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พระพุทธเจาบอกวา หามการฆาสัตวตัดชีวิต แตการเปนทหารจําเปนจะตองฆาสัตวตัดชีวิต อยาง
นี้จะบาปไหมครับ…?
คนไมใชสัตวนี่คุณ คนถาถือวาเปนสัตว คนนั้นจังไรที่สุด
(หัวเราะ) “เปนสัตวประเสริฐครับ
คุณบอกมาซิ…คนเปนสัตวประเสริฐตรงไหน…?
มีความคิดดีกวาสัตวครับ
แตก็มีความโหดรายยิ่งกวาสัตว ใชไหม…คุณเคยเห็นปลาฆาคนตายกี่คน…?
(หัวเราะ)
นี่…ตามศัพทเขาบอกวา คนเปนสัตวประเสริฐ แตอาตมาถือวา คนเปนสัตวระยําที่สุด
(หัวเราะ)
คุณเปนคน…หรือไมใชคน…?
(หัวเราะ)
ถาเปนคน เขาแปลวายุง ที่วาไมใชคนก็คือมนุษย มนุษยนี่แปลวา ใจสูง ฉะนั้นพวกที่ฆาสัตวตัด
ชีวิต พวกนั้นเขาเรียกวาคน เขาแปลวายุง แตมนุษยตางหาก เขาแปลวา “สัตวประเสริฐ”
แตที่คุณถามนี่ดีนะ ที่คุณถามวา พระพุทธเจาบอกวา การฆาสัตวตัดชีวิตเปนของไมดีแลวก็
ทหารเกิดมาตองฆาขาศึก ฆาเพราะความโกรธแคนเปนสวนตัวหรือ ไหนตอบมาซิ
ฆาตามหนาที่ครับ
หนาที่…เขาบอกวายังไง ลองวาใหฟงซิ
ปองกันประเทศชาติครับ
ถูก…คุณบอกวาตองฆาตามหนาที่ แตวาเทานี้ยังไมเขาใจนี่ แตความจริงฉันเขาใจ แตเพื่อความ
เขาใจของคนอื่น ทหารที่จะตองฆาขาศึก ก็เพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และปวงชน
ชาวไทยใชไหมละ ที่นี้การฆาที่พระพุทธเจาตรัสนั้น ตองฆาโดยเจตนา มีจิตโหดราย หวังมุง
ทําลายดวยเรื่องสวนตัว อันนี้บาปมาก แตวาการฆาขาศึก จะวาไมบาปเลยมันก็ไมได คุณรูจัก
ไหมวา บาปเขาแปลวาอะไร…?
(ตอบไมได)
บาป เขาแปลวา ความชั่ว บุญ เขาแปลวา ความดี ทหารที่ตองฆาขาศึก จะวาไมชั่วเลยมันก็ไมได
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มันก็มีชั่ว แตวาการฆาสัตวที่พระพุทธเจาตรัส การฆาสัตวมันก็ฆาเขาเหมือนกัน แตวาเจตนา
การฆาอยางหนึ่ง แลวก็สิ่งที่เราฆาอยางหนึ่ง มันบาปมากหรือชั่วนอย พระพุทธเจาตรัสวาถาฆา
สัตวตัวเล็ก มีโทษนอยกวาสัตวใหญ เพราะใชกําลังใจนอยกวากัน และประการที่สอง ฆาสัตวที่
มีคุณ มีโทษมากกวาฆาสัตวไมมีคุณ ทีนี้ก็สําหรับทหารฆาขาศึก เราไมไดฆาเพื่อสวนตัว อยาลืม
วาทุกคนอยากมีความสุข ใชไหม ถาเรานอนอยูกับบาน เรามีความสุขกวาที่ไปอยูชายแดน ถา
เราอยูชายแดนนอนอยูเฉยๆ ดีกวาไปยิงกับขาศึก นี่วากันตามความรูสึกของใจ เอาความสบาย
กันนะ แตวาทุกคนก็เต็มใจทํา ไมไดทําเพื่อประโยชนสวนตัว ประโยชนที่พึงไดรับก็คือ
- ปวงชนชาวไทย ๔๗ ลานคน จะไดเปนเอกราช
- พระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ เปนที่สักการะของปวงชนชาวไทย พระ
องคจะทรงมีความเปนอยูเปนสุข
- พระศาสนาจะทรงอยูได
- ชาติจะทรงความเปนเอกราช
นี่รวมความวาการที่เราทํานี่ไมไดมีเจตนาทําเปนสวนตัว ทําเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย และเพื่อปวงชนชาวไทย ถาจะถามวา ฆาขาศึกบาปไหม ก็ตองตอบวา บาป ถาจะถามวา
บาปมากหรือบาปนอย ก็ตองตอบวานอย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวา
๑. เราไมมีความโกรธกับเขาเปนสวนตัว
๒. เราไมไดทําเพื่อสวนตัว เราทําเพื่อใหสวนรวมอยูเปนสุข เพราะวาขาศึกมารุกราน
ประเทศไทย เราจําจะตองรักษาไว ไทยทั้งชาติอาจจะตองเปนทาสเขา ถาเราหาความสุขคนเดียว
แตวาพี่นอง ๔๗ ลานคน จะมีความลําบาก
ทีนี้ทหารที่มีความเสียสละ เปนบุคคลสวนนอย ทหารนี่มีไมมาก ถาใชกําลังกันจริงๆ ถาจะเทียบ
กับบุคคลชั่วอยูเบื้องหลังมีมากกวา แตวาเราทั้งหมดพยายามเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปวง
ชนชาวไทย อันนี้เปนความดี
รวมความแลว ทหารที่ตองตอสูกับขาศึก บางคราวอาจจะตองตาย ที่เราทําอยางนั้น เพราะอาศัย
จิตเมตตา
ทีนี้ตัวเมตตานี่เปนตัวดี เปนตัวบุญ นี่คุณ…เปนอันวาทั้งสองอยางเราทํามันก้ํากึ่งกัน
๑. เราฆาขาศึก คือวาเปนบาป
๒. เราใหคนไทยที่อยูเบื้องหลัง ๔๗ ลานคน เปนสุขนี่เปนบุญ
ฉะนั้นการที่ทหารฆาขาศึก จะถือวาบาปไหม ก็ตองถือวาบาป แตวาบาปของทหารมันมีนิดเดียว
เพราะไมไดโกรธแคนกันดวยเรื่องสวนตัว ถาเรื่องสวนตัวเราคุยกันสบายๆ แตนี่มาลวงล้ํา
อธิปไตยของเรา เรายอมไมได ในเมื่อเรายอมไมไดเราตองรักษาอธิปไตยของเรา นี่จะวาบาปมัน
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ก็บาป นี่เปนเรื่องของทหาร เรื่องของชาติ เรื่องของบานเมือง แตเรื่องของพระศาสนาก็เปนเรื่อง
ของพระศาสนา
หลวงพอครับ ทหารที่ตองไปรบกับขาศึก ถาทุกคนตายแลวจะตกนรก หรือวาไดขึ้นสวรรคครับ
…?
จะเลาเรื่องอะไรใหฟงสักเรื่องหนึ่งนะ จําบาลีไวใหดีนะ พระพุทธเจาทรงกลาววา
“จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกังขา” ถาเวลากอนจะตาย ถาอารมณใจเศราหมอง มี
ความกลุม มีความเสียใจ มีจิตกระวนกระวาย อยางนี้ตายไปแลวสูทุคติ
“จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา” เมื่อขณะที่กอนจะตาย มีอารมณผองใส ยอมไปสู
สุคติ
ทีนี้สําหรับทหารทุกคนตายแลวตกนรกหรือขึ้นสวรรค เราก็ตองตอบไดเปน ๒ นัยวา
ทหารคนใดที่มีอารมณกลุม มีอารมณเสียใจ มีความเรารอน ไรสติสัมปชัญญะในดานของความ
ดี พวกนี้ตายแลวไปสูอบายภูมิ ถาหากวาทหารคนใดที่ไปรบกับขาศึก กอนจะตายมีอารมณผอง
ใสก็จะตองไปสูสุคติ คือไปสวรรคกอน
ทีนี้วิธีจะไปสวรรคเขาทํายังไง จะเลาเรื่องใหฟงเรื่องหนึ่ง เรื่องมันเกิดขึ้น ตอนที่ญวณเหนือ
กับญวณใตตีกัน ตอนนั้นญาณใตใกลจะแตกรูสึกวาทั้งสองฝายตายกันมาก มีวาระหนึ่งรูสึกวา ผู
ที่ไดอภิญญาสมาบัติตางคนตางไปนั่งดักผีที่ทางสี่แพรง จุดนั้นถาถึงแลว ทางซายไปสวรรค ทาง
ขวาไปพรหม เดินตรงไปนรก คนที่ตายทั้งหมดเขาทราบจํานวน แตทวาจํานวนที่ผานไปมันไม
ครบ พวกที่ไดอภิญญาสมาบัติพวกนั้นจึงไปสํานักพระยายม ไปถามพระยายมวา วันนี้คนตาย
มากและตายดวยการรบ ทําไมจึงมาสํานักของทานนอย มันนอยเกินกวาที่เราคิดวามันจะนอย
พระยายมทานก็เลยบอกวา ทําไมไมดูตอไปวา กอนที่มันจะตายมันทําอะไร พวกนั้นก็บอกวา
กอนที่มันจะตายมันรบกัน มันยิงกัน ทานก็ถามตอไปอีกวา ไอตอนกอนที่มันจะยิงกัน มันทํา
อะไร พวกที่ไดอภิญญายอมมีจิตเปนทิพย ก็ทราบวา พวกที่ไมมานั้น กอนที่จะไปยิงกัน เขาปลุก
พระกอน การที่เอาพระหอยคอ เพราะตองเขาไปยิงกันก็กลัวตายเปนธรรมดา ยึดถือพระเปนที่
พึ่งเพื่อใหคุมครองชีวิต แตทวาในเมื่อชีวิตของเขาจะตองถึงอายุขัยพระก็ชวยไมได แมพระเอง
ถาถึงอายุขัยก็ชวยตัวเองไมไดเหมือนกัน
ฉะนั้น ทานจึงบอกวา กอนที่มันจะยิงกันมันปลุกพระกอน จิตมันนึกถึงพระ นี่เปนมหากุศล คน
พวกนี้จึงไมไปสูอบายภูมิ นี่เปนอันวา เหตุที่เลามานี่ก็เพื่อใหทราบวา ทานทั้งหลายที่เปนทหาร
คิดวาจะตองฆาคน และทางคติของพระพุทธศาสนานี่ ไอคนฆาคนไมใชวาจะเลวไปทุกๆคน
พระพุทธเจาไมไดกลาวอยางนั้น พระองคกลาววาอาศัย “จิต” เปนสําคัญ ถาเราจะทําความชั่ว
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ใดๆ ก็ตามที ในเวลาที่กอนจะตาย บังเอิญจิตไปยึดความดีเขากอน เราก็สามารถไปสวรรคได
เมื่อไปสวรรคไดก็ไมตองตกนรกอีกใชไหมครับ…?
ถาเราไปสวรรคกอน ถาเราเปนเทวดาแลว ทะนงตนวา เปนเทวดามีความสุข มีรางกายเปนทิพย
มีทุกสิ่งทุกอยางเปนทิพยหมด แตประมาทไมปฏิบัติความดีตอ อยางนี้ถาหมดบุญบารมีก็ตองลง
นรก
แลวจะทําอยางไรจึงจะไมตองลงนรกละครับ…?
ถาเปนพระโสดาบันแลว อดีตเราจะมีความชั่วอยางไรก็ตาม พระโสดาบันจะไมตกนรก จะไม
เกิดเปนเปรต จะไมเกิดเปนอสุรกาย ไมเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน แตก็มีมากทานดวยกันที่สราง
ความชั่วไวในสมัยเปนมนุษย แตกอนจะตายสรางความดีนิดหนอยไปสวรรค
จะรูไดอยางไรวาตายแลวเกิดใหมครับ…?
อาว…คุณยังไมมั่นใจเหรอ เอาอยางนี้นะ ใครมีมีดไหม มาเชือดคอคนคนนี้เหอะ จะไดรูกันเดี๋ยว
นี้
(หัวเราะ) “ไมเอาครับ
ไมเอา…จะรูไดอยางไรละ ตองเอาซี
ใช…ตายแลวเกิดใหม ฉันขอยืนยัน จะเกิดเปนคน เปนสัตวนรก เกิดเปนเปรตเปนอสุรกาย เกิด
เปนสัตวเดรัจฉาน หรือจะเกิดเปนเทวดา พรหมหรือไปนิพพานยอมไดทั้งนั้น สุดแลวแตความดี
ความชั่ว
เมื่อคนตายแลว ก็ไปเกิดทั้งในนรกและสวรรค แตมีบางไหมครับที่ตายไปแลวไมเกิดทั้งในนรก
และสวรรค
มี…มีเยอะ ตายแลวไปสวรรคก็ไมไป พรหมก็ไมไป ไปนิพพานเลย
และอีกอยางครับ คนตายแลวตองมาเกิดอีก และมีไหมครับ ที่ตายแลวไมตองเกิด…?
ก็พระอรหันตไงละ ตายแลวไปนิพพานเลย ไมตองมาเกิดอีก
ผูที่นับถือศาสนาอื่น ถาตายไปแลวจะไปนรกหรือสวรรคหรือเปลาครับ…?
ไปทุกศาสนานะคุณ คือวาสวรรคหรือนรกนี่ก็มีเหมือนกัน เรือนจํานี่เขาขังเฉพาะผูที่นับถือพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่นดวยละ เขาขังทุกศาสนาใชไหม…นั่นฉันใด นรกหรือสวรรคก็เหมือนกัน
ถาทําความชั่วก็ไปนรกแหงเดียวกัน
ถาผมทําความดี ผมจะไดเกิดมาในศาสนาพุทธไหมครับ…?
ถาคุณทําความดี อีกกี่ชาติๆ คุณก็พบศาสนาพุทธตลอด
อยางนี้ก็หมายความวา ศาสนาอื่นไมดีเทาศาสนาพุทธซิครับ…?
เราจะวาเขาไมดีก็ไมได ศาสนาทุกศาสนาเขาดีเหมือนกันแหละ แตวาคุณปฏิบัติตามแนวทาง
ศาสนาพุทธคุณก็เกิดในเขตของศาสนาพุทธ ถาคุณปฏิบัติในเขตของศาสนาอื่น เพราะจิตใจมัน
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จับอยูในศาสดาองคนั้น ก็ตองไปเกิดในศาสนานั้น นี่เราจะไปถือวาศาสนาอื่นไมดีไมได ศาสดา
ทุกองคเขาตองการใหคนเปนคนดีทั้งหมด เขาจึงไดบัญญัติกฎปฏิบัติขึ้นมา แตวาถาจะถือคุณ
ธรรมของศาสนากันจริงๆ แลวละก็ของเรามีตางกับเขาอยูนิดหนึ่ง ที่เรามีอริยสัจ ศาสนาอื่นเขา
ไมสอนดานอริยสัจ ของเรามากกวาเขาหนอย จะดีกวาหรือไมดีกวา ก็เปนเรื่องของการพิจารณา
ของคนนะ อาตมาเปนพระในศาสนาพุทธ จะมายกยองศาสนาพุทธมากเกินไปมันก็ไมดี ดีหรือ
ไมดี พระพุทธเจาบอกวา เชิญมาพิสูจนเอง
แลวศาสนาคิด…มีการตกนรกหรือเปลาครับ…?
ศาสนาคิด…ถาคิดดีๆ ก็ยังไมตกนะ คิดหรือคริสต ถามันยังคิดอยู ยังไมตาย ตกไดยังไง
(หัวเราะ)
เอาแลวไง…นี่เปนคนไทยยังพูดไทยไมชัดเลย มันตกเหมือนกันไมวาศาสนาไหนก็ตกเหมือน
กัน เพราะวานรกไมใชของศาสนาหนึ่ง คําวานรก มันเปนแดนสําหรับการลงโทษสัตว เพราะวา
คนที่ทําความชั่วก็ตองไปเหมือนกันหมด
แลวเวลาที่ไปปรากฏกายในนรก สัตวนรกจะแตกตางกันดวยผิวพรรณ เปนไทย เปนฝรั่งไหม
ครับ…?
ที่นั่นมันเปนผิวนรกทั้งหมดรูปรางก็เปนรูปรางของนรกทั้งหมด ถาไมเชื่อคุณก็ลองไปดูซิ เอา
ขุมไหนก็ได
กระผมยังไมมีความสามารถจะฝกไดครับ
ไมใช…ลงไปอยูเลย
โอโฮ ไมไหวละครับ แลวทําไมมนุษยเราจึงมากขึ้นครับ…?
ก็ตายแลวเกิดใหมนี่ ถาไมเกิดมันก็ไมมากใชไหม ไอที่เกิดใหม หรือมนุษยมากขึ้น คุณอยาลืมวา
ไอพวกสัตวนั่นก็คือมนุษยนะ ที่ทําความชั่วไปแลวเกิดเปนสัตว เปรต เปนอสุรกาย สัตวนรก ทั้ง
หมดก็คือมนุษย เทวดา หรือพรหมก็มนุษย เพราะรักษาความดี ถาหมดความดีก็ตองกลับมาเกิด
เปนมนุษย พวกสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ถาหมดอํานาจความชั่วก็มาเกิดเปน
มนุษย
ทีนี้ไอสัตวตางๆ ที่คุณกินเขาไปทุกวันๆ นะ คุณมั่นใจหรือวาจะไมมาเกิดเปนมนุษย เขาใจหรือ
ยัง…อยาลืมนะวา สัตวทุกประเภทก็คือมนุษยที่สรางความชั่วนั่นเอง
ครับ…เขาใจแลวครับ ผมเรียนถามอีกอยางนะครับคือวา…เมืองนรกอยูที่ไหน…?
เมืองนรก เขาก็อยูที่เมืองนรก เมืองนรกจะไปอยูที่เมืองมนุษยไมได คุณอยากจะไปดูไหมละ?
อยากครับ
เอาอยางนี้ซินะ ถาคุณเปนคนไมมีมานะทิฏฐิ คุณถือวาคําสอนเปนคําสอน คุณจะยอมรับปฏิบัติ
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ตามคําแนะนําของครู ถาคุณอยากจะรูจักนรก สวรรค พรหมโลกหรือนิพพาน ไปพิสูจนไดที่วัด
ทาซุง ถาคุณมีความมั่นใจจริงๆ ไมเกิน ๓ วัน ไปเที่ยวได แตวาคุณจะตองเชื่อครูนะ ไมใชจิต
ของคุณมีมานะทิฏฐิอยางนี้ไมได เหมือนกับคุณมาเปนนักเรียนนายรอย ถาคุณเรียนมาจาก
สถาบันอื่นแลว แตทวาคุณมาโรงเรียนนี้เขาสอนวิชาทหารคุณถือวาไมใช ฉันเคยเรียนมาอยางนี้
อยางนี้คุณก็ไมมีโอกาสจบหลักสูตรนี้ได ถาคุณตองการฝกอภิญญาสมาบัติคุณไปวัดทาซุงได
เขามีฝกกันทุกวัน
ตอไปเปนคําถามของผูหญิงบาง
คําถามนี้ฉันรูสึกวาจะเปนคําถามของทารกหนอยนะคะ แตวาดิฉันสงสัย จึงขอกราบเรียนถาม
หลวงพอคะ…?
เอาเลย…ทารก หรือ ทาเตียน ก็ได
(หัวเราะ) คือวา ดิฉันเชื่ออยางสนิทใจเลยวา มีสวรรค มีเทวดา ทีนี้ไดยินเขาพูดถึงจูปเตอรบาง ซี
อุสบาง จึงมีความสงสัยวา เวลาที่หลวงพอขึ้นไปสวรรคเคยเจอพระฝรั่งพวกนี้ บางไหมคะ…?
บนสวรรคไมมีฝรั่ง ไมมีเจก ไมมีไทย ไมมีมอญ เขามีเทวดาอยางเดียว เขาแบงชาติกันเฉพาะ
ชาติมนุษยเทานั้น ถาขึ้นไปบนโนนเขาไมมีการแบงชาติ มีสภาวะเสมอกัน จึงจะอยูรวมกันได
แตที่เราลงมาเปนมนุษยนี่ เพราะความดีความชั่วบุญกุศลไมเสมอกัน
อยางนี้สภาวะของทานเหลานั้นแบงเปนชั้นๆ เหมือนอยางเราอยูเหมือนกัน ใชไหมคะ…?
เหมือนกัน ความดีเสมอกันจึงขึ้นสวรรคได มีความดีเทากันจึงไปพรหมได อยางพวกฝรั่งเขาไม
ไดนับถือพุทธศาสนาก็จริง แตฝรั่งเขาก็ใหทานเปน เขาชวยเหลือคนเปนใชไหม…
ก็หมายความวา ทางเราทางเขาก็ตองเจอกัน และลักษณะก็เหมือนกันดวยใชไหมคะ…?
เจอกัน ลักษณะก็เหมือนกัน ไมใชเทวดาฝรั่งมีผิวขาว จมูกโดง เทวดาไทยผิวดําแดง จมูกบี้ ไม
ใชอยางนั้น
(หัวเราะ) “แลวภาษาเขาใชกันอยางไรคะ…?
เราเปนคนไทยก็พูดภาษาไทย ถาเปนแขกก็พูดภาษาแขก แตที่จริงไมใชภาษาไทยภาษาแขก
สภาวะเปนทิพยเขาใจกันได
เขาใจแลวคะ ตอนแรกก็เคยคิดเหมือนกันวา เทพหรือเทวดาเปนความเชื่อของคนที่เลาตอๆกัน
มา แตตอนหลังเชื่อวามีจริงๆ คะ
ฉันมีเรื่องจะเลาใหฟงเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง พระเยซู ประมาณเมื่อ ๑๐ ป เกือบ ๒๐ ปแลว ไดไปที่
บางนกแขวกที่วัดคริสตนั่นนะ คือวาบาทหลวงบางคนเขาไปที่กรุงเทพฯ แลวก็ชอบๆกัน เพราะ
สมัยนั้นฉันเรียนทั้งพุทธทั้งคริสต ไอที่เรียนคริสต ไมใชไปเรียนมี่โรงเรียน แตคุยกัน ตอนนั้น
พวกกุลีจีน เขามาคุยแลกเปลี่ยน แตความจริงนักศาสนาจริงๆ เขาไมทะเลาะกันนะ ตอไปก็ไปที่
โนนไปเยี่ยมเขา คุยไปคุยมาเขาถามวา ทานทราบไหมวา พระพุทธเจาทานอยูไหน บอกวา รู
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ถามวา เคยคุยไหม ก็บอกฉันไปหาทานทุกวัน ทานอยูที่นิพพาน ก็ถามเขาวา แลวพระเจาของแก
อยูที่ไหน เขาบอก ไมรู ถามวา เคยเห็นไหม บอก ไมเคยเห็น เลยบอกวา แหม…ไอคนโงๆ
ประเภทนี้ก็มีดวย ก็คุยสนุกๆก็บอก ไอนั่งอยูที่นี่ ๕-๖ คน มันโงทั้งนั้น นับถือสงเดชไมมีหลัก
ฐาน เขาบอกมีคําสอน ใครสอนก็ไมรู บอกตองหาตัวคนสอนใหได ก็คุยสนุกสนานไป เขาเลย
ถามวาทานเคยเห็นพระเยซูของผมไหมครับ บอกวา ไมเคยสนใจ แลวก็คุยเรื่องอื่นตอไป
แลวตอมาก็กลับมาที่พัก ธรรมดาของพระ พระกอนจะนอนก็ทํางานของพระกอน ทําจิตใจให
สะอาดสบาย ไมงั้นนอนไมสบาย พอเริ่มทําสมาธิจับอารมณ จิตมันหลุดเลยพอโผลพลุบถึง
ดาวดึงส ไปโผลชองระหวางพระจุฬามณีกับบัณฑุกัมพลศิลาอาสนไปเดินปอที่นั่น พอขึ้นไป
เดินไปก็มีบาทหลวงคนหนึ่งเดินสวนทางมา เดินตรงมาขางหนา ก็เลยถามวา พระเยซูใชไหม
…? ตามธรรมดาอารมณเปนทิพยมันจะบอกเลยวาใครเปนใคร ถายังสงสัยก็ยังใชไมได ความ
เปนทิพยมันจะบอกชัด จะไปสงสัยไมไดเลย ทานก็บอกใชครับ ถามวา ทําไมถึงแตงตัวรุมราม
อยางนี้ละ บนสวรรคเขาแตงตัวอยางนี้เรอะ ทานบอกวา เอา…ถาผมไมแตงตัวแบบนี้ เกรงวา
ทานจะจําไมไดจะสงสัย
ถายังงั้นสภาพความจริงของทานเปนยังไง ทานก็ทําใหดูภาพนั้นก็หายไป กลายเปนภาพเทวดา
สวยงามมาก เครื่องประดับขาวแพลบเรียกวาจับตาเลย เปนประกายแวววับ ชฎาก็แหลมเปยบ
ถามวา อยูที่ไหน บอกวา อยูชั้นดุสิตพอบอกอยูชั้นดุสิตเราตกใจ ตองเปนพระโพธิสัตวแหงๆ
เขาไมใชต่ํานะ ก็คุยไปคุยมาบอกวาคําสอนของทานมันผิดอยูขอหนึ่งนะ ถามวา ผิดยังไง ก็บอก
วา ไอลางบาป ถายบาป ซื้อบาป จํานําบาปนั่นนะ ไอคนที่มันทําความชั่วแลว มันทําลายไดเรอะ
อยางกับเนื้อของเราถูกตัดเฉือนไปเปนแผลนี่ เราจะเอาเงินไปแลกเนื้อใครเขาไดที่ไหน จายเงิน
ใหเขาแลวแผลมันหายหรือ ทานบอกวาความจริงผมไมไดสอนอยางนั้นนะครับ ความจริงที่ผม
สอนนั้น สอนใหสารภาพบาป แบบกับพระแสดงอาบัตินะ อาการสารภาพบาปคือ ไปทําความ
ชั่วมาจากไหน เราจะไดไมทําตอไป นี่คําสอนเขาแบบนี้นะ นี่ตอนหลังเขามาเซ็งลี้กัน พอลาง
บาป สารภาพบาป พอจายสตางคแลวบาปหายเลยบาปทั้งสองคน ไอคนกอนก็ไมหมดบาป
เพราะโกหกโกงสตางคเขาอีกดวย ก็เลยเขาใจ
พอกลับมาก็มานั่งคิดวา พระเยซูนี่เปนพระโพธิสัตวที่อยูชั้นดุสิตตองมีบารมีเขมแข็งมาก ถาไม
เขมแข็งเขาชั้นนี้ไมได เพราะชั้นนี้เขาได ๓ พวก คือพุทธบิดาพุทธมารดาของพระพุทธเจา พระ
โพธิสัตวที่มีบารมีเขมแข็งแลว แลวก็พระอริยเจาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป จึงจะอยูชั้นนี้ได
สวรรคทุกชั้นไมใชวาใครจะอยูไดทุกชั้นนะ ตองเปนไปตามขั้น
ก็เลยมานั่งนึกวา ทําไมมาอยูชั้นดุสิตได เขาตองเปนพระโพธิสัตว มาดูอารมณของทานตอน
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หนึ่ง ที่เขาเรียกวาไมกางเขนนะ คือไมกางแขน สระแอหายไป เหลือสระเอ มันลด คือกางแขน
ถูกตะปูตอก ถาจิตไมดีพอเขาจะเปนเทวดาไมได ตามพระบาลีบอกวาถาจิตเศราหมองกอนจะ
ตายไปก็ตองลงอบายภูมิ นั่นเขาถูกเจ็บขนาดนั้น เขายังไมโกรธ คุณลองคิดดูใหดี ไมใชเรื่องเล็ก
นะเขาใหญมาก ใชไหม…ไอจิตเศราหมองนิดเดียว ทําความดีไวมากตลอดชีวิต แตเวลาตายจิต
เศราหมองหนอยก็ตองลงนรกหนอย อยางพระนางมัลลิกาเทวี นั่นคนดีตลอดชาติ เวลาตายจิต
คิดถึงที่เคยไปสะดุดเทาของสามีนิดเดียว ความจริงโทษแกไมมี ถาจิตไมเศราหมองก็ไมลง แตง
ตัวเปนนางฟา เทาแหยในนรก ๗ วันในมนุษยตองคิด ถา ๗ วันแรกนรกก็ซวยเลย
หลวงพอไดเลาเรื่องพระเยซูมานี้ทําใหไดรับความรูมากทีเดียว เมื่อพูดถึงเรื่องตาย ก็มีคนถามวา
ผูถาม
หลวงพอคะ อยางเวลาที่คนจะถึงกับความตายนี่นะคะ หากวาจะบอกทางเขา บอกวาภาวนา
สัมมาอรหังๆ ไวนะคะ ถาหากวาคนที่จะตายนี่ไมมีสติแตจุดธูปไวที่หัวนอนใหเขาไดกลิ่นธูป
เขาจะไดระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางนี้จะชวยไดมั้ยคะ…?
หลวงพอ ก็ตองลองดูกอน ลองตอนที่คุณจะตาย
(หัวเราะ)
ผูถาม
หลวงพอ ฉันเคยเจอะเคยไดยิน “ยาย…ภาวนาพุทโธนะ” ยายบอก “พุทโธ โครตพอโครตแมมึง” นี่แนะ
ไมมีทางหรอกที่จะไปนึกเวลาตายนะ อยาลืมวาคนมันจะตาย ทุกขเวทนามันบีบคั้นขนาดไหน
ขนาดทําจิตเปนฌาน มันยังเขาฌานไมทันเลย จิตเขาทรงฌาน ๔ เปนปกตินะ เวลาจะตายปบจิต
จับฌานไมทัน แตเวลาจะตายจิตเปนกุศลก็ไปเกิดเปนเทวดา ไปเปนพรหมไมได แตถาหมดอายุ
เปนเทวดาเมื่อไร เขาไปเปนพรหมทันที เพราะกําลังฌานใหผล นี่มันตองซอมกันไวกอน เวลานี้
มีเวลาก็ทําเสียซิ ถาไปทําเวลานั้นก็เตรียมตัวไปอยูกับพระยายม พระยายมพรอมรับ

ผูถาม
หลวงพอ

มีคราวหนึ่งไปดูสํานักงานตนงิ้ว เห็นมันเต็มพอดีเราก็นึกดีใจ เออ…กูตายแลวไมตองมาแน ไป
ถามนายนิริยบาล ถาคนตายมาอยูนี่ก็ไมมีที่ขึ้นซิ แกบอก “ที่นี่ไมตองหวง ขึ้นพอดีกับคนเสมอ”
ไอปาระยํา เรานึกวาปลอดแลวนะ คงไมถึงเรา ใชไหม…บางคนบอกวาเวลานี้ไมมีแลว เขาเอา
มาทําฟนรถไฟกันหมด ที่ไหนไดละ ไปปรากฏอยูเมืองนรก ตนงิ้วถูกรบกวนจากเมืองมนุษย
บอกอยูไมไหวแลวไอเมืองมนุษยนี่ มันโกงเหลือเกิน ยืนอยูดีๆ มันก็มาตัดมาฟน เอาตนไปทํา
ฟนเสียบาง ทําอะไรบาง คราวนี้ตนงิ้วทนไมไหวเลยตองหนีไปเกิดในเมืองนรก ไปคอยอยูที่นั่น
ตนเหมือนกับที่อยูในเมืองมนุษยไหมคะ…?
ไมเหมือนหรอก ตนงิ้วที่นั่นไมมีใบ มีแตกิ่งกับหนาม เปนตนงิ้วยักษ มีพิษมาก ตนงิ้วเมือง
มนุษยมีปุมเล็กๆนิดเดียวรอบตน แตวาหนามงิ้วที่เมืองนรกนี่ยาว ๑๖ องคุลี ไมใชองคุลีมนุษย
นะ เปนองคุลีนรก ยาวมากใหญมากแลวมีสภาพเปนสปริง มันติดอยูกับตน มีความคมเปนกรด
แตเวลาที่คนมีบาปขึ้นไป มันมีอาการพุงตัวแทงใหทะลุหลังขึ้นไปได มันไมนอนนิ่งๆ มันเดง
ไดเหมือนสปริงที่เราทําเกาอี้ พอเวลานั่งก็ยุบลงไป เวลาลุกก็ฟูขึ้นมา รวมความวามันมีสภาพ
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เปนหนามที่มีชีวิต แตมันรูวาคนที่บาปขึ้นไป ไปกระทบมันจะพุงแทงทันที เลือดก็แดงฉานลง
มา
นรกขุมนี้ลงโทษคนที่ชอบเจาชู เรื่องเจาชูนี่เขาไมไดบังคับแตเฉพาะผัวใครเมียใครเทานั้น แม
แตลูกของเขา ถายังไมไดรับอนุญาตจากผูปกครอง คือ บิดามารดา แมวาเจาตัวเขาจะยินยอมก็
ตามทีก็ไมได ตองถูกลงโทษมาลงนรกขุมนี้ ถาเปนขาทาสหญิงชายของบุคคลอื่น หรือบุคคลที่
อยูในปกครอง ถาไมไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว ไปรวมรักกันเขา ทานกลาววามีโทษตก
นรกขุมนี้ อันนี้ตองจํากันไวใหดี

ปญหาเรื่องเทวดา
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

คนที่ชอบบนกับพระภูมิ ทานสามารถจะชวยไดจริงหรือเปลาคะ…?
ก็ไปถามทานซิ ฉันไมใชคนถูกบนนี่…
บางครั้งคนที่ไปบนก็ไดรับความชวยเหลือก็มีคะ แตยังไมแนใจวาทานจะชวยไดอยางไร…?
ทานจะชวยไดในสิ่งที่ไมเกินวิสัย อยาลืมนะคนกับเทวดานั้นไมเหมือนกัน ถาสิ่งที่เกินวิสัยเขาก็
หมดทางชวยเหลือเหมือนกัน เคยถามหลวงพอปานวา เขาบนหลวงพอเขาขอใหหลวงพอชวย
หลวงพอแยไหม…ทานบอกวาไมหรอก บางทีเขาบนเกินวิสัยทาน ทานก็ใหคณะของทานมา
สงเคราะหพระโพธิสัตวทั้งนั้น ทานตองการชวยคนอยูแลว ทานมีหนาที่ชวยคน ทานทําเพื่อพระ
โพธิญาณ ถาทานชวยไมไหว องคอื่นทํางานแทนทันที คณะของพระโพธิสัตวนี่บารมีเขมขน
มาก พระภูมิเจาที่หรือเทวดา พวกทานก็มีเยอะเหมือนกัน ความสามารถไมเทากัน ความสามารถ
เขาดูกันที่มือ องคที่มีอานุภาพมาก มือขวาแดงชาด แดงมาก มีฤทธิ์มาก แดงนอยมีฤทธิ์นอย ที่
ไมแดงเลยไมมีฤทธิ์เลย
(หัวเราะ) “เราจําเปนตองตั้งศาลพระภูมิไหมคะ…?
ก็สุดแทแตเรา เพราะวาที่ตองมีการยกศาลก็เปนการยอมรับนับถือกัน เรื่องนี้บางคนเขาชอบ
สงสัย วันหนึ่งวางๆ ถามทานวาทําไมจึงตองตั้งศาล ทานก็เลยบอกวา ฉันจะเลาประวัติใหฟง
สมัยดึกดําบรรพชาวบานยังไมมีอะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวใจ ไปอยูที่ไหนก็ตามก็คิดวาผีสางเทวดา
อาจชวยเขาได เขาก็จุดธูปเทียนบูชา ทีนี้ไอที่บูชาที่ไหนมันก็ไมเหมาะ เขาก็ปกบนกระบอกไม
ตอมาภายหลังความสุขสบายมีขึ้น ความเคารพนับถือมีขึ้น อาจจะใชเวลาหลายชั่วอายุคนก็ได ก็
คิดวาเทวดานี่ดีจริง ทีนี้ทํายังไง จะวางกับดินก็ไมได หาโตะหาตั่งลําบาก ก็ตั้งเปนศาลเพียงตา ๒
ชั้น เวลาจะถวายอาหารเขาก็เอาไปวางบนนั้น ตอมาภายหลังเขาเกิดสงสารเทวดา ก็เลยทําหลังคา
ให และตอมาก็ทําเปนเรือนมีหลังคา ตอมาก็ประดิษฐเปนเรือนไทย เวลานี้เปนตึกแลว
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ก็รวมความวา ศาลก็คือที่บูชานั่นเอง พระภูมิไมไดขึ้นศาล วิมานทานมีอยูแลว ทีนี้ศาลที่เราทํา
เปนที่บูชา การบูชานี่เปนการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ก็เลยถามทานวา แลวไปชวยอะไรเขา
ไดบาง ก็ชวยไดเทาที่จะชวยได ถาสิ่งใดที่จะชวยไดก็พยายามชวย ถาสิ่งใดที่ชวยไมไดก็พยายาม
ปองกัน ถากันไมไดมากก็กันนอย แตวากําลังกันเขามากกวา เอาเต็มที่ไมไดเอาสิบเปอรเซ็นตก็
ยังดี จนกระทั่งเขาไมบูชา ทีนี้พอจะกันเขาไดก็ไมไดเสียแลว เพราะไมไดใหชวยไดยังไงละ เขา
ก็เฉย

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ทีนี้ถาถามวาควรตั้งศาลไหม ถาชอบก็ควร ถาไมชอบก็ไมตองตั้ง แตถาเปนฉัน ฉันตั้งนะ และ
ฉันเคยแนะนําใหเขาตั้งศาลทางทิศเหนือกับทิศตะวันออกของบาน ถาตั้งทางทิศใตกับทิศตะวัน
ตก ทํามาหากินมาไดเทาไร ก็ไมเหลือ
ผมก็ตั้งครับหลวงพอ ผมบูชาทั้งพระภูมิทั้งผีบานผีเรือน เวลาถวายขาวพระภูมิ ผมจะมีขาวตอก
ใหผีบานผีเรือนดวย ทีนี้ถาผมจะเชิญพระภูมิเจาที่ และผีบานผีเรือนพรอมกันเลยไดไหมครับ…?
วาไดเลย ทีเดียวพรอมกัน ผีบานหรือผีเรือนก็หมายถึง ภูมิเทวดา ผีอื่นเขามายุงไมได
ทีนี้ของถวายเราเอาไวในหองพระไดไหมครับ…?
ได…วางกับพื้นหรือวางกับโตะอีกโตะหนึ่งก็ได เทวดาก็เหมือนพระ ถาวางไวคนละโตะไมเปน
ไร ไมถือวาเปนอาสนะเดียวกัน
แลวอยางถวายพวงมาลัยพระ แตไมตองจุดธูปเทียน นี่จะไดไหมคะ…?
ได…ฉันนี่ฝายขี้เกียจจุดธูปเทียน ฉันใชเทียนไฟฟา เวลาบูชาก็กดสวิทตแชะเปนแสงสวยดีกวา
สวางกวาใชไหม…
คือวาการบูชาดวยเทียนเปนการบูชาแสงสวางหรือเปนการบูชาดวยประทีปโคมไฟ ถาไฟฟาก็
สวางกวาเทียนธรรมดา แลวไมมีอันตรายจากไฟดวย มีประโยชนกวาเยอะ แตถาเราหาอะไรไม
ไดก็เอาธูปนอยๆ เทียนนอยๆ เปนแสงสวางนั่นแหละดี
ผมเคยฟงเทปที่คุณพรนุชทองสวรรค บอกวาวิมานของภูมิเทวดาสูงจากพื้นดินสักคืบหนึ่ง ทีนี้
เวลาที่ขับรถผานไปก็ดี หรือขี้เยี่ยวก็ดี อยางนี้ไมถูกเขาหรือครับ…?
วิมานเขาเปนวิมานทิพยขยับได พอขี้จะถูกขยับปบ
ออ…หลบไดดวย
ไมถูก อยางเขาพระสุเมรุ สูงมากจากพื้นดินไปถึงดาวดึงส และดาวดึงสนั้นอยูบนยอดเขาพระ
สุเมรุ เครื่องบินยังไมเคยชนเลย ไมมีอะไรชนไดหรอก เพราะสภาพเปนทิพย
เปนอันวา ขี้เยี่ยวตรงไหนไมตองกลัวไปโดนนะครับ…?
ไมตองกลัว ไมตองหวง เอาอยางนี้ดีกวา เพื่อความมั่นใจเวลาจะถายอุจจาระปสสาวะ ก็ยกมือ
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ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

ไหว “เจาประคูน หลบหนอยเถิด มันจําเปนจริงๆ
(หัวเราะ)
ไมเปนไรหรอกนะ สภาพทานเปนทิพย ไมมีอะไรกระทบทานได
หลวงพอคะ บานทุกหลังมีพระภูมิเจาที่อยูไหมคะ…?
เขาคงไมอยูนะ พระภูมิองคหนึ่งรักษาเขตเปนกิโลๆ องคเดียวกันนี่นะ เคยถามเขาวา คนที่คุณ
รักษาในเขตกรุงเทพเปนกิโลนี่คนมันมากเหลือเกิน มีเปนลาน แลวคุณจะรูไดยังไงวาเขาทําดีทํา
ชั่ว ตางกรรมตางวาระ คุณรูไดยังไง เขาบอกวาอารมณจิตผมเปนทิพยครับ คือไมตองไปถามดู
หรอก มันขึ้นเอง คือวาบัญชีมันขึ้นเลย มันจะบอกเลยวาใครทําอะไร เขาบอกวา เขามีหนาที่รับ
ทราบคนที่ทําความดีความชั่ว เมื่อถึงเวลาวันโกน วันกลางเดือนหรือวันสิ้นเดือน จะมีเทวดาชั้น
จาตุมหาราชมารับบัญชี และก็จะไปสงใหเทวดาที่เปนมหาอํามาตยใหญ เทวดาผูใหญก็เสนอ
ทาวมหาราชๆ ทานก็แบงบัญชีเปน ๒ บัญชี ใครทําบาปกันไวประเภทของบาป ใครทําบุญกันไว
ประเภทของบุญ ประเภทบาปก็ใหเทวดา ๔ องค ที่เรียกวาเทวทูตนําไปสงสํานักพระยายม ตัว
ทานทาวมหาราชเอง พอเวลาวันพระก็นําไปสงที่ประชุมของเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส เมื่อ
เทวดามาประชุมกันที่เทวสภาหรือศาลาสุธรรมา บรรดาเทวดาทั้งหลายเหลานั้นเมื่อทราบวาคน
ทําบุญมากก็ดีใจ แตหนาที่ที่จะนําเอาบัญชีนั้นไปกราบทูลใหพระอินทรทรงทราบ คือ ทานปญจ
สิกขเทพบุตร มีหนาที่เปนเลขาพระอินทร เมื่อพระอินทรทรงทราบแลวก็ประกาศนามคนที่ทํา
บุญเหลานั้นใหมวลหมูเทวดาที่มาประชุมกันทราบ
ถาระหวางวันพระไหนมีคนทําบุญมาก
บัญชีบุญบัญชีกุศลมาก บรรดาเทวดาทั้งหลายก็ดีใจ กลาวกันวาตอแตนี้ไปพวกบรรดาเทพนิกาย
มากแลว เพราะอาศัยความดีดีใจปลื้มใจที่มีพวกมาก ทานก็พากันฟอนรําทั้งเทวดาและนางฟา
ความจริงสวยจริงๆนะ แตวันพระไหนถาบังเอิญคนทําบุญนอย บรรดาเทวดาทั้งหลายไดทราบ
จากบัญชีของทาวมหาราชก็สลดใจ วันนั้นไมมีการฟอนรํา นั่งสลดใจเศราสรอยไปตามๆกัน
ความจริงเราบูชาเทวดาก็ดีเหมือนกันนะครับ
เขาเปนเทวดา เราบูชาได อยาลืมวาเขาเปนเทวดาแลว เรายังไมเปนเทวดา เราจะถือวาเราดีกวา
เขาไมได ถึงแมวาทานจะเปนภูมิเทวดา ทานก็เปนเทวดาแลว เรายังไมเปนเทวดา ยังเอาแนไมได
ใชไหม…เวลาที่เราบูชาเทวดาในวิสุทธิมรรคทานเรียกวา เทวตานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความดี
ของเทวดา คือเขาจะเปนเทวดาไดดวยคุฯธรรม ๒ ประการคือ หิริ กับ โอตตัปปะ เรื่องชั่วนี่เขา
ไมทํา เขาจึงเปนเทวดาได เราก็ใชแบบนั้น และเขาก็ดีจริงๆ ถามีอะไรขัดของที่จะตองทํา ถาไม
เกินวิสัย เขาจะมาบอกเลย ทานจะมาบอกกอนเสมอ
หลวงพอคะ ภูมิเทวดานี่จะอยูถึงศาสนาพระศรีอาริยไหมคะ…?
ถาเทวดาองคนั้นไมจุติก็อยูถึง
(หัวเราะ)
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ภูมิเทวดาก็มีอายุเทากับอากาศเทวดา คือจาตุมหาราช แตวาจะเอาแนอะไรกับทานละ เทวดามี
๒ ประเภท เทวดาขยัน กับเทวดาขี้เกียจ คือวาเทวดาขยันนี่ ถาเปนพระโพธิสัตว ก็ขยันจุติมา
บําเพ็ญบารมีเพิ่ม ถาเทวดาขี้เกียจก็ปลอยเต็มหุย หมดอายุเมื่อไรจุติเมื่อนั้น
อายุของภูมิเทวดาเทาไรคะ?
ภูมิเทวดามีอายุ ๕๐๐ ปทิพย ๕๐ ป ของเราเปน ๑ วันของเขา ก็ลองคิดซิ อีกลานปพระศรีอาริย
จึงจะตรัส
ภูมิเทวดาเปนพวกเดียวกับรุกขเทวดา หรือเปลาคะ…?
ก็เหมือนกัน แตรุกขเทวดาอยูสูงกวาหนอย อยูบนตนไม ถาตนไมพังวิมานก็พังก็ตองเดินดิน
เหมือนกันคือลอยไมได
คะ ทีนี้มีอีกอยางนะคะที่หนูสงสัย คือเวลาที่หนูสวดมนตบูชาพระแลวก็อุทิศสวนกุศลไปยัง
สัตวโลกทั้งหลาย แตมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกวา ใหอุทิศสวนกุศลแกทาวเวสสุวัณดวย เพื่อให
ทานเปนพยาน ทาวเวสสุวัณคือใครคะ…
ทาวเวสสุวัณ ก็คือเทามหาราชองคหนึ่ง มี ๔ องคดวยกัน คือ ทาวธตรฐ ทาววิรุฬหก ทาววิรูปกษ
และทาวเวสสุวัณ
ถาเทวดาชั้นจาตุมหาราช เขาจะมีสองแบบนะ ยามปกติเขาจะอยูในฐานะทหารของพระอินทร
เขาจะมีรูปรางเหมือนคนนี่ละ แตวาเปนคนละแบบ ทาทางจะไมสวยนัก แตถาเขาเขาเครื่องทรง
ธรรมดาจะคลายพรหมหมด สวยมาก เพราะพวกนี้กอนตายเขาไดฌาน แตวาไมไดถึงฌาน ๔ ได
แคฌาน ๑, ๒, ๓ และกอนจะตายไมไดเขาฌานตาย เขาจึงไปเปนพรหมไมได จึงตองพักแคจาตุ
มหาราช พอไปชั้นนี้ฌานก็ทรงตัวตามเดิม แตก็ยังเปนพรหมไมได ตองทํางานตามเวลากอน เมื่อ
หมดวาระก็ไปเปนพรหมตามกําลังของฌาน เวลาเขาแตงเครื่องทรงเทวดานี่ รูปรางเพรียวหมด
มีสภาพเหมือนกับพรหม เพราะเขาไปจากฌาน
เวลาอยูปกติเขาจะมีรูปรางไมเหมือนกัน อยางลูกศิษยทาวธตรฐนี่ มีรูปรางเพรียวๆ สวย
สะโอดสะองหนอยๆ
ถาลูกศิษยทาววิรุฬหก เขาเรียกกุมภัณฑ อวนต่ํา
ถาลูกศิษยทาววิรูปกษ บอกลักษณะยาก ก็เหมือนกับคนเรานี่ อวนๆ ล่ําๆ แตสูง
ถาลูกศิษยทาวเวสสุวัณนี่ ผมหยักโศก ทาทางทะมัดทะแมงแข็งแรงมาก
แตเทวดา ๔ ทิศนี่ มีพระทานหนึ่ง จ.อยุธยาบอกวา เทวดา ๔ ทิศนี่ มีเกเรจริงๆ อยู ๒ ทิศ คือลูก
ศิษยทาวเวสสุวัณ กับลูกศิษยทาววิรุฬหก แตความจริงเขาเขมแข็งเอาเหมือนกัน ถามวาเกเร
เพราะอะไร แกก็ไมบอกใหฟง มีวันหนึ่งเขาสรางศาลาหลังใหญ เขาจะยกเสาขึ้นไปทานก็จัด
การบวงสรวง ฉันก็ไปในงานนั้นดวย แตมีเหลาอยูแกว ถามวาทําไมตองมีเหลา เขาบอกวาตํารา
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ทีนี้เวลาอุทิศสวนกุศลแลวบอกใหทานเปนพยานอันนี้ดี เมื่อกอนฉันนึกวาเขาพูดเลน คิดวาเขา
พูดเพอ ฝากเทวดาใหเปนพยานวาก็วาไมนาเชื่อ ตอมาพอมีประสบการณจริงจังจึงเชื่อ เรื่องนี้
เปนเรื่องจริงมีหลายคน พวกที่บอกฝากนี่นะ เวลาที่แกตายบางทีกําลังใจแกออน คือสมถ
วิปสสนานี่แกไมเอาเอาแตทําบุญธรรมดา เวลาจะตายจิตก็เฝอ ก็ตองลงไปที่สํานักพยายมกอน
เวลาไปอยูสํานักพระยายม เวลาทานสอบสวนกรรมบางอยางมันปกปด ถามเรื่องบุญมันนึกไม
ออก ถาเขานึกถึงบุญไมออก ก็มีความจําเปนอยางยิ่งจะตองปลอยใหลงนรก หากถาม ๓ เที่ยว
นึกไมออก ทานก็จะไดประกาศวา เขาเคยบอกฉันไววา เวลาเขาทําบุญใหฉันเปนพยาน แลวทาน
ก็ประกาศกุศลนั้น ก็ไดไปสวรรค อันนี้ดีนะ แตวาหาวาทานเลนพรรคเลนพวกไมไดนะทานไม
ไดจํากัด
แลวพระยายมละคะ…?
พระยายมนี่เปนตําแหนง
ความจริงทานเปนพรหมและสํานักพระยายมก็อยูในเขตของจาตุ
มหาราช ไมใชเขตนรก เวลาเราไปที่สํานักพระยายม เราจะเห็นมีวิมานสวยสดงดงาม แลวก็เปน
ทุงโลงเตียน มีสวนดอกไมสวยสดงดงาม เวลาจะมองดูนรกตองมองไปทางทิศตะวันออกไกล
มาก จะเห็นแสงเพลิงมันสวางพุงขึ้นบนอากาศ เปนลานกวางมาก ทีนี้โดยมากคนเขาใจวาพระยา
ยมเปนพวกของนรก ความจริงทานไปนั่งกันมิใหลงนรกนะ
ยังงั้นใหทานพระยายมเปนพยานองคเดียวก็ไดใชไหมคะ…?
องคนั้นองคเดียวพอ เพราะถาทานไมกั้นละก็..ปอง…
หลวงพอลงไปเที่ยงคงรอนมากซิคะ…?
ใช…รอนกวาไฟธรรมดาหลายแสนเทา มันรอนกวาไฟที่เราใชอยูนี่นะ แตถาเราลงไปเที่ยวไม
รอน แตวาผูลงไปเที่ยว เขาหามลงขุมนรกลงไดแตขอบๆ ลงไปในขุมเขาไมไดนะ มีเจาหนาที่
เขาคอยกันอยู ถาลงขุมไฟเขาดับ ถาเราจะไปเที่ยวนรก เราจะไปตามลําพัง มันก็ไมไดเกิด
ประโยชน เราตองไปสํานักพระยายมกอนแลวไปขอคนจากสํานักพระยายมคนหนึ่ง เราจะไป
ขุมไหนเขาจะพาไป ถาเราไปคนเดียว ถาเราเจอสัตวนรกสักคนหนึ่ง เราเห็นเราก็รูเลยวาใครเปน
ใคร ถาเราตองการจะเรียกขึ้นมาพูดเขาไมใหขึ้นมาหรอก ถาหากไปพูดกับนายนิริยบาลขอให
คนนั้นขึ้นมา เขาจะไมพูดกับเรา ตองใหคนจากสํานักพระยายมไปบอก คนที่ไดก็คือเทวดา ถา
เทวดาองคนั้นทานไปกับเรา เราตองการจะคุยกับคนนี้ เขาก็บอกนายนิริยบาลใหเอาคนนั้นขึ้นมา
พอเขาบอกเขาเรียกขึ้นมา เครื่องพันธนาการก็หลุด ไอหอกดาบที่ติดตัวเขาก็หลุด ไฟที่ไหมทวม
ตัวเขาก็ดับ พอขึ้นมาก็เปนรูปเดิม ถาเราถามประวัติเดิม เขาจะบอกตามความเปนจริงหมด มันมี
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เมืองโกหกอยูเมืองเดียว คือเมืองมนุษย เมืองผีนี่ไมมีการโกหก
หลวงพอคะ กาลเวลาของโลกทิพยกับโลกมนุษยมันตรงกันไหมคะ…?
ตรงกันพอดี ของเรา ๑๐๐ ป ตรงกับดาวดึงส ๑ วันพอดี ของเรา ๕๐ ป ตรงกับจาตุมหาราช ๑
วันพอดี ของเรา ๒๐๐ ป ตรงกับยามา ๑ วันพอดี แตวาของเรา ๙ ลานป ตรงกับสัญชีพนรก ๑
วันพอดี ตรงกัน
หลวงพอครับ แลวอยางพวกอสูรนี่เปนพวกยักษหรือวาเทวดาครับ…?
อสูรเปนเทวดาพวกหนึ่ง อสูร เขาแปลวา ไมกลา ยักษ เขาแปลวา บุคคลที่ควรบูชา ถาแปลอีกคํา
หนึ่งใหตรงศัพท เขาแปลวา เทวดา แตเราไปตีความหมายเขาผิด ถายักษละก็รูปรางนากลัว แต
ไอยักษที่นากลัวก็มียักเดียวคือ “ยักยอก” ยักนี้มันไมมีเขี้ยว มีหนายิ้มแยมแจมใส เผลอเมื่อไรเปน
เอาหมดเลย
คนที่จะเปนอสูรไดเพราะทําบุญผสมโทสะ หมายความวาเวลาจะทําบุญมีคนมาพูดนิดๆ หนอยๆ
มันเกิดโมโห พอจะรับศีลก็มีคนมาสะกิดแขนอีกแลว ก็โมโห ฉะนั้นหนาก็ยุงไปนิด หนาเขา
สวยนอยกวาเทวดานิดเดียว และเขาก็มีวิมานเหมือนกัน
และอีกประการหนึ่งคําวา กามาวจร ซึ่งแปลวา อารมณที่เที่ยวไปในความใคร คําวาใครตัวนี้ อยา
นึกวาเทวดาเขาใครเหมือนคนนะ ถาเทวดามีความใครเทาคนเขาไมเรียกเทวดา เขาเรียกวาคน
เทว แปลวา ประเสริฐ
ทีนี้ความใครของผูประเสริฐนั้นหมายความถึงมีความเนื่องถึงกัน โดยมีความรูสึกวา คนนี้เปน
สามี คนนั้นเปนภรรยา คนนี้เปนลูก คนนั้นเปนบริวาร ก็มีเทานั้น ยังมีความหวงใยกันอยูใน
ฐานะที่เคยมีความสัมพันธกันมา ก็ยังมีความกังวลเรื่องความประพฤติวาเขาจะทําดีหรือทําชั่ว จะ
ตองพลัดลงไปในอบายภูมิหรือเปลา ฉะนั้นเทวดาพวกที่มีผัวเมียก็เหมือนกับคนที่รักษาอุโยสถ
คนที่เขารักษาอุโบสถ เขาก็เวนจากกามารมณเหมือนกัน เทวดาจึงไมมีการเสพกาม
การเกิดของเทวดาถาจะเกิดเปนลูก พอตายจากมนุษยปบก็ไปเกิดบนตักของเทวดาองคใดองค
หนึ่ง ถาเปนผูชายเขาเรียกวาเทพบุตร ถาเปนผูหญิงเรียกวา เทพธิดา เปนหนุมสาวเทานั้นจนกวา
จะจุติ
ถาหากวาไปเกิดในที่นอนของใคร หมายถึงวาเปนคูครองขององคนั้น บรรดาบริวารทั้งหลาย
เปนพันเปนหมื่นไมมีการเลื่อนฐานะไมมีการยกอันดับเหมือนเมืองมนุษยนะ
ถาหากวาจะเกิดเปนบริวาร ถาเกิดในวิมารของใครตั้งแตรั้ววิมานเขาไป ก็เปนขององคนั้น แตถา
เกิดกึ่งกลางจาก วิมานไหนก็ตามสี่หลังวัดไปเทากัน แตวาหันหนาไปวิมานไหน ก็เปนบริวาร
ของวิมานนั้นของเทวดาองคนั้น
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ทีนี้ความรูสึกของพรหม ซึ่งแปลวา เปนผูประเสริฐที่ไมเรียกวา กามาวจรก็เพราะวาความใครไม
มี เพราะพรหมอยูผูเดียว ขึ้นชื่อวาสามี ภรรยา บุตรธิดาไมมี คําวาบริวารนั้นหมายถึงพวกพอง
ตางคนตางอยูวิมานคนละหลัง ฉะนั้นอารมณเนื่องถึงกันในฐานะตางๆ จึงไมมีในพรหม พรหม
เขาอยูดวยอํานาจของธรรมปติเฉยๆ คําวาเฉยๆ ถาทานจะคุยกันก็คุยดวยธรรมปติ ดังนั้นพวก
พรหมจึงมีอารมณสงบกวาเทวดา ไมมีกังวลอยางเทวดา จิตเขาเลยเบากวาเทวดา
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เกิดมาแลวทําไมจึงตองตายครับ…?
เพราะอยากตาย ไอคนอยากเกิดก็อยากตายดวยใชไหม…เกิดแลวมันก็ตองตาย เพราะธรรมดาเรา
ฝนมันไมได ทีนี้ถาเราไมตองการตาย เราก็ไมตองเกิด
ที่นิพพานไมมีการเกิดใชไหมครับ จึงไมมีการตาย…?
อันนี้เคยมีพระหรือพราหมณถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสวา นิพพานจะไมมีการเกิดก็ไม
ใช จะเรียกวาเกิดก็ตองเกิด ถาจะวาไมเกิด แตสภาวะมันมีอยู ตอนแรกฉันอานแลวไมเขาใจ ก็
เลยยองไปถามทาน ฉะนั้นนิพพานควรเรียกวาอะไร ทานบอกวาควรจะเรียก “ทิพยพิเศษ” ที่ไมมี
การเคลื่อน เทวดาหรือพรหมยังมีการเคลื่อน ที่เรียกวา “จุติ” จุติ แปลวา เคลื่อน ไอศัพทที่วาตาย
นี่ พระพุทธเจาทานไมเรียก ทานเรียก กาลัง กัตวา ถึงวาระแลว ถึงกาลเวลาแลว ทานไมเรียกวา
ตาย ตาย นี่ มรณะ ตามศัพทของบาลีไมมีคําวามรณะ ทานเรียกวา กาลัง กัตวา แปลวาถึงวาระที่
จะตองไปจากรางกายนี้ รางกายนี้มันพังมันไมยอมทํางาน
ขอหลวงพอโปรกอธิบายเรื่องนิพพาน ใหผมเขาใจดวยครับ
คําวา นิพพาน เหรอ…คุณตองการรูเรื่องนิพพานไปทําไม…?
(หัวเราะ) เอาไวประดับความรูครับ
เอาไวประดับความรู….ดี คําวา นิพพานเปนของงายเปนของไมยาก นิพพานนี่เขาแปลวา ดับ นะ
คุณนะ ถาจะถามวาดับอะไร ก็ขอตอบวา ดับความชั่ว คนที่จะถึงนิพพานไดตองไมมีความชั่ว ๓
อยาง คือ
๑. ไมชั่วทางกาย
๒. ไมชั่วทางวาจา
๓. ไมชั่วทางใจ
ถาทุกคนดับความชั่วไดหมด บุคคลนั้นก็ชื่อวาเปนผูเขาถึงซึ่งพระนิพพาน
แตผมเคยไดยินมาวา นิพพาน แปลวา ดับไปเลย ไมเหลืออะไรเลยนี่ครับ
ความจริงคุณจะตองรูวาอะไรดับ คําวานิพพานแปลวาดับ ดับทีแรกคือดับกิเลส ดับที่สองคือดับ
ขันธ ๕ แตวาตามพระบาลีไมไดบอกวา จิตดับ
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ปญหาของคุณที่ถามนี่ เหมือนกับปญหาของพระที่ถามพระพุทธเจาเคยถามมาแลว คือ ทานผูนี้มี
นามวา พระโมกขราช ทานถามพระพุทธเจาวา
“นิพพานมีสภาพสูญ ใชไหม…พระพุทธเจาขา” หมายความวา เมื่อถึงนิพพานแลวก็ดับสูญ มี
สภาพคลายกับควันไฟที่ลอยไปในอากาศ ไมมีที่เกาะ ไมมีที่อยู อยางนั้น
องคสมเด็จพระบรมครูตรัสวา “โมกขราช เรากลาววา นิพพานนั้นหมายถึงกิเลสดับ และขันธ ๕
ดับ”
พระพุทธเจาไมไดบอกวา จิตดับ
ทีนี้ถาหากวาคุณจะศึกษาเรื่องนิพพาน ถาเราจะพูดกันไปกี่รอยป มันก็ไมจบ ฉะนั้น ถาตองการ
จะรูเรื่องพระนิพพานจริงๆ คุณจะตอง
- เปนคนมีศีลบริสุทธิ์ เปนอันดับแรก
- เปนผูทรงฌานสมาบัติ
- ในขณะที่ทรงฌานสมาบัติไดแลว คุณจะตองทําจิตของตนใหเขาถึงวิปสสนาญาณ ที่
เรียกกันวาสังขารุเปกขาญาณ
- เมื่อจิตเขาถึงสังขารุเปกขาญาณแลว ก็ตองชําระกิเลสดวยการตัดสังโยชน ๓ เบื้องตน
คือ
๑. ทําลายสักกายทิฏฐิ
๒. ทําลายวิจิกิจฉา คือ ความสงสัยใหหมดไป
๓. สีลัพพตปรามาส ทรงศีลใหบริสุทธิ์
๔. มีอารมณจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ ที่เราเรียกกันวา โครตภูญาณ ถากําลังใจของ
คุณทําไดอยางนี้ เมื่อจิตเขาถึงโครตภูญาณ คุณจะทราบวา คําวาดับของนิพพานนั้นก็คือ
๑. ดับกิเลส ในขณะที่มีชีวิตอยู
๒. ดับขันธ ๕ หรือขันธ ๕ ดับ
๓. อารมณจิตที่บริสุทธิ์ไมไดดับไปดวย
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คําวาพระนิพพาน ยังมีจุดที่เปนอยูอันหนึ่ง ที่เขาเรียกวาเปนทิพยพิเศษ พนจากอํานาจของวัฏฏะ
คุณทําไดไหมละ…?
ทําไมไดครับ
ทําไมได แลวถามทําไม
(หัวเราะ) ถามไวเพื่อเปนการศึกษาครับ
ดี…ถามไวเพื่อเปนการศึกษา แตวาคุณอยาลืมนะคําวา นิพพาน สมัยนี้เปนของไมยากสําหรับ
ประชาชนแลวนะ บรรดาบุคคลทั้งหลายที่อยูในวัยเรียนขั้นเด็ก คือ ชั้นประถมก็ดี ชั้นมัธยมก็ดี
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และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ดี เขาไดญาณประเภทนี้กันเยอะแลว และเขาใจเรื่องพระ
นิพพานดี
หลวงพอคะ ลูกอยากกราบเรียนถามวา ผูหญิงมีสิทธิ์จะไปพระนิพพานไดมั้ยคะ…?
เขาไปตั้งหลายปบแลว มีสิทธิ์สมบูรณมีสิทธิ์เทากับผูชาย
ไปทัศนาจรนี่ไดมั้ยคะ…?
อาว…ถาทัศนาจรนี่ก็แจว ไปอยูซิ ผูหญิงกับผูชายมีสิทธิ์เปนพระอริยะ มีสิทธิ์เขาพระนิพพานได
เหมือนกัน แตฉันวาผูหญิงนี่ไปเร็วกวาผูชาย นี่เปนเรื่องจริงๆนะ ในยุคนี้ตามที่ฝกกรรมฐาน
สังเกตดูแลว ผูหญิงนี่รวดเร็วกวาผูชายมาก จะไปเมื่อไรละ…?
ไปเร็วๆ ก็ดีคะ เบื่อโลกมนุษยแลวคะ
เบื่อแลวเรอะ ถาเบื่อนี่ไมชา อันนี้เปนเรื่องจริงๆนะ เพราะวาตั้งแตฝกกรรมฐานเทาที่สังเกตดู จะ
ฝกในดานสุกขวิปสสโกก็ดี เตวิชโชก็ดี ผูหญิงเอาไปกิน ๘๐ เปอรเซ็นต ผูชายตามไปแค ๒๐
เปอรเซ็นต
แลวที่นิพพานมีเพศไหมคะ…?
เพศรึ…มี…
เขาแบงเหมือนกับในโลกมนุษยไหมคะ…?
ไมใช เปนเพศพระนิพพาน ที่วาไมมีเพศตั้งแตพรหมขึ้นไปนี่ไมมีเพศ เขาจึงเรียกวาพระพรหม ผู
หญิงขึ้นไปผูชายขึ้นไป เพศไมมี มีลักษณะคลายคลึงกันหมด ถึงนิพพานแลวเหมือนกัน แตวา
นิพพานไมดีอยูอยาง ไมมีแปงทาหนา ไมมีกวยเตี๋ยวกิน ไมมีสวมนี่ลําบาก ที่นิพพาน ผูหญิงกับ
ผูชายฐานะเทากัน จะเห็นวาในสมัยพระพุทธเจา ผูหญิงไปนิพพานตั้งเยอะ
แลวชาติที่จะไปนิพพาน จะตองเปนผูชายหรือเปลาคะ…?
แหม…ถาผูหญิงจะไปนิพพานจะตองเปนผูชายก็ออกฤทธิ์แลว ไมตอง ไมจําเปนนะ คือเพศผู
หญิงอยางนี้ ทําไปๆ ก็ถึงนิพพาน ตัดกิเลสไปทีละขั้นพอถึงอนาคามีก็ไมมีความรูสึกในเพศ ไม
โกรธ พอถึงอรหันตก็ตีตั๋วไปนิพพานเลย
แตอยาลืมวา การบรรลุมรรคผลไมไดเปนไปตามลําดับ มันอยูที่กําลังใจตัวเดียว ถาเรามีความ
เบื่อโลกจริงๆ ตัวเบื่อนี่เปนกําลังของพระอนาคามีอยูแลว แลวก็บางทีก็ไมจําเปนตองไปคาง
อนาคามีกอน ถาเบื่อโลกคิดวาโลกเปนทุกข เราไมตองการโลกนี้อีก เทวโลกและพรหมโลกเรา
ก็ไมตองการ เราตองการจุดเดียว คือพระนิพพาน
จุดที่มีความสําคัญจริงๆคือ สังขารุเปกขาญาณ มีอารมณไมกลุมตามที่พูดเมื่อกี้นี้ อะไรที่จะเกิด
ขึ้นกับเรา ถือวาชดใชหนี้กรรมเกาไป
โรคภัยไขเจ็บมันเกิดขึ้นกับกาย เรื่องลําบากกายทุกอยางก็เปนโทษจาก ปาณาติบาต เดิม ก็ใชหนี้
มันไป
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เรื่องทรัพยสินจะตองเสียไป ถือวาเปนโทษ อทินนาทาน เดิมชําระหนี้มันไป
เรื่องคนใตบังคับบัญชา วายากสอนยากหัวดื้อหัวดาน ถือวาเปนโทษของ กาเม ใชหนี้มันไป
เราพูดจริงแตบางโอกาสไมมีใครเขาเชื่อ เปนโทษของ มุสาวาท เดิม เราก็ชําระหนี้มันไป
ถามันปวดหัวปวดประสาท ก็เปนโทษจาก การดื่มสุราเมรัย ก็ชําระหนี้มัน ชําระชาตินี้เปนชาติ
สุดทาย
ถาทรงใจไวอยางนี้และพยายามตัดอารมณของความโลภ ไอความโลภนี่ก็หมายความวา อยากจะ
เอาทรัพยสินของชาวบานเขามาโดยไมชอบธรรม การขยันหมั่นเพียรในการทํางานเขาไมถือวา
โลภ แตไมโกงเขานะ ทานถือวาเปนสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพโดยชอบ ความไมโลภจะมีขึ้นไดคือ
๑. ใครในการสงเคราะห ถาหากวามีคนเขายากจนเขามีความลําบาก คนก็ดีสัตวก็ดี จงคิดวาถา
เรามีเราจะสงเคราะหนะ แลวก็ไมโกรธชาวบาน อยางนี้ถือวาอารมณความโลภหมด ความโลภ
หมดนี่ไมไดหมายความวาเลิกหากิน เปนแตเพียงวาจิตคิดจะสงเคราะหอยางหนึ่งและก็ไมโกง
เขาอยางหนึ่ง นี่จัดวาหมดความโลภนะ
๒. หาทางตัดความโกรธ คือ ยับยั้งเรื่องของความโกรธ ถือวาความโกรธมันเปนทุกข เราคิดวา
เชามืดตื่นขึ้นมา เราจะไมโกรธใคร เราคิดไวอยางนี้ทุกวัน แตบังเอิญถาหากเราพลั้งเผลอไปบาง
พอใกลจะนอน เราก็นั่ง ถามันจะหลับ นอนใครครวญดูวาวันนี้เราโกรธใครบาง ถามีความโกรธ
ขึ้น เราคิดวาวันหนาเราจะไมโกรธ หาทางยับยั้งไวเรื่อยไปไมชาเราก็ชิน ไมชาความโกรธมันก็
ตกไป
๓. ทีนี้ดานความหลง อยางคุณนี่ไมตองมี เบื่อโลกมันก็หมดหลงใชไหม…คิดวาโลกเต็มไปดวย
ความวุนวาย โลกเต็มไปดวยความทุกข อันนี้เปนตัวตัดความหลงอยูแลว อยางนี้ไปนิพพานได
งาย
ลูกไดยินแตวานิพพานมีแตความรมเย็น ไมตองประสบความเดือดรอน ความวุนวายอะไรเลย
เปนความจริงอยางที่เขาวาไหมคะ…?
จริง ที่นิพพานมีแตความสุข อารมณก็เบา คือวาถาเราไปจากมนุษยพอถึงเทวดาจะมีความสุขมาก
ทั้งๆที่เรายังไมตาย ถาเราใชกําลังฌานไปไดนะ ถาเปรียบเทียบกันมันเบากวามาก ดีกวามาก ถา
จากแดนเทวดาไปถึงพรหม จะเห็นวาพรหมเขามีความสวยกวา สบายกวา เบากวา ถาถึงแดน
นิพพานไมมีอะไรเปนเครื่องหนักจิตแมแตนิดเดียว
แลวนิพพานมีอายุไหมคะ…?
มี
นานไหมคะ?
นับไมได
เปนกัปหรือไงคะ…?
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ไมเปนนะ อายุที่นั่นอยูตลอด ถามีตายแลวมีเกิดอีกก็แยนะซิ ถาไมมีก็ไมได เพราะมีการทรงตัวนี่
ก็ตองถือวามีอายุใชไหม…
เปนสภาวะที่ตองอยูแบบนั้นตลอดไป ใชไหมคะ…?
ใช แกก็ไมเปน หิวขาวก็ไมเปน ปวยก็ไมเปน ปวดทองขี้ก็ไมเปน แตพูดได
ติดตอมาทางโลกมนุษยไดไหมคะ…?
อันนี้เรื่องเล็ก เหมือนกับพวกเราอยูในเรือนจํา เปรียบเหมือนกับวัฏสงสาร ยมโลก มนุษยโลก
เทวโลก พรหมโลก หมุนกันไปหมุนกันมา เหมือนกับอยูในเรือนจํา แตคนที่เขาออกจากเรือนจํา
ไปแลว มีสิทธิ์จะไปเยี่ยมคนอยูในเรือนจํา ไดไหม…เขาไปเที่ยวไดใชไหม…แตไปกักขังเขาไม
ได พวกไปนิพพานก็เหมือนกัน ก็เหมือนกับคนที่พนจากวัฏสงสารแลว ก็มีสิทธิ์เยี่ยมคนที่อยูใน
วัฏฏะได วัฏฏะไมมีอํานาจจะบังคับใหเขาอยูได
หลวงพอครับ นิพพานเปนสภาวะที่เที่ยงหมายความวา ถานิพพานตอนเด็ก ก็จะเด็กตลอดไป ใช
ไหมครับ…?
มันเด็กมีโลกนี้โลกเดียว โลกอื่นเขาไมมีเด็ก นรกก็ไมมีเด็ก เปรตก็ไมมีเด็ก อสุรกายก็ไมมีเด็ก
เทวดา พรหมก็ไมมีเด็กนะ มันมีโลกนี้โลกเดียว ใชไหม…อยางคนที่เขาตายไปแลวเปนเด็ก ถา
ไปเห็นภาพเขาเปนเด็ก ก็แสดงวาเขาแสดงใหเห็นภาพเดิม แตวาไปอยูที่นั่นไมมีคําวาเด็ก
นิพพานเปนสภาวะธรรมชาติ ไมมีใครปรุงแตงขึ้นใชไหมคะ…?
มีความดีปรุงแตง
ยังไมเขาใจคะ
ก็การหมดกิเลส หมดชั่วปรุงแตง มีดีอยางเดียวไมมีชั่ว แตไมใชพอแมแตง ไมใชพอแมชวยกัน
สราง มีโลกนี้โลกเดียวที่พอแมชวยกันสราง นรกก็ไมตองมีพอแมสราง เกิดเอง เทวดา นิพพาน
เขาเรียกวามีความจํากัด เกิดดวยกําลังของบุญสวนสูงนะ สําหรับอบายภูมิเกิดกําลังของบาป ที่
เกิดเปนสัตวนรก เกิดเปนเปรต เกิดเปนอสุรกาย เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน สัตวเดรัจฉานยังอาศัย
เถาไคลอาศัยครรภมารดา แตวาเปรตอสุรกาย ก็ไมตองเกิดเหมือนกัน แตวาบาปสรางสรรค ถา
นิพพานก็หมายถึงวาความหมดกิเลสสรางสรรค สรางหรือไมสรางเขาก็ไปนิพพาน ก็ตองถือวา
ความหมดกิเลส ความบริสุทธิ์เปนผูสราง แตไมมีตัวไมมีตนนะ ตองอารมณบริสุทธิ์
ไมตองใชปญญาบารมีหรือคะ?
ตองใชบารมี ๑๐ อยาง ตั้งแตปญญาบารมี ถึงเมตตาบารมี หมด ๑๐ อยาง ใชบารมีเดียวไปไมได
มันมีรูรั่วอยู ๑๐ ตองอุดใหหมด
ที่เขาเรียกบารมี ๑๐ ทัศใชไหมคะ…?
ใชๆ แตบารมี ๑๐ ทัศนี่ถาเอาจริงเอาจังอยางหนึ่งอยางใดอีก ๙ อยางก็รวม อยางการใหทานอยาง
เดียวดวยความบริสุทธิ์ใจนะ บารมีอีก ๙ อยางก็มารวมจุดเดียวกัน ถากําลังอีก ๙ อยางไมมารวม
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ใหครบ ๑๐ ก็ใหทานไมได บารมี ๑๐ อยางไมใชมาแยกทําทีละอยาง ถาเราทําดวยความจริงใจ
มันตองรวมตัวกัน
ความจริงนิพพานเปนของดี นิพ เขาแปลวา ดับ ดับอารมณของความชั่วทั้งหมด ถาจิตยังมีความ
ชั่วอยูไปนิพพานไมได ความชั่วนี่มันตองดับ ดับจริงๆ จุดสุดทาย สมมติวา ยังเปนอรหันตไมได
ก็ยังไมมีสิทธิ์ไปนิพพาน แตวาเวลาที่ใกลจะตายจริงๆ ถาเวลานั้นจิตมันดับ กิเลสหมดก็ตายเลย
ไดไปนิพพานทันที

ความรูเรื่องเมืองนิพพาน
หลวงพอ

หลวงพอเลาเรื่องเมืองนิพพาน
“วันนั้นสมเด็จทานพามาที่วิมาน นิพพานที่มันกวางลิ่ว และบานนี่นะนานๆ จะไดไปสักที สวน
มากก็ไปนั่งปรออยูที่วิมานพระพุทธเจา ถาเราไปอยูที่นั่นแลว เวลาเราตายมันจะไปไหน อาตมา
เปนคนเกาะพุทธานุสสติกรรมฐานเปนอารมณตลอดเวลา ถาวันไหนไมไดเห็นพระพุทธเจาวัน
นั้นตายดีกวา มันจะเปนยังไงก็ตาม ยิ่งปวยยิ่งไขยิ่งหนัก ปวยนิดเดียวจิตจะไมยอมคลาดพระ
พุทธเจา เราถือวาถาเราเกาะพระพุทธเจาอยู มันจะตายลงนรกก็ยอม ทานคงไมยอมใหลงแลวทา
นกพาไปดูที่วิมาน ชี้ใหดูบอกวา
“คณะของคุณมันมาก เพราะคุณใชเวลาบําเพ็ญบารมีถึง ๑๖ อสงไขยกับแสนกัป และเปน
ฝายวิริยาธิกะ”
เปนอันวาคณะของเราที่ตามกันมาเปนระยะ ไอที่เขาหนีไปนิพพานแลวนับไมถวน พวกนั้นขี้
ขลาดสูเราไมได ไอเราตองมาตกระกําลําบาก ชวยกันวิ่งโนนวิ่งนี่ ไอที่จะกินก็ยังไมมี แตยัง
พยายามหาเลี้ยงคนอื่น ใชไหม…
วันนี้เวลาลองสอบดูนิดหนึ่ง ถามวา
“คณะของขาพระพุทธเจามีกี่สาย จากหลังบานไปนี่”
ทานบอกวา “มี ๓๗ สาย”
ถามวา “สายหนึ่งมีระยะยาวเทาไร…?
ทานบอกวา “สองแสนโยชนของนิพพาน”
แลวก็ไปดูเห็นหมดทั้ง ๓๗ สาย สองฝงของถนนวิมานเต็มหมด มันไมมีจุดพรอง สายหนึ่ง
ประมาณ ๒ แสนโยชน แตละสาย ๓๗ คูณดวย ๒ วิมานมันจะตั้งสายละสองฝงถนน ๓๗ ถนน
ยางเหยียดถนนกลายเปนแกวแพรวเปนประกายสวยสดงดงามไปหมดบอกไมถูก วิมานแตละ
หลังก็แพรวพราวหาที่ติไมไดเลย หัวหนาทีมตั้งบานใหญอยูหนาบาน ตอไปก็มีถนนซอยเขาไป
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ทางดานของนิพพานนี่เขาอยูกันเปนกลุมๆ อยางกลุมของพระกกุสันโธ ทานก็อยูกลุมหนึ่ง
วิมานของพระพุทธเจาก็ตั้งขางหนา บริวารก็เปนสายอยูขางหลัง พระโกนาคม ทานก็อยูกลุม
หนึ่ง พระพุทธกัสสป ก็ตั้งอยูจุดหนึ่ง ของ สมเด็จพระสมณโคดม ทานก็ตั้งอยูจุดหนึ่ง
ตอนนี้ของอาตมาก็เปนจุดที่แปลก วิมานตั้งอยูในเกณฑเรียงของพระพุทธเจา ใหญคลายคลึงกัน
แตสวยสูของทานไมได เพราะเราไมใชพระพุทธเจา แตในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิมาสิ้นระยะ
เวลา ๑๖ อสงไขยกับแสนกัปพอดี แตวาตองเกิดไปอีก ๗ ที ทนไมไหวไมเอา แคนี้พอ รอเกิดอีก
๗ ครั้ง ก็ในกัปนี้แหละ และตองไปรอองคที่ ๒๒ หลังจากพระศรีอาริย ตองไปนั่งรออยูชั้นดุสิต
ไมไหวเปดดีกวา ฉะนั้นกลุมของพวกเราจึงมีวิมานตั้งอยูในระหวางกลุมของพระพุทธกัสสป
และกลุมของพระสมณโคดม
เปนอันวาหาจุดพรองไมไดตามสายของพวกเรา วิมานสวยไมเต็มที่มีอยูมากพอสมควร แตก็ไม
เต็มสาย ที่วิมานสวยไมมากก็เพราะวา จิตของบุคคลใดถารักพระนิพพาน วิมานจะปรากฏที่นั่น
แตถาจิตใจของทานผูนั้นยังไมถึงอรหัตผลเพียงใด วิมานจะสวยไมเต็มที่ ไอจิตกับวิมานมันสวย
เทากัน เดินไปจึงรู เปนอันวาวิมานมันนั่งคอยอยู เปนอันวาคนที่ติดตามมาไมพลาดพระนิพพาน
สมเด็จทานตรัสตอไปวา
ทุกคนที่เอาจริง ที่ตามแกมาตั้ง ๑๖ อสงไขยกับแสนกัปมันมีที่อยูกันหมดแลว คําวาถอยหลังไม
มี ประการที่ ๒ ใหเตือนไววา
ในระหวางชีวิตที่ยังไมตาย ใครจะปฏิบัติดีบางปฏิบัติชั่วบาง ขณะใดที่เราสรางความดีเพราะจิต
มันดี แตบางครั้งจิตมันจะเศราหมองลงไปใหมีแตความวุนวาย นั่นตองถือวาเปนเรื่องของกรรม
ที่เปนอกุศลของชาติกอนเขามาบันดาล แตเรื่องนี้เราจะแพมันในระยะตน เวลาตายนะไมมีหรอก
มันจะทํารายไดชั่วคราวเทานั้น เราจะใหมันในขณะที่มีชีวิตทรงอยูเทานั้น ถาใกลตายจริงๆ ไม
สามารถจะสังหารจิตเราได เมื่อใกลจะถึงความตาย พอจิตเขาถึงจุดนั้น ไอกิเลสไมสามารถเขามา
ยุงไดเลย เพราะวากรรมที่เปนกุศลใหญที่บําเพ็ญมาแลวจะเขาไปกีดกันหมด กรรมที่เปนอกุศล
เขาไมถึง อาตมารับรองผลวาทุกคนไมไรสติ และไมไรความดีที่ปฏิบัติ เพราะอะไรเพราะไป
ตรวจบานมาแลวสบายใจ หมดเรื่องหมดราวเสียที ตามธรรมดาเราจะตําหนิกัน บางคนเราก็เห็น
วามานั่งกรรมฐานกัน มาศึกษากัน กลับไปก็ดีบางไมดีบาง เอะอะโวยวาย ก็ถือวาเปนการชําระ
หนี้สินกันไป ถือวาชางมันไว ทานบอกวาไปบอกเขานะ เพื่อความมั่นใจ
เปนอันวาทุกคนที่มีวิมานอยูที่นิพพานละก็ควรจะภูมิใจวาเราเขาถึงกิจสูงสุดในพระพุทธศาสนา
แลว ขึ้นชื่อวาการถอยหลังกลับไปสูอบายภูมิยอมไมมี ถึงแมวาในชาตินี้เราจะประมาทพลาด
พลั้งในดานอกุศลกรรมเปนธรรมดา ก็แตวาจิตเราก็ตองหนวงเหนี่ยวเอาไว ถือวา ขันธ ๕ ไมมี
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ความหมายสําหรับเรา วาชางมันๆ เอาไว อารมณดีก็ชางมัน เวลาคันก็ชางเผือก หมดเรื่องหมด
ราว อยางนี้สลับกันไปสลับกันมา คําวาฌาน ก็คือ อารมณชิน จิตมันชินอยูอยางนั้น จิตมันก็ตั้ง
อยูในอารมณพระนิพพานโดยเฉพาะ จิตก็เขาถึงพระโสดาบัน เรื่องสกิทาคา อนาคา อรหันต
เปนของไมยาก ยากอยูที่พระโสดาบันเทานั้น
สมเด็จทานตรัสเรื่องพระศาสนาวา
“การขึ้นคราวนี้กวาจะลงของพระพุทธศาสนา
คนที่จะบรรลุมรรคผลคราวนี้นับโกฏิ
เหมือนกัน และจะไปโทรมเอา พ.ศ. ๔๕๐๐ ชวงนี้จะขึ้นเรื่อยๆตอไปไมชาคําวาพระนิพพานจะ
พูดกันติดปาก ชินเปนของธรรมดา จะเห็นเปนเรื่องปกติ”
ถาเราจะถอยหลังไปจากนี้ ๒๐ ป จะเห็นวาจิตใจของคนเรานี้ตางกันเยอะ พูดถึงดานความดีนะ
เวลานี้ฟงแลวทุกคนอยากไปนิพพาน สังเกตที่จดหมายมาบอกอยากจะไปนิพพานทั้งนั้น
และจากนี้ไปอีกไมถึง ๒๐ ป จะมีพระอริยเจานับแสนไมใชฉันสอนเปนผูเดียวหรอกนะ คือวา
เขาสอนกันโดยทั่วๆไป แตวากลุมเราจะมาก หมายถึงวาอาจจะไมมีตัวมาแตมีหนังสือมีเทป กาล
เวลามันเขามาถึง เวลานี้คนที่เขาถึงมุมงายแลว กําลังใจมันตีขึ้นมา ถามวาตอนกอนทําไมไมให
สอนแบบนี้ ทานบอกวา คนมันหาวางายเกินไป มันเลยไมเอาเลย จะตองยากๆ แตพวกของแก
ไมมีใครเหลือ ทานชี้จุดเลย ก็เลยดีใจ แลวทานก็บอกวา
“ตอไปภาระมันจะหนัก ตองวางพื้นฐานไว”
ก็ถามวา “พื้นฐานจากพระองคอื่นไมมีหรือ”
ทานก็บอกวา “พระองคอื่นเขาก็มีความสามารถ ไมใชไมมี แตสงสัยวาคนที่เรียน
กรรมฐาน ๔๐ กับมหาสติปฏฐานจนครบกันนี่มีกี่องค หมายถึงวาทําไดถึงฌาน ๔ หมด”
บอก “ไมเคยถามชาวบานเขาเลย” ทานบอก “ไมมีหรอก ปจจุบันนี้ ไมมีใครเขาจบ มัน
เหลืออยูแกคนเดียว ทานปานก็ตายเสียแลว”
ทานบอกวา “ผูที่จะทรงกรรมฐาน ๔๐ นี่ ตองเปนฝายพุทธภูมิถึงขั้นปรมัตถบารมี ถายัง
ไมเต็มปรมัตถบารมีนี่ยังไมไดกรรมฐาน ๔๐ ครบ พระโพธิสัตวตองเรียนวิชาครู”
ทานก็ถามวา “คุณทําไมไมหมั่นขึ้นมา”
ก็บอกวา “เหนื่อยเต็มที รางกายเพลียมากก็ตองชําระตัว เกรงวาจะประมาท”
ทานถามวา “คนอยางแกยังมีคําวาประมาทหรือ…?
เลยบอกทานวา มี
ทานถามวา “ทําไมวามี…?”
ก็เลยบอกวา “ยังไมรูตัววาดี”
ทานบอกวา “เออ ใชได”
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คือวาถารูตัววาดีเมื่อไรก็เลวเมื่อนั้น รูตัววาเราวิเศษแลวเราประเสริฐแลว เราสําเร็จแลว ทุกขมัน
ก็เกิด แตวาอารมณจิตถึงระดับนี้แลว มันก็คิดยังงั้นไมไดแลวนะ เรื่องตัวนี้ชําระกันอยูตลอดวัน
เปนปกติ คําวาชําระก็หมายความวา พิจารณาเห็นวารางกายไมมีความหมาย โลกนี้ไมมีความ
หมาย คําวาไมมีความหมายมันติดอารมณ
สมเด็จทานตรัสตอไปวา
“งานสาธารณประโยชน มันเปน ปรมัตถบารมี อยางสูงสุด อันนี้จะทําใหเร็วที่สุด ทําให
เรงรัดพวกเราใหเร็วที่สุด ทานบอกวาใหคุณบอกลูกหลานไว จะไดรูวาเปนจุดที่มีกําลังแรงให
เขาถึงไดเร็วที่สุด เปนการบั่นทอนไอกฎของกรรมตางๆ ที่มันคอยกั้นขวางเรา งานนี้มันเปน
เมตตากฎของกรรมมันก็ดันไมอยู”
ตอไปเรื่อง “สมเด็จองคปฐม” ซึ่งทรงพระนามวา พระพุทธสิกขี พระพุทธเจานี่มีชื่อซ้ํากันนะ
อยาง เรวัติ ก็มีชื่อซ้ํากัน พระพุทธสิกขีนี่องคปฐมจริงๆ
วันนั้นพบทานเขา พบจริงๆ สมัยที่ พล.อ.ท.อาทร โรจนวิภาต อยูที่นครราชสีมา วันนั้นไปนั่ง
กรรมฐานกันเห็นพระพุทธเจาทานเยอะ ยืนสองแถวพนมมือ เราคิดวาพระพุทธเจาไหวใครไมมี
ใชไหม…ก็เลยถามหลวงพอปานวา มีเรื่องอะไรกัน ทานบอกวา
“ประเดี๋ยวพระพุทธเจาองคปฐมจะเสด็จ”
องคปฐม หมายถึงองคแรกสุด ไมมีครูสําหรับทานเลย ตองบําเพ็ญบารมีอยางหนัก ตองเขมแข็ง
เดี๋ยวทานเดินมากลางพระพุทธเจายินสองขางพนมมือตลอดสวยมาก จิตเราเลยสวางเห็นอะไร
ชัดหมด”

เกร็ดความรูตางๆ ในพระพุทธศาสนา
ปญหาเรื่องกฎแหงกรรม
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอตัดกรรมไดไหมคะ…?
ตัดได ไปหยิบมีดมาซิ อยากจะตัดก็กํามือมา
(หัวเราะ)
ตัดกรรมนี่มันตัดไมไดหรอก กรรมที่เปนกุศลก็ตัดไมได กรรมที่เปนอกุศลก็ตัดไมได นี่พูดตาม
พระพุทธเจานะ แตวาที่เราทําดีนี่คือ สรางกรรมดีที่เปนกุศลมากขึ้น หนีกรรมที่เปนอกุศล คือ
กรรมที่เปนอกุศลมันมีอยู แตเราสรางกรรมดีที่เปนกุศล กรรมที่เปนอกุศลก็ตามชาลง เราฝกวิ่ง
หนีใหมันเร็วเขาใชไหม…
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อยางนี้ก็ไมมีทางหมดบาปนะซิคะ…?
การจะทําใหหมดบาปนะไมมีทางหรอก ในทางพระพุทธศาสนามีอยูทางเดียวคือ ทําบุญหนีบาป
ใชกําลังบุญใหสูงขึ้น ความชั่วที่มันเปนบาปกรรมอยูมันก็ตามทันยากหนอย ใชไหม…แตถาเปน
พระโสดาบันก็สบาย ตัดกรรมจริงๆ แตวาเศษของกรรมยังมีอยูบาง แตกรรมที่ไมสามารถจะดึง
ใหเราลงนรก เปนเปรตเปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานได แตถามาเปนมนุษย ถาเรามีโทษ
ปาณาติบาต มันก็ทําใหเราปวยบาง ถามีโทษอทินนาทานอยูก็ทําใหของหาย ไฟไหม ขโมยลัก
น้ําทวม ลมพัด ถาเราเคยมีโทษกาเมสุมิจฉาจาร คนใตบังคับบัญชาเราก็หัวดื้อไมเชื่อฟง ถาเรา
เคยมีโทษมุสาวาทพูดโกหกเขา เราพูดอะไรก็ไมมีใครเชื่อ ถากินเหลาเมายามากอน ก็เปนโรค
ประสาทบาง เปนคนบาบาง มันก็แคนี้แตวาถาเปนพระโสดาบันแลว มันไมถึงบาแคมึนๆ ไม
หนอยนี่เปนโทษจากเศษของกรรม
ถาสรางพระพุทธรูปปางนิพพาน จะหนีกรรมไดไหมคะ…?
หนีกรรมได เปนการสรางกําลังความดีใหสูงเขาไว
ยังงั้นเราก็สรางพระมากๆ ซิคะ…?
ประเดี๋ยววัดไมมีที่เก็บอีก มีกรรมอีก ตองไปสรางตึกใหพระอยูอีก เอาไหม…?
(หัวเราะ)
สรางพระมากๆ เปนพุทธบูชา เปนพุทธานุสสติไมดีเรอะ… ในกรรมฐาน ๔๐ กอง ทานบอกวา
กําลังพุทธานุสสตินี่เปนเหตุใหเขาถึงนิพพานไดงายที่สุด งายกวากองอื่นที่สุด และรวดเร็วกวา
อยางอื่น
เคยไดยินหลวงพอบอกวา คนที่เกิดมาในโลกนี้แบงเปน ๔ ประเภท แลวพวกที่มีปฏิภาณดี จัดอยู
ในประเภทไหนคะ…?
พวกที่มีปฏิภาณดีอยูในพวก อุคฆฏิตัญู พูดแตเพียงหัวขอก็เขาใจเลย สวนอีก ๓ พวกคือ
วิปจิตัญู พวกนี้พูดยอๆ ยังไมเขาใจ ตองขยายตองอธิบายหนอยจึงจะเขาใจ
เนยยะ พวกนี้หนาหนานิดๆ ตองตีแรงๆ หนอยจึงเจ็บ สอนไดแคกามาวจรสวรรค
ปทปรมะ พวกนี้พูดยังไงๆก็ไมรูเรื่อง แตประเภทพูดครั้งแรกแลวไมรูเรื่อง จะถือวาเปน
พวกปทปรมะไมไดนะ คือวาตองขึ้นอยูกับวาระจิตที่เปนกุศลหรืออกุศล ถาตกอยูในวาระของ
อกุศลพระพุทธเจาทานไมสอน เมื่อเวลาที่กุศลใหผลพระพุทธเจาจึงจะสอน ถาเชื้อเปนปทปร
มะจริงๆ ไมมีทางไปนิพพาน พอพูดมาก็กลัว เพราะไมเขาใจ
พวกที่มีปฏิภาณดีนี่ตองเปนคนฉลาดใชไหมคะ…?
ไอตัวปฏิภาณนี่คือความฉลาด พวกปฏิภาณนี่มีปญญาพิเศษเกินกวาปญญาธรรมดา มันมีความ
วองไวมากกวา ปญญาธรรมดาตองใชอารมณใครครวญ สวนปฏิภาณนี่ไมตองใชปบเดียวไดเลย
เขาพูดมาสามารถแกปญหาไดทันที จึงเรียกวาปฏิภาณ
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หลวงพอครับ คนเราเกิดมานี่นะครับ ตองสรางทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว อันนี้เปนเพราะวาเนื่อง
จากผลของกรรมเกา หรือวาเราสรางขึ้นใหมครับ…?
ทั้งใหมทั้งเกา คือกรรมเกาบางอยางมันใหผลในชาติปจจุบัน บางอยางใหผลในชาติตอไป บาง
อยางอีกหลายชาติจึงจะใหผล เราเกิดมานี่เราทําแตกรรมดีอยางเดียวหรือเปลาละ เคยทํากรรมชั่ว
บางไหม…?
เคนครับ
ทีนี้ผลที่รับนี่ไมแน ฉันตอบไมไดวาผลที่ไดรับเปนกรรมใหมหรือกรรมเกา
สิ่งที่เรากระทําลงไปเปนสิ่งไมดี เปนกรรมเกาที่เราทําไมดี หรือวาเราสรางของเราใหมครับ…?
บางทีเราก็สรางใหม เพราะเราขยันสราง อยาไปโทษเกาเสมอไปเลย โทษปจจุบันดีกวา คือทุก
สิ่งทุกอยางโทษปจจุบันไวดีกวา ปองกันตัวได บางอยางก็อาศัยกรรมเกาที่เราทํามา มันใหผลจึง
มีความเห็นผิด บางอยางสิ่งแวดลอมมันเกิดขึ้นในปจจุบันทําใหเราเห็นผิด ก็คิดวาไอกรรมเกา
มันแคไหนก็ชางมัน ไมสนใจ ทํากรรมใหมใหดีไวเสมอๆ ดีกวา อยาไปคํานึงถึงสิ่งที่ลวงมาแลว
กรรมเกามันจะเลวมันจะชั่วก็ชางมัน
อยาลืมวาเราเกิดมาเปนมนุษยไดเพราะอาศัยความดีหลายอยาง
๑. เราเคยมีศีล ๕ บริสุทธิ์ หรือมีกรรมบถ ๑๐ บริสุทธิ์ เราจึงเปนมนุษยที่มีความสมบูรณ
ได
๒. เรามีทรัพยสินเพราะเราเคยใหทาน
๓. เรามีปญญาคิดอะไรไดบาง เพราะเราเคยอบรมในดานความดี ในดานธรรมมากอน
เราตองคํานึงถึง ๓ อยางนี้ เพราะมันเปนความดีเดิม ในเมื่อเราเปนมนุษยไดแลว เราจะกลับไป
เปนสัตวนรกอีกไหม…ถาเราทําลายศีลขอใดขอหนึ่ง นั่นแสดงวามันจะกลับไปนรกอีก
ประการที่ ๒ เราเกิดมาเปนคนตระหนี่ เปนคนดีพอกลับไปเราก็ตองกลับไปแกผาใหม
และประการที่ ๓ เราทําลายสติสัมปชัญญะของเราใหมันเสื่อมทรามลง เปนการทําลายของเดิมที่
เรากอมาแลวใหสลายตัวไป ถาเราคิดอยางนี้แลวจะดีขึ้น
ฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงทรงสั่งสอน อยาตามนึกถึงสิ่งที่ลวงมาแลว และจงอยาคํานึงถึงสิ่งที่
ยังมาไมถึง พยายามรักษาความดีปจจุบันไว ถาปจจุบันของเราดี เพราะอารมณของเราจริงๆ ไม
มีอดีตไมมีอนาคตหรอก มันมีแตปจจุบัน คือใหมีความรูสึกวาเดี๋ยวนี้อยูเสมอ
คืออารมณทําเปนอาจิณกรรม ถึงแมวาครั้งละเล็กละนอยมันก็ชิน อาจิณกรรมถาเปนฝายอกุศล
มันมีโทษถึงอนันตริยกรรมได แตถาอาจิณกรรมฝายกุศลมันก็มีผลมหันตเหมือนกัน
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ถาเราไมตามนึกถึงมัน เรามุงหนาทําแตความดี อันดับเลวที่สุดถาเราเปนพระโสดาบัน กรรมที่
ไมดีนั้นจะใหผลลงอบายภูมิไมได มันจะใหผลแตเพียงวาเราเกิดมาเปนมนุษยใหมเทานั้น มันตัด
อบายภูมิ ใชไหม…ไดกําไรตั้งเยอะ ดีไมดีเปนอรหันตเสียชาตินี้หมดเรื่องหมดราวไปเลย เพราะ
มันเหลือแคเศษกรรม ใชไหม…ดอกเบี้ยมันนิดหนอย เอาอยางนั้นนะ
จําไวแคนี้ก็แลวกันนะ เอาเวลานี้ใหมันดีอยูเสมอ อยาไปเอาเวลาอื่นนะ เวลาปจจุบันนี้เมื่อความ
รูสึกยังมีอยูใหจิตมันวางจากอารมณที่เปนอกุศล ที่พระพุทธเจาทรงสอน ใหทรงอนุสสติ อนุส
สติ แปลวา การตามนึกถึง คือใหนึกถึงความดีอยูเสมอ อนุสสติก็มี พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ มรณานุสสติ กายคตานุสสติ อุปสมานุส
สติ และอานาปานุสสติ
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ถาเราตามนึกถึงอนุสสติอยางใดอยางหนึ่ง มันเปนเรื่องของความดี ทีนี้ความดีที่เราจะไปชําระ
หนี้ความชั่วเดิมใหหมดไป ถาจะไปนิพพานรับรองไมไดไปแน เพราะอะไร เกิดทุกชาติก็สราง
เรื่อย เสริมความชั่วอยูเสมอ ทีนี้ทางพระพุทธศาสนาเราไมมีการลางบาป แตวาทางพุทธศาสนา
ใหสรางกําลังจิตในดานความดีใหมีกําลังสูงเพื่อหนีบาปใหพนไป ถาจิตติดดานความดีฝายสูง
มันก็มี ๔ ขั้นคือ
๑. พระโสดาบัน
๒. พระสกิทาคามี
๓. พระอนาคามี
๔. พระอรหันต
พระอรหันตที่ไปนิพพานทานหมดกรรมที่เปนอกุศลไหมครับ…?
ไมมีพระองคไหนหมดกรรมที่เปนอกุศลกรรม ที่เปนอกุศลของทานถาจะเขียนชื่อใสปบก็ไม
หมด ที่ทานไปนิพพานได ไมใชหมดกรรมที่เปนอกุศลนะ แตทวาทานสรางอารมณที่เปนกุศล
ละเอียด จนกระทั่งอกุศลมันตามไมทัน ถารอใชกรรมที่เปนอกุศลนะไมมีทาง เราลงนรกเกือบ
ทุกชาติ ตายแลวลงนรกขึ้นมาเปนมนุษย บี้มดบางบี้อะไรตออะไรบางลงไปใหมใชหนี้หมดก็ขึ้น
มาบี้อีกก็ลงใหม ไมตองไปไหนละ ใชไหม…สรางใหมตลอดไอเกาก็ใชหนี้ไมหมด ไปไหม…
จะไปฝากพระยายมให เวลานี้ทานเปดบัญชีรับสมัครไมจํากัดนะ
(หัวเราะ) ไมละครับ
หลวงพอคะ หนูเคยอานเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง คือนายแดงเปนคนเนรคุณพอแม และเคย
ทุบตีพอแม พอแกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพอคะ คงจะเปนกฎของกรรมของนายแดง
แตหนูคิดวาลูกของนายแดงจะตองมีบาปเหมือนกันใชไหมคะ?
ก็ไมใชบาป
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แลวกฎของกรรมจะบันดาลใหเปนอยางไรคะ?
นายแดงเปนคนอกตัญูไมรูคุณพอแม ตีพอตีแม นายแดงก็เปนคนมีจิตเลว ฉะนั้นเด็กที่จะตอง
มาเกิดดวยก็ตองเปนเด็กเลวๆ มาเกิด คือวาเด็กที่จะมาเกิดรวมกันสวนใหญจะตองมีศรัทธา
เหมือนกัน มีศีลเสมอกัน เสมอกับพอแม จึงจะสูครรภเขาในตระกูลนั้นได
แตวาไอกรรมที่เปนอกุศลยอมใหผลตางวาระ บางทีตอนเปนเด็กๆ แกดี ตอนโตอาจเลวไปชั่ว
ขณะหนึ่งก็ได หมายความวากรรมที่เปนอกุศลเดิมเขามาสิงจิตในชวงกลางนะ และในชวงหนึ่ง
ของชีวิต เขาอาจจะมีดีในตอนปลายมือก็ได เพราะวาตอนตนๆพอเลวแมเลว แตเขาอาจมีดีอยู
เปนเพราะชวงของกรรมเขา เกิดมาในชวงนั้น กรรมที่เปนอกุศล มันใหผลไปกอน แตวากรรมที่
เปนกุศลคือความดีมันอาจจะมาทีหลัง
อยางนั้นพระองคุลีมารที่ตองเปนโจรฆาคนเอานิ้วมือ ก็คงเปนกฎของกรรมใชไหมคะ…?
อันนี้ก็เปนกฎของกรรม คือถอยหลังจากชาตินี้ไป ๑ ชาติ กอนที่จะเกิดมาเปนคน ทานเกิดเปน
ควายปาภายหลังถูกฆา คนทั้งหมดมีพันคนเศษที่รวมกันตีใหตาย พอตีลงไปแลวกอนจะสิ้นใจ
ตายแกก็ลืมตาดู “ไอพวกนี้มันมาก กูคนเดียวมึงรุมฆากู ถาชาติหนามีจริงกูขอฆามึงบาง” นี่เปน
เวรที่จองกันไว
พอเกิดมาอีกชาติหนึ่ง พอตั้งชื่อใหวา “อหิงสกกุมาร” แปลวากุมารผูไมเบียดเบียน พอเกิดมาแลว
สติปญญาดี ทานเปนคนดีมาก ตอมาพอสงไปเรียนศิลปวิทยา ภายหลังเพราะความดีของทาน ถูก
ลูกศิษยดวยกันกลั่นแกลง ยุยงใหอาจารยออกอุบายไปเรียน “วิษณุมนต” แตมีขอแมวาจะตองยก
ครูกอน โดยจะตองฆาคนใหไดถึงพันคนจึงจะเรียนได
ทานก็เลยตกลงยกครูโดยการไลฆาคน ฆาได ๑ คน ก็เอานิ้ว ๑ นิ้ว แตวาคูปรับยังมีอีกคนเดียว
ถาไดอีกนิ้วเดียวก็ครบคูปรับพอดีและคูปรับที่จะตองฆาก็คือแม
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบวา ถาอหิงสกกุมารฆาแมจัดเปนอนันตริยกรรม มรรคผล
จะไมไดเลย ทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตองการวาคนที่จะดีก็ขอใหดีตอไป ไมใหความชั่ว
เขามาทับถม จึงเสด็จไปโปรด

ผูถาม

เพราะกรรมที่เปนกุศลเดิมใหผล ทานจึงรูสึกตัววิ่งเขาไปกราบพระพุทธเจา ภายหลังทานก็ขอ
บวชแลวก็ไดเปนอรหันต
หลวงพอคะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคะ บัณฑิตผูนี้เปนผูพิพากษาคะ ก็ตัดสินคดีเกี่ยวกับศีลขอ ๓ นี่คะ
ก็ปลอยคนที่เปนชูไป ภรรยาก็เลยโกรธ บอกวาตัดสินไมยุติธรรม ดาวาใหญเลย ตัวสามีก็เลย
โมโห พูดถึงความหลังขึ้นมาวา แลวแกละคนดีเรอะ เขาพูดถึงคืนวันนั้น ภรรยาเสียใจก็เลยผูก
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คอตายอยากจะถามหลวงพอวา บัณฑิตผูนี้จะตองไปใชเวรภรรยาในสภาพอยางไรคะ…?
ก็ภรรยาเขาผูกคอตายเอง นั่นก็เปนกฎของกรรมของเขา
แตมันเปนคําพูดที่รุนแรงนี่คะ ที่ทําใหภรรยาเขาฆาตัวตาย
ความจริงไมแรงหรอกถาคนธรรมดา นี่กฎของกกรมมันบังคับ ก็มีเรื่องอยูเรื่องหนึ่ง มีหญิงคน
หนึ่งไปในเรือสําเภา เกิดอับปาง เขาก็หาคนที่เปนกาลกิณี ก็ไดหญิงคนที่เปนเมียของเจาของเรือ
เขาก็จับโยนลงน้ําไป
เรื่องนี้มีพระไปพบเขาก็ถามพระพุทธเจาวา เปนเพราะกรรมอะไร พระพุทธเจาก็ทรงเลาประวัติ
เดิมวา หญิงคนนี้เดิมมีสามี ตอมาสามีก็ตาย ตัวก็ตายก็มาเกิดใหม ตัวผูหญิงคนนี้เขาสรางความดี
ไวมากกวาสามี ก็มาเกิดเปนลูกคหบดี แลวสามีก็ไปเกิดเปนสุนัข ไออารมณเดิมที่มีความผูกพัน
ก็เกิดมีความรักหวงแหน จะไปไหนก็ไปดวย จนกระทั่งชาวบานเห็นผูหญิงคนนี้มา มีหมาตาม
มาดวย เขาก็ลอ “เฮย…พวกเรา…พรานสุนัขมาแลว” เธอก็อาย
วันหนึ่งเธอไมรูจะทํายังไง เลยคิดจะฆาหมาตัวนี้โดยเอาหวงคลองคอ เอาไปถวงจับโยนน้ํา ไอ
กรรมตัวนี้นี่เอง มาเกิดชาติหลังหมาตัวนั้นมาเปนนายสําเภา แกก็มาเปนภรรยา พอเรือมันอับปาง
ก็จับสลากกันวาใครเปนกาลกิณี จับกี่ครั้งๆ ก็ไดแกเมีย จึงจําเปนตองจับโยนน้ําไป นี่กรรมมัน
สนองแบบนี้ เขาถือวากรรมสนองกรรม
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ฉะนั้นกฎของกรรมเดิมตองทวน ก็ใชอตีตังสญาณซิ นี่อานหนังสือแลวก็ใชอตีสังสญาณถอย
หลังไป แตวาอยาไปถอยเองเหนื่อย ถามพระพุทธเจา พระอรหันตทุกองคทานไมใชกําลังของตัว
เอง แตพวกที่ใชกําลังของตัวเองคือพวกฌานโลกีย ถาหากเปนพระอริยะชั้นสูงเขาไมใชเขารูวา
พระพุทธเจาเปนสัพพัญู แปลวา รูทุกอยาง ถามทานตรงๆ แลวขอดูภาพ อันนี้แมนยําตรงตาม
เปนจริง และการถามพระพุทธเจาก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี พระอรหันตก็ดี ทั้งหมดนี้ถามซ้ําไมได
ถาหากทานบอกมายังไงก็ตองเชื่อตามนั้น ไอโลกที่จะพูดกันไมคอยรูประสา มีโลกเดียวเทานั้น
โลกมนุษย ใชไหม…
คะ เรื่องกฎของกรรมดิฉันเชื่อ และก็ไดนิทานเรื่องนี้แหละ เอาไปเลาใหกับคนที่มีปญญาอยางนี้
ฟง รูสึกวาพอเขาฟงแลว ทําใหใจดีขึ้นมากมาย แตตัวเองกลับมากลัวเรื่องกรรมพัวพัน
ไมเปนไรหรอก มันขึ้นอยูที่กฎของกรรม อยางพระโมคคัลลาน ทานเปนคนดีจะตาย เกิดจาก
ความเปนเด็กก็เปนคนดี จนกระทั่งเปนผูใหญ แตพอมาเปนพระอรหันตบั้นปลายของชีวิตตอง
ถูกทุบ นี่ทานก็ไมพนกฎของกรรม กรรมอะไร….เมื่อเกิดชาติที่แลวนั้นทานทุบพอแม แตไมถึง
ตายแลวทานไปเสวยผลกรรมในอเวจี เมื่อทานใกลจะนิพพานเศษกรรมตัวนี้ก็มาสนองก็ยอมรับ
มัน ดูซิวาทานเปนอรหันตที่มีฤทธิ์มากพระพุทธเจาทานยกยองก็ยังไมพน
ตอไปนี้ไมกลัวแลวคะ เพราะถากลัวแลวเราคงไมยอมชวยเหลือใครเลย ดิฉันขอกราบเรียนถาม
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หลวงพอคะ หนูเปนคนขี้โมโหคะ…
ถา “ขี้” โมโหดี เพราะเราไมไดโมโห
(หัวเราะ) โมโหรายมากคะ แตวาแปบเดียวหาย…
โมโหราย ดี แตวาอยารายตามโมโห ใหโมโหมันรายอยางเดียว ถาโมโหแปบเดียวหายเชามืดเรา
ก็รีบโมโหเลย บอก “เอ็งโมโหเฉพาะเวลานี้นะ เวลาอื่นหามโมโห”
ถาแปบเดียวหายเขาเรียกวา “โทสจริต” เกิดโมโหไวหายเร็ว ที่หายเร็วแสดงวาตัวยับยั้งมันมาก
เราก็ตองพยายาม พอตื่นมาตอนเชาคิดวาวันนี้เราไมโมโหใคร ตั้งใจไวเลย แตมันอดเผลอไมได
นะ มันเปนของธรรมดา ทีนี้ถาเผลอ พอจะหลับเราก็นั่งนึกวันนี้เราโมโหใครบางหรือเปลา
บังเอิญถาโมโห เราก็คิดใหมวาจะไมโมโหอีก อยางนี้ไมชาก็หาย
หลวงพอคะ ถาแกลงทําเปนโมโห แลงพูดคําหยาบออกไป อยางนี้จะเปนไรไหมคะ…?
ไอแกลงทําเปนโมโหนี่ เปนลีลาแมกระทั่งพระอรหันต ทานก็ทําเพื่อประโยชนของคนอื่น พระ
พุทธเจามีลีลาวา นิคคัยหะ ปคคัยหะ ถาดีเราก็ยกยองสรรเสริญ ถาไมดีก็ถูกขับออกไป ทานทํา
ก็เพื่อความเปนอยูเย็นเปนสุขของคนอื่น อันนี้ไมใชโทสะแท เขาไมถือวาเปนเรื่องโทสะ เปน
เรื่องลีลาของการปกครอง ก็เหมือนกับการแสดงละคร คนนี่มีนิสัย ๒ ประเภท คือ คนนิสัย
หยาบ ตองขูบังคับ ถาคนที่มีนิสัยละเอียดตองปลอบ แบบนี้แสดงวาคนนั้นเขามีนิสัยหยาบ เรา
แสดงออกแบบนั้น ความจริงเนื้อแทเราไมมีอะไร แตเราทําเพื่อผลงาน อันนี้ไมเสียหาย
ถาเขาไปในสมาคมขี้เมา เรากินโซดาเราก็เมาเทาเขาทําเสียงเปนเมา อาจจะเมากวาคนกินเหลาอีก
นะ ทําเสียงดังกวา เขาเรียกวา ตองทําตามเขไป แตเนื้อแทจริงๆ เราไมเมา แตเราก็ไมขัดกับ
สังคมใชไหม…
แลวอยางคนดื้อละคะ หนูรูสึกวาตัวเองดื้อมาหลายชาติคะ จะแกไขยังไงดีคะ…?
รูหรือวาดื้อนะ รูยังไงวาดื้อมาหลายชาติ…?
เดาเอาคะ
ไอคนรูวาดื้อนี่ แสดงวาคนนั้นไมดื้อ พระพุทธเจาทานบอกวา คนใดก็รูตัววาเปนพาล คนนั้น
เปนบัณฑิต คําวา พาล แปลวา โง คนไหนรูตัวเองโง คนนั้นเปนคนฉลาด บัณฑิตเขา แปลวา คน
ฉลาด
อยางกับตั้งใจจะไมพูด ไมทําอะไรใหใครกระทบกระเทือนใจก็หามใจไวไมได
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ออ…นั่นเปนของธรรมดา หนู ตองคอยๆ ยั้งมันนะ เราจะตั้งใจยับยั้งทีเดียวมันไมได แตวาถา
พลาดขึ้นมา หรือเกิดความรูสึกตัวขึ้นมา ก็คิดวาครั้งตอไปเราจะไมทําอีก ถาสักวันหนึ่งขางหนา
มันเผลออีก รูตัวอีกก็ยับยั้งอีก ตองทําบอยๆ แบบนี้มันถึงจะทรงตัวนะ ถาเราคิดวา เราจะไมทํา
อะไรเลยใหเปนเครื่องเสียหายกระทบกระเทือนใหมนั อยูตัวก็แสดงวา
พอนึกปบก็เปนพระ
อรหันตเลยซิ มันก็ยาก ใชไหม…
อยางนี้ดี ถาเรารูแบบนั้นแสดงวา อารมณยับยั้งมันมีเยอะแลว เพราะตามปกติคนที่เขามีกิเลส
หนาจริงๆ เขาจะไมรูวาเขาสรางความเดือดรอน สําหรับเราทําไปแลวเรามีความรูสึกภายหลังวา
คนอื่นเดือดรอน รูสึกวาเปนการไมสมควร แสดงวากําลังกิเลสตกไปมากแลว ก็คอยยั้งมันไปนะ
หนักๆ เขามันก็อยูตัวเอง
คะ ขอบพระคุณคะ
หลวงพอครับ ที่หลวงพอบอกวาใหตัดความโลภ ใหหากินโดยสุจริต ไมคดไมโกงเขา แลวอยาง
ไปเลนการพนัน เราไมไดคดโกงเขา อยางนี้จะไดไหมครับ…?
อันนี้ไมใชโลภนะ ไอหนู การพนันเปนอบายมุข ฉิบหายเลย
แลวที่เขารวยกันเลาฮะ…?
เออ…นั่นแหละ ฉิบหายแน ฉิบหายเพราะอะไรรูไหม…ตายตกนรก
แลวเจามือตกไหมครับ…?
เขายังไมตายก็ไมตก มันก็ดวยกันนั่นแหละ การพนันจิตมันชั่ว จะมุงฟดกันทาเดียว ไมมีใครคิด
แบงกันเลย คอยจะเอาเขาทาเดียว ไอเจามือก็จะเลนลูกคา ลูกคาก็จะเลนเจามือ มันลอกันตรงนั้น
แหละ ลอแลวไปคุยกันที่สํานักพระยายมอีกที วาใครจะมีบุญมากกวากัน ใครจะลงลึกมากวากัน

ปญหาเรื่อง ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ
ผูถาม
หลวงพอ

แลวอยางพระเดินซื้อล็อตเตอรี่ ผิดไหมคะ…?
เดินซื้อไมเปนไร ถาใสยามเฉยๆ มีความผิด ไมไดพูดวาใสยามนี่ แตขอบังคับจริงๆ ตามกฎจริงๆ
ถามีล็อตเตอรี่เสี้ยวเดียวอยูในยามเขาถือวาเลนการพนันตองถูกสึกจากความเปนพระเวนไวแต
พระที่มีอํานาจไมรักษาพระวินัยเปนเรื่องหนึ่งตางหาก
นี่พูดกันตามหลักของความเปนจริง
ระเบียบเขามีอยางนั้น อยางกินขาวเย็น หรือกินอาหารตอนบาย มีโทษแคปาจิตตีย แตเปนโลก
วัชชะตองสึก เพราะวาชาวบานไมยอมรับนับถือ โทษที่พระพุทธเจาทรงหาม บางทีไมมีโทษ
ทางธรรม มีอยูหลายขอ แตวาชาวบานไมเลนดวย เขาถือวาเปนความผิด ก็ตองหามพระเหมือน
กัน คือ พระนี่ตองถือกฎหลายอยาง

31

๑. พระวินัย
๒. กฎมหาเถรสมาคม
๓. ประเพณีนิยม
๔. กฎหมาย
ประเพณีนิยมนี้อาจไมผิดทางพระวินัย แตวาชาวบานเขานิยมกันแบบนั้น ถาไปฝาฝนเขา เขาก็
ไมใหขาวกินเปนโลกวัชชะมีโทษทางโลก ไมมีโทษทางธรรม
พระนี่มีโทษ ๒ อยาง คือ ปณณัตติวัชชะ กับ โลกวัชชะ
ปณณัติวัชชะ เปนโทษทางพระธรรมวินัย
โลกวัชชะ เปนโทษทางโลก เขาไมนิยม ตองเวน
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อยางสมัยที่พระพุทธเจา ทรงหามพระพรากของเขียวดึงใบไมเลนดึงตนหญาเลน แตความจริง
ไมมีโทษเปนบาปเปนปาณาติบาต แตเวลานั้นชาวบานเขาถือวาตนไมมีชีวิต พระพุทธเจาทานรู
วาไมไดมีชีวิต แตวาชาวบานเขาถือวามี ไปทําเขาชาวบานเขาเกลียดเอา ถาขืนไมหามพระไมมี
ขาวกิน เขาหาวาทําลายตนไม ใชไหม…
หลวงพอคะ วันที่หนูไปทําความสะอาดที่วัดหนูเห็นหญามันรกก็เลยถอน อยางนี้จะเปนอาบัติ
ไหมคะ…?
ฆราวาสถอนหญามันเปนอาบัติที่ไหนเลา นั่นเปนเรื่องของพระเขาจะมาแยงอาชีพพระมันเกิน
ไปละ ปดโธเอย…
(หัวเราะ)
พระที่เขาดายหญาเพื่อทําประโยชนยังไมเปนอาบัติเลย แตทําเลนไมได ตองการทําอยางเดียว
เพื่อใหที่สะอาด ไมตองการใหรกสถานที่ แตวาทําเพื่อเลนมันก็ถูกตามลีลาของพระ อยางทําตน
หญาขาดหรือตั้งใจดึงเลนใหขาด ยังเกิดเปนสัตวเดรัจฉานได ถาชาวบานไมเกี่ยวนะ ชาวบานไม
เปนบาป
แลวการดื่มนมละคะ บางวัดบอกดื่มนมไมไดแตบางวัดบอกดื่มได
พระดื่มนี่ นมสด เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ดื่มไดและก็สงเคราะหเปนนมขน นมสด
นมใสได ในหลักมหาปเทสอยาถือสงเดชไปนะ พระพุทธเจาตรัสไวชัดในพระวินัย
การรักษาศีล ๘ นมถั่วเหลือง ดื่มไดไหมคะ…?
นมถั่วเหลืองได ถาเขาคั้นแลว เขากรองแลวใชได ในพระวินัยพระพุทธเจาทานอนุญาตใหพระ
ฉันได ๘ อยาง เรียกวา น้ําอัฏฐบาน คือน้ําผลไม มี น้ํามะมวง น้ําชมพูหรือน้ําหวา น้ํามะปราง
หรือลิ้นจี่ น้ําเหงาอุบล น้ําลูกจันทนหรือองุน น้ํากลวยไมมีเม็ด น้ํามะซาง แตวา ผลไมนั้นตองไม
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เทาสมโอ ตั้งแตสมโอขึ้นไปจัดเปนมหาผล ดื่มไมได อยางมะพราวออน ถึงกินน้ําก็ไมได อันนี้
ทานตรัสอนุญาตไว ๘ อยาง
ตอมาในหลักมหาปเทสทานบอกวา ถาอะไรไมขัดตอพระธรรมวินัยที่เราตรัสรูไว คือ ผลไม
ตางๆ เอามาคั้นหรือกรองก็ฉันได เราตองดูในวินัยทานตรัสไวตรง
เมื่อตรัสไวตรงแลวก็ยังมีสิ่งประกอบ คือวา “ในเมื่อตถาคตนิพพานไปแลว อะไรที่ขัดตอพระ
วินัย หามทํา” อยางยาฝน เฮโรอีน สมัยนั้นไมมี เวลานี้ก็สงเคราะหเขาไปในยาเสพติด เชน สุรา
ยาเมาดวย
ทีนี้ถาทานสงเคราะหในดานอนุญาตใหปฏิบัติไดอยางผลไมทานตรัสไว ๘ อยาง ขนาดไหนและ
เวนขนาดไหนเราทําไมไดแน ถาเปนขนาดที่ทานอนุญาต เรากรองเสียก็ใชได
อันนี้ความจริงในวินัยมีอยู แตทานถืออยางไรก็ไมทราบทําใหชาวบานหลงผิด แตวาระวังใหดี
เถอะ หนาวัดไมฉัน แตหลังวัดกระปองเกลื่อนหมด เพื่อนๆ กันมีเคยถาม “เฮย วัดแกกินหรือ
เปลาวะ…?”
“วัดไมไดกินหรอก แตพระกิน”

ผูถาม
หลวงพอ

นี่พระพุทธเจาไมทรงหาม ก็ไมนาไปเวนใหชาวบานเขาเขาใจผิด มันกลายเปนมายา เจาเลห ใช
ไหม…หลอกเขาอีก กิเลสมันก็กินหัวผุตรงไปตรงมาเสียดีกวา”
แลวพระที่รับเงินหรือไมรับเงินละครับ…?
ที่พระพุทธเจาทรงหามการรับเงินรับทอง ซึ่งเปนของรูปยะ วินัยขอนี้บัญญัติไวชัด รับเองก็ดี ให
คนอื่นรับเอาก็ดี หรือคนอื่นเก็บไวเพื่อตนก็ดี เปนอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย หมด ก็ลอเสียเองไมดี
กวาหรือ ใหคนอื่นรับเดี๋ยวก็ใชหมด เกิดโมโหอีก
และประการที่ ๒ ฉันไมรับเงิน โกหกชาวบานอีก แตจิตถือวาเปนของของตัว ใชไหม…
ทีนี้พระพุทธเจาทรงหามขอนี้เพราะอะไร เพราะอยาเอาจิตไปติด เดี๋ยวจะหาวารวย คิดวารวยมัน
จะเกิดกิเลส ถาเรารับคิดวาไมเปนของเรา รับกี่บาทเปนของสงฆหมดแลวจิตอยาไปติด เขาใหมา
ก็ไปทําเปนสาธารณประโยชน อะไรที่จะเปนประโยชนแกสวนกลางได เราก็ทําใหหมดไป
เพื่อนพระดวยกันไมมีอาหารจะกิน ก็จัดเปนอาหารถวายพระเปนสังฆทาน
การกอสรางในวัดมีขึ้น เราไปรวมกอสรางกับเขาก็เปนวิหารทาน
สวนใดเปนเรื่องของธัมมะธัมโม เอาเงินไปรวมลงทุนดวยเปนธรรมทาน
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ถาทําไดอยางนี้ เจาของถวายไดอานิสงสหลายอยาง เจาของไดมากขึ้น เราก็ไมมีโทษตามพระ
วินัย วินัยปรับเฉพาะจิตคิดโลภเทานั้นแหละ
ถาพระอรหันตทานรับไปปรับทานไดเมื่อไร พระอรหันตทานรับไหม…ทานรับ ทานไมโกหก
ชาวบานหรอก
มีอยูตอนหนึ่งที่พระพุทธเจาใกลจะปรินิพพาน ตรัสวา
“เมื่อตถาคตนิพพานไปแลว ในกาลภายหลังสิกขาบทเล็กนอย ในกาลสิกขาบทที่ไม
เหมาะกับกาลสมัย ใหสงฆเพิกถอนได”
ทีนี้คําวา เพิกถอน ตองประชุมสงฆทั้งโลก เราทําไมได เราก็ถอนของเราเอง ชนเลย ก็มีเทานี้ ถา
รับเองก็ดี ใหคนอื่นรับก็ดี คนอื่นเก็บไวเพื่อตนเองก็ดี เรารูอยูเปนอาบัติเองเทากัน แลวใหชาว
บานรับทําไม แลวก็มีโทษอีกคือโมโห
อยาง เจาคุณโพธิวงศาจารย เจาคณะจังหวัดอางทอง ทานบอกวาตอนที่ทานเปนเปรียญอยูที่วัด
เบญจฯ มีวันหนึ่งเขาโทรเลขจากบานไปที่วัดเบญจฯ วาเวลานี้โยมที่บานปวยหนัก ใหมา
ทานบอกวา เวลานั้นทานทราบ ทานเก็บสตางคมีเงินอยู ๘๐๐ บาท เรียกเด็กเขามาบอกวา เวลานี้
โยมปวยจะเอาเงินไปใช ไอเด็กบอกวาเหลือ ๒๐๐ บาทครับ ทานก็ถามวาอีก ๖๐๐ บาทไปไหน
มันบอกวาใชหมดแลวครับ ทานบอกวาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา เก็บเองดีกวา ไมตองมีโมโห
อันนี้จิตไปโกรธเด็ก โกรธเด็กมันก็เปนบาป พอโกรธจิตก็เศราหมอง ทานบอกวา
“จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกังขา” ถาจิตเศราหมองเวลานั้น ถึงแมเราจะมีบุญอะไรก็ตาม ตาย
แลวลงนรกกอน ดีไหม…ก็ตรงไปตรงมาไมดีหรือ ดีไหม…เขาใหเรารับ ชาวบานไปพูดวาองค
นั้นรับสตางค เขาไมชอบใจเขาก็ไมให เขาชอบใจเขาก็ให มันเปดเผยดีกวา ถาเราไมรับทีหลัง
เขารูวารวยมันซวยจัด ใชไหม…สูกันตรงไปตรงมาดีกวา อันนี้มันเลี่ยงไมได
ที่วาไมรับ ไมยินดี วัดนั้นมีการกอสรางไหม…พระวัดนั้นมีการปวย ปวยแลวรักษาโรคหรือ
เปลา เวลารักษา เอาอะไรมารักษา จะกินเขาไปถาอะไรไมพอกิน จะเอาอะไรมาซื้อ เงินซื้อ ใช
ไหม…ถาขึ้นรถขึ้นเรือ เขาเก็บสตางคแลวจะไปไดยังไง วาไง…
นี่พูดเสียใหรูวา ทําอยางนี้คบหรือไมคบ ฉันใหเลือกเอาตามชอบใจ ใชไหม…คบก็คบไมอยาก
คบก็คบ เอะ…ยังไง…อีตรงนี้เห็นจะฟงยากหนอยนะ
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ความจริงอาตมาคิดวาตรงไปตรงมาดีกวา ถาเขาไปรูทีหลังจะคิดยังไง เขาก็เสียใจ เวลาที่เรารับ
ตอหนาคนเรารับ ลับหลังคนเรารับ อันนี้ทําใหจิตสบาย
แลวเงินที่เขาถวายในขณะเปนพระ เมื่อสึกมาเปนฆราวาสแลว จะนํามาใชไดไหมคะ…?
เรื่องเงินที่เขาถวายในฐานะเปนพระ หรือศัพทที่เขาเรียกกันทั่วๆไปวา เงินสาธุ กอนที่จะใหเขา
สาธุกอนนะ ถาสึกมาแลวจะนํามาใชไมไดตองมอบใหแกสงฆ แลวเงินพระนี่ถึงแมวาถวาย
เจาะจงเปนสวนตัว ก็ใชนอกรีตนอกรอยไมได ลงอเวจีเลย คําวาสวนตัวตองอยูในขอบเขตของ
ความเปนพระ หมายถึง หิวขาวไมมีขาวจะกินเอาไปซื้อได ไมมีผาจะนุงไปซื้อได ปวยไมมียา
รักษาโรคไมมีคาหมอไปซื้อได กุฏิมันจะพังก็ซอมแซมได ถาไปซื้อนาใหเขาเชาซื้อขาวขาย มัน
ไมใชเรื่องของพระแลว ถาซื้อนาตองเปนนาของวัด ซื้อขาวเขามาเพื่อประโยชนแกวัด ประโยชน
ตอสงฆ
ตอนที่บวชกับหลวงพอปาน วันแรกทานสอน ทานบอกวา
“เงินที่เขาถวายเขามาใน ๑ ป ถามีเหลืออยาใหเกิน ๑,๐๐๐ บาท ถาเกินตองทําอะไรใหหมดไป
เงินปนี้อยาใหเหลือถึงปหนา”
ก็ถามทานวา “ถาเขาถวายวันสิ้นปละ”
ทานบอกวา “ก็ตั้งใจไวกอนวา ปหนาจะทําอะไร” มันจะตองมากกวาเงินวันนั้น สรางสวมหลัง
เดียวก็มากกวาแลว อันนี้ทานตัดไวเลย ดีจริงๆ แลวทําใหอารมณเราสบาย ความรูสึกวามีสตางค
นะไมมีทุกวันนะ ที่ญาติโยมใหมานะ กอนนี้ตั้งเยอะแยะ มันยังไมพอกับหนี้ที่มีอยูนะ หนี้เปน
ลาน สบายโก
แตพระวินัยนี่มีความสําคัญมาก ที่นักบวชจะตองระมัดระวังก็มีอยู ๑๗ สิกขาบท ดีไมดีตั้งแตวัน
แรก อาจจะตองอาบัติที่มีความหนักมากทําใหสังฆกรรมเสียก็ได นั่นก็คือปราชิก ๔ ขอ กับ
สังฆาทิเสส ๑๓ ขอ ถาเผลอโดยเฉพาะอยางยิ่งปาราชิก อาจจะขาดจากความเปนภิกษุตั้งแตบวช
วันแรกก็ได เพราะรูเทาไมถึงการณ อาบัตินี่ไมเคยใหอภัยนะ รูอยูกเ็ ปนอาบัติ ตั้งใจอยูก็เปน
อาบัติ เผลอไปหรือสงสัยก็เปนอาบัติ รูหรือไมรูก็เปน
แลวก็สวนใหญมักจะสอนวาอาบัติบางสิกขาบท บางสวนถาละเมิดแลวแสดงตก ก็ขอบอกวายิ่ง
แสดงยิ่งตกนรก ถาละเมิดพระวินัยจัดวาเปนความผิด โดยเฉพาะปาราชิกขอที่ ๒ ที่ขาดงายก็คือ
ถือเอาทรัพยสินของบุคคลอื่นที่เขาไมใหตั้งแตราคา ๑ บาทเปนอาบัติปาราชิก ขอนี้ตองระวังให
มาก คําวา “วิสาสะ” จงอยามีในอารมณ ครูบาอาจารยสมัยกอนบางทานบอกวาไมเปนไร เรา
ชอบพอกันถือเปนวิสาสะได อันนี้อยาถือ เวลาปฏิบัติเปนอธิศีลตองปฏิบัติใหถูก นั่นก็หมาย
ความวา ขึ้นชื่อวาทรัพยสินตางๆ ถาหากเขาไมอนุญาตใหเราจงอยาหยิบเปนอันขาด เพราะเวลา
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นี้ของเล็กของนอยราคามันก็ถึง ๑ บาท ถาหยิบขาดจากความเปนพระทันที คือวาอาบัตินี่ไมตอง
รอโจทก

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ฉะนั้นการบวชสมัยกอนมีคําขอบรรพชา (เดี๋ยวนี้เขาตัดทิ้งไปแลว) วา “นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยา
ยะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา” ซึ่งแปลเปนใจความวา ขาพเจาขอรับผากาสาวพัสตรมาเพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน ที่นักบวชทุกคนจะลืมขอนี้ไมไดเด็ดขาด
หลวงพอคะ ขอถามปญหาอีกขอคะ อยางเราสรางเมรุเผาศพคนเดียวคนโบราณเขาบอกวาไมดี
จะตายงายเพราะบุญมันแรงเกินไป อันนี้จริงไหมคะ…?
ฉันวาตายงายดีกวาตายยากนะ ตายยากมันทรมานถูกไหม…?
(หัวเราะ)
ไมจริงหรอกหนู ถามันถึงเวลาจะไมตายมันก็ไมตาย ถาบุญมันแรงก็สงเราไปนิพพานเลย ดีไหม
…ทําคนเดียวไมไดก็ทําหลายคนได ทําคนเดียวก็ดี แตถาเขาชวยเราก็รับ

ปญหาของการบริจาคทาน
ผูถาม

หลวงพอ

เวลามีคนมาขอทานหนาบาน เขามักจะขอโดยการรองเพลงยาวๆ ฟงแลวอดสงสารไมไดคะ แต
บางทีก็รําคาญตองรีบบอกใหหยุดรอง ใหสตางคแลวก็ใหเขารีบไปเร็วๆ อยางนี้จะเปนไรไหม
คะ…?
ไมเปนไรหรอกหนู เมื่อสมัยบวชใหมๆ หลวงพอปานบอกวา ถาจะใหทานคนขอทานอยาใหเขา
พูดมาก หมายความวาพอมาถึงไมตองยกมือไหวพูดขอ ถาเขาจะขอก็บอกไมตองฉันใหแลว ฉันเ
ต็มใจใหแลว คือวาเราจะใหใคร อยาใหเขาพูดมาก อยาใหเสียเวลา ใหเร็วๆที่สุด ตั้งใจเปนการ
สงเคราะหจริงๆ แลวผลมันใหชาตินี้ ฉันทดสอบมาแลวเปนความจริง
ถาเกิดไปชาติหนาจะไดลาภเปนสองแบบ หมายการบุญที่มีการเตรียมการ จะร่ํารวยจากการ
ประกอบอาชีพ และที่ถือของไปตามทางเจอะที่ไหนใหที่นั่น โดยไมตั้งใจไวกอนจะได ลาภลอย
คือ ถูกล็อตเตอรี่
การใหทานโดยไมเตรียมการไวกอน ใครมาก็ไดเราใหได ถาทําอยางนี้เสมอๆ คนมาขอทาน เรา
ไมยอมใหพูดขอ รีบควักเลย แลวมันจะมีผลในชาตินี้ คือสิ่งที่เราขัดของคิดวาจะไมไดมันจะไม
โผล เราก็ใหเทาที่เราจะใหได เขาไมบังคับเรานี่ พอทําไปไมกี่ปก็เริ่มใหผลของที่จะไดมามันมี
การคลองตัวมากขึ้น
แตวาเวลาให เราอยาไปคิดถึงผลอันนี้นะ ตองใหดวยการสงเคราะหจริงๆ คือตัดไปเลย มันได

36

เทาไรก็ชาง ถาไปคิดวาเราตองการใหเพื่อตองการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเปนการให
ทานประกอบดวยความโลภ
พระพุทธเจาทานตรัสวา “ตุลิตะ ตุลิตะ สีฆะ สีฆัง” ธรรมของเรามิใชเปนเครื่องเนิ่นชา ตองเร็วๆ
ไวๆ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

อยางของสังฆทาน พอเราบอกพระไปวาขอถวายเปนสังฆทาน พระเขาจะจัดของนั้นเปน
สังฆทานโดยตรงจะเปนอยางอื่นไมได ถาเปนอยางอื่น คนรับก็ไปนรกซิ ผูใหไปสวรรค
แตเราไมไดไปประเคนพระดวยตนเอง อยางนี้จะไดบุญไหมคะ…?
มันไดตั้งแตให พอนึกก็ไดแลว ถาตั้งใจจริง ยังไมทันจะนํามาถวาย คิดวาจะถวายสังฆทานก็ได
แลว ถาตายเสียตอนนั้น ไดอานิสงสเต็มที่เลย
หลวงพอคะ เวลาถวายสังฆทานกับบุพการีตองระบุชื่อไหมคะ…?
เวลาเราใหถึงระบุ คือเวลาอุทิศสวนกุศลนะ แตวาเวลาถวายสังฆทานไมตองระบุชื่อ
เวลาอุทิศสวนกุศลถาไมระบุชื่อทุกคนจะไดรับหรือเปลาคะ…?
ก็ไมแน ถากรรมบางเขาได ญาติหรือไมใชญาติก็ตาม ถากรรมที่เปนอกุศลสวนหนึ่งเขามีอยู เขา
มีสิทธิ์ไดรับ ถาหนาไปนิดเขาก็ไมไดรับ อยาไปคอยเอาตอนเปนผีเลย กอนเปนผีทําไวกอนเถอะ
จะกินอะไรบางก็เอาทําทานไวกอน
แลวที่เขาบอกวากอนจําเอาเงินทําบุญทําทานตองแบงเปน ๔ สวนเสียกอน หมายความวาอยาง
ไรคะ…?
ในเรื่องพระเวสสันดร การใหทานพระพุทธเจาบอกวา ตองแบงเปน ๔ สวนคือ ๑. ชําระหนี้เกา
๒. เปนเจาหนี้ใหม ๓. ฝงไว ๔. ทิ้งเหว
ชําระหนี้เกา คือ บิดามารดา และผูมีคุณ ตองสงเคราะหทานตามกําลัง
เปนเจาหนี้ใหม ลูกสาวลูกชาย เราตองสงเคราะหใชไหม
ฝงไว สรางความดีในสวนกุศล
ทิ้งเหว คือกิน
ทั้ง ๔ อยางนี้ใช ๔ หารไมไดนะ ตองดูความเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง หวงใหมากคือ
ทิ้งเหว ตัวนี้ถานอยไปมันเดือดรอน มันเบียดเบียนตัวเอง ตองแบงสวนใหเหมาะสม
แลวที่เขาบอกวาสรางกุศลอยางโนน สรางกุศลอยางนี้แลวจะเกิดเปนเทวดา จะมีบริวาร ๕๐๐
องค สงสัยวาบริวาร ๕๐๐ องค มายังไงครับ…?
คุณสงสัยแค ๕๐๐ ผมตอบไมได ของฉัน ๑,๐๐๐ องค ถาคุณอยากรูตองไปเปนเทวดากอน ฉัน
เคยเปนหรือเปลาก็ไมรูฉันลืมแลว
แตบริวารนะไมใชภรรยานะ ที่นั่นเขาไมสถาปนาเรื่องยศเรื่องศักดิ์กันหรอก พวกที่ทําบุญ แตไม
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ไดทําบุญสวนวิหารทาน พวกนี้เกิดไปแลวก็ไมมีวิมานอยู ตองอาศัยบุญเขาอยู แตวาการอาศัย
บุญเขาอยูที่เปนพวกเดียวกันนะ ในฐานะที่คุณเปนมนุษย คุณชอบกับใครบาง คุณมีเพื่อนกับใคร
บาง เคยทําบุญรวมกัน แตพวกนั้นเขาไมไดตั้งใจสรางโบสถ สรางวิหาร สรางที่อยู ทั้งหมดเรียก
วาวิหารทาน

ผูถาม
หลวงพอ
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

อยางคุณทําบุญในเมื่อเปนมนุษย วันนี้ขอรวมสรางกุฏิ ๑ บาท หรือเขาสรางโบสถเราขอเขารวม
ดวย ๑ บาท วิมานจะปรากฏทันที ทีนี้พวกที่รวมกับคุณแตไมไดรวมในดานนี้ ชอบพอกันไปใส
บาตรดวยกัน ไปฟงเทศนดวยกัน หรือวาไปใหทานดวยกัน แตวาไมเกี่ยวกับวิหารทาน เมื่อเขา
ตายไปกอนเขาจะไปอยูที่นั่นคอยอยูกอนในฐานะเปนบริวาร
หลวงพอคะ เห็นเขาวาสรางพระไตรปฎก แลวไมตกนรกหรือคะ…?
ถากําลังสรางอยูไมตกนรก จะตกยังไง ยังไมตาย
สรางพระไตรปฎก จิตก็ตองนึกถึงพระไตรปฎกไวเสมอ จัดเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ถาสราง
พระไตรปฎกแลวก็ไปลักเขาบาง ขโมยเขาบาง ฆาสัตวตัดชีวิตบาง อันนี้ลงนรก
หลวงพอคะ ถาเราฝากเงินไวกับธนาคาร ถาเอาดอกเบี้ยมาทําบุญ จะไดอานิสงสไหมคะ…?
ได เงินฝากธนาคารมันเปนเงินตามกฎหมาย เขาใหมาตามระเบียบ เราไมไดโกงเขา เปนเงิน
บริสุทธิ์แท อันนี้ไมเปนไรนะ
หลวงพอคะ บวชวิญญาณคนที่ตายไปแลวไดไหมคะ…?
ถาฉันบวชวิญญาณคนที่ตายไปเมื่อไร ฉันก็ไปอยูกับพระเทวทัตเมื่อนั้น เพราะวาพระพุทธเจา
ทานยังบวชใหไมได บวชไมไดหรอก
คือวาเขามาเขาฝนวาเขาอยากบวชคะ
ถาเขาจะบวชก็ถามเขาซิวา จะบวชวิธีไหน แตวาฝนมันก็ลําบากนะ อยากจะบวชก็ไมยากอะไรนี่
นะ เอาแบบงายๆ เอาพระพุทธรูปถวายเปนของสงฆ อุทิศสวนกุศลใหไป นั่นคือการบวช

ปญหาของการสวดมนตกันผีหลอก
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอคะ อยางบท วิปสสิสสะ เราจะสวดแคไหนดีคะ
ก็สวดหมดนั่นแหละ แตอยาไปสวดกันผีนะ เพื่อกันผีไมได เราสวดเพื่อความเคารพพระพุทธเจา
ที่อยากสวดบทนี้ก็ตั้งใจไววาจะตองกันผีคะ เพราะกลัวผี
ถาไปสวดเพื่อกันผีนะ อาจารยสําราญโดนมาแลว ที่เขาวงพระจันทรแนะ เขาลือกันถาสวดไดยิน
เสียงที่ไหนผีเขาไมไดนะ แกก็สวดทุกวัน เลยบอกอาจารยไมดีนะ ถาสวดเพื่อพรรณาความดี
ของพระพุทธเจา สวดเพื่อความเคารพพระพุทธเจา บทนี้คุมครอง ถาสวดเพื่อไลผีเมื่อไรผีตีเมื่อ
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นั้น แกก็ไมฟง
มีวันหนึ่ง เผลอ…พวกเรากําลังทํางานอยูไดยินเสียงรอง โอยๆ พอเราวิ่งเขาไปดูแลว นุงแดง หม
แดงผาคาด แหม…หวายเบอเรอ ลอเสียบวมทั้งตัว พอเรากาวเขาไปทานหันมามอง บอกวาพี่ชาย
…ไปเถอะ ไมใชหนาที่ของแก นี่อาจารยสําราญโดนมาแลว

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

ถาเรากันผี ไมชาก็ถูกผีกัน เขาพวกผีไมได ใชไหม…นี่มึงสมัยกอนมึงกันกูไว กูหามเขาพวก
เสร็จ ไมยอมรับเขาสมาคมผีกลายเปนผีจรไป
แลวจะทํายังไงละคะ จะไมใหผีมาหลอก…?
ความจริงไมมีผีคนไหนหลอกคน ฉันถามเขาแลว ถาเรารูเรื่องสภาวะของผีจริงๆ ผีนี่เขาไม
หลอกอะไรเลย ไอที่แสดงตนใหปรากฎนี่เขาตองการความชวยเหลือ เพราะเขาลําบาก นี่เขารูวา
คนไหนมีบุญพอที่จะชวยเขาได สมมติวาคนนี้ถูกรถชนตายตรงนี้ ความจริงเขาไมไดอยูตรงนั้น
แตเขาจะมาอยูที่ตรงนั้นแสดงตนใหปรากฏ ไอเราเลยหาวาผีหลอกแชงตอไปเลย ใหพร ไอผี
เปนไง…ผีก็รองไหเขาก็เสียใจ เพราะแกอดอยาก ใชไหม…ไปถามเขาแลว เขาบอกเวลาที่จะ
หลอกนะไมมี แตพวกที่ลอพวกนี้ก็ไมใชผี เปนพวกเทวดาแลวก็เปนเทวดาที่เปนเพื่อนกันมา
กอน ชอบพอกันมากอน หมายความวาเคยเกิดเปนเทวดามากับเขา หรือวาเขาไปเกิดเปนเทวดา
แตเราไมไดเกิดเปนเทวดาเปนพวกเปนพองกันมากอน พวกนี้จึงมาลอเลน
ถึงรูอยางนี้แลวก็ยังกลัวอีกแหละคะ ตอนเปนเด็กๆเขามักจะพูดวา เดี๋ยวผีหลอกๆ
ไอตัวนี้แหละเปนตัวอุปาทาน อุปาทานมันกิน คิดวาผีหลอกอยูเสมอ มันไมใชของจริง จิตมัน
ของอยูก็กลัวอยูเรื่อย ความจริงผีมันไมนากลัว
แลวก็ผีที่คอยติดตามเราอยู เราก็ใชศัพทวาผี คือพวกเทวดาและพรหมที่เปนญาติ เปนพอเปนแม
เปนเพื่อน พวกนี้เขาติดตามอารักขา แตวาบางทีมันจะมีอันตรายเกิดขึ้น อาจจะมีคนดักมาทําราย
บาง เขาแสดงตัวใหเราเห็นเขาก็เห็นไมได เขาพูดเราก็ไมไดยินบางทีเดินไปใกลตนไม เขาอาจ
จะเขยาตนไม ไอการเขยาตนไมนี่เขาตองการใหเรารูสึกตัววาจะมีอะไรเกิดขึ้น เราก็ตกใจ อะ
อะไรไมมีลม ทําไมตนไมเขยาได ถาเดินตอไปก็เกิดการระแวง มองหนามองหลังกลัวผีหลอก
อันตรายก็จะไมมี เขาใหเราระแวง บางทีเดินใกลบานก็ทุบฝาเรือนบาง อะไรบาง ทําใหเรารูสึก
ตัว แสดงวาจะมีอะไรเกิดขึ้น อันตรายก็จะไมเกิด นี่เขาเลาใหฟงแบบนี้นะ ถาไมเชื่อไปถามเขาดู
หนูเคยโดนหลอกมาอยางหนักคะ คือทีแรกนะคะไปเยี่ยมเพื่อนคะ แมเขาไมสบาย บางคืนแกก็
รองโหยหวน
ถารองแสดงวาเขาไมสบายมาก เขาตองการความชวยเหลือ เขาอยูในเกณฑของความทุกข อยาง
นี้เขาตองการความชวยเหลือจากเรา เราก็แอบไปกลัวเสียอีก อีตานั่นก็เลยรองฟรีไปเลย
(หัวเราะ) แตหนูก็ยังสงสัย เพราะเห็นมีคนแกนั่งอยูตรงปลายเทา ถาเปนผีเขา ทําไมถึงไมอยูใน
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ตัวของแมเพื่อนคะ…?
คือวาผีจริงๆนะ เขาไมไดเขาอยูในตัว เขาอยูขางนอก เขาใชกําลังจิตเขาบังคับ คนที่กําลังจิตสูเขา
ไมได เขาจะใหเปนยังไงก็เปนยังงั้น ฉันก็เคยเจอมาแลวเหมือนกัน ที่เขาเรียกวาผีเขาๆ นึกวาอยู
ในตัว แตความจริงไมใชนะ คืออยูใกล แตวาใชกําลังจิตบังคับ ใหปฏิบัติตามเขา คนปวยนี่กําลัง
สติสัมปชัญญะนี่มันไมมี เพราะเวทนามาก ใชไหม…เขาก็บังคับงาย แตก็นาสงสัย เพราะวา
อาการเปนยังงั้น มันมีอาการเปน ๒ ประเภท คือถาเปนคนตายที่ไมใชเทวดาก็ตองเปนสัมภเวสี
ถาสัมภเวสีเขามาเขาแบบนั้น พวกนี้ตองการความชวยเหลือ ถาเปนเทวดาเขาไมกวนแบบนั้น ที่
บอกวามีเสียงรองก็ตองเปนสัมภเวสีมากกวา
แลวเราจะทําอยางไรดีคะ ถาเขาตองการความชวยเหลือ
ก็อุทิศสวนกุศลโดยเฉพาะเลย ตองตรงเขานะ ใหตรงแลวก็ไมแบงคนอื่น อยางนี้เขาจึงจะได ไม
เหมือนพวกปรทัตตูปชีวีเปรตพวกนี้เราใหแลวเราก็ใหคนอื่นตอไป แตวาสัมภเวสีนี่เขาตองบอก
วา เขาตองการอะไร เมื่อใหแลวก็ใหตรงโดยเฉพาะเขาจึงจะมีสวนไดรับ เพราะเขายัง(บาป)
หนาอยูมาก
ที่โคงบางปง เมื่อกอนมีผีเยอะครับ ตั้งแตหลวงพอลีไปทําบุญแลวคอยหายไป พวกนี้คงเปนพวก
สัมภเวสีนะครับ…?
ถาทําบุญแลวหายไป แสดงวาเปนพวกสัมภเวสี หรือปรทัตตูปชีวีเปรต แตอยาลืมนะวาที่เขา
แสดงภาพใหปรากฎนะ แสดงวาคนที่เห็นนะมีบุญพอที่จะชวยเขาได มันเปนลักษณะแบบขอ
ทานเขาบาน เรานึกวาเปนโจรนะ เสร็จเขาหิวเกือบตาย เราคิดวาเปนโจรเสียได อยางที่หลวงพอ
ลีทําบุญใหแลวหายไป พวกนี้ถาเขามีความสุขแลวเขาไมมากวนอีก
มันมีเรื่องอยูเรื่องหนึ่ง ตอนนั้นฉันอยูที่วัดบางนมโค มีคนไขคนหนึ่งมารักษา หลวงพอปานทาน
ก็ดู แลวทานก็บอกวา รักษาดวยยานี่มันไมหาย เพราะเปนอํานาจของความกลัวผี ฉันก็เลยไป
ถามแกวา กอนที่จะปวยมันเปนยังไง แกบอกวา วันหนึ่งตอนกลางวัน นั่งไปในเรือกันหลายคน
แกเห็นวามีคนบรรเลงปพาทยอยูบนยอดไผตนไผมันมาก ตั้งวงปพาทยบรรเลงแกเห็นคนเดียว
คนอื่นไมเห็น ก็เกิดความกลัวเลยปวย อยางนี้ผีมันบันดาลใหเห็นคนเดียว แตไปกลัวเสียนี่
บางคนเขาก็บอกวา ถาสวดมนตบทวิรูปกเขแลวไมมีอันตราย เพราะบทนี้เปนการแผเมตตา อัน
นี้ถูกไหมครับ…?
ใช…วิรูปกเขนี่แผเมตตาตั้งแตสัตวไมมีเทา สัตวมีเทานอยจนกระทั่งสัตวมีเทามาก เรียกวาแผ
เมตตาไปในสัตวทั้งหมด
หลวงพอคะ หนูไดยินพระสวดมนตวา “ชาติ ทุกขา ชราป ทุกขา มรณัมป ทุกขัง” เขาแปลวา
อะไรคะ…?
ถาใหฉันแปลมันไมเหมือนกับชาวบานเขาหรอก “ชาติป ทุกขา” ความเกิดเปนทุกขที่ขา “ชราป
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ทุกขา” พอแกแลวก็ทุกขที่ขาอีก “มรณัม ทุกขัง” พอตายแลวก็ถูกขังในโลงอีกถูกไหม…ทานวา
ของทานถูกจริงๆ ชาติ แปลวา เกิด เกิดมาแลวก็ทุกขที่ขา ความจริงขามีงานหนักจะไปไหนเขาก็
ใชขาเดิน พอจะพัก พับขาเสียอีก เมื่อยอีก ไอขานี่แหม…โชครายจริงๆ ทุกขหมด
คนไมมีขาทุกขไหมคะ…?
ทุกขซี มันอยากมีขากับเขานะ ทุกขเพราะอยากมีขา ทุกขหนักเลย มันไมมีอะไรจะเดิน มันเคย
เดินมาแลวนี่ มันไมไดเดินมันกลุมบรรลัยเลย อยาไปคิดนะวาสิ่งที่มีแลวมันเกิดใชอะไรไมได
มันจะเปนสุขนะ ถาตาเราเห็นมาแลว ตาบอดปุบ แหม…กลุม “ใครวะ…รูปรางยังไง…สูงหรือ
ต่ํา…ดําหรือขาว…” นี่ถามเขาตะพึด ถาไมมีตาตั้งแตตนก็ไมวิตกกังวลใชไหม นี่ของเคยมีมา
แลว หมดไปยิ่งกลุมใหญ คนที่ไมมีขาเห็นคนอื่นเขามีขา เดินไปไหนตอไหนได เราเดินไมได
ตองคลานดุบๆ ใชแขนแทน ก็ตองมานั่งเปนทุกขนึกในใจ ถากูมีขาอยางเขาบางจะวิ่งใหปรื๋อเลย
สรุปแลว มีขาก็มีทุกข ไมมีขาก็มีทุกข มีขาทุกขเพราะขา ไมมีขาทุกขเพราะอยากมีขาเดิน เปน
อันวาโลกนี้เต็มไปดวยความทุกขหาความสุขไมได ถูกไหม…?
ถูกคะ
รีบตายเสีย จะไดไมทุกขดีไหม…?

ปญหาเรื่องการรักษาศีล
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(หัวเราะ) ยังไมอยากตายคะ หนูมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ อยากจะกราบเรียนถามหลวงพอคะ คือหนู
อยูที่โรงเรียนหนูสอนเด็กคะ ทีนี้เวลาโรงเรียนเลิกก็สอนใหแกนั่งสมาธิ แตกอนจะนั่งสมาธิ หนู
ก็นําสวดมนต ขึ้นดวยบท โยโส, อะระหัง, แลวก็ นะโม แค ๓ อยางนี้ใชไดไหมคะ…?
โอะ…วานะโม ๓ จบ ยังใชไดเลย ใชไดๆ ไมตองสวดมากหรอก สวดมากเด็กมันจะรําคาญ สวด
มนตแคตั้งนะโมก็เปนการเคารพพระพุทธเจาแลว แควา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ก็ใชไดแลว ถาจะ
ใหดีอีกทีก็ตอดวยศีล ใหตั้งใจวาวันนี้เราจะรักษาศีลไมใหศีลขาด ตั้งแตเวลานี้จนถึงโรงเรียนเลิก
แตหนูก็สอนใหแกถือศีลอยู ๓ ขอคะ แตอีก ๒ ขอ หนูเห็นวาแกยังไมถนัดคะ บอกวาโตขึ้นคอย
ถือคะ
อีก ๒ ขอ ที่ไมตองถือนะ อะไร…?
ขอกาเม กับ ขอสุราคะ
โถ…ไปบั่นทอนความดีเขานะ
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เพราะเห็นวาแกยังเล็กอยูคะ
เล็กก็เล็ก ถาเขาไมละเมิดแสดงวาศีลเขาทรงตัว ก็บอกใหเขารักษาทั้ง ๕ ขอเลย ไปหดศีลเขานา
…ศีลขอใดที่เขาไมมีสิทธิ์ละเมิด ถาเขาสมาทานดวยศีลนั้นบริสุทธิ์แน เขาจะไดมีความมั่นใจ
ทีนี้ถาหากวาเรามีแคศีล ๓ ถาขอใดเขาไมละเมิดขอนั้นเขาบริสุทธิ์แน ใหเขาสมาทานไวดวยเขา
จะไดภูมิใจ แตขอที่เขาอาจจะตองทําอีก ๓ ขอ นี่ตองระวังนะ อยาใหพลาด อีก ๒ ขอเขามีแน
นอนแลวไมขาดแน นี่บั่นทอนความดีของเด็ก เขาเรียกวาทําลายความมั่นคง
(หัวเราะ) ตอนนี้เขาใจแลวคะ ตองกลับไปบอกใหม
หลวงพอคะ อยางทําหมันหมา บาปไหมคะ…?
ทําหมันหมา ฉันฟงนึกวาจับหมัดหมา ทําหมันเขาทํากันยังไง…?
การตอนนะคะ
ตอนก็ตอนบอกทําหมัน เอ…ตองไปถามหมามันกอนซิ หมามันพอใจไหมละ
(หัวเราะ)
เอา…จริงๆ ตองไปถามมันกอน ถาหมาพอใจ อันนี้ไมบาป
แลวจะรูไดยังไงคะวาหมามันพอใจ…?
อาว…ก็ตองไปเรียนภาษาหมากอนซิ
(หัวเราะ)
การตอนสัตว ทานพูดไวในตติยสามน ตายแลวตองตกนรกกอน เพราะเปนการทรมานสัตว พอ
ออกจากนรกก็มาเปนเปรต ออกจากเปรตมาเปนอสุรกาย ออกจากอสุรกายก็มาเปนสัตว
เดรัจฉาน เพราะถูกทําลายเพศ ใชไหม…พอพนจากนั้นแลวก็มาเปนบัณเฑาะก มี ๒ เพศ มีทั้ง
เพศผูชายและผูหญิง จากนั้นก็มาเปนกะเทย แลวจึงมาเปนคนปกติ
แลวถาเราทําหมันตัวเองจะบาปไหม…?
ทําหมันตัวเองใครเขาจะวาละ ไมบาปหรอก อันนี้เราพอใจตางหากละ ชวยทําหมันใหทีเถอะ
ฉันลูกมากๆไมเปนเรื่องแลว
ถากันหมาไมใหผสมกันเลาคะ…?
นี่ละ ไฟไหมบานกันหลายหนก็แบบนี้ละ มีตากับยายคูหนึ่ง เขาฝากคนไปถามปญหาพระกาลวา
เขาทั้งสองทําอะไรมา ไฟมันจึงไหมบานอยูเสมอ พระกาลก็บอกคนที่ไปถามวา สมัยชาติกอน
แกมีลูกสาว แตวาหวงไมยอมใหแตงงาน ใครมาขอก็ไมให เหตุเพราะอาศัยการตัดทอนกําลังใจ
ในดานความรักของเขา ชาตินี้มาไฟจึงไหมบานเรื่อยๆ ฉะนั้นคุณก็ตองระวังนะ
แลวอยางเรากินยาถายพยาธิ อยางนี้จะถือเปนการทําลายชีวิตสัตวไหมคะ…?
อันนี้พระพุทธเจาทานถือวาเปนเชื้อโรคเปนการรักษาโรคในรางกายของเรา ไมเปนบาป
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ถาเราทรมานสัตวหรือตีสัตว อยางนี้ศีล ๕ จะขาดไหมครับ…?
อยางนี้เรียกวาศีลทะลุยังไมขาด
หมายความวาศีลยังไมบริสุทธิ์ใชไหมครับ…?
ยังไมบริสุทธิ์ ศีลยังมีอยูแตวามันทะลุ ไมใชขาดเพราะมันยังไมตาย แตวาศีลมันทะลุไปแลว
เปนยังไงครับ ศีลทะลุ
ตีใหเจ็บแตยังไมตาย อันนี้เรียกวา ศีลทะลุ ถามันเขามา นึกโมโหเงื้อมือจะตี ไอนี่ ศีลดาง แตถา
นึกๆเดี๋ยวพอตีเสียดีหวา…ไอนี่ ศีลพรอย คือตัวเมตตามันหลวมไปหนอย แตถามันเดินมาเรา
เมตตาใหอาหารแกมัน อันนี้ศีลบริสุทธิ์
ครับ…เขาใจแลวครับ กระผมเรียนถามอีกขอวา ถาเรารักษาศีล ๕ อยู แตวาไมมีพรหมวิหาร ๔
จะรักษาศีล ๕ ไดไหมครับ…?
ไมได ถาคุณไมมีพรหมวิหาร ๔ ศีล ๕ มันก็ไมอยูแลว ถาคุณมีศีล ๕ อยู แสดงวาพรหมวิหาร ๔
คุณมีแตคุณไมรูจักหนามันเอง คนไมมีเมตตามันจะมีศีลไดยังไงละ…
คือเราไมฆาสัตว ไมตัดชีวิตนะครับ…
ก็นั่นแหละ มันเปนตัวพรหมวิหาร ๔ อยูแลวเราอาจจะไมรูวาเปนพรหมวิหาร ใชไหม…เราจะ
คิดวาฉันไมมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แตความจริงมันมี ถาไมมีพรหมวิหาร ๔ เรารักษาศีล
๕ ไมได ถาหากวาศีล ๕ บริสุทธิ์ ก็ชื่อวาเรามีพรหมวิหาร ๔ แตวากําลังตัวทายมันจะเขมขนหรือ
ไมไอตัวหนึ่งกับตัวสองมันดีแนนอนคือใชได
คนที่จะมีศีล ๕ ไดตองมีเมตตา กรุณา แลวก็สันโดษ ไมงั้นศีลมันทรงอยูไมได แตวามันจะมีโดย
ที่เราไมรูสึกตัว เราไมรูจักหนามันเอง เพราะเรามุงแตสิกขาบท ใชไหม…แตความจริงมันตองมี
พรหมวิหาร ๔ หนุน ไมงั้นศีล ๕ มีไมได
หลวงพอคะ ศีล ๕ มันตกโกหกอยูเรื่อยคะ จะทํายังไงคะ…?
ตกโกหกนี่แสดงวาไมไดโกหก นี่แสดงวารักษาโกหกไวมันจึงโกหก
(หัวเราะ) อยางคาขายนี่มันอดโกหกไมไดคะ…?
คาขายทําไมจะตองโกหก
คือการคาขาย ถาหากวาเราไมพูดรูสึกมันขัดๆคะ
ไมพูดก็ขายไมไดซิ
(หัวเราะ) ไมใชไมพูดคะ ถาไมพูดโกหกมันก็ไมมีกําไรซิคะ
คุณใชภาษามันไมเปนเอง อยางของเราซื้อมา ๑ บาท ตามทองตลาดเขาขายกัน ๑๐ บาท คนจะ
มาซื้อเรา ๕ บาท เราบอกไมไดหรอก เขาขายกัน ๑๐ บาท เพราะตนทุนมันแพง มันแพงขนาด
ไหนก็ชาง มันแพงก็แลวกัน มันแพงสําหรับเรา ใชไหม…แมคาบางคนบอกไมไดๆ ฉันซื้อมา ๙
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บาท ๙๙ สตางค ไดกําไรสตางคเดียว นี่ละไปลิ่วเลย
(หัวเราะ)
ฉันเคยไปซื้อของเจก เจกบอก “ตกลง…ตกลง…ผมยอมขาดทุน” เลยบอก เก็บๆ ฉันไมทรมาน
แกขนาดนั้นหรอกแกขาดทุน แลวลูกเมียเอาอะไรกินละ “ไมเปนไร…ไมเปนไร…ไดกําไรนอย
หนอย” หนอยแน…พอไมเอาบอกวาไดกําไรนอยหนอย อันนี้เขาเรียกวา ขาดทุนกําไร ใชไหม
…การคาขายมันก็ตองมีกําไร ไมใชของเลว บอกวาของดี ของราคาถูกบอกของราคาแพง อันนี้
ผิดแน
ระหวางที่อยูที่บาน ถาเราไมขอศีลจากพระสงฆ จะขอศีลจากพระพุทธรูปไดไหมคะ…?
ไดโยม พระพุทธรูปทานใจดี ความจริงคําวาศีลมันอยูที่ตัวเวนนะโยม ถาหากวาเราขอจากพระ
แลว ถาเราไมเวนมันก็ไมเปนศีล ถาอยูที่บานไมตองขอจากใครเลยตั้งใจเวนทั้ง ๕ ขอหรือ ๘ ขอ
อันนี้เปนศีลแนนอน แตความจริงขอศีลจากพระพุทธรูปนี่ดีนะ เปนศีลเยอรมันไมคอยขาด
หลวงพอคะ ศีล ๘ กับศีลอุโบสถ ตางกันไหมคะ…?
ตางกันอยูนิดหนึ่ง อุโบสถใชอิมัญจรัตติง อิมัญจทิวสัง คือ กําหนดเวลาวาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ห
รือวา ๗ วัน กับ ๗ คืน หรือวา ๓ เดือน ๕ เดือน แตศีล ๘ มีสิกขาบทเทากัน แตไมกําหนดเวลา
ถาเอาความเขมขนกันจริงๆ พวกรักษาศีล ๘ มีกําลังใจเขมขนมากกวาพวกรักษาอุโบสถ เขาเกง
สิกขาบทเทากัน แตกําหนดเวลาไมเทากัน
คําวา อุโบสถ เขาแปลวา อยูจํา ตั้งใจจะรักษาแค ๑ วัน กับ ๑ คืน หรือ ๗ วันกับ ๗ คืน หรือ ๑
เดือน ก็วาไป ทีนี้ถาหากวาเราไมกําหนดเวลา เราก็สมาทานแคศีล ๘ เมื่อไรก็ได สบาย
รักษาชวงไหนก็ได ใชไหมคะ…?
ไมไดๆ คือวาตั้งแตหลับถึงตื่นเขาหามรักษา ถาเราตั้งใจสมาทานดีแลว ในชวงหลับเขาถือวามี
ศีล ในชวงหลับมันไมมีกังวลอยูแลว ใชไหม…
เมื่อตอนเด็กๆ ฉันก็รักษาศีล ๕ เหมือนกัน กอนจะหลับ ฉันก็สมาทานศีล ๕ แลวบริสุทธิ์ตลอด
มันจะไปขาดยังไง เพราะในชวงหลับ ไมมีการทําอะไรอยูแลว ใชไหม เพราะฉันโกงมาแลวเลย
หามคนอื่นทําตามฉัน
(หัวเราะ) แลวอานิสงส ตางกันไหมคะ…?
ตางกันหนู เพราะเรียกไมเหมือนกัน ตัวทายนะ อานิสงสทานวาอยางนี้
“สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติงยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย”
ทานวาอยางนี้เหมือนกันหมด มันตางกันตรงไหนละ
รักษาศีล ๘ นี่คงยากนะคะ เพราะวาตองทาแปงทาปากเวลาไปทํางานคะ…?
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ทาแปง ทาปาก เราทาเพื่ออะไรละ…ทาเพื่อยั่วกิเลสคนอื่นหรือเปลา หรือทาเพื่อใหเหมาะสมกับ
สังคมปองกันการเกอเขิน…?
ทาเพื่อไมใหเขาดูวาผิดปกติคะ
ไอที่ทานะผิดปกติ เพราะปกติหนาไมมีแปงใชไหม…ก็หมายความวาทาเพื่อไมใหเกิดความเกอ
เขินและสังคมนั้นเขาอยางนั้น เวลาที่เราทาเราไมไดหวังวาจะยั่วใหใครเขาเกิดกิเลส อันนี้ไมเปน
ไร
การแตงตัวสวยๆ อยางนางวิสาขา ทานมีเครื่อง มหาลดาปสาธน ราคา ๑๖ โกฎิ เฉพาะแกวมณีก็
๒๐ ทะนานแลว เวลาไปฟงเทศนพระพุทธเจา ทานก็แตงไปพระพุทธเจาไมเคยตําหนิเห็นไหม
หลวงพอ การแตงตัวสวยๆ เพื่อปรับตัวใหเขากับสังคม อยางนี้เรียกวาเปนพวกราคจริตหรือเปลา
คะ…?
อันนี้เปน ถือวาเปนราคจริต ความจริงการแตงตัวนี่นะ แตงตัวปกติเขาไมถือวาเปนราคจริต และ
เราก็ไมถือวาขาดศีล ๘ ถาสังคมนี้เขาแตงตัวแบบนี้ เพื่อไมใหเกอเขิน เราก็แตงตัวแบบนั้น เรา
ทําเพื่อความเหมาะสม ไอแตงตัวหนอยตองสะอาดหมด ทุกอยางตองเรียบรอย แตราคจริตเขาไม
ตําหนิวาเลว ถือวาเลวไมไดนะ คือเขาเปนคนชอบสวยชอบสะอาด แตบางคนคิดวาคนที่มีราค
จริต เปนคนมักมากในกามารมณก็ยุงซิ มันคนละเรื่อง คือราคจริตแครักสวยรักงาม รักความ
สะอาดเทานั้นไมเกี่ยวกับกามารมณ บางคนเขาสวยแสนสวย แตก็ไมยุงอะไรมากเปนไปตามกฎ
ธรรมดา
ตัวอยางพระลูกชายนายชางทอง เปนคนสวยดวยเปนคนหนุมดวย เปนคนรวยดวย พระสาลีบุตร
ทานเขาใจวาเปนคนที่มีราคจริตทานจึงใหกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน ทานเลยไมไดอะไร แตเนื้อ
แทจริงๆ ทานเปนคนโทสจริต พอไปหาพระพุทธเจา ทานใหเพงโลหิตกสิณ เดี๋ยวเดียวก็ไดฌาน
๔ อีกเดี๋ยวเดียวก็ไดเปนอรหันต นี่คนละเรื่องเลย ใชไหม
ตอนแรกเขาใจวาอยางนั้นคะ ก็นึกเสมอวา ตัวเองยังเปนพวกราคจริต แลวก็ยังตัดราคะจริตยังไม
ได ตอนนี้เขาใจแลวคะ
หลวงพอครับ ศีลอยางเดียวสามารถเปนอรหันตไดไหมครับ…?
ศีลอยางเดียวเปนเทวดาได
บางสํานักเขาวา เขาอางในบาลีวา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ เขาแปลบาลีคํานี้แหละครับ
นี่อยาไปเถียงพระพุทธเจาดีกวา พระพุทธเจาบอกศีลไปแคสวรรค สมาธิไปพรหม วิปสสนา
ญาณไปนิพพานขืนแปลไปแปลมาถึงไดลงนรกกันเปนแถวไงละ
เขาแปลผิดใชไหมครับ…?
แปลนะ ไมผิดหรอก แตเขาใจผิด พระพุทธเจาทานวางไวแลวไมตองไปวางซอนหรอก ดีไมดีจะ
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ไปแยงที่พระเทวทัตอยูจะลําบาก ที่อเวจีตองแยงกันอยูก็เพราะเหตุนี้แหละ
แตผมก็วามันยากนะครับ ถาใชศีลอยางเดียว อยางนอยก็ตองครบองค ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ใชตองมีพรอม
จะมากนอยก็แลวแตใชไหมครับ…?
ไมได ตองพอดีๆ ตองตามขนาด ศีลตองบริสุทธิ์ สมาธิตองมีกําลังพอ วิปสสนาญาณ อาจจะ
ออนไปนิดออนไปหนอย ถาฝกมโนมยิทธิก็ไปชา มัวไปหนอยแตวาไปได แตศีลนี่ไมไดเลย ศีล
ตองทรงตัว สมาธิตองกําลังพอ ไมพอไปไมได
ครับ…เขาใจแลวครับ ทีนี้ผลจากการฝกมโนมยิทธิ จะทําใหไดฌานสมาบัติไหมครับ…?
ก็มันลัดไปหาสมาบัติ ๔ ทันทีเลย แคสมาบัติ ๔ มันยังไมพอ ยังไดอารมณทิพยที่พิเศษอีก
สมาบัติ ๔ เฉยๆ มันใชอะไรไมได ไอตัวนี้เปนทิพจักขุญาณ สามารถทําใหไดอภิญญา
แลวจะตองมีศีลหรือเปลา…?
ศีลตองมี
แลวทานเลาครับ…?
ทานเราก็มีอยูแลวเปนปกติ คุณไมเคยเอาขาวใหหมาบางเลยรึ…?
(หัวเราะ) เคยครับ
คือถาเราสามารถใหทานได มันตองมีศีลได คุณตองดูวา คนที่จะใหทาน ใหดวยกําลังใจแบบ
ไหน เราจะใหทานไดดวยเหตุ ๒ ประการ
๑. เมตตา ความรัก ๒. กรุณา ความสงสาร
ถาคนที่เรารักเราให เราไมเคยรักเลยเห็นเขาลําบาก เราสงสารเราให ตัวรักกับตัวสงสารมันคุม
ศีลนะ ศีลจะมีไดตองมีเมตตากับกรุณา ๒ ตัว ถาขาดเมตตากับกรุณา ๒ ตัว มันจะมีศีลไมได ใช
ไหม…
ฉะนั้น คนที่มุงในการใหทาน รักษาศีลไดงาย เพราะทุนเขามีอยูแลวเทานี้พอแลว ถาเราพอใจใน
การใหทานการรักษาศีลก็ทรงตัว มันตัวเดียวกันเทานี้เองไมยาก ใชไหม…ของงายๆ
แตวาถาฌานโลกียก็อยาลืมนะ ถาฌานโลกียศีลเขาขาดงาย ถาวันไหนศีลบกพรอง วันนั้นก็จาง
ไปนิด มัวไปหนอย ถาฌานโลกียเฉยๆ มันพิสูจนไดยาก ไดฌานโลกียดวย ไดทิพจักขุญาณดวย
ไดมโนมยิทธิดวย พิสูจนงายถาวันไหนศีลบกพรองมันมืด ไปไหนก็ไปไมไหวก็เกิดกลุม ตอง
ชําระศีลใหบริสุทธิ์ไวเสมอ
อยางเปนพระนี่เห็นชัด แคอาบัติทุกกฎตัวเดียว มันมั่วตั้วเลย ทํายังไงมันก็ไมทรงตัว เอาไมอยู
ตองเลิก อาตมาโดนแลว พอเลิกแลวก็มานั่งนึก ตั้งแตเมื่อเชามาถึงเวลานี้ทําอะไรบาง พอนึกขึ้น
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ถาสุกขวิปสสโกนี้ไมแนนะ เหมือนเอาผาผูกตาเดินใชไหม…อยางนี้ทางไวกวาเยอะ
เห็นหลวงพอเคยบอกวา ถาฝกอภิญญาตองฝกการเขาฌาน ออกฌาน โดยวิธีสลับฌานผมก็อยาก
เอาบาง
โอ…อยาๆ ทําเทาที่ไดนะพอแลว เดี๋ยวพัง อยาไปหากินเลยมันงายเมื่อไรละ เขี้ยวเหี้ยนเลย ตอง
คนบวมๆ จัดๆ ถึงจะได คนดีทําไมได จะเอาตามฉันไมได รุนฉันบวมๆทั้งนั้น บวมขั้นปริเลย
อาจารยบอกเบาๆ อยาใหหนักนัก แตทีคนอื่นบอกขยันๆ เขา ทีพวกเราบอกเบาๆ
อยางนี้คงจะมีอดีตชาติมามากใชไหมครับ…?
ก็มี อดีตชาติบาๆ บอๆ
หมายถึงวา มีวิริยะมาก มีปญญามาก
ก็เอาจริง ถาไมไดใหมันตาย มันติดมาตลอด
ก็ไมใชบานี่ครับ
บา ชาวบานเขาไปแคนี้ เราจะไปแคโนนเขาเลยหาวาบา
ก็เลยเปนซุปเปอรแมน
เอ…ซุปเปอรแมนมันแปลวาอะไร…?
เหนือมนุษยครับ
เอย…ไมใช แคมนุษยนี่ละ เขาเรียกมนุษยบวมๆ
ตองเรียกวามนุษยที่ฉลาดเหลือเกิน ใกลๆ บา
ก็ใชซิ เขาจึงถือวาบาๆ บวมๆ ไงละ ความจริงไมฉลาดเหลือเกิน คือวาเอาจริงทุกอยาง อะไรก็
ตาม เขาถือวามันมีความสามารถทําได เราจะไมยอมใชคําวาไมเชื่อ และจะไมยอมใชคําวาเชื่อ
ตองพิสูจนกอน จนกวาจะถึงผลนั้น
อาจารยรุนกอนทานฉลาด ถาเราทําไดแคนี้ ทานก็ลอไปแคโนน เรากวดยันปาย ทานก็ลอไปอีก
หนอย กวดดะ รูสึกวาทานฉลาด ก็เลยไปถามทานวา รุนกอนๆ ทําอยางนี้หรือเปลาครับ ทาน
บอก ไม…มีชุดแกชุดเดียว แลวทานก็เลยบอกอดีต มันตองถึงอดีตดวยนะ อยางฉันนี่มาจากพุทธ
ภูมิ วิริยาธิกะ วิริยาธิกะนี่ตองมีความเพียรมาก คือทุกสิ่งทุกอยางตองมีความสําเร็จดวยความ
เพียรสูมันจนตาย คือกฎมันบังคับ กฎของชาติกอน พอทําอานาปานุสสติปบ พอวันที่ ๓ อานา
ปานุสสติเปนฌาน ๔ พอจิตตกมาปบถึงอุปจารสมาธิ ไฟลุกโชน หลวงพอปานทานรู เรามันไมรู
ถึงกอนที่จะเขามาบวช ตองวิสุทธิมรรคคลองกอน คําวาคลองไมใชจํา ตองรูลีลารูนิมิตรู
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สัญลักษณหมดทานสอบกอนจึงใหบวชได
พอโผลมาแดงก็จับเตโชกสิณ วันที่ ๓ ก็เปนฌาน ๔ ตัวฌาน ๔พอมันไดตัวหนึ่ง ตัวอื่นก็เปน
ฌาน ๔ หมด ใชแรงๆ เดียวกันเลนไปจนหมด ๑๐ กสิณ ๑๐ กองหมดก็อสุภขึ้น ไลไปจนอสุภ
๑๐ หมดอนุสสติขึ้น อาหารเรปฏิกูลสัญญา ธาตุ ๔ โอะ…พรหมวิหาร ๔ พอจับปบ เอ…จิตมัน
เริ่มหนัก ฌานนี่มันหนัก เหมือนคนมีแรงกําลังมันดีเลยเลนอรูปฌานดีกวา พอจับอรูปฌานเบา
เหวงเลย เลนไปเลนมาสนุกสนานดี ชวงนี้ไมถึงครึ่งพรรษาหรอก จบ ๔๐ กอง มันของเกาทั้ง
หมด ไอที่ทํานะทําของเกาทั้งหมด พอเลนกรรมฐาน ๔๐ จบ ก็ลองเลนมหาสติปฏฐานดูทีหวา…
พอนึกสนุก แตสวนใหญที่ไมตองการมากที่สุด คือ วิปสสนาญาณ นี่พุทธภูมิมันเสียตรงนี้ที่ไม
เปนอรหันตได จะใชเพียงแคเล็กนอยคุมอารมณใหทรงตัว
แตความจริงถาเปนสาวกภูมิ อันใดก็ตามถาเปนฌาน ๔ ถาตัดเขาไปหาวิปสสนาญาณเดี๋ยวก็เปน
อรหันต คนใดก็ตามถาทรงฌาน ๔ ไดเปนปกติ สักครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงนี่นะ ไปเลน
วิปสสนาญาณ ถากําลังจิตเขมแข็งจะเปนอรหันตภายใน ๗ วัน ถาจิตเบาหนอย จะเปนอรหันต
ภายใน ๗ เดือน ถาจิตยอหยอนที่สุดจะเปนอรหันตภายใน ๗ ป นี่มันมีเกณฑอยูนิดเดียว
นี่พุทธภูมิถาเปนปรมัตถบารมีตองเลนหมดกรรมฐาน ๔๐ มหาสติปฏฐาน เพื่อไปเปนครูเขา
หลังจากนั้นก็เลนวิชชาสาม เลนอภิญญาตามเรื่องตามราว สนุกสนานไปตามเรื่อง จนกระทั่ง
พรรษาที่ ๒๐ เศษ ตามที่หลวงพอปานพยากรณวันแรกที่เขาไปบวช อุปชฌาย(พระครูรัตนา
ภิรมย) เอาตาลปตรเคาะหัวโปกๆ บอกไอพวกนี้หัวแข็งเวย…อุปชฌายเปนอรหันตปฏิสัมภิทา
ญาณ คูสวกกรรมวาจาจารยหลวงพอปานเปนพระโพธิสัตวเต็มขั้น อนุสาวนาจารย คือหลวงพอ
เล็กเปนพระอนาคามี ไอเราไมรูหรอก แลวทานก็บอก ไอแกไมไดสึกหรอก หลวงพอปานทานก็
ยิ้มๆ บอก ครับ ผมก็วามันไมไดสึกหรอก หลวงประธานฯ เขาไปทานก็บอกวา ไอนี่จําเปนตอง
สึกกอนนะ บวชใหมก็เขาปาเปนอรหันต ทานพูดเฉยๆ จะเฉยยังไง ปฏิสัมภิทาญาณนี่อารมณไว
จะตาย เราจะนึกอะไรก็ไมได แตเขาไมไดจับหรอกไอเครื่องเขามันดี ไมวาคลื่นอะไรมามันเขา
หมด เครื่องรับพิเศษ เขาไมตองตั้งใจไปจับเรานะ พอกระทบปบมันขึ้นทันที โดยมากทานพวก
นี้ทานจะไมพูดกับคนที่ไมควรพูด อยาไปนึกวาเขาจะพูดกับคนทุกคนนะ ทานทําโงเกง เขาทํา
โง ไมไดโงจริง ใชไหม…
แตองคนั้นกับหลวงพอปานก็นาดูคูปรับกันนะ ถาองคนั้น ถาปวยละก็ไมกินยากินขาว น้ําไมกิน
นอนคลุมหัวคลุมเทาเลย พอปวยคราวหนึ่งหลวงพอปานไมอยูสัก ๖-๗ วัน ไปนานหลายวัน แต
ทานปวยมา ๖-๗ วัน มีคนไปบอกหลวงพอปาน วาเวลานี้ทานพระครูรัตนาภิรมยปวยนอนคลุม
หัวคลุมเทา ไมกินขาวกินปลา น้ําไมกิน หลวงพอปานก็มาเปดโปง ไอคลุมหัวคลุมเทาเขานิโรธ
สมาบัติ ไอพวกนั้นหาวาทานไมลุกปวยหนัก ทานปวยไมมากหรอก พอหลวงพอปานมาทานก็
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ถอน ทานรูก็ลืมตาแลวก็กินยา เทานั้นแหละ คนอื่นใหกินก็ไมกิน ไอคนก็มาบอกฉันเหมือนกัน
ฉันบอกไมไปละ พอบอกวาอุปชฌายปวยหนัก สมเด็จทานมาตานทันที ทานบอกวา อยาไปยุง
เขานะ เขาเขานิโรธสมาบัติ จะใหเราลงนรกซะแลว ก็นาคิดทานนอนคลุมหัวคลุมเทา ๓ วัน ๕
วัน ๗ วัน ทานไมลุกเลย ไมกินขาวกินน้ําก็ไมกิน ใครมาเรียกก็ไมไดยิน พวกวุนกันทั้งวัด แตนา
แปลกที่วัดของทานทั้งวัด
ไมมีใครสนใจกรรมฐานกันเลย
ดีไหม…อยูกับพระอรหันต
ปฏิสัมภิทาญาณไมมีใครเอาไวเลย นี่ตองคิด เพราะอะไร เพราะพวกนี้อิ่ม…พระอรหันตอยูที่
ไหนก็ไมอดขาว ลาภสักการะมันเกิดมากใชไหม…ไอพวกนี้เมาลาภ ปดโถ…นาสงสาร ไอเรา
เจริญกรรมฐานก็หาวาบาๆ บอๆ เสียอีก
แตวาพระในวัดทานไมคอยคุย พอฉันเดินเขาไปเห็นหนาก็เรียกเลย เขาไปทานก็คุยแตนาเสีย
ดายนะ สมัยนั้นถามีเครื่องบันทึกเสียงก็นาคิดนะ คุยเรื่องที่ชาวบานเขาไมไดคุย เตะทา…เรื่อง
เทวดาเรอะขาไป เดินเบง…ทานคุยเรานํา “ไอแกวันนั้นไปเดินตอกๆใครเขาเดินยังงั้นวะ มันตอง
เดินเร็วๆ” ถามหลวงพอรูรึ…ทานบอก นึกวาขาตาคนแกจะไมดีรึ ทานตาดีทุกอยาง ทานเปนชาง
ไอคนหนึ่งทํางานบนหลังคาโบสถ ใหตัดไมพอจรดเรื่อยไปปบ ทานบอกยาวไป ขยับเขามาอีก
หนอย ขยับมาอีกนิด เฮย…สั้นไป อีกนิดหนึ่ง พอตัดปบใสปวะพอดีเลย ตายาวเราก็สงสัยมา
หลายหน ไปถามหลวงพอปานวาอุปชฌายทําไมตาดี ทานบอก “ฮึ…ฮึ…เขาไมใชตานอก เขาใช
ตาใน” ซวยเลยเรา ถามวา ทานใชฌานหรือ…ทานบอก ใครเขาใชฌาน ก็ถามเทวดาชางทาน
วิษณุกรรม ก็คอยบอกยาวไปสั้นไป เรามันโงทุกอยาง คิดวาพวกที่ไดทิพจักขุญาณตองใชกําลัง
จิตของตนเองความจริงเขาไมใช ถาคนไหนใชคนนั้นโง ไมชาก็เสื่อม
ฉันพอไดใหมๆ ก็ใช พอ ๓ วัน สมเด็จทานก็มาเตือนบอกวากําลังจิตอยาใชมากนักซิ แตก็ตอง
ซอมเพื่อความคลองตัว แตวาอยาใชตองรวบรวมกําลังฌานใหสูง รวบรวมกําลังทิพจักขุญาณให
มาก
แตวาวิธีใชตั้งแตเชาเราก็ตองดูกวาจะถึงหลับ วันนี้จะมีอะไรบาง วันนี้จะมีใครมากี่คน มีเรื่อง
อะไรบางก็บันทึกเลย มันมีผิดมีถูก มันไมถูกทั้งหมด ที่ผิดนั้นใจเราเสีย คือตั้งอารมณฌานไมพอ
ทีนี้เราตองจําไววามันถูกเพราะอารมณแบบไหน ตองดูกําลังใจแจมใสแบบไหน ทรงตัวขนาด
ไหน เปนเอกัคคตารมณแบบไหน ตองจําจุดนี้ไว พอไดจุดนี้ปบก็ใชอารมณดูตั้งแตเชายันหลับ
แลวมันจะตรง พอวันหลังมันนึกปบมันใสดี เอาเลย บางทีผิดถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ตองจําอารมณ
ไวเฉพาะเลย ถาอารมณไมถึงขนาดอยาใชเด็ดขาด นี่ใชเองนะ แตถึงงั้นทานบอกไมควรใช ไมชา
ก็เสื่อม แลวควรจะถาม เวลาถามก็ถามเฉพาะคน ถาเรื่องแบบไหนถามพระพุทธเจา ก็ตองถาม
เฉพาะพระพุทธเจา ไปเชื่อคนอื่นไมได ประเดี๋ยวก็เป
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และก็ถาพระพุทธเจาเราเคยเห็นในลักษณะไหน ตองจําลักษณะใหดีนะ ถาเปลี่ยนลีลานี่ไมใชนะ
ถาผิดลีลาไปละก็ตัวปลอมแน มาแลวเขาลอง เดี๋ยวไมเทวดาองคใดองคหนึ่ง โดยเฉพาะเทวดา
ชั้นจาตุฯ เพราะการปฏิบัติเขาถือวาเปนครูประจํา ชั้นนี้อริยะพระอนาคามีมีเยอะ มาลองพอนึก
จะพบพระพุทธเจาก็มาลองเลย สวางจา เรามองๆดู แตวาจะสังเกตไดวาหนาไปนิด คือตัวจะบาง
ใสแตหนาไปหนอย พระพุทธเจาปลอมนี่รีบปน มาถึงพูดจาเพราะมาก ถาไมสังเกตจริงๆเหมือน
พระพุทธเจา พูดไปพูดมาก็ถามวา “วันนี้พระองคทําไมหนามากไป” เขาบอก “รูวาหนารึ…หนา
ก็ไมใชซิ…” โผลหนามาแลวบอกวาถายังงี้ใชไดๆ ตองเปนคนชางสังเกต ไมงั้นเขาลวงตายนี่
ทานมาสอน โดยมากชั้นจาตุมหาราชเปนเพื่อนกันมาก เพราะฉันเคยอยูชั้นนี้มากอน
และเรื่องของนิพพานเขาก็โงๆ กันอยูเยอะ อันดับแรกที่จิตเขาถึงโคตรภูญาณ มันก็เห็นนิพพาน
ได ถาเราฝกวิชชาสาม หรืออภิญญาหก มันสบายเห็นไดแตไปไมได ถึงไดพอหลุดจากโคตรภู
มันก็ไปได ก็ไปแคองคปจจุบัน พระพุทธเจาก็ดี สถานที่ของทานก็ดี มองแลวมันไมเหนื่อยใช
ไหม…มันบอกไมถูกไมรูจะเลายังไง ความไมมีสีหลากสีนี่ไมมี เปนเหมือนเพชรสีน้ํามันกาด
หรือวาแพรวพราวสวางเฉพาะองคพระพุทธเจาตามพระบาลี ถาเอาพระอาทิตยไปตั้งไวสักแสน
ดวงก็ยังสวางไมเทา อันนี้ฉันเชื่อเพราะวาแสงสวางแหงอาทิตยนี่เรามองมันยังมัวอยู ถาเขาไปถึง
วิมานของทานวรกายของทานสวางมากจัด
คือภาพของนิพพานนี่ไมมีโกนหัว ถาเห็นโกนหัวนี่ ก็หมายความวาเราเคยเห็นภาพพระแบบนี้
ขึ้นไปทีแรกก็ตองเห็นแบบนี้ ใชไหม…เดี๋ยวจะหาวาไมใชนิพพานเสียอีก ก็ตองเห็นภาพที่เรา
เคยเห็น และเมื่อารมณเราเชื่องดีแลว จิตใจผองใส อุปาทานหมด ถายังเห็นภาพเปนพระแสดงวา
ยังมีอุปาทานอยู คือเรายังมีอุปาทานอยู ทานก็ตองแสดงแบบนั้น เดี๋ยวเราจะหาวาไมใชพระ
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ไอคําวา อุปาทาน คือตัวยึดวาถาพระก็ตองมีสภาพเปนแบบนั้น ถาพระสงฆก็ตองมีสภาพนั้นจริง
ในเมืองมนุษย ถาพระในสวรรคในพรหม ในพระนิพพานนี่ไมมี เขามีเครื่องแบบตางหาก พอถึง
เทวดาแลวภาพพระก็หาย แตที่เราไปเห็นทานก็แสดงใหเห็นเปนภาพพระถาขึ้นภาพอื่นเขาบอก
ไมใชละ เปนยังงั้น แบบฉันเห็นเทวดาครั้งแรกเขาลือกันวาเทวดารวย ฉันเห็นจนสะบัดเลย มีแต
ผานุง เสื้อไมมี มีแตสังวาลยสองเสน หมดทา…ถามแกวา เปนเทวดาแนหรือ แกบอกวานี่ละ
เทวดาแท ก็ทานเห็นเทวดาขางโบสถแบบนี้ ผมก็มาแบบนี้ นี่ละตัวอุปาทาน
ทําไมหลวงพอตองฝกทั้ง ๔ สายละครับ คือ สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปต
โต…?
ความจริงมันไมตองทําถึง ๔ สาย หรอก สายเดียวก็พอแลว แตเราไมหมดสงสัยนี่ ใชไหม…ไม
งั้นคุยกับพวกเขามันไมเขาใจ อานแคหนังสือมันไมเขาใจจริงๆนะ เรื่องของดานจิตใจ ถาอาน
หนังสืออยางเดียวยังหยาบมาก แคฌาน ๒ นี่พังแลว เราดูตําราคลอง เปนครูเขาดวย เคยเทศน
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ดวย ตั้งแตฌานตนจนถึงนิพพานเราพูดได พอทําจิตถึงฌาน ๒ พังเลย ไมรู ฌานที่ ๑ มันมีองค ๕
คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา ใชไหม…พอถึงฌานที่ ๒ ตัดวิตกวิจารออกไป เหลือปติ สุข
และเอกัคคตา พอทําเขาจริงๆปบ พอถึงฌาน ๒ มันหยุดภาวนา เราเลยไมรูเรื่องเลย พอหยุดไป
พอจิตมันตกปบ อุยตายจริงลืมภาวนานี่หวานี่ ไมรูวาเขาฌาน ๒ แคนี้แคฌานโลกียยังแย ถาสูง
ขึ้นไปยิ่งแยใหญ
มันไมเปนมารใชไหมครับ…?
ไมใชมาร มันเขาใจผิดวาคือเขาฌาน ๒ เขาตัดวิตก วิจาร ใชไหม…พอมันตัดเขาจริงๆ เราไมรูวา
ตัด วิตก-ตรึก วิจาร-ตรอง ใชไหม…แตความจริงไอตัวภาวนานี่มันทั้งตรึกทั้งตรอง พอเขาถึง
ฌาน ๒ ปบ มันตัดของมันเอง เราก็เขาใจผิดคิดวาหลับ แคนี้เองไมถึงแคไหนเลย แคประถมปที่
๒ ตายแลว จึงบอกวา ถาปฏิบัติไมถึงแลว อยาไปคุยกันเลย ทานไดขั้นไหน เราถามทานอธิบาย
ขั้นนั้นเลยไปทานไมอธิบาย อธิบายเทาไรก็ผิด
ฉะนั้นทานที่ไดพระโสดาบัน ถาไปถามอารมณของพระสกิทาคามี พระอนาคามี ทานไมตอบ
ทานพูดแคนั้น ถาถามตอไปทานไมพูด ถาพูดผิดแน
แตความจริงพวกสาวกภูมินี่เขาสบาย ถาเปนฝายสุกขวิปสสโกนะ เขาก็เรียนกันแคนั้นละ เรียน
งายๆ จุดใดจุดหนึ่ง ไมตองเอาทั้งหมด แตวาถาเราจะเรียนเตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต
ตองเรียนมากหนอย ถาจะเรียนถึงขั้นเตวิชโชขึ้นไป ตองละเอียดนิดหนึ่ง ตองไปมั่วสุมกับ
นิวรณ ๕ ประการใหคลอง แลวตองไปคบหาสมาคมกับกสิณ ถาหากวาไมไปคบกับกสิณ ไมมี
ทางไดวิชชาสามใชไหม…ถาเปนอาทิกัมมิกบุคคล คือผูที่ยังไมเคยไดมากอน ตองไปเริ่มตนใช
กสิณ ๓ อยาง กสิณไฟ กสิณสีขาว กสิณแสงสวาง แตวาคนที่ฝกมาแลวในกาลกอนกสิณอะไรก็
ใชได เพราะเคยไดมาแลว
อันนี้หมายความวาจะตองไดถึงฌาน ๔ แลวจะมาปล้ําอารมณใหไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณกับ
ทิพจักขุญาณไมใชของงายเลย ใชเวลาเยอะ ตองใชความเพียรอยางหนัก ตองใชความบาพอ ถา
บาไมพอไมได ตองใชอารมณเกินกวาคนธรรมดา หมายความวาเราจะตองไมหนักใจ ไอเรื่อง
ความทุกขยากลําบากในการฝก ไมหนักใจสูสะบัด แลวตองมั่นใจในกําลังใจของตนเอง
ประการที่ ๒ ไมเห็นความสําคัญของชีวิต จุดนี้แหละที่เปนจุดที่มีความสําคัญที่สุด ไมวาฌานชั้น
ไหนละ ถายังมีความหวงในชีวิตไมมีทาง
บางทีรางกายดีๆ พอนั่งปุบทองมันเสียดอืดขึ้นมาแลวฉันเคยโดนหลายหน มันไมอืดเฉยๆ มัน
แนนจุกขึ้นมาหนาอก ทําทาจะตาย ทําไงก็ไมหาย ลองดูซิวาไมหายก็กินยาเรื่อย กินยาก็ไมหาย
ดมยาก็ไมหาย ผลที่สุดจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยบอก เออ..มึงพังไดก็ดีกูจะไดสบายเสียที
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เปนขี้ขามานานแลว เอา…เอาเลย รวบรวมกําลังใจ พอจับลมหายใจเขาออกมันหายเลย ไอนี่เขา
เรียกอะไรรูไหม…ขันธมาร การปวยไขไมสบาย การปวดโนนเจ็บนี่เขาเรียกขันธมาร
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ขันธ คือรางกาย มาร คือผูฆา อาการทางรางกายมันเกิดขึ้นมาเปนการฆากําลังใจที่จะกาวเขาสู
ความดี ถาเราแพมันตอนนี้เราพัง นี่ถาคนดีเขาไมไหวแลว หายใจไมออก อึ้ดๆๆ ไมไหวเลิกเดี๋ยว
ตาย แตคนบาบอก เอา…จะตายก็ชางมัน พอมันเห็นเราบากับมันมันก็ไมเอาไปเลย นี่หลายวาระ
ที่มีอาการแบบนี้ บางทีนั่งๆไป หวัดก็ไมเปนดันเสือกหายใจไมออกเสียอีกแลว จมูกตันมาเฉยๆ
ก็หายานัตถุหายาดมมันก็ไมหาย ถาเชื้อสายของการเปนหวัดมันมีอยู เราก็ไมวาไอนี่มันดีโปรงๆ
สบายทั้งกายและใจโปรงหมด พอเริ่มจับจิตเขาถึงอุปจารสมาธิมันมาเลย พอมันมาปบคลาย
อารมณมาหนอย ยอมแพมันนิดเอายาที่เคยใชทําไปซิไมมีความหมาย ไอนี่มาอีกแลวเคยเจอะ
บอยๆ เลยบอก เอาเลยเพื่อนเอย…ตามสบายเถอะ ถาเอ็งอยากจะทรมานขันธ ๕ ก็ทรมานเถอะ
แตเอ็งอยาทรมานขาคือ จิต ไมมีทาง รางกายพังเมื่อไรกูสบายเมื่อนั้น จับอารมณตึ๊ก โนนเผน
พรวดไปนอนบานสบาย ใชไหม…ตอนนั้นบานอยูแคพรหม เพราะวายังเปนพุทธภูมิ ขึ้นไป
นอนกระดิกเทาสบายโก มองมาขางลางเนาแลวยังหวา ไมเนาก็นอนตอไป
ครับ อยางผมแคปฏิบัติก็ย่ําแย ปริยัติก็ย่ําแย เพราะวาไมคอยมีเวลาครับ
ไอปริยัตินี่ ถายัดมากๆนี่แยนะ ถาอยางนี้ดี อยางนี้เขาเรียกคนฉลาด ถารูตัววาแยรูตัววานอย อัน
นี้เปนความฉลาดของคน ถาคนโงจริงๆ เขาจะไมรูตัววาเขานอย
พระพุทธเจาบอกวา “คนใดรูสึกตัววาเปนพาล คนนั้นเปนบัณฑิต” พาลนี่เขาแปลวาโง ถาคนโง
จริงมันไมรูตัววามันโง มันคิดวาฉลาด ตลอดตามคําพังเพย “ยิ่งเรียนยิ่งโง ยิ่งโตยิ่งเซอะ” ใชไหม
…
อยางกับพระอภิธรรมนี่นะ ถาดูในพระไตรปฎกแลว ปวดหัวตายเลย ฉันอานไดหนาสองหนา
แลวก็วางเลย แตวาพอทํากรรมฐาน ทําไปๆ เรื่อยๆ มาตามลําดับ พอถึงจุดก็ไปอานดูอภิธรรม
งายนิดเดียว เปนงั้นไปอีก เมื่อกอนนี่ฉันไปเรียนบาลี ฉันไปอานอภิธรรมฉันปวดหัว เพราะ
อารมณมันไมถึง เดี๋ยวนี้ไปดูอภิธรรมงาย ปดโธ…ก็มีอยู ๓ ตัวเทานั้น เทศนทั้งหมดก็มีอยู ๓ คํา
กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา มีเทานี้แหละ แลวทานอธิบายขยายออกไป ขยาย ๓
ตัวนี่เทานั้นนะ ไมมีอะไร
กุสลา ธัมมา ธรรมที่เปนกุศล
อกุสลา ธัมมา ธรรมที่เปนอกุศล
อัพยากตา ธัมมา ธรรมที่เปนอัพยากฤต คือพระนิพพาน
บาป บุญ นิพพาน ๓ ตัวนี่เอง นั่งอานกันเกือบตาย เรียน ๙ ปริเฉท ผลที่สุดเลยถูกเฉดเปนแถวๆ
หมด พอได ๙ ปริเฉทก็เบง เปนมานะ ลงนรกเลย
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วันนั้นไปที่บานคุณเสริม ยายคนนั้นเขาเรียนปริเฉท ๘ อายุ ๔๐ เศษ ทาทางดี หนาตาพอใชได
เขาถามโนนถามนี่ บอกวาเขาเรียนปริเฉท ๘
ก็เลยบอกวา อยางแกนี่เรอะ ก็ปฐมฌานยังไมได จะเอาอภิธรรมอะไรมาพูดกันละ ยังลงนรกอยูนี่
เลยไปเลย เขาพูดเราก็รูแลววายังไมไดปฐมฌาน ไอฌานนี่ ถาฉันจะเบงละก็ ไมใชเบงทับเขานะ
เห็นหนาปบนี่ พอไดยินชื่อปบก็รูเรื่องอะไร แคไดยินชื่อเทานั้นแหละ ถาเราจะเอาจริงๆ เมื่อ
กอนนี้ใครพูดถึงใครไมได พอพูดถึงชื่อปบฉันเห็นใจทันที ฉันชอบเลนเจโตปริยญาณ ฉันคลอง
กวาอยางอื่นหมด เพราะอะไรรูไหม เพราะฉันตองเลนคนเดียว อีตอนจุดหลังฉันไมมีใครเลยนะ
ครูบาอาจารยทานก็ตายไปแลว ใชไหม…อีจุดนั้นยังไมไดเอา มาเอาตอนหลัง ตอนนั้นเขามีเรื่อง
ที่ชัยนาทนี่ ขึ้นมาเกี่ยวกับคดีของพระก็เห็นพระเนา สืบไปสืบมาที่ไหนได มีสังฆมนตรี ๒ องค
เปนดาม เอะ…พระเลวขนาดสังฆมนตรี ก็ตองเลวกันหมด บอกพระเนาแบบนี้ไมเอา ขอลา ลา
แลวก็เรียนจากสมเด็จโดยตรง
ทานมาสอนไมมานั่งจ้ําจี้จ้ําไช ทานพูดอะไรไปแลวอยาไปถามอีกนะ พูดไปแลวทานจะไมซ้ํา
อีกเลย ทานพูดชาใหนอนหากินทางนอน เราพวกพญานาค บอกตั้งแตบัดนี้เปนตนไปใหเขาหอง
เมื่อกอนนี้รับแขกไปถึงหกทุม จวนสี่ทุมใหแขกกลับ ก็จุดธูปเทียน พอสี่ทุมทานมาถึงทันที เวลา
ทานแนนอน สวางจาเต็มหอง พอถึงบอกนอนแลวทานก็สอน คุณคิดตามฉันพูด ทานพูดชาๆ
เราก็คิดตาม พอตีสองทานก็เลิก เลิกแลวเราก็หลับ
พอตื่นเชาเวลาเดินบิณฑบาตก็ทบทวน เห็นคนเห็นอะไรก็คิดตามที่ทานสอน จับไปเลยแลวก็
กลางคืนทานมาตอทานพูดนิดเดียวแตก็ซ้ําไปซ้ํามา พระพุทธเจาเทศนนี่ทานตองยอนอีกที ยอน
เก็บ ทวนไปทวนมา คําพูดนิดเดียวทานจะใชเวลามากใหเราเขาใจ
พอสอนไปเสร็จจุดแรกเสร็จเดือนหนึ่ง ก็บอกวาตอนี้ไปฉันไมมา ๓ เดือน ถาสิ่งที่สอนไปแลว
ทั้งหมด เธอยังไมสามารถทําไดเด็ดขาดตลอดชีวิต ฉันจะไมยอมสอนตลอดชีวิต เราก็นึกในใจ
ไมมาก็ได ก็เสร็จตั้งแตทานสอนไปแลว แลวทานก็หายไปพักไมนานหรอก เราก็เดินเกะๆ กะๆ
ยิ่งสอนเรื่องราคาจริตตัดกามฉันทะนะ เราก็หาคนสวย แตถาสอนตัดกามฉันทะนี่ ไอสาวๆ
สวยๆ มาวันยังค่ํา มาตองสวยนะ มาขนาดที่คนเราเรียกวาสวย มากันทุกรุน รับรองตั้งแตเชายัน
เย็นไมขาดพวกนี้เลย ไอนั่นเขาไมไดมาเอง มาจากไหนก็ไมรู เขาเอามาลอง มาลองวาใจเราจะ
จับไหม แตนี่เราไมมีอะไร บางทีคนแตงตัวสวยๆ มาขึ้นกราบๆ ปบก็ถาม หนู…เวลามีประจํา
เดือนปวดทองไหมหวา…บอกวาปวด เราก็นึกในใจวาไมเปนเรื่องละทุกขทั้งนั้น เขาก็หาจุดของ
ความทุกขไง สวยหรือไมสวย รวยหรือไมรวย หนุมหรือแกเปนทุกขทั้งนั้น ถาจับอริยสัจตัวนี้ได
อารมณมันก็ไมติด ไมใชเราไปแกลงถามเขา เราถามเพื่อการศึกษาของตนเอง เอาอารมณตัด เพื่อ
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ใหอารมณมันทรงอยูในอริยสัจ
อันนี้พอตัดปฏิฆะ ไอคนในวัดนั่นแหละมันดาสะบัด ดาทุกวัน ดาตรงบางดาเฉียดบาง แหม…
มันเลวจริงๆ ถาไมเหมือนของมันนี่ไมได พวกนี้มันลงนรกกันเปนแถวๆ มันมีมานะ นี่ไมได
แชงนะ อารมณเขาลงนรกแนนอน
พอตัดปฏิฆะไปเสร็จ ทานมาสอน งวดแรกนี่ทานสอนถึงอนาคามีเลยนะ แลวก็บอกวาภายใน ๓
เดือน ถาเธอยังทําไมได ฉันจะไมมาเลยตลอดชีวิต งวดที่ ๒ สอน อรหันตๆ มีอะไร เรื่องเล็ก รูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ไมมีความหมาย นิ้วกอยเขี่ยๆก็หลน
รูปราคะ อรูปราคะ รูปฌานก็ดี อรูปฌานก็ดี ไมใชของวิเศษที่ทําใหเราพนทุกข เปนแตเพียง
กําลังเพื่อกาวเขาไปตัดกิเลสใหถึงอรหันตเทานั้น อันนี้เปนของงายเราก็รูอยูแลว
ทีนี้ไอตัวมานะนี่เปนตัวระยํา ยังมีมานะอยูจึงถือวานี่ดี ตัวมานะนี่เราก็ขี้เกียจ ฉันไปยุงอะไร หมู
หมาฉันเปนเพื่อนกับมันมาตั้งแตเด็ก จะไปมีมานะอะไร
แตวาพระพุทธเจาทานวาจงอยาถือตัวเกินไป แตจะไปจับหูจับตัวผูหญิงไดหรือ ไอนี่ตองถือวา
ฉันเปนพระนะเปนพระถูก ถาเราไมมีจิตกําหนัดเราไมอาบัติ แตวาเพศของพระมันควรรึ จงอยา
ถือตัวเกินไป หมายความวายังใหถือตัวอยู แตถือใหเหมาะสมกับสภาวะ ไมใชวาเอ็งอยามายุงนะ
ขาเปนพระ เลยอดขาวเลย คือมันเกินพอดี อยางปวยพยาบาลจะไปฉีดยาไมได มันเลยไป ก็อยา
เสือกเลวซิ เขาจะอุมไปไหนก็อุมไป ก็อยาไปนึกวาเขาเปนผูหญิงซิ ก็เทานั้นแหละ ไอนี่ไมใช
เครงพอดี มันเกินพอดี ใชไหม…คือจิตกําหนัดไมมีมันไมอาบัติ ภิกษุมีจิตกําหนัดอยู จับตองกาย
หญิง ตองสังฆาทิเสส ถาไมมีจิตกําหนัดแบกมันไปก็ได ก็หมดเรื่องหมดราว ไอลูกเปนพระแต
แมปวย จับไมไดตายหาไปเลย ไมตองเปนแม อยางไอพวกสาวนี่นะถามันชักแหงกๆ จะไป
กําหนัดกับผีอะไร คนจะตายโหงแลว แตอยางไอโมงที่ลงหนังสือพิมพนี่ไมแนนะ
อยางเด็กเกิดใหมๆ เปนผูหญิงจับไดไหม…ถาจับจะมีจิตกําหนัดอะไร แตวาทานบอกเปนอนา
มาส ไมควรจับเพราะเปนเพศหญิงตองถือตัว บอกไมเปนไรๆ มันเปนเด็กคะๆ บอกไมไดหรอก
เพราะมันเปนผูหญิง นี่เขาถือตัวนิดวาเปนพระมันไมควร ไมใชไปถือวานี่ฉันหนึ่งในตองอูแลว
นะ แกไมถึงฉัน นี่หวยแลว
ก็มีใครมาเลาใหฟง พวกวัดที่ จ.สมุทรปราการ เขามาที่นี่บอยๆ เขาเห็นเราคุยสนุกแบบนี้คุยเลน
กัน เขาไปถามหลวงปูสิมวา “หลวงพอฤาษีทําไมทานไมเครง” หลวงปูสิมเลยบอก “นี่เลิกพูดตอ
ไปนะ” เขาถามทําไม “อยาพูดอยางนี้ตอไปนะ ทานไมใชพระธรรมดาตอไปแลวนะ” ตั้งแตวัน
นั้นเลิก เขาเห็นวาเราตองนั่งตัวเปง ยังงั้นไมมีทางหรอก ลูกศิษยเหลือ ๒ คน อันนี้มันก็เปนเรื่อง
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ลีลา
แตเวลาธรรมเห็นฉันเลนหรือเปลา ฉันตวาดคนเอางายๆ เวลาฉันสอนธรรม เรื่องธรรมฉันไม
เกรงใจคน ถาไมดีฉันตีพังไปเลย

ผูถาม

พระพุทธเจาทานก็มีสนุก ทานไปเลนซอนหากับทานทาวผกาพรหม เห็นไหม…ทานเอาทุกทา
นะพระพุทธเจา เขาคนกลุมไหนทานก็เอาแบบนั้น ใชไหม
ครับ ผมเขาใจแลวครับ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ

