
การปฏิบัติตนเปนคนด ี ในฐานะที่เปนพระกับฆราวาสนี่ไมเหมือนกนัเพราะวา พระจดัเปน 

จุดมเพศ หรือถือวาเปน ปูชนียบุคคล จะตองทําจติใจ วาจาและกาย ใหดีกวาฆราวาส ทัง้นี้

เพราะอะไร เพราะวาพระแปลงวาผูประเสริฐ  

ประการแรกทกุคนจะพิจารณาไดวา ขณะที่เราเปนฆราวาสนี ่ เราตองไหวผูใหญ คือวา 

บิดามารดากดี็ ปูยา ตายายกดี็ ทานผูอาวุโสกวาก็ดี เราตองไหวทานแตวาพอหมผากาสาวพัสตร 

พระอุปชยยนืยันวาเปนพระแน หลงัจากนัน้จะเห็นวาบุคคลที่เราไหว กลับมาไหวเรา 

จุดนี้แหละที่บรรดานักบวชทัง้หลาย จะตองระมัดระวงัตัวใหมากจะตองทาํใจ ทาํวาจา ทาํ

กายใหสมศักดิ์ศรีในฐานะทเีปนพระ อยาลืมวา พระแปลวา ผูประเสริฐ หรือวา อุดมเพศ แปลวา 

เพศสูงสุด ฉะนัน้ในการปฏิบัติตนจะปฏิบัติเหมือนฆราวาสไมได 

การปฏิบัติตนใหสมกับความเปนพระทาํอยางไร สําหรบัพระนี่เรามหีลักสูตรตายตัวอยู 3 

ขอ คือ ศีล สมาธิ ปญญา อันนี้มจีําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะ ศีล ทานเรียกวา อธิศลี คือปฏิบัติศีล

มากกวาฆราวาส หนกัแนนกวาละเอียดกวาแลวสงูกวาฆราวาส แลวตองเครงครัดมากกวา

ฆราวาส 

สําหรับ สมาธิ เอาเรียกวาจิต ทานเรียกวา อธิจิตสกิขา ทุกคนตองมี สมาธ ิเปนการทรง

ตัว ถา สมาธิ ไมดี ศีล ก็ไมอยูกับเรา จึงจาํเปนตองฝก สมาธ ิ

สาม จะตองม ีปญญา ในดานวิปสสนาญาณ คือ อธิปญญาหลกัสูตร 3 ประการนี ้ เปน

หลักสูตรตายตัวของภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนาฉะนัน้ทานที่บวชเขามาแลว จะบอกวาไมรู

เร่ือง ศลี สมาธิ ปญญา นะไมได 

เวลาไปบิณฑบาตตอนเชา อยาลืมทําจิตใหบริสุทธิ์ มันจะบริสุทธิ์แคไหนก็ตาม เทาที่เรา

จะพงึทาํได เวลาเดินไปก็อยาลืมคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จับเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 

พุทโธ ก็ได ธมัโม ก็ได สังโฆ ก็ได 

ถา พทุโธ นกึถึงบารมีของพระพทุธเจา ชวยใหเราไดเห็นธรรมขอใหชวยชาวบาน เปนผูมี

ความคลองตวั ไดเห็นธรรมของพระพทุธเจาดวยนี่อยางนี้จึงชื่อวา พระไปโปรดสัตว ไมใชสัตวไป

โปรดพระนะ เดินไปใหสัตวโปรดพระนี่แย ลงนรกนะ 

ถาจิตของเราตั้งไวเฉพาะ พระนิพพาน นะทานเอย ไปไหนภาวนาไปเลยวา นิพพานังๆ 

วามนัไปเลย นึกในใจ นกึวาเราตองการ พระนิพพาน จุดเดียวเทานั้นในชีวิต ถาหากวาพระทกุ

องคทําแบบนีน้ะ บิณฑบาตทั้งไปทัง้กลับและทีน่ั่งอยู ชาวบานที่ใสบาตรไมมีใครจน 

ถึงแมเขาจะไปรวยจนปรากฏชัด แตวาความคลองตวัมันปรากฏ นีเ่ขาเคยลองกนัมาแลว

วิธีนี ้ วธิเีขาฌานกอนแลวปลงจิตกอน ปลงใจกอนใหหมดจากกิเลสแลวก็ไปรับบาตร นี่เขาลอง

พิสูจนกันมาแลว มีผลคลองตัวจริงๆ สําหรบัชาวบาน 



จะพูดใหฟงนะ อยางพระพทุธเจาทานเปนคนไมมกีิเลสแลวเรื่องสมาบัติตางๆ ทานไมคิด 

อยาลืมวาพระพุทะเจามีสมบัติมากที่สุดเพราะการละกเิลส วหิารที่เขาถวายครั้งหนึ่งราคาเทาไหร 

อยาง พระคันธกฏุี ที ่ นางวิสาขา ถวาย เพื่อนมีผาราคา 5 แสนกหาปณะ อยูผืนหนึ่งเอาไปปู

ตรงไหนก็ไมได เพราะผาทีปู่ราคาแพงกวานัน้ คนทีก่ิเลสนอยเพียงใดลาภสักการะยอยมากเทานัน้ 

ลาภที่เกิดขึ้นจากคนไมมกีิเลส ลาภจะเปนสาธารณประโยชน กย็ิ่งมาใหญ ถาไดมาแลวเอาไปเก็บ

ละก็ พอเต็มกระเปาอันใหมเขาไมได 

ความมุงหมายในการใชพระคลองคอ โดยมากพวกเรามักจะเขาใจผิดกันทีพ่ระทานทํา

พระไวใหคลองคอ กห็มายถึงวาบุคคลที่มีใจเคารพในพระพุทธเจามีใจเคารพในพระธรรม มใีจ

เคารพในพระอริยสงฆ แตทวามีกาํลังใจที่เขาถงึพระรัตนตรยัทั้ง 3ประการยงัออนอยู ฉะนัน้จงึได

ทํารูปเปรียบของพระพุทธเจาก็ดีรูปเปรียบของพระสงฆองคใดองคหนึ่งก็ดี ที่เปนที่เคารพนับถือ

หอยคอไว ถาหากวาเรานึกถงึพระทานไมออก จะไดนําพระขึน้มาดูรูปนี้เปนรูปองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงแนะนําใหเราปฏิบัติชอบตามระบอบแหงความดี ที่เรียกวา พระธรรมวินยั  

นี่ความจริง เปนความมุงหมายของผูทํา ตองการอยางนี้หมายความวาคนที่มพีระหอยคอ 

ควรจะทาํใจอยางพระ หรือมิฉะนัน้คนที่มพีระหอยคอ ก็ควรจะทาํตามที่พระแนะนาํ ใหปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ แตวาพวกเรากก็ลับมาพลิกแพลงเสยี เอาพระไปตีกับชาวบานเขาไปยุใหพระตีกนั 

พระทีน่ํามาหอยคอนี่ พระทานทาํขึ้นมาก็ดวยอาศยัอาํนาจของ พระพุทธานุภาพ นะ 

อํานาจของ พระพุทธานุภาพ นี ่สามารถที่จะชวยคนที่ไมถึงอายุขัย ใหพนจากอันตรายได 

เร่ืองการปลอยสัตวนีก่็แปลกเมื่อป 08 ฉันเปนโรคอยูอยางหนึ่ง มันเมื่อยปวดทั้งตวั คือมัน

เกินเมื่อย ใหหมอฉีดยาก็แลว หมอใหยากนิก็แลว มนัก็ไมไดผลก็เลยมากรุงเทพฯ แลวเลยไปบางปู 

ไปถึงบางปูก็เจอะคนขายป ู 3 ตัว กน็กึในใจวาไอปูนี่กวามนัจะตายกถ็ูกมัดอยูนาน มันก็เมือ่ย

เหมือนกับเราเหมือนกันปลาก็เคยปลอยมาแลว แตปูนีย่ังไมไดปลอย ไอปูมันถกูมดัเปนวนัๆ นีม่ัน

เมื่อยเหมือนกนั ใชไหม มันทรมานมาก สวนปลาเขาขงัอยูในบริเวณแดนแตมันก็ยงัมีน้าํใหวายใช

ไหม ก็เลยคิดถึงตัวเอง ไอบาปเกาๆ เราคงจะไปมัดเขาไวอยางนีเ้หมือนกนั ปลอยมนัเสียเถอะ ให

มันเปนสุข กเ็ลยเหมาหมดเหมาแลวก็ชวยกันปลอย แตฉันไมมีเจตนาตองการใหหายปวดตัวนะ 

ไมใช 

มาอีกคราวฉันก็ไปอีก ก็เหมามาอกี  พอถึงสามคราว ไออาการปวดตัวมันหายเลย หาย

จริงๆ รักษามาเกือบตาย ไมหาย นีก่็แปลอีกเหมือนกนันะ อานิสงสแหงการ อุปสมบท บรรพชา 

นี้แปลกจากบญุกุศอยางอืน่บุญอยางอืน่ทีลู่กทําไปแลว พอแมถาไมโมทนายอมไมไดอานิสงสนั้น 

แตวาการ อุปสมบท และ บรรพชา บิดามารดาซึง่คลอดบุตรมาแลว ตางคนตางจากกนัไปพอแม

ไมทราบวาบุตรมีรูปรางหนาตาเปนประการใด เพราะจากกันไปตั้งแตคลอดใหมๆ สําหรับลูกชายก็

ไมทราบเหมือนกนัวา บิดามารดาเปนใคร แตวา อุปสมบทบรรพชา เมื่อไร บิดามารดายอมได



อานิสงสสมบูรณ เหตนุี้ การอุปสมบท บรรพชา จงึจัดวาเปนกุศลพิเศษ ที่องคสมเด็จพระบรม

โลกเชษฐทรงบัญญัติไว 

ความเห็นผิดบางอยางอาศยักรรมเกาที่เราทาํมา มนัใหผลจึงมีความเหน็ผิดบางอยาง ที่

แวดลอมมันเกดิขึ้นในปจจุบัน ทําใหเราเหน็ผิด ก็คิดวาไอกรรมเกามนัแคไหนก็ชางมนั ไมสนใจ ทาํ

กรรมใหมใหดีไวเสมอๆ ดีกวา อยาไปคํานึกถงึสิ่งที่ลวงมาแลว กรรมเกามนัจะเลว มันจะชัว่ก็ชาง

มัน 

ฉะนัน้พระพุทธเจาทานจึงทรงสั่งสอน อยาตามนึกถึงสิ่งที่ลวงมาแลวและจงอยาคาํนึกสิง่

ที่ยงัมาไมถึง พยายามรักษาความดีปจจบัุนไว ถาปจจบัุนของเราดี เพราะอารมณของเราจริงๆ ไม

มีอดีต ไมมอีนาคตหรอก มันมีปจจุบันคือใหมีความรูสึกวาเดีย๋วนี้อยูเสมอ คืออารมณทําเปน 

อาจิณกรรม ถึงแมวาครั้งละเล็กละนอยจนมนัชิน อาจิณกรรม ถาเปนฝายอกุศล มนัมีโทษถงึ 

อนันตริยกรรม ได แตถา อาจิณกรรม ฝายกุศล มันกม็ีผลมหนัตเหมือนกนั 

การใชปญญานะลูกหลายทีรั่ก มีความสาํคัญ และก็จงอยาประมาทคนเขาบอกไมลมขาม

ได คนลมอยาเพิ่งขาม ถาบงัเอิญเห็นใคร เขามีความโงเขลาเบาปญญากวาตนก็ดี  มฐีานะไมเสมอ

ตนก็ดี ขอลูกหลานที่รัก จงเวนจากการดูถูกดูหมิน่แตจงมีจิตคิดเมตตาวาเขากับเราเปนเพื่อนที่รัก

กัน เรารักสุขเกลียดทกุขฉันใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกข ฉันนัน้ 

ฉะนัน้ถาหากวาเราจะไปเยาะเยยเขา เราจะทําลายเขา จะกลั่นแกลงเขาอันนี้เปนของไม

ควร ดีไมดีวนัหนึ่งขางหนาเขาอาจจะมบุีญวาสนาบารมี ทาํตนใหเปนคนด ี สามารถจะบรหิาร

ประเทศชาต ิ ศาสนา และพระมหากษัตริยและปวงชนชาวไทย ใหมคีวามสุขขึ้นมาก็ได จงอยาทํา

ตนเหมือนคนจัญไรที่มีตัวอยางนี้เห็นแตประโยชนสวนตวั ทาํลายบรรดาประชาชนเพื่อความสขุ

สวนตัวโดยเฉพาะ 

ตามคติของพระพุทธศาสนามีวา ถาเราดีเสียคนเดียว คนในโลกไมมีใครชั่วเพราะอะไร 

เพราะวาถาเราดีเสียคนเดยีว คนโนโลกกไ็มมีใครชั่ว คําวาดีในทนีีห้มายความวา เราตัดกิเลสไป

เสียหมด 

จิตของเราที่มนัเลวๆ นะเขี่ยมันทิ้งไปเสยีใหหมด ถาจติตัดกิเลสหมดแลวเมื่อไร เราก็ไม

ยอมมองเหน็คนชั่ว เพราะวาคนทกุคนทีเ่กิดมาในโลกนี้ทกุคนตองการดีแตวาที่ดีไมไดเพรามี

เจานายบงัคับ คําวาเจานายนี ่ ถานายทีเ่ปนคนมนักย็ังหางเขาเรียกวา เจานายบอก เจานายที่มี

ความสาํคัญกคื็อ เจานายใน 

เจานายในคือกิเลสๆ นี่เปนเจานายใหญจริงๆ มนัก็มีอยู 3 คือ โลภะ ความโลภ โทสะ 

ความโกรธ โมหะ ความหลง 

เจานาย 3 เจานายนี้มนับงัคับใจของเขาใหสรางความชั่ว สรางกิเลสใหมันดีในเมื่อเราหมด

จากความชัว่แลวเราก็รูสึกวา คนที่เขาตองทําพลาด พูดพลาดคิดพลาดจากความด ี ก็เพราะวาไอ



จิตมันยงัอยูภายใตอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง เขาจึงไดทําแบบนั้น ใจเราก็ให

อภัยเขาได ใชไหม 

ถาทานพทุธบริษัททกุทานมทีั้งทาน มทีั้งศีล จะมีความสุขมาก ถาปฏิบัติตามคติขององค

สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาอกีสักนิด คือ 

ทําใจใหสบาย ที่เรียกวาทาํจิตใหเปนสมาธิ ก็คือเอาจิตตั้งไวในอารมณที่เปนกศุล ไมคิด

ทําลายตน และไมคิดทําลายบุคคลอื่น สรางความแชมชื่นใหปรากฏ โดยยึดถือคุณพระพทุธเจา 

คุณพระธรรม คุณพระสงฆเปนประจําใจ 

นึกถงึทาน การบริจาคเขาไว วาเราตัง้ใจจะสงเคราะหบุคคลอื่นใหมคีวามสุขตามกําลังที่

เราจะทาํได นึกถงึศีลที่เคยรักษาเขาไว  นกึถงึความดีของเทวดา วาทานจะเปนเทวดาไดก็อาศัย

ความอายบาปอายความชัว่หรือเกรงกลวัความชั่ว 

ถาทาํไดอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท หากวาทานทัง้หลายจะยังไมตายจากชาตนิี้ ก็จะมี

แตความสุขใจ จะไปสถานทีใ่ดก็จะพบแตคนทีเปนมิตรจิตใจก็จะมีความสุข 

นี่พวกเราถาจะเอาดีกนัจริงๆ จะทํากรรมฐานกองไหนก็ตาม แมวาจะพิจารณาวปิสสนา

ญาณ ก็ตองขึน้ตนดวย อานาปานสุสติกรรมฐาน กอนจับลมหายใจเขาออกใหสบาย มีการทรง

ตัวแลวจึงภาวนาหรือพจิารณาตามนี่สําคญัมาก 

กรรมฐานตวัสาํคัญที่สุด หรือกรรมฐานที่สําคัญที่สุดคือ อานาปานสุสิตกรรมฐาน ข้ึน

กอน ก็เพราะวา อานาปานุสสกิรรมฐาน ระงับโมหะ กับวิตกจรติ ก็แสดงวาระงับความฟุงซาน

ของจิตนั่นเอง อันนีพ้ระพทุธเจาทานรู ไออารมณฟุงซานนีม่ันประจาํใจเราอยูตลอดเวลา 

คําภาวนาที่ทานจะปฏิบัติ ถาแบบของ สกุขวปิสสโก ขอใหทานภาวนาตามสบายที่คลอง

มาแลว ถาคาํภาวนาใดที่ปฏิบัติมาจากทีอ่ื่น คลองตวัดีแลว ทรงตวัดีแลว ขอจงอยาเปลี่ยน ถา

เปลี่ยนก็จะเปนการขึน้ตนใหม ไมไดเกิดประโยชนเลยเวนไวแตฝก วิชชาสาม อภิญญษหก 

ปฏิสัมภิทาญาณ วาไปอีกเรื่องหนึง่อนันี้เขาบังคับ เพราะเปนเรื่องเฉพาะกิจ แตวา สุกขวปิสสโก 

นี่เขาไมบังคับ 

ถาหากวาทานจะภาวนากรรมฐาน ตามกองที่ตองการ ถาตองการจะใชกรรมฐานกองใด

กองหนึง่ ก็วากันกองนัน้ๆ ไป ถาหากวาไมคิดจํากัดกองก็ภาวนาตามสบาย ประจํากองอธิยาย

ไมไดนะ ต้ัง 40 นะ แค พุทธานสุสติ อยางเดียวเวลากไ็มพอแลว ชัว่โมงหนึง่ ใชไหม 

สําหรับทานที่ไมเคยเจริญมาจากที่อ่ืนกอน หมายความวา ไมเคยเจรญิมาเลยนะ ก็ใชคํา

ภาวนาวา พทุโธ งายดี พทุโธ นี่เปนพระนามพระพุทธเจาเวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจ

ออกนึกวา โธ อยาวาใหมันเร็วปลอยลมหายใจไปตามสบายๆ อยาใหมันเครียด ถาเครียด 

พระพทุธเจาทรงตําหนิวาไมมีผล หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนกึวา โธ สําหรับทานทีช่ํานาญ

อยางอืน่มาแลว ก็ขอใหเปนไปตามนั้น 



กอนที่บรรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน จะภาวนาหรือพจิารณาอะไรก็ตามตัดสินใจไว

เสียกอนวา ชวีิตนี้ถือวาเปนการเกิดครั้งสดุทาย ถาเราจะตายคราวนี้ ก็ขอใหตายครัง้สุดทาย ข้ึนชือ่

วามีรางกายเพื่อตายอยางนี้ จะไมมีสําหรับเราในกาลตอไปขางหนา แลวก็การตายคราวนี ้ ถาเรา

จะเกิดเปนเทวดา หรือไปเกดิเปนมนุษยกดี็ พรหมกดี็ จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือ 
พระนิพพาน 

เวลาจะเริ่มภาวนาก็ขอใหต้ังใจไวกอน ต้ังใจไวเสียกอนวา พจิารณากายเราวากายของเรา

นี่เกิดมามนัเปนสุข หรือมันเปนทกุข มันเที่ยงหรือไมเทีย่งถามนัเทีย่งจริงเราเกิดมาจากทองแมตัว

เล็กนิดเดียว มันก็ตองเล็กตลอดนี่มันโตขึน้มาได เปนหนุมสาวได แกได แสดงวารางกายของเราไม

เที่ยงในเมื่อมนัไมเทีย่งอยางนี ้ขณะทีท่รงชีวิตอยูตลอดเวลามานะ มนัเปนสุขหรือเปนทกุข 

ความหิวเปนทกุขหรือเปนสุข หนาวเกนิไป รอนเกนิไป หรือวาปวยไขไมสบาย มันเปนสุข

หรือมันเปนทกุข ความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง มนัเปนสุขหรือมนัเปนทกุข ก็คิดเอาเอง อาตมา

คิดวาทกุคนเหน็แลววามนัเปนทกุขถามนัเปนทกุขอยางนี้ แดนที่ไมมทีุกขมีไหม ทีพ่ระพทุธเจาทรง

รับรองที่ไหนละ 

มนุษยโลก ต้ังแตเกิดยันตายก็มีแตความทกุข เทวดากบัพรหม เปนสุขจริง แตวาสุขไมนาน 

เปนการพักทุกขชั่วคราวแดนที่จะสุขจริงๆ มีแดนเดียวคือ พระนพิพาน 

กอนที่จะภาวนา ญาติโยมทั้งหลายใหต้ังใจเพื่อ พระนพิพาน  ไวกอนนะ ทีนีถ้าจะถามวา

โลภเกินไปไหม ก็ตองตอบวาไมเกนิไป เพราะพุทธศาสนาของเราสอนเพื่อ พระนิพพาน อยาลืม

วาการตั้งใจไป นิพพาน เหมือนกับเราขึ้นตนไมเมื่อเวลาตั้งใจขึ้นใหสุดยอด ถาบังเอิญมันไปหมด

แรง มันไปคางอยูกิง่ใดกิ่งหนึ่งถาเราตองการขึ้นครั้งแรก ก็ยนืบิดขี้เกยีจอยูบนตนไม ใชไหม แลวก็

เมื่อเราคางกิ่งใดกิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง เรามีแรงเราก็ไตตอไปนะ กัปนี้เปนกปัที่มีบุญมากจะมี

พระพทุธเจาถงึ 10 องค ซึ่งไมเคยมีปรากฏการณมากอน 

จิตที่จะเปนสุขไดก็ตองเปนจติที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ถาจิตของทานผูใดยอมรับ

นับถือกฎของธรรมดา วาสิง่ใดที่มนัเปนธรรมดาที่เราแกไขไมไดคือส่ิงประจําโลก ถาสิ่งนัน้มันเขา

มาถงึเรา ใจเราสงบอยูได ใจมนัก็เปนสุขนะ  

ส่ิงที่แกไมไดกคื็อเมื่อเกิดขึ้นแลว ชราปทกุขา ความแกมันเปนทุกข แตความจริงไอแกนี่

มันไมทกุข แตใจทุกข ใชไหม ไอตัวแกคือ ขันธ 5 นี่มันไมทุกขหรอกแตใจมันเสือกไปยุง ใชไหม 

ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราปทกุขา ความแกเปนทุกข มรณัมปทกุขัง ความตายเปน

ทุกข ความเศราโศกเสียใจเปนทกุขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทกุข พูดกันอยาง

ยอๆ เปนไทยๆ วาเกิดแลวเมื่อแกเขามาถงึ มันก็เกิดมีความไมสบายใจกาย ไมสบายใจ เพราะวา

ไมมีการคลองตัวในความเปนอยู ถาอารมณเรามีความวุนวาย มันก็เปนทกุข 



ความปวยไขไมสบายอยางหนึง่นีเ่ราหลกีไมได เราหลกีความแกไมพนแลวเรากห็ลีกความ

ปวยไมพนดวย คนทุกคนเกดิมาตองมีอาการปวย คําวา โรคนีก่็หมายถึง อาการเสยีดแดง อาการ

ใดที่เสียดแทงรางกายและใจก็ดีที่ปรากฏขึ้นเขาเรียกกนัวาโรค มนักท็ําใหเราไมสบายกาย ไม

สบายใจ 

อีกประการหนึง่ อารมณความปรารถนาทีไ่มสมหวงั ต้ังใจเกนิไปมันก็เปนทุกข และไอ

ความตายมนัเขามาถงึเรา เราไมอยากตาย แตเราก็หนคีวามตายไมได เราไปยึดเกินไปวาเราไม

อยากตาย มนัก็เปนทุกข 

ของรักของชอบใจพลัดพรากจากกัน อันนี้มันก็เปนของธรรมดา ใครจะหามปรามไมได ถา

เราไปยึดถือวาสิ่งนี้ไมควรจะจากเรา ส่ิงนัน้ไมควรจะจากเรา เราก็เปนทุกข 

รวมความวาความทุกขที่มันเกิดขึ้นจริงๆ กับใจของเรานั้น คือไมยอมรับนับถอืกฎของ

ธรรมดา ส่ิงใดที่มันเปนธรรมดา เราไมสามารถจะหลีกเลีย่งไดนี่ถาเราจะจํามนัไวเสียบางก็ดี 

ความจริงการตั้งใจของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลาย ในดานการเจริญพระกรรมฐาน 

ควรมุง พระนิพพาน เปนสําคัญ ถามุง พระนิพพาน จิรงๆ ถาจติตัดสินใจ เขา พระนพิพาน 

จริงๆ เราจะภาวนาอยางใดก็ไดแตทานเอาใหตรงตามเปาหมายของทาน ทานใช อุปสมานุสสติ

กรรมฐาน อุปสมานสุสติกรรมฐาน นีเ่ปนจุดตั้งเพื่อ นิพพาน ตรง ใชภาวนาวา นิพพาน สุขัง 

หรือจะ นพิพานัง ก็ได สวนใหญพระทานใช นิพพาน สุขัง 

ขอใหต้ังใจตามนี้นะ กอนทีจ่ะภาวนาตัดสินใจไวกอนวาขึ้นชื่อวารางกายที่มีขันธ 5 มีเสียด 

มีเนื้อ ม ีธาตุ 4 แบบนี้มันไมดี หาความไมดีใหมันพบ เมื่อเหน็พบความไมดีจริงๆ ก็สรางความเบือ่

ในมัน สรางความเบื่อนะ ไมใชฆาคิดวามันทรงตัวอยูก็ทรงตวัไป ถาเอ็งสบายตัวเมื่อไร ขาขอไป 

นิพพาน เมื่อนั้น 

หลังจากนั้นทานก็ต้ังใจภาวนา หรือพิจารณาตามอัธยาศัย หากวาทานที่ได มโนมยิทธ ิ

แลว เมื่อพจิารณาแบบนี้แลวกําลงัใจมนัจะสะอาด รวบรวมกําลงัใจของทานไปพกัไวที่ นิพพาน 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัท ทีเ่คยมาปรารภถามบอยๆ อาการทางกายมันเกิดขึน้อยางนี ้ ทานก็ถาม

วามนัเปนอยางไร ก็ตองขอตอบวาขนลุกซูซาก็ดีรางกายโยกไปโยกมา หรือวาจะมนี้ําตาไหลก็ตาม 

มันจะเตน มันจะลอยก็ชางอาการซาบซานก็ชาง 

รวมความวาอาการ 5 อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ถามันเกิดขึน้ก็ตองปลอยมนัเรารักษา

กําลังใจของเราใหเปนสุขก็แลวกัน อาการอยางนัน้มันเกดิขึ้นจริงแตใจมันจะทรงสมาธิต้ังสบายๆ มี

อารมณเปนสขุ เปนอาการของ ปติ ในเมื่อสมาธิมนัสูงขึน้มันก็ผาน อาการอยางนั้นมนักห็ายไป 

สัมมาทิฉฐิ เขาแปลวาเห็นถูก หรือแปลวา คนมีปญญา ทาํถูก พูดถกู คิดถูก เมื่อมันถกู

กับความด ีมนัก็ไมถกูับความชั่ว ใชไหม จะไปยากอะไรละมันกม็ีกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เทา

นั้นเอง 



กายกรรม ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม 

วจีกรรม ไมพดูเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพดูเพอเจอเหลวไหล 

มโนกรรม ไมโลภอยากไดของเขา ไมคิดประทุษรายเขา มนัก็ไมมีอะไรมากแตเรามนัมาก 

ใชไหม 

รวมความวา อยาแพกาํลังของความชั่ว เทานี้ คืออยาเห็นชัว่เปนดีเหน็ดีเปนชัว่ แตวาแคนี้

ก็ยังดีไมพอ ถาเราเปน สัมมาทิฏฐิ ตลอดไป เราจะไมถึง นิพพาน ใหมันรูไป เกดิมาเปนมนษุยคิด

วามนัดีรึ มีแก มีเจ็บ มีปวย มีตาย มีความขัดของในอารมณ ใชไหม เปนเทวดาหรอืพรหมก็ไดแค

นั้นแหละ ก็ไป นิพพาน เสียเลยกห็มดเรื่อง 

คนที่ม ีมรณานุสสติ อยูเสมอ นึกถึงความตายเปนอารมณ นึกถึงความตายก็ไปทอ คิดวา

ถาตายคราวนี ้เราจะไปไหน ทางที่เราจะไปไดคือ 

1.   นรก   2.   เปรต  3.   อสุรกาย       4.   สัตว

เดรัจฉาน 

5.   มนษุย  6.   สัทมภเวส ี  7.   รุกขเทวดา       8.   ภุมเทวดา 

9.   อากาศเทวดา  10.  พรหม  11.  นิพพาน 

ถาเรานึกถึงความตาย ถาเราตายเวลานี ้ ไอความตายเราตองคิดวาจะตองตายเวลานี้อยู

เสมอ อยาไปคิดวาอีกไมกีว่นัตาย เวลานีเ้ราอาจจะตายเมื่อไรก็ได ถาเราคิดอยางนี ้ เราก็ตองคุม

กําลังใจวาเราจะไปไหน คุมกําลังใจเอาไวถาเราอยากจะไปอบายภูม ิ 4 ศลี ก็ไมตองไปเคารพมนั 

เก็บไวสักตัวสองตัวก็ไดหรือ 3 ตัว มันก็ตึงลงนรกเอง ไมตองหวง 

ที่พระพุทธเจาทรงสอนพวกเรา มาปฏิบัติธรรม ธรรมะของพระพทุธเจาทัง้หมดใน พระ

ไตรปฏก ไมมีอะไร คือไมมีอะไรมากไปกวาเรื่องของ ขันธ 5 และยอมรับนับถือกฎของธรรมดา

ของ ขนัธ 5 ที่ทรงเทศนมาถึง 84,000 พระธรรมขันธ มีเร่ือง ขนัธ 5 เร่ืองเดียว ขันธ 5 ก็คือ

รางกาย กายเรา กายคนอืน่ เราไปติดอยูในกาย ติดอยูในรูป ฉะนัน้หากวาเราไมหลงกาย เราไม

หลงรูปเราก็หมดทุกข 

การที่เขาถึงความไมหลงนี่มนัยาก ไอปากนี่มนัไมหลง แตใจมันหลงปากฉนัไมหลงๆ ไอ

ฉันนะไมหลง แตใจมันหลง หามใจไมไดสมาธินีเ่ปนของดีเพื่อทาํจติใหทรงตัว จะตองรูวาการทรง

ตัว เราทรงตวัเพื่อเอากาํลังของสมาธิไปทาํอะไร ใหมนัเปนประโยชน ประโยชนทีม่ีความสาํคัญ

ที่สุดคือตัดอบายภูมิ คือวาการเกิดชาตนิี้ ถาตายไปเมื่อไรขึ้นชื่อวาอบายภูมิเราจะไมไปอีกถามนัจะ

มีการเกิดอีกกีช่าติก็ตามที เราจะไมยอมลงอบายภูม ิเร่ืองอบายภูมิไมมีสิทธิจ์ะดึงเราลงไป นั่นกคื็อ

ตองทรงอารมณจิตใหเปน พระโสดาบัน 

ฉะนัน้การเจรญิสมาธิ ที่เจริญกันเพื่อความเปน พระโสดาบัน เปนอยางต่าํจึงจะถูกและ

เนื้อแทจริงๆ คนที่จะเปน พระโสดาบัน ไมตองหลับตาก็เปน นัง่ลืมตาเปนก็ไดถาหลบัตาเสมอ 



พระโสดาบัน ไปขนบานชองของเขาพงัหมด ตองลืมตาเปนก็ได คือวา พระโสดาบัน 

พระพทุธเจาตรัสวาเปนผูมีปญญาเล็กนอย มีสมาธเิล็กนอย แตวามีศีลบริสุทธิ์ ทนีีอี้กนัยหนึ่งทาน

กลาววา พระโสดาบัน กับ สกิทาคามี เปนผูทรง อธศิีล พระอนาคามี เปนผูทรง อธิจิต พระ

อรหันต เปนผูทรง อธปิญญา อธิเขาแปลวายิง่ฉะนั้น พระโสดาบัน ความสาํคัญจริงๆ อยูทีศี่ล 5 

สําหรับฆราวาส 

และการเจริญสมาธิ ถาทําฌานสมาบัติแลวก็ไมมุงความเปน พระโสดาบัน อาตมาวา

ขาดทุน เอาเวลานั้นไปทํามาหากนิดีกวาเราทาํไปแลวก็ทําอะไรไมได ไดแตนั่งภาวนาทําจิตนั่งๆ 

เลิกมาแลว นิวรณ มนักก็วนตามเดิม แลวเรากย็ังมีสิทธิ์ตกนรกเปนเปรตเปนอสุรกาย มนัจะมี

ประโยชนอะไร 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดเขาใจวาการปฏิบัติกรรมฐานของทกุทานนี่ ทาน

จะได มโนมยิทธิ หรือไมไดก็ตาม จะมฌีานสมาบัติไดข้ันไหนก็ตาม ถาทานไมมุงหวังความเปน

พระอริยเจา จิตใจของทานก็ถือวายงัเปนทาสของโลกตอไป ถาหากวาทานมุงหวังความเปนพระ

อริยเจาการสลายตัวการฉิบหายของอารมณ ของความดีมันจะไมมกีบัทานจิตจะทรงตัวก็คือความ

เปน พระโสดาบัน ถาทุกทานเปน พระโสดาบัน ไดแลวก็มีอารมณตองการ พระนิพพาน เปน

อารมณ นี่คืออารมณของความเปน พระโสดาบัน แลวก็มีความมัน่ใจวา เมื่อตายเมื่อไรก็ขอไป 

นิพพาน เมื่อนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งถาได มโนมยิทธิ เราสามารถไปถึง นิพพาน ไดทุกวนัเวลา

ตายเมื่อไรก็ไป นิพพาน เมื่อนั้น 

ถาจะถามวาไมเปนอรหนัตจะไปไดอยางไร มนัตองเปนแนนอนกอนตายนี ่ เพราะเจบ็ไขไม

สบายทุกขเวทนามนัหนกัขึ้นมาจริงๆ จิตมนัก็ตองทิ้งรางกาย ไปนอนพักนอนคอยที ่พระนพิพาน 

กอนจนกวารางกายนีม่ันจะสิ้นลมปราณ ถารางกายเราสิ้นลมปราณเมื่อไร เราก็ไมลงเมื่อนัน้ หมด

เร่ืองกันไป 

การยอมรับนบัถือที่เรียกวาไมสงสัยในคณุพระรัตนตรัย กไ็มไดใชปญญามากไมตองไปนั่ง

ไลเบี้ย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระโสดาบัน ยังไมไล อยางนัน้ พระโสดาบนั เขาไป

ไลคุณธรรมของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระอริยสงฆ ตอนศลี 5 วาศีล 5 ทีพ่ระพทุธเจาทรง

สอนนี่ดีจริงหรอืเปลา แคนี้เอง ไมตองไปนั่งเพอพูดพร่ําๆ อะไรก็ไมรู มีหลายรายการพูดไปพูดมา 

ไปถามอารมณของปฐมฌาน ไมรูเสร็จ โนนนะ อเวจีเปนที่ไป ไปแนถารูปนัน้ 

คือวามนัตองรูวา พระโสดาบัน มีขอสนใจจิรงๆ ในเรื่องของพระศาสนาก็คือศีล 5 คือวา 

วิจิกจิฉา ไมสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย นัน่คืออะไร นัน่คือศีล 5 เร่ิมตนเรากลาววา พุทธัง 

ธัมมัง สงัฆัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถงึพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนทีพ่ึ่ง พระทานบอก 

โยมถาตองการใหอาตมาเปนทีพ่ึ่งก็ ปาณาติปาตา เวรมณี ใชไหม บอกวาจงอยาฆาสัตว จงอยา



ลักทรัพย จงอยาประพฤตผิิดในกาม จงอยามุสาวาท จงอยาดื่มสุราเมรัย ถาญาติโยมปฏิบัติได

อยางนี้ อาตมาเปนทีพ่ึ่งได 

พระโสดาบัน มีอารมณอยางหนึง่ คือเกาะ พระนิพพาน เปนอารมณจิตมีความคิดอยู

เสมอวา ถารางกายนี้พงัเมือ่ไร เราตองากรไปจุดเดียวคือ นิพพาน ฉะนัน้คนที่มคีวามเคารพใน

พระพทุธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆมั่นคง มีศีล 5 บริสุทธิ์ ถาจติยังไมตองการ พระนิพพาน 

เขาไมเรียกวา พระโสดาบัน เขาเรยีกเปนผูเขาถงึไตรสรณคมนเทานั้น แตการเขาถึงไตรสรณคมน

นี่ไมแนเผลอๆ ลงนรกใตเหมอืนกนั 

ที่นี่จิตตองหนวงเหนีย่ว พระนิพพาน เปนอารมณ คือใหจิตรัก พระนิพพาน จริงดวย

ความจริงใจ ใจมคีวามรูสึกไวเสมอวา ถารางกายนี้มนัพังเมื่อไร ขอไป พระนิพพาน จุดเดียว 

อยางนี้อารมณจะหนวงเหนี่ยวไวเพื่อ นพิพาน ถาตายจากความเปนคน ถาชาตนิี้มันไป นพิพาน 

ไมได ก็เปนเทวดา ถาไปเปนเทวดาหรือพรหม ก็ขอยนืยนัวาไปไดแน ไปเลย คือวาขึน้ไปเปนเทวดา

ไมกี่วันหรือวาไมกี่ปของเทวดา หรือเปนพรหม สักชัว่โมงหนึ่ง พระศรอีาริย ตรัส ถา พระศรอีารยิ 

ตรัส คนที่มุงมัน่มี พระนิพพาน เปนอารมณ ถาไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม จิตเขาก็ตองการ พระ

นิพพาน อยูเร่ือย ถาฟงเทศนจากพระพทุธเจาจบเดียวก็เปนพระอรหันต 

ความจริงอารมณของ นพิพาน นิพพาน เปนของไมหนกั แตทวาอารมณเรายงัไมถึงมนัก็

หนกั แตถาเรามีอารมณยอมรับความจริงวา โลกนี้มนัเปนอนิจจงัมนัไมเที่ยง เพราะความเที่ยง ถา

เราเกิดมามันก็เปนทุกข อยางกางเกงที่คุณสวมคุณซื้อมาใหม คุณคดิวามนัไมขาด เลยไมไดเตรียม

ผานะไว ตอไปมันขาดมนัเปอยมาก ใชไหม เราก็ไมสบายใจ หนักใจ ถาเราคิดวากางเกงที่เราซือ้มา

มันมีขาด มีเปอย ถามันเกาสักหนอย เราก็เตรียมตัวนะ อารมณหนักใจมันกน็อยใชไหม 

และความจิรงของชาวโลกมนัมีอยูอยางหนึ่ง เกิด แก เจ็บ ตาย พลัดพรากจากของรักของ

ชอบใจ นีม่ันเปนของธรรมดา ถาจิตเรารูอยูอยางนี้เสยีแลวก็สรางความเบื่อหนายที่เราเกิดมาแลว 

มีแก มีเจ็บ มปีวย มีตาย ก็เพราะรางกายตัวเดียว ถาไมมีกายนี้เสยีอยางเดียว ส่ิงตางๆ มนัไมมีละ 

เราจะตัดตัณหาไดดวย มรรค 8 ประการ ยอมาเหลือ 3 ขอ คือ ศลี สมาธ ิปญญา ถาคน

จะละตัณหา ตัวกอใหเกิดทกุข ก็ตองม ี ศลี เปนเบื้องตน เมื่อทรง ศลี ดีแลว องคสมเด็จพระทศ

กลาววา ศลี จะเปนปจจัยใหเกิด สมาธ ิคือความตั้งมัน่ของอารมณ อารมณจะทรงอยูในดานของ

กุศลตลอดเวลา เมื่อ สมาธ ิ ดีแลว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสวา ปญญา มันจะเกิด 

ปญญา เกิดจะชี้ชองบอกทาง เห็นวา การเกิดเปนทกุข การแกเปนทกุข การปวยไขไมสบายเปน

ทุกข การพลดัพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข ความตายเปนทกุขถาจิตเรายงัไมมีความสุข 

คือยังไมม ีศลี สมาธิ สมบูรณเพียงใด การเกิด แก เจ็บ ตาย แบบนี้มนัจะเกิดตอไปใหม นบัชาติไม

ถวน ถาทุกคนสามารถทรง ศีล ใหบริสุทธิ ์ทรง สมาธิ ใหต้ังมัน่ ทํา ปญญาญาณ ของตน ยอมรับ



นับถือกฎของความเปนจริง บรรดาทานพทุธบริษทัชายและหญิงทัง้หมดก็จะมีสุข คือ พระ
นิพพาน 

ถาหากวาเรานึกถงึความตายเปนอารมณ จะเปนคนไมประมาท มีกาํไรมากเพราะอะไร 

เพราะรูวา ตายนี่มีสภาพไมสูญ ถาเรามีบุญวาสนา บารมีมาก อยาง ทานพระเทวทัต ก็สามารถ

ไปนอนเลนในอเวจีได ถาหากวาอยางเลวที่สุด เราเจรญิ อานาปานุสสติกรรมฐาน จนจิตเขาสู 

อุปจารสมาธ ิเอาแค ขณิกสมาธิ ไดเล็กๆ นอยๆ ภาวนาไปบาง รูลมหายใจเขาออกไปบาง ทเยง

บานโนน เทีย่วบานนี้เสยีบาง จิตมันฟุงไปฟุงมา พอนึกมาไดก็เร่ิมตนใหม วาไปนาทีสองนาที มนั

ไปอีกแลวอยางนีท้านเรียกวา ขณิกสมาธ ิแตวา ขณกิสมาธิ นี่ ตายแลวเปนเทวดาชั้นกามาวจร 

ไมใชของต่ํา อยาไปประมาณตัววาเลวนะ คือวาวันหนึ่งเราสามารถทาํจิตใหวางจากกิเลส คือรูคํา

ภาวนาอยูวันหนึง่ชั่วขณะจติหนึง่ พระพทุธเจาทรงชมเชยวา ผูนัน้เปนผูมีจิตไมวางจากฌาน อยา

ไปคิดวาเล็กนอยไมมีผล มีผลมาก 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 1 
วันอาทิตยที่ 22 กุมภาพนัธ 2524 

 ญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย วนันีว้ันที่ 22 กุมภาพนัธ 2524 อาตมาไดมีโอกาสเดินทาง

ข้ึนมา จงัหวดัเชียงราย แตความจริงมาถึงตั้งแตวนัที่ 21 กุมภาพนัธ 2524 แตวาวนัที่ 21 ไมมี

โอกาสไดพบกบัญาติโยมพุทธบริษัทเปนพเิศษ คงใชเทปที่สงมาแทนเพราะวาเพลียมากเนื่องจาก

การเดินทางมาคราวนี้ มีการ ปวยไขไมสบายติดมาดวย แตวาการฟงของบรรดาญาติดยมพทุธ

บริษัท ในระยะนี้ถาบังเอิญมีเสียงแทรกแซ็งๆ ดังปรากฏอยู ก็ขอไดโปรดทราบวาระยะนี้อาตมาไม

ไดนั่งพูดอยูในสถานีว่ทิย ุ เอาเครื่องบันทึกเสียงมาบันทึกแลวก็สงใหเจาหนาที่ขยานเสียง แตเสียง

เครื่องบันทกึเทปเสียงของอาตมาไมทราบเปนอยางไร มนัมีเสียงแทรกปรากฏ ก็ขอบรรดาญาติโยม

พุทธบริษัทจงอยาคิดวาเปนการบกพรองของฝาย สถานวีิทยุทหารอากาศเชียงราย การเดินทาง

มาคราวนี้ก็มจีดุประสงคเดิม คือนอกจากจะเยี่ยมเยือนญาติโยมพุทธบริษัทตาม จังหวัดเชียงราย 

และ จังหวดัพะเยา กย็ังนําของมาสงเคราะหบุคคลผูยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราช

ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

สําหรับการมาเมื่อคืนวนัเสาร มีญาติโยมพทุธบริษทัคณะประจําก็คือ คณะราน

เจริญรุงเรือง จงศริริุงโรจน และก็มีบรรดาญาติโยมพทุธบริษทัมานัง่คุยดวยทานถามวาจะมีการ

สอนพระกรรมฐานไหม เมื่อคืนวนัเสารตางคนตางก็เพลยีมากเลยบอกวาสําหรับคืนวนัเสารไมม ี มี

ก็คืนวนัเสารตางคนตางก็เพลียมากเลยบอกวาสาํหรับคืนวนัเสารไมม ี มีก็คืนวนัอาทิตย จนัทร 

อังคาร พุธ พฤหัส และก็วนัศกุร กม็ีตามปกติ หากวาบรรดาญาติโยมพทุธบริษทัมีความประสงคจะ

มาเจริญพระกรรมฐานกม็าได 

การมาคราวนีย้ังคิดไมออก วาจะคุยอะไรกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดีก็อยากจะหวน

ถึงความหลังสกัครั้งหนึ่ง คือวาใน หนังสือพระเมตตา ที่กราบทูลใหพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ทรงทราบเมื่อป พ.ศ. 2518 ตอนนัน้ทีพ่ระองคเสด็จพระบรมครูจริงๆ  

และนับต้ังแตไดกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเปนตนมา ก็พยายามใครครวญ 

พยายามแสวงหาความจรงิวาอะไรจะมีอยูที่ไหนบางทีท่าํใหประเทศไทยรุงเรือง ก็ขอพูดเรื่องราว

เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไปนิดหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานก็ตรัสวา

ทานเหนื่อยมาก ที่เหนื่อยมากก็อยากใหบรรดาประชาชนมีความสุข ถาทุกคนมคีวามสุขทานก็มี

ความสุขดวย ถาทุกคนยงัมีความทกุขอยูทานกม็ีความสุขไมไดเลย ขอนี้บรรดาญาติโยมพทุธ

บริษัท อาตมาฟงแลวก็ซึง้ใจในความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มพีระเมตตาปรานี ่

พระองคก็ตรัสตอไปวาเมื่อความรุงเรืองเกดิขึ้นมันจะดีขนาดไหน กก็ราบทูลตอบไปวาถาบังเอญิ

เขาถึงจุดนั้นจริงๆ คอยๆ กาวไป คําวาฟาสางไมใชสวางจา 



ขอบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัทลองคิดดูวาเวลาเขาแสงเงินขึน้ กม็ีความสวางเล็กนอย

พอควร พอแสงทองขึน้กส็วางมากขึ้น พอดวงอาทติยข้ึนก็เห็นหนากนัชัดและถาเวลาในอาทิตย

เที่ยงเวลานัน้ก็สวางจัด จงึไดกราบทูลพระองควาก็มีอุปมาเหมือนเวลาพระอาทิตยข้ึน ถาเวลาฟา

สางสวางนอย ตอนนี้จะถือวาเหน็อะไรทุกอยางไมได การจะทําอะไรทกุอยางกย็ังถกูไมได

เหมือนกนัเพราะสวางยังไมมากกย็ังถูกบาง ผิดบาง แตก็ยังดีกวาฟามืดเดือนมืดยังไมเห็นอะไรเลย 

แลวทานกถ็ามวาฟาสางเมอืสวางแลวจะเปนอยางไร กก็ราบทูลทานวาเมื่อสวางแลวคนไทยก็จะ

รํ่ารวยขึ้นตามลําดับจนกระทั่งถึงสวางจา ประเทศไทยจงึจะเปนมหาเศรษฐีของโลก 

ตอนนีท้านกห็นัมา สุขแลวก็ดีครับ จึงกราบทูลไปวา เมื่อสักครูนีพ้ระองคตรัสวาเวลานี้

พระองคมีความเหนื่อยมาก อาตมามีความรูสึกวา เมือ่เวลานับต้ังแตป 2524 เปนตนไปคอยๆ 

เร่ือยๆ ข้ึนไป เมื่อสวางจดัซึ่งจะใชเวลาไมเกิน พ.ศ.2530 ประเทศไทยจะพบกับความรุงเรอืง

มหาศาล ถาพูดกันงายๆ ก็เรียกวาเรากเ็ปนเศรษฐีประเทศหนึง่ในโลก จะมีความอุดมสมบูรณทุก

อยาง น้ํามนักเ็ยอะแรธาตุทีม่ีคุณคามีมาก ตอนนั้นพระองคก็คงสุขสบายขึ้นมากไมตองเหนื่อยยาก 

จะมีความสุข ทานก็บอกวามันก็คงจะไมเหนื่อยไมไหวหรอกครับ ผมคิดวายงัตองเหนื่อยตอไป จงึ

ถามวาจะเหนือ่ยอะไร เพราะวาเวลานี้นะคนไทยเต็มไปดวยความยากไรมีความยากจน ทุกคนมี

แตความทกุข มีความสขุจริงๆ ไมกี่คน คนที่จะมีความสุขแตสุขไมคอยจริงนกั แตถาสุขประเภทนี้

เรียกวาสุขก็คือพวกทีท่ํางานในกระเปาคน และหาทางรีดหาทางไถหากาํไรใหไดมากที่สุด เอารัด

เอาเปรียบทุกอยางมันก็มีอยูไมกี่คน นอกนัน้คนไทยไปดวยความเดอืนรอน ตองหาเฃากนิค่ํา หา

คํ่ากินเชา หาวนักนิ 2 วัน กา 3 วนักนิ 1 วนั อยางนีพ้ระองคก็ตองทรงทําทุกอยางไปชวยสงเคราะห

หาเหมืองน้าํ หาทางน้าํ ชวยการเกษตร ชวยการปลูกขาวใหทนุแจกของทุกอยาง ทีท่ําอยูเวลานีห้า

เวลาพักผอนไมได ปหนึง่ออกรับแขกตามหมายกาํหนดการ 500 คร้ังเศษ และ ในปเดียวกนัก็ตอง

เยี่ยมเยียนราษฏรเกินกวา 700 คร้ัง อยางนีห้นกัมากไหม ทานบอกวาหนักเยอะครับ ก็ถามวา

จําเปนตองทนไหมทานบอกวาไมจาํเปนตองทน เต็มใจทําไมใชคําวาทน แตทีว่าตองทน เวลาไป

บางครั้งรางกายมนัก็ไมดี มีอาการปวยไขไมสบายเปนปกติ อยูบางเหมือนกนั เมื่อถึงเวลาที่นดั

หมายวาจะไป ถงึแมจะปวยอยางไรถาลุกไหวพระองคกเ็สด็จ ตองไปใหไดวานัดแลวตองไป เวนแต

จะปวยมากจริงๆ  

ตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญงิ ชวยกนัคิดซิวาน้ําพระทยัพระบาทสมเดจ็พระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินนีาถเปนอยางไร รักคนไทยไหม ทานรักมากกวาพระองคทาน 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทานที่อยูเวลานีฟ้งอยูมีความรูสึกเปนอยางไร ในเมือ่เรามีประมุข

ของชาติมีน้าํพระทยัอยางนีบ้รรดาทานผูฟงทุกคนทีฟ่งอยูเวลานีฟ้งอยูมีความรูสึกเปนอยางไร ใน

เมื่อเรามีประมุขของชาตินีน้้ําพระทยัอยางนี้บรรดาทานผูฟงทกุคนทีฟ่งอยูเวลานี้อยูเวลานี้จะมี

ความรูสึกในประมุขของชาตเิปนอยางไรบางกม็านั่งคุยกนัตอไป พระองคก็ตรัสวาเหนื่อย เวลานี้



คนจนลาํบากมาก กถ็ามตอไปวาตอนตอไปถาฟาสวางจะแจมสวางขึ้นมา เทียบกับเวลาใน

ปจจุบัน 8 โมงเชาหรือ 9 โมงเชา พระอาทิตยจะขึน้สูงและสวางมาก เวลานัน้จะตองใชเวลา

ประมาณป 2530 คนทุกคนจะมีความสุขมาก อันคําวาไมทุกขเลยมนัไมมี รวมความวาคนอยางจน

ที่สุดก็ใชสบายๆ มีกนิมีใชแบบสบายๆ อาจจะไมตองเปนหนี้เขาถาไมฟุงเผอจนเกินไป ทําไวเพื่อ

กินเพื่อใชมีความสะดวกมาก 

อาตมาคิดวาตอนนีพ้ระองคก็คงมีความสุขและไมตองเหนื่อย พระองคก็ตรัสวายงัเหนื่อย

อยูครับ ทนีีท้ลูถามวาจะเหนื่อยอยางไร ที่มีขออุปมาเปรียบเทียบกห็มายความวาเวลานีท้ี่คนกาํลัง

ยากจนนี่พูดกนัเมื่อป 2518 คนกาํลังยากจนอยูมาก แตวาพระองคก็ตองไปชวยเขา การชวยก็

เปรียบเทยีบตามนีเ้หมือนกบัวาเขามีปาชฏั มีตนไมใหญ เขาอยากจะทําไรหรืออยากจะทํานา แต

ทวาพระองคจะตองไปชวยเขาตัดตนไม และก็ทอนตนไมใหเปนทอน ลากตนไมไปนอกพื้นที่ ขุดตอ

ไมจะทําไดแตละตนมนัก็เหนื่อยมาก เมื่อนําตนไมออกหมดแลว ก็ตองปรับพื้นที่ใหเรียบ ทาํคันกั้น

น้ําทําคนันา ทําเหมืองฝายเพื่อเอาน้ําไปใชในนา หลังจากนัน้ก็ตองหวานขาวกลา หวานขาวปลกู

หรือปลูกพืชไร กวาจะไดมาก็มีความเหนื่อยยากไมสบายอยูมาก ขอนีอุ้ปมาเหมือนที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวักําลงัสงเคราะหบรรดาประชาชนอยูในเวลานี้ กม็ีสภาพเหมือน

เร่ิมทํานา ตามที่กลาวมาแลวมันก็เหนื่อย 

ในการตอไปประมาณ พ.ศ. 2530 ตอนนั้นความรุงเรืองจะมีข้ึนมามาก นับต้ังแต 2524 

เปนตนไป 2524 เปนระยะฟาสางไมใชสวางจา จะปรากฏมีบางสิ่งบางอยางที่เราไมคิดวามนัจะมี 

มนัจะปรากฏขึ้น ส่ิงที่ไมควรจะไดมันก็จะมีข้ึน แตกย็ังขลุกขลักเพราะฟายงัไมสวางจา ยังมองเหน็

อะไรไมชัด แตตอมาเมื่อฟาสวางจาขึ้นมาป 2530 เหมือนกับเวลาเชา 8 โมง หรือ 9 โมง เขาพระ

อาทิตยสวางหนักทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอย อยางนีพ้ระองคก็สบายไมตองไปชวยเขาทําไรไถนา 

ตามทีพู่ดมาเมื่อกี้นี้เพียงแตวาจะไปเยี่ยมเขา วาทีน่ั่นปนีข้าวเปนอยางไร มีฐานะเปนอยางไรแตทุก

คนก็จะตอบวาเวลานี้มีความสบายใจมากพระพุทธเจาขา ขาวก็มกีนิ เงนิก็มีใชคือวามนัจะมาก

หรือไมมากเพยีงใดก็พอใจในความเปนอยู คําวาเปนหนี้ถาไมฟุงเฟอ เปนหนี้ไมมีเลย มีแตคนคอย

ที่จะเปนเจาหนี้ คนที่จะเปนลูกหนี้หายาก อยางนีพ้ระองคก็ทรงมีความสุขไมเหนื่อยแลว 

พระองคก็ไมยอมแพตรัสวาก็ตองเหนื่อยครับ เพราะมันแกมันไมตองทําอะไรก็เหนื่อย

เพราะความแก ก็รวมความวาบรรดาทานพุทธบริษัท พระองคก็ยงัทรงคิดวาถงึแมวาประชาชนจะ

มีความสุขตามสมควร ไมยากแคนในเวลานี้ แตวาพอแมที่ดีหรือพอแมที่ดีของลูกยอมมีความ

หวงใยในลกูฉนัใด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระราชนิีนาถถงึแมวาจะเหน็วาลูกทัง้

ชาติมีความรุมเย็นเปนสุข มีทรัพยสมบัติมาก กย็ังอดที่จะหวงไมได ยงัทรงคิดวาถึงแมวาเขาจะดี

เพียงใด ก็ตองไปดูความดี ชวยกนัระมัดระวังรักษาความดีไว นี่เปนกาํลังใจของพอแมที่ดี ซึ่งเหลา

บรรดาประชาชนชาวไทยตางคนตางกน็าจะมีความปลื้มใจที่เรามพีระประมุขของชาติ หรือจะ



กลาววาเปนพระบิดาของชาติก็ได พระองคมีความหวงใยของชาติอยางนี้ ในเมื่อพอดีแมดี แลวลูก

ควรจะอกตัญูทําลายความดีของพอแม แตขอนี้อาตมาจะไมอธิบาย ยกใหปญหากาํลังใจของ

ญาติโยมพุทธบริษัท ซึง่มีความพอใจจะปฏิบัติอยางไรกเ็ปนเรื่องของทาน 

เวลามนัเหลืออีกนิดหนึ่งความจริงพูดนี่กเ็หนื่อย บันทึกเสียงนี่นะโยมนะ ถามนัเสียงแซ็กๆ 

อยาไปโทษสถานีเขานะ ความเลวทรามของเครื่องบันทึกเสียงที่อาตมานํามาเอง ไอความเลวทราม

ของเครื่องบันทึกเสยีง มนัทาํเสียงแซ็กๆ นํารําคาญ แตก็ไมรูจะทําอยางไร จะมานั่งพูดในสถานีก็

ลงมาไมไหว มันปวย ก็ตองทาํกนัอยางนี ้ เวลาเหลืออีกหนอยหนึ่งก็ขอพูดตอไปวาบรรดาญาติโยม

พุทธบริษัททั้งหลาย เร่ิมข้ึนมาป 2524 ฟาสาง ฟาสางนะ บรรดาญาติโยมอาจจะดีใจ แตวาดีใจ

นอยกวาอาตมานิดหนึง่ เพราะทานไมตองรับผิดชอบเรื่องคําพยากรณ 

อาตมาเองวนันั้นก็ไมถือวาเปนการพยากรณ เปนการพูดสงเดชตามอารมณคิดเทานี้ 

เพราะวาไมมญีาณพิเศษเปนเครื่องรู ก็ปรากฏวาเวลานี้พบแกสแลว แหมดีใจจะตาย ตามภาษา

ราชการเขาเรยีกวากาชเราเรียกวาแกส เขาก็เรียกวากาช และมาอีกจุดหนึง่เมื่อพบแกสหรือวากาช

แลวเขาวาพบกาชเหลว ไอกาชเหลวอาตมาหนักใจจริงๆ  ความจริงมันเปนน้าํมนั เขามาออกทาง

โทรทัศนมันก็เปนน้าํมนัใสจดัเกือบจะเปนเบนซนิซึ่งธรรมชาติกลัน่ออกมาให รวมความวา

ธรรมชาติตมมาใหเพราะวามีความรอน มนัแทนที่จะเปนน้าํมนัน้าํดิบก็เปนน้ํามันสขุขึ้นมาเลย เปน

ภาพอยางนี้ดีใจจะตาย ไมใชดีใจวาตัวด ี ตัวเดน ตัวพูดถูก ดีใจวาบรรดาญาติโยมพทุธบริษทั

ทั้งหลายทีก่ลวันัง่ฟงอยูนี้ จะมีความสุขในปจจุบันทนัตาเหน็ หากวาทานทัง้หลายจะยังไมรีบตาย

กอน 3 ป 

เพียงแคระยะ 3 ปขางหนาทานจะมีความรูสึกวา ทกุสิ่งทกุอยางของเรามันเริ่มคลองตวัขึ้น 

ป 2524 เปนปฟาสาง และกไ็มไดสางแตธรรมดา สางทกุสิ่งทุกอยางใหปรากฏ อะไรก็ตามททีี่ยงัไม

ปรากฏขึ้นมา จะเริ่มโผลหนามาทีละนดิทีละหนอยแมแตคณะรัฐบาลก็ตามทีรูสึกวาคณะรัฐบาล

ในปจจุบันนีท้านกม็ีความหวงใยบรรดาเกษตรมาก ชวยทุกสิง่ทกุอยางเพื่อใหราษฎรไมเสียเปรียบ 

หรือวาไดรับผลในการกระทาํสมบูรณ แตก็อยาลืมวาฟาสางมนัยงัตองสางกันตอไป ถาเลิกสาง

เพียงใดก็เลิกยุง ขณะใดยังสางอยูขณะนัน้ก็ยงัชื่อวายุง ทกุสิ่งทุกอยางใหสําเร็จเรียบรอยทนัตา

เห็น ทนัใจในพริบตาเดียวนัน้เปนไปไมได ตองคอยเวลา 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลายโดยทัว่หนาใชเวลาคุมมาประมาณ 25 นาที 

รูสึกเหนื่อย สําหรับวนันี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี ้ ขอความสุขสวัสดิพพิัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จง

มีแกบรรดาทานพทุธศาสนิกชนผูรับฟงทกุทาน สวัสดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 2 
วันจันทรที่ 23 กุมภาพันธ 2524 
  
 ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย วันนี้ตรงกับวนัที ่ 23 กุมภาพนัธ 2524 ก็มีโอกาสมาพบ

กับญาติโยมพทุธบริษทัทางอากาศ โดย สถานวีิทยุทหารอากาศเชียงราย เปนวาระที่ 2 แตวา

ขอบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัททั้งหลาย ที่มีเสียงแทรกแซ็กๆ ข้ึนมา ไมใชความบกพรองของสถาน ี

เปนความบกพรองของเครือ่งบันทึกเสยีงของอาตมาเอง เพราะไดบอกตั้งแตวันกอนแลววาการมา

คราวนี้ไมมโีอกาสทีจ่ะมานัง่พูดที่สถานีไดดวยตนเองเพราะปวยไขไมสบาย แตอาศัยความดีของ

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย ชาวเชียงราย พะเยา แมฮองสอน และ ชาวจังหวัดนาน 

มีความดีอยูมาก ถึงแมวาจะลงมาพูดไมไหวกพ็ยายามบันทกึเสียงสงมาแตวาความบกพรองของ

เครื่องบันทกึเสียง จะทําความรําคาญญาติโยมพทุธบรษิัททั้งหลายโดยทั่วหนา จะรําคาญอยูบางก็

ขอประทานอภัยดวยชวยใหอภัยแกพระแก 

ความจริงการฟงพระพูดมกัจะมีคนรําคาญ ก็เอาแตธรรมะ ธัมโม เขามาพูดเทานัน้ไมเหน็

มีเร่ืองอะไร วันนี้ก็จะขอใชธัมแมะ กับธัมแม คือธรรมะกับธัมโม รําคาญวันนี้ก็จะใชธัมแมะ

กับธัมแม คือแมะเขาไปแลวก็แมแปลออกมา และก็ขอตอจากวนักอน 

วันกอนไดคุยกับญาติโยมพทุธบริษทั การฟงกนัแบบนีอ้ยาถือวาเทศนสอนกันเลย คือไม

ใชธรรมะมาก เอาเรื่องของโลกมาคุยกัน วาพระมีความรูทางโลกบางไหม ก็ตองตอบวามีความรู

นอยจริงๆ คือวาพระนีห่างจากโลกไปมาก ถึงแมวาตวัเองจะอยูในโลกแตวาปฏิปทาไกลจากทาง

โลกออกไป ยิ่งนานเขามาเทาไรก็ไกลออกไปมากทุกที แตก็ไมแนนะบางทานก็อาจจะตดิโลก

เพราะวามีความฉลาดกวาอาตมา อาตมายังมีความโงอยู เดินเขาไปเทาไรก็ไกลโลกไปทุกทีสําหรับ

กําลังใจ ถงึแมวากายจะไกล ใจจะไกล ก็ยังมีความหวงใยเรื่องโลกอยู เพราะวาโลกเปนที่อาศยั 

ของคน อยาพดูมากไปเสียเวลา 

ก็ขอมาเลาตอกันฟงดีกวา ทีก่ราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงทราบวาป 2524 

ฟาจะสาง แตเวลานี้ก็ 2524 แลวนะญาติโยมพทุธบริษทั ฟาเริ่มสาง แตทุกสิ่งทุกอยางกย็ังตองสาง

กันอยู ที่จะตองสางเพราะอะไร เพราะมันยุงมานานไอการยุงนีถ่าเราไมสางมนัก็ไมหายเหยิง ถายิง่

ปลอยใหยุงมนัก็เหยงิหนักขึน้ไอเหยงินี่แปลวายุงมากมคีวามวุนวาย เหยิงอาตมาขอแปลวามนัยุง 

แลวก็วุนวายตรงนัน้มาติดตรงนี ้สางตรงนีก้็ไปติดตรงโนนก็เหมือนกับเวลานี้ ทุกสิง่ทกุอยางรูสึกวา

มันสับสนกนัไปหมด แตก็ชางเถอะ 

มาคุยถงึเรื่องของเรา เราจะมาคุยเรื่องวถิีทาง หรือความเปนมาของประเทศไทย ที่จะมี

ความรุงเรืองขึ้นไดอยางไร อาตมาเองวนันั้นไดกราบทลูใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงทราบ 



เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว กห็นกัใจวาขณะที่กราบทูลไปมันเปนความฝน หรืออะไรก็ไมทราบ 

เพราะวาพระองคตรัสถามมาก็มีความรูสึกขึ้นมาทนัท ี ทัง้ๆ ที่ไมมีการเตรียมการไวกอน เมือ่มี

ความรูสึก อยางไรก็ตอบทูลพระองคไปทนัทีเหมือนกัน กร็วมความวา ตองใชสมัยปจจุบันทันดวนก็

เลยหนักใจ การที่กราบทูลพระองคไปนี้มนัถกูหรือมันผดิ ก็ไมแนใจ หนกัใจเหมือนกัน แตบังเอิญป 

2524 แทนทีฟ่าจะสางมันกลับมืดลงไป เราจะไปอยูที่ไหนที่บอกเขาจะเอาหนาไปไวที่ไหน ความ

จริงหนานี่มนัยกไปไมได แตวาจะไปอยูที่ไหนกนัแน มนัจึงจะพนจากความอายทีเ่หน็หนา

ประชาชน ถาจะอยูในเมอืงไทยคนไทยก็เหน็หนา ถาจะไปอยูตางประเทศสตางคก็ไมมี พูด

ภาษาตางประเทศก็ไมเปน จะไปกต็องไปใชภาษากลาง คือยกแขงยกขาก็เมื่อยแขนเปลาๆ ถงึ

อยางไรก็ไมพนสายตาคนไทย เพราะทกุประเทศนี่คนไทยก็ยงัมีอยูที่นัน่ ถาจะไปเมืองผีคนไทยที่

ตายไปเมืองผกี็มี ในที่สุดกต็องไปพบคนไทยที่เปนผีอีก ผีก็จะตอวาผเีขาใหไปๆ มาๆ ถาเผอิญไม

เปนไปตามทีพู่ดไว ก็ตองทาํเปน คนหนาทนใจทน จะถือวาหนาดานก็ไมถกู จะถือวาใจดานกไ็ม

ไหวมนัอายเหมือนกนั แตกจ็ําเปนตองทนอายถามีใครตอวา 

ก็บังเอิญเปนการโชคดีจริงๆ ป 2524 กป็รากฏขึ้นมาแลว แกส กบั น้าํมนัและก็มีหลาย

อยางที่ติดตามมา ตอนนีก้็ชางเถอะ มันเปนผลทีท่าํใหสบายใจไปนิดหนึ่ง ทนีี้มันมีปญหาวา

หลังจากกราบทูลใหพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวแลวถงึแมวาจะทูลเฉพาะพระองคก็ตองถือวา

เปนผูรับผิดชอบ ผูรับชอบไมหนกัใจ แตรับผิดหนักใจ ก็ตองติดตามเรื่อง กคิ็ดวาไดเร่ืองราว

ทั้งหลายเหลานี้มันจะมทีี่ไหนบางก็ป พ.ศ. 2518 นั่นเอง มีภารกิจที่จะตองไปเยี่ยมทหาร ตํารวจ

ตระเวนชายแดนและบรรดาประชาชนที่ยากจนในสายใต จึงตั้งฐานจุดแรกที่ จังหวดัสงขลา แลว

ก็เดินทางดวยเฮลคิอปเตอรของตํารวจตระเวรชายแดน ไปทุกจดุของดินแดนที่มีความยากจน

ทุรกันดารและมีความตงึเครียด ไปทุกแหงที่มีความลําบาก รถก็เขาไมถึง 

เมื่อไปมาแลวเสร็จจากภารกิจสายใตคือ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปตตานี แล 

สตูล หลงัจากนัน้กเ็ดินทางมาพักที่ จงัหวัดนครศรธีรรมราช พักอยูที่จวนหรือที่บานพักผูวา

ราชการจงัหวดั ไอจวนมีสองอยาง จวนดีหรือจวนพงัทาํไมเจาถึงเรียกจวนก็ไมทราบ ภาษาของ

จวนนี่แปลไมออก รวมความวาบานพกัของผูวาราชการจังหวัด ตอนนัน้ คุณศภุโยค เปนผูวา

ราชการจงัหวดัอยูที่นัน่เอาที่นัน่เปนฐาน และก็ใชเฮลิคอปเตอรของทหารและตํารวจ ออกเยีย่ม

บรรดาประชาชน เปนอันวาทําภารกิจทางใตประมาณเดือนเศษ จึงเดนิทางกลับเขากรุงเทพฯ 

เยี่ยมก็เยี่ยมตั้งแต สรุาษฏรธาน ีลงไปขนที่เดิมคือ พัทลุง ชนกับสายเกาหลังจากนัน้ก็เดนิทางมา

พักที่กรุงเทพฯ 3 วนั กคิ็ดวาตั้งแต จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบรุี 

ประจวบคีรขีนัธ ชุมพร ยงัไมไดทํา ตองไปใหครบจึงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หวงัจะไปตั้งตน

ที่ จังหวัดชุมพร ตอนนี้เดนิทางดวยรถยนต พอไปถึง หัวหิน ก็ไปพักที่บานพกัของหนวยทหาร

อากาศ ของสือ่สารทหารอากาศ 



ตอนเชาขึ้นอกีวันหนึง่ก็จะเดนิทางไป ชุมพร พอดีไปถงึ จังหวัดประจบคีรีขันธ ไมสบาย

ข้ึนมาปจจุบันทันดวน รูสึกวาปวดศีรษะเปนกรณีพิเศษ มนัไปไมไหวจริงๆ แลวก็รถยนตที่ไปจะมี

อะไรขลุกขลักในลอหลงั เสยีงดังกุกกกัๆ เหมือนลอจะหลุด คุณเลิศลักษณ สิงหสงคราม ทีพ่วก

คณะของอาตมา เรียกวา ปูเหม เปนคนขับรถคุมรถไป เมื่อความสงสยัเกิดขึ้น ในขณะนั้นก็ไปกนั

ไมกี่คน ก็ตองกลับเขาอูดูวาโรงซอมรถเขามีที่ไหนบาง และเขาไปที่นัน่อาตมากไ็มสบาย ไปให

เจาหนาที่เขาจัดการตรวจรถดูวาสภาพมนัเปนอยางไร ตอนนั้นกเ็ปนรถโฟลก ดูเหมือนจะเปน รถ

โฟลกของ แพทยหญิงวิวรรณ คํานวณกจิ ถาอาตมาจาํไมผิด ไมทราบเปนรถของใครแน หรือจะ

เปนรถของ ปูเหม ก็ไมทราบ รถสวนตวัไมมี เจาหนาทีช่างเขาก็ตรวจรถ อาตมาก็นอนขอเสื่อเขา

มาผืนหนึ่งหมอนหนึ่งลกู นอนอยูหนาอูรถ มันก็เกิดความไมสบายมากขึ้น ปวดศีรษะหนกัขึ้นไมรู

จะทาํอยางไร คลายๆ กนัมา เชียงราย ในเที่ยวนี ้จะลงมาพูดที่สถานกี็ไมไหว บันทกึเสียงมา เสยีง

ก็กวนแซ็กๆ ญาติโยมก็รําคาญใจ 

ขณะที่นอนลงไป ชางก็ตรวจรถประมาณ 2 ชั่วโมง อาตมานอนปวดศรีษะไดยินเสียง

เหมือนคนเดนิมา แตไมใชคนธรรมดา เหน็เปนคนธรรมดา เปนภาพเงาและมีเสยีงบอกวามีอาการ

อยางนี้ ใหคนที่มาดวยไปซือ้ ยารัตนตรยั มากิน กินแคชอนเดียวมนัก็จะบรรเทา แตวาวนันีห้าม

เดินทางไป จงัหวัดชุมพร ตองกลับไปนอนที่เกาคือบานพกัของทหารอากาศหวัหนิ จงึไดให คุณ

นนทา อนันตวงศ กับ คุณอัญชัญ ศทุธรัตน หาซือ้ ยารัตนตรยั เธอก็ซื้อมาได ฉันเขาไป

ประมาณชอนเศษ สักครูหนึง่ก็มีอาการบรรเทา มันก็แปลก 

หลังจากนั้นเจาหนาที่ตรวจรถก็มาบอกวา รถไมเปนอะไรเลยครับ พอส่ังใหลูกตรวจ ลูก็

ตรวจแลววิ่งแลว ลูกบอกไมมีอะไร พอกไ็มแนใจควบไปอีก สองคนพอลูกชวยกนัทําตั้งสองชัว่โมง

เศษ เมื่อมนัไมมีอะไรจริงๆ เขาเสียเวลาตั้งสองชัว่โมงเศษเขาก็ดีจริงๆ ไมยอมรับเงินแมแต 1 

สตางค และแถมนอนหนาโรงงานเขาฟรีเสียอีกดวย หายาก เขาดีจริงๆ และก็ลืมไปเสียแลวซิ 

เหมือนคนอกตัญูไมรูคุณคนลืมไปวาอูซอมรถอูนี้เขาชื่อวาอูอะไร ตองไปถาม คุณเลศิลกัษณ 

สิงหสงคราม หรือวา ปูเหม คงจะจาํได 

เปนอันวาตอนเย็น ก็ตองเดนิทางกลับทีพ่กัเกาคือบานพักของสื่อสารทหารอากาศที่หวัหนิ 

ตอนนัน้กลับเขามาก็เย็นมากแลว อาบน้าํพักผอนพอควร นัง่เลนตากอากาศมีลมโชยรูสึกเบาๆ ตัว 

การปวดหัวกเ็บาลง เวลาค่ําประมาณสองทุม พลอากาศโท ม.ร.ว. เสริม ศุขสวสัด์ิ สมัยนัน้ทาน

เปน เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานก็ขับรถไป เพราะความหวง ไปกับ คุณเฉิดศรี ศุขสวสัด์ิ 

หรือวา คุณออย ไปถึงกถ็ามวามาอยางไร ทานบอกวาเปนหวง เหน็วารูสึกไมสบาย ทานผูนีท้านมี

ความดีสูงมาก ไปถึงก็นัง่คยุกัน คุยกนัอยูประมาณ 5 ทุม ตางคนตางก็แยกยายกนันอน 

ตอนนี้เองบรรดาทานพุทธบริษัท ส่ิงที่ไมคาดฝนก็ปรากฏขึ้น อาตมาเขาหอง ทานพล

อากาศโท ม.ร.ว. เสริม ศขุสวัสด์ิ สมยันั้นทานเปน เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานก็ขับรถ



ไป เพราะความหวง ไปกับ คุณเฉิดศรี ศขุสวัสด์ิ หรือวา คุณออย ไปถึงกถ็ามวามาอยางไร ทาน

บอกวาเปนหวง เหน็วารูสึกไมสบาย ทานผูนีท้านมีความดีสูงมาก ไปถึงกน็ั่งคุยกนั คุยกนัอยู

ประมาณ 5 ทุม ตางคนตางก็แยกยายกนันอน 

ตอนนี้เองบรรดาทานพุทธบริษัท ส่ิงที่ไมคาดฝนก็ปรากฏขึ้น อาตมาเขาหอง ทานเจากรม

ฯ ไมมีหองจะนอน ก็ตองนอนขางนอก อาตมาก็แยงหองอนอนเสยีแลวไอหองนอนสวนนัน้ เปน

หองนอนของผูใหญ คือวาถามนีายทหารชั้นผูใหญไปเยี่ยมสถานีรีเลยเขาก็ใชหองนั้นเปนหองนอน 

และอาตมาเองก็มาแยงนอนเสีย ทานเจาของที่ควรจะนอนได ก็ตองนอนขางนอกเปนที่โลง 

การเขาหองนอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มีเหตุอัศจรรย หากวาทานทั้งหลายไดอาน 

หนังสือพระเมตตา ก็ขอเลาตอกันไปฟงกนัไป ทานที่ฟงแลวกถ็ือวาฟงซ้าํแลวกนั มนัก็อาจจะมี

สํานวนอะไรแปลกๆ ไปบาง ทีนี้ตอมาเมือ่เขานอนก็ใสกลอนเปนเรื่องธรรมดา หนาตางก็มีลูกกรง 

เขาหองนอนเสร็จใสกลอนเสร็จพอลมตัวลงนอนก็ดับไฟฟา ในเมื่อปดไฟหองก็มดื เอนกายลงไป

เรียบรอยปรากฏวามีรางของชายคนหนึง่ใหญโตมาก เวลานั้นในหองมันมืด รูสึกวาเธอดําๆ ตัวก็

ใหญมีรางกายสูง เกือบยนัเพดานบาน เขามาทางประต ูแตความจริงตัวแกใหญกวาประตูและก็สูง

เกินประตูมาก แตก็เดินเขามาไมมีการเดินกม และแถมก็ไมตองประตูเสียอีกดวย เรียกวาผาหรือ

ประตูไมมีความหมายสําหรบัแกเดินเขามาใกลเคียงที่อาตมานอน แลวแกก็กมลงระดับเดียวกับ

ศีรษะ แตวาหางไปขางๆ เตยีง แกกมไปหยิบของแลวเงยขึ้นมาถือหมวกขึ้นมา รูปรางเหมือนหมวก

ไหมสับปะรดสมัยโบราณ และแกยืนขึน้ 

อาตมากถ็ามวาก็แกอยูที่ไหน มาทาํอะไรนี่ ชายคนนั้นก็ตอบวาตามปรกติผมพักในหองนี้

ครับ ก็เลยถามวาแลววนันีจ้ะไปไหนละ แกก็ตอบวาวันนี้ทานมา ผมจะออกไปอยูยามขางนอก 

เปนอันวาอาตมามียามพิเศษไมตองใชสตางคจาย ขาวก็ไมตองเลี้ยงบุหร่ีก็ไมตองเลี้ยง ก็เลยบอก

แกวาเดี๋ยวกอนซิมนัยงัไมดึกเดินไป มองลงไปขางลางเห็นสารวัตรทหารถือปนอยู ก็บอกวายงัไม

เปนไร สารวัตรเขายังยนือยูใครเขามาคงจะรู คุยกนักอนดีกวา ก็คิดวาตาคุณคุยกนัอยูในหอง คง

จะเหน็ขางนอกใชไหม แกบอกใชครับ แกคุยวามันไมไดเห็นขางนอกใกลๆ มนัเห็นไปทั่วจกัรวาล

มันจะกวางไกล แคไหนผมเห็นหมดครับ เห็นใตดิน ทะลุข้ึนไปเหนือดิน บนน้ํา ผมเห็นหมด ตาดี

จริงๆ อีตามืดนี่ อาตมาก็ใหสมญาแกวาอตีามืด อีตามดื นี่มันตาดีจริงๆนะ โอโฮ เห็นใตดินก็เห็น 

เหนือข้ึนไปบนอากาศ ข้ึนไปถึงฟาก็เห็น จะไปไหนเหน็หมด ก็ดีซิตาคุณดีมาก ฉันทาํไมจะมตีา

เหมือนคุณมั่งละ แกบอกมนัไมยากคับทําตามใหเหมอืนตาผมมนัไมยาก ทานอยากไดไหมละ 

บอกวาอยากไดซิไอตาประเภทนี้มนัหายากฉันมกีลองสองยังมองไมเห็นเลย แกหาวิธีใหฉันมตีา

แบบนี้บาง แกบอกมันก็ไมยากนี้ครับ ถามทําอยางไร แกบอกวาใหคาถาบทหนึง่ 

โยมตั้งใจฟงใหดีนะ ถาใครวาคาถาบทนี้ไดถึงที่สุดเปนคนมีตาดี มองเหน็ทั่วจกัรวาล มนั

จะภพไหนประเภทไหนก็ตามเหน็หมด ใตดินจะมองลึกลงไปขนาดไหนก็ได สูงขึ้นไปในอากาศทะลุ



ฟาไหนก็ได ทุกสิง่ทุกอยางเห็นการเคลื่อนไหวหมดโยมอยากจะไดเปนคนตาด ี  อีตาผีตนนัน้แก

ตอบวาถาจะใหตาดีเหมือนผมเปนวิธีงายๆ คือต้ังใจไมตองวาคาถา ตอนแรกบอกมีคาถา พอตั้งใจ

ไมตองวาคาถามันจะสําเร็จทันที ต้ังใจไมหายใจ ก็เลยบอกแกวาถาไมหายใจมนักต็ายซิลุง อาว ก็

ไมตายมันจะเห็นไดครบอยางไร คนทีเ่ปนมนษุยมนัมตีาเนื้อ ประสาทตามันมองเห็นไมไกล อะไร

บังก็ตองมองไมเหน็ ตองเปนผีอยางผม ถาเปนผีอยางผมนี่มองอะไรกค็รบทุกอยาง มองอะไรก็เห็น

ดีทุกอยาง ทะลุไปใตดินก็ไดบนฟาก็ได 

อาตมาฟงแลวคิดวาไมตองเรียน คาถาบทนี้ไมตองเรียน ปฏิปทาแบบนี้ไมตองรับอยางไรๆ 

วันขางหนาเรามีโอกาสตาดอียางแกแนนอน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรับฟงแลวก็ไมตองรีบเรียน

นะ ถาขืนรีบเรียนกนัทกุคน เมืองไทยจะขาดกําลังถาคนไทยนอยเกินไป กําลงัเศรษฐีกิจมนักน็อย 

กลังปองกันชาติมันกน็อย กาํลังสรางความเจริญรุงเรืองมันกน็อย อยาเพิง่รีบเรียนคาถานี ้อยาเพิง่

ปฏิบัติแบบ ทิพจักขุญาณ แบบนี้ไมเปนเรื่อง อยางไรๆ พวกเราทุกคนมีโอกาสแน เพราะตาย

ดวยกนัทกุคน 

ก็มาคุยกันตอไป คุยดวยและก็เปายานัตถุดวยและไอเสียงแช็กๆ มนัก็กวน๗ติโยมดวย ก็

ขออภัยเถอะ งวดนีเ้อาดีกนัไมไดแน เพราะตัวเองก็ไมดี ไอเสียงก็ไมเปนเรื่อง ไอเสียงเครื่องที่บันทึก

มาใหเขามันกดั็งแซ็กๆ มันเปนกิเลสจริงๆ ก็ไมแปลก โลกนี้เต็มไปดวย อนิจจัง หาความเที่ยงไมได 

โลกนี้มนัเต็มไปดวย ทุกขัง คือมันขังความทุกขไวใหทกุขกัน โลกนี้เปน อนัตตา ในที่สุดกพ็งัหมด 

อาตมาไมชากต็าย ญาติโยมพทุธบริษทัที่ฟงก็ตายเหมอืนกนั สถานีวทิยุแหงนี้ไมชาตอไปเขาก็

เปลี่ยนใหม เพราะอะไร เมอืงไทยเจริญขึน้กําลงัแคนี้เขาคงไมใช และสถานเีล็กแคนีเ้ขาคงไมใช ทาํ

ใหใหญก็ตองร้ือของเกาเพื่อสรางมาใหม รวมความวาโลกนีห้าความดอีะไรไมได 

เอา เวลาจะหมดแลวนี่ คุยกันตอไป หลังจากนัง่คุยกนัแลว ถามวาลุงเอยอาตมาตอนนี้

ปวดหัวหาย จงึถามแกวาตาลุง เมื่อกลางวนัฉันไมสบายจริงๆ มันเปนเพราะอะไร จะไป ชุมพร ก็

ไปไมได แกก็หัวเราะชอบใจวาทานจะไปไดอยางไรละผมไมอยากใหทานไป ผมจะคุยกับทานเมื่อ

คืนผมไมมเีวลารุย เมื่อคืนทีแ่ลวก็นอนทีน่ี ่ ถามวาทาํไมคุยละ คุยอยางไรละ เวลาทานมาทีน่ี่ ผู

หลักผูใหญมากันตั้งเยอะเราก็ไมเหน็ ถามผูหลักผูใหญหมายถงึใคร เทวดาใหญ เขาก็มากนัเยอะ

ผมเขาไมได คืนนี้เปนโอกาสของผมละ เพราะวาผมแกลงทาน 

ไอรถดังกึกๆ เหมือนลอจะหลุด ความจรงิมันไมมีอะไร ผมแกลงทานใหมันดงัเอง ดูผีมันก็

แนเหมือนกนั ไอคนจะวาดีมนัก็สูผีไมได ไอการทีท่านปวดศีรษะ ผมกแ็กลงทานใหปวด และทีท่าน

นอนอยูทีห่นาอูรถโรงงานซอมรถ ที่ไหบอกยาก็คือผมเลยถามวาไอ ยารัตนตรัย มนัไมไดเขาทา

เขาทางเลย ไมเดี่ยวกับการปวดหัว ก็บอกวานัน่หละผมแกลงบอกทาน ก็เลยถามวาอยางนัน้แกก็

แกลงใหเสยีสตางคซิ ตอนนัน้ซิผมไมมสีตางคจายใหทาน ผมก็แกลงบอกไอยานั่นมนัราคามกี่

สตางคแค 5-6 บาทเหลือก็ยงัใชเปนยาถายไดสบาย 



ถามวากนิเขาไปแลวมันลดอาการปวด นัน่เปนฤทธิ์ยาหรือฤทธิ์ของคณุบอกวาของผมครับ 

แลวถาอยางนัน้แกทาํไมไมส่ังใหกนิน้ํากนิกาแฟละ ก็นัน่มันไมใชยา เดีย๋วจะหาวาไมเปนโรคจริง ดู

ลีลาของผีซิบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททีนีคุ้ยกันตอวาอยางนัน้วนันี้ฉันก็มีเร่ืองคุยกบัแก แกมาแลว

ตองการอะไรจากฉนัตองการจะบอกอะไรก็รีบบอกมา ผมก็จะรีบบอกเดี๋ยวนี้แหละครับ มันมีเร่ือง

สําคัญผมตองบอก เพราะวาทานกราบทลูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาอยางไร เร่ืองนั้นมนัมี

ความสาํคัญผมตองบอกทานซิ ทานหนักใจอยูเวลานี้ใชไหม ก็บอกวาใชซิหนกัใจมากพูดไปแลวไม

รูจิรงเสียดวย พูดสงเดช แกชวยบอกทีไอที่ฉันพูดมันตรงหรือไมตรง แกบอกไดพูดได 

จะพูดไปอยางไรละ มองดูเวลาตายจริงตัง้เวลาไอไมถึง 30 นาทหีรอก เวลาหมดพอดี

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สําหรับเวลาทีอ่าตมาตั้งไว วันนี้ก็ยงัคุยกนัไมไดซินะ ไวคุยกนัวนัหนา

ตอไป วันที่ 24 ถาโอกาสม ีสถานีใหโอกาสก็คุยกนัตอไปวันนีก้็ขอยติุไวแตเพียงเทานี้ ขอความสขุ

สวัสดิพิพฒันมงคล สมบูรณพูนผลจงมีแตพุทธศาสนกิชนผูรับฟงทกุทาน สวัสดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 3 

วันอังคารที ่24 กุมภาพนัธ 2524 
 
ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สําหรับวันนี้วนัที่ 24 กุมภาพนัธ 2524 ยังคงนั่งคุยกัน

อยูที่ สถานวีทิยุทหารอากาศเชยีงราย ในการคุยครานี้อาจจะมีเสียงแทรก ไมใชเร่ืองของสถานี

บกพรอง มันเปนเรื่องของเครื่องบันทกึเสยีง อาตมาเองปวยไขไมสบายไมมีเวลาทีจ่ะมานั่งคุยกบั

ญาติโยมพทุธบริษัทที่สถานไีด ก็ตองใชเครื่องบันทกึเสียงแทน และเครื่องบันทกึเสียงทีน่ํามากเ็กิด

การบกพรองขึน้เสียงแซ็กๆ มันก็แทรกก็ขออภัยดวย ขอไดโปรดอยาชวยกนัโทษสถานวีาบกพรอง 

วันนี้ก็ขอคุยกนัตอไปคุยถึงเรื่อง เทวดาหัวหิน เทวดาหัวหิน แกแกลงไมใหอาตมาไป 

ชุมพร โดยหวังจะคยุกับเรา กน็ั่งคุยกันตอจากวนัวานนีน้ะ ขณะที่นัง่คุยกนัอาตมาก็ลุกจากที่นัง่ 

อาตมานั่งบนเตียงแกนัง่ขางลางเตียง เตียงนีก้็สูงประมาณ 60 เซนติเมตร อาตมานัง่บนเตียงแกนัง่

ขางลางพงิฝา ก็ปรากฏวาศีรษะแกสูงกวาอาตมาอีก ตัวแกใหญจริงๆ หนาตานารัก คิดวาญาติโยม

พุทธบริษัทเหน็กลางวนัคงวิง่ กเ็ลยถามวานัยนตาของคณุมันดีมาก คุณลองบอกฉันซิวา ที่ฉันบอก

กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาฟามนัจะสาง และก็ฟามนัจะสางไดอยางไร ในเวลานี้เตม็ไป

ดวยอาการของความเครียด แกก็บอกวาสางแนครับผมยืนยัน ยนืยนัวาเปนไปตามนั้น กเ็ลยถาม

แกไปวาวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัถาม ความจริงวันนัน้ฉันไมไดมีความรูอะไรเลย ฉันไมมี

ญาณวิเศษเปนเครื่องและกไ็มไดดูกอน ไมไดเตรียมการไวกอน หมดดูก็ไมเปน เปนแตหมอเดา 

ญาณก็ไมมี มแีตหยอน สงสยัวาทําไมถึงไดบอกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปอยางนั้น  

แกถามวาการที่พูดไปอยางนั้น ทานพูดไปตามความรูสึกปจจุบันใชไหมก็ตอบกับแกวาใช 

แกก็บอกวาใชถูกแลวครับ ทานบอกตามความรูสึกปจจุบันที่มันไมมีความนกึรูมากอน นั่นก็คือ 

เทพสังหรณ จึงถามวาคาํวา เทพสังหรณ มนัเปนอยางไร วนันี้มีกระแอมไอนะญาติโยมนะ 

เพราะวาคอไมดีมากตัวไมดี และการเดินทางมนัก็เหนื่อย เมื่อมาปวยไขไมสบายก็ไมมีเวลานกั 

ตองเดินทางอยูทุกวันคอก็เลยไมดีไปดวย ขออภัยดวยนะ แกก็เลยบอกวา เทพสังหรณ 

หมายความวาเทวดาดลใจใหตอบ 

จึงถามแกวาทาํไมเทวดาจงึไดดลใจแบบนั้น แกก็เลยบอกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

องคนี้มีบุญญาธิการมาก เกิดมานี้มาเปนพระเจาอยูหวัก็เพื่อจะชวยประชาชนใหมคีวามสุข จะ

ชวยแกสถานการณของบานเมืองใหดีข้ึน แตความจริงตามโชคชะตาของบานเมืองไทยมันตก

อาการเครียด ถาไมมีคนดีมบุีญญาธิการมาชวยอาการเครียดแลวก็ไมมีโอกาสเลย ประเทศไทยจะ

จม ดีไมดีก็เปลี่ยนลทัธิกนัใหม คนไทยทัง้ชาติอาจจะตองเปนทาสของใครของใครตนหนึ่งก็ได แก

พูดอยางนีห้นกัใจ 



แกจึงไดบอกวาพระเจาอยูหวัองคนีม้ีพระราชภารกิจมาก โดยที่คนอื่นเขาไมไดใช เพราะ

อาศัยความหวงใยในประชาชนของพระองค ทรงเหน็วาประชาชนเปนตนของพระองคเอง ถา

บรรดาประชาชนมีความสุข พระองคก็มีความสุข เห็นไดในปจจุบันวาทานมีความทุกขกวา

ประชาชนมาก เพราะบรรดาชาวบานชาวเมืองเอาแตหวงตัวหวงแตลูกแตหลานไมหวงตระกูล แต

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระบรมราชินนีาถมีความรูสึกเหมือนวาคนไทยทั้งชาติ

เปนลูกของพระองค จงึไดมีพระราชประสงคตองการสงเคราะหคนไทยทุกคนใหมคีวามสุขแกพดู

ใหฟงอยางนี้ ญาติโยมพุทธบริษัทฟงแลวก็ชื่นใจ และมนัก็เปนความจริง 

จึงถามวาเทวดาองคไหนดลใจฉัน แกบอกวาตอบไมไดครับ หลายองคดวยกันแถม

เจานายผมดวย จึงถามวาเจานายของคุณเปนใคร เจานายของผมคือ ทาวเวสสุวณั หรือที่เรียกวา 

ทาวมหาราช ทั้งสีน่ัน่แหละ คือ ทาวธตรฐ ทาววิรฬหก ทาววริูปกษ และ ทาวเวสสวุณั ผมถอื

เปนนายผมโดยตรง ทานมีสวนเกี่ยวพนักบัโลกนีม้ากจงึไดนามวา ทาวจตุโลกบาล คือผูรักษาโลก 

ทานมีความหวงใยโลกและโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทกุขถาไมเกินวิสัยของทานๆ จะชวยก็

ชวยในฐานะเปนเครื่องดลใจ เพราะกฎของกรรมใหมมนัมี ก็รวมความวาเลยตองใชเทวดาหลาย

องคชวย แกก็เลยตอบไมไดวาใครกันแน 

และถามวาจะมีอะไรอีกไหม แกตอบวาทานไป ชุมพร จะเปนหนาที่ของเจานายผมจะพา

เที่ยวตอไป อาตมาก็ไมเคยเหน็รูปรางหนาตาของเจานายของแกสกัที เลยรวมความวาเอาวนันีก้็

แลวกับคุณ มาคุยกนัใหรูเร่ือง เดี๋ยวญาติโยมที่รับฟงก็จะรําคาญ แกก็ตอบวาผมคุยกับทานไว

แลวแตตนวาตาผมดี ใตดินมันจะมีอะไรอยูที่ไหนผมเหน็หมดแลวผมจะบอกใหฟง 

เลยบอกวาอีตอนบอกใหฟง ขอเห็นดวยไดไหม จะไดรูวาอะไรอยูที่ไหน ดีกวาไดรับฟงบอก

เลาเฉยๆ แกก็บอกวาไดตกลง นั้นเปนความประสงคของผมอยูแลวผมตองการใหทานเห็นไปดวย

กับผม เอาละตอนนี้ผมจะเร่ิมตนละนะ กบ็อกแกวาเชญิเริ่มเถิดพอคุณเอย ฉันตองการฟงมานาน 

แกก็เร่ิมตนบอกวาไอที่วาฟาจะสางป 2524 มันสางอยางนี้คือแรธาตทุีม่ีคุณคาจะปรากฏ 

ส่ิงที่คิดวาคนไทยจะไมพบมนัจะพบ ส่ิงทีค่นไทยไมคิดวามันจะไดก็จะเร่ิมได เร่ิมไดข้ึนมาบางที่มี

ความไมสมบูรณแบบ การจะพบหรือการจะไดป 2524 นี ้มนัจะเปนไดไมถึง 1 ใน 100 กับของที่พงึ

ไดข้ึนมา โอโหมหาศาลเลยป 2524 จะมกีารเคลื่อนไหวพิเศษ จะมองเหน็ไดชัดวาประเทศไทยใน

วนัขางหนาจะเปนมหาเศรษฐีของโลก ความจริงคนไทยเราไมนารีบตาย จงึถามวาจะเริ่มตน

พอมีพอกินพอใชกันเมื่อไร แกตอบวา 2530 จากเวลา 2524 ไปประมาณ 6 ป ตอนนี้แหละ จะหา

คนไทยที่เรียกวาจนเหมือนปจจุปนไมมีเลย นอกจากคนขี้เกียจแกมวีงเล็บไวดวย แกมีวงเล็บไว

นอกจากคนขี้เกียจ อาตมาก็มานึกถงึตัวเอง ไอเรามันก็คนขี้เกียจอยูแลว นั่งดาเราหรือเปลาก็ไม

ทราบ นั่งคยุกนัตอไปวาคนไมข้ีเกียจไมจน คนขี้เกียจอาจจะจน 



และถามวาที่จะรวยมีอะไรเปนพืน้ฐาน แกเลยวาตามผมมาซิ ที่วาตามผมมานี้ใหมองตาม

แกไป ที่จริงกน็ั่งกันอยูตรงนัน้ ก็มองตามไปภายในใตดิน บรรดาญาติโยมพทุธบรษิัทใจหายวาบ 

จุดแรกที่ตองการใหพบก็คือสายของน้ํามนั ไอน้าํมนันีม่ันเปนสาย แตการตรวจสอบของวิธีปจจปุน

เขาถือวาเปนจุด มนัจะเปนจุดใดจุดหนึ่งภายใตพื้นดนิ ทีม่ีสัตวตางๆ ตายมีหอยบางปลาบาง ตาย

แลวก็มีตะกอน คือไขมันลอยขึ้นมา มนัจะจับตัวกันเปนหนิครอบ ครอบเอาความเนาทัง้หลาย

เหลานั้นใหเปนแกสเหมือนกับถังอยูขางใน ถาเราพบจดุไหน เขาจะบอกวาจุดไหนมันมีเทานั้นจุด

ไหนมนัมีเทานี ้แทจริงถาลึกลงไปมันจะเปนสายซึมเขาไปหากันได แตสวนนั้นมันจะมีความลกึมาก

สักหนอย นี่ตามภาพที่ผีใหดู เวลานี้อาตมาก็ยงัไมเปนผี แตวาผีใหเห็นอยางนัน้กข็อใหพูดตามผี

กอน 

รวมความวาตาํรานี้เปนตําราของผี และตาํรานี้จะหาซื้อไดที่ไหนเปนของไมยาก ญาติโยม

พุทธบริษัทอยากจะเหน็ชัดๆ ก็รีบตายเสีย แลวมนัจะเหน็เองเพราะเปนผีก็จะเหน็เอง อาจจะเห็น

ดีกวาตามสายธารของน้ํามนั มนันาคิดวาประเทศไทยตั้งอยูบนอาวน้าํมันจริงๆ อยางที่ฝร่ังเขา

สํารวจในทะเล ก็เปนพืน้ฐานของน้ํามัน เวลานี้เขาเจาะทางภาคอีสานกม็ีน้าํมนั แตวาน้าํมนัทาง

ภาคอีสานจะขุนๆ ไปนิดจะขนๆ ไปใกลน้าํมันดิบ แตวามีคนบางพวกบอกไอน้ํามนัที่ปรากฏมาแลว

ที่ กะเหรี่ยง พบเปนน้าํมันดิน อยางนี้เขาเรียกวาคนชางพูด ชางพูดแตลืมชางคิดถาใชปญญาสกั

นิด ไอน้าํมันไมวาน้ํามันอะไร น้ํามันโซลา น้าํมันเบนซนิ น้าํมันออกเทน น้ํามนัอะไรก็ตาม น้ํามัน

เตา มนัมาจากดินทัง้หมด ก็ควรจะเรียกน้ํามนัดินทัง้หมดก็แลวกนั เพราะมนัมาจากดิน เรียกวามี

ปากอยากจะพูด มีตูดอยากจะขี้ไอคนประเภทนีม้ีอยูก็รกโลก มันควรจะเรียกมนัวาน้ํามนัดินก็หมด

เร่ือง แลวจากดินก็มาแยกใช แตถาน้ํามนัในประเทศไทยก็ตองคิดกนัหนอย 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จงอยาคิดวาน้าํมันในประเทศไทยเหมือนกบัน้ํามนัในประเทศ

จีน น้ํามนัในประเทศจนีวนันัน้ก็มองเหน็ชัดจริงๆ ในประเทศจนีน้าํมันจะขุนกวาในประเทศไทย 

น้ํามนัของประเทศไทยตามสายจะมีความใสมากคลายกบัน้ํามนักาดไปนิดกวาเบนซินไปหนอย นี่

น้ํามนัที่ถูกเผาดวยความรอนใตพื้นดินตะกอนตก แตวาบางสวนของประเทศไทยมนัก็มนี้ํามันดิน

คลายน้าํมนัตะวันออกกลางเหมือนกนั แตก็มีเกรดใสกวา กลั่นไดงายกวา และมีเปอรเซ็นตในการ

ไดสูงกวาเยอะ นี่เปนวถิีทางของน้าํมนั น้ํามนัสายตนที่ตาเทวดาแกพาดู มนัเปนสายเกิดจากทาง 

มะริด จากสายใต คือสายใตของเรามันไปปรากฏการณที่ มะริด แตความจริงสายใตของเราเตม็

ภาคพื้น ความจริงตั้งแตเราไปถึง สิงคโปร หรือ มาเลเซีย มนัเปนน้าํมันทัง้พืน้แมแตภาคพื้นดิน 

สํารวจกนัจริงๆ ก็พบ ตองเกี่ยวกับกาลเวลาเมื่อพบสายน้ํามันมาก ก็ถามวานี่คุณฉันพบในฐานะที่

เปนภาพแสดงอานุภาพที่คุณเปนผ ี ฉันพบอยางนี้แลวมันตองมีอะไรมาปรากฏเปนพืน้ฐาน ใน

ปจจุบันภาคพืน้ดินจะตองใหปรากฏขึ้นมาได พูดกันเรือ่งใตดินใครเขาจะเชื่อ เวลานี้คุณใหฉันเห็น



ฉันเหน็แน แตวาไอภาพที่เห็นนี่มนัเปนของจริงหรือดวย อํานาจของเทวดาบันกาลฉันกท็ราบไมได 

ดีไมดีแกจะฉายภาพยนตรใหฉันดูใตดิน ฉันไมเอาฉนัไมเชื่อ 

แกบอกแหมไอคนหัวร้ันอยางทานมนัหาไมยากเลย ก็คนทกุคนเขาตองการความจริงจะหา

วาหัวร้ันอยางไร แกก็เลยบอกวาทานนี่มนัทกุชาตนิิสัยแบบนี้ ใครเขาพูดอะไรก็ฟง ถาเปนมนุษย

ธรรมดาทําทาจะเชื่อเสียเต็มรอยเปอรเซ็นต แตวาพอคนนัน้พูดไปแลวทานก็ยังไมเชื่อ จะตองหา

เหตุหาผล จะตองคนตองควาใหมันพบกนัจริงๆ ก็เอาจะมาเชื่อกันสงเดชไดอยางไรเลาลุงเอย ไอ

แกก็ไมนาจะโง เปนเทวดาแกพูดฉันก็เชื่อ แกพูดพูดฉันกเ็ชื่อ ผลที่สุดแกโกหกฉนัก็พงั ฉันจะเปนคน

ประเภทรั้นหรือมร้ันก็ตามเถอะ แตจะตองชี้เหตุผลมา จะตองชี้จุด แตเหตุผลในการพูดฉันไม

ยอมรับฟงวาไอน้ํามนัที่แกวามันมีมากมายอยูเวลานี ้ แตวาเกรดสายใตไมคอยดีสักนิด มนัจะมีใส

เปนบางสวน บางสวนจะเปนเกรดของโซลา นี่วากนัน้าํมันเดินสายภาคพื้นดนินะ มันจะมีสายไหล

ด่ิง ไมใชไหลเหมือนแมน้าํหรอก มันเปนกระแสน้ํามนัของมันที่เปนเบาเปนกลุมและเปนฝาครอบ ก็

มีบางสวน แตวาสวนลึกลงไปจริงๆ ใหลึกลงไปหลายๆ กิโลเมตรหนอยมันจะมีฝาครอบเปนจุด มัน

จะเปนสาย มนัจะครอบระยะยาวมาก จากสายใตโนน สงขลา พัทลงุ จะเดินเรื่อยๆ ใตมา มีคน

เขาบอกมาไมไดครับภูเขากั้น ไอความจริงภูเขาลึกแคไหน มนัมีสวนลึกเปนกิโลๆ มันเปนทางสาย

เลยเปนแมน้ําไปเลย และที่ตาลุงใหดูวนันั้นก็ถามวาไอทางสายที่ไหลเรื่อยมาปนกนัที่ จงัหวัด

สิงหบุรี กบัสายเหนือที่ไหลลงมาจาก ธเิบต มาดาน เชียงตุง ไหลลงไป ไปชนกันที่ สิงหบุรี เปน

ปากอาว แลวก็ปะทะกนัขายเปนแนวกวางเรื่อยไปถึงตะวันออกหรือกรุงเทพฯนี่ แลวลงกนัทะเล 

ถามวาไอสายจากใตลงมา แกบอกสายใตมันสายเล็กครับ ถามวามคีวามกวางเทาไร เวลา

นั้นมองแลวกป็ระมาณไมถกูเหน็มนักวางมาก แกบอกระยะกวางประมาณ 1 กิโลเมตร ถามวา

ความลึกเทาไร แกบอกถาลกึ ประเทศไทยเอาน้ํามนัมาใชทั้งหมดประเทศไทยก็ตองยุบเปนทะเลไป

เลย ถาอยางนั้นการเจาะน้าํมันของเรานีม่ีประโยชนเหมือนกนั แตมโีทษขางหนา ทานก็บอกวาไป

วิตกกงัวลอะไร ไอโลกที่ใชเวลานี้หมายถงึป 2518 มนัใชน้ํามนักนัวนัละเทาไร ถาใชกันปริมาณนี้ก็

ใชไป 4000 ปยังยุบไปไมถงึ 25% เลย และก็เมื่อไรประเทศไทยจงึยุบเปนทะเลตอๆ ไป ถาใชกัน

เร่ือยๆ ก็ยุบเปนทะเล 

แกบอกวาตอๆ ไปกวาน้ํามนัจะหมด ไฟบรรลัยกัลปมนัก็มากอน มนัไมทนัยุบก็เลยคุยกนั

ตอไปวา ถาอยางนัน้ก็เอาอยางนี้ดีกวา ไอส่ิงที่จะปรากฏดวยตาชาวบานเหน็งายๆ มันจะปรากฏที่

ไหน ฉันตองการเหตผุลตอนนี้ ถาหากไมพดูถึงตอนนี้ไมปรากฏละก็ฉันเลวมาก เขาดาฉันแน แกก็

เลยถามวาพรุงนีท้านจะไป ชุมพร ใชไหมก็บอกวาใชซิฉันจะไป วันนี้แกแกลงฉนันี ่

แกบอกวาถาไปถึง ชุมพร วนัพรุงนี้เปนวนัที่ 1 รุงขึ้นเปนวันที่ 2 แลวก็รุงขึ้นอีกวันเปนวนัที ่

3 วนันัน้แหละทานจะรูเองวาสิง่ที่มนัปรากฏอยูปจจุปน คือวาน้าํมันสายนีม้ันปรากฏขึ้นที ่ มะรดิ 

เปนเมืองมอญเกา เปนเขต กะเหรี่ยง อิสระยึดครองตอนนัน้พมาเขาไมได กะเหรี่ยง มนัยึดครอง



ไว แลวก็มันจะมีหนองน้ําหนองหนึง่เปนหนองใหญพอสมควรเดิมที่มนัมีน้าํ แตทวาเวลานี้มนัมีแต

น้ํามนั พวก กะเหรี่ยง อิสระเคยตักน้ํามันขึน้มาใชกับตะเกียง ก็เลยถามวาอยางนีเ้ขาเรยีก

น้ํามนัดิบใชไหมแกก็ตอบวาใช เพราะน้ํามันขึ้นจากดนิ 

เมื่อพูดถงึตอนนีก้็นกึถึงเมื่ออาตมายงัเด็กๆ อายุประมาณ 13-18 ป ตอนนี้ยงัเคยพบ

น้ํามนัดินในประเทศไทย เคยไปดูเขาซึ่งอยูในปาลกึ จังหวัดไหนอาตมาจําไมได จําไดก็ไมมี

ประโยชน มันเปนบอขุดขึ้นมาคนเขาไปตักใชกับตะเกยีง มันเปนน้ํามนัขุนๆ แตก็ไมขุนมากนัก ถา

จะเทยีบกับน้าํมันโซลาหรือน้ํามนัขี้โลปจจุบัน โซลาใชกับตะเกยีงไดอยางสบายๆ แตมันมีควัน

หนอย สีแดงนิดๆ นี่แหละน้ํามนัดินของประเทศไทย ในประเทศไทยเรานี่เอง เมื่ออาตมาเด็กเคยมี 

เคยไปพบกับเขาวาพบบอน้าํดินที่นัน่ พบบอน้ํามนัดินที่นี่ ไอน้าํมนัดินก็คือน้าํมันดิบหมดเรื่องกนั

ไปยังไมกลัน่ใหสุก แตวาจะกลั่นเปนโซลาไมตองกลั่นแน เพราะสภาพของมนัเปนโซลาอยูแลว เอา

มาจุดตะเกยีงไดแบบสบายๆ  แตมีควันมากกวาน้าํมนักาดหนอยกพ็ูดกันเทานัน้ แลวแกก็บอกคุย

ตอไป ไอเร่ืองคุยตอนนี้มนัเยอะจริงๆ วายนืยนัแนนอนแลว จุดละเอยีดมันเยอะมันนากลวัไมพอ 

แกบอกวานอกจากน้ํามันทีป่รากฏที ่มะรดิ ผมจะบอกให ที่ ภูเก็ต มแีรที่สําคัญอยางหนึง่ 

จะวากันจริงๆ ถาสะเก็ดของแรนี้มันจะมคีวามแข็งมาก จะมีคามหาศาลใชเปนหัวรบของอาวุธกไ็ด 

ใชเปนจรวดสาํหรับวิง่ไปในอากาศก็ได มนัแข็งมาก  ทีม่ันตายแลว และสวนหนึ่งทีม่ันตายแลวมนั

จะกลายเปนเพชร จะกลายเปนเพชรน้าํดีสตรีจะนําไปเปนเครื่องประดับ แรประเภทนี้แกไมไดบอก

ชื่อ ถาใชในทางสนัติ หรือรักษาโรค หรือรักษาอะไรก็ตามมนัจะมีความเยน็สูง จะมาใชในดานของ

ความรอนจัดก็ได ใชไดดี และถาจะใชเปนอาวุธนวิเคลยีรมันจะมีกําลงัสูงกวายูเรเนียม แรยูเรเนยีม

ที่เขาใชเปนอาวุธนวิเคลียร ถามวามทีี ่ภูเก็ต มทีี่ตรงไหน แกก็ชี้ใหดู แกชี้ใหดูระหวาง ภูเก็ต กับ 

พังงา สายมนัอยูในทะเล แตเนื้อแทที่จบักลุมใหญมนัอยูในฝง ถาพบในทะเลไดก็จะพบในฝงได 

และตามสายมันก็มา ถามเวลานี้มีประโยชนแลวหรือยัง แกบอกวาเวลานี้กเ็ร่ิมมีประโยชนแลว ไอ

เศษๆ ผิวนอยๆ มันติดมากับแรเดียวเขาสกัดไมหมด เมื่อกอนฝร่ังทิ้ง แตเวลานี้ฝร่ังเอาไป

ตางประเทศเพราะราคามันสูง 

ถามวาเศษแรประเภทนี้มนัจะปรากฏเปนเพชรใหปรากฏขึ้นมาจะไดเวลาไหนแกบอกวา

เวลานี้แหละครับทาน กลับมาจาก ชุมพร ไดไมกี่วัน จะมีคนได มันจะติดตอที่เขาขุดแรธาตจุากน้าํ

ทะเลขึ้นมา คนก็เอามาขายเปนเพชร ก็รับฟงๆ  

แลวก็เหน็มพีวกผีผูหญิงมาสกั 30 คน เขามาคุยปรารภเรื่องตางๆ ใหทราบวาความเปนมา

ของคนไทยเดมิที่เดียวคนไทยอยูที่ไหน อยูทีพ่ื้นที่นี้แลวไปไหน ลงมาจากทางใต ลงมาตัง้แตกอน

พุทธกาลเมื่อไร และสายเหนือลงมากอนพุทธกาลเมื่อไรตอนนี้อาตมาจะไมพูด ถาพูดไปมันจะคาน

กับประวัติศาสตร เวลานี้เขาหาวาบาพออยูแลว อยาไปบาประวัติศาสตรตอไปอีกเลย ถาขนืน้ํา

ประวัติศาสตรตอปอก ก็เห็นจะยุงแนๆ 



รวมความวาวนันัน้ก็คุยกัน พอตอนเชาตื่นขึ้นมาทาน พล.อ.ท.ม.ร.ว. เสริม ศุขสวสัด์ิ 

แกบอกเมื่อคืนนี้ แหม ไอจามันเอาผูหญิงมานอนดวย มันนัง่คุยนอนไมหลับทั้งคืน พอดีจาทหาร

อากาศอยูนัน่พี่สาวแกมาเยีย่ม แตจะบอกตรงๆ ก็ไมไดก็ถามจาตมน้ําสุกหรือยงั แกบอกวายังไม

สุกครับ ก็เลยบอกวาคุณไมตองรีบนะฉนัไมรีบรอน เมื่อสุกเมื่อไรก็เอามาให พอแกลงไปแลวถาม 

ทานเจากรมเสริม วาเสยีงเมื่อคืนนี้กับเสียงจาเหมือนกันไหม ทานก็เลยบอกวาไอนี่มันเสียงเลก็

ครับ เมื่อคืนเสียงใหญ เลยเลาตามความเปนจริงใหทราบวาเสยีงที่ไดยินไมใชเสียงขางลาง เปน

เสียงในหองอาตมาคุยกัน มีทั้งเสียงผูชายและเสียงผูหญิง เดิมทีเปนเสียงผูชายกบัเสียงผูชาย คื

อาตมากับผีผูชาย ตอมามีผีผูหญิง เลยนั่งคุยกันตอไป จึงกลายเปนมีเสียงทั้งผูหญิงและผูชาย 

ทานก็ถามความเปนมา จงึเลาใหทานฟงตามที่เลาเมื่อกี้นี้ หลังจากนั้นเมื่อฉันภัตตาหารเชาเสรจ็ก็

อําลา ทานเจากรมเสริม ศุขสวสัด์ิ เดนิทางไป จังหวัดชุมพร มี คุณเลศิลกัษณ สีหสงคราม  

หรือ ปูเหม เปนโชเฟอรไปกับ คุณอัญชญั ศุทธรัตน และ นนทา อนัตตวงศ ไปถึง อําเภอทา

แซะ แลวก็แวะเขาไปหมูบานชุมชนทีม่ีความยากจนแสนจะจนในที่นัน่ 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน เวลาของสถานีให 30 นาที อาตมาตั้งไวตํ่าไป

หนอย เพื่อเปนโอกาสแกบรรดาเจาหนาที่ไดเปดเพลงหนาและประกาศทายหลัง เวลานี้เวลาของ

อาตมากห็มดแลว ขอลากอนสําหรับวนันี้ ถาพรุงนี ้มะรืนนีย้ังมโีอกาสอยูทีน่ี่ วนัที ่ 24-25-26 คงมี

เวลาอยู ก็จะคุยกันตอไป สําหรับวนันี้กข็อทุกทานจงมีความสุขสวสัด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล 

ที่พงึประสงคส่ิงใด ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการสวสัดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 4 

วันพธุที่ 25 กุมภาพันธ 2524 
 
ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย สําหรับวนันี้เปนวันที่ 25 กุมภาพนัธ 2524 ก็ยังคงนั่งคุย

กันอยูที่ สถานีวิทยทุหารอากาศเชียงราย ขณะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟงอยู โปรดอยาลืม

วาถาไดยินเสยีงแทรกแซก็ๆ ข้ึนมาละก ็ ไอโปรดอยาโทษวาเปนความบกพรองของทางสถานี 

เพราะวาการมาในคราวนี ้ อาตมามานัง่คุยในสถานีไมไดเพราะกาํลังปวย คือวาดินแดน โยนก

นคร เปนเมืองกอนในอดีต มีความสุขมาก ปวยไขไมสบายกถ็ือวาทีน่ี่เปนสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

ในกาลตอไปถาวางจากภารกิจหนัก ที่จะตองทํางานตั้งธนาคารขางทัว่ประเทศไทย ภารกิจนั้นวาง

เมื่อไรจะถือ แดนเชียงราย เปนแดนพกัเปนรายเดือน บางทีอาตมานอนเปนเดอืนๆ มากวนใจ

ญาติโยมพุทธบริษัทอยูที่นี่แหละ ที่จะนัง่นอนกนัสบายๆ ฟงเพลงกันสบายๆ พระกม็านัง่กวนใจ แต

ก็ไมเปนไรสถานี วิทยุทหารอากาศ ของ เชียงราย มีหลายสถาน ี รําคาญสถานีนี้ ก็บิดไปหา

สถานีอ่ืนก็ได 

เปนอันวาวันนีคุ้ยกันตอไป เอเมือวานคุยกันไปตรงไหน เอาอยางนีก้็แลวกนัเปนอันวา

เดินทางถึง จงัหวัดชุมพร ไปดวยความสขุสวัสด์ิไมมีภัย การเดินทางไป จังหวัดชมุพร คราวนัน้

เขาไปใน หมูบานทาแซะ ในเขต อําเภอทาแซะ บานที่มหีลงัคาเลก็ๆ เปนกระทอนนอยๆ คนอยู

ดวยแสนลาํบาก ไอที่จะนอนพกัไมม ีตองนอนเพิงนอนยัดเหยยีดเบียดกันไป อาตมานอนอยู คณะ

ที่ไปดวยกน็อนเรียงกันเปนแถวใกลชิดตดิกัน นอนบนฟาก ไมมีฟกู ไมมีหมอน แตเราก็นอนดวยใจ

เปนสุขความจริงเรื่องความเปนสุขที่มนัอยูที่ใจ บานจะเล็กถาเจาของบานมกีําลงัใจกวางบานนั้นก็

นั่งได แตเผอิญบานใหญเจาของบานใจแคบเราก็นัง่ไมได นี่ญาติโยมพุทธบริษัทความจริงมนัเปน

แบบนี้ 

ที่อาตมาชอบมา เชยีงราย เพราะอะไร เพราะญาติโยม เชียงราย เปนคนใจดีมหีนาตา

ยิ้มแยมแจมใส ชื่นใจเมื่อไดเหน็ และมีวาจาไพเราะมคีวามสบายใจทุกครั้งที่ไดคุยกัน จงึไดติดใจ 

เชียงราย วา เชียงราย นี้สวยจริงๆ ทั้งสวยทั้งงาม รวมความแลวอาตมาชอบใจ เชียงราย 

แมฮองสอน ก็นารัก พะเยา กน็าชม และส่ิงทีน่ารักอีกจุดหนึง่ก็คือ นาน อําเภอปว แตปนีน้า

เสียดายไมมโีอกาสมา ปว ได เพราะไมสบายไมมีแรงจะมาเขาใจวาถามาก็คงไมไดคุยกัน ตองขอ

อภัยญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน อําเภอปว จังหวัดนาน ดวยนะ 

รวมความวาวนันี้คุยตอ เมื่อเขาไปถึงที่บานนัน้ ในหมูบานนัน้เปนหมูบานเลก็ๆ พอพวกเรา

ไปเขาก็ดีใจมาก อาตมากไ็ปรถยนตดวย โกเหลือเกินเปนรถยนตของ คุณเลศิลกัษณ สิงหสง

คราม เพราะเปนรถเกงขนาดยอม คุณเลศิลกัษณ สิงหสงคราม หรือ ปูเหม ของเด็กๆ ทั้งหลาย



เปนคนขับไปเอง คนนี้ก็มนี้ําใจ ทิ้งงานทิ้งการที่บาน มาชวยที่ศูนยสงเคราะหตลอดเวลา พรอมดวย 

อัญชัย ศทุธรัตน และคณะ ชวยตัง้แตเวลานั้น  จนเวลานี้เปนผูควยคุมกิจการงานทกุอยาง เปน

กําลังใหญของศูนยๆ เปนอนัวานัง่คุยกนัอยู เขาก็วาทีน่ี่มาอยูกนัใหมหลายคน อยาลืมวาแดนนั้น

เปนแดนของคริสเตียน คนสวนใหญ ไมวาศาสนาไนมคีวามหมายอยางเดียวกัน ตองการใหคน

ประพฤติปฏิบัติดีประพฤติชอบ ฉะนัน้การไปในเขตของศาสนาศริสเตยีนกเ็ปนของไมแปลก เราก็

คุยกันไดเปนปกติ 

ตอมาเมื่อคุยกันแลววันนัน้ เขาก็ปรารถขึน้มาวามีอะไรสําคัญที่นี่บาง เขาก็ถามเอาอีกแลว

ไมมีการเตรียมตัว ก็มีความรูสึกวาบนภูเขานอยๆ ดานหลงัหมูบานนี่จุดนี้มพีระบรมสารีริกธาตแุต

วาพระบรมสารีริกธาตุเขาฝงไวในหนิ พอสัญลักษณเดิมหมดไปก็ชี้จดุใหเขาดู  กเ็ปนการบังเอญิ

จริงๆ เวลาใกลรุงมา ปรากฏวาบรรดาคริสเตียนทั้งหลายนัง่คุยกนั มีเด็กเหน็กอนเปนดาว 2 ดวง 

ปรากฏขึ้นบนหลังเขาดวงใหญมากถาจะโอบก็ไมรอบ แสงสวางไปทัง่ทกุทิศทุกทาง แลวก็ลอยไป

ในอากาศวนไปเวียนมา แลวก็มาลงจุดนั้นหายไป เปนอันวาคริสเตียนทีน่ัน่ก็กลายเปนพทุธเตยีน

ไปแลว คือไปกวาดชวีิตเขาซะเตียนกลายเปนพทุธไป แตความจริงไมไดไปยังคับใจเขา ก็บอกให

เขาเหน็วาอํานาจพุทธานาภาพเปนอยางนี้ และสิ่งทัง้หลายเหลานั้นไมใชอาตมาทําขึ้น อาตมาไมมี

ฤทธิท์ี่จะทําใหเกิดดาวดวงใหญได อาศัยอํานาจของพทุธานุภาพจริงๆ แสดงใหปรากฏ 

ในรุงขึ้นเชาเขาก็บอกวาสถานทีน่ี้ผมมาอยูใหม ขอไดโปรดชวยทาํพธิีกรรมอยางใดอยาง

หนึง่ใหผมดวยชวยใหมีความสุข ตอนนี้มนัตองทําพิธีการอีกมันยุงจริงๆ เพราะความจริงเขาถือวา

พระนี่จะตองทําอะไรไดทุกอยาง แตวาคนที่คิดอยางนัน้ ลืมคิดไปวาพระนะเปนลกูชาวบาน กอนที่

จะมาเปนพระก็เปนลกูชาวบานธรรมดา กไ็มมีอะไรดีวิเศษไปกวาลกูบานธรรมดาเลย นอกจากจะ

มาปฏิบัติตามพระธรรมคําสัง่สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานัน้ ในเมือ่เขาจะใหทํา

เพราะความเชือ่ก็ตองทาํ 

วิธีทาํใหต้ังโตะกลางแจง เอาผาขาวมาปูเอาดอกไมธปูเทียนมา อาตมาก็ไปยืน

กลางแจง วาอะไรตออะไรไปตามเรื่องราว วธิีไหวก็อาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ
เจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกทั้งหลาย เทวดา และพรหมทั้งหมด ขอเชิญให
มาปกปกรักษา คนในดินแดนนั้นใหมีความสุขตามกฎของกรรม ถาสิ่งใดไมเกินวสิัยที่จะ
พึงชวยได กข็อใหชวยใหคนทั้งหลายเหลานัน้ใหมคีวามสขุ ก็เอากันแคนี้ สตางคเขาก็ไมตอง

เสีย ดอกไมเขาก็หาไดแถวนัน้ธูปเทียนเขาก็มีแลว ไดผาขาว ผาตําลงึสักผืนก็ใชไดแลว อาตมาไมมี

พิธีกรรมพิเศษ ทําตอนนัน้แลวก็มีพธิีกรรมหนอยหนึง่ คือพิธีกรรมหลอกกนั กถ็ามวาพระทาํไม

เรียนวิชาหรอก ตอบวาชาวบานชอบหลอก ถาไมหลอกชาวบานไมเชือ่ก็ตองหลอก ถาเราจะหลอก

ใหเขามีความสุข มันกเ็ปนของไมแปลก อาตมานี่ก็ เหมอืนกนัดีไมดีก็หลอกโยม หลอกแบบนี ้



อาราธนาบารมีพระแลวเสรจ็แลวก็หลับตา หลับตาเราหลับทาํไม หลบัเพื่อความสุขใจ นกึ

ถึงความดีขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใชศัพทภาวนาวา พุทโธ ใหจิตสงบ ก็แบบ

เจริญกรรมฐานธรรมดาๆ พอจิตสงบดีก็ปรากฏภาพ ภาพใคร ลุงโมงที่คุยกับที ่หัวหิน พาเจานาย

ทั้งนี่องคไปพบ ตอนนี้ตองเรียกวา เทวดา ชุมพร ตอนนี้ตองใชศัพทวา เทวดาชมุพร ตอนที่แลว

มาเรียกวาตอน เทวดาหวัหิน ตอนนี้ เทวดาหวัหิน ไปนําเอา เทวดาชุมพร มา มาดวยกัน 4 

องค มาถงึ ทานก็รายงานวาผม ทาวธตรฐ ครับ ผม ทาววริุฬหก ครับ ผม ทาววริูปกษ ครับ ผม 

ทาวเวสสุวณั ความจริงทานสวย อยาง ทาวเวสสวุณั เขาเขียนเขี้ยวโงง ภาพที่เหน็วันนั้นไมมี

เขี้ยวเลย เปนเทวดาที่สวยสดงดงามมาก 

ถามทานทัง้ 4 วาทานเปนพระอริยเจาหรือเปลา ทานก็ตอบวาผมทั้ง 4 เปน พระอนาคามี 

พระอนาคาม ีมีเขี้ยวพวกเราเอาเขี้ยวไปใสให ก็ถามทานวาทานจะสงเคราะหอะไร ในฐานะที่ผม

เปน ทาวจตุโลกบาล แปลวาผูใหความสงบสุขกับโลกแตไอความสขุนี้ ผมจะใหไดไมเกินกฎขอ

กรรมนะครับ ถาคนมันจะจนผมก็บังคับใหรวยไมได ถาคนมนัจะรวยผมก็บังคับใหเขาจนไมได แต

วาถาสิ่งใดไมเกินวิสัยทีเ่ทวดาจะชวยไดผมก็จะชวย เหมือนกับทานเหมือนกนัที่เขาคิดวาเปน

ผูวิเศษ แตความจริง ผมรูวาทานมีความรูสึกวาทานเปนเศษของความรู เปนเศษของผูวิเศษจรงิๆ 

คือเปนเศษสวนนอย แตเขาก็ตองการใหทานทําทุกอยาง อยางวนันี้เขาตองการใหทานทําใหมี

ความสุขทานก็ทํา ทําตามกําลังของทานที่จะทําได ทานก็อาราธนาบารมีของพระพุทธเจา พระ

ปจเจกพทุธเจา พระอริยสงฆ เทวดาและพรหมอยางไร ขาวจะกินก็ตองอาศัยชาวบานกนิ 

 ก็นัง่คุยกบัทานก็บอกผมก็ชวยไดแบบทาน ชวยตามกําลังที่ผมจะชวยได ก็เลยมีเร่ือง

สงสัย ตอนที่ไปมีเร่ืองอยูเร่ืองหนึ่ง ชาวบานเขาคุยกันวามหีนองน้าํอยูหนองหนึง่มีปลามาก 

ชาวบานแถวนั้นอาศัยปลาที่นัน่กนิ มันมีปลาอุดมสมบูรณเปนหนองใหญเขาเรยีก ทะเลทรพัย 

คิดวา ทะเลทรัพย หมายความวาน้ําที่ไหนแหงที่นัน่ไมแหง ที่ไหนไมมีปลาที่นัน้มปีลา แตปลาก็

ขุมเปนปกติ ตอมามีมหาเศรษฐีไปทําไรทีน่ัน่ ทาํไรทุเรียน คิดอยากจะรวยก็เอาเครื่องสูบ ไปสูบน้ํา

จนหมดเอาเครื่องไปตั้ง 3 เครื่อง กวาน้ําจะแหงไปหมดก็คํ่า ปลาเตม็หนองไปหมด ก็ต้ังกองรักษา

กันไมใหใครมาจับ วาจะจบัตอนเชา ตอนเชาปรากฏวาปลาหายหมด เหลือปลา 3 ตัว พอคา

น้ํามนัเครื่องหรือไมพอก็ไมทราบ เขาก็แปลกใจมีถ้ําๆ หนึง่มีภูเขาเล็กๆ มีปลองลงไปเขาเรียกวา ถ้ํา

ปลา กม็ีคนชือ่ นายบุญสม แกลองลงไป ลงไปแลวกป็รากฏมีทะเลเวิ้งวางใตถ้ํานัน่ เปนน้ําไกล

แสนไกล เอาไฟฉายๆ ก็ไมเห็นสุดปลายทาง ก็ลองเอาหยวกกลวยทําเปนแพหยอนลงไป ลอยไป

น้ํามนัลึกมาก และไปไกลแสนไกล แตแกไมกลาไปไกลนัก เดี๋ยวหลงมาไมได จึงกลับมาที่เดิม ก็

ปรารภใหฟง 

จึงไดถามทานวา ไอใตบริเวณนี้ที่เรียกวา ทะเลทรพัย น้ํามนัมาจากไหน และปลามันมา

จากไหน พอเขาปลอยไปตามปกติ รุงขึ้นน้าํก็เต็มตามเดมิ ปลากม็ีมากตามเดิม ในถ้ําปลาขางลาง



มันมนี้ํามากมนัคลายๆ ทะเลหนุนแผนดินอยู ลงไปก็ไมลึกมากมันไมถงึครึ่งกโิล ลงไปไดเขา

แผนดินมนัแข็งพอที่จะรองรับอยูได ยืนอยูเหนือน้าํได ก็เลยบอกกับแกวาอยากจะไปดู ทานทาว

มหาราช กบ็อกตามผมมา ทานใชศัพทวาตามผมมากห็มายความวาดูไปตามทาน มันกม็ี

ความรูสึกวาเวลานั้นเหมือนความฝน เหมือนกับฝนเดนิลงไปในน้ํา เดนิลงไปตามทานไปดู ไอทะเล

นั่นมนัใหญขางลางมันเหมือนทะเลสาบ น้าํเวิง้วาง มกีระแสน้ําใส มีความเย็นมาก ปลาตัวเล็กตวั

ใหญมีนับไมถวน บอกปลาตางๆ มนัไปจากทีน่ี่  เลยถามทานวามนัดาํดินเขาไปอยางไร ทานกย็ิม้ๆ 

ไมตอบ 

ตอไปทานก็นาํไปใตดิน ตามความรูสึกเหมือนความฝน ไปโผลข้ึนที่ภูเขาลกูหนึง่ เปนภูเขา

แนวยาวเหยยีดที่เราเห็นไดดวยตาเปลาเวลานั่งรถไป แนวยาวมากแตขางในถ้าํใหญโต และเปนถ้ํา

ไปไกล ภายในถ้ํามีทองแทงวางเรียงกนัเปนกาํแพงหลายชัน้สูงมาก เวลาเดินชมทองคําก็มีเทวดา 

2 องคใส ชุดสีแดงเดินออกมาบอกวาถาคนใดมีบุญญาธิการเปน พระเจาจกัรพรรด์ิ คนนั้นจะได

สมบัตินี้ไปคือเทวดานาํไปให ทานทาวมหาราช ก็บอกวาฉนัพาพระมาชม ฉันไมไดมาเอา ทาน

เทวดา 2 องคยกมือไหวแลวก็เดินถอยหลังไป ทานทาวมหาราช ก็บอกวาทองมันมีมากอยางนี้ 

แตมันมีเจาของเอาของเขาไมได คนเฝาเขาหวง เราเปนเจานายของเขาก็ตามตองรักษาระเบียบ

วินัย คือความจริงเทวดานี้ทานมีระเบียบวนิัยด ี

ทานบอกวาในเมื่อเจาของเขาหวง เราก็ไปที่อ่ืนกันดกีวา จงึนาํไปใตดิน ไปชายแดน

ระหวางไทยตดิ พมา ติดมอญเกา ตอนนัน้โอโหใตดินมีแรธาตหุลายอยางบอกไมถูกหลายอยาง

จริงๆ ทัง้ดีบุก วุลแฟรม อะไรตออะไรหลายอยาง แลวทานกช็ี้ใหดูมีคามหาศาล แตวาอาตมาสนใจ

นอยที่สนใจมากก็คือทองคาํ ไปเจอจุดทองคําเปนจุดมหาศาลมันเปนทองคําธรรมชาติ มองเหน็วา

เปนทรายทองคําดารดาษทีแ่รกก็เปนฝอยๆ นอยๆ ถาเราจะรอนกันก็ไมขาดทนุ แตวารอนตามสาย

เขาไป สายมันเขาไปจับจดุมันมทีรายทองคําลวนๆ เหมือนกับแรดีบุกบนเขาศนูย มนัเปนกอน

มหึมาใหญจริงๆ ถาเขาไปถงึจุดนัน้แลวมนัจะไมมทีรายผสม ตักขึ้นมาทัง้หมดมันจะเปนทองคาํติด

ข้ึนมาทั้งหมดเปนเม็ดทรายใหญบาง เม็ดเล็กบาง เหลืองอรามเปนทองคํา 100 เปอรเซ็นต จริงๆ 

ทานก็เลยบอกวาทีน่ี่ยังไมมเีจาของ เปนทองคําธรรมชาติ ไอที่เปนแทง เปนรูปเปนรางมนั

มีเจาของ เจาของเขาฝงไว ตองเจาของเขามา หรือคนมีบุญญาธิการจึงจะไดอยางคนที่เปน พระ

เจาจักรพรรดิ์ นานๆ จะมีสักที และทรัพยทัง้หลายเหลานั้นคนอื่นเอาไปใชไมไดนอกจาก พระ

เจาจักรพรรดิ์ เสียงไมดีนะญาติโยมนะคอไมดีเลยแตวาทองคําประเภททีเ่รามีสิทธิ์ ถามทานวา

จะเอาขึ้นมาใชไดหรือยัง ในดินแดนที่นี่เขาลือกันมีคนพบบอยๆ เห็นทองคาํกอนโตขนาดเทาวัว 

และมี กะเหรี่ยง คนหนึง่เลาใหฟงวาพบทองคํากอนหนึ่งหนกัประมาณ 3 กิโลกรัม เหลืองอราม 

แถมเปนทองคํา 100 เปอรเซ็นต มันไมมใีครอยูที่นัน่ กถ็ือเปนของปา ก็ถือออกมา แตเดินออกมา

ไมได เดินไปเดินมาทั้งๆ ที่เปนกลางวัน เขาไปผลที่สุดก็กลับมาที่เตมิใหญ 



ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานบอกวายงัไมถึงเวลาครบั เร่ืองเวลาทีสํ่าคัญตอไปคนไทย

ก็จะมีสิทธิ์ในการใชทองคําที่นี ่ แตวาตองรอใหคนไทยดีกวานี้เสียกอนปนัน้เปนป 2518 ถามวา

เมื่อไรคนไทยจะดี ทานก็ตอบเหมือน เทวดาหวัหิน ทานบอกวาตองป 2518 เปนตนไป แตวาป

พ.ศ. 2524ก็ยังไมดีพอ ยงัไมมีสิทธิ์ในการใชทองคาํนี้ ถาดีข้ึนไปกวานัน้เมื่อไร เวลาบอกไมได คน

ไทยก็จะมีสิทธิ์ใชทองคาํทีน่ี ่ก็เลยถามวาก็จะยนัๆ กบัเวลาใชน้ํามนัใชไหม ถาน้ํามนัจะขึ้นมาในขั้น

ดุดมสมบูรณ ทองคําก็จะปรากฏมาใชไดดวย ทานกต็อบวาใชครับ เวลานัน้ไมใชแตทองคําอยาง

เดียว และก็ไมใชเฉพาะน้าํมันอยางเดยีว มนัจะพรอมบริบูรณทุกอยางแรธาตทุี่มีคุณคามหาศาล 

และเวลานี้ใหปรากฏขึ้นมาไมได เพราคนไทยยงัดีไมพอ 

ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานก็ตอบวาถายงัดีไมพอ ถาปรากฏขึ้นมาคนไทยไมไดใช

ครับ ตางประเทศเอาไปกนิหมด ทานก็ชี้ไปที่ จงัหวัดตตาก วาดูแรสังกะสีทีน่ัน่เขาสงักะสทีานเห็น

ใชไหม ก็ตอบวาใช ไอแรสังกะสีมนัมีเงนิรวมอยูประมาณ 20 เปอรเซ็นต โรงงานถลงุแรเหลานี้ไมมี 

ถาไปถลุงตางประเทศ เรากไ็ดขายในฐานะของเนื้อแรสังกะส ี และสวนที่เปนเงินชาวตางประเทศก็

รวยกนัไป ทองคํานีก่็เหมือนกนั ถาขุดขึน้มาแลวเขาจะบอกวาแรอะไรตอแรอะไร ขายในฐานะ

ทรายเทานัน้ ในอันดับแรกทีน่ี่ปรากฏเปนทองคําจิรงๆ กวาคนไทยจะรูเร่ือง เขาเอาไปกินเกือบหมด 

ฉะนัน้เทวดาจงึมีความจาํเปน ในฐานที่ผมเปน ทาวจตุโลกบาล ผูรักษาโลกในเมื่อสมบัติ

สวนนี้มนัเปนสมบัติของคนไทย ผมตองหวงไวเพื่อคนไทย เมื่อคนไทยดีข้ึน มีศีลมีธรรมดีข้ึน มี

ความซื่อสัตยสุจริต เมื่อนัน้แหละครับประเทศไทยจะเต็มไปดวยความสุข มีความอุดมสมบูรณ จะ

เปนมหาเศรษฐีของโลก น้าํมันและแกสเปนเหตุใหเปนมหาเศรษฐ ีแลวแรยูเรเนียม ประเทศไทยกม็ี

เยอะ มหาศาลเวลานีน้ักวิทยาศาสตรของประเทศไทยก็สามารถจะพิสูจนไดวา แรยูเรเนยีม

ประเทศไทยมเีทาไร เปนแรที่มีราคาสงู และแรที่มีคุณคาตางๆ มีผสมทองคํามีจํานวนมาก แตหลั่ง

ใหลไปตางประเทศ แตยูเรเนียมยังไมไดเอาไป ไอเร่ืองทองคําแทๆ กม็ีอยูอยางนี ้ตองคนไทยดีกวา

นี ้

ทานกห็วนกลบัไปวาไอหนิน้าํมันที่ จังหวดัตาก ก็อาจจะมีมากในประเทศไทยถาคนไทย

ดีกวานี้ ฉลาดกวานี้ก็จะไมหนกัใจเรื่องน้าํมันเชื้อเพลงิ จะมาทําเปนเชื้อเพลิงตางๆ มาแทนแรลิก

ไนท แทนถานหินก็ไดแบบสบายๆ ไมตองคิดอะไรมากถาคนไทยดีไมพอ เขาจะคิดมากกวางไปกวา

นั้นจะตองลงทุนใหมาก แตเนื้อแทจิรงๆ ทานบอกวาถาจะใชกนัแบบดิบๆ จริง กไ็มตองลงทนุอะไร 

ใชไดสะดวกมปีระโยชนกวา เวลานี้ปรากฏวาชาวบานแถวนัน้เอาไปใชหุงขาวกนัแบบสบายๆ และ

บอกวาเอาไปใสในบอน้ําน้าํในบอก็ใสสะอาด น้าํเคยเสยีก็ไมเสีย นี่ประโยชนก็มีมาก 

เปนอันวาเมื่อคุยกันเรียบรอยแลว ดูจนทัว่ก็ชืน่ใจเหน็วาเมืองไทยทาจะรวยแนการที่กราบ

ทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คงจะไมเสียชื่อมากนัก คงจะปนกับความเปนจริง ทานจงึพา



กลับ ความจรงิถาจะคุยกนัเรื่องนี้ 3 เดือน ก็ไมจบ นีดู่เวลาจาํกัดกคุ็ยกันยอๆ ใหฟงเพยีงแคเปด

สารบัญก็พอ 

เมื่อกลับมาถึงสถานที่แลว รูสึกตัวจากความฝน อยางนั้นเขาเรียกวายืนฝนจากความฝน

ปรากฏวาคนนั่งเรียงกนัอยูเปนตน แดดรอนจาแดดรอนจัด มีคนมายืนกางรมให แตความจริงเวลา

นั้นไมไดรูสึกรอนเลย ขณะที่ฝนไปแลวดูเทียนขางหนาเทียนมันลกุฟูๆ เปนสีเขียว เขาบอกวายนื

นานประมาณชั่วโมง แตเทยีนจะหมดไปไมถึง 1 นิ้ว นี่เทียนธรรมดาๆ คนนั่งพนมมอืกันกลางแดด

จา ไมมีใครบนวารอนเพราะชืน่ใจเหลือเกิน เขาถามวามีอะไรดีมากครับ ก็บอกเขาวามันดีมาก

จริงๆ นะพวกคุณจงอยาลืมกันวาพากนัรักษาศีล 5 ใหครบถวน และสุราเมรัย ลักขโมย กอ็ยาใหมี 

ทางที่ดีใหสมาทานศีล 5 ใหครบแลวทุกคนจะไมจน และก็ตองมีความรักใหซึ่งกันและกันคือ 

1. ทานการใหสงเคราะหซึง่กนัและกันไว ใครอดอยากก็ชวยเหลือกนั จะเปน

เหตุสรางความรักความสามัคคี 

2. วาจาไมดีอยาพูด รักษาความดีไว 

3. ชวยงานกนัเมือ่มีความจาํเปน 

4. จงอยาถือตัว 

ปฏิบัติไดอยางนีทุ้กคน ทีน่ี่ไมจน คนทีอ่ืนเขาจนคนกลุมนี้ตองไมจน และคนที่ปฏิบัติอยาง

นี้ตองไมจน และโดยเฉพาะอยางยิง่พระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระทศพลที่ทกุคนเห็นเปน

ดาว จะชวยใหทกุคนมีความสุข อันนี้เราตองมีจุดยืนยนัไว 

เปนอันวาวันนัน้ก็จบกิจ เปนอันวายังไมไดไปดูน้ํามันที ่ กะเหรีย่ง วนัพรุงนี้คงมีโอกาสไป

ดูน้ํามนัที่ กะเหรี่ยง วันนี้มนัเปนวนัที่ 25 นี่นะ วนัที่ 25 ก็จะมีโอกาสคุยถึงวันที่ 27 คืนวันที่ 27 

อาจจะคุยกนั แตก็ขอบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัททุกทานไดโปรดรับฟงในตอนชวงนัน้ตอไป 

สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏขึ้นแลว ขอความสุขสวัสด์ิพิพฒันมงคลสมบูรณพนูผล จงมีแก

ญาติดยมพทุธบริษัทผูรับฟงทกุทานสวัสดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 5 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2524 
 
ทานสาธุชนพทุธบริษทั สําหรับวนันี้ก็จะสรุปเร่ืองของน้ํามนัที่บรรดาญาติโยมพทุธบริษัท

ไดรับฟงมาแลวหลายวนั รูสึกวาการฟงของบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัทอาจจะมีการซื้อไปซํ้ามากัน

อยูบาง ทั้งนี้เห็นจะเปนเพราะวาเจาหนาที่ สถานีวิทยุทหารอากาศเชียงราย เหน็วาอาตมาไม

วาง การบันทกึเสียงไปใหถอืวาเปนการบันทกึเล็กนอยตามเวลาทีม่ีอยู ในเมื่อโอกาสมีทานก็เปดให

ฟง 

สําหรับวนันี้ขอเร่ิมเร่ืองเลย หลงัจากวนัที่ 3 เมื่อถึงวนัที ่ 3 ที่ไปถงึ จังหวัดชุมพร แลว 

ตามที ่เทวดาหัวหิน ทานบอกวา เมื่อไปถึง จังหวัดชมุพร วนัที ่3 ทานจะรูเร่ืองน้ํามนัที่ผมเลาให

ทานฟง วาประเทศไทยมีน้าํมันอยู และทานมีความตองการอยากจะรูในปจจุบัน เพราะวาการเลา

ใหฟงของเทวดาก็ดีของผีกดี็บรรดาทานพุทธบริษัท แตวาทานทัง้หลายที่ฝกพระกรรมฐาน สามารถ

มีโอกาสได ทพิจักขุญาณ ถาหากวาบงัเอิญเจอเทวดาก็ตาม เจอผีกต็าม ทานเลาเรื่องความใดๆ 

ใหทราบ เมือ่ฟงแลว กจ็งถามเหตุปจจบัุนวาสิ่งที่ไดเลาใหฟงนั้น เวลานี้ในปจจบัุนนีม้ีอะไรเปน

สัญลักษณ 

ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเราตองการความจริง ไมไดคิดวาเทวดาหรอืผีโกหกแต ความจรงิ

โลกอื่นๆ เขาไมมีการโกหกกัน จะเปนโลกเทวดาก็ตาม โลกของพรหมก็ตาม แมแตในดลกนรกก็

ตาม ไมมีอะไรโกหก โกหกก็มีโลกเดยีวคอืโลกมนษุย แมแตพูดกับเรารับฟงกนัแลว บางทีก็ปฏิเสธ

กันได บางทีถงึกับทําหนงัสอืสัญญากันแลวก็ยงัปฏิเสธกันได รวมความแลวโลกที่ไมนาไววางใจก็มี

อยูโลกเดียว ฉะนัน้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงึไดตรัสวา โลกนี้เต็มไปดวยความเรารอน โลกนี้

เต็มไปดวยความทกุข โลกนีเ้ต็มไปดวยความกระวนกระวาย หาความดีอะไรไมได 

ตอมาก็พาพูดกับถึงเรื่องของเทวดา เมื่อทา เทวดาหวัหนิ ทานบอกวาวนัที่ 3 ในวันที่ทาน

ไปถึง จังหวัดชุมพร ทานจะไดขาวเรื่องราวของน้ํามันที่ปรากฏในปจจุบัน ทานบอกแยมๆ วามนั

เกิดขึ้นในเขตเมืองมอญเกาที่ มะริด เติมที่มนัเปนหนองน้ําธรรมดา เปนหนองใหญพอสมควร 

เวลานี้หนองนัน้กลายเปนน้าํไปหมดเรื่องนีอ้าตมาเคยมาพูดกับทานผูมคีวามรูพอสมควร ทานก็

บอกวาน้ํามันประเภทนี้เขาเรียกน้าํมันดิบ เร่ืองนี้กต็องคิดนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวาน้าํมนั

ทุกอยางทีน่ําขึ้นมาใชในปจจุบันเปนน้าํมนัที่มาจากดิน แตสําหรับอาตมามีความคิดเห็นวามนัจะ

เปนน้าํมนัอะไรก็ตาม ถาใชจุดตะเกียงไดถือวาเปนน้ํามันทีเ่ราใชได จะเปนน้ํามนัดินหรือน้ํามนั

อากาศก็ใชไดทุกอยาง ก็จุดไฟไดตามที่เราประสงค 



ฉะนัน้ในตอนเชาของวนัที่ 3 เมื่อไปถึง จังหวัดชุมพร แตความจริงก็นาอัศจรรยไปแลว 2 

วัน ไมไดคิดถึงเรื่องนี้เลย ไปถึงตอนเชาของวนัที่ 3 คุยกันไปคุยกนัมาก็นกึขึ้นมาไดวา ทานเทวดา

หัวหิน ทานบอกวาเมื่อวนัที่ 3 เมื่อมาถึง จังหวัดชมุพร นี่จะรูเร่ืองราวของน้ํามัน ที่ปรากฏที่ 

มะริด เขตพมา พอนกึขึ้นมาไดจึงถามวาคนที่มานั่งคยุดวยทั้งหมด มีใครเคยไป มะริด มาบางมี

ไหม คนทีน่ัง่อยูดวยก็ชี้ไปที่กะเหรี่ยงคนหนึง่ แกวาคนนี้เปนกะเหรี่ยงครับ แตความจรงิแกพูด

ภาษาไทยชัด เกือบจะไมรูวาแกเปนคนกะเหรี่ยง แกมาอยูที ่ จังหวดัชุมพร นาน วาคนนี้ไปที่ 

มะริด ประจํา ปละหลายครัง้ จึงถามแกวาคุณไปเพื่ออะไร แกก็ตอบวาผมไปซื้อความมาขายครบั 

ถามวาไปซื้อควายจากใคร แกก็บอกวาไปซื้อควายจากพวกกะเหรี่ยงอิสระ ถามวาเวลาไปเอาเงนิ

ไปซื้อหรือเอาอะไรไปซื้อ เพราะสงสัยวาเงินไทยนี่ทางพมาเขาจะรับหรือไม ยงัสงสัยก็เลยถามเขา 

แตจริงๆ จะถามวาคุณเอาเงินไปซื้อหรือเอาของไปซื้อ แกก็อบกวาผมเอาของอืน่ไปซื้อครับ จึงถาม

วาสิง่ที่เขาตองการแลกเปลีย่นควายกบัของที่คุณเอาไปใหเขาตองการของอะไร แกก็บอกวาสิง่ที่

เขาตองการคือ 1.  ปน 2.  กระสุนปน  สองอยางนีเ่ขาตองการ จะเปนปนประเภทใดก็ตาม จะเปน

กระสุนปนประเภทใดก็ตามเขาตองการหมด และทีนาถมวาเขาคิดในราคาจรงิๆ ของที่คุณใหเขา

กับควาย 1 ตัว คิดเปนเงนิไทยเทาไร แกกต็อบวาคิดเปนเงนิไทยตกประมาณตัวละ 300 บาท 

เวลานั้นปรากฏวาควายของเราตัวหนึ่ง ราคาเกือบพนับาทในประเทศเราแตเวลานี้มนัแพง

กวานัน้ นี่ป  18 แกไปซื้อมาไดถูก แลวกเ็อามาขาย จนกระทั่งตัง้ตัวได เมื่อพดูถงึตอนนี้กถ็ามวา

ตอนที่คุณไปในเขตของกระเหรี่ยง ไปที่ มะริด ครับ ถามวาคุณไดยินขาวจากพวกกะเหรี่ยงอิสระ

บางไหมวามันมีหนองน้ําสักหนองหนึ่ง เดิมทีเปนน้าํแตทวาเวลานีห้นองน้าํทั้งหนองกลายเปน

น้ํามนัไปหมด แกก็ตอบวามี จึงถามวาแลวกระเหรี่ยงอิสระทําอยางไรแกตอบวาเวลานี้กะเหรี่ยง

อิสระต้ังกองรกัษาหนองน้าํนั้นไว แลวก็ตักเอาน้ํามนัขึ้นมาใช ถามวาน้ํามนัสดํีาหรอืสีแดงหรือวาสี

ใส แกก็ตอบวาน้าํมันส ีคลายๆ น้ํามันโซลาครับ แตวามนัชุมกวาน้ํามนักาด แตวาใสกวาน้ํามันขี้โล 

จึงถามวากะเหรี่ยงอิสระนํามาใชประโยชนอะไรบาง แกก็ตอบวากะเหรี่ยงอิสระตักขึ้นมาแลวใชจดุ

ตะเกียงไฟคบบางไฟตะเกียงบาง เปนเชื้อเพลิงไดดีที่สุด ถามวาเวลาจุดตะเกียงนะน้ํามนัติดดีหรือ 

ไฟติดดีหรือ แกก็ตอบวาคิดดีแตวาเปนควนัเล็กนอย 

ก็รวมความวาตามที ่ทานเทวดาหวัหิน ทานบอก ทกุอยางที่บอกมาถึงแมวาจะยงัมองไม

เห็น หรือวายงัไมพบในปจจบัุน แตก็เปนที่นาปลื้มใจทีท่านยนืยนัวาสิ่งทีท่านบอกทั้งหมด เวลานี้

ปรากฏขึ้นแลวที่เมือง มะริด จึงไดถามกบัทานกะเหรี่ยงผูนั้นปรากฏวาบอน้ํามนัที่ปรากฏขึ้นนั้น 

หางจากเขตประเทศไทยเทาไรถามเปนกิโลเมตร ทานก็บอกวาไมทราบกี่กโิลเมตร เพราะวาไมมี

ใครวัด แตวัดไดจากการเดนิทาง คือเดินจากเขตของประเทศไทยจนกวาจะถงึบอน้าํมันใชเวลา 1 

วันถามวาเวลา 1 วนัของคณุ ใชต้ังแตเชาตรูออกเดินทางถงึค่ําใชไหม แกกบ็อกวาไมใชครับ แกวา

เชาขึ้นตืน่กนิขาวเสร็จเรียบรอยแลว ก็ประมาณโมงเชาเศษ ก็เดนิทางไปตามระบบของการเดนิทาง



ซื้อควาย เมื่อเดินไปเหนื่อยก็พักบางเปนปกติ ใชเวลาตอนเย็นก็ถงึเขตนั้น จึงถามวาเวลาที่คุณไป

ซื้อควาย อยูใกลเขตนั้นหรือเปลา สถานทีแ่กบอกอยูใกลครับ เพราะวาฐานของกะเหรี่ยงอิสระฐาน

ใหญ ที่เรียกวาเปนฐานบญัชาการอยูใกลๆ นั้น จงึถามวาในเขตนั้นพมาไมมารบกวนหรือ แกก็

บอกวาพมาเขามารบกวนไมไดครับ เพราะกะเหรี่ยงอยูเปนปกแผนมาก เปนเขตทีก่ะเหรีย่งยึดไว 

หมายความวายึดไวมัน่คงมาก พมาเขาไมได เปนอนัวาขาวนี้เปนความจริง จงึถามแกวาถา

ตองการจะไปพิสูจน จะไปไดหรือยัง จะไปไดไหม แกก็บอกวาไปไดแตวาจะตองไปขางนะครับ 

จะตองขี่ชางไป ถาเดนิไปนีม่ันไมไหวเดินจากที่นี่ไปกวาจะพนเขตประเทศไทย ก็ตองทนกับปาผาน

ปาลึก แตวาเวลานี้ที่อาตมาถามแกนัน่เปนเดือนเจ็ด แกบอกวาถาจะไปจะตองไปปตอไป เพราะวา

ปนี้ไปไมได เวลานี้ฝนตกหนักน้ําหลากและมีความแรงมาก น้าํไหลแรง และมีลําธารที่ตองขาม

หลายแหงจะทนไมไหวน้ําครึ่งตัว ลมแน รวมความวาจะตองหาเหตุไปพิสูจนใหได 

ในเมื่อทราบขาวตามนี้แลว ก็สําหรับบทพสูิจนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ใชในเวลากาล

ตอมา ขอสรุปไวตอนนี้เลย วาในเวลาตอมากห็าทางไปพิสูจนวาตามขาวจากที ่ทานเทวดาหัวหนิ 

ก็ดี หรือวากะเหรี่ยงขายควายก็ดี แกบอกยนืยนัวามีจริงตามทีเ่ทวดาทานวา เมื่อกาลเวลาสมควรก็

ไปพิสูจนมนักป็รากฏเปนความจริง ปรากฏวามีน้าํมนัขึ้นจริง ก็ไปถามบรรดาพวกกะเหรี่ยง

ทั้งหลายเหลานั้นวามนัน้ํามนัปรากฏขึ้นมาไดอยางไร แกก็ตอบวาผมไมทราบเหมือนกนั เดิมทีเปน

หนองน้าํที่อาศัย ความจริงหนองน้ํานัน้ใหญมาก พวกผมเอาเปนที่อาศัยตั้งฐานกับพมาทีน่ี่ 

เพราะวาการจะอยูที่ไหนก็ตาม ถาขาดน้าํแลวมันอยูไมได จึงมีฐานะใหญสายใตอยูที่ตรงนัน้ และก็

มีบังเกอรมีสนามเพลาะมีอาวุธมาก ก็รูสึกวากะเหรีย่งนีม้ีอาวุธมากจริงๆ มีกาํลังพอก็มาก ความ

เปนอยูของเขาไดของในปาไปขาย เชน ตัดไมขายแกพอคาไมไทย และก็ขายแรอยางนี้เปนตน เร่ือง

ทํามาหากนิของเขาก็ปลอยเขาเปนอนัวาเขาจะรบกับคนในชาติเดียวกันมนัเปนเรื่องของเขา เรา

ตองการอยางเดียวคือผล ผลนี้ก็คือน้าํมนัทีม่ันเกิดขึน้ 

หลังจากนั้นตอมา กย็ังมีจดุหนึง่ที่ ทานเทวดาหวัหิน ทานบอกวามีแรแรวิเศษอยางหนึ่ง 

แตทานก็ไมไดบอกชื่อแรวาเปนแรอะไร มนัอยูระหวาง ภูเก็ต กับ พงังา แรประเภทนีท้านบอกวา

ถาใชในการรบ จะมีความแรงยิ่งกวาแรยูเรเนียมเขามาใชในทางสนัติจะมีความเยน็ เชน รักษาโรค

อยางกับจะทําลายโรคมะเรง็ ถาเปนแรยูเรเนียมมันจะมคีวามรอนเผา แตทานบอกวาถาจะใชแรนี้

ก็จะกลายเปนความเย็นแทน เอาความเยน็เขาเผา แลวทานก็บอกวาเพื่อเปนการยืนยนัวาแรนีม้ี

จริงทานยนืยนัวาภายในไมชา แรนี้จะปรากฏ คือแรนี้ทีห่มดสภาพคือตายแลว ใชเปนเครื่องรบ

ไมได ใชมารักษาโรคในทางสันติไมได มนัจะหมดสภาพของน้าํมนั มันจะมีสภาพคลายเพชร จะ

เปนเครื่องประดับทีดีของสตรี แตความจริงเรื่องนี้ไมไดไปสืบถาจะสืบของที่จมอยูในทะเลก็สืบไม

ไหวเหมือนกัน 



หลังจากกลบัจาก ชุมพร แลวประมาณไมถึงเดือน ปรากฏวาหนงัสอืพิมพลงขาววาเวลา

นั้นพนกังานคมุแรของ บริษทัเทมโก ที ่จงัหวัดภูเก็ต ที่คุมอยูที่หนาตะแกรงปรากฏวาใตเพชรซกี 

เพชรซีกมนี้ําสวยมาก มาขายที่ ภูเก็ต พออานหนงัสือพิมพแลวก็รูสึกดีใจ เทวดาทานพูดตรงตาม

ความเปนจริง ถาเพชนอยางนี้มีจริงก็แสดงวาแรอยางนีม้จีริงตามที่ทานวา 

เปนอันวาโชคดีของคนไทย 2 ส่ิงทีท่านพยากรณหรือบอกไวปรากฏ ทานบอกวาน้าํมันใน

ประเทศไทยม ี และสิ่งที่ทานยนืยนัก็ปรากกวาในปจจบัุนก็มทีี ่ มะริด และประการที่สอง แรที่มี

ความสาํคัญในประเทศไทย ส่ิงทัง้หลายเหลานี้จะปรากฏขึ้นมาเปนเพชร คือเครื่องประดับของสตรี 

สองส่ิงนี้ปรากฏชัด 

หลังจากอาตมาทราบแลวกม็าคิดตอไปวา ถาโอกาสจะพึงม ี ก็จะตองไป ภเูก็ต วาการ

ทราบขาวอะไรก็ตามจะตองพิสูจน ถาเราไมพิสูจน เปนแตเพียงวามีคิดวามีเราก็เชื่อ เขาบอกวาไม

มีเราก็เชื่อ อยางนี้พระพุทธเจาทานไมทรงสรรเสริญถือวาเปนความเชือ่ของคนโง 

บรรดาทานพทุธบริษทั ตามที่องคสมเด็จพระทรงสวสัดิโสภาคยไดทรงแนะนาํวาการที่

พระองคทรงเทศน หรือวาทรงสอนอยางไรก็ตาม ถาหากวาสอนแลว เทศนแลว แนะนําแลว เรารับ

ฟงแลว ตองพิสูจนดวยการใชปญญาพจิารณากอน เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นสมควรแลวก็

ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามใหถงึที่สุดตามคําสอน แลวสังเกตผลวาที่องคสมเด็จพระชนิวรบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนาํไว มันจะมผีลตามนัน้ไหม ทานบอกวาถาคาํสอนของตถาคตทกุคน

พสูิจนแลว ทดลองแลว แตไมมีผลตามนัน้ ก็จงอยาเชือ่นี่รวมความวาพระพุทธเจาสอนบรรดาทาน

พุทธบริษัทตามนี ้

ฉะนัน้อาตมาในฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระชนิศรี ถึงแมวาจะเปนสาวรุนจิ๋ว มี

ความดีไมเทาในลานของบรรดาพระสาวกก็ตามที แตวาเมื่อองคสมเด็จพระชินทรงแนะนาํไวอยาง

นี้ ก็ตองปฏบัิติตาม ทําตามเทาทีจ่ะพงึทาํไดฉะนัน้การที่ทานเทวดาทานบอกขาวมันก็เปนความ

จริง คือมันก็จริง 2 จุด ก็อยากจะรูใหมนัจริงมากไปกวานัน้ แตไมมีญาณวิเศษสาํหรับเปนเครื่องรู 

ก็เลยตองรูดวยการไปดูเองไปพิสูจนดวยตนเอง 

ในกาลครั้งหนึง่ ไดมีโอกาสที่จะไป ภูเก็ต โดยทาน พ.อ. แพทยหญิง ววิรรณ คํานวณ

กิจ บานเดิมของทานอยู ภเูก็ต ก็อาราธนาใหไปจัดรถใหไป เวลานั้นรถไปเปนขบวนมาก ไปหลาย

คนดวยกนัประมาณ 30-40 คน เมื่อไปถึง จังหวัดภูเก็ต ก็ไดพกัผอนตามสบาย ไปเที่ยวตาม

สถานที่ตางๆ ตามสมควร ไอเร่ืองสถานที่เที่ยวไมตองเลาสูกันฟง ก็มาวันหนึง่ในขณะที่ไปนัน่เอง 

ตอนกลางวนัก็ออกเทีย่วกับ ตามเรื่องตามราว จุดที่เทีย่วทีแรกก็ไปดู โรงถลงุแรดีบุก ความจริง

โรงถลุงแตดีบุกที่เห็นนี้เปนของตางชาติไมใชของไทย แตผูควบคุมเปนคนไทยทัง้หมด เจาหนาที่

ทั้งหมดเปนคนไทย ผูจัดการใหญก็เปนคนไทย แตมีเชือ้สายมาจากจนี และน้าํใจของทานจรงิๆ ก็

เปนคนไทยแท สําหรับทานรองผูจัดการก็เปนทหารเรือเกา 



แตกอนที่อาตมาจะไปเที่ยว ตอนสายของวันนั้นนอนๆ เลน ที่เกาอี้ผาใบ โคนตนมะพราว

ทะเล ขณะทีน่อนเพลนิอยู ก็ปรากฏวา ทานเทวดาหัวหิน ไปบอกวาทานไดแรที่ผมวา เดิมททีี่คิด

วามนัหยั่งไมถงึในการดูดแร แตเวลานี้ผิวจริงๆ เปนสวนนอยจริงๆ ติดขึ้นมากบัแรดีบุก สภาพที่มัน

เปนผิวจริงๆ มันยงัไมเปนแรประเภทนัน้แท คือวาเปนแรประเภทออน หรืออีกประการหนึง่เปนแร

ประเภทที่มนัใกลจะตาย เวลานี้การดูดแรดีบุกของบริษทัตางๆ หรือเรือดูดแรของบริษัทตางๆ มัน

ติดขึ้นมาเล็กนอยปริมาณนอยมาก แตวาถาหากวาทานจะไปตอนกลางวัน หรือตอนเยน็หรือตอน

บาย ทานจะไปดูที่โรงงานถลุงแรละกอ ทานชวยถามเขาดวยวาแรดีบุกที่นาํขึ้นมาแลวทั้งหมดนี่ 

เวลาถลุงแลวมันสําเร็จรูปเหมือนแรดีบุก หรือวายงัเหลืออยู ไอสวนที่สกัดออกเรียกวาแยกกนัออก

ไมไดจากกากมันมีไหม หรือถลุงเทาไรมันก็ไมกลายเปนแรดีบุก มันสวนนอยมีไหม และถามเขาวา

ไอกากหรือตะกรันทีถ่ลุงมนัเปนแรดีบุกไมได มันเปนเศษที่เรียกวากาก เมื่อกอนนี้ทางตะกรันทีถ่ลุง

แลวมนัเปนแรดีบุกไมได มันเปนเศษที่เรียกวากาก เมื่อกอนนี้ทางฝรั่งเขาทิง้ แตทวาเวลานี้ฝร่ังเขา

ไมทิ้ง เขานาํไปตางประเทศดวยมีไหม จงึไดถามทานวาถามันม ี มนัหมายความวาอยางไร แกก็

บอกวาถามกีห็มายความวาไอแรที่ผมบอกทานมนัปรากฏเปนเศษนอยๆ ข้ึนมา แตวาใชเปนอาวุธ

ไมได ถือเปนหัวรบประเภทนิวเคลียรไมได แตวามนัเปนแร ที่มีความแข็งแรงเปนพเิศษ สามารถจะ

เสียดสีกับอากาศไดเปนอยางดี คือทําจรวดไปอวกาศไดดี หรือวาทาํหวัรบไดดีมากเพราะวามัน

แข็งแรงมาก เปนของที่หาไมไดในโลกจากที่อ่ืน มนัมทีี่เดียวที่ประเทศไทยตอนนี้ทานใหนัย 

แลวทานกพ็ูดตอไปวาเรื่องน้ํามนัก็เหมือนกนั ที่ผมบอกทานไววาน้ํามนัในประเทศไทยมี 

แตเวลานี้บนบกยงัไมมีใครสํารวจ หรือสํารวจยงัไมได ไอที่สํารวจพอจะไดแลวเขาก็ไมทาํ แตวา

วันนี้ทานจะไดขาวน้าํมนัในทะเล น้ํามนัในทะเลทีม่ีเกรดดีมาก แตวาเขาปกปด จงึถามทานวาจะ

ไดขาวจากใคร ทานก็บอกจดุที่จะพงึพบทานบอกวาถาออกจากโรงงานถลงุแรแลว ทานก็ชวนคณะ

เขา บอกวาจดุที่นัน้ ทานบอกตําบล แตความจริงอาตมาเองการไป ภูเก็ต คราวนัน้ การไป ภูเก็ต 

นี่ความจริงไปหลายคราว แตการไปที่อยูในขอบเขตของเจานหาทีน่ําเที่ยวนาํชมสถานที่นี ่ อาตมา

เองก็ไมรูจักอะไร เพราไมไดเที่ยวเอง จงึไมรูจักอะไรจริงสักอยาง ไปทางไหนก็เปนเจาหนาที่ทาน

นําไปทัง้หมด นั้นสถานที่จุดเล็กๆ ตําบลทีไ่มนาสนใจจึงไมรูแตวา ทานเทวดาหัวหนิ ทานรู ทาน

เทวดาหวัหิน ทานบอกวาถาออกจาก โรงถลุงแร แลว บอกเขาบอกชวนไปเที่ยวทีต่รงนั้น มันจะ

เปนหมูบานหมูบานหนึ่ง แตวาจะมบีานหลังหนึง่เปนบานที่ปลูกใหม เจาของปลูกเขาตั้งใจจะอยู

เอง แตเมื่อปลูกเสร็จเปนชยัภูมิดี เจาหนาที่สํารวจน้าํมันเขาก็มาอาศัยมาเชาอยูแทน ใหคาเชา

เดือนละ 10,000 บาท ทานเจาของบานเชาเหน็คาเชาเดือนละหมืน่บาท จงึไปเชาหองแถวเลก็ๆ 

อยู เชาเพยีงเดือนละ 200 บาท เปนอันวาทานไดกาํไรเดือนหนึ่ง 9,000 บาทเศษ อาตมาก็เหน็ดี

ดวยการทําอยางนั้นดี เราอยูเองกม็ีแตทรุดแตโทรมไปเฉยๆ ถาใหเขาเชามันมีรายไดคืนตัว บาน



หลังนั้นจางประมาณสัก 2-3 แสนบาท ถาใหเขาเชา 1 ป ก็ไดเงินแสนสองหมืน่บาท ถาใหเขาเชา

อยูถึง 3 ปก็ไดกําไร สวนทีเ่หลือทั้งหมดเปนกําไรทัง้หมด และทานเจาของบานไดคิดถูก 

เมื่อทานเทวดาทานแนะนาํตามนัน้ ก็ปฏิบัติตามทาน ตอนนี้ก็ขอคุยกันถงึเรื่อง โรงถลุงแร 

กอน เมื่อไดเวลาหลงัจากฉนัอาหารพลเสร็จ ทาน พ.อ. แพทยหญิง วิวรรณ คํานวณกิจ เปนผู

นําไปบานทาน และกถ็าม นาวาตรีประชา วาวันนี้เราไปไหนกนัด ี ทานก็บอกวาควรจะไปเทีย่ว

ตามที่ตางๆ ตามสมควร อาตมาก็เลยบอกวาอยากจะไปดู โรงงานถลุงแรดีบุก เพราะยังไมเคย

เห็นจริงๆ สักที แรดีบุกจิรงๆ ก็ยังไมเคยเห็นชัด อยากจะไปดูแรดีบุกที่เปนแรดิบ และก็อยากจะดูแร

ดีบุกที่ถลงุแลววามีสภาพเปนอยางไร ทําไมราคามนัถงึแพงมากและในประเทศไทยเราก็มีมาก ใน

ที่ประชุมกเ็หน็สมควรดวย 

การออกเดินทางคราวนัน้ก็ไปที่อาวหนิหรอื แหลมหิน ก็ไมทราบ และก็ไปสถานที่หลาย

จุดตามสมควร แตวาจุดหนึ่งที่ไมลืม ในที่สุดก็ไดเลี้ยงไปที ่ โรงงานถลุงแรดีบุก ไปแลวรูสึกวา

โรงงานมีความใหญโตมาก คนทุกคนในโรงงานเปนคนไทย พูดภาษาไทยชัดจะเปนไทยผสมจีน 

อยางมาดที่สุดก็เปนไทยผสมจีนไมมีฝร่ังเลย เทาที่เหน็ไมมีฝร่ังเลย แตวาถาจะมีฝร่ังอยูที่ไหน

อาตมาไมทราบ 

บรรดาทานพทุธบริษทัพอจะชมแร ก็ปรากฏมองดูเวลาที่ต้ังไวพอดีเสียแลวสําหรับวันนี้ก็

ขอยุติแตเพียงเทานี้ วนัหลงัคุยตอไป ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดา

ทานพทุธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 6 

วันศกุรที่ 27 กุมภาพันธ 2524 
 
ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย สําหรับวันนี้ก็จะมาคยุเรื่องแรกันตอไป เพราะรายการนี้

เปนรายการธรรมะ ก็คุยเรื่องแรบาง เร่ืองน้าํมันบาง เร่ืองธรรมะบาง กระจุมกระจิ๋มไปตามเรื่องตาม

ราว จะวาเอาอะไรแนนอนไมได เพราะวาเปนเพียงผูเดา คือวาพูดตามทานวา แมแตธรรมะก็

เหมือนกนั ธรรมะก็พูดตามที่สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทานวาไว ถาจะวาเองก็คงจะไมใชธรรมะ 

จะกลายเปนธมัแมะไป เร่ืองแรเร่ืองน้ํามนัก็เหมือนกนั สําหรับแรกบัน้ํามนัก็ขอบรรดาทานพทุธ

บริษัทไดโปรดทราบ จงอยาคิดวาอาตมาเปนผูวิเศษ สามารถมีญาณวิเศษเปนเครื่องรูอันนี้ไมจริง

เลย อาตมาไมมีญาณวิเศษอะไรเลยเปนเครื่อง ที่จะรูไดก็เพราะอาศัยทานเทวดาทานสงเคราะห 

เร่ืองเทวดาสงเคราะหกเ็หมอืนกนั ไมใชวาจะเปนคนมอํีานาจเหนือเทวดาถาตองการจะรู

อะไรทั้งหมด ก็จะตองบงัเอญิเทวดามาบอกใหทกุอยาง แลวเทวดาจะบอกให ไมใชอยางนัน้ เปน

แตเพียงวาถาหากทานมีความเมตตาปรานี เหน็วาอะไรควรจะรูอะไรควรจะทราบ ทานบอกจงึจะ

สามารถทราบไดรูได ถาหากวาทานไมมาบอก ก็ไมสามารถบงัคบัเทวดาใหมาบอกได สําหรับ

เทวดาทีท่านมาบอกก็เปนเรือ่งราวแตละทีแ่ตละองคที่จะสงเคราะห แตวาทานไมสงเคราะหก็ไมมี

โอกาสเลย 

ฉะนัน้หากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะรูอะไร จนเกนิวิสัยของมนษุยที่จะพงึรู มี

มาก ทานมักอยากจะถามอาตมา บางทานก็ถามเอง อยากจะรูเร่ืองนัน้อยากจะรูเร่ืองนี้วาเวลานี้

บิดามารดาตายไปแลวไปอยูที่ไหน และวาการทาํมาหากินอยางไรจึงจะรวย อาตมาขอบอกให

ทราบวาอาตมาไมมีความสามารถจะบอกไดเลยเพราะรูเร่ืองของคนตาย ก็เปนเรื่องของคนตาย 

คนอยูไมรู การทํามาหากนิแบบไหนจึงจะรวยแบบไหนจน  อาตมาไมรูเหมือนกนั ในบางครั้งที่ทาน

มาถาม ตอบไดถามทีานผูหญิงผูใดมาตอบ ใหฟงและกต็อบตามทานอยางนี้ได แตก็มีหลายรายที่

ทานมาถาม ก็ไมมีใครมาบอกใหทราบ ก็เลยไมรูอีกเหมือนกนั ก็มหีลายทานบางทีอาจจะโกรธ

กลับไป หาวาถามแลวก็ไมบอก 

ก็ขอไดโปรดทราบวา อาตมาไมมีญาณวเิศษเปนเรื่องรู ทานที่จะรูจริง รูถูกจริงๆ ไม

ผิดพลาดเลย ก็คือสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา สําหรับพระสาวกบางทานอาจจะมคีวามสามารถ 

แตอาตมาไมไดมีความสามารถตามนี้ ขอไดโปรดทราบไวดวยวามหีลายทานมีความเขาใจคลาด 

คิดวาอาตมาเปนผูวิเศษเสียจริงๆ รํ่าลือกนัไปตางๆ รูสึกวาลือวาอาตมานีเ้กงเกนิกวาอาตมาจะพงึ

รู 



รวมความวามาคุยกนัเรื่องแรตอไป หรือน้ํามัน เร่ืองแรเมื่อวันนัน้ ไปถงึ โรงถลุงแร ก็รูสึก

ประทับใจวาแรของคนไทยนีดี้จริงๆ แตความจริงแรของประเทศอืน่เขาก็คงจะดี อาตมาไมเห็น 

แมแตแรของประเทศไทยที่ถลุงมาแลวสวยจริงๆ ถามทานผูจัดการใหญที่เขามาตอนรับวาแรนีเ้ขา

ถลุงแลว เขาเอาไปทําอะไร ทานก็บอกวาเขาเอาไปทําเปนกระปองครับ และก็ทาํวัตถุที่ไมมีสนมิ 

นั่นก็หมายความวาสิ่งใดที่ไมตองการสนมิก็ใชแรดีบุกทํา หรือวาถาไมทาํทัง้หมดก็ใชแรดีบุกฉาบ

ผิวนอกปองกนัสนิมภายในที่จะปรากฏขึ้นมาทําใหของนั้นเสยีหรือวามีโทษ แตความจริงสินแรดีบุก

ที่เขาถลงุมนัหนักมาก กอนใหญรูสึกสวยมาก อาตมาก็คิดวาถาเราไดมาทาํอะไรสักอยางหนึ่งมนั

จะสวยจรงิๆ และมันก็ไมเปนสนิม ทานผูจัดการใหญทานใจดีมาก อธิบายวิธีการของการถลงุแรให

ฟงอยางละเอยีด 

รูสึกวาตั้งแตเกิดมา วนันัน้เปนวนัแรกที่มีความรูเร่ืองดีบุกบางตามสมควรคือมีความรู

ตามทีท่านเลาใหฟง ไมใชรูจนทาํงานแรดีบุกได ไมใชอยางนัน้ วาสิ่งที่ไมเคยเขาใจกาลกอน เพิ่งจะ

มาเขาใจเรื่องของแรดีบุกในวันนั้น คุยไปคุยมาก็จบเร่ืองที่ต้ังจุดหมาย ก็เลยเรียนถามทานวาแร

ดีบุกที่มาถลุงแลว และก็มนัเหลืออยูเปนกากมีไหม ทานกบ็อกวาม ี ถามวาสภาพที่มมีันมีสภาพ

อยางไร ทานกบ็อกวามีสภาพ 2 อยาง 

ขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาตมาก็ยังไมดีกพ็อมาถงึ จังหวัดเชียงราย พกั 1 วัน 

หลังจากนั้นกอ็อกปาตลอดเวลา วนันัน้มีเวลาวางหนอย เวลาตอนแลวปกติตองเดินทางแตเชา 

สําหรับวนันี้ตอนเชาไมไดไป ก็ถือโอกาสกม็าทาํการบันทึกใหเจาหนาที่ เปนการเลาเรื่องราวตางๆ 

ที่บรรดาญาตโิยมพทุธบริษทัอยากจะรู บางทานก็ไมอยากรู บางทานก็อยากรู ก็มาเลาสูกันฟง 

ที่บอกวาม ี2 ประเภท แรที่เปนกาก คือประเภทหนึง่เปนกากจรงิๆ ถลงุไมออก อีกประเภท

หนึง่เปนแรดีบุก อันเปนแรดีบุกอยู แสดงวาในแรดีบุกมีตะกั่วอยูนิดหนอย มันเปนเชื้อตะกัว่ แต

เปนตะกัว่ที่ไมแท ไมมีรูปตะกั่วจริง แตวามันเปนสภาพตะกัว่ จุดนีแ้หละที่เราไมสามารถนําเอา

ดีบุกสกัดดีบุกออกจากตะกัว่ไดเปนกากเหลืออยู 2 อยาง 

ตอนนี้ก็ปรากฏภาพทาน เทวดาหวัหิน ทานปรากฏภาพใหชัดเจนและทานก็ยิม้ และก็

บอกทานไดแรที่เปนตะกั่วจริงๆ ทีม่ันเหลือจากความเปนแรดีบุก แลวกไ็อนั่นแหละทีม่ีความสาํคัญ 

แรตัวนั้นที่ผมบอกวาไปทําหัวรบไดดี หรือวาทําเปนจรวดสงไปอวกาศไดดีมาก มนัมีความแข็งจัด 

และก็สําหรับแรดีบุกมันมีสภาพตะกัว่ติดอยูไมสามารถแยกออก และตะกั่วนัน้กม็ีสภาพทีเปน

ตะกั่วไมสมบูรณ ขอใหทานจงทราบวาที่ใดที่มีแรที่มีความสําคัญคลายแรยูเรเนียม ทานเทวดาวา

อยางนัน้นะแรสวนนั้นเริ่มตายนอยๆ คลายตัวออกมาหมด สภาพมันจะมีสภาพเปนตะกัว่ที่ไม

สมบูรณแบบ ถาที่ใดกลายเปนตะกัว่สมบรูณแบบ 

อันนี้เปนตําราของเทวดา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมายงัไมไดศึกษากับบรรดา

นักวทิยาศาสตรของประเทศไทยเรามีความสามารถพอ เวลานีก้็พากันสาํรวจแรยูเรเนียม และก็



ไดรับรายงานจากบางทานวาสํารวจพบหลายจุด ก็มากเสียดวย จนกระทั่งมทีางราชการจะไปเชญิ

ฝร่ังมาสํารวจนักวทิยาศาสตรกลุมหนึง่ ถงึกับออกหางขาวโจมตีทางราชการวา ไมเชื่อ

ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไทย อันนี้อาตมาก็เหน็ดวยวาคนไทยเราจริงๆ ที่มคีวามสามารถ

มีเยอะ แตคนไทยเราจริงๆ ไมคอยจะเชือ่คนไทย คุยกันแบบนีเ้หน็ธรรมะบางหรอืเปลาก็ไมทราบ 

อยาเพิ่งไปยุงกับธรรมะเลยนะ เวลานีม้าคุยกันเรื่องการทํามาหากนิเสียกอน วาความหวงัของคน

ไทยทีท่านเทวดาทานบอกวาป 2524 ฟาสางทกุสิ่งทุกอยางจะปรากฏชัดวาประเทศไทยจะ

กลายเปนประเทศมาอาํนาจทางเศรษฐกิจ นั้นก็คือประเทศจะมีความรุงเรืองรุงโรจน มีความร่ํารวย

ในภายหนาแตวาบางอยางจะปรากฏขึ้นมาในป 2524 ตามเวลาทีท่านบอกเวลานี้กป็รากฏขึ้น

มาแลวมาก 

ตอนที่อาตมาพูดนี้กเ็ปนป พ.ศ. 2518 ก็มาคุยกันตอไปวาเมื่อ ทานหัวหิน ทานกระซิบ

แบบนั้น จึงไดถามทานผูจัดการใหญวาสําหรับแรดีบุก มนัผิดกับตะกัว่ตะกั่วมีสภาพเปนตะกัว่ออน

มาก ไมสามารถทาํเปนตะกั่วจริงได แลวทานทําอยางไรทานก็ชี้ไปที่กองแรตะกั่ว ที่ขนมาจาก 

กาญจนบุรี ทานบอกวาแรตะกั่วจริงๆที่ กาญจนบุรี มีมากครับ ก็เลยคิดวา เมืองกาญจน นี้เดิม

ที อาจจะเปนสถานที่ๆ มีแรยูเรเนียมอยูก็ไดเพราะวามีแรตะกั่วมาก แตวาวเลานีแ้รยูเรเนียมทีน่ั้น

อาจจะตาไปหมดแลวก็ได เมื่อคิดในใจตามนี้ วนันี้เสียงก็ไมมีนะญาตโิยม เปนหวัดและก็เหนื่อย

มาก ทานเทวดาทานก็บอกวาสวนที่ตายหมดนัน้ก็ตายไปแลว แตสวนทีย่ังมยีังมีเหลืออยู แตทีกอน

ตัวขึ้นมาใหมมันก็มเียอะในประเทศไทย สําหรับแรยูเรเนียมในประเทศไทยรอบๆ ประเทศนีม่มีาก  

มีมากกวาทกุประเทศที่เขาปรากฏมาแลวในโลก เลยถามทานตอไปวาเวลานี้ประเทศใดมีบางไหม

มีมากกวาประเทศไทยทานกบ็อกวาไมม ี แรนี้มีมากที่สุดในโลกประเภทยูเรเนียม ตอนนีก้็มานั่งคยุ

ประเทศไทยทานกบ็อกวาไมมี แรนี้มีมากทีสุ่ดในโลกประเภทยูเรเนยีม ตอนนี้กม็านั่งคุยกันตอไป 

เมื่อทานบอกวาเอาแรตะกัว่มาผสม เมื่อผสมเขาแลว รวมกันเขาแลวก็เขาไปถลงุตะกั่วที่

ไดมาทั้งหมดก็ไดเปนตะกัว่เชื่อม เมื่อฟงทานแลวกม็ีความซึง้ใจวาดทีานเกงมาก ไมปลอยของดีให

สูญเสีย และก็ไมโยนทิง้ไปเปลาๆ แลวก็ถามทานวาตะกั่วทีม่ีความไมสมบูรณแบบ มันไมสามารถ

จะเปนตะกั่วจริงๆได และก็ไมสมารถจะมาทาํอะไรไดจริงแสดงวามันเปนตะกัว่เพิง่เกิดใชไหม ยงัมี

ความออนมาก รูสึกวาทานผูจัดการใหญทานมีความรูเร่ืองแรมาก ทานบอกใชครับ ตะกั่วประเภท

นี้มันเปนตะกัว่เริ่มเกิด ถามาเทียบกับคนเรากเ็หมือนนักเรียนอนุบาล ยังเปนเด็กเล็กๆ ทีท่ําอะไร

จริงจับไมได จึงถามทานตอไปวา ไอเหตุที่ตะกั่วแรกเกิดมันมาจากอะไร อะไรทาํใหมนัเปนตะกั่ว

ข้ึนมา ทานก็ตอบวาเราเองนีผ้มไมทราบครบัเมื่อทานไมทราบก็ไมชักถามตอไป ก็คุยกนัตอไป 

จึงถามทานวาแลวตะกั่วหรือกากที่เหลือจริงๆ ที่ไมมีแรดีบุกผสมกับตะกั่วอยูอยากทราบ

วาสิง่ทัง้หลายเหลานี้มนัมีแรอะไรเจือแสนอยูบางหรือเปลาเมื่อกอนนีฝ้ร่ังเขาทิง้ใชไหม ทานก็บอก

วาใชถามวาเวลานี้ฝร่ังเขาไมทิ้งใชไหม เขาเอาไปตางประเทศใชไหม ทานก็บอกวาใช และถาม



ทานวาที่ฝร่ังเขาเอาไปตางประเทศก็ตองมีความสาํคัญ อยากจะทราบวาทานทราบไหมวาไอแร

ประเภทนัน้ ที่เขาเอาไปมนัมีความสําคญัตรงไหน ทานผูจัดการใหญทานอาจจะทราบ แตเวลาที่

คุยกันอยูนัน้ประมาณ 30-40 คน ทานคงไมกลาบอกความเปนจริง หรือวาความจริงฝร่ังอาจจะ

ไมใหบอกก็ไดถาโรงงานเปนโรงงานของฝรัง่ ทานกก็ลับบอกวากระผมไมทราบเหมือนกนั ทานพูด

อยางสุภาพเปนคนดีมาก ทานกบ็อกวากระผมก็ไมทราบเหมือนกนัครับวาเขาเอาไปทําไม เมื่อกอน

นี้ทิง้ และเวลาเขาบอกวาถามีตะกั่วเหลือเทาไรใหเกบ็เอาไว เขาก็เอาไปตางประเทศหมด 

ก็พอดีทานรองผูจัดการใหญทานยนือยูดวย ทานกย็กมือไหวอาตมาและก็บอกวานิมนต

ไปชมทางโนนเฉพาะหลวงพอองคเดียว ภายในเขาไปดูในโรงงานที่เขาทํางานถลงุ และก็บอกวา

เฉพาะหลวงพอองคเดียวเทานัน้นะครบั ทานบอกทุกคน แกวาถาทกุคนตองการชมก็ใหทาน

ผูจัดการใหญพาไป และสําหรับผมขอนําหลวงพอขอไปองคเดียว ทานผูจัดการใหญทานก็เสริมวา 

บางสิง่นะครับที่ไมสามารถเชิญทุกทานทีม่านี่ไปชมไดมีอยู โดยเฉพาะหลวงพอองคเดียวละกอไป

ไดเพราะเปนสวนนอย อาตมาก็หวนคิดวาอาตมาไมมีความรูทางโลก เร่ืองความรูทางโลกอาตมานี่

มีความโงจริงๆ เขาคงคิดวาการจูงควายเขาไปในตลาดอาจจะไมมีโทษ แตควายนี้ตองจูงใหดีๆ ถา

ปลอยไมดีอาจจะเปนควายประเภทที่ดอนเมือง วิง่เขาไปทําลายตูกระจกจะยุงกนัใหญ แตวาควาย

ตัวเดียวคืออาตมา เขากห็วงัวาคงจะจูงไดสะดวก เขาจงึจูงควายคืออาตมาคือควายสีเหลือง ควาย

เผือก แตวาไมใชเผือกแดง แตเปนสีเหลือง ที่ดอนเมืองมนัเผือกแดง จูงเขาไปในโรงงาน 

แตความจริงการจูงควายตัวนี้เขาไปนัน้ ทานไมไดต้ังใจจะพาชม ทานรองผูจัดการทานมา

จากอดีตนายทหารเรือ ทางเดินหางคนออกไปหนอย ทานกพ็ูดออกมาเลยวาหลวงพอครับ เราก็ได

แตแรบุกเทานัน้ สวนที่มีความสําคัญนอกจากนั้นเราก็ไมได ถามทานวาเปนเพราะอะไร ทานกว็า

แรที่หลวงพอถามนั้น แรตะกรันหรือกากทีเ่หลือแลว เดิมทีเขาทิ้ง ทิง้ที่ใกลโรงงาน จนไมมีที่จะทิ้ง ก็

ตองไปขอที่ชาวบานเขาทิ้ง ชาวบานก็ขนเอาไปถมที ่ที่ของใครต่ําก็ถมใหสูงขึ้นมา แตวาเวลานี้ฝร่ัง

เขาทราบแลววาตะกรนันัน้มันมีความสาํคัญ 

จึงไดถามทานผูจัดการวา ทานทราบไหมวามนัเปนแรที่มีความแข็งมากสามารถทําหัวรบ

ไดดี สามารถทําจรวจไปสูอวกาศไดดี การเสียดสีอากาศจะไมทําลายตัวงายๆ ทานก็บอกวาทราบ 

แตถึงแมเราจะทราบเราก็ไมสามารถจะขายเขาในราคาแรนั้นได เพราะเราไมมีความรู ไมมี

เจาหนาที่คนใดมาวิเคราะห ถามีเจาหนาที่คนใดมาวิเคราะห สัญญาเดิมมันเปนแคแรดีบุก เขานาํ

แรดีบุกไป หากวาทาํสัญญากันขึน้มาใหม ถาไดแรดีบุกและมีแรอ่ืนติดขึ้นมา ตองทาํสัญญาใหม

ขายอีกราคาหนึ่ง อยางนี้จะมีประโยชนมาก แตวาเวลานี้ทางราชการทานไมไดสนใจตามนัน้บางที

ทานอาจจะไมรู ทานรองผูจัดการทานวาที่ทานพดูนี้ไมไดตําหนิทางราชการทานบอกวาทาง

ราชการอาจจะเปนอยางผมนี่แหละครับ เดิมทีเดียวผมก็ไมรูเห็นชาวบานนําเอาไปถมทีก่ัน

เยอะแยะ เวลานี้ฝร่ังเขาไมยอมทิ้งแลว 



แตวาในระหวางที่กาํลังพูดอยูปนัน้หรือวา 2-3 ปแลวมาปรากฏวาฝร่ังมีความตองการแร

ตะกรันนีม้าก คือวากากของแรดีบุกมีความตองการมาก เดิมทีเดียวทางโรงงานใหชาวบานเอาไป

ถมพืน้ที่อันมมีากดวยกาก ปรากฏวาฝร่ังขอซื้อที่ดิน คือมีความตองการแรในบานของเราที่ทิง้แลว 

ชาวบานก็เลยขุดแรที่เอาไปถมที่ไปขายฝรั่งตอไป 

นี่แหละบรรดาทานผูฟงทัง้หลาย ของดีในประเทศไทยเรา กม็ีอยูจุดหนึ่งสาํหรับโรงงานแร

ดีบุก และในแรดีบุกนอกจากจะมีดีบุกก็มตีะกั่ว นอกจากจะมีตะกั่วกม็ีแรตะกรัน ตะกรันนี่ก็แปลวา

กากสาํหรับทิ้ง แตแรประเภทนี้เราจะเรียกกันวาแรอะไรเทวดาทานก็ไมไดบอก ทานไมไดบอกชื่อ

อาตมาก็ไมทราบเหมือนกนัถาบอกชื่อแลวอาจจะมีชื่อไมตรงกับทางโลก หรือนักวทิยาศาสตรทาน

เรียกก็ได 

หลังจากคุยกนัทีน่ั้นเสร็จ เที่ยวกนัพอสมควรชมทกุที ่ เขาไปดูในโรงงานรูสึกวานาดูมาก 

แตการบรรยายไปก็ไมเกิดประโยชนก็คุยกนัตอไป หลงัจากนั้นก็ออกเดินทาง เดินทางตอไปตาม

ลีลาที่เขาจะนาํไป ไดบอกกับผูนําทางวาถาเวลาจะกลับ ใหไปแวะที่จดุนั้นสักประเดี๋ยว เขาถามวา

ที่จุดนัน้หลวงพอเหน็วามีความสําคัญอยางไร อาตมาเองก็ตอบวาอาตมายงัไมรูเลยวาที่จะนั้นเปน

อะไรอยูที่ไหนมีบานหรือไมมีก็ไมรู แตอยากจะไปที่ตรงนัน้ จะมคีวามสาํคัญอะไรก็ยังไมทราบ

เหมือนกนั เพราะใจมันนึกอยากจะไป ก็บอกเขาเฉยๆ บอกผูนําวาใจมันนกึอยากไป ก็อยากไปให

ถึงตรงนั้นใหหมดความสงสยัตามความตองการ 

รวมความวาทานกน็าํไปเที่ยวในที่ และก็ตอนเยน็หนอย เวลาคงใกลประมาณสัก 4 โมง

เย็น อาตมาคาดคะเนก็ลืมแลวหลายปเวลาอาจไมแนนอน เวลาผานมาหลายป ก็เขาไปในที่ตรง

นั้น ก็ไปเดินดกูันไปดูกันมา ก็บังเอิญเปนบานของพี่สาวทาน พ.อ.พ.ญ.ววิรรณ คํานวณกิจ มัน

เปนการบังเอญิจริงๆ วาเปนบานของพี่สาวทานเอง เขาไปทานเจาของบานชี้ชมโนนชมนี่ ไลไปไล

มาวาบานหลงันี้ เปนบานที่ลูกชายของทานเปนคนออกแบบ ลูกชายของทานเปนคนออกแบบเอง 

และทําการสรางเอง ทําการสรางที่ไมมกีารรับเหมา ถาคิดจากราคารับเหมาอยางแพงๆ ก็เอา 2 

หาร เอา 2 หาร จะไดวัตถคุรบสมบูรณแบบ ไดครบหมด แตวาราคาแพงเกินไปนดิหนึง่ ถาจะให

จริงๆ ตองสรางบานเองเขาออกแบบมาให เราสรางเอง ซื้อวัสดุเอง จางแรงงานเขาทาํ เสยีเฉพาะ

แรงงานมนัจะมีราคา 40 เปอรเซ็นต ของคารับเหมา เทานั้นเองไมมาก 

ที่อาตมาพูดอยางนี้เพราะทาํมาแลว เวลานี้กก็ําลงัทาํอยู และรูสึกวาวัสดุกอสรางของเรา

จะเขมแข็งดีกวาการรับเหมาเยอะ เพราะทานผูรับเหมาทานเกรงจะขาดทนุ อะไรทีม่ันควรจะออน

ไดทานก็ออน ของเราทําเองอะไรที่ควรจะออนไดเราก็ไมออน เราก็แข็งเอาแข็ง 100 เปอรเซ็นต 

อยางปนูควรจะใช 1:3:5 เราก็ใช 1:2:3 ดีไมดีเราก็ใช 1:2:2 อยางนีเ้ราก็แข็งมาก จดัเปนที่ไววางใจ

ไดไมหักไมพงังายๆ  อันนี้ราคาจริงๆ สมมุติวาราคารับเหมาเขาตีราคามา 100 เราทําแค 40 พอ

อาตมารับรองแนนอนวาพอ เพราะอาตมาทาํอยู คุยกนัไปทานเจาของบานตีราคาไว 2 แสนบาท



เศษๆ เพราะวาทานออกแบบของทานเอง คาแบบก็ไมตองเสีย ก็เสยีแตคาแรงงาน ทานซื้อไมของ

ทานเอง ซื้อของทานเองหมด รวมความบานหลังนัน้ ถาจะเหมากนัจริงๆ ก็ตกราคาประมาณ 5 

แสนบาท โดยประมาณหรืออาจจะมากกวานัน้ก็ได แตวาทานเจาของบานบอกวาสราง 2 แสนบาท

เศษๆ เพราะวาทานซื้อวัตถกุอนสรางเอง 

ก็คุยไป ทานเจาของบานทานกน็ําชมสถานที่ตางๆ แลวก็ถามทาน บอกวาเวลานี้โยมสราง

แลวโยมอยูเองหรือเปลา ทานเจาของบานก็บอกไมไดอยูเจาคะเพราะวาเจาหนาที่บริษัทสาํรวจ

น้ํามนัเขามาขอเชา สรางบานเสร็จเขามาขอเชาใหเดือนละ 10,000 บาท ดิฉันก็เลยใหเขาเชา เมือ่

ใหเขาเชาแลวโยมอยูที่ไหนอยูบานหลงัเกาใชไหม แกก็บอกวาบานหลงัเกาไมมี บานหลงัเกามนัอยู

ตรงนี้ก็ร้ือไปเสียแลว แลวถามวาเวลานีโ้ยมอยูที่ไหน ทานเจาของบานก็ตอบวาดฉัินไปเชาหองแถว

อยูเสียเดือนละ 200 บาท ตรงเผงตามที ่ทานเทวดาหัวหิน บอก 

ที่ถามอยางนัน้ ความจริงไมต้ังใจจะชัก และไมไดต้ังใจจะจุกจิก แตเนื้อแทจริงๆ อยากจะ

ทราบวาที ่ ทานเทวดาหัวหิน บอกมนัตรงหรือไมตรง (คอไมคอยดีกเ็ลยไอมาก) ถาหากจุดแรก

ตรง จุดหลงักต็องตรง ตองการอยากจะทราบเรื่องของน้าํมัน ถาจุดแรกไมตรงจุดหลงัก็ไมควรถาม

ตอไป การพสูิจนดวยการถามทัง้ๆ ทีเ่จาของบานไมทราบ เหมือนกบัวาตองการอยากจะรูจุกจิก 

ความจริงไมใชตองการอยากจะพิสูจนความจริง ทีท่านเทวดาทานบอก เมื่อเจาของบานบอกตรง

ทุกอยาง ก็คิดวากาลขางหนาคงจะไดแนนอน ก็มองไปมองมากเ็ห็นคนนัง่อยู 3 คนเขาเปนชาย

หนุม แตเขาบอกวาเปนคนตางชาติ นัง่คุยกนัอยู 3 คน จึงถามทานเจาของบานวาคน 3 คน 

เจาหนาที่สํารวจน้าํมนัใชไหม ทีม่าเชาบานใชไหมทานกบ็อกวาใช โยมคนนัน้กถ็ามวาหลวงพอตอ

งากรอะไร ก็เลยบอกทานวาอาตมาอยากจะคุยกับเขา ทานเจาของบานกเ็ลยพาไปใกลทานทั้ง 3 

คน ทัง้ 3 คนเหน็กย็กมือไหว เมื่อยกมือไหว ทานกถ็ามวาทานมาธุระอะไร ก็ตอบวาอยากจะมา

สอบถามกบัคุณ อยากจะรูเร่ืองอะไรบางอยาง ไปทราบวาคุณจะบอกไดหรือไม 

เขาก็ยงัไมทนัไดบอกอะไร บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เสียงเวลากริ่ง บอกหมดเวลาแลว 

ขอลากอน วนัหลงัคุยกนัใหม ขอความสุขสวัสดิพิพฒันมงคลสมบูรณพูลผล จงมีแตทานสาธุชน

ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 
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ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย สําหรับวันนี้ก็มาตอกนัเรื่องน้ํามนั สําหรับเสียงบรรดา

ทานทัง้หลายแปรงตามเดิม เพราะวาชวงนี้เปนชวงระหวางการทํางานและอีกประการหนึ่งรางกาย

ของอาตมาก็ไมดี ทีพ่ระพทุธเจาทานตรัสวารางกายเปน โรคนิทธงั มนัเปนรังของโรค ปภงัคุณัง 

ตองเปอยเนาเปนธรรมดา รางกายของอาตมาก็เตม็ไปดวยโรค โรคภัยไขเจ็บมันเบยีดเบียน

ตามปกติ งานสงเคราะหบุคคลผูยากจนในถิ่นทุรกนัดาร ทีท่ําไปกท็ําไปในระหวางที่ตัวเองมีโรค 

เวลาทีเดินทางมานี่กย็ังมีอาการปวยไขไมสบาย กอนทีจ่ะเดินทางก็ตองใหน้ําเกลือมาถงึ 2-3 วาระ 

และก็ตองถือวาการนัดหมายก็ยอมเปนการนัดหมายกาลเวลาเปนสิง่สําคัญ วาทะที่พูดไปหรอืวา

วาจาทีพู่ดไปถอืวามีความสาํคัญ เมื่อนัดหมายวาจะมากจ็ําจะตองมาดวยความเต็มใจ 

ตอนนี้เราก็คุยกันตอไป แตวาบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัททั้งหลายทีรั่บฟงก็โปรดทราบวา

ทานเองก็อาจจะมีโรคเหมือนอาตมา และก็จงอยาบนวารางกายมนัมีโรค แมแตสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาทานก็มีโรคภัยไขเขาเหมือนกับเรา จะเหน็วาทานตองมี หมอชีวโกมารภัจ ตาม

รักษาอยูตลอดเวลา ฉะนัน้สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาจึงทรงเหน็วารางกายนี้ไมใชเราไมใชของ

เรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา ถารางกายมันเปนของเราจรงิ เราไมตองการใหมันแกมนั

ก็ไมตายรางกายของเราแมจะประคบประหงมอยางไรก็ตามที ถึงวาระที่มนัจะแกมันก็ตองแก ถึง

วาระที่มันจะปวยมนัก็ตองปวย ถงึวาระทีม่ันจะตายมนัก็ตองตาย ถาเราตัดสินใจกนัไดวารางกาย

เรานี้เปนแตเพยีง ธาตุสี่ ทีม่าประชุมกัน เปนเรือนรางชัว่คราวเปนที่อาศัยของจิต เราจริงๆ คือจติ

ที่มาสถิตอยูในรางกายนี ้ ถงึคิดวารางกายนี้มนัเปน อนิจจัง คือความไมเทีย่ง ทกุขัง ถาเรายงัมี

มันอยูก็เต็มไปดวยความทกุข อนัตตา ในที่สุดมนัก็ตองพัง 

ถาทกุคนปฏิบัติตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสสอน ยอมรับนับถือกฎของ

ธรรมดาของรางกาย วารางกายมนัตองหวิ รางกายมนัตองหนาว รางกายมนัตองรอน รางกายมนั

ตองปวยไขไมสบาย รางกายมันตองแกรางกายมนัตองตาย กฎธรรมดาของมนัเปนอยางไรปลอย

ไปตามนัน้ ปวยเราก็รักษา หายกห็ายไมหายก็ตายก็ตามใจมัน สําหรับพระอรหันตทั้งหลายที่ชื่อวา

ทานไมมทีุกขแตความจริงรางกายของทานมีทกุข แตวาใจของทานไมทุกขไปกับรางกาย ถือวาเปน

เร่ืองธรรมดา มาคุยกนัสักหนอยเพราะวารายการนี้เปนรายการธรรมะ ตอไปก็เปนรายการปากทอง

ตอไป 

วันกอนมาจบลงตรงไหน มาจบลงที่เขาไปถึงเจาหนาที่ตางประเทศ ฝายทีเ่ขามาสํารวจ

น้ํามนัในประเทศไทย แตวาจะเปนบริษทัไหนอาตมาก็ไมทราบ เวลานั้นมนัหลายบริษัทดวยกัน ใน



การเขาไปคุยกับเจาหนาที่ตางประเทศขอบรรดาญาติโยมพุทะบริษัทโปรดทราบวาอาตมาเองไมรู

ภาษาตางประเทศเลย ถาจะคุยกับชาวตางประเทศถาไมใชภาษาไทยก็ตองใชภาษากลาง ยกแขน

อกขาซะเมื่อยแยก็เลยไมใชละ ใชภาษาไทยก็แลวกนั ก็เปนโชคดีจริงๆ ที่ชาวตางประเทศทานนั้น

พูดภาษาไทยไดคลองและก็ชัดเจนมาก ศัพทบางศัพทดูเหมือนวาทานจะใชไดดีกวาอาตมาอีก 

อยางตวั ร ล เขาใชไดดีจริงๆ เขาใจวากอนจะมาประเทศไทยทานคงศึกษาภาษาไทยมาดีแลว 

เพราะวาคนงานของหนวยสํารวจน้าํมนักเ็ปนคนไทย เปนคนไทยเกือบทั้งหมด นอกจากสาํรวจและ

ฝายวิชาการของเขาเทานั้นเปนชาวตางประเทศ และการที่ใชแรงงานคนไทยเพราะวาแรงงานคน

ไทยถูก ถาของเขาจะจายสกัพนัเหรียญของเขาก็รูสึกวามันถกู สําหรับคนของเราเขาจายของเราวนั

ละรอยเหรียญ ของเราวาแพงแลว รองเหรยีญเทียบอัตราคราวๆ ก็สองพนับาท รูสึกวาของเขาถกู

ไป การที่แรงงานของคนไทยราคาถูกเขาจึงพยายามจางแรงงานของคนไทย การที่เขาจะจาง

แรงงานคนไทยควบคุมคนไทยเขาก็จะตองพูดภาษาไทยคลอง อาตมาก็โชคด ี ดีไมดีอาจจะตองใช

ลา การใชลามนี้ก็ไมแนนอนนกั ลามแปลไปแลวก็แปลมา มนัจะตรงตามเปาหมายทีเ่ขาพูดหรอื

เปลาไมทราบ ดีไมดีลามกลายเปนรุนรามไปก็จะยุง 

วันนั้นโชคดีจริงๆ ที่ชาวตางประเทศคนนัน้พูดภาษาไทยชัดและคลองแคลวชัดเจน เขาใจ

ภาษาไทยดีมาก ทานถามวาทานมาธุระอะไร ก็เลยถามทานตออีกทีแทนที่จะตอบ วาคณะของ

ทานมาสาํรวจน้ํามนัในอาวไทยใชไหม ทานก็บอกวาใช ตอนนี ้ทานเทวดาหวัหิน ทานกระซิบวา

สําหรับบริษทันี้เขาพบจุดสําคัญน้ํามนัในอาวไทยเกนิกวา 4 จุด ทีเ่กนิกวา 4 จุดนี่เปนน้าํมันทีม่ี

ปริมาณสูงและก็เปนน้าํมันที่มีเกรดดีมากใสกวาตะวันออกกลางมาก เกรดที่พบจรงิๆ จะเปนน้าํมนั

เบนซนิอยูแลว มันหมายความวาถูกกลนจากใตดิน คือความรอนกลั่นจนกระทัง่ตกตะกอน นมั

เบอรดีกวาน้ํามันทีพ่บที ่ มะริด มาก น้ํามันทีพ่บที ่ มะริด เปนเกรดของน้ํามันโซลา แตน้ํามนัใน

อาวไทยเปนน้าํมันเกรดสูงกวาน้ํามนักาดจะเปนน้ํามันเบนซินอยูแลว คือถูกความรอนเผาผลาญ

ตะกอนตก ทานกระซิบบอกเพราะวาทานไปดวย 

เมื่อทานกระซบิบอกอยางนัน้ จึงถามวาพวกทานมาสํารวจน้าํมนัในอาวไทยทานสํารวจ

พบบางหรือยงั แตวาแทนที่ทานผูนัน้จะตอบ ทานกลับถามวาเวลานี้ผมสํารวจใน มหาสมทุร

อินเดีย หางจากฝงไป 92 ไมล แตวาเปนทะเลเศรษฐกิจของไทย ถาสํารวจมาแลวน้าํมันชุดนีก้็

เปนสิทธิของประเทศไทย ผมอยากจะถามวาที่ผมสํารวจน้าํมันทีน่ั่น มนัจะพบไหมกําลังเจาะกนัอยู

เวลานี้มนัจะตรงไหน นี่ความจริงทานก็คงจะคิดวาอาตมาเกงเหมือนเทวดา 

เมื่อถามมาแบบนั้นอาตมากง็ง ก็ชักจะไมรูตอบอะไร ก็เปนวาตองใชกุนซื้อพิเศษไมไดใช 

ใหบอกเลย ทานบอกวาถามเขากอน ถามวาในอาวไทยคุณพบแลวเกินกวา 4 จดุใชไหม ถาเขา

ตอบวาไมพบก็ตองตอบวาที่เขาเจาะสาํรวจเวลานีก้็ไมพบเหมือนกัน อาตมาก็ตองตอบตามทีท่าน

กุนซือบอกก็เลยตอบเขาวาคุณตองบอกมากอน วาในอาวไทยเฉพาะบริษทัของคุณที่สํารวจอยู



เวลานี้ที่สํารวจมาแลวพบไมนอยกวา 4 จุดใชไหม ทานผูนัน้ตอบวาไมพบครับทานกนุซือบอกวาถา

เขาบอกวาไมพบเราก็ตองตอบตามวิธนีี ้ ก็เลยตอบวาคุณสํารวจในอาวไทยไมพบ การสํารวจใน

มหาสมุทรอินเดียมันก็ตองไมพบ จึงไดตอบทานไปวา สัจจัง เวอมตา วาจา คนทีพู่ดวาจาตาม

ความเปนจริงเปนวาจาไมตาย 

ทานผูนัน้ก็ตอบเปนภาษาไทยวาผมพูดตามความจรงิผมอาจจะถกูไลออกจากงานก็ได

ครับ ก็เปนเวลาพอดีทีเ่สียงวิทยเุรียกมาพอดี ทานก็ใชลูกนองสองคนของทานไปรับวิทยุแทน เมื่อ

ลูกนองไปรับวทิยุแทนก็เลยนั่งคุยกับทาน ตอนนั้นยังไมไดนั่งเขาเชิญใหนัง่ เขานั่งอยูอาตมายืนอยู

เขาไมไดเชิญใหนัง่ก็เลยไมรูจะนัง่ตรงไหน เมื่อเขาเชญิใหนัง่ก็นัง่คยุกันตอนนี้อยูดวยกนัสองคน

รูสึกวาสบายมากไมมีใครตองหนัหลงัดูคนโนนดูคนนี ้ ปรากฏวาคนที่ไปดวยกนัเปนคนฉลาด

ทั้งหมด ไมตองใหสัญญาณรูสึกวาทานจะฉลาดกวาอาตมามากเหน็เขาเหลือบมองไปมองมาทกุ

คนก็เลยถอยออกไปไกลหมดเลย ไปนัง่คุยดูโนนดูนี่กนัตามเรื่องทําเปนไมรูไมชี้ปลอยใหอาตมาคยุ

กันสองคน 

ทานผูนัน้ก็เลยบอกวาทีท่านถามเมื่อกีเ้มือ่อยูกันสองคนทานขอไวอยางหนึง่วาขอใหสงวน

ไวเปนความลบันะครับ ถาทานไมสงวนไวเปนความลบัโทษมนัมีแกผมอยางหนัก ก็เลยบอกวา

อาตมาจะสงวนเปนความลบักี่ป ทานผูนั้นก็บอกวาถาผมไปตางประเทศเมื่อไรทานพูดไดเลย ถา

ผมยังไมไดไปตางประเทศเมื่อไรทานอยาเพิ่งพูด อีกประการหนึง่เวลาทีท่านพูดทานจงอยาบอกวา

ผมเปนใคร ก็เลยบอกวาเวลานี้อาตมายังไมรูวาทานเปนใครเลย แตทานไมตองบอกชื่ออาตมา

อาตมาไมตองการทราบชื่อทาน บอกวาทราบชื่อทานดีไมดีอาตมาเผลอไปมันจะเปนภัยแกทาน 

ทานผูนัน้ก็เลยยกมือไหว บอกแหมถารูใจอยางนี้คุยกนัไดสบายครับ 

ความจริงเราตองการชื่อแซไปเพื่อประโยชนอะไร เราตองการจรงิๆ คือผลที่เราตองการนั้น

คือน้ํามนั ในที่สุดทานมองเห็นวาไมมีใครอยูใกล ทานก็เลยพูดเบาๆ แตวาไดยินชัดพอที่คนอยู

ไกลๆ สักสองวาจะไดยนิ ทานบอกวาตอนทีท่านถามตอนแรกตรงตามความเปนจริงครับ เฉพาะ

บริษัทของผมที่ผมทาํงานอยูนี้ความจริงเขาไมใชเจาของบริษัท สํารวจในอาวไทยแลวพบน้าํมัน

จริงๆ เกนิกวา 4 จุดแตวาเขาไมใหผมพดูนี่ครับ เขาใหผมปดไวผมก็จําเปนตองปดผมเปนลูกจาง

เขาถาหากวาผมไมปดเขาอาจจะไลผมออกจากงานอนันี้เปนความจริง ก็เลยบอกวาอันนี้เปนความ

จริงอาตมาเหน็ใจ 

แลวก็ถามวาทาํไมบริษัทจงึจะตองปด ทานผูนัน้ก็บอกวาไอเร่ืองนัน้ผมไมทราบผมเปน

ลูกนองเขา เปนแตเพียงเขาบอกวาถาพบแลวสํารวจแนนอนวามีจริงรูปริมาณจิรงกต็องปกปดไว 

แตความจริงทีท่านถามวาน้าํมันทีพ่บนัน้พบจริงและกม็ีความใสจรงิ น้าํมนัในประเทศไทยทีพ่บ

แลวใสกวาตะวันออกกลางมากครับถาจะเทียบวาเปนน้าํมันกาดกม็ีเกรดสูงกวา ถาจะเรยีกวาเปน

น้ํามนัเบนซนิก็ตํ่าไปนิดหนึง่ เลยถามวาน้าํมันประเภทนีถ้ากลัน่จะไดออกเทนสงูไหม ไดเบนซิน



มากไหม ทานวาบอกเปนเบนซินเลยครับ กลั่นนิดเดียวไมตองทาํงานมาก ทานบอกวาสมมุติวาได

น้ํามนัดิบธรรมดาจากตะวนัออกกลางมา ตองกลัน่ถึงสี่คร้ัง จึงจะเปนเบนซิน สมมุติเอานะถาตอง

กลั่นถงึสี่คร้ัง ชวงที่ 4 เปนเบนซินละก็น้ํามันของไทยตองใสชวงที ่ 4 เลย แลวกลั่นออกมาเปน

เบนซนิทนัท ี เพราะเกรดมันก็อยูใกลเบนซนิ แตมันออนไปนิดหนึง่อาจจะมีตะกอนหรือเชื้อที่ความ

จางมนัมีอยู ถามวาถาจะกลั่นเบนซนิเปนออกเทน ถาออกเทนก็ไดเปอรเซน็ตสูงมากจะมีเปอร

เช็นตสูงมากจะมีเปอรเซ็นตสูงกวาน้าํมนัเบนซินที่จะพงึได 

คิดดีใจที่ทานบอกวาน้ํามันในประเทศไทยมีความใส สวนที่เปนน้าํมันถกูกลัน่แลวจากใต

ดินมีความใสกวาตะวนัออกกลางมาก ตรงเผง ตามที่ ทานเทวดาหวัหิน ทานบอก และก็สําหรบั

น้ํามนัดิบที่ไดข้ึนมามีปริมาณเกรดดีกวาของคะวนัออกกลาง ของดานตะวันออกที่เขาไดมา นี่

เปนอันวาประเทศไทยถือวามีโชคดีมาก 

และทานผูนัน้ก็ถามตอไปวาเมื่อผมบอกทานตามความเปนจริงแลว ผมก็อยากจะทราบวา

ที่ผมสํารวจใน มหาสมทุรอนิเดีย จะพบไหมครับ ตอนนี้ ทานหัวหิน ก็บอกวาบอกเขาเลยวาพบ 

ใหถามวาเวลานี้เจาะแลว เร่ิมเจาะแลวใชไหมและกเ็จาะมาหลายวนัแลวดวย เขามองหนาอาจจะ

รูสึกวาแปลกใจเขาบอกวาเขาสํารวจแลวเราถามวาเริ่มเจาะกห็มายถงึเจาะสํารวจเหมือนกนั เขา

บอกวาใชครับ ทานทราบไดอยางไรและมใีครบอกทาน บอกอะไรอาตมาเพิง่รูเดี๋ยวนี ้ก็เดาเอาวาที่

ทําสาํรวจแลวเห็นผลแลวตองเจาะ เขาบอกเจาะแลวครับ 

ถามวาที่เขาลงไปเวลานี้มนัลงไปใน 3 ใน 4 สวนที่จะถึงแลวใชไหม ก็ตอนนี้แกมองหนา

เปงเลย แตความจริงที่ถามนี้ญาตโิยมคงทราบวาอาตมาไมรูจริงก็มทีานบอกตลอดเวลาก็บอกวา

เวลานี้เจาะไป 3 ใน 4 ใกลจะถึงแลว ทานผูนัน้ก็บอกวาถาตามตําราตามหลกัวิชาการก็คิดวาเปน

อยางนัน้ครับ แตก็มีความไมแนใจวามันเปนไปตามนั้น 

ก็เลยบอกวาถาตามความรูสึกของอาตมามันเขาไป 3 ใน 4 จวนจะถึงแลวและก็ถามถึง

ปริมาณของน้าํมันวาปริมาณของน้ํามนัทีขุ่ดเจาะลงไปนั่นมนัมมีากพอเฉพาะจุดเดียวถาใชใน

ประเทศไทยป พ.ศ. 2518 เหลือใชจะตองขายใหตางประเทศ 

ทานก็ถามวาเกรดที่จะพึงไดมันคลายคลึงกันในประเทศไทยไหม ก็ตอบวาเกรดที่จะพึงได

คลายคลึงกนัมากอาจจะออนไปนิดหนึง่ เอาเดาๆ อยางนีว้าก็ตองเปนเกรดของดีเซลหมุนเร็วเปน

อยางต่าํ อาจจะสูงกวานัน้อาจจะดีกวานัน้การกลั่นจะดีมากจะสะดวกมากทานกพ็อใจ คุยกนัทาน

ก็ขอบอกขอบใจก็ชวนเขาไปในบาน ชวนกนัไปในคุยในบานความจรงิตอนนัน้คุยกนัโคนคน

มะพราวสบายๆ อากาศสบาย อาตมาเห็นวามนัไมเปนการสมควรเราตองการแคนั้นเขาไปในบาน

ก็เปนการรบกวนเขา และอีกประการหนึ่งวทิยทุี่เรียกมากอ็าจมีความสาํคัญ 

พอคุยกนัเสร็จจะลาจากกนั ลูกนอง 2 คนก็ออกมารายงานบอกวาสถานทีท่ากรเจาะ

น้ํามนัเวลานี้มคีนพลาดเอามือซุกเขาไปอยางไรไมทราบ ไอเครื่องเจาะมนักระแทกมือรูสึกมือเสีย



ไปมือหนึง่ ก็พอดีชี้ไปที่อีกเครื่อง กาํลังนําคนเจ็บไปสงโรงพยาบาล สถานพยาบาลนี้เปน

สถานพยาบาลของบริษัทเขา ไมใชโรงพยาบาลของเรา อาตมาทราบขาวตอนตอนนีก้็มีความพอใจ

จึงลาทานกลบั 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทัคําวาป 24 ฟาจะสางแตวานัน่มนัป 18 แสดงวาพระอาทิตย

เดินใกลของฟาขึ้นมา แสงยังไมโผลทกุสิ่งทุกอยางทีม่ันปรากฏมันก็ตองอยูในเกณฑที่ปกปดอยู

ตลอดเวลา และการปกปดอาตมาก็ไมทราบวาเขาปกปดเพื่ออะไร บริษัทปกปดหรือวาทางรัฐบาล

ของเราตองการใหปกปด การปกปดมี 2 อยางคือทางบริษัทปกปดไวกอนเพราะยงัไมตองการให

ทางรัฐบาลทราบ แตถาเขาปกปดไวเอง โดยที่รัฐบาลไมไดเกี่ยวของดวย ก็ตองคิดเหมือนกัน ทีว่า

ตองคิดก็เพราะวาเขาเจาะลงไปแลวเขาดดูน้ํามนัขึ้นมาแลว แตถาหากรูวาเกรดหรือวาปริมาณของ

น้ํามนัมีเทาไร ถาเขาปดไวถาบังเอิญเขาจะขโมยดูดเราไมไดไปนั่งคอยคุมเขา เขาจะดูดขึ้นมาแลว

ไปขายเสียจะวาอยางไร 

ไอที่พูดนีพู่ดตามภาษาโงๆ ของอาตมา อาตมาคิดวารัฐบาลไทยไมโงคงจะสงเจาหนาที่เข

ไปควบคุมไวเปนแน เขาคงไมกลาทําบแบนั้นแตกน็าสงสัยวาประโยชนมนัจะพึงไดทําไมเขาจงึกัก

ประโยชนไว การนาํน้าํมนัขึ้นมาขาย 1 เดือนยอมไดราคาสูง การงดขายน้าํมนั 1 เดือน เงนิมนัยัง

ไมเขา ถาน้าํมนัขึ้นมาสัก 3-4 จุด สมมุติวาไดปริมาณวนัหนึ่งหมืน่บาเรลตอ 1 จุด และบาเรลหนึง่

ราคาตั้ง 32 เหรียญ หมืน่บาเรลเทาไรตอ 1 จุด วนัๆ หนึง่จะไดเงนิเทาไร 

แตวาเขาปกปดไวเพื่อประโยชนอะไร ตอนนี้ตองคิดได ไอราคาน้าํมัน 32 เหรียญ ตอ 1 

บาเรล มนัเปนราคาของตะวันออกกลาง ซึ่งเปนน้าํมนัดิบธรรมดาๆ แตน้ํามนัทีม่เีกรดใกลน้ํามัน

เบนซนิ สกัดนิดเดียวก็เปนน้ํามนัเบนซนิ ราคามนัตองสูงกวานัน้ ก็เหมือนกับเราซื้อน้าํมนักาด

อยางดี มันกจ็ะตองมีราคาสูงกวาน้าํมนัดิบ แลวทําไมถึงตองปกปดอันนี้ตองคิด เมื่อคิดอยางคน

โงๆ แตอาตมาก็ไมไดคิดวาเขาจะโกง แตวาก็เปนทีน่าชื่นใจของบรรดาคนไทยของเราวาน้ํามนัที่

เราจะใชกนัแนนอนตองอาศัยกาลเวลา 

หลังจากนั้นอาตมากเ็ดินทางกลับวัด เมื่อเดินทางกลับวดั ก็มานั่งคาํนงึถึงเรื่องนี ้ คิดวาสิง่

ที่เราพูดไปแลวเราก็ตองพิสูจนไมใชพูดทิ้ง เราจะพดุทิ้งไมไดตอนนี้ถาจะพูดถึงเรื่องน้ํามันทิ้วไว

กอนดีกวา มาถึงเรื่องแรยูเรเนียมวาแรยูเรเนียมในประเทศไทยที่เทวดาทานวา ก็มีความรูสึกวามีแร

ยูเรเนียมจริงๆ คนทีม่ีความสามารถนําแรยูเรเนียมขึ้นมาเปนคนไทยแทๆ จะมีไหม ก็อยากจะรูเมือ่

อยากจะรูข้ึนมาพอด ี ทานหัวหิน ทานก็ไปพอดีวาตองการรูเหรอ ทานกว็าคนไทยที่มี

ความสามารถจริงๆ สามารถนําแรยูเรเนียมขึ้นมานะมี ก็เลยบอกทานวาอยากพบภายใน 3 วนัจะ

ไดไหมทานกบ็อกวาได ทานกบ็อกวาผมจะรับอาสาสิง่ที่ไมเก็บวิสัยผมนะ อะไรถามันเกินวิสัยผม

ผมไมสามารถจะทาํได ถึงแมผมจะเปนเทวดาก็ไมใชวาจะมีความสามารถทกุอยาง ก็เลยบอกวา

แตเอาคนมาทานสามารถไหม ทานบอกวาสามารถ ถาสามารถก็ตองการแคนี้ 



ก็นาอัศจรรยวนัที่ 3 พอดี มชีายคนหนึ่งอายุประมาณ 40 รูปรางหนาตาดีเปนคนโปรงขาว 

ลักษณะเปนคนดีมาก นัง่รถเมลไปแลวไปลงทีว่ัด กวาจะมาถึงวัดทานบอกวากวาผมจะมาหา

หลวงพอไดถามเขาเกือบแย ผมไมรูจักวา วัดทาซุง อยูทีไหน และตัวหลวงพอเองก็ยงัไมรูจัก ได

อานหนงัสือ ประวัติหลวงพอปาน ก็มีความสนใจอยากจะมาหลายวันแลวครับ แตวันนี้ทนไมไหว

ตองมา คุยกนัไปคุยกันมาก็สงสัยวาคนนี้นากลวั ทานหัวหิน จะนํามา เวลานัน้ทานก็ไมปรากฏ

กายใหทราบ จึงถามทานผูนั้นวาทานมคีวามรูเร่ืองแรไหม ทานผูนั้นก็ตอบวาเรื่องแรผมไปเรียน

จากตางประเทศ ตรงเลยครับเรียนเฉพาะแรจริงๆ เลยถามวาเรื่องแรยูเรเนียมละคุณมีความรูไหม 

เร่ืองนี้ผมสนใจเปนพิเศษมานานครับ เวลาที่ไปเรียนตั้งใจเร่ืองนี้จริงๆ โอโหตรงเปง ถามทานทราบ

วาเวลานี้คุณทราบไหมประเทศไทยมีแรยเูรเนียมมาก ทานบอกวาทราบ ทราบแลวรูจุดไหม ทานก็

บอกวารู ถามทานวาทางประเทศไทยตองการแรยูเรเนียมคุณจะเอาขึน้มาไดไหมทานบอกวาขึ้นได

แนครับผมเรียนมาโดยตรง แตทวาเวลานีย้ังเอาขึน้ไมไดเพราะกระแสไฟฟาของเรายงัไมพอใช ถา

จะนาํแรยูเรเนยีมขึ้นมาจะตองมีกระแสไฟสูงกวานี ้

ก็ถามวาจะทาํอยางไร การขุดเจาะลงไปถาเห็นรังสีแลวก็ใชกระแสไฟฟาจุดยิงใหรังสีหอ

ตัว ตองยิงเขาไปตามระยะๆ จนกระทัง่หอตัวสนทิจงึเอาขึ้นมาไดก็รวมความวาวนันั้นทานอธิบาย

เร่ืองกรรมวิธกีารนําแรยูเรเนยีมขึ้นมา การจะเจาะนาํเอาขึ้นมาทานอธบิายละเอยีดมาก ใชเวลาคุย

ประมาณ 3 ชัว่โมง 3 ชั่วโมงเปนเวลาของแรยูเรเนียมจรงิๆ วันนัน้ก็เลยคิดวามีโอกาสไดเรียนเรื่อง

แรยูเรเนียมการนําเอาขึน้มา การใชอะไรตออะไรมีสภาพอะไรบาง จะใชในทางลบทําอยางไรใช

ทางสันตทิําอยางไร ทานอธบิายละเอยีดลออจริงๆ จะละเอียดตามแบบฉลับใชทางสันติทาํอยางไร 

ทานอธิบายละเอียดลออจริงๆ จะละเอยีดตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตรที่ดีหรือไม อาตมาไม

ทราบ แตวาเปนการใหความละเอียดจริงๆ โดยที่อาตมาไมเคยทราบมากอน รูสึกวาเปนบุญคณุ

ของทาน แตทานผูนี้ทานก็เปนนกับุญจริงๆ 

ถามทานวาถาบังเอิญรัฐบาลตองการจะจางตัวคุณ ใหคุณนําแรยูเรเนียมขึน้มาคณุจะคิด

ราคาแพงไหม ทานก็บอกวาตามปกติผมกม็ีกินมีใชอยูแลวครับ จะใหผมเทาไรก็พอใจเพื่อชาติ แต

ขออยางเดียวทุกคนทีท่ํางานดวยกัน ขอใหทํางานเพือ่ชาติ อยาทาํงานเพื่อสวนตัวเอามาขายได

มากใหชาตนิอย อยางนี้ผมรวมมือดวยไมได แตวาถาทาํงานเพื่อชาติจริงๆ เมื่อไรก็ไดครับ จาง

หรือไมจางก็ยงัไดเลย แหมทานพูดดวยความหนกัแนน 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จะคุยกันตอไปมองเวลาที่ต้ังไว 28 นาทเีหลืออีกไมถึง

คร่ึงนาที สําหรับวนันี้ก็ตองขอลาบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทกอนขอความสุขสวสัดิพิพัฒนมงคล

สมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทกุทานสวัสดี 



ปกิณกเทศนาทางวิทยสุื่อสารทหารอากาศ 
จังหวัดเชยีงราย 8 

วันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2524 
 
ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย สําหรับวันนี้อาตมากข็อพูดเรื่องน้าํมัน ถือวาเปนวนัจบ

เสียที เพราะวาพูดกนัมานานแลวไมรูจักจบ แตความจรงิถาจะเลาโดยยอๆ ก็ได ก็เกรงวาทานพุทธ

บริษัทจะไมทราบเหตุผลตนปลาย และดีไมดีถาบังเอญิมันไปพบจรงิๆ เขาจะหาวาอาตมาเปน

ผูวิเศษ ดีไมดีก็จะมาถามกันมะรุมมะตุมมีที่โนนไหมมีที่นี่ไหม อยางโนนจะมีไหมอยางนี้จะมีไหม 

และในที่สุดอาตมาก็ตอบไมได เมื่อตอบไมไดก็จะเขาใจวาอาตมานีป้กปดหวงความรู จึงไดนาํเอา

รายละเอียดมาเลาใหทานฟงโดยละเอยีดวาความรูนี่ไมใชความรูของอาตมา เปนความเมตตาของ

ทานเทวดาทานหนึ่ง การทีท่านจะเมตตาเพราะเหตุอันใดอาตมาไมทราบ นากลัววาทานจะหวงคน

ไทย สงสัยจริงๆ วาเทวดานีก้อนจะตายนากลัวจะเปนคนไทย 

ตอนนี้เรามาคยุถึงเรื่องอะไรดี ก็เร่ืองน้ํามนัตอไปเปนตอนสรุป ยงันกึไมออกจริงๆ วาจะพูด

เร่ืองอะไรดี ข้ึนตนเรื่องธรรมะกนัสักนิดหนึ่งเพราะวาเปนรายการธรรมะ ความเปนอยูของทุกคนถา

จะใหมีความสขุ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพงึเขาใจ เอาจิตของทานพิจารณาดูวาคนเราทุกคน

ตองการอะไร ส่ิงที่เราตองการจะบอกไดเลยวาฉันตองการเปนคนรวย อันนี้อาตมาไมปฏิเสธ บาง

ทานบอกตองการมียศถาบรรดาศักดิ์ อันนี้อาตมาก็ไมปฏิเสธ แตความจริงคนตองการมี

ยศถาบรรดาศกัดิ์หมายความวาตองการมเีงินเดือน จดุที่ตองการจริงๆ ก็คือเงินอยางที ่ จอม

พลสฤษดิ์ ทานวางานคือเงนิ เงนิคืองานบันดาลสุข เมือ่ทุกคนตองการเงนิ แตวาไอคนที่มีเงนิมาก 

คนที่มยีศใหญถาใครเขาวาไมดีทานชอบไหมถารับศัพทวาไมดีเทานี้จะเกิดความไมพอใจทนัท ี

ฉะนัน้สิ่งที่คนเราตองการจริงๆ ก็คือความดี ความดีนัน้เปนสุดยอดของความปรารถนา 

ทานผูฟงจะมคีวามรูสึกเปนอยางไร ทานที่มีความร่ํารวยอยูแลวก็อบกวาอีตานี่รวยก็จริงแหละแต

วาเปนคนไมดี โกรธไหม คงจะไมชอบใจ แตวาทานที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสง บอกวาไอนีม่ี

ยศถาบรรดาศกัดิ์ก็จิรงแหละแตวาเปนคนไมดีเราก็เลยไมชอบใจ รวมความวาสิ่งที่เราตองการ

จริงๆก็คือความดี ความดีที่เราจะไดมาเราไดมาจากไหน ความดใีนพระพุทธศาสนาดีสูงสุดคือ

นิพพาน แตวาความดีทีทุ่กทานตองการทีอ่งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัส ข้ันแรกจริงๆ ใหลด

ตัดความชั่วออกไปจากใจ ความชัว่อันดบัแรกที่เราจะตัดออกไปจากใจ คือความโหดรายจงอยามี

ในใจ ความเปนคนใจเร็วมอืไวอยามีในใจ ใจเร็วก็จงอยามพีูดปดกจ็งอยาม ี หมดสติก็จงอยาม ี

ความโหดรายที่พระพุทธเจาตรัสก็คือ 

1.   ปาณาติบาต การฆากันการทาํรายชีวิตซึ่งกนัและกัน การประกาศตนเปนศัตรูซึ่งกนั

และกันจงอยามีในเรา เพราะวาสิง่ทัง้หลายเหลานี้มนัเปนความเลว 



ประการที่ 2 ทรัพยสมบัติของทุกคน ทกุคนตองการจะรักษาเอาไวใชเพื่อเปนประโยชน ก็

จงอยายื้อแยงอยาคดโกงทรพัยสินซึ่งกันและกัน ถาการทําอยางนัน้มนัเปนความเลวเขาไมตองการ 

ประการที่ 3 คนรักของทุกคนยอมมีความปรารถนาจะคุมครองปกปองไวเพื่อตน ฉะนั้นทุก

คนจงอยายื้อแยงความรักซึง่กนัและกนั การยื้อแยงความรักซึ่งกนัและกันเปนความเลว จงเวน 

ประการที ่ 4 วาจาที่คนตองการตองการวาจาจรงิทกุคนอยางเราฟงใครเขาพูดกต็องการ

วาจาจริง ถาเราพูดไมจริงมนัเปนความเลวจงเวนเสีย 

จงเวนเทานี้แหละบรรดาทานพทุธบริษทั ถาเราเวนเหต ุ 5 ประการนีไ้ดเราก็จะกลายเปน

คนดี คือวาเปนคนดีเบื้องตนอยางหยาบๆ ในพระพทุธศาสนายังไมดีแท แตก็เปนตัวความดทีี่เปน

ตัวหลักใหญ เปนตัวยนืโรง 

สําหรับเร่ืองธรรมะวันนี้ก็คุยกันแคนีก้็พอ ตอไปก็มาคยุถึงเรื่องน้าํมนักนัตอไป จะคุยกัน

ตอนไหนดีละหนอยังนึกไมออก ตอนนีม้นัเปนตอนสรปุแลว มาคุยกันตอนนี้ดีกวา หลงัจากนัน้เมื่อ

อาตมากลับวดัรูเราเองของแรยูเรเนียมด ี แหมไดอาจารยดีมากจะดแีบบอยางหยาบก็ถือวาดทีีสุ่ด

สําหรับอาตมา และก็รูพื้นฐานของการกาํเนิดของแรยูเรเนียมไมขัดกับเทวดาเลย คือไมขัดกันทาน

ผูนั้นใหความรูคลายคลึงกับที่เทวดาบอก แตวาทานยงัแนะนําหรือบอกใหทราบถงึวิธีนาํเอาขึน้มา

ทําอยางไร เอาข้ึนมาแลวเก็บแลวทาํอยางไร และจะไปใชในสวนไหนทําอยางไรแหมวนันัน้รูสึกมี

ประโยชนมากศึกษาอยู 3 ชัว่โมงทานผูนั้นก็ตองนัง่อธิบายถึง 3 ชั่วโมง แตความจริงเวลาจะหมด

รถเมลจะหมดและจะตองกลบัวันนั้น ถาเวลายังมอียูทานคงจะอธิบายใหฟงมากกวานี ้

ทานก็บอกวาประเทศเราเปนประเทศที่มคีวามมัง่คั่งสมบูรณมาก ถานําทรัพยากรตางๆ 

ข้ึนมาใชเปนประโยชนจริงๆ เราจะไมยากจนเลย ไอคําวากูเงินเขาใชมนัเลิกไดแลว มันควรจะเปน

วาตางประเทศมากูเงินเราใช แหมทานผูนั้นพูดถูกใจ ถามทานวาเพราะอะไรยงัเอาขึ้นมาไมได 

ทานบอกวาผูมีอํานาจยงัไมเห็นดวยใครเปนผูมีอํานาจอาตมาก็ไมทราบเหมือนกนัรวมความวาใน

ตอนนัน้เราก็ระงับกนัไป 

ตอมาอาตมาก็มานอนนึกเมื่อป 19 ผานมาอกี 1 ป ป พ.ศ. 2529 มานัง่ดูนอนดูสังเกต

อากาศ ก็คิดวาตอไปนีน้้ําจะนอย การทาํมาหากินจะไมสะดากประเทศชาติจะตกอยูในเกณฑยคุ

เข็ญสัก 2-3 ป และก็ในชวง 2-3 ปนี ่ ถาปแรกขาวปลาอาหารไมได ปที่สองก็แย และซ้ําสองกจ็ะ

โดนเขาอกี ถาสภาพอยางนี้เกิดขึ้นบานเมืองจะลุกเปนไฟคนจะยากจนเข็ญใจกันมาก อันนี้ก็ไมใช

หมอยกเมฆนะ และไมใชหมอดูอากาศสังเกตการณเฉยๆ เพราะวาตั้งแตเกิดมาเปนนกั

สังเกตการณอยู ไปภาคตางๆ ก็ชอบสังเกตการณ ที่ไหนอากาศเปนอยางไร ฝนจะดีฝนจะแลง เปน

อยางไรก็ชอบสังเกตการณ เพราะวาประเทศเราตองอาศัยฝนอยูมาก เร่ืองของฝนนี่เปนชีวิตจิตใจ

ของคนไทย มานัง่พเิคราะหดูพิจารณาอากาศมนัแยตอไปจะแยมากทําอยางไรดี ก็มานั่งคิดในใจ



วา เทวดาหวัหิน ทานบอกวาทุกสิ่งทุกอยางป 2524 การเริ่มปรากฏมันเล็กนอยเทานั้น แตความ

จริงเวลานี้มนัก็ปรากฏชัด อยางน้าํมันนี่มนัก็ปรากฏชัด แรยูเรเนียมกป็รากฏชัด 

ทองแดง ก็มลูีกศิษยคนหนึง่คือ ดร.ปรญิญา นุตาลยั คนนี้เธอเรยีนธรณีวทิยามาจาก

ประเทศอเมรกิา รูสึกวาจะไดคะแนนดีมาก การศึกษามเีกรดดี เธอจะไปสํารวจทองแดงที่ไหน บาง

คร่ังมาเจอกนัเธอถามวาทองแดงที่นัน่มีไหม ทองแดงทีน่ี่มีไหม อาตมาก็ตองขออากาศยกเมฆไม

ไหว ดีไมดีก็ตอง ลงุหัวหิน ทานดีมาก ถามีอะไรไมรู ไมเกินวิสัยทานกบ็อก มีลักษณะเปนอยางนัน้ 

ลักษณะเปนอยางนี ้ และ ดร.ปริญญา เธอไปสํารวจมาเธอก็ทาํแผนทีท่ําระบบมาเสร็จ ก็ตรง

ตามนัน้ ก็รูสึกวาอยางทองแดงเราก็มเียอะ อะไรก็มีมาก 

อยางหนิน้าํมนันีก่็มีประโยชนมาก ถาเราจะนาํขึน้มาใชแทนลกิไนตแทนน้าํมันตางๆ 

น้ํามนัเตามันก็มีประโยชนเยอะ ถานาํขึ้นมาใชกนัจิรงๆ มันกจ็ะทุนเชือ้เพลิงลงไปมาก นี่เราจะเกบ็

ไวอยางนัน้ ถาเรายงัทาํอยางอื่นไมได ก็เอาข้ึนมาเผากนัเลยตรงๆ มนัก็ดีกวาเราไปซื้อน้ํามนัเขา

แพงๆ อยางน้าํมันเตาแหมเทียวไลเทียงชือ่จริงๆ อยางไปโรงไฟฟาที่ภูเก็ตก็บอกวาน้าํมันเตาเขาให

วันตอวนัเทานัน้เองและเผอญิไอวันไหนถาเรือเสียไมตองมีใชกนับรรทกุมาใสถงันี่ใชได 2 วนั แตวา

เรือลําหลังที่จะมาก็ตองเดินทาง 2 วันถงึพอดีจากสงิคโปร รวมความวาเขาใหน้าํมนัวนัตอวนัถาไอ

เรือเหลานั้นเสยีระหวางทางไฟฟาเราก็มืดนี่มันตองคิดเหมือนกัน 

อยางหนิน้าํมนัที่เราจะเก็บไวมันก็ไรประโยชน เอาไวนั่งดูเฉยๆ ถานํามาใชไมตองไปสะกด

สกัดก็นาํมาใสเตาเลยกห็มดเรื่องไมตองไปลงทนุมนัมาก นีพู่ดอยางความโงๆ สําหรบัอาตมานะไม

ตองไปตั้งโรงงานใหมันยุงยาก ลงทนุไปกูชาวบานอีกกี่พนัลานกีห่มืน่ลานก็ไมทราบ และก็จาง

คนงานมากลงทุนหนกั ทําไปทํามาก็จะบอกวาผลรับกบัผลจายไมพอกันขาดทุน เราก็ทาํมนัอยาง

ไมขาดทุนเสยีเลยมาใสเตามันเลยก็หมดเรื่องหมดราว อยางชาวบานเขาเอาหาหุงขาวเวลานี้

ชาวบานเขาเอามาหุงขาวกนัมาก 

ตอมาก็มาขอคุยกันถึงเรื่องของน้ํามัน ก็เลยถามทานเทวดากอนไอเร่ืองตางๆที่มีข้ึนป 24 

ฟาสางใหมันสางกอนไดไหม ใหมนัสางป 20 นี่ปนี้ป 19 ก็เอาปพ.ศ. 2520 ใหมันสางเสยีตอนนีไ้ด

ไหม ทานบอกไมได มันสางตอนนัน้ไมไดเพราะยงัไมถงึเวลา เวลาตองเปนเวลาก็บอก โอโฮ ถามวา

ทําไม ทานบอกคนไทยตองดีกวานี้ ไมอยางนัน้ละก็ชาติมันจะสลาย เพราะคนไทยเหน็แกตัวมาก

เกินไปตางชาติจะรวย เทวดาทานวาอยางนี้นะ เมื่อถามทานตามนัน้ทานกบ็อกอยางนัน้ทานยืนยัน

ก็จนใจ เพราะวาเทวดาเขาพูดวาระเดียว ไมมีการกลับกลอกไมมีการเปลี่ยนแปลงวาจา เพราะวา

เทวดาแปลวาผูประเสริฐ เมือ่ทานยนืยนัตามนัน้ก็จนใจ 

ตอมาป พ.ศ. 2521 พบกบัลูกศิษยทานหนึง่เปนกงสุลอยู ประเทศ มาเลเซีย ความจริง 

มาเลเซีย เอกอัครราชทูตกดี็กงสุลก็ดีก็เปนคนรูจักกันดมีาก ทานเรียกเรียกอาจารยๆ แตความจริง

อาตมาไมไดสอนอะไรทาน และรูสึกวาทานเปนคนดีวันหนึง่กพ็บกันถามทานกงสุลวาทานทราบ



เร่ืองน้ํามันของ มาเลเซีย ไหม เพราะน้าํมันของ มาเลเซีย มนัเกรดเดียวกับน้ํามันของไทย มนั

ติดกัน อยากจะทราบวาน้ํามนัของ มาเลเซีย มันใสดีไหม เวลาที่เขาเอาขึ้นมา ทานก็ตอบวาทราบ

ครับน้ํามนัที ่มาเลเซีย เอาข้ึนมาแลวมนัใสดีมากใกลจะเปนน้ํามันเบนซิน ซึ่งก็ตรงเปงกับไอบอ 4 

บอที่พบแลว ก็ถามวา มาเลเซีย ทําอยางไร ทานบอกวาเขามากลัน่แลวมนัเปนออกเทนสูงมาก 

ปริมาณออกเทนมาก แตวาเครื่องจักรกลใน มาเลเซีย ที่เขาจะใชมันใชออกเทนมีนอย เขาจึงไป

แลกกับตะวนัออกกลางเอาไป 1 บาเรล ตะวันออกกลางใหมา 2 บาเรล แลวมากลั่นไดพอเหมาะ

พอดีกับน้าํมนัที่ตองการให ไออยางนี้ก็รูสึกวามนัก็เปนประโยชนอยูเยอะ 

แลวก็ถามทานวาที่เปนน้ํามันดิบชัดๆ ที่ตองมากลัน่แบบธรรมดามีไหมทานก็บอกวามีแต

วาตางหลมุกนั เมื่อฟงแลวก็รูสึกชืน่ใจวาเออประเทศไทยถานาํขึ้นมาใชก็จะไดของดีตามนี้ และก็

คุยตอไปก็ไมมีเร่ืองอะไร ถาคุยตอไปก็ไรประโยชน 

ตอมาเร็วๆ นีบ้รรดาญาติโยมพุทธบริษัท กอนหนาที่จะมานี้ก็ประมาณสักสองเดอืน ซึ่ง

ทาง สถานโีทรทัศนชอง 5 อาตมาจาํไมไดวา 2 หรือ 3 เดือน ที่เขาคุยเรื่องแกสเร่ืองกาซอะไรกไ็ม

ทราบ แกสก็แกส กาซกก็าซ เรียกแกสเหลวบาง กาซเหลวบาง กบ็อกวาแกสที่พบทีจ่ะนาํมาใชมนั

มีอยู 2 อยาง คือเปนแกสธรรมดากับแกสเหลว แตความจริงเขาเรียกกาซ ภาษาชาวบานเขาเรียก

แกส ไอแกสไอกาซก็ชางมันเถอะ เรียกถูกเรียกผิดไมมีความสาํคัญ ความสาํคัญมีอยูวานํามาใชจดุ

ไฟไดก็แลวกัน ทานนํามาออกโทรทัศนอาตมาดีใจเกือบแย ทาน ม.ร.ว. ถนัดศร ีกับเจาหนาที่ของ

ปโตรเลียมทานบอกวาแกสที่พบม ี 2 อยางคือแกสธรรมดา คือลมใชไหม ทานบอกวาใชคนตอบก็

บอกวาใช ก็ถามวาแกสเหลวคืออะไร ก็นาํแกสเหลวมาใหดูก็ใสขวดมาแลว แกสเหลวจริงๆ กเ็ปน

น้ํามนัใสเปนน้าํมันดิบที่ใสมากมีเกรดสูงมากจะเปนเบนซินอยูแลว แตความจริงฝายปโตรเลียม

ทานเรียกแกสเหลว ตามความรูสึกของอาตมาคิดวาถาจะบอกตรงๆ วาน้ํามนัมนัจะดีมากกวา 

นี่อาตมาพูดตามความโงของคน เพราะคนที่ไมมีความรู อยากจะพูดอะไรอยางควายๆ วา

ไอแกสก็คือไอระเหยของน้ํามัน ไอตัวจริงๆ ที่วาเปนแกสเหลวก็คือน้ํามันนัง่เอง เพราะน้าํมนัมนัอยู

ที่ไหนมันมีความรอนกม็ีไอระเหย ไอไอระเหยมนัไปที่ไหนไมไดมันกห็มุนอยูในถงั เราเจาะขึ้นมาทาํ

ทอข้ึนมาพนขึน้มาก็จุดไฟไดแตสวนเนื้อแทของมันจริง ๆก็คือน้ํามนั อยางนี้กเ็หน็จะไมผิด ไมผิด

อยางภาษาคนโงอยางอาตมา 

ทานเจาหนาทีก่็บอกวาแกสเหลวนี่มนัเปนน้ํามนัที่มีความใสมากและมีเกรดสูงใกลจะเปน

น้ํามนัเบนซนิอยูแลว ถามาสกัดนิดเดียวก็เปนน้ํามันเบนซิน ก็รวมความวาเวลานีท้างราชการเขา

ไดยืนยันแลววาประเทศไทยนอกจากจะมแีกสลมก็ยงัมแีกสเหลวคือน้าํมันเบนซนิ ก็สกัดเดียวก็

เปนน้าํมนัเบนซินตามทีท่ราบมาเมื่อป พ.ศ. 2518 ตรงตามความเปนจริงและการทีถ่ามทานกงสุล

ของไทยประจาํมาเลเซียทานพูดก็ตรงตามความเปนจริง 



ฉะนัน้ป พ.ศ. 2524 ที่กลาววาเปนปฟาสาง บรรดาทานพทุธบริษทัเห็นจะตองสางกันแน 

แตก็อยาลืมวาปฟาสางนีม่นัยงัไมสวางจา แตก็ยังดกีวามืดตื๊ดตื้อจริงๆ ละกม็องอะไรไมเหน็ 

ในชวงนี้เราเริม่จะมองเหน็แลววาถาแกสธรรมชาติข้ึนมาก็จะทุนน้ํามนัเชื้อเพลิงไปมาก ปหนึง่เรา

ใชเงินซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงประมาณหกหมืน่ลาน ตอไปอาจจะถงึ 7-8 หมื่นลาน ปแรกทีน่ําแกสข้ึนมา

อาจจะทุนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงไปประมาณหมื่นลาน ถาป 2 ป 3 นําขึ้นมามากก็จะทุนลงไปมาก

โดยเฉพาะอยางยิง่ถานาํน้ํามันมาดวยก็จะทุนลงไปมาก 

รวมความวาในกาลตอไปขางหนา ประเทศไทยอาจจะไมตองจายน้าํมันใหกับตางประเทศ

เลยก็ได อยางในชวงเวลานีเ้ราตองใชคาน้าํมนัใหกับตางประเทศปหนึง่ 6-7 หมื่นลานบาท 6-7 

หมื่นลานบาทนี้ถาเราไมตองซื้อเขาเพราะเรามีน้าํมนัใชเองเงนิ 6-7 หมื่นลานบาทก็นํามาพัฒนา

ทางดานเศรษฐกิจของเราใหรุงเรืองใหไปมาก และไมตองสูญเสียเงินเปลา อันนี้ประการหนึง่ และ

ประการที่สองของที่เราไดข้ึนมา แกสก็ดีน้าํมนักดี็เหลือใชเรากข็ายไปตางประเทศไดเงนิตรา

ตางประเทศเขามาอกี รวมความวาเงนิเราไมตองจายใหเขาเราไดเงนิเขาเขามา ความเจริญรุงเรือง

ของประเทศกจ็ะมีข้ึน ดีใจไหมวาประเทศไทยจะเลกิจนกันเสยีท ี

แตเร่ืองนี้ก็ตองอาศัยความสามัคคีของทานพทุธบริษทั เราตองรวบรวมกาํลังใจไวเพื่อ

ความสามัคคีไวกอน อยาเพิง่ดีใจเกินไป เพราะมนัเริ่มฟาสาง เมื่อฟาสางแลวแสงเงนิขึ้นเริ่มสวาง

นอยๆ อาจจะมองหนามนัไมชัดเหมือนเวลานี้ป 24 ทีเ่ราดใีจวาเรามีแกสธรรมชาติ หรือมนี้ํามนั

ข้ึนมาก็อยาเพิง่ดีใจวาเราจะมีความสมบูรณบริบูรณ มันก็ยงั ป 25 ป 26 ก็จะคอยๆ ดีข้ึน ถาคน

ของเราดี ความอุดมสมบูรณความมัง่คั่งก็จะมีข้ึน ถาแกสข้ึนมาน้ํามันก็ข้ึนมามันเต็มเชื้อสายเตม็

อัตราสิบ แรธาตุอยางยูเรเนยีมเขากน็ําขึน้มา และแรตางๆ ทีม่ีความสาํคัญก็นาํขึ้นมา ทุกสิง่ทกุ

อยางรวมความน้ํามันเชื้อเพลิงเราไมตองใช ไมซื้อจากตางประเทศและเราก็ขายใหตางประเทศ 1. 

เงินไมตองจายใหเขา 6-7 หมื่นลาน  2. ขายใหตางประเทศเปนหมืน่ๆ ลานไดเงนิเขามาอีก และ

ประการตอไปถาแรธาตุของเราเกิดขึ้นอยางแรยูเนยีม มนัเปนของที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาแร

ตางๆเพราะมคีวามสาํคัญมาก เรานําขึน้มาอกีเรากจ็ะขายไดราคาแพงมาก เงนิตราก็จะเขาไร

ประเทศมาก 

ตอนนี้แหละบรรดาทานพทุธบริษัท ความอุดมสมบูรณของประเทศไทยก็จะมีข้ึน แตวา

ความอุดมสมบูรณจะมีข้ึนมากนอยเพยีงใดอยูที่คนไทย หากวาคนไทยลืมความเปนไทย ต้ังใจ

อยางเดยีวฉนัรวยแตผูเดียวคนอื่นจนชางมัน อยางนี้แยหนอย รวมความวาสิง่ทัง้หลายเหลานี้ที่

อาตมากลาวมามนัก็ไมใชธรรมะแตก็เปนธรรมสวนหนึง่ที่ทาํใหกําลงัใจแกบรรดาญาติโยมพทุธ

บริษัทดี มีกาํลังใจขึ้นอาตมารูสึกเสียดายเหมือนกันวาชวีิตของตัวมนัแกมากเกินไป อาจจะคงยัง

ไมมีชีวิตที่มโีอกาสเห็นความเจริญรุงเรืองของชาติ เพราะเวลานี้ตัวเองก็เดินไมคอยจะไหวอยูแลว 

แตถึงอยางไรก็ดียังมีความภาคภูมิใจ ที่บรรดาอนุชนรุนหลังที่เขาเกิดมาใหมเขาจะมีความสุข 



ถาทกุคนมีคามสุขอาตมากม็ีความสุข ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะจิตใจก็มีอยางเดียวอยาก

เห็นทุกคนมีความสุข ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัใหต้ัง ศูนยสงเคราะหคนยากจนในถิ่น

ทุรกันดาล ทั้งๆ ที่พระเองก็ตองบิณฑบาตอยู จะวากันตามสวนแลวขาวที่จะกนิเองก็ไมมี ทีรั่บ

อาสาทานนีก้ม็ีความตัง้ใจอยูอยางเดียววาบรรดาประชาชนคนไทยทกุคนมีความเมตตาปราน ี มี

การรักความดคีวามสนัติสุข และคิดวาเราจะมกีินแตผูเดียว แตวาคนอื่นไมใหเขามีกินดวย รวม

ความวาเรารวยเขาจน ถาเรารวยแตผูเดียวคนอืน่เขาจนไมชาเราก็ถกูปลนไมชาเราก็ถกูแยง ทัง้นี้

เพราะอะไร เพราะเขาทนไมไหวเรารวยเขาจน 

ถาหากวาเราจะปฏิบัติตนตามคติของคนโบราณ คนโบราณทานกลาวเปนคติวาจงลอมร้ัว

ดวยเขี้ยวดวยงา ลอมร้ัวนีน่ะใหลอมร้ัวดวยเขี้ยวดวยงาแลวก็จะมีความปลอดภัย ภาษิตของทานมี

อยางนี้การลอมร้ัวดวยเขี้ยวดวยงากห็มายความวามีจิตเมตตาซึ่งกนัและกัน ตามที่พระพทุธเจา

ตรัสวาจงปฏบัิติตัวดวย สังคหวัตถุ  

1.   ทาน การใหเขายากจนเข็ญใจ เขาไมมีจะกนิเขามคีวามลาํบากเราสงเคราะหไดเรา

สงเคราะห คนที่ไดรับการสงเคราะหยอมมคีวามรักในบุคคลซึ่งสงเคราะห 

2.      ปยวาจา  เรามีวาจาออนหวานเปนที่รักของบุคคลผูรับฟง อยางนี้ 2 ประการสราง

ความเปนมิตร 

3.       อัตถจริยา ประพฤตตินใหเปนประโยชนตอบุคคลอ่ืน นัน่ยอมหมายความวาถาเขา

มีภารกิจที่ตองทาํเขาทําไมไหว ถาไมเกินความสามารถของเราเราชวยเขาทํา หรือวาถาเกิน

ความสามารถที่จะชวยเขาได แตเราวานคนอื่นใหมาชวยเขาได เราก็วานมาทาํจางมาทํา อยางนี้ก็

เปนปจจัยของความรัก 

4. สมานัตตตา ทําตนเสมอกนัไมเหยียดไมหยามกนั เขากับเราฐานะจะแตกตางกนั

อยางไรก็ตามทีความรูและศักดิ์ศรีจะแตกตางขนาดไหนก็ตามที ถาเรามีความรูสึกวาเขากับเรา

เปนมิตรที่ดีสําหรับเรา เขากบัเราเปนคนเสมอกันเปนคนเหมือนกันเปนคนไทยเชนเดยีวกนั เปนคน

ไทยจนคนไทยรวยคนในฐานะสูงต่ําไมสําคัญ เราถือความเปนคนไทยถือวาคนเราทกุคนเปนมิตรที่

ดีสําหรับเราเปนเพื่อนที่ดีสําหรับเรา เจอะเขาที่ไหนทาํตัวเรากับเขาเสมอกันอยูเสมอไมเหยยีด

หยามซึ่งกันและกันก็เปนเหตสุรางความรัก 

การสรางความรัก 4 ประการนี้ใหเกดิขึ้นก็ถือวาเปนการลอมร้ัวดวยเขี้ยวดวยงา นี่ก็

หมายความวาใครเขาจะมาปลนใคร ใครเขาจะมาแยงกนันี ่คนที่เขารักทุกคนเขาจะหาทางปองกนั 

ถาไมเกนิความสามารถของเขาจริง อันตรายทัง้หลายเหลานัน้มนัก็ถงึเราไมไดฉันใด 

เอาละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายลิน้ก็แหงเต็มท ี บันทกึทกี็ 2 คาสเซ็ทเวลามนัก็ไมมี

จะทิง้ไวใหแกสถานเีปดตามลําดับจะไดไมตองไปแยงเวลาของคนอืน่เขา เฉพาะเวลาวางๆ มี

โอกาสจริงๆ กเ็ปดใหฟง ที่นาํมาพูดก็ตองการใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน 



1. มีความเขาใจในธรรมะ 

2. ใหเขาใจวาทรพัยากรของประเทศเราม ี

หลังจากนี้ไปคือหลังจาก ทานเทวดาหัวหนิ ทานพยากรณไว ก็ตรงตามความเปนจริงทุก

ประการวาป พ.ศ. 2524 นีจ้ะเปนปฟาสาง กห็วงัวาตอไปในวันหนาฟากจ็ะสวางขึน้ไปตามลําดบั 

คิดวาไมเกนิป พ.ศ. 2530 ประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณมากเกนิกวาที่เราจะคาดคิด 

เอาละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย มองดูเวลาก็หมดแลวขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ

พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวสัดี 



พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคค ี
แสดงทางวิทยุกระจายเสยีงกรมประชาสัมพนัธ 

 
ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย วนันี้อาตมารับคําแนะนําจาก เจาคุณศรีวสิทุธิพงศ 

วัดชนิสงคราม บอกใหทราบวา ทาง กรมประชาสัมพันธ คือเจาหนาที่ของ กรม

ประชาสัมพนัธ คือเจาหนาที่ของ กรมประชาสัมพันธ สวนหนึง่ มีความตองการใหมาพดูเรื่อง 

สามัคคี แตความจริงเจาหนาที ่ กรมประชาสัมพนัธ นี้รับทราบมา หลายวาระแลว (กน็าน

มาแลว) วาทานมีความตองการใหมาพูดรเองความสามคัคี คือธรรมสิกขาบทหนึง่ของ

พระพทุธศาสนา แตวาอาตมาเองก็ไมมีความถนัด เร่ืองการแนะนาํในการพูด เพราะวาการพูดให

ปฏิบัตินี่เปนของยาก บรรดาทานพุทธบริษัท คําวาเปนของยาก เพราะวาถาพูดจริงๆ แลวมันไม

คอยไดผล ตามทีเ่คยเปนนกัเทศนมากอนแลวก็เทศนมาหลายป ความสามารถในการเทศนไมม ี

เทศนแลวบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงนี้ไมไดผลในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะวาการพูด หรือการ

เทศนไมสามารถจะจูงใจ ใหคนปฏิบัติตามได 

แตมาคราวนีท้านไปขอรองก็จะลองพูดดู แตก็ไมขอยืนยันถงึผล ทั้งนีเ้พราะอะไร เพราะวา

คําวาสามัคคี มีพระทานกพ็ดูมามาก บรรดาอนุศาสนาจารยทานก็พดูมามาก และทาผูทรงความรู

ความสามารถ ทานกพ็ูดมามาก ก็ยงัไมถามเขาวาความสามัคคีทีท่านตองการนะมีผลเพยีงใด 

อาตมาเองเปนคนมีความรูนอยดอยดวยปญญา กย็ากที่จะทาํใหทานทัง้หลาย มคีวามสามัคคีได 

ก็ขอพูดตามสติปญญาเทาทีจ่ะพงึม ี

คําวาสามัคคกี็หมายถงึคนที่รักกนั ถาความรกักนัไมมี ความสามัคคีก็ไมมีคือคนรักกันเปน

ปจจัยใหเกิดความสามัคคี ถาจะพูดเรื่องความสามัคคี กต็องพูดเรื่องการแตกสามัคคีเสียกอน ตอง

รูวาทาํไมคนจงึสามัคคีกนัได คนที่จะสามัคคีกันไดก็ตองไมมีการแตกสามัคคี การแตกสามัคคีเปน

ปจจัยใหไมมคีวามสามัคคีไมมีความรักกนั พูดภาษางายๆ กห็มายความวาทาํอยางไรถงึจะไม

เกลียดกนั คนจะรักกนั ในขอนี้ก็ขอนําคติใหพระพทุธศาสนา คือ เปนคําสัง่สอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจามาพดูพอสมควร 

ความจริงเรื่องธรรมอันเปนปจจัย หรือทาํใหคนรักกนันี่ พระพทุธศาสนามมีาก ก็รวมความ

วาคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาสอนใหคนรกักันทั้งหมดกไ็ด เพราะวาพระพุทธเจา

ตองการใหคนมีความสุข คนที่จะมีความรกักันอนัดับแรกที่จะนาํมาพดูก็คือ 

การสงเคราะหดวยวัตถุ หรือที่เรียกวาการให ทาน ถาการสงเคราะหการเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันมีอยูเพยีงใด คนก็จะมีความรักกันเพียงนัน้ ถึงแมวาจะมีคนบางคนมีสัญญาวิปลาส เขาใหแลว

ไมเกิดความรกั มีจิตต่ําอยูในความอกตัญูไมรูคุณคน อาจจะมีอยูบาง แตก็ปริมาณไมมาก 

สําหรับคนที่รับวัตถุและสิ่งของจากผูใหดวยความเตม็ใจและดวยความเมตราปรานสีวนใหญก็มี



ความรัก คนนี้ก็ตองแบงเหมือนกนั ไมใชวารับแลวจะรกัทุกคนถือวาสวนใหญถารับแลวก็รักทกุคน

แลวเมื่อมีความรักเกิดขึ้น ความสามัคคี ความกลมเกลยีว ความสุขมนัก็เกิดขึ้น 

แลวเราก็ตองมาถอยหลงักนักอนวา ตองหาปจจยัเปนเหตุ ปจจยัอะไรหนอที่จะเปนปจจัย

ใหคนเกลยีดกนั ในเมื่อการใหเปนปจจยัของความรัก คนที่จะไมรักกันแตกราวความสามัคคีกัน

เกลียดกนั ก็คือคนที่ไมให แลวก็ยื้อแยง ทาํลายทรัพยสินของบุคคลอื่น เพราะการยื้อแยงก็ดี การ

ทําลายก็ดี การลางผลาญทรัพยสินของชาวบานก็ดี ของคนอื่นก็ดี หากเหตนุี้มีข้ึนความสามัคคีกม็ี

ไมได 

อันนีก้็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายผูรับฟง ไดโปรดพิจารณาถงึตวัเองวาทรัพยสมบัติ

ของเราที่มีอยู ถาหากวามคีนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลคณะใดคณะหนึง่มาทาํลายทรัพยสินของเรา 

เรามีความร่ํารวยเขาทําใหเรายากจน เรามีกินมีใช เขาทําใหเราไมมกีิน ไมมีใช เรามีกนิ มีใชมาก 

เขาทาํใหเรามกีินมีใชนอย เรามีความสุขจากทรพัยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม เขากห็าทาง

กลั่นแกลงใหเราไมไดผลประโยชนทัง้หลายเหลานัน้ เราจะชอบคนประเภทนีห้รือวาเราจะรัก ก็รวม

ความวาอาตมาก็คิดวา คนอื่นก็คงจะมีความคิดอยางอาตมาวาเราก็ตองเกลียดกันแน ตองเกลียด

คนทีท่ําลายความสุขของเรา คือทาํลายทรัพยสิน 

เพราะฉะนัน้คนที่จะมีความสามัคคีกันได ตองเวนขอนี้ ตองเวนขอที่ทาํลายทรัพยสินซึ่งกัน

และกัน ทรัพยสินของใคร ใครก็รัก ทรัพยสินของใคร ใครก็ตองสงเคราะหดวยวัตถุ การสงเคราะห

ดวยวัตถ ุกห็มายถงึน้าํใจ คนที่จะสงเคราะหกนัไดก็ตองมีเหตุทัง้ สองประการ คือ 

1. เมตตา ความรัก 

2. กรุณา   ความสงสาร 

คนที่เรารูจกั เราจะใหไดตองใหเพราะความรัก ถาเราเกลียดคนนัน้เราก็ไมใหเรารักเขาจึง

จะให แตคนทีเ่ราไมเคยรูจักอยางขอทาน หรือคนที่ตกทกุขไดยากอดอาหาร ไมสามารถจะเดนิทาง

กลับบานได หรือมีการปวยไขไมสบายกะทันหันไมมีใครชวยเหลือ ไมสามารถจะชวยเหลือตนเอง

ได อยางนี้เราเกิดความสงสารเราจึงให 

ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หากวาทกุคนตองการความสามัคคี ลองเรา

ธรรมะสวนนี้ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปใชสักเล็กนอยทดลองดูในหมูกลุมแคบๆ เอา

เฉพาะในบานของเรา หรือวงการเพื่อน คือวงแคบๆ ไมกี่คนนกัเปนการพิสูจน ลองพิสูจนดูวาถา

เพื่อนของเราที่เคยรักกนัอยูแลว หรือชอบพอกันอยูแลว เราลองยื้อแยงทรัพยสินของเขา โกง

ทรัพยสินของเขา เบยีดเบยีนทรัพยสินของเขา เราจะเปนที่รักของเพื่อน หรือวาเราจะเปนคนที่

เพื่อนเกลียดสรุปแลวเราก็จะไดรับผลคือเพื่อนเกลียดไมอยากจะคบหาสมาคม ทีนี้เราก็เปลี่ยนลีลา

เสียใหม แทนที่จะยื้อแยง แทนที่จะเบยีดเบียน กลับเปนผูให ลองเกื้อกลูกันตามกําลงัทรัพยทีจ่ะพงึ



มี แตการใหนีพ่ระพทุธเจาไมไดบอกวา ใหจนหมดตัวหรือวาใหจนกระทั่งเราลําบาก คอยๆ ใหตาม

กําลังทรัพย ตามกาํลังปญญา ทีจ่ะสงเคราะหกันได 

การเกื้อกูลซึ่งกันและกนัเปนปจจัยใหเกิดความรัก หากวาความรักเกิดมีข้ึนในบุคคลกลุม

นอยๆ สมมติวาในประเทศไทยทั้งประเทศ หากวาตางคนตางเกื้อกูลซึง่กนัและกนั เอาเฉพาะกลุม

อันดับแรกทีเดยีว เอาในบานของเรากอน เฉพาะในบานของเราที่มีคนอยูหลายคน อยางนอยๆ ก็

ตองสัก 2 คนขึ้นไป ในระหวางคน 2 คนนั้น ตางคนตางไมเอารัดเอาเปรียบกัน ตางคนตางเกื้อกูล

ซึ่งกนัและกนั ใครขัดสนอีกคนหนึ่งม ี คนนั้นให ตางคนตางทาํอยางนี้ ความสามคัคีก็เกิดในกลุม

บานของเราแลวก็ตอไปมาทดลองกนัใหม ขยายออกไปอีกนิดหนึ่ง จากบานของเราหลังเลก็ๆ ก็

ขยายไปถงึบานหลงัเล็กๆ หรือนอยๆ ที่อยูรอบๆ บานของเรา เอาทีละบานสองบานบานนั้นเขาขัด

สนอะไรบาง เราพอจะมีใหไหม เราก็ให ถาเราใหไมได ทรัพยสินไมมีเราก็ใหคําแนะนํา อยางนีก้็จะ

เปนปจจัยใหเกิดความรัก หากวาทกุคนในประเทศไทยและบานทุกบานในประเทศไทย คณะบุคคล

ทุกคณะในประเทศไทย ตางคนตางตัง้กลุม มีการสงเคราะหซึง่กนัและกัน เกื้อกลูซึ่งกนัและกนั 

อยางนี้ความรกัก็เกิดขึ้นแกคนทกุกลุม ทกุเพศทุกวัย ทกุหมูคณะ ความสามัคคีมันกเ็กิดขึ้น  

อาตมาก็ขอพดูตามความเปนจริงวา ความสามัคคนีี่บรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย มี

ทานพูดกนัมามากแลว แตความสามัคคีก็ไมคอยจะเกดิสักที โดยวาจานี่สามัคคีกนัแน เจอะหนา

กันยกมือไหว เจอะหนากันยิ้มแยมแจมใสใหกนัแลวแตทวาการเอารักเอาเปรียบกันมนัยงัมีอยู 

ความสามัคคีก็เกิดขึ้นมาไมได โดยเฉพาะอยางยิง่เรื่องทรัพยสินทีท่าํลายความสามัคคี ทําลาย

ฐานะใหพินาศมามากแลว 

อาตมาจะมีเร่ืองมาเลายอๆ สักเรื่องหนึ่ง ไมใชเร่ืองโบราณกาล เปนเรือ่งสมัยที่อาตมายงัมี

ชีวิตความเปนหนุม เวลานัน้อายุประมาณ 20 ปเศษ มบีานอยูบานหนึ่งซึง่ไมไกลกนันกัความจริง

บานสองบานนี่ ขอโทษไมใชบานเดยีว สองบาน คันร้ัวติดกัน แลวกบ็านสองบานนี่เปนพี่กับนอง 

คือพี่สาวกับนองสาว เมื่อบิดามารดาใกลจะตาย ทานก็แบงสนิทรัพยทั้งสองคน ใหสองคนเทา

เทียมกัน มนีาคนละ 20 ไร มีที่บานคนละ 2 ไรเศษ แตวาไอคันร้ัวทีม่ันตดิกันระหวางบานพี่และ

บานนองปรากฏวามกีอไผอยูกอหนึ่ง กอไผนี้อยูในเขตของบานพี่สาว และตอมากอไผนี่บรรดาทาน

พุทธบริษัท มนัจะไมยอมหยุดนิ่งยืนตนเดียวเหมือนกบัตนไมอ่ืนๆ ก็แตกหนอแตกกอแตกลําขยาย

ออกมาทุกที ในที่สุดก็ลามเขามาในเนื้อทีข่องนองสาวขณะที่เขามเีร่ืองกนั มันลามเขามาจริงๆ ถา

จะนับไมไผไดในเขตนองสาวก็ไมเกนิ 10 ลํา แลวก็ยงัมหีนอที่ยงัไมเปนลําอีกประมาณไมถึง 3หนอ 

เห็นจะไมเกนิ 2 หนอ เทาที่จําได มนัหลายปมาแลวหลายสบิป เร่ืองตอมาการแตกความสามคัคี

มันก็เกิดขึ้น เร่ืองทรัพยสินเล็กๆ นอยๆ นั่นคือนองสาวเหน็วาไมไผที่มันลามเขามาในที่ของตนก็

เปนไมไผทีพ่อแมปลูกไว แตวากอไผนีม้นัอยูในเขตของพี่สาวเดิม กต็องเปนสมบติัของพี่สาว แต

มันลามเขามาในเขตบานของตนก็ตัดไมไผใช หนอไมมีขุดหนอไมข้ึนมากิน 



จุดนี้แหละบรรดาทานพทุธบริษัท ความเปนพี่เปนนองกันเริ่มขยายตวัคอยๆ เปนศตัรูกันที

ละเล็กทีละนอย พี่สาวกคั็ดคานวาไอไมของฉันนี่เธอไมมีสิทธิน์องสาวก็บอกวาถาไมของพี่มนัก็

ตองอยูในเขตบานของพี ่ตอนนี้มนัลามเขามาอยูในเขตบานของฉนั และก็ไมนีพ่อกันแมปลูกไวเอา

เปนสมบัติรวมกัน ไมนี่อยูในเขตของพีก่เ็ปนของพี ่ ที่มนัลามมาในเขตของฉนัก็ตองเปนของฉัน 

อันดับแรกก็ข้ันเตือนกนักอน ตอมาจากการเตือนก็ไมตกลงกนั และกับกลายเปนเถียงกัน ทะเลาะ

กันเริ่มแตกราวกัน พี่สาวกย็ืนยนัไปแจงผูใหญบานแจงกํานนั วานองสาวรกุรานทรัพยสินของตน 

คือขโมยทรัพยสินของตนนัน่เอง นองสาวก็บอกวาไอไมนี่พอกับแมทานปลูกไว เปนทรพัยสมบัติ

ของทานผูใหญทําไว ทนีี้เมือ่มันลามเขามาถึงบานฉันกต็องเปนของฉนั 

ทางผูใหญบานกํานนัก็แนะนํา บอกวาทีถู่กควรเปนอยางนั้น สวนไมที่อยูในเขตของพี่ก็

เปนของพี่ ในเขตของนองก็เปนของนอง ทานผูเปนพี่สาวไมยอมตอนนีแ้หละบรรดาทานพุทธบริษัท 

ความสามัคคีนิดหนึ่งไมมีสําหรับพีก่ับนอง และตอมาเปนอยางไร พี่สาวกห็าทนายความฟอง

นองสาว นองสาวก็ตองหาทนายความตอสูกับพี่สาว สูกันไปสูกนัมา อาตมาจาํไดวาไมไผไมเกนิ 

10 ลํา และกห็นอไมไมเกิน 2 หนอ ถาจะนับกนัจริงๆ แลวก็เรียกวา 10 ลํา กาํลังจะเริ่มเปน 12 ลํา 

ทั้งสองบานนีต้อสูกัน เงนิทองเทาทีม่ีอยูไมทราบวาหมดไปเทาไร เมือ่มีคดีเปนความเกิดขึ้น มันถือ

อยางเดยีววาตองชนะ อยางไรก็ตามฉันตองชนะ ในที่สุดทั้งสองฝายใครจะเปนผูชนะ อาตมาก็ไม

ทราบเหมือนกนั เพราะวาคดีแพงนีม้ันบาน ไมได ติดตามเรื่อง แตกท็ราบวาจริงๆ ภายหลงัวาทัง้

สองบานนี ่นาที่พอแมใหคนละ 20 ไร หมด สูความกันหมด พื้นที่บานคนละ 2 ไร เสร็จหมด ขายสู

ความกนั บานอีกคนละหลงักห็มด ขายสูความกนั ในที่สุดก็ตองยายจากที่ดิน ไปปลูกกระตอบ

เล็กๆ อาศัยทีช่าวบานเขาอยู จะอาศัยเฉยๆ หรือจะเชาเขาก็ไมทราบ 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทั คําวาสามัคคีนี่เราพูดกนัไดนะ ก็ตองดูเหตุของความ

สามัคคี หรือความแตกราวสามัคคีกันกอน คือทานใหแนะนาํวาขอใหพูดเรื่องความสามัคคีกพ็ูด 

จึงบอกวาไมแนใจคําพูดที่พดูไปจะมีผลสําหรับผูรับฟงทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาทานผูฟงก็รูวา

ความสามัคคีมาจากไหน ตองเกิดจากความรัก แตวาการเหน็แกตัวนี่สิเปนปจจัยใหแตกความรัก 

ความรักจะเกดิขึ้นหรือถูกทาํลายลง เพราะความเหน็แกตัวหรือความไมเกื้อกูลซึง่กันและกนั ถา

หากวาบรรดาทานพทุธศาสนิกชนทกุทานทุกคนมีจิตเมตตาปรานี คําวาเมตตาคือตางคนตางเหน็

หนา ตางคนตางตั้งใจรัก คิดวาเราเปนคนไทยเหมือนกนั เราตองรักกนัเราเปนเพื่อนมนษุยรวมโลก

เหมือนกนัเราตองรักกัน เพราะการเกลียดนี่เปนศัตรูกนัไมเปนปจจัยของความสุข หลับก็ไมเปนสุข 

ต่ืนก็ไมเปนสุข เพราะเกรงวาศัตรูจะมาทําอันตราย ก็จะตองระมัดระวงัตลอดเวลา ก็รวมความวา

เราทําลายความสุขของเราเองไปในบุคคลกลุมหนึ่ง 

ถาเราเปนศัตรูกับบุคคลคนเดียว จงอยาคิดวาศัตรูของเรา จะเปนคนเดียวจะมเีฉพาะ

บุคคลเดียวบคุคลผูนั้นเทานั้น อยาลืมวาทุกคนมีญาติ มีพี่มนีอง มเีพื่อนถาเขาเกลียดเรา 1 คน



ญาติของเขาพี่ของเขานองของเขา เพื่อนของเขา ก็จะพลอยเกลยีดเราดวย ก็รวมความวาเราประก

กาศเปนศัตรูกบัคนกลุมหนึง่ วิ่งเราไมรูจักหนากนัตั้งหลายคน ความเปนสุขของเราก็ไมม ี

ถาหากวาเราเปนคนมเีมตตาปราน ี นัน้หมายความวามีจิตใจคิดไวเสมอวาชาตินีท้ั้งชาติ

เราจะไมประกาศตนเปนศัตรูกับผูใด ใครเขาอยากเปนศัตรูกับเรากเ็ปนเรื่องของเขา เราจะมี

กําลังใจตามความเปนจริงคอืความรัก เหน็คนเปนมนุษยเหมือนกนั เปนคนเหมือนกัน เรารักคน 

เรามีความรักชีวิตจิตใจของเราเพียงใดรักรางกายของเราเพยีงใด เขาก็รักเขาเพียงนัน้ เรารัก

ทรัพยสินของเราเพียงใดเขาก็เคารพในสิทธิในทรัพยสินของเขาเพยีงนัน้ นอกจากนัน้ถาเพื่อนบาน

ขาดพริกเราใหพริก ขาดเกลือเราใหเกลือ ตามกําลงัที่เราจะพงึใหได ถาขาดปจจยัคือเงินทองเลก็ๆ 

นอยๆ เมื่อพอที่จะเกื้อกูลกนัไดเราก็ให ถาทาํอยางนี้ บรรดาทาพทุธบริษัททัง้หลาย จะคอยสราง

ความรักขึ้นใสกลุมคนเลก็ๆ ในกลุมคนไมกี่คน และความรักของในกลุมคนไมกีค่นมันก็จะคอยๆ 

ขยายออกไป กําลังใจก็จะกวางออกไป ความดีของเราก็จะถกูตีแผ จากปากของบุคคลผูไดรับการ

เกื้อกูล ไดรับการสงเคราะห ถาบุคคลนัน้เปนคนดี ทานจะไปทางไหน เขาก็จะมีการสรรเสริญ

เยินยอประกาศความดีของเรา วาคนนั้นดนีะเกื้อกูล เราขาดนิดก็ใหขาดหนอยก็ใหตามกาํลัง 

แตวาการให บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย ญาติโยมผูรับฟง ไดโปรดทราบวาการใหนีก่็

ตองเลือกเหมอืนกนั ที่พระพุทธเจาตรัสวาอยาใหแกบุคคลผูเปนภัยคือประการแรก การทํากําลงัใจ

เพื่อแผเมตตาจิต คิดวาเราจะรักกับเขา เขากับเราจะเปนคนรักกนั ในอันดับแรกจงอยาคิดถงึศัตรู

กอน คนที่เปนศัตรูถาเราคิดวาเราจะเกือ้กูลกับเขานี่จงอยาเพิง่คิด ทาํเฉยๆ ไวกอน นั่นก็

หมายความวา เรายังจะไมคิดเกื้อกูลกับบุคคลผูเปนศัตรู เพราะเรายงัโกรธเขาอยูนี ่

ถาอารมณโกรธยังมีอยูอยาเพิ่งคิดเกื้อกูล อยาเพิ่งคิดสงเคราะห เพราะถาคิดขึ้นมาเมื่อไร

จิตใจจะเศราหมองเมื่อนัน้ เวนบุคคลประเภทนี้เสยี เขาจะมีมาก เขาจะมีนอย เขาจะรวยเขาจะจน 

เขาจะเปนเขาจะตายอยางไร ปลอยเขากอน อยาเพิง่ไปคิดถึง ถาเผอิญเขาปวยหนักๆ เราก็คิดจะ

เกื้อกูลแกคนที่เปนศัตรู ถาคิดขึ้นมาแลวแทนที่จะคิดชวยเหลือ กลับคิดอยากใหเขาตาย ใจเราจะ

เศราหมอง หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้เสยี ไปคิดเอาเฉพาะคนที่ไมเคยเปนศัตรูกับเรา ถาเขาไดรับ

ความตกยากเราจะใหความสงสาร สงเคราะหตามกลงัที่เราจะพงึใหได คอยๆ สรางกาํลังใจทลีะ

เล็กทีละนอยแบบนี ้

อาตมาพูดไปพูดมากห็นักใจอีกท ี ยงัหนักใจเรื่องวาไอคําพุดที่อาตมาพุดไปนีม่ันจะมีผล

ไหม เพราะวาการพูดเลาสูกันฟง เคยพดุใหคนฟงในฐานะเปนนักเทศนมาประมาณ 20 ป ก็ไม

ทราบวาคนทีฟ่งเทศนจะเปนคนดีสักกี่คน เนื้อแทจริงๆ ที่จะทาํคนใหเร่ิมเปนคนดไีดนี่ ไดแตการ

แนะนาํหรือวาปฏิบัตินาํ พูดนอยๆ แตมาปฏิบัตินําใหมาก เราทาํกนัเองคอยๆ ดีกันทลีะเล็กละนอย 

ก็อยานึกวาอาตมาเปนคนดีเสียทีเดียว ความดีจริงๆ อาจจะมีไมถงึ 1 ใน 100 ถาจะนับกนัใน

จํานวนความดีที่จะพงึม ี



การที่มบีรรดาทานพทุธบริษทั มาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจาที่ วัดทาซุง ที่อาตมาอยู 

มากนัมาก ทัง้นี้เพราะวาอาตมามีขอวัตรปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ ทีพ่ระพุทธเจาทรงสอน ความจริง

พระพทุธเจาทานทรงสอนมาก แตวาจําไดนอยปฏิบัติไดนอย ก็ใชวัตรปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ นัน่แหละ

ปฏิบัตินํา และกใ็หทุกคนปฏิบัติตาม อยางนี้ไดผล 

เร่ืองความสามัคคีนี้ก็เหมือนกนั บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ถาหากวาจะใหเกิดความ

สามัคคีจริงๆ แลวก็พอบานแมบานเริ่มนํากันกอน ตองปฏิบัตินําลูกบานหรือคนในบาน เพราะวา

เปนหวัหนาหมูหัวหนาคณะ ตองปฏิบัติกอนถาเปนเมอืงหรือเปนอําเภอหรือเปนประเทศ ก็ตอง

หวัหนาเมือง หัวหนาอําเภอหัวหนาประเทศปฏิบัติกอน 

อันดับแรกทําใจของตนใหเปนคนมีความเมตตาปราน ี จงอยาคิดเอารัดเอาเปรียบบุคคลผู

มีกําลงัออนกวา หรือมทีรัพยสินนอยกวา อยาทาํลายผลรายไดอันจะยังประโยชนใหสําเร็จในความ

เปนอยูของเขา เขามีรายไดมาก อยาคิดทําลายเสียไปใหเขามีรายไดนอย เขามีการวางตวัดี อยา

คิดทําลายใหเขามีการสายตวัไปคิดอยางเดียววาทาํอยางไรวา เราจะทําใหบุคคลนี้ถาจนอยูแลว 

ทําใหเขารวย เขารวยนอยชวยทาํใหเขารวยมาก ถารวยมากอยูแลวใหกําลังความรายทรงตวัอยาง

นี้บรรดาทานพุทธบริษัทความสามัคคีมีแน แตวาถาหากวาพอบานพอเมืองพออําเภอพอตําบล 

หรือพอคนในบาน และแมคนในบาน ตางคนตางไมมีความรักไมมีความสามัคคี ตางคนตางเหน็แก

ตัว เอารักเอาเปรียบคนภายใน ภายในบานเอารัดเอาเปรียบคนทัง้บาน เอารัดเอาเปรียบในเขตของ

ตน ทาํลายทรพัยสินของประชาชนทีม่ีความมัง่คั่งสมบรูณบาง มีความยากจนบาง แตมีกินมีใช ให

เขาสลายตวัไปจากทรัพยนัน้ เพราะเหตุใดก็ตาม อยางนี้ความสามัคคีเกิดไมได มนัจะเกิดขึ้นไดแต

เพียงการแตกความสามัคคีนั้นคือเปนศัตรูกัน 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน มองดูเวลาเหน็วาหมดแลวสําหรับวันนี้ขอลา

กอน ขอความสุขสวัสดิพิพฒันมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน

ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี (ตอ) 
แสดงทางวิทยุกระจายเสยีงกรมประชาสัมพนัธ 

 
คนเราจะมีความสามัคคีกนัไดก็ตองอาศัยการเกื้อกูลซึ่งกันและกนั นัน่หมายความวารูจัก

ใหที่เราเรียกกนัวา ทาน คือการให และก็เปนการใหตามสมควรแกฐานะแตความจริงบุคคลผูรับ 

บรรดาทานพทุธบริษทั สวนใหญจริงๆ ในโลก คนที่เกดิมาก็จะตองมีความรักในบคุคลผูให ความ

สามัคคีที่จะเกดิขึ้นมาไดนี่อาศัยการเกื้อกลูการใหจะเปนสําคัญ โลกเราที่มีความเรารอนอยูทุกวนันี้

เพราะวาเรื่องทรัพยสินประเทศใหญอยากจะไดประเทศเล็ก คือประใหญอยากจะไดประเทศใหญ 

ซึ่งเปนประเทศใหญประเภทเดียวกันอยูภายใตอํานาจที่อยากไดจริงๆ ไมใชอะไรหรอกอยากได

ทรัพยสิน ถาผืนแผนดินจริงๆ นี่เขาไมอยากจะไดไปทําอะไรหรอก เขาตองการทรัพยสินที่มีอยูใน

ประเทศนัน้ๆ สงครามของโลกที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพราะมีเร่ืองทรัพยสินเปนเหต ุ

ความจริงเรื่องอํานาจวาสนาที่อยากจะมี แตถามีอํานาจวาสนาแตทวาไมมีเงนิจะใช ไมมี

ของจะให ไมมีของจะไปประกอบชีวิต ก็ไมมีใครอยากได ถาเขาจะตัง้ใหเราเปนเจาโลก ไดรับการ

แตงตั้งแลวเจาโลกอยางเรา ๆ ไมมีขาวจะกิน ก็ไมมีใครอยากเปนเจาโลก คนที่อยากจะเปนใหญใน

ชีวติ จะเปนฐานะเชนใดก็ตาม นัน่คือตองการทรัพยสิน คําวาตองการอํานาจ ตองการความเปน

ใหญ นั่นใช แตความเปนใหญจริงๆ อยูภายใตของทรพัยสินทั้งหมด คนผูทรงความเปนใหญตางๆ 

ถาเขามอบอาํนาจให สมมติุวามอบอํานาจประธานาธบิดีให แตวาถาประธานาธิบดีนั้นไมมีเงนิจะ

ใช เขาไมใหใชเงิน ใหทําหนาที่ประธานาธิบดีเฉยๆ ก็ไมมีใครอยากเปนยกแตตัวอยางอยางเดียวก็

แลวกัน เพราะอยางไรๆ ใครก็รู ก็รวมความวาสิ่งที่มนัจะเกิดความสามัคคี หรือ ความสามัคคีจะ

สลายไปเพราะทรัพยสิน 

ในวนักอนอาตมาไดมาพูดกับบรรดาทานพทุธบริษทัวาถาตองการความสามัคคีใหทาํลาย

ความไมสามคัคีทิ้งไป นั่นคอืทําลายความเหน็แกตัวทิ้งไป ใหมีการเมตตาปรานีแทน 

วันนี้ก็จะขอนาํเอาคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาอกีตอนหนึ่ง เอากันวัน

ละเล็กละนอย จะมีผลอยางใดอาตมาก็ไมขอยืนยนั แตวาถาทุกคนปฏิบัติไดความสามัคคีมีแน แต

ความสามัคคีจริงๆ จะมีข้ึนมาได ตองอาศัยผูใหญทาํกอน ไมใชใหผูนอยทํากับผูใหญ ผูใหญตอง

ทํากบัผูนอยกอน ใหญขนาดไหนนอยขนาดไหนก็ไมไดจํากัด ถาเปนพอบานแมบานก็ตองทาํเพือ่

ลูกบานกอนมกีารเกื้อกูล มกีารสงเคราะห มีความเมตตาปราน ี อยางนี้ความรักกเ็กิดขึ้น ความ

สามัคคีมันก็ม ี ถาความรักเกิดขึ้นเมื่อใด ความสามัคคีแปลวาความพรอมเพรียงคนที่เขารักเราทกุ

คน เขาพรอมที่จะทําทุกอยางตามคําขอรองของเรา หรือตามคําสั่งที่เราจะพงึสั่ง ซึ่งสั่งไมผิด คือไม

ผิดธรรม ไมผิดประเพณีนยิม เขาทําแน อยางนี้ความสามัคคีเกิด 



ทีนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เปนปจจยัใหเกิดความรัก ทีพ่ระพทุธเจาตรัสวาจะใหเกิดความรักไดก็

ตองอาศัยการพูดดี คําวาพดูดีนี่หมายความวาพูดใหคนชอบใจ แตความจริงเรื่องการพูดนี่บรรดา

ทานพทุธบริษทั อาตมาก็เกิดมาภายหลงั ไมทนัสมัยราชาธิปไตยเทาไรนัก เกิดมาทนัเหมือนกัน

สมัยนัน้ แตทนัในความเปนเด็กก็จําไมไดวาในสมัยนั้นใครบางเปนคนพูดดี แตวาเขาเลาลือกนัวา 

รัชการที่ 6 ทานพูดดี คือทานตรัสดี พระราชนพินธของทานยังนํามาใชอยูเสมอในเวลาปจจุบัน

ทานทวิงคตไปนานคือสวรรคตไปนานแลว คนก็ยงักลาวขวัญการพูดดีของทานเปนปจจัยใหคนรัก

ชาติ อาตมากเ็กิดทนั แตใชสมองไมทนัเดก็เกนิไป 

มาสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาตมาพบทานทานหนึ่งพูดอาตมาเวลานัน้ก็ยงั

ไมไดบวช เดินไปพอดีเหน็คนเขาชุมนุมกันอยู ทานพดู เขาก็ยนืฟงเพลิน ประกอบไปดวยเหตุผล 

เปนคนพูดดีจริงๆ นารัก ทาํใหจิตใจคนเคลิ้มไปตาม เหน็ดีเหน็ชอบกบัทานวาการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองคราวนี้ตองดีแน สมัยราชาธิปไตยนะไมดี เราไมมีสิทธิไมมอํีานาจในการบริหารประเทศ 

เวลานี้จะเปลีย่นแปลงแลวเปนประชาธิปไตยคือประชาชนเปนใหญ เปนใหญในการปกครองเปน

ใหญในการบริหารเพื่อประเทศ ทานพูดไพเราะ เสียงกดี็ พูดก็คลองวาจากน็ิ่มนวลแลวการฟงพูดนี่

เพลินจริงๆ ทานผูนั้นคือ นาวาตรหีลวงธํารงนาวาสวัสด์ิ สมัยนั้นทานพูดี แตคําพูดของทามผีล

ทําใหคนเห็นดเีห็นชอบไปกับทานอาตมาเองก็เห็นดีเห็นชอบกับทาน นี่เร่ืองการพูดดนีีม่ีประโยชน 

แลวตอมาก็สมัยหลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว มาอีกจดุหนึง่สมัย จอมพล

แปลก พิบูลสงคราม หรือก็วาสงสัย หลวงพิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เวลานัน้คนพูดดีมี

เยอะ สามารถปลุกใจคนรกัชาติไดดีมาก มีการพรอมเพรียงกันดี ตอมาภายหลังก็มีคนโจษจันกัน

วาทานผูนีท้ําดวยการบังคับ ขอนี้อาตมาไมทราบ บังคบัหรือไมบังคบัก็ไมทราบ แตอาตมาชอบใจ

คนพูด มหีลายทานที่พูดด ี

ที่จําไดคนหนึง่ คือ หลวงวจิิตรวาทการ ทาน หลวงวิจิตรวาทการ นี่ไปพูดที่ไหนใครก็

ชอบ แลวก็มหีลายคน นี่การพูดดีมีประโยชน เวลานัน้คนรักชาตนิั้นดีมาก แมแตเพลงของทานที่

ออกมากท็ําใหเกิดใหคนรักชาติ คนนี้เกิดมาเพื่อพูดจริงๆ มีประโยชนในการพูด 

แลวก็ตอมาอีกสมัยหนึง่ นัน่คือสมัยทาน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คนอื่นในสมยันัน้จะ

พูดเปนอยางไรก็ไมทราบ แตวาตัวทาน จอมพลสฤษดิ ์เอง เวลาแถลงทางวิทยุกระจายเสยีง วทิยุ

ทุกเครื่องเทาที่อาตมาเหน็เปดเสียงดังหมด ทกุคนตั้งใจฟงกันเงียบไมพูด ฟงแลวก็เชื่อ เชื่อแลวก็

ปฏิบัติตาม นีก่ารพูดดีมีประโยชนและเวลานัน้ทานพูดดีดวย แลวทานกท็ําดีดวย 

อาตมาก็ตองขอประทานอภัย ไมทราบวายังมีใครบางที่เกลยีด จอมพอสฤษดิ์ ถาบังเอิญ

เกลียด จอมพลสฤษดิ์ กจ็ะขอประทานโทษ อยาเพิง่มาเกลยีดอาตมาเลยนะ อาตมานีพู่ดตาม

ความเปนจริง คือทานพูดจริง และทานกท็ําจริง แคพูดเฉยๆ คนไมรัก ผานไปเฉยๆ สักประเดี๋ยวก็

เลิกกนั ในสมัยทาน จอมพลสฤษดิ์ เคยรับฟงคาํแถลงของทา ในตอนหนึง่ทานบอกวาเขามา



บริหารประเทศเงินของคลงัไมมี เวลานัน้กระทรวงการคลังเปนหนีธ้นาคารชาติ 800 ลานบาท ทาน

วาอยางนัน้ จาํไดอยางนีน้ะ ถาพลาดพลัง้ไปบางก็ขออภัย และก็ทานก็มาบริหารประเทศ ทานก็

ทํางานจนอาตมาก็เวียนหวั เวียนหวัในการบริหารประเทศของทาน สรางโนนสรางนี่ ทาํโนนทํานี่ 

ทําจริงๆ ทําอยางคาดไมถึง แลวในที่สุดปลายป แทนที่ทานจะบอกวาปนี้เงนิไมพอใช จะตองกู

ตางประเทศเทาไร นีท่านไมไดบอก ทานบอกแตเพียงวาปนีส้รางโนนสรางนี่ ตามกําลัง

ความสามารถที่ทานจะพงึทาํได พองบปลายปเกิดขึน้ ปรากฏวามีเงินชาํระหนี้ธนาคารชาต ิ 800 

ลานบาทได แลวเหลือเงนิคลคลังอีก 500 ลานบาท รวมความวาเงินไมมี ทานทําใหเงินมี แลวก็เงิน

เหลือใช 1,000 ลานเศษ แลวตอมาทุกป ทานกท็ําไมหยุดบานเมืองเจริญรุงเรืองมาก คาดไมถงึ 

เงินเหลือใชสอยปละ 1,000 ลานเศษทุกป 

ที่เปนอยางนี้อาตมาคิดวาเพราะอาศัยทานพูดดี คือพูดดี พูดจริง และก็ทาํจริง เวลานัน้

อาตมายงัจําได ทานพูดวาขาพเจาไมตองการใหทุกคนรัดเข็มขัดแตวาตองการใหทุกคนประหยดั 

คําวาประหยัดของทานหมายถึงวาใชนอยๆ ใชแตเพียงนอยๆ อยาใชฟุมเฟอยเกนิไป แตทานกพ็ดู

จริง คนรับฟงก็รับฟงจริงแตคนปฏิบัติตามจริงไมคอยมี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเวลานัน้การเงนิดี

มากการเงนิคลองตัว เงนิในทองตลาดกส็ะพัดมาก ประชาชนก็มีความอุดมสมบูรณภาษีอากรกไ็ม

แพง และดูเหมือนวาการเกบ็ภาษีจะเล็กๆ นอยๆ ไมมีการ กระทบกระเทือนประชาชน แตผลรายได

ที่ประชาชนเกดิขึ้นมีความมัง่คั่งสมบูรณ เขาเต็มใจเสียภาษี 

และก็มาตอนหนึง่ อาจจะเปนทกีระเทือนใจคนบาง ก็คือตอนจับอันธพาลตอนนี้อาตมาได

เคยคุยกับทาน พลโทเฉลมิชัย จารวุสัตร ทานพลโทเฉลิมชัย จารุวสัตร นีท่านเปนคูคิดกบั 

ทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต คูคิดเรื่องการปฏิวัติกนัมาตั้งแตที่อเมริกา ทานบอกวา ทานจอม

พลสฤษดิ์ นีท่านมีคติอยู 4 คํา คือ ไพรฟาหนาใส ตองทําใหบรรดาประชาชนอยูดีกินด ีแลวก็มี

ความสุข ตอมาทานบอกวา จอมพลสฤษดิ์ พูดกับทานวาคนไทยนี่ความจริงไมจน ที่คนไทยตอง

จนเวลานีก้็คือออกไปทํามาหากนินอกบาน โจรผูรายชกุชุมจี้ปลน กลวั ไมกลาทาํมาหากนิ ถามีเงนิ

อยูในบานมากๆ กลัวโจรผูรายจะปลน อกนอกบานกก็ลวัปลนกลัวจีท้าํกินนอกบาน เอาไวในบานก็

กลัวปลนกลัวจี้ เราตองจับอันธพาล ทานก็บอกจบัอันธพาลนี่มนัตองเสี่ยง อาจจะผิดบางถูกบาง

เราตองทาํ ตองเสี่ยง ตองกลาทาํแลวทานกท็ําจริงๆ การจับของทานนี่ มกีารจับผิดจับถูกอยางไร

อาตมาก็ไมทราบ ทราบแตเพียงวาเวลานัน้คนอยูดีมีสุขมาก นอนตาหลับ ทํามาหากินดวยความ

สะดวกเงินสะพัด คาราคาของก็ราคาดี ขาวก็ราคาดี ชาวนาชอบ รวมความวาทุกคนลืมตาอาปาก

ไดดีมาก มีความรุงเรือง มีความเจริญ มีความผองใส กาํลังใจก็ดี 

ก็รวมความวาการพูดดีของ จอมพลสฤษดิ์ ก็คือพูดแลวทาํจริง แลวทานก็ไมรุกรานทรพัย

สมบัติของใคร ทานจะไปปลนใครบางอาตมาไมรูเหมือนกนั ไมเคยมีขาว ปลนเงนิที่อ่ืนไมเปนไร 

อยาปลนเงนิในกระเปาเขาแลวกัน ถือวาคาของเงนิของทานสงูขึ้น ปรากฏวาตุลการคาทีเ่คยขาด



ดุลมามากๆ นั้น ก็ทวนีอยไปทุกทีๆ มีทานผูใหญมาเลาใหฟงวา ดูเหมือนวาจะเปนกอน พลโท

เฉลิมชัย จารุวัสตร แตวาในที่สุดประเทศไทยเราไมขาดดุลการคาเลย นัน่ก็แสดงวาประเทศไทย

เราก็รวยถาลงไมขาดดุลการคานี่มนัรวยแน เงนิก็เหลือใชเหลือสอยทุกป เปนเงินคงคลังปละ 

1,000 ลานเศษทุกป 

นี่อาศัยการพดูดีตองพดีู 4 อยางคือ 

1.   พูดตรงตามความเปนจริง อันนี้พูดดี คือความเปนจริงนี้ใครๆ ก็ตองการเวลาเราพูด

เอางานเอาการกับเพื่อน ถาเราพูดไมจริงเพื่อนกเ็กลียด ถาหากวาเราพูดตามความเปนจริงเพื่อนก็

ชอบ ยอมเปนที่รักของบุคคลผูตองการความเปนจริงนี่หนึ่ง 

แลวประการที ่2. พูดวาจาไมหยาบคาย ไมสรางความสะเทือนใจใหแกบุคคลผูรับฟง คํา

วาไมหยาบคายนี่บรรดาญาติโยมพทุธบรษิัท เขาไมไดหมายความวาตองพูดเจาคะ เจาขา ครับผม 

ขอรับ เสมอไป การพูดกับเพื่อนเราอาจจะใชมึงวาพาโวยกนัก็ไดถาเพื่อนเขาชอบแบบนั้น เราพูด

ตามความเหมาะสมของบุคคลผูตองการรับฟง ในเมื่อพดูไมสะเทือนใจ เปนที่ชอบใจของบุคคลรับ

ฟง ก็เปนปจจยัใหเกิดความรัก 2 พูด 2 รัก ละตอไปก ็

พูดที่ 3 รักที่ 3 คือเวลาจะพูดกับใครนี่พยายามตัดสินใจวาเขา จะไมทําลายความสามัคคี

ของเพื่อน คือ ไมนินทา บุคคลอื่นใหเพื่อนฟง ไมนินทาเพื่อนใหบุคคลอื่นฟง ไมสรางความ

แตกราวใจใหเกิดแกเขา พยายามพูดใหเขามีความเหน็อกเหน็ใจมีความรักตามความเปนจริง ถา

เผอิญเพื่อนตางคนอืน่ได ถาคนนั้นเขามาถามถงึเราพูดตามความเปนจริง คน 2 คนจะแตกราวกนั

มากขึ้น เรากเ็ลี่ยงความเปนจริงขอตนเสยีนิดหนึง่ เพือ่เปนการรักษาประโยชน ถาคนนัน้เขามา

ถามวาเพื่อนเราดาเขาวาอยางไร วาเขาแบบไหนไดยนิไหม ถาเราพูดตามความเปนจริงเขาจะ

ทะเลาะกนัใหญ เราพูดงายๆ เสียนิดหนึ่งก็ไมเหน็มีอะไร เวลาที่เขามาพูดกับผมเขาก็พูดธรรมดาๆ 

ถาปรารถถึงทานเขาก็วาทานดีนี่ไมเห็นวาอะไร เพยีงแคนี้คนรับฟงก็ชื่นใจ จะตองไมพยายาม

ทะเลาะกับเพือ่น เพื่อนก็มีศัตรูนอยลง ทุกคนตางคนมีความชืน่ใจ อันนี้เขาเรียกวาพดูดี 

ดีที่ 4 คือ พูดวาจาที่เปนประโยชนอยางเดียว นีห่มายถึงวาเอางานเอาการกนั วาจาสิง่

ใดที่ไรประโยชนนี ้เราจะไมพดูวาจานัน้ หรือพูดแลวก็พูดใหมันเปนประโยชนข้ึนมา ถงึแมจะไมเปน

เงินเปนทองกพ็ูดใหคนรับฟงชื่นใจพูดใหคนรับฟงสบายใจ 

รวมความวาวาจาทั้ง 4 ประการที่บรรดาทานพุทธบริษัท ทั้งทานญาติโยมผูรับฟงทัง้หลาย 

ถาเราใชวาจา 4 ประการใหเหมาะสมกบักาลเวลา เหมาะสมแกบุคคล ความสามัคคีในหมูคณะ

มันก็เกิด ความสามัคคีคือความรักกัน ในบุคคลผูรับฟงก็เกิด ในเมื่อบุคคลผูรับฟงเขาชอบใจเราพดู 

ความรักมนักป็รากฏในเมื่อความรักปรากฏ ความพรอมเพรียงมันก็ปรากฏ นี่ก็รวมความวาถาจะ

สามัคคีจริงๆ นอกจากการสงเคราะหการใหเกื้อกูลซึ่งกนัและกัน ก็หนัเขามาใชวาจา แตความจริง

วาจานี่เปนเรื่องสําคัญมาก การโกหกมดเท็จกนันี่อยานึกวาคนอืน่เขาจับเราไมไดในโลกปจจบัุนนี้



มันนาแปลก บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย เวลานี้เราควรจะยกยองโลกนีเ้ปนกรณีพิเศษ คือ

โลกนี้เปนโลกโกหก ทั้งนี้อะไร ทั้งนี้เพราะวาเราจะไดยินไดฟงกนัอยูเสมอ ทัง้ในประเทศและนอก

ประเทศ เร่ืองอะไรก็ตามที่มนัไมดีเขาจะบอกวาดี เร่ืองที่ขาดทนุจะบอกวามีกําไร ของที่มีกาํไรจะ

บอกวาขาดทนุ 

ในตางประเทศก็เหมือนกนั ตางประเทศเวลาเขาเจริญกัน อยางประเทศใหญๆ  หรือ

ประเทศมหายกัษ เดีย๋วนี้เขาเรียกวาอภิมหาอาํนาจ เหน็เขา เจรจากนัเรื่องการลดอาวุธ เร่ืองการ

เจรจากนัเรื่องการลดอาวะนีพ่วกเขาเจรจากันตั้งแตกอนอาตมาเกิด เวลานี้อาตมากเ็ลย 7 ข้ึนหนา

แลว เขายังเจรจากันไมจบคือแตละประเทศก็ตองการจะลดนั่นลดนี ่ จะลดนี่จะลดโนน ในสมัย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เขากําหนดวา กําหนดปนใหญ ศูนยหนากบัปากกระบอก ตองผา

ศูนยกลางไมเกินเทานั้นเทานี้ ตางคนตางก็ยอมรับวาจะปฏิบัติตามนัน้ แตวาพอเกิดสงครามโลก

เขาจริงๆ ไอปนนีน่ํามายงิกนั มนัโตกวาทีก่ําหนดกนัไวต้ังเยอะนี่เวลานั้นเขาก็โกหก มาเวลานี้เขาก็

โกหกกนัจะลดนั่นจะลดนี่อาวุธไมไดลด มันมีแตเสริม โลกนีเ้ต็มไปดวยความโกหก ถาโกหกกนั

แบบนี้ ความสามัคคีมันจะเกดิไดอยางไร 

แลวมาในบานเมืองของเรา ขาวเขาลือกนัวาการคาประเภทหนึง่ไมวาทาํที่ไหนทําแลวมัน

ขาดทุนหมด ก็นาสงสัยเหมอืนกนัวาขาดทุนแลวจะตั้งกันไดอยางไรบางทีเจาของเดิมเขาทาํมาแลว

ไดกําไร ตกทอดมาอีกมือหนึง่บอกวาขาดทุน แลวการขาดทุนนี่บริษัทขาด สํานักงานขาดทนุ 

รานคาขาดทนุ แตคนไมขาดทุน คนรวยคนบริหารรวย อยางนีก้็ถือวาเปนโลกโกหกเหมือนกนั ถา

โกหกมดเทจ็กนัอยางนี้ไมรักษาสัจจะวาจาคือความจริง ความสามัคคีมันจะเกิดไดอยางไร คนที่ถกู

โกหกเขาก็จะตองเกลียดคนโกหก แลวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ถาโลกนี้ยงัเปนอยางนี้ความ

สามัคคีมันเกดิขึ้นไมได 

หากวาทานทั้งหลายตองการความสามัคคี ก็นาํเอาคติขององคสมเด็จพระชนิศรีก็คือ

พระพทุธเจาไปใชสักนิดเล็กนอย คอยๆใชอยาใชใหมาก มันหนกัใชกบับุคคลกลุมเล็กๆ อันดับแรก

ใชในบานเรากอน แลวก็ใชกับเพื่อนที่สนิทสนมกอน เวลาคนในบานถามอะไร พดูตามความเปน

จริง แลวความเปนจริงเวลาพูดนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ก็ตองเลือกเวลาเหมือนกนั ตองเลือกเวลา

คือความเหมาะสมความจริงถาใชวาจาจริง ถาใชในเวลาที่ไมเหมาะสม ก็เปนอนัตรายกับตัวเองที่

คติตามชาวโลกตางๆ พูดกนั บอกวาคนพูดจริงนะได แตคนที่พูดจริงอาจจะตายนีค่ติทานบอกวา

พุทธบริษัทนี่บอกวา สัจจังเว อมตา วาจา วาจาจริงเปนวาจาไมตายแตคนพูดจริงอาจจะตาย 

เพราะใชวเลาที่ไมเหมาะสม 

นี่การใชคําพูดตองเลือกกาลเวลา ตองเลอืกบุคคล ตองเลือกสถานที่เปนอนัวาถาจะใช

วาจาจริง ก็ตองดูควรหรือไมควร ถายงัไมควรจะใชวาจาจริงกย็ับยัง้ไวกอนหาเรื่องอื่นพูดไปกอน ก็



รวมความวาการใชวาจาตรงไปตรงมานี่เปนที่รักของบุคคลผูรับฟงแน แตใชเวลาใหเหมาะกับกาล

สมัย 

ประการที ่ 2 ใชวาจาไมหยาบคาย คือวาจาที่เพื่อนชอบ ไดบอกแลวแตตอนตนวา คําวา

เพื่อนชอบ หรือคนรับฟงชอบ ไมจําเปนตองเจาคะ เจาขา คร้ังผมขอรับ เสมอไป ถาเพื่อนชอบแบบ

ไหน เราพูดแบบนั้น เราจะเปนที่รักของบคุคลผูรับฟง แลว 

ประการที ่ 3 จงอยานนิทาใครใหเพื่อนไดยนิ คือวาอยานนิทาบุคคลอื่นใหเพื่อนฟง หรือวา

อยานนิทาเพื่อนใหบุคคลอื่นฟง การนินทาไมมีเจตนาหวังดีการนนิทามีเจตนารายอยางเดียว คือ

วาไมมกีารพูดดีพูดราย ก็รวมความวาพูดแตส่ิงที่มนัเปนประโยชน ส่ิงใดที่เขาจะรักกันเราพูดอยาง

นั้น 

แลวประการที ่ 4 วาจาใดทีไ่รประโยชน เราไมพูด เวลาพูดเลนพูดหวัเลนกันนี่ไดทกุอยาง 

อะไรก็ได เอาแคสนุก แตเวลาสนุกก็ตองสนุกตามความเหมาะสมอยาสนุกเลยไปจนกระทั่งเปนภยั

แกบุคคลผูรักสนุก ก็อันตรายเหมือนกนั 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน เร่ืองความสามัคคีนี่อาตมาไดพูดแลวตั้งแต

ตอนตนวาการพูดใหฟงนี่พูดได แตผลมันจะไดเพยีงใด นี่อาตมาก็ไมรับรอง ทั้งนี้เพราะอะไร 

เพราะวาทานที่เคยมาพูดสถานวีทิยุก็ดี ทานที่เคยไปปากฐกถาในชุมชนตางๆก็ดี ทานผูนัน้ลวน

แลวแตมีความรู มีความสามารถดีกวาอาตมาทั้งหมด ไมปรากฏวามีทานผูใดมคีวามรูนอยดอย

กวาอาตมาสกัคนเดียว ทานพูดกันมามาก คําวาสามัคคียังไมปรากฏเพียงใด อันตรายของความ

สามัคคียังมีมากเวลานี้คนยงัประกาศตนเปนศัตรูกันมากกวาคนรักกนั สําหรับอาตมาพูดอยางนี้

จะเปนประโยชนแกบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมากเพียงใด อาตมาก็ไมทราบแตวาเวลา

หมดแลว กข็อลากอน ขอความสุขสวัสด์ิพิพฒันมงคล สมบูรณ พูนผลจงมีแตบรรดาทาน

พุทธศาสนกิชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



พระกรรมเทศนาเรื่อง อานิสงสของทาน 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที ่22 พฤษภาคม 2527 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนต ิปาณนิันต ิ

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภกิถา เพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล

ประจําปกษ คือวันพระแรม 8 คํ่า เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันที ่22 พฤษภาคม 2527 เปนวนัอังคาร การ

ที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจบาํเพ็ญกุศลนี ้ กเ็พราะวา ทกุคนมีความเลือ่มใสใน องค

สมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหต ุ จึงไดพากันมาปฏิบัติความด ี ตาม

คําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คือ ความดพีระพทุธศาสนาจริงๆ ก็มีอยู 3 อยางคือ 

หนึง่ ทานมยั บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

สอง สลีมยั บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 

สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยกาเจริญภาวนา 

คือวา คุณธรรมทั้ง 3 ประการนี ้ยอมเปนคูปรับกับกิเลสใหญ 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ 

และ โมหะ ทานมัย เปนเครื่องกําจัด โลภะ ความโลภออกจากจิต สลีมัย เปนเครือ่งกําจัด ความ

โกรธ ออกจากจิต ภาวนามัย เปนเครื่องกําจัด โมหะ คือ ความหลงออกจากจิต 

และที่การที่บรรดาทานพทุธบริษัท มีความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระธรรมสามิสร มา

บําเพ็ญกุศลวนันี ้กท็ํากนัแลวทัง้ 3 ประการ คือ อันดับตน บรรดาทานพทุธศาสนิกชนไดถวายทาน

แกบรรดาพระสงฆในพระพทุธศาสนา ความจริงการถวายทานวนันี้เปนสงัฆทาน เพราะมพีระ

ต้ังแต 4 รูปข้ึนไป คือเกินกวา 4 รูป ต้ังแต 4 รูปเราถือวาเปนคณะสงฆ ตามวนิัยจัดเปนสังฆทาน 

ประการที่สอง บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจสมาทานอุโบสถศลีสําหรับอุโบสถศีลนี้

มีสิกขาบท 8 บางทีทานพทุธบริษัทบางทาจะคิดวา การอดขาวเย็น มีความสาํคัญทนไมไหว อยาง

นี้ก็ไมเปนไร ตอนเยน็ตั้งใจรกัษาไวเฉพาะสิกขาบท 5 คือ ศีล 5 ก็ใชได เปนการรักษาอุโบสถครึ่งวัน 

อานิสงสก็มาก 

หลังจากนั้นบรรดาทานพทุธบริษัทตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา อันเปนคาํสั่งสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา จัดวาเปนการทําลายโมหะ 

เปนอันวาวันนีบ้รรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน ทาํความดคีรบ 3 ประการ ทานมัย เปนการ

กําจัด โลภะ ทําแลว สีลมยั เปนการกาํจัด โทสะ สมาทานแลว ภาวนามยั เปนการกําจัด โมหะ 



นี่กําลงัสดับพระธรรมเทศนาอยู อันนี้องคสมเด็จพระบรมครูถือวาเปนการกําจัดความไมรูจากจิต

ของเรา 

วันนี้ก็จะขอนาํพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจากลาวถงึการถวาย

ทานในพระพทุธศาสนา คือวาการถวายทาน นี่บรรดาทานพุทธบริษัททราบแลว ก็มีเร่ืองๆ หนึ่ง 

เปนเรื่องที่นาคิด ที่พราหมณมีจิตตองการเคารพในบุคคลเฉพาะที่มอีายุมากๆ แตมีอายุมากๆ แก

เกินไปก็ไมชอบ ถวายพระ เดก็เกนิไปกไ็มชอบ เณรไปรับสังฆทานก็ไมชอบ และก็ชอบธรรมดา

พราหมณหรือพระที่มีความแกพอสมควร ก็ไมทราบวา แกพอสมควรของแกเปนอยางไร 

คือวาการถวายทานนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เราทราบไมไดถึงพระผูรับ หรือ

บุคคลผูรับ เพราะอานิสงสตางกนั ถาบงัเอิญไปถวายทานกับพระอรหันตเขา อานิสงสก็สูงเปน

กรณีพิเศษ แตวาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสไวเปนพิเศษอยางหนึ่ง นั่นคอื การถวาย

สังฆทาน พระผูรับจะมีคุณสมบัติเพียงใดก็ไมเปนไร เพราะการถวายทานนี่เปนการถวายแกสงฆ 

อยางไรๆ อานสัิงสคุณบุญราศีที่จะพึงไดรับ ไดรับมากจริงๆ 

แตทวาบรรดาทานพทุธบริษทัชายหญงิ ถาเผอิญพระผูรับหรือวาเณรผูรับเปนผุไมบริสุทธิ์

ผุดผอง ตามคติของพระพทุธศาสนา ญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลายโดยถวนหนา กย็ังมีอานสิงส

สมบูรณแบบ แตทวาผูรับถากนิเขาไปหรือใชของเขาในการถวายสังฆทานนี ้ ตกนรกเองเปนเรือ่ง

ของทาน เนื้อความมีอยูวา 

เมื่อองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร ในตอน

นั้นก็มีพราหมณ 2 คนพรอมเมีย ตองการจะถวายทานแกพระสงฆในพระพุทธศาสนา แตวา

โดยนัยแลว ทีแ่กนิมนตพระมานีเ้ปนสงัฆทาน การนิมนตพระในคราวนัน้ พระในทีน่ั้นม ีทานมหา

ปนถก เปนผูจัดพระ เขาเรยีก ภัตตุเทศก พระพทุธเจาทรงตั้ง นัน่กห็มายความวา ถาเขามา

นิมนตพระสัก 5 องคผูจัดก็ตองจัดองคที ่1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 เรียงตามลําดับอาวุโส ถาทหีลงัเขามา

อีก 5 องค ก็จดัองคที่ 6 ข้ึนตนไปถึงองคที ่10 มาอีกกจ็ดัองคที่ 11 ข้ึนตนไปตามลาํดับอาวุโสอยาง

นี้เวนไดแตทานเจาของทานจะเจาะจงพระสงฆรูปใดรูปหนึง่ 

อยางที่วัดของเราทําแบบนี ้หมายความวา เฉลีย่ผลไดของลาภสักการะที่จะพึงเกิดแกสงฆ

ใหทัว่ถึงกัน โดยไมมีการอคติ ถาเจาภาพตั้งใจเฉพาะพระองคใดองคหนึง่ อันนี ้ ภตัตุเทศก คือผู

จัดระเบียบของพระจะปฏิบัติไดตามใจชาวบานไดเพราะวาเจาะจง ไมอยางนัน้ก็ขาดความ

ประสงค 

มาตอนนี้ก็เชนเดียวกัน ในเมื่อพราหมณ คือพราหมณเมีย ยายพราหมณีนี่ไมรูจกัใคร ใช

พราหมณผัวไปนิมนตพระทีม่หาวิหาร ใน พระเชตวนั ตองการพระมาถวายทาน พระมหาปนถก 

ก็จัดพระอรหนัตที่มีความสาํคัญมาก 4 องคคือ พระอรหันตปฏสิัมภิทาญาณ ทัง้หมด แตอาย ุ7 

ป มี บัณฑิตสามเณร เปนตน อายุแค 7 ปเทานัน้ 



อายุ 7 ปนี่มีสิทธิเปน พระอรหันต คือมีสิทธิเปนพระอรยิเจา ถาเกิดต่ํากวาอายุ 7 ป ไมมี

สิทธิเปนพระอริยเจา ทําฌานโลกยีไดเกิดได แตเขาเขตอายุ 7 ป มสิีทธทิี่จะเปนพระอริยเจาได 

ไมใชเปนกนัตะไป 

ก็รวมความวาสามเณร 4 องคนี่เปน พระอรหันตปฏสิัมภิทาญาณ คราวที่ตาพราหมณผู

สามีแกไปนิมนต ก็พอดถีูกเวรพอดี ทานมหาปนถก กส่ั็งใหเณรไมใชเณรละ ความจริงถาเปนพระ

อรหันตแลวจะอายุกีป่ก็ตาม 7 ปก็ตามพระพทุธเจาทรงเรียกวา พระเต็มอัตรา เรียกวา มหาเถระ 

คือพระผูใหญมาก มีความจริงความเปนพระ หรือความเปนผูใหญในพระพุทะศาสนานี้ ไมใชอายุ 

หรือวาไมใชวชิาความรูที่เรียนมา จะเรียนเปรยีญนกัธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกเปนเปรียญ 9 

ประโยค เปนปริญญา อันนีพ้ระพทุธเจาไมทรงเรียกมหาเถระแลวก็ยงัไมเรียกพระดวย ถายงัไมเปน

พระโสดาบนัเพียงใด ยังไมเรียกพระ 

ถาเด็กอายุแค 7 ป หรือผูหญิงก็ตาม ผูชายก็ตามทีย่ังไมไดบวช ถาไดบรรลุมรรคผลตั้งแต 

พระโสดาบัน ข้ึนไป พระพทุธเจาทรงเรียกวาพระ นี่ความจริง พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี 

นี้บรรลุไมยาก มันเปนของไมยากจริงๆ คําวาไมยากนีก่็หมายความวา เราทรงคุณธรรมเพียงแค

เล็กนอย อยางคนที่ทานเปน พระโสดาบัน จริงๆ ถาพวกฆราวาสก็ม ี

1. เคารพพระพทุธเจา 

2. เคารพพระธรรม 

3. เคารพพระอรยิสงฆดวยความจริงใจ เคารพจริง แลวก ็

4. รักษาศีล 5 บริสุทธิ์ผุดผอง 

5. จิตตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน 

เพียงเทานี้ทานเรียก พระโสดาบัน และ พระสกทิาคาม ี เพราะบรรลุตัด สังโยชน 

เทากัน 

เวลานั้น พระมหาปนถก ส่ังสามเณร 4 องค แตพระพทุธเจาทรงเรียกมหาเถระแลว เปน 

พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ มาทั้งหมด พอสามเณร 7 ป 4 องคมาถงึบาน ยายพรามหณ

แมบานไมชอบใจ หาวาตาพราหมณไปนมินตเอาพระกรจอยรอย เด็กเล็กๆ 7 ปมาทาํไม ทาํบุญทาํ

กุศลไมไดบุญ อาสนะคือที่นัง่สําหรับพระมไีว แกก็เลยไมยอมใหนั่ง ใหนั่งต่ํากวานัน้คือใหนั่งกับพืน้

ธรรมดาๆ และก็ไมยอมถวายอาหาร บรรดาสามเณรผูเปน จอมอรหนัตื ปฏสิัมภทิาญาณ นี่เขา

เรียก จอมอรหันต ทาเลิศ คือเขามี 4 อันดับ คือ สุกขวิปสสโก เตวิชโช นี่คือ วิชชาสาม ฉฬ

ภิญโญ ไดแก อภิญญา 6 ปฏสิัมภทิัปปตโต ไดแก ปฏิสัมภิทาญาณ สามเณร 4 องคนี่เปน 

ปฏิสัมภิทาญาณ ทั้งหมด เกงมาก สําคญัมาก  

แตวายายพราหมณแกดูแคตัว แกไมดูคุณสมบัติ แกไมยอมใหนั่งทีท่ี่จัดไวและขาวแกก็ไม

ยอมใหกนิ แกก็ขับตาพราหมณผัววา ไอตาพราหมณแกไปดันเอานมินตพระกระจอยรอยมาทําไม 



บุญมันไมไดหรอก ไอพระตัวเล็กๆ แบบนีค้วามจริงแกไมเรียกพระ แกเรียกพราหมณวา พราหมณ

แกไปหาพราหมณตัวเล็กๆ ตัวกระจอยรอยมาทําไม ไป ไปหามาใหม ฉันตองการพระที่มีอาวุโส

ผูใหญ 

พราหมณก็ไปที่มหาวหิาร ไปเจอะ พระสารีบุตร เขา ก็นิมนตวาพระคุณเจาขอรับ ขอไป

นิมนตรับ สงัฆทาน ที่บานผม คําวา สังฆทาน นี้ความจริงนมินตพระมาองคเดียวได แตพระองค

เดียวนี่ฉันไมไดนะ ถาฉันตองแบงแบงไดเฉพาะสวนที่แบงได ตองไปถวายพระสงฆในหมูใหญ ถา

ฉันองคเดียวตกนรกกนิแลวก็ไมแบงหมูใหญนี่ตกนรก 

ก็รวมความวาไปเจอะ พระสารีบุตร พระสารีบุตร กม็า เพราะทานไมทราบวาสามเณร 

4 องคมาอยูแลว พอ พระสารีบุตร มาเหน็สามเณร 4 องคเขา ทานก็ถามวา พราหมณ พราหมณ 

4 คน เขาเรยีกพราหมณนี ่ ทานกพ็ราหมณดวย พราหมณ 4 คนนี่รับภัตตาหารแลวหรือยงั 

พราหมณก็บอก ยงั ยงัไมไดให ตัวเล็กเกินไป ทานก็เลยบอกวา ถาพราหมณ 4 คนนี่ ยังไมไดรับ

เพียงใด ฉันก็ไมรับทานก็เลยเดินกลับไปเลย 

ยายพราหมณก็โมโห ไอพราหมณไมยอมรับ ไลดาพราหมณสามีไปอีกดาพราหมณสามีไป

เจอะ พระโมคคัลลาน เขา ได พระโมคคัลลาน มา พระโมคคัลลาน ก็บอกแบบนั้น ทานไม

ยอมรับเหมือนกนั บอกถาพราหมณ 4 คนนีย่ังไมรับ ทานไมรับ 

ยายพราหมณโมโหใหญ ไลดาพราหมณบอก ไป ไปเอาที่โรงเทศนทีเ่รียนแสดงธรรม ไป

เจอะพระมหาเถระองคใดองคหนึง่เขา เอามาชาจะไดถวายกับพระที่เปนพระผูใหญ ไอพระ ไอ

พราหมณตัวเลก็ๆ นี ่ขาไมเอา 

เวลานั้นก็ปรากฏวา พระอินทร อยูบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ถงึกับการรอนอาสนที่

พระอาสนเคยออนแตมาคือวา บัณฑุกัมพลศลิาอาสน ตามปกตนิิ่มเหมือนกันนวม แตวาถามี

เร่ืองเกิดกับคนมีบุญในโลก ในมนุษยโลก ทีพ่ระอาสนอันนี้จะแข็งเหมอืนศิลา พระอินทร ก็ทราบ

ไดวาคนทีม่ีบุญตองถูกทรมาน กม็ีความลาํบากตองชวย ถาชวยได ทานกม็องดูมาดวยทพิเนตร นี่

เทวดาทานมีทพิเนตร เรามี  ทิพจกัขุญาณ กท็ราบวา พระอรหันต องคสําคัญ 4 องคถูกนาง

พราหมณีทรมาน ใหมีอาการหิว เวลานีเ้ร่ิมหิวแลว ตอนสาย เขานมินตไปแลวเขายังไมไดถวาย 

โดยมารยาทกย็ังกลับไมได เขายังไมไดสงกลบั เขายงัตองการจะประมาณการใหมคีวามเขาใจวา 

ความดีของพระหรือความดีของพราหมณ หรือความดีของคนไมใชอยูที่อาย ุ ไมใชอยูทีห่ลักสูตรใน

การปฏิบัติเบื้องตน คือวาการศึกษาจากปริยัติ คือหนงัสือ ความสาํคญัจริงๆ อยูทีม่รรคผล 

ทานทราบวาเวลานี้พราหมณตองการพระที่มีความเปนผูเฒา อายมุากๆ ในเรอืนแสดง

พระธรรมเทศนา ทานจงึแปลงเปนพราหมณแก เปนพระแก แตเขาเรียกพราหมณ เปนพระแกมา

นั่งอยูองคเดียวที่เรือน ที่โรงแสดงธรรม ในศาลาตาพราหมณเขาไปเจอะเขา ก็ดีใจวา ไดพระแก แก



มาก ในที่สุดกน็ิมนตมา ทานก็มา พอมาถึงบานแทนที ่ คือ เขานมินตนั่งอาสนะสงูกวาสามเณรทัง้ 

4แทนทีท่านจะนั่ง ก็เขาไปกราบสามเณรทัง้ 4 องค 

ยายพราหมณโีกรธใหญวา พราหมณแก ทําไมไปกราบพราหมณเด็ก ไมเปนการสมควร 

และก็ถามวาทําไมตองไปกราบพราหมณเด็กๆ ตัวเล็กๆ พระอินทร พระแกทานก็บอกวา พระ 4 

องคหรือพราหมณ 4 คน มีคุณสมบัติดีกวาฉัน ฉันตองมีความเคารพ ตองกราบทาน 

ยายพราหมณก็โกรธ ส่ังใหตาพราหมณ ก็พรอมกับยายพราหมณี 2 คนลากพระแก คือ 

พราหมณแก แตความความจริงเปนพระ ออกไปภายนอก ขันไป 

พอกลับเขามาปรากฏวา พระแกมานั่งที่เดมิ มานัง่กราบสามเณรอีก แกก็โมโห ขันไปนอก

บาน แลวกม็าไดอยางไร ลากกันแบบนั้น 3 คร้ัง เปนอันวาพระแกยงัมานัง่กราบสามเณร เขาถาม

วาไลไปแลวเขามาไดอยางไร 

พระแกคือ พระอินทร ก็บอกวา ฉันคือ ทาวสกักเทวราช ความจริงไมใชพระแกตามทีแ่ก

วา แลวก็แสดงตัวเปน พระอินทร ชัด ทาก็เลยบอกวา สามเณร 4 องคนี้มีอาย ุ7 ป ก็จริงแล แตวา

มีคณะสมบัติสูง ฉันเปน พระอินทร ยังตองไหวทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานทั้ง 4 เปน อรหนัต

ปฏิสัมภิทาญาณ เวลานี้เธอทั้ง 2 ทรมาน จึงเกิดความหิว ไอการบําเพ็ญกุศลของเธอนี้ มันจะ

ไมไดบุญ แทนที่จะไดบุญจะกลายเปนไดบาป เพราะเอาพราหมณมาทรมาน เขาเรียกพราหมณ

ทานกพ็ราหมณดวย เทานีแ้ลวทานก็เหาะกลับไป พราหมณกีับพราหมณตกใจวานึกไมถงึเลยวา 

เณรตัวเลก็ๆ พราหมณตัวเล็กๆ จะเปน พระอรหันต จึงไดถวายภตัตาหารแกทาน แตความจรงิ

แลวการถวายภัตตาหารเวลานัน้ทานไมไดฉันทีน่ั่น คือวาใสบาตรเสร็จเรียบรอยแลว แลวก็เขารับ

บาตรเสร็จ สามเณร 4 องคมี บัณฑิตสามเณร เปนตน เหาะขึ้นไปในอากาศ สามเณร 4 องคดัน

บินกลับ เปนอนัวา คน 2 คนแปลกใจ 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย ทีน่ําเรื่องนี้มาเทศนเพราะวา ทานบรรดาทานพทุธ

บริษัททีน่ั่งนีท่กุคน เปนคนที่มีความดีในการบําเพ็ญกศุลมาก มีอารมณเครงครัดในการปฏิบัติทั้ง 

ทาน ศลี ภาวนา แลวเรื่องการถวายทานนี่ กับคนที่ไมมีความด ีอานสิงสที่เราจะพงึได เกือบจะไม

มีอะไรเลย เราใหทานแกคนชั่วนี่เปน ปาฏิปุคลิกทาน คนชั่ว เณรชัว่ พระชั่ว นี้ผลจริงๆ มนัไมได

อะไรเลยนอกจากจะไดความเศราหมองจติ เพราะคนชั่วนี่รับไปแลวก็ไปทําความชัว่ เราก็อาจจะ

นึกเสยีดายเงนิทองขาวของ และอาหารที่เราให ไมนาจะไปเลี้ยงคนระยาํแบบนี้เลย ใจเราก็เศรา

หมอง ใจเศราหมองเปนอยางไร จิตเต สังกิสฏิเฐ ทุกคติ ปาฏกิังขา พระพทุธเจาทานบอกวา ถา

จิตใจเศราหมอง ตายแลวไปสูอบายภูมิ ไปสูทุคติ มนัไมเปนเรื่อง 

ทีนีถ้าใหกับคนดี คนดีก็ตองดีตามลําดับ ดีนอยไดมีอานิสงสนอย ดีอยางกลางไดอานิสงส

อยางกลาง ดีมากมีอานิสงสมาก ที่ดีมากที่สุดสําหรับ ปาฏิปุคลกิทาน ก็คือถวายพระพทุธเจา มี



อานิสงสสูงสุด ใหนอย ใหมาก ใหของด ีใหของเลว ใหดวยความเต็มใจ ทานก็รับ มอีานิสงสสูงสุด 

จะถามวาอยางพระพุทธเจาใหอาหารเลวๆ ไดไหม ก็ตองบอกวาได เพราะวามันมีเทานัน้ 

อยางกับทานเดินทางสวนทางกับ นางบณุทาลี ซึ่งเจานายใชไปธุระที่อ่ืน นางบณุ ผูเปน

ทาสนี่เธอคิดวา วนัพรุงนี้เจานายจะใชเดินทางไกล เดนิไประกวางทางอาหารมันจะไมมี เกิดความ

หิวจงึไดทําแปงจี่ ก็เอาปลายขาวตําใหละเอียด คลุกกับรําผสมน้าํทาํเปนแผนปง แลวก็หอชายพก 

เดินไป 

ตอนเชามืด องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พิจารณาดูอุปนิสัยของสัตววาวนันี้จะมี

ใครไดบรรลุมรรคผลบาง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบวา นางบุญ ซึ่งเปนทาสเขา 

กําลังเดินทางไกล วนันี้จะได พระโสดาบัน 

ฉะนัน้องคสมเด็จพระภควันตจึงไดพรอม พระอานนท ตอนเชา เดินสวนทางมา เธอเหน็

พระพทุธเจาพรอม พระอานนท มาเธอก็ดีใจวา บางวันเรามีอาหารเราก็ไมมีพระจะใส เราเปน

ทาสเขานี ่ไมมีโอกาส เราไมมีพระจะใสบาตร บางวนัมีพระเราก็ไมมีอาหาร วันนีเ้รามีอาหาร แลวก็

พระก็เดนิผานมา เราจะทําบุญกับพระ พอเดินเขามาใกลเธอก็ยกมือนมินต เอวัง ติฏฐตะ ภันเต 

ซึ่งแปลวา ขอไดโปรดหยุดยนืกอนเถอะพระเจาขา 

พระพทุธเจากท็รงยนื เธอกเ็อาแปงจีห่อพกมา หอชายพกดวยนะ นุงผาโจงกระเบน หอ

ชายพกมาแลวแกจากพกมาก็ใสบาตรพระพุทธเจา แลวเธอก็ปล้ืมใจในการให แลวก็คิดในใจวา 

พระพทุธเจายอมฉันอาหารบานเศรษฐีบาง แลวกว็งัของพระราชาบาง อาหารเลวๆ อยางของเรา 

พระพทุธเจาคงไมฉัน ทานจะฉันหรือไมฉันก็ชางทาน เราทาํบุญไดบุญแลว 

พอนางนึกเทานี้ องคสมเด็จพระประทีปแกวก็มองหนา พระอานนท ไมตองพูดกนั พระ

อานนท กท็รงทราบ จงึไดปูผาสังฆาฏิลงขางทาง พระพุทธเจาก็นัง่ นั่งแลวก็หยิบแปงจี่มาฉนั นาง

บุญ ผูเปนทาสเขากน็ั่งพนมมือดวยความดีใจพอฉันเสร็จพระพทุธเจาก็ทรงเทศนยอๆ เปนอนัวา 

นางบณุทาสี เปน พระโสดาบัน  

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทัทกุทา การถวายทานกับพระหรือใหทานคน ถาคนนัน้หรือ

พระองคนัน้ หรือเณรองคนัน้เปนคนดี ทานเปนของเลวหรือของดีก็ตามก็มีอานิสงสเลิศ นางบณุ

ทาสี มีแปงจีก่็คือ ปลายขาวผสมกับรําหนอยหนึ่งเปนปจจัยใหทานเปน พระโสดาบัน แตวาการ

ถวายทานกับ (เทปหมดเพียงเทานี้) 



พระธรรมเทศนาเรื่อง มาฆบูชา (วิธสีะเดาะเคราะห) 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที ่5 มีนาคม 2528 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธธัสะ (3 จบ) 

สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 

สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พทุธานะ สาสนงั ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ใน มาฆขูชากถา เพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล

ประจําปกษ คือ วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 4 จัดวาเปน วนัมาฆบูชา ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ทรงแสดง โอวาทปกฏิโมกข แตวากอนที่บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายจะฟงเทศนเร่ือง 

มาฆบูชา ก็ขอขอเรื่องราวพระสวดตอนเชาใหฟงกอนวา ที่วัดอื่นสวด นโมฯ แลวก็ อิติปโสฯ แลว

ก็ พาหุงฯ แตวัดนี้ตอ อุเทตยัญจักขุมาฯ แลว อเปตยัญจักขุมาฯ แลวก็ มหาการุณิโกฯ บางที

ทานทัง้หลาย หลายทานอาจจะเขาใจสงสัยวาทาํไมจึงเปนอยางนัน้ ทั้งนี้เพราะวาเวลานี้บรรดา

ทานพทุธบริษทัมากทานยังเคารพในเคราะหกรรม ถือวาการสะเดาะเคราะหมีความสําคัญ ความ

จริงการสะเดาะเคราะหนัน่กม็ีความสาํคัญ แตสะเดาะไมเปนเคราะหมันก็มากขึน้ ไปๆ มาๆ ก็ไป

สะเดาะเอาเคราะหหมอ หายเคราะหรายแลว จะไปสะเดาะเคราะห หมอเขาเรยีกแปดพนัไอนี่

เคราะห หมอหมดเคราะห ไอคนสะเดาะเพิ่มเคราะห ใชไหม 

ก็เลยมานัง่พิจารณาวากรรมวิธี ความจริงคําวาสะเดาะเคราะหก็ดี พระเสวยอายุก็ดี นี่เปน

กฎของกรรม โหรเขาถือวาพระองคนัน้ พระองคนี้เสวยอายุ นี่เปนวิชาของโหรเขา เปนวิชาของ

พราหมณ และกห็มอดูวามเีคราะห อันนีข้องเขาไมผิดเพราะถือวากฎของกรรม กรรมที่เปนอกุศล

ใหผลเรา มนัก็ตองมีกฎไปตามนัน้ แตวธิีการสะเดาะเคราะห ถาใชสตางคไปในทางที่ไมเปนอกศุล 

เคราะหอันนัน้ก็ไมสลายตัวลงหรือไมบรรเลง แตความเปนจริงกฎของกรรมจริงๆ นะ เราทาํลาย

ไมได แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเองก็ตรัสวา ข้ึนชื่อวากฎของกรรมนีเ่ราไมสามารถ

จะหลีกเลี่ยงใหพนได อยางกับพระประมาณ 60 องคเศษพวกนัน้ ตองฆาตัวตายบาง จางคนอืน่

เขาฆาตัวบาง พระพุทธเจาออกมาบอกวาหามไมไดกรรมอันนี้ เพราะพวกนี้ในชาติกอนเกิดเปน

พราหมณ ฆาเนื้อ ฆาปลา ฆาสัตวมากอน กรรมที่เปนบาปอันนั้นมาสนอง แตในเมื่อพระพทุธเจา

ทรงทราบวา พระพวกนี้จะตองตายดวยอาการอยางนี ้ ตอนนั้น องคสมเด็จพระชนิศรีจึงแสดงพระ

ธรรมเทศนาเทศน คือ สอนเรื่อง กายคตานุสสติ กบั อสุภกรรมฐาน ใหทกุคนเห็นวา รางกายนี้

มันเปนของสกปรกโสโครก อันนี้เปนสมถภาวนา และใหพิจารณาตอไปวา นอกจากมันจะสกปรก

โสโครกแลว อันนี้เปนสมถภาวนาและใหพิจารณาตอไปวา นอกจากมันจะสกปรกโสโครกแลว มนั



ยังม ีความไมเที่ยง ไมมกีารทรงตัว แกลงไปทุกวนั ความสุขไมมีประจําวนั สุขแลวกท็ุกข ทกุขแลว

มีสุข นี่เปน ทกุขัง ในที่สุด รางกายกเ็ปน อนัตตา มันตองพงัเหมือนกนัหมด 

สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนําวา เธอทัง้หลายจงอยาสนใจ อยาถอืวารางกายนีมั้นเปน

เรา เปนของเรา หรือวาเรามใีนรางกาย รางกายมีในเรา ถาถืออยางนัน้ผิด สมเด็จพระธรรมสามิสร

แสดงตามความเปนจริงวา รางกายเหมือนกับเสื้อเหมือนกางเกงที่เราสวม และจิตใจก็เหมือนกับ

รางกาย เสื้อกางเกงมนัเกาไดขาดได เราก็เปลี่ยน รางกายนีเ้ปลี่ยนไมได ขอนี้ฉันใด สําหรับจิตใจ

เราเปลี่ยนไมได แตเปลี่ยนรางกายได ถาตายจากชาตนิี้ ถาเราทําชัว่ ความชั่วเขามาสนองใจกไ็ป

อบายภูมิ เปลี่ยนจากรางกายคนเปนรางกายสัตวนรก พนอํานาจจากรางกายสตัวนรก ก็เปน

รางกายเปรต พนจากรางกายเปรต ก็เปนรางกายอสุรกาย พนจากรางกายอสุรกาย เปนรางกาย

สัตวเดรัจฉาน ข้ันมาเปนรางกายมนุษยที่เต็มไปดวยโทษ เตม็ไปดวยความทกุข ถาจิตใจ

ประกอบดวยมหากุศล ตายจากความเปนคนพนจากรางกายของความเปนคน ใจก็ไปสวมราง

เทวดา ถาอยางต่าํ ถามฌีานสมาบัติกไ็ปสวมรางกายของพรหม ถาจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปสวม

รางกายของนพิพานรางกายมันเปลี่ยนได 

พอองคสมเด็จพระจอมไตรเทศนอยางนี ้ ก็ปรากฏวาบรรดาพระทั้งหลายเบื่อหนายใน

รางกาย มีความรูสึกวา รางกายนี้คลายกับสุนัขเนา หรือเหมือนกับงเูนาๆ ที่มาคลองคอชายหนุม

หรือหญิงสาวที่อาบน้ําแตงตัวมาสวยๆ ความจริงเขาอาบน้าํแตงตัวชําระรางกายดีๆ แลวเอาของ

เนาไปพันคอ เขาก็รังเกียจ ความรังเกียจของเธอมีขนาดนี้ หลงัจากเทศนแลว สมเด็จพระประทปี

แกวก็เขาถ้ํา ส่ังพระทั้งหลายวา ต้ังแตเวลานี้ไป ฉันจะอยูในถ้าํ 15 วันไมออก หามคนอื่นเขาพบ

พระก็ไมได ฆราวาสก็ไมได พระราชาที่ไหนมาก็ไมไดทั้งหมด ฉันจะอยูเฉพาะในถ้ํา 15 วนั คนที่จะ

เขาไดองคเดียวคือ พระนําอาหารไปถวาย 

หลังจากองคสมเด็จพระจอมไตรเขาไปแลว บรรดาพระทัง้หลาย 60 องคเศษก็นัง่พิจารณา

รางกาย รังเกียจขึ้นมาก เขาเรียกวา นิพพิทาญาณ หลังจากนั้นเธอก็ตัดสนิใจในเมื่อรางกาย

สกปรกอยางนี ้ องคสมเด็จพระชินศรีก็ตรัสวา รางกายนีไ้มใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย 

รางกายไมมีในเรา รางกายเปนเครื่องแตงกายเหมือนเสือ้กางเกง เปลีย่นจากรางกายนี้ ถาจิตดีไป

เปนเทวดา จติเปนฌานเปนรางกายของพรหม ถาจิตเราไมนิยมทัง้เทวดาและพรหมก็ไปนิพพาน

เธอทัง้หลายจงึตัดสินใจละทิง้รางกายนี้ดวยการฆาตัวตายบาง จางคนอื่นฆาบาง 

เมื่อครบ 15 วนั องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาออกมาจากถ้าํ มคีนเขาไปถามวา ภัน

เต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขา พระพวกนั้นตองตายเพราะ

ธรรมเทศนาของพระองค เทศนอยางนัน้ พระองคทรงทราบไหมวา เวลาเทศนอยางนั้น พระพวก

นั้นตองฆาตัวตายเองบางจางเขาฆาบาง พระพทุธเจาทรงตอบวาทราบ เขาถามวาถาทราบทําไม

ยังเทศนทานกเ็ลยบอกวา ฉันจะเทศนอยางนัน้ หรือไมเทศนอยางนัน้ พระพวกนีเ้คยเปนพราหมณ



ฆาสัตวมาในกาลกอน กรรมนั้นมนัเขามาถึง เขาตองตายดวยสภาพนี้แนแตวากอนที่เขาจะตาย 

ฉันก็เทศนใหเขาเปน พระอนาคามี บาง เปน พระอรหนัต บาง จะไมดีกวาหรือ 

นี่รวมความวา พระพทุธเจาทรงสะเดาะพระพวกนัน้ ไมใชสะเดาะใหหมดเคราะห สะเดาะ

ใหเคราะหรายผานไป เหลอืแตเคราะหดี คือตายสะเดาะใหบรรดาพระพวกนั้นตายแลวไปเปน

พรหมบาง คือเปน พระอนาคามี บางทานก็เปน พระอรหันต ไปนิพพานเลยดีกวา ก็เปนอนัวา

เร่ืองการสะเดาะเคราะหกม็คีวามสาํคัญแกบรรดาทานพุทธบริษัท จะตองสะเดาะใหถูกตอง ถา

สะเดาะไมถกูไมตองเราเปนคนเพิ่มเคราะห แตหมอเปนคนหมดเคราะห 

ฉะนัน้ การสวดของพระที่ใหสวดนี่ เปนทีพ่ระพทุธเจาทานบอก เมื่อทําพิธีรับพระเคราะห

วาระที่สาม นัน่กห็มายความวา คนเขาทาํกัน เขาเดือดรอน ตองทาํตามพระพทุธเจาทานบอก เอา 

ท ทาํได ถาเปน อุปฆาตกรรม เราตัดรอนไดถาเปน อสัญกรรม เราตัดรอนไมได อุปฆาตกรรม 

หมายถงึวาชีวติจะตองตายกอนอายุขัย เราชวยได ถาเปนอายุขัยใครๆ มันก็ตาย พระพทุธเจายงั

ตองนิพพานถาอยางนัน้ กต็องชวยกันนะ ประการแรกกคื็อหนึง่ใหคนเสียสตางคนอยประการที่สอง

สตางค ทีเสียไปเปนบุญเปนกุศล บุญที่เปนบุญกุศลนี ่ถากําลงัมนัสูงบาปมันตามไมทัน 

ฉะนัน้ สมเด็จพระภควันตกต็รัส ทรงบอก กท็ํา ทําครั้งที่สามแลวนะ วาตอไปนี้ทาํพิธีรับ

พระใหทําตามนี ้

อันดับแรก บวงสรวงเชิญทาวมหาราชมากอน แลวถามทาวมหาราชวา คนทีก่ําลังจะ

สะเดาะเคราะหหรือรับพระเคราะหนี่ มีโทษพเิศษ มกีรรมพิเศษอะไรบาง ทานจะบอก  แลวมี

วิธีแกไขอยางไรเปนกรณีพิเศษ จะบอกเฉพาะบุคคล ถาเหมือนกันเล็กนอยใหทําเหมอืนกนั 

หลังจากนั้นสมเด็จพระภควนัตก็ทรงแนะนํา วาใหทกุคนกอนตอหนารับศีลกอนหลงั

จากนั้นก็ชุมนมุเทวดา เมื่อชุมนมุเทวดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงเสด็จเปนประธานเอง 

ตอนนัน้ก็จะทรงบอกถงึกฎของกรรมตางๆ ของบุคคลและจะชวยดานการเคราะห หมายความวา

บรรเทาเคราะหและก็เพิ่มความดี หมายความถาพระเคราะหเขามาเสวยอายุ ทานบอกวาจะตัดลง

ไดอยางต่ํา กคื็อวาเหลือประมาณ 10 เปอรเซ็นต และต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต อยางสงูจะเหลือไม

เกิน 20 เปอรเซ็นต อีก 80 เปอรเซ็นต หายไป รับโทษเพียงแคนัน้ แตสวนดานความดีใหรับเต็ม 

100 เปอรเซ็นต ถาผลจะพงึมีมา นี่เปนคําแนะนาํของทาน 

ทานยงับอกวาเวลารับพระเคราะห ตอไปใหพระ 21 องคสวดใหเต็มกําลัง ทาํเต็มพิธีของ

พระพทุธเจา บททีห่นึ่ง อิติป โสฯ พรรณาคุณความดีของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระอรยิ

สงฆ ครบถวน บทนี้ถาฟงดวยความเคารพจริงๆ นึกนอมไปตามทานจะมีคุณประโยชนมาก บทที่

สอง พาหุงฯ เปนบทที่พระพุทธเจาทรงชนะมารและศัตรูทุกประเภท ถาเวลาเราฟงตั้งใจฟงดวย

ความเคารพ นอมจิตไปตามนัน้วาพระพุทธเจาชนะเขาประการใด เราขอชนะบาง บทตนนะ

หมายความวาพระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มพีระธรรม มีพระอริยสงฆ 



พระองคเสด็จไปที่ไหน สุคโต เสด็จไปดีแลว ไมแพใคร ไมพลาด อันนีเ้ราก็นอมจิตไปตามนัน้ บทอุ

เทตยัญจักขุมาฯ บทนี้เปนบททีพ่ระพทุธเจาเกิดเปนสตัวนกยูง นกยูงทุกตัวนะ สวนใหญเขาไปติด

บวงนายพราน แตตอนเชาองคศมเด็จพระพิชิตมารสวด อุเทตยัญจกัขุมาฯ แคลวคลาดจากบวง

รายทีท่ําอนัตรายชีว ิ สมเด็จพระธรรมสามสิรบอกวา จากการสะเดาะเคราะห คําสวดบทนี้ ถาเขา

ฟงดวยความเคารพ เคราะหอาจจะยังมีอยู จะตองตายเพราะเคราะหอันนัน้ไมไดคือ แคลวคลาด

จากความตาย และเคราะหใหญสําหรับบทตอไป อเปตยัญจักขุมาฯ พระจะสวดตอเลย เพราะมนั

เปนบทเดียวกนั อันนีเ้ปนการตัดบวงในเวลากลางคืน ปลอดภัยจากบวงเคราะหสําหรับบท มหากา

รุณิโกฯ นี้เปนบทชนะอีกบทหนึง่ 

ก็นี้ขอบรรดาทานพทุธบริษทัเวลาฟงละกอ็ยาฟงเฉยๆ ใหรูความหมายของการสวดของ

พระ วนันีก้็เลยสั่งพระบอกวา เอา ทุกวนัพระเราก็ไลเคราะหคนไปทีละเล็กละนอย อยางนอยที่สุด

ละอองนิดๆ ทกุๆ วนัพระก็ยงัดี ทัง้นี้บุคคลผูฟง ฟงดวยความเคารพ ถาฟงแบบนกแกวนกขุนทอง 

ก็เลยหัวไป ไมไดติด ไมไดทั้งหัวทั้งผม อันนี้เปนเครื่องของบุคคล เวลาฟงพระสวด ฟงพระสวดนี่

จริงๆ แลวนะ รูจักคําวาพระ และรูจักคําวาสวด 

วันนี้ก็ตอไปกจ็ะพูดถงึอะไรละ มาฆบูชา มาฆบูชา จริงๆ แลวกลางเดือน 3 แตปนี้เปน

แปดสองหนก็เปนกลางเดือน 4 กลางเดือนไหนก็ชางเถอะ เหน็วาไมมีความสาํคัญตรงไหน เปน

วันที่เราบูชาพระพุทธเจา วนันี้เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง โอวาทปาฏิโมกข เร่ืองประวัติฯ ความ

เปนมาตางๆ ก็ไมมีความสําคัญมาก คือวา 

อันดับแรกขอวายอๆ พระทีม่าประชุมกันวันนั้นไมมีการนัดหมายกันเลยตางคนตางมา 

ประการที่สอง พระที่มาแลวทั้งหมด เปนพระที่พระพุทธเจาทรงบวชใหเองทัง้หมด และก ็

ประการตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแสดง โอวาทปาฏโิมกข เอาวากนัยอๆ แบบนี้

ก็แลวกนัในประวัติฯ วากนัไปประโยชนมนักน็อย เอาแครูๆ กัน จาํนวนพระเทาไรไมบอก เดี๋ยวมนั

เปนหวย ใชไหม ปกอนนี่เทศนแลวเอาไปเลนหวยกันหมดไอหวยบาๆ มนัก็เสือกออกมาเสยีดวย 

ระยํา เปนบาเปนบอ ปนี้ไมเทศนละ ไมบอกจํานวน เดี๋ยวหวยมนัจะกนิ เลขมนัไมเหมือนกนัใชไหม 

รวมความวา โอวาทปาฏิโมกข ของพระพุทธเจาที่เทศน มีความมุงหมายวา เมือ่องค

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสมัพทุธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณปแรก คือ

กลางเดือน 6 มาถึงเดือน 8 ทานจงึไดเทศนโปรด ปญจวัคคีย ฤาษทีั้ง 5 เมื่อวันเขาพรรษา 

หลังจากนั้นถาทานผูใดฟงเทศนจบ เปน พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และก็ พระอรหนัต 

พระพทุธเจาใหบวชและก็สงไปทันที เธอทั้งหลายจงไปชวยกนัประกาศพระศาสนาโปรดศรัทธาผู

มาใหมและมบีทบังคับวา อยาไปในทีเดยีวกนั 2 องค ตองแยกกนัไป เปนกลุมเล็กๆ เวลานั้น

ศาสนาใน ประเทศอินเดีย เขามีมาก พราหมณมันเยอะ ก็ไปชวยกันประกาศทีโ่นนบาง ประกาศ

ที่นี่บาง ผลทีสุ่ด เวลากวาจะถึงกลางเดือน 3 พระมีเปนจํานวนพัน คนทีฟ่งเทศนมีความเคารพ ใน



พระศาสนาขององคสมเด็จพระภควันตมีจาํนวนแสน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาบวชฟงเทศนจบ

เปน พระโสดาบัน สงเลย ไมตองเรียนอะไรกันอีก 

พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ พระอรหันต ทานสอนไมผิดถาสอนผดิก็ไมใช

พระอริยเจา ถอืวาไมตองเรียนอะไร เขาใจแลว เขาใจเบือ้งตน พระโสดาบัน เขาใจ เขาใจขัน้ พระ

โสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี อรหันต เขาใจตามขัน้ของตัว ตางคนตางก็ไปสอน อยางนอยคน

เปน พระโสดาบัน นี่ก็เปนทีพ่อใจแลว คร้ันเมื่อกลางเดือน 3 ทกุองคตางคนตางก็มาเฝาองค

สมเด็จพระประทีปแกว โดยไมมีการนัดหมาย 

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็พิจารณาวา ตามธรรมดากลางเดือน 3 นี่และการบรรลุ

อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ พระพทุธเจาทุกๆ พระองคที่ผานมา จะตองแสดง โอวาทปาฏิ

โมกข เหมอืนกนัหมด ฉะนัน้องคสมเดจ็พระบรมสุคตจึงเรียกพระเขามาพรอมกนัตามเวลา จึง

แสดง โอวาทปาฏิโมกข แนะนําคําสอนวาพวกเธอทัง้หลายที่ไปสอนเขานี่ คําสอนอาจจะกลัน่กัน

ไปบางตามความสามารถตามความรู คือตามความที่เปนพระอริยเจา เขาใจแคไหนก็สอนแคนั้น 

แตมันไมผิด อยางนอยๆ ทีสุ่ดก็สอนลางสุด พระโสดาบัน อันนี้ไมผิดแน เมื่อการสอนเขาตองมุง 

สังโยชน คือความเปนพระอริยเจา 

จะมานั่งดูถกูดูหมิ่นวาฆราวาสเปนพระอริยะไมไดนะ เวลานีพ้ระสูฆราวาสเขาไมไดนะ

เยอะ เวลานี้ปริมาณจริงๆ และคุณสมบัติ กําลังของพระยอหยอนกวาฆราวาส เพราะจะมาพิสูจน

กันไดทีพ่ระที่เกงกวาฆราวาสนะมีเปนจาํนวนนอย ฆราวาสที่เกงกวาพระมีจาํนวนมาก จะพิสูจน

ไดจากพระที่มาเจริญพระกรรมฐานดาน มโนมยิทธ ิ อันนี้รูชัด ชาวบานเขามาทหีลังไปไกลลิบ

คลองแคลวอีก พระบางองคไมไดอะไรเลย แกมโกหกดวย โกหกวาไดอยางนัน้ไดนี้ไอ ไอไดถาได

จริงนะ เขาไมมาหรอก เขาไมโงมากัน เพราะการสอนแบบนี้เปนการสอนความรูเล็กๆ นอยๆ ใน

พระพทุธศาสนา ไมใชเร่ืองใหญ เร่ืองใหญจริงๆ คือการเปนพระอริยเจา 

คําสอนวนันั้น พระพุทธเจาทรงเตือนวา เธอทัง้หลายเวลาที่จะไปสอนเขาใหยึดหลกัๆ 3 

ประการนะ คือ 

1. สัพพปาปสสะ อกรณัง จงัอยาทําความชั่วทกุอยาง วาแนะนําใหคนทกุ

คนไมทําความชั่วทกุประเภท ทั้งฝายศีลและฝายธรรม 

2. กุสลัสสูปสมัทา  จงทาํแตความด ี

3. สจิตตปริโยทปนัง  ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส และลงทาย ทรงยืนยันวา 

4. เอตัง พุทานะ สาสนัง พระพุทธเจาทกุองคสอนอยางนี้เหมือนกันหมด 

ฉะนัน้ขอบรรดาพทุธสาวกขององคสมเดจ็พระสุคต นี่เวลามนัเหลือไมเต็ม 10 นาที และ

พวกเราวนันี้จะปฏิบัติอยางไร วันนี้ปรากฏวาพวก ทาลาน กม็าเยอะ หลายจังหวัด จาก

ตางประเทศ ในกรุงเทพฯ กม็า ที่ไหนก็มากัน ก็ปรากฏคนที่มาทุกคนนี ่ความจรงิ วนัมาฆบูชา ทุก



วัดเขากท็ํากัน จะทําที่ไหนกไ็ดแตทุกคนตั้งใจมาที่นีซ่ึ่งเปนศรัทธาแท ถามาดวยศรทัธาแทอยางนี ้ก็

ไมไรผล ที่วัดอืน่ก็ไมไรผล ทีน่ี่ก็ไมไรผล ขอบรรดาทานพุทธศาสนกิชน ต้ังใจปฏิบัติตามนี้คือ 

1.   สัพพปาปสสะ อกรณัง ไมทาํความชั่วทัง้หมด ความชั่วทีห่ยาบและที่เล็กที่สุดโดย

เบื้องตนที่เราจะตองทาํคือ ศีล 5 ทุกคนจงอยาละเมิดศลี 5 พยายามเอาชนะความชั่วที่จะทาํลาย

ศีล 5 ใหได การฆาสัตวตัดชีวิต การยึดถอืเอาทรัพยสมบัติที่เจาของเขาไมให ละเมดิสิทธิในความ

รักของบุคคลอื่น การพูดไมตรงจากความเปนจริง การดื่มสุราเมรัย ทั้งหาประการนี้ มนัเปนความ

เลวทีพ่ระพทุธเจาเรียกวา ปญจเวร ถาเราละเมิดขอใดขอหนึ่งในศีล 5 อยาลมืนะบางทานบอกอกี 

5 ตัวมันดึงไว มันไมดึง ละเมิดขอใดขอหนึ่ง มนัดึงลงอบายภูมิอยานกึวาอกี 4 ขอยังจะดงึเราไว 

เขาไมดึงหรอก เหมือนกับเราที่มีลูกประสกั 5 ลูก ถาลูกใดลูกหนึง่มนัหลุดลงไป น้ํามันเขา อีก 4 ลูก

มันไมไดชวยอดุ มันอุดที่รูของมัน อีรูนัน้มนัไมอุด เขาไมยายไปอุดที่อ่ืน เรือมันก็จมไดฉันใด ฉะนั้น

ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อันดับแรก ใหต้ังใจไมละเมิดศีล 5 ขอตอไป 

2. กุสลัสสูปสมัปทา ต้ังใจทรงไวซึ่งความด ี คือ ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ผุดผอง และ

ยอมรับนับถือในพระไตรสรณาคมน คือ พระพทุธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ 

3.  ทําจติใจใหผองใสจากกิเลสการทาํจิตใจใหผองใสจากกเิลสใหทาํเปนขั้นๆ เปน

ตอนๆ อยูๆ อยาเพิ่งเปน พระอรหันต เสียเลย แตบางคนเปนไดนะ บางคนนี่ปุบปบเปนอรหนัต

ทันทีนีน่ะเปนได เราไมมั่นใจในกําลงัของเรา ก็คอยๆ ตัด ตัด ตามขั้นตามตอน 

อันดับแรก จบัอารมณของ พระโสดาบัน กอน จะขอพูดถึงอารมณของ พระโสดาบัน ที่

คนที่เปนจริงๆ คนที่เขาเปน พระโสดาบัน ก็ดี พระสกทิาคามี ก็ดี สองอันดับ เขามีอารมณอยาง

นี้ วัดใจตัวเองนะ คือ 

1.   เคารพพระพุทธเจาดวยความจริงใจ เคารพพระธรรมดวยความมั่นคงเคารพพระสงฆ

ดวยความมัน่ใจ 

2.     ฆราวาสมีศีล 5 บริสุทธิ์ พระมีศีล 227 บริสุทธิ์ เณรมีศีล 10 บริสุทธิ์แคศีลบริสุทธิ ์

3.     กาํลังใจของบรรดาทานพทุธบริษทั ทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งฆราวาส มีจิตตองการจดุเดียว

คือ นิพพาน มีความรูสึกวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมกดี็ไมเปนของดสํีาหรับเรา เรา

จะตองเวยีนวายตายเกิดในวัฏฏะ เราตองการจุดเดียวคอืนิพพาน 

อารมณแคนี้เปนอารมณของ พระโสดาบัน กับ สกทิาคามี ถาเพียงแคนี้นะ บาปอกุศล

ทุกอยางที่ผานมาแลวทัง้หมด ไมมีโอกาสใหผลกับเรา คําวาใหผลคือเมื่อตายไปแลวไมสามารถจะ

นําเราเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานไดอีก และไอเศษของบาปเกาๆ มนั

ยังเลนงานเรา ถายังมีรางกายถึงแมจะเปนอรหันตแลวกต็าม เศษบาปเกาคือ 

1. ปาณาติบาต ทําใหเราปวย 

2. อทินนาทาน ทําใหของเสียหาย 



3. กาเมสุมิจฉาจาร ทําใหคนในปกครองดื้อดาน 

4. มุสาวาท พูดอะไรใครเขาไมอยากเชื่อ แลวก ็

5. สุราเมรัย ชาติกอนดื่มสุราเบาๆ เกิดชาตินี้ปวดหัวมาก เปนโรคปวดหวับอยๆ ถาดื่ม 

สุราอยางกลาง เปนคนบางเปนหมาบาง คือเดินตรงทางบางเดินไมตรงบาง นอนเปะปะตามทาง

บาง อยางนีเ้กิดมาชาติหลงันี้เปนโรคเสนประสาทถาดืม่สุราอยางหนกัคือ แยงทีน่อนหมา คือ

เมาแปแบบนี ้เกิดมาชาตินี้เปนคนบา 

และก็จงอยานกึวาทําความดขีนาดนี ้ โทษประเภทนีท้ําไมจึงม ี นัน่เปนความชั่วชาติกอน 

เรายังตองรับผลอยู 

แตวาความดีของชาตินีท้ี่เราทํา คือวารักษากําลงัใจของ พระโสดาบัน สกิทาคาม ีใหทรง

ตัวไว เราจะเปน พระโสดาบัน หรือไมเปนนะไมสําคัญ อยาไปนึกวาเราตองการญาณโนน ญาณนี ้

เปนพระอริยเจาชั้นนัน้ชั้นนี ้ ถานกึอยางนี้เจง ไมไดเปน มันจะเปนหรือไมเปนอยาไปสนใจ สนใจ

อยางเดยีวคือ 

หนึง่ เราเคารพพระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ ใหมนัแนนอน ใชปญญา 

อยาเคารพอยางคนโง เคารพคนมีปญญา ใชปญญาพจิารณาเสียกอน ถาปญญามันไมใชเดี๋ยวก็

สงสัย เดี๋ยวกระโดดไปที่นั่น เดี๋ยวกระโดไปที่นี่ดีไมดีก็อะไรละ ไอลัทธิใดๆ เขามาก็โผลไปอีก ไอ

แบบนี้ถือมงคลตื่นขาวยังไมถึงพระอริยเจา พระอริยเจาขั้น พระโสดาบัน นีเ่ขาไมโดดแลว เขามี

ความมัน่คงทรงตัว ลัทธิใด วิธีใด เขามากต็ามี เขาถือวาเขาพอ 

แลวก็ประการตอไป เราก็มศีีลบริสุทธิ์ ไดศีลบริสุทธิ์ทาํใหคนเราไมยากไมจน คนทีม่ีศีล 5 

บริสุทธิ์นะ ไมจนเงิน มันใชเฉพาะกิจ เงนิใชนอกกิจพิเศษนี่ไมมีจะใชเฉพาะเวลาเฉพาะกิจที่มี

ความจาํเปน เงินมนัพอใชแน จนขนาดไหนกพ็อใชแน 

และประการตอไป จิตใจตองการ พระนพิพาน นี่อารมณมันเปนสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

คนทีน่ั่งอยูทีน่ี ่สวนใหญได มโนมยิทธิ แลว อันนี้กก็ําไรมากเราสามารถไปถึง นิพพาน ไดนี ่

กําลังจิตใจขั้นตนที่องคสมเด็จพระทศพลกลาววา สพัพปาปสสะ อกรณัง เราไมทํา

ความชัว่ทกุอยาง คือ ไมละเมิดศีล 5 กุสลัสสูปสมัปทา ทาํความดี คือทรงศีล 5 ใหครบถวน และ

ก็ตอไปทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส ก็คือ เคารพ พระพทุธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ 

เพราะทั้งสามประการนี ้ ทานไมมกีิเลส เราเอาจิตเกาะทาน กิเลสมันก็เกาะเราไมไหวเหมือนกัน 

แลวทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ ์

หลังจากนั้น ถาอารมณของ อนาคาม ี ถาใครจะมกี็ลองฟงดู เหลือเวลาอีกนาทีเดียว 

อารมณของ อนาคามี ก็คือ 

1.   ตัดความโกรธไดทั้งหมด ข้ึนชื่อวาความโกรธนิดหนึ่งไมมีในใจ แตการแสดงอํานาจนัน้

ตองมี แมแตพระพทุธเจากท็รงใชพระพทุธเจาทรงใช นคิคัยหะปคคัยหะ ทานไมโกรธ แตบริวาร



ทําผิดก็ลงโทษ ขมขูลงโทษ นี่ตองทํา เปนการยับยัง้ และถาใครทาํความดี ทรงสรรเสริญ ถาอยางนี้ 

ถือวาเขาโกรธไมได แตจิตจริงๆ มนัไมโกรธ 

2.   ความตองการในเพศตรงขาม ไมมีความรูสึก วิธีปฏิบัติก็ไมตองอธิบายขนือธบิายก็ไม

ตองกินขาวกนัละ 

ตอไปอารมณของ พระอรหันต อารมณของ พระอรหันต นีง่ายนิดเดยีวของกลวยๆ 

อาจจะเปนกลวยพลาสติกกไ็ดนะ ถกูกัดไมเขา อารมณ พระอรหันต นี่งายๆ ของไมยาก คือ 

มีความรูสึกเฉยตออาการทั้งหมด สังขารุเปกขาญาณ เห็นคนทานก็เฉย เหน็สัตวก็เฉย 

ผูชายเห็นผูหญิง พระที่เปน อรหันต เหน็ผูหญิงสาวสวยๆ มนัเคยรักไอคนแบบนี ้ทานก็ไมรัก ทาน็

ไมเกลียด เห็นคนที่รูปรางหนาตาไมดีแตงตัวเลอะเทอะ ก็ไมรักแลวก็ไมเกลยีด คําวารักดวย

กามารมณนะ แตเมตตามีสูง เมตตากรุณานี่สูงมาก แตไมใชกามารมณ เพราะฉะนัน้กามารมณไม

มี 

ทีนี้ หากวาไออาการตางๆ มันเกิดขึ้นกบัเรา โรคภัยไขเจ็บ ทานก็เฉย คําวาเฉยนี่

หมายความวา จิตใจเฉย มันอยากจะปวยก็ปวย รักษาหายไหม ตองรักษารักษาพระพุทธเจายัง

รักษา ยงัไมถงึเวลาตาย ตองรักษา เปนการระงับเวทนา เวลาที่รักษา โรคมันจะหายก็หาย ไมหาย

ก็ชางมัน จิตใจไมเปนทกุข มันเฉยหมด พระอรหันต นี่ อารมณเปนสุขทุกเวลา ไมมีจํากัด หลบัก็

เปนสุข ต่ืนก็เปนสุข รอนกเ็ปนสุข หนาวก็เปนสุข ไมมอีะไรสะเทือน คําวาสุขของทาน ไมเกี่ยวดวย

อามิสไมเกี่ยวดวยอาการ เปน นิรามสิสขุ สุขเฉยๆ  

นี่รวมความวา พระอรหนัต มีความรูสึกอยางเดียว คือเฉย ใครเขาดาก็เฉยจิตมนัเฉย ใคร

เขาชม จิตมนัก็เฉย ไออาการทางรางกายอาจจะแสดงออกอะไรกต็าม แตมีการยับยัง้ ไมมี

ความรูสึกอะไรหมด แตความเมตตาปรานีสูงสงมากเมตตาคือความรกั มีความปรารถนาใหเขา

เปนสุข อันนีห้นกั กรุณาความสงสารอะไรหนอที่สามารถจะทาํใหคนเปนสุขได พยายามทาํแมแต

ตัวเองจะตาย ปวยปวยไขไมสบาย ก็พรอมสงเคราะหถาคนดี ถาคนเลวทานกเ็ฉย ทานไมเกลยีด

และทานก็เฉย ขืนสงเคราะห คนเลวสงเคราะหไปไมมปีระโยชน คนจะลงนรกสงเคราะหคนก็ตอง

ลงนรก มนัลงหนกัขึ้นนะ ไมใชลงเบาลง ถาขืนสงเคราะหมันมันไมชอบใจ มนัก็โกรธ พระอรหันต 

ไปเลยอเวจีเปนอันดับแรก ดาอีกทีลงโลกันตไปเลยถาขืนเขาใกลก็แย 

เพราะฉะนัน้ความเมตตากรณุาของ พระอรหันต  มีสูงสงมาก แตวาอาการของทานเฉย 

ใครจะลงนรกทานก็เลย มนัอยากลงก็ลงไปตามใจมัน ใครอยากไปสวรรคหนุนเลย ไอหมดนี่ชอบดี 

หนนุใหไปอยูสวรรคมากๆ ถาอยากไปพรหม หนนุตอไป สวรรคกับพรหมทานก็วาดี แตพระอรหนัต

ทานก็ยงัไมชอบใจไมชอบใจไมใชโกรธ เหน็วานอยไป ควรจะไป นิพพาน เสียเลย มทีางใดหนุนได

ก็ใหไป 



นี่ละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย เลยไปแลวเวลา ฉะนัน้การที่องคสมเด็จพระจอมไตร

บรมศาสดาแสดง โอวาทปาฏิโมกข ตองการใหพระแนะนาํใหเสมอกัน ไปสอนใหเหมือนกัน คือ 

ไปที่ใดก็ตาม แนะนาํใหทุกคนไมทําความชั่วทกุอยาง สอง แนะนําใหทาํความดี สาม ทาํจิตใจให

ผองใสจากกิเลส 

ฉะนัน้ คําแนะนําจากองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวันนี ้บรรดาทานพทุธบริษทั อันดับแรก 

ดึงอารมณของ พระโสดาบัน ไปกอนแบกกลับไปบานเอาใสเก็บไวในใจอยาใหมนัลมืวา 

1.   เราเคารพพระพทุธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆดวยความจริงใจ เรา

เคารพในพระสงฆไมใชเคารพตัวพระ คนที่บวชเปนพระสงฆทกุคนนะ ถาไอคนไหนมันเลว อยาไป

ไหวมนั อยาใหขาวมันกิน เอาขาวใหหมาที่บานกนิดีกวา มนัทาํลายพระศาสนา นี่อยาไปไหวมนั 

อาใหกนิ ใหกนิแตเฉพาะพระที่มีศีลาจารวตัรดีๆ อยาไปสนับสนนุคนทาํลายพระศาสนา ไมใชวา

เห็นวาหมผาเหลือง จําเปนตองให จาํเปนตองไหว อันนีผิ้ด ไมใชเคารพในพระศาสนาจริงตอง 

1.1   ดูศีลาจารวัตรกอน ความประพฤติปฏิบัติกอน 

1.2   มีความโลภไหม 

1.3   มีการอาฆาตไหม 

1.4   หลงตวัเอง หลงในทรพัยสินไหม 

ถาสี่ประการนีม่ี อยาใหกินแมแตน้ําขาว ใหหมาทีบ่านกนิมีประโยชนกวามนัยงัเฝาขโมย 

อยางนอยที่สุดมันก็มีความจงรักภักดี นี่สําหรับพระสงฆนะ มองกันใหดี อยาใหสงเดช มักจะใหกนั

สงเดช ชัว่ชางชีดีชางสงฆ นีศ่าสนามันจะพังแลวตอไป 

2. ศีล 5 เก็บไวประจําในใจ 

3. จิตหวงัตั้งใจกนัอยางเดียวคอืนิพพานจิตตัง้ใจนพิพานนี ่ คือหมายความวาคือ 

หนึง่ เหน็วามนุษยโลกนีเ้ปนทกุข เราไมตองการ เทวโลกกับพรหมโลกเปนสุขจริง เราไมตองการสุข

ไมนาน เราตองการนิพพาน 

อันนี้เปนอารมณของ พระอรหันต คือ ถาทรงอารมณพระโสดาบันแลวใหกาวไปสูอรหนัต

เลย อยาไปมวัไล พระสกทิาคามี อนาคามี ถากาํลังใจของบุคคลใด พระโสดาบัน นีย่ังมีความ

รักในระหวางเพศ ยังมีการแตงงานนะ แตอารมณชากวาคนธรรมดา ความโกรธกช็าลงมาหนอย

หนึง่ ความรักก็มีความเนือยลงมาหนอยหนึ่ง ความอยากร่ํารวย การขยันหมั่นเพียร จะถือวาโลภ

ไมได แตความโลภก็ไมกวนใจ ความหลงก็กวนเล็กนอย 

สําหรับ พระอนาคามี พระโสดาบัน นีท่รงศีล 5 โสดาบัน กับ สกิทาคาม ีนี่ทรงศีล 5 

คนที่มกีลังใจเขาถึงอนาคามมิรรคเบื้องตน คนประเภทนี้ ฆราวาสศลี 5 ไมพอกบัความตองการ 

ตองการศีล 8 ถาจิตตองการศีล 8 ดวยความจิรงใจแลวเราหวงัตองการศีล 8 โดยเฉพาวันไหนมี

การละเมิดศีล 8 ไมสบายใจ นี่เร่ิมเขา อนาคามีมรรค 



สําหรับ พระอรหันต พระอรหันต นี ่ฆราวาสเปนไดแค อรหันตมรรค คือไมหลงใหลใน 

รูปฌาน และไมหลงใหลใน อรูปฌาน ตัด มานะ ตัดการถือตัดถือตนจิตตัดอารมณฟุงซานใน

อารมณตางๆ สําหรับ อวิชชา ยงัตัดไดไมละเอียดนกั คือยังมีความรูสึกวา รางกายนีย่ังมีประโยชน

อยูบางบางสวน โลกยงัมีประโยชนอยูบางบางสวน อันนี้เปน อรหนัตมรรค สําหรับ อรหันตผล 

แลว เห็นวาโลกทัง้หมดไมมคีวามหมายเลย รางกายไมมีความหมาย รางกายเราไมมีความสําคญั 

รางกายบุคคลอื่นไมมีความสําคัญ ทรัพยสินตางๆ ไมมคีวามสาํคัญ มนุษยโลก เทวโลกพรหมโลก 

ไมมีความสาํคัญ คนทุกคนไมมีความสาํคัญที่รางกาย คนทุกคนไมมีความสําคญัที่ทรัพยสินหรือ

ฐานะคนทุกคนที่เขามาหามคีวามสาํคัญทีใ่จดีหรือใจเลวเทานี้อารมณของ อรหัตผล 

เอาละบรรดาทานพทุธศาสนิกชน ตะบนัเทศนไวมาก อีก 5 ชัว่โมงก็ไมจบขอยุติพระธรรม

เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคณุพระศรีรัตนตรัย มี

พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ  ทัง้ 3 ประการขอจงอภิบาลบรรดาทานพทุธบริษัททุก

ทาน ใหมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ 4 

ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทกุทานมีความประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้น

สมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน มาฆกถา ก็ขอยุติพระธรรม

เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้





พระธรรมเทศนาเรื่อง อารมณพระโสดาบัน 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 31 กรกฎาคม 2528 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 

สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พทุธานะ สาสนงั ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ในปุญญาภกิถาคือ อานสิงสแหง

การทาํบุญ เพือ่เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทัง้หลาย ไดพรอม

ใจกันมาบําเพญ็กุศลในวนัเขาพรรษาวันนี ้ ความจริงบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย ที่มานัง่ทีน่ี่

รูสึกวามากนัในแดนไกลตางจังหวัดเปนอนัมาก เพราะอาศัยวาบรรดาทานทัง้หลายมีความเคารพ

ในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสําคัญ และก็วนันี้เปนวนัสําคญัวันหนึง่ในพระพุทธศาสนา ที่

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติวา บรรดาภิกษทุั้งหลาย เมื่อวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 คือ

หลังจากกลางเดือนไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมพีระพทุธบัญญัติ ใหบรรดาภิกษุสงฆ

ทั้งหลายอยูจาํพรรษา 3 เดอืน คําวา พรรษา และ วัสสา นี่ก็แปลวา ฤดูฝน ในขณะที่ฝนตกชุกนีอ่ยู

ในที่ใดทีห่นึ่ง 3 เดือน 

ทั้งนี้ก็เพราะวาการที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา จะทรงบญัญัติขอนี้บรรดาภิกษุ

สงฆทัง้หลายที่มีความเคารพ หรือวาคิดถงึองคสมเด็จพระชินศรี ตางคนก็เดินไปเดนิมาในเวลาฝน

ตกหนกัก็ดี ขาวกลาเขาขึน้แลวก็ดี ผักทัง้หลายงอกงามแลวก็ดี พระทั้งหลายพวกนี้ไปเหยียบขาว

เขาบาง เหยียบผักเขาบาง เกิดความเสยีหาย เขาไดขอรององคสมเด็จพระจอมไตรวาพระทั้งหลาย

เหยยีบทาํของของเขาเสียหาย 

ฉะนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรจึงมีการนดัหมายวาหลังจากแรมค่ําหนึ่งเดือน 8 ไปแลว ให

บรรดาพระสงฆทั้งหลายอยูจําพรรษา คืออยูที่ใดทีห่นึง่ก็ได อยูในวัดก็ได อยูในบานก็ได อยูบาน

รางก็ได อยูปาชาก็ได อยูปาชัฏก็ได แถมบาลีบางสวนบอกวา อยูโพรงไมก็ได อยูในตุมกไ็ด 

อาจารยประสาน ในตุมทาํอะไร เดี๋ยวพวกนี้เห็นเหมอืนปลาเอาไปกินละก็ คือวาตามบาลีทาน

วายอางนัน้ อยูที่ไหนก็ไดอยูบานเรือนก็ได 

ก็รวมความวาการจําพรรษาของพระ นี่บรรดาทานพทุธบริษัท นาจะเขาใจไวดวยนะ วา

พระพทุธเจาทานทรงบอกวา อยูวัดก็ได อยูบานเรือนก็ได อยูบานรางก็ได อยูปาชาก็ได อยูปาชัฏก็

ได อยูโคนโพรงไมก็ได อยูในตุมก็ได 

ฉะนัน้ถาเปนการบังเอิญวามีพระบางสวน ถงึเวลาเขาพรรษากลบัวัดไมทนัหรอืมีความ

ปวยไขไมสบาย ถาไปอยูจาํพรรษาอยูนอนบานใดบานหนึ่ง ละก็อยาเพิ่งไปตําหนิทาน แตขืนไป



ตําหนิทาน ทานปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย ไปตําหนทิานเขาทานไมผิด เราเปนคนผดิ กลายเปนคน

ผิดไปไหนอบายภูมิเขาวาง ไปเมื่อไรก็ได คําวาอบายภูมิก็หมายถงึนรก เปนตน เขายอมรับเรา 

ฉะนัน้ขอบบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายเขาใจตามนีไ้วดวย ความจริงอาตมาก็ 2 เดือนกวา เพิ่ง

จะมาเทศนวันนี้ ลองเทศนดู เสียงมนัใชไมไดมานาน แลวก็พูดคลองจริงๆ ประมาณสัก 10 วนัเทา

นั้นเอง นอกจากนัน้พูดไมได 

ตอนี้ไปก็ขออธิบายความเปนมาแกบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายวา การที่องคสมเด็จ

พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แนะนาํใหพระสงฆจาํพรรษาเวลา 3 เดือน เปนการอยู

สงัด และเวลานัน้องคสมเดจ็พระทรงสวัสดิโสภาคย ก็เตือนพระวา ในขณะที่ไมพบตถาคต ให

ปฏิบัติตามคําแนะนาํของตถาคตจึงไดกลาววา บุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นชื่อวาเห็นตถาคต 

ถึงแมวาเธอจะไมไดเห็นตถาคตเองก็ตาม ถาปฏิบัติตามคําแนะนาํของตถาคต เธอกถ็ือวาเห็น

ตถาคตตลอดเวลา 

และในตอนหนึ่งที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา อานันทะ ดูกร

อานนท บุคคลใดเกิดในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู แตวาบุคคลนัน้ไมเคยเจริญ พทุธานุสสติ

กรรมฐาน เลย บุคคลนัน้แมจะเกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยูก็ตาม ตถาคตถือวาคนนัน้ไมเคยเห็น

ตถาคตเลย นัน่กห็มายความวา นัง่เกาะชายสงัฆาฏิทานตลอดวนัตลอดคืน พระพุทธเจาถือวาไม

เคยเหน็ทานเลย ทานตรัสอีกวา อานนัทะ ดูกรอานนท บุคคลใดเกิดทนัสมัยทีต่ถาคตมีชีวิตอยูก็

ตามหรือวาตถาคตนิพพานไปแลวก็ตาม ถาบุคคลผูเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ 

ตถาคตถือวาบุคคลผูนั้นนั่งเกาะชายสงัฆฏิตถาคตอยู ทีส่มเด็จพระบรมครูตรัสอยางนี้ก็

หมายความวา ถาเกาะชายสงัฆาฏหิรือนั่งจับขาจบัแขนทานอยูแตไมเคยนึกถงึพระพุทธเจาดี

ประการใด บุคคลนั้นกถ็ือวาไมเหน็พระพทุธเจาถือวาไมเคยปฏิบัติความด ี

แตบุคคลใดเกิดทันทานก็ตาม ทานนิพพานไปแลวก็ตาม นึกถึงความดีของพระพทุธเจาก็

ถือวานั่งใกลทาน คําวาความดีก็คือหมายความวา ละความชัว่ประพฤติความด ี ฉะนัน้เวลานี้

อาตมากย็ังปวยไมหาย ปวยหนักมา 2 เดือนเศษจนกระทั่งพูดไมได ไอ วันนีก้็ลงเทศนเปนวนัแรก 

จะใชเสียงไดตลอดหรือไมก็ไมทราบ 

ในเมื่อพระพทุธเจาทานปวยหนกัตอนปลงอายุสังขาร เวลานั้นองคสมเด็จพระพชิิตมารไม

เทศนพระสตูร ไมเทศนชาดกเทศนอยางเดียวคือ ศลี สมาธิ ปญญา เวลานี้อาตมาก็ยงัปวย

เหมือนกนั คือใชกําลังกายเดินไดเพียงแค 2 วัน ถาจะเทศนในขั้นสุดทายปลายของพระศาสนานัน้

คือ สังโยชน ถามวาจะตายหรือยังบอกไมรู ตายหรือไมตายก็ชาง ถาตายเสียก็เลิกพูด ถาไมตายก็

พูดตอไป แตข้ึนชื่อวาชีวิตไมควรจะมีความประมาท 

ฉะนัน้บรรดาทานพทุธบริษทัที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาถาเรา

เคารพแตวาจานี้ไมไดมีประโยชน ทุกคนตองมีความเคารพพระพทุธเจา มีความเคารพพระพุทธเจา



แตไมปฏิบัติตาม จะเกิดประโยชนอะไรที่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา คนที่เกาะชายสงัฆาฏิ

ตถาคตอยู แตไมเคยเจริญ พุทธานสุสติกรรมฐาน ก็เหมือนไมไดเห็นเลยขอนี้ฉันใด ขอบรรดา

ทานพทุธบริษทัทัง้หลายหากวาเราเองมีความเคารพในพระพทุธเจา แตไมเคยปฏิบัติตามก็ไมมี

ประโยชนเหมอืนไมไดเห็นทานเหมือนกนั 

ทีนีก้ารเคารพพุทธเจาจริงๆ ก็ตองจัดเปนขั้นๆ คือบุคคลที่มีบารมไีมเขาขั้นประการหนึ่ง 

บุคคลที่บารมเีขาขั้นบารมีตนประการหนึ่ง บุคคลที่มบีารมีเขาขั้นประเภทกลาง บารมีกลาง

ประเภทหนึ่งทีเ่รียกวา อุปบารมี บางคนที่บารมีเขาขั้น ปรมัตถบารมี คือ บารมสูีงสุดก็ประเภท

หนึง่ แตวาคนจะมีบารมีเชนไรก็ตามที วนันี้ขอเทศนในจริยาของ ปรมตัถบารมี คือวาทุกคนที่มา

นั่งนี่หลายคนบอก ตองการนิพพาน 

การตองการพระนิพพาน นีเ่ขาทาํกันอยางไร ไมใชตองการปาก ปากบอกวาอยากจะไป 

พระนิพพาน แตละเมิดศีล มันไป พระนิพพาน ไมได สวรรคก็ไปไมได นี้จริยาของบุคคล

ทั้งหลายที่จะไป นิพพาน ได ตองปฏิบัติเบื้องตนของ นพิพาน กอน เบื้องตนที่จะเขา นพิพาน ได

ก็เรียกวา พระโสดาบัน พอไดยินศัพทวา พระโสดาบัน บางทานกห็วงวามันยากเกนิไป 

ความจริงอารมณของ พระโสดาบัน นะยากสาํหรับคนเลว แตวางายสําหรับคนดี จําไว

ดวยนะ วนันี้ไมไดเทศนดากนันะ ทานปลดั ดาไมได ปลัดมาเดี๋ยวจบัเดี๋ยวปลัดกลบัไปเองก็ไปจับ 

เอย ไมใช เออ ไมไดมาวามาดากัน คือพดูตามความเปนจริงวา อารมณของ พระโสดาบัน นะยาก

สําหรับคนเลว แตวางายจริงๆ สําหรับคนด ีพระโสดาบัน นี่เปนไมยาก คนที่จะเปน พระโสดาบนั 

ไดก็ 

1.   มีปญญารูสึกตามความเปนจริงวา ชีวิตนี้มนัตองตาย ทานปลดั จะตายหรือไมตาย 

ถาใครไมนึกวาตายมนักเ็ลวเต็มท ี คนทุกคนเกิดมาตองตาย ถาเราลมืความตายของเรา จงจาํวา

เราเปนคนเลวมาก เพราะวาทุกวนัทุกเวลาเราเดินเขาไปหาความตาย 

2.     พระโสดาบัน คิดวาเราจะตาย การตายนีม่ันไมแน จะไปดหีรือไมชั่วเราไมแน เราก็

เลือกไปดี อันดับแรกก็ยึดพระพุทธเจา ยดึพระธรรม ยดึพระอริยสงฆเปนที่พึง่ คําวายึดเปนทีพ่ึง่นี่

ไมใชไปนั่งนกึอยางเดยีว คือนึกถงึความดีของพระพทุธเจา นกึถึงความดีของพระธรรมคําสั่งสอน

ของพระพทุธเจา นึกถึงความดีที่พระอริยสงฆสาวกนําคําสอนของพระพุทธเจามาบอกเรา วาทาน

มีความดียอมรับนับถือดวยความจริงใจไมเสื่อมคลาย ไมสงสัย นี่คือขอที่ 2 มนัก็ไมยาก 

2.     สสีัพพตปรามาส เฉพาะฆราวาสรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ เทานี ้พระโสดาบัน ก็ดี 

สกิทาคามี กดี็ มีอารมณเทานี้ รวมความวาที่พระพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบัน พระสกิทาคามี 

สําคัญทีศ่ีล พระอนาคามสีําคัญทีส่มาธิ คือศีลแรงแลวตั้งแตพระโสดาบัน ตองมีสมาธิเขมขน 
พระอรหันตสําคัญที่ปญญา 



รวมความวา อันดับแรกเรายึดอารมณ พระโสดาบัน ไวกอน ถาเรายึดอารมณ พระ

โสดาบัน ไวกอน ชาตินี้มหีวัง นิพพาน แน แลวเมื่อเรายึดอารมณ พระโสดาบัน ไดแลว ในที่สุด

เราก็ยึดอารมณ พระอรหนัต เปนของไมยาก ฉะนัน้ขอบรรดาทานพทุธบริษทัจงใชปญญา มี

สติสัมปชัญญะใหมนัสมบูรณพอควร คําวาพอควรนัน้มันกลื็มบาง ไมลืมบางเปนของธรรมดา ไอ

ความตายนี ่ตองนึกถึงทุกลมหายใจเขาออก คือวานึกได พอนึกขึน้มาเมื่อไรคิดวา เรานี่เดนิเขาไป

หาความตายทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก ลมหายใจเขาเรากาวเปนกาวทีห่นึง่ คือกาวขา

ขวา ไปหาความตาย หายใจออกเหมือนกาวขาซายเดนิเขาไปหาความตายกาวแบบนี้บอยๆ ไมชา

ก็ถึงความตายแนนอน เราตองตายแน 

แตเมื่อคิดถึงความตายแลว จงอยากระทาํใจใหเศราหมอง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา แลวก็

พิจารณาตามความเปนจริง วาการเกิดนี่มันเปนสุขหรือเปนทุกขถาเราเหน็วาการเกิดเปนสุข ยัง

ไกล นิพพาน มาก คําวาหวัง นพิพาน นี่ยงัไกลมากเหลือเกนิ อีกกีอ่สงไขยกัปเราจะพงึถงึ ความ

จริงๆ  แลวการเกิดของทกุคนมันเตม็ไปดวยความทกุข ทุกขภายนอกไมมีมา กม็ีทุกขภายในคือ 

ทุกขภายในรางกายเรา ความหิวมันก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายกเ็ปนทกุข ความปรารถนาไม

คอยจะสมหวงัมันก็เปนทกุข ทุกขมนัประจําเราอยูแลว ถาเราเหน็วามันไมใชทุกข มันเปนสุข และ

โลกนี้เต็มไปดวยความสุข นัน่ก็แสดงวา เราโงมาก นิพพาน เขาไมคบคนโง นิพพาน เขาคบคน

ลาด 

อันดับแรกตองมองเหน็ อริยสัจ เบื้องตนวา โลกนี้มนัเต็มไปดวยความทุกขในเมือ่รแห็น

ความทุกข เราทําใจใหเศราหมองไหมถาทาํใจใหเศราหมองหดหูก็ใชไมได ก็จดัวาเปนคนเลว

เกินไป ในเมือ่เราอยูในหวงของความทุกข เราตองตอสูกับความทุกข ถือวาความที่เราตองเกิดมา

เพื่อแสวงหาความทุกขอยางนี ้ เพราะเราโง เรายอมเปนทาสของ กเิลสตัณหา อุปาทาน และ 

อกุศลกรรม มาในชาติกอนๆ เราจึงเกิด ถาเราไมยอมเปนทาสของ กเิลสตัณหา อุปาทาน มาใน

ชาติกอนๆเราก็ไปนิพพาน 

กิเลส ก็แปลวา ความเศราหมองของจิต แปลอยางนี ้ฟงยาก กเิลสตองแปลวา อารมณชัว่

ของจิต จิตชอบความชัว่ อยากไดความชัว่ๆ มาเปนสมบติัของเรา ความอยากเกิดขึ้น 

อุปาทาน อุปาทานนี้แปลวา ยึดมั่น ถือมัน่ มันมีความยึดมั่น ถือมัน่แนนอนวา ไอของชั่ว

เปนของดี ตองเอามาเปนของเราใหได 

อกุศลกรรม ทําอยางคนโง อกุศลก็แปลวาโง ก็แสวงหาอาการชัว่ๆ ทําสิง่ทีช่ั่วใหเกิดกับ

เรา เพราะอาศัยความชัว่ 4 ประการครอบงําจิต เราจึงมาเกิดใหมเราจงึมีความทกุขอยางนี ้

ในเมื่อชาตินี้เรามีความฉลาดและปรารถนา พระนิพพาน เรากจ็ะตองพยายามทิ้ง

อารมณของความชัว่ แตพอเราอยูภายใตอํานาจของความชั่ว คือรางกายของเรากป็ลอยมันไปชาติ

หนึง่ ถือวารางกายเลวๆ อยางนี้ จะมชีาตินี้เปนชาตสุิดทาย กิเลสตัณหาอุปาทานมนัจะบงัคับ



อยางไร ถาไมเกินวิสัยเราจะฝนมันไดเรากย็อมทาํ ถาสิ่งใดที่เราจะฝนได เราไมยอมทําตามมนั นัน่

ก็คือวาเราจะมุงเอา พระนพิพาน เปนสาํคัญ 

ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานมุง พระนิพพาน คือยึดพระพุทธเจายึดพระธรรม 

ยึดพระอริยสงฆเปนสําคัญ อันดับแรก ใหมีความมัน่ใจสําหรับพระสงฆ เอาเฉพาะพระอริยสงฆ 

สงฆทัว่ไปนี่ไมได ดีไมดีจะลาก ทานปลัด ลงนรกไปหรืออยางไร สอนใหฆราวาสละโลภโมโทสัน 

ไอพระดันไปโลภเอง ไปเชื่อทานเขาก็ลงนรกดวยนะซิ นีม่ีเยอะนะ ใกลๆ บาน ทานปลัด นี่ ใกล

บานนี้ก็ม ีวัดนี้ก็มีอยางอาตมาเปนตนนะ 

ก็รวมความวา ตองมองดูเฉพาะพระอริยเจา พระสงฆทั่วไปหมจีวรนี่ไมแนนกั เพราะ

อาตมาเปนพระยอมทราบ เราดูพระอริยะทาน พระอริยะตั้งแต พระโสดาบัน ข้ึนไป ทานไมยอม

ทําบาปแลว 

ทีนี้ตอไปก็ยึดศีลเปนกําลงั ทําไมจะตองมศีีล ศีลแปลวา ปกติ เพราะปกติเราไปปราบคน

ใหยอมรับนับถือพระพทุธเจา เมื่อกี้กลาวกันวา 

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอยึดถือพระพุทธเจาเปนทีพ่ึ่ง 

ธัมมัง สรณัง คัจฉาม ิขอเขาพระธรรมเปนทีพ่ึ่ง 

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขอถงึพระสงหเปนที่พึง่ 

เราวาอยางนัน้ เราวาดวยความจรงิใจหรอืเราโกหกพระพุทธเจา โกหกพระธรรม โกหกพระ

อริยสงฆ เราบอกวายอมรบันับถือทานตองนับถือดวยความจริงทีน่ีพ้ระทานวาอยางไร วาญาติโยม

ทั้งหลาย พระพุทธเจาทานวาอยางนี ้ วาเธอทัง้หลาย ถาตองการตถาคตเปนที่พึง่ ปกติเธอก็ตอง

ปฏิบัติอยางนี้ คําวาศีลนี่ก็แปลวาปกต ิคือปกติตลอดวันตลอดเวลา ตองทาํอยางนี้ คือ 

1. ปาณาติปาตา เวรมณี ขอเธอจงอยาฆาสัตวตัดชีวิต อยาทํารายรางกาย

ซึ่งกนัและกนั 

2. อทินนาทานา เวรมณี พวกเธอจงเวนจากการลักการขโมยทรัพยสมบัติ

ของบุคคลอื่น 

3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณ ีจงเวนจากการละเมดิความรักของบุคคลอื่น 

4. มุสาวาทา เวรมณี จงเวนจากการพูดเท็จ 

5. สุราเมรยมัชฌปมาทฏัฐานา เวรมณ ี จงเวยนจากการดื่มสุราและเมรัย

เปนที่ต้ังแหงความประมาท 

ทานก็ลงทายวา สีเลนะ สคุติง ยันติ ถาบุคคลใดปฏิบัติไดอยางนี ้มีชีวิตอยูกม็ีความสุข 

ตายไปแลวก็มคีวามสุข สีเลนะ โภคสทัปทา ถาปฏิบัติไดอยางนี้มีชวีติอยูก็ทรัพยสมบัติก็สมบูรณ

บริบูรณไมบกพรองตายไปแลวมีทรัพยมากไปเกิดใหม สีเลนะ นิพพติุง ยันติ ถาปฏิบัติไดอยางนี้ 

ถึงพระนพิพานงาย นีพ่ระพทุธเจายนืยนัอยางนี ้



ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลาย การที่ประกาศตนวาเคาพรพระพทุธเจา พระ

ธรรม พระอริยสงฆ เขาดกูันที่ศีล เฉพาะอยางยิ่งฆราวาสศีล 5 ศีล 5 นี่คลุมถงึ พระโสดาบัน และ 

พระสกิทาคามี พระโสดาบัน ก็ดี สกิทาคามี ก็ดี รักษาแคศีล 5 ทานพวกนีย้ังมกีารแตงงาน ยัง

มีความรักในระหวางเพศ ยงัมีความอยากรวย แตไมโกงใคร ยงัมีความรักในระหวางเพศ แตไม

ละเมิดขอกาเมอยูในขอบเขตของศีล และก็ยงัมีความโกรธแตไมฆาใคร พระโสดาบัน ไมใชไม

โกรธโกรธทานก็โกรธ พระโสดาบัน และ สกิทาคามี นี่ยงัโกรธ จะไปหาวาไมโกรธไมไดเขามีแต

เขาไมฆาใคร พระโสดาบัน และ สกิทาคามี ยงัมีความหลง แตไมลืมความตาย แตบรรเทา 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย ฉะนั้นทานทั้งหลายตองการพระนิพพาน วนันี้ก็ขอ

มอบบันไดขั้นแรกแกบรรดาทานพทุธบริษทั เพื่อไปนพิพานไปปฏิบัติตาม สังโยชน 3 ประการ ถา

ปฏิบัติไมได ไอที่กลาววา นพิพาน ปจจโยโหตุ ตางๆ ส่ังเดช ไปไมไดหรอก กห็มายความวา 

จงอยาลมืความตายของชวีิต คิดวาชีวิตนี้เราจะตองตาย แลวก็จงอยาคิดวาความตายจะ

มีแกเราเมื่อแก บางคนบอกวาแก พอแกแลวกต็าย ยังไมแกไมตายแตคนที่มีความประมาทแกแลว

ก็ยังไมอยากจะตาย เจ็บรอแรๆ หายใจออกครั้งหนึ่งไมออกครั้งหนึ่ง ก็ยงัไมอยากตายนะ ทาน

ปลัด มีไหม ดีไมดีไอหมอระยําเขาจะตายดันเลือกเอาเครื่องชวยหายใจมาชวยอีก นั่นหมอมัน

ระยํา หรือไง นี่ไอคนจะตาย มนัไมอยากตายนะ โทษหมดไปสงเดชนะ แตความจรงิไอเจานัน่นะนี่

ชิวตของเราอยาไปหวงมนัเกินไปชีวิตนะ ตองหวงถามันดีอยูเราหวงเพื่อทรงความดีถามนัถงึวาระ

จะตาย กเ็ชญิมันตาย พระพุทธเจาวาอยางไร วาเธอทั้งหลายจงอยาคิดวาความตายจะเขามาถึง

เราในวนัพรุงนี้ ใหคิดวาความตายอาจจะถึงเราประเดีย่วนี้ไวเสมอ เพื่อจะไดมีความไมประมาท 

คิดวาพรุงนี้ความตายจะมาถึงเราวันนี้ก็สรางความเลว เมื่อความตายมาถงึจริงๆ กล็ง อเวจ ีไป ถา

คิดวาเราอาจจะตายเวลานี้ เราก็จะตองคบความดตีลอดเวลา 

ความดีทีเ่ราจะคบไมมีอะไรหรอก ศีลเปนเรื่องสําคัญ คนที่จะเคารพพระพุทธเจาจริง พระ

ธรรมจิรง พระอริยสงฆจริงหรือไม เขาดกูันที่ศีล ข้ึนชือ่วาพอแมเปนที่รักของลูก ลูกมีความเคารพ

ในพอแม และพอแมส่ังสอนตักเตือนประเภทไหน ลูกที่มีความรักเคารพในพอแมตองปฏิบัติ

ตามนัน้ ถาลกูคนไทยฝาฝนคําสั่งของพอแม ลูกคนนัน้เปนอกตัญูไมเคารพพอแมจริง ขอนีฉั้นใด 

เมื่อ คนทัง้หลายที่ประกาศตนวา เปน พุทธมามกะ คือ เปนคนที่ยอมรับนับถือ
พระพุทธเจา พระธรรมและพระอริยสงฆ แตวาในเมื่อตนเองไมสามารถปฏิบัติในศีล 5 
ได คนนั้นชือ่วาไมนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง การกลาววา พทุธัง 
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนทีพ่ึง่ 
อันนี้เปนถอยคําที่โกหก โกหกตวัเองดวย โกหกพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ 
ผลรายก็จะมีกบัเรา คือเรากม็ีความประมาท คิดวาเรากลาวดีแลว แตเราไมไดทําดี คนกลาวดีแต

ไมทําดี ตายแลวไปไหน ตายแลวก็ไปอบายภูมิ 



รวมความวา เวลามนัเหลืออีก 8 นาที ใชหรือไมใช ไอไขเปดไมถึงนะ มนัเหลืออีก 3 นาที นี่

เขาเอาไขเปนมาวางไว ทีแรกก็คิดวาอะไร ออ นาฬกิามนัเหมือนไขเปด เอะเอาอะไรมาวางไว มนั

เคลื่อนตลอดเวลา รวมความวาบรรดาทานพทุธบริษทัวนันี้เราจะเทศนอะไรกัน เทศนอารมณ พระ

โสดาบัน อยางเดียวพระพทุธเจาทานปวยหนัก ทานเทศน ศลี สมาธิ ปญญา พวกเราถาจะเทศน

เฉพาะ ศลี สมาธิ ปญญา กวางๆ อาจจะไมเขาใจ เพราะการเทศนนี่อยางไรๆ พระสงฆกสู็

พระพทุธเจาไมได การเทศนของพระพทุธเจาของทานฟงไมยาก ตอบงายๆ รูจิตใจคนคนนี้ชอบพูด

อยางไหนเขาใจ พระพุทธพูดอยางนัน้ สําหรับพระสงฆทั้งหลายก็เหมือนกับยาหมอใหญ ตองวากนั

เดาดะไปวาเปนกลางๆ  

ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายจงอยาประมาทในชวีิต จงคดิถึง เปสการี เวลา

มันเหลืออีก 3 นาที มนัจะพอหรือไมพอ เปสการี นี่เมื่ออายุ 16 ปพระพุทธเจาทรงไปโปรดครัง้หนึง่ 

แลวก็ทรงเทศนวา เธอทั้งหลายจงอยาประมาทในชวีิต จงอยาคิดวาความตายจะเขามาถงึ

เราในวันพรุงนี้ ใหคิดวาความตายจะถึงเราวนันี้ไวเสมอ เมื่อฟงแลวชาวบาน ผูใหญกลับ 

เทศนหายหมดก็ เปสการ ี เด็กสาวอาย ุ 16 ป คนเดยีวทีจ่ําได เธอกลับไปบานเธอก็ปฏิบัติตาม

พระพทุธเจาสอน รักษาศีล 5 เปนปกติ มคีวามกตัญรููคุณของบิดามารดาโดยครบถวนทกุวนั ไม

ขาด 

อีก 3 ปตอมา เขาใจวาตอนนั้นเธออายยุางเขา 19 ป ตอนเชามืดสมเด็จพระชินศรตีรวจ

อุปนิสัยของสตัว เปน เปสการี โผลข้ึนชดั ก็ทรงตกพระทัยวาเดก็หญิงคนนีเ้มื่อ 3 ปเราพบกันแลว

คร้ังหนึง่ แตวาเทศนแลวจะมีอะไรเกิดกับเธอ กท็ราบวาตอนสายวันนี ้ เธอจะตองตายกพ็ิจารณา

ตอไปวา ถาเธอจะตองตายถาเราไมชวย เธอจะมีคติแนนอน หรือไมแนนอนกท็ราบวา ถาไมชวยมี

คติไมแนนอน จะไปสวรรคก็ได ไปนรกกไ็ด ถาเราไปชวย เธอจะมีคติแนนอน แนนอนหมายความ

วา ตายจากคนจะไปเกิดบนสวรรค ชั้นดุสิต ทันท ี แลวสมเด็จพระชนิศรีก็ทรงพิจารณาวา จะพูด

อยางไร เธอจงึจะเขาใจ กท็รงทราบวา ถาถามปญหา 4 ขอเวลาเหลือนาทีเดียว กเ็สด็จไป 

เมื่อ เปสการ ีเขามาแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ถามวา ภคิน ิดูกรนองหญิง เธอมาจาก

ไหน เธอตอบวาไมทราบพระเจาขา ถามวาเธอจะไปไหน เธอก็ตอบวาไมทราบพระเจาขา ทานถาม

วาเธอไมทราบหรือ เธอตอบวาทราบพระเจาขาทานถามวาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบพระ

เจาขา การตอบแบบนี้คลายเปนการลอเลียนพระพทุธเจาญาติโยมผูใหญทีอยูในทีน่ั้นมากก็พากนั

ดาเด็กพระพุทธเจากย็กมือหามวาถามเขากอน 

แลวสมเด็จพระชินวรยอนถามวา การที่ตถาคตถามเธอวามาจากไหน เธอตอบวาไมทราบ 

หมายความวาอยางไร เธอก็ตอบวาการที่หมอมฉันมาจากบานพระองคยอมทราบแลว แตวาไม

ทราบ หมอมฉันหมายความวาพระองคถามวากอนจะเกิดมาจากไหน หมอมฉันไมทราบ ซึ่ง

พระพทุธเจากย็อมรับวา สาธุ ดีแลวถูกแลว 



คําถามวา เธอจะไปไหน เธอตอบวาไมทราบ หมายความวาอยางไร เธอก็ตอบวาเธอเกิด

แลว ตายแลวจะไปสวรรค ไปนรก หมอมฉันก็ไมทราบพระเจาขาพระพุทธเจาก็ยอมรับ 

คําถามวา ตถาคตถามวาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบ หมายความวาอยางไร เธอก็

ตอบวาไมทราบนั่นหมายความวาไมทราบวาจะตายเมื่อไร เชา สาย บาย เยน็ ตายดี ตายชั่ว ตาย

กลางคนื กลางวนัไมทราบ พระพทุธเจากย็อมรับ 

พระพทุธเจายอมรับ เธอไมทราบหรือ เธอตอบวา ทราบ หมายความวาอยางไรเธอตอบวา 

ทราบวาจะตองตายแน ชีวติอยูไมได สมเด็จพระจอมไตรใหสาธุการ 4 วาระ เธอเปน พระ
โสดาบัน 

หลังจากนั้นเธอไปแลว พอกําลังทอหกูนั่งหลับ คอยลูก มือหนึง่จับฟมมือหนึง่จะพงุ

กระสวย ลูกไปสายเกนิไป เหนื่อยก็เหนื่อย หวิก็หวิ เลยนัง่หลับตาฟมลูกสาวเดินไปไมทันสงัเกต 

กระทบปลายฟน พอปลายฟมไหว พอต่ืนขึ้นมา ไอกอนจะหลับ ต้ังใจจะพุงกระสวย ก็เลยพุง

กระสวยไปโดยแรง เลยไปถกูอกลูกสาวลมถึงแกกรรม ตายไปเกิดใน สวรรคชัน้ดุสติ 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทั ข้ึนชื่อวาความตายที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรบอกวา ไม

แนนอนนัก ใหทกุคนคิดวา ความตายอาจจะถึงเราในวนันี้อยาง เปสการี คือมีความไมประมาท

ชีวิตคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจาสอนไวเสมออยางนีทุ้กคนจะมีความสุข 

ฉะนัน้เวลานี้เวลามนับอกหมดเวลาแลว ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว 

จงอยาคิดวาทานมีอายนุอย หรือบางทานมีอายุมาก คิดวามากก็ตามแหล แตวายังไมตายนั้นไม

ถูก ใหคิดวาความตายอาจะมีแกเราในวันนี้ไวเสมอ จิตตั้งคดิไววา 

1. เราจะยอมรับนับถือพระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆแนนอน 

2. จะมีศีล 5 ครบถวนบริบูรณทุกเวลา 

ตามที่ ทฆีาวุอุบาสก กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาไปถามวา 

ทีฆาวุ เธอมีความมัน่ใจนับถือแนในพระพุทธเจา ในพระธรรม พระสงฆแลวใชไหม ทีฆาวุ ก็บอก

วาใชเจาขา พระพุทธเจาถามวาเธอมีความตองการใหศีล 5 อยางพระอริยเจาตองการแลวใชไหม 

ทานทีฆาวุ บอกวามั่นคงในศีลแลวเจาขาพระพุทธเจายืนยนัวา เธอมีความเคารพพระพุทธเจา 

พระธรรม พระอริยสงฆจิรงมีศีล 5 บริสุทธิ์จริงอยางนี ้ เธอเปน พระโสดาบัน เต็มข้ัน พระ

โสดาบัน นีบ่รรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายพระพทุธเจาถือวาเปนผูเขาถึงกระแส พระนิพพาน 

ทุกคนถึง พระโสดาบัน ในชาตนิี้แลวเมือ่ไร จิตใจสวนหนึ่งคิดไววาถาเราตายเมื่อไรเราไมตองการ

เกิดเปนมนุษย เปนเทวดาหรอืพรหม จุดที่เราจะไปจริงๆ ก็คือ พระนิพพาน 

 

 

 



 
พระกรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

แสดงเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2528 

 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 

สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พทุธานะ สาสันงั ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ในทางไปแหงพระนิพพาน เพื่อ

เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทัง้หลายไดพรอมใจกันมา

บําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันเดือน 8 แรม 1 คํ่า (หรือข้ึน 1 คํ่าอะไรกันแนหวา อาจารยยกทรง 

ยังไมแกแกลงลืม) เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาของพทุธบริษทัทั้งหลาย วนันี้เปนวนัสําคญั

ในพระพุทธศาสนาวนัหนึ่งคือเปนวนัทีพ่ระพุทธเจาแสดง ธัมมจกักัปปวัตตนสตูร ถือวาเปนวนั

เปดพระพทุธศาสนาวนัแรก และการแสดง พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเปนปจจัยได พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดดวงตาเหน็ธรรม 

วันนี้ก็จะขอเทศนเร่ือง ดวงตาเห็นธรรม เปนอนัดับตน เพราะการเทศนขององคสมเด็จ

พระทศพลในวันนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานตองปฏิบัติตามเพราะการเจรญิพระกรรมฐาน

ของบรรดาทานพทุธบริษทัทีบ่อกวาไมมีผล ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะฝนคําสัง่สอนขององคสมเด็จ

พระทศพล ฟงแลวไมยอมเขาใจไอลูกศิษยก็ไมเขาใจ ไอครูก็ไมเขาใจ ไอยกทรง ก็ไมเขาใจ ออ 

ยกทรง อยูนี่เหรอนี่ อาจารยเงินเงินเงิน ไมใช ยกทรง ยกทรงผูหญงิ (หัวเราะ) ไมจํา 

มีรวมความวา พระพทุธเจาเทศนวนันัน้มีความสาํคัญอยางนี ้ คือวา ภิกขเวดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสวนสุด 2 อยาง คือ 1.  อัตตกิลมถานโุยค  2.  กามสุขลัลกิานโุยค 

เพราะวาสวนสุด 2 อยางนี้ การปฏิบัติของเธอถาเอาจิตเขาถึงไมมผีลในการปฏบัิติ คือไมบรรลุ

มรรคผล 

คําวา อัตตกลิมถานโุยค นะทรมานเกนิไป นั่งกรรมฐานแชอ่ิม คิดชั่วโมง คิดเวลา อันนี้

ไมมีผล 

กามสุขลัลกิานุโยค ยอหยอนเกนิไปเวลาที่จะปฏิบัติอยากไดอยางนัน้อยากไดไอตัว

อยากนี่มนัเปนตัณหา เราปฏิบัติแลวตัดตัณหาแตไปมีตัณหาเสยีกอนมันก็ไมได ก็รวมความวา

เครียดเกินไปก็ดี ยอหยอนเกนิไปอยากไดเกินไปก็ดี ไมมีผลองคสมเด็จพระทศพลตรัสวาตอง

ปฏิบัติเปน มชัณิมาปฏิปทา คือทาํจิตกลางๆ คือพอสบายๆ ไอคําวา มัชฌิมาปฏิปทา นะ 

ปฏิบัติแตจิตมันไมเครียด ถาอารมณใจสบายๆ นี่มนัมผีล คือการปฏิบัติกรรมฐาน ตองรูข้ันของ



กรรมฐานดวยวาเราตองการอะไร ตองมีความตองการกอน ไมใชจะไปนั่งสมาธิตะบี้ตะบันนัน้ไมมี

ทางหรอก ต้ังตั้งใจวาวันนี้ เวลานี้ จุดนี้ เราตองการ พระโสดาบัน หรือ สกิทาคามี หรือ อนาคาม ี

หรือ พระอรหันต ทาํใหเขาถึงจุด 

ทีนีว้ันนี้จะขอเทศนเร่ือง ดวงตาเหน็ธรรม คือ คุณสมบัติ ของพระโสดาบัน ที่

พระพทุธเจาทรงเทศน แลว ทานโกณฑัญญะ บรรลุมรรคผล องคสมเด็จพระทศพลเทศนวันนั้นมี

มรรค 8 มี สมัมาทฏิฐ ิ เปนเบื้องตน ม ีสัมมาสมาธิ เปน ปริโยสานเทศน 2 ขอจบมรรค 8 จบ

หรือไมจบ แกวาจบไหม มรรค 8 นี่วากนัไมถึง 8 ขอบางคนไมเขาใจ 

ความจริง มรรค 8 จริงๆ ไดแก ศลี สมาธ ิปญญา คัดออกมาแลวก็บทหนึง่เปน ศีล บท

หนึง่เปน สมาธิ อีกบทหนึง่เปน ปญญา แตวาทานใช ปญญา ข้ึนตน คือ สัมมาทิฏฐ ิ อันนี้ตอง

เขาใจ ไมใชไปวากนัถงึ 8 อยาง มรรค 8 ตัวนีเ้ราทาํกันอยูแลว เวลานี้บรรดาทานพทุธบริษทัทีน่ั่ง

ทุกคนเวลานี ้กําลังทํา มรรค 8 เวลานีทุ้กคนมี ศีล ต้ังใจฟงเทศน ต้ังใจถวายทาน ต้ังใจถวายพระ 

เปน สมาธิ ม ีปญญา คือ พจิารณาตามคาํสั่งสอนในพระธรรมเทศนา เปน ปญญา เรามพีรอมแต

วาใชใหกันถูก ใชใหถกูเฉพาะเบื้องตน จบัจุดของ พระโสดาบัน กอน เราไปนิพพานไดแน คําวา 

ดวงตาเห็นธรรม คือ พระโสดาบัน พระโสดาบัน  กดี็ สกิทาคาม ีก็ดี นี่ปฏิบัติกันไมยาก มัน

ของงายๆ นัน่ก็คือวา 

1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้ มันตองตาย ถาเราไมคิดอยางนี้เราก็โงเกินไป 

2. ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ ยอมรับนับถือ

แนนอน 

3. สีสัพตปรามาส มีศีล 5 เครงครัด เฉพาะฆราวาส สามเณร และพระตองปฏิบัติตาม 

ศีลของตนแคนี ้ องคสมเดจ็พระทศพลกลาววาทานผูนัน้เปน พระโสดาบัน ความจริง พระ

โสดาบัน ก็ดี สกิทาคามี ก็ดี ปฏิบัติแค อนุสสติ เทานัน้ไมตองไปนั่ง สมาธิ ใหมันเมื่อยหลัง 

เมื่อยแขนก็ได แตวา สมาธ ินี่ตองมี คําวา สมาธิ ก็แปลวา การตั้งใจ เราตั้งใจตามความเปนจริง 

ตามความรูสึกคือมี ปญญา ควบดวยวาชีวิตนี้มนัตองตาย จําไว แลวก็ต้ังใจไววา เราจะยอมรบันบั

ถือพระพทุธเจาพระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ อาศัยปญญาพิจารณาวา พระพุทธเจาก็

ดีพระธรรมคําสั่งสอนก็ดี พระอริยสงฆก็ดี ดีขนาดไหน พอที่เราจะยอมรับนับถือไหม หลังจากนั้นก็

ใชปญญาเขาพิจารณาวา ศีลของพระพทุธเจาที่สอนเรามานี่ ศีล 5 ดีหรือมดี เมือ่เห็นวาดี ก็ต้ังใจ

วา นับต้ังแตบัดนี้ไป เราจะทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์แตวาทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ ์ จริงๆ เทานี้เปน พระ

โสดาบัน ก็ได เปน สกิทาคามี ก็ได 

นี่วนันัน้ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ไดแคนี้ พระพทุธเจาทรงกลาววาเปนผูมี ดวงตาเห็น

ธรรม คือเปน พระโสดาบัน หลงัจากนั้นองคสมเด็จพระภควันตเทศนปกิณกะ คือเล็กๆ นอยๆ 

อีก 6 วนัทั้งหมดก็ได พระอรหันต ทัง้หมด นี่เปนอันวาเทศนวันนั้นมีความสาํคัญอยางนี ้



ฉะนัน้บรรดาทานพทุธบริษทัฟงวนันีก้็จําไปประพฤติปฏิบัติตาม ความจรงิทีน่ั่งอยูนี่เขา

ปฏิบัติไดดีมาเยอะแยะ นานแลวก็มี ที่เลย พระโสดาบัน ก็มี ที่สามารถทรงศีล 8 เปนปกติ นี่เปน 

อนาคามีมรรค เขาก็ม ีทีน่ัง่อยูทีน่ะ เวนไวแค ยกทรง คนเดียว มีศีลมากเกินไปคือ มีศีล 11 เณร

มี 10 แกม ี11 คือมีศีลหวยดวย ปกติคิดยากจะเลนหวย ศีลเปนปกตนิะ อยาก (ยกทรง สงสัยวันนี้

นะถกูแน) ถูกแน ไมถูกหวยก็ถูกดาแหละมี 2 อยาง 

นอกจากนัน้ วันนีท้านพทุธบริษทัก็บําเพ็ญกุศล นอกจากจะบําเพ็ญกุศลเพื่อยงัผลของ 

พระโสดาบัน ใหกิดวนันี้นะ ทกุคนทําปฏปิทาเพื่อ พระโสดาบัน เมื่อวานนี้คําปฏิปทา ปฏิบัติเพือ่

ปฏิปทาของ พระอนาคาม ีเพราะอะไรรูไหมเพราะวันนีส้มาทานศีล 5 ศีล 5 นี่เปนคุณสมบัติของ 

พระโสดาบัน และ สกิทาคามี เมื่อวานนีส้มาทานศีล 8 เปนศีลของพระอนาคามี แตวาทานคาใจ

อยูกี่นาทนีี้ไมทราบ โนน ออกไปนอกศาลา ศีลหลนไปทลีะตัว ศีลหลนได คือ ไมจําศีลแลว 

ก็รวมความแลววา วนันีพ้ทุธบริษัทนอกจากวา จะทรงคุณสมบัติของพระโสดาบนั และ

สกิทาคามีแลว อยาลืมนนะวา พุทธงั สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจาเปนทีพ่ึ่ง ธัมมงั 

สรณงัคัจฉามิ ขอถึงพระธรรมเปนทีพ่ึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ก็ดี อารมณปกติมแีค 4 ขอเทานี้ 

ทุกวนัทุกเวลา เขาจะยอมรบันับถือพระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และมีศีล 5 บริสุทธิ์เทานี้

เอง และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษัททําวันนี้ กท็ําเปนปจจยัทําลายโลภะ ความโลภนั่นคือ

ถวายทาน ถวายเปนปจจัยบาง เปน ผาวัสสิกสาฏก บาง เปนกระดาษแกวหอบาง เปนพลาสติก

หอบาง จาํแมน ทําไมมเียอะนํา มีดอกไมธูปเทยีนบาง มีภัตตาหารบาง ทัง้หมดนี้ถอืวา เปนทาน 

ทานเปนปจจยัตัดความโลภ เปนกาวที่เราจะตองถงึนพิพานอนัดับแรก และก็ประการที่ 2 ต้ังใจ

สมาทานคุณสมบัติของ พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี อันนี้เขาพระนพิพานแน เพราะวา 

พระโสดาบัน สกิทาคามี ทานบอกวา แปลวาผูเขาถึงแระแสพระนิพพาน 

ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานนะ ใหปล้ืมใจในความดีของตน ที่เราเกิดมาทัน

ศาสนาขององคสมเด็จพระทศพลและก็เปนคนไมเกิดมาเปนโมฆบุรุษโมฆสตรี หมายความวา เกดิ

มาแลวเปนคนเปลาไรประโยชน เราไมทาํอยางนัน้เมื่อพบพระพทุธเจา เราใชปญญายอมรับนับถือ

พระพทุธเจา พบพระธรรมยอมรับนับถือพระธรรม พบพระสงฆยอมรับนับถือพระอริยสงฆ พบศลี

เรายอมรับนับถือศีล พบทานเรายอมรับนับถือทาน อยางนีทุ้กคนถาจิตใจดีอยางนี้ ตายแลวไป

อบายภูมิไมได แตแคไปอบายภูมิไมได อาตมารูสึกวา นอยเกินไป สําหรับการเกิดของเรา เรา

ขาดทุน 

ทุกคนตองประคับประคองใจของตน อยางต่ําใหเปน พระโสดาบัน ใหไดเพราะแคไมไป

อบายภูมิชาตนิี้ ชาติหนามนัไปได ถาเปน พระโสดาบัน แลวบาปทั้งหมดทีท่าํผานมาแลว ไมมี

โอกาสใหผล เราจะเกิดอยางต่ําเปนเทวดา แลวคลานไปหาพรหม แลวกระตืบนิดๆ หนอยๆ ไปหา

นิพพาน ไปไดแตตองคอยกระตืบไปทีละคืบ ไปทีละหนอยทีละหนอย ไปเร็ว แตวาคนที่ถงึ พระ



โสดาบัน นะ เขาไมกระตืบไปหรอกนะ อยาง พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ดี อีก 4 องค พระวปัปะ 

ภัททิยะ มหานามะ อัสสช ิก็ตาม ทั้งหมดนี้ เมื่อทาเปน พระโสดาบัน แลวทั้ง 5 องคไมเคยเปน 

พระสกิทาคามี และ อนาคามี ปฏิบัติคนพุงพรวดเดียว เปน อรหนัต เลย การปฏิบัติเขาทํากนั

อยางนัน้ 

ถาเราจับอารมณของ พระโสดาบัน แลวไมตองไลเบี้ย พระสกทิาคามี อนาคามี 

พยายามใชกําลังใจตัด อวิชชา ทนัที อวิชชา นี่คือความโง ไมเขาใจใน อริยสัจ อรยิสัจ ตัวตนที่

เราะจพงึใหเขาใจคือ (ทานมาจัดประเภทของอริยสงฆดวย นี่จะเปดแลวนะ เมื่อกีท้านเตือนบอก 

ไมไดโวย ของขามีอยู อยูขางหลงั จะลงแลวทานบอกไมได ไมได อริยสัจของขามี( 

อริยสัจ ข้ึนตนคือ ทกุข ใหพิจารณาตามความเปนจริง วาการเกิดเปนคนนี่มนัเปนทกุข 

ชาวโลกทัง้หมด ไมมีใครมีความสุข หวัหนาคนคือพระมหากษัตริยทานก็มทีุกข ทายแถวของคนคือ

ยาจก ก็มทีุกขเทากัน คือ เกดิ แก เจ็บ ตาย เหมือนกันไมมีใครมีความสุขจริง ถาเราเกิดเปนมนุษย

อีกกี่ชาติก็ตาม เราจะไมพนจากความทกุข กี่ชาติกม็สีภาพอยางนี ้ รวยก็เกิดแกเจ็บตาย จนก็เกิด

แกเจ็บตายเหมือนกนั ไมดีในการเกิดเปนมนษุย เราไมตองการมนัอีก แลวก็เทวดาหรือพรหมมี

สภาพเปนทพิย มีความสุขทุกอยางก็ยงัไมดี เพราะวาเทวดาหรือพรหมนีก่็ถงึแมวาทานเกิดแลวไม

เปนทกุข แตหมดบุญวาสนาบารมี ทานก็กลับมาทุกขใหมเพราะตองกลับมาเปนคนกลับมาเปน

สัตวเดรัจฉาน กลับมาเปนสัตวนรกใหม ไมดีนี่กาํจัดอวิชชา เรามีความตองการจุดเดียวคอื 

นิพพาน ทําลายอวิชชาใหส้ินไป 

ถาจิตใจของบคุคลใดนี่ตองการนพิพาน นี่ตอนนี้ตองการนพิพานจุดเดียวและก็ไม

เปลี่ยนแปลงจติใจ คนนัน้ถอืวาทําลายอวชิชาใหส้ินไป แตบางทานอยาง ยกทรง ยังมีละอองติด

หลังบาง ไมเปนไร พอน้าํมนัไหล อวชิชาก็หาย (ยกทรง หวัเราะ ถูกใจ) เอะ ทําไมมันฮามาก มนั

นาจะฮาแต ยกทรง 

ก็รวมความวา ถาเราทําลายอวิชชาได กม็ีหวงันิพพาน ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททุก

ทาน การทําบญุของทานทัง้หมด ใหมุงนพิพานจุดเดียว และอนัดับแรกยึด อารมณพระโสดาบัน 

ไดกอน จะเหน็วา พระพทุธเจาทรงเทศนที่ไหน พอเทศนจบเปน พระโสดาบัน บาง สกิทาคาม ี

บางนี้เยอะแยะ แลวคนพวกนัน้ไมเคยเจอะพระพทุธเจามากอน แลวเปนไดอยางไร ไมเคยเรียน

กรรมฐานก็เพราะวาเขาเปนคนมีปญญา มีไมใชนกึวาจะไปนัง่หลับตาปทําสมาธ ิ ไมใชอยางนั้น

เพราะ 2 อยางนี่ไมถงึขั้นหลบัตา คําวา อนุสสติ แปลวา ตามนึกไวเทานั้นเอง นึกไววาชวีิตนี้มนั

ตองตาย แลวไมตองการตายอยางอยางนีอี้ก นึกไววาเรายอมรับนับถอืพระพทุธเจา พระธรรม และ

พระอริยสงฆ นีน้ึกในใจใหมันทรงตัว แลวนึกไววา ศีลมีกี่สิกขาบท ศีล 5 สิกขาบทมเีทาไร มี

อะไรบาง เราจะไมยอมละเมดิ แคนี้ พระโสดาบัน เขาใชแค อนุสสติ 



นี่ทานทีน่ั่งสมาธิ บางทีจะหมายมา 20 ปบาง 20 ป 30 ป ไมไปถึงไหนมันจะไปถงึไหน ก็

นั่งแบบโงๆ แบบนั้นอยาง อาจารยยกทรง มนัตะบันนั่งมาตั้งแตเปนเณรไมได แลวก็นัง่ดีนัง่งอก 

นั่งไปนัง่มา ไดเมียมาอีกคน แถมมีลูกอีก 2 คน ออม ี4 ตาย 2 ตะบันเสยีดายไป 2 เหลือ 2 

นี่รวมความวา การเจริญพระกรรมฐาน ตองมีความฉลาด ถามีความเขาใจอยางเดยีว การ

เปนอรหนัตนี่ไมยาก ความเขาใจคือตัวปญญา ความเขาใจมาจากไหน นีฟ่งพระพุทธเจาองคเดียว

อยาไปฟงคนอื่น เราไมพบพระพทุธเจา พระองคไหนนาํธรรมของพระพุทธเจามาเทศนตรง เราฟง

ยอมรับ ไมอยางนั้นเราก็ดู พระไตรปฏก หนงัสือที่เขาเขียนไมแนนอนนกั บางทีคนไมเปนอรหันต

เขียนมนัเขียนเลยเถิดอรหนัตไป ทํายากมาก ความจรงิทําไมยาก ถาฉลาดทํา แคนีเ้ปนอรหนัตได 

เอาละบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย เวลานี้ก ็ 8 โมง 40 นาที เดีย๋วตองไปบวงสรวง อา

ตมภาพขอยุติพระธรรมเทศนาคงไวแตเพยีงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ อาตมภาพในฐานะพระสงฆในพระพทุธศาสนาขอตั้ง

สัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ 

ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุขสัวดพิิพัฒนมลคง สมบูรณพูนผล 

และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มีอาย ุวรรณะ สุขะ พละ และปฏภิาณ ธรรมใดที่

องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา ทรงมีบัญญติัไวแลว ขอบรรดาสาวกของ

องคสมเด็จพระประทีปแกวจงบรรลุธรรมนั้น เปนพระอริยเจาในปจจุบันนี้เถดิ เอวงั กม็ีดวย

ประการฉะนี ้

เทศนก็ไปไมไหว นีว่าไปๆ คอแหงลงทุกทีๆ   จะเริ่มวันนีน้ะ ตอนบายโมงครึ่ง มีสะเดาะพระ

เคราะหนะ แลวก็ตองทําเรว็เพราะบาย 3 โมง พระตองลงสังฆกรรม เพราะฉะนัน้ ทุกคนจะสะเดาะ

พระเคราะหกต็อนเพล ก็ไปเตรียมตัวกนัไวนะ ก็ไมตองจายอะไรมาก เอาแคหมดตวัก็พอ ฮึ ดีไหม 

ก็ไมไดเอามากนีน่ะเอาเลย หมดตัว เอาที่ไหนไมไดแบกมา ใชไหม ก็เปนอนัวาอยางชาที่สุดบาย

โมงกม็าพรอมกัน พอบายโมงครึ่งก็จะเริ่มนะ เพราะตองเริ่มพอบายโมงครึ่งกต็องเริ่มแนนอน 

ไมอยางนั้นก็ไมทันเวลา เพราะบาย 3 โมงพระตองลงสังฆกรรมทาํพิธีเขาพรรษา แลวกลางคืน 

ตอนเย็น 6 โมงเยน็มกีารบวงสรวง 5 จุด แตก็ทําจุดเดยีวตั้ง 5 จุดนะ แตวาทาํทีเดียว และก็ตอน

พรุงนีเ้ชา หลงัจากทาํบุญเสร็จไปบวงสรวงดวยเครื่องสังเวย ตอนเย็นนี่มีดอกไมธูปเทยีนธรรมดา 

แตวาที ่5 จุดก็คือ 

จุดที่ 1 ขางโบสถเกา คือจะสรางมณฑปพระพุทธเจาทาน และก็สรางที่รับแขกใหม 

ศาลานวราช นะเล็กไปไมพอ 

แลวก็อีกจุดหนึ่งก็ที ่พระยาโกษาธิบดีเหล็ก 

อีกจุดหนึง่ที่โรงพยาบาล และก็ทีพ่ิเศษก็คือทาน ทาวมหาพรหม กับ นางธรณี ทีม่ณฑป

เกา และก็นัน่ก็ไมตองใชหม ูแตทานสั่งใหทําสาํรับ ทาวมหาพรหม ไมกินหมู อยูไกล พระพรหม 



ไมมีหมูกนิ ไปกินหมูเขาประเดี๋ยวอาเจียน นะ ทานปลัด ใชไหม คนไมเคยกินหมนูี ่นางธรณ ีทาน

อยูใตดิน ไมมหีมูกนิเหมือนกัน มีแตไสเดือน นี่ตองเอะ มาหรือเปลาหวา พูดไปพูดมายองมาสะกิด

ขางแลว แกกนิเปนก็แยแลว 

เมื่อวานนี้ก็ลืม คือวาเจาของมาให คณะ อาจารยมังกรู ก็อาจารย มหาวิทยาลยัเกษตร 

เขารวมคณะกนั เขาสรางเขาบอกวา จะมาใหแค พระแมธรณ ีพระพรหม เอามาไมได เพราหนกั 

เมื่อวานนี้ไปดู เขามาใหนานแลวไมไดไปดู มันปวยมี พระพรหม ดวย เปนอันวาตองมาตั้งสาํรับ 

ฉันก็เลยคิดวาจะใหเขาหามไปที่บวงสรวงรวมกัน ก็ดี 

แมศรี และคณะทานมาบอก ไมตอง เพราะ นางธรณี นี่ผมเปราะ เขาเอาไวปูน

ปลาสเตอรทําผมไว หามไปหามมาเดี๋ยวผมหัก ไอมวยแกจับอยูไมอยูผมหักหรอก ก็เลยใหต้ังตรง

นั้น ก็ถามจะใหใครใหสํารับ แกบอกใหไปถาม เจกมิก ็อยากรวยไหม ถา เจกิมก ีอยากรวย ก็ให 

เจกิมกี ต้ังสาํรับถวาย เลยไปถาม เจกมิกี เจกิมกี บอกแกอยากรวย ก็เลยใหต้ังสํารับ ก็รวม

ความวา รวม เจกิมก ีแลวก ็6 ที ่

ทีนี่ตอนกลางคืนวนันี้จะมีอะไรบาง ตอนบายๆ อาจจะมีอังกะลงุ โรงเรียนวัดทาซุง เด็ก

นักเรียน ทานปลัด รําไดไหม รํายังกะลุงนะ และกต็อนบายเย็นไปนะ จะเย็นหรือมเย็นไมทราบ 

คณะดุริยปราณีต เขามา แตเด็กเขาหามา 7000 นะ เขาจายสตางคมาเสร็จ ใครออกอีกก็เอานะ 

ออกอีกฉันเอาเลย คาปพาทยและก็นกัรํากเ็ห็นจะเปน วทิยาลัยครูนครสวรรค เขาเอานาฏศิลป

มา รําสกั 3 ชุด 2 ชุดแรกฉันจําไมได จาํไดชุดหลังคือ โปงลาง ทานปลัด เคยดูไหม เคยดูไหม 

โปงลางนะ เคยดูหรือเปลา ดูหนงั หนงัอะไร หนงัควายหรือหนังวัว เอาละ เปนภาพยนตรใชไหม 

ทีวนีั่นซ ิไมเคยดูกับเขา แลวก็ตอนบวงสรวงมีดอกไม ดอกไมประเภทพลุก็อยาจุดตอนบวงสรวง ยัง

ไมคํ่า เขาไมหามใชไหม และตอน 4 ทุมทานดอกไมไฟอีกครั้งหนึง่ เขาหามหรือเปลา เขาหามก ็

ทานปลัด รับผิดแตผูเดียวดอกไมไฟก็อยาใหมี พลุนี ่กลวัชาวบานเขาจะตกใจนะ 

และก็สําหรับหม ู ไก ทานสั่งใหทาสีแดงใหหมด นี่กระดาษรองพืน้ใหกระดาษสีแดง นี่

หมายถงึไฟนะ ทกุคนก็จะรวมกนับวงสรวง ถาสีแดงนี่กนัไฟแนนอน เพราะวาเคยทาํแลวครั้งหนึง่ 

ที่ จังหวัดชัยนาท นานแลวตั้งแต พ.ศ. เทาไร 2507-2508 ตอนนั้นยงัตั้งศาลใหชาวบานเขาอยู 

พอบวงสรวงเสร็จ ทาน ทาวมหาราช ทัง้ 4 องคมาบอกวา แถวนี้ไฟจะไหมครับ 

ถามวา เอา เขาตั้งศาลแลวไฟไหมไดเหรอ บอกกไ็หมได เพราะวาไฟเปนพระองคที ่ 4 ใช

ไหม ทานปลัด พระนับถือ 3 องค พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระเพลิงองคที่ 4 นะ บอกตัง้ศาล

แลวก็ไหมได บอกเอาแลวตัง้ทาํไม เขาตัง้แลวเขาตัง้ศาลนี่ พระภมุเทวดา ชวยไดตามกฎของ

กรรม เลยกฎของกรรมไปกําลังแรง ภุมเทวดา ดานไมอยูบอก เอะ อยางนัน้ก็แยซิ ตึกทั้งแถว 2 

แถวรวมกนัมนัตอกัน เขาบอกเอาอยางนีก้็แลวกนั ถามเจาภาพซิเขาจะยอมเสียสตางคอีกไหมถาม

ไฟจะเกิดจากจุดไหน บอกเกิดเขาก็ชี้ไปทีโ่รงแรมโรงหนึง่ ชัน้บนของโรงแรมนะ เปนที่จุดเพลิงเกดิ



ไฟ ถามจะทําอยางไร ก็บอกใหเขาเอาหมทูาสีแดง ไกทาสีแดง แลวกระดาษรองดวยสีแดง แลวทาํ

พิธีตามนี ้ผมจะชวย แลวถามไฟจะไหมไหม บอกตองไหม แลวกนั จะชวยแลวไฟยงัไหมหรือ ถาม

ไหมอะไร ไหมเสื้อผากระดาษนิดหนอย นี่ตองไหมแน แดดับทัน อาคารไมเสียหายไมไหม ฝากไ็ม

ไหม 

บอกตกลง ถามผาขี้ร้ิว ใชไหม บอกไมรูหรอก มันเอากองตรงนั้น ผาดีก็ผาดีกองตรงนั้น 

ผาขี้ร้ิว ทานบอกที่ใหเลยนะ เขากเ็ลยรีบทาํกัน แลววันเวลาที่ทานบอกตรง ไฟติดตรงนัน้จริงๆ เลย

ไหมผาขี้ร้ิวหมดไป 4-5 ผืน ไงเสียดายเหรอ ไอผาขี้ร้ิวหมดไปนี่ตองใชผาใหมแทนนะ ใชไหม ทาน

ปลัด จะเอาผาเช็ดมาทําอยางไรดี ผาเกาไมมี ก็เอาผาใหมมาซ ิ มันก็เทาผาใหมนะแหละ ใชไหม 

แตก็ชางมนัเถอะนะ เกาแลว 

เปนอันวาใครไมอยากใหไฟไหมบาน ไมอยากใหเกิดเหตุรายขึ้นในบาน มารวมกันในพิธี

บวงสรวงนะ รวมกันถือวาเปนเจาภาพรวมกัน ก็ไปรวมกันที่หนา พระเจาพรหมฯ หนา พระเจา

พรหมมหาราช นัง่กนัในทีต่รงนั้นก็ได นัง่ในศาลาก็ได ตอนเย็นวนันี้เวลา 6 โมง 

พรุงนีห้ลงัจากทําบุญจากนี่ลงไปแลว ก็ทาํพิธีบวงสรวงคอื ตอนเย็นนีบ่วงสรวงใชธปูเทียน 

ไมมีเครื่องสังเวย หลังเทีย่งแลวใชไมไดเครื่องสังเวย ตอนเชามีเครื่องสังเวย แลวทีใ่หมที่จะสราง

มณฑป กับสรางอาคารรับแขกขางโบสถเกา 

วานชื่นนี้ไปดูสถานที ่ก็คิดวาตองตัดตนไมคือ ตนโพธิ ์รุกขเวทนา กโ็ผลมา 4-5 องค ตน

นิดเดียว บอกที่นี่แรงครับ ตองบวงสรวงกอน บอก เอะ ถาไมมีเวลาทาํอยางไร ไมมเีวลา สรางเสร็จ

บวงสรวงก็ได ถามวาแรงอยางไร เลาใหฟงซนิี่ใครหิวขาวมัง่ หิวขาวก็ไปได ไมมีใครหิวละ รับรอง 

บอกทีน่ี่แรง เราก็บอก เอะมันก็ตองแรง แผนดินรับดึกทั้งหลังไมแรงไดอยางไร ดี เทวดาแกไมตบ

ปากเอาก็บุญตัวแลว ถามวาทานวาอยางไร แรงอยางไร ลูกศิษยทาวมหาราช ก็โผลมา 31 องค 

บอกผมอยูประจําที่นี ่31 องค โอโอ ลกูศษิยทาวมหาราช ชุดแดงนี ่31 ภุมเทวดา กับ สัมภเวสี 

นับไมถวน ลูกศิษยแกก็บอกวาที่แรงครับ ถามวาแรงอยางไรบอกมาซ ิ

ที่นีท่รัพยมาก ไอวัดนี้นะทรพัยเต็มวัด ที่อ่ืนนี่เวลานีท้ี่อ่ืนเขาก็ขนมา เขาขนมาเต็มบริเวณ 

ทรัพยพระเจาจักรพรรดินี่เตม็ เต็มบริเวณขางลาง เขาชี้ใหดูเหน็ตุมมอญขนาดใหญ คงเกานะ 

ขนาดนี้เบอเร่ิมกวาง 31 ตุม มีเงินแทงอยุ 2 ตุม มีเพชรพลอยอยู 2 ตุม บอกนัน้เปนทองคําหมด 

ทองแทง ถามวา ของใครบอกสองเจาของครับ ถามวาใครบางละ บอกวาของ เจาพระยาโกษา

เหล็ก และของ พระยากาญจนบุร ี 2 คน และกเ็หน็เรือชะลาอีกลาํ เรือชะลาใหญมาก ทองคํา

มาก มีเพชรก็เยอะ ถามวาของใคร บอกของ แมศรี เขา ไอตุมนะสองเจาของแลวก็มีชี้ใหดูชายน้ํา 

มี 7 ตุม ตุมใหญเหมือนกนั ถามของใครมั่ง บอก ขุนแผน เปน 4 เจาของ แกตอบดีจริงๆ บอกนี่

ของ ขุนแผน เขา ของ ขุนแผน ของ เจาพระยาโกษาเหล็ก เจาพระยากาญจนบุรี แลวก็ แลว



พวกนี้มาตายที่นีท่ั้งนัน้พวกนี้มาตาย ตายที่โคนขางๆ ตนโพธิ์ ตอนหลังในชีวิตกม็าเจริญวิปสสนา

ที่นี่แลวก็ตาย ก็ทรัพยสมบัติก็อยูนีม่าก 

ก็เปนอนัวาทราบวา ถาที่ไหนมีทรัพยมาก ทีน่ั่นมเีทวดาชั้น จาตุมหาราช อยู อันนี้แรง

มาก เขตไหนถามีเทวดาชั้น จาตุมหราราช อยู ถาเราเขาไปอยูที่นัน้ถาไมต่ังศาลยอมรับนับถือ 

ศาลนี่ตอง 4 เสานะ เสาเดียวไมได ถาไมยอมรับนับถือเขาเขาจะชวยอยู 2 ป ทํามาคาขายดี ทํามา

หากนิดีมาก 2 ปไดกําไรแน ถาปที่ 3 ยงัเลย พอฟดละทนีี้ ฟดแหลกเลย ของใหมก็หมด ของเกาก็

หมด อยูไมเปนสุขเสียหายหมด เอาแน ถายอมรับนับถอืเขา เขาก็ชวย บานนัน้จะทรุดตัวไมไดเลย

ฐานะไมสามารถจะทรุดได และถาบานไหนไมมี ลูกศิษยทาวจาตุมหาราช อยูถาเรามีต้ังศาล 4 

เสา เขาก็เขาอารักขาเหมือนกันใชไหม 

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาจบ นี่ดันเสือกมีเสยีงพูด เมื่อกีจ้ะหมดเสยีงอยูแลวคิดวาจะเทศน

ไปไมรอดตอนทายๆ เสยีงคลายคอแหงมาทุกทีๆ ๆ นี่ 2 เดือนเศษเพิ่งใชเสยีงวันนี้ กพ็อไปไหว ก็

เปนอันวา ตอนี้ไปก็รูเร่ืองหมดรึยังนี ่



พระธรรมเทศนาเรื่อง พระเวสสันดร 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่ 28 ตุลาคม 2528 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

นิพพานัง ปรมงั สุขังตีติ 

ณ โอกาสบดันี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนพิพานคาถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดทีั้งหลายไดพรอมใจกนัมาบาํเพ็ญกศุล

ประจําปกษ คือวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 ตรงกับวนัจันทรวันนี้ ทั้งนี้เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท

ทั้งหลายไดมีความเคารพในพระองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหต ุ จงึ

ไดพากนัปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ความจริงพรรษานี้ทัง้

พรรษาอาตมาลงศาลาไมไดตลอด เพราะปวย วันนี้ก็ปวยอยูมาก แตวันออกพรรษาพอซมซานมา

ไดก็มา 

วันนี้อาตมภาพตั้งใจเทศนเร่ืองราวของ เวสสันดรชาดก แตความจริงความเปนมาของ 

พระเวสสนัดรชาดก บรรดาทานพุทธบริษัทกท็ราบแลว ถาฟงกันตาเรื่องจริง ๆ รูสึกวาจะไมไดผล 

วันนี้ก็จะนาํเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล กับเร่ืองราวของ เวสสันดรชาดก 

ซึ่งเปนคาํสอนของพระพทุธเจาเชนเดียวกนัและกลาวรวมกันจับเปนตอนๆ เพื่อเปนประโยชนแก

บรรดาทานพทุธบริษทั สําหรับการฟงตอนทายอาจจะไมคอยไดยินไปบาง ก็ตองขออภัยมันไมดี

มากมนัไมดี 

เร่ืองราวในวนันี้ก็จะเทศนอันดับตน ขอบรรดาทานพทุธศาสนิกชนผูมานัง่บําเพญ็กุศลใน

วันนี้ สวนใหญเปนนกัเจรญิพระกรรมฐาน การเจรญิพระกรรมฐานนีบ้รรดาทานพุทธบรษิัท

เขาทาํกันเพือ่นิพพาน ไมใชทําเฉพาะเห็น สวรรคเปนนรกเหน็เทวดาเฉยๆ การที่ปฏิบัติ มโนมยิ

ทธิ เปนการเปลื้องความสงสัยวานรกมีจริงไหม เปรตมีจริงไหม อสุรกายมีจริงไหม พรหมโลก 

นิพพาน มจีริงไหม การตายแลวมีสภาพไมสูญจริงไหม เปนการตัดความสงสัยในคําสอนขององค

ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไว คือพระพุทธเจาสอนใหเราพิสูจนคําสอนของทาน 

หลังจากนั้นบรรดาทานพทุธบริษัททกุทานตองสกัดแดนของความชัว่ 4 แดน แดนทีล่งโทษคนชัว่ 4 

แดน ก็คือ 1. นรก  2. เปรต  3. อสุรกาย  4. สัตวเดรัจฉาน ซึง่การปฏิบัติไดสองใน วชิชาสาม กดี็ 

หาใน อภญิญาหก กดี็ที่บรรดาทานพทุธบริษทัควรจะมีความพอใจในตัวเอง เพราะพระก็มี

ฆราวาสก็ดีถาปฏิบัติไดตามนี้ ทุกคนไมทําความชัว่ 

ถาปฏิบัติไดจริง มนัไมมีใครทําความชั่ว เพราะไมมีใครคิดชั่ว เหน็ประโยชนของการทํา

ความดี เหน็โทษของการทาํความชัว่ เรียบรอยทุกอยาง และแถมระลกึชาติไดวาชาติเกาๆ เราเคย

ทําอะไรบาง เคยเปนสัตวนรกเคยเปนเปรตเปนอสุรกายเปนสัตวเดรัจฉานมามาก อันนี้เราทราบกฎ



ของกรรมวาเราทาํอะไรไวจึงเปนอยางนั้น เราเปนเทวดาหรือพรหม เราทาํความดีอะไรจึงเปนอยาง

นั้นทานที่ปฏิบัติไดจริงๆ ตางคนตางละความชั่ว ต้ังใจประพฤติความดี สําหรับทานทีบ่อกวาปฏิบัติ

ไดแลวยังทาํความชัว่อยูนั้นแสดงวาทานหลอกตัวเอง เปนการทําลายความดีของตัวเองคนประเภท

นี้ไมพนอบายภูมิซึ่งการปฏบัิติใหพนอบายภูมิจริงๆ การได มโนมยิทธิ แลวไมไดพนอบายภมูิ 

ตอไปตองรักษากําลงัใจอยางนี้เปนปรกติคือ 

มีความรูสึกไวเสมอวาชวีิตนีม้ันจะตองตาย ตายแลวไปไหน ความชัว่สงผลใหไปอบายภูมิ

ความดีเล็กนอยสงผลใหไปสูสวรรค ความดีปานกลางสงผลใหไปพรหมโลก ความดีถึงที่สุดสงผล

ใหไปนิพพาน คือตอไปเราก็ต้ังใจคิดวาถาการตายคราวนี้เราไมยอมลงอบายภูมิแนนอน ใหยึดมั่น

ในคุณของพระไตรสรณคมนคือ พระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ คําวายึดมัน่นี้ตองใชปญญา

เปนเครื่องกลัน่กรองวาพระพุทธเจาดีขนาดไหน ควรที่เราจะยอมรับนบัถือไหม พระธรรมคําสั่งสอน

ขององคสมเดจ็พระจอมไตรดีขนาดไหน นี่เราควรยอมรับนับถือไหม พระอริยสงฆสาวกขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดีขนาดไหน เราควรยอมรับนับถือ ใชปญญาพิจารณากอนเมื่อ

พิจารณาแลวก็เหน็วาทานดจีริงๆ กย็อมรับนับถือไมคลายตัวจะมีความมั่นคงในพระไตรสรณคมน 

อยางนี้สามารถจะตัดอบายภูมิไดเปนบางครั้งบางคราว ถาเผลอเมื่อไรลงนรกเมื่อนัน้ 

ตอไปก็ต้ังกําแพงกนับายภูมใิหแนนอนคือมีศีล 5 บริสุทธิ ์ ใหต้ังใจรักษาศีล 5 ดวยความ

เคารพ ต่ืนขึน้มาเชาตั้งใจวาศีล 5 มีกีสิกขาบท วนันี้ทัง้วนัตลอดจนกวาจะหลับไป เราจะไมยอม

ละเมิดศีล 5 ทําอยางนีทุ้กวนั ถาทําไดอยางนี้เปนปรกตกิุศลมาแลวประมาณมากนอยเทาไรก็ตาม

ทีเวนไวแต อนันตริยกรรม พวกทานทัง้หมดจะไมลงอบายภูมิทัง้สี ่ คือเกิดเปนสตัวนรก เปนเปรต 

เปนอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไมมีตอไปอีก มีทางตรงทางเดียวคือพระนิพพาน พอปฏิบัติไดอยาง

นี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน 

บรรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน ฟงเทศนจําขอนี้ไวเปนสําคัญ แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ 

เร่ืองราวตอไปก็เปนเรื่องเลาสูกันฟง ปฏิบัติไดหรือไมไดก็ไมสําคัญสําคัญตามที่กลาวมาแลว ก็จะ

นําเอาเรื่องราวขององคสมเด็จพระประทปีแกวเกีย่วกับ พระเวสสันดรชาดก มาแสดงแกบรรดา

ทานพทุธบริษทั (เฮ นี่ใครไปบอกเด็กขางนอกเบาหนอยซิวะ ใครบางนะมันเลนจอกแจกจอกแจก 

ลูกใครบางวะ) เร่ืองราวเกีย่วกับ เวสสนัดรชาดก เปนอยางนี้ ความจริงเมื่อสมยัองคสมเด็จพระ

ชินศรีบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดพรรษาที ่ 5 เมือ่

พระพทุธเจาทรงบรรลุเปนพระพุทธเจาแลว ทานทีพ่ระพุทธเจาจะเสด็จไป กรงุกบิลพัสดุมหา

นคร กลับไมไป วนไปวนมาอยูสองสามเมอืงอยู กรุงราชกฤห บาง เมืองพาราณสี บาง วนไปวน

มาอยูแบบนี้ การที่สมเด็จพระชินศรีไมเสด็จไปที่นั้นก็เพราะวาทรงทราบดีวา หมูพระประยูรญาติมี

มานะทิฏฐิมาก เปนคนถือตัวถือตนมาก 



การเทศนของพระพทุธเจา ถาบุคคลใดไมมีศรัทธาตัง้ใจฟงจริงๆ หรือไมต้ังใจปฏิบัติ 

พระพทุธเจาจะไมเทศนในเขตนั้น เพราะเทศนแลวไมมีผลถึงแมจะเปนญาติขององคสมเด็จพระทศ

พลเอง ก็ไมยอมเทศน ฉะนั้นเมื่อพระพทุธเจาไมไปถึงสี่ปเศษ สมเดจ็พระราชบิดาก็มีความคิดถึง

วาลูกเราเปนพระพทุธเจาไมมาบานสกัทหีนึง่ จงึไดจัดอํามาตยผูใหญคนหนึ่งพรอมดวยบริวารหนึ่ง

พันคนใหไปกราบทูลสมเด็จพระทศพล ใหเสด็จไป กรุงกบิลพสัดุมหานคร แตทวาอํามาตยกบับร

ราดาบริวารของตนทั้งหมดหนึง่พนัคน เมื่อขเมาฟงองคพระชินวรแลวตางคนตางฟงเทศนจบ ฟง

เทศนจบเดียวสําเร็จเปนพระอรหันตหมด 

เมื่อเปนพระอรหันตแลวทานก็เงียบฉี ่ ไมนิมนตเพราะพระอรหันตยอมเขาใจความเปนจริง 

พระอรหันตนี้ไมตองสอนไมตองคิดนอกคดิใน ไมไดคิดหวงตัวเองไมนอกรีดนอกรอย พระอรหนัต

ยอมมีระเบียบ เพราะเปนคนมีจิตหมดกิเลสไมทําอะไรในดานของความผิด รูในสิง่ทีค่วรและไมควร

อยูเสมอ ส่ิงใดที่ไมควรพระอรหันตจะไมทาํ เพราะวาการควรไมควรของพระอรหนัตนั้น อาจจะไม

ตรงกับความเห็นของเราก็ได เพราะเรามกีิเลสเราคิดวาอยางนี้ดี แตพระอรหันตทานเขาใจขางหนา

ปจจุบันและอนาคตนี้ไมดีเขาตาํหนิ ขอบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย จิตใจของทานกบัจิตใจของ

พระอรหันตยอมไมเหมือนกนั ถาเหมือนกนัทานก็ไมใชพระอรหันต ทานกเ็ปนเหมือนเรา 

ฉะนัน้พระอรหันตทั้งหลาย พนักบัหนึง่องคเห็นวาองคสมเด็จพระทศพลยังไมไปไม

เหมาะสม ก็เลยเงียบไมนิมนต พระเจาสทุโธทนะ ก็สงมาอกี 2 รุน 3 รุน 4 รุนก็ตามเปนอรหันต

หมด เงียบหมด 

สงชุดสุดทายมามทีาน อุทายี ทานอุทายี นี่เปนสหชาติของพระพทุธเจามาเกิดวนั

เดียวกนัเปนเพื่อนกนั เปนอํามาตยผูใหญใหนําคนมาพนัคน มาเฝาองคสมเดจ็พระทศพลเพื่อ

นิมนตเขาไป เมืองกบิลพสัดุ ในที่สุด ทนอุทาย ีกับบริษัทฟงเทศนพระพทุธเจาจบเดียวเปนพระ

อรหันตหมด เมื่อเปนพระอรหันตแลวก็ไมยอมกราบทูลพระพทุธเจาใหเสด็จไป กรงุกลิบพัสดุ รอ

เวลาอนัสมควร คือยอาลืมวาพระอรหันตเวลานั้นเปน ปฏิสัมภิทาญาณ มาก อรหันตมีคุณคา

เทากันคือการตัดกิเลส แตวามีคุณธรรมสมบัติพิเศษไมเทากนั มีความสามารถพิแศษไมเทากัน 

สุกขวิปสสโก ไมมีความสามารถอยางอืน่เลย นอกจากตัดกิเลส เตวชิโช ไดแตการเห็น

การระลึกชาติได อันนี้เรียกวา เตวิชโช ฉฬภิญโญ แสดงฤทธิ์ได แตยังมคีวามฉลาดนอย 

ปฏิสัมภิทัปปตโต คลุมไปถึง ปฏสิัมภิทาญาณ คลุมความสามารถทัง้หมด แลวก็ฉลาดมาก เปน

อรหันตชั้นยอด ทานก็มีความฉลาดพอควร ดีมากไมใชพอควร ก็นัง่พิจารณาวาถาเราจะกราบทูล

องคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาเวลานี้ไมสมควร รอเวลา 

พอไดเวลาพอดีเห็นองคสมด็จพระชินวรวางจงึเขาไปเฝา แทนที่จะกราบทูลอาราธนาองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหไป กรุงกบิลพสัดุ ทานก็เลาเรื่องการเดินทาง ทางที่เดนิมาจาก 

กรุงกบลิพสัดุ มาถงึ กรงุราชคฤหมหานคร วาเปนเสนทางที่รมร่ืนมาก มีความสุขสบายมาก 



พูดกันงายๆ นาเดนิไปเทีย่ว พูดดวยปญญาเพียงเทานี้องคสมเด็จพระชินศรีกท็รงเขาใจ คือรูอยู

แลววาเขาจะมาอาราธนา 

เมื่อรูอยูแลวแบบนี ้ ก็ปรากฏวาองคสมเดจ็พระชินศรีกก็ลาววา อุทายี ถาอยางนัน้เธอจง

พาบริษทัของเธอไปกอน คือบริษัทพนัคนพันองคไปกอนลวงหนาไปกอน ตถาคตจะตามไปทหีลงั 

ทานอุทายี กไ็ปปูพื้นฐานปลูกศรัทธาแดบรรดาทานพทุธบริษทัใน กรุงกบลิพัสดุ 

สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงได พระอานนท ประกาศวาตถาคตจะไป กรงุกบลิพัสดุ 

พระอะไรจะไปบาง พระกต็ามไปหมด ปรากฏวาทางที่เสด็จไปหกสบิโยชนองคสมเด็จพระผูมพีระ

ภาคเจาเสด็จตามไปวันละโยชน ถึงหนึ่งโยชนพระพทุธเจาก็ยงัยัง้หยุดคางหนึง่คืน ถึงหนึง่โยชนก็

คางหนึง่คืนรวมความเดนิทางจริงๆ 2 เดอืนถงึ กรุงกลิพัสดุมหานคร ทั้งนี้ก็รอให ทานอุทายี 

เคลียรพื้นที่ปลูกศรัทธาคนกอน 

เมื่อองคสมเดจ็พระชินวรเขาถึง กรงุกบลิพัสดุ แลวปรากกวาพระราชบิดาขององคสมเด็จ

พระประทีปแกว กน็ําบรรดาบริษัทหมูประยูรญาติและอํามาตยมาเฝาพระพุทธเจามาตอนรับ แต

วาหมูพระประยูรญาติของพระพทธุเจานี้ยงัมีมานะทิฏฐมิาก ก็มีความรูสึกวาเราแกกวา สิทธัตถุ

ราชกุมาร เราไมควรจะไปไหวเธอจึงไดจดัญาติผูนอยกวาพระพทุธเจามานั่งขางหนาพวกผูใหญที่

มีอายุแกกวานั่งขางหลัง เวลาพระพุทธเจาประทับแลวญาติผูนอยกก็ราบแตญาติผูใหญนัง่เฉย 

พระพทุะเจาคดิวาคนที่ไมมศีรัทธาแบบนีเ้ทศนเทาไรก็ไมมีผล องคสมเด็จพระทศพลจึง

แสดงปาฏิหารยิเหาะขึ้นบนอากาศ เมื่อเหาะขึน้ไปแลวก็เหาะวนไปวนมา องคสมเด็จพระบรม

ศาสดาเหาะแบบนั้น สมเดจ็พระราชบิดาเห็นเขาก็ลุกขึ้นกราบ แลวก็ตรัสวาขาพระพุทธเจากราบ

พระองคแลว 3 วาระ 

คร้ังแรกเมื่อพราหมณเขามาดูลักษณะ ก็แสดงปาฏิหาริยกับ กาฬเทวิลดาบส โดยยืนบน

ยอดชฎา คร้ังนั้นก็กราบแลวครั้งหนึ่ง 

คร้ังที่ 2 เมื่ออายุ 7 ปเวลาแรกนาขวัญกราบแลวครั้งหนึง่ เวลานี้ขาพระพุทธเจากน็มสัการ

คือกราบแลวอกีครั้งหนึ่ง เปนวาระที ่ 3 เมื่อพระราชบิดาตรัสแบบนั้น คนอืน่ก็เหน็อัศจรรยวา 

สิทธัตถะราชกุมาร ไมเคยเหาะไดแบบนี ้ ก็ตางคนตางพากนัทราบ มีความเลื่อมใส องคสมเด็จ

พระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จลงมา 

วันนั้นพระพุทธเจาตั้งใจเทศนาโปรดพทุธบิดาโดยเฉพาะ เพราะทานเปนพอจริงแหละแต

วาถวายความเคารพพลกูมาแตเล็กเมื่อเทศนจบคือเทศนประกอบดวย ศลี 5 สมเด็จพระราชบดิาก็

เปน พระโสดาบัน 

พอเทศนจบคราวนัน้ปรากฏวา ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมาอยางหนกั ฝนโบกขรพรรษ นี่

เปนน้าํฝนสีแดง เวลาตกลงมาเปนละออง ถาใครตองการใหฝนเปยกมากฝนก็เปยกมาก เรานึกเอง



นะ นกึวาเราตองการใหฝนเปยกมากฝนก็จะเปยกมาก ใครวาตองการใหเปยกนอยฝนกเ็ปยกนอย 

ถาไมตองการใหฝนเปยกเลยฝนก็ไมเปยก 

แลวตอจากนัน้ไปตางคนกต็างกลับ พระพทุธเจากป็ระทับในมหาวหิารพระก็พกัทีห่นึง่

ปรากฏวาพระก็ไปนั่งประชมุกัน คุยกันวาเปนเรื่องนาอัศจรรยหมดเราอยูกับองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจามาหลายป สมเด็จพระชินศรีก็เทศนแลวหลายครั้ง แตก็ไมเคยมี ฝนโบกขร

พรรษ ตกลงมา คราวนี้องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเทศนจบ ม ี ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมา

เปนเรื่องนาอศัจรรย คือพระกับพระพทุธเจาพกัหางกันมาก 

สมเด็จพระภควันตประทับอยูในพระมหาวหิารไดยินเสยีงดวยหูเปนทพิยพระพทุธเจามีหู

เปนทพิยจริงๆ หเูปนทิพย ตาเปนทิพย จมูกเปนทพิย เปนทพิยจริง ไอความทพิยอยางนีพ้ระสงฆ

สาวกไมมี มีแต ทิพจกัขุญาณ ญาณตัวนี้คือรูจากทางใจ แดพระพทุธเจารูทางประสาทหูประสาท

ตาดี เมื่อพระสงฆนัง่พูดปรารถถึงพระองคพระองคกท็รงฟง ฟงแลวกคิ็ดวาถาเราจะไปที่นัน่ไปพดู

เร่ืองนี้เร่ืองราวในอดีตจะมผีลไหม สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากท็รงทราบวาถาเราไปทีน่ั่นเลา

เร่ืองชากดในกาลทีเ่ปน พระเวสสันดร ถาเลาจบแลวพระที่เปนปุถชุนก็จะเปนพระอริยเจา พระที่

เปนพระอริยเจาขั้นต่ําก็จะเปน พระอรหนัต 

เมื่อองคสมเดจ็พระภควันตทรงทราบอยางนี ้ สมเด็จพระชินศรีก็เสดจ็ไปจากพระวหิารไป

ถึงที่พระกาํลงันั่งประชมุกนั พระก็ปูผารับ พระพุทธเจาประทับแลว จึงตรัสถามวา ภิกขเว ดูกร 

ภิกษุทัง้หลายเธอคุยกนัเรื่องอะไร นี่เปนระเบียบของพระ พระพุทธเจาก็ดี สาวกพระพุทธเจาก็ดีที่

ได เจโตปริยญาณ เมื่อฟงแลวรูแลวดวยความเปนทพิยเพราะจิตไดยินแลวเขาใจแลว คนขึน้มา

หามองหนาพระก็เหน็ใจเขาใจความรูสึก ถึงแมจะรูสึกเวลานั้น เพราะ อตีตังสญาณ ใชความรูสึก

กอนจะมากท็ราบแลว แตเมื่อทราบแลวตองทําเปนไมทราบอยูเสมออันนี้เปนระเบยีบของพระ ตอง

ถามวามาธุระอะไร มีความสุขหรือมีความทุกขเปนอยางไร อันนี้ถามตามระเบียบ แตความจริงรูอยู

แลว พระพทุธเจากเ็ชนเดยีวกันรูหมด แตวาระเบียบขององคสมเด็จพระสุคตพระพุทธเจาทุกองค

ตองทํา 

เมื่อถามวาเธอคุยกันเรื่องอะไร เขาก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวาคุยกนัเรื่อง ฝน

โบกขรพรรษ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงตรสัวา การทีต่ถาคตมีบารมีเต็มทาํ ฝน

โบกขรพรรษ ใหตกลงมาอยางนี้ไมใชของอัศจรรย สมยัเมื่อตถาคตมีบารมีไมเต็ม สามารถทาํ ฝน

โบกขรพรรษา ตกลงมาไดเปนของอัศจรรย 

องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสแลว กท็รงนิ่งอยู กห็มายความวาถาไมมีใครตองการ องค

สมเด็จพระบรมครูก็ไมเทศนตอไป ไมเลาตอไป 

พระทัง้หลายอยากจะฟงกถ็ามวาเรื่องราวเปนอยางไร พระองคกน็าํมาซึง่เรื่องราว พระ

เวสสันดร วันนี้ถาเทศนกนัตามเรื่องนากลัวจะไปกนัหลายคน ไมหนไีปจากศาลา ก็เปนลมกันเปน



แถบ พระเทศนก็ตายบนธรรมาสน สูเทศนยอๆ ดีกวา ไอพระเทศนมนัจะตายแลวเสียงก็ไมคอยจะ

ออกมันไมสบาย มันยังปวยอยูนะ พยายามลงเฉพาะวันสําคัญ 

เร่ืองราวมีอยางนี้ พอองคสมเด็จพระชินศรมีีบารมีเต็ม กม็ีเทวดาคือ พระอินทร ข้ึนไปทูล

อาราธนาเทวดาเขาประชุม พรหมเทวดาเขาประชุมกนัวาเวลานี ้สนัตุสิต เทพบุตร จะลงมาเกดิมี

นามวา สิทธตัถะ มีบารมีเต็มแลวก็เปนเวลาครบหนึง่พุทธนัดรพอด ี ควรที่จะมาตรัสมาบําเพญ็

บารมีใหเต็มบริบูรณและเปนสมเด็จชนิศรีตอไป เมื่อทานรับอาราธนาแลว ก็มาเกิดในตระกูลของ 

พระเจาสุทโธมหาราช เลางายดีกวา เพราะเรื่องราวกรู็แลว 

คร้ันตอมาเมื่อคลอดจากพระครรภของพระมารดา เวลาคลอดไมไดคลอดในโรงไปที่โนน

ระหวางเมืองพอกับแม เปนเขตแดนพอดี คลอดในปาลุมพนิ ี เราก็มลุีมพนิีเหมอืนกนัทีก่รุงเทพฯ 

พระพทุธเจาไมมาคลอด ฮื้อ มนัคนละลมุกันนะเอาชื่อมาใช แถวนีเ้วลาคลอดหมอตาํแยก็ไมม ีไมมี

ใคร เทวดากับนางฟาเขาก็มาเปนหมอตําแย อยากเลือกไปคลอดที่นัน่ ก็มาชวยกันจัดการ

เรียบรอย การคลอดของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเกิดนี่พระพุทธเจาจะเทศน 

เออ พระเวสสันดร ไปคลอดในทองตลาด เมื่อกีเ้ลาเรือ่งพระพุทธเจาไปคือแมอยากจะไป

เที่ยวตลาดพอเดินไประหวางตลาด เวสสันดร ก็ตรอกพอคาอยูกลางถนนสองขางทางมีแตคน

เดินตลาด เวลาคลอดเทวดาก็ตองมาชวย แตคนที่จะเปนพระพุทธเจา เวลาคลอดจากครรภมารดา

ใหมๆ จะพูดได 3 ชาติ ชาติที่จะเปนพระพุทธเจา ชาตทิี่ใกลอีกสองชาติ เมื่อคลอดออกมาแลวจงึ

กลาววาจาวา อามะ ขาแตแมมีเงนิไหมลกูจะใหทาน 

อยาลืมนะ อยานกึวาพระพุทธเจาเปนเรานะ อยาเอาความพยายามของเราเขาไปเทียบ

กับพระพุทธเจาอยูมีบารมีสูง เวลานีน้ะทั้งคนทัง้พระนะมีมากเอาบารมีไปเทียบกับพระอรหันตบาง 

เอาบารมีไปเทยีบกับพระพทุธเจาบาง ลงอเวจีลงโลกนัตเปนแถว ความเลวของเราไปเทียบกับ

พระพทุธเจากบัพระอรหนัตไมไดเพราะทานไมไดเลวเทาเรา ความหนาของจิตของเรายอมไมเห็น

ผิดเห็นชอบอยาไปเทยีบกับทาน ถาขนืเทยีบกับทานเมือ่ไรไมมีโอกาสไปแมแตสวรรคจะมาเกิดเปน

มนุษยอีกก็เสมออีกก็แสนยาก เวลานี้มเียอะทัง้พระทัง้ฆราวาส พระก็ไดยินบอยๆฆราวาสก็ไดยิน

เสมอ นีก่็แสดงวาคนนี้มีความเลวหนาที่สุดไมไดใชปญญาพิจารณา 

ก็รวมความวาพระพทุธเจากลาวคําวา อามะ ขาแตแมมีสตางคไหมจะใหทานแมก็ให

สตางค หนึ่งพนักหาปณะ ทานก็แจก เอะ มนันาจะเปนไปไมได ออกมาเดี๋ยวเดียวเดินไดแลว มัน

ตองเดินไดเพราะอัจฉริยมนษุย อยาลืมวาเราไมใชทานทานไมใชเรา ถาใครไมแนใจใช อตีตังส

ญาณ ถอยหลังลงไปทัง้พระทั้งฆราวาสใชใหมันคลอง ไมใชทําไมไดก็ทําไดแลวทําไดแลวก็ใชไมได 

ไอแบบนี้ลงอเวจีทกุรายมีความประมาท ตองใชทุกวันตองใชใหมนัคลอง ตองใชใหมันคลองมนัถงึ

จะพนอเวจมีหานรก 



รวมความกันวาทาํกนัไดแลวตองใชคลอง ใช อตีตังสญาณ ถอยหลังไปวาจริงหรือไมจริง

นี่เพยีงแคพิสูจน เมื่อไดแจกทานแลวพระราชบิดาก็สงคนไปรับขอเลาลัด 

ตอมาเมื่อพระโพธิสัตวมีนามวา พระเวสสันดร แตงงานเสร็จมีลูก 2 คนผูหญิงหนึ่งคน ผู

ชานหนึง่คน ชื่อ กัณหา และ ชาลี เวลานัน้รับหนาที่เปนกษัตริยปกครองราชสมบติั ก็ต้ังโรงทาน

และวันเกิด ไอวันที่ทานเกิดนะ เปนวนัที่คลอดจากครรภมารดา มีแมชางมาจากปาน้าํชางเผือกมา

ไวในโรงชางใหนามวา ชางปจจัยนาค บาง ปจจยันาเคนทร บางกช็ื่อเหมือนกนั บาลีเขียนเปน 

ปจจัยนาเคนทร ภาษาไทยเขียน ปจจยันาค ชางตวันี้เมื่อมาเขาเขต ผนฟาตกตองตามฤดูกาล

เปนชางที่นาํลาภมาให ลาภสักการะเกิดมากในเมืองนั้น เมื่อทานโตขึ้นมาแลวรับภาระก็ต้ังโรงทาน

ประตูเมืองสี่แหง และกลางใจเมืองอีกหนึง่แหงแตละแหงวนัละแสนกหาปณะ 1 กหาปณะเทากบั 

4 บาท โรงหนึ่ง 4 แสนบาทตอหนึ่งวัน ใหทานอยางนัน้ ทานก็ข่ีคอชางไปตรวจโรงทานทุกวัน คน

กําพรา คนยากจน คนเดนิทางมีความสุขมีความสบายมาก 

ตอมาในกาลคราวหนึ่ง นีม่นัจะใกล 30 นาทีแลว ก็ม ีเมืองกาลิงครฐั ไอ เมืองกาลิงครฐั 

นี้อยูที่ เชียงราย นี่เอง ใครคนเมือง เชยีงราย จาํเมืองพวก ชชูก เดมิ เฮย ไมใชพวก ชาวกาลิงค

รัฐ ใชไหม กาลิงครฐั นี้อยูที่ เชียงราย นี่แลวก ็ เมืองตักศิลา เวลานั้นอยู จังหวดักําแพงเพชร 

นี่ จําเอาไวรูดวยนะสมัยนัน้บอกวาสงไปเรียนที่ เมืองตักศิลา คือที่ เมืองกาํแพงเพชร นี่เอง 

เมืองกาลิงครัฐ ที่อยู เชียงราย นี่ใชญาณใหชัด อันนีส้อบไปในตัวเสร็จ เมื่อนัง่อยูในวัด 

ก็เปนอนัวาเมอืงนัน้เขาฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ก็ประชุมกันใหพระราชารักษา

อุโบสถ 7 วนั 15 วันฝนก็ไมตก ทําอยางไรฝนก็ไมตก เอาโทษพระราชาไมได ก็ตางคนตางไปทูลกนั

วาถาไดชางนีไ้ปฝนจะตกตองตามฤดกูาล ก็สงพราหมณ 8 คนมาขอ ขอเลาเรื่องลัดๆ วนันี้

อยางไรๆ ก ็45 นาทีแน 

เมื่อเขามาขอ ทานขี่คอชางกาํลังจะไปตรวจโรงงานโรงทาน เขามาขอ ก็ให พระเวสสันดร 

เสียอยาง นั่น พระเวสสนัดร องคนัน้ พระเวสสนัลุม องคที่เทศนนี้ไมไดแน ดีไมดีก็ไดตะพดไป 

อาจารยหงา นะใหตะพดไปแทน เราไมใชพระโพธิสัตวไหม แลวก็เปนหนาที่ของทานจะตอง

บําเพ็ญบารม ี 10 ทั้ง 10 ของทานยังมีอยูไดฝนฟามันตกตองตามฤดูกาล ไอชาวบานก็เกิดโกรธวา

ใหชางคูบานคูเมืองไปตอนี้ไปจะจนทั้งเมือง ชาวบานมันเสือก ไอคนดีกับคนเลวนี้มีอารมณไม

เสมอกัน คําพระทานกว็านะ จําใหดีนา เรามีถงั (จบเทปหนาแรก) 

ไมใขคนโกรธ เราเรียกเทวดาเสือกใหโกรธ เทวดานี่อยูแถวนีห้รือเปลา อาจารยหงา ควัก

ลูกตาขวางเทวดาใหชกัไปตามๆ กนันะ เทวดาก็ทาํใหชาวบานโกรธ เพราะวาจะตองบําเพญ็ 

เนกขัมมบารมี ชาวบานกม็ารอง พระเจากรุงสญชยั พอกท็ราบวาลูกชายไมผิด แตชาวบานเขา

เดินขบวนกันแบบนั้นมนัสูเขาไมไดถึงแมวาจะเปนพระราชาก็ตองยอม ให พระเวสสันดร ออก



ไปสูปา พระเวสสันดร ทานอยากให สตัตสะกดมหาทาน ไอ สตัสดก แปลวา 700 สัตสดก

มหาทาน นีท้าน 700 อยาง หรืออยางละ 700 

ใหทานเสร็จ เหลือมา 2 เหลือรถ 1 คัน มมีาเทียม เหลือรถกับมาเทียมคนัหนึ่งไอเจา

พราหมณก็เสอืกไปขอเสียอีก เจาพราหมณชุดแรกมาขอมาเทยีมไอเทวดาก็เสือกนี่เขาตองแปลง

เปนมาลากรถใหมันเข็ดนะ อาจารยหงา นะ หลงัจากนัน้ไอพวกพราหมณอีกคน มาเสือกมาขอรถ

อีก ทานก็ใหรออีก ขอไมไดขอเปนให พอไดรถมาหายเลยมาเทวดาไมยอมลากรถ 

ตอไปก็ขอเลาลัดขอยอนตน ขอยอนกนัไปนิดหนึง่วาการที่เธอตองถูกขับไลไปนัน้ไมใช

เพราะกฎของกรรม ทานทาํความดีทาํไมถงึเปนอยางนัน้ คือวาเทวดาพิจารณาแลววาคนที่จะเปน

พระพทุธเจาถาบังเอิญขาดบารมีสําคัญอกีอยางหนึ่งใหลูกเปนทานใหเมียเปนทานนัน้ไมไดทําไว

ในชาติกอน ชาตินี้เปนชาติสุดทายตองใหลูกเปนทาน ใหเมียเปนทาน ไมอยางนัน้เปนพระพทุธเจา

ไมได จึงตองบันดาลใหชาวบานเขาโกรธ ไอชาวบานไมรูเนื้อรูตัว เทวดาปลกุปน ทานปลุกปนไม

เห็นกลัว ไอคนนะตองคอยระวัง พระเจาตองคอยระวังนะ เวลานี้ไอพวกนี้เขามาแทรกซึมตามวดั

ตางๆ ทุกวัดแหละ และตามกลุมคนตางๆ ที่ชุมนุมกนัมีความสามัคคีกนั 

ไอนี่ไมใชเทวดาหรอก คนเขาแทรกวัด เขาแทรกทุกกลุมเพื่อทําลายความสามัคคี เพื่อยึด

ประเทศ เพราะอะไรถาจติใจเปนอยางนั้นก็เขาใจไวดวยนะวาเราก็กําลงัตกเปนทาสของตางชาติ

เขาอยู 

หลังจากนั้นเทวดาก็ตองเปนภาระ จะไปมาหาย เทวดาก็ตองแปลงเปนมาใหมนัเข็ดใชไหม

ตอไปเขาไปอยู เขาวงกต พระอินทร กใ็ช วิษณุกรรมเทพบุตร มาเนรมิตที่ใหราบร่ืน ปองกัน

สัตวรายใหไปอยูไกล ไมมีในแถวนั้น จากนั้นสรางอาศรมสรางทําสระโบกขรณี สรางเครื่องแตงกาย

ฤาษีไวครบ พอไปอยูทีน่ั่นทานก็บําเพ็ญบารมีเปน เนกขัมมบารมี คือสองตัวผัวเมียอยูคนละ

ฐานะ เปนนกับวชดวยกันทัง้คูไมใชผัวไมใชเมีย 

ตอมาในกาลตอมากม็ ี ชูชก เขาไปขอสองกุมารเพราะ ชูชก มเีมยีสาว อยาง อาจารย

หงา แกแลวมเีมียสาวนีน่า ตัวอยางอยูนี่แลว (หวัเราะ) คนแกมีเมยีสาวใครเลาจะไมรัก (หัวเราะ) 

ก็เปนอนัวาเทวดาก็ดลใจให อมิตตดา ขับ ชูชก ใหไปขอสองกุมาร ความจริง อมติตดา ไมรูเร่ือง 

เทวดาเสือกพวกเดียว ไมใชคนเดียวเปนพวกเลยนะ ทัง้ที่แกไมรูเร่ือง พระเวสสนัดร ตองเขาพง

เขาปานั้นเทวดาดลใจ ชูชก ก็ตองไปเหน็แกเมียใชไหม พอไปแลวปรากฏวา อมิตดา อยูขางหลงัมี

ผัวใหมเลย 

จําไวนะพวกผูหญิงนะ เวลาบูชาพระอยาเอาดอกไมแกๆ เหมือนกนั นางอมิตตดา ที่ตอง

มีผัวแก ชูชก ก็หาความสวยไมไดเลย แหม นางอมิตตดา สวยเหมือนนางฟา ดันเสือกเปนเมีย ชู

ชก เมื่อชาติกอนเวลาบูชาพระเอาดอกไมแกๆ ไปบูชาพระดอกไมทีม่ันใกลจะโรยมันเหี่ยวๆ ดอก

ไหนมนัใชไมได ไมชอบใจไปบูชาพระแบบนี้มีผัวแก 



แลวตอมาบูชาดอกไมแรกแยม พอ ชชูก ไปแลวกม็ผัีวใหมผัวหนุมใชไหม ตาชูชก ก็

กระยองกระแยงกระบองกระแยงไปขอสองกุมาร ขอเลาลัดผานไปเลยเทวดาก็ชวยทกุอยาง 

แลวตอมาเทวดาก็พาสองกมารเขาไปหาพระราชบิดาพระราชมารดาคือ พระเจากรุงสญ

ชัย ชูชก เดนิหลงทาง ทานก็ถายเอาไวแลว ก็เหลือ มทัรี อีกคนหนึง่ พระอินทร เห็นทาไมไดการ 

มัทรี นีเ่ปนคูบารมีของ พระเวสสันดร มานาน จะตองเปนคูบารมีถงึสมัยเปนพระพุทธเจา ถาขนื

ใหคนอื่นไปเสยีศักดิ์ศรีแนๆ ไมไดแลวตองเอาเองแลว (หัวเราะ) ตองเอาเองก็แปลงเปนพราหมณ

ลงมาเรยีก อินทรพราหมณ ลงมากลาวําคําวาจาขอ พระนางมัทรี พระเวสสนัดร ก็ให ใหแลว

ปบทานก็ประกาศตน ทานแปลงตัวใหมเปน พระอินทร ตามเดิม บอกวาผมนี่เปน พระอินทร 

พระนางมัทร ีนีพ่ระองคใหผมแลวนะ ผมขอถวายคืนไว แตไมคืนเลยนะจะใหใครไมได จะใหใคร

ตองขออนุญาตจากผมกอน เพราะ นางมัทรี เปนของผมแลวแตอยูกับทาน ทานจะทาํภาระไดทุก

อยางในฐานะเปนสามีภรรยาเปนปรกต ิแตใหใครไมไดตอไป 

พระเวสสนัดร เห็นวาเปน พระอินทร ก็เลยขอพร 8 ประการ อาจารยหงา จําไดไหม 

พรสําคัญคือขอกลับสูพราชนิเวศนตามเดมิ ขอมีความสุขตามเดิม ตอนนีก้็เปนเรื่องราวของเทวดา

ทังหมด 

ทีนี้มีอีกตอนหนึ่ง ตอนทีพ่ระราชบิดาพระราชมารดาถามสองกุมารคือ กณัหา และ ชาล ี

วาพออยูดีไหม ทั้งสองวาพอและแมลําบากมากอยากจะไปรับ เที่ยวประกาศถามบรรดาประชาชน

วาฉนัจะไปนาํ พระเวสสันดร กลับมาใครจะเหน็ชอบไหม ไอมนุษยตางๆ นีเ่ขาไมรังเกียจ อีตอนที่

เกลียดเทวดาเสือกดลใจใชไหมเทวดาเขาก็เสือกใหมไอราษฏรที่อยูไกลก็เสือกเขามาใกลมารวมตวั

กันไปเขาตองการ พระเวสสันดร เอาซิอดซิฝนเฝนไมตก พระเวสสนัดร ไมนะ อดขาวจะตายโหง

กันนะ แหมฝนแลงป 21 นะพอผลที่สุดก็ตางคนตางยกขบวนไป ไปเปนจาตุรงคเสนากองทัพ 4 

เหลา กองทพัรถ กองทัพชาง กองทพัมา กองทพัเดนิเทา ไปหมดแลวแถมประชาชนทัง้ประเทศไป

หมด ลุกเด็กเล็กแดงที่เดนิได 

พระเวสสนัดร นั่งกับ นางมัทรี เหน็กองทัพใหญ มนัใหญมากเกนิกองทพักองทพัก็ใหญ

แถมคนมาเยอะ ก็เปนกองทพัไมยอย เหน็ก็ตกใจคิดในใจวาอาจจะมีประเทศใดประเทศหนึ่ง รูวา

เราซึ่งเปนหนุมออกมาบวชเสียในปา เหลือแตพระราชบิดาและพระราชมารดาเปนคนแกไม

สามารถจะปองกนัประเทศได เมื่อจับพระราชบิดาและพระราชมารฆาแลว ยึดประเทศไดแลว รูวา

เราอยูทีน่ี่ตามมาฆาเรา ก็ไดเกิดความกลวัเลยบอกให พระนางมทัรี อยูขางหนาถ้าํ อยูหนา

อาศรมรับทัพกอน เปนอยางไรผูหญิงเปนทัพหนา พระเวสสันดร ยองไปดานหลังเขา นี่คนเกงนะ 

(หัวเราะ) 

นี่ไอพวกผูชายนะมนัไมจริงหรอกสูผูหญิงไมได ดูการฝกกรรมฐานผูหญิงคลองกวาผูชาย 

ไดงายกวาผูชาย บุญบารมเีขามากกวา ผูหญิงนี้สงสมบารมีมาดทีุกชาติ ผูชายดืม่เหลาทุกวนัมัน



จะไปทันกันอยางไร อาจารยหงา ใชไหมเลานี่ฉันพูดภาษาคนนะไมใชภาษาหมา ภาษาคนฟงรู

เร่ืองงาย นี่การทําบุญบารมีตางกนั ผูชายอวดตัววาตวัดี แตความจริงความเลวมีมากกวาผูหญิง

มาก นี่นัง่อยูศาลานี่ผูหญงิมากกวาผูชายใสบาตรหนาบานผูหญิงมากกวาผูชายมาก ผูหญิง

โดยมากเขาจะตําหนิวาเสียและเลวอยางนี้ แตความดเีขามีมากไมมองความดี ไอคนเลวนี่ไมมอง

คนอื่นในดานของความด ี มองคิดวาคนอื่นเลวเทาตวัอยูเสมอ ตัวเลวขนาดไหนก็มองวาคนอืน่เลว

ขนาดนัน้จําไว คนที่ตําหนิคน คนทีน่ินทาคนนัน้คือเปนความเลวของเรา พระพุทธเจานีท่านไมติ

ใคร ทานดี ทานดีสมบูรณแบบ 

ก็รวมความวา พระสันดร หลบไปหลงัเขา แตความจริงเปนพระราชบิดาและพระราช

มารดา ก็ตอมาสองกุมารพอไปหาพระราชมารดาแลว ก็ทราบวานี่พอแมไมใชคนอื่น ก็ออกมารับ 

มาถงึกท็รงพระดีใจมาก นี่เขาเรียกอยางไรพระดีใจ พระโสมนัสเหรอกภาษาบาลีฉันแหลไมรูเร่ือง

เลยวะ ฉันก็วาพระดีใจซนิะเปนอยางไรกส็ลบทั้งกลุมนะซิ ดันสลบหมดทั้ง 6 องคเลย ดีใจสลบ

หมดไอกองทพัตางๆ ประชาขนก็ดีใจสลบหมดตายโหงกนัหมด ทาํไงละ เดือนรอนเทวดานะซิ

เทวดาตองมาแลว ทาํอยางไร เทวดาก็ตองมา เอะ เทวดาองคนี้นนิทาไมไดนะ พระอินทร ดวย 

(หัวเราะ) เทวดาไมยกเวน นินทาไมไดใชไหม 

องคนี้ก็ไมไดมเีร่ืองอะไร ทานไมขวยเขนิกบัเขาหรอก มหีนาที่ชวยเหน็วาถาสลบอยูอยางนี้

จะปรากฏวา กรุงสพีี จะไรบุคคล ฉะนั้นตองบันดาล ฝนโบกขรพรรษ ใหตกลงมา ฝนชุมชืน้ 

ปรากฏวาทุกคนฟน แลวกเ็ปนอันวาชวน พระเวสสนัดร กลับราชนิเวศน ก็ปรากฏวาเพื่อ พระ

เวสสันดร กลับฝนก็ตกตองตามฤดกูาลเพราะบุญบารมีเขาให ชางปจจัยนาค ก็นํามาที่เมือง 

เชียงราย เขาเรียกเมืองอะไร อาจารยหงา ฉันคนไทยนี้หวา กาลิงครัฐ ใชไหม กาลิงครฐั 

เร่ียราดก็เลยนาํกลับไปที่ เชยีงราย คือ เมืองกาลิงครฐั เปนอยางไรก็ตาม ชาวเมอืงก็มีความสุข 

นี่เร่ืองราวของ พระเวสสันดร 

พระพทุธเจาทรงประชุมชาดก ฉันก็จาํไมคอยได ทานบอกวา พระเจากรุงสญชยั เวลา

นั้นคือ พระเจาสุทโธทนมหาราช แลวแมชื่อพระนางอะไรหวา อาจารยหงา เมีย พระเจา

กรุงสญชัย ชือ่อะไร พระนางผุสดี มาเปน สิริมหามายาราชเทวี แลวก ็พระนางมัทรี เวลานัน้

ก็มาเปนอะไรละ พระนางพิมพา แลว พระเวสสนัดร ตอนนั้นก็เปน ตถาคต ก็ทานบอกหลาย

คนแลว จําไดแคนี้เพราะมนัปวย ทานบอกไวเยอะนะ กัณหา ชาลี กัณหา นี่ไปเกิดเปน 

อุบลวรรณาเถรีชาล ีนี่มาเกิดเปน ราหลุ ใชไหม ยังจาํไดใชไหม ฉันก็จําไดบางไมไดบางชางมนั

นะ 

แตปรากฏวาองคสมเด็จพระทรงธรรม เมื่อเทศนเร่ืองนี้จบกท็รงประชุมอริยสัจเลาเรื่อง

ความเปนมายาวมาก ในทองเรื่องก็มธีรรมะกฎของกรรม แลวตอนกอนเลยไปอีกนดิหนึง่ ตอนที่ 

พระเวสสนัดร ตองกลวักองทพั หนีกองทพัไปอยูหลงัเขา พระพทุธเจาตรัสวา สมัยหนึ่ง พระ



เวสสันดร คือพระองคเอง พระองคเองนะเออ เปนอะไรละ เปนพระเหรอ เออ เปนกษัตริยนัง่ขี่คอ

ชางเสยีบพระนคร ก็บังเอิญมีพระอง๕หนึง่เขาสวนทางมา ไอข่ีคอชางเสียบพระนครปจจุบันเปนจา

ตุทรงคเสนา เปนกองทพัใหญเลียบนคร เห็นพระดินมาแตไกลจึงบอกอํามาตยบอกวาใหอาราธนา

พระองคนัน้ใหหลีกทางไปนดิเถอะ ขอประทานอภัยทานเพราะขบวนการเราใหญไป ทานจะ

ลําบาก พออาํมาตยไปบอก พระเกิดความกลัวหลบไป นดิเดียวเทานี้เอง เกิดมาชาติหลังทําใหพระ

เวสสันดรกลวัพอกลัวแมกลวักองทพันี่อยาลืมนะกฎของกรรมเล็กนอยนะ 

เอาละทานบรรดาทานพทุธบริษัท ตะบนัเทศนมา 45 นาท ี ก็ขอยติุพระธรรมเทศนาลง

คงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ ขอบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายผูเปนสาวก

ขององคพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจาจงตั้งใจปฏิบัติความดีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน

ไวนั้น คือนับแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหทรงความดีกนัอบายภูมิทั้งสี ่ คือกันนรกเปรต 

อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เราตัง้ใจวาจะไมไปเกิดในทีน่ัน้อีก แตการตั้งใจเฉยๆ อยางนี้ไมมีผล อันดับ

แรกที่บรรดาทานพุทธศาสนกิชนตองปฏิบัติใน มโนมยทิธิ ได อันนี้เปนความดีมาก ถงึ มโนมยิ

ทธิ ที่ปฏิบัติไดทานไดแลว ทานจะทรงหรือไมทรงนี่เปนเครื่องสังเกตไดชัด บุคคลใดยังมีจริยา

หยาบยังมีอารมณหยาบอยูคนนัน้ทีว่าไดแลวนะ สมาธิอันนี้สูญไปแลว ถือวาไมปฏิบัติตามพระ

ธรรมวินัยหรือเปนความจริง เวลานี้ความดสูีญไปแลว ไมเหลือ เหลือแตความชั่ว คือวา นิวรณ เขา

มาครองใจ 

บุคคลใดถา นิวรณ มีกาํลงัมาก บุคคลนั้นไมพนอบายภูมิ คนที่มองเหน็คนอืน่เสยี นั้นคือ

ตัวเสีย ตองพจิารณาความเปนจริงกอน ถาไมรูความจรงิก็สงเสริมพยายามสังเกตการใชปญญา นี่

หมายถงึวาคนที่ไมได มโนมยิทธิ หรือสองใน วิชชาสาม คนที่ไดสองใน วิชชาสาม ก็ดี ที่ได 

มโนมยิทธิ แลวก็ดี ถาทรงตัวอยู จะใช อนาคตังสญาณ วาคนนีม้คีวามดี หรือมีความชัว่เปน

อยางไร เราขอดูอดีตของเขาอดีตของเขาตั้งแตอดีตจนกระทัง่ปจจุบัน ปจจุปปนนังสญาณ แลวก็

ดู อนาคตังสญาณ ตอไปขางหนา การทีม่านีเ้ขาจะทําความดีหรือความชัว่เปนประการใดอยางนี้ 

ถากาํลังใจทรง มโนมยิทธิ ไดบุคคลนั้นกาํลังใจจะมีความสุข เพราะไมมีอารมณใจวุนวาย 

แตวาการทรงกําลังใจเพียงเทานี้ยงัดไีมพอ ยังไมพนอบายภูมิ แตเปนเครื่องมือหรือรู

เทานัน้ รูแลวก็ปฏิบัติตามตอไป วาคนทีจ่ะดีไดตองทรงอารมณของ พระโสดาบัน ใหได พระ

โสดาบันจริงๆ ทีท่านเปนกัน มันเปนของไมยาก คือ 

1. มีความเคารพพระพทุธเจา ดวยปญญาดวยความจริงใจ 

2. เคารพพระธรรม ปฏิบัติตามพระธรรม 

3. เคารพพระอรยิสงฆ 
4. มีศีล 5 เปนปรกติเฉพาะฆราวาส และมีศีลของตนบริสุทธิ์ 



5. มีอารมณอยางเดียว ต้ังใจเฉพาะนพิพานจุดเดียวเทานัน้ 

อยางนีพ้ระพทุธเจาทานทรงเรียกวา พระโสดาบัน ถาเปน พระโสดาบัน ไดแลวความ

วุนวายของจิตไมมี ดูตัวอยาง นางวสิาขามหาอุบาสิกา ก็ดี ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ดี หรือ

แมแตขอทาน คือ สุปปพทุธกฏุฐ ิทาน สุปปพุทธกฏุฐิ ทานเปนขอทาน แลวก็เปนโรคเรื้อน ทาน

มีจิตมันคงในพระพทุธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์ 

พระอินทร ไปยืนยนันดิเดียววาเจาจงกลาวเปนคําโดยยอ ไมต้ังใจก็ไมเปนไร วา

พระพทุธเจาไมใชพระพทุธเจาพระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆแคนี้ พูดเปนเลนไม

เปนไร ฉันจะใหเธอพนจากความเปนคนโรคเรื้อน แลวจะเปนมหาเศรษฐี 

ทานก็ชีห้นาดา พระอินทร วา พระอินทร ถอยจงถอยไป เราจนโลกียทรัพยแตเรา

สมบูรณบริบูรณดวยอริยทรพัย คนที่เปน พระโสดาบัน เขามีกลงัใจอยางนี้มัน่คงในพระพทุธเจา

ในพระธรรมในพระอริยสงฆไมมีความวุนวายจากกิเลสกิเลสยังมี แตกิเลสมีกําลงัต่ํา 

อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา ทานยังตองทาํมาหากนิ พระโสดาบัน สกิทาคามี ยังมี

ผัวยังมีเมียอยู คนยงัไมแตงงานก็แตงงานได คนแตงงานแลวไมตองเลิกกัน แตเขาจะไมละเมิดศีล 

5 มีความเคารพในพระไตรสรณคมนแนนอน 

นี่แหละบรรดาทานสาวกขององคสมเด็จพระชินวร ธรรมะขอนี้มีความสําคัญทานจะศึกษา

อะไรก็ตามท ีถาทรงอารมณอยางนี้ไมได ทุกทานไมพนนรก จะเปนพระ จะเปนเณร จะเปนเถร จะ

เปนชี ไมมีความสําคญั ไอเครื่องแบบไมมีความสาํคัญ ดูอารมณใจของเรา ถายงัมคีวามวุนวายแต

เร่ืองของบุคคลอื่น ไรเหตุไรผลอยางนี้เราไมพนอบายภูมิเพราะอะไร เรามีจิตใจไมใชพระ พระ

โสดาบัน นี่ฆราวาสพระพทุธเจาทรงเรียกวาพระ อยาง วิสาขา นี่ ทานเรียก วสิาขาพระโสดาบนั
อนาถบิณฑิกเศรษฐีพระโสดาบัน 

คําวาพระอยูทีก่ารตัดกิเลสไมใชผาเหลืองและโกนหัวหมผาเหลืองหรือโกนหัวถาตัดกิเลส

ไมได เปน พระโสดาบัน ไมได ไมใชเรียกวาพระ ยงัไมเรียกหรอกพระนี้แปลวาประเสริฐ แตโกนหวั

หมผาเหลืองแลวปฏิบัติไมได ถึงขั้นนี้ไมได ทานเรียกวาสมมุติสงฆ รวมความวาเปนตุกตาสมมติ

เทานัน้เอง ทาํบุญไดบาง ไมไดบาง บางทานใครทาํบุญก็ไดบาปไปเลย เพราะมีแตความชัว่ ไมได

ความ 

เปนอันวาขอบรรดาทานพทุธบริษัททีน่ั่งอยูทั้งหมดนี ้ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระชินศรบีรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาสาวกขององคพระประทีปแกวทกุทานจงรูธรรม

ในชาติปจจุบันนี้เกิด เอวังกม็ีดวยประการฉะนี้ เสียงมันจะไปไมรอด 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 36 
การปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน 

 
นับลมหายใจเขาหายใจออก หายใจเขาหายใจออกนบัเปนหนึง่ หายใจเขาหายใจออก

นับเปนสองถงึสิบ สิบแลวกเ็ร่ิมตนใหมหนึง่ สอง สาม ไปถึงสิบถาหากวาอารมณจติมันจะฟุงซาน

จริงๆ ไมสามารถจะบงัคับไดก็เลิกเสีย อยาไปฝนถาหากวามันฟุงจริงๆ เราขืนบังคบั จิตมันจะมี

อาการกลุม ถาหากฟุงจริงๆ บังคับไมได เราก็นัง่หรือนอนฟงวทิย ุอานหนังสือ ดูโทรทัศน ก็วามนั

เร่ือยเฉื่อยไปหรือคุยใหใจมันสบาย ถาวนัไหนฟุงซานหนกั ถาเราไปฝนเขา แทนที่มนัจะมีผลดีกลับ

เปนผลราย นีก่ารเจริญฌานเปนแบบนี้ ไมเหมือนวิปสสนาญาณ แตวาวิปสสนาญาณ ถามันจะ

ทรงไดเราตองอาศัยอารมณเปนสมาธิ จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนใหญ สําหรับผลทีท่าน

ทั้งหลายชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน คําวาชาํนาญนี่เวลาจบัลมหายใจเขาออก รูสึกวา

มีความสบาย มีความสดชืน่นะแตวาบางวนัก็ดีบางวนัก็ไมดี เปนของธรรมดา 

ถาทานผูใดทรงฌานใน อานาปานสุสติกรรมฐาน มอีาการทรงตัว ทานผูนั้นจะรูวันตาย

ของตัวเอง ไมใชเร่ืองนะ ดันไปรูวันตาย ซวย นาจะรูไมตาย เอะ แตรูวันตายไดก็รูวนัยงัไมตายได

เนอะ นี่เปนเรือ่งจริงๆ คือวาสามารถจะรูวนัตายของตวัเองไดอยางหนึง่ และก็จะรูวาอาการที่เราะจ

พึงตายไดอยางหนึ่ง วนัตาย อาการที่ตายเวลาที่เราจะตายเรารู ที่เขาบอกวามีบางคนบอกวาเมื่อ

นั่นจะตาย เมือ่นี่จะตายแลวก็ตายจริง พวกนีเ้ปนผูชาํนาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน สําหรับ

ทานทีม่ีความชาํนาญจริงๆ จนกระทั่งสามารถเอา อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ใชเปน นโิรธ

สมาบัติ ได 

แตความจริงสมาบิตอะไรก็ตาม ถาทิง้กรรมฐานบทนี้ไมมีทาง เพราะทิง้ไมไดเชียวนะทัง้ 

กสณิ จะได กสณิ อันดับตนทีแรกก็ตองจับ อานาปา กอน ถงึแมวาผูทรงฌานจริงๆ สามารถ

เขาฌานไดโดยฉันพลันนี ่อันดับแรกกอนนี่เขาจะจับ เขาจับ อานาปานุสสติ พรอมกนั กสณิ ทนัท ี

มันทิง้ไมไดเลยนะ ทานผูนี้เคยเหน็นะที่เคยเหน็ เดินจงกรมกันไป  เดินจงกรมกันมา แลวทานถึง

วาระที่ทานจะตายเดินกันอยู 2-3 วัน แลวตอมามีวนัหนึง่ เดินอยูแลวหงายไปเลย เดินจงกรมเลน

ดวยกนัสบายสบาย เดินไปเดินมาพักหนึ่งก็นัง่คุยกนั นัง่คุย ไอพกัหนึ่งกป็ระมาณ 2-3 ชั่วโมง 

เพราะจิตมนัสบายสบาย ไอเรามาพักแลวก็นัง่คุยกัน คุยไปคุยมาทานกม็องดู มองดูทองฟาเหน็

พระจันทรใกลจะตรงศีรษะ ทานบอกเดี๋ยวพระจันทรตรงหัวฉนัจะตาย เราก็นกึวาพดูเลน ก็ไมเห็น

เปนอะไรนี ่กเ็ดินดวยกนัคุยดวยกนั ไมไดบอกวาเจ็บหวั ปวดทอง พอพระจันทรตรงศีรษะทานก็ลุก

ข้ึนแลวขีดเสน เอาไมขีดดินเปนเสน บอกฉันจะเดนิไปตรงโนน แลวเดินมาทีเ่สนนี่ พอรอบที่สามฉนั

จะตายตรงนี ้



ไอเราก็นึกเอะ พรรคพวกจะเลนทาไหน ดูซิจะตายจรงิๆไมจริง พอเดนิไปแลวทานก็เดินมา 

รูสึกวาทานเดนิดวยอาการสํารวมอยางยิ่ง ถาเราสงัเกตการเดินแบบนั้นเปนอาการของฌาน 4 

อาการของฌาน 4 มันเดนิทือ่ๆ ชอบกล คือมันเดินตัง้จุดตรงไหนมาถงึตรงนั้นมันกลบัเอง ต้ังจุดวา

จะเดินไปถงึตรงไหนกลับ กก็ลับมาอยู ถงึตรงไหนมันกจ็ะมา หลบัตาแลวก็ตรง พอมาถงึรอบที่ 3 

ปบ เอายืนเดซะแลวไปดูไมหายใจแลว (นาฬิกาปลุกดงั) มนัจะรองรองไป ไมเลิกเสียอยาง เสือก

รองเร็ว 

เปนอันวา อานาปานสุสติกรรมฐาน นี ่หนึง่สามารถจะรูเวลาตาย แตวาคนที่พูดเมื้อกี้นี้

นะเปนพระกังหัน ใชไหม ก็เขาลือกนัวาทานเปนพระอรหันต เขาลือกันแตตัวทานไมไดบอก 

ชาวบานเขาลอืกัน เพราะวาสมัยนัน้พระประเภทนี้มาก ถาไมถงึขนาดนั้นไมมทีางหรอก ใชไหม ไอ

นั่นทานไมใชตาย ถาตายจริงๆ มันตองอาศัยการปวย ถาทานรูอาการไปของทาน ทานก็ไปสงเดช 

ถึงเวลา 

นี้ตอมาอีกจุดหนึง่ ถาเบาลงมาจากนั้น สําหรับการเจบ็ไขไมสบาย ถาเราชาํนาญใน อา

นาปานสุสติกรรมฐาน คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกเปนปกติ ถามันเจ็บปวยขึ้นมาจรงิๆ เราก็

จับลมหายใจเขาออก เพราะวา อานาปานุสสติกรรมฐาน จิตเปนฌานเร็ว พอจิตเริ่มเขาถึงปติ 

อาการทุกขเวทนามนัจะเริ่มเบาลงไป พออารมณจิตเขาถึงฌาน ไอเจบ็ตามหลกั ปวดตามหลกั มัน

จะรูสึกนิดๆ พอจิตเขาถึงฌาน ไอเจ็บตามหลัก ปวดตามหลัก มนัจะรูสึกมีนิดๆ พอจิตเขาถึงฌาน 

4 ไมรูเร่ืองเลย พอจิตเขาถงึฌาน 4 นี่จิตกบัประสาทมันแยกกัน จิตมนัจะทรงตัวอยูตามสภาวะของ

มัน ไอประสาทมันจะรองฮื่อ รองฮา ด้ินไป ไมรูเร่ืองหรอก สบายมนัสบายเฉยๆ แตเร่ืองไอแขนขา

มันชักกระตุก เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา มันเรือ่งของประสาทที่มนัไมสามารถ มนัเรียกวามนัรวม ธาตุ

ตางๆ มนัรวน ประสาทไมทรงตัวนีเ่ปนเรื่องของมัน แตจิตมีความสุข 

ถาจะถามวารูไดอยางไร อาตมาขอตอบวารูเพราะครัง้หนึ่งอาตมาเคยมีสภาพอยางนั้น นี่

คุยกับคนเคยซอมตายมนังายนะ กลาเอาตัวเองเขาไปยืนยนั มีคราวหนึง่มีอาการปวยมนัเครียดจัด 

ทางกายมนัเครียดแตใจมันไมเครียด ไมเคียดเพราะอะไรพอเริ่มปวดปุบ คติของพระ พระอื่นไมรูนะ 

แตของอาตมามีตติอยางนี้เสมอวา คติมีวาคิดวาเรานี่อาจจะตายวนันี้อยูเสมอ ถงึแมวาเดี๋ยวนีก้็

เหมือนกนั ไมเคยคิดวาจะตายวนัพรุงนี ้ ไอวันพรุงนี้ไมยอมตายแน ตองถือวาเราจะอาจจะตาย

เดี๋ยวนี ้ ไมใชตายภายในวนันี้ ถาเราหายใจเขา แลวเราไมหายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแลวเรา

ไมหายใจเขาเราก็ตาย อารมณมันกเ็ตรียมอยูพรอม นีพ่อเกิดอาการปวยขึ้นมาพอเกิดอาการปวย

ข้ึนมาปบ ก็คิดวาคราวนี้เราอาจจะไมรอดหรอกอาจจะตาย ไมรูวามนัจะตายหรือไมตาย เราพรอม

ตายไวกอน ทีพ่ระพทุธเจาเรยีกวาเจริญ มรณานสุสติกรรมฐาน ถาเราพรอมในการตาย คิดวาถา

มันจะตาย กต็องตั้งใจไวเลยวาตายคราวนี้เราจะไปไหน ทีพ่ระพทุธเจากลาววา มโนมปุพพงัคมา 



ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทัง้หลายมีใจเปนหวัหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจเกิดขึ้น

ที่ใจ ใจเราตัง้วาจะไปไหนตายจริงๆ มันไปที่นัน่ 

นี่พอเริ่มปวยปบเราก็คิดอยูแลว ถาใจมนัตั้งวาคิดอยูแลว เดินอยูทุกวนั เรากเ็ห็นวา

ชาวบานเขาเปนทกุข ไอตัวเราเอง ทกุวนัเรากเ็หน็วารางกายมนัเปนทุกขในเมื่อโลกนี้มนัเปนทกุข 

แลวเราจะไปไหน จิตที่ควรจะตั้ง ตอบนั้นอารมณยังเดก็อยูคําวาอารมณยังเด็ก อารมณมันยงัต่ํา ก็

ต้ังใจวาถาเราจะตายคราวนีข้อไปพรหมตอนนัน้ยงัไมเคยคิดถึงเรื่องพระนิพพาน กเ็ห็นวานพิพาน

เปนสายไกลเกินไป มันไกลเกินไปสําหรบัอารมณ ไมไดคิด เพราะมันยงัโงอยูนี ่ ตอนนี้ยงัหนุมอยู

มาก 

พอมันเริ่มปวด เราก็คิดจากแตนั้น เมื่อต้ังใจไดแบบนั้น พอปวยพบั ก็คิดวาคราวนี้เรา

อาจจะตาย ตายหรือไมตายก็ชาง เรากนัไวกอนวาเราจะตาย กจ็ับ อานาปานสุสติกรรมฐาน 

ควบ พุทธานุสสติ รูลมหายใจเขาออกดวย ภาวนาวาพุทโธดวยเพราะจิตมนัชนิ พออารมณชิน 

ตอไปอาการเครียดมันก็เกิด อาการเครียดทางกายมนัเกิด ที่ไออาการเครยีดทางกายทีม่ันเกิด ไอ

เราไมรูวามนัเครียดเพราะจติมันแยกออก จิตกับขันธ 5 มันแยกกัน อานาปานสุสติ นีเ่ขาเรียกวา

เปนกรรมฐานระงับกายสังขาร ถาทําอารมณเขาถึงอุปจารสมาธยิังไมถึงฌาน ทกุขเวทนาที่มนั

ครอบงําจะเบามาก แตวาถาเราปลอยจติปบ เอาจิตเขาไปจับขันธ 5 คือรูตัวตามปกติมนัจะ

เจ็บปวดเสียดไปหมด ถาจติจับเขาถึง อานาปานุสสติ ถึงปติมนัจะรูสึกเบา เบามาก จิตเริ่มเปน

สุข 

ทีนีพ้อจิตเริ่มเปนฌาน มนัไมรูเร่ืองเลย มนัจะไปทางไหนก็ชาง เมื่อจบัมาจับไปจับไปจับ

มาผลที่สุดมนัก็มีอาการอันหนึง่ปรากฏขึน้ แตชาวบานที่เขานัง่ดูอยู เขาบอกวามอีาการเหวีย่งแขง

เหวีย่งขานะ แตความรูสึกอาตมามนัไมไดมีเลย ความรูสึกมันแยกตัวไป มีอาการเหมือนกับวาเรา

ไปนั่งโพรงไมใหญๆ หรือถ้าํใหญๆ แลวกดู็ตัวเอง เอ ตัวเองมนัหลอนะ หลอแลวขัดดวย ไอตัวจริง

นะหลอแตไมไดขัด ก็ลืมรีบมาขัดไมทัน มันหลอแลวกขั็ด ก็มานัง่ ขยับลุกขึ้นมา ขยับแขงขยับขา 

มันเบาดีมีความสบาย มีความสุขอยูนาน ตอมาก็นัง่ด ูนี่มันอะไรหวา ไอตัวนีม่ันเหมือนถ้าํเบอเร่ิม 

เห็นตวัเหมือนถ้ํา มองไปมองมา จนกระทัง่ภาวะทางรางกายมนัหายเครียดหายเครียดก็ปลอย

อารมณ เห็นไอจิตกับกายมนัเกิดแยกกัน ทําไมมนัเกิดแยกกนัเพราะ อานาปานสุสติ นอกจากวา

จะเปนอารมณที่ทาํสติสัมปชัญญะใหทรงตัว แลวก็เปนกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร ระงับ

ทุกขเวทนา 

พอรูสึกตัวมีคนเขาบอกวาเมื่อกี้ด้ินตึงตงั ตังตัง เหวีย่งแขนเหวี่ยงขา รองฮื้อ ฮาฮา ใครจะ

รองฉันไมรู ฉันไมไดรอง นี่เราไมรูเลย ไอนี่เร่ืองของประสาทมนักระตกุใชไหม มนักระตุกเพราะมนั

อาการเครียด การใช อานาปานสุสติกรรมฐาน มีความสาํคัญ ทานจึงเรยีกวาเปนกรรมฐาน

สําหรับระงบักายสังขาร 



ญาติโยมพุทธบริษัท อยาทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน 

แปลวากาํหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก เพราะวาถาเราทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน เวลาปวย

จริง ทุกขเวทนามนัครอบงาํมาก มันรูเจบ็ รูปวดไปหมด ถาเราใช อานาปานุสสติกรรมฐาน จน

เปนฌาน มนัปวยแลว มันไมรูสึกหรอก ถาเราถอนอารมณจากฌาน ไอการรูตัวมันจะเจ็บปวด 

ถาขณะใดที่จติมคีวามสุข มีความสบาย มีอาการเต็ม ใหจับลมหายใจเขาออกแลวจะ

ภาวนาดวยก็ไดนะ อยางนี้เขาเรียกวาอารมณเปนฌาน เอางายๆ ฌานไมใชตัวแข็งทื่อ ไอนัน่ไมใช

ฌาน เขาเรียกวา นโิรธสมาบัติ เปนสมาบัติอันดับสูง นิโรธสมาบัติ นี่ตองไดฌาน 8 แลวกจ็ะเขา

ได ก็ตอเมื่อเราเขาถงึ พระอนาคามี ยังไมถึง พระอนาคามี เขา นิโรธสมาบัติ ไมได แมวาถา

เปน พระอนาคามี ก็ไดเปน พระอรหันต ก็ดี ถาเราไมเคยไดฌาน 8 มากอนเราก็ยังเขา นโิรธ

สมาบัติ ไมไดเหมือนกัน จะเขาไดแต ผลสมาบัติ ผลสมาบัติ นี่แปลวาเขาฌานตามผลเขา

สมาบัติ สมาบัติแปลวาการเขาถึง ถึงอารมณของฌานตามผลที่เราจะพึงได สําหรบั นิโรธสมาบัติ 

นี่หมายถึงเปนการเขาถงึความดับความรูสึกทัง้หมดของขันธ 5 ดับความรูสึกของขันธ 5 แตวาจิต

ไมดับ จิตมีความรูสึกโปรงเหมือนคนตื่นอยู แลวก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มันแยกกัน คือจิตกบั

กายแยกกนัเดด็ขาด 

ถาเราหมัน่เจรญิ กาํหนดรูลมหายใจเขาออก ถงึแมวาเราไมมีโอกาส เขาถึง นิโรธสมาบัติ 

ทุกขเวทนาทางรางกายมันจะบรรเทาเร็ว พอเริ่มปวยใหมๆ  เราก็อยาทิ้งลมหายใจเขาหายใจออก 

จับไวเสมอ เรียกวาจับอารมณไว วาถาขนัธ 5 มนัพงัคราวนี้เราจะไปไหน ต้ังใจไวเลย ตอนตนๆ 

กอนที่เรายงัไมปวย ดีบางชั่วบาง เปนของธรรมดา แตวาไอการที่จะออกจากบานคราวนี้เราจะไป

ไหน ต้ังอารมณไว อารมณที่เราควรตั้งไวก็คือ พระนิพพาน แลวก็จงอยาประฌานตัวเองวาเลว ไม

มีวาสนาบารมจีะถึง พระนพิพาน ได คนทกุคนถามีความเคารพในพระรัตนตรัย ทุกคนมีสิทธิ์ไป 

พระนิพพาน หมด นี้เปนเรื่องของจิต 

เวลาที่เราจะออกจากราง เราจะจับอะไร ถาหากกอนจะออก จิตมนัจะออกจากราง เราก็

หวงลูกหวงหลาน หวงทรพัยหวงสนิ ใชไหม ดีไมดีกระโปรงตัวนี้มนัสวยแหมซื้อมา ยงัไมไดใสจะ

ตายเสียแลวเสียดายจริงๆ พอตายปบ พอตายปบ ไปเกิดเปนเลน็ติดกระโปรง มีไหมที่บานผาสวยๆ 

หวงๆ ไอ มีไหม ถามีรีบถวายพระซะ 

ก็มีตัวอยางใน พระธรรมบท พระบวช ก็บวชไมใหมแลวก็ไมเพระเจริญสมาธใินสมัย

พระพทุธเจา พอจิตเปนอปุจารสมาธ ิ ตอนนัน้ก็ปรากฏวามีญาติโยมเอาจวีรแพรมาถวายตัวหนึ่ง 

เปนผาทีท่านชอบ ไมทนัจะหม ตอมาทานปวยก็ตาย กอนจะตายไอจิตมันรักผาผนืนัน้ จิตมันกน็ึก

ถึงผาผนืนั้น ผาสวย ผาดีเราตองการ ญาตโิยมเอามาใหแตไมทันจะใช พอจิตออกจากราง ความดี

ของทานเปนเทวดาได แตจิตมันหวงจีวร พอตายจิตออกจากรางกายเปนเลน็ติดอยูในจีวร นะไอ

ตะเข็บจีวร 



สมัยนัน้พระพทุธเจายงัทรงพระชนมอยู เมื่อพระตาย ทรัพยสินทั้งหลายทีย่ังมีอยูถาไมยก

ใหแกคนอืน่ขณะที่ยงัมีชวีิต ทรัพยสินทั้งหมดตองเปนของสงฆตามพระวนิัย แลวบรรดาพระ

ทั้งหลายก็มาตรวจกันวาทรัพยสมบัติของพระอง๕นี้มนัก็มีอะไร พระจะมีอะไร สบงมั่ง จวีรมั่ง 

กางเกงในไมมเีปนของธรรมดา ถาไปเจอะกางเกงในพระ ซวยสิ ตองเปนกางเกงในคนพบ แลว

ไมใชกางเกงในพระ ไมมีอะไรคนกันไปคนกันมา 

พอในที่สุดพระองคหนึ่งก็ไปจับจีวรแพรทีก่าํลังพับอยู เสยีงเลน็ตะโกนมาไอโจร ไอโจร ไอ

พวกโจรมันจะปลนผากู พระพุทธเจาบอก นี่คุณวางเสียกอนผาผนืนั้น อยาแตะตอง เพราะวาเสยีง

เล็นตะโกนมา มพีระพทุธเจาองคเดียวไดยินองคอ่ืนไมไดยิน ทานก็บอก วางไวกอนจนกวาจะพน 7 

วัน เมื่อพน 7 วันไปแลวทานบอกวาเอามาไดแลว ของทุกอยางตกเปนของสงฆ พระก็ถามวาเปน

เพราะอะไรเวลานัน้กอนที่จะตายพระองคนี้แกรักผาผนืนั้น จิตใจก็ไปจับอยู กลายไปเกิดเปนเลน็

อยูในปกจวีรแตวาเลน็นี้มีอายุแคเจ็ดวัน พอเจ็ดวนัแกตายจากความเปนเล็นไปเปนเทวดา ไอตัว

หวงนี้สําคัญ 

ฉะนัน้ญาติโยมเวลาจะตายอยาหวงทรัพยสิน ถาเกรงวาจะหวง มนัมีอยู เอามาถวาย

อาตมาเสียใหหมด มีไวมนัอดหวงไมได ผาผอนพวกสไบนี่ พอกอนจะตาย เอหลวงพอทานวาเรา

หวงผา เดี๋ยวจะกลายเปนเล็นแกผา กลายเปนชีเปลือย นี่เปนเรื่องจริงๆ นะ นีพ่ระพุทธเจาตรัสวา 

มโนปุพพงัคมา ส่ิงทั้งหลายมีใจเปนใหญ กอนที่จะตาย ถาใจเราจับอยูในอารมณใด มันจะไป

ตามสภาพนัน้ นี่การที่เราจะไปนิพพานไดมันก็เปนของไมแปลก 

อยางทาน พระโคธิกะ กอนที่ทานจะตาย ไมไดดีกวาญาติโยม คือวา พระโคธกิะ กอนที่

ทานจะตาย เมื่อขณะที่ทานไปบวชอยูในสาํนกัของพระพทุธเจาทานไดแคฌานโลกียเทานั้น 

สําหรับเพื่อนๆ กนัเขาเปนพระอรหันตไปหมดเพราะอะไร เพราะวาทานเขาไปบวชแลวพึง่ทาํจิตได

ฌานโลกีย ทานก็เกิดอาการเคียดทางกาย ปวยหนกัจนกระทั่งลกุไมข้ึน อีตอนปวยหนกันี่ฌาน

โลกียนี้ก็ไมทรงตัวไอฌานโลกียนีม่ันไมทรงตัวขึ้นๆ ลงๆ ถาอารมณเราเขมแข็งฌานก็ดีข้ึน ถา

ทุกขเวทนามนัมากฌานกถ็อย ไมเหมือนฌานโลกุตตระ ฌานทีเ่ปนโลกกุตตระก็คือ ฌานโลกียนั้น

แหละ แตวาถาจิตของทานผูนั้นเขาถงึพระโสดาบันขึน้ไป อันนี้อารมณไมตกลงมันจะทรงตวัแลวดี

ข้ึน 

นี่สําหรับทาน พระโคธกิะ ทานเปนพระไดฌานโลกีย เมื่อขณะทีท่านปวยอารมณก็ข้ึนๆ 

ลงๆ เวลาไหนถาทุกขเวทนามากฌานก็เสื่อม ถาเวลาไหนทุกขเวทนามันบรรเทากจ็ับอารมณทรง

ฌานได ใชไหม นี้แคอารมณทรงฌานแคนี้ มนัจะไปไหนอยางเกงที่สุดถาตายในระหวางฌานก็ไป

เปนพรหม พรหมมีหลายชัน้ พรหม สําหรับฌานโลกยี มีอยูเทาไหร 11 ข้ัน ถาพรหมที่เปนพระ

อนาคามี 5 ชัน้ พรหมฌานโลกีย 11 ชั้นดวยกนั 



แตตอมาเมื่อทุกขเวทนาเขาครอบงําหนกั ซักเดี๋ยวมนักบ็รรเทา ทานก็มานั่งมานอนนกึใน

ใจวาเออเพื่อนๆ เราเขาบวชมาพรอมๆ กบัเรา เขาเปน พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคาม ี

อรหันต กันไปหมด เรานีเ้กิดมาทันองคสมเด็จพระสุคต และก็อยูในสํานักของพระองค แตเราก็ไม

สามารถจะทาํตนใหไดความดี แมแตความเปน พระโสดาบัน นอนนอยใจ ไมไดนั่งมนัลุกไมข้ึน 

ถาบอกวานั่งนอยใจก็ซวย คนลุกไมข้ึนนัง่ไดอยางไร แคนอนนอยใจ คิดในใจวาถาหากวารางกาย

ทุกขเวทนามนัผอนคลาย เราจะทํา อัตวนิิบาตกรรม เพราะรางกายนี้มันไมดีมนัเปนโทษ เพื่อน

กันเขาไดเปนพระอริยเจากนัหมด ไอเราเปนพระอริยเจาแบบเขาไมได เพราะรางกายมนัเปนโทษ 

มันเปนภัย ถารางกายนี้ถามนัทรงตัวดีอยางเขา เราก็เปนพระอริยเจาไปแลว 

พอมีกาํลังขึ้นมาบางทานก็รวบรวมกาํลังใจ วารางกายมันไมดีกท็ําลายมนัเสียขึน้ชือ่วาไอ

รางกายเลวๆ อยางนี ้จะไมมีสําหรับเราตอไปอีกในกาลหนา เราไมตองากรมนั ทานก็เอามีดโกนมา

เชือดคอตาย ตกนรกไหม ฆาตัวตาย ตกนรกไหม พระโคธิกะ เชอืดคอตาย ตอนที่เชือดคอตาย

อยาลืมนะวาทานเห็นวารางกายนีมั้นไมดี มันเปนภัยสําหรับเรา ในเมื่อมันไมดี เราอยูในสาํนกัของ

องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาเราตองการธรรมสูงยิง่กวานี ้ ที่เราทําไมไดอยางนัน้ก็เพราะ

รางกายมนัเปนภัยมนัปวยไขไมสบาย ถารางกายเราด ี อยางเลวที่สุดเราอาจจะเปนพระโสดาบนั 

หรือสกิทาคามี หรืออนาคามี หรือพระอรหันตก็ได เพราะเพื่อนเขาเปนพระอรหนัตไปแลว ที่เรา

ไมไดอยางเขา จิตจมอยูแคฌานโลกีย ฌานโลกียก็ไมทรงตัว ฌานก็ถอยลงมา ดีไมดีถึงอุปจาร

สมาธิ อาจจะต่ํากวา เมื่อรางกายมนัดีข้ึน รวบรวมกาํลังกายได ทุกขเวทนานอย ฌานมันก็ปรากฏ 

อาจจะเปนฌานหนึง่ สอง สาม แตส่ีคงไมไหว ทานมาทอใจ ที่เราทําดีไมไดเพราะรางกายมนัเปน

พิษเปนภัย เมื่อรางกายเปนโทษอยางนีจ้ะเอามนัไวทาํไม มนัเปนศตัรูความดีของเรา ทานตัดขันธ 

5 นะ ทานเอามีดเชือดคอตาย 

พอตายแลวตอนนัน้ก็ปรากฏวา พระยามาร แปลงเปนมนษุยนอย รูปรางสวยมีเนื้อ

เหลืองเหมือนทอง เขาไปเฝาพระพุทธเจา ก็กราบทูลวาพระสมณโคดม เวลานี้ โคธกิะ ลูกชายของ

ทานตายเสียแลว พระพทุธเจาทรงทราบวาเจาหนุมนอยนี้ไมใชใคร พระยามาร ปาปมะ ดูกร มาร

ผูมีบาป โคธกิะ ลูกชายของเราพนวิสัยของเธอเสียแลว พอบอกวาพนวิสัยก็แสดงวาไปนพิพาน แก

ก็ไมเชื่อ แกก็เหาะไปในอากาศเหาะไป ไปสวรรคทุกชัน้ทกุชั้น จนกระทั่งถึงสวรรคชั้นที่ 6 พรหม

โลก ไปไดไมไดไมรูผลที่สุดก็ไมมี ไปดูในกอนเมฆ ที่ไหนกห็าไมได กลับมาหาพระพุทธเจาอกี ถาม

วาพระสมณโคดม โคธิกะ ลูกชายของทานไปไหน  

พระพทุธเจาบอกวา โคธิกะ ลูกชาย ของเราไปนิพพานพนวิสัยของเธอเสียแลวใชไหม นี่

ถาใครอยากจะไปนิพพานเรว็ก็เชือดคอตายแลวกนันะ แตระวังใหดีนะตองทาํใจเหมือนทานนะ 

อยาไปเชือดคอตายเปนแถว เดี๋ยวตาํรวจจบัฉันละแยเลยไปยุใหชาวบานเชือดคอตาย 



นี่เราพูดกันถึงอารมณ วาอารมณของเราเมื่อเราจะตาย อยาลืมวา พระโคธกิะ อารมณ

ไมไดดีกวาพวกญาติโยมทัง้หลายเหลานี้ เวลาที่ทานปวยอารมณ ไมไดดีกวาพวกเราเลย ที่อาตมา

กลาพูดแบบนีก้ลายนืยนัเพราะ พระโคธกิะ เปนพระทรงฌานโลกีย เจาฌานโลกียนี้เวลารางกาย

เกิดทุกขเวทนามันครอบงาํมาก มันทรุดตัวมันไมทรงตวัหรอก ถามนัเบียดเบยีนตวัมาก ฌานเกิน

มันทรงไมไหว อยางเกงที่สุดตั้งอยูอุปจารสมาธิไดหรือไมไดยังไมแน แตเวลาทกุขเวทนามนัคลาย

ตัว ก็สามารถคุมกําลังใจไดก็ข้ึนๆ ลงๆ ข้ึนๆ ลงๆ อยูแบบนี้ จงึบอกวาไมไดดีกวาญาติโยมทั้งหลาย 

แตวาทานไปนพิพานไดอยางไร ก็จะตองวารูจุดแหงการไปนิพพานนีค้วามจริงมันไมยาก 

ไอที่ยากเพราะเราขี้เกียจ กไ็มใชข้ีเกียจ ไมกลา ก็คือวาไมรูจุด พูดวาไมรูจุดดีกวาถาเรารูจุดจริงๆ 

ในการไปนพิพาน การไปนิพพานตัดกิเลสตัวเดียวคือ สกักายทฏิฐ ิ เทานั้นเอง รูจักไหม 

สักกายทฏิฐิ เปนอยางไรรูไหม เอาใครอยากจะรูบางยกมือข้ึน ดีแลวเอามนัคนละ 10 บาท มีให

ไหม ไมมีใหกพ็ูด มใีหกพ็ูดเราไมตองเสียสตางค คือ สกักายทิฏฐิ คือมีอารมณยึดถือวารางกายนี่

มันเปนเราเปนของเรา เรามีในรางกายรางกายมีในเรา คิดวาไอเร่ืองนี่หนังนี่กระดกูนี ่ที่มนัเปนโครง

รางมนัเปนเราเปนของเรา แตความจริงนี่รางกายมนัไมใชเรา ไมใชของเราเราไมมีในรางกาย 

รางกายไมมีในเรา ไอรางกายหรือวาเรา เรานี่มีสภาพเหมือนเสฉวนจิต ไอตัวเสฉวนนี่มนัเขาไปใน

หอยโขง มันกม็ีรูปเหมือนหอยโขง พอมันกินเนื้อเขาหมดมันก็ครองแทน ถามันเขาในรูปสัตว โครง

สัตวอะไร สภาพมนัก็เปนอยางนัน้เจาเสฉวนตัวนี้รูปรางมันจริงๆ เปนอยางไรก็ไมรู 

เปนอันวาจิตมนัก็เหมือนกนั ถามนัเขามาในรางของคน มันก็เรียกวาคน เขาไปในรางของ

ชางเขาก็เรียกวาชาง เขาไปในรางของมาเขาก็เรียกวามา แตสภาพจติยังเปนของมนั นี่คําวาไอเรา

จริงๆ มนัคือจติไมใชรางกาย รางกายเปนสิ่งที่จิตเขามาอาศัยชัว่คราวเทานัน้ใชไหม ในเมื่อถาเรา

ไมติดอยูในรางกายนี ้ นีม่ันตัดตัวเดียวถาเราไมติดอยูในรางกายเมื่อไหร เมื่อนั้นจติใจเราก็ถึงพระ

นิพพาน 

สําหรับ พระโคธิกะ ในเวลานัน้ทานไมมคีวามอาลยัในรางกาย การทาํ อัตวินิบาตกรรม 

คราวนัน้ไมใชทําเพราอารมณโทสะ ไมใชเลนไพเสยี ไมมีสตางคใหเขา กลับมาฆาตัวตาย มีใคร

เลนไพรบางเปลา นี่ไมไดแกลงวาใครนะ เดี๋ยวหาวาพระวาพระกระทบกระเทยีบ จะมีก็ปาคนเดียว 

(หัวเราะ) รีบส่ันหนา เอะ รีบปฏิเสธ ชักสงสัย (หวัเราะ) ผูรายมันจะปฏิเสธเกง 

ถาเราถือวารางกายมนัเปนของเรา แตความจริงเราถือผิด ตอนที่ พระโคธิกะ ทานคิดวา

รางกายมนัเปนโทษ มันเปนภัยสําหรับเรา เวลานี้เราอยูในสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธ

เจา เพื่อนของเราที่บวชพรอมกันทั้งหมดเขาเปนพระอริยเจาไปหมด แตเราไมสามารถเปนพระอริย

เจาได ฌานโลกียก็มีสภาพขึ้นๆ ลงๆ ไอฌานโลกียนีม้นัไมทรงตวั ก็เพราะรางกายตัวนี้เองที่มนัเปน

ภัย มันปวยไขไมสบาย ถารางกายอนันีถ้ามันปกติอยู ทาํลายมันเสยี 



นี่เปนอนัวา พระโคธิกะ ตัด สกักายทฏิฐ ิคือเห็นวารางกายเปนของเรา เปนเราเสียไดใช

ไหม ทานกท็าํลายรางกาย ไอตัวนี้เองตวัอรหันต ไมยากเลย คําวาไมยากเลยการที่จะเปนพระ

อรหันตเขาตัดจุดเดียวนะ จะเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี อนาคามี เขาตัดจุดเดยีว 

อยางสมัยหนึง่เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังอยู มีพระไปลาองคสมเด็จพระบรม

ครู จะเขาไปเจริญพระกรรมฐานในปา คือศึกษาพระกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลวก็จะเขาปาหาที่

สงัด เมื่อลาองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิแลว สมเด็จพระประทีปแกวจงึไดมีพระพทุธฏกีาตรัสถามวา 

ภิกขเว ดูกรภิกษุทัง้หลาย พวกเธอไปลา สารีบุตร แลวหรือยงั เพราะทานทราบวา ลา พระสารี

บุตร พระสารีบุตร จะพูดวาอยางไร พระพุทธเจาทรงทราบ ไมตองถามกนัไปกอนนะ แตความ

เปนสัพพัญขูองพระพทุธเจาไมมีอะไรทีพ่ระองคจะไมรู บรรดาพระเหลานัน้ก็กราบทูลวายงั

พระพทุธเจาขา อยางนั้นพวกเธอก็ไปลา สารีบุตร กอนนะ จงึคอยเขาปา 

พอพระไปลา พระสารีบุตร พระสารีบุตร ก็ใหโอวาทตามสมควร เพราะวาพระพทุธเจา

ทานใหมาแลว และฐานะทีท่านเปนผูมีปญญามากจงึเพิ่มเติมเลก็นอยตามสมควร พระพวกนัน้

เมื่อผังโอวาทเสร็จจึงไดถาม พระสารีบุตร วา ถาพวกผมจะปฏิบัติตนใหเขาถึง พระโสดาบัน จะ

ทําอยางไร พระสารีบุตร ก็ตอบวาเธอจงพิจารณาขันธ 5 คือ รปู เวทนา สัญญา สงัขาร 

วิญญาณ พดูงายๆ วารางกายก็แลวกัน พวกเราชอบเรียกวารางกาย วารางกายนี้มันไมใชเรา 

ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ใหถือวารางกายเปนเรือนรางทีอ่าศัยชั่วคราว

ของจิตเราจริงๆ ก็คือจิต รางกายมนัมีความเกิดเปนเบื้องตนแลวก็เสื่อ เราเปนเด็กเราโตขึ้นเรา

เรียกวาเจริญ แตจริงๆ มันเสื่อม มันเดินเขาไปหาความพังก็เสื่อมไปทีละนอยละนอยในที่สุดมนัก็

พัง เราจงอยาถือวารางกายมันเปนเรา เปนของเรา จงอยาติดใจในรางกาย เทานีท้านกจ็ะสามารถ

เปน พระโสดาบัน ได 

บรรดาพระทัง้หลายก็ถามตอไปวาถากระผมเปน พระโสดาบัน ตอไปจะทําจิตใหเขาถึง

ความเปน พระสกิทาคาม ี จะทําอยางไร เจากท็ําแบบนี้แหละ รางกายมนัไมใชของเรา ไมใชเรา 

เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เมื่อจิตละเอียดตัดตัณหาอุปาทานไดบางพอสมควร จิตก็

เปน พระสกทิาคามี  

พระก็ถามตอไปในเมื่อกระผมเปน สกทิาคามี แลว จะเปน พระอนาคามี ทาํอยางไร 

ทานตอบวากพ็ิจารณาตวันัน้ จิตมนัก็ละเอียดลง จนกระทั่งจิตระงับความรูสึกในเพศ ใชไหม ถาจิต

ระงับความรูสึกในเพศ ไมมคีวามรักในเพศ เหน็วาในรางกายคนมนัเต็มไปดวยความสกปรก ไมมี

ความจีรังยั่งยนื ถามนัจะอยูครองคูซึ่งกนัและกัน แตละวันก็แกไปทกุที ทุกท ี ไมมีอะไรเปนสาระ 

ความกาํหนัดยินดีในระหวางเพศกห็มดไป แลวตอไปททีํากาํลังใจตัดโทสะ คือความโกรธ ดวย

อํานาจ พรหมวิหาร 4 มีความรูสึกวาคนทุกคนไมมีอะไรที่จะนาเกลียด เพราะคนทุกคนนะมี

สภาพเสมอกนัคือ เกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกนั ที่ดี ที่ชัว่ เพราะอาศัยกรรมที่เปนกุศลหรืออกุศลเขา



มาดลจิตทาํใหคิดถูกคิดผิด เปนอํานาจของกรรม ไมควรจะโกรธกนั ไมควรจะเกลยีดกัน เพราะไอที่

ดีบาง ชัว่บาง เปนไปตามอํานาจของกรรมบังคับขณะใดที่กรรมที่เปนกุศลเขาดลใจ ก็จะสราง

ความสุข พูดดี คิดดี ทําดี ขณะใดที่กรรมที่เปนอกุศลเขามาเบยีดเบยีนใจ เขามาสิงใจ ก็จะพูดชั่ว 

คิดชั่ว ทาํชั่ว คนทุกคน กเ็ปนคนที่ควรใหการอภัย เขาใจ ใหอภัย เราไมถือโทษคนพวกนัน้เสีย ถา

จิตใจของเราเขาถึงระดับนี้กเ็รียกวา พระอนาคามี พระอนาคามี แปลวาผูไมครองเรือนถาตาย

จากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม จากนัน้ก็ไปนิพพาน 

พระทัง้หลายก็ถามตอวาถาพวกผมเปน พระอนาคาม ี แลว ถาจะทําตนใหเปน พระ

อรหันต จะทาํอยางไร ทานก็บอกวาพิจารณาตามเดิมนัน้แหละ วารางกายนีม่ันไมใชเรา ไมใชของ

เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา จนกระทั่งอารมณจิตใจของเรานี้ไมผูกพันในอะไรทั้งหมด 

ไมผูกพันในรางกายของเราดวย ไมผูกพันในรางกายของบุคคลอื่นดวย ไมผูกพนัในวัตถธุาตุตางๆ 

คิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลาง มีการสลายตัว

ไปในที่สุดทรพัยสินเขาตายไปกอน ทรัพยสินเขาก็มีมาก ทรัพยสินบางประการเราหามาเกือบลม

เกือบตาย มนัก็พังไปกอนชวีติที่เราจะพังกม็ี เปนอนัวาแมแตรางกายของเรานีก้็ไมใชเรา ไมใชของ

เรา เปนแตเพียงเรือนรางมาอาศัยชัว่คราว ไมชามันก็ก็พงัถือวารางกายเปนที่อาศัย เราไมติดใน

รางกายเดียว เราก็ไมติดในสิ่งอื่นทั้งหมดเพียงเทานีเ้รากเ็ปน พระอรหนัต 

นี้เปนอนัวาการตัดกิเลสจริงๆ ไมไดตัดยุงมาก ตัดจุดเดยีว แตทีพ่ระพุทธเจาตองเทศนถงึ 

84,000 พระธรรมขันธ กเ็พราะวาอารมณของพวกคนผูรับพระธรรมเทศนามีอารมณไมเหมือนกนั 

ไมสม่ําเสมอกนั บางทีมีบารมีเทากัน พอทีจ่ะเปน อรัหนต ไดเหมือนกนั แตวาพูดอยางเดียวกนัไม

เขาใจ เพราะวาบุญเดิมที่สรางมาไมเหมอืนกนั อยางพวกเรานีพ้ระพุทธเจาบอกวายกยองพวกเรา

มากเกินไปจะแยอยูแลวบางทาน พระพุทธเจาบอกวาไอรูป เวทนา สัญญา สังขารนี้นะมันไมเที่ยง

มันเปนทกุข เปน อนัตตา ไมเที่ยงเพราะอะไร เกิดมาแลวก็โตทีละนอย ละนอยถามันเที่ยงจริงๆ 

มันตองไมโต ทั่วไปมนัโตเตม็ที่มนัก็เสื่อมไปทีละหนอย ละหนอย ละหนอย ผลที่สุดก็พัง มนัไมมี

ความจีรังยั่งยนื เราก็เหมือนกัน คนอื่นก็เหมือนกนั วัตถธุาตุตางๆ ก็เหมือนกันไมมสีภาพทรงตัว นี่

พระพทุธเจาเทศนอยางนี้สําหรับบุคคลบางคน 

แตบุคคลบางทานพระพทุธเจาก็เทศนอีกแบบหนึง่ อยางเชนพวก ชฏลิ ทานบอกวาทาน

ทั้งหลายบูชาไฟ พวกนัน้บูชาไฟ แตไฟที่เธอทั้งหลายบูชาดี ทานไมเคยวาของใครไมดี พระพุทธเจา

นี่ฉลาดเปนสพัพัญ ูคนเราถาไปตําหนิเสียกอนมันกโ็กรธกันไหม ลองโกรธกนัเสยีอยางเดียว มัน

ไมยอมรับนับถือซึ่งกนัและกันความจริงพวก ชฏลิ ปฏิบัติผิด ชฏลิ นะ ไมใช ชะน้าํ ชฏลิ กคื็อฤาษี

ประเภทหนึ่งทีเ่ขาบวชเขาเอง เมื่อ ชฏิล เขาถือการบูชาไฟเปนสําคญั ในการบูชาไฟก็เอาที่จุดไฟ

จุดลูกไฟ สมยันี้ไมไมคอยใช ไมคอยมีหายาก ก็ใชน้าํมนั พอน้าํมันไมมกี็เสร็จ แกถือการบูชาไฟ ทาํ

ไปถือการบูชาไฟเปนของดี เอาเสียแลวไหม ไปถึงวาดีกอน เขาวาดีกอนชักยิม้ๆ ถาบอกวาอยีายนี้



ไมเปนเรื่อง ไมตองกนิหรอกขาวบานนั้นนะ ถาเราจะกนิขาว แหมพอคุณ แมคุณ บานนี่สวยจริงนะ 

แหม ผานี้ซื้อมาจากไหนเนือ้ดี จริงบอกวาไมใช ไมใช ผาฝายเนื้อเลวๆ นี่แหละ บอกวาบานฉนัไมมี

ผาฝายอยางนี ้ เนื้อเลวยังขนาดนี้ อยางดี ยงัดีกวาบานฉัน พวกบานฉันอยางดีไมถึงแคนี้ เราชกั

คร้ึมๆ ดีไมดีอยาง ปาสวง เสียงไพเราะเสนาะโสตเหมือนระฆังแกวที่เขาตีแตกแลว โอยไมใชๆ ยงั

ไมแตกๆ (หัวเราะ) แหม ปาสวง อดยอมไมได ชักยิ้มๆ คร้ึมๆ เอะกูนีน่ากลวั จะเปนเทวดาวะ คือ

วาใจสบาย 

พระพทุธเจาทานอยางนัน้ ถาไปกอน ทานขมกอน ขมกท็ําใหใจข้ึนพอใจขึ้นขึ้นมา คุยกัน 

พอคุยทานก็บอกวาไอนีก่ารบูชาไฟนี่นะมนัจะเปนไฟภายนอกนะ แนะ ของฉันมีไฟภายใน ถาบูชา

ไฟภายในมนัจะมีผลดีกวานี้เยอะ เอะ พวกนัน้ก็เอ ของเราก็ดีแลว เอของทานไฟเหมือนกัน ไอไฟ

ขางในอยูตรงไหนหวาสงสยั 

พระพทุธเจาบอกไฟภายใน คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ ไฟคือ

โมหะ ไฟสามกองนีม่ันเผาผลาญใหรอน ราคะไดแกความกําหนัดยินดใีนรูปรสกิล่ินเสีย และสมัผัส 

คนเราถาไมรักกันเดนิหลกีกนัไปเดินหลีกกนัมาแลวก็ชาวบานนะไปไหนก็ชางหวัมัน เร่ิมรักกนัชกั

มองๆ ไปไหนหวา เอะ เอ ก็เคยนัดพบตรงนี้มนัไปอยูทีไ่หน เอ ชกัโมโห ดีไมดีถาไอเจาหนุมไปรัก

กับสาว หรือสาวไปรักหนุม เขาไปเดินกับพีก่ับนองเขาที่คนละเพศหนอย เอะนี่ ชักนอกใจเราแลวนี่

เอาอยางนั้น เปนอยางนี้เหรอืเปลา ไมกลาบอก (หวัเราะ) 

นี่เปนอนัวาจิตใจมันเริ่มไมสบาย มนัเผาผลาญ ใชไหม ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟ

คือโทสะ ความโกรธ โมหัคคิ ไฟคือโมหะ ความหลง นีพ่วกเธอบูชาไฟแบบนี้ดี แตควรจะใชไฟบชูา

ไฟภายใน เพราะวาไอไฟสามกองนี้มนัเผาใหรอน ความรักเปนปจจยัใหเรารอน คนเราถาไมรักกนั

มันก็ไมหวงกนัใชไหม ของของชาวบานเขาจะมีราคาเทาไหร มีคางวดสูงเทาไหร มันจะหายหกตก

หลน ไฟไหมน้าํทวม เราไมเดือนรอน แตไอผาขี้ร้ิวบานเราหายผืนเดยีวโมโหไปสามวัน หรือไง 

นี่เพราะจิตมนัติดใชไหม ไอความรักคือความใคร ผาขี้ร้ิวเราก็รักของเราเพราะเราจาํเปน

จะตองใช เปนอันวาพระพทุธเจาก็บอกวาถาเธอบูชาไฟสามกองเผาผลาญใหวอดวายไป ราคัคคิ 

ไฟคือราคะ ไฟมันเผาผลาญจิตใจใหเรารอนจงดับมนัเสียนะ ดับดวยอํานาจ อสภุสัญญา คือ

ความรัก ไปเหน็หญงิคนนั้นสวยคนนี้สวย โนนสวย นี่สวย แลวไปเหน็ความสวยของเขามันไมถึงกบั

จีรังยั่งยืน ไมถาวรไมคงทน ไมชามันกพ็งั มันจะสวยตลอดกาลตลอดสมัยไมได อยาง หาสวง 

แหม ตอนรุนๆ สวยจะตาย มีหนุมๆ ติดตลอดนะ อยางนอยที่สุดก็หนึง่คน (หวัเราะ) นีม่ันเปนอยาง

นี้ ไมชากท็รุดโทรม 

ตอมาไอ โทสคัคิ ไฟคือโทสะ โทสะเปนการเผาผลาญใหรอน คนเรารักๆ กันอยู ทาํอะไร

ไมถูกใจเราโมโหโทโส ไปดาไปวา ไปพูดกระทบกระเทียบ กก็ลายเปนความโกรธ ความวิวาทมันก็



เกิดขึ้นใชไหม แทนที่เราจะมีความสุข ไอเพื่อนของเราเคยรักกนักก็ลายเปนศัตรูกัน ใหเราเกิด

ระมัดระวังซึง่กันและกนักม็คีวามเรารอน 

โมหัคคิ ไฟคือโมหะ เรียกวาความหลง หลงวา อัตภาพรางกายนี่มันเปนเรา เปนของเรา 

คือวาเรามีในรางกาย รางกายมีในเรา หรือวาหลงวาทรัพยสินทั้งหลายกับเรา มันกับเรามนัจะอยู

รวมกัน ตลอดกาล ตลอดสมัย เราไมเคยคิดวาสภาพคนเกิด มีความเกิดขึ้นในเบือ้งตน มีความ

เสื่อมในทามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด วัตถุธาตุทัง้หลายมันก็เหมือนกนั 

พระพทุธเจากบ็อกใหเราไปดับไฟสามกองนี่เสยี ราคัคคิ ดับความรักในรูปเสียง กลิ่น รส 

เสีย เพราะมนัไมมีการทรงตัวนะ เกิดแลวก็แกแลวกป็วยแลวก็ตาย โทสัคคิ ความโกรธไมมี

ความหมาย ไอคนที่เราโกรธเราก็อยากจะดี อยากจะฆา อยากใหเขาเปนทกุข ถาเราตองการใหเขา

เปนทกุข ไมตองไปทําอะไร เขาเปนทกุขอยูแลว ลืมตาขึ้นมาเขากท็กุขแลว ข้ีตากรังหนา ไมไหว 

ทุกข ตองไปลางหนา เดีย๋วความทุกขก็เขามาคือความหิว อ่ิมเขาไปแลวก็ทกุขอีกตองไปถาย แลว

ตอไปก็ทุกขเร่ืองราวทาํมาหากิน ความวุนวาย มันทุกขอยูแลว ไมตองทําใหเขาเปนทุกข ทีเ่ราโกรธ

จัดๆ แหมมันทรมาน ขวางหนาขวางตา อยากจะฆามนัตาย ถาเราไปฆาเขาตาย ถาเราไมฆาเขา

ตายไหม เขากต็ายไปจําเปนจะตองฆา เราตองคิดแหมถาเราไมชอบใจใครขึ้นมาเราตองวางทาํ เรา

นี่เปนคนมวีาจาศักดิ์สิทธิ ์ ไอคนนี้ อีคนนัน้ กูจะตองแชงมันใหแกลงไป ทุกวัน ทุกวัน ใชไหม มนั

จะตองแกเร่ือยไป ถามันยังไมตาย แลวถาแกไปทุกวัน เราแชงนะ ตอไปในที่สุดมันตองตาย วาจา

เราศักดิ์สิทธิ ์ไมตองหวงไมตองไปทําใชไหม ใชหรือไมใชก็เปนอยางนัน้ ใชไหม 

ในเมื่อเขามีสภาพเปนอยางนั้น เราจะไปคิดฆาเขาทาํไม ไอที่เขาทําใหเราไมถกูใจกเ็พราะ

อํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมเดิมมันเขามาสงิใจเขาคนทุกคนตองการความรัก ใช

ไหม อยากจะรักกัน อยากจะเปนเพื่อนกัน ไมมีใครมาเกลียดกัน อยากจะเกื้อกูลกันและกัน แตไอที่

ความโกรธมนัมีข้ึนได เพราะอาศัยกิเลสมนัเขามาสงิใจเทานัน้ เปนความเผลอชั่วคราว 

เปนอันวาที่มนัจะมาอาศัยไอรักในเพศ รักในวัย ความหลงใหลในรูปโฉมโนมพรรณก็ดี 

หรือความโกรธความพยาบาทก็ดี มนัจะมีไดเพราะอาศัยความหลงเปนเกณฑ ถาเราตัดโมหะ

ความหลงเสยีไดตัวเดียว มนักห็มดกนัไป 

เปนอันวาองคสมเด็จพระจอมไตรแนะนําวาเธอบูชาไฟภายนอก ทานบูชาไฟนะมันถกู 

มันด ี ไมใชวามันไมดีนะ ชฏิล บูชาไฟ ไฟภายนอกด ี บูชาแลวด ีแตวาถาบูชาไฟภายในจะดีกวานี้

อีก ทรงวาไมดีนะไมถูกกันแน พระพุทธเจาทานฉลาดทานก็เลยบูชาไฟภายในก็มาดับ ราคัคคิ ไฟ

คือราคะ ความรัก โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ ไฟคือโมหะ เมื่อดับไฟสามกองนี้ไดแลว ทานก็ไป

นิพพานเปนพระอรหันต 

นี่เปนอนัวา ถาหากวาเราไมหลงใหลใฝฝนในรูปโฉมเปนพรรณจนเกนิไปเปนอันวาการ

เขาถึงพระนิพพานนี ่ ไมตองไปหาที่ไหน มนัมีอยูตัวเดียว สกักายทฏิฐ ิถาเราเปลื้อง สกัายทิฏฐ ิ



ได เราก็เปน พระโสดาบัน อยางเบา เปลื้องไดแรงนิดหนึง่ก็เปน พระสกิทาคามี เปลื้องไดอยางดี

ก็เปนอะไร ก็เปน พระอนาคามี เปลื้องไดถึงสุดก็เปน พระอรหันต 

ตองไปคลําจุดนี้ พระโสดาบัน เขาเปนกนัอยางไร ถาเรารูจักความเปน พระโสดาบัน จะ

รูสึกวาอองายนิดเดียว อาจจะยากมากหนอย เพราะอะไร พระโสดาบัน ไมมีอะไรมาก เราพูดถึง

การตัด สงัโยชน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคาม ี เหมือนกนัแตมีจิตละเอียดตางกนั ถาเหน็

สภาพรางกายไมใชเราไมใชของเรานี ่ ไมใช พระโสดาบัน เปน พระอรหันต พระโสดาบัน เห็น

แตเพียงวารางกายนี้มนัจะตองตายแน นีเ้บามากใชไหม แลวก็เมื่อรูวาเราจะตาย สักกายทิฏฐ ิ

วิจิกจิฉา เรากค็วานหาความจริงในคําสัง่สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมสงสัยในคาํ

สอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาวาไอเกิด แกเจ็บ ตายมนัมีแน ถาเราทาํความดี ตายแลวไปสู

สุคติ  ตายแลวทําความชัว่ตายแลวไปสูทุคติ เราเชื่อ แมวาในชาติปจจุบันเราทาํความดีเรากม็ี

ความสุข ก็มีคนรัก ถาเราทําความชัว่ กม็ีแตคนเขาเกลยีด มนักท็ุกขใชไหม เราก็มัน่ใจ 

ทีนีถ้าเราจะเปลื้อง ทาํจิตใหมันสุขใหมนัพนทุกข สีสพัพตปรามาส ทําลายตัวนี้เสีย คือ

รักษา ศีล ใหบริสุทธิ ์ ให ศีล มนัทรงตัว โดยเฉพาะอยางยิง่ก็คือ ศีลหา พระโสดาบัน กบั 

สกิทาคามี มศีีลหาเทานั้นนะเปนอารมณ 

ถาจะวาถึงองค พระโสดาบัน จริงๆ นีเ่ราวาถึง สังโยชน ถาจะวาถงึองค พระโสดาบัน 

จริงๆ 1. เคารพในพระพทุธเจาจริงๆ 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระอริยสงฆ 4. มีศีลหา

บริสุทธิ์ เทานี้เองกลวยๆ เนอะปาเนอะ แตบางวนักก็ลวยดิบ บางทีกลวยสุกก็กลายเปนกลวยตานี

ลอไมลงอีก ใชไหม 

นี่ถาหากวาอารมณของญาติโยมทรงได มีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆ คือ

พระพทุธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ นี่เราตองจํากัดไวนะ วาพระสงฆก็คือพระอริยสงฆ จะ

เห็นวาพระอรยิเจาขั้น พระโสดาบัน ข้ึนไป ถาพวกเกะกะนีท่านไมคนหรอก จะเหน็วาภิกษุ

ทั้งหลายทีท่ะเลาะววิาทกนัคราวนัน้ ที่พระพุทธเจาตองเผนไปโนน ปาปาริไลยกะ ใชไหม ตอนนั้น

พระพทุธเจาเขามาใน พระเชตะวันมหาวหิาร บรรดาพระทัง้หลายจะขเมาขอขมาโทษตอสมเด็จ

พระผูมีพระภาคเจา พระเจาปเสนทิโกศล พูดวาพระพวกนี้ไมอยูในโอวาทขององคสมเด็จพระ

พระสัมมาสัมพุทธเจาขาพระพุทธเจาจะไมยอมใหเขาเขตประเทศ ใชไหม แตวา พระเจาปเสนทิ

โกศล ทานไมไดเปน พระโสดาบัน ทานเปนพระโพธิสัตวพระพทุธเจาบอกวาพระมหาบพิตร พระ

พวกนัน้ยงัมีศีล แตเขาไมเชื่อตถาคตเทานั้นเพราะทานมีพระมหากรุณาธคุิณ ใหเขามาเถอะ พอ

เขามาใกล เอ ไมใช ไมใช พระเชตวัน นีน่ะ อาจะใช พระเชตวัน ใชแลว อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีก็

บอกวาพระผูนี้มาแลวขาพเจาจะไมยอมใหเขาวิหาร เพราะวหิารนีท้านสรางใหพระดีอยูอาศัย 

ไมใชพระเลวๆ แบบนี ้สมเดจ็พระชินศรีกบ็อกวาทานมหาเศรษฐ ีพระพวกนี้เขายงัมีศีลใชไหม แต

ทวาเขาไมเชื่อฟงคําตถาคตบางประการเทานั้น ขอใหเขามาเถอะ ใชไหม 



เปนอันวาสาํหรับพระที่มีความดีไมเขาถงึความเปน พระโสดาบัน พระโสดาบัน เขาไม

เคารพหรอกใชไหม ใชไหม อนาถบิณฑกิเศรษฐี เวลานัน้ทานเปน พระโสดาบัน ทานไมไดไหว

สงเดชที่บอกวา พระโสดาบัน มีความเคารพในพระพทุธเจา มีความเคารพในธรรม มีความเคารพ

ในพระอริยสงฆ คือพระที่เกะกะโวยวาย นีท่านไมไหว ไมใชวาทานจะหยิง่ แตมันเสียมอืทาน 

เพราะทานเปนพระอริยะ 

นี่แสดงวาถาทกุคนมีศีลหาบริสุทธิ์ และเคารพในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ อยางจริงใจ 

มีพระนพิพานเปนอารมณ ทุกคนเปน พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ก็มี สภาพเชนเดียวกนั แต

ถามีจิตละเอยีดลงไป คือวาระงับโลภะ ความโลภลงไปไดมากกวา อยาลืมนะ พระโสดาบัน พระ

สกิทาคามี ยงัแตงงาน ก็ผัว มีเมีย มีลูกอยูนัน้ไมใชวาเปน พระโสดาบัน จะไมรูจกัรักคน เขารกั 

แตทวามีความรักในระหวางเพศแลว ก็ซื่อสัตวตอคูครองไมนอกใจ แลวกม็ีศีลบริสุทธิ์ พระ

โสดาบัน ยงัมีความโกรธ มีความพยาบาท แตไมละเมิด โกรธยงัโกรธเปนเต็มที่ แตไมตีใครใหตาย 

พระโสดาบัน ยังมีความหลง เพราะถาหลงรักก็ยงัรูจักหลงใชไหม แตมีอารมณยึด พระนพิพาน

เปนความดี เทานี้เองไมยากเลย ใชไหม ไมยากเลยใชไหมปา ไมยากถาพวกเรารูสึก ไมยากจริงๆ 

สําหรับ พระสกิทาคามี ก็มีสภาพเชนเดียวกนั แตวาจิตละเอียดลงไปเรื่องของความรัก

คลายตัวลงไปมาก กย็ังรักอยู เร่ืองความโลภคลายตัวลงไปมาก แตกย็ังมีเพราะตองปกครองตัวเอง 

ยังตองเลีย้งตวัเอง ยังไมไดบวชพระนี่ กย็งัมีความตองการในทรพัย 

เปนอันวา พระโสดาบัน สกิทาคาม ี นี้พูดกนังายๆ ดีกวา มีความเคารพในองค

พระพทุธเจา เรียกเปนองคนะ มีความเคารพในพระพทุธเจาอยางจริงจงั มีความเคารพในพระธรรม

อยางจรงิจัง มีความเคารพในพระอริยสงฆอยางจริงใจ แลวก็มีศีลหาเปนสมุจเฉท คือไมยอมขาด

ศีลหา นีเ่ปนเรื่องของ พระโสดาบัน กบั พระสกิทาคามี แลวกม็ีรักพระนพิพานเปนอารมณ นั่ง

นึกเอา ทุกคนที่นัง่นี่ใครมีอารมณอยางนี้บาง ถามีอารมณอยางนี้เปนปกติ กม็ีชื่อวาทานผูนั้นเปน 

พระโสดาบัน หรือ สกิทาคามี  

ทีนี้สําหรับ พระอนาคามี ก็มีจิตตัดกามฉันทะ ความรูสึกในระหวางเพศ ความตองการใน

ระหวางเพศไมมีในจิต ความโกรธความพยาบาทไมมใีนจิต นี่เปน พระอนาคาม ี

ถาเปน พระโสดาบัน พระโสดาบัน ทาน อยางแบบเบาๆ ตองเกิดเปนคนสลับกับเทวดา 

สลับกันไป สลับกันอยางละเจ็ดชาติถงึนพิพาน นี่ถาพูดถึงถาไมไดพบพระพุทธเจานะ ถาไมพบ

พระพทุธเจา หรือไมพบพระอรหันต ตองเกิดอีกเจ็ดชาติ โกลงัโกละ ตองเกิดอีกอยางละสามชาติ 

แตเร่ืองนรกนะไมไปแน ไมเกิดเปนสัตวนรกเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะเกิดชวงระหวาง

เทวดากับคน หรือวาคนกับพรหม สลับกนัไปสลับกันมา ทานเอกพธิี กเ็กิดเปนคนอีกหนึง่ชาตกิ็

ถึงนิพพานนีพ่ดูถึงวาถาไมพบพระพทุธเจา ถาหากวาเปนพระโสดาบนั พระสัตตขัตตุง นี่อีกเจ็ด

ชาติจะไปนพิพาน ถาพบพระพุทธเจา พระพุทธเจากระตุกทีเดียวไปเลยไมตองรอเจ็ดชาติ ฟงเทศน



จบเดียวอยางยอๆ ที่เราเคยฟงในพระสูตรตางๆ วาทานทั้งหลายผูทีฟ่งเทศนพระพทุธเจาโดยยอจบ

เดียวเปนพระอรหันต โดยมากเปนพวกนี้เปนพวกที่ได พระโสดาบัน หรือมจีติเขาถึง พระ

อนาคามี อยางมัน่คงแลวฟงเทศนทีเดียวไปเลย 

อยางพวกเราทั้งหมดสี่มีความเคารพในพระรัตนตรัย มัน่คงในธรรม นี่ไมใชยอกนันะ ก็ดู

เองแลวกนัมาไดทุกวนั ไมกลัวเมื่อย กลัวปวด ทิง้บานทิ้งชองมา เพราะอาศัยกรรมเปนสําคัญ นี่เน

กําลังจิตที่แนนอน แตวาทกุคนไมใชมีโอกาสจะไป  นพิพาน ในชาตินี้ ตายไปอีกทีหนึ่ง ถาจิตใจ

แบบนี้ลงนรกไมเปนหรอก แตกลับไปบานไปดาใครก็ไมรูดวยนะ ถาแบบที่ยงัอยูที่นีน้ะตกนรกไมได 

ตายก็ไปสวรรคถาไปสวรรค ไมกี่วนั พระศรีอาริย ก็ตรัส พระศรีอาริย ตรัส ถาเราเปนเทวดาอยู

เราก็สบาย นี่ถามาเปนคนพระพทุธเจาทานจะรูนสัิยเต็มวาจิตใจของเราพอใจในจุดไหนทานจะ

เทศนเฉพาะจดุนั้น แคจบเดียวเรากเ็ปน พระอรหันตื ตัวอยางเยอะไปใชไหมพดูกันมาพูดกนัไป 

พูดคนเดียวเหมือนคนบา เกอืบสามทกุมแลว สมาทานกนัดีกวานะ 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยทิธิ 42 ที่เดนเวอร สหรัฐอเมริกา 
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2526 

 
ญาติโยมรับฟงคําแนะนาํสักสิบนาทีเศษๆ ซึ่งไมเกนิสบิหานาที การเจริญพระกรรมฐาน

แบบนี้ทานใหชื่อวา มโนมยิทธิ ซึง่แปลวามฤีทธิ์ทางใจ ฉะนั้นวนันีท้ี่เราจะปฏิบัติกันจะมีฤทธิท์าง

ใจอยางเดยีว จะไมมีฤทธิท์างกายเลย ส่ิงที่ญาติโยมทั้งหลายจะใหไดกอนเปนอนัดับแรกคือ ทิพ

จักขุญาณ แตความจริงๆ นะการที่ฝกแบบนี้นะใชกาํลังครึ่งเดียว ถาใชกําลงัเต็มที่ตองขึ้นดวย 

ฌานสี ่และการฝกดวย ฌานสี่ ส่ีฝกกันมา 10 ป ฌานสี่ ไมพบกับคน คนไมพบกบั ฌานสี่ ก็เลย

แปกไมมีใครไดกัน 

ตอมาเมื่อเจาของพระศาสนาทานบอกวาใหลดกําลงัลง จนเหลือกําลงัของ วิชชาสาม ก็

เลยสามารถทาํกันได สวนใหญจริงๆ ก็ปฏิบัติกันวนัแรก อยางวนันีน้ะได 90 เปอรเซ็นตเศษ ทีจ่ะได

วันที่สองหรือวนัที่สามมนีอยมาก ทัง้นี้ข้ึนกบัความเขาใจ 

ฉะนัน้อันดับแรกขอบรรดาญาติโยมทั้งหลาย เขาใจคาํวา ทพิจักขุญาณ เสยีกอน สําหรับ

คําวา ทิพจักขุญาณ นี่สวนใหญเราเขาใจกันวามีลูกตาเปนทพิยความจริงไมใช เพราะญาณนีเ่ขา

แปลวารู ถาลกูตาเปนทพิยตองเรียกวา ทิพเนตร คือตาเปนทิพยจริงๆ ไดแกบรรดาพวกเทวดา

หรือพรหม หรือพระอริยสงฆเจาที่นพิพานไปแลว สําหรับพวกเราที่เปนมนุษยจะทาํไดเฉพาะ ทพิ

จักขุญาณ คือมีความรูสึกทางใจคลายตาทพิย นี่ ญาณ นี่แปลวารูนะ แลวสวนทัง้หมดนี่เราจะใช

ความรูเปน สําคัญไมใชลูกตาเปนทิพยนะ 

สําหรับ ทิพจกัขุญาณ เทาที่แนะนํากันมา หรือปฏิบัติไดกันมามีอยู 3 ระดับแตความจริง

นี่พระพุทธเจาทานไมไดแบง บรรดาทานทีป่ฏิบัติไดนะแบงกนัเองความจริงไมไดต้ังใจจะแบง เปน

แตเพียงวาจิตของบุคคลสะอาดมาก สะอาดนอยสะอาดปานกลางไมเสมอกัน 

สําหรบัทานทีจ่ิตสะอาดมาก คือ ทิพจักขุญาณ จะเกิดไดเพราะจิตสะอาดสมาธนิะ

เล็กนอยแคอุปจารสมาธ ิ ถาจิตสะอาดมากจริงๆ เวลาที่นัง่ปฏิบัติอยูนี่ เฉพาะเวลานะ ไมเกี่ยวกบั

การกอนปฏิบัติหรือหลังปฏบัิติ เวลาทีก่ลงัทาํอยูนี่ บรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลาย เห็นตามความ

เปนจริงวาโลกนี้เต็มไปดวยความทุกข การที่เราเกิดมาเราไมพบกับความสุขเลย ส่ิงที่เราคิดวาสขุ

นั่นมนัคือทกุข แตวาเราเขาใจพลาดเชื่อวาสุข อยางความเปนอยูของแตละคน รางกายเรา เกิดมา

ไมมีความวุนวายกนิมนัเปนปจจัยของความทุกข ไมกนิมันก็หวิ หวิก็เดือดรอน เร่ืองการกนิจะ

เกิดขึ้น จะมกีินตองทํามาหากนิ คือรวมความวาตองทํากนิ การกระทําทุกอยางเปนอาการของ

ความเหนื่อยยาก เปนอาการของความทุกข 

และก็การปวยไขไมสบายก็เปนอาการของความทุกข เราก็มีการก็มกีารปวยมาเปนปกติ 

การปรารถนาไมสมหวงัก็เปนอาการของความทุกข รางกายแกข้ึนทกุวันคนแกไมมอีะไรเปนสุข หูก็



ผา ตาก็ฟาง กําลังก็ไมดี กเ็ปนอาการของความทกุขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ กเ็ปน

อาการของความทกุข ในทีสุ่ดก็ตองตายทรัพยสินที่เราพยายามหามาดวยความเหนื่อยยาก เมื่อ

ตายแลวเราไมมีสิทธิ์ในการปกครอง ก็รวมความวาถาจะเกิดมาเปนคน อีกกี่แสนชาติมันก็ทกุข

แบบนี้ คนทีเ่กิดมาในโลกไมทุกขไมมี คนทุกฐานะทกุขเหมือนกนัหมดตั้งแตกษตัริยถึงยากจกมี

สภาพเหมือนกัน คือ เกิด แก เจ็บ ตาย ไมมีใครพนหากวาเราจะไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม 

เทวดาหรือพรหมนะ ทานมสุีขจริง แตก็สุขไมนานหมดบุญวาสนาบารมี เปนเทวดาหรือพรหมก็ตอง

จุติลงมา 

ถาจะดูตัวอยางก็คนทีน่ั่งอยูนี่เกือบทุกคนนั้นแหละ ทีเ่ขามาในวัดดวยศรัทธาแท ทุกทานที่

เขามานี่ เคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมาแลว นับชาติไมถวน ถาคนที่ไมเคยเปนเทวดาหรือพรหม

เขาจะนัง่แบบนี้ไมได นัง่นานเกนิ 10 นาที ก็ทนไมไหวและกําลังใจทีท่านจะเขามาวัด เขามานั่งใน

วัดไดแสดงวามีศรัทธาด ีก็ตองเคยเปนเทวดาหรือพรหมมาแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ถาพอใจในการ

เจริญพระกรรมฐานทานผูนีต้องเคยเปนเทวดา หรือพรหมมาแลวนับแสนชาติ แตทุกคนกไ็มมี

โอกาสอยูที่พดุนี้จะจริงหรือไมจริง ถาบรรดาทานพทุธบริษัทปฏิบัติไดคืนนี้ ในคืนพรุงนีบ้รรดาครู

บาอาจารยเขาจะแนะนาํใหทานระลึกชาต ิ วาการเจรญิพระกรรมฐานแบบนี้ทานไดมาแลวกี่แสน

ชาติ ถาไดคืนนี ้ พรุงนี้สามารถรูวิธกีารระลึกชาตทิี่ทานตองการไอการจะรูถึงเทวดาหรือพรหมนะ

เปนของไมยาก เปนของงายมาก 

ฉะนัน้การปฏบัิติของทาน ถาทกุคนเหน็วามนษุยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดีไมเปนเรื่อง 

เทวดากับพรหมมีความสุข ก็สุขไมนาน แตวาดินแดนที่มีความสุขจริงๆ ไมเคลื่อนไหวตอไปก็คือ

นิพพาน ถาไปถึงนิพพานแลว ข้ึนชื่อวาความทกุขสักนิดหนึง่ ความหนกัใจนิดหนึง่ไมมี 

แตคืนนี้ถาหากวาจิตใจของทานไมเครียดเกินไป และก ็ ไมมีความหวงัมากเกินไป ตองทํา

ใจสบายๆ คืนนี้จะพบนพิพานแน ทีเ่ขาบอกวานพิพานสญูๆ นะ นพิพานสูญจริงหรอืไมจริง วันนี้

ทานพทุธบริษทัจะพบเอง ถาทาํไดนะ ทาํไมไดก็ไมพบ ทาํไดพบ 

ถาหากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานี้ไมติดในความเปนมนษุยคิดวาความ

เปนมนุษยมันเปนทกุข เราไมตองการ ความเปนเทวดาหรือพรหม เปนสุขชั่วคราว เราไมตองการ 

เราตองการสุขตลอดกาล คือพระนพิพาน นัน่หมายถึงวาถาหมดอายขัุยเมื่อไหร ถาตายจากความ

เปนคนเมื่อไร จุดที่ตองการไปจริงๆ คือพระนิพพานโดยเฉพาะ ถาทกุคนมีกาํลังตั้งมั่นอยางนี้จริงๆ 

วันนี้ ทพิจักขญุาณ ของทานจะแจมใสมาก 

และก็เร่ืองของสวรรค เร่ืองพรหมโลก เร่ืองนิพพาน เร่ืองนรก เปนของไมยากสาํหรับทาน

จะพงึพบ จะไปพบเองไมไดเห็น ทีนีว้ิธีปฏิบัติ คือวา ทิพจักขุญาณ เมือ่กี้บอกเปน 3 ระดับ ถาทาน

มีจิตสะอาดนอย จะมีความรูสึกถูกตองแตไมเห็นสภาพคาํวา ทิพจกัขญุาณ จริงๆ เปนความรูสึก

ทางใจ แตถาหากวาใจสะอาดนอยเกินไปมีความรูสึกถกูตองแตไมเหน็ภาพ 



ถาหากวามีจติสะอาดปานกลาง จิตมีศีลดีพอควร การตัดสินใจในวิปสสนาญาณเมื้อกี้นี้

เล็กนอย ไมมากนกั อยางนีจ้ิตจะมีความรูสึก พรอมกับเห็นภาพภาพทางจิตนะ ไมใชทางตา ตานะ

หลับแลว แตไมชัดเจนแจมใส แตวาสามารถบอกไดละเอียด เพราะวาความเปนทพิยบอก 

หากวาจิตสะอาดจริงๆ ก็สามารถมีความรูสึกจริงๆ ดวย เห็นภาพชัดเจนแจมใสดวย 

สําหรับวธิีปฏิบัติ ก็ขอบรรดาทานพทุธบริษัทเวลานีท้ิง้ความสงสัยเสียใหหมดใหมีความมั่นใจวา

เวลานี้หนึง่เราเปนคนมีศีล ประเดี๋ยวสกัพักจะสมาทานศีล และสองอยูในขอบเขตพระไตรสรณ

คมน ความรูสึกทุกอยางจะถกูตองเสมอ 

ถาหากวาถึงเวลา ถงึสัญญาณบอกเวลา คือวาพูดแนะนําไปอยางนี ้ ตอไปสมาทานเสร็จ 

จะใหบรรดาทานพุทธบริษัทนั่งภาวนาเฉยๆ โดยไมมีเสียงทางนี้รบกวนสิบนาทีไมเกิน พอไดยนิ

สัญญาณดังกริ๊กขึ้น ขอทกุทานอยาเพิง่ลมืตา เปนเวลาที่ครูจะเขาไปแนะนาํ เมือ่ปรากฏวามคีน

เขาไปแนะนาํ ขอทุกคนหยดุคําภาวนาเดด็ขาดไมตองภาวนาเลย และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขา

ออก ต้ังใจฟงคํานํานของผูแนะนํา ผูแนะนําเขาจะแนะนําในการตัดกเิลส ถาหากวาทานนอยใจไป

ตามเขา จิตสะอาด พอเขาเห็นวาจิตมีความสะอาดพอเรียกวาพอด ี พอมีบางนะ ความเปนทพิย

เร่ิมปรากฏเขาก็จะถามวเวลานี้มทีานผูใดมาอยูขางหนาบาง คําวาทานผูใดนี่เขาไมไดถามถึงตวั

เขาหมายความถึงเทวดา พรหม หรือพระอริยเจาทีท่านสงเคราะห ทานมาแน 

ถาหากวาทานได ทิพจักขญุาณ อยางออน ไมเหน็ภาพ แตมีความรูสึกวามีใหตอบทันที 

อยาคิดวาความรูสึกจะผิด ตองมีความหวังวาความรูสึกอยางนี้จะถูกเสมอ ถาหากเขาถามวาทาน

ที่อยูขางหนาเปนผูหญงิหรือผูชาย ความรูสึกของเราวาเปนผูหญงิหรือชาย ใหถือความรูสึกของ

ตนเองเปนสําคัญ อยาฟงขางๆ ขางๆ เขาวาเปนผูชาย แตของเราเปนผูหญิง ใหตอบตามความรูสึก

ของเรา เพราะวาทานที่มาอาจจะหลายองค ฉะนัน้คนเหน็โดยเฉพาะ หมายความวาทานที่เปน

ผูหญิงใหคนเห็นเฉพาะบุคคลที่ตองการเห็น ผูชายจะไมเหน็ผูหญงิ อันนี้ม ี เทวดาเขาทาํได ใหถอื

ความรูสึกเปนสําคัญวาผูหญิงหรือผูชาย ถาเขาถามถงึสีสันวรรณะที่ทานผูนัน้วาทานมีเครื่องทรงสี

อะไร ก็ตอบตามความรูสึก ถาทานที่มีความรูสึกโดยเฉพาะไมเหน็ภาพ ใหบอกผูแนะนําเขา บอก

วาเวลานี้มีความรูสึกทางใจแตภาพไมเหน็ เขาจะแนะนําใหทาน 

สําหรับคําภาวนา บรรดาทานพทุธบริษทัใชคําภาวนาทาน นะ มะ พะ ธะ เวลาภาวนา

นั้น ภาวนาแบบสบายๆ ใหควบกับลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจ

ออกนึกวา พะ ธะ แตวาลมหายใจของบรรดา ญาติโยมทัง้หลายอยาใหเครียด อยาบังคับลม

หายใจใหหนัก หรือใหเบา ใหยาว หรือใหส้ัน อยาบังคับรางกาย จะหายใจแบบไหนเปนไปตามนัน้ 

ปลอยเปนเรื่องของรางกาย แตเอาสติเขาไปทราบลมหายใจ หายใจเขารูอยู หายใจออกรูอยู 

หายใจเขานกึตามวา นะ มะ หายใจออกนึกตามวา พะ ธะ เพราะวาขณะใดที่ญาติโยมรูลม



หายใจเขาลมหายใจออก ขณะนั้นชื่อวามสีมาธิใน อานาปานสุสติกรรมฐาน กรรมฐานกองนีเ้ปน

กรรมฐานที่มคีวามสาํคัญมาก ถารูคําภาวนาก็ชื่อวามีสมาธิในคําภาวนาดวย 

ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวาใหใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ และเพื่อไมใหเหนื่อยใหภาวนาเปน 

2 จุดหายใจขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ และสําหรับทานที่ไดแลว จะใหครูแนะนํา

ทองเที่ยวไปในภาพตางๆ ระลึกชาติเปนตน เวลาที่สมาทานแลวนะ ขอใหข้ึนไปขางบน ขอใหทกุ

คนรักษาอารมณเดิมไว คิดวาชาตนิี้เปนชาติสุดทายในการเกิด เราจะไมมาเกิดเปนมนุษยอีก ถา

รางกายนี้พงัไป ข้ึนชื่อวาความเปนเทวดาหรือพรหมเราก็ไมตองการ จุดที่เราตองการคือพระ

นิพพานทาํความรูสึกใหแนนอน สรางความมั่นคงใหเกิด หลังจากนัน้กจ็ับพระรูป พระโฉมขององค

ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนแจมใส ตามกําลงัที่เราจะพงึทาํไดรอครู อยางนี้เวลาที่ครูเขา

แนะนาํไปสูภพตางๆ จะมีความคลองตัวมาก ตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจ

สมาทานพระกรรมฐาน 



สนทนาที่เดนเจอร 3 
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2526 

 
หลวงพอ คือคร้ังหนึง่ พระสารีบุตร ทานเจริญกรรมฐาน แลวทาก็ไปแดนนรก พอไปแดน

นรกตามเกณฑทีท่านตองการจบ ก็ใกลเวลาสวางใกลสวาง แทนที่จะขึ้นมา ตรง

มาในเขตเดิมเลย ทานออมไปดินแดนเปรต ไอการออมไปของพระที่ไปนีน่ะ 

เพราะพระที่ไปทานมีสภาพเปนทพิย ทุกอยางมันเปนทพิย มีความเขาใจถูกตอง

หมดทานจะตองรูวามีความจําเปนขนาดไหน ทานจงึไปใชไหม ถาไมอยางนั้น

ทานก็ไมไป 

  ทานก็เที่ยว (เสียงหาย) เฉียดเปรตผูหญิงคนหนึง่กําลังนัง่ทาํอะไรกอก

แกกๆ ทาํโนนทํานี่อยู หยุดไมได หยุดเมื่อไรไฟไหมตัวเมือ่นั้น ถาปวดเมื่อยดีกวา

ไฟไหมตัว พระสารีบุตร ทานผานแดนเปรต หลายแสนเปรตไมหยุด ไปถึงผูหญิง

คนนัน้ทานหยดุผูหญิงเปรตนั่นก็หนัหนามาดู พระสารีบุตร ทานก็รู 

  แตลีลาของพระนี่โยมตองเขาใจไวอยางหนึ่ง พระพทุธเจาก็ดีพระสาวกก็

ดี อะไรที่รูแลว ตองทําเปนไมรูอยูเสมอ โยมอยาไปนึกอะไรเขานะ พระรูละยุง

เชียวนะ ก็ได เจโตปรยิญาณ นีก่็รูอาการเคลื่อนไหวของจิตหมด พระสารีบุตร 

ทานยนื ทานตองทราบ 

  หญิงเปรตเธอก็แหงนหนาขึ้นมาถามวา พระคุณเจา จําฉันไดไหม พระ

สารีบุตร ทานเปนสาวกพระพุทธเจานี ่ ตองทาํปฏิบัติเหมือนกันทานถามวา เธอ

ทราบไหมวาฉนักับเธอเปนอะไรกันมา ทานไมบอกวาทานรูหรือไมรูนะ 

  หญิงเปรตคนนั้นก็บอกวา เมื่อรอนชาติที่ผานมา คือชาติที่รอยนะเมื่อ

ชาตินัน้ทานเปนลูกชายฉนั แตฉันเปนคนใจราย ขาดความเมตตาปราน ีตายจาก

ความเปนคนถึงตองมาเปนเปรต รับทุกขเวทนามาก 

  พระสารีบุตร ทานก็ไมปฏิเสธ เพราะทานทราบเหมอืนกนัแตทานทํา

เปนไมรู ทานจึงถามวาถาอาตมาจะชวย โยมจะใหชวยอยางไร นางบอกวาเปน

แม ทานก็รูวาเปนแม ทานกย็อมรับ 

  หญิงเปรตคนนั้นก็บอกวา ถาพระคุณเจาจะชวย จะสงเคราะหฉันของให

ถวายทานในสาํนักสาวกของพระสมณโคดม ใชไหมคือพระพุทธเจา 

  พระสารีบุตร ก็ยอมรับ รับจะทาํให แลวก็ลามา พอตอนเชาทานออก

บิณฑบาต เวลานัน้ทานอยูปา รุงเชาก็บิณฑบาต พอบิณฑบาตไดแลว อาหาร

เวลานั้น อาหารตามปานะโยม กท็ราบวามีอะไรบาง ใชไหม พระมากดวยกนั 



ทานก็ไดอาหารไมมากเวลาพระฉัน ทานนั่งนอกวงลูกศิษยของทาน ลูกศิษยของ

ทานก็ต้ังวงใกลๆ ทานก็เอาใบไมทีห่ลนแลวมาใบ หยบิขามาหยิบมอืขางสุกใส

ใบไม แลวก็สงเขาไปในวงพระ หยิบกับขาวหนอยหนึง่ใสใบไมอีกใบหนึ่งไมเต็มใบ

นะ ใสไปในวงพระ มผีากวางคืบ ยาวคืบ ผากวางคบืยาวคืบนี ่ ทาง

พระพทุธศาสนาถือวามคีวามสําคัญพระพทุธเจาทรงเรียกวาจวีรแลวกส็งเขาไป

ในวงพระ แลวก็เอาน้ําใสฝาบาตร ก็คงไมเต็มปร่ีหรอกสงเขาไป 

  การสงเขาไป ไมตองวา ไมตองวาอะไรหรอกโยม พระตัง้แตส่ีรูปข้ึนไป ถา

ถวายของก็เปนสังฆทานทันที ไอสังฆทานที่ตองวามีบางทีกว็าจนพระหิว เลยลง

นรกไปเลย ทรมานพระ มฉัีนเคยประเทศไทย วาเสยีเมื่อยไปเลย ไอทองก็แสบ

แลวแสบอีกพอเทวดาก็วาไมจบเสียที กเ็ลยนกึอีกท ี สาธุ ตายไปไดดีแน แก

ทรมานพระ อยางนัน้ตั้งใจ เพราะรูอยูวาพระเขาฉันเวลาไหนเลยไปมนัก็หิว ถาทํา

ตนเปนคนไมรูก็ตองลงนรกกนัแน อันนีข้อเลยตอไปนะ โยมทีพู่ดนี่คงไมเคย

ทรมานพระนะ 

  หลังจากนั้น พระสารีบุตร เมื่อถวายทานขนาดนัน้แลวไมไดวาอะไร 

อยาลืมวาสงัฆทานนี ่ ถาพระตั้งแตส่ีองคข้ึนไป ไมจําเปนตองวาเลย ประเคนไป

เปนสังฆทานเลย ไอการที่วานี่เพื่อการพรอมเพรียงกนัเทานั้น แตอยาใหมนัยาก

นัก ถาตองอุทศิสวนกุศลใหแกโยมทาน 

  แลวก็เมื่อฉันเสร็จก็ไปบอกพระอีก 3 องค พระอานนท พระอนรุุทธ 

พระโมคคัลลาน ก็บอกวาเมื่อคืนนี้ไปเจอโยม ในรอยชาติที่ผานมาเปนเปรต 

ผมถวานสงัฆทานใหแลว ทานชวยสรางกุฏิ ถวายสงฆคนละหลงัดกีวา ก็เลยตก

ลงสรางกันคนละหลัง หลงัหนึ่งไมถงึวนัเสรจ็ หลังเบอเรอเลย เอาเศษไมเสาไมมา

พาด เอาใบไมมาปะขางบน ใหเปนที่พระอาศัย นี่ฉลาด จัดวาเปนวหิารทาน 

ใหแกโยมของ พระสารีบุตร 

  แลวเวลากลางคืน กลางคนืนีพ่ระทานจะไมวางจากการเจริญสมณธรรม 

แมเปนอรหนัตแลวก็ตองทาํเพื่อความอยูเย็นเปนสุขทานทาํกนั พระโมคคัลลาน 

ก็ทํา พระโมคคัลลาน นี ่ องคนีจ้ะไมวางการไปสวรรคหรือนรก ทุกคืนทาน

จะตองไปสํารวจ วันนัน้พอตั้งทา พอสตารทเครื่องไมทนัจะเคลื่อน มาชาไมได

เพราะ พระโมคคัลลาน ไปกอน ใชไหม นางฟาองคนัน้ทานจะคอย พอทานตั้ง

ทานี่ไมถงึหนึ่งวินาท ี พอเริ่มเคลื่อนก็จับอารมณปบ อารมณกท็รงทรงก็เหน็

นางฟาองคหนึ่งลอยอยูขาง ๆเธอมีเครื่องประดับสวยมากมีแสงสวางสวยไปทั่ว

จักรวาล มีแสงสวางทั่วจกัรวาลเลย และก็มีวิมานอยูขางๆ วิมานเธอก็สวยมาก มี



สระโบกขรณี สระน้ํานะสวยมาก พระโมคคัลลาน ก็แปลกใจ เอะ นางฟาคนนี้

เพิ่งเกิดมาใหมเมื่อคืนนี้ไปยังไมม ีทานสาํรวจทกุคืน 

  ก็ถามนางฟาวาภคินิ ดูกร นองหญิง เมือ่คืนนี้เราขึน้ไปบนสวรรคไมมีไอ

รูปรางแบบนีน้ี ่แลวเธอเกิดเปนเทวดาตัง้แตเมื่อไร 

  เธอบอกเมื่อเขาเจาคะ ก็เลยบอกวาฉนันี่คือแม ของ พระสารีบุตร เมือ่

รอยชาติ เมื่อเชานี ้พระสารบุีตร ถวายสังฆทานขาว หยบิมือหนึง่กับขาวนิดหนึ่ง 

แลวก็ผากวางคืบยาวคืบถวายแกพระสงฆ เปนเหตุใหฉันไดเครื่องประดับเปน

ทิพย แลวที ่ พระสารีบุตร เอาน้ําหนึ่งฝาบาตรไมเต็มดีหรอก ถวายแกพระสงฆ 

เปนเหตุใหฉันไดสระโบกขรณีอันเปนทิพย และก็ทีพ่ระพทุธเจาสรางศาลา องคละ

หลงั 4 องค ไมถึง 2 ชั่วโมงเสร็จ คือไมปก 4 เสา เอาไมพาดแลว เอาหญาวางๆ 

ขางบนเสร็จ ศาลาหลงัใหญมาก ใชไหม องคเดยีวหลังใหญ เปนเพิงหมาแหงน 

อันนี้เปนปจจยัใหฉันไดวมิานอันเปนทิพย 

  ใชไหมโยม ดีไหม วนันีก้็โยมไดแสงสวางใหญไดแลว ไดไหม

เครื่องประดับอันเปนทพิย ไดแลว แลวก็วหิารทาน วิมานอันนีส้ตางคเปนทัง้

อาหาร เปนทัง้อาคารเสร็จ ถาวหิารชาํรุด ทานก็ไปซอมหนอย บางทพีรมขาดทาน

ก็ไปซอมเปนวหิารทาน ถาบังเอิญผาเช็ดเทาขาด ทานไปซอมก็เปนสังฆทานนะ 

เครื่องใชใชไหม แลวสังฆทานทานก็ชวยตานอาหารเปนสังฆทาน เปนอนัวา

อานิสงสของญาติโยมนี่สมบูรณแบบทุกอยาง แลวถาใครอยากไดมากกวานี้ เพิ่ม

ใหมาก อยากไดวิมานหลังโต ใชไหม อาจารย ใครทาํมานอย ดีไมดี วมิานหลงั

เทาศาลพระภมูินะนี่ อยาเชื่อฉันนะโยมฉันขูไปสงเดชนะ เดี๋ยวโยมเกิดเชื่อพระ 

อดกลับบานกลับชองไมไดละซวย อาจารย ก็ตองเลีย้งเขาสิ 

  อันนี้จุดหนึง่นะโยมนะ แตวาอยาลมืวาที ่ พระสารีบุตร ทานทํานีท่าน

เปนพระอริยเจา ทานเปนผูบริสุทธิ ์สองวตัถุทาน ของทานบิณฑบาตมา วัตถทุาน

บริสุทธิ์ สามถวายเปนสงัฆทาน สังฆทานนี่ถาพระที่อยูนี่ไมดี พระลงนรกเองโยม 

ของๆ โยมจะตองมีอานิสงสสมบูรณแบบ เพราะสงัฆทานนีเ่ขาไมได เฉพาะพระ

ตรงจุดนั้น เขาหมายถงึพระทั้งโลก ใชไหม วัดกันตัง้แตพระพุทธเจาลงมาเลย

อานิสงสสูงมากนะ 

  แลวกจ็ะขอเลาอีกสักเรื่อง ดีไหม ไอเร่ืองที่แลวมา มนัเงินในบาตรนีโ่ยม 

ใหมาแลวนะ ถาเรื่องหลังตองเรี่ยไรกันใหม ตองตั้งตนใหม เอานะ ใครยกมือเมื่อกี้

จายมาเลย พนัเหรียญ ไมตองๆ โยมๆ ไมตองๆ (หัวเราะ) เอาจริงๆ เดี๋ยวถาเชื่อ

อาตมาละหมดกระเปาแนโยม (หวัเราะ) 



ลูกศิษย ขอเรียนถาม 

หลวงพอ วาอยางไรจะ 

ลูกศิษย ดวยอานิสงสขอใดคะ ที่แมของ พระสารีบุตร ระลึกชาตไิดเปนรอยชาติ 

หลวงพอ ไมตองอานิสงสหรอก เปนผมีันนกึไดหมด นี่อานิสงสของผี คนตองการนึกรีบตาย

เลย นี่อานิสงสผี ถาเปนผนีี่เขานึกไดหมดหมู กี่แสนชาติมาก็ได กท็ุกชาตทิี่เคย

เกิดมาแลวนะ ใครเปนญาต ิใครเปนพี่เปนนอง เปนลูกเปนเตานึกไดหมด เขารูนะ 

เราสิไมรู เอา เดี๋ยวกอนเอาแคนี้นะ เพราะโยมควักสตางคแลว เดี๋ยวฉันไมได

สตางคงวดที่สอง (หัวเราะ) ใชไหม อาจารย โยมอยาสูกับฉันนะ หมดนะ 

(หัวเราะ) พูดอะไรก็พูดไปไมตองใหสตางคก็ได เดี๋ยว 

  เร่ืองที่สองมีอยูวา นี่เร่ืองพระพุทธเจาตรงนะ หลงัจากที่พระพุทธเจาทรง

แสดง ยมกปาฏิหาริย แลวตอนนัน้เสดจ็ไปโปรด พระพุทธมารดา ขณะที่ทรง

ประทับที ่พระพุทธมารดา ขณะทีท่รงประทับที ่ บัณฑุกัมพลศลิาอาสน ใหมๆ 

เร่ือง พระอินทร นะเราไมตองพูดถงึ ทานตองตอนรับอยูแลวใชไหม ก็มีเทวดาอยู

สององค ซึง่ไมใช พระอินทร เขาไปนั่งเทวดาองคทีน่ั่ง ใกลขาขางขวา ชื่อวา อิน

ทกเทพบุตร องคทีน่ั่งใกลพระบาทเบื้องซายชื่อวา อังกุรเทพบุตร ทั้งสององคนี่

มากอนเพื่อนนอกจาก พระอินทร แลว พระอินทร ไมตองพูดถึงทานรับอยูแลว

นะเปนเทวดาที่มาหา 

  หลังจากนั้นเทวดาองคอ่ืนมา อังกุระ ก็ถอยรนออกไปเรื่อย พอเทวดามา

ทั่วดางดึงส ปรากฏวา อังกรุเทพบุตร ใครมาก็ถอยนายพนัมากถ็อย นายพลมา

ก็ถอย พระพทุธเจาก็มีความประสงคเพราะเวลาที่ทานเสด็จไปที่ บัณฑุกัมพล

ศิลาอาสน มีคนมาชมทานแสดง ยมกปาฏิหารย ทั้งหมดประกาศวา ถา

พระพทุธเจาไมเสด็จลงเพียงใดเราจะไมกลับบาน จะคอยตรงนี ้จะตายก็ตาย แก

เลนแบบนัน้ แกเลนไมตองทาํมาหากิน 

  แลวใครเขาจะปลอยใหตายไดพระราชาคือ พระเจาปเสนทิโกศล ก็

ตองลําบากเลีย้งอาหารเขา จัดสถานที่ก็ดี ก็มีบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลาย แลวก็มี

ประเทศบางประเทศ ทีน่ับถอืพระพทุธศาสนาก็ลงมาเลีย้ง เพราะคนเปนโกฏ ิ แต

วาสิง่ที่มีความสําคัญที่สุด อาตมาวาสวมนะ กนิไมหนัก นอนไมหนัก สวมหนักนะ 

ถาโยมอยากใหมีอานิสงสมากๆ สรางสวมเพิ่มใหวัดนี้อีก อาตมาไดมาบอยๆ ใช

ไหม อาจารย คือไอกินนี่มนัเปนเวลา นอนเบียดเบยีนกันหนอยก็อนอนไดข้ีนี่มัน

นั่งเบยีดกนัไมได (หัวเราะ) ใชไหม เหน็ดวยไหม โยมวิสาขา สองหองแทนขาวตม

สองหมอ 



  ก็เปนอนัวาพระพุทธเจามีความประสงคที่จะใหคนที่นัง่อยูขางลางทราบ

ดวย ก็บันดาลใหคนทั้งหมดไดยินเสียงทัง้พระองคและเทวดาพูดกนันะ คือพูดกัน

บนสวรรค แตคนขางลางฟาชัดเจน 

  อันดับแรกทานกท็รงถาม ทานอังกุรเทพบุตร ถามวา อังกุระ ตถาคต

อยากจะทราบถึงอานิสงสที่เธอทําบุญไว สมัยที่เปนมนษุยอยากจะทราบวาสมัย

ที่เธอเปนมนุษยเธอทาํบุญไว พอเกิดเปนเทวดาบนสวรรค ชั้นดาวดึงส จงึเปน

เทวดาที่มีบุญนอยที่สุดเพราะวาเวลาที่ตถาคตมานัง่ใหมๆ เธอมานั่งติดขาขาง

ซาย พอเทวดามาใหม เธอกถ็อยรนไปตามจังหวะ จนเวลานี้อยูทายสุดของเทวดา 

  ทานอังกุระ ก็กราบทูลใหทรงทราบวา ในสมยัทีข่าพระพทุธเจาเปน

มนุษย เวลานัน้วางจากพระพุทธศาสนา คือพุทธศาสนาไมมีวางไป และ

ขาพระพทุธเจาเปนมหาเศรษฐี ตอมาเมือ่วัยแกไดต้ังโรงทานเลีย้งคนกําพราและ

คนจน 80 โรง คือหนึ่งโยชนต้ัง 1 โรง หนึง่โยชนต้ัง 1 โรง เลี้ยงคนกําพราและคน

จนคนเดนิทางทั้งกลางวนัและกลางคืน ทําอยางนี้สูงสองหมื่นป เหน็ไหมเวลานัน้

คนอายุแปดหมื่นป เหน็ไหมเวลานัน้คนอายุแปดหมืน่ป แตวาคนทัง้หมดไรศีลไร

ธรรม ไมมีศีลมีธรรมเวลาขาพระพุทธเจาตาย อานิสงสนั้นจงึใหผลเปนเทวดา ที่มี

บุญนอยที่สุด 

  เห็นไหมยา บุญนี้มีการจํากดัเขตนะ คือวาบุญนีท้ํามากทํานอยไมสําคัญ 

สําคัญวาเขตที่เราทําดหีรือไมดี 

  ตอมาพระพุทธเจาจงึหนัมาถาม ทานอินทกเทพบุตร ถามวา อินทกะ 

ตถาคตอยากจะทราบวา ในสมัยที่เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไว เมื่อตถาคตถงึ

คร้ังแรก เธอกน็ั่งตรงนี ้ เวลานี้เทวดามาทั่ว ดาวดังส เธอไมเคยขยับที ่ เปนเทวดา

ที่มีมเหสักขาใหญคือมีบุญมากนะ 

  ทานอินทกะ ก็ทราบทูลวา ในสมัยที่ขาพระพุทธเจาเปนมนุษยเปนลูก

คนจน เปนลกูชาวปา ตอมาพอตายเหลือแตแม ก็ตองเปนคนตัดฟนเลี้ยงแม ตัด

ฟนมาขายไดเทาไร กเ็อาเปนทรพัยมาเลี้ยงแมกท็ําอยางนี้ตลอดมา เวลาที่จะ

บําเพ็ญกุศลกห็ายาก คือเวลานัน้พระก็หายาก เปนเวลาสมัยพระพทุธเจามีชวีิต

อยู แลวก็ไอทรัพยสินก็หายากดวยบางครั้งมีทรัพย แตไมมีพระมา บางทีพระมา

ไมมีทรัพยก็บังเอิญมาวันหนึ่ง กม็ีพระสงฆมาครบองคสงฆ คือ 4 รูปข้ึนไปทานก็

ยังไมไดไปตัดฟน อาหารมีบางเลก็นอย แตกพ็อเลี้ยงพระไดก็นิมนตพระถวายเปน

สังฆทาน ในชีวิตของทานไดการทาํบญุครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย คร้ังแรกและครั้ง

สุดทาย ถวายสังฆทานครั้งเดียวและก็ไมไดถวายอกี และก็บุญทีป่ระกอบก็คือ



ความกตัญรููคุณกับพอแม อานิสงสสังฆทานและความกตัญรููคุณเล็กนอย

เทานี้ คําวาเล็กนอยหมายความวาไมมีโอกาสทาํไดมากกวานัน้ ทานเกิดมาเปน

เทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงส เวลานัน้นอกจาก พระอินทร แลวไมมีใครมี

อานุภาพยิง่กวาทาน ใชไหม 

  ทีนี่ไอการทาํบญุนี่โยม ทีพ่ระพุทธเจาทานตรัสกับ ทานอนาถบณิฑิก

เศรษฐี อันนี้เปนเรื่องที่ 3 แลวนะ โยมจะตองอีก 2 เหรียญนะ (หวัเราะ) เอาไว

เวลาอาตมาไปแลว ก็ใหไวที่วัดนี้ก็แลวกนั อาตมาใชหนีท้าน เปนของวัดนะ มี

ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจา ทานเสด็จไปทาน ทานอนาถบิณฑิกะ เวลานัน้ ทาน

อนาถบิณฑิกะ ก็เปนคนจน เพราะกรรมเกาสนอง ใชไหม ทรัพยสินที่มีอยูคนใช

ก็ขโมย ที่เขากูไปก็โกง ที่ผังไวใกลชายน้าํเซาะลงไปหมด ตองกลายเปนคนจน ก็

เปนเวลาที่พระพุทธเจาเสดจ็ไป และก็มีพระสงฆตามไปดวย อาหารที่ถวาย

พระพทุธเจาและพระอริยสงฆ ตองใชปลายขาวละเอยีดตมเปนขาวตม ที่ใช

ละเอียดนะไมใชใหกลืนคลองแบบโจกนะ แตมันไมมีก็เลยทําเปนโจกไปเลย โกไป

เลย แลวกก็ับขาวก็คือไอน้าํผกัดอง มนัเปรี้ยวๆ เค็มๆ ไมมีอ่ืนๆ ยิ่งกวานั้นถวาย

พระพทุธเจากบัพระอริยะ 

  เวลาที่พระพทุธเจาทรงเสวย ก็ใหนั่งขางหนา อนาถบิณฑิกะ กน็ั่ง

ขางหนา ไดกราบทูลพระพทุธเจา ใหทรงทราบวาเวลานี้ทานของขาพระพทุธเจา 

เศราหมองเสยีแลวพระพุทธเจา 

  พระพทุธเจาถามวาเศราหมองเรื่องอะไรเวลานัน้เคยเสดจ็มา ทรัพยสิน

ขาพระพทุธเจามากมายไดถวายอาหารมีรสเลิศ เวลานี้ขาพระพทุธเจาจนลงไป

มาก ขาวที่เปนเม็ดหักก็ไมมีจะบริโภค มีแตปลายขาว จงึตองใชปลายขาว

ละเอียดตมเปนขาวตม และก็ใชน้าํผักดองเปนกับ ถวายพระองคและก็ถวาย

บรรดาพระสงฆ เหน็ไหม พระพทุธเจาทานฉนัตะนะไมตองหมเูห็ดเปดไกมากนัก

หรอก 

  พระพทุธเจาจงึตรัสถามวา มหาเศรษฐี อยากจะทราบวาเจตนาของเธอ

เปนอยางไร และก็ตอนนัน้ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานเปน พระโสดาบัน 

อยาลืมวาจุดตนของทานคอื หนึง่ ผูใหบริสุทธิ์ทานบรสุิทธิ์แน เพราะทานเปนพระ

อริยเจา ใชไหม สอง วัตถทุาน บริสุทธิ ์อันนี้บริสุทธิ์เพราะทานเปนพระอริยเจา ใช

ไหม สอง วัตถุทานบริสุทธิ ์ อันนี้บริสุทธิ์ไมไดขโมยใครมา และก็สามผูรับบริสุทธิ์

คือพระพทุธเจาและพระอริยสงฆ เปนสวนใหญ สามเกณฑนี่ทานไดแลว ดีแลว

นะ 



  ตอมาพระพุทธเจาทานถามเจตนา ถามเจตนาของเธอเปนอยางไรนัน่ก็

หมายความวา กอนจะใหต้ังใจใหจริงไหม เวลาที่จะใหเต็มใจใหไหม เมื่อใหแลว

เสียดายไหม ใหแลวไมเสียดาย มีความปลืม้ใจก็ถือวามีเจตนาครบ 3 ประการ 

  ทานมหาเศรษฐีก็ตอบวาเจตนา 3 ประการของขาพเจาครบ กอนที่

พระองคจะเสด็จมา ตองนมินตก็เต็มใจแน เวลาใหกเ็ต็มใจ นั่นจัง้ใจแน ใหแลวก็

ปล้ืมใจ แตวาเสียดายอยูนดิที่วาทานมนัเศราหมองมันไมดีเทาเกา เกาพระองค

มาใหอาหารมรีสเลิศดี ดีเทาไรก็ไดเพราะรวย เวลานี้มนัไมมีก็ใหอยางนี้ ใจไม

สบายอยูนิดเดียววาของมนัดีไมพอ 

  พระพทุธเจาไดตรัสวา มหาเศรษฐี ดูกร มหาเศรษฐี ลูขังวาปณตัีงวา 

ไอลูยังนะเลว ปณีตัง คือประณีตคอืดี ทานบอกวาถาคนใดใหทานครบถวน

เจตนา 3 ประการและในเขต 3 ครบถวน คือวาผูใหบริสุทธิ์ ผูรับบริสุทธิ์ วัตถทุาน

บริสุทธิ์ และกป็ระกอบดวยเจตนา 3 ประการคือ หนึ่งตัง้ใจวาจะใหจริง ขณะเมื่อ

ใหก็เต็มใจให ใหแลวมีความเสื่อมใส เรากลาววาของทีใ่ห จะประณตีก็ตาม จะ

เลวก็ตาม มีอานิสงสเลิศเหมือนกนั ใชไหมโยมมีอานสิงสเลิศ คือรวยเหมือนกัน 

ทานอาจารย ตองวงเล็บไหม 

วิเวกนนัทะ ก็ดีครับ 

หลวงพอ ตองวงเลบ็หนอยนะ ใครใหมากรวยมาก ใครใหนอยรวยนอย (หวัเราะ) เปนมหา

เศรษฐีดวยกนั มหาเศรษฐีนีต่องมีทรัพยต้ังแต 80 โกฏิข้ึนไปจึงจะเรียกมหาเศรษฐี 

ใครใหมากมถีงึ 160 โกฏิ มากกวานั้นใชไหม มีคนเดยีวที่รบกันวันนี ้สองโยมนี ่ใช

ไหม 

  ก็รวมความวาการใหทาน การถวานสงัฆทานนี่เราตัด ตัดพระชั่วถาพระที่

รับชั่วก็ลงนรกไปเอง ผลของเราสมบูรณแบบ นะ มีไหม พระชั่ว ไมมี พระชั่วนะไม

มี ถาคนบวชพระชั่วม ีใชไหมโยม เออ ไอคนบวชพระนะ คนมันชัว่นะมี ถาหากวา

ถวายทานเปนสวนบุคคลอานิสงสไมเทากนั 

  ใหทานแกสัตวเดรัจฉานรอยครั้ง มผีลไมเทากับใหทานกบัคนที่ไมมีศีล

เลยหนึ่งครั้ง ก็เพราะวาสัตวเดรัจฉาน เขาถือวาอยูในอบายภูมินะ และใหทานแก

คนที่ไมมีศีลเลยรอยครั้ง มผีลไมเทากับใหทานกับคนทีเ่คยมีศีล แตศีลขาดหนึง่

คร้ัง จดไวนะทีละสองศนูยๆ  นับไป และใหทานแกคนทีเ่คยมีศีล แตศีลขาดไปแลว

รอยครั้งมีผลไมเทากับ ใหทานกบัคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้ง ใหทานกบัคนที่มีศีล

บริสุทธิ์รอยครั้ง มีผลไมเทากับ ใหทานกบัทานผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค

หนึง่ครั้ง 



  ทานที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค คือทานที่เจริญสมถวิปสสนาดวย

ความจริงใจ มีศีลบริสุทธิ์เปนปกติ แตยังไมไดเปนพระโสดาปตติมรรคใชไหม 

อยางนี้เขาเรยีกวาปฏิบัติเพือ่พระโสดาปตติมรรค 

  ถาเผื่อใหทานแกผูปฏิบัติ เพื่อพระโสดาปตติมรรครอยครั้งผลไมเทากับ

ถวายทานกับพระโสดาปตตมิรรคหนึ่งครั้ง พระโสดาปตติมรรคนี่เปนพระก็ได เปน

เณรก็ได เปนอยางนี้กไ็ดเหมือนกันนะ เปนชาวบานธรรมดาแตจติใจมีความดี 

เขาถึงพระโสดาปตติมรรค ทานเรียกพระเสมอกันหมด 

  ถวายทานกับพระโสดาปตตมิรรครอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับ

พระโสดาปตตผิลหนึง่ครั้ง ถวายทานกับพระโสดาปตติผลรอยครั้ง มีผลไมเทากับ

ถวายทานกับพระสกทิาคามีมรรคหนึง่ครั้งถวายทานกบัพระสกทิาคามีมรรครอย

คร้ัง มีผลไมเทากับถวายทานพระสกิทาคามีผลหนึง่ครั้ง ถวายทานกับพระ

สกิทาคามีผลรอยครั้ง มผีลไมเทากับถวายทานกับพระอนาคามมีรรคหนึ่งครั้ง 

ถวายทานกับพระอนาคามมีรรคหนึ่งครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานแกพระ

อนาคามีผลหนึ่งครั้ง 

  ลองไลกันดนูะ มนัไมเหมือนกันนะโยมนะ ถวายทานกับพระอนาคามผีล

รอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอรหัตมรรคหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระ

อรหัตมรรครอยครั้ง มีผลไมเทากบัถวายทานกบัพระอรหันตผลหนึง่ครั้ง 

  เห็นไหม ถวายทานกบัพระอรหัตผล คือถวายทานกับพระอรหันตรอยครั้ง 

มผีลไมเทากับถวายทานกับพระปจเจกพทุธเจาหนึง่ครั้ง อันนี้เปนสวนบุคคลนะ 

ถวายทานกับพระปจเจกพทุธเจารอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานแตพระ

สัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ครั้ง ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจารอย
ครั้ง มีผลไมเทากับถวายสงัฆทานหนึ่งครั้ง 

  โกไหมโยม ตอนนี้มโีอกาสแลวนะ ถวานสังฆทานรอยครงมีผลไมเทากับ

ถวายวหิารหนึง่ครั้ง สองบาทนี่เปนทั้งสองอยางเลยบาน มีวมิานแน แตใครให

นอยหลังเลก็ ใครใหมากหลงัใหญ (หัวเราะ) จะตองวงเล็บ วงเล็บสําหรับโยมสอง

โยมนี ่หือโยมกับ โยมวสิาขา คนอืน่ไมเกีย่ว (หัวเราะ) 

วิเวกนนัทะ เลยแขงกนัใหญ คูปรับกัน 

หลวงพอ ก็เปนอนัวา วนันี้ญาติโยมความจรงิญาติโยมทาํผลเกนิกวาที่วามาเพราะวาปจจับ

ทั้งสองประการนี้เปนทั้ง สังฆทาน และ วิหารทาน ใชไหม เปนแน คือถาพระ

ทานเอาไปซื้อของฉันเปนสังฆทาน เอาไปซื้อของใชที่จําเปนในเขตนี้เปนสังฆทาน 

และก็ถาวัดบกพรองซอมแซมจุดใดจุดหนึ่ง อยางซื้อตาปูหนึ่งตัวก็เปนวหิารทาน 



เปนแนนอน และสวนที่เกนิขึ้นมานั้นคือพระพุทธปฏิมากร อันนี้สําคญัมาก จะ

เปนปจจัยใหบรรดาญาติโยม จะเปนเทวดาหรือพรหม ที่มีรัศมีกายที่สวางมาก 

คือเบงกับเขาไดแนโยม ใชไหม แตวาใครถวายนอย แสงนอยนะ อาจารย นะ 

เฉพาะสองโยมนี่นะ ใครถวายมากแสงมากหนอย คนอื่นไมเกี่ยว เดี๋ยวจะหาวา

พระ มานัง่ไถเงินละยุงละ 

  แลวก็ผาจวีร ผาไตร เปนปจจัยใหญาติโยมทัง้หมด ไดเครื่องประดับเปน

ทิพย เอ การถวายพระพุทธรูปนี ่ มีอานสิงสเปนพิเศษอยางหนึ่งนะ อยาง นาง

วิสาขา ใชไหมนะ วิสาขา คนพี่ ไมใชคนนองนะ นี่ วิสาขา นองเล็กนะ วิสาขา 

นั้นทานไปนพิพานแลว วสิาขา พี่ทานมลูีกแค 20 คนเทานั้น ยงัไมครบ 30 ไม

ครบเดือนแลวลูกของทาน กไ็ขลูกมาอีกคนละ 20 รวมเบ็ดเสร็จทั้งคณุยายคุณพอ 

คุณแม คุณลูกทัง้หลาย คุณหลาย รวมแลว ส่ีรอยเศษถาเดนิขบวนเวลานี้ไมตอง

งอใครมากนะ (หัวเราะ) 

  ฉะนัน้ เวลาทีท่านสราง บุพพาราม ถวายพระพทุธเจาเสร็จพระพุทธเจา

เสด็จไปประทบั พรอมดวยพระอริยสงฆ ทานเกิด ธรรมปติ คือปล้ืมใจมาก วา

วิหารราคาแพงสรางเสร็จแลวพระพุทธเจาและพระสงฆก็มาประทับแลว ข่ืนใจปติ

เกิดมาก จงึไดรองเพลง เดนิรอบๆ วิหารรองเพลงดวยความปลืม้ใจ ทนีี้ส่ีรอยเศษ

ลองนึกๆ ดูสิวาสี่รอยเศษนีเ่สียงมนัจะดงัขนาดไหน พระพุทธเจาประทบัอยูในนัน้ 

พระอรหันตประทับอยูในนัน้ แตวาทานกร็องเพลงเดินไปรอบๆ วิหาร 

  บรรดาพระที่เปนปุถุชนสงสยั ไปกราบทลูพระพทุธเจา เวลานี้ นาง

วิสาขา พรอมดวยลูกและหลาย บาไปหรืออยางไร (หัวเราะ) หาวาเธอบาเสียอีก

แลว ทานเปน พระโสดาบัน แลวนะ พระก็นึกวาบา รองเพลงเสียงดบัแบบนี ้

  พระพทุธเจากต็รัสวาลูกของตถาคตไมบา วสิาขา ลูกของตถาคตไมบา 

เธอปลื้มใจที่ไดถวายวหิารทาน คือวาอาคารหลังนี้สรางแพงมาก เครื่องใชในนั้นก็

แพง เมื่อสรางเสร็จมีพระพทุธเจามาประทบัแมจะชั่วคราว มพีระอริยสงฆ ก็ข่ืนใจ 

ใชไหม 

  นี่ก็แสดงวา พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ยังรองรําเพลงอยูยังแตงตัว

สวยๆ เหมือนชาวบานธรรมดา ไมมีการลดตัวลง และ พระโสดาบัน และ พระ

สกิทาคามี นีก่็ทานยงัแตงงานไดนะ มีสามีภรรยาแลว ไมตองเลิกกนั ถอืศีลก็ศีล

หา 

  ทีนี้มาคุยถึงเรือ่ง ทานวิสาขา กม็ีเร่ืองเลาอยูเร่ืองหนึง่ เอาไหมนี่แถม

สามแลวนะ เร่ืองละเหรียญๆ ถามีสัญญาจะใหเฉพาะโยมคนเดียว ตกลงจะเลา



ตลอด (หัวเราะ) แตคนอื่นไมตองจาย นี่โยมคนเดียวนะ ทานอาจารย นะ วนันี้

พบคูปรับเกา เอาละ สูกันละก็รวมความวา ทานวสิาขา มีอะไรพิเศษอยูอยาง

หนึง่ ความจริงของทานเปนสอง สองคือแถมบุญเกิน ใครเขาบอกใหอะไรเทานี ้

ทานไดเทาโนน ไดมากกวาทุกท ี

  ขอนี้พระพทุธเจากลาววา นางวสิาขา ไดมากกวาปกติ เกินใหเพราะ

สมัยทาํบุญ พระบอกโยมพอแลวจะ ก็บอกอยางนี้อีกนิดเจาคะอยางนั้นอีกหนอย

เจาคะ นี่ก็ดี นั่นก็ดี ทานแถมเรื่อย แลวก็สวนนี้มีความสําคัญมาก เออ อยางนี้ไอ

นี่แถวเวย อาวโยม จะเสียเปรียบนะไอนี่รีบแถมกอนนะเจานี ่ เอา เดี๋ยวโยมหักคอ

ตายเลย ตัดหนากนันี่เดี๋ยวกตั็ดหนากันนี่ ระวังใหดีนะ 

  คือวา ทานวสิาขา มี เบญจกัลยาณี แนะ แขงสมบัติโยม เจ็บใจไหม

โยม มนัตัดหนากนัแบบนี้นี ่ (หัวเราะ) คือวาทานมี เบญจกลัยาณี เบญจ

กัลยาณ ี คืองาม 5 อยาง กัลยา เขาแปลวางามอาตมาก็พูดเปนภาษาชาวบาน 

เบญจ แปลวา 5 

  1.   วามผมสมพกัตรลกัขณา ผมนีไ่มตองหวีเรียบแลวก็สะอาดไม

สกปรก ไมตองสระ ไมตองสาง และไมมกีลิ่น ถาเขานยิมสีแบบไหนจะเปนสีแบบ

นั้น นิยมผมลกัษณะผมสวยแบบไหน จะเปนแบบนัน้ ไมตองจัดเลย เปนเอง รวม

ความวา ทานวิสาขา นี่ไมเปนหนี้ผมใชไหมโยม ไมเปนหนี้ผมและไมเปนทาสผม 

คือมีผลแลวไมตองจัดเปนเอง ญาติโยมเปนหนี้ผมนะ เดี๋ยวตองซื้อไอนั่นมาใหมัน 

เดี๋ยวขอไอนี่มาใหมนั เดี๋ยวมาแตงใหมัน ใชไหม เอาละ อยาหาวาฉันวานะ พระ

หลบหนี้เลยตางคนตางโกนนะ (หวัเราะ) นี่ไมใชเหน็แกตัวไมใชเขาขางตัว ความ

จริงมันเปนอยางนั้นนะ ผมทานเรียบ ทานสวย 

  2. โอษฐาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพรา ริมฝปากของทานแตงระเรื่อพอสวย 

เรียบไมมีร้ิวรอย 

  3. งามทนตยลปลั่งด่ังสังขขดั ฟนเรียบเหมือนฟนมา และมีเงา

อยูเสมอ ไมตองชะไมตองลางไมตองขัดสจีะไมเหมน็ปาก กลิ่นเหมน็ไมตองมี ฟน

เรียบไมตองแตง จะเปนอยางนั้นตลอด 

  4. ผิวหัตกรรณกิารงามราศ ี ผิวนะสวยมาก ตามความนิยมของ

คน จะไมมีไฝไมมีฝา ข้ีฝุนก็ไมม รอยก็ไมมเีลย 

  5. คลอดบุตรสกัเทาไรวัยยังดี หญิงเชนนี้ใครไดมางามหนา

เลย ขอนี้สําคัญมาก คือคลอดบุรคนแรกอายุเทาไร ตัวทานอายุเทาไร รูปราง

ลักษณะทรวดทรงเปนอยางไร จะไมเปลีย่นแปลงจนกวาจะตาย ฉะนัน้ ทาน



วิสาขา อาย ุ120 ป ทานคลอดบุตรเมื่ออาย ุ16 ป อาย ุ120 ป ทานเปนคุณทวด

แลวนะ ทานยงัอาย ุ 16 รางกายยังอายุ 16 อยู ดีไหมโยม แตก็ลําบากเหมือนกนั

นะ เดินไปกลางถนนไอหนุมตามจีบแยเลย ไอหนูอยาจีบทวดเลย มนัจะไมเชื่อสิ 

(หัวเราะ) ทวดเทินอะไร อายเุทานี้ เขาใจไหม 

  อันนีท้ี่ทานไดอยางนีน้ะ คือวา ทานซอมแซมพระพุทธรูป ทีช่ํารุดแลว

ใหดีนะ ทีนีโ้ยมสรางนี่ ตอไปจะดีกวานัน้อีกนะ เปนขอยืนยนัวา นางวิสาขา นี่

ทานสาวตลอด 

  คือวาวนัหนึง่ทานนัง่ฟงเทศนจากพระพุทธเจา ในระหวางพักกลางวนั 

หลานเปนสาวๆ รุงขึ้นมา สาวใหญนิดหนอยบาง ทานนัง่ฟงเทศนอยูทามกลาง

หลายๆ อายทุานถงึ 120 ป พระเจาอชาตศัตร ู ทานไมรูจัก นางวสิาขา 

เพราะวาอยูคนละเมืองกนั ก็อยากจะรูจัก ก็ให ทานหมอชีวกโกมารภัจ พาไปดู 

  พอถึงเวลานัน้พระพทุธเจากาํลังเทศนอยู ก็เขาไปไมได ก็อยูขางนอก ถา

อยูขางนอกมองกันเหน็ ทานหมอชวีกโกมารภจั กช้ี็ใหดูวา นางวิสาขา นั่ง

กลางวงตรงนัน้ คือจะลอมรอบดวยหลาน ตอมากเ็ปนลูก ลูกนะแกกวาแมแหงๆ 

ละใชไหม แกเลยไปละ คุณแมยังสาวอยู แลวก ็พระเจาอชาตศัตรู มองเทาไรก็

ไมเขาใจ ทานก็ชี้ใหดูเพราะวาเวลาทานฟงเทศน ทานถอดเครื่องประดับ 

มหาสตาปสาธน ออก ก็เหมือนกับหลายๆ ธรรมดา ทานชวีกโกมารภัจ ก็ให

สังเกตใหม กดู็เวลาฟงเทศนจบ เวลาพระพุทธเจาเทศนจบ ถาหนุมสาวนี่เขาจะ

ลุกพรวดพราดขึ้นเฉยๆ ถาคนแกตองใชสองมือยนัดีนะรูปรางเปนสาวพรหมจรรย

แตแกอยางนี้ (หัวเราะ) นะโยมนะก็เปนอนัวาเปนไปตามนั้น 

  เวลาพระพทุธเจาเทศนจบ เสด็จข้ึน คนอืน่เขาก็ลุกขึ้น แต นางวสิาขา นี่

ตองใชสองมือยันตามสภาพคนแก 

  ความจริงแลว ทานวสิาขา ทานมีกาํลังมาก แตคนทีม่ีกําลงัมากอาตมา

จําไมได แลวเวลานั้นมกีี่คน ที่จาํไดจริงๆ 3 คน คือหนึ่ง นางวสิาขา สอง นาง

บุณทาส ี ซึ่งเปนทาส และก็สาม พระอานนท ทัง้สามทานนี่เปนโสดาบันหมด 

และมีกําลงั พระพทุธเจาบอกวามีกําลงัเทาเจ็ดขาวสาร เจ็ดขางสารไมไดใชเอา

ชางเอามาไปสานนะ ชางสารคือขางทีม่ีกาํลังมาก ขางออกศึก ชางเจ็ดเชือก เจ็ด

ตัว 

  ทีนี้ พระเจาอชาตศัตรู นสัิยทานเปนนกัเลง เมื่ออยากจะดูอะไรกดู็ให

มันหมด ตองการความจริง เมื่อ นางวิสาขา ทานออกมานอกวหิาร ทานก็ปลอย

ชางตกมันไลแทงเลย ขับใหไลแทง บรรดาลูกหลาย เหน็ชางวิ่งมากว็ิ่งกัน



เจี๊ยวจาวๆ หมด คุณยายคณุแม เวลานีช้างไลเขามา ไอหลายกเ็ขาไปสะกิดคุณ

ยายคุณแม เวลานี้ชางไลเขามา ไอหลายกเ็ขาไปสะกิดคุณยาย ชางมาๆ ทานวา 

อะไรนะหนัไปดูชางเขามาใกลเต็มที ทานยกนิ้วจี้หมับ เขาที่กลางหนาผากชาง 

ชางดูดจ้ําดนิ ข้ีแตกเลย (หวัเราะ) เจ็ดชางสานจริงๆ 

  แหม กาํลังอยางนีน้ะ สองโยมนี่ไดนะ อาตมาก็ไมตองใชน้ํามนัรถเวลา

มากก็ใหโยมสองคนผลัดกนัดันหลงั คนหนึ่งดงึรถ คนหนึง่สบายเลยเชือกผูกเอว

ลากรถ เราไมตองเสียน้าํมนั ใชไหม เอาไอคันเมื่อวานก็ได 

  นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาเหนือ่ย จบทีแล (หัวเราะ) ชักเหนื่อยสูโยมไมได

สักคน เอ ไอสตางค 3 เร่ืองนี่ยงัไมมากนะ (หวัเราะ) ทานอาจารย มาหรือยัง 

สตางคมาหรือยัง 3 เร่ือง สุดทายนี่ ยังไมมานะ เอ ใครเปนหนี้นะ เดีย๋วบอก พระ

ยายม จดไวนะ พระยายม จําไว (หัวเราะ) มีสองคน คนอื่นไมเกีย่ว (ขอผลัดไว

รอบบาย( มีสองรอบเหรอ ออ นี่มันบายแลวนะโยม รอบคํ่า เดี๋ยวตองผสมกนันะ 

เดี๋ยวมนัคนละรอบ เอย เหรียญเดียว ใหเหรียญเดยีวบอกสรุปเลยไมไดนะ เอ 

เร่ิมๆ อีก พระยายม จดเลยนี่โกงพระเจตนาโกงพระจดเลย 

  ตอนี้ไปก็ขอบรรดาญาติโยม ต้ังใจถวายพระพุทธรูป และผาไตรดีไหม กับ

ของบริวารดวยนะ นะโยม ถาเห็นวาดีขอเวลาประเดีย๋วถวายพระพุทธรูปกอนนะ 

ไมตองรีบๆ เหน็สตางคแลวรอได (หัวเราะ) ญาติโยมกโ็ปรดทราบ ปจจบัทั้งหมดนี่

ขอถวายไววัดนี้นะเพราะนีเ่ปนสังฆทาน วิหารทานรวมกันนะ อยาไปวาทานเอา

เปรียบอาตมาเอาเปรียบทาน นีน่อนก็ไมไดจัด ทานจัดเองหมด ดีไมดีเวลาจะเจา

เจาของเองยงัเขาไมได อาตมาเขากอนอีก (หัวเราะ) อันนี้อยากจะไดสักสามหอง

หรือหาหองนะ โยมสองหองไดไหม ไดไหม (ได) โยมนั่นสามหอง เจาหนี้หลาย

กรณี ยังสตางคงวดนี้ไมตองจายโยม สรางสวมสามหองก็แลวกนั เอา เขาหุนกนัก็

แลวกัน เอา โยมใหอีกหนึ่งเปนสี่หอง เอา หนูจาโชคดีมสุีขนะจะ 

  เดี๋ยวกอนโยม หายใจไมคอยออกมันเยน็ๆ นัน้มูกมันไหลเรื่อยๆ มีใครฝน

วาอยางไรบาง โยมฝนวาอยางไร ไมฝนวาพระทรวงเงินเหรอ (หวัเราะ) (ไหนครับ) 

สมาทานศีลกอน ดีไหม (ดีครับ) ดีนะสมาทานศีลกอนนะ เดี๋ยวลางทอไอเสียกอน

โยม ทอไอเสียไมคอยดีแหม เครื่องอาตมามันเกาเต็มที หาโรงซอมก็ไมได ไปถาม

อูเขาแลวไมม ี ไอแปบแบบนี้ซอมไมได จะซอมรูจมูก นี่ไหม ชื่นใจ เห็นญาติโยม

หนาตาแจมใส คือวาถามาทีน่ี่นะ โยมนะ คือวา ไมตองถือวาตองถือสตางคมา

เสมอไป มาหาอาตมานะ มาแตตัว มาหาเองทีน่ี ่



  อยาไปคิดวามาหาพระเสยีเงนิ อยางนัน้ไมถูกตอง แคญาติโยมพอใจใน

การกุศล อาตมาพอใจแลว แตวาเวลาขอกลับอยาลืมกระเปาไวนะ พระทานถือวา 

อสามิกงัขา หาเจาของไมได ชักเปนผาปาไปเลย (หวัเราะ) พระพุทธเจาทาน

อนุญาต เฉพาะอยางยิง่กระเปาโยม กระเปาคนอื่นถาหลนอาจจะประกาศให

เจาของมารับแตกระเปาโยมหลนไมใหละ เก็บดีนะโยม เกบ็ดีแลวหรือกระเปานะ

ไมใชกระเปาเก็บดีแลวหรือ (กระเปาสตางคเหรอเจาคะ) กระเปาสตางคสิ อยาให

หลนเชียวนะ ของคนอื่นถาหลน ก็ประกาศใหคนมารับได แตถาของโยมสองโยมนี่

ตองเงียบนะ อาจารย นะ (ครับ) นี่ถือเปนระเบียบปฏบัิติ เฉพาะบุคคลสองคนนี่

เปนกรณีพเิศษ 

  นี่คุยเรื่องสนุกๆ นะโยมนะ ไมอยางนัน้ก็เหงากนัตายโหง ถาพูดแตธรรมะ

อยางเดยีว ประเดี๋ยวโยมก็เคราพรสองแบบ ใชไหมเคารพแบบนี้พทุธแบบนี้แบบ

ฝร่ังนะ (หัวเราะ) ลอสองแบบดีไมดีเขานิโรธสมาบติัไดเลย เขานิโรธไปเลย 

ครอกๆ (หัวเราะ) ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลหานะ 

หลวงพอ เออ ในชวงนี้ขอญาติโยมทั้งหมดทาํใจใหสบายเสียกอน ทําใจใหสบายโดยมไตอง

นั่งสมาธิ ใหมีความเขาใจในตนเอง วาทุกคนที่มานีโ่ยม ต้ังใจจะมาฆาพระหรือ

เปลา (หวัเราะ) คิดหรือเปลา ไมมีนะมีใครตั้งใจจะขโมยของพระไหม ไมมี มีใคร

ต้ังใจจะมาแยงคนรักของพระไหม เอะ อาจารย มีเมียหรือเปลานะ ไมมีนะ ขอนี้

ปลอดแนนะ แลวใครตั้งใจจะมาโกหกพระมีไหม ไมม ี ใครตั้งใจจะมาแยงเหลา

พระกนิไหม ถาพระวัดนีก้นิเหลาก็ซวยส ิ รวมความวาจิตใจของบรรดาญาติโยม

ทั้งหมดวนันี้ทีม่านี ่ต้ังใจเฉพาะกุศลใชไหมทุกคน คือต้ังใจมาเพื่อกุศล จะตั้งใจมา

ทําบุญกอน หรือไมไมสําคัญ ฉันตั้งใจมาพบพระสงฆ สาวกขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา 

  ต้ังใจมาพบพระอารมณก็เปนกุศล เมื่อทุกคนมีอารมณเปนกุศลไดมี

โอกาสเลีย้งเพลพระบาง มาถวายปจจัยกบัพระบางเปนทานเวลานี้ต้ังใจสมาทาน

ศีล ก็ใหทุกคนมีความรูสึกวาเวลานี้ วาทุกทานเปนผูบริสุทธิ์ คืออารมณที่เปน

อกุศลไมมี เขาใจไหม ถาคนใดที่มีอารมณเปนอกุศลกต็ามใจทาน ใชไหม อาตมา

ก็คิดวาทุกคนมีอารมณเปนกุศล นั้นไอวตัถุทานที่ให คือผูมาใหตองบริสุทธิ์และก็

ผูรับบริสุทธิ์ วตัถุทานบริสุทธิ์ เพราะอยางนั้นสาํคัญที่ญาติโยมเวลานีญ้าติโยมทุก

คนใหมัน่ใจในตัวเองวา การตั้งใจมาคราวนี้ ไมมีคนใด จะตัง้ใจมาละเมิดศีลหา

ขอใดขอหนึ่ง ถาอารมณจติตั้งใจไมละเมิดศีลหาอยางนี้เปนคนบริสุทธแน และ

เวลานี้ทกุคนตัง้ใจอยูในธรรม 



  นี่อาตมาพยายามคุยหลายเรื่องๆ ก็ใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เห็น

ผลของธรรมะที่ปฏิบัติ ใชไหม ใจจะไดชุมชื่น มีความรูสึกวาเวลานีตั้วเองบริสุทธิ์ 

เวลากอนหนานี้จะเปนอยางไรไมสําคัญสําคัญเวลานีจ้ิตใจเราบริสุทธิ ์ ถือวาเรา

เปนผูบริสุทธิ ์ เพราะฉะนัน้การถวายทานในวันนี้ผูใหบริสุทธิ์แน เพราะทุกคน

บริสุทธิ์ในดานจิตใจและผูรับ วนันี้พระทีรั่บทั้งหมดจะเปนอยางไรไมสําคัญเพราะ

ถวายเปนสังฆทาน เปนของสงฆใชไหม เปนของสงฆนีถ่าผูรับองคใดองคหนึ่งไม

บริสุทธิ์ ก็ไปเสวยทพิยสมบัติใน อเวจ ี เองผูใหมีผลสมบูรณแบบแนเพราะถวาย

สงฆ ไมไดถวายเฉพาะบุคคลและวัตถุทานที่ญาติโยมเอามานี ่ ไมมใีครขโมยมา

แน วัตถุทานโยมบริสุทธิ ์ และวัตถทุานที่เห็นคือพระพทุธรูปบริสุทธิ์เพราะปจจัยที่

ไดมาเขาถวายมาดวยด ี นะ และผาไตรที่นาํมาถวายก็บริสุทธิ์ และทุกคนก็สละ

เงินสละสตางคตามกําลงัศรัทธาซื้อมาและก็ญาติโยมทัง้หมด ทีถ่วายปจจัยมาใน

วันนี้ก็มีสิทธิ์ เปนเจาของพระพุทธรูปเหมือนกนั เทากนัเลยนะ มีสิทธิ์เปนเจาของ

ผาไตรเทากนั 

  แตผาไตรถาใครเห็นวานอย หาชุดจะซื้อมาอีกก็ไดไมเปนไรไมเอาแลวนะ 

อันนี้มีสิทธิ์เทากัน อานิสงส ไดสม่ําเสมอเทากนั 

  ถวายพระพุทธปฏิมากรไวในพระพุทธศาสนา ส่ิงที่สองถวายผาไตรจวีรไว

ในพระพุทธศาสนา สองอยางนี่มีอานิสงสมาก และปจจัยทัง้หมดก็คงจะแบงเปน

สองประเภท สองอยางนีม่ีอานิสงสมาก และปจจัยทั้งหมดก็คงจะแบงเปนสอง

ประเภท ไมตองแบงจํานวน มีความจําเปนอะไร ใชตามนั้น คือพระทานจะใชใน

การเลี้ยงกนับาง ซื้อของมาใชบางตามความจําเปน เปน สังฆทาน แน ถาจะซอม

วัดวาอารามสวนใดสวนหนึง่ ซื้อตาปูหนึง่ตัวก็เปน วหิารทาน รวมความวา ทาน

ของญาติโยมทั้งหมดในวันนี้มีอานิสงสสูงมาก เอะเจาของวัดไปไหนแลว 

  ตอนี้ไปก็จะไดนําถวาย กลาวถวายนะตั้งใจรวมกัน ทีพู่ดใหฟงนี่เพือ่ให

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มีความมั่นใจในตัวเอง ตามความเปนจริง ไมอยางนั้น

เลาเรื่อง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี จะเอะเราไมบริสุทธิ์ ดีไมดีกอนจะมานีม้ด

ตายไปสามตัว เมื่อคืนดียงุตายไปหาตวั ดีไมดีเห็นใครมันขวางหนาคิดจะฆามนั 

อันนีย้ังไมบาป ไอบาปทีบ้ี่มดบี้ยุงนี่มนัเกิดแลวก็แลวไป เวลานีเ้รามาถึงนี่เรา

บริสุทธิ์ ใชไหม และทกุคนมีศีล ทกุคนมทีาน เวลานี้อารมณใจที่เศราหมองนิด

หนึง่ไมมี คิดประทุษรายใครไมมี คิดขโมยใครไมมีถือวาจิตบริสุทธิ์ อารมณ

บริสุทธิ์แน และทุกคนใหมัน่ใจในความบริสุทธิ์ของตัว เพื่ออานิสงสจะไดเลิศใช

ไหม และความจริงเปนอยางนัน้ ไมใชหลอกกัน 



พุทธบริษัท นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ขาแตพระสงฆ

ทั้งหลายผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายพระพุทธปฏิมากร ผาไตรจีวร 

พรอมดวยของที่เปนบริวารทั้งหลายเหลานี้แตพระสงฆ ขอพระสงฆทัง้หลายโปรด

รับ พระพุทธปฏิมากรผาไตรจีวร พรอมดวยของที่เปนบริวารทัง้หลายเหลานี้ ของ

ขาพเจาทัง้หลายเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพเจาทัง้หลาย ส้ินกาลนาน

เทอญ 

หลวงพอ สาธุเอา โยม โยมที่ใสแวนตานะ ขออภัย เดนิเขามานี่หนอยนะ ข้ึนมาขางบนนี่

เลยโยม มาบนอาสนะนี่เลยนะ เอา คุณชวยเลื่อนผาไตรเอาพระองคเล็กมานะ 

ประเคนองคเล็กแทนองคใหญนะโยมนะ เอาโยม นั่งตรงนี้เลยโยมนั่งตรงนี ้ เอา 

ญาติโยม จะใหโยมนี้ประเคนแทนญาติโยมทกุคนนะ แลวไมตองวิ่งเปนงกูินหาง

เขามานะ ต้ังใจเอา ประเคนทานเจาอาวาส ประเคนทานเจาอาวาสเลย เอานี้เออ

เขามาถวาย นี่เอาดวยสิ มอีีกไหม เอานีอี่ก ประเคนองคเดียวเลยโยม เดี๋ยวๆ จะ

โยม ชวยหยบิบาตรใหโยมนี้ดวย โยม บาตรอีกสองลกูประเคนเสยี ขอบใจจะ 

ประเคนแลวกห็นาที่ใหพรกเ็ปนของทานเอาละ อันนี้ไมตองเลนงูกนิหางนะโยมนะ 

วิเวกนนัทะ เอา โยมสขุุม กับ มหาจวน เจาหนาที่การเงนิ เอาปจจัยนี่ไปนับ แลวชวยเขียน

ใบอนุโมทนาใหดวย และญาติโยม วนันี้กเ็ปนวนัดี ที ่หลวงพอฤาษลีิงดํา ทานมี

น้ําจิตน้ําใจ อันโมทนาสาธกุารเกี่ยวกับกองบุญกองกุศล และก็ไดสละจิตปจจัย

รวมกันญาติโยมทัง้หลายมอบถวายเปนสาธารณสมบัติเปนสังฆทานเปนของ วัต

พุทธวราราม นี้ อาตมาในนามของสมภาร ก็ขอโมทนาสาธกุารดวยเปนอยางยิ่ง 

รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของ ทานอาจารยฤาษลีิงดํา เปนอยางยิง่ แลวก็ขอ

ขอบใจ ขอขอบคุณ บรรดาญาติโยมที่มนี้าํจิตน้าํใจ ที่ไดชวยเหลือเอือ้เฟอเพื่อกอง

การกุศลในโอกาสวนันี ้

  ตอไปนี้อาตมภาพก็จะไดใหพรเปนภาษาบาลี ญาติโยมก็ขอใหเตรียมตัว 

กรวดน้ํา น้าํไมมีก็ขอใหใชน้าํใจ เพื่ออุทศิสวนกุศลนี้ไปใหเจากรรมนายเวร ไปให

ญาติเปตา และก็บรรดาทวยเทพเทวาตลอดจนพระพรหม ตลอดจนสรรพสัตวทุก

แหลงหลา ฉะนั้นญาติโยมทัง้หลาย ก็เตรียมกรวดน้าํนะ บัดนี้ 

หลวงพอ เอา โยมวสิาขา นี่สะกิดสิ นึกถงึคุณโยมที่ตาย ไมตองใชน้ําหรอก ลําบากเปลาๆ 

ใชความมัน่ใจ สึกถงึโยมที่บอกเมื่อกีน้ะ ทานพรอมแลว 

วิเวกนนัทะ ยถาฯ นิมนตหลวงพอตอครับ 

หลวงพอ พระสูตรสามเรื่องยังไมไดสตางค (หวัเราะ) เอา ใครเปนหนี้พระบางรีบชําระหนี้

เสียนะ ไมอยางนั้น พระยายม จะบรรจุไวขุมใดขุมหนึ่งไมตองๆ อยา ลอเลน 



ลอเลนหามควกัสตางค (หัวเราะ) จะตออะไรดี คุยกันถงึสี่โมงพักนะโยมนะ แลวก็

คืนนี้ก็ประมาณทุมหนึง่ ลงมือเจริญพระกรรมฐาน ถือวาทุมหนึง่ลงมือนะ ไมใช

ทุมหนึง่มาพรอมกัน ใชไหม ใครที่ตองการเจริญพระกรรมฐาน รวมดวยวาจะสอน

แผนก มโนมยิทธ ิซึ่งมีฤทธิทางใจแบบนีม้ีแบบปฏิบัติเปนพนัอยางแตวาจะใชมา

เพียงอยางเดยีว คือใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ถาญาติโยมประสงคจะทาํ

ดวย ใหไปซอมคํา พุทโธ มาบาง สมัมาอรหัง มาบาง จะไดไมแยงกนั ถาคํา

ภาวนาเดิมๆ นะ ไปใชวเลาอื่นเขาไมหาม แตวาวนันีต้องการใหสตารทใหไปได

กอน เผาหวัเสียกอน เผาหวัรอนดีไปไดภาวนาวาอยางไรก็ได วนัไหนหวัเยน็เผา

ใหม คือถาจะใหดีเผามนัทกุวันๆ ใหมันรอยเรื่อยๆ ใชไหม แบงเวลาๆวเฉพาะคํา

ภาวนาเดิมที่จติเรียบรอยแลว แลวก็แบงไวอีกเวลาหนึง่เวลานั้นทาํใจใหสบาย

เวลานี้เราตองการไปเที่ยวสวรรค ไปเที่ยวพรหมโลก ไปเที่ยวนพิพาน ไปเที่ยวแดน

นรก เปรต อสุรกาย แลวอยากจะรูวา ทานมาอยูทีน่ี ่ ไกลเมืองไทย และไกลเมือง

เวียงจันทร ฉันไมเรียกเมืองลาว เพราะลาวมันคือไทย และไทยคือลาว ลาวนี้เขา

แปลวาพี่ใหญ ลาวนัน้แปลวาอะไร 

ลูกศิษย ลาวแปลวาตดัฮะ 

หลวงพอ ตัดอะไร 

เจาอาวาส ตัดกิเลสครับ 

หลวงพอ ไมใช ตัดหางเปยเจก (หัวเราะ) 

หลวงพอ ทําอยางไรถงึเปนลาว แอล เอ โอ ยงัไงวะ อานวาลาว ถามแปลวาอะไร แปลวา

ตัด ถามตดัอะไร ตัดหางเปยเจก สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เองก็เจก 

เจาคุรพรหมมุนี (อวน ตัสโส) ทานลาว ลาวเลยตัด หางเปยเจกไปเลย เจกเลย

หางเปยดวน (หัวเราะ) แตความจรงิถาทานอยากจะทราบวาญาต ิของทานที่อยูที่

บานประเทศไทย ประเทศเวียงจนัทร ไมเรียกประเทศลาว ใชไหมเรียกประเทศ

ลาว กระทบกระเทือนฉนัดวย เดี๋ยวฉันตองกลับไปดีเมืองลาว ยึดมาคนื มารวม

กับประเทศไทย ถาเรียก ประเทศเวียงจนัทร เสียก็หมดเรื่องไมตองดี 

  เปนอันวาเราจะทราบไดวาทานพวกนัน้นี ่ ทานมีความสุขหรือความทุกข 

มีความเปนอยูอยางไร ไมตองขึ้นเครื่องบินไปเยีย่มหรอก ความจริงอาตมา 

อเมริกา นีม่าเรื่อย มาคราวนี้เสียสตางคมาก คราวกอนไมเสียสตางคหรอก ไม

เสียสตางค มาทุกคนืไมเสียสตางค แปบเดียวถงึเลย ใชไหม อันนี้เราทาํกันได 

  ที่พูดวนันี้ พดูก็เพราะวาญาติโยมจะทาํกนั และทีน่ั่งกนัทีน่ี่ก็เยอะที่ได

แลวนะ ถาไมมีคนที่ไดอยู และไมมีคนศรัทธาอยู จะไมพูดใหฟงเลย สาระสําคัญ



ประการที่สอง คุณโยมขัดของเรื่องโยมทีต่ายไปใชไหม อันนีเ้ร่ืองเล็กมากเขาเรียก 

จุตูปปาตญาณ อันนี้ฝกวนันี้ละไดทุกอยาง ถาฝกวันที่หนึ่ง แตนาเสียดายที่มีมี

เวลาอยูนอยไปถาอยูมากก็ไมไดตามนัดหมาย ถาพูดจริง ๆ กวาจะกลับถงึวัด

จริงๆ มันเดือนเศษไมใชเดอืนเดียวหรอกนะ ทางวัดเขาตองจายคากอสรางเดือน

หนึง่สองลานเศษ อาตมาไมอยูเขาก็เบกิไมได ธนาคารเขาไมให 

  โยมใหไวหรือเปลา ถาโยมไมใหไว เดือนนี้ก็เปนหนี้ครบถวนสองลานเศษ 

แตไมทวงโยมนะ คนที่อยูทีน่ี่นะ อาตมาเห็นใจที่มานี่ไมไดต้ังใจเพื่อการเปนการ

ทองอะไรของญาติโยมเลยนะที่มานี่จะมาสนองคุณความดีของทกุคน เพราสงกัน

ไปทุกเดือนธนาณัติมีไปเสมอๆไมขาดระยะ พวกนีท้ี่สงไป ที่มานีก่็ต้ังใจจะมา

ขอบคุณที่ใหความดี ที่ใหความสงเคราะหทั้งๆ ที่อยูนอกประเทศความจริงอยูนอก

ประเทศนีม่ีความลําบาก มนัไมใชบานเราบานเราเงินหมด เดินไปหาญาติกนัได 

ไอนี่ตองขึ้นเครื่องบินใชไหมเครื่องบินเขาไมรับเขาไมรับคนจน ใชไหม คนตองรวย

จึงจะนั่งเครื่องบินไดตองมีเงนิอยางนอยหมื่นบาทเศษๆ ถึงสองหมืน่ ถงึจะไปได 

  นี่ฉันมาคราวนี้ฉันก็รวยมา เพราะคนอื่นเขาใหรวย (หวัเราะ) เขาซื้อต๋ัวให

นะ ตอนแรกคดิจะมาถาม เอะ จะมาไดอยางไรหวาไอสตางคเรามนัไมมี อาตมา

นั้นเปนเศรษฐใีหญของ จังหวัดอุทัยธานี คือมีเงินคงคลัง 4 ลาน เสมอ นั่นก็คือ

หนี้สิน ใชเขาพอจะหมด อาวมาเติมอีกแลว พอจะยกไป นกึดีใจ อาว ยมมาเติม

เต็มอีกแลว ถายังสรางอยูเพียงใด มนัก็ตองเต็มใชไหม นี่ถือวาเปนเศรษฐีใหญ ไอ

เงินจาํนวนนี้โอนใหใครก็ไมมีใครรับ ขโมยก็ไมอยากปลน ขืนปลนไปมันซวยหมด 

ปลนสัญญาเงนิกูไป มนัตองไปชําระเอง (หวัเราะ) 

  ก็เปนอนัวา การปฏิบัติ มโนมยิทธิ ดวยความจริง ก็ทาํไดเกินสิบแบบนะ 

ไมใชแบบเดียว หลายๆ แบบอาตมาเคยซอมใหแกคนมนัไดชา ในความประสงคมี

อยางหนึ่งคือวา ขณะที่ไปสูในที่ตางๆ แลวนี่ ตองการใหรางกายนี่ยังพดูอยูกับคน

ขางๆ ได แบบทุกแบบทีป่ฏิบัติกันคือหลุดพัวะ ก็ไปเลย ไอแบบนีถ้าเราทําคน

เดียวไมเปนไร ถาเปนที่อาศัยของคนอื่น สมมุติวาคนอื่นเขา พอเขาตายแมเขา

ตาย พี่ตาย นองตาย เพื่อนตายอะไรก็ตาม ผัวตายเมียตายก็อยากจะทราบวาคน

ที่ตายแลวไปอยูที่ไหน อาตมาเคยใชในระยะแรก ก็ใชระบบเดิม ไปคนพบมา แลว

ก็ มาเลาสูกนัฟง แตคนที่เขารับฟงนี่เขาจะเชื่อหรือไมเชือ่ ก็ไมทราบ แตไอเพื่อน

ที่มาดวยนะเขาบอกมนัจะรูอะไรวะ ลืมตายังไมเหน็ หลับตาเหน็อะไร อันนีเ้ปน

เร่ืองใหญ ใชไหม 



  ก็เลยหาแบบวามีแบบไหนบาง ที่ขณะยงัสัมผัสอยูกับชาวโลกอยูรางกาย

ยังคุยกับคนทีน่ี่ไดอยางสบายๆ หาไปหามาก็มาพบแบบนี้และแบบนี้กรู็สึกวาเปน

แบบที่ทาํไดรวดเร็วที่สุด เร็วมากๆ ทุกๆ แบบไมเคยเร็วกวานีท้ี่มีมานะ อาตมาฝก

ไดประมาณ 50 แบบ หรือ 60 แบบนี้ อยาเอาเลย เหนือ่ย เหนื่อยแลวมันชาดวย 

แจมใสก็นอยกวา 

  ทีนี้จะเลือกแบบที่ไดรวดเร็วกวาประการหนึ่ง ประการที่สองมีความ

ชัดเจนดี ดีกวาแบบอื่น และประการที่สามขณะที่ไปสัมผัสกับปกับเทวดานี ่ไปคุย

กับเขาดานโนน ดานนี้ยงัคยุกันไดอีก บอกใหกนัได ก็หมายความวาสมมุติเขา

บอกวาพอฉันตาย เราก็จะไปเจอะพอเขา ตองถามผีวากอนที่ทานจะตายนะ 

ลักษณะรูปรางทานเปนอยางไร นิสัยใจคอ ลักษณะทาทางทานเปนอยางไร ตอง

ถามเขามาและไอการที่จะตาย ตายเพราะโรคอะไร ขอใหบอกโรคตามที่คนถาม

เขาใจ คนถามนี่ไมแนใจวาจะรูโรคทั้งหมด ใชไหม อาจจะมีความเขาใจในโรคไป

ในอยางใดอยางหนึง่ ตองถามใหคนถามเขาเขาใจ เขาจะบอก เชนถามวาเวลาที่

ทานปวยหนักใกลจะตายลกัษณะรูปรางเปนอยางไรก็ขอดู แลวก็จะตาย เวลาจะ

ตายจริงๆ เวลานี้มาสูความสุขหรือความทุกข เพราะผลอะไร ใจนกึถึงอะไรตอน

นั้น 

  เราถามใหเรียบรอย แลวกม็าถามคนขางๆ วาคุณพอของคุณกอนจะตาย

ลักษณะเปนแบบนี้ ใชไหม จะเปนคนสูง คนใหญ คนผอม คนเตี้ย กต็าม เสียงดัง

ฟงชัด หรือพดูนอยพูดมาก เขาจะเขาใจ ถาเขาถามมามันผิดก็แสดงวาผิดตัว แต

ความจริงความเปนทิพยนี ่ ความเปนทพิยนีน่ะ ถาอารมณเปนอุเบกขาจริงมันจะ

ไมผิดเลย ถาเขายืนยันวาคนนัน้แน ก็บอกเขาวาเวลานั้นคนนัน้อยูทีไ่หน เขามี

ความสุขหรือความทุกขอะไรก็ตองบอก ถาเขาเปนเทวดา เปนเทวดาดวยบุญ

อะไร ขอบอกบุญดวย บุญที่คนขางๆ จะถามเขาใจรูเร่ือง บางททีัง้หมดที่ทาํบุญที่

ชาวบานไมรูเร่ืองมีใชไหม อยางเวลาเรานอนอยู เราบูชาพระ เราสวดมนต ไมมี

ใครเขาเห็น บางทีตอนเชาตืน่ขึ้นมาเอะอะโวยวายวาไอลูกไอหลานมนัดื้อเสียง

เจี๊ยวจาวๆ แตเวลาใจดีเขาบูชาพระสวดมนต ไมมีใครเขาเหน็ เขาจะเหน็วาไอตา

คนนี ้ ไอยายคนนี ้ เมื่อแกอยูเอะอะโวยวายอยางเดียว ไอเวลาสงบเขาไมรู เราก็

ตองถามจรยิาบุญที่คนขางๆ เขาจะรู ทานจะบอกมา แลวก็ทราบผล 

  นี่มันเปนอยางนี้นะ ก็เปนเครื่องพิสูจนกนัชัด ระหวางผูถามกับคนตอบ 

และผูตอบจะตอบไดทุกระยะเมื่อเขาถาม แลวก็สัมผัสกบัคนที่ตายไดดวย สําหรับ 



มโนมยิทธิ ทีฝ่กๆ ใหนี่ ก็ตองการใหรูจริงๆ ดวย ญาณ 8 ญาณ 8 นี่ อาจจะไมมี

ในแบบ แตเกบ็ตามผลทีท่านพงึทาํได นัน่คือ 

  หนึง่ ทพิจักขญุาณ อันนี้ไดต้ังแตวันตน ถอืวาไดแตวาระแรกเหน็ผี เหน็

เทวดา เหน็นรก เหน็สวรรค เห็นอะไรหมดละ ของในกระเปาโยม สตางคมีเทาไร 

อยากจะรูก็รูได ใชไหม ระวังนะ ถาทายถกูเอาหมด เอาไหม ไมเอา ไมเอา 

อาจารย ไมสู ไมสูนะ รับรองเกลี้ยงเปนแถวนะ ไมเหลือ แถมที่บานยงัไดเลย 

ฝากธนาคารเทาไรยังไดเลย 

  แลวก็ประการที่สอง ขอทีส่องคือญาณที่สอง ตอไปก็ไดแก ทิพจักขุ

ญาณ อีกนั่นละ คือ จุตูปปาตญาณ จตูปปาตญาณ นี่เห็นหนาคน เห็นสัตว 

หรือรูชื่อคน จะรูไดทันทนีะวาทัง้หมดนี้กอนเกิดมาจากไหน กอนจะเกดิมาเปนคน

มาจากไหน แลวไดยินชื่อคนตายก็รูไดทันที ไมตองมานัง่หลับตามันหรอก มันรูได

เลยวาคนตายแลวไปอยูที่ไหน ไอนี่เขาเรียก จุตูปปาตญาณ มนัก็ไดจาก ทิพ

จักขุญาณ เขมขน 

  แลวตอไปก็ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ สามารถระลกึชาติของตัวเองวา

เราเกิดมาเปนอะไรแลวกี่ชาติ ชาติไหนเปนอะไร รูไดโดยไมจํากัดใชไหม อยางที่

พวกที่มาอยู อเมริกา ชาติกอนเคยมาอยูทีน่ี่ไหม ดินแดนแหงนี้เคยมากนับาง

ไหม อยากมากันนัก ไออยากมากนันัก อยูๆ มนัไมอยากมาหรอก มนัตองมีอะไร

สักอยาง เปนการสืบเนื่องกนั แลวก็สามารถจะรูได ปุพเพนวิาสานสุสติญาณ 

นะระลักชาต ิ ไดทุกชาตติามความตองการ ญาณตัวนี้เขามีไวสําหรับความไม

ประมาทในชวีติ อยาง จตูุปปาตญาณ นี่มีไวเพือ่ความไมประมาทในความ

เปนอยู คือรูวาชีวิตมนัตองตาย ใชไหม 

  ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ นี่มันก็เหมือนกัน รูวาการตายของเราตายไป

แลวนับชาติไมถวน สัตวทกุประเภทก็เคยเปนมาแลวกไ็มรังเกียจในสตัว ไมถือตัว

เกินไป คนจนเราเปนมาแลว คนรวยก็เปนมาแลว ศักดิศ์รีใหญก็เปนมาแลว มัน

เปนอะไรมาบางละ นึกทบทวนเจอะสัตวประเภทนี ้ เราลองนึกด ูไอสัตวประเภทนี ้

เราเคยเกิด เคยเปน มาหรือเปลา ภาพเดิมมันจะเกิด เกิดกี่ชาติ ขอดูภาพสัตว

ประเภทนัน้กีตั่ว ชาติละตัว ถาเคยเกิดเปนสัตวประเภทนี้ ในชาตินัน้ ลักษณะมนั

เปนอยางไร เปนขี้เร้ือนบางหรือเปลา ใชไหมหรือวาเปนสุนัขที่เขาเลี้ยง ไอสุนัขที่

เขาเลี้ยงมันกม็ีทุกข ทุกชาติพอนึกถึงนรกแตละขุม ก็ทบทวนวาเราเคยตกนรก ขุม

นี้บางหรือเปลา ถาเคยเกิด แตละวาระทีเ่ราจะมาเกิดเปนมนุษย เราเคยทําอะไร

ไว ทบทวนไดเลย ถาคลองตวั ทบทวนไดหมด 



  และญาณอีกญาณหนึ่งที่มคีวามสาํคัญคือ เจโตปรยิญาณ ญาณนี้รู

วาระน้ําจิตของคน คนที่นกึอะไรนะ เราทราบได ถาเราตองการรู ถารูแลวแกลงทาํ

เปนโงไว เขาพูดโกหกชางเขา ฟงเพลนิดรูีวาโกหกเราฟงสบายไมตองเชื่อ ถาพูด

จริงจําเปนตองเชื่อ หนกัสมองจริงไหม แตวาเราก็สามารถรูใจของเรา วาจิตของ

เราสะอาดหรือสกปรก เวลานี้จิตขนาดไหนถามันสกปรก พยายามขดัมันเสียโดย

ปจจุบันทันดวน มนัจะสะอาดอยูเสมอ แลวคนที่เราพบ เขาสะอาดหรือสกปรก 

เขาบอกวาพระองคนัน้ดี เปนพระอริยะ เดี๋ยวเขากพ็ูดสง ญาณก็เละเทะ เรารูได

ทันที อันนี้ไมตองไปสอบประวัติไมตองไปทบทวนกนัหรอก พอบอกปบรูเลยได

ถูกตองไมใชไปถามเขาทาํอยางไรไมทาํกนั ถามกันเพื่อจริยาตามปกติโดย

มารยาทแตความจริงแลวไมตองถามกัน อยูที่ไหนก็ได ไมตองเหน็หนากนัหรอก 

พอบอกปบรูเลยไดถูกตอง ไมใชไปถามเขาทาํอยางไรไมทํากนั ถามกนัเพื่อจริยา

ตามปกติโดยมารยาทแตความจริงแลวไมตองถามกัน อยูที่ไหนก็ได ไมตองเหน็

หนากนัหรอก พอรูชื่อปบมันก็รูใจทันท ีนี ่เจโตปริยญาณ ใชไหม จริงไหมโยม ไอ 

เจโตปริยญาณ นี่มนัไมเหน็กระเปานา มันตองใช ทพิจักขุญาณ ตัวตนดวยนะ 

จริงไหม เหน็กระเปานะ เห็นในกระเปาดวยนะ 

  แต เจโตปริยญาณ นีก่็รูวาโยมจะใหหรือไมให พูดจริงหรือโกหกจบัได

นะ (หัวเราะ) แตเก็บไว เราก็ตองไมพูด สงให พระยายม บันทึกไว ใครปากกับใจ

ไมตรงกัน ปากบอกจะใหแตใจไมให ให พระยายม บันทกึไว คนนีถ้าตายไปแลว 

อยาใหมาเปนมนุษยตอไปไลใหไปอยูเทวดา ลงมาทีม่นุษยที่เกะกะ ดีไหมโยม ดี

ไหม ชักชอบขูพระนะ ขูหลายครั้งใหลงนรกเลยนะ เออ อันนี้ประโยชนใหญโยม

แลวก ็

  อตีตังสญาณ อันนีก้็ของงายๆ เหตุการณในอดีตของคน ของพืน้ที ่

อนาคตังสญาณ เหตุการณในอนาคต ของคน ของพืน้ที ่ปจจปุปนนังสญาณ ที่

อยากจะรูวาญาติของเราอยูทีไหน เปนอะไรบาง เพื่อนฝูงมนัจะรูไดทันที ไมตอง

ละสบายๆ 

  แลวก็ญาณทีท่ําสบายที่สุดก็คือ ยถากมัมุตาญาณ ญาณตัวนีจ้ะรูผล

ของความสุข และเขาเปนทกุขของเขาและของเรา ของเขาก็หมายถึงไมใชเรา ถา

เขาเปนทุกขหรือเราเปนทกุข อยูดีๆ มันทกุขข้ึนมาเฉยๆ ขายของดีๆ ดันขาดทุกน

มันเสียไดนี ่ ใชไหม มนันาจะมีกาํไร ฐานะจะดีมีอันหมดไป มันกรรมอะไรใหผล 

ผลของกรรมนัน้จะปรากฏเปนภาพใหเราด ู อยูดีๆ เราปวยไขไมสบาย รักษาแลว

ไอนี่หายไอนัน่โผล ก็ใชญาณนี่ทบทวน จะรูบาปเกาที่เราทาํกับเขาไว 



  เราทํากับเขาไวพนัเปอรเซ็นต ไดรับจริงๆ เปอรเซ็นตเดยีว ก็ยิ้มได เออ 

เปนหนี้มงึลานกูใชบาทเดียว ใชไหม อันนี้เราก็สบายใจวากรรมที่เราทํากบัเขามนั

หนกักวาวาที่ใหผลกับเรา ใชหนี้แคนี ้จิตเราก็เปนสุข 

  และสวนนี้ทัง้หมดจะเปนปจจัย ใหทุกคนไดถึงนิพพานเร็วขึ้นเพราะอะไร

จิตเราสะอาด กําลังใจสะอาดเทาขัน้ พระโสดาบัน ข้ึนไปเฉพาะเวลานัน้นะ 

เฉพาะเวลานะ กห็มายความวาเราสามารถจะเห็นนิพพานได ไปถงึนพิพานได ถา

กําลังใจต่าํกวา พระโสดาบัน จะไมมีโอกาสเห็นแมแตเงานิดเดียว ใชไหม นี่จํา

ไดไหม จําไวใหดี อารมณวุนวายของใจมนัจะไดนอยลงไป 

  การถือตัวถือตนตางๆ ตองเลิก การใหอภัยกันตองมีใหมาก ถาการให

อภัยกันมนีอย การถือตัวตนมีมากเกินไป อารมณก็เหลงิเรียกวา เปน มานะทฏิฐ ิ

ไอตัว มานะทิฏฐิ เปนกเิลสที่ระยําที่สุดไอกิเลสตัวนี ้ มนัระยาํ เราอยาไปคบมัน 

ถาเราคบมนัเราก็ระยาํดวยใชไหมโยม ฉันวากิเลสระยําไมไดวาคนระยําใชไหม 

และของมันไมดีสุนัขเนามันเหม็น เราก็อยาไปแตะตองสนุัขเนา ไปแตะมันเขา

ความเนามันไมเขาไปในเนื้อ แตกลิ่นเนามนัติดตัวนะ ใชไหม 

  คนดีคนชั่วก็เหมือนกัน เรารูวาใครดีใครชั่ว แตวาชัว่พระพุทธเจาทรง

เรียกวาพาล ที่พระพุทธเจาตรัสวา อเสวนา จ พาลานัง ปณฑติา นัญจะ 

เสวนา ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมงัคลมุตตมัง ทานบอกวาจงอยาคบคน

พาลคือคนเลว จงคบแตบัณฑิตคือคนดี ที่มีปญญาจงบูชาแตบุคคลที่ควรบูชา 

จัดวาเปนอุดมมลคง ใชไหม ไมใชเหน็วาเขาเลวก็แกลงพยายามทําเปนไมรูบาง 

ใชไหม อดใจเสียบาง อยางที่เขาพูดกับพระ แตวาชาวบานเขาไมมีศัพทกัน ไมมี

ศัพทเปรียบเทยีบ มีแตเปรียบเทียบกับพระ เขาวาชั่วชางชีดีชางสงฆอันนี้ไม

ถูกตองถาวาใครเขาชั่ว คนชัว่ สัตวชัว่ เณรชั่ว พระชั่ว ถาเราไปคบเรากช็ั่วดวย 

  ถาจะเปรยีบเทียบฟงงายๆ อยางญาติโยมไปตั้งวงการพนนัไมไดเสียภาษี 

อีกสองสามคนไมไดเลนดวยไปนั่งดู ตํารวจมาจบัเรียบรอยหมด (หวัเราะ) ใชไหม 

ไมเหลือเลย นี่การจบคนชัว่มีสภาพแบบนี้ เราไมชั่วแตคบเขาก็เหมอืนเราชัว่ไป

ดวย 

  ใน มลคงสูตร ทานแจกบอกวา คนชั่วเหมือนกับสุนัขเนา และการคบคน

ชั่วเหมือนกับในตองไปหอสุนัขเนา ใบตองเนื้อละเอียดไอความเนาของสัตว จะไม

ซึมเขาไปในเนือ้ใบตอง แตโยม สัตวเนาทิง้ไปแตกลิ่นเหม็นมนัยงัอยู ใชไหม ไอนี่ก็

เหมือนกนั ขอญาติโยมทุกคน ไอคําวาชั่วในทีน่ี่ก็ดูตามศีล และตามธรรมความดี

ที่เราจะเหน็กนัไดงายๆ แบบเบาๆ ที่สุดยงัไมพนนรก 



  แตวาเปนความดีที่ตองทรงไวกอนเปนอนัดับแรก คือ สังคหวัตถ ุ 4 ถา

การคบหาสมาคมกนั ถาไร สังคหวัตถุ ไมมีความหมายเลขสมาคมนัน้เปน

สมาคมทีเ่ต็มไปดวยความวุนวาย มีแตความทุกขโยมอยากทราบไหมวา สังคห

วัตถุ 4 มีอะไรบาง อยากทราบไหมรูไหม อยากรูขอละ 10 เหรียญ (หัวเราะ) 

เฉพาะโยมคนเดียวเปนหนี้กอนได สงตามไปทีหลัง (หวัเราะ) ไมจาํเปนถาตีราคา 

10 เหรียญ ถูกเกินไปไมเอานะ โยมใหฉันถอืวาต่ําเกินไป ฉันไมรับหรอก 

  ถือวา สังคหวัตถุ คือหนึ่ง ทาน การให การสงเคราะหกนัดวยวัตถ ุ ถา

เขาขัดของเราใหตามกาํลังนะ ไมใชมีก็ใหสงเดชนะ การใหพระพทุธเจาทานบอก

วาการให จงอยาเบียดเบยีนตัวเอง คืออยาใหถึงขึ้นตนเองลาํบาก ตองดูวา

เดือดรอนเราไหมนะ ถาเราเดือดรอนเพราะกรใหอยาเพิง่ให ยับยั้งไวกอน แตจิต

คิดจะใหมีอยู มันเปนจิตที่ประกอบไปดวย เมตตา กรณุา สองประการ อารมณนี้

ทําไปใหเปนปจจัย ใหเกิดความรัก ผูใหแตยังไมไดให แตอยากให จิตใจก็มีเมตตา

ปรานี หนาตาก็แชมชื่น คนเขาก็รัก รักไหม เราไมมนี้ํากินเขาใหกนิ แหม ขอบใจ

เกือบตายแนะ ไอน้ําแกวเดยีวราคามันไมมากแตวามนัจะตายเพราะน้ําแกวเดียว

นะ ราคามันไมมากใชไหมไมไดกินใชไหม เขาใหเราหนอยหนึ่ง ถือวาเขาใหชวีิต

เราใหชวงนั้นมันก็ตอไปชีวติชวงอื่นได การใหซึง่ทาํใหเปนปจจัยของความรักคน

จะรักกันเพราะการให จะใหก็ตองตามสมควร 

  สอง ปยวาจา วาจาไพเราะ อันนี้เปนเรื่องใหญมาก ใชไหม คนจะชัว่ดอียู

ที่ปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา สุนทรภู ทานวาอยางนัน้นะ ทีนี ้ สนุทรภู 

ทานมีปากดีจงึไมอด อยากจะฟงปากของ สุนทรภู ไหม 1 เหรียญนะ ของโบ

ราณาจารยนะ 

  สุนทรภู ทานมีปากดี ทานบวชใหมๆ ที่ จังหวัดนนทบุรี ใชไหมเวลานัน้

เขาบิณฑบาตเรือ ทีนี้คนสมัยนั้นก็นยิมวา ถาพระไปบิณฑบาตก็นิมนตรับ

สังฆทานเลย ไมตองไปทีว่ัด แตความจริงถาเราใสบาตรเปนสังฆทานลวน แต

ทานถือ ไมจาํเปนหรอก ใสบาตรเปนสังฆทานใหญแน ก็เปนอันวาพระอื่นยังไมไป

ถึง พระสุนทรภู ไปถึงกอน ตอนนัน้เปนหลวง หลวงสนุทรโวหาร บวชเปน

หลวงทานก็มศัีกดิ์ศรีใหญ ทานพายเรือไปคนเดียว ไปถึงกน็ิมนตรับสังฆทานเจา

คะ ทําอยางไรละ บวชใหมนี่หวา กวูาอะไรก็ไมเปนนะหือ นมินตรับสังฆทานก็

ตองเอา ขัดไมได 

  ข้ึนไปเขาก็บอกใหนาํรับสังฆทาน กน็ึกไมออก ไมใชนึกไมออกไมเคยทอง

เลย นกึไปนึกมากว็าเอาวะ เราก็นกับทนักกลอนนี่ ก็มองกับขาว มีอะไรบางวะ วา



ตามระเบียบเปะ ข้ึนตนปบ อิมัสมิงริมฝง (หวัเราะ) เรือจอดขางฝง ใชไหม ทาน

รับขางฝงนี่  อิมังปลารา วา อิมังปลารา กุงแหงแตงกวา อีกประหลาดกุยาง 

ชอมะกอก ดอกมะปราง มันมทีั้งนัน้นี่สวนมากนะ เนือ้ยาง ยํามะดัน ขาวสกุ
คอนขัน น้ํามันขวดหนึ่ง น้ําผ้ึงครึ่งโถ สมโอแชอ่ิม ทับทิมสองผล เปนยอด
กุศล สังฆสัสะเทม ิ ใชไดละ (หวัเราะ) ไดละ ไดรับกลับมาสังฆทานเต็มลํา ใช

ไหม ปากดีเปนศรีแกตัว 

  ก็รวมความวาพูดวาจาที่ทาํใหคนรับฟงสบายใจ เปน ปยวาจา คือวาจา

เปนที่รัก  ไมใชวาจาที่เกลยีด อยางนี้เราพูดใหเขาชอบใจในการพูด เขายิม้แยม

แจมใส เขาสบายเราก็สบายใจ การคบหาสมาคมก็ตองมี สังคหวัตถุ ประจําใจ 

แลวก็บังเอิญถาไมชอบใจกนัอยูบาง เราก็ตัดไอความไมพอใจทิง้ไป เจอะหนากัน

ยิ้มไวกอน ใจมันจะไมยิ้มกช็างมนั ปากยิม้กอน ถาปากมันไมยิ้มก็ซื้อปากที่เขาทํา

ไวยิ้มๆ มาสวมไวกอน (หวัเราะ) ปากวกิ ใชไหม พอเจอะหนาไอคนที่ไมชอบใจก็

สวมปบ ยิ้มแน โยมเคยเหน็ไหม ไมเคยเหน็ไปจางเขาทาํก็ได ทาํเองกไ็ดนะ 

  และก็ประการที่สาม อัตถจริยา คือวาทําตนใหเปนประโยชนกับคนอืน่ ก็

หมายความวาชวยการงานเพื่อน ถาเขาขดัของ เขาบอกอะไรไมไหว หยิบอะไรไม

ทัน จัดของไมทัน ชวยงานกนั เปนปจจัยของความรัก มันเปนเหตุใหรักกนั 

ทั้งหมดนี ่

  ขอส่ี สมานัตตตา ไมถือตัวเกินไป ทาํตนเสมอกัน ไปทีไ่หนเสมอกับเขา 

เขามีจริยาแบบนี้เราก็ดัดแปลงกนัไป ใหเขากันได ใชไหมมันกเ็ปนที่รัก ไอคนที่จะ

อยูดวยกนัเปนสุข 

  อันดับแรกยังไมถึงศีล ก็ตองมี สังคหวัตถุ 4 ประการเปนเครื่องประจาํใจ 

ถาเราม ีสังคหวัตถ ุ4 ประการ ทัง้หมดเปนเครื่องประจําใจดวยกัน ทุกคนจะมีแต

ความสุข เรพาะมีการเกื้อกลูกันดวยวัตถใุหกัน สงเคราะหหัน ขาดแคลนอะไรก็ให

กัน ดังโบราณทานวาเศรษฐยีังขาดไฟ แลวคนเราถึงแมจะมีเงนิมทีองขนาดไหนก็

ตามก็ตองมีอะไรขาดสักอยางหนึง่ การบกพรองที่มีไมครบถวน ที่เขามีข้ึน ถามัน

มีขาดขอของเราก็ชวย ไมตองไปคดิวาเขาจะรวยกวาเราเราจะรวยกวาเขา ไม

จําเปน หนยูังสามารถชวยชีวิตราชสหีไดใชไหม คนจนก็สามารถชวยบรรเทา

ความทุกข ของคนรวยไดตามควร 

  นี่ถาทุกคนม ี ทาน การให ใหการสงเคราะหซึ่งกนัและกันดวยวัตถุตาม

กําลังอยาใหเกินกาํลัง ถามนีอยเกนิไปใหไมได เขาก็อดจะตายเราใหเราก็จะตาย 

เราก็แนะนาํไอบานโนนบานนี้เขาอาจจะมี ใชไหมแนะนํากนั 



  ประการที่สอง ปจวาจา พยายามพูดเฉพาะวาจา ก็ไมสะเทือนใจกัน 

  สามชวยการงานกนัตามสมควร 

  ส่ีไมถือตัวเกนิไป เทานี้ละ 

  ถามีคุณธรรมสี่ประการนี ้ ไมวาสังคมไหน ยอมเปนสังคมที่มีความสุข

มาก เปนสงัคมที่มีแตความยิ้มแยมแจมใส ทําไดไหมโยมทาํไดไหม อยาไปลืมซื้อ

วิกยิ้มไวนะ กยูิ้มตลอดชาต ิ ใครมาปบ สวมปบ ยิม้ไวกอน จางเขาทาํหรือยงั ถา

ยังไมทาํไปใหเขาทําใหโยมไปแนะนาํเขาทเีดียว เขาจะทาํเกลื่อนเลย เอายิ้มแหย 

หรือยิ้มเหยก็ไดนะ นะหน ูยิม้ไดสองแบบ เอา ตอไปใครมีอะไรจะคุยบาง 

ลูกศิษย คุณสวางจิต เขาจะมากราบ กราบหลวงพอขอโมทนาดวย จะเปนตัวแทน

คณะกรรมการของ วัดยูทาห 

หลวงพอ ทําไม ใครอยูทา 

ลูกศิษย ยูทาห คะ 

หลวงพอ วัดอยูทีท่าริมแมน้ําหรือ (หวัเราะ) 

ลูกศิษย ยูทาห คะ 

หลวงพอ ยูทาห หรือ อยาทา 

 ลูกศิษย คือวามีคณะกรรมการมาดวยหลายคนคะ 

หลวงพอ เออ ๆ วาอยางไร มีอะไรจะ 

ลูกศิษย จะมากราบขอบพระคุณคะทีใ่หพระประธานทีว่ัด ยทูาห 

หลวงพอ ออ ไมเปนไรๆ เขาตั้งใจทาํบุญแลวไมเปนไรแลว ดีนะ ขอบใจนะอุตสาหเสีย

สตางคมา มาหลายกิโลนะ ไกลนะ เวลานีม้ีพระกี่องค 

ลูกศิษย ไมมีคะ 

หลวงพอ ทําไมละ พระพุทธไมมีเหรอ 

ลูกศิษย (หัวเราะ) มีคะ 

หลวงพอ มุสาวาทา เวรมณี (หัวเราะ) เอาแลวๆ ใชไหม พระพทุธนะดี ทานไมขัดใจเรา 

เราพูดอยางไรทานก็ยิม้ เราชมทานก็ยิม้ ไปดาทานกย็ิ้มเอาขาวไปใหทานก็ยิ้ม 

ไมใหก็ยิ้ม ไปเจอะหนายิม้ตลอด แลวฝกยิม้ตามนัน้นะ ใหหนาเหมือนพระพทุธรูป

นะ อยาไปลอกหนาพระมาก็แลวกนั ไมตองหรอก ยิ้มใหคลายๆ กันกพ็อ ไอหนูมา

นี่ ขับรถมาเหรอ 

ลูกศิษย มาเครื่องบนิคะ 

หลวงพอ เสียเทาไรลูก 

ลูกศิษย สองรอยสิบคะ 



หลวงพอ สองรอยสิบบาท โอ ไมแพงสองรอยสิบบาทนี ่

ลูกศิษย สองรอยสิบเหรียญคะ (หัวเราะ) 

หลวงพอ ออ เหรียญอะไร เหรียญสลึง เหรียญสองสลึง (หวัเราะ) 

ลูกศิษย พี่พนัสองรอยคะ คิดเปนบาทคะ 

หลวงพอ ไมใชไอหนู กวาสองรอยเหรยีญ ใชไหม สองรอยเหรียญ ไมใชส่ีพนัสองรอย เวลา

นี้เราแลกเขา เราซื้อเขา เหรยีญละ 23.05 บาท เอามีอะไรอีก ของหนูมีอะไรอีก

ไหม หมดหรือยัง มีอะไรพูดอีกไหม 

ลูกศิษย เอา เรียนหลวงพอสิ วาไป 

ลูกศิษย ตอนนี้เราอยูในระหวางทีจ่ะซื้อวัดใหมคะ ก็ยังรวบรวมคณะกรรมการอยู เพราะยงั

ไมพรอม อีกอยาง กท็ุนทรัพย 

หลวงพอ คณะกรรมการไมตองรวม รวมสตางคก็แลวกัน (หวัเราะ) 

ลูกศิษย รวมสตางค 

หลวงพอ เขาจะใชไมโครโฟน คนหลังจะไดยินบาง เอา วาไป 

ลูกศิษย จะใหชวยนะคะ 

หลวงพอ ชวยอะไร 

ลูกศิษย คือวาตอนนี้มวีัดอยู แลวกไ็ปเจอะที่ใหม ซึ่งมันกวางใหญ แลวก็เปนตึกสองตึก 

แลวก็มีความคิดวาอยากจะถวายหลวงพอ 

หลวงพอ เฮย ไมเอาหรอก จะไดไมตองมาใหเสียโนนเสยีนีเ่ปลาๆ ถวาย อาจารย ทานก็ได 

ก็เหมือนใหฉันเอง ถวายวัดนีก้็แลวกนัใหทานเปนผูนําควบคุม แลวฉนัมาก็อาจจะ

มาพกัทีน่ีน่ะ 

ลูกศิษย ทานก็ชวยอยู 

หลวงพอ ชวยแลวก็ใชไดนี่ ถวายฉันจะไปไดเร่ืองอะไร เดี๋ยวทานไมไปดู เดี๋ยวใครเอาไฟมา

เผาวัดฉนัก็ไมรู 

ลูกศิษย แตที่วัดที ่ยูทาห กย็ังขาดพระสงฆคะ 

หลวงพอ ก็พระสงฆยากอะไร ก็จางใครเขาทํากอนสิ (หัวเราะ) ออ ถายรูป รูป อาจารย กบั

รูปฉันใหไป 

ลูกศิษย มีแลวคะ 

หลวงพอ ออ มีแลวเหรอ ก็มพีระสงฆแลวนี ่ มีแลวพระพุทธก็มแีลว พระธรรมก็หนังสือ ใช

ไหม หนังสือพระธรรมหรือเปลา หนงัสอืเทศนนะธรรมะ มี พระสงฆก็มีแลว 

สะดวกมาก เลี้ยงงาย ก็เอารูปพระไปปดๆ สัก 500 เลี้ยงพระวนัละ 500 (หัวเราะ) 

ไมเปลืองเลยขาวถวยเลก็ๆ พอ เลี้ยงพระสงฆลําบากนะ พระที่จะมาอยูทีน่ี่ มนั



ไมไดหรอก มันตองอาศัยผานพระเจาหนาที่เขานะ แลวหลวงพอไมรูจักกับใคร 

เอาแคๆ ถือวารวมกับ อาจารย นีก่็แลวกนันะจะรับไวรวมกับ อาจารย นี่กห็มด

เร่ือง 

ลูกศิษย ตอนนีท้ี่วัดก็ปดกุญแจไวคะ เพราะวาไมมพีระสงฆประจาํ 

หลวงพอ ที่วัดนะเหรอ 

ลูกศิษย คะ ทีว่ัดที ่ยูทาห นะคะ 

หลวงพอ ปดกุญแจทําไม 

ลูกศิษย ไมมีใครอยู 

หลวงพอ ใสกุญแจหองก็พอ ไมตองใสกุญแจทั้งวัด 

ลูกศิษย ใสกุญแจทั้งวดัเลยคะ 

หลวงพอ ทั้งวัดเลย ที่ดินดวย (หวัเราะ) ทีว่ัดนะมันเปนที่ดินนะไอหนนูะ 

ลูกศิษย ไมประตูคะ 

หลวงพอ เออ นัน่มนัอาคารนี่หวา ไอหนูไปอยูก็แลวกัน 

ลูกศิษย (หัวเราะ) ไมเหมาะเจาคะ 

หลวงพอ ทําไมจะไมเหมาะเรามีหนาที่ปดกวาด บอกนี่บานของฉันจะ วัดของฉันจะ อยาก

ไมมีพระไปนี ่ใชไหม 

ลูกศิษย เอาขาวสารมาถวาย เงนิไมถวายแลว ไมมี (เสียงคนแก) 

หลวงพอ อะไรโยม อะไรจะ 

ลูกศิษย ใครเขาเอาเงนิมาถวาย ขาวสารมาถวาย เราก็กนิมันเสีย 

หลวงพอ เราก็ไปถวายพระพทุธกบัพระสงฆ มีอยูแลวนี่ สวนพระธรรม ก็ต้ังไวโยม แลว

ตอไปลาลูกศิษยเรากก็ินได บูชาพระโตเปนลูกศิษยนะจะ 

ลูกศิษย สบายไปเลย 

หลวงพอ ไปซื้อที่ไกลไหม 

ลูกศิษย เวลานี้ซื้อก็ไมไกล อยูในระหวางคนไทย คนลาวดวยกนั และที่ใหมที่ไปดูก็อยู

ระหวางกึ่งกลางระหวาง ซอลทเลคซิต้ี อยูระหวางกลางคะ 

หลวงพอ ไดวัดเล็กไมมีพระอยู ซี่ซั้วใหญมีพระอยู (หัวเราะ) เอาอยางนี้สิหลวงพอคิวดาเอา

พวกเราตองการบุญ ก็นัดกนั มีวนัพระเปนคราวๆ สักสามวนั เจ็ดวัน หาวันก็ไดใช

ไหม วาวนันัน้เราก็ถือวาเปนวันทําบญุกัน ไปฟงเทศนกนับาง ไปรักษาศีลกันบาง 

เจริญสมณธรรมกันบางใชไหม คือวาอยางนีก้็ดี พระองคไหนที่เราชอบ พอใจ เรา

ก็นิมนตไปโดยเฉพาะจนกวาจะมพีระอยูประจํา ใชไหม นิมนตไปชัว่คราวเจ็ดมนั

พอ อยางมากนะ แลวเจ็ดวันนี่ หรือสามวันหาวนั ถาเปนนักบุญจริงๆ ละก็บุญ



มหาศาล คือบุญนี่ไมไดอยูที่ มีพระสงฆเสมอไป ถาไมมีพระสงฆถอืวาหาบุญ

ไมได ก็ไมถูกตอง การบูชาพระการทําจิตบริสุทธิ์ไมไดอยูทีพ่ระสงฆ อยูที่เรานะ 

การถวายทาน จะไปยากอะไร หากกระปองไปลูกหนึ่ง หยอดไปวนัละเซ็นตสอง

เซ็นตก็ได เหรียญสองเหรยีญก็ได อยางโยมนี่รอยสองรอยเหรียญก็ไดแตตอง

เหรียญดอลลาร ไมใชเหรยีญเก ไมใชเหรยีญเกไทยนะ เอาปรึกษากนัอีกละ แน

เหรอ ตกลงแนเหรอ สองคนปรึกษานะ เออ เอาอยางนั้นละหนูนะ ถาทานไมอยู

เกณฑทานไป 

ลูกศิษย ทานก็ไปชวยอยูทุกครั้งคะ อาทิตยที่แลวทานก็ไป 

หลวงพอ ใช ก็มีทานอยูแลว ไมมีอะไรหรอก ถาถึงไมมีพระอยูประจํา ทานก็ไปเปนระยะๆ 

อยูแลว ใชไหม อยางนี้ก็ใชได ที่นีห่ายากนี่ พอสรางวัดเสร็จก็ไลพระสงฆไป ใช

ไหม อาจารย เขาใหนําสรางวัด ไมไดใหนาํอยูทีว่ัด นําสรางวัด เสร็จไล พอสราง

เสร็จ ไปๆๆ มีหนาทีน่ําสรางอยางเดยีว ไมมหีนาที่อยู เออ ก็วาดี ไมใช 

หมายความวาทานก็ดีอยูแลวนะ คือวาทานนี่ดีแลว หลวงพอเหน็วาดีแลวนะ คิด

วาประวัติของทานก็ไมเสยีหายอะไรมาเลย ใชไหม ก็เปนที่เคารพรักสมควรแกการ

บูชา ระวังใหดีนะ ถามทีอนไม อยาหานกกระสามานะถาไดนกกระสามาละหนัก

นะ หือเคยอาน นทิานอีสป หรือเปลา 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ คะ อะไร คะอานหรอืเปลา คะไมไดอานกไ็ด คะอานก็ได 

ลูกศิษย อานคะ 

หลวงพอ จําไว ไดทอนไมมาก็พยายามรักษาทานไมใหดี ถาเผลออีกที นกกระสามาละ

หมด ก็อยาเชือ่สีผาเหลืองนกัสิ 

ลูกศิษย โดนมาแลว โดนมาหลายองคแลว 

หลวงพอ ก็ควรแลว 

ลูกศิษย ก็มามีปญหาตลอดเวลา 

หลวงพอ ใช เปนแบบนัน้ละ หลวงพอเกรงแบบนัน้ แตตามขาวทีไ่หนก็เหมือนกนั ทีน่ั่นนะ 

ถาหากทานมาอยูไมหวังลาภ หรือหวงัศักดิ์ศรีก็สมควรนะ ถาหวงัลาภ หวงั

ศักดิ์ศรีก็อยารัก เพราะไมตองการอยางนัน้ พระพทุธศาสนาเราไมตองการอยาง

นั้นนะ 

  หนึง่ สัพพปาปสสะ อกรณัง แนะนาํทกุคนไมทาํความชั่วทกุอยางผูที่

แนะนาํก็ตองไมทําดวย 



  สอง  กสุสสัสูปสัมปทา ใหทาํแตความดีทุกอยาง คนที่แนะนําก็ตองทาํ

ดวย 

  สาม  สจิตตปริโยมทปนัง ทําจิตใจใหผองใสจากกเิลส แนะนาํเขาผู

แนะนาํก็ตองทําดวย ใหเขาทํามากอน ดีกอน 

  เอตัง พุทธานสาสนัง พระพุทธเจาบอกแนวการสอนของ พระพทุธเจา

ทุกองคเปนอยางนี้เหมือนกันหมด 

  ถามนัแหวกแนวไปกวานี้ กอ็ยาไปรับใหมนัเสียขาว เสยีที่ไมจําเปน ถามี

นักบวชเลวฉนัไมเรียกวาพระหรอก เพราะจะไปกระทบพระอริยะทาน ถามี

นักบวชเลวเขาไป เราจะเดือดรอนมากกวาไมมีนักบวชเลย ใชไหม เราไมมี

นักบวชอยูประจําดีกวา วางๆ เรากน็ิมนตพระที่เราพอใจ ทานไปแนะนําหรือสอน

นําชัว่คราว เราก็จดจําไว แลวทานก็กลบั หากถึงวาระที่เราตองการก็นิมนตอีกที 

เห็บจะชืน่ใจดกีวานะจิตใจไมสะเทือน ไอหนุจะคิดเอา ที่นีท่ี่เขาจดหมายไปวา

อยากจะใหหลวงพอไป ก็คิดอยูเหมือนกนั ปรากฏวามีวัดแลวก็มพีระเกิดขัดคอ

กัน ไมทราบวาวัดไหน มกีี่วดัก็ไมรู 

ลูกศิษย สามวัดครับ 

หลวงพอ ออ อยางนัน้เหรอ แจงมาวาขดัคอกันเรื่องผลประโยชนสวนตัวอยางหนัก แลวก็

ชาวบาน อยากจะสรางวัดขึ้นมาเปนกรณีพิเศษอานแลวก็คิดไมเหน็ดวย ถาเรา

ตองการบุญอยาสรางวัด ทาํอาคารสักหลงัหนึ่ง เพียงแคหลังคากับพืน้ มีฝาหอง

พอสมควร เลก็นอยหรือไมมีฝาก็ได เรากน็ิมนตพระที่เราพอใจไปชั่วคราว ใชไหม

ฟงธรรม อบรมธรรม ฝกธรรม กันชั่วหาวนัเจ็ดวนัก็ตามกําลังตอมาเราชอบพอใจ

องคไหน เรากน็ิมนตไปเปนระยะๆ อันนี้ดีกวาเยอะ 

  ถาพูดถึงทาน การให กต้ั็งใจ มีบาตรมีกระปอง วันหนึง่ตั้งใจถวาย

คาอาหารพระ สงเคราะหพระสงฆ เร่ืองการกอสรางทีอ่ยู ใสกระปองไว วนัละ

เหรียญ คร่ึงเหรียญ เซ็นตสองเซ็นต ก็ตามใจก็เปนทานบารม ี พอเตม็ข้ึนมา ถา

บังเอญิพระทานไปทีน่ัน่ เราก็นําไปถวาย 

  ก็แจงเจตนา แจงความจํานง วาเราจะใหแบงเอาไป หรือวาใหทานไป

ทั้งหมด หรือวารวมๆ ที่นี่บางก็ตามใจ เปนทีพ่ระสงฆ ใชไหมถวายทาน ถาคิดวา

เปนเงินใสบาตรก็ถวายทานไปเลย ถาทานเอาไปทานจะไปรวมทีน่ั่นเปนเรื่อง

หนาที่ของทาน อยางนี้ดีกวานะอยางนีก้็คือถือวาเปนการใสบาตรทุกวนัแลว เปน

การใสบาตรทีไ่มหนกัเรื่องเวลา ใสบาตรพระจริงๆ ตองเวลาเชา เวลาเพล แลวเรา

กิจการงานเรามาก ไอนั่นใสเวลาไหน กลางคืนก็ได เวลาเราบูชาพระใชไหม ถาวา 



คาถาวิระทะโย เปนก็วาสักจบหนึง่ จะไดไมอดตายไมจน ใสกอง คิดเหรียญละ

จบ ดีไหม 

ลูกศิษย อันไหนครับ 

หลวงพอ คาถาวิระหะโย คิดเหรียญละจบนะ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ คือวาเกาจบ นะ คืนละเกาเหรียญๆๆ (หัวเราะ) วาแตผูเดียว 

ลูกศิษย หลวงพอคะ ใสลวงหนามาอยางที่มาจาก ชิคาโก นีน่ะคะ ใสทุกวันคะ ใส

ลวงหนามา 

หลวงพอ จะ ก็ได เจตนามีอยู จิตเปนกุศล คือทานใหทาํจิตเปนกศุลเทานั้นเองนะ และเงนิ

จํานวนนัน้จัดวาเปนทาน ไอทานนี่เปนการตัดตัวทุกข คือลาภ ตองการลาภ ไม

ตองการความจนนะ 

ลูกศิษย ก็ตอนอธิษฐานตอนใสบาตร 

หลวงพอ ก็ใช นัน่ละใช เปนทานแน ถวายทานแกพระสงฆไง 

ลูกศิษย มีภัตตาหาร 

หลวงพอ ใช ใชได ถาใสลวงหนาคดิคุณก็ได เคยใสวันละเหรยีญ ใสวนัละสิบเหรียญๆ 

ลวงหนา จะไดไมตองเสียเวลาเดินไปใสนะ คิดคาเดนิจะไมตองจายคาเดิม ไอหน ุ

ที่นัน่มีคนมากไหน 

ลูกศิษย คนไทยประมาณ 300 คนคะ 

หลวงพอ ถาอยางนั้นก็เยอะ อยูใกลๆ กันเหรอ 

ลูกศิษย ก็ไมใกลเทาไรคะ 

หลวงพอ หางกนัไมเยอะ หางจากวัดนี่หางสุด ใชเวลาเทาไร 

ลูกศิษย สามสิบไมล กป็ระมาณครึ่งชั่วโมงคะ 

หลวงพอ สามสิบไมลก็ไมไกลเทาไรนะ เออ ก็ดี คนเราไปที่ไหน ถาอารมณเปนบญุเปนกุศล 

ไปที่ไหนก็นกึถึงแตกุศลอยางเดียว แลวความจริงสรางวัดที่มนัแคบพระมนีอยก็

จัดสถานที่ข้ึน พอทีพ่ระแสดงธรรมได พระสองสามองค ถากวางเกนิไป พระไมมี

อยู เราเปนลูกศิษยพระสิ เปนไวยวาวัจกร ปฏิบัติสงเคราะหพระ ชวยสถานที่ ใช

ไหมดีไมดี ถาพระไมไปนานๆ ก็ต้ังรานคาเลย ใชไหม ดีไหม 

ลูกศิษย ถานานๆ ไมไป ถาจะตองขายวัด เพราะไมมีทุกนอยู 

หลวงพอ อาว นัน่ไง ไมมีทุนทาํอยางไร ไมมีทนุใหเขา 

ลูกศิษย ไมมีทุนจาย ตองจายประจําเดือนคะ 



หลวงพอ แลวกันนี่ยุงเลย นี่แนะ เห็นไหม ทาํเล็กๆ ดีกวา ไมเดือดรอนใชไหม ใหเปนที่พกั

ของสงฆมาจากจตุรทิศ ขายก็ได เอาไวเลก็ๆ ดีที่สุดบานใครก็ไดที่มีทีพ่อ ทาํเพิง

เสีย ที่กวางพอ พอที่จะฟงเทศนกนัไดไอเร่ืองพระไปอยูนะ ไอหนูเอย ในประเทศ

ไทยก็ไทยนัน่แหละก็เขารูปนีอ้ยูเร่ือยๆ กระทั่งเอือม 

  เมื่อกอนนี้เคยใหพระ พระไปอยู ที่อ่ืนนีก่็ซวยเหมือนกนั พระกอสราง 

พระสอนนักธรรม พระสอนเจริญพระกรรมฐาน พระครนูักปริยัติพระธรรมบาลี นี้

ถือตําราซวยไวทุกองค ถาไปอยูที่เขามีเจาของวัด ดีไมดีไมชาตองเสยี ทกุรายมี

สภาพเหมือนกันหมด ใชไหม ในที่สุดตองมีเร่ืองกลับมา 

  ไออารมณริษยาของเจาของถิน่มันมี นี่พดูถึงพระดวยกนันะไอเสือเหลือง

ก็ไวใจไมไดเหมือนกนันะ ดูมันกอนมันเหลืองขางนอกหรือมันเหลืองขางในหรือ

เปลา อยางหลวงพอเหลืองขางนอกขางในไมเหลือง เหลืองขางนอกขางในตํานี่

ลําบากก็พงัๆ ไมใชไมพังๆ มันเปนเรื่องธรรมดาจริงๆ นะ ก็วาเราจะไปเอาใคร ที่

ไหนที่ไมมักมากในทรัพยสมบัติ 

  ไออยางนี้มันตองวากันเปนเรือ่งๆ คือไมเปน ไมเหน็คุณของความร่ํารวย

ของพระ เห็นโทษของความร่าํรวย เหน็คุณของการไมมีการเสียสละ มนักห็ายาก 

หาจริงๆ มนัไมยาก แตมันไมคอยคบไอพบแลวบางทีเราก็ไมอยากได มีปฏิปทาไม

ชอบใจเรา แนะพวกนกกระยางนี ่

  เออ พบพวกขอนไมลอยเฉยๆ ก็ไมชอบ ไมเห็นมีปฏิกิริยาอะไรไอไปๆมาๆ 

ไอนกกระสามา บินก็ได เหาะก็ได เดินก็ไดนะ อาจารย ดีไมดีเผลอๆ นกกระสา

ฉะกบเสียหมดเลย (หัวเราะ) นี่ถงึหนักใจ กถ็าจะหาพระก็หาใหทานดูเห็นวาทาน

พอใจที่เอาไปเอาอยางนี้ดีกวา ฉันวาทานนี่เปนประธานไวกอน มีอะไรแลวก็ชวน

ทานไปนะ ชัว่คราว สองวนัสามวันแลวแตโอกาส การปฏิบัติธรรมไมตองไปนั่ง

จ้ําจี้จ้ําไชทุกวนั ใชไหม 

  อยางสมัยพระพุทธเจาทานอยู ทานไปจุดนีท้ี อีกหลายปจึงจะไปอยางใน

เขตของ อาฬว ี มีคราวหนึง่ ทานเสด็จไปองคเดียวแตเขาไปถึงทานก็ประทับ

ธรรมาสนที่สวยที่สุดคือตอไมนะโยม เวลานี้ไมมีใครสรางแบบนี้ได ธรรมาสนตอ

ไม มีคนมาลอมรอบ ทานก็เทศนวา ทานทั้งหลายชวีิตเปนของไมเที่ยง แต

ความตายเปนของเที่ยง ไอชีวิตไมเที่ยงนะ ชวีติเรามันไมทรงอยูตลอดกาล 

ตลอดสมัย มนัพงัแน ความตายเขามาถงึแน ขอทานทั้งหลายจงอยาประมาท

ในชีวิต ปฏบัิติในดานของความดี ทานก็แนะนําในเรื่อง ศีลหากรรมบถ 10 



สังคหวัตถุ อะไรก็ตามเรื่องตามราวเบาๆ จนถึงการประกอบดวยความกตัญู

รูคุณ ทานฉันเสร็จ  ทานเทศนแลวทานก็เสด็จกลับ 

  ในขณะทีฟ่งอยูนัน้มีผูใหญมาก แตมีเดก็ผูหญิงหนึง่คน อาย ุ13 ป ฟงอยู

ดวย พอพระพุทธเจากลับ คนทุกคนก็ลุกกลับ ผูใหญลุกพรวด เทศนพระพทุธเจา

หลนพรู หายหมดเลย มีเดก็อายุ 13 ขวบ คนเดียว พกเอาไปบานดวย เธอก็ไป

ปฏิบัติตาม ที่ไดยินทัง้ปวงทกุอยางไมคลาด 

  ตอมาอีก 3 ป พระพทุธเจาทรงตรวจอุปนสัิยของสัตวตอนเชามืด เธอตก

อยูในขายพระญาณ ไอคําวาตกอยูในขายพระญาณก็เพราะใชญาณปบ รูปเด็ก

คนนี้ข้ึน มีอายุ 16 ป ข้ึนเต็ม พระพทุธเจาเหน็ เอะ นี่อยางไรกนัแน นี่เด็กคนนี้เรา

เคยเหน็เมื่อ 3 ปที่แลว มาวนันีท้ําไมมาเหน็อีก ทบทวนทราบวาเด็กคนนี้ตอนสาย

วันนี้จะตายกท็บทวนตอไปวาถาเราไมชวยเธอ ถาเธอตายจะมีคติแนนอนไหม 

  คําวาคติแนนอนนี่ตองตัง้แต พระโสดาบัน ข้ึนไป เพราะวาแนนอน

หมายความวา พระโสดาบัน ไมมทีางเดินลง เดินกาวหานพิพานตะพึด ถาตอง

กลับมาเกิดเปนคนอีกนี่ อบายภูมินี่ไมไป บาปสรางไวเทาไรก็ตาม จะไมลงนรก 

เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ปดประตูเลย จะวนเวยีนแตเทวดากบั

พรหมชัว่คราวก็ไปนิพพาน ก็ทรงทราบวาถาเราไมชวยเธอ เธอจะมีคติไมแนนอน 

และก็หมายความวาการตายคราวนีจ้ะไปสวรรคก็ได ไปพรหมก็ได ไปเกิดเปน

มนุษยก็ได ไปนรกก็ได มนัไมแนนอน ไอลงนรกนี่ไมแนนอนใหญ กท็รงพิจารณา

ตอไปวาถาเราจะชวยเธอ เราจะชวยวธิีไหนใหมีตติแนนอน ก็ทรงทราบดวยกาํลัง

ของพระพทุธญาณวาถาเราไปถามปญหาเธอ 4 ขอ เธอตอบถกูใหสาธุการ 

รับรองวาถกูจบ 4 ขอ เธอจะเปนพระโสดาบัน และจะมีคติแนนอน เธอไมลง

อบายภูมิแน แลวตายแลว ตอนสายตายแลว จะไปเกิดเปนเทวดาบน ชั้นดุสิต 

  ทีนีท้านจงึเสดจ็ไปอีก นี่สมยักอนพระพทุธเจาทานแบบนี้นะ ไปทนีานๆ 

นานกวาจะไป ใชไหม แลวพระพุทธเจาทานทรงเปนพระพุทธเจาอยู 45 ป ที ่

เมืองพาราณสี เสด็จมากทีสุ่ด ทานไป 25 คร้ัง ไมไดไปทุกป เหน็ไหม ทานทรง

พระชนมอยู 45 ป แต เมืองพาราณส ีนี่ไปมากกวาทุกเมือง 25 คร้ัง นอกจากนัน้

ก็ไป ราชคฤห นี่เปนรองลงมาเปน 19 คร้ัง หรืออยางไรนี่ไมทราบ ตอไปกไ็ปเล็กๆ 

นอยๆ ไมไดเสด็จไปทุกวนั 

  ทีนีก้ารตองการบุญของบรรดาญาติโยมทีอ่ยูไกลพระนี ่ ก็เหมือนกนั เรา

เห็นการสมควรก็นัดแนะกันวาวนัไหนควรจะฟงธรรมใชไหม แลวกม็ีพระแลวองค

หนึง่ ติดตอกบัทานไวกอนวา วนันัน้วนันี้ วางไหม ถาวางนิมนตทานไป แลวก็ทาน



ไปแนะนําวาอยางไรกพ็ยายามปฏิบัติตาม อยาทิ้งเสยี กเ็หมือนกับ เปสการี ทีว่า

เมื่อกี้นี้ เปสการี พระพทุธเจาทานทรงแนะนําเธอ เธอไมไดทิ้ง เลยยดึตลอดเวลา 

และเวลาที่พระพุทธเจาไปเทศน ถามปญหาเธอ เธอตอบถูกตองปบ ก็ได พระ

โสดาบัน เหน็ไหม อันนี้อยูในเทป จะไดไมตองพูดมาก 

  ทีนี้ความดีไมไดมีอยูทีพ่ระพทุธ หรือพระสงฆตลอดเวลา โดยเฉพาะโดน

นกกระสาเขาก็ซวย แทนทีจ่ิตเปนกุศล ถาเปนอกุศลตายเวลานัน้ลงนรกเลย เอา

ไหมนกกระสา นกกระเรียนยงัมีเลยแรงก็ม ีหลวงพอจะสงให หือ อาจารย เอามนั

หลายๆ อยางเอาไหมเต็มฝูงเลย สงมาเต็มครอกเลย 

  นี่มันเปนอยางนี้ เวลาลําบาก ถึงวาพระเองจะคัดกนัก็ยาก เราไมรูเจตนา

แนนอนของเขา ไอที่เหน็เขาดีจริงๆ เขากเ็ลือกทีเ่หมือนกนัเขาตองการความสงบ

ใชไหม เขาตองไปอยูทีน่ัน่เขาตองการธรรมะความวุนวายเขาไมตองการเขาก็ไม

เอา ถาเขาเหน็วาแดนนัน้วุนวายละก ็ เขาไมเอากับเราแน แลวเรากห็าทานยาก 

พวกนัน้หาทานยากเพราะทานไมตองการอะไรแลว ทานตองการอยางเดียว 

เมื่อไรทานจะตาย ตายแลวบานทานสวย ไอบานเมืองนี้ทานไมสนใจหรอกใชไหม 

ทานก็อยูไป อยูกระตอบอยูรัง ทานก็อยูของทานได อยูไปวันๆ หนึง่ ถาหากวามี

โอกาส มีเวลาทานก็ไปบานของทาน มอีะไรอีกละ เอา กลับไปเปนพระเสยีเอง 

หาวิกใสผมเขา ใชไหม ลอใหคร้ึม แลวเทศนก็ไมยาก หนู มีอะไรบาง ญาติโยมถา

มีอะไรนะจะ 

ลูกศิษย เห็นเด็กจะถามปญหาหลวงพอ เอาหนูวาไป 

หลวงพอ เอา มาเลย เดีย๋ว 4 โมงเปงฉนัลุกเลยนะนาฬิกาอยูขางหนา เอามีอะไรหน ู

ลูกศิษย หนูอยากจะถามทานวา นรก สวรรค มีจริงหรือเปลาคะ 

หลวงพอ ไอหนูอยากจะรูเหรอ (หวัเราะ) อยากเหน็สวรรคเหน็นรก สองอยางทีเดียวไมได

หรอก หลวงพอจะใหเห็นเดีย๋วนี ้เอาสวรรคหรือนรกหือ สวรรค กราบพระใหดีดวย

ความเคารพ เชือดคอตายจะไปสวรรคทันที (หวัเราะ) ถาหนูมัน่ใจวาหนูมีความดี

พอ คืนนีม้าฝกกับเขา จะพบสวรรค นรก นะ ถาหนูยงัทาํ ไปไมไดแสดงวาหนูยงัดี

ไมพอ ที่นัง่กนัอยูนีห่ลายคน เขาไปเที่ยวกนัไดทั้งนั้นนะ นานแลวนะฉนัเอาความรู

นี้มาแนะนํากบัประชาชน ก็เพราะวาคนสงสัยตรงนี้ ฉันก็เลยใหพิสูจนวาตัวคน

สงสัย จะดีพอหรือไมดีไมพอก็บอกไมไดนะ ตองบอกไดเฉพาะคนที่ดีพอ ใชไหม 

เอาไหมคนืนีน้ะ ตกลงไหม มาใหไดนะ จะดู ชื่ออะไร จะจําหนาไว จาํผมไว อยา

เปลี่ยนแบบผมนะ ไดหรือไมได แตอยาตั้งใจเกนิไป ตองทาํตามคําแนะนําของเขา 

ถาหนูไมฝนเขา คืนนีพ้บแน โยม โยมจา ปรึกษาอะไรกัน (หัวเราะ) 



ลูกศิษย คือวาจะใหถวายหลวงพอนะคะ อาจารย ทานก็ไปชวยอยูแลวก็บอก ใหหนูกราบ

เรียน 

หลวงพอ ถวายฉันจะไดทําอะไรเลา ถวายก็รับแลว ก็รับกับ อาจารยวเิวก รวมกันไง เอา 

ไปยกมาประเคนสิ (หวัเราะ) ถวายพระก็เปนของสงฆเปนสวนกลางฉันก็ไดดวย

ฉันจะทําอะไรเลา วัดฉันยงัสรางไมเสร็จกท็านคุมอยูที่นี ่ทีน่ี่แลวนะ อยางไรจะ 

ลูกศิษย ถวายของคะ 

หลวงพอ เอาเลย ถวายก็ยกมา เดีย๋วนานๆ จะโมโห เอากลับบานนะ ของใชเหรอ 

ลูกศิษย ของใชคะ ถวายพระสงฆดวย หลวงพอรับองคเดียว ไดไหม 

หลวงพอ ได รับองคเดียวได ใชแทนเขายังไดเลย ทกุองคใชไหม ถวายทกุองคใชไหม 

ลูกศิษย ถวายทกุองคเจาคะ 

หลวงพอ งั้นก็ถวายทีละองค จะไดชืน่ใจ เอ ประเคนใหพระไปเลย ประเคนเฉพาะทานลุก

ข้ึนมาหมดนัน่ก็ได จะไดชื่นใจ เพราะตวัทานอยูทีน่ี่เอา คุณขยับมาอยาล้ําเขตไป 

เอา อะไรละโยม 

ลูกศิษย ของใชคะ ผาเช็ดตัว แลวก็เครื่องใชจําเปนคะ 

หลวงพอ อยางนัน้เหรอ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ มีคนเขามาขางหลงั เขาอยากจะไดรูปหลวงพอ 

หลวงพอ มองไมเหน็ (หวัเราะ) 

ลูกศิษย มาทหีลงั 

หลวงพอ เออ ก็วาไปสิ บอกวามาขางหลัง เออนี ่ไมตอบไรประโยชน เวลานอยไปเอา ถาม

แตส่ิงทีเปนประโยชน นี่มีหนังสือแลวดูเอาเองฟงสิน้ไมเปนไร หนังสอืมี ถาม

กันเอา เอาแตส่ิงที่เปนประโยชนมเีวลานอย เลอะเทอะไปเปลาๆ ความดีไมไดอยู

ที่วัดเฉยๆ อยูที่เราทําเอง ทาํไดทุกอยาง 

  อันดับแรกเบาที่สุดก็ สังคหวัตถุ 4 ก็มีไว 

  อันดับสองไปก็ควรจะมี กรรมบถ 10 

  อันดับสามก็ควรเพิ่มพูน ศลี 5 

  กรรมบถ 10 กับ ศีล 5 นี่ละคลายกนั ตางกนันิดหนอยนะ ม ีศลีหา นะ 

เราทําไดเลยหน ู

  หนึง่ ทาน การสงเคราะหตองมีไวนีเ่ปนปรกติของ พระพุทธเจา 

  สอง พูดดี 

  สาม ชวยเหลอืกัน 

  ส่ี ไมถือตัว 



  อันนี้เราใหทรงตัวจริงๆ อันนี้ไมมีสุรานะ ใชไหม แลวความจรงิถาทาํใจดี

จริงๆ ไปด่ืมสุรามันก็ไมเสีย สังคห นี่ด่ืมสุราไมเสียมนัเสีย ศลีหา นะ ต้ังใจจะไม

ฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ไมมุสาวาท ไมควรใชวาจาสี่อยาง

ตาม กรรมบถ ใชแคไมมุสาวาทอยางเดียวนะ ประโยชนนอยเต็มท ี เราไมโกหก

แตพูดหยาบกระแทกแดกดันเขา เขากโ็กรธ ใชไหม อันตราย ถาคนไมพูดปดดวย 

พูดแตความเปนจริง แลวกไ็มพูดคําหยาบ พูดแตวาจาไพเราะใชไหม ไมสะเทือน

ใจ เราไมโกหก พูดจริงแตหยาบ เขาเกลียดใชไหม อยาง กรรมบถ 10 กแ็จวส ิไม

พูดคําหยาบวาจานี่ไพเราะแลวก็ไมสอเสียดใหเขาแตกกนั คือไมนนิทาเขา ใชไหม 

จําไวนะนนิทาเกง เลวเกง นนิทาไมเกง เลวไมเกง นินทามาก เลวมากนนิทานอย

เลวนอย ไมนนิทาเลยไมเลวเลย ไอคนทีย่ิ้มเดือดรอนทาํไม ใชไหม แลวก็ใชวาจา

เฉพาะวาจาที่เปนประโยชน วาจาที่ไมเปนประโยชน พูดไปก็เหนื่อยเปลา ใครเขา

ก็ไมอยากรับฟงเสยีเวลา ใชไหม ถาทรงวาจา เปนประโยชน พูดไปก็เหนื่อยเปลา 

ใครเขาก็ไมอยากรับฟงเสียเวลาใชไหม ถาทรงวาจา 4 อยาง จะมปีระโยชนมาก 

  แลวตอมากห็าหามคนอยาดื่มสุราเมรัย อันนี้คอยๆ ลด อยาบอกวาสงัคม

เขาตองการ อันนี้ไมจริง สังคมที่ไหนตองการ ฝร่ังที่ไมกินเหลาก็มี กม็ีลูกศิษยฉัน

คน เปนพลอากาศตรี เขาจะใหไปเปนทตูทหารที่ ออสเตรเลยี รายนี้เขาไมด่ืม

สุรา เลนการพนนัเขาก็ไมเปน สุราเมรับก็ไมด่ืมมาตลอดเวลา ก็มีเพื่อนบาง 

ผูใหญบางบอกวาลื้อไมกินเหลา การพนนัก็ไมเลน มนัไมมีเพื่อนจะคบ ทูตตอง

เปนหมด แลวเขาก็ไปหาฉนั ฉันเลยบอกไมเปนไรไปลองดู ไอคนไมกินเหลา ไม

เลนการพนัน เปนทูตใหมนัเสียไปทีเถอะ แลวกําหนดเขามี 3 ป ฝร่ังขอเปน 6 ป 

แตทางราชการใหแค 5 ป พอดีลูกจบการศึกษาหมด ใชไหม ฝร่ังบอกวาชอบใจ

มาก บอกวาทูตทุกคนทีม่าไมเคยดีเทาเธอเลย ใชไหม นี่ผลมันเปนอยางนี ้ เขามี

มาแลว เวลาใหพรเขาดื่มสุรา เราก็ด่ืม ด่ืมโซดา ไมเหน็เขาวาอะไรใชไหม อะไรหน ู

ลูก 

ลูกศิษย อยากจะเรียนถามหลวงพอวา คือเวลาปฏิบัติแลว ทนีี่เกิดอารมณตกใจ ตกใจ 

ทําไมถงึเกิด อยางนี้คะ 

หลวงพอ ตกใจ ข้ีหมา ไอนี ่

ลูกศิษย นั่งแลวก็ตกใจแลวก็ไมไดคะ 

หลวงพอ ไอนี่แสดงวาไมเคยเชื่อพระพุทธเจาเลย ใชไหม คนไมเชื่อพระพทุธเจาเปนอยางนี ้

กอนที่จะเขาทาํสมาธิปฏิบัติ ตามปกติเขาตอง 



  หนึง่ ตองตัดอุปกิเลสเสียกอน เฉพาะเวลานัน้ อุปกิเลส นี้ควรจะทรงตัว 

อุปกิเลสก็ม ี60 ขอเศษ โดยยอแลว 

  หนึง่คือ เราจะไมสนใจกริิยาของบุคคลอื่น เขาดีเขาเลวชางเขาเรา

ปรับปรุงตัวเราก็แลวกนันะ 

  ขอที่สอง จะไมโออวดนะ จะไมโออวดเขาวาเราด ีเราวเิศษขนาดนัน้ 

  แลวขอที่สาม จะไมถือตัวตนเกนิไป แตความจรงิ 60 ขอกวาสรุปแลวแค

นี้นะ 

  แลวสองเวลานั้นเราจะเปนคนไมมีหวง ข้ึนชื่อวาหวงทั้งหมดจะไมมี 

โดยเฉพาะอยางยิง่หวงคือชีวิต การปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจาตองทําตาม

ทา เราตองศึกษาวาวนัทีส่มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงบรรลุอภิเษกสัมมา

สัมโพธิญาณ ทานตัดสินใจอยางไร ทานปฏิบัติตามแบบพราหมณมา 6 ป ไมมี

อะไรเปนผล เพราะยงัหวงตัวอยู ใชไหม เอาตัวใหดี ทาํตัวใหวิเศษมนัก็ไมดี ไม

วิเศษ มนักแ็กมาทกุวนันะ ตอมากตั็ดสินใจใหมวาการบรรลุมรรคผลสัมมา

สัมโพธิญาณ อาจจะเปนทางใจ จงึตัดสินใจบํารุงรางกายของตนใหดี มีกําลงั 

  วันกลางเดือน 6 ไดหญาคา 8 กาํจากพราหมณ ทรงลาดหญาคาปูหญา

คาไปแลว กน็ั่งหันหลงัใหตนโพธิ์ หนัหนาไปทางทิศตะวันออกทรงตัดสินพระทัย

วา ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณเพียงใด เลือดและเนือ้เราจะเหือด

แหงไปก็ตามที ชวีิตนทรียจะตักษัย กห็มายความวาเลือดและเนื้อจะหมด ตายก็

ชางมนั ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไมลุกจากทีน่ี่ เปนอัน

ขาด ใหมนัตายอยูตรงนี ้

  พอตัดสินใจเทานี้เอง คืนนัน้ไมทันสวาง กบ็รรลุมรรคผล มรรคผล มันอยู

ที่ตัวที่ยอมตาย ใชไหม คือวาความคิดมนัเครียดขึ้นมาปบ คือวาความคิดที่ยอม

ตายอยาใหมนัเครียดจนเกนิไปนะถานั่งปวดนัง่เมื่อย อันนี้ไมควร ใชไหม 

  คือการปฏิบัติที่ทานเทศนกณัฑแรก คือหนึ่งจงละสวนสดุสองอยาง คือ 

  หนึง่ อัตตกลิมถานุโยค การเครียดเกินไปจงอยาม ี

  สอง กามสขุลัลกิานุโยค ยอหยอนเกนิไป หรืออยากเกินไป อยาม ี อย

กาไดแบบนั้น อยากไดแบบนี้นะ อารมณมันฟุงซาน เปน อุทธัจจกุกกจุจะ ถา

เครียดเกินไป ทรมาน 

  ไอแบบร้ึงเวลานะ ยกเวนเสยีทีก็ไดนะ ถาไมไดเวลาเทานี ้ ฉันไมเลิก ไมมี

ผลเลย การนัง่ไมควรถือปริมาณของเวลา ควรถือคุณภาพคือความสะอาดของจิต 



ถาจิเราสะอาดจริงๆ สักสองนาทกี็ควรจะพอ เอาตวัสะอาดกันจริงๆ อยางเอาตัว

สกปรก หรือไงไอตัวลืมตัว ตกใจ กลวัตาย ไอตัวแหงแก นี่มันใชไมได 

  แลวการปฏิบัติมันก็ไมจาํเปนตองนั่ง อยาลืมนั่ง นอน ยืน เดินไอหัวค่ํา

จริงๆ ควรจะเวนนั่งเสยีก็ได เราทาํงานมาเหนื่อยๆ ทัง้วนัใชไหม ตอนนั้นถานั่งมนั

จะสัปหงก มนัจะปวด มนัจะเมื่อย แตความจริงถาอยูทีบ่านของเรา นัง่พับเพียบก็

ได นั่งขัดสมาธิก็ไดถามีเกาอี้ในหองพระ นั่งหอยขาก็ได ตีนกางก็ได ก็ไดทุกอยาง

นะจะยืนก็ได จะเดินก็ได จะนอนก็ได 

  ถาเพลียเกนิไปไมควรจะฝน กราบพระสวดมนตเล็กนอยพอควรอยาให

ถึงวาฝน หัวถงึหมอนนึกถงึพระพทุธเจาภาวนาเลย จับลมหายใจเขาออก ถามัน

จะหลับเร็วเกนิไป ปลอย อยาดึงเอาไวนะขณะที่ภาวนาอยูนะ ถาจิตไมถึงฌาน

มันจะไมหลับ ทนีี้การภาวนาเขาตองการฌาน ไมตองการภาวนาใหยาว ภาวนา

นานไมมีความหมาย ตองการความหมายคือฌาน ถาเรานอนหวังจะหลับถาจิต

ทรงฌานปบ มันจะตัดหลับทันท ี แลวในชวงที่เราหลับทันทีแลวในชวงที่เราหลับ

อยูกี่ชั่วโมง กถ็ือวาทรงฌานนัน้อยูตลอดนะถาตายในขณะที่หลับ จะไปตามกลัง

ของฌานทันท ีอันนี้มันไดกาํไรมาก ถาทาํแบบนี้นะ 



สนทนาที่เดนเวอร 2 
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2526 

  
หลวงพอ ปหนึง่ ป 03 ฉันเคยไปที่ ลาํพูน แลวก็ไปพักที่ วัดศรบุีญเรือง เวลานัน้วัดนั้น

เปนเจาคณะจงัหวัด แลวกม็ีกระทอมกุฏิๆ สําหรับเจริญวิปสสนาอยูมากหลัง ก็

ตอนสี่ทุมเหน็เงียบๆ ฉันก็ไปเดินเลนตามแบบฉบับของฉัน มนัเงยีบดีใชไหม ตอง

เดิน เดนิแลวก็จิตมันสบาย ก็ไดยินเสยีง เห็นโยมหลังหนึ่งแกนั่งอยู กรรมฐานอยู 

แลวก็เดินอยูสักชั่วโมงหรือเกือบสองช่ัวโมง เดินกลบัมาดานนี้อีก เห็นแกนอน 

เดี๋ยวกลับมาอีกทีแกนั่ง เราก็สงสัย แตก็ปลอยไป ฉันขึ้นมาแลว ตอนตีสามฉนัก็

ลงไปอีก ฉันกเ็ดินของฉัน ของเรื่อยของฉนันะ เหน็โยมนั่นยังนั่ง แตอีตอนนี้ชักเริ่ม

คํานับแลว ใชไหม เอะโยมนี่ชักติดฝร่ังมากแลวนะ เอะโยมนี่ชักตดิฝร่ังมาก ชัก

คํานับเร่ือยแลวดูไปมองไปทีห่นาตางแกคํานับใคร ก็ไมมีใคร มีพระพุทธรูปอยู

องค แกคงจะคํานับพระพทุธรูป 

  ตอนเชาขึ้นมาปรากฏวาโยมนั่นตาปรือ งอแง ถามวาโยมเปนอยางไร 

เมื่อคืนไดนอนหรือเปลา ไมไดนอนเลยคะ ถามทาํไมไมไดนอน แกก็ต้ังนาฬกิา

ของแกไวกอนหลับ ปลุกขึ้นมาก็เจริญพระกรรมฐาน พอหมดเวลาของแก แกก็

นอน พอไดขางหองเขากริ๊งขึ้นมา แกก็ตายจริงเขาทาํเราไมไดทํา กลุ็กมาอีก ทํา

สักครู กท็ําไปพอควรแลวกน็อน นาฬิกาไอขางหองกริ๊ง ก็ลุกอีก เลยไมไดนอนเลย

นั่นนะ ไมมีผลอะไรเลย ใชไหม 

  พระพทุะเจาไมไดสอนแบบนั้น สอนใหเราทาํจิตใหสะอาดเวลาทาํจิต

สะอาด มันไมตองตั้งเวลาอยางนัน้ กําลังของเราพอดีเทาไรเอาเทานัน้ ถาทาํไป

ทําไปจิตมนัเรยีบ พอเริ่มจิตฟุงซาน จะคุมไมอยูยังไมหมดเวลา มนัยงัไมถึงเวลาก็

ชางมนั ตองรีบเลิก ถาไมรีบเลิกมันก็ขัด การคามนัมุงกําไรอยางเดยีว นีเ่ราคา

ธรรมะก็ตองมุงกําไรอยางเดยีว จริงไหม 

  เออ จําไวนะ ข้ีหมา ตกใจ ข้ีหมาดีเปนปุย เปนปุยได ข้ีคางคาวก็ดีเปนปุย

ได ข้ีควายก็เปนปุยได ไอกลัวนะเปนธรรมดา ถาความกลัวเกิดขึน้อยาฝนนะ ตอง

เลิก ดีไมดีจะเปนโรคประสาท เราคอยๆ ทาํไป วนัเวลาไมไดมีเทานั้น นอนแลวเรา

ก็พอ อยาลมืวาถาภาวนาจนหลับ ตอนที่จะหลับถาจิตเปนฌานจงึหลับ ถา

ภาวนาอยูจะไมงวง ถาจิตเปนฌานอยูจะไมงวง จะไมหลับนะ ถามนันานเกินไป 

หรือถาไมหลบัตองเลิกภาวนาเสยี ปลอยมันตามสบายนะถาภาวนาไปนิดหนอย



จะหลับ ปลอยเลยอยาดึงไว จิตถงึฌานแลวเราตองการตัวนัน้ตัวเดยีวนะ การ

ภาวนาทัง้หมดตองการฌานทนีี้ถาบางคนตองการนาน เสร็จ 

  เพราะวาเดีย๋วนี้ถาเราปฏิบัติตามพระเจาอยูหัว พระเจาอยูหวันี่เกงมาก 

เขาฌานออกฌานไดคลองแคลวมาก ทนัเวลาทนัทีกอปรกับ ทิพจกัขุญาณ ของ

ทานแจมใสมาก แลวดูเวลาของทานสิมีเวลามากเหลือเกิน มีการงาน ใชไหมเวลา

ไมมี เคยถามทานวาทําไดอยางไร ทานบอกวาเวลาผมจะนอนผมเปดเทปฟง 

บางครั้งบงัคับใหหลับไปตามเสียงเทปหมด บางครั้งเสียงเทปหมด ไมยอมใหหลับ

จะฟงตอ ทานทําไดเลย แลวก็ทานบอกวาถาทานเดนิเลนเดินเลน 1 ชั่วโมง ทาส

จะสะพายเทป ทานจะฟงเทปสองหนาทานจะเดนิสองชัว่โมงทานจะฟงทเปสีห่นา 

ไอการฟงธรรมอยูแบบนัน้นะ จิตมนัเปนสมาธ ิถากลงัฟงอยู ถารูเสยีงทุกคําทําจิต 

เปนสมาธิตลอด ถาเผลอคาํไหน เวลานัน้จิตเคลื่อนไป แลวมันก็รูตอไปใชไหม 

แลวเสียงนัน้มนัคงใหเปนสมาธิ เพราะเสยีงนั้นเปนเสียงธรรม ถายิง่ทําอยางนั้น

จะดีมาก ใชไหม ไดผลสองอยาง คืออารมณเปนสมาธดิวย ถาไดฟงธรรม รูธรรม

ไปดวย ถาหากวาเราตองการจะนอนหลับ เปดเบาๆ อยาใหรําคาญชาวบานเขา 

ฟงๆ ไปมันเพลิน ถามันจะตดัอยาไปดึงไว หลับกอนเทปหมด ดีอารมณเราจะเปน

ฌานในคาํที่เราฟงอยู นี่มนัประโยชนใหญนะนี ่

  กอนนี้เคยพบพระทีท่านเปนอาจารย ทานไดเคยเปนอาจารยอยูสิบองค

ฉันมาทหีลัง อาจารยสิบองคนะทานไปแลว ถงึรูเปนพระที่ไมยอมเปดออก แลวก็

ถาไปดูจริยาทาน ไอหนูไปยังไมยอมไหวเลยดีไมดีนุงผาขาวมาผนืเดยีว ผาอาบ

นะ อยาง หลวงพอเนียม นะทานนุงผาลอยขายผนืหนึ่ง คลองคอผืนหนึ่ง 

ตรวจวัดกอกแกก ทานก็เดนิของทานเรื่อยไป คุยกับหมาบางกับแมวบาง คนไม

คอยอยากคุยกับทาน คนไมคุยกับทาน ทานก็เลยคุยกบัหมากับแมว ถามทาน

บอกวาสบายใจ คุยกับคน คนมันขัดคอ หมาแมวไมขัดคอ นะนัน่ทานดีมาก ทาน

ดีมากเทาไร 

  เมื่อไปเรียนธรรมะกับทาน ฉันไปสามวันแรกฉันถกูดา แตทานไมไดดาฉัน

หรอกนะ ทานดาโคตรพอโคตรแน ไมถงึฉนันะโยมจรงิไหม ไมไดดา โยม ทานดา

โคตรพอ โนนทานตายไปแลวชาง ดาไปสิ คนยแกดาคนตาย ดาไปเถอะ ดาโคตร

แม ตามสบายดาเสียงดังดวยสิ แต หลวงพอปาน ทานบอกไวแลว ไปถูกดาไม

รอดหรอก แตตองตามธรรมเนียมตองดาสามวนั พอถงึวนัที่ส่ีเลกิดาเหนื่อย ทนัห

นามาถามฉนัวา เฮย มึงไมโกรธกหูรือ ถามทานทาํไมกูดามึง บอกอาว หลวงพอ



เผลอไปแลวนี ่ หลวงพอไมไดดาผมนี่ครับกูดามงึนีห่วา บอกเปลา หลวงพอดา

โคตรพอโคตรแม ไมถูกผมหรอก 

  หัวเราะกิก๊ๆ ไอแน ไอคนเมืองกรุงเกา โคตรแมมึงดื้อ ทัง้ลูกศิษยทั้ง

อาจารย อาว ดาโคตรแมสิ เราไมเกี่ยว ใชไหม (หวัเราะ) แลวก็เลยนดิ วันนี้สอง

ทุมแกไปหาฉนัในโบสถ อีตอนนี้ผิดรูปเลยโยมเขาไปทรงสบงจีวร พาตสงัฆาฏิ 

เรียบรอย เราเขาไปที่ประตูโบสถ เอะ นี่ใช หลวงพอเนยีม หรือเปลา หนุม ดูอายุ

ประมาณ 30 ป สวยดวย อาจารย ฉันกน็ั่งมอง ทั้งสามองคมอง เอะอยางไรกัน

แนหวา หลวงพอเนียม ทานกห็าย พระอะไรมานัง่ก็ไมรู 

  ทานก็ยิม้ๆ ถาม จาํไมไดหรือ เสียงจาํไดแฮะ ถามทาน ทานก็เลยบอกไอ

เร่ืองรางกายขนัธหา อยาไปสนใจมันเลย มันไมแนอนิจจัง มนัแกได หนุมได ซวย

เลย เราแกอยางเดียวไมหนุม (หวัเราะ) ไอของเราเปนอยางนัน้ไมได เปนจะหลอก

คนใหเข็ดใชไหม เขาไปจะกราบทาน ทานชี้ไปที่พระพุทธรูปกราบพระพุทธรูปกอน 

อยากราบฉนักอนจะขาดสรณคมน แลวกม็ากราบทาน 

  ทานสอนพระกรรมฐานวันนัน้ โอโห ทานสอนดีจริงๆ สอนนี่เขาใจงาย ไม

พูดภาษาที่เราไมรูเร่ือง แลวทานก็บอกวาการจะปฏิบัติกรรมฐานใหเขาถึงมรรค

ผล จะตองตรีวมหมดไมใชแยก เขาทาํพรอมกันทั้งศีล สมาธิ ปญญา แลวใช

อารมณงายๆ ไมยาก ฟงไปๆ คลายๆ เหมือนเราจะไปเสียอยางนัน้ ตอมาถงึเวลา

พอควร ทานกบ็อกใหไปพักนะคุณ 

  หลังจากนั้นพอตีสองเศษๆ ทานลุกขึ้น เอย ไอหองที่สามนะ ตึงมากไป

หนอยนะลกูนะ ลดมาสักนดิสิ นั่นแน เครื่องวัดไวบรรลัยเลยทานกบ็อกหองนัน้

เปนอยางไร หองนัน้พอดีๆ อยาใหหนักไป พอดีละๆ แหม รูอยางไร เอาอะไรมาวัด

ก็ไมรู ฝร่ังมนัมีขายหรือยงัเครื่องพรรณนี ้ (ไมมีครับ) นัน่นะสิ หลวงพอเนียม มี

ใชแลว ไมรูเอามาจากไหน อันนีท้านด ี แตวาพวกเรามวัไปมองเปลือก ไมมีใคร

อยากไหวทาน เพราอะไรรูไหม เพราะใครไมรูจักทาน ทานเลยสบายใชไหม ก็เขา

ไมตองการทานนี ่ ไมไหวก็แลวไป ทานก็แกแลวจะตายเมื่อไรก็ชาง ไอบานนี้ไมดี 

บานใหมดีกวา จริยาทานไมเหมือนกนั 

  อยาง หลวงพอโหนง ทานก็ไปอีกลีลาหนึง่ หลวงพอโหนง นะทาน

เรียบรอย ถาจะถามอะไร ทานจะตอบ ทานตองวารอพระกอนถาพระไมบอก ทาน

จะไมตอบ แตพระก็ตอบทนัททีันใด ถาถามไปทานบอกพระวาอยางนี ้ พระวา

อยางนัน้ วนัหนึ่งคนเขามานมินตขณะที่อยู มีคนเขาไปนิมนตสวดมนตเย็นที่บาน 

ทานบอกตองถามพระกอน พระบอกใหไปถึงจะไป ถาพระไมบอกใหไปก็ไมไป 



เขาก็นัง่คุยประเดี๋ยว ทานก็บอกพระอนุญาตแลวไปได ฉันจะไปตามนัน้พอ

ชาวบานเขาไปแลว ถามทานวาพระคือใคร ทานบอกพระคือจอมพระ พระคือ

จอมพระกห็มายถงึ พระพุทธเจานั่น ทานเชื่อมทุกอิริยาบถ ทานไมวางเฉย ติดตอ

ตอลดเวลา 

  เห็นไหม ส่ิงทัง้หลายนี้ เขาทํามาได แลวนั่น หลวงพอเนียมหลวงพอ

โหนง ทานเปน พระปฏิสัมภิทาญาณ มารูทหีลงั ถาไมใช ปฏิสัมภทิาญาณ นี่

พอเคลื่อนไหวจิตนี่ยังรูชา จะรูแตชาไปหนอยนัน่ขยับไมไดเลย จิตขยับเขยื้อนนิด

เดียวทานรูทนัที ทานพูดเลยทานพูดทนัท ี นั่งๆ อยูทานสอน สอนเวลาเราเริ่ม

สงสัยทานแกทันที บอกคุณสงสัยแบบนีน้ะ ทานแกใหเลย ทนัททีนัใด แลวก็แถม

ถาเราจับอะไรทานได อยางเราสงสัยทานบอกอยาพูดไปนะชาวบานเขามีอารมณ

ไมเสมอกัน ที่เขาเคารพพระพุทธศาสนาก็มีเขาเชื่อกม็ี เขาไมเชื่อก็มี มีอะไรที่

เขาใจก็เขาใจไวเฉพาะตัว อยาไปพูดใหชาวบานฟง เหน็ไหม นีท่ี่ทานดีจริงๆ นะม ี

ไอฉันมันระยาํอาจารยดีต้ังเยอะแยะ ตัวเองเอาดีไมได ไมเคยนะโยมนะ เหน็ไหม

เอะ เวลานี่เทาไรแลวนี่ ไอเรือนโนนก็เร็วนิด ไอนัน่มนัโตกวา เดินเร็วไปนิดหนึง่ (ก็

เห็นวาจะตรงแตก็จะไมตรงทีเดียว) เร็วนดิเดียวไมถึงนาท ี (ครับ ไมเปนไร) ไม

เปนไร วาไงคณุ อยาลืมนะ ส่ีโมงเปง มนัไมเปงหรอกฉันไปเลย วาอยางไร 

ลูกศิษย หลวงพอครับเมื่อประมาณเกาปกอน ผมเห็นพระพทุธรปูองคหนึ่งที่บานฝรั่งฮะ ที่

สนามหญาหนาบานเขา คืออยางนี้ ถายังอยูผมอยากผมปรารถนาจะเอามาไว

เคารพบูชา 

หลวงพอ ดีๆๆ ดีมากๆ ถาเขาเอาสตางคถูกๆ ถาไมแพงเกนิไป อยาไปขโมยเขานะ ดี ถาเอา

มาบูชาก็มีบุญตามเดิม มอีานิสงสตามเดิมนะใชได เอาวาอยางไร คืนนี้ระวังนะ 

ถาดีพอเราจะไปไดเลย คืนนี้ระวงันะ ถายังไปไมไดแสดงวายังดนีอยกวาเลว  ฉัน

จะไมยืนยันกบัใครใหทุกคนไปพบไดเอง เร่ืองสวรรคนรกเรื่องเลก็ ของกลวยๆ 

พระเขาไดแคนี้ถือวายงัไมไดเปนพระเลย จริงไหม ไดแคนี้ไปเที่ยวสวรรค เที่ยว

พรหม เที่ยวนพิพาน เที่ยวนรกเลย ระลึกชาติไดหรืออะไรนี่ เขายังไมเรียกวาพระ 

พระจิรงๆ จะตองเปน พระโสดาบัน ข้ึนไป จริงไหม เอาละวนันี้พิสูจนกนั ถาเกรง็

เกินไปเจงไมมทีางไดถาตั้งทามากเกนิไปไมมีทางไดหรอก ทุกคนถาสงสัยอีก ไมมี

ทางไดอีกนะรบัรองตองทาํใจใหสบายๆ วาอยางไรวาตามกัน ประเดี๋ยวก็ได ไอได

นี่ไมใชเพราะครูใหได เราเปนคนพบเองตางหาก ไมใชครูแตครูเขาบอกมา ใชไหม 

จําไวนะ ชื่ออะไรนะ 

ลูกศิษย น้ําผ้ึง เจาคะ 



หลวงพอ น้ําผ้ึง ตายโหงละ ใสขวดหรือเปลา มดกนิตาย น้าํผึ้งเหรอ ปาไหมน้าํผึ้งปาไหน 

ผ้ึงหลวงหรือผ้ึงอะไร เอา ตอบไมได (หัวเราะ) ไมรูจักเหรอวาผึ้งประเภทไหนแลวส ิ

อายุเทาไร 

ลูกศิษย สิบหาเจาคะ 

หลวงพอ สิบหา โอโห สิบหานี่เปนพระอรหันตไดแลวนะ เอาใหไดนะ อยาเกรง็เกินไป ทําใจ

สบายๆ นัง่นอนซอมภาวนาไว วา นะ มะ พะ ธะ กอนจะไดไมพลาดหายใจเขา

วา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ วา เฉยๆ ไมตองเกร็ง ใหมันชนิคําภาวนา 

ถาภาวนา ถามีคําภาวนาอืน่เขามาแยง ใชไมได เคยทํามาหรือยงั กรรมฐานอยาง

อ่ืนนะ ไมเคยทําเลย หือ 

ลูกศษิย หนทูอง พทุโธ ทุกวนัเลย 

หลวงพอ เอาละ ถาหนทูอง พุทโธ ทกุวัน หนูตองซอมไว ไมอยางนั้นภาวนา พุทโธ จะมา

แยงเวลาภาวนานะ ทาํใจใหสบายๆ นะ แตต้ังใจไวเวลานี้เราคิดอยากจะพบอะไร

ไมสําคัญ เวลานัน้ตองวางเสีย ถาครูเขาบอกเวลานี้เลกิภาวนา ตองเลิกทนัที เลิก

สนใจลมหายใจเขาออกปลอยลมหายใจสบายๆ วาไงวาตามกนัเดี๋ยวก็ไดนะ ไม

ชา อันนีห้ากวาเรามีอารมณสงสัย สงสัยนีร่ายกาจมาก ตองมั่นใจวาเวลานี้เราอยู

ระหวางพระรัตนตรัย เราอยูในขอบเขตของสมาธิ ความรูสึกของทกุอยางถูกตอง

หมด ตองเชื่อตามนี ้ถาไมเชื่ออยางนี้วนันี้ก็ไมมทีางได ถาไดหรือไมไดเปนอยางไร 

ฉันไมวิตกกังวลฉันไมไดรับจางสอนนี ่อักขาตาโร ตถาคตา ใชไหม พระพทุธเจา

บอกวา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก เธอไดหรือไมไดเปนเรื่องของเธอฉันไมเกี่ยว 

บอกแลว ใชไหม เอา เจาของรถ รถใหญไหม 

ลูกศิษย ก็ประมาณ 30 คนคะ 

หลวงพอ จะคุมเหรอ บรรทุกที บรรทกุไดกี่คน 

ลูกศิษย นอนไดประมาณหกคนคะ ถานัง่ไดประมาณ 30 

หลวงพอ ออ ก็หลายคนนะ เออ ดีมีสวมกี่หอง (หัวเราะ) 

ลูกศิษย หองเดียวคะ 

หลวงพอ ออ เจาะใหม ไดไหม 

ลูกศิษย ที่รถนะเหรอคะ 

หลวงพอ ใช (หัวเราะ) เจาะเฉยๆ ไมตองทําสวมอะไร ถายแลวเอาผาคลุมไวเฉยๆ ไมใชๆ 

พิเศษ เจาะพเิศษ เอาผาคลุม จีวรคลุมไดไหม อาจารย นะพวกเรา ถามทาํไม 

บอกเขาสมาธ ิอีตอนนัน้ก็ตองเปนสมาธ ิเพราะจิตรูอยูวาถาย ราคาแพงไหมรุนนี ้

ลูกศิษย ก็ประมาณสามหมืน่เหรียญ 



หลวงพอ สามหมื่นฝร่ัง 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ไปไทยก็ตกสามลาน คาภาษเีทาไร ภาษีสามรอยมั้ง ใชไหม 

ลูกศิษย ก็หกแสน ถาสามหมื่น 

หลวงพอ ภาษียังมีอีก ทาเรืออีก นี่รายกาจมากเพราะหลบไปไมไดเลย นี่รายกาจตรงนั้ละ

นะ คุยๆ ไปนะ เอ มีคนเขาจะทาํรถสักคนัไวใช บานนอกมีหองสวมหองน้ําดวยนะ 

มีที่กนิขาวอยูไดสบายๆ เขาดําริจะถามดูๆ ที่มนัมีอยูแลว ลองติดตอดูซื้อไปไดเลย 

ซื้อเงินทีน่ี่ไมแพง ที่โนนแยจริงไหม อะไรจะ 

ลูกศิษย มาอีกแลวคะ 

หลวงพอ สุทินนัง วตเม ทานัง อะไรจะ 

ลูกศิษย ถวายฟลมคะ 

หลวงพอ โอโห ดีจริงๆ อะไรจะ 

ลูกศิษย นี่คะทีท่านใหนองเขาไปรอยหนึ่งนะคะ เขาซื้อฟลมถวาย 

หลวงพอ จะ ดีจริงๆ 

ลูกศิษย ลืมนะคะทีท่านให 

หลวงพอ ใหอะไร 

ลูกศิษย คาฟลมไงคะ ที่ทานฝากใหซื้อ 

หลวงพอ ออ แลวใครออกไปก็ไมรู 

ลูกศิษย ทานให 

หลวงพอ ทานให ออ ทานอะไรใหกไ็มรู ฉันก็ไมรูฉันไมไดใหใคร บอกทานๆ บอกชื่อสิ 

(หัวเราะ) แหม เออ ไอโทรศัพท เครื่องนั้นซื้อมาหรือยังทีนี่มโีทรศพัทดีอยูเครื่อง 

พูดตนทางปลายทางเหน็คนพูด ชี้ไมชี้มือทางไหนหมด คนนี้ละพูด เหน็หรือมเหน็

ไมรูละ ชี้ไขวไปหมด แหมแจว อาจารย มีเครื่องดีมาก (ครับ) ดีเมื่อวานนีเ้ร่ิม

ทะเลาะมนับนสถานี ทางอากาศ เอานะ อยาลืมนะ ซอมๆ ไว เด็กๆ นะดีมีกงัวล

นอย เจริญกรรมฐานนะ เดก็มีธุระนอย ธรุะของเด็กที่มคีวามสาํคัญมากคือกนิกับ

เลน ใชไหม มหีวงสองอยางถาใครขัดคอตัวนี้โมโหเลยนะ 

  ทีนี้ของเรามีภาระหนักเลย ของเรารอบตัวเลย มกีินไมมีกินสาํหรับเรามี

กนิ ไมมีกนิสําหรับครอบครัว ใชไหม ตอนนี้ วนัหนาแลวแต กังวลก็มาก ไอกงัวล

มากนี่ไมใชเราจะมานั่งตาํหนิกนั คือวาทกุคนเปนอยางนัน้เหมือนกันหมด 

  ทีนีก้ารเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ ทุกคนโปรดทราบวาไมตองการสมาธิ

สูง แลวก็เหน็วาเวลาขวงทีเขาใหภาวนาจริงจริงๆ 10 นาทีเทานัน้เอง นอกจากรับ



คําแนะนํา หลังจากนัน้จะเปนการใหภาวนาจริงๆ 10 นาที และไอตอนสิบนาทนีี่

มันอาจจะไมทรงตัววาจิตอาจจะเห็นอะไรตออะไร คิดอะไรบางกไ็มวา เปน

ธรรมดาของจตินะ ถาไปคดินอกรีดนอกรอยไปบาง พอรูสึกตัวก็ดูลมใหมภาวนา

ใหมนะ เราไมตองถือไมตําหนวิาผิด และหลังจากนัน้ ครูเขาจะเขาแนะนาํ จะ

แนะนาํถงึตัวกนัเลย ถาไมแนะนําถงึเลยขอยืนยนัสิบปไมมีผลแน แลวสิบปไมมี

ผล ฉันเขาสอนดวยแตไมถงึตัว เปนแตแนะนําแลวใหทํา ทําแลวและแนะนําบาง

ไมไดเลย 

  ตอมาเจาของทานบอก แบบนี้ไมไดโวย หนกัเกนิไป มนัก็เหมือนสอนเด็ก

อุมขางอาบน้าํ ไอเราก็เทยีบกับที่ฉันเคยทาํมา มันเบากวาเกินกวารอยเทาฉันตอง

ใช กสิณ สิบอยาง ไอนี่มนักินยอดของ กสณิ มันกินผล กสิณ จริงๆ ไมได แต

ความจริงทัง้หมดนี่มนัเต็มอัตรามันไดมาประมาณ 80 คนเศษ นัน่พรรษาแรกที่

เอามา ถาเต็มอัตรา จริงๆ มนัออกเหมือนเราออกเดินกลางวันเลยนะ 

  เวลานี้ตองลด กําลังสวนหนาลงเหลือ วชิชาสาม ไมเปน อภิญญา ตรง 

แตวากิจการทีใ่ช ใชในกจิของ อภิญญา แตกําลังจริงๆ เปนกาํลังของ วิชชาสาม 

แตมันก็ไมถนดั ไมถนัดนักใชไหม ไอนั่นออกดวยกลงัขิง ฌานสี่ แตแจมใสมาก ที

นี้ตอมาทานแนะนํา ใหลดกําลังสวนหนา ซึง่เปนกาํลงัของ วิชชาสาม ก็ลดเปน

อยางนี ้ อยากจะรูอยางไรของพระพุทธเจาทาน เลยตองขอทาน บอกเวลาสอน

จริงขอใหมาชวยดวย ใชชวยแนะนาํ ทานกช็วยแนะนํา หลงัจากนั้นละก็ไดกัน

จริงๆ ไดไปเร็วมาก วนัเดียวนี่ ถาคนที่มาวนัแรก ไดกันเปน 90 เปอรเซ็นต ของคน

ที่ฝก วันที่สองไมกี่เปอรเซ็นต ถาถงึวนัที่สามพวกครูเขาเรียกตังเม ตังเมดึงเหนียว 

ยึดพัวะ เขาใจไหม ไมใชตังเมประเภทดึงงายนะ ดึงยืด พอเผลอละหลุดละ 

กลับไปที่เดิมเดี๋ยวตองดึงใหม 

  ถาถามวาทําไมจึงทําไดงาย ก็ตองตอบวากรรมฐานมีวิธสีอนอยูสองแบบ 

สอนคนที่ไมเคยไดมาเลยในกาลกอน เขาเรียก อาทิกัมมิกบุคคล เขาก็สอนแบบ

หนึง่ แตสอนแบบนี้ มันสอนคนที่เคยไดมาในชาติกอน การสอนไมเหมือนกนั ถา

คนที่เคยไดในชาติกอนไปสอนแบบนัน้มนัก็รําคาญตายโหง ยกตัวอยาง อยาง 

หมอเปนหมออยูแลวนี่มานัง่สอนวิชาฉีดยา เปนไง ไหวไหม รําคาญกูหลับดีกวา 

จะหลับก็ไมถนัดจะไปก็ไมสะดวก รําคาญ ไปก็ไมไดมันผิดระเบียบ คือก็ตองสอน

รวบ แตวาเราจะรวบเองไมได จะตองแบบฉบับของทาน ถาเรารวบเองไดเองเราก็

เปนพระพทุธเจาสิ ถานกึวาเราเปนพระพทุธเจาเมื่อไร เราก็ลงอเวจีเมือ่นั้น ไมเอา

ละ ดีไหมหมอวาดีไหม อาวนึกวาดี จะชวนไป (หัวเราะ) อยากหาเพื่อนเทานั้นไอ



หนุเอย เออ ไมอยากไปเอาเสียนี ่ เกือบจะไดเพื่อนแลวนะนี ่ ถาเผลอหนอยเดียว

ซวย นี่เปนอยางนี ้

  คือวาถาไปถามวารูไดอยางไร วาคนนัน้ไดมากอน ฉันไมรูหรอกฉันไมใช

อารมณฉัน หนัก ฝกไดก็ได ไมไดก็ไมได แลวไป ก็รูอยูแลวอันนี้ทาํใจใหสบาย 

แลวมันมีปญหาอยูคือวา ถาคนเขาไมไดแบบนี้มากอน เขาไมอยากทําแบบนี้ มนั

มีจุดอยูนะ ถาพวก สกุขวปิสสโก จริงนะ ชวนเขาแบบนี้เขาไมเอาหรอก เขา

รําคาญ มีคนมาฝกหลายหมื่นคน มีคนเดยีวฝกที่วัด ตอนนีถ้าไดเทานี ้เขากป็ลอย

แลว ถือวาเกงแลว ถาเกงหมายความวาเทานี้ทีท่ําไดนะ มนัทํายาก พระนะเขาทํา

กันมายี่สิบป พูดถึงสมัยกอนนะ ไมไดเทานี้หรอกนะ มันไมใชของเล็กนอย ที่ทาํได

ก็ตองเขาใจวา กําลงัเดิมของเรายังมีอยูมาก 

  (พอแมจะอยูหนูจะไดทําตอดวย) อยูตอสิ ใครเอาสตางคมาชาํระหนีท้ี่วัด

ละก็ เตรียมไวนะ อาวสงมาไดเลย สามบานบาท เปนเงนิไทย (ถาจะอยูนี่เดอืน

หนึง่ก็ได) เอาสิ จายมาเลย เดือนหนาจะอยูนี่สักป เดอืนละสองลานเศษ สาม

ลานทุกเดือน ไมเปนไร จายมาสามลานเอามา จะอยูใหอีกเดือน แลวพอจะไปก็

จายอีกสามลาน ออ เอาแบบฝรั่งดีกวานะเชารถไมจายสตางคกอน รถไมออก ใช

ไหม นี่ไมจายสตางค ไมอยูสิ (เดี่ยวหนุไปกูแบงคมากอน) เออ กูใครไมวา แตเอา

สตางคมาก็แลวกัน ไงจะ หอื อะไรนะ 

  หลังจากนี้ไปกย็ังไมถงึสี่โมง ก็ขอ เอวงั ตรงนี้ละ เอวงัก็มีดวยประการ

ฉะนี้ (สาธุ) บุญกรรมฐานของทานหนกัมาก ตอนี้ไปต้ังใจอุทิศ สวนกศุลนะ เผื่อ

วาญาตหิรือใครที่ตายไปแลว นึกถงึเขาบญุนี้หนักมาก เขาจะไดโมทนา เมื่อเขา

โมทนาแลว กจ็ะไดมีความสขุมาก อิทังปุญญผลัง......... 

  เอา ญาติโยมที่ทาํไดแลวนะ ถามีโอกาส ก็พรุงนี้ก็มาซกัซอมเพราะวามี

เวลาอีกคนืเดยีว แลวก็ถาไดแลว ก็อยาทิง้เสีย แตวาจะทิ้งก็ตามใจ ไมวาอะไรนะ 

แนะนาํไดเทานั้นนะ 

หลวงพอ อันนัน้นพิพานนะ ทีน่ั่นนะถาจิตเราของอยูนิดเดียวเขาไมใชนะคือวาทกุอยางอยา

สงสัย ถาเราไปถึงที่นัน่แลวมันกถ็ึงที่สุด ตองเขาใจทีพ่ดูนะไมเขาใจนะ กเ็ลยใช

ภาษาไทยใหเขาใจ 

ลูกศิษย หนถูามคุณครเูห็นบอกวาหลวงพอเคยใช คุณครูบอกวาไปถามหลวงพอเองดีกวา 

หลวงพอ ปกติที่นี่ไมใชหรอก ทีม่ีเนื้อไมใช ใชแตที่ไมมเีนื้อ ก็เคยใชเปนครั้งแรกในชีวิต รูสึก

วาเปนคนโชคดีมาก ฮึ หมด เปนคนโชคดี ไอนั่นนะหลวงพอพูดใหหนักจะได

รูสึกตัว อารมณนิดหนึ่งไมควรจะมี ไมไดโกรธหรอก ใหแรงนิดจะไดรูสึกวาไอนี่มี



ควรนะคือวาไปถึงที่นัน่แลวไมมีการขออะไรทั้งนั้น เปลาไมใชอะไรคือวาทราบไว

วาที่นัน่หมดทกุอยาง ถาเราไมหมดทกุอยาง มนัก็ไปไมได ทนีี้พอไปถงึที่นัน่ปบ ไอ

อารมณหยาบนิดหนึ่งเขามากกระตุมมนัจะดึงกลับ คืออารมณตองการแมจะเปน

ธรรมะก็ตาม นะมนัเปนอารมณฟุงซาน แมแตนิดเดียว ที่นัน่นิดเดียวถอืวามีคา

มากใชไหม 

ลูกศิษย พระพทุธองคไมไดตรัสอะไรนะคะ 

หลวงพอ ทานคงมีเลขาพูดแทนมั้ง (หวัเราะ) ใชไหม คุณหมอ มีเลวขาพูดแทนวนัๆ ไมตอง

พูดนะ ถาพระองคพูดพระองคไมพูดเหมอืนฉันก็ไมรูเร่ืองนะส ิ ทานใชภาษาชัดๆ 

ก็ดีนะ ก็ดีนะ ทําเถอะ พยายาม 

ลูกศิษย จะเอาเปนกรรมฐาน 

หลวงพอ ใชวาไปนัน่ละ มึงหมัน่ไสก ู กูหมั่นไสมงึ ถาเขาถามหมั่นไสอะไรหมัน่ไสกิเลสใช

ไหม ไอนัน่มนักิเลส มนัพาใหหมัน่ไส ถูกแลวทีน่ั่นไมมีอาการตองนึก 

ลูกศิษย กราบพระพุทธองคอยู 

หลวงพอ ไอนั่นมนัตัวของเกา ที่มนัคอยแกลงมาขวางใจเรา ใหอารมณมันเกิดขึ้น เขาก็ตอง

ทําแบบนั้น จะไดไมคบมันอีก พอเกิดปบก็รีบตัวเลยจาํไวนะ เปนคาถาภาวนา

พิเศษ ถาถามหมั่นไสอะไร หมั่นไสเกิดถาขืนเกิดเมื่อไรกย็ังมทีุกขตราบนั้นนะ ยิ่ง

เกิดยิ่งมทีุกข เอาอยางนีก้็แลวกันโยม ไมตองการมนัหมดนะ ทาํใจสบายใหสดชืน่

แลวขึ้นไปอยางนัน้ไมเปนไร ไดศัพทพิเศษนะ คนมีบุญ หือ รายนี้กท็าํไปกลัวบรรจุ

มรรคผลจะไปเสียสละไมไดอยู เลยขับไปอยูทางโนนไปอยูนานๆ ดี เนื้อมาก 

อาจารย อดถาวนัละกิโล 

ลูกศิษย หลวงพอถือศีลแปดครับหลวงพอ 

หลวงพอ ไมตอง เราไมไดกินเนื้อ ผานเลยเราไมไดถือศีลแปด เราไมไดกินเนื้อ ยุใหกินของ

มันๆ ใหมาก 

ลูกศิษย ถามากกย็ิ่งอวนกนัใหญ 

หลวงพอ ประเดี๋ยวสามทุกมฉนัจะขึน้แลวนะ เพราะวาฉนัยาระบายเขาไป ขืนคุยกับญาติ

โยมดีไมดีญาติโยมเหม็นไปดวย เออ ญาติโยมทัง้หมด ที่ทาํไดแลวนะ อยาลืมวา

พรุงนีถ้ามีโอกาส ก็ไมแนวาพวกครูจะหมอบหรือเปลา อาจารย จะพาไปเที่ยวนะ 

เขาคงจะไมหมอบ กําลงัเขาดีกวาฉัน จะไดซักซอมกัน ซักซอมจะไดมีการ

คลองตัวดีกวา วนันี้แคเร่ิมตน สําหรับพวกที่ไดใหมนะ ถาซักซอมจะมคีวามเขาใจ

มากตอไป ความจริงความรูนี้ไมใชรูเฉพาะสวรรค นิพพาน อยางเดียวใชไหม ถา

รูจักใชในการครองชีพก็ชวยไดมาก เราจะรูกอน สมมติุจะทําการคา ถามันจะ



ขาดทุนหรือไดกําไร เราก็ทราบ ถาเราไมฝนตามเขา เราก็ไมขาดทนุ อะไรมันจะดี

ไมดีเราทําไดทุกอยางไมไดใชเฉพาะสวรรค นิพพานอยางเดียว ตองเขาใจตามนัน้ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ แลวเวลาตายไปแลว กลับมาเถิด ทาํไมตองมีกิเลสมาดวย ทาํไมไม

ชดใชในนรกใหหมดทีเดียวเลย 

หลวงพอ ก็แกเลือดเอาไปไหนหมดละ เพราะวาเกดิตายไปแลว วาทาํไมตองเอากเิลสมา

ดวย เสือกคบเอามานี ่

ลูกศิษย ทําไมตองกลบัมาใชกรรมดวย 

หลวงพอ บานโนนหมัน่ไส บานนี้เสือก (หวัเราะ) 

ลูกศิษย ก็หมายความวาทําไมตองกลับมาใชกรรมดวยครับ 

หลวงพอ ถามฉนัทาํไมเรื่องของแก แกก็เสือกเอากรรมมาดวยนี ่ (หัวเราะ) กรรมของแกก็

กรรม กรรมของฉันกก็รรม ตางคนตางกรรมนี่แบงกนัไมไดโวย ใชไหม ไปเทศนกี่ที่

กี่ท ี ไอบานนัน้ก็กนิเหลาเรือ่ยเลยเลิกไปเทศน มนัไมเลกิกินเหลานี ่ ถาเราเทศนดี 

คนก็ตองเลกิกนิเหลา นี่ก็แสดงวาเราเทศนไมดี ใชไหม ก็เลยเลิกกัน เร่ืองพูดไม

เอา ไอคนไปปากก็บอกวาไมเอาละไปทีไรพังทุกท ี มันไมไดเร่ืองนะคณุ พูดกันไป 

คนพูดก็เหนื่อยไป คนฟงกสั็ปหงก พูดมากๆ คนฟงกน็ั่งดา นกึในใจเมื่อไรจะเลิก

พูดเสียที เมื่อยจะตายไปเหน็ไหมไมไดเร่ือง จบแลว ใชไหม หมดแลวหรือเปลา 

เหลืออีก 15 นาทีกจ็ะขอโอกาสขึ้น 

  ก็ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ปฏิบัติแลวนะ ไดบาง ไดมากไดนอย 

เกือบได ก็ขอใหต้ังใจดีไว สําหรับคนที่ไดคลองแลว ก็คงจะเปนที่พึง่ เออ คุณมหา 

คุณมหา อยูที่นีห่รือเปลา ชวยซักซอมกบัคนที่ไมคลองตัวดวยนะ วามีทีเ่ขาไดคืน

นี้ เขายงัไมคลอง ถาเขาขอรองใหซักซอมนะ ชวยดวยนะ คุณมหา ใชได เขาใจ

ธรรมะมาดีแลว เหน็ผลอยางนี้แลวก็ไปไดคลองตัว ถาเรายิ่งแนะนาํเขา สอนเขา 

ซักซอมใหเขา เราจะคลองตัวมาก เพราจิตมันจะชนิไปทุกทีการคลองตัวจะมี 

หนกัๆ เขา ถาคนมาฝก ถาจิตเคลื่อนปบ เราจะจับไดเลยนะ เราจะดีข้ึน สพั

พทานัง ธัมมทานัง ชินาติ จําได ใชไหม ใชไดนะ ใหชวยกัน เอาอยางนีก้็แลว

กัน ญาติโยมที่ทาํไดแลวยังไมคลองตัว ถาวางกม็าที่วัดนี้นะ ถา ทานมหา มีเวลา

วางนะ กม็าซกัซอมกนั พูดเพื่อความเขาใจ ถายังไมเขาใจ ก็ซอมกนัเลย พูดกัน

อยางนัน้ก็ตามเลย ก็อยางที่คุณเขาไปซอมวันนี้แหละ อันนี่ละจะคลองตัวมาก 

วันนี้มนัดีกวาวันกอนใชไหม 

ลูกศิษย ไดแนวทางครบั 



หลวงพอ ดี เอาไวกอน ใหไดแคตนนดิเดียว วนันี้รูจักใชงาน คือวาวนัที่สองนี้เปนการใชงาน 

โดยเฉพาะอยางยิง่ ส่ิงที่เราตองการกนัมากที่สุดคิดวามนัจะไมมีคือระลึกชาติ ใช

ไหม นี่แนวทางการระลึกชาติ ถาทาํเองมันจะเหนื่อยหนกั ถามทานเลยดีกวา 

สวนมากเคยไปพบพระที่คิดวาทานเปนพระอรหันต ทานเคยดา มีองคหนึ่งชื่อ 

อาจารยทอง เปนรุนพี่ ถามวาตองการอะไรรูอะไรใช ฌานสี ่ใชไหม ทานถามแค

นั้นเอง เพราะตองใช ฌานสี่ เหมือนกันหมด แตจะใชอยางไรไมไดถาม บอกครับ 

ทุด ไอชาตหิมา ใช ฌานสี ่อยางเดยีว อุปาทานกิน ตองถามพระพทุธเจาตรง เรา

คิดวาทานตาไมดี เราเปนคนเห็นเปนหมานี ่(หัวเราะ) ก็คุยไปคุยมา ก็บอกผมก็ใช

แบบนั้นละครบัมึงทาํไมบอกกูแคนัน้วะ ก็ถามแคนั้นจะใหตอบอยางไรละ 

(หัวเราะ) กลบัมาขอโทษใหม บอกขอโทษวะ แตไมมีอะไรกันหรอกนะ ทานเปน

รุนพี่ ทานคลองตัวมาก กไ็ดอาศัยทานมาก เพราะทานทาํไดกอน ทานทาํได

รอบตัวจริงๆนะ 

  เออ เอาสตางคมาถวาย เพือ่สราง เพื่อบูรณะปฏสัิงขรณ เพื่อเลีย้งสงฆ 

ยินดีพรอมรับ ถาใหเปนสมบัติสวนตัว รองยี้ ข้ีไกดีกวา (หัวเราะ) ถาสวนตัวเขาก็

ไมเอา ถาพูดถวายเฉยๆ เขารับ เขาเอาไปทําสวนกลาง อยางนั้น ญาติโยมบางคน

บังคับวานี่ ตองใชเฉพาะตวันะ บอกยี ้ ข้ีไกดีกวา ถามทําไม บอกก็ถาใจมนัติด

สตางค มนัไปไมไดโวย ไอใชนะทานตองใช แตจิตไมติด ถาเปนสวนตัวละจิต

มักจะติด อาจจะติดได ถาบอกวาทําอะไรก็ได เขารับ ถาปวยไขไมสบาย เขากซ็ื้อ

มา ไมมีขาวกนิ ก็ซื้อขาวกนิ เหลือจากนัน้เขากเ็ขาสวนกลางหมด อยางนัน้ทาน

เปนพระลกูวัดเขาอยู ทางราชการจะมาสรางโรงเรยีน ปรากฏวางบประมาณมนั

ไมพอ ทานถามวาสรางกวางยาวเทาไร ทานบอกเขาวาไปเถอะ ไมตองเอา

งบประมาณมาหรอกเดี๋ยวฉนัสรางคนเดียว พอทานพดูเขาคนก็เชื่อทาน สราง

เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ รวมความก็วาอยาโกงสตางคเขาก็แลวกัน ใชไหม เอะ คุณมหา 

นี่ขณะที่เปนพระโกงเขาบางหรือเปลา (หัวเราะ) 

มหาประยงค คิดจะโกงเหมอืนกนั แตโกงไมทัน 

หลวงพอ โกงไมทัน เออ เขาพูดดีเวย  คิดจะโกงแตโกงไมทัน เอาไปไมไดเสียทา เรียนวิชา

โกงนอยไปนะ เอา เปนอนัวาญาติโยมที่อยูที่นีน่ะถาไมคลองตัวถาวางกน็ัดกับ

ทาน คุณมหา มาพับกนัทีน่ี่ยามวางนะวางจากงาน แลวก็ซักซอม ซักซอมกัน

บอยๆ นี่ดีนะ คุยกนัได เกดิประโยชน ถาหากวาไมคลองตัวตรงไหน ถามวาทาํ

อยางไร เอากนัเดี๋ยวนัน้เลย ไมตองตั้งทามากนะ เพราะกําลงัใจดีอยูแลว ใชไหม

แรกๆ พอเปลี่ยนแลวเหน็ใหเปนประสบการณนะ ไดมา อันนี้ตอไปจะคลองตัว



มาก และความรูนี้ไมไดชวยเฉพาะ สวรรคนิพพานความเปนอยูปจจุบันถาเรา

ตองการจะทราบ เราจะทํางาน ทาํการคาอยางนัน้ ดีไหมขึ้นไปถาม ถาถาม

พระพทุธเจาเกรงใจ ก็ถามเทวดาสักคนที่พบหรือเปลา ไดพบเทวดาคนใชไหม 

เทวดาทีน่ิพพานนะองคนัน้เราถามทานไดเลย 

  ถามวาทําอยางนี้จะดีไหม คําตอบจะเปนครั้งที่สองไมไดนะ ทานตอบมา

เชื่อทันท ี ตองพูดคําเดียว วาอันนี้ไมดี ไมดีเราถามตออันไหนถึงจะด ี หากวาเรา

คิดทําอยางเดยีว จุดทีท่ําอยางนี้ ตองกะไวสักสามสี่อยาง กะเผื่อที่เราจะทําไดนะ 

อยางนี้ไมดี อีกสองสามอยางนี้อะไรดี และจะมีผลอยางไร ทานจะบอกไดตรง ไม

เคยพลาดนะ อันนี้ดีมากคือประโยชนใหปจจุบัน อยางนอยที่สุด ทานก็บอกใหเรา

สบาย ทนีี้ไอการจะรวยมากรวยนอย มนัอยูทีกุศลเดิม กศุลเดิมทํามาดีแลวทุกคน 

แตอกุศลมาขวางหรือเปลา ใชไหม ถาอกุศลไมขวาง แตยังไปไมสะดวก แตก็

สามารถจะไปไดบาง รอจนกระทัง้ไอศัตรูมันผานพันหนาไปคืออกุศล ถานัน่กเ็ขา

ตรงทันที มีประโยชนใหญมาก 

  นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา จบ (หวัเราะ) แลวก็มีใครสงสยัอะไรไหม จะได

คุยกัน เวลาทีเ่หลือถาตรงเลย 12 เปง ข้ึน จะถึงหรือไมถึงก็ไมทราบ ถามนัปวด

ทองเมื่อไรข้ึนแลวไมลง (หัวเราะ) วาอยางไรจะโยม 

ลูกศิษย พรุงนีก้ราบลาหลวงพอ 

หลวงพอ ก็ลาเสียวันนี ้พรุงนีจ้ะไดไมตองลา 

ลูกศิษย พรุงนี้ไมไดมา จะไมไดมาสง 

หลวงพอ ไมเปนไรจะ ไมเปนไรโยม ถามาสงขนาดนี้กี่กโิลนะ คาเครื่องบินหลายสตางคนะ 

ลูกศิษย 427 เหรียญคะ 

หลวงพอ ส่ีรอยยี่สิบเจ็ดบาท 

ลูกศิษย ส่ีรอยยี่สิบเจ็ดเหรียญไปกลบั 

หลวงพอ เหรียญอะไรเหรียญสลึง เหรียญสองสลงึ (หัวเราะ) เอาละ ญาติดโยมลงทนุถึง

ขนาดนี้ ถาจะทวนกนัไปทวนกนัมา เสยีหลายสตางคขอบคุณญาติโยม ไวโอกาส

หนาใหมนะ กจ็ะมาพบกนัใหม ถาฉนัไมปวยหนัก ถาตายจะมาพบทุกวัน 

ลูกศิษย ไมดี 

หลวงพอ (หัวเราะ) ทาํไม อาว ไมตองเสียคาอาหารนะ ไมตองจัดที่รับไมตองปูเสื่อ เร็วดวย 

ไมตองเปลืองทุกอยาง ดี เอาชนิดแบบตาโบ ล้ินยาวๆ เอาไหม แสดงฤทธิ์ไดจะได

ดูฤทธิ์ไง เอาไหม ชกัใจเสียแลวไง 

ลูกศิษย ขอดูอยากใหเห็นหลวงพออยางทีน่ิพพาน 



หลวงพอ เออๆ ใชได กดู็ทุกวนัก็ได ดูทุกวนัไดเลย ก็ข้ึนไปนั่งปบ นัง่อยูก็ไดทาํงานอยูก็ได 

นึกถาตองการเห็นนะ อันนี้ใหโอกาส 24 ชัว่โมง 

ลูกศิษย มาโอกาสหนานิมนตอยูหลายวันหนอย 

หลวงพอ ก็ เดี๋ยวมันตองคิดเปนเงิน ชัว่โมงละเทาไร 

ลูกศิษย แลวแตหลวงพอครับ 

หลวงพอ ที่นี่เขาคิดเปนชั่วโมง ใชไหม เอาชัว่โมงละลานก็แลวกนั ทั้งหมดนีห่าไดไมถึงลาน

นะ (หัวเราะ) ไมยากเราปลกูแตงรานถวายหลวงพอ เอาละ ยกรานมาใหก็แลวกนั 

แตวาอยางนี้คืออาตมาตองมาหลายจุด แลวเวลานีเ้กี่ยวกับการกอสรางไปไหน

เกินเดือนไมได เพราะเดือนหนึง่ตองจายเงินเขาสองครั้งคือกลางเดือนกับส้ินเดือน 

มานีก่็ต้ังใจไวสองจุด ถากลับไปก็จายควบเลย คาใชจายเดือนหนึ่ง ก็สองลาน

เศษถึงสามลานเศษ มันก็ซือ้ของมาก ซื้อของนอยเปนบางเดือน เพราะชวงนี้มนั

หาชางหากลุมใชไหม วัตถกุอสรางกห็นัก เหล็กรอยตนัประเดี๋ยวก็เสร็จ ไมเกิน

สองเดือน ปูนสั่งไวประจําเดือนละ 165 ตัน ไมพอ นี่โรงปูนเขาจะผสมใหเลย ถา

ไมพอเทาไรถาพระสั่งจายไดอีกก็ส่ังไว 

  ทีนี้เดือนนีเ้ดือนอะไร เดือนพฤษภาคม กย็ังไมไดใหสตางคกลับไปนีก่็จะ

ถึงวัดประมาณวันที่ 30 เชา 31 ไมใชวนัอาทิตย กโ็อนหรือไมก็จายเงินสด แลว

งานเราเปนหนี้เขาไมได ถาจนเขาก็ไมทาํงาน แลววัตถกุอสรางนี่ถาไมมีก็หามทวง 

ขืนทางก็ไมใหก็ไมมีจะใหถาขืนทวงหาวาหนาดาน (หวัเราะ) ก็รานคาก็ทราบวา

ถาเรามเีมื่อไรก็ใหเมื่อนั้น ถามีนอยไปก็เฉลี่ยกนั แลวแตละเดือนที่คนเขาจะ

ทําบุญมา เขาก็หาเงนิไมไดนะ เร่ืองทาํบญุที่นัน่ก็ถือคติวาไมเปดปากเรี่ยไร แลวก็

ไมเปดปากบอกบุญกับคนที่ไม เขารูทําเอง เทานีก้็ถือวาไมทาํงานสวนตัว เปน

งานสวนรวม เงินหยุดเมื่อไร งานหยุดเมื่อนัน้ 

  ก็ถามองคใหญ ทานสัง่ใหทําฉนัไมไหวแลวทานสัง่ใหทาํ ทานบอกฉนัขอ

ยืนยนั จะไมใหเธอเปนหนี ้ถาเปนจะใชงาย แลวของทานจริงๆ เมื่อกอนถาฉันหา

เงินอยางนี้ฉันรวยนานแลว เมื่อกนอมเคยเห็นเลยไมเคยจรงิๆ รายการนี้ก็ส่ังตาม

ปฏิบัติตามทานมาทนัท ีไอผลนี่อยาไปนึกนะ วาเดือนนีจ้ะมิบไวสักสบิบาทนะ ไม

มีทาง มายอด ถาอยางเกงทีสุ่ดพอดีไมมีขาดไมมีเกนิ (หัวเราะ) เกงนะ ถาหยอน

ไปหนอย ทานบอกเดือนหนาจะใหหาใชหนี้ชดเชย สวนมากสลับไปสลับกันมา 

แตวาเงนิคงคลัง คงมีทกุเดอืนๆ ละส่ีลานบาท นัน่คือหนี้สิน มนัยุบไปหนอย อาว 

เดี๋ยวเติมเขาอกีแลว ยุบไปทไีรเราก็ส่ังของทุกที เขาใจไหม มันกม็ีแคนัน้ ไอคงคลัง



มันก็มีอยูก็ส่ีลานๆ เอา ทานมหา ไปก็ชวยอะไรไมได ไดไมถึงครึ่งลาน (หัวเราะ) 

อยางนี้เขาเรยีกหนาผากยาวเฉยๆ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย มีบุญไหมหลวงพอ 

หลวงพอ โอ พนัธุขุนชางนี่ไมตอง ไมเคยจนเลยนะ ขุนชางนี่เปนมหาเศรษฐีสุพรรณนะ คุณ

เคยเหน็ไหมวาคนขอทานหนาผากยาว ไมมี มีแตหนาผากแคบ ใชไหม ไอนี่เร่ือง

จริงๆ เมื่อกอน โบราณเขาใหดูหนาผากคน ดูถาหนาผากกวางๆ ผูนี้จะไมจน ถา

จนขนาดจนกห็มายความวามีการคลองตัว เงนิสะสมมี่มีก็ชางมนัเถอะ แตไม

ลําบาก ถาหนาผากแคบไมได ผูใหญจะติติง ผูนีห้นกัใจจะไมรวยแตถาหนาผาก

ยาวผิดปกติ กแ็สดงวาทุนมาก 

ลูกศิษย ดึงทุกวัน 

หลวงพอ อาวๆ ถาดงึหดนะ จัไปแกลงทาํยาวผิดปกติ นั่นแน มาแลวเหน็ไหมเดี๋ยวคนโนน

ตึงบาง เออ ไอหนูโชคดนีะลูกนะ มานี่ชื่นใจเหน็ยาติโยมในตางประเทศ มีจิต

พอใจในธรรมกันหนกัมาก อยางไปพักที่ วัดไทยที ่แอลเอ นะ ก็มากันเยอะโยม 

บางคนบอกวามาตัง้สิบชั่วโมงวา คนไทยที่โนนกเ็หมือนกัน คือต้ังอยูตรงไหร ถอน

ตัวไมได เขารูอยูตรงไหนถอนตัวไมไดเหมอืนกนั อยาใหเขารูขาว ถามานี่นัน่ถา

เขาไมพบ มาตั้งกี่คืนหมดไปตั้งเทาไร คาเครื่องบินก็ไกลมากรถยนตเหมือนกัน มี

อยูคนหนึ่งผูหญิง เอาลูกมาดวยสองคน เธอเตรียมอาหารใสทายรถมาเสร็จ ชื่อ

อะไรคนนั้น 

ลูกศิษย สมพร คะ 

หลวงพอ ขับรถมาเทาไร สิบชั่วโมง 

ลูกศิษย สิบชั่วโมงคะ 

หลวงพอ เห็นใจแกลกูยงัเล็ก เกิดมาไมถึง มาคนเดียว บางรายบอกมาเทาไรบอกสิบส่ี

ชั่วโมงก็ตองคดิละ ศรัทธาหนักเหลือเกนิ 

ลูกศิษย คนนี้บอกปหนาจะมาใหม จะเอาลูกฝากเขาไวจะมารับทําความสะอาด ถวาย

หลวงปู 

หลวงพอ ออ ดีๆๆ แตวาตองกลับนะ ปหนาถามาไดถาไมเจ็บไมปวย ถาตายมาทกุวนั มา

บานคนนัน้กอน ไอภาพนั้นเฉพาะบานนัน้บานเดียวนะบานอืน่ไมมีสิทธิน์ะ อยา

นะที่นัง่อยูนี่ วาสนาบารมีไมถึง ภาพนั้นจะดูไมได ดูไดคนเดียว แหม พยกัหนา 

แตทําทาจะถอยหลัง 

ลูกศิษย ทานมาคราวหนาก็ตอนรับเตม็ที่ จะตําสมถวาย แมครัวใหญนัง่อยูนี ่



หลวงพอ เออ ใหอรอยเหมือนวนันีน้ะ วนันี้ฉันไมไดฉันขาวเลย เห็นสมตํา เอะเราไมไดฉัน

ผักมานาน ฉันชอบผัก เลยฉนั แตมนัออนไปนิดออนเค็ม เลยเอาน้ําปลาเติม ทนีี้ก็

ลอปุยเลยสิ เห็น ทานอาจารย บอกวา เขาทาํใหหลวงพอเผ็ดมากกอง เผ็ดนอย

กอง แตฉันไมรูหรอกเผ็ดมากเผ็ดนอย ไมรู กินเสียอยาง หมดเรื่องนะโยมนะแลว

บังเอิญทองมนัเริ่มโปรงมั้ง ที่ฉันขาวไมได ทองมนัไมถาย เมื่อวานนี้กเ็ครียด ฉัน

ยาระบายเขาไป ทองมนัไมระบาย วันนี้ระบายไดมาก พรุงนี้อาจจะกนิสง ส่ังเปน

เวลาสุดทาย ใชไหม วนันี้ทองโปรงนี ่ คือตามปกติจะฉันไดเฉพาะขาวเชา คือ

ขาวตม เพลฉันยงัไมไดเลยวันนี้ลองฉันไอนี่มะละกอ มนัมีสวนชวยระบายทอง

ดวย เลยพยายามฉนั เมื่อวานทองถายนดิหนอย วันนีต้ั้งทาสู พรุงนีจ้ะกินไดไมได 

เออ ดีนะสมตํา ถวายหลวงพอหนอย องคอ่ืนไมได แกแขงตายโหงเลย 

ลูกศิษย ถวายหลวงพอหนอยฮะ องคอ่ืนไดมาก 

หลวงพอ ออ องคอ่ืนไดมาก เอาหนอยเดียวพอ จานเทากนันีพ่นูๆ ไมเอามากละเอาจาน

เดียวนะ 

ลูกศิษย คนนี้เปนประธานวัดฮะหลวงพอฮะ เลยใหการตอนรับเตม็ที ่

หลวงพอ เออ ขอบคุณนะ ความจริงก็เหนื่อยกนัทกุคน ประธานหนกัหนอยมัง้ 

ลูกศิษย ก็หนักทุกคนละคะ 

หลวงพอ ไมใชๆ สําคัญ อะไรไมดี แกคนเดียว เออ อีตรงนั้สินะ 

ลูกศิษย ดีเฉลี่ยกันฮะ 

หลวงพอ อีตอนเหนื่อยนะ เหนือยพรอมๆกัน แตตอนจะบกพรองแก (หัวเราะ) 

ลูกศิษย แมครัวฝายผูชายก็รองประธานฮะ 

หลวงพอ ทําไมเรียกแมครัวละ 

ลูกศิษย พอครัวฮะ 

หลวงพอ ก็เปนกะเทยส ิ (หัวเราะ) จริงไหมคุณ ผูชายเรียกแมกก็ะเทยแลวสเิออ ดีชื่นใจ มา

เห็นวนันี้คลองตวักันหมด ศรัทธาก็ดีแข็งแรงญาติโยมปฏิบัติกันไดดีมาก อันนี้

ความจริงมันเปนการฉุกละหุกเพราะคนไมมีการเตรียมตัว แตวาวิชาแบบนี้ ไมมี

การเตรียมตัวเสียดีกวา ถาตัง้ทาเกนิไปหงายทองผลึ่ง เร่ืองกรรมฐานนีม่ีอยู ถามุง

ต้ังทามากเกนิไป หวงัผลมากเกนิไปไมไดผล ถอยหลง 

  ถานจิตใจไมเหมือนดานงานคือหวงัมากเกินไป ต้ังอารมณเกนิไปจะเปน 

อุทธัจจะเสีย คือ นิวรณ ตัวที่ส่ี ความจริงคิดไมถึงวามันเปนไดอยางไร แตเปน

เพราเคยลงมาแลว อีวนันี้ไมคอยดี ไมมีเวลาเตรียมตัว ทําดีเรียบรอยมาก แจมใส

รุงขึ้นพกัผอนใหเต็มที ่ เอาเลยเจงเลยวนันัน้เราทุกคนเหมือนกนั คือปลอยอารมณ



สบายๆ ถือวาไดเทาไรพอใจแคนั้น อันนี้จะดีมาก เพราะวาอารมณของเราไม

สม่ําเสมอกนั คือวาถาปฏิบัติในดาน สุกขวิปสสโก นะ เราไมสามารถวิจารณได

เลย ต้ังแต เตวิชโช ข้ึนไปนี่จะสามารถรูกําลังใจของตัวเองบางวนัวนันี้แจมใสดี 

รุงขึ้น มืดไมเอาไหนเลย ตองดุวาเราเหนือ่ยเกินไปหรือเปลาตองพักผอน มักเปน

บางที ประสาทเครียดไปนิดก็เปน  

  และกรรมฐานนี่อยาลมืวาพระพุทธเจา ทานทรงสอนไวสองแบบคือแบบ

ทรงอารมณ ทําจิตทรงสมาธิเฉยๆ กบัอารมณจิต ใชไหมใน กรรมฐานสีส่ิบ 

อารมณทรงตวัจริงๆ ม ี 11 อยาง อารมณคิดมี 29 อยาง มากกวาอารมณทรงตัว 

และแตละคืนที่ทาํก็ตองด ูสังเกตดูวาจิตตอนนี้มนัชอบคดิหรือวามนัชอบทรงตวั 

  อันนี้เวลาถาเราฝก มโนมยทิธิ ไดมันจะเขาใจ ถาจิตวนันัน้มนัตองการ

ทรงตัว ตามสภาพของมนั เราขับมันไมเชือ่ มันจะดื้อ ทําอยางไรก็ไมข้ึน ถาทํา

อยางไรไมข้ึน ก็ปลอยเลย ใหมันทรง พอทรงเต็มอัตรามันจะคลายกําลัง พอขึ้น

ปุบ สวางใส 

  ถาบางวนัมนัขอบอาการเคลื่อน บังคับใหทรงมันก็ไมทรง กลุมใจกต็อบง

ตามใจมัน ถาทาํไปแลวไมตองไปดูมัน ทําปบมันจะเคลื่อนจิตใจมันสบายมนั

อยากจะเคลื่อนก็เคลื่อนไดเลย ก็ปลอยเคลื่อนไปถาบางวันจิตดี เราจะขึ้นมันไม

ยอมขึ้น ไมยอมข้ึน ก็ใหรูตัวมันตองการทรง ก็ใหทรงตัวเรื่อยไป จนกวามนัจะ

คลายกาํลัง ถากําลงัคลายตัว มนัจะเคลื่อนเอง หนทางสวางมาก 

  แตวาทกุคนกอนที่จะเร่ิมภาวนา คือวาทกุวันนะ ขณะที่อยูกันปกติให

พยายามหาความจรงิใหพบ คือวาพวกเราไมยอมรับนบัถือความเปนจริง จงึไม

พบ ใชไหม นี่ อีตอนเปนเด็กอยากจะสาวสาวแลวก็อยากจะสวย ใชไหม เปนหนุม

ฉันก็อยากไดสาวสวยเหมือนกนั นีพู่ดตามความเปนจริงนะ แตไอความสวย 

ความสาวหนุม มันก็ไมทรงตัว มันคอยเคลื่อนลง ทนีี้ไอเรามันก็ไมอยากใหเปน

อยางนัน้ ฝนความเปนจริง อารมณจงึเปนทุกข และอาการทุกอยางของเรา

เหมือนกนั ในเมื่อมันเกิดมาแลว สมบัติทีจ่ะไดเสมอกันคือแก ใชไหม คุณมหา 

มันจะแกนะ เด็กมันก็แกข้ึน พอสาวหนุมเต็มที่แกลง 

  แลวก็ประการที่สอง ความปรารถนาไมสมหวงั มันจะมีอยูเสมอใชไหม 

ต้ังใจไวอยางนี้ จะไปคุยกับคนนัน้แบบนัน้ คุยแลวใหไดผลแบบนี้มันไมได นี่ความ

ปรารถนาไมสมหวงั ถาตั้งใจหวงัเกนิไปก็เปนทกุขเมื่อไมสมหวงั ไอการปวยไขไม

สบายมีอยูกันทุกคนใชไหมเมื่อเราดีอยูไมยอมคิดวาเราจะปวยใชไหม เหมือนกัน

ไมใชวาใครเลวทัง้นัน้ เหมอืนกับทุกคน แลวก็อาการพลัดพรากจากของรักของ



ชอบใจมีอยู ของดีๆ หายไป แกวดีๆ แตกไปนะ ถาเราไมคิดถึงมนัวาในที่สุดมนัก็

ตาย ถาเราคิด 



สนทนาที่เดนเวอร 3 
วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2526 

 

หลวงพอ ไอของที่มันไดมาแลว ของกดี็ คนก็ดี สัตวก็ดี ตองคิดวาสักวันหนึ่งขางหนามัน

ตองจากเราไป เตรียมพรอมไวกอน ถาวันนั้นมาถงึจะไดไมสะเทือนใจมาก มนั

สะเทือนเหมือนกนัแตไมมาก แลวไอตัวเราก็เหมือนกันที่วาสักวนัหนึง่มองเทงนะ 

วาไง โคนครึ้มๆ ไอตะโพนมอญเทงทึง้ๆ แตเขาเรียกโคนครั้มๆ (หัวเราะ) ใชไหม 

ตายนะ กอนจะตายมนัตองแก กอนจะตายมนัตองปวย กอนจะตายมันตองพลัด

พรากจากของรักของชอบใจ กอนจะตายตองพบกับอารมณไมสมหวงั คิดไวเลย

อาการอยางนีม้ันจะตองมีกบัเรา เหน็คนที่เขาปวยหนกัในสภาพหนกั คิดวาสกัวนั

หนึง่ขางหนา อันนี้อาจจะมีกับเราก็ได ถามนัมีกับเราจงทาํใจอยางไรไวกอน ใช

ไหม พรอมไวกอน ถามนัมาถึงปบ บอกฉันรูละวาแกจะมา เจ็บฉันทราบวาเจ็บฉัน

ไมสะเทือนมากนักจะ แลวกต็าย แกจะตายหรือมตาย ฉันกท็ราบจะวาแกจะตาย 

ถาแกพังเมื่อไรฉันไปนิพพานทนัท ีจะไมอยูกับแกอีกละ ไอรางกายเลวๆ แบบนี้จะ

มีชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาตติอไปไมมี ต้ังใจไวแบบนัน้นะ เทานัน้ละ แลวจิตมัน

จะเปนสุข 

  แลวโดยเฉพาะอยางยิง่อารมณของ พระโสดาบัน พยายามทาํใหทรงตัว

ใหได เราจะเปนหรือไมเปนก็ชางมัน รักษาอารมณไวใหไดก็แลวกัน ถาเศรษฐีเขา

มีเงนิลานบาทเขารวย เราจะเปนเศรษฐหีรือไมเปนเศรษฐีก็ชางเพราะเราก็มีลาน

เหมือนกนั (หวัเราะ) เขาเรยีกเศรษฐีไมเศรษฐีก็ชาง อยาง พระโสดาบัน ทาน ถา

พูดกันตาม สงัโยชน ทานเขียนไวยากเกนิไป ไมตรงกบัที่ พระสารีบุตร บรรยาย

ที่ พระสารีบุตร อธิบายวา สกักายทฏิฐิ วา พระโสดาบัน สกทิาคามี วามี

ปญญาเล็กนอย แคมีความรูสึกวารางกายนี้จะตองตายเทานัน้ไมใชวาถึงกบั

เปลื้องรางกายเลยนะ แลวก็เราก็ถือเอา พระไตรสรณคมน คือพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ มาเปนทีพ่ึง่แนนอนเอา ศีล หรือ ศีลหา ใหบริสุทธิ์ จิตมุงพระ

นิพพานโดยเฉพาะ นี ่พระโสดาบัน จริงๆ ทีท่านเปนทานมีอารมณแคนี ้

  เราจะเปนหรือไมเปนก็ชาง ทานมทีุนเทาไร เราหาทนุไวเทานั้น ทานมหา 

หมดเรื่อง จะเปนชาวบานเขาเรียกพระโสดาบัน โซดา เอาทัง้นัน้แหละ (หัวเราะ) 

ใชไหม แตถาหนกัๆ เขาก็โซดาเหมือนกนันะ 

  ทานยงัมีนะ พระโสดาบัน ทานยังมีอารมณรักระหวางเพศอยูกับ

ชาวบาน ยงัมีความอยากร่าํรวยเทากับชาวบาน ยงัมคีวามโกรธเทากับชาวบาน 



ยังมีความหลงเทากับชาวบาน แตวาอยูในขอบเขตของ ศลีหา พระโสดาบันไดชือ่

วาเปนชาวบานชั้นดีแตเปนพระแนนอนแลว ใชไหม ก็รวมความวาถาจิตใจเรา อยู

ในขอบเขตของศีลหาจริง จติหวังนพิพานจริงมั่น อารมณ พระโสดาบัน แตไม

จําเปนตองไปบอกชาวบานวาฉนัเปน พระโสดาบัน จะ มันไมแน บอกเอาแค

อารมณ พระโสดาบัน ฉันสามารถทรงตวัได เขาถามบอกเปน พระโสดาบัน รึ 

บอกบันหรือไมบันก็ไมรู ทรงไดก็แลวกนัทาํได ใชไหม เขาจะเรียกเราเปนเศรษฐีไม

เศรษฐีก็ตามเขามีเงนิรอยลานพันลานเรามีอยางเขา จะเรียกเรายาจกก็ชางประไร

เรารวยนะเออ พระโสดาบัน จนมีไหม 

วิเวกนนัทะ ก็มีครับพระเดชพระคุณ 

หลวงพอ ไมมี(หัวเราะ) 

วิเวกนนัทะ  มีอริยทรัพยครับ 

หลวงพอ นั่นนะส ิอยางทานอะไรละ สุปปพุทธกฏุฐ ิ

วิเวกนนัทะ นั่นปดทางพระพุทธเจา 

หลวงพอ ไมใช ทานสุปปพุทธกุฏฐิ นี่ ทานไปฟงเทศนจากพระพุทธเจา 

วิเวกนนัทะ  ออ เปนอยางนี้นี่เอง 

หลวงพอ เปนโรคเรื้อนดวย เปนขอทานดวย สุปปพุทธ นี่ชื่อทา กฏุฐโิรคเรือ้น กุฏฐัง 

คัณโฑ กลิาโส โสโส อปมาโรติ จําไดไหมฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดยีว

เปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาเสด็จกลับ ทานก็เสด็จกลบับางเหมือนกัน ตางคน

ตางเสด็จ คนฟงมาก ทานเปนขอทานก็อยูทายบาหล ีใชไหม อยูไกล เขาไปใกลๆ 

เขาไมได พระพทุธเจาตั้งใจสงเคราะหโปรด บุญบารมีของทานพอดีเมื่อ

พระพทุธเจากลับ ทานก็กลบับาน ทานนอนนกึกลางคนื เออเราเปนพระพทุธเจา

กลับ ทานก็กลับ ทานนอนนึกกลางคนื เออเราเปนขอทานเปน พระโสดาบัน ถา

พระพทุธเจาทรงทราบ จะดพีระทยัมาก ความจรงิพระพทุธเจาทราบแลว ทานนะ

นึกวาพระพทุธเจาไมทราบ รุงขึ้นตั้งใจจะไปรายงาน ใหพระพทุธเจาทรงทราบ 

  พอออกจากบานไปหนอยเดียว พระอินทร มาเต็มอัตราศึก เต็มอัตราศกึ

นะคือแตงตัวเต็มที่เลย ลืมถอด จะมาลองดีกัน ไมใชลองเลวนะ ลองดี มาถงึก็

ถาม สุปปดพุทะกฏุฐิ พดูภาษาไทยอตีา สุปปพทุธขี้เรื้อน (หัวเราะ) ใชไหม 

แกจะไปไหน 

  มองทานนี่โอ พระอินทร เขียว สวยมาก บอกวาฉนัจะไปรายงาน

พระพทุธเจาวาฉันเปน พระโสดาบัน 



  พระอินทร ทานก็ลองใจเพื่อความแนใจวา สุปปพทุธ เวลานีท้านเปน

โรคเรื้อน แลวเธอกย็ากจนเปนคนขอทาน ถาเธอจะลองพูดอยางนี้โดยไมต้ังใจ

เลยสัก 3 คํา ไมตองตั้งใจหรอก พูดเฉยๆ 

  ทาน ถามพูดวาอยางไร บอกพระพทุธเจา ไมใชพระพทุธเจา พระธรรม

ไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ เทานี้ ถาเธอพดูเทานี้เราจะบันดาลใหพน

จากความยากจน ไอโรคเรื้อนกห็ายไปเปนมหาเศรษฐี 

  ทานชี้หนาวา พระอินทร ถอย ซะๆ มาหาวาขาจน ขาจนโลกยีทรพัยจริง 

แตวาอริยทรัพยขารวยนะ ขาเปน พระโสดาบัน แกหลกีไป ถาไมพูด ฮัน่แน เกง

ดวยนะ 

  พระอินทร ทานไมโกรธ ทานก็ยิม้ไปอีตานี่เปนแน (หวัเราะ)ทานมาลอง 

ฉะนัน้ พระโสดาบัน จะไมปรามาส พระไตรสรณคมน คือไมปรามาส

พระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ แตพระโขยกเขยกสงฆอาจจะเอาเหมือนกนั

นะ อยางกับ ชาวโกสมัพี จําไดไหม ขาวหมอหมดหรือยัง เมียเอาไปหมด ไมได

พุดถึงภรรยานะ พูดถงึเมียนะ ใครเปนภรรยาอยาเกีย่ว คือ ภิกษุชาวโกสัมพี ที่

ทะเลาะกนันะแลวพระพทุธเจาทรงหลีกไป หามไมฟง เวลานั้นปรากฏวาฆราวาส

ที่เปนพระอริยเจา ไมยอมใสบาตรใหพวกนัน้กนิเลย พระพวกนัน้จะอาศยัได

เฉพาะบุคคลที่เปนปุถุชนเทานัน้ พระอริยะที่เปน พระโสดาบัน สกทิาคาม ี

อนาคามี ไมยอมใสบาตรใหกนิเด็ดขาดพระพวกนี้เลว เห็นไหม ไอการวาชั่วชาง

ดี ดีชางสงฆ มนัไมถูกตองถาไมดีก็อยาใหกินเลย มนัจะไดดีไปเสียบาง ถาไมดี

ยังใหกินก็ยงัไมดีตอไป ดูเปนพระรูมาแลวนี่ ไมใช รูแลววาดีไมดีขนาดไหนใชไหม

ฮึ 

วิเวกนนัทะ เคยโดนมาแลวครับ 

หลวงพอ เคยโดน เราไมใหเขากนิ เขาไมใหกนิเหรอ 

วิเวกนนัทะ เขาไมใหกนิครับ 

หลวงพอ เขาไมใหกนิเราก็ไมงอ ทองวางโปรงดี 

วิเวกนนัทะ ตองกินแฮมเบอรเกอรครับหลวงพอ 

หลวงพอ ไอไมใหกินอาจจะไมใชไมดีหรอก แตมันไมมีเราไมรู แตวาการลงโทษพระไมดีนี ่

คนไทยเราไมคอยจะมีหรอก ไมใชชอบชั่วชางซีดีชางสงฆ แลวจะไปพบคนดีได

อยางไรใชไหม พบขอบไมเฉยเกนิไปไมตองการ ตองการนกกระสาใชไหม 

อาจารย ไอวัดอยูขางทา วัดยูทาห อยูทา ไอวัดนีห้าพระไมไดสักที มหา

ประยงค เปนเจาอาวาสอยู ใชไหม จดหมายไปวาอยูทีน่ัน่ อยูทา อยูใกลๆ ทานะ 



เลยถอยเขาทานะ ยงัสนใจ คราวหลงัถามา ถามีโอกาสนะ อาจารย นะนาไปนะ 

เห็นทาทางแกก็ดีนะ รูสึกเขาก็ต้ังใจดี วัด แหม เสียดายสตางค ไปสรางวัดใหมอีก

ทําไมก็ไมรู พระไมคอยจะมี ไปซื้อที่สรางวดัทําไมไมรู ซือ้บานดวยใชไหม 

ลูกศิษย ปจจุบันนี้ซื้อบานฮะ แลวจะขยับขยายซื้อโบสถครับ 

หลวงพอ ใหใคร ใหพระพุทธอยู 

ลูกศิษย ไหนครับ 

หลวงพอ ใหพระพุทธอยู (หวัเราะ) พระสงฆนานๆ ไปที ความจริงมากไปแตเขาศรัทธาก็

ทราบ แตวาพระสงฆหายาก นกับวชนะเยอะ แตวาเราหาพระไดยาก ใชไหม คุณ
มหา 

มหาประยงค ครับผม 

หลวงพอ ใช อันนี้เขาใจ เขาบวชมาแลวเขาใจดี ไอการที่เขาบวชแลวสึก เพราะเห็นวาทนไม

ไหว อันนี้ดีมาก นีเ้ปนความดีของผูสึก หมายความวาถาเขาไมไหว ขืนอยูที่เขา

ขาดทุกแน ลงนรก บรรพชาเปนของหนักอยาไปตําหนิกันฉันไมตําหนิใคร 
วัดฉันใครขออนุญาตสึกพยักหนาบอกเอาเลย สกึ (หัวเราะ) ไมดึงใคร
หรอก เพราะดึงไมได เขาทาํความดถีึงที่สุดแลว ถาไอกรรมบุญที่มันจะ
เปนพระหมด ไปดึงเขา เขาตกนรก เปนภัยมากนะ ดีไมดีเสือกหิวขาวเสยี

แลว อันนี้เร่ืองจริงนะ 

  มีอยูคน สมัยกอนนานแลวฉันบวชไดสักพรรษาสองพรรษา เจาคุณ

ประสิทธิ์ศลีคุณ วัดเลียบ ยังไมเรียบนะตอนนัน้ ยังไมถูกระเบิดเรียบ องคนีบ้วช

มาประมาณ 20 ป เปนพระที่ดีมาก คือเรียบรอยเปนธรรมเนียมครบถวน ถาเรา

เห็นนะ ไอพระดวยกนัก็ไมอยากตําหนิกแ็ลวกัน ไอบกพรอง อภสิมาจาร บาง

เปนของธรรมดา พระพทุธเจาไมถือเปนโทษ ไมสําคญั มาตอนหลังทานเกิดสึก 

ตอนนัน้ทานอยู วัดประยุรงวงศ แลวทานก็ไปเชาหองแถวหนา วัดประยุรวงศ 

สองหอง แกเซงไมเชา เซงไปเลย แลวก็ไปเอาหลานผูหญิงบาง ผูชายบางมาขาย

ของ ลงทนุขายของ แลวตวัทานเอง ไมอยูหรอกราน มานัง่คุยกับพระ ฉันนะเปน

อันดับหนึ่งเลยนัง่บางนอนบาง คุยกนัถูกใจ บางททีานก็นอนหลับกลบัไปรานบาง

ไมไปบาง แลวปรากฏวาขาวเยน็ทานไมกนิ กินแตขาวรอน เอยไมใชขาวตอนเย็น

ทานไมกนิ (หวัเราะ) องคนี้เคยฉันขาวรอน ตอนเย็นไหม แตฉันมาอยูทีน่ี่แหมมนั

ผิดระเบียบเยอะ กินขาวกลางคืนสิไมอยางนั้นกินขาวค่าํนะ เจ็ดโมงเขาที่นี่ มัน

เจ็ดโมงเย็นที่โนน(หัวเราะ) 

วิเวกนนัทะ ตองถือเวลาทองถิ่นครับ 



หลวงพอ แหม มาทีน่ี่ แตยังดีนะที่เขาไมปรับอาบัติ ที่คุยนี ่ ที่โนนกําลงัสวางนะกลางวนัที่

โนน ทีน่ี่กลางคืน ทัง้คืนเที่ยว วนันี้เที่ยวตลอดคืน นี่สวางแลว อะไรนี่ ออ ส่ีโมงเขา

ใกลจะเพลแลว เดีย๋วเอาขามากนินะ (หัวเราะ) ก็รวมความวาทานสึกเพราะหมด

บุญ ถามวาทานเจาคุณสึกมาทาํไม ไมแตงงาน อาย ุ 40 เศษๆ ยังไมแกเกินไป 

ทรัพยสินกม็ีทรัพยสินนะ ทานไมไดเอาทรัพยสินจากพระนะ สมบัติเดิมของทาน

เงินพระสตางคแดงเดียวไมไดติดไปเลย เพราะสมบัติเดิมมี แลวกถ็ามเจาคุณวา

ทําไมถงึไมแตงงาน ทานบอกผมไมไดสึกมาแตงงานอาว แลวกนั ถามวาสกึเพราะ

อะไร บอกมันหมดบุญ ถามหมดบุญกิริยาเปนอยางไร กอ็ยากรูเหมือนกัน ดีไมดี

ไอวาระนัน่ถงึเราขึ้นมา ใชไหม 

  ทานบอกวาพระตามปกติยงัไมหมดบุญ เหน็เด็ก เหน็คนกนิขาวเยน็ 

รังเกียจใชไหม รูสึกวาเหมน็คาว มนัก็ไมมีความอยากเลยทานบอกเหน็เด็กเห็น

คนกินขางเย็นมันเริ่มหิว ไอการทาํวัตรสวดมนต การเจริญสมาธิและทาํกรรมฐาน

นะไมแน สมาธิหรือวิปสสรานี่ไมทราบ มันก็เร่ิมเบื่อ ทานรูตัววาขาดทุนเสยีแลว

ตองรีบสึก อยูไปจะลงนรก ก็ตองสึก สึกไปแลวเขารักษาศีลไดใชไหม มหา ก็

เมื่อกอนนี้ก ็ขนัธหา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หาขนัธ เดีย๋วนีเ้ปน 10 

ขันธแลว (หัวเราะ) เร่ิมสบหาหรือยงั 

ลูกศิษย เร่ิมสิบหาแลวครับ 

หลวงพอ สิบหาแลวเรอะ อาจจะถึงสามสิบไหม เอาละ กว็ันนี้ก็ส่ีทุมกวา วันนี้กว็าจะพักสกั

วัน ก็ขอถือโอกาสนะ เมื่อคืนนีน้อนหลับชัว่โมงเศษๆ เทานั้นเอง ที่อยูไดเพราะ

กาแฟใคร คนเล็กเหรอ ไมอยางนั้นหลับแหงแก ไมถามฉนักาแฟบาเหรอ เรากาํลัง

จะหาอยูดีใจ ของใครก็ตาม คุณพูดถงึไดกิน ถาคุณไมพูด ฉันไมไดกินหรอก ฉันก็

ไมรูวาใครเขามีบาง ไมทราบวาไปนัน่เขาจะเอาไปกนับางหรือเปลา ถาเราไปหา

เขา ถามนัไมมี คนที่รับฟงจะเดือดรอนไมสบายใจ 

ลูกศิษย ทีแรกที่ไมไดเตรียมหา ก็ไดขาวมาวาทานไมฉันกาแฟ 

หลวงพอ ปกติฉันไมไดฉัน แตวนันี้มนัไมไหว เดินสองขาไมไหว ก็ตองเดินสามขา เอากาแฟ

คํ้า เปนอันวาพรุงนี้ไมตองลากระมงั พรุงนี้ยงัตองกนิขาวอีกสองเวลา ขืนลา

ตอนนี้เดี๋ยวไมหุงขาวใหกินเชา อาวดือโปยกายแหลวาอะไรจะ แลวไอที่ทาํไดแลว

พยายามฝกฝนนะ อยาทิ้งนะ แลวตอมาถามา ถามใีครคลองตัว ซอมกับเขา 

ไมอยางนั้นฉนัจะซอมใหนะ 
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หลวงพอ ทุกจุดที่ไป,, รายงายวา 13,415 นี่ไมคิดนะ นี่เปนดอกเบี้ยความจรงิที่มานี่ไมได

ต้ังใจที่จะมารบกวนญาติโยม ก็เหน็ใจทกุคน นี่ทีม่าจากประเทศไทยก็ลําบากมา

ทํางาน ใชไหม โดยเฉพาะเอาของแจกมา เอาของแจกมาก็เปนการบงัคับศรัทธา 

ใหแลวก็เกรงใจใชไหม อันนีไ้มให จะใหทหีลัง เอามา (หัวเราะ) ใหหรือไมใหก็ให

แตวาของแจกนี่ใหหรือไมใหก็แจกนะ เออ โชคดีมีสุขลูกเอย หายเปนปกติเร็วๆ 

นะ เอาเจ ทหีลังตอนจบหรือเปลา เออ นึกวาหอเดียวหลายหอนะ คอไมหักก็ดี

แลวความดีชวย ไมใชผีชวย ความดีชวย ถาผีชวยก็ตองผีสุราชวย เอา ตอนนี้ฉัน

จะแจกภาพทีถ่านทีน่ี่เองนะ ใครจะรับบาง ใครไมรับไมเปนไร 

ลูกศิษย รับคะ (หัวเราะ) 

หลวงพอ ไมตองเบียดเบียน ไมตองเบียดกัน 

ลูกศิษย หลายใบไดไหมครับ 

หลวงพอ สุคโต ภควา นะเมตตาจิต เทานี้ ถาจะไปหาใครอยาไปกราบเขากอนนะ นึกไป

ต้ังแตจะไป นกึถึงใจคนนัน้นะ ใหมีเมตตาจิต เขาจะไปเกลียดเรา จะรูผล อนุญาต

ใหเลาตอกนัไดนะ ถาใครตองการ 

ลูกศิษย ............ 

หลวงพอ วาจะมานะ จะมาไมไดนะส ิ

ลูกศิษย จะมาประมาณวันที่เทาไรของเดือนเมษายนคะ 

หลวงพอ ยังไมรูเลยหน ู เอาเปนศุกรหลังสงกรานต ตองดูกันกอนนะ มาคราวหลับนัน้มีรุน

เดอะเยอะ คราวนี้มีรุนเดก็เยอะ รุนเดอะก็อยางหลับ 30 รุนนี้ (หัวเราะ) อยางสาว

ที่สุด 50 เศษ ไมใช 50 พอดีนะ 50 ตองเศษดวยนะ รวยมากๆ นะ ใครรวยนอยจะ

ถูกลงโทษ จาํใหดีนะหนานีอ้ยูหนาใกลๆ จําไดนะ เดี๋ยวรวยเดิม 100 เทา เดี๋ยวฉัน

มาเลยไมเจอะใครเลย (หัวเราะ) ถารวยเตมิ 100 เทา เดี๋ยวมาถามวาหายไปไหน

หมด ไมวางนัง่คิดดอกเบี้ย คุณหมดระวังนะออกไปนีถ่กูหยิบถูกขวนบางนะ เดี๋ยว

หนูมีขันไหม จะเดินพรมน้าํมนต ขันอะไรก็ได เอาเบาๆ ขันธรรมดา ไอคนแกนี่มนั

ลุกยากจริงวะ เอานัง่ 2 แถวนะ (หลวงพอพรมน้าํมนต) 

หลวงพอ พระไมตัองสวดมากนะ พระก็เหนื่อยมาก คนฟงจะเมื่อยแขนมากรําคาญมาก 

เอาบทที่มีความสําคัญอยางเดียว ที่ใหพรไปนั้นเปน มงคลจักรวาลนอย เปนบท

ที่มีความสําคญัมาก คนทีม่ีเคราะหรายมาก เขาทาํน้าํมนตบทนี ้ ใชไหม แลวก็



ตอนพระให ขยันโต เปนการใหชัยมงคลอยางหนกั ดีไหม ใหตามน้าํหนัก 

น้ําหนกัมาก (หัวเราะ) ใหพรตามน้าํหนกั ก็ใหมากกวาเขานะ ยังไงๆ ก็เปยก

มากกวาเขาแนดีนะ ทีหลงัมาตองทําตัวอวนๆ นะ ใครตัวผอมเสียเปรียบนะ ถา

อวนมากไดเปรียบมาก 

ลูกศิษย ทานกลับวันไหน 

หลวงพอ วันที่ 26 หรือ 27 ไปวัดวันที่ 30 วนัที่ 31 ใชหนี้เขา ชําระหนี้อันนีจ้ริงนะ จาย

สตางค แลวกว็ันที่ 3-4 เขากรุงเทพสอนกรรมฐานอาจจะไมใช 3-4 อาจจะวันที่ 1 

เขากรุงเทพนะ ถาไปตนเดือนก็ไป สายลม เขา สายลม แลวกห็ลังจากนัน้จะไปก็

คางทีว่ัดหลายๆ วนัก็ได คาเชาหองไมม ี คานอนหลับไมมี คาน้าํประปาไมมี คา

ไฟฟาไมม ีคาออกจากวัดม ี(หัวเราะ) ถาไมใหสตางค ไมใหออกจากวดันะ ไมตอง

เสียจะ ถาขนืเก็บเงนิไมมีใครเขาเขา เฉพาะคนเดียวนะ คนอื่นไมเกีย่ว (หัวเราะ) 

ลูกศิษย ......... 

หลวงพอ ออ เดี๋ยวจี้ให จี้ บางคนก็เรียกฝงเข็ม เขาใหวิชา 2 อยาง วชิาแมะกบัวิชาฝงเข็ม

บอกกันเปนระบบไฟฟา นี่ดีมาก ถาปวดแขนปวดขาอยางนี้ จี้ไมกี่คร้ังหรอก อยาง

นอยบางทีคร้ังเดียว ทิง้ไป 2-3 ชั่วโมงจะรูสึกหายเลย อันนี้เขาด ีกระดูงอกยังหาย

เลย อัมพาตหาย ดีมาก แลวดีมากไมตองกินยา ไมตองทรมานมากนะ กระดูก

งอกนี่ใชเวลาประมาณอาทติยกวาๆ หาย 

ลูกศิษย หลวงพอคะ เขาทําเองหรือคะ 

หลวงพอ เขาทาํเอง เขาเรียนจากตาํราของจีน แลวก็ใชวิชาแพทยเขามาผสมจะรูจุดตางๆ 

ตําราเขาม ี เวลาเขาจะจึ้ใหเรานี ่ เขาจะตรวจกอนวาเราเปนโรคอะไรบาง แลวถา

จี้ๆ ไปแลว โรคนั้นลดตัวแลวหรือยงั เขาจะบอกเสร็จ เขาจะหาจุดตรวจใหมอีก ดี

มาก 

ลูกศิษย หลวงพอคะ ถาปวดขา 

หลวงพอ อือ ถาปวดขา มีคร้ังหนึง่ ฉันใหแกจี ้ ฉันปวดแขน แลวก็ปวดไหลปวดขาดวยนะ 

แลวจี้ๆ ไปแลวไมรูสึกอยางไร เขาบอกหายแลวครับไอเราก็ปวดตามเดิม 

(หัวเราะ) แลวพอกลางคนืนะ พอนอนหลับต่ืนขึ้นมาหายหมดเลย คร้ังเดียว

เทานัน้ พอจี้ไปแลว เขามาตรวจดูอีกที ถามันมากมันจะลด ถายงัไมลดเขายังไม

เลิก ประเดี๋ยวเดียวนะ ถาลดเปนทีพ่อใจเขาถึงจะเลิก ปลอย 

ลูกศิษย เปนทหารหรือเปนหมดคะ 

หลวงพอ ไมใชหรอก เปนหมดเถื่อน เวลานี้หมดปริญญาเดินถามหลังพยายามเรียนกบัแก 

เพราะหมอปรญิญาทีแรกดถููกแก ใชไหมหนักๆ เขาไอหมอเปนโรคอะไรละ 



กระดูกงอกเสยีเองขางหลงันะเอ็กซเรยแลวพบ รักษาแผนปจจบัุนอยางไรก็ไม

หาย ไมดีข้ึน พอดีแกกลับไปจากสมนามรบชายแดน ไปพบเพื่อนคนเกา แกบอก

ไอหมอจะลองจี้ใหไหม ไอคนมันเจ็บเต็มทแีลวมันกเ็อาใชไหม นี่ลอง 3 คร้ังก็หาย

เลย จี้คร้ังหนึง่จะเวนไป 2 วนันะ ถาจีค้ร้ัง 2 วันอกีครั้งใหไปเอ็กซเรยไปปวด 

เอ็กซเรยดูก็ไมมีแลว ทนีี้ตาหมดนั่นก็พยายามตามเรยีนเรือ่ย (หวัเราะ) ไปจี้ที่ไหน 

แกพยายามศึกษานะคือวาบอกกันแลวมนัก็ยงัไมแน ตองปฏิบัติดวยใชไหม ดี

มาก อันนี้ความรูของเขาดีมาก 

ลูกศิษย อาจารยเขาบอกใหตามหลวงพอไปเมืองไทย 

หลวงพอ ไมใชฉัน หวงลูกผูกคอ หวงทรัพยผูกขอเทา ภรรยาถือวาหวงสาม ี

ลูกศิษย ไมหวงคะ 

หลวงพอ ไอหวงนะไมหวง แตชักสงสยั (หวัเราะ) 

ลูกศิษย หวงหลวงพอมากกวาคะ 

หลวงพอ เอา ศีล นี่ พระยายม จดไวแลวนะนี่ (หัวเราะ) 

หลวงพอ เราก็ต้ังใจขอใหเขามีความสขุสดชื่น ขอใหมีความสุขสดชื่น เราก็พูดของเราเรื่อย 

เราบันทึกเสยีงของเราไวเลย ใสกระเปา มันกว็าของมนัไป ทาํอะไรก็วาของมันไป 

มันกท็ุกขบางเปนของธรรมดาเราเกิดมาไมมีทุกขนี่มันไมมี เพราะวาความเปนคน

มันทกุขพระพทุธเจาบอกอยาอยูเลย คนมีความทุกขใชไหม ถาไปสวรรคหรือ

พรหมไมชากก็ลับลงมาใหม คนที่นัง่ๆ อยูทีน่ี่ เคยไปสวรรคไปพรหมกันมาแลวนี ่

ถาไมเคยไปมาแลวนี ่ เขาจะนั่งอยูกับพระนานๆ ไมได จะแวะหายงัไมไดเลยนะ 

เขาไมสบายใจ คนทีน่ั่งอยูกับพระนานๆ ก็เพราะไดเคยผานสวรรคกับพรหม

มาแลวอยางโชกโชน ไมใชคร้ัง 2 คร้ังนะ 

ลูกศิษย .......... 

พลวงพอ (หัวเราะ) ไมใชเจาของบอก ถวายอะไรก็ไมรู กระเปาไวใสเงิน แตไมมเีงินจะใส มี

อะไรจะ มีผาเช็ดน้ํามกุก็ใสในนัน้มา ใสยามกย็ามเกนิไป ใชไหม จัดหมวกกนั

หนาวมา มีไวมีหมวกกนัหนาวมา เดีย๋วมนัจะเปนหวัด นั่นส ิหนาหนาวเดือนไหน

บาง ฉันฟงขาวมันลบมากไมลบยังไมคอยจะไหวนะ (หัวเราะ) ฉันฟงขาวอยู เอะ 

ทําไมมนัถงึลบจัด เออ ขอน้าํหนอย 



สนทนาที่ชิคาโก 2 
วันศกุรที่ 20 พฤษภาคม 2526 

 
 หลวงพอ ความรูสึกมนัจะบอก ความจริงความเปนทพิยที่มนับอกทนัทนีะเห็นปบนี่มนัจะ

บอกเลยวาใครเปนใคร ถาทานมาแลวอยางเดียวนัง่ไปนัง่ไปเจอะหนาเจาหนี้ 

(หัวเราะ) เราจําไมได เขาจําไดชางเขาเราจําไมไดชางเรา เราใหเขาจําไมได 

(หัวเราะ) ถาเขามีความเปนทิพยสูงกวาเรา จะจําได จะเปนอยางนั้นนะ ถาสภาพ

จริงเขาไมใชคนแกหรือเด็กนะ ถาเขาตายเมื่อเด็ก เขาจะแสดงความเปนเด็กใหเรา

ทราบ ถาเราถามวารางกายเวลานี้ของเขาเปนอยางไร ดีไมดีเปนเทวดาหรือ

นางฟา สวยจนจําไมไดเลย ทนีี้ตามปรกติ ตามปรกติจริงๆ ถาเราเห็นชาวบาน

เปนเทวดา นางฟา หรือพรหม ไอความเปนทพิยมนัจะบอก เห็นปบจะมีความรูสึก

ทันท ี

ลูกศิษย ทีนีถ้าเราเปนพระสงฆ แลวเรามรณภาพไป 

หลวงพอ เราก็ตองใหเขาเหน็ ในภาพพระสงฆ ใชไหม จะไดรู ทนีี้ถาตองการรูวารูปรางเวลา

นี้จริงๆ เปนอยางไร เราก็ปรับทันท ี

ลูกศิษย ทีนีพู้ดถงึวา ฆราวาสถาตายไปแลว ถาเรานั่งแลวเราพบนี่อาจจะใสเสื้อผา

ธรรมดา หรือใสชุดขาว 

หลวงพอ ก็ได ก็แลวเรามีความเขาใจในเขาอยางไร ขณะทีม่ีชีวิตใชไหมเราคิดวาเขาทรงศีล 

มีสมาธ ิมีอะไรปฏิบัติวิปสสนา เขาอาจจะทรงชุดขาว แบบชาวบาน ใชไหม ทวา

ทางที่ดีเราตองถามอีกวาระวาเวลานี้รูปรางของทานเปนอยางไร เขาจะปรับทันท ี

ลูกศิษย ทานที่ปฏิบัติ กวาจะกาวจาก พระโสดาบัน ไป กาวยาว 

หลวงพอ ไมแนนักละ บางคนแกพรวกพราดจาก เอกพิซี เลยละ มีเยอะ ไมใชมนีอย ไมใช

วาตองไลจากหนึง่ สอง สา นะ ไมแน 

ลูกศิษย แลวตอบุญเกาหรือ 

หลวงพอ บุญเกาดวย บุญใหมเขาประสานนะ เกาเขาทํามาดีมาก อยูในอันดบัไหนก็ได ก็

ข้ึนไปเลย การเรียนหนังสือไมใชตองไลจาก 1 2 3 4 ใชไหม บางคนพาสก็ม ี ใช

ไหม ใครมอีะไรจะคุยไหม เออ นานๆ ไมใชนานๆ หลายป ฉันตัง้แตเกิดเพิ่งเคยมา

นี่ใชไหม แลวจะมาอีกกี่คร้ังก็ไมทราบ ถาโยมไปรับอาตมามาทกุทลีะ ยิม้แยม

แจมใสกันดี นีว่างๆ ทะเลาะกันบางหรือเปลานี ่(หัวเราะ) 

ลูกศิษย ขอคาถากนัทะเลาะ 



หลวงพอ ออ ไมเปนไร คาถาอะไรก็ไดวาไป 2-3 คําวาไมเลกิ ไมทะเลาะกนัละ ถาเลกิวา

เมื่อไรทะเลาะกันเมื่อนัน้ วาคาถาเรื่อยๆ มนัก็ไมมีเวลาทะเลาะ 

ลูกศิษย ขอถายรูปหลวงพอสิ แตขออนุญาตทานกอนนะ เดี๋ยวจะถายไมติด 

หลวงพอ (หัวเราะ) ฟลมไมมี ไมไดเปกหนากลอง ถายเทาไรก็ไมติด (เทปไมชัด) ยังไมออก

จากราง ขางในมีความรูสึกวามนัเงียบไปเลย เหน็รางกายเหมือนกับถ้ําใหญ นั่ง

อยูมีความรูสึกวาเราจะไปด ี หรือวาเราจะอยูดี ไอนี่ขางนอก เขาเหน็เราตายแลว 

เงียบไปเลย ไอจิตเวลานั้นจติมันบอก......มันไมรับรูประสาทเลย อยางนัน้ก็ม ีและ

มีหลายครั้งทีอ่อกไปแลว รางกายก็ไมทาํงาน ไอประเภทที่อยูขางในเงียบๆ แลว

ตัดสินใจ จิตมนัมีความรูสึกตามปรกติ แตวาประสาทไมทํางานนะ 

ลูกศิษย ตอนหลวงพอเปนฆราวาส....... 

หลวงพอ นั่นไมใช 3 วนันะ ตาย 3 วันไมมหีรอก 3 วนัไมม ี เพยีงแตวา 8 ชัว่โมง หรือ 10 

ชั่วโมง มนีะ ตอนเปนฆราสก็มีคราวเดียวเปนเดก็ไมใชคร้ังแรก ความจริงมนัเปน

คร้ังที่ 2 คร้ังที ่1 นี่อายุ 3 ป นี่เปนครั้งที่ 2 ตอนนัน้เปนเด็ก ออกไปเทีย่วเดินตาม

เขาไป เขาไปนรกถามเขาไมรูจะไปไหน เขาไมบอก นิสัยอยากรูก็เดินตามไป นัน่

เที่ยวนานหนอยเกือบ 10 ชั่วโมง นี่คราวนี้เขาก็หาวาตายแลวนะ ประสาททุกสวน

ไมทํางาน แลวนีห่ยุดหมด แลวเวลากลับเขามา ประสาททกุสวนกท็ํางานตามเดิม 

เอาละ วันนี้ก็ไมรูจะคุยอะไร นั่งเฉยๆ  

ลูกศิษย ที่เขาวากนัวาคนที่ตาย ขันธ 5 ตาย แตจิตไมตาย ขันธ 5 นี่ รูปกับนาม ใชไหมคะ 

ถารูปดับ นามก็ดับ 

หลวงพอ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ไมใชจิต จติตองเปนนามธรรม อีก 4 

อยางก็เปนนาม ขันธ 5 แตมันคนละพวกเขาบอกผูหญงิตาย ไมไดตายสักหนอย 

เกสร ตาย ขันธ 5 ไมม.ี....ไอจิตนี่เราเรียก จิตตามภาษาหนงัสือ การที่เราฝก 

มโนมยิทธ ิ ไดมันไมเปนดวงใชไหม มันเปนตัวไป ไอตัวนัน้นัน่แหละเราเรียกจิต

ละ อทิสสมานถาย จะถูกตองกวา 

ลูกศิษย เทวดานี่เขาไมมีรูป ใชไหมคะ 

หลวงพอ มีรูปในนาม เขาไมมีขันธสักขนัธมีจอกลูกเดียว (หวัเราะ) คุณหมอขันกต็องมีจอก 

ใชไหม เอาจอกลอยเคยเหน็ไหม เทวดามีจอกไมมีขันธ เขาเรียกนามธรรม แตมี

รูปในนาม เวทนาม ี มีแตสุขเวทนาสังขาร เขาก็มีเฉพาะ ปุญญาภิสงัขาร 

หมายถงึ อารมณ อารมณทีเ่ปนสุข เทวดามีเวทนาเฉพาะสุขเวทนา สังขารของเรา

มี 3 อยาง ปุญญาภิสงัขาร (บุญ) อปุญญาภิสงัขาร (บาป) และ อเนญชาภิ

สังขาร (ฌาน) คือไมใชรางกาย อารมณผีใหญคือพระพุทธเจา (หวัเราะ) ผีเล็กนี่



มันมทีุกอยาง สัตวนรก เปรตอสุรกาย อันนี้จะมีเฉพาะ อปุญญาภสิงัขาร คือมี

แตบาป อารมณบาปมีตาทุกขไมมีสุขเลย ถาเทวดาหรือพรหมมีแต ปุญญาภิ

สังขาร อยางเดียว นี่สังขาร 3 นะ ถาชางลางเอาไปเสีย 2 ขางบนเอาไปหนึง่

ขางลางเอาไป 2 น้าํหนักมาก มนัเลยขึน้ไมได 

ลูกศิษย คนที่ไมไดนับถือศาสนาพทุธ เวลาปวยเขาเกลียดรางกายมาก แลวเขาก็ตายไป 

แลวเขาไปไหนคะ 

หลวงพอ ดีมาก ถาเกลยีดถูกตอง ไป นิพพาน เลย ถาเขาเกลียดรางกายจริงๆนะ ไมหวงั

เกิดตอไปเขาไป นิพพาน นะวาเขาไมได 

ลูกศิษย ถาจิตของเขานึกถงึพระเจา 

หลวงพอ ถาพระเจาอยางเดียวไมถงึพระพทุธเจา ถาจิตเขาจับแคพระเจาเขากอ็ยูแค 

กามาวจรสวรรค เพราะวา พระเยซู นี่อยู กามาวจร ถาจิตเวลานัน้เปนบุญ

คิดถึงพระเจาอยางเดยีว บาปอื่นเขามีจริงแตเขาสิงจิตมทันใชไหม จะไปหาพระ

เจาหรือไมไปไมทราบ แตไปสวรรคแน พระเยซูจริงๆ ฉันไดพบที่บัณฑุกัมพล
ศิลาอาสนแตไมถามทาน ทานบอกทานอยูชั้นดุสติ แสดงวาพระเยซูจริงๆ 
นะทานเปนพระโพธิสตัว ทีน่ี้ไอคําสอนของ พระเยซู นี่ถกูดัดแปลงมาเยอะ 

ตองสังคายนากันเรื่อยๆ สังคายนาหรือชาํระกัน อันไหนใครแทรกเขามา ปลอม

เขามาก็ตัดไป ทนีี้ของ พระเยซู จริงๆ นีคื่อวาทานด ี แตดีไมถึง นพิพาน ทีว่าดี 

คือวาทกุคนลองคิดดู ถาเขาจับเรายนืกางแขนกางขา แบบนั้นมนัทรมาน เราจะ

โกรธหรือไมโกรธแลวกป็ระการที่สอง เอาตะปูมาตอกมือ เราเจ็บเราจะโกรธไหมนี่

แสดงวาเวลานั้น จิตเต สังกลิิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงัขา ถาจิตเศราหมองลง

อบายภูมิ ใชไหม จิตเต อสังกลิิฏเฐ สคุติ ปาฏกิังขา ถาจิตไมเศราหมองก็ไป

สวรรคไปสูสุคติ อันนีก้็แสงวาที่ พระเยซู ไปไดอยางนัน้ ก็เพราะวาทานไมโกรธ ที่

ฉันกลายืนยัน พระเยซู กเ็พราะวาฉันเคยพบ พระเยซู 

ลูกศิษย เวลาเราทาํกรรม ใครเปนคนจด 

หลวงพอ ก็เขาของเองเปนคนจด ใจเราเปนคนจด 

ลูกศิษย แลวใครจะทราบ 

หลวงพอ ใครจะทราบ ก็เราทาํเองทาํไมเราจะไมทราบละ 

ลูกศิษย หมายถงึ ลุงพฒุ นะคะ 

หลวงพอ โอย อยาลืมวาเทวดาหรือพรหม มีสภาพเปนทพิย ภมุเทวดา เปนคนจด ฉันเคย

พบจริงๆ ป พ.ศ. 2501 ฉันนอนปวยที่ กรมแพทยทหารเรือ วันนั้นไมทราบเปน



อยางไร นอนก็ไมยอมหลับ จิตก็สบายไมมีเร่ืองกวนนะ ตอมาใกลตี 2 เหน็ทุกคน

เขาหลับหมดตึกนี่แลวตึกอืน่ก็เหมือนกนั เห็นแตพยาบาลนัง่อยูโงกเงกๆ (หัวเราะ) 

  ก็มีผูชายคนหนึ่ง แกเดินเขามาจากหนาตกึ แกเดนิผานพยาบาลเขามา ก็

สงสัยพยาบาลไมมองดูเลย แกเขามาดูคนไขทุกเตียง เดินดูทีละเตยีง ถงึเตียงก็

หยุดมอง แลวกเ็ดินมองดูตอไป ก็นาแปลกนะขึ้นตึกอืน่เราเหน็ ไอตึกอื่นนะความ

จริงลูกตามนั เห็นไมไดใชไหมและประการที่สอง อยูในหองพิเศษ แลวก็หองก็ปด

หมดแลว 

  แตพอเขามาถงึ เขาก็เขามาดูบอกมานี่ เขาก็เขาไป ถามวาคุณมาทาํไม 

ผมมาดูคนขา บอกคุณเปนหมอเหรอ บอกผมไมใชหมอแตงตัวไมใชหมอ ถาหมอ

หรือพยายามรูจักหมด ปวยหลายวนัแลว 

  ถามเปนใคร บอกผมเปน ภุมเทวดา ถามวามาทาํไม บอกมาดูคนถาม

มาดูทาํไม ดูไอคนๆ หนึง่หองตอทานไปนี ่เวลาต ี2 คร่ึงเศษๆ นี่อาการจะเปนแบบ

นี้ เขาบอกอาการโรคเลยนะ อาการจะเปนแบบนี้แลวขอใหหมดใชยาขนานนั้น 

เขาบอกมาเลย รูสึกจะเปนนายทหารเรือ 

  ทีนี้คุยไปคุยมา ถามวา ภุมเทวดา มีหนาที่บันทึก ถามถึงเขตที่เขา

ควบคุมคนเดยีว ไอในประเทศนี่คนนอยนะ แกควบคมุต้ังหลายสิบกิโลคนเดียว 

ถามวาคนขนาดนี้ ถงึจะเปนตางจังหวัดกต็าม เขตของคนคุมแบบนี้มนัไกลมาก 

คนทาํกรรมนะตางกรรมตางวาระ ตางกรรมหมายถึงกรรมไมเสมอกัน ดีบางชั่ว

บางใชไหม ดีก็ดีมาก ดีนอย ไอชั่วก็ชัว่มาก ชัว่นอย แลวเวลาทีท่ําก็ไมสมอกัน 

แลวคุณจะไปรูไดอยางไร เขาบอก ไอกระดาษของผมมนับันทึกเองครบั ก็เลยชูให

ดูวานีม่ันขึน้ของมันเอง (หัวเราะ) แกไมตองเขียนหรอก 

ลูกศิษย ......... 

หลวงพอ มันไมเหมือนหรอก มนักระดาษแผนเดียวนี่ ไอเครื่องมันใหญ (หัวเราะป มันดีกวา

ละมั้ง 

ลูกศิษย หลวงพอครับ แลวคนนัน้ก็รอดเพราะเขาบอกยา 

หลวงพอ รอด พอตอนเชาเดินกระปรีก้ระเปราเลย อาการพอถึงเวลานั้นเปะอยางนั้นจริงๆ 

แลวพอดีทีพุ่ดกันอยูพวกหมอพวกพยาบาลก็ต่ืนคนไขตึกอื่นก็ต่ืน ไอตึกไกลๆ กนั

เขาก็ไดยินตามสภาพของแก เขาพูดกันเบาๆ เกรงใจหองขางๆ ใชไหม ปรากฏวา

เขาไดยินกนัหมดไมยืนล้ํานะ กน็ัง่คุยกนัอยูในหอง ทกุคนก็รอเวลาที่แกบอก 

อาการอยางนัน้จะมีไหม จริงๆนะ 



  พอถึงเวลานัน้เจานัน่หลับอยู เปบปาบขึน้มาตามอาการที่แกบอกกพ็อดี

หมดกับพยาบาลเขาฟงอยูแลว ก็หยิบยาข้ึนมาฉีด ฉีดเดีย๋วเดียวสงบเลย ปรากฏ

วาเชาแกเดินได แกเดินไมไดมาหลายวันแลวนี่ตองอาศยัหมอเทวดาบอกผูอํานาย

การ 

  เอา วาอยางไรจะโยม (ขอใหหลวงพอเปาให) ปวดขางไหน (ทั้ง 2 ขางนะ

คะ) ออ คิดวาปวดขางซายจะเปาขางขวา (หัวเราะ)  จะไดไมอคติ ใชไหม ใชงาน

เทากันใหมนัปวดขางเดียวจะใชไดรึ นี่ เกสร เอาเกาอี้มาใหนั่ง ถาปวยนี่ไมเปนไร

นะจะ เดีย๋วเอาเกาอี้ใหโยมนั่งเปนคนปวยไมเปนไร คนปวยนั่งสงูกวา พระนัง่ต่าํ

กวา พระพุทธเจาไมปรับอาบัติ เทศนก็ไดไมปรับอาบัติ ปรับอาบัตินะปรับทีพ่ระ

นะไมใชปรับทีค่น 

  เอาละ ขางไหน จะเอาปวยขางไหนโยม (หัวเราะ) เงียบ เอาหายดนีะ เออ 

เดี๋ยวกห็าย ไมหายก็ยงัไมหาย เอาหายดีกวา (หัวเราะ) เอา นั่งเกาอี้ไดโยม นั่ง

เกาอี้ไดไมเปนไร คนปวยนีพ่ระพทุธเจาทานอนุมัติอยูไมเปนไร อีตอนจะบงัหนา

คนขางหลังนีซ่ีจะทะเลาะกนัไมแน 

ลูกศิษย หลวงพอครับ คนที่เปนเทวดหรือเปนพรหมนี่ ตอนนัน้หลวงพอบอกตองมาเกิดใน

โลกมนษุย 

หลวงพอ ใช 

ลูกศิษย เพราะวาบุญหมด หรือวามาใชกรรม 

หลวงพอ บุญหมด ยงัไงๆ ก็ตองหมดแน ถาเขายงัไมถึง นิพพาน ถาไมเปนพระอนาคามีก็

ตองลงมาเกิด มันกห็มดตอน จะถือวาหมดบุญ ไมใชหรอก เอาหมดตอนดีกวา 

เพราะบุญนี่ไมมีสภาพหมด จะสะสมตวัเราทําทุกชาตินีจ่ะสะสมอยูจนกวาจะเต็ม 

ถาเต็มแลวก็ไป นิพพาน ถาถือวาบุญหมดก็ตองสรางกนัใหมซี ก็ถือวาหมดตอน

ในเกณฑที่อยูเปนเทวดาหรอืพรหม 

ลูกศิษย อยางพวกนีถ้าจะมาเกิด ก็มาเกิดอยางที่เราวาเปนคนโชคดี อยางที่เราพูดวา

เทวดามาเกิด 

หลวงพอ ก็ไมแนใจ อาจจะมีโชครายก็ได เพราะดหีมดไปแลวนะ (หวัเราะ)ตอนดีหมด อี

ตอนชั่วจะมานะซี ตอนไดกําไรหมดไป ตอนขาดทนุมานี่ซวยนะ หมออยาคิดวา

เทวดาหรือพรหมจุติแลว จะมาเกิด เปนคนเสมอไปนะ ไมแนนะ ทําบญุเรียกวาทาํ

ดี ทําบาปเรียกวาทําความชัว่ ดาเขาบาง ฆาเขาบาง ขโมยของเขาบาง นีท่าํชั่วใช

ไหม ทางศาสนาเรียกวาบาป ไอบาปนีม่ัน (เทปหมดหนาแรก) 



หลวงพอ ความสุข พอใชเงินหมดกลบัเขามาทีเดียวถูกจับเขามาทีเดียวถูกจับเขาคุก แบบ

เดียวกับที่ทาํบาปและทาํบญุรวมกัน ตายแลวไปรับผลของความดีกอน พอหมด

ผลความดีก็ลงนรกไปเลย ที่จะมาคางแคคนนะยากพระพุทธเจาบอกวา พรหม 

หรือเทวดา จติุแลวจะมาเกดิเปนพรหมหรือเทวดาใหม ก็แสนหายาก พรหมหรือ

เทวดาเมื่อหมดบุญแลวจุติเปนคนกห็ายาก สวนใหญลงอบายภูม ิ

  เพราะเหตุนีน้ะทนีี้วาถึงเทวดาหรือพรหม ที่ฉลาดเขาจะไมยอมหมดอายุ

นะ หมายความวายอมใหหมดเกณฑที่อยูในเทวดาหรอืพรหมนะเขาจะเลือกลง

มากอน ลงมากอนนี่มันเลือกได ลงมาเกดิเปนคนจะเกดิในตระกูลไหน แตก็ไมได

หมายความวาจะตองไปเกดิในตระกูลที่รํ่ารวย มีความสุขเสมอไป เพราะพวกนัน้

ถาลงมาตองหวังผล หวังผลหมายความวาเราจะมาตอบุญอันดับไหน อยางไรใช

ไหม เราก็ตองมาดูตระกูล สมมติวาตระกุลที่รํ่ารวยลงมาแลวไมมผีลสมความ

ปรารถนา ก็ตองไปเกิดตระกูลคนจน จนแสนจนเราก็ยอม แตวาผลที่ได จะพึงได

อายุเทาไร เราจะรูอาย ุ จะเสวยทกุขเทวนาไปเทาไร ยากจนลาํบาก แตวาจุดนัน้

ของชีวิตจะไดผลตามที่ตองการเขากเ็อาใชไหม 

  แบบหมอรักษาโรค รักษาไปรักษามาก็คืออยากไดสตางค อยากไดไหม 

แตตอนหมอรักษาคนไขนี่หมอตองลําบากนะ ตองใครครวญตองพิจารณาเวลา

คนไขต่ืนขึ้นมา เปนอะไรขึ้นมา หมอหลับสบายๆ ก็ตองตื่นนะ มนัก็มทีุกข แตผลที่

ไดรับก็คือส่ิงทีเ่ราตองการ ก็เหมือนกับเทวดาหรือพรหมที่ลงมาเกิด ตองการผล

จุดบั้นปลายวาเราตองการอะไร แตตอนตนนะจะลําบากเหมือนกนั 

ลูกศิษย หลวงพอ เทวดานี่ลงมาทําบุญไดไหมกัน 

หลวงพอ ได แตวาเดิมไมไดสิ ยังพรองอยูมากนี่ ตวงไมถนัดใชไหม ไอทําบุญนะทําบุญได 

แตวาอยาลมืวาบารมทีี่จะไป นิพพาน ไดจะตองเปน ปรมัตถบารมี ใชไหม 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ บารมีสูงสุด บารมีแบงเปน 3 ชั้น บารมีตน ทานเรียกวา บารมี เฉยๆ นะ บารมี

กลางทานเรียกวา อุปบารมี บารมีสูงสุดเรียกวา ปรมตัถบารมี ตองถึงนีน่ะ จึง

จะไป นพิพาน ไดนะ ถาเทยีบกับคนคนเราถามีบารมีตอนตน บารมีตอนตนเฉยๆ 

เขาจะเกงจริงๆ แคทานกบัศีลใชไหมแลวจะลําบากถามีบารมีขนาดกลางที่

เรียกวา อุปบารมี เขาพรอมที่จะเจริญสมาธิและวิปสสนานะ แตพวกนีจ้ะเกงแค

ฌานโกลีย ฌานโลกียก็สามารถจะไดสองใน วิชชาสาม หาใน อภญิญาหก ได

นะ หรือวาถึงใน สมาบัติแปด แตถาชวนตัดสินใจไป นพิพาน เถอะ เขาบอกวา

ไมไหว เขาไมไหวจริงๆ ผูที่มีอารมณหวงั พระนิพพาน พอมีความเขาใจหวัง 



นิพพาน พวกนี้เปนพวก ปรมัตถบารมี นะ นี่ตองถึง ปรมัตถบารมี จึงจะตอไป

ถึง พระนิพพาน ได 

ลูกศิษย หลวงพอคะ จะสรางสมบารมีไดอยางไรคะ 

หลวงพอ ก็ตองไป วัดทาซุง (หวัเราะ) ที่นัน่มีสํานกังานสรางสมบารมี หมอแนะนําทีนะ ไอ

หนูไปไมถกูนะ (หัวเราะ) ไมเปนไร นี่ไอหนู ไหวพระดวยศรัทธาก็คือส่ังสมบารมี มี

ความกตัญรููคุณบิดามารดาสนองคุณทานดวยความดีก็เปนการสั่งสมบารมี 

การใหทานก็ส่ังสมบารม ี รักษาศีลก็ส่ังบารมี แตการดาชาวบานก็เปนสั่งสมบารม ี

(หัวเราะ) บารมีตํ่า ไมใชบารมีสูงนะ (หวัเราะ) ไอคําวาบารมีนี่เขาแปลวาเต็ม คือ

กลังใจเต็ม เต็มในดานของความดีนะไอษรนะสั่งสมบารมีอะไร บารมีดาสั่งสม

บางหรือเปลา หา ลูกไมใชเปนบาป ลูกเราเราจึงดา ถาลูกชาวบานเขาเราไมดา 

ไอที่ดาลูกตีลูกเพราะความหวงัดีเกรงวาลกูจะเลว นีม่ันเปนเมตตานะ ก็ตองโกรธ

ไอที่โกรธเพราะเรารัก เราไมรักเราไมโกรธ เราไมหวงัดีเราไมโกรธนะ ถาลูก

ชาวบานเขาเลวขนาดนั้น เราไมเคยไมวาเขาเลยใชไหมตองเทียบตรงนี้นะ ถาลกู

ชาวบานทําแบบนั้น เราถือวาไมใชภาระที่เราจะยุง ใชไหม ตองดูตรงนีก้ัน ทนีี้การ

ดาลูกตีลูก ไมใชเปนบาปเปนการหวงัด ี เพราะเกรงวาเด็กจะเสีย จะมีผลไมดี

ตอไป ทีนี้ก็ตองโกรธสิ เพราะเธอทําไมถกูใจเรา ไอที่ไหนจะดีไมทํา ไอโกรธนะคิด

ฆาลูกไดไหมละ มนัก็ไมไดใชไหม 

ลูกศิษย หลวงพอครับ อยางคนที่ปวยหนักๆ อยางที่เขาตองตายแนๆ แลวเราบอกเขาให

ทําใจใหสบาย ทําใจใหเปนสุข แลวก็นกึถึงพระเจาของเขา หรือพระพุทธเจาให

ชวย อยางนีเ้ขาจะไปสวรรค หรือวาไปนรกครับ 

หลวงพอ พระพทุธเจาทานบอกวา จิตเต สังกลิิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงัขา ถาเวลากอนจะตาย 

จิตคิดจะโกรธใคร คิดไมพอใจใคร อารมณเศราหมองตายแลวไปอบายภูมิ ใชไหม 

ถาจิตเขานกึถงึพระเจา หรือนึกถงึพระพทุธเจาไปสวรรคแน ใชไหม เพราะพระ

เจาของเขา เขาถือวาพระเจาของเขาดีเลิศ เวลานีพ้ระเจาของเขาอยูสวรรค เขาวา

อยางนัน้ใชไหม เวลานั้นจติมันจะไมหวงทรัพย ไมหวงบุคคล จะไมโกรธใครจิต

วางจากอารมณชั่ว ก็ไปสวรรคแนนอน 

ลูกศิษย เขามีกรรมเยอะ เขาไมถกูดึงลงนรกหรือครับ 

หลวงพอ เดี๋ยว กรรมพวกนัน้ดึงไมทนั เพราะจิตเขาผองใส กรรมชั่วนัน้เขาไมได จิตมีสภาพ

รับอารมณ อารมณเดียว 

ลูกศิษย คนทาํบาปเยอะๆ นี่ เวลาจะตายนึกถงึพระพุทธเจานี่ไปสวรรคหรือ 



หลวงพอ ถานกึไดนี่ไปจริงๆ ใชไหม กลัวจะไมนึกนะสิ อยาง ทานสปุติฏฐติะเทพบุตร 

ทานชั่วอนัดับพิเศษ ไมใชอันดับหนึ่งนะ หมอนะรอยชัว่นะไมเทาแกหรอก คําวา

ชั่วนี่ชัว่ดวยประการทั้งปวง แตวาเวลาจะตายเขามา ทกุขเวทนามันครอบงกหนัก 

เห็นเมียนั่งขางๆ เหน็ลูกหญิง ลูกชาย นั่งขางๆ เหน็ขาทาสหญิง ชาย นั่ง ทรัพย

สมบัติที่มีอยูกม็องดูวาคน พวกนีช้วยเราไมไดเลย เราเจบ็ เราปวยคนเดียว 

  แกก็เลยคิดวาเขาลือกันวา พระพทุธเจาใจดี (หัวเราะป ก็เลยนึกขอให

พระพทุธเจาไปชวยระงับทกุขเวทนา เวลานั้นบงัเอิญแกตายพอดี ก็ไปสวรรค ชั้น

ดาวดึงส แตคนนี้ก็ไมมีเร่ืองยนืยันมากนะมีเหมือนกนั แตไมมีการโตตอนมาก 

  แตอีกคนหนึง่เปนมิจฉาทิฏฐเิหมือนกนั คือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทาน

อยูนี้พอแมเปนมิจโมทิฏฐิ ลูกก็จําเปนจะตองเปน พระพทุธเจาเดินผานบานทกุวนั 

ภายใน 7 วันก็ไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตรแตพอทานปวยหนกัจะตาย ก็คิด

วาพอแมไมมปีระโยชน ไมชวยทานได ใชไหม ความเปนมหาเศรษฐีไมมีประโยชน 

ทานก็เลยนกึถึงพระพทุธเจา พอดีพระพทุธเจาเดินไปบิณฑบาตพอดี ขณะที่นกึ

ถึงพระพทุธเจาใหชวย เวลานั้นก็ตายพอด ี  ทานก็เลยไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค

ชั้น ดาวดึงสเทวโลก 

  ตอมาพอแมเหนยีวจะหาหมอรักษาลูกกก็ลัวหมดสตางค จะซื้อยาจาก

หมอกก็ลัวสตางคหมด เสียแพงมาก ก็ไปถามหมอวายาอะไรรักษาโรคประเภทนี ่

หมอเขาก็บอกยากลางบานมาให ลูกกต็ายตายแลวเอาลูกไปฝง เกิดคิดถึงลูก 

เพราะมีลูกคนเดียว ก็ไปรองไหที่ปากหลมุทุกเชา 

  เชาวนัที่ ทานมัฏฐกุณฑลี ลงมา แปลงกายเหมือนรูปเดิม คลายรูปเดิม

สวยกวา ก็ไปยืนรองไหบาง 

  อีตาเฒามองดู เอะ กุรองไหคิดถึงลูก แลวไอเจาหนุมนีร่องไหคิดถึงใคร ก็

เลยเขาไปถามวา เจาหน ู (เห็นรูปรางหนาตาคลายลูกคลายลูกเดิมนะ) ตองการ

อะไร 

  แกก็ถามวาลุงรองไห ตองการอะไร 

  ตาลุงก็ตอบวา ฉันรองไห ตองการใหลูกที่ตายแลวกลับมาเกิดใหม 

ตอจากนัน้กถ็ามวา เจาหนตูองการอะไร 

  แกบอกวา ฉันรองไหเพราะวาฉนัมีรถอยูคันหนึ่งเปนทองคํา แตมันไมมี

ลอ ตองการลอ อีตาพราหมณพอของ มัฏฐกุณฑลี ก็บอกวาถาเจาตองการลอ 

จะเอาลอเงินหรือลอทอง จะหาให 



  แกก็เลยคิดวาพอเราตอนเรามีชีวิตอยูและปวย แมแตยารักษาโรคก็ไม

กลาซื้อ จะจางหมอรักษาก็ไมจาง แกกลัวเสียเงนิ เวลานี้แลเหน็เรารปูรางหนาตา

คลายคนเดิม ก็คิดถึงลกูคนเกา จะใหลอทองคําหรือลอเงิน แตแกคิดวาพอแกโง

มาก แกเลยบอกวา ไอลอเงนิลอทองนะไมตองการ เพราะรถมนัเปนทองคํา จะทํา

ลอดวยเงนิทองไมแปลก ทําไดแตไมตองการ ตองการยิ่งกวานัน้ 

  พอถามวาตองการลออะไร แกบอกวาตองการดวงจนัทรและดวงอาทิตย 

มาเปนลอ ลอขางหนึง่เปนดวงอาทิตย ลอขางหนึง่เปนดวงจนัทร 

  อีตาพราหมณโมโหบอกวาไอบา เอมาไดอยางไร ของมนัอยูไกล แกกเ็ลย

ถามวา ในเมือ่ผมตองการดวงจนัทรและดวงอาทิตยมาเปนลอ ซ่ึงมนัเปนของที่

มองเหน็ไดดวยตา แตคุณลุงตองการเอาลูกที่ตายไปแลว ไมเห็นวาอยูที่ไหน 

ตองการใหมา อยากจะทราบวาผมกับลุงนะใครจะบามากกวากัน (หวัเราะ) 

  หือ คุณหมอ เกิดมาแขงบากันแลวละส ิ พราหมณรูสึกตัววาเราแยกวา

เด็ก 

  คุยไปคุยมาแกเลยบอกวาผมนี่เปนลูกพอนะ เวลานีเ้ปนเทวดาบนสวรรค

ชั้น ดาวดึงสเทวโลก มวีิมานทองคําเปนทีอ่ยู มนีางฟา 1,000 เปนบริวาร 

  พอก็ถามวา ทาํบุญอะไร บาตรก็ไมเคยใส มือก็ไมเคยไหวพระสมณโคดม 

ทานก็ไมเคยถวายนะ ศีลไมรักษา เทศนไมเคยฟง 

  ทานก็เลยบอกวา กอนจะตายจิตใจนกึถึงพระสมณโคดมเพียงนิดเดียวก็

ไปสวรรค หลังจากนัน้ก็เลยแนะนาํพอบอกวา ต้ังแตนี้ไปใหเคารพพระสมณโคดม 

สมาทานศีล รักษาศีล ใสบาตร ฟงเทศน จะมีผลมาก หลงัจากนัน้ทานก็กลับไป 

  อีตาพอก็กลับ กลับมาบานแกก็บอกคุณแมบานวา ยายวันนี้จะเลีย้งเพล

พระสมณโคดมกับพรสาวก ใหทาํอาหารใหมาก 

  ทีนี้แกเปนเศรษฐี แกเปนพอบานใหญ คนนับถือมาก คนที่ไมเคารพ

พระพทุธเจากต้ั็งใจคิดวา วนันี้เราจะไปดพูราหมณคนนี้ย่ํายี่พระสมณโคดม กอง

เชียรนะ ใชไหม 

  อีกพวกหนึ่งนีน่ับถือพระพทุธเจาบอกวา เราจะตามดู วันนี้จะดลีูลา

พระพทุธเจาทีแ่สดงออกกับพราหมณคนนี้ ดีวากองเชียร 2 กองไมดีกนักอนนะ 

  ทีนี้ตางคนตางไป ไปเฝาพระพุทธเจา ไปถึงแลว พราหมณคนนี้ไปถงึเขา

รีบข้ึนเลย เขาถามวาพระสมณโคดม คนทีน่ึกถงึชื่อทานอยางเดยีว ไมเคยยกมือ

ไหว ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ไมเคยรักษาศีลจากสํานักของทาน ตายแลว



ไปเปนเทวดามีไหม ศาสนาเราเขาเรียกชื่อ เขาถือวาดีเสมอและดูถูกนะ 

พระพทุธเจาทานไมทรงถือทานถือจิตใจเปนสําคัญ 

  พระพทุธเจาฟงแลวทานก็บอกวา พราหมณคนทีน่กึถึงเราอยางเดียว 

ตายแลวเปนเทวดา เปนพรหม ไมใชรอย ไมใชพนั ไมใชหมืน่ นับเปนโกฏิๆ แลว

ทานก็ยอนถามวาเมื่อเชานีท้านพราหมณไปพบดวยตัวเองแลว ใชไหม และเวลา

เดียวกนั ทานก็เรียก มัฏฐกณุฑลีเทพบุตร ใหมาพรอมดวยวิมาน 

  มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ก็มาพรอมกับวิมาน พอเขาไปใกล ทานกก็าวลง

จากวมิานเขามาไหวพระพุทธเจา พระพทุธเจากท็รงเทศนพอเทศนจบ มัฏฐกุณฑ

ลีเทพบุตร ก็เปน พระโสดาบัน พราหมณก็เปนดวย คนอื่นกพ็ลอยเปน

เยอะแยะนะ 

  นี่เปนเครื่องยนืยนัวาคนแมจะมีกรรมหนกั กรรมที่เปนอกุศลหนัก แต

พอที่เวลาจะตาย ก็นกึถงึพระพทุธเจากดี็ หรือพระเจาก็ดีนะ เขาสามารถไป

สวรรคได ถาหมอไมเชื่อดูวาใครตาย แลวตายไปดู นั่งกไ็ด ยืนก็ได เดินก็ได นอนก็

ไดไมแปลก นัง่ๆ ทาไหนก็ไดไมเห็นยาก ถาเราได จุตูปปาตญาณ เราไมตองนัง่

ตองเนิง่ รูขาวคนตายปบ ถาอยากจะรู รูไดทันท ีทาํใหมันคลองเหมอืนหมอเขาใจ

ในโรคนะ ตองทาํใหคลองขนาดนั้น ไมใชใครมาก็ต้ังทา อยางนี้ใชไมได ไมทันกิน

นะ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ มีคําถามวา ทาํไมเราทาํดีไมไดดีเสียที คนทาํแตชั่วไมไดทําดี ทําไม

โชคดี ไดนั่น ไดนี่ 

หลวงพอ โชคดีแบบนั้นไมไดดีนะ เขาไดดานะ เออ ไปมองดูเขาเถอะ ถาไดวัตถุมาแกก็ถูก

ดา ใชไหม เราทาํดีเราไดดี จิตใจเราเปนสขุ ไอนั่นเราตองดูเขา เวลานี้เราอาจจะ

ถูกคนมีอํานาจโกงภาษีอากร ใชไหมก็ตองถอยหลังไปดชูาติกอน เราเคยโกงเขา

มาหรือเปลา ก็ไมยากถอยหลงัดวย อตีตังสญาณ กับ ปุพเพนิวาสานสุสติ

ญาณ ก็ไดอยาไปดูปจจุบัน สมมติวาคนบางคนทีน่ั่งบอยูทีน่ี่ เมื่อวานนี้ไปดาเขา

มา วนันี้ไมไดดา มานั่งคยุกับพระนี่ ออกไปหนาบานถูกดาเลยบอก เอ วนันี้กู

ไมไดดานี่หวา เมื่อวานดาเขาไวนะ นีเ่ขายังดาไมทนันะ เขามาดาใชหนี้ใชไหม 

อยาไปวาเขานะ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย หลวงพอคะ....... 

หลวงพอ โอ โฮ นับจํากดัไมได ถาตองการเทาไรก็เทานั้น ไมมีขอบเขต รางกายหนึง่กายนะ 

ถามีเทวดาหรอืคนอ่ืนมากี่แสนกี่ลาน แยกไดเทานั้นเลย ดวยความเปนทพิย ไม

เปนดวงละเปนตัวเลข ทีเ่ราเรียกจิตคิดวาดวงนัน้ไมใช เปน อทิสสมานกาย คือ



เปนกายนั่นแหละสามารถไปคุยกับเขาได เฉพาะคนเรือ่งเลย ไมใชเร่ืองเดียวกนั

ไมใชไอตัวกอน ไมใชพอบอกฉันหิวๆ มนัไปเทศนธรรมะ ใชไหมอีกคนหนึง่เขาตอง

การธรรมะ เอาขาวไปใหดีกนั คือวาใครตองการอะไรกพ็ูดอยางนัน้เลย ตามความ

ประสงคตรง อันนี้ไมยาก ของกลวยๆ จะเปนกลวยดิบ หรือกลวยสกุ คอยพูดกันที

หลัง เอา วาตอไปมีอะไรอีก เอา หมอมอีะไรอีก ดีมีเพื่อนคุย ถามมีจะหลับนะ 

บางทีนะ ใชไหม (หัวเราะ) เอา จะวาไง 

ลูกศิษย หลวงพอคะ ทีว่ากอนจะตายนึกถงึพระพทุธเจา,,, 

หลวงพอ มันยากเหลือเกิน หลายโกฏริายจะไดสักนหึ่งนะ อยานะ ดีไมดี พระยายม เก็บ

นานเชียวนะ ก็ใหซอมดีไวมนัยงัไมคอยจะดีเลย (หัวเราะ) ใชไหม ทกุขเวทนา

สาหัสนี่ ใชไหม เราทําไวใหมากดีกวาเทวดาบางองค ทานเสียดายนะ ทาํดีนิด

เดียว ข้ึนไปเปนเทวดาไดใชไหม ก็เกิดเปนคนไมนาน ก็เหาะลิว่ๆ ข้ึนไปพักบนนัน้ 

พอนัน้ก็ลงปองทนัท ี เราสะสมความดีใหถึงที่สุดตามกําลงัดีกวานะ อยาไป

ประมาทนะ ปมาโท มัจจโุน ปทัง ความประมาทเปนทางแหงความตาย ดีไมดี

ตอนจะตายไปนึกถงึเขาพอดี อีคนนั้นดาก ู อีคนนั้นวากูอีคนนัน้ขโมยของกูละ

เสร็จ ไปเลย ใชไหม แตวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร นะไมหนกั สุปติฏฐิตเทพบตุร 

นะทานหนักมาก ถาลงนรกทานตองลงอเวจี ใชไหมนะ แลวก็ผานนรกกับบริวาร

ตามลําดับข้ึนมา แลวไปลงยมโลกียนรกอีก 10 ขุม เปนเปรต อสุรกายสัตว

เดรัจฉาน โอ หนกัมาก เพราะวาทานอาศยับารมีชาตกิอน ทานมีมากนะ ทานทํา

กรรมชั่วแบบนั้นอาจจะเปนกรรมสนองก็ได หมายความวาไอพวกนัน้เคยฆาทาน

มา ทานก็มาฆาตอบเปนการตอบแทนกนัใชไหม ถามบุีญไมดีจริงๆ ทานจะเปน 

พระโสดาบัน ไมได 

  เมื่อทานเปนเทวดาแลว ถงึวาระที่จะตองจุติรูกรรมนี้ทานก็ตกใจพอดี 

พระอินทร แนะนาํทาน ใหไปฟงเทศนพระพทุธเจาที ่ บัณฑุกัมพลศลิาอาสน 

พระพทุธเจาจงึทรงพิจารณาวาถาเราเทศนอภิธรรม จะไมมีผลกับเทวดาองคนี้

เลย เทศนไปพอถึงวาระเทวดาองคนี้จะจติุแลวลงนรกทนัท ีกท็รงพิจารณาวาควร

เทศนเร่ืองอะไรก็ทราบวาถาเทศน อุณหสิวิชยัสูตร จบเดยีวเธอจะเปน พระ

โสดาบัน พระโสดาบัน นะตัดบาปหมดเลยนะ พระพทุธเจากท็รงเทศนื อุณหิส

วิชัยสูตร พอจบทานก็เปน พระโสดาบัน แลวการจติุก็ตายปบเกดิปบทันทีนะ

แคพริบตาเดียว เทวดาอืน่ไมรู จะรูก็ตัวเอง พระอินทร กบัพระพทุธเจาเทานัน้ 

  แลวก็อยานนิทากอนนะ เวลานีท้านยงัอยูนะ และเปนเทวดาพระอรยิเจา

แลว อันนีห้มายจความวาชาติกอนๆ เขาบําเพ็ญความดีมามาก และความดีทีจ่ะ



เขาถึง ปรมัตถบารมี ถาไมถึงนะเปน พระโสดาบัน ไมได ใชไหม แลวเกิดมา

ชาติหลงั ทําไมตองมาฆาสตัวตัดชีวิตทําชั่ว ก็เขาใจวาไอกรรมนี้สนองกนั ไอพวก

ที่ถูกฆาเคยฆาทานมากอน แลวกท็านเคยเปนศัตรู เคยถูกแกลงมากอนฉนัคิด

อยางนัน้นะ พระพทุะเจาไมไดเทศนไว นี่ฉันเดาๆ เอานะอยาเอาจริงเอาจงักันนะ 

เดี๋ยวจะเอาจรงิเอาจงั เดี๋ยวทานมาบอกไมใช ไมใชฉันแยนะ ฉันเดาไวกอน ใช

ไหม 

  ดูตัวอยาง ทานองคุลิมาล ทานฆาคนดันกวา ทาํไมทานเปน พระ

อรหันต ได เพราะไอคนพันกวานี่เคยรมุฆาทานมาในชาติกอนทีถอยหลังกันลง

ไปนะ ทานผูเดียวแลวไอคนพันกวานัน่ชวยกันรุมฆาทาน บางคนไมไดฆา อยาง

ผูหญิงนะ เอาวา,,,,เอาวานัน่ใชไหม คุณหมอ พวกเอาวา เอาเสียงหนุน แตมือไม

ลง แลวก็ไปกบัเขาดวยที่ทาํการรวมกนั เอา จบไปตอน มีอะไรบาง 

ลูกศิษย ........... 

หลวงพอ ยัง ยังไมถึงเวลา ยงัไมถงึ โธ เรงกนันา เดี๋ยวซี่หวิบายๆ นะ 

ลูกศิษย ตายไปแลว พดูคนละภาษา 

หลวงพอ ที่นัน่เขามีภาษากลาง แตเมื่อยแขนหนอย (หวัเราะ) คุณอยาลืมวาที่นัน่เขาไมมี

ภาษาประจาํชาติ มีภาษาคอืความเปนทพิย ถาเราเปนคนไทย เขาพูดมาจะรูสึก

เหมือนเขาพูดไทย เขาใชภาษาอะไรฟงมาเหมือนกับเราฟงภาษาไทย ภาษาทิพย

เขามี ข้ึนไปแลวเขาเปนชาติไหน เขากพ็ดูอยางนั้น ถาเปนเทวดาจริง เขาใชภาษา

ความเปนทพิย เขาฟงรูทุกภาษานะ ลองๆ ข้ึนไป ลองดู 

ลูกศิษย หลวพอครับ เวลาสวดนี่เขาสวดภาษาบาลีไมได เวลาภาวนานี่ใชภาษาไทย ได

ไหม 

หลวงพอ โอย เอาหมดเลย เปนไทยใหมากที่สุด เอาใหมนัรูเร่ือง ใชไหมเวนไวแตคําภาวนา 

ซึ่งมนัมีนอย พอจําไดใชไหม ไอสวดมนตหรือสวดอะไร เลนไทยใหมาก ใหเรารู

ภาษาโดยเฉพาะกรวดน้ําควรเปนภาษาไทยลวน ดีไมดีทองภาษาอะไรก็ไมรู เราก็

ไมรู ผีก็ไมรูไอคนใหก็ไมรูวาอยางไร คนรับก็ไมรูวาอยางไร เสร็จ 

ลูกศิษย ............... 

หลวงพอ เอานอยๆ แค นโม จบ พทุธัง ธัมมัง สังฆัง จบก็หมดเรื่องนะ คือไมตองมาสวด

มนตเปนยาทา ภาวนาเปนยากิน ใชไมห สวดมนตนี่จะเกงขนาดไหนก็ตาม 
จะมีสมาธิอยางสูงแคอุปจารสมาธิ ไมถึงฌาน ภาวนานี่จะถึงฌานงายและ
สามารถละกเิลสไดดวยกาํลังสูงกวา ใหใชภาวนาใหมากดีกวา เอางายๆ 

ภาวนาใชคําสัน้ๆ คําวามากนะ หมายความวาจะทํานาที สองนามี สามนามี ก็



ชางแกปะไรกอหลับเอาสกันิดหนึ่ง นึกนิดก็หลับไปเลยใชได เอาอยางนี้ใหหนกั

ดีกวา อยาไปเกณฑใหสวดมนตภาษาบาลีจะลาํบาก เกิดความทุกขความ

เดือดรอน ผลมันไมเกิดหรอก มันกลุมนะ สวดแทนที่จะเปนบุญกลบัเปนบาปไป 

ดีไมดีนั่งดาพอ นัง่ดาแม นัง่ดาพระพทุธเจา เพราะมึงนี่กูถงึตองมานัง่สวดนี่ 

(หัวเราะ) สวดอะไรก็ไมรู ไมรูเร่ือง เมื่อยจะตายโหง มนัลําบาก จํากไ็มได เอาแค

ใจสบายดีกวานะ พทุธัง สรณังคัจฉาม ิธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณงั 

คัจมิ ใหไดดีพอ แลวบอกใหแกรูวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถงึ 

พระพทุธเจาเปนทีพ่ึ่ง ธัมมงั สรณัง คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถึง พระธรรมเปน

ที่พึง่ สงัฆัง สรณงั คัจฉามิ แปลวาขาพเจาขอถงึ พระสงฆเปนทีพ่ึง่ ถาแกถาม

เปนทีพ่ึง่อยางไร บอกพระวาอยางนี้ บอกเอาทานเปนทีพ่ึ่ง ปาณาติปาตา 

เวรมณี เราจะไมฆาสัตว ไมทรมานสัตว อทินนาทาน เราจะไมลักทรพัย จะไม

โกงใครเขา ไมโกงทรัพยสินของเขา กาเมสุมิจฉาจาร เราจะไมแยงคนรักคนอื่น 

ใชไหม เอางายๆ กอนนะ มสุาวาท เวรมณี เราจะไมพดูเท็จ เราจะพดูตามความ

เปนจริง 

  ไอพูดนี่ควรจะใช กรรมบถ 10 เขามาชวย ถาไมพูดเท็จอยางเดยีวนะไม

ไหว ยังดีกนั ตองวาจาไมพูดเท็จดวย ไมพูดคําหยาบดวยไมพูดนนิทาชาวบาน

ดวย ไมพูดไรประโยชนดวย ตองใช 4 อยางถึงจะปลอดภัย 

  เราพูดจริงเราพูดหยาบเกนิไป เขาโกรธ ใชไหม ไอการพูดจริงนี่กต็อง

ระมัดระวัง ตองเหมาะสมกบักาลเวลา ถาไมเหมาะสมกับกาลเวลา อาจจะเปน

โทษแกผูพุด กาลเวลาหรือสมาคมที่ไมสมควรพูดไปพูดเขา เขากโ็กรธ ใชไหม 

  ทีนีว้าจานี่ควรจะแนะนํากัน 4 ดาน 4 อยาง คือ 

1. พูดตามความ เปนจริงดวย 

2. พูดเพราะดวย 

3. พูดดวยความหวงัดี อยานนิทาเขา 

4. วาจาที่เหลวไหลที่ไมเปนประโยชน อยาพดูเลยใชไหม ไมนินทาคน 

5. เขาบอกตองระวังขอด่ืมสุราหรือเปลา กบ็อกพอด่ืมเพราะพอโตแลว

นะ ลูกอยาเพิ่งดื่ม (หวัเราะ) ถาลูกแกยังไมทันพอลูกไมควรดื่ม 

(หัวเราะ) เอา วาไง หือ หนีไมพน เหรอหนนีะมนัพน ไมตองหนีอยู

เฉยๆ ก็พน แตไมหน ีจะเดนิเขาไปหานะสิ แกวเหลามนัวางเฉยๆ นะ 

มันไมวิง่ตามคนนะ ไอคนไมกินเหลาแกวเหลาวางขางหนา ก็ไมขน

แกวเหลา บางคนกนิเหลา แกวเหลาวางหาง 4 กิโล เดินเขาไปชน



แกวเหลาได รายจริงๆ ไอขาระยํา (หวัเราะ) เออ ดีคุยกบัหมอสนกุดี 

เอา มีอะไรไหมจะ หมดหรือยัง 

ลูกศิษย  ทีนี ้ถาพูดตลก กรรมบถ 10 ขาดไหม ศีลขาดไหม 

หลวงพอ คือไมชนกับศีล ศีลยังไมขาดนะ เขาตลก จะหาวาพูดไรสาระยังไมไดนะ ตลกเพื่อ

ความรื่นเริง ไมมีอะไรเลย ทาํใจคนอื่นใหชมุชื่น ไมมีอะไร พระพทุธเจาทานเคยทํา 

พระสารีบุตร ทานเคยทํา พระสาวกหลายองคเคยทาํ ตองทาํ ถาสมาคมนี้จะ

เหงาเกนิไป กต็องใหเกิดความรื่นเรงิ แตไมผิดศีล ผิดธรรม 

ลูกศิษย “”””””””” 

หลวงพอ นั่นเขารวมคําแลว เขารวมคําๆ ไวนะ นัน่เขารวมไวในกลุม มนัไมเปนไร เขาพูด

ตลกคะนอง เขาพดูทาํใหคนอื่นหัวเราะ เขาทําใหจิตใจเราชุมชื่น แตใจเขาเองนะ

เขาจะรู ถาเขาพูดดีนะใจเราสบายอยาลืมนะ 

ลูกศิษย ......... 

หลวงพอ ลามก ก็คนทีล่ามกเขาก็ชอบนี่ เขาก็พูดใหชอบ แกงตมใหคนกินก็ตองทาํตามแต

ละคนใชไหม คนนี้กนิเค็มชอบเค็ม เราทาํเปรี้ยวเขาก็กนิไมได เขาชอบเปรี้ยว เรา

ทําเค็มเขาก็กนิไมได ตองทําใหเหมาะสม คนลามกก็ชอบภาษาลามกไมเปนไร 

คือไมไดโกหก ไมโกหกไมสรางความสะเทือนใจ ใหเกิดแกเขานะ ทาํใจเขาให

สบาย ใชไหมแลวก็ประการที่ 2 เขาไมไดสรางความแตกราว ใหเกิดแกใคร อันนี้

โทษเขาไมไดหน ูอยาหาวาเขาบาปผิด ถาถามผิดศีลขอไหน บอกผิดทุกขอ คือไม

ขนศีล ศีลไมขาด ศีลไมซ้ํานะ หือหมด ถาขนศีล ขนแรงศีลขาด ขนเบา ศีลช้ํา 

เดี๋ยวมีเวลา 15 นาท ี

ลูกศิษย ........ 

หลวงพอ หนาบึ้งนะด ีไมทําชาวบานเขากลุม เวลาไมพูดดวยชางมัน บ้ึงไดบ้ึงไป จะไดหมด

เร่ืองหมดราว แกอยากบึง้แกนัง่เฉยๆ ไปหมดเรื่องก็ไมตองพูดกนั 

ลูกศิษย ....... 

หลวงพอ เขาไมไดตองการใหชอบนี ่แตคนชอบนี้อาจจะมีนะ ยอางนอยที่สุดตัวเขาเขาชอบ 

(หัวเราะ) มหีนึ่งคนคือเขาชอบบึ้ง หนาบึง้เกนิไป ก็สุดแลวแตอารมณคน ทางที่ดี

แลวไมควรจะฝก จิตใจมนัเศราหมองนะ ถาเราหัวเราะไดอยางนอยทีสุ่ด แกก็จะ

ไดชุมชื่น ใชไหมหัดหัวเราะใหมากดีกวา มันทาํลายโทสะไปในตัว หวัเราะได ยิ้ม

ไดใจชุมชื่นมากกวา 

ลูกศิษย คนพูดมาก 

หลวงพอ คนพูดมากดีกวา เกิดมาคุมคา เขาเกิดมาพูดอยางนี ้ตามที่เราพูดใชไหม 



ลูกศิษย หลวงพอคะ การถวายขาพระพุทธเจานี่ หลวงพอบอกวาเปน พุทธานุสสติ

กรรมฐาน เราอยากจะทําทกุวัน แตทนีี้ไมคอยมีโอกาสไดทํา ตองทาํทุกวนัหรือ

เปลาคะ 

หลวงพอ ก็สุดแลวแตเรา เรามีภาระหนาที่รีบดวนทาํได จิตใจยังนึกถงึพระพทุธรูปนี่ก็ถือวา

เปน พุทธานสุสติ ไอนัน่มนัเปนเครื่องเตอืนใจบูชานะเปนถวายทาน เราเอาขาว

ไปบูชาความดีของทาน เปนปจจัยใหนกึถึงทานอยู ถาเราไมทําอยางนัน้จะลืม 

ทานใหมหีวง นึกถงึพระพทุธเจา ถาเวลาจะตายยังมอียูก็ไมตองไปนรกนะ ถามี 

พุทธานุสสติ อยู ตายไปแลวจะไปพับพระพุทธเจา ถาไปเกิดใหมกจ็ะ.... 



สนทนาที่ชิคาโก 3 
หลวงพอ โอโห ไมตองมานี่จะไปถึงเสยีแลว 6 ทุมกวาแลว ไปไมทันนอนก็ข้ึนรถมาใหม อาว 

อุทิศสวนกุศลวาอะไรนะ เออ ใครนั่งกรรมฐษนเจอะครูมาบางหรือเปลา เขาบอก

เขามาทุกวัน สองนาย (ปรานาธิบดีสินคอลนและประธานาธิบดีทรูแมน) เขาบอก

มาทกุวนั มาชวย เขาบอกใหส่ังบอกนองๆ ดวย ที่เขาตองพลัดพรากออกนอกเขต

พุทธศาสนา กระเด็นอยูเพราะเจาชู เขาพูดดวยวาฉนัเคยอยูเขตพุทธศาสนานะ 

จึงตองอยูที่นี ่ และอีกประการหนึ่งเขาบอกวาไอเร่ืองบาป ใหฃลืมมนัเสียอยานึก

ถึง แกไมมีตกนรก แกเถียงสะบัดชอละทนีี้ สามป ฉันไป สาํนักพระยายม ทาน

กําลังสอบอีตานีพ่อดี 3 ป ก็เอาแลว ของเขาเทาไหรรูไหม 25 ปของเราเปน 1 วนั

ของเขา 3 ป เราก็ไมคอยเทาไรใชไหม แกตายไป 3 ป ฉันไมไดนึกถงึพวกแกหรอก 

คราวนัน้ไปหาลุงแกเสียหนอย ไปถึงเขากาํลังใหการฟุงหมดเชียง เถยีงโอโห แก

ไมไดเถียง เลาตามความเปนจริง แกบอกแกทําเพื่อความสันติสุขของคนสวนใหญ 

ถากาํลังพูดไดไมลงนรกหรอก ทุกคนนะ ถาเขาถาม ถาพูดได ไมมีการลงนรก 

แสดงวาความดีเปดให  

  ทีนีท้ี่แกบอกวา บอกนองๆ บอกวาไอเร่ืองความชัว่ คือบาปใหลืมมันเสยี 

อยางแกไมตามนึกถึงมนั และผลอยางนอยมันเปนอยางนั้นเหน็ไหม พูดมากไปก็

ดึกมาก กลับไดแลว ฉันนะไมเปนไรห ึหมด ไอนี่สิ (หัวเราะ) เออโยมๆ อยูไกลมาก

ตองตีรถกกลบั วาอยางไรคุณ ถาแตงงานนี่ คุณนะ ถาแตงงานแลวอยาใหเมยีฝก

นะมนัหลบยากจัง ไออยางนีย้ังคอยยงัชัว่หนอย อยางนีถ้าเขาคลองตัวหนอยก็จับ

ได ไอนี่เขามเียอะ กม็ีหลายคนเขาซอมทุกวนั ทาํบญุปบเขาติดตามเลย พอ

ทําบุญวันนี้ กลางคนืเขาถามเลยผลบุญเปนอยางไร ตองฝกอยางนั้น ถึงจะ

คลองตัวนะ ดูวิมานเราอยูที่ไหนอะไรเปลี่ยนแปลงบาง สีสัน จะดูรูปรางถาไม

เปลี่ยนแปลง แตความผองใสเราตองดูตรงนั้นนะ และก็เราข้ึนไปดูตัวเราดวย เมื่อ

วานนี้สีเปนอยางไร พอทาํบุญเสร็จแลว ความผองใสเกิดขึ้นไหม นี่มา

เปรียบเทยีบ นี่ดูเมื่อวานครึม้บนยอดเขา ไมเปลี่ยนแปลงใชไหมเมือ่วานครึ้มใน

น้ําไมเปลีย่นแปลง เพราะจติเราไดรูความเปนจริงใชไหม เราก็สบายใจ พอสบาย

ใจแลวก็เลิก ไอตอนทําบุญดวยบุญใหญมันไมหมายความวาตองใชเงินมากนี่ หึ 

อะไร รถอะไรนะ 

ลูกศิษย รถสองคันขางหนา ดานขางรถยนตทีดานหนา ดานขางทางฝงทางโนนนะ ฝง

ซายนะ ฝงนูนคะ ดานนี ้คนทุบกระจกรถฝงนูนคะ 



หลวงพอ อือ คนทุบมนัไปแลวไมเปนไร เจาของไปทํากระจกใหม อือ ใชๆ ไงไอหนูเปน

อยางไร ใสไหม เออ วันนี้ซอมนะ ซอมจนตอไปนี้ไปนะพรุงนี้กลับๆ เขาอยูซอมจน

คลอง โอกาสมันไมมี เออ โชคดีมีสุขนะหนูนะ โยมเอย โชคดีมีสุข 

ลูกศิษย รองเทาแกวเหาะไปได แลวทหารละครับ เวลายกทัพทีเดนิไมทนั 

หลวงพอ ไอเจานี่ความจําแย เคยเปนทหารหรือแมทัพ เลอะๆ เลือนๆ อยางนี้ตองใชสมอง

ออก มนัสมองมากเกินไป เอะใครมีสวานไฟฟาไหม (หัวเราะ) มนัไมจําเปน ถาไป

มากใชจกัรแกว กี่คนก็ได กี่แสนคนก็ได นี่ไมตองชัน้รถยนต จกัรแกวนี่มนัเปน

อาวุธดวย เปนพาหนะดวย หยิบปุบข้ึนมาใหโตเทาไร คนเทาไรใชไหม และก็ไม

ตองเสียน้าํมนัเชื้อเพลิง สบายมาก เอะนาจะมีสักอนันะ ดีไหม 

ลูกศิษย ดีครับ 

หลวงพอ เร่ืองของพระเจาจักรพรรดิ์ เปนเรื่องของพระโพธิสัตว คนที่เปนพระเจาจักรพรรดิ์ 

เฉพาะพระโพธิสัตวเทานัน้ ปกครองโลกโดยกรรม คือเมื่อเวลาขึน้ครองราชยแลว

ไมมีการรบกนั มนัรบกันไมไดเพราะทั้งโลกนี่มพีระราชาองคเดียว เหน็ไหม พระ

จักรพรรดิ์ก็มีตําแหนงอีกตาํแหนงหนึง่ คือข้ีขาคนทัง้โลก ใชไหมหมอ ไอเมืองนี้

เขาจนไมมีอะไรจะกิน ตองหาเงินหาทอง หาเงนิหาทองไมไดขุนคลังก็ไปแลว เอ 

ขุดตรงนี้ทองคาํ ขุดตรงนีเ้งนิ ขุดตรงนี้แกวนี่ขุนกลงัตองไดทิพจกัขุญาณ นี่ทาน

ตองเกง ขุนคลังแกว และกมี็ขุนพลแกว รบชนะในในทกุๆ สถานใชไหม แลวก็

หมดกนั ไมมกีารรบกัน อยากเปนไหมจะตั้งให จะเปนขนาด เบาได (จักรพรรดิ์

องคสุดทายของเวียดนาม) ไมไดนะ นี่เขายังปกครองประเทศ ใชไหม เรากเ็ปน

จักรพรรดิประจําหองเรา ไมมีใครโตกวาเรา พวกมดพวกปลวก (หัวเราะ) 

  ถาเราคุยกันรูสึกมันดี แตกม็ันเปนเรื่องของอนิจจงั หมดทกุขใชไหม เปน

จักรพรรดิปกครองโลก ก็ทกุขเต็มโลก เปนกษัตริยปกครองประเทศ กท็ุกขเต็ม

ประเทศ มันเล็กมาหนอย เปนพอบานแมเรือนก็ทกุขเต็มบาน ไมมีอะไรสุข ถาเรา

ยังโงอยูเพียงใด เรากพ็อใจทุกเพียงนัน้ เออ ฉลาดหรือยังไอหน ู ไอสองหนูนี ่ หา 

ยังไมฉลาดอีก ไอข้ีหมา ถามฉลาดหรือยงัมันบอกไมฉลาด (หัวเราะ) เออ แจวลูก

สาวฉนั อยางนี้พูดไมจบ รับรองไมชัดคอกัน มันคนละเรื่องเสียอยาง ไมมีการขัด

คอกัน วาใครขัดคอใครไมได อาว พระครูเทพ มีอะไรคุยบางละ สาธุ มากีค่น มา

ดวยกนักี่คน 

ลูกศิษย 2 คนคะ 

หลวงพอ 2 คนแนนะ ถามมากี่คน ข้ีนี่เหมือนกัน ฉันถามมากี่คน ชี้ไปคนโนนใชไหม หนาว

มากไหม อินเดียนา 



ลูกศิษย ไมคอยหนาว 

หลวงพอ ไมคอยหนาวนะ เออ ดีนะ 

ลูกศิษย แตเมือวานฝนตกชุกเลย 

หลวงพอ เมื่อวานฝนตกอีกอยางนัน้เหรอ ออ อือ เรามาฤดูฝนใชไหม ทีน่ี่ฤดูฝนใชไหม 

ลูกศิษย ใชเจาคะ 

หลวงพอ นั่นส ิ ฤดูฝนกไ็มได จะวาฝนตกมากเกนิไปไมได เพราะฤดูของเขาใชไหม เอะฤดู

ฝนฝรั่งไถนาหรือเปลานะ 

ลูกศิษย เขาปลูกตนไม ปลูกผักแถวบานหนนูะม ี

หลวงพอ แลวฝนมีกีเ่ดือนทีน่ี่ เพราะไมแนไมเทากนั ใชไหม 

ลูกศิษย 2 เดือน 

หลวงพอ 2 เดือนนะ เออ ทีนีม่ีฤดูฝน 2 เดือน ที่ ภเูก็ต มีฤดูฝน 8 เดือน นี่เพิง่จะตกอีก 2 

เดือน จะหาฝนที่ไหนอีก 2 เดือน ครบอีก 2 เดือน เขาบอก ชิคาโก หนาว หนาวที ่

ชิคาโก ที่นี่ไมคอยหนาวนะ ตอนนัน้ใกล ๆ โอโหนาดูใชไหม ลมแรงจริงๆ เรารู

กําลังของลมจะฝนไมอยูใชไหม ไมมีโอกาสจะไปปล้ํากบัลม จะถามลมแรงไหมยงั

ไมปลํ้ากันตอนนี้ไมตองปล้าํละนะ เพราะลอ ไมมีโอกาสปล้ํากับมันเลย เออ หา

วิธีปลํ้ากันไมได 

ลูกศิษย นี่บางครั้งถาลมแรงจะมีตํารวจคอยเวลาคนขามถนน ตรงใกลๆ กับริมถนน 

หลวงพอ ออ เวลาคนขามถนนตองมตํีารวจมาคอยยืน คิดวาตาํรวจมาจบัลมหามลม ไอเรา

ยืนนึกสังเกตด ู ตํารวจหามลม จราจรลม เออ ไมตองนะ ไมตองถือหลวงพอ ตาง

คนตางถือดีกวา อาวนี่จะไปก็ไมไปไอข้ีหมา เออนี ่จะไปอยางไร เอ จะไปเองกนั 3 

ขอ เออ ต้ังใจไปก็ไดไป ไมตองถือหลวงพอนะ 5 ขอนี่สมบูรณ ไอนี่จะถือศีล หลวง

พอไมเกนิ 5 ขอยังแย ลอ 227 โอโห เออ ดีเทาไรละ คุณหลายๆ คนมาชวยกนั 

ลูกศิษย  ไมใชเบาๆ นะ 

หลวงพอ ใชๆ ถือแบบนี้โตทัง้หางนะ อาวพวก อินเดีย คุยบางสิหัดใชภาษาอินเดียนกได 

อยูใกลๆ ฝร่ังตําพอพูดได (หัวเราะ) นั่นฝร่ังดํา 

ลูกศิษย หลวงพอคะเมือ่คืนนี้จะเชิงฝนไมเชิงนะคะ ฝนวาเหน็ฝมานอนดวย 

หลวงพอ เอะ ก็บอกไมเชิงฝน ยงับอกฝนอีก เอาไงกนัแน เออ ดี 

ลูกศิษย ไมทราบเปนอยางไรมาจากไหน 

หลวงพอ ก็เปนพวกผี เขาทําอยางไร เลากอน 

ลูกศิษย เขามานอนใกลๆ คะไอเรากก็ลัว 

หลวงพอ แสดงถึงความเปนคนใชไหม 



ลูกศิษย แตทําไมจึงรูสึกกลัวไมทราบ 

หลวงพอ อาว ไอเรามนักลัวเอง ปทโธ นี่ถามาเห็นตวัไมชัดกก็ลัวไดนะ ไอเจาหนุมไป

เชียงใหม กลางคืนมนัก็ฝก ตอนค่ําก็ฝกกรรมฐานใหเขาคืนที่สองตีสอง แมศรี จะ

มา ความจรงิจะมาตลอดเวลานะ แตไปที่นัน่ กอนประเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลกูสัก

หนอย ไปถงึก็ไอเจาหนุมมนัตื่นพอดี เหน็ตัวขัดเลย หลับตาเห็นลมืตาเหน็สวย

มาก ไอหนุมมนัยงักลัวเลย (หัวเราะ) ภาวนาพุทโธๆ แกบอกวายังไงวะ วา พทุโธ 

เหรอวะ หลวงพอเพิง่สอนนี่ไง วาพทุโธ พอสอนลูกๆไงวะ นี่แกไปดูทกุคน แกกม็า

บอกวาไอหนุมมันกลวั พอใหเหน็ชัดๆ แพรวพราวมันยังกลัวเลย 

ลูกศษิย ตองหลับตาเหน็นะครับ พอลมืตาเหน็ไมได 

หลวงพอ อือ ไมใช ตอนหลับ ตอนลมืตานัน่นะสิ หลับๆ ตาก็เหน็ ลืมตาก็เห็นเห็นหมด จะ

ไปก็ไปใหเหน็ ไปกลับมาเดี๋ยวจะมาเลาใหฟง บอกมันภาวนาพทุโธๆ เมื่อกี้เขา

ถามทําไมถงึกลัว ตอบไมไดนะ อยางนี้เขาเรียกปอดลอย ปอดหายไปเลย คือเรา

ไมรูตัวอยูกอน เปนของธรรมดา ไอการกลัวผีเปนเรื่องอปุทาน เขาหลอกมาตั้งแต

เด็ก อาวใสขันไปเลย กี่ซอง 

ลูกศิษย ถวายสังฆทาน วิหารทานดวยคะ 

ลูกศิษย เออ  ที่เหลือก็แจก ๆ คนขางเคียงก็ได บอกถายคนเดียว แลวแกจะถายยังไง 2 

คนนะ ขณะทีม่ีลูก ขณะมีลูกในทองแกยงัถายคนเดียวเลย เออ หนอยแนะหาวา

ถายคนเดียว 

  อาว ชางแกวมีอํานาจมากลูก ใชไหม ชางเปนฉัตรทีม่ีศักดิ์ศรีมากเห็น

ไหมเลาอยางพระเจาจกัรพรรดิยังมีชางแกว มาแกวใชไหมเดี๋ยวเออ หาโมง ยงัไม

ไดกิน เสียงอะไร เสียงพลกัๆ เหรอ ประเดี๋ยวมนัอะไรกันแน เดี๋ยวเสียงขางหนา 

อะไรยังอีก 25 นาทีกนิ นีเ่ขาบอกสัญญาณเตือนเตรียมตัวกอน เอ ตอกเตอร 

หนงัสือพมิพมนัลงวาคนไทยยึดรถถังอเมริกาได 40 คัน 

ดอกเตอร 40 คันเหรอครับ 

หลวงพอ ใช 

ดอกเตอร ยึดจากทาเรือคลองเตยหรือเปลาครับ 

หลวงพอ ไมใช ยึดจากประเทศอเมรกิา (หัวเราะ) วอชิงตันยอมแลว (หวัเราะ) 

ดอกเตอร ออ ยึดจากวอยชิงตันนี่เอง 

หลวงพอ ใชเมื้อกี้อานหนังสือพิมพอะไร ไทยรัฐมั้ง เออ ที่ใหสัมภาษณหนงัสือพมิพ เขาถาม

ผูส่ือขาววารถถังของญวนทีโ่ดนยงิเสียหายจะเอามาไดถึงไหม แกบอกเอาลําบาก 

หนึง่ชองแคบญวนเขายัง คือเห็นวาเหน็ยิงปนใหญหนาคุมกนั นี่ถาไปเอาก็เสยี



กําลังมาก ถารถถังไมเอาดวย รถถงัก็จะเสียดวย มันไมพอกนั ก็ถูกของเขาผูคุม

ใหตองการมาเปนพยาน แตตองดูกอนเราไดพยานมา เสียหายมากเอามาทาํไม

ใชไหม 

  จริงๆ กะเหรี่ยง ยกกาํลังมา 2 หมื่น เออ ก็ดี แตวาถาเขาปราบคนกลุม

นอยได เรากห็นกัๆ ดานนัน้เพราะมนัเปนไปตามแผน เขาปราบคนกลุมนอยได 

เขากต้ั็งแนวดานบกุ ตรงนัน้ออกหลงั แตคงจะปราบยาก เพราะหลงัมันชนไทย 

และกะเหรีย่ง ฝงโนนตายกะเหรี่ยง ฝงนี้ก็ขามไปแทน หวัหนากะเหรี่ยง อยูนี ่

  เมื่อปกอนโนนที่พมาลอมกะเหรี่ยง ที่เชงิเขา กะเหรี่ยงเขาวิ่งหนีเ่ขาหนี่ข

คนเขา พอขึ้นไปฉันไปถามกบั นายพลวญิู หลวงพอครับพมากาํลังลอมกะเหรี

ยงอยู ปะทะกนัไปปะทะกนัมา ปรากฏวาพมาตายไป 200 เศษ ถาม กะเหรีย่งมนั

ลงมายิงเหรอ ครับ เลยถามไอ กะเหรี่ยงพวกนี้ มนัพดูภาษากะเหรีย่ง ไดเหรอ

เปลา บอกนากลัวพูดไมคอยเปน ไมรู กระเหรี่ยง เผาไหน กูไมรูกระหรองๆ ตีหลัง

พมาเพื่อกะเหรี่ยง อือ ตอนนี้มีมงัขา ที่ตรงมังขาตายคนตายไป 200 กวา นี่เจา

กะเหรีย่ง ขามมาฝงนี ้สมัยกอนเขาผลักดนั หามฐานกะเหรียง อยูใชไหม ตัวหนึ่ง

ขามาปบ ก็ไมมีทหารกะเหรี่ยง มีตํารวจตระเวนชายแดน แตงตัวเหมือนกันติด

หมวด ก็ตํารวจใชไดเลย 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ อันนีก้็เปนเรื่องธรรมดา ถาเราไมทําอยางนั้นกําลงัหนักมันจะมา มนัเรื่องๆ ของ

บานเมืองสองใชไหม 

  อีตอนนี้ญวนเขาตองวางแผนใหมกอนวน ใชไมห ทําเขาหนักไปซะแย 2 

หนกั แลวปนีก้็เปนคราวที่ 4 สินะ มนั 2 คราว ตอนนี้พวกนี ้2 คราว อาวมีอะไรจะ

คุยบาง 

ลูกศิษย ยังนึกไมออก 

หลวงพอ ออ ยังไมมีปญหา ยงัไมมตัีณหา (หัวเราะ) หึ มีเขามตัีณหาแลว โกรธแลวความ

จริงตัดไอตัณหา ไมใชของหนกั ตัณหาม ี3 กามตณัหา อยากไดในสิ่งทีย่ังไมเคย

มีใชไหม ภวตัณหา ส่ิงทีม่ีแลวอยากใหทรงตัวอยู วภิวตัณหา ส่ิงที่มนัจะพงัไม

อยากใหมันพงัแคนี้ แกมีตัณหาไหม บอกโกรธแตความจริงมีเยอะเลยไอเล็กมันมี

หลายเรื่อง เครื่องมือมันก็เยอะ อยากไดทกุอยางใชไหม ความจริงก็เปนธรรมดา 

เราไปประฌานคนอืน่วาเลว เขาไมไดหมายถงึไอกามารมณอะไรตางๆ แลวก็

ความจริง ตัณหามากโนนไปกามารมณเลย เสียหายไปเลยไปกันคนละเรื่อง จําไว

นะ ถามเอ็งมตัีณหาไหม มีเยอะแตนอยกวาแกหนอย มเียอะแบกไมไหวแตนอยก



วาแกหนอย หมดเรื่องถาม ทหีลังกูไมถามอีกแลว ถามทีไรเรามทีั้งนั้น มีมาก มี

มากเลย แตนอยกวาแกหนอย ถามทําไม ฉันมีฉันกเ็งียบ ไอแกมมีันลนมาทาง

ปาก แตฉันไมลน (หวัเราะ) อยากวาเรากบ็อกไป 

  ความจริงเรื่องนี้จริงๆ ทุกคนมีกิเลส แตวาถาใครสนใจจริยาของคนอืน 

นินทาเขาวาประฌานเขา กเิลสมันลนทางปาก ไอคนทีไ่มพูดมันอยูแตในใจ ใช

ไหม มันอาจจะเสมอปาก แตไมไหลออกจากปากยงัดีกวา จริงไหมหนุม ถูกไมถกู 

ถาไมถูกก็วาไปอธิบายไป 

ลูกศิษย ไมมีธรรมาสน ข้ึนแครได 

หลวงพอ ใชๆ ไมมีธรรมาสน ข้ึนแครกอนก็ได พระพุทธเจาทานบอกวาถาคนใดยัง
สนใจในจรยิาของบุคคลอื่น ยกตนขมทาน นนิทาเขาวารายกดขี่ มีมานะ
ถือตัวถือตน คนนั้นยังไมเขาถึงสะเกต็ความดีที่พระองคทรงสอน คือวายงั

ไมเขาถึงพุทธศาสนาเลยแมแตสะเก็ตจําไวนะ อยาไปเที่ยวนนิทาเขา เลาสูกนัฟง

ได (หัวเราะ) ไอเลาสูกันฟงนี่ ก็ไมใชนินทาเหมือนกนั ถาเรื่องมนัเปนความจริงใช

ไหมเลาปรารภบุคคลนั้น เขาทําอยางนีม้ผีลอยางนัน้ ใชไมห เขาทําไมดีก็ผลมัน

เดือดรอน อันนี้ไมใชนนิทา ไอที่นินทามันไมพูดตามความเปนจริง แกลงวาใหเขา

เสีย หรือเขายงัไมเสีย เราเสยีแลว จริงไหมเลา อันดับแรกเราเสียเวลาทาํมาหากิน

กอน มานั่งนินทา เขาใชไหม 

ลูกศิษย แลวอยางคนที่ยงัไมเกิดขึ้น แตวาเราเหน็กอน แลวเรากม็าพูดวาแบบนี ้

หลวงพอ นี่ไมเปนไร 

ลูกศิษย อยางเดีย๋วนี้เคยไป เคยเหน็พระตกนรก เห็นพระ พระองคนัน้ 

หลวงพอ ออ ก็ลองปากจะแตก (หวัเราะ) พูดปรารภพูดพวกเราภายในไดถามนัไมผิดความ

จริงได 

ลูกศิษย คือวาเขากอนใชไหม 

หลวงพอ หัวแถวละนะ เออ คือตามความเปนจริงไมถือเปนนนิทา เพราะมีอาการปฏิบัติ

ดวยกนั ถาไปพูดกับคนอ่ืนอนัตราย แตอันนี้ไมเปนไรนีพ่ดูตามความเปนจริงอนันี้

ดี สอนๆ ใหดีจะไดไมผิด มีตอนนัน้เห็นตอนนัน้ ไอมาดวยความเหนื่อยยาก ใช

ไหม จะไดทาํใหมันถูกตอง ไมใหมันสูญเสียผลประโยชน ประโยชนทีจ่ะพงึไดคือ

อานิสงสใชไหม อานิสงสกแ็ปลวา ผลทีเ่ราจะพงึไดนัน่เอง ถาเราควรจะไดผล

แสดงวา 100 เปอรเซ็นต ที่เหลือ 1 เปอรเซ็นตหนักใจอยูนิดหนึง่ใชไหม ถามนัไม

เต็ม 100 เปอรเซ็นต ได 50 เปอรเซ็นตก็ยังดี ถามนัจะไมไดเลย นั่นถือวา อเส

วนา จะพาลานัง จงอยาคบคนชั่ว ปณฑิตานัญจะ เสวนา คบแตคนดี ปูชา 



จะ ปูชะนยีานัง บูชาบุคคลที่ควรบูชา เอตัมมังคลมุตตมัง เตม็ไปดวยอุดม

มงคล และไอการปลูกพืชเราก็ตองการผลใชไหมละ 

  นี่ถาเรามี อนาคตังสญาณ เราสามารถ พระพทุะเจาสอนใหตองการ

ไมใหติด ตองการใหทกุคนไปนิพพานเร็ว ถาลงทุนจิตมันขาดทุนจะไปไหนไดใช

ไหม ไปไมได ทําบุญกเ็หมือนการคา แตเราคาแขงกับกิเลส ใชไหม เอาความดีให

มีกําลงัเหนือกเิลส กิเลสจริงๆ มันก็มี แตความดีเหนือมันละก็เราก็ชนะ คือวาขึ้น

ชื่อวากเิลส เราอาจสามารถจะตัดได แตบาปอกุศลเราตัดไมได แตวาถาเรามี

กําลังความดีเหลือ มันก็ตามเราไมทนั อยางพระที่เขานิพพานทกุองคไมส้ินหมด

ไมส้ินบาป แตวากาํลังใจทานผองใส บาปตามไมทนัใชไหม พอถงึ พระโสดาบัน 

ก็หนีไปไกลแลว ถงึ พระโสดาบัน เราก็ไมลงอบายภูม ิ ไมเกิดเปนสตัวนรก เปน

เปรต อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ข้ึนชื่อวาบาปเกาๆ ทั้งหมด ไมใชลางไมใชลบ 

แตเขาไมมีโอกาสเขาถึงเรา ใชไหม 



สนทนาที่ชิคาโก 4 
หลวงพอ ไดแคสัมผัสไดนะ ถาหากวาทาํชาติแรกนะ ถาเริ่มตนจริงๆ ชาตนิี้ไมเคยฝกมา

กอน อีกพันชาติมันยังไมไดเลย นี่แสดงวาเราทาํมาไดแลวแตชาติกอน แตมาร้ือ

ใหม เราทิ้งอารมณมานานใชไหม ถามาซอมสัก 2 คืน ตอมา ข้ันตอไปมันจะมีผล

แนนอน ถามาซอม 2 คืนจะมคีวามคลองตัว จะฝก อภญิญา ฝก ทพิจักขุญาณ 

ไดดีแจมใสดี ชัดเจน และเวลาสอนเขาไปหาพระพทุธเจา ขอพรใหตัดสินใจถกู 

เอาเทานีน้ะ ลองฝกดูนะ 

  ถาเราเคยเหน็พระพทุธรูป บางทีทานก็มาในรูปพระสงฆ แทจริงทานเปน

เทวดา สวยมากนะ ถาจิตเรายังละเอียดไมพอ ถาเหน็ตามนัน้ เห็นตามที่เคยเปน 

เหน็ภาพนี้ก็จาํภาพนี้ไว และไมตองไปทาํอีกนะเอาแค 5 นาที 10 นาทีก็ใชได 

รวบรวมใจปบ ถงึพระพทุธเจาเลยนะใชไหม ใหคลุมตัวไว เชามืดขึน้ไปขอพรทาน

วันนี้ขอตัดสินใจถูกนะ เทานี้ถาจิตใจมั่นคงจริงๆ จะไมผิด รูเร่ืองนะทําใจสบาย 

ขางหลงั ไดไหมจะยงัไมไดเรอะ เมื่อไรจะได พรุงนี้ก็ได 

  ตอนแรกการฝกแบบนี้มนัยากที่สุดในพระพุทธศาสนาเรา และสวนใหญๆ 

แลวไมเกิน 3 วัน ถาเกนิ 3 วัน นี้ชักสงสัยจะเปนนอกพรรค ถาเปนพลพรรคเดิมนี้

ได 3 วันนี้เรียกวาตงัเม แลวนะวนัที ่ 3 ไดใชไหม เราเขาใจแลวซักซอมไวนะ ไป

ภาวนาเสีย ไมตองภาวนาเครียดนะ เอาสบายๆ 

  เลวอยางนี้ถาใครเขาไดบาง มาคุยกันพอรูเร่ือง คือมันจับเสียใหได วา

ไมไดมันเอากนัตรงไหน รูอยางไรใชไหม เอา อนุญาตใหกลับข้ึนนอนได งวงนอน

ไหม 

ลูกศิษย บางครั้งเวลารูสึกวาสบาย มคีวามสบายมาก 

หลวงพอ เออ นี่เปนธรรมดา ธรรมดามันเปนอยางนัน้ อารมณเราบางวันแตวาถาวนัไหนจะ

เอาดีวันนัน้จริงๆ ไมไดนะ อยาไปคิดอยางนั้นนะตองปลอยตามสบาย ถาคิดวันนี้

จะเอาดีละ เมือ่วานไมปกติรางกายไมดี วนันีพ้ักผอน เออ เจงเลย เวลาจริงๆ ตอง

ปลอยตามสบายไดดีแคไหนพอใจแคนั้น วาไอความดีทีเ่ราไดสมมติวาเราไดวันนี้

ดีพรุงนี้ไดนอยไปหนอย จับไมคอยอยูทาง ไอความดีวนันี้มนัไดสลายตัวไปไหน 

มันคงอยู บุญกุศลนี้ถาทาํแลวไมมีการสลายตัว สะสมอยูตลอดเวลา ก็เหมือนกับ

เมื่อวานนี้ไดบาทหนึง่ วันนี้ไดสลึงหนึ่งมนัไดเพิ่มนะ 

  เอาอยางนี้นะเพราะวาถาจิตยังเปนฌานโลกียอยู ถายงัไงถงึพระ 

อนาคามี เพยีงไร มนัก็แบบนี้แหละ วนันี้ดีบาง พรุงนีดี้บาง รวมความวาวนัไหน



ไดมากกพ็อใจ ไดนอยกพ็อใจ และก็จงเขาใจวาความดทีี่เราสะสมมามนัไม

สลายตัว ไดบาทก็คิดวาไดทนุ ไดสลึงก็คิดวาไอดอกเบี้ยมาสะสมกับทนุ 

ลูกศิษย หลวงพอคะลกูสงสัยวันไหนใหสมาทานศลี 5 คะ แทนทีจ่ะศีล 8 

หลวงพอ มีคนปวยไมเปนไรศีล 8 ข้ึนปบเขาใหศีล 8 แลวจุดนีห้ามอารมณกามารมณ ถงึได

ไมกี่คน หนกัๆ เขาเรารักษาศีล ก็ศีล 8 จะขัดคอกัน กต็องดูคนอยูใชไหม จุดไหน

ทําบุญศีล 5 จุดไหนทาํบุญศีล 8 บางคนที่เขาเคยทํามา เคยใหเขาไตเตาขึ้นไป 

แตความจริงใหสมาทานศีล 8 ใหสมาทานเฉพาะเวลาในการเจริญพระกรรมฐาน

บางคนไมเขาใจก็เอาไปบานดวย พอดหีิวขาว นี่ถาในเขตปฏิบัติบางทเีรารูอยูแลว 

  และประการที ่ 2 ถามันทนไมไหวจริงๆ ศีล 8 เราก็รักษาช่ัวโมง 2 ชั่วโมง 

อานิสงสก็มากถาเราละศีล 8 เราก็เอาแคเฉพาะศีล 5 ใชไหม อยางทีน่ีย่ังไมเขาใจ

กัน ดีไมดีไมกลากินอะไรเลย ตองดูกนักอน เดีย๋วเขาสมาทานศีล 8 แลวไมกลาไป

ละ ใครหิวกน็ัง่หวิไมเปนเรื่องหนักไป ใชอารมณหนักไปนะ ตองปลอยอารมณเขา

มาเปนปกติ ใหเบา ความจริงสมาธมิากไปนิดหนึง่ตั้งใจมากไปหนอยความจรงิ

ต้ังใจมากไปไมได เปนอยางไรหนู ลงเลน สระโบกขรณ ีดีไหม 

ลูกศิษย น้ําเย็นเจาคะ เย็น 

หลวงพอ ทานยาบอกวาอี 2 คนนะซนบรรลัยเหรอ ลงเลนกันนะ เปนอยางไรนะ เปยกไหม 

(หัวเราะ) นุงกางเกงในหรือเปลา เอาละซ ิปลาจะกัดตายแมเขาแกลงทําเปนปลา 

ไอนั่นโผลหนามา ผีปลาดวยโวย (หัวเราะ) สนุกดีไหม 

  เมื่อกี้ไปดูรอยแตกมา เปนไงรอยยาวไหม คือเขาบอกวา ออมมหาสมุทร 

ความจริงมันไมจําเปนตองออม ไอแผนดินไหวนะ ที่แผนดินไหวนะ ดร. ปริญญา 

บอกมา ฝร่ังจางใหหาขอมลูแผนดินไหว เขาพูดมาฉนัก็ไมรูเร่ืองรูราวหรอก พอ

มาถงึวัดเขาทีพ่ัก สมเด็จทานพาไปดูใหเหน็ขอมูลมีหลาย แตแผนเดินไหวก็มเีหต ุ

8 ประการเราไมเคยคาํนงึถงึเรื่องของบรรดาทานผูมฤีทธิ์ใชไหม เร่ืองของผูมีฤทธิ์ 

กฎธรรมดา ธรรมดาของมนัคือแผนดินราวแยก กวางมากดนิขางลางเดือดปุดๆ 

ความรอนสงู เปนแนวยาวมาก พอทานพาไปดูวันแรก ชกัสงสัยวามนัมีลม ลมแรง

มาก รุงขึ้นทานก็เลยมาชวนกันไปตัดสงสยั ก็เลยตามไปดูใหม 

ไอลมนะมนัเกดิจากความรอนของไอน้าํ น้าํทีถู่กเผารอนนะก็ถามวา

ทําไมไมไหวเสมอกัน ทานบอกวา ลมมนัพัดไมเสมอกนัลมแรงมันไมมทีิ้งไป มันมี

เปนจุดๆ และก็ที่มหาสมุทรมันมีโอกาสลอยขางบน แตมันแรงไมพอ ไอนั้นเกิดขึ้น

แลวมันไปไหนไมไดมันก็กระทุงหนาขางหลงัมีอันตราย แลวมันก็ไหลไปตามเนนิ

ยาวที่ แคลฟิอรเนีย ก็เคยไหล หมอประสิทธิ์ กม็าถามหลวงพอวาไหวใหญ



ไหมครับ ถาไหวใหญคนก็ตายมาก เออ ตายก็ตายไปกพ็อดีเขาทาํกรรมฐานกัน ก็

เลยไมกลัวตาย อันนี้ทีจ่ริงเรารูไวก็ดีถารูไวก็ดีมนัเปนความรูก็ดี แตความจิรงถา

เขาไมพูดขึ้นมาก็ไมรูหรอกนะ เพราะเวลานี้ข้ีเกียจ รูมาก เมื่อกอนนีใ้หมๆ มนั

อยากรูเยอะแตความจริงนั้นก็ไมไดถามทาน ข้ึนไปที ่บัณฑุกัมพลศลิาอาสน หา

โยม พอดีสมเด็จทานลงมา ทานจึงถามวาสงสัยไหม บอกสงสัยทําไมถงึไมถามละ 

ก็เหน็วาเปนเรื่องของโลกไมอยากถามทานบอกวาเปนสระถามได 

ในสมัยพระพทุธเจา คือวาทีแรกททานวาเมียทานเปนกาลกิณีไมมีลูก ขับ

เมียไป อยูกับเธอไมมีลูก ฉันไมตองการ หลายปแลวนี ่ ไอเมียก็ไปลาพระพทุธเจา 

บานแกอยูตางเมืองก็ไป พระพุทธเจาถามจะไปเพราะอะไร พระพทุธเจาทรงถาม

จะไปไหน ทาํไมจึงลาบอกวาสามีขับ ขับไปไหนเพราะอะไรจึงขับ บอกวาไมมีลูก

หาวาเปนกาลกิณี บอกเธอกลับไปเถอะ สมัยกอนเธอเคยทําบุญถวายดอกบัวกับ

พระปจเจกพทุะเจา 16 ดอก เธอจะมีลูก 16 คน แหมพอฟงสามี วามนัจะมีได

อยางไร ถามวาพระพุทธเจามียืนยันแนแลวรึถาอยางนัน้อยูได ใหโอกาส 1 ป ถา

ภายในปนี้เธอไมไดต้ังครรภจริงเธอไป พอดีเดือนนัน้เธอก็ต้ังครรภออกมาจริงๆ 

16 คน เปนครอกเลย (หัวเราะ) แจว ๆมาก ระวงัมนัมามากก็แย หาหมดตําแยแย

เลยผดุงครรภทําคลอด 2-3 คน พอดีตายลมจับใชไหม เอา 16 หรือ 20 

ลูกศิษย  ไมเอาเลยคะ 

หลวงพอ ไมเอาเลย คนนี้ก็ตองไมเอา 

ลูกศิษย  คนนี้ยกใหเปนลูกหลวงพอคะ 

หลวงพอ อาว แลวกันวะ เวลาแกมี แกมีของแกเอง ออกมาแลวใหขา(หวัเราะ) มันยงัไงกนั

วะหมอ วาไง อาวใหปาเขาเลี้ยง (หัวเราะ) 

ลูกศิษย  ใหคนรักษารถฉันเลี้ยง 

หลวงพอ เออดี ไมเปนไร กอนจะทองฝนวาอะไร 

ลูกศิษย  คนนี้ไมไดฝนเจาคะ 

หลวงพอ เฮย ไอฝนมันกอนเกิด กอนจะมา แหม ฉันไมไดถามกอนคลอดกอนทอง 

ลูกศิษย  ไมฝนเลยเจาคะจําไมได 

หลวงพอ ไมไดฝน จําไมได ข้ีหมา คืนกอนไมไดฝน โกหกพระเขาตองฝน มันตองมี เพราะ

เด็กที่จะเขาในครรภจะตองแสดงสัญลักษณ บางทีเราก็ไมรูเร่ือง 

ลูกศิษย ฝนวาอยางไรดีเจาคะหลวงพอ 

หลวงพอ ฝนวาไมมีลูกดีที่สุด 

ลูกศิษย หนูฝนวาไดกําไล ไดแหวนโบราณ ไดมาก็ใสขอมือ 



หลวงพอ ฝนเมื่อไร 

ลูกศิษย นานแลว กอนที่หนูจะมีลูก 

หลวงพอ ลูกหญิงหรือผูชาย 

ลูกศิษย ผูชายคะ 

หลวงพอ ใสขอมือก็ดี ผลที่สุดเราก็ไดกําไร แตงทแีรกก็ผัวกับเมยีไดลูกคนกําไรดีใชได ใน

ทัศนะของโบราณกําไลเปนเครื่องประดับ นี่ถือวาดีนะแตนี่ก็ตองดวูาเด็กมาจาก

ไหน ถาเดก็มาจากพรหม คนเลี้ยงตองมีเหตุผลดี เหตุผลไมดีจะรูสึกวาเด็ก

จองหอง เพราะพวกนี้ไรเหตุผลไมไดเลย สูตาย พวกพรหมนี่สูหนักเพราะไปจาก

ฌาน ถามาจากสวรรคมีอารมณออนโยน พวกจากสวรรคนี่คลอยตามไดบาง แต

ไมมากนัก ถาจากพรหมแข็งเลย ถาดีเอา ถาไมดีสู พอแมก็เลยคิดวาลกูจองหอง 

แตถาพวกนัน้พูดีๆ มีเหตุผล จะดีมาก และไมตองบดุกันมาก ใชเหตุมาก เพราะ

พวกสวรรคบางครั้งเรายงัทําผิดไดบาง แตก็ไมแนนะบางทีมันสอนแม 

ลูกศิษย บางทีพูดเสยีงดัง เขายังคับใหผมไปขอโทษพระพทุธเจา 

หลวงพอ โธๆ ถกูตอง สมควรแลว ก็มอียูหลายคนทีเ่ห็นสอน เพราะเขามาจากทางดี เราเป

เอง ถาเขามาแบบนั้น เขาตัง้ใจมาชวยเสรมิ ถาบนนัน้นะเขาตั้งใจตั้งใจมาเลย คือ

ถามาจากเทวดาหรือพรหม ถาเขามาเพราะหมดบญุก็ไมแนนอนนัก แตที่มาเพรา

ไมหมดบุญ ต้ังใจตัดเลย อยางนี้เขาตั้งใจชวยได แตวาบานเราอยู ออกจากบานนี่

เพราะไมใชถกูขับใชไหม แตจะหาบานหลงัไหนอยูก็เร่ืองของเรา ถาถูกขับไปแลว

ไปอยูบานอีกหลังหนึง่ เราเลือกไมได 

  นี่ถาพวกมาจากเทวดาหรือพรหม ถายังไมหมดอายุขัย อันนี้เขาเลือก

ตระกูลเกิดมาเพื่อการสงเคราะหมาเพื่ออะไรก็วากนัไปเลยแตเขาเกิดมาเขาก็ตอง

ดําเนนิไปตามปฏิปทานั้น แตปฏิปทาที่ต้ังใจมา ตองปฏิบัติอารมณ ใจอาจจะ

หมดความรูสึกไปแลว ทําไปตามที่ต้ังใจ เอาอยางนี้ดีกวา จะมาจากไหนก็ตาม 

เราเปนคนมีเหตุมีผลดีกวาใชไหม คืออยาใชอารมณ เพราะพวกนี้ถาใชอารมณ

บางทีเปนคนเสียไปเลย ถาวาไมฟงมนัตบุรรลัยเลย ถาเปนแลวเอาหนกัเพราะมา

จากพรหม เพราะพรหมจะมาไดดวยกําลงัฌาน เพราะอยูเปนพรหมเขาทรงฌาน 

ทรงศีล ฉะนัน้อารมณจึงเขมแข็งมาก 

ลูกศิษย อยางที่เขาเกิดมาแลวไมสบาย กรรมเกาของเขาหรือของแมคะ 

หลวงพอ กรรมแมทําไว กรรมที่แกฆาเขา คราวนีแ้กมไดฆาเขา เขามาฆาเอาบาง อยางนี้

ใชได เอาแคชาตินี ้ ชาตกิอนทาํไวกีว่าระไมจํานะกฎของกรรมนะปลอยไปตาม



เร่ืองเราหนีไมไดแนนะ ถาเราตองเสียเงนิที่เกีย่วกับรางกายหรือจิตใจปวย ถาปวย

ก็ตองถือวาทั้งหมดกรรมทีท่รมานสัตวจงึจะสนองผลได และ 

  ถาวาเราจะตองเสียงเงนิเสยีทอง ไอตัวเสียมาจาก อทินนาทาน ขโมย

เขา บางทีก็ไมไดต้ังใจขโมย หยิบเขามาเฉยๆ (หัวเราะ) หยิบเสียจนชิน และ 

อทินนาทาน เปนปจจัย คือ 1. ทรัพยสิน จะตองเสียไฟไหม น้ําทวม ลมพดัถาคน

ในปกครองดื้อดานไมอยูในโอวาท พวกเจาชู กาเมสุมิจฉาจาร ชาติกอน 

  ถาเราพูดอะไรพูดดีๆ พูดตามความจรงิ แตคนเขาไมอยากเชื่อเพราะชาติ

กอนโกหกมาก อันนี้ละ มุสาวาท 

  ถาเปนโรคเสนประสาท เปนโรคบามาจาก การด่ืมสุราเมรัย ถาเรารูเหตุ

ของกรรมเรากส็บายใจ มนัจะมีอะไรก็ชาง ชาตนิี้เปนชาติสุดทายใชไหม เรารับ

ชําระหนี้มนัแครางกาย ชาตินีห้ากจะมอีะไรอีก ก็ไมตองเอากนัหรอก ฉันตาย

เมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นยกยอด ถาเราเปน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี 

ยังตองมารับผลกรรมอีก พระโสดาบัน โง สกทิาคามี โง ถา พระโสดาบนั พระ

สกิทาคามี ไมโง เขาไปนพิพาน มีประเภทโงกับไมโง คือวาอารมณไมเขมแข็งพอ 

  ฉะนัน้ ถาเปน พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคาม ี ถามีอารมณหนึง่

พรอมเสมอคดิวา มนุษยกดี็ เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมเปนสุขเราไมตองการ เราตอง

การินพพานจดุเดียว อันนี้เราก็ไปนพิพานฉะนั้นกอนจะตายวนัสองวนัจะเปน 

พระอรหันต ถาฆราวาสเปน พระอรหันต วันนี้อยางเกงก็ตองนพิพาน หรือลอ

เสียวนันี้เลยหรือไปกันหรือเปลาๆ สวนใหญ เปนวันนี้ ถาตามระเบยีบเขาไมเกิน 1 

วัน สวนใหญจะไมเกินวนัรุงขึ้น แลวถาจะตายเอาอหวิาตมาก็ไมทนั ตามเวลาไม

พบ เอาโรคอะไรมาทนั ผลที่สุดก็ตองอาศัยรถยนต แตรถยนตที่เขามีคนขับนี้ชน

เขาไมได ไมตองใหเขามาชนหรอก ชนเองได เพราะคนชนนี้ตองมีโทษนะ ตองเสยี

เงินติดคุกทําเขาไมได จะตองตายจากอบัุติเหตุที่ไมมีใครมีโทษ อยางสมยักอน

พระพทุธเจาบอกวานางยกัขิณี แปลงเปนวัวขวิดตาย แตตองตายกนัแน ตายนัน้

หมายถงึ นิพพาน และมหีลายๆ คนนี่อยูธรรมดาถาคนทีท่านเปน พระอรหันต 

จิรงๆ ถาไดแลวเดี๋ยวนัน้ ทานไมอยากอยูเลย 

  ทางมาของคน ทางบุญของคน มาทางไมเหมือนกนั เพราะเหตุนี้

พระพทุธเจาจงึบัญญัติกรรมฐาน เพื่อเขาถงึ นิพาน ไว 40 อยาง 40 อยางนี้เรา

จะปฏิบัติกองไหนกถ็ึง พระนิพพาน แตวาถาจะถามวาทําไมพระพุทธเจาจงึ

ปฏิบัติไดมากมาย ก็ตองบอกวาทานไมโงอยางเรา ถาทานโงแคเรา ไมมีใครไปถึง 

นิพพาน ไดเราก็ไปไมได คือวาทกุคนมอีารมณไมเหมือนกนัใชไหม ความพอใจ



ตางกนั อาหารนะกินแคอ่ิมเหมือนกนั แตรสอาหารไมเหมือนกนัใชไหม บาน

เดียวกนัถาทาํกับขาวอยางเดียวกนั อาหารอาจจะไมถูกใจอีกสองคนกไ็ดนี่

แมบานจะตองทาํขาวหลายๆ อยางจงึจะเปนการถูกใจ แตกินเพื่ออะไร กินเพื่ออ่ิม

เหมือนกนั กนิตมยาํอรอย แตของที่อรอยออกมาเปนขี ้ ไมอยากมอง เราก็โงกวา

หมาหมายงักนิ หรือเราขี้ไมใหหมากนิ ข้ีเหนยีวโวย ซวยบรรลัย (หวัเราะ) 

  ไอนี่ของธรรมดานะ ถาคณุพอใจแบบนัน้คุณอยาละ ใครพูดอยางไร

เพราะของเกามันมาตามนั้นใชไหม ของเกาคุณมาแบบนั้นคุณเดนิตามของเกา ที

นี้ของเกาหนักหรือแนน ธัมมานุสสติ อันนี้เปน ธัมมานุสติ คุณฟงเทปอันนี้เปน 

ธัมมานสุสติ คือหนักใน ธมัมานสุสติ การหนักใน ธมัมานสุสติ คือ หมายถึง

เราถึง พุทธานุสสติ ดวย เพราะธรรมจะมีข้ึนได พระพุทะเจานํามาใชไหมและ

พระธรรมจะอาศัยอยูไดก็เพราะพระสงฆ รวมวาเปน พทุธานสุสติ ธัมมานสุติ 

และ สังฆานุสสติ ถาฌานมนัคลองตัวแบบนั้นอยาทิง้ใครพุดอยางไรก็อยาไป

ฟงไอัคนที่มนัพูดวาไมดนีะคือมันไมไดอะไรเลย เขาไมไดอะไรเลยจะมาสอนเรา นี่

อาจารยมนัมหีลายประเภท อาจารยกาละมังบาง อาจารยกระเบือ้งบาง จน

พลาสติกบาง จานกระดาษบาง อาจจะเปนจานรองขีบ้างก็ได ชื่อดีไหม เปนจาน

รองข้ีไหม มาตองอยางนัน้ซ ิตองอยางนี้สิ ตองอยางโนนซิ เหน็ไหน ไอนั่นแสดงวา

ไมไดรูอะไรเลย เพราะวาคนรูปฏิบัติความดี จะปฏิบัติแบบไหนมนักถ็ูกหมด ทีนี่

จะถูกถึงขั้นไหน ขณิกสมาธิ ข้ัน อุปจารสมาธิ ข้ัน ฌานสมาบัติ ข้ันความเปน 

พระอริยเจา สุดแลวแตความสุขที่ม ี

  อีกอยางพระพทุธเจาทานไปไหน ทานไมเคยปรามาสทกุคนอยางที่ ทาน

ชฏิล ทัง้ 3 บูชาไฟ และการบูชาไฟไมใชของเสียหายอยางเราๆ ถือวาสงูมาก 

เพราะทานบูชาไฟจนได อภญิญาหา อภิญญาหา นี้เปน ฌานโลกยี ฌาน

โลกยี นี่จะได อภิญญาหา ก็ตาม วิชชาสาม ก็ตาม ได สมาบัติ 8 ก็ตาม เราก็

ยังมีสิทธิ์ลงนรกตามปรกติ ยงัมีสิทธิ์นะ คืออยามาขวางอัว๊ นั่นมันนรกใชไหมอั๊วมี

สิทธิ์จะลง พอใจไหม พอใจหรือไมพอใจก็ตาม เพราะเราเปนคนมีสิทธิ ์ ไมมีใคร

สละสิทธิ ์เพราะถาสละสทิธิ ์พระยายม ทานกป็ฏิบัติไมได  

  และหากวาผูที่จะพันได ตองไดต้ังแต พระโสดาบัน ข้ึนไป นี่การปฏิบัติ

แบบนี้อยาประมาท ตองรักษาอารมณอยางต่ํา พระโสดาบัน ข้ึนไป แตความ

จริง พระโสดาบัน นี่ทาํงายมาก ของกลวยๆ แตระวังควากลวยน้ําวาดิบมาก็แลว

กัน บางทีเห็นสุกเปนกลวยตานีก็ไดไงไอหน ูใชไหม นี ่พระโสดาบัน นี่สอนกันไม

ถูกเรื่อง ไอทําแตฌานอยางเดียว สมาธิอยางเดียวมนัเสยีเวลา 



  ถาสมาธิก็ตองสมาธิคือ นัน้คือใหทรงสมาธิใน สลีานุสสติกรรมฐาน 

และก็ใชอารมณ อุปสมานสุสติ คือนึกถงึพระนิพพานเปนอารมณเทานี้เปนพระ

โสดาบันแคกลวยๆนีก่ลวยจริงๆ  

  คือวา พระโสดาบัน นี่ไมไดมีอะไรมากเลย แตไมสอนกนั นี่เวลานีท้ี่มา

ที่นีก่ับไปไหนๆ ตอไหนกนั ถาขืนติดจุดไอแบบนี้ การฝกแบบนี้ดีเปนการปองกนั

ความสงสัยวาอะไรมีจริงไหม เราเกิดมาแลวกี่ชาต ิ เคยเปนเทวดาหรือพรหม เออ 

ดีมาก ที่จริง พระโสดาบัน นี้ก็มีอารมณจริงๆ คิดวาชวีิตมันตองตาย แตวาไม

ตองไปคิดทุกวินาทหีรอก มีความรูสึกธรรมดาวาชวีิตนีอ้ยางไรๆ ก็ตองตายแนแต

กอนจะตาย เราจะไมยอมลงอบายภูมิ ในเมืองเปนมนุษย ถาลงอบายภูมกิ็

ขาดทุน ถาเราไปตั้งตนนรกอีก กวาจะมาถึงเปรตอีกหลายอสงไขยกปั นรกแตละ

ขุมนั้นอายุมนัมาก ไออายทุีไ่มมีกําหนดนะนรกบริวาร 4 ขุม กับ ยมโลกยีนรก 

ไมนับอายเุลย ตกนรกขุมใหญนะ ยงัใชเวลานอยกวานรกบริวาร นรกบริวารกับ 

ยมโลกียนรก ไมรูเวลาเทาไร 

  เปนเปรตอีก 12 ระดับ นี่ไมรูเทาไรเหมอืนกนั ปรทัตตูปชวีิเปรต มนัเปน

รอยๆ กัป เปนอันดับสุดทายแลวนะ แลวมันกย็อนกลบัมาหาความเปนคน และ

เปนคนดับเสือกตกลงไปอีก สบายไหมไมตองไปไหนหรอก อวดเกง กลังเสียตาย

นรกโวย อยูแลวมันปลอดภยั ใครไมสามารถทาํอันตรายอั๋วได มีไฟลกุพรึ่บๆ ใคร

ลงมาไดไหม ทั้งหอกทั้งดาบฟนคอ 

  เกิดเปนมนุษยแลวยอนกลับมาเสียชาต ิ ทางที่ดีควรหนีไปเลยตัด

อบายภูมิ ถาเปน พระโสดาบัน ทุกจุดทาํมาแลว ไมมอีะไรใหผลไดเลย คือไม

สามารถทําลงอบายภูมิได ไอพวกนรก เปรต อสุรกายสัตวเดรัจฉาน อยางเลว

ที่สุดก็ยอนกลบัมาเปนมนุษย มาเกิด แกเจ็บ ชางมนั นีพู่ดตามแบบ 

  ถา พระโสดาบัน ถาไมพบพระอริยะ ตอไปถาเปน พระโสดาบัน ข้ัน 

สัตตขัตตุง กก็ลับมาเปนมนุษยอีก 7 ชาติ อันนี้เฉพาะเปนมนุษย เทวดา หรือ 

พรหม อยูแคนี้เปนมนษุย เปนเทวดา หรือกลับมาเปนมนุษยใหม ถาเปน พระ

โสดาบัน ข้ึน โกลังโกละ ก็เปนเทวดาหรือพรหม 3 ชาติ เปนมนุษย 3 ชาต ิถา

เปน พระโสดาบัน ข้ัน เอกพิธ ี หรือ พระสกิทาคามี ตายแลว ก็ไปเกิดเปน

เทวดาหรือเปนคนแลวก็เปน พระอรหนัต ไปเลย แตนี่ตองเปน พระโสดาบัน 

ข้ึนไป 

  ถา พระโสดาบัน ฉลาด ถาหากเปน พระโสดาบัน ก็รวบรวมกาํลังใจ

ตัด อวิชชา คือใชปญญาหาความจริง ไอมนุษยนีม่นัลําบากมีแตความเหนื่อย



ยาก เปนมนัมาทาํไม ไอรางกายระยําๆ แบบนี้จะไมมีมันอีก มชีาตินี้เปนชาติ

สุดทาย และเทวดาหรือพรหม ฉันก็ไมตองการ ฉันตองการไป นิพพาน 

  นี่แบบ สกุขวปิสสโก ถาแบบ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ทีเ่รายึดนีทุ่กคนืขึ้น

ไปนิพพาน เชามืดไมตองใชเวลามาก ใชเวลา 2-3 นาทีมนักท็ําไดแลว ต่ืนปบ

รวบรวมกาํลังใจ ไมตองลุกขึ้นมานั่งนั่งมนัเมื่อย ถามนัอยากนัง่ใหมันนัง่ถากลงั

มันดีนะ ไอกาํลังไมดีนอนจติพุงขึ้นไปเลย นพิพานตัง้อารมณอยู หรือจิตคิดวา

วันนี้ต้ังแตเวลานี้เปนตนไปจนกระทั่งถึงวันใหม ถาตายเมื่อไรขอมาที่นี ่ เทานั้นนะ 

และตอนเชากนิขาวเสร็จ เดนิไปคุยกับเพือ่น ไมไดต้ัง นิพพาน เลย รถชนตายไป 

นิพพาน เลย เพราะอารมณเดิมนี้มนัจะไมตัดกับจะยังอยู ทาํงานถูบานอะไรก็

ตามเถอะลมลงไปตาย ตายเมื่อไรมันจะไป นิพพาน เมื่อนั้น แคนี้งายไหม 

  อารมณ พระโสดาบัน กคื็อเคารพพระพุทะเจา เคาพระพระธรรมเคา

พระ พระอริยสงฆจริง พระสงฆตองตัดเปนขั้นพระอริยสงฆนะไอพระสงฆหวยๆ 

นะม ี ถาเคารพพระสงฆหวยๆ นะกรรมหนักสนับสนนุคนทาํลายพระพุทธศาสนา 

ยื่นดาบใหโจร หนักเลยยืน่ดาบใหโจรเจอก็ฟนเลย ถาเราไมรูก็เร่ืองหนึ่งตางหาก 

ถารูแลวกน็าจะถอนตวั 

  อยางชาวบาน เมืองโกสมัพี เมื่อสมัยพระพุทธเจายังอยู พระชาวโกสัม

พี ทะเลาะกนั พระพุทธเจาทรงหามก็ไมฟง เมื่อไมฟงกท็รงหลีกไปอยู ปาปาริ

ไลยกะ ที่ไปก็เพราะจะสงเคราะห ชางปาริไลยกะ อันนี้ในเมื่อพระพุทธเจาทรง

ออกไป ชาวบานที่เปนพระอริยะเจานะมมีาก อยาเหน็วาพระนะมันดกีวาชาวบาน

เสมอไปนะมนัดีแตสีผาเหลืองนะ เวลานีช้าวบานเปนพระอริยะเยอะ ชักหวาดๆ 

เสียแลว เวลานี้ก็มทีีพระพทุธเจาทรงพยากรณไวกอน 

  แตชาวบานทีเ่ขาเปนพระอริยเจา ชาวเมอืงโกสัมพี เหน็วาพระพวกนี้ไม

ดี พระพทุธเจาทรงหลีกไป เขารวมหัวกันไมใสบาตร ไอพวกนั้นก็ไดกินจาก

ชาวบานที่ไมใชพระอริยะ พวกชั่วชางซีดีชาง สงฆหัวโตๆ ไปตามๆ กนั 

พระพทุธเจาหลีกไป 3 เดือน ไปโปรด ชางปาริไลยกะ ออกพรรษาแลว ชาวบาน

ที่เปนพระอริยเจาไปหา พระอานนท พระอานนท อยูที่นัน้นะ บอกใหไปนิมนต

พระพทุธเจามา พระพทุธเจาเสด็จไปโนน ไป กรุงราชคฤห 

  นี่พระพวกนัน้เขาไมใหกนิ ก็จะไปขอขมาโทษพระพทุธเจา พอเดินทาง

เขาไปจะใกลเขต กรุงราชคฤห พระเจาพิมพิสาร ทรงทราบก็กราบทูล

พระพทุธเจาทรงทราบวาพระพวกนี้เลวมาก ใหพระพุทธเจากันไวไมใหเขาเขต 

ซวยแลวซ ิ พระพุทธเจาบอกวามหาบพิตรรอยาหามเลย เขายังมีสภาพเปนพระ



อยู สภาพพระยังไมขาดแกดื้อทะเลาะกนั พระพุทธเจาทานไมหาม พอเขามาถงึ

เขตจะเขาวหิาร ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กก็ราบทูลกวา พระพวกนีข้าพระพทุะ

เจาไมยอมใหเขาวิหาร พระพุทธเจาวาปลอยเขาเขามาเถอะ เขายังเปนพระอยู 

แตเขาดื้อเทานั้นเอง 

  พอเขามาแลวเขามากราบพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวา คณะโกสัม

พี ทั้งหมดไปนั่งมนัโนนนะวหิารใหญ พระอยูไดเปนหมื่นผลที่สุดชาวบาน

ชาวเมืองถามมาจากไหนโกสัมพี พวกไหนโกสัมพพีวกกช็างดานัน่แหละ นัง่คอยที่

จะใหทรมาน พระพทุธเจาปลอยเวลาเปนวนัใหทนตอคําดา ทานก็ไมไดบอก

ชาวบานดา ทานยงัไมมีเวลาจะใหขอขมา พระพุทธเจาก็เอาเหมือนกนั ไอทํา

อยางนัน้เพราะอะไร ทานทาํใหรูสึกตัว ไมอยางนัน้ไมรูสึกตัววาผิด แตตอมาพระ

พวกนัน้ก็เปนพระอรหันตหมด แตเขาเลวไมมากนะ แคเขาทะเลาะกนันิดเดยีว 

เร่ืองไมชําระในสวมทิง้คารองไว ไอ วินยัธร กับ ธรรมธร เถียงกนั ลูกศิษยก็

พลอยโกรธกันดวย ความจริงจับไอสองตัวนี้เผากห็มดรเองใชไหม ถาเผาตัวเอง

มันบาป เขียนชื่อมันเผา แตเราขาดทนุนะกระดาษของเรา เสียเวลาการงาน อยา

เผาดีกวา 

  นี่เร่ืองเปนอยางนี้ นี่เร่ืองของพระนี่ก็ตองถอืวา พระโสดาบัน จะมีความ

เคารพพระพทุธเจา พระธรรมจริง พระอรยิสงฆจริง มีศีล 5 บริสุทธิ ์และจิตมุงจุด

เดียวคือพระนพิพานเทานี้ ไมมีอะไรมากถาถือวาสวนใหญทีพ่ระพทุธเจาตรัสวา 

พระโสดาบัน ก็ดี พระสกทิาคามี ก็ดี มสีมาธิเลก็นอย แคปฐมฌานก็ดี และกม็ี

ปญญาเล็กนอย แตมี ศลี 5 บริสุทธิ์ เทานั้นเองไมมีอะไรมากมาย 

  นี่ที่สอนกนัมาสอนกนัจนฟงไมรูเร่ืองเลย ดีไมดีก็ตะบันเทศนกนัหัวค่ําจน

สวาง แลวใครจะฟงละ หนู หมา หนหีมด หมานี่กห็ลับแลวใชไหม อยางนั้นมันไม

มีผล ถาใครจะใหฉันเทศนเปนชั่วโมงๆ ฉันไมเทศน จางฉนักี่ลานฉันไมเอา ได

เทาไรฉันก็แกใชไหม ไดเทาไหรฉันตาย เร่ืองอะไร เอา เอาแลวก็ไปทาํประโยชน

สวนกลางถาจางเปนสวนตัว กี่แสนลานก็ไมเอา รับมาดีๆ มั่งทกุขตาย นี่เปนอยาง

นั้น และไมไดเกิดประโยชน อยาลืมวา พระโสดาบัน งายนิดเดียวนะ 

  คือการปฏิบัติกันทั้งหมดนี ่อยาง มโนมยทิธ ิที่ไดนี่ ถาจะสอนใหชัดเจน 

บางวันมนักจ็ะมัวไป บางวนัถาประสาทไมดีนะ เครียดนิดหนอยใชไหม มนัจะมืด

จนจับภาพไมไดเราดีมั่วเลย จากจุดที่นี ่ จุฬามณ ี ไปต้ังจุด บัณฑกุัมพลศลิา

อาสน ไปหาทาปูทานยาแลวก็ทีว่ิมานพระพุทธเจาเราเคยไหวที่นี ่ ทีน่ี่ เออ วันนี้

เขาพาไปวิมานของเราหรือเปลา ไมไดเขาวิมานคัวเอง เรอะ ตองบอกใหเขาสอน 



ตองรูจักวิมานของเรา ความจิรงหลวงพอยืนอยูตรงนัน้ ไมพาเขาสกัทีวา วิมาน

ของเรามีความสําคัญมาก ข้ึนไปปุบเขาวมิาน ของเราเลย ใหมันชนิทกุวัน 

  พระพทุธเจาทานสัง่วาคนที่ได มโนมยิทธ ิ แลวที่ไปเที่ยวนพิพานได ให

ไปวิมานของตนเองอยางนอยวันละ 2 คร้ัง และ 2 คร้ัง นัน้ก็ไมใชเวลามาก 

เวลานะไมตองถึง อาจจะทํางานอยู วางจากงานเอนหลงันัง่นึกไมตองหลับตา 

ปลอยจิตไปเลยใหมนัชิน หรือมิฉะนั้นก็เปนเวลากอนหลบั หวัค่ํานะอยาขยับให

มากถามนัเหนื่อย 

  ก็รวมเชามืดยงัไงๆ เราก็ต่ืนกอนสวาง ต้ังแตต่ืน ก็เร่ิมเหนื่อยตองทาํงาน

นั้นทํางานนี้อยู อยางนอยที่สุดก็ตองใชกําลังใจของตนเองกวาจะหลับใหนอน

หัวค่ํามาก ถาเรานัง่กรรมฐานมากอีก มันจะเสียเลย ฉะนั้นเวลาบชูาพระ เพยีงแค

เบาๆ บูชาพระก็ไมตองสวดมนตมาก อิติป โส อยาทิ้งก็แลวกนั พทุธัง สรณัง 

คัจฉามิ ธัมมงั สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณงั คัจฉามิ อิติป โส จบเดียวพอถา

จบนะ 3 ทอน และหลงัจากนัน้กน็อน พอนอนปบ จิตจับอารมณภาวนา นะมะ 

พะธะ จิตมุงไปนิพพานเลย เอาเทานี้พอนะ พยายามขึ้นไปทุกวันนะ เชามืดพอ

ต่ืนปบ ก็เร่ิมข้ึนไป ไมตองลุกหรอก ดูรางกายกอนถาลุกไมไหว ถารางกายมนั

อยากลกุ มีแรงมากก็ลุกมานั่ง ถารางกายจะเพลียอยู ก็นอนรวบรวมจิตแลวขึ้น

เลย นั่งนอนมีสภาพเทากนั มีผลเทากนั แตวาถามนัเพลยีมาก นั่งจะไรผลนอน

เลย 



  

 


