คําสอนอบรมพระวัดทาซุง
คําวาทําวัตรเชา ทําวัตรเย็นนีน่ ะ ถาไมมีงานจําเปนจริงๆ ตองทํา เวนไวแตพระผูพยาบาลผม
อยาง พระครูปลัด นีม้ ีงานทํา หรือบางทีก็ พระครูโอ สมุหโอพระนอย พระประทีป อยางนี้ตอนเย็น
เขาตองพยาบาลผม ผมนะปวยขนาดหนักนะคุณผมยังตองทํางาน แตวาคุณอยานึกวาผมไมมาทํา
วัตรนะ ถาผมวางผมไมวางนะ นิพพานนะผมไปวันละหลายเที่ยว การไมทําวัตรสวดมนต ถาขี้เกียจ
ก็นิมนตสึกไปเลยนะ อยามาอยูใหมนั เสียที่ ผมตองเสียคาใชจายเดือนละแสนเศษเฉพาะวัดใชไหม
มันเปลืองเงินเปลืองทองไมมีประโยชน ใครขี้เกียจนะจําไวนะถาขี้เกียจจะมาบวชทําไม ออกไปอยู
บานเสีย
และประการที่สอง การเจริญพระกรรมฐาน อันนี้มีความจําเปนตองทําผลัดกันมากลางคืน
ถาอยูกับสถานที่ก็ตองทํา แลวกอนจะบวชก็ไดมโนมยิทธิแลวรูสถานที่ดีที่ชั่วก็รูหมดแลว กอนจะ
บวชเขาฝกใหแลว ถาบวชแลวลืมก็แสดงวาเลววาสุนัข ถาชาวบานเขาเรียกวา หมา รึไง หมาดีกวา
เพราะหมายังมีระเบียบไมมคี าจางคาออนมาอยูยามให
อีกประการหนึ่งก็คือการลงศาลา เมื่อป 2528-2529 เขามารายงานวาพระตั้ง 40 องค บางทีลง
ศาลา 5-6 องคมีไหม ไอนนั่ นะเลวที่สุด หลวงพอปาน ทานบอก หมาดีกวาเยอะ ทานเคยลงศาลา
ประกาศ บอกไอพระที่ไมลงศาลานะโยมอยาใหขาวมันแดก เอาขาวใหหมากิน หมามันยังมีระเบียบ
ตองลงไปเพื่อเจริญศรัทธา ไมใชหาโอกาสเลี่ยง มีงานโนน มีงานนี่ ไอที่เขามีงานจริงๆ อยางที่เฝา
สถานที่มีความจําเปนไมอยางนั้นมันจะบวชมาทําไมเขาเรียกบวชเสียผาเหลืองสึกก็เปลืองผาลาย
หือ เดีย๋ วนี้มีผาลายไหม มีไหมผูชาย ผาลายมีไหม เมื่อกอนนี้เขาสึกไปนุงผาลายกันนะ นี่ก็ถือวาเปน
ความจําเปนนะ
การทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น มันเหนื่อยมากนักหรือ ไอผมที่ลงไมไดก็คดิ วาหลวงพอทําไมไม
ลง ถาคุณปวยอยางผมพวกคุณจะบอกวา จะทําอะไรไมไหวกันเลย วานซืนก็นั่งอาเจียนโอกๆ พอ
เย็นมาก็ปวยแลวไมสบายแลว แลวตองไปนั่งทรมานรับแขก ทําบัญชีบาง เกี่ยวกับการเงินบางผม
ไมไดหยุด กิจการงานตางๆ ถาเราทําอยูใหละประเดีย๋ วหนึ่ง ใชเวลาไมนาน ขอพระพุทธองคจําไว
นะวา เราเปนพระ นี่เริ่มจะไมใชพระหลายองคแลว ชักจะเริ่มแลว หางชักออก หูจะยาว ปากจะยาว
หรืออยางไร หางออกก็หางหมา หูยาวก็หูหมา ปากยาวก็ปากหมานะ
แลวประการที่สอง การปฏิบัติ อยาเครงครัดเกินไป ถาใครอยากปฏิบัติธุดงคใหมนั เปนธุ
กงคจริงๆ ธุดงคนี่ไมตองออกปา ไดไหม ทําไดไหม ถาปฏิบัติธุดงคอยาง เอกภาชนะ เอกภาชนะ
หมายึถง ภาชนะอันเดียว เอากับขาวทุกอยางมารวมในจานเดียวกัน แลวกินเขาไป แตอยาตักใหมาก
เกินไปนักนะ คนอื่นเขาจะไมมีกิน อยาเสือ่ กตักเสียมากไมไดนะ กินแบบพระนะ อยางนี้เราทําได เต
จีวระ ถือผา 3 ตัว อันนี้เราทําได เนสัชชิก ถือการนั่งเปนวัตร แตวาตองนั่งแตพอสมควรอยานั่งมาก

เกินไป การนัง่ ตองนั่งตรง ถามือทาวก็ถือวาลดไปครึ่งหนึ่ง ถาหลังถึงพื้นขาด แลวตองตั้งใจนั่ง นัง่
เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐาน สมาทานเปน เนสัชชิก ไปในตัวเสร็จ นีก่ เ็ ปนธุดงค
ฉะนั้นการฝกธุดงคก็ฝกในวัดไดเลย หรือวาจะถือ เอกา เอกา นี่สมัยเมื่อผมถือผมไมไดฉัน
นอกเวลาคนอืน่ เขานะ ผมฉันพรอมเขา แตวาผมกินเวลาเดียว แตไอนมี่ ันแตกฉิบหายเลย เวลาเดียว
(หัวเราะ) หือ เคยกินเวลาเดียวไหม เคยครับยัง ยังไมรูจกั แตก เวลาเดียวนะ ไมไดกินหรอก แตกเลย
คุณเอย โอโฮ ขาวบาตรก็กนิ หมดบาตร พอกิน 2 เวลา ชัก 2 จานมันไมไหวแลว อยางธุดงคถือ เอกา ก
ไดแตวาการถืออะไรก็ตาม จงอยานึกวาเราดีกวาเขาถานึกวาเราดีกวาเขานี่เปน มานะ มานะ นี่เปน
กิเลสที่หยาบและที่เลวที่สุด ฟงใหดีนะ
การถือตัวถือตน ฉันดีกวาแก แกเลวกวาฉัน แกสูฉันไมไดนะ ไออยางนี้เลวที่สุด การปฏิบัติ
อยางนี้ ใหตรงไปตรงมา วิธปี ฏิบัติอันดับแรก ก็คือ
1. พรหมวิหารสี่ ใหมีการทรงตัว พรหมวิหารสี่ นี่ไมใชทองได ตองทําไดถาทํา พรหม
วิหารสี่ ไดอยางเดียว ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิก็ทรงตัว ปญญาก็แจมใสแลว
ประการที่สอง อิทธิบาทสี่ นี่ตองมีการทรงตัวทุกองค อิทธิบาทสี่ นี่ไมใชใชเฉพาะ
กรรมฐานนะ ตองใชตลอดเวลา หนึ่ง ฉันทะ ความพอใจ สอง วิริยะ ความเพียร สาม จิตตะ จิตใจจด
จอ สี่ วิมังสา ใครครวญใชปญญา และก็โดยเฉพาะอยางยิง่
บารมี 10 ประการนี่ตองครบ ผมเคยเขียนเคยพูดบันทึกเสียงก็มีมั้ง ใสเทปนะนะ ใหเขียน
บารมี 10 ไวขา งที่นอน ตืน่ ขึน้ เชามา อาน บารมี 10 กอนวามีอะไรบาง คิดวาวันนี้เราะจไมบกพรอง
ใน บารมี 10 ใครทําบางหรือเปลามีใครทําไหม ไมมีเลย หมาหมด ถาไมทํานี่หมาหมด ทะนงตัววาดี
แลว ตองทําตามนั้น เพราะเราบวชเอาจริงกัน จะวาบวชนอยบวชมากก็ตาม ถือวาบวช บวชเพื่อเอา
บุญ
และประการที่สี่ สังโยชน 10 เขียนคิดไวดว ยใน สังโยชน 10 นี่ อันดับแรก สังโยชน 3 ขอ เรา
ตองทําใหได คําวาพระนี่ถายังทํา สังโยชน 3 ไมได เขาไมเรียกวาพระ อยาทะนงตนวาเปนพระนะ ยัง
เปนเหยื่อของอบายภูมิ เปนสัตวเดรัจฉานนะ มันยังสูงไป ถาตายจากความเปนพระมันจะตองลงนรก
จากนรกมาเปนเปรต จากเปรตมาเปนอสรุกาย จากอสุรกายเปนสัตวเดรัจฉาน แลวมีความจําเปนวา
สังโยชน 10 ก็ไมมีอะไรมาก
สังโยชน 3
1. สักกายทิฏฐิ มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย
2. ไมสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ตองถืออริยสงฆเปนสําคัญ
3. สีลัพพตปรามาส
แคนี้ แคตดู หมาแคนี้ทําไดไหม ถาทําไมไดสึกไปเสีย อยาอยูใหเสียพระศาสนาถาตั้งใจฟง
ธรรมทุกวัน มันจะทรงตัว จิตจะทรงตัว อยางนี้ทานเรียกพระโสดาบันก็ได สกิทาคามีก็ได ก็

เปนอันวาตองทําใหได อยางมีงานหนักตางๆ ก็ถือวามีความจําเปน แตถึงเวลาทําวัตรสวดมนตก็ตอง
ทํานะ อยาถือวางานอื่นสําคัญกวาทําวัตรสวดมนต อยาถือวางานอื่นสําคัญกวาการเจริญพระ
กรรมฐาน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง บารมี 10 ประการ ไปเขียนไวขางที่นอน เขียนตัวโตๆ เชาตื่น
ขึ้นมาก็อาน วันเมื่อวานนี้บกพรองขอไหนบาง วันนี้เราจะไมยอมบกพรอง สังโยชน 10 เอาแค 3
ทีนี้พระที่ทําไดเราจะเห็นวา เขาไมมีการถือตัวถือตน เขามีแตความสงบและทุกอยางจะ
สม่ําเสมอกันหมด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะผมเคยฝกมาแลว ไมใชวา คนที่เจริญกรรมฐานไดดแี ลว
ตองเงียบไมคยุ กะใคร คือไมทําโนนไมทํานี่ ไอนั่นก็ทําไมได ไอนกี่ ็ทําไมได ไอนี่มันตัวหลอกลวง
และก็ประการที่สอง อยาลืมวา นิมิต ตางๆ นะ อยาเชื่อเกินไปนักนะ นิมิต บอกวา เวลานี้
ทานเปนพระโสดาบันแลว ทานเปนพระสกิทาคามีแลว ทานเปนอนาคามีแลว ทานเปนพระอรหันต
แลว ทีแ่ ทนะ ตัวนรก เพราะอะไรรูไหม เคยโดนมาแลว ยังไมเปนพระโสดาบันเลย มันบอกเปน
อรหันตแลว หือ
เราก็ตองมานั่งไลตัวเอง วา สังโยชน 3 เราไดหรือยัง บกพรองอะไรบาง สังโยชน 5 ไดหรือ
ยัง สังโยชน 10 ไดหรือยัง เราอยาไปเชื่อใคร อยาไปเชื่อเสียงที่บอกไมมี พระไมมี คงมีละมั้งไอเชือ่
เสียงที่บอกนี่ ไอนั่นนะมันเปนกิเลสมารเขาเรียกวาดานกิเลสมารดีกวา เพราะเปนความหลงของเรา
ถาเราหลงปบมารจะเขาแทรกทันที เอะ มีไหมมาร ใครเคยเห็นตัวมั่ง คําวามารตัวนี้หมายถึงตัวกิเลส
หรือวาเทวดาแตวาจะเรียกวามารโดยตรงไมได เวลานี้ พระยามาราธิราช ทานทดลองแลว ทีนี้ทาน
ลวงเรา
ผมเองก็เคยโดยเมื่อปที่แลวนี่ ตามธรรมดาผมจะลงรับแขก ผมจะถามกอนถามพระพุทธเจา
วาวันนี้มีคนมาสักกี่คน และคนไหนดางคนไหนไมดีบาง แตงตัวสีอะไร ผิวสีอะไร อยางนี้เปนตน
และทุกวันทานบอกไมเคยผิด มาวันหนึ่งจิตไมคอยดี หมายความวา มันไมสบาย มันก็เผลอไป
อารมณเบาเกินไปใชไหม ขึ้นไปนิพพานปบ เห็นพระพุทธเจาใสแจวเปลงปลั่ง โอโฮ แพรวพราว
เปนระยับเพชรทั้งองคใชไหม แตวาสวยมากวาพระพุทธเจาธรรมดาหนอยนะ เราก็ดีใจวาโอโฮ นี่
พระพุทธเจาสวย สวยกวาทุกวันอีกใชไหม ถามวาวันนี้มีอะไรบาง บอกปุบๆๆ มาเลย ลงมาที่
รับแขกไมมีตามนั้น
พอรุงขึ้นอีกวัน ก็มีความรูสึกวาสบาย ไอคาํ วาสบายนีไ่ มมีอะไรมากหรอก ขันธ 5 นี่นะ เห็น
มันวาไมดี ก็จบั อานาปานุสสติ ใหทรงตัว ใชเวลาสักครึ่งนาทีก็พอแลว ใชเวลาอยางมากสักครึ่งนาที
ก็พอแลว ไมตองตั้งทาใหมากมาย ไมตองไปนั่งอวดชาวบานเขาหรอก นอนก็ได อะไรก็ได
เหมือนกันหมด มันอยูที่ใจ พอจิตใจสบายดีก็ขึ้นไปหาพระพุทธเจาทาน ถามวาทุกครั้งพระองคเคย
บอกไมผิด แตวาเมื่อวานนีท้ ําไมบอกผิด ทานบอกเธอไมไดพบฉันนี่ ถามวาใคร ทานชี้ใหดู นัน่
พระพุทธเจานัน่ นั่งปอสวยกวาองคเดิม เหลือแตเขี้ยวใชไหม ผมไมไดเมาหรอกนะ ไมใชวาผมดีผม
เกง ถาเผลอไมไดเผลอเปนเอา

ฉะนั้น เราตองถืออารมณเปนเกณฑ พระบางทานอาจจะคิดวา นี่พระบางองคนะวัดอื่นทาน
มาเลาใหฟง พอมาที่นี่มีนิมติ บอกจะไดนนั่ จะไดนี่ ผมบอกไอนี่เอาแลว ไมชา ไมชาหรอก ตก
หลุมพรางแบบนี้ไมชาพัง มีพระมาบอกอีกกี่ปทานจะเปนพระอรหันต อีกกี่ปทานจะเปนอะไร นี่เขา
มีคนมาเลาใหฟง ผมก็เลยนึกวาองคนี้ถาขืนถือแบบนี้เดีย๋ วก็เจง ทางไปก็คือนรก เพราะหลงตัวเอง
ทุกองคจําไวนะ จําไววาทําวัตรไมควรที่จะใหขาด ถาไมมีความจําเปนจริงๆ ใครที่ขี้เกียจทํา
วัตรสวดมนตรีบสึกไปเสีย วัดนีไ้ มตองการ อยาลืมวาผมตองจายเดือนละเปนแสนที่วัดนีน้ ะ และคา
ทํางานก็พอๆ กันมั้งเดือนเปนแสนนะ คาของนี่ตองจายทุกวัน ทุกอยางที่ทําขึ้นมาก็เพื่อความดีของ
คน ที่เขาทําบุญไวกับเราเพราะนึกวาพวกเราดี แตยังเอิญถาพวกเราเลว ตองพูดอยาง หลวงพอปาน
วาเอาขาวใหหมากินดีกวา หมามันมีระเบียบวินยั ใหกนิ ดีมันก็ทําให กินไมดีมกั น็ทาํ มันหิวมันก็เฝา
สถานที่ใครมามันก็เหา
นี่การลงศาลาก็เหมือนกัน ตองพรอมเพรียงกันอยาไปรอผม ผมนะถาสบายดีผมไมหลบ ถา
ไมสบายผมลงไมไหว ทั้งๆ ที่สบายไมดผี มก็ลง ถาพอลงไดลงอุโบสถสังฆกรรมก็เหมือนกัน แต
เวลานี้ผมปวยมากไป จันทบุรี คราวนี้ เกือบเอาชีวิตไมรอด แตชาวบานเขาไมรู ที่รูไมกี่คนนะ แตที่รู
จริงๆ คือผม ทองมันถายอยางหนัก ถายเที่ยวแรกเกือบครึ่งโถ สวมโถนะ ไมใชครึ่งกระโถนนะ
หลายกระโถนนะ เทีย่ งสองเบาหนอย แลวก็ตองลงไปรับแขก หลังจากนั้นก็มีอาการเครียดทุกวัน
ตลอดเวลา แตเพราะเพื่อธรรมะก็ทํา
ฉะนั้นขอทุกองคจําไววาการบวช อยาลืมวาเราเปนพระ พระเขาแปลวา ผูประเสริฐ ถาเราชี้
เกียจทําความดีเพื่อความประเสริฐ เราก็ไมใชพระ ถาไมใชพระก็ถือวาเรคาหลอกลวงชาวบานเขา ใน
ฐานะที่เอาผาเหลืองมาหม แลวโกนหัว ทําลีลาเปนพระ แคเนื้อแทจริงๆ เราคือสัตวนรก ฉะนั้นจง
ปองกันการเปนสัตวนรกเสีย กรรมฐานที่ไดก็ซอมเอาไวเสมอซิ ซอมไวทุกวันอยาทิ้ง มันตองซอม
กันวันละหลายครั้ง ไดการซอมไมใชไปนั่งขัดสมาธิ ไอแบบนี้ไมจริง นั่งขัดสมาธิเปงทําเปนเครง
แบบนั้นนะมันเปนมายา กรรมฐานนะใชไดทุกเวลา ทํางานอยูเราก็ทําไดกินขาวอยูกท็ ําได นั่งซื้ออยู
ก็ทําได ใชวิธคี ิด ใชอารมณของเราใหมันเปนปรกติ จะใชเมื่อไรก็ได
อันดับแรก ใหนกึ ถึงพระพุทธเจากอนวาเห็นทานไหม ถาเห็นพระพุทธเจาใหเห็นเปน
ประจําทุกวัน นึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นเมื่อนัน้ ตอไปจิตมันก็จะจางจากความชั่ว ทุกองคจงจําไวอยาเชื่อ
ในนิมิตนะ ไอเสียงที่บอกนีอ่ ยาเชื่อ ใหเชือ่ ตัวเองดูตําราที่วางอยูขางๆ วาวันหนึ่ง บารมี 10 เราครบ
ไหน แลวก็ พรหมวิหารสี่ เราครบไหม สังโยชน 10 ตัดตัวไหนไดบาง ใหมันตัดไดจริงๆ การตัด
สังโยชน 10 ประการนี่ มีในสมัยพระพุทธเจาเพียงแคไดฌานโลกีย แคฌานโลกียนี้ถา ทรงจริงๆ ก็ตดั
โลภะ โทสะ โมหะ เหมือนกันตัด ราคะ เหมือนกัน มันไมมีความรูสึกในกิเลสทั้งสาม และทานเอง
ทานก็หลงตัวเองวาเปนพระอรหันต ก็พยากรณตวั วาเปนพระอรหันต
ตอมาฌานคลายตัวอารมณมนั ก็กําเริบขึ้นมาใชไหม ทานก็ไปเฝาพระพุทธเจาทูลถามวาการ
คิดอยางนี้ พยากรณอยางนี้ผิดไหม พระพุทธเจาบอก เจตนาเลวของเธอไมมี ไมมเี จตนาเลว ยังถือวา

ไมผิด ทีนพี้ วกของเราก็เหมือนกัน มีบางองคที่มีความเขาใจวาตัวเองเปนพระอริยเจานี่มี ในที่นั่งอยู
สินะมี แตความจริงยังไมไดเปนนะ อยานึกวาผมไมรูนะ ผมปวยผมก็รู รึอยางไร ตองวาให ลิงดํา ลง
ไปกดคอดีไหม ถามวาทําไมตองเปน ลิงดํา ไปดวย มันดีกวา ฤาษีลงิ ดํา ตองเอา ลิงดํา ไปกดคอ ก็
เปนอันวาเวลาที่เราจะประชุมกันไมมี เวลาสังฆกรรมบางทีผมก็ลงไมไหวเสียแลว พอตอนเย็นๆ 3
โมงก็เริ่มปวย ถาเวลาไหนไมปวยเวลานั้นลงไดสังฆกรรม
ก็เปนอันวาเปนการเตือนกันนะ ความดีกอนบวชที่เราไดคือมโนมยิทธิ ลองซอมตัวเองซิวา
ยังดีเสมอนั้นไหม ถายังดีเสอมนั้นไมได แสดงวาเราเลว ตัวนี้จะเปนตัวจับ จับอารมณตรงนี้ไว ถามัน
โทรมมันเสื่อมลงไปแสดงวาเราเลวมาก ถาเลวแลวไปไหน อบายภูมิ ถาชาวบานเขาเลวมันไมแนวา
เขาจะไปอบายภูมิเพราะมันไมแนนอนนัก ชาวบานเขาแคศีล 5 พวกเรามัน 227 แลวก็แตงตัวแบบ
พระ ชาวบานเขาตองไหว เขาตองบูชา เขาใหเงินเราดวยใหของดวยแลวก็ใหเงินเราดวย ถาขอทาน
แตวาขอทานเขาไหวคนให แตนี่พวกเรา เขาใหเราเขาไหวเรา มันตางกันในสมณเพศนะ
เอาละ วันนี้คุยแคนี้นะ นี่คุยยังไมไดดานะ เอาแคหมาก็พอ แคหมากะแคดีกวาหมาก็พอแลว
นะ ใครเลวบางก็จําๆ ไว จงจําไวเวลานีพ้ ระอริยเจาจริงๆ ที่วัดเรา อาจจะพอมีบาง แตที่เขาใจวา
เปนนะ ยังไมเปน เขาใจตัวเองวาเปนพระอริยเจานะ ไมใชดูลีลา พระอริยเจานี่ตองไมถือตัว ไมถือ
ตน ไมมีบทบาท แตกตางออกไป ใชไหม ตองสม่ําเสมอกับคนทุกคน พระอรหันตนี่ไปดูยิ่งกวาเรา
อยาง พระสารีบุตร นีแ่ จวเลย เลนกับเด็ก ใชไหม ดูตวั อยาง พระสารีบุตร ทานทําตัวเสมอกันได
เพราะทานไมมี มานะ การถือตัวถือตน ถายังมี มานะ อยู ทําโนนไมไดทํานี่ไมได ชาวบานเขาทําได
ปรกติทําได แตเราทําไมได นั่นคือเราเลว ตรงนี้เปนตัวเลว อยาลืมวา ใครอยากจะปฏิบัติธุดงคบาง มี
ไหม เอาไหม
ผมเวลานี้ปฏิบัติธุดงคขอที่ 14 อยู ใชไหม นอนเปนวัตร (หัวเราะ) คําวา เนสัชชิก หรือ การ
นั่งเปนวัตรนีท่ ําไดทุกวัน เวลาไหนบาง เวลานี้ เราจะนัง่ อยางเดียว นัง่ ก็ได เดินก็ได แคไมนอน สัก
15 นาที สัก 20 นาที เราจะใชอารมณเขาทํางานจะตั้งใจทํางานเพื่อสงฆ เพื่อพุทธศาสนา อยางเดียว
เขาใจไหมตั้งใจวาชวงนี้เราจะไมนอน เราจะนั่งอยางเดียว นั่งเราจะไมเอามืออันพื้น งานทําทั้งหมด
เราทําเพื่อพระศาสนาไมใชตวั เรา อันนีเ้ ปนธุดงคใน เนสัชชิก
ทีนี้ เอกภาชนะ เอากินอยางนี้ก็ได ตักขาวมาจากหนึ่ง ตักแกง ตักกับ ตักทุกอยางทีเ่ ราคิดวา
เราตองการ ตองพิจารณาใน อาหาเรปฏิกูลสัญญา เคลา ไมตักมาถวยอื่น ถาวายังไมอิ่มก็ตักขาวมา
ใหม แลวตักกับขาวมาคลุกอยางนี้เปน เอกภาชนะ ธุดงคใชได ก็กนิ กันเพื่ออยู ทีนี้ เอกา เอกา ก็ถือไม
ยาก เอกา นี่กนิ เวลาเดียวนะ แตใครจะกินทีละเวลาก็ไดนะ ถือผา 3 ตัวเปน เตจีวระ ใชไหม 3 ตัวก็ให
มัน 3 ตัวจริงๆ มีผาสบง มีจีวร มีสังฆาฏิ มีอังสะ นี่ใชได มีรัดประคดนี่ใชไดผาอาบสําหรับอาบน้ํา
ใชได เปนผาเกิน เปนการถือธุดงคไปในตัวเสร็จ และการถือธุดงคแบบนั้น ถาทําเฉพาะอยางนั้นมัน
ไมใชผิด แตตองจิตเปนธุดงคดวย ใหจิตสงัดดวย จิตสงัดก็แปลวาระงับกิเลส โดยเฉพาะอยางยิง่
มโนมยิทธิใหทรงตัวถามโนมยิทธิของเราเสื่อมไปถือวาเราเลวตองเรงรัดใหมการเรงรัดไมใชเรงรัด

เครียดตองทําใจเบาๆ สบายๆ ทําจิตใหทรงตัวเฉยๆ ใหนกึ ถึงภาพของพระพุทธเจาไวเปนปกติ อยาง
นี้ใชได

อธิยายพิธีเปายันตเกระเพชรและสะเดาะเคราะห
เมื่อ
วันเสารที่ 16 เมษายน 2526
แลวก็ไมรูสึกอะไร ไมปวดไมเมื่อย ไมมคี วามรูสึก อีตอนที่เขาจะเลิกเขาขยับตัว รูส ึกตัว
เอะ ขี้มันจะออกแฮะ (หัวเราะ) ไอเจาระยําที่มัน แหม ดีไมออกมากอน ตอนนั้นนะ ถาออกมากอน
บางทีลูกหลานคิดวา ทองไหลจากทองหลวงพอ (หัวเราะ)
เออ เดีย๋ วกอนนะ ดีมาก คิดไมถึงวาญาติโยมลูกหลายจะมาเต็มขนาดนี้ตอนที่อยูที่
นิวซีแลนด ก็คิดวา เอ ลูกหลานวันสงกรานตมันตรงกันนี่นะ จะมีสัก 1 ใน 4 ของศาลาหรือเปลาก็ไม
รู เมื่อวานนีกม็ ีไมมาก ตอนเย็นกลับไปจาก สาลานวราช กไปนอนภาวนา เห็นพระพุทธเจาทานมา ก็
ถามทานบอกคนจะมากไหนบอกสักครึ่งศาลาจะไดไหม ทานถามวาศาลาของแกมันพอคนเหรอ
องคปฐม เลยนะทานบอกไอศาลา 2 ไร ขอแกพอหรือไมพอ บอกวาหลวงมากครับ บอกพรุงนี้คอยดู
แพทาน พระพุทธเจาพูดไมมอี ะไรผิดนะ เอะ พูดจริง เรื่องจริงหรือไมจริงไมรู แตเรื่องจริงๆ นะ พระ
โกหกไมได เพราะวาคนทีน่ ั่งที่นี่ไดมโนมยิทธิมากตางคนตางรูตามความเปนจริงได
มโนมยิทธิที่ไดมาแลวนี่ ถาใครเขาพูด หัดนึกตามคําพูดตามเสียงวา เขาพูดเรื่องอะไรนึก
ตามเรื่องนั้น ไมชาจิตจะคลองตัว จะเห็นภาพไดทันทีนะ สมมติวาเขาเปนคนจนเขาแตงตัวโกๆ มา
เขาคุยวาเขารวยแบบนัน้ รวยแบบนี้ นึกตามเสียงไปเลย จะรูตามความเปนจริง ถาเขาบอกวา การคา
การขายความจริงเขาขาดทุนเขาจะโกงเรา เขาก็ชวนไปบอกหุนกันไหมละ อยางนี้มนั จะรวย เราก็ขอ
ดุภาพตามความจริงภาพจะปรากฏ อยางนี้จะโกหกเราไมได เพราะวิชานี้มีความสําคัญมาก
ไออยางนี้กเ็ หมือนกันทีห่ ลวงพอพูดเมื่อกีน้ ี้ ถาไมมีคนไดมโนมยิทธิมานั่งอยูเลยจะบอกวา
พระพุทธเจาบอกอันนี้ไมไดเลย และหลวงพอถือวาถาหลวงพอพูดไป ถาหลวงโกหกก็มีหลายคนใน
ที่นี้เขาจับได ก็กลาพูดตามความเปนจริง ฟุงไปกอนนะ ยังเหนื่อยอยู ฟุง ฆาเวลา
เมื่อกี้นี้ถาได รองผูการตํารวจนครสวรรค มาอยูยามหนาประตูนี่ มาอยูหนาธรรมาสนนี่ไม
เปนไรละ (หัวเราะ) เดี๋ยวกอน เดี๋ยวกอน แหม เหนื่อยแฮะพอเลิกแลวรูส ึกวาเหนื่อย อีตอนเขารดน้าํ
นะก็เปนธรรมดานะ ตองใชอารมณเปนสมาธิเต็มอัตรา ทั้งนี้กเ็ พื่ออานิสงสของบรรดาทานพุทธ
บริษัท เพราะการที่เขาทําบุญจิตอยูในสมาบัติก็ดี ออกจากสมาบัติใหมๆก็ดี ยอมมีอานิสงสแรงกวา
ธรรมดาหลายแสนเทา อีตอนนั้นมันก็ไมรสู ึกปวด ไมรสู ึกเมื่อย วางแขนแบบไหนก็อยูแบบนัน้ ตัง้
ขาอยูแบบไหน ก็อยูแบบนัน้ มันก็เพลิดเพลินในสมาบัติ เอะ พอเขาจะหมด พอขยับตัวจิตใจมันรูสึก
บอกวา ไอเจาขี้มันบอก กูจะออก กูจะออก (หัวเราะ) ไอระยํา มันนั่งคอยอยูได ขี้ ไมนา เลย (หัวเราะ)
พอมันจะออก มันเปนเจานายนี่ ไมตามใจมันไมได ขนาด ทานรองผูการ ยังกลัวมันเลย ลองถามซิ
กลัวไหม กลัว ใครก็เหมือนกันนะ ออ พระนางเจาอลิซาเบธ มาประเทศไทยยังยอมกลัวขี้เลยนะ ยอง
เขาไปในสวมที่เขาไมมีกระดาษนะ ไอสวมที่เขารับรองไปไมทันนะซิ เอาเขาตรงนั้น ตองรีบเขา
สวมสาธารณะไปเลย พวกตองสงกระดาษลอดเขาไปขางบน นี่เจานี่สําคัญ

ตอนี่ไปทานพุทธบริษัททั้งหลาย สําหรับ ยันตเกราะเพชร ขอทุกคนโปรดทราบวา ไมใช
คาถาไสยศาสตร เปนพุทธศาสนตรง ถาอานตามบรรทัดจะอานวา อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ติ หัง จะ โต
โร ถิ นัง เปนตน แตวาถาอานตรงลงมาเหมือนหนังสือเจก ก็จะอานวา อิติปโสภควา อรหังสัมมาสัม
พุทโธ วิชชาจรณะสัมปนโน สัตโต... ถึง ภควาติ คือบทพุทธคุณนั่นเอง คําวา ยันตเกราะเพชร ก็คอื
คุณของพระพทุธเจาเกาประการ ทุกคนจําดวยนะ ฉะนั้นเวลาที่ทุกคนรับ ยันตเกราะเพชร ใหภาวนา
วา พุทโธ แลวก็นกึ ถึงบารมีพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหคุมครองเราตลอดชีวิต ไมใช
คุมครองเฉพาะวันนั้นนะ ทุกวัน นะ ทุกวัน ทุกวินาทีจะหลับก็ดี จะตืน่ ก็ดี จะถายอุจจาระปสสาวะก็
ดี จะเผลอก็ดี เราไมยอมเผลอขอใหคุมครองตลอดชีวิต
แลวก็ผูไดรับ ยันตเกราะเพชร ไปแลว อดีตเขาหาม บอกสะพานหัวเดียวลอดไมไดมันจะ
เสื่อม ไมค้ํากลวยลอดไมได มันจะเสื่อม ไมนั่งรานลอดไมไดมันจะเสือ่ ม ราวผาลอดไมไดมนั จะ
เสื่อม หรือวาไดถุนสวมลอดไมไดมันจะเสื่อม ใครจะเอาของสกปรกหรือของสะอาดอยางยิ่ง
ประจําเดือนของผูหญิงนะ สะอาดไหมประจําเดือนสะอาดไหม เฮย ผูหญิงตองตอบวาสะอาด
(หัวเราะ) มันจะสกปรกไดอยางไรเลือดในกาย แลวก็ไอเลือดตัวนี้มนั ก็สรางเราเปนตัวขึ้นมา ทําไม
วามันไมดีละ ถึงแมจะเอาผาประจําเดือนผูหญิงไปครอบหัว มันก็ทําอันตรายเราไมมีผลยันตนไี่ ม
เสื่อม ทุกคนจําไวนะ แลวอยาไปเชื่อใครเขา
ใครเขาบอกวาถอน ยันตเกราะเพชร ออกไดนี่ ถาเขาถอนจริงๆ กําลังเขาดีเขาตายเดีย๋ วนัน้
นะ ยันตเกราะเพชร นี่ถอนไมออก เวนไวแตจะถอนจะไล ยันตเกราะเพชร เอง นั่นคือ ยันตเกราะ
เพชร กลัวเหลา เห็นเหลาเขาวิ่งหนีโชนเลยนี่ตอนนี้ลําบากอยูนะ เวลาจะกินเหลาขออาราธนา ยันต
เกราะเพชร พอขักกันขางเดีย๋ วนะครับ เดีย๋ วกูกินเหลากอน (หัวเราะ) นะ เออ เดี๋ยวลูกหลานจะงวง
กันซิอยางไรๆ ก็เดีย๋ วๆ ก็ไปบานกันได บอก หลวงพอครับ นั่งขางๆ เดีย๋ วนะ อยูนอกวงเหลา ผมขอ
เขาวงเหลา เดีย๋ ว คอยผมอยูข างนอกนะ ตองระวังใหดนี ะ
เปนอันวา บทไสยศาสตรทุกบทไมตองกลัว อีคราวนี้เราไมเอาแคกนั ละเพราะกันมากเทาไร
ก็กําเริบกันทุกที ทํากันเรื่อย จนกระทั่งครัง้ สุดทายนี่เขาจะเผาฉันใหมนั ตาย เผาหุน เขามานั่งตรงนี้
ฉันนั่งอยูขางหนามันนั่งอยู5 คน เขามาทําเลือกนั่นเลือกนี่ ความจริงมันไม..หรอก ฉันก็รุ แตวาถาจะ
บอกตามความเปนจริง ประเดี๋ยวไอทหารกับตํารวจมันจะเสนกระตุก เขาก็เลยมามองไมชอบใจปุบ
พูดกับใครวาอยางไร ก็ไมยอมไปดื้อจะดูนนั่ ดูนแี่ ตยายคนหนึ่งอายุประมาณ 50 เศษๆ ขาวๆ พอมา
นั่ง ยายคนนี้คาถาตอลด ทําฉันก็นึกในใจวา เออ ถาใหแกมันชักตอนนี้นะ ประเดีย๋ วใครเขาจะนึกวา
เราเอาคนมาแกลงทําเปนชักใหดูเสียชื่ออีก ก็เลยปลอยมัน ใหมันตายวันหนา
พอถึงเวลากลางคืน เวลาประมาณ 3 ทุมเศษ ไอหองที่ คณะดินแดง เขาพักอยู ตอนนัน้ ก็กนั้
ไมใหสุนัข เขาไป ตอนเย็นเขากลับไปแลว พระทานก็ไมไดเปดประตูรั้ว ใหหมาเขาไปไดมันผองเขา
ไปตอนนั้น เวลานี้ตนมะพราวตนนัน้ ตายไปแลว มันไปทําอยูโคนตนมะพราว และไอในนัน้ ไมมนั
ก็มาก มันจุดหุน ก็เลยไปติดใบไมแหงๆ เขาดวย ตนมะพราวเลยตาย

ก็พอดีสงสัยวาสนัขมันไป มีหมาอยูตวั หนึง่ เวลาใหอาหารมาสัก 10 วันไดควาเนื้อไดอัน วา
ไปตรงนั้นนะ ไปตัวเดียว ไปเฝาอยูตรงนั้น วันนั้นก็เสียงเหา ฮงๆๆ อยูตัวเดียว เพราะวาเจาเด็ก
นักเรียนขนของไปเก็บ หมาหมูใหญมนั ก็หวงนั่งอยุหนากุฏิ ไอเจาตัวนั่นก็ไปอยูย าม เหาๆ ก็ชกั
สงสัย ก็ออกไปดูก็เห็น เห็นเขาทํา เมื่อเขาทําก็เอาจิตที่เปนสมาธิดูวา ออ มันกําลังเผาหุน และไอหนุ
อันนี้นะ ถาเผาแลวจะเกิดความรอนขางในเหมือนกับไฟลวก แลวก็จะตองตายภายใน 1 ชั่วโมง วิชา
นี้ฉันทราบเพราะอยูกับ หลวงพอปาน หลวงพอปาน วิชานี้พบทุกวัน หลวงพอปาน ตองรักษา
ก็เลยนึกวาเราจะทําอยางไร ถาเราจะทํายอนบาง เราเปนพระมันก็บาป แตวาตามธรรมดา
ยันตเกราะเพชร ไมตองทํายอน เพียงวาเขาทํามาลักษณะไหนปลอยเขาเปนลักษณะนั้น เปนการให
คืนเขาหมด เขาก็เปนไปเอง ก็เลยรองไหบอกเฮย ของเอ็ง เอ็งเอาไปเถอะเวย ขาไมเอาหรอก ศีลขามี
พอแลว ไมตองแถมนั่นมันเปนผูชาย 2 คน รูปรางเกร็งๆ ดําๆ ความจริงมันมาตั้งแตวันเริ่มงานแลวก็
ขางๆ ที่นั่งก็มีผูชายหนึ่งคน มีผูหญิง 5 คน เอย 4 คน รวมทั้งหมด 7 คนดวยกัน พอถึงเวลา 2 ยาม เขา
ก็เดินไปบนตึกแถวชัน้ 2 ไปสังเกตการณ
ถาอาตมาปวยก็ดี หรือตายก็ดี พระหรือคนตองมารวมกันที่นั่น ถาปวยมากขั้นมาก็ตองมีคน
ไปดู อยางนอยที่สุดทําอะไรไมไดก็มานัง่ ของวา เมื่อไรจะตายเมื่อไรจะตาย เมื่อไรจะตาย ฮึ วา
อยางไร ก็ชว ยไมไดนนี่ ะ ทีนี้ถาตายแลวก็ตองเอะอะโวยวาย แตนี่ก็เงียบ เขาก็กําลังใจเสีย เราก็ถือวา
เราไมทําเขา แตของของเขาที่เอามาใหเราก็สงกลับคืนไป เมื่อผลจะเปนอยางไรเปนเรื่องของเขาเอง
ถามพระพุทธเจาทานแลว คาถาบทนี้ทานให ทานบอกไมบาป ของของเขา
ปรากฏวาเวลาตี 4 ตื่นขึ้นมา กอนหนานั่นนิดก็ภาวนาไปพอสมควร ก็ขึ้นไปที่ จุฬามณี ไป
พบพระพุทธเจาที่นั่น พอไหวทา ทานก็บอกชี้ใหดูที่ ที่ไหนฉันไมบอกนะ แตรูที่ดวย ทานบอก คุณ
ดูซิ ขางลางมีอะไรบาง เห็นเจา 2 คนตารยแหงแกไปแลว มีรูปรางหนังเกรียมเหมือนไฟไหม บอกนี่
เขาทําคุณแบบนี้เขาก็ตองเปนแบบนี้ นี่เราไมไดฆาเขา เขาทําตัวเอง เราศีลไมขาด ไมบกพรอง
แลวพอตอนเชาเวลาประมาณโมงเชา ฉันขาวเสร็จ หลังโมงเชานิดหนอย ทานทาวเวสสุวัณ
ก็มา บอกคุณดุอีปานี้ซิ ฉันไมบอกวาปาไหนนะ เพราะเรามีปาจุดหนึ่ง ปรากกวาไอคนที่นั่งขางๆ 5
คนนะ ตายไป 2 คน เหลืออีก 3 คน กําลังรอแร ทานวาอีก 3 คนนี่ไมเกิน 4 โมงเย็น
ผลที่สุดวันนั้นไปรับแขกที่ ศาลานวราช 4 โมงเย็นก็ลกุ ขึ้น พอลุกขึน้ เดินไปถึงหนาบันได
จะลง ทาวเวสสุวัณ ก็บอกวา ดูไอ 3 คนซิ ปรากฏวา เขาหามไปแลว หลังจากนั้นตอนกลางคืนเขาก็
รวมกันประมาณ 30 คน ทําเปนการใหญแลวก็ขึ้นไปหาพระพุทธเจาทาน ทานบอกวา มันก็มีแตภา
ถานะ ไมมีผลอะไรทั้งหมด
ฉะนั้น ขอบารดาทานพุทธศาสนิกชนใหทราบวา ยันตเกราะเพชร นี่เปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน คือเปนพระพุทธเจานะอยาไปเชื่อวาไดรับแลวมันจนคนบูชาพระพุทธเจานะยิ่งบูชายิง่
รวย ไมจน เวลานี้เขาออกขาวนะวาใครรับ ยันตเกราะเพชร ไปแลวจะยากจนเข็ญใจไมมีอะไรจะกิน
ความจริง หลวงพอปาน ทานทํามานานแลว ถามันจนจริงๆ ลูกศิษย หลวงพอปาน อดตายไป

หมดแลว หือ ทานรองฯ วาอยางไร จนไหม ไอฉันก็เปามาหลายหนอยางนั้นไอพวกนี้ก็ไมมีผานุงละ
แกผามาวัดกันเปนแถว เปนชีเปลือย (หัวเราะ) ทานรองผูการ ก็จะเปน ผูการ อยู 2-3 วันนะ ไมชา ก็
เปนคนนีน้ ะ เวลานี้ที่กระเปาแหงๆ นะ ไมชาหรอก เต็ม ขอยืนยันวา อีปนี้นะ ตองรวยกันแน เห็น
ไหม ใครชอบรวยไหม (หัวเราะ) แหม โอโฮดานทั้งศาลาเลยนี่ (หัวเราะ) แหม นี่มนั หัวเราะเยาะทัง้
ศาลาเลยนะ เอาละหลวงพอจะเก็บภาษี ใครบนไวเทาไรนะ ระวังใหดีนะ ถาใครโกงบน จะตัดขาทิ้ง
เขียนรูปรางมันใสกระดาษ ตัดกระดาษตัดตรงขา ระวังนะ ใครอยางโกงนะก็เปนอันาเราก็ตั้งใจทํา
ความดีกนั นะ แลวก็อยาไปคิดประทุษรายใคร อยาไปคิดกลั่นแกลงใคร แตคาถาวา สัทปติจฉามิ อัน
นี้อยาลืม กันทุกอยาง กันที่เขาทํามาไมมีผล แตคาถาวา สัมปจิตตฉามิ จิต นะ ไมใช ติจ วาเหมือนกัน
ตัวกอนวา สัมปติจฉามิ แตคาถาบทที่ทานบอกใหมวา สัมปจิตฉามิ บทนี้ถาเขาทํามา ทานบอกวา
ตั้งแตคนสั่งและคนรับคําสั่งเปนระยะมา และคนลง มือทํา และก็คนพวกเดียวกันจะรับผลนั้นทุกคน
หมด
วันนีเ้ วลารดน้าํ รับน้ําฉันก็วา เรื่อยไปตามสบาย แลวก็ดไู อ 5 คน เมือ่ คืนมันมาอยูท ี่ไหน
แลวก็นั่งจองคอยจะถายรูป วีดีโอเทปมีโนน ไปอยูขางปาไผ ไปนั่งกินอาหาร แกลงทําไมรูไมชั้
กระซิบบอกกัน ไอฉิบหาย เขารูตัวเสียแลวทําอยางไรละ (หัวเราะ) มันดากันเอง บอกไอฉิบหาย ใช
มาได รูตัว เดีย๋ วกูตายหากูไมเอาละ (หัวเราะ) ถาทําวันนีน้ ะ เอาแน ก็บอกแลว บอกวากันมานานแลว
กําเริบ คราวนีจ้ ะไมกันอยางเดียว ทุกคนที่ไดรับไปนี่ไมใชกันอยางเดียวนะ เขาทํามาปบจะเขาตัวเขา
ทันทีนะถาบุญเกาเขายังชวยอยูบางมันจะคอยฝอตัวลงเสื่อมลงสมรรถภาพจะไรลง ฐานะมันจะ
โทรมลง คอยลงละ ถากรรมที่เปนอกุศลเปดเต็มที่มันจะตายภายในวันนัน้ เอากันแนนะ เราไมทําเขา
แตของเขาทํามาแรงขนาดไหนเราใหเขาเทานั้น เราไมเอาทั้งหมด เอา ตอนี้ไปก็ขอทุกคนตัง้ ใจ
สมาทานศีล 5
ตอนี้ไปขอใหทุกคนตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน เพราะการรับ ยันตเกราะเพชร ที่ให
ภาวนาวา พุทโธ นี้คําวา พุทโธ นี้ก็เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ทีนกี้ ารที่บรดราญาติโยมพุทะบริษัท
รับศีลอยางนี้ ถือวากรรมที่เปนอกุศลหลีกไปเหลือแตกรรมที่เปนกุศลอยางเดียว แลวก็เวลาที่ภาวนา
พุทโธ ที่เปน พุทธานสสุติกรรมฐาน เปนมหากุศลใหญ พรอมทั้งรับ ยันตเกราะเพชร ดวย ในเมื่อทุก
คนมีแตกุศลอยูในศีลอยูใ นใจเวลาถาเวลาสะเดาะเคราะห เคราะหพนไปไดงาย แตวาเราเองเคราะห
นี่ บรรดาทานพุทธบริษัท มันก็ไมตางกับผักตบชวาที่ไหลมาเวลาน้ําหลากถาสวนใดสวนหนึ่งมัน
พะที่บานเรา เราถอยไป ไอสวนหลังมาใหมถาคําวาเคราะหกห็ มายถึงวา กรรมที่เปนอกุศลในชาติ
กอนที่เราไดทาํ ไว ทีเ่ รียกวาบาป เศษของบาปมันมาใหผลเราก็ตองคอยๆ ไลไป ไลทีเดียวมันไมหมด
หรอกไอของเกาหมดไป ทีนเี้ หลือใหมก็มาเรื่อยๆ หากวาเราไมไลมันจะทับถมหนักขึน้ มา อยางนอย
ใหมีการเบาตัว
ฉะนั้นพิธีนจี้ ะทํา วันวิสาขะ อีกครั้งหนึ่ง แลวก็วนั ที่ 13 สิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 13
สิงหาคมเปนวันเสารที่ 5 โดยตรง แตตามธรรมดา ยันตเกราะเพชร นี่ เขาเปาเฉพาะวันเสารหา เมื่อ

ตอนตนปขึ้นไปเฝาพระพุทธเจา ทานบอกวา ปนี้ไสยศาสตรมันหนัก ใหคุณทําตามระยะตั้งแต
มาฆะ เปนตนมา ก็ถามทานวา ไมใชเสาร 5 ทําไดหรือครับ ทานถามวาเวลาทําแกทําหรือฉันทํา
ความจริงฉันไมไดทําหรอก อาราธนาทาน ทานก็มาทําใหเอง ก็บอกพระองคทําพระพุทธเจาขาบอก
ถาฉันทําเสียอยางหนึ่ง วันไหนฉันก็ทําได ทั้งนี้ฉันตองการใหลูกของฉัน ลูกหลานของฉันปลอดภัย
จากวิชาตางๆ แบบนี้ถาใครเขาจะกลั่นแกลงขอผลอันนั้นสนองกับเขา ทานบอกมันไมบาปเพราะเรา
ไมไดทําเขา เหมือนกับเขาเอากอนอิฐขวางหนาเรา แตเผอิญไปถูกหนาเขาเองนี่ เราไมไดทํานะ จํา
ใหดนี ะ
แลวก็สําหรับ คาถาสัมปจิตฉามิ นี่ มันมีผลตามนี้ ถาใครเขากลั่นแกลงเราดวยวิธีไหนก็ตาม
แกลงใหเราจนเขาจะจนเอง ถาใครเขาแกลงใหเรารวยเราก็รวยไปดวย เขาก็รวยดวย เอ อยางนั้นทุก
คนไปบาน ตางคนตางแกลงใหรวย แชงมันอีกคนนีใ้ หมนั รวยมากๆ ไอคนนั่นใหมันรวยมากๆ ดวย
ความจริงใจนะ ถาความจริงแลวผลยอนกลับจริงๆ เขาแกลงเราอยางไหนเปนอยางนั้น นี่ฉันถาม
เจาของเขาแลวนะ ไมใชวากันอันตรายอยางเดียว
ฉะนั้นทุกคนใหตั้งใจวา รักษา ยันตเกราะเพชร คือ ถาอยางยอทุกคืนใหสวดบท อิติป โส ไว
อยางนอยก็สัก 1 จบก็พอ เวลาสวด อิตปิ  โส ก็นกึ ถึงบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยันต
เกราะเพชร ก็คือบารมีพระพุทธเจานั่นเอง ขอมาปกปองคุมครองเราตลอดชีวิต อันตรายใดๆ จะมาก็
ตามขอกําลังขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร กําจัดภัยทั้งหลายเหลานั้นคือเจาของไปถาบุคคลใด
เขาหวังดีตอเรา ประเภทใด ขอความดีอันนั้นจงสนองเขาเชนเดียวกันทําจิตอยางนีน้ ะ เพราะผลดีมนั
จะทําใหอกุศลคลาย ตอนี้ไปขอทุกคนตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน
ตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายนั่งพับเพียบก็ได ขัดสมาธิก็ไดนะนึกถึงบารมี
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คุมครองตัวและภาวนาวา พุทโธ สิบนาที
เอาละ บรรดาทานทั้งหลายใชได เปนอันวา ยันตเกราะเพชร และอํานาจพุทธานุภาพ ก็เขา
คุมครองบรรดาทานพุทธบริษัท แลวก็จงอยาลืมนะ วา ยันตเกราะเพชร นี่ ใครคัดไมออก ทําอยางไร
ก็ไมเสื่อม ถาตองเดินไปลอดไดถุนสวม จะไปไหนก็ตาม ถาเรามีความจําเปนตองไป อยาลืมวา
อํานาจพุทธานุภาพนี่ไมมีวันเสื่อมจากตัว ถาเรามีการยอมรับนับถือ ตอนี้ไปก็ถือวาเปนการสะเดาะ
เคราะหคือปดเปากรรมที่เปนอกุศลที่ครอบงําจิต ทําใหเรามีการขัดของบางมีการเดือดรอนบาง คือก็
คอยๆ คัดมันไป ปดมันไปปดมันไป ทีละนอยละนอยนะ
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจนึกถึงบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
คิดวาชีวติ ของเราคือรางกายนี้ไมมีความหมาย เกิดขึ้นมาแลวก็มแี ตความทุกข ไมมคี วามสุข ตอง
เหนื่อยยาก ลําบากรางกายดวยอุปสรรคตางๆ ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยบาปอกุศลเกาที่เขามาสนอง เวลานี้
ขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จงกําจัดอกุศลตางๆ ใหพินาศไป ดวยกําลังพุทธานุ
ภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ จงคิดวาเวลานี้ ชีวิตเกาของเราตายไปแลว พรอมกับเคราะหกรรม
ทั้งหลายและการตายคราวนี้เราะจตั้งกําลังใจจับไวเฉพาะพระนิพพานเปนแดนมีความสุขอยางเดียว

ตั้งใจนะบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายวาเวลานี้ชีวิตเกาคือความลําบากยากแคน ดวยกําลังของอกุศลที่
ดลใจอยู มันตายไปแลวจากเรา เรายกใจไปอยูตอหนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่นิพพาน ถา
ทานที่ไมไดมโนมยิทธิก็นกึ วา พระพุทธเจานั่งตรงนี้เราอยูตรงนี้นะ ตอนี้ไปก็คิดวามันตายไปแลว
พระจะบังสุกลุ ตาย
อนิจจา วตสังขารา อุปปาทวยัมมิดน อุปปชชิตวา นิรชุฌนั ติ เตสัง วูปสโม สุโข
ตอนี้ไปบรรดาทานพุทธบริษัทคิดวา กฎของกรรมทั้งหลายที่เปนของเราทรามต่ําชา เราตอง
มีความเดือดรอนดวยอกุศลเกา ตอนที่ชังใจอยูกอนไดสลายตัวไปแลว ดวยอํานาจพุทธานุภาพ ธัมมา
นุภาพ สังฆานุภาพ และเทวานุภาพบัดนี้เราขอกลับเขารางกายใหมซึ่งเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ
มีความสุข มีความเจริญ หากวาอกุศลใดๆ ที่จะไหลมาใหมเขามา ก็จะมีกําลังนอย ทําใหทานไมมี
ความลําบากมากเกินไป ตั้งใจวาเวลานี้เราจะเกิดใหมพรอมกับความดีจากนิพพาน ตั้งใจแบบนี้นะ
อาตมาจะบังสุกุลเปน หมายถึงเกิดแลว
อจิรัง วตยัง กาโย ปฐวิง อธิเสสสติ ฉุฑโฑ อเปตวิญญาโณ นิรัตถังวะ กลิงครัง
เอาละ ทานโปรยปรายดอกไม และของหอมอันเปนทิพยใหแกทานทุกคนแลวนะ ตอนนั้น
ถาใครไดมโนมยิทธิจะเห็น ตอนี้ไปก็เปนการรับพร ยถา และ มงคล จักรวาฬนอย มงคลจักรวาล
นอย นะ ถือวาบุคคลใดสมัยกอน เขาถือวาบุคคลใดถามีเคราะหมาก ใหโปรดน้ํามนต 7 วัฒน แต
ความจริงไมใช เดินไป 7 วัด มลคลจักรวาลนอย ที่วา 7 วัฒน วัฒนะคือ ความเจริญ อายุวัฒโก ขอให
มีอายุยืนนาน ธนวัฒโก ขอใหมีทรัพยมาก สิริวัฒโก ขอใหมีมิ่งขวัญ ยสวัฒโก ขอใหเจริญดวยยศ
พลวัฒโก เจริญไปดวยกําลัง วัณณวัฒโก ขอใหมีผิวพรรณสดใส สุขวัฒโก เจริญดวยความสุข เปน
ตน และก็ตอนทายทานบอกวา สรรพอันตรายทั้งหมดทีจ่ ะปรากฏแกเรา ขอใหพินาศไปดวยพุทธานุ
ภาพ มมานุภาพ สังฆานุภาพ นี่ใจความของ มงคลจักรวาลนอย เปนอยางนี้นะ ในสมัยกอนถาคนทีม่ ี
เคราะหรานเขาจะบอกใหรดน้ํามนตดว ยคาถาบทนี้ ทีนี้การรดน้ํามนตกด็ ี การรดน้ํามนตนี่ความจริง
จิตนี่เราไดรับมีผลนอยกวา เวลานี้ถารับพรทุกคนมีจิตบริสุทธิ์ เวลานี้จิตเต็มไปดวยศีลกับมหากุศล
กําลังของทุกคนจะรับไดดีกวาการรดน้ํามนตเพราะตั้งใจรับ ถือวาพรนี้เปนพระของพระพุทธเจานะ
วาถอยคําใดทีก่ ลาวเปนภาษาบาลีจะมีความหมายตามภาษาไทยอยางไรก็ตามขาพระพุทธเจาขอรับ
ทุกอยางทุกประการตามกําลัง ดวยอํานาจพระพุทธานุภาพ ธัมมานุภพา สังฆานุภาพ เทวานุภาพ ขอ
เปนไปตามนัน้ ทุกประการ เปนพรที่มีความเจริญ ขอใหมีความตั้งใจนะ
ยถา วาริวหา...
ตอนี้ไป ขอบรรดาญาติโยมและลูกรักทั้งหลาย จงมีแดความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผล จงเจริญไปดวยลาภ สิ่งใดที่เคยมีความขัดของอยู ขอใหมีความคลองตัว จงเจริญไป
ดวยยศถาบรรดาศักดิใ์ ดๆ ที่มีความขัดของอยู ขอใหมีความคลองตัว และก็มีความสุขสมหวังใน
ปรารถนาทุกคน นับแตวันนีไ้ ปความเขาพระนิพพาน (เอาละ หลวงพอจะลงละนะ จะลงไหวไมไหว
ไมรูนี่ เห็นถาจะตองเหาะลงละมั้ง)

อธิบายพิธีสะเดาะเคราะหใหญ
เมื่อ
วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ 2530
ตอจากนี้ไปพระจะสวด พระอภิธรรม ขอญาติโยมพุทธบริษัทอยาลืมตั้งจิตอธิษฐานนะ
ดวยบุญบารมีใดที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลวตั้งแตตน จนกระทั่งปจจุบนั ขอบุญบารมีอันนี้นั้นจงเปน
ปจจัยใหขาพเจาเขาสูพระนิพพานในชาตินี้ ถาบังเอิญไมถึงพระนิพพานในชาตินี้เพียงไร ถาตายจาก
ความเปนคนในชาตินี้ เปนเทวดาหรือพรหมขอฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียว เปนพระอรหันต
ในชาติปจจุบนั นั้นเพียงเทานี้จะสําเร็จผลทุกคน ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมฟง พระอภิธรรม อาตมา
ก็ฟงเหมือนกัน
(พระสวดพระอภิธรรม และญาติโยมถวายผาบังสุกุล)
เพราะวาการฟง พระอภิธรรม นี้มีอานิสงสมาก อยางในสมัยที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาที่มีนามวา พระพุทธกัสสป เวลานั้นมีคา งคาว 500 ตัว ฟงพระซอม พระอภิธรรม ทั้งๆ ที่เธอ
ทั้งหลายไมรูจกั พระคือ พระ และก็ไมรูวาการสวดนัน้ เปน พระอภิธรรม หรือสวดมนต เปนแตเพียง
วาฟงเสียงเพลินไปหนอยแลวก็หลับ หลนลงมาตายทั้ง 500 ตัว เมื่อตายจากความเปนคางคาวแลวก็
ไปเกิดเปนเทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
ภายหลังเมื่อพระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว บรรดาคางคาวทั้งหลาย
เทวดาทั้งหลายก็จุติลงมาเปนลูกชาวประมง คําวาลูกชาวประมงก็หมายความวาหาปลาทําบาปตอไป
แตดว ยอานิสงสการฟง พระอภิธรรม ในเมื่อพบ พระสารีบุตร เขา คน 500 คนพวกนั้น ซึ่งเปน
ชาวประมง ก็มีความเลื่อมใสในพระสารีบุตร บวชในสํานัก พระสารีบุตร ทั้งหมด 500 คน
ตอมาวันหนึ่งเมื่อองคสมเด็จพระทศพลไปเทศนโปรดพุทธมารดา
ตอนเชาทานลงมา
บิณฑบาต แลวคอยพบ พระสารีบุตร ที่ปากสระโบกขรณี สมเด็จพระชินศรีจึงเรียก พระสารีบุตร วา
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอทัง้ 500 องคนี้ สมัยกอนเธอเกิดเปนคางคาว ไดเคยฟงพระ
ซอม พระอภิธรรม ทั้งๆ ที่เขาไมรูวาเปนพระ และไมรูวาคําสวดเปนคําสวด เปนแตเพลินในเสีย ตาย
จากความเปนคางคาว ก็ไปเกิดเปนเทวดาบน สวรรคชนั้ ดาวดึงสเทวโลก เวลานี้เขามาเกิดเปนลูก
ชาวประมง ถึงแมวาจะทําบาปและมาบวชในพระพุทธศาสนา เวลานีบ้ ารมีของเขาสมควรแลว เมื่อ
เอกลับจากบิณฑบาต ฉันขาวเสร็จใหเรียกพระ 500 องคมาฟงเทศน
แลวพระพุทธเจาก็ทรงแนะนํา อภิธรรม นัน้ คือ คัมภีรทพี่ ระสวดในวันนี้ให พระสารีบุตร
เรียน เมื่อ พระสารีบุตร จําได กลับไปแลว เมื่อฉันขาวเสร็จก็เรียกพระมาประชุมกัน พระพวกนั้นพอ
ฟงจบก็ปรากฏเปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด
นี่แตเพียงคางคาวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ซึ่งเขาไมรูวาผูสวดนัน้ เปนพระและก็ไมรูวา
คําสวดเปนบุญเปนกุศล เปนแตเพยงวาชอบในเสียงของพระธรรมเทานั้น และการชอบเสียงก็ไมรูวา

เปนเสียงพระธรรมเปนเสียงที่ไพเราะหมายความวาพระสวดพรอมๆ กันไพเราะ ฟงเพลินใจ เพียง
เทานี้ตายจากคางคาวเปนเทวดาไดลงมาจากเทวดาเปนพระอรหันตได
แตทวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคน ที่นั่งอยูที่นี่ ดีกวาคาวคาวพวกนัน้ หลายแสนเทา
เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกคน มีความเคารพใน พระไตรสรณคมน คือ พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆอยูแลว บุญใหญของทานมีแลว แลวก็ประการที่ 2 ทุกทานมีทานบารมี ที่เปน
ปจจัยสวนหนึง่ ของพระนิพพานมีแลว ประการที่ 3 ตอไปพวกทานเคยมีศีลแลว ถาบังเอิญวันนี้ศลี
จะบกพรองไปบาง
ประเดี๋ยวรับศีล เวลาสมาทานศีลใหสมาทานศีลดวยความเคารพ ทานเองก็จะเปนผูมีศีล
บริสุทธิ์ และก็เวลาฟง พระอภิธรรม ตั้งใจฟงดวยความเคารพเมื่อฟงเสร็จแลว ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทตั้งใจอธิษฐานวา บุญบารมีใดที่ขาพเจาบําเพ็ญแลวตั้งแตตนจนกระทั่งปจจุบัน คําวาตนนั้น
หมายความวาเกิดในชาติกอนโนนทําบุญขนาดไหนก็ตาม บุญนี้จะสั่งสมไมสลายตัว ขอบุญบารมี
อันนี้ในการฟง พระอภิธรรม คราวนี้ การบําเพ็ญกุศลคราวนี้จงเปนปจจัยใหขา พเจาไดเขาพระ
นิพพานในชาติปจจุบันหากวาทุกทานอธิษฐานอยางนี้ บางทานก็สามารถจะไปพระนิพพานในชาติ
นี้ได ถาบังเอิญบุญบารมียังออนไมสามารถไปนิพพานไดทานก็จะเกิดเปนเทวดาหรือพรหมแนนอน
ถาเกิดเปนเทวดาหรือพรหม ในฐานะที่ทานตั้งใจเพือ่ พระนิพพานตั้งแตชาตินี้ ในกัปนีย้ ังมี
พระพุทธเจามาอีก 10 องคไมใช 5 องคนะ แตพระศรีอาริย หลังพระศรีอาริย จะมีอีกชุดหนึ่งอีก 9
องค
เปนตนวาจะมีพระพุทธเจามาอีก 10 องค เพียงทานฟงเทศนจากพระพุทธเจาเพียงแคจบ
เดียวในสมัยทีเ่ ปนเทวดา หรือพรหม ก็จะเปนอรหันตไปนิพพานทันทีฉะนัน้ ขอบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทที่ตั้งใจมาดวยดีในวันนี้ บุญของทานเริ่มมีมาตั้งแตออกจากบานกอน ตั้งใจวาจะมาทําบุญ
ทํากุศลมันเกิดแลว แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําบุญคราวนี้เปนการทําบุญพิเศษ เพราะอะไร
อาตมาเปนศพหรืออยางไร ถูกไหม วันนีเ้ ผาศพอาตมาเอง เอะ มันอยางไรหวา คนตายมานั่งพูด
อยางไร ผีดิบพูดใชไหมโยม แตวาเผาศพอาตมาและเผาศพญาติโยมทัง้ หมดดวยเอะ คนฟงก็เปนผีนี่
นะ ไมใชผี ผีกผ็ ีดิบนะ เรื่องการเผาศพนี่ ประวัติความมีมาเปนอยางนี้
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาเองมีชีวิตจริงๆ อายุขัยเพียงแค 27 ป ไมใชมีอายุจริงถึง
ขนาดนี้ เทาทีท่ ราบก็เพราะวา เมื่อสมัยอายุ 23 ป บวชอยูก ับ หลวงพอปาน หลวงพอปาน เปนพระทีร่ ู
อะไรดีๆ ทุกอยาง เมื่อทานรูแลวตามธรรมดา ทานรูนิสยั อาตมา ถาอะไรก็ตาม ถาไมสัมผัสจริงๆม
ยอมเชื่อ ทุกอยางที่จะเชื่อ จะตองโดนสัมผัสมากอน แมแตภุมเทวดาก็ดีหรืออยางอืน่ ก็ดี ถาไมเจอะ
มากอนไมเชื่อแนนอน สิ่งที่เชื่อเวลานี้เพราะชนมากอน สูเ ขาไมไดจึงยอมเชื่อ
มาวันหนึ่งเขาแห พระศรีอาริย จาก วัดไลย วัดไลย เห็นจะอยู ลพบุรี แหไป วัดบางนมโค
อาตมาก็ไมอยูว ันที่เขาแหไป วันหนึ่งเวลาตี 2 คนเขาหลับหมดแลว หลวงพอปาน ไดไปนั่งอยูห นา
พระศรีอาริยเมตไตรย รูปหลอนะแลวก็บอกใหลูกศิษยของทาน ชื่อ เชิด เวลานัน้ อายุประมาณ 50 ป

เศษ ใหไปเรียกอาตมามาจากกุฏิ ลุงเชิด แกบอกวาเวลาตี 2 พระหลับแลว พระก็ไมควรจะปลุก หลวง
พอปาน ก็บอกวาตามธรรมดาทุกคืนเขาตืน่ เจริญกรรมฐานตี 2 ทุกคืนเวลานั้นอาตมาเจริญกรรมฐาน
ตี 2 ทุกคืน พอตี 1 ครึ่งก็ตื่น ตื่นแลวก็เจริญกรรมฐานถึงตี 4
ลุงเชิด ก็ขึ้นไปหาบอกวา เวลานี้ ทานใหญ หลวงพอปาน เขาเรียกวา ทานใหญ ทานใหญ
นิมนตทานไปพบที่หนา พระศรีอาริยเมตไตรย ที่ศาลาการเปรียญ อาตมาก็เวลานัน้ ก็ครองสังฆาฏิ
เตรียมเจริญกรรมฐาน ก็ไปนมัสการทาน ทานก็บอกวา เออ เอ็งมาก็ดแี ลว เอ็งปรารถนาพุทธภูมินะ
จะไดเปนเพื่อนกัน หลวงพอปาน ทานปรารถนาพุทธภูมิ เลยกราบเรียนทานบอกวาผมเปนลูกศิษย
ของทานขอรับ ไมสามารถจะอาจเอื้อมเหมือนกับหลวงพอได ถาทําแบบนั้นจะเปนการปรามาสครู
บาอาจารย
ทานก็บอกวาแกไมไดปรารถนาชาตินี้ แกปรารถนามานานแลว แลวทานก็ใหนั่งบูชา พระ
ศรีอาริย และใหนั่งเฉยๆ ตัวทานเอง ทานก็จุดธูป 5 ดอก แลวก็ตั้งสัตยาธิษฐานตอหนา พระศรีอาริย
เมตไตรย วาขอบารมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พระอริยสงฆทั้งหมดก็ดี หากวาขาพเจาจะ
สามารถบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจาในกาลอนาคตตอไปขางหนา ขอใหยก
พระศรีอาริย นี้ขึ้น พอทานอธิษฐานเสร็จ ทานก็นั่งคุกเขา เอามือ 2 มือซอน พระศรีอาริย ยกขึน้ แบบ
สบาย ยกขึ้นเลยศีรษะ แลวเอาลง เอาลงแลวก็ยกขึ้น เอาขึ้นแลวเอาลง ทานนั่งคุกเขามือซอนนะ แต
ความจริง พระศรีอาริย เขาตองหามกันถึง 8 คน 8 คนนี่หลังยังไมเหยียดเลยนะ หลังยังงออยู หนัก
มาก
เมื่อทานอธิษฐานเสร็จ ทานก็บอกวาแกอธิษฐานบางสิ อาตมาก็อธิษฐานตามทาน บอกวาถา
ขาพเจาจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา ในวันขางหนา ขอใหยก พระศรีอาริย
ขึ้น ความจริงอาตมาไมเต็มใจตามนัน้ คิดวาการเปนพระพุทธเจาเกินวิสัยของเรา แมแตเพียงสาวกก็
แยแลว ก็วาตามทานโดยไมตั้งใจ ทานก็บอกวานีแ่ กวาตามนั้น แกไมตงั้ ใจ แกเอาใหม ใหวา 3 ครั้ง
ใหตั้งใจจริง ก็ตั้งใจจริงวา 3 รอบ ลงนั่งคุกเขา เอามือซอน พระศรีอาริย ปรากฏวา พระศรีอาริย เบา
เทามือ นั่นคือ พระศรีอาริย ไมขึ้น มือขึ้นหลุดขึ้นมาเอง มาเทามือนะ ขอนเทาไหรก็ไมขึ้น
ทานก็เลยบอกวาเอาใหมแกบารมียังออนอยู อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งวาขาพระพุทธเจาจะเปน
พระพุทธเจาแนในอนาคตกาลในขางหนาขอใหยก พระศรีอาริย ขึ้น ลุกขึ้น ลุกขึ้นยืน เอามือจับแทน
2 ขาแลวยก เมื่อทําตามทาน ปรากฏวายก พระศรีอาริย ขึ้นทานก็เลยบอกวา นีน่ ะเธอปรารถนาพุทธ
ภูมิมาหลายชาติแลวใหปรารถนาพุทธภูมิตอ ไป เพื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธเจาในวันขางหนา
อาตมาก็วาตามทานนะ แบบไมเต็มใจ
แลวก็ตอมาทานก็บอกวาเอาแบบนี้กแ็ ลวกัน ลองดูสวิ าอายุของเธอจะสิ้นอายุขยั เมื่อไหร
ความจริงทานรู แตไมกลาจะบอก เพราะบอกอาตมาก็ไมเชื่อเพราะรูนิสยั ตองมีอะไรสัมผัสจริง ทาน
ก็เลยบอกลองอธิษฐาน เวลานี้แกอายุเทาไร ก็บอกวาผมอายุ 23 ปครับ แลวก็เลข 23 นี่มันไมออก

อยาเพิ่งไปเลนหวยกันนะ นีจ่ องเปง สงสัยหลวงพอบอก 23 แลวนี่หวา หวยกินอยาวากันนะ ถาหวย
ถูกแบงกันมั่ง บอกอายุ 23 ทานบอกอายุ 23 จะตายแลวหรือยังถาจะตายอายุ 23 ก็ขอใหยกขึ้น ถา 23
ยังไมตายขอใหยกไมขึ้น ก็เลยยอกไมขนึ้ ทานบอกอายุ 24 อายุ 24 ก็ยกไมขึ้น 25 ก็ยกไมขึ้น 26 ก็ยก
ไมขึ้น พออายุ 27 พระศรีอาริย เบาเหมือนกันขนเบาๆ ยกขึ้นแบบเบาๆ
ทานบอกแกหมดอายุ 27 ตายแน ทานก็บอกใหตออายุเสีย ก็เลยกราบเรียนทานบอกผมไม
ตออายุครับ เพราะเวลานี้ผมจะปฏิบัติกรรมฐานก็ไดสว นหนึ่งของอภิญญาเล็กๆ ไมใชอภิญญาใหญ
ก็สามารถไปนอนเลนที่พรหมได ทุกคืนทุกคืนกอนหลับก็ไปพรหม ก็ทราบวาถาตายเวลานีเ้ ราะจอยู
พรหมแนนอน ในเมื่อไปนั่งอยูชั้นพรหม มองดูมนุษยโลกมันเต็มไปดวยความเลอะเทอะ เต็มไป
ดวยความทุกขไมอยากจะอยู ทานบอกวาวิธตี ออายุมันไมยาก ใหซื้อปลาที่เขาจะฆามาปลอย ตัวหนึ่ง
ไดหนึ่งป ตัวเล็กก็ได ตัวใหญก็ไดก็กราบเรียนทานบอกวาผมไมตอครับ ผมจะทนทุกขทรมานอีก
ประมาณ 4 ปเปนมนุษย ถาผมตายจากความเปนมนุษย ผมเปนพรหมมีความสุขกวา ทานก็รูนิสัย ไอ
เรื่องดื้อๆ นะทานรู ความจริงจะวาดื้อก็ได เพราะการเปนพรหมมันเปนสุขกวาคน
ตอมา 2-3 วัน หลวงพอปาน ก็ซื้อปลามากะละมังใหญ ประมาณสัก 40 50 ตัว แลวทานก็
บอกวา บอกพระวา นีไ่ ปตาม ไอลิงดํา มาสิ คําวา ไอลิงดํา นี่ หลวงพอปาน ทานเรียกนะโยมนะ
อาตมาไมไดตงั้ ชื่อเอง แตความจริงก็เปนลิงที่แปลกอยูอยางหนึ่งคือลิงไมมีหาง เมื่อทานเรียก ลิงดํา
ทีไร คลําทีไรก็ไมมีหางทุกทีมันเปนลิงแปลกประหลาด ไปเรียก ไอลิงดํา มาสิ ความจริงอยูไกลกัน
พระใกลๆ เยอะ ทานไมใช
มาถึงทานก็บอก ลิงดํา เอย พอซื้อปลามาปลอย ตออายุพอเอง พอปวยอยูเสมอๆ เอ็งชวยเอา
ปลาไปเทที่แมน้ําทีนะ ความจริงเราเปนลูกศิษย ในเมื่อครูบาอาจารยใชตองทํา และทําดวยความเต็ม
ใจ ทําดวยความเคารพ ก็กราบทาน 3 ครั้งดวยความเคาพร ก็แบกกะละมังปลาเอาไปเทที่แมน้ํา พอเท
เสร็จ ก็เอากะละมังมาหาทาน
มาหาทาน พอกราบ เงยหนาขึ้นมา ทานก็บอก เออ ไอลิงดํา เอ็งปลอยปลาแลวนะ เอ็งตออายุ
แลว ตายไมได 27 ป นี่ไอเด็กนี่ถือวาฉลาดกวาคนแกมนั ไมแนนักนะ แลวตอมาความจริงเปนอยาง
นั้น พอถึงอายุ 27 ป ก็ตายไปประมาณสัก 8 ชั่วโมง มันเปนอายุขัย ความจริงก็ไมนาจะตาย มียาขนาน
หนึ่งพระทานตมฉันกัน และทุกคนฉันหมด อาตมาก็ลงไปฉันกับเขาถวยเดียว ทองก็ถา ยอยางหนัก 3
ครั้ง ก็หมดแรง สายตาสั้นเขามาทีละนอย ทีละนอย ใกลเขามาใกลเขามา ใกลเขามา จนกระทั่งพระ
เณรที่นั่งใกลๆ ก็มองไมเห็น
ผลที่สุดก็มีความหมดความรูส ึกภายนอก รางกายจะรูสึกอยางไรไมรูเรือ่ งเลยแตมีความรูสึก
อยางหนึ่งวาเรานั่งอยูในถ้ํา มีความรูสึกวารางกายนี่มนั เปนถ้ํา แตเวลานั้นตัวเองรูปรางเปนพรหม
หมดเนื้อเปนแกว เครื่องนุมหมโดยเครื่องประดับเนื้อขาวเปนแกว ก็มคี วามรูสึกวาโพรงถ้ําใหญนคี้ ือ
รางกาย รางกายนีมันไมดี สกปรกดวย มีทกุ ขเวทนาดวย เราจะควรอยูตอ ไปหรือวาเราควรจะไปตาม
ความรูสึกเวลานั้นไมมีความรูสึกวิตกกังวล มีความรูสึกอยางเดียววา จึงตั้งใจถามนึกถึงบารมีของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วาถาขาพระพุทธเจาจะคงมีชีวิตอยูตอไป ก็ขอใหฉัพพรรณรังสีรัศมี 6
ประการ พุงมาที่เพดาน พออธิษฐานก็มีฉัพพรรณรังสีพุงมาที่เพดาน สวยงาม ปรากฏอยูนาน
ประมาณ 25 นาทีก็หายไป ก็มานั่งนึกในใจวาถาเรามีชีวิตอยูตอไป เราจะดีกวานีห้ รือเลวกวานี้ ถาเรา
จะอยูอยางคนเลวอยางนีก้ ็ไมควรอยูเวลานี้เรามีความรูสึกเปนพรหม
และประการที่สอง ถาความดีแคนี้กไ็ มควรอยูตอไป ลําบากเราก็เปนพรหมอยูนานเทาใดก็
ลําบากเทานั้น ถาจะอยูด ีกวานี้ ก็จะอยู ก็ตงั้ สัตยาธิษฐานใหมวาถาหากวาขาพระพุทธเจาอยูแ ลวจะมี
ความดีสูงกวานี้ ก็ขอใหฉพั พรรณรังสีรัศมี 6 ประการ พุง มาแลววนทักษิณาวรรค ถามีความดีเทาเดิม
ของรัศมีจงอยาปรากฏ ก็ปรากฏวาฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการพุงมาวนทักษิณาวรรค อยูนาน
ประมาณ 10 นาทีก็สลายตัว ก็มีความรูสึกวาถาอยูแลวดีกวานี้กจ็ ะอยูแลวกําไร ถาอยูแลวเสมอนั้นถือ
วาขาดทุน
หลังจากนัน้ มาก็มีคนนุงขาวหมขาวเดินเขามาใกลๆ เปนผูชาย มียากอนหนึ่งโตไมมากนัก
โตเทาลูกกระสุนนิดหนอย มีสภาพเหมือนดิน สงยาบอกวาคุณฉันยาขนานนี้ แลวก็อีก 3 วัน คือวัน
มะรืนนี้ที่จะไปเทศนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เวลานัน้ อยู วัดประยุรวงศ ไวทจี่ ะไปเทศน จังหวัด
สมุทรสงคราม ไมตองหาใครไปแทน คุณไปได ฉันยาขนานนี้หายจะมีกําลังดี ยานั้นฉัน ถาม
ความรูสึกเวลานั้นฉันเขาไป มีความรูสึกวากินดินเหนียว
พอฉันเสร็จ คนนุงขาวหมขาวก็มีรูปกลายเปน พระอินทร ทานบอกวาฉันคือพอคุณนะ คุณ
นี่เปนลูกฉันมาหลายแสนชาติ ความจริงอายุขัยหมดวันนีแ้ ตทวา หลวงพอปาน ตอใหดวยปลาหลาย
ตัว จะตองอยูต ามชีวิตของปลาที่ปลอยให คือปลาหนึ่งตัวมีชีวิตอยูหนึง่ ป
นี่ความจริงมัน 2 ทุมกวา คุยกันกอนนะโยมนะ พระสวดไมสวดชาง เราก็ไมฟงก็แลวกัน ไอ
คนแกจะคุยสักอยาง มันเลิกยาก เห็นไหม อันนี้ไมใชคนแกคยุ มันผีดบิ คุย พรุงนี้จะเผาแลว ก็คุยกับ
ทาน ทานก็บอกวาตองอยูตามอายุนั้น ในทีส่ ุดก็หลับไป ทานก็หาย หลับไปสักประเดีย๋ วเดียว ก็มีแรง
ตามเดิม ตอมาก็มีอายุตอมาอีกสักประมาณ มันหลายปนะสัก 20 ปจะได มาถึงขึ้นป พ.ศ. 2500 หมด
กําลังของปลานั้น ปลานั้นมันตอมาถึงขนาดนั้น ก็ทราบดีวาไมได
พอป พ.ศ. 2500 ก็ตายอีกครัง้ หนึ่ง กายตายคราวนี้แปลก เพราะวากอนหนาจะตายไป หลวง
พอปาน บอกวา อีก 3 ป คุณจะตองปวยหนัก และจะตองอยูโรงพยาบาล 2 ป แลวก็อายุขัยของคุณก็
หมดขนาดนี้ เวลานี้งานกอสรางทุกอยางก็ทํา เวลานั้นสรางวัดติดตอกันอยูหลายวัด ทําอยูประมาณ
20 วัด เหลืออยู 2 วัด สรางโบสถ 2 หลัง ใหเลิกการกอสรางเสีย รางกายจะไดสบาย มันก็จะปวยหนัก
อาตมาก็คิดในใจวาไอคนที่มนั จะตาย การกอสรางเปนบุญเปนกุศล ถาเราจะตัดลงไปก็เปนการไม
สมควร เลยนึกภาพสรางโบสถ 2 หลัง ใหเสร็จภายใน 1 ป 2 หลังเสร็จภายใน 1 ป แลวก็ทําการฝง
ลูกนิมิต ก็ครบอายุพอดีที่จะตองปวยก็ปวยเขาโรงพยาบาล
พอเขาโรงพยาบาล ความจริงเวลาเดินเขาไปโรงพยาบาลมันปวยอยูแลว แตอาการมันไม
มาก สามารถคุมงานได แตวาเวลาเขาไปโรงพยาบาล ไปหาหมดอยากจะใหหมอตรวจ เวลานัน้

หลวงศิริการแพทย ทานเปนเจากรม เลยเรียกทานวานา ทานเห็นเขา ทานถามวาคุณมาทําไม บอก
คุณนา อาตมานี่ปวย อยากจะใหแพทยตรวจ ทานมองดูหนา ทานบอก เดินตามผสมมา ทานก็พาไป
หองพิเศษทานบอกนั่งสิ นั่งบนเตียงนี้ ก็นงั่ บนเตียง ทานบอก แลวก็นอนที่นี่ ก็เลยบอกจะใหหมด
ตรวจแลวจะกลับวัด ที่นี่โรงพยาบาลนะ พระโตไมไดนะ หมอตองโตในเมื่อเขาอยูโรงพยาบาลแลว
ตองเชื่อฟงคําสั่งของหมอในที่สุดก็ตองนอนปวยอยูที่นนั่ ก็ไมมีอะไร ถึงเวลาจะ 2 ทุม อาการเสียด
เกิดขึ้นอยางหนัก เกือบจะทรงตัวไมไหว ในที่สุดก็ทนได ใช อานาปานุสสติกรรมฐาน กับพระ
นิพพานเปนอารมณ เวลานัน้ ที่ปวย มีความรูสึกอยางเดียววาชีวิตมันตองสลายตัว แมรางกายมันจะ
พัง ทรัพยสมบัติที่ไหนมันจะมีเพื่อเรา ไมหว งอะไรทั้งหมด จิตใจสบายมาก ไมหว งรางกาย และก็ไม
หวงทรัพยสิน ไมมีความรูสึกวามีทรัพยสิน
พอคืนที่ 2 มันก็เลนแบบนัน้ อีก คราวนี้ถึงคืนที่ 3 เขาใจวา อาการอยางนี้เวลานีจ้ ะมาแน ก็ให
พยาบาลไขเตียงขึ้นในลักษณะนั่ง แลวก็พอไขเสร็จ ก็บอกเธอออกไปขางนอก แลวใสกุญแจหนา
หองเสีย ถาฉันไมกดกริ่งเรียกเพียงใด ก็ไมตองเขามา ก็คิดในใจวา ถามันเอาอยางเมือ่ คืนนี้ ก็ไปไม
กลับ ไปมันดีกวาเมื่อเอาจิรงเอาจังก็เลยเริ่มจะเจริญกรรมฐาน ไดสักทุม ครึ่ง พอดีที่โรคมันจะมาเมือ่
จิตเปนสมาธิดกี วา แทนที่โรคจะมาหรือ ถึงเวลา 2 ทุม เปน ทานทาวสหัมบดีพรหม มา ทานสหัมบดี
พรหม มา ทานก็บอกวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานิมนตใหไปเฝาทาน ก็ถามวาพระพุทธเจาอยูที่
ไหน ทานบอกอยูนิพพานเวลานั้นก็รูสึกวาจะเปนคนไมคอ ยดีนกั ยังมีความเขาใจวาพระนิพพานสูญ
ก็เลยบอกทานวาถาจะใหไปก็เดินนําหนาก็แลวกันทานก็นําหนา แทนที่จะนําขึน้ สวรรค พา
ลงนรก ไปชมตั้งแต โลกันต ขึ้นมาตามลําดับทุกขุม แลวก็ผานมา ภุมเทวดา รุกขเทวดา อากาสเทวดา
ทุกชั้น พรหม ทุกชั้น ถึง พรหมชั้นที่ 16 ทานอยูที่นนั่ ทานถามวาจําสภาพไดไหม ก็บอกวาจําได
หมด ทานถามวาชอบนรกขุมไหนบาง ก็บอกไมชอบเลย ถามไดไมชอบ ทานถามวาชอบ พรหม ชัน้
ไหนบาง บอก พรหม ชอบ เพราะคิดวาจะมาอยูพรหม แลวก็เลยถามวาพระพุทธเจาอยูที่ไหน ทาน
บอกเดินไปตามทางนี้ ผมมีหนาที่นําทางแคนี้
ขณะที่ตามทานไปกําลังดีมาก ญาติโยมพุทธบริษัทเปนคนแข็งแรงมาก พอทานทิ้งทายไป
เทานั้น กาวออกจากชั้น พรหม หมดแรงพอดี หมือนกับคนใชโผเผจะลม ก็เดินไปเขาเขตวัดหนึ่ง ที่
ซุมประตูคลายๆ กับหนาโบสถเลยจํามาสรางแตไมเหมือนนะ เขาสวยกวา เขาไปในนั้นรูสึกวามัน
เปนวัด มีกุฏอิ ยู 3 หลังใหญมากเปนปราสาท มีหอระฆัง สวยงามมากเหลือเกิน พื้นที่เดินเขาไป
เหมือนกับทองกับแกวผสมกัน และอะไรก็ดีมาก มีรั้ว มีกําแพง สวยสดงดงามมาก เต็มไปดวยเกล็ด
ที่ไมเคยเห็นมากอน พรหม ไมสวยอยางนั้น ก็นึกในใจวา เอะ วัดนี้มันวัดอะไร มีพระหรือเปลา
เขาใจวาเปนวัด เดินไปเดินมา ก็หมดแรง ไปถึงหอระฆังก็นอนบทหอระฆัง
พอนอนลงไปหันหนาไปทางทิศตะวันออกของมนุษยเห็นพระพุทธเจาเสด็จมา มีฉัพพรรณ
รัศมี 6 ประการ สวางมาก พอทานมา ทานไมเขาทางประตูซุมประตู ทานผานกําแพงเขามา ก็คิดใน
ใจวา ทานคงจะขามกําแพง พอทานมาถึงแทนที่จะตองขามกําแพง มันก็ฉีกออกไป มันหดตัวเปน

ชองเขามา เมื่อทานเดินเลยมาแลว กําแพงเขาไปติดแบบเดิม ทานมาถึง ทานก็นั่ง ทานเขามานั่งขางๆ
ที่บนหอระฆัง อาตมาก็เลยลุกลงมาขางลาง ลงมากราบทาน
ทานถามวาทําไมจะไมเคยคิด ก็บอกวา นิพพานมีสภาพสูญ ผมไมมีบุญบารมีไปนิพพาน
ชาตินี้ตองการพรหม นิพพานอยูที่ไหน ผมไมทราบ ทานถามวาเธอรูจกั พรหมทุกชัน้ ไหม ก็กราบ
เรียนทานบอกวา รูจกั ทานถามวา พรหมชัน้ ที่ 16 รูจักไหม ก็กราบเรียนทานบอกวา เมื่อกีน้ ี้มาจาก
พรหมชั้น 16 ทานถามวา เลยพรหมชั้นที่ 16 เขาเรียกอะไรรูไหม ก็ตอบวาไมทราบ
ทานก็บอกวาเลยพรหมชั้น 16 เขาเรียกวา นิพพาน ที่เธอนั่งอยูตรงนี้ เขาเรียกวา นิพพาน ก็
กราบเรียนถามทานวา ตามตําราเขาบอกวา นิพพานสูญ แลวก็นพิ พานเปนสภาพมีที่อยูไดอยางไร
ทานก็ถามวาเออานหนังสือที่ใครเขียนไวละใน พระไตรปฏก ฉันไมเคยพูดไวเลยวา นิพพานสูญ
นิพพานมีสภาวะเปนที่อยูเวลานี้ที่เธอนั่งตรงนี้ที่ถือวาวัดนะ
มันเปนบารมีที่กอสรางไวใน
พระพุทธศาสนาจึงมีวิมานตางจากคนทั้งหลาย คนอื่นเขามีวิมานหลังเดียว ของเธอมีถึง 3 หลังและก็
ใหญมาก มีหอระฆัง บริเวณก็กวางมาก อันนี้อาศับบุญบารมีสิ่งทีกอสรางสิ่งนี้เปนสาธารณะ
ประโยชน เปนศาลาระหวางทางบาง เปนที่พักอาศัยของคนบางเปนวัดบาง บารมีมันรวมกัน จึงมี
วิมานใหญมาก
และทานก็ถามตอไปวาเมื่อรูจ ักนิพพานแลว อยากจะมานิพพานไหม ก็กราบเรียนทานบอก
วาบารมีขาพระพุทธเจานอยเกินไป เพราะวาตอนเจริญกรรมฐานหนักดวยสมถภาวนา วิปสสนา
ญาณ มีเหมือนกันแตคุมอารมณจิตใหเปนสมาธิทรงตัวเทานัน้ ไมสามารถจะมานิพพานได ทาน
บอกชาตินี้จะมานิพพานไหมทานวาอยางนั้น บอกวาไมได ทานก็เนรมิตไมขึ้น 3 ทอน แตศอก เปน
ไมลําบางๆ มาก แลวก็เรียกพระมา 9 องค ไมแคศอกนั้น 10 ทอนนะ ไมใช 3 ทอน ทานเรียกพระมา
9 องค จําไววาองคที่ 3 คือ หลวงพอปาน ทานเห็นหนาแลวทานก็ยิ้มๆ
ความรูสึกก็คิดวามันยกไมขนึ้ ก็บอกวาขาพระพุทธเจายกไมขึ้นพระพุทธเจาขาไมสามารถ
จะยกได ทานก็บอกวานี่เปนคําสั่งนะ ไมใชคําของรอง ตองยก ก็เลยเขาไปหยิบไม ตั้งทายักแยยักยัน
ยกขึ้น พอจับปบมันเบาเหมือนกระดาษ พอใสบาก็เดิน มันมีแรงขึ้นมาทันที เดินตามพระ 9 องคไป
เดินไปประมาณสัก 100 เมตร ทานก็เรียกกลับ กลับมานี่กอ น วิปสสนาญาณของเธอยังออน
มาก กลับลงไปใหม บําเพ็ญวิปสสนาญาณใหมีญาณเขมแข็งแลวก็สามารถจะมานิพพานไดในชาตินี้
แลวผลที่สุดก็ตองลงมา
ลงมาแลว ตอจากนั้นก็ตายอีกหลายหน ขยันตาย มันตายจริงๆ นะ ไมใชวาสงบนิดเดียว มัน
ไปเลย พอไปทีไรก็ถูกไลกลับ แลวก็ตออายุ คําวาตออายุ อาตมาไมไดตอนะ พระทานมาตอให วา
ตอนี้ไปเธอจะอายุเทานั้นป เทานี้ป
แลวตอมาเมื่ออายุ 40 เศษ ก็นึกในใจวา เราปรารถนาพุทธภูมินี่คงแย วาทุกขเวทนาก็หนัก
เปนพระก็มีทกุ ข ฆราวาสก็มีทุกข ไมมีใครมีความสุข ขอลาพุทธภูมิดกี วา เวลาเจริญกรรมฐานก็ขึ้น
ไปหาทาน ขอลาพุทธภูมิ พระพุทธเจาทานก็ถามวาถาเธอจะลาพุทธภูมิ ทําไมไมลาเมื่อหลายรอยป

มาแลว ถากําลังบารมีสาวกภูมินี่เธอเต็มมานานแลว นี่เธอเหลือพุทธภูมิ พุทธภูมนิ ี่ ถาหากวาเธอมี
อายุ เวลานี้ ถามีอายุ 60 ป ก็เต็มในชาตินี้ ทานถามวาเวลานี้เธอมีอายุเทาไร บอก 40 ปเศษ ทานบอก
วาอีก 20 ปเศษๆ อยูไมไดหรือ ก็กราบเรียนทานบอกวาพระองคเคยตรัสวาชีวิตเปนของไมเที่ยงแต
ความตายเปนของเที่ยง ขาพระพุทธเจาไมมั่นใจวามีอายุถึง 60 ป ขอลาพุทธภูมิ ยืนยันกันตั้ง 30 ครัง้
ทานก็เลยตกลง
ทานก็เลยบอกวาเอาแบบนี้กแ็ ลวกันถาเธอลาพุทธภูมินะ ฉันจะไปสอนเธอใหนับตั้งแตวัน
พรุงนี้เปนตนไป เวลา 4 ทุม เลิกรับแขก ฉันจะเริ่มสอนตั้งแตเวลา 4 ทุม แลวเมื่อสอนแลวใหปฏิบัติ
ตาม แตมีเงื่อนไขวาถาสอนเธอ เธอทําไดตามนั้นแลว เธอจะตองไปตายภายใน 12 ป นี่นักเรียนทุน
นักเรียนทุนนีก่ ี่ปไมทราบอาตมา 12 ป
ก็เปนอันวาเปนความจริงตามนั้น เวลานั้นรับแขกกลางคืน พอถึงเวลา 3 ทุมครึ่ง ก็บอกญาติ
โยมที่มาคุยวาเวลานี้อาตมาจะพัก ญาติโยมบางคนก็บอกวา ธุระทีจ่ ะคุยยังมีอยู ก็เลยบอกวาโยม
อยากจะคุยก็คุยอาตมาจะเขาหอง ก็เลยเขาหองไป ไมเกีย่ ว งานเปนงาน พอเขาในหอง บูชาพระ
เจริญกรรมฐานตามสมควรพอถึงเวลา 4 ทุมตรง พระองคก็เสร็จ ในหองสวางเหมือนไฟหลายแสน
แรงเทียนสวยงามมาก พอมาถึง ทานก็บอกวา สัมพเกสี เธอนอน เธอจงคิดตามตถาคตพูดทานสอน
ตัวเดียว คือ ทุกขสัจ อริยสัจ ทานสอนตัวเดียว คือ ทุกขสัจ ทานพูดชาๆ ใหคิดตามทานไปถึงตี 2 ทุก
คืน อยางนี้ 1 เดือน
พอครบ 1 เดือน ทานก็พดู วาตอนี้ไปตถาคตจะไมมาหาเธอ 3 เดือน ถาใน 3 เดือนนี้ เธอยัง
เห็นวาสวนใดสวนหนึ่งของโลก มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดี ยังมีความสุขอยู ตถาคตจะ
ไมสอนเธอตลอดชีวิต ก็เลยคิดในใจวาทานไมตองไปก็ได 1 เดือน ทานสอนจนชัว่ แลว ไมเห็นวา
อะไรเปนสุข ทานก็หายไป 1 เดือนครึ่ง พอถึงเดือนครึ่ง ทานก็กลับมา
ทานก็กลับมา ไมถึง 3 เดือน ทานก็บอกวาขึ้นชื่อผลของการปฏิบัติ ไมมีใครสามารถ
กําหนดเวลาไดแนนอน และคําสอนของตถาคตสิ้นสุดเพียงแคนี้ ตอจากนี้ไป 12 ป เธอตายไมได
ตองอยู แลวมันถึงไหนก็ไมรู ทานก็ไมไดบอก ตอมาครบอายุ 12 ป เมือ่ พ.ศ. 2515
พอป พ.ศ. 2515 ก็ตายอีก ปวยก็ตาย พอขึ้นไปขางบน ไปไหนไมไดในอากาศเต็มไปดวย
พระ และเทวดา และพรหม ทะลุไปไมได พอไปเจอพระพุทธเจาเขา ทานถามวา จะไปไหน ก็กราบ
เรียนทานวาเวลาทีกําหนดไว 12 ปครบวันนี้แลวพระพุทธเจา ทานบอกวาเธอยังไปไมได คนของ
เธอที่เขาชวยเธอมาในชาติกอ นๆ ยังไมหมด ตองชวยเขาใหหมดกอน ใชหนีเ้ ขากอน และคนของ
โยมเธอก็ยังไมหมดคนที่ตถาคตฝากเธอเขาก็ยังมาไมหมด เวลานั้นคนเจริญกรรมฐานคืนหนึ่งไม
เกิน 5 องค ไมเกิน 5 คน เลยกราบเรียนทานบอกวา ในเมื่อเขาไมมาไมทราบวาจะไปตามที่ไหน ขอ
ไปดีกวา ไมสนใจ ทานบอกไมได ตองกลับเธอจะตองอยูตอไปอีก 10 ป นี่นักเรียนทุน 10 ป
ครบ พ.ศ. 2525 25 ป ปจะหมดอายุชยั ตายแน พอป พ.ศ. 2523 ก็ปรากฏเชาวันหนึ่ง ลงมา
จากชั้น 2 หิ้วกระเปาเอกสารลงมา จะไปทํางานตามปกติเวลาเชาทํางานเกี่ยวกับหนังสือของวัด เวลา

บายคุมงานกอสราง รับแขกบาง มันก็รางกายก็ดี ลงมาลงมาแลวก็ฉันขาว ฉันขาวเสร็จก็เขาหอง
ทํางาน รางกายก็ไมเปนอะไร พอวางกระเปาเสร็จ นั่งก็อยากเขาหองน้ํา อยากเขาสวม พอเขาในสวม
นั่งบนโถสวม ญาติโยม ความมหัศจรรยกเ็ กิดขึ้น มันมืดตื้อทันที มืดเลย แมแตฝาก็มองไมเห็น มือ
ยกก็มองไมเห็น แตวาใจมีความสุข เมื่อมืดแลวผลที่สุดจิตก็หลุดออกไป
จิตหลุดไปถึง จุฬามณี เห็นพระอรหันตเยอะ พระพุทธเจาก็เยอะ ก็เขาไปกราบทาน ทาน
บอกขึ้นไปเดีย๋ วนี้ อยาหยุด ถามวาไปไหน บอกวาไปบานที่เธอเคยไปแลว พอขึ้นไปพระก็ตามขึน้
ไปเต็มหมด พอนั่งปุบ พระก็บอกรีบลงไป โอโฮใหนั่งพักสัก 1 นาทีก็ไมได รีบกลับลงไป ประเดีย๋ ว
ขางลาง เอารางกายเอาไปเผา ก็เลยลงมา ลงมาแลว ลืมตาขึ้นมาก็ยังมืดตื้ออยู ก็หลับตาอีกนิดหนึ่ง
ลืมตาอีกทีก็เห็นภาพลางๆ แคเห็นพระพุทธเจาใสมาก ทานบอกวา นี่ตอ งถือวาตายแลวเกิดใหมนะ
ใหนับชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไปขึ้นปใหม 23 มาถึงนี่ ได 5 6 ปมั้ง อาตมายังเปนเด็กอยูนะ ลองมา
นับสิ 25 เออ 23 24 25 ไลมามันยังไมถึง 10 ปนะนี่ แลวญาติโยมมหาวาอาตมาแกนี่ผิดนะ อยางนี้
เขาเรียกวาเด็กนอย จําไวนะ แลวทานก็บอกวา ก็กราบเรียนทานวาตามธรรมดาที่ตกลง 2525 ทานวา
ใช แตวาเมื่อ 2525 ฉันจะขอเธอไวไมได หมดสัญญา เวลาแนนอนฉันตองทําเวลานี้ใหถือวา เกิด
ใหม ตั้งแตเวลานี้เปนตนไป และจัดเครือ่ งตั้งในวัดเอาไวไปลงที่กองอํานวยการใหทําเหมือนศพที่
ตายแลวจริงเมือ่ ไปตั้งไวทานก็บอกวาอยูตอไปนะ อยูตอไป อยูกับพอใหถึง 10 ป จึงกราบเรียนทาน
บอกวา ถาใหปวยแบบนี้ ไมตองถึง 10 ป ถายังพูดไดอยูเมื่อไรก็อยูต อๆ ไปได เพราะจิตไมมที ุกข
ขึ้นชื่อวาอารมณแหงความทุกขไมมี เปนหนี้เขาเปนลาน ยังไมทุกขเลยโยมแลวไอคนที่ทุกขจริงๆ
คือ เจาหนี้ กลัวไมใชสตางค เราไดของมาแลว เราจะไปทุกขทําไม ใชไหมโยม ใครจะไปทุกข เรา
ไดแลว เราไดถือเอาไว ถาจะเอาก็เอาโบสถไป ยกโบสถไป
ก็รวมความวา ก็เปนอันวา ตั้งศพไว ตัง้ ไปนานก็ไมสั่งใหเผา ก็เพิ่งจะมาสั่งเมือ่ กันยายน
บอกวาเดือนกุมภาพันธ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ เปนวันเผาศพอาตมาก็คิดในใจวา เผาอยางไร
กันพิธีการตางๆ
ทานก็บอกหมดที่ทาํ นี่เปนเวลาที่ทานแนะนําทัง้ หมดแลวตอมาทานก็บอกวา
ลูกหลานของเธอนะมีมาก คําวาลูกหลาน แมคนที่เคยรวมทําบุญบารมีมาในชาติกอน ที่นั่งที่นี่ เกิด
มาดวยกันทั้งนั้นไมรูใครใชใคร รบทัพจับศึกก็รบมาดวยกัน ถูกเขาตีเผน ก็เผนมาดวยกัน บุกรุกก็รกุ
มาดวยกัน รวยก็รวยมาดวยกัน จนก็จนมาดวยกัน เปนอันวา คนทีเ่ คยชวยเหลือมา ทานบอกวา ตอง
ใหทํารวมกัน เปนการตัด ชาวบานเขาเรียกวา ตัดเคราะหพระพุทธเจาทานบอกวา ระงับกรรมใหญที่
เปนอกุศลใหทรุดตัวลง บาทหนึ่งใหมันเหลือแคสตางคครึ่ง ที่เรียกวา เคราะหนะ ใหทุกคนเขียน ชื่อ
นามสกุล อายุใสลงไปในโลง แลวก็มคี วามรูสึกวา วันนี้เปนวันเผาตัวเอง แลวก็เผาเหตุรา ย
อกุศลกรรมตางๆ ใหสลายตัวลงไป อยาลืมนะ ใหมันเหลือสตางคครึ่งหนึ่งบาทเคราะหทั้งหมดจะ
เหลือแคสตางคหนึ่ง
แลวก็สําหรับในวันพรุงนี้ หลังจากตอนเชา เลี้ยงพระเสร็จ ตอนเพลพระสวด พระฉันเสร็จ
ก็บังสุกุล ก็เคยประกาศในหนังสือพิมพ เฮย หนังสือบอกวาจะเคลื่อนศพเวลาบายหนึ่งโมง เมื่อเผา

เสร็จแลว ก็จะนํามาที่นี่ จะเอาคนมาที่นี่รับพรที่นี่ แตวาเมื่อคืนวานนี้ ขึ้นไปหาทาน ทานบอกวา ถา
ทําอยางนั้นเสียเวลามาก ใหเคลื่อนศพจริงๆ เวลาบายสองโมง เผาเสร็จเรียบรอยแลว อยูที่นั่น คืนไม
ตองขึ้นมา ถาขึ้นมาคนขนาดนี้ 2 ชั่วโมงก็ไมจบ กลับบานจะชา อยูที่ตรงนั้น
หลังจากนัน้ แลว พระราชาคณะผูใหญ อาจจะเปน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วานิมนตมา
3 องค องคนี้มาไดบาง ไมไดบาง ไมทราบ พระพุทธโฆษาจารย รับแนนอน แนนอน 3 องค สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย สมเด็จพระมหาวีรวงค สมเด็จพระธีรญาณมุนี ทั้ง 3 ยังมีพระราชาคณะอีก ถา
หากวาทานไมปวยจริงๆ ทานจะมา 3 องค พระราชาคณะดวย
ถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย มา ใหทานใหศีล ใหกลาวสัมโมทนียกถาพอสมควร
หลังจากนัน้ ก็จะใหบังสุกุลเปน ทุกคนถือวาเกิดใหม และก็รับพรจากพระสงฆ เวลารับพรใหตั้งใจ
ไวดว ยนะ นึกถึงบารมีพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ พระปจเจกพุทธเจาดวย เทวดากับ
พรหมทั้งหมด เราหวังความเจริญตางๆ ตั้งใจจริงเวลานั้นตั้งใจตรง หลังจากรับพรเสร็จ ญาติโยมพุ
ทะบริษัทกลับไดตอนกลับชองออกชั้นบน พระยืนอยู 2 ขาง มีนํา้ มนต 2 ถาตั้งอยู ใหญาติโยม
ทั้งหมดผานน้าํ มนตออกมา แลวกลับบานได หรือทานผูใดยังไมอยากกลับก็ตามใจแลวก็มีสิ่งตอง
ขออภัยบรรดาญาติโยมอยางหนึ่ง คือ แหวนเพชร
เมื่อตอนกลางวันบอกวาตอนเชาอาจจะมีแหวนเพชรอีก ความจริงหัวเพชรตัวเพชรมี แต
ชางบอกวาเรือนเพชรหมด เรือนเพชร 3 กะรัดนีห่ มด ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาขอเปน
หนี้ เอาไววนั ที่ 14-15 มีนาคมนี่ จะมีเวลาทําคิดวาจะทําประมาณ 10,000 วง เพราะจริงๆ นี่ใชเวลา
2-3 วันเทานัน้ เองญาติโยมพุทธบริษัทที่ตองการแหวนเพชรขอวันที่ 14-15 มีนาคม แลวก็อยากจะ
ถามวา เพชรนีม้ ีอานุภาพแบบไหน อาตมาก็ตอบไมถูกเหมือนกัน กอนที่จะเขาพุทธาภิเษกในโบสถ
ทานใหทําในกุฏิกอน อาตมาก็ไมคอยสบาย เริ่มทํา 4 ทุมตั้งใจวาจะเลิก 5 ทุม แตนาฬิกาปลุกก็ไมได
ยิน พอจิตตกลงมาปบ จิตมีความรูสึกเห็น พระโมคคัลลาน อยูขางๆ ถามวาถึง 5 ทุมหรือยังขอรับ
ทานบอกวา ยังลืมตาขึ้นมาตี 3 30 นาที มันยังไมถึงตี 5 และขณะที่ทาํ นี่แปลก พระบอกคาถาทีละ
บท พระพุทธเจาบอกเองนะ วาคาถาบทนี้เปนบทรวม มีแสงขึ้น แสงขึ้นหนา จนกระทั่งมองไปเห็น
ทองฟา สวางนั้นสวาง และหนามากมองไมเห็นแมแตโตะหมูพระ และก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็
ลดลง ทานบอกคาถาอีกบทหนึ่ง บทนีใ้ ชแบบนี้นะ แสงก็ขึ้น สลับไปสลับมา จนกระทั่งถึงตี 3 ครึ่ง
และคืนที่ 2 วาจะเลิก 5 ทุม พอทานบอกวา จบเต็มแลว ถาม พระโมคคัลลาน วา 5 ทุมหรือยังครับ
ทานบอกวายัง ก็ลืมตา นาฬิกาตี 4 คืนที่ 3 ก็เอาแบบนัน้ ตี 2 15 นาทีเมื่อคืนนี้ก็ตี 4 วันนี้นั่งได
อยางไร
สรุปความวาอานุภาพทุกอยางที่ทานทําจริงๆ เต็มทุกอยาง การปองกันดวยเปนเมตตามหา
นิยมดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่องลาภนี่ถนัด เวลาญาติโยมพุทะบริษทั รับเหรียญขาวๆ ไปก็ดี รับ
แหวนเพชรไปก็ดี จงบูชาดวยคาถาเงินลาน

อธิบายพิธีสะเดาะเคราะห
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2534
จะเริ่มพิธีสะเดาะเคราะห แตการสะเดาะเคราะหจะเริ่มจริงๆ บาย 2 โมงนี่เหลือเวลาอีก 10
นาที ก็เปนเวลาที่จะแนะนํากัน การแนะนําก็เพื่อใหทราบวาการสะเดาะเคราะห คําวาเคราะหนี่มา
จากไหนอันนีญ
้ าติโยมตองรูกอน คําวาเคราะหก็มาจากผลของบาปในชาติกอน ที่เราทําบาปไว
สมมติวาเราฆาสัตวตัดชีวติ ในชาติกอน ชาตินี้ก็มีเคราะหในทางรางกาย คือปวยไขไมสบาย
บาง ถูกทํารายทําอันตรายบาง อยางนี้เปนตน
ถาหากวาเราเคยลักเคยขโมยเขา บาปอันนัน้ ก็มาเปนเคราะหในชาตินี้ ของหายบาง ไฟไหม
บานบาง น้ําทวมบาง ลมพักใหบานพังบาง
ถาเราทําบาปดานกาเมสุมิจฉาจารในชาติกอ น มาชาตินี้มลี ูกมีหลานมีคนในปกครอง วายาก
สอนยากไมเชือ่ ฟง
ถาเราเคยโกหกมดเท็จมาในชาติกอน มาชาตินี้พูดดีไมมใี ครเขาเชื่อ
ถาเราเคยดื่มสุราเมรัยไวในชาติกอนมาชาตินี้เปนคนมีโรคปวดหัวไมขาดบางเปนโรค
เสนประสาทบาง เปนโรคบาบาง
ทั้งหมดนี่เราเรียกวา เคราะห แตความจริงคือบาป บาปที่เราทําในชาติกอนและถาถามวา
การสะเดาะเคราะหมีผลบาปขาดหายไหม ก็ตองตอบวาบาปไมสลายตัว คําวาเคราะหนไี่ มสลายตัว
แน ถาอยางนัน้ ถาจะถามวาสะเดาะหกนั ทําไมการสะเดาะเคราะหก็คือวา ทําความดีใหเหนือความ
บาปที่เรามีไว บาปอาจจะสนองเราได แตวาตอไปขางหนาเราจะดี โดยเฉพาะอยางยิง่ คือวา ถาหาก
วาบาปเต็มประมาณ 100 เปอรเซ็นต ถาเราความดีสูงขึ้นบาปมันจะมีกาํ ลังเหลือ 50 เปอรเซ็นต บาง
25 เปอรเซ็นตบาง อยางนี้เปนตน
ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระทศพลทรงพระชนมอยู เวลานั้นพระที่อยูกบั สมเด็จพระบรมครู
คือ พระพุทธเจา มีประมาณ 60 องคเศษ จะตองตายเพราะการถูกฆาตายบาง ฆาตัวเองตายบางเปน
ตน เพราะกรรมเกาคือบาปเขามาสนองฉะนั้นกอนหนานั้นไมกวี่ ัน พระพุทธเจาจึงเทศน กายคตา
นุสสติกรรมฐาน กับ อสุภกรรมฐาน รวมกัน เปนเหตุใหพระพวกนั้นไดนิพพิทาญาณ เกิดความเบือ่
หนายในรางกาย ในที่สุดก็ฆา ตัวเองตายบาง จางใหผูอื่นฆาบาง
ตอมาก็มีพระถามพระพุทธเจาบอกวา การที่พระองคจะเทศน กายคตานุสสติ กับ อสุภ
กรรมฐาน รวมกัน แลวพระพวกนั้นจะตาย พระพุทธเจาจะทราบไหมพระพุทธเจาบอกวาทราบ
พระก็ถามวาเมื่อทราบแลวทําไมพระพุทธองคจึงเทศนทานก็บอกวาตถาคตจะเทศนหรือไมเทศน
เขาก็ตองตาย เพราะวาบรรดาพระพวกนี้เคยเปนพรานฆาสัตวมาในชาติกอน เมื่อกรรมนั้นเขามาถึง
แลว เขาตองฆาตัวตายและตองตายแน จะตายดวยการฆาตัวตายหรือการจางใหคนมาฆาก็ตามแตทา
เมื่อตถาคตเทศนแลว ถาตถาคตไมเทศนสงเคราะหเขา เขาตายแลวตองไปอบายภูมิ แตเมื่อตถาคตจะ

เทศนสงเคราะหเขา เขามีความเบื่อหนายในรางกายในที่สุดก็ฆาตัวตายโดยไมอาลัยในชีวิต ก็ไป
นิพพาน
ฉะนั้นการหใคนไปนิพพานดีกวาใหคนไปอบายภูมิ ทีนี้การที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
จะมาสะเดาะเคราะหวนั นี้ ก็เชนเดียวกัน ไมใชวาจะทําลายเคราะหหมดไปนี่อาตมาขอยอมรับนะ ที่
อื่นเขาบอกวาตัดกรรมไดนี่ พระพุทธเจาบอกวากรรมตัดไมได แตวาเราทําความดีใหเหนือกรรม
ความดีเหนือกรรมนี่ บรรดาญาติโยมจะทําในวันนี้คือ
1. ถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานดวยวัตถุทานก็ตาม ดวยปจจัยก็ตามหรือโยมจะถวาย
ทั้งหมด สตางคก็ตาม อาตมาถือเปนของสงฆทั้งหมดก็ถือวาสวนใหญเปนสังฆทานกับเปนวิหาร
ทาน การถวายสังฆทาน 100 ครั้งมีผลไมเทาถวายวิหารทาน 1 ครั้ง หรือทานบอกวา ถวายทานกับ
พระพุทธเจาเอง 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไม
เทากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง ฉะนั้นวัตถุทานของทานเปนสังฆทาน แลวก็สาํ หรับเงินเปนทั้ง
สังฆทานและวิหารทานไดทงั้ 2 อยาง อันนีเ้ ปนบุญใหญนะ
ถาจะถามวาสังฆทานกับวิหารทานไดประโยชนอะไรบาง ก็ตองขอตอบวาถาหากทานยัง
ไมไปนิพพานในชาตินี้ ถาไปเกิดเปนเทวดาเปนนางฟาก็ตาม จะมีทิพยสมบัติใหญ จะมีวิมานอยู ถา
เกิดมาเปนคน ก็เปนคนที่มบี านสวย มีเงินมากร่ํารวย จนกวาจะเขานิพพาน คือ สังฆทานนี้ ถาให
ทานแมแตครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธเจาบอกวาจะไมเกิดความจนตอไปอีก
คําวายากจนจะไมมี
จนกวาจะเขานิพพาน นั่นหมายความวาเราไมไดตัดกรรม แตวาเราหนีกรรมชั่ว เอาความดีเขามาสู
กัน สะสมความดีเขาไว
และประการที่สอง ญาติโยมทั้งหมดจะตองสมาทานศีล 5 เมื่อสมาทานศีล 5 แลว กลับ
ออกไปมันจะหลนบางก็ตาม ธรรมดาแตเวลานี้เราตั้งใจสมาทานศีลดวยความเคารพ ในเมื่อตั้งใจ
สมาทานศีลดวยความเคารพ อานิสงสศีลนั้นบอกวา สีเลนะ สุคติง ยันติ คนที่มีศีลแลว มีชีวิตอยูกม็ ี
ความสุข ตายไปแลวก็มีความสุขมีสวรรคเปนตน สีเลนะ โภคสัมปทา ถาตายจากความเปนคน เปน
เทวดา เปนนางฟาหรือเปนพรหม ก็มีทิพยสมบัติมาก ถามาเกิดเปนคนก็มีสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุ
ติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเกิดความสงบ ถึงนิพพานไดงาย นี่เปนอานิสงสสวนใหญขนั้ ที่สอง
อานิสงสสวนใหญชั้นที่ 3 ที่ไดในวันนี้กค็ ือ การเจริญภาวนา การภาวนาก็ใชภาวนา พุทธา
นุสสติกรรมฐาน เปนพื้นฐาน ใชคําภาวนาวา พุทโธ จะใหภาวนาเพียงแค 10 นาที ก็จงอยาลืมวา 10
นาทีนี่มีอานิสงสใหญมาก ที่พระพุทธเจาตรัสวาบุคคลใดทําจิตวางจากกิเลส วันหนึ่งชั่วขณะจิต
หนึ่ง เรากลาววาบุคคลนั้นเปนผูมีจิตไมวางจากฌาน ฉะนัน้ การที่ภาวนาถึง 10 นาที ในชวง 10 นาที
นี้ ทานจะมีสมาธิจริงสัก 2 นาทีก็ใชได ถือวามีอานิสงสใหญ การทรงสมาธิจิตจะเปนเหตุอยางนอย
ที่สุดสมาธิอยางเบาอยางขั้นอุปจาระก็ดี ขณิกสมาธิก็ดีอยางนี้เปนเทวดาไดไมเลือกขั้น ถาจิตเปน
ฌาน เปนพรหมได ถาจิตไมนิยมรางกายไปนิพพานได

แลวขึ้นตอไปอีกขั้นหนึ่งที่บญ
ุ จะพึงไดก็คอื การฟงพระอภิธรรม การฟงพระสวดอภิธรรม
เฉพาะอยางยิ่งอภิธรรมนี่บรรดาทานพุทธบริษัทในสมัย พระพุทธกัสสป มีพระชุดหนึ่งเรียนพระ
อภิธรรมจาก พระพุทธกัสสป แลว ก็ไปนัง่ สวดซอมกันในถ้ํา ปรากฏวาในถ้ํามันมีคา งคาว 500 ตัว
มันนอนกลางวันหากินกลางคืนพระไปซอมกลางวัน
ฟงเสียงพระชอบใจแตเขาไมรูวาเปนพระ
เพราะเขาเปนสัตวเขาก็ไมรวู าเปนธรรมะ แตวาชอบใจวาเสียงพระสวดพรอมกันไพเราะดี ชอบใจ
ในเสียง ฟงไป ฟงไป ก็หลับ เทาก็หลุดหลนมาตายพรอมกัน 500 ตัว เมือ่ ตายแลวก็ไปเกิดเปนเทวดา
บน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ในเมื่อพระพุทธเจาตรัสเขามาเกิดเปนลูกชาวประมงทัง้ 500 คน
แลวตอมามีความเลื่อมใสใน พระสารีบุตร บวชในสํานัก พระสารีบุตร พระพุทธเจาทรง
แนะนําให พระสารีบุตร เทศนอภิธรรมยอ ที่พระพุทธเจาทรงบอกวาเขาเคยเกิดเปนคางคาวมากอน
เคยฟงอภิธรรมมาแลว ถาเขาฟงเทศนจบเดียวจะเปนอรหันต พระสารีบุตร ก็ทําตามนั้น ในที่สุดเมือ่
ฉันขาวเสร็จ พระสารีบุตร ก็เรียกประชุม เทศน อภิธรรม ยอเพียงจบเดียว พระพวกนั้นเปนอรหันต
พรอมปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด
ทีนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเปนคน อยางนอยที่สุดทานก็รูจักวา พระทานที่สวดคือพระ
นั่นจิตเปนกุศลสวนหนึ่งแลว เปนพระอริยสงฆนะ เห็นวาเปนพระสงฆเปน สังฆานุสสติ ประการที
สองฟง พระอภิธรรม เปนธรรมะ จัดวาเปน ธัมมานุสสติ พระอภิธรรม นี่มาจากพระพุทธเจาเปน
พุทธานุสสติ ดวย ทานมี อานิสงสดีกวาคางคาว
ฉะนั้นถาญาติโยมผูใด ถาไมสามารถจะไปนิพพานไดในชาตินี้ ถาตายจากชาตินี้ไปแลว ถา
ทานไมลืมบุญของทานนะ เวลากลับบานก็อยาลืมวาวันนี้ที่มาที่นี่หนึ่ง ไดถวายสังฆทาน ประการที่
สอง ไดสมาทานศีล ประการที่สาม ไดเจริญสมาธิประการที่สี่ ไดฟงอภิธรรม กอนจะหลับ นึกไววา
4 อยางนี้เราเคยทําแลว
ถาเวลาตื่นใหมๆ ตื่นปบไมตองลุกขึ้น หลับตาเฉยๆ ก็ได ลืมตาก็ได นึกวา
1. เราเคยถวายสังฆทาน
2. เราเคยสมาทานศีล
3. เราเคยเจริญสมาธิ
4. เราเคยฟงอภิธรรม
คิดไวอยางนี้ทกุ วัน ทุกวัน บาปจะตามไมทนั มันตามทันตอเมื่อเรามีรางกายอยู พอตายแลว
ตามไมทันแน อยางเลวทีส่ ุดทานจะไปเกิดเปนเทวดาหรือนางฟาบน สวรรคชนั้ ดาวดึงสเทวโลก
แลวก็เทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงส นี้มีอายุ 1000 ปทิพย แตวาทุกคนไปเปนเทวดาหรือนางฟา จะมี
อายุเพียงแค 300 ปทิพย พระศรีอาริย ก็ตรัส จําไดดีนะวาอายุบน สวรรคชั้นดาวดึงส นะพันปทิพย
แตวาทุกคนไปเกิดที่นนั่ เพียงแคสามรอยปทิพย พระศรีอาริย ก็ตรัส เมื่อ พระศรีอาริย เทศน ตาม
ธรรมดาพระพุทธเจาเทศนนี่เทวดากับพรหม นางฟาบรรลุมากวาคน

ฉะนั้นเวลานั้นเมื่อทานฟงเทศนจาก พระศรีอาริย เพียงแคจบเดียว ทุกคนก็อยางนอยที่สุด
เอาอยางเลวนะ อยางเลวทีส่ ุดเปนพระโสดาบัน ฟงซ้ําอีกทีเปนพระอรหันตไปนิพพานเลยไมตอง
กลับมา อยาลืมนะทุกคนนะ การสะเดาะเคราะหนหี่ มายความวา เราจะทําความดีหนีความชั่ว เพราะ
ขึ้นชื่อวาความชั่วคือบาปเราทําทุกชาติ และชาติหนึง่ เราไมทําครั้งเดียว เราไมเคยบี้มดตัวเดียว เราไม
เคยบี้ยุงตัวเดียว หรือใครเคยบี้ตัวเดียวมั่งนี่ มีไหม นับไมถวนซิ ลืมนับใชไหมในเมือ่ เรานับไมถวน
เราตองใชหนีเ้ ขาทุกชาติ ตัวละชาติ ตัวละชาติ ตัวละชาติ แลวเมื่อไหรจะจบ
ทีนี้วิธีการทางพุทธศาสนาก็ไมมีการชําระลางกัน เปนวาหนีกนั ทําเพื่อหนีไดบาปตัวนี้ ถา
เราใชหนี้มนั ไมมีหมด ทีนกี้ ารสะเดาะเคราะหเขาเรียกสะเดาะเคราะหอาตมาก็เรียกสะเดาะเคราะห
ดวย แตความจริงไมไดสะเดาะเคราะหใหพนไปหนีเคราะหใหพนเคราะห แตชาตินี้เคราะหยัง
สนองอยู แตถงึ แมอยางไรก็ตามเคราะหของทานมีกําลัง 100 เปอรเซ็นต ถาทําแลวอยางดีที่สุด อยาง
กําลังมากมันจะเหลือแค 50 เปอรเซ็นต หรือ 25 เปอรเซ็นต มันตองมีอยูนะ แตไมมากนักแคให
ภูมิใจวา เคราะหทั้งหลายจะทํากับทานไดเพียงแคมีชวี ิตอยูเทานั้น ถาตายจากชาตินไี้ ปแลวทุกคนจะ
ไปสวรรคเปนอยางนอย หรือถามีกําลังกลาใหญไปนิพพานนี่ไมพดู ถึงกันนะ ไปนิพพานก็ไปเถอะ
ถาไปนิพพานไมไดกไ็ ปสวรรคหรือพรหม
ถาไปสวรรคหรือไปพรหมทุกคนจะมีวิมานสวย เพราะไดสรางวิหารทานดวยสตางคของ
ทานนี่นะ จะมีทิพยสมบัติใหญมาก เพราะมีการถวายสังฆทานแลวชัว่ เวลาไมนาน เพียงแค 300 ป
ทิพย พระศรีอาริย ตรัส ทุกคนจะไดฟงเทศนจาก พระศรีอาริย ฟงเทศนจบอยางเลวที่สุดจบแรก
เปนพระโสดาบัน แตหายาก สวนใหญก็เปนอรหันตเลย ไปนิพพานเลย ควรจะดีใจในความดีของ
ทานนะ ตั้งใจใหดี
แลวก็เมื่อรอบแรก ขณะทีน่ งั่ สมาธิอยู บังเอิญลุงทั้งสองทานมา ทานแนะนําบอกวาใหทุก
คนเวลากลับไปบาน ไมตอ งไปซื้อปลาที่นี่นะ ปลาที่มีมันแพงไปเห็นปลาในคลุกในแปลงนอยๆ
น้ํามันจะแหงเอาไปปลอยก็ดี หรือวาซื้อปาที่เขามาขายมันจะตองตาย เอาไปปลอยก็ดี สักตัวสองตัว
ก็ตาม อยางนี้จะเปนการปองกันอุปฆาตกรรมคือ ตายในระหวางชีวิต หมายความวา ถาเราเกิด
มาแลวตามบัญชีเขาบอกวา ใหมีอายุ 60 ป แตบังเอิญอายุ 30 ป 20 ป หรือ 10 ปมันจะตองตาย เพราะ
บาปเขมาสอนงจะตัดกรรมตัวนี้ได สามารถตออายุได คือจะไมตายตามอายุนั้น จะตายในอายุขยั
อยาลืมนะ
กลับไปบานนะ อยาลืมวาซือ้ ที่หนาวัดนี่มนั แพงมากเกินไป เขาโกงราคา ที่ไหนก็ไดถาเรา
ไมมีสตางคซื้อไปเจอะหนอง เจอะแปลงมันจะแหง ปลามันจะตายหรือวาปลาไมตายเอง คนก็จะจับ
ปลาไปแกงกินก็จะตาย เราก็จับไปปลอยแมน้ําเสีย เปนการตอชีวิตของเรา พูดมากเกินไปจะรําคาญ
ไหมนี่ นี่กินกาแฟไปแลวนะเมื่อเชานี้มนั เหนือย พูดไมไหว นี่เสมอหะมันมาก จะเลานิทานใหฟงสัก
เรื่องเอาไหมเอาเหรอ คนละ 10 สตางคนะ บาทหนึ่งไมเอานะ เอา 10 สตางคนะ ดอกเตอรไปไหน

หวา หาไดไหม 10 สตางคนี่ ถาไมไดก็คดิ ไวกอนเอาชาติหนา อยาลืมนะชาติหนาตองเอามาใชฉนั
นะ
มันมีเรื่องอยูเรือ่ งหนึ่ง เรื่องปจจุบัน เมื่อสมัยอาตมายังไมไดบวช ตอนนั้นก็เปนหนุมแลว
แลวก็ไปเที่ยวในเขตของ นครราชสีมา ไมไดไปในเมืองไปในเขตปาไปในทุงในปานะ ก็ไปเจอะวัด
วัดหนึ่ง อยูใ นปามีกุฏิอยู 2 หลัง มันเวลาใกลเพลก็แวะเขาไปคิดวาคงมีพระ ก็มีพระจริงๆ มีพระผู
เฒาอยูองคหนึง่ มีพระลูกนองอยู 2-3 องค พอดีถึงเวลาทานฉันเพลพอดี
ก็มีเจาทิดคนหนึ่งสึกใหม กําลังมานั่งอยู เอาของมาถวาย พอถวายเพลเสร็จหลวงพอก็ยถา
สัพพีเสร็จ เจาทิพเขาไปกราบๆ บอก หลวงปูขอรับ (ทานแกมากแลว) เมื่อเดือนกอนโนนหลวงปู
บอกวาผมจะตายภายใน 7 วัน นะขอรับ (คือวาในเดือนกอนนะ แกเอาของมาถวายเหมือนกัน)
หลวงปูก็บอกวา เออ เอ็งเอามาถวายพระก็ดแี ลว แตวาชีวิตของเอ็งไมเกิน 7 วันนะ ตองตายนะ
หลวงปูองคนี้เคยพูดไมผิด ตอนนั้นพอไดยินศัพทวา ตาย ก็เลยกลับบานไมถูก เห็นไหมทาน
ศักดิ์สิทธิ์นะ แกก็เดินหลงทางลัดเขาไปในทุง ก็ไปเจอะไอเล็กๆ มีปลาอยู 3 ตัวแกก็คิดในใจวา ถา
เราปลอยไวอยางนี้คนมาเห็นเขา ปลานี่ก็ตาย หรือวาถาคนไมเห็นเขา น้ําแหงปลาก็ตาย ไหนๆ เรา
จะตายแลวนี่ ก็เอาปลาไปปลอยดีกวาเปนการชวยชีวิตปลา ก็เลยเอาปลาไปปลอยในแมน้ํา พอถึง 7
วันมันก็ไมตาย 7 วันที่สองก็ไมตาย 7 วันทีส่ ามก็ไมตาย 7 วันที่สี่เราไปพอดี แกเอาของไปถวายพอดี
พอหลวงพอฉันเสร็จแกก็ตอวา หลวงปูครับ หลวงปูวาผมจะตายใน 7 วันเวลานี้ผมยังไม
ตาย มันหลายเจ็ดมาแลว หลวงปูทานก็ถามวาเมื่อขาพูดแลวเอ็งกลับบานเอ็งไปทางไหนวะ เอ็งทํา
อะไรบาง นี่ทา นอยูวดั นะ ทานรูนะ แกก็เลยบอกวาหลวงปูบอ กวาผมจะตายหลวงปูเ คยพูดอะไรไม
ผิด ผมก็งงเต็มทีเสียดายชีวติ เดินหลงทางไปเจอะแปลงมีน้ํานอย มีปลาอยู 3 ตัว ผมเลยเอาไปปลอย
ทานก็เลยบอกก็มึงทําอยางนัน้ มึงจะตายไดอยางไรหวา กูรูวามึงจะตาย และกูรวู ากูพดู อยางนั้นมึงจะ
ไปพบปลาแลวก็มึงจะปลอยปลากูไมอยากใหมึงตายเพราะกูจะอดขาวเห็นไหม พระไมไดเห็นแก
ตัวนะ สงสารคนนะ การทําบุญกับพระนี่ไดบุญ ไมไดเห็นแกตวั (หัวเราะ)
ก็รวมความวา ญาติโยมพุทธทุกคนอยาลืมนะ เปนการตัดกรรมที่เปนอกุศลที่เปนอุป
ฆาตกรรม เปนกรรมรายแรงคือ การฆาสัตวในชาติกอน มันจะมาบัน่ ทอนชีวิตกอนที่จะถึงอายุขยั
การปลอยสัตวใหพนจากความตายนี่กนั ได หรือวาขามได พนกรรมนี้ได ไอกรรมนี้พน ไดนะ แตวา
กําของกรรมธรรมดานี่พนไมไดก็รวมความวา การบําเพ็ญกุศลในวันนี้ซึ่งเปนสะเดาะเคราะหคือทํา
ความดีใหเหนือความชั่ว ความชั่วคือบาปที่เราทํามาแลวก็ถือวาเปนอันแลวกันไป
ถาเปนการปวยไขไมสบายเกิดขึ้น ก็ใหรูตวั วานี่เปนโทษของการฆาสัตวในชาติกอนชางมัน
มันจะมาทวงก็ชางมัน เรามียากก็กนิ ยารักษาโรค หายก็หาย ไมหายก็ตายชางมัน เราจะไปสวรรค ไป
นิพพาน
ถาของมันเกิดหายก็มีความรูส ึกวาเราเคยขโมยเขามากอน ชําระหนีม้ ันไปถาลูกหลานมัน
ดื้อดาน ก็คดิ วาในชาติกอนเราเปนคนเจาชูก ็เปนแบบนี้แหละใชไหม

ถาเวลาพูดอะไร ใครเขาไมเชื่อ เราพูดตามความเปนจริง ก็ใหทราบวาอันนี้โทษของการ
โกหกในชาติกอน
ถาบังเอิญมันเปนโรคปวดหัวมากๆ หรือเปนโรคประสาทหรือเปนโรคบา ก็ใหทราบวา
โทษของการดืม่ สุราและเมรัยในชาติกอน
ทีนี้ในเมื่อขาดศีล 5 โทษมันมีขนาดนี้ ตอนี้ไปเราจะไมขาดศีล 5 เราจะทรงกําลังรักษาศีล 5
ใหครบ
ถาจะถามกันวาเคราะหสะเดาะไดจริงไหม ก็ตอบวาเคราะหสะเดาะได แตบาปสะเดาะ
ไมได ก็เปนอันวาการหนีกรรม เคราะหกค็ ือกรรม กรรมนี่หนีไมพนแมแตสมัยเมื่อองคสมเด็จพระ
ทศพลคือพระพุทธเจามีชีวิตอยู วันหนึง่ องคสมเด็จพระบรมครูทรงเทศนเรื่อง กายคตานุสสติ
กรรมฐาน กับ อสุภกรรมฐาน มีพระ 60 องคเศษ ฟงเทศนจบมีการเบือ่ หนายในรางกาย จางคนอืน่
ฆาคนบาง ฆาตัวเองบาง ตาย 60 องคเศษๆ หลังจากนัน้ มีคนไปถามองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวา
ทานเทศนเรื่องนี้จะทราบไหมวาพระจะฆาตัวตาย ทานบอกวาทราบ เขาก็ถามวาทราบแลวทําไมจึง
เทศน ทานบอกวาตถาคตจะเทศนหรือไมเทศนเขาก็จะตองฆาตัวตาย เพราะชาติกอนเคยเปนพราน
ฆาเนื้อ ฆาสัตวมากอน กรรมนั้นตามมาทัน แตวาถาตถาคตไมเทศน พระพวกนี้ตายแลวตองตกนรก
แตเมื่อเทศนแลวมาเปนพระอนาคามี กอนจะตายตัดสินใจตัดขันธ 5 ได ไมพอใจขันธ 5 ก็เปนพระ
อรหันตไปนิพพาน ฉะนั้นจึงเทศนเพื่อเปนการสงเคราะหใหพระทั้งหมดที่จะตองตายไมไปนรก ให
ไปนิพพานเลย
ทีนี้เคราะหบางอยางเราตัดได อยางอุปฆาตกรรมก็นนั่ หมายความวา คนที่จะตายกอน
อายุขัย สมมติวากอนจะเกิดบัญชีเขาบอกวาเกิดแลวได 60 ปตายนะแตบังเอิญถึงอายุ 30 ป 40 ป
จะตองตายกอน อยางนี้ตัดได เขาเรียกอุปฆาตกรรม ฉะนั้นการตัดเคราะหของบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกคนใหทราบวา คือตัดกรรมนั่นเอง คําวาตัดเขาไมไดตัด เปนการหนีกรรม การสะเดาะ
เคราะหเวลานีท้ ําอะไรบาง
หนึ่งใหทุกคนสมาทานศีล ศีลจะชวยใหทุกคนไปสวรรค มีโภคสมบัติมากเวลาเกิดเปน
มนุษย และสามารถไปนิพพานไดงาย
สองขอใหทุกคนถวายสังฆทานนี่เกิดในชาติใหม ถาบังเอิญตองเกิดก็เปนคนรวย รวยทุก
ชาติจนกวาจะเขานิพพาน จะไมมีความยากจนอีก และ
ประการที่สาม อันดับสุดทาย เขาจะใหทกุ คนเจริญพระกรรมฐาน 10 นาทีการเจริญพระ
กรรมฐาน 10 นาทีนี่กําลังใหญมาก ถาจิตของทานเปนฌาน สามารถเกิดเปนพรหมได ถาจิตไปถึง
ฌานสมาธิออนหนอยเปนเทวดาเปนนางฟาได แลวตอจากนัน้ ทุกคนจะไดฟงพระสวดอภิธรรม
ตอนที่พระสวดอภิธรรมใหตั้งใจฟงดวยความสงบ เพราะการฟงพระอภิธรรมนี่ ถึงแมวาจะรูเรื่อง
หรือไมรูเรื่องก็ตามแมแตคางคาวฟงภาษาคนไมรูเรื่อง ไมรูวาพระธรรม ฟงพระซักซอมในถ้ําแลว
ตกลงมาตายทัง้ 500 ตัว อาศัยที่พอใจในเสียงพระธรรม ก็ไปเกิดเปนเทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงส

ทั้งหมดทั้ง 500 ตัว เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว ก็ปรากฏวามาเกิดเปนลูกชาวประมงมาพบ พระสา
รีบุตร เขา บวชในสํานัก พระสารีบุตร ฟง พระอภิธรรม จบเดียวก็เปนอรหันต
ฉะนั้นบุญทั้งหมดที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําวันนี้ ก็จัดวาเปนบุญใหญมีอานิสงสมาก
ถาถามวาถาสะเดาะเคราะหแลวกรรมเกาจะตามทันไหมก็ตองตอบวาตามทัน เราไมไดสะเดาะห
ของเกา คือสรางของใหมทมี่ ีความดี ใหมันดีมากขึ้นเพื่อหนีความชัว่ เกาแตทวายังมีขันธ 5 อยู
เพียงใด เราก็หนีความชัว่ เกาไมพนแตทวาในเมื่อเราตายลงไปแลว กรรมเกาตามไมทัน กรรมชั่วเกา
ตามไมทัน เราจะไปสวรรคเปนตน
อยางที่เทศนเมื่อเชานี้วา พระพุทธเจาเพียงแคยายปากควาย ควายจะกินน้ําขุน ดึงสะพายให
กินน้ําใส แคนี้กรรมยังตามทันในเวลาจะนิพพาน ฉะนัน้ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานทุก
คน ขอใหจําคําพระพุทธเจาไววา ขึ้นชื่อวาความชั่วทั้งหมดความชัว่ แปลวา บาป บาปแปลวาความ
ชั่ว
จงอยานึกถึงมันกอนจะหลับขอใหทุกคนนึกถึงวาวันนี้เราเคยสมาทานศีลวันนี้เราเคยถวาย
สังฆทานวันนีเ้ ราเคยใสบาตร วันนี้เราเคยบูชาพระ วันนี้เราเคยเจริญภาวนา นึกถึงบุญไวกอนจะ
หลับทุกๆ วัน เมื่อตื่นใหมๆ ตื่นปบก็คิดวาเราเคยถวายสังฆทาน เราเคยใสบาตร เราเคยฟงเทศน เรา
เคยรักษาศีล เราเคยเจริญภาวนา แลวตั้งใจไวโดยเฉพาะวาถาตายชาตินี้ขอไปนิพพานจุดเดียวเราจะ
ไมไปไหน หรือถาหากวาบุญบารมีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทยังไมถึงพระนิพพาน มันก็คาง
สวรรคบาง คางพรหมโลกบาง ไมลงอบายภูมิแลว ตอนีไ้ ปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานตึง้
ใจสมาทานศีล 5
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบป
ตอไปนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทสมาทานพระกรรมฐาน ...ฯลฯ
ตอนี้ไปญาติโยมนั่งตามสบายนะ พับเพียบก็ได ขัดสมาธิก็ได ภาวนาวา พุทโธเวลาหายใจ
เขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ จะใหเวลาแค 10 นาทีนะโยมนะ ทําแบบสบายๆ จิตไมตอง
เครง ตอนี้ไปเริ่มตนได

สนทนาหลังกรรมฐาน 6
เห็นขาวจองเดีย๋ วเราเขากุฏิใหมแลว ขอขาวตอกเปนพานตั้งเปนแถว (หัวเราะ)มันไมพอจะ
ไปเบงกับไอสองคนมันนะ มันชอบเลนจระเขา ตะกวด นก กระตายไมรูเราเบงมั่งซิ ไมมี เราขนมา
ตั้งพานเปนตับเลย เอาเลยปบเดียว อีคราวนี้ ไมตองหรอกพอมันเปนไดทีแลว มันไมตองวิ่งเขาวิ่ง
ออกหรอก พอจับพรึบ อาว แลวจะไปดูอกี ทีจะถอยหลังอีกที ไมตองถอยหรอก พออธิษฐานจิตปบ
เขาถึงฌาน 4 พรึบถอยหลังกลับมาปบจะอธิษฐานลืมตาเปนเงินไดแลว
ทีหลังเอาใหม เอาเปนขาวตอกตามเดิมใหเปนขาวตอกตามเดิมก็เปนวางายใหเปนเงินมันก็
เปน อาว เปนขาวตอก มันก็เปนขาวตอก แกเปนเงิน มันเปน ดีแฮวาไงแคนี้เอง เราก็หิวขาวใชไหม
พอคลงอลอตั้งเชายันเทีย่ งเชียว ใชไหม ตั้งแตเชายันเพล กินขาวเพลกับใครเขาไมไดหรอก เราออก
กฎประกาศคณะปฏิบัติฉบับพิเศษ เขตนีห้ ามเขา เขียนหนังสือตัวโตๆ ใครเขาถูกขวางกระบาล ก็มี
ไอ 2-3 ตัวเทานั้นแหละ ที่มันจะเขา ไมอยางนั้น ไมมีใครแหกกฎหรอก บอกใครเขาถูกขวาง
กระบาล ไมวา ใครเขียนไวดว ยนะ เราก็เลนนั่นแหละ เอ็งเปนขาวตอกเอ็งเปนเงิน มันก็เปน เอ็งเปน
ขาวตอก เอ็งเปนเงิน มันก็เปนบาอยูคนเดียว มันอยูใ นกุฏินี่ปดประตูหมด กระถงกระโถนมันก็ชา
เดี๋ยวมันโผลมา แหม ไอเหี้ยพวกนั้น มันยืนเปนตับ เลยบอกเฮย เอ็งเปนขาวตอก มายืนเฝา (หัวเราะ)
วาไอหาพวกมึงบากวากู กูบาคนเดียวมึงบาทั้งฝูง (หัวเราะ) มันหาวาเราบา นี่ถาทําเปนทําเปนจริงๆ
มันตองจิตอยูอ ันดับนี้ใชไหม
ทีนี้ถาไปไหนก็มีขาวตอกในยาม ถาฉันเจอเด็กๆ ก็เอามันเปนเงิน กราวไอเด็กก็แยงกัน
(หัวเราะ) มึงมาใครมา เอาเปนเงิน กราวไอพวกคุมคนไขนะ เขาเอาคนไขมารักษา คนขงคนไขหาย
หมด วิ่งเก็บสตางค โอย วิ่งกันหัวชน
เดี๋ยวหมดยาม เราก็เอาใหม เดี๋ยว หลวงพอปาน ออกกฎคณะ ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับสอง
นี่แกอยาเสกอีกนะ ขาวตอกขาหมดฉางแลว (หัวเราะ) แกขืนนั่นอีก ตองไปหาขาวมาทําขาวตอกใช
ขา ถึงประกาศคณะปฏิวัติ เอ เราก็ไมมีหมดทา ไอวนั นัน้ เก็บกันใหญ โอย ดีอกดีใจ ตั้งยามหนึ่ง ก็
เม็ดละ ฮือ เม็ดละบาทๆๆ ฮือ โยมรวยไหม ไอคนนัน้ เก็บโอย เก็บกรุงกริ๊ง แกยิ้มเผล เชาเปน
ขาวตอกหมด(หัวเราะ) เรานึกเสียดาย เราบวชเสียได (หลวงพอคะ ตอนนี้เอาเขาแบงคไดหรือเปลา)
ก็ฉิบหายละซิมันเปนปาราชิกแหลเลยโอนเขาบาทเดียว (หัวเราะ) ฮือ โยม ไอนอย มันจะยุใหอยูก บั
พระเทวทัต (หัวเราะ) เอาแหละๆ แกหาเรื่อง
และไอสองตัวมันก็ไมยอมแพใชไหม ไอ 2 ตัวมันไมยอมแพเราหรอก มันก็ไปเอาขาวตอก
มามั่ง ตานี้มันไมเอาเปนเงิน มันเปนทอง มันก็นั่ง มึงเปนเงินแลวเปนทอง มึงเปนขาวตอก เปน
ขาวตอก มึงเปนทอง เราซอมมั่ง เอาแหละวะ รุงขึ้นไปโยนทองกัน เหรียญทองไอนั่นเหรียญทอง
หลวงพอปาน เอาอีกแลว ไอหา ไอลิงนี่ ไอฝูงนี้นี่ ไอตัวหนึ่งบาไปแลวไอลองตัวเอาอีก
(หัวเราะ) ไปหาขาวมา 3 กระบุง มาคั่วขาวตอกใชหนี้กู แหมขาวตอกหนอยเดียว เอาขาวเสีย 3

กระบุง แลวตองขาวเหนียวดวย เราทําอยางไรตองไปหา นาแลน ถาม นาแลน มีขาวเหนียวไหม
ตองใชหนีห้ ลวงพอเสียแลว เอาขาวตอกไมกี่พาน แหละ แหม ลอตอง 3 กระบุง ถามทําไม ไปทํา
เงินโยนเลนนะซิ แกก็บอกไดๆ เดี๋ยวไปเอาให แกก็เลยถามวาแกขอหวดูสกั เหรียญไดไหม ถามวา
นาจะใชไหมละ บอกไมใช ถาไมใชได ถาใชเมื่อไหรเปนขาวตอกเมื่อนั้นมา อันนี้อธิษฐานไดโยม
อธิษฐานไดใหอยูเทาไรก็ได แตถาใชผิดระเบียบเมื่อไร เปนขาวตอกเมื่อนั้น แกก็เลยขอเหรียญทอง
บอกเหรียญทองตองไอสองตัวนั้น มันทําเหรียญทอง (หัวเราะ) ไอเราทําแตเหรียญเงิน ดันเสือกให
ทําเหรียญทองไดอยางไร แหม
แตเดีย๋ วนี้ซิความจริงเราอธิษฐานไวสกั 10 ปนะใชไหม สรางเหรียญทองใหเต็มคลังนะโยม
นะ ประชันกับอเมริกา อเมริกามันทองกี่เปอรเซ็นตไมทราบของเรามันทองรอยเปอรเซ็นต 120
เปอรเซ็นตยังไดเลย (หัวเราะ) อือ ดีไหมคุณถาดีก็เอา หา เจากรม ไปไหนหวา หรือวาหนีไปแลว วา
ไง เจากรม เอาไหมเอาใหเข็ดเอาไปหลอกโยม บอกไอเหรียญทองนี่เอ็งจงเปนทองอยู 10 ป เอ ไม
เปนไร 10 ป เราก็ไปตอใหม ถาไมไดเปนพระก็แย
ความจริงใครเขียนคาถาทิ้งไว อีลงทงเทง แปลก็ไมไดเรือ่ ง (หัวเราะ) ความจริงคาถานี่มัน
เปนเครื่องโยงจิตใหเปนสมาธิเทานั้นเอง คือวา มันไมใชจะเปนคาถานักหนา แตคาถาบางอยางมันมี
ผล สวนคาถาบางอยางนี่ตรงตามจุดแตบางอยางมันเปนเครื่องโยงจิตใหเปนสมาธิ แตวาคาถานั้นมา
ดูแลวไมไดเรือ่ งอะไรจะเปนของโบราณแปลมันก็ไมใชมันไมไดทั้งนั้น นากลัว หลวงพอปาน ทาน
ชอบทานชอบทําของ ปลอยคาถาไวใหพวกเราเลนอยางไรละ เวลาเลนก็เปนการฝกสมาธิไปในตัว
ทานรูวามันไมเปนภัย
ทานมีคาถาอยูประเภทหนึ่ง ถาฉันเจอะเมื่อไหรเผาไฟเมื่อนั้นแหละ คาถาทําใหผูหญิงรัก
ใครใหดไู มไดเปนฉีกทิ้งหมดเลย บอกไมตองหรอกพอ ไมตองไปทําคาทงคาถา อีพวกนี้มีสตางค
เลี้ยงมันเหรอ (หัวเราะ) ใชไหมโยม เดี๋ยวจะไปดันเปลืองใชคาถาเรียกเขามา ไมมีสตางคไมมี
ขาวตอกละ เดี๋ยวมันกระทืบตายอันนนี้เกลียดจริง คาถาทําใหคนแตกกันมั่ง รักกันมั่ง ทําใหคน
เกลียดกันอันนี้เกลียดไมชอบ แลวหลวงพอทานก็ไมเขียนทิ้งไว สงสัยไอคาถาทําขาวตอกนัน้ คงจะ
หลวงพอเองนะ ทานเขียนทิง้ ไวดแู ลวก็ เอะ มันจะเปนอะไรคาถา อางอยางไรก็ชาง คาถาก็คาถา
คาถาเขาหามแปล ทีนี้เราไปสองคืน ไมอยางนั้นทานคงไมสนใจหรอกใชไหม ทานคงจงใจทําไม
เรียกใหเขาไปทําดวย เลยถามทานวามันไมเปนสักที
ยังนึกถึง ไอทา นพวง ทานพวง นะมันเห็นพวกเราทําอะไรไดมนั ก็อยากจะทํามั่ง เราก็ให
คาถาไปบทหนึ่ง พระพุทธรูปนอนแลวนัง่ ได (หัวเราะ) โกหกเขียนสงมันก็เอาละ ตกดึงๆ นั่งกลาง
นอกชาน พระพุทธรูปนอน สองคืน สามคืนไมลุกทันที (หัวเราะ) อีกคืนหนึ่งเราก็จะโกหกคนสัก
หนอยเห็นนั่งหลับตา เราก็ยองๆ เลยคอยๆ จับพระพุทธรูปนั่งขึ้นมา แลวเราก็แอบปุบ เวลาลืมตา
เขาทาเขาทา เขาทา แลวทีนมี้ ันก็จับนอน นอนหลับตาปบ นั่ง แฮะ นอนหลับตาปบนัง่ ทีนี้มันไมเอา
แลว มันสั่งนอนนั่งลืมตา นั่งแลวนอนมันบอกใหนอน นอน นอน บอกใหนั่ง นัง่ มันเปนที่จิตตัว

เดียว ความมัน่ ใจมันเกิดขึน้ ไอคาถานั่น โกหกไดเราก็เลยไป เลือกให ทานพวง ทําไออีกคนหนึ่ง
เลย ถาไมหลอกก็ไมได
ทีนี้เขาก็เอาละ เขาเปนคนชอบทําน้ํามนต ถาหลวงพอไมอยู หรือไมอยางนั้นหลวงพอทาน
ไมวาง แขกมาหาเขาก็ทําน้ํามนตไง เขาเรียนคาถาน้าํ มนต เรียนคาถาหมอไว ทีนี้เขาก็เอา
พระพุทธรูปนอนเปนแถว และเริ่มทําน้ํามนตปบ ขออาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโปรด
บรรดาพุทธบริษัทหายจากโรคภัยไขเจ็บถาโรคนี้จะหายขอพระพุทธรูปนั่ง (หัวเราะ) พระพุทธรูป
นั่งเปนแถว แหม กุฏิพัง หลวงพอปาน รู ไอลิงดํา มึงกอเรื่องอีกแลว (หัวเราะ) ไอ ทานพวง มัน
อยากอยูแ ลวมึงเสือก บอกชางมันเถอะ ชางมันไดแทนหลวงพอได หลวงพอจะหายนะเออ ดีๆ
เขาทาๆ (ถาม นั่งจริงๆ หรือคะ ) นั่ง นั่งเปนแถว ก็จิตมันตั้งเสียแลวนี่กจ็ ิตดวงเดิมที่มนั คิดวา เขาทํา
ปลุกขึ้น หรือความมั่นใจเกิด อารมณสงสัยไมมีจิตก็เปนฌาน 4 ฌาน 4 ก็นั่งเลย อันนีจ้ ิตมันเขาฌาน
4 ไดทันที เขาเลนกันจนคลองตัว ถาทําไดแลวมันก็เชื่อมัน่ ทันทีไดทนั ทีเลยเขาเปนหมด
แหม ขออาราธนาบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงโปรดบรรดาพุทธบริษัท
กําลังมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน วุย เขาวาสวย วายาวนองๆ หลวงปูธรรมชัย นั่นแหละ (หัวเราะ)
เสียดายดันตายเสียได ไมงันฟดกะ หลวงปูธรรมชัย คนละคําสิ้นตวัด งายเวทตีพิลกึ ละ แหม เขาวา
เพราะเสียงอยางเพราะเลยนะ ลีลาเขาจํา หลวงพอปาน เทศน ถา หลวงพอปาน เทศนอยางไรเขาตอง
มาหัดวาใหมนั เหมือน นั่นเขาก็ลีลานะ ลีลา หลวงพอปาน ทานเทศนเพราะมาก เทศน มหาสติปฏ
ฐานสูตร นี่ แมแตเด็กก็ไมหลับ คือวาไมมีการหัวเราะฟงๆ ไมหัวเราะ แตไมมีการงวงฟงนิ่มเพลิน
จับใจ เสียงทานดีมาก และเสียง ทานพวง ก็คลายคลึงมาก เขาก็จุดธูปจุดเทียน แหม แตเวลาใครจะ
ทําน้ํามนตตองมาทําหลายๆ คนนะ คนเดียว เดี๋ยวโองการเขามันยาว ถาเขาไปทีหลัง คอย 2 ชั่วโมง
วาเสร็จ
ถาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจะทรงโปรดพระมหากรุณาธิคุณ ใหบรรดาคนทั้งหลายหาย
โรคภัยไขเจ็บได ขอไดโปรดประทานประทับนั่ง พระพุทธรูปก็ลุกขึ้นนั่งแว็บ แหม คนไขดีไมดไี ม
ทันไดน้ํามนตละหายเลย (หัวเราะ) อาวเปนเรื่องจริงๆ นะ โอโอยกระปรี้กระเปราขึน้ มาทันที แหม
ทานพวง ก็หยดเทียน ถามเวลาหยดน้ํามนตมึงวาอยางไรวะ บางทีกเู หนื่อยๆ กูไมไดวาหยด ทีนกี้ ุฏิ
เขาก็เต็มซิเต็มกุฏิเขาก็อยูไมได ตองขึ้นหอสวดมนต อาวหอสวดมนตก็เต็ม ผลที่สุดตองไปศาลา
ศาลาก็แนนหนักๆ เขาตองเลนกลางลานวัด
หลวงพอปาน บอก ฮื้อ ไอหมอไปแยงทีห่ มา(หัวเราะ) ไอหมอไปแยงที่หมาไอกลางลานวัด
หมาจะนอนก็นอนไมได เขาก็ตั้งโตะ เขาทําเขาเองโตะสูงใชไหมตั้งโตะ ขึ้นมาสูงเหมือนกับโตะ
เขียนเขานี่ เขาก็นั่งทําโตะเฉยอยู พระพุทธรูปนอน (หัวเราะ) รู สมัยนัน้ มีตัวลิงเยอะแยะไดผลดีไหม
แหม ดีก็หัดทําไมยาก วิทยาศาสตรนะใชไมไดเรื่องหรอก ฮึอันนี้เขาเรียกโกหกศาสตรไปโกหกขขา
เขาเลยทําไดเลย

แตความจริงมันมีจิตอยูจ ุดเดียว ถาความมัน่ ใจมีอยู ความเชื่อมั่นมีอยูเทานั้นคือ ถาตัวสงสัย
ไมมีอยูละ งานมันเปนผลทุกอยาง ถาจิตเขาถึงฌาน 4 ละ มันเปนอุเบกขา ใชไหม เอกัคตาเปนอุเบา
ขา เอกัคตาก็จติ ตั้งดวงเดียว จิตตั้งอยูในอารมณ อารมณเดียวอุเบกขา อุเบกขามันเฉยจากอารมณอนื่
ทั้งหมด ตัดจากอารมณหมดก็อารมณเปนทิพย มีความแข็งมาก แข็งกราว จะทําอะไรก็ทําได นี่ถาไอ
สองตัวมันอยูน ี่ดีไมดีลอยขึน้ ไปชนอยูบนอากาศนี่ดีไมดถี าขึ้นไปโดนรองเจี๊ยกๆ ลงไมได ฮือ ไอ
นั่นมันชอบเลน ถึงตองถูกขับเขาปากันไป ถาเลนเดี๋ยวนีค้ นตกนรกเขาหาวาเลนกลทํามัง ถาไปเลน
กับพระอรหันตแบบนั้นเสร็จ พระอรหันตราคาแพงวาอีกทีมีคาสูงมากดาทีก็สูงมาก คามันเทากัน
ถาไปดาแกเขาก็มีหวังไปนอนเลนใน อเวจี นะ ถาเขาไปดาวาอยางไร แหม ไอชาติหมาเสร็จ 500
ชาติชาติหมาคําเดียว ชาติหมา 2 คําอีก 500 ชาติ
อยาง สิริมา สิริมา นะเปนหญิงแพศยา เพราะอะไรเพราะเปนลูกมหาเศรษฐีแตงตัวสวย
เวลา วันวิสาขบูชา เขาไปเวียนเทียนพระสถูป มีนางภิกษุณีองคหนึ่งทานเปนอรหันต ทานติดหมาก
ทานก็บวนน้ําหมากไอละอองหมากนี่มนั ปลิวไปถึงทายลม ถูกผาเขาเปอนนิดเดียว บอกอีแพศยาคน
ไหนนะ มันบวนน้ําหมากใหละอองหมากมาเปอนผาเรา แตความจริงนี่เขาไมรูหรอกวา นางภิกษุณี
นี้เปนพระอรหันตทานบวนมา แคนี้ นางสิริมา ตองมาเปนหญิงแพศยา 500 ชาติ นี่ถาตั้งใจสบาย
ตองไปนอน อเวจี กอน นั่นไมรูวาเปนอรหันตเปนพระนา เวลาเวียนเทียนก็อาจจําเปนตองชามันก็
กระบวนมันยาวใชไหม ก็ลมมันแรงแตทา นบวนน้ําหมาก เขาจะเห็นหรือไมเห็น แตตามบาลีทาน
บอกเขาไมเห็น เขาวานี่ปากรายไปหนอย
ถาหากวา ถาใจเราไมสบายตองเที่ยวถากดอารมณไมอยูนะตองเที่ยวไป ถาไมเที่ยวไป
แสดงวาจิตมันตกมาก ทีนี้สมาบัติ ถาสูงจิรงมันไมไปไหน อยางที่เขาเขา นิโรธสมาบัติ นะ เขาไมได
ไปไหนนะ นิโรธสมาบัติ มันอยูที่เต็ม นิโรธ แปลวาดับ เอาจิตแยกออกจากขันธ 5 สมมติวาอยูนมี่ ัน
ไมไปไหน แตมันไมยุงไมยุงประสาท นั่นอยางหนึ่ง นิโรธสมาบัติ ทีนี้ นิโรธสมาบัติ ถาคลองจริงๆ
เขาสามารถเอาจิตมาจับขันธ 5 นี่แลวก็ดับความรูสึก ไอนี่ตองสูงมาก อยาง หลวงปูช ุม ทํานะสูงมาก
และอยูใ นอิริยาบท 4 นี่ตองฝกกันมากหนอย แตถาจะฝกมากก็แบบเดินจงกรม และเขาฌาน 4 ถา
เดินจงกรมเขาฌาน 4 แลวเดินจงกรมไดอันนี้ใช นิโรธสมาบัติ แบบอิรบิ าบถ 4 ได
เมื่อคืนนี้ฉันเดินจงกรมเขาอะไรก็ไมรหู วา ถาจงกรมเขาสมาบัติเดินไมรูวา นึกเอ คุณ
สมชาย ทําไมไมเปดเสียงตามสายหรือไงหวา ฮือ สมชาย แกบกพรองตอหนาที่นหี่ วา หรือหูขาไมดี
เดินเคลิ้มๆ มอง เอ นี้มันยังไงหวา ก็นึกวาไอเสียงตามสายถามันมาเราคงจะรูสึกตัวมัง่ ไอเสือนั่นก็
เดินเฉื่อย เดินเฉื่อยแลวมันก็ไมสัมผัสอะไร คือวาอยางนั้นมันก็เปน นิโรธสมาบัติ ความจริง นิโรธ
สมาบัติ นะ ฉันก็เขาของฉันอยูเรื่อยๆ ถาวันไหนฉันไมสบายมาก ฉันก็เอาแลว เพราะอะไรเพราะ
นิโรธมันแปลวาดับ ดับไอทกุ ขเวทนาใชไหม

ทีนี้นักเลงหนี ถาอารมณออน พอปวยปบ ถาไมดีเขา หนีไปนอนบานเลย หือตอมามันมี
ความเขมพอ เขมพอมันไมหนีมันสู ถาเวทนามากเทาไร มันสูมากเทานัน้ คือสูกันจนกระทั่งไมรูสึก
ในดานเวทนา แตวาถาใครไปเรียกรูมา ถาใครเรียกนาบางทีนอนเฉยๆ ไอพวกนึกวาจะตายเสียแลว
อาว ดันไปเรียก พอเรียกก็รสู ึกเจ็บละซิ มันก็รูสึกเจ็บ ถาไมเรียกมันไมรูสึก ถาเรียกปบจากฌานมันก็
ถอยพอฌานถอยจิตมันก็จับกับประสาท ไอความเจ็บปวดนี่มนั เรื่องของประสาท พอจิตเขาโยงกับ
ประสาทมันก็รูสึก ถาจิตไมเขาโยงประสาทมันก็ไมรูสึกเจ็บ หือ ทุกคนนะ
เดินยามนะ อยูเวรนีห่ ัด อยาไปอยูกนั เฉยๆ จงกรมมันหากินเรื่อยๆไป หือ เจากรม แต
เจากรม จะไปเขาสมาบัติเปนลมนะ ไอนี่ฉันทําไมไดนะ วางๆ ตองฝกให เจากรม นะ อันนี้ฉนั สู
ทานไมได การฝกเขา นิโรธสมาบัติ และก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง อรูปฌาน
อรูปฌาน นี่เรามีวิธีทํางายๆ วิธีทํางายๆ ก็คือ ถาเราดูรูปพระพุทธรูปหรือจับกสิณนี่ ใหมัน
เขามาอยูในป ทําไดไหม ยังคับใหภาพกสิณมันอยูใ นอกนะทําใหอกนีม่ ันเปนโพรงขึน้ มาขางในเห็น
เปนภาพกสิณอยูขางใน นีก่ พ็ ยายามไมชาละคอยพยายาม ทุกองคนั่นก็ทําได พยายามบังคับก็ตองฝน
กันหนอย
ทีนี้การปฏิบัติพระกรรมฐานนี่พระพุทธเจาทานใชศัพทวา
ทรมานใชไหมคือวาทรมาน
อารมณเดิมใหมันจับจุดอีกอารมณอันหนึ่ง ทีนี้ มันก็ตองมีอารมณฝนฝนก็ตอ งสู ถาเราสูเพื่ออะไร
เราสูเพื่อดี ไอดีของเรามันตรงไหน มันตองดีคือเขาเขาถึงนิพพาน ถาขณะใดที่เรามีอารมณเขาถึง
นิพพานไมได ยังไมมีโอกาสจะเขานิพพานไดเราอยาถือวาเราดี เพราะเราเขานิพพานจิตจับอารมณ
นิพพานไดแนนอนไมได ก็แสดงวาเรายังมีเลว ถายังมีเลวมันจะดีไดอยางไร ใชไหม เจากรม หรือวา
เดี๋ยวทานก็จะไปนึกวาพวกทานทําไมได ทุกคนถาหวังดีจริงๆ มีเจตนาจริงๆ มันไดทุกคน
ทําไมจึงวาได ไอ คําวาบารมีนี่ มันก็แปลวากําลังใจ นี่คําวากําลังใจ เราก็ดูกําลังใจของเรา
มันเปนกําลังใจเหีย้ หรือกําลังใจหมา หือ ไอเปยก กําลังใจเหีย้ นี่มันดีนะ มันไมกินเนือ้ สัตว เปนเหี้ยมี
ศีล 5 บริสุทธิ์ดีไมดี พวกแกสูเหี้ยไมไดพอพูดแบบนี้ นึกไหมหยาบเต็มที แตเราไปหาความจริง ถา
กําลังใจหมาทําอยางไรกําลังใจหมานี่ หมานี่อยูยามใหเจาของไมมีเงินเดือนนะ เจาของจะใหกนิ
อะไรอิ่มหรือไมอิ่มมันก็ไมไดวาใชไหม แตมีความจงรักภักดี มีความกตัญูกตเวที และมีความ
เขมแข็งสามารถตอสูกับขาศึกสามารถตอสูกับขาศึก ทั้งที่อาวุธสูเขาไมได หมาก็สใู ชไหม ไอหมา
มันมีอาวุธแคปากใชไหมละ แกมีไมยาวๆ ดีไมดีมนั กัดไมเมยหลนเลย นี่เราก็เทียบกันแบบนี้ ไมใช
เอาของเลว เอาสัตวมาเทียบ คือวา กําลังใจของสัตวประเภทนี้ตองเปนเครื่องเทียบกําลังใจเรา
นี่นักฝกนี่เขาใชเทียบแบบนีน้ า ถาเรารักษาศีล 5 หรือศีลพระมี 227 เณรมีศีล 10 ถารักษา
ไมได แสดงวาเราเลวกวาเหี้ย เพราะเหีย้ มีศลี ถาควมเขมแข็งของเราไมมี มีความทอถอยในการ
ปฏิบัติ แสดงวา เราเลวกวาหมา หมามีความเขมแข็งกวาใชไหม ถาหมาตองสูกับศัตรูซึ่งมีอาวุธ
สังเกตซิถือไมยาวๆ นะมันกลัวไหมไมกลัวใชไหม อาวุธมีแคนี้กดั แงๆ หือ นี่เราไปเทียบแบบนั้น
ไมใชวาจะเทียบวามันเปนสัตว จะหาวาสัตวเลวทั้งหมดนะ ไมได ความดีของสัตวมีอยูเขาก็ใชขอ

เปรียบเทียบตามนี้ นี่บางครัง้ ถาเรานั่งอยูในปา เราก็จะเห็นสัตวไอตัวเล็กๆ กวา ซึ่งมันไมกลัวสัตว
ใหญ นั่นก็คอื มด มดนี่สัตวขนาดไหนก็ตามพวกมันมีความสามัคคี ลอบกัดกันตะบัน ถาใครทํา
อะไรพวกมันเขา มันจะวิ่งพรวดเขามาหา นี่เราก็ตรองดู เนื่องจากมดนี่นะ มันมีกําลังมาก มันมี
กําลังใจสูงแลวก็เอาจิตเขาไปเทียบตรงนัน้ หรือตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใหมคี วามสม่ําเสมอ
กัน
นี่เราก็มานั่งดูอีกที คําวาบารมีแปลวา กําลังใจ นั่นกําลังใจของเราก็ตามความคิดวา เรา
ตองการความสุขหรือเราตองการความทุกข ไอความรักในเพศ รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส ความ
โลภ ความรวย ไอความโกรธพยายามอยากจะเปนคนเกงจะฆาคนโนน จะแกงคนนี้ จะตีคนนัน้
หรือไอการมัวเมาอยูในทรัพย มัวเมาในชีวติ นี่มันเปนปจจัยของความทุกขทั้งหมด ในเหตุตางๆ นี่ถา
มันเปนความทุกข ถาเราไปตองการมัน แสดงวาเราก็ตองการทุกข ถาเราตองการทุกข เราจะไป
นิพพานไดอยางไร นิพพะ แปลวา ดับ การจะเขาถึงนิพพาน มันตองถึงกอนที่เราะจไป คนถาจะเปน
เทวดา เกิดตายเปนเทวดา ก็ตอ งเปนเทวดากอนตาย ถาจะเปนพรหม ก็จะตองเปนพรหมกอนตาย จะ
ไปนิพพาน ก็ตองถึงนิพพาน จิตตองถึงนิพพานกอนตาย ถาจะไปนรกก็จะตองเปนสัตวนรกกอน
ตาย จะเปนเปรตอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มันก็ตองเปนกอนตาย จะเปนมนุษยใหมก็ตองเปนมนุษย
กอนตาย
นี่ทําไมมันเปนไดอยางไรเราดู บาปกรรมทําลามกทั้งหมดเปนปจจัยใหเกิดโนอบายภูมิ นี่
แสดงวาเรามีความนิยมในบาปกรรม ทําลามกสิ่งที่ไมดีพระพุทธเจาบอกสิ่งนี้ไมดี นัน้ แสดงวา เรา
เปนสัตวนรกแลว ถาหากวาอยางไดมโนมยิทธินี่อยาง จิตรลดา รัชนี แหละ เราดูคนก็ไดพอเขาบอก
นาย ก. เรานึกเลย นาย ก. นี่ดูทิสสมานกายกายใน วามันมีรูปเปนอยางไรนะ กายนอกไมตองหวง
มันดูปบ เราตองพยายามดูตวั เรากอนนะ ไอตัวในที่เราออกไป ยามทีเ่ ราไมออกพยายามหัดดู หัดดู
มันมีสภาพเปนอยางไร มันเห็นชัด ถาเราเห็นตัวเราชัดมันก็เห็นคนอื่นชัด นี่ตองฝก พอเห็นหนาคน
ปบ เขาคุย แหม เรียนโนนอภิธรรม เวลาครึ่งนะ หือ กินไดไหม ไอเวลาเต็มนะ ตอหนาชาวบานกิน
ตอยเชายันเที่ยงนะ อีตอนกลางคืนตองกินครึ่งเดียวเทานัน้ หือ หลบหนากลัวเขาจับไดเนอะกินขาว
เวลาครึ่ง
เออ การถวายสตางคพระวันนี้ทราบดวยนา เพราะเปนเรื่องของวันเฉลิม พระชนมพรรษา
ฉะนั้นสตางควันนี้ จึงถวายพระที่มาไมได ตองงานเนื่องพระเจาแผนดินทานนะ ฉันนั้นถวาย
สังฆทาน 3 วัน ฉันรวมเอาไวเพราะวันนี้เปนเรื่องของทาน ใชไหม เงินที่เขามาทําบุญทั้งหมดก็เนือ่ ง
ตองเนื่องดวยสังฆทานทั้งหมดเฉพาะในคืนของเขต
นี่การที่เราสามารถจะรูได เรารู คนเขาบอกปบจะเปนอะไรมาก็ตามคุยเปงๆๆ เราดูขางใน
เลยใชไหม แตดูเห็นแลวจะพูด บางที โธ หัวมันสายดอกแต็ก ตอกแตกไฟทวมกระบาลเลย แหม มา
บอกเปนเทวดา หือ มันบอกเปนเทวดา เรานึกเอะ ไอนี่เทวดาอเวจีกม็ ีเหมือนกันเอนะบางทีถาสภาพ
เขายังไมตายเปนสัตวเดรัจแนไออทิสสมานกาย กายในมันเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเขาตายจะไดเปน

เทวดา มันก็มอี ทิสสมานกาย กายในก็แพรวพราวเปนสภาพเทวดาชั้นไหนเราก็รู ถาเปนพรหมไอ
กายภายในมันก็เปนพรหมมันเปนอยูก อนตาย ตายแลวจะเปน ดังนัน้ พอออกไปแลวปบ มันสภาพ
นั้นเลย นีแ่ สดงวา มันเปนกอนใชไหม
นี่เราออกไปตองคอยดูตัวเองนะ ทีหลังนี่ พอตื่นขึน้ มาปบ จับอารมณดีทําใหสบาย
จับอทิสสมานกาย กายในไอกายขางในมันเล็กไมโตหรอก ดูมันอยูหรือยืนอยู มันมีรูปรางเปน
อยางไร สีสันวรรณะเปนอยางไร ฝกๆ ใหคลอง ตัวนี้ตอฝกใหคลองนะ ฝกใหคลอง ถาหากวา หรือ
ถาเราจะดูสภาพของ หือ ไมตองดูสภาพของจิตดูรอบกายนะรู ถาเปนปบมันรูม ันบอกเลย เปน
เทวดาชัน้ ไหนเปนพรหมชั้นไหน เปนพระอริยเจาหรือเปลา ตองขอดูจิต
ดูจิตตองดูจิตของเรากอน ฝกดูจิตของเรากอน ตั้งอธิษฐานวาใหจิตนี่มนั เปนดวงขึ้นมา และ
ดูสภาพของจิต อํานาจของความเปนทิพยมันจะเปนตามนั้นถามองไปแลวปบ จิตเปนกอนเนื้อ แหม
แลวกอนเนื้อแถมมีดําๆ แดงๆ เรือๆ หวยแลว มันคุยอะไรก็ชางเถอะ ไอนี่ลงนรก หือ ถาจิตมีสภาพ
เหมือนกอนเนือ้ นะสกปรก ถาสกปรกก็ลงนรก ถาจิตใสสะอาดเปนกอนเนื้อเลื่อม แลดูใสอันนี้
แสดงวาคนนีม้ ีศีลบริสุทธิ์ใชไหม นี่ไอกอ นเนื้อนี้ตอไปมันก็จะเปนมีแกวเหมือนกับไอนีสกัดเขาไป
เหลือกอนเทานี้ และสวนหนึ่ง 1 ใน 4 ของมันก็เปนแกว เหมือนแกวหุม เนื้อ ใชไหม แตมันจะมาหุม
ขางนอก และอีสวนที่เปนเนือ้ มันกลายเปนแกวไป 1 ใน 4 คือตองวัดลงกลมนะ ไมตดั ตอนนี้มันจะ
หุมเปน 1 ใน 4 คนที่ไดปฐมฌาน ถาหุมเขาไปสักครึ่งมันเปนฌานที่ 2 นี่ฌานที่ 3 มันจะหุมเขาไป
เปนแกวมากแตเปนแกนขางใน มันเปนแกนยาวๆ เรียวๆ อันนี้เปนองคของฌาน 3 ถาเปนแกวใส
หมดองคนี้เปนฌาน 4 แตกถ็ าเปนเทาแกวธรรมดามันจะเปนฌานโลกีย
ทีนี้ดูอีกทีปบบางคนเปนแกวทั้งดวง ประเดี๋ยวไปเปนแกวแตมแี กน สมมติวา เปนแกว เปน
แกว 1 ใน 3 และ 1 ใน 4 นีน่ ะ ขางในนีเ้ ปนกอนเนื้อ แตไอสวนที่เปนแกวเปนประกายพราวใชไหม
ประกายพราวนี้แสดงวาคนนี้ ถาเปนประกายขอบๆ นอยๆ นะ บางๆ แสดงวาคนนี้มีอารมณ
วิปสสนาญาณเจือปนอารมณวิปสสนาญาณเริ่มเขาถึงจิตแตไอ 1 ใน 4 ที่เปนแกวทั้งหมดนี่เขาเปน
ประกายพราว อยางพระไปเห็นพระพุทธเจาเปนประกายใชไหม เห็นพระอรหันตทั้งหมดรางกาย
เปนประกายใชไหม เปนประกายแพรวขอบๆ นี่แสดงวาคนนี้มีกําลังจิตแคปฐมฌานเทานั้น แตเปน
พระโสดาบันแลวใชไหม แตถาลึกเขาไปถึง 50 เปอรเซ็นต เปนประกายพราว ทานผูนี้ก็เปนพระ
สกิทาคามี ถาไปถึง 75 เปอรเซ็นต ของดวงจิตถึงก็ยังมีแกนยังแกนอยูไอแกนอาจะเปนแกนดํา แกน
เนื้อแกนอะไรก็ได แกนแกวก็ได ถาแกนแกวใสหมด แตเปนประกายไมหมดแสดงวาจิตเขาทรง
ฌาน 4 ได เปนพระอริยเจา ลองดูปบหาแกนไมไดมนั แพรวเหมือนกับแสงไฟดูสวยกวา อันนี้เปน
พระอรหันต
นี่ตามธรรมดาวาถาเราไมเปนพระอรหันต เราจะไมสามารถทราบไดเลยวาเขาเปนพระ
อรหันต ถาเราเปนพระโสดาบัน เราจะรูเขาไดเปนพระโสดาบัน นี่ถาเราจะรูไดเพราะอะไร เราก็
สามารถรูไดเหมือนกัน แตวาอยาใชกําลังของเราตองใชกําลังของพระพุทธเจา ขออาราธนาบารมี

พระพุทธเจาขอใหชวย พอเราจะจับจิตเขาปบ เขารูกอนแลว ไอหมอนีม่ ันจับจิตกู บอกปดสงเปนไก
ตาแตกไปเลยไมรูวาจิตอะไรแลว จิตคนก็ไมใช จิตเหีย้ ก็ไมใชแลว ดํามืดตื้อเลยแข็งใหญ เบอเรอ
เชียว เอาไมไดเลย ระวังนะ ถายิ่งพระอรหันตละ เขาปดอยูเ ลยใชไหม
นี่หากวาเราจะดูเขา ตั้งจิตอธิษฐานแลวขอบารมีพระพุทธเจาชวย หรือวาพระคุณทานรูปนี้
ก็ตาม หากวาทานมีบุญญาธิการสูงก็ขอใหไดโปรดเมตตาใหทราบความเปนจริง แตวาเราอยาออก
ปากนะ ออกปากพูดไมไดนา ตองนึกในใจ อันนี้เขาจะเปดเผยเขาจะใหรูเฉพาะนีว่ าตามตําราบอกวา
ถาเรายังไมไดอรหันตเราจะรูเรื่องอรหันตไมได ถาเราเปนแคพระโสดาบัน เราจะรูส กิทาคามีไมได
นี่มันเรื่องสวนตัว เอากําลังของเราไปยันกับของทาน
ทีนี้เราไมเอากําลังของเราซิ เรื่องอะไรละ เราก็เอากําลังพระพุทธเจาเพราะเราอยากจะรู เมื่อ
รูเขาใหญกวาเขาดีกวาเขาสูงกวา เราพรอมที่จะเปนลูกศิษยเขา รับคําแนะนําจากเขา แตนี่ระวัง
อุปาทานนะ อยางไรๆ ตองเจอหนาพระพุทธเจากอน ถายังไมเห็นพระพุทธเจา อยาเชื่ออารมณไมได
เด็ดขาด คือวาเรามองไปพบแหม แพรว แพรวนี่มันเปนตัวหลงก็ได นีเ่ ขาไมทําหลอก แตคนอืน่ ทํา
หลอก อยางนั้นก็เราเจอะตองเจอะพระพุทธเจากอนขอบารมีทาน อยากจะทราบคนนี้ แตถาทาน
ตรัสบอกมาเลยใชได ถาวาทานตรัสบอกมาเลยปบ เราบอกขอดูจิตเขา สภาพของจิต ขอพระองค
ทรงชวย ทานจะใหเห็น นี่ไมยาก
ที่บอกวาขอเพียงวาเรารูชื่อ นาย ก. นี่แหม ไปนั่งขัดสมาธิอยูในถ้ําอะไรหลายสิบป
พอเขาบอกอยางนี้คนนั้นเปนอรหันตมันก็ไมถูก เราก็ตอ งดูกอนวา ไอเขาที่นั่งอยูไดนนั้
เพราอะไร และเขาไดอะไรถึงไหนแลว ดูดวยกําลังของเรา ถาดูแลวถามันใส อยางไรก็ตามจะเชื่อ
ไมไดตองอาศัยบารมีพุทธเจาอีกที เพราะดีไมดีไออุปาทานมันหลอกเรา
รวมความวา กําลังของเราเฉพาะนี่อยาใช เกิดจะใชเพื่อรูอะไร นี่ก็ตองอาศัยบารมี
พระพุทธเจาเปนสําคัญจะไดรูทีเดียวใชไหม ถาขืนไปใชกําลังของเราโดยเฉพาะไมชา ความทระนง
มันเกิดพอความทระนงมันเกิดวาเราเปนผูวิเศษ ไมชาเราก็พัง หือ ลายเหีย้ ก็ขึ้น ไมใจเหี้ย ลายเหีย้ ใช
ไหม นี่ตวั นี้มนั เรื่องใหญ คุณตองระมัดระวัง นี่ถาจิตของเรานี้ เราควรจะพยายามดูใหมาก แลวจิต
คนอื่นอยาไปสนใจเขา
ถาเรากําหนดจิตเราทุกวัน เชามืดตื่นมาแลวปบจับอารมณดูจิต คืออธิษฐานใหกระแสจิต
เปนวงกลมเปนดวง ดวงหนึง่ อยูในอก ดูจติ พับมันมีสีอะไรถามีสีแดงแสดงวา จิตของเราก็ดี จิตของ
คนอื่นก็ดี ถามีสีแดง ดูแดงมากแดงนอยถาสีแดงนี้มันเปนปติ เพราะดีใจในอานิส ถาสีแดงสีเนื้อ
ธรรมดานี่มันจะเปนสีแดงประเภทดีใจในอานิสสิ่งของเขาหามาไดดว ยทางโลกียถาสีแดงนี่มัน
เนื่องจากแกวเหมือนกับแกว มันเปนแกวใส และก็มีสีแดงขางในเหมือนอะไรเคลือบสีแดง อยูใน
แกวอยางนี้ตองเปนธรรมปติที่เกิดจากฌานเปนไมเหมือนกันนะ แดงมากหรือแดงนอยถาแดงมาก
เขาเกิดธรรมปติ ความอิ่มใจมาก ถาแดงนอยก็ธรรมปตินอยอันนีจ้ ะไปเอาแดงเหมือนกันละก็ ถาสี

แดงออกสีแดงใชได สีแดงมันใชไมไดตองดูโลกีย เรียกวา ในฐานะปุถชุ น แตวาฌานโลกีย หรือวา
โลกุตตระ
อยางพระอรหันตนี่ ก็มจี ิตสีแดงไดแตแดงไมเต็มดวง แดงมันจะเต็มทั้งดวงนะไมได อาจจะ
เปนแดงเสนเดียว อาจจะเปนแดงเฉพาะ แถบเฉพาะเปนทิวเฉพาะแถบนอยๆ อะไรก็ตามแตวาพระ
อริยเจานี่ จิตจะเปนประกายพราว ไอสีแดงแสงสีแดงที่เราเห็นมันเปนสวนคาดและสวสนแทรก มัน
ก็จะแลบดูแดงตองบางสวยบางๆ นี่หากวามีอารมณสีแดงบาง อยางกับสีของ หลวงพอคําแสนใหญ
(พระครูสุคันธศีล วัดสวนดอก เชียงใหม)
วันนัน้ เดินเขาไปฟนฝาไปหา หลวงพอคําแสนใหญ ยังไมรูจัก พอเดินเขาไปก็เห็นทาน ครู
บาศรีวิชัย ยืน เรายืนอยูกอนเขาจะยกมือไหวเดี๋ยวใครจะหาวานั่ง ดีไมดีไอนั่นจะดับลงนรกไปเสีย
ดวย หือ เราก็เอาใจไหว เอาไอตัวในไหวตวั นอกไหวไมไดเดีย๋ วหาวาบาๆ บอๆ เพราะทานยืนอยู อยู
ขางนอกนี้ใกลๆ กันแลวก็ไปดู หลวงปูค ําแสน กอนจะถึงก็ดูไปกอน พอลงจากรถ เอ หลวงปูนี่ทาน
ไอเราจะรูนะ ไมใชรูเพื่อจะเหยียดหยามเขา ตองการรูเพือ่ จะหาความจริง เห็นก็ เอ สีจิตเปนประกาย
สวย แตทําไมมันมีสีแดงเจือปนอยูขางใน แคสีแดงเปนประกายสวยไมเคยเห็น ถาคิดวาจะเปนพระ
อรหันตจริงๆ นั้นจะตองเปนประกายเต็มดวงพรึบเหมือนดาวประกายพรึก จะหาแดนไมได ผลที่สุด
เห็น ทานครูบาศรีวิชัย ก็กราบเรียนถามทาน วาพระองคนี้จิตสวย แตทําไมมีสีแดงขางใน แตสแี ดง
เปนประกายสวยไมเคยเห็น ถาคิดวาจะเปนพระอรหันตจริงๆ นั้นจะตองเปนประกายเต็มดวงพรึบ
เหมือนดาวประกายพรึก จะหาแดนไมได ผลที่สุดเห็น ทานครูบาศรีวชิ ัย ก็กราบเรียนถามทาน วา
พระองคนี้จิตสวย แตทําไมมีสีแดงขางใน ทานก็บอกวาไอเจานี่มันเปนคนหนักในความกตัญู และ
ปกติคนที่มีความหนักในกตัญู จะมีสีแดงและแดงเปนประกาย ถาคนกตัญูนะ จิตใจมันชุมชื่อน
ตลอดเวลา จิตมันก็จะนอมในการสนองคุณความดีของทานผูมีคุณใชไหม
ไอเราก็เขาไปมันก็ เอ ประเดี๋ยวลองๆ ประเดีย๋ วก็รูกตัญู หรือกตัญูหือไงถาไมกตัญูก็
ตองกตัญูแนแลว พอเขาไปทานอานหนังสือพิมพ แหม ตั้ง 80 กวานอนอานหนังสือพิมพ ไอเรา
ไมกี่ปแหละถอดแงนตาไมได ถอดแงนตาแลวไอหนังสือระยําเดินเขาไปคิดกันหมด หือ มันเดินได
พอใสแวนตามันหางๆ พอถอดแลวมันวิ่งชนแลววะ มันอานไมออกแลว เออ ผลที่สุดก็ พอเขาไปหา
ทานก็คุยคุยไปคุยมาพอคุยทานก็ปรารภแต ครูบาศรีวิชยั แหม ทานดีอยางนั้น ทานดีอยางนี้ทาน เอ
เราก็นึกวาทานจะแน เราก็เขไปใหมถามวา เออ หลวงปูครับ แหม หลวงปูตาดีนะครับ ทานวา
อยางไรรูไหม อือ ไมดีแตตาคุณ หูกด็ ี แฮ เบงเสียเลยเอาเสียเลย ทานหัวเราะฮิๆๆ นั่น
ก็คุยไปคุยมา ทานก็เลยเลาเรื่อง ครูบาศรีวิชัย ทานคุยเรื่อง ครูบาศรีวชิ ัย ตลอดเวลา แตพดู
แตวา พระครูบาศรีวิชัย ดีเลิศอยางนั้นอยางนี้ แตวาที่ทานพูดนะทานไมไดโกหกเพราะเรารูจักเนอะ
เพราะเคยไปหาทานประวัตทิ า นก็พอรูก็คยุ ไปคุยมา มาตอนหนึ่งทานเลาถึงเรื่อง ครูบาศรีวิชัย วา มี
พวกกรุงเทพฯ เขาขึ้นไปหา ถามหลวงพอมีวิชาความรูอะไรมากมายหรือครับ หรือเจาคะ หลวงพอ

ทําโนนทํานี่ เดี๋ยวก็เสร็จของใหญๆ นั้น ทานเลยตอบวา อาตมาจะรูอะไรเปนพระปาพระดง อิติป โส
บทแรกยังไมจบเลย อิติป โส ถึง ภควาติ บทพุทธคุณยังไมจบเลย ไอเราก็ไดทาถามหลวงปูครับ บท
ทายหลวงปูว าจบหรือยังหือ จบแลว (หัวเราะ) เสียทาเราไปไหนไมรอดละซิ ถายื่นโนติสแบบนี้มนั
ไม ถาไมรับก็โกหกละ ใชไหม เราไมวาบทตน ครูบาศรีวิชัย บทตนไมจบ แตวา หลวงปูคําแสน
ใหญ บททายจบ พอเจอเขา ฮิ ๆๆ หือ ทานก็รู เพราะหลีกกันไมไดเลยชนหนาตั้งหลีกกันไมได อิตปิ 
โส บททาย สุปฏิปน โน ภควโต สาวกสังโฆ นะใชไหมจบ ไอวาไมจบนะ ไอพระที่ไหนมันจะวาไม
จบนะหือ
แตเมื่อปฏิบัติไมจบก็แสดงวา ครูบาศรีวิชัย นี่ไมไดปรารถนาพระอรหันตตองการเปน
พระพุทธเจาคือ พุทธภูมิ นี่เปนเครื่องบอกชัด หือ มีใครบอกวา ครูบาศรีวิชัย เปนอรหันต ผมไมเชื่อ
เชื่อไดอยางไร ในเมื่อ อิติป โส บทตนทําไมจบถาทานจบเมื่อไหรเปนพระพุทธเจาเมื่อนั้น ถายังไม
เปนพระพุทธเจาบทนี้ไมจบไมใชวาไดไมจบทําไมจบใชไหม ทุกคนจําไวนา ถาไปถามก็ถามวา แต
วาตองดูพระนีพ่ ระพูดสงเดชะนี่ก็มีอกี พวกนา มันลงทายสง
ทีนี้ถามหลวงปูทานบอกแลว หลวงปูละ อิติป โส บททายจบไหม หันมองหนาฮิ จบแลว นี่
จบแลวทานจะเปนอรหันต หรือไมเปนก็ชางทาน ทานจบนี่ใชไหมทานก็ไมไดบอกวาทานเปน
อรหันต เราถามทานวาจบหรือไมจบ ทานก็จบ ทานก็รกู ัน เปนอันวาเขาใจกัน คนอื่นเขาก็ฟงไมรู
เรื่อง ลอกแลก อยาง หลวงปูท ึม ก็เหมือนกัน
แหม หลวงปูท ึม นี้ตรงเปง ไอที่ตรงเปงอะไร ฉันนั่งกรรมฐานอยูทานเรียกทานบอก เอย
ภาคเหนือมันมีพระอยูองคนะ วัดไมสวยนะ รูปราง เลอะเทอะเดอะดะ ทําเปนคน ทานทําภาพใหดู
เดอๆ ดําๆ คลายคนไมคอยรูอ ะไร ถามทําไมบอกพระดี ทานบอกเฉย เราก็ไปหา หลวงปูคาํ แสน ๆ
บอกวา เออ ออกไปนะไปหา หลวงปูทึม ดวยนะ เราไมรูหรอกวา ทึม ไหม ออกมาขางนอก เจากรม
เสริม จําไดกพ็ ูดใหฟง เจากรมเสริม จําแมน คุณเสริม บอกวา วันนัน้ อยางนัน้ ทีห่ ลวงพอบอกออก
จากกรรมฐาน และหลวงพอบอกวามีพระทานบอก มีพระอยูว ัดหนึง่ วัดไมสวยรูปรางเซอๆ ซาๆ
เดอๆ ดาๆ แตวาเปนพระดี
ทีนี้ถามหลวงปูทานบอกแลว หลวงปูละ อิติป บททายจบไหม หันมองหนาฮิ จบแลว นี่จบ
แลวทานจะเปนอรหันต หรือไมเปนก็ชางทาน ทานจบนี่ใชไหมทานก็ไมไดบอกวาทานเปนอรหันต
เราถามทานวาจบหรือไมจบ ทานก็จบ ทานก็รูกัน เปนอันวาเขาใจกัน คนอื่นเขาก็ฟงไมรูเรื่อง ลอ
กแลก อยาง หลวงปุทึม ก็เหมือนกัน
แหม หลวงปูท ึม นี้ตรงเปง ไอที่ตรงเปงอะไร ฉันนั่งกรรมฐานอยูทานเรียกทานบอก เอย
ภาคเหนือมันมีพระอยูองคนะ วัดไมสวยนะ รูปราง เออะเทอะเดอะดะ ทําเปนคน ทานทําภาพใหดู
เดอๆ ดาๆ คลายคนไมคอยรูอ ะไร ถามทําไมบอกพระดี ทานบอกเฉย เราก็ไปหา หลวงปูคาํ แสน ๆ
บอกวา เออ ออกไปนะไปหา หลวงปูทึม ดวยนะ เราไมรูหรอกวา ทึม ไหน ออกมาขางนอก เจากรม

เสิรม จําไดกพ็ ูดใหฟง เจากรมเสริม จําแมน คุณเสริม บอกวาวันนั้นอยางนั้น ที่หลวงพอบอกออก
จากกรรมฐาน และหลวงพอบอกวามีพระทานบอก มีพระอยูวดั หนึ่งไมสวยรูปรางเซอๆ ซาๆ เดอๆ
ดาๆ แตวาเปนพระดี
ฉันก็ไป พอไปถึงและขอรถไปจอดหนาวัด แตวาไอความรูสึกมันบอกอยูนดิ หนึ่ง แตก็ไม
แตเขาบอกวายังไมควรเขาไปหาทานเวลานีก้ ย็ ืนมองไปมองมาก็ดูเจดงเจดีย
แนอยางทุกครั้งนา
ประเดี๋ยวสักประเดี๋ยวบอก ดร. ปริญญา ไปดูซิหลวงปูมาหรือยัง
ก็พอดีทานกลับจาก ตาก พอดี ดร.ปริญญา แกก็เขาไปถามหลวงพอครับ หลวงปูทึม อยู
ไหมครับ ใชไดเลย บอกก็อยู อยูบนกุฏินนั้ (หัวเราะ) นะดีเหมือนกัน พอขึ้นไปก็ไลเบี้ยกันไปไลเบีย้
กันมา ก็คยุ กันไปคุยกันมา ก็เอาเรื่องอะไรไมไดทีนี้มนั ก็มีเรื่องอยูเรื่องหนึ่ง แตพวกเรานะ ฉันก็ไมรู
เหมือนกัน ไอขางหลังนะเขาก็เกิดมีอารมณพรอมกันพอออกมาพูดขางนอก มันมีความรูสึกพรอม
กันวานากลัวจะผิดตัวแลวไมใช ทุกคนเขาบอกมันเปนเวลาเดียวกันที่เขาบอกวา แตมาพูดขางหลัง
นา ทีหลังถึงรู พอทุกคนคิดอยางนั้นทานลุกขึ้นได ทําอยางไรก็ไขกุญแจหีบวัดพระมากลุม เบอเรอ
เชียว แจกพระดะเลย เขาแจกพระดะ เราก็ไปถามหลวงปูตอนผมใหม เกาใหม เกาใหม แกย้ําๆ เกา
ใหม ก็แจกๆๆ แจกไปแจกมา เราก็ตลุยรวบไอหอเหลือง เรารวบไวหมดเลย บอกมานี่แจกใหเมื่อย
มือเปลา ผมไปแจกเอาดีกวา มันก็รวบหอๆ กันเดีย๋ วๆ เอาอีก กอบเดีย๋ วจะนอยวากันเปนกอบๆ นึก
วานั่งเลนกลกัน
คุยไปคุยมาถามหลวงปู เราก็ถามเรื่องขันธ 5 โนน ขันธ 5 ทานเดอๆ ดาๆ ถามไปโนน
แหงนดูเพดานโนน หือจิ้งจกมีกี่ตัว แหงนหนาแหงนหลัง เราเองก็ถาจะไมเปนเรื่อง ถาไมนร็อกกัน
ไมอยูแน ไมมที างออกเลย ทานบนปวยๆ ถามหลวงปู ปวยนี่มันเปนสุขหรือเปนทุกข หือ อืดๆ มันก็
รูเหมือนกันแหละ หือ เสไปขางๆ ใชไหม ทองอืดๆ มันก็รูเหมือนกันละ เราก็นึก อือ ไอพระนี่มนั
ไมใชหวั หลักหัวตอจะไดไมรู
เรียนถามหลวงปูนี่ไมถูกขันธ 5 มากี่ปแลว หือ ถามหลวงปูไมถูกขันธ 5 มากี่ปแลว 4-5 ป
แลว (หัวเราะ) ฮา คอยปริบออกมาหนอยไมรูจะไปไหน อาวพวกเราพอแลวกลับได พอจะกลับ
หัวเราะ ฮิๆๆ เสียทาเขา (หัวเราะ) ทําเงอะๆ งะๆ ทําเซอ แหมตีหนาเซอสนิท ถาเปนละครละคุณเอย
ไปแจว องคนแี้ จวมากตองแสดงบทหนาเซอ ตอมาอีกปแตทีหลังเราก็ไปอีก พอไปอีกเที่ยหวนึ่ง ทํา
อยางไรรูไหม ไปเอา หลวงปูชุม มาสู (หัวเราะ) อูดจําไดไหมไปเอาหลวงปูมาพูดนัง่ เออะๆ ฮะๆ
หลวงปูชุม พูดอะไรก็พูดไป เราพูดไปเหอะ ทานยิ้มเหอะๆๆ ไปสูเองคะ เอาเพื่อนมาสู และตอมาที่
หลวงปูชุม จะเขานิโรธสมาบัติ เราก็ไปหา หลวงปูชมุ ก็ไปพบ หลวงปูทึม ที่นนั่ ก็ใหนั่งรถมา
ดวยกันนี่ คุณชวาล เขาขับรถเออ อรรณพ ก็นั่งคูมา ฉันกับ ทานหลวงปูทึม ก็นั่งคุยกัน ก็คุยกันเรื่อง
นิโรธสมาบัติโอะ นี่พอคุยตอยเลย คนละคนกับอีวนั แรกละ ไมทีมแลวซิ แหมจี่เลย
คุยเรื่อง บอกนี่ถารางกายดี ก็จะเขาดวยก็จะชวยกัน นีก่ ็คยุ ถึงลักษณะการเขานิโรธสมาบัติกี่
แบบกี่ลักษณะก็วา อรรณพ เขาบอกเขานัง่ ขางหนาตาเหลือกเขาไมรูเรื่องเลย นี่เห็นคุยกันเปนของ

งายๆ นี่ความจริงมันเกา แตอยางนี้ละ คือวาทานที่ไดจริงๆนะ ทานไมบอกหรอก เขาไปถาม หลวง
พอครับ เปนพระอริยเจาหรือเปลาก็เสร็จแลว ตายดีไมดีออกทาบาเลย หือ ตายเลยเสร็จ ออกทาบาๆ
บอๆ เบอะๆ บะๆ ดีไมดดี าสงเดชไปเลยเสร็จใครเขาจะไปบอกละ เขาไมบอกอยากจะรูก็รูไป ไมรกู ็
แลวไป
นี่ตอนฝกถาเรานี่พูดถึงวา เราจะใชอรูปฌาน อรูปฌานนะไมตองไปตั้งทาตั้งทางมาก ถาวา
ตามแบบนี้มันยุงนะ ตามแบบที่วาถายุงเปนเรื่องของแบบตําราที่นี่เราคุยกันจะคุย 2-3 คําก็รูเรื่อง แต
วาถาตําราเขียนแบบ ตองยาวใชไหม เจากรม ตองเขียนอธิบายโนนอธิบายนี่อธิบายนั่น วากัน
จิปาถะ ถาแบบจริงๆ ถาทําจริงๆ มันก็นดิ เดียว ยาย แกงจะแกงสม แหม ตองน้ําหนักเทานั้นปลา
น้ําหนักเทานี้ ไอพริกน้ําหนักเทานั้น อือหือ กวาจะไดแดก ตายหาไปแลว หือใชไหม ตองชั่งมีความ
รอน เทานัน้ ใสไอนี่กอนวุย ตายเลยเวลาจริงๆ หยิบๆ ใส อรอยใชไหมปาไมเห็นมีเรื่องอะไร ไมมาก
ไมมาย แหมแกอานเต็มตําราแลว คงกลุม แกอานตํารากับขาวแบบนี้อยางนี้ ไมไดพอแตกหาหรอก
ไมตองกินหรอก มันแตไปชั่วอยูนนั้ แหละ ไอคนจะกินก็เปนลมหาย ฮือฮา เวลากิน กินไมเปนเรือ่ ง
นะซิ ไปทําลายมันนะ ไมไดความหรอก ใชไหม เคยลองหรือเปลา ตามตําราที่เขาเขียนไวไปชั่ว
เหอะ ไมไดฉะ ลละ ไมไดเรื่อง
นี่เวลาปฏิบัติกเ็ หมือนกัน ถาเราจะใชอรูปฌาน ถาเราจับภาพพระพุทธรูปไดก็ตาม จับภาพ
แสงไฟ ภาพสีสันวรรณะ กสิณทั้งหมดนะ ทุกอยางเอาเขาในทรวงอก หือใหมนั เห็น ตองบังคับมัน
ใหมันอยูในทรวงอกนั่นนะ ทรวงอกหรือทองก็ไดจับปบ เห็นภาพในทรวงอก จับปบ ภาพในทรวง
อก ไอนเี่ ปนกสิณเปน วิญญาณัญจายตนฌาน ดวยก็เปนอรูปฌาน ถาเราทําอยางนี้จนคลอง ถาจับ
ภาพเขามาทรวงออกคลอง นี่ใจคนนะ กีแ่ สนคนนะ ถากี่ลานคนไมตอ งไปนั่งจองทีละคนพรึบเดียว
รูเลยหมด แควนิ าทีเดียวใครเปนอะไรรูหมด นั่งนี่ไอ ก. เปนอยางไร ไอ ข. เปนอยางไร สัก 50 คน ก็
เลยดู กันตายหากันเลย ไมตองหรอก หือไอคนดูดาย เหนือ่ ย
อยางนี้ดูๆ พรึบเดียว คนกลุมนี้ทั้งหมดใครอยูระดับไหนบางเทานี้ มันจะขึ้นทันทีเห็น
พรอมกันใชไหม มันเปนของไมยาก ถายากก็อีตอนที่เราตองฝนมันนิดหนึ่ง ถาเราเคยเห็นขางนอก
ฝนดึงเขามาขางใน นี่ตองถามกสิณอะไรบอกกสิณอะไรมันก็ได ถึงแมเราจะจับภาพพระพุทธรูป
พระพุทธรูปจะเปนกสิณ พระพุทธรูปเปน พุทธานุสสติ ถาจําสีพระพุทธรูปเปนกสิณใชไหม นีจ่ ะ
เปนกสิณ เปน พุทธานุสสติ ก็ชาง ขอใหเราเห็นภาพพระพุทธรูปในอก ถาจับในอกเปนสีเหลืองสี
เหลืองเราบังคับใหเปนประกายพรึก ใหจติ บังคับใหสีนนั้ เปนประกายพรึกมาใหไดกต็ องเหนื่อยกัน
พัก ผลที่สุดเปนประกายพรึกสักทีก็เปนประกายพรึกเรื่อย
ถาเปนประกายพรึกมาแลวปบ มันก็เกิดแสงสวาง คราวนีเ้ ราจับภาพนั้นไวเรื่อยๆ ตืน่ เชาเรา
ก็จับ นี่เรานึกถึงใคร เขาบอก นาย ก. แหมไอ ก. นี่เดินดาแมชาวบานเบง บงเบง มาโนนนะ ลองดูไอ
ก. เปนอยางไร พอถึง ก. เปนอยางไร มันไมตองไปจอง นึกเห็นใจมันเห็นทันทีเลย พอดูจิตมัน ตอง
ดูจิตเราใหคลองนะ ตองดูภาพนีใ้ หคลอง หัดดูภาพใหคลองแลวควรจะดูจิต ตั้งอธิษฐานใหจติ เกิด

เปนดวงใหคลองดวย พอไดยินเสียงปบ จิตมันจับจิตเลย เห็นจิตมันไมเห็นหนา อันนี้ไมตองพูดละ
มันชนเลย
แตวาพอชนก็ตองถามนา ถาชนปบเห็นเปนประกายพรึก แตพรึกปบเราก็อยาพึ่งเชื่อตัวเอง
เปนประกายพรึกนี่อรหันตนี่ ถาอรหันตแน แนไมแนตอ งถามตอ อยางไรๆ ก็ตาม อยาเชื่อตัวเอง
เด็ดขาด ฮะ ทําไมรูไหม ก็ฉนั เจอะเขาทีหนึ่งแลวนี่ อยางที่เขียนใน เรื่องจริงอิงนิทาน แกบอกวามี
พระองคหนึ่งทานแหม โพกหัวทานทําดํามืด เดีย๋ วไปนัง่ คลุมหัวตามไอแถวๆ ตามคันนาบาง เอา
ขี้ควายขี้ววั ใสยามมั้ง เขาหาวาพระบาๆ บอๆ พอเขาพูดเทานั้นละ พอเขาพูดเทานั้นทําเหมือนคนบา
แตก็นกึ เปนเรื่องแปลกกลางวันแสกๆ ไอเด็กเลี้ยงควายมันกวดกวดทานก็วิ่งหนีวิ่งไปไดหนอยเดียว
หาย หาตัวไมไดเลนเอาเถิดแบบนั้น มีทกุ วันเขาวิ่งกวดทุกวัน เจอะขี้ควายก็หยิบขีค้ วายใสยามใส
ยาม หยิบขี้ควาย ไมสนใจไอขี้ควายเหลวๆ นะ ใสยามเอาผาคลุมหัว โอ นั่งงอโกง หมผากรัก
พอเขาพูดกันแบบนั้นปบ เอ ตายจริงนี่ อารมณจิตเปนประกายพราวเลยเห็นจิตเปนประกาย
พราว ดวยทิสสมานกาย โอโฮ แพรวทังตัวเลยแลวกัน นี่ไมใชพรหมเสียแลวซิ ถาจะเปนพรหมก็
พรมเพดาน หือ ไมใชพรหมปุนั่งหรือพรหมเช็ดเทาแหละนะ มันพรมบนหัวเราเลยไอนั่นละ พอ
เห็นแบบนั้นปบ ก็ตองเอาจับพบสมเด็จทันทีนะ ทูลถามทานบอกวาใช อรหันตและปฏิสัมภิทาญาณ
ดวย ฉันเลยบอกเจาของบานเอาธูปไปจุด ธูปจุด 5 ดอกกลางนอกชาน ขออาราธนาใหมาเวลาเชา ขอ
นิมนตเชาพอเชาตรูมาแลวซิ ผาเคียนหัวดาแมโวยๆ วาไอเย็ดแมใครมันทาดีกวู ะ แมมึงเกงมานี่
เถอะวะ เอาแลวโอโฮ นาดูโครงใหญสมบูรณเอยตัวเบอเริ่มเลย โคตรแมมัน มันอยูดีๆ ไมชอบเชิญ
ซิวะลงมา ไอเย็ดกะแม ไมลางหนาอีกหรือ
ฮั่นแน ดาอยางนั้นมาได เราก็ เอ วันนี้สบาย สบายวันนี้ไดพรแตเชา เราก็ดูองคนี้ใชไมใชวะ
นี่ ไอเย็ดแมไมตองดูใจกันนี่หวา อาว มีหวา แมมึงเกงจริงไมตองขโมยเกงจริงมาตีกัน เราบอกอาว
อาว อาวบากันตามสบายกอนเดี๋ยวลางหนาคอยตีกนั หือ เราก็ลางหนาลางตาเสร็จ พอลางหนาลาง
ตาเสร็จ ก็หมผาดีๆ แลวก็ลงไปไงเอายังหวา บอกเอ็งไงละ อีกคนหนึง่ โพกหัวอีกคนหนึ่งหมจีวร
เรียบรอยเดีย๋ ว มันตองแตงตัวเหมือนกันถึงจะดีกนั ได มองหนา เอ ดีไงหวา ไอหาตีกันตองโพกหัวนี่
หวา หือ เขาตัง้ ทากอนนะ เอาไมตะพดอันเบอเริ่มเชียว เขาลวงเอาไมตะพด อีโธ ไอไมโสน นิดเดียว
ถือมาโกหก แหม ไมอยางนีน้ ี่โกหกเกง โกหก
แหมชาวบานมากันเต็มหมด หมอขาวหมอปลา ปูดเปดเดือด (หัวเราะ) มาดาแมโวยๆ พระ
บอก อาว จะดีกันจริงๆ หมผาใหมันเรียบรอย บอกเอาทาไหนก็ไดวะ เรามันเกงเสียอยาง หมผา
เรียบรอย บอกวาตองตีกันอยางพระขึ้นไปขางบน ตองขึ้นเวที มาซิวะขึ้นเวทีกไ็ ดงะ ขึ้นไปบอกดี
หรือยัง บอกนัง่ กอน ดีแบบพระตอนนี้ทําไมทําทานี้ละ ถามทําไมทําทานี้ละ ใหชาวบานเขาตกนรก
หือมันอยากตกชางแมมัน กูไมไดบอกใหใครตกนีห่ วา วาไอแมมนั ตกไมเปนไรละแมมันตายไป
แลว ไอลูกมันจะตกอีกละซิ ก็โคตรแมมันอยากตกก็แลวไป

คุยไปคุยมาบอกพักทีเหอะใครเขาไมรูก็ชางเหอะ ผม 3 องคนี่รูวาทานเปนอะไร ไอละคร
แบบนี่ ควรจะแสดงที่อื่น มาแสดงกับไอคนแสดงเหมือนกันนะ ไมไดความหรอกนั่น หือ กูก็นกึ วา
อยางนั้น (หัวเราะ) ไอหา ลงทายกูก็นกึ วาอยางนั้นละทามันไมเปนเรือ่ ง ฮึ แกกี่พรรษาแลวหวา
ทําไมตองถามกันดวยหรือ ถามวาทานกี่พรรษาหือ ไมตอ งกูวะ ขาถามแก แกบอกไมตองถาม แก
ถามขา ขาก็บอกวาไมตองถามนี่วะ นี่โวย แตเมื่อไรจะตายนี่ตอง 120 กวานัน่ แนะ 120 ปกวา หือ ไอ
นั่นไมใชพรรษาโวย มันเกิดโวย หือ
หึ เอาเขาแลวไหมละ ไอพรรษานะ เขาเรียกพระโย ฆราวาสเขาไมเรียกพรรษาหรอกวะ นั่น
100 เศษๆ นิดๆ ก็ใชไดละ ไมชาก็ตายแลว ถามวาจะตายที่ไหนบอกวา ไมใชเรื่องของชาวบาน คุย
ไปคุยมา บอกวา พักๆ เถอะ ไอแบบนี้พอเถอะชาวบานโนนเขามาดูกันคลายๆ บังกับจําอวดหรือคน
บาเลนละครอยางนั้นมาดูยายคนนั้นหมอซงหมอขาวปูดเห็นไหมนัน่ ยายคนนั้นมันวิ่งกลับไปบาน
กลับมาบอกปูดจริงๆ นะ (หัวเราะ) บอกยายนัน่ แกมายืมดู หมอขาวปูดแกยังไมไดเช็ดเลย กลับไป
ขาวแหงขึน้ ขาวฝาละมีบิน(หัวเราะ) แกก็วไิ่ งปกลับมารายงานปูดจริงๆ ทานก็เลยคุยดี คราวนี้คยุ
เรียบรอยเลิก ละครแสดงไมไดแลว ไปเจอคนแสดงเปน
คุยไปคุยมาทานก็เลาถึงประวัติการเปนมาของทานวาการเจริญกรรมฐาน ฮึคราวนี้ดีมาก
ถามวาที่มาแสดงคราวนี้เพื่ออะไร บอก หือขาอยากจะมาพบแกนะซิจะมาเฉยๆ ไมได ไมไดหรอก
มันตองแสดงเดชกันมั่ง นี่ไอพวกนี่ไอพวกนั่งกันหัวสลอน มันกวดขาทุกวันละ ผลที่สุด ทานก็คยุ ดี
อีตอนคุยธรรมนี่ โอโฮ กวาเขาจะถวายขาวมันยังเชาอยูนะ ทานก็คยุ สวยจริงๆ คราวนี้เปลี่ยนลีลา
หมด ดําเดิมหายหมด ผาดําก็หายเนื้อดําก็หาย แหม เปนเนื้อขาวผองใสเปนประการรูสึกสวยคลายๆ
เหมือนยังกับมีอะไรสักนิดนิดหนึ่ง ดูแลวก็เหมือนแกวทอแสงนิดๆ ทานก็สวยมาก
พูดถึงวานี่ญาติโยมทั้งหมดนี่นะ มีวิสัยอรหันตทั้งนั้นแหละ ที่นั่งอยูน ี้เวนไวแตขี้เกียจเปน
บอกอยาเพิ่งเปนมันเลยนะ ไอชาตินี้นะ ถามทําไมก็ขาด อธิษฐานบารมี ที่หลังทําบุญก็ตั้งจิตใหเปน
อธิษฐานบารมี ไปนิพพานเสีย นี่ใครเขาพูดเรื่องพระนิพพานก็รูสกึ หนักใจ หนักใจมันจะเปนได
อยางไร ยังไมไดหรอก ไปรอชาติหนาก็แลวกัน บางคนพอเขามาบอกอยากจะเปนโวย มันพูดแต
ปากใจมันไมไดนึกหรอก ใจยังหดเหีย่ วไปดูนิพพาน
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นี่บางวันพอเห็นอาหารมีดี พอรุงขึ้นมาใหมนี่ไมฉะหรอก ดีไมดีก็ลอน้ําปลาเฉยๆ สบายโก
ฮือ โยมเอาเสียบอยๆ แหม อาหารเต็มโตะ วันนัน้ ซัดน้าํ ปลาหนอยเดียวสบาย ก็มันจะกินอยางนั้นก็
ใหมันกิน จะกินอยางอื่นมันไมเอา ก็ลอมันตามเรื่องตามราว นี่แนะ น้ําปลาเรอะ โธเอยเราเกงกินน้ํา
ทะเลทั้งทะเลนี่ หึ หึ
แตวาเรื่องของพระนี่มีเยอะ ที่เราจะตองพยายามเลีย่ ง ใหชาวบานมีโทษนอยไปนิดหนึ่ง ถา
ชาวบานเขาบอกวาทานชวยหยิบนัน่ ใหหนอยเถิด ถาเราไมหยิบใหเขา เขาโกรธ ถาเขาโกรธนี่เขาลง
นรก ถาเราหยิบใหคนนั้นตายจากตอไปจะตองเปนทาสเขา 500 ชาติ เราก็ตองคิดวาการเปนทาส
500 ชาติ นี่ดีกวาไหมในนรกก็หยิบใหไป อยางไร อยางไรก็ไปแนละ ไมตองหวงละ โยมเคยใชพระ
บางเปลาละ เคยใชพระก็มานัง่ รับใชพระแทนเสียเปนการใชหนี้กนั
ก็อยาง นางขุชชุตตรา ใชไหมเลา นางขุชชุตตรา นี่เปนตัวอยาง พระพุทธเจาตรัส อนุโยค
ถามวา ขุชชุตตรา ทําไมถึงไดเปนหญิงหลังคอม และทําไมถึงไดมีปญ
 ญามาก เพราะเหตุไรจึงเปน
คนรับใชเขา ทําไมจึงหลังโกง เปนคนมีปญญาเลิศจริงๆ เพราะวาพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน
เอคทัคคะในดานการแสดงพระธรรมเทศนา เอคทัคคะ แปลวา เลิศ
พระพุทธเจาบอกวาที่เธอเปนหญิงหลังคอม
ก็เพราะวาสมัยหนึ่งเธอเปนคนรับใชของ
พระราชา เปนชาววัง วังนีม่ ันมีสองวังนะ วังหลงกับวังเพชรใชไหมโยม แตนี้ไมใชวังเพชรนะ วัง
ยากจนหนอยคือ วังหลวงธรรมดา (หัวเราะ) นี่สมัยนั้น พระราชามีความเคาพรในพระปจเจกพุทธ
เจาองคหนึ่งเลือ่ มใส พอออกพรรณนาทานก็มาโปรดเขาพรรษาทานก็กลับไป พระปจเจกพุทธเจา
ทานหลังคอมและ นางขุชชุตตรา นีเ่ ปนหญิงที่มีความฉลาดมาก พระราชา พอพระปจเจกพุทธเจามา
ก็เรียกเขาไปใช เพราะเธอเปนคนฉลาด คลอง และพวกไมเห็น ไมเห็นพระปจเจกพุทธเจา ถามวา
ขุชชุตตรา พระผูเปนเจาของพระราชาทานรูปรางเปนอยางไรหนาเปนอยางไร ทาทางเปนอยางไร
ขุชชุตตรา ก็เอาผาหม สไบเฉียงเขาเลยใชไหม เอาบาตรเขามาเอาขันมาถือทําบาตร พระผูเปนเจาทํา
อยางนี้ แลวเดินหลังคอมๆ คอมอยางนี้เลยหลังคอมเสีย 500 ชาติ อยาลืมพระปจเจกพุทธเจา ก็คือ
พระอรหันตพเิ ศษ
ก็ถามวาทําไมเธอจึงมีปญญามากก็เพราะพระปจเจกพุทธเจาองคนั้นนะแหละเวลาทานมา
บิณฑบาต ไอใครไมรูดันเอาขาวตมรอนๆ ใสบาตรไปได แตจะวาเขาก็ไมไดนะ เขามีขาวตมอยู
กําลังรอนใชไหม ก็ใสบาตรทานก็ถือ ถือมือนี้มันรอนก็เปลี่ยนมือนีถ้ ือ นางขุชชุตตรา ไปเห็นเขา
เห็นวาทานรอน ก็ถอดกําไลมือถวายเพื่อรองมือ พอถวายก็อธิษฐานวาธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็น
แลว ขอฉันเห็นธรรมนั้นดวยเถิด พระปจเจกพุทธเจาก็ใหพรวา เอวัง โหตุ ซึ่งแปลเปนใจความวาเจา
ปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดสงิ่ นั้นสมความปรารถนาพระพุทธเจาบอกวาเพราะปจจัยอันนี้เธอเกิดมา
ชาตินี้จึงมีปญญามาก

แลวถามวา ขุชชุตตรา ทําไมถึงเปนคนรับใชเขา ทานก็บอกวา สมัยหนึ่ง ขุชชุตตรา เปนลูก
ของมหาเศรษฐี ก็มีนางภิกษุณีองคหนึ่งเคยเปนเพื่อนกันมาแตสมัยกอนเปนสาวรุนเดียวกัน ทานเขา
ไปบวชในพระศาสนาเปนพระอรหันตวันหนึ่งก็มาเยีย่ มเพื่อนที่บาน พอดี นางขุชชุตตรา กําลังจะ
แตงตัว ไอกระเชาเครื่องแตงตัวมันอยูทางนี้ ทานมานั่งอยูนี้ ขุชชุตตรา ก็อยูตรงนี้ แกก็ยกมือไหว
บอกขอประทานอภัยพระแมเจา ชวยกรุณาหยิบกระเชาเครื่องแตงตังทีเถอะ ก็ขออภัยแลวนะ ภิกษุณี
องคนั้นทานเปนอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ เธอก็นั่งนึกวาถาเราไมหยิบใหเธอ เธอจะตองลงนรก ถา
เราหยิบใหเธอ เธอจะตองไปเปนคนรับใชเขาวาการเปนคนรับใชมันมีความดีกวาไหมในมหานรก
เพราะความเมตตาจึงหยิบใหน่ี นางขุชชุตตรา จึงตองไปเปนคนรับใชเขา
แลวเมื่อกี้อะไรอีกขอหวามี 4 ขอนี่ 1. หลังคอม 2. มีปญ
 ญามาก 3. เปนคนรับใช และ 4.
อะไร เออ หือ ปญญาดีก็บอกแลวนา ปญญาดีก็ถวายกําไลใชไหม ถวายกําลังก็ขอพรวาธรรมใดที่
พระผูเปนเจาเห็นแลว ขอฉันเห็นธรรมนัน้ ดวยเถิด ก็ทานองคนั้นทานเปนพระปจเจกพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจานี่มีกําลังเหนือกวาพระอัครสาวก แตวาบําเพ็ญบารมีเทากันนะ 2
อสงไขย กําไรแสนกัปเหมือนกัน แตวาเปนพระพุทธเจาประเภทหนึง่ ถือวาไมตองฟงเทศนจากใคร
สาวกภูมแิ ปลวา ผูรับฟงถาไมฟงจะบรรลุไมไดพระพุทธเจาองคหนึง่ กับพระปจเจกพุทธเจาอีก
อยางหนึ่ง อันนี้ไมตองฟงจากใครในเมื่ออารมณมันเต็มขึ้นมา แลวเกิดปญญาขึ้นมาเอง สามารถตัด
กิเลสเปนอรหันตได แตวา ไมสอนใครอยางพระพุทธเจา จึงเรียกวาพระปจเจกพุทธเจาปจเจกนี้
แปลวา เฉพาะ บรรลุขึ้นมาเฉพาะพระองค ไมสอนใครหรือไมมีภาระดี
จําใหดีนะ ถาใครมีเจอบอยๆ เมื่อกนนี้ ฉันบวชอายุนอยๆ อีตาบรรดาทายกทายักทั้งหลายนี่
ทานผูเฒาผูแก ถือวาเปนนักปราชญนักโปรดอะไรก็ไมรลู ะขึ้นมาบนกุฏิพระปบ บอกเณรชวยตมน้าํ
รอนใหสกั กาเหอะ เราก็นั่งนึกไอนี่มนั จะไปขุมไหนหวา (หัวเราะ) ใชไหม เราก็นั่งนึกเพราะผม
ไดมาตั้งกับพรรษาตนนี่ใชไหม ไอฌานตางๆ นี่ผมไดตั้งแตพรรษาตน ผมบวชพรรษานั้นผมก็ได
เลยก็นั่งนึกหือ อีตาคนนี้ เลนกับเณรหลายหนแลวไปไหนหวา พอไปไหนหวา เดีย๋ ว ลุงพุฒเขาก็ชู
ตัวเบอเริ่มเชียว อเวจี ครับ เราเจอหนา แกมาวัดที่หลัง ฉันก็เอยไอตัวอเวจีมาแลวนึกในใจ เออ ไอตวั
อเวจีมาแลวมันตองสอบแบบนี้ มันครึ้มๆ ดีแลวมันกันตัวเราไปในตัวเสร็จก็มี มีหลายๆ แบบ พอ
เขาวัดก็มีเรื่องใชพระใชเณรไอตาคนแกๆ นะ บานนอกนะ ถือวาบวชมากอนไดบวชมากอนก็ลง
นรก นรกนะไอพวกนี่บวชก็สรางนรก แลวก็สึกมาแลวก็ยังทําตัวเปนเดนกวาพระ ก็เลยลงนรกไป
อีก
เปนอันวา ไอนรกขุมนั้น มันโยมตีตอนนัน้ คนอื่นกวาจะไดลงก็นานตําแหนงไมวางหือ คุณ
อรุณ ไอผีนั้นไปครองเสียคนเดียวกันนี้เยอะจริงๆ เราก็ดีก็โชคดีนะ นีว่ าเปนคน รูจกั นรก สวรรคมา
ตั้งแตความจริงไอนรกนี่รูมาตั้งแตอายุ 12 พอไปเที่ยวไดตั้งแตอายุ 12 แตวาไปเที่ยวในขุมไมได ไป
ถึงไปยืน เขาริมทางเปนเขตระหวางนรกชนกันนี่ ตองไปนั่งตรงนั้นแลวแตลุง ลุงก็คือ ลุงพุฒ นีแ่ ห
ละเราไปถึงปบเรานึกถึงแก แกก็มา อยากจะดูนรกขุมไหนแกก็ใหเห็นๆ ใกลๆ ก็เหมือนกันเอานรก

มาวางไวใกลๆ นี่อานุภาพของแก เราก็ถามคนนั้นทําอะไรคนนัน้ ทําอะไรทําไมตองมานรกขุมนี้
สมัยมนุษยเขาเปนอะไร ถาเวลาเขาพูดไดเราฟงมันก็เปนภาพเปนมนุษยเลย ทําแบบนั้นเราก็จาํ จํา
ไปจํามาไปจําอีตาคนหนึ่งฆาคนก็ชักหวั่น เอ กูนากลัวจะตองมาบางนะ (หัวเราะ)
พอเรานึกปบแกรูเลย บอกไมเปนไร ไมเปนไร ภาวนาอรหังพุทโธ ไวอยางใดอยางหนึ่งไม
ลงแนพอนึกพับเขารูเลย เรานึกไมไดหรอกนาพวกนีน้ า นึกเขารูเขาบอกไมเปนไร ภาวนาอยางนี้ไม
ขาดเต็มไมลงแน ถามไมลงอยางไรละ ลุงมันฉะมานานแลวนีห่ ลายรายได 30 ศพกวาๆ นั้นมันพอรู
แตไอที่ยิงไมรูยังมีอีกเยอะบอกไมเปนไร
ถามไลไปไลมาบอกวาทานนีไ่ มลงมาตั้งพันชาติแลวนา พอพันชาติเราถอยหลังโอโอ เปน
กระบิเลย นี่บอกทําไมไมลงละลุง ไปลงกะผีอะไรละ เลิกรบทีไรเจริยฌานสมาบัติ สรางวัดสรางวา
ดันหนีเขาเรื่อยแลวกัน เอ เรายังเกงหนีพน เปนแฮ เราชักครึ้มๆ บอกลุงไอชาติกอนหนีได ไอชาตินี้
มันจะหนีพน ไมพนแกบอกอยากลงไหม แกจะหาที่ให (หัวเราะ) ถามทําไมละ แกบอกทําแบบนี้
แลวทานไมทงิ้ เสียมันลงไมได เราก็เลยกวดใหญเลย อีตอนนั้นยังปรารถนาพุทธภูมิ แตความจริงมัน
ไมพนพุทธภูมิ ไอพทุ ธภูมนิ ี่ ถาพุทธภูมินยี่ ังมีฆาคนยังมีทุกอยางจนกวาจะถึงขั้นสุดทายวาอารมณ
พระโพธิสัตว มีอยูวา ถาใครทําใหโลกเปนทุกขถาไมเกินวิสยั ก็ตองจัดการเพื่อความอยูเปนสุขของ
คนสวนใหญสวนตัวนี้ไมคดิ ไอนี่มันลอแหลมเต็มที่ แตเขาเขตปรมัตถบารมีนี่ไมเปนไร ทําแตวา
กําลังมันสูงใชไหม ถากําลังต่ํากวายังลงดิน้ แดวๆๆ หือ แลวก็ตอนนี้
ถาหากวาเราถาปรารถนาพุทธภูมิมันก็ตองใชกําลังกันอยางหนัก หนักตอนไหนละ หนัก
กวดใหญทุกวัน หลับตาพรึบ พรึบไมลงแลว ไอขางลางนี่ หาที่นอนทีน่ อนมีที่ไหน ที่นอน ชัน้ ดุสติ
ใชไหม เขาไปนอนเขลงคืนยันรุงไมลงละ ก็มองดูคนมันเปนทุกขทํางานทําการยุมยามๆ ไมไดความ
ฮาๆ นี่พนบานตอนเชา ฉันขาวเสร็จก็ตองทํางาน ฉันขาวตามปกติหลวงพอทานสัง่ บายโมง พอลาง
มือเสร็จก็ลงมือเลย ทําตะ ไมคอยใคร จนกระทั่งเย็น เย็นอาบน้ําอาบทาเสร็จ ทําวัตรสวดมนตเสร็จ
ก็เขาไปพักเขลง พักเขลงไมมีทางพักแลวปบฉิบขึ้นไปตีตั๋วไวกอนใกล 2 ทุมลง ลงมาก็ไปหาหลวง
พอ หลวงพอทานก็เลี้ยงน้ําชาน้ํารอน นมอะไรก็ตามเรือ่ งละ เพราะเปนพระทํางาน แลวทานก็นั่งคุย
วาใครไปไหน ทานจับไดนะไมมีทางรอดตาทานหรอกคุยไปคุยมา
ไอนี่ ไอลิงดํา นี่ แมมันฉลาดถามวาอยางไร มันหนีนรกไปนอนบน ดุสติ เรื่อยถามหลวงพอ
พนไหมครับ ไมแนนาเวลาตายมึงใจไมดมี ึงลงนรกนะ ฮา เอาอีกแลวแหม เรายิ่งกลัวใหญ อีคราวนี้
เปดพรึบๆ ผลที่สุดจะไปนิพพาน ก็ไปไมไดหรอกเพราะวาพระโพธิสัตว แตไปเที่ยวไดนะ ไปเที่ยว
นิพพานนี่ไปได แตวาก็ใครจะไปเทีย่ ว ก็จาํ เปนตองไปอยู ชั้นดุสิต นั่งไปปรอ พรหมบาง เกะกะอยู
2 ชิ้นนี่ไมไปไหนละ
ตอมาตอนที่สาพุทธภูมิแลว เออ คอยเขาใจหนอย หือ โยม คราวนี้ซื้อตัว๋ ตลอดชีวิต หือ คุณ
อรุณ ทีนั่นมันตั๋วชั่วคราวชักหวั่น อยูเหมือนกัน ชักไมคอ ยดีแตมนั มีวธิ ีขูตัวเองมีอยูท ี่พอไดมาปบ ป
แรกไมไดเที่ยวละสวรรค ไปมันนรกทาเดียวไปทุกวัน ไปถึงอีขุมนี้ฉันเคยมาหรือเปลา พวกบอกเลย

มาแลวกี่เทีย่ ว ไมใชขุมละเทีย่ วเดียวมาโยมนา โอโฮ ขุมละหลายเทีย่ ว เราตองไปหลายวัน เที่ยวนี้ทาํ
อะไรมา เขาก็แหมไอภาพมันก็ปรากฏ ไอเวลาทํามันนึกวาตีมันไมจบ เรื่องไมจบนี่พรุงนี้ไปใหม ไป
อีขุมนั้นแหละ ไปใหมันจบไปกี่เที่ยวจนกระทั่งเรารูเรื่องหมดที่เทีย่ วจบเกมแลว มาขุมที่ 2 มากี่เที่ยว
มันไมใชเปนสิบเที่ยวนาโยมนา มันเปนพันๆ เที่ยวนา แหม ผูชํานาญการนรกใชไหม เอย อวนอยาก
ศึกษาไหม ศึกษาแลวตองไปอยูเลยนะ จะบอกใหเลยลอเสียปหนึ่ง ปช้ําจบหลักสูตร
แตมันเสียทาขุมที่ 7 กับขุมที่ 8 กับโลกันตนะ ไมไดไปกับเขาเรียนไมจบก็บอกวาไอชั้น
พิเศษนี่ทานไมไดเรียนไว แตไปดูไดนา ดูเขา ดูเขาก็ถาม ถามใครทําอะไร พอเขาบอกปบมันก็
เหมือนกันดูภาพยนตร ก็เหมือนกับคนดูหนังพากยนนั่ แหละ ภาพเปนแบบนัน้ เรา เออ ไมไหวแลว
โวย ไอเรานี่เลวมาไมรูเทาไหร ฮึตอนนี้ถาจะพยายามเลิกเลว ตองพยายามอยูนา ใชไหม พยายามเลิก
เลวก็เอนั่งไปนั่งมาพระโพธิสัตวนี่มันไปไหนไมรอดหนอก ถาเผลอก็ลงนรก
มานั่งนึกบางทีก็ไปนอนนั่งนึก ถานึกปบประเดีย๋ วพระทานก็มาแลว บอกคุณระดับนี้ละ เขา
ไมลงกันหรอก แตอยาเผลอมา อาว แลวกัน ยังมีวงเล็บดวยบอกระดับนี้เขาไมลง ถามทําไม
ระดับปรมัตถบารมีนี่ไมมีใครเขาลง ถามวาก็ไอทําบาปมาตั้งเยอะไมลง บอกวาไมลงหรอก แตวา
อยาเผลอก็ถามวาระดับนี้มนั มีเผลอบอกวาระดับนี้ไมมเี ผลอ ก็สบายใจไปประเดีย๋ วเดียว หนักเขา
หนักเขาเราก็เริ่มไมสบายใจอีก เราก็รีบหนีเรื่อย วิธีหนีมีอะไร ใครเขาถวายอะไรมาดีๆ เก็บแตของดี
เก็บเงียบ สบงจีวรดีเก็บเงียบ พอออกพรรษาถวายพระหมด โละตนทุนนี่วิธีหนี หนี้ดว ยการโละ
ตนทุนใชไหม ไมใหมันมีอะไรของมีคาคิดดวยอาตมา จนกระทั่งเปนเจาอาวาสแลวสมัยกอนนี่ พึง่ มี
ของดีกับเขาทีว่ ัดนี้ ชาวบานเขามาใหของดีเปนของสงฆหมด แตกอนนี้เสื่อนอนยังขาดเลยโยม ไอ
ปานน้ําดีๆ ไมมีใชละมีถวายพระหมดถาม ทําไมบอกไอของดีมันจัญไร เดี๋ยวจิตขาไมเอาละปาน
นิ่มๆเนิ่มๆ ขาก็กินไมไดไมเห็นจะแปลกอะไร เสื่อขาดก็นอนได หือ เราเอากันตรงนี้เอาไวตรงตัด
หมด นี่เพราะอาศัยตัดหมด
ตอมาเปนนักเทศน โอย รวยผาไตร ป 200-300 ใคร รวยสะบัดเลยใชไหมพอใกลเขาพรรษา
เราก็สํารวจแลว ไอที่นักศึกษานักเรียนพระ นักเรียนมันไมมีใชกับเขา เราก็แจกๆ แจกหมดเตรียม
เก็บไว 2 ไตร เฮย ฮึ 2 ไตรนีม้ ีพวกมาเอาเสียจนได เกรงใจครับผมไมมีเลย แลวกันบอกนี่ ผมไวใช2
ไตร ผมไมมีจริงๆครับจีวรก็ขาดหมด เอา เอาเราซื้อไตรใชอีกจนกระทั่งอายุ 45 นะถึงไมไดซื้อไตร
ใช อีตอนนี้เลยรวยใหญเลย โยม เพราะอาศัยอานิสงสใหหมดตัวใชไหม ยิ่งรวยใหญ ฟดแจกใหญ
สนุก หือ คุณอรุณ เอา ตอนนี้สนุกใหย แตมันไมใชรวยแตผาซิโยมมันดันรวยหนี้เสียดวยซิ อีทีนจี้ ะ
แบงมรดกใหโยมนา(หัวเราะ) อึตอนรวยหนี้นี่ครึ้ม รวยหนี้เพราะอะไร เพราะกันการสั่งสมเงินที่ทํา
ใหเปนหนีน้ ี่นะ กันตัวเงินเปนสวนตัวมันจะเหลืออยู ถาหากวาเราเปนหนี้เขาแลว ไอเงินที่ไดมานี่มนั
ไมมีความรูสึกละวามันจะยังอยูใชไหม ถาเปนเงินชําระหนี้ไป หรือเงินที่จะขังใจวานี่เปนเงินของ
เรานี่มันไมมีเพราะหนีย้ ังชําระไมหมด นีก่ ันไวตรงนี้แหละนาเวลาตายจะแบงใหคนนี้ ลานสองลาน
แกทําใชไป เจากรม ฯ เอาไป 2 ลาน (หัวเราะ)

อาว หลวงพอปาน ตายผมยังมีมรดกสี่พันไง ใชไหม พอจะตายจะตายทานก็บอกฉันเปน
หนี้อยู 4,000 บาท แลวก็มพี ระอยูในหีบอยูในทีเ่ ก็บเล็กอยู 4,000 องค เมื่อฉันตายไปแลว แกไปเปด
เอาออกมานะ คนอื่นไมมีสทิ ธิ์ ถาใครเขาจะมารับพระนีใ่ หเขาทําบุญคนละบาท ออ ตายแลวเราไป
คนยามไดตั้งเทาไรละ 5 ตําลึง ในยามีตอง 5 ตําลึง โยม ผลที่สุดคนตามกุฏิ คนตามหนังสือหนังหา
หมดรวมเสร็จเบ็ดเสร็จได 80 บาท อีก 60 บาทนะ ไมรูวา มีอยูมันเทีย่ วซุกๆ อยูนา มีเงินทุน 80 บาท
ตองทําบุญศพ หลวงพอปาน
ขฯะที่ตายใหมๆ 8 วันใชไหม 8 วันแลวพระแกมาชวยงานนะ วันละ 100 กวาองค อีเวลา
พระฉันกอนเพลก็ถวายองคละ 10 บาท 100 องคเทาไร 1,000 เอ ก็มีใหเขาทุกวันละ แลวยังคาอาหาร
คาอะไรตออะไรคนมันเต็มไปหมดจายวันมันเยอะหลายพัน ก็มีใหเขาไดทุน 80 บาท 8 วัน
เปนอันวา 8 วัน เราก็ทําไปไดดีไมเปนไร ก็ทําไมไอ 8 วันนี่ เอาศพลงหีบไมได พอเอาศพ เขาเอาศพ
วางไวใหคนอาบน้ํานี่ผานไปวันที่ 5 วันที่ 5 นี่รางกายทานปกติไมมีอะไรเลยนะ แลวก็มี พระยาศรา
ภัยพิพฒ
ั น พระยาประเสริฐ พระยาอะไรตอพระยาอะไร เจาพระยาทัง้ นั้นแหละ พระยาคน พญา
แรง เราก็เออ ไมใชละเดี๋ยวนี้เปนพระยาเหยื่อแรงหลายองคละ หือ โยม ตายแลวเหยือ่ แรง
เขาก็ตกลงกันบอกวานี่ 5 วันผานไปแลวควรจะลงโลงเสียทีหนึ่ง ใสหีบเขาถามพวกเรา
พวกรเบอกไมเกี่ยวละใครจะเอาลงก็ลงไปหามแลวก็ไมสนับสนุนก็มที ั้งหมดเขาก็ประชุม วาควรจะ
ใสหีบเสียที พอเริ่มตั้งทาจะใสหีบ พายุมาไมมีละโอโฮ พายุมันพัดมาชองเดียวเฉพาะศาลา เครื่องตง
เครื่องตั้งหลนเพลงพลั้ง แตไมมีอะไรแตก นายประยงค ตั้งตรงจิต จับจุดธูป ไปบอกที่ศพบอก
หลวงพอครับถาไมตองการจะลง ผมก็ขอระงับไมเอาลงแตขอใหลมหยุด ลมหยุดทันทีและลมที่อนื่
ไมมีมีแตที่นนั่ แหงเดียว
อีตอนนี้เอง คุณประยงค บอกวา อาวใครอยากจะลงเชิญเอาลงเถอะ ผมไมเกี่ยวของ ผม
บอกทานแลวผมไมเอาลง ก็เลยไมมีใครเอาลง ไมเอาลงแลวทานก็ไมเนา เหม็นก็ไมเหม็น กลิ่นสาง
นิดหนึ่งก็ไมมี นี่พอเก็บไวถงึ วันที่ 6 กระมังมีเจกคนหนึ่งที่ ตลาดบานแพน ตายเขาเห็นวาศพ หลวง
พอปาน เอาวางไวบนเตียงเฉยๆ ใหอากาศผานใชไหม ไมเนาก็เลยขี้ตามชาง ไอลูกๆ เขาเลยขี้ตาม
ชางบอกเอาศพวางใหอากาศผานมันไมเนา ก็วางไวมั่งวันที่ 3 นิมนตเราไป ฉะไมไดเลยโยม แหม
ลิ้นขึ้นโด โอโฮ แหมไอระยํา เราลอไมลงจะอาเจียนใหได แหมพิจารณา อสุภสัญญา ก็แลว อะไรก็
แลว หายใจเขาไปมันก็เหมือนหายใจออกมามันก็เหม็น (หัวเราะ)
ผลที่สุดลอกันไมลง แหม มันไมไดขี้ตามชาง มันขี้ตามเปรตกันนิ หือ พอหลังจากนัน้ แลว
งานศพไอปพาทยนี่ ไมตองทํางานตายใหมๆ ก็ 8 วง 50 วัน ก็ 8 วงทําศพก็ 8 วง ออ ที่ 8 นี่ไมใช
อะไร ไมมีที่ตงั้ อีก มาอีกบอก เฮย ไมมีที่ตงั้ บนศาลาละ หมดเต็มแลว ไอคนระยําตามพวกมึงเทานัน้
แหละเต็มศาลาแลวมันตองตัง้ วงเราก็ตองกันคนไวมงั่ พอถึงเวลางานเผาศพไอพวกลิเกมา พวกเพลง
มาพวกโขนมา บอกอาวใครอยากจะเอาก็เอาเลนแสดงได พอคุณตั้งปลูกโรงเอาเองถ้ําปลูกโรงแลว
ตองเก็บดวยนาพอเลิกแลวถามึงไมร้อื เก็บละฉิบหายทุกคนละมันกลัวมันกลัวฉิบหาย เราก็วาสงไป

งั้นแหละ หือ โยมนะ ถาหากมันไมรื้อเราฉิบหายเพราะตองจางเขานะ (หัวเราะ) ไอมันก็นกึ วาจะฉิบ
หาย มันก็ตองรื้อโรงเก็บอีกเลนทําไมนะ ขอพระคนละองค เทานั้นแหละไมมีอะไร แหม รูสึกวา
ทรมานวันเผาทานนะ
งานเผานี้ทรมานมาก พระแกไมใชพระซิ เราดวยนาหิวนะ จะเลนขาวตมสักหนอย ขาวตง
ขาวตมเขาก็ตั้ง ขาวตมนี่ตั้งตอง 16 กระทะ ขาวสวย 16 กระทะ เลี้ยงคนนะนาแค 16 กระทะ เวลาจะ
มาเลี้ยงพระตองเอาตํารวจคุมขาวนาโยมนา (หัวเราะ) โอย คนมันนอนไมมีที่หรอกลานวัด หรือวัด
นะ เต็มหมดไมมีนะ หนาวัดหลังวัดเขาศรัทธากันจริงๆ ตั้งรดงครัวแมครัวทํากับขาวไมตองดี ไอหวั
ตาลตมกับน้ําปลารา กับอะไรแกงคั่วสมผักบุงนั้นนะ แกงทานนะตองประจําใหเด็กไปเอาขาวตมมา
กะละมังขนาดนี้ กวาจะถึงเหลือจานเดียวโยม ไมใชคนตักมา ชนหนา ชนหลัง คนกระทบขาวตมหก
คนมันแนน โอโฮ เอาจริงๆ
เปนอันวาพอวันเผาเราก็บอกใหเจาหนี้เขามารับเงินใชไหม ตองชําระหนี้กนั ในงาน แต
เจาหนี้คนที่เปนหนี้ เปนเจาหนี้รายละพันบาทกอนจะมารับเงินใหเอาเงินติดกระเปามาคนละพัน
ดวย เขาถามทําไม เผื่องานไมพอใชซิจะกูต อไอแกก็ดีกนั จริงๆ แกก็ตดิ กันมา
แลววันนั้นเราก็รับเงินพอ พอก็เชิญมารับหนี้ ก็ชําระหนี้แทนหลวงพอบอกตองชําระหนี้
แทนใหประชาชนเขารูเห็นไมอยางนั้นเขาหาวาเงินไปทางไหน พอเขารับเงินชําระหนี้ เขาก็ถวายคืน
เพราะเรื่องหลวงพอเอาไปสราง หลวงพอไมไดเอาไปเปนสวนตัว แลวงัดเงินในกระเปามาอีกคน
พันถวายตอชวยงาน หือรวยชําระหนีแ้ บบนี้เขาทา
และตอมาวันเผา วันเผาไอดอกไมจนั ทนมันก็ไมพอ เราก็ใชวิธีเวียนเทียนยังไมเผาก็เวียน
กันเวียนกันมา แลวไอจวี รเกาๆ หลวงพอทานมีอยู พอเกาๆ หนอยเราก็เก็บ พอเกามากไปหนอยเราก็
เก็บ ทานจะหมทานก็หา บอกผมเห็นแลวครับ ถามเก็บทําไม ผมจะขายเวลาหลวงพอตาย (หัวเราะ)
บอกดวยนะ ไมใชไมไดบอก บอกอาวตามใจแก อีตอนเผาเราก็เอาจีวรมาฉีกๆ ฉีก เปนชิ้นเล็กๆ
โยมใครทําบุญเทาไรเราก็ให แตไมทําบุญไมใหนาใชไหม ไปๆ มาๆ หลังจากงานไองานนะ จายไม
รูเทาไร หูตูบเลยขนาดจายกันมาก พระผูใหญกไ็ ปเยอะ พระผูใหญนี่ถวายองคละพันนี่สมัยนัน้
ไมใชเรื่องเล็กนะพระนับรอยเวลาเอาศพลงจากศาลาเขากลัวคนจะแยงศพ บอกไมตอ งกลัวละ เอา
พระตั้งแถวตั้งแตศาลา 2 แถวใชไหม แลวก็ไปยืนออมเมรุทั้งหมดเปนวงรอบ พอเดินลงไปนี่ปบ
พระจะยืนรอบเมรุหมด แตคนตองอยูขางนอก พอพระพอสบายเลยโยม พระไมใชนอยเลยเปนรอย
นี้ตองถวายพระเทาไรและก็พระผูใหญเทาไร
และหลังจากงานเสร็จเรียบรอยแลวมีเงินเหลือ สองหมืน่ สมัยนั้นนาโยมนาสองหมืน่ ไมใช
นอยนา แนะ โอย ซื้ออีหนูไดเยอะเลย หือ ไอเปยก (หัวเราะ) แหมเสร็จแลวเราก็สรางมณฑป สราง
โรงเรียนอะไรตออะไร ตามเรื่องตามราวไป นี่อานิสงสอานิสงสพระเปนหนี้ อยางนั้นขาจะตายก็ไว
ให ทานเจากรมฯ ลานหนึ่งนะ หือแตความจิรงพระทีเ่ ปนหนี้ตายนีท้ ําบุญมาหลายองคแลวรวยทุก
องค แตพระองคไหนถามีเงินมาก เขาใหไปเปนเจาภาพไมไปละ ไอพระพวกนี้ซวยไมมใี ครไปทํา

หรอกนี่เปนความจริงนะ ถาเงินเหลือมากนะ ถาเปนเงินสวนตัว ถาเปนเงินของสงฆนี่ไมเปนไร ถา
เปนสวนตัวนีแ่ ยจริงๆ งานศพไมมีใครมา
ทําบุญศพนี่กท็ ํามา ทํามาจริงๆ รูสึกจะเปนสัก 5 ศพ พระประเภทนี้ ก็มีอยูองค วัดเสาธง วัด
เสาธงทอง วันหนึ่งทานจะทําศพ ทําศพโยมทาน ไอเราทานก็เกณฑพวกเรารูจักกันดี ก็นิมนตไปกัน
4-5 องคดวยกัน นักเทศนทงั้ นั้นเพราเคยเทศนก็เทศนทวี่ ัดทาน วันเริม่ ทําศพวันแรก พอดีกับละคร
เขามีเสร็จเพราะวากอนที่จะลงมือตอนเย็นวันนั้น วันเริ่มตนพวกปพาทยก็มา พวกลิเก ละครพวก
โขนมาชวยกัน เขาเคารพนับถือทานมาก เขามาเคารพโดยไมเอาสตางคทานก็บอกวาไอพวกนีถ้ า
เวลากุตายละก็ มึงก็ตองมาแสดงฟรีอยางนีน้ ะ มึงอยามาเอาสตางคไมไดนะ นี่งานโยมศพกูมึงมา
แสดงฟรี งานกุมึงก็ตองฟรีดวย คนนั้นเขาก็รับครับๆ ๆ คือทานก็สั่งเวลากูตามมึงมาแสดงฟรี มึง
ตองปลูกโรงเองนะตองเก็บโรงเองนะ เฮอะ แหม สําคัญสั่งไวกอนเลย
คืนนั้นก็เปนวาเทศน มีสวดกันไปตามเรื่องตามราว ลิเกละคร ก็แสดงไปปรากฏวา เชาทาน
ไมออกมาฉันเชา เจาภาพไปพวกประตูกใ็ สกลอน พวกก็เรียกหลวงพอๆ ทานก็ไมลุก ไมลุกก็บอก
เอาขวานมา คนอื่นเขาไมกลา บาๆ บอๆ เราคนเดียว ขวานมา ก็เปดดวยขวานฟงปงๆ ประตูพังเลย
เขาไปตายแหงแก โธเลยตั้งศพพรอมกันเลยไอพวกนั้นบอกผมไมตองขนเครื่องสองหน (หัวเราะ)
บอกวาดีแลว ผมไมตองขนเครื่องสองหรไมอยางนั้นตองขนสองหน งานโยมของทาน ก็มีงานวัน
กับคืนเราก็เลยตองตออีก 7 วัน 7 คืน แลวก็ลูกศิษยลูกหาไมตองไปประกาศอีกแลว เพราะทําศพ
โยมทาน ทานแจกการดไปแลวก็ไมตองประวิงเวลา
ไปสํารวจบัญชีดันเปนหนี้เขาอีก 5,000 อีกแลว แหม แลวใครจะเปนเจาภาพ เจาคณะ
จังหวัดก็ไมเอา บอกไมเกีย่ วขนาดเจาคณะจังหวัดนะ เราบอกไมเปนไรละ ไมเกีย่ วพวกผม 5 คน
เกี่ยว นักเทศนกลุมนักเทศนเราไปกัน 5 คน นี่พวกเรา 5 คน หารกันคนละ 1,000 บาท ถาหากวางาน
ศพนี้ไมพอไปเทศนมาใชหนีเ้ ขา เรื่องเล็ก ถูกไหม เราประกาศเทานัน้ ละ บอกวางานศพเชิญเจาหนี้
มาแลว ประกาศใหประชาชนทราบวา หลวงพอวัดเสาธงทอง ทานตาย ทานมีหนี้เพราะงานกอสราง
บัญชีมันมีอยูเงิน 5,000 บาท นี่อาตมา 5 องครับ รับคนละ 1,000 บาท ถาในงานศพนี้หาไมไดละ ก็
ขอเวลา 6 เดือนจะเทศน เอามาจายใหตองเปนเวลานาน โธ
วันนัน้ เองเสร็จ โยมวันนั้นเองพอประกาศเสร็จไมถึงไมทันค่ํา พอแลว 5,000 บาท มึงมั่งกู
มั่ง เสร็จชําระหนี้ไป ไอเจาหนี้ก็ขายขี้หนาชาวบานเขาไมกลารับถวายคืนอีก เอาเสียอีก (หัวเราะ) ก็
ทําบุญตอไปอีกตามเรื่องตามราว
ไอทําบุญเขาตองมาทําอยูแลวนะ แตความจิรงเขาไมใชขายขี้หนา เขาบอกวาหลวงพอไมได
เอาไปเปนสวนตัว ทานสรางศาลาทานสรางโบสถ ผมก็มีสวนไดดว ย ผมขอถือทําบุญกับทาน ก็
หมดเรื่องกันไป ดีไหม เจากรมฯ จะเอาไวเทาไรเวลาฉันตายนะ 3 ลานดีไหม แตความจริงนี่ นี่มนั
เรื่องจริงๆ เคยทําศพมาเยอะแตวาพวกพระที่มีเงินเหลือเปนสวนตัวนะ อยาไปรับทําศพคุณ ซวย
บอกไมถูกเลยไมมีใครเขาให เห็นมาหลายรายแลวอยางที่ ชัยนาท นี่ ตายแลวมีเงินหลายลานเร็วๆ

นี้นะ งานศพไมมีคนมาชวย ที่อําเภอวัดสิงห นี่ตายแลวปรากฏมีบัญชี 200,000 เศษ งานขาดทุน คํา
วาขาดทุนนี้หมายความวา เงินที่เขามาชวยไมพอนี่อานิสงสเห็นไหม มันเปนอยางนี้
แตวาไอเงินหลายลาน หรือเงิน 200,000 นี่ไมมีตัวอยู มีแตบัญชีจดไว คนนั้นยืมกูไปเทาไร
คนนี้กูไปเทาไร คนนี้กูไปเทาไหรกูไปเทาไร นี่ไปเรียกคนพวกนั้นเขามา เขาบอกเขาชําระแลวไมมี
พยานเสร็จ พระครูวิชาญ บอกไอพระสององคนี้ตายแลวเจกยิ้ม ถามวายิ้มอยางไร ก็มันขอยืมสตางค
ตายแลวมันไมตองใชหนี้ เออ จริงของทานตายแลวเจกยิ้มเนอะ พระครูวิชาญวัดปากครอง มาเปน
เจาภาพ บอกเงินขาดไปตั้งเยอะ คําวาขาดไปตั้งเยอะ หมายถึง คนทําบุญไมพอกับงานที่เผาศพ นี่
เปนอยางนีน้ ะ
แตแกอยูมันก็นาจะรวยหรอกใครนิมนตไปนั่งอุปชฌาย สมัยนั้นคาของเงินยังสูงอยูหนอย
ถาถอยหลังนี้ไปสัก 10 ปเศษ จะสูงใชไหม คาของเงิน จะไปนั่งเปนอุปชฌายตองถวายนาคละ 100
ถาไมอยางนั้นไมเปนอุปชฌายให นั้นเขตอุปชฌายนี่เขามีเขต นี่อุปชฌายตั้งแลวก็มเี ขตๆ บวชไดกี่
วัดในเขตของทนอุปชฌายอนื่ เขามาบวชไมได ไมอนุญาต ตองฉันแตผูเดียว ใชไหม แจว เกงมาก
เสร็จแลวเอาไปไมได
ไปไมไดแลวไหน เขามาบอกอีตานี้ตายแลว เออ เราก็ดู เอะ มันไปไหนหวานากลัวจะไป
ชั้นดุสติ หรือ พรหมโลก หรือนิพพานนะ เราก็นึกเลนโกๆ คุยกัน 2-3 องค ไอนี่มันไปไหนหวา นา
กลัวจะไปนิพพานเสียแลว ราคาของนาคละ 100 พอคุยกันยังไมทนั จะขาดคําลูกนอง ลุงพุฒ เขา
มาแลว ทานอานหนังสือนีซ่ ิ เอาหนังสือมาใหอาน อเวจีมหานรก บอกเออ นิพพานจริงๆ วะ
นิพพานต่ําไมใชนิพพานสูงนะ ตัวเบอเริ่ม อเวจีมหานรก เสร็จใครอยากจะไปก็ตองจําไวนา อึงานนี้
มานิมนตขาตอง 5,000 เรียก 5,000 บาท
ไอ พันตํารวจโทวิญู มันตั้งราคาไปปลุกเสกวัดโนนนะที่ ตราด วาอาจารยกูมาตองแพง
หนอยนะ มาลําบากแต 5,000 ไอวัดนัน้ ก็ดนั ถวาย 5,000 จริงเทานั้นนะ เขาเลยตองฝากเขาไปทําบุญ
ปกลาย ปที่แลวเขาให 5,000 จริงๆ มันไปตั้งราคาเขาไว ก็ไปรูเขา โอโฮ ไมไหว ไอนั่นมันจะสราง
วัดดันไปตั้ง 5,000 และไอเราก็จะไปเที่ยวอยูแลว เราไมไดสตางคสวนนั้น เราก็ตองจายอยูแ ลว เรา
จะไปนอนเขื่อนอยูแลว แกคงโมโหฝากคนทําบุญบอกไปทําบุญเหอะ จะไดสรางวัดสรางวา และถา
เราลอ 5,000 บาท นั่นมาสงสัยนี่ไอหางเสือนากลัวมันตองเลี้ยงลง
แตวาถาเขาถวายโดยไมมีเงื่อนไขอยูกอนแลว อันนี้อีกเรือ่ งหนึ่งตางหากเราไมรูอยู ถาเรามี
เงื่อนไขกอนอันนี้ไมได แตความจริงเราก็ไมตั้งใจจะเอาอยูแลวเราก็ไปเที่ยวเราอยูแลวใชไหม ก็ทํา
หนอยเดียว แตก็รูสึกวาเขาจะบอกมันไปแลวมันก็ไมทําตามนั้นก็ไมไดความ อยางนั้นเลอะ ตอน
นั้นนะเลอะ เออ หลวงปูธรรมชัย ถวายเทาไรไมรู
อาว ไปนอนเลยดีกวา นี่กี่ทมุ แลว 4 ทุมครึ่ง เออ ศัพทก็คือ อยาเลือกไมเลือกเราก็ปลอยทาน
วาเรื่อยไป รูสึกวาดีกวางายกวา นี่ สุกขวิปส สโก เขาเดินสายแบบนี้ ถาสายแบบนี้เปนสายพื้นฐาน
แตเราจะฝก วิชชาสาม อภิญญษหก ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เขาถือเปนกีฬาสมาธิใชไหม ในการบรรลุเขา

เดินสายตามนี้เดินสายงาย ไองายๆ นี้ฉันไมเปนหรอกนา ฉันลอมายากๆ หือ นี่ทานถึงดาเอาไอสอน
วิธีสอนงายๆ ไมสอนไองายของแกนี่มันยากของชาวบานเขา เราก็ไมรไู มเห็นยากเลย
เมื่อกี้นี้ความจริงตั้งใจพอเขาตั้งมโนมเสร็จแลวเอาอะไรดีหวาปรับสังโยชนดีกวาก็ปรับ
สังโยชนจะไดรูอารมณเขาถึงไหน ถึงไหน พอคิดวาจะปรับสังโยชน มาถึงบอกวาอยาเสือก อยา
เสือก เรื่องกรรมฐานไมใชเรื่องของแก สบายเลย เราก็ดีหุยสบาย วาอยางไรก็วาไป เราไมเหนื่อยดี
เสียดวย เสียงก็ใส เวลาเลิกแลวเสร็จ เอวังก็มีเสียงเปดมาตามเดิม หือ แหม พอไกไปเปดมา แหม พอ
ขึ้นมาจะไมออกเสียแลวชักเหนื่อย หือ รูสึกวาสบายไมเหนื่อยเลย แลวไมรูไปอยางไร ไปทาน
เรื่อยๆ
วันนี้ องคปจ จุบันประเภทปจจุบันฟงเสียงถึงจะรูทานมาเรื่อยๆ แตไมแนนักนา เรียบก็เรียบ
นาบางวันไมคอ ยเรียบหรอก ถาหากวามีจงั หวะไมดกี ็เนนนาดูเหมือนกัน แตก็เปนธรรมดาลีลาของ
พระพุทธเจา ทานมีลีลาทุกแบบ ไมใชจะมีแบบเดียวอยางนั้นไมอยางนั้นก็เทศนโปรดคนไมไดซไิ ด
คนมันบาไมเทากับนี่บาราคะ บาโทสะ บาโมหะ บาศรัทธา บาพุทธะ บาวิตก แยะใชไหม บาไม
เทากับ อาวซัพเพลงเดียว ก็เสร็จหือปพาทยขึ้นก็ดีโอดทาเดียวอยางไอเปยกนะพอไดลิงนี่พอถนัดไอ
เปยกใหญนี่ถาจะโอดเปนไปทดลองบางที โอดเปนอยางไร หือ ลองดีจะโอดใหญหรือโอดเล็ก เดี๋ยว
เขาไปปพาทย ก็บรรเลงไดโอดใหญ เขาเรียกทยอยโอดใชไหมไอนยุ จะทยอยโอดเปนนี่หวา อะไร
หวา (หัวเราะ) เสียงชักมาไมรูเรื่องแลวนี่ เริ่มงูงี้อีกแลว เฮย ลอเลนก็เปนมันจําเปน อีตอนไหน
ตรงไหน ตรงไหนมันจําเปนหวา
หือ วันนั้นมันอยูไดอยางไรไมรู จะไปไมไหว หือ จะไปไมไหวชักเหนื่อยสัก 3-4 วันนี้
เหนื่อย มันไมสบาย เสนทองไมดี ทองไมดี แตวาทองไมดี แตวากรรมฐานดีถาอารมณไมสบายนิด
รูสึกวาดี หือ ไมเหมือนแกนี้ ไมสบายนิดเตลิดเปดเปงเลยแตวามันก็เหมือนกันทุกคนเลย ถาอารมณ
ยังไมถึงที่สุด พอไมสบายนิดเปนกวนถาเรายังเกาะฌานอยู ถาจิตยังเกาะฌานนี่ ไอฌานนี่กําลังตก
ไมได ถากําลังตกฌานก็ไปตกดวยจิต ไอฌานนี่มันตองอาศัยกําลังรางกายเขาควบคุมดวย ตอง
รางกายดี ฌานจึงจะมีความเข็มแข็ง ตอนนี้เราพูดถึงฌานทรงตัว แตถา ฌานคุมวิปสสนาญาณนี่ มัน
ใชเรียบๆ เบาๆ แตมีกําลังมันไมถอยอารมณมันเบากวา นี่ถาเรามีวิปสสนาญาณถึงระดับฌานมันจะ
คลายอาการเครียดลง มันจะเปนฌานสําหรับทํางานมันไมเหมือนกัน
ไอการทรงฌานปกติ เปนการทรงตัวเหมือนกัน ตรงๆ ๆ นํา พอแถวตรงละเขางออกมาแลว
หือ พอบอกแถวตรง ตรงเปง นี่แบบทรงฌาน แลบฝกใชไหมพวกทหารถาฝกเปนนะ เขาก็จะแถว
ตรง จะไปรบกับใครถายืนตรง ตายหาหมดเลย ใชไหม ไมใชตรงทหาร ถาเขาฝกพีแลวเขาก็ใช
สรรพาวุธใชวกี ารตั้งหลายอยางไมใชจะยืนอยางเดียว นัง่ ก็ได นอนก็ได ตะแคงซาย ตะแคงขวาก็ได
นอนหงายยิง โกงโคงยิง เอ มีหรือเปลา ทหารโกงโคงยิงมีไหม หือ เอะ ไอคนไมไดเปนทหารรบ
ไมรู มีโกงโคงยิง มีทําไม เขาทําอยางไรรูไหม เอ ไมรูทาํ อยางไรหมอบไมลงนี่ขี้หมา ขี้หมามันอยูน ี่
(หัวเราะ) ขี้หมากองเบอเริ่มพอลมปุบโอโฮขี้หมากองเบอเริ่มตองโกงโคงมายิง (หัวเราะ) หือ ไอนั่น

ไมไดอยูใ นแถว ถาอยูในแถวไมไดขี้หมงขี้หมาตองนอนราบหมด เดีย๋ วผูบังคับบัญชาสงเขาตะราง
ฮึ ตอนนี้อยูใ นสนามรบไมเปนไรหรอก หือ หรืออยางไร แตไอโกงโคงยิงนี่ดีกวาโกงโคงหลบ
เครื่องบินนะ
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนปลายนะยังจําไดไหม ไอบี 25 เอายามาทิ้งสนามหลวงนะ
เสียวิ่งมาเสียงบินมาต่ําเสียงยิงปนโปงๆๆ ยิงทางอากาศ นี่ไอเรือดําน้ําเอาปนพรึดเขาใหโปงๆๆ เอา
ปน ป.ต.อ. ยิงพื้นที่ที่ไอ ล็อคฮึด มันมา 5 ลํา มันมาตั้งแถว วัดกัลยา มาเพียงลํา ปกหัวลงยิงเรือดําน้ํา
ไอพวกทหารน้ํากลายเปนปลาไปหมดเลย โดน้ําปอมแปมๆ (หัวเราะ) ลงน้ําลอยคอกันไป (หัวเราะ)
แกเลยสงสัยดีถามาลําเดียว แตไมมีใครทําอะไรแตวาไอ ล็อคฮึด มันคุมมา 5 เครื่อง ไอ ล็อคฮึด นะ
ลําตัวมันสองลําตัว มันเครือ่ งบินอเมริกัน ปรากฏวาเอายามาทิ้งเราก็มองเห็น ยืนนอกชานหนากุฏิ
เสียงทิ้งรมพรึบมาแลว 2-3 รมใชไหม ยืนที่ชานนี้ ตาแกสองคนวิ่ง พรึบๆ ยายไปอยู วัดประยุรวงค
หันมาทานๆ ไปเหอะ ถามไปไหนเลา พลรมลงกลางสนามหลวง ถามไปทางไหน บอกไปทางนี้ละ
บอกไปไปเถอะ เรานึกวาโธ ไอพลรมลงกลางสนามหลวงมันตายหาหมด มันไมมีอยูหรอกใครจะ
บามาลง หือ ลงมาก็เปนเหยื่อกระสุนนะซิ มาเครื่องเดียวลง 3 คน 3 รมนะ ไอเราก็สงสัยมันอะไร
หวามองรองประตู เดี๋ยวปรากฏมีพวกสงขาว ปรากฏวายาพวกเสรีไทยในประเทศเขาสงขาวไป
เพราะยาไมมี ยาขาด เขาเอายามาใหเอายามาใหปรากฏวาพอรถมา ทิ้งยาปบยาหายหมด มีรถคนมา
รับไอญี่ปุนมาถามทหารที่กลาโหม เห็นไหมไอเครื่องนิมันโดดรม มันทิ้งอะไร ที่นี้ไอทหาร
กลาโหมบอกวาไมรูหรอก ไปถามใครก็ไมรู ก็รูกันอยูแลว ไมมีใครรุ แตวาไอนนั่ ไมสําคัญ สําคัญ
ไอพวกหลบนัน่ นะซิ พอกอนจะทิ้งรมมาเสียงปนดังโปงๆๆ ปนมันไมถี่หรอก ปนมันใหญนใี่ ชไหม
เขาใชปน 40 และก็ไอ ล็อคฮึด สงเรือดําน้าํ โดน้ําไปแลวไอพวกขางสนามหลวงก็หนีกัน บางคนเอา
หัวจุมลงในทอตูดโดง มีไอยายผูหญิงแกกมหมอบ หมอบอีกคนหนึ่งเอาหัวใสในกระโปรง
(หัวเราะ) หลบอยูในกระโปรงผูหญิงหลบ โอ ลอกันนัวหมด พวกมาเลาใหฟงสนุกเกือบตายไมมี
หรอก ไอบางคนเขาทอไอนั่นเขาทอไมทัน เอาหัวจุมลงตูดโดง ไอบางคนเอาหัวเขาไปชน
ตนมะขาม ตูดโง คิดวานากลัวจะพนแนกไู มเห็นก็แลวกัน (หัวเราะ)นีใ่ ชไหม ไอมนุษยนี่มันแปลก
มันก็คิดวาจะพนตายหรอก แลวก็ไอตาแก 2 คน บอกวาทานๆ ไปเหอะ เราก็นกึ วาไอบานี่ ถาพลรม
มันลงเราจะอยูไ ดอยางไร แตแลวไมกลัว แกวิ่งไปทายลอเต็มที่เลย เออ เรื่องของคนเนอะ
แลวทําไมตองไปขายใหเจกเลา แลวเจกมันก็ยอนมาขายใหพวกเรา หือมันเอาไป ผาใชยยู ี่
หนอยมันก็เอา อยางนี้มันก็เอา เอาไปซักฟอกใหดีลงแปง รีดใหแข็งปง อยางสมัยสงคราม แหมผา
เขามาถวายใหมเยี่ยม พอนั่งดึงหนอย แควก (หัวเราะ) ไดเรื่องเลยผมโดนมา 2 ตัว พอนั่งเขาดึง
หนอย แควก ไมใชนั่งกระแทกปุม นั่งกระแทกเปนอยางไรใชไหม พอรูสึกวาผาดึงหนอยไปแลว
แควกแลว หางยาวไปเลย อยางสมัยสงคราม ฉันเปนเศรษฐี ผาสบงแพร ผาไหมมา จากอุบล 2 ตัวใช
ไหม จีวรก็ใชผาแพรดวน เนื้อบางๆ มี 2 ตัว ตลอดสมัยสงครามเลยคุณ ฉันหมแพร นุงสบงใหม แต

สงครามฉันไมใชนะ แพรมันลื่นเพราะอะไร เพราะวาไอ 2 อยางนี้ คุณมันเหนียวมันไมคอยขาด ไอ
ที่ใชนั่นนาพระใชผาฝงผาฝาย กับแหม เราหมจีวรแพร โกบรรลัยเลย
ไปสวด ร. 8 มันสวด 4 รอบได 4 ไตร แหม ไดพวกกรมการศาสนามันเอาผาไตรมันมาให
แลว ไอแพรหินนะโยม มันหนาแลวก็หม ลื่นแพรด หมไมไดฉันกลับมาวัดฉันมาตัดเปนสบงแจก
เณร แหม เรามันหมไมได เณรมันจะหมไดอยางไร ตัดพอนุงไดเปนสบงไปแจกไปสมัยนั้นมันดี
ทั้งนั้นแหละคุณ ผาฝงผาฝายมันดีหมด
มหาเติม เดี๋ยวนี้มันเปนพระครูอะไร (พระครูประสิทธิวรญาณ) มันเพื่อนกัน สอนบาลีอยู
หองติดๆ กัน บอกเฮยวันนี้ฝากดวยโวยจะซักจีวร จีวรซักตองนั่งเฝากันนาคุณนา แน ทําเปนเลนไป
นา เอะ ทําไงละ เราก็นั่งเฝา ก็ลอนกันแคนี้ก็กุฏิ ก็อยูแคศาลานี่เห็นอยูแคนหี้ องเรา เราก็ออกปญหา
แลว ก็ออกไปสอนหงอโนนใหหองโนนแปล ก็แปล แปล ก็ตั้งปญหา สอนเราก็มาแกปญหา ให
หองนี้ใชไหม ทางนี้ตอนเสร็จก็สงสงแลว ก็อธิบาย ก็ทําไดงานมันพอทําได เติม นั่งเฝาอยูนั่นแหละ
ปรากฏวาสักครูใหญๆ มารายงานแลววาจีวรหาย (หัวเราะ) กลางวัน แหมไอระยํา ถาม
ทําไม บอกก็เห็นแกนั่งเฝาอยูนี่หวา บอกเฝาอะไร อยากบุหรี่หันไปกุฏิไปมวนบุหรี่สูบ กลับออกมา
จีวรหายแลว (หัวเราะ) มันจองอยู จีวรเปนของไมยากไอพวกถือกระเปาเสื่อ โยมฉันทุบกระบาลเสีย
เกือบตายไปรายหนึ่งแลว ไอพวกนี้กุฏิ มหาอําพัน อยูใกลๆ ใสกุญแจถูกงัดใชไหม งั้นกุฏิเราก็เอา
บาง ขึ้นขางหลังได ไปใสกญ
ุ แจขางนอกนอนหลบอยู ขางในก็สั่งพระนอนเงียบใหหมดหามพูดถา
ใครพูดใหตักน้ํา 10 ตุม แอบหาตะพดไว นอนใหเงียบเชียว ทําหลบทีเดียวไอหอ งผมของมากนะ
ใชไหม ก็ยังไมถึงเวลาแจกหรอก อะไรตออะไรผมเทศน เทศนมาผมก็เก็บๆ ไวของไมเสียของกิน
มากๆ ผมก็แจกหมดวัด
ทานเจาคุณเทพฯ เจาอาวาสวัดประยุรวงค เดีย๋ วนีย้ หี่ อเดียวกันเทศนอยูดว ยกัน นั่นก็
เหมือนกันเอาของมาไดมากๆ ทานเทศนของสวนมาก เอามาแลวไมกนิ ไมใชหรอก เก็บๆ กอนถา
มากไปก็เฉลี่ยแจกตามคณะทานก็แจกๆ เอามาตั้งกองๆ มาถึงจับฉลาดกันกองของไมเหมือนกันใช
ไหม ใหแบบนั้น นีไ่ อผาผอนทอนสไบของใชมันก็ไมมีไอพวกนั้นมันเอาทั้งนั้นแกว แกว ฉะตะไอ
พวกถือกระเปาเสื่อนี่คุณ เดินไปไหน สมัยสงครามจําไดไหมโยม กระเปาเสื่อนะ เดินถือกระเปาเสื่อ
ไอพวกนี้สําคัญมาก ผาผอนทอนสไบ ก็มว นๆ ใสเสร็จ
วันนัน้ บอก มหาอําพัน วา ไอแกโดนมาแลว ถือตะพดอันโตๆ หนอย หือกุฏิ เราก็ปด ใหใส
กุญแจใชไหม มันตองเขาประตูนี้ เขาประตูนอกมาแลวตองเขาประตูใน มันมาเราสั่งพระนอนเงียบ
กริบ หนาตงหนาตาง เดี๋ยวมาแลว เดินผานไปผานมา 2 เที่ยวแลว 2 คนวาเดี๋ยวเหอะ อยาไปตีหวั มัน
นะ ลอแมงมันใหเข็ดไอหา วันนีเ้ อาพระวางสักประเดีย๋ วเถอะวะ (หัวเราะ) บอกนิมนตพระหยุด
เดี๋ยวเหอะ บอกแกอยาไปตีแรงนะ อยาตีหวั ตีแขนหักขาหักไมไดนะ มหาอําพัน นัน่ ก็อยางวา มัน
โดนมาทีหนึ่งแลวจีวรมันหาย (หัวเราะ) ไอเราก็ตองเอาจีวรใหมันบอกประเดีย๋ วมาจริงๆ เขามาแหม
กุญแจนี้งายนิดเดียวเหล็ก 2 อัน งัดประเดี๋ยวเดียว เราสังเกตดูสบายเขามา เดินมาเงียบ พระก็เงียบ

หองอื่นมันไมเขาแลวของมันในหองเราไมไดใสกุญแจ กุญแจคลองๆ เขาไปก็กดแงะ พอกด อาว
กุญแจหลุดแลว มันรูวาหองไหนมีของมาก เขาไปเก็บแบบสบาย เราก็นอนสบาย
พอออกมาเทานั้นแหละ พวกนวดดวยตะพดนะ (หัวเราะ) ตีรองโอย ตีตามตัว หามตีหัว
ตอนตีบอกไอหาอยายกมือรับนะ แขนหักมันก็ไมกลายกมือรับแฮะ ยกมือแลวแขนหักจริงๆ นะ ไอ
คนที่ดีหนักทีส่ ุดคือ มหาอําพัน (หัวเราะ) ทานลอเลียอานเสียงรองอุบๆ
ทานเจาคุณธรรมปาหังสนาจารย ไดยินคิดวาพระดีกนั นะซิ วิ่งตัวแท็กๆ ก็คนแกนิ ไมเคย
วิ่งเลยนี้ องคนเี่ ครงจริง วันนัน้ ตองวิ่ง คิดวาพระตีกัน แตทานก็เสือเกานะ องคนี้เสือเกา บอก โอโฮ
เฉพาะหัวกระพอมนี้หวั ลูกแกะไมพอกอนบวช ยืนอยูขา งลาง บอกหามดีตัวนะ ไอหาหามยกแขน
รับนะมั้นแขนหักเสียงผลั่กๆ แตไมไมแนนะ เดีย๋ วขึ้นไปดู ไอ 2 คน ครางออยเลย ถามอะไรเลากุฏิ
ผมนะซิ เขาเขาไปเก็บของดูซิ ชนสบายเลย 2 กระเปามันไมพอ เอากระเปาเรามาเสียดวย (หัวเราะ)
พอเสร็จเรียบรอยแลวถามทําอยางไร บอกใหมนั นอนอยูที่นี่เดีย๋ วตาม มิสเตอรเชื่อม ก็
โทรศัพทไปตามสารวัตรใหญ ปุพผาราม บอกวา เฮย เชื่อม มานี่หนอย บอกพอมึงมาลักของกุฏิกู
ถามไปหรือยัง บอกไปทําอะไร พระดีหมอบอยูนั่นนะ บอกเฮยดีจัง มาแลวตํารวจ 3-4 คน ขึ้นไป
ไมไดรอเลยยังมันเตะใหญเลย (หัวเราะ) แหม ลอสลัดเลยเข็ดไปนานเลย วัดประยุรวงค ขโมยไม
เขาไปนานเลย (หัวเราะ) โนนไปปอ วัดพิชัยญาติ วัดพิชัยญาติ ตอนหัวค่ําทุมกวาๆ แลว พระก็เอา
จีวรพาดบาไวแยๆ ก็หมแบบนี้ พาดไหลจีบๆ แลวก็พาดไหลนั่งคุยกัน ก็ยอยมาทางหนาตางหนอย
กุฏิ ต่ําๆ พวกก็เอามือกระตุกๆ แทะเฮยไอหาอยาเลนนะ นึกวาพวกเดียวกัน (หัวเราะ) ก็คยุ ไปคุยมา
พรึดไปแลว(หัวเราะ) จีวรเหาะ (หัวเราะ) บอกขโมย ขโมยที่ไหนได มันออกไปแลว
วัดพิชยั ญาติ สมัยนั้น พระปรางคดานหลังมันรกนะ ไมไดเรื่องเลย เอาซึ่งๆ หนาเลย พอเชา
เขามาบอกใหฟง บอกแกปดประกาศซิ วัดประยุรฯ มีสมบัติมากใครอยากจะลักเชิญไปลักที่นั่นไม
มาหรอกโดนพระบา เอาพระวางไมใชพระบาเอาพระวางไวพกั หนึ่ง บอกไอพวกนัน้ แกเอาพระวาง
ไวเดีย๋ ว (หัวเราะ) เจาคุณธรรมปาหังฯ บอก แหม ไอมงึ นี่มันหนักนาดู ก็ไอเจาคณะมันเปนอยางนี้
แลวไอลูกคณะจะเปนอยางไร ก็บอกวาก็เปนอยางนีแ้ หละ ก็ดูเอาก็แลวกัน ก็ไมรูข้ําไมช้ําขาไมได
ถูกตีก็แลวกัน ก็เอของขาไปคิดราคาเทาไร แลวคนอื่นเขาช้ําทําไมมันไมคดิ บางละ เลยสั่งสอนมัน
ไมอยางนั้นจะตกนรกมากกวานั้นใชไหมคุณ สงเสียเข็ดเลย ทีหลังทิง้ กุฏิไปไดสบายเลย เงียบ ไมมี
ใครเดินผานเลย เห็นใสกุญแจไมเอาเลย (หัวเราะ) กลัวหมด
ตอมาคราวใหม นั่นตนสงคราม ตอมาปลายสงครามชักจะเริ่มอีกแลว ไมใชตอนตน
ตอนกลางๆ นะ หลังจากน้ําทวมไปแลว ชักจะเริ่มมีอีกแลว ตอนนั้นคนถูกระเบิดมาก พระก็หนี
สงคราม ที่ วัดประยูรฯ ถูกระเบิด แตกไ็ มเสียหายอะไรมาก เหลือวิหารพังไปครึ่งหนึ่ง หลังคายุบ
เสียโรงเรียนไปหลัง ทีนี้พวกชาวบานเขาก็มาพักมาก เราเปนเจาคณะนี้ เอาเลยมาอยู แตพระมาตอง
ไปนะ เขาก็เต็มใจไมตองเสียคาเชา ขาวไมตองซื้อ แถมเราไมตองบิณฑบาตสบายไอพวกนั้นมันอยู
กันเยอะแยะโยมตั้ง 20-30 ครอบครัว คนละถวยครึ่งถวย ก็ใหคลายเปนคาเชาไป แตเราไมไดเก็บคา

เชานะ เขาก็ใหดวยการสงเคราะหซึ่งกันและกัน เราจะไปบิณฑบาตเขาบอกวาไมตอ ง บอก แหม
พวกแกก็แยอยูแลว บานชองก็พีงบอกวาไมเปนไร บานพังเงินเดือนอยู ถาไปหาบานเชา ก็ไมรูจะไป
หาที่ไหนก็ไมแนใจดวย มันก็ขนกันบอยๆ นั่นก็ยองมาลอไอพวกนั้นอีกแลว แน ฮือ ขึ้นไป
ก็พระเจาไมอยูไปเรียนหนังสือกันหมด ไอพวกผูหญิงก็อยูกันและก็ไอผัวก็ไปทํางาน เหลือ
แตพวกเด็กๆ ก็เผลอบางอะไรบาง ก็ยองมาลอผานุงเขาให ไดปลากุเลาไปครึ่งตัว ไดปลาไปกินเสีย
ดวย นี่ แหม เอาผานุงไปเราไมเดือดรอนปลากุเลานะซิ (หัวเราะ) มันครึ่งตัวเอง พลอยเราอดไปดวย
ถามวามาอยางไรตอนไหน ถามวาเราสังเกตบางหรือเปลา บอกวาเอาลูกมาอาบน้ําขางลางดานหลัง
เห็นมันเดินผานไป เห็นถือกระเปาเสื่อ บอก ออมีแลวเรอะ เออ ดี ปลอยทีหลังเปดทิง้ ไวนะ หองสั่ง
พระนอนอีก ไอพระก็คอยมานาน เดินผานไปก็ไมขนึ้ มาสักทีหนักเขา พระเณร โธ หนุมๆ ใชไหม
บอกวา เฮย เมือ่ ไหรเอาสักทีวะ ไอหา ดักมานานแลว (หัวเราะ) ดักมานานแลว
อีคราวนี้ไมใชแคซ้ํานะ เอาปางตายละคราวนี้ ตั้งแตบัดนี้ไปหามเขาเขต วัดประยุรงศ นะ
เขาเขตเมื่อไหรตายเมื่อนั้นแหละพอเห็นพวกถือกระเปาเสื่อกูเห็นพวกมึงมาตายเลย ตายทันทีคําสั่ง
ออกแลว ขุนพลพวกเขา ไมใชเราหรอกสบายหาย หายเงียบฉี่ แหม เขาก็ดีเหมือนกันนะ ไอสมัยนี้
มันเอากันจริงๆ นะนี่ขาง วัดอนงศฯ กุฏมิ หาอรุณ ที่เมื่อกอนฉันก็อยูท ี่นั่นอยูด วยกันอีตอนกลางวัน
วันนัน้ ฉันก็ไปนะ ไปๆ ไปนั่งคุยกัน 4 โมงเชา มันขนหมดบานเลยคุณ ไอนนั่ แหมบานนั้นก็เปน
กาลกิณี เพราะอะไรรูไหม เมียเปนชัน้ โท ผัวเปนชั้นตรี ผัวใชไมได(หัวเราะ) ใชไหม แหม เมีย
ใหญโตกวาผัว ชั้นโทดวย ตัวก็ใหญกวาดวย ผัวเปนชั้นตรี ก็เลยเรียกบานกาลกิณี ฉันชอบมัน คุยกัน
ทุกวัน จริงแกก็ดี
อีวันนัน้ เขาอพยพกันหนีภัยสงคราม พอสองคนผัวเมียออกไปทํางานปรากฏวามีรถกุดงั ไอ
พวกนั้นขนกันตามสบาย ไอหัวหนาบอกไอหา ทําเบาๆ ของเขาเสียหาย ไดคาจางแลวยังทําอยางนี้
ใชได เอะ แลวกัน เราก็นึกวานากลัวจะอพยพนะบานนีน้ ะ เราก็นั่งดูซิ พวกขนเรียบเลย (หัวเราะ)
แลวมันแนนอนมันทําแบบกันเองจริงๆ เลย มันไมกลัวอะไรเลย คงจะสืบมานานแลวนะ เจาขอบาน
ไมอยูมันมีกุญแจไขนีเ่ ราก็จะไปวาอยางไรละก็กลางวันนิ ไอหวั หนายืนมือไขวหลัง (เทปหมดเพียง
เทานี้)
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สนทนาหลังกรรมฐาน 8
วันอาทิตยที่ 4 มกราคม 2524
อยูที่ใจเรานะ ถาเรามีอยู ไมเคารพ ก็ไมไดมีความหมาย ดีไมดีเกิดมีการปรามาสก็
จะซวยใหญ ใชไหม วาตรงไปตรงมานะ คุณถามหาผลฉันก็บอกผล แตวาถาเรามี
อยูจริง เราเคารพจริงก็เปนเครื่องยึดเหนี่ยวก็ดเี หมือนกัน ไมใชไมดนี ะ เอาอยางนี้
ดีกวา จริงหรือไมจริงเราก็ไหว เราไหวพระพุทธเจาเสียก็หมดเรื่อง อยางไรๆ ก็ถึง
พระพุทธเจาแน
แลวแสง แสงโยเร นี่
อีตอนนี้ฉันไมเคยรูเลยนะ โยเร เยโร สองอยาง นี่ไมเคยเรียนวาอยางไรลุงหนวด
ครับ คือวาผมมีเพื่อนอยูคนหนึ่ง เออ เขาอางวาเขาเปนฆราวาสครับเขาสงกระแส
จิตถึงภาคตางๆได เขาเคยมาทดลองกับผม โดยเขาจะเอารูปเหมือนของพระองค
นั้นมามาถือไว แลวก็ภาวนา แลวก็สงกระแสจิตไปถึงพระ อันนี้จะเปนไปได
หรือไม
ทุกคนสงกระแสจิตถึงใครไดหมด แตไอคนที่รับ มันจะรับไดหรือเปลาไมรู
เขาสงไปแลวก็สงติดตอเขามาผานมา แลวมาคุยกับผมนี่ จะเปนไปไดไหมครับ
แลวมันเปนไปไดหรือยังละ
ก็เปนมาแลวแตไมทรายวาจริงหรือเท็จ
เออ ใชได กินเขาไปแลวยังไมรูขี้หรือขนมนะ(หัวเราะ)
ก็บางครั้งก็เปนการสงทางจิตอยางเดียว บางครั้งก็องคทาน องคนั้นก็ลงเขามาเลย
อะไรทํานองนี้
นั้นหมายถึงวาเขายังมีชีวิตอยูห รือ
บางองคที่วาถึงกับมรณะไปแลว เขายังมาไดเปนเรื่องแปลก
ถามรณะไปแลวมาไดหรือไมไดฉนั ไมแนใจ ถาตายไปแลวมาไดเหมือนกันไหม
(หัวเราะ) มรณะเปนภาษาไทยอะไรโยม ภาษาแขก
ไมทราบเหมือนกัน ก็เห็นเขาพูดๆ ก็พดู ไป ถาอยางสมมุติวาถาเปนอยางหลวงพอ
นี่ ยิ่งเปนจิตสมาธิดีแลว แตผมนี่ จิตนี่ไมรเู รื่องเลยนะฮะ หลวงพอจะสงกระแสจิต
คือจะมาติดตอกับผมนี่มันจะเปน จะสงมาไดไหมครับ
ติดไดแตตอไมได
ติดมาใหผมได แตผมตอไมไดใชไหมครับ
เครื่องสงเขาดี เครื่องรับไมได แสดงวาสถานีวิทยุเสีย
ตองไปแกจุดไหนครับ
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ไปแกหัวกางเกงสิ เสื้อเขาเรียกวาถอด กางเกงเขาเรียกวาแก
ปรับอีกเทาไรครับ
เดี๋ยวไปเลนหวยถูกแดกเอา ไอถนน ใหหวยกินตาย เอ ชือ่ อะไรนี่หมวดนี่
ชื่อ ธานี ครับ
ธานี เหรอ ออ ชื่อใหญโตนี่หวา ธานี แปลวาเมือง ก็ใหญหนอยทํางานอะไร
ทํางานยาสูบ
ยาสูบหรือไปขโมยเขามากีซ่ อง
วันๆ หนึ่งไมถึงซองฮะ
ขโมยหรือ
เขาออกเปนตัวๆ ครับ ทีละตัว
เหรอ ออๆ เปนญาติกับขโมยอยางนัน้ หรือ
เขาไมไดตั้งใจครับ อันนี้ไมถือวาขโมย
ออ ไมไดตั้งใจ หยิบเฉยๆ นะ
ใชๆ
ไง โยมไอลูกชายฉันไปฝกนี่ เออ จะมีอะไรอีกหรือเปลา คุยสนุกดีแกเหงาไดนะ
เดี๋ยวหาวาคุยคนเดียว
เออ ก็ใช คนอืน่ เขามีอะไรอีกไหม เอา คนนี้ละ
ก็ครับไดยนิ เคยไดยินเขาบอกวาเวลา อยางผูที่ตั้งฌานไดแลวแลวก็ผหู ัดใหมนี่ ถา
ฌานไมไมดจี ะใหผูที่เคยนั่งแลวสงกระแสจิตมาชวย ไมทราบวาจะมีผลตอ
ฉันสงสัยวาทานทําหรือเปลานะ มีไหม ไมมีใชไหมพระพุทธเจายังทําไมไดเลย ถา
คนอื่นทําไดตอ งเกงกวาพระพุทธเจา
แตยังทําไมไดเลย
พระพุทธเจาทานไมเคยทํา ฉันก็เลยไมรูเรือ่ งเลย พระพุทธเจาไมไดสอน ถาสง
กําลังใจไปชวย ก็ไดแคกําลังใจชวย ถาเอาใจ เอาใจไปอิงอยางนั้นก็เถอะไมได
พระพุทธเจาไมเคยทํานะ วาถาจะถามฉัน ฉันก็ตอบตามลีลาพระพุทธเจาอยางเดียว
เพราะฉันเองฉันทําไมไดเทาพระพุทธเจา
ถาพระพุทธเจาทํา ทานทําแบบนี้ ถาหากวาถาคนทําสมาธิอยูที่ไหน สวด
มนตที่ไหนนะ
ถามีอะไรของใจ
พอที่ทานจะสงเคราะหไดทานใชเปลง
ฉัพพรรณรังสีไปแลว ก็เหมือนทานนั่งอยูข างหนาเหมือนกับองคนั่งเลยนะ แลวก็
พูดบอกเลย คือไมตองหลับตาเห็นลืมตาก็เห็นนะ เหมือนกับองคทานเสด็จอยูตรง
นั้น แลวทานก็ตรัสสอนไปเลย อยางนัน้ มี
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แตถาจะเอาใจเขาไปชวยใจเฉยๆ แบบนี้ ไมเคยพบเลย ใชไหมถาหากวา
ใครเขาทําได คนนั้นตองเกงกวาพระพุทธเจา ถาคนที่เกงกวาพระพุทธเจาตองอยู
กับ พระเทวทัต
เอา วาไปอีก ใครมีอะไรบาง อยาลืมนะวาฉันจะตอบไดตามที่
พระพุทธเจาสอนเทานั้นนะ นอกเหนือจากนั้นไม ตอบไมไดหงายหมดนะ หนวด
วาอยางไรละ
ครับ จากที่อา นหนังสือของหลวงพอ โดยมากจะเกี่ยวกับเรื่องไปนรกไปสวรรค
อยางเชนเห็นนรก พระอินทร หรืออะไรทํานองนั้นสังเกตเห็นแตวาไปเจอแตคน
ไทยทั้งนัน้ เลย พวกฝรั่ง ฝาเหริ่งเขาไมมีบา งหรือไร
(หัวเราะ) ฝรั่งมี หลวงพอ ฝาเหริ่งไมเคยเจอนะ
แลวเอาที่มีฝรั่งละครับ พวกในๆ คนพวกสวรรคพวกนรกนี่เราจะไมมีตางชาติ ตาง
ศาสนา เขาดวยกัน
ถาในนั้นเขาเรียกกันวาเทวดาอยางเดียว เขาไมมีเทวดาฝรั่ง เทวดาเจก เทวดาแขก
เทวดามอญ
แตมันแบบเราเปรียบ เราเห็นนี่มีแตชื่อเปนไทยๆ
ก็เราเปนคนไทย เราก็เรียกชื่อเปนไทยๆ ถาฝรั่ง เขาก็เรียกชื่อเปนฝรั่ง ใชไหม ตาม
ภาษาที่เขานิยม แตเรื่องของเทวดาจริงๆ เขามีอยางอื่น
แลวนรก ประวัติของคริสต ของอิสลาม
ของคิดคนนี่กม็ ี ของคนไทยก็คิดทั้งนั้นแหละ ใชไหม ไมวาใครก็รูจกั คิดทั้งนั้น
คิดสตางคใชไหมครับ
คิดสตางค เดี๋ยวนี้คิดสตางคไมมีผล ตองคิดแบงค
เซียน
คิดสตางคคือเซียน บะ หมดเลย ตองมี อยูทีเดียวกันแหละมันไมแยกที่กันหรอก
อยูแหงเดียวกัน
คือแบบวาหลวงพอเขียนอธิบายไวดวย ไมคอยอธิบายถึงของเขาเลย
เดี๋ยวเขาจะดาฉันเขานะสิ แกวเล็กแกวใหญ เขาก็ดาแลวเล็กสิ ใชไหม
มีความรูจริงจะกลัวใครเขาดา
รูจริงเขาไมกลัวดา กลัวมันจะลําบาก มันเหนื่อย เดีย๋ วก็ไมไดกนิ ขาว กินปลา มัน
ไมเปนการ ไมควร คือวาเราพูดเรื่องราวของพวกเราเราไมไดไปสอนของเขา ทีนี้
มันก็มี เราจะไปเถียงของเขาทําไมเดี๋ยวจะหาวาปรามาสเขา ใชไหม แลวก็การทํา
อะไรมันตองระมัดระวัง เราอยูกันเปนหมู กลุม กลุมคนไทยเราก็ตองพูดเรื่องคน
ไทย แตวานรกก็ดีสวรรคกด็ ี พรหมก็ดี ไมใชเปนของใครมันรวมกันทั้งหมด อยาง
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พระเยซู คริสตนี่ ทานก็อยูแค ดาวดึงส แตที่รูเพราะอะไร เพราะวา ฉันไปนั่งเถียง
กับพวก บางนกแขวก เขาไอสามสลึงหลวง หรือบาทหลวง
บาทครับ เปนบาทหลวง เอ ไอตอนนั้นมันไมถึงบาทนี่ มันถึงสามสลึงเทานั้นนะ
ใชไหม แลววันนั้นก็นั่งก็ชอบๆ กัน คุยกัน ก็นั่งเถียงกัน ตอนกลางวันก็นั่งคุยกัน
เขาถามวาพระพุทธเจานะทานรูจักไหม บอกรูจัก แลวถามวามีตวั มีตน
ไหม ก็เลยบอกมี เปนมนุษยก็มี หลังจากเปนมนุษยแลวเขาปรินิพพานทานก็ยังมี
ตัวมีตนอยู ถาจะถามวาอยูไหน บอกอยูน ิพพาน แลวนิพพานอยูทไี หน บอก
นิพพานมันเลยพรหมเขาก็ถามทานเคยไปหรือ บอกฉันเคยไป ถามวาพระเจาของ
แกคือใคร มันบอกไมรู บอกแลวพระเจาทีส่ อน พระเยซู พระเยซู นี่ไมใชพระเจา
พระเจามีองคเดียว ซึ่งเปนคนบังคับ พระเยซู ไปแนะให พระเยซู สอน ใชไหม
เขาหาตัวไมได
แลวก็เลยถามวา พระเยซู นะแกรูไ หมอยูท ี่ไหน เขาบอกไมรู บอกพระเจา
คุณนับถือพระเจาอยูทําไม ในเมื่อไมมีตวั เขาโกหกใหคณ
ุ คุณก็เชื่อไปสิ ก็เถียงกัน
ไปเถียงกันมา แตชอบกันนะ นี่พอคุยตอนกลางวัน
พอกลับมาที่พกั ตอนกลางคืน กอนจะนอน ตามธรรมดาของพระกอนจะ
นอนก็ตองทํากิจกอน ก็ทําจิตเปนสมาธิ จิตมันก็พุงปรูดขึ้นไป ดาวดึงส พอดีมี
บาทหลวงเดินสวนทางพอดี เพราะตอนกลางวันเราของอยูกับ พระเยซู ตอนนั้น
ไมไดนกึ ความจริงถาจิตนะ ถามันของนิดหนึ่งนะ มันขึน้ ไปพบกันทันที เพราะวา
เรื่องผี เทวดานี่ มันจะตามกันงายกวาคน ก็แตงตัวเปนบาทหลวงเดินรุมราม
รุมรามมา
ถามวาใคร พระเยซู หรือ บอกครับ ทําไมแตงตัวรุมรามแบบนี้ทานบอก
เอา ถาไมใหผมมาแบบนี้ เดี๋ยวทานเขาใจผิด แลวถามวาสภาพเดิม สภาพจิรงๆ
เปนอยางไร ภาพมันก็หาย เปลี่ยนเปนภาพใหม ก็สวย ถามวาอยูทไี่ หน บอกอยู
ดาวดึงส ถามวาทําไมอยูแ คนี้เพราะเปนพระเจาสอนเขา เขาก็ตอบวาก็ผมมีความดี
หรือมีกําลังแคนี้ทานจะใหผมไปอยูที่ไหน ตอนนั้นเราก็โงจริงๆ เขามีความดีแค
นั้น
แตวา พระเยซู นี่ถาพูดตามสวน เราตองชมเขานะ เราตองชมทานวาทาน
มีกําลังดีมาก การที่ถูกฆาแบบทรมาน แลวยังมีกําลังใจทรงอารมณดีอยูไ ด ไป
สวรรคได ตองเกง เราตองถือวาเกง แตวาเขาไปถึงพรหมไมได เพราะกําลังเขาไม
ถึงพรหม ใชไหม กําลังเขาไมถึงเขาถึงแคกามาวจร
นี่ถาจะถามวาการไปถึงพรหม
แลวก็ถึงนิพพานได
ไดเฉพาะ
พระพุทธศาสนานี้ ตองตอบแบบพระพุทธเจา พระพุทธเจาตอบกับพราหมณวา
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ใครทําใครก็ไปไดเทานัน้
แตวาถาไปถึงพรหมสวนใหญก็เปนพวกพราหมณ
พราหมณนี่ความจริงกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันนี้ ดานสมถะนี่ เปนเรื่องของ
พราหมณโดยตรง แตวาพระพุทธเจามาแกไขใหกิเลสหมด จิตสะอาดกวา ใชไหม
ของเขาถูกไมใชผิด แตยังหยาบอยู ก็ทรงนํามาใชแกไข ใหละเอียดขึ้นถาดาน
วิปสสนาญาณนี่เปนของพระพุทธศาสนาโดยตรงพระพุทธเจาทรงตรัสรูเปนพิเศษ
ที่วาตรัสรูเองก็คอื อริยสัจ ที่เปนวิปสสนาญาณ เวลาเลนไฟ เราก็ทําเปนวิปสสนา
ญาณได สมถะก็ได (หัวเราะ) ใชไหม เราตั้งดูนี่มันตัวอะไรบาง จิตก็เปนสมาธิ
ตัวอะไรครับ
เดี๋ยว เดีย๋ วถูกขวางหัว ดูไพมันก็เปนสมาธิ ตั้งใจไว มันจะทิ้งตัวไหนหยิบตัวนั้นทิ้ง
ก็เปนสมาธิ อีตอนนั้นใจ เราถาจะฝกตัวอะไรเขามาเขาดองกันไดนี่ เปนวิปสสนา
(หัวเราะ)
ตองก็สาม
แลวไดตาทิพยหรือคะทานถึงไดเห็น
ไอนี่ไมตองตาทิพย ลืมตาทิพยดูไง ปบ ตานีแ่ หละทิพย
หลวงพอครับแลวเมื่อกีเ้ ราพูดถึงพระเจาของเขา เราอยากทราบวาเราเรียกพระ
เจาของเรา อยางหลวงพอทีม่ ี หลวงพอปาน เปนอาจารย แลว หลวงพอปาน กะจะ
รับไวเรื่อยๆ ไปเปนพระพุทธเจาแลวสิ่งทีอ่ ยูเหนือกวาพระพุทธเจาคือใครครับ
มีอากาศ ดิน น้าํ ลม ไฟ บางทีขึ้นเหนือไมไดอากาศเฉยๆ
แลวที่เปนผูกําเนิด
กําเนิดอะไร
คือวา ที่มาทําใหพระพุทธเจาสําเร็จอรหันต
ใจ เดีย๋ ว เดีย๋ วถูกขวางกระบาลแน ชวยกันนึกเสียใหดๆี นอกเรื่องนอกราวดี เอา
ใครมีอะไรบาง
ขออนุญาต เรียนถามหลวงพออีกขอหนึ่งนะคะ คือเวลาเราทําบุญทําทานนี่เราตอง
อธิษฐาน ใชไหมคะ
ใช
แตเวลาเราตกใจ หรือมีเรื่องอะไรใหตกใจ เราอุทานคําไมดีออกมานี่ละ ผลที่กลาว
คําไมดี จะสนองตอบตัวเราหรือเปลาคะ
อยูที่บานลองวาใหฟงดู (หัวเราะ)
มัน ทีบางทีเราคลายๆวาเราตกใจหรืออะไรขึ้นมานี่ เราพูดคําแบบนี้
ออ นั่นมันไมตั้งใจนี่ มันไมเปนไร
ไมเปนไร
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ไมเปนไร คือตองมีเจตนาแท ไอพูดมาเฉยๆ แบบตกใจ
พูดคําไมสุภาพออกมานี่
อะไรก็ชางเถิด เราไมเจตนา แมไมมี ก็เหมือนกับคนฝน ฝนวาไปขโมยเขา มันไม
ผิดกฎหมาย ใชไหม นี่เหมือนกัน เปลงออกมาเฉยๆ โดยไมมีเจตนาราย อันนี้ไม
เปนไร
แลวทําไมเวลาการเปลงออกมา ในภาวะทีต่ กใจ จะตองเปลงคําที่ไมสุภาพ
มันก็วาไปเรื่อยตามเรื่องนะ ก็ตามเรื่องของมัน ก็ไมมีเจตนาเลยตอนตกใจก็โพลง
ออกมาเฉยๆ เหมือนกับวา เหมือนกับพระพุทธเจาทานเปลงอุทานนะ สมัยเมื่อ
ทานโกณทัญญะ ไดพระโสดาบัน เปนองคแรก ทานก็ดใี จ เปลงวา “อัญญาสิ
วตโภ โกณฑัญโญ” โกณฑัญญะ รูแลวหนอนะ คือวาไมไดตั้งใจเปลงเพราะความ
ดีใจอันนี้ก็เปลงเพราะความตกใจ ใชไหม แตวาระวังอยาไปเปลงอีตอนฟงเทศน
แลวก็หลับไป ผองขึ้นมาเฉยๆ นะ (หัวเราะ) ฟงไป ฟงไปงวง โพลง ฉันโดนดีมาที
แลว ไปเทศนที่ วัดสมณโกฏฐ ที่ บางระมาด 3 ธรรมาสน แลวก็นั่งเทศน คนอืน่ เขา
ก็ฟง ดูทาฟงเขาก็ฟงกันดีทกุ คนนะ มีโยมคนหนึ่งแกก็นงั่ นั่งอยูกลางฟงไป ฟงไป
ก็ตัวงอลงไป งอลงไป ประเดี๋ยว แกหลับ อีผองโพลง (หัวเราะ) แหมพวกเรา 3
องค ตองหยุดเทศนอีกนาน (หัวเราะ) นะ ไมไดใบหวยนะ
2 ชื่อแลว
2 ชื่อเหรอ
ไมไดใบหวยนะ
ใครได 2 ชื่อแกเหรอ
ครับ สองคนก็สองชื่อ
อยางนั้นเหรอ เฮอะ นึกวาแกคนเดียวสองชือ่
แตบอกสองนะ
(หัวเราะ) ไอตาหนวดนี่สนุกดี
หลวงพอคะ การมีเวลาของมนุษยกับโลกทิพยนี่ ตรงกัน
เขาตามกัน
ตามกัน
ตรงกันไหม ตรงกันพอดี ของเขา ของเรา รอยป ของเขาหนึ่งวันพอดีเออ ตรงพอดี
นะ ของเราหาสิบป ตรงกับ จาตุมหาราช หนึ่งวันพอดีเรารอยปตรงกับ ดาวดึงส
หนึ่งวันพอดี เราสองรอยป ตรงกับ ยามา หนึ่งวันพอดีตรงกับ (หัวเราะ) แตวาของ
เราเกาลานป ตรงกับ สัญชีพนรก หนึ่งวันพอดี แลวคูณดวยสองเรื่อยเลย คูณตอกัน
ไปเรื่อย คูณแลวผลลัพธไดเทาไร คูณดวยสองๆๆ เรื่อยๆไป พอถึง อเวจี ก็ของเรา
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หนึ่งกัป หนึ่งกัปของเราครบอายุเขาพอดี เสร็จตองตรงอยูพอดี แตตรงไมเทากัน
(หัวเราะ) ฉันวามันลงพอดี ของเรารอยปของเขาหนึ่งวันพอดี ไปอยูไหม หนาตา
ยิ้มๆ นี่เขาไวนานหนอย วาอยางไรลูกสาวฉัน จะวาอยางไรตอไป
ไมมีแลวเจาคะ กําลังคิดคําถามอยูคะ
ถามวาทอดดวยปลาแจวเหรอ
ใชคะ
เออ ก็ดี วันนีค้ ุยสนุกๆ มันเปนวันสุดทายแลว วันนีจ้ ะมีเวลานอนกอนจะไปชอง
เกา ก็สี่โมงเย็น ไมเปนไร
เดี๋ยวลูกหลานหลวงพอจะตองกลับแลว
เอา ใชได แลวมีอะไรตอไป อาว วีนัส เอย วาอยางไรลูก ฮะไมมีเหรอ
หลวงพอครับ ผมอยากกราบเรียนถามตอจากเมื่อกี้นดิ
เออ
ถาหากวาเราจิตเราดับ อารมณจับพระนิพพานอยูตลอดเวลาก็แตเราไมแนใจวาเรา
เปนพระอริยะอะไร หรือไม
คือไมตองไปคิดนะ
คือถาสมมุติวาภาวะของการตายมัน เออ จิตเราจะรวมตัวลักษณะอยางไรที่จะ...
ตอง ตองรอตายเสียกอน จะบอกให จะถามวาเวลานี้นะไมไดเรื่องมันตองรวมกอน
จะตาย รวมขนาดนี้ไมอยู ก็ตามที่ฉันบอกเมื่อกี้นี้ใชจิตมันอยูอารมณเดียว ถาจิตมัน
มุงอยูอารมณเดียวเฉพาะนิพพานหาทางแกไข ทางใหไปนิพพานใหคลองตัว คือ
ตัด โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง ถึงแมมันจะตัดไมได
เด็ดขาดในปจจุบัน เวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้น มันก็ดับไปเอง
ลูกขาถามอีกอยางหนึ่งนะครับ คือบอกวาคนอยางเวลาที่จะถึงกับความตายนี่นะ
ครับ ถาหากวาจะบอกทางทีเ่ ขาใหบอกวา สัมมาอรหัง ไวนะครับ ถาหากวาคนที่
จะตายนี่ไมมีสติ แตบอกวา ใหจุดธูปใหไวหัวนอนใหไดกลิ่นธูป เขาจะไดระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี่ ครับ เปนอยางนั้น จริงไหมครับ
ตองลองดูกอน ลองตอนที่คุณจะตาย ฉันเคยเจ็บ ฉันเรียกเขา เขาไดยนิ เลยนะ ยาย
ภาวนาวา พุทโธ พุทโธนะ พุทโธนะ พุทโธโคตรพอ โคตรแมมึง นี่กต็ องซอมไว
กอน ไมมีทางหรอก จะไปนึกเวลาตายตองทําใหจิตเปนฌาน เปนอารมณชิน ถา
เวลาจะตายไปนั่งบอกแก แกนึกปวดจะตาย เดี๋ยวลอโคตรพอโคตรแมมึง อีกแลว
ใชไหม มันไมมีทาง อยาไปยึด อยาไปคิดวา เราจะตองการ เมื่อเวลาจะตายอยาลืม
วา ไอคนมันจะตายนี่ ทุกขเวทนามันบีบคัน้ ขนาดไหน ขนาดที่ทําจิตเปนฌานมัน
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ยังเขาฌานไมทันเลย คิดดูนะ อยางจิตเขาทรงทรงฌานสี่เปนปกติ นี่เวลาเขาจะตาย
ปบ จิตจับฌานไมทัน แตจิตเปนกุศล ก็ไปเปนเทวดา แลวไปพรหมได
คือ
คือวาถาเขาตั้งฌานไวกอน แลวเวลาตายไมไดเขาฌานตาย เขาไปเปนเทวดา เขา
หมดอายุเทวดาเมื่อไร เขาก็ไปเปนพรหมทันทีเมื่อนั้นกําลังของฌานปรากฏ
คือ ลูกเห็นคุณพอนะครับ แลวก็ลูกบอกวา สัมมา อรหัง นะพอแลวก็พอ พยักหนา
เออ พยักหนาเขารับทราบ ไมเปนไร อยางนั้นไมเปนไร ถาไมเคยซอมมากอน ไมมี
ทาง
คะ
เวลานี้มีเวลาก็ทําเสียนิ เวลานั้นถาไปทํา เวลานั้นก็เตรียมตัวไปอยูก ับ พระยายม
พระยายม พรอมรับ ใชไหม โยมทานใจดีนะ ไอหนูเอย มาเถอะพอมีทใี่ ห ไมตอง
จัดสรรที่กวางขวางพอนะนี่เขาหนึ่งไปดูสาํ นักงานตนงิ้ว เห็นมันพอดีคน เราก็นกึ
ดีใจวา เออ กูตาย กูไมตองมา ไปถามนายนิริยบาลเขา บอกนี่ของแกมันพอดีเวลา
ตายมา ไมมีทขี่ ึ้นนะ บอกไมตองหวง ถามทําไม มันขึ้นเองขึ้นพอดีๆ แหม ไอปา
ระยํา เรานึกวาปลอดแลวหนอ แหม เราคิดวาปลอดมัน พอดีๆ แลวไมเหลือถึงเรา
นะ บอกไมตอ งหวง ที่นี่มนั ขึ้นเอง ขึ้นพอดีกับคนเสมอ ซวยเลย (หัวเราะ) แตไอ
ขุมเลนไพนยี่ ังไมเจอนะ ฉันติดใจพวกนี้ไวแลว ชื่ออะไร ไอหนูชื่ออะไร
ชื่อ วิรวรรณ
วิรวรรณ บานอยูที่ไหน
บานอยูที่เดิม วิภาวดีรงั สิต
วางๆ จะตามไปที่บานนะ (หัวเราะ)
เชิญเจาคะ
ไมใช จะไปดูเลนไพแจกสตางคไหน เออ ดีเหมือนกันนะ คือวาอารมณที่เรารับ ที่
ใหรักษาไว การเจริญพระกรรมฐานวาคําวา ฌานก็คืออารมณชิน เราจะคิดใหมัน
นอกลูนอกทางไป ขืนคิดนอกลูนอกทางแลวมีหวังลงนรกแนนอน ไมตองหวงนะ
เพราะวาอารมณเรามันจะเสียอยูแลว พยายามรักษาอารมณใหมันดีไว วันหนึ่งควร
จะรักษาอารมณใหสบายจริงๆ สักสอง สามนาที ก็ยังดี ใหมันชินแตเวลาอื่นไมมี ก็
ใชเวลากอนจะหลับนั่นดีทสี่ ุด แลวเวลาตื่นใหมๆ นี่ความจิรงไมตองลุกขึ้นมานั่ง
หรอก ถาเราภาวนามันจนหลับไป ตื่นใหมอยาลุกมานั่ง จิตมันจะเคลือ่ น นอนแบบ
นั้น วาตอไปเลย เอาจิตสบาย ถาจิตมันเปนสุขจริงๆ ตอนเชาวันนั้นทั้งวัน วันนั้น
มันจะมีแตความสุข ไมมีอารมณกลุม
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คือวาไอตัวอารมณกลุม แลวก็คิดไปขางนอกทางนี่แหละ ตัวนี้ลงนรก คือ
วาทางเขาตรงแบบไหน คิดไปตามนั้น คือมีไวเพื่อรักษาเพื่อความดี เราจะพิสูจน
ตัวเราเอง อยางหยาบๆ ความดีอยางเลวทีส่ ุดคือศีลหา คนที่มีศีลหาบริสุทธิ์ นั่นอยา
ลืมนะวาเปนความดีที่เลวที่สุดนะ ต่ําทีส่ ุด แตอารมณที่จะพาลงนรกอีกมันมี
เยอะแยะอารมณอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน อารมณกลุม อารมณกลุมนะ จงอยา
พยายามใหมนั มี พยายามแกไขอารมณไวเสมอๆ ใชไหม
จําไวนะ ไอกลุมนะมันมีอยู แตอยาหัดยึดความกลุม ถือวานี่มันเปนกฏ
ธรรมดาของการเกิด ถาเกิดมาแลว มีใครบางไหม ที่จะไมพบอารมณอยางเรา มัน
ไมมี ทุกคนตองประสบอยางนั้น อันนี้เราหาทางตัดวาของธรรมดาสิ่งที่มันจะตอง
มี เราตองทํา สิ่งทีเราจะตองพบ เราก็หาทางแกไข เทาทีม่ ันจะทําได ตองพยายาม
จุดอยางนี้เสมอๆ ถาไมฝกแบบนี้ ไมไดไมมากระทบ กระทบอารมณขัดใจนี่มัน
ตองมีแนนอนทุกคนตองมี จะไปถามใคร ไปถามพระเจาอยูหวั ทานมากกวาเราอีก
ใชไหม ภาระมาก ถาเปนลูกบาน กลุมแคลูกบานเปนพอบาน แมบาน ก็กลุม
มากกวาลูกบาน ถาเปนกํานันก็กลุมมากกวาใชไหม เพราะภาระมันหนัก แลวเราก็
ตองคิดวาอะไรมันเกิดขึ้นเงินเราไมมีใชนมี่ ันขัดของทางการเงิน เราก็ตองไปมอง
คนที่เขาต่ํากวา วาคนที่จนกวาเราก็ยังมี ใชไหม
ใช
จึงไดสรางความภาคภูมใิ นใจก็ดีขึ้น อยาไปมองสูงเสมอไป มองที่เขาสูงกวาเรา
เราก็เสียใจ ตองมองจุดทีต่ํากวาเรา ถาเรากลุม เราลําบากขนาดนี้ คนที่เขาลําบาก
กวาเรามันมีอยู ก็ถือวาเราก็ยังดีอยูก็รวมความแลวก็คือไมมีอะไรทุกขยาก ทรง
สอนใหคนรูจกั กฎของธรรมดา คือยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ธรรมดาของคน
ที่เกิดมามันจะตองมีอะไรบาง ยอมรับทราบมัน เมื่อยอมรับทราบมัน เมื่อสิ่งนั้นมัน
มากระทบเราจะไดไมกลุม ไอตัวกลุมนีต่ ัวนรก “จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิ
กังขา” กอนที่จะตาย ถาจิตใจเศราหมองมีความกระวนกระวานก็ลงนรกไปเลย
เห็นไหม
ใช
จึงไดสรางความภาคภูมใิ นใจก็ดีขึ้น อยาไปมองสูงเสมอไป มองที่เขาสูงกวาเรา
เราก็เสียใจ ตองมองจุดที่ต่ํากวาเรา ถาเรากลุม เราลําบากขนาดนี้ คนที่เขาลําบาก
กวาเรามันมีอยู ก็ถือวาเราก็ยังดีอยูก็รวมความแลวก็คือไมมีอะไรทุกขยาก ทรง
สอนใหคนรูจกั กฎของธรรมดา คือยอมรับนับถือกฎธรรมดา ธรรมดาของคนที่เกิด
มามันจะตองมีอะไรบาง ยอมรับทราบมัน เมื่อยอมรับทราบมัน เมื่อสิ่งนั้นมันมา
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กระทบเราจะไดไมกลุม ไอตัวกลุมนี่ตวั ลงนรก“จิตเต สังกิลิฏเฐทุคติ ปาฏิกงั ขา”
กอนที่จะตาย ถาจิตใจเศราหมองมีความกระวนกระวายก็ลงนรกไปเลย เห็นไหม
แมแตเมื่อสมัยพระพุทธเจายังทรงชีวิตอยู มีพระองคหนึ่งหลวงนาจําได
ไหมองคยั้นทีข่ อจีวรแพรจากพี่สาว ทานอยากจะหมจีวรแพร ไอการอยากจะหม
จีวรแพร แลวขอพี่ขอญาติ อันนี้ไมแปลกเปนของขอไดไมผิดพระวินยั พอไดจวี ร
แพรมาแลว ทานก็ปวยไมทันไดหม ไอจิตของทานก็ไปหวงจีวรแพร เพราะ
อยากจะหมมันไมไดหม ดันตายไปในเวลานั้นตายดวยบาปอื่นทานไมมี จิตหวง
จีวรแพรเพียงนิดเดียว ไอวญ
ิ ญาณออกจากราง ไปเกิดเปนเล็นติดจีวรอยูไปติดจีวร
นี้ตามธรรมดาพระทานตายไปแลว สมบัตทิ ั้งหมดตองตกเปนของสงฆ พระสงฆก็
มาพิสูจนดวู ามีอะไรบาง พอพระไปหยิบจีวรแพรเทานั้นนะ ไอตวั เล็กเล็นก็รอง
ไอโจรปลนจีวรกู ไมมีใครไดยินมีไดยนิ พระพุทธเจาองคเดียว พระพุทธเจาบอก
วางเสียกอน เลย 7 วันแลวเธอคอยมาหยิบ เพราะเล็นมีอายุ 7 วัน พอพนอายุ 7 วัน
แลวเล็นก็ตาย ตายไปเกิดเปนเทวดา เพราะความเปนพระ เห็นไหมนีแ่ คหวงจีวร
นะ ยังเอานิดหนึ่งนะ ถาฉันนึกวา เอะ อีคนนั้นมันดากูไวนี่หา เสร็จเลย ตานี้ไปเลย
นะ
คะ
อยูมัน
คะ
ที่เขาปรารถนาพุทธภูมินั้นนะครับ ผูหญิงนะครับ
เขาไมไดหามนี่
สําเร็จไหมครับ
ก็ตองไปถามเขาดู
ทุกวันนี้ พุทธศาสนา สาวกภูมิ กับพุทธภูมิ มากนอยแคไหน
อีตานี้ไมดูนะ ฉันไมไดนับหรอก คือผูหญิงเขาก็ปรารถนาได ถาใกลจะเขาถึงอุป
บารมี เขาก็เปนผูชาย ถาเขาไมถอยหลังนะ เขาเปนไดผหู ญิงจัดวาเปนอาภัพบุคคล
เหมือนกับผูชายทีเจริญ เจริญเหมือนกัน สามารถเปนพระอรหันตกไ็ ด เปนพระ
ปจเจกพุทธเจาก็ไดเปนพระพุทธเจาก็ได อันนี้หามเขาไมได กําลังใจเรื่องความดี
ไอที่นั่งอยูนี่ ที่เปนผูหญิง เปนผูหญิงทุกชาติเมื่อไร บางคนก็เปนผูชายใชไหม ไอ
ถาผูชายไปเกิดเปนผูหญิงก็โทษเจาชู ถาผูหญิงมาเกิดเปนผูชาย เพราะมีความ
เคารพในสามีดี นี่มันก็ไมแน จะเกิดเปนอะไรก็ชาง ไม อยาไปเลือกมัน ไป
นิพพานไดเหมือนกัน ไมเห็นจะแปลก ไอฉันวา เกิด .. (เทปหมดเพียงเทานี้)
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แลวเรื่องของอาตมาใชวิธีตรง ที่ใหมันถึงเร็วที่สุด เวลานี้เราใชฝก มโนมยิทธิ ไป
เลย เกาะวิชชาสามใหรูจุด
ครับ
รูวาสวรรคมี เราไปสวรรคได พรหมมีเราไปพรหมได นิพพานมีเราไปนิพพานได
นรกมี เปรตมี ใหรูจุด และรูก ฎของกรรมเดิมหาที่หนีไดงาย
บางคนไมรูซึ้ง
รูหนาเจาหนี้ พอรูหนาเจาหนี้ รูกฎของกรรมแลว มันรูจดุ หนีเลยพอรูจดุ หนีแลวฝก
ถามพระ จุดหนี ทางเดินหนีที่ดีที่สุดเปนอยางไรทานจะบอกทันที แลวแบบนี้งา ย
มาก
แลววิปสสนานี่ จะตรงหรือเปลา
นั่นแหละ นั่นแหละ วิปสสนาก็จริง และวิปสสนาญาณดวย แตตองเห็นจุดดวย ถา
หากวาเปนขั้น สุกขวิปสสโก นี่คุณหมดพูด เอาผาดําผูกตาเดินนี่มนั ยาก สูมีไฟฉาย
ไมได
แลวมันตองแลวแตจริตของแตละคน
อันนี้มันแลวแต อันนี้ไมเกีย่ วกับจริต ถาจริตเปนเรื่องของ สุกขวิปสสโก ตองเปน
วิชชาสามขึ้นไป ไมเกี่ยวกับจริต
คุมไว ไมตี
เขาตีลัดเลย
ทุกคนจะสามารถฝกได
ใช
แลวคงจะเกีย่ วกับอดีตชาติ ปุพเพนิวาสา
อดีตชาติไมตอ งนะ เอามันชาตินี้ เอาจิรงเสียอยาง
เอาอยางนี้เลย
ไปคนอดีตชาติไมตองทํากันละ
ครับ แลวผลการฝก ไมทราบวามโนมยิทธินี่จะได ฝกทางดานสมาบัติ
ก็มันลัดไปหาสมาบัติสี่ ทันทีเลย
ทันทีเลย
แลวก็ไอสมาบัติสี่ นั่นมันยังไมพอ มันไปไดอารมณทิพย ที่เปนพิเศษใชไหม
สมาบัติสี่เฉยๆ มันใชอะไรไมได แตกดอารมณใหทรงเปนฌาน ไอตัวนี้มันไดทพิ
จักขุญาณ สามารถทําจิตได ไดอภิญญา
แลวอันนี้ จะตองเพิ่มเปนฌานสี่ จะตอง
ศีล ศีลตองมี
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ตองมีศีล แลวทานละ
ทาน ทานมันมีแลว เปนปรกติ หมอไมเคยเอาขาวใหหมากินเลยหรืออยางไร
เปลาทุกข ทางรางกายนี่ เขาจะเนนหนัก แตวาทางดาน
แตก็ตองมี ก็ตอ งมี คือวาถาเราสามารถใหทานได มันก็มีศีลไดคุณหมอ ตองดูเหตุ
วา คนที่จะใหทานนะใหดวยกําลังใจแบบไหนคนทีเ่ ราทานไดดว ยเหตุ 2 ประการ
1. เมตตา ความรัก
2. กรุณา ความสงสาร
ใชไหม ถาคนที่เรารักเราให แตคนเราไมเคยรักเลย เห็นเขาลําบากเราสงสารใช
ไหม ไอตัวรักกับตัวสงสารมันตัวคุมศีลนะ ศีลจะมีไดเพราะ เมตตา กับ กรุณา
สองตัว ถาขาด เมตตา กรุณา สองตัวมันจะมีศีลไมได ใชไหม นีค่ นที่มุงในการ
ทาน มันรักษาศีลไดงายเพราะศีลเขามีอยูแลว มีตัวนี้พอแลว นี่คยุ กันอยางหมอ
หมอรูเขาใจทันนี่คุยสนุก อยางนี้สนุก
ก็ไมมากหรอกครับ
เอาไมใช แบบนี้พอแลว ขนาดนี้พอใจแลว ขนาดนี้เลิก เราคุยเราสบาย ไปโลด ไม
ตองใชแคปซูลหรอก ไอนี่เปนแตเพียงวาสะกิดขางแลวไปเลย ใชได
แมแตศีลขอแรกมันก็ตองมีสัจธรรมคูกันอยูแลว ทีจ่ ะไปหาดวงดาว
อะ ใชคิดวา
มันก็ตองมีทานอยูแลว
หมายความวาเอาอยางนี้แลวกัน ถาเราพอใจในการใหทาน การรักษาศีลก็ทรง
ประตูไหน อาจารย
ประตูเดียวกัน มันตองมีเจตนา ศีลอยูกับเมตตา กรุณาสองตัวใชไหม เทานี้เอง ไม
ยากของงายๆ แตวาถาฌานโลกีย ก็อยาลืมนะฌานโลกียน ี่ศีลขาดได ถาวันไหนศีล
บกพรอง วันนั้นก็ศีลมันก็จางไปนิด มันมัวไปใชไหม และถาหากวาถาไดฌาน
โลกียเฉยๆ นีม่ ันพิสูจนใจยาก ไดฌานโลกียดว ย ได ทิพจักขุญาณ หรือ มโนมยิทธิ
ดวย นี่จะพิสูจน ถาวันไหนถาศีลบกพรองมันยึดเอานะ ไปไหนไปไมไหว ไมไหว
มันก็เกิดกลุม ตองชําระตัวเอง
อยางเปนพระนี่เห็นชัด แคอาบัติทุกกฎตัวเดียว อาตมาโดนมาแลว ถา
อาบัติทุกกฎ ตัวเดียวมันมัว เห็นมั่วตั้วเลย ทําอยางไร มันก็ไมทรงตัว ไมอยูเอาแลว
เดี๋ยวตองเลิก พอเลิกแลว ก็ตองมานั่งนึกตั้งแตเชาจนถึงเวลานี้ ปกติทําอะไรบาง
พอนึกขึ้นมาได ก็เขาไปหาเพื่อนพระ แสดงอาบัติ แสดงอาบัตินี่ตองบอกชื่อ ออก
ชื่อตรงเลยจะไปวามวยหมูไ มไดนะ คิดวาจะไมทําตอไปอีก กลับมาปบ สวางจา
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ไปได นี่มันมีแบบนี่ ใชไหม เปนการคุมอารมณในตัวเสร็จ ถา สุกขวิปสสโก นี่ไม
แนนกั นะ เลนเอาผาผูกตาเดินนี่ไมแน แกมืดอยูแลวใชไหม ทางไวกวากัน
หลวงพอศีลอยางเดียวเปนเทวดาได
ศีลอยางเดียวเปนเทวดาได
เห็น บางสํานักเขา พวกเขาบอกไมมีทางไปเลย เขาอางบาลีนี่ครับวา “สีลเนะ
สุคติง ยันติ”
อันนี้ปลอยเขาเหอะ
ทําไม คือ เมื่อเชานี้นี่ ผมไปฟงทานเจาคุณเทศน บอกวาไมใชศีลธรรมดานะ ตอง
ศีลที่อยูในอริยมรรค เปนอธิศีล
ดี
ไมใชศีลธรรมดา
นี่ อยาไปเถียงพระพุทธเจาดีกวา
ครับ
พระพุทธเจาบอกศีลไป แคนสี้ วรรค สมาธิไปพรหม วิปส สนาญาณไปนิพพาน
ไมใช เห็นเขามาแปลบาลีคํานี้นะครับ
แปลนะไมผิด เขาใจครับ
เขาใจผิด
ปทโธ เอย พระพุทธเจาทานวางแลว ไมตองไปวางซอนหรอก
ถาเสียไปคงจะไปยมบาล
ดีไมดี จะไปแยงที่ เทวทัต อยูจะลําบาก
ผมมอง ผมวามันยากนะ ถาอยางนั้น
มันไมยาก เดีย๋ ว
ไมใช คงจะศีลอยางเดียว
ไปเชา ออฟไมไดหรอก ไมไดๆ ศีลอยางเดียว แคกามาวจรสวรรคนไี่ อที่ลงอเวจี
ตองแยงกันอยู ก็เพราะเหตุนแี้ หละ
ขอพระองคหนึ่ง
ฮะ เอาสิจะ เออ ไมบอกเดีย๋ วนี้
จะฝกมโนมยิทธิอยางนอย จะตองครบองคทั้งสาม ศีล สมาธิ ปญญา
ตองมีพรอม
คือวาจะมากนอยก็แลวแต แตละคน ใชไหม เพราะถือไวไมเทากันแตวาไปได
เหมือนกัน
ไมไดตองพอดีๆ
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ตองมีสะสมมากนอยเทาๆกัน
ตองตามขนาด คือมีศีลบริสุทธิ์ สมาธินี่ตองคุม มีกําลังพอวิปสสนาญาณอาจจะ
ออนไปนิด วิปสสนาญาณมันออนไปหนอยมันก็ไปชาไปหนอย ก็ไปได แลวศีลนี่
ไมไดเลย ศีลตองทรงตัวสมาธิตองกําลังพอ ถาไมพอไปไมได ตัวนี้ตวั สําคัญ
วิปสสนาญาณมันเหมือนกับไฟฉาย ใชไหม แสงสวาง เอะ ของกลวยๆ ไปฝก
มโนมยิทธิ ออ ฝกเทาไร จํานวน 118 คน เขาสามารถไปเห็นนิพพานได 43 ไปถึง
จุฬามณี 4 หมอจะไปกับเขาบางไหม
ไป
ไปคะ
แตผมไมคอยอยากไปครับ
ไมใชกแ็ คไปเห็น
ใคร
นี่อยางนี้เขาไปเร็ว นี่ฝกอยางนี้มันถึงจะเร็ว อีทีลัดตัดทางเร็วมันไมใชลัด เปนแบบ
ฉบับของพระพุทธเจา ใชไหม
ครับ
คุยไปคุยมา ใชไหม ดี แกดีเทาปลีอยางเดียว
เห็นเปนพระพุทธเจาหรือเห็นเปนรูป
เอานา อยากจะรูมาฝกเองนา
เทาที่ผมทราบมาวาพระพุทธเจาทานก็มีสังขาร รูป ก็เกิด แก เจ็บ ตาย
หมอรูจักเทวดาไหม
เปนเทวรูป เทวดารูจกั
รูจักเหรอ
ครับ
รูปรางเปนอยางไร
ก็เทวดาก็สมมุติวา
ไม ไมมีสมมุตินะ นี่เอาจริง
เทวดาหลอ รูปรางอยางกับเรานี่ แตทนี ี้เผอิญไมมีรางกาย ไอพวกเนื้อหนังมังสา
ไมมีแลว
มี
มีเหรอ
ลักษณะมัน มันอยูในลักษณะที่แบบโปรงที่แบบวาโปรงแสงมาก
ผิดแหงๆ ผิดไมมีทางถูกเลย
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ครับ
เทวดาไมมีขันธหา เทวดากับพรหม กับพระที่นิพพานมีสภาพเหมือนกัน คือไมมี
ขันธหา
ไมมี ขันธหา
เปนนามธรรมอยางเดียว
ทีนี้พวกนั้น
แตวาเปนรูปในนาม ใชไหม
เคยเห็นหนา เจาของเมื่อวันหนึ่งเราฝกสมาธิ จนกระทั่งคิดตกสามารถจะ
นี่อยางที่เขาทําวันนัน้ ที่คุยใหฟงนี่
ครับ เรานั่งเอาตีสอง หมายความวาคอนขางจะโปรง ทานก็นิมิตใหมนั กลายเปน
หยาบ
ไมจําเปน
ไมจําเปน
เราไปเห็นเองดีกวา รอใหเขามา เมื่อไรเขาไมมาเราก็ไมเห็น
ไมใชพวก
เราไปบานเขาเลยดีกวา (หัวเราะ)
คิดวาจะเลนเฉยวาอยางนั้นเถอะ
อันนี้มันมีหลักวิชา พุทธศาสนาเขามี ถาเราไมศึกษาก็เขาใจไปตางๆ พระพุทธเจา
ทานใหความรูไ วครบถวน อันนี้คนที่ศึกษาไมครบถวนถึงไดเถียงกัน ไอที่เถียงกัน
ไป ไดแตเดาอยางเดียว การอานหนังสือนี่อยาคิดวารูจริงนะ ไอวิชาแพทยนี่อาน
หนังสืออยางเดียว รับรักษาโรคไดไหม
ตองปฏิบัติดู มันตองมีการปฏิบัติ
ถาไมมีการปฏิบัติเลย
ผมคิดวาคงจะเปนไปไมได
ไมมีทางเลย
ครับที่บอกเมื่อกี้
เดี๋ยวๆ หลักสูตร หลักสูตรของศาสนา ก็เหมือนกัน แคอานหนังสือไมมที างรูจริง
ครับ ก็คงไดเหมือนกัน แตไดแบบทีว่ า จะไดกัน
มันก็ เอาอยางนี้ก็แลวกันนะ คนไข 100 คนนะ ตายเสีย 99 เต็มบังเอิญไอคนนั้น
มีใชไมได
ไอคนนั้นมันไมตาย ปทโธ จะฝกภาคปฏิบตั ิมาย่ําแย มันยังแยเลยใชไหม เอา นี่พูด
กันจริงๆ ดีเหอะ เอา เขามาจะคุยเขามา ไอเวลาฉันนั่งกันหมด ฉันก็รบั แขกได เออ

ลูกศิษย
หลวงพอ

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

ลูกชายก็อยางวาละ เราเปนคนคนเดียวนี่ ใครไปใครมาก็อยาลุกขึ้น ไมตองไปสู
แลวฉันจะไปหานะโฮะ อยาๆ ไมตองหรอก ทํานะที่บานก็พอแลว เดีย๋ วพัง หาทาง
พังแลว นั่นเขาเลน กสิณ 10 เขาจะฝก อภิญญาหก อยาๆ อยาไปริหากินเลย เขาขั้น
หนึ่งตางหาก มันงายไปเหรอ ลอเขี้ยวเหีย้ นเลยตองคนบวมๆ จัด ๆ ถึงจะทําได คน
ดีเขาไม
บุงเห็นเขาเขา ไมเห็นตองตามเลย
ก็ใช รุนฉัน คุณจะเอาตามฉันไมได รุนฉันสี่คนบวมทั้งนั้น บวมเขาขัน้ ปริเลย มีแต
อาจารยบอกเบาๆ อยาใหมนั หนักนัก แตกับคนอื่นอาจารยบอกขยันๆ เขา พวกเรา
ทานบอกเบาๆ เพราะเขาไป ไมไดเขาไปแบบประเพณีนี่ เขาไปพิสูจนกันเลย เรา
เขาไป การบวชนี่ มาบวชพิสูจนพระศาสนานะ ไมใชวา ไมเชื่อ เขาพูดเราก็คิดวา
มันมีแตจะเชื่อเลยก็ไมได เพราะยังไมเห็น ยังไมพบ ฉะนัน้
ในเรื่อง
พระพุทธศาสนานี่ ลอทุกจุดเลย นี่ สุขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปต
โต หมอสงสัยถามไดเลย เพราะเลนมาทุกจุด
ก็คงไมมีอดีตชาติที่ทํา
ก็มีอดีตชาติบาๆ บอๆ
หมายถึงอะไร
อาว เอาจริง
มีปญญามาก
ถาไมไดใหมนั ตายไปเลย
นั่นก็มีพุทธิปญ
 ญา
ใชมันติดมาเลย มันติดมาตลอด
ก็ไมใชบาสิ เปน
ก็บา
เขาเรียกวาอภิญญา เหมือนกัน
ไมใชบา บาชาวบานเขาไมแคนี้ เราจะไปแคโนน เขาเลยหาวาเราบาถูกหาวาบาไป
หลาย
เปนซุปเปอรแมน ภาษาอะไร
เปนเหนือมนุษยใชไหมครับ เปนเหมือนมนุษยหมายความวา
ไมใชแคมนุษยนี่แหละ
เหรอครับ
เขาเรียกมนุษยบวมๆ (หัวเราะ) ซุปเปอรแมนวา เอ ไอ จนตายเขาไมเรียกวาบวม
ตัวนี้นะ
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มันใกลๆ บาไปหนอย
เอ ไอนั่น ไอจนตายก็แยสิ
ไอจนตาย
เปลา เขาถือวาเอาจิรงนะ คือวา
คําวา มันอยางนี้ครับ กระดากเหลือเกิน มันใกล ๆ บา ไปนิดแตวาเขามีสติ
ก็ ก็ใชก็ ถึงบอกวา บาๆ บวมๆ ไงเลา แตวาไมใชฉลาดเหลือเกินนะเอาจริง ถือวา
เอาจริงทุกอยาง อะไรก็๖ม ถาเขาถือวาเขาบอกวามันมีมันสามารถทําได ใชไหม
เราจะไมยอมใชคําวาไมเชื่อ และจะไมยอมใชคําวาเชื่อ ตองพิสูจนกอน จนกวาจะ
ถึงผลนั้น อันนี้ก็มีอาจารยรนุ กอน ทานฉลาด ทานก็ลอไปอีกหนอย เราก็กวดดะ
ใชไหม นีก่ ็รูสึกวาทานฉลาด แตวาเวลาไปถามทานวารุน กอนทําอยางนี้หรือเปลา
บอกไมมี ชุดแกชุดเดียว
แลวทานก็เลยบอกอดีต พอทําไดทานก็ทวนอดีตใหดูวาอดีตเราทํามาอยาง
นี้มันตองถึงอดีตดวยนะ มันไลเบี้ยคืออดีต อดีตนั่นมันมาจาก วิริยาธิกะ ไอ วิริยาธิ
กะ นี่มีความเพียรมาก อันนี้มันตองมีเชื้อสายเดิม คือวาความจริงมันไมจําเปน
จะตองทําทั้ง 4 หมวดหรอกกรรมฐานหมวดเดียวก็พอแลว แตเราไมหมด สงสัยนี่
ใชไหมไอนี่พานลูกนี้เขาวามีพาน เราไดมาแลว เขาบอกวา พานลูกที่สองมันดีกวา
นี้ กูตองเอาใหได พอไดลกุ ที่สองมาแลว เขาบอกลูกทีส่ ามมันมีอีกลูก เอาใหได
ลูกที่สี่มีอีกลูก เอาใหไดจากลูกที่สี่ไป เขาบอกไมมี เราก็เลิก ถามีอีกก็เอาอีกแหละ
คือวาไมยอมหยุด คือไมรับเวลาไปคุยกับพวกเขา มันไมเขาใจ อานแคหนังสือมัน
ไมเขาใจจริงนะ
หมดเรื่องของดานจิตใจนี่ ถาอานหนังสืออยางเดียว ยังหยาบมากไมตรง
ความจริง แคปฐมฌานนี่ ถาแคฌานสองนี่พังแลวเราดูตําราคลอง เปนครูเขาดวย
เคยเทศนดวย ตั้งแตฌานตนถึงนิพพาน เราพูดได พอทําจริงถึงฌานสองพังเลย ไม
รูฌานที่หนึ่งมีองคหา คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาใชไหม พอถึงฌานที่สอง
มันก็ตัดวิตก วิจาร ออกไป เหลือปติ สุข เอกัคคตา ตัวนีน้ ะเจง พอทําเขาจริงๆ ปบ
พอถึงฌานสองมันหยุดภาวนา เราเลยไมรเู รื่องเลย พอหยุดไป พอจิตตกมาปบ ตาย
จริงลืมภาวนานี่หวานี่ไมรูวา เขาฌานสอง นี่แคนี่ แคฌานโลกียมันยังแยเลย แลว
สูงขึ้นไปมิแยหรือ
มันมีมารมา
ไมใชมาร ตัวของเรา เราเขาใจผิด
คือกิเลสตัวหนึ่ง
ไมใช

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

หมายความวา วิปสสนูกิเลส
ไมใช
เปนลูกศิษย
จนกวาเขาเขาถึงฌานสองเขาตัด วิตก วิจารใชไหม พอมันตัดจริงเราไมรูวาตัด เรา
วิตก ตรึก ตรองใชไหม ไอความจริงไอตวั ภาวนานี่มนั ทั้งตรึก ทั้งตรอง นึกวาจะ
ภาวนาเปนตรึก รูอยูวาภาวนาเปนตรองพอเขาถึงฌานปบ มันก็ตัดตัวนีท้ ิ้ง ไอสมาธิ
มันตัดเอาใชไหมเราก็เขาใจผิดคิดวาหลับ นี่แคนี้เอง ไมตองไปถึงไหน แคประถม
ปที่สองตายแลว จึงบอกวาถาไมปฏิบัติครบอยาไปคุยกันเลย
นี่ทาน ที่ได ทานไดจริงๆ ทานไดขั้นไหน เราถาม ทานก็อธิบายขั้นนั้น
เลยไปทานไมอธิบาย เพราะอธิบายทานก็ผดิ อยางทานก็ไดพระโสดาบัน ถาเราไป
ถามอนาคามี สกิทาคามี ทานไมอธิบายทานพูดแคนั้นทานก็หยุด ถาตอไปทาน
บอก ทานไม ฉันไมพูด พูดผิด ผิดแน เพราะปฏิบัติตั้งแตตนมา การอานหนังสือ
มันรูแลวหลักการอานหนังสือนี่เขาใจไมผิด ใชไหม อยางกับหมอเหมือนกันนะ
อานแตตําราอยางเดียว ใชไหม เขาใหทาํ เขาจริงๆ นะ เอาไมถูกหรอก ดีไมดไี อ
โรคๆ เดียวตรวจแลวไปไดสิบโรคแนะ เคาะไปเคาะมาฟงไปฟงมา วินจิ ฉัยไป
วินิจฉัยมา มันเปนไดสิบโรค เปนแพทยใหมๆ ใชไหม ไอตัวนี้ตกุ ติกไมไดนะ
เพราะเปนอาชีพเดียวกันใชไหม นี่ถาเปนหมอ ก็พิจารณาแลวพอเขาเลาอาการปบ
รูไดเลยรูเรื่องไดเลย ใชไหม ถาคนไขไมเปลี่ยนอาการนี่ หมอไมตองตรวจใช
เครื่องมือก็ได ใชไหม เหมือนกัน เอา เอาใหจริงๆ หนอยนะตองการคนจริง
คือยังรูนอยครับ ผมรูนอย
รูนอยเสียไดแหละดี
ปฏิบัติก็ยังแย ปริยัติก็แย เพราะวาไมเคย ไมมีเวลา
ไอปริยัติ ยัดมาก ๆก็แย ปริ เขาแปลวารอบ ยัติ ก็แปลวารอบๆ ถาอยางนี้ดแี ลว
อยางนี้เขาเรียกคนฉลาด ถารูตัวเองวาแยรูตัวเองวานอย อันนี้เปนความฉลาดของ
คน ถาคนโงจริงๆ เขาจะไมรูตัวเขา นอยนะ พระพุทธเจาบอกวา คนใดรูสึกตัววา
พาลคนนั้นเปนบัณฑิต พาลนี่ เขาแปลวาโง ถาคนโงจริงๆ มันไมรูตัวมันโง มันคิด
วาฉลาดตลอด ถารูนี่ตามภาษิตโบราณคําพังเพย “ยิ่งเรียนยิ่งโง ยิ่งโตยิ่งเซอะ” เขา
วาอยางนัน้ ใชไหม อยางถาหมอไมเคยเปนหมอมาเลย พอเรียนหมอปตน ชักเกง
แลวใชไหม พอจบปริญญาตน มาทํางานเขายังรูสึก ไอสิ่งทีเราไมรูมีมากใชไหม
ไอตัวนี้ มันรูส ึกวาเราโงละ และยิง่ เรียนมากเทาไหรก็รูสึกวาโงเทานัน้ เพราะสิ่งที่
เรายังไมรูยังมีอยู ก็มันแคนนั้ จบ
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ดี วันนี้มีคูทะเลาะก็ไดสบาย หาคูทะเลาะมานานแลว เปนอันวาความจริง
พวกหมอหรือพวกทหาร พวกตํารวจ ทหารหรือ ตํารวจนะ ทหารจริง ตํารวจจริง
หมอจริง โจรจริง พวกนี้ปฏิบัติกรรมฐานไดดีมาก แลวตองจริงๆ นะ ขางๆ ดูๆ
ไมไดนะ ทหารจริง ตํารวจจริงมันนักสูจริง มันใจเขมแข็ง ใชไหม เปนแพทยจริงๆ
แพทยนี่ตองมีอารมณเขมแข็งมาก ตองวินจิ ฉัยมาก ใชสมองมาก ใชไหม ถาโจร
จริงเขาจะตองตอสูจริง อารมณเขมแข็งนี่ มาปฏิบัติดา นสมาธิไดเร็วมากเพราะ
อะไร เพราะอะไรเคยเจอะมาแลว พวกโจรนี่ไวจริงๆ โจรจริงนะไอเกะกะไมได
เรื่องนะ ไอที่เขาไปอยูในปาขณะที่เปนหัวหนาสาย เคยเขาเคยไปทํา เคยมาทํามัน
หนีมาบวช หนีมาบวช แลวก็ฝกแคพรรษาเดียวมันไมลิ่วเลย เกงมาก เขมแข็ง นี่
ประการที่สอง พวกนีเ้ ห็นทุกขมาแลว แลวการตองหลบตองหลีกเจาหนาที่ในปา
นี่มันเปนทุกขใชไหมนะ กี่โมงแลว
สี่ ครับ
ออ สี่โมง
สมมุติวาพวกเราที่ยังบําเพ็ญบารมีไมถึงขั้นเปนอรหัตผล เกิดปวยแลวก็ตองตาย นี่
จะกราบเรียนถามวาเราจะทรงกําลังใจอยางไรถึงจะเมื่อตายแลว จิตจะไมคลาดจะ
พระนิพพาน
ถาตายแลวไมตองทรงกําลัง ปลอยมันสู ก็เออยางนี้สิ อยาไปรอเมื่อปวยสิ รอเมื่อ
ปวยมันเจง ตองคิดไวทุกวันวันวาโลกนีม้ ันเปนทุกขในเมื่อเทวโลก พรหมโลกก็
ไมมีสุขจริง เราไมตองการเราตองการถาขันธหานี่พังเมื่อไร เราตองการนิพพานจุด
เดียว เราตองการเทานี้คิดไวอยางเดียวเทานี้ ใชไหม ไอคิดแบบนี้อยาเที่ยวไปนั่งดา
ชาวบานเขานะ คิดอยางนีด้ วยแลวก็หาทางตัดโลภ ความโลภ ไอทางตัดความ
โลภะ ความโลภนี่หมายความวารเหากินในทางสุจริตนัน่ ไมเรียกวาโลภ ไมไปโกง
เขา อยา อยาไปคดไปโกงเขา อยาแยงเขาอยาขโมยเขา แลวตัดความโลภดวย
อาการแบบนี้ รูจักการใหทานแลวก็ตดั ความโกรธ พยายามใหอภัยกับคนทีม่ ี
ความผิด ก็หมายความวาถาไมติดระเบียบวินัยนะ อยางเขาพูดไมดี เขาทําไมดีมัน
เปนบุคคลภายนอก เราก็พยายามใหอภัย เรานิ่งแลวก็ไอตวั สุดทาย ตัวเมื่อกี้นั้นมัน
ตัดความหลงอยูแลวก คิดวาโลกนี้ไมมีความสุข มนุษย เทวโลกกับพรหมโลก ก็
ไมสุขจริง เราไมตองการเราตองการนิพพาน มันตองคิดไวตั้งแตปจ จุบนั ถาดันไป
รอคิดเมื่อปวยแลว ลงนรกทุกราย ฮึ ใชไหม
แลวหลวงพออธิษฐาน
วาอยางไร
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อยากจะกราบเรียนถามคําถามคือที่กราบนี่นะครับ คือ มาเลนผีถวยแกว แลวทีนี้มี
วิญญาณเขาไป บอกวาเปนวิญญาณของ ทานฤาษีลิงดํา แลวทีนี้
ถา ถาคนกลัว
นี่ก็ไมทราบคะ วาจะเปนเพราะฉันใด อยากใหทานชวย
ทําไม
เปนหรือคะ อยากจะใหทา นชวยสมาธิดูใหหนอย
สมาธิอะไร ตอนนี้กําลังปวดทอง เวลานี้จิตกําลังสมาธิ ก็ตัวนี้มนั หลอกไดนนี้ ะ
ตองดูเหตุผล เหตุผลไมเลอะเทอะ ก็ใชได ถาเหตุผลเลอะเทอะก็ใชไมได เวลาเดิน
ผีถวยแกวหรือถวยแกว อยาไปเรียกผีถวยแกวสิ เวลาเดินถวยแกวนี่ ถาจะใหไดผล
จิรงมันก็มีอันดับแรกเขาใชชุมนุมเทวดา แลวตั้งใจขออาราธนาบารมีพระพุทธเจา
โดยตรงวาถาผีหรือเทวดาทีเ่ ปนพาลจงอยาใหเขามายุง ถาเราตองการใครขอเชิญ
คนนั้นตรงไปวาเลอะเทอะมันไมได ตองเอาเฉพาะบุคคลเราตองการเชิญใคร เอา
เฉพาะคนนัน้ เลย
คืออยางนี้คะ ตอนที่เลนนี่คะ ก็มีวิญญาณคนอื่นเขามานะคะ พอพอเขามาสัก เดินรู
เรื่องราวละ เสร็จแลว แกวนี่แกวงเลย แลวหยุดนิ่งนะฮะ ถามวามีอาถรรพอะไร
ทําไมถึงเดินไมได ก็บอกวา ทานฤาษี มาวาแลวก็ แลวทีนขี้ อง บุง ก็เหมือนกัน
ทําไม
ของทานโยคี ก็เอาออกมาใหทานดูนะคะ เสร็จแลวกลักนี่ระเบิดนะฮะ
โดนหยิบ
ถามวาเอะ เปนเพราะอะไร บอกวาโยคีเกรงใจ ฤาษีมั้งคะ
ออ ดีแลวโยคี ฤาษีนี่ชกกัน เออ ก็ดี ใชได แตถือเหตุผลเปนสําคัญนะ
กเลยสงสัยคะ วาจะจริงเท็จประการใด
ก็ตองไปถามถวยแกว กลับไปถามใหม ไปถึงตั้งใจบูชาพระพุทธเจาใหตรง ถา
อะไรเปนความจริงขอใหปรากฏตามนั้นนะ แลวขอถามเลยวาคนนัน้ มาจริงหรือ
เปลา ถาจิรงก็ใหบอกจริง
แลวสั่ง สั่งบอกใหมาพบทานที่นี่ มาพบแลวคะก็เลยพูด ก็เลยไดมาถาม
ก็ครบตามสัญญาแลวนะ อันนี้ตองอาศัยเหตุผลดวยนะ ระวังมันจะปลอม
ที่สํานักเคยอยูม ันจะพยายาม
ไมใช ระวังจะปลอมจะไดระวัง ทําไมวาไป
คือตอนแรกเขาทําเปนครอบนี้นะฮะ พอเสร็จแลวระเบิดออกไอที่ครอบไมใชเจา
คะ อยูๆ มันระเบิดออกไป
อันนี้มันที่คลังแสงเกาหรือเปลา ไมใชคลังแสงหรือเปลา
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ไมใชคะ อันนีม้ ันมี
เอา คอยยังชัว่ หนอย เลยชักหวาดๆ บอกระเบิดๆ ชักหวาดๆ ไมเปนไรหรอก ถือ
เหตุผลเปนสําคัญนะ จะวามีอะไรก็ถามใหมถามตรง จุดธูปตั้งใจบูชาพระพุทธเจา
ถามตรงวาสิ่งเหลานี้เปนจริงหรือเปลา ทานจะบอก ทานบอกตรง เอาอยางนั้นก็
แลวกัน เอาใครมีอะไรอีกไหม มัวรอกริ่งเรียกสวางแน เอา โนนวาอยางไร
ขอถามเมื่อกี้หนอยนะฮะ เมือ่ กี้บอกใหตัดความโลภ แลวก็หากินโดยสุจริต ไมแตะ
ตองของเขา ถาอยางเราไปเลนการพนัน อยางเราแทงหวยนี่เราไมไดคดเขา โกงเขา
นี่ เราจะไปเรียก
อีนี้ ไมใชโลภแลวไอหนู การพนันเปนอบายมุข ฉิบหายเลย
ฉิบหาย แลวนีเ่ ขารวยๆ กันละฮะ
นั่นแหละ ฉิบหายแน ฉิบหายเพราะอะไรรูไ หม ตายตกนรก
แลวเจามือตกไหม
ถายังไมตาย ยังไมตก หนอย อยาง ไอชล นีม่ ันรูจักบุญ มันดวยกันนั่นแหละ จิตมัน
ชั่ว การพนันจิตมันชั่ว ก็เขาจะมุงตัด ฟดกันทาเดียวนี่ ไมมีใครคิดแบงกันเลย นี่จะ
เอาเขาทาเดียว
เอาแลวไปแบงให
ไปแบงกับใครละ
ก็แบงไปสรางวัดสรางโบสถ
ออ คนละเรื่อง ไอเจามือก็จะฉะลูกคา ลูกคาก็จะฉะเจามือ มันจะไปลอตรงนั้นหละ
โนนนะ ไปคุยกับ สํานักพระยายม อีกที วาใครมีบุญมากกวากัน ใครลงลึก
มากกวากัน หนอยแน จะไปนิพพานดันไปเลนการพนันเสียได (หัวเราะ) นะ ไอ
คนมีโงที่สําคัญ
เขาฆาคนตายนี่เขายังไปนิพพานได
ฆาคนตายมันไมบาปไอหนู แตถาฆาคนเปนใหตายบาป เออ มันจะไปบาปเบิป
อะไรคนมันตายแลววะ พูดกับคนมีหนวด ตองพูดแบบนี้เราวิ่งหนีไมพนหรอก
อยางเลนหวยนี่เราซื้อเขาใชไหมครับ เราเอาเงินไปถวายเขา
ตามใจเองเหระ เอ็งตายแลวเอ็งไปปรึกษา พระยายม ใหม ใครมีอะไรอีกไหม เอา
เจนอย วาอยางไร เห็นยกมือนี่ เอา ไอหนูนมี่ ีอะไรอีกไหม
อยากจะเรียนถามหลวงพอวา ฝงอยางเมื่อตอนกลางวันที่ตอบ
เจอ
ไมไดระบุ เพือ่ นฝูง แบบไมไดหวังร่ํารวยกัน นี่ผิดหรือเปลา
นี่สงสัยวาเอาบอย (หัวเราะ)
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แบบ ไมถาม ไมไดหวังร่ํารวย หวังอะไร
ถาวาเขาสนุกเพลิดเพลินนี่อกี เรื่องหนึ่งตางหาก มันไมใชกิเลส มุงเอารวยนี่มนั เปน
กิเลส ใชไหม มันไมสนุก สงสัยเลนมากี่ครั้งนี่
นับไมไดคะ
เอาหนักเลย เออ ลูกสาวฉันเกงมาก
อยางพระ พระที่รปู หลออยาง หลวงพอปาน นี้นะคะ เราจะจุดธูปกีด่ อก
ก็ไปถามทาน ทานตองการเทาไรก็ตามใจทาน จะจุดธูปนี่พระพุทธเจาไมไดบังคับ
ไวนี่ พระพุทธเจาบอกจุดธูปกี่ดอก ไมมใี ชไหม ธูปะ ทีปะ บุปผะ ใชไหม ทาน
บอกมีธูป มีเทียน มีดอกไม เทานั้นเอง แลวไมไดจํากัดไว ไอที่วาเทานัน้ อยางนั้น
เทานั้นดอกเทานี้ดอก มันเปนเรื่องตั้งขึ้นมาเอง
เห็นมีบางคนบอกอยางจะบูชารูปหลอของ สมเด็จพระพุฒาจารยโต ใหบูชาธูป 5
ดอก
ถาหากวาฉันเปนบริษัทขายธูปนะฉันจะโปรโมทจุดสามพันดอก อยาเปนหวยนะ
ถูกกิน มาโทษกันไมได (หัวเราะ) ไอตาหนวดนีไ่ วใจไมได แหม เดีย๋ วตาหนวดไป
เลนเขายุงใชไหม
จะสักเทาไรครับ
การจุดธูปเทียนนี่ ทานไมไดบังคับ พระพุทธเจาไมไดบอกไวเทาไรก็ได
หลวงพอเจาคะคือที่เลนกันนะ เขาบอกถึงเรื่องระลึกชาติ ไดอยางไรละคะ
พระพุทธเจานัน่ หรือ ไดมนั มีความหมายวา กอนที่เราจะเดินถวยแกวตามระเบียบ
ที่เขาทํากัน เห็นเขาชุมนุมเทวดากอน แลวก็ตั้งจิตอธิษฐานถามตรง คือถาม
พระพุทธเจาก็ได อยาไปถามเลอะเทอะเมื่อกอนนี้ฉันเห็นเขาเดินกัน แลวฉันไมเคย
เดินกับเขา จะไปนั่งดูมันไมรูเรื่องมากอนนะ แลวก็มเี สียงทหารเขาเดินกัน เขาก็
เดินกันไดพอผูบังคับการไปหนอยเดียว แตะปบ แกวก็ไมเดิน ทําอยางไรก็ไมยอม
เดิน ก็เลยฉันนั่งๆ อยู ก็เลยรําคาญเห็นเทพฤทธิ์องคหนึ่งยืนๆ อยู บอกเขาหนอยสิ
เขายิ่งไมเชื่ออยู ก็หาไอพวกนี้มันเกเรเกตุงโกหก แกวเลยเดิน เดินแลว แกก็แตะนิด
แตะเอง ใชไหม แกวก็เดินไป มันสะกดเปนตัว รวมตัวไดวา ทานผูบงั คับการ ชอบ
ระบําโป (หัวเราะ) พวกฮาตัง ไอ ผูการ หันมา ผมเลิกนานแลวครับ บอกไอเวรกู
ไมรูเรื่องมึงเลย มันนิว้ ของมันเอง ใชไหม นี่ของจริงๆ เขามีแตวาตองตั้งใจใหมัน
ตรง อยาสักแตวาใครมาก็ได นี่ไมได อยางในกรุงเทพฯ นี่ ถือเจาพอหลักเมืองเปน
เกณฑ
ทานจะเสด็จมา

หลวงพอ
ลูกศิษย

ใช คือวาถือเปนเกณฑเลย คนอื่นเรายังไมเอา ถาใครจะมาก็ใหทานบอก บอกใคร
จะมา ใชไหม
แลวที่ที่เดินนะคะ (เทปหมด)
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คนที่ดีก็ไมจําเปนตองมองกันที่ฐานะ เอาดวยเหตุดวยผล ทําดีนี่เขาก็มีหตุมีผล วาทําไมเรา
จึงปวย คนที่เขาทําบุญมากกวาเรา เขาก็ปว ย ดูแตพระพุทธเจาเองก็ปวย
ถวายไมกวาดมีอานิสงสใหเทวดาทะเลาะกันได อยางนองสาว พระอนุรุทธ พระนางโรหิณี
ใชไหม จําไดไหม ทานเปนโรคเรื้อนและเปนสาวดวย เวลาพระพุทธเจาเสด็จพระอรหันตไป เธอก
ไมออกมาใสบาตร ออกไปก็อายเขา เปนสาวดวยเปนโรคเรื้อน ก็อายเขาไหม ตอมา พระอนุรุทธ
เห็นวานองสาวหายไปพอพระกลับที่พักแลว ก็เดินยอนกลับมาหานองสาว นองสาวก็มาหาก็เลย
ถามวาพระพุทธเจาเสด็จ พระอรหันตมาทุกอยางเปนบุญใหญ ทําไมไมยอมมาไหว ก็เลยบอกวา
ทานเปนสาวและก็เปนโรคเรือ้ นดวย กลัวชาวบานรังเกียจ ออกมาก็อายชาวบานเขา พระสารีบุตร ก็
บอกใหหาทางชวย วาสถานที่พระจะฉันขาวเวลาพระไปบิณฑบาต ใหไปดูสถานที่ตงั้ อาสนะตั้งน้ํา
ใชน้ําฉัน พอพระจะมาก็กลับเขาขางในไป ก็มาทําอยางนั้นทุกวันๆ ทําทุกวันดวยศรัทธา ศรัทธา
ทานมีแตวาที่ไมออกมาเพราะโรคเรื้อน ภายในไมชาโรคเรื้อนก็หาย เออ นาคิดนะ อยางนั้นจะลอง
บางก็แลวกัน (หัวเราะ)
และตอมาทานก็ตาย ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนนางฟาบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเท
วโลก เปนนางฟาที่สวยที่สุดใน ดาวดึงส แตวาตามธรรมดา นางฟาก็ดีเทวดาก็ดี ถาสรางวิหารทาน
ไว หรือทําบุญอยางนอยไดถวายสังฆทาน เงินทุกบาทที่ใสขันทั้งหมดฉันถือวาเปนสังฆทานและ
วิหารทาน นอยก็ตามมากก็ตามฉันถือเปนสังฆทานกับวิหารทาน ถาสรางวิหารทานดี หรือสังฆทาน
ก็ดี อยางนี้เขามีวิมานอยูใ ชไหม
แต พระนางโรหิณี ไมทําแบบนั้น ไดแตกวาดสถานที่เก็บสถานที่ก็เลยไมมีวิมานอยู ถา
เทวดาหรือนางฟาที่เขามีวิมาน วิมานจะเกิดกอนนะพอตายปบก็เขาวิมานเลยเปนเจาของวิมาน ถา
เปนเทพบุตร เทพธิดาก็ตองไปเกิดบนตักของเทดวาหรือนางฟาองคใดองคหนึ่งถาจะเปนบริวารก็
ตองไปเกิดในเขตของวิมานนั้นที่นี้คําวาเกิดนอกเขตวิมาน
ถาหากวาใกลวิมานของเทวดาหรือ
นางฟาองคไหนก็เปนบริวารขององคนั้น ถาอยูกึ่งกลางเขตถาหันหนาไปทางวิมานไหนก็จะเปน
บริวารของวิมานนั้นนะ ทีนสี้ ําหรับ พระนางโรหิณี นีแ้ ปลก ไปเกิดที่กึ่งกลางทั้ง 4 วิมาน ถาเปน
จราจรไปวัด วัดเทากันหมด แลวกมหนาดวย ถาหันหนาไปวิมานไหนตองเปนบริวารของวิมานนัน้
แกกมหนา เทวดาก็ทะเลาะกัน เธอสวยมากดวย วานางฟาองคนี้ตองเปนบริวารของฉัน
ผลที่สุดก็ตัดสินใจไมไดตดั สินกันไมไดกใ็ ชเจาหนาที่รังวัดมาวัดแลวมันเทากันแกไมเงย
หนาใชไหม ก็ตองรอนถึง พระอินทร พระอินทร มาตัดสิน พระอินทร ก็ถามวา ถาเธอไมไดนางฟา
องคนี้เปนบริวาร เธอจะเปนอยางไร บางองคตาจะแตก บางองคยาวก็วากันไป พระอินทร ก็เลย
ตัดสินวา ถาฉันไมไดนางฟาองคนี้เปนบริวารฉันจะตายเดีย๋ วนีแ้ หละ (หัวเราะ) ตกลง พระอินทร ได
ไปเพราะอะไรรูไหมเพราะวาเขาตองเปนอยางนั้น เขาไปเกิดจุดนัน้ เขาเอาไปเปนบริวารของใครก็
ตองเปนบริวารของคนนั้น ถาใครอยากจะสวยก็ไปกวาดวัดใชไหม แตก็พยายามแหงนหนาไว เดีย๋ ว

เทวดาจะตีกันเอง (หัวเราะ) เห็นเขาถวายไมกวาด แตเขาไมไอกวาดเอง ใหคนอื่นใชทาํ วัดสะอาดก็มี
อานิสงสเทากันใชไหม
คอยๆ ลดไปนะใชไหม ไอเรือ่ ง โมหะ นี่เปนรากเหงาของกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ โมหะ นี่
คือตัวอวิชชา ถาเราตัดอวิชชาไดเมื่อไหร ก็เปนอรหันตเมื่อนั้นคอยๆ ตัด แตวาจะเปนอรหันตกเ็ มือ่
ถึงวันตาย ยังไมถึงวันตายเปนพระอรหันตไมไดใชไหม ถาเปนพระอรหันตวันนัน้ ก็นิพพานวันนัน้
คนที่เปนพระอรหันตนะ เขาไมอยากอยู ก็ไอโลกนี้มันเต็มไปดวยความทุกขความเรารอน
รวมความแลวไมอยากอยู แตวาเปนพระเปนเณร เขาไมมีสิทธิ์จะตายไมมีสิทธิ์ใชไหม ถาเปน
อรหันตแลวก็อยูตอไป ถาเปนเณรก็ถือวาเปนพระ ถาเปนพระจริงๆ นะ ถาพระแลวยังไมเปนพระ
โสดาบันพระพุทธเจายังไมทรงเรียกวาพระ เรียกวาสมมติสงฆ บวช 100 ปก็ยังไมไดเปนพระ ยัง
เปนสมมติสงฆใชไหม ถาเปนพระโสดาบันก็เริ่มเปนพระ นี่พระนี่เปนพระโสดาบันเปนพระ
ฆราวาสเปนพระโสดาบันก็เรียกวาพระ พระพุทธเจาทรงเรียกวาพระ ตั้งแตบัดนัน้ เปนตนไป อยา
นึกวาพระหมผาเหลืองจะดีกวาฆราวาส ไมแนนะ เวลานี้ เวลานี้พระโสดาบันก็มาก พระโสดาบันก็มี
มาก (หัวเราะ) ใชไหม พระโสดาบันออกซายออกขวาไมตรงทาง แบบนี้ปฏิบัติที่ วัดทาซุง ถูก
ตะคอกไปหลายรายการแลวแผลงซาย แผลงขวา ไอพวกนี้ไมดี ไปถึงก็ชะลอเอาไวกอน ทําใหคน
อื่นเขาเสียหายเราไมไดอยูเ พือ่ เอาใจคนเหลานี้ ที่มีชีวติ อยูก็ตองการสงเคราะหคนดีใหมีความสุข
และมีความเปนอยูดีขึ้น อยูแ คนี้นะ ไมไดอยูใหคนเลวๆ ไอคนที่เลวๆจะทําใหคนดีเลวลงเขาไปจะ
ถูกตองหรือเปลานะ คือพูดใหมันจบไปเลย จะไดไมไปวัดตอไปใชไหม คนที่ดีพาไปถาเปนหนีใ้ คร
เจาหนี้มาทวงดามันเลย (หัวเราะ) ที่หลังไมกลาทวง
ถาไปทะนงวาคนอื่นเลวกวาตัวเองพังนะ ถาเขาดีเขาก็รูคุณคาความดีของเราถาเราดีเขาเห็น
วาเราเลวนัน่ แสดงวาเขาเลวมาก อยาไปสนใจกับเขานะ สวนเขาก็สวนเขา สวนเราก็สว นเรา นี่เปน
พระลําบากเนอะ
เมื่อสมัยกอนๆ อดนะฉันทดไมรวยแบนี้ เทศนทั้งปฉันไมมีสตางคใชเลี้ยงพระปหนึง่ ไดผา
ไตรเปนลังๆ พอถึงเวลาเขาพรรษาตองไปซื้อผามาใชใหมก็เราก็รูอยู พระวัดไหนทีม่ ีจีวรเกาๆ นะ
รวบรวมกันเขาตามที่เราทราบ ทําเปน 2 ไตร หนึ่งไตรครอง ไตรอาศัยไตร ไอ 2 ไตรมีพระมา 2 คู
อด พอจะเขาพรรษาก็ไปซือ้ มาอีก จนกระทั่งอายุ 43 นะ อายุ 43 นี่เลยหวยจะออกนะ วันหนึ่งเดินไป
ตลาดไปซื้อผาไตร ญาติโยมแกเห็นเขาถามวาทําทานมาทําไม บอกซือ้ ผาไตร ก็ทีเห็นเทศนไดผา
ไตรตั้งเยอะ พระเอาไปหมดแลว ตัง้ แตปนั้นมาถึงปแกซื้อใหแกซื้อใหมาเรื่อย เลยไมตองซื้อ
ไมอยางนั้นตองซื้อใสทุกป สตางคที่แตกมาใชที่กรุงเทพฯ พระบิณฑบาตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
บิณฑบาตตองตื่นแตเชาตอนเพลไมมีกินก็ไปดูวาพระองคไหนจะอดบาง
รวมความวาหาสตางคไดแตไมมีสตางคใช หาผาไดแตไมมีผาใช ตอนนี้หาไมไดก็เลยหามา
ใช อานิสงสเปนของแหงปจจุบัน
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ขอนําเรื่องที่พอจะเปนสาระบางมากหรือนอยก็ตาม มาเลากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ฟงวาการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานความจริงการทําบุญแบบนี้รูสึกวาเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ถาหากวาจะฟงเรื่องตอไปมีเรื่องมาใน พระไตรปฏก ใน ขุททกนิกาย แลวก็ เปต
วัตถุ หนาอะไรไมตองจํานะก็แคนั้นแหละ จําได ทานเลาถึงเปรตที่ พระสารีบุตร พบ เออ ความจริง
ที่นําเรื่องนี้มาพูดก็เพราะวา วันที่ 12 เปนวันสารท ใชไหม เมื่อวันที่ 12 เปนวันสารทแลวเราก็ทําบุญ
กัน คําวาสารทนี่มีมาในสมัย พระรวง พระเจารามคําแหง ทานประพันธไว ทานเรียกวา ขาวสาก
หรือวา ขาวสารท หมายถึงวาทําบุญใหกบั ญาติที่ตายไปแลว แลวบรรดาญาติที่ตายไปแลว เมื่อมี
โอกาสไดรับโมทนาก็จะมีความสุข
นี้ตอนนี้เดี๋ยวกอน ถาเอาเรื่องของทาน พระสารีบุตร มาเลาใหฟงมันจะครอมเรื่องเอาอีก
เรื่องหนึ่งมีทานพราหมณทานหนึ่ง มีความเคารพในพระพุทธศาสนาแลวก็ฟงเทศนจากพระพุทธเจา
เมื่อฟงเทศนจากพระพุทธเจาแลวก็เชื่อ แลวก็เลื่อมใส ละจากลัทธิพราหมณ มาปฏิบัติบําเพ็ญกุศลใน
เขตของพระศาสนา แตวาทานผูนี้ก็ยังไมได พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ไดอรหันตก็มองตีไ้ ป
แลว ใชไหมยังไมไดอะไร ก็ยังจะบอกวาเหมือนๆ กับพวกเราไมไดหรอก เพราะพวกเรานี่บางคน
มรรคตน มรรคสองผานไปแลวก็มี เดาๆ นะ ไมใชพระพุทธเจา ใชไหม ที่ผานไปแลวอยางไร บาง
ทานที่วัดใจของทานเองวา จะมีอยูห ลายคน ที่นั่งอยูที่นที้ ี่มีศีล 5 บริสุทธิ์นั่งนับเอาแลวกัน ที่เดินมา
นี่ ศีลใครหลนหายบาง หาคนเขาไมพิงเสา กลัวศีลไตเสาไป
คือวาคนที่มีศลี 5 บริสุทธิ์ปฏิบัติศีลโดยไมตองระวัง คําวาไมระวัง ก็หมายถึงวาศีลทรงตัว
ถึงแมวาไมระวังไมละเมิดในศีล คนที่ไมละเมิดในศีล มีศีล 5 ทรงตัวหมายถึงฆราวาส ก็ตองหันไป
ดูพระบาลีที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสทานกลาววาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี เปน
ผูมี อธิศีล คําวา อธิศีล หมายความวารักษาศีลเปนปกติ มีศีลบริสุทธิ์ สําหรับพระสกิทาคามี
พระอนาคามีกม็ ี อธิจิต นั่นหมายความวามีศีลบริสุทธิ์ดวย ตองมีฌานตั้งมั่นเปนกําลังของ
ฌานสี่ดวย ถากําลังฌานไมถึงฌาน 4 ก็ไมสามารถจะตัด กามฉันทะ กับ พยาบาท ได
สําหรับพระอรหันตตองมี อธิปญญา คือมีปญญายิ่ง จึงสามารถทําลาย อวิชชา คือความโง
ได นี่ อวิชชา เขาแปลวาโงนะ ความจริงทานแปลวาไมรู ตามภาษาบาลี อวิชชา แปลวาไมรู นี่นา
สมเด็จพุฒาจารยโต ทานบอกวาไอคนทีเ่ กิด มาแลวมันไมรูจักพอไมรูจักแมนะ มันมีไหม ไมรูจัก
หนาว ไมรูจักรอน มีไหม ไมมีใชไหม รูจักหิว รูจักรอน รูจักกระหาย ทานบอกมันยังมีความรู
อวิชชา ทานแปลวารูไมครบทานแปลถูก ถาแปลวาไมรูเลยก็ตองคนตาย ใชไหม
นี่เรามาพูดกันถึงวาชื่อไมได พราหมณนี่ เมื่อตอนกลางวันยังจําชื่อไดเลยตอนนี้ชื่อ
พราหมณหายไปเสียแลว เดินลงมาชื่อพราหมณหลนไปตรงบันไร ไมรูวาชื่ออะไร จะบอกชื่อเดีย๋ วก็
ผิดไปนะ เปนอันวาทานพราหมณคนนี้ทานก็ปฏิบตั ิสมณธรรม คือเจริญสมาธิวิปสสนา เหมือนกับ

ญาติโยมปฏิบัติเวลานี้ แตวา ทานยังไมไดเปนพระโสดาบัน วันหนึ่งทานกําลังเจริญสมาธิอยู ตอน
นั้นก็จะเปนตอนที่จิตตั้งอยูใ นอุปจารสมาธิ เพราะวาจิตเราถาตั้งอยูต่ํากวาอุปจารสมาธิก็ดี หรือเลย
ขึ้นไปเปนฌานถึงปฐมฌานก็ดี อยางอารมณจิตเรานีไ่ มสามารถจะเห็นสิ่งที่เปนทิพยไดถาพระที่ทรง
ฌานหรือทานที่ไดฌานไปแลว ถาตองการจะเห็นสิ่งที่เปนทิพย หรือเรียกวา อทิสสมานกาย เราก็
ตองถอยหลังจิตลงมาถึงอุปจารสมาธิ จึงจะเห็นภาพที่เราเรียกกันวาผีได ผีนี่เราก็เรียกตั้งแตสัตวนรก
ถึงพระพุทธเจานั่นแหละ ทีน่ ิพพานไปแลว เราไมเห็นดวยตาเนื้อ
นี่วันหนึ่งทานพราหมณนี่ทานกําลังเจริญสมาธิอยูในปาชัฏ คําวาปาชัฏนี่ไมไกลบานนัก
มันเปนที่สงัด ก็ปรากฏเปนภาพหญิงคนหนึ่ง เปลือยกายไมมีเสื้อ ไมมีผาแลวก็ผอมเปนหนังหุม
กระดูก มีเสนเอ็นปรากฏ แหม มันไมมีเนื้อนี่นะ เสนเอ็นปรากฏ ทําก็สงสัย ถามวาเธอเปนใคร มา
จากไหน มาทําไม หญิงคนนั้นก็บอกฉันเปนเปรตมีความหิว มีความลําบาก ทานถามวาเมื่อสมัยที่
เปนมนุษย เธอเปนใครอยูทไี่ หน หญิงคนนั้นบอกวาฉันเคยเปนภรรยาของทาน แตความจริงคําวา
เคยเปนภรรยานี่ก็เปนภรรยาในชาตินนั้ เอง แตตายไปกอน เพราะอาศัยที่ฉันไมชอบในตการบําเพ็ญ
กุศลอยางหนึ่ง แลวฉันไมมีความเคารพในทาน มีความโหดรายในทานนี่ระวังนะคนที่ชอบซอม
สามีระวังนี่ คุณชัยนรงค พอยิ้มได เรื่องซอมภรรยาเขาไมมี (หัวเราะ) แกบอกฉันไมมีความเคารพ
ในทาน มีใจรายในทาน ตายแลวจึงมาเปนเปรต แลวก็มีความหิว มีความกระหาย มีความลําบากมาก
แมแตผาผอนทอนสไบก็ไมมีนุง
นี่สําหรับทานสามี ไอเรื่องนั้นมันก็เปนเรือ่ งหนึ่ง ที่ความโหดรายที่มี อะไรก็ตาม สามี
ภรรยาก็เปนเรือ่ งธรรมดานะ จะตองกระทบกระทั่งกัน ทานสามีนี่ทานกําลังเจริญสมาธิจิต อยาง
บรรดาญาติโยมกัน นี่คนที่เจริญสมาธิจิตก็ตองเปนคนใจดี มีจติ ประกอบไปดวยกุศล ถาไมมีจิต
ประกอบไปดวยกุศล เขาก็ไมทําไอคําวากุศลนี่เขาแปลวาฉลาดนะ อยาไปแปลเปนอยางอื่น ทําบุญ
ทํากุศล ไอทําบุญนี่สรางความดี ทํากุศลก็ฉลาดในการทํา คือหลีกเลี่ยงในการทําสิ่งทีเปนโทษ มาหา
สิ่งที่เปนประโยชน ที่เปนปจจัยของความสุขในเมื่อทานเจริญสมาธิ อยางนอยที่สุดทานก็ตองมี
พรหมวิหารสี่ ประจําใจอยูบ าง นี่การที่ทานจะคิดอาฆาตมาตรายภรรยาของทาน ในเมื่อภรรยาของ
ทานก็ตายไปเปนเปรต ทานจะไมเมตตา อยางนี้ไมมี
ทานก็เลยบอกวาเออ ถาอยางนั้นก็ดแี ลว ถาเธอหิว อาหารที่บานของเรามีเธอไมมีผาจะนุง
หม ผานุงหมที่บานของเราก็มีเยอะ เพราะเราเปนเศรษฐี ถาอยางนั้นเธอจงมากับฉัน ไปบานสิฉนั จะ
จัดอาหารใหเธอ จะหาผานุง ผาหมใหเธอเพราะเราเปนเศรษฐีมีของมาก สําหรับทานเปรต ลอทาน
เปรตเขาแลว ความจริงตองเคารพทานนะ ทานเปนครูเขานะ ใชไหม ทานเปนครูทําเหมือนกับเราไม
รู
เปรตตนนั้นก็เลยบอกวาทาน การทานจะมอบอาหารใหฉัน ในมือฉันก็ดีจะมอบผาผอน
ทอนสไบไวในมือฉันก็ดี มันไมมีประโยชนสําหรับฉัน คือวาคําวาไดอาหารสําหรับบริโภคเพราะ

เปนวัตถุ
อาหารที่นํามาเปนวัตถุไมมีสําหรับเปรตแลวก็จะไดผาผอนทอนสไบสําหรับประดับ
รางกาย ก็ไมมสี ําหรับเปรต ทานสามีก็สงสาร ถามวาถาอยางนั้นเธอตองการอะไรฉันจะใหทกุ อยาง
สําหรับนางเปรตนั่นก็บอกวาเมื่อกี้ลอทานเปรตเขาแลวนะ นี่หนั ไปเปนนางเปรต แตคน
เดียวกันนะ เดี๋ยวจะหาวาคนละเปรต บางเปรตก็บอกวาถาทานมีจิตเมตตาในฉัน ขอใหทานนํา
อาหารอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็พรอมดวยผาสําหรับใชแมแตผืนเทาคืบหนึ่งก็ตาม ไปถวายแก
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาองคใดองคหนึ่งแลวอุทิศสวนกุศลใหฉัน จึงจะมีโอกาส นี่การที่
จะมอบใหไมมี กินไมไดบาปมันบังคับ ทานสามีก็ยอมรับ
มาในตอนเชาทานก็จดั อาหารเทาที่ทราบวาภรรยาของทานชอบอะไร เพราะเคยอยูด วยกัน
รูแลวก็จดั ผาผอนทอนสไบ เปนผาสําหรับพระ เอาไปถวายพระเอากางเกงไปใหพระก็นาจะสนุกๆ
ดีเหมือนกันนะ แลวจะมาโทษวาพระนุงกางเกงไมไดนะ นีเ่ อาไปถวายพระเสร็จ ทานก็อุทิศสวน
กุศลวา อิทัง โน ญาตินงั โหตุ ขอผลทานนี้จงสําเร็จแกญาติคือภรรยาของขาพเจา
นี่พอคืนที่สองทานก็ไปเจริญกรรมฐานในที่นั่นอีก คราวนี้มาอีกไมใชเปรตแลวมาแตงตัว
เซงวับเลย ไอเชงวับ เขาแปลวาอะไร สวยเหรอ แปลออกใชได ปาเกงคราวนี้แตงตัวสวย มี
เครื่องประดับประดาสวย มีรัศมีกายผองใสเครื่องแตงกายประกอบไปดวยเพชรแพรวพราว เปน
เพชรแพรวพราวไปทั้งตัว แลวก็สวย ชฎาก็สวย แสงสวางก็ปรากฏสวางมาก ทําไมหรือ มีแสงสวาง
มาก
ทานพราหมณทานก็ สงสัยวาเอะเมื่อคืนนี่เราเห็นเปรต วันนี้เห็นนางเทพธิดาสงสัยถามวา
เทพธิดาเธอมาจากชั้นไหน ในสมัยที่เธอเปนมนุษย เธอทําบุญอะไรไวจึงมีรัศมีกายสวางไสวไปทัว่
บริเวณ เครื่องประดับของตัวเธอเองก็แพรวพราวไปดวยแกวและเพชรนิลจินดา ชฎาก็สวยสดงดงาม
นางเทพคนนัน้ ก็ตอบวาทานจําฉันไมไดหรือ อีตานั่นบอกวา ถาจําไดถามทําเกลือทําไม โธ
ไมนาถามกันเลย เปนนางฟาไมนาโงนิ ใชไหม ความจริงเราโง ไมใชเขาโง เพราะวาทานผูนั้นไมได
ทิพจักขุญาณมาแลวมันก็เปนของไมยาก เราจะรูอะไรก็รูไดจะรูว าเขาเปนใครก็รูไดทันที นี่นาง
เปรตก็ตอบ ไมใชเปรตแลวสิ แหม ลอเปรตเสียอีกแลว นางฟาก็ตอบวาเมื่อคืนนี้ฉนั มาแสดงตนให
ปรากฏแกทาน เพราะฉันเปนภรรยาของทาน มาขอใหทานถวายทานแกพระสงฆ องคใดองคหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา ผลทานที่ทานใหฉัน นั่นก็คือผาที่ถวายแกพระสงฆในพระพุทธศาสนาเปน
เครื่องทิพย เวลานี้ฉันมีผาทิพยมาก สมัยรัน้ ตามบาลี บาลีเขาจะบอกผาใน แควนกาสี คือสมัยนั้นผา
ใน แควนกาสี นี่เปนผาที่มีราคามาก สวยสดงดงามมากเปนผาที่นิยมกัน ทานบอกผาที่ฉันมีอยู มี
ราคามากกวาผาใน แควนกาสี มากดีกวามาก แลวมีผาทุกชนิดหอยอยูใ นอากาศ เวลานี้ฉันมีวิมาน
ทองคํา ประดับไปดวยแกว สวนสดงดงาม มีบริเวณกวางขวาง แลวฉันมีรางกายสวยทั้งนี้กเ็ พราะวา
อาศัยผาที่ทานถวายแกพระสงฆในพระศาสนา จึงกลายเปนเครื่องประดับอันเปนทิพย แลวอาศัย
อาหารสวนหนึ่งที่ทานถวายแกบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนาเปนปจจัยใหฉันมีรางกายเปน

ทิพย แลวอาศัยที่ทานบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนามีการเจริญฌานสมาบัติ เปนตน อํานาจบุญ
กุศลอันนี้ที่ทานอุทิศสวนกุศลใหฉันเปนปจจัยใหไดวิมานนะ
ที่นําเรื่องนี่มาเลาแกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ก็จะไดทราบชัดวาคนที่เจริญพระ
กรรมฐานอยางทุกทานที่ทํากัน
อยางนี้ตามพระบาลีทานเรียกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติ
มรรค นี่ถาคนที่ยังไมไดพระโสดาบันนะ สําหรับทานที่มีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระ
รัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางจริงจังแลวก็มีศีล 5 บริสุทธิ์ คําวาศีล 5 บริสุทธิ์ก็
หมายถึงวา ทรงศีล 5 แนนอน อยางไรๆ เราก็ไมยอมละเมิดศีล 5 มีใจรักพระนิพพาน อยางนี้
พระพุทธเจาทานเรียกวาพระโสดาบันหรือเรียกวาสกิทาคามี สําหรับทานมหาเศรษฐีหรือพราหมณ
คนนี้ทานมีบญ
ุ ไมถึงอยางนัน้ ทานยังไมไดฌาน ไดฌานบางไมไดฌานบาง ความจริงคนที่เริ่ม
ปฏิบัติเพราะกรรมฐานแตเริม่ ตนนี่ ทานเรียกวาปฏิบัติเพือ่ โสดาปตติมรรคอาการบําเพ็ญกุศลอยางนี้
มีบุญหนัก
ถาจะทราบวากําลังของบุญที่เราทํา แมจะยังไมไดพระโสดาบัน กําลังความดีมีขนาดไหน นี่
ความจริงเคยเลาสูกันฟงมาแลว แตก็ขอยอนเพราะเรื่องนีม้ ันเกีย่ วเนื่องกันวานางฟาตนนั้นทานบอก
วา หนึ่งทานถวายผาใหแกพระสงฆ ประการที่สองถวายภัตตาหารแกพระสงฆ เพราะการถวายผา
เปนปจจัยใหไดอุปกรณเครื่องทิพยคือเครื่องประดับ เพราะอาหารเปนปจจัยใหเธอไดรางกายเปน
ทิพย มีแสงสวางเพราะอํานาจบุญบารมีของทานที่เจริญสมาธิจิตวิปสสนาญาณ แตยังไมไดพระ
โสดาบันเปนปจจัยไดวิมาน มีความสวยสดงดงามเปนทีอ่ ยู เปนที่สบายนี่ก็ตองคิด ก็ตองมานั่งคิดวา
ญาติโยมคิดวาญาติโยมพุทธบริษัทมาบําเพ็ญกุศลกัน มาบําเพ็ญกุศลอยางนี้ทานเรียก ปรมัตถปฏิบัติ
ถาเปนบารมีกต็ องเรียก ปรมัตถบารมี ทั้งนี้ เพราะอะไร เพราะเปนบุญหนักใหญมาก ทานเรียกวา
เปนผูปฏิบัติเพือ่ พระโสดาปตติมรรคสําหรับทานที่ยังไมไดพระโสดาบันก็มานั่งไลเบีย้ ไอบุญที่มา
นั่งเมื่อยกันแบบนี้มันสูงชั้นไหน ก็ตองกลับถอยหลังไปไลถึงเรื่องบุญ ทานบอกวาคนทําบุญกับ
สัตวเดรัจฉานมีอานิสงส 100 เทา แตการใหทานกับสัตวเดรัจฉาน 100 ครั้ง มีอานิสงสไมเทากับการ
ใหทานกับคนไมมีศีลเลย 1 ครั้ง ใหทานแกคนที่ไมมีศีลเลย 100 ครั้ง ก็สูมีผลไมเทากับใหทานกับ
คนที่เคยมีศีลแตวาศีลขาดเสียแลว 1 ครั้ง ถาใหทานแกคนที่เคยมีศีล แตศีลขาดแลว 100 ครั้ง มีผลไม
เทากับใหทานกับผูมีศีลบริสุทธิ์ 1 ครั้ง ใหทานกับทานผูม ีศีลบริสุทธิ์ 100 ครั้ง ก็มีผลไมเทากับใหทา
นกกับทานที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค 1 ครั้ง นีใ่ ชคําวาไมเทาก็ลองคูณทีละรอย ละรอย นับ
ไมไหวแลวใชไหม
เปนอันวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มานั่งรวมบําเพ็ญกุศลกันเบาๆ คราวที่อาตมามา
หรือบางทานก็มาไมไดทกุ คราว แตวาศึกษาไปแลวก็นําไปประพฤติปฏิบัติที่บาน ก็มีผลเหมือนกัน
เพราะเขาไมทงิ้
ถายังไมไดพระโสดาบัน ทานก็เรียกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค
อานิสงสสูง ฉะนั้น ในฐานะที่ทานมหาเศรษฐีทานนัน้ ทานอุทิศสวนกุศลใหแกภรรยาของทาน
ภรรยาของทานบอกวาในฐานะที่ทานบําเพ็ญกุศลในดานสมาธิจิต แตเขาไมถึงพระโสดาบัน เปน

ปจจัยใหเธอไดวิมานผองใสสวยงาม แลวถวายทานนิดหนึ่ง อาหารเพียงหนอยหนึ่งแกพระสงฆ
เปนปจจัยใหเธอไดกายทิพย มีรางกายมีแสงสวาง แลวอาศัยไดถวายผาชิ้นหนึ่งแกพระสงฆในพระ
ศาสนา ก็เปนปจจัยใหเธอไดเครื่องประดับอันเปนทิพย
แลวก็เปนอันวาที่นําเรื่องนี้มาคุยใหฟง เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงรับรองนะเรื่องใน พระ
ไตรปฏก นะ เรื่องนี้นํามาจาก พระไตรปฏก ที่พระพุทธเจาทรงรับรองสําหรับวันที่ 12 เขาถือเปนวัน
สารท มะรืนนี้นะเปนวันสารท วันสารทนี่เขาทําบุญกันหนัก พระในกรุงเทพฯรวยพักหนึ่งพระใน
กรุงเทพฯ พออาตมามาอยู วันเขาพรรษา วันสารท วันออกพรรษา วันขึ้นปใหม วันตรุษสงกรานต
อิ่มหนอย วันธรรมดา หิ้วทอง จะดีเสียหนอยก็วันพระพออิ่มหนอยนะ แหม อีตอนนั้นมันมีสภาพ
คลายเหมือนเปรต แตเดีย๋ วนี้รูสึกพระเขาบอกวารวยกันมากแลว เพราะคนกรุงเทพฯมากสมัยนั้นมัน
สมัยสงครามโลกครั้งที่สองดวย วันธรรมดาเครื่องบินไมมาทิ้งระเบิด เราก็หวิ เกือบตาย แตคนื ไหน
เครื่องบินมาทิ้งระเบิด วันนัน้ รวมรุงขึ้นรวย เปนอันวาตองนอนภาวนาวาเมื่อไรเครื่องบินมันจะมา
เสียที (หัวเราะ) อาว จริงๆ แตวาไมไดนอนภาวนาแบบนั้นนะ พอเครือ่ งทิ้งระเบิด ตุม ตุม ตุม เขาไป
บิณฑบาต คนใสบาตรกัน เปนตน พอเครื่องบินหางไป พระหิวอีกแลว ทําอยางไร ตองอดขาว ตม
พาหุงขาวแตไมไดสวดพาหุงนะ ตองทําพาหุงเอา หมายความวาตัวเราก็ไปบิณฑบาตแตเด็กที่อยูท ี่
วัด อีตอนนั้นก็อาศัยบารมีเครื่องบินบี 25 ก็มาวันไหนเขา ไดกนิ ขาวมากวันนั้น เปนอันวาในสมัย
นั้นเครื่องบินมาบอย ก็อาจจะเปนเพราะพระอธิษฐานจิตอาศัยบารมีเรียกเครื่องบินมาก็ได
นี่เปนอันวาวันสารท ถาหากวาทานจะทําบุญกัน ก็จงนึกถึงวาเรื่องราวนางเปรตตนนี้กับ
มหาเศรษฐีผูนนั้ เปนปจจัยนะ นี่วนั นี้ก็มคี นมาถามการเซนไหวผูตายแลวละก็พยายามเอาหมู เอา
อะไรมาตั้งวางบนโตะแลวก็บางรายที่อาตมาเคยสมัยกอนเคยไปสวดศพ เวลาพระสวดก็ไปเคาะโล
ปุกๆ พอ พอ พระสวดแลวฟงสวดนะ (หัวเราะ) เอาเขาแลวไหมละ อาว เวลาที่เขาจะถวายทานไป
เคาะศพเคาะโลง พอ พอ นี่เขาถวายทานนะ พอถวายทาน พอเริ่มถวายของพระก็เอาสํารับๆ หนึ่งไป
วางขางโลงศพ พอ พอ ลุกมากินขาว (เทปหมดเพียงเทานี้)
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เปนอันวาเรื่องเขาไปในพระราชวังเมื่อวานนี้ มีเรื่องมาก จําไมคอยจะไดเพราะวาหนังสือที่
คุณจิตต (สังขดุลย) เขียนเขาไปบอกวาอาตมาจะเขาไปถวายธรรมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว แต
พอเขาไปจริงๆ แลงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทานถวายธรรมพระ ไอเราก็เพลียเต็มที จะไปก็
ตองฉันกาแฟ สังเกตดูกแ็ ลวกันถาวันไหนฉันกาแฟ วันนั้นแยเต็มทีรางกายจะทรงไมไหว เขาไปก็ดู
เมื่อทานถวายธรรมองคเดียวก็ครึ่งชั่วโมงกวาแลวตอไป เราก็ยังไมถวาย ยังรับธรรมตอ ทานเรียกวา
ทานใหมามากๆ เราก็ใหนอย ก็ยังเพลียพอตอนปลายยก ตอนนี้ไมยอมกลัวจะแพ ตอนปลายยกก็วา
ไมรูใครเปนใคร เพราะสององคเทานั้นนะ ก็มีพระสงฆองคพระฆราวาสองค พระเจาแผนดิน สอง
พระดีเหมือนกัน
เขาไปครั้งแรกทานก็ปรารภบอกวา หลวงพอนี่ชาวบานเขากลาวขวัญกันหาวาเปนพระ
การเมือง ดีไหม กลายเปนจําเลยไปเลย แมแตลูกศิษยหลวงพอเองก็มาพูดวาหลวงพอเปนพระ
การเมือง ก็เลยถวายพระพรถามทานบอกวา ถาเห็นอาตมาเปนพระการเมืองละก็ สมควรวาอยางนี้
ตอไป เพราะเหนื่อยเต็มทีแลวอยากจะเลิก ทานบอกไมใชหรอก ผมเห็นแลววาไมใชพระการเมือง
แตวาพวกเราความจริงไมใชพระการเมือง ถามจะวาการเมือง มันก็เปนการเมืองใหเมืองมีความสุข
ไมใชการเมืองอยากเปนรัฐมนตรี ไอตําแหนงนายก ตําแหนงรัฐมนตรี นี่ไมอยากเปนหรอก มันเล็ก
อยากจะเปนตําแหนงใหมนั สูงกวานั้น ไอที่มันใหญกวานั้นมันมีตําแหนงอะไร คือตําแหนงภารโรง
อาว ใหญจริงๆ นะ ถาไมเปดประตูใหใครก็เขาไมได (หัวเราะ) ใหใครมันโตเทาไรก็ตาม เราไมเปด
ประตูใหเสียอยาง ภารโรงไมมา ใครเขาไดที่ทํางาน เราใหญโตจริงๆ
แลวทานก็เลยบอกวา พอทานถาม ทานตรัสแลว ทานถามหลวงพอมีความรูสึกเปนอยางไร
ก็จะรูสึกเปนอยางไร ก็ นัตถิ โลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมใี นโลก ทานก็เลยบอกจริงครับ
มีคนเขาไปพูดกับทาน ทานก็เลยแกไปในตัวเสร็จทานบอกผมแกแลว ผมไมไดเห็นวาเปน
นักการเมือง เห็นวาทานชวยบานเมืองใหเปนสุขมากกวาก็เลยคิดวา ถาถามวามีพระการเมืองอยาง
อาตมานี่ จังหวัดละองคเปนอยางไร ทานบอกพอเลย พอ จังหวัดละองคเทานั้นพอ บานเมืองจะเปน
สุขเอ บานเมืองเปนสุข เราเหนื่อยก็ชักจะแยเหมือนกันแถมไมมีเงินเดือนเสียดวยจะไปทีไรก็ควัก
กระเปาโยมทุกที นี่กท็ านก็ทรงปรารภ อันดับแรกที่ทานเทศน ทานก็เทศนเรื่องนี้กอ น ทานก็กลัว ก็
เลยบอกวาคนที่อางตัววาเปนลูกศิษยอาตมา ก็คงจะไมใชลูกศิษยแท ถาลูกศิษยอาตมาแทๆ ไมมีใคร
เขาพูดแบบนัน้ ทานก็บอกใช ผมดูแลวไมใช เขาบอกเขาเปนลูกศิษย แตผมรูวาไมใชรูเหมือนกัน
แตยองบอกเราเปนลูกศิษย ไอที่บอก ทานบอกเขาอางวาเปนลูกศิษย แตทานรูนะ ทานรู ทานบอกวา
เขาวาอยางนั้น
อาตมาก็เบื่อเต็มที ไองานสาธารณประโยชน ทําตั้งแตพรรษาแรก คือไมไดทําในเวลานี้
เพราะวาสมัยนั้น หลวงพอปาน ก็แบบนีแ้ หละ หลวงพอปาน นี่ ทีไ่ หนเขาอดเขาอยากกันที่ไหน

ทานก็บอกบุญลูกศิษย อยางที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อดขาวกัน ขนาดตองกนิขุยไผ สมัยปามากนะ
ทานก็บอกบุญบรรดาญาติโยมทั้งหลายไดขา วไปประมาณสักยี่สิบเกวียน แลวเครื่องปลาบาง ทั้ง
เสื้อผาเสื้อกางเกง ทานบอกสวนใหญก็จากกรุงเทพฯ ไอขาวก็ไปจากบานนอก แลวทานก็ไปแจก
เวลาทานแรกทานแจกดวยตนเอง บอกใหเจาหนาที่ฝายบานเมืองเกณฑคนมา แลวก็ทานถามเปน
รายครอบครัว ทานไมยอมมอบใหเจาหนาที่บานเมืองเปนผูแจก ถามวาทําไมไมยอมใหเขาแจก
ทานก็เลยบอกวาเขามอบมาใหฉันแจกนี่ เขาไมไดมอบใหนายอําเภอแจกเพราะอะไร กลัวจะแจกเขา
บานตัวเองมากเกินไป โดยมาก็แจกนั่นแหละ พวกนี้ขากรรไกรดี จอบเสียม พอกินหมด ใชไหม ก็
เปนอันวาเรื่องนั้นก็ยกไป
แลวเรื่องตอมาที่ทานตรัส เพราะทานทราบวาอาตมา ทานก็ทรงคิดวาเราคงจะหวงทาน พูด
ถึงเรื่องระเบิดที่เกิดขึ้นที่ ยะลา เรื่องนี้ไมควรพูด เงียบดีกวานะพูดไมพดู นี่อีกสามสิบบาท (หัวเราะ)
ใช ไมเปนไรสงผอนได ไมสงเลยก็ยังไดทานก็ตรัสเรื่องเสียงระเบิดมันดังที่ ยะลา อันนี้ความจริงก็
เปนที่นาศึกษากับบรรดาพุทธบริษัท คือเปนเรื่องของการควบคุมกําลังใจที่เปนสมาธิ คือวาอารมณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นี่เขาถึงธรรมไดเปนอยางดี เมื่อวานนี้มีเรื่องที่ทานตรัสแลวก็พดู
กับบรรดาญาติโยมไมไดนี่ยาวมากนะ พระองคก็ตรัสวาเรื่องนี้ผมไมกลาจะถาม ใครจะพูดกับใคร
ฆราวาสผมก็พูดไมได พระองคอื่นผมก็พูดไมไดเห็นวาหลวงพอเปนอาจารยผมพูดได แตเรื่องนีก้ ็
สําหรับทานพูดได เฉพาะก็ขอปดเปนความลัก แตไมใชเรื่องเกี่ยวกับบานเมืองเกีย่ วกับธรรมะ ไมมี
เรื่องอะไรพระเจาอยูหวั ไมมี พูดกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ เกีย่ วกับชวยประชาชน แตวามันเปน
ความลับคือเปนธรรมที่คิดแลว มันละเอียดสุขุมมาก ทีท่ านก็คงปรารภถึง เสียงระเบิดที่เกิดขึน้ ที่
ยะลา ทานบอกวาขณะที่เสียงระเบิดเกิดขึน้ ตึ้ง ก็มีคนวิง่ พรู ไอวิ่งพรู นะคงไมวิ่งไปหาระเบิดวิ่งหนี
ระเบิดนะ
แลวตอนนัน้ ทานบอกวาวิทยากรลูกเสือชาวบานเขาเกงมาก ตรัสวาอยางนั้นนะแลวก็คน
ที่ตั้งขยายเสียงเขาก็เกง พอเสียงระเบิดเกิดขึ้น คนวิ่ง วิทยากรลูกเสือเขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมา
ขอใหลูกเสือทุกคนตั้งอยูใ นความสงบ เขาไมสนใจอะไรทั้งนั้นเลย แลวกลาวคําปฏิภาณ พอกลาว
คําปฏิภาณเสร็จ เขาก็รองเพลง แลวรองเพลงตอไปตั้งหลายเพลง ทานบอกชื่อเพลง แตวาพระมันไม
จําชื่อเพลงจิรงๆ ไอพระอยางเรานะ เพลงอะไรบางก็ไมรู เพลงของลูกเสือเขาจบแลว ก็รองเพลง
อะไรตอ เพลง สู สู อะไรนี่นะ ไมถอย เราก็ไมรู ไอสูๆ อาจจะเปนหนาวซูๆ ก็ไมรู (หัวเราะ) ก็ไมรู
ไมจํา อีตอนนั้นก็กําลังสะลึมสะลือ ทานเลยตองเทศนองคเดียวพอเขารองกันเสร็จ เขาก็สง
ไมโครโฟนใหกับพระองค พระองคก็ ทานบอกวาทานพูดยาวหนอยวันนัน้ พูดยาวมากเพื่อเปนการ
ฆาเวลา พูดถึงใจความวาถาเกิดอะไรขึ้นพวกเราตั้งอยูในความสงบอยางนี้ ใครเขาก็ทาํ เราไมได เรา
ถือวาเราเปนผูช นะในฐานะที่ไมแสดงอาการหวั่นไหว นีเ่ ปนใจความ ทานพูดใหฟงเทานั้นนะ
แลวก็หลังจากนั้นแลวทานก็มาคิดวา ไอเสียงระเบิดที่มนั ดังขึ้นมานี่ ถาเราเอาใจไปสนใจ
กับเสียงระเบิด เสียงระเบิดมันระเบิดขึน้ แลวมันเปนอดีต ถาหากวาเราเอาจิตเขาไปสนใจกับเสียง

ระเบิด ปจจุบนั เราก็ทํางานไมไดผล ผลงานเราเสียนี่เราจะตองไปสนใจกับสิ่งที่เปนอดีต ที่มันลวง
ไปแลวใชไหม ทานก็ทํางานของทานตามปกติจนงานเสร็จ ไปพระราชทานอะไรตออะไรก็วา ไปนะ
จนงานเสร็จ ตอนนี้มาถามวาสมเด็จมีความรูสึกอะไรบาง ทานบอกวาสมเด็จพระเขาหวั่นนิดหนอย
นิดหนอยหวั่นไหวนิดหนอย แลวก็ไมมีอะไรก็หมายความวาตามไปดวยกันไดนะ ทวาเห็นตํารวจที
แรกก็เปนธรรมดา อาจจะสะดุงนิด แตพระองคเฉยถือวาเปนเรื่องธรรมดานี่ตอนที่จะออกเยีย่ ม
ประชาชน พระองคก็ทรงดําริวานี่ถาเราไปคิดวา ถาเราเดินไปถาเสียงระเบิดจะเกิดขึ้นอีก ความ
หวั่นไหวมันเกิดขึ้น แตไอนั้นเปนเรื่องของอนาคตนี่เราทํางานปจจุบัน ในเมื่ออนาคตมันจะเปน
อยางไรก็ชาง เราถือปจจุบันเปนสําคัญขอใหทํางานของเราลุลวงไปดวยดี
ความจริงพระราชดําริแบบนี้ ก็ตรงกับที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาคนเราทุก
คนนะ อยาไปสนใจกับอดีตสิ่งที่ลวงมาแลว ใชไหม สิ่งที่มันลวงมาแลวก็แลวกันไป ถาหากวาสิ่งใด
ที่มันลวงมาแลว ถาเราไปสนใจกับมันเขา สิ่งทั้งหลายเหลานั้นเราก็เรียกคืนมันมาไมได แตสําหรับ
อนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังมันยังไมมา ถาเราไปคิดวาสิ่งนั้นมันจะเกิด สิ่งนี้มนั จะเกิดอันนี้ ถา
มันยังไมถึง ไปคิดเขามันจะเกิดหรือไมเกิดเราก็ไมรู ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูจึงใหบรรดาพุทธ
บริษัททั้งหมดถือปจจุบันเปนสําคัญ ใชไหม คําวาปจจุบันเวลานี้เปนสําคัญ เวลานี้เราทําความดีไวก็
แลวกัน เพราะคนเราจริงๆ ไมมีอดีตนะ ไมมีอนาคต ความรูสึกนะนะความรูสึกของเรามันเดี๋ยวนี้อยู
เรื่อย ใครมีความรูสึกเมื่อวานบาง ไหม ทีน่ ั่งอยูนี่เวลานีม้ ีความรูสึกเมือ่ วานหรือเปลา มีไหม หรือมี
ความรูสึกพรุงนี้ มีไหม ความรูสึกของเรามันเดี๋ยวนี้ แลวไอความดีหรือความชั่วนะ มันมี
ความสําคัญอยูในเกณฑปจจุบัน ถาปจจุบนั เราทําความดีแลว เราก็ไมตองไปคํานึงถึงอนาคต หรือม
ไตองไปรําถึงถึงอดีต อาหารที่เรากินไปเมือ่ วานนัน้ ก็ไมยอมมาอิ่มถึงวันนี้ ใชไหม แลวอาหารของ
วันพรุงนี้มนั ยังไมมา มันก็ไมมาอิ่มวันนี้ ไออาหารที่มันจะอิ่ม มันอิ่มอาหารวันนี้ ถูกหรือผิด ปาจริง
นะ จริงก็จําไว ใครเขาดาเมื่อวานนี้ วันนี้ลืม ไปเสียใชไหม ไมแนนกั นะ อันนี้ไมแนนะ
ความจริงธรรมะที่พระองคตรัสนี้เปนธรรมที่สูงมาก
แลวก็เปนพลังใจที่สงู จัดแลวก็
พระองคตรัสไปหลายเรื่อง หลังจากนัน้ มาเมื่อเสด็จไปเยีย่ มราษฏร ทานก็บอกถามตํารวจวามีคน
บาดเจ็บกี่คน ตํารวจรายแรกบอกวามีคนบาดเจ็บ 5 คน นี่ทานก็เดินเยี่ยมราษฏรไปอีก ก็ไปเจอะ
ตํารวจอีก ทานก็ถาม ตํารวจบอกคนบาดเจ็บกี่คนเขาก็ยนั วา 5 คน เปนรายที่สองนะ ทานบอกวาถึงต
ติยะ นี่ทานใชศัพทอยางนีจ้ ริงๆ นะ ตติยะก็หมายถึงที่ 3 ถามวามีคนบาดเจ็บกี่คน เขาก็ยืนยันวา
บาดเจ็บ 5 คน นี่ขั้นตติยะ แลวหลังจากเยี่ยมราษฎรเสร็จมาพบทานผูใหญ คําวาทานผูใหญคือผูเฒา
ถามวามีคนบาดเจ็บกี่คน ทานผูใหญทานบอกวามีคนบาดเจ็บ 17 คนเปนอันวาไอตํารวจสามคน มัน
นับรวมแลว 15 ขาดไปสอง ใชไหม ไอคนแรกก็หาไอคนที่สองก็หา ไอคนที่สามก็หา รวมสามคน
สิบหา ขาดไปสอง แหมแปลก
หลังจากเมื่อเยีย่ มราษฎรเสร็จภารกิจ
ทานก็บอกวาตอนี้ไปเราจะไมเยี่ยมคนเจ็บที่
โรงพยาบาลนี่รถนําเขาก็นําไป พอรถนําไปถึง ไอทางที่ขนานกับทางรถไฟทานก็สงสัยวาเอะ นีไ่ ป

โรงพยาบาลหรือเปลา เลยวิทยุถามไป เขาบอกวาเปลาพอเปลาทานสั่งกลับรถ หันทันทีกลับไป
โรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลเห็นหมดวุนกันไปหมด ทั้งหมดทั้งพยาบาล ทานก็เลยบอกวาพอเดิน
ตรวจคนไขไปเจอะผูหญิงคนหนึ่ง แกถูกระเบิดเขาที่ทอ ง ทานทํามืออยางนี้นะ เขาตรงทองตรงนี้
พอดี รูสึกอาการหนักมาก ทานก็บอกวาถาผมไมไปบางทีเขาอาจจะตาย เพราะอะไร เพราะวาหมอ
อาจจะสนใจนอยไปหนอย จะวาหมอสนใจนอยก็ไมได คนปวยมันมากเหลือเกิน ทานก็เลยบอกวา
คนนี่ปวยมากหมอตองรีบจัดการดวน คนอื่นนอยกวา ก็ตองทํา แบงงานกันทํา หมอที่มีความชํานาญ
ตองทํา คนนี้กอนเขาพยายามทําถึงขั้นความปลอดภัย แลวก็มีเด็กคนหนึ่งแกถูกเขาไปใกลๆ ลูกตา
นะ มีทีทาวาตาจะเสีย ทานก็เลยใหสงมากรุงเทพฯ เวลานี้หมอก็ยืนยันวาสายตาไมเปนไร ทานบอก
วาทานดีใจ จบ อาว ก็มันจบเรื่องจบตรงนี้ พอจบแลวก็ตอไปก็กลับนะซี ถาไมจบจะกลับไดเหรอ
ใชไหม
หลังจากนัน้ ทานไมไดบอกทานกลับนิ พอมาถึงตรงนี้ทานก็ไมไดตรัสพระองคก็ตรัสตอไป
วาถึงพวกมุสลิมนี่ ความจริงเขามีการเครงครัดในพระศาสนามาก เวลาเขาบวช วันถือบวชของเขา
แมแตกลางวันน้ําลายเขาก็ไมกลืน แตถาพูดถึงลักษณะมันก็มีหลายชัน้ อยางคนไป เมกกะ มาเปน
อยางไร อาวจําไมได ขี้เกียจจําไอเราก็นั่งสะลึมสะลือ ทานก็เทศนเรื่อยไปองคเดียว เอาหนังสือเขา
ไปถวายธรรมเรา ก็เลยกลายเปนคนไปรับธรรมเสียเอง ทานถวายมาบอกถูกแลวหรือ ผลัดกันบางสิ
เที่ยวกอนๆ เราถวายอยูเ รื่อยนิ ตอนกอนฉันกาแฟเขาไฟ เมื่อคืนนี้ไปทีว่ ัดก็เลยตองไปเดินจงกรม อยู
ถึงตีสาม ลอกาแฟหนัก ไมอยางนั้นสูทา นไมได มันจะหลับ หนักๆ เขาไปก็นอนไมหลับ เดิน
จงกรมไปจงกรมมาถึงตีสาม พอนอนหลับตีสามตีสี่ ตื่นเสียอีกแลว แหม ยุงจริงๆ
เมื่อเชาไปเทศนนึกวา เอ วันนี้นะตามธรรมพระเทศนคนฟงหลับ แตสงสัยวันนี้พระเทศน
จะหลับ คนไมหลับ ตั้งเวลาไว 30 นาที เทศน 20 นาทีก็เอวังหมดแรง เปนอันวาพระองคก็พูดถึง
เรื่องขาวมุสลิม ไอเรื่องขบวนการแบงแยกดินแดน ทานก็ทรงพูดมาตั้งแตตน ตรัสมาตั้งแตตนวา
ใครเปนคนเริม่ ตน ตั้งแตสมัยโนนนะ แตสําหรับคนรุนนั้นก็อายุเจ็ดแปดสิบปกวาไปแลว แลวก็มี
คนสืบเนื่องตอกันมาแลวก็ทรงมีความเห็นวาพวกที่คิดจะแบงแยกดินแดนจริงๆ นะมันไมถึง 10
เปอรเซ็นตของชาวมุสลิมก็จะมาอวยพร ทานก็ตรัสวาเมื่อสองสามวันนีเ้ ขาก็มาที่นี่สวดอวยพรให
ทานก็บอกเขาวาเครงครัดในศาสนาดี แลวก็มคี วามจงรักภักดีตอประเทศชาติ เขาไมไดหวังจะ
แบงแยกดินแดน แตไอคนบางคนบางพวกเทานั้นที่มนั คิด
ทานก็ทรงปรารภไปอีกตอนหนึ่งวา เวลานี้ทราบวาเขาจับคนวางระเบิดไดแตผมก็ไมแนใจ
วาไอจับถูกนี่จะถูกตัวหรือไมถูกตัว ก็ไมรู อีตอนนี้เราชักมีแรงบอกไมแน จับบางทีจับถูกแตขอมือ
ชักมีแรงเอาบางแลว ชักเริ่มแลว หลังจากนั้นไปก็ทรงปรารภถึงเรื่องพระธรรม เพราะวาทานก็ตรัส
วาไอธรรมขอนี้ ผมก็ไมกลาจะถามใคร ไมกลาจะพูดกับใคร แมแตเพื่อนๆ ที่เคยปฏิบัติดวยกันมา

ผมก็ไมกลาพูด แมแตพระองคอื่นผมก็ไมกลาพูด แตวานี่มหาบพิตรกลาพูด อาตมาก็กลาตอบก็หมด
เรื่องราว แตกลาตอบอะไรได พอลอเสียดตามัวเลย คือ แตวาจะขอเวนเรื่องที่ไมควรพูดนะ
ก็มีจุดหนึ่งพูดได ทานบอกวาตอนนีเ้ ปนตอนทายนะ ตอนสําคัญนะไมพูดแลวนะ จุดนั้น
พูดไมได ทานบอกวาพูดกับใครไมได ไมพูด โอะ ถาขืนพูดไปประเดีย๋ วเหอะใครเขาบันทึกเสียงไป
เอาสงใหพระองคเสร็จ ไลเบี้ยแยแฮะ ไอนั้นมันบอกเดี๋ยวจวนเลิกแลวโวย เขาวาอยางนั้น เวลา
เอาไวตอพรุงนี้ ยังๆ ไมตอหรอก บางัดนาฬิกาวันนีไ้ มจบหรอก เรื่องยาวมาก (หัวเราะ) ละครเรื่องนี้
ยาว เลาถวงเวลาเสียหนอย
มีตอนหนึ่งเรื่องกรรมฐานสําหรับเรื่อง กสิณ ทานบอกวาหลวงพอบันทึกเสียงมาใหผมคาส
เซทเดียว กสิณ 10 สิบอยาง คาสเซทเดียว บอกทําไดเสียอยางเดียวอยางอื่นก็ทําไดหมด แตวา กสิณ
วิญญาณ เขาให มันมีในแบบที่ไหนละ (หัวเราะ) ไมมีในแบบ ของทานมี เออ แปลกจริงเหมือนกัน
เราก็นั่งฟง ถามมันเปนอยางไร กสิณวิญญาณ นี่ไมมี เมือ่ วานมวยวัด เลยไมรูใครเปนใคร
ทานไมชอบใชราชาศัพท ทานบอกวาคุยแบบลูกทุง สบาย ก็มีสองเมื่อวานไมมีใครขัดคอกันเลย ปด
ประตูคุยกัน เพราะวาตอนทีไ่ ป ภูพิงค ทานใหนั่งไมมีทพี่ ิง ใชไหม ตางคนตางนั่งพรมคนละผืน ไม
มีที่พิง เราออกมาเราก็บนไอ ภูพงิ ค นี่มนั พิงแตภู (หัวเราะ) เขาไปไมมีที่พิงเลย พวกชาววังเขา
ออกมาเราก็บน เขาไปอีก เมือ่ วานนี้มีทพี่ ิง สวนจิตร มีทพี่ ิง มีที่พิงใหมีเบาะสูงกวาพระองคประทับ
หนอยนะ แลวเขาจัดมีทั้งหมาก มีทั้งน้ํารอน มีน้ําชาแลวก็มีน้ําเย็น ไมมีเวลาดื่ม เวลากินเลย พอจอก
ก็ตั้งตัวไมติดเลย (หัวเราะ) โอโฮ พูดถี่ยิบ ใครบอกพระเจาแผนดินพูดา ที่ไหนได โอ ตามลําพับ ลอ
กันถนัด เมื่อวานออกมาเหนือ่ ยแฮกเลย นี่ความจริงปลอยใหทานชกคนเดียว ตั้งครึ่งชั่วโมงแลวนะ
เมื่อกี้นี้เลาถึงอะไร (พุทธบริษัทตอบ กสิณวิญญาณ) เออ ใชจะลืม จะไหลไปเสียแลวนะ
กสิณวิญญาณ ทานก็ตรัสถามวาหลวงพอทํามาคาสเซทเดียว กสิณวิญญาณ ไมบอก เราเอง กสิณ
วิญญาณ มันมีที่ไหน เรียกมาเยอะแลว ไมเจอะ กสิณวิญญาณ ก็นั่งนึก ถามก็เลยถามทานบอกพระ
มหาบพิตรตรัส มันเปนอยางไร กสิณวิญญาณ ทานก็บอกวาแหม ทานละเอียดมากนะ เรื่องธรรมดา
ละเอียด ละเอียดจัดเรียกวาพระที่คุยมาแลวดวยกัน ที่ผานพระมาแลว อาตมากลาพูดวาหลายพันองค
ที่สัมผัสกันมาเรื่องปฏิบัติ นักเทศนไมมคี วามสําคัญนะ นักปฏิบัตกิ ็มีนะทีว่ าพระหลอกๆ ไมใช
หมายเขาเลว หมายถึงวาสมมติสงฆ ใชไหม พระที่ยังไมถึงพระโสดาบัน จะเปนขั้นไหนก็ตาม แก
แคไหนก็ตาม พระพุทธเจายังไมเรียกพระเรียกวาสมมติสงฆ ถาหากวาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป
ทานจึงจะเรียกได นี่เคยสัมผัสกับพวกนี้มาเปนรอย ไมใชเปนของดี แลวก็ยังไมเคยมีใครพูดเรื่อง
กสิณวิญญาณ ไอเราก็อาน พระไตรปฏก ก็ไมมี จะนึก เอะ พระอรหันตรุนนั้นนากลัวจะบันทึกตก
(หัวเราะ) ก็เลยถามอาการ
พระองคก็ทรงอธิบายวาสมมติวาผมจะจัดภาพ กสิณ คือภาพอะไรสักอยางหนึ่ง แตจติ นึก
อยางพระพุทธรูปตั้งอยูขางหนานี่ ทานก็ชไี้ ปจุดใดจุดหนึ่ง เมื่อวานนีฉ้ ันออกทากันนะ ตางคนตาง

ออกทา รํากันไปในตัวเสร็จ ไมใชรองอยางเดียว วากันเต็มที่ เพราะไมมีใครขัดคอ เปนหองสวน
พระองคปดประตูเลย ปดประตูลงกลอนเอง ชี้ไปที่พระพุทธรูป อยางผม จิตผมนึกไปที่พระพุทธรูป
ไอกระแสจิตนี่มันออกไปจะหาพระพุทธรูปที่มันยังไมถึง ไมเอาเปนองค อันนี้เขาเรียกวาวิญญาณ
ใชไหม บอกใช เอาเขาแลว ตัวนี้เขาเรียก กสิณ ใชไหม บอกเขาไมเรียก กสิณ ที่พระมหาบพิตรบอก
กสิณวิญญาณ อาตมางงเปนไกตาแตก ไมรูเรื่องเลย บอกเขาเรียกพระอะไรครับ บอกไอตัวนี้เขา
เรียก วิญญาณัญจายตนฌาน เปน อรูปฌาน มันเลย กสิณ ตองมี กสิณ เปนภาคพืน้ แลวก็จึงใชตัวนีด้ 
บอก ออ เลนเราเกือบแยหาไมบอก บอกบันทึกใหผมคาสเซทเดียว ไมเห็นมีกสิณวิญญาณ ไอเราก็ก็
งงติ้วเลยนี่ทานเลยบอกถาจะจัดอันนี้เขาเรียกอะไรครับ ก็เลยบอกวา เขาเรียก วิญญาณ รัญจายตน
ฌาน เปน อรูปฌาน แตภาคพื้นจริงๆ ตองมาจาก กสิณ กอน ถาเราจับ กสิณ ถึงฌานสี่ แลวก็คอยมา
จับวิญญาณ แตความจริงเขาจะไมจับวิญญาณกอนจะตองจับ อากาศ กอน ที่เรียกวา อากาสานัญจาย
ตนฌาน ไอ อากาสานัญจาตนฌาน แลวก็เพิกตัดทิ้งไป แลวก็จับกสิณเขามาอีก ใหจิตตั้งฌานสี่
ตอไปก็จับ วิญญาณัญจายตนฌาน หลังจากนั้นเมื่อจับไดแลวก็ทิ้งไป จับกสิณขึ้นมาใหทรงตัว ก็มา
อกกิญจัญญายตนฌาน ที่เรียกวาไมมีอะไรเลย โลกนี้ไมมอี ะไรเหลือ หลังจากนั้นก็ทิ้งไป ก็จับ เนว
สัญญานาสัญญายตนฌาน เปนอรูปขั้นที่ 4 เรียกวา สมาบัติ 8 อีตอนนีท้ านงงบางแลว ผลัดกันงง
เอ ผมไมรูหรอก บอกมีคาสเซทมีมาใหแลว สมาบัติ 8 ผมยังไมไดฟงเลยเอาขางแลวจะไม
เอา ผลัดกัน ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ก็เลยอธิบายถวายพอสมควรเมื่อถวายไปพอสมควรแลวก็เรื่องนี้
มาก เรื่องกรรมฐานนี่นะ วากันยาวเหยียด วาไปวามาอาตมานี่ขามันไมดีอยูขาง ไอขาขวานี่ เวลานี้
ขัดสมาธิไมไดนาน พับเพียบก็ไมไดนาน แตของทานวางแปะไปดานซาย ทานอยูตลอด ไมขยับเลย
เกงจริงๆ หาชัว่ โมงครึ่งนี่ไมเคยเปลี่ยนเลย แลวไมเคยขยับเขยื้อน แสดงอาการเมื่อย สู ถาเปนมวยก็
สูเราไมได เราเปนมวยเย็บ เดี๋ยวพลิกซาย เดี๋ยวก็พลิกขวา (หัวเราะ) ทานสูเราไมไดเด็ด อีทาหวย สู
เราไมไดเนอะ เรียกทานหวย ใชไหม
เออ ตอมาก็เลยมาพูดกันถึงเรื่องคนเขาจะเขามานอนตัว มีพวกกระเหรียงพวกมูเซอ เขา
ไมใชมอบตัว ขอความชวยเหลือ ตอนนี้กางแผนที่เขาแลว เลิกนั่งพับเพียงกัน ลอทํายงโหยงหยก ใช
ไหม ยงโยงยงหยก ใชไหม ยงโยยงหยก ทําไม แผนที่มนั ใหญนิทานก็ลุกขึ้นก็ชี้โนนชี้นี่ เราก็ชี้ ตาง
คนตางชี้ เราชีส้ งเดช ทานชีถ้ ูก เราก็ชี้ถูก ถูกแผนที่แตไมถูกจุดเอะ (หัวเราะ) เอา แผนที่มันแผน
เบอเรอ ใครจะชี้ไมถูก ไอเราบอกวาไอทเี่ ขาบอกวา บานโละโคะ นี่ไมมีในแผนที่ ใหเขาทํามาใหม
ทานก็ดูคนที่ขอมาทําหนังสือขอมามันมากเกินไป คือขอเกินพอดีไมใหชวยตามนี้ สงมาใหพจิ ารณา
เทานั้นวาจะสมควรอยางไหน ทานก็บอกวาจะชวยแบบนั้นแบบนี้ บอก เอ ก็ไมไดถาจะชวยปลูก
กาแฟก็ 5 ป จะชวยปลูกโนนแทนฝน เพราะเขาอยากจะเลิกฝน ทานก็บอกวาปลูกฝน ไปเรื่อยๆ กอน
ก็ยังได มันไมเปนไร วาอาตมาทาน ปกตินที่ านไมหกั ลางไมหักลางใครในทันทีทนั ใด เพราะวาเขามี
อาชีพอยางนั้นอยูแลว ใชไหม

นี่ประการหนึง่ เขาอางบอกวาที่ของเขาที่อยูมันครอมกับผูกอการราย อุมผาง คือพวก อุม
ผาง อยูแ บบนี้ เขาอยูแบบนี้ แลวทางที่จะทําลงไปนี่มันจะตองผานเฉียดทางเขา แลวก็เจาพวกกอการ
รายจะมาอาศัยเขตของพวกเขา เขามายิงเจาหนาที่แลวเจาหนาที่ก็อาจจะคิดวาเขาเปนพวกกอการราย
แลวก็ทรงปรารถเรื่องนี้ แลวก็ไปปรารภเรือ่ ง ลานสัก ลานสัก ทานบอก ทีแรกคิดจะทําเหมือนฝาย
อะ เมื่อดูแผนที่แลว ทางชลประทานเขาเลยมา ถามเขาไป เขาก็เลยเขียนแผนที่มาเทาหอง บอกเขียน
แผนที่มาเทาหอง แผนเทาหองเลย บอกเอางัดมาดู บอก โห แบบนี้ไมตองงัดถามทําไม ขี้เกียจเดินดู
มันเบอเรอ จะพับเสียเลย ถากางมันก็ใหญโตมาก คือทานก็บอกวาถาจะทําชลประทานหรือเหมือง
ฝายก็ตองลงทุนกันเปนพันๆ ลาน ไมใชพนั ลานเดียว แลวใชเวลาหลายป แลวทานก็พูดถึง ทานเกง
แผนที่มาก ระบบแผนที่ทานเกงมาก
แลวหลังจากนัน้ ก็เลยถวายพระพรไปบอกเอาอยางนี้กแ็ ลวกัน ทางที่ดีถา จะชวยเขา เขาตอง
ชวยเปนขึ้นเปนตอน แลวก็เวลาเหลือนิดเดียวนะ พรุงนีค้ อยตอนะแลวก็มาจุดหนึ่งก็เลยบอกวา เอา
เอะ เรื่องแตพอถามวาจะใหอาตมาเปนพระการเมืองตอไปไหมละ เราอยากจะเลิกนะ ทานบอก
อยากใหเปนตอไป แตการเมืองอยางหลวงพอมันไมไดยงุ กับเขาหรอก ทําใหเมืองสบาย
ก็เลยถวายพระพรบอกวา เวลานี้อาตมาสั่งซื้อผาหมมาพันผืน สตางคยังไมมีเลย (หัวเราะ)
ยังไมมีจริงๆ โยมใหยังไมพอนะ เขาอาชีพอะไร อยางนั้นเหรอ ไมรคู วามจริงไมไดขอสตางคทาน
บอกวาสั่งผาหมมาพันผืน อยากจะออกไปเยี่ยมราษฏร นี่การเมืองของเรานะ การเมืองของเขา
อยากจะเปนรัฐมนตรี อยากจะเปนรัฐมนโทอะไรก็เรื่องของเขา ทานก็เลยบอกอยากใหทําตอไป
ทานก็ตรัสบอกวาเอาอยางนีก้ ็แลวกัน ไอเงินคาเทปทีผ่ มถวายหลวงพอไปคาคาสเซทนะ
หลวงพอมาใชเรื่องนี้กอนได แลวผมจะถวายคาคาสเซทไปใหม แลวก็เงินเรื่องนี้มีอยู แตวาจะตอง
หาคน ใครเปนหัวหนาสักคน เพราะสายเหนือไมมีคนทานบอกพอพูดไป ตรัสไปตรัสมา เอ นําตอง
ให คุณจิตต สังขดุลย คุณจิตต สังขดุลย เปนคนซื่อดี แกเปนคนธัมมะธัมโมดีมาก อาตมาก็ไปบอก
วา ดี ดี พอใชทานบอกไมใชพอใช เขาดีมาก คนพวกเราจะไปยกยองมากๆ จะหาเขากับพวกเกินไป
ใชไหม ทานบอกดีมาก
แลวตอนหนึ่งทานตรัสวาผมอยากไดที่วดั ของหลวงพอเปนศูนย ไดไหมถามศูนยอะไร
กลัวจะเปนสูญโญ เราสรางเกือบตาย เอาระเบิดทั้งปงๆ มันก็สูญไปเลย ใชไหม บอกวาศูนย
ชวยเหลือคนยากจนภาคเหนือ บอกที่วัดพรอมไดจะปฏิบัติไดบอก ถาอยางนั้นก็ตองใช คุณจิตต กับ
คุณหญิงสุวรรณาภา ทานก็ถามถึง คุณเขียว วันนัน้ คุณปุ ไปเฝาดวย วันที่ 12 สิงหาคม บอก คุณ
เชียว ชื่ออะไรทานบอกเขียวไหน ทานเรียก คุณเขียว นิ เรียกออ ทานก็เลยบอก ลัดดา ลัดดา โอ คน
นั้นมีภาระมาก เอะ เมีย คุณเสริม อะ บอกเมีย คุณเสริม ปวย แตวาคนนี้คลองตัวแทนตัวกันได กับ
คุณหญิงสวรรณาภา ทานถามวาคณะเรามีเทาไรบอกเยอะ คนจะใชนะเยอะ ถมไป ของเรามี
เยอะแยะ คนนะมีมาก แตขอใหมีสตางคมาเหอะ อาว เรื่องเล็ก คนของเราก็เยอะ วางเมื่อไรก็ทํา
ชวยกันไปคนละไมคนละมือ ใชไหม งานใหญๆ

ก็เลยถวายพระพรทานไปบอกวา ในเรื่องคนไมตองหวง แตเอาขอคนที่เปนหัวหนา
รับภาระเรื่องการเงินกัน แลวตองไมใชอาตมา มอบอาตมาไมเอา เดีย๋ วขาวเกิด ทานก็บอกวาเอา
อยางนี้กแ็ ลวกัน ผมจะสงผาน คุณจิตต สังขดุลย ให คุณจิตต สังขดุลย เปนประธานฝายแทน
พระองค ลงทายก็บอกหลวงพอไปดวย บอกไปไปแน คุยไปคุยมา บอกเวลานี้เขาเปนไขหวัดกัน
มาก อยากจะขอยาแกไข ทานบอกไดแตกลัวไอหมอไปขายเสียหมด แหมคิดวาโดนแตเรานะ ไอเรา
แจกผาแดง พวกไปกลีบหมดเลย ก็เลยบอก แตทูลพระองคไปบอกวาไมเปนไร อาตมาเข็ดมา
เหมือนกันตอไปนี้ไปแจกอะไรทั้งหมด ตองแจกกับมือเองแลว ไมยอมฝากใคร
แลวตรัสหวงมาก จังหวัดแมฮองสอน เวนหนวยแรกบาง จุดแรกบางทีเราอาจจะตอง
เคลื่อนไป แมฮองสอน เมื่อจุดนั้นยังมีคนเขาไปปลุกระดมมวลชนพวกระเหรี่ยง แตกย็ ังไมตรัสออก
มานะ แตเปนแตเพียงสั่งวาสําหรับเงินคาเทปนี่หลวงพอเอาไปใชกอนได แลวผมจะใชใหทหี ลัง
ถวายทีหลังเปนอันวาตอนนี้ เราก็มีคาผาหม แลวทานจะใหยา จะใหอะไรอีกไมทราบ นี่ก็ตองหา
พาหนะ ก็บอกบุญญาติโยม ซื้อรถกันคนละคัน จะเอายีห่ ออะไรก็ได รถพลาสติกฮึ เลือกเอาตามใจ
ชอบนะ ใครอยากขี่ยหี่ อไหนก็ซ้อื ยี่หอนั้นไปนะ
พูดถึงตอนนี้เราก็เลยขอจังหวะเสียนิดนะ
วาเรื่องที่จะทําเกี่ยวกับคนยากจนนีค่ วามจริง
อาตมาทํามาตั้งแตพรรษาทีห่ นึ่งแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งมาในยุคนี้เราก็เริ่มตนกันมาตั้งแต พ.ศ. 2517
ถาจะประมวลเงินที่เราใชจายลงไปนี่เกินลานบาทแลว วาถาคิดเปนเงินทั้งหมดนะ ที่ญาติโยมชวยมา
เปนเงินบาง ชวยมาเปนของบางเที่ยวๆ หนึ่งมันเกินแสนบาท มีเที่ยวแรก มีญาติโยมใหเงินไปรวม
แลวประมาณสามหมื่นบาท นี่เปนเที่ยวแรกสุดนะ แตวาของที่ใหไปจริงๆ นะมันเกินกวาเงินหลาย
เทา คิดแลวเทีย่ วนัน้ ก็ตกสองแสนกวา คิดเปนเงินแทนของ ใชไหม นี่เราก็ทํามาแลวคราวนี้ก็ถือวา
ทําเปนโดยเสด็จพระราชกุศลโดยตรง เพราะวาทานใหที่วัดเปนศูนยแตวาการไปก็ถือวา คุณจิตต
สังขดุลย เปนผูแทนพระองค
นี่ก็ขอบอกบุญญาติโยมนะ อันนี้เขาบอกบุญกันนะแลวตอนนี้ อาตมาก็ความจริงเห็นจะ
เปนการปกปดญาติโยม ก็เปนความผิดเหมือนกัน มีอยูนิดหนึ่งคือเงินที่ญาติโยมถวายไปตาม
อัธยาศัยบาง บางทีก็บูชาเรือ่ งเหรียญ เรือ่ งอะไรตออะไรนี่บางนะ เรื่องหนังสือบางเงินจํานวนนี้
ไมไดไปสรางวัดสวนเดียวหรอก เอาไปใชตัวนี้เสียเยอะเหมือนกันแหละ ถาใครจะทวงอื่นคืนก็บอก
ดวยนะ ถาใครจะได ของใครเทาไรก็โมทนานะโยมนะ เพราะชวยกัน เพราะวาถาหากวาพวกที่เขา
ยากจนเขาไมเห็นวาพวกเราชวยเหลือเขา เขาเห็นวาพวกเราเปนศัตรู ไมใชเปนมิตรไอนี่เขาจะเอาใจ
ออกหาง ถาเขาเอาใจออกหางไปมาก เราก็จะอยูเ ปนสุขไมได ใชไหม
แลวสวนใหญที่เราไปชวยก็ประชาชน
สวนมากอาตมาชอบน้ํามากกวาเพราะมันเปน
ชลประทานไดดี
ก็พระองคทรงปรารภเรื่องชลประทานเหมืองฝายอาตมาก็บอกวาอาตมาก็ทํา
ชลประทานเหมือนกัน เคยชวยชลประทานหลายรอยจุดทานถามชลประทานอะไรของหลวงพอ
โอย ชลประทานเหมือนกันนิ ใชไหม ความจริงไอชลประทาน บอนี่สูชลประทานแปบไมได

พิสูจนดูแลว ชลประทานบอนี่เวลาจะดึงน้ําตองโพลงมา ดึงแลวรูสึกลําบาก ตอนหลังใชเปน
ชลประทานแปบ คือเจาะน้าํ ลงไป เอาแปบใส แปบใสไปจุดหนึ่งนาสามสี่รอยไรใชน้ําไดสบาย นี่
ลงทุนนอย จุดหนึ่งประมาณสามพันถึงสี่พันบาท ไมแพงเลย ไอสามพันสี่พันบาทนี่นาสองรอยไร
มันก็เกินแลวนี่ ปเดียว ใชไหม ถาหากวาจะมีการอุดตันถาหากวามีการอุดตัน มันจะมีสนิมขึ้นแลว
ทรายเขามา ก็แกไขไมยาก วิธีแกไขงายๆ เราบอกวิธีแกไขเขาทําไดเลยก็เลย
ถวายพระพรใหทรงทราบวาชลประทานของมหาบพิตรเปนชลประทานใหญแตไดผลนอย
กวาของอาตมาเราเตะทาน ถามทําไม บอกของพระมหาบพิตรรอยางเล็กที่สุดคอยหกเดือน อาตมา
สามวันเสร็จ (หัวเราะ) แลวลองดูแลวนาสามสี่รอยไรใชไดสบาย ไมใชสองรอยไรนะ ลองดูแลวนะ
สูบน้ํากันทั้งวันนี่ทั้งวันทั้งคืน ดึงขึ้นมาน้ําไมหมด นีม่ ันจะไปหนักใจอะไร มันก็ใชเปนจุดๆ
นี่เงินที่บรรดาญาติโยมใหไปที่ใชในสวนนี้เยอะนะ หลายรอยจุด โปรดทราบดวยนะวาเรา
ก็ประกาศ แตละจุดเราก็ใหเขาตีปายวา คณะศิษยฤาษีลิงดํา อาว มีทุกจุดนะเขาเขียนไวเลย แมแตบอ
โพงก็เหมือนกัน เขาจะเขียนไวอยางนั้นนะ ทีนี้ของเราเหมือนกัน ผาหมก็ขอใหเขียนเอาเปนผา
พระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล โดย คณะลูกศิษยฤาษีลิงดํา อา ถาไมลงแบบนั้น อาตมาหา
สตางคไมไดอกี นะ บอก ฤาษีลิงดํา มันทําอะไรได ฮึ ใชไหม อันนีก้ ็ตองพูดกันตรงไปตรงมานะ
เวลานี้กก็ ําลังสั่งซื้อรถยนต 3 คัน ใครจะออกคารถยนตบาง รถบรรทุกเล็กๆ มีไหม คันละสิบบาท
นากลัวมันจะบรรทุกอะไรไมได มันเล็ก บอกแลว รถยนตเล็กๆ
นี่สําหรับวันนีจ้ บแคนี้ จําใหดีนะ จําใหดี พรุงนี้จําใหไดตอ ยังไมรูจะตอตรงไหน เออ แต
รูสึกวาความจริงไปที่ทาน เมื่อวานนีน่ ะรูส ึกวามีการเกิดความสบายใจเยอะ พระองคก็รูสึกจะดีใจ
มาก เพราะลอกันหลายลา สามลา ทานบอกกี่รัว สามลานะ ลาแรกเราขยับคุกเขา ทานก็คุกเขาบาง
จากันอยูพักหนึ่ง พอลาที่สองเราลุกขึ้นทานยังคุกเขาอยู อาว จากันอยูพ ักหนึ่ง พอลาที่สามขยับมาถึง
ประตู ทานจับลูกบิดประตู ทานยังไมเปด เอากันอีกพักหนึ่ง (หัวเราะ) เปนสามลา หมดเรื่องกันสาม
ลา ออกมานั่งเหนื่อยแหงกสิเรา ทานก็ถามวาพระมหาบพิตรวางไหม วางจากขางนอก ขางในก็
จุกจิกครับ ไมมีเวลา แตทานก็ตรัสมาคํา ก็รูสึกวาเห็นใจ
พระองควาวันนี้ความจริงผมยังไมอยากใหหลวงพอกลับ แตกลัวพรรษาจะขาด ก็บอกทาน
บอกจะตองรีบกลับวัดเพราะมันค่ํา บอกครับ ครับ เดี๋ยวจะขาดพรรษา แตเราไมไดบอกทานวาสัตต
หะ นะถาบอกวาสัตตาหะก็เสร็จ เมื่อวานนี้ถาทานรูสัตตาหะยัง ทานไมเปดประตู เราก็อยากไมได
ทานก็ออกชื่อเหมือนกัน ถามธรรมอยางนี้ ทานก็บอกมาแคนี้ แลวก็ไมกระจาง ทานบอกวาเขาคงที่
ทานบอกแคนนั้ คงจะเกรงใจพระมหาบพิตรมากกวา แตวาทานจะไมแสดงความสนิทสนมมากนัก
ใชไหม ทานเลยบอกทานไมพูดเหมือนหลวงพอ ถามอะไรหลวงพอก็ตอบละเอียดทานบอกเรานึกๆ
ในใจวาพวกนัน้ เขาคงไมทะลึ่งเทาเรา (หัวเราะ)

หลวงพอ

อาจารยยกทรง
หลวงพอ

หลวงพอ
อาจารยยกทรง
หลวงพอ
อาจารยยกทรง
หลวงพอ
อาจารยยกทรง

สนทนาที่วัดทาซุง
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2530
เมื่อคีนนี้ตอนเชามือไปหาพระ ทานบอกวารางกายคุณตองดีกวานีเ้ พราะงานของ
ฉันยังมีมาก ที่แนสั่งสรางมาก ความจริงทานสั่งสรางนะ วัดทั้งหมดนี่นะ ไมใช
โครงการของเรา ถาเราสั่งสรางเราก็สรางไมมาก ทานบอกที่ฉันสั่งสรางมากทําไม
ไมใชอายุขยั แตตองการสงใหคนไปสวรรค ทานใชศพั ทวาตองการสงใหคนไป
สวรรคอยางต่ําใชไหม ฉันถามวาอยางไรครับ ทานบอกวาแมตเขาจะมาคราวเดียว
ถาสถานที่ทําใหเขามีความสุข เขาไปถึงบานเขาก็ยังนึกถึงวัดไปตลอด ถาจะตาย
นึกถึงวัดขึน้ มาเวลานั้นไปสวรรคทันที เปนอยางต่ํา ก็เลยทําเทาที่เห็น ที่ทานจะทํา
ตอนนี้เวลานี้ 100 ไร ใชไหม เปนที่จอดรถเต็มไปหมดไมมีที่ไวใชไหมเปน
ถนนลาดยางยังไมทราบราคาเทาไร ตกลงกับเขาวาจะจายกอนสามแสนใชไหม ก็
พูดกันแตปาก ฉันก็ไมไดคยุ เอง ฉันฝากคนไปพูด ฉันไมพูดดวยหรอก เดีย่ วเขา
ทวงฉันนะ
แลวทานก็ทรงรับรอง ทานบอกวาเดือนมกราคมเปา ยันตเกราะเพชร
ชําระงวดสุดทาย นีย่ ังไมมีสตางคเลย ฉันพูดใหฟงและก็ที่นั่นตองทําเปนสะพาน
เดินกวาง 4 เมตร ทําเปน 2 ชั้น ชั้นพื้นดิน พื้นบนไมมีหลังคา จะมีหงอมหาเสนห
หลายสิบหองกรรมฐานฉี่เสร็จ ลงจากรถปบไมตองไปไหน เหลียวซายเจอะหอง
มหาเสนห เสร็จยิ้มได (หัวเราะ) และก็ขางบนก็โปรง ทานบอกเขาจะมีความสุข
มาถึงวัดปบไดเดินรอบๆ บริเวณแลวคอย ลง 2 กิโล เดินขางไหนก็ตาม คนแกคน
เฒาเดินไปไมตองเหลียวหลังหองน้ําขางหนามีแลว
มินาคนที่ไป วัดทาซุง ถึงบอกวา ถาฉี่สบายตองไป วัดทาซุง (หัวเราะ)
เลยเปนวัดขี้ไปเลย (หัวเราะ) ทานบอกวาเมื่อเปนอยางนี้ เขามาเขามีความ
เพลิดเพลินเปนสุข ที่ไหนก็สวย ที่ไหนก็สวย ที่ไหนก็ใหญ จิตใจก็ผูกพัน ทาน
บอกวา แมแตมาครั้งเดียว กลับไปบานเขาก็อดคิดถึงวัดไมได คิดเทานี้เปนอารมณ
เลยเกิดบังเอิญ บางคนเกิดไปจําภาพ พระวิสุทธิเทพ มาไดก็ยิ่งไปเลย
ก็ยิ่งไปเลยและก็อยางกัน จุฬามณี นะ คือวาแกวทั้งหลัง ทรงนิพพานเลย ลักษณะ
โนนเลย
ถาไปกันทีเดียวพรอมกันหมด แลวใครจะทําบุญที่ วัดทาซุง ตอไป
ก็ไมเปนไร อยาลมนะ เราไป 2 คน ตายาย รุน หลังยังอีกเยอะ
ออ
เรือพวงมาก รถจักรแคคันเดียว รถโบกี้ ทั้งกระบะ ไมตองกลัว
ออ ครับ ครับ

หลวงพอ

รวมความวา การกอสรางทั้งหมดทานสั่งความหมายของทานดี และก็บอกวาใหหา
รถนี่ความจริงไมไดขับรถจิป๊ หารถเล็กๆ ที่ไมมีจิ๊บไมมีเกง ไมบังหนา รถเกงมัน
บังหนา ญาติโยมไปไดวิ่งรถไปก็ทักทายปราศรัยบาง ที่มันไกล เดินไมไหวแลวนะ
นี่เปนความชืน่ ใจใชไหม เวลานั้นมาวัดแลว ไปคุยกับ ทานเจากรมฯ ทานเจากรม
ฯ บอกรถเล็กๆ นะ เขาไมมแี ลว รถจิ๊ปไปทําโปรงเอาอะไรพาดนั่ง แลวที่นั่งตอไป
ตองมีที่นั่งปรับเอน ใหทางที่เดินมีทางและก็มีสวมดวย ทางเดินทั้งหมด ถานับ
สวมดวยมันตก 200 หอง ทุกจุดนะ ตก 200 หอง
ยังไมมีตังค ไอที่ทําถนนนะผอน แกบอกวาผอน 2 เดือน 3 แสน ไมรู
เทาไร เราก็นกึ วามันไมเอา แตเอานะ กําไรหลายลานทานบอกดวยนะ ทานบอกวา
เดือนมกราคมชําระหนี้งวดสุดทายบอกไวเสร็จ ไมตองเหลือ ที่วัดไมตองหวง วัด
บริสุทธิ์ไมมีอะไรตกคาง จิตไมเปนอนามาส ไมมีอะไรชําระ
สตางคนะ ทานบอกวาหยิบนะมันเปนปนามาส ไมควรหยิบ จับนะไม
เปนไร เขาหามจับนี่เราหยิบ ไอที่ทานหามนะ ทานบอกวาอยางนี้จับหยิบแลวเก็บ
ถือเปนทรัพยสินของตน มาตรงนี้ สิกขาบทนี้เขาไมมที างเลือก รับเองก็ดี ใหคน
อื่นรับแทนก็ดี และมีอยูใ นคนอื่นเก็บไวก็ดี ปรับอาบัติเทากับหมด นี่ธรรมยุติ นี่
บอกวาไมหยิบสตางคเลยโกหก
อาจารยยกทรง โดน 2 ขอ
หลวงพอ
เลยโดน 2 ขอเลยหลอกลวงชาวบาน โกหกครูบาอาจารยไปเยอะเลย หยิบเองก็ดี
ใหคนอื่นรับแทนก็ดี หรือคนอื่นรับแทนก็ดหี รือคนอื่นเก็บไวเพื่อตน มาตรา
เดียวกัน เก็บรับของโจร เหมือนกันเลย ไมมีทางหลีกเลี่ยง ถามทานมา บอกเรา
หยิบมาเพื่อสงฆหยิบอะไรเปนของสงฆ ไมใชของตัว ปองกันนึกถึงความร่ํารวย
มันก็เลยปญหาวาทําแบบนี้เราไมมีสตางคก็ยืมตรงพระพุทธเจาแสนหนึ่ง
ทานสั่งขอยืมสตางคแสนครับ ทานถามวาขอยืมทําไม สตางคขเถวายเธอหมดนี่
ยืมทีแสน คือสวนตัวนี่เขาใหปบ มันนึกวาเปนของสงฆเลยนะ เขาใหนึกเลย เขา
วางนี่นกึ วาเปนของสงฆหมดเลย พอนึกวาเปนของสงฆอยางนี้ อานิสงสอยางนี้
อานสิงสเปนของสงฆทันทีเลย ของสงฆตอไงดทันทีนะตอนนี้ผมถือวาเปนของ
สงฆ
ทานบอกวาเธอมีสิทธิ์ใชใชไดแน อันนีเ้ ปนของสงฆ ทานบอกไมเห็น
แปลก บอกแปลกไมแปลก จิตมันเศราหมองใหขอยืมไดใหขอยืมไดแสนบาท
แลวรเก็หมุนเงิน ฉันก็ไมมอี ะไร แสนบาทไดมาก็จายตอไป ตองคืนแสนดวย ถา
กําไรมาทานก็เอาไปหมดตนก็ใชแทน ก็คดิ วาไดแสนบาทก็คืน ทานบอกไมตอง
คืนหรอกหมุนไปเหอะ ไดเกิน เขาไปหมดเลย

อาจารยยกทรง แน ไมมีสตางคขอยืมบางสิ
หลวงพอ
(หัวเราะ) ยืมนะ ขอยืนนะ ขอยืนนะ นานไปลืมหาย (หัวเราะ) เงินตนขอใชเปนคน
เดียว นานๆ หาย เงินนะ

