
ตอนที่ ๓  ผมยังไมหมดเลว 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มา

ตอนนี้เปน วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ตามเดิม ทั้งนี้เพราะวาบันทึกทีละ ๒ คาสเซท แตวนันี้

จะบันทึกไดเต็ม ๒ คาสเซทหรือไมก็ไมทราบ แตวาคาสเซทสําหรับภาพก็ยังเปนคาสเซท

เดียวอยู (บนัทึกลง ว.ีดี.โอ.ดวย) วันนี้มันก็ปวย นี่ตามใจมันนะ เรอเอิ๊ก ๆ ก็มาคุยอวด

ความเลวกันตอไป 

  สําหรับคาสเซทนี้ขอใหชือ่วา "ไมส้ินความเลว" คาสเซทกอนเปนการ

บอกวา "ผมเลวมาก" 

  ทีนี้คาสเซทนี้ก็ยังไมสิ้นความเลว ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะวาสามารถเอา

มโนมยิทธิมาแจกแกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได แตก็ไดไมนาน หลังจากนัน้แลว 

โปรดทราบวา เมื่อป ๐๘ ผมสอนได แตวาหลังจากป ๐๙ ถึงป ๒๕๒๑ ไมมีใครไดเลย 

๑๐ ปเต็ม ทาํใหคนตองเสียเวลากนัมาก เขาตองการมาปฏิบัติเพื่อผลจะพึงได คือเขาใจ

นรก สวรรค แตผมไมสามารถใหทุกคนไปไดเลย เตนกันปบปบ ๆ เสียเวลา ผมก็เหนือ่ย 

บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัทก็เหนื่อย เหนื่อยแลวก็ไมมีผล กอนจะเหนื่อยเขาจะนั่งอยูกบั

บาน นั่ง ๆ นอน ๆ ก็มีความสุข ไอการมาตองทิ้งผลประโยชนจากบาน และก็ตองเสีย

ประโยชนคือตองเสียเงนิ การฝกอัตรา ๑ สลึงนี่ตองใหทุกวัน บางคนก็เกินกวานั้น ทีนี้

เวลาจริง ๆ ที่เขามาตองทิ้งการงาน ตองเสียคารถคาเรือมา เสียรายไดอันนี้เสียมาก ผม

ทําใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเสียประโยชนมาก ทั้งดานความสุขและทรัพยสิน ผมก็

สลดใจ 

  จึงมานั่งคิดในใจวา ถาหากวาสอนอยางนี้ ผมจําไดวาเปนวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๒๑ วันนั้นคิดในใจ เขากําลังฝกอยูประมาณ ๒ ทุมเศษ ที่ศาลานว

ราช คิดวาวันนี้ถาไมมีใครเลยผมจะเลิกสอนแบบนี้ จะสอนเฉพาะสกุขวิปสสโก 

เพราะวาสุกขวิปสสโกนี่งาย ไมมีการรับผิดชอบใด ๆ แนะนาํไปญาติโยมจะทําไดหรอื

ไมได บรรดาภิกษุสามเณรจะทําไดหรือไมไดก็ชาง เขาก็นั่ง เราก็นั่ง เขาภาวนา เราจะ

นอนเสียก็ได อะไรก็ได ทนีี้จะเปนอยางไรก็เปนเรื่องของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท 

  การสอนของผมมีอยูอยางหนึ่งคือ ผมไมสอบอารมณ คือสอบอารมณ

วาเปนอยางนั้นไหม เปนอยางนี้ไหม อันนี้ผมไมสอบ 



  มีญาติโยมหลายคนมาถามวา "มีการสอบอารมณใหม" 

  ผมถามเขาวา "สอบยังไง" 

  เขาบอกวา "ก็สอบวา ไดอยางนั้นไหม ไดอยางนี้ไหม ไดอยางโนนไหม" 

ผมก็บอกทานวา "ผมไมสอบหรอก" 

  เพราะปรากฏวาเคยมีคนสอบอารมณจากไหนกไ็มทราบแกก็บอกวาแก

พุยสง ฟงเขาอยางไหน ครูบอกวาถูกแกจํา วันนัน้แกตอบครูไมได ไมถูก แกก็ถามคนที่

เขาบอกวา ครูยืนยันวาถูกตอง วายังไงแกก็จําไว เวลาครูถามแกตอบอยางนั้น ใจแกใช

ไมไดแตแกตอบถูก ทานครูบาอาจารยทานก็บอกวาได บางททีานจะพุยสงก็ได อยาก

เลว บางคนเวลาครูจะสอบอารมณถึงกับบนบานศาลกลาวถวายหัวหมูบายศรี ขอให

สอบได อันนีเ้ปนผลรายมาก เฉพาะบางแหงนะ แตบางแหงนะทานดี แตที่พบมาเห็นวา

เปนผลรายกเ็ลยบอกญาติโยม ไมสอบละ ตอมาฝกแบบนี้กไ็มตองสอบ เจอะกนัเวลา

นั้นเลย 

  ในเมื่อผมตัดสินใจวาผมจะไมสอน กพ็อดีเห็นภาพพระ พระนี่ผมเห็น

ของผมทุกวนั ที่เขาบอกวาพระทานนิพพานไปแลวสูญ ของผมไมสูญหรอก ใคร

จะวายังไงก็เอากันเถอะ ผมไมหนักใจ ผมก็พรอมเสมอ เพราะผมเลี้ยงตัวมาตั้งแตบวช 

ความเปนอยูของผม ผมเลี้ยงตัวเอง ผมสรางของผมมา อาศัยญาติโยมพุทธบริษัท

เมตตา ทานเมตตาเพราะทานมีความเขาใจเรื่องสวรรคนรก ผมขอยืนยันตามความเปน

จริง 

 

  เวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงทําไดกัน แหม...ผมคิดวาเลย

แสนคนแลว กระจายไปทั่วประเทศ ในตางประเทศก็ได ทั้งคนไทยในตางประเทศและ

ฝร่ังที่อเมริกาไดคลองตัวมาก ฝร่ังมาฝกที่วัดนี่ก็มี แตที่อเมริกา ทั้งชิคาโก เดนเวอร และ

แคลิฟอรเนีย คลองจริง ๆ ฝกแค ๑๐ นาที ดร.ปริญญา นุตาลัย กับ คุณวิรัช (พระวิรัช 

โอภาโส) ฝกแค ๑๐ นาท ีเขาสามารถจะลองแกว ระลึกชาติไดทันทีทนัใด ถามอะไรเธอ

กมหนานิดเงยหนามาหนอยตอบเลย 

  และก็เจาตัวเล็กมันชื่ออะไรก็ไมรู หัวหนาทัวร นึกชื่อไมออก (ทิพย

สุคนธ กิจเจริญ) คนนีก้็เกงมาก มีฝร่ังชาติเยอรมันคนหนึ่ง ใครสอนเธอไมเขาใจเจาตัว



เล็กก็มารับอาสาบอกวา หลวงพอคะ หนูคิดวาหนูสงเคราะหเขาได แตความจริงเธอก็

ทําไมไดมากอน ไปทีช่ิคาโกเธอฝกกบัเขาที่นัน่ แลวเธอก็มาสอนที่เดนเวอรซึ่งเวลาหาง

จากการฝกแลวแค ๗ วัน คําแนะนําเธอไมเขาใจก็ไปถามคุณวิรัช เพราะคณุวิรัชเธอก็มี

สูตรสอนไว แตสวนใหญถาฝร่ังมาฝกละก ็ ดร.ปริญญา นุตาลัย เธอเกงมาก พูดวาทะ

สั้น ๆ ใหคนเขาใจดี ทั้งเดก็ทั้งผูใหญเกรียวกราว 

  เธอไปสอนทีไ่หน รัฐไหนก็ตามวงโตขึ้นทุกวัน ตอนแรก ๆ หองนั้นจุได ๒ 

วง ตอมาวันที่ ๓ ตองวงเดียวแลว เพราะคนเพิ่มเขามา ฝร่ังก็ติดอกติดใจนี่เปนความ

ภูมิใจของคนที่ได ไมใชแตคนไทย คนจีน คนฝรั่ง คนแขก แมแตพวกอิสลาม พวกคริส

เนียนเขาก็มาฝกกัน ไมใชยกมาทั้งหมด เอาเปนสวนบุคคล อยางละหลายสิบ เขาก็ได

กันคลองแคลว อันนี้กเ็ปนความดีของเขา 

  แตผมก็ตองชมความเลวของผม ผมเลวมากที่ไมสามารถจะแนะนําญาติ

โยมพุทธบรษิัท ๑๐ ปนีคุ่ณอยาลืมนะวา ๑๐ ปนี่ไมใชเวลาเล็กนอย เงนิที่บรรดาญาติ

โยมพุทธบรษิัทตองเสียไปไมใชนอยเลย เสียคารถคาเรือไปมานี่มันไมใชนอย ถาวันหนึ่ง

มา ๑๐ คน ๑๐ วันก็ ๑๐๐ คน ๓ วัน ๓๐๐ แตความจริงคนมาวันหนึ่งเกนิ ๑๐ คนทุกวนั 

บางวันเต็มคันรถ ๕๐-๘๐ คน นีเ่งินของเขาตองสูญเสียไปมาก ผมก็นึกสลดใจในความ

เลวของผม จึงตัดสินใจวาจะเลิกสอน 
  พอตัดสินใจเลิกสอนเทานั้นพระมาพอดี เห็นทานมาทานบอกวา 

"เลิกไมไดคุณ คุณจะตองสอนตอไปเพื่อรับอภิญญาจริง ๆ 
อภิญญา ๕ ก็แลวกัน" 
ทานบอกวา "นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไปอีก ๒๐ ป อภิญญาจะเขา" 
คําวาอภิญญาจะเขากห็มายความวาคนจะมีกาํลังใจพอ สามารถฝก

อภิญญาได แตอยาลืมนะวาอภิญญานี่ผมไมฝกใหใคร เพราะผมก็ไมไดเหมือนกัน ผม

ไมรูอภิญญา ไมไดกับเขา เขาไดกันอยางไรผมไมรู ผมก็อีเหละเปะปะไปตามเรื่องของ

ผมแบบนี้ เอาแคมโนยิทธิกระจอยรอยนิด ๆ ซึ่งไมแจมใส และไมมีความเขมขนเทาพระ

อริยะทานทาํ ผมก็พอใจแลว แคนี้ก็เปลื้องความสงสัยของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได 

ผมพอใจ 
  แลวผมก็เรียนถามทานวา "๑๐ ป ไมมีใครได ผูฝกใหคือผมเองก็
เสียกําลังใจ ผูรับการฝกก็เสียทั้งกําลังใจ เสียทั้งกําลังทรัพย เสียทั้งเวลา" 



  แตพระทานวาอยางไรทราบไหม ทานก็บอกวา "คุณฝกแบบนี้มัน
ก็เทากับสอนเด็กใหอุมชางอาบน้ํา" 
  ทานบอกอีกวา "เวลานี้คนมีสัญญากับปญญาทรามลง จะฝกแบบ
นี้ไมได จะไมมีผล" 
  ผมก็นึกในใจวา การฝกแบบนี้มันงายกวาที่ผมทํามาตั้งลานเทา เพราะ

ผมตองใชกสิณ ๑๐ ทํากสิณ ๑๐ เต็มอัตราทั้งหมด เขาฌานตามลําดับฌานตามลําดับ

กสิณ แลวก็เขาฌานตามลําดับฌานยอนกสิณ เขาฌานสลับฌาน สลับกสณิ โอย! กวา

จะไดมาเหนือ่ยเหลือเกนิ แลวพวกนีม้านะ นะ มะ พะ ธะ อยางเลวทีสุ่ด ๔ วัน คนที่

ปฏิบัติถึง ๔ วันนี่นับคนไดเลย ผมขอยืนยัน ตั้งแตฝกมาแลวหลายปนะไมถึง ๑๐ คน 

สวนใหญไดในวันแรกแลวก็วันที่สอง คนทีจ่ะเขาถึงวันที่สามก็มีนอยคน เขาถือวาตังเม

แลว ดึงไมคอยออก ทานยังบอกวายาก เหมือนกับสอนเด็กใหอุมชางอาบน้ํา ผมก็

หนักใจวา คนถาอยางนี้ผมก็ไมไหว 

  ทานก็เลยบอกวา "อยาลืมนะวาเวลานี้นะคนปญญาและสัญญา
ทรามลง" 
  สัญญา หมายถึงความจํา จําไมคอยได ปญญา ความคิด ความฉลาด

นอยลง สอนอยางนี้ไมได ตองเขาถงึตัว สอนเรยีงตัวบุคคล และก็ตองใชลีลาการสอน

ใหมลดกําลงัสวนหนาลง กําลังของอภิญญานี่ไปไมรอด ตองใชกําลังของวิชชาสาม การ

ฝกเต็มกําลังเปนฌาน ๔ ตรง ฌาน ๔ นี่มีความเขมขนมาก ออกไปแจมใสมาก แตถาใช

กําลังของวิชชาสามก็แคอุปจารสมาธิ 

  อันดับแรก ก็ไดทิพจกัขุญาณกอน แลวตองสอนใหเขาใจเรื่องการตัด

กิเลส ผมก็ไมเขาใจ ผมไมรูจะลดอยางไร ก็กราบเรียนทานบอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกนั 

ถาเริ่มสอนก็ขอใหกรุณามาแนะนําดวย ทานก็ยอมรับ 

  ฉะนั้น วาระแรก จึงไดเรียก พรนุช คนืคงดี ปู และก็ แปวมา (แปวชื่อพัช

รี) พอดีคืนแรกนี่พรนุชกับปูเธอมีรางกายดีทําได ผมดีใจเกอืบตาย แตแปวเธอยังทาํ

ไมไดเพราะเปนโรคไทรอยดอยางหนัก เชาเธอตดัสินใจไปเอายาที่กรุงเทพฯจะกลับมาสู

ใหม ไปก็ไมทันรถ เวลานั้นรถก็นอย เธอกลับมาบอกวา "หลวงพอหนูสูตาย" คืนนั้นแปว

ไดอีก ผมดีใจเกือบตาย 



  หลังจากนั้นก็จับจุดไดวา คนที่จะปฏิบัติไดนี่ตองมีความเขาใจ ใช
กําลังใจเบา ๆ ตอนนีข้อบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดญาติโยมพุทธ

บริษัทเขาใจไวดวยวา การปฏิบัติแบบนี้ ตามอันดับใหมนี่ทานใหใชกําลังใจเบา ๆ 
และก็วิธีปฏิบัติ อยาลืมนะ ถาใครอวดเลวกับครู ไมมีผลแนนอน นั่นคือเราตอง
ยอมไมรูเสียกอน 
  แลวก็ประการที่สอง มีหลายคนเหมือนกัน คือครูวาอะไรวาตามกัน 

หลอกครู ก็เลยสั่งครูเขาไวแลววา ถาใครเขาหลอกไมเห็นจริงไมรูจริง จําแบบฉัน
ใครเขามาพูดสวนไหนก็ตาม ไมพูดตรงตามความเปนจริง ใหปลอยไปเลย อยา
สนใจ ใหสนใจกับคนที่พูดจริง ทําจริง เห็นจริง รูจรงิ พูดตามความเปนจรงิ นี่

อยางนี้ก็มีมาหลอกครู บอกครูอยาสนใจ เขาวาอยางไรก็ชาง เขาวาอะไรวาไปตามนั้น 

เอาคนที่เหน็จริง รูจริงเปนบรรทัดฐาน คนประเภทนี ้ เราไมไดรับจางสอนนี่ แตวา

โรงเรียนราษฎรโรงเรียนรัฐบาลคนสอนเขามีเงินเดอืน เขากย็ังสอนเทาทีเ่ขาจะสอนได 

จะสอบไดหรอืสอบตกเปนหนาที่ของนักเรียน เมื่อนกัเรียนสอบตกก็ไมมีใครเขาตัด

เงินเดือน เขายังไดเงินเดอืนอยูเร่ือย เร่ืองของเขา เขาอาจจะมพีื้นฐานดีกวาเราก็ไดอันนี้

ไมไดวา 

  รวมความวา กําลังใจที่จะขึ้นใหมนี่นะ (คาสเซทกอนพูดถึง ฝกเกา) 
ฝกใหมนี่เอาอยางนี้ 
  เร่ิมดวยทีแรก ขอใหทุกคนมาดวยศรัทธา อยามาสักแตวาลอง ถาลอง 

นี่ไมยืนยัน ใหมาดวยศรัทธาแท คือมีความเชื่อในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริย

สงฆ และก็ถวายความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ 

  เวลาจะปฏิบัติตองไมหวงอะไรเลย รางกายก็ไมหวง ตองดูแบบ

ฉบับขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กอนจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 

พระองคมีหวง คือความรูของพราหมณวา พราหมณบอกวาตองทําอยางนี้ ตองทําอยาง

โนน ปรับปรุงเรื่องกาย กายตองเปนอยางนั้น กายตองเปนอยางนี้ ผลทีสุ่ด องคสมเด็จ

พระชินสหีเสยีเวลา ๖ ป ไมมีอะไรเปนผลเลย ตอมาองคสมเด็จพระทศพลอาศัยที่

บําเพ็ญบารมีมาเพื่อเปนพระพุทธเจาโดยตรง หวังจะรื้อสัตว ขนสัตว ใหพนจากความ

ทุกข ปญญาของพระองคก็เกิด คิดวา การบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตองไมใช



ทางกายแน เวลานี้เราปรารภทางกายเกินไป ตองเปนทางใจ จงึไดปรับปรุงรางกาย ฉัน

อาหารบิณฑบาต 

 

  ตอนนั้นปญจวัคคียฤาษทีั้ง ๕ คือ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ 

ทานภัททิยะ ทานมหานามะ ทานอัสสชิ ทานปรนนิบตัิพระพุทธเจาอยู เห็นองค

สมเด็จพระบรมครูฉันภัตตาหาร ก็มีความเขาใจวา พระสมณโคดมนี่ หรือสิตธัตถราช

กุมารเปนผูมักมากในอาหาร คือเบื่อหนายแลวกห็นีไปอยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน แตวา

ในหนังสือบางเลม พระอรรถกถาจารยทานกลาวไววา "เทวดาเขาดลใจใหพราหมณ

พวกนั้นเบื่อหนายไปเสีย" อาจจะเปนความจริง ทั้งนี้ก็เพราะวาถาอยูก็จะกวนใหยุงใจไม

บริสุทธิ ์ เมื่อเขาไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ฉันพระกระยาหาร รับขาว

มธุปายาสจาก นางสุชาดา ฉันพอมีรางกายสมบูรณ ลอยถาดทองแลวสมเดจ็พระ

ประทีปแกวนั่งโคนโพธิห์นัหนาไปทางทิศตะวันออก หันหลังใหตนโพธิ์ ทรงตัดสินพระ   

ทัย อยาลืมนะตรงนี้สําคัญมาก นักปฏิบัติ ทรงตดัสินพระทัยวา 
  "เวลานี้เราไมหวงอะไรทั้งหมด เราจะนั่งอยูตรงนี้เพื่อพระ
โพธิญาณ ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ คือตัดกิเลสไดเพียงใด 
เลือดและเนื้อจะเหือดแหงไปก็ตามที ชีวิตินทรียจะตักษัยก็ตาม เราจะไมยอม
ลุกจากที่นี่" 
 

  จะเหน็วาพระพุทธเจาตัดสินพระทัยไมหวงแมแตชีวิต ฉะนัน้ขอบรรดา

นักปฏิบัติจะลืมอันนี้ไมได เวลาปฏิบัติ เวลาเริ่มทําสมาธิ ตัดกังวลเสียกอน ส่ิงใดที่
จะหวงใยยกเลิกทิ้งไป ประเด๋ียวเดียวมันไมตายหรอก และก็ตัดสินใจวาเรา
จะตองปฏิบัติใหมีผลตามคําแนะนําของครู ไมหวงแมแตรางกาย อยางนี้เห็น
พระนิพพานแลว 
  ทุกคนเมื่อตัดกังวล ไมหวงแมแตรางกายไดแลว ก็ต้ังใจสมาทาน
ศีล เรื่องศีลนี่ความจริงไมใชจะมีเฉพาะเวลาปฏิบัติ ศีลนี่เปนเครื่องค้ําจุนฌาน
สมาบัติ สมาธิหรือฌานจะมีขึ้นมาไดก็เพราะศีล ถาศีลบกพรอง ฌานก็บกพรอง
ดวย ถาศีลสมบูรณแบบสมาธิหรือฌานจึงจะสมบูรณแบบ ฉะนั้นเรื่องศีล ตอง
ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาทรงแนะนําวา 
  ๑. เราจะไมทําลายศีลดวยตัวเอง 



  ๒. จะไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล 
  ๓. ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว 
  เรื่องนิวรณ ๕ ประการ อยางนึกถึงมันเลย ซึ่งไดแก 

  ๑. ความรักระหวางเพศ ที่เรียกวา กามฉันทะ รักรูปสวย เสียงเพราะ 

กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ เวลาที่นัง่ปฏิบัติอยูอยาใหมี จะทีว่ัดหรือที่บานก็

ตาม 

  ๒. ความไมพอใจ อยาใหเกิดขึ้น 

  ๓. ความงวง 

  ๔. อารมณฟุงซานนอกรตีนอกรอย คิดโนนคิดนี ่

  ๕. ความสงสัยในผลของการปฏิบัติ อันนี้สําคัญ 

  โดยเฉพาะขอ ๔ กับขอ ๕ อยาใหมี ถามีแลวเจง รวมความวานิวรณ ๕ 

อยาง อยางใดอยางหนึ่งถามีในกําลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่กําลังปฏิบตัิ

อยูก็ขอยืนยันไดเลยวา วนันั้นไมมีผลเลย ฉะนัน้วาอะไรตองวาตามกัน 

  นอกจากนั้นองคสมเด็จพระภควันตใหทุกคนคุมอารมณใหดีในพรหม

วิหาร ๔ ใหจิตทรงตัวไวใน พรหมวิหาร ๔ เปนปกติ คําวาปกติ ตองเหมือนศีล ศีลนี่ตอง

บริสุทธิ์ทุกวนั และพรหมวิหาร ๔ ตองทรงตัว พรหมวิหาร ๔ คอื 

  ๑. เมตตา ความรัก เราจะมีความเมตตารักใครคนอื่นกับเราเสมอกัน 

เสมอกับตัวเรา ไมมีจิตคิดจะเปนเวรเปนภัย เปนศัตรกูับใครเลย เห็นคนและสัตว

ทั้งหมดถือวาเปนมิตรที่รัก 

  ๒. กรุณา ความสงสาร จิตใจคิดไวเสมอวาอยากจะเกื้อกูลคนและสัตว

ในโลกนี้ใหมีความสุข กห็มายความวา ถาเขามทีุกข และไมเกินวิสัยเรา จะชวยใหเขามี

ความสุข ใจเยือกเย็นทั้งสองประการ 

  ๓. มุทิตา มีจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร ใครไดดีพลอยยินดีดวย 

  ๔. อุเบกขา วางเฉย เห็นใครเพลี่ยงพล้ําไมซ้ําเติม พรอมจะสงเคราะห

เสมอ 

  นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท อารมณทั้งหมดนี้ตองมีประจําเปนปกต ิ
เวลาปฏิบัติไมกังวล ยามปกติมีศีลบริสุทธิ์ จติระงับนิวรณ แลวทรงพรหมวิหาร 
๔ พรหมวิหาร ๔ นี่ตองมีประจําตลอดวัน ถาอยางนี้ทุกคนจะทรงฌานไดเปนปกติ 



การปฏิบัติภายในวันนั้นจะไดทันทีทันใด และมีสภาพแจมใสมาก การขึ้นไปจะ
สวางไสว 
  นอกจากนั้นเวลาที่กอนภาวนา ใหทกุคนตัดสินใจใชปญญาหนอยเดียว 

ถาไมทราบก็เกินวิสัย ซึง่ก็มีเหมือนกัน คนแกไมรูจักคําวาทุกขเลย แกบอกวามีความสุข

ตลอด ถามีความสุขตลอดนี่ไมตองมาปฏิบัติ เพราะนั่นเปนพระอรหันตแลว ไมตองมา

ปฏิบัติ ที่นีจ่ะรับนกัปฏิบตัิเพียงแคคนที่รูจักมีความรูสึกตัววา มีความทุกขเทานั้น 
  และอีกประการหนึ่ง คนที่ติดในอารมณจะมาลอง อยาลองเลยนะ 
ถามาลองละก็ปลอยเลวตลอดไปเลยนะ ไมยับยั้งดวย ไมฝนเหมือนกัน มมีา
พิสูจน ลองมาทําเปๆ ไป ๆ ออกขาง ๆ คู ๆ อยาลืมวา การปฏิบัติจะมีผลตอง
วาอะไรวาตามกัน 
   

  ผมยังนึกถึงคุณของ หลวงพอปาน ทานวาไว ตอนผมจะเขามาบวชใน

พระศาสนา ผมก็อยากจะไดไปสวรรคไปนรกนี่แหละ ทานบอกวา 
  "เธอตองการนิดเดียว ความรูของฉันมีมากกวานั้น แตมเีงื่อนไขวา 
ตองวาอะไรวาตามกัน" 
  ครูวาอะไร เชื่อตามนั้น อันนี้ถูกตอง ถามีอารมณฝน คิดวาฉันดีกวาละ

เสร็จ ไมมีทางไดหรอก ไอนั่นมันเลว ไมใชดี ถาดีจริง ๆ ก็ไมตองมาศึกษาไมตองมาให

เขาฝก มันเสียเวลาเขา ผมนะรักษาเวลาของผมเหมือนกัน คนเลวไมเอาไหน ไมรักษา

ระเบียบนีผ่มไมเอาดวยเหมือนกัน 

  นี่อยางวันนีน้ะ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗ พวกสามพราน ทานมากัน 

๗๐-๘๐ คน ความจริงพวกนี้เขาไมเลว เขาดีมาดวยศรัทธา แตวาผมปวยลงไปพูดกับ

เขาไมไหว เดินโซซัดโซเซไป ถาจะถามวา เอา แลวก็พูดอยูนีเ่ลา ก็ตอบวาที่พูดนี่ผมนัง่

พูดเฉย ๆ ผมคิดวาเวลาหมดเมื่อไร ผมเหนื่อยเม่ือไรผมก็เลิกเมื่อนั้น คนเดียว มันก็เดิน

ไมไหว มันก็เซ พระตองประคอง 

  ก็รวมความวา การปฏิบัติตองวาอะไรวาตามกัน คือเขาแนะนําวา

ทุกขก็ทุกข ตองตัดสินใจไปตามนั้น ประเภทลองเลวไมตองมานะ และก็ไมสนใจกบัคน

เลว ถาเห็นทีไ่หนดีไปที่นัน่ ที่นี่ไมไดรับจางฝก 



  และการปฏิบัติแบบครึ่งกําลังนี้ก็ไมจําเปนตองใชเงิน ทานไม
บังคับ แตผมก็อยากจะปฏิบัติเต็มกําลัง ไอการปฏิบัติเต็มกําลังมันตองเหนื่อย ยังไม

มีครูสอนได ถามีครูสอนได บางทีผมจะใหพวกครู ๆ ลองสอนด ูแตมันก็เหนือ่ยเหลือเกนิ 

ตองใชเนื้อทีม่าก และประการที่สอง เกรงใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตองใชสตางค 

 

  เร่ืองตองใชสตางคนี้มีความจําเปน ผมเคยใชวิชานี้ของทานครั้งหนึ่ง

ไมไดใสสตางคใหทาน (แตความจริงปกติผมใชอยูเสมอ เมื่อตองการจะรูอะไร) เวลาตี

สองผมลุกขึน้เจริญกรรมฐานทุกคืน วันนั้นตีสี่วาจะไปจังหวัดพิจิตร ตอนตีสี่ก็ใชกําลัง

มโนมยิทธิของทาน นะ มะ พะ ธะ ดูตนทางปลายทางไปมาเห็นวาปลอดภัยหมด 

สะดวกทุกอยาง แตวาไมไดจายสตางค แจมใสจริง ๆ ผมก็ไมคอยไดใชของทาน ของ

ทานดีจริง ๆ ไมแพของผมเลย เวลาเดินทางไปกข็ึ้นรถไฟ ใจสบายนั่งชัน้ ๓ เห็นมือแค

ศอก นิ้วสวยมาก ไดยินเสียง "สลงึยังไมไดจาย" 

  ก็ถามทานวา "ทําไมตองใช ทําเองตองใชดวยหรือ" 

  ทานบอก "ตองใช เพราะเงินสลึงนีไ่มไดเอาไปร่ํารวย ตองการใหสราง

ทานบารมี ทําแค ศีล สมาธ ิปญญาอยางเดียว ขาดทานบารมีตัดความโลภไมได เมื่อ

ตัดความโลภไมได ก็ไปนิพพานไมได 

  ผมเขาใจ จึงกราบเรียนทานวา "ถาอยางนั้นกลับวัดผมขอถวาย ๖ บาท" 

แลวผมก็ทําจริง ๆ 

  นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง การที่ไมอยากฝกเต็มกําลัง

ก็เพราะวาเกรงเขาจะหาวา เรียกเงินเรียกทอง แตวาถาใครอยาจะฝก กต็องตัดสินใจ

เสียกอนนะ ถาคิดวาเงนิ ๑ สลงึมากเกินไปสําหรับทานละก็ จงอยามาเลย แตใครจะใส

มากเทาไรก็ได แตเงนินั้นผมขอยืนยันวา ผมเอาไปใชเองไมได ใชเลี้ยงพระกับกอสราง

และธรรมทานเทานัน้ 

  เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย สําหรับทานที่ดเูทปก็คิดวา

เทปยังไมหมดหนา แตผูรับฟงจะทราบวาเทปกําลงัจะหมด เพราะมีเสียงสญัญาณบอก

หมดเวลาปรากฏแลว ขอหยุดกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมี

แดบรรดาทานพุทธศาสนกิชนผูรับฟงทุกทาน 
          สวัสดี 


