไมไดสอนหรอก ถาสอนครูเขาตองสอนมาแลวใชไหม กเ็ลา
ใหเขาฟงช่ัวคราว บอกวา ไอเร่ืองเงินทองอยารับ เขาใหเขาทําอะไรก็ทํา เพราะเราไปเพื่อตักกิเลส 

คุยไปคุยมามีโยมคนหนึ่งแกนั่งอยูดวย แกมีรถ รถปคอัพ พอบรรทุกพระไดพระองคนี้แก
จะไป สุโขทัย แกก็รับอาสาจะไปสง กําแพงเพชร พระพวกนี้นั้นจะไมยอมข้ึนหรอก เพราะอาจารย
บอกใหเดิน บอกคุณไปไดเราไมไดจางเขา เขาสงเราแคไหนเรากไ็ปได ถาเขาซ้ือต๋ัวใหเราแคไหน
เราถือต๋ัวไปได ไปลงแคต๋ัวปลายทางท่ีเขาซ้ือใหเราอันนีไ้มได รับได อันนี้ไมขัด ไมใชวาเราไปจาง
เขา เพราะเราไมมีสตางค เราขอเขานี่ไมได แกก็ไป ทีแรกแกจะไมยอม ธุดงคแบบนั้นทานไมวาถา
เขามีภาระจะไปสงจุดไหนใหเรา เรารับได แตวาถาเขาไมมีภาระไปสง เขาซ้ือต๋ัวใหเรารับได แตวา
หามไปขอใหเขาซ้ือต๋ัว ถาขอบอก โยมมันรอนไปไมไหว ซ้ือต๋ัวใหที อันนี้ไมได แตพระธุดงคเขา
พักนะ หือ ก็แบกกลดจนเปนลมนะ (หวัเราะ) พอเหน็กลดก็เลยลมจับ ก็จริงเร่ืองธุดงคนี่มันดี
เหมือนกนั 

อยางไปข้ึนท่ีดูววั จะไป พระแทนดงรัง จําช่ือไมได มันมีศาลาอยูหลังนึ่งไปจากดูววั ไปถึง
ท่ีนั่นมันจะเยน็พอดีม้ัง พอเย็นพอดีมันประมาณ 5 โมงเย็นแลวก็ปกกลด บานมีท่ีไหน เราก็ไมเหน็
ชอง มีบานหรือไมมีก็จริงๆ บานเขามีอยูไมไกลนัก พอเร่ิมปกกลดเรียบรอยญาติโยมสะพายปนมา 
5-6 คน แตไมใชสะพายปนมายิงนะ แกบอก ทานครับถอนกลดเถอะ ถาม ถอนทําไม บอก ปกแลว
ถอนไมได แกก็ช้ีใหดูในศาลา มีกลดกับจวีรมีต้ัง 10 ชุดกวา ถามทําไมโยมเสือมันกนิครับ (หัวเราะ) 
เสือกินพระ มาปกกลดท่ีนี่ ไอนี่บอกถอนไมได ทานถามทําไม ก็อาจารยส่ังผมวายังไมมีกลด ยังไม
ขึงสายอัพโภกาสอยูบอกซะกอนี่ถาขึงอัพโภกาสแลวนี่ อาจารยบอกหามถอน ตายก็ตาย ในเม่ือแก
เห็นเราไมยอมแกบอกเอาอยางนี้แลวกันครับ ถาเห็นทามันจะไมคอยด ี จะมีอันตรายละก็ทานกรุณา
เคาะฝาบาตร ผมจะนอนอยูใกลๆ แกกไ็ป 

พวกมาอีก 10 คนกวาตางคนตางมีปนหมด ไปยืนกลางปาใกลๆ พอสัก 3 ทุมม้ัง เดือนหงาย 
พวกมาแลว กลางคืนมันขาวนะ เห็นตัวขาวโพลนเลยเดนิมา พวกเรากาํลังนั่งกรรมฐานกันอยู ไอนัง่
กรรมฐานนี่มันหลับตาก็ได ลืมตาก็ได ฉันไมมีความจําเปนตองหลับตา ใชไหม พอเวลาใชพิจารณา
อะไรจิตมันถาหากหลับตากบัลืมตาก็มีคาเทากัน ถาพระธุดงคพอลืมตานี่ตองคลองกวาหลับตา
แมแตการใชทิพจักขุญาณก็เหมือนกนั ใชญาณตางๆ นี่ ถาหลับตาดูทาง มันชมตนไมเขาพังหมด ดี
ไมดีปาราบ เขาจะหาวาโคนตนไมจนหมดปา ดีไมดีตํารวจทานเห็นจะจับเขานะ 



ก็นั่ง กําลังนั่งใครครวญขันธ 5 ตามธรรมดา ตางคนก็อยูในกิเลส ไอพวกท่ีเดินมา เดินมาทํา
ประทักษณิมันคงไมเคยเคารพหรอก เดนิวนๆ กลด 2-3 รองแลวเขาก็ยืนมอง เรากไ็มออก เขากไ็ป
วนกลดอ่ืนในเม่ือไปวนท้ัง 3 กลด วนๆๆ เขายังไงมันก็ไมทราบ มันหนัหลังให มันก็คุยดนิใสกลด
แลวมันก็เดินหายไป เดนิหายไปแลวมันกไ็มกลับมาอีก เราก็นั่งอยูตามสบาย พอถึงเวลาท่ีวางทํากนั
ตามเต็มอัตรา ทําสบายใจเราแลวก็ออกจากกลดมาน่ังคุยกัน ถามเม่ือกี้เห็นอะไรไหมทานบอกเหน็ 
เพื่อนเขามาเยีย่ม แลวก็ถามมีความรูสึกวาอยางไร ทานกบ็อกจะไปรูสึกอยางไร ก็เหน็มันเดนิไปเดนิ
มามันคุยๆ ดนิใส แลวมันก็ไป พอตอนเชาโยมท้ังหมดแกมาแตเชาตรู มาพอถือปนต้ังทายืนพรอม
เลย พรอมยิง มามองๆ ดูเอ (หัวเราะ) เหน็พวกเรานอน พอถึงตอนเชาพวกเราก็นอนกอน ยังไมถึง
เวลาลุกเลย นอนต่ืนแลวทําใจใหสบายๆ ตามอารมณแกบอก 

เอ ยังอยู แหลก พระชุดนีแ้ปลก แกถือวาแปลกก็เลยขออยูอีก 3 วัน กไ็ปอยูท่ีนั่น 3 วัน เสือ
ไมกิน ขออยูอีก 2 คืน เผ่ือเสือมันมากินสิทา อีก 2 คืนเสือมันก็ไมมาเลย มันเลิกมา ถา 3 คืนนี้ไม
เปนไรเขาก็ขอของดี ถามมีไหม บอกมีพระธุดงคตองมีของดี เขาก็ต้ังทาต้ังทางจะเรียน บอกเอาผา
สไบเฉียงเขา แลวกก็ราบพระสัก 3 คร้ัง พอกราบก็ต้ังนโม เขาก็ต้ังนโมตามเราก็ใหศีล 5 เสือเสอไม
กินเลยหมดเร่ือง 

แหม แกต้ังทาซะเกือบตาย นึกวาจะใหคาถา (หวัเราะ) พอรับศีล 5 แลวบอกโยมจําไวนะ 
ไอศีล 5 ขอนี้ ถาโยมรักษาไดตลอด รับรองเสือไมกินโยม แกนั่งนิ่งอยูต้ังนาน แกจะเอาดีหรือไมเอา
ดีแกก็ถามวา มันจําเปนเหรอครับ ถามจําเปนเหรอครับ ถามจําเปนอะไร ถาเสือจะกนิผม ก็กนิผมไม
เปนไรอยางมากก็หวัลาน (หวัเราะ) มันกินแคผมนี่ ไมใชมันกินท้ังตัว บอกน่ีกนิท้ังตัวก็ดเีราก็เปน
สุข ถาม ทําไม บอก อาว ก็เราอยูในทอง เสือไมกินทานเพราะอะไร บอกมีนี่มี 2 ตัว แกจะเอาไง แก
บอกวาแกจะเอา ทีนี้ 3 ปผานไป แกเห็นเขาแกกว็ิ่งมาแกบอกศีล 5 ผมยังครบนะครับ แกรีบวิ่งมาเลย 
(หัวเราะ) แหม เกงมาก เราคาดไมถึงเลย เราก็เลยบอกวา มันเปนเร่ืองจริง คนเคยเขาปาไปเจอะเสือ 
เจอะอะไรตออะไร ไอเสือใหญมันไมเจอะ เจอะเสือดาวเสือปลาอะไรพวกน่ี ทีหลังนี่ไมเจอะเลย แก
ถือวาเปนคาถาท่ีปลอดท่ีสุด แลวแกก็บอกคนในหมูบานแกท้ังหมดเวลานี้รักษาศีล 5 กันหมด ดี นี่
ถาไมไดเสือเปนท่ีพึ่งนะ แกคงไมเอาศีล 5 หรอก (หวัเราะ) แกไมไดถือพระเปนท่ีพึง่ ถือเสือเปนท่ี
พึ่ง แกบอก ผมก็ไมไวใจเหมือนกัน ท้ังๆ ท่ีผมถือศีล 5 ไปไหนผมก็ตองถือปนพรอมยิงเสมอ ก็เลย
บอกน่ันมันเปนเร่ืองธรรมดาของคน ไมไดถือวาผิด ไมไดถือวาถูก คือวาชีวิตเราเปนของหายากใน
เม่ือมันถึงวาระข้ึนมามันจําเปนตองปองกนัชีวิตมันก็ตองใช ใชไหม คือวาความมั่นคงอยู ความ
ปลอดภัยมันกมี็ 

ฉันเลยถามวาเคยทดลองบางไหม ถามวาลองอะไร บอกวาลองบาป ลองตกปลา ปลามันยัง
ไมกินเบ็ดเลย ไอปลาท่ีเคยชุมๆ อยูเคยไปตก เดีย๋ววัด เดี๋ยววัดพวกแกเคยตกปลาแลว แตปลามันไม
กินเบ็ด กินเนือ้สัตวท่ีไหน แกบอกวาซ้ือมา ซ้ือเขามันก็ไมตองมากนกั แลวาถมวมันจะจนลงไหม 
แกบอกวาแทนท่ีมันจะจนลง ไอไรนาสาโทผมทํามันดีข้ึนนะ ประโยชนท่ีมันจะพึงไดนี่มันดีกวา



ปกติ ดกีวาเวลาเม่ือปกลายมาก ผลประโยชนมันใหญ แกเลยบอกวา ไอศีล 5 นี่ มันทําใหทรัพยสินดี
ข้ึน 

อยางนอยท่ีสุดก็ไมตองเสียสตางคคาเหลาใชไหมหนอ แลวเร่ืองนี้ก็เหน็จะเปนเร่ืองจริง คือ
วา เจาพวกท่ีไปอยู ชุมพร นะ ตอนกอนเขาอยู ดําเนินสะดวก อีตาพอนีบ่อกไอ 3-4 คนนี้มันเสือปลา 
มันมาหาปลากินกนั โอย ฆาปลาปเยอะแยะ ปนั้นเขาเปนหนี้ เราซ้ือท่ีใหม เปนหนี้เขา 30,000-
40,000 เปนหนี้อยู 40,000 เขาถาม ทําอยางไรถึงจะใหหนี้หมด แกบอก แกใชคาถาพระปจเจกพุทะ
เจาสวดมนต แลวรักษาศีล 5 ใหครบ ทีนี้หนี้หมด มันฆาสัตวตัดชีวติกไ็มได มันตองครบ ไอปลานี่
มันไมไดเกิดมาเปนอาหารของคน อยาคิดวาสัตวอ่ืนเปนอาหารของคน ถามันเปนอาหารของคน ถา
มันเปนอาหารของเรา เราไมยืนอยู เรียกแลวมันวิ่งมาหานี ่ตัวนั้นใช กนิได ใชไหม ถาไปหามันแลว
มันวิ่งหนีเราอยาไปเอามันนะ มันไมไดเกดิมาเปนอาหาร เขาก็ตัดสินใจ ตัดสินใจรักษาศีล 5 แลว
คาถาพระปจเจกพุทธเจา ปนั้นมันซ้ือท่ีนดิเดียว มันบอกวาไมนาจะหมดใชหนี้หมดได ใชหนีห้มด
แตกย็ังมีกินนะ ไอผลประโยชนท่ีมันเกิดในพ้ืนท่ี มันนาจะไดเทานี้เทานั้น ไอของกม็องดูวามันได
เทาเดิม แตวาเวลาเก็บมามันไดมากช่ังน้ําหนักมันสูง หมดหนี้ฉันก็มีสตางคกินดวย แลวก็เลยยกเลย 
ไมทํามันตอไปมันก็เกดิประโยชน ท่ีพระพุทธเจาทานบอก สีเลนะ โภคสัมปทา ใชไหม 

ถาศีล 8 ไปไดถึงพระอนาคามี ถาศีล 8 กับ ศีล 5 นี่ไมเหมือนกนันะ ศีล 5 นี่ถึงอรหันต 
เพราะวาก็เปนพระโสดาบัน แลวก็ไมใชวาชีวิตมันจะไปเปนสกิทาคามี อนาคามี อรหันต พอเวลา
ใกลมันจะตายจริงๆ ถาทุกขเวทนามันมีเราก็นั่งดูท่ีเราเคยรูจัก นรกมันนาอยูไหม ใชไหม แดนเปรต 
แดนอสุรกาย มันนาอยูไหม สัตวเดรัจฉานมีความสุขไหม เลือกเอา 3-4 ภพนี่ ถาเราไมชอบใจเราก็
มาดูมนุษย เอ เปนมนษุยกมี็ทุกขเวทนา แบบนี้มันดีเหรอ ถาไปดูเทวดากับพรหม เราก็ตองไปถาม
เขาไวกอนวา เราเคยไปเปนเทวดากับพรหมหรือเปลา ถาเคยเปนมาแลวท่ีวาระทําไมถึงไปอยูท่ีนัน่ 
มันก็ไมดี แลวไปเปรียบกับนิพพาน นพิพานอะไรมันดี ไอจิตพอใจนิพพาน ตายมันก็ไปนิพพาน ก็
แบบนี ้

คนเราจะไปดกูรรมปจจุปน ถามความประพฤติปจจุบัน จะถือวาเขาดไีมดีไอคนท่ีเลวแบบ
นั้น เลวแบบนี ้จะรูจิตเวลาท่ีเขาตายไดอยางไร จุดนี้สําคัญท่ีสุดเวลาจะตายนี่เราไปดอูดีตไมได ไปดู
อดีตท่ีเขาปฏิบัติมา เกิดมาเขาจึงมีชีวิตทรงตัวไอจะทําช่ัวนัน้ ทําช่ัวนี่ ไอนี่มันชวงชีวิตท่ีทรงอยู แตนี่
พอเวลาจะตาย ก็เหน็โทษเหน็ทุกขของการเกิด แก เจ็บ ตายข้ึนมา จติมันตัดตรงนั้นแหละ ใชไหม 
จิตมันตัดตรงนั้น เพราะวาเขาตายไปแลว เราไปนั่งถามเขาไดเหรอ มันจะเฮอ เฮยกลับมาคุยกับกู
กอน อีตอนมึงตายมึงนกึอยางไรวะ นี่เรารูเขาไมไดหรอก ไอจิตตอนท่ีจะตายเขาคิดอยางไรนะ 
อยางคนท่ีเรามองเห็นชัดๆ อยางตอนท่ีโจรฆาคนเปนหม่ืน องคุลีมาล ฆาคนเกินพนั ก็เปนอรหนัต
ได 

นั่นเปนกฎของอกุศลกรรมมาสอนงจิตช่ัวคราว อยาง ทานสันตติมหาอํามาตย ไปพบทัพ
กลับมา ไปรับทัพชนะนี่ฆาคนไปแลวเทาไหร พอกลับมาแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไมตําหนิ เล่ือน



ตําแหนงใหอีก เลยเมาพับไปพับมาพระพทุธเจาเดินหลีกไป ทรงแยมพระโอษฐ พระอานนท ถามวา 
แยมพระโอษฐเพราะอะไร บอกอีก 7 วนั สันตติมหาอํามาตย จะบรรลุอรหันต ข้ีเขา ฆาคนไปแลว
จากกองทัพตอนไปรบศึก กลับมาใหเปนกษัตริย 7 วัน ไมตองทําอะไรหรอก มีหนาท่ี จะเมา จะเม 
จะแจกขาวแจกของ ของในคลังอยากจะใหใครก็ใหๆ ไปเหอะสบายมาก ไดเปนแค 7 วันนี่ แกก็เมา 
7 วันนี่ทําหอกอะไร เมไปเหอะดฟูอนรําขับรอง ก็ไอคนข้ีเมาไปฆาคนมา พอกลับมา พระพุทธเจา
บอก จะเปนอรหันต นี่มันตองคิดเหมือนกนันะ คนในสมัยนั้นเขาตองแบงกันเปน 2 พวกไอพวก
มิจฉาทิฏฐิ ก็ถือวาอีก 7 วัน เราจะจับโกหกพระสมณโคดม ไอพวกท่ีเขาเปนสัมมาทิฏฐิ เปนลูกศิษย
พระพุทธเจา อีก 7 วัน เราจะดูลีลาพระพุทธเจาทําให สันตติมหาอํามาตย เปนพระอรหันต 

พออีก 7 วันเด็กฟอนรําอยูขางหนาก็ตาย ตายแกกเ็ลยสรางเมา บอกไดนี่เดก็รุนหลัง เรายัง
อยู แกตาย ไอเราแกขนาดนี้ขืนเมาอยางนี้ทาไมคอยดแีลว นี่ตัดตรงนี้เองรูสึกตัวกเ็ลยลา พระเจาป
เสนทิโกศล พรอมบวช พอบวชพระพุทธเจาเทศนจบ กไ็ดอรหันตเดี๋ยวนั้น กไ็มรูจะวาอยางไร นี่
หามดูอดีตเขานี่หมายความวาอดีตท่ีเขาผานมาแลวนี่ เราจะไปพยากรณไมได อีชวงท่ีเขาจะตายจติ
เขาเปนอยางไรเรารูไมได ใชไหม บางคนดีแสนด ีตายแลวลงนรก ตอนท่ีจะตายจิตมัวหมองหนอย
เดียว ก็ลงนรกไปกอนนี่มันเอาแนไมได คือวาเราซอมไวจุดเดยีวท่ีเราพอใจ ไอจุดนั้นนะซอมไวเปน
ปกติ นี่ทานจึงส่ัง ทานส่ังวาตองใชทุกเวลา 
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เวลานี้เราฟงขาวท่ีไหนมันสงบบาง ไมมี ท่ีพระพุทธเจาทานบอกวา กอนกิ่งพุทธกาลจะมี
ภัยรายแรง แตวาไมสําคัญนกั ไมเทาหลังกึ่งพุทธกาล หลังกึ่งพุทธกาลมีภัยรายแรงยิง่ไปกวานั้น ใน
ระยะนั้นนอกพุทธศาสนาจะมีการรบราฆาฟนกัน สมณชีพราหมณจะลมตาย แลวก็สําหรับพวก
นอกพุทธศาสนาจะตายไปกวาคร่ึง เราคงจะไดอภิญญากนัเยอะ 

พวกเขมรนี่ถึงคร่ึงหรือยังไมรู นี่ก็ฟงคําพยากรณของทาน ทานใหคําพยากรณมา 2,000 ป
เศษ และจุดท่ีตองคิดมากก็คือวา ในเขตของพระพุทธศาสนา นั่นหมายความวา กอนกึ่งพุทธกาล 15 
ป นี่ตรงเผง รางๆ คราวนั้นเปนสงครามโลก และเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หมดไป เราคิดวาภัยมัน
จะหมดทานกลับบอกวารายแรงกวา เราก็ เอ มันจะรนอะไรกันอีกละ แตความจริงเดีย๋วนี้ชางหลังนี่ 
เราจะถือวาการรบกันนะในชวงแรกมันเปนชวงของการประจันหนานัน่เปนเฉพาะจดุใชไหมละ 

ชวงหลังนี่มันเกิดทุกประเทศ นี่แหละมันตายกันวันละประเทศละคนสองคนสามคนเกาคน
สิบคน แลวมันมีกี่ประเทศละมีความเดือดรอนกันไปทุกหยอมหญาหาความสุขไมได คงไมเกนิ 100 
ป สงครามคงสงบ อาว โยมอยาตายนะโยมไมม่ันใจ อยาตาย ฟงคําพยากรณไมผิดหรอก พวกท่ีฟง
กันนี่ถาไมเช่ือก็อยาตายนะ อยูใหถึง 100 ปใชไหมละ ตองกลาทํา ไมมีใครอยูถึงหรอก (หวัเราะ) แต
วาถาพูดตามสวนตามอัตราของโลกก็เปนอยางนั้น ไมนานนักหรอก คือมันคงไมนาน อยางชามันก็
คงไมเกิน 10 ป ไอคําวาไมเกิน 10 ปก็ไดใชคําวาไมเกินเพราะอะไร ทานบอกมันหมดแรง อาจจะ
อธิษฐานตายกไ็ด ไอนั่นนะยุงเหมือนกันนะ นึกวาเขาทํานองเขมร แลวรัสเซียนี่แกเรียนหลักสูตร
เดียว ไดแตเดนิหนาถอยหลังไมเปน ลองเขาแลวก็ไมออก แลวโลกจะเปนปรปกษกนัแบบใดก็ตาม
เราก็เฉย นี่แกเฉยจะไปวายังไงกันแก นี่มึงต้ังทากูต้ังทา ท่ีโนนก็ตอดานไอนี่ก็ตอดานไม มีแตปนส้ัน
ปนใหญปนอะไรนี ่

เอ เดี๋ยวนี่เขามีรถถังใชไหม สําคัญแกขนเอาไอรังสีท่ีมีอันตรายกับไอพวกแกสพิษ ไอรังสี
พวกนี้พวกเขมรก็ขนมา นีส่งครามแบบนี้มันยุง เดี๋ยวก็จะไปอยูไหนดีวะ ไปอยูโลกพระอังคารเด๋ียว
ก็ไปไมถึง ไปอยูโลกพระศุกรมันก็หนาวตายอีกดานหนึ่งมันหนาว อีกดานหนึ่งมันรอน ไปอยู โลก
กุรุ ดีกวา โลกน้ันเต็มไปดวยความศิวไิลซ ใครเห็นไปที่นั่นก็บอก เดี๊ยะๆๆ ไอ โลกกุรุ นี่มันนาอยู
จริงๆ โลกน้ีมีแตคนข้ีเกยีจคนขยันหาไมได พอขาวโผลมามันเปนขาวสารไมตองซอมไมตองสี แสง
สวางในแกวมันมีอยู หุงขาวดวยแกวมณี เอาขาวสารมาใสหมอ น้ําใสวางบนแกวมณี เหมือนกับวาง
บนเตาไฟฟา พอสุกแลวมันก็หยดุทํางาน 
หลวงพอ เอย คนนีน้้ําหนักดี บานอยูไหน 
ลูกศิษย  อยู ศรียาน คะ 
หลวงพอ ออ อยู ศรียาน เหรอ มีธุระอะไรบางไหม 
ลูกศิษย  จะมากราบขอพรหลวงพอคะ 



หลวงพอ พระเปนไง เอะ พรมันเปนไงนะ แลวฉันจะใหเขาไดหรือเปลานี่พรเขาแปลวา
ประเสริฐ เออ สังคหวัตถุ นีห่มายถึงการสงเคราะหซ่ึงกนัและกนันะวา สังคหวัตถุ 
นี่มันเปนศูนยของใจท่ีจะเปนเหตุ เนื่องใหเกิดความรักซ่ึงกันและกัน 

ขอท่ี 1  ทาน การใหทานวาอยางนั้นถาหากวาเรามีการสงเคราะหมีการยืน่ 
โยนซ่ึงกันและกัน ก็จะสรางความเปนมิตร 

ขอท่ี 2  ปยวาจา ใชวาจาท่ีไพเราะออนหวาย เปนท่ีชอบใจของบุคคลท่ีรับ 
ฟงนะ ก็หาคนเกลียดไมไดอีก 

   ขอท่ี 3   อัตถจริยา เปนเขาขัดของในกจิการงาน ไมสามารถจะทําใหเสร็จ 
ไปได ถามันไมเกินความสามารถของเรา เราก็ชวย อันนี้เปนบอ
เกิดของความรักเหมือนกัน และ 

   ขอท่ี 4  สมานัตตตา ไมถือตัวหมายความวา ทําตัวสมํ่าเสมอใครเขามาจาก 
ไหนกต็ามท่ีก็เปนกันเองอยูเสมอ 

ในขอ 4 นี่ทานบอกวา ฆราสาสคือใครก็ตามถาปฏิบัติ มันจะเปนเหตุของความสุข คนถารัก
กันมันก็สุข ถาทะเลาะกันเม่ือไหรก็เร่ิมทุกขเม่ือนั้น ใชไหม อยูท่ีบานเคยทะเลาะกันบางไหม 
(หัวเราะ) ตองอลงซอมอารมณสิ เวลาท่ีเรายิ้มๆ มันสุขหรือทุกข เวลาทะเลาะกัน มันสุขหรือมัน
ทุกข ตองสอบอารมณกอนนะ ตองทดสอบใจใหด ี

อึ ปนี้แปดสองหน ป 20 แปดสองหน และไอป 20 แปดสองหนมา 21 นี่ไมมีขาวจะกนิ มัน
แลวหนัก แตวาน้ําเกามันยังมีปนี้น้ําเกามันไมมีดวย 

ทุกคืน พอลาทานอนุมัติใหลา ลาก็มีเง่ือนไขบางทีลา 3 หนนะไมใชหนเดียว คร้ังแรก คร้ัง
ท่ีสองทานยันวา คนมีต้ังแต 100 เปอรเซ็นตเศษ แลวคุณจะลาไปทําไม ถาลาก็ควรจะถอยหลังไป
เปนเวลาหลายสิบชาติ มันเต็มอัตรามันเกินมาแลว แตไอตอนหลังนี่ไมไหวมันตองลาลาทานถึงตอง
อบกวา ภายใน 12 ปนีห้ามตายแน นกัเรียนทุนเขาเรียกนักเรียนทุนนะ ถามทําไม ทานตอบทํากิจ
พุทธภูมิกอนชําระหนี ้โธเอย เราก็นกึวา 12 ป แตตูดหมานี่ โธเอย จะไปเกิดอีกชาติสองชาตินี่มันกีป่
ละ ดีไมดีเรากย็ังมีบุญญาธิการหนักดนัลง โลกันตนรก ไปกอน แหม บอกวา บุญเรามันอาจจะมาก
แตตองลงไปอยูในนั้นกอน มันไมตองใชแอรเลยเคร่ืองปรับอากาศเยน็เฉียบ 

เฮย จาก โลกันต ก็มาต้ังแตตนท่ี อเวจี แหม มันจะเพลินไปมันจะสุขจัด ก็เลยเห็นทาไมเปน
เร่ือง บอก เอา 12 ปมันยังนับป มันไมใชนับชาติ แตนีน่ันกัปพอไปสัญญากันทาน ทานวา นับต้ังแต
ในวนัพรุงนี้เปนตนไป ไมตองมารับแขกถึงสองยาม ตีหนึ่ง ถาเขามาแลวยังไมกลับละก็ไมเลิก พอ
วากอน 4 ทุมนิดหนอยเขาหอง เม่ือขาเขามา เชิญเขากลับไปกอน กอนเวลานั้น 4 ทุมตรงทานจะมา 
พอเขาหอง เร่ิมจุดธูปบูชาพระ 4 ทุมปบทานก็มา หองมันสวาง ไฟฟาหลายแสนแรงเทียน พอมาถึง
ส่ังเลย นอกนไมใหนั่ง หากนินอนมาตั้งแตตนปลายก็นอนใชไหม นี่เขาเรียก สุขงั เสติ นอนสบาย 
ส่ังนอนเพราะอะไร ต้ังแตเชาเขามาจนกระท่ังคํ่าเรามีงานตลอด งานท่ีมันจะตองทํามันสัมผัสกับคน 



มันก็นั่ง แกไปไหนกไ็มได ตอนนอนทานวาจงคิดตามนั้น แลวทานก็พดูชาๆ เร่ือยไปพดูไปจบส้ันๆ 
แลวทานก็ถอยหลังมา ถอยหลังมาจับใหละเอียดลงไปนิด ตอนนี้ทานพูดทีละจุด ถอยพูดไปแลวก็
ถอยหลังมา ทานพูดจบไป ทานก็ถอยจนถึงตี 2 แลวกห็ายไป 

พอรุงข้ึน ลําบากนะอยางนี ้สอนทุกขตัวเดียว นี่ความจริงถาเรามองเห็นความทุกข อริยสุจ
ฉันรูจักตัวเดยีว รูจักแคทุกขตัวเดยีว นอกนั้นกห็มดเร่ือง เม่ือรูจักทุกข ก็หาเหตุของความทุกขอยาง
อ่ืนไมยาก เหน็ทุกขแคตัวเดยีวอยางอ่ืนก็ทํากันไดจนกวาทานจะปลอย ทานใหเวลา 3 เดือน ตอนี้ไป
ฉันจะเวนไปมา 3 เดือน แตวาภายในเวลา 3 เดือนนี้ ถาหากวาเธอยังเห็นในโลกนี้ มุมใดมุมหนึ่งยังมี
ความสุขฉันจะไมสอนตลอดชีวิต สบาย แลวกย็ังนึกในใจวา ฉันยงัไมไปก็ยังไดมันไมมีอะไรเหลือ
แลว ใชไหม มันเดี๋ยวซะจนไมมีอะไรเหลือ ไมมองเห็นใครวาเปนสุขเลย แลวก็วิธีพสูิจนก็ตองดูคน 
ถาคนสาวๆ ยิง่สวยเทาไหรยิ่งชอบมากใชไหม พอข้ึนมาถามปบถามเลยวา ทุกขหรือเปลา ปวยไหม 
เจ็บไหม เจ็บนัน่ปวดนี่ มันกป็วดทุกคนแหละ โธเอย ไมมีความหมายดวยซํ้า ไอความสวยสดงดงาม
ไอคนมียศถาบรรดาศักดิ์แลว คนท่ีมีเงินมากนี่ก็ถามแบบนั้นแหละ ทุกคนทุกขหมดนี่เขาตองการหา
ทุกขมองหาดานของความทุกขอยู 

ในเม่ือเราพบทุกขแบบนัน้มันก็ไปไมถึง 3 เดือน ทานก็มาทานมา ทานก็บอกวา ข้ึนช่ือวา
ผลของการปฏิบัติท่ีพึงได ไมมีใครท่ีจะสามารถพยากรณเวลาไดมันอยูท่ีกําลังใจ ทานก็บอกวา 
ตอนนี้พวกท่ีมาใหมทานก็ตอบ ตลบตัว อีตอนนี้ถึงไดเขาใจวา เอตัง พุทธานสาสเน วา ท่ี
พระพุทธเจาทรงรูวาพระพุทธเจาองคกอนๆ ตรัสไววาอยางไรบาง นี่จุดนี้ถึงไดรูเขาใจจริงๆ นะ 
กอนนี้ตามตําราน่ีไมยอมเขาใจเดด็ขาก พระพุทธเจาองคกอนๆ นิพพานไปต้ังนานแลว ท่ีบอกวา
พระพุทธเจาทานไมกลาเทาเรา เรากลาลง โลกันต ไหม กไ็มกลา ฮึ ถาจะลงก็ลงแบบไมรูไมหนาว 

นี่ก็เปนอันวา คือเขาใจกันวาพระพุทะเจาทรงมีพระโพธิสัตวญาณดี ระยะนี้พระพุทธเจา
ทรงโปรดพระสาวกไมได พระสาวกก็ไมมี แตความจริงมันก็ผานมาแลวมันก็ไมจํา หรือวาอาจจะจํา
แตไมคิด 

มันมีคร้ังหนึ่ง ทานมหากัสสป ทานอยูท่ี ปปผลิคูหา วนัหนึ่งทานก็มานั่งคิดวาพระพุทธเจา
มีพระองคเดยีวทรงลําบากมาก ตอนเชามือก็ตองต่ืนเปนนิสัยของทาน แลวก็ในเมื่อเห็นวาใครจะ
บรรลุมรรคผล ก็ตองเสด็จไปโปรดโดยใชคนนั้นคนนีไ้ปโปรดโดยใชคนนั้นคนนีไ้ปโปรด การ
โปรดเปนวิสัยของพระพุทธเจาองคเดียว ลําบากไอเราเปนสาวกควรตองสนองคุณพระองคเชนกนั 
ตอนเชามีตลุดข้ึนมาใครจะบรรลุมรรคผลบางเอาเด็กอายุ 3 วันมาแบกชาง อันนี้ชักยุง เหนื่อยสิ ไป
ไมรอด ก็ไปไมรอด พระพุทธเจาทรงเปลงฉัพพรรณรังสี เม่ือเปลงไปพับนี่ ก็เหมือนพระองคนั่ง
ขางหนาเรา ไมใชเห็นแสง เห็นพระองคนั่งขางหนา พระองคก็ตรัสวา กัสสป งานนี้งานเฉพาะ
พระพุทธเจาโดยตรง ไมใชงานของพระสาวก เธออยาทําใหมันหนักผลมันนอย งานมันหนกั 
ลําบากมาก เปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ อันนี้ทานตรัสไวแลว แลวกแ็ปลหนังสือไวแลว จํา
ไดเคยเทศนใหชาวบานฟงดวย ตัวเราเองไมจํา เรามีนหาท่ีเทศนใหชาวบานเขาฟง ไมมีหนาท่ีปฏิบัติ 



พวกเธอท้ังหลาย จงปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีฉันแนะนําเธอ แตเธอจงอยาปฏิบัติตนตามฉัน 
(หัวเราะ) พอฉันสอนเธอไมใหกนิเหลาแตฉันกินเหลา พวกเธอจงอยาดื่มนะ แตฉันไมเปนอะไร ถา
มาถามวา แลวทานดื่มทําไม บอก ก็ฉันพิสูจนโวย เราก็ไมรูวามันดหีรือมันเลว ไมง้ันจะสอนพวก
เธอไดอยางไรละ เอา รูแลวทําไมถึงกินตอไป บอก ไอคนหลังมันมาอีก (หวัเราะ) เดี๋ยวเขาจะหาวา 
กูไมเคยกินเหลา แนะ หาทางแกตัว ไอแบบผูใหญกนิมากเจริญอาหาร เดก็กินมากหาวาตะกละ 
(หัวเราะ) แตความจริงอํานาจพระพุทธญาณทานมีเปนพิเศษอยูความจริงหนังสือนีก่็ผานมาตลอด ก็
ตองคิด  แตวาไมชอบคิด ตอนน้ันมันไมชอบคิด มันมีอะไรหยาบ ไอตัวอคติท่ีมันนิสัยมามันมีอะไร 
ถามันสงสัยแลวมันหาเหตุไมพบนี่ ยังไมปฏิเสธแลวก็ยงัไมเช่ือดวย บางทีใครเขาพูดอะไรพดูใหฟง
นี่ทาทางเหมือนเช่ือเต็ม 100 เปอรเซ็นต แตยังไมเช่ือเขาเลย แตกย็ังไมถือวาเขาพูดไมตรง จะยอมรับ
เลยก็ยังไมยอม ถาเขาถามวาเช่ือไหม ปากก็บอกวาเช่ือๆ เช่ือวาเขาพดูแตไมคอยเช่ือวามีผลหรือไม 
อยางไร มันเปนมาต้ังแตสมัยเดก็ๆ ไอของท่ีไปหยิบในหอนี่ ถาเปดไมออกนี่ เดีย๋วก็ผาตองดใูหได 
เขาซ้ือวิทยุมาใหถอดไปถอดมาไมดังเลย ดูวามันดังตรงไหน ทําไมมันถึงดัง ไปดูชางเขาไมมาแลว
ใสผิดจุดผิดท่ี มันเลยไมดัง 

นี่ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาทานตรัส ตอนนี้ มานั่งคิดวาทานรูไดอยางไรมาตอนหลังตอนท่ี
ทานมาสอนถึงรู เพราะวาตอนท่ีทานมาสอน ทานสงอาจารยมาต้ังหลายองค ทานสอนตามเร่ืองของ
ทานแลวทานก็ตอบวา ถาวิชาทิพจกัขุญาณก็ตอง พระอนุรุทธ นะ เคยเห็นทานใชไหม และ
วิปสสนาญาณอันนี้ตอง พระมหากัจจายนะ ถาดานอภิญญาก็ตองเปน พระโมคคัลลานะ ถาท่ัวไปใช
กิจท่ัวไปก็ตอง พระสารีบุตร นะ อันนี้ถาคืนไหนเปนวาระขององคไหนทานจะสอนทานก็ลงมา
สอน ทานมาตามกิจของทาน แตทานไมบอกไวกอนวาคืนไหม จะมาคืนไหม ถาทานมาก็ทานก็
สอนตามภาระของทานอยางอ่ืนทานไมสอนตามทานรับส่ังไวทานจึงจะสอน ทานเปนครูเฉพาะวิชา 
อีตอนนี้ซิแลวก็ตอมา พอทานสอนเสร็จทานสอบละเอียด ใหทวนถอยหนาถอยหลังตามลีลาของ
ทาน จนกระทั่งเราไมสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจา ก็สามารถจะใชกําลังจติทวนหลังไป ถอย
หลังไปได ก็ทําไมพระพุทธเจาจึงรูวาพระพุทธเจาองคกอนๆ ทําอะไรไวบาง ใหจับภาพขึ้นมาใหได
แลวก็เปนตามจุดตางๆ จึงเช่ือ 

ไอเช่ือนี่หมายถึงไมปฏิเสธ แตวามันยังแคลงใจ มีคร้ังหนึ่งทานไปเทศนในเขต เมือง
พาราณสี ทานไปเทศนวา พระพุทธกัสสป ทรงเทศนไวอยางนี้ บุคคลผูใดบําเพ็ญกุศลดวยตนเองแต
ไมชักชวนคนอ่ืน คนนั้นเกดิไปชาติหนาจะรํ่ารวยดวยโภคสมบัติ แตขาดบริวารสมบัติ บุคคลใด
ชักชวนบุคคลอ่ืนใหบําเพ็ญกุศลแตตนเองไมทํา ไปชาติหนาบริวารและพวกพองมาก แตขาดทรัพย
สมบัติ ขาดโภคสมบัติ บุคคลใดทําบุญดวยตนเองดวยหรือใหทานดวยตนเองดวย ชักชวนบุคคลอ่ืน
ดวย เกดิไปชาติหนาจะรํ่ารวยท้ังโภคสมบัติ ท้ังมีบริวารสมบัติมาก ถาไมทําดวยตนเองดวยไม
ชักชวนบุคคลอ่ืนดวย จะขาดท้ังโภคสมบัติและบริวารสมบัติการเทศนกัณฑนั้นเปนเหตุใหคนไดดี
กันหลายคน 



สนทนาสายลม 7 
วันจันทรท่ี 10 มีนาคม 2523 

ญาติโยมถามวาเดือนเมษาจะมาเม่ือไหร กต็อบวา เฮย วนัเกิดทานเจากรมก็ควรแจกเหรียญ
วันเกิดดวย ก็เลยยอมรับเขาวา แจกเทาท่ีมีนะ มี 1 เหรียญคนมาแสนคนก็แจกพอ กถื็อไวเฉยๆ แลว
บอกวาแจก (หัวเราะ) ใชไหม เปนอันวาวันนัน้ก็เหนือ่ยมาก เอ ญาติดยมพุทธบริษัทนั่งสงบก็
อยากจะไปนอนสักหนอยก็ไมไดไป ปรากฏวาทานมากันเต็ม เอ คุยกันไปคุยกันมาทานก็บอกวา เอ 
วันนีจ้ิตใจเขาดีกันมาก แตความจริงเหน็จิตละเอียดมีมาก ก็มีทานท่ีมาใหมนัน้ บางทีทานก็ยังต้ัง
อารมณไมถูกอยูบางก็ไมกี่คน แตคนสองคน ไมใชวาทําถูกหรือผิดหรอกแตวาอารมณนั้นยังไมทรง
ตัว นี่ก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง แลวก็มีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีคุยกันเปนพิเศษ พอญาติโยมสงบปบก็มีแขกพิเศษ
สองทาน นั่นคือ ทานพระยายม กับ ทานนายบัญชีใหญ ทานนายยัญชใีหญ งดบัญชีเลมเบอเรอเลย 

ถาม  ทําไมจะมาทวงหน้ีหรือไง 
ก็บอกเอาก็บอก เอาก็คุณบอกวาเขามีบัญชีกัน ผมก็แบกบัญชีมา 
แลวถามทานวา  ความจริงบัญชีมันมีไหม 
ทานบอก เทวดาไมใชเจกขายกระดาษ แหม พอคากร็ะยําจริงๆ ถาไปขายท่ีนั่นรวยก็

ไมรูจักไปขาย 
แลวก็ถามวารูไดยังไง กฎของกรรมของคน ทานบอกวาสภาพมันเปนทิพยเลยไมตองไปนั่ง

จด ไมตองไปนั่งทําบัญชี ทําไปก็ทําไมไหว ในเม่ือสภาพของจิตมันเปนทิพย มันก็รูอะไรไดทุก
อยาง เวลาคนตาย ไปผานสํานักทาน ทานก็รูไดทันทีวา คนนี้ทําอะไรมาบาง เวลาเทาไหร หนกัเบา
เดียงใด สบายไหม ก็เลยถามทานนายบัญชีวา โดยฐานะคร้ังหนึ่งหรือหลายๆ คร้ัง ทานเคยเปนลุง 
แลวก็ ทานพระยายม ในวาระหน่ึง หรือหลายๆ วาระทานเคยเปนพี ่ เม่ือพบเขาก็ถือวาท้ังสองทาน
เปนผูมีคุณ พีก่็เคยเล้ียงนอง ถาหากวาพอแมไมอยู พีก่็เหมือนพอเหมือนแมใชไหม 

ทานลุงก็เหมือนกับทานเปนญาติผูใหญ เราก็ตองไหวเปนเร่ืองธรรมดาเคารพในทาน พอคุย
กันก็ถามทานวา ไอเร่ืองราววาระจิตของคนนะ มันมีวาระจิตตางกนัตางกรรม ตางวาระ หากวาเขา
จะคิดทําความชั่วนี่ เธอรูไหม ทานบอกวาไมตองไปตามเวลาตามความคิดหรอก เขาจะนึกทําความ
ช่ัว จะมาจากภาคอีสาน ภาคกลาง มันอยากจะรูเม่ือไหร มันก็รูเหมือนกันนัน่แหละ ซวยเลย หลบ
ไมไดซิ ไมมีทางหลบเลยนะ คุยกับทานอยูประเดีย๋วหนึง่ เดี๋ยวก็ทานผูใหญก็มา วนันี้มากนัเต็ม มา
เต็มจัดก็มีแสงสวางจัด แตวาจิตใจของบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทก็ใสสวางก็ข้ึนมาประสานกัน ถา
มีจิตละเอียดมาก รูสึกวาทุกทานดีใจมาก ทานบอกวาถาจิตละเอียดอยางนี้ก็มีหวังทุกราย ถามวามี
หวังอะไรเพราะทานเปนผานนรก พอถามเขาก็มีหวังบอก อยา อยา อยาคิดใหมันเปไปซิ ทานหาวา
รวมทานหรือไง ก็อยาคิดใหมันเปนไป ถาไมมีหวังขางบน ขางลางนะผมไมเก็บไวในนรกใหมัน
เปลืองบัญชีผมหรอก นี่ก็ชักจะดีใจกันหนอยนะ นี่กลับไปนี่อยาแอบไปขโมยกวยเต๋ียวเขานะ ไอ
อวนนี่สําคัญ 



เปนอันวาวาระจิตของคนนีมั่นไมพนความเปนทิพย การที่เราไมทําความชั่วท่ีบอกวา
กายกรรมกด็ี วจีกรรมกด็ี มโนมกรรมก็ดี นี่มันเปนผลจริง คือวาเราจะมีอารมณความช่ัวเพยีงแคจติ
นึก มันก็มีผลข้ันอบายภูมิเหมือนกัน แตวาเร่ืองอบายภูมินี่ ทุกคนเกิดมาแลว ถาหากวาเรามีความดี ก็
ไมมีใครพน เพราะวาถึงจะสรางความดีเพียงใด ทุกคนเกิดมากต็องผานความช่ัว ปาณา อทินนา กา
เม มุสา สุรานี่ถึงแมวาจะละเมิดไมครบ 5 ละเมิดอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะมันก็เปนเหตุของ
อบายภูมิ ในเมื่อเราจะพนไดก็ตองอาศัยกาํลังใจดี รูจักหลีก จัดอารมณหลีกจากอบายภูมิเสียในเม่ือ
เรารูตัว นั่นกห็มายความวา ท่ีพระพุทธเจาทานตรัสวาข้ึนช่ือวาความช่ัวท้ังหมดท่ีผานมาแลว จงอยา
ตานึกถึงใหนกึถึงแตความดอียางเดยีว ท่ีทานเรียกวา อนสุสต ิ

อนุสสติ 10 ป พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เปนตน และอยางท่ีบรรดาญาติโยม
ทํานี่ก็ถือวา นอมจิตไปถึงความดีโดยเฉพาะ ฉะนัน้ความชั่วเบ้ืองหลังทุกคนมันตองมี ถึงแมวาพระ
อรหันตทุกองคท่ีเขานิพพานไปแลวกไ็มไดหมดความช่ัว ใชอาศัยกําลังใจในดานความดีสูง ทานถึง
ไดหลบอบายภูมิไปไดแลวก็ไปนิพพาน 

ฉะนั้นทานจึงเตือนบอกวา ขอใหทุกคนท่ีมาวันนีน้ะ ทานก็หวงแตความจริงทานไมหวง
มาก ทานบอกวาหวงอยูนิดหนึ่ง ทานคิดวา เขาจะมีความม่ันใจในตัวเขานอยเกินไป ก็เลยส่ังใหมา
บอกเขาวา ถาพยายามทําจิตใจอยางวันนี้ จะรักษาอารมณแบบวันนี ้ อยางนี้ทุกคนไมพลาดนิพพาน 
ทานวาอยางนัน้นะ อีกกีแ่สนชาติจะไปฉันไมรับรอง อยามาถามวาชาตินี้ไปแนนะ คุยอยูประเดี๋ยว
หนึ่งนายโมงกโ็ผลมา 1 ตัว แตงตัวเปนไอโมงดําทะมึนเชียว เดินเขามา เอะ มันอยางไรของมันวะ 
ไอตัวนี้ เลยถามวา ตัวอะไร ก็บอก ผมคือตัวนายนิรยบาล บอก แหมนี่ ท่ีนี่เขาแตงตัวกันสวยๆ จะ
เลือกแตงเคร่ืองแบบแบบนี้ทุกทีแหละ ถามจริงๆ ไอเคร่ืองแบบของแกจริงๆ มันเปนอยางไรนะ พอ
ถามวาหนาตาสวยไหม บอกวาหนาตาดีแฮะ ไมใชไอโมง เอ 

ฉันก็ถาม อยากจะทราบวา ทานทําบุญอะไรถึงไดเปนนายนิรยบาล แกหันมายิ้มแหย บอกน่ี
ถาถามแบบนี้ตองไปถามกันหลังบาน จะชวนชกใหไดเลยนักเลง แกบอกวา อาศัยอารมณมันชั่ว 
ตัวนะไมไดทํา แตเขาเคยฆาสัตวตดัชีวิตก็พอลักขโมยก็พลอยยินดี ไปกับเขาดวย เขาเรียกปรับตาม
แลวโมทนามัน อาศัยมีบาปแลวโมทนายินดีกับเขา เขาฆาชาง ฆามา ฆาควาย ฆากระบือ ฆาปลา ฆา
สัตวลักขโมยละก็แลว ออ ๆๆ (หัวเราะ) เขากินก็กนิกะเขาดวย ดี ดีมาก ดีมาก แลวกโ็มทนา ก็ใชกับ
เขาดวย ดี ดีมาก กินอะไรกนิกับเขาดวยกนิไปกินมาก็เลยไปเปนนายนริยบาล ถามวา เหนื่อยไหม 
เขาบอกเหนื่อยบรรลัยเลย ไมมีเวลาไดพกั ก็เลยโมทนากับแกดวย ถามวาโมทนาจะเปนอยางไร ฉัน
บอกไมใชโมทนาใหแกอยูนานๆ (หวัเราะ) แกขยนังายดี 

นี่เปนอันวาวนันี้ไดความรูสึกนิดหนึ่งและก็พอดีสมเด็จองคปฐมทานเสด็จ เลยบอกวาใน
เร่ืองบานเมืองนี่ คุณอยาวิตกใหมากนักนะ มันไมมีอันตรายมากหรอกอันตรายถาจะพึงมีมันก็ไม
หนัก มันเปนเร่ืองกฎของกรรมนิดหนอยของคน แตวาเวลาน้ี คนในเมืองไทยมีจิตเปนกุศลมาก ทาน
ก็ยอนหลังไปเม่ือป 18 วนัท่ีฉันทําภาพใหดวูามันมีสภาพกองไฟกองใหญลุกโชน คุณเห็นแลวก็



ตกใจ แลวฉันก็ลุกมายืนชูมือใชน้ําหยดนอยๆ นิดเดียว หยดแปะเดียว ไฟกองใหญกด็ับพร่ึบแลวฉัน
ก็บอกแลววาตอไปคนไทยจะมีจิตใจเขาถึงศีลธรรมมาก เม่ือจิตใจเขาเขาถึงศีลธรรมมาก มันก็
เหมือนกับมีน้าํมาก น้ําถึงแมวาจะมีปริมาณนอย ทวามีความเย็นสูงก็สามารถจะดับไฟไดฉันใด เวลา
นั้นฉันบอกตามนั้น เม่ือป 18 แลวทานก็คิดมองเห็นคนไทยดูคนไทยไมแนใจนักวาคนไทยจะดีข้ึน 
แตวาเวลานี้คนไทยถึงแมวาจะมีปริมาณนอย แตสวนท่ีเปนนักบุญนกักุศลจิตใจก็มุงในพระนิพพาน
กันมาก ถือวาเปนอารมณสูงจัด แตถึงแมวาคนพวกนี้จะมีปริมาณนอยก็จริง แตอาศัยความดีท่ีทรง
จิต ก็เหมือนกับน้ําท่ีมีปริมาณนอยมีความเย็นสูงสามารถดับไฟไดและการท่ีจะดับหรือจะดับเลยท่ี
ไมมีเหตุอะไรเลยนะ มันเปนไปไมไดเพราะกฎของกรรมของคนนะมันมีอยู 

แตท้ังนี้กห็มายความวา อันตรายจะพึงมีแตเฉพาะบุคคลท่ีมีกฎของกรรมเทานั้น คนท่ีมีจิต
เปนกุศลจริงๆ  กฎของกรรมมันตามไมคอยจะทัน อันนี้ก็ไมมีอันตราย มันก็จะมีบางก็คือวา ภาวะ
แหงแลงมันตองกระทบกระเทือน แตก็ไมถึงอดตาย ถาอดนะมันไมตาย หวิตายใชไหม เปนอันวา 
ทานวามาเทานี้นะ ออ เดีย๋วกอน แลวกมี็เจาหนาท่ีเขาเดนิอยู 2 หอง เขาก็เดินไปเดนิมา เราก็ เอ ใคร
วะมาเดินอยูทางดานโนนนะ ขางบนบาง ขางลางบาง ก็ถามทานวาใคร ทานวาดูซิยาม ก็ปรากฏวา
เปนลูกศิษยทาวมหาราช ข้ึนไปถามเขาวานี่แกมาเดินทําไมก็บอก ก็เสือกข้ึน ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา 
ทําไมละ ทําไมเขาข้ึนแกตองเดินดวยเหรอ ยืนเฉยๆ ไมไดเหรอ บอกไมไดตองเดิน เม่ือย 
ไมอยางนั้นเทวดาเม่ือย เรารวนพวกนี้นี่เปนเพื่อนเกา โดยมากเปนเพื่อนเกา ถามเดินทําไม บอกดูซิ 
เขาเปนอะไรกนับาง บอก ท่ีเขาเดินไมไดมาเดนิชม ความจริงเขาไมไดมาเดินชมเลนเขามีหนาท่ี
รักษาบุคคลผูทรงความดี นักปฏิบัติพระกรรมฐานน่ีถาเร่ิมจิตเร่ิมเขาถึงต้ังแตอุปจารสมาธิ แลวก็มี
ความม่ันคงจริงๆ ไออุปจารสมาธินี่ ความจริงเขาถอยหนาถอยหลังนี่เขาไมถือ เขาคิดวาถามีใจ
ม่ันคงจริงๆนี่ การปฏิบัติดานนี้ต้ังจิตเร่ิมเขาถึงอุปจารสมาธิพวกนี ้ จะตามอารักขาตลอดนะ ใหรูตัว
ไวนะ 

ถาหากบังเอิญเราคิดวากลังอันตรายระหวางทาง แลวก็อยาลืม ถากรรมใหญ บุพกรรมท่ีเปน
อกุศลใหญท่ีนีเ่ขาก็ตองหลีกเหมือนกนั แตทําใหหนักเปนเบานะ มันไมเต็มอัตรา กรรมท่ีเปนอกุศล
หนักนี่ เขาก็กนัไมได แตวาทําใหหนักเปนเบาได ถาเวลาเราเดินทางเราจะออกเดินทางดวย คิดวา
อันตรายจะมีหรือหวาดหวัน่อันตรายก็บอกเขา เรียกกันแบบยอๆ ก็ได บอกวา พีช่าย ไปนีใ่หมัน
ปลอดภัยนะ อยามัวนั่งหลับ เดี๋ยวก็หลับ แลวถามีอะไรใหเตือนดวย อยาลืมบอกวา เราจะยนือยูก็ดี 
จะนั่งอยูก็ด ีจะไปไหนก็ดี ถาอันตรายมันจะพึงมีละกใ็หเตือนดวย คําเตือนนี่อยาบอกเลยๆ นะ ดีไม
ดีแกบอกเอาเวลากระช้ันช่ัวนาทีนะ ตองกะเวลาใหแกใหเตือนกอน 1 ช่ัวโมง หรือ 2 ช่ัวโมง ละกว็า
กันไป 

แตถานอนอยูกับบาน ทวาถาอันตรายมันจะพึงมา คนรายจะเขาบาน ใหปลุกกอน 1 ช่ัวโมง  
อยางนี้กไ็ดหรือ คร่ึงช่ัวโมงก็ได แตถาบังเอิญถาเราส่ังแบบนี้นะ ถาเรากลัวเร่ืองหนัก ถาเรางวงมัน
อยากจะนอนเต็มที และไออันตรายประเภทนี้มันเขามาระยะใกลวระยะใกลเลย พอเขาไปถึงท่ีนอน



แทนท่ีจะหลับมันกลับตาโพลงสวางหาความงวงไมได มันจะรูสึกตัววาทําไมมันถึงไมหลับ ถาไม
หลับคนรายก็เขาไมไดก็ทําแบบน้ี เดีย๋วเราจะหาวาเขาแกลง บางคร้ังก็อาจจะเดินกุกกักๆ ก็อยาไป
กลัวเขาละ จะคิดวาผีหลอกละม่ัง 

แตถาเรากลัวแบบไหนก็อยาใหเขาทําแบบนั้น เอาแคพอมีความรูสึกตัวหรือสงสัย ถา
ระหวางเดินทางพอเดินทางไปนี่ ถาระหวางเดนิทางมันสงสัยวาจดุนั้นมันอาจจะมีอะไร ถามันเกิด
ความสงสัยจริงๆ มันตึงใจไมอยูละ ก็หยุดซะอยาเพิ่งไปมันมีแน อันนี้เขาบันดาลใหเราสงสัย มันเคย
มีบอยๆ เคยเจอะมาแลว เออ เคยมีหลายๆ วาระ เขาเคยบอก ในสมัยกอนเขาเคยมาปลุก ไอคําวา
ปลุกมันเหมือนกับเรารูสึกตัว มันต่ืนข้ึนมาเฉยๆ ถาหากวาเราไมกลัว จิตใจสบายก็ไมเห็นตัวเขา 
แลวเขาจะบอก เขาจะบอกวาอะไรมันจะมาจากทางไหน ทิศไหนก็ตามเวลาเทาไหร ถาหากคนจะมา 
มากี่คน อันนี้เขาบอกหมด แตถาวิธีท่ีเราขอรองเขาถาทางท่ีดีละก็ ใหรูตัวกอนดวย ถารูทิศทางดวย 
หรือวาจะใหเขาชวยจับไมใหมาเลยดวย ชอบแบบนี้ ข้ีเกยีจไปสูกับมัน อยางนี้สบายกวา 

ถาเขาทําอยางนั้นนะ ถามาแบบไหนก็ทําแบบน้ัน แตถาเขตกันแลวเราบอกใหปลอย อยา
นะ ถาเขาปลอยเขาไมดูอีกนะ เคยไปโดนมาแลว ไอผีผูหญิงประมาณสัก 4 ทุมม้ัง ไปนอนท่ีโคนตน
โพธ์ิแหงหนึ่ง แลว 4 ทุมกเ็ห็นผีผูหญิงหมผาตะแบงมานเขามา เห็นเขาก็จับรัดคอดงึออกไป เราก็
เห็นเปนผูหญิงแตงตัวไมดี ก็คิดวาแกคงจะลําบาก อาจจะมาขอสวนบุญก็ได เลยบอก พี่ชายปลอย
เขาเถอะ นั่นมันผีผูหญิงเขาไมทําอันตรายหรอก อาจจะมาขอสวนบุญก็ได เลยบอก พี่ชายปลอยเขา
เถอะ นัน่มันผีผูหญิงเขาไมทําอันตรายหรอก อาจจะมาขอสวนบุญก็ไดแตเขารูนะ เขาก็ปลอย ปลอย
แลวยายนัน่แกก็ไมเขามา แกก็นุงอยูเฉยๆ ก็เลยนอนหลับไป หลับตีสองจึงรูสึกตัวต่ืน มันเจ็บ
หนาอกสองขาง เจ็บทะลุหลังเลยเจ็บไปถึงขางหลัง ลืมตามาดูยายนั่นกน็ั่งอยูขางๆ เอานิ้วช้ีจี้ 2 จุด 
แหม ยายระยําเราสงสารมันเลนเราเขาให เอ บิดไปบิดมาก็ไมพนมือมัน บิดอยางไร มันหมดแรงทํา
อะไรก็ไมได เห็นพรรคพวกนั่งกัน 4 คน นัง่ยิ้มสบาย เฮอ (หัวเราะ) ดีจริงๆ 

ถามนี่พี่ชายทําไมไมดีมันไป จับลากแลวตีมันไป ไลตีมันไปเลย ถามวาทําไมปลอยใหเขา
มา ก็บอก อาว ก็ผมหามาแลว ทานบอกปลอยผมก็ปลอยนะซิแหม ตรงจริงๆ รักษาคําส่ังม่ันคงมาก 
บอกทีหลังอยาเอาแบบนี้นะ บอก ถามันอันตรายอยาใหเขามาเดด็ขาด บอก อาว ดีเหมือนกัน แต
ความจริงทานก็ดีแตระวังนะพวกนั้นนะ คือ ไอโลกท่ีมันพูดพลิกแพลง มันมีโลกอยูคือ โลกมนุษย
โลกเทวดากด็ ีหรือโลกอ่ืนนะ หมายความวา โลกอมนษุยนะ เขาพูดคําเดียว คําไหนก็คํานั้น แตถา
เราขอรองเขาก็ตาม ถาเขารับปากแลวอยาไปซํ้าเขาวา อยาลืมนะ อะไรนั่นนะ ใหแนนอน เขาจะตอ
วาทันที โลกนี้ไมมี 2 ระบบ คือ พูดอยางไหนเขาก็เปนแบบนัน้ กเ็ลยบอกวา ไอพวกท่ีฟงกันไมรู
เร่ือง ไอโลกมนุษยโลกเดียว อาจจะเรียกผิดบางทีก็เรียกหามนุษย เอาตอนนี้ต้ังใจอุทิศสวนกุศล 
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ทานสมเด็จพทุธโฆษาจารยทานเรียบเรียงไวละเอียด ทานวาเปนการพิสูจนความดีกับใช

ไหม อีตอนท่ีเปล่ียนจากภาษาลิงหลเปนภาษาคธนะ ทานบอกวาถาเขียน วิสุทธิมรรค ไมถูกตอง 
ทานไมยอมใหแปล แสดงวาทานกเ็กง ถาเปนหลวงพอละก็ 3 ปยังไมเสร็จเลย ฮึ ทานเกง ทาน
เขียนๆไปแลวก็จบ แสดงวาทานเปนพระปฏิสัมภิทาญาณ พอจบอีกทานก็นอนหลับ ก็ขโมยไป พอ
ต่ืนข้ึนมาวาเอะ อยางไร ใบลานมันหายไปหมด นากลัวลมจะพัดตีไปแลวม้ัง ท่ีจริงพระปฏิสัมภทิา
ญาณก็นาจะรูเหมือนกนันะ แตพระอรหนัตก็เผลอไป กไ็ปขอเขามาใหมก็เขียนอีกจบอีก หลับอีก ก็
เลยกินยานอนหลับอีกใหหลับ หลับแลวทานก็ขโมยไปอีกชุดหนึ่ง แลวทานก็ขอใบลานเขามาอีกชุด
หนึ่ง มาเขียนใหมก็จบ ก็หลับอีก หลับแลวก็เอาคืนอีก 2 ชุด ก็กลายเปน 3 ชุด 

แลวผลที่สุดก็เอาไปสงใหพระอรหันตท่ีลังกา ทานไปท่ีลังกานะ ในเมือพระอรหันตทาน
พิจารณา วิสุทธิมรรค ทานเขียนถูกตอง ทานจึงยอมใหแหลตาม พระไตรปฏก เปล่ียนจาก ภาษา
สิงหล เปน ภาษามคธ แลวก็หนังสือฉบับนั้นพระอรหนัตเขียนเอง แลวก็แปลเปนปฏิสัมภิทาญาณ 
โดยเฉพาะกิจ ก็หมายความวา เวลานัน้อรหันตเปนปฏิสัมภิทาญาณก็มีกันเยอะ แตไมใชหนาท่ีใน
การแปล เขากไ็มยอมทํา ตองไปตามทาน พุทธโฆษาจารย มาจากช้ันดสิุต ทานก็ลงมาเกิดเปนพระ
อาจารย มาเรียนวิชาพราหมณจบเกงกวาพอ พอเปนอาจารยใหญกเ็ปนอาจารยแทนพอ 

ในท่ีสุดพระอรหันตท่ีรับอาสาไปๆ มาๆ ก็เขามาในพระพุทธศาสนา และทานกคื็อพระ
อรหันต อันท่ีจริงพระอรหนัตเขาตองทํางานตามหนาท่ีของเขาความสามารถมีอยูแตไมใชหนาท่ี ไป
ใชใหทําทานไมทํา ไมเหมือนของเรา เปะปะ เปะปะ ฮึ แลวท่ีเคยเอยปากวา ถายังไมมีตัวจริง เขามา
มันก็ตองทําทุกอยาง ถาหากวามีตัวจริงท่ีเขาจะตองทํากิจอยางนัน้มาก็ตองวางมือปลอยใหเปน
หนาท่ีของเขา 

อยางเวลานัน้หนาท่ีรักษาโรคก็เปนหนาท่ีของ หลวงปูครูบาธรรมชัย เออตอนไปพบทาน
ใหมๆ ทานก็คุยแขกก็มาเยอะ วันหนึ่ง 10 คน 20 คน คนไขนะแขกก็ไมขาด ทานก็นัง่ยิ้มๆ หันไปหา 
หลวงปูคําแสน ทานบอกไปหาหลอดใหอันเถอะ แขกมา 10 คน 20 คนคุยมาก ท่ีนี้ใครไปหาเรา ก็
บอกโนนไปหา หลวงปูธรรมชัย โนน ไลไปหา หลวงปูคําแสน โนน วัดทุงหลวง โนน ฉันไมใช
หมอ คราวนี้คลานไมคอยไหวแลว (หวัเราะ) เพราะวาเปนหนาท่ีของทานนะหนาท่ีของทาน ทานลง
มาเพ่ือทํากิจนี ้อันนี้ไมใชหนาท่ีของเรา ทวาเม่ือทานไมมีไมมีทานเราก็ตองทําเหมือนกัน 

ถาหากวาเม่ือพบทานแลวฉันก็เลยลาออกจากตําแหนง ไอตําแหนงผลักนี่ไมอยากได ไมใช
เร่ืองของเรา เร่ืองของทานก็เปนเร่ืองของทาน แตวาตอนท่ีไป ภูเก็ต กนัท่ีเขาใหไปเจิม โรงแรมเพริล 
โอ มันเบอเรอเลย เจิมหมดทุกประตูทุกชอง เลย ไอเราก็นั่งคอยกนิแลวกนิกันอีกสบาย หลวงปู
ธรรมชัย เดินเกือบตายแนะ แตตอนนั้นทานยังเกง ตอนน้ีทานไมไหวแลว แตมีอยูคราวหนึ่งเพิ่ง



กลับจาก ภูเก็ต คนไขไปคอยอยูเต็มวัด ปรากฏวาตอนเชาคนไขตองใหน้ําเกลือหมอ(หัวเราะ) พอให
น้ําเกลือแลวฉันก็มีแรงทํางานของฉันตอไป เอา วันนีใ้หพรนะ เอวัง โหตุ อันนีพ้รเกา อาว สมัยกอน
เขาใหแคนี้นะ ถาหากเราอะไรไปถวายพระพระปจเจกพทุธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ทานจะใหพรแค 
เอวัง โหตุ ถาแปลเปนภาษาไทยชัดๆ ก็แปลวา จะปรารถนาอยางไหนก็ขอใหไดอยางนัน้ สมความ
ปรารถนา นะส้ันๆ ดี ไมตองไปนั่งพนมมือใหมันเม่ือย ดีไมดีพระจะซักยาว คนรับพรจะบน
(หัวเราะ) เม่ือยมากๆ มานั่งแชงพระ เม่ือไหรมันจะเลิกหวา (หัวเราะ) แลวก็ลงนรกไปเลย เฮย ต้ังใจ
นะเวย หลวงพอใหพรแลว ลูกๆ ต้ังใจนะเวย หาอะไรนะ ใหเขาถึงพระนิพพาน แลวไมอยูเหรอ พอ
เขาไปแลวก็ออกมา เม่ือกี้มันเขาไปแลวนีห่วา หรือออกมาแลว 

เออ นิพพานเปนของไมยาก ไปนิพพานนีไ่ปงาย งายกวาไปนรก หรือวาไงไปนรกก็ตอง
ลงทุนลงแรง เราจะไปฆาคน จะไปฆาสัตว เราจะไปฆาเขาก็ตองหาอาวุธมาเพ่ือทุนกําลังกาย ใช
กําลังคิดกอนวาจะวางแผนแบบไหน ทํารายเขาไดจะไปลักไปขโมยก็ตองไปนั่งจองมองวาเจาของ
มันเผลอหรือไมเผลอหรือเปลา ใชไหม ไอจะไปแยงคนรักเขาก็ตองระวังแขงดวย อีตรงนีห้นัก
หนอยนะ (หวัเราะ)ไอจะโกหกเขาก็ตองมองหนากอนวาจะโกหกมันจะเช่ือหรือไมเช่ือ ไอจะกิน
เหลาก็ตองลงทุนไปหาสตางคมากอน นี่มันหนกันะ 

จะไปนิพพานเรานอนในมุงเราก็ไปได เอาก็นั่งพิจารณารางกายไมใชของเราเราไมมีใน
รางกาย รางกายไมมีในเรา ถามันไมเขาใจก็โยงทายตอนทายใน มหาสติปฏฐานสูตร ทุกขอ 
พระพุทธเจาทานบอกอยาสนใจกายภายใน ในรางกายเราเองอยาสนใจในรากายของคนอ่ืน อยา
สนใจวตัถุธาตุใดๆ เพราะส่ิงท้ังหลายเหลานี้มีสภาพไมเท่ียงและเปนอนัตตาในท่ีสุด ใชไหม พอ
หมดอายุขัยรางกายมันก็พังรางกายคนอ่ืนกพ็ัง วัตถุธาตุท่ีเราหาไดมา เราก็ไมสามารถจะแบกไปได 
แลวจะไปเอามาทําไม ไอเพือ่นระยํา ระยําแบบน้ี แลวกแ็ลวกนัไปใชไหม ท่ีเราตองนํามาสัมผัสตอง
มี เพราะวาเรายังไมหมดภารกิจ คือกิเลส เวลานี้เรารูแลววาส่ิงนี้มันเปนทุกข เราก็ไมตองการมัน จุด
ท่ีเราตองการจดุเดียวคือ พระนิพพาน แตนีก้็ไปนิพพานไดแลว นอนในมุงไมตองไปลงทุนมาก เห็น
ไหม เออ ไปงายกวานรกต้ังเยอะ แตความจริงนรกไปยากๆ พูดถึงไมอยากไป เคยไปมาหลายเท่ียว
แลว ไอคนเกดิมาไมเคยตกนรกมีท่ีไหนละ 

อันดับแรกก็ตองเปนผูชํานาญการในเมืองนรกกอน จะไดรูวารสชาติมันเปนอยางไร ตอไป
ก็ยองไปสวรรคก็อยูไมนานมันไมสนุกเหมือนนรกนรกก็ลงบอยหนอย ตีคร้ืนเครงดี ท่ีนั่นไมตอง
เสียน้ํามันเช้ือเพลิง ไมตองซ้ือเวลานี้น้ํามันมันแพง ไมง้ันนรกตองเสียคาไป เออ ออนใจ นกึถึงนรก
แลวมันก็แยนกึถึงเมืองมนุษยมันกไ็มไหว ไปดูพรหมกับเทวดาก็ไมเปนเร่ือง หาท่ีไปไมไดไปๆ 
มาๆ ก็นั่งอยูท่ีนี่กอน (หัวเราะ) ถามันยังไมตายเราก็อยูนี ่ ถาตายแลวลงเลยใชไหมอารมณของคนก็
อาจจะรูจกัพระนิพพานดี กต็องบําเพ็ญบารมีมา ถาเปนสาวกภูมิตามอัตราก็เปนอสงไขยกับแสนกปั 
อสงไขย แปลวา นับไมได นับไมถวน กบัแถมอีกแสนกัป ถาเรานับการเกิด กัปหนึ่งเราก็เกดิมานับ
ไมถวน ไอนับไมถวนนะไมไดนับ 



อยางกัปนี้เราเกิดมาแลวกี่คร้ัง คนท่ีเกิดมาทันกัปนีแ้ลวจะลงนรกก็ถือวามีบุญมาก กก็ัปนี้
ทรงพระพุทธเจาไดถึง 10 องค บางกัป สุญญกัป อันตรกัป อันนี้ไมมีพระพุทธเจา ใชไหม บางกัปก็
มีพระพุทธเจาเพียง 1องคบาง อยางกัปนี้มีพระพุทธเจา 10 องค ถายังลงนรกอยู เรากต็องโมทนากบั
เขาดวย แตเราไมไปกับเขาหรอก เราสงแคใจโมทนาอยางเดียว เนอะข้ึนไปเดีย๋วไมไดกลับ แตวาเรา
จะไปเกณฑเอาคนทุกคนจะไปสวรรค จะไปพรหม จะไปนิพพาน หรือก็ไมไดถาหากเขาส่ังสม
บารมีมายังไมดีพอ แลวเม่ือกี้นี้เขายังไมเลิก เสียงกอกแกกๆ นี่ลงนรกกันเปนแถวไมตองหวง โดย
ปกติโดยมรรยาทเขาก็ไมทํากันแลว ธรรมดาไมตองถึงเจริญกรรมฐาน คนท่ีเขายังนั่งสงบอยูนี่ยังมี
เสียงไมได ไอการเจริญกรรมฐานนี่ ถาคนอ่ืนเขายังไมเลิก เราก็ตองมาทรงอารมณสงบอยูกอน ถา
เสียงกอกแกกๆ ลืมตาข้ึนมาดู ไอพวกน้ีลงนรกกันเปนแถว เออ ดีโมทนาดวย พระยายม ทานก็มา
บอก อยางนี้ไมพลาด 

ไอเร่ืองอยางนีมั้นเร่ืองธรรมดาก็รูกันอยูแลวไมตองไปสอนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาท่ี
เขาสงบอยูเฉยๆ นี่ เราไปสงเสียงมันก็เลวเต็มทีแลว แลวยิ่งเขาเจริญกรรมฐานแลวยงัไมรูนี่ จะไป
ไหนกนั ถาไมไปนรก แลวจะไปไหน แลวก็บาปนี่เปนบาปท่ีหนักท่ีสุด เพราะวาเขากาํลังทําจิตเพื่อ
ความดีเบ้ืองสูง ในการจะทําแบบนั้น ถาคนท่ีเขากําลังจะไปได จิตสมาธิเขายังไมดีพอ เขาไดยนิ
เสียงเขาจิตกต็ก ถาทําจิตเขาตกแกไมไหว ไอคนนั้นเขาไมเปนไร เขายงัไมได เขาจะไดความดี เขาก็
ยังไมได ก็ทําดีไมไดเพราะเราทําใหเขาเสีย ถาเราทําใหเขาเสียดานความดี ไอความดนีี้มันเปนความ
ดีสูงสุดจริงๆ เปนปรมัตถปฏิบัติ ในดานบารมีก็เปนปรมัตถบารมี ถาหากผลท่ีจะพงึไดรับโทษกคื็อ 
ปรมัตถโทษ 

นี่นอง มองดูนึกสลดใจ ทีหลังใครจะมาสมัครตองถามกอน ถาเขาไมสามารถจะทรง
อารมณสงบตลอดเวลาได ก็อยารับเขาละ ไอประเภทท่ีมามองๆ กันนี่รักษากนัยากก็อยาเอาเขามา 
เสียคนอ่ืนเขาดวย แทนท่ีคนอ่ืนเขาจะไดดีก็ดีไมได แลวก็เสียเวลาท่ีจะฝกคนดี ถามาเราก็ใชเวลา
เต็มท่ีไมได ก็เปนหวงคนทุกคน ไอประเภทคนท่ีไมอยากจะดีก็ไมควรจะรับเขามา ถาคนไมอยากจะ
ดีพันหนึ่งเราฝกคนดี 1 คนดีกวา ยังมีผลเม่ือกี้นี้นึกตําหนิเปนอยางนี้แลวจะไปไหนกัน นี่ขนาดฉัน
นั่งอยูดวยยังไมสงบ แลวถาฉันไมอยูไมยิ่งกวานีเ้หรอ 

แสดงวาเห็นฉันเปนหวัหลักหัวตอไป ไมมีความหมาย ถาพูดโดยมรรยาทธรรมดาหรือคน
ธรรมดาก็เลยแลว และยิ่งปฏิบัติธรรมก็เลวหนกัข้ึน จบ ถาเลวแลวไมมีอะไรดีกวานีห้รอก นี่นกึสลด
ใจหนอ แคนีย้ังไมรูแลวจะไปรูอะไรกัน ท่ีมองท่ีมันมองเห็นงายๆ ยังไมมีเลย แลวจะเอาจติไปถึง
นิพพาน ไปถึงสวรรคกันไดอยางไร ไอสวรรคนี่ คําวาเทวดาตองมีหิริ โอตตัปปะ 

หิริ อายความชั่ว 
โอตตัปปะ   เกรวกลัวผลของความช่ัว 
ไอการทําอยางนั้นมันช่ัว แสดงวาเขาดานพอท่ีจะตอสูกับความช่ัว จําไวนะถาใครเขาจะมา

สมัครฝกละก็ถามเขาดูกอนวา เขาจะน่ังสงบตลอดเวลาจนกวาครูจะเลิกฝกไดไหม ถาไมไดก็อยารับ



เอาไว นี่ทําลายความดี ทําใหศาสนาเราไมตองการอยางนี้สูเด็กฝร่ังไมได เด็กฝร่ังไมรูเร่ืองรูราวใน
พระพุทธศาสนาเลย กอกแกกๆ เกงดวย เกงจริงแลวกแ็จมใสมาก คนจะไปเลยบอกเขาไป ถาไป
เยอรมันตะวันตกเขาไปกนัวานนี้ ขอฝากใหไปฝกดวย หนักเขาชาวบานเขาจะนึกตอไปขางหนาวา 
พระพุทธศาสนานี่นาจะไปเกิดท่ีเยอรมันตะวนัตก อันนี้ ทานหญิง  พนูพิศมัย ทานเคยปรารภ ทาน
บอกวาถาเส่ือมไปจากเรากน็าจะไปต้ังท่ี เยอรมันตะวันออก แตเวลานี้ท่ี อเมริกา เยอะแลวนะวิชานี้ 
สนุกสนานกนัใหญ แตของเรานี่อยูกับพุทธศาสนา แตถาความจริงคนท่ีนับถือศาสนาจิรงๆ มันมี
นอย เปนแตเพียงวา เกิดในเขตพุทธศาสนาเทานั้น 

คนท่ีเคารพพระศาสนาพระจริงๆ นี่ เขาตองมีไตรสรณคมนเปนประจํา คือเคารพใน
พระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริง เคารพพระอริยสงฆจริง แลวตองทรงศีลบริสุทธ อยางคน
พวกนี้ทานถือวาพวกเคารพในพระศาสนา ถาบกพรองถือวาดูหม่ินพระพุทธเจาอยู ดหูม่ินนะไมใชดู
ลึกๆ เลยเห็นไดเต็มองคเลยใชไหมดูหม่ิน ดูเฉียดๆ (หวัเราะ) เร่ืองนีเ้ร่ืองใหญนะ ทีหลังใครเขาจะ
มาขอฝกก็ถามเขาดูกอนนะ ถาไมสามารถจะทนนั่งอยูจนกวาเขาจะเลิกไดก็อยารับนะบอกไวกอน 
คือเราไมตองการปริมาณคน เราตองการคุณภาพของคน แลวก็ตองการคุณภาพของความดี ฝกคร้ัง
หนึ่งไดดีจริงๆ แคคนเดียวเราก็พอใจ คนไดดจีริงๆ เขาก็ขยายไดเยอะนะ อยางพระพุทธเจาทาน
เทศนนะ ทานไมไดมุงคนมาก ทานไปท่ีไหนก็ตาม จดุประสงคท่ีทานไปเพ่ือบุคคลคนเดียวท่ีตกอยู
ในขายพระญาณ แตวาเวลาไปเทศนก็มีคนบรรลุมาก  เขาทําความดีคลายคลึงกันในการไปของทาน 

1. ทานจะตองเห็นกอนวาคนน้ีเปนใคร และ 
2. ตองรูกฎของกรรมวากรรมเดินเขาทําความดีไวในดานไหม 
3. จะตองรูวาการเทศนคราวนีจ้ะตองเทศนเร่ืองอะไรเขาจึงจะเขาใจ 
4. พระองคตองใครครวญวาเราจะไปกอนเอง หรือใหคนอ่ืนไปกอน 
คําวาใหคนอ่ืนไปกอนหมายความวา คนนัน้เขาเปนคนพวกเดียวกันบําเพ็ญบารมีรวมกันมา 

ถาพระองคเสด็จไปกอนก็ไมมีผล ตองใหคนอ่ืนบําเพ็ญบารมีรวมกันมาตองไปเคลียรกันซะกอน 
จนกระท่ังคนนั้นเกดิศรัทธากับพระท่ีไปกอน แลวพระองคก็เสด็จไปทีห่ลัง เม่ือเสร็จไปทีหลัง พระ
ท่ีไปแนะนําจะเกดิศรัทธา จึงเขามาไหวบอกวา องคนี้เปนครูของเรา พระศาสดานีแ่ปลวา ครู อันนี้
ตาคนนี้แกก็เลยคิดวาลูกศิษยเกงขนาดนี้ ครูก็เกงมากกวา ศรัทธาก็เกิด ใชไหมเม่ือศรัทธาเกิด 
พระพุทธเจาเทศนเพียงจบเดียว ก็บรรลุอรหัตผล ก็เปนอันวาการสําเร็จของพระพุทธเจา อยาลืมวา
ทานตองการบคุคลไมมาก ทานตองการคนที่จิตเขาถึงจริงๆ 

นี่การฝกของเราก็เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาฝกแบบสุกขวิปสสโกน่ีไมเปนไร แตวา
อยางไรก็ชางเพราวาเปนอารมณตํ่า ก็หมายถึงวาการฝกไปเรียบๆ แตอันนี้มันไดอภิญญามันของ
หนักมาก การฝกในพระศาสนาท่ีหนกัท่ีสุดก็ไดอภิญญาไมมาก แตวาเวลาน้ีเขาทําไดเร็ว เพราะเขา
เปนคนท่ีมีบารมีครบถวนมาแลว อยางคนของเราแสนคนเศษๆ ตอนนี้บําเพ็ญบารมีมาถึง 16 
อสงไขยกับแสนกัปมนุษย พวกนี้ใจจะทราบไดวาคนของเราจริงๆ มันจะฝกกันไดไมเห็นเกิน 3 คร้ัง



ก็ตองได สวนใหญกว็าระแรกได ถาหากไมไดละก็ เราฝกเขาเทาไหรก็ไมไดมันตองเปนคนท่ีจิตา
ตามกัน และประการท่ี 2 สังเกตไดเลยวา ถาไมใชคนของเราเขาจะไมเกรงใจเรา ถาเขาไมเกรงใจเรา 
แสดงวาไมใชคนของเรา เปนคนของคนอ่ืนเขา เราชวยเขาไมได เอา กลับกันไดแลวม้ัง เดี๋ยวดกึ 



สนทนาสายลม 9 
วันอาทิตยท่ี 7 กันยายน 2523 

ลูกศิษย  คือวา อยากจะทราบวาการเขา นิโรธสมาบตัิ นี่ ใครจะเปนผูท่ีสามารถจะเขาได 
หลวงพอ เออ สามารถจะเขาไดทุกคน ถาคนน้ันเคยไดอรูปฌานมากอน แลวก็เปนพระอริย

เจา เปนพระอรหันต 
ลูกศิษย ถาเปนพวก สุกขวิปสสโก นีก่็ได 
หลวงพอ  อรหันตนี่เขาได อรหันตเขานิพพานได แตวามีเขต สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬ

ภิญโญ นี่เขา พลสมาบัต ิ
ลูกศิษย ทรง พลสมาบัต ิ
หลวงพอ ใช เออ คําวา ปฏิสัมภิทาญาณ จริงๆ เปน นิโรธสมาบัติ แตก็ไมแนนกันะ ถาเปน

พวก เตวิชโช หรือ ฉฬภิญโญ เขามาจาก สมาบัติ 8 คือวามันมีความสําคัญวาทาน
ได สมาบัติ 8 มากอนหรือเปลา ถามีพื้นฐานมาจาก สมาบัติ 8 นี่เขาไดเหมือนกัน
หมด 

ลูกศิษย พอบอก สมาบัติ 8 ก็คนท่ีอยูท่ีนี่กไ็มคอยจะทราบวาอยางไร 
หลวงพอ ก็ทราบกันวา สมาบัติ 8 สมาบัติ 8 เราอยาไปยุงอะไรมันเลย อยางไรๆ ก็ไป

นิพพานใหไดก็แลวกัน ใชไหม เออ เขาจะฟนความรูเดมิมาจากไหนก็ชาง เขาเรียน
หมอมาไดก็แลวกัน ใชไหม ฉันเปนนายแพทยไดกห็มดเร่ือง ใชไหมหมด จะเอา
มาจาก ป. 4 ป. 2 ก็ชางเถอะ เขาใหมีสิทธ์ิใหเรียนจบนะ เทานั้นเอง ท่ีนีจุ่ดจบจริงๆ 
ก็คือไปนิพพานไดใชไหม นิโรธสมาบัต ิ เวลานี้ไดแลวไมมี คนโตแลวเรียนลัด
หมดขโมยปลน ใชไหม ถาเปนมหาเศรษฐีแลว โจรปลนบานพระทําใหชาวบาน
เดือดรอน กเ็ลยไมมีใครเขา นิโรธสมาบัต ิ

ลูกศิษย พอสมาธิดีแลวรับเอาเงินไปแจก 
หลวงพอ หา 
ลูกศิษย รับแจกเงิน 
หลวงพอ แจกอะไร 
ลูกศิษย แจกเงิน 
หลวงพอ ไมแจกนะสิ จะเก็บใหญนะซิ ถาไดมาแลวจะออกเม่ือไหรจะบอกอีกทีนะ 

(หัวเราะ) ไอคําวา พอของมนุษยมันมีท่ีไหน โลกพรองอยูเปนนิจ เปนทาสของ
ตัณหา จําไดไหมละท่ี พระรัฐบาล ทานบอกนะ พระรัฐบาล ทานบอก พระเจา
โกรัพยะ วา โลกพรองอยูเปนนิจ เปนทาสของตัณหา ชาวโลกคําวาพอมนัไมมี 



ลูกศิษย นอกจากอานสิงสของการถวายทานแกพระน่ี ถาญาติโยมจะปรารถนานิพพานได
เลยไหมคะ 

หลวงพอ เห็นจะไมได ไดเปนโลกยี ถาเปนคนจนอยูก็เปนมหาเศรษฐีนะ ก็เปนดังนั้นถาเขา
ปรารถนานิพพานก็ไดแควนัละนิด เขาปรารถนาดวยนะแตโดยมาก เขามีผล
เพราะวาเวลาเขาใสบาตร เขามันจะอธิษฐานวาธรรมใดท่ีพระคุณเจาเห็นแลว ขอ
ผลบุญอันนั้นดวยเถิด อันนีก้็พระท่ีออกจาก นิโรธสมาบัติ กพ็ระอรหันต ท่ีกลัง
สมบูรณ เวลานั้นมันกไ็ดไดในชาตินัน้หรือชาติตอมาก็ไมรูนะ แลวก็มีทางตรงนะ 
เออ ถาเปนแบบนั้นเขาไมมีทางเล้ียวโคงไปไหน ไมลงนรก เขาก็ดิ่งข้ึนไปเลยสวน
ใหญท่ีสมัยตามประสาตามประเพณีท่ีทานตรัสไว เขาไมอธิษฐานแบบนั้นท้ังหมด 
แลวก็พระท่ีเขาลง เอวัง โหตุ เอวัง โหต ุนี่เปนความหมายพระพุทธเจา ปรารถนา
ส่ิงใดก็ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนา แลวก็ผลจาก นิโรธสมาบัติ นี่ แลวถาเขา
ปรารถนาโลกียทรัพยมันก็ได เวลานีห้าใครเขา นิโรธสมาบัติ ยาก 

ลูกศิษย  มีหลวงพอ 
หลวงพอ หา 
ลูกศิษย ลูกสาวเขาบอเอาพระมาถวายหลวงพอ แลวก็ขอใหดวงตาเห็นธรรมะ 
หลวงพอ เออ สาธุ ขอใหไดสมความปรารถนานะ 

ถาตาไมสวยกเ็อาเหรียญนี่มาสอง เอาจริงๆ หากวาตามันก็คือจิตใจมันแก
วาง เพราะเหรียญมันอยู จิตมันยังนกึถึงอยู เขาเคยเลนในสมัยกอน พระองคนั้นก็มี
อยูองคหนึ่ง นั่งภาวนาพุทโธ พุทโธ พอจิตเผลอไปปบ มันจะรุทันทีจิตมันไปจับ
อยูท่ีพระ พระทีเขา นิโรธสมาบัติ บอยๆ ก็คือ พระมหากัสสป ท่ีทานเขาบอยๆ 
เพราะทานเหนื่อย ทานไปอยูปาธุดงค นิโรธะ เขาแปลดับ มันดบัทุกขเวทนาถา
เวลาเขานี่ตองยึดพื้นฐานของ สมาบิต 8 เปนพื้นฐานกอนแลว อรูปฌาน ยืด อรูป
ฌาน ก็ตองยึดพื้นฐาน แลวตอไปนั้นกจ็ิตตัด มันตัดจากเวทนาท้ังหมด เขาเรียกวา 
นิโรธะ ท่ีนี้เวลานั่งอยู นิโรธสมาบิต นีไ่มใช 7 วัน 15 วัน แตวาถาเขาไมตองการ
งานตอไปจิตเขาอาจจะอธิษฐานนั่งอยูอยางนั้นตลอดไป ไมมีวันส้ินสุดไอคําวาส้ิน
นิมิตนี่ ไมไดหมายความวาอยูหรือตาย ไมใชอยางนั้น ถาหมดอายุขัยก็ตัดไป
นิพพานไดเลย ถาไมหมดอายุขัยนี่ เขาหามไปนะใชไหม เขามาแบบมาสุข ท่ีวาเขา
อยูกันแค 7 วนั 15 วันกเ็พราะวารางกายตอการอาหาร ถาเกิน 15 วนัไป รางกายมัน
อดอาหารหลายๆ วันมันทนไมไหว ใชงานไมไหว แลวสวนใหญบุญทานเวลา 7 
วันมากกวา 15 วัน ถาพระพทุธเจาแลวสวนใหญทานอยู 15 วัน ท่ีเรียกวา สุขวิหาร 
พระพุทธเจาทรงพักกอนไปอยู สุขวิหาร 



สุขวิหาร ก็คือ นิโรธสมาบัต ิพระพุทธเจาทานก็มีเวลาพกัเหมือนกัน เวลา
ท่ีทานเหนื่อยทานก็พัก 15 วัน ไมพบกับใครเลย ท่ีวาสมัยนั้นทานก็ลําบากมากนะ 
ความจริงพระพุทธเจาทานมีฤทธ์ิมากกวาพระอะไรท้ังหมด แลวพระอรหันตตางๆ 
ท่ีมีฤทธ์ิก็เยอะ แตทานไมไดเหาะไป ไปไหนทานก็เดนิ แลวไอพวกอภิญญาตางๆ 
นี่เขาไมไดมีไวเพื่ออวดชาวบาน เขามีไวเพื่อชวยจิตตัดในดานวิปสสนาญาณชวย
ตัดกิเลส ความมุงหมายทานก็เทานี ้

ฉะนั้นพวกท่ีจะใชอภนิิหาร อภิญญาตางๆ ใหชาวบานดู อยางนี้เราเรียก
ฌานโลกีย ไอฌานโลกียนีมั่นจุดเปนทาสของตัณหาอยูมากใครเขาชมวาดี เขาชม
วาเดน พระอริยะชมทานแคไหน ก็ไมมีความหมาย พระอริยะ ถาเกดิทานจะใช 
ทานก็ใชตามความจําเปน อยางทานออกจากนิโรธสมาบัติในปาลึก ทานก็ตอง
ดูกอนวาวนันีถ้าเราจะออกไปบิณฑบาต เราจะไปทางไหนแลวจะมีใครเล้ียงเรามี
ใครใหอาหารเขาตองดูกันกอนนะ เม่ือรูท่ีอยูรูคนแลวก็เหาะไป ถาเหาะไปแลว
เห็นทาคนใจบุญ จะตองลง จะไมยอมเหาะ ลงแลวกเ็ดนิไป ทานกจ็ะทําตามความ
จําเปน แลวถาใครถวายอาหารวันนั้นนะ จะมีสุข แตถาเวลานี้ทานถือวาซวยท่ีสุด 
ถวายวนันั้นรวยวันนั้นขโมยปลนวันนัน้ใชไหม(หัวเราะ) หรือไง (หวัเราะ) 

อยางกับคนใชของ นางวิสาขา ไปไถนา เปนคนรับใชนะ เขาไถนาไปไดกี่
ไรเราก็ไมทราบ พระมหากัสสป ออกจาก นิโรธสมาบัต ิ แลวทานก็เดนิไป ทานก็
เดินมากพ็อดีภรรยาเอาขาวไปสงพอดี ทานเห็นขาวตอนนั้นก็คิดวา เอ เราเปนทาส
เขานี่ทรัพยสินหรือก็ไมมี บุญอยากจะทํามานานก็ทําไมได วันนี้พระมาบิณฑบาต 
ภรรยาเอาขาวมาใหกด็ี ก็อยากินมันเลย ก็ตัดสินไมกิน แลวขาวจะไถนาคนเดียว
ภรรยาเขาเอาขาวไปใหเพื่อคนเดียวใชไหม ก็เลยใสบาตรมา ภรรยาเขาเอาขาวมา
ใหแลวทานกก็ลับ ภรรยากก็ลาววา แกจะกินเม่ือไหรกเ็ร่ืองอขงแก ก็แกไมกินนี ่
แกกใ็สบาตร ไดความหิวมันก็เกดิข้ึนมามันก็เพลีย กน็อนหลับ พระมหากัสสป ก็
ไป 

พอตื่นข้ึนมาท่ีไถนะ เปนทองคํา (หัวเราะ) ซวยเลย ซวยมหาศาลเลย ท่ีไถ
ไปแลวสักกี่ไรก็ไมทราบ กอนดินมันเปนทองคําไปหมด จะหยิบดูหรือก็เปน
ทองคําจริงๆ ไปเรียกเจานายมาดู เจานายบอกมันเปนทองคําจริงๆ ถาม มันเปนได
อยางไร บอก ฉันใสบาตรพระไมรูวาพระอะไร(หวัเราะ) แกไมรูจักละนะ เมือ
เจานายทราบกถ็ามเจานายวา จะทําอยางไร เจานายก็บอกวา ถาทรัพยมันเกิดข้ึนมา
จากในดิน ก็ถือวาเปนของหลวง ทานก็ไปกราบทูลพระราชา ก็กราบทูลพระราชา
ใหทรงทราบ พระราชาก็ถามวา ทรัพยมีประมาณเทาไหรทองคํา จะเอาอะไรไป
บรรทุกดี แกบอก ถาเกวียนสัก 500 เลมคงพอ พระราชาก็สงเกวยีนไป 500 เลม 



บรรทุกมาเขาก็เอาทองคํามากองท่ีพระลานหลวง กป็าวประกาศวาใครมีทองคํา
เทานี้บางหาคนมีออกมาไมไดเลย ไมง้ันจะต้ังใหเขาเปนมหาเศรษฐี ใชไหม ตาคน
นี้แกก็แปลกเหมือนกนั ทานอยูกับ นางวิสาขา เปนมหาเศรษฐีแลวก็ไมยอม
ออกไปไหนอยูท่ีนั่นแหละ เลยเปนเศรษฐซีอนเศรษฐีเลยบานนัน้มีเศรษฐี ก็มีใคร 
ทานเมณฑกเศรษฐี ปูนางวสิาขา ใชไหมแลวก็ พอนางวิสาขา ตัว นางวิสาขา นาย
บุญ แลวใครอีกคนหนึ่งมี 5 คนดวยกัน 5 เศรษฐีดันไปอยูบานเดียวกันได จบ 
(หัวเราะ) เห็นนั่งจองๆ อยู 

ลูกศิษย หลวงพอคะ หนูอยากจะเรียนถามหลวงพอวา เวลาทําบุญวันเกดิทํากอนวนัเกดิดี
หรือหลังวันเกดิดีคะ  

หลวงพอ ออ ทําบุญวันเกิด ตอนไหนก็ได เราถือวาในปหนึ่งเรามีโอกาสทําบุญ ท่ีเขาบอกวา
ทําบุญวันเกิดนะ เปนอุบายของพระ ทานใหจิตนึกเปนกุศลไว ถาถึงวันเกิดเราจะ
ทําบุญ ก็จิตมันนึกอยางนี้ ถึงไมไดทําบุญวันเกิดจะทําวันตายก็ถือวาไดบุญดีเขาถือ
วาเปนอนุสสตถิานึกวาจะถวายส่ิงของ ก็เปนจาคานุสสติ คิดวาเราจะทําบุญกับ
พระองคไหนถาเปนพระสงฆเปนสังฆานสุสต ิ ถาคิดวาเราจะทําบุญถามี
พระพุทธเจาดวยก็หมายความวาเราจะถวายพระสงฆ แตมีพระพุทธนั่งอยูดวย นึก
ถึงภาพพระพทุธก็เปนพุทธานุสสติ มันเปนเหตุใหเปนกุศล ถาเรายึดถือ ถึงแมเปน
การเจริญพระกรรมฐานไปในตัวแตเขาไมบอก นึกวา จะทําบุญวันเกิดนี่เปนจา
คานุสสติกรรมฐานแท 

  ขณะท่ีคิดวาวนันั้นวันนี ้ เราจะทําบุญวนัเกิด ถาทําวันเกิด เราจะทํา
อะไรบางนะ มีการเตรียมการไวในใจ ถาทําตามมันก็ดี อีตัวนี้มันจะลงทุนเอาเร่ือง
เลย พระขาดทุน (หวัเราะ) แหม แย (หวัเราะ) ทีหลังตองเอาใหมละ ใครตั้งใจจะ
ทําบุญวันเกดินะ ตองเอาของมาใหกอน (หัวเราะ) เนอะ เราเสียทามันอยาง สาตกี
เทพธิดา เปนตัวอยาง 

  พระโมคคัลลาน ทานถามพระพุทธเจา เพราะเจอ สาตกีเทพธิดา มากอน 
เวลาท่ีพระพุทธเจาเทศนจบ ทานก็ถามวา คนท่ีต้ังใจวาจะทําบุญ แตวายังไมทํา 
เม่ือตายไปแลวยอมมีวิมานเปนท่ีอยูผลของบุญนั้นมีไหม พระเจาขา แลวก็มีเร่ือง
อะไรบางท่ีพระพุทธเจาไมรูใชไหม พระพุทธเจาถาม พระโมคคัลลาน เม่ือคนเธอ
ไปเจอมากอนแลวใชไหม ความจริงสังฆทานน่ีไมตองวาอะไรกไ็ดนะ มาถึง
ประเคนปบบอกอันนี้สังฆทาน ก็เปนสังฆทานสมบูรณแบบ 

ลูกศิษย ขอใหชาตินี้พนจากความทุกขไดไหมคะ 
หลวงพอ เออ ดีมากๆๆ 



ลูกศิษย ขอใหถึงนิพพานในชาตินี ้
หลวงพอ เออ ขอใหสมความปรารถนาในชาตินีน้ะ อันนี้ดีมาก คนพนทุกขเสียอยางก็ไมมี

ทุกขมีแตสุขใชไหมอันนีเ้ปนเร่ืองดี ถาต้ังไวเพื่อพระนิพพานถาบังเอิญชาตินี้เรา
ตัดกิเลสไมหมดมันก็ไมลง อารมณตํ่าไปเกิดเปนเทวดา จากเทวดาตีต๋ัวไปเปน
พรหม จากพรหมตีต๋ัวไปนิพพานเลย (หวัเราะ) เขาไมลงเพราะใจเขาต้ังใจจุดเดยีว
คือ นิพพาน เขาต้ังไวจดุเดยีวนะ ถาบารมีมันมีไมเต็มข้ันตายคร้ังนี้กไ็ปสวรรคจาก
สวรรคก็ตอตอไปพรหม พรหมแลวก็ไปนิพพาน ดีไมดจีากสวรรคแลวก็ไป
นิพพานเลย 

ลูกศิษย  นานไหมครับ 
หลวงพอ ไมนานหรอก ถาสมมติจาจิตเขาเขาขนไมพอ คนท่ีต้ังใจไวนะ การตั้งใจไป

นิพพานเขาก็มีความเขมขนของจิตดวย ความเขมขนไมพอก็ไปไมถึง ตัวเขมขนนี่
มันไมมีอะไร มันก็งายๆ ก็คือไมหวงรางกายตอนท่ีมันตายแลว เม่ือมีชีวิตอยูเรา
หาง แตวาถาตายแลวเราเลิกคบกัน ไอรางกายแบบนี้ไมมีสําหรับเราอีก แคนี้ ไป
นิพพานหมดนิพพานนี่มันตัด สักกายทิฏฐิ ตัวเดียวนะ ท่ีพระพทุธเจาทานทรง
เทศนมากเพราะกําลังใจคนมันออน แบบคนเดินไมได พาวิ่งนะ วิ่งไดท่ีไหนเลา 
ตองพาคลานกอน ใชไหม เดนิไมไดคลานไดคลานไปซิใชไหม แบบเดก็ๆ นะ ไม
ง้ันก็หดัยืนหัดจูง ตองเปนไปตามข้ัน 

  อยางท่ีพระพุทธเจาทรงเปล่ียนหนาพระพทุธเจาใหมปบ เทศนจบเปน
อรหันตเลย ทานเต็มท่ีแลวมีกลังพอพาวิ่งพาเดินไปไหนก็ไดแตวาคนเราไมคิด
อยางนั้นไมไหว อยากจะอยูในโลก ก็บอกที่นิพพานผลกไ็ปไมได บอกดีแลวฉันก็
โมทนาดวย (หัวเราะ) ถาม ทําไมอาวนรกจะไดไมวาง (หัวเราะ) อยางนี้เดี๋ยว พระ
ยายม ไมมีงานทํานี่ก็เขาไปไมไดจะไปเรงใหเขาไปอยางไร มันก็ตองดูกําลังของ
จิต ใชไหม ทีนี้กําลังของใจมันไปไมไหวก็เลยดึง ดึงจนเกินกลังกเ็กิดความกลุม ก็
ตองดูความเหมาะสม พระพุทธเจาทานทรงสอน 

1. มนุษยธรรม 
2. เทวธรรม 
3. พรหมธรรม แลวก ็
4. นิพพาน 
ถาคนท่ีมีอารมณออน คนท่ีมีอารมณออน ทานก็สอนข้ึน ไตรสรณคมน 

อยางพวก เนยยะ พวก เนยยะ ก็มี 4 เหลา พวก เนยยะ พระพุทธเจาทานทรงสอน
ใหไดตึงข้ึนไตรสรณคมน พวกน้ีกมี็หวังไปสวรรคหรือไปพรหมได ถา 
อุคฆฏิตัญู หรือ วิปจิตัญู พวกนี้ถาตัดนิดเดียวกไ็ปพระนิพพานเลย 



อุคฆฏิตัญู พูดยอๆ กเ็ปนอรหันต ไปนพิพาน ทีนี ้ วิปจิตัญู พูดยอๆ  ฟงไมรู
เร่ือง แตวาอธิบายนิดหนอยก็ใชได แต เนยยะ นี่ตึงไมไหวละ ถาดึงไปสวรรคดึง
ไปพรหมได ก็พอแลวนี ่ ไปสวรรคไปพรหมนีด่ีไมดีทานก็เก็บพระอริยะท่ีฟง
เทศนพระอริยะทีเดยีวนี่ไปเลย 
 ดูอยางทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พอก็เปน
มิฉาทิฏฐิ แมกเ็ปนมิจทิฏฐิ ตระกูลนี้มิจฉาทิฏฐิตลอดเปนศาสนาอ่ืนกอนจะตายนึก
ถึงพระพุทธเจา ทานไมเคยไหวเลยทําอยูนิดเดียวไปเปนเทวดา ทีนี้พบ
พระพุทธเจาอีกที พระพุทธเจาเทศนโปรดกัณฑเดยีวเปนพระโสดาบัน ลองเปน
พระโสดาบันแลวไมมีใครเขาลงมาหรอก เปนเทวดานะ เขาไมโงอยางนั้นหรอก
ใชไหมถาไปเปนเทวดาเปนพระโสดาบัน ลองเปนพระโสดาบันแลว ใครเขาจะโง
ลงมา เขาไมมาแลว เพราะพระโสดาบันกถึ็งนิพพาน มีสิทธ์ิไปเท่ียวนิพพาน แตวา
ทานรูวาท่ีอยูทานอยูท่ีไหน แตทานกไ็มมีสิทธอยูวิมานทานก็มีแลว แตวาวิมาน
ของทานท่ีไมไดเปนพระอรหันต มันไมผองใสมาก วิมานมันไมผองใสเทาเขา 
 นี่แสดงวาเจาของยังไมถึงพระอรหันต ไอกรรมใดท่ีเทวดาก็ดีไปท่ีพรหม
ก็ดี ไปท่ีนพิพานก็ดี มันไมตองถึงตัว ถึงวิมานก็รูวาเจาของวิมานดันดับไหน แต
ทวารัศมีของวมิานก็มี เพราะเจาของไมเหมือนกนั สวางไมเหมือนกัน ใชไหม 
อยางวิมาน อาจารยแสวง นี่มีท้ังเขียวท้ังแดงทั้งดําท้ังขุนนะ เลือกเอาไดเลย ไอ
ตอนเราตองการสีอะไร เลือกนั่งเอาเลย (หวัเราะ) 

ลูกศิษย  อยางนี้ผูฝกมโนมยิทธิไปเท่ียวนิพพานได กไ็ดโสดาบันใชไหมครับ 
หลวงพอ มันไมใชโสดาบัน จิตชวงนัน้เขาอาจเปนอรหันตก็ได ในขณะท่ีเขาต้ังอยูเวลานัน้ 

ใชไหม แตพอเลิกแลวกเ็ปนคนธรรมดา คือชวงของจิตเขาตัดเวลานัน้แบบไหน 
ลูกศิษย ช่ัวคราวครับ 
หลวงพอ ทีหมอขอเปนหมอช่ัวคราว ฉันไมใชหมอนี่ ไมมีหมอมาเลย กูเปนหมอฉีดยา

ช่ัวคราวพอเลิกแลวไมใชหมอ จริงไหม ส่ิงนั้นทานไมเคยทําแตวาคือชวงระยะท่ี
เขาเรียกวา ตัดทางไปนิพพาน จิตชวงนั้นตัดกิเลสทุกอยาง มันไมเกีย่วของกับกิเลส
ก็ไปนิพพานได 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ถาหากวาพวกท่ีฝกมโนมยทิธินี่ แลวกไ็ปเท่ียวนิพพานได พอถึง
คราวท่ีจะตาย วาระจิตสุดทายของเขานึกถึงอารมณนิพพานจะไปนิพพานไหมครับ 

หลวงพอ ก็ไปถามคนท่ีเขาตายกอน (หัวเราะ) เอาคุณเองดกีวานะ คุณทําจิตถึงนิพพาน พอ
นึกข้ึนไดแลว จับนิพพานเปนอารมณแลวลองตายดูเอามีดโกนเชือดคอ กูไป
นิพพานไหม ถาไมไป ไปไมถึง แลวมึงมาบอกกู (หวัเราะ) ไมมีอะไร ถาเขาไปถึง
ไดแลวเขาต้ังใจนิพพานอารมณเขาก็ไปนพิพาน ไมอยางนั้นถาไมมีอารมณพิเศษ



พระพุทธเจากไ็มปลอยใหไป คือใหไปถึงนิพพานจริงๆ แลวมันก็ไมไปไหนหรอก
หนู ไปดิ่ง ใชไหม ถาพอใจถาอยากจะกลับไปรักมันไมสวรรค หรือพรหมโลกใช
ไหม ไมมี 

  เม่ือสมัยบวชใหมๆ หลวงพอปาน ทานบอก ถาใหทาน อยาใหขอทานมัน
พูดนะ ถาพอไปถึงปบ ไมตองไปยกมือไหว ไมตองอะไรถาเขาจะไหวเราหามไม
ทัน ถาเขาจะขอ บอกไมตองบอก ฉันใหเลยฉันเต็มใจใหเพราะผลมันใหชาตินี้ก็
คือความสุขทีนี้ผลใหมันใหชาตินี้นะทําไปเถอะ คือวาเวลาท่ีเราจะใหใครอยาให
เขาพูดมาก อยาใหเสียเวลาใหเร็วท่ีสุด ต้ังใจใหเปนการสงเคราะหผูอ่ืน เราก็ทํา 
ชาตินี้ไมกี่ปหรอกตอมาสักปสองปมันก็มีผล ยิ่งหนักเขามามันมากข้ึนทุกที ทีนี้พอ
ฉันมีพิธีกรรมมาก กวาจะไดก็นั่งพูดอยูนัน่แหละ (หวัเราะ) 

ลูกศิษย ปกติคนจะถวายอยางนี ้
หลวงพอ อาว ถาจะถวายก็บอกเจาหนาท่ีสังฆทาน สังฆทาน 1 ชุด ผลทันทีปทโธ สังฆทาน

นี่ไมเคยวาเลย วากว็าสงเดชไป พอแกบอกเขาไปพระท่ีเขาจัดของนั้นเปนสวนของ
สังฆทานไปเลย มันเปนอยางอ่ืนไมได ถาเปนอยางอ่ืนคนรับเขาก็ตกนรกนะซิ ไม
เอา ขาดทุกน ใชไหม(หัวเราะ)เนอะ ไอเจาของไปสวรรค ผูรับไปนรกนี่ไมเปน
เร่ืองเลย 

ลูกศิษย ถาจะต้ังจิตวาจะถวายสังฆทาน แตไมไดบอก 
หลวงพอ ต้ังจิต ไมไดบอกก็ไมไดยนินะซิ (หัวเราะ) เอาอยางนี้แลวกัน ถาพระฉันนั่งอยู ฉัน

อยู 4 องคข้ึนไปนะ พระองคเดียวนี่ตองบอกเพราะวาองคเดียวเปนบุคคล ถาเกิด
คนเขาถวาย เขาถวายเปนสังฆทาน อันนัน้เขาจะเก็บไวสังฆทานเลย เพราะวาถวาย
ทานเปนสวนบุคคล กับสังฆทานอานิสงสมันตางกันต้ังหลายๆ เทา ไมใช 
หลายเทาตัวหลายแสนเทาตัว เยอะ แลวก็มีเวลาอยูเวลาหน่ึง ถาพระออกจาก
สมาบัติ ทวีคูณหนกัข้ึนไปอีกใชไหม เลยไมรูเทาไหรเลย 

  มีอยูคราวหนึ่งท่ีพระพุทธเจาทรงเปน สุเมธดาบส เปน สุเมธดาบส ทาน
ปรารถนาพุทธภูมิ พระพุทธเจาวิปสสี ทานอุบัติข้ึนในโลกแลวทานก็สงไปนิมนต
พระพุทธเจาพรอมดวยสาวกมา ไปนิมนตพระพุทธเจาและสาวก เม่ือมาแลวทานก็
บอกวา ทานปรารถนาพระโพธิญาณ ก็เอาผลไมเขาไปประเคน พอประเคนเสร็จ 
แทนท่ีพระพุทธเจาจะฉันทานไมฉัน พระพุทธเจาเขา นโิรธสมาบัติ พระอรหันต
ทุกองคเขา พลสมาบัติ ทานวา ตอจากนี้ไปทานจะเปนพระพุทธเจาในนามของ 
พระสมณโคดม ทานบอกกัปเลยนะ ทานบอกวาจากกัปนี้ไปอีก 500 กปั ทานจะมา
เปนพระพุทธเจาในนาม พระสมณโคดม แลวตอมาก็มีดาบสสององค องคหนึ่งมา
ขอเปนพระอัครสาวกเบ้ืองขวา อีกองคหนึ่งขอพระอัครสาวกเบ้ืองซาย ก็เลยเปน 



พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร แตวาทานสององคนี้ปรารถนาพระสาวกกันมาทุก
ชาติ เพราะวาคนท่ีจะเปนพระพุทธเจาไดตองผานพระพุทธเจาหลายองค ไมใชพบ
พระพุทธเจาองคเดียว แลวก็เปนพระพุทธเจาไดเลย 

  คนท่ีจะเปนพระอรหันตกเ็หมือนกัน จะพบพระพุทธเจาองคเดียวแลวจะ
เปนอรหันตนะ ไมมีทาง ตองพบมากอนนาน ตองผานมาเร่ือยจนกวาความเขมขน
ของจิตจะถึง ผานมาตามลําดับ ฉะนั้นแตละคนท่ีจะไดอรหันตข้ึนมา ตองรูวาทาน
นี้เคยไดพบพระพุทธเจามาแลวกี่องค คนท่ีเปนอรหันตนีท่านรู ยังไมเปนอรหันตก็
หันไปหันมาอยูนี่ หนัซาย หนัขวา หนัหนา หันหลัง ไมแนวาจะไปทางไหนด ี

ลูกศิษย มีคนเขาวิพากษวาหลวงพอเปน ปฏิสัมภิทัปปตโต 
หลวงพอ นั่นมันเร่ืองชาวบานเขา ฉันไมไดวา (หวัเราะ) ฉันไมเคยบอก ฉันเปนแคหลวงตา

สบายกวา เปนอะไรใหมันยุงละใชไหม 
ลูกศิษย อยากทราบวาบาปไหมครับ 
หลวงพอ จะไปบาปอะไร มันเร่ืองของเขาศีล เขาคิดในแงดีใชไหม เขากช็อบใจเปน 

สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภญิโญ ปฏสัมภิทัปปตโต กไ็มใชคนช่ัวนี ่ เปนอารมณ
จิตท่ีเปนกุศลใชไหม ไอจะมาถามฉัน ฉันก็บอกฉันเปนหลวงตา เอาท่ีไหนมา หวัก็
ลาน หนากย็น ตาก็ฟางหมด(หัวเราะ) เนอะ อาจารยแสวง ไมเขาเร่ือง 

ลูกศิษย แสดงวาหลวงพอเปนพระอรหันตไมได (หัวเราะ) ไอออนี่มันกลมๆ (หวัเราะ) 
เวลาหนาวๆ นอนขดตัว (หัวเราะ) เหมือนตัวออบางทีก็หันซายหวัขวาอยาไปวา
อยางนั้นเลยโยม เรานกึวาพบพระสงฆแลวเราตองการธรรมะดีกวา อยานึกอะไร
มากนัก ถาไปนึกอยางนั้นถาไปคิดเขาจะลําบาก ลําบากแลวมันจะตกนรกนะ นึก
วาเปนพระอรหันตท่ีจริงแกก็เบียด เบียดหนัเขามา แย ไมออกแรง เบียดไปเลยเออ 
อยาไปนกึอะไรมันดีกวา ธรรมะพระพทุธเจา คือวาเราศึกษาตรงท่ีวาเราศึกษา
ธรรมะโดยตรงกับพระพุทธเจา ไมใชวาอาตมาเปนพระพุทธเจานะ ธรรมะท่ีเรา
ไดรับนี่เปนธรรมะของพระพุทธเจา ในเม่ือเรานึกถึงธรรมะเม่ือไหร กถื็อวาเราถึง
พระพุทธเจาเม่ือนั้น 

  ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธเจาทานจะนิพพาน ตอนท่ี พระ
อานนท มายืนรองไห เสียใจเพราะพระพุทธเจาจะนิพพานวันนี้ไอเราเองก็เปนเสข
บุคคลแคพระโสดาบัน แลวเม่ือพระองคทรงนิพพานไปแลว ใครจะสอนเรา 
พระพุทธเจาทรงทราบก็เสด็จมาบอก พระอานนท เสียใจไปทําไม เม่ือตถาคต
นิพพานไปแลว คําสอนคือพระธรรมวินัยท่ีเราสอนไวจะเปนท่ีศาสดาของเธอ 
นั่นเองใชไหมก็เปนอันวา พระธรรมวินัยนีคื่อ เปนพระพทุธเจาจริง พระพุทธเจานี่
จริงๆ ไมใชรางกายของทาน ถารางกายของทานเปนพระพุทธเจาทานก็เปน



พระพุทธเจาท่ีออกมาจากทองแมใชไหม ทีนี้จะเปนพระพุทธเจาไดตองบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ คือ เปนอรหันตอรหันตนี่คือเปนตัวธรรมะ ถูกไหม ทีนี้
ถาคนใดเคารพธรรมะเม่ือใดคนน้ันถือวาถึงพระพุทธเจาเม่ือนั้น 

  อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไวตอนหนึ่งกับ พระอานนท วา อรนันทะ ดูกร 
อานนท บุคคลใดท่ีเกิดมาทันสมัยท่ีตถาคตยังมีชีวิตอยู แตบุคคลนั้นไมเคยเจริญ 
พุทธานุสสติกรรมฐาน แมแตบุคคลนั้นจะเกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยู ก็ถือวาเขาไม
ถึงตถาคตเลย ใชไหม ถาบุคคลใดเกิดมาทันสมัยตถาคตมีชีวิตอยูก็ดี หรือวาตถาคต
นิพพานไปแลวก็ดี ถาคนน้ันเขาเจริญ พทุธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ คนนั้น
ตถาคตถือวาเขาเกาะชายผาเหลืองอยู นี่แคนี้ไมยากเลย ใครถามเคยเจอะ
พระพุทธเจาไหม บอก อ๊ัวะเจอะทุกวันโวย นั่นแน(หัวเราะ) ใชไหม พทุธัง สรณัง 
คัจฉามิ เคยวาใชไหม อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แคนี้กเ็จอพระพุทธเจาแลว 

ลูกศิษย ธรรมใดท่ีหลวงพอใชเปนทางเอกของบุคคลคนเดียว 
หลวงพอ ออ มีของพระพุทธเจาทาน คือวาทานของบุคคลคนเดียวคือทางเอกเปนทางเปน

ทางเอกของความทุกข ไมใชทางความสุข ถือวาตัวนี้คนหนึ่งคนเดยีวไมมีในโลก 
ไอคําวาไมมีในโลกน่ีมันมีใครมีเพื่อนในโลกไหม แคเราก็แกคนเดียว ปวยเราก็
ปวยคนเดียว หิวเรากห็วิคนเดียว นั่งๆ อยูต้ังเยอะแยะ ถาเราหิวมันไมมีใครชวยหิว
นี่ ใชไหม เวลานี้ฉันเสมหะติดคอ ไมมีใครเขาชวยติดหรอก (หวัเราะ) 

  เออ เดี๋ยวนี้มีเพื่อนคุย คอยยังช่ัวหนอย ไมง้ันละแย เอามีอะไรก็ถามไป
เถอะ ผลัดกัน ไมตองถือวาสําคัญ ไมสําคัญหรอก ทุกอยางมันสําคัญหมด ใชไหม 
ความตองการอยางชาวบานนี่ ตองการใหเขาถาม เพราะวาเขาจะไดรูตามลําดับ
ของเขา ใชไหม ถาเราพูดแบบพระๆ นีโ่อโฮ บางทีมันก็เลยความสําคัญไปอยาง
หมอก็เหมือนกันนั่งตรวจโรคอาศัยเคร่ืองอะไรนะ ไอเคร่ืองมือสมัยนี้ ไอ
เคร่ืองจักรกลทําไมตัวมันนดิเดียว พังเลย ใชไหม ดีไมดีคนดีๆ บอกวามันสมอง
เล็กหมดแลว อยางไอเคร่ืองประเภทนี้ อเมริกาจะรวบรัสเซียต้ังหลายหนแลว ใช
ไหม เคร่ืองจกัรกลเปนพษิ ถาบังเอิญไอเคร่ืองมันปรับปรุงตัวไมไดทัน ไปถลม
รัสเซียกอนกน็าจะไดเปรียบเหมือนกนันะ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ญาติโยมนั่งขางหลังไมมีโอกาสไดถามเลยครับ ถาจัดเปนกลองไป
มันจะสะดวก 

หลวงพอ จัดกลอง 
ลูกศิษย จัดกลองแลวกใ็สกระดาษคําถามลงไป 
หลวงพอ ก็สงใครเขาก็ไดนี ่



ลูกศิษย ขอนมันการครับ ขอทราบสภาวะจิตสงย เออ จิตเปนสมาธิ จิตเปนภวังค จิตเปน
เอกัตตารมร มีภาวะไมเหมือนกันอยางไร และแตกตางกนัอยางไรครับ 

หลวงพอ 3-4 ขอ ตอบไดแค 2 คํา (หวัเราะ) มันตางกนัแคจิตเปนภวงัคอยางเดยีว นอกนั้นถํ้า
เดียวกัน จิตสงบจิตเปนสมาธิ จิตเอกัคตารมณก็คือตัวสมาธิ สมาธิก็แปลวาไมได
สมาน้ําเปลา เขาใหจนเทาคัน(หวัเราะ) มีมันดวย สมาธิก็หมายความวา จิตต้ังอยูใน
อารมณใดอารมณหนึ่ง อยางโยมอยากจะขโมยควายเขา ใชไหม ต้ังใจควายบาน
นั้นกูขโมยแนก็เปนสมาธิ อาว ก็สมาธิเหมือนกัน ถาต้ังใจนะ คือตัวต้ังใจเฉพาะ
อารมณใดอารมณหนึ่งก็เปนสมาธิแลวก็สมาธิมันก็แบงเปนสองอยางคือ สัมมาสมิ 
หรือวา มิจฉาสมาธิ ต้ังใจขโมยควายของเขาก็เปน มิจฉาสมาธิ ต้ังใจสรางความดีก็
เปน สัมมาสมาธิ แตวาคําวา ภวังค นี่เปนอารมณปกติ โดยมากคนเขาใจผิดกัน
หมด พอจิตตกจากสภาพปุบลงดิ่งมีการทรงตัว ดีกวา ภวังค ใชไหม ถาอารมณ
ธรรมดานี่ ภวังต ไอภาวะ ภาวะนี่แปลวาความมี ความเปนมันเปนไปตามปกติของ
มัน เรียกวา ภาวะ ก็ท่ีวา3 คํา โยมถามก็อันเดียวกนั มันเปนสมาธิอยางเดียวนะ ก็
ตกลงวาไอภวงัคนี่ก็เขาใจดีก็อารมณเดิมปกติของเรา อารมณท่ีไมไดตามน่ี 

ลูกศิษย ทีนี้อยางจิตเปดรับนี่บอกวา พอจิตยกข้ึนมารับอารมณ พอหมดไปแลวนี่บอกจิต
เปน ภวังค ทําไมบอกอยางนัน้ครับ 

หลวงพอ ไอคนบอกมันไมรู ไอคนอานมันไมรูมากกวา ฉันอานมาแลว เอาอยางนี้ดีกวาทํา
อยางไรไมใหจิตมันไปพบกบันิวรณ 5 ไดมีประโยชนกวาต้ังเยอะ อยางท่ีโยมวา
หลายชาติก็ไมถึงนิพพานหรอก ฉันซอมมาแลว ทําอยางไรเราจึงจะไมพบกับ
นิวรณ 5 ถาโยมไปคิดอยางนั้นมันจะมี มานะ ไหม กิเลสมันไมหมด มานะ นี่มัน
กิเลสหยาบมาก หรือแกไมรูจัก ภวังค แกไมรูจัก สมาธิ พังเลย เราแย คนคิดนะแย 
ตองตัด นิวรณ ตัดท้ิง ยกยอดทิ้งไปเลย ไมง้ันไมมีทางไป คิดถึงวาทําอยางไรเราจะ
วางภาระคือรางกายไปได ไมง้ันไมมีทางไป คิดถึงวาทําอยางไรเราวางภาระคือ
รางกายไปได เอาตัวนีน้ะ นัง่ดูวารางกายเกิด แก เจ็บ ตาย เราควรจะมีมันอีกไหม 
ถาเราจะตองการมันอีก เราดอูดีตชาติวามันมีทุกขแบบนี้ ทําอยางไรถึงจะไมมี จิตท่ี
จะไมมี 

1. ตัดโลภะ ความโลภโดยการใหทาน เจริญจาคานุสสตกิรรมฐานเปน
อารมณ 

2. ตัดโทสะ ความโกรธ ใชพรหมวิหาร 4 กสิณ 4 ตัดมานะ 
3. ตัดโมหะ ความหลง ดวยการใชปญญาเคารพความเปนจริง อยางนี้
ดีกวา เปนสุข 



เอาอยางนี้ดกีวาโยม ไออยางท่ีโยมวานะ ฉันอานมาแลว อยางวาศัพท 
ประเภทนี้มันเหมาะสําหรับคนสมัยนั้น คนสมัยนี้ไมควรใชศัพทสมัยนั้น เพราะวา
นิสัยของคนไมเทาในสมัยนัน้ ฉะนั้นคําสอนแตละคําสอนแตละชวงนี้จะเหมาะ
สําหรับคนแตละสมัยมาสมัยนี้เวลานี้เขาตองการกรรมฐานเปนคนท่ีส่ังสมอบรม
มาดีแลว ถาเราไปพูดยาวแทนท่ีจะดีกลับไปทําใหเขารําคาญ เพราะพวกนี้ใกลเต็ม
ที ไอคนท่ียืนอยูหนาประตู เราไปอธิบายตนทางเขา เขากรํ็าคาญใชไหม 

ลูกศิษย  หลวงพอคะ จติจะเดินทางตรงนี่คะ แลวถาออมจะทําอยางไร 
หลวงพอ อาว ข้ันแรกตองจางคนไปท้ิงดิ่งกอน (หัวเราะ) ใชไหม เอาเชือกผูกไวท่ีนิพพาน

ใชไหมแลวกส็าวตรง ก็อยางนี้ไมเหน็เขาทําอยางไร 
ลูกศิษย เวลาจิตเราหมองๆ ทองพุทโธๆ ใหเปนสมาธิ พอมาพบหลวงพอแลวดฉัินดีใจ 
หลวงพอ ถาไมเปนกะทิก็เปนน้ําเนา (หัวเราะ) มีขุนๆ เหมือนกัน นี่ตองฝกเขาฝกกันนี่เดีย่ว

เขากลับลงมาเขาจะบอกวาถึงนิพพานกันหลายคน 
ลูกศิษย แลว นะมะ พะธะ จะทําอยางไรคะ 
หลวงพอ ได ตัวนัน้มันไมตายหรอก (หัวเราะ) ก็ตองฝกใหมันถึง ไมใชวากันเฉยๆ เฉยๆ ก็

นั่งทองนะซิ นัง่ทองมันก็ไมไดผล 
ลูกศิษย มันฟุงซานนะคะ 
หลวงพอ ฟุงซานเหรอ คนนะฟุงซานกันทุกคนแหละ ตกไปเปนทาสของความฟุงซานแลว

ไมมีทางไปไหน ก็ตองฝก จะไปมัวนั่งนึกฟุงซานๆ ชาตินี้ไมตองไปไหน ตอง
กลับไปนรกใหม มันตองตอสู ถามันฟุงซานเราก็หาทางไมฟุงซาน ถามันฟุงซานก็
ไมตองเอามาก เอาใหมันนอยๆ ตอนเด็กๆ ฉันทําแบบนั้นอยามาน่ังบนเลย 
เสียเวลา 

ลูกศิษย อยากจะถามวา ทางท่ีจะดับทุกขนั้นมีกรรมฐานทางเดยีว 
หลวงพอ ดับทุกขนั้นมีไดหลายทางโยม ถาดับทุกขถาวรคือ ทางกรรมฐานทางเดียว ถาดับ

ทุกขช่ัวคราวกต็ายไปหมดเร่ือง แลวก็ไปทุกขไหมใชไหม 
ลูกศิษย กรรมบานคืออะไรคะ 
หลวงพอ เออ กรรมฐานมันคลายๆ กรรมสวม 
ลูกศิษย (หัวเราะ) 
หลวงพอ กรรมฐานมันรวมสองอยาง สมถะ กับ วิปสสนา คือ ตัวท่ีทําจิตไมฟุงซาน จิตเปน

สมาธิ อารมณทรงตัวเขาเรียกสมถะ แลวคนท่ีใชปญญารูเทาทันสภาวะตามความ
เปนจริง ไมเหมือนสภาวะของโลก จิตเปนวิปสสนาญาณ 2 อยางนี้รวมกันเรียกวา 
กรรมฐาน ใชไหม เอาอยางนี้ดีกวาศีล 5 ครบหรือยัง 

ลูกศิษย ยังไมครบคะ 



หลวงพอ ยังไมครบ อยาเพิ่งเจริญกรรมฐาน (หัวเราะ) ไอข้ีหมา ศีล 5 ยังไมครบไปไลเบ้ียศีล 
5 ซะใหครบกอน 

ลูกศิษย คือ หนูเคยน่ังท่ีบานนะคะ ภาวนาพุทโธ คร้ังหนึ่งเคยแบบวาไปท่ีบานเพื่อนแลว
ตอนนั้นประมาณตี 3 ตี 4 แลวพวกหนูคือ ต่ืนมาเอาของกัน แลวเสร็จแลวหนูลอง
นั่งภาวนาพุทโธดู แลวหนกู็อาราธนาศีลจากการที่หนูเคยอาราธนาคะ เสร็จแลว
คราวนั้นมันมีความรูสึกวาหนูทองสวนท่ีเปนเร่ืองไมเหมือนกันท่ีหนูเคยไดเลย 
แลวก็ลองเปล่ียนท่ีนั่ง ทีนีห้นูก็ไมไดสังเกตวาหนูไปนั่งตรงเสาบานหรือเปลาแตที
นี้มันตรง แลวเสร็จแลวเม่ือเดือนกอนนี่พวกหนูไปท่ีสยาม แลวไมเจอหนังสือเร่ือง
นั่งวิปสสนา เขาบอกวา คนหัตนั่งวิปสสนาใหมๆ อยานัง่หลับตาเพราะมันจะหลับ
ไปเลย หนกู็เลยลองนั่งไมหลับตาเขาบอกวาใหลืมตาแลวพยายามดึงสายตาเขามา
เร่ือยๆ เขามาใกลๆ ใหมองเห็นปลายจมูกตัวเอง แลวก็มองอยูอยางนัน้ แลววนันั้น
หนูก็ลองทํา หนูกําลังดึงสายตาเขามาเสร็จแลวอยูๆ ก็เหลือกข้ึนมาอยางนี้แลวท่ี
หนูมองนี่มันเปนกระจก กระจําใส ทีแรกก็เห็นลางๆ เหน็คนนั่งเหมือนหนูเลย นั่ง
หันหนามาทางหนูเลย เสร็จแลวหนูกเ็ลยตัดมองจริงๆ แลวทําใหหนูลืมอะไรอยู
แลว ก็เลยเหน็เรือนราง มันรูสึกเหม็นเหมือนกับศพเลยคะ หนูก็ตกใจ แลวหนูก็ลุก
ข้ึนมาเลย แลวก็สะกิดเพื่อนดู แกก็เหน็ไมเหมือนหน ู

หลวงพอ แกเห็นอยางไร 
ลูกศิษย เปนเปนแบบคลายๆ เงา เปนแสงนะคํ่า เปนรุปหนาคน 
หลวงพอ เอ ก็ด ี
ลูกศิษย เลยตกใจวาคิดไปเองหรือเปลา 
หลวงพอ อาว ตอนนัน้เราคิดไปเองหรือเปลา 
ลูกศิษย ไมไดคิดคะ จติอยูเฉยๆ 
หลวงพอ อาว ไมไดคิดแลว ถาม คิดไปเองหรือเปลา (หัวเราะ) ถามยังไงวะ 
ลูกศิษย หมายความวา แบบมองอะไรไปเอง 
หลวงพอ ไมใชนะ มันคือของจริง เราไมไดคิดไวกอน ตอนนัน้ถือวาจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ

ถาจิตตํ่ากวาอุปจารสมาธิก็ดี สูงไปถึงฌานก็ดีเหมือนกนันะจิตมันเขาถึง เขาถึง
หลักพอดี อันนี้ของจริง 

ลูกศิษย คือวา หนูคิดวา ตอนท่ีหนนูั่งท่ีบาน พอหนูอาราธนาทานนี่กแ็บบวาเหมือนกับ
อาราธนาทานท่ีบานนี่คะ ทีนี้ท่ีบานก็ไมมีศาลนะคะ หนูเลยคิดวา ตอนท่ีหนู
อาราธนาทานนี่ก็แบบวา เขาก็อาจจะมาตามคําอาราธนา 

หลวงพอ ฮึ ก็แยนะซิ 
ลูกศิษย หนูไมทราบนะคะ 



หลวงพอ รับ จะมีพระพุทธรูปหรือไมก็ตาม ถาเรานึกถึงเม่ือไหรทานก็มาเม่ือนั้นถานึกถึง
พระ พระก็ถึงทานทันที 

ลูกศิษย แลวทําไมวันนั้นหนูไมเหน็ 
หลวงพอ นั่นพระศพ พระตายไง อันนี้ตายพระตาย 
ลูกศิษย (หัวเราะ) คือรูสึกเห็นเหมือนกับวาเขานัง่แบบหนู นัง่แบบขัดสมาธิหันมาแลว 

เสร็จแลวหนูกช้ี็ใหเขาดู แตเขาเห็นกลับกนั 
หลวงพอ เออ ก็คนบางคนเห็นเหมือนกันไดไงละ 
ลูกศิษย แลวทําไมถึงเห็นอยางนั้น ในเม่ือเราไมมีจติ ไมไดมีอะไรทั้งส้ินเลย 
หลวงพอ บอกแลวไง ในระหวางนัน้จิตเขาสูอุปจารสมาธิอยู จิตเราบังเอิญเขาไปในจังหวะ

นั้นพอดี ไอสมาธิ ตามธรรมดามันมีเยอะ ไมใชวาไมมี แตวาท่ีพระพทุธเจาทานให
ลงมาใชในดานดีใชไหม เปนอยางนี้ทุกคน ใหรวบรวมกําลังใจไปใชในทางของ
ความดีกจ็ะไดดีตอบ ถาคนเราเกิดมาไมมีสมาธิพูดอะไรไมรูเร่ืองหรอก คิดวาจะ
กินขาว ดันไปเขาสวมซะกอน มันไมมีสมาธิ สมาธิก็คือการต้ังใจ ต้ังใจวาจะทํา
อะไร 

ลูกศิษย แสดงวาตองการทําสมาธิเราก็จะเห็นดวย 
หลวงพอ เออ ตองพอด ี สมาธิมันมีหลายช้ันนี่ใชไหมมี ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปนา

สมาธิ อัปนาสมาธิ มันหมายถึง ฌาน ฌานก็แบงอีก 4 ข้ัน ไอจิตท่ีเราจะเหน็จริงๆ 
นี่คือช้ันอุปจารสมาธิ คือจุดเดียว 

ลูกศิษย แลวอยางท่ีวาใหลืมตา 
หลวงพอ ลืมตาหรือลืมยายนะใชไดหมด ถาเราไมนึกถึงตามนึกถึงยาย ลืมท้ังตาลืมท้ังยายนี่

มีไหม ไมมีทางหรอก ลืมตาหรือหลับตามไมมีความหมาย 
ลูกศิษย อยางนี้การนั่งสมาธินี่จําเปนตองนั่งหลับตาเสมอไปหรือเปลา 
หลวงพอ ก็ไมจําเปน ไมจําเปน หลับตากไดลืมตาก็ได ถาเราเห็นวาถาเราลืมตาจิตมันจะ

ฟุงซาน เราก ็ เราก็หลับตาเสีย ถาหลับตาแลวจิตมันซานมากเกนิไปกต่ื็นมาลืมตา 
พยายามนั่งอยูหนาพระพุทธรูป ถาหลับตาแลวฟุงซาน ก็ลืมตามามองหนา
พระพุทธรูป ถาจิตเรารูสึกวานี้เปนพระพทุธรูป เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ทีนี้
พระพุทธรูปเราสีเหลืองได 2 อยางครบใชไหม ถึงวา การเจริญสมาธิไมจําเปนวา
ตองหลับตาเสมอไป จะลืมตาก็ได มันไดทุกอยางนะ เวลานั้นเราตองการเจริญ
สมาธิหลับตา ถาหลับตาไมสบายก็ลืมตา เพราะเราฝกท่ีใจไมไดฝกท่ีตา สมาธิมัน
อยูท่ีใจใชไหม 



ลูกศิษย แลวท่ีบอกวา นั่งสมาธินี่ตองมีความพรอม ความพรอมนี่ตองพรอมท้ังตัวเองและ
สภาพแวดลอมตอนนั้น อยางเชนตองการความสงบแลวตัวเราเองก็ตองสงบดวย 
ตองสงบท้ังขางในขางนอก 

หลวงพอ เสร็จ อยางนัน้หนูตองปฏิบัติเปนพระอรหันตแลว (หวัเราะ) ถาจะคิดเปนพระ
อรหันตแลวตองทําตอไป(หวัเราะ) 



สนทนาสายลม 10 
วันเสารท่ี 3 มกราคม 2524 

 พระท่ีปฏิบัติใหมๆ เขาไมเขาใจนะ ก็ไปคิดวาวันนีเ้ราทรงสมิไวแนบแนนดีหรือไมดี ก็ให
ต้ังตัวนี้ แตวาตอนท่ีอารมณมันหนกัแนน มันทรงตัว นีมั่นเปนฌานโลกีย พอดานวปิสสนาญาณเขา
มา มันเบา แทนท่ีมันจะหนักแตนี่มันกลับเบามาก เบามาจนกระท่ังไมรูสึก คิดวาไมมีอะไรเสียแลว 
ถาเราคิดฌานโลกีย มันก็ไมมีเลย วิปสสนาญาณมันเปนตัดกิเลส ไอสมถะมันกดคอกิเลส ใชไหม 
กดเบาๆ กิเลสมันลุกข้ึนมากัด เราก็กดใหหนกัไว เผลอเม่ือไหรมันกัดเม่ือนัน้ อยางดานวิปสสนา
ญาณ พูดถึงเร่ืองการฆากิเลส กิเลสถามันตัดไปได มันตัดขาดเลย ทีนี้ไอกําลังของจิตท่ีเขาไปทําลาย
กิเลส ทานวาตองใชกําลังกด มันตัดหมด มันมีแตความเบา ยิ่งมากมาเทาไหร ก็มีความเบามาก
เทานั้นถาหมดเลยน่ีมันไมรูสึกมันก็ตองไมรูสึกทุกอยางเวลาท่ีอยูปกติก็มีความรูสึกสัมผัสมันก็ไมมี
ความรูสึกนะ อยางพระอนาคามีนี่ เราไปดาทาน ทานกไ็มรูสึกอะไรทานรูวาเขาดาแตทานไมโกรธ 
ไมเปนหรอก ลืม ทานลืมโกรธ แหม เสียทานะไอหนูนิ นึกวาเสียทาหรือเปลา เห็นเขาดามาเราก็อยา
ไปดา นั่นมันเสียทา ลุกข้ึนไปดามันใหมเนอะ (หวัเราะ) ใชไหม 

มีผูหญิงอยูคนหน่ึงท่ี ประจวบ ก็เคยมีคนเลาใหฟงวา เคยเจริญกรรมฐานดวย 2-3 คราว ที
หลังก็ไปท่ีบานแก แกบอก เอ เวลานี้ทําไมใจมันเฉ่ือยๆ ถามทําไมละ เขามายืนขางหัวบันไดดากนั
เฉยเลย ถาม เม่ือกอนนี้เปนอยางไร แกบอกโอย เม่ือกอนไมตองหวงละ  ใหมา 1 ฉันให 3 เลย 
(หัวเราะ) แกไมยอมเรียกวาไมกลัวเสียเปรียบ เขาใหมา 1 แก มีเมตตาแกแถมใหไปเลย แกมาตอน
นั้นแกกลับเปนคนข้ีเกยีจดา แกกเ็ปดใจตัวเองวาทําไมเราเปนอยางนัน้ไปได พอถามวาจะโกรธไหม 
บอกบางทีมันวามา 3 วันถึงนึกข้ึนได (หัวเราะ) นกึไดวามันวาเรานีห่วา แลวกนั 3 วนันี้แกตัวไมทัน
แลวละซิ จะไปแกตัว จะไปวาเขาบาง เห็นหนาเขาเขาก็ยิ้มซะแลว กเ็ลยไมไดวาเขาเลย เสร็จ 
ขาดทุน 

นี่โดยมากเขาก็ดูอารมณแบบนี้นะ เวลาเราไปนั่งคิดวาวันนี้สมาธิดี พรุงนี้สมาธิไมดี เราก็
นึกวามันเปนฌานโลกีย ไมใชตัวตัดอารมณ ตัวตัดอารมณไมใชตัวจิตมันคือ ตัวปญญา ใชไหม ถา
จิตเปนสมาธิด ี ปญญามันเกดิ มันก็รูเหตุรูผลแลวเขาดามาแลว ทีแรกเขาก็ยังโกรธเปนธรรมดา เขา
ยังไมถึงขนาดลงมือทําใหใครโกรธ ไอโกรธมันก็จะลดไปทีละหนอย ละหนอย จนกระท่ังถึงข้ันเขา
ดาวันนี้มะรืนนี้ถึงโกรธ เสร็จ ไอหนแูกตัวไมทันซะแลวนะ หนักเขาพอ 2-3 เดือน นึกข้ึนไดวา เอ 
มันดากนูี่หวา (หัวเราะ) ชักแยเลย สงขาวไมทันเลย ถาอยางนั้นเขาก็ดอูารมณตามนี้ วีสังเกตอารมณ 
เขาใหสังเกตสมาธิหนักแนนหรือไม นั่งไดนานหรือไมนาน วนันี้ทําสมาธิไดช่ัวโมง พรุงนี้ไดคร่ึง
ช่ัวโมง วันมะรืนนี้ได 2 นาทีเปไปแลว เขาไมดูตัวนี ้ เขาดูเวลาอารมณสัมผัสไอส่ิงท่ีเราเคยชอบ
ใฝฝนมันมากพอเราไปพบเขามันก็ยังชอบอยู แตมันเบาลง ไอนี่ถือวากิเลสถูกตัดไปแลวบางสวน
อารมณท่ีเราไมพอใจ สัมผัสเขา มันโกรธผลุนผลัน หนักเขา หนักเขา เขาวามามันก็โกรธเหมือนกัน 
แตมันเบากวา นี่ก็แสดงวามันถูกตัดไป มันก็ลดเหมือนกัน 



หลวงพอ อาว หมอ มานานแลวเหรอ 
ลูกศิษย  นานแลวครับ 
หลวงพอ ไปอยูยามท่ีไหนละ ไปเท่ียวปกษไดไหม 
ลูกศิษย  เม่ือไหรครับ 
หลวงพอ เออ วันท่ี 10 ใชไหม 10 พฤษภา ไปไหม 
ลูกศิษย  ผมตองไปดูรายการกอน 
หลวงพอ เออ ไปดวูาปวยไดปวย (หัวเราะ) ปวยไดกป็วย รีบแจงเขาเลยวาวันนัน้ขาปวย ปวย 

7 วัน นะบอกเขา บอกลวงหนา ถาม ทําไมบอกฉันฝกกรรมฐานมาแลว ฉันได
ญาณวิเศษ (หวัเราะ) ถาถามเปนโรคอะไร บอก เปนโรคจิตนอยๆ ไมคิด ไมโกหก
โรคนี่ ใชไหม เห็นเขาสงขาวมาวา ท่ีนัน่นักปฏิบัติเขาเขมแข็งมาก ขนาดฝนตก
หนักๆ แกก็ปนจักรยานมา มือหนึ่งถือแฮนด มือหนึ่งถือรมรูสึกวาเขาจะมากข้ึนทุก
ที ก็พอดี คุณสําราญ แกตาย คุณสําราญ แกตายน่ีทําใหคนพวกนั้นเขมแข็งข้ึนเยอะ 
ไมใชวา คุณสําราญ อยูถวงเขาหรอกนะแกมาจากพุทธภูมิเต็ม ทําความเขาใจเขา
ใหดหีนอย แกก็ลาพุทธภูมิเวลานี่คนพวกนี้ก็เขมแข็งมาก ในเม่ือแกตาย แกตายก
ไมเหมือนกับชาวบานเขา เวลาแกปวยแกไมตาย แตหายปวยดแีลวแกก็ไปตีกอลฟ
ไปตีกอลฟกับเขา พอเลิกตีกอลฟแกก็มานัง่คุย กินขาว เขาก็คุยกันสนกุสนาน เวลา
พอจะกลับบานแกก็มานั่งคุย กินขาว เขาก็คุยกนัสนุกสนาน เวลาพอจะกลับบาน
แกก็ลุกข้ึน แกบอกรูสึกวิงเวยีนศีรษะแกก็เลยตายเลย เวลาปายไมตาย ตายเลิกปวย 
ก็แสดงวา คุณสําราญ ก็เลยกลายเปน ทานสําราญ ใชไหม แกมีความม่ันคงจริงๆ 

  ไปตอนแรกไปพูด กรรมฐานส่ีสิบ ยอ ในเวลาไมถึงคร่ึงช่ัวโมงเราก็ไปพูด
กันยอๆ ตามหลักเกณฑเฉยๆ รุงข้ึนแกอธิบายใหพรรคพวกฟง นีแ่หละ ท่ีหาฟง
ไมได กรรมฐาน 40 ยอไมถึงคร่ึงช่ัวโมงเคยไดยินท่ีไหน แลวแกก็อธิบายใหพรรค
พวกฟง วนันีก้ําลังใจเขมแข็ง ทางสายใตเขาชอบคิดปญหา แกไปท่ีไหน แกบอก 
ไอสมาธิมันทําไดทุกอยาง ทําใหหนังเหนียวก็ได แกกเ็อามีดโกนมา แกลูบเบาๆ ท่ี
แขนแลวกรีด แกเกงจริงๆ ถาเปนอดีตหรือสมัยกอนนะตายไปแลว แกตายไปแลว
ก็หมายความวา แกดีกวาเรา ไมตองหิวขาวไมตองปวดทองข้ี ไมตองปวดทองเยี่ยว 
ไมตองเม่ือย ใชไหม ดีใชไหมน่ีแกอยารีบไปตายนะพวกนี้ท้ังหมดนะ แกหามตาย
กอนฉันนะ (หัวเราะ) ถาใครตายกอนฉัน ฉันจะส่ัง พระยายม ใหจับไปโลกันต 
(หัวเราะ) มันแกลงเรา 

ลูกศิษย สาธุครับ 
หลวงพอ สาธุเหรอ ดีๆ ถาตายกอนฉัน ฉันอดขาวรูไหม ไมไดถาใครตายกอนจะถูกหาวา

เปนคนอกตัญู (หัวเราะ) 



ลูกศิษย หลวงพอครับ ขอนมัสการถาม ไอการปฏิบัตินี่ เม่ือกอนี้ เวลาโยมจะน่ังทําสมาธินี่ 
พอหลับตาปบนี่ มันจะเวยีนศรีซะแลวมันจะอาเจยีนทีนีโ้ยมหาสาเหตุอยูต้ังนาน ก็
เลยตองใชกุศโลบายแบบนีว้า ทีนี้เราทําถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเจา
ดีกวา โยมใชวธีินี้ก็เลยไดผล ต้ังแตนั้นมาโยมก็เลยหายด ี

หลวงพอ เออ เออ ดีจริงๆ คุณจําไวนะ เอาวิธีนี้มันเปนเร่ืองท่ีควรจริงๆ 
ลูกศิษย โยมอยากจะทราบวา อันนี้เปนเพราะกรรมยังมีอยู 
หลวงพอ เออ ตอนกอนนี้อาจจะกํานะโยม แตตอนนีแ้บแลว (หวัเราะ) อยางนี้มันก็เปนกรรม

ท่ีเปนอกุศลอยางหนึ่ง มันแกลงเรา ทีนี้ถาหากเรารูเทาทันแบบนัน้ก็หายไป ก็รวม
ความวา เออ เจาพวกมารตางๆ ขันธมารก็ดี กิเลสมารก็ด ีมันกลัวคนบา 

ลูกศิษย โยมก็วาอยางนั้นเหมือนกัน เพราะโยมมีเช้ือบาอยู 
หลวงพอ (หัวเราะ) แหม ถาง้ันคบกันไดนาน (หัวเราะ) อาตมานี้ใชวิธีบาสูกับมันดื้อๆ ถามัน

จะไมถอยจริงๆ มันเอาไมคอยไหว ก็ถอยหลังมานิดหนึง่ หยุดสักประเดี๋ยวสัก 2-3 
นาที เร่ิมใหม ทีนี้ถาหากวามามันเมายงัไงก็ตาม กสููยันตาย ถาไมไดตาม
จุดประสงคกใ็หมันตายไปเลยมันไมมาใหเห็นนี ่ ไอคนบา เรากห็ลีกไปเลย 
โดยมากอาตมาชนะมันเพราะเร่ืองนี้ อยางท่ีบอกวา คนเจริญกรรมฐาน ถาบวมๆ 
หนอยละก็ดี (หัวเราะ) แตถาถึงข้ันปริละไมเอานะ (หวัเราะ) คุณหมอ มันตองบวม
เปง เดี่ยวเดียวแหละ (หวัเราะ) 

 อยางทาน พระโคธิกะ ไง ทานบวมจนปริ ไมนานปุบปบทานไปนิพพานเลยท่ีทานบวม 
ทานปลอยใหบวมตัวใหญเลย นั่นแบบบวมขนานแทและต้ังเดิม ไมไหวละ (หวัเราะ) ตอนทานอยู
ฉันก็ถามวาทานจะทรงอารมณอยางไหนจึงไดไปนพิพานเร็ว แนนอน ทานเลยบอกวาใหทรง
อารมณอยาง พระโคธิกะ บอก ไมไดไมได มันเส่ียงมากเกินไป เราบอกใหทรงอารมณไวไมใชเชือด
คอ บอกใหทรงอารมณตามนั้น ไมไดเชือดคอตามนั้น บอก ออ ง้ันเหรอครับ บอกใหใชอารมณตาม 
พระโคธิกะ บอกไมได ไมไดมันเส่ียงมากเกินไป (หวัเราะ) บอกใหใชอารมณไมไดบอกใหเชือดคอ 
(หัวเราะ) พระโคธิกะ อารมณทานไมมีอะไร ทานตัดตรงตัว สักายทิฏฐิ เหน็วารางกายเปนศัตรู ตรง
นี้ ถาเห็นรางกายมันเปนศัตรู ก็คบกันไมไดแลว ใชไหม ไอการรูมรรคผล มันมีอยูตัวเดียวคือ ตัว
เห็นรางกายเปนศัตรูเทานั้นเอง จุดเดยีวสังโยชน 10 เขาใหตัดตัวเดยีว สักกายทิฏฐิ ท่ีจิตมีความเขาใจ
จริงๆ วารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเราเทานีเ้องท่ีวามันไมใช
เรา ไมใชของเรา เพราะวาเราหามมันไมได กนิแลวกินอีกบอก ขากนิเวลาเดยีวนะ เอ็งอยาหิวตอไป
นะ เดีย๋วมันกห็ิว เขาใจไหม 

แลวรางกายเรา ปรนเปรอทุกอยาง จงอยาปวยนะ มันกป็วย เราไมอยากจะแก เสียเงินเสีย
ทองหามความแก หามดก็ได หาหมอก็ได แตหามดนี่มันแกไวมดมันกดั ถาหาหมอมันก็แกชาหนอย 
ถาหมดแพงๆ ก็กาเร็วเหมือนกัน ใชไหม ทําอยางไร มันก็หายแกไมได ไอผลท่ีสุดมันก็ตองตาย ไอ



ส่ิงท่ีมันจะแกก็ดี ท่ีปวยก็ดี ท่ีตายก็ดี เราไมตองการ แตมันก็จะตองเปนไปตามนั้น แสดงวามันกบั
เราก็คนละสวน คําวาเราในภาษาหนังสือเขาเรียกวาจิต แตเรียกตามภาษานักปฏิบัติเขาเรียก อทิสส
มานกาย คือ กายกายหนึ่งท่ีเราไมสามารถจะเห็นไดดวยตาเน้ืออยางในขณะท่ีเรานอนผันไปโนนไป
นี่ ตัวมันไมไดไปใชไหม ไอนั่นแหละตัวเราจริงๆ แลวอยางท่ีฝก มโนมยิทธิ นี่ เราสามารถไป
สวรรค ไปพรหม ไปนิพพาน ไปแดน สวรรค แดนเปรต แตตัวนี่มันไมไดไป เวลาตายไปแลว ถาไป
ตกนรกไปข้ึนสวรรค ตัวนี่มันไมไดไป ไปก็ไปถูกลงโทษลงทัณฑ มีการเจ็บการปวย การปวด 

นั่นแหละคือ เราแม ไอรางกายนี่มันเปนเปลือกท่ีเราอาศัยช่ัวคราว ถาเราแยกตัวนี้ซะได ก็
เปนอรหันตได แลวอยางทาน พระโคธิกะ ทานบอกวา ไอรางกายมันไมดี มันเปนศัตรูใหญ ถาเราไม
ปวยอยูแบบนี ้ เราก็เปนอรหันตไปนานแลว แลวก็บวชอยูกับพระพทุธเจาดวย เพือ่นๆ ก็เปนพระ
อริยะกนัไปหมด ทานก็นอนแหงแกลุกไมข้ึนใชไหม เวลาไหนท่ีรางกายมันดีสักหนอย อาการไข
มันทรุดตัวลง แตวามันคลายไป ฌานก็ดข้ึีนมา ไอฌานสมาบัตินี่มันข้ึนกับรางกายถาไขมันกําเริบ
มากข้ึนมา ฌานก็เส่ือมลงทีละนิดทีละหนอย ท่ีวารางกายมันต้ังใจวาถาไขมันคลายตัว กําลังมันดีละ 
ก็เชือดคอแน พอไขมันคลายตัวไป กําลังมันดีข้ึนมาบางก็ตองรวบรวมกําลังใจ ไอรางกายท่ีมันเลว
อยางนี้ เราไมตองการมันอีกก็เชือดคอตายเลย ถาเราตัดรางกายแบบนี้ก็เปนอรหันตทุกคน เราไม
หวงรางกายเทานั้นเอง เร่ืองไมยาก ไอเร่ืองนี้มันไมยาก มันยากตรงท่ีเราตัดมันไมออกใชไหม ถูก
ไหม ถูกหรือไมถูก ถูกเหรอ เออ 
ลูกศิษย  หลวงพอคะ เวลานั่งอยู แลวก็มีเสียงมากระทบนี่ทําใหกลับ รูสึกชาไปวูบหนึ่ง 
หลวงพอ อะไร อะไรมันกระทบ 
ลูกศิษย  มีเสียงมากระทบนะคะ 
หลวงพอ เสียงกระทบ ชาวูบไป ตกใจไหม 
ลูกศิษย  ก็ไมเชิงตกใจคะ 
หลวงพอ ทําไม ชาวุบไป เสียมากระทบ ชาวูบไป เอ เหมือนสงสัยจะเคยเจอเหมือนกนั ไอ

นั่นก็คือวาเปนเร่ืองธรรมดานะ ฉันก็เคยเจอเหมือนกันนะ มันซูมันซาก็ชางมันปะ
ไร 

ลูกศิษย ไมเปนไร 
หลวงพอ ไมเปนไร โอย ไมเปนไรยังนั่งคุยอยูได (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้ยังนั่งคุยอยูกบัฉันเลย ไม

เปนไร 
ลูกศิษย นั่งตอหนาหลวงพอก็คงไมเปนไร แตกลัววาเวลาไปนั่งท่ีบาน 
หลวงพอ ออ ไมเปนไร ไปนั่งท่ีบานไมมีใครยุงดี ท่ีวามีเสียงมากระทบนี่เฉพาะตอนท่ีนั่งท่ีนี่

เหรอ 
ลูกศิษย ท่ีบานก็เปนคะ 



หลวงพอ ทีบานก็เปน ไมเปนไร เวลาเจริญกรรมฐานน่ีตองคิดไวเสมอวาความจริงมันเปน
อยางนี้นะ แลวก็ผี เทวดาเขามานี่ เขาถึงตัวเราไมไดวดัจากตัวเราไปได 1 วา รอบๆ 
นี่ อยางเกงก็มายืนไดแคนัน้ แตวาถาจิตอยูในเกณฑของสมาธิหรือนอยก็ตาม คําวา
ผีจริงๆ นี่เขามาไมไดเลย ท่ีจะเขาใกลเราไดมีแตเทวดาเทานั้น จําไวเลย ถาเห็นภาพ
อะไรก็ตามท่ีปรากฏเปนคนเปนอะไรนีพ่วกน้ีเทวดาท้ังหมด เพราะผีอะไรก็ตามท่ี
ปรากฏเปนคนเปนอะไรนี ่พวกนีเ้ทวดาท้ังหมด เพราะผีตางๆ ไมมีสิทธ์ิเขามา แต
วาถาเจริญกรรมฐาน จิตกเ็ร่ิมเขาถึงปติอันนี้ ทานทาวมหาราช ทานสงเทวดามาคุม
ทุกคน 

 ถาจิตไมเขาถึงปติ ไอปตินี่ตัวไหนเราไมตองไปนั่งภาวนาวา ปติมี 5 อยางคือ จิตใจนี่เรามี
ความแนวแนหรือตองการเจริญกรรมฐาน ไอการทําสมาธิ จิตจะแบบไหนก็ตาม เราตองการมีความ
รักความชอบใจ ตัวนีแ้หละคือ ปติ ต้ังแตนัน้ระยะน้ีเปนตนไป ทาวมหาราช ทาจะสงเทวดามาคุมกนั
ผีอ่ืนเขา แบบนี้ไมมีอะไรไมตองกลัว ถาหากวาพวกผีหรือพวกอมนษุย ถาจะมาทํารายเรา มันเขาไม
ไดเลยแตวาถาบังเอิญเขาเห็น แลวบังเอิญเรานั่งไป แลวบังเอิญไปเห็นวามีคนสักคนหนึ่งลากคน
แลวก็งดคอคนแลวก็ดึงไลตีไป อยางนี้อยาหามนะ นัน่นะมาแลว เขาไลฉันโดนมาแลว ตอนนั้นไป
นอนอยู ไปนอนท่ี วัดโพธ์ิ สมัยนั้นอยูกลางปา กุฏิเขามีกระตอบเล็กๆ อยู 2-3 หลัง เราก็ไปนอนใน
ศาลาหลังนอยท่ีโคนตนโพธ์ิตอนประมาณสัก 5 ทุม นอน นอนแลวลืมตาข้ึนมาเห็นคน เห็นผูชาย
คนหน่ึงดึงคอผูหญิง แลวงัดคอผูหญิงดึงไป ก็บอกไอผูชายชางมันเถอะ ไอผูหญิงมันมาหาของกิน
ขอสวนบุญก็ชางมัน ไอเราก็คิดวามันมาขอสวนบุญ เขาก็ปลอย นอนหลับไปถึงตีสองรูสึกตัวต่ืน 
มันเจ็บนี่ ไอ 2 ขางนี่เจ็บทนไมไหวเลย 

ปรากฏวาไอผูหญิงคนน้ันมันเอานิ้ว 2 นิว้มาจี้เขาตรงนี ้ เจ็บทะลุหลังเลยก็บิดตัวไปบิดตัว
มากระดิกไมไหว ก็เหน็คน 4 คนนั่งมองเฉยเลย (หัวเราะ) บอกพี่ชายไลอีคนนี้มันไป ไลมันไปเลย 
เขาก็กระชากเอาไมไลตีมันไป ถามวาทําไมปลอยใหเขามา บอก อาว ก็หัวคํ่าเขาไลไปแลว ทานยัง
บอกใหปลอยไปอีก(หวัเราะ) นั่นแน แกรักษาคําส่ังเปง พอบอกใหปลอยมันก็ปลอย บอกไมเปนไร
มันทําอะไรฉันไมได บอก อาว ทานบอกใหปลอยนี่ เอาละซินะ ทีหลับตองส่ังมันใหม บอกทีนีไ้ม
ตองส่ัง บอก ใครมาตีเปดมันไปเลย (หัวเราะ) 

เออ เปนอันวา ถาหากวามันจะเปนศัตรูกจ็ัดการทันที นี่รูได พอเขามาใกลนี่คนท่ีไมเปน
ศัตรูก็มีเหมือนกัน มี ถามายืนไดแควากวาๆ เราสงสัยวาเวลาแกเขาก็รูวาหนาตาแกซีดเซียว เราก็
อุทิศสวนกุศล แกรูปรางหนาตาแจมใสแกก็ไป แลวนีเ่ราก็ถามวา ทําไมปลอยเขามา บอก อาวก็มัน
จะมาดนีี่ ทานส่ังวาอยางนัน้นะ(หัวเราะ) มันมาดีนี่มันมาขอสวนบุญ เราก็ใหมันไป ก็ใหมา ถามัน
จะมาทํารายทานทานไมเห็นหรอก แกก็ยนิดีจะจัดการทันที บอก โอโฮ การจะจับมันมัดนี่นากลัว
นายน่ันก็ใจรายมาก จะจับมัดกับตนไม จบัมัดแลวตี ฉันถามนี่อะไร แกบอกไอนี่ตัวรายกาจเลยนะ 
เขาใกลไมไดเลย ทําตัวเปนมิจฉาทิฏฐิ มีเหมือนกนั  



ถามไอตัวมิจฉาทิฏฐิมันจะทําอยางไรบาง ถาปลอยใหเขาใกลทานดีไมดีมันทําเปน
พระพุทธเจา นี่แน ดีไมดจีะเสียทาไอผีตัวนี้ ใชไหม อยาง พระอุปคุต ก็ไหว พระยามาราธิราช พระ
อุปคุต ทานไมเคยเหน็พระพทุธเจาสมัยท่ีเปนมนุษย เม่ือทรมาน พระยามาร แลวทานขอให พระยา
มาร ทําภาพพระพุทธเจาในสมัยเปนมนษุยใหดูไดไหม พระยามาร บอกได แตตองสัญญากอนนะ 
ถาเห็นแลวหามไหว พอ พระยามาร ทานเขาไปหลังเขา ทานก็ใหสัญญาณเรียกพระอรหันตท้ังหมด
เลยมาประชุมกัน และ พระยามาราธิราช ทานก็กลายเปน พระพุทธเจา มี พระโมคคัลลน พระสารี
บุตร 2 ขาง ทานลงมาพรอมดวย ฉัพพรรณรังสี พระทั้งหมดเห็น ตางคนตางลุก ข้ึนกราบกันเปน
แถวเลย พระยามาร ทานถอดตัวตามเดิม แลวทานก็บอกวาสัญญาแลวใชไหม วาจะไมไหวทาน 
ทานบอกฉันไมไดไหวแก ฉันไหวพระพุทธเจาหรอก (หวัเราะ) พระยามาร ทานกก็ลัวบาป อีตอน
นั้นทานกห็มดเข้ียวแลว เข้ียวหมดไปแลว ก็เปนอันวาทานไหว พระพุทธเจา ก็ไมมีโทษสําหรับ 
พระยามาราธิราช  

การเจริญพระกรรมฐาน เขาไมไดหามวาจะตองนั่งกลางแจง นั่งในมุงก็ไดเอาแคพอเหมาะ
พอเหมาะ ท่ีจะแกลงหลับ แกลงตายนี่ชักจะยุงแลว เดีย๋ว พระยายม ทานก็แกลงเอาลงนรกซะน่ี 
(หัวเราะ) เอามันจริงๆ ดีกวาอยาไปแกลงมันเลย (หัวเราะ) เอามันจริงๆ ดีกวาอยาไปแกลงมันเลย 
(หัวเราะ) ถาหากวาขืนปลอยใหยุงกดัก็ไมมีผล เพราะยุงกัดมันเจ็บเจบ็แลวจะเอาสมาธิจิตท่ีไหนมา 
แตวามีอยางเดยีวคือไดรับเช้ือโรคจากยุง รับความเจ็บจากยุง จิตมันก็อยูท่ีเจ็บ จิตท่ีมันเปนกุศลมันก็
ไมมี ก็สวนเสียมันสูญเปลา เราเห็นยุงมันมา เราก็ใชเวลากลางวันๆ ใชไมไดมาก ใชนิดใชหนอยก็
ไดการเจริญกรรมฐานก็ไมจาํเปนตองไปนัง่ขัดสมาธิเสมอไป ถาเปนข้ัน สุกขวิปสสโก ก็คิดไปตาม
เร่ืองตามราว คิดหาทางตัดกเิลส 

โลภะมันช่ัวแบบไหน การโลภนี่มันกห็มายถึงแยงทรัพยเขา ขโมยทรัพยเขาโกงหา หากิน
ดวยทางสุจริต เขาเรียกสัมมาอาชีวะ เขาไมเรียกวา โลภ อยาไปนกึวาหากินทุกอยางมันโลภไปหมด
นะ ไมใชนะ ตองถือวาการหากินอยางคนทํางานเขาไดเงินเดือน เราทําความดีมากกข้ึ็นเงินเดือนให 
อันนี้ก็เปนเร่ืองเขาให อันนีก้็เปนเร่ืองเขาให ไมไดโลภ มันเปนผลจากความดี โลภจริงๆ มันจะตอง
ไปขโมยเขาแยงขวา โกงเขา ไอจิตมันคิดอยางนี้มันจิตโลภ แลวกห็าทางวาไอความโลภประเภทนี้
มันช่ัว ช่ัวเพราะเรากอศัตรู สรางความทุกขใหกับตัวเอง เราไมทํา แลวมาความโกรธ โกรธมันการ
สรางศัตรู 
ลูกศิษย  หลวงพอคะ การใสบาตรนี่ อานิสงสของการใสบาตร 
หลวงพอ ก็ อานิสงสเทาสังฆทานธรรมดา มันเทากนั ไมไดตางกนั อานิสงสเหมือนกันหมด 

แตวาใช คาถาวิระทะโย นี่มันมีผลปจจุบัน คือชาตินี้มีผลคือ เงินไมขาดตัว ทํา
เร่ือยๆ ไปนะ คือวา ไอคําวาไมจนนี่เราตองทําใหภาวนาเปนฌาน ถาใสบาตรทุก



วัน สวดมนตอยูเสมอเงินไมขาด ถาจะหมดก็มีมาตออยูจนได ถาแบงเวลาทําเปน
สมาธิจะขลังมาก ก็รวยมากหนอย 

ลูกศิษย แลวอยางเงินในบาตรนี่ หลวงพอไปใชในดานไหนคะ จะไดโมทนาสวนบุญไดถูก 
หลวงพอ เงินในบาตรนีต่องใช 3-4 อยางใช 3 อยางหนู เอาไปเปน สังฆทาน แลวก็ไปสราง 

วิหารทาน แลวก็ไปชวยในดาน ธรรมทาน 
ลูกศิษย แลวก็เวลานั่งวิปสสนาทุกวนั นั่งไดคร่ึงช่ัวโมง คือ จิตสงบแค 5 นาทีนี่คะมีผล

อยางไรคะ 
หลวงพอ ไอหัดนี่ ปดเตียนหรือปดไมเตียนละ อานิสงสวิปสสนานี่สูง สูงมากเลยหนู เรานั่ง

คร่ึงช่ัวโมง อาจจะมีสมาธิจริงๆ สัก 2 นาที สมมติเอานะอยางนี้พระพุทธเจาทาน
บอกวาดกีวาพระท่ีบวชเยามาในพุทธศาสนารักษาศีลครบถวน 100 ป แตไมเคย
เจริญสมาธิ อานิสงสสูงมาก ก็เปรียบเทียบใหฟงกับพระท่ีบวชเขามานี่ ไมเคยทํา
สมาธิเลย แตรักษาศีลบริสุทธ์ิครบ 100 ป กับเราเจริญสมาธิวันหนึ่งแค 2-3 นาที
อานิสงสสูงกวา สพพา ตา อาปตตโย อาโรเจมิ เอาก็ใชนะ คิดวาพระ 

ลูกศิษย เขาไหวพระ 
หลวงพอ ออ คนไหวพระก็ถือวาเรียกพระเหมือนกนั เออ ดี แกมีอะไรอีกหรือเปลา 
ลูกศิษย ภรรยาผม 
หลวงพอ ภรรยาเหรอ 
ลูกศิษย มีโอกาสไดมาหา 
หลวงพอ ถึงจะเรียกภรรยาทุกวัน เขาวาไงม่ัง 
ลูกศิษย ทุกวัน ตามท่ีหลวงพอเคยบอก 
หลวงพอ (หัวเราะ) เออ ใชได 
ลูกศิษย บอก ผมจะไปนิพพานไมไดก็เพราะคนท่ีอยูท่ีบาน 
หลวงพอ วาจะไปไดหรือไมได อยูท่ีตัวนี่ เราดื้อ ตัวนี่ก็ถวง ถาเราไมดื้อตัวนี้กไ็มถวง 

สนับสนุน ถูกไหม เออ อยาไปโทษเขาฝายเดยีว มันอยูท่ีเราไอเราไมดื้อไมได งาน
หลวงไมเคยขาด งานราษฎรไมเสีย ไมมีใครเขาขัดของใชไหม 

ลูกศิษย คือวาตัดโทสะตัวเองไดนะคะ แตวาตัดไมไดเม่ือมีใครมาทํากับลูกเรา 
หลวงพอ เฮอ ก็คอยๆ ไปเถอะ เราตัดกับตัวเองได ไมชาเขาทํากับลูกก็เบาลงมันไดทีละสวน

ไป 
ลูกศิษย พอตัดแลว ถามีใครมาทํากับลูกเรา เราก็มีโทสะ 
หลวงพอ ก็ใชสิ ก็นั่งแหละ ไมชา ก็ใหมันตัดเปนสวนๆ กอน ไมชาก็ลดลงหนูเร่ิมดีแลวนะ 

ไอนั่นนะเกงหนู ถาเขาทํากับเรา เราไมโกรธ ทํากับลูกเรายังโกรธอยู แสดงวาเรา



ระงับการโกรธไดเยอะแลว แลวตอๆ ไปมันจะคอยๆ ลดลงไป ชาตปิ ทุกขา ชราป 
ทุกขา มรณัมป ทุกขัง  

  ชาตปิ ทุกขา ไอชา-ติ ชาตินี่แปลวาเกิด เกิดแลวมันเปนทุกขท่ีขา เกดิมา
ใหมๆ มันเดนิไมไหว เอาขาปนๆ ใหญ อยากจะวิ่งกว็ิ่งไมได ชราป ทุกขา แกแลว
ขาเดินไมไหว (หัวเราะ) เออ 

  มรณํมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข อือ ทุกขไหม ทุกขมันคืออะไร
มันเนอะ เราวาไมทุกขซะอยาง แตวารางกายอยางไรๆ มันก็มีทุกขนะ อรหันตทาน
มีรางกายเปนทุกข พระพุทธเจาทานก็มีรางกายเปนทุกข แตใจของทานไมทุกข คือ
มันแยกออกจากกายกับใจมันแยกกันเลย แตวารางกายเปนอยางไรทานทราบอยู
แลว เกดิมาแลวมันจะเปนอยางไรบางใชไหม ถาวาระทานมาถึง ทานถือวาเปน
เร่ืองธรรมดาของขันธ 5 คือรางกายเทานั้นเอง คือวารางกายเจ็บไมใชวาทานไมเจ็บ 
ทานเจ็บ ตายไปแลวไปไหนทานรู แตทานถือวาธรรมดาของมัน เปนเร่ืองของมัน 
เราหลีกเล่ียงไมได กายก็เปนสุขถารับทราบรับรองดวยใจ ใจมันก็เปนสุข 
เหมือนกับเรานั่งอยูในรมสบายๆ ก็เคร่ืองปรับอากาศ มันจําเปนตองเดินทาง แดด
มันรองนี่จะเยน็แลวหาความเย็นท่ีไหน จะคิดวารอนมันก็รอน มันหลบไมไดเดี๋ยว
ก็ไปถึงเย็นขางหนา แตใจมันสบายขางหนาโนน ยงัมีความหวังใชไหม ก็
เหมือนกับพระท่ีเปนพระอรหันต ทานไดอรหันตแลวรางกายมันปวยไขไมสบาย 
ถือวาเปนเร่ืองธรรมดาของมัน ทานก็มีความรูสึกทุกขเวทนา ทานคิดวาเดีย๋วเดียว
ไอนี่ก็พัง พังแลวฉันไปท่ีโนนอาการแบบนี้ไมมี คือใจเปนสุข สุขตัวนี้ 

ลูกศิษย หลวงพอคะ จะ พะ กะ สะ นี่มันอยูในดานการเรียนจริงหรือเปลาคะมีผลในดาน
การเรียนจริงหรือเปลาคะ 

หลวงพอ จะ พะ กะ สะ ไมมีหรอกอีหนู มันจะๆ นีแ่หละ มันจะดหูนังสือจะดูหนังสือ มันก็
จะอยูนี่ ครูสอนมันก็จะจําแตยังไมจํา มันคงไมตองไมตองทองไว อันนี้ท่ีบานเขา
หาม ท่ีบานตามพระวนิัยเขาหาม พระก็หาม พระวินยัท่ีหามเด็ดขาด เดี๋ยว ไอจะพะ 
มันก็จะจับ เม่ือไหรจะไดกนิ อยาไปวจิารณมันเลย ไอจะ พะ กะ สะ นี่แกวาไป แก
ข้ึนเกียจอานหนังสือ แกไมรูเร่ือง เคยไดยินไหม วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ บุคคลจะ
ลวงทุกขไดเพราะความเพียร วายเมเถวะ ปุริโส เกิดมาตองพยายามทุกอยาง อยาง
นี้มันแนนอนกวา ถามัวไป จะ จะ จะ จะ เวลาสอนก็จะได มันไมไดมันยังจะอยู ตัว
นี้นี่มีประโยชน ตัว อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ฉันทะ ความพอใจในวิชาความรูท่ีเรากําลังศึกษาอยู พอใจแนนอนไม
เบ่ือหนาย ฉันทะ 



วิริยะ    การศึกษาทุกอยางมันตองยาก มันตองได ตองมีความเพียร ก็เปน
วิริยะ 

  จิตตะ จิตใจจอจอ ครูสอนเปนยังไง ดูหนังสือเปนยังไงบาง ต้ังใจจําไว 
  วิมังสา เวลาเราจะใชความรูนี่ เราใชเวลาเหมาะสมกับเวลานี ้

ไหม(ใครครวญ ไตรตรอง) 
 อิทธิบาท 4 นี่ ถามีแลวก็ใชไดท้ังทางโลกและทางธรรม ไอจะ จะ นี่โยนท้ิงไปเถอะ ไอข้ี
หมา ตองทําจริง คือ อิทธิบาท 4 ของพระพุทธเจานะ จะ พะ กะ สะ ไอหัวใจอะไรกไ็มรู ตองวายาว
เหยยีด มันไมมีประโยชนหรอก เอาง้ีซิ อะไรหวา สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสธยิ นี่อันนี้
เขาเรียกคาถากันลืม แตความจริงไมใชกนัลืม เม่ือใชเขาจริงๆ แลวไมรูมันก็รูหมด ก็ทีแรกนอนผัน
ไป ทานบอกเปนคาถากันลืม วิชาความรูท่ีดูมากอนแลว ถาลืมแลวเวลาจะใชนึกถึงคาถาบทน้ี นึก
ไมไดกน็ึกออกทันที แตวาเวลาไปสอบบาลี ตอนนั้นนะลูกระเบิดมันลงวัด ครูสอนไดภาคเดียว ไอ
ภารแรก ก็เหลือ อีก 2 ภาค ไอภาค 5 นี่มันยากมาก แลวเวลาสอบจริงๆ  มันดนัเสือกออกอีก ออกไอ
ภาค 3 คนออกออกไมเสร็จ แหม เราเรียนไดภาคเดยีวดันเสือกออกภาค 3 พอออกมาแลวปบไมรู
เร่ืองเลย อันนัน้ไมรูเร่ืองเลย ทําไงละ ก็เลยนึกข้ึนมาไดวา เออ นอนฝนไปวาพระพุทธรูปทานมา
บอกคาถา นี่ทานบอกกันลืม 
 แตอีนี่เราไมไดลืม แควาเราไมเคยดูเลย กล็องดู ทานบอกวาถาตอบไมไดใหคว่ําปญหาลง 
นึกถึงพระพุทธเจา แลววาคาถาน้ี 3 จบ แลวเอาข้ึนมาดู เอะ วา 3 จบ แปลไปไดคร่ึงหนึ่ง ยังทําไดไม
หมดใหคว่ํากระดาษนี้อีกทีหนึ่ง แลววาอีก 7 จบ ไดอีก 7 จบ แลวตะลุยเลย พออีกที วาอีก 7 จบแลว
มาดู เหมือนหนังสือพิมพเลย สบายโข เขาใหเวลา 3 ช่ัวโมง เราใชเวลาแค 15 นาทีเสร็จ เออ สมเด็จ
พุทธโฆษาจารย วัดอรุณฯ ดอนนั้นทานเปน เจาคุณศากยมุนี เรียกเฉยๆ ศาก เขาเรียก เจาคุณศาก 
เจาคุณศาก ทานเปนหวัหนาคุมหอง ไอบาลีนี่มันคุม 4 หองเลยนะ เหลียวหลังกไ็มได อะไรก็ไมได 
ทานเอาตกเลย มันเหลียวหลังไปเหลียวหลังมา เดี๋ยวก็โดนเขก บอก ไมไดนะแก เราอุตสาหคิด เรา
คิดวาเราทําไมไดบอก คุณทําไมรีบสงนัก กลับไปกอน ไปจัดการใหเสร็จซะกอน เวลาเหลือกต้ัง
เยอะแยะ เราก็บอกไมครับ เทานี้ ถาใจเราทําไมไดละก็ใจเราเสียใชไหมแลวทานก็ไมมีสิทธ์ิมาดู 
ทานดูก็ไมไดนะ กรรมการจะไปดูของเขาไมได ผลท่ีสุดเราตองไปสง ทานถามทําเวลาเทาไหร บอก 
15 นาทีครับ ทานถามอยูวดัไหนถามเช่ือเสียงเสร็จ 

ทีนี้เวลาเขาประกาศผลสอบ ฉันไมไปละ ฉันข้ีเกียจไปใจหายใจคว่ํา เสียเวลาเดนิไดก็รู ได
หรือตกอยูวัดมันก็รูเอง เอ ตอนทานฟงผลสอบ วันนั้นทานอุตสาหไปฟงเองนะ ทานคนละวดักับเรา 
พอทานรูขาววาได ไดคะแนนเอาซะดวยทานเขาไปในวดั ไปอยูในวง ถาม เฮย ไอมหา 15 นาที มัน
อยูทีไหนวะ (หัวเราะ) ใครเขาก็ไมรู ทานถามย้ํา ไอมหา 15 นาทีนี่มันอยูท่ีไหน ใครเขาก็ไมรู ทาน
เลยโฆษณาอานช่ือ ไอช่ือนี้มันทํา 15 นาที เขาก็บอกใหปรากฏลูกศิษยหวินม  หิว้โอวัลติน ไวตา



มิลคจะไปเล้ียง ถาม ทําไม หลวงพอเล้ียงฉันทําไม บอก กูไมเคยเหน็เลยโวย ไอยากๆ แบบนี้มัน
ตอบ 15 นาที เลยมีฉายาเปน มหา 15 นาที (หัวเราะ) 
ลูกศิษย  ทําขอสอบไมได มีอะไรท่ีจะบอกคําตอบไดบางคะ 
หลวงพอ ออ อันนี้ไมตอง เขาถือตัดสินใจเลย 
ลูกศิษย  ก็ไมถูกซิคะ 
หลวงพอ อาว ทําไม ก็ทานไมไดแปลเลย ทานยังตอบถูก บาลีนี่มันไมเหมือนภาษาไทย บาลี

นี่เก็บคะแนนหนัก กิตกนาม 1 ตัว หรือ กิตกกริยา 1 ตัว เขาเก็บมาใส เก็บเอา
คะแนน ถาเสียถึง 8 คะแนนเขาไมตรวจอีกเลย ใชไหม อยางของเอ็งนี่ โอโฮ ข้ีหมู
ข้ีหมาอะไร เข่ียไปเข่ียมานี่เปอรเซ็นตมันใหกนัเยอะแยะ อยางนกัธรรมนี่เขาให
วิชาละ 70 คะแนน 4 วิชา ถาวิชาใดวิชาหนึ่งเสีย 25 คะแนน เขาไมตรวจเลย วิชา
ตอไปนี่เขาไมตรวจเลย มันไมถึงกับตกเลยทีเดียวหรอก ถาหากเสีย 25 คะแนนใน
แตละวิชา อีก 3 วิชาตองคะแนนเต็ม ทีนีว้ิชาไหมมันจะเต็ม เขาไมตรวจเลย เขาตัด
ไปเลย 

  เออ ญาติโยมมากันหลายคนแลวนะ เอ เราหายเหนื่อยหรือยังนี่โยม ฉัน
หายเหนื่อยหรือยัง (หวัเราะ) อีตอนนี้ชักจะยุง ไปแบนั่งกนิขาว เฮย กูอ่ิมหรือยังวะ
นี่ (หวัเราะ) ใชไหมเออ 

ลูกศิษย เออ อยากจะใหหลวงพอเปาหัวใหสักหนอยหนึ่ง 
หลวงพอ ไม ๆ ๆ เปาแลว ถาขืนเปา เปาเปนลานๆ ฉันเปนลม ไอฉันก็จะต้ังไมอยูแลว เดีย๋ว

ฉันพรมน้ํามนตใหดกีวา 
ลูกศิษย คือ หลวงพอคะ คือวาคนสวนมากนี่ มักจะถาม บอก ทําไมพระพุทธเจานี่ เวลา

ประสูติแลวกเ็ลยไดเปนพระพุทธเจาเลย มันจะเหลือเกินไปแลวครับ 
หลวงพอ ไมเหลือ ยังนอยนะ ทําโดยยอๆ นะนะ (หัวเราะ) เกรงใจชาวบานไมง้ันเดินท่ัวโลก

เลยนะ ถาเวลาฉันเปนพระพุทธเจา คอยดูนะ ฉันเดินรอบโลกเลย คอยดูเหอะ ฉัน
ไมไดเปนหรอก (หัวเราะ) ใครเขาจะไปนัง่จองดูอยูนะ แตฉันก็ไมมีโอกาสไดเปน
นะ แตอยาลืมวาอัจฉริยยมนษุยใชไหม 

  พระพุทธเจานี ่ ทานเกดิมาแลวก็พูดไดทันที ขณะท่ีคลอดออกมาจากทอง
แมนี่มี 3 ชาติ ชาติหลัง ชาติท่ีเปน พระเวสสันดร แลวกมี็อีกชาติหนึ่ง ฉันก็จําไมได 
คําวาอัจฉริยมนุษย ถาไมง้ันจะเปนพระพุทธเจาไดอยางไร ก็เหมือนกับเรา ถา
เหมือนมีความสามารถเทาเรา เราก็เปนพระพุทธเจาไดหมดโดยไมตองมีสาวกกัน
หรอก ใชไหมตอนนี้อัจฉริยะ ก็แปลวา อัศจรรย กต็องบําเพ็ญบารมีมาเต็ม 4 
อสงไขยกับแสนกัป ทีนี้ไอทุกส่ิงทุกอยางมันก็ตองแตกตางกันเปนธรรมดา การ



บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ กต็องอาศัยการบรรลุดวยตนเอง ไมไดมีครูสอน
ใชไหม 

  ไอเรา วิชาความรูท่ีครูเขาสอน เรารูหมด พระพุทธเจานี่รูไมหมดไมจริง
หรอก ถามอะไรก็มีตอบไดเร่ือย ของเราถามคําสองคํา หมดแลวเรารูหมดนี ่
(หัวเราะ) เนอะ ถามอะไร ถามไปถามมาไมมีอะไรจะตอนก็แสดงวาหมด ใชไหม 
อยางนี้เขาเรียกรูหมด พระพุทธเจารูไมหมด ใครจะถามอะไรก็ตอบไดทุกอยาง 
แสดงวาทานไมหมด นี่ ถึงบอก แพเราตรงนี้ แพท่ีเรารูหมด ทานรูไมหมด 
(หัวเราะ) ใชไหม 

  ไอคําวารูหมด รูไมหมดนี่ ฉันไปเสียทาโยมท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา
เราไปเทศนกนัไอท่ี วัดทาคุง นี่ เคยไปเทศนหลายหน ปหนึ่งอาจจะไป 2-3 คร้ัง 
พระทานนิมนตไปเร่ือย แลวมีโยมคนหนึ่ง เวลาไปถึงพบั จะพักผอนช่ัวคราว เลิก
จากพักผอนเขาก็นั่งคุยถามโนนถามนี่ รูสึกวาเปนคนฉลาดมาก คุณทองเทศน อยา
นึกวาเขาโงนะ ลองฟงดูจะรูเขาถึงไหนถึงไหนบางนะ พวกเรากต็อบตามความรูท่ี
เรารูอยู มาเท่ียงหน่ึงพวกเราก็นั่งเฉยกินขาวอยู แกก็ถามโนนถามนี่ พวกเรากต็อบ
แกไดตามวิสัย แกบอก แหม พระเดชพระคุณ 3 องคนี่รูไมหมด ผมรูหรอก
(หัวเราะ) เราชักสงสัย (หวัเราะ) เออ เกงจริงๆ รูไมหมดแกชมเกง แตรูไมหมด แก
วาแกรูหมด (หัวเราะ)  เจาคุณธรรมภาณ แกก็เลยถามวา โยมไอเร่ืองรูหมด รูไม
หมดนี่เปนอยางไร อาวทานมาทุกคร้ัง ผมถามทีไรทานตอบไดทุกอยาง มันไม
หมดสักทีนี่ครับ ผมถามไปถามมาหมด มันไมรูจะตอบอยางไร (หัวเราะ) เออ จริง
ของแก แกเอาเรารูผิดไปตั้งนาน ไอคนตอบอะไรตอบไดแกก็แสดงวารูไมหมดนี่ รู
ผิดนะ แลวตอบถาไมไดนี่รูหมด แตคนนัน้รูสึกวาแกเกง 

 แลวไปที่ จังหวัดสุพรรณฯ ก็ไปเจออีกคนหนึ่ง ไปอยูท่ีปาลึกหนอย เราก็วาฉลาดจริงๆ คน
ในปานี่อยาไปนึกวาไอดินแดนนี่มันสําคัญนะ มันสําคัญท่ีมันสมองใชไหม ไอหลักวิชาความรูเดมิ
มันก็ไมมีความหมาย ความฉลาดมันไมไดข้ึนอยูกับความรูเดิมเสมอไป คนนี้ฉลาดจริงๆ แกก็ถาม
อะไรหลายๆ อยาง เราก็พอตอบได แกก็เลยเลาเร่ือง เลาเร่ืองวาระหนึง่สมัยเม่ือทานบวชเณร ทาน
ปฏิวัติฉันไมเรียกวากบฏหรอก ใชไหม ไอเร่ืองนี้ถาใครแพก็เปนกฏ ถาใครชนะก็เปนฝายถูก ตอน
นั้นมันเปนเหตุอยูเหตุหนึ่ง เปนเหตุอัศจรรยๆ แลวมันเกิดท่ัวๆ ประเทศไทยในวันเดียวกันนั่นก็คือ
คนหนีมีความเขาใจวาเขาจะไปจับมาเปนทหารรบแลวหนีเหมือนกันในเวลาเดยีวกันทุกจังหวัด 
แปลกนะ อยางท่ี อยุธยา ในเขต อําเภอเสนา วัตสุธาโภชน เขาก็มีลิเกประจํางานวัดนะ น้าํ มันก็มาก 
เสียงเอะอะตูมตาม โครมคราม คนหนข้ึีนข้ัน ไอพระเอกลิเกกําลังเหาะ เรือเหาะลงน้ําตูมเลย 
(หัวเราะ) พระ เจาวายน้ํากันเปนแถว 



แลวไปถามจังหวัดอ่ืนก็เหมือนกัน อยาง กระทุมแบน นี่รูสึกวาโชคดมีากพวกชาวบานหนี
กันทางตลาด หนีกนัไปหมด พวกขโมยเขาขางหลังเสียบตะพวกขโมยมันไมกลัว แตวาท่ี จังหวัด
สุพรรณบุรี ไปถึง โพธ์ิพระยา นี่ น้ํา มันสูงข้ึนไปแคตาตุม ใชไหม แลวตานัน้แกก็อยูท่ีบาน มีคนผู
หนึ่ง ไอคนพวกหนึ่งนี่มาจากทางจัดหวดั เออ ทาง โพธ์ิพระยา ทาง โพธ์ิพระยา วิ่งเขาตัวเมือง มันวา
ทางโนนเขามาไลจับคนไปเปนทหาร ไอพวกทางตวัเมืองนี่เขาไมจับคนในตัวเมืองเอาไปเปนทหาร 
แลวเขาก็เรียกแก บอกใหไปเถอะ เขาจะมาจับไปเปนทหารโวยแลวถามวามันมาอยางไร มันมาถึง 
มันบอก มันมาใกลบานแกแลว ยังนึกวา ไอบาเอย ไอน้ําแคตาตุม เรือรบมันจะเขามาไดอยางไร 
(หัวเราะ) เรืออะไรมันกเ็ขามาไมได มันบอกมาเรือใหญ บอกมาเรือใหญ แลวกก็ําลังเขามาใกลบาน 
แกก็มานั่งคิดวาไอคนนี้มันบาบอ จะไมไปกับเขา นีแ่สดงวาคนท่ีมีสติดี อยานึกวาจะมีปญญาดี ไอป
นั้นแปลก มันรูสึกวา มันสภาพเหมือนกระตายต่ืนตูม เปนเหมือนกันหลายจังหวัด จะหาวาถามัน
เปนกันคนละวันนีก่็ตองคิดวาขาวมาใชไหมไมเกดิพรอมกัน ก็เลยไมรูสาเหตุวามันเปนเพราะอะไร 
หือ อาจารยแหวง ชวยวินจิฉัยวามันเปนอะไร 
ลูกศิษย  เพราะวาคนบอกตอกันรวดเร็ว 
หลวงพอ หา 
ลูกศิษย  การส่ือสารรวดเร็วมังครับ 
หลวงพอ เขาใจวาเปนการส่ือสารฝเหรอ 
ลูกศิษย  ขางบานผมก็มีเหมือนกนั ตามไปอยูในทุงนา เอาเรือออกไปเลยในทุงนา 
ลูกศิษย หลวงพอครับ อยางท่ีหลวงพออธิบายไวนี ่ถาหากวา คนพื้นช้ันเรานีพ่อจะรูเร่ืองที

นี้วา ท่ีเปนพวกท่ีเขาแกวิทยาศาสตรนี่ละกจ็ะอธิบายใหเขารูไดอยางไร 
หลวงพอ ถาแกวิทยาศาสตรจริงๆ ดี ถาไอตุยๆ วิทยาศาสตรไมไดความหรอก (หัวเราะ) รู

เพราะไอลูกศิษยฉันมันเปนนักวิทยาศาสตร เปนดอกเตอรเยอะ พวกนี้เขาใจอะไร
งาย ใหเขาแกจริงๆ นะไมเปนไร แตวาถาหนักตุยๆ นี่สิ 

ลูกศิษย ผมก็บอกวาบางทีคุณดูพวกสัตวก็ได บางอยางมันออกมามันก็วิ่งเลยก็มี 
หลวงพอ คือวา เขาจะเรียนสาขาไหนก็ตามละก็ ถาเขาเปนคนมีเหตุมีผล มันไมแปลก ไอจะ

ดันทุรังแบบไมมีเหตุไมมีผล บางทีเร่ืองมันก็หาย ใชไหม ก็เขาจะรูไดก็แตเพยีงวา 
บานเขามีมีถวยขนาดไหน มีโลกขนาดไหน รูปรางลักษณะมันขนาดไหน เขาจะ
คิดวาทุกคนมีเหมือนเขาทุกอยาง อาจจะมีคนท่ีมีของดีกวากไ็ด ใชไหม ถา
นักวิทยาศาสตรจริงๆ นี่ไมมีอะไรหนักใจ ฉันเจอบอยไป ถาเขาจริงๆ นะ วาจริงๆ 
นี่เขาใจอะไรงาย มีเหตุผลดมีาก แลวก็ไอพวกลืมจริงกมี็ 

  ถาเปนนักวิทยาศาสตร ใหทําจักรยาน 2 ลอ ทําไมได มันจะรูจกัอะไรกับ
มัน ฉันพิสูจนมาหลายรายการ มาใหทําอะไรตอมิอะไรฉันทําเร่ือยมาต้ังแตเดก็ๆ 
นะ ทําไมไดไปเรียนมาทําใหม เสียเงินเสียทอง ฉันไมเรียนเลย เปนเด็ก ฉันจะทํา



ฉันก็ทํา ไอระหวางจรวดท่ีฉันทําเลนนะทําไม ไอเรือยนตไมมีใบจกัร ฉันก็ทําเลน
มาต้ังแตเดก็ๆ พอตอมาฉันก็ทําเปนเรือดี แตไมใชไอ ร.บ.ข. เออ ใชใบจักร เรือก็
วิ่งเร็ว ยิ่งบรรทุกหนักความเร็วยิ่งสูง ท่ีฉันทําเลนตอนเด็กๆ ฉันทําต้ังหลายอยาง 
แตบางทีเขาบอกวานกัวิทยาศาสตรนี่ใหเรา ไปถามของท่ีฉันทําเลนมาเด็กๆ บอก 
ทําไมไดเลย 

ลูกศิษย ทําไดแตจรวด 
หลวงพอ จรวดอะไร 
ลูกศิษย จรวดระเบิด 
หลวงพอ ออ ทําใหเราระเบิดนะเหรอ จับตัวไดแลวอีตาเร่ือง หาตัวมานานแลว(หวัเราะ) หา

ตัวกอวินาศกรรมมานานแลวนี่ 



สนทนาสายลม 11 
วันศุกรท่ี 30 มกราคม 2524 

 สมัยพระพุทธเจายังมีชีวิตอยู ขณะท่ีพระไปเจริญพระกรรมฐานบาง ชาวบานไปเจริญสมณ
ธรรมกรรมฐานบางตามปาชาปาชัฏบานรางท่ีวางพวกอันธพาลเกเรมันมีไปลอเขาบาง ไปหลอกเขา
บาง มันสนุกนะ ทีนี้ 4 ทาน (ทานทาวมหาราชท้ัง 4) กม็าพิจารณา ทานเปนพระอริยะ ก็เลยคิดวา ถา
ขืนปลอยไวอยางนี้คําสอนของพระพุทะเจาก็มีผลนอย คนท่ีพอจะดีไดก็ดีไมยาก ทานก็เลยพูดสวด
มนตบทนี้ข้ึนพอแตงบทมนตบทนี้เสร็จทานก็เรียกประชุมเทวดาท้ังหมดมาประชุม เทวดาท้ังหมด
มาแลวก็ประกาศวา ถาบุคคลใดเขาเจริญมนตบทนี้อยู หมายถึง สวดมนตบทนี้ไมตองมานั่งสวดกนั
หลายวนั สวดคร้ังเดียวแตหลายวัน พวกเธอทั้งหลายไปกล่ันแกลงกด็ี ไปทํารายก็ดี ไปนั่งใกลใหเขา
ตกใจก็ดี จะมีโทษฐานกบฏนะอยางนี้เขาเรียก ภาณยักษ ยักษนี่เขากแ็ปลวา เทวดา ยักขะ นีเ่ขา
แปลวา เทวดาอักขะ คือเปนบุคคลท่ีควรบูชา ยักษนี่แปลได 2 อยาง แปลวา เทวดากไ็ด แปลวา
บุคคลควรบูชาก็ได ไมใชยกัษทศกรรฐนะ แตมันกไ็มรายแรงมาก แลวตอมาเม่ือทานประชุมเสร็จ 
ทานก็ไปถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เรียกพระมาประชุมเพราะวาทาวมหาราชเขาวาอยางนีน้ะ 
จะมีผลเปนอยางนี้ อันนี้เขาเรียก ภาณพระ ภาณ แปลวา พูด พระพูด ยกัษพูด 

การทําโทษในทางพระวนิัยมี 2 อยาง โทษทางโลกติเตียนโดยไมผิดธรรมมีอยู แลวก็โทษ
ทางธรรม แตวาบางทีชาวบานไมดี โทษทางธรรมผิดทางธรรมะ แตวาชาวบานไมดี ชาวบานชอบ
แตวาพระลงนรกก็ตองเวนท้ัง 2 ฝาย คือวา 

1. ไมผิดธรรมะ ชาวบานเกลียดขืนทําไปอดขาว 
2. ชาวบานชอบ แตผิดธรรมะขืนทําไปลวงนรกก็ไมดีท้ัง 2 ฝาย 

ลูกศิษย กราบเรียนถามหลวงพอ คือท่ีหนูทําสังฆทาน แตท่ีนี้ผูคนสวนใหญเขาบอกใหหนไูหว
วันตรุษจีน ใหพวกท่ีปลอยผีออกมานี่ ก็ทําไหวกลางแจง หนูก็ทําอยูสัก 3-4 ป เพราะ
ตอนหลังนี่ แหม มันยุงเหลือเกิน หนกู็เลยมาเปล่ียนเปนมาทําสังฆทานใหเขา แตไมได
ทําวันตรุษจีน แตทํากอนคงไมเปนไรหรอกนะคะ 

หลวงพอ ปทโธเขาไมปลอยมาวันเดียวหรอก จายลวงหนานะดี อยางเงินเดือนออกวันท่ี 30 จาย
ต้ังแตวนัท่ี 15 ละชอบไหม 

ลูกศิษย ไมเปนไรนะคะ 
หลวงพอ ไมเปนไรหรอก เพราะวาอันนี้เขาใจกันไปเอง เขาใจกันไปเองวาตองวนันั้นวันนี้ปลอย

ผีมา อยางของเราพอถึงวันเสารท วันสารทไทยปลอยผี 
ลูกศิษย แลวเราไปนั่งทํากับขาวนีเ่ขาก็ไมไดกิน 
หลวงพอ ไมไดกนิหรอก 
ลูกศิษย เราก็ทําบุญ ทําสังฆทานใหเขาใหได 



หลวงพอ คือวาจะเปนแบบ หมอทองคํา ท่ี พิจิตร แกไมมีพอ มีแตเต่ีย เต่ียตายไปแลวก็ทําแตกง
เด็ก ทําตึง ทําราน มีรถ มีธนบัตร แลวกเ็ต่ียแกก็เปนคนไหวพระ แกเจอฉันอยูเสมอ ไม
ถึง 10 วันหรอกเต่ียมาอีหน ู ไอแบ็งคข้ีเถาของมึงนี่ ติดข้ีเถาแลวจะไปใชอยางไรวะ กู
ใชไมไดหรอก เราก็เลยถามทาน แลวจะทําอยางไร กไ็ปเขาฝนไวขัดเจนเลย ถวาย
สังฆทานซิลูก ถาม เต่ียมีทุกขเหรอ กูไมทุกขหรอก ไดนีก่็สบายมากข้ึน ท่ีเขาทํานะไม
เสียเปลาหรอก ทีหลังแกกม็าถาม วิ่งไปถามท่ีวัด เรากบ็อก ถวายสังฆทานท่ีไหนกไ็ด 
สังฆทานน่ีเปนบุญแกกไ็มยอมจะถวายท่ีวดั 

ลูกศิษย อยางนี้แกก็ตองซ้ือกระดาษเงินกระดาษทองทําบุญ แลวก็แพงดวย 
หลวงพอ แพง ไปสงข้ีเถาใหผี 
ลูกศิษย เขาไปยืนดู แลวก็บอกลืมไปอยางหนึ่ง 
หลวงพอ อะไร 
ลูกศิษย คือมีรถยนตแลวตองถวายปมน้ํามันดวย 
หลวงพอ เออ จริงๆ ไมมีน้ํามันวิ่งละตายโหงซิ (หัวเราะ) ถวายแตปมก็ไมไดตองซ้ือน้ํามันไป

ถวายท่ี วัดทาซุง นั่น เวลาท่ีไมมีน้ํามันกไ็ปเติมได 
ลูกศิษย ครับ มีรถเบนซ แตไมมีปมน้ํามัน (หัวเราะ) 
หลวงพอ จริงๆ มันจะวิง่ไดอยางไร (หัวเราะ) มันถึงไดวิ่งชา มีคนอยูคนหน่ึงเจอรถกงเด็กนี่ โนน

ต้ังแตฉันยังยอมๆ แกไปกินขาวตมท่ี ราชวงค ดกึ ตอมาก็มีรถยนตอยูคันหนึ่ง สมัยนั้น
แท็กซ่ีมันกไ็มมี วิ่งผานมาจอดปุบ ถาม ไปไหนครับ ไปท่ีโนน โอย ผมจะไป
เหมือนกนั บานอยูใกลกัน กรี็บนั่งไปดวยกัน ก็ข้ึน ตอนน้ันข้ึนบาน ตอนนั้นเจอะทาง
แลว แกกย็ังจะเขาไปขางหลัง แกบอกทางนั้นมันสวนเขาไมไดบอกไปไดเพราะเคยไป 
ก็วิ่งแลวเดนิเขาไป กลางคืนนี่อีตาเจาของบาน คนท่ีโดยสารรถมาดวยก็แปลก เอ แกปง
ไง ยองไปดู เห็นรถกงเดก็วิง่กันคึกเลย (หัวเราะ) รถกงเด็กนีแ่กข่ีได แตอีตานั่นถาพูด
ตามสวนมันกขํ็านะ แตกอนจะขํานีห่ัวโกรนแลว (หวัเราะ) แกปวยจนหัวโกรนเลยดวย
ความตกใจ เลิกแลวถึงเลาใหพรรคพวกฟงก็รูสึกขําอีตอนนั้น ไอความตกใจวาเปนผี
นะ 

ลูกศิษย บางคนเขาก็บอกวาเคยมาได เคยกนิได อะไรไดแลวก็ไมไดนี่ ตอนนี้เราเปล่ียนแลว เรา
ทําสังฆทาน 

หลวงพอ อันนี่ไดหมด ถามีสิทธ์ิโมทนาก็ได ไมมีสิทธ์ิโมทนาก็ไมได เม่ือกี้ทานบอกวาหมอนี่
เคยเปนอะไรกนัมา บอก ถาง้ันตองรูนิสัยในปจจุบันกับนสัิยเม่ือกอนนัน้มันเหมือนกนั 
เปนคนใจดีแตจริงจังในงาน ไองานนี่เอาจริงเอาจัง อยางท่ีเขาเรียกวาสูตาย 

ลูกศิษย สูจนคนไขตายเลย 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ๆ(หัวเราะ) สูไปสูมาหมอมาตายซะกอน 



ลูกศิษย นิวรณเปนอยางไรยังสงสัยอยูเลยครับ 
หลวงพอ ไมใชอะไร มันเหมือนกันนะ มันเปนระบบประสาทอะไรของมันก็ไมรูอันนี้มัน

เกี่ยวกับระบบประสาทของเราดวย ระบบประสาทตกไปนิดเดีย่วละมันเลย 
ลูกศิษย คือ ผมไปสงสัยมันวา เขาควรจะข้ึนแคดาวดังสหรือเปลา 
หลวงพอ เออ ใช อีตัวนีร้ายกาจ เปนนวิรณ 
ลูกศิษย จากดาวดึงสไปยังเขตพระ คงไปอยูทีพรหม ตามไปท่ีพรหมไปพบไมรูวาจะไปทาง

ไหน 
หลวงพอ ใช อยางนีเ้ขาเรียกอวดอะไรดีนะ อวดหมู (หวัเราะ) ไอวิธีตามคนตายนี่เขาไมกะกนั

หรอก ก็นึกวาตามคนท่ีตายไปแลวงายกวา เราอยาไปต้ังจิตวาเขาจะอยูท่ีไหนเลย อยูท่ี
ไหนกต็าม มันจะวุนถึงกันทันทีเลย 

ลูกศิษย ครับ ตรงดิ่งเลย 
หลวงพอ ตรงดิ่งเลย เร่ืองสงสัยเปนเร่ืองธรรมดา ทําไปใหมันหายสงสัยก็อยางมาใหมนี่ ยังไม

หมดสงสัย ตองทําจนกวาจะหายสงสัย ตองใหเช่ือม่ันในตนเองกอน กค็อยๆ ทําไป ทํา
ไปเร่ือยๆ มันอดสงสัยไมไดมันก็สงสัยไปเร่ือย จนกวาจะเขาไปพบของจริง จิตเขาถึง
จุดสูงสุด ถาจติเขาแบบทรงตัวเรากห็มดสงสัย มันตองทดสอบเอาอยางนี้ดีกวา เอามัน
พื้นตนๆ เลย ก็คิดวาส่ิงท่ีเราไมเคยเห็นมันมีไหม ส่ิงท่ีคิดวามันไมเปนไปมันเปนไปได
แลว แบบหมอจะมาเปนหมอได ข้ึน ก. ไก ข. ใชมากกวาจะมาเปนหมอไดมันหลายป
อันนี้ก็เหมือนกันกวาจะเขาถึงท่ีสุดจะใหหายสงสัยตอเม่ือจิตเขาถึงเปนพระโสดาบัน 
ถาไมถึงพระโสดาบันเพียงใดก็ไมหายสงสัย จะตัดสงสัยไดต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป
นี่ เขามีขอบเขต สักกายทิฏบิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พระโสดาบัน สักกายทิฏฐิ 
ม่ันใจ แนใจวาตัวตาย วิจิกิจฉา ไมสงสัยในคุณพระรัตนตรัย สีสัพพตปรามาส คือศีล
ม่ันคง แลวกจ็ะหมดสงสัยไดตอเม่ือทําอารมณเขาถึงพระโสดาบัน อยูวางๆ นี่นกึ
อยากจะยกภเูขาหิมาลัยลงทะเลนี่เอาไหวไหม คือวาอยางนี้ยังอี ฝกมโนมยิทธิปอบ
แปบก็ยังเขามุมไดบาง วชิานี้มันไมใชของงายมันของยาก ถาหากวากําลังใจจบัจุด
ไมไดจริงๆ นี ่ เปนปกติไมได ตองเปนพระอรหันต มีพระอรหันตเทานั้นท่ีจะมีอารมณ
ทรงตัวไดแนนอน แลวตองรูกําลัง ถาเปนฌานโลกียมันก็วิ่งไปวิ่งมา วิ่งข้ึนวิ่งลงอยู
ฌานโลกีย เดีย๋วก็ดี เดีย๋วก็เลว เพราะวาศีลยังไมม่ันคง ทีนี้พอไปถึงพระโสดาบันอยาง
พระโสดาบันนี่ก็อยางหน่ึง พระโสดาบันก็ยังมีรัก ยังมีอยากรวย ยังมีโกรธยังมีหลง แต
วามันอยูในขอบเขตได เพราะกําลังของศีล 5 ก็ยังตํ่าอยู พอถึงสกิทาคามีก็ยังตัดความ
รัก ความโลภ  ความโกรธ ความหลง ไมไดแตบรรเทาลงพอถึงอนาคามีถึงจะตัดโทสะ
ได เดด็ขาดแลวก็ราคะไดเดด็ขาด กามฉันทะไดเด็ดขาด แตวาถึงอนาคามีนี่ก็ยังอารมณ
หวั่นไหว ยังมีซานอยูบอยๆ  



 อยาง ทาวมหานาม ถามพระพุทธเจา พระองควา ขาพระพุทธเจาเปนพระอนาคามี ทําไมจิต
ยังซายอยู พระพุทธเจาบอก อนาคามีมันยงัไมหมด ตองไปดูสังโยชน 5 ทาย รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 5 ตัวนี่จะตองไปตัดท่ีอรหัตมรรค อรหัตมรรคเต็มท่ีจึงตัดถึงพระพุทธเจาได 
อุทธัจจะ แปลวา อารมณฟุงซาน คือวาตองเปนไปตามข้ัน คือวาเวลานีจ้ิตเราถึงไหน มันจะทรงตัว
แคระดับนัน้ ก็ตองจับอันดบัแรก จิตจริงๆ จับงายท่ีสุด ก็ถาไปเลนสมาธิอยางเดียวไมไดหรอก ถา
เลนสมาธิอยางเดียวไมมีผลแนชาตินี้ ต้ังใจเอาจิตทรงตัวนี่ไมมีผลแน 

ก็ตองไปดูสังโยชน คือตัวละ คือตัวกิเลส ตัวสมาธินี่เหมือนคนเพาะกําลังกายเฉยๆ คนท่ีเพ
ระกําลังกายอยูแตวาไอสุนัขมันดุ ยังไมไดดีขามันหกัดวย แรงเรามีดีเทาไหร หมามันไลกัดเทานัน้
แหละ ใชไหม ตัวตีขาหกั คือตองเอาไปตดัสังโยชน ความเปนพระอริยะ เขาตองดูอารมณ อารมณท่ี
เราเคยโกระ กระทบกระท่ังวาจา แบบนี้เคยโกรธขนาดไหน และขังอยูกีว่ัน เวลานี้เราปฏิบัติความดี
ไปกระทบวาจาแบบน้ัน โกรธเทาเดิม แตวาขังนอยลงไหม ก็ตองจุดนีน้ะ ตองดูผลไปดูตัวสมาธิไม
ได พอหนักเขา หนักเขาเรากระทบวาจาขนาดน้ีมันโกรธก็โกรธไมเทา 

นี่แสดงวา เราชนะข้ึนเยอะแลว ถาจะหมดโกรธจริงๆ ก็ตองเปนอนาคามีแลวคนเขาก็เขาใจ
พลาดอีกจุด คือเวลาท่ีเจริญสมาธิ จิตจะทรงตัวดี ถาเปนฌานโลกียนี่ อารมณมันหนัก หนักแนนมาก 
แตพอเขาตัดสังโยชนนี่ตัวสมาธิมันจะเบาแทนท่ีจะหนักแนน มันไมหนักแนน แลวจิตมันทรง จติ
ทรงตัวไหน ถาหากวาตัดสังโยชนถึงพระโสดาบันไดหนึง่ มีความรูสึกอยูเสมอ ไมประมาทในชีวิต
วามันตองตายแน แลวประการที่ 2 เราเขาใจในคําสอนของพระพุทธเจา คือใชปญญาในการใช
พิจารณาเหตุผลในคําสอนของพระพุทธเจา ใหแนนอน ชักไมสงสัยแลวประการที่ 3 สีสัพพตปรา
มาส ม่ันคงในศีล 5 แนนอน คือวาไมหาเลหเหล่ียมในการทําลายศีล 5 แลวก ็ 4 จิตม่ันในพระ
นิพพานแนนอน ตรงนี้จึงจะหมดสงสัย ถาทําสมาธิไปถึงสมาบัติ 8 ไดอภิญญา 5 หรือวาได 2 ใน
วิชชา 3 ถายงัไมถึงพระโสดาบันเพยีงใด ยังไมหมดสงสัย เอะ ตองเปนพระโสดาบันเสียแลวซิ 
(หัวเราะ) อยากจะเปนชาหรือเปนเร็ว ตองจายเปนเงินเดอืน 
ลูกศิษย คิดสตางคมากไหมครับ (หวัเราะ) 
หลวงพอ มีซิ ตองจายสักสิบลานเลย(หัวเราะ) 
ลูกศิษย ถามีก็จายละครับ 
หลวงพอ เออ ถาลองไมจายเปนไมได ถาหากวาจายจริงๆ พระก็ซวยเลย (หวัเราะ)มันไมมี

หรอก มีแตของงายๆ พระโสดาบันนี่ พระโสดาบันยังมีผัวมีเมีย พระโสดาบันยังมี
การประกอบอาชีพใหรํ่ารวย พระโสดาบันยังมีโกรธ พระโสดาบันยังมีหลง พระ
โสดาบันกับสกิทาคามีมีศีล 5 แคนัน้เอง แตจิตยุงพระนิพพานเปนอารมณเทานี้
ของงายๆ ถึงบอกของเด็กเลน ใชไหม เด็กมันเลนกระดูกคนแกซะเยอะแลว จุด
สมาธินี่เปนการฝกรักษาอารมณใหทรงตัวอยูในขอบเขต เพื่อจะเอากําลังของสมาธิ



ตัวนั้นนะ มาระงับความช่ัวดานนี้ ตัวละเมิดศีล 5 แลวกส็มาธิจะเร่ิมเปนตัวปญญา 
พิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา จะไดไมสงสัยเทานี้เอง ไมเห็นยากเลยนะ 

ลูกศิษย มันก็มีหลายเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม แลวมันก็ตองเขาสังคมบานอะไรบาง มันก็
ลําบากเหมือนกัน 

หลวงพอ นี่แหละ ไมเหน็ลําบากเลย  นี่ฉันไมกนิเหลาเลย ยิ่งเดีย๋วนี้ฉันไมกนิ (หัวเราะ) นะ 
นี่พวกสาวๆ ท่ีนั่งขางหนาฉันนี่ ฉันไมไดสนใจเลยนอกจากมันใหตังคละก็เอา 
(หัวเราะ) ไอเร่ืองนี้ ถาเราไปหวงสังคมกแ็สดงวาเราไมไดหวงความด ี จะตองดวูา
สังคมนั้นเปนสังคมดีหรือสังคมเลว นี่ตัว วิจิกิจฉา จะหายไปก็ตรงนี้ ตรงตัวปญญา 
ตัวปญญาจะมาไดเพราะสมาธิ สมาธิจะมีไมไดเพราะศีล ศีลจะมีใหมไดเพราะ
ปญญาเหมือนกัน ปญญาข้ึนตน แตวาเปนปญญาท่ีมีกําลังออน พอวินจิฉันถึงเหตุ
ผลได ไอศีลตัวนี้ศีลนี่เขาแปลวาปรกติ ก็ใชปญญาพิจารณาดวูา 

  พอ ปาณาตปิาตา เวรมณี ชีวิตของเราอยาใหใครไปฆานะ รางกายของเรา
อยาใหใครมาทํารายนะ ถาเราไมมีความตองการอยางนั้นคนและสัตวท้ังโลกมี
ความตองการแบบนั้นเสมอกัน เราก็ตองเวน 

  อทินนาทานา เวรมณี หมอทํางานเกือบตายไมไดเงินเดือน ต้ังคลินิกรักษา
เกือบแยก็ไดไมกี่ตังค ไอทรัพยสินท่ีไดมาอยาใหใครขโมยนะ ถาตองการขโมย
เม่ือไรบอกเฉย เราไมตองการใหใครมายือ้แยงขโมยทรัพยสินของเราไป เพราะวา
หาไดยาก คนอ่ืนเขาตองการเชนเดียวกนั ปกติของคนและสัตวท้ังโลกมีความ
ตองการเสมอกัน 

  ขอท่ี 3  คนรักเราไมตองการใหใครมาแยง เขาก็ไมตองการใหใครไป
แยงคนรักเขา 

  ขอท่ี 4 เราตองการวาจาจริง ไมตองการคําโกหก ไอคนอ่ืนเขาก็ไม
ตองการคําโกหกเหมือนกนั 

  ขอท่ี  5   เราไมตองการบา เขาก็ไมตองการบาเหมือนกัน มันแคนี้เอง มัน
แคนี้เอง มันก็เหตุผลธรรมดาๆ 

ลูกศิษย แหม แลวมันจะหายสงสัยไดอยางไร อันนี้ผมวามันตองมีกลอุบาย มีวิธีการสัก
อยางหนึ่ง เพื่อจะตัด 

หลวงพอ   ออ งายนิดเดยีว อ๊ัวไมละเมิด เทานี้พอ อุบายนิดเดียว ฉันไมทําอุบายมีขอเดยีว
แนนอน แตอยาลืมนะตองคอยๆ ลดไป คอยๆ ลดไปส่ิงท่ีมันมีอาการชินอยูแลว นี่
มันลําบาก 

ลูกศิษย คิดเฉยๆ ไดไหมครับ 
หลวงพอ คิดเฉยๆ  



ลูกศิษย ครับ 
หลวงพอ ออ คิดไมเปนศีลไมขาดหรอก ไมขาด ศีลจะขาดตอเม่ือลงมือกระทําแลวทําสําเร็จ 

นั่งคิดนี่ยงัไมปรับเปนโทษ เอาดานธรรมะเขาหา จิตมัวหมอง แตวาคิดนีย่ังไม
เปนไร พอเรายั้งตัวก็เขามาใกลแลว แลวตอไปมันก็เลิกคิด มันก็ลบกนัอยูอยางนี ้
ลดจากการกระทํา ลดจากทํามากมาทํานอยลง ลดจากการลงมือทํามาเหลือแคคิด 
พยายามลดจากการคิด แตวาศีลหรือวาสมาธิหรือวาวปิสสนาญาณจะทรงอยูได
ดวยกําลังของพรหมจิต 4 ถาทรงกําลังของพรหมวหิาร 4 ไดจิตจะทรงตัว เร่ืองศีล
ไมตองเปนหวง หรือวาไมตองเปนหวงเลยเพราะวาไมทําเลยคอยๆ นะ อยาลืมนะ 
หมอเรียนหนังสือมา กวาจะเปนหมอไดมันหลายปนะ 

ลูกศิษย ทําทีละขอไมไดหรือครับ ไมตองพรอมกันท้ัง 5 ขอ 
หลวงพอ ได ก็ลดไปทีละขอซิ ลดไปทีละขอ ละขอ เทาท่ีกําลังจะลดไปไดกล็ดไป แตอยา

ไปรีบตายซะกอนนะ ไอขอท่ียังไมไดลดมันลดไมทันนะ(หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิ เอา
ประเภทวันหนึ่งเราต้ังใจต้ังแต 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา เราจะไมละเมิดศีลท้ัง 5 ขอ 
เอาใหไดวนัละ 3 ช่ัวโมง ใชไหม เอาท้ัง 5 เลย อีชวง 3 ช่ัวโมงนั่น ฉันไมละเมิดแน 
ใหมันแนนอนไปเลย เลิกจากนั้นไปแลวเราอยากพรอง เราก็ตองถือมันเปนเร่ือง
ธรรมดา แตก็ถือวาไมจําเปนเราไมทํา จริงไหม เอาอยางนี้ดีกวาจะสบายกวาเยอะ 
แลวไมชา 3-4 ปก็หมด 

ลูกศิษย  ก็บางทีเราต้ังใจไวดี แตพอมาถึงตอนท่ีรูวาขาดแลวใจมันไมสบาย 
หลวงพอ (หัวเราะ) เออ ใชๆ อยางนัน้ดีแลว พอเร่ิมรูวาขาดแลวใจไมสบายแสดงวาจิตดีมาก

เลย เออ อยาง นายอําเภอสามเงา นี่ วนันั้นไปเทศนแกบอกวาก็ถามนายอําเภอ 
รักษาศีล 5 ครบไหม แกบอกไมครบแกบอก โอ นายอําเภอยังเปนสัตวนรกอยู 
ชาวบานกเ็ปนสัตวนรกกนัหมดแหละ เราเทศนอยางดี แกดี ถึงจะดเีราก็ตองพูดให
เหมาะ ไมดีเราพูดไมไดนะ ทีนี้ท้ังผัวเมียถามทําอยางไรจะรักษาได บอก เอา ต้ังแต
เชา 6 โมงเชาถึง 9 โมงเชา ทีนี้เมียแกก็สงสัย มันอดโมโหฆาลูกเราตีลูกดวย
ความหวังดี ศีลไมขาดหรอก มันไมขาดจริงๆ ใหสัญญากันวนัละ 3 ช่ัวโมง และให
สัญญาวาประมาณไมเกิน 3 เดือน แตเดอืนเศษน่ีแกมาวัดแลว เรียบรอยท้ังผัวท้ัง
เมียบอกเรียบรอย อยูทรงตัวแลว คือวาระวังศีลวันละ 3 ช่ัวโมง อยาลืมนะ จติมัน
ทรงอยูใน สีลานุสสติกรรมฐาน วันละ 3 ช่ัวโมง มันเปนฌานนะอีตัวระวังนีแ่ตงด
ไมพยายามทําใหมันเปนฌาน ไอฌานตัวนี้ไมตองไปนัง่หลับตาอาศัยความเคยชิน 
เม่ือชินหนกัๆ เขามันก็ทรงตัวอยูไดตลอดเทานั้นเอง แลวก็อยาไปนึกวาทําวันเดียว
มันไดเสร็จ อันนี้ไมถูก ตองคอยๆ  ลด แตท่ีคุณหมอบอกวาไปละเมิดของเขาปบ
ใจไมสบาย อันนี้ดีมากแลว 



มี หิริโอตตปัปะ ท่ีทํา พอทําเขาแลวปบรูสึกละดายใจตัวเองหวัน่ไหว
ตัวเอง ตัวนี้ทําใหการใชศีลทรงตัวใชได ก็ถือวาอยูในเกณฑดีพอไปถึง พระยายม 
ตองบอกใหสอบสวนนาน ๆหนอย (หัวเราะ) กวาจะเอาลงนรกไดก็ตองสอบสวน
กันหลายเท่ียว ควรจะเอาลงเรือไมเอาลง(หวัเราะ) 

ลูกศิษย  ไขไกท่ีมันมีเช้ืออยูนะคะ ถาทานไปนี่จะผิดศีลไหมคะ 
หลวงพอ ไมผิดละ ชนศีลเลย (หวัเราะ) 
ลูกศิษย  ท่ีเขาทานเปนยากันนะคะ 
หลวงพอ ไมรูละ กินไมเปนไร แตทุบเปน ใครเปนคนทุบใหไขแตก 
ลูกศิษย ไมใช ไขเขาอบไวจะเอามาฟกนะคะ เขาตอกออกมามันจะเปนตัวเล็กๆ เขาทาน

กันนะคะ 
หลวงพอ ไดเดนิลงนรกไดเขาไมหาม ปาณาติปาตา เวรมณี 
ลูกศิษย หนูไมไดทานนะคะ 
หลวงพอ ไมวาคนหรือสัตวก็ตาม ถือนับต้ังแตวันแรกท่ีปฏิสันธิ เขามีชีวิตแลว 
ลูกศิษย แตตัวนิดเดียวนะคะ 
หลวงพอ ตัวนิดเดยีวนะมันแทรกไดมาก มันเขาไปสิงในตัวไดมาก เวลาตายเขาจะชวยดันลง

ไปนรกเลย นีถ่ายักษตัวใหญ มานะ เห็นเธอตัวเล็กนิดเดียว จะกินเธอ เอาไอคนเล็ก
ดี ไอคนโตๆ นั่นกินเลยคําพอตักเขาปากกรุบกินหมดเลย ยุงละซิ เราชอบไหม 

ลูกศิษย เพราะวาเคยอานในหนังสือพนโลกนะคะ แลวเขาบอกใหทานอยางนี้ก็เลยซ้ือมา
ใหคุณพอทาน อยางนี้หนูก็ผิดศีลซิคะนี ่

  
หลวงพอ ผิดศีลไมเปนไร ศีลไมขาด แตมันชนศีลจนศีลบุบ (หัวเราะ) เธออยาไปชนศีลเขาซิ 

ศีลต้ังอยูนี่เราเดินทางนี้ศีลจะขาดไดอยางไร มันผิดกนัชนมันพังเลยไมใชผิดศีล 
มันชนศีลขาดไปแลว เออ เปนเร่ืองธรรมดาคนท่ีไมละเมิดศีลอยางจริงจังคือ พระ
โสดาบัน อยางตํ่าก็พระโสดาบันข้ึนไป คือ ไมสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม 
ในพระสงฆ ไมละเมิดศีล 5 มีจิตรักพระนพิพานเปนอารมณ ถาเราบอกวาไมสงสัย
ในคําสอนนี ่ เขาจะพูดเลยวาตองเปนพระโสดาบัน แตอยาลืมวาในเวลานี้พระ
โสดาบันเกล่ือนโลก จะไปรูไดอยางไร ดีไมดีเขาเปนขอทาน ขอทานน่ีเปนพระ
โสดาบันไดงายกวาเรา แกไมตองขโมยใครอยางพวกโสเภณนีี่เขาเปนโสเภณีจริงๆ 
แลวเขาขายตัวเขาจริงๆ นะ ไมไดมีศีลขาดเลย จะไปโทษเขาวาเขาเปนคนช่ัว เขา
ช่ัวท่ีไหน ไอเราซิ เออเอาตังคไปใหเขา (หวัเราะ) ไอตัวเองช่ัวจะไปโทษคนอ่ืนเขา
ช่ัว เราไปวดักันท่ีศีล โสเภณีตัด ปาณาติบาต ตรงไหน เอาอยางแทนะ เขาเปน 
อทินนาทาน ตรงไหน ตกลงราคากัน เขาเปน กาเม ท่ีไหน เขาไมแยงผัวใคร มัน



เปนการคา มุสาวาท ตรงไหน เขาเปนโสเภณแีลวเขาขาด สุรา หรือก็เขาไมกนิ สิริ
มา อัครโสเภณี หญิงมีความงดงามเปนโสเภณแีลวยงัมีราคาสูง ทานเปนพระ
โสดาบัน 

ลูกศิษย แตเขาไปเบียดเบียนสามีเขา 
หลวงพอ ไมผิด เขาไมไดแยง ไอนั่นมันมาหาเขา อันนี้เขาไมไดแยงสามีเขานี่เขาถือเปนเร่ือง

การคาอยางเดยีว นี่เขาผิดศีลสามีจริง เขาไมถูกศีลสามี (หัวเราะ) หันมาแยงคนรัก 
ไอนั่นวิง่ไปหาเขา มันเอาความใครก็ตัดไปเขาก็ไมดึงเอาไว จะหาวาเขาผิดไมได 
ศีลก็ตองไมหลายตัว ตัวขอเท็จจริงตามขอของศีล ถาหากวาเปนคนไปหลอกลวง
เขา เขามีสามีอยูแลวหรือมีภรรยาอยูแลว ไปหลอกลวงเขามาลวงเกนิสามีของตน 
อันนี้เปนการเลว อันนี้เขาต้ังรานคาใชไหม พวกรถแท็กซ่ี เราจะถือสิทธ์ิรถคันนั้น
เปนของเราไดไหม หือ หมอ หมอข้ึนแท็กซ่ีหรือข้ึนรถ รถคันนั้นไมใชรถของเรา
นะ ไปถือวาเขาขโมยรถเขาไมไดใชไมห เดี๋ยวจะไปต้ังคาโดยสาร (หวัเราะ) 

  ผูหญิงหรือผูชายน่ีมีคนปกครอง ถาไมมีพอไมมีแมกต็องมีเมียปกครอง 
ไมใชวาเฉพาะสามี ภรรยาใคร หญิงโสดยังมีปกครอง ผูปกครองมี ถาอยางอาตมา
ไมมีใครปกครอง ไมเปนไร (หัวเราะ) แตวารับรอง โทษกาเมไมมี (หวัเราะ) 

  เออ เหมือนลูกศิษย หลวงปูฝน ท่ีเกิดสงครามใหญวันท่ี 30 ถาวันนี้ไมคืน
ตัวละบุกแน เขาวาอยางนี้นะ นี่กอนจะลงมาฟงขาวเราเปดวิทยไุปเจอะเขาพอดี 
รูจักกัน 2 องค แตวาขาวเม่ือเชามืดฟงขาว ไมรูสถานีไหน เขาอานขาวจาก
หนังสือพิมพฉบับไหนไมทราบเขาอบกวามีคนเห็นวาตายแลว ผูคนท่ีลงมือกอการ
ราย คนท่ีลงมือแทงคือผูกอการรายหญิง แลวหนังสือพิมพก็ฟงขาวมา อาจจะแน
หรือมแนกไ็ด พระธุดงคไป 7 องค แลวก็ปลอยมา 5 

ลูกศิษย แลวอีก 2 องค ท่ีถูกยึดไวละครับ 
หลวงพอ มันก็ยังไมแน นี่ก็บางชวงกบ็อกวาตายแลว อยางนีก้็ยังไมแนนอน แตมีเขาบอกมี 

ผกค กลับใจ เคยบอกวาเม่ือหลายปกอนเขาเคยจับพระอยางนี้ไป 2 องค แลวก็ฆา
เขาเหมือนกนั ท่ีนี่เห็นชุมนุมกันเปนการใหญ เออ ชุมนุมกันเปนการใหญ วา
ชาวบานจะนกุ อีคนนี้รูสึกจะเสียคะแนนไปมากเลย เสียคะแนนนิยมไปมาก 

ลูกศิษย เปนศัตรูกับชาวบานดวย 
หลวงพอ ใชๆ นี่ท่ีแกทําพลาดไป มันถึงวาระม้ัง อยางท่ี สุราษฏร นี่ก็มีหนาตาองคท่ีเขาไป

ทําศพอยูนี่ เม่ือ 2 ปท่ีแลวมามีอยูองคหนึ่ง องคนัน้หรือเปลาไมรู ท่ีนั่นเขา
สงเคราะหคนแบบนี้ อยางท่ีพวกเราทํากนันี่ นี่เขาทําศพกันเม่ือเร็วๆ นี้ จะองค
เดียวกันหรือเปลาไมทราบ ถาแกทําแบบนี้ก็แสดงวาคะแนนเสียงแกตกไปมาก 

ลูกศิษย มีบางวัดพระกเ็ปน ผกค เหมือนกัน แตทานจะเปนจริงหรือไมจริงก็ไมทราบ 



หลวงพอ ก็เขาจะเปนหรือไมเปนก็ไมทราบ จะเอากบัเขาแน มีเยอะละสิ เปนนี่หลายแลว แต
วาท่ีมาจากฝงโนนมาบวชกมี็ และก็บวชจริงจังนี่ก็เห็นแกเงินก็มี ทวาจะเปน ผกค 
หรือไม การรับลัทธิคอมมิวนิสตนี่เปนมาตั้งแตทายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีบางวัดท่ี
เปนไปตั้งคร่ึงหนึ่งแลวเวลานี้มันกก็ระจายออกมาขางนอก เหมือนกับมีการอบรม 
เขามีทุน ต้ังสถานท่ีอบรม ใหมาอบรมเดือนหนึ่ง อบรมเสร็จใหเงินเดือน 500 บาท 
ใหเลยนะ แลวก็ถาไปทํางานสงเคราะหประชาชนตามชายแดนใหเบ้ียเล้ียงเลยวัน
ละ 30 บาท แลวเขามีของให อันนี้มัน 2-3 ปมาแลวนะ ตอนนี้เขาเปดเผย ก็ขนาด
ไปประกาศกบัพระกลุมใหญแลวก็ผูท่ีบวชเขามา มันมาบวชไมจริงกเ็ยอะ เขาเรียก 
อุปสมชีวิกา อาศัยศาสนาเล้ียงชีวิต พอเขาใหตังคกเ็ฮโล ตองการ อันนี้มีเยอะมัน
ไมใชไมมี เวลานี้อีตอนเงินเดือน 500 บาทนี่รูสึกจะไดมาก แลวก็คนท่ีไปอบรม 
เขาประกาศตนข้ึนเปน มหาบดี แลวกเ็ปนจริงๆ ไอคนนี้มันเปนต้ังหลายอยางนะ 
เปนพระครู เปนเจาคณะอําเภอ เปนคณะตําบล มันเปนจริงๆ เราจะไปวาเขา
อยางไร ท่ีคุณหมอวานีใ่กลๆ  บานคุณหมอก็มี เอ คุณหมอ บานอยูแถวไหน 

ลูกศิษย อยูเมืองนนทครับ 
หลวงพอ เมืองนนท เมืองนนทนี่กไ็มไกล ใกลบานคุณหมอพอด ี (หัวเราะ)นี่พวกนี้อาศัยมี

คนเช่ือวาเปน มหาบดี เช่ือศักดิ์ของ มหาบดี มีความรูมันก็เขาแทรกงายนะ ยิ่งนัก
ทงนักเทศนนีก่็ยิ่งชอบใหญ ไดเขาถึงประชาชน มันเขาถึงคนกลุมใหญ แลวพวกนี้
เขาก็ฉลาด เขาเอาออกมาทีละนิด นโยบายของเขาไมเอาออกมาหรอก เอามาที
นอยๆ เวลานีเ้ขาก็ต่ืนตัวกันมาก แตวาตามชายแดนเราก็ตองคิดเหมือนกันอยางท่ี 
แมริม นี่ก็ไปต้ังธนาคารขาวกันแยะ เปนกรณีพิเศษเหมือนกันเอาลง 3 จุด เพราะ
อะไร เพราวามันมีพระอยูดวย แลวก็มีชาวเขาเดิม แมริม นี่เขาต้ังใจใหมานานแลว 
แตวาจังหวะมันก็ได ไมมีผลมาก เพราะวาเขาบอกวาการเกษตรจังหวัดไปจาง
ชาวบานทํางานเดือนกวาไมจายตังค พอไมจายตังค ไอพวกนั้นต้ังธนาคารขาวเลย
มาชวยเลยเสร็จ ทีนี้เราก็ตองเพิ่มงบละซิ ลงไมมีเราก็มีแตงิด(หัวเราะ) ทีนี้ทหาร
ผายตชด. เขากต็องไป อันนี้ไดคนดึงกลับ หรือไอคนสรางมันมีไมกี่คน จะปริมาณ
นอยมันก็นอย ไอคนทําลายมันก็มีมาก คนท่ีเขาปาอยาไปโทษวาเขาเลวทุกคน
ไมได ตองหาไอตัวตนทําใหเขาเลวกไ็ปปราบในดงใบแขมอยูนัน่แหละ ไอคนท่ี
สรางไรอยูในปานะปราบไอไฟจะไปดับท่ีเปลวไฟมันไมมีทางหรอก ไหมบาน
หมด นี่ก็เหมือนกันแหละ การเขาดงเขาปาไปเจอะไปคุยกันนะไมดีหรอก เรา
จะตองรูเหตุผลวา เขาไปเพราะอะไร ทุกคนเขาอยากสงบ เขาอยากอยูสบายเขาจาก
ไปแลวเขาก็คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงลูก คิดถึงเมีย คิดถึงผัว มันเหมือนกันทุกคน 
ไมใชวาเราจะไปคิดวา ไอปามันดี แตพอยูละไมเปนสุข แตตองใชศัพทวา ไปตาย



เอาดาบหนา นี่เขาทนไมไหว ถาผมอยูตอไป ผมยังไมทราบวาจะถูกยดัเยยีดขอหา
ในคดีไหน แบบไหนบางกแ็ย แลวก็เราจะตองโทษฝายเดียวคือ ตํารวจ ไมจริงนะ 
ไอตํารวจมันกใ็สคนเขาปาเหมือนกัน ไอคนท่ีไมใชตํารวจนะซิรายกวาอีกมันราย
มาก นี่ เหน็ไหม ท่ี แมริม นะ คนๆ เดยีวไลคนไปเปนปบเลย คือไมจายเงินเดือน
เขากี่คน ไอพอก็ตองเขาปา ไอแมไอลูกก็ตองเขา ใชไหม นี่งานงายๆ แคนี้ เอา
เปรียบกันขนาดน้ี นี่ก็ลําบากโยมตองการธรรมะแบบไหน 

ลูกศิษย อยากจะใหหลวงพออธิบายคําวา วิตก วจิารเจาคะ 
หลวงพอ วิตก วิจาร กแ็ปลวา จานตก แตกเลย (หวัเราะ) คําวา วิตก เขาแปลวาตรึก โยม 

วิจารเขากแ็ปลวา ตรอง ถาเราคิดถึง ถาเราคิดถึงพานลูกนี้อยางนี้เขาเรียกวา วิตก 
อยากจะรูไอพานลูกนี้มันทําดวยอะไร อยางนี้เขาเรียกวจิาร เทานี้เองนะ แลวถา
วิตก วิจารในกรรมฐาน ไอนี่นักปฏิบัติกรรมฐานเจงมาหลายรายการ ไอคนท่ีเจง
รวมท้ังอาตมาดวยถาเราไมเจงเอง เราจะรูไดอยางไร ใชไหม คือไอคําวาเจงนี่
หมายความวาถาเจริญพระกรรมฐาน ฌานนะมันมีอยู 4 ฌาน ฌานท่ี 1 เรียกปฐมเน 
ฌานท่ี 2 เรียกวา ทุติยฌาน ฌานท่ี 3 ตติยฌาน ฌานท่ี 4 เรียกวาจตุตถฌาน 

 สําหรับฌานท่ี 1 ทานบอกวา มีองค 5 คือมีวิตก วจิาร ปติ สุข และเอกัคตาหมายความวา คน
ท่ีเจริญกรรมฐานฌานท่ี 1 ตองมีวิตก คือ อารมณนึกดวยวิจารมีการใครครวญไปในตัวเสร็จ ปติ มี
ความอ่ิมใจ สุข เม่ือปติถึงท่ีสุด อารมณมันก็เปนสุข เปนสุขตัวนี้มันเปน นิรามิสสุข สุขนี่สุขจริง เรา
หาท่ีเปรียบไมได และเอกัคตาก็มีอารมณทรงเฉพาะอารมณใดอารมณหนึ่ง จิตไมวอกแวก 

ทีนี้พอมาถึงฌานท่ี 2 ทานบอกวาตัดวิตก วิจารหมด ท้ิงไป เหลือแตปติ สุขและเอกคัคตา 
มาตอนน้ีนกัเจริญกรรมฐานมาต้ังแตสุกขวปิสสโก เจงเอาตรงนี้ ท่ีวาเจงก็เพราะวา ในขณะใดท่ีจิต
เราเปนสมาธิ ต้ังแตขณกิสมาธิก็ดี ขณกิสมาธินี่เขาแปลวา สมาธิอันเล็กนอย อุปจารสมาธิแปลวา 
สมาธิใกลฌาน คือวาจติเขาถึงปฐมฌาน ตองมีอารมณ 5 ทรงตัว แตวาอารมณ 5 นี่ เราไมตอง
คํานึงถึง คํานึงแตวิตก วิจาร ก็หมายความวา ต้ังแตสมาธิอันเล็กนอยถึงปฐมเนยังมีคําภาวนาอยู ไอ
วิตก วิจารในการเจริญกรรมฐานน่ี หมายความวา เราจะภาวนา วิจาร เรารูตัววาคําภาวนานี่ถูกหรือ
ผิด อันนี้มันผิดวิจาร นี่ปฐมฌานยังทรงอยู พอเขาถึงฌานท่ี 2 จิตละเอียดมากข้ึน ตัววิตก วิจารมนั
หายไปเอง มันจะหยดุภาวนาไปเฉยๆ จติสบาย มีความเอิบอ่ิม ปติ เปนท่ีต้ัง แลวมีสุขก็มีจิตทรงตัว 
ตอนนี้แหละท่ีบอกวานกัเจริญกรรมฐานเจงพอจิตไมภาวนาอยางเดยีว พอรูตัวมานิดเดียวก็ตาย ลืม
ภาวนาซะแลว ใชไหม ไมรูเราหลับไปหรือลืมภาวนา แคภาวนาพุทโธ ก็จับตนชนปลายไมถูก อันนี้
ท่ีวาเจง เจงเพราะตัวนีน้ะ คือความจริงเขาคิดวาตัวเลว แตความจริงมันดี ความรูเราคิดวาตอนนั้นเรา
ลืมภาวนาไป คิดวาเรานั่งหลับ แตความจริง ถาหลับมันก็ลม ถาหากเราลืมภาวนา มันลืมไมได 
เพราะจิตทรงตัวแตพอถึงฌานท่ี 2 ท่ีนี้คําภาวนาไมมี แตวาเราอยาไปรีบหยุดซะเองนะ ใหมันหยดุ
ของมันเองนะ พอถึงฌานท่ี 2 เปนท่ีสังเกตคือ 



1. คําภาวนาหยดุไป 
2. ลมหายใจเบาลง 
3. จิตใจมีความเอิบอ่ิม มันเปนอยางหนึ่ง รูสึกชุมช่ืนมาก 
ทีนี้คําวา วติก วิจาร โยมถามเม่ือกี้นี้ กห็มายความวา ขณะใดท่ีเรานึกถึงวาจะภาวนา ตัวนั้น

เปนวิตก และขณะใดท่ีเราภาวนาอยู เรารูวาภาวนาถูกหรือผิดมันชินอยู อันนี้เปนวิจารใชไหม อันนี้
ไมยากหรอกโยม 



สนทนาสายลม 12 
วันจันทรท่ี 9 มีนาคม 2524 

หลวงพอ มีอะไรคุยไหม เอาวาซิ เห็นมองๆ หนาวาเลย 
ลูกศิษย  (ไมชัด) แตวาภารกิจทางบานคงมี ลูกกย็ังเล็ก แลวก็ปญหาครอบครัวอาจจะมี ก็ทํา
ไมได อยากจะทราบวา (ไมชัด) 
หลวงพอ จะเอาอยางแบบสมาธิม่ันคงหรือช่ัวคราวละ 
ลูกศิษย  ก็อยากจะไดไปเร่ือยๆ ละคะ 
หลวงพอ เอาม่ันคงเลยไหม 
ลูกศิษย  ยังไมม่ันคงละ 
หลวงพอ ไมใช อยากจะเอาม่ันคงไหม 
ลูกศิษย  อยากจะเอาม่ันคง 
หลวงพอ เผาเลย ทําอยางนี้คุณ เดีย๋วกอนๆ เวลาวางมี 
ลูกศิษย  มีหวงคะ 
หลวงพอ ไมใช เดี๋ยวฉันจะพุดใหฟง เวลาวางของคุณมี พอวางเวลาท่ีลูกหลับเวลาท่ีเรานอน 

ตอนนั้นนะใชเวลาภาวนาใหหลับไปเลย แลวอยาไปถวงนะ ถาภาวนาถางวงจะ
หลับปลอยเลย ถาภาวนาไปถาจะหลับ ถาจิตไมถึงปฐมฌานมันจะหลับไมได กไ็ม
ตองใชเวลามากนะ ถาภาวนาไป ภาวนาไปได 2-3 คําก็หลับ ก็ตองปลอยเลย 
เพราะวาจิตเขาถึงฌาน ถาขณะท่ีหลับอยูกถื็อวาเปนการทรงฌานอยูตลอดเวลา ถา
ตายเวลานั้นเปนพรหมเลยนะ เวลาต่ืนข้ึนมาถาลูกยังไมต่ืน ตอนนี้ไมตองลูก ถาลุก
มันจะเคล่ือนเพราจิตเปนฌานอยูเวลาหลับใชไหมกลับไปภาวนาอีกช่ัวครูหนึ่งตาม
สบาย ถาจิตมันต่ืนก็เลิกกัน แลวก็ถาเวลายามวางๆ เดินไปเดินมาหรือทําอะไรอยู 
อยางเราจะนึกภาวนาแคนาทีสองนาทีไมตองไปนั่งสมาธิหรอก นั่งตามสบายๆ 
บางทีมันจะวางหรือเปลานั่งตากลมเลน เกาอ้ีก็ได มันอยูท่ีจิต ถาคุณทําจุมจิ๋มๆ 
แบบนั้นจะมีอานุภาพมาก มีอานิสงสมาก แลวก็ประโยชนมากดวยดีกวาถือตาม
เวลา ถือเวลาเทานั้นเทานี้ถึงจะทํา แตมันกไ็มแนนอนอยางนี้แนนอนกวา 

  เอาอยางนี้กแ็ลวกัน ถาหากวาคุณยังไมหลับใชไหม คุณใชภาวนาสัก 10 
วาระ ถาหากเราภาวนาวา พทุโธ หรือ นะมะ พะธะก็ตาม ครบ 10 ปบนับนิ้วก็ได 
เรานับนิ้วใหรูนิ้วดวยวา 1 นะ 2 นะ เทานี้ แตวาขณะท่ีถายังไมครบ 10 ถาจิตมัน
ฟุงซานไปคิดอยางอ่ืนก็ต้ังตนใหม ถาถึง 10 ก็เลิก ถาจิตยังสบายอยูเราอยากจะทํา
ตอก็เอาอีก 10 เทานี้พอ กอนหลับ 10 ถาต่ืนมาก็ 10 เทานี้ก็เยอะแยะแลว อานุภาพ
ก็มาก แลวถาทําอยางนี้นะไปสักเดือนหนึง่ คุณจะทรงสมาธิไดเกินคร่ึงช่ัวโมงวิธี
ทําเขาตองทําแบบน้ีนะไอท่ีเราทํากันจริงๆ ไมเขาใจ เขาตองเอาเทานั้นเทานี้ นี่ไม



สําเร็จหรอก คือวาคุณอยาใชเวลามากนะ ทุกคนมันก็เหมือนกนันะ ไมจําเปนอยา
ใชเวลามากหรือถาใชมากเกนิไปนี่มันเปนการฝนแลวไมไดผล ถาเราจะภาวนาก็
ไมตองไปนั่งขัดสมาธิ ท่ีไหนท่ีมันสบายก็นั่งเลนไปแตตองโปรงนิดนะแลวก็
ภาวนาไปเลยจับลมหายใจเขาออกแลวกภ็าวนาไป ถามันฟุงซานแลวเรากห็ลีก 
อยาไปฝนเทานี้พอ แตถาเวลาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดก็คือเวลาท่ีมันจะหลับ ตอนนั้น
ภาวนาใหกลับไป เดก็ก็หลับแลวทานก็หลับแลว ถาหลับก็ปลอยก็ปลอยใหมัน
หลับไป พอตืน่ข้ึนมาก็อีกนดิหนึ่ง อยาลุกข้ึนมานั่งนะ ถาลุกข้ึนมานั่งนะอารมณ
มันจะเคล่ือนเทานี้พอ เหลือแหลเลย ท่ีฉันบอกพอเพราะอะไร เพราะฉันหากนิ
แบบนี้มานาน 

  แลวก็ประโยชนใหญมาก คือวาพระท่ีทานไดในสมัยกอนท่ีบอก หลวง
พอปาน ทานใหไปหาเทวดา 10 องค ทานสอนแบบนี้เหมือนกันหมด ไอการนั่งต้ัง
เวลาตองเทานัน้เทานี้ถึงจะเลิก ถาจิตมันรูวาดีหรือไมด ี ยังไมถึงเวลาเลิกมันก็ไม
เลิก นี่จะเปนโรคเสนประสาท ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เปน อัตตกิลมถานุโยค เปน
การทรมานรางกายและกําลังใจ ถามันเร่ิมฟุงเราก็เลิก เออ สมาธินี่มันมี 2 แบบ 
พระพุทธเจาทานทรงสอนไว 2 แบบ ตองการสงัดกต็องภาวนา ทานจะสบาย 
บางคร้ังมันซานตองการคิด เราคิดอยูในขอบเขต ไอคิดในขอบเขตมันคิดวา
รางกายนี่มันกเ็ปนทุกขทุกอยาง เกิด แก เจบ็ ตาย พลัดพรากจากของรักของชอบใจ 
การทํามาหากนิก็เปนทุกขท้ังหมดความเปนมนุษยนี่มันเปนทุกข ถาเปนเทวดา
หรือพรหมมันก็สุขช่ัวคราว ไมชาก็จุติอีก สูเราไปนิพพานไมได กคิ็ดกันแบบนี้
งายๆ แบบนีท่ี้วาการปฏิบัติจริงๆ เขาไมใชยาว เขาส้ันๆ แบบแมครัวท่ีทํากับขาว 
ถาไปดูตําราช่ัวโนนช่ัวนี่ ยงัไมไดกนิกันเลย ใชไหม สูเอามือหยิบๆ ใสไมได 
อรอยกวาใชไหม ก็แบบเดยีวกัน 

ลูกศิษย หลวงพอคะ ท่ีคนเขาชอบเลนการพนัน ท่ีเขาลือวามีผีพนันเขาสิงนี่จริงหรือเปลา
คะ 

หลวงพอ จิรง 
ลูกศิษย ผีพนันมีตัวตนดวยเหรอคะ 
หลวงพอ ก็ผีพนันก็คือตัวอยากเลนนะ คุณหมอลูกสาวถามวา คนเลนการพนันนะ ท่ีเขาลือ

กันวามีผีพนันเขาสิงนะจริงไหม (หัวเราะ) ฉันตอบวา จริงไอหนู ผีพนันคือตัว
อยาก อยากเลน 

ลูกศิษย เปนความอยากของคนคนนัน้ใชไหมคะ 
หลวงพอ ใช (หวัเราะ) ก็ผีมันมองไมเห็นตัวใชไหมละ เปนความอยาก 
ลูกศิษย หลวงพอคะ และสาเหตุท่ีเขาอยากเลนเปนเหตุเพราะกรรมใดหรือเปลาคะ 



หลวงพอ ใชแน 
ลูกศิษย สวนไหนคะ 
หลวงพอ ก็ อทินนาทาน ตัวทําลายทรัพยสินของคนอ่ืนเขามากอน ก็สังเกตนะการพนันท่ี

รวยจริงๆ มีไหม 
ลูกศิษย ไมมีคะ 
หลวงพอ ไมมี ตองทําลายทรัพยตัวเองดวย คือไมมีใครเวน ใครเขาไมทําลายตัวเองก็ทําลาย

เองไปมันเกดิความหมด 
ลูกศิษย ศีลขอไหนคะ 
หลวงพอ ศีลขอ 2 อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทัง (หัวเราะ) เลนการพนันมันตองตีต๋ัว ตอง

ขออนุญาตไปขโมยเลนนี่มันผิดศีลขอท่ี 2 ไอกรรมท่ีเราผิดมาในอดตีก็คือ กรรม
ตัวท่ี 2 เม่ืออดีตก็คือ กรรมตัวท่ี 2 เม่ืออดีตถามันไมผิดศีลก็ศีลมันขาด ศีลขวาง
หนาชนปงเขาเลย ถาผิดซะแลวศีลไมบริสุทธ์ิ ศีลมีคือศีลท่ีขาดใชไหม (หัวเราะ) มี
อะไรอีกไหม 

ลูกศิษย แลวมีทางแกใหคนเขาไมชอบเลนไดไหมคะ 
หลวงพอ ก็เลนมันซะใหหมดตัวมันกเ็ลิกเอง 
ลูกศิษย พอหมดแลวเขาก็ไปกูเขามาอีก 
หลวงพอ ใช ถาไปกูยมืเขาแลวไมมีใครเขาใหกูมันก็เลิก คนพวกนี้ถากรรมเดิมเขายังไมส้ิน

นี่ เขไมรูตัว หลวงพอเคยเห็นมาแลว คนท่ีเขาเลิกเม่ือไหรก็เกลียดเมื่อนั้น เกลียด
อาการนั้น ถือวากรรมมันหมดไป 

ลูกศิษย ตองรอจนกวากรรมจะหมดหรือคะ 
หลวงพอ ใชๆ มันไมมีทางแก แกไดอยางเดยีว เผา ไอกอนท่ีเราจะจับเขาเผาดีไมดีเขาจะจับ

เราเผาซะกอน (หัวเราะ) คือ เราไมตองไปแกเขาหรอกถาไปพูดขืน อารมณไมดี ดี
ไมดีเขาโกรธเรา 

ลูกศิษย ถาหากวาเขาหนัมาฝกสมาธินี่จะชวยเขาไดไหมคะ 
หลวงพอ ถาเขาหันมาฝกสมาธิแลวแสดงวากรรมนัน้เลิกได ถาใครทํากรรมมาถึงจุด พอถึง

จุดนี่มันเลิกเอง ถาหากวาเขาฝกสมาธิไดก็แสดงวาเขาเร่ิมตี แตไมแน ไอกรรมพวก
นี้มันถอยหลังมันเกิดเปนตอนๆ เหมือนกนัอยางบางคร้ังเราจะเห็นวา อยางพระใน
สมัยกอนไดฌานสมาบัติธรรมดามันไมตองพูดกันเยอะ อยางพระในสมัยกอนได
ฌานสมาบัติธรรมดามันไมตองพูดกันเยอะ เพราะไดอภญิญา อภิญญา 5 นะ 
อภิญญานี่มัน 6 ถาฌานโลกียนี่เปนอภิญญา 5 ทีนี้กรรมท่ีเปนอดีตเขามาตัดถึงตรง
กลาง ฌานเขาเสียหมดก็มีเยอะ มีไมนอยหรอก พอไดอภิญญาไปปบ ถามันดีไม
มากมันก็เสียละ ถามันเสียไปแลวบุญท่ีมีอยูมันกเ็สียไปชวงหนึ่ง ไอชวงเสียนี่มันก็



เสียไปเลย เพราะไอบาปตัวนีมั้นถอยออกไปจากใจ ไอบาปตัวนี้พอมันถอยออกไป
จากใจ พอมันกลับมา ก็คือ เขาซอมกัน 3 วัน ไอตัวท่ีมันไมมามันก็ไปเลยก็มี
เหมือนมีบาปตัด เขาเรียกวา อุปฆาตกรรม อุปฆาตกรรม ก็คือกรรมท่ีเปนอกุศล
เดิมท่ีเขามาริตรอนตลอดเวลานะ แตบางคนมันกก็ินเลยก็มีเหมือนกัน ท่ีเสียไปเลย
ก็มี ไอนี่กรรมหนัก 

  บุญท่ีเราทํานี่ เราเปนผูไดรับเต็ม 100 เปอร็เซนต แตการอุทิศสวนกุศลนี่
ไมไดแบงบุญไปจากเรานะ บุญของเราก็ยงัอยู เร่ืองนี้อยางท่ีสมัยเร่ือง พระอนุรุทธ 
ไดเปนควาญชาง ทานถวายทานแตพระปจเจกพุทธเจา เปนเงินสูงหนัก เทวดา
โมทนา เจานายเขาตองการจะแบงบุญ ทานเลยวิ่งไปถามพระปจเจกพุทธเจาวา 
เจานายขอแบงบุญใหไดไหมครับ ถาใหแลวจะมีผลเปนอยางไร พระปจเจกพุทธ
เจาทานอธิบายวา มีคบเพลิงอยูอันหนึ่ง มีน้ํามันมีเพลิงจุดนะ แตคนอ่ืนมีคบแตไม
มีเพลิง รอยคนเขามาขอจุดไฟตอจากเพลิงนี่เอาไป ตางคนตางมีแสงสวาง ขอถาม
ไอไฟนี่มันยุบหรือเปลา ทานบอกไมยุบ เลยบอกไอบุญนี่ก็เหมือนกัน การที่เราให
นี่ไมไดยุบไปมันเปนเมตตาอยางดี ถาเขาโมทนา เขามีผล สวนของเรามันก็ไมได
พรองหมดไป แตเราก็ไดเสริมความดี และก็ไดเมตตาบารมี เขาใจไหม (หัวเราะ) 
ไอตัวบุญถามันหมดไป ใครก็ไมไดผีกไ็มได ไอเรานีไ่ด 100 เปอรเซนต แตวาการ
ทําบุญใหคนตายตองใหดวยบุญจริงๆ นะ เรา ตองทําใหเปนบุญจริงๆ 

ลูกศิษย แลวทําอยางไรละคะ เราถึงจะทราบวาเราไดบุญ 
หลวงพอ การจะทําไมใชเราจะทําเพื่อใหไดบุญหรือไมไดบุญ 1. ขณะท่ีทํา จงอยาฆาสัตว 2.  

ขณะท่ีทําบุญอยาใหมีสุราติด เร่ิมงานเล้ียงเหลา งานนั้นท้ังงานนะเจง ไมมีอะไรอีก
หรอก บาปเขามากอน บุญมันไมอยูดวยใชไหมเร่ิมงานฆาสัตวตัดชีวิตเหน็จะ
ทําบุญเล้ียงพระฆาหนูฆาปลา 

ลูกศิษย แลวอยางนี้ อยางเราถวายยาน่ี ยาบางอยางนี้มันจะเขาแอลกอฮอลแลวอยางนี้ไม
บาปหรือคะ เพราะตัวยานี่สวนมากจะมีแอลกอฮอลอยูดวย 

หลวงพอ เมาไหมละ เมาหรือเปลา 
ลูกศิษย แลวบาปหรือเปลาคะ 
หลวงพอ แอลกอฮอลหรือสุรา ถาไมปรากฏรส ไมปรากฏกล่ิน พระฉันไดไมบาปไมบาป

หรอกหนู ไมบาป มันเปนยา เขาถืออยางนี้ ถาหากินยาผสมเหลา ถาเหลาไม
ปรากฏกล่ิน แลวก็ไมมีรสนี่พระฉันไดไมบาป ไมเปนอาบัติ แลวมีอะไรอีกไหม 
เอา เดี๋ยวกอน จะจบบอกซะกอนไมไดเอาวาไป ฉันไมไดส่ังใหเลิกนี่ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ มีคนสงสัยวา ภรรยานะคะหยิบเงินของสามีคะ จะผิดไหมคะ แลว
เขาก็ไมอนุญาตใหหยิบ 



หลวงพอ ถาภรรยาหยิบเงินของสามีก็ผิด ถาภรรยาหยิบเงินของผัวนีไมผิด (หวัเราะ) มันคน
ละพวกกัน หยบิไปไหนละ เขาหยิบไปไหน 

ลูกศิษย หยิบไปใชนะคะ แบบเขากไ็มไดเชิงอนุญาตหรอกนะคะ 
หลวงพอ ก็ ผัวเมียเขาถือเปนบุคคลคนเดียวกนั 
ลูกศิษย ตามกฎหมายนี่เมียกินแลวสามีกตองกินใหอ่ิมเหมือนกนัดวย 
หลวงพอ ใช (หัวเราะ) ถาหากวาภรรยาปวดทองข้ี ผัวก็ตองปวดทองข้ีดวย (หวัเราะ) การที่

เราจะปฏิบัติใหมันดกี็คือ 
1. ตัดโลภะ  ความโลภ อยาใหมันมีในใจ 
2. ตัดโทสะ   ความโกรธ 
3. ตัดโมหะ   ความหลง อยาไปนึกวาตัวเรานี่มันดี มันจะทรงตัวตัวท่ีมี
ความสําคัญกวา 3 ตัว โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ 
ความหลง ถาชนะ 3 ตัวนี้ไดก็ไปนพิพาน เอา มีอะไรตอ 

ลูกศิษย  เออ มีผูท่ีทํางานเขาฝากมาถามวา 
หลวงพอ เขาฝากมาเยอะไหม เดี๋ยวๆ เขาฝากมาเยอะไหม (หัวเราะ) เอาวาไงนะ 
ลูกศิษย  การตั้งพระพุทธรูปนี่คะ มีหลักการวาจะต้ังอยางไร 
หลวงพอ เดี๋ยว ต้ังอะไร 
ลูกศิษย  ต้ังพระพุทธรูปท่ีโตะหมูบูชานี่คะ 
หลวงพอ ออ 
ลูกศิษย  มีหลักการไหมคะวา พระจะต้ังตรงไหน จะต้ังเหนือ ต้ังตํ่า 
หลวงพอ มีๆ การตั้งมันตองมีพิธี 
ถาม  โดยเฉพาะ พระพุทธชินราช นี่คะ 
หลวงพอ พระอะไรก็ได ถาต้ังไมถูกนะ มันจะไมผลเด็ดขาด คือวาพระท่ีจะต้ังนี่ตองมีพื้น

(หัวเราะ) ถาไมมีพื้นจะไปตัง้อยางไร(หวัเราะ) เอา จริงๆ นะ คือวาถาจะต้ังพระ
บูชานะก็มีวา อยาต้ังไปทางทิศใตหรือทิศตะวนัตกไอผลนี่สตางคเก็บไมอยู ตรงนี้
ไมมีตํารา มีประสบการณ ประสบการณนีก่็มีสมัย หลวงพอปาน ทานยงัอยู  ถาลูก
ศิษยท่ีใกลชิดมากหนอยทานก็จะแนะนําไดพอทานเหน็ต้ังพระพุทธรูปไปทางทิศ
ไดก็ดีทิศตะวนัตกกด็ี ทานกจ็ะบอกใหหันไปทางทิศตะวนัออก 

  คร้ันมาสมัยลูกศิษยฉันคนหนึ่ง เปนนายทหารอากาศ ตามปกติแกก็เปน
คนไมกินเหลาเมายา บุหร่ีกไ็ปไมสูบ แกเก็บเงินไดดีมาก พอตอมาเขาปลูกบาน
ใหม ฉันก็เขาไปดู กจ็ัดพระหันหนาทางทิศตะวนัออก กต็อมาอีก 1 ป ฉันไปเยีย่ม
แก แกเปล่ียนหองพระใหมหันหนาไปทางทิศตะวนัตก ฉันเลยถามวา นี่หันหนา
ไปทางทิศตะวนัตกกี่เดือนแลว แกบอก 3 เดือน บอก 3 เดือนนี่ตังคไมเหลือเลยใช



ไหม แกบอกใช ฉันบอกนีห่ันหนาพระไปทางทิศตะวนัตกหรือทิศใตไมได เลย
หันไปถามเมีย บอกเฮยจริงๆ โวย 3 เดือนบางมึงกินกนัไมเหลือจริงๆโวย 

ลูกศิษย แลวไมมีหลักวาพระองคจะตองอยูสูงหรือตํ่ากวาองคไหน อยางมีคนเขาบอกวา 
พระแกว นี่กับ พระพุทธชินราช นี่ต้ังในระดับเดียวกันไมได 

หลวงพอ เอา เอาอยางนีไ้ด พระแกว นี่ตองต้ังสูงกวา พระพุทธชินราช เพราะวา พระพุทธ
ชินราช ทานลงมาปบบัง พระแกว เลย (หวัเราะ) โธเอย ก็พระพุทธรูปเหมือนกนั 
ทําตามความเหมาะสมดกีวา ทานก็พระพทุธเจาเหมือนกัน องคเดียวกัน อยางรูป
คุณพอหนูนะ ถายออก 5 แบบ แบบหนึง่นั่ง แบบหนึง่นอน แบบหนึ่งเดิน แบบ
หนึ่งยนืแบบหนึ่งเออ กําลังจะทําทาวิ่ง ไอรูปไหนมันควรจะอยูสูงหรือตํ่าก็แลวแต
เราซินะ อยางไรก็คือรูปของพอเรา อยางไรรูปมันก็คงไมตีกันหรอก (หัวเราะ) 
เดี๋ยวรูปท่ีบอก เอยมึงไมเคยอยูสูงนี่หวา รูปมันมาตีกันละยุงเลยนะ 

ลูกศิษย และบางคนก็บอกวาไมควรต้ังพระพุทธรูปในหองนอน 
หลวงพอ ฉันวาควรอยางยิ่ง เราจะไดมองเห็น ตาเรามองเห็นแลวกัน ถาพระพุทธรูปนี่ ถาเรา

มองเห็นนีเ่ปนบุญ จิตมันจะชินในการเหน็ภาพ การเห็นภาพพระจติเปนกุศลใช
ไหม ถาหากวาหองมันแคบเกินไปตั้งแลวเรานอนไมไดอยางนี้อยาต้ัง เขาถือวา
ตํารา ไมทราบเขาถือตําราอะไรถาเราเห็นภาพพระอยู จิตเราเล่ือมใสใชไหม มัน
เปนมงคลอยางหนึ่งถาเหน็ภาพพระพุทธรูปเขา เรานึกถึงพระพุทธรูปเปนพุทธา
นุสสติกรรมฐาน เรานึกภาพเห็นภาพธรรมดา คือติดตาติดใจ ถาเวลาเราจะตาย นกึ
ถึงภาพนั้นข้ึนมาเราก็ไปสวรรค ดีนะ ถาหากเรามีพระอยาง พระสุโขทัย หรือ พระ
อูทอง นี่ ถาเราต้ังนอกหองขโมยมันลักไปจะทําอยางไร นี่ทานไมหามนี่ ตามพุทธ
ศาสนาไมหาม ท่ีทานหาม คือพิธีกรรม นี่เราคิดกันเอง ท่ีเขาทํานี่คิดกนัเอง ฉันวา
อยางนี้ดีอยางนั้นอยางนั้นดอียางนี้ การบชูาพระเปนอุดมมงคล ปูชา จ ปูชะนียานงั 
เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา จัดวาเปนอุดมมงคลนะ ท่ีเราเห็น
พระพุทธเจาอยูเปนปกตินี่ จิตเราอยูท่ีพระพุทธเจานีเ่กดิเปนอุดมมงคล คนนึกถึง
พระพุทธเจาก็เปนพุทธานุสสติกรรมฐานถาตายอยางเลวท่ีสุดไปดาวดังส 

ลูกศิษย คือมีคนสงสัยนะคะวา คนเรานี่มีจิตมีดวงวญิญาณใชไหมคะ แลวสัตวนีมี่จิตมีดวง
วิญญาณหรือเปลาคะ 

หลวงพอ ตองไปถามสัตวดู (หวัเราะ) 
ลูกศิษย เคยไดยินมาวาถาหากวาเราทําความช่ัวจะลง ทําไมถึงลงละคะ แลวจะตองไปเกิด

เปนสัตวหรืออะไรสักอยางหน่ึงนะคะ แลวทีนี้ถาเผ่ือวาความจริงอันนี้นะคะ ใน
สภาพท่ีเราเปนสัตวนี่ จติวญิญาณเราจะอยูท่ีไหนคะ หนูอยากจะทราบอันนี้คะ 



หลวงพอ อันนี้คุณจะตองทําตัวใหเปนสัตวซะกอนจะไดหมดสงสัย (หวัเราะ)ไมง้ันพูดไป
ไมจบหรอก ทําไดไหม วชิานี้เขาสอนกนัอยูแลวนี่ เม่ือวานนี้เขาฝกกันไดอยู 12 
คน คุณก็ทําจิตเหมือนเขาซิจะไดเขาใจข้ึนถาพูดกันแบบนี้เถียงกนัหลายปก็ไมจบ 
ตองทําใหเปนใชไหม จิตของคน ไอจิตนี่มันไปเขาอะไรมันก็เปนอยางนั้น จิตท่ี
มันมาเขารางของคนมันก็เปนคน ถาไปเขารางของสัตวมันก็เปนสัตว คือสัตวกับ
คนก็จิตอันเดียวกัน คนก็ไปเกิดเปนสัตวใชไหม สัตวนีก่ถื็อวาเราจะมีความเมตตา
ปรานีกับมันอยางไรก็ตามมันก็ลําบาก เราะจะอางไอสัตวตัวนี้มันชอบเนื้อตองซ้ือ
เฉพาะเนื้อดิบ แตความจริงสัตวมันก็ชอบอยางอ่ืนบางมันก็บอกไมได ไอเราก็นึก
วามันชอบ ท้ังๆ ท่ีมันนาเบ่ือแสนเบ่ือ มันไมมีอะไรจะกนิของมัน มีความ
ปรารถนาไมสมหวังใชไหมถาเขาบอกอยางนี้คุณไมแนใจคุณก็ลองดนูะ 

ลูกศิษย แลวอีกอยางหนึ่งนะคะ คือ อยากทราบวา แตกอนนี้ผูคนก็ยังนอยอยูนะคะ เดีย๋วนี้
ทําไมผูคนถึงเยอะแยะ อยากทราบวาจิตวิญญาณมาจากไหน หมายความวา 

หลวงพอ เดี๋ยวกอน ฉันอยากจะถามวา ปลาทูมันตายวันละกี่ตัว นบัไดหรือเปลาถามันมาเกิด
ท้ังหมด มันอยูในทองกี่ตัว สัตวท้ังหมดนี่เปนคนท้ังนัน้เลย ท่ีทําความช่ัวเพราะ
กรรมมันมาสนอง ถาเขาหมดกรรมเขาก็มาเกิด ถาไมเช่ือก็ไปถามปลา ถามมดดูซิ 

ลูกศิษย เวลานั่งสมาธินะคะ พอนัง่สักพักพอจิตนิ่งแลวจติจะวบูลงไปแลวกก็ลัวไมทราบ
เพราะอะไรคะ ไปถามคนท่ีเขารูเขาบอกวาไมมีครู 

หลวงพอ จิตไมชาก็ตาย (หัวเราะ) ถาง้ันตองรีบมาเสียคาแปะเจี๊ยะครูเขา (หวัเราะ)ไปยกครู 
ครูเล็กเขายกไมไหวละ จะข้ึนครูฉันก็ทนไมไหวเหมือนกัน(หัวเราะ) ไมใชไอหน ู
จิตวูบลงไปมันรูสึกคลายกบัตกจากท่ีสูงใชไหม 

ลูกศิษย มันหายใจไมคอยออกคะ 
หลวงพอ ไอนี่ ตามแบบปฏิบัติเขาบอกวา จิตขณะท่ีเรายังไมตก จิตมันสบายหนอยใชไหม 
ลูกศิษย มันรูสึกนิ่ง 
หลวงพอ  ใช ใชตรงนี้สบาย ตรงนีจ้ิตเปนฌาน เขาเรียกปฐมฌาน ไอท่ีตกนีจ่ิตมันทรงฌาน

ไมอยู ถาวิธีท่ีแกไขกเ็วลาจะเร่ิมนั่งใหมๆ หายใจยาวๆ สัก 4-5 คร้ังนะ ต้ังตน
อารมณแรกมันหยาบกอน อันนี้เปนฌานนะไอหน ู แลวก็ไปหาครูเขา ท่ีเราได
เพราะครูใหญจริงๆ คือ พระพุทธเจา เราจะเห็นไดวา เวลาแคเราสมาทานนะ เขา
นึกถึงพระพุทธเจา ไมไดนึกถึงหลวงพอใชไหม 

ลูกศิษย ก็นึกถึงพุทโธ พุทโธ 
หลวงพอ พุทโธ แลวกจ็ะใหดีตองนกึถึงพุทธเอก (หัวเราะ) อันนี้ก็ถูกนะพุทโธนี่ก็หมายถึง 

พระพุทธเจา ครูใหญจริงๆ ตองลืมไมไดใชไหม 
ลูกศิษย มันเปน 2 ช้ันนะคะ เลยไมกลานั่งเลยคะ มันกลัว 



หลวงพอ อยางนี้เขาเรียกกลัวด ี ทําเร่ือยไปหนู ไมมีอะไรหรอก ไมใชเราไมมีครูเราภาวนา 
เราเร่ิมไหวพระน่ีพระนี่เรากมี็ครูแลว ครูของเราก็คือพระพุทธเจานีแ่หละ มีคน
บอก ฉันยังไมเขาใจเลยใหม 

ลูกศิษย ก็เลยคิดวาจะตองหาครู 
หลวงพอ ไมตองหรอก หนูมีคาแปะเจีย๊ะไหมละ (หวัเราะ) จําไวนะวาครูของเราจริงๆ นะ 

คือพระพุทธเจา เรามีอยูแลว เราไหวอยูแลว ไอตัวนี้มันตัวไมเขาใจอยูหนอยเดียว
นะ อันตรายมันกไ็มมี คือวาขณะท่ีจติอ่ิมนิ่งสบายตัวนั้นเปนฌาน เขาเรียก 
ปฐมฌาน แลวก็ท่ีวูบออกมานะจิตพลัดจากฌานไวเกนิไป เพราะอารมณเดิมเปน
ท่ีต้ังจากจดุเดมิรวมใหญ ลมหายใจมันหยาบ ทางท่ีแกก็คือ หายใจยาวๆ สัก 5 คร้ัง 
เหมือนกับระบายลมท้ิง 

ลูกศิษย แลวท่ีมีความกลัวนี่ ทําอยางไรถึงจะหายกลัวคะ 
หลวงพอ ตัวนี้มันลําบากเพราะมันไมใชฉัน (หวัเราะ) ก็คิดอยางนี้ซิ วาเราเกิดมาแลว เราก็

ตองตาย ถามันตายเวลานี้ อยางเลวเวลาท่ีเราทําสมาธิอยางเลวท่ีสุดไปเปนเทวดา
ช้ันดาวดึงสอยางมีความดีปานกลางจิตอยูนิง่กอนจิตอยูนิ่งนี่มันเปนลักษณะของ
พรหม ถาตายเวลาน้ันเปนพรหมถาเราไมเสียดายรางกาย ถึงตายเวลานั้นเราก็ไป
นิพพาน ใชไหม นี่เราเกดิมาก็เพื่อตายถาหากวาเราจะตายจะไปเปนเทวดาหรือเปน
พรหมไปนิพพานเราพอใจ เพราะมันดีกวามนุษย ถาเร่ิมกลัวจริงๆ ก็อยาฝนนะ 

ลูกศิษย พอมีความรูสึก ลืมตา พอลืมตาก็ยังกลัว 
หลวงพอ ถายังกลัวอยูกห็าทางวิ่ง อยูในหองนีว่ิ่งครืดไมรูเหนือรูไดเลย ใหคนมันต่ืน 

(หัวเราะ) พอคืนต่ืนมันกห็ายกลัว ไอความกลัวนี่มันก็เปนเร่ืองธรรมดาของจิต แต
วาอยาลืมวา ถากลัวก็เลิกเสีย อยาลืม จริงไหมบอกอากลัวส่ิงนั้นส่ิงนี้มันไมได ถา
กลัวก็เลิกเสีย อยาขม จริงไหมบอกอยากลัวส่ิงนั้นส่ิงนีมั้นไมได ถากลัวก็ตองกลัว 
เดี๋ยวเปนโรคเสนประสาท เราถือวาความดีทําไดแคนั้นเราพอใจ อันนี้เราตองใชตอ
เวลานอน ถานอนภาวนานีถ้ามันจะลืมเทาไหร มันกย็ิ่งดี ดีใหมันลืมไวถาจิตมัน
เขาถึงปฐมฌานปบมันจะตัดหลับทันที ถึงในชวงหลับมันจะหลับกีช่ั่วโมงก็ตาม 
เวลานั้นถือเปนผูทรงเนตลอดเวลา ถาบังเอิญถาตายเวลานั้นไปเปนพรหมทันที ถา
กอนหลับถาจติมันคิดวาเราทําไปเพื่อนิพพาน พอตายไปก็ไปนิพพาน เปนของงาย 
เออ ตอนนี้หนูเขาใจแลวทุกอยางนะ ไอความกลัวอยางนี้เปนของธรรมดา แตงจง
เขาใจวา ขณะท่ีเราภาวนาอยู จะไมเขามาส่ิงท่ีจะปรากฏใหเหน็ไดตรงนั้นคือ 
เทวดา 

ลูกศิษย อยางการจะนัง่นี่นะคะ ควรจะเปนหนาหิ้งพระหรือในหองก็ไดใชไหมคะ 
หลวงพอ ไดหนู ไมเปนไร 



ลูกศิษย ไมตองอยูหนาหิ้งพระกไ็ด 
หลวงพอ ไมเปนไร ทําท่ีท่ีมันสบายใจมากกวา 
ลูกศิษย มีบางทานกลาววา ฆราวาสบางคนน่ี เกดิมาแลวนี่ คือกรรมเกาหมดแลวแตวามี

กรรมใหม เปนไปไดหรือเปลาคะหลวงพอ 
หลวงพอ ถามีก็เปนไดแตตัวจิตมันไมมี ถาจะมีไดกจ็ิตเปนปรกติ มันจะไปใชไดอยางไรเลา 

เกิดมาฆาสัตวแลวกี่ตัว ชาตินี่ 
ลูกศิษย คะ บอกวามีกรรมใหมมา 
หลวงพอ เดี๋ยวกอน ชาตินี่เกิดมาชาติละกี่ตัว แลวก็ลงไปเกิดใหมใชหนี้มันหมดหรือยัง ไมมี

ทาง ถากรรมเกาหมดจริงๆ ก็ตองไปนิพพานได โธเอย อยูดีๆ จะลงนรกตอไปอีก
แลว นี่คนนัน้จะลงนรกไปถาเขาคิดแบบนี้นะ คนท่ีส้ินกรรมช่ัวท้ังหมดไมมีใคร
เขาอยูหรอก สวรรคเขาก็ไมอยู อยูไมได เทวดาเขาไล พรหมก็อยูไมได เขาไลไป
อยูนิพพานนิพพานเปนความวางอยางยิ่ง หมายความวา วางจากความช่ัวทุกอยาง
ความช่ัวก็คือตัวโลภะ โมหะ ความช่ัวทุกอยางนะมันลงจดุนี้ถาข้ึนช่ือวา 3 อยางนี้
หมดแลวมันอยูไมได มนษุยไมอยูเขาก็ไลอีกอาศัยเทวดา เทวดาก็บอกเกะกะไอ
หมดนี ่ ไปอยูพรหมก็บอกไมไดไอนี่มันเกะกะขาจะนั่งสบายๆ ก็เสือกมาอีก ไป 
ไป ไปอยูนิพพาน หาท่ีอยูไมไดมันมีท่ีไหน บางคนนะ ไมใชหนาคนนะท่ีพดูแบบ
นั้นกัน 

ลูกศิษย ยังไมเขาใจ คือวาเราต้ังอธิษฐานใหเขาโมทนา แตเขากย็งัรับไมได 
หลวงพอ เราต้ังจิตหรือเราวิ่งจิต เราเดินจิต เรากระโดดจิต ถาเขาไมมีสิทธ์ิโมทนาก็ไมมี

โอกาส มันตองอยูท่ีเขา เรากระโดจิต ถาเขาไมมีสิทธ์ิโมทนาก็ไมมีโอกาส มันตอง
อยูทีเขา เขามีทุกขเวทนามากหรือนอยใชไหม ถาเขามีทุกขเวทนามากก็ไมมีเวลา
เลย อยูๆ ก็เขาถูกไฟเผาถูกมีฟน หอกแทงหาความสุขจิรงๆ ไดไหม ไดหรือไมได 
ถาไดจะลองเดีย๋วนีแ้หละ ปทโธเอย แตหนามตํานิดเดียวก็โอย โอย (หัวเราะ)โธ
เอย ไอข้ีหมา 

ลูกศิษย แลวเราจะทราบไดอยางไรวา คนไหนมีสิทธ์ิไดรับโมทนา 
หลวงพอ ออ เราก็ตองไปเปนผีดวยนะสิ (หัวเราะ) เออ มันจะไปยากอะไร แหม 
ลูกศิษย แลวอยางญาติพี่นองเราเสียไปอยางนี้ละคะ 
หลวงพอ ญาติพี่นองเสียไมตองไปใหมันหรอก มันไมไดรับหรอก ถาตายอาจจะไดรับ 

(หัวเราะ) 
ลูกศิษย ก็ตายไปแลวนีค่ะ 
หลวงพอ ไมยากหรอกหนู เขาฝกกันทุกวันนะ มโนมยิทธิ ท่ีเขาฝกกันนี่เขาตองการใหหมด

สงสัยเร่ืองนี้ 



ลูกศิษย คือไมทราบเลยคะ 
หลวงพอ ท่ีเขาฝกกันอยูนี่ ท่ีฉันพยายามสอนวิชานี้เพราะมันกนัความเขาใจผิดของคน ท่ีวา

พระพุทธเจาสอนไววามีอะไรจะไดรูตามความเปนจริงไมตองมานั่งถามกันอยู
แบบนี้ ถาถามแบบนี้อยางไรก็ไมเขาใจ ถาจะเขาใจจริงๆ เราก็ตองลองตายไปเปน
ผีในนรกกอน แลวส่ังใหใครเขาทําบุญสงไปให แลวจะไดรับหรือไมไดรับตอง
พิสูจนมันถึงความจิรงถาหากวาเราฝกแบบนี้ไดคลองตัวมันกเ็ปนของไมยากเพราะ
เรารูแลวกันตอนท่ีนั่งกรรมฐานกับอุทิศสวนกุศล ธรรมดาก็ควรเปนเร่ืองเดียวกัน
การอุทิศสวนกุศลธรรมดา อาจจะแกเปนบางจุดไมได กรรมฐานอาจจะขไปชวย
ไดในบางจุด ใชไหม อันนี้มีเยอะ สวนท่ีเราจะทําบุญธรรมดา ถึงแมจะถวาย
สังฆทานก็ดี วิหารทานก็ดี ธรรมทานก็ดี เขาไมมีโอกาสจะรับ เพราะมันหนักมัน
หนาไปหนอย แตบุญกรรมฐานอาจจะเขาถึงได จะไดหรือไมได แตอยางนอยท่ีสุด
เราตองงไดทิพจักขุญาณ ถาไมไดนีไ่มรู โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเราไดมโนมยิทธิ เรา
ก็ฝกญาณ 8 ดวยจะสบายใจมากข้ึน รูไดทันที อันนีเ้ยอะ ฉันเม่ือกอนนีฉั้นก็สงสัย
เหมือนกนั แตฉันมีคติอยู ถาอะไรที่สงสัยจะตองรูใหไดเปนต้ังแตเดก็มาเลย ถา
สงสัยแบบนี้เราตองพยายามทํา ถาเราสนใจ 

ลูกศิษย เออ จะถามเกีย่วกับ อยางมีพระพุทธรูปนะคะ ท่ีเวลานีท่ี้กรุงเทพฯใครๆ เขาทํากัน
ไมไดหมายถึงในวดันะคะ ท่ีขางนอกเขาทํากันนี่เขาทํากันเพื่อการคา ถาเราไปได
พระพุทธรูปอยางนั้นมานี่ เราสมควรจะเกบ็เอาไวบูชาจะสมควรหรือเปลา ท่ีเขาทํา
เพื่อการคาคะ 

หลวงพอ ก็เวลาเราไหวเรานึกถึง เราไหวใคร 
ลูกศิษย เราก็ไหว 
หลวงพอ นึกวาไหวพระพุทธใชไหม 
ลูกศิษย ก็รูปหลอองคพระนะคะ 
หลวงพอ นั่นแหละ เวลาเรานึกไหว เรานึกถึงใคร 
ลูกศิษย ไหวไปอยางนัน้คะ (หัวเราะ) 
หลวงพอ ถาอยางนั้นมันไมมีพระพุทธเจา เราคิดวาคือ พระพุทธรูปใชไหม นั่นแหละจิตเรา

นึกถึงพระพุทธเจา แสดงวาเราไมไดไหวอิฐ ไดบุญ 
ลูกศิษย แตยังมีบางคนบอกวา ไมสมควรท่ีจะเอาไหวบูชา 
หลวงพอ ก็ดี ถาซ้ือมาแลวก็ซวยมันไป เราจะไดไมตองเสียสตางค (หัวเราะ) เขาใจผิด ถาเรา

ซ้ือมาแลวจะเอาไปไหน เราเสียเงินแลว แลวก็รูปนัน้ก็เปนรูป หนึ่งของ
พระพุทธเจา ท่ีเราเรียกวา พระพุทธปฏิมากรใชไหมทําใจเรานึกถึงพระพุทธเจา เรา
ไดพระพุทธเจามาก็ดีอยูแลวใชไหม เขาเปไปเอง คนเขาใจผิด พระอริยเจาต้ังแต



พระโสดาบันข้ึนไปแมแตเขาปนหุนดินนี ่ ปนใหมีสภาพคลายพระ เขายังไหวเลย 
ก็เขาไมไดไหวดิน เขาไหว แตจิตเขานึกถึงพระพุทธเจา 

ลูกศิษย เวลาท่ีเราจะตัง้นี่ เห็นบอกวา ตองต้ังใหหันหนาไปทางทิศตะวนัออก อันนี้ไม
ทราบวาอยางไรคะ 

หลวงพอ ฟงนะโยม เวลาท่ีพระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณทานหันหนาไป
ทางทิศตะวนัออกถาหันหนาไปทางทิศใตหรือทิศตะวนัตกตําราไมมี แต
ประสบการณมี ก็มีลูกศิษยฉันหลายคน ออ คนเดยีวนายทหารอากาศ ฉันเคยไป
บอกใหหันหนาพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ตอมา 3 ป แกเปล่ียนไปทางทิศ
ใต ถามวาพระพุทธรูปนี่หันหนาไปทางทิศใตกี่เดือนแลว แกบอก 3 เดือน ต้ังแต 3 
เดือนนี่สตางคเหลือไหน แกบอกจริงๆ นะ 3 เดือนนีไ่มเหลือจริงๆ นะ เขาถามวา
ทําไมนี่ หลวงพอปาน ทานเคยบอกไว ทานเคยสังเกต 

ลูกศิษย ท่ีบานในหองมันแคบนะคะ 
หลวงพอ ก็ยายไปหองอ่ืนซะสิ บอกหลวงพอหองนี้มันคับแคบ อยากไปอยูหองอ่ืนนะ 

(หัวเราะ) อยาไปขังทานไวหองเดยีว แหม (หวัเราะ) ต้ังหิ้งแทนสิดกีวาต้ังโตะ ทํา
หิ้งราคาถูกกวาโตะอีกใชไหม เวลานี้มีขายมากตอกตะปูแปะเขาไปทางทิศ
ตะวนัออก ขางฉันไหมละ จะทําให ขางฉัน 3 แสนมัดจาํนะยังไมไดทํา (หวัเราะ) 
ความจําเฉยๆ จําวาจะไปติดท่ีบาน (หัวเราะ) ยังไมได อันนีก้็มีความหมาย
เหมือนกนันะ ก็ปรากฏในตํารามี 

ลูกศิษย แลวถาเผ่ือหันไปทางทิศเหนอืละคะ 
หลวงพอ ทานก็ตองพูดกับสามี (หวัเราะ) คอยไปคอยมา (หวัเราะ) เออ เขาไมหาม แตท่ี

ประสบมาก็แคทิศใตกับตะวันตก ทิศใตกบัตะวนัตกนีเ่อาจริงๆ นะ แตถาทิศเหนือ
เขาไมเราไมเปนไร 

ลูกศิษย แตดีท่ีสุดตองทิศตะวนัออก 
หลวงพอ ความจริงอยู พระพุทธเจาทานหันไปทางนั้น ฉันเองไมเคยเอาหนัหนาไปทางทิศ

ตะวนัออก ตองต้ังทิศเหนือ มีคืนหนึ่งต้ังทิศเหนือทานมาเตือน บอก ทําไมทานมา
เอง นี่พูดกนัแบบพระปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนะ นี่ทานมาเอง บอกกันนี้ไมถูก 
ควรจะเปนทิศตะวนัออกทานบอกวาควร แลวมีพระองคหนึ่ง ฉันก็ซ้ือพระมา
ใหมๆ เลย ฉันก็ต้ัง ก็อยางวา ทิศทางมันไมมีเหมาะ ท่ีจะมาต้ังทางทิศตะวนัออกใช
ไหมก็ต้ังหันหนาไปทางทิศเหนือ ปรากฏวาพอเชามาพระหันหนาไปทางทิศ
ตะวนัออก เอะ ฉันกว็าใครมาหันหนาพระวะ มันจะหันไปไดอยางไรเราก็ทําอีกละ 
คราวท่ีแลวไมเอา แตคราวนีใ้สกุญแจตลอดตอนนอนอยู พอออกมาเราก็ใสกุญแจ 



จะเขาออกไดแตละที ถาคนอ่ืนจะเขาออกเราตองรู เขาไปทานก็หนัหนาไปทาง
ตะวนัออก 

ลูกศิษย หลวงพอคะ เกี่ยวกันหอยพระ นี่บอก 2 องคไมดีตอง 3 องคถึงจะดจีริงไหมคะ
หลวงพอ 

หลวงพอ (หัวเราะ) ออ 
ลูกศิษย บอกวาตองเปนค่ีเปนอะไรอยางนี้นะคะ 
หลวงพอ มี 2 ตองหาม มี 3 ดีแล (หวัเราะ) มีค่ีก็เปลืองนะสิ (หวัเราะ) ใครเขาบอก 
ลูกศิษย ลูกๆ 2 คนเขาทักมา วาหอยพระ 2 องค ตอง 3 องคถึงจะด ี
หลวงพอ ออ ดี ฉันอยากไดพระเนื้อทองคําประดับเพชรเลย (หวัเราะ) เขาไมไดหามหรอก

หนู พระกี่องคก็ได จิตเรามีความเคารพ เร่ืองนี้พระพุทธเจาทานไมเคยบอกไว ถา
ถามเร่ืองนอกพระพุทธเจาฉันก็ไมรูจะตอบอยางไร ฉันไมทราบนี่ (หัวเราะ) ไอ
เร่ืองนอกพระพุทธเจาฉันก็ไมรูจะตอบอยางไร ฉันไมทราบนี่ (หัวเราะ)  ไอเร่ือง
เหนือไปจากนัน้ฉันไมตอบ เพราะฉันไมกลารูมากกวาพระพุทธเจา ไมง้ันตองไป
อยูกับ พระเทวทัต อันนีเ้ปนความจริงนะ นี่เขาถือกันสงเดชไปเอง ไมมีเหตุผล ไม
มีผล อยาลืมวา พระน่ีเปนมงคล ปูชา จ ปชูะนียานงั เอตัมมังคลมตุตมัง การบูชา
บุคคลท่ีควรบูชาก็เปนมงคลอยางหนึ่ง เราหอยพระดวยความเคารพใชไหมก็เปน
มงคล พระท่ีเราหอยคออยูนี ่ ถาเรานึกถึงอยูเสมอ บางทีเรานึกถึงเพราะความกลัว 
คิดวาพระนี่ปองกันอันตรายได แตพระน่ีจริงๆ ท่ีฉันทําทุกองคนี่ยิงไมออกฟนไม
เขาเลยก็ไมมีอันตราย เวลาเขายิงกันเราก็ไมออกไป (หวัเราะ) เขาฟนกันเราก็ไมเขา
ไป รับรองไมมีอันตราย (หวัเราะ) จําไวนะ อยาออกไปเวลาเขายิงกนั เวลาเขาฟน 
เขาตีกัน เรากไ็มเขาไป ก็ยิงไมออกฟนไมเขา 

  นี่ก็หมายความวา พระท่ีบางคนเขากลัวตาย คิดวาพระนี่ปองกันอันตราย
ได เชากน็ึกถึงพระ ท่ีเขาเรียกปลุกพระกนั จิตมันอาราธนา เย็นก็ปลุกพระอาราธา 
เพราะฉะนั้นถาเกิดเราตายไป เม่ือไหรถาจติมันจะอยูกับพระ เราก็ไปสวรรคทันทีก็
ดี พระเปนมงคล เขาจะหอยกี่องคก็ชางเขา เราพอใจอยางไรเราก็หอยไป ก็ของ
ของฉันนี่ไมใชของใคร (หวัเราะ) พระท่ีรานเจกขนาด 50 นิ้วก็มี มันยังหอยกนัเลย 
(หัวเราะ) ถาหอยขนาดนั้นไดนะ ปนยิงมาจริงๆ นี่ ยาก (หัวเราะ) เพราะอาจารย
ผลักกระเด็นเปง (หัวเราะ) 

  เออ พูดถึงเร่ืองนี้ฉันนึกถึงราย ท่ี จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี ตําบลบางขวาก 
อําเภอสามชุก ฉันเด็กๆ นะ ตอนนั้นก็ไมเด็กมากก็ไปเท่ียว ไปนอนอยูขางบาน 
บานใกลๆ กัน มีบานหนึ่งปรากฏวา ขโมยเขาบาน จะมาลักควาย เจาของจะต่ืน ก็
ถือหอกพุงเขาไป เขาไปก็งัดจะแทง ก็แกแทงจริงๆ แทงดานหลัง ไอเจานั่นก็ไป



เปดคอกควายแกพุงเขาดวยหอกเต็มแรงกไ็ดยนิเสียงเปง เนื้อแข็งดีนี่ (หัวเราะ) กว็ิ่ง
จูด ปรากฏวาไอขโมยมันไปซ้ือขวานมา เอยจอบมา มาหอยขางหลัง (หัวเราะ) 
หอยท้ังขางหนาท้ังขางหลัง เอาหอกพุง เออ ตรงจิรงๆ (หัวเราะ) บอก ถาไอขโมย
มันมีหอกละกย็ุง (หวัเราะ) พอวันรุงตอมาตํารวจสืบทราบวาไอเจาขโมยคนน้ันนะ 
มันหอยพระจอมมา (หวัเราะ) นี่ขนาดจอบนะ แตเรามีพระ 50 นิ้ว ก็เกงละซิ 
(หัวเราะ) นี่เร่ืองจริงๆ นะ ไปนอนใกลๆ บานเขา เชาเขามานั่งเลาใหฟง พอเขาเขา
หองเขาไมไดดู แตความจรงิเราก็ต่ืนตอนนั้น ก็ไดยินเสียงเหมือนกัน ก็ไมทราบวา
เสียงอะไร พอสักประเดี๋ยวหน่ึง แกลงมาจากบาน พวกชาวบานกเ็ขามาถามวา 
เร่ืองอะไร ขโมย ถามทําไม จะมาลักควายไอฉิบหายตัวมันแข็งเหมือนเหล็ก  
(หัวเราะ) พุงดวยหอกไดยินเสียงเปง (หัวเราะ) ฉันก็สงสัยทําไมเนื้อมันแข็ง พอรุง
ข้ึนเขาก็สืบไดวาเปนใคร คนท่ีเขารูมา เขาก็มาบอกวา เจาคนนั้นมันหอยจอบ 
(หัวเราะ)มันไปซ้ือจอบกลับมามันก็ขโมยควาย มันเหน็ควายแลวนีบ่านนี้จะตอง
ลักควาย มันไดหลวงพอจอบชวย (หวัเราะ) ฟงเอาไวนะ ถากลัวอันตรายก็หาหลวง
พอจอบมาแขวน (หัวเราะ)  

ลูกศิษย ลูกเคยไอยนิพระองคหนึ่งนะคะขอน้ําปลา แลวคร้ังหนึ่งลูกก็ถามพระผูใหญองค
หนึ่งวาอยางพระท่ีกําลังฉันอยูขอน้ําปลานี่ไมเปนการผิดหรือทานก็อธิบายวา ถา
โยมปวารณาแลวไมเปนโรคคะ แตวามีอยูคร้ังหนึ่งพระผูใหญองคนี้กโ็ทรศัพทมา
บอกกับโยมวาจะฉันไกทอดกระเทียมพริกไทย ใหใสกระเทียมพริกไทยเยอะๆ 
หนอย แลวขโมยก็มาพูดท่ีวัดวา เม่ือคืนนี้ทานโทรมาบอกวาทานใหใสกระเทียม
พริกไทยเยอะๆ หนอย อันนีเ้ปนการไมสมควรใชไหมคะ 

หลวงพอ สมควร (หัวเราะ) ก็ทานชอบแบนั้น (หวัเราะ) 
ลูกศิษย ถาในเม่ือปวารณาแลว แลวก็ทานบอกวาอยากจะฉันแกงไก แลวถาเกดิขโมยเขาก็

ไปฆาไกอยางนี้บาปจะอยูท่ีใครคะ 
หลวงพอ บาปนี่ก็อยูท่ีโยม (หวัเราะ) เขาไมไดส่ังใหฆานี่เสือกฆาเอง (หัวเราะ) 
ลูกศิษย ในเม่ือมีไกอยูตัวเดยีวอยางนีค้ะ 
หลวงพอ เขาไมไดอบกวาจะกินตัวนัน้นี ่
ลูกศิษย แลวสมมติวาสถานท่ีนั้นไมมี หาไมไดนอกจากไกตัวนัน้ตัวเดียวละคะ 
หลวงพอ ก็ไปดวยกันแน พระองคนี่ พระมีบุญมากกวาก็ลึกหนอย 
ลูกศิษย แลวลูกเคยนมัสการถามพระองคหนึ่งคะ ถามวาในปญหาขอนี้เหมือนกันนะคะ 

ทานบอกวา การฆานี่อยูท่ีเจตนาจะฆาอยางไร ท่ีฆานี่ฆาเอาไปทําบุญนี่ไมบาป 
หลวงพอ เออ ขุมไหม (หัวเราะ) ลงขุมไหน 
ลูกศิษย คือวาเปนการตั้งใจ ไมไดต้ังใจท่ีจะฆานี่ ความผิดหรืออะไรท่ีจะทําบุญนี่ 



หลวงพอ เอาอยางนี้แลวกัน วางๆ มาเชือดคอพระแลวกัน บอกจะเอาเน้ือไปแกงทําบุญ ปท
โธ มันมีท่ีไหน บาปท้ังนั้นแหละ ถาคิดจะทําบุญ ทําบุญมันจําเปนตองฆาเขานั่น
แหละบาป แตบุญไมมีเลย เจตนาเปนอกุศลละก็ กุศลไมมีทางเขา 

ลูกศิษย แลวในกรณแีบบนี้ โยมไดปวารณาแลววา ปวารณาแลวตัวทานบอกวาจะฉันไก
แลวมีไกอยูตัวเดียว ในตลาดก็หาไมได จําเปนจะตองฆาอยางนี้โยมก็ปฏิเสธไดใช
ไหมคะ 

หลวงพอ มันไมจําเปนจะตองทําเลย พระจะฉันขาวนี่ เราไมเลือกอาหารญาติโยมเขาก็ถวาย
ดีๆ อาหารไมเปนโทษ แตเราไมพิจารณาถึงอาหารพระน่ีกินขาวงายหมดแหละ 
ตองพิจารณาวา อาหารนี่เปนอาหารท่ีกินเพื่อเปนยากอน เราไมกินเพราะติดในรส 
ติดในสี ติดถึงอาหารติดในกล่ิน จะไมกนิเพราะกล่ินตี เราไมกินเพื่อความผองใส 
ถาหากวาอยากกินเฉยๆ อาหารท่ีกินเปนโทษ จงลงนรก ถาไปส่ังอยางนั้นก็สบาย
เลย อเวจี อยูท่ีใดอยางนี้ไปแนเลย พระพลาดลงอเวจี ถึงบอกวาพระนีล่งนรกได
งาย ท่ีสุด ทานมีบุญมากกวาฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหาร เอาอาหารของพระ
พุทธไปกินนี ่ สมภารก็ไมรู อุปชฌายมันกไ็มรู ไอลูกศิษยมันเสือกรูมากกวาละก็
ซวยเลย มันลงดวยกันท้ังนั้นนะ ไมตองเลือกอาหารขนาดนั้น ไมตองส่ัง แคอาหาร
ท่ีเขาเอามาอาหารท่ีเขาเอามามันไมบาป สมมติวาเขาซ้ือแกงมาจากรานคา เขาจะ
แกงชางหรือแกงเปดเราไมตองส่ัง พอคาเขาแกงเอา เราไมตองไปส่ัง ก็ไมบาปเลย
ใชไหม เอามาถวายพระ พระก็รับประเคนตามกาลเวลา ศีลทุกอยางครบถวนใน
เวลานั้น แตวากินเพราะติดในรส ไมพิจารณาอาหารกอน อยางนีก้็ลงนรกไป แคนี้
จะไปส่ังไกเขา ถาไปส่ังเขาก็ไปนะ ไปสลายเลย 

ลูกศิษย อยางเวลาท่ีคนทําบุญแบบทานนี่คะ แลวทานก็ยกพานขึ้นมา ทานกว็าเอะ เช็คใบนี้
เดงหรือเปลานี่ 

หลวงพอ ไอเช็คๆ นี่ ฉันไมคอยมี เฃ็คสปริง เช็คเดง 
ลูกศิษย แลพวกญาติโยม 
หลวงพอ เปลา พูดเลนหรือเปลา 
ลูกศิษย ก็ไมทราบเจาคะ แตวาทาน 
หลวงพอ เขาอาจจะพูดเลนสนุกๆ ก็ได 
ลูกศิษย แลวพวกญาติโยม ก็เลยบอกวา กุฏิทาน ทานบอกวา อะไรนี่มีกีตั่งคละจะเช็คเดง

หรือเปลา อะไรอยางนี้ ทําใหคนท่ีถวายนีห่นาเสียไปเลย 
หลวงพอ ไมใชทานเตือน เดี๋ยวของบูดๆ ไปถวายพระ พอตายไปแลวจะไดแตบูดๆ 

(หัวเราะ) เขาอาจจะพดูเลนก็ไดนะ ถาพูดเลนสนุกๆ ก็ไดจะหาวาไมพดูเลนก็ตอง
คิด ถาอารมณเปนความโลภ แตเวลานี้ฉันนะดีอยาง ต้ังแตเกดิมาฉันไมมีเงินเก ไม



เคยเลย ใครจะปลอม ใครจะเกฉันไมเคยพบมาเลย เพราะฉันไมดใูครใหมาฉันก็
หมํ่า ฉันจาย ฉันก็จาย ฉันไมดูมันปลอมมันเปม ไมดู กเ็ลยไมมีปลอม ไมมีเก )
หัวเราะ) เอาแลวจะเปนความจริงนะ ฉันไมเคยพบกับเขาเลย เขามีเงินปลอมเงินเก
กัน ฉันไมมีกบัเขา เขาใหมาฉันถือเปนเงินบริสุทธ์ิ เขาใหมาดเีราก็เกบ็ เราจะซ้ือ
ขาวซ้ือของสรางวัดสรางวา ทําอะไร ฉันก็จายไปก็ไมเหน็มีใครเขาบอกวาเก 
ธนาคารมาเขาก็ไมผิดปกตินะ ก็แปลก 
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 ถาบวงสรวงแลวยังไมเท่ียงเพียงไร ทานยงัไมกลับ เรายังบูชาไดตามความประสงค ทานยัง
อยูหมด ไมตองลาหรอก ทานยังอยูจนกวาจะเท่ียงสวนมากเขาใจวาสําคัญตอบบวงสรวง ถายังไม
เลยเวลาทานยงัไมกลับ ทานอยูต้ังแตตอนบวงสรวงอันเท่ียง และเม่ือเท่ียงวนัไปแลว ทานจะไป
บางสวน เฉพาะช้ัน กามาวจร เทานั้น ต้ังแต พรหม ข้ึนไปทานไมกลับ กามาวจร ก็ไปบางชุด รุน
ใหญไมไป ไปแตรุนเล็ก พวกรักษาเวรรักษายามไป นอกนั้นไมไป ช้ัน กามาวจรทาวมหาราช ทาน
ก็ไมไป เพราะนายทานอยูท่ีนี่  พระอินทร ทานอยู เขาประชุมกันอยูท่ีนี่ คณะนี้ทานไมไปตลอดงาน 
อยาง ภุมเทวดา ท่ีรักษาเขตสังเกตเวลาใกลจะเลิก เขารีบมาหมด พวกนั้นเวลาปกติมาไมได เวลายาว
มาไมได พอใกลจะเสร็จเหลืออีก 10 นาที ทานจึงมาได พอหลังจากนั้นทานกก็ลับกันหมดผูใหญก็
กลับ 
ลูกศิษย  ฤกษแตงงานเตือนไหนดี อยูแลวจะไมทะเลาะกัน 
หลวงพอ ถามันจะทะเลาะกันเดือนไหนมันก็ทะเลาะกัน มันไมทะเลาะกันเดือนไหนมันก็ไม

ทะเลาะกนัแคนั้น หากฤกษกันเกือบตาย เดี๋ยวไปนั่งทะเลาะกันแลวใชไหม เดีย๋วนี้
เขาไมเลือกเตือนกันแลว สมัยกอนตองแตงงานเดือนอะไร เดือน 4, 6, 9, 12 เพราะ
อะไรรูไหมเพราะทํานาเดือน 4 เกี่ยวของเสร็จเดือน 6 อาจจะพึ่งเร่ิมไถนาหรือยัง
ไมไดเร่ิมไถ เดือน 9 หวานเขาเสร็จเรียบรอยแลว เดือน 12 ขาวเบาออก งานยังไม
หนัก เขาเลือกชองวาง ถาเราไมทํานาเดือนไหนกไ็ด ฤกษดีทุกวัน วันไหนสะดวก
แตงงานเลยนะ เขาใจไหม 

  คูวิวาหอยูคูหนึ่งนานแลว ถาถอยหลังไปก็ประมาณเกือบ 50 ป แก
แตงงานเดือนเมษา คือ เดือน 5 ชาวบานเขาดากันเปนการใหญหาวาบาๆ บวม หา
วาเปนอยางนัน้ หาวาเปนอยางนี้ เดือน 5 ไมมีใครเขาแตงงานกัน แกแตงแกตกลง
แตง และแตงไมกี่ปแกก็รวยเดือนท่ีเขาไมแตงกัน เดือน 5 นี่เขาไมแตงงานกันใช
ไหม เพราะเดอืน 5 นี่ชาวนาถือวาเปนเดือนสนุกสนาน ตรุษสงกรานตไง  มีราย
นั้นแตงชาวบานก็ดากันยับ ผลท่ีสุดแกรวย ฤกษฉันคิดวาเทวดาทานวาง ไอเดือน 
4,6,9,12 มึงก็แตงกูกแ็ตง มึงก็เชิญเทวดากูก็เชิญเทวดาเทวดากแ็ยกกนัไป ใชไหม 
ไอเดือน 5 ไมมีใครแตง เทวดาก็เลยมารวมกันหมดใหพร (หัวเราะ) มางานเดียวกัน
เลย ใชไหม อยางนี้บานมีสามีคนทํางานพรอมๆ กันใชไหม พอบานไปโนน 
แมบานไปนี่ ลูกบานไปโนน มันก็ไมรวมกนั ไอคนละบาท 5 คน 5 บาทใชไหม จํา
ใหดนีะนี้เร่ืองของฤกษ 

  ก็ไอคนท่ีมันวิง่ตามกันไปนะ ใครใหฤกษมัน มันกใ็หฤกษของมันเงอ ไอ
ท่ีมันไปรวย รวยเยอะแยะไป ไอฤกษนีมั่นก็เปนพิธีของพราหมณ แตวาการให



ฤกษยอมมีความหมายใชไหม ใหฤกษนี่หมายความวา การนักหมายกัน มันเปน
การนัดหมายเพื่อความพรอมเพรียงเทานัน้เอง เราจะไปกันบาย 2 โมงนะ พอจวน
บาย 2 โมงก็มาพรอมกัน ถาเราไมนัดกนักไ็มพรอมกัน อยางนี้เช่ือวาหาฤกษ 

  มันมีอยูแหงหนึ่ง ท่ี ราชบุรี พระพุทธโฆษาจารย ไมอบรมศีลธรรม แลวก็
ศึกษาธิการอําเภอ เขาพูดกอน เร่ืองการฤกษยาม ไมมีความหมาย แกพดูไปยาว เจา
คุณพุทธวงค พอถึงวาระท่ีสมเด็จจะพูดทานก็ขออนุญาต ผมขอพูดสัก 10 นาที
ครับ ขอตอบทานศึกษาธิการอําเภอสักหนอย และแกพูดนะ แกไมไดพดูเฉยๆ แก
ไปวาชาวบาน เขาดวยหาฤกษอยางนั้น หาฤกษอยางนี ้ สมพงษอยางนั้นสมพงษ
อยางนี ้

  รวมความฤกษไมมีความหมาย ถาพูดเปนกลางๆ นะวาไมมีความจําเปน
ถือเกณฑสะดวกก็หมดเร่ืองหมดราวใชไหม แตนี่พระเหน็วาชาวบานสะเทือน
ทานก็เลยแก ทานแกบอกวไอการหาฤกษนะจําเปนตองมี ไมวาทํางานอะไร
ท้ังหมด แมแตเราจะทําคนเดียวก็ตองฤกษใชไหม ไอฤกษคือ กําหนดเวลา ถาหาก
หลายคนต้ังแต 2  คนข้ึนไป เปนการนดัหมายกัน ความพรอมเพรียงกันนี่คือ ฤกษ 
มาแกจดุนี้ขอพูดยอๆ นะแกพูดละเอียดกวานี้ ไอศึกษาธิการอําเภอลุกเดินหนีไป
เลย ไอชาวบานเขาก็หวัเราะตึงๆ นักเทศนพูดกนัก็ตองมีลีลาใชไหม 10 นาทีนะ 
ไมใชเร่ืองเล็ก ตานั่นหนาซีดไปเลย ไอแกพูดเฉยๆ ดวยเหตุผลกแ็ลวไป ดันไปวา
ชาวบานเขาไมดีวา หาฤกษอยางนั้น หาฤกษอยางนี้ไมด ีหาวางมงายๆ อีดา พุทธ
วงค แก ฮาตึงๆ ชาวบานหนาบาน ไอคนพูดหนาเศราไปเลย ยิ่งเปนศึกษาธิการ
อําเภอควรมีจติวิทยาอยางหนึ่งใชไหม เปนครูเขาครูของครู ยังโงขนาดนั้นแลวไอ
ครูจะฉลาดไดอยางไร ถาครูโงลูกศิษยฉลาดไดไหมก็ไมแนนะนี่มันเปนอยางนี้ ถา
ครูโงก็พยายามกดลูกศิษยใหโงดวย ถาลูกศิษยฉลาดเกินไปกห็าทางลงโทษใชไหม 
เปนการบีบคร้ัน ไอการเจริญงอกงามของสติปญญามันกน็อย 

  จําใหดีนะ ถาเปนครูเขา คนเราเปนครูเขาทุกคนแหละ คุณเปนหรือเปลา 
เปนโดยตรง ไอเด็กรับใชในบานเอ็งตองทําอยางนั้นนะเอ็งตองทําอยางนี้นะ เอ็ง
ตองเอาอยางนีน้ะ ดไีมดีสอนพอบาน เอาสตางควางไวตรงนี้ซิ เอาสตางคไว
ตรงไหนบอกใหรูดวย นี่แหละครู เปนทุกวันแหละดีไมดีดึกๆ ดืน่ๆ ต่ืนมาเปนครู 
ครูนั่งบน (หวัเราะ) 

  นี่ครูสําคัญท่ีสุด พอแมเปนบูรพาจารยของลูกใชไหม เปนครูคนตนของ
ลูกไอลูกนะ จะไปเรียนกับใครตองเรียนกับพอแมกอนรูจกักนัรูจกันอน รูจักข้ี 
รูจักเยีย่ว ตองสอนคําสอนท้ังหมด ตองถือวาเปนครูใชไหม นี่ครูใหญ ดีไมดี 



พอบานหลับจบัเขยาๆ มานั่งลืมตา มานั่งบนบนใหฟง สอนกระท่ังคนหลับปลุกให
ต่ืน (หวัเราะ) ใชไหม 

ลูกศิษย เวลานอนควรหันไปทางไหน 
หลวงพอ นี่ พระสารีบุตร ทานไมถือนี ่พระอัสสชิ ซ่ึงเปนครูตนของทานอยูท่ีไหนเวลานอน

ทานตองหันหวัไปทางนัน้ เพราะวา พระอัสสชิ เปนครูตนเพราะวาจะขเศาสนานี่
ไดเพราะอาศยั พระอัสสชิ พบ พระอัสสชิ เปนคร้ังแรก หรือองคแรกใชไหม และ
ทานพระโสดาบันเพราะ พระอัสสชิ เม่ือทานเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาแลว 
แทนท่ีจะเหยยีดหยามครูบาอาจารย ขาววาอาจารยอยูทิศไหน ทานจะตองไปทาง
นั้น ทิศใต ทิศเหนือ ทิศอะไร ทานไมถือ ถือความสะดวก ไอบานของเรา ทิศไหน
มันสะดวกใชไหม และกอนจะนอนเรากไ็หวพระ นอนอยูนกึถึงความดีท่ีเราทํา
ใชได เร่ืองทิศไมสําคัญ 

  นี่เขาสอนเจริญพระกรรมฐาน อยางนีเ้ขาเรียกฝก มโนมยิทธิ กรรมฐานนะ
เขามีหลายแบบนะ ถา สุกขวิปสสโก อันนีไ้มเห็นผีไมเหน็นรกนะ ถาเปนข้ัน เตวิช
โช เหน็ผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพรหมได ระลึกชาติได ถา ฉฬภญิโญ เห็นผี
เห็นนรกได ระลึกชาติไดมีหูทิพย ตาทิพย เหาะได ถา ปฏิสัมภิทาญาณ ก็รวมท้ัง 
วิชชาสาม และ อภิญญาหก  เขาดวยกัน อันนี้ฉลาดมาก เขามีหลายระดับนะไอคํา
วาชวยนี่เปนการแนะนํานะ คือมันอยูท่ีความเขาใจ อยางไอตัวนี้เร่ืองเขาใจตัวเดยีว
คือกําลังของสมาธิท่ีใชนี้ แตละอันดับไมเหมือนกนัข้ึนตนนะสําคัญข้ึนนะ อยาง 
สุกขวิปสสโก นี่ เขาข้ึนตนดวยขณิกสมาธิ พรอมดวยวิปสสนาญาณ สมาธิอยางนิด
เดียว เลกนอยนะ 

 ถา เตวิชโช นี่จิตตองอยูในข้ันอุปจารสมาธิ อารมณจึงจะเปนทิพยใชไหมเร่ิมตนดวยตัวนี ้
ตองทําใหจิตถึงอุปจารสมาธิกอน จึงใชกําลังของ เตวิชโช เตวิชโช คือ วิชชาสาม วิชชาสามก็เอามา
หนึ่ง คือ ทิพจักขุญาณ หรือวาถาจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ ทิพจักขุญาณ จะเปนสุขคือ อารมณเร่ิมเปน
ทิพย นี่คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ คนมักจะเขาใจวา ลูกตาเปนทิพยไมใช ใชไหม ญาณนี่เขาแปลวารู มี
ความรูทางใจคลายตาทิพย ใชไหม อันนี้ถาวิชชาสามตองเร่ิมตนดวยอุปจารสมาธิ 
 ถา อภิญญา หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ จะตองทําจิตใหถึงฌาน 4 กอน และเร่ิมตนดวยอภญิญา
ดวยฌาน 4 มันไมเทากนั นีบ่างคนใชกําลังจิตสูงเกินไป ถาจิตถึงฌาน ใชวิชชาสามนี่ไมไดเลยไป 
ตองคอยๆ ดึงลงมา ถาตํ่าไปนิดก็ไมได ตองใหพอด ี ทีนี้วาท่ีเขาชวยกันเขาชวยกนัตรงนี้นะ ไมใช
ลากไปใชไหม ในกรุงเทพฯนี่ไดเปนหม่ืน เฉพาะนักเรียนนี่เกนิหม่ืนนะ นักเรียนนักศึกษานะ ใน
กรุงเทพฯ นี่ไดมาฉันลงไปกรุงเทพฯ ทุกเดือน ท่ีซอยสายลมนี่รูสึกวาหนักมาก แตวาท่ีนั่นสอน 2 
แบบ ถาตอนกลางวัน วนัเสารกับวันอาทิตยก็สอน จะสอนวิชาท่ีพดูนี่ถากลางคืนคนแนนมาก ขยับ



ตัวไมได สอนไมได สอน สุกขวิปสสโก อารมณเรียบใชไหม มีวิธีสอนเยอะแยะนะ ไมใชของฉัน
หรอกของพระพุทธเจาทานเองนะ มี 50 แบบ แบบใหญนะมี 50 แบบ มีแบบพิเศษอีกแบบท่ีเรียกวา 
มหาสติปฏฐานสูตร 
 รวมแลวหลักใหญๆ 41 แลวกย็ังมีแบบยอยอีกนับสิบ เห็นไหม ไมใชมีแบบเดยีว ศึกษา
แบบเดยีวพังแน ใชไหมโยม ไดมาอยางเดียว ถาคนอ่ืนเขาไมทําเหมือนกบัเรา 
 เคยเปนเจกขายกวยเตีย๋วหรือเปลาละ มันไดเลยสบายๆ แลว สามารถทํากิเลสใหส้ินไป อัน
นี้เปนอยางยอ ถาหากวา วิชชาสาม นี่จริงๆ เขาขยายเปน 8 อยาง 
 1.   ทิพจักขุญาณ สามารถจะเห็นผี เหน็นรก เหน็สวรรค เห็นพรหมโลกเห็นไดท้ังหมด 
แมแตคนท่ีอยูไกลก็สามารถจะรูไดของท่ีเก็บไวในท่ีลับก็จะสามารถรูได แตคิดวาจะขโมยเขา ไมได
นะ วิชชาสาม มันแยกไดเปน 8 
 ทิพจักขุญาณ เห็นผี เหน็นรก เห็นสวรรค เห็นของล้ีลับ ท่ีอยูไกล มันแยกออกไปเปน 
 2.    จุตปูปาตญาณ คนท่ีจะไดถาทําเขมขนเปน จุตปูปาตญาณ เห็นหนาคนปบจะรูไดทันที 
วาพวกนีก้อนจะเกิดมาจากไหน รูขาวคนตายปบจะรูไดทันทีวา คนตายนี่ไปอยูทีไหน แลวก็มา 
 3.   เจโตปริยญาณ ไดยินช่ือคน เห็นหนาคนจะรูจิตใจวากําลังใจมีกุศลอกุศลขนาดไหน 
หรือแมแตอารมณคิดถาเขาตองการจะรู แลวก็มา 
 4.   ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได 
 5.   อตีตงัสญาณ  รูเหตุการณในอดีต 
 6.   อนาคตตังสญาณ รูเหตุการณในอนาคต 
 7.   ปจจุปปนนังสญาณ เวลานี้ใครอยูท่ีไหนใครทําอะไรอยู ตายแลวหรือเปนมนุษย ถาตาย
แลวไปอยูท่ีไหน เปนมนุษยทําอะไรอยู 
 8.   ยถาภัมมุตาญาณ  รูกฎกรรม คนท่ีมีความสุขความทุกข เพราะกรรมอะไรเปนเหตุ 
 วิชชาสามแยกไดแบบนี้ วิปสสนากรรมฐานตัวเดียวกนั มันมีแตดีไมมีเสียนั่นเขาอยากบา 
ถาคนอยากบานะ กระท่ังครูบางอาจารยบา เพราะถาจะฝกและก็อานคําส่ังสอนของพระพุทธเจาข้ัน
แรกเสียกอน เทศนกัณฑแรกเม่ือทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มาเทศนทาน ปญจวัคคยี 
ท้ัง 5 กัณฑนี้ตองจําทานบอกใหละสวนสุด 2 อยาง 

1. อัตตกิลมถานุโยค หามทรมานตนเครียดเกดิไปใชไหม 
2. กามสุขัลลิกานโุยค หามยอหยอนเกนิ มัชฌมิาปฏิปทา ใหปฏิบัติเปนสายกลางๆ คือ ถา 

ภาวนาไป ภาวนาไป มันจะฟุงจัด เลิกซะ ถาปวดเม่ือยเกนิไปก็เลิกซะ แคนะ ไอท่ีบานะ มันอยากบา 
เขาสอนแลวไมจํา ตองต้ังเวลา 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง ไมถึงเวลา 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง ฉันจะไมเลิกก็บาง 
ประสาทเครียดคือวาถามันฟุงคุมไมอยู ก็เลิกซะตัวนี้ เปนโรคประสาท เพงกันไปพอถึงปติมันเกิด
ไวใชไหม ใจชุมช่ืนมากทําไมอยากเลิก ทําอยางนี้ใชไมได ตองดูเวลาเคยนอน เราเคยใชเวลา



เทาไหร นอนเวลาเทาไหร ตองนอนตามเวลา ถาต่ืนกอนเวลาเกินไปกน็อนตอ เพราะรางกายมันจะ
เครียดนี่ตองระวัง ก็แคนีก้็ถึงบอกคนอยากบา อยูกับครูบาอาจารยก็บา เวลามันจะหลับจะนอน เรา
จะไปรูไดอยางไรใชไหม ไมใชไปนั่งไปนอนอยูดวยนี ่ก็ไดแตแนะนํากันไว ไอท่ีเขาบอกวาบา ฝน
คําส่ังของพระพุทธเจาทุกพระองค มีเหตุผลทุกอยาง คือ เหตุผลตองทําพอดีๆ 
 ก็รวมความวา เวลาท่ีเราจะตองทํา จงอยาใชปริมาณของเวลาใชไหม วางกายมันปวดไมใช
ใจปวด เขาทําอยางไร นั่ง นอน ยืน เดิน นัง่ทาไหนก็ได แตหามนั่งเอาหัวลง เอาเทาข้ึน บอกวา เออ 
เห็นบอกวานั่งทาไหนก็ได ฉันเลยนั่งอยางนี้ ไมไดนะ นัง่เกาอ้ี นั่งเอนกายอะไรก็ได ไมหาม นอนก็
ได เดนิก็ได ยนืก็ได เขาไมไดใหทุกจังหวะ เปนจังหวะเดียว 
 การปวยทุกอยางมาจากกรรมปาณาติบาต คือ การฆาสัตว ปวยทุกประเภทกรรมเดียว การ
ฆาสัตวตัดชีวติเปนเหตุ เราปวยไขไมสบาย อาการปวยอาจจะตางกนั เพราะการกระทํากรรมไม
เหมือนกนั ใชไหม เราแกลงใหเขาเปนบา เราก็เปนบา เราแกลงใหเขาเปนบา เราก็เปนบา เราฆาให
เขาตายเราก็ตองไปตกนรกกอน และมาเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน พอเปนคนกป็วย
ไขไมสบาย ตอนท่ีเราฆาเขา เราทรมานเขาแบบไหน เราก็ตองรับผลแบบนั้น สบายแฮ นั่นกก็รรม
เหมือนกนั เรียกวา กรรมหวยไมพิจารณาเสียกอน ใชไหม นิสัมมะ กรณัง เสยโย ใครครวญเสียกอน
แลวจึงคอยทําดีกวา ไมดูใหมันดี (หัวเราะ) เขาเรียกวา คนหวยๆ มีไหม มีบอกวา อยูในนี้ คนมักงาย
ไง แตนี่เรารูไมไดหรอก ถาเราศึกษาใหมันครบไมเห็นมีอะไรแปลกศึกษาเฉพาะช้ัน วิชชาสาม ครบ
ไมมีอะไรแปลกเลย ของธรรมหมดใหม ใชไหมนี่ท่ีไมตายเพราะอะไร ท่ีไมถูกปนตายเพราะอยุในที
เดียวกัน เอ็มสิบหก ลูกซองนี่เราก็มาด ูไอกรรมประเภทนั้นเราไมไดทํากับเขา ถาไมฝกใหไดนะ คุย
กันเทาไหรก็ไมหมดสงสัย มันแบบเขาเลานิทานใหฟง อยางเชน 
 บอกวา อินเดยี นี่สวมใหญท่ีสุดในโลกเช่ือไหม ถาไปแลวจะเช่ือ เพราะข้ีไดทุกสถานท่ี ใช
ไหม แมแตหนาชานชลาสถานีรถไฟ นี่สวมมันใหญท่ีสุดในโลกท่ีไหนก็เปนสวมหมด นี่ถาไมไป
ไมเช่ือหรอก ถาไปแลวะจะเช่ือไง หนู แนใจไหมถาไมแนใจข้ึนเคร่ืองบินไปดู โฮโฮ มันแยจริงๆ 
ไอเร่ืองขางถนนหนทางนั่นมันเร่ืองเล็ก ตอนขากลับจะข้ึนรถไฟกลับ ไปท่ี พุทธคยา สถานีพุทธค
ยา มีเด็กนกัศึกษาของเราท่ีนั่นหลายคน มีเด็กผูหญิงคนหนึ่ง บอกหลวงพอประเด๋ียวอยาพึ่งไป เปน
เวลากลางคืน ใหหนูไปกอน มันก็วิ่งไปสักครูหนึ่ง แกกลับมาบอกวาไปไดแลวเพราะรถไฟท่ีเราจะ
ข้ึนคันนั้นจะตองจอดตรงนั้นใชไหมไปเห็นน้ําเปยกโชกถามสวมอะไรนี ่แกบอกวา ข้ีแขก ท่ีหนูมา
ดูกอนนะมาลางข้ีแขก แหม พอจะเดินเลยไปหนอยเหน็มืดๆ หนอย บอกวาอยาไปๆ ถามทําไม บอก
วา เยอะ แถวนั้นนะ ชานชาลานะใชไหม นี่ทุกอยางเราตองปฏิบัติเขาถึงเองนะ ท่ีบอกนี่พวกแคเปน
พวกตวัอยาง ถาทําเขาถึงเองแลว มันก็หมดสงสัย 
 ฝร่ังเกงนะ มีฝร่ังเม่ือเร็วๆ นี่ มาฝกท่ีนี่คนหนึ่ง และมาฝกท่ีกรุงเทพฯคนหนึ่งนี่เกงจัดมาก 
เพราะวาเขาเปล่ียนแปลงศาสนาใชไหม เขาละจากศาสนาเขามาศาสนาเรา มากับเมีย เมียเปนคนไทย 
2 คน เมียไดต้ังแตคืนแรก คืนท่ี 2 คลองกลับไปบานทีกรุงเทพฯ แตแกยังอยูตางประเทศอยู ผัวอยู



ท่ีนี่วันท่ี 4 ไมไหว ทําทาอยากกลับบานใหเมียสอน ก็เลยบอก โยมปรุง ใหไปแนะนํา ใชวิธีนี้เขาไป 
แนะนําพอไดนะ แกสวางจาเลย เพราะจิตแกเปนฌาน 4 ตลอดเวลา จิตของแกผานมาแกเขาใจมา 
ตํารับตําราภาษาอังกฤษเขามี จิตเปนฌาน 4 นี่ทิพจักขุญาณไมไดหรอก มันตองดึงกําลังใหเบาลงถึง
อุจารสมาธิปบ ฌาน 4 ก็เขาเล้ียงตัวทันทีเลย ไปไหนเปนกลางวันไปหมด แหม เลยอยูอีกหลายวัน 
อยูไปอยูมาแกเลยใหสัญญาบอกวา แกจะกลับไปหาเงินสองปใหภรรยา จะกลับมาบวช 
 และก็อีกคนท่ีกรุงเทพฯ วรรณา เขาสอนไอนั่นกเ็กง เกง จากฝร่ังแลวก็มีหลายคน นี่ระวัง
นะ ฝร่ังจะมาสอน ดีไมดีความรูของเราฝร่ังจะมาสอนเราไมใชไหมท่ีเยอรมันตะวันตก กําลังหนกั 
เพราะเยอรมันตะวนัตก เพราะเดก็ผูหญิงอายุ 18 ป เธอไดไปกอน เขาเรียก สุนทร เปนคนฝกนะ 
หลวงปูสุนทร ราชกุล (สุธัมมสุเมโธ) นะ (หัวเราะ) เจานาย วันนั้นไปแลวความจริง หลวงพอสุนทร 
ไมไดฝก ให หลานสาวหลวงตาสุนทร เปนคนฝก เพราะแกเปนผูหญิง ตองใหเดก็รุนเดยีวกัน ถาแก
กวานี ้แกจะคิดวานัน่ เขาแกเขาทําได เรายงัเด็กอยูไมไดก็หาคนรุนเดียวกัน แกข้ึนไปฝกแค 20 นาที 
ลงมาแลว เลยบอก ครูยังพาเท่ียวใหจบกอน ใหครบแลวกลับข้ึนไปใหม 30 นาที แกแจมใสมาก 
แลวกลับไปเยอรมันก็ไปสอนกันท่ีเยอรมัน ใหครบแลวกลับข้ึนไปใหม 30 นาที แกแจมใสมาก 
แลวกลับไปเยอรมันก็ไปสอนกันท่ีเยอรมัน เพราะเยอรมัน เพราะเยอรมันนี่มีสมาคมเปนพุทธ
ศาสนาอยูมีกนัหลายแสนคน 
 แตวาต้ังแตวิชชาสามข้ึนไปนะ จําเปนตองมีครูแนะนํา และสมัยกอนเขาไมแนะนํา แลวก็
ไมมีใครคุมครูทานบอกเปนพิธีการใชเวลามาก ไอท่ีใชเวลามากเพราะเราไมเขาใจ บางคน 30 ปไม
ได ท่ีไมไดนะเยอะเลย ท่ีบวชมาดวยกัน 30 ป 40 ป ไมไดนะ  เพราะวาไมเขาใจ จะไดเร็วไดชาอยูท่ี
ตัวเขาใจตัวเดยีว นี่ท่ีทําอยูเวลานี้ถาไมเขาใจถาม คือวาถาเขาส่ังมาไมเขาใจละม่ัวเลย ถาเขาใจแลวก็
เปนของงาย วชิาความรูก็เหมือนกัน ถาตามหนังสือทานบอกวา สุกขวิปสสโก บรรลุมรรคแบบงายๆ 
เอาจริงๆ ไมใชงายเลย โอโฮ หูตูบนะ เพราะ สุกขวิปสสโก นี้ตองเรียนละเอียดมาก ตอง 

1. ไมคิดในอุปกิเลส 
2. ตัดกังวลนี่ตัดเหมือนกนั 
3. มีศีลบริสุทธ์ิเหมือนกนั 
4. ตองมีคิดในอํานาจของนิวรณเหมือนกัน 
5. สุกขวิปสสดกตองรูจักจริต 
วิชชาสาม นี่ไมตองนะ จริตมี 6 อยาง จริตไหนใชกรรมฐานอะไร แลวตองรูจักกําลังของ

ฌาน กําลังของฌาน 1 มีกําลัง 5 ฌาน 2 มีกําลัง 3 ฌาน 3 มีกําลัง 2 ฌาน 4 มีกําลัง 1 ตองรูอารมณ
หมดไมอยางนั้นเดีย๋วก็พลัด ถาเรียนสาย เตวิชโช เขาไมมองเลย มีศีลกับนิวรณ 2 อยาง คุมศีลใหอยู
ไมติดอยูในไดอํานาจนวิรณ ประเดี๋ยวเดียวไดเลย ก็อยางชาใครมาฝกท่ีนี่ ถาใคร 3 วัน ไมไดนกึวา
ซวยเต็มที 3 วันไมไดยานเหนียงเต็มที เมือฉันเรียนมาไมถึง 3 วนัหรอกถาศึกษาและก็ไมมีครูคุม
แบบนี้ คือวาเราตองทํากันทุกอยาง ไอท่ีรับมากอนก็คุมเหมือนกับทานเจาของ ทานมาบอกไมคุม



ไมได กําลังของคนตํ่ากวา และทานแนะวิธีให แตความจริงมโนมยิทธิข้ึนดวยฌาน 4 เหมือน
อภิญญาเขานะ ถาข้ึนดวยกําลังฌาน 4 จริงๆ ข้ึนไปแลวปบมันสวางมาก อยางนีใ้ครเดินไปไหนก็
อยากจะรูตัวนัง่อยูนี้ อีกตัวเดินตามไปเดินตามไปแลว คุยเร่ืองอะไรฟง ฉันภายในพรรษาฉันได 
เพื่อนฉัน 30-40 ป ไมไดเลย เขาวัดกนัอยางนี้ 

แตวาตองฟงดกูอน เขาทํากนัอยางไร คือเจาของทานบอกวาถาใชกําลังดวยฌาน 4 เขารับ
ไมไดตองลดกาํลังมาถึงอุปจารสมาธิ นี่เราเคล่ือนกําลังอุปจารสมาธิ กําลังมันนอยลงไป กําลังนอย
ไปนี่เปนเหตุใหสงสัยมาก คิดวาคิดไปเองละม้ัง แตมันมีอยู 3 ข้ัน ถากาํลังฌานเราตํ่า วิปสสนาญาณ
เราตํ่าทิพจักขุญาณมันจะไมถึงข้ัน เพราะวาทิพจักขุญาณมีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย รูสึก
ถูกตอง อาจจะคิดไปเอง ถาสมาธิดีข้ึนวิปสสนาญาณดีข้ึน เห็นภาพไมคอยชัดนัก ถาญาณดีสมาธิดี
มาก การตัดสินใจดีมาก เห็นภาพชัดเจนมากอยางนี้หมดสงสัย นี่ไมใชแตฝร่ัง คนไทยเรากไ็ด
เยอะแยะ คือ ท่ีดีมาก เพราะข้ึนดวยอุปจารสมาธิ ตอไปจิต ก็เปนฌาน 4 พอจิรงเขาถึงฌาน 4 มันก็
เหมือนกับเราเที่ยวไปเฉยเหน็ผี เห็นเทวดา ก็เห็นเหมือนนอยางนี้สบายๆ เวลานี้มีคนเขาสอนรุนฉัน
ทานไดแตแนะหัวขออยางเดียว วิชชาสาม เขาทําอยางนี้นะ ใช กสิณ 3 อยาง เตโชกสิณ โอทาตกสิณ 
อาโกกสิณ แลวก็เธอไปทําใหถึงอุปจารสมาธิจับภาพ อุคหนิมิต ได แลวเพิก อุคหนมิิต ไมจับกสิณ
กอน ตองการเห็นภาพอะไรใหภาพกสิณหายไป เห็นภาพนั้น อีตอนจับกสิณนั้นใชไหม มันส้ินเสีย
เร่ือยตัดอยูเร่ือยๆ เวลานี้ไมตองแลว เวลานีฝ้กคน เขาฝกผลของกสิณเลย แสดงคนวามีศีลมีมาก 

ไมไดหรอกพระพุทธเจายังไมทรงพยากรณเลย อยากจะเหาะเร็วไหม เอาไหม จะเหาะเร็วๆ 
เอาไหม จะเหาะเร็วตองตาย ถาตายเหาะไดเลย ยังไมเขาใจตองสรางความเขาใจกันกอน กลับไปไป
ซอมภาวนา นะมะพะธะ ไวกอนใหมันชินท่ีหลังมาใหม ตองซอมเร่ือยๆ อยาท้ิงไมง้ันก็เจงนะซิ 
ของแบบนี้มันทํางายๆ เม่ือไหรเลา อยูท่ีตัวเขาใจ กําลังจติตองเช่ือเขา อยาไปคิดเองนะ แคนัน้แหละ
เวลาเขาอธิบายใหฟง ท่ีทําไมไดมาจาก 

1. ข้ีเกียจ 
2. ไมเขาใจ ใชไหม 
ถามาหารูปนี้จะมาใหพยากรณ แสดงวาข้ีเกียจของมันหนักตองเอาจริงเอาจังกัน อยาใจเร็ว 

อยาอยากได ถาขณะทําตัวอยากไดเปน กามสุขัลลิกานดุโยค ไมมีทางได ตองวางอารมณใหถูกตอง 
ควรจะมาอยูใหครบ 7 วัน วนันี้มันไมไดพรุงนี้เขาสอนใหม ใชไหม พรุงนี้ไมได มะรืนเจาสอนใหม
อะไรนี่ ก็เกิดความเขาใจทํามาปอบแปบนีย่ังไมได บางคนไมแนบางคนเขาเกง สวนมากทีเดยีวเขา
มาวันแรกเขาก็ใชไดสวนใหญ 

แตวาสวนท่ีเกงมากท่ีมีกําลังสูงก็คือ ผูหญิง ผูหญิงเขาเกงกวาผูชายเยอะเพราะผูหญิงเขามี
อารมณ อารมณเดีย๋ว ไอพวกมันลอกแลก บางทีถือตัวผูชายบวชได ผูชายเสือกลงนรกเทาไหรไมรู
แลว บวชนะ บวชดีหรือบวชเลวดีไมดเีปนปาราชิกไมรูตัว หยิบของไปเกินราคา 1 บาท ไปต้ังแต 1 



บาท ไปใชไหมแลวอาบัติข้ึนจิปาถะ ดีไมดีไปเกีย้วสาว อะไรเปน สังฆาทิเสส หนัก ผูหญิงเขาไมมี
เร่ืองพวกนี ้

และประการท่ีสองผูหญิงเขาตัดสินใจเด็ดขาด เด็ดเดี่ยวกวาเรา พอบอกปบเขาจะเช่ือทันที 
บอกแคนี้เขากแ็คนี้ เขาไมไปไหนเดี๋ยวเขาก็ได ไอเรามันมัวแตสงสัยอยูเลยไมได ใชไหม ท่ีพดูนี่
เร่ืองจริงนะ เพราะการตัดสินใจและอารมณเดด็เดีย๋วผูหญิงเขาเกงกวาผูชาย เอาอยางนี้ซิ ท่ีผูหญิงเขา
ไมบน งานท่ีผูหญิงเขาทําได เราทําไมไดคือ งานบาน ผูหญิงเขาทํางานบอกบานกไ็ด งานในบานก็
ไดพอเทวดาผูชาย ทํางานนอกบานได แตทํางานในบานไมได รําคาญใชไหม นีอาตมาก็เปนผูชาย
นะ รูตัวใชไหม (หวัเราะ) รูตัวนี่เร่ืองจริงๆ ความอดทนตางกันความเด็ดเดีย่วของจติตางกัน นั่นเขามี
ความเด็ดเดีย่วเขาทําได ฉันทําไมได 

อยาง ผัวรับราชการ เมียรับราชการนอกบาน กลับมาบานผัวนอน เมียทํางานในบานนี่ เขา
ทําได และเขาก็ทําเปนปกติ แตพวกเราทําไมได เราสูเขาไมไดนีเ่ราบอกผูหญิงเปนเพศออนแอ กใ็ช 
เรามองดูผิวๆ ผูหญิงเขาออนแอ แตดานกําลังผูหญิงเขมแข็งกวาผูชายต้ังเยอะแยะ เทียบกันไมไดเลย 
ถือเปนเคร่ืองพิสูจนไอท่ีมาท่ีนี่ 90 เปอรเซ็นตผูหญิงวันแรกไดเลย ในจํานวน 90 เปอรเซ็นตฉันวา
มันจะเต็ม 100 เปอรเซ็นต มันมีไมกี่คนทีไมไดวนัแรก ผูหญิงนี่นะ ผูหญิงนี่วันท่ี 2 นีน่อยเต็มท่ี มีถึง
วันท่ี 3 จําไดวาไมเกิน 3 คน แลวท่ีไมไดจริงๆ มีอยู 2 คน ก็ถือวาเปน 3 เพราะพวกนี้ทําสมาธิสึก
เกินไปจาก สุกขวิปสสโก และกลับมาถึงไมพยายามถอนนี่ชวยไมได ไมใชไมเขาใจ แกดื้อนะ บอก
วาตองใชอารมณเบาๆ แกกไ็มยอมเบาเอาใหดิ่ง แกเคยดิ่งเปนฌาน เปนฌานมันเปนของสบาย ใช
ไหม มันคนละเร่ือง คือวาถาทําจิตเปนฌานมาแลว ดีไมใชไมดีนะแตเรามาใชนี่ปบ ปลอยจิตลงเปน
ฌานไปกอน แลวถอนข้ึนพอรับความเปนทิพยของจิตไดคือ อุปจารสมาธิ พอรับความเปนทิพยได
ปบ ไอฌานนีจ่ะเขาเล้ียงทันทีแลวจะเกงมาก ออกไดเหมือนวิ่งเลย สวางจาเลย ไอตัวฌานนี่อยาเล้ียง 
ไอแกไมยอมถอนข้ึนมาชวยไมได ก็มีเทานี้ เรียกวา ข้ึนตนไมสูงเกินไป ถึงยอดสุด ไมไดฉะลูก ลูก
มันอยูกลางๆ ใชไหม เขาวิ่งข้ึนวิ่งลงเกงไอหมดนี่ข้ึนตนไมเกง แตไมเล้ียงเอาลูกสักที ถาพอฉลาด
ปบ ถาจับลูกได เกงกวาไอคนคลานข้ึนไปกวาจะไดลูกใชไหม เก็บไดแคแบบเหมือนกัน อยูท่ีตัวไม
เขาใจ ตองรับฟงเขา 

ฉันเรียนกับ หลวงพอปาน ท่ีฉันได คําวาไดสะดวกในวชิานี้ ฉันก็เขาไปคอนพรรษา ทาน
ส่ังเลยวา ถาแกจะเรียนกับขานะ แกตองเรียนแบบคนโง หามฉลาด อันนี้ถูกตอง ถาฟงแลวบังคับแก
โงนะ ไมใช ไอเราโงคิดอะไรมากไป คําวาโงหมายความวา บอกอยางไรก็ปฏิบัติอยางนั้น ก็ถึงเร็ว 
เชน บอกวา ไปดู เดินจากนีต้รงไปเอาพระพุทธรูปมา ออกไปเล้ียวซาย เล้ียวขวา ถึงแลวใชไหม นี่
ครูบาอาจารยเขาสอนตรงจุดหมายปลายทาง เพราะเขาได ถาครูสอนท่ีไมไดเร่ือง นี่อีกเร่ืองหน่ึง
ตางหาก มันสักแตวาเอาตํารามาเปะปะๆ ไปถาเขารูเขาทําได เขาตองรูจุดวา ไอจดุไหนมันงาย แต
ครูเอง ก็ตองพบกับความยากมากอน มีอันไหนมันบกพรองอีอันนี้นะ เขาไมบอกเราหรอก  



อยางท่ีพระพุทธเจาทานสอน ทานสอนพวกเราทกุอยางทานกันทุกอยางเพราะอะไร ทาน
ผิดมาแลว ทานไปลอวิธีของพราหมณต้ัง 6 ป ใชไหม มันไมใชทางบรรลุ จงอยาทํานะ แตอาตมาก
เอาเหมือนกันนะ พอมันไดมาแลวก็ลอง แตลองไอรูปนั้นของทานนะพัง ทําของเกาพังแตไมยอมพัง
มากนะ เอาพังเบาะๆ เห็นวา วา เอ นี่เปแนกู ไมเอากับมึงแลว กลับมาจบัจุดใหม แลวก็ยายมาอีนี่อีก
เปอีกไมนานหรอก เราตองสังเกตวา เราใชเวลาเทาไหร เราทรงสมาธิจึงเขาสมาธิไดและสมาธิเรา
ทรงอันดับไหน จิตมันทรงระดับไหน ไมตองไปวัดฌาน 1,2,3 ทีนีเ้รามาจับไอนัน่ปบ เราใชวเลา
มากข้ึนหรือเปลา วาจิตหยาบลงหรือเปลา ใชสังเกตแบบนี้ เปนอันวาลองทุกอยาง พระพุทธเจาพดู
มาลองหมด แต อานาปานุสสติ เหมือนกนั ทานบอกวาถามันซานเลิกเสีย อยาทน ถาทนเปนโรค
ประสาทถาไมเลิกคุมอารมณไว ปลอยใหมันคิดไปตามชอบใจ อยากจะเขาบานใครออกบานใคร
ปลอยมัน ต้ังใจวา ถามันเลิกคิดเม่ือไหรจับทันที เชือกผูกไวลอง 2 แบบ พอปลอยมันคิดไมเกิน 20 
นาที หรอกพอกลับมาปบอยูดิ่งเลย เปนฌานทันทีเลยมันเพลียมัน 

นี่วีทานมีครบ อานาปาฝกอานาปาถามวาทําไม คือสอนใหสอนตามแบบของทานโดยตรง
เราไมกลาพลิกหรอก ถาเราพลิกของทานไดเรากเ็ปนพระพุทธเจาไดพลิกไปพลิกมา ดีไมด ี เราลง
อเวจีอีก ไมเอาหรอกข้ีเกยีจ กรรมฐานนี่รักษาโรคประสาท สมาธินี่เขารักษาโรคประสา คนท่ีเจริญ
สมาธิเปนประสาทก็ไมตองรักษากนัหรอก ปลอยบาไปเลย มันไมเช่ือครู ทํากรรมฐานมันตองหาย
ปวดหวันะแตอยาใหมันมากนักนะ ตองบังคับกันนะ อยาใชเวลาใหมาก พอจิตไมสบาย ใหเลิก
ท้ังหมด อยาลืมวานั่ง นอน ยืน เดิน ทําไดทุกอิริยาบถ ไอนี่มันไมคอยจะสอนกัน และคนฝกมันจะ
ฝน นอนก็ไดนี่ นั่งทาไหน นั่งเอนกาย นั่งเกาอ้ีไดหมดยืนก็ได ไอเดินนี่คือ จงกรม จงกรมนี่เขา
แปลวา เดนิใชไหม 

เม่ือวานนี้คนนั้นมาถามวา เดินจงกรม ไอจงกรมเขาแปลวา เดิน คือเวลาเดินไปภาวนาไปใช
ไหม บางคนมาถามวา เดินกลมๆ ใชไหม บางทีแกถามละเอียดใชวงใหญหรือวงเล็ก (หัวเราะ) แก
แกแลวนะท่ีกรุงเทพฯ เกือบจะกล้ันหัวเราะไมได ไอเราจะยอนคําถาม เดี๋ยวชาวบานเขาจะฮากัน คน
เปนพันกรุงเทพฯนะ ถามวา เดินวงใหญ วงเล็ก แหม เราอดใจไวแทบแย(หวัเราะ) เขาทําแคสบาย
เอาแคสบายยาทํามากไป เปนบา อยาไปเลือกตามคนหวยๆ ไงๆ ตามเกาะชายจวีรพระพุทธเจา
พอแลว อาจารยใครมันจะเกงกวาพระพุทธเจาไมเอาหรอก เราไมยอมเทาพระพุทธเจาใชไหม ให
ทานอุมดีกวา เขาไมไดหามใชไปเถอะ เราวา นะมะพะธะ เรากเ็ดิน นะมะ พะธะ เราวาพุทโธ เราก็
เดิน พุทโธ เราไมจํากัด คําวาจงกรมหมายถึงเราทําสมาธิ ในขณะท่ีเราทําอยู 

ทีนี้คนทีไดแลว ระดับเดียวกนัใชไหม เราพูดมา ออ แคกันใชไหม ตัวนี้ดูอยางอาตมาทําไป
ตองคอนพรรษา ก็ตองไมเขาใจ ก็ถึงรูวาท่ีไดกันหรือไมไดกนัตัวเขาใจหรือไมเขาใจเทานีเ้อง ถา
เขาใจแลวเดีย๋วเดยีว อยางบวชข้ึนมาวนัแรกหลวงพอทานส่ังกอน จะบวชมีสัญญากันนะ ไอพวกร
มันไมใชบวชจริงๆ นะบวชลองพระศาสนาทานรู โธ อยาไปกระดิกทานเลย หลวงพอปาน นะ แต
ตอนออกพรรษาแลว เรานั่งหางเลยกุฏิทานไปจับกลุมกนัวา ไอเรานี่จะยอูดี หรือจะสึกดี ถาอยูแลว



เอาดีไมได แหม ถาจําเปนตองสึกตอนหลังไปงานเขต ถอนหมาซิใชไหม ถาสึกไปงานเรายังอยูก็ยงั
ชีพได และไอกอนท่ีจะบวชมันมีเง่ือนไขผูบังคับบัญชาสงบวช พรรษานี้ตองบวชไมบวชติดตะราง
หมด สมัยกอนคิดไมยากสมัยจาวนะ ถามึงบวชแลว ถาไมไดฌานสึกมาติดตะราง 2 ตะราง ถาได
ฌานแลวยังอยูกันไดถึง 3 ป ขาราชการไมขาด สมัยร้ันมันไมยาก แลวก็ติดเรือเอกให ใชไหม ติดเรือ
โท เอ ก็นัดมาปรึกษากัน 

ประเดี๋ยวเดินมาแลว กําลังคุยเบาๆ หดูีคนแ ไปถึงไมเทาตีบันไดเปกๆไงพอเทวดาจะ
ออกไปเปนข้ีขาเขาหรือ(หวัเราะ) แหม กลับมาฉันขาว ยังเชาอยูเอาแลวฉันขาวจวกอีกแลว หลวง
ประทาน สึกได ลูกยังเล็กอยูจําเปนตองสึก ใหลูกใหเมียเขาลําบาก แตไอ 3 ตัวนี ้ สึกไมไดหรอก 
แหม 3 ตัวไมถึงหัว แคตัว (หัวเราะ) ดีเราไมไวผมยาวนะ พอบอกเสียสึกไมได เรากถ็ามทานจะไป
ตลอดไหมบอกเอ็งสึกไปกห็าเมียไมได กําพราเมียชาตินี ้ และทานก็บอกตรงๆ วาคูครองเขาไมมา
เกิด มันเปนสมัย เนาขัมมบารมี เลยตัดสินใจเลยวาถาง้ัน หลวงพอพดูเราไมซัก ถาทานพูดมาอยางนี้ 
เราจะไมซัก เพราะวาถาไมแนใจทานไมพูด เราก็ตัดสินใจวา ถาหลวงพอพูดอยางนีอ้ยูไดแน เรากอ็ยู 
ตานี้ก็เลยบาใหญเลย อันนี้กเ็หลือทางเดียวซิ ทีแรกมันยังอยู 2 แพรง ไปดีหรืออยูดี มันอยูทางเดยีวก็
เลยบุกตลอด ขอศึกษาธุดงค ขอศึกษาธุดงคแบบอุกฤษฏ ความจริง เราอยูปาชาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
 


