
      

ร ว ม เ ล่ ม ฉ บั บ ที่  ( ๑ - ๒ ๐ )  

เ ล่ ม ๒  เ ล่ ม ๓  เ ล่ ม ๔   เ ล่ ม ๕   เ ล่ ม ๑  

เ ล่ ม ๗  เ ล่ ม ๘  เ ล่ ม ๙   เ ล่ ม ๑ ๐   เ ล่ ม ๖  

เ ล่ ม ๑ ๒  เ ล่ ม ๑ ๓  เ ล่ ม ๑ ๔  เ ล่ ม ๑ ๕  เ ล่ ม ๑ ๑  

เ ล่ ม ๑ ๗  เ ล่ ม ๑ ๘  เ ล่ ม ๑ ๙  เ ล่ ม ๒ ๐  เ ล่ ม ๑ ๖  

พ ร ะ ฝ า ง  ( ป ก ห น้ า )  
 พระฝางประดิษฐานบนบุษบกหน้าพระวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร พระฝางเป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ศิลปะสมัยอยุธยา วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑ ศอก   

๑ คืบเศษ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๐ มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก  

เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของแผ่นดินไทยองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าผู้สร้างคือเจ้าพระฝางซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระฝาง เมืองโบราณ

อยู่เหนือเมืองอุตรดิตถ์ เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดพระฝางหรือวัดสว่างคบุรีมุนีนาถ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพหลวงมาตีชุมนุมพระฝางได้และโปรดเกล้าฯ ให้จัดละครขึ้นมาสมโภชพระพุทธรูปองค์สำคัญนี้  

ที่วัดพระฝางถึง ๗ วัน เท่ากันกับการสมโภชพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราช 

(รัชกาลที่ ๕) ได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระฝางไปประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตรฯ จนถึงปัจจุบัน 
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S                                       S
รวมเล่มฉบับที่ (๑ - ๒๐) 





S สมเด็จองค์ปฐม S
วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี 





S หลวงพ่อพระราชพรหมยาน S
(พระมหาวีระ ถาวโร) 

วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี 
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S สารบัญ S
 

•	 ฉบับที่ ๑ เดือนมีนาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๗	
•	 ฉบับที่ ๒	 เดือนเมษายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๓๒	
•	 ฉบับที่ ๓	 เดือนพฤษภาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๖๕	
•	 ฉบับที่ ๔	 เดือนมิถุนายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๙๘	
•	 ฉบับที่ ๕	 เดือนกรกฎาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๑๓๑	
•	 ฉบับที่ ๖	 เดือนสิงหาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๑๕๙	
•	 ฉบับที่ ๗	 เดือนกันยายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๑๘๙	
•	 ฉบับที่ ๘	 เดือนตุลาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๒๒๔	
•	 ฉบับที่ ๙	 เดือนพฤศจิกายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๒๕๖	
•	 ฉบับที่ ๑๐	 เดือนธันวาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๗	 ๒๘๘	
•	 ฉบับที่ ๑๑	 เดือนมกราคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๓๒๑	
•	 ฉบับที่ ๑๒	 เดือนกุมภาพันธ์		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๓๕๓	
•	 ฉบับที่ ๑๓	 เดือนมีนาคม		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๓๘๕	
•	 ฉบับที่ ๑๔	 เดือนเมษายน		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๔๑๗	
•	 ฉบับที่ ๑๕	 เดือนพฤษภาคม		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๔๕๐	
•	 ฉบับที่ ๑๖	 เดือนมิถุนายน		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๔๘๕	
•	 ฉบับที่ ๑๗	 เดือนกรกฎาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๕๑๙	
•	 ฉบับที่ ๑๘	 เดือนสิงหาคม		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๕๕๓	
•	 ฉบับที่ ๑๙	 เดือนกันยายน		 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๕๘๖	
•	 ฉบับที่ ๒๐	 เดือนตุลาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๖๑๙	
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คำนำ 
	 กระโถน	 เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ของที่เขาทิ้งแล้ว	 เพื่อจะได้ไม่สกปรกเลอะเทอะ
เกลื่อนกลาด	กระโถนจึงเป็นที่ใส่ของสารพัด	กลายเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป	แต่ในความเป็น
จริงนั้น	 กระโถนเป็นสิ่งที่เราควรจะเลียนแบบ	 ควรจะทำตามให้ได้	 กระโถนรองรับทั้งของที่
สะอาดและไม่สะอาด	 โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	 เราสามารถทำใจให้เป็นแบบกระโถนได้  
เราจะมีความสุขมาก 
	 อย่าไปรังเกียจกระโถน	 ความสกปรกทุกอย่างเป็นตัวเราสร้างขึ้นทั้งนั้น	 กระโถนช่วย
รองรับและแสดงให้เห็นความจริงว่า ตัวเราเองนั้นแท้จริงสกปรกขนาดไหน ? โดยลำพัง
แล้วกระโถนนั้นสะอาดอยู่เสมอ 
	 สารพัดข้าวของในกระโถนนั้น	 ถ้าเราลองคุ้ยหาดูอาจจะพบของดีซ่อนอยู่ได้ไม่ยาก	
กระโถนบ้านเศรษฐีนั้นอาจมีเศษแก้วแหวนเงินทองทิ้งอยู่	 คนยากคนจนสามารถนำมาประทัง
ชีวิตของตนให้อยู่รอดได้		
	 “กระโถนข้างธรรมาสน์”	 โดยเฉพาะธรรมาสน์ของ	หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ	นั้น	มีธรรมะ
เล็กๆ	น้อยๆ	ตกอยู่มากใครยอมเสียเวลาคุ้ยหา	อาจจะได้รับประโยชน์ที่คาดไม่ถึง		
	 หากมีความดีในหนังสือนี้อยู่บ้าง	 อาตมาขอน้อมถวายบูชาคุณของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ 
แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	 ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพรักเหนืออื่นใด	 ถ้ามีข้อความใด
ล่วงเกินต่อผู้หนึ่งผู้ใด	อาตมาขอกราบขอขมากรรมนั้นมาในโอกาสนี้ด้วย		

   จากใจจริง 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
   ๑ มกราคม ๒๕๔๗ 

เล่าสู่กันฟัง 
	 สิบปีเศษที่ผ่านมา	ณ	 “บ้านอนุสาวรีย์ฯ”	 แห่งนี้	 ได้มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียน
เข้ามาซักถามปัญหาการปฏิบัติธรรม,	รับฟังธรรมะข้อคิดต่างๆ	ตลอดจนได้รับรู้รับฟังเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวกับปฏิปทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ	 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่			
กับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ		
	 หลายท่านไม่มีโอกาสรับฟังนานๆ	 หลายท่านไม่มีโอกาสบันทึกจดจำ	 และหลายท่านคง
คิดเหมือนกันว่า	เสียดายความรู้ต่างๆ	เหล่านี้	ที่ผ่านการปฏิบัติผ่านการสั่งสมประสบการณ์และ
ผ่านความทรงจำจากพระเล็ก สุุธมฺมปญฺโญ 
	 นี่จึงเป็นที่มาของหนังสือ	 “กระโถนข้างธรรมาสน์”	 ที่ปรากฏสู่สายตาท่านทั้งหลาย

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 
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ขณะนี้	ที่	“เรา”	คณะผู้จัดทำ	คณะเล็กๆ	ได้รวมตัวกันขึ้น	เพื่อเก็บรวมสิ่งตกหล่นเหล่านี้	และ
ถ่ายทอดเป็นตัวอักษร	 สู่สายตาท่านทั้งหลาย	 “เรา”	 ทำหน้าที่เพียงแค่การเก็บรวมสิ่งตกหล่น
เหล่านี้และสื่อสารไปสู่ท่านทั้งหลายเท่านั้น	 ส่วนประโยชน์อันจะพึงได้	 มากน้อยแค่ไหน?			
คงเป็นเรื่องที่แต่ละท่านจะค้นหาและเก็บเอาไปกันเอง	
	 หากผลแห่งการกระทำ	 ที่	 “เรา”	 คณะผู้จัดทำ	 ได้กระทำผ่านสมมติแห่งโลกที่เรียกว่า	
“หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์”	 นี้...จะพึงมีผลแห่งความดีอยู่บ้าง...ก็มิได้หวังการขอบคุณ
หรือการชื่นชมจากใคร	 แต่ประการใด	 หวังแต่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการทดแทนและบูชา
พระคุณอันยิ่งใหญ่	 ของคุณพระรัตนตรัย	 ครูบาอาจารย์	 และผู้มีพระคุณทุกท่าน	 โดยเฉพาะ
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ	 พ่อ...ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของลูกทุกคน	 ที่ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัส
อรรถรสแห่งธรรมในชาตินี้	 ซึ่งสิ่งที่เราทำขึ้นนี้คงเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีของความยากลำบาก	
ความเสียสละ	และความเมตตาที่ทุกพระองค์ทุกท่าน	มีต่อเราทั้งหลาย	
	 และที่สุดขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาทุกประการที่	 พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ			
มีต่อพวกเรา	และให้เราได้มีโอกาสทำงานชิ้นนี้		

   คณะผู้จัดทำ 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
วันเสาร์ห้าที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

	 เมื่อกี้นี้ตั้งใจบอกกับพวกเราว่า	 เอ้า	 เรื่องสำคัญล่ะนะ	 เรื่องที่พวกเราอยากจะฟังก็คือว่า		
ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง	(หัวเราะ)	 นั่งยืดคอรอไม่ยอมเข้าเรื่องซักทีจะ	 ๓	 ชั่วโมงอยู่แล้ว...		
ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง	 ปีหน้า...มีการเลือกตั้งวันที่	 ๖	 มกราคม	๒๕๔๔	 ใช่มั๊ย	?	(หัวเราะ)	
พอวันที่	 ๗	 มกราคม	 เป็นต้นไปก็วุ่นวายบรรลัยโลกเลย	 มันยุ่ง...ใครๆ	 ก็อยากจะมีอำนาจ	
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเลยว่า	 การเสวยอำนาจอย่างหนึ่ง การรับประทานอาหารอย่างหนึ่ง 
การนอนอย่างหนึ่ง การเสพกามอย่างหนึ่ง ทั้ง ๔ อย่างนี้ไม่มีใครเบื่อ ยกเว้นผู้ที่บารมีถึง 
ปัญญาถึง เท่านั้น ไม่อย่างนั้นคำว่า “เบื่อ” จะไม่มี ดังนั้น	พอหลังวันที่ ๖ มกราคมเป็นต้นไป
ก็ยุ่งบรรลัยเลย	ฝ่ายจะเป็นรัฐบาล	กูฟ้องมึง	มึงฟ้องกู	ใครจะโดนแขวน	ใครจะโดนใบแดง	ยุ่ง
ไปหมด	 อย่าไปวุ่นวายตามเขาทำมาหากินของเราไปตามปกติ	 นึกซะว่าเสียงตัวอะไรมันกัดกัน
อยู่ข้างๆ	 หูก็แล้วกัน	 ฟังไม่ได้ก็อุดหูซะ	พอเดือนมีนาคม...เหตุการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้นมาช่วง
หนึ่ง	 เอ้า...มีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดี	 อีคราวนี้บ้านเรามันแปลก	 มันดีแป๊บเดียวน่ะ	 คือ...		
ทางล้นเกล้ารัชกาลที่	๖	ท่านบอกว่า	แม้นหวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์ ศัตรูกล้ามา
ประจัญ อาจจะสู้ริปูขยั้น	คนไทยเรานี่เตรียมพร้อมทุกวาระจริงๆ	ไม่มีศึกไม่มีศัตรูมันก็ซ้อมกัด
กันเองอยู่เสมอ	 พอถึงเวลามีศัตรูเมื่อไหร่ค่อยร่วมมือกัน	 เป็นอย่างงั้นมาตลอด	 เพราะฉะนั้น
มันดีก็ดีแป๊บเดียว	อ้าว...เหี่ยวไปอีกแล้ว	จะไปดีอีกทีก็โน่นน่ะ มิถุนา	ก็ไม่นานใช่มั๊ย	?	ก็มีดี
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อยู่บ้าง	 พอหลังมิถุนาไปแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้น	 มันมองไม่ชัด	 หลังมิถุนาไปแล้วเหตุการณ์
บ้านเมืองของเรามันเหมือนมองอยู่ใต้น้ำ	 คนมองใต้น้ำเห็นชัดมั๊ย	?	 ไม่ค่อยชัดมันพร่าๆ	
มัวๆ	 บอกไม่ถูก	 เพราะฉะนั้นใครมีกิจการมีอะไร	 นี่ชิงจังหวะช่วงจังหวะให้ดีนะ	 ช่วงไหนที่
อาตมาบอกว่าดีน่ะให้รีบทำซะ	แล้วก็อย่าย่ามใจ	ถ้าหากว่าเราย่ามใจเราประมาทอย่างที่อาตมา
เตือนไว้ตั้งแต่แรก...มันจะพลาด	ทุ่มเทมากจะลำบาก	ต้องรู้จักหลีก	รู้จักหลบ	รู้จักถอยเมื่อถึง
จังหวะเวลา	 ไม่ใช่สู้ตะบันไป	 หลวงปู่หล้า วัดภูจ้อก้อ	 ท่านเมตตาสอนว่า	 จงหัดเป็นนักหลบ 
อย่าเป็นนักรบอยู่ร่ำไป	 สถานการณ์ไหนรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ถอย	 ถ้าไม่รู้จักถอยน่ะ	 เขาเรียกว่า	 “โง่”	
คราวนี้มาว่ากันต่อ	 สถานการณ์ประเทศชาตินี่มันเหมือนมองใต้น้ำใช่มั๊ย	 มองอย่างไรมันก็
เหมือนไม่ค่อยจะชัดเจน	 แต่ยังดีว่าเมืองไทยของเราอันดับแรก	 บารมีขององค์ในหลวงของเรา	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระโพธิสัตว์ใหญ่พระองค์นี้บารมีท่านมากล้นเหลือเกิน	สามารถ
ประคับประคองแล้วก็พยุงสถานการณ์ของประเทศชาติของเราให้ทรงตัวอยู่ได้	 อันดับที่สอง	
สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าของเราทั้งปวงที่เป็นพรหม	 เป็นเทวดา	 เป็นพระอยู่ข้างบน	
ท่านมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า	 พระสยามเทวาธิราช	 พระสยามเทวาธิราชไม่ได้จำเพาะ
เจาะจงใคร	 บรรดาพระมหากษัตราธิราชเจ้าทั้งปวงในอดีตของเรา	 ย่อมรัก	 ย่อมห่วงใยในผืน
แผ่นดินไทยนี้	 เมื่อท่านไปเสวยสุขอยู่ข้างบนแล้ว	 ก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระสยามเทวาธิราชด้วย	
ท่านจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ประเทศชาติของเราอย่างสุดความสามารถ	 อันดับที่สาม	
หลวงปูห่ลวงพ่อที่ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	เมื่อถึงวาระ	ถึงเวลาที่ชะตามันคับขันมาก	หลายองค์ที่รู้
วาระของตน	 เลือกเวลาทิ้งขันธ์ในตอนนั้น	 เพื่อขจัดปัดเป่าเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ	 จากร้ายให้
กลายเป็นดี	 จากหนักให้กลายเป็นเบา	 ดังนั้นพวกเราอย่าได้กังวล	 เดี๋ยว...พรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืน	
ตั้งใจรับพรจากในหลวง	ในหลวงแนะนำอย่างไรทำอย่างนั้น		
	 ในปัจจุบันนี้อาตมาอยากจะพูดว่า	 ต่อให้พระปฏิบัติถึงๆ	 ความคล่องตัวในทิพจักขุญาณ
ยังสู้ในหลวงเราได้ยาก	 กินพระราชาองค์นี้ยาก	 ผู้ที่ได้ทิพจักขุญาณตั้งแต่	 ๗	 ขวบ	 และใช้มา
ตลอดโดยไม่เคยทอดทิ้ง	ตอนนี้	๗๓	ขึ้น	๗๔	แล้วน่ะ	ใช้มา	๖๐	กว่าเกือบ	๗๐	ปี	แล้วคล่อง
ตัวขนาดไหน	 ปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านบอก	 ไม่ใช่หน้าที่ของตนก็อย่าไปขวางคนอื่นเขา	 ไป
นั่งบนโต๊ะรีดผ้าเขารีดไม่ได้	 เขาจะเอาเตารีดโขกหัวเอา	 ใช่ไหม	?	 พระปฏิบัติดีอยู่ที่ไหน
ในหลวงท่านรู้หมด	 คนทำดีทำชั่วที่ไหนในหลวงท่านรู้หมด	 แต่ว่า...ท่านรู้แบบพระ	 ถ้าไม่
จำเป็น	 ไม่ใช่หน้าที่	 ท่านไม่พูด	 จะมีพระราชดำรัสออกมาแต่ละทีถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วสะดุ้ง	
อย่ากัดกันให้มากนัก...กัดกันนี่ยังไม่หยาบนะจ๊ะ	 ถ้าทะเลาะกันน่ะหยาบกว่า	 ภาษาไทยแท้		
กัดกันไม่หยาบ	 ทำอะไรมีใครรอดพระเนตรพระกรรณไปได้บ้างล่ะ	?	 พระดีมีที่ไหนพระองค์
ท่านก็ดั้นด้นไปหา	 หลวงปู่ครับ หลวงพ่อครับ ช่วยรับภาระในพระศาสนา ช่วยสงเคราะห์ต่อ
ประชาชนทั้งหมดด้วยนะครับ กระผมขอฝากเอาไว้	 วัดไหนที่ดังอย่างเดียวแต่ไม่ดีจริงน่ะ	
ในหลวงไม่เคยเสด็จหรอก	 สังเกตดูเถอะ	 วัดดังๆ	 แถวๆ	 ปทุมธานี	 ท่านก็ไม่เคยไป	 วัดดังๆ	
แถวๆ	 สุราษฎร์ธานีท่านก็ไม่เคยไป	 วัดดังๆ	 แถวๆ	 นนทบุรีท่านก็ไม่เคยไป	 เคยเห็นมั๊ย	?			
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ทูลเชิญยังไม่เสด็จเลย	 ที่ไหนที่ไม่ดีจริงท่านไม่ไปหรอก	 ในขณะเดียวกันหลวงปู่	 หลวงพ่อแก่ๆ	
อยู่กลางป่ากลางเขา	 ในหลวงกราบถึงตักเลย	 ดังนั้น	 ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากรรมฐานที่พระเดช
พระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงสอนเรามา	 คือ	 ตัวมโนมยิทธิ	 อันนี้สถานการณ์ประเทศชาติจบไปนะ	
เอาแค่นั้นพอ	 อาตมาเองก็ไม่สามารถที่จะฝืนกฎของกรรมบอกอะไรชัดเจนมากไปกว่านี้ได้	 ได้
แต่บอกโยมว่าให้ทำตามในหลวงแล้วกัน	 ยึดในหลวงเป็นหลัก	 ท่านบอกว่าให้ประหยัด	 ให้รู้จัก
ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 ซื้อในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น	 ก่อนจะทำอะไรตรึกตรองให้ดี	 เราก็ทำตามที่
พระองค์ท่านตรัสมา	 พ่อใหญ่ของคนทั้งประเทศ	 ๖๐	 กว่าล้านบอกแล้ว...ลูกๆ	 ถ้าทำตามพ่อก็
สบายใจ	 ไม่มีใครที่จะมีครอบครัวใหญ่กว่าพระองค์ท่านอีกแล้ว	 พ่อคนเดียวลูก	 ๖๐	 กว่าล้าน	
เป็นเราเลี้ยงไหวมั๊ย	?	 ๖	 คนก็ตายแล้ว	 คราวนี้ลูกๆ	 ถ้าไม่รัก	 ไม่สามัคคี	 ไม่เชื่อพ่อ	 พ่อก็คง
หนักใจมาก	 มีวิธีเดียวที่จะให้พ่ออยู่กับเรานานๆ	 ก็คือ	 ปฏิบัติตาม	 เคารพรักและปฏิบัติตามที่
พระองค์ท่านมีพระดำรัสตรัสสอนมา	บอกอย่างไรทำอย่างนั้น	พระองค์ท่านได้ทิพจักขุญาณตั้ง
แต่	๗	ขวบ	พระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้ง	ซักซ้อมใช้งานมาตลอด	พระเดชพระคุณหลวงพ่อของ
เราสอนมโนมยิทธิมานานเหลือเกิน	ถ้านับเวลาก็ตั้งแต่ปี	๒๕๐๘	เป็นต้นมา	คนที่ได้มโนมยิทธินับ
เป็นแสนๆ	 มีใครบ้างที่ซักซ้อมอยู่ทุกวันโดยไม่ทอดทิ้ง...หายาก...ใช่มั๊ย	?	 อาวุธแม้เกียจคร้าน	
การขัด	 เกิดสนิมจับถนัด	 หนักตื้อ	 ถึงเวลาชักไม่ออกติดแหง็กอยู่แค่ฝักนั่นแหละ	 ต้องซ้อม
บ่อยๆ	โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านสอนเราให้รู้เพื่อละ ไม่ใช่รู้แล้วยึด  
	 ปัจจุบันนี้อาตมาเวทนาโยมเหลือเกิน หลายต่อหลายคน รู้แล้วนำไปใช้ผิดๆ	 ไปดู
การระลึกชาติ	 ไปดูย้อนอดีต	แล้วก็ไปภาคภูมิใจคนนั้นเป็นพี่เรา	คนนั้นเป็นน้องเรา	นั่นผัวเรา	
เมียเรา	 ลูกเรา	 พ่อเรา	 แม่เรา	 แล้วก็กอดคอกันตายพร้อมกับเรา	 อือม์...ดูก็ดูอย่างมีปัญญาสิ	
ดูแบบที่เรียกว่าใช้ปัญญาประกอบ	 แต่ละชาติที่เราเกิดมาชาติไหนไม่ทุกข์บ้าง	 ลำบากยากเข็ญ
มาจนขนาดนี้ไม่เข็ดใช่มั๊ย	?	 ยังไปฟื้นความสัมพันธ์ใหม่	 ไปกอดคอตายรวมกันทั้งพรวนอีก		
ใช่มั๊ย	?	 ยังลงสู่อบายภูมิไม่เพียงพอใช่มั๊ย	?	 อาตมาที่ไม่ยอมสอนเพราะสงสารโยม อยาก
จะบอกว่ามโนมยิทธิจริงๆ ง่ายมาก คิดเป็นก็ใช้ได้แล้ว	 แต่ถ้าอาตมาสอนไปอาจจะพาโยม
ทั้งหลายติดเพิ่มขึ้นอีกเยอะ	 สงสารก็เลยไม่สอน	 นั่งอยู่ตรงนี้แค่ว่าใครติดขัดตรงไหนมาสอบ
ถามอาตมาจะชี้แจงให้	 หลวงพ่อท่านให้เรารู้เพื่อละ	 ตัวการเข้าสู่มรรคผลนิพพานจริงๆ ไม่
จำเป็นต้องได้อภิญญา ไม่จำเป็นต้องได้วิชชาสอง ไม่จำเป็นต้องได้สมาบัติแปด หากแต่
ท่านบอกว่าให้เคารพพระพุทธเจ้าจริงๆ เคารพพระธรรมจริงๆ เคารพพระสงฆ์จริงๆ ตั้งใจ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ คิดว่าตายเมื่อไหร่่จะไปนิพพาน มีข้อไหนล่ะที่บอกว่าต้องได้ ? 
อภิญญา	แปลว่า	รู้ยิ่ง	อภิ-ยิ่งกว่า	อัญญา	คือ	ความรู้	 ไม่มีอะไรรู้ยิ่งกว่าการตัดกิเลส	อดีต...		
มีชาติไหนที่เราไม่ทุกข์บ้าง	?	 ปัจจุบันนี้เราทุกข์อยู่	 อนาคตถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีก	 เพราะฉะนั้น			
อตีตังสญาณ ปัจจุบันนังสญาณ อนาคตังสญาณ	 มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้	 ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ	ทุกชาติที่เกิดมา	รวยที่สุดก็รวยมาแล้ว	จนที่สุดก็จนมาแล้ว	มีอำนาจที่สุดก็มีมาแล้ว	
ด้อยวาสนาที่สุดก็เป็นมาแล้ว	 มีชาติไหนที่พาให้เราพ้นทุกข์ได้	?	 จุตูปปาตญาณ	 คนและสัตว์
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ก่อนเกิดมาจากไหน	 ตายแล้วจะไปไหน	 ถ้าเราทำดีเราได้ดีแน่นอน	 ถ้าเราทำชั่วเราได้ชั่ว
แน่นอนไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้	 เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น ไอ้นั่นแหละตัวระยำเลย สำหรับ
คนใช้ผิด ดูมันต้องดูใจตัวเอง แก้ต้องแก้ที่ตัวเอง ไม่ใช่ไปเที่ยวดูคนอื่น ตำหนิ คนอื่น	
บางคนมานั่งตรงหน้านี่	 อธิษฐานมาตั้งแต่บ้านแล้ว	 เออ...ถ้าหลวงพี่แน่จริงให้บอกสิว่าผมคิด
อะไร	 ไม่ถีบให้ก็บุญแล้วนะ	 อยากจะบอกกับเขาให้ชัดๆ	 ว่าใจของกูยังดูไม่ไหวเลย	 กูจะเสีย
เวลาไปดูใจมึงทำไม	(หัวเราะ)	 คราวนี้ชัดมั๊ย	?	 ปกติไม่ค่อยพูด	 แต่บทจะพูดแล้วไม่ค่อยยั้ง	
สำคัญที่สุดก็คือดูใจตัวเอง ใจของเรามีความชั่วมั๊ย ถ้ามีไล่มันออกไป ระมัดระวังไว้อย่าให้
มันเข้ามาอีก ใจของเรามีความดีอยู่มั๊ย ? ถ้าไม่มีสร้างมันขึ้นมา ถ้ามีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งๆ 
ขึ้นไป นี่คือตัวเจโตปริยญาณที่สำคัญที่สุด	แต่ละวันดูสีดูจิตของตัวเอง	มันผ่องใสมั๊ย	?	ถ้าไม่
ผ่องใสเร่งทำความดีขับจิตให้ผ่องใสที่สุดเ่ท่าที่จะพึงทำได้	 แล้วก็รักษาไว้อย่าให้มันขุ่นมัวอีก			
นี่คือ	 เจโตปริยญาณที่แท้จริง	 ไม่ใช่เที่ยวไปดูคนอื่นไปรู้คนอื่น	 บางคนมาถึงก็	 แหม...หลวงพี่
พูดเหมือนตาเห็นเลย	 อาจารย์พูดเหมือนตาเห็นเลย	 หลวงพ่อพูดเหมือนตาเห็นเลย	 ไม่อยาก
จะเห็นหรอก	 แต่บางทีถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่เชื่อ	 พอเห็นเสร็จก็เลิกดู	 ไม่รู้จะดูต่อไปทำไม
มันไม่มีประโยชน์เลย	 เพราะว่าทั้งหมดก็ทุกข์	 เขาก็ทุกข์	 เราก็ทุกข์	ดูความทุกข์ของตัวเองก็ดู
ไม่ไหวแล้ว	 ดูใจของตัวเองก็ระวังไม่ไหวยังไปดูเขาอีก	 ใช้ให้ถูกนะ	 ยถากัมมุตาญาณ	 รู้กรรม
ของคนและสัตว์	 ถ้าเราเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนว่า	 ทำดีได้ดี	 ทำชั่วได้ชั่ว	 ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้	
ตกลงญาณ	๘	ต้องใช้มั๊ย	?...เออ	ไม่ต้อง	อภิญญา อภิ-ยิ่งกว่า, อัญญา-ความรู้ ไม่มีอะไรรู้
เกินกว่าการตัดสินกิเลส อย่างต่ำๆ ให้รู้ว่าพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วตั้งหน้าตั้ง
ตาทำในคุณสมบัตินั้นไป นั่นแหละถึงจะเป็นลูกที่ดี ถึงจะเป็นลูกที่แท้จริงของหลวงพ่อ ถึง
จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราเป็นศิษย์วัดท่าซุง เราเป็นศิษย์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ	 แล้ว
บุคคลที่ได้ล่ะ	?	 บุคคลที่ปฏิบัติได้	 แต่ระวังให้ใช้กำลังใจเกาะพระนิพพานไว้	 ถ้าเราดูใจตัวเอง
เป็น	 สังเกตใจตัวเองเป็นจะรู้ว่า	 ราคะ-อารมณ์ระหว่างเพศก็ดี	 โทสะ-อารมณ์โกรธ	 เกลียด	
อาฆาต	 พยาบาท	 ก็ดี	 โลภะ-อารมณ์ความโลภอยากได้ใคร่มีก็ดี	 โมหะ-อารมณ์ความหลงก็ดี	
มันเป็นคุณสมบัติของร่างกายนี้	 ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ไปปรุงไปแต่งกับมันด้วย	 มันก็ไม่
สามารถทำอันตรายเราได้	 ในเมื่อเราได้มโนมยิทธิ	 เราได้อภิญญา	 เกิดราคะขึ้นมา	 ใช้อารมณ์		
ของมโนมยิทธิ	 ใช้อารมณ์ของอภิญญา	 พุ่งจิตขึ้นไปกราบพระบนนิพพาน	 หน้าด้านเข้าไว้	
กำลังของสมาธิของเราเข้มแข็งพอ	 ถ้ารู้ระวังตัวอยู่	 มันมาเราเผ่นพรวดหนีไปเลย	 ไปอยู่ข้าง
บนโน่น	 โกรธขึ้นมาหนีไปอยู่ข้างบน	 โลภขึ้นมาหนีไปอยู่ข้างบน	 หลงขึ้นมาหนีไปอยู่ข้างบน			
ไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า	ร่างกายเมื่อไม่มีจิตใจคอยปรุงแต่งอยู่	มันก็เหมือนกินอาหารไม่ได้ใส่
เกลือ	 ไม่ได้ใส่น้ำปลา	 ไม่ได้ใส่น้ำส้ม	 ไม่ได้ใส่น้ำตาล	 มันไม่มีรสไม่มีชาติ	 มันจืดชืดไม่เป็นท่า	
มันเซ็งมัน	 ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้อารมณ์จิตมันตั้งอยู่เดี๋ยวเดียวความชั่วเหล่านั้นก็สลายไป	
เพราะว่าความชั่วเหล่านั้นเป็นสมบัติของร่างกายไม่ใช่สมบัติของใจ	 การที่เราไปเกาะพระ
นิพพาน เกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บนวิมานของเรา นั่นแหละ คือการใช้
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มโนมยิทธิที่ถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อต้องการ เพราะว่ามันจะไม่พลาดไปไหน อย่างไรๆ 
เราก็อยู่ตรงนั้นแล้ว มันเป็นการตัดกิเลสที่อัตโนมัติที่สุด	 เราอยู่ตรงนั้นให้ชินกับอารมณ์
ละเอียด	อารมณ์สงบ	อารมณ์เยือกเย็นของพระนิพพานอันนั้น	พอจิตใจมันชิน	 รับอารมณ์นั้น
มาเต็มที่	 แล้วประคับประคองให้ดี	 ส่วนใหญ่ลุกปั๊บเลิกเลย	 ต้องรู้จักรักษาประคับประคอง
ระมัดระวังสภาพจิตใจของเราให้ทรงตัวอยู่ในอารมณ์นั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้	 ให้ได้ครึ่ง
ชั่วโมง	 ให้ได้หนึ่งชั่วโมง	สามชั่วโมง	ครึ่งวัน	วันหนึ่ง	สามวัน	อาทิตย์หนึ่ง	สิบวัน	ครึ่งเดือน	
เดือนหนึ่ง	 ปีหนึ่ง...ว่าไปเลย	 ยิ่งนานเท่าไรกิเลสยิ่งกินใจเราได้น้อยลงๆ	 ถ้ารู้ระมัดระวังรักษา
อารมณ์ใจอย่างนี้เอาไว้ได้	 กดกิเลสเอาไว้อย่างนี้ตลอดเวลา	 ก็เหมือนกับหินที่ทับหญ้า	 ทับไป
นานๆ	 หญ้ามันตายหมด	 นี่คือตัวมโนมยิทธิที่หลวงพ่อต้องการให้พวกเราปฏิบัติ	 ที่หลวงพ่อ
เคี่ยวเข็ญ	สั่งสอนเรามากี่ปีต่อกี่ปี	การใช้ที่ถูกต้องใช้กันอย่างนี้	 เท่าที่อาตมาดูมาส่วนใหญ่ใช้
ผิดหมด ในเมื่อใช้ผิด มันก็จะมีแต่โทษมากกว่าประโยชน์ทั้งนั้น แทนที่จะรู้เพื่อละก็รู้เพื่อ
หลง เพื่อยึดเพื่อติด แล้วสิ่งต่างๆ ที่เรารู้เป็นการรู้ในปัจุบัน อนาคตสิ่งเหล่านั้นก็
เปลี่ยนแปลงตามไปตามปัจจัยเฉพาะหน้า	 ดังนั้น	 คำทำนายหลายๆ	 อย่างเมื่อถึงวาระ		
ถึงเวลา	เมื่อมีปัจจัยเฉพาะหน้ามาให้เปลี่ยนแปลง	อย่างเช่น	บอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนมันจะดี	
แต่ถ้าหากว่าทั้งหมดรามือเสียจากการทำดี	 ปล่อยให้ความชั่วเข้ามาครอบงำจิตใจ	 กำลังของ
ความชั่วมีสูงกว่า	 ถึงวาระถึงเวลามันก็ไม่ดีไปตามนั้น	 ดังนั้น	 กระทั่งความเป็นทิพย์	 ความรู้	
เหล่านี้มันก็ยังไม่เที่ยง	 เราจะไปยึดถือมั่นหมาย	 เชื่อปักมันลงไปว่าจะเป็นดั่งนั้นดั่งนี้นั้นไม่ได้	
เพียงแต่เอาเป็นแนวทางไว้คอยระมัดระวังเท่านั้น	 รู้	 ต้องรู้อย่างคนมีสติ	 ใช้	 ต้องใช้อย่างคนมี
ปัญญา	สติกับปัญญาเป็นของคู่กัน ถ้าสติเกินปัญญา จะเป็นคนไม่กล้าทำอะไรจดๆ จ้องๆ 
ขี้กลัว ขี้ระวังจนเกินไป ถ้าปัญญาเกินสตกิ็จะบุ่มบ่าม โฉ่งฉ่างจนกระทั่งพลาดได้ง่าย สติกับ
ปัญญาจะต้องไปพร้อมๆ กัน ไปเท่าๆ กันธรรมะจึงจะเจริญ	พูดมากไปมั๊ย	?	นานๆ	ด่าทีว่า
จนคุ้ม	 ปีหนึ่งๆ	 อาตมาก็มีเวลาพูดได้อย่างนี้แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น	 ใครเก็บอะไรไปได้ก็เก็บไป	
รวมเวลา	 ๒๕	-	 ๒๖	 ปีที่ผ่านมา	 ที่อาตมามอบกายถวายชีวิตอยู่รองพระบาทของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อมา	 ทั้งหมดที่เก็บมาได้ไม่เคยปิดบังใคร	 มีอะไรให้แค่หมด	 เพราะว่าพ่อก็ไม่
เคยหวงวิชา	 อาตมาเองเมื่อทำมาถึงระดับนี้	 สิ่งที่ตัวเองมีความสุขกายสุขใจอยู่	 ก็อยากให้
ญาติโยมมีความสุขเช่นนั้นบ้าง	 สิ่งที่เราทำได้	 ทำอะไรทำง่ายๆ	 สำเร็จลงง่ายๆ	 ก็อยากให้ทุก
ท่านได้อย่างนั้นบ้าง	 ก็พยายามเคี่ยวเข็ญกัน	 แต่เพียงแต่ว่าอาตมามีเวลาเคี่ยวเข็ญพวกเรา
น้อยมาก	 เนื่องจากว่าภาระต่างๆ	มันมากเหลือเกิน	บวชมาแค่	 ๑๐	กว่าพรรษามีแต่คนมาขอ
ความช่วยเหลือ	มีแต่คนมาขอพึ่งพิง	ทั้งพระ	ทั้งฆราวาส	ทั้งเอกชน	ทั้งหน่วยราชการ	ทั้งใน
และต่างประเทศ	 แต่อาตมาเองมีพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 เป็นที่พึ่ง	 มีพระเดชพระคุณ
หลวงปู่	 หลวงพ่อ	 เป็นที่พึ่ง	 มีญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้สนับสนุน	 ดังนั้น	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึง
สามารถสำเร็จลุล่วงลงไปได้ในทุกเรื่อง	 จนกระทั่งเขาถามว่าทำไมถึงทำอะไรง่ายๆ	 ทำอะไรไม่
เคยลำบากกับใคร	 อยากจะบอกว่าถ้าบารมีเต็ม	 บารม	ี คือ	 กำลังใจถ้าบารมีเต็มบุคคลจะทำ
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อะไรได้ไม่มีคำว่ายาก	 อาตมาเองน่ะไม่เต็มหรอก	 แต่อาศัยพระท่านเป็นหลัก	 ขึ้นชื่อคำว่าพระ
แล้วคำว่าไม่เต็มนั้นไม่มี	มีแต่ล้นจนเผื่อแผ่ถึงอาตมาและญาติโยมทั้งหลาย		
	 ดังนั้น	 ขอให้ทุกคนยึดคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้มั่นคงเอาไว้	 สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อ
มอบให้แก่เรามา	 โดยเฉพาะพระคาถาเงินล้าน	 ขอให้ทุกคนท่องบ่นภาวนาไว้เป็นประจำๆ	 จะ
สร้างความคล่องตัวให้แก่เราอย่างคิดไม่ถึง	 ใครจะว่างมงาย	 ใครจะว่าเหลวไหล	 อาตมายืนยัน
ว่าไม่งมงาย	 ไม่เหลวไหล	 เพราะอาตมาใช้มาเอง	 มีใครบ้างที่สามารถสร้างวัดๆ	 หนึ่งเสร็จได้
ภายในปีเดียว	โดยที่	๒	มือเปล่าๆ	มีแต่คาถาบทเดียว	จะไม่ให้ยืนยันอย่างนี้ก็ไม่ได้	แล้วขณะ
เดียวกัน	 ไปช่วยเขาที่อื่น	 ไปช่วยเขาที่ไหนก็ตาม	 ขึ้นชื่อว่าการสะดุดหยุดยั้งผิดจังหวะไม่มี			
มีแต่ความสะดวกคล่องตัวอยู่เสมอ	ดังนั้น	ขอย้ำว่าถ้าเราใช้คาถาเป็น	ส่วนใหญ่ทำไมใช้ไม่เป็น
ใช้ไม่ถูกกัน	 การใช้คาถาเป็นก็คือต้องวางกำลังใจให้เป็น การวางกำลังใจให้เป็นก็คือ ให้
ตั้งใจว่า คาถานี้คือสมบัติวิเศษที่พ่อให้มา หน้าที่เราคือรักษาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงดีได้ 
ด้วยการเป็นคนที่ขยันท่องบ่นเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อย่างสม่ำเสมอและ
จริงจังทุกวัน เรื่องของความสม่ำเสมอจริงจังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ส่วนใหญ่มันทำๆ ทิ้งๆ 
กัน ในเมื่อเราตั้งใจทำถวายบูชาต่อท่านอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง ผลพิเศษต่างๆ มันจะ
เกิดขึ้นเอง แต่ถ้าเราทำเพื่อจะหวังผลพิเศษนั้น ตัวอยากที่บังหน้ามันจะตัดไปเกือบหมด	
อยากได้	ไม่ใช่ความผิด	แต่พออยาก	ตั้งใจว่าต้องการอะไร	แล้วลืมความอยากนั้นเสีย	แล้วตั้ง
หน้าตั้งตาภาวนาไป	 นี่คือการใช้คาถาที่ถูก	 การปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกัน	 อยากมันถึงทำ	 แต่
ตัวอยากตัวนี้เป็นฉันทะ	หลวงพ่อเรียกว่าธรรมฉันทะ	คือ	ความพอใจในธรรม	 ไม่ใช่ตัวตัณหา	
ตัวตัณหาเป็นการอยากได้ใคร่มีในลักษณะที่เรียกว่า	 ถ้าไม่ได้มา	 ผิดศีลผิดธรรมก็ยังเอา			
ตัวอยาก	 มีอยู่ในทุกธรรมะ	 แต่ว่าตัวอยากนี้เป็นตัวธรรมฉันทะคือพอใจในการปฏิบัติ	 ขณะ
เดียวกัน	 การปฏิบัติทุกอย่างอารมณ์อุเบกขาสำคัญที่สุด	 การปฏิบัติไม่ว่าจะทาน	 ศีล	 ภาวนา	
ถ้าขาดตัวอุเบกขาการปฏิบัตินั้นๆ	 เข้าไม่ถึงจุดสุดท้าย	 การให้ทานถ้าไม่รู้จักอุเบกขาปล่อยวางก็
นั่งกลุ้มใจ	 ขอทานมันขอสตางค์ก็ให้มันไป	 ให้แล้วก็แล้วกัน	 เรารู้ว่าเขาต้องการก็ให้เขาไป	
เป็นการตัดความโลภของเรา	ให้มันจบลงตรงนั้น	นี่คือตัวอุเบกขา	แต่ว่าให้แล้วก็ไปนั่งคิดต่อว่า	
เอ๊...มันจะหลอกเราหรือเปล่าหว่า	?	 มันเป็นแก๊งค์ขอทานประเภทที่เรียกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็เอา
คนมาปล่อยๆๆ	 ตามจุด	 แล้วก็ขอสตางค์เขาไปวันๆ	 หนึ่ง	 ถึงเวลามันกินดีอยู่ดีกว่าเราอีกหรือ
เปล่า	?	ไอ้อย่างนี้ขาดอุเบกขา	การรักษาศีลก็เช่นกัน	ถ้าหากว่าขาดอุเบกขาขาดการปล่อยวาง
จริงๆ	 การรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้ตลอด	 ไม่ฆ่าสัตว์	 แต่โกรธมันขึ้นมาก็อัดตุ้บเข้าให้	 ไม่ตาย
หรอกแต่เจ็บ	 ดีไม่ดีก็สาหัสไปเลย	 ขาดอุเบกขา	 การภาวนายิ่งหนักเข้าไปใหญ่	 ถ้าขาดตัว
อุเบกขาคือการปล่อยวาง	 ไม่รู้จักวาระของมัน	 จะก้าวหน้าได้ยากมาก	 เราต้องทำใจว่าเรา
มีหน้าที่ภาวนา ผลพิเศษต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขา นี่คือการปล่อยในตัว
อุเบกขา แต่ถ้าไปภาวนาตั้งใจอยากให้มันได้  อยากให้มันเป็น มันจะไม่ได้ มันจะไม่เป็น	
มันเหมือนกับเราปลูกต้นไม้	 เรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินจับหนอนจับแมลงใส่ปุ๋ยดูแลก็ทำมันไป	
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เราไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขาออกดอกออกผล	 ลองไปจับมันดึงยอดดูสิมันจะออกมั๊ย...?	 เฉาตาย
ซะก่อน	 แต่ถ้าเรามีหน้าที่ทำของเราไปเรื่อย	 ด้วยการปล่อยวางและเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย	
เมื่อถึงเวลาดอกผลมันจะเกิดของมันเอง	ถึงวาระ	ถึงฤดูกาลของมันๆ	ก็ออกดอกออกผลให้
ชื่นใจ	 ตอนที่มันยังไม่ถึงวาระไม่ถึงเวลา	 อยากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้	 อยากเท่าไหร่มันก็ไม่เป็น	
ตัวอยาก คือ การไม่รู้จักวางอุเบกขา ตัวรู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำให้ดีที่สุด ผลของ
หน้าที่นั้นจะเป็นอย่างไรช่างมัน นั่นคือตัวอุเบกขา	 เบรคให้เป็น	 เบรคขา	 เบรคแขน	 เบรค
ปากเอาไว้ด้วย	 ไม่อย่างนั้นจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขา	 ถ้าอุเบกขาเป็นทุกอย่างก็ดีหมด	 ไม่มี
การกระทบกระทั่งกับใคร	 ทุกอย่างเป็นธรรมดาหมด	 ปกติของโลกมันเป็นอย่างนั้น	 ไม้ตาย		
ท่าสุดท้ายแล้ว	 อุเบกขา ถ้าเต็มที่มันจะเป็นสังขารุเปกขาญาณ	 รู้จักปล่อยวางในการปรุง
แต่ง	การปรุงแต่งการนึกคิดเพิ่มเติมทุกอย่าง	ตัวฟุ้งซ่านขนาดหนักเลย	ทุกอย่างถ้าหยุดการ
ปรุงแต่งลงได้	มันก็หยุดหมดมันก็ดับหมด	ใครเคยตามดูความคิดตัวเองบ้าง	หยุดความคิดตัว
เองเป็นมั๊ย ? หยุดเป็นเมื่อไหร่ก็เย็นเมื่อนั้นแหละ จิตสังขารคือตัวปรุงแต่งของใจสำคัญมาก	
เกิดมันก็ตรงนี้	แก่มันก็ตรงนี้	เจ็บมันก็ตรงนี้	ตายมันก็ตรงนี้	อนิจจังไม่เที่ยงก็เพราะมัน	ทุกขัง
เป็นเพราะมัน	 อนัตตาก็เป็นเพราะมัน	 ก็เพราะจิตตัวปรุงแต่งนี้ตัวเดียว	 หยุดปรุงแต่งเมื่อไหร่
พระท่านเรียกว่า	นิโรธ	คือ	เข้าถึงความดับ	ความร่มเย็น	ความสงบอย่างแท้จริง	การหยุดมัน
ท่่านเรียกว่า	มรรค	สาเหตุที่มันปรุงมันแต่งมันทำให้เกิดทุกข์ท่านเรียกว่า สมุทัย ปรุงแต่งมัน
เมื่อไหร่มันก็เป็นทุกข์	อริยสัจ ๔ มันก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละ อยู่ที่จิตตัวเดียว ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย	
ดังนั้น	 ท่านถึงให้ดูภายใน	 ดูที่ตัว	 แก้ที่ตัว	 ดูที่คนอื่นไม่สำเร็จ	 แก้ที่คนอื่นไม่สำเร็จ	 ทุกอย่าง
เป็นเรื่องของโลก	 เราไม่สามารถแก้ไขโลกได้	 แต่เราแก้ไขตัวเราเองได้	 ภาระทุกอย่างถ้าเรา
แบกโลกไว้มันหนักเหลือเกิน	 แต่ถ้าเราวางลงตัวเรามันมีภาระอยู่นิดเดียวเท่านั้น	 ยิ่งฟังก็		
ยิ่งง่าย	ฟังง่ายใช่มั๊ย	?		
	 เหลืออีกครึ่งชั่วโมง	(หือ...มันพูดมากขนาดนี้เชียวหรือ...?)	ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะ	ยิ่งตอน
บรรยายให้ชาวบ้านเขาฟัง	 ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่	 วิทยากรต่างๆ	 จะพูดด้วยภาษาราชการ	 แต่		
ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง	 ไปถึงก็อุปโภคอย่างนั้น	 บริโภคอย่างนี้	 กะเหรี่ยงมันฟังรู้เรื่องไหมล่ะ	?	
เอออุปโภคบริโภค	 มันรู้แต่	 ออหมี่ออที	 กินข้าวกินน้ำ	 อาตมาก็ต้องไปเป็นล่ามแปลไทยเป็น
ไทยให้เขาฟังอีกทีหนึ่ง	 ว่าไปว่ามาวิทยากรก็นิมนต์อาจารย์ว่าไปเรื่อยๆ	 เลยครับ	 ตกลง
บรรยาย	๖	ชั่วโมง	พระว่าไป	๕	ชั่วโมงครึ่ง	จริงๆ	ไม่ใช่เขาไม่เก่งนะ	เขาเก่ง	แต่เขาลดระดับ
ตัวเองลงมาไม่เป็น	 ต้องพูดภาษาชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาฟัง	 นี่อาตมาก็พูดมากจนเกินไป
เหมือนกัน	 ตกลงมีใครเก็บเอาไว้ได้บ้าง	 เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมด	นักปฏิบัติที่ดีเมื่อกี้บอกแล้ว
การจดบันทึกสำคัญมากเป็นการซ้อมอตีตังสญาณด้วย	 ขณะเดียวกันก็กันลืม	 หัวใจนักปราชญ์
จำได้มั๊ย	สุ จิ ปุ ลิ ส	ุมาจากสุตะ	แปลว่าฟัง	จิ	ก็มาจากจิตตะ	แปลว่าคิด	ปุ	ก็มาจากปุจฉา	
แปลว่าถาม	ล	ิก็มาจากลิขิต	เขียน	ฟัง-คิด-ถาม-เขียน	ไอ้เขียนนี่ท่านบอกไว้ว่ากันลืม	สุตตะ
จงฟังเขาอย่าขี้เกียจ จิตตะคิดให้ละเอียดที่สงสัย ปุจฉาหลงจงถามอย่าเกรงใจ ลิขิตเขียนไว้ได้
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จะดีเอย เก่งกันทุกคน	 จำได้หมดเลย	 ไม่มีใครจดสักคนหนึ่ง	 อย่าเชียวนะประเภทพึ่งเทคโนโลยี
น่ะ	 เจ๊งมาเยอะต่อเยอะแล้ว	 อาตมาอยู่วัดท่าซุงถือสมุดบันทึกเข้าโบสถ์อยู่องค์เดียว	 ถึงเวลาก็
จดยิกๆ	 พี่น้อง	 ๔๐	 กว่าคนไปพึ่งเครื่องบันทึกเสียงอยู่	 ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องที่
สำคัญที่สุด	 เครื่องบันทึกเสียงเจ๊ง	 คราวนี้มันทึ้งอาตมาซะเป็นชิ้นๆ	 เลย	 จดอยู่คนเดียว	 สิ่งที่
เราฟัง	 จะจำได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นกระทบใจของเรา	 ตัวกระทบใจก็คือมันตรงกับใจของเรา	 ตรงกับ
การปฏิบัติของเราตอนนั้น	แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับเราในอนาคตมันจะผ่านเลยไป
เฉยๆ	 เพราะฉะนั้นจดซะบ้างโดยเฉพาะนักปฏิบัติ	 หลวงพ่อท่านบอกว่า	 นักปฏิบัติที่ดีกระดาษ
ปากกาห้ามห่างมือเด็ดขาด	 ยิ่งเวลากลางคืนที่พระท่านสงเคราะห์	 อาตมาพลิกตัวมาได้	 มืดก็
มืด	 แล้วเขี่ยไว้ก่อน	 อ่านออกอ่านไม่ออกให้มันมีนัยเอาไว้	 ถึงเวลามันก็นึกได้เอง	 แต่ถ้าไม่จด
รอให้เวลาผ่านไปพักเดียวเท่านั้นแหละ...ลืม	 มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านมาตอนเช้ามืด	 บอกให้
ทำอย่างนั้นๆๆ	สั่งมา	๓	ข้อ	โอ๊ย...สบาย	๓๐๐	ข้อยังจำได้เลย	๓	ข้อ	แค่นี้หมูมาก	ปรากฏว่า
พออรุณขึ้น	เหลือแค่ข้อเดียว	อีก	๒	ข้อ	หายขาด	ชนิดคิดหัวแทบแตกก็เค้นไม่ออก	ถ้าจดไว้
ก่อนมันมีเค้าอยู่เราก็จะนึกขึ้นมาได้		
	 ปกติแล้ววันเสาร์ห้า	 ตามสายครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้ให้เป็นวันไหว้ครู	 แล้วมีพิธี
พุทธาภิเษกวัตถุมงคลด้วย	วันเสาร์ห้าคือวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำ	ถ้าได้เดือนห้าด้วยก็ดี	ถ้าไม่ได้เดือน
ห้าเป็นเดือนอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นข้างขึ้นเท่านั้น	 เพราะโบราณท่านถือเคล็ดคำว่า	 “ขึ้น”	 ทำ
อะไรให้ทำขึ้น	เขาถือเป็นวันดี	วันแรง	วันขลัง	ตามสายครูบาอาจารย์ท่านให้ไหว้ครูวันเสาร์ห้า	
ถ้าวันเสาร์ห้ามีกิจจำเป็นจริงๆ	 ไม่สามารถจะจัดงานไหว้ครูได้	 ให้ไหว้ครูวันวิสาขบูชา	 ถ้าทั้ง
เสาร์ห้าและวิสาขบูชาไม่สามารถที่จะจัดงานไหว้ครูได้ด้วยเหตุขัดข้องประการใดก็ตาม	 ให้ใช้
วันมาฆบูชาแทนได้	พ้นจาก ๓ วันนี้แล้วไม่ได้	ใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจำๆ	เอาไว้ด้วยจะได้
เก็บเอาไปใช้	 ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่หลวงพ่อบอกเขาฟัง	 แล้วก็ลืิม	 มีความสามารถสูงมากไม่ค่อย
จะจำกัน	สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่	วันเสาร์ห้าท่านก็จะจัดการพิธีพุทธาภิเษก
แล้วก็มีการเป่ายันต์เกราะเพชรด้วย	 อันนั้นเป็นไปตามสายที่บูรพาจารย์ท่านให้สืบๆ	 กันมา			
จนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกๆ	 ท่านก็ครอบครูการเป่ายันต์เกราะเพชรให้	 ๙	 องค์ด้วยกัน	 แต่ว่าเขา
ลงชื่อไว้ในธัมมวิโมกข์	 ๗	 องค์เท่านั้น	 ๒	 องค์ที่เป็นตัวต้นคิดโดนไล่ออกจากวัดไปแล้ว	 นั่งอยู่
ตรงนี้องค์หนึ่ง	 (หัวเราะ)...ตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสั่งให้พระทั้งวัดทำขันบูชาครู		
เพื่อขึ้นครูการเป่ายันต์เกราะเพชร	 ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางกรรมการสงฆ์คิดอย่างไร			
ตัวประธานกรรมการสงฆ์ท่านบอกว่า	 การเป่ายันต์เกราะเพชรถ้าหากว่าใครจะทำก็แปลว่าวัดรอย
เท้าหลวงพ่อ	แต่จริงๆ	แล้วหลวงพ่อท่านสั่งให้ขึ้นครูเอง	อาตมาเองเป็นคนดื้อ	เมื่อเป็นเช่นนั้น
เขาบอกไม่ให้ทำ	อาตมาดื้อเป็นปกติอยู่แล้ว	 ไม่ชอบแหกคอก	อยู่นอกคอกแล้วไม่ต้องไปแหก	
ก็เลยไปสั่งป้าสุ	 คุณโยมสุภาพร	 ปุษยะนาวิน	 บอกว่าป้าช่วยจัดขันห้าสำหรับบูชาครูเป่ายันต์
เกราะเพชรให้ด้วย	 คราวนี้ก็พระน้องชายอยู่องค์หนึ่งคือท่านชาติชาย สุธัมมธนปาโล	 ท่าน
ชาติชายแกเป็นป่าไม้	 เป็นหัวหน้าสถานีวิจัยไผ่ผาตาด	 อำเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	
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รายนี้เป็นรายที่ชอบท้าทายมาก	อาตมาไปเทศน์ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง	เทศน์ไปๆ	ครบ	๓	
ชั่วโมง	 ตอนแรกไม่ได้เจตนาเทศน์นานหรอก	 ๓๐	 นาทีเขาก็ไม่ไหวกันแล้ว	 แต่ปรากฏว่าเรื่อง
มันสนุก	 เขาขอต่อไปเรื่อยๆ	คือ	มันเป็นเรื่องของผี	 เรื่องของเทวดา	 เรื่องของพระ	ของอะไร
เหล่านี้	 ชาวบ้านเขาสนุก	 ถ้าชาวบ้านสนุกนี่ระวังให้ดีอาตมาโดนขโมยบันไดมาแล้ว	 การขึ้น
ธรรมาสน์เทศน์มันจะมีบันไดประมาณ	๓	-	๔	ขั้นถ้าอย่างสูงๆ	ก็อาจจะถึง	๗	-	๘	ขั้น	สนุก
แล้วมันไม่ยอมให้พระลง...ขโมยบันไดไปเลย...มันให้เทศน์ไปเรื่อยๆ	 ไม่ยอมให้เลิก	 ก็ว่าไป
เรื่อยพอ	 ๓	 ชั่วโมงถามว่า	 ที่ว่ามานี่มีใครไม่เชื่อบ้าง ? มันยกมืออยู่คนเดียวน่ะ	 คุณหัวหน้า
ชาติชายเขายกมืออยู่คนเดียว	ก็ถามว่า	ไม่เชื่อด้วยเหตุใด เขาก็บอกว่าถ้าจะให้เขาเชื่อเขาต้อง
รู้เห็นด้วยตัวเอง	 ก็เลยพาไปวัดท่าซุงไปฝึกมโนมยิทธิ	 พอฝึกได้คราวนี้สาหัส	 มันติดเป็นตังเม
เลย	 แบกเป้ใบหนึ่งตามต้อยๆ	 อยู่ทุกวันทุกเดือน	 เป็นเวลา	 ๕	 เดือนติดๆ	 กัน	 เหม็นขี้หน้า
เต็มที...คุณชาติชายเขาเห็นอาตมาทำหน้าเบื่อเขาเต็มทีเขาก็บอกว่า	 หลวงพี่ครับ...ถ้าหลวงพี่
รำคาญผมหลบไปแป๊บนึงก็ได	้ มันหายไปกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รู้	 พักหนึ่งโผล่มาใหม่	
คนเอาจริงเขาเป็นอย่างนั้นนะ	ตามอยู่	๕	เดือน	ปรากฏว่ามันใกล้เข้าพรรษา	พี่ท่านก็ไปอยู่วัด	
เราก็นึกว่าเขาไปอยู่วัดเพื่อปฏิบัติตามปกติครบ	๗	วันก็ถามว่า	 เฮ้ย ทำไมไม่กลับ ?	 เขาบอก
ว่า	ผมมาสมัครบวชครับ	ก็ว่าของมันไปเรื่อย	เราก็ไม่ได้ว่าอะไร	คนไม่ค่อยขี้สงสัย	ครบ	๑๒๐	
วันมันก็ยังอยู่ต่อ	ถามว่า	เฮ้ย คุณ ผิดระเบียบราชการนะ เขาบอกว่า	ผมทิ้งไปแล้วครับ	ไม่ได้
ลาออกนะ	 ทิ้งเฉยๆ	 ถามว่า	 แล้วเรื่องเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญอะไรล่ะ ?	 เขาว่าช่างมัน	 ให้มี
ความผิดให้เขาไล่ออกไปเลยสบายใจดี	 คราวนี้พระน้องชายองค์นี้เห็นอาตมาไปเอาขันครูเพื่อ
เตรียมครอบครูเป่ายันต์เกราะเพชร...เอาด้วย	 ป้าสุ...มองหน้าพระสององค์แล้วถอนหายใจ		
ดังเฮือก	 บอกว่า	 หลวงพี่เจ้าขาคิดให้ดีๆ นะเจ้าคะ สององค์รวมกันยังไม่ได้ 10 พรรษาเลย	
คือตอนนั้นอาตมาได้	 ๗	 พรรษา	 ของท่านได้	 ๒	 พรรษา	 คราวนี้ก็ปรากฏว่าป้าสุก็ออกความ
เห็นว่า	 เอาอย่างนี้แล้วกัน	 ถ้าหากมั่นใจว่าจะเอาจริงๆ	 เดี๋ยวโยมจะทำพานไหว้ครูให้กับพระ
ผู้ใหญ่ที่รับใช้หลวงพ่ออยู่รอบๆ	 บริเวณเป่ายันต์เกราะเพชรด้วย	 ถ้าพระผู้ใหญ่ได้รับไปด้วยเขาก็
ว่าไม่ได้	ตกลงป้าสุก็ทำพานไป	ปรากฏว่ามีพระที่รับใช้หลวงพ่อตอนนั้นที่อยู่ที่บริเวณศาลา	๑๒	
ไร่อยู่	 ๗	 องค์และรวมอาตมา	 ๒	 องค์ก็เป็น	 ๙	 แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทำพิธีครอบครูเสร็จ		
เขาประกาศชื่อลงธัมมวิโมกข์	 เขาตัดออกไป	 ๒	 ตัว	 สบายใจดี	 เราไม่มีชื่อ	 ต่อไปใครเขาก็มา		
รบกวนเราไม่ได้	ใช่มั๊ย	?	เขาก็ไปกวนพวกที่มีชื่อ...สมน้ำหน้า...!		
ถาม : หลวงพี่ครับ...ในเมื่อหลวงพ่อเป็นคนสั่งทำไมต้องมีใครมาห้ามนู่น	ห้ามนี่ด้วยล่ะครับ	?		
ตอบ : อ้าว...ตำแหน่งท่านใหญ่กว่านี่	ท่านเห็นว่าสมควรท่านก็ห้าม	หลังจากที่หลวงพ่อท่าน
ครอบครูให้แป๊บเดียวท่านก็มรณภาพ	 ถ้างานนั้นอาตมาไม่ดิ้นรนก็เป็นอันว่าอดรับประทาน
ทั้งหมดนั่นแหละ	 ก็เป็นอันว่า...การเป่ายันต์เกราะเพชรอาตมารับรองได้ว่าจะไม่ขาดสูญลงไป	
เพราะว่ายังมีพระที่รับช่วงไปได้ถึง	 ๙	 องค์ด้วยกัน	 แต่ว่า	 ๙	 องค์นี้	 ขณะนี้อยู่วัดไม่น่าจะเกิน			
๔	องค์	สึกไปบ้าง	เท่าที่ทราบแน่ๆ	สึกไป	๒	องค์	ก็คือ	หลวงพี่บัญชา	กับท่านน้อย	ท่านน้อย
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นี่บวชพรรษาเดียวกับอาตมาบวชพร้อมกัน	 ๒	 องค์	 ที่ออกจากวัดมาก็มีตัวอาตมาเอง	 มี		
หลวงพี่ปลัดวิรัช	 โอภาโส	 มีหลวงตาวัชรชัย	 ปัจจุบันคือพระครูภาวนาพิลาศ	 วัดเขาวง	 แล้วก็
ท่านชาติชายที่ออกมา	ที่เหลือก็เหลืออยู่วัดนิดเดียวล่ะ	ก็กล้ายืนยันว่า	การเป่ายันต์เกราะเพชร
จะไม่ขาดสายลง	 ถ้าหากว่าวาระและเวลาสมควรเมื่อไหร่	 อาตมาถ้าได้รับคำสั่งมา	 จะประกาศ
บอกญาติโยมอย่างเป็นทางการ	 สมัยที่สิ้นหลวงพ่อลงใหม่ๆ	 มีการประชุมสงฆ์กัน	 ทาง
กรรมการสงฆ์ลงความเห็นว่า	 ห้ามเป่ายันต์เกราะเพชรเด็ดขาด	 ยกเว้น	 ใครจะได้วิชชาสาม
หรือสมาบัติแปดขึ้นไป	อาตมาเองเป็นคนชอบทะลุกลางปล้อง	บอกว่าวิชชาสามผมไม่รู้	เพราะ
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนายให้ผม	 แต่สมาบัติแปดผมว่าหมูฉิบหายเลย	 แน่ะ	 คนปากเสีย	 ชอบ
อวดเก่ง	ก็...ไปงัดข้อเขาอยู่เรื่อยๆ	ก็เลยออกมานอนอยู่ข้างนอกนี่	สบายใจดี		
	 คราวนี้เรื่องการพุทธาภิเษก	 จำไว้ให้แม่นๆ	 ว่า	 ไม่ใช่อาตมาทำหลวงพ่อท่านก็บอกว่า
หลวงพ่อไม่ได้ทำ	 หลวงปู่ปานท่านก็บอกหลวงปู่ปานไม่ได้ทำ	 เมื่อถึงวาระถึงเวลา	 อาราธนา
บารมีพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 พรหม	 เทวดาให้ท่านสงเคราะห์แทน	 เพราะฉะนั้น	 วัตถุ
มงคลต่างๆ	 ที่ได้ทำไปที่เกิดอานุภาพขึ้นมาจนกระทั่งพวกเราอยากได้กันมากๆ	 นั้นเกิดจาก
บารมีพระท่านสงเคราะห์	 อาตมาเองนั่งเฉยๆ	นั่งจนกว่าท่านจะบอกว่าพอ	 ตัวอย่างที่ผ่านมาก็
ครั้งแรกที่ทำ	 ไม่ได้เจตนาจะทำ	 หลวงปู่ปานท่านบอก..ไอ้หนู ทำล็อคเก็ตรูปข้าสักห้าพันสิลูก 
บอก ไม่ค่อยมีตังค์ครับหลวงปู่	ท่านบอก	 ไม่เป็นไรข้าหาเงินให้เอง	แล้วก็กราบเรียนท่านบอก
ว่า	 ถึงอย่างนั้นก็ดีผมพุทธาภิเษกไม่เป็น	 ท่านบอก	 ไม่เป็นไรตั้งเครื่องบวงสรวงไว้เดี๋ยวข้าทำ
เอง	 สบายดีมั๊ยแหม...แทบโดดกอดเลยนะ	 รับปากมานี่สบายมาก	 คราวนี้...วันนั้นเป็นวันเสาร์
ห้าทางวัดจัดฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง	 บ่ายสามโมงอาตมายังช่วยงานอยู่ที่วัดเลย	 ช่วยจัดฝึก		
มโนมยิทธิเต็มกำลังช่วยสงเคราะห์ญาติโยมให้	 คราวนี้...หลวงปู่ท่านนัดเวลา	 ๑	 ทุ่มตรง	 พอ
บ่ายสามเศษๆ	อาตมาก็ซิ่งจากวัดตรงมา	มาถึงที่นี่	(บ้านอนุสาวรีย์)	 ๖	 โมง	๔๐	นาที	 สบาย
ใจมาทัน	๑	ทุ่ม	โผล่พรวดเข้ามาปรากฏว่าของทุกอย่างวางอยู่ทิศใครทิศมัน	ไม่มีใครจัด	กลัว
ผิด	 เครื่องบวงสรวงนี่เขาจะมีสีประจำทิศของเขาอยู่ จะมีทิศทางที่เฉพาะ ระบุเอาไว้ชัดเลย   
ถ้าหากว่าผิดโดยเฉพาะไก่ ถ้าหากว่าไก่ผิดทิศ ไม่อยู่ทิศเหนือนี่เป็นเรื่องแน่ๆ ท้าวเวสสุวรรณ
ท่านไม่ยอม	 ก็เลยไม่มีใครกล้าจัด	 อาตมาก็ต้องวิ่งเหงื่อหยดจัดตั้งจนกระทั่งมันเข้าที่เสร็จ
เรียบร้อยดูนาฬิกา	๑	ทุ่ม	๑๐	นาที	จ๊ะ	เลยเวลาไป	๑๐	นาที...ตั้งใจจุดธูปเทียนบูชาพระ	น้อม
จิตกราบพระปุ๊บ	หลวงปู่ปานท่านบอก	 เสร็จนานแล้วลูก ไปไหว้พระเถอะ...ไม่รู้แอบทำให้ตอน
ไหน	 สบายดีมั๊ย	 ท่านบอกให้ไปไหว้พระเถอะ	 บอก	 เสร็จแล้วผมก็เลิกได้นะครับ	 ท่านบอกว่า
นั่งต่อไปเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อ	 ง่ายดีมั๊ย	 วัตถุมงคลรุ่นนั้นเป็นล๊อคเก็ตเล็กๆ	 จ๊ะ	 ด้านหนึ่งเป็นรูป
หลวงปู่ปาน	 ด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงพ่อ	 จะเป็นสีออกฟ้าๆ	 หน่อยนึง	 ทางด้านสมุทรปราการ	
สมุทรสาคร	 เขาจะดังมากเพราะว่าลุงปาน	 นายปาน	 เมืืองมูล	 นั่น...ลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่าน
ชาติชายเขา	 เจอหน้ากันทีไร	 แหม...อาจารย์ มาก็ไม่บอก	 ที่ไม่บอกของเขาน่ะ...ไม่บอกหวย	
ลุงปานแกชอบหวยจริงๆ	 ตอนที่อาตมาอยู่ที่บึงลับแลประมาณ	 ๒	 เดือนเศษ	 ลุงปานแกแบก
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ข้าวแบกของเข้าไปอยู่เสมอ	 ไปสงเคราะห์	 ก็เลยช่วยด้วยการว่าเขียนอะไรทิ้งๆ	 เอาไว้ข้างกอง
ไฟให้ลุงเขาอยู่	แต่ลุงเขาโลภมาก	เล่นหนักๆ	ตัวไหนเล่นน้อยก็ถูกตัวนั้นน่ะ	แล้วก็ไปนั่งสั่นหัว
ว่า	 แหม...จะล้มเจ้ามือซะหน่อยล้มไม่สำเร็จ	 เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องบุญเก่าที่เราทำมา	 ถ้า
หากว่าไม่ได้ทำเอาไว้หรือว่าทำเอาไว้น้อยแล้วต้องการมากรับรองว่าไม่ได้เสียเงินเปล่า	 ใครเคย
เล่นหวยแล้วได้	 ต่อไปอย่าเล่นมากกว่านั้น	 ถ้าเล่นมากกว่านั้นคือเกินบุญเก่ามันจะไม่ได้	 ลุง
ปานเขาก็ขอเหรียญ	บอกว่าจะเอาไปให้ลูก	มีลูกอยู่	๔	-	๕	คน	คนละแม่หมด	ลุงปานแกมี
เมียทีละคน	 รวมๆ	 จนถึงปัจจุบันนี้มี	 ๙	 คนแล้ว	 คือแกเป็นที่ชอบเดินป่าไม่ค่อยจะกลับบ้าน	
เมียเบื่อขี้หน้าเมื่อไหร่ก็หนี	 ถ้าหนีแกก็หาใหม่	 เพราะฉะนั้นลูกลุงปาน	 ๔	-	 ๕	 คนทั้งผู้หญิง
ผู้ชายคนละแม่หมดเลย	 ลุงปานก็ขอเหรียญบอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกๆ	 ติดตัวกันอันตราย	 ก็เอา
ล็อคเก็ตรุ่นนั้นให้ไป	พอให้ไป...ลูกสาวทำงานในโรงงานทอผ้าที่อ้อมน้อย	รถรับพนักงานมันไป
ชนกับสิบล้อ	 ลูกสาวถูกหมกอยู่ใต้เลยเพราะมันชนน่ะแรงมาก	 แล้วตัวเองอยู่หน้าๆ	 ก็กระเด็น
ไปติดทางด้านหน้าปุ๊บไอ้เพื่อนข้างหลังกระเด็นมาทับๆๆๆ	 กันขึ้นไป	 บาดเจ็บบ้าง	 ตายบ้าง	
แข้งขาหักบ้าง	เขาคุ้ยไปคุ้ยมาเจอลูกสาวลุงปานนอนยิ้มอยู่ก้นนู่น	ไม่เป็นอะไรเลย	ถามว่าเจ็บ
มั๊ยก็ไม่เจ็บ	 พอค้นดูทั้งเนื้อทั้งตัวมีล็อคเก็ตอันนั้นอยู่อันเดียว	 เพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้าใครพก
ล็อคเก็ตรุ่นนั้นไปโดนปล้นแน่	 นี่คือเรื่องของบารมีพระท่านสงเคราะห์	 แล้วบางรายอย่างเช่นที่
ได้ทำพระหลวงปู่ปานย้อนยุคไป	ตอนแรกอาตมาก็คิดว่าพระที่ทำไปคงไม่ได้อย่างที่หลวงปู่ท่าน
ทำเพราะว่าสามารถที่จะถอนพิษสัตว์ได้	 ถ้าหากว่าโดนงู	 โดนพิษสัตว์กัดต่อย	 ให้เอาพระแช่น้ำ
ตั้งใจอาราธนาบารมีท่านสงเคราะห์	 แล้วก็แปะหันศรีษะพระขึ้นด้านบน	 พระจะดูดติดกับแผล
เพื่อที่จะดูดพิษออกมา	 ปรากฏว่ามีคนเอาไปใช้แล้วได้ผลจริงๆ	 เป็นไปตามนั้นจริงๆ	 อาตมาก็
ดีใจว่าท่านสงเคราะห์ให้เหมือนอย่างที่สมัยหลวงปู่ปานท่านทำเหมือนกัน	 บางรายเมื่อไม่นาน
นี้เองล่ะ	 ไอ้เจ้าเอ้	 ลูกศิษย์ตัวแสบของอาตมาเอง	 ไปถึงก็...อาจารย์ครับผมอยากได้ตะกรุดเม	
ตะกรุดเมนี่พวกเรารู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้	 ภาษาที่หลวงพ่อท่านใช้เรียกตะกรุดมหาสะท้อน	
ใครทำอะไรมาไม่ว่าจะดีจะเลวมันย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันทวีเลย	 ท่านบอกว่าให้ใช้แผ่นเงิน
แผ่นนากหรือว่าแผ่นทองหนัก	 ๑	 บาทมาทำ	 โดยเฉพาะพวกไสยศาสตร์ใครทำมา	 มันจะย้อน
กลับหมด	 เจ้านั่นได้ยินก็อยากได้มันไปแคะแผ่นเงินมาจากไหนก็ไม่รู้บานเลย	 กว่าจะเขียน
เสร็จเจ็บนิ้วเป็นบ้า	 ปรากฏว่ามันได้ไปยังไม่ทันอะไรหรอก	 ฟ้าผ่า	 ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลย	 ได้ยิน
แต่เสียงฟ้าผ่า	 แต่เพื่อนเห็นว่าสายฟ้ามันฟาดลงมาแล้วมันแยกออกเป็น	๒	ซีก	ตัวมันเองมัน
ไม่เป็นไรหรอก	 เพื่อนอยู่ตั้งไกล	 โน่นไฟดูดซะกระโดดเหยงเลย	 แล้วเขาก็มาถามว่า	 อาจารย์
ครับมันกันได้ด้วยหรือ ?	บอกว่า	 เอ็งรอดตายมาหรือเปล่าล่ะ ?	ถ้ามันกันไม่ได้	มันก็ไม่น่าจะ
รอดตายใช่มั๊ย	?	 แต่ว่าตะกรุดมหาสะท้อนนี่อันตรายมาก	 คือห้ามให้เด็ก	 แล้วก็ห้ามเข้าใน
สถานที่ๆ	 ผู้หญิงหรือว่าสัตว์กำลังจะคลอด	 มันจะคลอดไม่ออกเพราะมันย้อนอย่างเดียว	 เมื่อ
วานนี้ผู้พันจรรย์นพโทรมาบอกว่าเมียคลอดเรียบร้อยแล้ว	 เจ็บท้องอยู่ข้ามวันเลย	 สงสัยว่า
ทำไมคลอดยากผิดปกติ	 อนุญาตให้หมอผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งรู้ว่าเมียพกตะกรุดอยู่			
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สั่งห้ามไปนานแล้ว	 เขาสารภาพว่า	 หลวงพ่อ...หนูลืมไปจริงๆ เจ้าค่ะ	 ผ่าออกไม่เป็นไร	 แต่
คลอดธรรมชาติมันไม่ได้		
	 ส่วนที่อาตมาเพิ่งจะกลับมาจากฝั่งพม่าบรรดาทหารเขาขอวัตถุมงคลไว้บานเลย	 มันมี
ประสบการณ์เนื่องจากครูบาน้อย	พระน้องชายองค์นี้ท่านเก่งมาก	อยู่ทางด้านโน้นนี่พวกทหาร
อะไรมักจะมาขึ้นด้วย	 คราวนี้ท่านมาร่วมพิธีเสาร์ห้าที่นี่ก็นำวัตถุมงคลไปแจกๆ	 เขา	 เขารับไป
ปรากฏว่า	 กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ	 กลุ่ม	DKBA	 เป็นกลุ่มที่มาเข้ากับรัฐบาลพม่า	
เพราะว่าตอนนั้นกะเหรี่ยงคริสต์รังแกหนักมาก	 จะทำกิจกรรมทางศาสนาอะไรมันขวางหมด	
มันไม่ให้ทำแต่ตัวมันเองทำได้	 คงเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า...ว่างั้น	 ก็เลยมาเข้ากับ
รัฐบาล	 เวลาฝ่ายหนึ่งเข้ากับรัฐบาล	 อีกฝ่ายไม่ยอมเข้าก็เลยรบกันเอง	 คราวนี้ทางกะเหรี่ยง
พุทธนี่จับเชลยศึกได้	๑	คน	ก็คือฝ่ายกะเหรี่ยงคริสต์นั่นแหละ	ก็ลงมติว่าประหาร	เจ้านั่นไหนๆ	
จะตายแล้วก็เลยสู้	 พอมันเห็นเขาเผลอปุ๊บ	 มันแย่งปืนเขาได้กระบอกแล้วเปิดแน่บ	 ทางด้านนี้	
๔	-	๕	คนก็ตามล่า	คุณหมู่หม่องเอหัวหน้าทีมตามไป	ปรากฏว่ามันหนีไปซ่อนในขุมเหมืองที่
เขาขุดๆ	 ทิ้งร้างแล้วมีต้นไม้ขึ้นน่ะ	 ทางด้านนี้ก็เดินเซ่อๆ	 ซ่าๆ	 เข้าไปเพราะไม่รู้พื้นดินเรียบๆ	
มันอยู่ๆ	 มันจะมีหลุมเบ้อเร่ออยู่	 เจ้านั่นซ่อนอยู่ข้างในก็ยิงเอาๆ	 ยิงเท่าไหร่ยิงไม่ออก	 จน
กระทั่งฝ่ายนี้ได้ยินเสียงนกปืนสับ	 ก็เลยไปช่วยกันรัวซะพรุนไปเลย	 แล้วพอไปตรวจปืนมัน
ดู...หนาวจ๊ะ	 กระสุนทุกนัดมีรอยสับหมดแล้วแต่ยิงไม่ออก	 คุณหม่องเอเขาบอก	 งานนั้นถ้ายิง
ออกพวกผมตายหลายศพแล้ว	 นั่นแหละ	 เขาก็เลยเดือดร้อนว่าครูบาน้อยเขาบอกว่าเป็นวัตถุ
มงคลที่เอามาจากที่นี่	อาตมาไปถึงก็เลยต้องติดหนี้พวกมันบานเลย	มาขอเอาไว้	 เดี๋ยวกลับไป
ต้องเอาไปให้	ไปๆ	มาๆ	เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้นำกะเหรี่ยงไปซะอีก	แต่พวกเขานี่รู้สึกว่าจะเข้าถึง
ธรรมสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติ	 ชนิดที่เรียกว่าจิตเขาละเอียดมาก	พอจะเข้าเขตวัด
นี่ถอดรองเท้าทิ้งเดินเท้าเปล่าเข้าไป	เขาเคารพขนาดนั้นน่ะ	เรายืนอยู่ถนนฝุ่นหนาเป็นคืบมันก็
กราบลงทั้งฝุ่นอย่างนั้น	 ดูๆ	 แล้วมันน่ายืดได้นะ	 ไปร่วมงานปีใหม่กะเหรี่ยงเขามา	 ตัวแม่ทัพ
ของเขาก็ให้ความเคารพครูบาน้อยท่านมากเหมือนกัน	 วันกลับ	 นายทหารระดับบิ๊กๆ	 เขาก็มา
ส่งกัน	 รถเมล์ป่านนี้มันคงยังไม่หายมึนน่ะ	 อยู่ๆ	 นายทหารระดับบิ๊กเขาก็ชักแถวมาส่งพระ
เด็กๆ	 ๒	 องค์	 อืือม์	 เป็นไปได้เหมือนกันนะ	 คราวนี้อาตมาก็กล้ายืนยันว่าเรื่องของวัตถุมงคล
ต่างๆ	 ที่ทำ	 ไม่ใช่อาตมาทำเอง	 เป็นเรื่องของพระ	 เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านสงเคราะห์	 ใน
เมื่อท่านสงเคราะห์ก็อย่าได้ประมาท	 เพราะเราไม่ได้ทำบุญมาสม่ำเสมอ	 มันมีวาระ	 มีเวลา	 ที่
บุญของเรามันขาดช่วงลง	ถ้าถึงวาระ	ถึงเวลา	อุปฆาตกรรมมันเข้ามา	ของดีแค่ไหนก็คุ้มไม่ได้	
สมัยหลวงพ่อท่านยังไม่ได้บวช	 ท่านถูกยืมตัวจากกองทัพเรือ	 ไปช่วยทางตำรวจอยู่พักหนึ่ง	 มี
ไอ้เสืออยู่คนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเหนียวมาก	 ยิงอย่างไรก็ยิงไม่ออก	 ปรากฏว่าวันนั้นโดนยิงตาย	
หลวงพ่อท่านได้ข่าวท่านก็แปลกใจมาก	 ท่านรีบไปดู	 ไปถึงก็ถามว่า	 ทำไมมันถึงยิงตายได้	
ปรากฏว่านายตำรวจที่เป็นมือปราบเจ้าเสือคนนั้นบอกว่า	 คุณลองลากศพมันออกจากที่ซักศอก
หนึ่งแล้วลองยิงดูใหม่	แค่ลากศพมันพ้นพื้นตรงนั้นศอกเดียว	ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออก	ท่านบอก
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ว่า	ที่ตายมันอยู่ตรงนั้น	ถ้าไม่ได้ตรงนั้นก็ทำอะไรมันไม่ได้	เพราะฉะนั้น	ทั้งวาระ	เวลา	สถานที่	
ทุกอย่างมาบรรจบกัน	 ต่อให้เป็นพระเองก็ตายเหมือนกัน	 อย่าลืม	 อย่างเช่นท่านมหากาล	
เป็นพระโสดาบันก็ตาย	 ลงไปล้างหน้า	 โจรมันไปปล้นเขาแล้วมันหนีมา	 มันเห็นพระท่าน	 เห็น
ชาวบ้าน	 มันหนีไม่รอด	 ท่านมหากาล	 ท่านไปรักษาศีลอุโบสถของท่านที่วัด	 เช้ามืดก็ลงมา
ล้างหน้า	 เออ...กะว่าลาศีลเสร็จก็กลับบ้านล่ะ	 ปรากฏว่าลงไปล้างหน้า	 โจรมันหนีชาวบ้านมา
เห็นท่าว่าจะหนีไม่พ้น	 มันก็ทิ้งของไว้แล้วมันก็เผ่นตัวเปล่าไป	 ชาวบ้านวิ่งมาถึงเห็นของอยู่
ข้างๆ	 จำหน้าโจรไม่ได้เพราะว่ามันมืดๆ	 เขาก็ไล่ทุบเอาตายเลย	 นั่นพระโสดาบันนะ	 ส่วนต้น
ตำรับของผู้มีฤทธิ์	 คือ	พระโมคคัลลาน	์ ก็โดนทุบซะกระดูกป่นเป็นเม็ดข้าวสารเลย	 ขนาดนั้น
ถ้าวาระของกรรมเข้ามา	ยังไม่สามารถหนีพ้นได้		
	 พวกเราก็ไม่ควรประมาท	 โดยเฉพาะธรรมะทั้ง	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 พระพุทธเจ้า
ท่านสรุปลงตรง	“ไม่ประมาท”	ตัวเดียวเท่านั้น	ท่านบอกว่าความไม่ประมาทถ้าเปรียบกับรอย
เท้าสัตว์	ก็เป็นรอยเท้าช้าง...ใหญ่ที่สุด	รอยเท้าของสัตว์ทั้งป่าเหยียบลงไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนั้น	
ก่อนที่จะปรินิพพานท่านก็สั่งเอาไว้ว่า	 อามันตยามิโว ภิกขเว ปฏิเวทะ ยามิโว ภิกขเว 
ขะยะวยะธัมมาสังขารา อับปมาเทนะ สัมปาเทถะ	บอกว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอจงยัง
ประโยชน์ของตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด	 เทศน์มา	 ๔๕	 ปี	
เหลืออยู่แค่นั้น	 พวกเราก็ประมาทไม่ได้	 ตัวของเราเองไม่ทราบว่ามันจะสิ้นชีวิตลงไปเมื่อไหร่	
ชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจเท่านั้น	 หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้ว	 หายใจออก
ถ้าไม่หายใจเข้ามันก็ตายแล้ว	ต้องรู้ตัว	ไม่ประมาทอยู่เสมอ	ถ้าหากว่าเราประมาท	ตายไปลงสู่
อบายภูมิ	 เป็นสัตว์นรก	 เป็นเปรต	 เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ก็เสียทีที่เกิดมา	 ถือว่า
ขาดทุนยับเยิน	 ถ้าเราไม่ประมาทอย่างน้อยๆ	 ขึ้นไปเป็นเทวดาได้	 เป็นอันว่ายังได้กำไรอยู่	 ถ้า
สามารถเป็นพรหมหรือไปนิพพานเลย	 ก็ยิ่งได้กำไรมากเข้าไปใหญ่	 ปัจจุบันนี้พวกเราทุกคน			
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเคยได้พบหลวงพ่อมาในสมัยโน้น	 ที่ไม่เคยได้พบได้ยินแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของท่านแล้วเลื่อมใส	ปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับจากหนังสือก็ดี	จากเทปก็ดี	ก็มีเป็นจำนวนมาก	
แต่ว่า	 อาตมาดูๆ	 แล้วทุกคนตั้งอยู่ในความประมาทมากเกินไป	 เหมือนยังกับว่าเราจะไม่ตาย	
การทำความดีของเราต้องทำให้ต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะต่อเนื่องตามกันทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดี	
ถ้าเราไปประมาท	 ทำบ้างทิ้งบ้าง	 เหมือนกับคนมีเวลามาก	 ถ้ามันตายเสียตอนนั้น	 ถึงไม่
ขาดทุนมันก็จะได้น้อยเกินไป	 ไม่ถึงจุดหมายที่เราหวัง	 เพราะฉะนั้น	 ขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้ดี	
พวกเราทุกคนปวารณาตนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ	 ไปไหนก็บอกด้วยความภูมิใจว่า	 ผมหรือดิฉัน
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง	 เป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ	 เราไปไหนก็ตาม	 อย่าให้เสียชื่อพ่อ
ของเรา	อย่าให้เสียชื่อสำนักของเรา	 เป็นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติให้จริงๆ	 รักษาอารมณ์ใจของเรา
ให้อยู่ในด้านดีให้ตลอด	 อาตมาระหว่างที่อยู่พม่าโดนทดสอบกำลังใจอยู่ตลอด	 นั่งยิ้มกับมัน	
เพราะมีสติรู้อยู่ว่า	ข้อสอบนั้นมาถึงเราได้ทุกเวลา	เราจะประมาทไม่ได้	มีทางเดียวคือต้องทำใจ
ยอมรับมัน	 ก็นั่งแบบใจเย็นเลยล่ะ	 รถมันวิ่งทั้งวันไปได้	 ๒๒	 ไมล์เท่านั้น	 เป็นบ้านเราก็จับ
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หักคอมันไปแล้ว	 รถวิ่งวันหนึ่งได้	 ๒๒	 ไมล์คบได้มั๊ยล่ะ	?	 มันได้แค่นั้นจริงๆ	 ถนนดีๆ	 ด้วย	
อาตมานั่งยิ้ม...สังหรณ์ใจตั้งแต่แรกแล้วมันเอาเราแน่	 ตั้งท่ารับไว้แล้วก็เลยใจเย้น...เย็น	 นั่ง
มองหน้าพระอย่างเดียว	ต้องเตรียมตัวรับอยู่เสมอ	ข้อสอบมาอยู่ทุกเวลา	รัก โลภ โกรธ หลง 
๔ ตัว เท่านั้นแต่ข้อสอบมาเป็นหมื่นเป็นแสนข้อไม่ซ้ำกัน ประมาทเมื่อไหร่มันสอยเราร่วง	
ถ้าหากว่าเราร่วงลงไปแล้ว	ส่วนใหญ่พื้นฐานเราไม่มี	ในเมื่อพื้นฐานไม่มีมันก็จะล้มนาน	แบบที่
เรียกว่าจิตตก	 หรือกำลังใจตก	 หรือว่าสมาธิตก	 คราวนี้ถ้าหากว่าพวกเราประมาท	 ไม่ได้
ทำความดีต่อเนื่อง	 ถึงเวลากำลังใจตก	 มันก็จะตกนานแล้วมันก็จะคืนยาก	 ถ้าเราปล่อยตัว
ปล่อยใจให้ตามกระแสโลกไป	 ให้สังเกตดู	 กว่าจะตีคืนมาได้นี่ลำบากยากแค้นแสนสาหัส	
เหมือนกับคนว่ายทวนน้ำอยู่	 เมื่อว่ายทวนน้ำไประยะหนึ่ง	 หมดแรงปล่อยลอยตามน้ำไป	 เมื่อ
ปล่อยให้ลอยตามน้ำไปถ้าหากว่าเราพยายามว่ายน้ำใหม่	 มันอย่างดีก็มาแค่เดิม	 มันได้แต่งาน
ไม่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นเลย	 เหมือนกับกำลังใจของเรา	 กำลังใจของเราถ้าทำไปถึงระดับนั้นแล้ว
ไม่พยายามที่จะต่อให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	ถ้ามันถอยหลังลงมา	เราทำอีกมันก็ได้อย่างดีแค่เดิม	
แล้วถ้าหากว่ารามือหมดแรงเมื่อไหร่	 มันก็จะลอยตามน้ำไปอีก	 คือลอยตามโลกตามกระแส
กิเลสต่อไป	 ดังนั้นพวกเราจะประมาทไม่ได้	 ถ้าหากว่าเราประมาทก็เป็นหนทางแห่งความตาย
พระพุทธเจ้าท่านบอกชัด	ปะมาโทมัจจุโนปะทัง	ความประมาทเป็นหนทางของความตาย	อะปะ
มาโท อะมะตังปะทัง	ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย	โดยเฉพาะความตายจาก
ธรรมะ	เป็นความตายที่เจ็บปวดมาก	เพราะว่าขาดทุนย่อยยับเลย	เราเกิดมาเป็นมนุษย์	ต้นทุน
ของเรามีแล้ว	 คือศีลห้า	 แต่ว่าถ้าประมาท	 ลงไปกลายเป็นสัตว์นรก	 เป็นเปรต	 เป็นอสุรกาย	
เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ขาดทุนยับเยินถึงขนาดล้มละลายเลย	 ดังนั้นในการปฏิบัติแล้วเราจะ
ประมาทไม่ได้	 คนประมาทตายแล้วไม่จบเพราะไม่ได้ไปนิพพาน	 ถ้าคนทั่วๆ	 ไปตายแล้วจบ	
ตายแล้วไปพระนิพพาน	 คนทั่วๆ	 ไปในที่นี้หมายถึงผู้ที่ไม่ประมาท	 ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในทาน	 ศีล	
ภาวนา	เป็นปกติ		
	 ที่ไปพม่ามา	อาตมาไปตรวจงานการก่อสร้างวัดหนองบัวที่นั่น	ตอนนี้สิ่งก่อสร้างก็ถือว่า
ก้าวหน้าไปในระดับที่น่าพอใจ	 พระเจดีย์เสร็จแล้ว	 พระนาคปรกเสร็จไปแล้วประมาณ	 ๙๐%	
อย่าคิดว่าพระนาคปรกองค์เล็กๆ	 นะ	 อาตมานั่งทำเล็กๆ	 แต่ให้ค่าแรงช่างมันฟุตละ	 ๑๐,๐๐๐	
ช่างก็เลยตะบันไปซะ	 ๑๘	 ฟุตจ๊ะ	 สรุปแล้วแค่ค่าแรงปั้นนาคตัวเดียวมันล่อไปแสนแปดแล้ว	
แล้วยังพระอีก	 ๖	 ฟุต	 รวมความแล้วสองแสนสี่จมหายไปเลย	 ยังไม่ได้คิดค่าปูนค่าทรายค่า
อะไรเลยนะ	 ส่วนขณะนี้กำลังทำกุฏิเจ้าอาวาสเพิ่มอยู่	 ตอนนี้ต้องการเจ้าภาพกุฏิ	 ๓	 หลัง	 ใคร
จะอาสายกมือได้	 คิดไม่มากคิดหลังละแสนเดียวที่เหลืออาตมาจะหาเอง	 ที่เอาถึง	 ๓	 หลัง	
เพราะว่าเจ้าอาวาสวัดหนองบัวท่านต้องการหลังหนึ่ง	 อาตมาต้องการหลังหนึ่ง	 อาจารย์ต้า
ต้องการหลังหนึ่ง	 ใครต้องการเป็นเจ้าภาพแจ้งความประสงค์ได้	 จะติดชื่อครอบครัว	 ติดชื่อ		
ตัวเองอาตมาจะทำให้	 รับรองว่าคุ้มค่ากับเงินทุกประการที่ได้ทำไป	 จะไม่ทำให้สวยเกินความ
เป็นพระ	แต่ขณะเดียวกัน	เวลาใครไปก็จะไม่ให้ขายหน้าเขา	ว่าเจ้าของกุฏิขี้เหนียว	เอาแค่พอ
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สมควร	ตอนนี้ที่วัดหนองบัวได้ช่วยท่านก่อสร้างไป	๑๑	เดือนเศษๆ	ไม่ถึง	๑๒	เดือนดี	ตอนนี้
เงินถมอยู่ที่นั่น	๑๗	ล้านกว่า	เหตุที่มันแพงเพราะราคาของฝั่งพม่ามันแพงมาก	ปูนซีเมนต์ตรา
ช้างฝั่งพม่าลูกหนึ่งราคา	๑๖๐	บาทไทย	เมืองไทยประมาณร้อยเดียว	กระเบื้องทางด้านโน้น	๔	
ฟุตราคาประมาณ	๑๔๐	บาทไทย	อยู่ฝั่งไทยนี่คงซื้อได้ประมาณ	๕	แผ่นกว่าๆ	ของทุกอย่างจะ
แพงหมดทั้งๆ	 ที่ไปจากไทย	 แล้วถามว่าทำไมไปทำไว้ที่นั่น...สงสารคนไทยที่นั่น...อยู่ที่โน่น
ตั้งแต่สมัยบุเรงนอง	 โดนเขากวาดใส่เกวียนไปหรือว่าเดินไปก็ไม่รู้	 ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา	
วัดวาอารามทรุดโทรมจนหมดสภาพขนาดปลวกกินปูนได้	ปูนสมัยโบราณเขาใช้เปลือกหอย	ใช้
น้ำอ้อย	 ใช้ปูนขาว	 ใช้ข้าวเหนียว	 ตำผสมกัน	 พอหมดอายุนี่อร่อยมาก	 ปลวกมันกินพรุนเลย	
ไปดูแล้วมันหมดสภาพจริงๆ	 ก็เลยตั้งใจทำให้ใหม่	 จริงๆ	 แล้วไม่ได้คิดทำหรอกบังเอิญหลวงปู่
ปานท่านไปด้วย	 หลวงปู่ปานท่านบอกว่า	 ถ้าคุณคิดว่ามีความสามารถ...จำไว้นะถ้าท่านพูด
เพราะๆ	 เมื่อไหร่น่ะมีงานให้ทุกทีล่ะ	 ถ้าขึ้นเอ็งขึ้นข้านี่สบายใจ	 ถ้าคุณคิดว่ามีความสามารถก็
ช่วยเขาหน่อย	 แหม	 อีแบบนี้บีบคอบังคับเลย	 เพราะหลวงพ่อสอนไว้ที่วัดท่าซุงเสมอๆ	 ท่าน
บอกว่าใครก็ตามอย่าพูดคำว่าไม่สามารถให้ผมได้ยิน ถ้าใครพูดคำว่าไม่สามารถให้ผมได้ยิน 
ผมจะไล่ออกจากวัดเลย	 พอหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าคุณมีความสามารถก็ช่วยเขาหน่อย	 แน่จริง
บอกว่าไม่สามารถสิ	(ก็ออกจากวัดมาแล้วนี่ครับ)	 ถึงออกมาแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนติดมาด้วย
ไม่ได้ทิ้งไว้ที่วัด	 ใส่กระเป๋ามาเพียบเลย	 ก็...ถึงได้ตั้งใจไปทำให้เขา	 ทำแค่เท่าที่คิดว่าทำได้น่ะ	
สงสารชาวบ้านแถวนั้น	ทางฝั่งพม่าจริงๆ	แล้วเขาทุ่มเทให้กับศาสนามาก	แต่มันเป็นการทุ่มเท
แบบชนชาติใครชนชาติมัน	พม่าช่วยวัดพม่า	มอญช่วยวัดมอญ	กะเหรี่ยงช่วยวัดกะเหรี่ยง	มัน
ก็เหลือคนไทยอยู่แถวนั้นไม่เท่าไหร่	 ตอนแรกที่ไปอาตมาคิดว่าเขาเป็นคนลาว	 เพราะว่าภาษา
ไทยโบราณก็คือลาวดีๆ	 นี่เองแหละ	 แต่ได้ยินเขานับเลขเขานับยี่สิบ	 บ่แม่นลาวแล้ว	 ลาวบ่มี
ยี่สิบ	ใช่ไหม	?	ใครพูดลาวได้	ลาวเขาไม่พูดยี่สิบ	เพราะงั้นถ้าหากว่ายี่สิบไม่ใช่ลาวแน่ๆ	อันนี้ก็
คือที่ก่อสร้างอยู่	ตอนนี้ไปอัดขยายมาเตรียมจะติดให้พวกเราดู		
	 ส่วนท่านเอกภพ	 ท่านจะไปสร้างวัดทางบ้านเกิดคือที่เพชรบูรณ์	 อาตมาบังเอิญมีที่
มรดกอยู่ประมาณ	๓๐	ไร่	ก็เลยถวายท่านไป	พระน้องชายท่านมีแต่มือเปล่าๆ	สะตุ้งสตางค์ซื้อ
ยาให้ชาวบ้านกินหมดแล้ว	 เป็นหมอยาแต่เป็นหมอยาประเภทแจกเฉยๆ	 คุณจะให้ตังค์ผมหรือ
ไม่ให้ตังค์ผมไม่รับรู้	 ประเภทนั้นน่ะ	 มันก็เลยขาดทุนย่อยยับทั้งปีหรือว่ากำไร	?	 กำไรซินะ	
อาตมาก็กำไรตอนนี้	 กำไรแต่ละปีตัวเลขติดแดงโร่เลย	 คราวนี้ท่านไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆ	 มันก็
จำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่ส่วนตัวก่อน	 ก็ได้เรียนท่านไปว่า	 ถ้าหากว่าสร้างกุฏิก็เหลือที่ให้ผมนอน
บ้างนะ	 คราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่า	 ของท่านเองยังไม่มีที่อยู่	 ก็เลยต้องรบกวนพวกญาติโยมทั้ง
หลายให้ช่วยกันสงเคราะห์นิดหนึ่ง	 อย่างน้อยๆ	 หาที่อยู่ให้พระเป็นวิหารทาน	 ทานสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา	 ไม่ต้องเอาให้ถึงขนาดประเภททรงสเปนติดแอร์ทั้งหลังอะไรหรอก	 เอาแค่มุง
จาก	 มุงแฝกพออยู่ได้ก็แล้วกัน	 วัดนี้ให้ชื่อว่าวัดอะไรดี	 เพชรบูรณ์	 อยู่เมืองเพชรมันก็ต้องมี		
คำว่าเพชรสินะ	(หลวงปู่ปานว่าให้ชื่ออะไรล่ะครับ)	 เอาชื่อว่า	วัดเกราะเพชรสุธรรมาราม	 ง่าย
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ดีมั๊ย	 อยู่เพชรบูรณ์ไง	 แล้วเกราะเพชรก็เป็นเรื่องของหลวงปู่ปาน	 เกราะเพชรสุธรรมาราม-
อารามที่ดีในการปฏิบัติธรรม	(จะเริ่มสร้างเมื่อไหร่ครับ)	 ลงมือไปแล้ว	 เกลี่ยที่แล้ว	 อาตมาทำ
อะไรไม่ช้าหรอก	 ของหนองบัวนี่เสร็จไปประมาณ	 ๘๐%	 แล้ว	 บอกแล้วอาตมาทำอะไรไม่ช้า
และไม่มีอะไรยาก		
	 ตัวอาตมาบอกท่าน	(ครูบาน้อย-เจ้าอาวาสวัดหนองบัว)	 ไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ไหวให้ขอ
ความช่วยเหลือได้	ถ้าหากว่าโยมสงสารนะ	ไอ้สร้างวัดน่ะยังไม่เป็นหนี้	ครูบาน้อยแกเป็นหนี้อยู่	
๕๐,๐๐๐	 เป็นหนี้เพราะว่าโยมแม่ตายแล้วจัดงานศพให้โยมแม่	 เพราะว่าทางด้านพี่น้องเห็นว่า
ท่านสร้างวัดมีเงินสร้างวัดไปตั้ง	 ๑๐	 กว่าล้าน	 ไม่รู้หรอกว่าเอาเงินจากอาตมา	 คิดว่าครูบาน้อย
ท่านเงินเยอะ	 ก็เลยบอกให้เป็นเจ้าต้น	 เข้าใจคำว่าเจ้าต้นไหม	?	 ภาษาไทยแท้ๆ	 ไทยโบราณ
ด้วย	 ชาวหนองบัวเขาพูดกัน	 คำว่าเจ้าต้นก็คือเป็นประธาน	 ครูบาน้อยก็บ้อท่า	 เพราะว่าทาง
ด้านโน้นญาติโยมเขาไม่เข้าใจ	 ไม่เข้าใจว่าเงินสงฆ์เป็นอย่างไร	 คิดว่าเงินที่เขาถวายมาเพื่อ
สร้างวัดใช้สร้างอะไรก็ได้ใช้ทำอะไรก็ได้	 ในเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้น	 แต่ครูบาน้อยท่านทราบดี
เพราะว่าท่านปฏิบัติตามแบบของหลวงพ่อมา	 ท่านเข้าใจซาบซึ้งว่าคำว่า	 “หนี้สงฆ์”	 น่ะมัน		
สาหัสสากรรจ์แค่ไหน	 ท่านก็เลยใช้วิธียืมเงินเขาเพื่อมาจัดงานศพแม่	 ครูบาน้อยก็เลยเป็นหนี้
อยู่	๕๐,๐๐๐	 ใครจะช่วยพระใช้หนี้ก็ถวายส่วนตัวให้ครูบาน้อยท่านไป	มีเท่าไหร่ก็หมกๆ	ลงไป
ตรงนั้นแหละ	 ไม่ต้องเหลือถึงอาตมาก็ได้	 ท่านจะได้มีเงินไปใช้หนี้	 เขานั่งพูดอยู่ตั้งนานไม่ได้
สักบาทให้แต่คนอื่นเขา	 (หัวเราะ)...ไม่เป็นไร	 ที่ไหนก็ตาม	 ถือว่าเป็นศากบุตรพุทธชิโนรส
เหมือนกัน	เป็นพระผู้ตั้งใจปฏิบัติ	กาย	วาจา	ใจ	อยู่ในกรอบของ	ทาน	ศีล	ภาวนา	เหมือนกัน	
เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเหมือนๆ	กัน	 เหลือตัวแค่นี้แหละทำงานงกๆ	มันทั้งวัน	ตอนนี้หุ่น
กำลังอรชรอ้อนแอ้นมาก	 น้ำหนักเหลืออยู่	 ๔๐	 กิโล	 ถ้วนๆ	 เลย	 สาวๆ	 หลายคนอิจฉามาก			
ทำอย่างไรจะเอวบางได้อย่างครูบา	ท่านบอกไม่ยากหรอก	ทำงานมันทั้งวันนั่นแหละ		
	 ครูบาน้อยท่านเป็นพระที่ประหยัดมาก	 ถ้าจะซื้ออะไรนี่อาตมาเองใช้เงินไม่ได้อย่างท่าน	
ท่านเองท่่านเกรงใจมาก	 เพราะว่าเป็นเงินที่ทางพวกเราช่วยกันทำบุญไป	 ท่านใช้คุ้มทุกบาท
ทุกสตางค์	 ถ้าหากว่าไม่ได้พวกเราทุกคนก็แย่	 ท่านใช้เงินประหยัดมากจนอาตมาคิดไม่ถึงน่ะ			
ของราคา	 ๓	 จั๊ต	 ๕	 จั๊ต	 มันไม่กี่สตางค์ไทย	 ท่านก็ไปนั่งต่อเขาอยู่นั่นแหละ	 สั่งเขาปั้นอิฐ			
๔	 แสนก้อนๆ	 ละ	 ๓	 จั๊ต	 นั่งนับมันทีละก้อนๆ	 ก้อนนี้สุกเกินไปปูนเกาะไม่ติด...คุณเอาคืนไป	
ก้อนนี้ดิบเกินไปเผาไม่ได้ที่เดี๋ยวมันจะผุง่าย...เอาคืนไป	 แลกเอาที่ดีๆ	 มา	 จนกระทั่งช่าง
รำคาญมันปั้นให้ฟรีๆ	 อีก	 ๔	หมื่นก้อน	 อย่ามานับของมันเลยมันว่า	 เป็นไง...ใช้เงินได้อย่างนี้
ไหมพวกเรา	?	เอาให้ได้อย่างท่านนะ	เพราะว่าพระท่านใช้เงินสงฆ์ใช้อย่างประมาทไม่ได้	ต้อง
ใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง	 การกระทำทุกอย่างจะได้ระลึกอยู่เสมอว่า เราทำเพียงอยู่
ได้เท่านั้น เพียงอาศัยได้เท่านั้น ไม่ใช่ทำเพื่อบำรุงบำเรอความสุขของตนเอง พวกประเภท
ที่ถ้าไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องมีที่นอนดีๆ ติดแอร์ดีๆ มีเครื่องเสียง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีจานดาวเทียม มีวิีิดีโอ มีรถดีๆ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเกินความเป็นพระไป	 ถ้าหากว่า
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ญาติโยมถวายมาด้วยความศรัทธา...ไม่เป็นไร	 แต่ถ้าไปเสาะหามาด้วยตัวเอง	 ความเป็นพระก็
เหลือน้อยเต็มทีแล้ว	ครูบาน้อยนี่พาหนะของท่านดีมากเลย	ถ้าไม่เดิน	๒	 เท้า	ท่านก็ขี่เกวียน	
เอาไว้สักวันหนึ่งอาตมาจะถ่ายรูปตอนที่ท่านขี่เกวียนมาให้ดู	 ทางหนองบัวเขาใช้เกวียน	 ใช้รถ
ม้ากันเยอะ	บ้านเรานี่นั่งเบ๊นซ์ใช่มั๊ย	?	อยู่พม่าอาตมานั่งรถคุ้มจริงๆ	จ่ายค่ารถ	๗๐๐	จั๊ต	เป็น
เงิน	 ๑๒	 บาท	 นั่งรถ	 ๙	 ชั่วโมง	 รถมันวิ่งเหมือนกับม้าควบกระแทกทีหัวไปชนหลังคาที			
ถ้าหากว่าคนไม่เคยชินอาจจะตับทรุดเอาง่ายๆ		
	 อาตมาเองก็อะไรล่ะ	?	จะเรียกว่าไม่สบายมากก็ไม่ได้	เพราะว่าเป็นอยู่คนเดียว	เป็นอยู่
คนเดียวต้องเรียกว่าไม่สบายน้อย	 ถ้าไม่สบายมากมันต้องเป็นหลายคน	 ตอนแรกก็ระแวงอยู่	
ปรากฏว่าหมอวุฒิลงความเห็นเหมือนกับที่อาตมาระแวงเลย	 เขาบอกว่าเป็นมะเร็ง	 แหม...		
โชคดี	 ได้ยินแทบจะไชโย	 นานๆ	 จะได้โรคดีๆ	 มาซักทีหนึ่งนะ	 ถ้าเป็นโรคอื่นมันตายช้า	 เป็น		
มะเร็งมันตายเร็ว	 ตอนแรก...สาเหตุของการป่วยมันมาจากการไปธุดงค์ในป่า	 แล้วไม่ทราบว่า
ไปติดเชื้อไวรัสมาจากไหน	 ไวรัสตัวนี้มันทำให้เป็นหูด	 หูดมันขึ้นมาสิบกว่าเม็ด	 อาตมาเองก็
เฉยๆ	 บังเอิญว่าหมอไพบูลย์	 ร้อยเอกนายแพทย์ไพบูลย	์ นี่กลับจากติมอร์มาเป็นพันตรีไป
แล้ว	 น้องชายคนนี้เขาไปบวชกับอาตมาแล้วสึกไป	 พอเห็นว่าป่วยอย่างนั้นท่านก็เลยหายามา
ให้ทา	 ท่านบอกว่าทาบางๆ	 เช้า-เย็น	 นะครับ	 เราก็ทาไปเรื่อยๆ	 ยาหมดหูดมันหายไม่หมด
เหลืออยู่เม็ดเดียว	แล้วก็ไอ้เม็ดนี้เป็นตัวแม่มันมั๊ง	มันไม่ยอมหาย	มันก็ค่อยๆ	โตขึ้นมาใหม่	โต
ขึ้นๆ	จนรำคาญเต็มที	ลูกสาว	๒	คน	ลูกปลา-จริยา	จำเริญรัตนไชย	กับ	ลูกกาญจน์-กิ่งกาญจน	์
ภานุมาศ	 เขาเป็นเภสัชกรอยู่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาที่กาญจนบุรี	 ก็หายาทาหูดมาให้			
มีทั้งประเภทผสมเอง	ทั้งประเภทซื้อเขามา	ปรากฏว่ามันได้ผลแค่ครึ่งเดียว	คือ	ทาไปๆ	ข้างบน		
มันหลุดหมดข้างล่างมันไม่ยอมไปไหน	มันดื้อ	ในเมื่อมันดื้อก็ไปเจอคุณหมอประจำตัว	พันเอก
นายแพทย์นพพร กลั่นสุภา	 เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์	 ท่านก็เมตตาพาไป
เจาะออกให้	 ปรากฏว่าเจาะไปเจาะมา	 หมอบอกว่ามันกินถึงประสาทขาแล้วครับ	 ข้างบนเห็น
มันหน่อยเดียว	 ข้างล่างมันลึกและก็ใหญ่มาก	 ผมไม่กล้าทำต่อกลัวว่าจะเดินไม่ได้	 เลยต้อง
ปล่อยมัน	 ปรากฏว่าแผลมันไม่ยอมหาย	 ๒	-	 ๓	 เดือนมันก็ไม่หาย	 น้ำเหลืองมันไหลเยิ้มอยู่
อย่างนั้นตลอดเวลา	แล้วมันปวดลึกๆ	อยู่ข้างใน	อาตมาก็แปลกใจ	เดาๆ	เองด้วยความรู้ว่ามัน
เป็นมะเร็ง	 ปรากฏว่าคุณหมอวุฒินี่ท่านเป็นหมอความ	 จบกฎหมายมา	 แต่ดันไปเรียนแพทย์
แผนโบราณก็เลยเป็นหมอยาไปด้วย	 คุณหมอวุฒิลงความเห็นเหมือนกับอาตมาเลยว่า	 เป็น
มะเร็ง	ก็รับประทานยาหมอวุฒิด้วยและก็ของหมอต้าด้วย	ท่านต้าเขาก็เป็นหมอยา	เขาก็จัดยา
ไปให้	 พออาตมาทั้งกินทั้งอาบทั้งพอกตัวเลยล่ะ็...อาตมาก็ตามแบบครูบาอาจารย์ท่าน	 รักษา
หายก็หาย	 ไม่หายก็ช่างมันใช่ไหม	 เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา	 ก็ว่ากันไปเรื่อย	 บังเอิญว่า
ไปทางฝั่งพม่าไปตรวจงานมาเดือนหนึ่ง	 ครูบาน้อยท่านฉันเจ	 ฉันอาหารมังสวิรัต	 อาตมากลัว
ว่าชาวบ้านจะต้องลำบากทำอาหารเป็น	 ๒	 ชุด	 ก็เลยฉันเจตามเขาไปด้วย	 ฉันไปฉันมา
ประมาณ	 ๓	 อาทิตย์	 แผลที่มันดื้อไม่ยอมหายมันหายเอาเฉยๆ	 อาตมามานั่งวิเคราะห์ดูว่ามัน
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อาจจะเกิดจากฤทธิ์ยานะ	 ยาหลายหมอเหลือเกินที่ว่ามานี่	 รวมๆ	 กันเข้าไปตีเจ้ามะเร็งมันก็เซแซ่
ดๆๆ	เต็มทีแล้วใช่ไหม	?	เรายังดันให้มันอดซะอีก	มันก็เลยเฉาตายไปเอง	ตอนนี้ยังไม่แน่ใจใน
อาการเพราะมันยังปวดลึกๆ	อยู่ข้างใน	ก็ยังมีความดีใจอยู่หน่อยๆ	ว่ามันอาจจะกำเริบใหม่	ถ้า
มันไม่ยอมกำเริบนี่นั่งร้องไห้เลย	 มันทำให้ตายช้าไปนิดหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร	
แต่เท่าที่ทราบมา	มะเร็งมันชอบเนื้อสัตว์มาก	ถ้าไปบำรุงมันโดยเฉพาะพวกเนื้อ	พวกนม	พวก
เนย	 พวกไข่ล่ะก็	 มันจะเจริญเติบโตดีมาก	 อาตมาบังเอิญไม่อยากรบกวนโยมมาก	 เขาถวาย
อย่างไรก็ฉันอย่างนั้น	ก็เลยกลายเป็นฉันเจไปประมาณ	๓	-	๔	อาทิตย์	อยู่ๆ	มันเฉาตายไปเอง	
เราก็ทำงานของเราเรื่อยๆ	ไป	วันนั้นไปโกยดินที่ท่าน้ำ	ไม่ใช่ดินสิ	ทรายด้วย	เพราะว่าทางด้าน
โน้นเขาขนทรายขึ้นมาทางเรือ	ลำหนึ่ีงค่าขน	๑๖,๐๐๐	นะ	ค่าเรือ	๑๖,๐๐๐	จากมะละแหม่งมา
ถึงหนองบัว	 ปรากฏว่าชาวบ้านเขาขนแล้วก็หกอยู่แถวๆ	 นั้นน่ะเป็นตันๆ	 เลย	 อาตมาก็ไปขุด
บันไดออกมา	บันได้มี	 ๔๓	ขั้น	 โดนทรายถมหายไปเหลือ	๒๐	กว่าขั้น	 ขุดไปขุดมามันแช่น้ำ
อยู่	 ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงนั้นมันเป็นปากน้ำกร่อย	มันใกล้ทะเล	ห่างอ่าวเมาะตะมะแค่	๓๐	
ไมล์	 ไม่ทราบเหมือนกันว่า	 แช่น้ำทะเลเข้าไปด้วยหรืออย่างไร	 ในที่สุดแผลมันก็ตกสะเก็ดลอก
ไปเฉยๆ	เราไม่สนใจมันๆ	ดันหายไปเอง		
	 อาตมามีลูกสาวอยู่	๔	-	๕	คน	ลูกคนนี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆ	เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว	ไม่มีใครคิด
ว่าจะรอดหรอก	มีแต่หนังหุ้มกระดูก	ก็เลยพาไปวัดท่าซุง	ไปฝึกกรรมฐานไปอะไรกัน	ฝึกไปฝึก
มาอีท่าไหนก็ไม่รูห้ายเอาดื้อๆ	ตอนนี้น้ำหนัก	๕๐	กว่า	(หัวเราะ)	ก่อนนี้ตัวเบานิดเดียวอุ้มมือ
เดียวไปได้	 คราวนี้อ้วนบึ้กเลย	 เรื่องของกรรมฐานทำให้จิตใจของเราสบายหายเครียด	 ถ้ามัน
หายเครียดได้	 สารพัดโรคมันก็หายไปด้วยเมื่อมาพูดถึงเรื่องของร่างกาย	 พระพุทธเจ้ากระทั่ง
หลวงพ่อของเราท่านสอนเอาไว้ว่า	 ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรา	 ขอให้ทุกคนใช้ปัญญา
พิจารณาให้ดีๆ	ต้องทำใจให้ถูกต้อง	เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา	เป็นดิน	น้ำ	ลม	ไฟ	เป็น
สมบัติที่เรายืมโลกมาใช้ก็จริง	 แต่อย่าลืมว่ารูปแบบของการเป็นลูกหนี้	 เป็นผู้ยืมที่ดี	 คือ	 ถึง
เวลาแล้วต้องส่งของคืนเขา	 ในสภาพที่ดีที่สุดที่จะพึงทำได้	 เพราะฉะนั้น	 ร่างกายเรานี้ยืมโลก
มาใช้	ถึงเวลามันเป็นอะไร	เราก็รักษามันให้ดี	แต่ถ้าหากว่ารักษาหาย	ก็แปลว่าหาย	ถ้าไม่หาย
มันจะตายก็ช่างมัน	 ให้ทำใจอย่างนั้น	 ไม่ใช่ประเภทที่ว่า	 ไม่รักษงไม่รักษามันแล้ว	 หายก็หาย	
ไม่หายก็ช่างมัน	 ถ้าอย่างนั้นมันเกินไป	 มันแรงไป	 เดี๋ยวธรรมมันจะเสีย	 การปฏิบัติที่ดีหลวง
พ่อท่านสอนเสมอว่า อย่าให้โลกช้ำแล้วก็อย่าให้ธรรมเสีย	 สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งถือเป็น		
อัตตกิลมมถานุโยค	 คือเกินพอดี	 แต่ขณะเดียวกันถ้าย่อหย่อนเกินไปก็เป็นกามสุขัลลิกานุโยค 
คือ	ย่อหย่อนจนเกินพอดี	ติดสบายไปมากเกินไป	พวกเราทุกคนรู้ธรรมะเป็นอย่างไรก็รู้	เพราะ
ว่า	 ส่วนใหญ่ศึกษาจากหลวงพ่อมาแล้ว	 ขณะเดียวกันก็อาจจะปฏิบัติไปได้แล้วในระดับหนึ่งๆ	
แต่บางทีมันยังเข้าไม่ถึงจุดจริงๆ	 ก็ทำให้ลำบาก	 คือตีความผิด	 อย่าลืมว่าการปฏิบัติ	 เราทำ
กำลังใจได้แค่ไหนมันก็จะได้อยู่แค่นั้น	ถ้าตีความธรรมะที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอาจจะผิดก็ได้	ถ้าหาก
ได้สังเกตด้วยตัวเองจะเห็นว่า	 ถ้าเราอ่านหนังสือของหลวงพ่อ	 เมื่ออ่านไปๆ	 มีความเข้าใจ	
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ประทับใจ	 เมื่อย้อนกลับมาอ่านใหม่	 เอ๊ะ	ตรงนี้ก็ดีทำไมคราวที่แล้วเราผ่านไปเฉยๆ	ความจริง
ไม่ได้ผ่าน	 อ่านเจอเหมือนกัน	 แต่บังเอิญว่ากำลังใจมันยังไม่ถึงตรงนั้น	 มันก็ยังไม่เอ๊ะ	 ไม่อ๋อ	
แต่พอมาอ่านใหม่แล้ว	 เอ๊ะ	 ทำไมเราผ่านไปได้	 ถ้ากำลังใจของเราถึงตรงไหน	 มันก็จะเข้าใจ
ตรงนั้น	 ที่เหนือไปกว่านั้นถ้าเราเดาก็อาจจะผิด	 มีน้อยรายที่จะโชคดีเดาแล้วถูก	 ดังนั้น	 ขอให้
ทุกคนระมัดระวัง	ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันดี	มันถูก	แต่มันดีแค่นั้นมันถูกแค่นั้น	ส่วนที่ดีกว่า
นั้นถูกกว่านั้นยังมีอยู่	 เมื่อเราก้าวข้ามตรงจุดนี้ไป	มองย้อนกลับไปดู	เอ๊ะ...ที่ผ่านมามันยังไม่ดี
จริงนี่	 แล้วก็อาจจะไปยึดมั่นถือมั่นอีกว่า	 ตรงจุดที่ตัวเองทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วถูกแล้วอีก	
มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	 เพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า	 ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราทำ
ดีแล้ว	ถูกแล้ว	 เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทั้งสักกายทิฏฐ	ิคือ	ความถือตัวถือตน	และก็
เป็นมานะ	 เป็นอติมานะ	 ความถือตัวพวกนี้จะเป็นธรรมะในส่วนละเอียด	 จะทำให้เราเข้าถึง
ธรรมได้ยาก	บางคนถือตัวว่าเป็นพระ	เป็นอุดมเพศ	คือ	เป็นผู้อยู่ในเพศอันสูงแล้ว	ก็วางตัวอยู่
เหนือกว่าชาวบ้าน	 วางตัวเป็นนายชาวบ้าน	 ถ้าในลักษณะนั้น	 ก็ทำให้การเข้าถึงธรรมส่วน
ละเอียดมันสะดุดลง	 มันติดอยู่แค่นั้น	 หยุดลงแค่นั้น	 ไม่สามารถจะก้าวหน้าต่อไปได้	 พวกเรา
ทุกคนที่ปฏิบัติก็เช่นกัน	 ถ้าหวังในความก้าวหน้าก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอๆ	 ว่า	 คำว่าดีจริง 
ยังไม่มีสำหรับเรา จนกว่าจะตายแล้วเข้าพระนิพพาน	 เพราะว่าแม้แต่พระอรหันต์	 ท่านก็ยัง
ไม่เห็นว่าท่านดีจริงถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่	 เพราะว่ายังต้องอยู่กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี้	
ต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่า	 สิ่งที่ตัวเองทำนั้นไปถึงตรงไหน	 ไปถึงจุดใดแล้ว	 ก็อย่าประมาท			
ทบทวนบ่อยๆ	 ในสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้น	 อาตมาขอย้ำอย่างที่เคยบอกกับทุกๆ	 คนว่า	 ขณะที่ท่าน
ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเกิดความฟุ้งซ่านอย่างหนัก มันชวนให้รัก โลภ โกรธ หลง ไป
ทุกๆ ด้าน ขณะนั้นท่านใกล้ความดีมากที่สุดขอยืนยันอย่างนี้ เพราะว่าเรื่องของกิเลสมาร
เขามีความฉลาดมาก	 ถ้าเราปฏิบัติไปใกล้ทางมากเท่าไหร่	 เขาจะยั่วให้เราโกรธ	 ยั่วให้เรา
หงุดหงิด	 เพื่อให้เราหลงจากทางที่เรากำลังทำเสีย	 ทำอย่างไรก็ได้	 ให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านใน
ทุกวิถีทาง	 เพื่อจะได้ผิดไปจากเป้าหมาย	ดังนั้น	ขอให้ทุกคนทราบว่า	ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติไป
ดีๆ	ตลอด	แล้วอยู่ๆ	 เกิดความฟุ้งซ่านขนาดหนัก	ไปรัก	โลภ	โกรธ	หลง	อารมณ์ราคะ	โทสะ	
โมหะ	 เกิดขึ้นมา	 อย่างชนิดที่เรียกว่าฟ้าถล่มดินทลาย	 เหมือนน้ำจะทลายเขื่อนออกมาไม่
สามารถจะต้านอยู่ได้แล้ว	 ตอนนั้นท่านใกล้ความดีมากที่สุด	 ให้ใช้ปัญญาที่พอจะเหลือบ้าง	
ต้องใช้คำว่า	 พอจะเหลือบ้าง	 เพราะว่าเวลานั้นเขาจะตีเราหนักมาก	 กำลังทั้งหมดเราก็ไปยัน
กับเขาอยู่	 บางทีมันขาดสติ	 ขาดปัญญา	 มันมืดไปบ้าง	 ทำอะไรไม่ถูก	 ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็น
หลัก	 ใช้ปัญญาที่พอจะเหลือบ้าง พิจารณาย้อนหลังไปว่า เราทำอย่างไร เราคิด เราพูด 
เราทำอย่างไรในช่วงก่อนหน้านี้ แล้วอารมณ์มันทรงตัวดีมาตลอด ให้คิด ให้พูด ให้ทำ
อย่างนั้น ต่อไปมันจะสามารถก้าวผ่านส่วนที่เราติดขัดอยู่ ไปสู่ส่วนที่ละเอียดได้ ถ้าเราจะ
ก้าวถึงจุดนี้เมื่อไหร่	 จำไว้เลยว่าเขาจะขวางเราสุดชีวิต	 ทำทุกวิถีทางให้เราย่อท้อ	 เพื่อที่จะไม่
ปฏิบัติต่อในตรงนั้น	 แล้วก็จะเสียเวลาไป	 เหมือนกับคนขุดบ่อ	 ขุดไปๆ	 อาจจะเหลือสักวาหนึ่ง
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หรือครึ่งวา	 จะถึงน้ำอยู่แล้ว	 เขาก็จะขวางเราไม่ให้ขุดต่อถ้าเราท้อ	 เออ...ไอ้ตรงนี้มันไม่มีน้ำ
แล้วล่ะ	ขุดลงๆ	อยู่ๆ	เจอหินดานก้อนมหึมาเลยขวางหน้าอยู่	ไม่รู้หรอกว่าอีกคืบเดียวมันจะถึง
อยู่แล้วถ้าเจาะทะลุหิน	ก็...ท้อใจ	เปลี่ยนที่ขุดใหม่	แล้วลองคิดดูว่ามันจะเจอน้ำไหม	?	เปลี่ยน
ที่ขุดใหม่ลงไป	ลงไป	เจอหินอีก	เอ้า	ย้ายที่อีก	คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	เปลี่ยนการปฏิบัติไปเรื่อย
คิดว่าจุดนี้ไม่เหมาะสำหรับเราเสียแล้ว	 ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจดังนั้น	 เราก็จะเป็นคนที่ขุดบ่อไม่
ได้น้ำ	 คือ	 ปฏิบัติแล้วไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมที่ปรารถนาสักทีหนึ่งเราต้องรู้จักวิจัย	 รู้จัก
แยกแยะธรรมะส่วนต่างๆ	ที่เข้ามาถึงเราเสมอ	ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามา	ถ้าเรารู้จัก
คิด รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีเลิศเหลือเกิน ไม่มีอะไรที่ไม่ดี
เลย ส่วนที่ทำให้เราทุกข์อย่างสาหัสสากรรจ์ นั่นเป็นการแสดงออกซึ่งอริยสัจ คือ ความ
จริงอันประเสริฐ	ที่ซึ่งสมัยก่อนมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น	ที่มี
ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้	คนอื่นๆ	ไม่สามารถจะรู้ถึง	เขาแสดงความจริงอันประเสริฐให้เราทราบ
ว่า	โลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์	ร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์	เรายังปรารถนาในโลกนี้
ไหม	?	 เรายังต้องการในร่างกายนี้ไหม	?	 ความจริงอันประเสริฐที่ต้องใช้ปัญญาอย่างสูงสุด 
ถึงจะเข้าถึงได้ ขณะนี้เขามาอยู่กับเราเองแล้ว ไม่ว่าจะใช้เงินซื้อหาสักเท่าใดก็ตาม ถ้า
ปัญญาไม่ถึง มันจะไม่สามารถรู้เห็นความจริงตรงส่วนนี้ได	้ทั้งๆ	ที่มันอยู่กับเราตำตาอยู่ทุก
วัน	 แต่ขณะนี้เขาแสดงความเป็นจริงให้เรารู้เห็นได้แล้ว	 เงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้...สิ่งนี้มี
คุณค่ามหาศาลเพียงไร	 เป็นความดีที่สูงล้ำเพียงใดสำหรับเรา	 ส่วนใดก็ตามที่เป็นความสุขเกิด
ขึ้นกับเรามัน	ก็เกิดขึ้นไม่นาน	 ในที่สุดก็เสื่อมสลายไป	 เขาก็แสดงความเป็นจริงอันประเสริฐให้
เรารู้ว่า	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง	 พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้จริง	 ความสุขนี้ก็ไม่เที่ยง	 ใน
ที่สุดมันก็ผ่านพ้นเราไป	ถ้าเราไปยึดถือมั่นหมาย	ห่วงหาอาวรณ์	อยากมี	อยากเป็น	อยากได้
มันก็จะทุกข์อีก	 เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง	 ไม่มีอะไรเป็นเรา	 เป็นของเรา	 ไม่มีอะไรยึดถือมั่น
หมายได้	ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน	ในเมื่อเขาแสดงความจริงอันประเสริฐ	ที่ไม่สามารถซื้อหา
ด้วยเงินทองสักเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้	 เขาได้ตีแผ่แสดงความเป็นจริงต่อเราอยู่ตรงหน้าแล้ว	 สิ่งนี้ดี
เลิศประเสริฐเพียงใด	 ต่อให้ครูบาอาจารย์ที่เลอเลิศขนาดไหนก็ตาม	 เคี่ยวเข็ญเราขนาดไหน
ก็ตาม	ถ้าเราปัญญาไม่ถึงก็รู้ไม่ได้	 ในเมื่อสิ่งที่ไม่สามารถจะซื้อหาด้วยเงินที่ประมาณไม่ได้นี้มา
อยู่ต่อหน้าเรา	 สิ่งนั้นมีคุณค่าขนาดไหน	 ถ้าทำถึงจุดนี้เมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเราจะ
ไม่มีสิ่งที่ไม่ดี จะเหลือแต่สิ่งที่ดีล้วนๆ เท่านั้น	 ดี-ชั่วล้วนแล้วแต่เป็นสมมติที่เรียกหาขึ้นมา
ทั้งสิ้น	 จริงๆ	 แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไร	 ถ้าเราไปยึดเกาะเมื่อไหร่สิ่งนั้นถึงจะมี	 ตรงจุดนี้ให้
ทุกคนพิจารณาเอาไว้	ไม่ว่าตัวตนเรา-เขา	ผู้หญิง	ผู้ชาย	บ้าน	เรือนโรง	สิ่งของ	สรรพสัตว์ทั้ง
หลาย	ล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไร	มันเป็นดิน	เป็นน้ำ	เป็นลม	เป็นไฟ	เสมอกันหมด	เกิดขึ้นในเบื้อง
ต้น	เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลาง	และสลายตัวไปในที่สุด	ทั้งหมดเป็นสิ่งธรรมดา	คือ	
เป็นธรรมะทั้งสิ้น	รอบข้างของเราสามารถเห็นได้ทุกวัน	เห็นได้ทุกเวลา	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิด
ขึ้นกับเราอยู่ได้เสมอๆ	 ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ออก	 หาเหตุให้เจอว่า ส่วนของ
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ความสุขเกิดขึ้นอย่างไร แล้วทำเหตุนั้น ความสุขก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ หาเหตุให้เจอว่า
ส่วนของความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร แล้วอย่าไปสร้างเหตุอันนั้น ความทุกข์ก็ดับลง เขา
เรียกว่า ธรรมวิจยะ	 คือการแยกแยะ	 ค้นหาซึ่งต้นเหตุของธรรมะนั้น	 ถ้าเราสามารถแยกแยะ
วิเคราะห์วิจัยของตัวเองได้	 ถ้าเราแยกแยะหาตรงจุดนั้นได้	 ก็จะมีประโยชน์มหาศาล	 เพราะว่า
สิ่งที่เราต้องการ	เราปรารถนาหนักหนา	ถึงเวลามันมาแล้ว		
	 ครูบาอาจารย์ของอาตมาองค์หนึ่ง	คือ	หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อยุธยาโน่น	
ท่านบอกว่าถ้าติดในวัตถุมงคลก็ดีกว่าติดในวัตถุอัปมงคล	 โบราณจารย์ท่านมีปัญญา	 ท่าน
ฉลาดมาก	 ท่านสอนให้เรายึดในพุทธานุสสติ	 ธัมมานุสสติ	 สังฆานุสสติ	 คือระลึกถึงพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	ด้วยการสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องขึ้นมา	ให้เราปฏิบัติกรรมฐานใหญ่โดยที่
เราไม่รู้ตัว	ท่านให้เราอาราธนาทุกวัน	 โดยระลึกถึงทุกวันเป็นอนุสสติอยู่	 แล้วมีข้อกำกับว่า	ถ้า
หากว่าศีลบริสุทธิ์	สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้	ก็จะมีอานุภาพคุ้มครองเราได้ระดับหนึ่ง	ที่ไม่เกิน
กฎของกรรม	ดังนั้นที่อาตมายอมเสียสตางค์ทีละมากๆ	หามาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายก็เพื่อเป็น
อนุสสติ	 เพื่อเป็นการปฏิบัติ	 เพราะว่าไม่ว่าการเดินทางไปในที่ใดก็ตาม	 ถ้ามีสิ่งให้ยึดให้เกาะ	
มันจะปลอดภัยมากกว่า	 การปีนเขาก็ดี	 การขึ้นบันไดก็ดี	 ถ้ามีที่ให้ยึดให้เกาะมันก็จะปลอดภัย
กว่าคนที่ไม่ยอมยึดไม่ยอมเกาะ	จำไว้ว่าเราต้องยึดก่อน เราถึงจะมีสิ่งที่ปล่อยวางได้ ถ้าเรา
ไม่ยึดก่อนจะเอาอะไรมาวาง	ทุกคนที่บอกว่าอนัตตาๆ	ไม่เอาอะไรๆ	นั้น	ไม่เอาอะไรแล้ว	มัน
ยึดถือตัวไม่เอาอะไรนั้นแหละ	 ยึดคำว่าอนัตตานั้นแหละ	 จำไว้ว่า	 ถ้ายังไม่มีอัตตาก็จะหา
อนัตตาไม่ได้	มันต้องมีอัตตาขึ้นมาก่อนมันถึงจะวางลงเป็นอนัตตาได	้เหมือนกับที่เราขึ้นมา
บนห้องนี้	 เราเดินขึ้นบันได	 เราเกาะบันไดมาด้วยความระมัดระวัง	 ไม่ประมาทตามคำที่
พระพุทธเจ้าท่านสอน	พอเราเดินมาถึงหน้าประตู	เปิดประตูเข้ามา	เราได้แบกราวบันไดเข้ามา
หรือไม่	?	เราก็ไม่ได้แบกราวบันไดมาด้วย...ฉันใดก็ฉันนั้น	คือว่าเราไม่สามารถปล่อยวางได้ถ้า
ไม่มีสิ่งให้ยึดเกาะ	 มันต้องรู้จักยึดก่อนมันถึงจะรู้จักวาง	 พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้ว่า	
เหมือนกับแม่ลูกลงไปงมจับปลา	ลูกชายจับได้หัวงูกำไว้แน่นเลย	 “แม่ๆ ได้ปลาตัวเบ้อเร่อเลย”	
แม่	คือครูบาอาจารย์เห็นเข้าก็	“เออ...ดีไอ้หนูลูกกำให้แน่นๆ เดี๋ยวมันจะหลุดไป”	เพื่อไม่ให้ลูก
ตกใจ	 แล้วพอเสร็จแล้วลูกกำแน่นดีแล้ว	 “ไอ้หนูขึ้นฝั่งไปลูก แล้วเสร็จแล้วดึงหางมันออกมาส
ลัดมันไปไกลๆ เลยลูก”	 พอลูกเหวี่ยงทิ้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วบอก	 “นั่นงูพิษนะลูกคราวหน้า
อย่าไปจับมัน”	ถ้าไม่กำให้แน่นตายไหมตอนนั้นน่ะ	?...ตาย...ไม่เหลือหรอก...ประมาณลักษณะ
เดียวกัน	เพราะฉะนั้นเราต้องยึดก่อน		
	 วัตถุมงคลที่หมดไปเป็นแสนๆ	 นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระรูปสมเด็จองค์ปฐมท่าน	 โดย
เฉพาะที่ทำเป็นรูปที่เรียกง่ายๆ	 ว่าพระพุทธชินราช	 จะมีส่วนหนึ่ง	 ๕,๑๑๙	 องค์	 ที่หลวงพ่อ
สมเด็จพระพุฒาจารยท์่านจะเมตตาพุทธาภิเษกให้ต่างหากอีกครั้งหนึ่งในวันที่	 ๑๐	 มกราคมนี้	
ส่วนนั้นอาตมาจะเก็บเอาไว้สำหรับท่านที่ทำบุญซื้อที่ถวายวัด	 คิดแพงมากตารางวาละ	 ๕๐๐	
บาทมอบพระให้เป็นที่ระลึก	 ๑	 องค์	 จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป	 อีกส่วนหนึ่งเป็นพระรูป
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สมเด็จองค์ปฐมเหมือนกัน	แต่ในรูปของพระองค์ที่	๑๑	รูปเล็กๆ	นี้	อันนี้เจ้าของผู้สร้างระบุเอา
ไว้ว่า	 จะมอบให้แก่ผู้ที่ถวายเงินเป็นวิหารทาน	 ไม่ว่าอาตมาจะไปก่อสร้างที่ใดก็ตามที่เป็นวิหาร
ทาน	ถ้ามอบถวายมา	๕๐๐	บาทก็จะมอบให้เป็นที่ระลึก	๑	องค์	พระองค์ที่	๑๑	ก็คือหลวงพ่อ
ใหญ่สมเด็จองค์ปฐมท่านเอง	 อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพระพุทธชินราช	 และพระแก้วมรกต	 ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสำคัญทั้งคู่	 ซึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของอาตมา	 คือ	 หลวงปู่พระภาวนาปัญญา
วิสุทธิ	์ หรือว่าหลวงปู่มหาอำพัน	 แห่งวัดเทพศิรินทราวาส	 เคารพมากเป็นพิเศษ	 ปีหน้าวันที่	
๑๘	 สิงหาคม	๒๕๔๔	 จะครบ	 ๑๐๐	ปีเกิดของหลวงปู่	 อาตมาซึ่งเป็นลูกศิษย์	 จะทำบุญถวาย
ครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่ง	 ในวาระที่สำคัญนี้จึงได้สร้างวัตถุมงคลชุดนี้ขึ้นมา	 อีกส่วนหนึ่งซึ่ง
มากเกินครึ่ง	 เป็นรูปของหลวงพ่อพระพุทธโสธร	ที่แปดริ้ว	ฉะเชิงเทรา	หลวงพ่อโสธรเป็นพระ
ที่ใหล้าภสำคัญที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้	 ถ้าไม่นับตามสายวัดท่าซุงของเราแล้ว	 ไม่นับในสิ่งที่หลวง
พ่อวัดท่าซุงท่านสร้างเสริมเอาไว้ด้วยอำนาจพุทธบารมีแล้ว	 ในจำนวนพระพุทธรูปสำคัญด้วย
กันทั้งหมดในประเทศไทย	 หลวงพ่อโสธรเป็นพระที่ให้ลาภได้มากที่สุด	 ท่านนั่งอยู่เฉยๆ	 สร้าง
พระอุโบสถได้	 ๑,๘๐๐	 ล้าน	 ของเราดิ้นรนหาเงินแทบตายได้ไหม	?	 ไม่ได้เนาะ	 ท่านนั่งอยู่
เฉยๆ	 เงินมันล้นตู้เอง	 อาตมาก็เลยขอบารมีท่านด้วย	 นิมนต์มาบานเบิกเลย	 ก็ตั้งใจว่าจะแจก
พวกเราไปเรื่อยๆ	 ถ้าพวกเราสังเกตจะเห็นว่าระยะหลังๆ	 จะแจกแต่หลวงพ่อโสธร	 เดือนหนึ่งก็
แจกแบบหนึ่ง	 เดือนหนึ่งก็แจกแบบหนึ่ง	 ที่นิมนต์มานี้สามารถแจกได้เกือบปีถึงได้หมดเยอะ	
แล้วก็รับประกันว่าแต่ละเดือนแบบจะไม่ซ้ำกัน	 ถ้าหากว่าใครต้องการครบทุกแบบก็มาทุกเดือน	
เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตะเกียกตะกายมาถ้าหากว่าขาดไม่ได้แน่		
	 คราวนี้เรื่องการพุทธาภิเษกสมเด็จองค์ปฐม	 เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก	
อาตมางวดนี้ไปที่ประเทศพม่า	 ก็ได้กราบอาราธนาบารมีพระองค์ท่านให้ช่วยสงเคราะห์ด้วย	 ก็
ปรากฏว่าในการพุทธาภิเษกพระรูปของท่านแต่ละครั้ง	 พระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านไม่กล้าทำ	 ใน
เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านไม่กล้าทำ	 สมเด็จองค์ปฐมท่านต้องเสด็จมาทำเอง	 ก็เลยกลาย
เป็นเรื่องที่สำคัญหนักหนา	 อาตมารบกวนเบื้องสูงโดยมิได้เจตนา	 เพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์
ปัญญาน้อย	 ดังนั้นเมื่อทราบเหตุผลนี้จากพระองค์ท่านแล้ว	 ก็ตั้งใจว่าการกระทำวัตถุมลคลใน
รูปลักษณะของพระองค์ที่	 ๑๑	 ก็ดี	 ของสมเด็จองค์ปฐมท่านก็ดี	 งวดนี้น่าจะเป็นการรบกวน
พระองค์ท่านครั้งสุดท้าย	 วัตถุมงคลชุดนี้	 คือ	 รูปของสมเด็จองค์ปฐมในลักษณะพระพุทธ		
ชินราช	 ที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ	 หลวงพ่ออีกองค์หนึ่งของอาตมา		
จะเมตตาพุทธาภิเษกให้่ต่างหากนั้น	 จะเอาไว้แจกให้สำหรับผู้ที่ทำบุญซื้อที่ดินให้วัดตารางวาละ	
๕๐๐	บาท	๑	ตารางวามอบให้	๑	องค์	ในรูปของพระองค์ที่	๑๑	คือ	ในรูปลักษณ์ที่เราเห็นว่า
คล้ายๆ	หลวงปู่ปาน	แต่จะมีอุณาโลมสีแดง	อันนั้นคุณแสงชัยอุตส่าห์ไปติดต่อเอาพลอยสีแดง
มาติดเอาไว้	 เมื่อคืนนี้ก็เพ่งจนตาเหล่จนถึงตี	๒	 ไม่ทราบเหมือนกันว่าตาทะลุไปหรือยัง	?	อัน
นั้นจะเอาไว้แจกให้ผู้ทำบุญวิหารทาน	 ๕๐๐	 บาทต่อ	 ๑	 องค์	 ซึ่งมีจำนวนไม่มาก	 คาดว่ากว่า
เขาจะถวายมาถึงมืออาตมา	 น่าจะเหลือไม่เกิน	 ๒,๐๐๐	 องค์	 ในส่วนที่เป็นพระแก้วมรกตกับ
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พระพุทธชินราช	 ซึ่งถ้าพุทธาภิเษกแล้วก็คือสมเด็จองค์ปฐมนั่นเอง	 อันนั้นจะเอาไว้แจกในงาน	
๑๐๐	ปีเกิดของหลวงปู่มหาอำพัน	ในวันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๔๔	ซึ่งอาตมาจะนิมนต์พระพี่พระ
น้องไปทำบุญ	 จะมีการสวดมนต์ฉันเพล	 ส่วนตอนบ่ายจะถวายผ้าป่า	 เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย
แก่หลวงปู่ในวาระที่สำคัญ	 ซึ่งคณะของคุณพิสิฐ อรุณทรัพย	์ จะหาผ้าป่าไปให้	 ก็คงไม่ได้หา
หรอกท่านไม่ชอบรบกวนใคร	 อาจจะควักกระเป๋าคนเดียว	 ได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะ	 ๓	
บาท	๕	บาท	ก็เอาแล้ว	คราวนี้ส่วนที่เหลือ	คือ	หลวงพ่อโสธรทั้งหมดประมาณ	๗๐	แบบ	จะ
เอาไว้แจกผู้ที่ถวายสังฆทานทุกเดือนๆ	 เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป	 สำหรับเดือนนี้ให้ฟรีๆ	
พุทธาภิเษกเสร็จแจกระเบิดเถิดเทิงอีตรงนี้แหละ	 ตอนนี้ให้ฟรีๆ	 นะ	 ถ้าเผื่อว่าเดือนหน้าอยาก
ได้	 ต้องทำบุญถวายสังฆทานถึงจะให้	 แต่ว่าสำหรับรูปของหลวงพ่อโสธรนี้	 ถวายสังฆทานไม่
จำกัด	บาทหนึ่งก็ให้	๒	บาทก็ให้	๕	บาทก็ให้	๑๐๐	บาทก็ให้	๕๐๐	ก็ให้	๑,๐๐๐	ก็ให้	ให้องค์
เดียวเหมือนกัน		
	 ส่วนตรงกลางที่เห็นเป็นมณฑปนั้น	 คณะศิษย์ของครูบาอนันต์ อานันโท	พระน้องชาย
อีกองค์หนึ่งของอาตมาที่ใครๆ	 ก็เรียกว่าหลวงพี่แขกน่ะ	 ท่านเมตตาช่วยกันสร้างมณฑปถวาย
แก่สมเด็จองค์ปฐมทองคำที่อยู่ตรงกลาง	 สมเด็จองค์ปฐมทองคำตรงกลาง	 หลวงพ่อสพฤกษ์ 
ปภสฺสโร	 แห่งวัดบ่อทอง	 อ.แกลง	 จ.ระยอง	 เมตตาถวายมาให้แก่น้องรักองค์นี้	 ท่านบอกว่า
ท่านเป็นหนี้บุญคุณอาตมาเป็นอย่างมาก	 ชนิดที่เรียกว่าช่วยชีวิตท่านไว้หลายรอบเหลือเกิน	
ท่านก็เลยถวายสิ่งที่ท่านสร้างมาด้วยความยากลำบากมากให้มา	 ท่านบอกว่าทางร้านทองตี
ราคาให้	 ๗	 แสนบาท	 น้ำหนักประมาณ	 ๒	 กิโลกรัม	 เห็นองค์เล็กๆ	 อย่างนี้อาตมาทิ้งเอาไว้ที่
ศาลา	๒	วัน	ให้คนเขานอนที่นั่น	๗	-	๘	คน	พอวันต่อมาก็เอาครอบแก้วไป	บอกว่าช่วยขัดที
จะบรรจุพระทองคำ	 มันก็ขัดไปถามไปว่าองค์ไหน	?	 ชี้บอกที่หัวนอนนั่นน่ะ	 พอบอกเขาเสร็จ
เราก็ยกเก็บ	(หัวเราะ)	 ตอนยังไม่บอกทิ้งไว้นั่นล่ะ	 พระองค์นี้ที่เห็นอยู่นะ	 ถ้าหากว่ามีผู้ใด...ขอ
พูดถึงเรื่องใหญ่มาก...มีผู้ใดถวายเงินเพื่อสร้างวัด	๑	ล้านบาท	อาตมาจะยกให้เลย	เพราะว่าถ้า
เป็นไปตามที่ท่านบอกก็เท่ากับว่าเราจ่ายเงินแค่	 ๓	 แสน	 แต่อย่าเอาไปหลอมขายใหม่นะ	 ทุบ
ตายเลย...!	เรื่องของการทำลายพระพุทธรูปนี่	ยิ่งสมเด็จองค์ปฐมด้วย	รับรองได้ว่าเกิดยาก	ไม่
ได้ผุดไม่ได้เกิดจริงๆ	 อย่าเอาไปหลอมขายใหม่	 เพราะว่าทำขึ้นมาด้วยความยากลำบากเหลือ
เกิน	 แล้วงานครั้งนี้ก็คาดว่า	 จะเป็นการกราบรบกวนท่านเป็นครั้งสุดท้าย	 เนื่องจากว่า	 ถ้า
เป็นรูปของท่านแล้วองค์อื่นจะไม่กล้าเสกให้		
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ ที่บ้านอนุสาวรีย์ฯ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ตอบ :	ยดึมัน่ถอืมนัในการปฏบิตัติน	คดิวา่ดกีวา่คนอืน่เขา	มคีวามสามารถมากกวา่คนอืน่เขา		
ก็เลยเกาะไม่รู้ตัว	ไอ้เกาะไม่รู้ตัวนี่	ว่าไม่ได้ด้วยนะ	ถ้าว่าเดี๋ยวเขาโกรธ	ต้องให้เขารู้ตัวเอง 
ถาม : ถือว่าคนเข้าไปทีหลัง	ก็ยังได้เข้าไปหาวัดหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	ใครก็ตามที่สามารถนำคนเข้าวัดได้ จะดีจะชั่วก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้น	 เพราะว่าคนที่
เข้าวัด	ก็เหมือนกับคนที่หิวแล้วเข้าร้านอาหาร	ถ้ารสชาติไม่ถูกใจ	เดี๋ยวเขาหาร้านใหม่ของเขา
เองแหละ	เดี๋ยวก็ไปเจอไอ้ประเภทเชลล์ชวนชิมเข้าจนได้	แรกๆ	อาจจะกินร้านอีเหละเขละขละ
อะไรไปเรื่อย	 แต่ขอให้เข้ามากินสักทีเถอะ	 เดี๋ยวติดใจก็กินไปเรื่อยเอง	 เขาใช้คำว่า	 “เป็นเหตุ  
เปน็ปจัจยันำไปเบือ้งหนา้”	 การภาวนาแคช่า้งกระดกิห	ู งแูลบลิน้	 มนักม็อีานภุาพกวา่รกัษาศลี		
เป็นร้อยปีนะ	
ถาม : ผมว่ามันได้แว้บเดียวจริงๆ	 นะครับ	 อย่างไหว้พระทุกวันนี้	 พอหลับตาเห็นหน้า		
องค์ปฐมสักแว้บ	รู้สึกชัดเจนแจ่มใส	แต่ได้แค่ชั่ว	๒	-	๓	วินาทีน่ะ	แล้วสักพักจะเริ่มฟุ้งซ่าน	
ตอบ :	ไม่เป็นไร	 อย่างน้อยเราก็นึกได้หลายหน	 มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร	 นี่นึกได้แค่แว่บเดียว
แล้วตายเลย	(หัวเราะ)	ปัจจุบันนี้เป็นพระโสดาบันนั่งปร๋ออยู่ข้างบน	พูดถึงไม่ได้หรอก...ใครพูด
ถึงก้มมอง	ใครนินทากูวะ	?	(หัวเราะ)	เป็นตัวอย่างที่ชัดๆ	เลย	เพราะฉะนั้นในมหากัมมวิภังคสูตร	
พระพุทธเจ้าท่านถึงได้ตรัสเอาไว้ว่า	 “บุคคลผู้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนา เกิดฌานสมาบัติ ได้
ทิพจักขุญาณขึ้นมา ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้ว กล่าวว่า ผู้ที่ทำความดีไปสวรรค์ทั้งสิ้น   
ผู้ที่ทำความชั่วไปนรกทั้งสิ้น เราขอกล่าวว่าไม่ใช่”	 ตัวอย่างชัดๆ	 ก็มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร			
ใช่มั๊ย	?	 นั่นชั่วมาตลอดชีวิตเลย	 แต่ไปสวรรค์	 ขณะเดียวกันพระนางมัลลิกาเทวี ดีมาตลอด
ชีวิต	ลงนรกซะ	๗	วัน	
ถาม : กรรมดีอันไหนล่ะครับ	ถึงมาช่วยไว้วาระสุดท้าย	?	
ตอบ :	ของมัฏฐกุณฑลีเทพบุตรนี่ในตำราไม่ได้ว่าเอาไว้	 แต่หลวงพ่อบอกว่า	 ในอดีตเคย
สร้างพระพุทธรูปเอาไว้	 ชาติปัจจุบันตัวพุทธานุสตินี่ตามมาทันในวินาทีสุดท้าย	 ก่อนจะขาดใจ	
ไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพแบบคนอื่น	 แต่นึกว่า	 ใครๆ	 เขาลือว่าพระสมณโคดม		
มีความสามารถ	ถ้าหากว่าท่านมารักษา	 เราคงจะหาย	อยากจะให้พระสมณโคดมมาช่วยรักษา
เรา	แค่นั้นแหละ...แล้วก็ตาย	ไอ้ของเรานึกได้ตั้ง	๓	วินาที	มันน่าจะดีกว่านั้น	
ถาม : ฟังแล้วมันเหมือนอะไรรู้หรือเปล่าครับ	?	 คนอื่นต้องนึกว่าโฆษณาชวนเชื่อ	 คือ	 ไม่
ต้องอะไรเลย		
ตอบ :	มันต้องดูว่าเขามีปัญญาไหม	?	 เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นบุญเล็กน้อยมาก	ตอนที่



3๔ “กระโถนข้างธรรมาสน์”

อากาสจารีเทพบุตรไปประกาศว่า	 ใครจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า	 แล้วเห็นวิมานถึงได้ตกใจ	
วิมานเขา	(มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร)	อับแสง	ตัวจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เลย	ทั้งๆ	ที่มีความดีอยู่แค่ 
๗ วันเท่านั้น	
ถาม : ไปสวรรค์	แต่ไปได้แป๊บเดียวเหรอครับ	?	
ตอบ :	ไปไดแ้ปบ๊เดยีว	ถา้หากวา่พลาดจากตรงนัน้	 เปน็อนัวา่นรกทกุขมุตอ้งผา่นหมดสำหรบั
รายนี	้แตบ่งัเอญินะวา่บญุเกา่ของทา่นดจีรงิๆ	พระพทุธเจา้เสดจ็ขึน้ไปโปรดพระพทุธมารดาพอด	ี
ตวัทา่นเองกร็ูต้วัอยู	่ความเปน็ทพิยย์งัมอียูน่ี	่กม็องยอ้นไป	ตายละวา	ไมร่อดแน	่กต็กใจ	ขอให้
อากาสจารเีทพบตุรชว่ย	ทา่นบอกวา่ชว่ยไม่ได	้ ให้ไปหานายเราคอืพระอนิทร	์ ไปหาพระอนิทร์ๆ 	
ท่านก็บอกว่าช่วยไม่ได	้ มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็พาไป	 พระพุทธเจ้ากำลังเทศน	์	
อภิธรรมอยู่ก็ต้องเบรคก่อน	 เพราะว่าพิจารณาดูแล้วว่า	 ถ้าเทศน์อภิธรรมแล้วจะไม่มีผล	 เลย
เทศนอ์ณุหสิวชิยัสตูรแทน	พอจบทา่นเปน็พระโสดาบนั	เปน็อนัวา่รอดตวัไปจตุเิดีย๋วนัน้	เกดิใหม่
สบายเลย	
ถาม :	อีก	๗	วัน	กำลังจะตาย	รู้ตัวปั๊บชิงลงมาเกิดไม่ได้เหรอครับ	?	
ตอบ :	ได้	แต่จะเอากุศลที่ไหนส่งล่ะ	ลงมานี่อ้วกแน่	บุญเก่าไม่ได้ทำไว้เลย	
ถาม :	ยังดีกว่าลงไปอ้วกในนรกน่ะครับ	มันก็ยังเผื่อฟลุคๆ	ได้ทำอะไรบ้าง	
ตอบ :	แล้วอีกอย่างหนึ่ง	 ถ้าอยู่ในลักษณะนั้น	 เทวดาที่ไหนเขาจะเป็นคนรับรองให้	 เพราะ
ว่าการลงมาเกิด จะต้องมีเทวดาผู้ใหญ่รับรองให ้	 ว่าลงมานี่กลับไปอย่างเลวที่สุดต้องแค่เดิม
น่ะ	แต่ว่าจะต้องให้ดีกว่าเดิม	
ถาม :	ต้องไปขออนุญาตก่อนใช่ไหมครับ	?	
ตอบ :	ต้องไปขออนุญาตก่อน	
ถาม :	อ้าว	อย่างเห็นหลวงพ่อลงมาก็วิ่งตามหลวงพ่อมาเลย	ไม่ได้หรือครับ	?	
ตอบ :	ไม่มีทางล่ะจ๊ะ	
ถาม :	แล้วถ้าเป็นพรหม	ก็ต้องไปขอหัวหน้าพรหมก่อน	?	
ตอบ :	ถ้าเป็นพรหมต้องแจ้งท้าวสหัมสบดีพรหมก่อน	ต้องดูว่าใครจะช่วยรับรองให้ด้วย	คน
รับรองน่ะจะเหนื่อย	หมายความว่าต้องคอยดัดเราให้ตรงทางอยู่เรื่อย	ไม่งั้นคอยจะแหกคอกอยู่
ตลอด	
ถาม :	แล้วอย่างนี้ถ้าเราขอใครลงมา	 คนนั้นก็ต้องมาคอยประคองซ้าย-ขวา	 ถ้าเราหลุดไป
อเวจี	แล้วคนรับรองทำยังไงครับ	?	
ตอบ :	ก็ซวยไป	(หัวเราะ)	รับรองได้ว่าขึ้นมาโดนซ้ำแน่	(หัวเราะ)	อีตอนลงๆ	ไปก่อน	ขึ้นมา
ขอสักฉาดเถอะ	(หัวเราะ)	ทำให้เสียชื่อหมด	
ถาม :	แล้วไม่มีสิทธิ์หนีลงมาเองได้เลยหรือครับ	?	
ตอบ :	ไม่ได้เลย	มันเป็นการฝืนกฎของกรรม	 บรรดาผู้ที่มีความเป็นทิพย์อยู่ในระดับนั้น	 มี
ความดีสูงระดับนั้น	 เขาจะไม่ฝืนกัน	 มีอะไรก็ว่ากันตามกฎตามระเบียบ	 เปิดช่องให้ขนาดนั้น
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แล้ว	 เพราะฉะนั้นถ้าเขาว่าเราชิงหมาเกิด	 ก็อย่าไปโกรธเขานะ	 มันจริงๆ	 หมามันจะเกิดก็แย่ง
โควต้ามันซะงั้นล่ะ	
ถาม :	อุณหิสวิชัยสูตรนี่เกี่ยวกับอะไรครับ	?	
ตอบ :	เกี่ยวกับ	 พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจะต้องทำอย่างไร	 แล้วก็ตัดสินใจทำตาม	 สุทฺธสี
ลังสมาทายะ	-	รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะ	ธัมมังสุจริตังจเร	-	ปฏิบัติในธรรมะอันสุจริตเอาไว้	สอน
ง่ายจะตายไป	 ในความเป็นทิพย์ของเทวดาเท่ากับมนุษย์ที่เป็นอุคฆฏตัญญู	-	 ฟังหัวข้อก็
เข้าใจแล้ว	ว่าต้องทำอย่างไร	ท่านตัดสินใจว่า	 “เราทำตาม”	 เดี๋ยวนั้น	ก็เป็นเดี๋ยวนั้นเลย	สมัย
หลังมานี่เขาก็เลยใช้อุณหิสวิชัยสูตรเป็นคาถาต่ออายุ	 เพราะเห็นว่าขนาดหมดอายุแล้ว		
มฏัฐกณุฑลเีทพบตุรยงัรอดมาได	้ถา้เขาบอกวา่	“สวดตอ่นาม”	รบีทอ่งบทนี้ไวต้อ้งใชแ้น่ๆ 	เลย		
เคยได้ยินไหม?	 โบราณเขาฉลาดตั้งแต่เกิดยันตาย เขาผูกพันเราไว้กับพระตลอด ขนาด
ใกล้ตายยังให้จิตเกาะพระ ด้วยการไปสวดต่ออายุ สวดต่อนาม	 ในสมัยนี้มันว่าโบราณโง่	 สู้
โบราณไม่ได้สักราย	 ตัวอย่างชัดๆ	 ก็หลวงตานา	 หลวงตานา	 อยู่วัดท่าซุง	 สมัยก่อนวัดท่าซุง		
เขาจะมอียู	่๒	องค	์คอื	หลวงตาผอ่งกบัหลวงตานา	แลว้กจ็ะมหีลวงพีโ่อ หลวงพีท่ปี หลวงพี ่ 
นนัต	์สมยันัน้ถา้ใครเขาจะนมินตพ์ระ	เขาจะเอาหลวงตาผอ่ง	หลวงตานา	หลวงพี่โอ	หลวงพีท่ปี		
เขาจะว่ามาอย่างนี้เลยก็ต้องจัดไปให้	 หลวงตานานี่แกสวดปาติโมกข์	 โอ้โห	 คล่องปาติโมกข์
มากเลยน่ะ	 แล้วเวลาแกสวด	 ถ้าหากว่าสมาธิไม่ดีหัวเราะกันโบสถ์แตก	 ท่าทางของแกยังกับ		
นักแสดง	บางทีก็กระทุ้งเสียงซะ	จัตตุก ขัตตุง ปัญจัก ขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมัง ตุณหี ฯลฯ	
(หัวเราะ)	เขาเล่นของเขาสนุก	แต่ว่าไอ้กุศลตัวนี้มันกลับช่วยได้	หลวงตานาแกฟาดเหล้าทุกวัน
นั่นแหละแต่คนไม่รู้	
ถาม :	กินเหล้า	เป็นพระเนี่ยนะครับ	?	
ตอบ :	ใช่	ใส่ในโอเลี้ยง	เย็นๆ	แกก็เล่นกาแฟเย็นหรือโอเลี้ยงของแกหน้าแดง	
ถาม :	หลวงพ่อก็ต้องรู้สิครับ	?	
ตอบ :	รู้อยู่	แต่ว่าถ้าไปห้ามแล้วเขาโกรธหลวงพ่อ มันจะหนักกว่านั้นอีก	อีกอย่างหนึ่งคือ	
เรื่องของพระอย่างหลวงพ่อ ท่านไม่ยุ่งกับจริยาของคนอื่นอยู่แล้ว	 ก็ปล่อยเขา	 ปรากฏก่อน
ตายเขาป่วยหนัก	 ลูกหลานเอาไปรักษา	 เห็นว่ารักษาไม่ไหวก็เอาไปบ้าน	 คือกะจะให้ตายที่บ้าน	
เอาพระไปสวดต่อนาม	 หลวงตานาแกฟังพระสวดน้ำตาไหล	 คงจะพิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าเลย		
อะไรทีท่ำๆ	มาใช่ไหม	?	มนับกพรอ่งในศลีแตว่า่จติของแกเกาะพระ ตายตอนนัน้เลยรอดไป  
หลวงพ่อบอกว่า	 ถ้าไม่ได้อานิสงส์ปาติโมกข์ที่สงเคราะห์พระส่วนรวมอยู่นี่ไม่รอดนะ	 อานิสงส์
ปาติโมกข์ช่วยได้	
ถาม :	แกทำยังไงล่ะครับที่สงเคราะห์พระอื่น	?	
ตอบ :	ปาติโมกข์ก็คือการทวนศีลพระ	 ทวนศีล	 เขาจะสวดไปทีละบท	 เรียกว่าอุเทศน์หนึ่งๆ	
พอจบแต่ละอุเทศน์ก็จะถามเป็นภาษาบาลี	 ใครแปลออกนี่เหงื่อหยดทุกรายน่ะ	 “ตัตถา ยัสมันเต 
ปัจฉามิ กัจจิตถะ ปริสุทธา ?”	 เราขอถามว่าสิกขาบททั้งหลายเหล่านี้บริสุทธิ์แล้วหรือ	
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“ทุติยัมปิ ปุจฉามิ กัจจิตถะ ปริสุทธา ?”	 ขอถามเป็นวาระที่สองว่าเธอบริสุทธิ์แล้วแน่หรือ	
“ตติยัมปิ ปุจฉามิ กัจจิตถะ ปริสุทธา ?”	 ขอถามเป็นวาระที่สามว่าเธอบริสุทธิ์แล้วแน่หรือ	
ไอ้คนที่ทวนศีลตัวเองอยู่	จะรู้เลยว่าตัวเองศีลขาดหรือเปล่า	เขาถึงได้มีข้อแนะนำว่า	ก่อนจะลง
ปาติโมกข์ควรจะปลงอาบัติกันซะก่อน	 แสดงอาบัติเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ก่อน	 แต่ที่แสดงอาบัติได้
มันได้แต่ศีลเล็กๆ	 ไง	 ศีลใหญ่ๆ	 อย่างปาราชิกนี่โดนขาดความเป็นพระไปเลย	 สังฆาทิเสสนี่
โดนขาดความเป็นพระชั่วคราว จนกว่าจะได้รับโทษตามนั้นก่อน โดนกักบริเวณ เขาเรียก
อยู่ปริวาส ปัจุบันนี้ไม่รู้ว่าใครมันไปเป่าหูซะจนคนเขาเชื่อว่า ทำบุญกับพระอยู่ปริวาสจะได้
บุญมากเป็นพิเศษ ความจริงทำบุญกับเณรดีกว่า ถ้าเณรศีลบริสุทธิ์ใช่ไหม ? 
ถาม :	หลวงพ่อเคยเล่า	ผมจำได้	หนังสือหลวงพ่อบอกว่า	ถ้าผิดแค่สังฆาทิเสส	ท่านก็นับว่า
ขาดแล้วไม่ใช่หรือครับ	?	
ตอบ :	ขาดแล้ว	 ขาดจากความเป็นพระ	 ต้องอยู่ชดใช้กรรม	 เราปิดบังไว้นานเท่าไหร่ โดน
กักบริเวณอยู่นานเท่านั้น แล้วใช้อีก ๖ คืน ถ้าบอกเดี๋ยวนั้นเลยก็อยู่	๖	คืน	เสร็จแล้วต้องให้
พระ ๒๐ รูป สวดคืนความเป็นพระให้	ถึงกลับเป็นพระอีกทีหนึ่ง	คราวนี้บรรดาพวกนักเรียน
นักศึกษาท่านก็ฟาดข้าวเย็นแล้วปลงอาบัติกัน	เขาถือว่ามันแสดงคืนได้	ไอ้นั่นชั่วอยู่ทุกวันแหละ	
ถาม :	ถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าพระที่ปาราชิก	ก็ไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วจะต้องลงนรก	?	
ตอบ :	ไม่ใช่	 เพราะว่าปาราชิกนี่ปิดมรรคผลแต่ไม่ปิดสวรรค	์ ปิดมรรคผลหมายความว่า	
ท่านจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่ได้	 แต่ไม่ได้ปิดสวรรค์	 ถ้า		
หากวา่ลว่งโดยไม่ไดเ้จตนา	ตัง้หนา้ตัง้ตาทำความด	ีทาน	ศลี	ภาวนา	ถา้จติมนัเกาะมัน่คง	ยงัม	ี	
โอกาสขึ้นข้างบนได้	 แต่ว่าเรื่องของมรรคผลนี่ต้องรอชาติใหม่ก่อน	 มันไม่เหมือนกับอนันตริย		
กรรม	ฆ่าพ่อฆ่าแม่	ฆ่าพระอรหันต์	ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิต	ทำสังฆเภทคือยุสงฆ์
ให้แตกกัน	ถ้าพวกนี้นี่จะปิดมรรคผล	ปิดสวรรค์หมดเลย	ลงอบายภูมิอย่างเดียว	หลวงพ่อท่าน
เคยแนะนำว่า	 ถ้ารู้ตัวว่าโดน	 แก้ไขไม่ได้แล้วอย่างปาราชิกเนี่ยนะ	 ให้นุ่งขาวห่มขาวอยู่กับวัด
เลย อยู่รับใช้พระ ทำงานเพื่อสงฆ์ทุกอย่าง ชนิดที่ว่าไม่ต้องย่อท้อ แล้วมีเวลาว่างก็เจริญ
กรรมฐานภาวนาของเราโอกาสรอดยังม	ี ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว	 ส่วนใหญ่แล้วโทษมันหนักจะดึง
ลงต่ำ	 คือ	 ไอ้เรื่องปาราชิก	 ขาดความเป็นพระไปเลยไม่ว่ากัน	 แต่ว่า...สังฆาทิเสส-ขาดความ
เป็นพระชั่วคราว	 ถ้าหากว่าเราไปปกปิดเอาไว้	 ไปอยู่ร่วมกิน	 ร่วมนอน	 ร่วมสังฆกรรม	 ทำให้
พระอื่นเขาลำบากไปด้วย	สังฆกรรมมันไม่บริสุทธิ์	ทำไปเท่าไหร่ไม่มีผล	โทษมันจะทับซ้อนขึ้น
ไปเรื่อยๆ	 ตามวาระและเวลา	 โดยเฉพาะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่า	 พวกโดนอาบัติ
สังฆาทิเสสนี่ไสยศาสตร์พวกลมเพลมพัดมันชอบ	 ลมเพลมพัดก็คือว่า	 พอวันเสาร์หรือวัน
อังคาร	 พวกบรรดาหมอไสยศาสตร์ที่ร้อนวิชา	 เขาจะต้องปล่อยของๆเขาออกไป	 ถ้าไม่ปล่อย
แล้วมันหงุดหงิดปล่อยออกไปซะครั้งหนึ่ง	 พวกโดนอาบัติสังฆาทิเสส	 ท่านบอกว่ามันเหมือน
กับแม่เหล็กดูดเศษเหล็กน่ะ	วิ่งเข้าใส่เลยน่ะ	ไอ้ของคนอื่นนี่ต้องดวงตกกุศลขาดจริงๆ	เป็นช่วง		
อุปฆาตกรรมเข้าอะไรอย่างนี้ถึงจะโดน	แต่สังฆาทิเสสนี่โอกาสโดนเต็มๆ	เลย		
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ถาม :	อย่างทุกวันนี้	 จะว่าไปแล้วเกือบจะไม่เป็นพระกันทั้งประเทศอยู่แล้วน่ะ	 แล้วอย่างนี้
เวลาไปทำบุญ	หรือต้องออกไปทำสังฆกรรมข้างนอก	ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้	คนที่เขา
นิมนต์พระ	ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่พระแล้วเนี่ย	ได้อานิสงส์ของการทำบุญครบไหมครับ	?	
ตอบ : ถ้าตั้งใจเป็นสังฆทานได้ครบ 
ถาม :	ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพระหรือเปล่า	?	
ตอบ :	ใช่	 จะชั่วขนาดไหนก็ตาม	 เพราะว่าสังฆะนี่หมายถึงหมู่สงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี	้ แต่ว่าตัวของเราเองถ้าหากว่ามีความผิด	 ปฏิบัติดีไม่ได้	
นำทานที่เขาเจตนาให้โดยบริสุทธิ์ไปกินไปใช้นี่	 มันมีแต่จะหนักไปทุกวัน	 หลวงพ่อท่านบอกว่า
กลืนก้อนเหล็กเผาแดงๆ	 ซะยังดีกว่า	 มันทรมานแล้วตายในยกเดียว	 แต่ถ้าเราอยู่ทำชั่วนี่มัน		
ตกนรกไม่รู้จบ	
ถาม :	แล้วเรื่องอย่างนี้ระหว่างเพื่อนพระด้วยกัน	 ถ้าองค์หนึ่งขาดจากความเป็นพระด้วย
สังฆาทิเสส	 ไอ้ที่เหลือก็มาร่วมสังฆกรรมกันนี่	 เขาก็ยังไม่ผิดเยอะสิครับ	 เพราะถ้าเข้าไปร่วม
สังฆกรรมกัน	ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว	
ตอบ :	เป็นอันว่าสังฆกรรมอันนั้นไม่เป็นสังฆกรรมตั้งแต่แรกแล้ว	มันต่างคนต่างผิดทั้งหมด	
ถาม :	แต่อย่างน้อยก็ยังผิดน้อย	ใช่หรือเปล่าครับหลวงพี่	?	
ตอบ :	ใช่	ถ้าหากว่าส่วนอื่นบริสุทธิ์ แต่ตัวของเราเองแย่อยู่คนเดียวนี่โทษหนักเลย 
ถาม :	ผมหวนนึกไปตอนที่ผมบวชแล้วเราก็เคยทำไม่ดีไว้	อย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยครับ	
ตอบ :	(หัวเราะ)	 สู้ไอ้แจ๊คไม่ได้	 ไอ้แจ๊คเขาเป็นเด็กที่ศูนย์ต้นน้ำ	 เขาบวช	 ตอนสึกแล้วเขา
เอารูปมาให้ดู	 มันกำลังนั่งโซ้ยมาม่ากลางคืน	 แล้วคนเขาถ่ายรูปไว้	 ถามว่า	 “ทำไมเอ็งกินข้าว
เย็น	?”	“ผมทนไม่ไหวครับ	ผมอดได้แค่	๗	วันเอง	เขากินกันทั้งวัดเลยต้องกินกับเขามั่ง”	
ถาม :	อย่างนี้ก็ขาดความเป็นพระกันทั้งวัดเลยสิครับ	?	
ตอบ :	มันศีลขาด	 ถ้าหากไม่ได้ทำความชั่วอื่น	 ถ้าขาดความเป็นพระมันต้องอาบัติใหญ่	 แต่
อันนี้เรียกว่าไม่ใช่พระแล้ว มันเจตนาล่วงศีล	 อุตส่าห์อดได้ตั้ง	 ๗	 วันนะ	 บวช	 ๒๘	 วัน	
เหลืออีก	๒๑	วันมันอดไม่ได้	
ถาม :	เหมือนความดีต้องลองหนักๆ	?	
ตอบ :	ไอ้รายนี้จริงๆ	แล้วดวงมันเฮง	นิมนต์เราไปเทศน์ตอนบ่ายโมง	 รอจนบ่าย	๒	ครึ่งยัง
ไม่ได้เทศน์เลยลาโยมกลับ	มันมัวแต่ไปโห่ไปแห่กันทีละบ้านๆ	ลาญาติ	ลาพี่	 ลาน้อง	 ไม่รักษา
เวลา	ไอ้ของเราๆ	ก็นัดโยมเอาไว้เวลาถัดไป	ใครจะไปรอมันได้	 เขานิมนต์เราเทศน์บ่ายโมงนะ	
ฎีกาบอกชัดเจนเลย	บ่าย	๒	ครึ่ง	ยังไม่ได้เทศน์เลยลาโยมกลับ	อบรมกันเองก็แล้วกัน	มันเลย
ออกมาสภาพนั้นแล้วอดได้	 ๗	 วัน	 ถ้าหากเราอบรมด้วยอาจจะได้สัก	 ๘	 วัน	(หัวเราะ)	 อย่าง
น้อยมันก็ยังดีขึ้นมาอีกวันหนึ่ง	
ถาม :	อาบัติปาราชิกนี่มีอะไรบ้างครับ	?	
ตอบ :	ปาราชิก	 มีเสพย์เมถุน	 คือ	 ร่วมเพศ	 ไม่ว่าจะคน	 จะสัตว์	 จะซากศพ	 ไม่ได้ทั้งนั้น	
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โอ๊ย...สมัยก่อนเขาหัวหมอกว่าเราเยอะ	 พอห้ามเขาก็ออกไปเรื่อย	 ตะแบงข้างไปเรื่อยๆ	
สุดท้ายว่าห้ามองค์กำเนิดคือ	อวัยวะเพศ	 เขาก็ออกไปทางอื่น	ขนาดซากศพเป็นแผลก็แทนได้	
เขาไปของเขาเรื่อย	 ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าบัญญติศีลห้ามไว้เสียตั้งแต่แรก คนจะไม่เชื่อว่า
มันจะตะแบงข้างได้ถึงขนาดนั้น	 คราวนี้ท่านก็เลยค่อยๆ	 ห้ามไปทีละข้อ	 เอ็งมีปัญญาทำข้าก็
มีปัญญาบัญญัติเพิ่มเหมือนกัน	คนเขาทักท้วงมาหลายคนแล้ว	เรื่องพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู		
รู้ทุกอย่าง	 ทำไมไม่บัญญัติกันไว้ก่อน	 ถ้าบัญญัติกันไว้ก่อน	 ใครมันจะไปเชื่อว่ามันจะไปได้ถึง
ขนาดนั้น	ก็มเีสพย์เมถุน, ลักของเขาราคาตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไป, ฆ่ามนุษย์ให้ตาย	ฆ่าสัตว์
นี่ไม่โดนปาราชิกนะโดนอาบัตปาจิตตีย์	 โดนเบากว่า,	 อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนตัวนี้
ท่านระบุไว้เลยว่า	 เป็นฌาน	 เป็นวิโมกข์	 เป็นวิมุติ	 เป็นอะไรพวกนี้	 สมาธิสมาบัติ	 ถ้า
ไม่มี...ปรับ	
ถาม :	เอ๊...แล้วฆ่าสัตว์นี่	นับสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กครับ	
ตอบ :	สัตว์ใหญ่	 สัตว์เล็กอะไรก็ตามปรับ	 เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 แต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์
โอกาสบรรลุธรรมของเขาม	ีโดนปาราชิกไปเลย	
ถาม :	ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสิทธิ	
ตอบ :	เข้าถึงไตรสรณคมน์ได้	แต่ว่าบรรลุธรรมไม่ได้	ปาราชิก	๔	ข้อ	นี่ของภิกษุนะ	ถ้าภิกษุณี	
๘	 ข้อ	 ภิกษุจับต้องกายหญิงด้วยจิตกำหนัด	 อย่าลืมคำว่าจิตกำหนัดนะ	 ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
แต่ภิกษุณีจับต้องกายเด็กชายแม้แรกเกิดในวันนั้น	มีจิตกำหนัดหรือไม่ก็ตาม	 โดนปาราชิกขาด
ความเป็นภิกษุณีไปเลย		
ถาม :	ถ้าเห็นเด็กตกจากที่สูง	แล้วตกใจกลัวเด็กจะเป็นอะไร	?	
ตอบ :	ก็ต้องยอม	คือช่วยเด็กได้แต่ตัวเองต้องสึก	
ถาม :	ทำไมล่ะ	?	ก็จิตใจไม่ได้มีอะไร	
ตอบ :	ใช่	แต่ถ้าไม่ห้ามเอาไว้ขนาดนั้นมันจะเละยิ่งกว่านี้	พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่า	ที่ไหนก็ตาม
ที่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน โอกาสที่พรหมจรรย์จะทรงตัวได้มันน้อยเหลือเกิน	มีน้อยมาก	
ก็เลยต้องห้ามหนักๆ	เอาไว้ก่อน	ต้องชมกำลังใจว่าพระนางปชาบดีโคตมี	พระน้านางต้องเรียก
พระมาตุจฉาใช่ไหม	?	กำลังใจท่านเหลือเกินจริงๆ	ท่านตั้งใจจะบวช	ให้รับครุกรรม	๘	ประการ	
เป็นเราได้ยินก็ถอยกรูดแล้วใช่ไหม	 แต่ว่าท่านเอา	 ขอให้ได้บวชเท่านั้นแหละ	 เสร็จแล้วยังยาก
ถึงขนาดว่า	ต้องเป็นสิกขมานาก่อน	๒	ปี	ลักษณะก็เหมือนเป็นสามเณรผู้หญิงนั่นแหละ	รักษา
สิกขาบทให้เคร่งครัดภายใน	 ๒	 ปี	 ถ้าไม่ขาดเลยถึงอนุญาตให้บวช	 เมื่อบวชในสำนักภิกษุณี
แล้ว	ต้องมาญัตติในสำนักภิกษุอีก	แต่ว่าที่ภิกษุณีขาดลง	เพราะว่าช่วงหลังๆ	นี่	บางทีสิกขมา
นายังไม่ครบ	 ๒	 ปี	 อุปัชฌาย์ตายแล้ว	 มันก็เลยค่อยๆ	 ขาดไปๆ	 จนกระทั่งไม่มี	 ปัจจุบัน
มหายานเขาว่าของเขายังมีอยู่	 ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีภิกษุณีอยู่	 ๑	 องค์	 คือ	 แม่เลี้ยงเจ้า
ลูกเกด	อุตส่าห์ไปบวชยันโน่นแน่ะ	อินเดียหรือว่าลังกาก็ไม่รู้	
ถาม :	ถ้านับตามจริงนี่มีไหมครับ	?	
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ตอบ :	ไม่มี	
ถาม :	อย่างนี้เวลาเขาทำอะไรนี่เขาได้บุญ	 ม้นเหมือนกับเราบอกว่า	 เราเอาใจตัวตั้งขึ้น		
ใช่ไหมครับ	ในเมื่อใจเราบอกว่าเราเป็นภิกษุณีแล้ว	ถือว่าเราเป็นภิกษุณีไหมครับ	?	
ตอบ :	ไม่เป็น	
ถาม :	อย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นเพศที่โชคร้ายสิครับ	?	
ตอบ :	เรียกว่าโชคร้ายก็ได้นะ	 แต่จริงๆ	 แล้วน่าจะโชคดีมากกว่า	 เป็นฆราวาสมันทำง่าย
กว่าพระเยอะ	จะไปแบกศีล	๓๑๑	ข้อ	หรือจะเอา	๕	ข้อดี	ไอ้ถนนมันมีรู	๕	รู	เดินไปหลบซ้าย
หลบขวามันก็พอพ้นนะ	ไอ้	๓๐๐	กว่ารูนี่เดี๋ยวก็ร่วงแอ้กจนได้	ก็เลือกเอา	
ถาม :	อ๋อ	อย่างพระโสดาบันก็แค่ศีลห้าบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ	?	
ตอบ :	ใ่ช่	 อยากทำของยาก	 เผื่อสำเร็จอาจจะดัง	(หัวเราะ)	๓๑๑	 เยอะกว่าพระ	พระ	๒๒๗	
ต้องไปดูในภิกขุณีวิภังค์ในพระไตรปิฎก	 แต่ละข้ออ่านแล้วสะอึก	 ไม่มีผ้ารัดอกออกจากกุฏิ		
ไม่ได้	 เข้าไปยังสำนักท่านใช้คำว่า	สำนักของมนุษย์	คือ	 เข้าไปอยู่ในเขตบ้านคนไม่ได้	กระทั่ง
การแต่งเนื้อแต่งตัวยังบังคับไว้หมดเลย	
ถาม :	อ้าว	แล้วถ้าเกิดที่มีอยู่นี่ชีวิตทำยังไงล่ะครับ	?	
ตอบ :	เขาต้องหาครบก่อน	 หาครบก่อนถึงบวชได้	 ลำบากมากเลยอยู่ในอาวาสที่ปราศจาก
ภิกษุไม่ได้	แต่อยู่ร่วมกับภิกษุไม่ได้	เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในเขตอาวาส	คือในบริเวณวัด	อาจจะ
เป็นมุมใดมุมหนึ่งที่กันเขตให้ต่างหากไป	เพราะว่าสมัยก่อนพวกโจรพวกปล้นเยอะ	บางทีก็โดน
เขาปล้น	โดนเขาฆ่า	โดนเขาข่มขืน	
ถาม :	แล้วในสมัยนั้นมีพระภิกษุณีที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณไหมครับ	?	
ตอบ :	บานเบิกเลย	(หัวเราะ)	 จะเอาสักเท่าไหร่ล่ะ	พระนางเขมาเถรี	 นี่เป็นอัครสาวิกานะ	
เลิศทางปัญญา	พระนางอุบลวรรณาเถรีเลิศทางมีฤทธิ์	 มีเหมือนกัน	 เป็นอัครสาวิกาเหมือน
กัน	 มีมหาสาวิกาเหมือนกัน	 มีอยู่หลายต่อหลายองค์	 สมัยโน้นเขาเป็นกันง่ายเพราะเขาฉลาด	
สมัยของเราเป็นยากเพราะเราฉลาดกว่า	
ถาม :	ยังติดอยู่ตรงภิกษุณีครับ	ทั้งๆ	ที่ตั้งใจทำดี	?	
ตอบ : ภิกษุไม่มีปัญหา	 แต่ถ้าภิกษุณีโดนแน่เลย	 ผู้หญิงตกน้ำอุ้มได้ช่วยได้	 แต่ต้องจิต		
ไม่กำหนัดนะ	แต่ว่าภิกษุณีนี่ไม่มีจิตกำหนัดก็โดนเลย	
ถาม :	ทั้งๆ	ที่เห็นคนจะตายต่อหน้า	?	
ตอบ :	ตายต่อหน้า	?	ถ้าจะให้ดีก็ต้องยอมขาดจากความเป็นภิกษุณี	
ถาม :	อย่างนี้ผมว่าเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณง่ายสุด	
ตอบ :	ดีดบึ๊งเดียว	(หัวเราะ)	ของท่าน	ท่านเจตนาบอกแล้วว่า	หากว่าในศาสนานี้มีภิกษุณี
อยู่ จะตั้งได้ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ป	ีก็ไอ้ปัจจุบันนีอ้ยู่นอกวัด มันยังลากเข้าไปในวัด จนเป็นข่าว
เป็นคราวกันตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร	่จนลูกโตแล้วเป็นแถว	อยู่ในวัดด้วยกันมันไม่ง่ายกว่ารึ ?	
เป็นยังไงฟังแล้ว	อยู่ในบ้านเขายังลากเข้าวัดไปได้	หรือไม่ก็ออกจากวัดไปหา	
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ถาม :	แล้วอย่างพระที่แต่งตัวเป็นนายทหารล่ะครับ	?	
ตอบ :	ปรับอาบัติทุกกฎ	 ทำตัวเลียนแบบฆราวาส	 แต่อีคราวนี้ของมัน	 แต่งไปเพื่อหลอก		
ชาวบ้านเขา	ปรับได้อีกหลายชั้นเลย	โดยเฉพาะแต่งไปอวดเมียอย่างนี้	ไอ้มีเมียนี่มันขาดความ		
เป็นพระไปแล้ว	
ถาม :	แต่ถ้าที่ทำเพื่อตัวเองให้คนเลื่อมใสเข้าวัดก็ได้ทั้งบุญและบาปไปในคราวเดียวกัน		
ใช่ไหมครับ	?		
ตอบ :	ท่านเปรียบเอาไว้ว่า	 ทำร้อยได้บุญสลึงนึง	 นี่หลวงพ่อโตวัดระฆังท่านเปรียบไว้เอง	
คือ	ขาดทุนไป	๙๙	บาท	สามสลึง	
ถาม :	ทำไมท่านถึงเปรียบไว้อย่างนั้นล่ะครับ	หลวงพ่อโตท่านไปเจอตัวอย่างอะไรหรือครับ	?	
ตอบ :	ตัวอย่างของยายแฟง	 เคยได้ยินชื่อวัดใหม่ยายแฟงไหม?	 ปัจจุบันนี้ชื่อวัดคณิกาผล	
ยายแฟงแกเป็นแม่เล้า	 เปิดซ่อง	 รวยขึ้นมา	 แกก็เลยเอาเงินไปสร้างวัดแล้วนิมนต์หลวงพ่อโต	
วัดระฆังไปเทศน์	 หลวงพ่อวัดระฆังท่านก็เลยบอกว่า	 ทำบุญจากบาปได้ไม่ถึงเฟื้อง	(หัวเราะ)	
เพราะว่าเงินมันไม่ได้มาโดยบริสุทธิ์	 วัตถุทานต้องบริสุทธิ์ เจตนาในการทำบริสุทธิ์ ผู้ให้
บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ	์ ถึงจะอานิสงส์เต็มไอ้อันนี้มันมาไม่ดีตั้งแต่แรกแล้ว	 แต่ก็ยังดีที่เขา
อุตส่าห์ไปสร้างวัด	
ถาม : ถึงแม้ว่าหากิน	ใช้ร่างกายเรา	เราก็หากินปกติไม่ใช่หรือครับ	?	
ตอบ :	ปกติ	แต่ปกติของเขานี่ต้องดูด้วยว่า	ของเขาเองเจตนาโดยตัวเขาหรือเปล่า	ส่วนใหญ่
มันโดนบังคับน่ะสิ	 ถ้าเจตนาประกาศตัวชัดเจนคุณไปเที่ยวได้สบายศีลไม่ขาด	 เขาประกาศ
ตัวเป็นของกลางอยู่แล้ว	 ไม่ได้เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่ง	 แต่ถ้าหากว่าเป็นสมบัติของคนใด
คนหนึ่ง	ยังมีพ่อ	มีแม่	มีสามี	มีพี่	มีน้อง	อะไรดูแลอยู่อย่างนี้	ล่วงเมื่อไหร่เราศีลขาดเมื่อนั้น	
ถาม :	แสดงว่าโดนล่อลวงมา	แล้วถ้าพ่อแม่เขายอมล่ะครับ	พวกตกเขียวอย่างนี้	
ตอบ :	ไอ้อย่างนั้นมันก็ต้องดูด้วยนะ	 ตัวเขาเองเต็มใจหรือเปล่า มันยากเต็มทีที่จะมีใคร
เต็มใจ	ถ้าคนทำใจได้ขนาดนั้น	มันต้องหน้าทนขนาด	
ตอบ :	ท่านหมอชีวกนะครับ	ท่านมีน้องสาวเป็นโสเภณีใช่ไหมครับ	?		
ตอบ :	แต่องค์นั้นเป็นพระโสดาบันนะ	
ถาม :	ผมงงตรงที่	ในเมื่อฐานะทางบ้านก็ร่ำรวยขนาดนั้น	ทำไมต้องไปเป็นด้วย	
ตอบ :	สมัยก่อนนั้นเขาได้รับการยกย่องพอๆ	 กับนางสาวไทย	 สมัยเขาเรียก	 นครโสเภณี 
แปลว่า	ทำให้เมืองนี้งาม	เป็นชื่อเสียง	เป็นเกียรติยศของประเทศชาติเลย	
ถาม :	แต่ก็ต้องมีหน้าที่ไปนอน	?	
ตอบ :	มีหน้าที่ปฏิบัติดูแลอะไรก็ตามที่แขกต้องการ	 แต่แหม	 ค่าตัวแพงหูดับเลย	 มีอยู่่ท่าน
หนึ่งชื่อนางอัฒฑกาส	ี เมืองกาสีที่เป็นเมืองที่ทอผ้าได้สวยมาก	 ผ้าจากเมืองกาสีราคาจะแพง
เป็นพิเศษ	 เพราะฉะนั้นจะเก็บภาษีจากเมืองนี้ได้มหาศาล	 นางอัฒฑกาสีนี่ค่าตัวของแกครึ่ง
เมืองเท่ากับภาษีครึ่งเมือง	สมัยนี้ก็งบประมาณแผ่นดินของเราครึ่งหนึ่ง	
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ถาม :	อยากทราบว่าพระพุทธเจ้ามีเทวดาอารักขาไหมคะ	?	
ตอบ :	จะเอาสักกี่แสนล่ะ	แหม...ถามมาได้ว่าพระพุทธเจ้ามีเทวดาอารักขาไหม	อาตมายังมี
ตั้งหลายองค์	
ถาม :	ทำอะไรควรจะดูฤกษ์ไหมครับ	?	
ตอบ :	เรื่องของฤกษ์มันเหมือนกับการข้ามถนน	ข้ามถนนต้องดูทางไหมล่ะ	ดูซะหน่อยมันก็
ปลอดภัยกว่าใช่ไหม...?	 เพราะว่าไอ้เรื่องของบุญของบาปของเรานี่	 จังหวะเวลาของมันนี่มันมี
ของมันอยู่	ถ้าหากว่าไปเจอไอ้จังหวะรถมาเยอะๆ	ข้ามไม่พ้น	มันก็เดี้ยง	ดูซะหน่อย	แต่อย่าไป
ยึดถือมันมาก	ถ้าหากว่ายึดถือมันมาก	มันจะหนักอกหนักใจเสียเปล่าๆ	เจอหลายต่อหลายราย
แล้ว	แก้กันไปก็แก้กันมาอยู่นั่นแหละ	คนเดียวเปลี่ยนไปเกือบจะ	๒๐	ชื่อ	ยังไม่ได้ดังใจเลยก็มี			
ไอน้ัน่มนัเกนิไป	(รบัโทรศพัท)์	คนเขาถามวา่พระผงทีแ่ตกทีห่กั เอาไปบดทำผงสรา้งพระใหม ่ 
ไดไ้หม ?	ไม่ไดน้ะ	จำไวเ้ลยนะ	โทษเทา่กบัทำลายพระพทุธรปูเลย	พระทีแ่ตกทีห่กั	ถา้จะใหด้	ี	
ก็เอาบรรจุองค์ใหญ่ไว	้ไอ้ที่ไม่รู้น่ะมันหานรกใส่ตัวไปเยอะแล้ว		
ถาม :	(ไม่ได้ยินคำถามเบามาก)	
ตอบ :	ทาน	ศลี	ภาวนา	โดยเฉพาะการภาวนา ถา้อารมณใ์จทรงตวั แคอ่ปุจารสมาธขิึน้ไป  
ท้าวมหาราชจะส่งบริวารมาช่วยรักษาให้ เพราะว่ากลัวพวกผีพวกยักษ์ที่ไม่ดีเขาจะมากวน 
แล้วพระพุทธเจ้าท่านต้นตำรับของทาน	ศีล	ภาวนา	เลยนะ	จะเอาสักกี่แสนองค์ดีล่ะ	หลวงพ่อ		
ทีว่ดัทา่ซงุ	เฉพาะเทวดาชัน้จาตมุหาราชนี	่๒,๐๐๐	องค	์หนอ่ยเดยีวนะ	อยูท่ี่ไหนๆ	เขากค็งไมเ่อา		
นายพลไปขนาดนั้นหรอก	แต่ที่วัดท่าซุงนี่	เขาเล่นนายพลซะ	๒,๐๐๐	และยังมีระดับจอมพลอีก	
๔	 อยากได้อย่างนั้นก็ต้องทำ	 ขยันเกิดหน่อย	 สร้างบารมีสัก	 ๑๖	 อสงไขยกว่าๆ	 ก็ได้แล้ว	 ไม่
ยากเลย	
ถาม :	(คำถามเบามากเกี่ยวกับการเข้าทรง)	
ตอบ :	ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากของเราทรงสมาธิได้	เขาจะทายผิด	เขาจะทายผิดหมด	เพราะว่า
ของเราสูงกว่า	การมองบุคคลที่สูงกว่าจะไม่เห็น เขาจะเห็นได้แค่เสมอกันหรือต่ำกว่าแค่นั้น			
เพราะฉะนัน้ไมเ่หน็มนักก็ลวัเสยีหนา้	มนัมัว่ไปเรือ่ย	มนักผ็ดิ	๑๐๐%	ยงัดมีนัไมด่า่เอา	(หวัเราะ)		
อยา่ไปลองเลย	เคยไปลองมาหลายรายแลว้	ลองถงึขนาดเขาเขา้ทรงไม่ไดเ้ลย	ไม่ไดเ้จตนา	แต่
เราไปเรากต็อ้งปอ้งกนัตวั	เรากน็กึถงึพระครอบเราไป	แลว้ผทีี่ไหนมนัจะมาได	้(หวัเราะ)	ทรงไม่่
ไดเ้ลยนะ	ถา้หากวา่มาไดแ้สดงวา่กำลงัของเขาสงูพอ	แตถ่า้หากวา่มอีะไรเกีย่วกบัตวัเรา	 เขาจะ
ทำนายผดิ	แต่ใหเ้ราภาวนาใหอ้ารมณ์ใจทรงตวัไว	้เรือ่งของการทรงเจา้เขา้ผอีะไรเนีย่	ตอ้งเรยีก
ว่าปลอมเกือบ	 ๑๐๐%	 ไอัที่จริงในความหมายของเราก็ต้องหมายความว่าเป็นพระ	 เป็นพรหม	
หรือว่าเป็นเทวดามาสงเคราะห	์ ถ้าเป็นพระ	 เป็นพรหม	 เป็นเทวดามาสงเคราะห์เนี่ยคือ	 ข้อ
สงัเกตขอ้แรกเลย	เขามาโดยจำกดัเวลา	บางรายมาปลีะครัง้	พระเจา้ตากมาปลีะครัง้เดยีว	บาง
รายมาเฉพาะวันพระใหญ	่ บางรายมาเฉพาะวันพฤหัส	 มาเฉพาะวันอังคาร	 เขาจะจำกัดเวลา	
เรื่องที่สอง	 ส่วนใหญต่้องการแค่ความเคารพจากเรา จะไม่เรียกร้องผลประโยชน์อะไรมาก 
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นอกจากดอกไม้	ธูปเทียน	 เครื่องบูชาครู	อาจจะมีเงินสัก	๓	บาท	๙	บาท	 เต็มที่ไม่น่าจะเกิน	
๑๐๘	 บาท	 อันดับที่สาม	 เรื่องที่เขารับปากว่าจะช่วยนี่จะสำเร็จตามนั้น	 สังเกตได้ง่ายๆ	 ถ้า
นอกเหนือจากนี้แล้ว	 ส่วนใหญ่เรียกว่า	 ประเภทไปถึงแล้วเข้าทรงได้ทุกเวลาที่ต้องการ	 อันนั้น
ถือว่าปลอมไว้ก่อน	
ถาม :	เราดูแผนที่กรมอุตุแบบที่มีพายุเข้าน่ะครับ	แล้วที่พอวิ่งเข้าเมืองไทยแล้วน่ะ	พอจะขึ้น
ฝั่งที่ชุมพรแล้วพายุมันเลี้ยวขวาออกทันที	(พายุแองเจลล่า)	
ตอบ :	ตอนนั้น	คุณสมิท ธรรมสโรช	อยู่	คุณสมิทรายงานว่าพายุขึ้นแน่นอน	ในหลวงบอก
ว่าไม่ขึ้นหรอกเชื่อฉันเถอะ	 พอเขารายงาน	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งที่	 ๓	 พอพายุมันเลี้ยวกลับ	 คุณสมิท
เลิกเชื่อลูกน้องตัวเอง	มีอะไรถามในหลวง	
ถาม :	ในหลวงให้ตั้งนกกระสาตัวหนึ่ง	ท่านตั้งชื่อคุณสมิทด้วยหรือครับ	?	
ตอบ :	นกกระทงุ	ทา่นพดูเลน่สนกุๆ	จรงิๆ	แลว้บางอยา่งถา้มนัไมเ่กนิกฎของกรรม เทวดา
ก็ช่วยได	้ ไอ้เรื่องของพายุน่ะ	 มันเกี่ยวกับนางเมขลา	 นางเมขลาเขามีหน้าที่รักษาท้องทะเล
เกีย่วกบัลมฟา้อากาศ	 พอพายเุขา้	 ในหลวงทา่นไปขอรอ้งใหช้ว่ย	 นางเมขลาทา่นบอกวา่	 ทา่น		
ไมแ่น่ใจเหมอืนกนัวา่จะฝนืได้ไหม	แตจ่ะลองด	ู ในหลวงเองทา่นก็ไม่ไดป้ระมาท	ถงึเทวดารบัปาก
แล้ว	 ท่านก็สั่งพวกกรมประชาสงเคราะห	์ พวกราชประชาสโมสร	 พวกกองทัพเรือ	 ให้เตรียม
พรอ้มหมด	เรอืหลวงจกัรนีฤเบศร	์ลอยลำรออยูแ่ลว้	ถา้มนัขึน้ตงึกต็อ้งชว่ยเลย	
ถาม :	อย่างนี้ที่หาดใหญ่แสดงว่าไม่ไหวสิครับ	?	
ตอบ : อันนั้นไม่ไหว	 ถ้าไหวช่วยแล้ว	 ท่านเองท่านจะบอกเอาไว้ชัดเลย	 ท่านบอกว่าปรากฏ
ว่านางเมขลาท่านเก่งกว่า	พายุมันเลยขึ้นฝั่งไม่ได้	
ถาม :	อย่างนี้มันไม่เหมือนกับว่า	เราผลักดันเราไปให้เขาหรือครับ	?	
ตอบ :	ไม่ใช	่ถา้หากวา่กรรมมนัจำเปน็ตอ้งรบั	มนักแ็ปลวา่ตอ้งรบั	แก้ไขไม่ได	้ถา้ยงัแก้ไขได	้	
ก็แปลว่ามันยังไม่หนักนัก	 ไม่เกินวิสัย	 ภาษาพระหรือภาษาเทวดาเรียกว่าไม่เกินวิสัย	 ยังช่วย		
ได้อยู่	
ถาม :	อ้าว	อย่างนี้	คนเวียดนามเขาก็เรียกว่าซวยน่ะสิ	?	
ตอบ :	ไอ้นั่นถึงเวลามันก็ต้องรับของมัน	 เพราะไม่ทำเอาไว้แล้วใครจะได้ล่ะของแบบนี้	 จะดี
จะชั่วก็ตาม ถ้าไม่ทำเอาไว้ มันไม่ได้รับง่ายๆ หรอก	เดี๋ยววันที่	๔	นี้ก็คอยฟังแล้วกัน	วันที่	
๔	 ทุกปีๆ	 เวลาออกมหาสมาคม	 ในหลวงท่านจะพูด	 ไอ้บางเรื่องมันเกินไป	 คนฟังไม่รู้เรื่อง
บางทีท่านพูดๆ	ไป	เห็นเขาไม่เข้าใจแน่	ท่านก็ดึงออกทะเลไปเลย	แต่ถ้าเห็นว่าคนเข้าใจ	ท่าน
ก็ว่าของท่านไปเรื่อย	
ถาม :	นั่งสัปหงกกันเลยครับ	
ตอบ :	ไอ้พวกนั้นมันน่าเตะ	 เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินซะเปล่า	 โง่บรรลัย	 ถ้าเป็นเราไม่ต้อง
ทำอะไรหรอก	 แค่ถามในหลวงว่า	 จะมีพระราชดำริออกไปทางด้านไหน	 เกี่ยวกับการปกครอง
ประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านนิติบัญญัติ	 บริหาร	 ตุลาการ	 พอท่านให้พระราชดำรัสลงมา	 เราก็		



๔3 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ทำตามอยา่งเดยีว	 สมยันีม้นัอวดเกง่	 เจง๊กนับรรลยัเลย	 สูค้ณุสมทิไม่ได	้ คณุสมทินีต่อ้งยอมรบั
วา่ฉลาดจรงิๆ	 นะ	 แลว้เขามาจากไหนรู้ไหม	?	 มาจากกรมไปรษณยี์โทรเลข	 โดนยา้ยกระเดน็ไป		
เปน็อธบิดกีรมอตุ	ุแตฉ่ลาดใช้ไดเ้ลย	รายงาน	๒	ครัง้ๆ	ที	่๓	เลกิรายงานเลย	มอีะไรถามในหลวง	
ถาม :	แล้วนกกระสาคุณสมิทไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับ	?	 ผมจำได้เลย	 ในหลวงท่านบอกว่า		
ดูนกกระสา	ถ้าหันซ้ายแสดงว่าอากาศต้องอย่างนี้	หันขวาต้องอย่างนี้	(หัวเราะ)	
ตอบ :	นกกระทุง	เคยเห็นไหม	ไอ้ที่มันใช้ปากช้อนปลา	ไอ้ที่ปากเป็นถุงๆ	น่ะ	
ถาม :	มันก็คล้ายๆ	นกกระสา	?		
ตอบ :	ไม่เกี่ยวกัน	 นกกระสามันคล้ายๆ	 นกกระยาง	 มันขายาวๆ	 ไอ้นกกระทุงนี่มันห่านดีๆ	
นี่เอง	ใหญ่กว่าห่านอีก	ปากเบ้อเร่อเลย	มันใช้ปากมันเป็นสวิงช้อนปลา	
ถาม : แล้วมันช้อนทันเหรอครับ	?	ปลามันไว	
ตอบ :	มันฉลาดพอที่มันจะรู้จักรวมหมู่สามัคคีกันน่ะ	ถึงเวลาก็ว่ายต้อนปลา	มันประเภทแปร
ขบวน	แล้วมันจะเล็งตัวเดียว	จำเอาไว้นะ	พวกเราเหมือนกันนักปฏิบัติน่ะ	ไอ้ที่มันเอาดีไม่ได้
ทุกวันนี้ เพราะมันไม่ได้เล็งกรรมฐานกองเดียว กรรมฐานมันยากกองแรกเท่านั้น ถ้ากอง
แรกได้ กองอื่นเหมือนกันหมด เพียงแต่เปลี่ยนวิธีกรรมหน่อยเดียว กำลังใจเท่ากันหมด			
นกกระทุงก็เหมือนกัน	 อย่าเห็นว่ามันช้านะ	 มันฉลาดพอถึงเวลาต้อนปลาเข้าฝั่ง	 ก็ต่างคนต่าง		
ไล่ๆๆ	 ไป	 มันจะเล็งปลาตัวเดียว	 ไอ้ตัวที่มันเล็งเนี่ยรอดยากถ้าหลายตัวมันหลายใจไม่ได้กิน
หรอก	ปลามันเร็วกว่า	
ถาม :	อ้าว	แล้วหลายๆ	ตัวเล็งตัวเดียวกัน	แล้วใครกินล่ะครับ	?	
ตอบ :	มันต่างคนต่างมีมุมของมันอยู่	 มันจะว่ายแปรขบวนไป	 ไอ้พวกปลานี่เห็นเงานกมันก็
จะว่ายหนี	ว่ายไปว่ายมาติดฝั่ง	คราวนี้จะทำยังไงล่ะ	ก็ต้องหาทางแหวกขบวนไปให้ได้	ไอ้ตอน
ช่วงนั้นก็ตัวใครตัวมัน	 ก็แบบเดียวกับพวกปลาโลมาน่ะ	 มันแปลกอยู่อย่างว่า	 สัตว์เล็กถ้าหาก
รวมฝูงกันอยู่	 สัตว์ใหญ่จะไม่กล้าโจมตี	 พวกปลาโลมาเขาใช้วิธีนี้ทำให้ให้มันแตกขบวน	 ไอ้ตัว
ไหนแตกขบวนไอ้ตัวนั้นตาย	 สามัคคีมีสุข แตกสามัคคีเมื่อไหร่ก็ทุกข์ถึงแก่ชีวิต	 เดี๋ยววันที่	
๔	 ต้องดักฟังให้ได้	 หากว่าเขาไม่ถ่ายทอดสดก็ฟังตอนข่าว	 ตอนช่วงท่านป่วยหนัก	 คงนึกว่า		
ไม่รอดแล้ว	มีอะไรท่านบอกหมด	เจอเทวดาอย่างนั้น	เจอพระอย่างนี้	ว่าไปหมดเลย	
ถาม :	เมื่อ	๒	-	๓	วันก่อนนี่	ผมฝันว่าท่านสวรรคตครับ	
ตอบ :	ฝันให้แปลตรงกันข้าม	 ถ้าฝันว่าคนป่วยหาย	 โอกาสตายเกิน	 ๙๐%	 แต่ถ้าฝันว่าคน
ป่วยตาย	โอกาสรอดมากกว่า	๙๐%	
ถาม :	ฝันมาจากไหนครับ	?	
ตอบ :	มีหลายอย่างด้วยกัน	มันจะเก็บความฟุ้งซ่านกลางวันไปฝันอย่างหนึ่ง	 เป็นเรื่องของ
บุญกรรมที่เราทำเอาไว้ แสดงเหตุนิมิตให้รู้ล่วงหน้าอย่างหนึ่ง	 เรื่องของเทวดาท่านจะ
สงเคราะห์ให้รูอ้ย่างหนึ่ง	แล้วก็ธาตุไม่ปกติ	คือท้องไส้ไม่ดีอีกอย่างหนึ่ง	๔	แบบด้วยกัน	 เขา
เรียกธาตุวิปริต	 ไอ้พวกนี้ท้องไส้ไม่ดี	 กินมากไม่ได้ขี้	 ฝันเละเทะไม่เป็นเรื่องเลย	 อีกอย่างก็
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กรรมนิมิต	 บุญบาปที่เราทำไว้ในอดีต	 แสดงเหตุให้รู้ว่าผลอะไรจะเกิดขึ้น	 จะไม่มีต้นไม่มีปลาย	
มาเฉยๆ	
ถาม :	คนไม่มีโชคนี่มันไม่มีจริงๆ	นะครับ	ขนาดแบบตรงเป๊ะยังซื้อไม่ได้เลย	
ตอบ :	ของเรานี่มันยัง	มันต้องกำนันเถา	กำนันเถานี่อยู่ยุคหลวงปู่ปาน หลวงปู่จง	หลวงปู่่
ปานเรียกไอ้เถากระเพาะยาง	 มันแดกข้าวทีละกาละมังแน่ะ	 ท่านบอกกระเพาะมันยืดได้เหมือน
ยางนั่นแหละ	กำนันเถาไปหาหลวงปู่จง	ขอหวย	หลวงปู่จงบอกว่าอย่าเอาเล้ย	ให้ไปเอ็งก็ไม่ได้
เล่นหรอก	 กำนันเถาเขาก็ยืนยัน	 หลวงพ่อผมเล่นครับเล่นแน่	 หลวงพ่อจงบอกไม่ได้เล่นหรอก
อย่าเอาเลย	 มันก็จะเอาให้ได้	 หลวงพ่อจงท่านก็เขียนให้มัน	 ๓	 ตัว	 มันก็ใส่กระเป๋าเสื้อไป	 วัน
หวยออกไปตรวจโพยดู	 ปรากฏว่าซื้อทุกรายที่ขอมา	 ยกเว้นของหลวงปู่จง	 คว้าปืนจะยิงกบาล
ตัวเอง	 ลูกเมียห้ามแทบไม่ทัน	 คนเราถ้าหากว่าผลของทานบารมีไม่ส่งผล ลาภพวกนี้ไม่มี
หรอก	แล้วท่านรู้นี่	พระระดับหลวงปู่จง	หลวงปู่ปาน	นี่ไอ้เรื่องของยถากัมมุตาญาณ	ท่านจะรู้
ละเอียดมาก	 มันจะต้องเป็นทานที่ทำโดยไม่ได้ตั้งเจตนาไว	้ คล้ายๆ	 กับว่าเห็นการบุญการ
งานอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ไหน	 เราก็ทำมันเดี๋ยวนั้นเลย	ถ้าเจตนาทำไว้	 ไม่ต้อง
ไปรอหวยหรอก	เป็นเศรษฐีไปแล้ว	
ถาม :	แล้วอย่างตอนปัจจุบันนี้	 ตั้งใจไว้เลยว่าเจอที่ไหนเราจะทำอย่างนี้ล่ะครับ	มันก็เหมือน
ว่าเราตั้งใจไว้ก่อนใช่ไหมครับ	?	
ตอบ :	ไม่ใช่	 คนละอย่างกัน	 ไอ้บุญตั้งใจไว้มันมีการเตรียมการ	 อันนี้ไปถึงชนเมื่อไหร่ก็ให้
เดี๋ยวนั้น	
ถาม :	เดี๋ยวนี้ผมก็ทำอย่างนั้นบ่อยนะครับ	ไม่เห็นถูกหวยเลย	
ตอบ :	ชาติก่อนได้ทำไหมล่ะ	(หัวเราะ)	 ผลของปัจจุบันมาจากอดีต	 แต่ว่าอย่าลืมว่าวินาที
ข้างหน้าวินาทีนี้มันก็เป็นอดีตแล้วนะ	ทำๆ	ไว้	เผื่อฟลุคๆ	แก่ๆ	อาจจะถูกหวยบ่อย	
ถาม :	ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วมั้ง	
ตอบ :	เอาไว้ซื้อตะบัน	(หัวเราะ)	 เอาไว้ตะบันน้ำกิน	 ไอ้เรื่องของการทำแล้วหวัง	 มันขาดตัว
อุเบกขา	พอขาดตัวอุเบกขา	ผลมันจะส่งช้า	กำลังใจไม่มั่นคง	จำไว้ว่าตัวอุเบกขาต้องมีอยู่ใน
ทุกอารมณ์กรรมฐาน	ทานบารมี	อย่าลืมว่าบารมี	๑๐	ตัวไหนตัวหนึ่งนำขึ้นมา	อีก	๙	ตัว	มัน
ได้ด้วยตัวท้ายสุดคือตัวอุเบกขาบารมี	
ถาม :	มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันรู้แล้วนะครับ	 เรามั่นใจแล้วว่า	 ทำแล้วเราต้องได้	 มันกลาย
เป็นว่าทุกครั้งที่เราทำปั๊บ	เราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่า	เราต้องได้แน่	
ตอบ :	มันได้แน่	อันนี้ไม่เถียงหรอก	แต่เมื่อไหร่ล่ะ	?	
ถาม :	ทำยังไงถึงจะรู้ได้ด้วย	และอุเบกขาได้ด้วยล่ะครับ	?	
ตอบ :	ต้องทำให้ได้ถึงระดับนั้น	คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	รู้ว่าเรามีหน้าที่ทำ	 เขาต้องการ
เราให	้หลังจากที่เราให้แล้ว	เขาจะเอาไปทำอย่างไร เราไม่เกี่ยว	นั่นน่ะอุเบกขาแน่ๆ	แขนก็
เบรคด้วย	
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ถาม :	การที่มีอุเบกขามากไป	ทำให้เป็นคนไม่ยอมคนหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	มันต้องดู	 คนที่เข้าถึงธรรมจริงๆ	 ไม่ใช่เป็นคนไม่ทุกข์ไม่ร้อน	 แต่เขารู้ว่าอะไรมัน
เหมาะมันควรกับวาระกับเวลาอย่างไร	 โบราณเรียกว่ากาลเทศะ	 เรื่องที่ดิ้นรนไปแล้วไร้ประโยชน์
เขาก็นอน	 มันเสียเวลาไปดิ้นทำไม	 รถชนกันตูมพังกระจาย	 จะเสียเวลาไปเข็นรถเหรอ	 ก็โทร
เรียกประกันมาแล้วก็นอนรอมันสิ	 อุเบกขา เป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญา	 ไม่ใช่
ปล่อยวางแบบลูกศิษย์หลวงพ่อชา	 ลูกศิษย์หลวงพ่อชา	 เป็นพระด้วยนะ	 โดนลมตีหลังคากุฏิ
เปิดไป	 หลังคามุงด้วยแฝก	 ท่านเองท่านก็ปล่อยมันไปเรื่อยแหละ	 ฝนจะตกแดดจะออกก็ช่าง		
กูจะนั่งกรรมฐานของกู	หลวงพ่อชาทนไม่ได้	ไปถึงก็	คุ้ณ	ซ่อมหลังคาสักหน่อยสิ	ท่านบอกผม
ปล่อยวางซะแล้วครับ	หลวงพ่อชาบอกว่า	ไอ้ปล่อยวางแบบนี้มันปล่อยวางแบบควาย	(หัวเราะ)	
ควายมันตากแดดตากฝนทนกว่าคุณอีก	 คนเรามีปัญญามันต้องแก้ไข แก้ไขให้สิ้นกำลัง  
ตัวเอง สิ้นกำลังปัญญา สิ้นกำลังคน สิ้นกำลังทรัพย์ ถ้าแก้ไขไม่ได้ แล้วค่อยยอมรับว่ามัน
เป็นกฎของกรรม ถ้ายังมีช่องทางให้ดิ้นรนแม้แต่นิดเดียว ก็ต้องทำก่อน	 ไอ้ปล่อยวางแบบ
นั้นเดี๋ยวก็นั่นล่ะ	ควายอึดกว่าเราเยอะเลย	
ถาม :	เมื่อตะกี้ผมเล่าให้น้องเขาฟังครับ	 เรื่องดารา	 ถ้าไม่เคยทำบุญอย่างอื่น	 ตกนรกหมด	
เพราะทำให้คนยึดติด	 ก็รู้สึกเอ๊ะ	 ในเมื่อดารามันทำสัมมาอาชีวะแล้ว	 ทำไมต้องไปตกนรกด้วย
ในเมื่อถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีกิน	?	
ตอบ :	มนัเปน็มจิฉาทฏิฐ	ิคอื	สิง่ทีเ่ขาทำมนัคา้นกบัธรรมะทีแ่ทจ้รงิ	เพราะวา่สิง่ทีเ่ขาทำมนั		
เปน็มายา	มนัทำใหค้นหลงยดึตดิอยู	่สงัเกตไหมละ่วา่	นางอจิฉาเขา้ไปในตลาด	ดไีมด่เีจอเปลอืก		
ทุเรียนก็รองเท้าขว้างเอานั่นน่ะ	 คนมันยึดขนาดนั้น	 พระพุทธเจ้าสอนให้ละ	 ไอ้พวกนี้ทำให้ยึด			
มนัตรงกนัขา้มกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้สอน	เรยีกวา่มจิฉาทฏิฐ	ิโทษของมจิฉาทฏิฐนิีม่นัหนกัมากนะ  
อเวจทีเีดยีว	 นา่สงสารมากเลย	 ในพระไตรปฎิกมอียูค่อื	พระตาลปตุตคามนิเีถระ	 ทา่นเปน็นกั
แสดงทีม่ชีือ่เสยีงมาก	 ไดร้บัการอบรมมาจากวงการนกัแสดง	 เขาบอกไวว้า่	 บคุคลทีส่รา้งความ		
รืน่เรงิใหแ้กผู่อ้ืน่	จะไดเ้ปน็สหายของเทวดาชัน้ดาวดงึส	์กค็อืวา่จะได้ไปเกดิทีน่ัน่	ภาษาบาลฟีงัยาก		
มนัตอ้งแปลเปน็ไทยอกีทหีนึง่	ทา่นเองทา่นกย็ดึมัน่ในจดุนัน้มา	คราวนีพ้อไปเปดิการแสดงทีเ่มอืง
สาวัตถ	ี ได้ยินมาว่าสมณโคดมทราบเรื่องทุกอย่างได้โอกาสก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า		
สิ่งที่ท่านทำจะให้ท่านได้เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จริงไหม	 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	 ดูก่อน	
มายาการ	อยา่เพิง่ใหเ้ราพยากรณเ์ลย	ทา่นเองตือ้ถามถงึ	๓	วาระ	พอถงึครัง้ที	่๓	พระพทุธเจา้
บอกว่าลงอเวจีมหานรก	 คราวนี้ดีตรงที่ว่าท่านเชื่อ	 นั่งร้องไห้เลย	 ถามว่าทำยังไงถึงจะรอดได	้
พระพทุธเจา้บอกวา่	บวชแลว้ปฏบิตั	ิไมน่านทา่นกเ็ปน็พระอรหนัตร์อดไป	ถา้ไมเ่ชือ่กซ็วย	คราว
นี้มันมีตัวอย่างอยู	่ ไอ้ดาราวัยรุ่นธรรม ์ โทณวนิก	 น่ะ	 ไอ้ที่มันตาย	 ดูคนไปงานศพมันกี่หมื่น	
ถ่ายหนังสือพิมพ์ออกมาเห็นแล้วตกใจ	 มันทำให้คนติดได้ขนาดนั้น	 แล้วไอ้ดาราเพลงร็อคของ
ญีปุ่น่	มนัมากนัท	ีคนแหก่นัไปดอนเมอืง	รถตดิบรรลยัวายวอดเลย	คนตดิมนัขนาดไหน	แตม่นั
เปน็การยดึในทางทีผ่ดิ	จรงิๆ แลว้การปฏบิตัมินัตอ้งปลอ่ย ยดึเมือ่ไหรก่อ็ยูแ่คน่ัน้แหละ 
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ถาม :	แต่มันเป็นเรื่องทางโลกนะครับ	ไม่มีก็ไม่ได้	
ตอบ :	ก็มันไม่มีก็ได้	 ถ้าหากว่าคนเราพอใจมีธรรมะประกอบอยู่	 แต่บังเอิญว่าคนเรามันไม่
สนใจจะหันมาหาธรรมะ	 มันสนใจแต่ทางด้านโน้นจริงๆ	 แล้วพวกนี้น่าสงสารมาก	 การแสดง
แสง สี เสียง อะไรต่างๆ ก็ดี ที่มันเกิดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นในเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัส เหล่านี้ มันทำให้ปีติเกิดขึ้นในใจชั่วคราว ทำให้จิตมันฟูขึ้นมา ทำให้รู้สึกว่ามีความ
สุข แต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นภายนอก มันไม่เหมือนกับการรักษาศีลเจริญ
ภาวนาที่เป็นความสุข ที่เป็นปีติที่เกิดขึ้นจากภายใน มันอยู่ยั้งยืนยงกว่า เพราะมันเพาะ
สร้างขึ้นมาเอง แต่ว่าอันโน้นมันเกิดจากการกระตุ้นภายนอก	 เมื่อขาดสิ่งกระตุ้นนั้นมันก็ขาด
ไป	 พวกนี้ก็จะเกิดอาการทุกข์ขึ้นมา	 ทุกข์ตรงที่ว่า	 เอ๊ะ	 ทำไมไอ้ความสุขที่เคยมีมันหายไป	 ก็
ตะเกียกตะกายไปหาอีก	ก็ต้องไปกินเหล้าเมายา	ไปเต้นรำ	ไปเข้าคลับ	เข้าบาร์กัน	เข้าโรงหนัง	
ฟังเพลง	ไปกรี๊ดกัน	มันถึงจะมันส์	
ถาม :	พวกนักร้องก็เหมือนกันเหรอครับ	
ตอบ :	เหมือนกันหมด	 พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วทำให้คนยึดติด	 ถ้าไม่เคยทำบุญอื่นมา	 ใน
ลักษณะที่เรียกว่ากำลังใจทรงตัวน่ะนะ	โอกาสรอดอเวจีน้อยเต็มที	น่าสงสาร	
ถาม :	อย่างนี้พวกนักฟุตบอล	มันก็เกี่ยวเนื่องไหมครับ	?	
ตอบ :	มันก็มีสิทธิ์เหมือนกัน	
ถาม :	อย่างพวกแมนยู	ลิเวอร์พูล	อาร์เซนอล	
ตอบ	 :	พวกนี้จริงๆ	มันไม่น่าโทษเขานะ	ไอ้คนระยำดันไปติด	
ถาม :	เลยพาเขาซวยไปด้วย		
ตอบ :	ต้องดูเจตนาของเขา	 ถ้าเจตนาของเขาคือว่าวางลีลา	 จะมีท่าแปลกๆ	 อะไรออกมา
เพื่อดึงดูดใจคน	ไอ้นี่เจตนาชัดเลย	โทษ	๑๐๐%	แต่ถ้าหากว่าเป็นอาชีพของตัวเอง ทำหน้าที่
ของตัวเองให้ดีที่สุด คนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่เกี่ยว	 นี่โอกาสรอดยังมีเยอะ	 คราวนี้แบบ
แรกมันจะเยอะ	เป็นแบบแรกซะเกือบหมด		
ถาม :	ตายแน่	เดวิด	เบคแฮม	(หัวเราะ)	โห	ทั้งสามีภรรยาเลย	
ตอบ :	เอาใหถ้งึเวลาก็ไปดแูลว้กนั	ถา้คนไปตดิเขาเองนะ่	จรงิๆ	แลว้	โทษเขาไมม่	ีแตว่า่พวก		
นีส้ว่นใหญเ่จตนาหาจดุเดน่ขึน้มาเพือ่ดงึดดูไง	 มนัชว่ยไดเ้ยอะ	 ชือ่เสยีงของตวัเองก็ได	้ เงนิทอง		
กม็ากขึน้	
ถาม :	คือว่าถ้าเป็นดารา	ก็คิดซะว่าเราทำหน้าที่ของเรา	
ตอบ :	คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไป	 แล้วถึงเวลาเรื่องของบุญของบาปของอะไร	 บาปเรา
ก็ละ บุญเราก็ทำ ให้จิตใจมันเกาะบุญมากกว่าบาป	โอกาสรอดมันก็มี	
ถาม :	เอาใจเป็นที่ตั้งเหรอครับ	?	
ตอบ :	ทุกอย่างมันเกิดที่ใจ	 มโนปุพพังคมาธัมมา-ธรรมทั้งหลายใจเป็นหัวหน้า,	 มโนเสทฏา-
สูงสุดที่ใจ,	มโนมยา-สำเร็จที่ใจ	ถ้าใจเราบอกว่าไม่	มันก็ไม่	
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ถาม :	แล้วคนที่แต่งตัวให้สวย	เพื่อที่จะยั่วยวน	ก็บาปสิครับ	?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วก็คือว่า	 ถ้าในส่วนของธรรมะแล้วพร่อง	 อันนี้มันเกี่ยวกับศีลระดับสูง	
อย่างเช่นศีล	 ๘	 เรื่องของการประดับตกแต่งร่างกายอะไรตนเองนี่ ถ้าเจตนาที่จะไปดึงดูด
เพศตรงข้าม มีโทษ	แต่ถ้าหากว่าเก้อเขิน ออกสังคมไม่ได้ จึงจำเป็นจะต้องแต่งตัวตามเขา
เจตนาอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่เป็นไร 
ถาม :	แต่ว่าผิดน้อยกว่าดาราใช่ไหมครับ	?	
ตอบ :	อันนี้น้อยกว่าเยอะ	ส่วนของธรรมะมันพร่องไป	แต่ดารานั่น	ถ้าหากเจตนาทำนี่	 โทษ
หนักเลย	เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิหมด	
ถาม :	ผมนึกถึงพระเอกนางเอกเมืองไทยนี่ก็ล้วนๆ	เลย	
ตอบ :	ส่วนใหญ่ใจบุญนะ	
ถาม :	แลว้อยา่งทีเ่ขาแสดงละครสะทอ้นสงัคม	อยา่งเจา้กรรมนายเวรนี	่เขาไดก้ศุลไหมครบั	?	
ตอบ :	ดูเจตนาของเขาว่า	 ตั้งใจจะสอนคนหรือเปล่า	 ถ้าเจตนาของเขาตั้งใจจะสอนคนให้  
เปน็คนดจีรงิๆ มนัก็ได	้แตถ่า้หากเขารูแ้ตว่า่คนจา้งเขาเลน่	แลว้เขาทำหนา้ทีอ่นันัน้ไป	สว่นนี	้	
มันก็น้อยลง	ยังไงเจ้ากรรมนายเวรน่ากลัวไหม	(หัวเราะ)	จริงๆ	มันน่าจะเห็นอย่างงั้นนะ	
ถาม :	เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับ	?	
ตอบ :	ทุกคนสามารถเห็นได้ เพียงแต่ว่าเขาทอดทิ้งการกระทำอันนั้นเสีย เพราะว่าขาด  
ความอดทน	ถา้หากวา่มคีวามอดทนเพยีงพอ	ตัง้ใจปฏบิตั	ิมนัไดท้กุคนแหละ	โอกาสทีม่นัจะเขน็		
ยากเต็มทีน่ะไม่มีหรอก	 เพราะว่าขนาดเนยยะ	 ก็คือประเภทที่ต้องเคี่ยวเข็นกัน	 พระพุทธเจ้า
ท่านยังบอกว่า	 โอกาสที่จะเข้าถึงไตรสรณคมน์ของเขาก็มี	 พอเข้าถึงไตรสรณคมน์นี่	 สวรรค์
เปิดโล่งอยู่แล้วล่ะ	ไปได้สบายๆ	ปทปรมะนี่ไม่ใช่โง่นะ ฉลาดเกินไป	ปทปรมะนี่ภาษาบาลีเขา		
แปลวา่	มากดว้ยบทบาท	พวกนีฉ้ลาดเกนิไป	ชอบเถยีงคร	ูมนัเกง่	ปทปรมะทีบ่อกวา่สอนไมไ่ดน้ี ่ 
ไม่ใช่ว่าเขาโง่ หากแต่มันไม่ฟังใคร ยึดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ	่ ตะแบงข้าง	หรือไม่ก็
ที่เขาเรียกว่าคนขวางโลกอะไรพวกนั้น	มันเลยเป้า	เราต้องการแค่หัวมัน	เอื้อมมือเลยหัวทุกที	
ถาม :	อย่างนี้พระโพธิสัตว์บารมีเข้ม	จะเป็นปทปรมะไหมครับ	?	
ตอบ :	ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ	ตัวอย่างโตไทยพราหมณ	์ก็ยังอยู่อเวจีอยู่นี่	อันนั้นเจตนาขวาง
พระพุทธเจ้าเลย	 เพราะว่ากลัวพระพุทธเจ้าจะเอาบริวารตัวเองไปหมด	 พระโพธิสัตว์เขาต้องมี
บริวาร	โตไทยพราหมณ์	จริงๆ	ก็คือคนไทย	โต-ไทย-ยะ-พราหมณ์	=	พราหมณ์คนไทยชื่อนาย
โต	 สมัยก่อนเขาไม่มีนามสกุล	 เขาก็เลยต้องมีฉายาต่อท้าย	 สมัยก่อนเขาใช้ฉายากันใช่ไหม	
ภัททิยะศากยราชา	ก็จะได้รู้ว่า	ภัททิยะที่เป็นราชาของเหล่าศากยะเขา	เพราะว่าชื่อภัททิยะเขามี
เยอะ	ลกุณฑกะภัททิยะ	ภัททิยะที่เป็นคนเตี้ย,	คนค่อมน่ะ	เขาบอกเอาไว้ชัดๆ	ไม่งั้นชื่อซ้ำกัน
จะแยกไม่ออกว่าเป็นคนไหน	 คราวนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปประกาศศาสนาในเขตนั้น	 โตไทย
พราหมณ์เขากลัวว่า	จะเอาลูกศิษย์เขาไปหมด	เลยไปยืนลำเลิกเบิกประจานด่าพระพุทธเจ้า	ไล่
ให้ออกไปจากเขต	 ตายตอนนั้นยังไม่ลงนรกนะ	 กลายเป็นหมา	 เกิดเป็นลูกหมาก่อน	 เกิดเป็น
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ลูกหมาอยู่ในบ้านตัวเอง	พระพุทธเจ้ามาบิณฑบาต	มาเห่าอีก	พอมาเห่าไล่พระพุทธเจ้าก็บอกว่า			
โตไทยพราหมณ	์ สมยัเธอเปน็คนอยู	่ กข็วางทางตถาคตแลว้	 เกดิเปน็หมาแลว้	 ยงัจะทำอยา่งนี	้	
อกีหรอื	โตไทยพราหมณก์ต็กใจ	เอะ๊	สมณโคดมรูด้ว้ยวา่เราเปน็ใคร	กเ็ลยเสยีใจ	ไปนอนซกุกอง		
ขี้เถ้า	 ไม่ยอมกินอะไร	 บรรดาคนใช้เขาได้ยิน	 เขาก็ไปฟ้องเจ้านาย	 ไปฟ้องสุภมานพที่เป็นลูก
ของโตไทยพราหมณ์	 บอกว่าสมณโคดมประจานตระกูลนี้ว่า	 โตไทยพราหมณ์ที่จะต้องเกิดเป็น
พรหมแน่	ตามความเชื่อของเขาน่ะ	เกิดเป็นเดรัจฉาน	สุภมานพก็เลือดขึ้นหน้า	กะว่าจะบุกไป
โซ้ยพระพุทธเจ้าถึงเชตวันเลย	 พาบริวารพาอะไรไป	 พอไปถึงก็ว่า	 ถ้าหากว่าพระสมณโคดม
พิสูจน์ไม่ได้ว่า	ลูกสุนัขตัวนี้เป็นบิดาของเรา	เราก็จะประจานสมณโคดมต่อหน้ามหาชน	เขาตั้ง
ความคิดไว้อย่างนั้นเลย	พอไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า	ท่่านกล่าวอย่างนั้นจริงๆ	 เอาอย่าง
นี้สิ	 ให้เอาลูกสุนัขนั้นมาอาบน้ำทำความสะอาดให้ดี	 หาอาหารให้กิน	 พอเขากินอิ่มแล้วกระซิบ		
ตรงขา้งหวูา่	สมบตัอิะไรทีพ่อ่ยงัไม่ไดบ้อกแกล่กู	ขอใหช้ว่ยบอกดว้ย	สภุมานพกเ็อา	ไอเ้รือ่งแค่
นี้มันพอทำได้ก็ทำด	ู ถ้าไม่ได้อย่างนั้นจริงๆ	 แล้วค่อยกลับมาด่าใหม	่ ก็ไป	 พอทำอย่างนั้นปุ๊บ		
โตไทยพราหมณ์ได้ยินลูกพูดอย่างนั้น	 ก็ความลับแตกแล้วน่ะ	 ก็เลยพาไป	 ตะกุยดินตรงไหน		
สุภมานพก็ขุดตรงนั้น	 ได้มาลัยทองราคาตั้งแสนกหาปณะ	 ได้ถาดทองราคาตั้งแสนกหาปณะ	
อะไรขึ้นมาบานเบิกเลย	 สุภมานพก	็ อ๋อ	 พระพุทธเจ้าท่านตรัสจริง	 ก็เลยเลื่อมใสนับถือ
พระพทุธเจา้	 ปฏญิาณตนเปน็พทุธมามกะ	 แต่โตไทยพราหมณเ์ขาใชค้ำวา่อกแตกตาย	 กค็งหวั
ใจสลายนะ่นะ	 คนอืน่รูค้วามลบัตวัเองหมด	ทัง้ๆ	 ทีค่ดิวา่พราหมณเ์ปน็ตระกลูทีส่งูมาก	 อยา่งไร		
กต็อ้งเกดิเปน็พรหม	 มนักลบัไปเกดิเปน็ลกูหมาซะได	้ ตายในขณะทีจ่ติเศรา้หมอง คราวนีล้ง
อเวจไีปเลย 
ถาม :	หลวงพ่อเคยบอกไว้ไม่ใช่หรือครับ	ว่าหมานี่ไม่มีทางไปต่ำ	?	
ตอบ :	ท่านบอกว่าส่วนน้อยที่จะไปอย่างนั้น	โอกาสที่จะพลาดมันมีแต่มันน้อยมาก	ส่วนใหญ่
แล้วก็ไปแค่หมา	 แต่ไอ้ส่วนน้อยมันมีอยู่	 อาจจะเปอร์เซ็นต์เดียว	 แล้วไอ้เปอร์เซ็นต์เดียว	 มัน
ดันลงไปให้เห็นชัดๆ	ซะด้วย	
ถาม :	พระพุทธเจ้าท่านเคยพยากรณ์ไว้หรือเปล่าครับ	 ว่าโตไทยพราหมณ์เป็นพระโพธิสัตว์
ชั้นไหน	
ตอบ :	นิยตะโพธิสัตว์	แน่นอนด้วยว่าจะตรัสรู้ในภัทรกัปนี้	
ถาม :	ทำไมเรียกภัทรกัปล่ะครับ	?	
ตอบ :	ภัทรกัป	แปลว่า	กัปที่มีความเจริญมาก		
ถาม :	ไม่ใช่	๕	องค์	ใช่ไหมครับ	?		
ตอบ :	กัปที่มีพระพุทธเจ้าจะประกอบไปด้วยสารกัป	 มีพระพุทธเจ้า	 ๑	 องค์	 มัณฑกัป	 มี
พระพุทธเจ้า	๒	องค์	วรกัป	มีพระพุทธเจ้า	๓	องค์	สารมัณฑกัป มีพระพุทธเจ้า	๔	องค์	และ
ภัทรกัป	มีพระพุทธเจ้า	๕	องค์	คราวนี้มันจะมีพวกสุญกัป	อันตรายกัป	ที่ว่างจากพระพุทธเจ้า
มีแต่สิ่งชั่วร้ายอะไรต่างๆ	 เยอะแยะไปหมด	 นานๆ	 ถึงจะมีกัปที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีหนึ่ง	 แต่		
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ปรากฏวา่ชว่งนีเ้ปน็ชว่งทีฟ่ลคุทีส่ดุ	เปน็ภทัรกปั	๒	กปัตดิกนัมพีระพทุธเจา้ได	้๑๐	องค	์ใครเกดิ		
ช่วงนี้เฮงที่สุด	แล้วก็ซวยที่สุด	เฮงที่สุดก็คือ	ทำความดีไม่ต้องมากหรอก	ขึ้นไปได้แค่สวรรค์น่ะ	
พระศรีอาริยเมตไตรย์ขึ้นไปตรัส	โดยเฉพาะพวกเรายึดในทานศีลภาวนาอยู่	รับรองว่า	ตอนนั้น
สวรรค์ร้าง	ท่านคงกวาดไปเกือบหมด	แต่ถ้าพลาดลงนรกนี่	เอาแค่ขุมตื้นๆ	เท่านั้นนะ	ผ่านไป	
๑๐	องค์นี่ยังไม่ทันได้โผล่หรอก	เพราะฉะนั้นเฮงที่สุด	แล้วก็ซวยที่สุดในเวลาเดียวกัน	
ถาม :	อย่างนี้มาเกิดในพุทธศาสนานี่ก็วัดดวงที่สุดเลยสิครับ		?		
ตอบ :	ก็โดยเฉพาะโตไทยพราหมณ์กับสุภมานพตรัสรู้ติดกัน	 สุภมานพตรัสรู้ก่อน	 สุภมานพ
จะเป็นสมเด็จพระพุทธเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โตไทยพราหมณ์จะเป็นสมเด็จพระพุทธ  
นรสีหสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พ่อไปทีหลังลูก	 ลูกได้ก่อน	 คำพยากรณ์เขาพยากรณ์แน่นอนอยู่แล้ว	
อาจจะป็นไปได้ด้วยว่าช่วงนี้ท่านลง	กว่าจะขึ้นมา	ก็เลยไปทีหลังลูกก็ได้	
ถาม :	อย่างนี้ก็ครบ	๑๐	องค์แล้วนี่ครับ	พระศรีอาริยเมตไตรย์	หลวงปู่ปาน	?	
ตอบ :	เกิน	 เขาบอกเอาไว้เกิน	 แสดงว่าจะต้องมีผู้ที่ลาพุทธภูมิในช่วงนี้อีก	 ที่รู้แน่ๆ	 ก็คือ
พระยามาราธิราชลาใช่ไหม	ในอนาคตวงศ์เขาเริ่มพระศรีอาริยเมตไตรย์องค์ที่	๑	ช้างปาลิไลยกะ
องค์ที่	 ๑๐	 แต่ว่าเราต้องการแค่	 ๖	 เพราะฉะนั้นต้องลาอย่างน้อย	 ๔	 องค์	 พระยามาราธิราช		
ลาไปแล้ว	 ก็เหลืออีก	 ๓	 องค์	 ก็ดูว่าใครจะสละสิทธิ์	 เมตเตยยพราหมณ์จะเกิดเป็นพระศรี  
อาริยเมตไตรย	พระรามจะเป็นสมเด็จพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้า	พระเจ้าปเสนทิโกศลจะเป็น
สมเด็จพระพุทธธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ถาม :	องค์นั้นไปแล้วนี่ครับ	?	
ตอบ :	อันนั้นน่ะมหาปเสนทิโกศลนะ	เป็นหลวงปู่ปาน	เป็นองค์พ่อกษัตริย์ผู้ครองแคว้นโกศล
เขาเรียกปเสนทิโกศลทุกองค์แหละ	 ก็พระยามาราธิราช	 ถ้าไม่ลาซะก่อน	 จะเกิดเป็นสมเด็จ
พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้า	 อสุรินทราหูถ้าหากว่าไม่ลา	 ก็จะเกิดเป็นสมเด็จพระพุทธ  
นารทสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ถาม  :	ใครนะครับองค์นี้	?		
ตอบ :	ราหู	ไม่ใช่ราหูอมจันทร์นะ	ท่านเคยบอกไว้ว่า	ท่านไม่ไปอมขี้ดินหรอก	คนมันลือกัน
ไปเอง	(หัวเราะ)	ก็พระพุทธรูปจะมีอยู่ปางหนึ่งปางไสยยาสน์น่ะ	ไสยยาสน์พระบาทเสมอเป็น
ปรินิพพาน	 ถ้าหากว่าไสยยาสน์พระบาทซ้อนเหลื่อม ก็จะเตรียมตัวลุก	 แต่มีปางไสยยาสน์
อยู่อันหนึ่ง	 เขาเรียกว่าไสยยาสน์ลืมเนตร	 ไม่ได้หลับตา	 อันนั้นเขาเรียกว่าปางโปรดอสุรินท
ราหู	ไปโปรดพระราหู	เพราะพระราหูนี่ท่านคิดว่าตัวท่านใหญ่มาก	ตามในบาลีเขาบอกว่า	รอย
ต่อระหว่างคิ้วนี่โยชน์หนึ่ง	๑๖	กิโลเนี่ย	ของเรามันได้	๒	นิ้วมือหรือเปล่าก็ไม่รู้	คราวนี้ตัวท่าน
ใหญ่ขนาดนั้น	ก็เลยว่าจะไปกราบพระพุทธเจ้า	แต่กลัวว่าจะเป็นการไม่เคารพ	เพราะว่าตัวใหญ่
ต้องก้มลงดูพระพุทธเจ้า	 อยากจะไปแต่ไม่ได้ไป	 กลัวจะเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้า	
พระพุทธเจ้าท่านเลยเสด็จไปโปรด	ปรากฏว่าพระพุทธเจ้านอน	ตัวใหญ่กว่าราหู	(หัวเราะ)	ปาง
นั้นแหละเขาเรียกว่าไสยยาสน์ลืมเนตร-ปางโปรดอสุรินทราหู	
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ถาม :	แล้วอย่างนี้คนสร้างเขารู้ประวัติความเป็นมาหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	สว่นใหญแ่ลว้บรรดาทีเ่ขาเขยีนๆ	ขึน้มา	กม็กัจะปน็ผูท้ี่ไดอ้ภญิญาไดอ้ะไร	แตว่า่ตอ่มา		
หลังๆ	 มันมีเฝือเยอะ	 ถ้าอธิบายพระไตรปิฎกลงมาเป็นอรรถกถานี่โอเคล่ะ	 เพราะว่าส่วนใหญ่
เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ	 ไม่ใช่ส่วนใหญ่ล่ะทุกองค์	 แต่อรรถกถามาฎีกา	 ฎีกามาเป็น		
อนุฎีกา	อนุฎีกามาเป็นเกจิอาจารย์นี่ไม่ไหวแล้ว	ชักจะเลอะ	ก็เลยกลายเป็นว่า	เพิ่มอะไรขึ้นมา
เยอะเกินไป	 มันเฝือ	 ทีนี้ถัดจากอสุรินทราหูก็เป็นโสณพราหมณ์	 จะเป็นสมเด็จพระพุทธรังสี
มุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แล้วก็เป็นสุภมานพเป็นสมเด็จพระพุทธเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า			
โตไทยพราหมณ์เป็นสมเด็จพระนรสีหสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แล้วก็ช้างนาฬาคิรี	 ที่เทวทัตปล่อย
ไปจะเหยียบพระพุทธเจ้าน่ะ	 จะเป็นสมเด็จพระพุทธติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แล้วช้าง
ปาลิโลยกะ	 ที่อุปฐากพระพุทธเจ้าตอนที่อยู่ป่าเลไลย์น่ะ	 ตอนหนีภิกษุโกสัมพีที่ทะเลาะกัน			
นั่นจะเป็นองค์สุดท้าย	 จะเป็นสมเด็จพระพุทธสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า	 อันนี้ก็เกินโควต้า	
เพราะต้องการ	๖	มาตั้ง	๑๐	จะต้องมีอย่างน้อยๆ	อีก	๔	องค์ที่จะลา	เรารู้แน่ๆ	คือท้าวมาลัย	
ท้าวมาราธิราช	 ลาแล้ว	 ที่เหลือท่านไม่ได้พยากรณ์	 มิบังอาจบอก	 ลาก็คือลา	 ไปแทรกคิวเขา		
ไม่ได้	เดี๋ยวโดนดีดเขี้ยวมันยาวจัด	(หัวเราะ)	
ถาม :	อย่างนี้คิวก็มีไปเป็น	
ตอบ :	โห	 ไม่ต้องนับเลยล่ะ	 แค่ที่บารมีเต็มอยู่นี่	 เข้าคิวกันยาวกี่กิโลก็ไม่รู้	 ต้องชมบรรดา
พระโพธิสัตว์ว่า	 กำลังใจท่านทรงตัวจริงๆ	 กำลังใจท่านทรงตัวมาก	 อย่างพลตรีศรีพันธ์ วิชชุ
พันธุ์ น่ะ	 หลวงพ่อท่านถาม	 “ไอ้แดง	 ของเอ็งน่ะอีก	 ๘๑	 กัปนะ	 สู้ไหม”	 “สู้ครับ”	 ๘๑	 กัปนะ	
ไม่ใช่	 ๘๑	 องค์	 แต่ละกัปอาจจะเกิดหลายองค์ก็ได้	 สู้ครับ	 มันไม่ถอยน่ะ	 กำลังใจของพระโพธิ
สัตว์ส่วนใหญ่แล้วเข้มแข็งมาก	เรื่องลำบากไม่กลัว	
ถาม :	ถ้าเราเป็นนี่	เราจะรู้ไหมครับว่าอีกนานไหม	?	
ตอบ :	ถ้าทำถึงเดี๋ยวมันรู้เองแหละ	หรือไม่ก็รอได้รับการพยากรณ์	พยากรณ์ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อ
นั้น	 แบบเดียวกับพระพุทธเจ้านามว่า	 ปทุมมุตระพยากรณ์...ญาติพระเจ้าพิมพิสาร	 “อีก	 ๙๑	
กัป	 ญาติของเธอจะเกิดเป็นพระราชานามว่าพิมพิสาร	 ถึงเวลานั้นแล้วเธอจะได้ส่วนบุญ”	 ดีใจ
แทบตาย	๙๑	กัป	
ถาม :	แล้วหลวงพ่อท่านพยากรณ์ว่าอีก	๘๑	กัป	ได้ด้วยเหรอครับ	?	
ตอบ :	พระท่านบอกจ้ะ	 ท่านก็ว่าต่อ	 ท่านเองท่านไม่เสียเวลามาพยากรณ์หรอก	 สำหรับ
หลวงพ่อเองท่านบอกว่า	ถ้าไม่ลาซะก่อน	ถัดจากพระศรีอาริยเมตไตรย์ไปอีก	๒๒	องค์	รอกัน
อ่วมเลย	ท่านบอกรอไม่ไหว	ไปดีกว่า	พวกที่หมดเรื่องแล้วรอได้	ไอ้ที่มีเรื่องต้องลงเรื่อย	
ถาม :	อานิสงส์การซ่อมพระละครับ	?	
ตอบ :	พวกที่ซ่อมแซมพระนี่ได้เปรียบนะ	เกิดเป็นนางงามจักรวาลได้ง่ายๆ	เลย		
ถาม : ผมพยายามมานั่งปิดอยู่เรื่อยๆ	ครับ	
ตอบ :	(หัวเราะ)	อยากเกิดเป็นผู้หญิงเหรอ	ทรงเมตตาบารมีอย่างหนึ่ง	ซ่อมแซมของเก่าให้
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เป็นของใหม่	 โดยเฉพาะของเคารพ	 อย่างเช่น	 พระพุทธรูปหรือโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้	 พวกนี้
เกิดมาใหม่	รูปร่างหน้าตาสวยงามกันทั้งนั้น	
ถาม :	เผื่อโดนจับไปเป็นดาราก็ซวยอีก	(หัวเราะ)	
ตอบ :	ก็ตั้งใจซิว่า	เราเล่นเพื่อเป็นอาชีพของเราเท่านั้น	กิเลสมันมีกันทุกคนนั่นแหละ	ตราบ
ใดที่เรายังไม่ได้เป็นอรหันต์	คราวนี้มันสำคัญตรงที่เรารู้ว่าไม่ดี	เราก็ควรจะรีบๆ	ปล่อย	แต่เห็น
มันยึดกันทั้งนั้นแหละ	
ถาม :	ปีหน้าไปจนถึงเมษา	ยังนับว่าเป็นปีมะโรงเหรอครับ	?	
ตอบ :	ถึงแรม	๑๕	ค่ำ	เดือน	๔	ยังเป็นปีมะโรงอยู่	พอขึ้น	๑	ค่ำ	เดือน	๕	ก็เป็นปีมะเส็ง	
ถาม :	พระอรหันต์นี่มีฟุ้งซ่านไหมครับ	?		
ตอบ :	จะฟุ้งซ่านอะไรล่ะ	มันหมดแล้วน่ะ	
ถาม :	แล้วพระอนาคามีล่ะครับ	?	
ตอบ :	พระอนาคามียังต้องการในส่วนที่เป็นกุศลบางอย่างอยู	่เรียกว่าฟุ้งซ่านก็ได้	
ถาม :	แล้วพระโสดาบัน	พระสกิทาคามี	ถ้าฟุ้งซ่าน	จะฟุ้งซ่านไปในเรื่องของอะไรครับ	?	
ตอบ  :	จะไม่เกินในเรื่องของพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 เรื่องของความดี	 โอกาสที่จะ  
ฟุ้งซ่านเรื่องรัก โลภ โกรธ หลง ของท่านน้อยนะ	พระโสดาบันยังมีอยู่	แต่ว่ามันน้อย	โกรธ 
แต่ไม่ผูกโกรธ	 โกรธแล้วแล้วกัน	 หันหลังให้ก็ลืม	 ไม่ไปตามชกหน้าใคร	 สกิทาคามีนี่อาจจะ		
ประเภทที่ยัวะๆ	ตอนนี้	อีก	๓	วันนึกขึ้นมาได้โกรธซะหน่อย	เดี๋ยวเสียธรรมเนียมหมด	
ถาม :	สุนัขหายค่ะ	
ตอบ :	อะไรนะ	หมาหาย	?	
ถาม :	ที่เคยอุ้มเอามาด้วยน่ะค่ะ	
ตอบ :	โอ๊ย	 ตายแล้ว	 ไปหายที่ไหนล่ะ	 ไม่เป็นไร	 เดี๋ยวไปเอาที่วัดมาอีกตัวหนึ่ง	 หมาน่ารัก
อย่างนั้นไม่ต้องไปห่วงเขาหรอก	 มันหลุดออกไป	 มีแต่คนเขาช่วยเลี้ยงสบาย	 เดี๋ยวไปเอาที่วัด	
เอาพันธุ์แท้	อันนั้นเพ็ดดิกรี	รับรองว่าหมาไทยแท้	๒	วันแล้วเหรอ	หลุดออกไปอีท่าไหนล่ะ	
ถาม :	ตอนแรกเล่นอยู่ในบ้านค่ะ	แล้ววิ่งออกมา	
ตอบ :	ไมเ่ปน็ไรหรอก	ถา้ภายใน	๒	วนัไม่ได	้กแ็ปลวา่คนเขาชว่ยเลีย้งไปแลว้	เลีย้งหมาอยา่  
ติดหมาสิ เลี้ยงหมาติดหมา เลี้ยงคนติดคน มันไปไม่รอดหรอกนะ	เราเองต้องทำใจให้ได้ว่า
ทุกคนมีกรรมเป็นของตน	 เคยท่องไหม	 กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะ
พันธุ กัมมะปฏิสสรโณ	 ทุกคนมีกรรมเป็นของตน	 มีกรรมเป็นทายาท	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์			
มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่อาศยั	เราเลีย้งเขาดแีลว้ ถงึเวลาถา้วาระมนัมาถงึ เขาจำเปน็ตอ้งไป เรากต็อ้ง  
วางอุเบกขาด้วย	 เราเมตตาเราสงเคราะห์เขาแล้วนี่	 ถ้ามัวแต่ไปใจหมองๆ	 เดี๋ยวตอนนี้เป็น		
อะไรไป	เราแย่เอง	ไปเลี้ยงหมาติดหมา	เลี้ยงคนติดคน	เดี๋ยวไปไม่รอด	ไม่เป็นไรเอาค่าอาหาร
มาเลี้ยงน้องบัวแทน	 ได้ค่าขนมเยอะขึ้น	 หมาที่วัดมีแต่ตัวเมีย	 มีตัวผู้อยู่ตัวเดียว	 ไอ้สิบกว่าตัว		
นัน่นะ่	 เพราะวา่เวลามตีวัผูม้า	 จะโดนเขาเอาไปหมด	 มนัไมเ่อาตวัเมยี	 มนัทิง้ตวัเมยีไว้ใหพ้ระ
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เลีย้ง	ปรากฏวา่ไอท้ีพ่ึง่ไดก้ห็มาตวัเมยีนัน่แหละ	เขาไม่ไปไกลนี	่ไอต้วัผูถ้งึเวลาตดิสาวไปแนบ่เลย	
ถาม :	(เสียงไม่ชัด)	
ตอบ :	พอเข้าถึงตัวสุข	มันจะเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูก	ถ้าหากว่าถัดจากนั้นอีกนิดเดียว	มัน
จะเป็นการทรงฌานไปเลย	 สังเกตดูตอนนั้นว่าการภาวนาของเรามันทรงตัวอยู่	 ลมหายใจจะ
ยาวจะสั้นเรารู้อยู่	 ภาวนาไว้อย่างไรรู้อยู่	 ตัวฟุ้งซ่านอารมณ์ข้างนอกมันเหลือน้อยมาก	 อาการ
รับรู้ทางด้านนอกรู้อยู่	 แต่ไม่รำคาญ	 มันเข้าถึงตัวสุข	 จะเป็นเอกัคตารมณ์	 ขยับจากนั้นอีก		
นิดเดียว	จะเป็นปฐมฌานไปเลย	
ถาม :	ช่วงนั้นก็จะเห็นรูปพระองค์ที่จับ	เห็นอยู่ค่ะ	
ตอบ :	เห็นอยู่จ๊ะ	
ถาม :	แต่มันมีความรู้สึกว่า	มีความเย็นเกิดขึ้น	
ตอบ :	อย่าไปติดอยู่ตรงนั้นก็แล้วกัน	ถ้าทำใหม่	อยากให้เป็นอย่างนั้นอีก	จะไม่เป็น	เราต้อง  
ทำใจใหส้บายๆ คดิวา่ เรามหีนา้ทีภ่าวนา อารมณใ์จอยา่งนัน้จะเกดิขึน้หรอืไมเ่กดิขึน้กต็าม  
เป็นเรื่องของเขา เราทำได้เท่าไหร่เป็นเรื่องของเรา	ถ้าทำอย่างนั้นก็จะก้าวหน้าเร็วจ๊ะ	แต่ถ้า
ทำเมื่อไหร่ต้องการให้ถึงอารมณ์ตรงจุดนั้น	 ไอ้ตัวต้องการตัวอยากมันนำหน้าอยู่มันจะไปไม่ได้	
อีกนิดเดียวเท่านั้น	 อีกนิดเดียวความเป็นพระโสดาบันเหลือไม่ยากแล้ว	 เพราะกำลังของพระ
โสดาบันแค่ปฐมฌานเท่านั้นเอง	 สามารถตัดกิเลสระดับนั้นได้สบายเลย	 ขยับอีกนิดเดียวก็ถึง
แล้ว	 เออ	 เดี๋ยวนี้เก่งกันเยอะนะ	 ทำป๊อบแป๊บๆ	 ก็ได้ดีกันเป็นแถว	 ไอ้ประเภทอยากรวยแล้ว		
ขี้เกียจน่ะ	 มันน่าจะรวยไหมล่ะ	 กรรมฐานสำหรับคนขี้เกียจหายาก	 กรรมฐานต้องขยันทำ
จริงจังและสม่ำเสมอด้วย ขยันเป็นพักๆ	 ก็ไม่ได้	 ไปโหมเอาเหมือนกับทำงานใช่ไหม	 วันนี้จะ
เอาค่าแรงให้ได้สักพันหนึ่ง	ตั้งหน้าตั้งตาทำไป	พรุ่งนี้ก็ไปไหนไม่รอด	อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราทำอยู	่ อย่างเช่นว่า	 ความคิดว่าจะไปนิพพานก็เป็นอุปสมานุสติอยู่ใช่ไหม	 กรรมฐานกอง
ใหญม่ากดว้ย	เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่ถามวา่	ไมท่ำกรรมฐานไปนพิพานได้ไหม?	ไปไม่ได	้แตเ่รา
อาจทำกรรมฐานอยู่โดยทีเ่ราไมรู่ต้วั	ความอยากไปนพิพานนัน่มนัเปน็กรรมฐานอยูแ่ลว้	เพยีงแต่
ว่าไอ้ตัวอยากน่ะ	 ลดให้มันน้อยๆ	 ลงหน่อย	 ให้มันเหลือความรักนิพพาน	 ที่มันเต็มอยู่ในจิต		
ในใจของเรากพ็อ	จะได้ไมต่อ้งไปอยากมนัมาก	อยากแลว้มนัขวางบงัหนา้อยู	่ไปไมร่อด	
ถาม :	กรรมฐานกองไหนเหมาะกับนักปฏิบัติที่หวังจะให้หลุดอย่างจริงจัง	?	
ตอบ :	จริงๆ	แล้วกรรมฐานทุกกองใช้ได้ทั้งหมด	สมัยที่ปฏิบัติอยู่นะ	พอพูดถึงเรื่องกามราคะ
ขึ้นมา	มันจะหนักใจมาก	โดยเฉพาะผู้ชายทุกคนน่ะเป็นเหมือนกันหมด	คราวนี้ว่าตัวกรรมฐาน
คู่ศึกของมันจริงๆ	 คือกายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐาน	แต่ปรากฏว่าอสุภกรรมฐานนี่	 ถึงขนาด		
พี่สุรินทร์น่ะ	 พี่สุรินทร์ตอนนั้นแกอยู่ห้องผ่าตัดของนิติเวช	 โรงพยาบาลตำรวจ	 เป็นลูกศิษย์
หลวงพ่อเหมือนกัน	นั่นขนาดเขาเปิดห้องผ่าตัดให้พระเข้าไปดูเลยนะ	 เข้าไปใหม่ๆ	นี่อ้วกแตก
อ้วกแตน	กินข้าวกันไม่ได้ไป	๒-๓	วันเลย	แต่พอนานไปๆ	ความระยำของจิตมันก็ปรากฏ	มัน		
เลอืกดแูตท่ีด่ีๆ 	ไอต้รงทีผ่า่มนัก็ไมด่	ูยิง่วนัไหนมศีพสวยๆ	นี	่พีส่รุนิทรเ์ขาจะโทรบอกเลย	รบีมา	
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เดี๋ยวจะผ่าให	้ นั่นเจตนาดีของเขา	 แต่คราวนี้ไอ้ของเรานี	่ แรกๆ	 มันก็ไม่ชิน	 มันก็ได้ผล	 แต	่	
ปรากฏวา่	ดูไปดมูามนัตายดา้น	มนัชกัจะชนิกบัสภาพของมนั	พอชนิกบัสภาพของมนั	มนักเ็ลอืก		
ไปดูตรงที่ดีๆ	 ตรงผ่าเราก็ไม่ด	ู มันก็แย่ละวา	 กรรมฐานคู่ศึกมันก็ทำไม่ได	้ ตัวกายคตานุสสติ
พยายามแยกทกุอยา่งเลยนะ	 กท็ำไม่ได	้ อสภุกรรมฐานนีท่ำถงึขนาดนอนอยูก่บัโครงกระดกู	 ๓	 ป	ี		
นะ่	พจิารณาอยู	่เวลาคยุกบัผูห้ญงิสวยๆ	นี	่เอากระดกูใสม่นัครึง่หนึง่	ใหม้นัเปน็กระดกูครึง่หนึง่		
เป็นเนื้อครึ่งหนึ่ง	นั่งดูมันอ้าปากแง็บๆๆ	อยู่	มันรู้สึกตลกก็ตลก	แต่อีกครึ่งมันก็ยังสวย	 เอากะ
มันสิวะ	 ถึงเวลาแล้วใจมันสู้ไม่ได้	 ปรากฏว่า...พอดีปีนั้นเรียนนักธรรมโท	ก็จะมีอนุพุทธประวัติ	
คือ	ประวัติของพระอรหันต์อสีติมหาสาวก	๘๐	องค์	ไปถึงประวัติของพระรัฐบาลเถระ	พระเจ้า
อุเทนก็อย่างว่าพระราชาใช่ไหม	นางสนมเยอะ	ท่านก็สงสัยมาก	ถามพระรัฐบาลเถระว่า	“ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้เป็นคนหนุ่ม	 ย่อมมากด้วยกามราคะ	 เหตุใดจึงทรงอยู่ในพรหมจรรย์ได้”	 ท่าน		
ขอ้งใจมากเลย	ตวัทา่นเองทา่นไปไมร่อดแน	่แลว้ทำไมพระทำได	้พระรฐับาลเถระตรสัวา่	“มหา		
ราชะ	 ดูก่อนมหาราช	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาดังนี้ มาตุคามนี้สมควรตั้งไว้ในที่แห่ง  
มารดา กต็ัง้ไวใ้นทีแ่หง่มารดา มาตคุามนีส้มควรตัง้ไวใ้นทีแ่หง่พีส่าว กต็ัง้ไวใ้นทีแ่หง่พีส่าว  
มาตคุามนีส้มควรตัง้ไวใ้นทีแ่หง่นอ้งสาว กต็ัง้ไวใ้นทีแ่หง่นอ้งสาว มาตคุามนีส้มควรตัง้ไวใ้น
ที่แห่งลูกสาว ก็ตั้งไว้ในที่แห่งลูกสาว ดูก่อน มหาราชะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาดังนี ้
จงึตัง้อยูใ่นพรหมจรรยไ์ด”้	โอ้โห	พออ่านมาถึงตรงนี้	๓	โลกสว่างหมดเลย	เห็นชัดเลยว่าเนี่ย
เป็นตัวเมตตาบารมี	 เห็นผู้อื่นเป็นคนครอบครัวเดียวกับเรา	 ก็เลยรักเขาเสมือนคนครอบครัว		
เดยีวกบัเรา	 ไออ้ารมณ์ใจทีม่นัจะไปคดิเรือ่งระหวา่งเพศแบบคนอืน่เขา	กเ็ลยไมม่	ีพอเหน็ตรงนี	้	
นี่รู้แจ้งแทงตลอดไปเลยว่า	อ๋อ	มิน่าล่ะ	ว่ากรรมฐาน	๔๐	กอง	กองใดกองหนึ่งก็ตาม	สามารถ
ไปนิพพานได้ทั้งนั้น	เพราะว่าจริตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน	ไอ้ของเรานี่จะเอาตัวนี้ไปสู้มัน
สู้ไม่ได้หรอก	กรรมฐานคู่ศึกมันสู้ไม่ได้	แต่ปรากฏว่าตัวพรหมวิหาร	๔	กลับสู้ได้	มันกลายเป็น
เราไปถนัดอย่างนั้นแทน	 เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า	 ไอ้ตัวไหนที่มันเด็ดขาด	 มันก็ต้องดูว่าตัวเรา
ถนัดแบบไหน	แล้วก็ใช้กรรมฐานกองนั้น	
ถาม :	จะรู้ได้ยังไงครับ	?		
ตอบ :	ค่อยๆ	คลำไป	เดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่	มันก็อ๋อเองแหละ	อันนั้นก็คลำอยู่ตั้งนานเหมือน
กัน	 บังเอิญวันนั้นกำลังจะไปกิจนิมนต์	 แล้วบ้านโยมก็แหม	 ลูกสาวสวยซะด้วย	 ไปกราบลา
หลวงพ่อ	ขออนุญาตไปกิจนิมนต์ครับ	หลวงพ่อท่านว่า	“อ้าวไปกิจนิมนต์เหรอ	นึกว่าจะไปงาน
แต่ง”	 ไอ้เราฟังก็สะดุ้งใช่ไหม	 ครูบาอาจารย์ทักอย่างนี้	 มันต้องยิ่งระวังตัวเองให้หนักยิ่งขึ้น			
ก็พอดีไปท่องตำราเจอตรงนี้เข้าพอดี	 พอเจอตรงนั้นปุ๊บ	 อารมณ์ใจมันแทงตลอด	 ไปรุ่งขึ้นไม่
หนักใจแล้ว	มาเท่าไหร่ก็มาเหอะ	
ถาม :	แต่ก็ยังรู้สึกว่าสวยอยู่หรือเปล่าคะ	?	
ตอบ :	พอหลังจากที่ทำได้แล้วนะ	 ไอ้ความรู้สึกมันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไป	 มันไม่เสียเวลาไป
คิดแล้ว	
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ถาม :	กลัวข้าวต้มเขาจะเสียเจ้าค่ะ	ทำข้าวต้มมาถวายท่าน		
ตอบ :	ไม่ต้องห่วงจ้ะ	 อยู่ที่โน่นไม่ทันได้เสียหรอก	 เราไล่แจกดะไปตลอดทางเลย	 เพราะว่า
อยู่ที่โน่นก็เหมือนกับเป็นที่พึ่งของเขา	 ถึงเวลาเขาก็จะรอแต่ของเรา	 แถวนั้นเขาลำบากหน่อย
เพราะพระเจ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่า	 เขตป่าคนเข้าถึงยาก	 แล้วเขาเองก็ไม่ได้เข้าเมืองมาหา
ศรัทธาญาติโยม	เรามีอะไรก็ไปสงเคราะห์เขา	
ถาม :	จอคอมพิวเตอร์ของผมเองเนี่ยครับ	 ผมเอารูปสมเด็จองค์ปฐมน่ะครับ	 เป็นแบค
กราวน์	 เราทำงานไปก็มองไป	 พอมานั่งนึกก็จำได้มั่งไม่ได้มั่ง	 คือรายละเอียดมันเยอะมากเลย
ครับ		
ตอบ :		อย่าเพิ่งเอารายละเอียด	 ใหม่ๆ เราเองแค่นึกออกก็พอ ถึงได้ไม่เต็มองค์ ได้เพียง
บางส่วน ให้กำลังใจของเรามั่นใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ แล้วขณะเดียวกันว่าถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง สีสันท่านจะเปลี่ยนบ้าง อริยาบถท่านจะเปลี่ยนบ้าง จากนั่งเป็นยืน เป็นเดิน 
เป็นนอน อะไรใช้ได้ทั้งนั้น	 เป็นพุทธานุสติเหมือนกันแล้ว	 ร่างกายของเรานี่มันแย่อยู่อย่าง			
เจบ็ไข้ไดป้ว่ยขึน้มา	สมาธมินัตก	ทีเ่คยชดัๆ	มนักเ็ลยมวัไปหมด	ของเรามนัตอ้งคอ่ยเปน็คอ่ยไป		
ถาม :	แล้วบางทีผมรู้สึกว่าการจำพระพุทธรูปเนี่ย	 จำยากเหลือเกินครับ	 พอดีที่บ้านที่		
ห้องพระ	 มีรูปพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่น่ะครับ	 เป็นรูปถ่าย	 ผมก็เลยนึกถึงหน้าท่านแทน	
เพราะว่าหน้าคนนี่รู็สึกว่าจะจำได้ง่ายกว่า	
ตอบ :	อันไหนทำให้เรารู้เห็นได้ชัดเจนกว่า	สะดวกกว่า	ง่ายกว่า	ก็อันนั้น	หลวงพ่อท่านบอก
เสมอว่า	 ให้เป็นภาพพระที่เราชอบใจที่สุด มันจะได้ง่ายและก็สะดวกใจสำหรับเรา เพราะ
ของที่เรารัก พอนึกถึงมันก็ง่าย 
ถาม :	ตั้งแต่ตอนเด็กๆ	แล้ว	 ฝันว่าตัวเองมีเขี้ยว	๒	ข้างเลย	ก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไร	 แต่
สงสัยว่าทำไมเพ้อเจ้อเกี่ยวกับงู	คือตัวเองเกิดมาชอบเขี้ยวอยู่แล้ว	
ตอบ :	บางอย่างมันเป็นจริตนิสัยเดิมของตัวเองมันเป็นมาอย่างนั้น ก็ปล่อยเขาแล้วกัน	
นานๆ	มันก็ผุดขึ้นมาที	ถ้าเราควบคุมมันได้ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร 
ถาม :	เป็นยังไงคะจริตเดิม	?	
ตอบ :	พวกของอะไรที่เราเคยชอบเคยชินมาตั้งแต่อดีตมา	บางอย่างมันตามมา	สิ่งที่ตามมา		
กค็อืวา่	 ลกัษณะรปูรา่งหนา้ตาอาจจะเปลีย่นนะ่นะ	 เพราะวา่เปลีย่นไปตามบญุตามกรรมทีเ่ราทำ		
ทำบุญเอาไว้เยอะ	 เมตตาบารมีมาก	ทรงศีลได้	 ทรงพรหมวิหารเป็นปกติ	 หน้าตาก็จะสวยงาม
มากขึ้น	แตล่ักษณะรูปร่างจะคล้ายของเดิมอย่างหนึ่ง นิสัยในการกินอย่างหนึ่ง	 ในอดีตเคย
ชอบอาหารแบบไหน	มาสมัยนี้มันก็อย่างนั้นน่ะ	พวกนี้เขาตามข้ามชาติกันนะ	
ถาม :	อันนี้ผมเชื่อนะครับ	 เรื่องอะไรที่มันเกิดในปัจจุบันนี่	 แม้วิทยาการที่จะเกิดต่อไปใน
อนาคตที่เจริญเนี่ย	มันมีมาหมดแล้ว	
ตอบ :	จ้ะ	ไปเรียนของเดิม		
ถาม :	ครับ	 มันเป็นของเดิม	 แม้แต่วิทยาศาสตร์นี่	 มันดี	 มันใช้มาหมดแล้ว	 แต่เรา	 สติ			
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ไอ้ความรู้ของเรามันย้อนไปไม่ถึง	 คือ	 พูดง่าย	 เรามีดิสเก็ตใหญ่มากเลย	 แต่เครือข่ายเราอ่าน
ไปได้ไม่ถึงจุดนั้น	
ตอบ :	ดีไม่ดีเครื่องมันยังทำงานไม่ถึงด้วยซ้ำไป	 อย่างแอตแลนติสไง	 แอตแลนติสนี่เขาใช้
พลังงานแสงอาทิตย์สร้างเป็นไฟฟ้า	 ยานยนต์ทุกอย่างของเขาทันสมัยกว่าสมัยนี้มหาศาลเลย	
แล้วปรมาณูเขาก็มี	สมัยนี้เพิ่งค้นคว้าไปได้ใกล้เคียงเขาเท่านั้นเอง	ยังสู้เขาไม่ได้ซะด้วยซ้ำ	
ถาม :	อย่างนี้แต่ก่อนชอบเหาะ	คือว่าเคยได้อภิญญาใช่ไหมคะ	?	
ตอบ :	พวกนี้พื้นฐานอภิญญาเก่าจะมี	ฝันว่าเหาะบ่อยอะไรอย่างนี้	
ถาม :	การที่จะทำให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้	 เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี	 จะถือว่าเป็นกรรม
มาบังเขาหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ :	ก็ไม่ใช่	เพราะว่าวิสัยของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน	อัชฌาสัย คือ ความปรารถนา
ส่วนตัวไม่เหมือนกัน	ถึงได้ต้องแบ่งเป็น	๔	หมวดใหญ่ๆ	หมวดแรก	คือ	สุกขวิปัสสโก	พวกนี้
แบบจับปิดตาเดินก็ไปแบบนิ่มๆ	 เลย	 ไม่ดิ้นไม่รนไม่อะไรทั้งนั้น	 ใครให้ไปทางไหนก็ไป	 พวก		
เตวิชโช	 อย่างน้อยๆ	 นี่ขอแงะดูหน่อยเถอะ	 ว่าทางเดินตรงหรือเปล่า	 แต่ถ้าอภิญญานี่มัน
กระชากผ้าปิดตาตั้งแต่แรกแล้ว	 ส่วนปฏิสัมภิทาญาณนี่เขาต้องรู้ครบ	 ความสามารถจะคุมทั้ง
อภิญญา	๖	วิชชา	๓	และ	สุกขวิปัสสโกด้วย	พวกอภิญญานี่	อาจารย์จันทร	์รายนั้นเจออะไร
รื้อกระจาย	 อยากรู้อยากเห็น	พาไปเชียงราย	พักที่ณัฐิพลรีสอร์ต	 เขามีพวกอ่างน้ำร้อนน้ำเย็น
อะไรพวกนั้น	 ท่านเปิดไม่เป็น	 ก็ให้เราสอนว่า	 เปิดยังไง	 น้ำถึงจะลงอ่าง	 เปิดยังไงน้ำถึงจะขึ้น
ฝักบัว	แกก็กด	แกก็ดึง	แกก็หมุนของแกไปเรื่อย	อีตอนถือฝักบัวดันหันมาหาเรา	แล้วน้ำมันก็
ออกพอดี	(หัวเราะ)	 เปียกไปครึ่งตัว	 ไม่มีอะไรจะทำน่ะ	บ้านเขาไม่มี	พม่านี่พวกเครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ	 มันน้อยมาก	 ในเมื่อมันน้อยมาก	 แล้วเขาเห็นอะไรที่เขาไม่เคยพบไม่เคย
เห็น	ก็รื้อกระจาย	ลูกบิดประตูน่ะ	ลูบๆ	คลำๆ	เปิดๆ	ปิดๆ	อยู่ได้เป็นครึ่งวันค่อนวัน	อยากรู้ว่า
มันทำงานยังไง	 จะว่าไปแล้วบ้านเขาลำบากมาก	 เพราะว่าขนาดพลเอกนี่เงินเดือน	 ๒,๕๐๐ๆ	
ของเขาประมาณ	 ๓๐๐	 บาทถ้วนของเรา	 ครูจบปริญญาโทเงินเดือน	 ๑,๒๐๐	 ไหวไหม	?	 ไอ้			
๑,๒๐๐	 นี่	 ร้อยกว่าบาทไทยนะ	 เขาก็เลยไม่สามารถหาพวกเครื่องสุขภัณฑ์	 เครื่องอำนวย		
ความสะดวกอะไรได้แบบเรา	
ถาม :	ตั้งใจไว้ว่าที่ไหนบูรณะห้องน้ำจะทำบุญ	
ตอบ :	พวกนี้พวกเดียวกับพระพากุละเถระ	พระพากุละเถระนี่ประวัติท่านพิสดารมาก	 ท่าน
บวชเป็นพระแล้วเป็นเอตทัคคะ	 คือ	 เป็นผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในด้านเป็นผู้ที่มีโรค
น้อย ปกติแล้วพระต้องฉันเภสัชรักษาโรคอยู่เสมอ	 พระพากุละเถระนี่ในชีวิตแม้แต่สมอ		
ชิ้นเดียวก็ไม่เคยฉัน	 ตอนที่ท่านเกิด	 พอเกิดมาปุ๊บตัดสายสะดือเสร็จ	 พี่เลี้ยงอุ้มลงไปล้างตัว		
ทีท่า่นำ้	ปลาใหญม่นัฮบุตมูเดยีวเอาไปเลย	ปรากฏวา่ปลาใหญต่วันัน้วา่ยขา้มเมอืงไปอกีเมอืงหนึง่		
ไปติดข่ายเขา	พ่อค้าเขาก็เอามาขายในตลาด	 คนใช้เศรษฐีของเมืองนั้นเจอเข้า	 เลยซื้อปลาไป
มันอ้วนดี	พอเอาไปทำอาหาร	ผ่าท้องปลาออกมา	เด็กชายพากุละยังดิ้นกระแด่วๆ	อยู่เลย	ไม่
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เป็นอะไร	บุญรักษาอยู่ได้	 พอดีเหลือเกินว่า	 เศรษฐีนั่น	 เขาพยายามอย่างไรก็ไม่มีลูก	พอเห็น		
เดก็	 โอย๊	สวรรคป์ระทานให	้ดอีกดีใจทัง้ผวัทัง้เมยี	อุม้ชเูลีย้งดมูาแบบประเภทรกัยิง่กวา่แกว้ตา		
ดวงใจ	 เรื่องมันก็ลือออกไปสิ	 ว่าเศรษฐีนี่ได้ลูกจากท้องปลา	 ทางด้านโน้นได้ยิน	 ลูกกูนี่หว่า	
(หัวเราะ)	 ก็ตามไปทวง	 เขาก็ไม่ให้	 ก็เขาได้มาเอง	 เรื่องเลยไปถึงพระราชาท่านต้องมาตัดสิน
ให้ว่า	ให้อยู่ทางบ้านนี้	๓	เดือน	แล้วไปอยู่บ้านนี้	๓	เดือน	ท่านก็เลยได้ชื่อว่า	พากุละ	คือจาก
ตระกูลสู่ตระกูล	กลับกันไปกลับกันมาผลัดกันเลี้ยงคนละ	๓	เดือน	เป็นลูก	๒	ครอบครัว	พอโต
ขึ้นมาหน่อยก็ได้บวช	 บวชเสร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ที่เลิศในทางเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย	 คือ	 ป่วย
น้อย	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 บุรพกรรมที่ทำให้ป่วยน้อยเพราะว่า ในอดีตเคยสร้างเว็จกุฎี คือ 
ส้วม ถวายพระ	 เพราะฉะนั้นพวกเรานี่	 ประเภทชอบสร้างส้วมนี่	 พวกเดียวกับพระพากุละ	
ทำให้คนอื่นหมดทุกข์	 ตัวเองก็เลยทุกข์น้อยไปด้วย	 ก็ขนาดสมอสักชิ้นหนึ่ง	 ฉันเพื่อรักษาโรค		
ยังไม่เคยเลย	ความจริงมันน่าจะไม่หิวด้วยนะ	
ถาม :	เอาเรือ่งอฐัขิองบรรพบรุษุนะคะ	ทีบ่า้น	(ชือ่ฟงัไมช่ดั)	อมาตยนนทน์ะ่คะ่	พอดมีชีอ่งวา่ง		
ทีว่ดัสระเกศนะ่คะ่	ทนีีส้ว่นหนึง่จะเอาไปไวท้ีว่ดัสระเกศ	อกีสว่นหนึง่ยงัไวท้ีเ่ดมิเปน็อะไรไหมคะ		
ตอบ :	อ้าว	 แล้วทำไมไม่ไว้รวมกันล่ะ	 คือ	 เรื่องของอัฐิ แยกแยะไม่เป็นไร มันอยู่ที่เรา
สะดวก แต่ถ้าหากไว้ที่เดียวกันอย่างของคุณย่า	 หรือใครก็อยู่ที่วัดสระเกศอยู่แล้ว	 ต่อไปเรา
ทำบุญจะได้สะดวก	ถ้าไว้หลายที่่	มันต้องวิ่งหลายแห่ง	
ถาม :	ท่านคะ	แล้วมีเรื่องปลวกอีกค่ะ	ปลวกขึ้นบ้าน		
ตอบ :	รังใหญ่ไหม	?	หรือว่าเป็นทางเดินเฉยๆ	
ถาม :	เป็นทางเดินค่ะ	จะให้ช่างมา	
ตอบ :	ถ้าเป็นทางเดินเฉยๆ	แซะมันทิ้งได้เลย		
ถาม :	ไม่ได้ค่ะ	 เพราะมันขึ้นตามฝ้าแล้ว	 ให้ช่างเขามาดูแล้วค่ะ	 ทีนี้ก็บอกว่าขอให้เขาออก
ไปได้ไหมคะ	เพราะกำลังจะหาคนมาจัดการ		
ตอบ :	ถา้อยา่งนัน้	หลวงพอ่ทา่นเคยแนะนำวา่	 ใหจ้ดุธปู	๕	ดอก	บอกกลา่วทา้วจตมุหาราช
ทา่น	วา่ขอใหช้ว่ยสงเคราะหน์ำเขาออกไปในชว่งนัน้	จะได้ไมถ่งึแกช่วีติ	รบกวนทา้วจตมุหาราช
ทา่นนดิหนึง่	ขอใหท้า่นชว่ยสงเคราะห	์ดว้ยการปอ้งกนัไม่ใหเ้ขาเขา้มาในชว่งนัน้	หรอืวา่นำเขา
ออกไปเลยก็ได	้ชว่งทีเ่ขามาจดัการ	จะได้ไมเ่ปน็อะไร	
ถาม :	ทำในวันนั้นหรือก่อนวันนั้นคะ	?		
ตอบ :	ทำก่อนวันนั้นได้หน่อยก็ดี	 บอกว่าวันนั้นเวลานั้น	 เราจะให้ช่างมาจัดการ	 เพราะท้าว
มหาราชท่านเมตตาเป็นปกติอยู่แล้ว	พระอนาคามีนี่	ท่านเต็มใจช่วย	หลวงพ่อท่านเคยแนะนำ
เอาไว้	
ถาม :	ไปสอนหนังสือค่ะท่าน	แต่ว่านักเรียนดื้อมากค่ะ	
ตอบ :	เราต้องทำใจไว้เลยว่า	 ในช่วงวัยรุ่น เด็กดื้อกับซนเป็นเรื่องปกต	ิ ถ้าเราทำใจตรงจุด
นี้ไดไ้ม่มีปัญหา	หน้าที่ของเราก็คือ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เขาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้   
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พยายามทกุวถิทีาง	 เราเปน็ครเูปน็อาจารยเ์นีย่	ถา้เราเกง่	สามารถทำของยากใหเ้ปน็ของงา่ยได	้
เดก็จะสนใจทกุคน	สำคญัอยูต่รงเราดว้ย	อยา่โทษเดก็อยา่งเดยีว	
ถาม :	เขาถามกันมาในรถ	บอกว่าหลวงพี่ตอบให้เสร็จแล้ว	
ตอบ : บางทมีนักฟ็ลคุนะ	สว่นใหญม่าตรงนีแ้ลว้	เขาไมค่อ่ยมปีญัหากนั	มอียู	่๒	อยา่ง	คอืวา่		
มาถึงได้รับคำตอบไปแล้ว	 หรือไม่ก็มาถึงลืมคำถามหมดเลย	 ไอ้ที่มาถึงลืมคำถามหมด	 มัน
ลักษณะตัวเองอยู่ในที่ร้อน	 มันกระวนกระวาย	 อยากจะหาที่เย็น	 อยากจะหาทางออก	 มาถึง		
ที่เย็นแล้ว	มันไม่กระวนกระวาย	คำถามก็เลยพลอยหมดไปด้วย	
ถาม :	การปฏิบัตินั้น	ทำอย่างไรถึงจะทรงตัวและก้าวหน้าคะ	?	
ตอบ :	การปฏบิตันิะ่	พวกเราลมืจดุทีส่ำคญัไปจดุหนึง่	สว่นใหญก่ค็อืวา่	พอภาวนาจนอารมณ	์	
ใจทรงตัวแล้ว	ลุกแล้วก็ลืม	 รักษาอารมณ์ไม่เป็น	ตัวรักษาอารมณ์ไว้สำคัญที่สุด ต้องประคับ
ประคองอารมณ์นิ่ง อารมณ์สงบอารมณ์เย็นนั้น ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไร  
กต็าม ใหแ้บง่กำลงัใจสว่นหนึง่ นกึถงึอารมณน์ัน้ไวเ้สมอๆ	แรกๆ	มนัอาจจะไดส้กัครึง่ชัว่โมง		
แล้วก็สลายหายไป	 สังเกตดูทำใหม่ๆ	 แหม	 มันเย็นอยู่ในอก	 ชื่นอกชื่นใจ	 ลองรักษามันดูซิว่า		
มนัจะไดน้านสกัแค่ไหน	แลว้นานๆ	ไป	ความเคยชนิทีเ่ราประคบัประคองมนัไว	้มนักจ็ะไดเ้ปน็วนั		
๒	วัน	๓	วัน	๕	วัน	๗	วัน	ครึ่งเดือน	เดือนหนึ่ง	หรือถ้าหากว่าใครมีความคล่องตัวมากๆ	ก็ได้
เป็นปีเลย	 ถ้าเราทำต่อเนื่องติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ กำลังใจมันทรงตัวอยู่ นิวรณ์ห้า
เข้าไม่ได้ รัก โลภ โกรธ หลง มันกินใจเราไม่ได้ กำลังของสมาธิที่ทรงตัวอยู่นี้ มันจะกด  
กเิลสตายไปเอง	แตถ่า้หากวา่ใครไมช่อบอยา่งนี	้ตอ้งขยนัพจิารณา	การพจิารณากม็อียู	่๓	แบบ		
	 	 แบบแรกตามอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดูทุกข์ตัวเดียวก็พอ แต่ถ้า
หากรู้สึกว่ามันยากเกินไป ก็ดูเหตุที่มันเกิดทุกข์ แล้วก็อย่าสร้างเหตุนั้น ทุกข์มันก็จะดับ	
ถ้าทุกข์ดับเขาเรียกว่า	นิโรธ	ไอ้การที่เราทำเขาเรียกว่า	มรรค	เพราะฉะนั้น	มรรคกับนิโรธนี่ไม่
ต้องไปแตะมัน	อย่างเก่งก็ดูทุกข์ตัวเดียว	ถ้าเก่งน้อยหน่อยก็ดูสมุทัย	คือเหตุเกิดทุกข์ด้วย		
	 	 เสน้ทางทีส่องกค็อื	ดตูามแนวเสน้ทางของไตรลกัษณ ์ลกัษณะความเปน็จรงิ ๓ อยา่ง  
คอื ทกุอยา่งไมเ่ทีย่ง ทกุอยา่งเปน็ทกุข ์ทกุอยา่งไมม่อีะไรทีเ่ปน็ตวัเปน็ตน ยดึถอืมัน่หมาย
ไมไ่ด ้ในทีส่ดุกต็ายกพ็งัหมด ไมว่า่จะอยูท่ี่ไหนกต็าม	เหน็ทกุสิง่ทกุอยา่งในลกัษณะนีห้มด		
	 	 อย่างที่สามดูตามแนววิปัสสนาญาณ ๙	 อย่างตามนัยวิสุทธิมรรค	 ในคู่มือปฏิบัติ		
กรรมฐานจะมี	 เริ่มตั้งแต่อุทยัพยานุปัสสนาญาณ	 ดูการเกิดและดับ	 เห็นให้มันเป็นปกติ	 เห็น
เด็กเมื่อกี้นี้ใช่ไหม	เออ	ไอ้นี่เกิดแล้วนะ	เดี๋ยวมันก็แก่	 เดี๋ยวมันก็เจ็บ	เดี๋ยวมันก็ตาย	หรือไม่ก็		
ภงัคานปุสัสนาญาณ	ดเูฉพาะความดบั	ทกุสิง่ทกุอยา่งเกดิขึน้	ในทีส่ดุกพ็งัหมด	ไมม่อีะไรเหลอื		
ไล่ไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งถึงตัวนิพพิทาญาณ	คือ	เบื่อหน่าย	โดยเฉพาะเบื่อในร่างกายนี้	ในที่สุด
ก็เป็นสังขารุเปกขาญาณ	คือ	รู้จักปล่อยวาง	เห็นธรรมดาของมัน	
	 	 คำวา่ “ธรรมดา” สำคญัทีส่ดุ ถา้เราคลำจดุนีเ้จอ อาศยักนิไดต้ลอดชวีติเลย	แตว่่า่
ธรรมดาของมันก็มีระดับของมันอยู	่ ธรรมดาแบบผู้ทรงฌานทำกำลังใจได้ระดับหนึ่ง	 ธรรมดา
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ของผู้เป็นพระโสดาบันทำได้ระดับหนึ่ง	 พระอนาคามีอีกระดับหนึ่ง	 พระอรหันต์นี่ธรรมดาที่สุด	
เหน็ทกุอยา่งเปน็ไปตามปกต	ิ ไมม่อีะไรกระทบใจของตวัเอง	 เพราะวา่ปกตขิองมนัเปน็อยา่งนัน้	
ใช่ไหม?	 ปกตขิองเดก็มนัตอ้งดือ้ตอ้งซน	 ปกตขิองเราเกดิมามนัตอ้งทกุข	์ ปกตขิองการอยูร่ว่ม
กบัคนอืน่	 ตอ้งมกีารกระทบกระทัง่เปน็ธรรมดา	 จะเหน็ธรรมดาไปหมด	 ทา่นกเ็ลยเลกิแบกแลว้		
ก็ปล่อย	 เพราะฉะนั้นตัวรักษาอารมณ์ของการปฏิบัติเนี่ยสำคัญที่สุด ต้องประคับประคอง  
ให้อยู่กับเรา ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะพึงเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะได้มีความสุข จิตใจไม่ว้าวุ่น  
ไมขุ่น่มวัไปตามกเิลสตณัหาอปุาทานและอกศุลกรรม สตจิดจอ่อยูเ่ฉพาะหนา้ ไมไ่ปในอดตี  
และไมไ่ปในอนาคต ไมว่า่จะคดิเรือ่งอดตีทีผ่า่นมา หรอืวา่เรือ่งอนาคตทีม่าไมถ่งึมนัทกุขท์ัง้คู ่ 
คนเราจะไปนพิพานไดห้รอืไมไ่ด ้ กอ็ยูก่บัปจัจบุนันีเ้ทา่นัน้	อดตีไปไม่ไดแ้น	่ ถา้ไปได้ไมม่านัง่
อยูอ่ยา่งนี	้ อนาคตยงัมาไมถ่งึจะไปไดอ้ยา่งไร	 มนักต็อ้งตอนนี	้ เดีย๋วนี	้ อยูก่บัลมหายใจเฉพาะ
หน้าเท่านั้น	 ประคับประคองอารมณ์อยู่อย่างนั้น	 รักษาความสงบเยือกเย็นอยู่อย่างนั้น	 คอย
สงัเกตในแตล่ะวนัวา่	 นวิรณ	์๕	อยา่งกนิใจเราได้ไหม	 ไอเ้ครือ่งกัน้ความด	ี๕	อยา่งประกอบไป
ด้วย	 กามฉันทะ-ความพอใจในรูปสวย	 เสียงเพราะ	 กลิ่นหอม	 รสอร่อย	 สัมผัสระหว่างเพศ	
พยาบาท-โกรธ	 เกลียด	 อาฆาตแค้นคนอื่นเขา	 ตัวโกรธน่ะมันโกรธเป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่อย่า
พยาบาท	 พยาบาทคอืผกูโกรธ	 ไมรู่จ้กัลมื	 คดิอยูเ่สมอ	 ตวันี้ใช้ไม่ได	้ แต่ไอท้ี่โกรธนะ่	 มนัโกรธ
ปกต	ิ โกรธไปเถอะ	 ไมม่ีใครเขาวา่หรอก	 พระโสดาบนักย็งัโกรธ	 พระสกทิาคามกีย็งัโกรธ	 หมด		
โกรธต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไป	 โกรธแต่อย่าผูกโกรธ	 ถีนมีทธธะ-ความง่วงเหงาหาวนอนใน
ระหวา่งปฏบิตั	ิ และไอต้วัชวนใหข้ีเ้กยีจตวัเดยีวกนัเลย	 อทุธจัจะ-อารมณฟ์ุง้ซา่นไมต่ัง้มัน่	 แลน่
ไปสู่อารมณ์อื่น	 หลุดจากการภาวนา	 หลุดจากการประคองอารมณ์เฉพาะหน้า	 วิจิกิจฉา-ลังเล
สงสัย	 ไอ้ตัวนี้จริงๆ	 แล้วกินเราได้น้อย	 เพราะว่าถ้าสงสัยเราไม่มานั่งทำ	 วันๆ	 ดูแค่นี้พอ	 ถ้า
จิตใจของเราไม่มีนิวรณ ์ ๕ แสดงว่าอารมณ์ใจตอนนั้นอยู่ในระดับที่ดีน่าพอใจ แต่อย่าไป
ยดึถอืมัน่หมายวา่มนัจะดอียา่งนัน้ตลอด	 การทำแตล่ะวนัไมเ่ทา่เทยีมกนั	 วนันีก้ำลงัใจทรงตวั
ถ้าร่างกายดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	 หรือไม่เหน็ดเหนื่อยมาก	 ไม่หิวมาก	 อารมณ์ใจทรงตัว	 อาจจะ
ภาวนาได	้ แหม	 สดชื่นสบาย	 ๓๐	 นาทีแล้วยังต่อได้อีก	 ดีไม่ดีชั่วโมง	 ๒	 ชั่วโมงเลย	 เอ้า	 ได้
เทา่นัน้เราทำเทา่นัน้	พรุง่นีแ้ค	่๓	นาทกีป็ระสาทจะกนิแลว้	 เพราะวา่สิง่ทีม่ารบกวนมมีากเหลอื
เกนิ	 แตอ่ยา่ลมืวา่	 ๓	นาทไีปรวมกบัชัว่โมงหนึง่เมือ่วาน	 เปน็หนึง่ชัว่โมงกบัสามนาท	ี เราไม่ได	้	
นอ้ยลงนะ	แตม่ากขึน้	เพยีงแตผ่ลงานในแตล่ะวนั	เราอาจจะดวูา่นอ้ยไปหนอ่ย	แต	่๒	วนัรวมกนั		
มันได้ชั่วโมงกับสามนาท	ี เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทำกำลังใจของเราให้พอใจอยู่กับสิ่งที่เราได	้	
ไดน้าทหีนึง่เอานาทหีนึง่ได	้ไดช้ัว่โมงหนึง่เอาชัว่โมงหนึง่	สะสมไปเรือ่ยๆ	ไม่ไดอ้ะไร	พทุโธคำเดยีว		
กเ็อา	วนัไหนจติใจฟุง้ซา่นมากๆ	ไปไมร่อด	นัง่มองพระประธานกเ็อา	ไมรู่จ้ะทำยงัไง	พระพทุธรปู		
อยู่ตรงหน้า	 อย่างน้อยๆ	 ก็เอาแค่นี้แหละ	 อตีตังสญาณ-รู้อดีต-ไม่เอา	 อนาคตังสญาณ-รู้
อนาคต-ไม่เอา	ยถากรรมมุตาญาณ-รู้กรรม-ไม่เอา	ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ-ระลึกชาติ-ไม่เอา	
จุตูปปาตญาณ-รู้ว่าคนและสัตว์เกิดแล้วไปไหน	 ตายแล้วไปไหน-ไม่เอา	 เอาปัจจุบันนังสญาณ
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คือตอนนี้	 เดี๋ยวนี้	 เรานั่งมองพระอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเรา	 คือเราเห็นท่านอยู่กับท่านน่ะ	
ตีขลุมให้มันเป็นแล้วจะสบายใจ	เอามันง่ายๆ	สะดวกๆ	พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนอะไรยาก 
คนสมัยใหม่มันสอนให้ยากเอง	 รักษาอารมณ์ไว้อย่างนี้ได้มากเอามาก	 ได้น้อยเอาน้อย	 ได้
เท่าไหร่ถือว่าเป็นเท่านั้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆ	 ตัวที่ได้มากเรารับไว้มาก	
ได้น้อยเรารับไว้น้อยไม่ดิ้นรนไม่อะไรไม่อยากจนเกินพอดี	 มันเป็นตัวอุเบกขาในการปฏิบัติ	
การปฏิบัติทุกระดับ ถ้าไม่มีตัวอุเบกขาในอารมณ์ ก้าวหน้ายากมาก	 แต่ถ้ามีตัวอุเบกขาใน
อารมณ์ลักษณะนี้	 จะก้าวหน้าได้ง่ายและได้เร็ว	 เรื่องของธรรมะมันปฏิภาคผกผันแปลกๆ	 ถ้า
เราอยากอยู่มันจะไม่ค่อยได้หรอก แต่ถ้าหมดอยากเมื่อไหร่มันไหลมาเทมา	ฟังดูน่าจะง่ายใช่
ไหม	?	เก็บเอาไว้จำด้วยนะ	เคล็ดลับแบบนี้เขาไม่บอกกันง่ายๆ	หรอก	จำแล้วก็ทำด้วย	ถ้าเรา
ฟังเทปหลวงพ่อจะได้ยินอยู่เสมอว่า	ฟังแล้วจำ จำแล้วคิด คิดแล้วนำไปปฏิบัติด้วย	แทบทุก
ม้วนจะย้ำอย่างนี้	พวกเราส่วนใหญ่ฟังแล้วไม่ค่อยจำ	ก็เลยไม่ต้องคิด	ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะทำ	
ถาม :	นิวรณ์	๕	มันชอบมากวนใจ	
ตอบ :	พอมันกวนใจปุ๊บ	 เราโดดไปอยู่กับลมหายใจเข้าออก	 ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะรัก	 โลภ	
โกรธ	หลง	แบบไหนก็ตาม	ถ้าเราเป็นสุกขวิปัสสโก	 โดดไปอยู่กับลมหายใจเข้าออก	ถ้าเราอยู่
กับลมหายใจเข้าออกสิ่งกวนใจอื่นๆ จะไม่มี	ถ้าหากว่าได้มโนมยิทธิ	หรือว่าได้อภิญญา	เผ่น
ไปนิพพานเลย	 เราไปอยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ตรงนั้นเป็น
เขตปลอดกิเลส	นิพพานทั้งหมดเป็นเขตปลอดกิเลสโดยสิ้นเชิง เราอยู่ตรงนั้น นิวรณ์กินใจ
เราไม่ได้ รัก โลภ โกรธ หลง กินใจเราไม่ได้	 เพราะว่ารัก	โลภ	โกรธ	หลง	เป็นสมบัติของ
ร่างกายนี้	 ถ้ามีเราอยู่ไปคอยปรุงแต่งมัน	 แหม	 มันจะรัก	 จะโลภ	 จะโกรธ	 จะหลง	 อย่างมี
รสชาติมากเป็นพิเศษ	 แต่ถ้าเราไม่อยู่ปรุงแต่งมัน	 มันเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่เกลือ			
ใส่น้ำปลา	ใส่น้ำส้ม	อะไรมันไม่มีรสชาติหรอก	มันเบื่อไปเอง	 เราไปอยู่ข้างบน จิตอยู่ข้างบน  
ไมม่าปรงุแตง่อยูก่บัรกั โลภ โกรธ หลง ทีเ่ปน็สมบตัขิองรา่งกาย ไมม่ใีครมาเพิม่เชือ้ใหม้นั  
มันไม่สามารถจะลุกลามต่อไปได้ อย่างเก่งก็ ๓ นาที ๕ นาที มันก็ตายไปเอง	แล้วเราก็ลง
มาแบบระมัดระวัง	คอยจ้องมันไว้	มาเมื่อไหร่หนีมันอีก	นี่แหละคือตัวมโนมยิทธิที่สำคัญที่สุด 
ว่าเรารู้จักนิพพานและหนีกิเลสได้ มันเป็นวิธีตัดกิเลสที่ลัดที่สุด	 เพราะอยู่ตรงนั้นกิเลสไม่มี
อยู่แล้ว	 ลงมาในร่างกายเมื่อไหร่	 ถึงจะโดนมันเล่นงานเอา	 เราค่อยๆ	 ทำในลักษณะนี้	 ตัว
ประโยชน์ใหญ่ที่สุดของมโนมยิทธิก็คือ ไปนิพพานได้ รู้จักนิพพาน ขณะเดียวกันตัดกิเลส
อัตโนมัติได	้ ถ้าทำอย่างนี้ได้	 ตัวมโนมยิทธิจะมีประโยชน์มหาศาล	แต่ถ้าไปทำอย่างที่ว่าๆ	มา	
คือ	ไปดูโน่นดูนี่ดูนั่น	แทนที่จะละก็ไปติดไปยึด	มันก็โทษมหันต์เหมือนกัน	
  พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าระยะหลังๆ ไป สัญญา ปัญญา ของคนมันเสื่อมลงไป
เรื่อยๆ เพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยจะได้อะไรยังไม่พอ	 ทำไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกต่างหาก	 ผ่านมาแล้ว
เหน็โทษของมนั	 ไมอ่ยากใหค้นอืน่เขาเปน็	 กเ็ลยไดแ้ตน่ัง่มอง	 วา่คนทีย่งัอยากอยู่	 เราหา้มเขา
ไม่ได	้ แตถ่า้มโีอกาสกจ็ะสะกดิให	้ วา่ไอท้ีเ่ขาทำนัน่นะ่มนัไปคาอยูต่รงไหน	 มนัไปพลาดอยูต่รง
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ไหน	ถา้ไมด่ือ้มากก็ไปไดเ้รว็	ไอส้มยัของเรานีป่ลำ้เอง	แหม...เหนือ่ยเหงือ่หยดติง๋เลย	หลวงพอ่
ท่านสอนพระได้ดีมากวิเศษเหลือเกิน	 พระวัดท่าซุงหลวงพ่อสอนให้ช่วยตัวเองทั้งหมด	 ไป		
บณิฑบาตนีแ่ทบจะไมม่ลีกูศษิยต์าม	ตอ้งหิว้ปิน่โตเองดว้ยนะ่	ถงึขนาดนัน้	ทา่นบอกวา่หนงัสอืม ี 
เทปม ีพวกทา่นไปอา่นเอา ฟงัเอา แลว้ปฏบิตัติามนัน้ ตดิขดัตรงไหนแลว้มาถามผม ผมจะ
บอกให	้ ไอข้องเรามนัโตมาดว้ยวธินีี	้ มนักเ็ลยเคยชนิ	 ถงึเวลาไอเ้รือ่งทีจ่ะมาถงึ	 เอา้	 กนิซะลกู	
ไมม่หีรอก	โยนชามขา้วให	้๑	ใบ	อาหารพรอ้มแลว้นี	่ไมรู่จ้กัตกักนิเอง	ปลอ่ยใหม้นัหวิซะใหเ้ขด็	
ตรงนีเ้ลยไมค่อ่ยเอาใจใครละ่จะ๊	 ไปวดัเหมอืนกนั	 บอกเขาแลว้วา่	 ถา้จะมาเทีย่ววดัมาได	้ แตถ่า้
จะเอากฐินเอาผ้าป่ามา	 ไปถามซะก่อนด้วย	 ถ้าไม่ถามก่อนว่าต้องการหรือเปล่า	 ไปถึงโดน		
ไลก่ลบัหา้มบน่นะ	
ถาม :	นึกว่าถึงวัดแล้วก็	
ตอบ :	ไม่มี	ถึงวัดแล้วนั่นแหละ	ไล่กลับมาแล้ว	
ถาม :	แบบผีถึงป่าช้าแล้ว	ไม่เผาก็ต้องฝังล่ะค่ะ	
ตอบ :	ไล่ให้ไปฝังที่อื่น	ส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้น	มีคนเขาทอดผ้าป่าทุนการศึกษา	เราก็พาไป
ทอดที่โรงเรียน	ให้ผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่รับไปเลย	หมดเรื่องไป	เรามีหน้าที่เป็นแค่ทาง
ผ่านไปเฉยๆ	 เรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นของบาดใจสำหรับคนอื่น	 แต่มันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับ
อาตมา	 เมื่อกลางวันคณะของป้าตุ๋ยบอกว่า	 มีแต่คนถามว่าทำไมหาเงินง่ายจัง	 บอกกับเขาว่า		
ไม่ไดห้าเอง	ทกุสิง่ทกุอยา่งงานทีเ่ราทำเปน็เรือ่งของพระทา่น ถา้มนัจำเปน็ ทา่นจะเปน็ผูห้า  
มาเอง	เพราะฉะนัน้เรานัง่อยูต่รงนี	้ไดเ้งนิหรอืไม่ไดเ้งนิดเีหมอืนกนั	ไดเ้งนิกค็อืดไีดท้ำงาน ไม ่ 
ไดเ้งนิกค็อืดไีดพ้กันอน	ไดท้ัง้ขึน้ทัง้ลอ่ง	กห็ลวงตาโทรมา	“เลก็โวย๊	ชว่ยบอกทซีเิอง็ทำใจยงัไงวะ		
ขา้หวัจะหงอกหมดแลว้”	บอก	“กท็ำใจอยา่งเงีย้”	หลวงตาบอก	“ฟงัแลว้มนังา่ยด	ีแตท่ำยากจงั”	
ดิน้รนจนเกนิไปไมม่สีำหรบัพอ่เรา	เราตอ้งยอ้นหลงัไป	หลวงพอ่กอ่สรา้งทกุอยา่ง	ทา่นเปน็หนี้
อยา่งเดยีว	 คอื	 รา้นคา้	 เพราะวา่รา้นคา้เขาไว้ใจ	 เขาใหข้องมากอ่น	 ไม่ได้ไปเรยีกไปร้องอะไร
เขาหรอก	 เขารู้ว่าให้มาแล้ว	 หลวงพ่อมีเงินหลวงพ่อให้เขาแน่	 เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง	
ถึงขนาดต้องไปกู้คนอื่นมา ต้องไปอะไรมาดิ้นรนมากจนเกินไป สร้างความทุกข์ให้เกิดแก่
ตวัเองและคนรอบขา้ง หลวงพอ่ไมไ่ดป้ระพฤตอิยา่งนัน้	 เพราะฉะนัน้ใครจะดิน้กด็ิน้เถอะ	 แต่
อาตมาไม่เอาด้วยหรอก	 ทำแค่ที่ม	ี มีแล้วถึงทำ	 และก็มีอยู่ในลักษณะไม่ได้ขอใคร	 ที่วัดจะมี
ระเบยีบวดัชดัเจนเลยนะ	ระเบยีบวดัขอ้ที	่๑๓	หา้มบอกบญุ	หา้มเรีย่ไรใดๆ	ทัง้สิน้	ใครจะทำบญุ		
ทีว่ดั	ตอ้งมางอ้ใหท้ัง้นำ้ตาถงึจะรบัไว	้(หวัเราะ)	นา่อจิฉาเนอะ	มนัดอียูอ่ยา่งกค็อืวา่	ไมต่อ้งไปเปน็		
ขีป้ากใคร	 ใครมาแปลวา่เขาเตม็ใจใหจ้รงิๆ	 ถา้ไปขอเขาแบบคนอืน่	 จะทำใหญ้าตโิยมลำบากใจ	
หลวงพอ่ทา่นแนะนำตัง้แตส่มยับวชใหม่ๆ 	 วา่	ภกิษถุงึแปลวา่ผูข้อ ถา้ไมจ่ำเปน็กอ็ยา่ขอ แต่
ถึงจำเป็นก็ไม่ควรขอ ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน แล้วโยมเขาไม่เมตตา
สงเคราะห ์เรากย็อมอดตายไปเลย	แตป่รากฏวา่	ปฏบิตัติามไปไดแ้ค่ไมถ่งึสว่นเสีย้วเดยีว	มนั
กก็ลายเปน็วา่โยมเขาแยง่กนัสงเคราะห	์ตอ้งคอยระวงัอยูต่ลอดเวลา	เพราะเมือ่ทำไปๆ	ถงึระดบั
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หนึง่	 มนัเหมอืนกบั...กศุลมนัสง่	 ตอ้งการอะไรจะไดอ้ยา่งนัน้	 อยา่เอย่ปากนะ	 เอย่ปากเมือ่ไหร่
มาเลย	 แคค่ดิตอ้งการกจ็ะมาเลย	 คราวนีม้นัลำบากตรงทีว่า่	 เราตอ้งคอยควบคมุกำลงัใจของ
เรา อย่าให้คิดอยากไอ้สิ่งที่มันเกินความเป็นสมณะไป	 วันก่อนท่านเต่า	 ท่านเต่าเขาอยู่วัด		
ทา่ซงุ	นอ้งเพิง่ได	้๖	พรรษา	ถงึจะหา่งกนัระดบัพอ่กบัลกูกเ็ถอะ	ทา่นไปดูๆ 	รอบวดัแลว้กบ็อกวา่		
ทำไมหลวงพี่ไมม่ไีอน้ัน่	ทำไมหลวงพี่ไมม่ไีอน้ีบ่า้ง	เพราะวา่ทีว่ดันีส่ัง่หา้มไวเ้ลย	มรีะเบยีบวดัวา่	
หา้มมเีครือ่งใช้ไฟฟา้ทกุชนดิ	 ยกเวน้เทปสำหรบัฟงัธรรมะอยา่งเดยีว	 กบ็อกกบัทา่นวา่	 เราเปน็
พระ เราตอ้งระวงัตวัอยูเ่สมอ ถา้เราเผลอเมือ่ไหร ่บางทจีดุมุง่หมายมนัแปรโดยทีเ่ราไมรู่ต้วั 
แทนทีจ่ะทำเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม เพือ่ประโยชนข์องสงฆ ์ จะกลายเปน็บำรงุความสขุของ
ตวัเอง	 ใช่ไหม?	 เดีย๋วก็ไปตดิแอรก์ฏุ	ิ ไปหาทีน่อนดีๆ 	มเีครือ่งเสยีงดีๆ 	มคีอมพวิเตอร	์มวีดีโิอ	
มนัจำเปน็ตรงไหนละ่	เปน็พระมผีา้	๓	ผนื	บาตรอกีใบหนึง่เหลอืเฟอืแลว้	ยงัไงๆ	ก็ไมอ่ดแน	่ถา้
บาตรใบนัน้ไมห่ายซะกอ่น	(หวัเราะ)	
ถาม :	ตรงนี้หรือเปล่าคะ	 บางทีพระบางองค์ที่ปฏิบัติ	 พอมาถึงดีในระดับขั้นหนึ่งแล้วเนี่ย	
แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย	?	
ตอบ :	พงั	 เหตทุีพ่งัเพราะขาดสต	ิ ไม่ไดร้ะมดัระวงัตวัเอง	 โดยเฉพาะพระทีย่งัเปน็โลกยีฌาน
อยู	่ ยังต้องใช้การข่มกลั้นกำลังใจอยู	่ ถ้าหากว่าท่านไม่มีเวลาทำให้ต่อเนื่อง	 จะพังได้ง่ายๆ	 น่า		
เสยีดายมาก	อยา่งเชน่	ทา่นอาจารยน์กิร	ทา่นอาจารยย์นัตระ	หลวงพอ่ภาวนาพทุโธ	ทา่นทัง้หลาย		
เหล่านี	้ จริงๆ	 แล้วเป็นพระนักปฏิบัติที่ดีนะ	 แต่เนื่องจากว่า	 เมื่อถึงเวลาที่ความดีเริ่มแสดงผล	
มนัเหมอืนยงักบัดอกไมเ้ริม่ผลดิอกออกผล	คนโนน้กม็าทึง้ไป	คนนีก้ม็าทึง้ไป	รบักจินมินตห์วัไม่
วางหางไม่เว้น	 จนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง	 ก็ไม่ได้ปฏิบัติจิตอย่างต่อเนื่อง	 การไม่ได้ปฏิบัติจิต		
อยา่งตอ่เนือ่ง	ถา้ไม่ใชพ่ระอรยิเจา้	ยงัเปน็โลกยีฌานอยู	่มนักำเรบิไดท้กุเวลา	ถา้กเิลสมนัตกีลบันี	่	
สาหสัเลย	เพราะวา่มนัเหมอืนกบัเกบ็กดไวน้าน	กเ็ลยพงัไปอยา่งทีเ่หน็	นา่เสยีดายมาก	ทัง้ๆ	ที	่	
รูจ้กัมกัคุน้ทา่นดทีกุองคเ์ลย	บางองคอ์ยา่งทา่นอาจารยย์นัตระนี	่ เรารูว้า่ทา่นเปน็อยา่งไร	เคยพา		
ทา่นวิง่มาแลว้นะ่	พระอาจารยย์นัตระเรยีบรอ้ยจะตาย	ใครจะเชือ่วา่พาทา่นวิง่มาแลว้	บอกลกูศษิย	์	
เขา	 ตีให้ตายเขาก็ไม่เชื่อ	 เห็นท่านเครียดมากเพราะลูกศิษย์ท่านไปกำหนดคุณสมบัติพระ
อรหนัต	์ตอ้งพดูเบาๆ	ตอ้งยิม้อยูท่ัง้วนั	นัง่นิง่ๆ	ประสาทกนินะ่ส	ิพระอรหนัต์ไม่ใชต่อไมน้ี	่ เจอ
หน้าท่าน	 รู้เลยว่าท่านเครียดขนาดหนัก	 ก็เลยบอกกับท่านว่า	 “ไปกับผมทางด้านโน้นได้ไหม
ครับ”	 ท่านก็ตกลงไป	 ลูกศิษย์พรวดลงมาเป็นคันรถเลยจะตาม	 บอกว่าขึ้นรถไปซะ	 นี่ไม่เกี่ยว
แล้ว	 เรื่องของพระกับพระ	 พอพ้นมุมตึกพาท่านวิ่งเลย	(หัวเราะ)	 พระนี่เรียบร้อยมากเลยนะ		
วิง่จวีรปลวิเหมอืนกนั	
ถาม : เอาให้หายเครียดเลยเหรอคะ	?	
ตอบ :	เอาให้หายเครียดก่อน	 เพราะว่าท่านเองพอถึงเวลาก็ต้องประเภทเดินนิ่มๆ	 ใช่ไหม	
นั่งยิ้มอย่างเดียว	 ต้องพูดเบาๆ	 เสียงดังก็ไม่ได	้ เดี๋ยวคนจะว่าไม่ใช่พระอรหันต	์ กลายเป็นไป
กำหนดคณุสมบตัพิระดเีขา้โดยที่ไมรู่ว้า่จรงิๆ	พระดเีปน็อยา่งไร	พระดหีลวงปูบ่อกวา่ เหลอืแต ่ 
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กริยิาเทา่นัน้ มายาไมม่	ีกริยิาอาจจะโฉง่ฉา่งยงัไงกป็ลอ่ยทา่นเหอะ	วสิยัทา่น	เดมิเปน็อยา่งไร
จะเป็นอย่างนั้น	 แต่มายาคือการหลอกกันไม่ม	ี จิตของท่านมันสะอาดเสียแล้ว	 ก็ตรงไปตรงมา
อยา่งเดยีว	 ของทา่นตอ้งโดนปดิโดนกัน้	 อยู่ในลกัษณะทีเ่ขากำหนดคณุสมบตัิให้	 ไม่ใชก่ำลงัใจ
ทีแ่ทจ้รงิ	เครยีดมาก	พาทา่นวิง่เขา้	ทา่นชอบใจมากเลย	ทา่นบอกคณุไปอยูก่บัผมเถอะ	วดัของ
ผมอนญุาตใหอ้ยู่ไดเ้ตม็ที่ไมเ่กนิ	 ๒	 เดอืน	 แตส่ำหรบัคณุจะอยูน่านแค่ไหนก็ได	้ แตบ่อกทา่นไป
ว่า	 หลวงพ่อยังต้องการใช้งานผมอยู	่ ถ้าหากว่าหมดงานเมื่อไหร่แล้วจะไป	 โห	 งานวัดท่าซุงมี
หรอืจะหมด	(หวัเราะ)	หลงัจากนัน้อกีไมก่ีป่กีเ็จง๊	
ถาม :	อย่างนี้ท่านมีสิทธิ์กลับมาได้ฌานเหมือนเดิมไหมครับ	
ตอบ :	ก็ไอ้เรื่องของอาบัติปาราชิกนี่มันปิดมรรคผลเท่านั้นนะ	 ปิดมรรคผลคือ	 โอกาสที่จะ		
ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่มี	 เพราะว่าล่วงศีลหนักในขณะที่เป็นพระ	 แต่ไม่ได้ปิดสวรรค์	 ไม่ได้ปิด
พรหม	 สุคติไม่ได้ปิดนี่	 ถ้าหากท่านกำลังใจดีตีคืนมาได้เมื่อไหร่	 ทรงฌาน	 ทรงสมาบัติได้
เหมือนเดิมแต่จะให้เป็นพระอริยเจ้าชาตินี้ไม่ได้แล้ว	 ต้องรอรับการลงโทษ	 หรือไม่ก็เกิดใหม่		
อกีทหีนึง่	ชาติใหมเ่มือ่ไหรแ่ลว้คอ่ยวา่กนั	เสยีดายพระดีๆ 	พวกเรานี	้แหม	เหน็ตน้ไมย้งัเลก็อยู	่	
ทึ้งกินกระจายเลย	ตายทีละต้นๆ	อย่ารีบนะอย่างน้อยๆ	เปิดโอกาสให้โตบ้าง	
ถาม :	ตรงนี้ใช่ไหมคะ	ที่ว่าตอนที่ท่านยังทรงความดีอยู่	ที่คนเข้าไปมากๆๆ...	?	
ตอบ :	นั่นเรื่องของบารมีเก่าที่ท่านสร้างมาด้วย	พอความดีเริ่มกลับมาทุกอย่างก็จะรวมตัว	
มันเหมือนยังกับว่าขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ถึงเวลาฝนตก	 น้ำก็ไหลมาทุกทิศ	 แต่อีคราวนี้ว่า		
บอ่นัน้มนัลกึไมพ่อ	นำ้ไหลมา	กเ็ลยลน้ทว่มซะเดอืดรอ้นกนัไปหมด	สำคญัทีส่ดุตรงตวันกับวช
เองตอ้งรูต้วั และระมดัระวงัอยูเ่สมอ 
ถาม :	ถ้าอย่างนี้นี่ถ้ารู้ตัวเราอาจต้องหนี	 หมายถึงว่าหนีกลุ่มนี้ไปเข้าป่า	 หรือไปไหนที่ห่าง
จากตรงนั้นก่อน	
ตอบ :	ต้องอย่างนั้น	 เพื่อให้มีเวลาของตัวเอง	 อาตมาพอมีเวลาเมื่อไหร่	 ก็พาพระออกป่า	
คนเห็นแปลกใจมาก	เอ๊ะ	กลุ่มนี้มันมาทำอะไรกัน	ไม่มีกลด	ไม่มีบาตร	ไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้น
แหละ	เดินดุ่ยๆ	หายเข้าป่าไปเลย	แล้วอยู่ได้นานกว่ามันด้วย	(หัวเราะ)	แปลกดีมั๊ย	ไปเจอกัน
กลางทุ่งใหญ่	 เขาถามว่าพวกคุณมาทำอะไร	บอกก็เหมือนกับพวกคุณนั่นแหละ	 เฮ้ย	พวกคุณ
ธุดงค์กันได้ยังไงไม่มีอะไรเลย	บอก	อย่างนี้แหละอยู่ได้นานกว่าคุณอีก	เขาติดรูปแบบกัน	ประเภท
ออกธุงดงค์ที่ห่มพวกสังฆาฏิ	 สะพายกลด	 สะพายบาตรไป	 อย่างนั้นเดินได้วันละ	 ๑๐	 กิโล		
เก่งตายชัก	ของเรามันไปวันหนึ่ง	๕๐	-	๖๐	กิโลเป็นเรื่องเล็กๆ	
ถาม :	เวลาไปมีอะไรบ้างคะ	?	
ตอบ :	ย่ามใบหนึ่งใส่ชุดครองพระไป	 แล้วก็มีกระติกน้ำไป	 มีพวกไฟฉาย	 ไฟแช๊ค	 ยารักษา
โรคนิดหน่อย	แล้วก็ไป	สนุกดี	 ไปเสี่ยงดวงเอาข้างหน้าว่าจะอดตายหรือเปล่า	 ไม่เคยอดหรอก		
มีแต่กินจนล้น	 พระวัดท่าซุงหลวงพี่นันต์ท่านบอก	 พวกคุณถ้าอยากธุดงค์แบบมีเสือมีช้าง	 ให้ไป
หาท่านเล็กนะ	ก็มีพระรุ่นน้องไป	๒	รุ่น	หลังจากนั้นเข็ด	ไม่มีใครไปอีกเลย	มันเข็ดไอ้รุ่นที่	๒	
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น่ะ	เพราะรุ่นที่	๒	นี่พวกท่านสหชาติท่านเป็ดเขาไปกัน	ถามเขาว่าคุณจะฉันไหม	ถ้าคุณจะฉัน
ผมจะแบกอาหารไปเผื่อ	 เขาบอกว่าแล้วแต่หลวงพี่	 อ้าว	 แล้วแต่ผมๆ	 ขี้เกียจแบก	 มันหนักนี่	
ก็ไปกันอย่างนั้นแหละ	ปรากฏว่าวันที่	๓	เขาขอกลับ	บอกไม่มีแรงเดินแล้ว	(หัวเราะ)	กำลังใจ
เขาไม่ทรงตัว	 พอไม่ทรงตัว	 ไปกังวลอยู่กับร่างกาย	 มันแย่	 ปรากฏว่าหมดแรงเอากลางทาง	
เราเดินออกมาข้างนอกเสร็จแล้ว	 ต้องขอให้ชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรับ	 ทางป่านี่
มอเตอร์ไซค์มันพอจะซอกแซกไปได้	 กลับไปถึงวัดท่าซุง	 เขาลือกันให้หึ่งเลยว่า	 ท่านเล็กพา
น้องไปฝึกธรรมปีติ	อดซะแทบตาย	
ถาม :	เลยไม่มีใครมาเลย	?		
ตอบ :	ไม่มีใครมาอีกเลย	ตอนนี้ท่านเต่าเพิ่งมา	ไปใหม่อีกแล้ว	รุ่นพี่ชักจะลืมๆ	เรื่องรุ่นน้อง
มันไม่ได้รับการบอกเล่าต่อเนื่องไปกันอีกแล้วเดี๋ยวเข็ดไปเองแหละ	 บอกแล้วว่าเห็นภาพน่ะ
อย่างที่ว่ามันน่าสนุก	 ไปเองแล้วจะรู้	 เห็นชัดๆ ว่าความตายอยู่แค่ลมหายใจเองน่ะ ไม่ได้
ไกลไปกว่านั้นเลย มันจะขาดใจตายลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่ร ู้	 ห้ามแล้วไม่ฟัง	 เขาไม่รู้ว่าที่เราพูด
น่ะ	 เป็นเรื่องที่เบามาก	 จริงๆ	 แล้วมันหนักกว่านั้น	 แต่เขามักจะคิดว่าเราขู่	 ก็เลยไปกัน	 เดี้ยง	
กันเป็นแถวเลย		
ถาม :	ไปแล้วได้อะไรคะ	?	
ตอบ :	ก็ไดแ้บบเอไง มรณานสุต ิ ตายแน่ๆ  คำเดยีว คำอืน่ไมม่เีหลอืเลยจรงิๆ	 หลวงพอ่
ทา่นบอกวา่ธดุงคม์	ี ๒	 แบบ	 แบบหนึง่คอืเดนิไปภาวนาไป	 แบบนีม้นัจะไดร้ะยะทางเยอะมาก 
อีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อพบที่ๆ	 เราพอใจ	 ก็หยุดภาวนาที่นั้น	 เราดันไปถนัดแบบแรก โห เดิน
สะใจเลย ทุง่ใหญ ่๙๓ กโิล แสงชยัเขาถามวา่ หลวงพีเ่ดนิยงัไงวนัเดยีวถงึ บอกมา จะพา
เดนิใหด้ ูพาเขาเดนิตัง้แตต่ ี๓ บา่ย ๓ ถงึแลว้ ตาแสงชยัหวัไถพืน้สลบไปเลย (หวัเราะ) เขา
บอกว่า เห็นหลวงพี่เดินเหมือนกับว่าร่อแร่ๆ จะตายๆ เผลอแพล็บเดียวไปไกลลิบ	 จริงๆ	
แล้วไม่ใช่คนเดินเร็วนะ	 เพียงแต่ว่ากิโลแรกกับกิโลสุดท้าย	 เราก้าวยาวเท่ากัน	 ขณะที่คนอื่นนี่
พอเดินไปแล้ว มันจะก้าวสั้นลงไปเรื่อยๆ บางทีก็ก้าวไม่ออกไปเลย จากที่ว่าไม่ใช่คนเดิน
เรว็ จนคนตอ้งวิง่ตาม		
ถาม :	กำหนดใจอย่างไรคะ	?	
ตอบ :	อย่าไปสนใจร่างกาย	อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว	มันไม่เหนื่อย	
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โปรดเวไนยสัตว ์
	 ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี	 ทรงปรารภเรื่องของ	 พระปูติคัตตติสสเถระ 
ว่ากุลบุตรในสาวัตถีผู้หนึ่ง	 ฟังธรรมในสำนักพระศาสดา	 ศรัทธาถวายชีวิตในพระศาสนาได้
บรรพชาอุปสมบทแล้วได้ชื่อว่า	พระติสสเถระ 
	 เมื่อกาลล่วงไป	ตุ่มทั้งหลายประมาณเท่าเมล็ดผักกาด	ผุดขึ้นตามสรีระของท่าน	ตุ่มนั้น
เม็ดโตขึ้นตามลำดับ	 ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว	 เมล็ดถั่วดำ	 มะขามป้อม	 และผลมะตูม	 ตุ่ม
เหล่านั้นแตกแล้ว	 กายของท่านเน่า	 จึงได้ชื่อว่าพระติสสเถระผู้มีกายเน่า	 ผ้าสบงและจีวรเปื้อน
ด้วยเลือดและหนอง	ไม่มีใครดูแล	ทอดทิ้งให้นอนอยู่เช่นนั้น		
	 พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณ	 ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุพระอรหัตของพระ
เถระ	 จึงเสด็จไปสู่โรงไฟ	ทรงล้างหม้อ	 ใส่น้ำยกตั้งบนเตา	 รอให้น้ำร้อน	 แล้วเสด็จไปจับปลาย
เตียงที่พระเถระนอน	ทรงให้ภิกษุที่ติดตามนำร่างมา	ทรงเทน้ำร้อนลงให้ไหลไปตามร่าง	 รับสั่ง
ให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องจีวรที่ห่มอยู่	 ไปขยำด้วยน้ำร้อน	 พระองค์ทรงรดสรีระนั้นด้วยน้ำอุ่น			
ถูสรีระของพระเถระให้อาบน้ำ	 เมื่อจีวรแห้ง	พระศาสดาทรงช่วยเธอให้ห่มจีวร	ทรงขยำผ้าสบง
ที่พระเถระนุ่งแล้วผึ่งแดด	 เมื่อน้ำที่กายแห้งสบงก็แห้ง	 เธอนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง	 ห่มผืนหนึ่ง	
เป็นผู้มีสรีระเบา	มีจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่ง	พระศาสดาประทับยืนเหนือศีรษะพระเถระ	ตรัสว่า	

   ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน  
   ปราศจากวิญญาณ เหมือนท่อนไม้  
   อันบุคคลทิ้งแล้ว หาประโยชน์มิได้  

	 จบพระธรรมเทศนา	 พระติสสเถระบรรลุพระอรหัต	 พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา	 แม้ชนเหล่า
อื่นเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคล	 มีพระโสดาบัน	 เป็นต้น	 พระเถระบรรลุพระอรหัตแล้ว		
ก็นิพพาน	พระศาสดาทรงให้จัดการฌาปนกิจสรีระของท่าน	ทรงเก็บอัฐิธาตุ	 แล้วโปรดให้สร้าง
สถูปบรรจุไว้		
	 ภิกษุทั้งหลาย	 ทูลถามถึงเหตุแห่งกายเน่า	 และเหตุที่ถึงความบรรลุพระอรหัต	 พระ
ศาสดาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพระเถระว่า	ผลแห่งกายเน่าและกระดูกแตก	ด้วยผลของการทุบ
กระดูกนกทั้งหลาย	 และที่ท่านได้บรรลุพระอรหัต	 ก็ด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต	 อันมีรส
เลิศแก่พระขีณาสพ	 แล้วตั้งความปรารถนาว่า	 ขอข้าพเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านได้เห็น
แล้วด้วยเถิด	ดังนี้	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
ที่บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ตอบ :	(เล่าเรื่องดุนายทหารพม่าที่สูบบุหรี่บนรถทัวร์ แล้วเห็นใจตัวเองมัวลง) 
ถาม :	แต่ว่าเป็นการเหมือนแต่สักแต่ว่าทำ	ไม่มีเจตนาหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	เราเผลอนะซิ	ตอนที่ทำมันสักแต่่ทำ	เราเผลอ ตัวปฏิฆะมาจับตอนไหนไม่รู้ ยังดีว่า
ของเรายังสำรวจใจเองอยู่ทุกระยะ	พอด่าไปเสร็จก็นั่งดูตัวเอง	อ้าวใจเรามัว	ไล่ต้อนไล่จับมันอยู่
พักหนึ่ง	ตัวปฏิฆะแอบมาเกาะตอนไหนไม่รู้	มันไวจริงๆ	
ถาม : ไล่ต้อนไล่จับมันอยู่พักหนึ่งนี่	กี่วินาทีครับ	?	
ตอบ :	ลืมจับเวลา	จำไว้ว่าเผลอไม่ได้ในทุกอารมณ์ เผลอเมื่อไหร่ มันเอาเรา	เจตนาของ
เราคือดูให้มันรู้ตัว	 ทางพม่านี่ทหารเขาใหญ่มาก	 โดยเฉพาะพวกนายทหารนี่จะกร่างเป็นพิเศษ	
พระอื่นเขาไม่ด่า	 มีแต่เราด่า	 พอมาดูใจของตัวเอง	 ขาดทุนใจมัวไปหน่อย	 ตัองมาจับกำลังใจ
ให้ใสใหม่	เผลอเมื่อไหร่มันก็เอา	ประมาทมันไม่ได้หรอก	ใครคิดว่าดีแล้วเตรียมตัวตายได้เลย	
ถาม : เรื่องยานที่ไปลงดาวอังคาร	 แล้วอเมริกาจะไม่รู้หรือครับ	 ว่าเป็นเยอรมันหรือมนุษย์
ต่างดาว	?	
ตอบ :	เรื่องยานไปลงดาวอังคาร	 สืบเนื่องมาจากหนังเรื่องหนึ่ง	 ที่ชายผู้มาจากดาวอังคาร			
ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ติดค้างในใจของพวกเขาอยู่ตลอดว่าดาวอังคารมีคน	 ในเมื่อดาวอังคารมีคน
ก็ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาว	 เขาไม่ได้คิดว่ามันจะไปจากโลกมนุษย์ของเราเอง	 เขาเผลอไปหน่อย	
เผลอตรงที่ว่า	 ตัวที่เขียนไปเป็นภาษาอังกฤษชัดๆ	 มนุษย์ต่างดาวคงไม่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษ		
ไปหรอก	
ถาม :	แล้วเขาก็ไม่เชื่อ	
ตอบ :	ไม่เชื่อเพราะคิดว่าตัวเขาเองสามารถควบคุมได้หมด	 ทั่วทั้งโลก	 ไม่ว่ายานอวกาศ		
จะขึ้น-ลงที่ไหนของเขาจะต้องจับได้	จะต้องรู้ใครจะไปเชื่อว่าพวกจะลักไก่ไปได้	
ถาม :	เขาลักไก่ไปได้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่	๒	หรือเปล่า	?	
ตอบ :	ตั้งแต่ก่อนนั้น	
ถาม :	ถ้าแบบนั้น	โอกาสที่ท่านฮิตเล่อรท์่านจะชนะได้ในตอนนั้น	?	
ตอบ :	ยัง	 เพราะวิทยาการความก้าวหน้าพอที่จะไปท่องอวกาศได้	 แต่ว่าพวกแร่ธาตุที่สำคัญ
ต่างๆ	ที่เอามาเขายังไม่สามารถจะศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์มันได้	
ถาม :	คือมาจากดาวอังคารไม่ใช่มีอยู่บนโลกนี้	?	
ตอบ :	แร่ธาตุต่างๆ	นั้นดวงดาวอื่นมันมีเยอะ	บนโลกเรายังไม่มี	
ถาม :	ที่เอาไปฉาบบนเครื่องบินนะครับ	?	
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ตอบ :	เปน็ตวัทีด่ดูกลนืรงัสทีกุอยา่งได	้อยา่งเชน่วา่	เรดาร์โซนาร	์สง่ไปโดนดดูเกลืย้ง	เหมอืน
กบัไมม่เีลย	เพราะมนัไมส่ะทอ้นกลบั	กลายเปน็ลอ่งหนได	้แตจ่รงิๆ	ถา้เรามองไปกเ็หน็ๆ	
ถาม :	โดยทางวิทยาศาสตร์สารตัวนั้นมันค่ามิลล์สูง	ค่าเอ็กซิดอนหรือค่า	?	
ตอบ :	เรียกไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่่องนี้มา	 รู้อยู่อย่างเดียวว่ามันมีคุณสมบัติแบบไหน
เท่านั้น	
ถาม  :	แต่หาบนโลกไม่ได้	?	
ตอบ :	บนโลกไม่มี	
ถาม :	แสดงว่าเยอรมันมีเจ้าเดียว	?		
ตอบ :	ไม่รู้	คนอื่นอาจจะมี	
ถาม :	เผื่อเมืองไทยมี	จะได้เสาะหาครับ	
ตอบ :	เมืองไทยมีอยู่ตัวหนึ่ง เป็นภูเขาเป็นลูกๆ เลย ที่อเมริกาต้องการจะเอาไปหุ้ม
เปลือกกระสวยอวกาศ	 สารตัวนี้พอป่นเป็นผงแล้วจัดทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศกเ์ผาด้วยความ
ร้อนสูงหลายๆ พันองศา แดงโร่เลยนะ แต่ถ้าจับถูกมุมไม่ร้อน	 คนหยิบไม่เป็นไร	 มุมด้าน
นั้นจะป้องกันความร้อนได้	 เขาต้องการเอามาทำเป็นเปลือกกระสวยอวกาศ	 พอเอามาแล้ว		
มาติดไว้ด้านนอก	 วิ่งผ่านอวกาศไปด้วยความเร็วสูง	 จะทำให้ข้างในมันไม่ร้อน	 อยู่ได้สบาย
เมืองไทยมีเยอะ	 เคยสอบถามราคากับสถานฑูตอเมริกาแล้ว	 เขาให้กิโลกรัมละ ๑ ล้าน
ดอลล่าร์ นี่ราคาเมื่อปี ๒๕๓๒ 
ถาม :	นี่คือยังไม่ได้ไปสกัดเอาออกมา	?	
ตอบ :	ลองดูแล้วเนื้อมันใช้ได้เลย	 เขาแค่ไปบดให้เป็นผง	 แล้วอัดเป็นลูกบาศก์เท่านั้นเอง	
แต่ว่าลักษณะที่สายตาเราเห็น	มันก็คือหินชนิดหนึ่ง	เท่าที่ใช้เลื่อยเลื่อยดู	เนื้อข้างในมันเหมือน
เนื้อกระเบื้องเรา	เป็นผงๆ	ไม่ใช่เนื้อผงลักษณะหินนะ	แต่เป็นเนื้อผงลักษณะเนื้อกระเบื้อง 
ถาม :	กระเบื้องหลังคาแบบนั้นเลย	?	
ตอบ :	ใช่	แต่ว่าประกอบไปด้วยแร่ธาตุอะไรไม่รู้	ถึงเวลาที่อัดเข้ามาเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์	
แล้วจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่กันความร้อนได้	ถ้าจับอีกด้านก็พัง	รายการข่าวต่างประเทศเขาหยิบให้ดู
เลย	หยิบให้ดูแดงๆ	นั่นแหละไม่เป็นไร	
ถาม :	อยู่แถวไหน	?	
ตอบ :	ในประเทศไทย	ถ้ามีคนสนใจก็ชี้ให้ได้	แต่ราคาแพงหน่อย	
ถาม :	แต่ว่าคนไทยยังไม่รู้ค่า	?	
ตอบ :	ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำ	 ที่รู้น่าจะมีบ้าง	 แต่ว่าเขาก็คงเห็นว่ามันเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน			
ในเมื่อเป็นทรัพย์ของแผ่นดินก็ไม่ควรไปยุ่งกับมัน	ที่ไม่รู้ก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่รู้ว่า
ประเทศเราจริงๆ ทรัพยากรมันมหาศาลขนาดไหน ต่างประเทศถึงอยากได้บ้านเรานักหนา		
ถาม :	วิทยาการตรงนี้ครับอีกกี่สิบปีถึงจะใช้สามารถเอาเพชรพังงาออกมาใช้ได้	?	
ตอบ :	สำหรับประเทศเราคงจะลำบากถ้าอย่างสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นเครื่องมือเครื่องใช้ใน
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ปัจจุบันของเขา	 สามารถใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างสบาย	 แค่วิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมว่าวัตถุ		
ที่มีความแข็งขนาดนั้น	 ต้องใช้พลังงานขนาดไหน	?	 ยิงเข้าไปเพื่อสลายโมเลกุลของนิวเคลียส
มันออกมาให้เป็นพลังงาน	 เขาศึกษาค้นคว้าแล้วทำเพิ่มเติม	สำหรับเขาภายใน	๑๐	ปีน่าจะได้	
แต่สำหรับของเราในปัจจุบันนี้	 ๑๐	 ปีนี้	 คงประเภทยังไม่ได้ติดฝุ่นเลย	 ไม่ได้ติดฝุ่นในปัจจุบัน
ของเขานะ	เพราะฉะนั้น	มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีของดีอยู่	แต่ว่าใช้งานได้ไม่คุ้มราคามันเลย	
พลังงานมันมหาศาลถึงขนาดหลวงพ่อท่านบอกว่า ถ้าสามารถทำเครื่องยนต์ขึ้นมารองรับ
พลังงานอันนี้ได้ อยู่ขั้วโลกเหนือแค่สตาร์ทเครื่องถึงขั้วโลกใต้ ความเร็วมันสูงขนาดนั้น	
ปัจจุบันนี้เขาใช้แค่เป็นเครื่องประดับเท่านั้น	เรารู้จักกันในนามของเพชรพังงา หรือเพชรภูเก็ต 
เขาไม่รู้หรอกว่าเพชรที่ว่า	คือสารกัมมันตภาพรังสีที่มีอานุภาพสูงมาก เพียงแต่ว่ามันยังไม่
แตกตัวเท่านั้นเอง 
ถาม :	แล้วความรุ่งเรืองคือประชาชนทั่วไปจะได้มีโอกาสใช้สิ่งนี้เมื่อไหร่	?	
ตอบ :	เมื่อไหร่	?	ก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายๆ	รัชกาลที่ ๑๐ 
ถาม : กว่าจะชาวประชาวิไล ? 
ตอบ :	น่าจะอยู่ตอนปลายๆ	 รัชกาลที่ ๑๐ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนดีจะเริ่มมากขึ้น
เรื่อย ความจริงคนดีเขาดีเป็นปกติอยู่แล้ว	แต่คนดีที่มีอำนาจในการปกครองประเทศ	มีอำนาจ
ในการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ	 ให้มันสมบูรณ์พร้อมหน้ากัน	 มันเพิ่งจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย	 โดย
เฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่มันบังคับในตัว	 ถ้าหากไม่ดีจริง	 กกต.	 จะแจกใบแดง	 เลย
กลายเป็นว่าคนดีเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	พอคนดีเริ่มมากกว่าอยู่ในระดับที่พอควร เมื่อนั้นทรัพย์สิน
ต่างๆ ของประเทศชาติเราจะปรากฏขึ้นมาก ในปัจจุบันนี้แค่ทองคำอย่างเดียว ประเทศเรา
นี้ พูดง่ายๆ ว่าจะซื้อโลกนี้เรื่องเล็กเลย 
ถาม :	ปล่อยปูมีอานิสงส์	?	คำว่าอานิสงส์นี่...	
ตอบ :	ผลที่จะได้รับจากการกระทำ	 ผลที่เขาหวังว่าจะได้คือการปล่อยชีวิตสัตว์	 คือ	 เห็น
แล้วสงสาร	 มันโดนมัดอยู่	 ปล่อยชีวิตสัตว์ให้ได้รับความสุขความสะดวกสบาย	 ถ้าเรามีอุป
ฆาตกรรมอยู่ก็สามารถที่จะตัดอุปฆาตกรรมนั้นได้	 แต่บังเอิญว่าการปล่อยปูนั้น	 หลวงพ่อ
ท่านช่างสังเกต	ปล่อยไป	๒	ครั้ง	อาการที่เคยปวดเคยเมื่อยร่างกายรู้สึกมันหายไปเฉยๆ	ท่าน
พิจารณาไปพิจารณามาก็คิดว่า	 น่าจะเป็นจากการปล่อยปู	 เพราะว่าปูมันโดนเขามัดอยู่ทั้งวัน	
ปล่อยให้ได้รับความสบาย	มันไม่ปวดไม่เมื่อยของมัน	คนเลยพลอยได้ไปด้วย	ดังนั้นจริงๆ	แล้ว	
อานิสงส์คือสิ่งที่ต้องได้รับแน่ๆ แต่เราคิดไม่ถึง ถึงได้ใช้คำว่ามันเป็นอานิสงส์พลอยได้			
แต่ความจริงมันเป็นของที่ต้องได้อยู่แล้ว	ใช้คำพูดผิดไปนิดเดียว	
ถาม :	ถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะปล่อย	 เขาก็ได้รับในส่วนนี้	 แต่ถ้าผมไปแนะนำเขาว่ามันมี
ของดีกว่านั้น	คือการปล่อยจิตปล่อยใจของเรานี่เอง	จะดีกว่าไหมครับ	?	
ตอบ : มันดีกว่า	 แต่มันดีในด้านของปฏิบัติ ในด้านของอามิสคือผลที่จะได้รับของเรามัน
ขาดไป	 มันเหมือนกับว่าเขาจะให้ทาน	 แล้วเราไปบอกเขาว่า	 ภาวนาอานิสงส์สูงกว่าทานเป็น
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หมื่นเท่า	 เกิดชาติใหม่ฉลาดแต่จนเพราะขาดทานบารมี	 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำ	 เราแนะนำให้
เขาทำต่อได้เลย	แต่เสริมไปด้วย	แบบเดียวกับพระพุทธเจ้า	ท่านไม่ได้ขัดแย้งใคร	ชฎิล	๓	พี่น้อง	
พร้อมกับบริวารเป็นพันบูชาไฟ	 ท่านก็บอกการบูชาไฟนะดี	 แต่การบูชาไฟภายในจะดีกว่า			
ท่านถามว่าไฟภายในคืออะไร	?	คือ	ราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ท่านบอกว่าถ้าหากว่าสามารถ
บูชาไฟภายในคือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะด้วยการทำ เราทำให้ไฟทั้ง ๔ กองนี้ดับลงได้ 
ก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง พระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดใคร ท่านมีแต่เสริม	 เพราะถ้า
หากว่าขัดของเก่าเขาจะไม่ได้มัน	ถ้าหากว่าทิฏฐิเขามาในลักษณะนั้น	คือว่าเขายึดมั่นถือมั่นใน
การปฏิบัติของเขา	 เขาจะเห็นเราเป็นศัตรูไปเลยไม่ใช่พวกเดียวกัน	 คราวนี้เรื่องที่เขาจะฟังเรา
ก็ยากแล้ว	 ฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านระบุไว้ชัดเลยจะไม่ขัดคอใคร	 จะไม่
ทับถมใคร	 เผยแพร่ศาสนาด้วยเจตนาต้องการให้เขาพ้นทุกข์	 ไม่ใช่เพื่อลาภยศชื่อเสียงเกียรติ
คุณอะไรของตนทั้งสิ้น	
ถาม :	แล้วเราก็เสริมเขาไป	
ตอบ : ของเขาดอียูแ่ลว้	บอกเขาไดเ้ลยวา่ทกุอยา่งดอียูแ่ลว้	 เพยีงแตว่า่ ทีด่กีวา่นัน้ยงัมอียู่
แบบเดยีวกบั	พระวงัคสีะเถระทา่นมมีนต	์เรยีกวา่	ฉวะสสีะมนต	์คอืเคาะศรีษะของคนหรอืสตัว์
ทีต่าย	เคาะกะโหลก จะรูว้า่คนและสตัวน์ัน้ตายแลว้ไปไหน	พระพทุธเจา้ก็ใหท้ดลองด	ูตอนนัน้
ทา่นยงัเปน็พราหมณอ์ยู	่เคาะศรีษะ	อนันีต้ายไปแลว้ลงนรก	พระพทุธเจา้ทา่นกร็บัรองวา่ถกูตอ้ง	
เคาะอนันี้ไปเปน็สตัวเ์ดรจัฉาน	พระพทุธเจา้ทา่นกร็บัรองวา่ถกูตอ้ง	เคาะอนันี้ไปเปน็พรหม	เปน็
เทวดา	 ถกูตอ้งทา่นกร็บัรอง	 เคาะพระอรหนัตเ์งยีบ...ไมรู่้	 ความรู้ไมถ่งึพระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่
แตต่ถาคตรู	้ ในเมือ่ตถาคตรูข้ออนญุาตเรยีนมนตบ์ทนี้ได้ไหม	?	 พระพทุธเจา้กบ็อกได	้ แตก่าร
เรยีนตอ้งเปน็พวกเดยีวกนัถงึจะสอนให	้ เพราะฉะนัน้ตอ้งแตง่ตวัเหมอืนกนักอ่น	 กข็อบวช	ทา่น		
วงัคสีะพราหมณท์า่นคดิวา่	มนตบ์ทหนึง่มนัไมย่ากสำหรบัคนฉลาดอยา่งทา่น	กเ็ลยบอกลกูศษิย	์	
วา่กลบัไปกอ่นเดีย๋วขอเรยีนมนตบ์ทนีจ้บแลว้จะไป	 พระพทุธเจา้ทา่นบวชให	้ เสรจ็แลว้ใหอ้าการ	
๓๒	ไปทอ่ง	ไลข่ึน้มาเลยตัง้แตเ่สน้ผมลงปลายเทา้	ปลายเทา้ขึน้ไปเสน้ผม	ประกอบไปดว้ยอะไร
บา้ง	ทอ่งไปทอ่งมาเกดิรูแ้จง้ขึน้มาวา่	ทัง้หลายทัง้ปวงมนัก็ไมเ่ทีย่ง มนักเ็ปน็ทกุข ์ไมม่อีะไร
ยดึถอืไดเ้ลยสกัอยา่ง	กลายเปน็พระอรหนัต์ไป	ของเขาดอียูแ่ลว้แคเ่สรมิเขา	พระพทุธเจา้ทา่น
เผยแพรล่กัษณะนี	้
ถาม :	ผมผิดไปนิดหนึ่งที่จิตคิดพลาดไปนิดพังเลย	 คือใจเราอยากให้เขาได้ดีมากที่สุด	 เพียง		
แต่ว่าลืมของเดิมเขาไป	
ตอบ :	ตวันีต้อ้งระวงัใหม้ากทีส่ดุเลย สำหรบันกัปฏบิตัทิกุคน	 เราทำไปถงึตรงไหน	ดว้ยจติ		
ที่เมตตานะ	แต่บังเอิญมันใช้ผิด	ด้วยจิตที่เมตตา หวังจะให้เขาได้เหมือนอย่างเรา ก็แนะนำ
เขาไป แต่มันกลายเป็นว่า ถือเอาทิฏฐิคือความรู้ ความเห็น ของตนเอง ไปปนกับธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าเข้า	 ไม่ใช่ธรรมะบริสุทธิ์	 กลายเป็นกิเลสของเราครึ่งหนึ่ง	 ระวังให้จงหนักเลย	
หลวงพ่อท่านบอกว่า	 ท่านต้องไปตามแก้เทศน์อยู่เป็นปีๆ	 เรื่องนิพพานสูญ	 ท่านเป็นมหาท่าน
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เรียนมา	 นิพพานัง ปรมังสุญญัง	 นิพพานสูญ	 เทศน์ไปหลายจังหวัด	 เลยต้องมานั่งไล่ว่า		
ไปเทศน์ไวท้ี่ไหนบา้ง	 แลว้ยอ้นกลบัไปแกเ้ทศน์ให	้ ถา้แก้ไมห่มดเขาเปน็มจิฉาทฏิฐ	ิ ซวยหนกั
เลยนะ	ทำคนเปน็มจิฉาทฏิฐ ิโทษหนกัถงึขนาดลงนรกโลกนัตไ์ด ้ไมใ่ชอ่เวจเีฉยๆ	กแ็ปลกใจ
ทำไมโทษหนักถึงลงนรกโลกันต์ได	้ ท่านบอกว่าทำให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐ ิ คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โอกาสทีจ่ะลงนรกมมีากเกนิรอ้ยเปอรเ์ซนต ์เมือ่ลงนรกไป กวา่จะกลบัขึน้มาเปน็เปรต เปน็
อสรุกาย เปน็สตัวเ์ดรจัฉาน เปน็ถงึมนษุยแ์ลว้ไดเ้ขา้ถงึธรรมนะ มนันานแคไ่หน ถา้หากวา่
เปน็มนษุย ์ บงัเอญิวา่เปน็มจิฉาทฏิฐติอ่ ทำความชัว่อกีลงนรกอกี เราทำใหเ้ขาหา่งความดี
ขนาดนั้น โทษมันก็เลยหนักมหาศาล	 ไม่น่าเชื่อเลย	 สอนคนผิดหน่อยเดียว	 ตัวคนสอนลง
โลกนัต์ไปเลย		
ถาม :	ผมขอความรู้เรื่องหนึ่งในกรณีที่หลานชายผมนี่เขาต้องการไหว้เจ้าที่	 การไหว้เจ้าที่
ตรงนั้น	 เครื่องที่จะไปไหว้กับเจตนาที่เราจะไหว้ให้กับทุกๆ	ท่าน	มันควรมีอะไรบ้างไหมครับ	?	
(บ้านอยู่กาญจนบุรี)	
ตอบ :	ถ้าหากว่าตามโบราณที่เขานิยม	 โดยเฉพาะแถวนั้นมันมีเหล้าด้วย	 แต่ไม่อยากให้มี
เพราะถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวลามาก็กินกันเอง	เทวดาหรือว่าเจ้านะ	เขาต้องการความเคารพจากเรา
เท่านั้น	เรามีหรือไม่มีอะไรก็ตามท่านไม่ว่า	คราวนี้มันมีประเภทที่ว่าเป็นลูกน้องของท่าน	พวก
เปรต	อสุรกาย	สัมภเวสี	พวกนี้ถ้ามีเหล้าจะชอบใจมาก	ก็จัดไป	ประเภทไก่สักตัวหนึ่ง	ถึงเวลา
เรากินเองอยู่แล้ว	 อย่างอื่นคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เรา	 ไก่ต้มสักตัวหนึ่งไปเซ่นท่าน	 แต่แถวๆ	
เขาชนไก่	เขาไปไหวพ้่อขุนไกร พ่อขุนแผน	เขาไปคิดกันอีท่าไหนก็ไม่รู้	เล่นเอาเลือดสดๆ	ไป
ประเคนกันเลย	เราก็แปลกใจว่าพ่อเราปู่เราดุขนาดนั้น	?	(หัวเราะ)	
ถาม :	ทีนี้	ถ้าจะกล่าวถึงก็คือท่านเทพยดาแล้วก็ท่านเจ้าของที่	?	
ตอบ :	ศาลนั้นจริงๆ	เขาสร้างถวายพ่อปู่่ขุนไกรกับพ่อขุนแผน	ศาลที่เขาชนไก่ต้องนับ	๒	องค์นี้	
ในเมื่อนับ	๒	องค์นี้	พูดง่ายๆ	ก็คือผู้ทรงความดีทั้งคู่	เอาอะไรที่มันไม่ผิดธรรมผิดวินัยไป	ท่านก็
ชอบใจมากกว่า	 พ่อขุนไกรนี้เป็นเทวดาผู้ใหญ่	 ส่วนขุนแผนนี่ไปลิบโลกเลย	 ไกลกว่าพ่อเยอะ	
(หัวเราะ)	
ถาม :	เรื่องถ้ำมรกตล่ะครับ	?	
ตอบ :	เชื่อว่าทุกถ้ำแถวนั้นต้องมี	 เรามันยังไม่ได้สำรวจทั่ว	 ไปเจอะเข้าถ้ำเดียว	 เป็นถ้ำที่มี
หินเขียวที่เป็นประเภทมรกตเยอะแยะไปหมดเลย	ก้อนใหญ่ๆ	โตๆ	
ถาม :	อย่างถ้ำที่เขาแดงเห็นหลวงพี่สมปองได้ไป	พี่สุรินทร์แกบอกว่า	 หลวงพี่สมปองไป
ถ้ำที่เขาแดง	แล้วเข้าใจว่าภูเขาน้ำมันอาจเซาะแล้ว	ที่ผมไปศึกษาแร่...	?	
ตอบ :	สายแร่มันอยู่เป็นชั้น	แล้วก็แผ่ไป	หรือไม่ก็วิ่งเป็นเส้นไป	มันต้องไปถึงกันได้	
ถาม :	อย่างนี้ก็	ถ้ำแถวนั้นมีโอกาส	?	
ตอบ :	พูดง่ายๆ	ว่า	มันเป็นไปได้แทบทุกถ้ำ	
ถาม :	แต่ผมไม่กล้า	พี่สุรินทรเ์ขาก็ไม่ยอม	
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ตอบ :	ถ้าไปเจอรอยเลื้อยของงูใหญ่ตัวนั้น	ชาวบ้านต่อให้เก่งแค่ไหนก็เผ่นกันหมด	
ถาม :	ยังมีงูใหญ่อยู่อีกเหรอค่ะ	?	
ตอบ :	รอยเลื้อยมันกว้างเท่าไหล่ของเรา	 นอนทาบมาแล้ว	 ตัวมันเล็กกว่าตัวเรานิดเดียว	
เพราะตอนเลื้อยตัวจะแบนออกหน่อยหนึ่ง	คิดเอาก็แล้วกัน	สำหรับเรามันก็คำเดียวแหละ	
ถาม  :	ไปเจอมาหรือเปล่า	?	
ตอบ :	ไม่ได้เจอตัวเจอแต่รอยเลื้อย	มันเข้าๆ	ออกๆ	ถูหินจนเลื่อมเลย	เราก็เอ๋	!	หินก้อนนี้สี
แปลกๆ	เอาไฟส่องดู	ที่แท้มรกต	สีเขียวปี๊ดเลย	แต่ว่าอยู่กับพื้นถ้ำ	แล้วงูมันเลื้อยจนลื่น	เลยดู
ว่าเหมือนกับสีดำ	ฟิตตัวเราให้ดีก่อน	 ตอนที่ไปถ้ำเขาแดง	 ปีนขึ้นปีนลงสบายมาก	 แต่คนที่ไป
ด้วยจะไปไม่รอด	เพราะว่ากำลังข้อไม่พอรับน้ำหนักตัว	
ถาม :	อย่างถ้ำนี่มีโพรงคล้ายๆ	กับ	 งวงช้าง	...ผมเห็น...แล้วข้างในมีโพรงอีก	ลักษณะมันมี
โพรงต่อกัน	
ตอบ :	จะเป็นถ้ำซ้อนถ้ำ	 ถ้าหากว่าเดินข้างในระวังให้ดี	 เราหักมุมเลี้ยวเมื่อไหร่	 กดรอยเท้า
หนักๆ	ไว้	จะได้จำได้ว่าเราเลี้ยวตรงไหน	ไม่อย่างนั้นต้องหาอะไรไปทำเครื่องหมาย	มันตั้ง	๑๐	ปี
แล้ว	ไปที่ไหนมาเล่าให้ฟังกัน	แล้วเขาอยากไป	(หัวเราะ)	
ถาม :	แล้วที่ไป	จะไปศึกษาหรือไป	?	
ตอบ :	จะไปเอา	มาถามราคาข้างนอกแล้ว	กะรัตตั้ง	๘๐,๐๐๐	น่ะ	แกล้งโง่ๆ	หยิบมาสักก้อน	
ก็รวยแล้ว	แต่บังเอิญอาตมาเป็นพระ	หยิบอะไรของเขาไม่ได้	ก็ได้แต่ไปถ่ายรูปมาดูเฉยๆ		
ถาม :	ถ้าเกิดว่าสามารถเข้าไปได้	คือเขาให้	?	
ตอบ : ถ้าสามารถเอาออกมาได้	ไม่ใช่สามารถเข้าไปได้	(หัวเราะ)	ใช้คำพูดให้ถูก	
ถาม :	ถ้าเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ก็เอาออกมาไม่ได้	?	
ตอบ :	หมดสิทธิ์	 แต่ว่าเท่าที่ไป	 ทุกที่สามารถเข้าไปได้	 คนอื่นเข้าไปบางทีเข้าไม่ได้	 เพราะ		
ตัง้ใจไวแ้ลว้วา่	 อะไรกต็ามถา้เขาไม่ใหเ้ราดว้ยตวัเขาเอง	แมแ้ตท่รายเมด็เดยีวเราก็ไมห่ยบิออกมา		
ขอเข้าไปให้ดูเป็นขวัญตาเฉยๆ	 ไม่น่าเชื่อเลย	 เมืองไทยรวยจริงๆ	 นะ	 ตอนนี้คนดีเริ่มมากขึ้น
แล้ว	 พอคนดีเริ่มมีอำนาจในการปกครองประเทศชาติมากขึ้น	 ทรัพย์แผ่นดินก็จะปรากฏมาก
ขึ้นไปด้วยดีไม่ดี	คุณชาตรี อาจเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบก็ได้	
ถาม :	มีบุญได้เป็นเจ้าของ	จะไปได้มั้ยคะ	?	
ตอบ :	น่าจะเป็นประเภทเจ้าของเก่า	 หรือไม่ก็มีส่วนร่วมบุญกันมา	 สมัยหลวงปู่ปานวัดบาง
นมโคท่านยังมีชีวิตอยู่	หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีพระบวชใหม่อยู่องค์หนึ่ง	มาวันหนึ่งหลวงปู่ปาน
ท่านบอกว่า	 “นี่คุณวันนี้เขาขนไอ้เหลืองๆ	 กันนะ	 ไปขอแบ่งกับเขาบ้างซิ”	 พระองค์นั้นก็ไม่ได้
ใส่ใจอะไร	 พอกลางคืนได้ยินเสียงคนขนอะไรก๊อกแก๊ก	 แบกเดินกันทั้งคืน	 ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจกัน	
พอรุ่งเช้า	หลวงปู่ปานบอกว่า	 “คืนนี้เขาจะขนไอ้ที่ขาวๆ	นะ	คุณไปขอแบ่งกับเขาบ้างซิ”	 ก็ไม่
ได้ใส่ใจอีก	 พอขนจนหมดเพิ่งจะนึกสงสัยว่าขนอะไรกัน	 มาถามหลวงปู่บอก	 “คืนแรกขนทอง



�2 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

กัน	พวกลับแลน่ะ	คืนที่สองขนเงินกัน	คุณเคยเป็นพวกเขามาก่อน	ถ้าไปขอแล้วเขาจะให้	แต่
หลวงพ่อ”	 คือท่านใช้แทนตัวเองว่าหลวงพ่อ	 “แต่หลวงพ่อเองไม่ได้	 เคยเป็นพวกเขา	 ขอแล้ว		
ไม่ไดห้รอก	ถา้คณุขอเขามาหลวงพอ่กส็บาย	สรา้งวดัสรา้งวาไมต่อ้งหาเงนิมากไป”	แตป่รากฏวา่		
หลวงพ่อสบายไม่ได้	(หัวเราะ)	บอกให้ขอ	๒	คืน	 ไม่ขอน่ะ	 จนกระทั่งเขาขนไปหมดแล้ว	 เอา
มาสักเข่งก็พอ	 แบบเดียวกัน	 ถ้าหากไม่เคยสืบเนื่องกันมานี่คงจะยากนะที่จะได้	 บอกคนมา
เยอะแล้ว	เพิ่งมคีุณชาตรนีี่	ที่มีฉันทะไปวิ่งหาอยู่	แล้วนี่เอาจริงนะ	ไปมาตั้ง	๓	รอบแล้ว	ถึงจะ
ลงไปถูก	 แต่ก็วาดแผนที่มาลักษณะนี้แล้วมาถามใหม่ว่า	 เส้นทางนี้จริงๆ	 มันอยู่ตรงไหน	ก้อน
ใหญ่ๆ	 ขนาดโต๊ะขนาดเตียงยังมีอยู่	 เข้าไปแล้วก็นอนเล่นเลย	 ให้เขาถ่ายรูปให้	 รูปชุดนั้น	 น่า
เสียดายว่ามันอยู่กับท่านชาติชาย	ของเราเราเหลืออยู่รูปเดียวเท่านั้น	ถ้าหากว่ามีทั้งชุดจะเห็น
เลยว่า	 ก้อนใหญ่	 ก้อนเล็ก	 ส่องไฟไปทางไหนผนังถ้ำมันเขียวไปหมด	 น่ารวยมั๊ย	?	 แต่มัน
เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆ	นะ	แค่ประมาณ	๑๐	ปีเท่านั้นเอง		
ถาม :	(อธิบายเส้นทาง...)	เห็นในถ้ำต้องลงไปอีกหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	ไม่ต้องเลย	อยู่บนพื้น	กลิ้งเกลื่อนหมด	
ถาม :	อยู่ตามพื้นเลย	แล้วถ้ำมันใหญ่มั๊ยครับ	?	
ตอบ :	ความกว้างของมันประมาณ	๑	ใน	๔	ของห้องใหญ่นี่	แต่มันลึกเหมือนกัน	มีซอกเล็ก	
ซอกน้อย	ให้ไปได้เหมือนกัน	
ถาม : (อธิบายเส้นทาง...)	
ตอบ :	ดีเหมือนกันไปเจอมาเยอะแล้ว	ทรัพย์แผ่นดินอะไรต่างๆ	เยอะต่อเยอะด้วยกัน	แต่มัน		
อศัจรรยว์า่	ถา้ไมม่อีะไรเนือ่งกนัมาเขาไมเ่อาจรงิๆ	แลว้อกีรายหนึง่หมอนพพร	จะเอาแตว่า่ไม่ได	้	
อันนั้นเป็นทองญี่ปุ่นที่เมืองกาญจน	์ ที่คุณเชาวรินทร์ พยายามไปเอา	 นั่นไปถูกที่นะแต่มัน		
ผิดทิศ	อยู่บริเวณนั้นแหละ	แต่เขาไปเลี้ยวขวาขึ้นเขา	ความจริงมันต้องไปเลี้ยวซ้ายลงน้ำ	 เขา
ได้ยินว่าของอยู่ในถ้ำเลยขึ้นเขา	 ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นพื้นน้ำ	 พวกเนินเล็กๆ	 มันมีถ้ำ
ใหญ่อยู่	พอกักน้ำที่เขื่อนเขาแหลมแล้วน้ำมันท่วมถ้ำไป	มันอยู่ตรงทางด้านน้ำแทน	เขาลืมนึก
ไปว่า	ญี่ปุ่นขนทองไปด้วยรถไฟ	รถไฟที่ไหนมันจะขึ้นเขาล่ะ	ต้องหาที่ๆ	มันพอไปได้	ใช่มั๊ย	?	
นั่นแหละ	 เขาต่อรางแยกออกจากทางเก่าที่แยกไปพม่านั่นแหละ	 พอเข้าไปถึงถ้ำก็เอาทอง		
ไปเก็บเสร็จ	ระเบิดปิดถ้ำ	แล้วถอดรางเก็บกลับไม่ได้เหลือไว้	
ถาม :	แล้วทองนั่นเป็นของญี่ปุ่นหรือของไทยคะ		
ตอบ :	ไม่แน่ใจว่าเป็นของประเทศไหน	?	เพราะเขาตีได้หลายประเทศตอนช่วงนั้น	แต่ขนมา
คล้ายๆ	 กับว่าจะเอามาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างทำสงคราม	 เยอะมากนะ	 ๒-๓	 ตู้รถไฟ			
ปีนั้น	น้ำแห้งมากเลย	ปี	๓๗	ต้นปี	น้ำแห้งมากเลย	เหลือสูงจากปากถ้ำ	๒	เมตรกว่าๆ	เท่านั้น	
คือ	 ถ้ำนี่ยังจมอยู่ใต้น้ำ	 ๒	 เมตรกว่า	 บอกหมอนพพรว่าเอาซิหมอ	 พาทหารลูกน้องที่จบพวก	
RECON	คือ	คล้ายๆ	กับว่าฝึกภาคทะเลมา	ให้เขาลงไปขนเอา	หมอก็บอกว่า	ปากถ้ำมันไม่ได้
ปิดโดยธรรมชาติ	แต่มันปิดเพราะว่าเขาระเบิดมันลงมา	เพราะฉะนั้นถ้าเข้าๆ	ออกๆ	หลายครั้ง
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เพื่อขน	 ไม่แน่ใจว่าจะทรุดหรือเปล่า	 ยังไงยังไงให้โผล่พ้นพื้นก่อน	 โผล่พ้นน้ำก่อนดีกว่า	
ปรากฏอาทิตย์ต่อมาฝนตกทั้งอาทิตย์เลย	 น้ำขึ้นมา	 ๑๗	 เมตร	 มันเหมือนยังกับว่าถ้าไม่ถึง
วาระ	มันยังไม่ได้อย่างนั้นน่ะ		
ถาม :	แล้วอย่างนั้นใครเฝ้าล่ะ	ผีหรือ	?	
ตอบ :	มีอยู่	ที่เขาฮาราคีรีตัวเองตายที่นั่น	๖-๗	ศพ	ฆ่าตัวเองตายอยู่นั่นเพื่อเฝ้าเลย	
ถาม :	แล้วอย่างงี้...เป็นผีประเภทไหนล่ะ	?	
ตอบ :	มันจะเป็นพวก	กาลกัญจิกอสุรกาย	หรือไม่ก็	มหิทธิกาเปรต	พวกนี้จิตใจจะยึดเกาะ
อยู่กับงานเดิมเขามาก	 เราอธิบายยังไงว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้ว	 มันไม่ฟังหรอก	 เพราะเวลา
ของเขาแค่วันกว่าๆ	 เป็นไปได้ไงตีไปตั้งครึ่งโลก	 วันกว่าๆ	 แพ้สงครามแล้ว	 วันหนึ่ีงเขามัน
เท่ากับ	๕๐	ปีมนุษย์	วันกว่าๆ	แค่นั้นเองแพ้ได้ยังไง	!	
ถาม :	ต้องสู้กับผีซิคะ	?	
ตอบ :	ผู้ใหญ่เล็กเจอมาแล้ว	เจ้าพ่อทองผาภูมิ	ชื่อเล็กเหมือนกัน	โดนอ่วม	มาให้รดน้ำมนต์	
รดเสร็จเข็ดไม่กล้าไป	นึกว่าจะเอาใหม่	!	
ถาม :	แล้วพวกนี้	เขาไม่เอาบุญหรือคะ	?	
ตอบ :	ไม่เอาอะไรทั้งนั้น	เขายึดมั่นอยู่กับหน้าที่เขา	โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ของทหารญี่ปุ่น
นี่	 ต้องยกให้เป็นยอดเลย	 ถ้าไม่ใช่คำสั่งของแม่ทัพหรือพระเจ้าจักรพรรดนิี่	 คนอื่นไปกรอกหู
ท่าไหนไม่ฟังทั้งนั้น	
ถาม :	อย่างนี้ต้องไปตามวิญญานพระเจ้าจักรพรรดิมาบอก...		
ตอบ :	(หวัเราะ)	จะไปตามที่ไหน	ทองกอ้นประมาณกำปัน้	เอาใสล่งัไม	้ลงัไมม้นักผ็หุมดแลว้	
บางแห่งมันเกิดเปิดก็หลุดออกมา	 มีตู้รถไฟอยู	่ ๒	 ตู้ใหญ่ๆ	 แล้วข้างนอกยังมีอยู่หลายลังนะ		
แลว้ทีแ่น่ๆ 	มหีวัรถจกัรกบัเครือ่งบนิอยูด่ว้ย	 เครือ่งบนิปกี	๒	ชัน้	ZERO	สมยัสงครามโลกของ
ญีปุ่น่	มเีครือ่งบนิอยูล่ำหนึง่ดว้ย	ตอนนัน้คงกะไวอ้กีไมน่านจะขดุ	ปรากฏวา่แพส้งครามซะกอ่น	
ขดุไมท่นั	แตว่า่พวกนีเ้ขาจะมขีองทีย่ดึไวเ้ปน็สว่นตวับา้งอะไรบา้ง	ทีเ่ขาทำแผนทีต่กทอดกนัมา
จนถึงปัจจุบัน	 ช่วงก่อนจะไปอยู่ทองผาภูมิ	 มีพ่อค้าญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานผลิตหน่อไม้ดองอัดปี๊บ			
กวา่จะรูน้ะ่	 ขนทองไปไมรู่เ้ทา่ไหรแ่ลว้	 เอาทองใสป่ีบ๊แลว้เอาหนอ่ไม้ไวข้า้งบน	 คอืเขาไดแ้ผนที่
จากบรรพบุรุษมา	 ก็มาขุด	 ให้คนงานหาหน่อไม้หาอะไรไปตามเรื่อง	 ตัวเองก็อ้างว่าสำรวจ		
ป่าบ้างอะไรบ้าง	 พอถึงเวลาได้มาก็ใส่ปี๊บไว	้ เอาหน่อไม้ดองใส่ไว้ข้างบนแล้วก็ส่ง	 ทำยังกับว่า
ญี่ปุ่นอยากกินหน่อไม้นัก	 กว่าคนงานมันจะกล้าพูดก็ตอนที่ปิดโรงงานไปแล้ว	 แล้วของมันจะ		
เหลอืเรอะ	!	แตว่า่ตรงชว่งเขาเรยีกวา่แกง่ระเบดิอยู่ในแมน่ำ้แควนอ้ย		
ถาม :	ในหนังสือ	หลวงพ่อท่านไปเจอสมบัติ	ท่านปู่ก็ขอไว้ไม่ใช่หรอครับ	?	
ตอบ :	อันนั้นเป็นส่วนตัวของหลวงพ่อท่านเอง	 หลวงพ่อท่านเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมา
หลายชาต	ิเปน็สมบตัเิกา่ทีส่มยัของทา่นมชีวีติอยู	่แลว้ทา่นปูพ่ระอนิทรท์า่นขอเอาไวว้า่	ถา้หาก		
ทา่นลงมาเกดิใหม่ในสมยัพระศรอีรยิะเมตไตรย	ทา่นตอ้งทำบญุเยอะ	ขอสมบตัอินันีไ้วเ้ปน็ของ
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ท่าน	 แต่ไปไปมามาตอนหลังท่านตัดสินใจว่าไม่เกิดแล้ว	 ก็ต้องยกให้เป็นทรัพย์แผ่นดินไป		
รอพระเจา้จกัรพรรดอิงค์ใหม	่
ถาม :	ลูกหลานจะขุดก็ไม่ได้	?	
ตอบ :	กท็า่นยกให้ไปอยา่งนีแ้ลว้นี	่ แลว้คนอืน่จะเอาอะไรละ่	?	(หวัเราะ)	พระเจา้จกัรพรรดิ
ส่วนใหญ่จะมีในช่วงที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนา เพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่ทรงธรรม จะ
สามารถนำชาวบา้นทำความดไีดใ้นระดบัหนึง่ จะเปน็ทาน ศลี ภาวนา ในขัน้ตน้ ขัน้กลาง 
แตว่า่ไมถ่งึขัน้สงูสดุ		
ถาม :	(มีผู้มาทำบังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย)	
ตอบ :	เอานะทุกคนตั้งใจนะ	 คิดว่าขณะนี้เราได้ตายแล้ว เคราะห์กรรมทั้งหลายตายลงไป
พร้อมกับร่างกายนี้ของเรา ตัวเราที่เคยทำความดีมาไม่ว่าจะเป็นทาน เป็นศีล เป็นภาวนา 
ขอให้ตั้งใจว่าผลบุญทั้งหมดนี้ ส่งผลให้เราเข้าสู่พระนิพพานเพียงที่เดียว	 ใครใช้มโนมยิทธิ
ได้ยกจิตขึ้นไปกราบพระบนพระนิพพาน	 ตั้งใจว่าเราขออยู่ที่นี่	 ใครใช้มโนมยิทธิไม่ได้	 นึกถึง
พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง	 ที่เรารักชอบมากที่สุด	 ตั้งใจว่านั่นคือตัวแทนขององค์สมเด็จ		
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนนอกจากพระนิพพาน	 เราเห็นท่านคือเราอยู่บน
พระนิพพานกับท่านด้วย	เอาใจเกาะให้ดีนะ	“อนิจจา วตะสังขารา อุปปาทวยธัมมิโน อุปปัช
ชิตะวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปสโมสุโข” ...คราวนี้ตั้งใจใหม่ว่า เนื่องจากความดีที่เราทำ   
ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราตั้งมั่นอยู่ในพระนิพพานได้ ดังนั้น เราขอมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
การมาเกิดใหม่ครั้งนี้ของเราเคราะห์กรรมตามมาไม่ได้ เพราะมันตายลงไปเมื่อครู่นี้แล้ว 
เราที่ี่มาเกิดใหม่ด้วยความดีของศีลทาน-ศีล-ภาวนา	ความดีของการให้ทาน	เกิดมาจะร่ำรวย
มาก	 ความดีของการรักษาศีล	 เกิดมาเป็นคนรูปสวย	 เป็นคนมีจิตใจดีงาม	 ความดีของการ
ภาวนาเกิดมาเป็นผู้มีปัญญา	สามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆ	ในชีวิตให้ลุล่วงไปได้โดยง่าย	ถ้าผู้ใด
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน	 ก็จะมีปัญญาสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหาร	 เข้าถึง
พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ได้ให้ทุกคนตั้งใจ	ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหม
เทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดช่วยอนุเคราะห์ สงเคราะห์ให้ การเกิดใหม่ของเราครั้งนี้
สมบูรณ์ บริบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านด้วย ตั้งใจนะจ๊ะ... “อะจีรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง 
อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิง คะรัง”	เอ้า	!	สาธุ	เกิดใหม่ซะทีลูก	
เอาสังฆทานมา	แล้วทำบุญ	สาธุ	(ถวายสังฆทาน/ให้พร)	ขอให้มีความเป็นอยู่คล่องตัว	มีความ
ปรารถนาสมหวังทุกๆ	คนเลยจ๊ะ	!	
ถาม :	แล้วถ้าเกิดมีคนเขา	..........(ฟังไม่ชัด)..........	?	
ตอบ :	รู้จักตั้งแต่พรรษาแรก	 เขาจะว่าเป็นพระองค์ที่ ๑๐	 เป็นหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหน
ก็ตามน่ะ	เชื่อได้	แต่อาตมายืนยันว่า	“ไม่ใช่”	แล้วขณะเดียวกันไปที่นั่นให้ระวังไว้	เพราะว่าท่าน
เก่งไสยศาสตร์มาก	 ไสยศาสตร์มันมีทั้งคุณทั้งโทษ	 ใช้ผิดเมื่อไหร่ก็บรรลัยเมื่อนั้น	 ก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน	 ต้องดูกำลังใจท่าน	 ถ้ากำลังของท่านเกาะในด้านดี	 ท่านสามารถใช้งานได้ดีกว่าคน
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อื่นเขาเยอะ	 ต้องระวังไว้นิดหนึ่ีง	 ยืนยันว่า	 ไม่ใช่พระองค์ที่ ๑๐	 เพราะว่าอาตมากับคุณ
ธรรมนูญเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระองค์ที่ ๑๐	นั่งเฝ้ากันเป็นวันเป็นคืน	เลยจำแม่น	
ถาม :	(ไม่มีเสียง)	
ตอบ :	เรือ่งของพระมหากสัสปนี	่หลวงพอ่เลา่ใหฟ้งัครัง้หนึง่วา่	ป	ีพ.ศ.	๒๕๐๐	ภเูขาสองลกู
ทีป่ดิหนา้ถำ้ทีเ่กบ็ศพทา่นอยู	่มนัเลือ่นออกมาเปน็ชอ่งใหเ้ขา้ไปได	้แลว้นายชา่งสำรวจทางจะทำ
ทางรถไฟสายเหนอืทีเ่ปน็ฝรัง่เขา้ไปพบเขา้	อาจเปน็ความตอ้งการของทา่นดว้ย	เพราะฝรัง่เขามี
กลอ้งถา่ยรปู	
ถาม :	ทุกวันนี้พบแล้วหรือยังครับ...	?	
ตอบ :	พบตัง้แตป่	ี๒๕๐๐	แลว้	กม็คีนไปถา่ยรปูชดุนัน้ออกมา	พอหลวงพอ่ไดข้า่วนีก้ข็อรปูมา		
หลวงพ่อบอกอัศจรรย์มาก	 ดอกไม้ธูปเทียนที่จุดบูชาอยู่ตั้งแต่สมัยที่ท่านมรณภาพ	 จนป่านนี้ก็
ยังสดอยู่ปกต	ิ ก็เอาไปถวายหลวงปู่ปาน	 หลวงปู่ปานบอกว่า	 ไม่แปลก	 เพราะว่าเรื่องของ
อภญิญา	อธษิฐานอะไรก็ได	้ทา่นบอกพอพน้จากนัน้มาแลว้	ภเูขาสองลกูกเ็ลือ่นเขา้มาตามเดมิ	
ปดิอยูต่ามเดมิ	แลว้ถามวา่เมือ่ไหร	่สงัขารถงึจะมาปรากฏอกีทหีนึง่	ทา่นบอกวา่รอพระศรอีารยิ  
เมตไตรยอยู	่ เพราะทา่นมกีรรมเนือ่งกนัมา	ทา่นมกีรรมเนือ่งกนัมาวา่	 มอียูส่มยัหนึง่	พระศรี
อารยิเมตไตรย ทา่นเปน็ควาญชา้ง สว่นพระมหากสัสป ทา่นเปน็ชา้ง	 ทา่นเปน็ชา้งที่ไดร้บั
การฝกึด	ี แลว้กถ็วายเปน็พาหนะของพระราชา	 วนันัน้พระราชาเสดจ็ประพาสอทุยาน	 สมยักอ่น
อทุยานกค็อืปา่ดีๆ 	 นีเ่อง	 แตม่นัเปน็ปา่เฉพาะทีพ่ระราชาทา่นกนัเอาไว้	 ชา้งปา่มนัเขา้มา	 ชา้ง
ทรงพอไดก้ลิน่ตวัเมยี	เตลดิตามเลย	ควาญชา้งสบัทา่ไหนก็ไมย่อมหยดุ	พระราชาทา่นเหน็วา่จะ
เกดิอนัตรายขึน้	ทา่นฉลาดนี	่ทา่นมองซา้ย	มองขวา	เหน็มนัวิง่จะลอดใตก้ิง่ไมก้็โอบกิง่ไมเ้อาไว	้		
ปลอ่ยใหช้า้งวิง่ไปชา้งเตลดิหายไปเลย	กลบัมากก็ริว้มาก	หาวา่ควาญชา้งฝกึมายงัไง	จะลอบปลง		
พระชนมก์นัหรอืไร?	 ทำใหช้า้งอาละวาดไดข้นาดนัน้	 ควาญชา้งทา่นกย็นืยนับอกวา่	 ถา้หากวา่
ตามปกติทั่วๆ	 ไปแล้ว	 จะไม่มีอะไรที่ทำให้ช้างตัวนี้ตื่นตกใจหรือว่าวิ่งตามไปได้	 ยกเว้นอย่าง
เดียวก็คือตัวเมีย	 ไม่อย่างนั้นแล้วมนต์ของท่านรับประกันว่าบังคับช้างได้ทุกรูปแบบ	 พระราชา
ทา่นกบ็อกวา่ถา้บงัคบัไดท้กุรปูแบบตอ้งแสดงใหด้	ูถา้ทำไดจ้รงิๆ	จะเชือ่	แตถ่า้ทำไม่ไดจ้รงิอยา่ง
ปากพูดจะประหารซะ	 แล้วท่านก็เลยไปตามช้างกลับมา	 พอไปตามช้างกลับมาก็แสดงหน้า
พระทีน่ัง่	กอ่กองไฟขึน้	 เอาทอ่นเหลก็ไปเผาจนแดงโชนเลย	แลว้กร็า่ยมนตบ์งัคบัใหช้า้งเอางวง
จบัทอ่นเหลก็นัน้ขึน้มาใหด้	ูพระราชาทา่นกส็ลดใจวา่ เออหนอ ไฟราคะนีม่นัรนุแรงขนาดนี ้
รุนแรงขนาดทำให้ช้างซึ่งยอมตายถวายชีวิตเพื่อควาญของตัวเองโดยการเอางวงจับเหล็ก
แดงๆ ได ้ ถึงกับลืมคำสั่งควาญเตลิดตามตัวเมียไป	 คราวนี้ไม่ใช่พระราชาท่านสลดใจเฉยๆ			
ชา้งตายดว้ย	บาดเจบ็สาหสักต็าย	เลยกลายเปน็เวรกรรมผกูพนักนัมาวา่	ควาญชา้งทีเ่ปน็พระศร ี 
อาริยเมตไตรยต้องมาเอาช้างคือพระมหากัสสป เผาในมือท่านด้วยเตโชธาต ุ ถึงจะสิ้นเวร
สิ้นกรรมกันไป	 ถึงได้ว่าร่างของท่านต้องอยู่กระทั่งสมัยพระศรีอาริยเมตไตรย	 จนได้รับการ
พระราชทานเพลงิ	 มกีรรมเนือ่งกนัมานดิเดยีว	 ถามหลวงพอ่วา่	 แลว้พระศรอีารยิเมตไตรยจะ
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รอ้นมัย๊ครบั ?	 ทา่นบอกวา่	 เรือ่งของเตโชธาตบุงัคบัไดอ้ยูแ่ลว้นี	่ จะไปร้อนอะไรเล่า	 เพียงแต่
วา่กรรมมนัเนือ่งกนัมาตอ้งไปใชห้นีเ้กา่	 ตอ้งเผาดว้ยมอืตวัเอง	 คราวนีเ้รามานกึดวูา่	พระมหา
กสัสปทา่นอยู่ในสมยัทีม่นษุยส์งูแค	่๘	ศอก	คอืพระพทุธเจา้สงู	๘	ศอก	ใชม่ัย๊ละ่?	พระพทุธเจา้
พระราชทานสังฆาฏิให้กับพระมหากัสสปได	้ แสดงว่ารูปร่างท่านต้องสูงใกล้เคียงกัน	 ตีว่าพระ
มหากัสสปสูง	 ๘	 ศอก	 เหมือนกัน	 แต่พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้นี่พระวรกายสูง ๘๘ 
ศอก	เทา่กบัวา่	เอาอะไรเลก็ๆ	เผาในมอืตวัเอง		
ถาม :	๘๘	ศอก	?	
ตอบ :	๘๘	ศอก	นี่อ่านในอนาคตวงศ์		
ถาม :	ที่บอกว่าจะมีไฟบรรลัยกัลป์	นี่ก็	พระมหากัสสป	ก็ไม่ไหม้	?	
ตอบ :	ก็จะไปไหม้อะไรเล่า	 ไหม้ก็แต่ของที่อยู่บนผิวโลก	 นี่อยู่ในถ้ำใต้โลกเลย	 ภูเขาปิดอยู่
มันก็เหมือนอยู่ใต้โลก	ถึงเวลาก็เลื่อนเปิดออกมา	
ถาม :	แล้วดิน	ไม่สุกหมด	?	
ตอบ :	ก็สุกไปซิ	
ถาม :	เผาอย่างนี้	?	
ตอบ :	อะไรที่มันนอกเหตุเหนือผลเป็นอจิณไตย	 ไม่ควรเสียเวลาไปนั่งคิด	 มีคนเจอแล้วเป็น
คนสำคัญเสียด้วย	 ยังกับว่าท่านเจตนาให้เจอ	 เพราะถ้าคนทั่วๆ	 ไปเจอก็ไม่ได้ถ่ายรูปอยู่แล้ว	
รูปชุดนั้นหลวงพ่อท่านถวายหลวงปู่ปานไป	ไม่งั้นจะขอดูว่าเป็นยังไง	แต่ท่านบอกว่าดอกไม้ธูป
เทียนยังสดอยู่เป็นปกติ	
ถาม :	แต่ที่วัด	เห็นมีรูปท่านนั่งสมาธิ	พระมหากัสสป	ที่เป็นแบบมองๆ	แล้วยังหนุ่มอยู่เลย	
ด้านหลวงพ่อที่วิหาร ๑๐๐ เมตร	 นี่	 แถวๆ	 พระปัจเจกน่ะ	 ผมเห็นรูปที่ใต้รูปท่านจะเขียนว่า	
พระมหากัสสปใต้รูป	
ตอบ :	ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนถ่ายไว้	 ไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นด้วยตัวเอง	 ขณะ
เดียวกันไม่ทราบที่มาของรูปด้วยก็ไม่กล้ายืนยัน	 แต่ว่าหลวงพ่อท่านบอกว่า พระมหากัสสป
เคยเป็นพี่ชายท่านมาหลายชาติ	 เวลาว่างๆ	 ท่านก็แวะมาเยี่ยม	 ไปถึงก็กราบๆ	 ท่านก็มาทุบ
หลังปั๊กเข้าให้	ไปไหว้ผีทำไม	?	ข้าอยู่นี่	(หัวเราะ)	ท่านไปกราบศพ	คราวนี้กายทิพย์ท่านก็มาซิ	
ไปไหว้ผีทำไม	ข้าอยู่นี่	มีธุระอะไรก็ว่ามา	อย่างนั้นน่ะ	แล้วท่านก็ยังสนุกอยู่เป็นปกติ	ทำหน้าที่
ของท่านเป็นปกติอยู่	พระที่ไปนิพพานแล้ว จะไปไหนก็ไปได้อยู่แล้ว สังขารมันเป็นอย่างไร 
ท่านไม่ได้สนใจตั้งแต่ตอนมีชีวิตแล้ว 
ถาม :	ท่านรู้จักใคร	ก็ไปของท่านเป็นปกติ	?	
ตอบ :	ไปเป็นปกติ	
ถาม :	ผมแปลกใจ	 ติดใจตรงที่หลวงพ่อบอกว่า	 “ดูอย่างพระมหากัสสปซิ	 พอท่านมรณภาพ
ไปแล้ว	เห็นมั๊ย	ใครไปสนใจใยดีอะไรมากมาย	(ฟังไม่ชัด)......”	
ตอบ :	ก็ไม่ทราบเหมือนกัน	 วาระสำคัญๆ	 นี่จะมีการเปิดประตูถ้ำอีกหรือเปล่า	 คงจะเป็น
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เทวดาท่านสงเคราะห์ให้	อย่างว่าตอนนั้นครบ	๒๕๐๐	ปี	ใช่มั๊ย	?	กึ่งพุทธกาลนี่สำคัญมากด้วย	
กึ่งอายุพระพุทธศาสนานะ	ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปิดสัก	๑๐๐	ปี	ครั้ง	หรือเปล่าก็ไม่รู้	?	
ถาม :	ตอนนี้	พระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มยังมีชีวิตอยู่มั๊ยครับ	?	
ตอบ :	บารมีเต็ม	?	
ถาม :	แบบเข้าเขตบารมีเต็มที่รอบรรลุเลย	
ตอบ :	ถ้าข้างบนนี่นับไม่ถ้วนเลย	
ถาม :	ไม่	ที่อยู่บนโลกมนุษย์	
ตอบ :	บนโลกมนุษย์นี่มีไม่เท่าไหร่	 ถ้าในระดับปรมัตถบารมีล่ะเยอะ	 แต่ว่าบารมีเต็ม	 ถ้า
หากว่าตายชาตินี้แล้วไปนั่งรอคิวเลยมีแค่ไม่กี่องค์	
ถาม :	มีไม่กี่องค์	แสดงว่ามีหลายองค์	?	
ตอบ :	มีหลายองค์	มีทั้งฆราวาส	มีทั้งพระ	
ถาม :	พบด้วยซิ	สาธุ	
ตอบ : พบด้วย	จริงๆ	แล้วไม่อยากจะไปเดาเรื่องมรรค	เรื่องผลของใคร	เราไม่มีหน้าที่	แต่ดู
จริยาที่ท่านทำแล้วยอดจริงๆ	 เลย	 ที่ไปพม่ามา	 ก็เจออย่างหลวงพ่อวัดเขาตามะยะเลี้ยงคน
เป็นแสนๆ	เลี้ยงได้ทุกวัน	ไปถึงกินฟรีอยู่ฟรีหมด	จะทำบุญกับท่านหรือไม่ทำท่านไม่ว่า	
ถาม : ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า	?	
ตอบ :	แหง....แหง....เลย	!	 ปรารถนามาคู่กับหลวงปู่ครูบาวงศ	์ นั้นน่ะคู่หูกันเลย	 อายุก็เท่า
กันด้วย	
ถาม :	พระเดชพระคุณหลวงปู่วงศ์ นี่ท่านจะเกิดอีกมั๊ย	?	
ตอบ :	ท่านบอกว่าอีกพันปี	ท่านจะมาเกิดใหม่อีกที	
ถาม :	มาตรัสรู้เลยหรือ	?	
ตอบ :	ไม่ใช่	จะมาเกิดเพื่อบูรณะซ่อมแซมในสิ่งต่างๆ	ที่ท่านเคยทำไว้ในชาตินี้น่ะ	
ถาม :	แล้วอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา	นี่ท่าน	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าของท่านเองไม่ได้เร่งรัดอะไรมากไปกว่านี้	 ยังต้องเกิดอีก	 ๗	 ครั้ง	 แต่ถ้า
หากว่าเร่งทำหนักก็อาจเต็มในชาตินี้เลย	 เรื่องของบารมีมันเร่งกันได้	 ถ้าทำบุญใหญ่ไม่ต้อง
อะไรมากหรอก	สังคายนาพระไตรปิฎกซักรอบ	เอามันจริงๆ	อย่างนั้นน่ะ	
ถาม :	แค่สังคายนานี่นะครับ	?	
ตอบ :	มันไม่ใช่แค่นะ	การรวมพระอรหันต์อย่างต่ำ	๓๐๐	องค์	ไม่ใช่เรื่องง่ายนา	
ถาม :	แต่ก็เกิดจุดธูปอธิษฐานบน	ท่านก็มา	?	
ตอบ :	ถ้าหากคนจุดความดีไม่พอ	ความสามารถไม่พอท่านจะมาทำเกลืออะไรเล่า	?	
ถาม :	เราเอาง่ายๆ	ไม่ได้หรือครับ	เราไปเอาสังคายนาฉบับที่หลวงพ่อบอก	
ตอบ :	นั่นมันไม่ใช่งาน	มันเป็นการลอกงาน	
ถาม :	นั่นแหละ	มันเป็นของเรา	
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ตอบ :	มันสำหรับตัวเรา	 ไม่ใช่กำลังใจของพระโพธิสัตว์ท่าน	 ของพระโพธิสัตว์ท่านประเภท
ที่ทำทางใหม่ด้วยตัวเองได้ล่ะยิ่งดี	 เดินตามรอยคนอื่นนี่ไม่ค่อยอยากจะเดินหรอก	 ถึงจะได้เห็น
ว่าได้ออกลีลาแปลกๆ	ไปเยอะ	
ถาม :	แล้วไม่มีใครคิดทำเลย	
ตอบ :	ไม่ใช่ไม่คิด	 คิดอยู่แล้ว	 เรื่องนี้หลวงพ่อเคยปรารภเอาไว้แล้ว	 แต่พอวาระและเวลา
มันผิดไปจากที่ปรารภไว้ เพราะกำลังใจของคนมันเคลื่อน คือว่าแทนที่จะเร่ง หรือแทนที่
จะทำเท่าเดิม มันกลายเป็นว่าลดน้อยถอยลง การสังคายนาก็เลยไม่ปรากฏขึ้น	 ในช่วงนั้น	
ท่านถึงขนาดบอกเลยบอกว่า	 ถ้าเรื่องของพระสูตรนี่พระไทย ถ้าเรื่องของพระวินัยพระมอญ 
ถ้าเรื่องพระอภิธรรมนี่พระพม่า จะต้องรวมพระที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณอย่างน้อย ๓๐๐ 
องค์ขึ้นไป	คือเท่าที่มีมาในอดีตต่ำสุด	๓๐๐	สูงสุด	๑,๐๐๐	หนึ่ง	 ไม่ใช่เรื่องง่ายน่ะ	หลวงพ่อ 
๒ องค์ ที่อยู่ในป่านั่น	 ช่วงนั้นหลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าเพิ่งรวมได้	 ๖๐	 กว่าองค์	 เฉพาะสาย
ท่านสายเดียว ๖๐ กว่าองค์	 คราวนี้เรามาคิดดูว่า	 ถ้าหากเป็นพระมอญ	 พระพม่าที่ท่านมี
ความสามารถระดับนี้ด้วย	 คงไม่หนีกันเท่าไหร่	 ท่านถึงขนาดออกชื่อว่าพระมอญชื่อหลวงพ่อ
โด๊ด	 แต่ว่าไม่ได้ทำ	 ตอนนั้นมาก็มานั่งคาดกัน	 ว่าใครที่จะเป็นคนทำอย่างนี้	 แล้วหมอนพพร			
จะเป็นคนอาสาหาทุนเอง	หมอนพพรมาถามเลยว่า	ภูเขาทองของหลวงพี่อยู่ที่ไหน?	ผมจะไป
ขนมาให้	เขาสังคายนาพระไตรปิฎก	เราก็บอกทาง	บอกแผนที่	บอกอะไรหมอเขาไปเลย	
ถาม :	หมอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ	?	
ตอบ :	แกเอาเครื่องบินขึ้นเลย	แล้วเครื่องวัดแร่ไป	บอกมันเยอะจริงๆ	ครับ	พอขึ้นไปถึงตรง
จุดนั้นนี่เครื่องมือวัดแร่นี่มันตียันเกจ์เลย	
ถาม :	อู้หู	!	...แสดงว่ามากมายมหาศาลซิ	?	
ตอบ :	แล้วยังไงรู้มั๊ย	?	 พอร่อนลงมันเหลือศูนย์	 เอาซิเทวดาท่านไม่เอาด้วย	 ยังไม่ถึงเวลา	
บอกพอขึ้นไปมันก็เท่าเดิม	พอร่อนลงเมื่อไหร่ก็เหลือ	ศูนย์น่าสนุกมั๊ยล่ะ	?	
ถาม :	คุณหมอนี่ไม่ยอมลาใช่มั๊ยครับ	?	
ตอบ : ไม่ยอมลาหรอก	หาทางเร่งชาตินี้ให้เต็มซะด้วยซ้ำไป	ขอทำงานใหญ่ๆ	หน่อยเหอะ	
ถาม :	แต่ผมว่ามีสิทธิ์น่ะ	เพราะดูงานวัด	
ตอบ : เรื่องของกำลังใจนี่ยืนยันว่าเร่งเต็มได้ แต่มันเหนื่อยมาก 
ถาม :	แล้วล้มเลิกแล้วเหรอ	เรื่องพระไตรปิฎก	?	
ตอบ : คงไม่ได้ล้มเลิกหรอก	ก็รอจังหวะซิ	จังหวะนั้นมันไม่สมควร	ก็ดูซิไม่ได้ทำจริงๆ	หลวง
พ่อก็มรณภาพไปแล้ว	ใช่มั๊ย	?	ต้องรอจังหวะใหม่	ถ้าใครประกาศทำหมอก็คงไปใหม่	เพราะว่า		
ที่มันอยู่ตรงไหนก็รู้แล้วนี่	ไม่ต้องอาศัยเราแล้ว	
ถาม :	แล้วทุกอย่างนี้มาจากพุทธพจน์ทำนายหมด	
ตอบ :	ก็ใช่อยู่	
ถาม :	(แล้วองค์สมเด็จ	ไม่ทันจะตั้งเลย...../ฟังไม่ชัด)	
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ตอบ : ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช พระโมคัลลาติสสะเถระ ท่านทำนายเอาไว้ว่า หลัง
กึ่งพุทธกาลพระมหาเถระโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งด้วยบารมีจะยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคล้าย
พุทธกาลอีกวาระหนึ่ง คำว่าเจริญนี้คือมากด้วยพระอริยเจ้า	เรื่องนี้แหละที่ทางสายธรรมกาย	
มั่นใจว่าเป็นอาจารย์เขา	(หึ...หึ)		
ถาม :	แต่ผมว่าที่	(ฟังไม่ชัด)	เขาทำหนังสือหลวงพ่อก็มีสิทธิ์นะครับ	
ตอบ :	เราตอ้งดวูา่คำสอนของใครทำใหค้นเปน็พระโสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีอรหนัต์
กันเท่าไหร ่ เรื่องนี้มนัพิสูจน์แบบประเภทที่เรียกว่า จบัตวัวางตายแบบคนเรียนจบปริญญา
มนัไมไ่ด ้มนัตอ้งเปน็คนทีเ่ปน็พระอรยิเจา้ดว้ยกนั หรอืพระอรยิเจา้ระดบัสงูขึน้กวา่ ทา่นถงึ
จะรู ้ หรอืวา่บคุคลทีไ่ดท้พิจกัขญุาณ กราบทลูถามตอ่พระทา่นโดยตรง	 จะรู	้ แลว้มนัไดซ้กักี่
คนล่ะ	 ทิพจักขุญาณ?	 เราไปบอกว่าคนนั้นเป็น	 คนนี้เป็น	 โดยที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำนาย
มนักผ็ดิมารยาทพอแลว้	แลว้ไปโดนเขาดา่กลบัมาอกีวา่	 ไมเ่ชือ่กเ็จง๊	 เพราะฉะนัน้	 เรือ่งนีก้เ็ลย
พสิจูน์ไม่ไดว้า่ใครสอนใหเ้ปน็พระอรยิเจา้มากกวา่กนั	 แตว่า่ตัง้แตส่มยัเดก็มาจนปา่นนี	้ ตัง้แตรู่้
เรือ่งการปฏบิตัเิรือ่งธรรมะนีน่ะ	 สรปุไดว้า่	หลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต ครบูาอาจายใ์หญฝ่า่ยอสีาน
น่ะ หลวงปู่มั่นสร้างพระเป็นพระ แต่หลวงพ่อของเราสร้างคนเป็นพระ	 อันนี้กล้าใช้คำพูดนี	้
ใครจะวา่ยงัไงกก็ลา้ยนืยนัคำพดูนี	้หลวงปูม่ัน่สรา้งพระเปน็พระ	แตห่ลวงพอ่เราสรา้งคนเปน็พระ		
ตอบ :	พระพุทธเจ้าท่านไปตรัสรู้ในชมพูทวีปมีสาเหตุ ๒ ประการ ประการแรกก็คือว่า 
คนที่นั่นรวยที่สุดกับจนที่สุดอยู่ในที่เดียวกัน จะได้เห็นทุกข์ชัดเจน ประการที่สองก็คือว่า 
บรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆ มีมากคน เป็นนักคิดกันอยู่แล้ว ถ้าหากว่าสอนให้เขารู้จักการ
คิดอย่างเป็นระบบตามแบบพระพุทธเจ้า เขาได้ดีเร็วมาก	 แต่ว่าบรรดาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย
ทั้ง	๖	คนนั่นก็มี	บูรณะกัสสป มักขลิโคสาละ อชิตะเกสะกัมพล สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครณถ์
นาฏบุตร	ทั้ง	๖	คน	ก็มีลัทธิต่างๆ	กันมา	ตัวของมักขลิโคสาละ	เป็นเด็กรับใช้บ้านเศรษฐี	พ่อ
แม่เลี้ยงวัวให้เศรษฐี	 ตัวเองเกิดในคอกวัว	 ก็เลยชื่อนายโคสาล	 คอกวัวโคสาละ	 วันหนึ่ง	 เจ้า
นายก็ให้แบกหม้อเปรียง	 เปรียงต้องเป็นน้ำมัน	 แสดงว่าต้องเป็นน้ำมันวัว	 อาจเป็นน้ำมันเนย
ก็ได้เพราะมาจากนมวัว	 แบกหม้อเปรียงไปตลาด	 เจ้านายจะไปขายเปรียง	 คราวนี้ทางมันลื่น			
เจา้นายกบ็อกเปน็ภาษาบาลวีา่	มาขล	ิมาขล	ิระวงัลืน่	นายโคสาล	กย็งัลืน่จนได	้หมอ้เปรยีงหก	
เจ้านายก็โมโห	 คว้าตัวไว้ได้เอาไม้จะตี	 แกก็ดิ้นหลุดมือไป	 ผ้านุ่งผ้าอยู่ผืนเดียว	 พวกทาส		
ส่วนใหญ่มีแค่ผ้านุ่ง	 ผ้าห่มไม่มี	 ใช่มั๊ย	!	 ผ้าหลุดติดมือเจ้านาย	 ด้วยความตกใจก็วิ่งหนี	 กลัว
นายจะตี	หนีไปหลบอยู่ในป่า	แก้ผ้าอยู่ในป่านั้น	คราวนี้หลบเจ้านายก็หลบได้ไม่นาน	เวลาผ่าน
ไปผ่านไป	 วันหนึ่งหิวไส้กิ่วเลย	 พอรุ่งขึ้นก็เลยเดินย่องๆ	 ออกมาจากป่า	 มองซ้ายมองขวา	 เจ้า
นายไม่อยู่	 ไปหาคนเพื่อขอข้าวกิน	 คนเห็นเดินมา	 สมัยนั้นความคิดเรื่องการเป็นพระอรหันต์		
นี่เรียกง่ายๆ	 ว่าเป็นเรื่องสุดฮิตเลย	 เห็นอะไรแปลกหน่อยก็พระอรหันต์	 เอ	 รายนี้รู้สึกว่า			
มักน้อย	 สันโดษกว่าเพื่อน	 เสื้อผ้ายังไม่เอาเลย	 ต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆ	 ก็เลยพากันเอาโน่น	
เอานี่	พากันถวายกันยกใหญ่เลย	นายโคสาละ	ก็เลยสบาย	กินอยู่สบาย	แกก็เลยบัญญัติทิฏฐิ	
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ขึ้นมาว่า	ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำ	ถึงเวลาก็เป็นเอง	แบบตัวแก	อยู่ๆ	ก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา	
คราวนี้	 แกชื่อโคสาละ	 ก่อนที่เจ้านายจะจับตัวแกตี	 ก็เตือนว่าระวังลื่น	 ระวังลื่น	 มาขลิ	 มาขลิ	
เขาเลยเรียกแกว่ามักขลิ โคสาละ	 มาจนทุกวันนี้แหละ	 ก็ลองคิดดูว่าอาจารย์ใหญ่ระดับนั้นน่ะ	
มันมีความสามารถหรือเปล่า	เป็นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้	แบบเดียวกันเปี๊ยบเลยทั้ง	๖	องค์	แต่ละองค์		
ก็เหมือนกัน	อชิตะเกสกัมพลนั่น	เกสกัมพล	ก็คือ	ผ้าที่ทอจากผมคน	แกเอาผมคนมาทำเป็น
ผ้านุ่ง	 คนเขาเห็นอัศจรรย์น่ะ	 ส่วนบูรณะกัสสปนั่นเป็นทาสในเรือนเบี้ย	 คือว่าพ่อแม่เป็นทาส	
ลูกก็เป็นทาสด้วย	เกิดมาคนที่	๑๐๐	พอดี	ก็เลยชื่อบูรณะ แปลว่าเต็ม	เต็มร้อยพอดี	(หัวเราะ)	
บูรณะ	 ที่เรียกว่าบริบูรณ์ไง	 บูรณะแปลว่า	 เต็มพอดี	 แต่ละคนก็มีประวัติพิลึกพิลั่น	 แต่ละคน		
ไม่เหมือนกัน	 ส่วนเรื่องของอรหันต์ตุ่ม อรหันต์รากไทรนั้น	 มันเกิดจากว่า	 เขาอยากแสดง		
ปาฏิหารย์ให้ลูกศิษย์รู้	 ครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไง	 แอบขุดหลุมขึ้นใต้เตียงแล้วเอาตุ่มฝังเอาไว้	
ถึงเวลาลูกศิษย์มาเคาะประตูก็หลบไปนอนอยู่ในตุ่ม	 ลูกศิษย์เปิดประตูเข้ามา	 อ้าว	!	 อาจารย์		
ไม่อยู่นี่หว่า	 ใช่มั้ย?	 ก็ถอยไป	 แกก็ขึ้นมาจากตุ่มมานั่งบนเตียง	 ตะโกนเรียกลูกศิษย์	 ลูกศิษย์		
ก็แปลกใจ	 เมื่อกี้ไม่อยู่นี่	 อาจารย์เราต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆ	 เลย	 หายตัวได้ด้วย	 ลือกันไป
ยกใหญ่	 ส่วนอีกรายหนึ่งเขาเรียกอรหันต์รากไทร	 เพราะว่าประเภทจำศีลภาวนาใต้ต้นไทร			
คราวนีแ้กพจิารณาวา่ตน้ไทรของแกอยูร่มิผา	 แลว้รากนีม่นัเลือ้ยไปถงึถนนหลวงขา้งลา่ง	 ตวัแก		
อยู่บนภูเขาเวลาคนขึ้น	 ต้องเดินอ้อมเขาขึ้นมาก่อน	 ใช่มั๊ย	 !	 พอมานิมนต์ไปงานก็บอกว่าให้
ไปล่วงหน้าก่อน	 บ้านช่องอยู่ที่ไหนบอกมาก็แล้วกัน	 แล้วเสร็จแล้วพอคนเดินลง	 แกก็ลงตาม
รากไทรมันถึงถนนก่อน	 ไปอยู่ที่บ้าน	 คนก็ลือว่าเป็นพระอรหันต์	 ย่นระยะทางได้	 เรื่องใน
ธรรมบทนี่	 อ่านแล้วมันมากเลย	 นั่นแหละเขาเรียกว่าอรหันต์รากไทร	 แล้วอรหันต์ตุ่ม	 พวก
นั้นเป็นอรหันต์เพราะคำร่ำลือของลูกศิษย์	ไปหลงยึดติดอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้	เลยติดอยู่
ตรงนั้น	 ส่วนรายที่ไม่ยึดติด	 ก็คือพระพาหิยะ	 นั่นเรือแตกแล้วลอยไปติดชายฝั่ง	 ขึ้นมาเสื้อผ้า
หายหมด	 ตอนว่ายน้ำอยู่น้ำพัดไปหมด	 เพราะว่าผ้านุ่งแขกก็นุ่งเหมือนกับผ้าขาวม้า	 ผ้าสะ
โหร่ง	 โจงกระเบน	 แล้วอีกผืนก็พาดเฉยๆ	 โดนน้ำพัดไปหมด	 เอาสาหร่ายมานุ่ง	 คนก็เห็นว่า
เป็นพระอรหันต์	 พอเห็นว่าเป็นพระอรหันต์ก็แห่กันมาถวายเครื่องสักการะ	 อยู่สมบูรณ์บริบูรณ์	
เอ้อ	!	 อยู่อย่างนี้ก็สบายดี	 เขาว่าเราเป็นพระอรหันต์	 เราคงเป็นจริงๆ	 ละมั้ง	?	 ก็อยู่ไปเรื่อย	
คราวนี้ไปเดือดร้อนว่า	 เพื่อนร่วมปฏิบัติมาตั้งแต่ชาติก่อน	 ท่านไปเป็นพรหมอยู่องค์หนึ่ง	 มอง
ลงมา	เอ้า	!	 เพื่อนเราไปไกลซะแล้ว	ก็ลงมาเตือนสติ	ท่านรู้ตัว	 เพราะว่าพรหมท่านมา	ก็ต้อง
แสดงเต็มที่ของท่าน	ใช่มั๊ยว่า	สภาพท่านเป็นพรหมว่าขนาดของท่านยังได้แค่นี้เลย	แล้วคุณจะ
เป็นอรหันต์ได้ยังไง	 ท่านก็เลยถามว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไร	 ท้าวมหาพรหมท่านก็เลย
บอกว่า	 ขณะนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว	 ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	 เชื่อมั๊ยว่า	 ท่านเดินคืนเดียว 
๑๒๐ โยชน์ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	 ด้วยความอยากจะเฝ้าถึงขนาดไปถึงเชตวันมหาวิหาร	พระ
ท่านบอกว่า	 พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตตามไปในตัวเมือง	 ไปถึงก็เข้าไปกราบ	 กอดพระบาท
พระพุทธเจ้าขอฟังธรรม	พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลย	ฟังธรรมตอนนี้ไม่มีผลอะไร	ท่านก็ขอร้อง
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อีกเป็นครั้งที่สอง	บอกว่าท่านเดินทางมาไกล	และก็ไม่แน่ใจว่าชีวิตจะยังอยู่ได้นานเท่าไหร่	ขอ
ฟังธรรมเถิด	พระพุทธเจ้าก็บอกว่า	ตอนนี้ไม่สะดวก	ครั้งที่	๓	ขอร้องอีก	จึงได้เทศน์ให้	เพราะ
กำลังใจของท่านตอนนั้นมันปิติมากไป	ฟูมากเกินไป	ถ้าเทศน์ตอนนั้นจะไม่มีผล	ก็ห้ามซะสอง
ครั้ง	 กำลังใจลดลงมา	 พอพระพุทธเจ้าเห็นว่ากำลังใจลดลงมาสู่จุดเหมาะ	 เทศน์ว่า	พาหิยะ 
เธอจงอย่าไปสนใจในรูปที่เธอเห็น แค่นั้นแหละ เป็นพระอรหันต์เลย	บุญเก่าทำไว้เยอะ	เห็น
ชัดเลยว่า	ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบตา หู ลิ้น กาย ใจ มันสักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเสียง เป็น  
กลิ่น เป็นรส เป็นสัมผัส แค่นั้นเอง ถ้าไม่รับเข้ามาสู่ใจ ไม่เอาใจไปปรุงแต่ง ทุกอย่างก็
หยุดหมด ดับหมด เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนั้นเลย	 เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุใดในทางบรรลุเร็ว	
เทศน์สั้นจู๋นิดเดียวบรรลุเลย	 แต่ว่าท่านไม่มีโอกาสจะนุ่งเหลือง	 ห่มเหลือง	 เหมือนคนอื่น	
เพราะว่าในอดีตชาติไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรมาก่อน	 พระพุทธเจ้าไม่สามารถบวชด้วยวิธีเอหิ
ภิกขุ	 การบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุ คือ	 ตรัสว่า	 “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด”	 ก็จะมีจีวรที่สำเร็จด้วย
ฤทธิ์จากบุญเก่าของตัวเอง	 ลอยมาสวมให้	 อันนี้ของท่านไม่มี	 พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้เธอ		
ไปหาจวีรกอ่น	ระหวา่งทีอ่อกไปหาจวีร	ก็โดนยกัขณิแีปลงรา่งเปน็ววัแมล่กูออ่นขวดิตาย	ถามวา่		
บุคคลที่ทรงความดีถึงขนาดเป็นพระอรหันต์	 ทำไมถึงทรงชีวิตอยู่ถึงตอนบวชไม่ได้	?	 เฉลยว่า			
บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ มีคุณอนันต์ และมีโทษมหันต์ บุคคลทำดีกับท่านแม้เพียงเล็กนอ้ย  
ก็เป็นบุญมหาศาล แต่ขณะเดียวกัน ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ทราบ ทำในสิ่งที่ล่วงเกินแม้เพียง  
เล็กน้อยก็จะเป็นโทษมหันต์เหมือนกัน	 แบบเดียวกับนางขุชชุตตราอริยสาวิกา	 อันนั้นแค่
บอกเพื่อนที่เป็นภิกษุณีอรหันต์ว่า	พระแม่เจ้าโปรดช่วยส่งกระเช้าแต่งตัวให้หม่อมฉันด้วย	ภิกษุ
ณีท่านเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญา	 เห็นทะลุตลอดไปเลยว่า	 ถ้าเราไม่ส่งกระเช้าเครื่องแต่งตัวให้
เธอจะโกรธ	 เธอโกรธพระอรหันต์	 เธอจะต้องลงอเวจีมหานรก	 แต่ถ้าเราส่งกระเช้าให้เธอต้องไป
เกิดเป็นคนใช้เขา	๕๐๐	ชาติ	เป็นคนใช้เขาดีกว่าตกนรก	เลยหยิบกระเช้าให้	นั่นน่ะแค่นิดเดียว	
คุณอนันต์โทษมหันต์	ดังนั้นบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ในลักษณะฆราวาส หลวงพ่อบอกว่าเท่า
ที่ท่านมีประสบการณ์มาตำราเขียนไว้ว่าไม่เกิน ๗ วัน แต่ประสบการณ์ของท่านแล้ว ผู้ที่
เป็นตอนกลางวันไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตก ผู้ที่เป็นตอนกลางคืนไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น
เหมือนกัน เพราะว่าถ้าอยู่ต่อจะเป็นโทษกับบุคคลอื่นมาก ก็ตัดตายซะ	 ฟังๆ	 ดูเหมือนไม่
ยุติธรรม	 แต่ความจริงแล้วอันตรายมากเลย	 ไม่ต้องอะไรมาก	 เกิดคนรู้จักกันเดินผ่านมา	 บ้อง
หัวเล่นซักที	 เฮ้ย	 !	 เพื่อนเป็นไงบ้าง...ซวยมั้ยล่ะ	?	 ตอนนั้นไม่ใช่เพื่อนแล้วนะ	 นั่นน่ะ	 พระ
อริยะเจ้าขั้นสูงสุดแล้ว	 ขีณาสวะ	 ผู้สิ้นแล้วด้วยอาสวะ	 คราวนี้ของคนไทยเรานี่	 บาลีสันสกฤต	
ว.แหวน	กับ	พ.พาน	มันตัวเดียวกันไง	ก็เลยเขียนเป็น	สพ.	อ่านเป็น	ขีณาสพ	ฟังดูแล้วเป็น
ไง	 อันตราย	 ถึงได้ว่า	 จ่าพัว แม่อ๋อย คุณหญิงเยาวมาลย์ ไปก็ไปเอาง่ายๆ	 อีกรายคุณ
สมบูรณ์ เวสารัชชานนท	์ที่จันทบุรนีั่นน่ะ	ยังอยู่ในท่าไหว้พระเลยฟุบกับเตียง		
ถาม :	ท่านไปยังไง...?	
ตอบ :	ไปยังงั้นแหละ	 คุณสมบูรณ์	 หลังจากหลวงพ่อมรณภาพไม่นานท่านก็ไปด้วย	 ตอนที่
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คนไปพบ	ท่านฟุบอยู่กับเตียงในท่าไหว้พระ	ส่วนโยมจันทนา	ท่านพิจารณาธรรมไปจุดๆ	หนึ่ง	
กำลังจิตบอกว่า	 ถ้าเธอหยุดอยู่แค่นี้จะอยู่ได้อีก	 ๑๒	 ปี	 แต่ถ้าพิจารณาต่อจากนี้อีกสักหน่อย
เดียว	 เธอจะเป็นพระอรหันต์แล้วตายเลยน่ะ	 ตามที่หลวงพ่อสัมภาษณ์มา	 ท่านพิจารณาดูแล้ว
ว่า	 ๑๒	 ปี	 กับตายเดี๋ยวนี้	 อะไรมันจะดีไปกว่ากัน	 พิจารณาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องตอบก็ได้	 ใช่
มั้ย	?	 ท่านว่าต่อเลย	 ถ้าขืนอยู่ก็ลำบากอีก	 ๑๒	 ปี	 คนที่มีปัญญาถึงระดับนั้นแล้ว	 ทุกข์แม้แต่
ละเอียดยิบนิดหนึ่ง	 ท่านก็เห็นชัดเจน	๑๒	ปี...ชั่วโมงเดียวยังสุดจะทนเลย	ท่านก็เลยไปมันซะ	
แล้วลูกๆ	หลวงพ่อที่ไปก่อนหน้าแล้ว	พี่	ป้า	น้า	อา	ของเราเยอะแยะแล้วตัวเราเองนี่	ก็นั่งรอ
ไปเถอะว่า	เมื่อไหร่จะได้ไปมั่ง	
ถาม :	แสดงว่าเราก็มีบุญอยู่บ้าง...ที่ได้เกิดมาใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ :	มี	แล้วอย่าลืมว่าคนเราเกิดมา	ต้นทุนเก่า	คือ	ศีล	๕	มีอยู่แล้ว	คนมีศีล	๕	ครบ	จะ
เรียกว่าไม่มีบุญได้ยังไง	บุญมหาศาลเสียด้วยซ้ำไป	คราวนีส้ำคัญตรงที่ว่าเกิดมาแล้วใช้บุญให้
เป็น 
ถาม :	แล้วหนูใช้เป็นมั๊ยคะ	?	
ตอบ :	ยังเป็นอยู	่ คือ	 ถ้าหากว่ายังอยู่ในศีลในธรรม ยังอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองนี ่
เรียกว่าใช้บุญเป็นอยู	่ เราก็พยายามรักษากำลังใจของเราเอาไว	้ ประคับประคองเอาไว	้ เดี๋ยว
ผู้ใหญเ่ขาเหน็ใจเองอยา่รบีไปตอบโต	้ เกบ็เขีย้ว	 เกบ็เลบ็ใสก่ระเปา๋ไวก้อ่น	 ถา้มนัเหลอืทนจรงิๆ	
แลว้คอ่ยอาละวาดใหม้นักระเจงิทัง้แผนกไปเลย	(หวัเราะ)	
ถาม :	แล้วอย่างนั้นจะมีประโยชน์เหรอ	?	
ตอบ :	มี	เขาจะได้รู้ซะบ้างว่า	เขี้ยวเล็บเราก็มี	ไม่งั้นให้มันทำเราฝ่ายเดียว	นี่แนะนำถูกมั๊ยเนี่ย	?	
(หัวเราะ)	จำไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น	เราได้ทั้งนั้น ทำถูกได้กำไร ทำผิดได้บทเรียน	
ถาม :	ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาสอนเรา	
ตอบ :	ใช่	ทำผิดเราก็ได้บทเรียน ได้ทั้งคู่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแก่เรา จำว่าไม่มีไม่ดี ดี
ทั้งนั้น แต่เราจะหาแง่ดีจากมันได้อย่างไรเท่านั้นเองสำคัญตรงที่เราหาให้ได้	
ถาม :	แล้วยังนี้คนอื่นจะเข้าใจ	?	
ตอบ :	จำไว้ว่า	 ถ้าสิ่งที่เราทำแล้วมั่นใจว่าถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องไปแคร์กับกระแสสังคม	
เขาจะมองในแง่ไหน	 เขาจะพูดว่าอย่างไรเรื่องของเขา	 เราตั้งหน้าทำในสิ่งถูกต้องต่อไป	 แล้ว
หลังจากที่เราตั้งหน้าทำไปเรื่อยๆ	 จนกระทั่ง คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกจริง เดี๋ยวเขา
คล้อยตามมาเอง	 แต่อย่าไปหวังคำขอโทษจากคนอื่นๆ	 ไม่มีหรอก	 พวกนี้	 พอถึงเวลามันรู้ว่า
เราทำถูก	ตัวมันเองผิด	มันก็	แหะ	แหะ	เงียบฉี่	อย่างเก่งเจอหน้าก็ยิ้มแหยๆ	หน่อย	
ถาม :	แล้วคนที่แบบไม่เคยเจอหน้ากันอยู่ๆ	ก็โกรธเราไม่มีเหตุผลอย่างงี้คะ	?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วมันมีนะ	 มันอาจเจอเหมือนกันแต่ชาติโน้นๆ	 ไม่ใช่ชาตินี้	 สังเกตมั๊ย	!	 ว่า	
บางคนเราเจอหน้าก็ชอบเลย	 แต่ว่าบางคนแค่เจอหน้านี่	 แหม	!	 เกลียดขึ้นมาทันที	 ไม่มีเหตุ	
ไม่มีผลเลยใช่มั้ย?	
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ถาม :	ทั้งที่เขาก็ไม่เป็นแบบนี้ง่ายๆ	กับคนอื่น	
ตอบ :	นั่นแหละ	 คือว่า	 คนที่เราเจอแล้วรักเลยในอดีต ก็คือคนที่เราเคยรักมาก่อน อาจ
เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นคนที่เรารัก เป็นครูบาอาจารย์ของเรา แต่ว่าคนที่เรา
เกลียดเลยนั้น สบายมาก ศัตรูเก่าแหงแหง 
ถาม :	แสดงว่าปนๆ	กันอยู่	?	
ตอบ :	ใช่ แต่เราอย่าไปเอาของเก่ามาปนกับของใหม่ อดีตมันผ่านมาแล้ว เราทำปัจจุบัน
ให้ด	ีเดี๋ยวอนาคตมันดีเอง	ถ้าจะเกิดใหม่	รับรองได้ว่าดีแน่	(หัวเราะ)	
ถาม :	หนูควรจะอยู่ในอาชีพเดิมต่อไปดีมั๊ยคะ	?	
ตอบ : ถ้ายังไม่มีอะไรที่ดีกว่าตอนนี้ก็ทำของเดิมไปก่อน	อย่าเป็นคนหลักลอย	ยกเว้นว่าเรา
หาได้แน่ๆ	แล้วค่อยออกจากงานเก่า	ไม่ใช่ว่าไปหวังน้ำบ่อหน้า	ทิ้งอันนี้เลย	เดี๋ยวอดน้ำตาย	
ถาม :	แล้วที่ทำอยู่นี่ท่านว่าดีมั๊ยคะ	?	
ตอบ :	ท่านว่าดีมั๊ย	?	 สำหรับพระถ้ามีงานทำก็ดีทั้งนั้นแหละ จะได้ไม่เป็นภาระแก่สังคม 
(หัวเราะ)	
ถาม :	แล้วจะดีกับชีวิตหนูมั๊ยคะ	?	หรือว่าไง	
ตอบ :	เรื่องนี้มันอยู่ที่เรา	 ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำให้มันดีได้	 เพราะฉะนั้น	 ถามว่า
งานอันนี้ดีมั้ย	?	งานอันโน้นดีมั้ย	?	ถ้าเราทำเป็น	ปรับปรุงเป็น	ทุกอย่างดีกับเราทั้งนั้น	
ถาม :	แต่มันปรับปรุงยาก	บางคนก็ไม่อยากปรับปรุง	
ตอบ : ช่างมัน	 เราเอาเฉพาะในสิ่งที่เรารับผิดชอบนะ สูงกว่านั้นต่ำกว่านั้น ไม่ต้องใส่ใจ	
ถ้าอยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา	 เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	 แล้วก็ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี		
ทีส่ดุ	สว่นสงูขึน้ไปไมต่อ้งไปสนใจจะอยตุธิรรมกบัเราขนาดไหนกต็าม	ชา่งมนั	!	ทำมนัใหด้เีองได ้ 
ไมต่อ้งไปถามคนอืน่หรอกวา่มนัดมีัย้ ? 
ถาม :	เพราะว่าคนที่เขาไม่ชอบหนู	บอกว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่า	
ตอบ :	นั่นเขาว่า	บางทีเขาอาจรอตำแหน่งของเราอยู่ก็ได้	ไล่ๆ	มันออกไปซะ	จะได้เป็นแทน	
เชื่อมันได้ยังไง	(หัวเราะ)	สิ่งที่เราว่าไม่ดี	 เพราะว่าเราคุ้นอยู่กับมัน	ใช่มั้ย	?	แต่คนอื่นเขาเห็น
ว่าดี	จ้องเก้าอี้ของเราตาเป็นมันอยู่ก็ได้	อย่าลืมซิว่า	ถ้าหากว่ายังมีคนอิจฉา มีคนรังเกียจอยู่ 
แสดงว่าเราต้องมีอะไรดีกว่าเขา	(หัวเราะ)	นี่สอนให้ติดสักกายทิฏฐ	ิ	
ถาม :	พระองค์ที่	๑๑	พอได้ไปแล้ว	มีลาภอยู่เรื่อยๆ	
ตอบ :	เรื่องสมเด็จองค์ปฐม	 ตอนแรกคาดว่า	 น่าจะเป็นเรื่องของอำนาจวาสนา ความ
สำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่าง	 ความที่ว่าของท่านเองเป็นผู้สำเร็จเป็นองค์แรก	 คาดผิด	
หลวงพ่อสมเด็จ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ)	ทำยังไงไม่รู้	?	กลายเป็นลาภมหาศาลเลย	
เมื่อวานนั่งอยู่นี่รับไปล้านสองกว่า	ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลย	ปกติแล้วรายรับเดือนๆ	ยังไงๆ	ก็
ไม่ถึงล้าน	 เมื่อวานนี้นั่ง	 สิบโมงเช้าถึงบ่ายสอง	บอกไม่ต้องทำงานไปครึ่งปีก็ได้	(หัวเราะ)	มัน
ประดังขึ้นมาจริงๆ	 เมื่อวานนี่มันอาจเป็นเพราะว่าของเราอั้นไว้	 ทำเสร็จแล้วยังไม่แจก...กลาย
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เป็นอยากได้กัน	 เรื่องของสมเด็จคำข้าว-สมเด็จหางหมาก เป็นเรื่องของลาภโดยตรง   
แต่ท่านมาลักษณะลาภไม่ขาดสาย แต่ว่าเรื่องของสมเด็จองค์ปฐมกลายเป็นลาภฉับพลัน	
คนที่เอาไว้ส่วนใหญ่	 ได้เงินกันทุกคนเลย	 บางคนมาเล่าให้ฟังว่า	 ถูกหวยเท่านั้นเท่านี้	 อาตมา
ไม่รับรู้	(หัวเราะ)	ปกติของเราถ้าพกสมเด็จองค์ปฐมติดตัวไปไหนก็ไม่กลัวใครแล้ว	งานนี้กลาย
เป็นเรื่องลาภไปได้	 กลายเป็นลาภประเภทฉับพลันทันทีเสียด้วย	แปลกใจมากเลย	ก็แล้วแตท่่าน
จะเมตตาแล้วกัน		
	 	 คณุสดุเฉลยีว	มาขอขมาพระ	คอืเขาเอง...อยู่ๆ 	 มพีระมาบณิฑบาตรทีห่นา้บา้น	แลว้
ตวัเองกก็นิขา้วไปแลว้	กบัขา้วก็ไมม่	ี เหลอืปลาททูีก่นิไปครึง่หนึง่	 เลยไมก่ลา้ใสบ่าตร	 เพราะวา่
ของตัวเองกินแล้ว	 ก็ไปบอกพระว่าหนูเป็นคริสต์ค่ะ	(หัวเราะ)	 พระท่านก็ไม่ว่าอะไร	 ท่านก็หัน
กลับ	 ปรากฏว่าพอหันกลับ	 คุณสุดเฉลียวนึกขึ้นมาได้ว่าอาหารถึงมันจะกินแล้วก็ยังถวายได้	
ออกไปดกู็ไมม่	ี ถามใครๆ	 ก็ไมม่ีใครเหน็	ทา่นสงูมากสงูชนดิหวัชนเพดานแนะ่	!	 ไม่ไดส้งัเกต	
คอืตอนนัน้ไม่ไดเ้ฉลยีวใจ	ออกไปไมม่ีใครรู	้ แลว้ตวัเองอยูห่อ้งแถวหอ้งทีส่าม	หวัแถว-ทา้ยแถว	
อีกแปดห้องไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่ง	 แต่ว่าตอนที่คนมาเรียกตรงหน้าบ้าน	 คนอื่นเห็นคนนั้น		
คนเดยีว	 ไมเ่หน็พระ	 กวา่จะเฉลยีวใจก็ไมท่นัซะแลว้	 ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา	 ทำอะไรมนักต็ดิมนัก็
ขดัไปหมด	นีก่เ็ลยตัง้ใจมาขอขมา	ทา่นขาดเฉลยีวใจไปนดิหนึง่	อนัดบัแรกพระมาบณิฑบาตร
ตั้งเกือบเที่ยง	 ก็น่าสงสัยอยู่แล้ว	 แล้วบิณฑบาตรลักษณะนั้นส่วนใหญ่เขาจะเอาสตางค์กัน 
แต่รายนี้ขออาหารจริงๆ นะ ประการที่สองความสูงระดับนั้น หาไม่ได้ง่ายๆ นะ ต้องคน
โบราณจรงิๆ	ใชม่ัย้	?	ประเภทหวัสงูเกอืบจะคำ้ฝา้	บญุม	ีแตบ่งัเอญิบญุใหญก่วา่นัน้บงัเอาไว	้ก็
ไมรู่จ้ะวา่ยงัไง	 เขากเ็ลยบอกวา่ยิง่คดิยิง่ฟุง้ซา่น	 ขอขมาพระดกีวา่	 วา่งัน้	 คนประเภทนีเ้ราตอ้ง
เตม็ใจสงเคราะหช์ว่ยเหลอื	เพราะวา่เขาเองไมม่ทีีพ่ึง่จรงิๆ	บางคนจะไปดา่วา่	นา่เบือ่	นา่รำคาญ	
คดิอยา่งนัน้ไม่ไดเ้ดด็ขาด	
ถาม :	อย่างกรณีที่มีคนเห็นพวกนักรบนี่ครับ	นักรบพม่า	นักรบไทย	มาโบกไม้โบกมือตอนที่
เรากลับกัน	ที่กาญจนบุรี	เราเห็นได้ยังไงครับ	?	
ตอบ :	พวกบรรดาสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะ ถ้าหากว่าเรามีความเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพจักขุญาณ   
ใชย้อ้นอดตีไปด ูกส็ามารถรูไ้ด ้ทีเ่ขาเรยีกวา่อตตีงัสญาณอยา่งหนึง่ อกีอยา่งหนึง่คอืวา่ เขา  
เหล่านั้นเคยมีกรรมบางอย่างเนื่องกับเรามา	 เราอาจเป็นพวกเป็นพ้อง	 หรือเคยร่วมสมรภูม	ิ	
นั้นมา	 เขาจะไม่รอให้เราใช้ทิพจักขุญาณ แต่จะเป็นฝ่ายปรับมาหาเราเอง	 เรากับเขาอยู่กัน
คนละมิติกัน	 เรียกอย่างนั้นดีกว่า	มันฟังง่ายดี	 เขาต้องปรับคลื่นเพื่อให้ตรงกับคลื่นของเรา	ถ้า
เราใช้เอเอ็มอยู่	เขาก็ต้องปรับมาเอเอ็มกับเราน่ะ	
ถาม :	ทหารพวกนั้นยังไม่เกิดใช่มั้ย	?		
ตอบ :	เวลาของเขามันแค่นิดเดียว	๕๐ ปีของเราเท่ากับของเขาแค่วันเดียว 
ถาม :	๕๐	ปี	ของเรา	เท่ากับเขาวันเดียว	?	
ตอบ :	อือ	ก็คิดดูว่ากี่วัน	ไปเจอที่ไหนล่ะ	?	
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ถาม :	เห็นกันทั้งคันเลยครับ	จะมืดอยู่แล้ว	
ตอบ :	ที่ไหน	?	
ถาม :	กาญจนบุรี	
ตอบ :	กาญจนบุรีตอนอาตมาอยู่ที่นั่นก็เจอ	 วันดีคืนดีก็จะมีประเภทกองทัพประจัญบาน	
เสียงโห่	เสียงแห่	เสียงช้างม้า	อาวุธกระทบกัน	สนั่นหวั่นไหวไปหมด	ได้ยินแต่เสียง	ไม่เห็นตัว			
แลว้บางททีหารทีเ่ขา้เวรกว็ิง่ตาเหลอืกตาปลิน้เขา้มา	 บอกวา่มคีนแตง่ตวันกัรบโบราณสะพายดาบ		
เขาเองน่ะหลับยาม	พวกกระโดดจากหลังคา	พาอาวุธมาฟันซะจมเลย	ประเภทหวดทีเดียวดาบ
จมทั้งอันเลย	 เขาเองก็คิดว่ากูตายแน่	 ตกใจก็วิ่งเลย	 ความจริงเขามาปลุกไม่ให้หลับเวร	 ยังมี		
สภาพนัน้อยูบ่อ่ยๆ	เพราะวา่พืน้ทีข่องกองพลที ่๙ คา่ยสรุสหี	์ตอนนัน้เขาใชช้ือ่คา่ยกาญจนบรุ ี
มนัเปน็พืน้ทีร่บเกา่อยู	่สมยัสงครามเกา้ทพัลงตรงนัน้หา้ทพั 
ถาม :	พระนเรศวรนี่เสียชีวิตแล้ว	ตอนนี้มาเกิดแล้วใช่มั๊ยครับ	?	
ตอบ :	ก็ต้องเรียกว่า	เกิดจนจะตายอยู่แล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม :	ประชาชนที่มาสักการะพระรูปพระนเรศวรนี่	?	
ตอบ :	ยงัมผีลอยู ่ บคุคลสำคญัเปน็ทีเ่คารพนบัถอืของคน ถา้หากวา่ทา่นไปเกดิในภพภมูิ
ใหม่แล้ว จะมีเทวดาหรือว่าพรหมที่มีอานุภาพใกล้เคียงกันรับหน้าที่นั้นแทน	 ท่านจะรับ
หน้าที่แทน	 ถ้าท่านบอกว่าท่านคือพระนเรศวรนี	่ เชื่อท่านได้นะ	 เพราะว่าท่านรับหน้าที่แทน			
แตว่า่จรงิๆ	แลว้ทา่นเปน็องคแ์ทนไม่ใชอ่งคจ์รงิ	ถา้หากวา่องคจ์รงิกลบัไปสูล่กัษณะนัน้อกีท ีก็
รบังานตวัเองคนืไป 
ถาม :	หมายความว่า	อย่างสมเด็จเตี่ย	มีรูปทั้งหมดหลายแห่ง	ก็แสดงว่าต้องมีเทวดา	?	
ตอบ :	ไม่ใช่องค์เดียว	 ถ้าหากว่าสมเด็จเตี่ยนี่ท่านยังอยู่	 ท่านก็รับภาระหน้าที่ของท่าน	 แต่
ว่าเสด็จพ่อ ร.๕ ก่อนหน้านี้ก็ ท่านท้าวสัจจพรหมรับ เทวดาหรือพรหมท่านมีความเป็น
ทิพย์ ท่านสามารถแยกเป็นพันๆ แห่งได้ในพริบตาเดียว 
ถาม :	อ้อ	!	แบ่งร่าง	
ตอบ :	สามารถแบง่รา่งไปได	้แบง่ความเปน็ทพิย์ไปได	้สามารถทีจ่ะสงเคราะห์ไดท้กุทีพ่รอ้มๆ	กนั		
ถาม :	เคยนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่ามีเงาดำผ่านไปด้านซ้าย	 แล้วมาจดที่จมูกแล้วเรา	 ก็
ตกใจสะดุ้งนิดหนึ่ง	มันคืออะไรครับ	?	
ตอบ :	กลัวดี	
ถาม :	อะไรนะครับ	?	
ตอบ :	กลัวดี	(หัวเราะ)	ตอนที่กำลังใจของเราเริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิ มันสามารถรู้เห็นสิ่ง
ต่างๆ ได	้ คราวนี้ของเราไปตกใจ	 ต่อไปถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างนั้นอีก	 สักแต่ว่าให้รับรู้ไว้
เฉยๆ อย่าไปให้ความสนใจ หรืออย่าไปกลัว	แล้วถึงเวลาถ้าหากว่ายังไม่หายไปไหน	ยังอยู่
จริงๆ	กำหนดใจถามไปเลยว่าเป็นใคร ต้องการอะไร แล้วจะได้รับคำตอบ 
ถาม :	ผมเคยถามพระอีกองค์หนึ่ง	บอกว่าคือตัวผมเอง	
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ตอบ :	ตอบดีมากเลย	 ในระหว่างที่ใจเป็นทิพย์ มันสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆ ได้ ถ้าตัวเรา
มันต้องอยู่ข้างใน ยกเว้นเรากำหนดให้ออกไปข้างนอก 
ถาม :	แต่มีความรู้สึกว่า	ตัวผมนั่งดูเงาดำนั่น	ไม่ใช่เงาดำนั่นดูตัวผม	ไม่ใช่	
ตอบ :	มันใช่ของท่าน	ไม่ใช่ของอาตมา	คือถ้าท่านนั้นบอกว่า	ตัวของเรา	ก็ใช่ของท่าน	แต่
ไม่ใช่ของเรา	(หัวเราะ)	 ฟังยากมั้ย	?	 คือท่านว่าใช่ก็เรื่องของท่านเถอะ	 แต่เรารู้ว่าไม่ใช่ก็แล้ว
กันไป	 ต่อไปกำหนดใจให้รับรู้ไว้เฉยๆ	 ว่าเขามา	 ถ้าหากว่ายังไม่หายไป	 ก็กำหนดใจถามว่า
ต้องการอะไร	หรือเป็นใคร	มาจากไหน	จะได้รับคำตอบเอง	
ถาม :	ตอนนี้ไม่มาแล้ว	
ตอบ :	เขามาเฉพาะตอนนั่งนี่	บางทีเราอาจอยู่ในบริเวณเขตของเขา	พอถึงเวลาอาจติดต่อ
ได้	ก็เลยโผล่มา	ถ้าเราพ้นเขตเขาไป	ก็ไม่ยุ่งด้วยแล้ว	
ถาม :	คำว่าพ้นเขตนี่ไม่ได้หมายความว่า	
ตอบ :	คือไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเขาน่ะ	
ถาม :	ปกติก็นั่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว	
ตอบ :	ถา้อยา่งนัน้กล็องดูใหม	่ ถา้กำลงัใจมนัตกตรงจดุนัน้มนัก็ไดอ้กี	 ใหร้ะวงัไวอ้ยา่งหนึง่
วา่	ถา้เราตอ้งการจะรูจ้ะเหน็ จะทำใหรู้เ้หน็ลำบากมาก เพราะวา่ตวัอยากมนับงัหนา้ ใหเ้รา
กำหนดใจวา่ตอ้งการรูเ้หน็เรือ่งอะไร แลว้ลืมิความตอ้งการนัน้ไปเลย มหีนา้ทีภ่าวนาอยา่ง
เดยีว ตัง้หนา้ตัง้ตาภาวนาอยา่งเดยีว จะเหน็หรอืไมเ่หน็ เรือ่งของมนั อยา่งนีจ้ะเหน็ไดเ้รว็ 
แตว่า่ถา้หากวา่เราไปตัง้ใจวา่	จะเหน็	จะเหน็มนัไมค่อ่ยไดเ้หน็หรอก	
ถาม :	คือตั้งจิตว่าอยากจะเห็นอะไร	ก่อนที่นั่ง	ใช่มั๊ยครับ	?	
ตอบ :	ใช่	เสร็จแล้วลืมความต้องการนั้นซะ	แล้วก็นั่งภาวนาของเราไป	
ถาม :	ภาวนาพุทโธอะไรก็ได้ใช่มั๊ยครับ ? 
ตอบ :	แล้วแต่ที่คุณถนัด	คราวที่แล้วทำยังไงแล้วเห็น	คราวนี้ก็ว่ายังงั้น	
ถาม :	ที่ทำอยู่ก็คือ	หายใจเข้า	หายใจออก	ในกรณีที่เรานั่งแล้ว รู้สึกว่าเราวิ่งฝ่าพายุ ตรง
นี้มีอะไร ? 
ตอบ :	เปน็อาการปกต ิ เพราะสิง่ทัง้หลายเหลา่นี ้ มนัเกดิขึน้มาเสมอๆ สำหรบันกัปฏบิตั ิ
เรารบัรูไ้วเ้ฉยๆ อยา่ไปสนใจ โดยเฉพาะอยา่ไปกลวัมนั จำไวเ้ลยวา่ ความกลวัทกุอยา่งที่
เกดิขึน้ มนัเกดิจากเรากลวัตาย	อาตมาเคยถามใจตวัเองมาเยอะตอ่เยอะแลว้	กลวังมูนักดั	กดั
แลว้เปน็ยงัไง	?	ตาย	!	กลวัเสอืมนักดั	กดัแลว้เปน็ไง	?	ตาย	!	กลวัผหีลอก	ผมีนัหกัคอ	หกัคอ
แลว้เปน็ไง	?	 ตาย	!	 สรปุแลว้มนักลวัตายทัง้หมด	นกัปฏบิตัทิีด่ ี ถา้ยงักลวัตาย คอืวา่ยงัยดึ 
รา่งกายอยูเ่อาดไีดย้าก	เพราะฉะนัน้เราสกัแตว่า่รบัรู้ไวเ้ฉยๆ	วา่	อาการอยา่งนัน้มนัเกดิขึน้		
ถาม :	เวลาที่ไปไหว้พระขอบารมีก็อย่าได้เที่ยวซี้ซั้วไปขอเหรอครับ	?	
ตอบ :	เรื่องที่ท่านจะช่วยเราได้มันต้องไม่มากเกินไป เราขาดแค่นี้ท่านช่วยได้ แต่ถ้าเรา
ขาดแค่นี้ (ทำท่าให้ดู) ท่านก็ช่วยไม่ได้ ต้องวางเฉยเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา
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ไม่มีเหตุเพียงพอ	ผลนั้นก็ไม่เกิดแก่เรา	เราต้องสร้างต้นเหตุของเราให้ดีพอด้วย	ขาดนิดหน่อย		
พอช่วยได้	ขาดมากเกินไปใครจะช่วยไหวเล่า	?	เป็นคุณจะควักช่วยเขาสัก	๕๐	ล้านไหมล่ะ	?		
	 	 สมัยนั้น	 หลวงพ่อท่านบอกว่า	 แกเป็นทหารมาทุกชาติ	 ฆ่าเขาเอาไว้เยอะ	 เศษกรรม
ของปาณาติบาตจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย	 ให้ไปปล่อยปลาที่เขาขายเพื่อเอาไปฆ่า	 อย่างน้อย
เดือนละตัว	 จะได้บรรเทาไปได้	 ก็กราบเรียนท่านว่า	 การปล่อยปลามันเป็นการต่ออายุไม่ใช่		
หรือครับ?	 ผมไม่อยากอายุยืน	 แล้วจะไปปล่อยทำไม	?	 ท่านบอกว่า	 แกเข้าใจผิดแล้ว	 การ
ปล่อยปลาจะอายุยืนหรือต่ออายุได้ ก็ตอนที่มีอุปฆาตกรรมเข้ามาถึง ถ้าอุปฆาตกรรมเข้า
มาถึงตอนนั้นล่ะ ปล่อยปลาจะเป็นการต่ออายุ แต่ถ้าไม่ใช่อุปฆาตกรรมมา เราปล่อยให้
เขามีชีวิตรอด ให้ไปเป็นอยู่อย่างสะดวกอย่างสบายต่อไปเราทำอะไรก็สะดวกคล่องตัวไป
หมด แล้วมันจะตัดกรรมปาณาติบาตเก่าที่ตามมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงได้ด้วย	 นี่
ขนาดลดแล้วนะ	ถ้าเต็มๆ	ของมันยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่		
ถาม :	หนูเห็นท่านแม่เป็นนักรบด้วยค่ะ	
ตอบ :	เห็นท่านแม่เป็นนักรบน่ะมันอาชีพของแม่เลย ยังไม่รู้ว่าท่านแม่น่ะฝีมือระดับไหน 
ทา่นยงิธนทูเีดยีว ๓ ดอก แลว้แตล่ะดอกแยกเปา้ไดด้ว้ย (โอโ้ห) ๓ ดอก ๓ เปา้หมาย ยงิ
ไดน้ะ แคบ่งัคบัดว้ยนิว้แคน่ัน้เอง บงัคบัดว้ยนิว้ มนัจะแยกไปคนละเปา้ทีต่อ้งการไดเ้ลยแลว้
อีกอย่างหนึ่งที่ชำนาญมากที่สุดก็คือซัดหอกด้วยเท้า	 ข้าศึกระวังไม่ทันหรอก	 ฟันกันอยู่ดีๆ	
หอกโผล่มาจากที่ไหนไม่รู้ล่ะ	 หอกซัดนี่เขาจะเสียบไว้ที่ข้างๆ แผงม้าใช้เท้าคีบซัดขึ้นไป 
กำลงัขอ้ขนาดไหนนกึเอากแ็ลว้กนั	 ตอนกอ่นนี	้หลวงพอ่ทา่นปรารภวา่จะสรา้งรปูทา่นแม ่ ๓ 
องค	์ ขณะที่ออกศึกให้อาจารย์ที่กรมศิลปากรไปออกแบบ	 ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหมด
ปญัญาหรอืไง	มนัเงยีบไปเฉยๆ	จะสรา้งในลกัษณะขีม่า้ออกศกึ	แตล่ะองค์ให้ใชอ้าวธุทีท่า่นถนดั	
ถาม :	นี่ขนาดว่าเราควบคุมสติได้นะเจ้าคะ	แต่ว่ามือมันไปเอง	
ตอบ :	ครั้งแรกที่ฉลองพระเจ้าพรหมมหาราชไง	 พอหลวงพ่อท่านบวงสรวงเสร็จก็บอก		
ผูก้ารศรพีนัธ์	ตอนนัน้ทา่นยงัไม่ไดต้ดินายพล	กย็งัเปน็พนัเอกอยู	่บอก	แดง...เอาธงไทยวิง่รอบ
อนสุาวรยีส์กั	 ๓	 รอบวะ	 โห่ไปดว้ย	 ปรากฏวา่พอพีแ่ดงเขาควา้ธงออกวิง่ปับ๊ ของเราเหมอืน
กบัมใีครฉดุไปเลย มนัตามเขาไปเลย	 เราอยู่ในพธิเีรากถ็อดรองเทา้	แตพ่ีแ่ดงแกทหารแกเลน่
ไอ้โอบ๊	แกเหยยีบตนีเรา	(หวัเราะ)	มนัวิง่คู่ๆ 	กนัไปนี	่พวกกต็ามหลงักนัเปน็พรวน	เรากเ็อะ๊...นี่
ไม่ใชค่วามตอ้งการของเรานีห่วา่	 เรากป็ลอ่ยมอืชิง่ตวัออกมา	 ขนาดชิง่ตวัออกมานีรู่ส้กึเลยนะ
ว่ามีกำลังดึงเรากลับ	 แต่ของเรากำลังเราแข็งพอ	 เราแยกออกมาได	้ พี่แดงน่ะถ้าแยกแกแยก
ออกมาได	้แตว่า่เปน็คำสัง่ของหลวงพอ่	กเ็ลยตอ้งทำหนา้ทีว่ิง่ตอ่	คนอืน่ทีก่ำลงัออ่นๆ	ไมม่ีใคร
แยกออกสกัคนไปกนัทัง้พรวนเลย	
ถาม :	หนูก็พยายามบอกตัวเองให้แยกให้ออก	อายเขาๆ		
ตอบ :	ไม่ได้หรอก	ถึงเวลามันไปเอง แล้วงานนั้นน่ะได้เลือดไม่น่าเชื่อ	 เสาข้างรั้วข้างพระ
จุฬามณีน่ะ	 จะเห็นว่ามันเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมน่ะนะมันบาดได้	 บาดส้นเท้านี่เว่อเลย	 แล้วพอ		
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รุ่งขึ้นหลวงพ่อสั่งช่างปิดทอง	 ถามว่าทำไม	 ท่านบอกว่าสีดำเป็นสีขณะออกศึกต้องมีเลือดเซ่น	
โธ่...เล่นเอาตูไปเซ่น	(หัวเราะ)	ท่านบอกว่าให้ปิดทองซะ	ถ้าปิดทองนี่เป็นตอนบวชจะได้เบาลง	
ของเรานี่โดนเซ่นซะส้นเท้้าเว่อเลย	ถ้าบาดที่อื่นยังพอไหวยังไงๆ	ก็ไม่ได้กินเราแน่ล่ะ	ท่านเล่น
นอกข้อนี่	หลวงพ่อท่านบอกว่า	นอกข้อออกไปนี่กันไม่ได้	
ถาม :	จริงๆ	แล้วลักษณะอย่างนี้พวกเทวดามิจฉาทิฏฐิ สามารถมาทรงเราได้ไหมคะ	?	
ตอบ :	สามารถจะทำได	้ แต่ทว่าขณะเดียวกันว่าเรื่องอย่างนี	้ มันจะต้องมีกรรมเนื่องกัน  
มาจริงๆ ถ้าไม่มีกรรมที่เนื่องกันมา ถ้าเราบอกว่า “ไม่” ท่านทำอะไรไม่ได ้ เพราะว่า		
กฎเกณฑ์กติกามารยาทของท่านมีอยู่	 ขนาดว่าเป็นร่างทรงประจำของเทวดาองค์นี ้ แต่ถ้าผี  
มันมาแทรกก่อน เทวดาท่านก็ไม่ลง ท่านถือว่าคนมาก่อนเป็นสิทธิ์ของเขา เขามีมารยาท
ขนาดนัน้ 
ถาม :	ถ้าอย่างนี้เราก็จับสมเด็จองค์ปฐมตลอดเวลา	แล้วทำไมออกมารำได้ยังไงคะ	?	
ตอบ :	นั่นมันสันดานเดิม	 มันไปเอง	 ความเคยชิน	 ภาษาวัยรุ่น	 เขาเรียกว่านิสัยถาวร	 ไม่มี
ใครละนิสัยถาวรของตัวเองได ้ นอกจากพระพุทธเจ้า	 ตัวอย่างก็คือ	 พระสารีบุตรน่ะ	 นั่น		
พระอคัรสาวกเบือ้งขวา ในพระสงฆท์ัง้หมดถอืวา่ใหญท่ีส่ดุแลว้	 แตถ่งึเวลาที่ๆ 	 คนอืน่เดนิขา้ม	
ทา่นกระโดดเฉยเลย	พระพทุธเจา้บอกวา่	ทา่นเกดิเปน็ลงิมาหลายชาต	ินสิยัเกา่มนัตดิมา		
ถาม :	ผมเคยไปวัดเขาสมโภชนน์่ะครับ	พอดีผมไปหลวงพ่อคงจับผมฝึกน่ะครับ	
ตอบ :	เป็นไง	ออกอาการเหมือนเขาไหม	?	
ถาม :	ก็ออกนะครับ	สัญชาตญาณก็คือทหาร	คือเป็นทหารมาหลายชาติ	
ตอบ :	ทา่นบอกแลว้วา่ทำตามวธิขีองทา่นนี	่กฎของกรรมเกา่เปน็ยงัไง	มนัออกมาหมดแหละ	
เคยทำอะไรไวม้นักท็ำทา่อยา่งนัน้		
ถาม :	พูดไม่ออกเลยครับ	
ตอบ :	มันตื้อขึ้นมา	คอหอยมันตันหมด	ดีไม่ดีน้ำตามันไหลเอาเฉยๆ	(นี่ก็ไหลครับ)	
ถาม : ท่านสงเคราะห์ให้เรารู้ว่าเราเคยทำอะไรคะ ? 
ตอบ :	ท่านสงเคราะห์ให้เรารู้ว่า	 เอ็งทุกข์มาเยอะแล้ว	 ต่อไปอย่าเกิดอีกเลย	(หัวเราะ)	 เอ๊ะ	
ตคีวามคนละอยา่งแฮะ	 จะไดรู้เ้อาไวว้า่แตล่ะชาตทิีเ่ราเกดิมามนัทกุขย์ากขนาดไหน ตอ้งเอา
เลือดทาแผ่นดินต้องรักษาผืนแผ่นดินนี้เอาไว ้ เจ็บตายมาตั้งหลายต่อหลายชาติจนป่านนี้  
กย็งัทกุขอ์ยู ่ ควรจะดิน้รนหนมีนัไดห้รอืยงั ?	 เปน็นกัรบมาทกุชาต	ิชาตนิีก้ร็บใหห้นกั	 รบกบั
กิเลส	 ใช่ไหม	?	 เป็นนักรบของอาณาจักรมาเยอะแล้ว	 ตอนนี้ก็เป็นนักรบของพุทธจักรบ้าง	
พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า “ธรรมเสนา” คือ เป็นทหารของกองทัพธรรม	 เป็นมาทุกชาต	ิ	
ก็เป็นมันซะอีกชาติหนึ่ง	 แต่เปลี่ยนมาเป็นทหารของกองทัพธรรมแทน	 รบกับกิเลส	 คราวนี	้	
ของใครของมนั	รบไมเ่ยอะหรอก	ไมต่อ้งรบเพือ่คนอืน่ รบเพือ่ตวัเองกพ็อ 
ถาม :	เวลาเรารบกับกิเลส	เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือคะ	?	
ตอบ :	กอ็ยา่งนัน้แหละ	 ตายเปน็ตาย ถา้หากมนัไมต่ายเรากต็าย	 ตอ้งอยา่งนัน้เลย	 ถา้ไม่
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เด็ดขาดขนาดนั้นกินมันยาก	พวกนี้ลูกอ้อนมันเยอะ	 กิเลสนี่มันอ้อนสะเด็ดยาดเลย	 ประเภท
อยา่เพิง่เลยนา่...อยูก่นักอ่นอกีนดิเถอะ	
ถาม : การทีเ่ราจะปฏบิตัิใหม้ัน่คงหรอืเฉยีบ	 ขาดแสดงวา่ตอ้งมีสจัจะ	 เดด็เดีย่วมัน่คงใช่ไหม
คะ	?	
ตอบ :	คือบารมีทั้ง ๑๐ ตัวต้องมีครบถ้วน ตัวใดตัวหนึ่งถ้านำหน้าอีก ๙ ตัวตามมาหมด	
เพราะเรื่องของสัจจะบารมีก็ดูได้เลย	 พวกนี้พูดคำไหนเป็นคำนั้น	 นัดใครตรงเวลาเป๊ะไม่เคย
พลาดหรอก	มีแต่ก่อนไม่มีหลัง	คนนัดแล้วผิดเวลานีส่ัจจะบารมีพร่องแน่ๆ	เลย	
ถาม :	แล้วคนบำเพ็ญสัจจะบารมนีี่	สามารถที่จะว่าใครก็เป็นวาจาสัตย์ใช่ไหมครับ	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่ทรงตวัจรงิ	นีม่นัเหมอืนกบัพระรว่ง	มวีาจาศกัดิส์ทิธิ ์พดูอะไรเปน็อยา่งนัน้
จรงิๆ	แลว้คนทีท่ำถงึระดบันัน้แลว้	ตอ้งถนอมปากถนอมคำ	ไมอ่ยา่งนัน้ยุง่		
ถาม :	ประวัติพระร่วงเป็นยังไงครับ	?	
ตอบ :	ประวัติพระร่วงเป็นยังไง	?	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	จบ	(หัวเราะ)	อ้าว	กินความครบเลยใช่
ไหม?	
ถาม :	ว้า	อย่างนี้ถ้าเกิดถามประวัติท่านแม่ศรีก็ตอบอย่างนี้สิคะ	?	
ตอบ :	(หัวเราะ)	เรื่องที่เลยมาแล้วตามคิดถึงไม่มีประโยชน์ ยกเว้นอย่างเดียวคือดูไว้เป็น
บทเรียนของเรา แต่ละชาติแต่ละภพเกิดมา รวยที่สุดก็รวยแล้ว จนที่สุดก็จนแล้ว มีอำนาจ
มากที่สุดก็มีแล้ว ด้อยวาสนาที่สุดถึงขนาดที่เป็นขอทานอดตายข้างทางก็มีแล้ว แล้วแต่ละ
ชาติมีชาติไหนที่เราไม่ทุกข์บ้าง ปัจุบันของเราชาตินี้ เราเกิดอยู่เราก็ทุกข์อีก อนาคตข้าง
หน้าเกิดใหม่ก็ทุกข์ต่อไป ควรจะตัดสาเหตุของมันได้สักทีหรือยังล่ะ? 
ถาม :	เวลาที่เราไปปล่อยปลา	แล้วคนเขาไปเก็บของเรามาขายต่อ	อย่างนี้ล่ะครับ	?	
ตอบ :	เราปล่อยบุญเป็นของเราแล้ว	 อานิสงส์เป็นของเราแล้ว	 คนตามเก็บมันกำลังก่อเวร
ใหม่	 ปล่อยมันเถอะ	 ถ้าเกิดว่าห้ามปรามได้ก็เมตตาห้ามปราม แต่ถ้าห้ามไม่อยู่จริงๆ ก็
ปล่อยวาง	มันอยากลงขุมไหนปล่อยมันไป	
ถาม :	ลูกสวดมนต์ทุกวัน	ทำไมใจมันไม่เห็นจะสบายเลยเจ้าคะ	?	
ตอบ :	เราเองสวดจริงๆ	หรือเปล่าล่ะ	ปากมันสวดแล้ว ใจนึกอะไรอยู่ ?	
ถาม :	คือ	หนูมักจะเศร้าหมองอยู่น่ะเจ้าค่ะ	
ตอบ :	นั่นแหละ	 มันตั้งอารมณ์ผิด อารมณ์ใจขณะที่สวดมนต ์ อารมณ์ใจต้องอยู่กับ  
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์รงิๆ	เราวา่นะโมตสัสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สมัมา	สมัพทุธสัสะ		
คำแปลก็คือ	 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น	 กายเรา  
น้อมตามวาจา จิตของเราน้อมตามวาจาไปหรือเปล่า ?	 พุทธัง	 สรณังคัจฉาม	ิ ข้าพเจ้ายึด
พระพทุธเจา้เปน็ทีพ่ึง่	มนัยดึจรงิๆ หรอืเปลา่ ? หรอืวา่ยดึแตป่าก ? 
ถาม :	แต่พอทำถึงตอนหนึ่งมันชอบร้องไห้	
ตอบ :	อย่างนั้นก็จงร้องต่อไป	 ถ้ามันอยากร้องปล่อยมันร้องให้เต็มที่ไปทีเดียว	 บางทีมัน		
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เปน็ตวัปตีขิองขทุกาปตี	ิ ถา้หากเราไปหา้มเอาไว	้ ทำถงึตรงนัน้เมือ่ไหรม่นักร็อ้งเมือ่นัน้	 อาจจะ
ไม่ใชต่วัเศรา้หมองอะไรหรอก	 มนัอาจจะเปน็ตวัปตี	ิ ลองซดัใหม้นัเตม็ทีส่กัทสี	ิ ปดิหอ้งใหด้กีอ่น			
เดีย๋วคนเขาตกใจ	เตรยีมทชิชู่ไวส้กักลอ่งหนึง่	ปลอ่ยใหม้นัเตม็ทีส่กัท	ีเดีย๋วมนัเลกิไปเลย	อยา่ให	้	
ขายหนา้แบบอาตมาแลว้กนั	 ดนัไปรอ้งกลางบา้นสายลม	 คนเปน็พนั	 อารมณ์ใจมนัขึน้ตอนนัน้
พอด	ี ตั้งใจจะกลั้นเอาไว	้ คิดว่ากลั้นได้แน	่ ปรากฏว่าพอตั้งท่าจะกลั้น	 หลวงพ่อท่านบอกว่า 
ปลอ่ยมนัเตม็ทีไ่ปเลยลกู ถา้ไปกลัน้เอาไวถ้งึตรงนีม้นักเ็ปน็อกี	ตัง้แตน่ัน้มากซ็ดัมนัตัง้แตเ่ชา้
ยันบ่ายสี่โมง	 เช็ดหน้าจนแสบไปหมดน่ะ	 วันนั้นหน้าคงบางไปเยอะเลย	 ปกติเป็นคนหน้าหนา
มาก	(หวัเราะ)	
ถาม : แล้วอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นนานหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : แลว้แตบ่างคน	 อยา่งอเุพง็คาปตีขิองอาตมาโดนเกอืบ	 ๓	 เดอืน	 มนัหกคะเมนตลีงักา
โลดโผนของมันไปเรื่อย	 มันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับคน	 ตัวที่ เกิดนานก็มีอุเพ็งคาปีติกับ  
โอกนัตกิาปตี	ิหกคะเมนตลีงักาไปลอยไป	มนัวา่ของมนัไปเปน็เดอืนๆ	กวา่มนัจะเลกิ	แตต่วัอืน่ๆ	
มนัปอ๊บแปบ๊ๆ	 มนักผ็า่นไดแ้ลว้	 ตวัผรณาปตีติวัสดุทา้ย	 มนัเกดิขึน้พรอ้มกบัอเุพง็คาปตี ิ ตอน
นั้นโดนหลวงพี่โอท่านแกล้ง	 นอนเฝ้าหน้าห้องหลวงพ่อท่านอยู่	 เป็นพระองค์เดียวที่เฝ้าหน้า
หอ้งหลวงพอ่ดว้ยวธินีอน	 นอนภาวนาตโีปงอยู	่หลวงพีโ่อมาถงึทา่นกเ็อานิว้จิม้หวั	 แหมทา่นนี่
เอาแตภ่าวนาจงัเลยนี	่พอทา่นจิม้ปับ๊	ตวัมนัลอยพับ่ขึน้มา	ของเราใจมนักย็ัง้ปุบ๊เลยวา่	เฮย้	ไม่
ได	้เดีย๋วคนเขาแตกตืน่กนัทัง้วดัหรอก	มนัลอยพน้พืน้ขนาดมอืสอดได	้แตเ่ราเอาจวีรตโีปงอยู	่พี่
โอเขาเลยไม่ได้สังเกต	 ใช่ไหม	?	 ทีนี้มันเกิดอาการว่า	 เหมือนกับตรงที่ท่านจิ้มนี่หัวเราเป็นร ู
แล้วมันมีของไหลจากข้างในออกมาซู ่ เหมือนยังกับลมมันออก พอมันไหลๆๆ ออก มัน
เหมอืนกบัวา่มนัออกไมท่นัใจ มนักอ็อกซา้ย ออกขวา ออกหนา้ ออกหลงั ทัง้ตวัพรนุเปน็
ฝักบัวไปเลย มันไหลซู่ซ่าๆ ของมันอยู่ตลอด	 ไอ้เราก็ด	ู เออ...ตัวนี้มันตัวปีต	ิ หลวงพ่อเคย
บอกไว้แล้วอาการแบบนี	้ ไม่กลัวมันหรอก	 ก็กำหนดใจรู้ไว้เฉยๆ	 มันเป็นของมันอยู่พักใหญ่
เกอืบชัว่โมง มนักแ็ปะลงกบัพืน้ของมนัตามเดมิ หมดลม...แฟบ...	(หวัเราะ)	นัน่ละ่	 เตม็ทีท่ี
เดยีวจบ		
ถาม : ต้องเกิดทุกคนเลยเหรอครับ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าวิสัยพุทธภูมิมาก่อนนี่จะพบทุกตัว	 ถ้าไม่ใช่วิสัย	 บางทีก็เป็นแค่อย่างสอง
อย่าง	๓	อย่าง	๔	อย่าง	คนที่ปรารถนาพุทธภูมิคือ	จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไปสอนเขา	ถ้ารู้ไม่
ครบมันสอนลูกศิษย์ไม่ได้ต้องเจอให้ครบ	ตัวที่อยากเตือนก็คือว่า	เราได้ฌานได้สมาบัติแล้วจะ
พ้นปีติน่ะไม่ใช่หรอก ถ้ามันจะเจอตัวใหม่ กำลังมันจะลดลงไปเจอเอง	อยู่ๆ	มันลดพรวดลง
ไปเหลือแค่ปีติ	 แล้วมันก็เป็นปีติตัวใหม่ขึ้นมาเลย	 สังเกตมาตั้งแต่ครั้งแรกๆ	 เป็นอย่างนี้ทุกที	
พอข้ามปีติเป็นสุข	 มันก็เป็นฌานไปเลยใช่ไหม	?	 แต่คราวนี้อยู่ๆ	 กำลังมันถอยลงมาเจอตัว
ใหม่เอง	 ไม่ได้อยากจะเป็นเลย	 พอเราเข้าฌานคล่องถึงเวลา	 ก็โดดปั๊บไปเลย	 มันข้ามขั้นไป
เลย	นี่มันถอยของมันมาเอง	บังคับมันก็ไม่ได้	มันอยากจะเป็น	
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ถาม :	แล้วที่บอกว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูม	ิ ต้องมีใจรักพระนิพพาน	 นี่หมายถึงว่าเขาจะ
ต้องทำยังไงหรือไม่	?	
ตอบ :	รู้มากกว่าเราหลายเท่า	
ถาม :	จำเป็นจะต้องไปเจอหรือ	?	
ตอบ :	พระโพธิสัตว์ตั้งแต่อุปบารมีตอนปลายนี่ท่านไปนิพพานเป็นปกต	ิ ไปสำรวจมันซะ
ทุกซอกทุกมุม	ไม่งั้นบอกลูกศิษย์ไม่ถูก		
ถาม : แล้วคนที่บอกว่าไม่เคยไปพระนิพพานแต่บอกว่าปรารถนาพุทธภูมินี่	?		
ตอบ : ยังห่างลิบเลยจ๊ะ	(หัวเราะ)	 ปรารถนาพระโพธิญานแล้วยังไม่เคยไปพระนิพพานนี่
ยังห่างลิบเลย	อย่าเพิ่งท้อ	สมัยนี้เครื่องทุ่นแรงเยอะ	(หัวเราะ)	
ถาม : เด็กที่บ้านหนูน่ะค่ะ	เขาชอบทำความสะอาดพระพุทธรูป	
ตอบ : ทำไปเถอะจ๊ะ	 ท่านไม่รำคาญหรอก	(หัวเราะ)	 ถ้าวันไหนท่านบอกพอซะทีสิโว้ย	 แล้ว
ค่อยหยุด	 ทำไปเถอะ	 สมัยก่อนก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน	 เพราะว่าโรงครัวมันอยู่ติดกับห้องพระ	
แล้วเสร็จแล้วด้านบนที่ติดกับเพดานเราไม่ได้ตีฝ้า	 พอทำครัวไอน้ำมันก็วิ่งข้ามมา	 เรารำคาญ
แทนพระ	 จับพระอาบน้ำเป็นปกติเลย	 ประเภทละลายน้ำยาล้างจานเป็นกาละมัง	 แล้วอุ้มพระ
ลงไป	เอาฟองน้ำขัดเลย	ทีละองค์ๆ	แล้วก็เอาขึ้นมาเช็ดให้แห้ง	พอแห้งดีแล้วค่อยจับเข้าที่	ทำ
อย่างนั้นประจำเพื่อความสบายใจ	
ถาม : ทำได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ทำได้	ทำไปเถอะ	ทำความสะอาดพระนี่ทำเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้น		
	 	 จะมีอยู	่ ๓	 ฤทธิ	์ นรฤทธิ ์ เทพฤทธิ ์ พลฤทธิ	์ ๓	 ฤทธิ์นี่สร้างความปวดกะโหลกให้
อาตมาตลอด	 เทพฤทธิ์ยังน้อย	พลฤทธิ์ส	ิ โอ้โห	 เล่นกรรมฐาน	 ๔๐	 บวกสติปัฏฐานสูตรทุก		
ขั้นตอนเลย	 แล้วเขาถามเอาความรู้จริงๆ	 จิตเขาละเอียดถึงขนาดเขาตั้งคำถามว่า	 วาโยกสิณ   
อากาศกสณิ กบั อากาสานญัจายตนฌาน มนัตา่งกนัตรงไหน	เปน็เราๆ	คดิคำถามงี้ได้ไหม	?		
คณุพลฤทธิ ์ รอดรกัษา นัน่แหละ	 พอเขาไดร้ายละเอยีดทัง้หมดแลว้	 เขากข็ึน้เขาไปเลย	 ออก
มาอีกทีนี้เหาะไม่ได้ไม่มาหรอก	 เขาเอาอาตมาเป็นเครื่องประกันความเสี่ยง	 ของเราเองบาง
อย่างเราคลำอยู่ตั้งหลายๆ	 ปีกว่าจะผ่าน	 มันถามแป๊บเดียว	 แล้วดันเชื่อซะด้วยว่าเราทำได้จริง	
จดๆ	รายละเอยีดไปจนเกลีย้งเลย	แลว้เสรจ็แลว้ก็ไปทำ	เขามัน่ใจวา่ไมผ่ดิแน	่ตอบได้ไหม	ถาม
วา่	 วาโยกสณิ	 อากาศกสณิ	 กบัอากาสานญัจายตนฌานตา่งกนัตรงไหน?	(หวัเราะ)	มนัตา่งกนั
ตรงอาการของมัน วาโยกสิณเราจับอาการความเคลื่อนไหว อากาศกสิณเราจับความว่าง 
อากาสานัญจายตนฌานเราจับความไม่มีขอบเขตของอากาศ	 ของเรานี่ถ้าไม่เคยเดินเฉี่ยวๆ	
ตำรามานี่วันนั้นตายเลย	 โอ้โห	 คำถามแต่ละคำถามเขาเอาตายเลย	 จิตเขาละเอียดมาก	
ละเอยีดจนเชือ่วา่เขาทำไดม้าก	มากจนสามารถจะตัง้คำถามประเภทนีข้ึน้มาได	้ แลว้เขาเปน็คน
ทีเ่อาจรงิเอาจงักบัการปฏบิตั ิ
ถาม : ทีท่ิเบตเขาบอกอากาศไม่ค่อยดีนะครับ	
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ตอบ : ทีท่ิเบตอากาศมันบางเพราะพื้นทีสู่งกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ ๗ กิโลเมตร	แล้ว
จะเอาอะไรหายใจ	ไปที่โน่นจะป่วยเป็นโรคขาดอากาศ	เดินเร็วไม่ได้	ทำอะไรรุนแรงไม่ได้	ต้อง
เป็นคนเรียบร้อยค่อยๆ	ทำ	ตอนนี้อากาศหนาวมาก	ออกจากรถบัสหรือเครื่องบินก็ตัวแข็ง		
ถาม : เวลาเราคิดถึงใคร คนนั้นเขาจะรู้ได้หรือเปล่าคะ ? 
ตอบ :	การที่เราตั้งใจคิดถึงใคร ถ้าบุคคลนั้นได้เจโตปริยญาณ เขารู้แน่นอน เพียงแต่ว่า
จะให้ความสนใจในสิ่งนั้นไหม	 จำไว้ให้ขึ้นใจว่า	 เรื่องของอภิญญา เรื่องของสมาบัติ ไม่ใช่
เรื่องที่เราจะมาแสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจของใคร การทำงาน วาระและเวลาต่างๆ 
ของท่าน จะใช้ไปเฉพาะหน้าตลอดเวลา	 อาจะต้องสงเคราะห์ใครบางคนอยู่ขณะที่เราคิดถึง
ท่าน	 แล้วท่านจะไม่มีเวลามาสนใจกับเราหรอก	 เอาเวลาไปสงเคราะห์คนที่เข้าถึงธรรมดีกว่า		
ที่จะมาอวดว่า	เฮ้ย...ข้ารู้นะเว้ยว่าเอ็งคิดอะไร	มันเสียเวลาเปล่า		
	 	 ประคบัประคองมนัเอาไว	้ โดยเฉพาะการอยูก่บัลมหายใจเขา้ออก	 ถา้ตราบใดทีส่ตมินั
ยงัอยูก่บัลมหายใจเขา้ออก สมาธมินัทรงตวัอารมณน์ัน้กจ็ะทรงตวัอยู ่เมือ่ใดทีเ่ราเผลอ สติ
หลดุจากลมหายใจเขา้ออกเมือ่ไหร ่ มนักส็ลายไป ยกเวน้วา่เรามคีวามคลอ่งตวัในการทรง
ฌาน ถงึขนาดทีเ่รยีกวา่ จะเขา้ฌานระดบัใดก็ได	้เมือ่ใดก็ได	้ถา้อยา่งนัน้กพ็อทีจ่ะอาศยัได	้แต่
ก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ด	ี เพราะเราประมาทเมื่อไหร	่ บางทีอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมันแทรกเข้ามา	 เรา
อาจจะตคีนืไม่ไดก้็ได	้ปกตถิา้มนัทรงตวั	ไมภ่าวนามนักร็ูข้องมนั	แตว่า่...เอากำไรหนอ่ยส	ิ
ถาม : ต้องเริ่มใหม่ไหมครับ	?	
ตอบ : ไม่ต้องทำใหม่หรอก	 ย้อนเก่าก็ได้	 การพิสูจน์น่ะ พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการให้
แล้ว เพียงแต่ว่าความสามารถของเราไม่พอ หรือว่าขาดความมั่นใจเท่านั้นเอง	 ใช่มั้ยล่ะ	?	
ฝึกทิพจักขุญาณไม่เห็นจะยากตรงไหน	?	 ฮึ	 หรือไม่ก็ไปดูลักษณะการหมุนเวียนโคจรของดวง
อาทิตย์	 ดวงจันทร์	 ลักษณะเดียวกัน	 มีขึ้นมีตก	 แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ของแปลกสำหรับเรา	 แต่
ว่าการเวียนตายเวียนเกิดนี่ จะต้องใช้ความเป็นทิพย์ในการพิสูจน	์ขนาดปู่ย่าตาทวดของเรา
ลงมาถึงเรายังมีอยู่แล้ว	 ก็ลูกหลานเหลนโหลนของเราก็มีอยู่	 ถ้าหากว่าไม่ใช่คนขี้สงสัยจริงๆ 
ไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญามากมายอะไร	ก็เห็นอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว	ถ้าขี้สงสัยจริงๆ ต้องเอาให้
ได้อย่างน้อยวิชชาสองนะ ถ้าหากอย่างกลางก็อภิญญาห้า หนักๆ หน่อยก็เล่นปฏิสัมภิทา
ญาณไปเลย ปฏิสัมภิทาญาณทำง่ายกว่าอภิญญา เพราะว่าใช้พื้นฐานของกสิน ๙ กอง แต่
ปฏิสัมภิทาญาณได้ยากกว่าอภิญญามหาศาลเลย	 เพราะว่าปฏิสัมภิทาญาณกำลังคลุมได้ทั้ง
อภิญญาหก	 ทั้งวิชชาสาม	 ทั้งสุกขวิปัสสะโก	 เมื่อความสามารถสูงขนาดนั้นต้องระมัดระวังใน
การใช้เป็นพิเศษ	 ดังนั้น	 ผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกำลังใจเข้าถึงพระอนาคา
มีแล้วเท่านั้น เพราะว่าเข้าถึงพระอนาคามีนี่ตัวโลภ ตัวโกรธ ตัวรักหมดแน่ๆ หลงน่ะยัง
หลงอยู่นิดเดียว คือคิดว่าความเป็นพระอนาคามีแค่นี้ก็พอแล้ว	นอนพักมั่งก็ได้	 อะไรอย่างนั้น	
ใช่มั้ย	?	 แต่ความจริงถ้าท่านทำต่ออีกก็หน่อยเดียวเท่านั้นเอง	 ดังนั้น	ปฏิสัมภิทาญาณจะเกิด
ขึ้นได้ต่อเมื่อกำลังใจเข้าถึงความเป็นพระอนาคาม ี ไม่อย่างนั้นแล้วจะฝืนกฎของกรรม	 โดย
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เฉพาะนิสัยอย่างพวกเราเห็นคนลำบาก	 เดี๋ยวก็ไปช่วยเขา	 เห็นมันเดินมาประเภทขาลีบ	 มือ
หงิก	แค่เราคิดให้หาย	มันหายเลยนะ	เพราะความคล่องตัวในตัวกสิณ	ตัวอภิญญา	แค่ตั้งใจให้
ธาตุสี่ประสานเสมอกัน	 อาการเจ็บป่วยของเขาจะหายหมด	 แต่เราไม่ได้ดูไปว่า	 เขาเจ็บไข้ได้
ป่วยเพราะในอดีตทำกรรมอะไรมา	 เราเป็นผู้ฝืนกฎของกรรม	 ทำให้ระเบียบของโลกของ
จักรวาลบรรลัยหมด	ภพภูมิไหนๆ	เราก็ไม่สนใจ	ความสามารถมันถึงใช่มั้ย	?	ก็เลยจำกัดเอาไว้
ว่า	 ถ้าหากว่าจะทำ	 จะใช้ความสามารถปฏิสัมภิทาญาณได้	 ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีขึ้น	 แล้ว
อีกข้อหนึ่ง	 อย่างอภิญญาหก ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทั่วไป ถ้าเป็นอภิญญาหกจริงๆ ท่านรู้ว่า
สมควรจะใช้อย่างไร ? เพราะว่าจะเป็นอภิญญาหกได้ ต่อเมื่อเป็นพระโสดาบันขึ้นไป คือ
ตัวสุดท้ายอาสวักขยญาน	 ทำกิเลสให้สิ้นไปได้	 ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่สามารถทำ
กิเลสให้สิ้นไปได้	ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปก็สิ้นได้ส่วนหนึ่ง	สกิทาคามีได้อีกส่วนหนึ่ง	อนาคามี
ได้อีกส่วนหนึ่ง	อรหันต์นี่สิ้นกิเลสได้ทั้งหมด	คราวนี้ก็ได้แค่อภิญญาห้า กำลังอภิญญาห้า ถ้า
หากว่าคุณฝืนกฎของกรรม หรือว่าทำผิดศีล ผิดธรรมอภิญญาจะเสื่อมเลย	 ต้องไปตั้งหน้า
ตั้งตารวบรวมกำลังใจกันอีกขนานใหญ่กว่าจะฟื้น	 กลับมาใหม่ได้	 ถ้าผิดอีกก็เสื่อมอีก	 ดังนั้น
ไม่ใช่เรื่องที่จะใช้กันได้ง่ายๆ	 สำคัญตรงที่ว่าถ้าหากเราอยากรู้	 เราอยากพิสูจน์	 เราต้องทุ่มเท
ฝึกไปเลย	
ถาม :	แล้วอย่างเดวิด	คอปเปอร์ฟิลล์	อย่างไร	?	
ตอบ : อันนั้นอภิญญาไม่ใช่มายากล	 อันนั้นอภิญญาจริงๆ	 เขาเองเขาก็บอก	 ตามประวัติ
เขาไปฝึกกับพระ แต่เป็นพระจีน	 ทางนิกายมหายาน	 คราวนี้พื้นฐานเก่าเขามีเยอะ พอฝึก
สมาธิใจสงบ อภิญญามันคืนมา	แรกๆ	แกก็แปลกใจ	แต่พอใช้ไปใช้มา	ความเคยชินอดีตเคย
ใช้ได้	ปัจุบันนึกอย่างไงเป็นอย่างนั้น	แป๊บเดียวมันก็คล่องแล้ว	เปิดหลังทีวีหิ้วตัวละครออกมาดู
เล่นข้างนอกได้	คนทั่วๆ	ไปทำได้มั้ยเล่า	มายากลประเทศไหนมันทำได้	?	ประเภทตำรวจไล่ยิง
ผู้ร้ายอยู่ในจอ	 มันเปิดหลังทีวีหิ้วผู้ร้ายออกมา	 ตำรวจยืนงง	 ในจอมันหายไปแล้วนี่	 (หัวเราะ)	
สนุกดี	เครื่องบินโบอิ้งทั้งคัน	เขาสามารถทำให้หายได้ใช่ไหม	เอาผ้าคลุมอยู่สองฝั่งของกำแพง
เมืองจีน	 เดินมุดผ้าคลุมไปหายไปทะลุอีกฝั่งหนึ่ง	 นั่นจริงๆ	 ก็คือ	 กำลังของกสิณ	 อธิษฐานให้
มันมีช่องว่าง	 แล้วก็เดินผ่านไปแค่นั้น	 อาตมาเองไม่ได้อย่างเขา	 ยังเดินทะลุประตูฝั่งพม่า		
มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่นา	 มันเปิดตีสี่ครึ่ง	 แต่เราไปตั้งแต่ตีสี่	 เรื่องอะไรจะยืนให้ยุงกิน	 ก็
เข้าไปสวดมนต์ข้างใน	ทีห่ลวงพ่อพระมหามุนี ที่เขาทำพิธีสรงพระพักตร์ล้างหน้ากันนั่นแหละ	
เราก็เข้าไปสวดมนต์ข้างในก่้อน	 เล่นอิติปิโส	 ๓	 ห้อง	 ล่อไป	 ๗	 จบ	พอตีสี่ครึ่งเขาก็เปิดประตู	
ทั้งพระทั้งโยมก็กรูกันเข้ามา	 ครูบาน้อยเขาตามหลังมา	 เขาถามหลวงพี่เข้ามาอย่างไรครับ	?	
บอกวิธีเดิม	 รายนั้นเขาเห็นบ่อยเขาไม่แปลกใจหรอก	 คนอื่นไปแล้วมันติดกุญแจ	 เราไปนี่
กุญแจมันไม่ติด	เราก็เข้าไปเรื่อยนะ		
ถาม :	เคยไปวัดอนาลโย	ที่แท้ยังไง	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	 วัดอนาลโยนั่นไม่เจตนา	 ท่านเจ้าคุณ	 ท่านอนุญาตแล้ว	 ไปถึงตีห้าพอด	ี	
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ท่านเจ้าคุณกำลังสะพายบาตร	 นั่งรอรถเบนซ์อยู	่ ไปถึงก็กราบๆ	 อ้าว	 คุณมาตอนนี้เหรอ	?	
ขออภยันะผมกำลงัจะไปฉนัเชา้ทีเ่ชยีงใหม	่(วดัอนาลโยอยูพ่ะเยา)	ผมยกวดัใหค้ณุเลย	ไปจดัการ		
เอาเองกแ็ลว้กนั	อยากจะดตูรงไหน	จดุทีเ่ราอยากทีส่ดุกค็อื	เขา้ไปกราบพระแกว้	ในหอพระแก้ว		
เขาจะมีพระแก้วที่แกะสลักมาจากมรกต	 องค์ประมาณหัวแม่มือ	 แล้วก็จะมีพระแกะสลักจาก
บุษราคัมองค์เล็กๆ	แต่ราคาแพงมาก	น่ารักมาก	เราก็แหม...ไปถึงก็ต้องกราบตรงนั้น	เขาเปิด
ต้องแปดโมงครึ่ง	ไปถึงตีห้า	ไปนั่งรอ	สามชั่วโมงครึ่งใช่มั้ย	เราไปถึงเขายกให้เป็นบ้านเราแล้ว
นี่	 ก็เปิดมันทั่วเลย	 เปิดประตู	 เปิดหน้าต่าง	 เปิดไฟ	 พวกทหารที่มันไปตั้งกองรักษาการณ์อยู่
มันคว้าเอ็มสิบหก	 วิ่งกันตุบตับๆ	 มาเต็มไปหมดเลย	 มาถึงมันยืนงงๆ	 พระเปิดได้อย่างไง	 ยัง		
ไม่ถึงเวลา	 เราก็เลยบอกหลวงพ่อท่านอนุญาตแล้ว	 เขาคิดว่าหลวงพ่อท่านให้กุญแจเรามา		
ใช่มั้ย	?	(หัวเราะ)	ตัวใครตัวมัน		
ถาม : คนละเรื่องเดียวกันเลยครับ	
ตอบ : (หัวเราะ)	 คนละเรื่องกัน	 คือเขาเข้าใจอย่างงั้น	 เราต้องปล่อยให้เขาเข้าใจอย่างงั้น			
ว่าไม่ได้ใช่มั้ย	 ก็เราบอกเมื่อกี้เจอหลวงพ่อตรงนั้นนะ	 หลวงพ่ออนุญาตแล้ว	 เขาก็คิดว่าหลวงพ่อ
ให้กุญแจมา	 ขนาดตู้กระจกที่บรรจุพระนั้นเขาใช้กระจกกันกระสุนนะ	 ของเขาราคามหาศาล	
พระแกะจากมรกต	 พระแกะจากบุษราคัม มีพระทองคำฝังเชร มีช้างม้าทองคำ ต้นไม้
ทองคำที่ฝังอัญมณี	 ราคาเท่าไหร่?	 ขนาดทหารต้องไปตั้งกองรักษาการณ์อยู่ใกล้ๆ	 สามคน		
สี่คนวิ่งมาเหนื่อยเปล่า	 พระเปิดซะเกลี้ยง	 ทุกซอกทุกมุมเลย	 แล้วไปอีกที่หนึ่งก็วัดหลวงปู่  
ครูบาวงศ	์ ไปถึงเขาฉันเพลกันพอดี	 ไม่มีพระเจ้าหน้าที่อยู่เลยสักองค์	 หลวงปู่ก็ไม่อยู่	 แล้ว
ต้องการวัตถุมงคลหลวงปู่	 จะทำยังไง	 เปิดตู้ขายเองเลย	 ราคาติดไว้แล้วนี่	 ก็ขายให้ตัวเองนี่
แหละ	รับเงินแล้ว	ก็กองๆ	ไว้ในตู้	ปิดตู้ให้เขาเสร็จก็กลับ	(หัวเราะ)	เจ้าหน้าที่เขามาคงงงๆ	ว่า	
เงินมันโผล่มาจากไหน	 กองๆ	 อยู่นั่นน่ะ	 น่าสนุกมั้ย	 (หัวเราะ)	 ลองทำดู	 เป็นลูกขุนแผน			
วิชาขโมยมันต้องทำได้	
ถาม : คาถาอะไรฮะ	?	
ตอบ : คาถา	นะ มะ พะ ทะ	ถอยหลังเป็น	ทะ พะ มะ นะ	ตัวคาถาน่ะ ไม่สำคัญ สำคัญ
ตรงทำใจ ตัวตรงทำใจก็คือ ความรู้สึกของเรา ต้องคิดว่ามันไม่ติดกุญแจอยู่	 โยมลองจับ
ประตูที่ไม่ได้ล็อก	 แล้วบิดประตูลูกบิด	 ใจเราสบายอย่างไร บิดไปเฉยๆ อย่างไง ต้องทำ
อย่างงั้นนะ	คือ	ให้ใจมันอยู่ลักษณะเดียวกัน	ถ้าทำอย่างนั้นนะ	หลุดแชะทุกดอกเลย	
	 	 คราวนี้	 ปีนั้นก็คิดว่า	 เคี่ยวเข็ญพระเขาหน่อย	 ทั้งกาแฟ	 ทั้งโอวัลติน	 ทั้งคอฟฟี่เมต		
ยัดเข้าห้องหมด	 ล็อกกุญแจ	 อยากกินไปเปิดเอาเอง	 ห้ามใช้กุญแจ	 และห้ามงัดแงะด้วย	 อด		
หัวโตเลย	(หัวเราะ)	 ถ้าหากว่าไม่เคี่ยวเข็ญขนาดนั้น	 ก็ไม่ค่อยเอาดีกัน	 น่าสนุกมั้ย	?	 ไปฝึกที่
โน้นนะ	 จริงๆ	 แล้วมันเหมือนกับไม่ทำอะไร	 เพราะว่าปล่อยให้รับผิดชอบกันเอง ไปภาวนา
เอา ไปทำเอา มีเทปมีหนังสืออ่านเอา ฟังเอา ถ้าตรงไหนตีความไม่ถูกหรือทำต่อไม่ได้   
มาถามจะบอกให้ เพราะหลวงพ่อสอนเรามาแบบนี้ สอนแบบสอนผู้ใหญ่ ในเมื่อท่านสอน
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แบบสอนผู้ใหญ่ ให้รับผิดชอบเอาเอง	 เรามันถนัดแบบนี้	 ถึงเวลา	 ลูกศิษย์ก็ต้องอย่างงั้น			
ถึงเวลา	 คุณก็ต้องไปอ่านตำราเอา	 ไปฟังเทปเอา	 ทำตรงไหนได้ก็ทำไป	 เอาหน่อยมั้ย	?	 ทะ 
พะ มะ นะ	ถอยหลัง	แต่ว่าจริงๆ	แล้ว	ตัวคาถามันทำให้ใจเป็นสมาธิเท่านั้น	กำลังใจของเรา		
ตอ้งใชค้วามรูส้กึวา่มนัไม่ไดล้อ็กอยู	่เปดิประตแูบบเดยีวกบัเรามัน่ใจวา่	ประตนูี้ไม่ไดล้อ็กแน	่แลว้		
เราเปดิประตเูขา้ไป	ใจมนัสบายมนัปลอ่ยวา่งอยา่งไง	กป็ลอ่ยวา่งอยา่งงัน้แหละ	แบบเดยีวกนัเลย		
ถา้เราทำอยา่งนัน้ได	้ แคเ่อือ้มมอืแตะ	 มนักห็ลดุเลย	 ยงัดนีะวนันัน้ไปกนัเปน็สบิใชม่ัย้	 สบิสาม
คนใชม่ัย้	?	หมอเพชรดว้ย	จดัแจงเปดิเลย	กท็า่นบอกแลว้วา่	ทา่นยกวดัใหเ้ราเลยนะ	 เราเปน็
เจา้ของ	เรากเ็ปดิได	้ฮึๆ ๆ	เลน่เอาเทหารวิง่ตบัแลบ่	เพราะมนัเปดิไดย้งัไง	คราวนีพ้อเราบอกวา่
เมือ่กีเ้จอหลวงพอ่	หลวงพอ่อนญุาตแลว้	เขากเ็ลยพลอยคดิวา่	หลวงพอ่ใหก้ญุแจมา	สบาย	
ถาม :	วัดอะไรฮะ	(คนมาใหม่)	
ตอบ : วัดอนาลโย	 วัดใหญ่ที่สุดของพะเยา	 อยู่ริมกว๊านพะเยา	 หลวงพ่อไพบูลย	์ ท่านเป็น
พระธรรมยตุ	แตว่า่ทา่นคบหาพระมหานกิายเยอะมาก	 เพราะวา่ของทา่นเอง	ทา่นกต็ดิมาทาง
ฤทธิ	์ ทางอภิญญาเหมือนกัน	 พวกออกมาทางฤทธิ์ทางอภิญญา	 ถ้าหากว่าพูดภาษาชาวบ้าน	
นสิยันกัเลงหนอ่ย	 คบหากนังา่ยด	ี กค็ดิดพูึง่ไปถงึ	 ทา่นบอกยกวดัใหค้ณุเลย	 ไปจดัการเอาเองก็
แลว้กนั	(หวัเราะ)	 ตอนนีเ้ปน็อะไร	 เจา้คณุรตันากรวสิทุธิม์ัง้	 ทา่นไปสรา้งตรงนัน้เพราะวา่โดน
ลองด	ี เจา้ทีท่า่นมาในรา่งของมงักร	อาละวาดจะไม่ใหท้า่นอยู	่ทา่นบอกวา่	ก็ใหม้นัรู้ไปวา่	จะมี
อะไรเกินกว่าคุณพระได้	 คุณพระรัตนตรัยถือว่าใหญ่ที่สุด	 ในเมื่อคุณพระรัตนตรัยใหญ่ที่สุด		
จะยอมแค่ใหเ้จา้ทีอ่าละวาดแลว้เราหนมีนั	 อายเขา	 ก็ไปฟดักนัทีน่ัน่จนกระทัง่เขายอม	 แตว่า่ถงึ
ยอมก็ต้องตั้งศาลให้นะ	 ไม่งั้นเขาแกล้งคนอื่น	 ไม่งั้นลูกศิษย์ลูกหาไปนี	่ พ่อแกล้งกระจายเลย	
ตอ้งตัง้ศาลใหเ้ขา	ทกุวนันีถ้า้ขึน้ไปจะเจอศาลเจา้พอ่มงักรเขยีว	บางคนกแ็ปลกใจ	หลวงพอ่เปน็
พระไทยแท้ๆ 	ทำไมมศีาลจนี	ศาลเจา้อยู่ในวดัดว้ย	ไมต่ัง้ใหก้็ไม่ไดเ้ขาบงัคบั	

โปรดเวไนยสัตว์ (๑)  
	 	 เช้าวันหนึ่ง	ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่	ณ	เวฬุวันวิหาร	ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธ
จักษุ	ทอดพระเนตรเห็น สิงคาลกบุตร	กำลังนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่	พระพุทธองค์ทรงดำริว่า
วันนี้เราจักกล่าวธรรมอันเป็นวินัยของคฤหัสถ์แก่สิงคาลกบุตร	 ถ้อยคำนั้นจักมีผลแก่มหาชน	
จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์	 ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกบุตรตรัสถามว่า	 เธอทำ
อะไรหนอ	?	
	 	 ในอรรถกถา	 กล่าวว่าบิดาและมารดาของสิงคาลกบุตรเป็นอุบาสก	 และอุบาสิกาผู้
โสดาบัน	 มีความเชื่อมันในพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก	 พยายามให้บุตรผู้ไม่มีศรัทธา	 ไม่มีความ
เลื่อมใสได้เข้าไปเฝ้าและฟังธรรมเทศนาจากพระศาสดา	แต่ก็ไม่สำเร็จ	
	 	 สิงคาลกบุตรกล่าวว่า	 การเข้าไปหาสมณะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ฉัน	 เพราะการเข้าไป
หาสมณะก็ต้องไหว้	เมื่อก้มลงไหว้หลังก็เจ็บ	เข่าก็ด้าน	จำเป็นต้องนั่งบนพื้นดิน	เมื่อนั่งบนพื้น
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ดินผ้าก็จะเปื้อน	 จำเดิม	 แต่เวลานั่งใกล้ย่อมมีการสนทนา	 เมื่อมีการสนทนาย่อมบังเกิดความ
คุ้นเคย	 จากนั้นย่อมต้องนิมนต์	 แล้วถวายจีวร	 และบิณฑบาต	 เป็นต้น	 เมื่อเป็นเช่นนั้น
ประโยชน์ย่อมเสื่อม	
	 	 บิดามารดาแม้จะสอนจนตลอดชีวิต	 ก็ไม่สามารถจะทำให้บุตร	 เข้าใกล้พระศาสนาได้	
ก่อนจะสิ้นชีิวิต	 บิดาให้โอวาทบุตรว่าลูกควรจะลุกแต่เช้าตรู่	 แล้วจงนอบน้อมทิศทั้งหลาย	ทั้งนี้
บิดาประสงค์ว่า	 หากพระพุทธองค์	 หรือพระสาวกทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาต	 ได้เห็นการกระทำ
เช่นนั้นแล้ว	 จักได้ชี้แจงให้บุตรเกิดความเข้าใจ	 ความหมายของการไหว้ทิศในทางที่ถูกที่ควร	
สิงคาลกบุตรจักได้บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	
	 	 สิงคาลกบุตรไม่เข้าใจ	 และไม่ทราบจุดมุ่งหมายของบิดา	 หลังจากบิดาสิ้นชีวิตแล้ว	
เขาออกไปประคองอัญชลี	 มีผ้าเปียก	 มีผมเปียก	 นอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่ทุกเช้า	 ตามคำสั่ง
ของบิดามาตลอด	
	 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกมาบิณฑบาต	 ตรัสถามความเป็นมาของการกระทำเช่น
นั้น	 สิงคาลกบุตรจึงทูลถึงคำสั่งของบิดาให้ทรงทราบ	 พระพุทธองค์ทรงแนะนำ	 สิงคาลบุตรจึง
กราบทูลขอประทานโอกาส	ให้พระองค์ทรงแสดงการนอบน้อมทิศทั้งหลายในวินัยของพระอริยะ		
	 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการละกรรมกิเลส ๔ ประการ	 คือ	 ปาณาติบาต	
อทินนาทาน	กาเมสุมิจฉาจาร	และมุสาวาท	
	 	 ไม่เสพความเสื่อมแห่งโภคะ ๖	คือ	อบายมุขทั้ง	๖	ได้แก่	เป็นนักเลงสุรา	ชอบเที่ยว
กลางคืน	 ชอบเที่ยวดูการละเล่น	 เล่นการพนัน	 คบคนชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านในการงาน	
แล้วทรงตรัสการนอบน้อมทิศทั้งหลายว่า		

   มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า  คือทิศตะวันออก 
   อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา คือทิศใต้ 
   บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก 
   มิตรอำมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้าย คือทิศเหนือ 
   ทาสกรรมกร เป็นทิศเบื้องต่ำ 
   สมณพราหมณ์  เป็นทิศเบื้องบน 

	 	 นี้คือทิศทั้งหลายในวินัยของพระอริยเจ้าที่ควรนอบน้อม	 คฤหัสถ์ในตระกูลผู้ไม่
ประมาท	ควรนอบน้อมทิศเหล่านี้	จักมีแต่ความเจริญ	ไม่มีความเสื่อม	
	 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้ว	 สิงคาลกบุตรขอแสดงตนเป็นอุบาสก	 ผู้ถึงพระ
รัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต	 จากนั้น	 พระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์	 เพื่อ
บิณฑบาต	
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โปรดเวไนยสัตว์ (๒)  
	 	 ครั้งหนึ่ง	 พระเจ้าพิมพิสาร	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า	 ให้ส่งทูตไปยังเมือง
จำปา	 แคว้นอังคะ	 มีรับสั่งให้	 โสณโกฬิวิสะ	 บุตรเศรษฐีมาเฝ้า	 ดุจมีพระราชกรณียกิจบาง
ประการ	 โสณะออกเดินทางพร้อมกับชนชาวอังคะจำนวนหนึ่ง	 มาเฝ้าตามพระราชดำรัส	 ครั้น
มาถงึและถวายบงัคมแลว้	พระเจา้พมิพสิารทรงแนะนำชนชาวองัคะเหลา่นัน้ในประโยชนป์จัจบุนั	
และรับสั่งให้ชนเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดา	 เพื่อพระพุทธองค์จักทรงสั่งสอนประโยชน์ภายภาค
หน้า	 พวกเขาจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาที่เขาคิชฌกูฏ	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพ		
พิกถา	 และอริยสัจ	 ๔	 ชนทั้งหมดได้บรรลุธรรม	 ณ	 ที่นั้น	 ได้ขอแสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึง		
พระรตันตรยั		 	 	 	
	 	 โสณเศรษฐีบุตร	 มีความคิดว่าบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่	 จะประพฤติพรหมจรรย์ให้
บรสิทุธิด์จุดงัสงัขท์ีข่ดัแลว้	ทำไม่ไดง้า่ย	เราพงึปลงผมและหนวดครองผา้กาสาวะ	ออกจากเรอืน	
บวชเปน็บรรพชติ	 หลงัจากชาวเมอืงหลกีไปไมน่านนกั	 โสณโกฬวิสิะไดเ้ขา้ไปกราบทลูพระพทุธ
องค	์ ของบรรพชาอุปสมบท	 ครั้นได้รับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักแล้ว	 ไปพำนักอยู่ที่ป่า		
สีตวัน	 ท่านปรารภความเพียร	 เดินจงกรมจนเท้าทั้ง	 ๒	 แตก	 สถานที่เดินจงกรมเปื้อนโลหิต		
ดจุสถานทีฆ่า่โค	
	 	 พระโสณโกฬิวิสะคิดว่า	 บรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรารภความเพียร	 เรา		
ก็เป็นรูปหนึ่ง	 แต่ไฉนจิตเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ	 สมบัติในตระกูลของเรามีอยู	่ เราอาจ
บริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลได	้ เราละลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ	์ ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญ		
ดกีวา่	
	 	 พระศาสดาทรงทราบความกังวลใจของพระโสณะ	จึงเสด็จจากเขาคิชฌกูฏ	ไปปรากฏ
ตรงหน้าท่านพระโสณะที่ป่าสีตวัน	 ตรัสว่า	 โสณะเมื่อเธออยู่ครองเรือน เธอเป็นผู้ฉลาดใน
การดีดพิณ ก็สมัยใด สายพิณของเธอตึงไป หย่อนไป หรือไม่ตึงไม่หย่อน เธอย่อมรู้ใน
เสียงนั้น ฉันใด ความเพียรที่เธอปรารภมากเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความ
เพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ดูก่อน โสณะ เธอจงตั้งความเพียร
ให้สม่ำเสมอ จงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ และจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้น	 พระโสณะ
กระทำตามโอวาทนั้น	 หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว	 มีความเพียร	 ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในพระโอวาท	
ไม่นานนัก	พระโสณโกฬิวิสะ	ก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง	ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย	
	 	 เมื่อบรรลุอรหันต์แล้ว	 ท่านพระโสณะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระคันธกุฎี	
ภูเขาคิชฌกูฏ	 กราบทูลว่า	 ข้าพระองค์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว บรรลุประโยชน์ของตน
แล้ว หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบในภพ หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้น้อม
ไปในเนกขัมมะ ๑ ความสงัด ๑ ความไม่เบียดเบียน ๑ ความสิ้นตัณหา ๑ ความสิ้น
อุปาทาน ๑ ความไม่หลงใหล ๑ 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ถาม :	อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพเนจรเจ้าค่ะ	ว่าเขาน่ะ	สามารถสิงตามที่ต่างๆ	ได้ไหม	?		
ตอบ :	พวกวิญญาณพเนจรในความหมายของเรา	 ภาษาพระเรียกว่า	 “สัมภเวสี”	 สัมภเวส	ี
คอื	 พวกทีเ่รร่อ่นไปตามทีต่า่งๆ เพราะวา่ยงัไปตามบญุตามบาปของตนไมไ่ดเ้นือ่งจากตาย
ก่อนหมดอายุขัย	 มันก็เหมือนกับว่า	 ถ้าหากว่าเขาหิวๆ	 ขึ้นมา	 ก็อาจหาทางแทรกใครสักคน
หนึง่	 เพือ่ทีจ่ะบอกกลา่วอะไรบางอยา่งหรอืวา่ขอใหเ้ขาทำบญุใหห้รอืวา่ขออาหารกนิเลยนะ	 แต่
ว่าไม่ได้ทำได้เนิ่นนานอะไรหรอก	 สักแป๊บดียวก็ต้องออกแล้ว	 สิงได้เหมือนกัน	 ส่วนใหญ่แล้ว
กำลังเขาน้อย	 ถ้าไม่ใช่คนๆ	 นั้นช่วงวาระบุญขาดลงจริงๆ	 โอกาสที่เขาได้รับประทาน...ยาก	
เพราะงั้นก็ต้องรอญาติโยมตัวเองทำบุญให้ไป	 สิงได้แทรกได้เหมือนกัน	 แต่ว่า...โอกาสน้อย		
เหลอืเกนิ	
ถาม :	ถ้าหากมาแทรกในคนที่ี่มีวาระจิต	เขาเอาจิตมาแทรกได้ไง	?	
ตอบ :	แค่กดทับลงมา บังคับให้เราทำอาการตามที่เขาต้องการ จิตของเราก็ยังอยู่นะ	จิต
ของเรายังอยู่แต่กำลังจิตที่เหนือกว่าของเขา	เขาใช้กำลังที่เหนือกว่ากดลงมาเพื่อเราทำอาการ
ตามที่เขาต้องการ	
ถาม :	แล้วสภาวะอย่างเทพที่มา	
ตอบ :	แบบเดียวกัน	 ไม่ได้มาเข้าตัวเราหรอก	 ยืนอยู่ข้างนอกนั่นแหละ	 แต่ใช้อำนาจจิตที่
เหนือกว่ากด	 และก็บังคับให้ร่างกายของเราทำตามที่เขาต้องการให้พูด	 ให้แสดงท่าทางต่างๆ	
ตามที่เขาต้องการ	
ถาม :	แล้วทำไมบางคนรับได้	บางคนรับไม่ได้	?	
ตอบ :	ต้องมีกรรมเนื่องกันมาด้วย	 ถ้าไม่มีกรรมเนื่องกันมา	 ต่อให้เขาต้องการเราเท่าไหร่	
ก็ไม่สามารถจัดการอะไรเราได้หรอก	 ถ้าเจ้าของร่างไม่ยอมจริงๆ...ไม่มีสิทธิ์	 ส่วนใหญ่แล้ว
บรรดาร่างทรงต่างๆ	 ก็ต้องมีกรรมเนื่องกันมา	 ถึงสามารถคุมได้	 ควบได้	 แทรกได้	 สิงได้ใน		
ช่วงนั้นนะ	
ถาม : แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มีแก่นนี่	เขาสามารถเข้าไปแทรกที่ตรงนั้นได้	อยู่ได้ยังไงเจ้าคะ	?	
ตอบ :	อันนั้นเป็นเทพ	 เทวดานี่สามารถขยายร่างให้ใหญ่ได้	 เล็กได้	 ตามต้องการ	 อัตภาพ
ปกติของเขา	คือ	สามคาวุต...ถ้าเทียบเป็นมาตราปัจจุบัน	คือ	๑๒	กิโลเมตร	 เกือบโยชน์หนึ่ง	
โยชน์หนึ่งมัน	 ๑๖	 กิโลเมตร	 เขาสามารถที่จะทำร่างให้เล็กลงได้	 ขนาดที่อรรถกถาท่านเปรียบ
เปรยเอาไว้ว่า	 ๑ ปลายเข็มหมุด เทวดาท่านอยู่ได้ ๘ องค์	 ต้นไม้มันใหญ่เบ้อเร่อน่ะ	 แต่
จริงๆ	 แค่อาศัยเอาวิมานไปแปะเท่านั้น	 ไม่อย่างนั้นก็ต้องร่อนไปเร่มาหาคนจัดจราจรไม่ได้	
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เดี๋ยวชนกันบรรลัยหมด	 อันนี้พูดเล่นนะจ๊ะ	 ไม่ชนกันหรอกนะ	 แต่ท่านก็ดูเหมือนกัน	 ต้นไม้ที่
ขึ้นอยู่ในสถานที่ที่ผิดปกติ	 อย่างเช่นว่า	 ขึ้นตามกำแพง	 ขึ้นตามหลังเขา	 อย่างพวกโพธิ์	 พวก
ไทร	 ถ้าหากว่าเหล่านั้นโดนคนทึ้ง	 โดนคนถอนทิ้งในระยะเวลาอันใกล้เขาก็ไม่อยู่ให้เสียเวลา
หรอก	ขี้เกียจหาที่ใหม่	
ถาม :	แล้วอย่างพวกบอนไซเขาก็อยู่ได้	?	
ตอบ  : ถ้าเป็นไม้มีแก่น	ก็อยู่ได้	สบายเสียอีก	เจ้าของดูแลดี		
ถาม : แล้วอย่างพวกที่เป็นเครื่องรางของขลัง	พวกไม้มีแก่น	เช่น	รัก-ยม	อย่างนี้ล่ะเจ้าคะ	?		
ตอบ  : พวกอย่างนี้พิธีเขามีอยู่	พิธีกรรม ถ้าหากคนทำถูกต้อง ใช้คำว่า พุทธาภิเษกก็ได้ 
ของทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาจะรักษา แต่ถ้าทำพิธีกรรมแบบไสยศาสตร์ ก็อาจได้เปรต 
อสุรกายไปแทน	ต้องดูว่าการกระทำเขาแบบไหน	ทำแบบหมอไสยศาสตร์หรือทำแบบถูกต้อง		
ถาม : แล้วเช็คดูยังไงคะ	?	
ตอบ  : อันนี้ต้องอาศัยทิพจักขุญาณหน่อย	เชื่อยากนะ	หัดเองให้เป็นง่ายดี		
ถาม : ยังกะหัดกันง่ายๆ	เลยเจ้าค่ะ	?	
ตอบ  : ง่ายจ้ะ...ง่าย	ไม่ยากเลย	กล้ายืนยัน		
ถาม : ทีนี้พวกที่เล่นไสยศาสตร์	 พวกอาคมอะไรอย่างนี้จะมีการปล่อยของตามวันพระ	 ช่วง
วันพระเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้โดนที่เขาปล่อย	 หรือว่าช่วยคนที่ถูกของที่ปล่อยออกมาแล้ว	 ให้
เขาทุเลาลง	?	
ตอบ  : แยกเป็น	๒	ประเด็น	อันดับแรกก็คือว่า	บรรดาหมอไสยศาสตร์	วิชาการเขาเรียกง่ายๆ	
ว่า	มันร้อน	เมื่อมันร้อนถึงเวลาถึงวาระ	อย่างเช่น	ทุกวันอังคารหรือวันเสาร์	เขาจะต้องทำการ
ปล่อยของนั้นออกไป	 ถ้าเขาไม่ปล่อยของนั้นออกไป ของนั้นจะเข้าตัวเขาเอง	 เขาก็ต้องทำ
พิธีของเขาไป	 สิ่งทั้งหลายที่เขาปล่อยไปนี้เรียกว่า	 “ลมเพ-ลมพัด”	 ถ้าหากว่าใครมีเคราะห์
กรรม	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อไปถึงมันจะกระทบ	ทำให้เกิดเสียงดัง	อย่างเช่น	เหมือนยังกับใคร
สาดทรายใส่หลังคากราวไปเลย...หรือไม่ก็มีเสียงใครเคาะข้างฝาโป๊กเป๊ก	 ตุ้บตั๊บ	 โบราณถึงได้
แนะนำว่า	 ถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติอย่าไปเอ่ยปากทัก	 ถ้าหากว่าเอ่ยปากทักของดีแค่ไหน
ก็คุ้มไม่ได้	เหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราเปิดประตูบ้านให้โจรมันเข้ามา	ตำรวจเขาเห็น
เจ้าของบ้านเต็มใจต้อนรับ	คิดว่าคนรู้จักกันก็ไม่มายุ่งด้วย	ประเด็นที่สอง	ถ้าหากว่าถ้าเรากลัว
จะโดนของนั้น อันดับแรกอย่าไปเอ่ยปากทักอะไรง่ายๆ อันดับที่สอง พยายามภาวนาให้
กำลังใจของเราทรงตัว	จะได้มีสติอยู่กับตัวเราเสมอ	 ไม่ตกใจอะไร	ถ้าตกใจง่ายๆ	 เอ่ยปากทัก
อะไรขึ้นมา	เขาจะเข้าแทรก	เข้าสิง	เข้าทับได้	หรือว่าจะมีผลให้ร้ายได้ในตอนนั้น	ส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งที่เราว่าจะช่วยคนเหล่านี้ได้อย่างไร	 ถ้าเขาโดนแล้ว	 ตัวเราเองถ้ามั่นใจตัวเองว่าเราทรง
ความดีระดับหนึ่ง	 เอาแค่ว่าทรงปฐมฌานได้ก็พอ	 ทรงปฐมฌานตั้งใจทำน้ำมนต์ด้วยความ
เคารพในคุณพระรัตนตรัย	 ใช้อิติปิโสฯ	 ทั้งหมดก็ได้	 เอาน้ำมนต์นั้นราด รดหรือให้เขา  
รับประทานก็จะแก้ได	้ หรือไม่ก็ไปหาพระที่คุณธรรมพอทรงความดีพอให้ทำน้ำมนต์รดให้			
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ราดให	้กส็ามารถแก้ไดถ้อนได	้ไสยศาสตรจ์รงิๆ แลว้ไมน่า่กลวั เพราะวา่กำลงัใจของเขาเขา้
ถงึจดุสงูสดุของการภาวนาไมไ่ด ้ เนือ่งจากจติทีมุ่ง่รา้ยตอ่ผูอ้ืน่ คดิรา้ยตอ่ผูอ้ืน่ทำใหข้าดตวั
อุเบกขาในอารมณ์ฌาน	 ถ้าไม่มีฌานจะเข้าถึงกำลังสูงสุดไม่ได้	 เราภาวนาให้กำลังใจทรงตัว
แค่เกินอุปจารสมาธินิดหนึ่งไม่ต้องถึงปฐมฌาน ของเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่อย่า  
เผลอสต ิถา้เผลอสต	ิจะโดนได	้หลวงพอ่วดัทา่ซงุทา่นเคยแนะนำวา่	ใหเ้ราภาวนาในตอนเชา้
ให้กำลังใจทรงตัว แล้วอาราธนาบารมีพระ	 คือว่ามีพระเครื่องติดตัว	 ตั้งใจขอบารมีพระให้
คุม้ครองเรา	ภาวนาใหก้ำลงัทรงตวั	แลว้กลนืนำ้ลาย	๓	ครัง้	จะสามารถปอ้งกนัอนัตรายพวก
เหลา่นีไ้ดท้ัง้วนั	สำคญัอยูว่า่กำลงัใจของเราทรงตวัมัย้	?	แก้ไดถ้า้สมาธเิราดพีอ	ตัง้ใจขอบารมี
พระทำนำ้มนตด์ว้ยตวัเองก็ได	้อติปิโิสฯ	ทัง้จบนะ่งา่ยทีส่ดุ		
ถาม : ถ้าเราไปช่วยเขาแล้ว	กลัวว่าของนั้นจะเข้ามาที่ตัวเรา	
ตอบ  :	ตอนทีเ่ราชว่ยเขาไมเ่ขา้หรอกเพราะวา่บารมพีระ ถา้เรายดึมัน่จรงิๆ ของนัน้จะสลาย  
ตวัไปเลย	แตพ่วกทา่นทัง้หลายทีเ่ลน่ไสยศาสตร	์มกัจะรูว้า่ใครเปน็คนชว่ย	บางทเีขาเลีย้งผไีวด้ว้ย		
ผฟีอ้งเขากห็นัมาเลน่งานเราแทน	 เราเองนะ่โอกาสเผลอมนัมเีหมอืนคนจอ้งขโมยกบัคนระวงัไม่
ให้โดนขโมยของ	 ให้คนระวังระวังยังไงเดี๋ยวก็พลาดจนได้	 เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่กรรมอันเนื่อง
กนัมาจรงิๆ	ประเภทมาลม้พราดๆ	มาดิน้อยูต่รงหนา้	อยา่ไปยุง่กบัเขาเลย	อนัตรายเปลา่ๆ		
ถาม : ถ้าเราจำเป็นจริงๆ	ที่จะต้องช่วย	มีวิธีที่จะป้องกันตัวเราในระยะยาวอย่างไร	?	
ตอบ  : ทำตะกรุดหรือผ้ายันต์ด้วยพุทธมนต	์ถ้าอาราธนาพระสงเคราะห์ได้ก็วิเศษเลย	ติดตัว
ไว้บอกใหอ้าราธนาทุกวันและอย่าเอาออกจากตัวจะป้องกันได้	 ถ้าหมดท่าจริงๆ	 กพ็ระเครื่อง
จากสำนักที่เรามั่นใจว่าท่านทำขึ้นมาด้วยคุณพระรัตนตรัยแน่ๆ	 บอกให้ติดตัวไว้และอาราธนา
ทุกวัน	ป้องกันได้	
ถาม : ถ้าอาราธนายันต์เกราะเพชร...วัดท่าซุง...	
ตอบ  : ได้...เพราะว่ายันต์เกราะเพชรของวัดท่าซุงนี่	 ต่อต้านพวกไสยศาสตร์โดยตรงเลย		
ได้รุ่นเก่าไปแล้วยิ่งดี	รุ่นที่ราคา	๓๒๐	นั่นน่ะ	อันนั้นชัวร์ๆ	เพราะว่าพ่อทำ	อย่างลูกเก่งแค่ไหน
ก็คงสู้พ่อไม่ได้หรอกนะ	 เอารุ่นเก่าดีกว่า	 เรื่องของยันต์เกราะเพชรหรือว่าธงแดงนะ ต่อต้าน
พวกไสยศาสตร์โดยตรงเลย	 เพราะว่ายันต์เกราะเพชรก็แตกลูกมาจากธงแดงนั่นแหละ   
ธงมหาพิชัยสงคราม	...ยันต์เกราะเพชรเป็นลูก....ธงมหาพิชัยสงครามเป็นพ่อ	(หัวเราะ)		
ถาม : แล้วจริงหรือเปล่าคะที่ว่ามียันต์เกราะเพชรแล้ว	ไสยศาสตร์จะเข้าได้แค่ข้อมือ	?		
ตอบ  : มันต้องดูด้วย	 ถ้าเรามีติดตัวไว้เฉยๆ ไม่เคยนึกถึงไม่เคยอาราธนาก็เจ๊งเหมือนกัน	
มันไม่เข้าแค่ข้อมือหรอก		
ถาม : ถ้าให้เขาพกติดตัวด้วยยันต์เกราะเพชรแล้ว	...ต้องให้รักษาศีลด้วยไหมคะ	?	
ตอบ  : จำเป็นต้องมี	ถ้าสามารถรักษาศีล เจริญภาวนาได้ ปลอดภัยแน่นอน	เหมือนกับใส่
เกราะไว้แต่หากว่า	 ไม่มีการรักษาศีล	 ไม่มีการเจริญภาวนา	 สักแต่่ว่าติดตัวอยู่บางทีก็ช่วยอะไร
ไม่ได้	ที่บอกว่า	“เข้าได้แค่ข้อมือ”	ถ้ากำลังใจเราทรงตัวจริงเข้าใกล้ไม่ไดซ้ะด้วยซ้ำไป	แต่ถ้า
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หากว่ามีเคราะห์กรรมอะไรบางอย่าง	 ก็เข้ามาได้แค่ข้อมือแค่ข้อศอก	 ถ้าเราอาราธนากำลังใจ
มั่นคงจริงๆ ไม่เกินข้อศอก  
ถาม :	ในกรณีที่เราได้ฌานหรืออะไรพิเศษขึ้นมา	 แล้วเรากลัวว่ามันจะสูญไป	 หายไป	 จะทำ
อย่างไรให้คงอยู่กับเรา	?	
ตอบ :	ซอ้ม...ตอ้งใช้ใหบ้อ่ยๆ	 นะ	 ตอ่ใหเ้ปน็ฌานสมาบตั	ิหรอืทพิจกัขญุาณ	 หรอืวชิชา	 ๓	
อภญิญา	๕	อภญิญา	๖	สมาบตั	ิ๘	อะไรกต็าม	กต็อ้งซอ้มบอ่ยๆ	กำลงัใจเหลา่นีเ้ปน็กำลงัของ
ฌานสมาบัติเสียส่วนใหญ	่ กำลังฌานสมาบัต ิ ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เหนื่อยมากๆ หิว
มากๆ สว่นใหญม่กัจะเสือ่มของมนัเอง ตอ้งทำใหท้รงตวัชนดิทีต่อ้งการเมือ่ไหรเ่ขา้ไดท้นัที
หรอืวา่พจิารณาจนชำ่ใจจรงิๆ วา่ธรรมะกองนีเ้รารูต้ลอดแนแ่ลว้	 อยา่งนัน้ถงึจะอาศยัได	้ ถา้
หากทำๆ	 ทิง้ๆ	 ไมต่อ่เนือ่งกนั	 โอกาสทีจ่ะเสือ่มมสีงูมาก	 เพราะงัน้ตอ้งทำใหต้อ่เนือ่ง	 แลว้กท็ำ
ซำ้แลว้ซำ้อกี	จนกระทัง่ขึน้ใจจรงิๆ	
ถาม : ต้องภาวนาอะไรก่อนไหมคะ	?	
ตอบ : ภาวนาอะไร	?	กรรมฐานกองไหนใชค้ำภาวนาตามนัน้	ถา้มเีวลามาก	กอ่นทำกรรมฐาน
สวดมนต์ไหว้พระอะไรของเราก่อนก็ได	้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาของเราเอง	 ก็เริ่มต้นด้วยบท
ภาวนาไปเลยก็ได	้
ถาม : ถามเรื่องการสิงของวิญญาณเมื่อกี้นี้เจ้าค่ะ	พอดีไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ	มีกอไผ่อยู่หน้า
บ้าน	 เป็นกอใหญ่พอสมควร	พอไปเราก็เห็นวิญญาณสิงอยู่ในกอไผ่...เราก็บอกว่า	 เดี๋ยวทำบุญ
ส่งไปให้นะ	 พอทำเสร็จวิญญาณตัวนั้นไป	 อีกไม่นานวิญญาณตัวใหม่ก็มาอยู่ตรงนั้นอีก	 อันนี้
เพราะอะไรเจ้าคะ	?	
ตอบ : บางทีมันเป็นที่อาศัยของเขานะ	 วิญญาณบางประเภทอาศัยจอมปลวก	 วิญญาณบาง
ประเภทอาศัยอยู่ในกอไผ่	หรือร่มเงาไม้ใหญ่อยู่อาศัยก็มี	คนนั้นได้บุญของเราแล้วไปจากสถาน
ที่นั้น...มันเท่ากับบ้านว่าง	พอบ้านว่างคนใหม่มาเจอ	เขาอยู่ต่อ	ให้เขาอีก	เดี๋ยวก็ไปอีกแหละ		
ถาม : อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของบรรดาผีสิงทั้งหลายสิเจ้าคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเขาไม่ได้บุญอาจพักถาวรก็ได้	 (หัวเราะ)	 ถ้าหากว่าเราให้บุญเขา	 ก็พัก
ชั่วคราว	ถึงเวลาเขาก็ไป	
ถาม : เพราะว่าเจ้าของบ้านได้ยินเสียงกระซิกกระซี้	 แบบร้องไห้	 ได้ยินชัดมาก	 แล้วก็เกิด
อาการกลัวเราจะเอากอไผ่นั้นออกไหม	?	หรือว่าเราจะทำอย่างไร	?		
ตอบ : ถ้าสงสารเขา	 ก็อย่าไปยุ่งกับกอไผ่	 ถ้าสงสารตัวเองมากกว่า	 ก็เอาให้ราบไปเลย	
(หัวเราะ)	จริงๆ	แล้วเขาแค่อาศัยร่มเงาไม้เท่านั้น	
ถาม : เขาจะไม่มาทำร้ายใช่ไหมคะ	หรือแค่มาดู	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าช่วงอกุศลกรรมเข้า	แบบที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า	“ดวงตก”	บางทีเขาอาจ
ฉวยโอกาสได้	 แต่ถ้าในเขตบ้านของเรามีพระภูมิเจ้าที่ได้รับการบูชาถูกต้อง ให้ความเคารพท่าน 
สิ่งเหล่านี้เข้ามาข้างในไม่ได้ 
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ถาม : แล้วมีไหมคะ	แบบไม่ดูแลเจ้าที่	เจ้าที่ปล่อยให้เข้าเลย	?	
ตอบ : ไม่มีจ๊ะ	 ยกเว้นว่าเราไม่สนใจเจ้าที่เลย	 ไม่เคยขอให้ท่านช่วยเลย	 ไม่เคยให้ความ
เคารพท่านเลย	ไม่รู้จะช่วยทำไม	?	
ถาม : อ๋อ...ก็มีเจ้าที่แบบมองเฉยๆ	
ถาม : เทวดาท่านถืออุเบกขามากกว่าเราเยอะ	 ถ้าหากว่าไม่ให้ความเคารพท่าน	 ไม่เรียก
ให้ท่านช่วย	ท่านก็นั่งมอง	มันเก่งเองนี่หว่า	ไม่เรียกให้ท่านช่วย	ดูซิว่ามันจะทำยังไง	ระวังเอา
ไว้นะ	 เจอมาเองแล้ว	 พกพระอยู่กับตัวเต็มที่	 ผีมันบีบคอเสียแทบตาย	 ก็สงสัยว่าพระทำไมไม่
ช่วย	หลวงพ่อถามว่า	 “แกอาราธนาบ้างหรือเปล่า	บอกเปล่าครับ	 เออ...สมน้ำหน้ามัน	ถ้าเอ็ง
ไม่เรียกให้ท่านช่วย	ท่านก็นั่งมอง	ดูซิว่ามันจะเก่งแค่ไหน”	(หัวเราะ)	
ถาม : อย่างนี้ท่านมีการมองด้วยหรือคะ	นึกว่าท่านมีการทำงานแบบอัตโนมัติ	?		
ตอบ : เราเองยอมทำโอทีไหมล่ะ	โดยไม่ได้สตางค์น่ะ	
ถาม : อาราธนาสงฆ์ที่ว่านี้	ต้องทำยังไงบ้างคะ	?	
ตอบ : ตั้งใจนึกด้วยความเคารพ คาถาอาราธนาก็ม	ี ของหลวงพ่อท่านใช้	 “อิทธิฤทธิ 
พุทธนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด”	 นั่นแหละคำ
อาราธนาคำอัญเชิญคุณพระเขามีอยู่		
ถาม : มีคนเขาบอกว่า	เวลาจะต่ออายุหรือต่อชีวิตให้ยืนยาวให้ไปทำบุญโลงศพ	ช่วยได้จริงๆ	
หรือเจ้าคะ	?	
ตอบ : ชว่ยได	้มนัชว่ยไดต้รงทีเ่ปน็มรณานสุต	ิอยา่ลมืวา่มรณานสุตเิปน็กรรมฐานใหญ	่หนึง่ใน		
อนสุต	ิ ๑๐	 กอง	ถา้ทำเปน็เขา้ถงึนพิพานไดเ้ลยเสียีดว้ยซำ้ไป	 เราไปซือ้โลงศพกร็ูอ้ยูแ่ลว้	 ซือ้
ไปใสค่นตาย	 ถา้เฉลยีวใจสกันดินงึ	 เราเองกจ็ะตายอยูแ่ลว้	 ถงึตอ้งมาซือ้โลงศพตอ่อาย	ุ การตอ่
อายกุ็ใชว่า่จะอยู่ไดต้ลอดไป	ดงันัน้	เราเรง่ทำความดีในวนันีด้กีวา่	ลกัษณะอยา่งนีแ้หละ	เรยีกวา่	
มรณานสุต	ิการนกึความตายเพือ่ใหเ้กดิความไมป่ระมาท	มนัเปน็บญุใหญ่มาก	บญุใหญต่วันีจ้ะ
ทำใหเ้ราหา่งกรรมอนันัน้ออกมา ทำใหเ้หมอืนกบัการตอ่อายไุด	้แลว้ลกัษณะของการสะเดาะ
เคราะหต์อ่อาย ุ อยา่งบงัสกุลุตายบงัสกุลุเปน็	 อนันัน้กน็กึถงึความตาย	 ไปวดักน็กึถงึพระพทุธ
รปู	ไดก้ราบพระ	ได้ไหวพ้ระ	ไดท้ำบญุ	ไดน้กึถงึความตาย	ใจเกาะนพิพาน	เหลา่นีจ้ะเปน็กรรม
ฐานใหญ ่ บญุใหญ ่ ทำใหเ้ราหา่งจากเคราะหก์รรมอนันัน้ออกมาแตเ่ขายงัตามอยู ่มโีอกาส
เขายังที่จะสนองได้อยู	่ ดังนั้นว่าเราต้องทำความดีให้ต่อเนื่อง	 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดให้แก่เขาอีก	
ทำอยา่งอืน่ได้ไมจ่ำเปน็ตอ้งซือ้โลงศพอยา่งเดยีว	ปลอ่ยสตัว์ใหญอ่ยา่งววั	ควาย	อะไรก็ได	้แตว่า่
ใหเ้ปน็สตัวท์ีเ่ขาจะฆา่ จะไดม้ผีลในการตอ่อาย ุถา้ไมใ่ชส่ตัวท์ีเ่ขาจะฆา่ก็ไดแ้ตเ่มตตาเฉยๆ  
ถาม : ต้องไปที่โรงฆ่าสัตว์	แล้วตัวที่จะถูกฆ่าในนั้นเลยหรือเจ้าคะ	?	
ตอบ : จ้า...	
ถาม : ได้เจอคนๆ	 นึง	 ขอต่ออายุพ่อเขาด้วยการตั้งจิตอธิษฐานรวบรวมกุศลผลบุญตั้งแต่
อดีตชาติเพื่อต่ออายุพ่อ	คุณหมอก็บอกทำไมอยู่ดีๆ	อาการดีขึ้น	ตอนแรกจะเสียอยู่แล้ว	
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ตอบ :	ตัวนั้นเป็นอธิษฐานบารมี บุคคลที่ใช้อธิษฐานบารมีเป็น ต้องสร้างบุญสร้างกุศลมา
จนถึงระดับปรมัตถบารมีแล้วเท่านั้น	 บุคคลที่สร้างความดีมาจนถึงปรมัตถบารมีจะประกอบ
ด้วยฤทธิ์	 คือสิ่งที่อัศจรรย์เกินกว่าคนอื่นจะทำได้	 ฤทธิ์ตัวนี้	 เรียกว่า	 ฤทธิ์ที่เกิดจากการ
อธิษฐาน	 ตั้งใจให้เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น	แต่ไม่สามารถฝืนกฎของกรรมได้นาน	 ถึงจะ
ต่ออายุได้อะไรได้	 แต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่ได้ทำความดีต่อ	 จะไปในเวลาอันใกล้เหมือนกัน		
แต่ว่าตอนนั้นสามารถช่วยเขาได้	 ถ้ากำลังสูงเท่าไหร่ก็สามารถช่วยได้มากเท่านั้น	 ตัวอย่างคือ	
หลวงปู่ครูบาชัยวงศ	์ท่านใช้คาถาต่ออายุ	ท่านต่อได้	๒	ปี	อาตมาใช้วิธีเดียวกันหมดเลยต่อได้	
๒	วัน	ต่างกันลิบโลกเลย	เพราะงั้นมันอยู่ที่กำลังบารมีของคนที่ตั้งใจอธิษฐานด้วย อธิษฐาน
นี่เป็นฤทธิ์	 ๑	 ใน	๑๐	อย่างนะ	 ฤทธิ์ที่เราหมายถึงส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็น	 “วิกุพนาฤทธิ์”	 คือ	
สามารถผาดแผลงสำแดงฤทธิ์ได้พิลึกพิลั่นต่างๆ	 นานา	 แต่ความจริงมันมีตั้ง	 ๑๐	 อย่าง	 มันมี
ทั้งฌานฤทธิ.์..ฤทธิ์ที่เกิดจากฌานสมาบัติ	อธิษฐานฤทธิ.์..ฤทธิ์ที่เกิดจากความตั้งใจมั่นของเรา	
ฐานาฐานะฤทธิ์...ฤทธิ์ที่เกิดจากฐานะอันสูง	 อย่างพระเจ้าแผ่นดิน	 เจ้าพระยามหากษัตริย์	 สั่ง
ให้เป็นก็เป็น	 สั่งให้ตายก็ตาย	 วิชชามัยฤทธิ์...ฤทธิ์ที่เกิดจากวิชาการ	 อย่างเช่นว่ารถไฟทั้งคัน	
ทำไมเอาไปลอยอยู่ข้างบนได้	 เหล็กน้ำหนักหลายร้อยตัน	 ทำไมลอยน้ำได้	 ลอยอยู่บนฟ้าได้	
อย่างนี้เป็นต้น	 มีทั้งหมด	 ๑๐	 อย่างด้วยกัน	 พระพุทธเจ้าบอกไว้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์	
ถือว่าเป็นฤทธิ์โดยอธิษฐานอย่างหนึ่ง	 แสดงว่าคนๆ	 นั้น	 กำลังเขาสูงมาก	 สร้างบารมีมาเยอะ
มากและอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงก็สำเร็จสมกับที่เขาต้องการ	
ถาม : แล้วคนที่จะมีฤทธิ์ได้	ทำยังไงถึงจะมีฤทธิ์ได้เจ้าคะ	?	
ตอบ : ต้องดูว่าฤทธิ์แบบไหน	 มันมีอยู่ตัว	 เรียกว่า	 “กัมมวิปากชาฤทธิ์”	 ฤทธิ์ที่เกิดโดย
วิบากกรรม	เราลองไปเดินตามพวกชาวเขาดูซิ	มันไป	๓	ลูกเขาแล้ว	ลูกแรกเรายังตะกายข้าม
ไปไม่ได้เลย	(หัวเราะ)	 นั่นเป็นฤทธิ์โดยวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะ	 อย่างเช่นว่า	 นกเกิดมาบินได้	
เราฝึกวาโยกสิณแทบตายกว่าจะเหาะได้แบบมัน	ปลาทำไมอยู่ในน้ำได้	ทำไมไส้เดือนมุดดินดำ
ดินได้	 เป็นฤทธิ์ที่เกิดโดยวิบากกรรมของเขา	 เรียกว่า	“กัมมวิปากชาฤทธิ์”	ถ้าอยากจะมีต้อง
ฝึกกสิณ	 ๑๐	 อย่าง	 เอาให้คล่องตัว	 แล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่	 วิกุพนาฤทธิ	์ คือจะแสดง
อะไรก็ได้ตามใจชอบ	
ถาม : แต่ถ้าเล่นจะติดฤทธิ์หรือเปล่า	?	
ตอบ : อยู่ที่เรา	ถ้าเรามีสติรู้อยู่เสมอก็ไม่ติด	แต่ถ้าเผลอ	หลงไปตามลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	
ที่ได้มาจากการที่เรามีฤทธิ์	ก็เรียบร้อยในเวลาอันสั้น		
ถาม : แล้วพวกที่เล่นกสิณ	เพ่งกสิณนี่เจ้าคะ	จะทำให้มีฤทธิ์หรือเปล่า	?	
ตอบ : บอกแล้วไง	 ว่าให้ฝึกกสิณ	 ๑๐	 พวกเล่นกสิณ	 เพ่งกสิณนั่นแหละ	 มันอยากมีฤทธิ์		
กันล่ะ	(หัวเราะ)		
ถาม : เวลาที่เราทำบุญแล้วอธิษฐานจิตว่า	ขออย่างนั้นขออย่างนี้กับการไม่อธิษฐานเลย	การ
ทำบุญแบบไหนดีกว่ากันคะ	?	
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ตอบ : แบบอธิษฐานดีและถูกต้อง	 แบบไม่อธิษฐานเลยอาจพลาดจากประโยชน์ใหญ่ไปได้ 
การทำบุญโดยอธิษฐานขอให้เป็นนั่นเป็นนี่	 เราจะขอหรือไม่ขอก็ตาม สิ่งที่เราทำทั้งดีและชั่ว
จะส่งผลกลับคืนมาอยู่แล้ว	 ถึงคุณต้องการหรือไม่ต้องการผลที่คุณกระทำคุณได้แน่	 มันก็
จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงไปเลยว่าผลที่เราทำนั้นเราต้องการให้เป็นแบบไหน เป็นเมื่อไหร	่
ถ้าเราตั้งใจแบบนี้เหมือนกับยิงปืนเล็งเป้า	 มันก็ถูกต้องสามารถยิงได้แม่นยำ	 แต่ถ้าหากไม่มี
การเล็งเลยไม่ได้กำหนดเลย	 เราหิวข้าวตอนนี้	 แต่อีก	 ๓	 วันข้าวค่อยจะมาถึง	 เป็นไง...ไส้กิ่ว
เลย	 ดีไม่ดีอดตาย	 แบบอานันทเศรษฐ	ี อานันทเศรษฐีตอนเป็นเศรษฐี	 ถ้าฟังพระพุทธเจ้า
เทศน์จะได้เป็นพระอนาคามี	แต่ถ้าหากทรัพย์สินลดน้อยลงมาเป็นคหบดี	ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์
จะได้เป็นพระโสดาบัน	 บังเอิญถ้าเขารักษาทรัพย์สินไม่ได้	 ทำให้ยากจนกลายเป็นขอทาน	
พระพุทธเจ้าบอกว่าเทศน์แล้วจะไม่มีผล	 เพราะจิตของเขากังวลอยู่ด้วยการทำมาหากิน	 ก็เลย
เสื่อมจากมรรคผลไปอย่างน่าเสียดาย	พระอานนทถ์ามว่า	พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีวิสัยจะได้
มรรคผลจะไม่เสื่อมจากวิสัยอันนั้น	 แล้วทำไมอานันทเศรษฐีถึงได้เสื่อม	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	
อานันทเศรษฐีขาดอธิษฐานบารมี	 เพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำบุญแล้วอธิษฐานเป็นการโลภนะ	
อย่าไปฟัง	 เราต้องการหรือไม่ต้องการ ผลนั้นเกิดกับเราแน่ จะโลภหรือไม่โลภเกิดแน่ แต่
เราอธิษฐานนั่นเป็นการเจาะจงว่าให้เกิดอย่างไร เกิดเมื่อไหร	่ ตัวนั้นเป็นตัวกันเอาไว้ก่อน	
เพื่อว่าในเวลาที่เราต้องการแล้วได้จริงๆ	 ไม่ใช่ว่าตอนเราต้องการไม่ได้	 มาตอนเราไม่ต้องการ	
บางทีถ้าเป็นอย่างอานันทเศรษฐีก็พลาดประโยชน์ใหญ่ในชีวิตไปเลย	 เป็นพระอนาคามีอย่างไร
ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่มาทุกข์แล้ว	 นี่กลายเป็นขอทานไม่ทราบว่าจะเวียนตายเวียนเกิดอีกกี่หมื่น
กี่แสนกัปป์	 ต่อไปอธิษฐานให้เยอะๆ	(หัวเราะ)	 จริงๆ	 แล้ว	 แค่อธิษฐานขอไปนิพพานอย่าง
เดียว	กว่าจะไปถึงยอดเขาตลอดทางมีอะไรมันกวาดไปหมดอยู่แล้ว		
ถาม : ถา้เราอธษิฐานไปแลว้	 สมมตวิา่เราเคยอธษิฐานในอดตีชาต	ิ แลว้พอมาในชาตปิจัจบุนั	
เรายงัไมรู่ว้า่	 ณ	 ผลกรรมทีเ่ราไดร้บัในปจัจบุนันี	้ อาจเปน็เพราะวา่เราอธษิฐานไวแ้ลว้กต็าม	 ถา้
เราขอยกเลกิการอธษิฐานของเรา	
ตอบ : ได้...อธิษฐาน ก็คือ การตั้งใจมั่น เราสามารถเปลี่ยนใจได้ มีสิทธิเปลี่ยนใจได้  
ทุกเวลา  
ถาม : แล้วอย่างที่เราทำบุญแล้วนี่นะคะ	 เราจะอุทิศส่วนกุศล	 ลำดับที่เราอุทิศส่วนกุศลมีผล
ไหมคะ	ว่าเราจะต้องอุทิศให้ผู้ใดก่อน	?	
ตอบ : เรียกว่ามีก็ได้	 มันขึ้นอยู่กับผู้รับ	 ถ้าผู้รับกำลังบารมีเขาสูงกว่า อยู่ในสถานที่ๆ 
สมบูรณ์พร้อม จะให้ก่อนให้หลังท่านได้แน่นอน	 แต่ขณะเดียวกัน	 ถ้าหากว่าเป็นพวกเปรต 
อสุรกาย สัมภเวสี เหล่านี้ ถ้าให้ท่านก่อน ท่านก็จะได้เต็มๆ ถ้าไม่ได้ให้ท่านก่อนแต่บอก
ให้เป็นการทั่วไป บางทีพวกที่กำลังใจสูงกว่ามันแทรกเข้ามา มันเอาไปหมด คนที่กำลัง
น้อยกว่าก็อาจเข้าไม่ถึง	 เคยเวลาโปรยอาหารแล้วสัตว์มันแย่งกันไหมล่ะ	?	 ตัวที่แข็งแรงกว่า
เท่านั้นที่จะได้	ลักษณะเดียวกันเขาต้องการก็ต้องกันไม่ให้คนนี้เข้ามา	
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ถาม : ถ้าอย่างนี้	เวลาเราจะทำบุญให้ใคร	เราระบุ...	
ตอบ : เจาะจง...ระบุชื่อให้เขาไปก่อนเลย	แล้วค่อยอธิษฐานอย่างอื่น	
ถาม : แล้วต้องจัดไหมคะ	ว่าต้องให้ใครต่อ	?	
ตอบ : ก็แล้วแต่เราชอบใจ	เอาตามแบบหลวงพ่อ	ท่านก็ให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน	ถัดจากเจ้า
กรรมนายเวร	 ก็เป็นเทวดาที่รักษาตัวเอง	 เทวดาทั้งหมดทั่วสากลพิภพ	 จนถึงพระยายม	 แล้ว
ค่อยให้ญาติโยมที่ตายไปแล้ว	จะใช่ญาติหรือไม่ใช่ญาติให้ทั้งนั้น	
ถาม : แล้วอุทิศให้ตัวเองได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ได้จ้ะ	แต่อุทิศให้ตัวเอง	อุทิศหรือไม่อุทิศตัวเองได้อยู่แล้ว	ได้ตั้งแต่ตอนทำแล้ว	
ถาม : แล้วการกรวดน้ำ	กรวดน้ำยังไงเขาจะได้	?	
ตอบ : แคเ่ราตัง้ใจ	วา่ผลบญุทัง้หมดทีเ่ราทำในครัง้นี	้ขอใหเ้ขาโมทนา	 เราจะไดร้บัประโยชน์
ความสุขเท่่าไร	 ขอให้เขาได้รับด้วย	 แค่นี้เขาก็ได้รับแล้ว	 ไม่ต้องไปเสียเวลาเอาน้ำรดมือนะ			
ไอน้ำ้รดมอืนัน้รปูแบบของพราหมณร์ดมอืตวัทา่นเอง	เลยเปน็รปูแบบยดึตอ่ๆ	มา	
ถาม : วันก่อนได้อ่านหนังสือหลวงพ่อ	 ถาม-ตอบ	 ที่บอกว่าเมื่อเสียชีวิตปรากฏว่าได้เข้าไป
ในนรก	 ผ่านมาตลอดทางก็เจอมีอาหารมีอะไรคล้ายกับตัวเองใส่บาตร	 อะไรทุกอย่างของเขา
เอง	 แล้วน้ำมีแค่ครึ่งขวด	 แล้วคนที่พาไปบอกว่าเวลาทำบุญตักบาตร	 เขาต้องใส่น้ำให้ด้วยเป็น
ลักษณะกรวดน้ำก็ต้องใช้น้ำ	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้ใหเ้ปน็อาหารกส็มบรูณแ์ลว้	บรรดาผูท้ีต่ายใหม่ๆ 	อนันีฟ้งัใหด้นีะ	ถา้ไมเ่คย
ฟังจากที่อื่นๆ	 อาจกลายเป็นสิ่งไม่ตรงกับเค้า	 บรรดาผู้ที่ตายใหม่ๆ	 อุปาทานทำให้เขารู้สึกว่า
เขาตอ้งกนิ ตอ้งใชอ้ะไรตา่งๆ เหมอืนกบัคนอยู่	 สิง่ทัง้หลายเหลา่นัน้กจ็ะมาปรากฏรอใหเ้ขา	
แตถ่า้หากวา่บคุคลทีท่ำความดสีงูๆ ผลบญุจะสง่ใหเ้ขามกีายทพิยอ์ิม่ทพิยไ์ปเลย	 ไมต่อ้งเสยี
เวลาไปกนิ	ถา้ใหม่ๆ 	อาจตอ้งไปนัง่เคีย้วอยูห่ลายมือ้	ลำบากจะแย	่พอรูต้วั	 เฮย้	!	กเูปน็เทวดา		
นีห่วา่	 จะเสยีเวลากนิทำไมกห็ายโง่ไปหนอ่ย	 ถา้ใหม่ๆ 	 เปน็เหมอืนกนันะพวกยงัตดิอปุาทานอยู่	
มนัมอียูส่ถานทีห่นึง่ใครเคยไปหรอืยงัไมรู่	้ มนัมพีวกบรรดาตลาดใหจ้บัจา่ยใชส้อยกนั	 มเีดนิเขา้
เดินิออกกนั	ชอ็ปกนัใหม้ัว่เลย	!	มเีหมอืนกนั	พวกที่ไปใหม่ๆ 	ละนสิยัมนษุย์ไม่ไดก้็ไปอยูแ่ถวนัน้
แหละ	พอรูต้วัวา่เปน็เทวดาสบายกวา่กนัตัง้เยอะ	มาเดนิกนัใหเ้มือ่ยทำไม	เขากเ็ลกิ...	
ถาม : แล้วที่เวลาเขาเผากระดาษเงินกระดาษทองไป	เขาก็ได้สิคะ	?		
ตอบ : ได้ขี้เถ้าจ๊ะ...(หัวเราะ)	
ถาม : ยังไม่ถามเลย	ทำไมขนลุกซู่เลยเจ้าคะ	?	
ตอบ : มันอยากลุก	 ขนลุกมันมีหลายอาการนะ	 อาการที่ร่างกายกระทบหนาวก็ขนลุก	
อาการกลัวก็ขนลุก	 อาการปีติก็ขนลุก	 ตัวปีติมันจะเป็นปีติเพราะตัวเองได้ทำความดี	 มันมีอยู่
ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า	ขณิกาปิติ	ขนมันลุกเหมือนกัน	แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ผีจะมา	อันนี้ไม่ได้
พูดเล่น	 ถ้าเขาอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเรารับสัมผัสได้	 ช่วงนั้นขนจะลุกเกรียวๆ	 เป็นระยะๆ	 น่า		
ตื่นเต้นไหม	
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ถาม : ตืน่เตน้เจา้คะ่	เคยมผีตีามมาเจา้คะ่	คอืไปบา้นคนนงึแลว้เขาเสยีชวีติ	เราก็ไมรู่ว้า่ไอท้ีต่รง		
ทีเ่รายนือยู	่เขาตายอยู	่พอยนืสกัพกั	กลิน่มาแลว้เจา้คะ่	พอกลิน่มาไมน่าน	กเ็ริม่มอีาการจะเขา้มา		
ทีต่วัเรา	เรากว็ิง่หนอีอกจากจดุนัน้	เหมอืนแบบมลีมเหมน็ๆ	วิง่ตามเขา้มา	จะเขา้ปากนะ่เจา้คะ่	
ตอบ : รอดมาได้...ไม่น่าเลย	อยากจะดูอีตอนโดนสิง	ออกอาการยังไง	(หัวเราะ)	
ถาม : ตอนนั้นคิดว่าถ้าไม่ได้นึกถึงคุณพระคงแย่เหมือนกัน...		
ตอบ : แย่เหมือนกัน	แต่จำเอาไว้ว่า	ถ้าไม่เคยมีกรรมเนื่องกันมาแล้วเราผู้เป็นเจ้าของร่าง
ไม่อนุญาต	เขาทำยังไงก็สิงไม่ได้		
ถาม : แต่คุณแม่รีบเอาน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมใส่	 แล้วอาเจียนออกมาเจ้าค่ะ	 เขาจะเข้าทาง
ปากได้หรือเปล่าเจ้าคะ	?	
ตอบ : รอบตัว	ทุกขุมขนก็ได้	ไม่เป็นไร...แก้ได้แล้ว	
ถาม : มีพลังแรง	ได้กลิ่นออกมาด้วย	
ตอบ : มันก็ไม่ได้แรงอะไรนักหนาหรอก	 ถ้าหากว่าพลังของเขาสมบูรณ์จริงๆ	 เขาสามารถ
ปรากฏกายตอนกลางวันแสกๆ ให้คนหมู่มากเห็นได้พร้อมกันด้วย	 ของเขามาได้แค่กลิ่น
เท่านั้น	 ยังถือว่าโน่นอยู่สุดปลายตะโกนเลย	 รายที่กำลังเขาสูงสามารถปรากฏกายออกมาพูด
คุยแจ้งความประสงค์ของเขากับเราได้	 รายที่กำลังต่ำหน่อยเห็นได้แต่รูปไม่ได้ยินเสียง	 รายที่
กำลังต่ำลงไป	 รูปไม่เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเท่านั้น	 ที่ต่ำที่สุดก็คือรูปก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่ได้ยิน		
ได้กลิ่นอย่างเดียวเท่านั้น	 นับว่าแย่มากๆ	 เพราะฉะนั้น	 ไอ้ที่เราเห็นหน้าตาเละเทะดูไม่ได้			
ไอ้นั่นของมันเต็มที่แล้วนะ	 ได้สวยแค่นั้นนะ	 นั่นสวยที่สุดของเขาแล้ว	 เพราะฉะนั้นต่อไปเจอผี	
อย่าไปกลัว	 เขาน่าสงสารมาก	 เป็นผู้ที่ขาดแคลนหาความสวยงามก็ไม่ได้	 เปลี่ยนโลกทัศน์เสีย
ใหม่	 ผีไม่ได้น่ากลัวน่าเกลีียด แต่น่าเวทนาที่สุด	 พยายามเร่งตัวเองจนเต็มที่แล้วปั้นหน้าได้
สวยแค่นั้น	 เพื่อมาพบกับเรา	 แทนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้เขา	 วิ่งหนีไม่พอ	 ด่ามันอีก	 นั่ง
ร้องไห้ไปหลายตลบแล้วล่ะ	
ถาม : อย่างนั้นคนที่ตายไปแล้วยังอยู่ในสภาพนั้น	 คือไม่มีบุญที่เปลี่ยนสภาพเขาได้เลยหรือ
เจ้าคะ	?		
ตอบ : ก็บางทีเขาพบที่มีบุญกุศลมากก็ต้องการบุญกุศลอันนั้น	 อย่างเช่นว่าเราอาจได้
ทำบุญใหญ่โดยการถวายสังฆทานหรือวิหารทานมา	 เขาไปในบริเวณนั้นเขาอยากได้ส่วนกุศล
นั้น	พยายามติดต่อกับเรา	 แต่ไอ้เราก็หูหนวก	ตาบอดขาดทิพจักขุญาณขึ้นมา	พยายามเต็มที่
แล้วก็ได้แค่กลิ่น	 ไม่รู้ทำไงเข้าสิงมันซะเลย	 ให้มันร้องบอกคนอื่นเป็นภาษามนุษย์ดีกว่า			
ถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะใช้กำลังข่มเราลงได้	เราก็จะพูดตามที่เขาต้องการ		
ถาม : แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ	เพิ่งจะถวายสังฆทานพระประธานมา	อยู่ดีๆ	คนขับรถเนี่ยะ	
...ก็ขับรถเข้าไปในป่าช้า	ไม่ทราบว่าเขาทำยังไง	ถึงได้ดึงสภาวะของคนขับรถเข้าไปในป่าช้า	?		
ตอบ : แสดงอยู่	 ๒	 อย่าง	 อย่างแรกก็คือ	 กำลังเขาสูงมาก	 อย่างที่สอง	 คนขับของเรานี่แย่
ที่สุดเลย	 จิตอ่อนมากจนเขาสามารถครอบงำได้ง่าย	 แต่ทั้งนี้	 ทั้งนั้นด้วยกรรมเนื่องกันมา	
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ทำให้เขาเห็นเราว่า	 เฮ้ย	!	 เพื่อนเราหรือเปล่าหว่า	 ทำบุญมาขอแบ่งหน่อย	 จะต้องมีอะไรบาง
อย่างที่เนื่องกันมาด้วย		
ถาม : ถ้าอย่างนั้น	ระหว่างศพที่เผากับศพที่ฝัง	พลังความรุนแรงของวิญญาณ....?	
ตอบ : ไอ้นั่นมันศพ	 มันอยู่ที่ตัวเขาเลยที่จิตเขาเลย	 ถ้าหากว่าจิตของเขาประกอบด้วยกำลัง
บุญที่ทำมามาก	หรือว่าความโกรธ เกลียด อาฆาตแค้น อย่างฝังใจรุนแรงมาก	 อันนั้นกำลัง
เขาจะสูง	 อีกฝ่ายหนึ่งสูงด้วยความดี	 ฝ่ายหนึ่งสูงด้วยความชั่ว	 ไอ้ศพก็คือศพ	 ทำยังไงก็		
เรื่องของมัน	 เผาก็กลายเป็นขี้เถ้า	 ฝังก็เปื่อยจมดินไป	 แต่ดวงจิตที่ประกอบด้วยบุญด้วยบาป		
ต่างหากล่ะว่าทำมากน้อยแค่ไหน	ถ้าทำมามากกำลังสูงก็แรงมากอย่างที่ว่า	
ถาม : แล้วอย่างนี้ถ้าเขาเผาศพแล้วอัฐิยังเก็บไว้ในบ้านจะมีสื่ออะไรกับผู้เสียชีวิตไปแล้ว	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเขายังไม่ไปเกิดนะ	 ยังประเภทติดตามอยู่	 สามารถที่จะเข้าไปในบ้านกับเรา
ได้ด้วย	 เท่ากับว่าเราเชิญเข้ามาเอง	 แหม	!	 อุ้มเข้ามาเลยใช่ไหม	 ไม่ต้องพูดถึงเจ้าที่แล้ว	 อุ้ม
เข้ามาเองเขาก็ตามต้อยๆ		
ถาม : เห็นบางบ้านเขาเอากระดูกไปไว้กับโต๊ะหมู่บูชา		
ตอบ : ถ้าไว้ต่ำกว่าพระไม่เป็นไร	 ถ้าไว้สูงกว่าพระก็เตือนเขาด้วยแล้วกัน	 บอกว่ากระดูกผีไว้
ต่ำกว่าพระหน่อยก็ดีจ้า	แยกออกต่างหากจะดีกว่า		
ถาม : ทีนี้...แบบมีความอิจฉาเล็กๆ	 น่ะเจ้าค่ะ	 บางคนถูกรางวัลที่	 ๑	 ได้ลาภลอยกันใหญ่	
ทำบุญยังไงมาคะถึงได้ตรงนี้		
ตอบ : บุคคลที่มีลาภทางการพนัน ทำบุญโดยไม่ได้ตั้งเจตนามาก่อน	 อย่างเช่นว่าเดิมๆ	
เจอเขากำลังทำบุญก็ควักกระเป๋าร่วมกับเขาไปเลย	 อย่างนี้จะได้ลาภการพนันเล็กใหญ่ตาม		
ผลบุญที่ตัวเองทำ	 บางรายถูกรางวัลที่	 ๑	 อาจได้สร้างพระพุทธรูปหรือถวายสังฆทาน	 โดยที่		
ตัวเองไม่ได้ตั้งใจมาก่อน	 ไปเจอปุ๊บปั๊บก็ทำเลย	 แต่บุคคลที่ตั้งใจทำจะเกิดเป็นเศรษฐีเลย	 ไม่
ต้องเสียเวลารอลาภลอย	อันนั้นก็เลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหน	แล้วก็ไปตั้งใจเกิดใหม่เดี๋ยวได้
แน่	(หัวเราะ)	อยากเกิดไหม	ถ้ายังอยากก็เอา		
ถาม : แล้วการทำบุญแบบไหนบ้างที่จะส่งเสริมในแต่ละด้านๆ	เช่น	บางคนมีสติปัญญา	บาง
คนมีรูปทรัพย์ดี	แล้วมีคนรัก	อย่างนี้เขาต้องทำยังไงบ้าง	?	
ตอบ : สติปัญญา ต้องให้ด้านธรรมทาน	 สั่งสอนเขาในธรรม	 หรือว่าถวายพระไตรปิฎก
เป็นต้น	ทางด้านรูปสวยจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศีล	ศีล ๕ ต้องบริสุทธิ์ มีพรหมวิหาร 
๔ ประจำใจ	 รูปสวยหรือถ้าหากต้องการสวยเป็นพิเศษ ให้ซ่อมพระพุทธรูปเก่าที่ปรักหักพัง	
ให้มีสภาพตามเดิมอันนี้จะสวยเป็นพิเศษ	 แต่ถ้าอยากรวยก็ต้องให้ทานโดยเฉพาะสังฆทาน	
นี่เป็นมหาเศรษฐีแน่นอน	ผลพิเศษเหล่านี้เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะเอาอันไหน	แต่ถ้าหากว่าเรา
ให้ทานใช่ไหม	 รวยแต่รูปไม่สวย	ปัญญาไม่มี	 ก็ลำบากนะ	แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีศีล	 เราเกิด
มารูปสวยแต่ปัญญาไม่มีก็แย่	 หรือไม่ก็เราก็มาฉลาดแต่หน้าตาห่วยแตก	 ก็ไม่เอาไหนอีก
เหมือนกัน	เพราะฉะนั้นทำให้ครบทุกอย่างดีกว่า		
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ถาม : แล้วทำอย่างไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	?	
ตอบ : อย่าฆ่าสัตว์ แม้แต่มดแดงแมงน้อยตัวเดียวก็ห้าม	 ถ้าเกิดชาติใหม่จะเป็นผู้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมาก	นอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย	ปวดหัวตัวร้อน	เล็กๆ	น้อยๆ	หรือว่าอาการ
ปวดเมื่อยตามสภาพร่างกายที่ใช้งานแล้ว	 การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยอื่นๆ	 ไม่มี	 อีกอย่างก็ทำ
อย่างท่านพระพากุละเถระ	 พระพากุละเถระท่านสร้างส้วมถวายวัด	 ช่วยปลดทุกข์ใหญ่ให้กับ
ผู้คน	 โดยเฉพาะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 เกิดมาในชาติปัจจุบันที่ท่านเป็นพระพากุละเถระ
ท่านไม่เคยเจ็บป่วยกับใครเลย	 ท่านเป็นพระที่พระพุทธเจ้ายกให้เป็นเอตทัคคะทางเป็นผู้มีโรค
น้อย	 คือ	 นอกจากอาการปกติอย่าง	 หิว	 เจ็บ	 หนาว	 ร้อน	 หิวกระหาย	 เหล่านี้	 เรื่องอื่นเช่น	
เจ็บหนักๆ	 ท่านไม่เคยเป็นกับใคร	 สร้างส้วมอย่างหนึ่ง	 แล้วก็อย่าฆ่าสัตว์อย่างหนึ่ง			
ทำมันสองอย่างเลยก็ได้	
ถาม : อย่างนี้พวกที่เข้าผ่าตัดตลอดต้องไปทำเขามาแน่เลย	?	
ตอบ : อย่างนั้นเศษกรรมจากปาณาติบาตแน่นอนจ้ะ		
ถาม : ต้องทำอย่างไร	ถึงจะได้กัลยาณมิตรที่ดี	?	
ตอบ : เราชักชวนเขาทำในสิ่งที่ดีๆ	 ด้วย	 อย่างเช่น	 ชวนคนให้ทำในทาน	 ในศีล	 ในภาวนา	
ผลที่เกิดขึ้นกับเขาส่งผลให้ชาติใหม่ถ้าเขาเกิดมาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราต่อไป	 การทำบุญ
ชักชวนเขามีผลวิเศษ ก็คือว่า เกิดใหม่จะมีบริวารมาก มีคนมาพึ่งพาอาศัยเยอะ ได้เพื่อน
ก็ได้เพื่อนที่ดี 
ถาม : ที่เป็นคู่กัน	ทำยังไงถึงเป็นคู่กันได้	?	
ตอบ : ประกอบด้วย	 ๒	 อย่าง	 อย่างหนึ่งเรียกว่า	 ปุพเพสันนิวาส	 คือ	 เคยเกื้อกูลกันมาใน
ชาติปางก่อน	 ปุพพะ...ปุพเพ	 แปลว่า	 แต่ปางก่อน	 สันนิวาส	 คือการอยู่ร่วมกันมา	 พวกนี้ถ้า
เห็นหน้ารักเลย	ประเภทหนีตามกันง่ายๆ	เลย	ไม่ต้องเสียเวลาจีบนาน	อีกประเภทหนึ่งเกื้อกูล
ในชาติปัจจุบัน	เห็นอกเห็นใจกัน	สองประการที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้	
ถาม : แล้วประเภทอยู่กันไป	แล้วทะเลาะกัน...เขาทำกรรมอะไรกันมา	?	
ตอบ : พระพุทธเจ้าบอกว่า	 ครอบครัวที่จะอยู่กันอย่างมีความสุข	 สามีภรรยา	 ต้องมีทาน
เสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน	 ถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้	 อันไหนขาด	 อันไหน
พร่อง	 เดี๋ยวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไป	 ถ้าใช้ง่ายๆ	 ก็คือ	 บารมีเสมอกัน	 บางคู่เราเห็นว่าไม่น่า		
จะอยู่ด้วยกันได้	 ปรากฏว่าบารมีเขาเสมอกัน	 ที่เขาเปรียบคู่ว่า	 ยักษ์อยู่กับยักษ์	 เทวดาอยู่กับ
เทวดา	 มนุษย์อยู่กับมนุษย์	 ถ้าอย่างนี้จะอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหม	 ถ้าเกิดว่าเทวดาไปอยู่กับ
ยักษ์หรือมนุษย์ไปอยู่กับยักษ์	อย่างนี้ก็อาจโดนขย้ำสักฝ่ายหนึ่ง	โบราณท่านเปรียบไว้เยอะ	
ถาม : ถ้าในชาติปัจจุบันเราเป็นผู้หญิง	 แล้วชาติหน้าเราอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องทำยังไง		
บ้างคะ	?	
ตอบ : ๒	อย่าง	ประการแรก	ถ้าแต่งงานก็ต้องเคารพสามีเหมือนพ่อ	ชาติต่อไปจะเกิดเป็น
ผู้ชายใหม่	 ประการที่สองสร้างบุญใหญ	่ อย่างเช่นว่าสร้างโบสถ์คนเดียวหลังหนึ่งเลย	หรือเป็น
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เจ้าภาพพระประธานหน้าตัก	๔	ศอก	๘	ศอก	แล้วตั้งความปรารถนาว่าผลบุญที่เราทำในชาตินี้	
ชาติใหม่ขอให้เกิดเป็นผู้ชาย	แล้วจะไปเกิดให้มันทุกข์ทำไม	?	(หัวเราะ)	
ถาม : เพราะคิดว่าชาตินี้คงไม่ทัน	 ขอชาติหน้าอีกชาติหนึ่ง	 แล้วนิสัยผู้หญิงจะติดไปอีกชาติ
ไหมเจ้าคะ	?	
ตอบ : การที่เราเกิดเป็นผู้หญิง	 เพราะเราสร้างบารมีมาน้อย หรือไม่ก็ตั้งใจจะเกิดไปเป็น
เนื้อคู่ของบุคคลอื่นที่อธิษฐานเอาไว้	 จะเกิดเป็นผู้หญิงแต่ถ้าสร้างบารมีมาถึงอุปบารมีขั้น
ปลาย	 จะเกิดเป็นผู้ชายไปเรื่อย	 ยกเว้นว่าผู้ชายคนนั้นเจ้าชู้มากเมีย	 ก็จะถูกบังคับไปเกิดเป็น		
ผู้หญิงเพื่อชดใช้กรรมเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้น	 อย่ามาเรียกร้องสิทธิสตรี	 ผู้หญิงยังสร้างบารมี
มาน้อยกว่า	 แต่ผู้หญิงบางคนที่สร้างบารมีมามหาศาลแล้วยังเป็นผู้หญิงอยู่	 เพราะว่าตั้งใจมา
เป็นเนื้อคู่เขา	อย่างเช่นตั้งใจเกิดเป็นเนื้อคู่ของพระโพธิสัตว์องค์นั้น...องค์นี้	ก็จะเกิดเป็นผู้หญิง
ต่อไป	แต่อันนั้นบารมีท่วมหัว	เขามากกว่าเราหลายเท่าเลย	
ถาม : แล้วอย่างพวกกะเทย	?		
ตอบ : อันนั้นว่าเขาไม่ได้	 เพราะเขาอยู่ในจุดระหว่างกึ่งกลางพอด	ี อย่างเช่นว่า	 บุคคลที่
เริ่มจากหญิงจะเป็นชาย...นิสัยความเป็นชายจะมาก่อน	 เราไปว่าเขาเป็นทอม	 ที่เพิ่งเริ่มเป็น
ชายแต่ว่ามาจากผู้หญิงใหม่ๆ	 นิสัยผู้หญิงกระตุ้งกระติ้งจะติดมาเราก็ไปเรียกว่าพวกตุ๊ด	 แต่
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องกฎของกรรมที่ปกติ ถ้าเรามองเห็นตรงจุดนี้ได้ไม่ต้องไปตำหนิ
ใคร	 เพียงแต่ว่าพวกอุปบารมี	 ช่วงนี้มันเกิดเยอะไปหน่อย	 ใช่ไหม	?...มันก็อาจมีผู้ชายใส่เกาะ
อกอะไรอย่างนี้	(หัวเราะ)	เห็นมารึยัง	มีจริงๆ	นะ	บังเอิญอาตมาตาไวเห็นเข้า	แหม	!	แล้วเขา
เองก็อยากให้เรามอง	พอเรามองเนี่ยะ	เชิดเชียว	(หัวเราะ)	น่ารักเนอะ		
ถาม : แสดงว่าเราก็เคยเป็นเหมือนเขามาก่อน	?	
ตอบ : เคยเป็นเหมือนเขามาก่อน	 ใช่...กัมมโยนิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ	 มีกรรมเป็น
ทายาท	 มีกรรมเป็นแดนเกิด	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 เหล่านั้นเราเคยทำมาก่อน	 เขาเองน่ะ	 ลูก
หลานเราทั้งนั้น	 แล้วเราจะต้องไปเกลียดลูกเกลียดหลานทำไมเล่า	 ก็รักเขาเสมอตัวเรา	 ต่าง
คนต่างก็เกิดมาร่วมทุกข์เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เหมือนกัน	
ถาม : แต่ละสัตว์ที่เกิดมา	วิญญาณที่มีชีวิตอย่างมดปลวก	พวกแมลง	ต้นไม้	ก็ถือว่าเป็นสิ่ง
มีชีวิต	?	
ตอบ : ต้นไม้มีชีวิต	 แต่ว่ามแีค่วิญญาณ	 คือ	 ประสาทบังคับได้	 แต่ว่าไม่มีจิต	 เพราะฉะนั้น
ต้นไม้เป็นชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตที่เราได้ฆ่าเขาแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรม	ชีวิต
ที่ฆ่าแล้วเป็นบาปเป็นกรรม ต้องเป็นชีวิตที่มีจิตประกอบอยู่ 
ถาม : ชีวิตที่มีจิตประกอบ...อย่างพวก	มด	ปลวก	?	
ตอบ : อันนี้รับรองได้เลย	จิตภายในของเขาก็คือคนดีๆ นี่เอง เพียงแต่สภาพกรรมบังคับ	
สภาพกรรมบังคับเขาทำให้เขาอยู่ในสภาพที่มืดบอด	 ไม่สามารถที่จะแสดงความต้องการอะไร
มากกว่าการกินการสืบพันธุ์	การต่อสู้กัน	การหนีภัย	แต่เขาก็เป็นชีวิตหนึ่ง	ถ้าฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็
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ระวังไว้	 ถ้าเผลอไปรับโทษด้านอบายภูมิเมื่อไหร่	 เกิดเป็นเขาเท่ากับจำนวนที่เราฆ่า	 (หัวเราะ)	
ใครเคยฉีดมดทั้งรังบ้าง	?	อย่าเผลอเกิดใหม่	
ถาม : พวกแบคทีเรีย	?	
ตอบ : ทำไม	?	พวกเหล่านั้นกรณีเดียวกับต้นไม้	คือเป็นแค่ประสาทรับความรู้สึกของมันได้	
เท่านั้นเอง	มันไม่ใช่จิต 
ถาม : ที่บอกว่าเราฆ่ามด	แล้วจะทำยังไงคะ	ที่บ้านมดเยอะมาก	ทำไงไม่ให้อยู่ในบ้านเรา	?		
ตอบ : สารพัดวิธีที่จะกัน	ชอล์กกันแมลงนันก็มี	ขีดเส้นไว้เสีย		
ถาม : เคยทำแล้ว	เห็นจะจะเลยค่ะ	ว่ามันผ่านระหว่างรอยต่อ	ระหว่างชอล์กนั่นแหละค่ะ	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงตัวเองเข้าไปด้วย	 คือฉีดยา	 แต่การฉีดยานี่อย่าไปฉีดให้ใส่เขา	
อย่างเช่นฉีดใส่ผนังห้องให้กลิ่นมันออก	เดี๋ยวเขาก็ไป	เราฉีดให้ทั่ว	แล้วก็ฉีดบ่อยๆ	คราวนี้เรา
เองเราจะตายก่อนมดหรือเปล่า	?	เพราะสมัยนี้มันแรงจังเลย	
ถาม : แต่ถ้าเราฉีดแล้วบังเอิญโดนมันตายล่ะคะ	?	
ตอบ : ไอ้นั่นถ้าไม่มีเจตนากรรมมันน้อยลง	 โทษมีเหมือนกัน	 แต่น้อย	 การฆ่าสัตว์โทษ	
๑๐๐%	ก็ต่อเมื่อ	
	 	 ๑)	สัตว์นั่นมีชีวิตอยู่		
	 	 ๒)	เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่		
	 	 ๓)	เราตั้งใจฆ่า		
	 	 ๔)	เราลงมือฆ่า		
	 	 ๕)	เราฆ่าสำเร็จ		
	 	 ถ้าประกอบด้วย	 ๕	 ส่วนนี้	 โทษ	 ๑๐๐%	 ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องโทษลดไปตาม
ส่วน เจตนาไม่ม	ีนี่ปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปเขาไม่ปรับซะด้วยซ้ำ	ยกเว้นบรรดาผู้มีจิต
ละเอียดมากๆ	นั่น	ไม่มีเจตนาก็เอาซะหน่อย		
ถาม : ถ้าเราเจตนาฆ่าสัตว์	แต่ว่าในระหว่างทำร้ายนี่มีการทรมานสัตว์อย่างไหนจะ...?	
ตอบ : ก็เหี้ยมกว่าเดิม	โทษหนักขึ้น	หนักกว่าเดิมจ้ะ	
ถาม : แลว้เวลาเราไปทานอาหาร	 เราไมรู่ว้า่เขาไปทำอะไรกบัเจา้ตวัทีเ่รามองไมเ่หน็	 เหมอืน
วา่เราจะสัง่จะกนิปลาตวันีอ้ยา่งนี	้เราไมรู่ว้า่เขาไปจดัการมนัมา	แลว้เรามารูท้หีลงัวา่ทำยงัไง	?	
ตอบ : อันนั้นไม่ต้องจ้ะ	สำหรับคนทั่วๆ ไป เขาไม่ปรับ สำหรับพระ ถ้าไม่รูว้่าเขาฆ่าเพื่อ
เรา	 ถ้าไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเรา	 ถ้าไม่รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรา	 ฉันได	้ แต่ถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเพื่อ
เรา	 ประเภทที่เรียกว่า	 เดินเข้าไปหลังครัว	 เสียงทุบโป้งๆ	 ดิ้น	 ปั๊บๆ	 เลยล่ะชัวร์แน่เลย	 เขา
ทำให้เราแน่เลยใช่ไหม	!	เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเรา	เลือดสาดกระจายอยู่ตรงหน้าหรือรังเกียจว่าเขา
ฆ่าเพื่อเรา	คือ	เขาเอามา	เอ...นี่เขาทำให้เรากินนี่หว่า	มันทำให้สัตว์ตายลง	ถ้ากินเข้าไปท่าน
ปรับอาบัติทุกคำกลืนน่ะ	นี่ของพระ	แต่ถ้าของฆราวาสนี่	ถ้าไม่ได้สั่งเขาฆ่า	ไม่ได้ลงมือฆ่าเอง	
กินไปเหอะ	ไม่เป็นไรหรอก	ยังไงมันก็ตายอยู่แล้ว	
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ถาม : แล้วมันไม่ติดตามเรา	ทวงหนี้กรรมเหรอคะ	?	
ตอบ : เรื่องของธรรมะ ตรงไปตรงมา ใครทำคนนั้นรับไป	คนฆ่ารับไป	คนสั่งรับไป	ถ้าเรา
ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่า	เขาทำให้เรียบร้อยแล้วก็กินไปเหอะ	
ถาม : ก็มีอยู่	 ตอนนั้นไปเจอค่ะเจ้าของเนื้อ	 เวลาที่ตายเขามาทวงเนื้อเขาอยู่น่ะค่ะ	 อย่างนี้
เขาตามมาได้ไงเจ้าคะ	?	
ตอบ : เขาทวงเราหรือทวงคนฆ่า	?	
ถาม : ตามทวงหมดเลยเจ้าค่ะ	ทำได้ไง	?	
ตอบ : อนันัน้เขายงัยดึอยูก่บัอปุาทานมาก	 ไออ้นันัน้เปน็ตวัเขาของเขา	 ดวงจติทีมุ่ง่มัน่มาก	
ก็ไปตามตัวเขาคืน	 คือ	 ส่วนที่แยกเป็นชิ้นส่วนไปแล้ว	 มันมีอยู่รายหนึ่งในประวัติหลวงปู่มั่น  
มนัม.ี..หมมูนัโดนฆา่ตาย	 เสรจ็แลว้เขาวิง่มาบอกแมช่ลีว่งหนา้เลย	บอกวา่พรุง่นีจ้ะมคีนเอาเนือ้
ผมมาถวายชว่ยกนิหนอ่ยนะครบั	 ผมอยากจะไดบ้ญุ	 แลว้อนันัน้เขารูว้า่มาถวายผูม้ศีลีแน	่ กเ็ลย
ขอใหช้ว่ยซะหนอ่ย	 คอื	 อยา่งนอ้ยๆ	 ไมรู่ว้า่เปน็ยงัไง	 ตายแลว้กข็อให้ไดบ้ญุดว้ยเนือ้ตวัเองครัง้
สดุทา้ยกย็งัด	ีแบบนัน้กม็	ีแต่ไอท้ีม่นัตามทวงอยา่งนัน้	มนัยดึตดิตวัเองมากไปนะ่	ตอ้งเกดิแบบ
นัน้อกีเยอะเลย	คอืวา่ยดึในความสมมตุวิา่เปน็ววั	ยดึในความเปน็ววั	กต็อ้งเกดิเปน็ววัตอ่ไป		
ถาม : แล้วอย่างนี้สภาพดวงจิต	 ถ้าเราตายไปแล้วจากสภาวะที่เราเป็นมนุษย์	 เป็นดวงจิตที่
ต้องการไปเกิดในภพชาติใหม่	
ตอบ : ต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่ตัวเองทำ	 ดวงจิตอันนั้น	 ถ้าหากว่าตัวเองสร้างบุญ
บารมีไว้พอดี	 ปรากฏออกไปก็เป็นกายของเทวดา	 ของพรหม	 หรือว่าของพระนิพพานใน
นิพพานไปเลย	จะเปลี่ยนสภาพไปเลย	แต่ถ้าหากว่าทำชั่วไว้มากลงนรกตรงเลย	ก็เป็นกายของ
สัตว์นรก	 ก็เป็นกายของเปรต	 เป็นกายของอสุรกาย	 เป็นกายของสัมภเวสี	 หรือไม่ก็เป็นกาย
ของสัตว์เดรัจฉาน	ถ้าเห็นเป็นกายของสัตว์เดรัจฉาน	ก็เกิดเป็นสัตว์แน่นอน	เห็นเป็นกายอะไร
ก็เป็นนั้นแน่นอน  
ถาม : ช่วงเวลา	อย่างสมมุติว่าคนเริ่มที่จะเกิดเนี่ยะ	สภาวะจิตเริ่มที่จะมาจับเป็นร่าง...?	
ตอบ : อย่างนั้น	มันแล้วแต่บุญแต่กรรมของเขา	บางอย่างทันทีที่เชื้อของพ่อกับไข่ของแม่
ผสมกันปุ๊บ	จิตจับเลยก็มี	แต่ขณะเดียวกันไปจับช่วง ๓ เดือน ๖ เดือนก็มี	ไปจับตอนกำลัง
คลอดก็มี	 คลอดออกไปแล้วตาย แล้วค่อยไปจับเอาจิตนั้นเข้าแทนก็มี	 อย่างนี้มันมีตัวอย่าง	
คือท่านเจ้าคุณเล็ง	 ท่านตายแล้วคิดถึงน้องสาว	 ไปเยี่ยมน้องสาว	 อีคราวนี้น้องสาวคลอดลูก
อยู่	 น้องสาวตาดีเห็นพี่มา	 ก็บอกพี่ว่าอย่ามารบกวนหนูเลย	 อย่ามารบกวนหลานเลย	 พี่ตาย
แล้วไปตามทางของพี่เถิด	ก็อายน้องสาวขึ้นมา	ตั้งใจจะถอยออกไป	สะดุดล้มขึ้นมา	รู้สึกว่าหัว
หมุนวูบ	รู้ตัวอีกทีมาอยู่ในตัวหลานแล้ว...	
ถาม : แล้วจิตในหลานไม่มีอยู่ก่อน	?	
ตอบ : มอียูก่อ่น	แตม่นัถงึวาระพอด	ีเขาทำกรรมหนกัมา	ถงึเวลาตอนนัน้เขาตายพอด	ีอนัโนน้		
ออกปุบ๊อนันีเ้ขา้เลย	ในอภธิรรมบอกไวช้ดัเลย	ปเุรราตะ ปจัจะโย ปจัฉาราตะ ปจัจะโย	ปจัจยั
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ของการเกดิกอ่นเกดิหลงั	 อนัเกดิกอ่นปุบ๊	 อนัเกดิหลงันีแ่ทรกเขา้ไปเลย	 กเ็ลยกลายเปน็ลกูของ
นอ้งสาวตวัเอง	แต่ไมย่อมเรยีกแม	่เรยีกนอ้งอยูต่ลอด	เดก็ตวักะเปีย๊กเรยีกแมว่า่นอ้ง	(หวัเราะ)	
ถาม : แล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ	?		
ตอบ : มรณภาพไปแล้ว	 ท่านบวชพระจนกระทั่งเป็นเจ้าคุณ	 ใครเคยได้ยินมั่ง	 เขาเรียกเจ้า
คุณเล็ง 
ถาม : จะอธิบายอย่างไงว่า	การแสวงหาความเป็นตัวของตัวเองในเยาวชนธิปไตย	และแสวงหา
ประสิทธิภาพบนความทุกข์ตรงนี้	หลวงพี่เป็นพระจะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ	?	
ตอบ : พยายามบอกกับเขาว่าใหอ้ยู่อย่างมีสติ เราจำเป็นต้องรู้เท่าทันโลก 
ถาม : เห็นด้วยกับการสอนในลักษณะที่บอกกับคนอื่นว่า	“การแสวงหาอย่างนี้นี่มันเป็นทุกข์”	
หลวงพี่เห็นด้วยกับประโยคนี้ใช่ไหมคะ	?		
ตอบ : เห็นด้วย	 แต่ว่าเราบอกเขาทีเดียวไม่ได้	 การรับได้ของเขาหรือว่ารับไม่ได้นั้น	 มัน
ทำให้สิ่งที่เราสามารถบอกตรง	 หรือว่าต้องอ้อมเป็นระยะอีกยาวไกล	 สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะ
ต้องรู้ว่าแต่ละคนอยู่ในจุดไหน	 ที่เราจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านนี้ให้กับเขาได้
มากน้อยสักเท่าไร	 เท่าที่พบๆ	มา	แล้วก็ได้บรรยายให้พวกนักเรียนนักศึกษาฟัง	ส่วนใหญ่ก็จะ
ย้ำเรื่องนี้ว่า	เราจะต้องอยู่กับโลกอย่างมีสติ เราปฏิเสธความเจริญหรือเทคโนโลยีไม่ได้ แต่
เราต้องใช้สติสัมปชัญญะกับมันให้มากๆ ไว้ ไม่อย่างนั้นแล้ว ถ้าเราไหลคล้อยตามกระแส
ของมันไป จะดึงตัวเองออกมาได้ยากมาก		
ถาม : ทีนี้พูดถึงสติ	พูดถึงสัมปชัญญะกับคำว่าคนรุ่นใหม่	แม้แต่บทบาทหน้าที่	ก็ไม่ได้เถียง
พวกคนรุ่นใหม่	อีกด้านหนึ่งยังตีตัวเองด้วยว่า	บางทีแม้แต่บทบาท	แม้แต่หน้าที่ของตัวเราเอง
เรายังรักเลย	จะไปถ่ายทอดหรือว่าสติหรือว่าสัมปชัญญะนี่ได้หรือ	เขาก็อาจจะเข้าใจในลักษณะ
ของคำพูด	แต่ใจทางปฏิบัติจริงๆ	แล้วเขาจะเข้าใจหรือคะ	?	
ตอบ : ตัวเราเองต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง	 ถ้าตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาเห็น	 โดยเฉพาะ
เขาเห็นแล้วเห็นด้วย	 เขาก็จะคล้อยตามมาครึ่งหนึ่งแล้ว	แล้วหลังจากนั้นเราให้อะไรเขาก็จะรับ
ได้ง่าย	 เพราะว่าตัวเราน่าเชื่อถือ	 เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสำคัญตรงที่ว่า	 ตัวเราเองมีความ  
น่าเชื่อถือสำหรับเขาเท่าไร 
ถาม : ถ้าเป็นการพูด	แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือจะมีนะคะ	
ตอบ : ไม่แน่	ข่าวคราวต่างๆ	ในปัจจุบันนี้มันอาจทำให้ความน่าเชื่อถือหมดไปเลยก็ได้	
ถาม : แต่ถ้าอย่างพระนี่	ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับหนึ่ง	ความน่าเชื่อถือจะมี	แต่ถ้าใน
ลักษณะของครูบาอาจารย์ธรรมดา	เป็นปุถุชนคนธรรมดา	วิธีการเหล่านี้มันได้ผลไหมคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากตัวเราสามารถเป็นตัวอย่างได้	 เราพูดอย่างไร เราทำอย่างนั้น ความน่าเชื่อ
ถือมันจะมีเอง	 คราวนี้มันสำคัญอยู่ตรงเรานี่	 ว่าเราเองนี่แหละ	 เราจะบอกให้เขาทำ	 โดยที่		
เราเองไม่ทำให้เห็นผลก่อนนี่	ตัวอย่างมันไม่มี	 ในเมื่อตัวอย่างมันไม่มี	ถ้าปัญหาเกิดขึ้นหรือว่า
เกิดการซักถามขึ้นมาเราจะไปตอบเขาอย่างไร	มันก็เลยต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน 
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ถาม : คือ	 ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะมาพูดถึงว่า	 คนรุ่นใหม่กับสภาพแวดล้อม	 แต่ไม่ได้
ปฏิเสธว่าสิ่งที่เขาบอกคือมันถูก	แต่วิธีการที่จะมานำเสนอ	มันเป็นของ...ตรงนี้แหละ	รู้สึกว่าถ้า
เป็นคนรุ่นใหม่แล้ว	การใช้วิธีการที่เหมือนแบบเดิม	
ตอบ : มันไม่ได้	 มันจะต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย	 อย่างที่ไปบรรยายๆ	 ให้พวกนักเรียน		
นักศึกษาฟัง	 เราเองต้องทำตัวเป็นคนรุ่นใหม่	 ต้องพูดภาษาเดียวกับเขาเลย	 คนรุ่นใหม่เขามี
ภาษาเฉพาะของเขาอยู่	เราเองเราก็ต้องเข้าไปกับเขาให้ได้	เท่าที่บรรยายมา	ส่วนใหญ่เขาถาม
ว่า	 “เมื่อไหร่หลวงตาจะมาอีก”...ติดใจ	 เพราะเราพูดภาษาเดียวกับเขา	พอเขาเห็นว่าเราเป็น
พวกเดียวกัน สิ่งที่เราบอกไปเขาก็จะสนใจมากกว่าปกต	ิ คราวของเราเราทำใจได้มั้ย	 มันจะ
กลายเป็นว่าแก่แล้วยังต้องทำตัวเป็นเด็กอีก	(หัวเราะ)	
ถาม : ตอนนี้คือ	ฟังไอ้ตัวคำถามนี่	ก็ไม่เห็นด้วย	...โดยเฉพาะที่เห็นอาจารย์ทางด้านปรัชญา
ด้านพระพุทธศาสนา	 มีความรู้สึกว่า	 ทำไมรูปแบบของอาจารย์ทางด้านปรัชญาด้านพระพุทธ
ศาสนาต้องคร่ำครึ	?	
ตอบ : มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ	 ของเราเองจำเป็นต้องปรับตัวตามโลก	 แต่ว่าเราไปแค่กรอบ
ของตนเท่านั้น	 สิ่งใดก็ตามที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นโลกะวัชชะคือทำให้โลกติเตียนเรา	 เราก็
ทำสิ่งนั้นได้	 โดยเฉพาะที่เราถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านธรรมะ	สำหรับลูกศิษย์แล้ว	 จำเป็น
มากที่จะต้องเอาสถานการณ์ปัจจุบันแทรกเข้าไปให้มากที่สุด	 เพื่อให้เค้าเรียนรู้จากปัจจุบันให้
มากที่สุด	 ถ้าเราไปยกอดีต	 อตีเตพรหมทัตโต	 สมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีเด็ก
หลับหมด	(หัวเราะ)	มันต้องสมัยนี้	สมัยทักษิณเป็นนายก	ถ้าเราสามารถเอาตัวอย่างปัจจุบันได้	
เขารับรู้ข่าวสารในปัจจุบันนี้อยู่	เขาจะรู้สึกว่า	เออ...มันไม่เก่าจนเกินไป	มันพอรับไหว	แล้วเรา
ก็ค่อยๆ	สอดแทรกเนื้อหาเข้าไป	แต่คราวนี้ไปเจออาจารย์เขาเล่นมาอีท่านี้	ใช่ไหม?	
ถาม : คือ...เขาก็มีคำถามในลักษณะแบบนี้ต่างกัน	 แต่เป็นตั้งผิด	 คือ	 ตอบคำถามแบบนี้
ประมาณ	๕	หน้ากระดาษ	เราก็ปฏิเสธคำถามนี้ทันที	คือลักษณะของคำถามมีคำตอบให้แล้ว	ก็
คือบอกว่าการแสวงหาตัวตนหรือการแสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง	การแสวงหาเสรีภาพเป็น
เรื่องของความสงบ	 เพราะท่านเป็นอาจารย์ปรัชญาด้านพระพุทธศาสนา	 ท่านจะนำเสนอยังไง	
คือเรามองว่ามีคำตอบอยู่แล้ว	 เพียงแต่หาเหตุผลเพื่อไปสนับสนุน	 คือคำตอบปฏิเสธเขาว่า	
การใช้ลักษณะคำถามแบบเนี้ย	ในความเป็นจริงมันไม่ได้ถูก		
ตอบ : ไม่ได้หรอก	 ประเภทคำถามมันเอาคำตอบอยู่ในตัวแล้ว	 แล้วทำไมจะต้องให้นักเรียน
หาคำตอบอีกล่ะ	ความจริงแล้ว	ถ้าหากอาจารย์ไม่ใช่ผู้ที่หยุดอยู่กับที่	มีการศึกษาอยู่เสมอ	ไอ้เคส
แปลกๆ	 แบบของเรามันจำเป็นมาก	 จำเป็นต้องมีเลยล่ะ	 ถ้าหากว่าไม่มีจะขาดการกระตุ้น	
ทำให้อาจารย์ไม่กระตือรือร้นขาดความสนใจ	แล้วมันจะเกิดการตายนิ่งทางวิชาการ	แล้วก็น้ำเน่า	
ถาม : โดยส่วนตัวแล้วเข้าใจว่า	ลักษณะของนิพพานเมื่อชัดเจนเหมือนกับภาพมันวูบๆ	หรือ
ตัวที่มันวูบๆ	เหมือนกับว่า...เราคิดไปเอง	
ตอบ : (หัวเราะ)	 เอ้า...เดี๋ยวสรุปให้ฟังดีกว่านะ	 นิพพานมีอยู่จริง...มีทั้งลักษณะเป็นสถานที่ 
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แล้วก็มีทั้งลักษณะเป็นอารมณ์จิตที่เข้าถึง	 แต่ว่าทั้งสองอย่างรวมแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	
คือถ้าเราเข้าถึงจุดนั้น	 เราก็จะรู้ได้ว่าสภาพนิพพานที่แท้จริงเป็นอย่างไร	 มันไม่ใช่เรื่องของ
ปุถุชนที่จะมาคิดว่า	 คาดว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ผลของการกระทำจะ
เกิดขึ้น	ผลของการกระทำอันนี้แหละ	ทำให้สถานที่ต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับเขา	ถ้าชั่วก็จะมี
สัตว์นรก	คือแดนนรก	แดนเปรต	แดนอสุรกาย	แดนสัตว์เดรัจฉาน	ขึ้นมารองรับเขา	ถ้าดีก็มี
แดนแทวดา	 แดนพรหม	 แดนนิพพาน	 ขึ้นมารองรับเขา	 จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม   
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแน	่ แต่ว่าสภาพของนิพพานนั้นเรียกว่าอัตตาไม่ได้	 เพราะว่าถ้าเป็น
อัตตา	 ก็ต้องมีอนัตตาคือเสื่อมสลายไปเป็นปกติ	 แต่เรียกว่าเกิดขึ้นก็ไม่ได้	 เพราะว่าถ้าเกิดขึ้น
มันก็ต้องมีตาย	 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นทิพย์พิเศษต่างหากออกไปอย่างหนึ่ง	 ใช้คำว่า	
อัตตา อนัตตา	มันก็มัวแต่ไปง้างกันอยู่ค้านกันอยู่	คราวนี้อีกสองอย่างนี้	ถ้าเราเอาขึ้นมาตีกัน
เมื่อไหร่	 ก็คือเราเอากิเลสมาชนกัน	 เท่าที่ดูมาแล้วในพระไตรปิฎกมีคำเดียวที่อธิบายคำว่า	
นิพพานได้ชัดเจนที่สุดก็คือคำว่า	ตถตา...ธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นเอง		
ถาม : เมื่อคำถามมันมีมาที่จะพูดจะเล่นโต้กันในระดับของตัวบัญญัติ	 เพราะฉะนั้นการที่เขา
พูดมาถึงสิ่งที่เป็นอนัตตา	 โดยความข้องใจที่เขาพยายามอธิบาย	 คือ	 กำลังจิตในลักษณะที่เป็น
ดินแดน	 แต่โดยความเข้าใจของตัวเองคือไม่เคยไป	 ไม่เคยเห็น	 ไม่เคยอะไรทั้งสิ้น	 แต่ถ้าเกิด
ว่า...มันน่าจะมีจุดนั้นที่รองรับบุคคลที่มีธาตุ	 รู้ตัวเนี่ย...เขาขึ้นแก่ตัวเอง	 แต่ไม่รู้ว่าสถานที่จะ
เรียกว่าอะไร	 แต่ก็ข้อสอบไปอีกเหมือนกันว่า	 สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกพูดโดยบัญญัติ	 ตราบใดที่
บัญญัติพูดได้	 นั่นก็หมายวามว่า	 เป็นเรื่องของสมมติสัจจะ	 เพื่อให้เหตุผลเขาไปอีกแบบนั้น	
ไม่มียกใดๆ	ทั้งสิ้น	เพราะว่าไม่รู้ว่าในคัมภีร์เนี่ย	บาลีท่านว่ายังไง	
ตอบ : (หัวเราะ)	 พระพุทธเจ้ากล่าวว่า	 อัตถิ ภิขเว ตทายตนัง	 ดูก่อน	 ภิกษุทั้งหลาย	
อายตนะนั้นย่อมมีอยู่	อายตนะ	แปลตรงๆ	ว่า	สถานทีเ่ลยก็ได้	แปลว่าเครื่องรับรูก้็ได้	เพราะ
ว่าถ้าไม่มีอายตนะตัวรับรู้ได้	 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า	นิพพานัง ปรมังสุขัง	 นิพพานเป็นสุข
อย่างยิ่ง	 ใช่ไหมล่ะ	 แต่เพียงแต่ว่าเราจะเสียเวลาไปยกคัมภีร์ไปทะเลาะกันอะไร	 ลักษณะที่ว่า		
ต่อให้เป็นการโต้คารมเพื่อความรู้ก็ตาม	 ถ้าเราไม่รู้จริงไม่สามารถสัมผัสได้จริงพูดเมื่อไหร่  
ก็ผิดเมื่อนั้น 
ถาม : ปัญหาก็คือว่าเอาสิ่งที่หลายๆ	คนไม่รู้มา...	
ตอบ : คือ	 ตัวอาจารย์เองก็ไม่รู้จริง	 แล้วก็มานั่งเพื่อเปิดเวทีโต้วาทะกับลูกศิษย์ว่ามันเป็น
อย่างไร	
ถาม : คือ...เหมือนกับคนที่ไม่รู้สองคนกำลังทำอะไรก็ไม่รู้และสิ่งที่พูดกันออกมาก็ไม่รู้	 แต่
บางทีผลตรงที่ว่ามันถูกจารึกไว้เป็นตัวอักษรลงไป	 ทั้งๆ	 ที่เห็นว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่าที่
จะต้องมานั่งบอกว่า	 เรียนเรื่องศาสนาเรื่องของปรัชญา	 ก็เลยเอาสิ่งที่ทุกคนได้ยอมรับว่ามัน
เหนือสมมุติ	 มันเป็นปรปักษ์อะไรสักอย่างหนึ่ง	 ทำข้อสอบก็ปฏิเสธไป	 แต่ว่าจากความรู้สึกซึ่ง
มันก็ตอบว่าไม่ใช่	ตอนนั้นสถานการณ์ผู้ที่เรียนปรัชญาและศาสนาก็ผิดแต่อยู่ในความเป็นบุญ	
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ตอบ : คือมันผิดตั้งแต่แรกแล้ว	โดยเฉพาะศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญา	ปรัชญามันเป็นแค่การ
เทียบเคียงเท่านั้น	 แต่ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจคือความเป็นจริง	 เป็นความเป็นจริงที่ทุกคน
สามารถค้นพบได้	 ไม่ใช่ลักษณะพรรณนาโวหารกัน	 อย่าลืมว่าอริยสัจคือความเป็นจริงของเรา
มันอะไรล่ะ	 ทุกข์ใช่มั้ย	 เหตุของการเกิดทุกข์	 แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร	 สอนปฏิปทาของ
ความดับทุกข์	 เมื่อเข้าถึงทุกข์ดับแล้วก็คือนิโรธ	 ใช่มั้ย	 สิ่งที่ท่านค้นพบเรียกว่า	 อริยสัจ	 คือ	
ความเป็นจริง	 เป็นจริงอย่างประเสริฐ	 คือเถียงไม่ได้ด้วย	 สภาพที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างจัด
อยู่ในไตรลักษณ ์	 คือถือว่าไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 ไม่มีอะไรเป็นตัวตนให้ยึดถือมั่น	 หมายถึงเวลา
ตายก็พังไปหมด	 เพราะฉะนั้นไอ้หลักวิชานี้	 มันเริ่มต้นขึ้นชื่อวิชามันก็ผิดแล้ว	 มันผิดตรงที่ว่า
มันเป็นปรัชญาแล้ว	มันไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นความจริงเลย	
ถาม : อยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมต้องนั่งเถียง	 แต่ว่าในฐานะของผู้สอนต้องทำไปตามนั้น	
แล้วก็โชว์สิ่งที่ไม่รู้ได้เต็มที่เลย	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้เราทำถกูนะ	เราไมรู่ก้บ็อกไมรู่	้แตว่า่ผูท้ีส่อนนะ่	ในเมือ่มาถงึระดบันีแ้ลว้นา่
จะมีความรู้ที่แท้จริงของตัวเอง	 ไม่ใช่ศึกษาจากตำราแล้วเชื่อตาม	 การศึกษาจากตำราแล้วเชื่อ
ตาม	พระพทุธเจา้ทา่นวา่ในกาลามสตูรแลว้ใชม่ัย้วา่อยา่เชือ่	 มนัตอ้งทำให้ไดเ้หน็ผลจรงิๆ	 แลว้
คอ่ยเชือ่	 เราจะเชือ่โดยสมณะนีเ้ปน็ครขูองเราก็ไม่ได	้โดยมอีา้งไว้ในตำราก็ไม่ได	้โดยเชือ่เพราะ
ตรองแลว้วา่เขา้กบัทฏิฐ	ิคอืความเหน็ของเราก็ไม่ได	้ทา่นใหเ้ชือ่กต็อ่เมือ่พสิจูนแ์ลว้ดว้ยตนเอง  
ถาม : ถ้าพูดถึงเรื่องของการเกิด	 เวลาที่ผู้หญิงได้ตั้งครรภ์โดยสภาพการณ์หรือว่าคำว่าชีวิต
นี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ	?	
ตอบ : เมื่อจิตคือตัวรู้เข้าจับในสังขารที่เริ่มก่อเกิดนั้นซึ่งไม่เท่ากัน	 บางคนทันทีที่เชื้อของ
พ่อผสมกับไข่ของแม่ปุ๊บ	ตัวจิตนี้ก็เข้าไปจับเลย	แต่บางคนอาจจะรอถึง	๓	เดือน	๖	เดือน	ถึง
เข้าไปจับ	 บางคนอาจจะรอจนกระทั่งใกล้คลอดแล้วค่อยไปจับ	 บางคนนี่คลอดออกมาแล้วค่อย
เข้าไปจับก็มี	
ถาม : ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะ	?	
ตอบ : ก็มันแล้วแต่ตัวกรรมที่ชักนำให้จิตนั้นเข้ามา	 ถ้าหากว่าของเขาเองจำเป็นต้องทรมาน
มากหน่อยก็เริ่มมันตั้งแต่วันแรกเลย	 ถ้าหากว่าน้อยหน่อยก็รอจนวาระสุดท้ายก็ได้	 แต่ขณะ
เดียวกันว่าตัวบุญของเขาก็มีอยู่	 อย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ย	 ถ้าหากว่าตั้งแต่วันแรกเลยตัวจิต
เข้าไปจับปุ๊บ	 ด้วยตัวบุญของเขาไม่ทำให้เขารู้สึกเลยว่าทุกข์	 แล้วขณะเดียวกัน	 จิตรู้ก็สามารถ
รับรู้อาการ	 ทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันด้วย	 แต่ขณะเดียวกันก็มีบางรายที่ออกมาข้าง
นอกแล้ว	อาจจะ	๓	เดือน	๖	เดือนแล้วตายแล้วจิตถึงเข้าไปจับก็ได้	จิตเดิมพอออกไปจิตใหม่
มาแทรกปุ๊บเลย	ก็ทำให้ชีวิตนั้นอยู่ต่อไปแต่จิตเป็นคนละดวง	
ถาม : เหมือนกับว่ามันคงจะจ้องเข้าบ้าน	 เดินเข้ามาจังหวะของเขาจะเข้าบ้านนี้	 ตัวรู้เนี่ย	
ฟังดูเหมือนไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขาดเนื่องเลย	 คืออยู่นอกบ้านปุ๊บก็เข้ามาถึงบ้านแล้ว	 แล้วทำไมเรา
ถึงลืมสิ่งที่มันเคยเป็นมา	?		
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ตอบ : มันผ่านประสบการณ์อื่นที่เข้ามาขัดจังหวะอยู่ช่วงหนึ่ง	 ต้องใช้คำว่า	 กฎของกรรม
ก็ได้	 อย่างเช่น	 ถ้าว่าเราตายปุ๊บ	 เราลงนรกใช่ไหม...เราอาจจะต้องพ้นจากนรกมาเป็นเปรต	
เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ว	 ค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย...มันจะทำให้ลืมชาติเก่าที่เป็น
มนุษย์	 เนื่องจากผ่านระยะเวลาที่นานมาก	 แต่ถ้าเราตายจากมนุษย์คือตายตอนนี้ปั๊บ	 แล้วเกิด
ใหม่เป็นมนุษย์เลย	 เราจะจำได้เหมือนกับหลับแล้วตื่น	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าหากว่าสังเกตดู	 แต่ละ
คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการระลึกชาติได้	 ส่วนใหญ่ตายจากคนแล้วเกิดเป็นคนทันที	
ลองไปอ่านๆ	ดู	พวกที่ว่าระลึกชาติได้	ตายจากคนแล้วเกิดเป็นคนเลย	ทำให้เขาสามารถระลึก
ได้	เพราะมันเหมือนกับว่าหลับแล้วตื่น	แต่ถ้ามีประสบการณ์อื่น	อย่างเช่นว่า	เป็นเทวดาคั่นอยู่
หรือว่าตกนรกคั่นอยู่อะไรนี่	 วาระของบุญของกรรม	 ที่มันเป็นตัวควบคุมนี่ก็จะตัดความรู้อันนั้น
ขาดเนื่องลงไป	
ถาม : ก็คือไม่ว่าจะไปโดยสภาวะหรือสภาพใดก็ตาม	มันก็ยังน่า...ตัวสัญญา...		
ตอบ : ตัวสัญญามันยังบันทึกความจำอันนั้นอยู่ จนกว่าเราจะไปฟื้นมันขึ้นมาใหม่	 วิธี
การฟื้นก็คือ	ฝึกพวกทิพจักขุญาณ	แล้วก็ไประลึกชาติย้อนหลังได้		
ถาม : อย่างว่า...เราหมดจากชาตินี้แล้ว	พอเราตายไปตัวสัญญามันก็ยังคงอยู่	
ตอบ : มันคงอยู่	มันไม่ไปไหน		
ถาม : ถ้ามันคงอยู่	แล้วทำไมมันเกิดลืม	ในเมื่อตัวสัญญาก็ทำงานของมันไป	
ตอบ : สมมติว่าเราตายปุ๊บจากชาตินี้นะ	 เราขึ้นไปเป็นเทวดาจริงๆ	แล้วมันยังจำได้	 ใครเป็น
ญาติเป็นโยม	เป็นพี่เป็นน้องของเรา	แต่ว่าความสุขเฉพาะหน้าที่มันปราณีตยิ่ิงกว่า	ทำให้เขา
เพลินอยู่กับตรงจุดนั้น	 แล้วก็หลงลืมอันนี้ไป	 ขณะเดียวกันถ้าเขาลงนรก	ทุกข์โทษที่เขาได้รับ
มันก็สาหัสสากรรจ	์ จนกระทั่งความคิดที่จะมาจดจำไอ้เรื่องเก่ามันไม่มี	 นอกจากภาวะเฉพาะ
หน้าของตน	 ก็เลยทำให้สิ่งนั้นเลือนไป	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าหากว่ามันมีการทีค่ั่นด้วยสุขหรือทุกข์
ของชาติที่ต้องรับแล้ว	 โดยไม่ได้เกิดมาเป็นคนทีเดียวส่วนใหญ่จะจำไม่ได้	 แต่ว่าสิ่งทั้งหลาย
เหล่านั้นมันจะไปบันทึกอยู่ในสภาพของจิตเป็นปกติอยู่แล้ว	 ถ้าเราสามารถจะทำทิพจักขุ
ญาณให้เกิดได้	เราย้อนกลับไปดู	เราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูทุกชาติที่เราต้องการ	
ถาม : หมายความว่า	ความจำในที่นี้	คือสิ่งที่เราจำไมได้	ไม่ได้หมายความว่ามันถูกเลือนไป	?		
ตอบ : มันไม่ได้ถูกเลือนไป เพียงแต่เราจำมันไม่ได้ เพราะมันอาจจะนานเกินไป	 ถาม
ตอนเด็กๆ	 เราทำอะไรมาบ้าง	 เราจำไม่ได้	 ใช่ไหม...แต่ถ้าหากว่าเราฝึกทิพจักขุญาณได้	 เรา
ย้อนไปดู	ความจำนั้นก็จะคืนกลับมา	มันก็มีเครื่องมือ	ที่จะย้อนกลับไปค้นคว้าข้อมูลอันนั้นขึ้น
มาใหม่	 เพียงแต่ว่าอันนี้พอพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้ว	 คนส่วนใหญ่เห็นว่ายาก	 พอยากแล้วก็
ปฏิเสธหรือไม่ก็ไม่มีความสามารถที่จะทำให้ถึงได้	 ก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน
ทุกอย่าง	 ท่านท้าพิสูจน์เอาไว้เลย	 ในเมื่อท่านต้องการให้เราพิสูจน์แต่เราเองไม่พิสูจน์ แล้ว
เราก็ปฏิเสธหรือว่าเชื่อโดยตรงเลย มันก็จะทำให้เรากลายไป ๒ สถานก็คือว่าถ้าเชื่อถูกก็
เป็นอันว่ากำไร แต่ถ้าเชื่อโดยงมงาย โดยที่ผิดพลาดไป เราก็ขาดทุน	 เมื่อกี้เข้าใจถูกแล้ว	
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ความจำนั้นยังจำอยู่	 มันไม่ได้หายไปไหน	 แต่ว่าระยะเวลาที่ยาวนานทำให้ความจำนั้นมันเลือน
ไป	เราก็ต้องฟื้นความรู้สภาพจิตเราให้แจ่มใสเหมือนเดิม	แล้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่	ไม่
อย่างนั้นแล้ว	แต่ละชาติแต่ละภพที่ผ่านมา	จิตมันโดนพอกด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน และ
อกุศลกรรม ทำให้ความแจ่มใสของมันมัวหมองลงไป	ไอ้ตัวจำมันก็พลอยเลือนไปด้วย	
ถาม : การรับรู้ของแต่ละบุคคลในการที่อยู่ในครรภ์ของมารดาจะต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับว่าจิตของ
ใครจะเข้าไปในช่วงนั้น	 ถ้ากรณีไปอยู่ประมาณ	 ๕	-	 ๖	 เดือนแล้ว	 จิตก็ยังไม่เข้า	 แล้วสภาพ	
สภาวะ	ของชีวิตตรงนั้นมันไม่มีตัวจิตเข้าไปอยู่	
ตอบ : เขามีชีวิตเป็นปกติ	 เพราะว่าตัววิญญาณคือตัวประสาทความรู้สึกอะไรต่างๆ	 ของมัน
หมุนทำหน้าที่ปกติหมด	ขาดตัวจิตตัวเดียว	 อย่าลืมว่า	 รูป	 เวทนา	 สัญญา	สังขาร	 วิญญาณ	
เขาครบ	 เพียงแต่ว่ามันครบในลักษณะแบบเดียวกับพืชน่ะ	 ใช่ไหม...กินอาหารได้	 เจริญเติบโต
ได้ทุกอย่าง	แต่ตัวรู้ไม่มี	
ถาม : บางที	เวลาที่หมอหรือแม่...จิ้มๆ	ไปถูกตัวเด็ก	เขาจะมีการหนี	มีการหลบ	
ตอบ : นั่นแหละ	คืออาการของประสาทร่างกายมันรับรู	้แบบเดียวกับพืชกินแมลง	หรือไม่
ก็ไมยราพน่ะ	 เราไปจิ้มมันปุ๊บทำไมมันหุบได้หลบได้ล่ะ	 นั่นเป็นประสาทรับรู้ของมันเฉยๆ	
ภาษาพระ	ตัวประสาทรับรู้นั้นเรียกว่า	วิญญาณ	ไอ้วิญญาณในความหมายของคนทั่วๆ	ไปส่วน
ใหญ่	เข้าใจว่าเป็นจิต	คือตัวรู้	แต่ไม่ใช่...วิญญาณคือประสาทร่างกายเท่านั้น	
ถาม : ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อย	แล้วออกมาไม่มีจิตเข้าไปก็คือตาย	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าไม่มีตัวจิตที่จะเข้าไปอยู่	 การที่จะกระทำที่เรียกว่า	 กรรม	 มันก็ยังไม่มีน่ะ	
สามารถเลี้ยงดูไปเรื่อยนะ	แต่ว่าตัวรับรู้อื่นๆ	ไม่มี	บางทีเขาก็โตมาลักษณะเหมือนตุ๊กตาไขลาน	
ถ้ามันเป็นไปได้	 แต่เนื่องจากว่า	 มันเป็นไปไม่ได	้ เพราะว่าตัวจิตวิญญาณคือตัวรู้ที่พร้อม
ปฏิสนธิ	 มันมีมากมหาศาลเหลือเกิน	 แต่ว่าจุดที่จะเข้าได้มันมีอยู่แค่หนึ่งเดียว	 เพราะฉะนั้น	
มันแย่งกันหัวทิ่มหัวตำ	 แล้วแต่ว่าบุญบาปของใครจะได้เกิดก่อน	 ยิ่งโบราณบางทีเขาว่าแสบๆ	
ว่าชิงหมาเกิด	 บางทีก็จริงเหมือนกัน	(หัวเราะ)	 เขาแย่งกันอยู่	 เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่มันจะโต
โดยปราศจากจิตคือตัวรู้มันก็เลยยังไม่มี	
ถาม : แต่มันมีหรือคะ	ถ้าพูดถึงว่าถ้ามันยังไม่มี	แสดงว่ามันยังมีหรือคะ	?		
ตอบ : มันสามารถมีได้	
ถาม : มันไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะมีได้	?		
ตอบ : ทำไมล่ะ	ก็ต้นไม้มันไม่มีจิตทำไมมันโตได้ล่ะ		
ถาม : เป็นการอยู่โดยไม่มีจิตเนี่ยนะคะ	?	
ตอบ : เออ...แล้วเขามีอะไรนั่นน่ะ	 มันไม่รับรู้อะไรหรอก	 นอกจากสัญชาติญาณในการหากิน
ของมัน	รู้ว่าแสงแดดอยู่ด้านไหน	ถ้าเอนเข้าไปหาเพราะประสาทสัมผัสของมันมี		
ถาม : ถ้าอย่างนั้นกรรมของคนไม่มีบุญ	ไม่มีบาป	ไม่มีการกระทำใดๆ	ก็ไม่มีผล	?	
ตอบ : ก็ไอ้ตัวนั้นของเขาจริงๆ	มันยังไม่เรียกว่า	คน	มันยังไม่มีตัวจิตเป็นตัวควบคุม	เพราะ
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ฉะนั้นสิ่งต่างๆ	 ที่เขาทำมันก็เลยไม่จัดเป็นกรรม	 ในเมื่อไม่จัดเป็นกรรม	 มันจะเป็นบุญก็ไม่ใช่	
เป็นบาปก็ไม่ใช่		
ถาม : ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีฆ่าคนล่ะคะ	?	
ตอบ : มันจะไปฆ่าอีท่าไหนล่ะ	 คือเขายังไม่รับรู้อะไรไอ้ตัวอารมณ์ที่คิดจะไปทำอย่างอื่นมัน
ไม่มี	
ถาม : อย่างถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจล่ะคะ	?	
ตอบ : เอ้า...สมมุติว่าเหมือนอย่างกับต้นไม้แล้วกันนะ	 ถ้าหากว่าคนไปอยู่ใต้ต้นไม้	 เผอิญกิ่ง
มันหักลงมาทับคนตาย	 เอาในลักษณะนี้ใช่ไหม...โทษไม่มีแต่ว่าคนๆ	 นั้นเขามีกรรมอยู่	 ทำให้
ถึงวาระนั้นถึงเวลานั้น	 คนๆ	 นั้นจำเป็นที่จะต้องสิ้นชีวิตลงไปด้วยสภาพใดสภาพหนึ่ง	 ก็ทำให้
ต้องสิ้นชีวิตในลักษณะนั้น	 คือต้นไม้ทับตาย	 คนๆ	 นั้นน่ะ	 เขาสร้างกรรมเอาไว้	 แต่ต้นไม้นั้น
ไม่มีกรรมที่ต่อเนื่องไป	 เพราะว่าตัวจิตเจตนาที่จะฆ่าของเขานั้นไม่มี ตัวจิตที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น
นั้นเขาไม่มี 
ถาม : แต่ว่ามันไม่น่าเชื่อที่ว่า	เจอ...	
ตอบ : คือว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้	 แต่โอกาสนั้นมันยังไม่เกิดขึ้น	 ก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ให้
เห็นชัดๆ	 เพราะฉะนั้น	 ที่เรากลัวๆ	 กันว่าเออ...ถ้าหากว่าโคลนนิ่งคนขึ้นมาใช่ไหม...สมมุติว่า
โคลนนิ่งคนขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันจะเหมือนอย่างกับต้นแบบทุกอย่างน่ะ	 มันเหมือนได้แค่
หน้าตาเท่านั้น แต่จิตมันไปคนละดวงกัน	 ต่อให้โคลนนิ่งขึ้นมาสัก	 ๑๐๐	 คน	 มันก็กลายเป็น	
๑๐๐	ดวงจิต	คือ	๑๐๐	ตัวรับรู้ที่เข้าไปอาศัยอยู่	มันสักแต่ว่าหน้าตาเหมือนกัน	แต่การกระทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหมือนกัน	 มันอาจจะมีใกล้เคียงกันบ้าง	 เพราะว่าทำบุญทำบาปมา
เสมอกัน	 ถึงต้องมาเกิดในวาระนั้น	 ในเวลานั้นที่ใกล้เคียงกัน	 มันอาจจะมีการกระทำอะไรบาง
อย่างที่คล้ายคลึงกันได้	แต่ว่าสภาพจิตตัวรับรู้	ไอ้ตัวชอบ	ตัวชัง	มันคนละเรื่องกันเลย	มันเป็น
ม้วนบันทึกเทปคนละม้วนกัน	
ถาม : แล้วอย่างในกรณีของเด็กที่ปัญญาอ่อน	ถ้าเขาไม่ได้เจตนาจะมีโทษไหมคะ	?		
ตอบ : โทษมีแต่น้อย	เจตนาอย่างเช่นว่าการฆ่าคนตาย	มันต้องประกอบไปด้วย	
	 	 ๑.	คนนั้นมีชีวิตอยู่	คือถ้าไม่มีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าผีจ้ะ	(หัวเราะ)	
	 	 ๒.	เรารู้ว่าคนนั้นมีชีวิตอยู่	
	 	 ๓.	เราตั้งใจฆ่า	
	 	 ๔.	เราลงมือฆ่า	
	 	 ๕.	เราฆ่าสำเร็จ	
	 	 ถ้าประกอบไปด้วย	๕ อย่างนี้โทษปาณาติบาตเต็ม ๑๐๐%	 ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็
ลดไปตามส่วน	 คราวนี้ของเขาไม่มีเจตนาอะไรเลย	 อย่างเก่งก็โดนข้อสุดท้ายคือ	 ฆ่าสำเร็จ	
มันก็กลายเป็นว่ามีโทษแค่ประมาณ	๑	ใน	๕	เท่านั้น		
ถาม : ไม่ทราบว่าเด็กที่ปัญญาอ่อนทำเหตุอะไรมา	?	
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ตอบ : ก็เยอะต่อเยอะด้วยกัน	 สมมุติว่า	 เราคุยกันเรื่องธรรมะ	 รู้ก็ทำเป็นไม่รู้	 ไขหูไม่ฟังมัน
อะไรอย่างนี้	แกล้งโง่บ้าง	อะไรบ้าง	มันมีสารพัด	แบบเดียวกับฟังพระทำเป็นไม่ได้ยิน	เกิดชาติ
ใหม่ก็เลยหูหนวก	 เห็นเขาทำบุญกลัวจะเสียสตางค์ทำเป็นไม่เห็น	 เกิดมาชาติใหม่ก็เลยกลาย
เป็นคนตาบอด	พวกกรรมมันปรุงแต่งได้วิจิตรพิสดารกว่าที่เราคิด	เมื่อ	๒	-	๓	วันที่ผ่านมา
มันมีเด็กตัวติดกัน	พวกนี้อธิษฐานว่าจะไม่พรากจากกันนะ	 เกิดมาตัวติดกันเพลินไปเลย	 เหลือ
เชื่อเลย...	 เรื่องการปรุงแต่งของกรรมบางทีมันเป็นไปตามเจตนาของเราเหมือนกัน	 เจตนา
ของเขาก็คือรักกันมาก	 ไม่อยากจะจากกันนะ	 ในเมื่อรักกันมากไม่อยากจะจากกันก็เลย
อธิษฐานอย่างนั้น	เลยกลายเป็นว่าไม่พรากจากกันจริงๆ	ตัวติดกัน	(หัวเราะ)	
ถาม : เวลาเกิดเนี่ย	สิ่งที่สุขกับสิ่งที่ทุกข์มันไม่มีสัญญาจิตมามั่งหรือคะ	?	
ตอบ : จริงๆ	แล้วมันมีติดมา	แต่เราเองสามารถจะฟื้นกลับไปได้มั้ย	ถ้าหากว่าเราทำความดี
ไม่เพียงพอในระดับหนึ่ง	 เราก็ไม่สามารถจะฟื้นมันกลับคืนมาได้	 เพราะถ้าหากว่าฟื้นมัน		
กลับคืนมาได้	 เราก็กลายเป็นคนดีหมดล่ะสิ	 มันจะกลายเป็นดีเพราะถูกบังคับ	 ไม่ใช่ดีโดย
ธรรมชาติที่จิตต้องการ		
ถาม : แล้วตัววาสนาที่ติดอยู่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติที่แล้วล่ะคะ	?	
ตอบ : นั่นมันเป็นอาการหนึ่ง	 มันฝังรากลึกอยู่ในใจถึงเวลาถึงวาระมันแสดงออกโดยที่บางที
ตัวเองก็ไม่รู้ตัว		
ถาม : มันจะไปถูกนิสัยใจคอด้วยไหมคะ	?	
ตอบ : นั่นแหละ	ตัวนั้นเลยล่ะ	
ถาม : ลักษณะบุคลิก	ดุ๊กดิ๊กๆ	
ตอบ : พูดชัดๆ	เลยว่า	สันดาน	(หัวเราะ) สันตต	ิแปลว่า	สืบเนื่อง	ภาษาไทยเขาเรียกง่ายๆ	
ว่า	 สันดาน	 ในเมื่อมันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ	 มันก็ฝังรากลึกอยู่จนกลายเป็นบุคลิกเฉพาะตัว
ของเรา	อย่างเช่นว่า	ทั้งๆ	ที่เรามีความรู้	แต่เราไม่มั่นใจในความรู้ของเราอย่างนี้	ทั้งๆ	ที่ความ
รู้ของเรามี	 แต่ก็ไม่ค่อยที่จะกล้าเอ่ยปากกับใคร	 รู้มากกว่าเขา	 บางทีเขาสอนมาผิดก็ไม่กล้า
บอกเขา	 ไม่กล้าเถียงเขา	ก็ยุ่งกันใหญ่	 มันปล่อยให้รายการของไตรภพเฉลยไปได้ยังไงว่า	 ศีล
ของภิกษุณีมี	 ๓๑๓	 ข้อ	 มันมีแค่	 ๓๑๑	 ข้อ	 เถียงมันเข้าไปสิ	 บอกเขาว่าเปิดตำราแล้ว	 ๓๑๑	
ข้อเนี่ย	แจ๊คพอทแตกเลยมั้ย	(หัวเราะ)	ถ้าหากว่าแตกเลยก็นั่งเถียงไป	(หัวเราะ)		
ถาม : แล้วทำไม	ทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงละวาสนาได้	?	
ตอบ : ก็ของท่านเอง	 ทำไว้เยอะกว่าคนอื่นเขา	 กำลังสูงกว่าอย่างน้อย	 ๔	 อสงไขยกับแสน		
มหากัปป์	สาวกปกติแค่หนึ่งเดียว	ท่านทำมากกว่า	๔	เท่า	ในเมื่อทำมากกว่าตั้ง	๔	เท่า	กำลัง
ของท่านมากกว่านี่	 สติสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะตัว	 สัพพัญญุตญาณ	 ในเมื่อรู้
รอบขนาดนั้นก็เลยระวังทัน	 ระวังทันก็เลยเท่ากับว่าละได้	 เพราะว่ายังไงๆ	มันก็ไม่มีโอกาสเกิด	
ระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว	ของเราเองเอาอย่างนั้นมั้ยล่ะ	พระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มีสัพพัญญุต
ญาณเลย	(หัวเราะ)	สัพพัญญ	ูแปลว่า	รู้รอบ	รู้ทั่ว	รู้ทุกเรื่อง		
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ถาม : ถ้าอย่างนั้นเกิดมาแล้วได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมไหนก็ไม่เกี่ยวกับ
ตัววาสนาสิคะ	?	
ตอบ : ไม่ได้เกี่ยวกันจ้ะ	
ถาม : เพียงแต่ว่านักวิชาการเขาดึงมาปรุงๆ	กันให้เป็นทฤษฎี	
ตอบ : ก็ดูชินจังสิ	แม่ของเจ้าเนเน่จังน่ะ	โดนชินจังยั่วหน่อย	ทั้งที่ผู้ดี๊ผู้ดี	ตบะแตกคว้าตุ๊กตา
มาอัดใหญ่	นั่นน่ะสันดานเดิม	
ถาม : คือบางทีว่าใช่	ไม่ได้ปฏิเสธว่า	เราทุกคนมีสิ่งที่อยู่ในใจพร้อมที่จะแสดงออกมา	แต่ว่า
ในลักษณะของสภาพแวดล้อมของแต่ละคน	ที่เป็นอยู่มันก็มีส่วนที่จะขัดเกลา	
ตอบ : มันขัดเกลาและเปลี่ยนไปได้ แต่ว่่านั่นไม่ใช่จริตนิสัยที่แท้จริงของเรา	 ให้นั่งนิ่ง
อย่างนี้ทั้งวันเลยได้ไหมล่ะ	ประสาทกลับ		
ถาม : คือมันต่างกันไงคะ	คือการนั่งอย่างนี้	โอเค	มันเป็นเรื่องของกริยา	เรื่องของความเป็นภูมิ	
ตอบ : ก็เนี่ยแหละ	ตัวอย่างนี้	สมมุติว่าเราได้รับการอบรม	เพราะว่าต้องนั่งเรียบร้อยๆ	ท่านี้
แล้วก็ให้เรานั่งอย่างนี้ทั้งวันน่ะ	 ประสาทกลับ	 มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเรา	 เราเอง
ถ้าเราหกคะเมนตีลังกาได้จะมีความสุขมาก	เราก็ทำอย่างนั้น	แต่เรารู้ว่ากริยานี้	สังคมไม่ยอมรับ
เราเองเราก็ต้องพยายามปรับปรุงดัดแปลงของเราไปตามที่รับอบรมมา	 ตามที่สังคมภายนอก
เขาต้องการกันอย่างนั้น	แต่ใจจริงๆ	ของเราๆ	ต้องการไหม	
ถาม : แต่ว่าการที่เราถูกฝึกมาในลักษณะอย่างนี้	ในวันนี้นั่งไม่ได้	แต่วันหน้าก็ต้องนั่งได้	
ตอบ : ใช่...แต่มันจะค่อยๆ	ไปไง	ค่อยๆ	ไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งมันกลายเป็นตัวของตนเองไป		
ถาม : แต่...เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่	 มันก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง	 ที่ฝึกที่ขัดสิ่งเดิมๆ	 สันดาน
เดิมๆ	
ตอบ : สามารถทำได้ก็บอกแล้วว่ามันไม่หมด	 อันนี้กล้ายืนยันว่ามันไม่หมด	 เพราะกระทั่ง
พระอรหันต์ก็ไม่หมด	 ยังเหลืออะไรบางอย่างอยู่ความเคยชินเก่าๆ	 อยู่	 แต่เพียงความเคยชิน
เก่าของท่านนั้นมันจะไม่เป็นโทษของคนอื่นเขา	อย่างเช่นว่า	พระสารีบุตรชอบเล่นกับเด็ก	ก็
เล่นกับเด็กเหมือนเดิมล่ะ	 (หัวเราะ)	 ใช่ไหมล่ะ	 คือมันไม่เป็นโทษต่อคนอื่นเขา	 เรียกว่ามันไม่
ล่วงศีลของความเป็นพระของท่าน	 มันช่วยได้	 แต่มันช่วยยังไงก็ไม่หมด	 เพราะที่ผ่านมานับ
ชาติไม่ถ้วน	 แต่ขณะเดียวกันว่าชาติที่เราทำความดีนี้เต็มๆ	 ก็คงประมาณ	 ๑	 อสงไขยกับแสน		
มหากัปป์	 หรืออาจจะมากน้อยกว่านั้นตามแต่ความขยันเกิดมากกว่ากัน	 ความจริงมันไม่ใช่
ขยันเกิด	ถ้าสร้างกันมากมันก็เกิดนานหน่อย	
ถาม : คิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกนี่	 ยังมีผลที่จะช่วยได้	 โดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็น
เด็กเล็ก	 คือเข้าใจว่าเขาเป็นมายังไง	 ตอนนั้นเราเปลี่ยนไม่ได้	 แต่การอบรมการค่อยๆ	 พูด	
เหมือนกับว่าเอามีดผ่าภายนอกมันบ้าง	
ตอบ : แต่แก่นแท้มันยังอยู่	เราก็บอกแล้วว่าภายนอกไง	(หัวเราะ)	
ถาม : ไม่ได้เถียงนี่คะ	แต่ว่ามันมีส่วนที่ช่วย	
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ตอบ : มีส่วนจ้ะ	ช่วยได้เยอะมาก	ก็ตัวอย่างในธรรมบท	ก็มีนกแขกเต้า	๒	ตัว	 โดนพายุพัด
ตกจากรังไป	ตัวหนึ่งก็ตกไปในชุมโจรพอดี	 อีกตัวหนึ่งก็ตกไปอยู่อาศรมฤาษีเข้า	 แล้วเสร็จแล้ว	
พระราชาบังเอิญได้ไปทั้ง	๒	ตัว	ตัวหนึ่งก็สวดมนต์ไหว้พระว่าตามพระฤาษีไปเรื่อย	อีกตัวหนึ่งก	็
กูจะฆ่า	 กูจะปล้นท่าเดียวตามแบบโจรที่เขาว่านั่นน่ะ	 ทั้งๆ	 ที่เป็นแค่นกเท่านั้นแต่ว่าซึมซับ
ภายนอกเข้าไป	 ยังทำให้กริยาวาจาของมันต่างกันขนาดนั้น	 แต่ว่าพระราชาท่านฉลาด	 ในเมื่อ
ต้องการรู้ก็ถามผู้รู้	 วิธีถามง่ายที่สุดก็คือถามพระพุทธเจ้า	(หัวเราะ)	 พระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้
ฟังว่า	 ตัวหนึ่งมันไปตกอยู่ในชุมโจร	 อีกตัวหนึ่งไปตกอยู่ในอาศรมฤาษีพอดี	 เลยกลายเป็นเข้า
วัดเข้าวาไปตัวหนึ่ง	อีกตัวหนึ่งเป็นโจรไปเลย	(หัวเราะ)	มันมีส่วนเยอะแล้วก็จำเป็น		
	 	 ทุกชาติที่เราเกิดมาจริงๆ แล้วเราไม่ได้ใช้กรรมเฉยๆ แต่เราพยายามขัดเกลา
สภาพจติของเราใหม้นัดขีึน้ๆ ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ในทีส่ดุกห็ลดุพน้ได	้ แตว่า่กระทัง่วา่หลดุ
พ้นแล้ว	 ถ้าหากว่ายังดำรงขันธ์คือยังมีชีวิตอยู	่ ถึงสภาพจิตสะอาดถึงที่สุดแล้วก็ตาม	 จริตนิสัย
ทีแ่ทจ้รงิแตด่ั้งเดิมของตนเองมนัก็ยงัไม่ไดท้ีจ่ะขัดเกลาให้มนั	 ๑๐๐%	 เต็มในลกัษณะนั้น	 มแีต่
พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะละตัว...ท่านใช้คำว่า	 วาสนา	 ก็คือสิ่งที่มันสืบเนื่องกันมายาวนานจน
ประมาณไม่ไดน้ี	่มพีระพทุธเจา้ทา่นละไดอ้งคเ์ดยีว	องคอ์ืน่ยงัความสามารถไมถ่งึขนาดนัน้	แต่
วา่สิง่ทีเ่ปน็วาสนาสบืเนือ่งของทา่นเมือ่ถงึวาระนัน้แลว้มนัไมเ่ปน็โทษกบัคนอืน่	 ทา่นกเ็ออ...ชา่ง
มนัเหอะไมต่อ้งเสยีเวลาไปทำมนัหรอก	
ถาม : ความเข้าใจของคนจะเข้าใจว่าวาสนาลักษณะดี	
ตอบ : บุญเก่าส่ง	 ใช่ไหม...แต่จริงๆ	 แล้วตัวนี้ก็คือว่าสิ่งต่างๆ	 ที่มันสืบเนื่องฝังใจมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมันส่งผลมาให้น่ะ	 ทั้งส่วนบุญส่วนบาปเลยไม่ใช่เฉพาะบุญอย่างเดียว	 เพราะ
ฉะนั้นเขาถึงใช้คำว่า	 วาสนาดีวาสนาไม่ดี	 มันเหมือนกับตัวกรรมแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือชั่ว	
กุศลกรรมก็คือดี	 ตัววาสนาก็เหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นมันเป็นทั้ง	 ๒	 สิ่งรวมกันส่งผลให้มาอยู่
ปัจจุบันในนี้		
ถาม : อาการดีใจแล้วมันขาดสติ	แล้วกระโดดกอดท่านอย่างนี้ถือว่าผิดไหมคะ	?	
ตอบ : ข้างบนน่ะไม่ผิดหรอก	จะกอดท่านกี่ครั้งก็เชิญเถอะจ้ะ	แล้วเป็นไงกอดไปกี่ครั้งแล้วล่ะ	
(หัวเราะ)	 มันเป็นความคุ้นเคยเก่าๆ	 เป็นวาสนาเก่าๆ	 ที่ตัดไม่ขาด	 ไม่มีอะไรหรอก	 มันอยู่ใน
สภาพของความเป็นทิพย์นะ	ยังไงๆ	พระท่านก็ศีลไม่ขาดหรอก	แต่ถ้าในสภาพความเป็นมนุษย์
อย่าเผลอก็แล้วกัน	ดีใจกระโดดกอดคอพระเลย	(หัวเราะ)	
ถาม : เกี่ยวกับความฝัน	
ตอบ : จำไว้นะ	 ไม่ต้องไปกังวลมัน	 เขาบอกจะไม่ให้ตื่นเลย	 แต่มันก็ตื่นมาจนป่านนี้	 ตื่นซะ
จนแก่ป่านนี้แล้วไม่ต้องไปกลัวเขาหรอก	 ฝันมันต่อไปฝันอย่างมีความสุขเลยล่ะ	 พอตื่นขึ้นมา
ไชโยเราชนะอีกวันหนึ่งแล้ว	 เดี๋ยวคะแนนต่อไปดูซิเราจะได้อีกรึเปล่า	 นี่ตกลงเราชนะมันมาทุก
วันเลย	ไม่เคยแพ้มันเลย	มันยังไม่เก่งจริงหรอก	ถ้าหากว่าเขาทำให้เราไม่ตื่นได้ก็ดีสิจะได้นอน
พักยาวๆ	 อะไรที่มันฝันมันก็คือฝัน	 อาจจะเป็นจิตใต้สำนึกอะไรบางอย่าง	 เพราะว่าฝันไม่ได้มี
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แบบเดียว	 มีตั้งแต่ธาตุวิปริต ท้องไส้ไม่ดีแล้วก็ไปฝันเละเทะ	 กรรมนิมิต	 กรรมแสดงเหตุให้รู้	
จิตนิวรณ์	 เอาความฟุ้งซ่านตอนกลางวันไปฝันตอนกลางคืน	 เทพสังหรณ์	 เทวดาท่านช่วย
สงเคราะห์ให้อย่างนี้	 เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรกับมันหรอก	 อาตมาเคยฝัน
ลักษณะนี้เหมือนกันติดต่อกันเป็นสิบๆ	 ปีเลยนะ	 ฝันเห็นสถานที่หนึ่ง	 ถ้าหากว่าสู้ใครไม่ได้จะ
หนีไปตรงนั้นแล้วไม่มีใครไล่ตามได้	 เพราะเราชำนาญพื้นที่มาก	 ฝันถึง	 ๓๐-๔๐	 ปี	 กว่าจะไป
เจอเข้าตอนแรกไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่นั้น	 คือตอนที่เราเห็นน่ะเป็นน้ำตก	 เราต้องปีนสวน
น้ำตกขึ้นไปแล้วก็หลบไปข้างหลัง	 ในสภาพความเป็นจริง	 ป่ามันหมด	 น้ำตกมันแห้ง	 พอจะ
กลับปวดปัสสาวะ	 ก็เลยหลบไปข้างหลัง	 พอจะฉี่	 เอ๊ะ	 !	 ที่มันคุ้นๆ	 ตาว่่ะ	 มองไปมองมา
อ้าว...ใช่เลย	ก็ฝันอยู่แทบทุกวันน่ะ	ฝันอยู่เป็นสิบๆ	ปีทีเดียว	ก็เลยจำได้	ออกมาถามเขาว่า	นี่
เคยมีน้ำตกมั้ย	 เขาบอกว่ามีพอหน้าฝนมันเป็นน้ำตก	 หน้าแล้งน้ำหมดก็เลยกลายเป็นหน้าผา
เฉยๆ	บางอย่างเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเรา	อาจจะเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่อะไรก็ตาม	ของเรา
เองหนีมันมาไกลขนาดนี้ไม่ต้องไปกลัว	จะบอกว่าถ้ามีปัญญาก็ตามมาเลย	เราก็ควบของเราต่อ
ไป	ทำบุญให้สม่ำเสมอไว้	 กรรมจะห่างอยู่ตามไม่ทัน	ถ้ากระแสบุญขาดลงมันอาจจะตามทันได้	
เพราะฉะนั้น	อย่าประมาทอย่าสร้างกรรมใหม่	ขณะเดียวกันก็อย่าทิ้งบุญใหม่	
ถาม : แล้วจะแยกได้อย่างไรคะ	ว่าเป็นฝันใดใน	๔	ตัว	?		
ตอบ : นอกจากขยันฝันแล้วต้องช่างสังเกตด้วย	คือถ้าหากว่าธาตุวิปริต	กับจิตนิวรณน์่ะ	ไม่
ต้องไปสนใจนะ	แต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมนิมิต	เขาแสดงเหตุนี่พอถึงเวลาวาระนั้น	เราจะรู้ว่าสิ่งนี้
เราเคยรู้มาแล้ว	 แต่ว่าคิดไปคิดมา	 อ๋อ...เกิดจากฝันเราอาจจะรู้เห็นอย่างชัดเจนเลยอยู่ใน
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง	 แต่เหตุการณ์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้น	 เราก็ยังไม่รู้จนกว่ามันจะเกิดขึ้น	
คราวนี้ถ้าหากว่าเราเป็นนักฝันจริงๆ	ขยันฝันบ่อยๆ	เดี๋ยวเราจับจุดได้เองว่า	เป็นตัวไหน	ถ้ายิ่ง
เป็นเทพสังหรณ	์บอกหวยก็ครบเลยล่ะ	
ถาม : บางคนนี่ฝันแล้วพอตื่นมาบางทีเนี่ย...จิตมันสับสน	 จะรู้สึกว่ากังวลกับความฝัน	
เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แนวทางที่ดี	คือเราไม่รู้แหละว่ามันจะจริงหรือไม่จริง	
ตอบ : ตัดอารมณ์ให้เป็นนะ	 ปัจจุบันนี้ที่ใช้ความฝันให้เป็นประโยชน์	 จะใช้อยู่	 ๒	 ทาง	 ทาง
แรกก็คือ	ถ้าฝันดีเก็บไว้เป็นกำลังใจตัวเอง ถ้าฝันไม่ดีก็ลืมมันซะเดี๋ยวนั้นเลย	ขี้เกียจเก็บไว้
จะทำให้ใจเศร้าหมองจะตัดขาดไปเลย	อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า	การฝันจะใช้วัดกำลังใจ	วัดกำลังใจ
ตรงที่ว่า	 ในฝันของเราถ้ามีโอกาสละเมิดศีลได้	 แล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้มีศีล	 เราไม่ยอมละเมิด
ถือว่ากำลังใจของเราดี	 หรือว่าในฝันเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา	 เรายึดเกาะในคุณ
พระรัตนตรัย	 หรือว่ายึดเกาะความดีได้	 อันนี้ก็ถือว่ากำลังใจของเราอยู่ในด้านดี	 แต่ถ้าเรายึด
เกาะไม่ได้	 หรือว่าเราล่วงละเมิดในศีลของเรา	 แปลว่ากำลังใจของเรายังแย่มากอยู่	 เพราะ
ฉะนั้นก็เก็บหลักๆ	 อันนี้ไว้ใช้ก็แล้วกันนะ	 อันดับแรกถ้าฝันดี เก็บไว้เป็นกำลังใจตัวเอง ฝัน
ไม่ดีลืมมันซะ อันดับที่สองใช้ความฝันเป็นตัววัดกำลังใจของเรา 
ถาม : นี่อยู่ในข้อหนึ่ง	ฝันว่าเหตุของกรรม	ที่ฝันเพราะเหตุของแรงกรรม	
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ตอบ : กรรมนิมิต	จะดีหรือชั่วก็ตาม	
ถาม : กรรมในที่นี้ก็คือ...	
ตอบ : ก็ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละ	 แต่ว่าเขามีพื้นฐานทิพจักขุญาณเก่ามา	 เจ้าตัวทิพจักขุญาณนี้	
ถ้าจิตมันสงบถึงระดับของมันก็จะเกิดขึ้นใหม่	ลักษณะนี้เราไม่สามารถไปบังคับมันได้	เพราะว่า
ไม่ได้ผ่านการฝึกเข้มมาอย่างจริงจัง	แต่ว่าเป็นตัวของเก่าที่ต้องรอให้ถึงวาระ	รอเวลาที่กำลังใจ
จะถึงระดับนั้นพอดี	 ก็เลยทำให้ไม่คงที่พอเราจะรู้ได้ตลอด	 ยกเว้นว่าที่มันจะรู้ขึ้นมาเป็นพักๆ	
โบราณเรียกว่า	ลางสังหรณ์  
ถาม : คือ...วัดตรงข้ามค่ะ	เขาจะเล่นไสยศาสตร์	
ตอบ : ก็ให้เขาเล่นไปสิ	
ถาม : ส่งของมาหาเรา	 พอเรานั่งกรรมฐาน	 แล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะ...เราจะไปหยิบมันก็
ไม่ลงมา	ผ้ายันต์	รูปภาพ	แล้วเขาก็ไม่สบาย	
ตอบ : เราเองไม่เป็นอะไร	 แล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะ	 ก็เรื่องของเขาสิ	 จำไว้ว่าบุคคล
ถ้ามั่นคงอยู่ในทาน ศีล ภาวนา โดยเฉพาะตัวภาวนานะ เรื่องอันตรายจากไสยศาสตร์มัน
จะทำได้น้อยเต็มท	ี โอกาสจะโดนแทบไม่มีเลย	 ที่เราเล่ามาก็คือว่า	 มันมีแต่เขาทำแล้วเขาก็
เดือดร้อนคนเดียว	เราไม่เป็นอะไรเลย	แล้วจะไปกลัวเขาทำไม	
ถาม : เราทำแบบไม่ให้กลัวเขา	แต่เราก็กลัวเขา		
ตอบ : กลัวไปทำไมล่ะ	เขาเรียกว่าเหลวไหลอีกคนแล้วจ้ะ		
ถาม : ไม่ชอบให้เขามาทำอะไรเสียงดังๆ	เราจะพลอยสะดุ้งค่ะ	
ตอบ : อ๋อ...นั่นแสดงว่ากำลังใจของเรามันไม่มั่นคง		
ถาม : แม่เขาสอนให้มีสติ	ให้เดินจงกรม	
ตอบ : แล้วทำได้ไหม	
ถาม : ทำได้		
ตอบ : ถา้ทำไดม้นัไมส่ะดุง้หรอก	อาตมานัง่นี	่ถงึโยนระเบดิมาตรงหนา้	กย็งัไมส่ะดุง้เลย	จำไว	้	
วา่ถา้หากวา่เราสะดุง้	 แสดงวา่เราสง่จติไปเรือ่งอืน่ คยุกนัอยูต่รงนีแ้ตท่ะลึง่ไปคดิเรือ่งอืน่	 พอ
คนเขาทำอะไรอยูข่า้งตวัปุบ๊	เรากด็งึจติเขา้ไปรบัรูน้ี	่จติมนัเขา้มาเรว็ไป	มนักเ็กดิอาการสะดุง้		
ถาม : ผิดไหมคะ	?		
ตอบ : มันจะผิดตรงไหนล่ะ	มันเป็นเรื่องปกติจะตายไป		
ถาม : เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณอะไรอย่างนี้ค่ะ	
ตอบ : ก็เรื่องของเขา	
ถาม : แต่เรามองได้ไม่เป็นไร	?	
ตอบ : ก็มองไปสิ	อย่าไปแอบดูตอนเขาแก้ผ้าอาบน้ำก็แล้วกัน	 เรื่องอื่นจะรู้ไปก็รู้ไป	จำไว้ให้
แม่นๆ	 ว่า	 เรื่องที่เรารู้เราเห็นจริงๆ แต่สิ่งที่เราเห็นไม่แน่ที่จะจริง	 ตอนนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อ	
กำหนดใจสักแต่ว่่ารู้ไว้เฉยๆ	 พอ	 อะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นไปตามนั้นก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์
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มาบอกให้รู้	 ถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไปตามนั้นก็เรื่องของมัน	 เพราะเราไม่สนใจอยู่แล้ว	 ทำใจ
ให้ได้อย่างนี้จ้ะ	 สิ่งที่เราฝึกได้แล้วอย่าทิ้งนะ	พยายามทำให้กำลังใจมันมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ	 การ		
รู้เห็นไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก	 เพียงแต่ว่ารู้เห็นแล้วอย่าไปบ้าตามเท่านั้นพอ	 รู้เห็นต้องมี
สติสัมปชัญญะประกอบด้วย	ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะประกอบจะลำบากมาก	
ถาม : ถ้าฝันว่าเราเจอคู่แข่ง	 อุปสรรค	 แล้วเราพลาดพลั้งไว้	 แต่ว่าเราเจอมันมาก่อน	 แล้ว
ผ่องใสดี	
ตอบ : แสดงว่าจิตใจของเรามันไม่ผ่องใสจริงๆ	 ก็เร่งการภาวนาให้มันมากกว่าเดิมหน่อยอย่า
ไปอ้างว่าไม่มีเวลา		
ถาม : ถ้าเร่งในฝัน	มันจะได้มั้ย	?	
ตอบ : มันก็ได้แต่ไม่ผ่องใส	(หัวเราะ)	 เพราะอันนั้นมันเป็นผลแล้ว	 เราไปใช้ผลของมัน	 เรา
ต้องสร้างเหตุ	 แล้วสร้างเหตุเราสร้างในฝัน	มันไม่มีเวลาสร้างหรอก	ต้องสร้างในความเป็นจริง	
บอกแล้วว่า	 ฝันมันเป็นตัวกำลังใจของเรา	 ถ้ากำลังใจของเรามันไม่ผ่องใสจริงๆ	 ก็คือว่าใน
สภาพความเป็นจริงของเราเป็นอย่างนั้น	 ต้องเร่งสร้างในสภาพความเป็นจริงของเราให้กำลังใจ
มันทรงตัวมากกว่านั้น	มันจะได้ใสมั่ง	
ถาม : โดยปกติแล้วคนทั่วๆ	ไปมีศีลบ้าง	ไม่มีศีลบ้าง	มีโอกาสมั้ยคะที่จะได้ยินเสียง	เสียงที่ดี
ของ...(ฟังไม่ชัด)	ที่จะบอกเราว่าเรายินดีหรือเราพร้อมจะช่วย	
ตอบ : มีโอกาสเป็นเกินร้อยเปอร์เซนต์	 เพราะว่าถึงจะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างก็ตาม	 แต่วาระ
และเวลาที่กำลังใจของเราเปิด	ต้องใช้คำว่าสมาธิ	บังเอิญมันตรงร่องนั้นพอดี	ซึ่งมันไม่ใช่กำลัง
สูงอะไรเลยเป็นแคอุ่ปจารสมาธิก็สามารถรับได้แล้ว	ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน	คือว่าบังเอิญว่าคลื่น
มันตรงช่องพอดี	 เปิดช่องสามปุ๊บ	 ก็พอดีคลื่นตรง	 ก็รับภาพรับเสียงได้	 เพราะฉะนั้นโอกาสมี
เกินร้อยเปอร์เซนต์ที่จะรู้ได้	 ที่จะรับได้	 แต่ท่านพร้อมที่จะช่วยนะซิ	 แล้วเราจะทำยังไงท่านถึง
จะเต็มใจช่วย	
ถาม : ไม่ได้ชอบใครลองถามดู...(หัวเราะ)	
ตอบ : จริงๆ	แล้วก็คือว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุกับผลที่สมดุลกัน	ถ้าเรา
สร้างเหตุสมควรแล้ว ผลก็จะเกิด	 พระหรือว่าเทวดาที่ท่านจะช่วยท่านจะช่วยต่อเมื่อว่า	 เหตุ
นั้นมันพร่องอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 ท่านก็อาจบอกวิธีว่าทำอย่างไรมันจะเต็มเร็วอย่างหนึ่ง	
หรือถ้าหากว่าเราสัญญาลักษณะนี้ต้องเรียกว่าบน	 ใช่มั้ย	?	สัญญาว่าจะทำความดีอันนั้น	 อัน
นี้ซึ่งท่านเห็นถ้าทำความดีอันนั้นแล้ว	 เหตุมันจะพอดีว่าทำให้ผลนั้นเกิดได้	 ท่านก็จะเพิ่มตรง
ส่วนที่มันขาดให้ก่อน	 แล้วหลังจากนั้นพอเราทำความดีส่วนนั้นลงไป	 เหตุมันเต็มผลมันก็เกิด
ได้เอง	 เพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเหตุกับผล	 ถ้าเราทำไม่พอผลก็ไม่เกิด	 คราวนี้ท่านจะช่วย	
ก็อยู่ที่เราว่าเราจะสร้างเหตุที่ดีพร้อมพอที่ท่านจะช่วยเราได้มั้ย	
ถาม : นอกจากเหตุปัจจัย	 ๔	 อย่างแล้ว	 จะไม่พูดถึงอาการหรือว่าฟุ้งซ่านสภาวะของผู้ที่จะ
ฝัน	สภาพจิตนั้นจะต้องเป็นยังไงคะ	ถึงฝันได้	?		
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ตอบ : ตัดพวกธาตุวิปริต	ความฟุ้งซ่านออกไปมั้ย	กำลังใจอย่างน้อยจะต้องเป็นปฐมฌานขั้น
หยาบ	 สภาพจิตจะเกิดอาการนิ่ง	 พอนิ่งแล้วจะค่อยๆ	 คลายตัวของมันออกมาถึงจุดที่เรียกว่า	
อุปจารสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถรับรู้ได้เมื่อนั้น	จะเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติ		
ถาม : เวลาคนที่นอนหลับแล้วถอดฌานได้เพราะว่าหลับ	เหมือนว่าเรา	จิต...	
ตอบ : ปฐมฌานมันมีสามระดับ...หยาบ	 กลาง	 ละเอียด	 ของคนหลับ	 มันหยาบมาก	 แต่ว่า
เป็นฤทธิ์ที่เป็นไปโดยวิบากกรรมอย่างหนึ่ง	คือว่า	ร่างกายของเราจำเป็นต้องพักเลยทำให้ทุก
คนเข้าถึงตรงจุดนั้นได้	แม้จะไม่ได้รับการฝึกมา	ให้สังเกตุว่าถ้าวันไหนเราคิด	จิตเราฟุ้งซ่านอยู่
จะไม่สามารถหลับได้	 ที่หลับไม่ได้	 เพราะว่าใจมันไม่สงบพอ	 ไม่ถึงตรงจุดปฐมฌานหยาบก็ไม่
สามารถจะตัดหลับไปได้	แต่ว่าคนทั่วๆ	ไป	ถึงจะมีตรงจุดนี้ก็ตาม	มันเป็นตัววิบากกรรมที่พาให้
เป็นไป	เพราะว่าเขาต้องการพักผ่อน	ไม่ใช่เกิดจากการสร้างสมขึ้นมา	เพราะฉะนั้น	ผลอันนี้จะ
ไม่ส่งผลว่าคุณได้ปฐมฌานหยาบ คุณจะเกิดตรงพรหมชั้นที่หนึ่งได	้ ผลตัวนี้จะไม่เกิด	
เพราะไม่ใช่สิ่งที่สร้างสมมาด้วยความสามารถตัวเอง	 แต่เป็นวิบากกรรมชักนำให้เป็น	 เมื่อขึ้น
ถึงตรงจุดนั้นปั๊บ	 จิต...เมื่อพักผ่อนของมันเต็มที่แล้วจะค่อยๆ	 คลายออกมา	 ลักษณะที่พร้อมที่
จะตื่น	แต่คราวนี้พอยังไม่ถึงจุดนั้น	มันอยู่ตรงจุดที่เท่ากับอุปจารสมาธพิอดี	มันจะเป็นตัวรับรู้	
พอตัวนี้เกิดปั๊บ	ก็เป็นอันว่าเริ่มฝันแล้ว	
ถาม : ชอบสัปหงกแล้วลักษณะจิตจะรู้ตัวเวลาที่สัปหงก	เหมือนกับมันรู้หมดเลย	
ตอบ : ร่างกายมันหลับ	แต่จิตมันไม่ได้หลับหรอก	ร่างกายเพลียมากๆ	มันหลับของมัน	นัก
ปฏิบัติต้องทำให้ถึงตรงนั้นนะ	 ถ้าทำถึงตรงนั้นแล้วหลับกับตื่นสภาพจิตจะรับรู้ได้เท่ากัน	 ถ้า
ไม่ทำถึงตรงนั้น	ยังอาศัยตัวเองได้ยาก	
ถาม : มันควบคุมไม่ได้	บังคับไม่ได้	ก็ต้องคว่ำ	?	
ตอบ : ประจำแหละ	พยายามอีกนิดนึงคือตัวนั้นน่ะ	ดีแล้ว	
ถาม : ยังไม่ทำอะไรเลย	ก็หลับแล้วก็เป็น...	
ตอบ : มันเป็น	 เรายืนยันได้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลย	 แต่ว่าก่อนหน้านี้กับชาติก่อนนี้เคยทำมั้ย	?		
...ไม่กล้ายืนยันใช่มั้ย	มันก็แค่นั้นแหละ	 เพราะฉะนั้นที่ไม่ทำแล้วจะเป็น	มันเป็นไปไม่ได้...เพราะ
เหตุไม่มีแล้วผลมันจะเกิดได้อย่างไร	 คราวนี้ของเราประเภทสร้างสมให้มันเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม	
ต่อไปมันก็จะบังคับได้เอง	ตัวนี้จะเป็นตัวที่อัศจรรรย์ที่สุด	เพราะว่าในชีวิตนี้ก็เพิ่งได้ยินอยู่	ก็คือ	
หลวงปู่ชุ่ม วัดวังมุย ที่จังหวัดลำพูน	 ท่านเข้านิโรธสมาบัต	ิ นิโรธสมาบัตินี้จะเป็นตัวดับ
เวทนา	คือ	ความสุข	ความทุกข์	แล้วก็ตัวสัญญาก็คือประสาทร่างกายโดยสิ้นเชิงเลย	ปกติแล้ว
ที่เข้านิโรธสมาบัติไม่อิริยาบทนอน	ก็เป็นนั่ง	แต่หลวงปู่ชุ่มท่านเข้านิโรธสมาบัติสี่อิริยาบท	มัน
เป็นเรื่องที่เกินความสามารถที่จะอธิบายว่าท่านทำได้อย่างไร	 เพราะว่าการดับตัวสัญญาและ
เวทนาไปแล้ว	ท่านจะเอาอะไรไปคุมร่างกายให้มันเดิน	อันนี้บอกไม่ได้	มันอาจเป็นตัวอธิษฐาน
ฤทธิ	์ฤทธิ์ที่เกิดจากการอธิษฐานหรือการใชอ้ภิญญาสมาบัต	ิบังคับให้ร่างกายมันเดิน	ทั้งๆ	ที่
จิตไม่อยู่กับร่างกายแล้ว	 อันนี้บอกไ่ม่ได้แต่ว่าท่านทำของท่านได้	 คราวนี้ของท่าน	 ท่านทำได้
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ขนาดนั้นแล้ว	 ของเรามันไม่ยากหรอกง่ายกว่านั้นเยอะ	 ของเราสภาพจิตมันยังอยู่กับร่างกาย
แท้ๆ	เลย	ถ้างั้นเดี๋ยวก็เลิกโขกเองแหละ	ตอนนี้ก็หัวปูดไปก่อน	(หัวเราะ)	
ถาม : .............(เสียงไม่ชัด)..............	
ตอบ : ก็บอกแล้วว่า	บางทีก็ไม่จริง	เขาให้เรารู้ไว้	เพื่อทดสอบอารมณ์ใจของเราว่ากลัวมั้ย	?	
...หรือว่าจะไปกังวลกับมันจนเสียการปฏิบัติมั้ย	?	 อะไรเหล่านี้เป็นต้น	 เพราะฉะนั้นต้องมีสติ
สัมปชัญญะมากๆ	 อะไรที่เกินการปฏิบัติของเราก็อย่าไปสนใจมัน	 รับรู้ไว้เฉยๆ	 จะเป็นอย่างไร	
เรื่องของเขา	ไม่ใช่เรื่องของเรา	
ถาม : พระต้องคุ้มครองเราเองใช่มั้ยคะ...?	
ตอบ : จ้า...ถ้าเราอยู่ในการปฏิบัติ	ต่อให้พระไม่คุ้มครอง	กำลังใจเราทรงตัว	เขาก็ทำอะไรไม่
ได้อยู่แล้ว	แต่ว่าให้อาราธนาพระคุ้มครองไว้เสมอๆ	เพื่อความไม่ประมาท	
ถาม : หลวงพี่สมชายบอกว่าให้เอาพระมาครอบเรา	 แล้วก็เราไปไหน	 ก็เอาท่านมาครอบ	
แล้วท่านร้าวล่ะคะ	ก็เป็นจริงๆ	
ตอบ : ก็เอาองค์ใหม่ซิ	
ถาม : หลวงพี่สมชายบอกว่า	ให้เอาพระมาครอบตัวเรา	หรือว่าที่ร้านเรา	แล้วให้เราทำจิตไป
ดูว่า	มีอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเราหรือว่าในร้านเราที่เรามองเห็น	
ตอบ : จ้า...		
ถาม : ตอนนั้นอยู่ที่น้ำหนาว	 แต่พอกลับมาที่บ้านเรา	 พระที่เราเอามาครอบเป็นพระ
สังกัจจายน์	(ฟังไม่ชัด)	ท่านร้าวเลยค่ะ		
ตอบ : หาองค์ใหม่	
ถาม : แล้วองค์ที่ร้าว	ต้องเอาไปไว้....		
ตอบ : ไม่ต้องหรอก	เก็บไว้บูชาตามเดิม	ทำงานมาเยอะแล้ว		
ถาม : ฝันเห็นเสด็จพ่อ	ร.๕	ดำเป็นตอตะโกเลยค่ะ	ก็ถอดจิตถามว่า	อะไร	ทำอะไรมั้ย	ก็คน
ตะโกนว่า	...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : จ้า...ก็บอกแล้วว่ารับรู้ไว้เฉยๆ	 เขาอาจลงรักโดยไม่ปิดทองก็เลยดำ	 ไปกังวลมากเรา
เองน่ะจะเสียเอง	 ของทุกอย่างมันเชื่อทีเดียวไม่ได้	 ค่อยเป็นค่อยไป	 นักปฏิบัติที่มันเพี้ยน
เพราะอย่างงี้แหละ	 ไปเชื่อ	๒๐	ครั้งแรก	พอครั้งที่	 ๒๑	ผิด	 ก็เลยพลอยเชื่อไปด้วย	มันยังมี
เวลาถูกได้ถึงครั้งที่	 ๙๙	 แล้วครั้งที่	 ๑๐๐	 อาจผิด	 ลีลาของเขาที่หลอกเรานี่	 ไม่ต้องห่วงหรอก	
เด็ดขาดมากเลย	เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อเลยว่าใช่	ต้องเป็นอย่างนั้น	ต้องใช่อย่างนั้น	โอกาสจะโดน
เขาหลอกมีเยอะมาก	
ถาม : เราเห็นเอง	
ตอบ : ใช่...เพราะว่าเราเห็นเองนี่แหละ	 ทำให้เราเชื่อหัวปักหัวปาํไปเลยใครว่าก็จะไม่ฟังเขา
แล้ว	ก็เห็นเอง	อยู่ๆ	เห็นเขาไล่ยิงกันมา	ใช่มั้ย...เราก็เรียกตำรวจหรือไม่ก็วิ่งเข้าไปขวางเขาไว้	
โดนเขาด่าเช็ดซิ	เขากำลังเล่นหนังกันอยู่แล้วเราเห็นเค้ายิงกันจริงมั้ยล่ะ	แล้วเรื่องที่เราเห็นมัน
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จริงมั้ย	 มันเป็นหนังใช่มั้ย	 เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้สติสัมปชัญญะให้มากๆ	 โดย
เฉพาะการปฏิบัติ	 ยิ่งเป็นตัวที่ได้ทิพจักขุญาณหรือได้อภิญญาสมาบัติ ยิ่งชัดเจนแจ่มใส
เท่าไรโอกาสโดนหลอกมากเท่านั้น	 ใครเคยอ่านสามก๊กบ้าง	?	 เขาบอกว่าขงเบ้งหลอกได้แต่
คนฉลาด	 ถ้าคนโง่ขงเบ้งหลอกไม่ได้หรอก	 เพราะฉะนั้นตัวทิพจักขุญาณก็เหมือนกัน	 ทิพจักขุ
ญานยิ่งชัดเจนเท่าไร	โอกาสเขาหลอกเรายิ่งสูงเท่านั้นก็มันรู้เห็นน่ะ	ถ้าไม่รู้ซะอย่าง อย่างเก่ง
ก็แหย่เราได้ รัก โลภ โกรธ หลง ธรรมดาๆ อย่างอื่นไม่สามารถมาทำอะไรเราได้	 เพราะ
ฉะนั้นอย่าไปทึกทัก	 อย่าไปเชื่อมั่น	 เราตั้งใจว่าเราทำเพื่อพระนิพพาน อะไรก็ตามที่นอก
เหนือจากพระนิพพานไม่ต้องไปสนใจ	 เรามีหน้าที่ละสังโยชน์สามข้อ	 เราก็ละของเราไป	 มี
หน้าที่รักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ก็รักษาไป	ตั้งใจว่าตายเมื่อไหร่เราจะไปนิพพาน	อันอื่นเป็นแค่
ส่วนประกอบเท่านั้น	 รู้สักแต่ว่ารู้ไว้เฉยๆ	 จะเป็นอย่างไรก็ช่าง	 ทุกอย่างกรรมดีกรรมชั่วเป็น
เครื่องตัดสินอยู่แล้ว	เราอย่าไปมีส่วนร่วมในกรรมนั้นก็แล้วกัน	ฟังดูแล้วเหนื่อยใจมั้ย	
ถาม : .......(เสียงไม่ชัด)........	
ตอบ : ตอนอยู่วัดท่าซุง	 หลวงพ่อสั่งให้ไปสร้างบ้านให้หมาอยู่	 เพราะสงสารหมาตากแดด
ตากฝน	 ก็ไปทำกัน	 มีเสาเก่าที่สูง	 ๕	 เมตรอยู่	 เสาจะเป็นเสาหล่อสำเร็จ	 เสาหล่อคอนกรีตสูง		
๕	 เมตร	 พวกเราก็ไม่มีใครสักคนที่คิดว่าตัดมันได้	 เพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่าขุดหลุมฝังมันลง
ไปให้เหลือ	๒	เมตรครึ่ง	ก็คือต้องขุดหลุม	๒	เมตรครึ่ง	ก็ตั้งหน้าตั้งตาขุด	ขุดลงไปได้เมตรกว่า
นี่เป็นทรายเลยทองอร่ามเลย	 เห็นแล้วก็นั่งเซ่อ...อึ้งไปหมด	 พักหนึ่งแล้วก็พร้อมใจกันกลบ	
คราวนี้ตัดเสาได้หายโง่แล้ว	(หัวเราะ)	มันเหมือนกับเขาเจตนาจะให้เราได้เห็น	จะได้ยืนยันได้ว่า
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงๆ	 แต่อันนั้นเป็นทองธรรมชาติ	 เป็นแบบเม็ดทรายตักขึ้นมาเป็นจอบๆ	
ได้เลย	เหมือนยังกับเขาต้องการยืนยันคำหลวงพ่อบอกว่า	เทวดาเขาย้ายทองมาที่วัดท่าซุงเป็น
จำนวนมาก	 ในที่	 ๑๐๐	 ไร่นี้ไม่มีที่ว่างแม้แต่ตารางนิ้วเดียว	 เขาเอามาไว้เต็มเลย	 ท่านถึงต้อง
ได้รีบสร้างกำแพง	 ท่านพูดอย่างนั้น	 คนที่ได้มโนฯ	 ถึงจะรู้เห็นได้	 แต่บางทีก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่รู้
เห็นนั้นถูกมั้ย	เขาเลยให้พิสูจน์ชัดๆ	ด้วยลูกกะตาเนื้อๆ	เลย	ไปจับไปคลำกันเอาเอง	ปรากฏว่า
เราก็ปากเสีย	มองๆ	 เสร็จแล้วบอกว่า	 นี่ถ้าเป็นฆราวาส	ผมเอานะ...เพื่อนพระด้วยกัน	ท่านก็
แหะๆ	 ไม่มีใครกล้าพูด...ขึ้นเสามันก็ต้องมีไม้ค้ำ	 เราก็ขึ้นไปวางคานหัวเสา	 ไม่น่าเชื่อว่า
เหยียบๆ	 อยู่เฉยๆ	 ไม้ค้ำสามตัวมันหลุดพร้อมกัน	 หัวทิ่มลงไปเลย	 เจ็บตัวอยู่คนเดียว	 คนอื่น
เขาไม่เป็นอะไร	 ข้างใต้ฝ่าเท้าของเราหนังมันหลุดไปแผ่นใหญ่เบ้อเร่อเลย	 ต้องตะแคงเท้าเดิน
อยู่เป็นอาทิตย์ๆ	 แล้วตะแคงเท้าตอนบิณฑบาตนี่ตะคริวมันจะกินน่ะ	 ลงโทษซะ	 โทษฐานปาก
เสีย....	
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โปรดเวไนยสัตว์ (๑) 
	 สมัยหนึ่ง	พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหาร	ท่านพระทัพพมัลลบุตรเข้ามาเฝ้าทูลลา
ว่า	 บัดนี้เป็นกาลนิพพานแห่งข้าพระองค์พระเจ้าข้า	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ทัพพะ	 เธอจงสำคัญ
เวลาอันควร	 ณ	 บัดนี้เถิด	 ท่านพระทัพพมัลลบุตร	 ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทำ		
ประทักษิณแล้วเข้าสมาบัติ	มีเตโชธาตุเป็นอารมณ์อยู่กลางอากาศ	ออกจากสมาบัติแล้วนิพพาน	
สรีระถูกไฟเผาไหม้อยู่	 เถ้าไม่ปรากฏเลย	 เขม่าไม่ปรากฏ	 เหมือนน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่			
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า	

   รูปกายได้สลายแล้ว เวทนาทั้งปวงสงบแล้ว 
   สัญญาดับแล้ว สังขารทั้งหลายสงบแล้ว 
   วิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว 

	 (พระศาสดาทรงเปล่งอุทาน	 เพราะความที่ขันธ์	 ๕	 ของท่านพระทัพพมัลลบุตรเถระดับ
สนิท	หาปฏิสนธิมิได้	เหมือนประทีปที่หมดเชื้อ	ฉะนั้น)	

โปรดเวไนยสัตว์ (๒) 
	 ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่	ณ	พระเชตวันวิหาร	 ในเวลาใกล้รุ่ง	ทรงเห็นอุปนิสัยพระ
อรหัตของ	 มาคันธิยพราหมณ์	 สองสามีภรรยาชาวกัมมาสทัมมนิคม	 แคว้นกุรุ	 จึงเสด็จไป
ประทับนั่งยังไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง	ณ	นิคมนั้น	
	 มาคันธิยพราหมณ์	 ไปยังไพรสณฑ์นั้น	 ได้เห็นพระรัศมีสีทองของพระศาสดาก็ดีใจ	 ด้วย
ประสงค์จะยกพระธิดาให้	จึงรีบกลับไปเรือน	เพื่อบอกนางพราหมณีแล้วพาธิดามา	
	 ขณะนั้น	พระพุทธองค์เข้าไปบิณฑบาทยังกัมมาสทัมมะ	นางพราหมณีเห็นรอยพระบาท
แล้ว	 ทราบได้ด้วยความรู้ของตนว่า	 รอยเท้าเช่นนี้	 เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสแล้ว	 กล่าวว่า
สมณะนี้จักไม่บริโภคกามเป็นแน่	 พราหมณ์ผู้บิดาจูงมือธิดาเข้าไปแล้วกล่าวว่า	 บรรพชิตผู้เจริญ	
ท่านมีผิวคล้ายทอง	ทาริกานี้ก็มีผิวคล้ายทอง	ทาริกานี้จึงสมควรแก่ท่าน	
	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 เรามิได้มีความพอใจในเมถุน	หรือแม้เพราะเห็นธิดาของมารที่โคน
ต้นอชปาลริโครธ	ไฉนจักมีความพอใจ	เพราะเห็นธิดาของท่าน	ซึ่งเต็มไปด้วยมูตรและกรีสเช่นนี้	
	 ในที่สุดแห่งคาถา	 พราหมณ์แลพราหมณีตั้งอยู่ในอนาคามีผล	 ส่วนธิดาของมาคันธิย
พราหมณ์โกรธ	ผูกอาฆาตในพระพุทธองค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	
	 มาคันธิยพราหมณ์ทูลถามว่า	 ธรรมดาบรรพชิต	 ละกามอันเป็นของมนุษย์แล้วบวชเพื่อ
กามอันเป็นของทิพย์	 แต่สมณะนี้ไม่ปรารถนากามแม้เป็นของทิพย์อะไรหนอเป็นทิฏฐิของ
สมณะนี้	
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	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	บุคคลสละธรรมอันเป็นฝ่ายดำ	ด้วยการถอนออก	ไม่ถือมั่น	ชื่อว่า
เป็นผู้สงบ	 เพราะสงบจากกิเลสภายใน	 สงบจากตัณหา	 สงัดจากทิฏฐิ	 ไม่พึงปรารถนาภพใดๆ	
นี้เป็นความสงบ	 ณ	 ภายในของบุคคลผู้ละตัณหา	 มานะ	 ทิฏฐิได้	 ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลส		
ทั้งปวง	 ไม่ยังอัตภาพให้เกิดอีก	 เมื่อจบเทศนา	 มาคันทิยพรามณ์ทั้งสองขอบวช	 เมื่อบวชแล้ว
ได้บรรลุอรหัตผล	นำธิดาไปฝากไว้กับจูฬมาคันธิยาผู้เป็นอา	แล้วไปสู่สำนักพระศาสดา	



131 “กระโถนข้างธรรมาสน์”



132 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
ณ. บ้านอนุสาวรีย์ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ต่อ) 

ถาม :	.........(ฟังไม่ชัด).........	
ตอบ :	ตัวนั้นสำคัญที่สุด	การพิจารณาตัวเอง	คือ	กำหนดไว้เลยว่า	ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราทำดีกับ
ทำไม่ดี อันไหนมันมากน้อยกว่ากัน พยายามให้ส่วนของความดีมีให้มากกว่า จนกระทั่ง
สามารถที่จะดำรงอยู่ในความดีได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง	ไม่อย่างนั้นเราจะขาดทุน	
ถาม : มีคนบอกว่าถ้าเราจะรักษาศีลไม่ทานเนื้อสัตว์....(ฟังไม่ชัด)....	
ตอบ : ไม่จำเป็น	 รักษาศีล กินเนื้อสัตว์ได้เป็นปกติ เพียงแต่ว่าเราอย่าไปสั่งให้เขาฆ่า 
อย่าลงมือฆ่าเอง	ที่เขาขายกันทั่วๆ	ไป	ตามท้องตลาดเราซื้อหรือไม่ซื้อ	เขาก็ขายอยู่แล้ว	ถ้า
พวกนั้นไปถึง	ก็ซื้อมาเถอะอย่าไปทุบเอง	ฆ่าเองก็แล้วกัน	สำหรับพระละเอียดหน่อย	พระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่า	 ถ้าไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเรา ถ้าไม่เห็นเขาฆ่าเพื่อเรา ถ้าไม่รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อ
เรา อย่างนี้ถึงจะฉันได้	 ถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเรา	 เดินเข้าหลังบ้านไปสักพักหนึ่ง	 ยกแกงออกมา
แล้ว	 อ้าว	!	 เมื่อกี้นี่มันมีเสียงไก่โดนเชือดนี่หว่า	 นี่รู้ว่าฆ่าเพื่อเราใช่มั้ย	?	 หรือเห็นว่าเขาฆ่า
เพื่อเราต่อหน้าต่อตาเลย	แล้วรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อ	เรายกอาหารมีเนื้อสัตว์มา	นี่เขาฆ่าเพื่อให้
เรากินโดยเฉพาะหรือเปล่า	?	ถ้าอย่างนี้ฉันไม่ได้	สำหรับฆราวาสแล้ว	ถ้าหากว่าไม่ได้สั่งให้เขา
ฆ่า	 ไม่ได้ลงมือฆ่าเอง	 ไปซื้อตามท้องตลาดที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้ว	 ก็ได้เลย	 พระยังฉันได้	
ฆราวาสจะไม่ได้ได้ยังไง	
ถาม : .......(ฟังไม่ชัด).......เขาบอกว่าศีลยังรักษาได้ไม่ครบ	 อย่างศีลข้อหนึ่ง	 ก็คือเราไป
เบียดเบียนสัตว์	
ตอบ : บอกเขาไปว่าศีลข้อหนึ่ง	 ห้ามฆ่าสัตว์นะ	 เรื่องของศีลนั้นตรงไปตรงมา	 คำว่า
เบียดเบียนสัตว์เพิ่มขึ้นกลายเป็นกรรมบทสิบ	กรรมบทสิบนี่เขาถือการเบียดเบียนด้วย มันจะ
ละเอียดขึ้น	แต่ว่าขณะเดียวกันว่า	การกินมังสะวิรัต	ถือว่าดีมาก	เพราะว่าเป็นการงดเว้นโดย
สิ้นเชิง มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาต่อสัตว์โลกเป็นปกติ	 แต่นั้นหมายความว่า	 ต้องทำเพื่อ
ละจริงๆ	 ถ้าทำแล้วไปอวดหรือไปคิดว่าตัวเองดีกว่าเขา	 ตัวเองปฏิบัติเคร่งครัดกว่าคนอื่นเขา	
อย่างนั้นนี่...รู้สึกว่ากินเนื้อสัตว์กิเลสจะน้อยกว่าเยอะ	 สำคัญตรงที่ว่าเราไปยึดถือการปฏิบัติ
ของเราดีกว่าหรือเปล่า เคร่งกว่าหรือเปล่า ถ้าทำอย่างนั้นถึงงดกินเนื้อสัตว์ไปก็เท่านั้นแหละ 
ถาม : เป็นการอวดกิเลส	?	
ตอบ : เป็นการอวดความดีของตัวเอง	
ถาม : ......(ฟังไม่ชัด)......เราก็ไม่อยากให้ใครมองไม่อยากให้ใครมารู้ว่า	 คือ	 อยากให้เรารู้
เองของเรา	
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ตอบ : อยู่กับโลกตามปกติ..แต่ว่าเราไปแค่กรอบของศีล	 คลุกคลีตีโมงกับเขาได้	 จะไป
เที่ยวไปเตร่ไปเฮไปฮาเราไปได้	แต่ถ้าหากว่าเขาพาเราไปฆ่าสัตว์	 เราไม่เอา	พาเราไปกินเหล้า	
เราไม่เอา	 เราจะมีกรอบของเราอยู่	 ไปมันแค่นั้น	 มันไม่ได้ปฏิเสธโลก เราอยู่กับโลกอย่างมี
สติเสียด้วยซ้ำไป	เพราะเราระวังอยู่เสมอว่าศีลจะขาดหรือเปล่า	
ถาม : ไม่ได้ห้ามฟังเพลง	?	
ตอบ : ไม่ได้ห้ามเลยจ้ะ	ศีลห้าข้อไม่ได้ห้าม	ว่าได้เต็มที่	
ถาม : มันอยู่ที่จิตของเราใช่มั้ย	ถ้าเรารู้อยู่	ว่าเราทำอะไรอยู่	เราอยู่ตรงไหน	?	
ตอบ : รู้อยู่	พอขยับ	ก็รู้แล้วว่าศีลจะขาดมั้ย	!	
ถาม : เราทำตัวปกติธรรมดา	เหมือนคนธรรมดา	แต่ใครจะไปรู้ว่าเราทำอะไรอยู่	?	
ตอบ : ใช่	 ตัวนั้นแหละ	 เพราะว่าการทำนี่	 มีหลายคนที่ทำลักษณะอวดคนอื่นเขาลักษณะ
อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอุปกิเลส	 อุปกิเลสก็คือว่า	 เเทนที่จะทำโดยเจตนาบริสุทธิ์ในการลด	
ละ	เลิก	ซึ่งความไม่ดีในใจของเรา	ก็กลายเป็นทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราดี	
ถาม : ชอบเพราะเขาสรรเสริญว่าเราดี	
ตอบ : ก็ยิ่งกลายเป็นอะไร...เขาเรียก	 สีลัพพัตตุปาทาน	 คือ	 การยึดมั่นในศีลพรต	 คือแนว
ปฏิบัติของตนเองว่าดี	แทนที่จะลด	จะละ	จะเลิก	ก็กลายเป็นเกาะเพิ่มขึ้นอีก	
ถาม : แล้วคนที่ละวางได้......(ฟังไม่ชัด).......	
ตอบ : ไม่ใช	่ คนที่ละวางมากเท่าไรยิ่งขยันมากกว่าปกต ิ เพราะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลามีแค่
ตอนนี้เท่านั้น หรือว่ามีแค่วันนี้เท่านั้น	 คนที่มีเวลาแค่วันนี้เท่านั้น	 ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด	 จะ
ขยนักวา่คนอืน่เยอะเลย	 หนา้ทีก่ารงานอะไรในปกตธิรรมดาของตน	 ทำหนา้ทีน่ัน้จนเตม็ที	่ เพือ่
วา่ถงึเวลาแลว้จากไปอยา่งสงา่งามทีส่ดุ	ไมม่ีใครนนิทาวา่รา้ยตามหลงัไปได	้ขยนักวา่ปกต	ิไม่ได้
ขีเ้กยีจ	ถา้ปลอ่ยวางแลว้ขีเ้กยีจ นัน้ไมใ่ชแ่นเ่ลยจะ้	
ถาม : อย่างเวลาเขาแข่งกัน	เราก็มามองว่า	ทำไมเราต้องแข่งกัน	?	
ตอบ : อย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติของเขา	 เราเองมันไม่อยากในตรงนั้นใช่มั๊ย	?	 แต่ว่าหน้าที่
รับผิดชอบของเรา เราต้องทำให้ดี ทำเต็มความรับผิดชอบของเรา ทำเหมือนกับมีวันนี้วัน
เดียว	ผลงานทุกอย่างต้องให้มันลงตัว	คนอื่นเขามาสานต่อจะได้ไม่ต้องลำบาก	
ถาม : มานั่งคิดดู	.......(ฟังไม่ชัด).......	
ตอบ : ไม่ใช่	 จริงๆ	 แล้วก็คือว่า	 หน้าที่ของเรามีอย่างไรทำอย่างนั้นและทำให้ดีที่สุด	 มันยิ่ง
กว่าแข่งนะ	 เพราะถ้าเราทำเต็มกำลังของเราถึงไม่ต้องแข่ง	 ประเภทที่เรียกว่าเราทำดีอยู่แล้ว	
คราวนี้คนที่ทำดีสม่ำเสมอกับคนที่ดีในบางเวลานี่ เขาสู้เราไม่ได้	 จะดีไปกว่าเขาเสียด้วยซ้ำ
ไป	 ถ้าหากว่าเป็นเจ้านายพิจารณาผลงาน	 เออ	!	 คนนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายดี	 ผลงานต่างๆ	
จะเป็นของเรา	ดีไม่ดีจะเจริญกว่าคนอื่นเขาเยอะ	
ถาม : .........(ถามเกี่ยวกับเรื่อง	“ช่างเขาเถอะ”).........	
ตอบ : ช่างเขาเถอะ	 นั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ใจ	 เราจะไม่เก็บมาคิดให้มันเสียเวลา เพราะ
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ถ้าเราเก็บเข้ามาเมื่อไร ก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในใจ	 เราก็ปล่อย	ช่างเขาเถอะ	 เขาเอง
เขาคิดว่าดี เขาถึงทำ ส่วนเราของเรา เรารู้ว่าตรงนี้ดีเราก็ทำให้เต็มที่ของเราไป 
ถาม : แต่เราอยากรู้	เราไม่รู้ว่าการที่เขาทำ	เขาจะคิด......(ฟังไม่ชัด)......	
ตอบ : ตัวนั้นไม่เกี่ยวกันเลย	ไม่คิดนั่นมันยาก	 เพราะส่วนใหญ่เขาจะคิดกันทั้งนั้น	ส่วนใหญ่
ก็ไม่ทราบว่าตัวเองทุกข์เพราะความคิดตัวเอง	 จะรู้สึกมันมากกับการคิด	 เหมือนกับคนกิน
ของเผ็ด	 รู้อยู่ว่ามันเผ็ดแต่มันอร่อย	หารู้ไม่ว่ามันทำให้ลำบาก	ปวดท้องปวดไส้ทีหลัง	ตั้งหน้า
ตั้งตากินแล้วมาบ่นทีหลังว่าเผ็ดจังเลย	
ถาม : เคยมานั่งคิดเหมือนกันนะ	 อย่างที่บอกเรื่องการเบียดเบียนเมื่อกี้	 แต่มาพิจารณาแล้ว
ว่า	 ในขณะเดียวที่เราทำตรงนั้น	 ถ้าเราไม่เต็มร้อยคือจิตใจเรานี่มันยังอยากกินอยู่เป็นปกติอยู่	
มันก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง	
ตอบ : มันกลายเป็นทุกข์มากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ	
ถาม : มากกว่าเดิม	ต้องลำบากอีกแล้วทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอีก	
ตอบ : แล้วที่แน่ๆ	 ก็คือว่า	 มีอยู่จำพวกหนึ่ง	 ที่เอาอาหารปรุงแต่งด้วยโปรตีนเกษตรน่ะ			
ทำขึ้นมาเป็นขาหมู	 เป็นไส้หมู	 เป็นพะโล้	 เป็นอะไรทุกอย่าง	 ตัวนั้นนี่มันปรุงแต่งมากกว่าเรา
เยอะเลย	 เพราะฉะนั้นดูให้ดี	 ถ้าขืนทำลักษณะนั้น	 แทนที่จะลดกิเลส กลายเป็นเพิ่มเสียด้วย
ซ้ำไป	หลอกตัวเองสองชั้น	เขาเรียกว่าโง่สองชั้น	หลอกตัวเองไม่พอหลอกชาวบ้านด้วย 
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด)..........	
ตอบ : พระพุทธเจ้าท่านสอนที่เรียกว่า	สายกลาง คือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเอง ไม่เบียดเบียน
ทั้งผู้อื่น	ท่านบอกว่าได้ก็คือได้	 คราวนี้ได้ในสภาพของท่าน	ก็คือ	 อย่าฆ่าเอง...อย่างสั่งเขาฆ่า
อย่างนี้	เราก็ทำตามนั้น	
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด)..........	
ตอบ : ต้องหลวงปู่แหวน	คนไปคุยหลวงปู่แหวนบอกว่า	 เขาเป็นมังสะวิรัต	 เขาคุยลักษณะที่
ว่าดีกว่าคนอื่นเขา	 หลวงปู่แหวนท่านก็เปรยๆ	 ขึ้นมา	 ท่านบอกว่าเห็นวัวเห็นควายมันกินหญ้า
ทั้งชีวิต	 ไม่เห็นว่าเป็นพระอรหันต์ซะที	(หัวเราะ)	 นั่นท่านพูดเปรยๆ	 นะ	 ท่านไม่ได้ว่าใคร	 คือ
เวลาคนคุยใส่ท่านมากๆ	ท่านก็คงเซ็งในอารมณ์	 โดยเฉพาะที่	พระเทวทัต	 ขอพระพุทธเจ้าว่า
ขอให้พระภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันมังสะวิรัตทุกองค์	 พระพุทธเจ้าบอกว่า	 ผู้ใดต้องการเป็นมังสะวิรัต 
ก็ให้ฉันมังสะวิรัต ผู้ใดต้องการฉันอาหารปกติ	ก็ให้ฉันปกติ	เพื่อจะได้ไม่ลำบากแก่ญาติโยมที่
เขาให้อาหาร	 ไม่อย่างนั้นสมมุติว่าพระสององค์ไปบ้านเดียวกัน	 ก็แย่ละสิ	 ต้องอาหารปกติ		
ชุดหนึ่ง	 อาหารมังสะวิรัตชุดหนึ่ง	 ลำบากเขาเยอะ	 เวลาอาตมาไปวัดหนองบัวก็จะมังสะวิรัต
ตามเขา	 ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องทำอาหารสองชุดถึงเวลาเขามาเมืองไทยเราเองก็สั่งมังสะวิรัต
ไปเลย	 คือไม่ต้องแยกต่างหาก	 ฉันเป็นเพื่อนเขาไป	 พอเรากลับมาอยู่ตามสภาพปกติของเรา	
เราก็ว่าของเราต่อไป	
ถาม : แล้วถ้าเราต้องการรักษาโรค	หรือว่าเรามีจุดประสงค์ของเรา	
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ตอบ : ถา้อยา่งนัน้กท็ำได้ไมม่ปีญัหาอะไร	แตก่ร็ูเ้ลยวา่มนัลำบากกวา่เดมิ	บางทเีรือ่งของการ
ปรุงแต่ง	 ถ้าหากว่าจิตมันสั่งให้ทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นหลอกตัวเองด้วย	 หลอกคนอื่นด้วย	
เพิ่มกิเลสให้กับตัวเองซะเปล่าๆ	 ทำได้น่ะด	ี ไม่ใช่ไม่ด	ี ขนาดหมอเขายังบอกเลยว่า	 ถ้าหากว่า
อายยุงัไมถ่งึยีส่บิอยา่เพิง่กนิมงัสะวริตั	เพราะวา่กระดกูกลา้มเนือ้มนัยงัไม่โตเตม็ที	่เดีย๋วกระดกูผ	ุ
กลา้มเนือ้ออ่นแรง	
ถาม : หลวงพี่ทำงานองค์เดียว	ไม่มีกรรมการวัด	?	
ตอบ : คือกรรมการวัดนั้นมันมากเรื่อง	 บางทีเขาเข้ามาโดยตำแหน่งแล้วเขาให้มีตำแหน่ง
เดียว	 คือ	 ไวยาวัจกร	 ไวยาวัจกรนี่จริงๆ	 มีอยู่ลักษณะของโยมวัด	 มีหน้าที่ช่วยเหลือพระ			
แต่พอตั้งขึ้นเป็นตำแหน่งขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่นั้นเข้ามาควบคุมพระ	 โดยเฉพาะควบคุมการเงิน
ทั้งหมด	แล้วถ้าหากว่าเงินถึงมือพวกเขาจะจัดการยากมาก	บางทีก็หายไปเฉยๆ	โดยหาสาเหตุ
มิได้	ถ้าหากมีกรรมการวัดมักจะใช้แต่พระด้วยกัน	
ถาม : เขาบอกว่า	 พี่จะทำก็หนูจะฝากเงินไปด้วย	 เราก็กลัวว่าเขาจะเต็มใจหรือเปล่า	 แล้ว
พอดีคนแนะนำเขามาแนะนำให้ทำชุดใหญ่	๑,๐๐๐	หนึ่งน่ะ	(ทำให้ผู้ตาย)	
ตอบ : ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นหรอกจ๊ะ	 สังฆทานอย่างไรก็ได้	 กับข้าวสักถุง	 ตั้งใจใส่บาตร
พระหน้าวัด	 อยู่หน้าบ้านก็ได้	 คือถ้าไม่เกิน	 ๓	 เดือนทำไปยังทัน	 เวลาของข้างล่างเขาต่าง
จากเราเยอะ วันหนึ่งอยู่ประมาณ ๕๐ ปีมนุษย์ เพราะฉะนั้นภายใน	๓	 เดือนของเรานี่	มัน
แป๊ปเดียวของเขา	ยังทันอยู่	
ถาม : ที่ว่า	๑๐๐	วันใช่มั้ยคะ	?	แต่นี่เขาถือว่าเขาก็ทำแล้ว	
ตอบ : เขาก็ทำแล้ว	 แต่บางทีบุญที่เขาทำ	 กำลังมันไม่สูงพอโดยเฉพาะการทำบุญ ถ้าเริ่ม
ต้นด้วยบาปผีเขาไม่เอา	เช่นว่าต้องไปฆ่าสัตว์	ฆ่าปลา	ฆ่าไก่	ของพวกนี้เขาจะไม่เอา	 เพราะ
เขาจะได้ส่วนของบาปนั้นด้วย เขาต้องการบุญบริสุทธิท์ี่ทำโดยที่ไม่เบียดบียนใคร	 ไม่เริ่มต้น
ด้วยบาปเหล่านั้น	
ถาม : แล้วเขาตายนี่	เขาตามมาจริงใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วคนตาย	ถ้าหากว่าหาที่ไปไม่ได้	เขาเป็นผู้ที่ตายก่อนหมดอายุขัย ความ
เคยชินก็จะกลับบ้าน	 ถ้าหากกลับบ้านแล้วไม่มีใครให้ความสนใจ	 บางทีก็ตามคนที่เขารู้จัก 
(หัวเราะ)	
ถาม : แหงเลยหละ	!	
ตอบ : อันนี้ไม่กล้ายืนยัน	(หัวเราะ)	ความจริงเขาตามเราก็ดี	ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัว	
ถาม : ก็ตกใจ	ขี้กลัวผีอยู่แล้วด้วย	
ตอบ : จำเอาไว้แล้วกัน	ถ้ากลางค่ำกลางคืนเสียงอะไรดังๆ	อย่าทักเพราะบางทีผีเขาเข้าบ้าน
ไม่ได้	เขาจะทำให้เราตกใจแล้วส่งเสียงทักขึ้นมา	เขาสามารถที่จะเกาะเราเข้ามาตอนนั้นได้	ให้
เราระวังไว้ว่า	ถ้ามีเหตุการณ์อะไรพวกนี้ก็อย่าไปตกใจ	อย่าไปทักอะไรง่ายๆ เพราะถ้าเราทัก 
เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านให้เขาเข้า	 พระภูมิเจ้าที่เขาไม่สามารถจะกันได้	 เพราะถือว่า
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เจ้าของบ้านอนุญาตแล้ว	 ระวังๆ	 ไว้	 ครั้งหน้ามีสุ้มมีเสียงอะไรขึ้นมา	 ออกไปดูให้มันชัดเจน		
ไปเลย	อย่าไปทักไปถามว่าใคร	มาจากไหน	อะไรอย่างนี้	เดี๋ยวแย่	
ถาม : ทำไมมันมีอะไรแปลกๆ	
ตอบ : ความจริงมันไม่แปลก	 เรื่องทั้งหลายเหล่านี้	 มีเป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่ว่าเราจะสัมผัส	
หรือว่ารู้เห็นไม่ได้	 เป็นเพราะว่าสภาพจิตของเราบางทีมันก็มัวไปเยอะ	 ถ้าหากว่าคนที่สามารถ
ขัดเกลาจิตของเขาให้ใสให้สะอาดได้	ก็สามารถรู้เห็นได้เป็นปกติ	
ถาม : อย่างนั้นก็แล้วไป	เขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : อันนี้ของเราประเภทรู้ว่าบ้าง	 ไม่รู้บ้าง	 ก็ลำบากนิดหนึ่ง	 เดี๋ยวเพื่อความแน่ใจคืนนี้
ลองใหม่อีกครั้ง	(หัวเราะ)	
ถาม : ไม่เอาาาาาว์.........	
ตอบ : เขาก็คงจะหวังจากลูกหลานยาก	 ก็เลยมาพึ่งเรา	 คือ	 ถ้าหากว่าเป็นสังฆทานนี่ถวาย
ที่ไหนก็ได้ พระจะปฏิบัติดี หรือปฏิบัติไม่ดีก็ตาม ถ้าเป็นสังฆทาน อานิสงส์จะเท่ากันหมด	
ตัวบุญจะเท่ากันหมด	แต่มันสำคัญตรงที่พระที่รับไป ถ้าทำไม่ดีนี่ขาดทุนเยอะเลย	คนรับน่ะ
ขาดทุน	 ของเราทำนี่เราไม่เป็นไร	 สังฆทานจะเป็นทานของหมู่สงฆ์ทั่วไป	 ไม่จำเพาะเจาะจง
ว่าคนใดคนหนึ่ง	ถ้าเอาไปกินไปใช้คนเดียวนี่	พระองค์นั้นโทษเยอะเลย	
ถาม : ถ้าอย่างนั้นภายใน	๗	วัน	เขาก็ได้แล้ว	แล้วเขามาหาเราทำไม	?	
ตอบ : บอกแลว้วา่	บญุบางอยา่งถา้เริม่ตน้ดว้ยบาปเขาไมเ่อา	 เราก็ไมม่ัน่ใจวา่ในงานนัน้	 เขา
ไดฆ้า่ปลา	ฆา่ไกอ่ะไรหรอืเปลา่	ถา้มโีอกาสกท็ำใหเ้ขา	หรอืไมก่บ็อกเขาไปหาลกูหลานเหอะ	
ถาม : ..........(เสียงไม่ชัด)..........	
ตอบ : ไม่มีอะไรหรอก	ทำใจสบายๆ	สวดมนต์ไหว้พระ	แขวนพระเอาไว้	ขอบารมีท่านสงเคราะห์	
ถาม : ต้องอาราธนาบ่อยเลย	ทุกวัน	
ตอบ : ดีแล้ว	 ถ้าเราเกาะพระเป็นปกติ	 อันตรายอื่นจะทำได้ยากมาก	 อาราธนาพระไว้ทุกวัน	
แขวนติดตัวไปทุกวัน	 นึกถึงท่านให้ช่วยด้วยถ้าหากเราไม่นึกถึงไม่ขอ	 บางทีท่านก็ไม่รู้จะช่วย
ยังไง	อธิษฐานขอท่านช่วยคุ้มครอง	ช่วยรักษาเราด้วย	
ถาม : แล้วที่ฝันว่าสิงโตมางับนี่ก็ไม่เป็นไร	?	
ตอบ : ในฝันนี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ	 ถ้าหากว่าฝันว่าโดนสัตว์ร้ายขบกัด	 เขาบอกว่าให้ระวังจะมี
ศัตรู	ศัตรูก็น่าจะเป็นคนด้วยกัน	ผีเขาคงไม่มาทำตัวเป็นศัตรูของเราหรอก	
ถาม : ..........(เสียงไม่ชัด	ถามเรื่องการสอบ)..........	
ตอบ : การสอบ	 ถ้าหากว่าเราใช้คาถาสหัสสเนตโตเป็น	 มันเหมือนกับการลอกข้อสอบดีๆ	
นี่เอง	 แล้วมันเป็นการลอกโดยถูกกฎหมายซะด้วย	 เพราะเขาจับไม่ได้	 ไปดูเอาอยู่ในหนังสือ
สมบัติพ่อให้	 แล้วใช้ตามนั้น	 อันนี้อาตมายืนยัน	 นั่งยันนอนยัน	 เพราะใช้มาด้วยตัวเอง	 วิชา
ของพระที่เรียนมันไม่มีให้เลือก	มันมีแต่จงอธิบายๆ	สามหน้ากระดาษ	ห้าหน้ากระดาษปรากฏ
ว่าเราเรียนไม่ทัน	เพราะเจ็บไข้ได้ป่วย	แล้วมันออกตรงนั้นพอดี	พอมันเกิดความรู้สึกขึ้นตามที่
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ท่านว่า	ก็ว่าของเราไปเรื่อย	พอจบแล้วจำคำตอบไปดูมันตรงทุกตัวอักษรเลย	ถ้าเขาจับว่าลอก
ข้อสอบ	 มันเถียงเขาไม่ได้มันเหมือนทุกคำ	 ถ้าคุณไม่ได้ลอก	 คุณเขียนยังไงให้มันเหมือนได้	
เขาคงไม่เชื่อแน่ใช่มั้ย	?	 เพราะฉะนั้นไปใช้วิธีนั้น	 ไม่ยากเลย	 เรียนอะไรก็ได้	 มีคนถามหลวงพ่อ	
ท่านว่า	 ในเมื่อมันไม่ใช่ความรู้ของเขาจริงๆ	แล้วเด็กจะไม่โง่หรือ	?	หลวงพ่อบอกข้อสอบออก
อะไร	 เด็กมันก็ตอบได้มันโง่มั้ยล่ะ	?	 ทำตามแบบนั้น	 อย่าว่าจะเรียนเอกเลย	 สองเอกก็ได้			
แต่ลำบากหน่อย	ปริญญาตรีนี่รู้เท่าอาจารย์บอกก็ใช้ได้ใช่มั้ย	?	ปริญญาโทนี่ต้องเกลี้ยกล่อมให้
อาจารย์คล้อยตามให้ได้ว่าเรามีความรู้	ส่วนปริญญาเอกนี่ต้องหลอกอาจารย์ให้ได้	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วลำโพงกาสลัก	นี่เป็นยังไงค่ะ	?	
ตอบ : ส่วนผสมของยาพระประทาน	 ก็คือลำโพงกาสลัก	 คราวนี้พระครูปลัดนิภัทร	 ท่าน
เจตนาดี	 ตั้งใจจะช่วยหลวงพ่อก็ไปหามาให้	 กลายเป็นลำโพงธรรมดา	 ลำโพงธรรมดาชาวบ้าน
เขาเรียกว่า	มะเขือบ้า	ต้นมันคล้ายๆ	มะเขือ	แล้วก็ลูกเป็นหนามๆ	หน่อย	ดอกมันสีขาวๆ	ถ้า
สีม่วงมันจะเป็นลำโพงกาสลัก	
ถาม : แล้วกินได้หรือครับ	?	
ตอบ : ทำยาได้	 กินมันก็บ้าพอกันนั้นแหละ	 เพราะฉะนั้น	 ยาสมุนไพรนี่ถ้าตัวไหนอันตราย	
ระมัดระวังไว้หน่อย	ไม่งั้นจะแย่เอา	
ถาม : .........(เสียงไม่ชัดถามเรื่องสร้างวัดหนองบัวที่พม่า).........	
ตอบ : สมัยก่อนเขาไปตีบ้านตีเมืองกัน	 สมัยนี้อาตมาไม่ไปตีหรอก	 ไปซื้อคืน	 คราวที่แล้ว		
ซื้อที่คืนไปผืนหนึ่ง	 คราวนี้จะเอาอีกผืนหนึ่ง	 จะขยายวัดให้มันกว้างไปเรื่อยๆ	 ให้มันรู้ซะบ้างว่า
คนไทย	เป็นยังไง	ญาติโยมแถวนั้นเขาก็ดีนะ	ขอซื้อที่ขอซื้ออะไรก็กระตือรือล้น	เขาบอกครูบา
ให้เงินให้คำ	(คำ	=	 ทอง)	 อย่างเดียวข้าน้อยไม่เอานะ	 ข้าน้อยจะเอาบุญด้วย	 แล้วให้ตังค์เขา
อย่างเดียวเขาไม่เอาหรอก	 ถ้าเขาไม่ได้บุญเลยให้ทองเขาไป	 เสร็จเเล้วค่อยบอกกับเขาว่า	 ถ้า
อยากได้บุญมากๆ	ก็คืนทองมาบาทหนึ่ง	(หัวเราะ)	
ถาม : เข้าพม่าทางไหน	?	
ตอบ : ด่านเจดีย์สามองค์	ไม่มีปัญหาเพราะว่า	ช่วงเขารบๆ	กันปิดด่าน	เข้าไปสองครั้งแล้ว	
วัดหนองบัวอยู่ที่เมืองจะอีน	รัฐกะเหรี่ยงอยู่ห่างจากด่านเจดีย์สามองค์	ถ้ารถออกวิ่งได้แต่เช้าๆ	
ค่ำๆ	 ก็ถึง	 แต่ถ้าหากว่ารถออกสายหน่อยก็ค้างคืนหนึ่ง	 ถ้าไปเรือนี่	 เรือธรรมดา	 เรือหางยาว
ทั่วไปก็ค้างสองคืน	 ถ้าเป็นเรือด่วน	 งวดที่แล้วไปเช่าเรือด่วนมันเป็นเรือใหญ่สี่สูบ	 ออกตั้งแต่ตี
ห้าไปถึงหนองบัวสองทุ่ม	 นึกเอาแล้วกันวิ่งน้ำบานไปทั้งวัน	 ถ้าวิ่งแบบเมืองไทยสบายมากไม่
เกินสี่ชั่วโมง	 ตรงนั้นตอนนี้เสี่ยฮุกกำลังทำอยู่	 เส้นทางตั้งแต่ด่านเจดีย์สามองค์ไปถึงเมืองตัน
บวยเซียต	แต่ว่าพวกทหารในป่าเขาไม่ยอมให้ทำดี	เขาให้เกรดเฉยๆ	เขาบอกว่าถ้าทำดีเกินไป
แล้วรถมันวิ่งเร็ว	มันเก็บค่าคุ้มครองไม่ทันมันกลัวชาวบ้านวิ่งหนีมัน	แล้วเสี่ยฮุกเขาก็ไปเคลียร์
แต่พวกบรรดานายพลในเมือง	 พวกที่คุมในพื้นที่อย่างพวกผู้พันผู้กองไม่เคลียร์ด้วย	 เขาเลย
แกล้งเอา	 คราวที่แล้วไปเกรดทางไปเจอเอาระเบิดดักรถถังสามลูก	 ถ้าหากรถเกรดไม่ดันก่อน
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ให้รถวิ่งมีสิทธิ์เละ	 ระเบิดดักรถถังถ้าน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลกรัมกดทับมันจะระเบิด	 สมัย
อยู่ชายเเดนพอกู้ขึ้นมาไอ้เพื่อนบ้าๆ	 มันกระโดดกระทืบ	 โอ้โห	!...เราอยากจะถีบมัน	 คือมันกะว่า		
น้ำหนักมันหกสิบกิโล	 มันโดดกระทืบลงไปก็ไม่เกินร้อย	 ลองดูว่าจะระเบิดมั้ย	?	 มันไม่ยักกะ		
ลองตอนเราอยู่ห่างๆ	 มันลองตอนเราอยู่ด้วย	 บ้าดี...กระโดดกระทืบว่าจะระเบิดมั้ย	 !	 เพราะ
ตามตำราเขาว่าน้ำหนักกดทับร้อยแปดสิบกิโลมันถึงจะระเบิด	 สามเท่าของตัวคน	 มันกระโดด
กระทืบยังไงก็ไม่ถึง	 พม่ายังห่างไกลความเจริญอีกมากเหลือเกิน	 แต่ว่าตอนนี้พอสิ้น	 นายพล
ติ่นอูกับนายพลซิตหม่อง	 แล้วก็คงจะกลับเป็นประชาธิปไตยเร็วขึ้นเพราะนายพลติ่นอูกับนาย
พลซิตหม่องนี่	 เป็นฝ่ายที่คัดค้านการเป็นประชาธิปไตย	 เป็นลูกน้องของนายพลหม่องเอ	
ผบ.ทบ.	ทางด้านของนายพลซอหม่อง	กับ	นายพลขิ่นยุ้นท	์ค่อยๆ	ปรับให้เป็นประชาธิปไตย
ไปงัดกับเขาไม่ไหว	 เพราะเขาคุมกำลังเยอะกว่า	 ตัวนายพลซิตหม่องที่เครื่องบินตกตายไปนั้น
เป็นแม่ทัพควบคุมภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่เมืองมะละแหม่งลงมา	(หัวเราะ)	 คราวก่อนที่ไป	
แล้วไปถ่ายรูปคนขับรถไปมันหนีเลย	 ไม่ยอมวิ่งให้เราอีก	 กลัวโดนยิงเป้า	 เขากลัวว่าเราจะไป
หาข่าวแล้วเขาเป็นคนพาเราไปจะมีโทษด้วย	 ทางด้านโน้นอย่างสถานเบาก็ห้ามวิ่งรถ	 สถาน
หนักหน่อยก็ยิงเป้าเลย	เราก็บอกเขาเบารถหน่อยจะถ่ายรูป	กองบัญชาการกองทัพภาคตะวัน
ออกเฉียงใตข้องเขา	คนขับรถได้ยินมันตกใจเบรกหยุด	ก็เสร็จเราน่ะสิ	(หัวเราะ)	พอเบรกหยุด
เราก็ถ่ายเลย	 กดจึ๊กเดียวแค่นั้น	 พอตอนเย็นมันบอกว่ารถไม่ดีจะไปซ่อมรถ	 ไม่ยอมวิ่งให้เราอีก
กลัวมาก	อยู่ที่เมืองพม่านี่เราอาศัยลูกตื้อ	ทำเป็นอ่านหนังสือไม่ออกมั่ง	อ่านออกมั่งไม่ออกมั่ง
อะไรทำนองนั้น	 ตรงไหนที่ห้ามไม่ให้ถ่ายรูปก็ถ่ายมันตรงนั้น	 พอไปกับทิดจิตร	 ตอนนั้นไปที่	
กะบาเอ	เขามีสอบพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	ปิดป้ายหราว่าห้ามถ่ายรูป	ก็ถ่ายซะ	ตรงไหนห้ามก็
ถ่าย	ที่เห็นนี่พวกสะพานพวกอะไรนี่เขาห้ามหมดนะ	มันห้ามอันไหนเราก็ถ่ายอันนั้นแหละ	เขา
จะกลัวมากเลย	อันไหนเกี่ยวกับสถานที่สำคัญอย่างสะพานใหญ่ๆ	สะพานแขวน	เขากลัวว่าจะรู้
ตำแหน่งแห่งที่	แล้วไปก่อวินาศกรรม	อันไหนมันห้ามเราก็ถ่ายอันนั้น	ตรงสะพานข้าม	สะพาน		
ใหญข่า้มเมอืงพะอาง	พอรถวิง่ผา่น	เดก็รถกจ็ะบอกวา่	หา้มบว้นนำ้หมาก	หา้มทิง้ขยะ	สารพดั		
จะห้ามจนกระทั่งโดนเด็กวัยรุ่นมันแซว	 ว่ามองได้มั้ย	?	(หัวเราะ)	 จะมีทหารบล๊อกหัว	 กลาง			
ทา้ย	 แลว้กข็า้งลา่งตลอดเลย	 คนจะกลา้ถา่ยรปูมนัไดต้อ้งบวมๆ	 หนอ่ย	 ของเราเราไมว่า่อะไร
หรอก	เรากน็กึถงึพระ	เสรจ็แลว้ยนืขึน้ถา่ยหนา้ตาเฉย	มนับงัเอญิถา่ยไดท้กุทเีลย	ทำเปน็เลน่ไป	
พมา่เขามสีะพานแขวนเหมอืนกบัเราเหมอืนกนันะ	 ตอนนีส้บายเลย	 พวกทีจ่ะไปเมอืงพะอางวิง่
ตรงไดเ้ลย	 ไมง่ัน้ตอ้งขา้มอา่วเมาะตะมะ	 ไปถงึเมอืงตะโทงแลว้กอ็อ้มขวาเขา้ไป	ชา้เปน็วนัเลย	
เดีย๋วนีจ้ากมะละแหมง่ไปถงึพะอางนีป่ระมาณสามสีช่ัว่โมงเทา่นัน้เอง	ไปเชา้เยน็กลบัได	้
ถาม : ตอนอาจารย์ไม่ไปโดนจับกันหมด	?	
ตอบ : มันตลก	ของเราไปกัน	๕	คน	๑๐	คน	ไปกันเมื่อไหร่ก็ไปกันได้	พอไม่อยู่ซะคนเดียว	
ไปกันกี่คณะโดนจับหมด	 พวกนี้คาถาใช้ไม่ได้	(หัวเราะ)	 หลุดจากมืออาจารย์เมื่อไหร่ก็โดนจับ
เมื่อนั้น	 แต่ถ้าไปกับเราไปทั้งโขยงก็ไปได้	 ของเราหน้ามันโหด	 ไปถึงก็ยืนจ้องขู่ทหารมันหด
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หมดเลย	 เพราะทหารเขาแปลก	ถ้าหากว่าใครทำกลัวๆ	นี่มันค้นจังเลย	ของเราไปยืนจ้องหน้า
มันหันหนีหมดไม่มีใครกล้าค้น	คนไหนนั่งบนโต๊ะลากมันลงมาแล้วเรานั่งแทน	มันเป็นฆราวาส
จะมานั่งเต๊ะจุ้ยต่อหน้าพระ	 แล้วให้พระยืนได้ไงไปจนเขาเบื่อขี้หน้าแล้ว	 ตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบ
ราชการลับของเขา	เราเอาเป็นเด็กสะพายย่ามเลย	
ถาม : พม่านี่เขาสร้างวัดเยอะนะคะ	
ตอบ : เยอะมาก	 แล้วเขาใช้วัดคุ้มด้วย	 เขาสร้างวัดที่ไหนแปลว่าคนในเขตนั้นทั้งหมดก็ลุย
กันเข้าวัดไปเลย	ไปดูๆ	แล้วบางทีเราก็อายเขาปีแรกที่ไปก็แบบยืดสุดขีดเลย	เราเป็นเมืองพุทธ
ศาสนาใช่มั้ย	?	เดี๋ยวมีอะไรเราก็ไปช่วยเขา	ที่ไหนได้	ไปถึงมันต้องไปเลียนแบบเขา	ของเขาเอง
คนไปวัดไปวามันเหมือนบ้านเราคนไปเดินห้างกัน	เหมือนยังกับวัยรุ่นไปเดินเซ็นเตอร์พ้อยต์นะ	
มันไปกับขนาดนั้น	เช้าๆ	ก่อนออกทำงานเขาสวดมนต์ทำวัตร	เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติเสร็จ		
ถาม : เมื่อเดือนที่แล้ว	 ถามว่า	 เวลาที่คนเรามีเคราะห์	 ควรที่จะทำบุญสะเดาะเคราะห์กรรม
นั้นมั้ย	 ก็ตอบว่า	 ควรที่จะทำบุญ	ถ้าหลบๆ	 ได้ก็หลบๆ	 ไปซะ	ที่นี้ก็เกิดความสงสัยต่อเนื่องนะ
เจ้าค่ะ	ว่า	เอ๊ะ	!	ถ้าเราหลบไปเรื่อยๆ	มันไม่เป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นเหรอเจ้าคะ	?	
ตอบ : ไม่ทบล่ะจ้ะ	 บรรดาพระอรหันต์ที่เข้านิพพานไปนี่	 เขาตามเก็บไม่ได้แต่ดอกเบี้ยอย่าง
เดียวนะ	 เงินต้นก็เก็บไม่ได้เหมือนกัน	 ไม่มีใครใช้หนี้หมดทุกคน ไปนิพพานก่อน	 การหลบ
มันเหมือนกับการหลบเลี่ยงปัญหาจริงๆ	 ไม่ใช่	 คนเราควรจะมีปัญญา รู้อยู่ว่าเวลาไหนวาระไหน
ควรจะหลบจะเลี่ยงอะไร	 เราดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะของความเป็นมนุษย์	 ถ้าปล่อยให้กรรม
เก่าตามทัน	มันจะเกิดความทุกข์ยากลำบากมาก	แล้วเรื่องของอกุศลกรรมนั้นแปลก ถ้ามันมี
โอกาสเข้ามาแทรกได้ครั้งหนึ่งพรรคพวกของมันมีเท่าไหร่มันก็ระดมกันมา	 จะสังเกตว่า
บางทีพอเราอยู่ในลักษณะที่ช่วงอกุศลกรรมเข้า	 ที่ชาวบ้านเขาใช้คำว่า	 “ดวงตก”	 เรารู้ว่าผีซ้ำ
ด้ำพลอย	อะไรต่อมิอะไรมันก็มะรุมมะตุ้มมาในเวลาเดียวกัน	เพราะฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้เขา
เป็นอันขาด	หนีได้หนีไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะเข้านิพพานได้	ไม่ต้องใช้มันเลยยิ่งดี	
ถาม : ไม่เป็นดอกเบี้ยทบต้นนะเจ้าคะ	?	
ตอบ : ไม่เป็นจ้ะ	 ไม่เป็น	 เขาตามทวงไม่ได้	 พวกนี้เขาไม่คิดดอกเบี้ยหรอกจ้ะ	 เขาไม่ใช่คน	
(หัวเราะ)	เรื่องของธรรมะ	เขาตรงไปตรงมา	
ถาม : ทีนี้	เอ่อ	!	ช่วงนี้	ดวงตนเองก็ตกน่ะเจ้าค่ะ	
ตอบ : จ้ะ	ตกสูงมั้ย	!	(หัวเราะ)	
ถาม : อุบัติเหตุเจ้าค่ะ	 พอดีไปทำบุญถวายโลงศพก่อน	 ก็แทนที่รถคันใหญ่จะวิ่งมาชนตรง		
คนขับ	 ก็กลายเป็นรถมอเตอร์ไซด์วิ่งเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ป่วยหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้น	 มัน
ต่อเนื่อง	 แล้วพอดีก็เกิดเหตุกับที่ทำงานอีก	 สงสัยว่า	 อันนี้หรือเปล่าที่เราทำบุญแล้วมันลด
ความรุนแรงลง	
ตอบ : ลดลงเยอะเลย	 เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอาจเจอคันใหญ่แทนซึ่งถ้าสวัสดีมีชัยจริงๆ	
โลงที่เราบริจาคก็ได้นอนเอง	 แต่บังเอิญว่าสิ่งที่เราทำเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะการบริจาคโลงศพ 
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การบริจาคโลงศพนี่เป็นตัวมรณานุสต	ิ เรารู้อยู่แล้วว่าเราบริจาคไปเพื่อให้คนตาย	 ถ้าหากว่า
เรามีปัญญาคิดต่อนิดหนึ่ง	ตัวเราก็ตายเหมือนกัน	คนรอบข้างก็ตายเหมือนกัน	ถ้าขึ้นชื่อว่าเรา
เกิดมาแล้วไม่อาจเลี่ยงจากความตายนี้พ้น	 เกิดมากี่ชาติก็เป็นอย่างนี้เราอยากเกิดอีกมั้ย	?			
เป็นมรณานุสติ	เป็นกรรมฐานที่ใหญ่มาก	ในเมื่อเป็นกรรมฐานที่ใหญ่มาก บุญก็สูง ถึงอกุศลกรรม  
จะแรงมาก แต่กำลังบุญก็เหนือกว่า ทำให้สามารถหลบเลี่ยงจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็น
หายไปได	้เพราะฉะนั้น	แทนที่จะเป็นราชรถสิบล้อก็แค่มอเตอร์ไซด์จ้ะ	
ถาม : ถ้าอย่างนี้	 เรารู้ว่าเราจะมีเคราะห์	 เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย	คือ	 เท่าที่ทำมามันก็
มีบ้าง	
ตอบ : จ้า	แล้วคำถามอยู่ตรงไหนจ้ะ	?	
ถาม : อ๋อ!	ทำอย่างไง	จะไม่ให้มันเกิดขึ้น	?	
ตอบ : ไม่ให้เกิดขึ้นเลย	 อย่าเกิดจ้ะ	 ถ้าเกิดเมื่อไหร่โดนแน่ๆ	 เมื่อครู่ตอบไปแล้ว	พวกเราไม่
ได้เจตนาฟังหรือไม่ก็ความสนใจกระโดดข้ามไป	 ก็คือว่า	 เราทำบุญให้ต่อเนื่องไว้ ในเมื่อเรา
ทำบุญต่อเนื่องอยู่ ตัวกรรมก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกได้	 แต่ของเราส่วนใหญ่บุญของเราไม่
ได้ทำต่อเนื่อง	เราทำในลักษณะที่	ทำๆ	เว้นๆ	บุญตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือบุญจากการภาวนา ถ้า
กำลังใจของเรามั่นคง ตัวเคราะห์กรรมกินเราได้น้อยมาก	 แต่ส่วนใหญ่เราภาวนามั่งด่า		
ชาวบ้านเขามั่ง	 มันไม่ต่อเนื่องกัน	 ก็เลยเปิดโอกาสให้เขาแทรกได้อยู่	 เพราะฉะนั้นเรื่องของ		
ทาน - ศีล - ภาวนาจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกัน	ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหา
อย่างพระวัดเกาะฤาษีจ้ะ	 บางวาระก็ต้องกินกันแทบตายเลยอาหารมันล้นเหลือ	 ขณะเดียวกัน
อาทิตย์ต่อมาก็ว่ามาม่าซะเจ็ดวันซ้อนทำบุญไม่สม่ำเสมอจ้ะ	ไม่ต้องโทษใครหรอก	
ถาม : ขอถามเรื่องการฝึกสมาธิ	ไปฝึกสมาธิเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง	จักระ น่ะคะ	?	
ตอบ : พอมีความรู้อยู่นิดหนึ่งจ้ะ	เอ้า	!	ว่าไปเลยจ้ะ	
ถาม : เขาใช้การฝึกจักระโดยการดูดพลังจากธรรมชาติ	 ที่เวลานั่งสมาธิ	 เขาก็จะนั่งติดกับ
พื้นดิน	แล้วก็นั่งตอนเช้าเพื่อรับแสงอาทิตย์	แล้วก็นั่งริมแม่น้ำเพื่อรับความเย็นจากแม่น้ำ	
ตอบ : แล้วนั่งกลางคืนแล้วยัง	โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญ	
ถาม : ยังไม่เคยนั่งเจ้าค่ะ	
ตอบ : ระวังไว้	มันจะหอนได้จ้ะ	(หัวเราะ)	 เรื่องนั่งกลางคืนมันทำได้	แต่เรื่องหอนน่ะพูดเล่น	
แล้วก็รับพลังจากดวงจันทร์ด้วยแล้วต่อไปว่ายังไง	
ถาม : พลังพวกนี้นี่เราสามารถเอามาใช้ได้จริงมั้ยคะ	?	
ตอบ : สามารถใช้ได้จ้ะ	 แต่ว่าจริงๆ	 แล้ว	พลังงานทั้งหมดที่มาจากภายนอก ไม่มีอะไรสู้
พลังจิตที่เกิดจากการฝึกฝนที่ดีแล้วได	้ วิชาการเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่ทราบ	 ท่าน
ทราบดีซะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด	 แต่ว่าตรองดูแล้วเห็นว่ามันเป็นวิชาที่ขวางกับมรรค	 ผล	 ท่านก็
เลยตัดมันออกไป	 ดังเช่นในพระธรรมบทที่ท่านเขียนเอาไว้ชัดเจน	 ว่าวันหนึ่งพระพุทธองค์
เสด็จออกไปยังป่าประดู่ลาย	พร้อมกับทรงถือใบประดู่มาหนึ่งกำมือ	ยกให้ภิกษุทั้งหลายดู	แล้ว
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ตรสัวา่	ภกิขเว	ดกูอ่นภกิษทุัง้หลายใบประดู่ในกำมอืตถาคตนีก้บัใบประดู่ในปา่	อนัไหนมากกวา่
กนั...พระภกิษทุลูตอบวา่	ใบประดู่ในปา่มากกวา่จนประมาณไม่ไดพ้ระพทุธเจา้ขา้	พระพทุธเจา้ก็
ตรัสว่านั้นแหละ	 สิ่งที่ตถาคตรู	้ คือใบประดู่ในป่า	 แต่สิ่งที่ตถาคตสอนพวกเธอคือใบประดู่		
กำมือเดียว	 ท่านเลือกเอาใบประดู่กำมือเดียวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขในปัจจุบันและ
ประโยชน์สุขในอนาคต โดยเฉพาะการหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานมาสอนเราเท่านั้น กำมือ
เดยีวนีแ่ปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ ์กย็งัไมท่ราบเหมอืนกนัวา่ทัง้ปา่นีม่นัเทา่ไร	ดงันัน้วชิาการ
เหลา่นี	้พระพทุธเจา้ทา่นทราบอยูแ่ลว้	แตท่า่นเหน็แลว้วา่	มนัไมใ่ช ่ เพราะวา่ลำบากมาก จน
กระทัง่บรรลไุดย้ากเตม็ท ี มนักลายเปน็วชิาทีข่วางกบัการปฏบิตัสิายตรง ทา่นกเ็ลยไมส่อน 
แต่ว่าคนปัจจุบันนี่เขาเก่ง	 พยายามที่จะสอนกัน	 เราเองเก่งได้อย่างเขาบ้างก็ดีเหมือนกันน่ะ	 มัน
เป็นความรู้พิเศษเพิ่มขึ้นมา	 แต่ว่าจำไว้ว่า	 ถ้าเรามุ่งมรรคผลโดยตรง	 มันก็ทำให้เราเสียเวลา	
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารถนาธรรมที่ไม่เนิ่นช้า	 ถ้าทำให้ช้า			
ทา่นไมเ่อาดว้ย		
ถาม : ผู้ที่เล่นกสิน	หรือเล่นทางอิทธิฤทธิ์	ก็ลักษณะเดียวกัน	?	
ตอบ : อนันัน้ลกัษณะเดยีวกนั	แตอ่ยา่ลมืวา่พระพทุธเจา้ทา่นตอ่ทา้ยไว	้ทา่นมวีปิสัสนาญาณ
ต่อท้ายอยู	่ แต่ว่าพวกที่เล่นในสมัยก่อนอย่างพวกพราหมณ์นี่	 เขาเอาฤทธิ์เดชโดยตรงอย่าง
เดยีว	ไมม่กีารเลีย้วเขา้หามรรคผลเลย	ดงันัน้สิง่ไหนทีส่ามารถเลีย้วเขา้หามรรค - ผล งา่ยๆ 
กำลงัสงูพอทีจ่ะกดกเิลสหรอืตดักเิลสได ้ พระพทุธเจา้ทา่นถงึสอน	 ถา้ไมส่ามารถทีท่ำไดท้า่น
กป็ลอ่ยใหเ้ปน็ใบประดู่ในปา่ตอ่ไป	
ถาม : แล้วอย่างนี้พวกฤทธิ์	หรืออะไรต่างๆ	นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเจ้าคะ	?	
ตอบ : เกิดขึ้นจากการฝึก	 เกิดขึ้นจากกรรมเก่า	 เกิดขึ้นจากบุญเก่าเหล่านี้	 เป็นต้น	 ฤทธิ์ไม่
ได้มีอย่างเดียว	 ฤทธิ์ที่เกิดจากการฝึก	 เรียกว่า	 วิกุพนาฤทธิ์	 เรียกว่าฌานฤทธิ์	 วิกุพนาฤทธิ์ 
คือพวกที่ฝึกกสิณสิบสามารถสำแดงฤทธิ์ด้วยวิธีประหลาด...พิลึกพิลั่นเกินกว่าชาวบ้าน		
เขาทำได้อย่างพวกเดินน้ำ	-	 ดำดิน	-	 เหาะเหิน	 อะไรพวกนี้เป็นต้น	ฌานฤทธิ์คือฤทธิ์ที่เกิด
จากผู้ที่ทรงฌาน	 ทรงสมาบัติ	 กำลังจิตสูงมาก	 ต้องการให้เป็นอย่างไร	 ก็เป็นไปได้	 บุญฤทธิ	์
ฤทธิ์ที่เกิดจากการสั่งสมบุญมาระยะเวลายาวนานถึงเวลาปรารถนาอะไรก็จะเป็นไปตามที่ตน
ต้องการ	 อธิษฐานฤทธิ	์ ฤทธิ์ที่เกิดจากการตั้งใจมั่น	 ในเมื่อตั้งใจมั่นแล้ว	 กำลังใจส่งผลให้สิ่ง
นั้นๆ	เกิดขึ้นได้	กรรมวิปากชาฤทธิ	์ฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรม	อย่างเช่นว่า	นกทำไมถึงบินได้
โดยไม่ต้องฝึกกสิณ	 ปลาทำไมอยู่ในน้ำได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องฝึกกสิณ...ทำไมไส้เดือนมันมุด
ดินได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกกสิณเลย	อย่างนี้เป็นต้น	แล้วก็มี	ฐานาฐานะฤทธิ	์ฤทธิ์อันเกิด
จากฐานะอันสูงอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดิน	 เจ้าพระยามหากษัตริย์	 เจ้าคนนายคน	 บัญชาการได้
สั่งให้เป็นก็ต้องเป็น	 สั่งให้ตายก็ต้องตาย	 เป็นต้น	 ไล่ไปเรื่อยๆ	 จนถึงประเภท	 วิชามัยฤทธิ์	
ฤทธิ์ที่เกิดจากวิชาการสร้างเสริมมา	ทำไมเหล็กหนักเป็นตันๆ	ถึงเอาไปบินบนฟ้าได้	ทำไมเอา
ไปลอยในน้ำได้อย่างนี้	 พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครบทุกอย่างแล้ว	 ฉะนั้นถึงได้ถามว่าเกิดขึ้นได้
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อย่างไร	มันก็หลายวิธีด้วยกัน	สร้างขึ้นมาก็มี	บุญเก่าเสริมก็มี	กรรมเก่าเสริมก็มี	ฝึกฝนขึ้นมา
ก็มี		
ถาม : แล้วพวกที่ได้ตาทิพย์	หูทิพย์	พวกที่เห็นอดีตชาติ	อนาคตอย่างนี้ถือเป็นฤทธิ์มั้ยคะ	?	
ตอบ : เป็น	ก็อภิญญานี่มันยิ่งกว่าฤทธิ์อยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าฤทธิ์เหล่านี้	ถ้าหากว่าเรารู้ แล้ว
ก็ละมันเสีย	 รู้	 เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละชาติของเราเกิดมาแล้วมีสภาพแท้จริงเป็นอย่างไร	 แต่ถ้ารู้
แล้วไปยึด ไปติด ไปเกาะมัน มันก็ทำให้เราติดอยู่แค่นั้น ไม่สามารถจะก้าวหน้ามากขึ้น
กลายเป็นมรรคขวางผลไปอีกเขาเรียกอภิสังขารมาร	อภิสังขาร	คือ	เหนือการปรุงแต่ง	ก็ไม่
น่าเชื่อเหมือนกันว่าความดีระดับนี้ สามารถทำให้คนติดอยู่ได้ กลายเป็นมารขวางความดี
ไปได้ สามารถสร้างสมาบัติขึ้นมาได้แต่บังเอิญเผลอไปหน่อยลืมต่อด้วยวิปัสสนาญาณ	ติดแหง็ก		
อยู่ที่อรูปพรหมแปดหมื่นมหากัป	นิดเดียว	พระพุทธเจ้าเกิดกี่หมื่นพระองค์	 ก็ไม่รู้...หือ	กลาย
เป็นว่าความดีก็สามารถขวางเราได้	
ถาม : แล้วอย่างนี้การนั่งสมาธิแล้วเกิดปีติ	ก็ถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่ง	?	
ตอบ : ต้องระวังเอาไว้	 ในช่วงปีติมารแทรกง่ายที่สุด	 กำลังใจมันกำลังฟูเต็มที่	 เลยยุ	 เอ้า	
ทำต่อไปเลยลูกเอ้า	ห้าชั่วโมง	พักเดียวก็สติแตกแล้ว	เพราะร่างกายมันทนไม่ไหว	เพราะฉะนั้น
ต้องระวังให้สุดขีดเลย	
ถาม : แล้วนั่งแล้วขยับตัวไม่ได้	ไม่ใช่เพราะ....	
ตอบ : นั่งแล้วขยับตัวไม่ได้	มันเป็นยังไง	?	
ถาม : พอนั่งไปปุ๊ปจะมีความรู้สึกเกิดปีติ	 พอเกิดปีติปุ๊ปจะรู้สึกอยากจะคงสภาพอันนั้น	 แล้ว
มันก็ไม่ยอมขยับตัว	อยู่นิ่งไปเลย	
ตอบ : อาการนั้นเป็นอาการของการทรงฌานนะ	 เราก็ใช้กำลังอันนั้นเกาะพระนิพพานไว้ 
แล้วยิ่งได้มโนมยิทธิยิ่งดี	 กำลังของฌานทรงตัว	 ใช้กำลังอันนั้นเกาะพระพุทธเจ้าบนพระ
นิพพานเอาไว้	 ถ้าอย่างนี้จะไม่เป็นตัวสังโยชน์ในรูปราคะ	 อรูปราคะ	 เพราะว่าเราใช้กำลังของ
รูปฌานและอรูปฌานโดยตรงในการเกาะพระนิพพานอยู่แล้ว	 แต่ถ้าหากว่าเราไปติดอยู่กับ
ความสุขตรงนั้น โดยไม่รู้จักใช้กำลังเกาะพระนิพพาน อันนั้นมันเป็นตัวขวางที่เรียกว่า  
สังโยชน	์จะเป็นตัวร้อยรัดให้เราติดอยู่ในวัฏฏะตัวใหญ่ตัวหนึ่ง	
ถาม : ไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นแบบตัวเองหรือเปล่า	เวลาจะเกิดเหตุ	หรือเกิดเหตุการณ์มัน
จะมีเสียงเตือน	
ตอบ : ก็มี	 เยอะต่อเยอะด้วยกัน	 แต่ขณะเดียวกันบางคนสภาพจิตที่ปราศจากการฝึกฝน
ทำให้มืดบอด หรือไม่ก็หนามากจนกระทั่งเขาไม่สามารถจะแทรกเข้ามาเตือนได้	 ถ้าอย่าง
นั้นก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันว่าปล่อยมันเหอะ	 ของเราถ้าหากว่าเตือน	 เตือนบ่อยๆ	 แล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริง	 ต่อไปเมื่อได้รับการเตือนก็ให้ระมัดระวังไว	้ ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น		
ไม่เกิดขึ้นก็แล้วไป แต่ถ้าเกิดขึ้น จากหนักก็จะกลายเป็นเบา	เพราะเราระวังอยู่แล้ว	
ถาม : เสียงสัญญาณเตือนที่ได้ยินนั้นมาจากไหน	?	



1๔3 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ตอบ : หลายอย่างด้วยกัน	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าเทวดาประจำตัว ญาติพี่
น้อง พ่อแม่ หรือครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูงที่สนิทกัน	 เมื่อเขาถึงแก่ชีวิตไปแล้ว	 ไปอยู่ข้างบน	
เขายังจดจำเราได้อยู่	ในเมื่อจดจำเราได้	ความรักความห่วงยังมีอยู่	เขาก็พยายามจะสงเคราะห์
ช่วยเหลือเราโดยเฉพาะทางด้านดี	 การสงเคราะห์การช่วยเหลือของเขาทั้งหลายเหล่านี้	 ถ้าไม่
เกินวิสัย	เขาพยายามจะช่วย	
ถาม : สงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกสัตว์เดียรัจฉานว่าสามารถที่จะทำบุญได้กุศล	 ผลบุญจากการ
กระทำ	?	
ตอบ : ได้จ้ะได้	 เต็มที่เลยยิ่งกว่าเราอีก	อย่างเช่นว่า	 เอราวัณเทพบุตร	ก็เป็นช้าง	 เขาใช้ใน
การชักลากไม้	 เพื่อช่วยในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์	พอตายแล้วท่านไปเป็นเทวดา	อยู่ใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	โฆษกเทพบุตร	ช่วยนำทางให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า	ช่วยเห่าระวังป้องกัน
สัตว์ร้ายให	้ เมื่อถึงเวลาตาย	 ก็ไปเกิดเป็นเทวดา	 อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนกัน	 สัตว์
เดียรัจฉานสามารถทำบุญได้ ขณะเดียวกัน สิ่งที่เขาทำบาปนั้นโอกาสแทบจะไม่ม	ี โดย
เฉพาะสัตว์เดียรัจฉานที่เกิดใกล้คน	ใกล้พระก็ดีพวกเหล่านี้ถ้ามีโอกาสอยู่ใกล้มนุษย์	กรรมของ
การเป็นเดียรัจฉานของเขาจวนหมดแล้ว	ถ้าจิตเกาะคนก็เกิดเป็นคน	ถ้าจิตเกาะพระหรือเกาะ
ความดีก็เกิดเป็นเทวดาไปเลย	 โอกาสทำชั่วของเขาน้อยมาก	 นานๆ	 จะมีเดียรัจฉานลงสู่อบาย
ภูมิที่ต่ำกว่าการเป็นเดียรัจฉาน	ส่วนใหญ่ไม่เสมอตัวก็มีแต่ก้าวหน้าขึ้นไป 
ถาม : ทำไมเป็นอย่างนั้นเจ้าคะ	?	
ตอบ : มันคล้ายๆ	กับโอกาสที่เขาทำผิดมันน้อยแล้ว	มันไม่เหมือนของเรา	
ถาม : เวลาที่เขาบอกว่าบำเพ็ญบารมีมาเท่านั้นเท่านี้อสงไขยน่ะค่ะ	 นับแต่เฉพาะที่เกิดเป็น
มนุษย์	แต่ก็มีบางชาติที่เกิดเป็นพรหมหรือว่าอยู่ในธรรมชาติอย่างเกิดเป็นกระต่ายหรือว่า....?	
ตอบ : เป็นทุกอย่าง นับรวมกัน แต่ว่าการบำเพ็ญบารมีในขณะนั้นจัดอยู่ในระดับไหน	ที่
เขานับน่ะ	 เขาไม่ได้นับอยู่แต่มนุษย์หรอก	 ถ้านับแต่มนุษย์นี่ตายเลย	 ไปแทรกอยู่ในนรกบ้าง	
เปรตบ้าง	 อสุรกายบ้าง	 สัตว์เดียรัจฉานบ้าง	 พรหมบ้าง	 ถ้านับแต่มนุษย์นี่พอดีแหละ	 แค่หนึ่ง
อสงไขยกับแสนมหากัปก็ตายแหงแล้ว	มันเกิดน้อยเหลือเกิน	มันเกิดเป็นอย่างอื่นซะมากกว่า	
ถาม : จากสัตว์เดียรัจฉานไปถึงพวกแมลง	 พวกสัตว์ที่มีระดับต่ำกว่าแมลงนี่เขาทำกรรม
อะไรนักหนา...ดวงวิญญาณเขาถึงได้ลงไปถึงขนาดนั้น	?	
ตอบ : แหม	แค่สัตว์เดียรัจฉาน	เขาบอกขนาดนั้น	แล้วสัตว์นรกเอย	เปรตเอย	อสุรกายเอย	
มันหนักหนากว่าสัตว์เดียรัจฉานหลายเท่าเลย	สัตว์เดียรัจฉานนี่มันเป็นตอนท้ายๆ ของกรรม
แล้ว	 เพราะฉะนั้นถ้าดูในอเวจีแล้ว	 ทำไมมันถึงขนาดนั้น	 ปรากฏว่าโลกันต์หนักกว่าอีกสี่เท่า
ของอเวจี	สัตว์เดียรัจฉานนี่ถือว่ากรรมเบามากแล้วจ้ะ	
ถาม : มันจะมีอาชีพบางอาชีพน่ะค่ะ	 อย่างพวกเพชฌฆาตพวกแม่ค้าปลาที่ต้องฆ่าสัตว์	
พวกนี้เขามีกรรมมั้ยคะ	?	
ตอบ : มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย	(หัวเราะ)	แล้วทำไมล่ะ	?	
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ถาม : ก็เลยสงสัยว่า	อาชีพเหล่านี้เขาทำเพื่อยังชีพ	เขาจะมีกรรมติดตัวไป	
ตอบ : มีเต็มที่เลย	 จะฆ่ากี่ตัวก็โทษเท่านั้นแหละ	 ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะลงอเวจีมหานรก	
เพราะว่าทำเป็นประจำ	 การที่เราทำเป็นประจำเรียกว่าอาจิณกรรม	 ส่วนใหญ่จะลงอเวจีมหานรก	
โทษหนักมากจะอ้างว่าเลี้ยงชีพไม่ได้	 เพราะว่าการเลี้ยงชีพ	 อาชีพอื่นมีมากมายทำไมคุณถึง		
ไม่ทำ	จริงไหมเอ่ย	?	
ถาม : แล้วอยากจะถามว่า	 สัมมาอาชีพ	 การประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เป็นมงคล
ต่อชีวิตนี่	
ตอบ : ก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดศีล และไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง	 ถึงได้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ	
อะไรก็ได้	แต่ว่าต้องไม่ผิดศีล	คือไม่ล่วงในศีลห้า	กรรมบถสิบอย่างหนึ่ง	แล้วก็ไม่ล่วงกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างหนึ่ง	
ถาม : อย่างนี้ผู้พิพากษา	เขาตัดสินประหารชีวิตจะบาปมั้ยครับ	?	
ตอบ : จะเรียกว่าบาปก็ไม่ได ้ เพราะว่ายิ่งถ้าหากเขาคิดเป็น ตัดตอนเป็นนี ่ โทษไม่มีเสีย
ดว้ยซำ้ไป	ทำตามหนา้ทีเ่พือ่รกัษาความสขุความสงบใหก้บัสว่นรวม	เขาเปน็แคผู่ต้ดัสนิ	แตเ่ขา
ไม่ได้บอกว่าเขาไปลงมือฆ่าและโดยเฉพาะว่า	 เจตนาการโกรธเคืองกันไม่ม ี เป็นการลงโทษ
เพือ่สขุสงบของสงัคม จะเรยีกวา่ไมม่โีทษเลยก็ไมไ่ด ้ แตว่า่โทษมนันอ้ยมาก	 ขณะเดยีวกนั
ถ้าเขาตัดตอนของอารมณ์ใจของเขาได้ด้วยยิ่งสบายเลย	 ไม่มีโทษเสียด้วยซ้ำไป	 การตัดตอน			
กค็อืวา่	เราทำหนา้ทีข่องเรา	เราทำแคน่ี	้สว่นอืน่เขาจะไปตายเพราะมอืใครไมเ่กีย่วกบัเราเลย	
ถาม : แล้วอย่างนี้เจ้าของโรงฆ่าสัตว์	ถ้าเกิดเขาคิด	เขาก็ไม่บาป	?	
ตอบ : จะไม่บาปได้ไง	 สั่งให้ฆ่า เจตนาแรกของมันก็เต็มที่แล้ว	 ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้
เขาฆ่าใช่มั้ย	?...หนักเลย	
ถาม : แล้วอย่างหมอ	 คนป่วย	 ป่วยหนักเลยไม่อยากอยู่แล้ว	 ขอให้ฆ่าตัวเองอย่างนี้เป็น		
กรรมมั้ยคะ	?	
ตอบ : เปน็จะ้เปน็	เราไมม่สีทิธิท์ีจ่ะไปตดัสนิชวีติใคร นอกจากกฎของกรรมใหเ้ปน็ไปเทา่นัน้	
เป็นเหมือนกัน	 แต่ว่าเขาไม่ได้ทำโดยมุ่งร้ายจิตใจไม่ได้ประกอบไปด้วยโทสะ จะเป็นเมตตา
ซะดว้ยซำ้ไป โทษมนักเ็ลยไมโ่ดนเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์ เพราะวา่การทีเ่ราฆา่คนอืน่	 สว่นใหญ่
มนัเกดิจากโทสะ	เรารูว้า่สตัวน์ัน้มชีวีติอยูห่นึง่	สตัวน์ัน้มชีวีติอยูห่นึง่	เราตัง้ใจฆา่หนึง่	เราลงมอื
ฆ่าหนึ่ง	 เราฆ่าสำเร็จหนึ่ง	 ถ้าประกอบด้วยห้าส่วนนี้โทษเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์	 อันโน้นของเขา
หลดุไปหลายสว่นโดยเฉพาะเจตนาฆา่ใหต้ายไมม่	ี
ถาม : ถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจออก	?	
ตอบ : ตั้งใจให้เขาตายหรือเปล่า	?	(หัวเราะ)	 เดี๋ยวกลายเป็นยายชลลดาโทรมาจะให้ช่วยให้
แม่ตายเร็วๆ	อาตมาล่ะกลุ้มใจ	จะให้พระไปฆ่าคน	
ถาม : ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ	ก็ตาย	
ตอบ : ตอนที่ใช้ช่วย...ก็ช่วยมันไปก่อนเหอะ	 แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งบางทีที่อยู่ในห้องไอซียูนี่	
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จิตมันออกจากร่างไปนานแล้ว	 ถ้าอย่างนั้นเอาออกมันก็ไม่ได้ฆ่าใครหรอก	 รถมันอยู่ได้
เพราะว่าเติมน้ำมันไปเรื่อย	 เขาแค่หยุดเติมน้ำมันเท่านั้นเอง	 คนขับเปิดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้	
แต่อันนั้นมันต้องรู้จริง	ถ้าไม่รู้จริงนี่อย่าไปเสี่ยงเลย	กลายเป็นตกนรก	ตั้งใจฆ่าคนเสียเปล่าๆ	
ถาม : แล้วอย่างคนที่เข้าไอซียู	เพราะเกิดอุบัติเหตุ	เพื่อนฝูงรอบข้างเห็นเขาไปหาทุกคนเลย	
ตอบ : ประเภทนั้นแหละคือว่าเขาไปแล้วล่ะจ้ะ	 เพียงแต่ว่าที่อยู่นั้น	 สภาพร่างกายมันยังมี
เชื้อเพลิง มันก็ทำงานไปตามวาระ	 เหมือนยังกับว่าขับรถมา	แล้วเราดับเครื่องแล้ว	แต่ว่ารถ
มันยังมีแรงเฉื่อย	 มันยังไหลไปได้ระยะหนึ่งอย่างนั้นแหละ	 ถ้าไม่เบรกอาจชนเขา	 ของเขาก็
เหมือนกันจิตมันออกไปแล้ว แต่ว่าสภาพร่างกายยังทำงานอยู่ด้วยเครื่องมือหมอบ้าง หรือ
ว่ามันยังเป็นสภาพที่ยังไม่แตกดับอย่างแท้จริงบ้าง	 มันก็เลยว่า	 ตัวเขาเองโน่นตะลอน
ตะลอนไปหาเพื่อนฝูงซะทั่วประเทศแล้ว	
ถาม : แล้วอย่างนี้	ถ้าเกิดว่าลูกช่วยแม่	เป็นอนันตริยกรรมมั้ยครับ	?	
ตอบ : ก็มีสิทธิ์เลยล่ะจ้ะ	
ถาม : ถ้าตังค์หมดจะทำยังไง	?	
ตอบ : ก็แล้วแต่หมอ	อย่าไปสั่งหมอให้เอาออกแล้วกัน	
ถาม : มีคนที่มีประสบการณ์	 เขาเคยมานั่งสมาธิแล้วพอเขานั่งปุ๊ปจะเกิดอาการว่าฟุ้งซ่าน			
มีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาหา	คราวนี้เราจะช่วยเขายังไงคะ	?	
ตอบ : มันต้องให้เขาช่วยตัวเอง	 เราช่วยเขาไม่ได้	 ตั้งใจแผ่เมตตาให้กับเขาไป	 ถ้าหากว่า
เขาไม่ยอมไปจริงๆ	 ก็ตั้งใจถามว่ามาต้องการอะไร	 จะให้เราแก้ไขในลักษณะไหนถึงจะยอม
อโหสิกรรมให้	 อย่างนั้นเป็นต้น	 ในเมื่อรู้เห็นสามารถติดต่อได้	 ถามตรงเขาได้เลย	 ตัวเราเอง		
ไม่ต้องไปช่วยเขาหรอก	มันต้องเขาช่วยตัวเขาเอง	
ถาม : แล้วบางคน	ทำไมเวลานั่งแล้วหลับล่ะเจ้าคะ	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	 สองอย่างจ้ะ	 ถ้าไม่ใช่เพลียจนเกินไป	 ก็ตัวถีนมิทธะนิวรณ์	 มันกินเข้าไป
เต็มที่เลย	
ถาม : ความฝัน	 ทำไมบางทีมันเกิดการฝันที่ตรงกัน	 พร้อมๆ	 กันหลายคน	 ความฝันอย่างงี้
เกิดขึ้นได้ยังไงเหรอเจ้าคะ	?	
ตอบ : อันนี้น่าจะเป็นเทพสังหรณ์	 คือเทวดาเขาสงเคราะห์อันดับแรกคนทั้งหลายเหล่านั้นมี
กรรมที่เนื่องกันมา	อันดับที่สองเทวดาเขากลัวเราจะไม่เชื่อ	เลยหาพยานเพื่อให้เป็นข้อยืนยัน
แก่เราด้วย	 แต่อันนั้นต้องหมายความว่าวาระนั้น เวลานั้น บุญของเราต้องเสริมด้วย ไม่มี
กรรมหนักมาขวาง	 เขาถึงสงเคราะห์ได้ขนาดนั้น	 ไม่อย่างนั้นแล้วใบ้แทบตายเราเองยังไม่
เข้าใจเลย	
ถาม : ขอถามเรื่องที่เกิดกับตัวเองแล้วไม่รู้จะแก้กรรมยังไงน่ะเจ้าค่ะ	 คือว่าตัวเองขับรถแล้ว
ชอบหลงทิศน่ะเจ้าค่ะ	ขับรถแล้วหลงตลอดเลย		
ตอบ : อ๋อ!	ไม่ต้องแก้	เพียงแต่ตั้งใจจำก็พอ	
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ถาม : ตั้งใจมันก็หลงได้นะเจ้าคะ	ไม่รู้ทำไมหลงประจำเลย	
ตอบ : ต่อไปพยายามใช้คำภาวนาใหม่จ้ะ	 ภาวนาว่า	 วิวี พุทธโธ อิต	ิ จะได้แก้หลงทางได้			
วิวี	 พุทธโธ	 อิติ	 ถ้าอยู่ในป่าเวลาหลงทาง	 ให้หาต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่น	 หันหลังพิงต้นไม้	 ตั้งใจ		
ขอให้เทวดาท่านสงเคราะห์ชี้ทางให้	 แล้วภาวนาคาถานี้	 ถ้าได้ทิพจักขุญาณเห็นเทวดาชี้บอก
ทางให้หรือบอกทางไปไหนให้ไปทางนั้น	ถ้าไม่ได้ทิพจักขุญาณ	รู้สึกอยากไปทางไหนให้ไปทาง
นั้น	จะไม่หลงทาง	ของเรามันขี้หลง	ขับรถไปภาวนาไป	วิวี	พุทธโธ	อิติ	น่ะ	สั้นๆ	
ถาม : ท่องได้เรื่อยๆ	เลยใช่มั้ยเจ้าคะ	?	
ตอบ : ได้เรื่อยๆ	เลย	กลัวหลงก็ท่องให้มากไว้	
ถาม : รวมทั้งขึ้นรถด้วยเปล่าคะ	?	
ตอบ : ขึ้นรถก็หลงเหรอ	?	ใช้ได้เลย	อาตมานี้เป็นทึ่ง	ต้องใช้ภาษาอังกฤษปนไทยว่าเป็นทึ่ง			
วันก่อนไปหาเจ้าเกด	 มันบอกว่าอยู่ตรงนั้นๆ	 เราไปถึงก็นั่งมอเตอร์ไซค์บอกทางมันเสร็จสรรพ	
หัดทำให้มันได้	 สัญชาติญาณในการหาทาง	 ขนาดนั่งรถเมล์ยังหลงได้	(หัวเราะ)	 ไม่เชื่อความ
รู้สึกตัวเอง	ถ้าจำแม่นไม่หลงลืมจริงๆ	ก็ใช้คาถาท่านปู่พระอินทร์ สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพ
จักขุง วิโสทายิ สหัสสเนตโต	ตาโตๆ	พันดวง	เทวินโท	คือ	เทวดาผู้เป็นใหญ่	ทิพจักขุง	ก็คือ	
ตาทิพย์	 ความรู้สึกเหมือนมีตาทิพย์	วิโสทาย	ิ แค่นั้น	 ใช่บ่อยๆ	ความจำจะดี	 ขณะเดียวกันถ้า
หากว่าใครจะสอบอะไรก็ใช้ได้ด้วย	มันจะคล่องตัวเหมือนยังกับลอกข้อสอบเลย	
ถาม : ต้องตั้ง	นะโม	สามจบก่อนหรือเปล่า	?	
ตอบ : ตั้งซะก่อนนะดี	ตั้งใจขอบารมี	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	พรหมเทวดาทั้งหมด	มี
ท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุด	ขอให้เขาช่วยสงเคราะห์	
ถาม : (ถามเรื่องอานิสงส์การบริจาคโลหิต)	
ตอบ : การสละเลอืดของตวัเอง	 สละอวยัวะภายนอกภายในของตวัเองใหแ้กค่นอืน่เพือ่ตอ่ชวีติ
เขาเรยีกวา่ทานตดัชวีติ ทานตดัชวีตินี ่ อานสิงสต์ำ่สดุ คอื ดาวดงึสข์ึน้ไป	 ตำ่สดุดาวดงึสน์ะ	
มแีตจ่ะสงูกวา่นัน้	
ถาม : ทำไมเวลาเรานั่งสมาธิกับคนที่...(ฟังไม่ชัด)...เวลานั่งแล้วนี่	ทำไมสมาธิเราถึงดีกว่า	?	
ตอบ : มันเหมือนกับเด็กๆ	 ผู้ใหญ่จูงมันก็มั่นคงกว่าใช่มั้ย	 ถ้าเดินเองก็หกล้มหกลุก	 กำลัง
เขาสูงกว่า เราอยู่ในเขตนั้น กระแสของเขาชักนำได	้ แล้วขณะเดียวกันไม่ใช่แต่ความดีของ
เขาที่ชักนำ	 ความชั่วมันชักนำเหมือนกัน	 โดยเฉพาะในเมืองใหญ่	 กระแสของความชั่ว	 รัก	-	
โลภ	-	 โกรธ	-	หลง	มันแรงมาก	ถ้าเราตั้งกำลังใจดีๆ	อย่างลุงสายัณห์อยู่ต่างจังหวัด	ภาวนา
อารมณ์ใจทรงเป๊ะมาเลย	 แล้วตั้งใจพิจารณา	 เข้ามาเพียงพักเดียวมันเบียดเบียนเอนกระเท่เร่
ไม่เป็นท่าหรือไม่ก็พังไปเลย	ไม่ใช่แต่กระแสบุญชักนำกันได้ กระแสกรรม คือ ความชั่วก็ชัก
นำกันได	้แล้วส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มันก็โดนกระแสกรรมชักนำกันอยู่	เลยดิ้นรน	เร่าร้อนกันไป
หมด		
ถาม : ถ้าอย่างนี้	เราก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เขาไปวัด	เราก็จะได้เต็ม	?	
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ตอบ : กำลังจะทรงตัวได้ง่าย	ก็สังเกตมั้ยว่าที่นี่มันสบายกว่าตั้งเยอะก็แค่นั้นเอง	
ถาม : การบูชาพระ	ระหว่างดอกไม้สดกับดอกไม้สำเร็จรูป	มีความแตกต่างกันในบูชามั้ยคะ	?	
ตอบ : อานิสงส์ต่างกันหน่อย	 อานิสงส์บูชาด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้สำเร็จรูป			
ยังไม่มีตัวอย่างแต่อานิสงส์ของการบูชาด้วยดอกไม้สด	 อย่างชนิดเรียกตูมเมื่อแรกแย้มกับ
ดอกไม้เหี่ยวนี่เห็นชัดเลยในธรรมบท	 เพราะว่าในพระเวสสันดรชาดก ตาเฒ่าชูชก	 อายุแก่
คราวปู่ได้แล้วไดน้างอมิตดา	ที่เป็นเด็กสาวคราวหลานเป็นภรรยา	ในพระอรรถกถาเขากล่าวไว้
ว่านางอมิตดา	 บูชาพระด้วยดอกไม้เหี่ยว	 สงสัยตาชูชกเล่นดอกไม้ที่ยังไม่บาน	 เพราะฉะนั้น		
ถ้าใครบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกก็อาจได้หนุ่มสาวพลาสติกไป	(หัวเราะ)	
ถาม : อันนี้ถ้าเราบูชาด้วยจิตเป็นบุญ	แต่ว่าเราไม่รู้	เห็นว่าเราไม่รู้	เห็นว่า...	
ตอบ : อานิสงส์เขามีนี่	 เขาก็ให้แล้ว	 อย่าลืมนะว่า	 ของเขามันประเภทที่ว่าแย่จริงๆ	 ใช่มั้ย	
ถ้าของเรามันประเภทจิตเป็นไปถึงบูชาไปถึงมันจะเหี่ยวแล้วอาจประเภทเจอคนแก่ใจดีรวยอีก
ต่างหาก	
ถาม : หนูตกถังข้าวสาร	
ตอบ : ระวังนะ	เดี๋ยวหนูจะตกถังน้ำกรด	
ถาม : เวลาไหว้พระที่หน้าหิ้งบูชา	 กับการไหว้ที่ไม่ได้จุดธูปจุดเทียน	 จะมีความแตกต่างกัน
มั้ยคะ	?	
ตอบ : ต่างกันอยู่ตรงอานิสงส์ที่ได้รับ	 การจุดธูปเทียนเป็นการบูชาด้วยของหอมและแสง
สว่าง มีอานิสงส์เพิ่มขึ้น	 นอกจากการบูชาด้วยดอกไม้แล้ว	 ได้อานิสงส์การบูชาด้วยของหอม
และแสงสว่างด้วย	 แต่ถ้าว่าเราคิดว่าการจุดธูปเทียนจะทำให้การรักษาลำบากอาจจะทำให้เกิด
ไฟไหม้ได้	ของเราเอง	 เราใช้วิธีปฏิบัติบูชา	คือการปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา แทน อานิสงส์จะสูงกว่ามากมหาศาล อานิสงส์ของอามิสบูชา	 คือการบูชาด้วย
สิ่งของ	 ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องลาภยศเงินทอง	 แต่การปฏิบัติบูชานี่จะเป็นเรื่องของ
ปัญญาความฉลาดในการตัดกิเลสหรือการทำมาหากิน ถ้าเรายังไม่เข้าปรมัตถบารม	ี ที่จะ
ตัดกิเลสกันจริงๆ	 เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของปฏิบัติบูชาจะได้มากกว่า	 หรือว่าถ้าหากว่ากลัวว่า
ไฟมันจะไหม้มัน	 ก็โน่นแน่ะ	 ธูปเทียนที่ทำด้วยไฟฟ้า	 อย่างเก่งก็ช๊อตดับเฉยๆ	 พอหลอดขาด
มันก็ดับแล้วมันก็ไม่ไหม้หรอก	จะมีอานิสงส์ตรงบูชาด้วยแสงสว่างอยู่	แต่กลิ่นไม่มี	
ถาม : แล้วอย่างนี้ก็ไปซื้อเทียนที่เขาทำหลอดก็ใช้ได้เหมือนกันมั้ยคะ	?	
ตอบ : ใช้ได้เหมือนกัน	ปลอดภัยกว่า	เผลอแล้วไฟไม่ไหม้ด้วยอย่างเก่งหลอดขาดแล้วก็ดับ	
ถาม : สงสัยน่ะค่ะ	เจ้าพวกไข่ไก่	ไข่เป็ด	เวลาเกิดขึ้นมาแล้วดวงวิญญาณที่จะเข้าจับ	เพื่อจะ
เกาะอยู่กับสัตว์มันจะเกาะช่วงเวลาไหน	?	
ตอบ : แล้วแต่วาระบุญวาระกรรมของเขา	 บางตัวพอเชื้อของตัวผู้ผสมตัวเมียปั๊ปมันก็จับ
เลย	 บางตัวโน้นแน่ะฟักไปแล้วตั้งสามเดือน	 โอ้ย	!	 ไม่ใช่	 ฟักไปแล้วตั้งสามวันสิบวันแล้วค่อย
จับ	 บางตัวออกมาเป็นตัวแล้วค่อยจับก็มี	 มีเหมือนกันที่ตายแล้วค่อยลงไปจับจนกระทั่งจิตเดิม
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มันออกไปจิตใหม่มันเข้าไปแทนใช้ซากเดิมกลายเป็นตัวใหม่	กลายเป็นชีวิตดวงใหม่	กลายเป็น
จิตดวงใหม่ก็มีวาระบุญวาระกรรมมันไม่เท่ากัน	
ถาม : มันเหมือนกันทุกชนิดมั้ยเจ้าคะ	?	
ตอบ : ทุกชนิดน่ะจ้ะ	ถ้าต้องปฏิสนธิ	ที่เรียกว่า	อัณฑชะ	หรือ	ชลาพุชะ	อัณฑชะ	นี่คือเกิด
ในไข่	ชลาพุชะ	เขาเรียกว่าชำแรกไส้ความจริงคือเกิดในมดลูก	
ถาม : อ๋อ	!	อย่างนี้	ที่เขาห้ามคนท้องไปงานศพ	ก็เพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า	?	
ตอบ : ดีไม่ดี	คนตายมันมาแทน	(หัวเราะ)	
ถาม : เขาถึงห้ามไปงานศพใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : จ้ะ	 จริงๆ	 ก็ไปได้	 ก็ตั้งใจภาวนาเอาพระคุมไปซิ	 ผีที่ไหนมันจะเข้าได้เล่า	 อย่างเมื่อกี้
เขาเอารัก	-	ยม	มา	มันผ่าส่งให้ก็บรรลัยไปเลย	ของเราอธิษฐานพระคุมอยู่ตลอดเวลา	สิ่งที่ไม่
ดีเข้ามามันก็พังเอง	 ยิ่งเขาเห็นสว่างโร่มาแต่ไกล	 ไม่มีใครเขาเข้าใกล้กันหรอกเผ่นกันหมด	
เพราะเวลาพระมานี่ไม่ใช่ท่านมาอย่างเดียว	 พรหม	 เทวดา	 ท่านตามรักษาด้วยกลายเป็นนาย
ใหญ่มาอีก	ตัวเองเล็กมากก็ต้องหนีให้ห่างไป	
ถาม : เคยเจอคนๆ	 หนึ่ง	 เป็นประเภทมีเทวดารักษามากเลยเวลาไปไหนรถเสียประจำเลย
เจ้าค่ะ	?	
ตอบ : มันเสียเพราะอะไรล่ะ	?	
ถาม : ไม่ทราบเจ้าค่ะ	พอเขาขึ้นนั่งปุ๊ปเขาก็ทักแล้วว่า	 เดี๋ยวต้องดูเครื่องก่อนนะว่าเป็นอะไร
หรือเปล่า	พอเขาตรวจดูเรียบร้อยรถก็เสียพอเปลี่ยนคันรถก็เสียอีก	
ตอบ : อันนั้นไม่ใช่เทวดารักษาแล้ว	 มันกลายเป็นหนักแผ่นดินแล้ว	(หัวเราะ)	 บางคนอาจมี
วาระกรรมของเขาอยู่	 ที่ตามมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นเทวดา	 เพราะถ้าเป็นเทวดาใครเขาจะทำให้
เสียมีแต่ทำให้ถึงเร็วขึ้น	
ถาม : ก็เลยว่าคนๆ	นี้ไปไหนต้องมีคนไปด้วย	เพราะเธอไปแล้วเธอจะทำให้รถเสียทุกครั้งเลย	
ตอบ : มีอยู่รายเดียวที่รู้จักนะ	 แล้วก็เรียกว่าเทวดารักษามากจนเกินไปทำให้มีผลไม่ดี	 คือ	
เด็กผู้ชายคนหนึ่งพอเกิดมานี่มันจะมีต่อหัวเสือรังหนึ่งมาทำที่ชายคาบ้าน	 แล้วเด็กคนนั้นไป
ไหนต่อฝูงนั้นบินตามไปด้วย	 ถ้าเด็กไปหยุดพักหรือเล่นที่ไหนต่อจะไปจับที่ข้างฝาหรือใกล้ๆ	
อยู่เป็นกลุ่มอยู่อย่างนั้นแหละ	 แล้วใครจะกล้าเข้าใกล้พ่อคุณล่ะ	 ยกเว้นคนในบ้านที่เขารู้ว่าไม่
เป็นอันตราย	คนอื่นขืนเข้าใกล้มันคิดว่าเป็นอันตรายก็ซวยล่ะสิ	
ถาม : พญานาคนี่มีจริงมั้ยคะ	?	
ตอบ : มีจ้ะ	มีทั้งนาคจริงแล้วนาคปลอมด้วย	รู้จักนาคปลอมมั้ย	?	
ถาม : เป็นยังไงเจ้าค่ะ	?	
ตอบ : ไม่เคยเห็นตามบันไดโบสถ์บ้างเหรอ	(หัวเราะ)	อันนั้นพูดเล่นจ้ะ	นาคปลอมคือเทวดา
ที่ท่านเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ	์พวกนี้เรียกว่านาคปลอม	เพราะว่าเวลาออกปฏิบัติงาน	ส่วน
ใหญ่จะไปในลักษณะของงูใหญ่	 ความจริงท่านเป็นเทวดา	 แต่เวลาออกปฏิบัติงานไปในลักษณะ
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งูใหญ่	ถ้าเป็นบริวารของท้าววิรุฬหก	ก็ไปในลักษณะของกุมภัณฑ์	บริวารท้าวเวสสุวรรณ	ไป
ในลักษณะของยักษ์	บริวารของท้าวธตรฐ	ไปในลักษณะของคนธรรพ์	ความจริงท่านเป็นเทวดา
สวยๆ	ทั้งนั้น	นั่นเป็นเครื่องแบบของท่านเวลาทำงาน	เพราะฉะนั้นบริวารของท้าววิรูปักษ์ก็เลย
เป็นนาคปลอม	 เพราะว่าเป็นเทวดาจำเเลงขึ้นมา	 ส่วนนาคจริงๆ เป็นเดียรัจฉานกึ่งทิพย์ที่มี
ฤทธิ์ พวกนี้ท่านได้ทำบุญใหญ่	แต่ว่ากรรมเก่าก็มากหรือว่าอาจสร้างกรรมดีมา	แล้วมีความผิด
เสริมไปด้วย	 ก็เลยกลายเป็นสัตว์เดียรัจฉานกึ่งทิพย์ไป	 ที่จิตใจใฝ่บุญกุศลก็มี ที่ประเภทไม่
เอาไหนเลยก็ม	ีพวกที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลส่วนใหญ่ก็จะหนุนเสริมพระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 หรือ
ไม่ก็ช่วยเหลืองานต่างๆ	เพราะว่าเขาสามารถจำแลงเป็นคนได้มีทั้งจริงทั้งปลอม	
ถาม : ที่อัฟกานิสสถาน	ที่ทำลายพระพุทธรูปอยู่นี่	ซวยมั้ยครับ	?	
ตอบ : ก็ปล่อยเขาสิ	โทษทำลายพระพุทธรูปนี่อเวจีที่เดียว	อย่าไปกังวลแทนเขา	
ถาม : ใครไปสร้างไว้ที่นั่น	?	
ตอบ : สมยันัน้พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงมาก	 ราวๆ	 พ.ศ.๓๐๐	 กวา่ๆ	 สมยัพระเจา้อโศก
มหาราช	 พระเจา้อโศกมหาราชนีท่า่นเลน่ครองชมพทูวปีเลย	พระเจา้อโศกมหาราชเปน็กษตัรยิ์
ที่มีบุญญาธิการมากเกือบจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้ว	 แต่ของท่านไม่มจีักรแก้ว นางแก้ว
ทา่นกม็	ีพระขรรคแ์กว้ทา่นกม็	ี ชา้งแกว้ มา้แกว้อะไรทา่นกม็	ี เพยีงแตว่า่ขาดจกัรแกว้ในการ
ประกาศตนเปน็จกัรพรรดเิทา่นัน้	ทา่นอปุถมัภพ์ระพทุธศาสนาถงึขนาดวา่	มพีระบรมสารรีกิธาตุ
อยู่ที่ไหนไปขุดอัญเชิญมาหมด	 แล้วตั้งใจสร้างเจดีย์ถึงแปดหมื่นสี่พันองค	์ เพื่อบรรจุพระบรม		
สารรีกิธาตเุปน็พทุธบชูา	 เทา่นัน้ยงัไมพ่อ	 ทา่นจดังานฉลองเจด็ป	ี เจด็เดอืน	 เจด็วนั	 เลีย้งพระ
ทกุวนัเลย	 ไมร่วยจรงิทำไม่ได	้ แลว้กย็งัไมพ่อใจทา่นอกี	 ทา่นเอาสำลพีนัตวั	 แชน่ำ้มนัแลว้กจ็ดุ
เปน็พทุธบชูา	 ยนืพนมมอือยู	่ แลว้ตาจอ้งอยูท่ีเ่จดยีท์ีท่า่นสรา้ง	 ถวายเปน็พทุธบชูา	 ตัง้ใจวา่ถงึ
ไฟมันไหม้ให้เราตายไปก็ขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา	 แต่กำลังใจท่านมั่นคงมาก	 ไฟก็เลยทำ
อนัตรายไม่ได	้
ถาม : อย่างนี้ก็ไม่สมความตั้งใจสิครับ	?	
ตอบ : ท่านตั้งใจอยู่ว่าท่านจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา	 ในเมื่อจุดไฟจนกระทั่งมันมอดไป		
เป็นอันว่าจบแล้ว	 มันจะไม่สมความตั้งใจได้อย่างไร	 เพียงแต่ท่านตั้งใจว่าถ้าตัวท่านตายก็ช่าง	
พระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อปกครองในชมพูทวีป ในช่วงนั้นเขตของอัฟกานิสสถานเฉพาะ
เมอืงทีส่รา้งพระพทุธรปู เปน็เขตของพระพทุธศาสนา	 มวีดัวาอารามมากในเมือ่มคีวามเลือ่มใส
มากกส็ามารถสรา้งขึน้มาได	้ โดยเฉพาะพระพทุธรปูยนื	 องคท์ีเ่ขาถอืวา่สงูทีส่ดุในโลก	 แกะสลกั
หนา้ผาเปน็รปูพระพทุธรปูแกะภเูขาเปน็พระเลยนะ	
ถาม : แล้วที่เมืองจีน	?	
ตอบ : ที่เมืองจีนพระนั่ง	 นั่งห้อยพระบาทที่มุมของแม่น้ำแยงซีเกียงที่มันท่วมประจำทุกปี	
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มตายกันเป็นประจำที่อะไร	?	เล่อซาน		
ถาม : ขี่พายุทะลุฟ้า	?	
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ตอบ : (หวัเราะ)	ขีพ่ายทุะลฟุา้	เออใช	่!	ทีม่นัไปดวลกนัหนา้ตกัพระ	ไอพ้วกไมรู่ท้ีต่ำ่ทีส่งู	(หวัเราะ)	
นำ้ทว่มถงึพระชาน	ุอคัคคี	ุคัง่ถำ้เทยีมเมฆ	สำนวนจนีเขา	มนัเปน็ปรศินาโบราณไมม่ีใครรู.้..นำ้ทว่ม		
ถงึเขา่พระ	พระพทุธรปูองคน์ัน้	 สงู	 ๙๑	 เมตร	 เขา่พระสงูแค่ไหน	?	 ถา้นำ้ทว่มถงึเขา่พระกแ็ย	่	
คราวนีเ้ขา่พระมถีำ้ใหญ	่ มกีเิลนไฟอยู	่ ถา้นำ้ทว่มมนัอยู่ไม่ได	้ มนัออกมากอ็าละวาด	 นัน่นะ่ปรศินา
ออกนอกเรือ่งไปเยอะ...เลีย้วกลบัมาใหม	่เดีย๋วไปไกล...จากอฟักานสิถานโดดทเีดยีวไปจนีเลย	
ถาม : พระเจ้าอโศกนี่เป็นฝรั่งเหรอครับ	?	รูปปั้นเหมือนฝรั่งเลย	
ตอบ : ท่านมีเชื้อสายกรีกอยู่อย่าลืมว่ากรีกนี่ครองอินเดียเป็นระยะเวลายาวนาน	 ตั้งแต่อเล็ก
ซานเดอรม์หาราช	แลว้มา	 เมนนัเดอร.์..เมนนัเดอร ์นี	่บาลเีรยีกวา่มลินิทร ์มลินิทะ	พระยา  
มิลินทร	์ ที่โต้ปัญหากับพระนาคเสน	 คราวนี้มีจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นคำทำนายของ
พระโมคคลัลานต์สิสะเถระเจา้	 ทา่นทำนายวา่หลงักึง่พทุธกาลไปแลว้	 พระมหาเถระโพธสิตัวผ์ู้
ยิ่งด้วยบารม	ี จะนำพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคล้ายกับสมัยพุทธกาลอีกวาระหนึ่ง	 นั่นแหละ	
ธรรมกายเขาถงึไดค้ดิวา่เปน็อาจารยข์องเขา	 ความจรงิการเจรญิรุง่เรอืงไม่ใชเ่จรญิดว้ยวตัถ	ุ แต่
เป็นเพราะว่ามีพระอริยเจ้ามาก	 ต้องเน้นผล	 ไม่ใช้เน้นวัตถ	ุ ภายหลังอิสลามสามารถที่จะครอง
พืน้ทีต่รงนัน้	ทัว่ๆ	ไปเขาก็ไมยุ่ง่ดว้ย	เพราะอสิลามถอืวา่การเขา้ไปยงัศาสนสถานของศาสนา
อืน่นี ่จะทำใหต้กนรก	เขากป็ลอ่ยมายาวนานตัง้เปน็พนัป	ีกต็ัง้แต	่พ.ศ.๓๐๐	กวา่ๆ	มาสองพนั
กว่าปีแล้วซะด้วยซ้ำไป	 เขาก็ปล่อยยาวมาเรื่อย	 มาถึงชุดนี้คงเกะกะลูกกะตาเต็มทีก็เลยถล่ม		
ทิง้ซะ	 รูส้กึอยูข่า้งบนมนัเยน็ไป	 อยูอ่เวจมีนัทา่จะอุน่หนอ่ย	 โทษการทำลายพระพทุธรปูไมว่า่
องค์ใหญ่องค์เล็กก็ตาม โทษลงอเวจีมหานรกไว้ก่อน ยิ่งองค์ใหญ่ต้องใช้กำลังใจในการ
ทำลายสงูมาก โทษยิง่หนกั 
ถาม : แล้วอย่างนี้	พระเครื่ององค์เล็กๆ	ก็โดน	?	
ตอบ : โดนแน่	
ถาม : แล้วมีวิธีแก้มั้ยครับ	?		
ตอบ : บรรจไุว้ในพระองค์ใหญ	่ตัง้ใจขอขมาพระรตันตรยั	บชูาทา่นตอ่ไป	 ไม่ใชเ่อาไปตำแลว้
ทำเปน็ผง	
ถาม : ถ้าทิ้งไปแล้วล่ะครับ	?	
ตอบ : ก็โน่นเลย	ตั้งใจขอขมาเช้า	กลางวัน	เย็นเลย	(หัวเราะ)	
ถาม : ของพ่อตาผมครับ	 พอดีเขาไปหาคนทรง	 แล้วคนทรงหยิบยังไงไม่รู้ออกจากปากมา
เป็นพระให้	เขาก็สงสัย	กลับบ้านก็เอาฆ้อนตำเลย	
ตอบ : แหม...น่ารักมาก	 ความจริงมันน่าจะอมไว้ในปากแล้วเอาฆ้อนตีหัวตัวเอง	 มันจะได้
เปน็การพสิจูนอ์ยา่งแทจ้รงิ	นา่เสยีดายของทีไ่ดม้าแบบนัน้ไมใ่ชห่าไดง้า่ยๆ นะ	มอียูค่รัง้หนึง่
ทีว่ดัทา่ซงุ	มรีา่งทรงทรงสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ	ทา่นเคีย้วหมากไปเรือ่ย	คายออกมากพ็ระองค์
หนึง่	คายออกมากพ็ระองคห์นึง่	ใครอยูต่รงนัน้ก็ไดก้นัไปคนละองค	์คนละองคส์ว่นใหญเ่ปน็พระ
ยอดธง	เคีย้วหมากแท้ๆ 	ไมเ่หน็ทา่นอมเอาไวเ้ลย	
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ถาม : เมื่อไหร่	จะเคี้ยวหมากครับ	?	
ตอบ : ปฏิเสธหลวงพ่อไปแล้ว	 มีอยู่วันหนึ่งตั้งใจภาวนาอยู่	 เพราะว่าอยู่บนรถทัวร์เมื่อขึ้นรถ
เมื่อไหร่	 จะตั้งใจภาวนาทันที	 เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเราอาจถึงชีวิตก็ได้	
ภาวนาไป	 ภาวนาไป	 ได้ยินเสียงเป่ายานัตถุ์ปื้ด	 กลิ่นหอมตลบไปเลย	 พอได้กลิ่นมันอยากจน
น้ำลายยืด	
ถาม : ยานัตถุ์	หรือว่าหมาก	?	
ตอบ : กลิน่ยานตัถุ	์ เลยบอกหลวงพอ่ครบัยานตัถุก์็ไมเ่อา	หมากก็ไมเ่อา	แวน่ตาก็ไมเ่อานะครบั		
เสยีงทา่นถามบอกวา่แลว้ไมเ้ทา้จะเอามัย้	?	 อตีอนนัน้ขนืตอบนี่โงม่าก	 เอาหรอืไมเ่อานี่โดนแน่
เงยีบไวก้อ่น	เพราะฉะนัน้จะมารอเรือ่งพระนีเ่ดีย๋วแจกให	้ไมต่อ้งเสยีเวลาเคีย้ว	แจกทกุเดอืน	
ถาม : แล้วการซ่อมแซมพระนี่...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : อานิสงส์ของการซ่อมแซมพระ	 ถ้าหากว่าเกิดใหม่จะมีหน้าตาที่สวยงามมากกว่า  
ผู้อื่นเขา	 โดยเฉพาะเรื่องของเบญจกัลยาณ	ี ถ้าเป็นผู้ชายมันน่าจะเป็นอาโนลด	์น่ะ...ชายงาม
จักรวาล	 ๓	 ปีซ้อน	(หัวเราะ)	 อีตาอาโนลด์นี่	 ถ้าไม่สละสิทธิ์ไม่มีใครแย่งได้จริงๆ	 ลักษณะของ
เขามันสมบูรณ์สมส่วนไปทุกส่วน	ถ้าดูมันยืนคนเดียวนี่ตัวมันใหญ่กว่าควายอีก	แต่ถ้าไปยืนกับ
ฝรั่งด้วยกัน	เออมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอก	อานิสงส์ทำให้เกิดใหม่สวยเป็นพิเศษ	
ถาม : ถามเกี่ยวกับเรื่องทำลายพระครับ	 ถ้าเกิดว่าอย่างบางครั้ง	 เราไม่ตั้งใจแล้วบังเอิญมือ
ปัดไปโดน	?	
ตอบ : อยา่งนัน้เจตนาไมม่	ี เรากซ็อ่มสิขอขมาแลว้กซ็อ่มซะ	 ตดิกาวไดก้ต็ดิซอ่มใหมถ่า้ปดิ
ทองได ้ใหง้ามไปเลยไดย้ิง่ด ีวนันีส้ง่ใหค้ณุอรพนิทร์ไป	๓	องค	์องคห์นึง่เศยีรหกั	คอพอดเีลย	
องค์หนึ่งพระหัตถ์ท่านพาดอยู่บนเข่าลักษณะนี	้ นิ้วพระหัตถ์หายไปสี่นิ้ว	 ส่วนอีกองค์หนึ่งฐาน
แตก	(หวัเราะ)	สง่ไปใหเ้ขาซอ่มแลว้ปดิทองอกี	
ถาม : แล้วภาพที่เป็นกระดาษ	?	
ตอบ : ภาพพระ	 ก่อนหน้าก็เคยเก็บ	 เก็บไปเก็บมามันเยอะ	 เลยขอขมาท่าน	 ขออนุญาต
ประชุมเพลิงถวายจ้ะ	ต้องขอขมาก่อนนะ	อย่าไปเผาส่งเดช	
ถาม : การกราบขอขมานี่	ต้องเตรียมดอกไม้	?	
ตอบ : ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียน	ก็ว่าให้ครบชุดไป	ถ้าหากว่าไม่มีก็สิบนิ้ววันทาจ้ะ	
ถาม : แล้วถ้าเกิดตั้งใจเอาพระผงรูปเดิมมาบดเป็นผง	แล้วผสมใหม่	?	
ตอบ : นั่นแหละ	ชัดเลย	ทำลายพระพุทธรูป	
ถาม : ถ้าของที่เข้าพิธีปลุกพระเสกแล้วก็ทิ้งไป	
ตอบ : อันนั้นถ้าไม่ใช่รูปพระก็ไม่ว่ากัน	 แต่ที่ทิ้งน่าเสียดาย	 เพราะของที่พุทธาภิเษกถูกต้อง		
ตามพธิกีรรมแลว้	อานภุาพไม่ไดส้ญูไปไหนถงึแตกทำลายแลว้กย็งัมอีานภุาพอยู	่
ถาม : ก็เก็บที่แตกๆ	ไว้	
ตอบ : จ๊ะ	ยกเว้นอธิษฐานว่าถ้าแตกแล้วให้หมดอานุภาพ	
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เล่าเรื่องเมืองพม่า 
	 	 จระเข้ตัวนี้ก็เลยได้ชื่อเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่เมืองย่างกุ้งเหมือนกันจะแยกออกจากตรง
ปากน้ำย่างกุ้ง	เรียกว่าปากน้ำ	“งาโมย่า”	พระยาจระเข้ตัวนี้สามารถแปลงเป็นคนได้	แล้วก็มา
แต่งงานกับนางละมุ นางละมุนี่ถ้าภาษาไทยเรียกว่า	 นางลำพู	 ไม่ทราบว่าเขาทำผิดศีลอีท่า
ไหนก็เลยกลายเป็นจระเข้ใหม่	 ไม่สามารถจะคืนเป็นคนได้	 แกก็เลยหนีลงน้ำไป	 ปรากฏว่า
ประเมินน้ำใจของภรรยาผิดไป	 คุณลำพูก็เลยพายเรือตามหาสามีไม่ใช่บัวลอยนะ	 พวกเราเคย
ได้ยินมั้ย	สุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอย	(หัวเราะ)	เพลงนี้มันเก่ามากแล้ว	พวก
เราไม่เคยได้ยินกันหรอกหรือเคยได้ยินก็จำไม่ได้	 พายเรือไป	 ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ปากน้ำย่างกุ้ง	
คลื่นลมมันก็แรง	 เรือล่มตาย	 จระเข้มาเห็นศพเมียก็เสียอกเสียใจคาบศพเมียขึ้นมาไว้บน
ชายฝั่ง	 แล้วตีอกชกหัวตัวเองหัวใจสลายตายไปด้วย	 ชาวบ้านเขาเห็นอกเห็นใจในความรัก
ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดียรัจฉาน	 เลยสร้างเจดีย์ให้หลังหนึ่ง	 เรียกว่าเจดีย์แมละมุ	 หรือนาง
ลำพู	แมก็คือผู้หญิง	ที่นี้แมละมุ	คือนางลำพู	เป็นเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปทรงประหลาดมาก	เป็น
พระพุทธรูปปางพิศดารครึ่งนั่งครึ่งนอน	 ลักษณะเหมือนกับปางไสยยาสน์แต่ว่าท่านนั่งตัวตรง	
แล้วเท้าก็พาดยาวไปเหมือนกับนอน	ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปปางนี้มาก่อนเลย	แล้วก็ไม่เคยเห็น
มนุษย์คนไหนสามารถนั่งท่านั้นได้หรอก	 ลองดูเอวมันต้องหักเป็นมุมฉาก	(หัวเราะ)	 เป็นเจดีย์
ที่มีชื่อเสียงมาก	 หากว่าไปที่นั่นก็จะมีคนเอาลูกลำพู	 ลูกละมุน่ะ	 มาขายให้	 ใครเคยเห็นบ้าง	
สมัยก่อนต้นลำพูเป็นต้นไม้ริมน้ำ	 แล้วก็หิ่งห้อยมันชอบเกาะมาก	ตอนกลางคืนนี่ยังกะดาวเป็น
ล้านๆ	 ดวงเต็มไปหมด	 แล้วมันก็จะกระพริบๆ	 ตามจังหวะของมัน	 บางทีต้นโน้นต้นนี้	 จังหวะ
มันไม่พร้อมกัน	 โน่นสว่าง	นี่มืด	 อะไรอย่างนั้น	 สมัยนี้ต้นลำพูบ้านเรามันน้อย	มีก็ต่างจังหวัด
ไกลๆ	ถ้าในกรุงเทพรู้สึกจะอยู่แถวๆ	ท่าพระจันทร	์รู้สึกจะมีอยู่สักต้นหนึ่ง	เห็นว่าเขาจะล้อมรั้ว
เอาไว้	ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ	คราวนี้มันแปลกอยู่ว่า	บ้านเขามันมีตำนานจระเข้ได้เมียเป็น
มนุษย์	บ้านเราก็ดันมีเหมือนกัน	ชาละวัน ตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ใช่มั้ย	?	ของเรามไีกรทอง
ด้วย	จระเข้เลยซวย	บ้านของเขาไม่มี	แต่ว่าเขารักกันจริงๆ	นะ	
ถาม : อย่างชาละวัน	ถ้าเปรียบเขาบำเพ็ญนี่	
ตอบ :	เท่าที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อย่างเดียว	 คือ	 อชคราทิเปรต	 เป็นเปรตหนึ่งในสิบสอง
จำพวก	 อชคราทิเปรตจะอยู่ในร่างของสัตว์เดียรัจฉาน	 อย่างเช่นว่ามีบางคนว่า	 พ่อตัวเอง
ตายกลายเป็นงูเหลือมใหญ่	 เลื้อยมามาบอกที่ซ่อนสมบัติ	 มันเป็นไปไม่ได้หรอก	 งูเหลือมใหญ่
ขนาดนั้นจะต้องอายุหลายสิบปีเป็นอย่างน้อย	ทำไมอยู่ดีๆ	ตายปุ๊ปแล้วได้เป็นเลย	คือว่าเขาอยู่
ในร่างของเปรต	 จะเป็นเปรตในร่างของสัตว์เดียรัจฉาน	 พวกนี้ถ้าหากว่ามีบุญเก่าหนุนเสริม 
บางทีเขาก็ทรงฌาน ทรงสมาบัติจนกระทั่งสามารถแปลงร่างเป็นคนได้	 ของจีนเขาก็มี
ตำนานพวกนี้	 อย่างชะมดแปลงร่างเป็นคน	 หมาจิ้งจอกแปลงร่างเป็นคน	 ของเราก็มีพวกเสือ
สมิง	พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น	อชคราทิเปรตหนึ่งในสิบสองจำพวก	แต่ว่าถ้าจะเปรียบกับอย่างอื่น
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ก็ไม่ทราบเหมือนกับว่าจะเปรียบกับอะไรดี...มันก็เข้าได้ตรงข้อนี้	แสดงว่ามันต้องมีจริงๆ	ไม่ใช่
ว่าเป็นเรื่องที่คนว่าทั่วไป	 แต่จระเข้นี้มันมีจระเข้วิชา คือ คนแปลงเป็นจระเข้	 ได้ด้วย	 อย่าง
หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า	 เสกให้มหาดเล็กของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเป็นจระเข้	
เอาเชือกผูกเอวไว้	 ผลักลงไปในบ่อ	กลายเป็นจระเข้ว่ายน้ำตูมๆ	คราวนี้มันติดเชือกมันไปไหน
ไม่ได้	 ลากขึ้นมาเอาน้ำมนต์รดก็กลายเป็นคนตามเดิม	 แต่ว่าตำราหรือว่าคำบอกเล่าอะไรต่างๆ	
จะมีอยู่หลายๆ	 ครั้งเหมือนกันว่า	 อาจารย์จะแปลงเป็นจระเข้เสร็จแล้วให้ลูกศิษย์ถือขันน้ำมนต์
ไว้	 ว่าถ้าเป็นจระเข้ให้เอาน้ำมนต์ราดจะได้กลายเป็นคนได้	 ลูกศิษย์มันตกใจ	 ทำน้ำมนต์หก
หลวงปู่ศุขท่านบอกว่า	 ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องไปดักตรงเขื่อนชัยนาท	 เขื่อนชัยนาทเป็นเขื่อน
กั้นเจ้าพระยา	 เป็นเขื่อนแรกของไทยเรา	 ไปดักตรงนั้นมันก็จะไปติดอยู่ตรงแถวๆ	 นั้น	 คราวนี้
ท่านให้สังเกตว่า	 ถ้าหากว่าเป็นคนแปลงร่างเป็นจระเข้ หางมันจะสั้นๆ กุดๆ ไม่เหมือน
จระเข้จริง	 เขาบอกว่าหางมันทรงเหมือนกับหัวปลีทู่ๆ	 สั้นๆ	 แต่ถ้าเป็นจระเข้จริงหางเขาจะ
ยาว	 ลักษณะของคนแปลงเป็นเสือสมิงก็เหมือนกัน	 แบบเดียวกันเป็นอันว่าจบ	 ในขุนช้าง
ขุนแผน	 เห็นเถรขวาดแปลงเป็นจระเข้	 มันเรียนกันถึงหรือเปล่าวะ	?	 คือว่าขุนแผนไปตีเมือง
เชียงใหม่	 ได้นางสร้อยฟ้ากับนางลาวทองมา	 เถรขวาดก็มาดูแลรักษาลูกสาวพระเจ้า
เชียงใหม่คือนางสร้อยฟ้า	 แต่เป็นคนที่เก่งคาถาอาคมมาก	 มาเสียท่าให้กับลูกๆ	 ของขุนแผน
โดยเฉพาะพลายชุมพล	 ทำอาถรรพ์ไป	 โดนจับได้	 ตอนที่สร้อยฟ้าทำเสน่ห์น่ะ	 พอโดนจับได้ก็
เลยขู่อาฆาต	ก็แปลงเป็นจระเข้ลงมาไล่ฟัดคน	กินทั้งสัตว์เลี้ยงกินทั้งคน	พลายชุมพลก็ต้องลง
ไปสู้กับจระเข้นั้นแหละจระเข้แปลง	 พวกทางเขมรยังมีพวกที่แปลงเป็นเสือสมิงอยู่	 เสือสมิง
มันมีอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งก็คือคนที่ศึกษาวิชาการเหล่านี้	 ใช้น้ำมันหรือว่าสักหัวใจเสือ
สมิง	พอถึงเวลาแล้วสามารถแปลงเป็นเสือได้	เขามีข้อห้ามว่าอย่าฆ่าคน	ถ้าฆ่าคนไม่สามารถ
คืนเป็นคนได้เลย	 แล้วอีกอย่างหนึ่ง เสือที่มันกินคนมามากๆ วิญญาณผีตายโหงมันสิงอยู่	
มันสามารถที่จะบังตาให้เห็นเป็นคนมาหลอกคนอื่นไปกินได้	 อย่างแรกนี่พวกทางเขมรยังเล่น
กันเยอะเรียกว่าน้ำมันเสือสมิง	สมัยรัชกาลที่ห้า เสด็จไปทางจันทบุร	ีแถวน้ำตกพลิ้ว	ท่านก็มี
พระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ว่า	 ไปเจออาจารย์เขมรมาตามลูกศิษย์	 ลูกศิษย์สองคนกลายเป็น
เสือสมิง	 คือตอนแรกลูกศิษย์ผู้ชายไปเรียนวิชา	 เสร็จแล้วได้น้ำมันเสือสมิงมาก็เก็บไว้บนหิ้ง	
กำชับเมียตัวเองว่าอย่าไปแตะต้องเป็นอันขาด	 คราวนี้ผัวออกป่าล่าสัตว์เมียก็อดรนทนไม่ไหว	
ห้ามอะไรนักหนาก็เปิดดู	ดมกลิ่นดูเข้าท่า	ลองเอามาทาดูว่าหวงนัก	กลายเป็นเสือ	ก็เข้าป่าไป	
ผัวกลับมาพอเห็นขวดน้ำมันตกอยู่ก็รู้เลยว่าเมียตัวเองแน่ๆ	 แล้ว	 ไม่รู้จะตามยังไง	 มีวิธีเดียวก็
กลายเป็นเสือไปตามทีนี้ทั้งสองคนไป	 อาจารย์ของตัวเองนี่ทิพจักขุญานใช้ได้เหมือนกัน	 รู้ว่า
เกิดเรื่องไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งามกับลูกศิษย์	 ก็เลยออกมาตามตัว	 เขาบอกว่าถ้าหากว่าเจอเสือ
สมิงที่เกิดจากวิชาการ	 ตีด้วยไม้คานแล้วจะกลับเป็นคน	 อยากรู้จริงๆ	 ว่าใครมันกล้าถือไม้คาน
มาประจันหน้ากับเสือตัวขนาดนั้นบ้างล่ะ	?	 รัชกาลที่ห้าก็ยังทรงมีพระอารมณ์ขันอยู่	 บอกว่า
หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราว	 ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ตัวลูกศิษย์กลับไป	 หรือว่าโดนลูกศิษย์
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กินไปแล้ว	(หัวเราะ)	ท่านก็บันทึกเอาไว้ดีเหมือนกัน	ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวอาจารย์ได้ลูก
ศิษย์กลับไปหรือว่าโดนลูกศิษย์กินไปแล้ว	 ท่านก็เล่าเรื่องการล่าสัตว์ในเกาะ	 แล้วก็ไปล่าเสือ	
ท่านแปลกใจว่าเกาะเล็กๆ	 อยู่ห่างจากแผ่นดินปกติตั้งสองสามกิโล	 มันมีเสือมีกวางได้ยังไง	
สัตว์มันพอเห็นอาหารแล้วมันอยากกินก็อุตสาห์ว่ายไปแล้วก็ไปอยู่ในเกาะ		
	 	 เรื่องของพระบรมธาตุอินแขวน	 ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆ	 แล้วหินก้อนนั้นน่ะ	 ไม่ได้
ติดกับอะไรเลย	จับโยกได้แต่อย่าโยกแรงนะ	หล่นลงไปนี่เขาจับหักคอเราแน่เลย	(หัวเราะ)	ครั้ง
แรกที่ไปถึงที่นั้นก็ตั้งใจกราบถวายบูชา	 พอนึกถึงพระท่านเห็นมาเขียวปี๋เลย	 เอ๊ะ	!	 ทำไมพระ
มาสีนี้กลายเป็นท่านปู่พระอินทร	์ เลยกราบถามท่านว่า	 ท่านปู่เอาก้อนหินก้อนนี้แขวนไว้จริงๆ	
หรือครับ	 ท่านบอกว่าปล่อยให้เขาเชื่อไปอย่างนั้นเถอะลูก	 แต่ตอนนี้เขาสร้างเจดีย์มีพระธาตุ
บรรจุอยู่	 เทวดาต้องรักษาอยู่แล้ว	 ใช่มั้ย	?	 ตอนแรกๆ	 ไปแหงนมองดู	 เอ๊	 !	 ทำไมฝีมือมัน
หยาบๆ	 พอไปจับก้อนหินมันโยกได้	 ถ้าเราทำก็หยาบกว่านั้นอีก...กลัวตกยิ่งกว่ามันอีกว่างั้น	
ไปติเขาอยู่หลายปี	ปีนี้เล่นปิดซ่อมทำใหม่	ถอดแผ่นทองที่หุ้มออกมาหมดเลย	ที่หุ้มเจดีย์เขาตี
เป็นแผ่นทองโตประมาณแค่นี้...(สองผ่ามือ)	แล้วก็เล่นเย็บสี่มุมน่ะ	ใช้น็อตไขเข้าไป	คราวนี้เขา
ถอดออกมาทั้งหมด	ปั้นองค์เจดีย์ใหม่	ติดลวดลายปูนปั้น	เช้งวับเลยคราวนี้	ที่ไปเล็งๆ	ดู	ชอบ
อยู่อย่างเดียวแหละ	เขาถอดเจดีย์ลงมา	ถอดฉัตรยอดเจดีย์ลงมา	บนยอดฉัตรมันมีนกหมุนอยู่
ตัวหนึ่ง	 ไอ้นกหมุนตัวนั้นมันคาบทับทิมเม็ดแค่เนี้ยะ	 (หัวแม่มือ)	 เขาเจียรไนเป็นรูปหยดน้ำ			
สีมันเห็นแล้ว	เจ้าพระคุณเถอะ	ถ้าไม่ได้ใส่ไว้ในตู้นิรภัยอย่างนั้นแล้วก็คงไม่เหลือหรอก	รู้สึกว่า	
พลโทขิ่นยุ้นท์จะไปเป็นประธานยกฉัตร	 เดี๋ยววันอังคารก็ตียาวไปยกฉัตร	 ประมาณพฤหัสก็
วันพระ	 วันพระพม่าเขาก่อนของเราวันหนึ่ง	 ยกฉัตรเสร็จก็จะไปตรวจงานที่หนองบัวต่อ	 คง
กลับประมาณวันที่ยี่สิบมีนา	 ระยะนี้ไปพม่าเป็นว่าเล่นเลย	 เดือนที่แล้วไปสองครั้ง	 เดือนนี้ไป
ครั้งหนึ่ง	 แต่นานหน่อย	 งานก่อสร้างยิ่งเร่งรัดเท่าไหร่ก็ยิ่งไปบ่อยเท่านั้น	 บาตรสองใบที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุก็จะไปบรรจุไว้ที่นั่น	เพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนานี้จะวางศิลาฤกษ์โบสถ์และ
ก็วิหารพร้อมกัน	 โบสถ์กับวิหารจริงๆ	 แล้วคืออันเดียวกันแต่ทางพม่าจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าใน
โบสถ์ ผู้หญิงไม่มีโอกาสเข้าไปในเขตเสมา	 เราก็เลยสร้างขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง	 เหมือนกันทุก
อย่างเลยเพียงแต่ไม่ผูกพัทธสีมาเท่านั้น	 ให้ผู้หญิงเข้าไปไหว้ได้	 จะได้ไม่มาน้อยใจ	 เดี๋ยวเขา
เข้าไม่ได้น้อยใจขึ้นมาเขาไม่หุงข้าวให้กิน	 ก็เลยทำให้เหมือนกันทุกอย่างตั้งใจจะรื้อพร้อมกัน	
ถ้าโบสถ์กับวิหารเสร็จก็เหลือแต่ศาลาหอพระหลังใหญ่	 ศาลาหอพระหลังใหญ่นี่	 ด้านบนแบ่ง
ออกได้ยี่สิบสี่ห้อง	 ด้านล่างแบ่งได้ยี่สิบหกห้อง	 ด้างล่างมันมีติ่งห้อยออกมาหน่อย	 รวมแล้ว		
ห้าสิบห้อง	 ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพติดป้ายชื่อให้คิดห้องละหมื่น	 แล้วขณะดียวกันมีห้องน้ำใหม่
อีกห้าห้อง	 ตอนนี้เขาจองไปสามแล้วจ้ะ	 เหลืออีกสองคิดห้องละหมื่นเหมือนกัน	 น่าเกลียด		
มาก..ก..(หัวเราะ)	 ห้องน้ำห้องละหมื่น	 ห้องบนศาลาห้องละหมื่น	 ตอนแรกครูบาน้อยเจ้าอาวาส	
พอได้ยินเขาก็โวยว่าทำไมทางวัดท่าซุงคิดห้าหมื่น	 ของอาจารย์คิดสามหมื่น	 แล้วของผมคิด
หมื่นเดียว	อยากเศรษฐกิจไม่ดี	ถ้าคิดมากโยมเขาไม่มีกำลังทำกับเราหรอก		
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ธุดงค์พบจงอางยักษ ์
	 จงอางในป่าใหญ่จริงๆ	 โยม	 ตอนนี้ที่หน้าวัดมีลงมาตัวหนึ่ง	 กัดควายตายไปตัวหนึ่ง	 วัว
ตายไปตัวหนึ่งรอบเขี้ยวมันห่างกันแค่นี้	(ประมาณ	๓	-	๔	นิ้วฟุต)	ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอก	ปี	๓๗	
ชาวบ้านเขายิงตายไป	 เส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวมันแปดนิ้ว	งูเหลือมใหญ่ๆ	ยังหายากเลย	แต่ตัว
นั้นเป็นจงอาง	 คราวนี้เด็กคนงานที่หน่วยต้นน้ำ	 เอาหางมันมาท่อนหนึ่ง	 ใหญ่ประมาณฝ่ามือ
บอกว่าจะมาทำเข็มขัด	บอกว่าเอ็งรีบเอาไปทิ้งโดยด่วนจี๋ให้ไกลๆ	เลย	งูใหญ่ๆ	ส่วนใหญ่จะมีคู่	
เดี๋ยวถ้าคู่ตามมาได้ตายกันยกหน่วยแค่นั้นเอง	 ปรากฏว่ามันตามมาช้าไปหน่อย	 มันมาปี		
ที่แล้วนี่	 ตอนนี้กำลังซุ่มๆ	 อยู่แถวนั้นแหละ	 ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย	 เดี๋ยวก็เสร็จมัน
อีก	มันกัดตายไปสองตัวแล้ว	 รอบเขี้ยวมันห่างกันแค่นี้	 แล้วลองนึกดู	 หัวมันยังงี้แล้วตัวมันจะ
ยังไงเอ่ย	?	ก็คงไม่หนีไอ้ตัวที่แล้ว	มีแต่จะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไป	ไม่ใช่อนาคอนด้านะ	บ้านเราไม่มี	
อันนี้จงอางจริงๆ	เลย	จงอางในป่ามีใหญ่มาก	ที่แน่ๆ	ก็คือว่า	เรื่องวาระบุญวาระกรรมมันมีอยู่	
เขาโตมาได้ถึงขนาดนั้นแล้วอยู่ๆ	 มาตายเอาดื้อๆ	 วันนั้นเขาออกหากินแล้วก็เลื้อยกลับโพรง	
หัวหน้าคนงานคุณมานิตย์ วรรณะโพธิ์	 เจอเขาพอดี	 มันเป็นจงอางบนหลังมีลายที่เป็นบั้งๆ	
ใครเคยเห็นบ้างมั้ย	?	 แล้วมันก็ไปเลื้อยตอนที่ฝนตกใหม่ๆ	 แล้วเขาเพิ่งเผาป่า	 ก็ติดเอาขี้เถ้า
กระมอมกระแมมมาด้วย	 แล้วเขาเห็นใหญ่ขนาดนั้นเขาก็บอกลูกน้องว่า	 เฮ้ย	!	 กูเจองูเหลือม
มันเลื้อยเข้าไปในโพรง	 มึงไปยิงมากินที	 ไอ้ลูกน้องก็นำปืนแก๊ปอัดปืนไป	 คราวนี้งูใหญ่และมี
พิษจะไม่กลัวอะไรง่ายๆ	 พอได้ยินเสียงคนเดินก็โผล่หน้าจากโพรงมาดู	 ไอ้ลูกน้องก็เอาปากลำ
กล้องทิ่มใส่จมูกแล้วก็ยิงเลย	 โชคดีมากที่ตาย	 ไม่อย่างนั้นสงสัยได้ตายกันยกหมู่บ้าน	 ปรากฏ
ว่าพอมันดิ้นป่าแตกหลุดออกมาได้	คนยิงก็กองอยู่ตรงนั้นแหละ	 เข่าอ่อนไปไหนไม่เป็น	ถ้ามัน
รู้ว่าเป็นจงอางและใหญ่ขนาดนั้น	คิดว่าเอารางวัลที่หนึ่งให้มันซักคู่หนึ่งเข้าไปมันก็ไม่กล้าหรอก	
อีคราวนี้ลูกพี่	 แหม	 !	 บอกซะอย่างดีเลยว่าเป็นงูเหลือม	 มันก็เชื่อลูกพี่มัน	 ลากออกมา		
ตัวยาวสิบฟุตกว่า	 สิบฟุตกว่าๆ	 ก็สามเมตรเศษๆ	 อย่างกับงูเหลือม	 ดีๆ	 นี่เอง	 ตัวยักษ์เลย
ขนาดเขาลากมา	 คนเห็นยังใจคอไม่ดี	 ตอนเป็นๆ	 น่ากลัวขนาดไหนไม่รู้	 อีกทีหนึ่งไปอยู่ป่า	
ตอนกลางคืนได้ยินเสียงมันเลื้อยมา	 ตัวประมาณขวดน้ำใบโน้นน่ะ	 ส่องไฟไป	 แหม	!	 ตามัน
เป็นประกายสะท้อนแสงสว่างขึ้นมา	 ก็เลยแกว่งไฟฉายให้มันรู้ว่าทางนี้มีคน	 มันจะได้ไม่เลื้อย
เข้ามา	ก็ไม่รู้จะหนีไปไหน	อยู่ริมบึงหนีไปก็ตกน้ำ	งูเขาก็ว่ายน้ำเก่งกว่าเรา	แกว่งๆ	ไฟฉายให้
เขารู้ว่าด้านนี้มีคน	 เขาก็เบนหัวไปทางอื่น	 ส่วนอีกทีหนึ่งนั้นอยู่ที่บ้านกะเหรี่ยง	 ตัวนั้นใหญ่
หน่อยน่าจะประมาณนี้ได้	 (ทำมือเท่ากระติกน้ำ)	 ตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มตื่นขึ้นมาไป
ปัสสาวะนอกถ้ำ	 กลับเข้ามานอน	 ทำกุฏิเล็กๆ	 ไว้ในถ้ำเลยเป็นไม้ไผ่	 ความรู้สึกบอกว่าให้ปิด
ประตูซะเดี๋ยวงูใหญ่จะมา	เราเองก็	หือ...?	ง่วงก็ง่วง	จะไปเสียเวลาปิดเปิดอะไร	นอนมันดีกว่า	
มุดเข้ากลดได้ก็นอนสักพักเดียวเท่านั้นแหละ	มุ้งกลดไหวยวบๆ	แล้วมันก็มุดตามเข้ามาตัวเย็น
เจี๊ยบเลย	 มาถึงมันก็วน	 หนึ่งรอบ	 สองรอบ	 สามรอบ	 ตัวเราคนนอนอยู่น่ะความสูงตั้ง	 ๑๗๐	
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กว่าเซ็นต์	 มันวนสามรอบแล้วหางมันยังอยู่นอกกุฏิเลย	 แล้วมันก็แลบลิ้นมาเลียหน้า	 เหมือน
กับลองชิมดูหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่า	?	ตอนแรกว่าเป็นคนไม่กลัวอะไรนะ	แต่มาเจอสภาพแบบ
นั้นนี่	 แหม	!	มันนอนแข็งทื่อไม่กล้ากระดิกเลย	 ได้แต่บอกมันว่าไม่อร่อยหรอกอย่าลองกินเลย	
เขาลองชิมๆ	 ดู	 ท่าทางจะไม่อร่อยจริงล่ะมั้ง	 เลยคลายออกแล้วก็เลื้อยไปตรงหน้าถ้ำ	 ไปส่ง
เสียงร้องพักหนึ่ง	เสียงมันร้องวี้ด	วี้ด	ยังไงบอกไม่ถูก	เสียงสะเทือนแก้วหูมาก	แสบแก้วหูเลย	
ร้องอยู่ประมาณสิบกว่านาทีก็เลื้อยออกไปหากิน	 ตอนหลังพระรุ่นน้ององค์หนึ่ง	 คือท่านชาติ
ชาย	 ถามทางขึ้นไปตรงนั้น	 ก็บอกกับเขาว่า	 ถ้าขึ้นไปถ้ำนั้นระวังให้ดีมันมีงูใหญ่อยู่	 คุณชาติ
ชายก็ย้ายไปนอนอีกถ้ำหนึ่งอยู่ใกล้ๆ	กัน	มันจะมีช่องแตกเดินทะลุกันได้	 เขาเลี่ยงถ้ำนี้ซะ	 เขา
บอกว่านอนอยู่ประมาณห้าทุ่มเหมือนกัน	 อยู่ๆ	 แผ่นดินมันก็ไหวยวบยาบ	 ยวบยาบ	 แล้วก็หล่น
พลั่กลงมา	 อุตส่าห์ย้ายหนีแล้วไปนอนบนตัวมันเลย	(หัวเราะ)	 เราตามไปดู	 มันเป็นแอ่งหิน
เกือบๆ	จะกลมเลย	เจ้านั่นก็ขดเต็มแอ่งพอดี	รายนี้ไปถึงคลำๆ	เออมันเรียบพอแล้วก็นอนเลย	
ไม่ได้ส่องไฟดู	 ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลย	 เขาบอกว่าผมอุตส่าห์หนีมันแล้วนะ	 ไปนอนบนตัวมัน
ไม่รู้เรื่องเลย	 ต่างคนต่างโง่พอดีกัน	(หัวเราะ)	 คือ	 งูมันก็คงคิดว่าอะไรว่ะมาถึงก็มานอนเลย	
ส่วนคนก็ไม่นึกว่าเป็นงูก็เลยไม่กลัวพอกัน		

โปรดเวไนยสัตว์ (๑) 
	 	 ครั้งหนึ่ง	 ณ	 พระเชตวันวิหาร	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า	 ดูก่อน	
ภิกษุทั้งหลาย	 เราฉันอาหารเพียงวันละมื้อเดียวย่อมรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย	 กาย
เบา	มีกําลัง	และอยู่สำราญแม้เธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารวันละมื้อเดียว	จักอยู่สำราญ	
	 	 พระภัททาลิ	 ได้กราบทูลว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉัน
อาหารเพียงมื้อเดียวได้	เพราะจะเกิดความรําคาญความเดือดร้อนแก่ร่างกายข้าพระองค์	
	 	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ภัททาลิ	 ถ้าอย่างนั้นเธอรับนิมนต์	ณ	ที่ใดแล้วพึงฉัน	ณ	ที่นั้น
เสียส่วนหนึ่ง	แล้วนําอีกส่วนมาฉันอีกได้	เมื่อเธอฉันได้อย่างนี้	ก็จักยังชีวิตให้เป็นปกติสุขได้	
	 	 แม้พระศาสดาจะตรัสอย่างนี้แล้ว	 พระภัททาลิยังประกาศความทนไม่ได้ที่จะปฏิบัติ
ตาม	 ในเมื่อพระพุทธองค์กําลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทและเมื่อหมู่สงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบท
นี้	พระภัททาลิหลีกออกไป	ไม่ให้ตนได้ประสบพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไตรมาสนั้น	
	 	 สมัยนั้น	 ภิกษุทั้งหลายช่วยกันทําจีวรกรรมสําหรับพระพุทธองค์เพื่อเสด็จจาริกไปใน
กาลออกพรรษา	 พระภัททาลิเข้าไปหา	 ภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าท่านจงมนสิการความผิดนั้นเถิด	
อย่าให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในภายหลัง	 พระภัททาลิจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 กราบทูล
ว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาล	 เป็นคนหลง	 ไม่ฉลาด	 ไม่
สมาทานสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติ	 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับโทษของข้าพระองค์
โดยความเป็นโทษ	เพื่อความสํารวมต่อไป	
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	 	 พระศาสดาตรัสว่า	 เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ	 แล้วทําคืนตามธรรม	 เราจึง
รับโทษของเธอนั้น	ข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษ	แล้วทําคืนตามธรรม	ถึงความสํารวม
ต่อไป	นี้เป็นความเจริญในวินัยของอริยะ	
	 	 จากนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอีกว่า	ผู้ที่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ
แล้ว	 ย่อมมีความดำริว่า	 เราจักเสพเสนาสนะอันสงัด	 กระทําความเพียร	 พึงทําให้แจ้งซึ่งคุณ
วิเศษของพระอริยะผู้สามารถ	 เมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้น	 พระศาสดาก็จะไม่ทรง		
ติเตียน	 เพื่อนพรหมจรรย์ก็ไม่ติเตียน	 เทวดาก็ไม่ติเตียน	แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้	 เธอย่อม
ทําให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษ	
	 	 ดูก่อน	ภัททาลิ	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม	10	ประการ	คือ	สัมมา
ทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมาอาชีวะ	 สัมมาวายามะ	 สัมมาสติ	
สัมมาสมาธิ	 สัมมาญาณะ	 และสัมมาวิมุตติอันเป็นของพระเสขะ	 ย่อมเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา
ทาน	เป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรม	เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า	ดังนี้	

โปรดเวไนยสัตว์ (๒) 
	 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนั้นแล้ว	 ได้ตรัส	 ปารสูตร	 ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง	
คือ	พระนิพพาน	แก่ภิกษุทั้งหลายอีกว่า	มนุษย์น้อยคนนัก	ที่จะไปให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน	
	 	 ส่วนใหญ่กําลังดิ้นรน	 เพื่อจะแหวกว่ายไปให้ถึงฝั่งชนเหล่าใดประพฤติตาม	 ในธรรมที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	 ชนเหล่านั้น	 จักข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยาว	 ไปถึงฝั่งได้	 บัณฑิต		
พึงละธรรมฝ่ายดำเสีย	พึงเจริญธรรมฝ่ายขาว	พึงละจากกิเลสอันเป็นเครื่องกังวล	พึงพากเพียร
ที่จะออกจากวัฏฏะ	 พึงปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยาก	 บัณฑิตพึงยังตนให้		
ผ่องแผ้ว	จากเครื่องเศร้าหมองจิต	
	 	 ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบ	 ในธรรมอันเป็นเตรื่องตรัสรู้ไม่ถือมั่น	 ยินดีใน
ความสละอื่น	ความถือมั่น	จักเป็นผู้สิ้นอาสวะปรินิพพานในโลกนี้	ดูก่อน	ภิกษุทั้งหลาย	ธรรม
ฝ่ายขาวอันบุคคลเจริญแล้ว	กระทําให้มากแล้ว	ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน	ดังนี้	

โปรดเวไนยสัตว์ (๓) 
	 	 พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร	 พระนามว่า	 อภัยราชกุมาร	 ผู้เป็นศิษย์ของ
นิครนถนาฏบุตร	 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลนิมนต์ให้เสวยภัตตาหารในนิเวศน์ของ
ตน	 เพื่อทูลถามปัญหาตามที่นิครนถนาฏบุตรเสี้ยมสอน	 ด้วยหวังว่าพระสมณโคดมจะไม่
สามารถตอบปัญหานั้นได้	
	 	 อภัยราชกุมารทูลถามว่า	 ข้าพระองค์ใคร่ขอทราบว่า	พระองค์เคยตรัสวาจาอันไม่เป็น
ที่รัก	ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่	
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	 	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาว่าเคย	 หรือไม่เคยโดยส่วนเดียวมิได้	
เพราะ	

	 	 ๑.	วาจาใดไม่จริง	ไม่ประกอบด้วยประโยชน์	ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่น	
	 	 	 ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	
	 	 ๒.	วาจาใดไม่จริง	ไม่ประกอบด้วยประโยชน์	แต่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่น	
	 	 	 ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	
	 	 ๓.	วาจาใดจริง	ประกอบด้วยประโยชน์	แต่ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่น	
	 	 	 ตถาคตรู้เวลาที่จะกล่าววาจานั้น	
	 	 ๔.	วาจาใดจริง	ประกอบด้วยประโยชน์	และเป็นที่พอใจของบุคคลอื่น	
	 	 	 ตถาคตจึงจะกล่าววาจานั้น	

	 	 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนั้นแล้ว	 อภัยราชกุมารได้ปฏิญานตนขอถึงพระพุทธองค์			
พระธรรม	และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง	ขอเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๖ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
ณ บ้านอนุสาวรีย์ เดือนเมษายน ๒๕๔๔ 

ถาม :	ถามเรื่องฤกษ์พรหมประสิทธิ์ที่หลวงปู่ปานท่านให้น่ะครับ	 วันพุธฤกษ์ห้ามคือสามค่ำ
หรือห้าค่ำครับ	เพราะเท่าที่ผมดูในตารางแล้ว.......	
ตอบ :	จริงๆ	แล้วมัน	๓	แต่ว่าอีกอันหนึ่งวัดท่าซุงเขาพิมพ์มามันจะเป็น	๕	ค่ำ	
ถาม : ตกลง	๓	นะครับ	แล้ววันจันทร์ละครับหลวงพี่	อมฤตโชคนี่	
ตอบ : ๓	ค่ำ	อันนั้นมันผิด	เพราะว่ามันจะมีที่เขาพิมพ์มามันตกไป	๒	อัน	แล้วก็จะมีเกินอันหนึ่ง 
ฤกษ์สิทธิโชคมันจะเป็นอมฤตโชคไปเลย	(หัวเราะ)	 ของเรามันไม่ผิดหรอกเพราะเราไปเปิดไล่
จากปฏิทิน	๑๐๐	ปี	มันลำบาก	ถ้าหากว่ามีประเภทปฏิทินปกติมาเลยมันก็เร็ว	แต่ถ้าเราไปรอ
ปฏิทินปกติมันร่วมปีใหม่มันทำไม่ทัน	เปิดไล่จากปฏิทิน	๑๐๐	ปี	มันก็มีลอดหูลอดตาไปบ้าง	
ถาม : คราวนี้ขอถามที่เป็นปีเกิดน่ะครับ	ที่หลวงปู่ท่านเขียนไว้ว่าวันนี้เป็นวันลาภ	ชัย	เสมอ
ตัว	กาลกิณีโจร	มรณะ	ตกต่ำ	แต่ละอย่างหมายความว่ายังไงครับ	?	
ตอบ : ความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้ว	 วันลาภ	 ถ้าหากว่าเราทำงานอะไร	 จะทำอะไรที่เกี่ยว
กับลาภผลเงินทองวันนั้นมันก็จะได้ดี	 วันชัยก็คือเกี่ยวกันการต่อสู้	 อย่างเช่นว่าอาจจะขึ้น
ชกมวยหรือก็ไปว่าคดีความ	 ตกต่ำก็คือวันนั้นไม่ดีไม่ควรทำ	 เสมอตัวก็บอกตรงอยู่แล้ว	
กาลกิณกี็คือไม่ดีแน่	วันโจรก็คือให้ระวังไว้	วันลักษณะนั้นของจะหายง่าย	
ถาม : แบบนี้ต้องระวังทุกอาทิตย์เลยสิครับ	?	
ตอบ : ก็	อาทิตย์ละครั้ง	แต่จริงๆ	ระวังไว้ทุกวันนะ	ไม่ใช่วันอื่นที่ไม่ใช่วันโจรก็เปิดประตูหน้า
ยันหลังเลย	ต่อให้ไม่ใช่วันโจรมันก็หาย	
ถาม : แล้วมรณะนี่ล่ะครับ	?	
ตอบ : มรณะนี่มันจะเป็นวันคล้ายๆ	 กับว่าวันที่เจ้าของดวงชะตาจะตกต่ำที่สุด	 โอกาสที่มัน
ผิดพลาดจะเจ็บหรือตายมีมากกว่าวันอื่น	
ถาม : แย่กว่ากาลกิณีอีกเหรอครับ	?	
ตอบ : แย่กว่าเยอะ	 มรณะนี่อันตรายที่สุดของเจ้าของปีเกิดนั่นแหละ	 อาตมาเองโดนไป
เต็มๆ	๔	เขี้ยวนี่ก็วันมรณะ	ปกติแล้วมันกัดไม่เข้า	(ถูกงูกะปะกัด)	
ถาม : วันมรณะนี่ของดีอะไรก็ช่วยไม่ได้เหรอคะ	?	
ตอบ : ก็ต้องดูด้วยว่าเราทำบุญมาพอไหม	?	 กำลังใจของเราสูงพอไหม	?	 ถ้าหากว่ากำลัง
บุญกำลังใจมันสูงพอจากหนักก็เป็นเบา จากเบาก็เป็นหาย	แต่ถ้ากำลังใจแย่ๆ	ไม่เจ็บหนักก็ตาย		
ถาม : แล้วอย่างสมมุติว่าคนที่เกิดช่วงปลายปีจะต้องนับเป็นปีไทยนี่ก็ต้องนับไปอีกปีหนึ่ง		
ใช่ไหมครับ	?	
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ตอบ : ไม่ใช่	 ปลายปีสากลใช่ไหม	?	อย่างธันวาคม	อย่างเช่นว่าเป็นปีนี้เกิดธันวาคมก็เป็นปี
มะเส็ง	
ถาม : มันจะกลายเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนสอง	
ตอบ : จะเป็นเดือนอ้าย	 ปีมะเส็งเดือนอ้าย	 สมัยก่อนเขานับขึ้นปีใหม่เขานับเดือนห้า	 เริ่ม
เดือนห้า	แรม	๑๕	ค่ำเดือน	๔	เป็นสิ้นปี	ขึ้น	๑	ค่ำ	เดือน	๕	เป็นปีใหม่	อย่างเช่นเด็ก	ปีหน้า	
ถ้าหากว่าเกิดก่อนขึ้น	 ๑	 ค่ำ	 เดือน	๕	 ยังเป็นปีมะเส็งอยู่	 แต่ถ้าหากว่าขึ้น	 ๑	 ค่ำเดือน	๕	ปี	
๒๕๔๕	ไปแล้วเป็นปีมะเมีย	เขาจะเริ่มนับกันอย่างนั้น	พอเริ่มขึ้น	๑	ค่ำเดือน	๕	ก็เริ่มเปลี่ยน
ศักราช	
ถาม : ถ้านับตามเดือนสากลก็จะเป็นอะไรคะ	?	
ตอบ : นับตามสากลก็จะเป็นปลายๆ	เดือนมีนาคมไม่ก็ต้นเดือนเมษายน	
ถาม : อย่างที่เขาเรียกว่าปีใหม่ไทยหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ปีใหม่ไทยเขานับสงกรานต์เลย	 ก่อนหน้านั้นเขาก็จะนับกลางเดือนห้า	 ๑๕	 ค่ำเดือน	
๕	ไปๆ	มาๆ	มันลำบากเลื่อนขึ้นเลื่อนลง	เขาก็กำหนดให้มันถาวรไปเลยว่า	๑๓	เมษายน	เป็น
วันสงกรานต	์๑๔	เมษายนเป็นวันเนา	๑๕	เมษายนเป็นวันสังขารล่อง 
ถาม : แล้วเท่าที่ลองดูสถิติตามหลวงปู่น่ะครับ	โอกาสเกิดแบบนี้เท่าไหร่ครับ	?	
ตอบ : จำ ๒ วันเท่านั้น คือ วันลาภกับวันชัย วันอื่นไม่ต้องจำเพราะมันไม่ดีอยู่แล้ว 
(หัวเราะ)	 ง่ายดีไหม	 จะทำอะไรเกี่ยวกับลาภผลเงินทองเราก็ไปวันลาภ	 จะทำอะไรอย่างชนิดที่
เรียกว่าเราต้องเหนือกว่าเขา	ต้องการชนะเขาเราไปวันชัย	จำมัน	๒	วันแค่นั้นแหละอันอื่นเลิก
จำเถอะ		
ถาม : ผมนึกว่าแทนที่เราจะต้องไปจำวันมรณะ	วันกาลกิณี	จะได้ระวังตัวเอาไว้	?	
ตอบ : เสียเวลา	 เอาวันดีไว้	 ๒	 วันพอ	 นอกจากนั้นมันหาดียาก	 เสมอตน	 มันก็เสมอตัวไง		 
หีนะก็ตกต่ำ	 กาลกิณีก็เลวร้ายมรณะนี่ตายเลย	 โจระก็คือโดนโขมยแน่	 รู้ครบมันก็ดีแต่บางทีรู้
ครบมันยุ่งนะ	ก็เลยตัดเหลือแค่นั้น	
ถาม : ......(ไม่ได้ยิน)......	
ตอบ : ถ้าหากว่าบารมีเราสูงกำลังใจเราดีไม่จำเป็น	 แต่เรียกว่าไม่ประมาทก็ได้	 พวกฤกษ์
ยามต่างๆ มันเหมือนกับการข้ามถนน ถ้าเราดูดีแล้วว่าปลอดภัยไม่มีรถมาแล้วเราข้ามมัน
ก็โอเค ๑๐๐% ชัวร์ว่าไม่มีอันตรายแน่ แต่ถ้าหากว่าคนที่เขาคล่องตัวแล้วเขาอาจจะข้าม
ตอนที่รถกำลังวิ่งๆ อยู่เยอะแยะเขาก็ข้ามได้	 คราวนี้จะเอาแบบไหนดีล่ะ	 ประกันความ
ปลอดภัยดีหรือจะเสี่ยงดี	 คือ	 ถ้ามันไม่ลำบากมากนักเราก็ประกันความปลอดภัยใช่ไหม	?	 ถือฤกษ์
ถือยามมันสักนิดหนึ่งแต่ถ้ามันลำบากมากเรามั่นใจว่ากำลังใจระดับของเราสร้างมาจนถึงขนาด
นี้แล้วอันตรายไม่มีแน่ก็ลุยมันเลย	 แต่จริงๆ	 แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าประมาท	 อย่าง
นั้นก็ระวังไว้หน่อยดีกว่า	 มองซ้ายมองขวา...มองขวามองซ้ายสิ	 มองซ้ายมองขวารถชนแน่	
(หัวเราะ)	มองขวามองซ้ายมองขวาอีกทีปลอดภัยแล้วค่อยข้าม	การถือฤกษ์ยามก็เป็นอย่างนั้น	
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หลวงพ่อวัดท่าซุงปกติแล้วท่านถือฤกษ์ สะดวก คือ พร้อมเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้น แต่ว่า...อัน
ไหนก็ตามที่ท่านบอกกับลูกๆ แสดงว่าท่านลองซะจนช่ำแล้ว ว่า ถ้าฝืนเมื่อไหร่เป็นเจ็บตัว
แน่ ท่านก็ถึงได้บอก	ของเราถ้าเราไม่มั่นใจคิดว่าเราอาจจะรอดเราก็ลองดูได้นี่	ถ้าเจ็บตัวกลับ
มาค่อยมาถือตามท่าน	(หัวเราะ)	เพียงแต่ว่ามันจะรอดกลับมาหรือเปล่า	?	
ถาม : แล้วอย่างฤกษ์ห้ามล่ะครับ	อย่างวันอาทิตย์ห้ามขึ้นบ้านใหม่หมายความว่ายังไงครับ	?		
ตอบ : โบราณเขาถือว่าอาทิตย์เป็นวันร้อน	 การขึ้นบ้านใหม่มันควรจะอยู่ด้วยความร่มเย็น
เป็นสุข	ส่วนใหญ่เขาถือฤกษ์วันศุกร์กัน	วันอาทิตย์เขาก็ไม่ขึ้นบ้านใหม่	
ถาม : แล้วอย่างฤกษ์แต่งงานล่ะครับ	 เขาถือเอาวันที่ทำพิธีหมั้น	 หรือทำพิธีสงฆ์	 หรือว่า
ส่งตัวครับ	?	
ตอบ : วันส่งตัว	
ถาม : หมายถึงวันส่งตัวน่ะครับ	
ตอบ : ฤกษ์แต่งงานคือส่งตัว	ไอ้วันเข้าหอนั่นล่ะ	
ถาม : ....................	
ตอบ : ที่เราทำแบบนี้มันถูกต้องเพราะว่าผีเขาต้องการสังฆทาน	 แต่ว่าการที่เราไปไหว้
เช็งเม้งที่ไปสุสาน	 ไปมันได้ตัวกตัญญู	 สมัยก่อนคนจีนเขาถือมากเลยเรื่องอกตัญญู	 ไม่ไหว้
สุสาน	ไม่แต่งงาน	คือ	ไม่มีลูกเขาจะถือ	ของเราเองเราทำทางนี้แล้วถ้าหากจะไปไหว้ถ้ามีเวลา
ก็ไปกับเขา	นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
พระพุทธเจ้าท่านยังสรรเสริญไว้ชัดเลย	 ตรงจุดนี้แหละที่หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่า	 สังเกตุดู
มั้ยคนจีนอยู่ที่ไหนก็ลำบากไม่นานเดี๋ยวก็ตั้งหลักฐานได้	 ท่านบอกว่าคนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็มี
แต่ความเจริญ 
ถาม : อย่างนี้สมมุติว่าโจรฆ่าพ่อแม่ตายแล้วเอาลูกไปเลี้ยง	ลูกรู้เข้า	ก็ต้องการแก้แค้นให้พ่อ
แม่ตัวเองก็ต้องฆ่าผู้มีคุณที่เลี้ยงตัวเองมา	 คิดว่าทางออกของคนที่อยู่ในสภาวะอย่างนี้จะทำ
อย่างไรครับ	?	
ตอบ : สำหรับตัวเราที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป	 เพราะว่าถ้าเขาไม่เลี้ยง
เรามาก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดมาจนป่านนี้	 บุญคุณกับความแค้นมันทดแทนกันได้	 พ่อแม่เป็นผู้ให้
กำเนิดแต่ว่าเขาเป็นผู้ให้ชีวิตรักษาชีวิตเรารอด	 แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่	 เออ	 มันฆ่า
พ่อแม่เราดีไม่ดีก็ลงมือเอาเหมือนกัน	(หัวเราะ)	 ต้องตัวอย่างฑีฆาวุกุมาร	 ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า
จะเป็นพระเจ้าปเสนทิโกศล	 สมัยก่อนการตีบ้านตีเมืองคนอื่นเป็นการแสดงออกซึ่งพระราช
อำนาจ	 มันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของทหารของพระมหากษัตริย์	 คราวนี้การที่ไปตีบ้านตี
เมืองของพระเจ้าฑีฆีติโกศล	 ทำให้เขาตายแล้วลูกหนีรอดไปได้	 ไปเรียนศิลปศาสตร์กับ
อาจารย์ทิศาปาโมกข์เสร็จก็กลับมาล้างแค้นให้พ่อแม่	 ทำอย่างไรจะเข้าใกล้ตัวได้	 ก็ไปสมัคร
เป็นคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้า	 พอกลางคืนก็ดีดพิณกล่อม	 ระบายอารมณ์หรือว่ากล่อมช้างกล่อมม้า
ไปด้วยในต้ว	ปรากฏว่าเสียงพิณได้ยินเข้าไปถึงในปราสาท	พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ว่า	เออ	คนนี้
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เขาเก่ง	 เลยเรียกเข้ามาให้เป็นนักดนตรีประจำพระองค์มีหน้าที่ดีดพิณขับกล่อมแล้ว	 ฑีฆาวุ
กุมารเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจปฏิบัติงานดี	 พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไว้ใจจนกระทั่งกลาย
เป็นมหาดเล็กส่วนพระองค์ไป	คราวนี้วันหนึ่งออกล่าสัตว์ก็ไปด้วยกัน	ฑีฆาวุกุมารขับรถม้าให้ก็
แกล้งขับซะเร็วจนพวกทหารตามไม่ทันลดเลี้ยวไปตามป่าจนกระทั่งแกล้งบอกว่าหลงทาง	
พระเจ้าปเสนทิโกศลท่านเหนื่อยมากขอพักนอนหนุนตักฑีฆาวุกุมารนั่นแหละแล้วก็หลับ	
ฑีฆาวุกุมารเห็นว่าได้โอกาสล้วงมีดออกมาว่าจะเสียบเสียซะ	 มานึกถึงว่าตอนที่พระเจ้าฑีฆีติ
โกศลผู้เป็นพ่อจะโดนประหารชีวิต	ฑีฆาวุกุมารหนีรอดไปแล้วแต่แอบมาดูการประหาร	พระเจ้า
ฑีฆีติโกศลรู้อยู่ว่าลูกตัวเองมา	 ก็ตะโกนขึ้นมาลอยๆ	 ว่า	 “รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ”	 คนอื่น
ฟังไม่รู้เรื่อง	แต่ว่าฑีฆาวุกุมารฟังรู้ว่าพ่อบอกว่า	“อย่าจองเวรกัน”	ถ้าหากว่าจองเวรกันต่อไป
แล้วมันก็จะต่อเนื่องยาวนานกันไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหม	?	 เพราะฉะนั้นก็ควรจะตัดมันให้สั้นลง	
แต่ถ้าหากว่าคิดสั้นเฉพาะหน้าจะต่อความยาวสาวความยืด	 ให้มันเป็นเวรเป็นกรรมกันนับชาติ
ไม่ถ้วนก็ทำเหอะ	 เท่ากับว่าพ่อสั่งห้ามไว้	 นึกขึ้นมาได้ถึงคำสั่งพ่อก็เก็บอาวุธ	 มองไปมองมา
ความแค้นเกิดขึ้น	ก็ชักอาวุธขึ้นมาใหม่	 เงื้อง่าอยู่ถึง	๓	ครั้ง	๓	ครา	จนในที่สุดเก็บอาวุธแล้ว
ปลุกพระเจ้าปเสนทิโกศลขึ้นมาสารภาพว่าตัวเองเป็นเชื้อสายพระเจ้าฑีฆีติโกศล	 พระเจ้าปเสน
ทิโกศลนั้นฆ่าพ่อแย่งราชสมบัติไป	 จะล้างแค้น	 แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว	 เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะ
ไม่อยู่ด้วยจะกลับบ้านกลับเมืองของตนเองเวรกรรมทั้งหมดขอให้สิ้นสุดลงแค่นี้	พระเจ้าปเสนทิ
โกศลพอได้ยินก็เลยซาบซึ้งว่า	 ลูกศัตรูมีโอกาสก็ยังไม่แก้แค้นเลยมอบสมบัติคืนให้ครึ่งหนึ่ง	
เท่ากับว่ามีศักดิ์เสมอกันต่างคนต่างช่วยกันปกครองแผ่นดิน	คราวนี้ของเรา	ก็ดูสิ	ถ้าเขาสมบัติ
เยอะๆ	 ก็ขอสักครึ่งหนึ่ง	(หัวเราะ)	 รีบล้างแค้นไม่ได้อะไร	 อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอ่านมาตั้งแต่
เด็กๆ	 รู้สึกว่าสมัยก่อนเรียนตอน	 ป.	 ๒	 หรือ	 ป.	 ๓	 เองล่ะมั้งเรื่องนี้	 แต่ว่าในธรรมบทเขามี
จริงๆ	 รุ่นหลังๆ	 เรียนทันไหมฑีฆาวุกุมารน่ะ	?	 แหะๆ	 ลืมหมดแล้ว	 ไม่ได้เรียนเลยใช่ไหม	?	
เรื่องดีๆ	สมัยก่อนเขาเยอะเลยสมัยนี้มันตัดเกลี้ยง	หน้าที่พลเมืองกับศีลธรรมเขายกเลิกไปเลย
ใช่ไหม	?	 มาระยะหลังเห็นท่าไม่ดีเปลี่ยนเป็นจริยศึกษา	 เฮ้อ...มันจะศึกษาแบบอย่างที่ไหน	 
ไอ้คนเขียนแบบมันยังหาดีไม่ได้เลย	จริยะแปลว่า	 แบบอย่าง	จริยศึกษา	 ก็เลียนแบบที่ดี	 ที่นี้
แบบที่ดีมันไม่ค่อยมีให้เลียน	แบบที่ดีๆ	 เขาต้องวางยาให้ตาย	หลวงตาบัวโดน	(หัวเราะ)	 เออ	
มันไม่ใช่แต่หลวงตาบัวนะ	 สมัยก่อนหลวงพ่อเราก็โดนประจำ	 หลวงพ่อวัดท่าซุงนี่เขามีทั้งซุ่ม
ยิง	มีทั้งวางยา	มีทั้งเล่นไสยศาสตร์	ทำกันจนทุกวิถีทางทำไม่ได้ต่างคนต่างตายไปเอง	
ถาม : พวกนี้เขาทำไปเพื่ออะไร	เขาได้อะไรคะ	?	
ตอบ : เขาจ้างมา	 ของหลวงพ่อนี่บางจุดน่าเกลียดมากเลยเหตุผล	 ถ้าหลวงพ่อตายคนจะได้
ไปวัดเขาบ้าง	แหม	 เหตุผลทุเรศที่สุด	แต่ไอ้คนรับจ้างน่ะว่าไม่ได้หรอกมันมีเงินมันก็เอาเงินใช่
ไหม	?	 ไอ้ตัวเองอยากได้เงินทองมันก็ไม่ไป	 หลวงพ่อท่านได้มาเท่าไหร่ท่านก็ต้องเหนื่อยไป
ก่อสร้างมันก็ไหลมาเอาๆ	(หัวเราะ)	คนไม่อยากได้	ได้เยอะ		
ถาม : ...จำชื่อไม่ได้แล้ว	 อายุประมาณ	 ๕๘	 ปี	 เป็นข้าราชการบำนาญหลวงพี่รู้จักหรือ	 
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เปล่าครับ	?	
ตอบ : พอได้ยินอยู่	ทำไมล่ะ	ตายแล้วไม่เน่าน่ะมันฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นพวกหมอเขาไม่
ยอมรับ	 เขาก็บอกว่าอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ตายแล้วไม่เน่า	 ไอ้โรคแบบนี้	 
น่าเป็น	(หัวเราะ)	คือเรื่องที่เป็นธรรมาธิษฐาน	นี่เขาไม่เชื่อ	 เขาเชื่อเป็นปุคคลาธิษฐาน	 เรื่อง
ของบุญบารมีเขาไม่ค่อยเชื่อกันมันต้องประเภทคนทั่วๆ	 ไป	 มันจะเอาคนสร้างบารมีมาจนเป็น
พระอรหันต์ไปเท่ากับมันๆ	ก็ยากเหมือนกันนะ	
ถาม : ต้องเป็นพระอรหันต์หรือครับถึงจะไม่เน่า	?	
ตอบ : ไม่ต้องหรอก	 เอาแค่พระอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณก็ได้แล้ว	 ปฏิสัมภิทาญาณนี่จะ
แสดงผลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป	 เพราะว่าปฏิสัมภิทาญาณอานุภาพเขาสูงมาก	 ถ้าหากว่า
ไม่ยอมรับกฎของกรรม ไม่ละทางโลกได้ขนาดพระอนาคามีเดี๋ยวไปฝืนกฎของกรรมหรือ
ไม่ก็ทำเพื่อตัวเอง	 เลยกลายเป็นบังคับไว้เลยว่าต้องระดับนั้นขึ้นไปผลถึงจะปรากฏ	 เพราะ
ฉะนั้นบางคนฝึกแทบเป็นแทบตาย	 ใช้อภิญญาใหญ่ไม่ได้เต็มที่สักทีรอถึงอนาคามีเมื่อไหร่มันก็
เต็มที่เมื่อนั้นน่ะ	
ถาม : ในขณะที่มีผลแบบนี้หมายถึงบอกว่าเหตุเป็นแบบนี้ๆ	ใช่ไหมครับ	?	
ตอบ : มันบอกได้	 แต่ขณะเดียวกันทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อไง	 งั้นรอไปก่อน	 รอให้มันทำ
ถึงมันก็เชื่อเองแหละ	 ตอนนี้ปฏิเสธไว้ก่อน	 ถ้าไม่ปฏิเสธเดี๋ยวเขาหาว่างมงาย	 ทำถึงระดับนั้น
แล้วคิดว่าให้เป็นอะไรมันก็เป็นไปตามที่ต้องการหนังสือพิมพ์ลงซะน่าสนุก	 บอกว่าชาวบ้านร่ำ
ลือกันมากว่า	หลวงพ่อฤๅษีลิงดำมรณภาพแล้วไม่เน่า	บุคคลผู้นี้ในเมื่อตายแล้วไม่เน่าคงสร้าง
บารมีมาใกล้เคียงกัน	(หัวเราะ)	 อันนั้นมันเป็นสมบัติเศรษฐีนะไม่ใช่สมบัติของเรา	 หลวงพ่อ
มรณภาพไปแล้วไม่เน่ามันโคตรมหาเศรษฐี	 ลูกศิษย์หลวงพ่อตายแล้วไม่เน่ามันก็เศรษฐี	 ของ
เราเองไปชมสมบัติเศรษฐีอยู่น่ะสมบัติของตัวเองมีบ้างไหม	?	 มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสร้าง
สมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ใช่เที่ยวไปดูแล้วก็ชื่นชมว่าของเขาดีอย่างโน้นของเขา
สวยอย่างนี้ของเขารวยอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นตัวเองก็จนแย่อยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นสำคัญ
อยู่ตรงที่ทำเองให้ได้เพราะทำเองให้ได้นอกจากจะหมดสงสัยแล้วผลยังทำให้เกิดสุขทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตด้วย 
ถาม : แล้วอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้	 คนธรรมดาที่ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรก็ไม่มีโอกาส
ได้เห็น	?	
ตอบ : มีเยอะ	 พวกล้างป่าช้านี่เขาเจอหลายศพที่ไม่เน่า	 พวกนั้นตรงจุดที่เขาฝังจะมีแร่
อะไรบางอย่างที่มันรักษาสภาพเอาไว้ได้มีเหมือนกัน	 อย่างของต่างประเทศที่เขาไปเจอหล่ม
โคลนแห่งหนึ่งที่มันเป็นมัมมี่หมดเลย	 คนตกลงไปตายกี่คนๆ	 ไม่เน่าเลย	 ลักษณะอย่างนั้นก็
เหมือนกันนะโคลนมันอาจจะเกิดจากการหมักหมมของใบไม้ใบหญ้าอะไรที่เป็นสมุนไพรบาง
อย่างที่มันสามารถรักษาสภาพเอาไว้ไม่ให้เน่าได้	 มันมีเหมือนกัน	 แต่ว่านี่เขาไม่ได้ไปไหนเขา
นั่งอยู่กับบ้านจนกระทั่งตายแล้วก็แห้งตายไปทั้งนั่งนั่งนั่นแหละ	(หัวเราะ)	 มันจะเอาอะไรมา
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รักษาล่ะในเมื่อเขาสามารถจะอธิบายได้เขาก็เลยคาดว่าอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้
ตายแล้วไม่เน่า	ไอ้โรคนี่มันมีแต่ตายแล้วเน่าเร็วขึ้น	(หัวเราะ)	ไอ้โรคที่ตายแล้วไม่เน่านี่น่าเป็น	
ถาม : .....(ไม่ได้ยิน).....	
ตอบ : ถ้ารู้แล้วจะไปฉันทำไมล่ะ	 คือว่าเรื่องของการรักษากำลังใจญาติโยมนั่นหมายถึงใน
ด้านดีเท่านั้น	 อย่างของหลวงตาบัวนี่เกิดเขาใส่ยามาแล้วถวายแล้วทั้งๆ	 ที่รู้แล้วจะฉันลงไป
เพื่อรักษากำลังใจเขาน่ะ...เป็นคุณล่ะจะทำไหมล่ะ	?	
ถาม : เคยดูหนังจีนอาจารย์ตั๊กม้อท่านก็รู้ว่ามียาพิษแต่ท่านก็กินไปคำ	๒	คำ		
ตอบ : นั่นอาจารย์ตั๊กม้อ	 ถ้าเป็นอาตมานี่ก็เอาเหมือนกันเพราะว่าเคยไปเที่ยวแถวกะเหรี่ยง
บางทีเขาลองของเขาทำมา	 ตอนแรกก็ตั้งใจจะกินพอเป็นพิธี	 พอรู้ว่าเขาทำมาเลยฟาดมันซะ
เหี้ยนเลย	อร่อยดีไปนั่งปวดท้องอยู่	กินให้มันรู้ว่าเราไม่กลัวมัน	อันนี้ไม่ได้กินเพื่อรักษากำลังใจ
มันหรอก	กินให้มันรู้ว่าเราไม่กลัวมัน	กินเสร็จก็ไปทนนั่งปวดท้องอยู่แป๊บนึง	
ถาม : ......(ไม่ได้ยิน)......	
ตอบ : ประเทศจีนโดยเฉพาะสมาคมแกะสลักของเขาถวายเจ้าแม่กวนอิม	 ๑,๐๐๐	 พระหัตถ์	
แกะจากไม้จันทร์เหลือง	 สูง	 ๖	 เมตร	 น้ำหนัก	 ๕	 ตัน	 ถวายในหลวงในวโรกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษา	๖	รอบ	เขาใช้ช่าง	๑๒,๐๐๐	คนนะ	แกะสลักเป็นเวลา	๒	ปี	ตอนนี้อยู่ทีศู่นย์ศิลปชีพ
บางไทร	 กำลังจะสร้างพระตำหนักถวายอยู่	 ตอนที่เขาฉลองอยู่ก็เลยแวะเข้าไปร่วมสร้างพระ
ตำหนักด้วยแล้วเขามอบศิลปวัตถุแกะสลักไม้ต่างๆ	 จากหินสบู่พวกหยกมาให้หารายได้โดย
เสด็จพระราชกุศลคือได้เท่าไหร่ถวายในหลวงแล้วแต่ในหลวงจะใช้	 แต่ของเขาแพงชิ้นหนึ่ง
เล็กๆ	ก็ตั้งพันกว่า	๒	พัน	๓	พัน	ชิ้นใหญ่ๆ	หน่อยหนึ่งต่ำสุดรู้สึกว่า	๘๐,๐๐๐	มั้ง	ส่วนใหญ่ก็
เป็นแสนๆ	 แต่ว่าดูฝีมือเขาแล้วมันก็น่าชื่นชมอยู่	 ซื้อเจ้าแม่กวนอิมมาเป็นตลับเล็กๆ	 คล้ายๆ	
ตลับแป้งพัฟน่ะ	 เปิดออกมาข้างในเห็นแกะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ	 ปรากฏว่าอาวุธที่ท่านถือ
อยู่ถอดออกได้	 ก้านเล็กยังกับเส้นผมน่ะถอดออกได้	 ฝีมือเขาร้ายจริงๆ	 เป็นการแกะด้วยมือ
จริงๆ	เพราะว่าแต่ละองค์หน้าตาไม่เหมือนกัน	ถ้าแกะด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าตาจะเหมือน
กันทุกองค์	 ใครมีโอกาสก็แวะๆ	 ไป	 ตั้งที่ศาลาโรงช้างเขาจะสร้างพระตำหนักใหม่ถวายอยู่มีตู้
บริจาคมีอะไร	ส่วนถ้าเราไปซื้อของ	เงินส่วนนั้นก็จะถวายโดยเสด็จพระราชกุศล	
ถาม : ของจีนเขานับเป็นหน่วยอะไรครับ	?	
ตอบ : ไม่รู้ล่ะเห็นเขานับ	 ๑๒	 พัน	 มันเขียนมาอย่างนั้นหรือภาษาอังกฤษมันเขียนอย่างนั้น
ไม่รู้	ภาษาอังกฤษมันเขียน	๑๒	พัน	
	 เขาบอกว่าสมเด็จพระเทพฯ	 เท่ากับเป็นฑูตสันติภาพ	 สร้างความเข้าใจอันดีงาม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนได้มาก	 เสด็จประเทศจีนอย่างเป็นทางการ	 ๑๓	 ครั้งแล้ว	
คราวที่แล้วนั้นพระราชินีเสด็จ	 ปกติพระราชินีเสด็จจะเอาเจ้าฟ้าชายไปด้วย	 งานนี้เสด็จเมือง
จีนต้องเอาสมเด็จพระเทพฯ	ไป	(หัวเราะ)	สมเด็จพระเทพฯ	เป็นล่ามให้	ส่วนใหญ่ท่านก็ไปซะ
จนทั่วแล้ว	 งวดนี้ท่านเรียนภาษาจีนที่เมืองไทยเรียนมา	๘	ปีแล้ว	ทางสถานฑูตจีนจัดอาจารย์
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เก่งๆ	 มาสอนให้แล้วก็ไปติวเข้มเดือนหนึ่งถึงได้ดุษฎีบัณฑิตกลับมา	 ไปถึงขนาดนั้นต้องไป
เขียนลายมือจีน	วาดภาพลายพู่กันจีน	ไปรำมวยจีน	แล้วก็ยังต้องไปบรรยายให้นักศึกษาจีนฟัง
เป็นภาษาจีนเกี่ยวกับไทยศึกษา	 โอ้โห...มันคงเช็คละเอียดยิบเลยว่าเก่งจริงหรือเปล่า	?	 ศึกษา
เกี่ยวกับเมืองไทยต้องไปบรรยายให้เขาฟังว่าเมืองไทยมีอะไรดีบ้าง	 มีสิ่งไหนที่ถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของไทย	แล้วก็ต้องไปเล่นดนตรีไทยให้ฟังด้วย	(หัวเราะ)	รู้สึกว่าเขาจะติดใจมาก	ถ้า
เขาขอให้เขามั้ย	?	ขอสมเด็จพระเทพฯ	ไปครองเมืองจีน	เผื่อมันจะกลับใจมั่ง	ลาวก็เอาแตแ่ม่
นางเทพฯ นั่นแหละคนอื่นไม่เอาหรอก	(หัวเราะ)	 เสด็จประเทศลาวเมื่อไหร่ก็แม่นางเทพฯ 
แหละ	
ถาม : ถ้ายกแผ่นดินให้ด้วยก็เอาค่ะ	เอามารวมกัน	
ตอบ : มันก็ไม่แน่เหมือนกัน	 ตอนนี้มันอะไรล่ะ	 ถิ่นกาขาวใช่ไหม	?	 ชาววิไล	 ไทยมหารัฐ	
จักรพรรดิราช	อีก	๒	รัชกาลเท่านั้น	
ถาม : ๒	รัชกาลหรือคะ	?	
ตอบ : อือม์..	มหากาลผ่านมหายักษ์	รู้จักธรรม	จำต้องคิด	สนิทธรรม	จำแขนขาด	ราษฎร์
ราชาจน	นั่งทนทุกข์	ยุคทมิฬ	ถิ่นกาขาว	พอรัชกาลที่	๑๐	นี่ชาววิไล	๑๑	ก็ไทยมหารัฐ	๑๒	ก็
จักรพรรดิราช	เป็นจักรพรรดินี่ต้องปกครองทั้งโลกเลยนะ	
ถาม : อ๋อ...หมายถึงรัชกาลหน้าจะดี	?	
ตอบ : รัชกาลที่	๑๐,	๑๑,	๑๒	ถึง	๑๒	นี่ก็ดีขึ้นเต็มที่แล้วเพราะว่าบรรดาบ้านเมืองต่างๆ ที่
มีกษัตริย์อยู่ก็จะต้องเอารูปแบบการปกครองที่รัชกาลที่ ๙ ของเราทำอยู่ในปัจจุบันไปใช้
กับคนของเขา	 เพราะว่าใช้แล้วมันดีชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขกัน	 แล้วที่ไม่มีระบบพระมหา
กษัตริย์อยู่แล้วแต่เคยมีก็พยายามฟื้นระบบขึ้นมา	 ฟื้นระบบขึ้นมาจะต้องทำยังไงล่ะ...มันก็
ต้องมาศึกษาระบบตัวอย่างจากระบบที่ดีที่สุดปัจจุบันก็คือเหลืออยู่ที่เราเท่านั้น	 ของราชวงศ์
อื่นๆ	 นี่เขาให้ความเคารพระบบพระมหากษัตริย์น้อยมากแล้ว	 อย่างของอังกฤษ	 ขนาดที่ควีน
ยังครองราชย์อยู่แท้ๆ	นะ	ตอนนี้โดนบีบสารพัดเลย	
ถาม : ต้องเสียภาษีนี่คะ	
ตอบ : เขาบังคับให้เสียภาษี	 ของท่านเองก็ไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเด่นชัดเกี่ยวกับการบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านใช่ไหม	?	ของเรานี่ในหลวงท่านทุ่มเทตลอด	๕๐	กว่าปี	ตอนที่ครบ
กาญจนาภิเษก	 ๕๐	 ปีนั่น	 คุณบรรหาร	 เป็นนายกอยู่	 ทูลเกล้าถวายเงิน	 ๙๙๙	 ล้าน	 ถวาย
ในหลวง	 เรามานั่งถามตัวเองท่านเหนื่อยแทบตาย	 ๕๐	 ปี	 ให้	 ๙๐๐	 กว่าล้านคุ้มหรือเปล่า	?	
ตอบตัวเองว่าไม่คุ้ม	 ปรากฏว่ารุ่งขึ้นในหลวงมอบคืนให้ไปแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ	 ไม่เอา
ซักบาทเดียว	ขนาดให้	๙๐๐	กว่าล้านเราว่าไม่คุ้มท่านยังไม่เอาเลย	
ถาม : (คุยเรื่องปลูกต้นไม้ใน	กทม.)	
ตอบ : (เสียงพูดขึ้นมาทับเสียงหลวงพี่...)	 ไอ้นั่นมันแพงอยู่แล้ว	 ของไม่ใช้แล้วแท้ๆ	 ดันไป
ซื้อมาซะแพงเลย	(อะไรคะ)	 ปาล์มน้ำมันไงไอ้ที่เอามาประดับถนนน่ะ	 ไอ้พวกนั้นน่ะมันจะหมด
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อายุอยู่แล้ว	 เขาโละสวนทิ้งน่ะ	 กลายเป็นว่าซื้อมาแพงๆ	ทั้งนั้นต้นหนึ่ง	 ๕	พัน	 ๖	พัน	 ความ
จริงเขาจะโละสวนขอเขาฟรีๆ	ก็ได้	คนมันก็คงเต็มใจให้เพียงแต่ขออนุญาตปักป้ายหน่อยว่าใคร
บริจาคเท่านั้นล่ะ	
ถาม : มันไม่สวยแล้ว	กาบเกิบพอมันร่วงออกมาก็	ต้นอะไรก็ไม่รู้	
ตอบ : นั่นมันไม้ทะเลทรายแท้ๆ	 เลย	 เอามาปลูกกรุงเทพฯ	 มันก็เหมาะสมดีนะอย่างอื่นน่ะ
มันสวย	 ที่น่าปลูกเยอะๆ	 ก็คือประดู	่ ประดู่นี่ต้องไปดูที่ยะลา	 ยะลานี่นอกจากผังเมืองจะงาม
แล้วต้นไม้ยังงามด้วย	ยะลานี่ต้นประดู่	๒	ข้างมันสานกิ่งติดกันหมดเลย	แต่ระยะหลังๆ	นี่เห็น
พวกการไฟฟ้าไปฟันมันออก	 โดยเฉพาะเทศบาล	ขี้เกียจกวาดดอกประดู่ตอนที่มันบาน	 เพราะ
ว่าประดู่มันบานพร้อมกันทิ้งดอกพร้อมกัน	 มันขี้เกียจกวาดมันเลยฟันกิ่งทิ้งซะเยอะเลย	 น่า
เสียดาย	ประดู่กิ่งอ่อนนั่นล่ะให้ความร่มเย็นดีมากเลย	
ถาม : ถ้าเราปลูกแต่มะม่วงก็ไม่มีใครฟันหรอก	?	
ตอบ : ไม่แน่	 ก็อย่างในพระมหาชนกไง	 ไอ้ต้นมีลูกก็โดนเล่นซะจนกระทั่งล้ม	 กิ่ง	 ก้าน	 ใบ	
ฉีก	บรรลัยวายวอดหมด	ไอ้ต้นไม่มีลูกงี้ยืนต้นเขียวเชียว	
ถาม : แต่ว่าคนไปเก็บผลไม้ในเรื่องพระมหาชนกเป็นคนมอญนี่ค่ะ	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	เขาบอกว่าลาวอยู่ไหนสัตว์สูญพันธุ์	มอญอยู่ที่ไหนต้นไม้สูญพันธุ์	มันอยาก
จะกินมันเล่นฟันลงมากินน่ะมันขี้เกียจปีนโค่นต้นมันเลย	กินทีเดียวเลิก	
ถาม : เห็นว่าบางประเทศห้ามคนลาวเข้า	
ตอบ : อิสราเอลมั้ง	
ถาม : เหรอคะ	กลัวสูญพันธุ์	?	
ตอบ : มันไม่ใช่กลัวสูญ	มันสูญไปแล้ว	ขนาดตีข่าว	เอ.พี	ไปทั่วโลกเลยบอกว่า	คนไทยพวก
นี้	 เขาใช้คำว่าคนไทยนะ	ว่าไปจากอีสาน	คนไทยพวกนี้มีความสามารถสูงมาก	แค่มีเชือกเส้น
หนึ่งเท่านั้นเขาสามารถประกอบเครื่องมือดักสัตว์ได้แล้ว	 เสร็จแล้วไม่ใช่เพราะว่าอดอยาก	 แต่
ว่าทำเพราะว่าสัญชาติญาณในการล่าของเขา	 เขาจะมีความสุขมากถ้าได้กินสัตว์ที่เขาล่ามาเอง	
ไอ้พวกนั้นของเขาก็ไม่เคยไปแตะไปต้องเลย	 เขาปล่อยมันเอาไว้อย่างงั้นแหละ	 พอถึงเวลาคน
ไทยไปทำงานอยู่ในกิ๊บบุ๊ด ไอ้กิ๊บบุ๊ดนี่มันคล้ายๆ	คอมมูนน่ะ	พวกคอมมูนนี่แต่ละหมู่บ้านๆ	จะ
อยู่รวมกันเป็นรูปแบบในลักษณะของสหกรณ์	แล้วพอผลิตได้ผลผลิตก็มารวมกันแล้วก็ส่งตลาด	
เขาสามารถต่อรองพ่อค้าได้เพราะว่าผลผลิตมันเยอะ	 นั่นแหละก็เข้าไปรับจ้างในกิ๊บบุ๊ดของเขา	
แล้วก็ไปกินซะสัตว์ของเขาสูญพันธุ์เป็นอย่างๆ	 ไปเลย	(หัวเราะ)	 มันไม่เคยโดนล่ามันก็เชื่อง...	
เสร็จ	!	 วีรกรรมคนไทยเชื้อสายอีสานแท้ๆ	 ก็แสงชัยไง	 ลูกน้องแสงชัยเขา	 ๗	-	 ๘	 คน	 บอก
ปวดหัวเป็นบ้า	 พักเดียวเท่านั้นแหละ	แมงกินนูนมาเป็นถุงเลย	(หัวเราะ)	 แสงชัยบอก	 เฮ้ย	!	
เอามันไปปล่อย	(หัวเราะ)	ไอ้ลูกน้องก็	ครับ...ครับ	ปล่อยเสร็จก็กลับมา	แหม	หัวหน้าอร่อยนะ
ครับ	(หัวเราะ)	 แสงชัยถามว่า	 มึงอดหรือเปล่า	 ไม่อดหรอกครับแต่อยากกิน	 เขาให้ค่าอาหาร
วันหนึ่ง	 ๒๐๐	 น่ะไอ้ลูกน้องแทนที่จะไปซื้อหมูซื้อไก่	 เปล่าหรอก	 มันไปจับโน่นจับนี่มากิน	 ก็
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แบบเดียวกับที่สมัยอยู่ชายแดนเหมือนกัน	 เรากำลังหลับๆ	 อยู่ในบังเกอร์น่ะกลางคืนทำไม							
อึ่งอ่างมันร้องกันชิบหายเลยวะวันนี้	 ทนไม่ได้ลุกขึ้นมาส่องไฟดู	 โน่น...มันยัดเอาไว้ทั้งถังเลย	
ใต้เตียงเราน่ะ	(หัวเราะ)	เจ้านายมาตรวจมันกลัวเขารู้	แล้วมันรู้ว่าเราไม่ว่าอะไรมันๆ	มาซุกเอา
ไว้ใต้เตียงเรา	เราก็มาถึง	ของใครวะ	?	บอกว่าผมครับๆ	คว้าถังได้ก็วิ่งหายไป	รุ่งเช้าก็เอาเคล้า	
เกลือแล้วก็เอาลวดน่ะ	แทงใต้คางมัน	 ร้อยอยู่บนราวเป็นร้อยๆ	ตัวเลย	 เราก็บอก	 เฮ้ย	!	บาป	
มันบอกบาปน่ะอร่อยบุญไม่อร่อยหรอก	(หัวเราะ)	จะทำยังไงกับมันได้	?	
ถาม : ไม่สั่งอดข้าวเลยล่ะคะ	ใครกินอดข้าวเลย	
ตอบ : อยู่ชายแดนนี่มันต้องผ่อนผันเขา	 เพราะเรื่องขวัญและกำลังใจของทหารเป็นเรื่อง
สำคัญ	 แต่ว่าสงสาร	 เพราะว่า...ถึงเวลาเขาเทเกลือลงไป	 ไอ้พวกอึ่งนี่	 โอ้โห...ฟองมันฟอดไป
หมดล่ะ	 มันแสบตามันๆ	 ก็เอาตีนป้าย	 มันยิ่งป้ายมันก็ยิ่งแสบ	 บอกไม่ถูก...กรรมใครกรรมมัน	
เราเพียงแต่แปลกใจว่าทำไมคืนนี้อึ่งอ่างมันร้องดังเป็นพิเศษ	 ใครจะไปรู้ว่ามันยัดไว้ใต้เตียงเรา
เป็นถังเลย	 มันกลัวเจ้านายคนอื่นเตะมัน	 มันรู้ว่าเราไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว	(หัวเราะ)	 สมัยเเด็กๆ	
ของเรามันก็กระหายเลือดแบบนั้นแหละ	 แต่ของเรามันดีตรงที่ว่าล่าแล้วเอามากินไง	 มันไม่ได้
ประเภทฆ่าทิ้งฆ่าเล่นอะไรแบบของคนอื่นเขา	
ถาม : การที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วไม่เหมือนกับการให้ท้ายเขาหรือครับ	?	
ตอบ : ไม่ได้ให้ท้าย	 แต่ก็ไม่ห้าม	 คือ	 เรื่องใครเรื่องมัน	 นั่นมันเรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่งกับเขา 
ของเราจะยุ่งกับเขาก็ต่อเมื่อส่วนรวมเสียหาย เรื่องของระเบียบวินัยเสียหาย ถ้าหากว่า
ระเบียบวินัยยังไม่เสีย	 ส่วนรวมยังไม่เสีย	 เราก็ผ่อนผันให้เขาได้	 ตอนอยู่กองร้อยปกติพอถึง
เวลาเราเข้าเวร	เขาก็มาเบิกพลั่ว	พลั่วสนาม	เบิกคนละอัน	๒	อัน	เดินหาย	ไปโน่นน่ะป่าหลัง
กองร้อยโน่น	ตอนเย็นๆ	ก็กลับมาแล้ว	ก่อนที่จะเคารพธง	เพราะต้องรวมพลเคารพธงตอนเย็น	
มันก็กลับกันมาแล้วหิ้วมาเป็นพวงเลย	 แย้	 ไปขุดแย้กัน	 หิ้วมาถึงก็จัดแจง	 ผ่าท้อง	 ถลกหนัง
เสร็จเรียบร้อยก็ไปจ้างโรงครัวเขาผัด	 ๑๐	 บาท	 ผัดกระเพราให้มันสับไปอย่างดีเลย	 ของเราก็
แค่เปลืองพริกกระเทียม	ใบกระเพราหน่อยหนึ่ง	คิดค่าผัด	๑๐	บาท	เสร็จแล้วก็รวมกัน	เขาจะ
มีตั้งเป็นวงๆ	 วงหนึ่งก็จะมีกับข้าวทางโรงครัว	 ๒	 อย่าง	 ของมันก็จะพิเศษของมันมา	 คราวนี้
มันมีอยู่วันหนึ่ง	เราก็แปลกใจมากเลย	เฮ้ย	!	ปลานิลทอด	มาจากไหนว๊ะ	?	คือของทหารนี่ไม่
ต้องไปคิดหรอกประเภทจะกินเป็นตัวๆ	อย่างนั้นน่ะ	ทหาร	๑	กองร้อย	ไก่	๖	ตัว	ลองเฉลี่ยดูสิ
ว่า	๑๔๐	กว่าคน	ต่อไก่	๖	ตัวมันจะได้เห็นสักชิ้นไหม	?	แล้วไอ้	๖	ตัวนี่ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะ	
จ่าสูทกรรมฟาดไป	๑	ตัวแล้ว	มันถือว่ามันทำของมันอยู่	มันก็กินของมันน่ะ	ไอ้เราก็งงว่า	เอ๊ะ
มันมาได้ยังไงปลานิลทอดตัวเป้งๆ	 ทั้งนั้นเลย	 ข้องใจมาก	 มันจะต้องไม่ชอบมาพากลยังไงแน่	
ก็เลยลากคอมันคนหนึ่งมาถาม	เฮ้ย	เอามาจากไหนวะ	มันก็บอกว่า	อย่าบอกคนอื่นนะครับ	ที่
สระหน้ากองร้อยน่ะ	 บอก	 มึงจับยังไงวะมันบอกว่าตอนเขาหลับกันหมดแล้วผมเอามุ้งช้อน	
(หัวเราะ)	มันเอามุ้งช้อนเข้า	มันจับมุ้ง	๔	มุม	แล้วไล่ช้อนเอามากินจนได้	ส่วนอีกทีหนึ่งก็รุ่นพี่	
อดิศักดิ์	 นรา	 นั่นให้ท้ายเขาเลย	 จับนกพิราบ	 กองร้อยนี่หลังคามันมีช่องลมเยอะใช่ไหม	 
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นกพิราบมันเข้าได้ก็เข้าไปอาศัยอยู่มันก็เต็มไปหมดเสียงมันวู่ๆๆ	 อยู่บนหลังคาทั้งคืนนั่นแหละ							
ไอ้นี่ก็ปีนขึ้นไปจับนกพิราบมาได้ก็มัดขาๆ	 เอาใส่ตู้เอาไว้	 ปรากฏว่าวันนั้นเจ้านายเขาตรวจ
ความสะอาดพอดีเลย	(หัวเราะ)	 ก็ตรวจไล่ไปๆ	 พอเปิดตู้เจอนกพิราบตาปริบๆ	 อยู่เป็นสิบเลย	
(หัวเราะ)	 เวลาตรวจความสะอาดนี่เขาจะตรวจเตียง	ตรวจตู้	ตรวจหมดทุกอย่างเลย	เปิดตู้เจอ
นกพิราบตาปริบๆ	 อยู่เป็นสิบเลยถามว่า	 ใคร	?	 วันนั้นโดนซ่อมกันอาน	 วิธีลงโทษของทหาร
เขาเรียกว่า	 ซ่อม	 สั่งมันวิดพื้นนั่งกระโดดกันซะหูตาลายเลย	 มันชอบไปกันตอนดึกๆ	 ไอ้ที่เขา
หลับกันหมดแล้วน่ะ	นายทหารเวรหลับแล้วอะไรแล้ว	
ถาม : ผิดกฎหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : มันไม่ผิดกฎไม่ได้อะไรหรอก	แต่เขาก็เลี้ยงมันอิ่มอยู่ทุกวันน่ะ	แล้วมันทะลึ่งไหม	ของ
ที่เขาเก็บไว้ประดับสวยๆ	 งามๆ	 มันดันจับมากินกันหมด	 มันกินกระทั่งแมวนะ	(ฮือฮา)	 โธ่
แมว...มันยังเอาไปกินหมดเลย	
ถาม : แสดงว่าไม่อิ่มจริงมั้งคะ	?		
ตอบ : ไม่หรอก	มันอยากกิน	เรากลับมาถามว่าหมาหายไปไหน	?	เขาบอกไอ้จันทีจัดการไป
แล้ว	แมวหายไปไหน	?	มันจัดการไปแล้ว	
ถาม : ท่าทางน่าส่งไปอยู่ทะเลทรายนะคะ	
ตอบ : พวกนี้มันเก่ง	 ตอนสมัยออกฝึกภาคกองร้อย	ภาคกองพัน	ภาคหมู่ตอนหมวด	อาศัย
พวกนี้แหละ	 โห	 พวกนี้มันเยี่ยมจริงๆ	 กรรมการตรวจสอบหามันไม่เจอหรอก	 เขาห้ามเอา
เสบียงอาหารไปนอกจากจะเดินไปตามแผนที่เข็มทิศตามจุดที่กำหนด	 บางจุดเขาจะมาส่ง
เสบียง	บางจุดต้องไปแย่งชิงจากข้าศึกสมมติเขา	นั้นแหละถึงจะกินได้แต่พวกนี้มันพกไปเพียบ
เลย	 กะปิ	 น้ำปลา	 หอม	 กระเทียม	 อะไรของมันน่ะ	 แล้วครูฝึกตรวจไปเหอะไม่เจอหรอก	 ถึง
เวลาเขาจะตรวจมันเอาไปซุกไว้ที่ไหนก็ไม่รู้	 แต่พอถึงเวลามันเลยจุดตรวจไปมันสะพายกัน
เทิ่งๆ	 ต่อไป	 อาศัยมันกินได้อยู่เรื่อยแหละ	 ไปกินต้มยำไก่ป่าทีหนึ่ง	 โอโห	 มันเผ็ดกระโดดเลย
อย่างที่แสงชัยเขาว่าไอ้แกงกระเด้งน่ะ	 มันกินแล้วมันจะเลื้อยได้	 (หัวเราะ)	 ขนาดว่าพอกิน
เข้าไปเสร็จแล้วลงอาบน้ำห้วย	 น้ำมันเย็นขนาดไหนล่ะ	 ขึ้นจากห้วยมานี่เหงื่อแตกพลั่กๆ	 เลย	
มันร้อนขนาดนั้นน่ะมันใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้	 สารพัดสารเพเท่าที่เห็นนี่ไอ้พวกกระเพราป่า	 พวก
พริกขี้หนูป่า	มันตะบันลงไปเป็นกำมือ	แต่ว่าสงสารลิงตัวหนึ่งมือมันเหนียว	มันโดนยิงซะพรุน
ไปหมดแล้วมันไม่ยอมตกลงมามันก็นั่งประเภทเอามือซ้ายอุดเลือดก็ออกทางโน้น	 เอามือขวา
อุดเลือดก็ออกทางนี้	 เออ...ไม่รู้จะทำยังไง	มีอยู่คราวหนึ่ง	 เกือบตาย	ไม่รู้...เอาเอ็ม	๑๖	ไปยิง
หมูป่ายังถูก	๗	นัด	หมูป่าไม่รู้สึกอะไรเลยน่ะไล่ขวิดอุตลุด	หมูป่ามันประเภททรหดมาก	ไงละ	
ถ้าหากว่าไม่ใช้กระสุนที่มันหนักจริงๆ	โดนจังๆ	นี่เอามันไม่อยู่	กระสุนเอ็ม	๑๖	มันแหลมๆ	นิด
เดียวมันพุ่งปึ๊ดก็ผ่านไปแล้ว	 มันมีแต่ยิงคนน่ะมันมีผล	 โดนไป	 ๗	 นัด	 หมูป่าไล่ขวิดซะเกือบ
ตาย	คือ	กว่าที่มันจะรู้สึกว่าตายน่ะไอ้คนก็ปางตายด้วย	กระสุนมันคมมันทะลวงผ่านพรืดไปเลย
ไง	 แรกๆ	 มันก็ชาๆ	 ก่อน	 จนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันโดนหนัก	 กว่ามันจะรู้ว่ากูสมควรตายได้แล้ว	
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ไอ้คนยิงก็เกือบตาย	 ออกพื้นที่กันแต่ละที	 น่าเบื่อ	 กำลังด้อมๆๆ	 กันระวังกันตัวลีบเลยนะ	 จะ
เหยียบกับระเบิดกันเมื่อไหร่ว้า	?	เสียงปืนปัง	!	มันก็ต้องพุ่งหมอบกันหมดน่ะ	ไอ้ระยำเสือกยิง
นก	 (หัวเราะ)	 เห็นแล้วอยากกิน	 มีอยู่ที่หนึ่ง	 ชายแดนตาพระยา	 ระหว่างบ้านทับเซียม 
บ้านนางาม	ไอ้ช่วงนั้นแหละที่เห็นพวกมันไม่กินตะกวดกัน	ตะกวดตัวใหญ่เป็นไอ้เข้มันก็ไม่กิน	
(ทำไมล่ะคะ)	ก็...ไอ้พวกนั้นมันกินศพ	คือ	ช่วงนั้นมันตายกันเยอะแยะจริงๆ	ช่วงเหตุการณ์โนน
หมากมุ่นปี	 ๒๕๒๓	 น่ะ	 ๒๕๒๓	 ทหารญวนของเฮงสัมรินเขาตีเข้ามาทะลุเข้ามาในเขตไทยตั้ง
หลายกิโล	 แล้วพวกเรากว่าจะขับไล่มันออกไปได้ตายเยอะเลยงวดนั้น	 ถ้าไม่ได้เครื่องบินติดปืน	
พวกเฮลิคอปเตอร์ติดกันชิปดีไม่ดีผลักมันไม่ออก	 ๓๐๐	 กว่าศพ	 เกลื่อนทุ่งเลย	 แล้วปะทะกัน
ทุกวัน	 อยู่หน้าแนว	๕	 เดือน	 เฉพาะกองร้อยเดียวนี่ตายไป	๒๖	ศพ	๒๖	ศพ	นี่นับว่าเฉพาะ
ฝ่ายเรานะ	ฝ่ายเขาตายเยอะกว่าตายกันที	๓	ศพ	๕	ศพ	เขาถือว่าขอกันกินพอตายก็เอาศพไป
ฝังลวกๆ	พวกสัตว์มันก็ไปรื้อกันขึ้นมากิน	แหม...ไอ้พวกเหี้ย	พวกตะกวดนี่	ตัวยาว	๕	ฟุต	๖	
ฟุต	 ยังกะตะเข้นั่นแหละ	 เห็นมันไม่กินกันก็อีตรงนั้นแหละ	(หัวเราะ)	 เพราะมันเห็นคาๆ	 ตา	
มันไปคุ้ยศพกินกันอยู่แถวนั้นก็ไปดูวิธีล่าสัตว์ของชาวบ้านแล้วก็เวทนามัน	 มันไล่ต้อนลิง	 เอา
อาหารล่อ	 พอลิงมันออกมาพ้นชายป่าเสร็จก็ดักทางด้านป่าไว้ไม่ให้มันกลับ	 ไล่ต้อนไปต้อนมา
มันก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้กลางทุ่ง	 ต้นไม้แถวทุ่งมันก็จะเป็นโคกขึ้นไปหน่อยหนึ่ง	 แล้วก็มีต้นไม้ไม่กี่
ต้น	 คราวนี้ก็เสร็จล่ะสิ	 สอยเอาทีละตัว	 แล้วเห็นมันตกงูเหลือมด้วยเบ็ดก็ที่นั่นแหละ	 เขาจะให้
ไอ้พวกไก่เป็นๆ	 น่ะ	 เกี่ยวเบ็ด	 แล้วก็โยนลงไปบนกอสวะ	 ตรงนั้นมันมีบึงใหญ่อยู่เขาเรียกว่า	
บึงสะล็อกก๊อก บึงสะล็อกก๊อกบางทีมันออกเสียง	 เป็นบึงสะด๊กก๊ก	 มันจะมีพวกงูเหลือมอยู่	
พอไก่มันดิ้นพั่ดๆ	 มันก็เลื้อยปรืดมาถึงก็คว้ามับเลย	 พอมันขยอกเข้าปากก็ตวัดเบ็ด	 ฉึบ	 !	 
อีคราวนี้ก็เย่อกันเข้าไปเหอะคนกับงูน่ะ	 ดึงกันไปรั้งกันมา	 พอคนชนะก็แปลว่าต้องเอาสวะมา
ครึ่งบึงน่ะ	 งูมันเอาหางพันกอสวะไว้	 เย่อๆ	 กันมาลากเข้ามาน้ำบานเลยไปเอาขึ้นมา	 เขาต้อง
ใช้ตะขอโตๆ	เลย	ตะขอที่เขาใช้เกี่ยวกระสอบข้าวพวกนั้นแหละ	ไม่งั้นเกี่ยวมันไม่อยู่	
ถาม : แล้วเชือกใช้เชือกอะไรคะ	?	
ตอบ : เชือกไนล่อนใหญ่ๆ	 ไอ้เราเองไม่อยากบอกมัน	 ปล่อยให้มันเหนื่อย	 ถ้าหากว่าบอก
มันๆ	 หากินง่ายไป	 ถ้าเป็นเรานะพอมันเกี่ยวติดปากมันแล้ว	 ไม่ต้องไปออกแรงดึงมันหรอก	
แค่ดึงเชือกให้ตึงหน่อยแล้วก็เคาะเชือกไปเรื่อยๆ	 หาไม้เข้าอันหนึ่งตีไปเรื่อย	 พอมันกระเทือน
แล้วมันเจ็บปากเดี๋ยวมันเลื้อยตาม	 ถ้าบอกมันแล้วมันหากินง่ายเกินไปก็เลยนั่งเชียร์มัน	 ให้มัน
เย่อไปเหอะ	 กว่าจะได้กวาดสวะไปครึ่งบึงงูมันเอาหางพันเอาไว้	(หัวเราะ)	 ก็แบบเดียวกับตก
ปลาไหลเหมือนกัน	 ตกปลาไหลนี่ปลาไหลมันคุดอยู่ในดิน	 นี่ไม่ต้องไปดึงหรอกเสียเวลาเปล่า	
เบ็ดยืดหมดแหละ	มันไม่ยอมออก	ใช้วิธีดีด	ดีดสายเบ็ด	มันเจ็บปากเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ	ปล่อยตัวตาม 
ถาม : แล้วตอนดึงมันก็เจ็บหมือนกันนี่คะ	?	
ตอบ : มันดึงมันต่างคนต่างออกแรงไง	 มันก็ยังมีสิทธิที่จะชนะได้	 นี่ของเรามันเจ็บอยู่ตลอด
เคาะไปเลย	 พอมันรู้ว่าผ่อนแล้วมันไม่เจ็บมันก็คลายตามมา	 ใครดูอนาคอนด้าบ้าง	 ?	 
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อนาคอนด้ามันใช้อะไร	?	มันไม่ได้ใช้เบ็ดมั้ง	มันใช้ปืนฉมวกนะ	
ถาม : ถ้าทั้งตัวเอาไปเลี้ยงได้ทั้งกองร้อยนะคะ	
ตอบ : นั่นชาวบ้านเขาล่ากัน	 ไม่ใช่พวกทหารไปล่าหรอก	 ทหารมันไม่เสียเวลาไปล่าหรอก	
ออกไปเหยียบกับระเบิดมันไม่คุ้มกัน		
ถาม : ถ้าเอาลูกงูอนาคอนด้ากับลูกงูเหลือมมาเลี้ยงพร้อมๆ	กันมันจะโตเท่าๆ	กันมั้ยคะ	?	
ตอบ : มันต้องดูที่อาหารมันด้วย	 ถ้าหากมีให้มันกินอุดมสมบูรณ์	 มันก็โตได้เยอะไม่ต้องห่วง
หรอก	 แต่อนาคอนด้ามันอยู่น้ำมากกว่าอยู่บนบก	 นานๆ	 มันโผล่ขึ้นบกขึ้นมาซะที	 มันเท่ากับ
เป็นงูน้ำน่ะ	 แต่งูเหลือมของเรามันงูบก	 ถ้ามันหาอาหารมันก็ลงน้ำหรือถ้ามันร้อนมันก็เลื้อยลง
น้ำไปแช่	
ถาม : ไปอ่านเจอที่เขาเขียนบักทึกไม่ลับของครูบา	 เขาพูดถึงอภิญญา	 เขาบอกว่าไปสงเคราะห์
คนใกล้จะตาย	 แล้วเขาก็บอกว่าคนนั้นน่ะตอนใกล้จะตายเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้	 นึกถึงมดดำเดินมา
เป็นแถวชอบเอามือไปขยี้	ไปรูดเยอะๆ	ทีเดียวตายเป็นแถวเลยล่ะ	แล้วเขาก็ส่งจิตไปสงเคราะห์
พ่อเขาก็ผ่านตรงนี้ไป	สักพักหนึ่งตัวคนที่ใกล้จะตายเขาก็นึกถึง	 เขาส่งจิตไปสงเคราะห์อีก	 เขา
ก็บอกว่าจิตมันตกภวังค์	 อีกสักพักหนึ่งเขาก็ไปเกิดเป็นอสุรกาย	 แล้วเขาก็เขียนบอกว่าไปเกิด
เป็นอสุรกายนี่โชคดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานผมก็เลยงง	?	
ตอบ : เขาน่าจะเขียนว่าเป็นอสุรกายโชคดีกว่าเป็นสัตว์นรก	 มันอาจจะผิดมันสลับกัน	 พ้น
จากอสุรกายแล้วเศษกรรมทำให้มาเป็นเดียรัจฉานต่อ	ฆ่าไปกี่ตัวก็เป็นเท่านั้นแหละ		
ถาม : อสุรกายนี่มันโมทนาบุญได้หรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ได้อยู่	เพียงแต่มันจะมีโอกาสโมทนามั้ยล่ะ	?	
ถาม : ถ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉานนี่จะโมทนาได้หรือครับ	?	
ตอบ : ทำได้ด้วยซ้ำไป	
ถาม : ทำได้	?	
ตอบ : อย่างเอราวัณเทพบุตรโฆษกเทพบุตรทำบุญเองซะด้วยซ้ำไป	 เอราวัณเทพบุตรก็
ช่วยเขาก่อสร้างเป็นช้างให้เขาชักลากไม้ไปสร้างศาลา	 อย่างของโฆษกเทพบุตรนี่สงเคราะห์
พระปัจเจกพุทธเจ้า	 ช่วยระมัดระวังอันตรายสัตว์ร้ายให้	 แล้วมัณฑุกเทพบุตรนี่เป็นกบได้ฟัง
ธรรม	 แล้วก็ค้างคาว	 ๕๐๐	 งูเหลือมอีกนั่นก็ฟังธรรมใช่มั้ย	 สร้างบุญเองซะด้วยซ้ำ	 มักกะโฎ
เทพบุตรนั่นตกจากต้นไม้ตาย	เป็นลิงตกต้นไม้ตายเสียชื่อหมด	เอารวงผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้า	
ตอนอยู่ป่าเลไลย์น่ะ	 เสร็จแล้วพอพระพุทธเจ้ารับก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วดันไปคว้ากิ่ง
แห้งเข้า	(หัวเราะ)	 ตกต้นไม้ตาย	 เสียชื่อจริงๆ	 พวกสัตว์เดียรัจฉานนี่โอกาสทำบุญมีเยอะ	 ไอ้
ของคนนี่สิน่าเสียดาย	 โอกาสทำบุญมีมากกว่าสัตว์เดียรัจฉานนับไม่ถ้วนแต่ไม่ค่อยจะทำกัน
หรอก	 ฟังเทปหลวงพ่อม้วนท้ายๆ	 ไหมล่ะ	?	 พวกเทวดาใหม่น่ะ	 ขอให้ทำบุญนั่นทำบุญนี่ให้	
หลวงพ่อบอกไม่ทำให้หรอก	อีตอนเป็นคนมันเสือกไม่ทำเองนี่หว่า	(หัวเราะ)	ใครๆ	ฟังถึงตรงนี้
คงว่าหลวงพ่อใจดำเป็นบ้าเลยนะ	 ความจริงหลวงพ่อท่านประเภทไม่ทำให้หรอก	 นิมนต์
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พระพุทธเจ้ามาเทศน์ง่ายกว่า	(หัวเราะ)	ถึงเวลาสงเคราะห์กำลังใจเขาได้เลย	
ถาม : อย่างเทวดาหรือพรหมนี่เขามีโอกาสทำบุญอะไรไหมคะ	?	
ตอบ : เยอะ	จะสรา้งเองก็ได	้อยูข่า้งบนกถ็อืศลีภาวนาตอ่	ศลีทรงตวัเปน็ปกตอิยูแ่ลว้กีส่กิขาบท
ก็ได้มันไม่ต้องไปละเมิดนี่	 ภาวนาก็ทำใจตัวเองตัดกิเลสต่อไป	 แล้วขณะเดียวกันมีพระดีอยู่
ที่ไหนก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปใส่บาตรไปอะไรได้	
ถาม : ต้องไปแอบใส่เหรอคะ	?	
ตอบ : อาตมาก็เคยโดนเขาแอบใส่แต่อด	 ตอนเช้าๆ	 ก่อนบิณฑบาตก็ใช้กำลังใจดูว่าวันนี้คน
ที่ใส่บาตรคนแรกจะเป็นใคร	มันพิสูจน์ได้ใช่มั้ย	?	
ถาม : ...................	
ตอบ : ที่ฝึกอยู่หลวงพ่อท่านให้ฝึกในวัดก่อน	 ท่านบอกว่าถ้าแกอดไม่ได้กินก็ไปกินที่โรงครัว
จะได้ไม่อด	 นั่นล่ะ	 ครูบาอาจารย์ท่านรอบคอบ	 ในเมื่อท่านรอบคอบเราก็ฝึกตามวิธีนั้น	 แต่
หลวงพี่สพฤกษ์ ท่านออกป่าเลย	 ไปอยู่ที่บึงลับแลเลย	 สอนวิธีสอนอะไรท่านเสร็จท่านก็ไปตั้ง
อธิษฐานด้วยว่า	 ถ้าไม่ใช่อาหารที่ใส่ลงไปในบาตรนี้จะไม่ฉันอะไรเลย	 นี่ตั้งกำลังใจผิด	 เทวดา
เขาชอบ	 เขาอยากลองดูว่ากำลังใจมันแค่ไหน	 ท่านใช้ได้จริงๆ	 เลยกำลังใจเข้มมาก	 เพราะว่า
ทั้งนมทั้งโอวัลตินตั้งอยู่ใกล้ๆ	ประเคนแล้วด้วย...ไม่แตะเลย	นอนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก	หายใจ
พะงาบๆ	เราก็	๑๐	วันเข้าไป	คนไม่กินอะไรเลย	๑๐	วันมันแย่นะถ้าหากสมาธิไม่ทรงตัว	แต่ว่า
ท่านกำลังใจเหลือเกินจริงๆ	 ไปถึงหน้าเหี่ยวเลย	 เอายาโด๊ปให้เม็ดสองเม็ดมีกำลังขึ้นมาหน่อย	
เสร็จแล้วก็ให้พวกญาติโยมที่ไปด้วยเขาใส่บาตร	 ก็ต้องหุงข้าวต้มให้มันเละๆ	 ไม่งั้นฉันไม่ได้นะ	
อดมาเป็นสิบๆ	วัน	ของทหารสมัยที่ฝึกได้เดทไลน์	เขาทิ้งไว้กลางเกาะร้าง	อาหาร	๓	วันหากิน
เอง	มีมีดให้เล่มเดียวกับกระติกน้ำหนึ่ง	อยู่	๓	วันหากินเอง	อันนั้นมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
การฝึกจู่โจม	 จบจากตรงโน้นขึ้นฝั่งปุ๊บให้เราตั้งโต๊ะเลี้ยงเลย	 มันเล่นให้ไก่ย่างคนละตัว	 กินกัน
ไม่ได้เลย	 เสียของเปล่า	 อ๊วกเลย...เพราะร่างกายไม่ได้รับอาหารมาหลายวันเขาเรียกว่าเป็น
ความคิดของคนบนฝั่งนั่นแหละ	 คือ	 ยังไงๆ	 มันก็ได้กินแน่	 เรากินกันไม่ได้หรอก	 มันจัดเลี้ยง
เราคือเลี้ยงตัวมันเองด้วย	พอขึ้นฝั่งปุ๊บเขาก็จะติดประดับหัวเสือให้ก่อน	 ไอ้เสือคาบมีดลักษณะ
เดียวกัน	ถ้าอดนานๆ	แล้วไปกินอาหารแข็งทีเดียวไม่ได้หรอก	ถ้าไม่ใช่ปวดท้องปวดไส้	ชักไป
เลยก็ลมใส่	ดีไม่ดีย่อยไม่ได้ตายเอาง่ายๆ	ไม่ใช่แค่อาเจียนรับไม่ได้	
ถาม : แล้วหลังจากนั้น...?	
ตอบ : ก็ต้องให้เขาต้มพวกข้าวต้มเละๆ	เป็นโจ๊กเลย	ใส่บาตรให้เพราะท่านอธิษฐานไว้ว่า	ถ้า
ไม่ได้ใส่บาตรท่านไม่ฉัน	 ก็ต้องใส่บาตรให้ท่าน	 แหม...ให้คนอดมานานๆ	 นี่มันน่ากลัว	 กินน่า
ตาย	บาตรเบอร์	๘	ครึ่ง	ใส่เสียค่อนบาตร	ฉันหมดน่ะ	แล้วก็ไปอดต่ออีกอย่างน้อย	๗	วัน	ถ้า
ไม่ใช่	 ๗	 วัน	 ๑๐	 วันเข้าไปดูเสียทีหนึ่งเห็นแย่มากๆ	 ก็โผล่ไปดูที	 เป็นอาจารย์ที่โหดใช้ได้	
(หัวเราะ)	
ถาม : ตกลงได้กินบ้างหรือยัง	?	
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ตอบ : ไม่ได้กิน	ตั้งกำลังใจผิด	
ถาม : เป็นยังไง...?	
ตอบ : อยู่ครบ	 ๓	 เดือนไม่ได้กินเลยมีแต่อาหารที่เราให้คนเข้าไปถวายถึงจะได้กิน	 ตักใส่
บาตร	 ถึงเวลาเดินกลับมา	 การขอข้าวเทวดากินมี ๒ แบบ แบบหนึ่งนี้เราเลือกต้นใดต้น
หนึ่งเป็นการเจาะจงเลย เอาบาตรไปแขวนไว้ แล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาให้เขา	ถ้าได้ยินเสียงดัง
กุกเหมือนกับใครเอาอะไรเคาะฝาบาตรล่ะก็...เก็บบาตรกลับได้	 จะมีอาหารมาพร้อมกับดอกไม้
มาด้วย	 อีกแบบหนึ่งก็คือกำหนดระยะทางว่าเราจะเดินจากต้นไหนถึงต้นไหน	 ส่วนใหญ่
ประมาณครึ่งๆ	ทางเขาก็โผล่มาใส่แล้ว	 มาก็มาลักษณะชาวบ้านทั่วๆ	 ไป	 กระมอมกระแมมมา
โน่นล่ะ	 แต่ว่าอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างคือว่า	 ตัวเมตตาบารมีมันต้องทรงตัว ถึงเวลาแผ่
เมตตาและภาวนาต่อจนอารมณ์ทรงตัวแล้วรักษาอารมณ์นั้นไว้ต่อเนื่องให้ได้ ๓ วันห้าม
พร่อง	 ถ้าพร่องไม่ได้รับประทาน	 ถ้าไม่พร่องเลยก็จะได้เลย	 ถ้าได้แล้วอย่าประมาทนะ	 พร่อง
มื้อต่อไปอด		
ถาม : ฝึกเมตตาตัวเดียวเหรอคะ	?	
ตอบ : ฝึกเมตตาตัวเดียว	 แรกๆ	 ใหม่ๆ	 ฝึกงี้ขำจะตาย	 แหม...วันแรกมันชุ่มมันเย็นเหมือน
กับซุกน้ำแข็งไว้ในอก	มองฟ้า	มองดิน	มองจิ้งจกตุ๊กแกยิ้มให้มันได้หมด	 ไม่รู้จะยิ้มให้ใครเดิน
ไปยิ้มกับถนนก็เอา	 พอวันที่สองหนักขึ้นๆ	 เหมือนยังกับแบกช้างไว้ทั้งตัว	 วันที่สามนี้ไม่เกิน
ครึ่งวันทะร่อทะแร่เป็นนกปีกหักร่วงแอ้ก	ไม่เป็นท่า	เอาไปรายงานหลวงพ่อท่านก็หัวเราะ	ท่าน
ขำ	 ท่านบอกอย่าลืมนะว่าถ้าฌานสี่ไม่คล่องตัว ตัวเมตตาบารมีมันทรงยาก เมตตาบารมี
ใช้กำลังสูงมาก	ท่านถึงบอกว่าให้ทำในบ้าน	ให้ทำในวัดก่อนเราอยู่ตึกกองทุนมันไม่ต้องไปไกล	
ต้นมะม่วงขึ้นอยู่หน้าตึก	หน้าตึกก็มีต้น	หลังตึกก็มีต้น	เลือกเอาสิว่าจะเอาต้นไหน	แล้วโรงครัว
ก็อยู่ห่างไม่เกิน	๕๐	เมตร	อดก็เดินไปโรงครัวก็ได้	แหม...หลวงพี่ท่านพอรู้วิธีก็ออกป่า...เกือบ
ตาย	๓	เดือนกลับมามีแต่หนังหุ้มกระดูก	ท่านถึงได้บอกว่าท่านเป็นหนี้ชีวิตอยู่ไง	ไปรั้งชีวิตให้
คืน	๗	รอบ	๘	รอบ	กว่าจะครบ	๓	เดือน	ท่านตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบ	๓	เดือน	แล้วก็จะกินแต่
อาหารที่เขาใส่มาในบาตรเท่านั้นเอง	 ในป่าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่พวกเราเข้าไปมันจะมีใครไปใส่
บาตร	นอกจากรอเทวดาเขา	เทวดาตรงนั้นจริงๆ	แล้วเขาให้หวยแม่นนะ	สมัยที่อยู่คนเดียว	๒	
เดือนกว่าเท่านั้น	แรกๆ	ลุงปาน	 เขาได้รับคำสั่ง	 เขาไปส่งเสบียง	ส่งไปส่งมาก็ขี้เกียจ	บางทีก็	
๑๐	วัน	๑๕	วัน	ไม่ได้เจอหน้า	พอเทวดาเขาบอกหวยเราก็เขียนไว้	เขียนเอาไว้ข้างกองไฟทีนี้
ลุงปานมาได้ไปงวดเดียวเท่านั้นแหละ...ครกกระบากสากกระเบือมันแบกไปให้หมด	 กระทั่ง
ที่นอนยังแบกไปให้เลย	ขยันมากเลยไอ้ตอนไม่ได้หวยนี่ขี้เกียจ	(หัวเราะ)	งวดสุดท้ายนี่ทะเลาะ
กับแสงชัย	 แทบเป็นแทบตาย	 ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ...เขานัดวันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 แล้วแสงชัย
เข้าไปวันที่	๓	มกราคม	ลุงปานเข้าไปถึงเห็น	๓	ตัวเจ๋งๆ	เลยเพิ่งออกไป	โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง
บ่นซะประเภทตั้งแต่เดินไปยันเดินกลับเลย	คือ	ของแกคล้ายกับว่าบุญแกน้อย	ถึงได้สอนไปว่า	
เรื่องหวยน่ะ มันเป็นผลของการทำบุญที่ไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ก่อนในอดีตส่งผลให้ ถ้าเราทำ
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มากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อย ให้สังเกตว่าเราเคยเล่นเท่าไหร่แล้วได้ก็อย่าเล่นเกินนั้นมัน
เกินบุญตัวเอง มันจะไม่ได้	 ลุงปานแกเล่นแกจะเล่นล้มเจ้ามือ	 แกบอกจะเอาให้มันดังสักที
ปรากฏว่าตัวไหนแทงไม่เกิน	 ๕๐	 บาทจะถูก	 คือ	 แกกลับไปกลับมา	 ถ้าตัวไหนแทงทีหนึ่ง
หลายๆ	ร้อย	ยิ่ง	๓	ตัวแทงมัน	๑,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	เลย	ไม่ได้กินหรอกสูญหมดแกก็จะไปได้ตัวที่
น้อยที่สุด	 เข้าไปวันนั้นเจอ	๓	ตัวไม่ต้องกลับ	โกรธแสงชัยจนทุกวันนี้คุยกันหรือยังไม่รู้	บ่นซะ
ไม่มี...ว่านัดกันวันที่	๒๙	แล้วทำไมไม่มา	แต่ความจริงแสงชัยไม่มาแกก็น่าจะเข้าไปเอง	แกไม่
เข้าเองแล้วจะโทษใครล่ะ	?	 เทวดาเขาก็เหลือร้ายนะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มาเขาก็ให้	 ๓	 ตัวตรงๆ	
ไปแถวนั้นไปไม่ค่อยได้หรอก	 ขึ้นไปเจอหน้ากันมันแทบจะอุ้มไปเลย	 เพราะเจ้าที่แถวนั้นเขา
เก่งเขาให้หวยบ่อย	 ไปทีไรมันได้กันทุกที	 หลวงพ่อท่านห้ามอาตมาให้หวย	 แต่ถ้าเขาบอกมา
แล้ว	 เราบอกต่อไม่เป็นไร	 เราไม่ได้ให้	 แต่เราแค่เอาจากเขามาแล้วเราบอกต่อ	 ไอ้ที่ไปใต้ก็
เหมือนกัน	 ให้ไม่ได้หรอก	 แต่ถ้าเจ้าแม่เขาให้เมื่อไหร่ก็ได้	 เจ้าแม่โต๊ะโมะ ให้หวยเก่งแต่ไม่
ค่อยให้ใคร	 เจ้าแม่ท่านไม่ซี้ซั้ว	 ท่านต้องรู้วาระเขาด้วยว่ามีบุญหรือเปล่า	?	 ถ้าวาระของ
ทานบารมีมาสนองยังไงมันก็ต้องได้	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	นี่แกก็เล่นให้หวย	งวดแรกก็ถูกกันไป	
พวกที่ไม่มั่นใจไม่ได้เล่นก็	 แหม...อยากจะได้งวดต่อไป	พอทุ่มลงไปไม่ถูกเลยสมน้ำหน้า	!	 คุย
กันเรื่องอะไร	?	 เรื่องกินข้าวเทวดาออกไปยันหวยชักจะไปไกล	 หลวงพ่อท่านห้ามให้หวย	 ไอ้
ตอนที่ให้จริงๆ	 มันเกิดจากโยมเยี่ยมแม่ครัวที่วัดที่ให้โยมเยี่ยมเพราะแกมีสัจจะ	 แกบอกว่าแก
อยากได้เงินทำบุญเท่าไร	 ก็ให้แกไปแกจะมาขอก็ให้แกไปตัวเดียวแกก็ไปเล่นถูกทีหนึ่ง	 ๒๐๐	-	
๓๐๐	มันไม่เยอะหรอก	แต่แกได้ถวายสังฆทานแกก็พอใจ	เดี๋ยวนี้พอสัก	๒	งวดขึ้นไป	คนเริ่ม
สังเกตไอ้ยายนี่ถูกติดกันนี่หว่า	 งวดต่อไปมันก็ตาม	 อาตมาก็บรรลัย	(หัวเราะ)	 หลวงพ่อท่าน
บอกว่า รู้ๆ อยู่ไปบอกเขามันก็เท่ากับไปปล้นเขา ท่านสั่งห้ามเลย ห้ามให้หวยแล้วห้าม
บอกว่าคนตายแล้วไปไหน	ถ้าคนตายมันมาบอกเองนี่	อาตมาจะบอกต่อได้	แต่ถ้าคนตายแล้ว
มันไม่มานี่บอกไม่ได้หรอก	 ถ้าคนถามบอกไปเลยว่าไม่รู้	 บางทีถ้าถวายสังฆทานอยู่เขามายืน	
บอกเองเลยว่าเขาตายแล้วเขาไปไหน	 มีอยู่เที่ยวหนึ่งพวกออมสินเขามา	 คนหนึ่งถวาย
สังฆทานให้ผัว	คนหนึ่งถวายสังฆทานให้พ่อ	ตายแล้วทั้งคู่	ไอ้ผีก็มาในลักษณะมนุษย์	แก่งั่กมา
เลย	 เอ...เราก็ว่าต้องเป็นพ่อยายคนนี้แน่ๆ	 เลยถามเขาบอกว่าพ่อหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหม	?	 
อีกคนบอกไม่ใช่นั่นผัวหนู	 (หัวเราะ)	 ใครจะไปรู้ว่าผัวมันแก่ขนาดนั้น	 แสดงว่าชาติที่แล้วเขา
ทำบุญด้วยดอกไม้เหี่ยว	 ไม่ใช่นะคะนั่นผัวหนู...ว่างี้	ผัวเขาแก่งั่กเลยนะ	 เราก็ต้องคิดว่าเป็นพ่อ
ของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้ว	มันมาแก่ขนาดนั้น	ไอ้อย่างนั้นน่ะบอกได้เพราะเขามาเอง	แต่ที่เดินมา
ถามดุ่ยๆ	 เลย	 แล้วผีมันไม่โผล่มายืนยันเลยอันนี้บอกไม่ได้หรอก	 เพราะหลวงพ่อท่านห้ามไว้	
ท่านบอกว่าการบอกว่าคนตายแล้วไปไหนมีแต่เสมอตัวกับขาดทุน ไม่มีกำไรเลย	 เพราะ
บางคนทำดีมาตลอดชีวิต	 แต่ลงนรกเพราะจิตสุดท้ายไปเกาะความเลวเข้า	 คนทำชั่วมาตลอด
ชีวิตจิตสุดท้ายเกาะความดีได้ไปสวรรค์	 ถ้าไอ้คนทำความดีมาตลอดชีวิตแล้วลงนรก	 นี่ลูก
หลานมันจะมีอารมณ์ทำความดีไหมล่ะ	?	 ขาดทุนย่อยยับใช่ไหมถ้าบอกเขา	 ท่านก็เลยสั่งห้าม	
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ท่านบอกถ้าใครถามบอกให้ไปฝึกเอง	 ออมสินสำนักงานใหญ่	 คุณอัจฉรา ยะธิกุล สามี	
แหม...แก่เชียว	 ส่วนจริยา	 ทำบุญให้พ่อมันแต่งสีกากีมามีขีดด้วยนะ	 เอ๊ะ	 !	 เราก็เอ๊ะมันชุด
อะไรหน้าตาแปลกๆ	 ไม่เคยรู้จักหรอกว่ามันชุดอะไร	 ก็ถามเขาพ่อเป็นข้าราชการด้วยเหรอ	
แต่งชุดแบบนี้มาเขาบอก...พ่อเขาเป็นสารวัตรกำนัน	 เออ...สารวัตรกำนันติดขีดด้วยเหมือนกัน
นะ	 ไม่เคยเห็นจริงๆ	 นะ	 ของเรามันชินตากับชุดข้าราชการอำเภอหรือพวกครูอะไรอย่างนั้นใช่
ไหม	 อยู่ๆ	 ไปเจอในลักษณะนั้นมันแปลกๆ	 ไม่เคยเห็นสารวัตรกำนันมันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้
แต่งเครื่องแบบด้วย	เราก็นึกว่ากำนันอย่างเดียวให้แต่งเครื่องแบบ		
ถาม : อย่างการที่เราจะอุทิศบุญกุศลให้เขาต้องเกี่ยวเนื่องกับเราหรือเปล่า	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าท่านมามันต้องเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้ว	แล้วถ้าหากว่าถามใคร	เรื่องอะไร	หรือ
ว่าขอการสงเคาระห์จากใคร	 ยึดองค์นั้นไว้เลย	 อย่าประเภทเปะปะมั่วไป	 ถ้ามั่วไปเมื่อไหร่โดย
เฉพาะเรื่องการถามนี่เดี๋ยวโดน	เพราะว่าโลกอื่นเขาไม่โกหกกัน	เขาว่ากันตรงไปตรงมา	ถ้าเรา
ไปถามเปะปะ	 โดยเฉพาะปัญหาซ้ำซ้อนมันเท่ากับไม่เชื่อถือเขา	 เดี๋ยวเขาก็หลอกเอา	 ถามใคร
ต้องถามองค์นั้นตลอด	
ถาม : ......................	
ตอบ : ถ้าสมาธิละเอียดๆ	นี้	 ได้ยินเสียงตัวเองกรนนะ	 โดยเฉพาะตั้งแต่ปฐมฌานละเอียดขึ้น
ไปสติมันรู้อยู่	กรนก็ได้ยินเสียงตัวเองกรน	
ถาม : หลวงพ่อหนูทำได้แล้ว	
ตอบ : อือม์	ได้แล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะ	
ถาม : ......................	
ตอบ : เพราะว่ากำลังใจของเรามันมีขึ้นมีลงเป็นปกติ	 ถ้าได้แล้วไปเชื่อว่ามันดีแล้วเดี๋ยวมัน
พังก็นั่งร้องไห้อีก	ต้องระมัดระวังอยู่เสมอห้ามประมาท		
ถาม : ปกติกำลังจะมีขึ้นมีลง	?	
ตอบ : ถ้าขาดการทบทวนซ้อมไว้เสมอๆ	ถ้ามันไม่ใช่อารมณ์ทรงตัวจริงๆ	มันจะเสื่อม	
ถาม : ......................	
ตอบ : ถ้าหากว่าทำสมาธิสม่ำเสมอมันก็จะทรงตัวไป มันก็จะก้าวหน้าไป มันก็ไม่แน่ถ้า
หากว่ากำลังใจยังเป็นโลกีย์อยู่ บางทีตัวอกุศลกรรมจะตัดมันก็พังเอาดื้อๆ ที่เขาเรียก
สมาธิตก กำลังใจตก	 มันก็ฟุ้งซ่านไม่อยากจะทำความดี	 บางทีก็อยากจะชั่วให้มันสะใจ	
ทำนองนั้น	ฟังว่าเขาทำได้แล้วเราก็โมทนานะ	ถ้าเขาพังเมื่อไหร่เราก็คอยประคองไว้แล้วกัน	
ถาม : .......(ไม่ได้ยิน).......ถ้าเกิดปัญญายอมรับกันมันก็จะไม่เสื่อม	?	
ตอบ : ถ้าวิปัสสนาญาณนี้จะไม่เสื่อม	สภาพจิตยอมรับแล้วมันรับเลย	
ถาม : ถึงแม้บางครั้งยอมรับแล้วคือหมายถึงว่าเจอยังไง	?	
ตอบ : มันจะไม่คัดค้าน	 มันจะไม่คัดค้านอีก	 บอกมันว่าไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรานี่มันเชื่อเลย	
...(ไม่ได้ยิน)...เป็นไงทิพย์มีอะไรไหม	?	 รอจนกว่าเขาจะมาใช่ไหม	?	 เอาเหอะ...รักยาวให้บั่น
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รักสั้นให้ต่อ	 ของพรรค์นี้ถ้าต่อเมื่อไหร่	 อนาคตมันจู๋มันก็เลยสั้น	 ก็อย่างทิดฉัตรไง	 เขาก็คิดว่า	
เออ...มันน่าจะทำได้แล้วไง...ท่านนั่งกลุ้มอยู่เรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรบางอย่างมันก็กระทบ	 
กระทั่งกันได้	 จริงๆ	 แล้วมันน่ากลัว	 คนมีครอบครัวแล้วโอกาสที่จะดีมันยิ่งกว่าแทงหวยหวัง
รางวัลที่หนึ่ง	คู่ที่เรามันเหมาะสมกันแท้ๆ	เลยบางทีตัววาระกรรมมันเข้ามาก็ทำให้เข้าใจผิดกัน	
ทะเลาะเบาะแว้งกัน	 เพราะฉะนั้นการมีครอบครัวนี่สำหรับใครไม่ทราบ	แต่สำหรับอาตมานี้รู้สึก
ว่ามันน่ากลัวมากเลย	
ถาม : แล้วมันเป็นทุกคู่	?	
ตอบ : มันก็มี	ใช่ไหม	?	แต่ว่าโอกาสที่วาระกรรมมันเข้ามาสนอง	เมื่อโอกาสที่จะทะเลาะกัน
บ้านแตกก็มีเยอะ	เนื้อคู่ที่ศีลเสมอกัน	ทานเสมอกัน	ปัญญาเสมอกัน	มันหายาก	พระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่าบุคคลที่จะครองสุขกันอยู่ต้อง ทานเสมอกัน ศีลเสมอกัน ปัญญาเสมอกัน แบบ
นี้	 วันนี้คุณทรงยศ	 เขามาปรารภว่า	 สมัยหลวงพ่ออยู่พาภรรยาไปนะ	 ภรรยาเขาประเภทที่
เรียกว่าไม่ชอบเอาเลย	 ถึงขนาดคัดค้านกันเลย	 ก็ตัวเองเคารพหลวงพ่อภรรยาคัดค้านก็เลย
ทะเลาะกัน	จนกระทั่งทุกวันนี้พอรู้ว่าไปวัดก็บ่นๆ	ด่าๆ	ไปเลย	แบบนี้ศีลไม่เสมอกัน	ปัญญาไม่
เสมอกัน	ลำบาก	
ถาม : หลวงพ่อคะ	ปัญญามีอยู่ทางเดียวเหรอคะ	?	
ตอบ : ทางโลก	ทางธรรม	ก็ได้	ให้มันเสมอกันก็แล้วกัน	ปัญญาทรงโลกมันก็น่าจะมีนะ	รู้ว่า
สามีเราชอบอย่างนั้นเราก็อย่าไปคัดค้านสิ	 เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวก็คล้อยๆ	
ตามไปบ้าง	 พอถึงเวลาเรื่องที่เราชอบเขาก็คล้อยตามมาได้นี่	 มันไม่จำเป็นต้องปัญญาทาง
ธรรมก็น่าจะมองเห็น	
ถาม : แล้วอย่างนี้คนที่เขาแต่งงาน	แล้วถ้าเขาต้องทำบุญกันเยอะๆ	
ตอบ : ก็โอกาสดีขึ้นก็มี	แต่อย่าเผลอนะ	มันไม่ได้ทำบุญมาตลอดช่วงบาปมันมี	ถ้าวาระบุญ
มันสะดุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม โอกาสที่บาปมันแทรกมันมี ต้องทำสม่ำเสมอต่อเนื่องไป
เรื่อยอย่าเผลอเปิดช่องให้เขา เปิดช่องเมื่อไหร่นี่เจ้าหนี้มาเพียบ	 มันรายเดียวยังพอจ่ายให้
มัน	 มันมาเยอะเลย	 แต่สังเกตุว่าบางคนพอถึงช่วงตกอะไรๆ	 ที่มันไม่ดีมันมะรุมมะตุ้มกันมา
เต็มไปหมด	ก็คือเขารุมทวงกันทีเดียว	มันหนีมานานแล้วไม่ได้เงินต้นเอาดอกก็ยังดี	
ถาม : แล้วพวกที่เข้าวัดบ่อยๆ	ก็ยังมีอยู่	?	
ตอบ : มันไปทะเลาะกันหน้าหลวงพ่อก็มี	 อย่างคู่ที่ชัดที่สุดพี่สาวกับพี่เขย	(ของคนถาม)	นั่น
นะเข้าวัดด้วยกันทั้งคู่	แล้วเสร็จแล้วดูสิว่าเขามีความสุขไหมตอนนี้	
ถาม : ......................	
ตอบ : มันไม่ตีกันต่อหน้าหลวงพ่อ	 แต่ว่ายังไงเขาก็ประเภทขัดคอกันอยู่เรื่อยๆ	 เสร็จแล้ว
ปรากฏว่าตัวพี่เขยของเจ๊หลิน	 เขาคนที่ทุ่มเทที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้อะไร	 แต่คนที่พี่สาวที่เจ็บช้ำ
น้ำใจอยู่ตลอดเวลาจากการกระทำของพี่เขยไปนิพพานแล้วจ้ะ	เห็นทุกข์มากกว่า	(หัวเราะ)	
ถาม : หลวงพ่อท่าน.......	
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ตอบ : จริงๆ	 ก็คือพี่เขยเขามาก่อน	 เขาไม่อยากจะแต่งงาน	 แต่ทีนี้ลูกผู้ชาย...คนจีนด้วยไง	
เสียพ่อแม่บังคับไม่ได้	แต่งแล้วก็ว่าเจ๊เขาว่าเป็นมารมาขวางความดีเขา	ไปๆ	มาๆ	มารกลับอยู่
นิพพาน	แต่พระยังไม่ได้ไปไหน	(หัวเราะ)	ตอนเป็นฆราวาสหัวเราะซะไม่มี	มันก็ไม่มีเรื่องอะไร
นอกจากเรื่องของพี่เขยเขาอย่างเดียว	
ถาม : แล้วเมื่อวานตัดสินใจกันไม่ถูกเหรอคะ	?	
ตอบ : เขาวางกันไม่ถูก	 ของเขานั้นมันเกินแต่ของเจ๊ประภา	 เขาพอดี	 ระยะหลังๆ	 นี้ถ้าคุย
กันถึงเรื่องนี้นึกถึงแกเมื่อไหร่แกนั่งหัวเราะอยู่ข้างบน	อั๊วสบายแล้ว...ปล่อยมัน	(หัวเราะ)	
ถาม : (ไม่มีเสียง)	
ตอบ : คุณสุวิทย์เขาค่อนข้างจะขวางโลก	 เขาเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะดีแล้วถูกแล้ว	 การ
กระทำที่มันดีจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญ มันต้องสายกลางโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย 
ไอ้นี่ประเภทโลกช้ำไปทั้งแถบเลย	 แต่งงานไปแล้วแยกห้องนอนเลย	 ต่างคนต่างอยู่แต่งเอาใจ
พ่อแม่	คนจีนอยากได้ทายาทสืบสกุล	 ในเมื่อมันไม่ท้องสักที	มันไม่ใช่ปลากัดนี่มองหน้ากันมัน
จะไปท้อง	 ก็ด่าใครมันก็ด่าลูกสะใภ้น่ะสิ	 เจ๊แกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ทุกวัน	 ไปหาหลวงพ่อกูก็ได้วะ	 ก็
ไป	ปรากฏว่าได้ตัวคนที่ทุกข์มานี่มันเห็นธรรมง่ายกว่า	สบาย	
 เรื่องของธรรมะมันเป็นสากล ใครก็ตามที่เห็นตัวทุกข์ก็เห็นธรรมเป็นปกติอยู่แล้ว 
ถ้ารับไปปฏิบัติต่อเนื่องไปอารมณ์ทรงตัวมันก็ได้เลย ส่วนใหญ่พวกเรามันจะเห็นเป็นพักๆ 
ถ้าทุกข์มากๆ ขึ้นมากำลังใจดีหน่อย พอความทุกข์เลยไปก็เริ่มเละใหม่ มันทำไม่ต่อเนื่อง 
การปฏิบัติทุกอย่างทั้งทางโลก ทางธรรมถ้าขาดการต่อเนื่องผลงานจะไม่ดีโดยเฉพาะเรื่อง
ของทางธรรม ถ้าขาดการต่อเนื่องกำลังของอกุศลกรรมมันแทรกได้เมื่อไหร่นี่ตีคืนยาก
แล้ว เหนื่อยสาหัสเลย ลองดูเถอะหลายต่อหลายคนที่ทิ้งกำลังใจมันขาดช่วงจากความดีไป	
กว่าจะตะกายให้มันกลับมาดีเท่าเดิมได้นี่	 ก็สาหัสแล้วไม่ต้องไปหวังดีกว่าเดิมหรอก	 มันปล่อย
ให้ลอยตามน้ำมาเยอะแล้ว	มันต้องว่ายตามน้ำขึ้นมา	มันเหนื่อยแค่ไหนล่ะ	?	เพราะฉะนั้นต้อง
ทำให้ต่อเนื่อง	 คุยกับคุณทรงยศ	 เมื่อเช้าถึงได้บอกว่าของเรานี่มันโชคดี	 บังเอิญว่ามันมีไปอยู่
สม่ำเสมอ	ต่อให้คนมันด่าแค่ไหน	ถ้าเราจะทำก็ทำของเราไปเรื่อย	โดยเฉพาะตอนเป็นนักเรียน
ทหาร	 เวลามันน้อยมากเลยตื่นตีห้านอนสามทุ่ม	 สี่ทุ่มปลุกไปฝึกนอนตีสองตีสามเราต้องลุก
มาภาวนา	 เรารู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะดี	 เราต้องทำให้ต่อเนื่องเข้าไว้	 อารมณ์ใจมันถึงได้
ทรงตัว	 คุณทรงยศ	 เขาปรารภว่าระยะนี้กำลังเขาแย่มาก	 ก่อนหน้านี้เมียบ่นไม่โกรธ	 ตอนนี้
โกรธตั้งแต่ไม่ทันจะบ่นแล้วล่ะ	
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด)..........	
ตอบ : ไม่เป็นไรหรอกกินเยอะมันก็หลับเป็นธรรมดา	 เลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะนี่	 เลือดมัน
ลงไปที่กระเพาะเพื่อไปย่อยอาหารมันทำให้เลือดที่เลี้ยงสมองน้อย	 มันจะทำให้ซึมหลับ	 เดี๋ยว
พอมันย่อยหมดเดี๋ยวก็ตาใส	กินใหม่	
ถาม : ฝึกกรรมฐานในทางพุทธ	 มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสัตว์เดียรัจฉานมั้ย	?	 เขาบอกเขามี
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คนหนึ่งเขาเปิด...(ฟังไม่ชัด)...อีท่าไหนเขาบอกเขาถอดจิตมาเป็นเสือดาว	 เอ้ย	 !	 เป็นเสือดำ
อะไรสักอย่างที่เขาบอกแปลกๆ	อยู่นะ	
ตอบ : พวกนั้นไม่แน่เหมือนกัน	 เพราะว่าทางด้านเขมรเขาก็มี	 ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะ	 แต่ไม่
แน่ว่าท่านไปไหนแล้ว	 ทางด้านเหนือมีครูบาอยู่องค์หนึ่ง	 เรียนวิชาจากเขมร	 หัวใจเสือสมิง
เหมือนกัน	ขึ้น	๑๔	ค่ำ	ขึ้น	๑๕	ค่ำกับแรม	๑	ค่ำ	๓	วัน	เขากลายเป็นเสือ	เพราะฉะนั้นครูบา
องค์นี้ท่านต้องหนีไปอยู่ไกลๆ	 ตามถ้ำตามอะไร	 ห่างๆ	 หมู่บ้านหน่อย	 คือพอชาวบ้านเขารู้ว่า
อยู่ตรงนั้นๆ	 เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอก	แต่ถ้าหากว่าจะถึง	 ๑๔	ค่ำ	 ๑๕	ค่ำ	 ๑	 ค่ำ	 นี่ต้องหนีก่อน
กลัวว่าปุ๊บปั๊บเป็นขึ้นมาเดี๋ยวไปทำร้ายชาวบ้านเขา	
ถาม : แล้วเขาบังคับตัวไม่ได้	?	
ตอบ : บังคับไม่ได้	 เพราะว่ามันเป็นนี่	 จิตใจมันก็เป็นสัตว์ไปเลยล่ะมันต้องหากินตามแบบ
ของเขาไปเลย	
ถาม : ก็เขาเป็นสัตว์แล้ว	เขารู้มั้ยว่าเขาเป็นคนมาก่อน	?	
ตอบ : ไม่	 เขาบอกว่าความรู้สึกมันไม่มีเลย	 มันเป็นความรู้สึกของสัตว์เดียรัจฉาน	 หิวขึ้นมา
กล็า่เลยอยา่งนัน้	 เขาบอกวา่เขาเองเขาคดิผดิที่ไปเรยีนวชิาพวกนี้ไว	้ มนักลายเปน็เดยีรจัฉานวิชา
อันตรายมาก	
ถาม : เลิกไม่ได้	ใช่มั้ย	?	
ตอบ : เลกิไม่ไดม้นัตดิตวัไปเลย	อนันัน้นะ่อาจจะเปน็	กม็นัม	ี๒	อยา่ง	คอื	พวกทีฝ่กึวชิานีม้า
เกี่ยวกับน้ำมันเสือสมิง	หัวใจเสือสมิงอะไรพวกนั้น	มันสามารถแปลงเป็นเสือได้	
ถาม : เพราะว่าเห็นเขาบอกว่า	 ตั้งแต่เจอมานะ	 คิดว่าไม่...(ฟังไม่ชัด)...ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
กับสัตว์เดรัจฉานนะตั้งแต่เห็นมา	
ตอบ : ก	็ ทีม่กีอ็ยูเ่หมอืนกนั	หลวงปูป่าน หลวงปูจ่ง หลวงปูจ่าด	 แปลงรา่งเปน็เสอืไปทดสอบ
กำลังใจหลวงพ่ออย่างนี้ทำได้	
ถาม : แต่ที่ฝึกปฏิบัติมัน......	
ตอบ : ไอ้ฝึกปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้น	มันไม่ใช่แน่	
ถาม : ......(ฟังไม่ชัด)......ว่ามันไม่ใช่ก็เลยบอกเขาบอกว่าเคยเห็นนะ	 เขาบอกเนี่ยเขาเปิด
หนังสือให้ดู	เขาบอกเหรอแต่เราไม่เคยเห็น	
ตอบ : บอกเขาว่าระวังไว้	อันนั้นถ้าหากว่าฆ่าคน	ไม่สามารถกลับคืนเป็นคนได้อีกเลย	กลาย
เป็นสัตว์ตลอด	
ถาม : เขาบอกว่าอะไรนะ	ปู่หรืออะไรคนเนี้ย	เขาบอกเขาถอดจิตเป็นเสือได้	เขาบังคับวิ่งไป
วิ่งมาได้	แต่....(ฟังไม่ชัด)....เขาไม่เห็น		
ตอบ : ทางใตเ้นีย่...(ฟงัไมช่ดั)...เคยไดย้นิไหมเรือ่งของตาหลวงรอด ตาหลวงเดช ปจัจบุนันีจ้ะ
เป็นเจ้าที่ที่มีชื่อเสียงมาก	 จำไม่ได้อยู่แถวนครหรืออะไร	 นั่นก็ฝึกวิชานี้แหละ	 แล้วก็กลายเป็น
เสือไป	 คราวนี้ตาหลวงรอดนี่พอรู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นเสือ	 ก็ออกไปปลูกกระต๊อบอยู่ในป่าให้
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ลูกสาวไปส่งอาหาร	 พอถึงเวลาลูกสาวเรียกก็	 เออๆ	 วางไว้นั้นแหละ	 จนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาว
ทนคิดถึงพ่อไม่ไหว	 เป็นเดือนเป็นปีไม่เห็นหน้าเลย	 พ่อเอื้อมมือมารับของสักหน่อยก็ยังดี	
เอื้อมมือออกมาเป็นเล็บเสือ	
ถาม : แต่พูดภาษาคน	?	
ตอบ : ยังประเภทที่เรียกว่า	 แกยังรักษาสติสัมปชัญญะของคนอยู่ได้	 ก็คงจะเป็นลักษณะว่า
มันยังมีส่วนของร่างกายที่เป็นคนอยู่	
ถาม : แล้วของแกนี่แปลงร่างเฉพาะวัน	หรือ...(ฟังไม่ชัด)...?	
ตอบ : ก็คงจะเป็นตลอด	 ก็ฝรั่งเขาที่ก่อนหน้านี้ทาง...(เสียงหาย)...พรานฝรั่งเขียนเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องคนกลายเป็นเสือสมิงนี่แหละ	 พวกข้าหลวงอังกฤษที่สมัยก่อนปกครองมลายูอยู่	
เขาบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่ามีคนที่สามารถกลายร่างเป็นเสือได้	พวกอิสลามเขาฝึกวิชาพวกนี้
อยู่	 เขาบอกว่ามีเสือเข้ามากินวัวชาวบ้านอยู่เรื่อยแล้วมันฉลาดเหมือนคน	ไม่ว่าจะติดกับดักล่า
อีท่าไหนก็ตามมันหลบหลีกได้หมด	 แล้วเอาวัวไปกินประจำเลยข้าหลวงอังกฤษนี่แกก็เลยรับ
อาสาไป	อาวุธแกดีด้วย	แกก็ไปซุ่มอยู่ในกระต๊อบ	ตรงกระต๊อบมันมีหน้าต่างมองออกไปมันจะ
เห็นวัวที่ผูกเอาไว้	 ปรากฏว่าพอได้ยินเสียงวัวดิ้นแกก็ส่องไฟไป	 แกบอกว่าแกเห็นชาวอิสลาม
คนหนึ่งนะ	 เล็บเป็นเสือตัวมีลายเสือแต่ว่าร่างยังเป็นของคนอยู่	 แล้วก็เขี้ยวยาวมากเลย	 กำลัง
ตะปบกัดวัวอยู่	 พอแกส่องไฟไปก็หันมาประประเภทว่าคงร้องด้วยความโกรธ	 เลยเห็นชัดๆ	 ว่า
หน้าเป็นคนอยู่แต่ว่าส่วนอื่นๆ	 เป็นเสือแล้ว	 แล้วเขาก็กระโดดเข้าป่าหายไปไม่ทันยิง	 มัวแต่
ตะลึงอยู่	แล้วมาตอนหลังพอเอาวัวไปดักในป่ายิงได้นั้นเป็นเสือทั้งตัวอยู่แล้วเลยไม่มั่นใจว่าเป็น
คนคนนั้นหรือเปล่า	 แต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 เสือที่อาละวาดกินวัวตัวนั้นก็หายไป	
มันอาจจะรู้ตัวแล้วมันหลบไปอยู่ที่อื่น	หรือว่ามันโดนยิงตายไปจริงๆ	ก็ไม่รู้	
ถาม : ถ้าเกิดว่าเขายิงได้ตอนกำลังครึ่งคนครึ่งเสือเนี่ย	 พอเขาตายไปแล้ว	 เขาจะเป็นของ
สภาพไหน	?	
ตอบ : ก็อย่างคุณสังคีตเขาเล่าให้ฟัง	 นั่นทางเหนือ	 แม้ว	 ครอบครัวหนึ่งพอตัวตายนี่รีบเอา
ไปฝังเลย	ไม่มีการจัดงานศพ	ไม่มีการอะไรเลย	ปกติพวกแม้วเขาจัดงานศพหลายวัน	ลักษณะ
คนจีน	ไปฝัง	เสร็จแล้ว	แม้ว	๒	แม่ลูกก็อพยพไปอยู่ที่อื่น	หลังจากนั้นไม่นาน	ก็มีเสืออาละวาด
ไปกินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเขา	เขาตามรอยไป	ก็ไปถึงหลุมศพแม้วนั่นน่ะ	แล้วมันมีรอยกว้างชนิด
ที่ว่าคนมุดเข้าไปได้อยู่	 เขาเลยเอาหน้าไม้ผูกเชือกยิงเข้าไป	 พอชักเข้ามามันมีเลือดติด	 แต่ว่า
มันไม่มีเสียงเสือไม่มีอะไร	 เลยพร้อมใจกันขุดขึ้นมา	 ปรากฏว่าไอ้นั่นมันเป็นคน	 แม้วคนนั้น
แหละแต่ว่ามือเท้าเป็นเสืออยู่	แล้วยังมีหางอยู่หน่อยหนึ่ง	เขาก็เลยช่วยกันเผาทิ้งไปเลย	
ถาม : อ้าว	แล้วตายมันตายยังไม่รู้เลยตายจริงหรือตายปลอม	?	
ตอบ : ก็	แสดงว่าตัวเมียเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าผัวมีสภาพอย่างนี้	พอตายปุ๊บเขารีบฝังไปเลย	
ถาม : แต่ตอนนั้นที่ตายจริงน่ะสิ	
ตอบ : ตายแล้วร่างคนน่ะตายแต่พวกได้มหิทธิกาเปรต	 หรือไม่ก็กาลกัญจิกอสุรกาย	 มัน
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แฝงร่างหากินต่อ	 อันตรายเหมือนกัน	 เรื่องโลกจิณไตย	 ถ้าหากว่าพูดๆ	 ไปนี่ก็ประสาทกิน
เหมือนกัน	มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้	“อจิณไตย”	พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรคิด
ไม่ควรไปหาเหตุผล	ผู้ใดคิดพึงมีส่วนของความเป็นบ้า	มันเสียเวลากับการปฏิบัติ	
ถาม : เรื่องของอะไรที่มันแปลกๆ	ไม่สามารถเจอได้ในโลกเนี่ย	
ตอบ : เยอะ	
ถาม : มันมีเยอะมากเลย	?	
ตอบ : กรรมวิบาก	 โลกจิณไตย	 มันสารพัดสารเพเลย	 วิบากกรรม	 ถ้าทำเอาไว้มันปรุงแต่ง
ออกไปพิลึกพิลั่น	 พิสดารกว่าที่เราคิดเยอะ	 ได้ดูไอ้นั่นไหมล่ะ	?	 หมาตัวหนึ่ง	 หูมันเหมือนหมี	
หูมันกลมๆ	แล้วก็หางเป็นกระรอก	อย่างกับหมาตุ๊กตาเลย	
ถาม : มีจริงๆ	?	
ตอบ : มีจริงๆ	เขาเจอมัน	เจ้าของน่ะเจอ	เป็นหมาที่เรียกว่า	จรจัด	เห็นมันโทรมมาก	ขับรถ
ไปเจอก็เลยอุ้มขึ้นรถมารักษา	จนกระทั่งหาย	ขนสวยขึ้นมา	ถึงไปเห็นว่ามันน่ารักขนาดนั้น	หู
มันกลมๆ	 กลมบ๊องเลย	 แล้วก็หางเหมือนกระรอกแต่มันเป็นหมา	 เขาบอกว่ามันน่าจะมีเชื้อ
สายของพันธุ์อะไรก็ไม่รู้	ที่เป็นหมาเล็กๆ	
ถาม : เชื้อแม่มันเป็นชู้กับกระรอก	(หัวเราะ)	
ตอบ : เสร็จแล้วเขาเอาไปไว้ในกองตุ๊กตาแล้วถ่ายรูปมา	 คนบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวหมา
ตัวไหนเป็นตุ๊กตา	เอาลักษณะส่วนหัวมันเหมือนตุ๊กตาหมี	แต่หางมันเป็นกระรอก	
ถาม : แปลว่ากรรมพันธุ์เหรอ	?	
ตอบ : ใจมันจะต้องไปฝังอยู่	 ไอ้แม่หมาตัวนั้นมันต้องฟุ้งซ่านถึงหมีหรือกระรอกตอนคลอด
ลูก	(หัวเราะ)	
ถาม : ดีนะเขาไม่จับมันไปดอง	
ตอบ : ก็มันยังเป็นๆ	 อยู่นี่ถ้าตายมันคงโดนผ่าพิสูจน์แน่เลย	 แต่ความจริงมันพิสูจน์	 พวก
ยีนส์	พวก	DNA	อะไรมันน่าจะรู้ว่ามันเป็นอะไรแน่นะ	
ถาม : นักวิทยาศาสตร์ก็คงตามอะไรไม่ทันหรอกค่ะ	
ตอบ : จะไปตามทันอะไร	มนุษย์หิมะมันยังหาไม่เจอเลย	ทั้งๆ	ที่ว่ามีเป็นฝูง	
ถาม : เขาหาไม่เจอเพราะว่าพวกนี้เขาหนี	หรือว่าไปไม่ถูกกัน	?	
ตอบ : เขาไปไม่ถึง	พวกนี้เขาจะอยู่อย่างของทิเบต	เขาจะอยู่แถวปากปล่องภูเขาไฟเก่า	มัน
จะมีความร้อนเหลืออยู่	 ทั้งๆ	 ที่รอบข้างเป็นทุ่งหิมะไกลสุดลูกหูลูกตา	 แต่บริเวณนั้นจะเป็น
บริเวณอบอุ่น	 แล้วพวกผลไม้พวกต้นไม้ขึ้นงามมากเลย	 พวกพระทิเบตที่เขาศึกษาเกี่ยวกับ
สมุนไพรเขาจะรู้เพราะว่าเขาไปเก็บสมุนไพรบ่อย	 แล้วพวกนี้	 เขาก็คบกับคนอย่างลักษณะว่า
ผูกมิตรดี	 อาจจะเป็นพวกพระมีความเมตตาอยู่เป็นปกติหรือยังไงไม่รู้	 ถึงเวลาไป	 บางที			
สมุนไพรมันเก็บยาก	 มันอยู่ทางปากเหว	 หมิ่นแหม่	 พวกนี้เขาปีนคล่องกว่าเขาก็เก็บให้	 เขารู้
ว่าจะเอาประเภทไปจิ้มๆ	ชี้ๆ	ใบ้ไปใบ้มาเดี๋ยวเขาก็เก็บมาให้		
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ถาม : เขาคงแปลกใจที่มีพระไปเก็บ	ไม่มีพระไปเก็บนานแล้วนะ	
ตอบ : พระเขาก็ไปกันเป็นปกติอยู่แล้ว	แต่ว่าเขาเองเขาก็คล้ายๆ	กับว่ามันไม่มีหน้าที่ไปเล่า
ให้ใครฟัง	ยกเว้นว่าเออ	ไปถามตรงตัวก็แล้วไปถ้าไม่ตรงตัวเขาก็ไม่ไปนั่งโพนทะนาหรอก	
ถาม : มีสักกี่องค์ที่จะกล้าเขียนแบบ	ลืมชื่อไปแล้ว	ท่านอะไร	?	
ตอบ : ล็อบซัง ลัมปา	หนังสือเล่มนั้นอ่านตั้งแต่	ป.๒	นะ	แล้วแปลใหม่ๆ	นี่	เป็นอะไร	The 
third eyes ตาที่ ๓	มาไอ้ชุดใหม่มันแปลเป็นอะไร	โอมมณีปัทเมหุม	ใช่ไหม	?	เล่มเดียวกัน
เลย	นั่นอ่านตั้งแต่	ป.๒	ในสมัยที่ตะลุยอ่านหนังสือให้หมดทั้งห้องสมุดน่ะไปเจอเข้า	
ถาม : วัฒนธรรมพวกนี้	ยังมีเหลืออยู่มั้ยที่ทิเบต	เขาเขียนว่าตำรายาเขาดีพวกนี้	
ตอบ : วิทยาการพวกนี้มันก็สืบทอดมาเรื่อย	 แต่ว่ามันเสื่อมไปตามยุคตามสมัยเพราะคนที่จะ
ศึกษารู้จริงมันน้อยไง	
ถาม : เพราะว่าคนทำตาที่	 ๓	 ได้	 มันมีแค่บางคนเองมั้ง	 อยากเห็นของจริงจะเป็นยังไง	 คง
เป็นเหมือนแผลเป็นแน่เลย	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกัน	 แต่ฟังดูวิธีการแล้วมันหวาดเสียว	 เขาสร้างดวงตาที่	 ๓	 ด้วยการ
เอาสว่านไชตรงหน้าผากเข้าไปถึงไอ้โพรงอากาศอะไร	 โพรงไซนัสมันน่ะ	 เสร็จแล้วก็ฝังสมุน
ไพร	
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด).........	
ตอบ : ก็ไทยมหารัฐประเทศของเราก็จะเริ่มกว้างขึ้น	
ถาม : เป็นระบบสาธารณรัฐ...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : ก็แล้วแต่ว่าเราจะปกครองระบบไหนล่ะ	 เกิดมีใครเขามาพึ่งพิงขอร่วมไพบูลย์ด้วยก็รับ
เขาเอาไว้ก็แล้วกัน	 ประเทศจะใหญ่ขึ้นเรื่อยไหม	?	 โกหกมั้ง	?	 กัดฟันอยู่อีกสัก	 ๒	 รัชกาล	
เดี๋ยวก็ได้เห็นเอง	คนอื่นๆ	เขายังอยู่ได้ตั้ง	๔	แผ่นดินเนอะ	แต่ถ้ามันอยู่แผ่นดินรัชกาลที่ ๕	นี่
แผ่นดินเดียวก็ปางตายแล้ว	 ๕๐	 กว่าปี	(หัวเราะ)	 ที่พูดถึงรัชกาลที่ ๙	 เผลอไป	 รัชกาลที่	 ๕	
นั่นเท่าไร	๔๒	ปี	
ถาม : รัชกาลที่	๙	นี่น่าจะ	๖๐	
ตอบ : ก็กำลังลุ้นอยู่ให้ท่านอายุถึง	 ๘๓	 ปี	 ก็เท่ากับว่าท่านต้องครองราชย์เท่าไหร่ล่ะ	?	 ๖๔	
ปี	เพราะท่านครองตั้งแต่อายุ	๑๙	นี่	
ถาม : ไม่มีใครลบสถิติได้	
ตอบ : ก็ไม่แน่เหมือนกัน	สมัยพระบรมไตรโลกนาถเท่าไหร่	?	๓๐	ปี	ใช่ใหม	?	รัชกาลที่	๕	
ท่านก็ลบสถิติไป	 พอรัชกาลที่	 ๕	 ท่านครอง	 ๔๒	 ปี	 ใครๆ	 ก็ไม่มีคนลบสถิติได้	 รัชกาลที่	 ๙	
ท่านก็ลบได้	 อย่าลืมนะบางช่วงนี่คนจะอายุยืนมากนะ	 บางช่วงก็อายุเป็นหมื่นปีอย่างนี้น่าจะ
ทำลายได้	
ถาม : ก็คงไม่ใช่ในอีก	๒	รัชกาล	
ตอบ : ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าราชวงศ์จักรีของเรานี่มีเป็นร้อยรัชกาลไม่ต้องห่วง	
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ถาม : อ๋อ	จะมีเป็นร้อยเหรอคะ	?	
ตอบ : มีเป็นร้อยรัชกาลเลย	
ถาม : แล้วอีก	๒	รัชกาลนี่สักกี่ปี	?	
ตอบ : อันนี้เป็นนิทานโกหก	 ถ้าใครอยากรู้ว่าจริงไหม	 ต้องอยู่ดูสิว่าจะมีเป็นร้อยรัชกาลจริง
หรือเปล่า	
ถาม : แล้วจะสืบต่อยังไง	?	
ตอบ : ถึงเวลาก็รู้เองแหละ	ก็อย่าไปกังวลสิ	
ถาม : อยุธยานี่มีกี่รัชกาลคะ	
ตอบ : อยุธยามี	๓๓	มั้ง	๔๐๐	กว่าปีใช่มั้ย	๔๑๗	ปี	
ถาม : จะมีตั้งหลายราชวงศ์อยุธยา	
ตอบ : ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์สุวรรณภูมิ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง	 ก็อย่างพระเจ้า
ทองล้น	๗	วันเอง	พระยอดฟ้ากี่ปีเอง	 ไม่ถึงปีมั้ง	ที่โดนขุนบรมวงศาธิราช	 จับปลงพระชนม์	
แล้วแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ มาว่าราชการแทน	ไอ้คำว่าแม่ยั่วเมืองน่ะ	สมัยก่อนมันมาจากคำ
ว่า	 “แม่อยู่หัวเมือง”	 แล้วเสร็จแล้วมันก็เลยกร่อนลงมาเหลือแค่แม่หยั่วเมือง ไอ้สมัยใหม่มัน
อ่านเป็นแม่ยั่วเมือง	กลายเป็นไม่ดี	สมัยก่อนเขาหมายถึงผู้หญิงที่ครองเมือง	
ถาม : ประวัติศาสตร์จีนอย่าง	 บูเช็กเทียนนี่	 เขาครองราชย์ความสามารถในการปกครอง
ประเทศเป็นยังไงบ้าง	? 
ตอบ : มหาเสนาบดีเก่ง	
ถาม : เป็นเพราะว่ามีคนดีหรือว่าไม่ใช่ความสามารถส่วนตัว	
ตอบ : ก็ต้องใช้คำว่านายกรัฐมนตรีดี	 ก็คือว่า	 เต๊กยิ่นเกี๊ยดนี่	 เขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก	
ซื่อสัตย์แล้วตรงไปตรงมา	ขนาดจักรพรรดินีท่านเกรงใจ	จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง	อย่างของเต๊ก
ยิ่นเกี๊ยดนี่มันจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด	 เรื่องเกี่ยวกับอธิษฐานบารมี เต๊กยิ่นเกี๊ยด	 เขาจะ
โดนประหารชีวิต	 ก็อธิษฐานว่าถ้าเขาไม่ผิด	 ขอให้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก	 มันจะด้วย
เหตุผลกลใดก็แล้วแต่	มันจะเกิดเป็น	มิราจภาพลวงตา	หรือบังเอิญมันจะมีฝนอะไรตกทางด้าน
นู้นแล้วมันจะสะท้อนเงาพระอาทิตย์	 อะไรก็ตามก็ไม่รู้แต่พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก	 เขาก็เลย
ต้องปล่อยขนาดธรรมชาติช่วยขนาดนั้นน่ะ	 เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอธิษฐานบารมีนี่ล้อเล่นไม่ได้
นะ บุคคลที่กำลังบารมีเขาถึงนี่ เขาทำได้จริงๆ  
ถาม : ขออะไรก็จะได้	?	
ตอบ : ขออะไรก็เป็นไปตามนั้น แต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องของผิดศีลผิดธรรม	 เขา
ซื่อสัตย์มาตลอด	 ไม่เคยทำผิดเลย	 จนกระทั่งตอนหลังได้แต่งตั้งเป็นมหาเสนาบดี	 บูเช็กเทียน 
นี่เขาเป็นคนที่ใช้คนเป็น	 นอกจากท่านจะมีความสามารถในการปกครองแล้วยังใช้คนเป็น	 คน
ไปตำหนิท่านว่าผัวเยอะ	 แต่ว่าไม่เข้าใจความคิดของท่าน	 ท่านเห็นว่าฮ่องเต้ยังมีนางสนมตั้ง	
๓,๐๐๐	 น่ะ	 ท่านเอง	 ก็เท่ากับว่าเป็นฮ่องเต้ผู้หญิง	 มันก็ต้องมีบ้าง	 ท่านก็เลยคัดผู้ชายไปเป็น
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สนมเหมือนกัน	 คนสมัยใหม่นี่มันเล่นเอาศีลธรรมจรรยาของสมัยนี้ไปวัดเขา	 มันจะไปอะไรได้
ล่ะ	 ของเขา	 เขาก็แสดงออกถึงพระราชอำนาจ	 ซึ่งความยิ่งใหญ่ของท่านใช่ไหม	?	 ท่านก็ทำ
เป็นปกติ	อย่าลืมว่าแผ่นดินสมัยบูเช็กเทียนนี่	 จีนนี่เจริญรุ่งเรืองมากเลยนะ	ขนาดต่างประเทศ
ยอมรับ	 เขาไม่เก่งจริงเขาคงทำไม่ได้หรอก	 แล้วอีกอย่างนี่มหาเสนาบดีดีด้วย	 ซื่อสัตย์มาก	
ตรงไปตรงมาทุกอย่าง	 เชื้อพระวงศ์ทำผิดยังโดนลงโทษเท่ากับคนสามัญนะ	 แล้วโดยเฉพาะมัน
มีอยู่รายหนึ่ง	 เป็นนักบวชแล้วก็เป็นชู้ลับๆ	 กับบรรดาผู้มีอำนาจ	 แล้วไม่สามารถที่จะไปปิดบัง
ความชั่วของตัวเองได้ก็แอบจับผู้หญิงที่ไปทำบุญไหว้พระที่วัดของตัวเองไปขังห้องใต้ดินไป
ข่มขืน	 พอท่านสอบสวนไปถึง	 สั่งประหารเลยไม่เกรงใจ	 เป็นเราสมัยนี้กล้าแตะมั้ยล่ะ	?	 พอ
บอกสมบัติบิ๊กจ๊อดนี่ไม่มีใครกล้าหือ...(หัวเราะ)	 ของเขาตรงไปตรงมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
มาก	 ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดต้องอ่านในเรื่องบูเช็กเทียน	 หรือไม่ก็อ่านประวัติศาสตร์จีนทีละ
ช่วงก็ได้	 อย่าง	 น่ำซ้อง ปักซ้อง ตังฮั่น ไซฮั่นหรือว่า	 ซ้องกั๋ง อะไรพวกนั้น	 ซ้องกั๋งนี่มัน
เกี่ยวกับ	 ๑๐๘	 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซาน	 ต้นราชวงศ์ซ้อง	 ก็ยังแบ่งออกเป็นราชวงศ์ซ้อง
ฝ่ายเหนือ	 ราชวงศ์ซ้องฝ่ายใต้มีการย้ายราชธานี	 ตังฮั่น	 ไซฮั่น	 ก็ประเภทตะวันออกตะวันตก
ของคนจีนเขาสืบทอดมาหลายๆ	พันปี	
ถาม : แล้วจะกลับไปสู่ระบบจักรพรรดิอีกทีรึเปล่าครับ	?	
ตอบ : ก็ต้องลองดู	ถ้าอยู่ถึง	อย่างสมัยของเหมาเจ๋อตุง	หรือว่าเติ่งเสี่ยวผิง	เขาลักษณะเป็น
จักรพรรดิกลายๆ	อยู่ดี	บัญชาการได้หมด	
ถาม : มิน่าพระมหากษัตริย์จีน	เขาถึงเรียกว่าจักรพรรดิ	เพราะมันใหญ่ดี	
ตอบ : น่าจะให้เขา	จักรพรรดิจีนนี่ถือว่ามีความสามารถมากที่สุด	
ถาม : แล้วอย่างไซซีกับหยางกุ้ยเฟยล่ะครับ	?	
ตอบ : ทำไม	?	 หยางกุ้ยเฟย ไซซีอันนี้มีตัวจริง	 จริงๆ	 แล้วสมัยนั้นผู้หญิงไม่สามารถที่จะ
ต่อรองอะไรได้เลย	 ต้องพึ่งพิงผู้ชายโดยตลอด	 ก็เลยเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งจะยกให้ใครก็ได้	
โดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของจะยกให้ใครก็ต้องตามเขาไป	ดูๆ	แล้วน่าสงสารหยางกุ้ยเฟยนี่อยู่
ในลักษณะที่เรียกว่า	 เป็นพระสนมท่านใช้เสน่ห์ความงามของตัวเองให้เป็นประโยชน์	 ก็เลย
สามารถผูกมัดใจฮ่องเต้ได้	 แต่ว่าฮ่องเต้เองก็ขาดสติไปลุ่มหลงมัวเมาอยู่จนกระทั่งไม่ได้ว่า
ราชการ	 เรื่องมันก็เลยปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมด	ก็เขาบรรยายความงามของไซซีว่า	นกบินอยู่
ถ้าเห็นก็ตกเลย	ปลาว่ายน้ำอยู่ก็จมป๋องไปเลย	
ถาม : แล้วมาสิ้นสุดที่ราชวงศ์ถัง	?	
ตอบ : ราชวงศ์ถัง พระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้	 สมัยนั้นทั้งทางโลก	 ทางธรรมเจริญมาก	 แผ่น
ดินจีนกว้างใหญ่ที่สุด	กว้างกว่าปัจจุบันนี้เยอะ	
ถาม : สมัยของมองโกล	ที่เจงกิสข่านตีไปถึงยุโรป	แล้วไม่ใหญ่กว่าหรือครับ	?	
ตอบ : อันนั้นมันการศึกการสงคราม	 ไม่ได้หมายความว่าศาสนาจะรุ่งเรือง	 สมัยพระเจ้าถัง
ไทจงฮ่องเต้นี่สมัยที่พระถังซำจั๋งไปอาราธนาพระไตรปิฎกจากอินเดียไง	 ศาสนารุ่งเรืองมาก	
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สร้างวัดซะจนเป็นพันๆ	 วัดเลยล่ะ	 โดยเฉพาะวัดม้าขาว	 ที่สร้างถวายบูชาโดยเฉพาะ	 สร้าง
ถวายพระถังซำจั๋ง	 เป็นวัดใหญ่ที่สุดในนครลกเอี๋ยงน่ะ	 สมัยนั้นลกเอี๋ยงนี่ภาษาจีนกลางเขา
เรียกว่า	“ลั่วหยาง” 
ถาม : พระถังซำจั๋งนี่มีตัวจริงหรือคะ	?	
ตอบ : มีจริงๆ	 พระถังซำจั๋งนี่แหละมั้งที่เขียนถึง	 ใช่รึเปล่า	 ที่เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องไชยา 
อาณาจักรศรีวิชัยของไทยเรามีอยู่ในบันทึกการเดินทางของท่านด้วย	
ถาม : แต่ว่าไซอิ๋วจริงๆ	แล้วเนี่ยเขาเอาประมาณการโม้ต่อ	
ตอบ : มันก็ลักษณะเดียวกับสามก๊กไง	สามก๊ก	มันก็มีแต่แต่งเติมไปอะไรเข้าไป	
ถาม : แสดงว่าไม่มขีงเบ้ง	?	
ตอบ : มีแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพวกเรา	 ก็ประเภทที่ว่าขงเบ้งเป็นพระเอกไง	 ลองนึกดูว่า	 ถ้า
เราเป็นโจโฉล่ะ	ยกพวกไป	๗๕	หมื่นเหลือกลับมา	๓๐	เนี้ย	๗๕	หมื่น	๗๕๐,๐๐๐	คน	มันตาย
ไป	๗๔๐,๐๐๐	กว่าเหลือมา	๓๐	เป็นเราไหวมั้ยล่ะ	ตายกันทีขนาดนั้น	เราก็ต้องว่าขงเบ้งนี่โหด
สุดๆ	เลยใช่ไหม	?	
ถาม : ข้าศึกจำนวนเท่าไหร่คะ	เหลือกลับไปแค่นั้น	
ตอบ : ขา้ศกึจำนวนเทา่ไหร	่ประมาณ	๓๐,๐๐๐	ขงเบง้เขาใชภ้มูปิระเทศ	ใชด้นิ	ใชน้ำ้	ใชล้ม	
ใช้ไฟช่วย	โดยเฉพาะไฟเผาสังหารข้าศึก	
ถาม : ผมสังเกตว่าหลวงพี่ก็อ่าน...(ฟังไม่ชัด)...หลวงปู่มั่น	 ท่านทำ...(ฟังไม่ชัด)...จริงๆ	 มั้ย
ครับ	?	
ตอบ :	ทางสายอีสานที่ต้องปฏิบัติลำบากเราต้องดูด้วยนะลักษณะภูมิอากาศ	 ลักษณะการทำ
มาหากินของทางสายอีสานนี่จะลำบากมาก	 ยิ่งสมัยก่อนที่การชลประทานยังไม่เหมือนสมัยนี้	
มันแห้งแล้งจริงๆ	 การต่อสู้ดิ้นรนเขาต้องมากกว่าปกติ	 กำลังใจเขานี่จะเข้มแข็งมาก	 ถ้าไม่ได้
เจอทรมานมากๆ	นี่จะเอาไม่ลง	ดังนั้นสายหลวงปู่มั่นถึงได้ถนัดเกี่ยวกับธุดงควัตร	บางคนบอก
ว่าธุดงควัตร	 ๑๓	 ข้อของพระพุทธเจ้าเป็นอัตกิลมถานุโยค	 คือ	 ทรมานตัวจนเกินไป	 อันนี้
ไม่ใช่	 ธุดงค์	แปลว่าการแผดเผา	 เผากิเลส	จะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังใจเข้มแข็ง	กลายเป็น
พอดีของท่านไม่ใช่การทรมานตน	
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โปรดเวไนยสัตว ์
	 สมัยนั้น	 อุปติสสะ	 และ	 โกลิตะ	 ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของ	 สญชัยปริพาชก	
ในกรุงราชคฤห์	ทั้งสองได้ทำกติกากันไว้ว่า	ผู้ใดบรรลุอมตธรรมก่อน	ผู้นั้นจักบอกแก่อีกผู้หนึ่ง	
	 เช้าวันหนึ่ง	 อุปติสสะ	 ได้เห็น	 ท่านพระอัสสชิ	 กำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์		 
มีอริยาบถที่น่าเลื่อมใส	 เมื่อท่านพระอัสสชิกลับจากบิณฑบาต	 อุปติสสะจึงเข้าไปหา	 กล่าวว่า	
อินทรีย์ของท่านผ่องใส	 ผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ท่านบวชเพราะใคร	 ใครเป็นศาสดา
ของท่าน	และท่านชอบใจในธรรมของใคร	
	 ท่านพระอัสสชิตอบว่า	 พระมหาสมณะศากยบุตร	 ทรงออกผนวชจากศากยตระกูล	 
เราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของ
เรา	เราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้น	
	 อุปติสสะถามว่า	พระศาสดาของท่านสอนอย่างไร	แนะนำอย่างไร	ท่านพระอัสสชิกล่าวว่า 
เราเป็นผู้บวชใหม่	 เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นาน	 ไม่อาจแสดงธรรมให้กว้างขวางได้	 แต่จัก
กล่าวเนื้อความโดยย่อแก่ท่าน	พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า	

   ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ 
   พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น 
   และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น 
   พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี ้

	 อุปติสสะได้ฟังธรรมปริยายนี้	ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี	ปราศจากมลทินว่า	สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	
	 สิ่งเหล่านั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่อุปติสสปริพาชกในขณะนั้น	
	 เวลาต่อมา	 อุปติสสะเข้าหาโกลิตะ	 เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้สหายฟัง	 โกลิตะฟังธรรม
ปริยายนั้น	 ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน	 สองสหายจึงเข้าไปอำลาสญชัยผู้เป็นอาจารย์	 แล้ว
เดินทางไปยังพระวิหารเวฬุวัน	เพื่อเฝ้าพระพุทธองค์	พร้อมด้วยบริวารอีก	๒๕๐	คน		
	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทอดพระเนตรเห็นสองสหายเดินมาแต่ไกล	 รับสั่งกับภิกษุทั้งหลาย
ว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	สหายสองคนนั้นคือ	อุปติสสะ	และ	โกลิตะ	กำลังมา	ทั้งสองนี้แหละจัก
เป็น	คู่อัครสาวกชั้นเยี่ยมของเรา	
	 ครั้นถึงที่ประทับแล้ว	 สองสหายได้ซบศรีษะลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า	 กราบทูลว่า 
ขอพวกข้าพระพุทธเจ้า	พึงได้บรรพชา	พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า	พระพุทธเจ้าข้า	
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า	 พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด	 ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว	 พวก
เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด	
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	 เพราะเหตุที่พระอุปติสสะ	เป็นบุตรของนางสารีพราหมณี	และพระโกลิตะ	เป็นบุตรของ
นางโมคคัลลีพราหมณี	พระพุทธองค์จึงเรียกท่านตามนามของมารดาว่า	สารีบุตร	และ	โมคคัล
ลานะ		
 เมือ่สหายทัง้สองบวชแลว้	เมือ่ใดทีพ่ระสารบีตุร	ไดอ้ยู่ในวหิารเดยีวกนักบัทา่นพระอสัสชิ
เถระ	 เมื่อนั้นท่านจะเข้าไปอุปัฏฐากพระเถระด้วยความเคารพ	 ด้วยคิดว่าพระเถระผู้มีอายุนี้	
เป็นบูรพาจารย์ของเรา	เราได้อาศัยท่านผู้มีอายุนี้	จึงได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า	แต่ว่าเมื่อใด
มิได้อยู่ในวิหารเดียวกันกับท่านพระอัสสชิเถระ	หากได้ทราบว่าพระเถระอยู่	ณ	ทิศใด	ท่านก็จะ
หันหน้าไปทางทิศนั้น	ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์และประคองอัญชลีนมัสการ	
	 ภิกษุทั้งหลายเห็นการกระทำนั้นแล้ว	 สนทนากันว่า	 ท่านพระสารีบุตรเป็นถึงอัครสาวก	
แต่ยังไหว้ทิศอยู่แม้ทุกวันนี้	ท่านคงจะยังละทิฏฐิของพวกพราหมณ์ไม่ได้กระมัง	
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์	 จึงรับสั่งให้หาภิกษุเหล่านั้น	
ตรสัวา่	ภกิษทุัง้หลาย	สารบีตุรหาไดน้อบนอ้มทศิไม	่สารบีตุรเปน็ผูบ้ชูาอาจารย	์เธอไดรู้พ้ระธรรม
เพราะอาศัยผู้ใด	เธอจึงได้นมัสการนอบน้อมผู้นั้น	ซึ่งเป็นอาจารย์ของตน	
	 พระโมคคัลลานะ	อุปสมบทแล้ว	หลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่	ณ	กัลลวาลมุตตคาม	ในวันที่	
๗	 ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เภสกลาวัน	 ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี	 ซึ่งอยู่ระหว่างกรุง
เวสาลี	 กับกรุงสาวัตถี	 พระองค์ทราบด้วยพระญาณว่า	 พระโมคคัลลานะถูกความเพียรในการ
จงกรมบีบคั้นตลอด	๗	 วัน	นั่งโงกง่วงอยู่ในท้ายจงกรม	 จึงเสด็จไปปรากฏพระองค์ที่กัลลาวาล
มุตตคาม	ประทานโอวาทว่า	 โมคคัลลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่	 เธอพึงทำในใจซึ่งสัญญา
นั้นให้มาก	จักละความง่วงได้	หากยังละไม่ได้	เธอพึงปฏิบัติดังนี้	
	 ๑.	พิจารณาถึงธรรมตามที่ได้สดับแล้ว	ได้เรียนมาแล้ว	
	 ๒.	สาธยายธรรมที่ได้สดับแล้ว	ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร	
	 ๓.	ยอนช่องหูทั้งสองข้าง	เอามือลูบตัว	
	 ๔.	ลุกขึ้นยืน	เอาน้ำล้างตา	เหลียวดูทิศทั้งหลาย	แหงนดูดาว	
	 ๕.	ทำในใจถึงอาโลกสัญญา	ตั้งความสำคัญว่า	กลางวัน	หรือ	กลางคืน		
	 	 ย่อมมีแสงส่วางเหมือนกัน	
	 ๖.	อธิษฐานการเดินจงกรม	สำรวมอินทรีย์	ไม่คิดไปภายนอก	
	 ๗.	สำเร็จสีหไสยา	ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า	มีสติสัมปชัญญะในการนอน	การหลับ		
	 	 และการตื่น	
	 ดูก่อนโมคคัลลานะ	 เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล	 จักละความโงกง่วงได้และเธอพึงศึกษา	
อย่างนี้อีกว่า	 เราจักไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล	 เราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน	
เราจักไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชน	 ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต	 แล้วตรัส	 ธาตุกัมมัฏฐาน	
ว่าด้วยการพิจารณากาย	 ด้วยอำนาจธาตุ	 ๖	 คือ	 ปฐวีธาตุ	 อาโปธาตุ	 เตโชธาตุ	 วาโยธาตุ	
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อากาศธาตุ	 และวิญญาณธาตุ	 ว่าธาตุเหล่านั้นไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรา	 ไม่ใช่ตัวตนของเรา	 ไม่
ควรยึดมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิ	
	 พระโมคคัลลานะ	 ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระบรมศาสดาได้บรรลุอรหัตตผลแทง
ตลอดที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ	 พระสูตรนี้จึงเป็นทั้งพระโอวาท	 เป็นทั้งวิปัสสนา	 สำหรับท่าน
พระโมคคัลลานะเถระ		
	 พระสารีบุตร	 หลังจากอุปสมบทแล้ว	 ในวันที่	 ๑๕	 ขณะที่กำลังถวายงานพัดอยู่ที่เบื้อง
พระปฤษฎางค์ของพระศาสดา	ณ	ถ้ำสูกรขาตา	บนภูเขาคิชฌกูฏ	ได้ฟัง	ทีฆนขสูตร	ที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก	 ผู้หลานชาย	 ว่าด้วยเรื่องทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดการ
วิวาท	 ทรงให้พิจารณากายโดยความเป็นของไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นความเจ็บไข้	 เป็นความ
ทรุดโทรม	เป็นของว่างเปล่า	เป็นของมิใช่ตน	ให้ละความพอใจในกาย	ความเยื่อใยในกาย	และ
ทรงแสดงเวทนา	๓	อันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น	มีความสิ้นไป	เสื่อมไป	ดับไปเป็นธรรมดา	
ไม่ควรยึดมั่นด้วยทิฏฐิ	พระสารีบุตรได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส	การให้ละธรรมเหล่านั้น	การ
สละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่ง	 พิจารณาตามได้รู้ชัดแจ้งธรรมนั้น	 จิตของท่านหลุดพ้น
จากอาสวะบรรลุอรหัตตผล	แทงตลอดที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ	และปัญญา	๑๖	ณ	ที่นั่น	
	 ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี	ปราศจากมลทิน	เกิดขึ้นแล้วแก่	ทีฆนขปริพาชกว่า	สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา	สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา	บรรลุเป็นพระโสดาบัน	
	 ลำดับนั้น	ทีฆนขปริพาชก	กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า	ข้าแต่ท่านพระโคดม	ภาษิต
ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก	 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ	 เปิดของที่ปิด	 บอกทางแก่คน
หลงทาง	 หรือตามประทีปในที่มืด	 ด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูป	 ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์	 ว่าเป็นสรณะ	 ขอท่านพระโคดมทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็น
อุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต	จำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
	 อรรถกถากล่าวว่า	 ท่านพระสารีบุตรเสมือนบุคคลที่เห็นผู้อื่นกำลังบริโภคอาหาร	 แต่
ตนเองบรรเทาความหิวลงได้	ทั้งที่มิได้บริโภคอาหารนั้นเลย	
	 วันที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล	 ในเวลาบ่ายมีการประชุมสงฆ์	 ณ	 พระเวฬุวัน
วิหาร	ที่เรียกว่า	จาตุรงคสันนิบาต	อันประกอบด้วยองค์	๔	คือ	

   เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ อยู่ในมาฆฤกษ์ 
   ภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
   ภิกษุทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ ผู้ได้อภิญญา ๖ 
   ภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

	 ในที่ประชุมสงฆ์ครั้งนั้น	 พระพุทธองค์ทรงสถาปนาพระสารีบุตร	 และพระโมคคัลลานะ
ให้เป็น	 คู่อัครสาวก	 ตรัสว่า	 สาวกบารมีญาณของทั้งสองท่านนี้	 ได้บำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้ว	
นับด้วยอสงไขยกับอีกแสนกัป	
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	 จากนั้น	ทรงแสดง	โอวาทปาฏิโมกข์	ในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์	ณ	เวฬุวันวิหาร	อันมี
ภิกษุปุราณชฎิล	๑,๐๐๐	รูป	ภิกษุบริวารของท่านพระสารีบุตร		และพระโมคคัลลานะอีก	๒๕๐	
รูป	ความว่า	
   ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง 
   พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า 
  
   นิพพานเป็นธรรมอันสูงสุด 
   ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
   ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
   การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑ 
   การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑ 
   ทำจิตใจให้ผ่องใส๑ 

	 นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	
   การไม่กล่าวร้าย ๑  
   การไม่ทำร้าย ๑  
   ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ๑  
   ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ ๑  
   ที่นั่งที่นอนอันสงัด ๑  
   การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ 

	 นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	
	 ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้	 การชุมนุมสงฆ์เช่นนี้มีครั้งเดียว	 คือ	
ในปีแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว	๙	เดือน	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนเมษายน ๒๕๔๔ (จบ) 

ถาม :	.......(ไม่มีเสียง)........	
ตอบ : คนอื่นเขาไม่เก่งเลยไปนิพพานกันหมด	พวกเรามันเก่งก็เลยอยู่กันอีกนาน	ไม่ค่อยจะ
กลัวนรกกัน	 มัฌชิมาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เท่ากันมันเป็นไปตามกำลังใจ เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมมา เป็นไปตามบารมีที่สะสมมา	 อย่างหลวงพ่อท่านบอกว่าวาง
กำลังใจของท่าน	 ก็คือ	 ทรงอารมณ์เกาะพระนิพพานไว้ตลอดเวลาไม่ยอมพร่องแม้แต่นาที
เดียว นั่นตอนที่ก่อนท่านจะบรรลุมรรคผล	 เราทำได้มั้ยล่ะ	?	 เป็นเราทำก็เครียดตายเลยใช่
มั้ยล่ะ	?	 เพราะฉะนั้นตัวมัชฌิมาปฏิปทาของเรามันก็เลยไม่เหมือนกัน	 ทางสายหลวงปู่มั่น 
ของท่านท่านจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมมา	 การดำรงชีวิตเต็มไป
ด้วยความยากลำบากของชาวอีสานทำให้จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น กำลังจิตถึงจะยอมลง
ให้ อย่างที่หลวงตาบัวท่านบอกว่า	 นั่งสมาธิกันข้ามวันข้ามคืน	 นั่งกันก้นแตก	 ลุกขึ้นมานี่
ประเภทน้ำเหลืองนองเลย	คือมันร้อนจนพองแล้วแตก	นั่นน่ะ	ท่านบอกว่าจิตถึงจะยอมลง	ไม่
อย่างนั้นมันก็ดิ้นรนกระโดดโลดเต้นของมันไปเรื่อย	 คราวนี้แนวการปฏิบัติมันมีอยู่สี่แบบ	
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา	ปฏิบัติง่ายๆ	บรรลุก็เร็ว	ทุกขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา	 ปฏิบัติยากลำบากแต่บรรลุเร็ว	 ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา	 ปฏิบัติลำบาก
บรรลุก็ยาก	สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา	ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุยากนะ	ปฏิบัติง่ายบรรลุเร็ว	ปฏบิตัิ
ง่ายบรรลุช้า	 ปฏิบัติยากบรรลุเร็ว	 ปฏิบัติยากบรรลุช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับ
แต่ละคนแต่ละสถานที่	ถ้าเอามัฌชิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้า	ท่านอธิษฐานว่า	เมื่อท่านนั่งลง
ไปแล้วแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามที	 ชีวิตอินทรีย์นี้จะเสื่อมสลายไปก็ตาม	 ถ้ายังไม่
บรรลมุรรคผลเมือ่ไหรท่า่นจะไมล่กุขึน้	 ถา้เราไปตัง้ใจอยา่งนัน้กต็าย	 เพราะวา่ปญัญาไม่ไดอ้ยา่ง
ท่านนี่	
ถาม : หมายความว่า	เจ้าตัวเองเป็นคนกำหนดใช่มั้ย	?	
ตอบ : ตัวเองควรจะรู้เองว่าอะไรเหมาะสม	 เรารู้เลยว่าอันนี้เราขี้เกียจแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้เรา
ยังขยันไม่พอ	
ถาม : แสดงว่าเราก็ทำไปตามที่มโนสำนึกเราบอกว่า	อันนี้ดี	ใช่มั้ย	?	
ตอบ : ถ้ามันรู้สึกว่าไม่ไหว	 ให้ฝืนต่ออีกหน่อยถ้ายังฝืนได้แสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวถีนมิทธะ	
ชวนให้ง่วง	ชวนให้ขี้เกียจ	ถ้าลองฝืนแล้วมันไม่ไหวจริงๆ	ไปไม่รอดก็เลิกเเล้วรักษาอารมณ์เอาไว้	
ถาม : พระคำข้าว	ป้องกันรังสีที่โทรศัพท์ได้มั้ยครับ	?	
ตอบ : ตั้งใจดูแล้วกัน	ขนาดนิวเคลียร์ยังกัน	โทรศัพท์ไม่น่าจะยาก	

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗) 
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ถาม : นอกจากมีพระของหลวงพ่อแล้ว	มีพระของวัดอื่นมั้ยคะ	ที่กันรังสีได้	?	
ตอบ : ที่ประกาศชัดๆ	 เลย	 ก็ของท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส	 ก่อนมรณภาพให้
เขาเก็บก้อนกรวดที่บางบ่อ	 ท่านถือว่าเป็นบ่อเงินบ่อทอง	 เอามาอธิษฐานจิตให้	 ท่านบอกชัด
เลยว่ากันนิวเคลียร์ได้	
ถาม : กันรังสีได้ทุกชนิดเลย	?	
ตอบ : คือสำนักอื่นๆ	 อาจมี	 ถ้าพระสงเคราะห์ให้	 ก็กันได้แต่ท่านไม่ได้ประกาศชัดๆ	 อย่าง
นั้น	ที่ประกาศชัดๆ	อย่างนั้น	ที่ประกาศชัดๆ	ก็มีของหลวงพ่อ	แล้วก็ของท่านเจ้าคุณนรฯ	ท่าน
เจ้าคุณนรฯ	ประกาศก่อนด้วย	เพราะว่าเท่าที่จำได้ท่านเจ้าคุณนรฯ	มรณภาพปี	๒๕๑๔	แต่ว่า
หลวงพ่อประกาศครั้งแรกว่า	ของท่านกันนิวเคลียร์ได้ประมาณปี	๒๕๒๑	
ถาม : เจ้าคุณนรฯ	คือก้อนกรวด	ลักษณะก้อนกรวดธรรมดา	?	
ตอบ : ก้อนกราด	 ปฐวีธาตุ	 สำนักอื่นๆ	 กันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สมัยนี้ฮิตกันจังเลย	 พรุ่งนี้ใช่
มัย้	พระกริง่จอมไทย	เหยยีบกนัตายแน	่วดัสทุศันส์รา้ง	คราวทีแ่ลว้คนไป	๕,๐๐๐	กวา่	มพีระ	
๗๙๙	องค์	 ไม่ดังก็ไม่ได้	 ได้เหยียบกันตายจริงๆ	แล้วพรุ่งนี้เขาประกาศเช่าตีห้า	 รับรองว่าพระ
ไม่ต้องฉันหรอก	ขนาดของหลวงพ่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมชุดแรกมีแค่	๓,๐๐๐	องค์	คนไปเป็น
แสนเลย	พอเสร็จพิธีไม่ฟังเสียงเคาน์เตอร์	มันโดดข้ามหมดเลย	ทหารสามสี่คนเป่านกหวีดเท่า
ไหร่ไม่ฟังหรอก	ทึ้งเสียหลวงพี่วิรัชจีวรกระรุ่งกระริ่งเลย	ของเราเราจองไว้หนึ่งร้อยองค์	พอถึง
เวลาออกมาก็จ่ายไปหมื่นแล้วเอาหนึ่งร้อยองค์ใส่ย่ามไป	 ปรากฏว่าร้อยองค์นั้นไม่เหลือ	 มัน
เห็น...เรื่องอะไรจะปล่อยให้ผ่านมือไปสมเด็จองค์ปฐมรุ่นแรก	 รุ่นมีกริ่งน่ะ	 หลวงพ่อสั่ง	
๓๐,๐๐๐	 องค์	 พอช่างเขาถอดแบบแล้วซุ้มส่วนใหญ่จะหัก	 เพราะซุ้มนี่เล็กๆ	 จะบางพอถอด
แบบแล้วซุ้มหักก็ใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นพระชำรุด	 ได้องค์ที่สมบูรณ์มา	๓,๐๐๐	องค์	พอออกจาก
งานนั้นอาตมาเดินไม่ถึงกุฏิ	 มันเป็นลมตั้งแต่กลางทางก็เดินไปเรื่อย	 เดินไปกระทั่งถึงกุฏิแล้วก็
นั่งลง	คนก็ยังตามมาเป็นร้อยน่ะ	ตามมาจะเอาพระ	เราเองทั้งๆ	ที่เป็นลมก็ว่ามันไปเรื่อย	หูมัน
อื้อไปหมดแล้ว	 ไม่รู้ใครพูดอะไรบ้าง	 ลมมันออกหู	 คนมันก็ไม่สังเกตุเลยว่าพระหน้าซีดยังกะ
ศพ	 คนมันรุมเข้ามาเป็นแสน	 ก็หายใจไม่ทันไง...เป็นลม	 ขนาดทหารเป่านกหวีดมันยังไม่ฟัง
เลย	ไอ้ที่มันแหวกวงล้อมได้	กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลย	
ถาม : แต่หลังจากนั้นก็ได้มี	รุ่นสอง	รุ่นสาม	
ตอบ : รุ่นสองได้น้อย	รุ่นสามไม่มี	รุ่นสามจะเป็นล็อกเก๊ต	
ถาม : มีแแค่สองรุ่น	
ตอบ : มีสองรุ่นสมเด็จองค์ปฐม	 ถ้ารุ่นถัดมาก็เป็นหลวงพี่นันต ์ รุ่นหลวงพ่อยังอยู่มีแค่สอง
รุ่น	 ของหลวงพ่อนี่	 มีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสี่เหลี่ยมที่วิมาลีทำ	 แล้วหลวงพ่อท่านพุทธาภิเษก
พระพุทธรูปแก้ว	 วิมาลีแอบเอาซุกเข้าไปในพิธี	 หลวงพ่อท่านบอกว่าคลานออกมาเลย	 ท้าว
มหาชุมภูบอกว่า	 สั่งไว้แล้วถ้าพุทธาภิเษกพระพุทธรูป เขาตั้งไว้บูชากับบ้าน มีแค่พาน
บายศรีก็พอ แต่การพุทธาภิเษกพระเครื่องที่เขาติดตัวอยู่ มันจะช่วยสะเดาะห์ด้วย เครื่อง
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บวงสรวงต้องเป็นชุดใหญ	่ สั่งแล้วไม่จำ	 ถ้าไม่ใช่น้องจะล่อให้สลบเลย	 แค่คลานนี่เมตตาแล้ว	
หลวงพ่อท่านจำได้	 แต่วิมาลีไม่เข้าใจ	 ก็ซุกเข้าไปไง	 สี่เหลี่ยมที่แบบทรงหลวงพ่อวัดปากน้ำ 
จะมีทอง	มีเงิน	มีทองแดง	
ถาม : แล้วหลวงพ่อรู้ตอนไหนที่เขาแอบซุก	?	
ตอบ : หลวงพ่อรู้	 อีตอนคลานแล้วน่ะ	 แล้วเขามาถึงก็แจกพระคนละชุดๆ	 หลวงพ่อบอก	
หลวงพี่ประทีป	 ว่าไปบอกพวกมันด้วยว่าเข้าพิธีใหม่ซะ	 หลวงพี่ประทีปก็ยังมีความหวัง	 บอก
หลวงพ่อครับ	 มันไม่ติดสักนิดเลยหรือครับ	(หัวเราะ)	 หลวงพ่อบอกเดี๋ยวถีบเลย	 พระท่านพูด
คำไหนเทวดาท่านพูดคำไหนก็คำนั้น	แล้วยังจะเอานิดหนึ่งอีก	(หัวเราะ)	 ไม่ทัน...ท่านมรณภาพ
ก่อนไม่ได้เข้าพิธีซ้ำ	
ถาม : สรุปว่ารุ่นนั้นใครแขวน	ก็ต้องไปเข้าพิธีใหม่	?	
ตอบ : รุ่นนั้นใครแขวนก็ต้องเข้าพิธีใหม่แล้วกัน	 น่าเสียดายว่ามีเหรียญทองคำด้วย	 ไม่ทัน...	
ท่านมรณภาพเสียก่อน	 เพราะว่าช่วงนั้นวันที่เป็นวันพฤหัสหรือเป็นพรหมประสิทธิ์	 หลวงพ่อ
ส่วนใหญ่จะพุทธาภิเษกพระพุทธรูปแก้ว	 คล้ายๆ	 กับทำตุนไว้เพราะท่านรู้เวลาท่านหมดแล้ว	
คราวนี้พวกเวลาเขามีอะไรก็ยัดเข้าไปเรื่อย	ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ	
ถาม : หลวงพี่	สมเด็จองค์ปฐมรุ่นที่มีกริ่ง	รุ่นที่สอง	
ตอบ : รุ่นแรกมีรุ่นสองไม่มี	 รุ่นแรกมีกริ่งพอได้เขย่ากันใหญ่ หลวงพ่อบอกว่าเป็นการ
ปรามาสพระรัตนตรัย	 เลยเลิกใส่กริ่งไปเลย	 กริ่งนั้นคือโลหะชนวนที่หล่อสมเด็จองค์ปฐมองค์
ใหญ่	
ถาม : คิดว่าเอาพระธาตุใส่ลงไป	
ตอบ : ไม่ใช่	แต่รุ่นสองไม่มี	เจาะไว้เฉยๆ		
ถาม : พระคำข้าวที่หลวงพ่อเสกครับ	ท่านฉันก่อนแล้วค่อยเสก	?	
ตอบ : ของหลวงพ่อท่านไม่ได้ฉันหรอก	 พระท่านมาถึงท่านก็ชี้เลย	 ว่าเอากับข้าวตรงนี้	 เอา
ข้าวคำนี้ๆ	 ท่านก็ตักเลย	 หลวงพ่อท่านถ่ายทอดวิชาให้ทุกอย่างแบบไม่มีการปิดบัง	 แต่พอถึง
พระคำข้าวท่านบอกว่า	 ถ้าพวกคุณต้องการจะเรียน	 ผมไม่รู้จะสอนพวกคุณอย่างไร	 เพราะว่า
พระท่านมาถึงท่านก็บอกว่า	เอาข้าวตรงนั้น	เอากับตรงนี้	 เสกด้วยคาถาบทนี้	พอรุ่งขึ้นเปลี่ยน
อีกแล้ว	 เอาข้าวอย่างนั้น	 เอากับอย่างนั้น	คาถาอีกบทหนึ่ง	บางทีคาถาซ้ำกันเจ็ดวัน	บางทีไม่	
กี่วันก็เปลี่ยนอีกแล้ว	 ท่านไม่สามารถจะบอกได้	 เลยกราบเรียนหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรครับ	
หลวงพ่อทำไว้เยอะๆ	แล้วกัน	เดี๋ยวพวกผมตุนเอาไว้แจกเอง	
ถาม : หางหมาก	ก็เหมือนกันหรือคะ	เคี้ยวไปเสกไป	?	
ตอบ : หางหมากนั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว	 เพราะว่าเรื่องของการเคี้ยวหมากนี่ เป็นการจับ
อิริยาบทและสัมปชัญญะไปในตัวด้วย	 ส่วนอีกอย่างก็คือ	 ของหลวงพ่อที่เคี้ยวหมากนี่เป็น
สัญลักษณ์ว่าพระท่านมาสงเคราะห์แล้ว ถ้าหากว่าพระท่านมาสงเคราะห์ หลวงพ่อท่านจะ
ฉันหมาก 
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ถาม : อ๋อเหรอ	เมื่อไหร่เคี้ยวหมากแสดงว่า...โอ้ย...ไม่เห็นรู้เลย	ไม่เห็นมีใครบอกเลย	
ตอบ : ฉลาด	!	เขารู้กันไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์	ไอ้เปอร์เซ็นต์เดียวนั่งอยู่นี่	(หัวเราะ)	ที่ท่าน
เคี้ยวหมากเป็นสัญลักษณ์ว่าพระท่านมา	 มีอยู่วันหนึ่ง	 นั่งอยู่บนรถทัวร์	 ได้ยินเสียงเป่า
ยานัตถุ์ปื้ดอยู่ข้างหูแล้วกลิ่นมันหอมมา	โห	!	มันอยากน้ำลายยืดเลย	ตกใจ	บอกหลวงพ่อครับ	
หมากก็ไม่เอา	ยานัตถุ์ก็ไม่เอา	แว่นตาก็ไม่เอานะครับ	ท่านถามว่าไม้เท้าเอามั้ย	เอาหรือไม่เอา	
โดนแน่	 เงียบเสียดีกว่า	 ไม่น่าเชื่อ	มันจะอยากได้ขนาดนั้น	มันอยากน้ำลายยืดเลย	แค่ได้กลิ่น
น่ะ	 เราก็ตกใจตายละหว่า	ถ้าตูต้องไปเป่ายานัตถุ์	มันคงทุเรศมากเลย	ก็เลยบอกท่านว่าไม่เอา
สักอย่าง	สังเกตได้	ที่ออกนอกวัดไป	ไม่ยานัตถุ์ก็หมากน่ะเจอกันเป็นแถวเลย	ไอ้ของเรานี่ก็ยัง
ดิ้นรอดมาได้อยู่ทุกวันนี้	
ถาม : หลวงตาวัชรชัยก็หมาก	?	
ตอบ : ดูเอาเถอะ	 หลวงพี่อาจินต์อยู่ในวัดก็หมาก	 หรือยานัตถุ์	 แต่ส่วนใหญ่หลวงพี่อาจินต์
จะยานัตถุ์แล้วพี่แกถ้าเป่าแล้วกลัวคนจะรู้แกเล่นเปิดขวดดมเสร็จแล้วปิดใส่ย่าม	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วหลวงพี่วิรัชล่ะคะ	?	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกัน	ต้องโดนจนได้แหละ	ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง	
ถาม : หลวงพี่ด้วยมั้ยคะ	?	
ตอบ : ก็บอกท่านแล้วว่าไม่เอา	ถ้าอยากจะใช้งานอย่าให้ทำอย่างนี้	คือมันจะทำให้คนลงนรก
อีกเยอะ	พวกที่ไม่เข้าใจน่ะ	มันไม่พูดก็ไม่ว่า	พอพูดแล้วมันเป็นโทษกับมันเอง	จะกลายเป็นว่า	
เอาไปวัดรอยเท้าหลวงพ่อเลียนแบบหลวงพ่อ	 ซึ่งทั้งๆ	 ที่หลวงพ่ออบรมพระในโบสถ์ ท่าน
บอกให้วัดรอยเท้าท่าน ท่านบอกว่าพระอรหันต์ทุกองค์ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงเป็น
พระอรหันต์ได้นะ	 ท่านเองก่อนที่จะเป็นพระนักเทศน์ที่ดีได้	 ท่านก็ต้องวัดรอยเท้าครูบา
อาจารย์ลอกแบบนักเทศน์ที่ดีเขา	 โดยการไปจำลีลา	 จำการเทศน์ของเขา	 ท่านบอกว่าถ้าใคร
เทศน์ดีบางทีท่านจำทั้งกัณฑ์เลย	จำแบบเราท่องจำน่ะ	ถึงเวลาก็เทศน์เลียนแบบ	ออกลีลาดูว่า
เหมือนเขามั้ย	ท่านบอกว่านักเทศน์ถ้าหากประเภทที่เรียกว่า	เทศน์ได้ไม่ถึงร้อยกัณฑ์นี่ยังเอาดี
ไม่ได้	ท่านบอกว่าให้ทุกคนวัดรอยเท้าซะ	แต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าวัด	ไอ้เรากระดิกทำอะไรไม่
ได้หรอก	เขากล่าวโทษว่าวัดรอยเท้าครูบาอาจารย์	ทั้งๆ	ที่ครูบาอาจารย์สั่งให้วัดแล้ว	
ถาม : ถ้าเขาไม่สั่งนี่	ต้องทำแบบนี้หรือเปล่า	?	
ตอบ : ต่อให้ไม่สั่งก็ต้องทำ เพราะว่าถ้าไม่เลียนแบบครูบาอาจารย์จะไปเลียนแบบใคร 
ท่านบอกว่าท่านเอง	 ท่านก็ลอกแบบหลวงปู่ปานมา	 ไม่ลอกแบบครูบาอาจารย์จะไปลอกแบบ
แมวที่ไหน	หลวงตาไง	พอโดนสอบสวนมากๆ	แกตบะแตก	ก็กูลูกช้างก็ต้องขี้แบบช้าง	จะให้กู
ขี้แบบหมาได้ยังไป	(หัวเราะ)	 หลวงตาตบะแตก	 พอหลวงตาขึ้นเสียง	 กรรมการสงฆ์ก็เงียบ	
เถียงหลวงตาได้มั้ยล่ะ	ลูกช้างก็ต้องขี้ตามช้าง	(หัวเราะ)	
ถาม : แต่มองแบบนี้แล้ว	ไม่ได้มองว่าวัดรอยเท้า	จะมองว่ามันเหมือนติดวัตถุ	เราไม่เคยติด
อะไรเราก็เลยไม่รู้	
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ตอบ : ก็ลองดูซิ	
ถาม : ไม่เอา	(หัวเราะ)	
ตอบ : พอถึงเวลาจะรู้	 สมัยหลวงปู่ปาน	 หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟัง	 ไปถึงก็กราบ	 กราบ	 กราบ	
หลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อเป่ายานัตถุ์ครับ	 เอ้อ	!	แล้วเดี๋ยวข้าจะให้เอ็ง	หลวงพ่อครับ	ทำไม
หลวงพ่อฉันหมากครับ	เอ้อ	!	แล้วเดี๋ยวข้าจะให้เอ็ง	ท่านบอกว่าหลวงปู่ปานมรณภาพไม่ถึงเจ็ด
วนัหรอกมนัไปควานหาเอง	(หวัเราะ)	อยากขึน้มาใจจะขาดตอ้งเอา	แลว้เสรจ็แลว้ทา่นกเ็ขา้ใจวา่	
เวลาพระท่านสงเคราะห์จะแสดงสัญลักษณ์ให้ไง	 ไอ้ของเราไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว	 ก็เลยได้
อย่างงี้มา	แผลเป็นชัดๆ	เลย	
ถาม : ตาที่สามเหรอคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่	ตรงนี้น่ะ	 เห็นมั้ยล่ะ	ต้ององค์ใหญ่ถึงจะชัด	ไอ้ของเราอยากดื้อดีนัก	ท่านก็เลย
เฉาะหน้า	
ถาม : แล้วมีตลอด	หรือเฉพาะเวลาที่ท่านสงเคราะห์	?	
ตอบ : สงสัยมันจะตลอดไปเลย	มันอยากไม่เอาดีนัก	
ถาม : ก็ยังดีนะ	ยังดูดี	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ไอ้โน่นก็เบี้ยวได้	 ไอ้นี่ก็เบี้ยวได้	 ไม่รู้ทำไง	ขืนบอกว่าให้มันไม่เอาแน่	 เฉาะ
กบาลมันซะเลย	
ถาม : ถ้าพระติดบุหรี่นี่คงไม่เกี่ยวใช่มั้ย	?	
ตอบ : ไม่แน่	อาจจะเกี่ยวก็ได้	ก็ต้องดูว่าไม่มีอะไรเลย	อยู่ๆ 	ก็อยากบุหรี่ขึ้นมายังงี้	
ถาม : ปกติท่านก็ไม่สูบใช่มั้ย	?	
ตอบ : เรื่องของบุหรี่นี่	 ถ้าวินัยไม่ห้ามก็ไม่ต้องไปตำหนิใคร หานรกใส่ตัว	 มีรายหนึ่ง
คลานๆ	 ไปหาหลวงพ่อที่สายลม	 ไอ้เราก็นั่งอยู่ด้านข้างไปถึงก็หลวงพ่อครับผมว่าหลวงปู่
แหวนนี่กระทั่งพระโสดาบันก็ยังไม่ได้เป็นเลยครับ	 หลวงพ่อบอกว่าแกเป็นหรือยัง	?	 ยังครับ	
แล้วเสือกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไง	?	บอกหลวงปู่แหวนสูบบุหรี่	บอกพอๆๆ	ไอ้เรื่องควรหรือไม่ควร	
พระเขารู้	เรื่องของบุหรี่	เรื่องของยานัตถุ์	มันเป็นเรื่องของประสาทร่างกายต้องการ	จิตท่านไม่
ได้ต้องการหรอก	 แล้วอีกคนหนึ่งไปถามอะไร	 หลวงปู่ชอบวัดถ้ำผาบิ้ง วัดป่าสัมมานุสรณ ์
หลวงปู่ชอบระยะหลังนี่	 ท่านไปไหนต้องเข็นรถเข็นไป	 แต่ว่าท่านก็ยังสูบบุหรี่อยู่	 คนก็ไปถาม
ว่าหลวงปู่ทำไมไม่เลิก	?	ท่านก็บอกว่าสูบมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย	ก็สูบจนตายนั่นแหละ	(หัวเราะ)	
พระวินัยไม่ห้าม ไม่ต้องไปยุ่งกับพระเลย เพราะพระวินัยคือศีลพระ ห้ามแล้วท่านก็เลิกเอง 
ถาม : แต่เฮโรอีน	กัญชา	ห้ามใช่มั้ย	?	
ตอบ : อันนั้นไม่ได้ห้ามเหมือนกัน	 แต่พระพุทธเจ้าท่านมมีหาปเทส	 คือข้ออ้างใหญ่อยู่สี่ข้อ	
สิ่งใดไม่สมควร	 สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่ไม่สมควร	 ถือว่าไม่สมควร	 พระเขามีสติสัมปชัญญะจ้ะ	
นั่นไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันผิดธรรมผิดวินัยหรอก	 มันผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย	 ใครเขาจะทำ	
ยกเว้นสมัยนี้เขาว่าสามหมื่นกว่าองค์ติดยาบ้าใช่มั้ย	?	นิมนต์ท่านเหอะ	
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ถาม : อยากถามครับ	เรื่องเดินจงกรม	
ตอบ : ทำไมล่ะ	?	
ถาม : หลวงพี่มีปฏิปทาด้านนี้ยังไง	?	
ตอบ : นึกได้ก็เดิน	
ถาม : แล้วเวลาเรากำหนดรู้นี่...?	
ตอบ : กำหนดรู้ก็จับอิริยาบท เท้าไปทางไหน มือไปทางไหน ถ้าหากว่าจิตมันละเอียดๆ	
ขนาดเส้นขนเส้นไหนมันโดนลมทางไหนมันยังรู้เลย	 สำคัญที่สุดก็คือว่าจับอารมณ์ภาวนาให้
ได้ แรกๆ	ใครเดินจงกรมแล้วจับลมสามฐานได้นี่ยอมไหว้เลย	เคยให้รุ่นน้องไปลองดูหลายองค์
แล้ว	 พอจับลมสามฐานแล้วก้าวไม่ออก	 มันติดจึ๊ก	 เพราะว่าลมสามฐานมันเป็นกำลังของ
ปฐมฌานเขาอย่างน้อย	 ปฐมฌานนี่จิตกับประสาทมันเริ่มแยกออกจากกันแล้ว	 ถ้าไม่คล่องตัว
จริงๆ	เดินไม่ได้หรอก	
ถาม : จะสลับกันล่ะครับ	จับลมปุ๊บ	แล้วก็หยุดค่อยก้าวไป	
ตอบ : ถ้าคล่องตัว	จับลมมันก็เดินได้	ค่อยๆ	ทำ	
ถาม : เวลาที่ตรวจให้กับครูบาอาจารย์	 อย่างเช่นว่าตอนนั้นตรวจให้หลวงพี่ใช่มั้ยคะ	 แล้วไม่
พบอะไร	ครั้งนี้ลักษณะเดียวกัน	ก็แทบจะไม่พบอะไรที่เป็นตัวการที่จะให้เกิดเหมือนกัน	
ตอบ : ถามท่านว่า	ท่านคิดว่าเป็นโรคอะไร	แล้วก็บอกมา	แล้วจ่ายยาไปตามที่ท่านบอก	
ถาม : ท่านบอกว่า	ร้อนๆ	หนาวๆ	เหมือนเป็นไข้	
ตอบ : ถามท่านว่าคิดว่าเป็นโรคอะไร	ถ้าท่านบอกว่าเป็นโรคอะไรก็จ่ายไปตามนั้น	
ถาม : ค่ะ	แล้วก็ถ้าเป็นประเภทโรคเวร	โรคกรรม	ทำยังไงคะ	?	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยท่าน	
ถาม : เวลาคิด	เวลากำหนดระยะเวลานานๆ	ถ้า	ตา	หู	ลิ้น	กาย	ใจ	มันจะมีประสาทสัมผัส	
แล้วเวลาใจมันออกมา	มันออกมาทางไหนคะ	จับไม่ทันเลย	
ตอบ : จับไม่ทัน	เขาระวังตรงใจ	อย่าไประวังตรงตา	หู	จมูก	ลิ้น	
ถาม : มันขึ้นมาเองคะ	ไม่ต้องระวัง	มันขึ้นมาเอง	
ตอบ : กำหนดใจเหมือนกับตัวเรานั่งอยู่ในห้องว่างๆ เรานั่งในห้องว่างๆ ประตูมันอยู่ตรง
หน้า อะไรเข้ามามันจะรู้	นึกออกมั้ย	?	เหมือนอาคันตุกะมาเยี่ยม	โผล่หน้ามาก็รู้แล้ว	ไอ้นี่มา
ทางตาล่ะนะ	ต้องระวังไว้	 เดี๋ยวมันจะเข้าใจเราได้	ไอ้นี่มาทางหู	ต้องระวังไว้	 เดี๋ยวมันจะเข้าใจ
เราได้	หูกับตามันมาเร็วที่สุด	
ถาม : ยังพอทัน	หูกับตา	แต่ใจมันไม่ชัด	
ตอบ : นั่นแหละ	 คือระวังใจตัวเดียว	 หกตัวระวังใจตัวเดียว	 แล้วอย่าให้มันเข้ามาในใจ	 แล้ว
จะไปเสียเวลากำหนดมันทำไม	 ภาวนาให้จิตทรงเป็นฌาน มันก็รู้รอบแล้ว ถ้าเราจับลม
หายใจ เข้าออกได้ สังเกตมั้ยมันจะกินเราไม่ได้เลย มันปิดหมด 
ถาม : ช่วงจับบางทีมันแน่น	มันแน่นหน้าอก	มันจุก	



196 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ตอบ : อาการอย่างนั้น	 บางทีเป็นขั้นตอนของการใบ้ให้รู้ว่าตอนนี้อารมณ์ใจทรงตัวแล้ว 
เราเองเราก็จับอาการนั้นเอาไว	้ถึงเวลาถ้าอาการนั้นมันแน่นขึ้นมา	เราก็รู้ว่าตอนนี้อารมณ์อยู่
ในระดับที่จะพึ่งตัวเองได้	 แล้วเราก็ระวังได้	 บางทีบางอย่างอาการในร่างกายไม่เหมือนเขา	มัน
เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ไว้	 จริงๆ	 แล้วอาการมันแน่นเข้ามา	 บางทีเย็นเหมือนกับซุกน้ำแข็งในอก      
ก็มี	คอยสังเกตตัวเองว่าของเราต่างกับของเขานิดหน่อย	พออารมณ์ใจถึงตรงนั้น แล้วดูซิว่า 
สติพร้อมมั้ย ถ้าสติพร้อมก็คือ อาการของการทรงฌาน อย่างน้อยๆ เป็นอาการของ
อุปจารฌาน 
ถาม : ช่วงนี้บางทีมันเฉยๆ	มันไม่ค่อยรับอารมณ์ใครมันไม่ค่อยคลาย	
ตอบ : ก็ดีแล้ว	 ของเรา	 เราต้องคลายอารมณ์ให้เป็น ต้องใช้ตัวปัญญาเป็น เราต้องรู้ว่า
ทุกคนต้องคิดว่าสิ่งที่เขาทำน่ะดีแล้ว เขาถึงทำ ในเมื่อสิ่งที่เขาทำนั้นมันดีแค่นั้นมันถูกแค่
นั้น มันยังไม่ดีจริง มันยังไม่ถูกจริง เราก็ให้อภัยเขาเถิด เพราะว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น
เราเคยทำมาแล้ว	ในเมื่อเราเป็นผู้ที่ผ่านมาก่อน	เราก็คือบรรพบุรุษของเขา	ต้นตระกูลของเขา	
เราก็คือตัวพ่อ	 ตัวแม่ของเขา	 ลูกหลานมันทำตาม	 มันเดินตามรอยมา	 เราจะไปโกรธลูกโกรธ
หลานได้ยังไง	 เราก็ควรที่จะรักจะเมตตาเขาว่า เขาไม่สามารถก้าวข้ามมาตรงนี้ ไม่เห็นว่า
สิ่งที่เขาทำมันเป็นทุกข์เป็นโทษต่อเขายังไง เขาก็ยังทำอยู่ เราก็อย่าโกรธเขาเลย ควรให้
อภัยเขา ถ้าเราคิดเป็น เราคลายอารมณ์ของเราเป็น มันจะไม่สะสม ถ้ามันไม่สะสมโอกาส
ระเบิดมันไม่มี	 แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดไม่เป็น	 ทำไม่เป็น	 คลายอารมณ์ไม่เป็น	 สะสมอยู่ก็ระเบิด	
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสสรโณ	คือ	มีกรรมเป็นทายาท	มีกรรมเป็นกำเนิด	มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย	 นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ทางกรรมของเรา	 เราชั่วมาแล้ว	 เขาชั่ว
ตาม	 นั่นมันเป็นทายาทของเรา	 เราจะไปโกรธไปเคืองทายาทตัวเองได้ยังไง	 เราทำเอาไว้แท้ๆ	
ก่อนหน้านี้เราก็เป็นอย่างนั้น	 ตอนนี้เราก้าวข้ามมาแล้ว	 เราโชคดี	 เขายังไม่สามารถก้าวข้าม
มาได้	ไม่น่าโกรธหรอก	น่าสงสารมากกว่า	
ถาม : ให้เฉยๆ	หรือเตือนคะ	?	
ตอบ : คิด	คิดให้เป็น	ใช้ปัญญาให้เป็น	มันจะปล่อยวางได้	แล้วมันจะไม่สะสมอารมณ์ไว้	
ถาม : ไม่ต้องไปเตือน	?	
ตอบ : ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลย	ดูที่ตัวแก้ที่ตัว เรื่องของคนอื่นทุกข์คนอื่นเขา 
ถาม : คือขออะไรบางอย่าง	 ซึ่งคิดพอจะแก้ไขและช่วยเหลือได้แต่มันทำไม่ได้	 เช่นง่ายๆ	
เลย	กับครูบาอาจารย์ที่รักและเคารพนับถือ	(ฟังไม่ชัด...ถามเรื่องการช่วยสงเคราะห์บุคคล)	
ตอบ : เราต้องยอมรับว่ากฎของกรรมมันมี	อันนั้นน่ะเราทำบุญ	เราตั้งใจของเราดีแล้ว	ผล
บุญมันมีด้วย	 แต่ว่าวาระกรรมของเขามันยังสูงอยู่	 มันก็บังอยู่	 มันก็กดอยู่	 เราเองเราไม่
สามารถฝืนกฎของกรรมได	้ ตัวครูบาอาจารย์ท่านยิ่งต้องยอมรับกฎของกรรมยิ่งกว่าเราอีก	
ใครเขาจะมาเสียเวลาโกรธเสียเวลาเคืองกัน	 มาชี้โทษอะไรเราน่ะ	 มันไม่มีหรอก	 เราทำโดย
เจตนาดี เพียงแต่ว่าเราทำของเราเต็มความสามารถแล้ว อย่าเก็บมากังวล ตัวเก็บมากังวล
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นี่แหละเป็นอารมณ์ของปุถุชนทั่วๆ ไป มันจะพาเราลงนรก เพราะจิตมันหมอง ดูอย่างที่
พระท่านทำซิ ท่านทำก็คือทำเฉพาะหน้า ทำดีที่สุดแล้ว ถ้ามันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น นั่น
คือการยอมรับกฎของกรรม	 ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้	 ถ้าหากว่ามันดีที่สุดแล้วผลมันไม่ได้
อย่างใจของเรา	เราก็ต้องยอมรับว่ากฎของกรรมมันมีอยู่	แก้ไขดิ้นรนทุกวิธีทางแล้วไม่สามารถ
ที่จะทำได้แล้ว	ต้องยอมรับมันบ้าง	 เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ดูที่ตัวแก้ที่ตัว เรื่องของคนอื่นเป็น
เรื่องของโลกทั้งสิ้น เราแก้ไขโลกไม่ได้ เราต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง 
ถาม : แต่บางครั้งอย่างงานทางโลกนี่	 มันจำเป็นต้องทำให้เสร็จ	 บางทีมันก็ต้องอะไรกับคน
อื่นหลายๆ	อย่าง	เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตรงนี้		
ตอบ : เราก็ทำแค่หน้าที่ของเรา แล้วหน้าที่นั้นก็อย่าให้ละเมิดกรอบของศีลห้าแล้วกัน 
เชื่อว่าหน้าที่เราทุกอย่างคงไม่ต้องฆ่าใคร	 คงไม่ต้องประเภทลักขโมยใคร	 ไม่ต้องแย่งคนรัก
ของใคร	 ไม่ต้องไปโกหกใคร	แล้วก็ไม่ต้องไปกินเหล้าแน่นอน	 เพราะฉะนั้นทำไป	ทำเฉพาะใน
กรอบของเรา	 ถ้ามันจำเป็นต้องโกหก	 เราใช้คำว่าต้องจำเป็น	ถ้ามันจำเป็นต้องโกหกเราก็ไม่
ต้องโกหกทั้งวัน พ้นจากตรงจุดนั้นเมื่อไหร่ก็ตั้งใจรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เหมือนเดิม 
เพราะฉะนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไม่ได้ขาดทุนตลอดแน่นอน  
ถาม : เห็นว่าเจอกันทางจิตได้	แล้วจะเจอกันทางกายอีกทำไมล่ะครับ	?	
ตอบ : คือถ้าหากว่าไม่เกินกฎของกรรมก็จงตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังร่างกายของตัว
เอง	พระน่ะเขายอมรับกฎของกรรมมากกว่าเรา	อะไรที่ร่างกายมันยังทำได้ ก็ต้องใช้ร่างกาย
ทำไปก่อน ไม่ใช่เอะอะก็ใช้ความเป็นทิพย ์ใช้โน่นใช้นี่	ไอ้นั่นต้องใช้	อีตอนบ้อท่าจริงๆ	
ถาม : แต่ถ้าไม่ฝึกใช้	ก็ไม่ชำนาญ	?	
ตอบ : ก็มันฝึกเสียจนชำนาญแล้ว	ไม่จำเป็นต้องไปใช้ด้วยการฝึกใหม่	(หัวเราะ)	ก็ใช้อยู่	ก็ใช้
วิธีโน้นไงไปข้างบน	
ถาม : เคยเรียนบอกหลวงตาว่าหลวงพี่เป็นมะเร็ง	 หลวงตาว่า	 หลวงพี่จะตัดช่องน้อยไปแต่
พอตัว	
ตอบ : อย่างพวกเราคงไม่ได้ตายง่ายๆ	 หรอก	 มันรอดมากี่ดาบต่อกี่ดาบแล้วก็ไม่รู้	 ตอนนี้
ไม่มีซักดาบดันจะตายก็ตลกล่ะ	
ถาม : มันเป็นได้จากไหน	?	
ตอบ : ตอนแรกมันเป็นที่ข้อเท้า	 หมอเขาเจาะแล้ว	 เขาก็ทำหน้าพิลึก	 เราก็ปล่อยมันมาตั้ง
หลายปี	 ไม่ได้สังเกตอะไร	 เพียงแต่ว่าตอนนั้นไปเดินธุดงค์	 เจ็บเสียจนจะเดินไม่ได้	 แปลกใจ...	
พอหมอเขาเจาะ	 เขาบอกว่ามันกินจนถึงประสาทขาแล้วเขาก็ไม่กล้าพูด	 เราเลยเค้นคอถามว่า	
มันใช่มะเร็งหรือเปล่า	?	 หมอเขาบอกว่าใช่	 บอกว่าพวกหูด	 พวกไฝ	 พวกปาน	 โอกาสมันจะ
กลายเป็นมะเร็งมันมี	 เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดี	 มันท่าจะจริงตรงที่ตำราหมอแผนโบราณ
บอก เขาบอกว่ามะเร็งนี่มันเหมือนกับรังผึ้ง รังมด ถ้าไปตีรังมันเมื่อไหร่มันก็กระจาย
พรวดเลย มันถึงได้ไปขึ้นตรงโน้น ตรงนี้ให้ทั่วไปหมด เท่าที่สังเกตก็คือตรงข้อพอดีหมด	ที่
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เท้าก็ตรงข้อเท้า	ด้านนี้ก็ข้อ	ตลกน่ะ	มันเหมือนกับต้องกินที่ข้อยังงั้น	
ถาม : เป็นเพราะกรรมหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : เปล่า	 แค่ไปวางขวากช้างเท่านั้น	 (หัวเราะ)	 หนักกว่าม้าอีก	 กองทัพสมัยก่อนนี่เขา
กลัวช้าง	ถ้าช้างมานี่ค่ายพังแน่	ก็วางขวากดักมันไว้	ขวากก็คือโคนไม้ใผ่	หลาวให้แหลมเปี๊ยบ	
ลนไฟแข็งโป๊กเลย	แล้วฝังดินไว้ครึ่งหนึ่งเหยียบไปเต็มๆ	ตีน	เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปไหนเลย	นี่มัน
เศษๆ	แล้ว	ไม่ใช่เงินต้น	ไม่ใช่ดอกเบี้ย	
ถาม : ทำคนเดียวเหรอคะ	?	
ตอบ : คนอื่นเขาก็ทำ	ก็เจออย่างอื่นไปมั่ง	อาตมาไม่โดนรถปูนกระทืบก็บุญโขแล้ว	(หัวเราะ)	
หลวงตาโดนรถปูนกระทืบ	 มีเยี่ยงอย่างที่ไหนปิ๊กอัพชนรถขนปูน	 ถังปูนดันถล่มไปทับเข้า	 โทร
ไปหาหลวงตายังขำ	 แกบอก...ตัดปอดไปกลีบหนึ่ง	 ตับส่วนหนึ่ง	 ม้าม	 ถุงน้ำดี	 แล้วก็ลำใส้	
แหม	!	หลวงตา	ถ้าเป็นผม	ผมจะพกตะไคร้	ใบมะกรูด	พริก	เข้าไปในนั้น	หลวงตาบอก	เออ	!	
ฟื้นขึ้นมากูจะแดกด้วย	(หัวเราะ)	 รู้กัน	 ไอ้เรากะจะใส่หม้อต้มยำเลย	หลวงตาบอก	 เออ	!	ฟื้น
ขึ้นมากูจะแดกด้วย	(หัวเราะ)	
ถาม : ก็ต้องมีถังออกซิเจน	?	
ตอบ : ของหลวงตา	ท่านก็รู้จักเตรียมท่านเอง	
ถาม : ของท่าน	ท่านบอกว่าต้องเอาไปสองถัง	ถังเล็กกับถังใหญ่	
ตอบ : เผื่อไว้	 เผื่อหมด	 เวลาวาระกรรมมันเข้ามานี่	 ประเภทเหลือถังละนิดละก็ซวยเลย	
เพราะฉะนั้นต้องสลับถังให้ดีเผลอไปเอาประเภทจวนหมดกับจวนหมดละก็แย่แน่	 หลวงปู่มหา
อำพันไง	 หลวงปู่มหาอำพันมันเอาช่วงเข้าห้องน้ำ	 ของหลวงปู่มหาอำพันปกติให้ออกซิเจนอยู่
บนเตียง	 พอตอนท่านเข้าห้องน้ำ	 หลวงพี่มนตรีท่านก็ไปทำความสะอาดเตียง	 ไม่ได้ยินเสียง
หลวงปู่เรียก	 กว่าจะพยุงหลวงปู่มาถึงเตียงหมดลม	 ปอดท่านเป็นถุงลมโป่งพอง	 มันรับ
ออกซิเจนได้น้อยอยู่แล้ว	 เตือนท่านแล้ว	 บอกว่าประมาณสองสามนาทีแล้วก็เอาออกให้ปอด
มันทำงานเองบ้าง	 ปอดเราพอมันได้ออกซิเจนบริสุทธิ์ไปเรื่อยมันก็ขี้เกียจ	 มันก็ไม่ทำงาน	
เพราะฉะนั้นสังเกตดูว่า	 ถ้าหากญาติโยมของเรา	 ถ้ายังต้องการให้เขาอยู่	 ถ้าให้ออกซิเจนพอ
เห็นอาการดีขึ้นเอาออกเลยถ้าไปให้อยู่ตลอดๆ	ปอดมันจะพังเร็ว	ลองสังเกตดูพวกให้ออกซิเจน
ยาวๆ	ไม่รอดสักราย	ออกซิเจนหมดเมื่อไหร่ก็เสร็จ	อาตมาเฝ้าไข้มาสิบกว่าปีซาบซึ้งดี	เฝ้าพ่อ
มาหกปี	เฝ้าแม่สามปี	หลวงปู่สี่ปี	จนกระทั่งหลวงพี่มนตรีโดนโยมด่า	ด่าจมดินเลยล่ะ	เขาบอก
ว่าหลวงพี่เล็กเฝ้าเท่าไหร่หลวงปู่ไม่เป็นอะไร	 แกเฝ้าแป๊บเดียวตาย	 วาระมันมาถึงนี่คนอยู่นี่
ซวยทุกรายเลย	จริงๆ	มันโทษกันส่งไป	ถึงเวลาหน้ามืดขึ้นมาความรักครูรักอาจารย์ใครอยู่ใกล้
ก็ซวยไป	หลวงพี่มนตรีแกมานั่งบ่นให้ฟัง	บอกผมนี่หมาเลย	
ถาม : แกพลาดจริงๆ	ไม่ใช่เหรอคะ	?	
ตอบ : พลาดนั่นก็พลาดอยู่	 แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสมันพลาดมันมี	 พอส่งหลวงปู่เข้า
ห้องน้ำเสร็จแกก็มาทำความสะอาดเตียง	 ไม่ได้ยินเสียงหลวงปู่เรียก	 หลวงปู่ท่านหายใจไม่ทัน	
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เสียงท่านก็คงจะเบา	 กว่าจะคิดกว่าจะแก้ไขมันก็สายเสียแล้ว	 ในห้องน้ำก็มีครบทุกอย่างขาด
ออกซิเจน	(หัวเราะ)	
ถาม : หลวงพี่ต้านี่ช่วงนั้นไปอยู่ด้วยมั้ยคะ	?	
ตอบ : ก็ไป	 ทุกคนไปด้วยความปรารถนาดี	 จำไว้	 เพราะฉะนั้น	 อะไรหนักนิดเบาหน่อยก็
ต้องอภัยให้กัน การให้อภัยและความสามัคคีสำคัญที่สุด	 บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆ	 ไม่มี
ปัญหาหรอก	มันไปมีปัญหาตัวลูกศิษย์เสียเยอะ	 ต่างคนต่างเป็นนักปฏิบัติเพื่อลด	 ละ	 เลิก	 ใน
กิเลสต่างๆ	 มันต้องยิ่งทำยิ่งก้าวหน้า	 ไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งถอยหลัง	 แต่เท่าที่พบก็คือว่าส่วนใหญ่ไป
ทะเลาะกัน	 เอากิเลสไปชนกัน	 เพราะฉะนั้นเราอยู่ในลักษณะนั้นมันต้องให้อภัยและรักษาความ
สามัคคีของหมู่คณะ	อะไรพออภัย	พออดทนกันได้	ก็ต้องอดทน	ต้องอภัยกัน	เขาทำเพราะคิด
ว่าสิ่งนั้นดีแล้ว	 เขาถึงทำ	 ในเมื่อเขาเห็นว่าดีแม้สิ่งนั้นๆ	 ไม่ดีจริงปัญญาของเขายังไม่ถึงเราไม่
ควรจะโกรธเขา	มันน่าสงสารนะให้อภัยเขาเถิด	ลูกศิษย์เขาไม่รู้	ยัดให้เขาไม่รับก็ปล่อยมันเถอะ	
(หัวเราะ)	สอนกระดานดำก็ได้ว่ะ	
ถาม : ถ้าเราไม่สนใจเขาเลย	มันถูกมั้ยคะ	?	
ตอบ : มันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะ ถ้าเรารู้ว่ากำลังของเราไม่ถึงไปปะทะกันซึ่งๆ หน้า 
ไม่ว่าจะเเค่ตาเห็น หูได้ยิน หรือว่าต้องพูดต้องคุยกันอะไรก็ตาม รู้ว่าจะทำให้เราอารมณ์
เสียก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลย	 มันเป็นตัวปัญญาเหมือนกัน	 หลวงปู่หล้าท่านบอกว่า	 หัดเป็นนัก
หลบซะบ้างอย่าเป็นนักรบอย่างเดียว รู้อยู่ว่ารบไม่ชนะแล้วไปรบ	ท่านถือว่าไม่ฉลาด	
ถาม : ถ้าจำเป็นต้องชน	?	
ตอบ : ถ้าจำเป็นต้องชน	ก็พยายามอย่าชนจังๆ	แล้วกัน	ยังไงๆ	รักษาชีวิตเขาไว้บ้าง		
ถาม : เวลาเราโกรธใคร	รู้สึกมันสะเทือน	เราจะกลับตัวยังไงให้เร็วที่สุด	?	
ตอบ : เร็วที่สุด	กลับไปภาวนา ถ้าได้มโนมยิทธิส่งอารมณ์ใจขึ้นพระนิพพานไปเลย การ
ที่เราเกาะพระนิพพานเป็นการตัดกิเลสที่อัตโนมัติที่สุด รัก โลภ โกรธ หลง มันกินใจแต่
ร่างกายเท่านั้น กินใจไม่ได้ ถ้าใจไม่อยู่ไปปรุงไปแต่งกับมัน มันไม่สามารถทำอันตรายเรา
ได	้ เผ่นไปนิพพานดีกว่า	 เคยชนกับแสงชัย	 สมัยฆราวาสยืนคุยกันอยู่เราก็เลยพิงเงียบไปเลย	
เงียบไปหลายนาท	ี พอลืมตาขึ้นมา	 แสงชัยถามว่าอะไร	 บอกว่าย่าบอกว่าอย่าไปคุยกับอันธพาล	
โอ้ย	!	 มันโกรธฉิบหาย	(หัวเราะ)	 แล้วคืนนั้นมันก็ได้ดี	 ไอ้นี่ต้องให้โกรธมากๆ	 พอโกรธมากๆ	
แล้วอารมณ์ใจมันจะอยากทำ	เขายังทำได้	ทำไมกูทำไม่ได้ยังงี้	
ถาม : อ๋อ	!	มิน่า	เห็นโกรธบ่อย		
ตอบ : ความจริงท่านย่ารู้ว่าถ้าแหย่มารูปนี้แล้ว	 เราพูดต่อเมื่อไหร่จะโกรธ	 แล้วเดี๋ยวมันจะ
ตะกายขึ้นมาเอง	คือยังไงก็ต้องตะกายไปต่อว่าย่าให้ได้มันไปด้วยอำนาจกิเลส	(หัวเราะ)	
ถาม : เหลือเชื่อ		
ตอบ : ที่บางคนเขาพูดเล่นว่า	 ตัณหาพาสู่พระนิพพาน	 รู้สึกว่ารายนี้จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้	
?	 ความจริงตัวอยากนี่ธรรมเขาเรียกว่า	 ธรรมฉันทะ	 คนมันดันว่าอยากแบบตัญหา	 ก็เลยว่า	
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ตัณหาพาสู่พระนิพพาน	
ถาม : แล้วเวลาเราเจอคน...(ฟังไม่ชัด)...ตัวเรามีจุดร่วมกับเขา	
ตอบ : ใส่เกราะไว้	 เรามีศีลกับสมาธิเป็นเกราะของเรา ใช้สมาธิเป็นเกราะของเรา ใช้
สมาธิควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในกรอบ มีศีลเป็นที่ไป ถ้าหากว่าเกินกรอบของศีลก็ไม่
ยุ่งด้วย เอาแค่ศีลของเรา	ใส่เกราะไว้	ไม่ว่ามันจะมาระดับไหนก็ตามไม่ไปพ้นเขตนั้น	เต็มที่แค่
ศีลห้าเกินศีลห้าไม่คบด้วย	
ถาม : บางทีเขามาวุ่ยวายกับเรา	?	
ตอบ : วุ่ยวายน่ะสนุก	ถ้ารักษากำลังใจเรานิ่งๆ เฉยๆ ได้ แล้วดู จะสนุก	มันเหมือนยังกับ
ดูใครมันทำอะไรบ้าๆ	 บอๆ	 อยู่ตรงหน้า	 บางทีมันก็เหมือนทารกไร้เดียงสาไปเลย	 เรื่องแค่นั้น
ไม่น่าทำ	 มันก็ทำ	 ไม่น่าจะโกรธมันก็โกรธ	 เลยกลายเป็นนั่งสนุกอยู่คนเดียว	 กลายเป็นนั่งยิ้ม
มองไปเรื่อย	
ถาม : .......(ฟังไม่ชัด).......	
ตอบ : เขารู้อยู่ว่ามันเป็นข้อสอบ	 แต่ก็สอบตกอยู่เรื่อยตอนทดสอบของนักปฏิบัติมันมาทุก
วินาที แล้วทุกแง่ทุกมุม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา มันอยู่ในสี่หัวข้อใหญ่ๆ ก็คือ ราคะ 
โลภะ โทสะ โมหะ แต่ข้อสอบมันออกมาได้เป็นหมื่นเป็นแสน ถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวัง
เมื่อไหร่เผลอเมื่อไหร่มันเข้ามาสู่ในใจทันที	 โดยเฉพาะตัวกระทบกระทั่งกัน	 พื้นฐานมาจาก
โทสะ	เขาเรียกปฏิฆะ	คืออารมณ์กระทบ	เหมือนกับสะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกเชื้อควันมันขึ้น	ถ้า
เราไม่ระวัง	 มันเป็นโทสะ	 มันจะไหม้ขึ้นเป็นเปลวเลย	 เพราะฉะนั้นต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลา
ว่าจะเจอข้อสอบ	 จะเจอการทดสอบอยู่เสมอ	 เผลอเมื่อไหร่ก็โดนๆ	 แต่ว่าข้อสอบนี่มันดีอยู่
อย่างถ้าเราทำได้	 ต่อไปก็จะไม่เป็นอีก	 ต้องมามากกว่านั้น	 ถ้าแค่นั้นไม่ได้กินเราแล้ว	 แต่
ปรากฏว่าของเขาเอง	 เขาบอกว่าเขามี	 สมานัตตา ดำรงโทสะไว้อย่างสม่ำเสมอ	(หัวเราะ)	
พวกตีความพระธรรมวินัยผิด	
ถาม : เวลาเจอ	แต่มันไม่รู้	ไม่รู้โลภ	โทสะ	หรือโมหะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องรู้	รักษาใจอย่างเดียว ถ้าหากว่าเราใส่เกราะไว้ได้ยิ่งดี โดยเฉพาะตัวภาวนา 
ถ้าอารมณ์ใจทรงเป็นฌาน มันรู้ลมอัตโนมัติก็รักษาเอาไว้เลย รับรองว่ามาเท่าไรก็รับได้ 
แต่ถ้าเกราะพังเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวหัวแตกได	้ ถ้าสติมันรู้อยู่	 ต้องการรับรู้อาการภายนอก	 จะ
ลดกำลังใจมานิดหนึ่ง	 คลายออกมาหน่อยหนึ่ง	 รับรู้กับเขาด้วยความระมัดระวัง	 พร้อมจะหด
หัวกลับเข้าไปกลัวหัวแตก	พอถึงเวลาหดหัวเข้าไปก็ปิดฉึบ		
ถาม : ........(ไม่มีเสียง)........	
ตอบ : จริงๆ	แล้วมันลำบากนะ	เพราะว่าเวลาเหนื่อย เวลาหิว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่มี
ความคล่องตัวในการทรงฌานจริงๆ สมาธิมันพังเลย มันไม่เอากับเราด้วย เพราะฉะนั้น 
จำเป็นต้องสร้างความคล่องตัวกับมันอย่างชนิดที่เรียกว่าคิดเมื่อไหร่ก็ทรงได้เมื่อนั้น ถ้าไม่
อย่างนั้นแล้ว	ก็เล่นกับมันยาก	
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ถาม : มีทรงแบบง่ายๆ	?	
ตอบ : อันนี้มันไม่ง่ายหรอก	ทำมาหลายสิบปี	รวมๆ	แล้วปีนี้ก็	๒๕	ปีแล้ว		
ถาม : แล้วจะทำยังไงเจ้าคะ	?	
ตอบ : ค่อยๆ	 ทำไป	 พอมันคล่องตัวแล้ว	 อย่างที่หลวงพ่อท่านสอน	 หัดเข้าฌานสลับฌาน	
นึกทรงฌานเมื่อไหร่ต้องทรงได้	 สมัยที่หัดอยู่ใช้วิธีลุกๆ	 นั่งๆ	 เป็นไอ้บ้าอยู่คนเดียว	 เข้าเวรอยู่
หน้าห้องหลวงพ่อ	 ก็ซ้อมไปเรื่อย	 ถึงเวลาลุกปรื๊ดขึ้นมาแล้วค่อยคลายอารมณ์ออกมาจนถึง
อุปจารสมาธ	ิ ถ้าลงล่ะก็ดิ่งปึ๊ดเงียบไปเลยยังงั้นน่ะ	 ลุกๆ	 นั่งๆ	 อยู่คนเดียวแหละให้มันเข้ามัน
ออกอยู่จนคล่องตัวแล้วเอาให้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ	 ไม่ยังงั้นเวลาป่วยๆ	 นี่	 มันไม่เอากับเราแน่	
ขนาดนั้นตอนมาเลเรียมันกินหนักๆ	ยังรู้สึกเลย	ตอนนั้นอากาศมัน	๑๑	องศา	ใส่อังสะตัวเดียว
นะ	 เอาผ้าชุบน้ำเย็นโปะหัวนี่ควันขึ้นยังกับเตาเลย	 ตัวมันร้อนอยู่ขนาดนั้น	 รู้อยู่อย่างนั้นว่า
ความร้อนขึ้นมากกว่านี้นิดเดียวเราเบลอแน่ก็พยายามตั้งสติกำหนดใจเอาไว้	 ใหสติมั่นคงอยู่
เฉพาะหน้า	 ผ่านไปได้อย่างหวุดหวิด	 รู้อยู่อย่างเดียวถ้ามากกว่านั้นเราเบลอแน่แก้ผ้าวิ่งหรือ
เปล่าก็ไม่รู้	?	 ก็ขนาดเดินไปหาหมอที่เวชศาสตร์เขตร้อน	 หมอเขาไปถามเจ้าแดงว่าเป็นอะไร	
เจ้าแดงเขาบอกว่าหลวงพี่เป็นครับ	หมอเขาก็นั่งคุยกับพยาบาล	 เขาก็ส่งปรอทเอามาให้เราอม	
บอกให้อมไว้	 เขาก็คุยอะไรของเขาไปพักนึง	ชักปรอทไปดูมอง	๔๒	องศา	(หัวเราะ)	 เขาถาม
ว่าเดินไปยังไง	ปกติมันน่าจะช็อกไปแล้ว	ก็บอกว่ามาอย่างที่หมอเห็นนั้นแหละ	ก็สติมันยังอยู่ก็
ลากสังขารไป	 ตอนที่หนักที่สุดนั้นไปใต้	 ลงจากเครื่องบิน	 โยมเขาเข้ามากราบมาออกันเข้ามา	
บอกกับสุขุม	สุขุมเป็นลูกของลุงสมนึก	เขาเป็นเจ้าของบ้านที่ไปพักประจำ	บอกสุขุมว่า	ระวัง
ด้วยนะ	หลวงพี่จะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้	 ช่วยประคองไว้ด้วย	 เขาเองเขาก็เห็นเราเดินดีๆ	 แต่พอได้
ยิน	 เขาก็จับแขนถามว่า	 เป็นมากเลยเหรอ	 มาเลเรียขึ้นนี่ตัวมันร้อนฉ่าเลย	 ก็บอกว่าก็อย่างที่
เห็นนี่แหละ	นั่งคุยกับแขกไปทุ่มกว่า	บอกว่าไม่ไหวแล้ว	ขอตัวไปนอน	ตั้งแต่เช้า	 เพราะว่าไป
เที่ยวราวๆ	 หกโมงครึ่งไปถึงที่โน่นราวๆ	 เกือบสองโมง	 ก็รับแขกไปเรื่อยจนถึงทุ่มกว่า	 ปกติจะ
รับถึงสามทุ่มบอกขอตัวไปพัก	 สุขุมเขาก็บอกว่า	 หลวงพี่ไปโรงพยาบาลหน่อยดีมั้ย	?	 แต่ว่า
บอกอย่างเดียวนะมันหาโรคไม่เจอหรอก	 เขาก็พาไปที่	 มอ.	 ไปถึงก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นๆ	
เชื่อมั้ยว่าอาการทุกอย่างมันปกติเดี๋ยวนั้นเลย	หมอวัดความดัน	วัดปรอทวัดอะไรเป็นปกติหมด
หาโรคไม่เจอ	 เขาบอกหลวงพี่เป็นโรคอุปาทานหรือเปล่า	 เราก็ไม่รู้จะทำไงก็คลายกำลังใจออก
ให้มันรู้ว่าเราเป็นยังไง	 พอคลายกำลังใจออกปุ๊บ	 ความดันเขาวัดปกติก็คือ	 ๑๓๐/๘๐	 มันลด
ฮวบเหลือตัวบนแค่	๖๐	จาก	๑๓๐	เหลือ	๖๐	พยาบาลวัดสายคาแขนอยู่	ร้องกรี๊ดจนเราขี้หูสั่น
เลย	 ทั้งๆ	 ที่อยู่ในอาการกึ่งๆ	 ช็อก	 หมอเวรสี่คนวิ่งมาดูหมดเกลี้ยงเลย	 เลยบอกหมอจำไว้นะ	
คนบางประเภทกำลังใจมันเกินร่างกาย	 มันสามารถบงการให้ร่างกายทำอะไรก็ได้	 ถ้าเขาบอก
ว่าป่วยเป็นอะไรน่ะ	 หมอเชื่อเขาเถอะ	 ไม่งั้นเขาจะตายเปล่า	 หมอเขาบอกว่าโดยมารยาทแล้ว
ถ้าเขาตรวจอาการไม่เจอ	 เขาจะจัดจ่ายยาไม่ได้	 ถ้าคนไข้เป็นอะไรไปเขาต้องรับผิดชอบ	 บอก
ถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับ	 เขาบอกหลวงพี่จะกลับยังไงล่ะครับ	?	 บอกเดี๋ยวจะเดินให้ดูขอเวลาสิบ
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นาที	เราก็รวบรวมกำลังใจใหม่	ตอนนั้นน่ะเผลอลืมไปว่าบ้านมันพัง	เราเอาไม้ค้ำ	แล้วเสือกไป
ถอนไม้ค้ำออก	 มันก็พังโครมเลย	 รวบรวมกำลังใจได้สัก	 ๑๐	 นาที	 ก็เดินฉับๆ	 ขึ้นรถไป	 นั่น
แหละคนช็อกไปแล้วนะ	ต้องใช้เวลาอยู่นานเหมือนกัน	เพราะว่ามันพังหมด	มันไม่เหลือต้องไป
รวบรวมมาใหม่	ตัวอย่างชัดๆ	หมอนพพรนั่นจะรู้มากกว่าเพื่อน	ไข้ขึ้นหูแดงหมดเลยความดัน
มันขึ้น	วัดดูความดัน	๑๑๐/๗๐	แหม	!	ต่ำกว่าปกติอีก	วัดอุณภูมิร่างกาย	๓๕.๖	คนดีๆ	ยังมาก
กว่านี้เลยใช่มั้ย	?	หมอเขาบอกว่าหลวงพี่เป็นอะไรบอกมาเลยครับ	ขืนรอผลแล็บผมว่าตายแน่	
ก็บอกเขาว่าเป็นยังงี้ๆ	 เขาก็จ่ายยามา	 แต่หมอที่เขาไม่คิดแบบหมอนพพรมันเยอะ	 ความจริง
ยามันอร่อยนะกินไปลิ้นด้านหมด	คนอื่นเห็นสีก็สยองแล้ว	หม้อเบ้อเริ่มต้มกินแทนน้ำไปเรื่อยๆ	
ไปโรงพยาบาลหลายทีมันน่าตายแต่ว่าไม่ตาย	 ที่โรงพยาบาลวัดท่าซุงหมอเขาแทงน้ำเกลือ	
อาเจียนออกมาเป็นถัง	 น้ำหมดน่ะ	 รู้สึกเลยว่าตัวมันเหี่ยวไปหมด	 หมอเขาแทงน้ำเกลือเข้าไป	
เส้นมันตีบ	น้ำเกลือไม่เดิน	แทงอยู่ตั้งหลายชั่วโมงเข้าไปประมาณ	๕๐	ซีซี	 เลยบอกหมอถอด
ออกเหอะ	 ขอกลับไปตายที่กุฏิดีกว่า	 หมอเขาบอกไม่ได้หรอกครับ	 อาหารหนักขนาดนี้บอก
หมอไม่ถอดฉันก็ถอดเอง	(หัวเราะ)	หมอเขาเจอพระดื้อ	เลยต้องถอดให้		
ถาม : หลวงพี่โดนเข็มแล้วหลวงพี่อ้วก	คงเพราะเป็นทหาร	แล้วเคยถูกฉีดยา	(ฟังไม่ชัด)		
ตอบ : ไม่ใช่	 ที่อ้วก	 ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะคอหัก	 มันไปเบียดประสาทร่างกาย	 ประสาททรงตัวอยู่	
จะเหมือนกับคนที่อยู่บนพื้นดินแล้วโคลงไปโคลงมาอยู่	 เราเองก็พยายามกลั้นเอาไว้	มันไปอ้วก
เอาตอนหมอฉีดยาพอดี	(หัวเราะ)	
ถาม : นึกว่าหลวงพี่กลัวเข็ม	?	
ตอบ : คนกลัวเข็มคงไม่ไปหาหมอเป็นว่าเล่นหรอก	 หมอเขาก็พยายามเราเองก็นึกว่าหัวเรา
ไปชนมา	 ก็ให้หมอเขาหาสาเหตุ	 เอ็กซเรย์ก็ไม่เจอ	 ไปหายเพราะหมอนวด	 ถ้าไม่มีหมอนวดก็
คงอีกนาน	 เพราะว่าอยู่โรงพยาบาล	 ๖	 วัน	 ฉันข้าวไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวลงถึงท้องก็อาเจียน
หมด	ก็นอนหายใจพะงาบๆ	คราวนี้ไม่รอดแน่ตู	ขอหมอเขากลับไปตายที่กุฏิ	หลวงพี่สมานกับ
พรรคพวกก็ช่วยหอบหิ้วไป	 ตอนนี้แกสึกซะแล้วถ้าเราเป็นก็ไม่มีคนหิ้วแล้ว	 หลวงพี่สมานช่วย
หอบช่วยหิ้วกลับไปถึงกุฏิ	คืนนั้น	มันเกิดหิวขึ้นมาไส้จะขาด	คนไม่ได้กินมา	๖	วันมันหิวขนาด
ไหนน่าจะรู้	 อยู่ๆ	 อาการมันเกิดขึ้นเฉยๆ	 ก็เลยรอตอนเช้ารอให้สว่างรอแทบไม่ไหว	 มันอยาก
กินน้ำลายเหนียวไปหมด	(หัวเราะ)	อยากกินอะไรก็ได้ที่มันเผ็ดมากๆ	พอได้อรุณปุ๊บก็ถือไม้เท้า
ค้ำไปที่ร้านของป้ากิมก	ี เพราะว่าถ้าไม่ถือไม้เท้ามันหมุนไปเรื่อย	 มันหมุนเหมือนกันกับ
คนทรงตัวไม่ได้	 จนกว่าจะติดอะไรมันถึงจะหยุด	 เพราะประสาททรงตัวมันเสีย	 พอไปถึงก็บอก
ยายแจ๋วบอกว่า	 ผัดกระเพรามาไข่ดาวด้วยเอาเผ็ดๆ	 ยายแจ๋วเขาก็ทำมาให้จานเบ้อเริ่มเลย	
เข้าไปนั่งรอฉันอยู่ใต้หอระฆัง	 พอเอามาลองดมๆ	 ดู	 เออ!	 มันไม่อ้วกแน่	 ก็ฟาดโลด	 พอฉัน
หมดมันเหมือนยังกับง่วงกระทันหัน	อยากจะหลับเดี๋ยวนั้นเลย	อาการอย่างนี้หลวงพ่อท่านเคย
บอกไว้	 เคยถามท่านเพราะมันเป็นหลายที	 ท่านบอกว่าถ้าพระหรือพรหมหรือเทวดา	 ท่าน
ต้องการจะติดต่อด้วย	แล้วเราไม่ได้ทรงอารมณ์เพื่อรับการติดต่อจากท่าน	ท่านจะกดเราเพื่อให้
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ติดต่อได้	 คือท่านจะเป็นฝ่ายปรับคลื่นมาเอง	 มันเหมือนยังกับง่วงจะหลับให้ได้เดี๋ยวนั้น	 ฟิวส์
ขาดเลย	 เราก็ถ้วยจานไม่ต้องเก็บล่ะวะ	 เอนลงได้ก็นอน	 พอเอนลงปุ๊บมันรู้สึกว่าเตียงมันยุบ
ฮวบลงไปเลย	ลืมตาขึ้นมาอยู่ตรงหน้าท่านปู่พอดี	ไม่ใช่ปู่	ท่านลุง	อยู่ตรงหน้าท่านลุงพอดีเรา
กต็ายละ่วา	นีต่ตูายแลว้ตกนรกดว้ย	(หวัเราะ)	ทา่นปูน่ายบญัช	ีทา่นเปดิบญัช	ีบญัชเีลม่หนาปึก๊
เลยนะ	เปิดแม่นจริงๆ	เปิดปึ๊กถึงหน้าของเราเลยดูว่าอีก	๖	วันหาย	แล้วท่านก็ปิดตึง	เรากราบ
ลาได้ก็เผ่นเลย	 เดี๋ยวท่านเปลี่ยนใจ	(หัวเราะ)	 หนี้เก่ายังไม่ได้ใช้เยอะ	 เดี๋ยวท่านเปลี่ยนใจทวง
ขึ้นมาล่ะยุ่งเลย	 เผ่นกลับมามันก็สบายใจโยมเขาก็พาไปรักษา	 ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครั้งละ
ห้าพัน	 ก็ไปกับเขา	 ไปเรื่อยแหละ	 จนกระทั่งถึงวันที่ห้ากลางคืน	 นิมิตเห็นหลวงปู่มหาอำพัน 
ท่านให้ไม้เท้าอันหนึ่ง	ไม้เท้าหวายสีขาวๆ	บอกกับโยมช่วยพาไปกุฏิหลวงปู่ทีเถิด	จะเอาไม้เท้า	
ไปถึงหลวงปู่ท่านเห็น	 ท่านก็บอกว่าคุณดูผมมาเยอะแล้ว	 ตอนนี้ขอผมดูแลคุณบ้างนะ	 แล้ว
ท่านก็ถวายไม้เท้าอันที่เราเห็น	 ท่านบอกว่าพอหายแล้วไม่ต้องคืนผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าคุณ
เคยป่วยหนักขนาดนี้	 พอตอนบ่ายๆ	 มีลูกศิษย์หลวงปู่มาคนหนึ่ง	 เขามีพ่อบุญธรรมเป็นหมอ
นวด	พอเขาเห็นอาการเขาบอกว่าในเมื่อรักษาทางปกติแล้วมันไม่ได้ผล	 ลองให้หมอนวดดูบ้าง
มั้ย	?	ก็บอกว่าอยู่ไกลมั้ย	?	ไม่ไกลหรอก	แล้วถ้าแขกเขาไม่มาลัดคิวได้ด้วย	ก็เลยไป	ไปถึงถือ
ไม้เท้าไปน่ะ	 หมอเอามือแตะคอปุ๊บบอกกระดูกคอเคลื่อน	๒	ข้อ	 แล้วถามว่ารักษาได้มั้ย	?	 เขา
บอกว่าสบายมาก	 เอาแขนกดต้นคอไว้	 จับคอบิดกรึ้บเดียวหายเลย	๖	 วันพอดีเป๊ะ	 ไม่มีพลาด
เลย	ท่านบอกว่า	๖	วันหาย	ก็รวมแล้ว	๑๒	วันเต็มๆ	ตอนนั้นไม่ได้เจตนาหรอกเพราะว่าไปกับ
หลวงพ่อท่าน	 ไปฉลองโบสถ์กับหลวงพ่อลักษณ์ วัดศรีรัตนาราม	 ท่านสร้างโบสถ์อยู่สร้าง	
เท่าไหร่ก็ไม่เสร็จซะที	 ก่อนหน้านี้สมัยหลวงพ่ออยู่วัดโพธิ์ชัยนาท	 หรือวัดสะพาน	 จนกระทั่ง
ไปอยู่วัดปากคลองมะขามเฒ่า	 ท่านก็เจอกันตลอดออกกิจนิมนต์ออกอะไร	 หลวงพ่อลักษณ์	
ทิพยจักขุญานท่านดีใช่มั้ย	?	 แต่ว่าดีขนาดไหนก็ไม่คล่องตัวอย่างหลวงพ่อ	 หลวงพ่อลักษณ์
สร้างโบสถ์เท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ	มาถามหลวงพ่อ	หลวงพ่อบอกว่าไปทุบส้วมทิ้งซะ	แกสร้างส้วมไว้
ใต้โบสถ	์ ท่านบอกว่าโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าเอาสิ่งสกปรกไปไว้ในเขตนั้น	 หลวงพ่อ
ลกัษณก์ลับไปทุบส้วมเสร็จ	 อุปสรรคต่างๆ	หมดกลี้ยง	 สร้างโบสถ์เสร็จฉลองได้	 ก็คิดดูซิบังอยู่
นิดเดียวเท่านั้น	 ทั้งๆ	 ที่ท่านคล่องตัวในทิพจักขุญานมากนะ	 แต่ท่านก็ไม่รู้	 พอถามหลวงพ่อ	
เสร็จก็นิมนต์หลวงพ่อไปฉลอง	เพราะข้างล่างท่านทำเป็นที่พักใต้โบสถ์	ใต้ถุนทำเป็นที่พัก	พระ
วัดท่าซุงไปที่ฉันเพลเสร็จก็พักผ่อนอยู่ที่นั่น	หลวงพ่อ	รับแขกอยู่ข้างบน	พอบ่าย	๒	หลวงพ่อ
บอก	เฮ้ย	!	รวมพลขึ้นรถเว้ยจะกลับแล้ว	พวกเราวิ่งกันช้าไม่ได้ใช่มั้ย	ใต้ถุนโบสถ์นั้นมันครือๆ	
กับหัวหัวแค่นี้	 แต่ปรากฏว่าทางประตู	 คานแบบลดลงมาคืบหนึ่ง	 แล้วลองคิดดูมันก็หน้าผาก
พอดีๆ	วิ่งเข้าไปหาชนิดไม่ต้องยั้งเลย	เสียงดังเปี๊ยะ	ใครตีกูว่ะ	?	ดาวขึ้นว่อนเลย	เอามือคลำดู	
แตกยาวเป็นนิ้วเลยนั่นแหละ	ไปวันที่	๙	เมษา	ปรากฏว่าวันที่	๑๔	เมษาตอนเพล	มันถึงแสดง
อาการ	วันที่	 ๑๔	 เมษาเป็นเวรครัวอยู่กับเณรตวง พองานครัวจัดอาหารอยู่ก่อนเพล	หิ้วเข่งที่
ใส่จานที่เขาใส่กับข้าวตอนวันพระ	 พอถึงเวลาเราถ่ายรวมๆ	 ลงปิ่นโตอาหารอย่างเดียวกัน		 
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เทรวมกันๆ	 แล้วแบ่งวง	 แบ่งเสร็จจะเหลือถ้วยเยอะ	 สองคนกับเณรตวงหิ้วไปจะไปล้าง	 พอ		
หิ้วขึ้นมันรู้สึกแผ่นดินมันหมุนไปหมด	 บอกเณรตวงว่า	 เณร...ถ้าอยู่ๆ	 หลวงพี่ล้มนี่เอ็งเอาเข่ง
ให้อยู่นะ	 อย่าให้ของแตกหลวงพี่ล้มฟาดลงไปก็ไม่เป็นไร	 กลัวของสงฆ์เสียหาย	 เณรตวงก็
ครับๆ	 เลยกัดฟันหิ้วจนกระทั่งถึงบอกว่าเณรล้างไม่ไหวนะอยู่ๆ	 มันเป็น	 ช่วยบอกพระเวรด้วย
กันอีกสององค์	 บอกว่าให้ช่วยจัดเรื่องเพลที	 เราเองตะเกียกตะกายขึ้นไปจนกระทั่งถึงกุฏิ	 มัน
เริ่มอาเจียน	 ว่าเป็นถังเลย	 มีเท่าไรอยู่ในท้องมันออกหมด	 กระดูกคอ	 ๒	 ข้อ	 พอมันชนตรงนี้
แรงสะบัดมันทำให้กระดูก	 ๒	 ข้อนั้นหลุด	 แล้วมันไปค้ำอยู่เราเงยหน้าไม่ได้	 แล้วไม่ได้สังเกต	
ตัวเอง	 มันอยู่ในลักษณะนี้แล้วไปเบียดประสาทการทรงตัว	 ทำให้เหมือนยังกับว่าเราอยู่บนที่
โคลงไปโคลงมา	 แบบอาการเมารถเมาเรือก็อาเจียนไปถึงเขาหามไปหาหมอยังมีสติบอกหมอ
ช่วยเช็คดูด้วยมันเป็นเชื้อไทฟอยด์หรือเปล่า	 อยู่ๆ	 มันจะอาเจียนกะทันหัน	 หมอเขาก็ครับๆ	
คือรู้ทุกอย่าง	 สั่งหมอได้แต่บังคับตัวเองไม่ได้	 ขยับตัวนิดมันจะพลิกเป็นตุ๊กตาล้มลุกไปเลย	
ขยับนิดเดียวมันวูบไปเลย	พอแตะติดมันก็หยุด	 ถ้าหากว่ายืนขึ้นก็หมุนไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะติด
ข้างฝาหรือแตะอะไรได้มันถึงจะหยุด	 เขาก็ให้แต่ยาปรับความดันมากิน	ล่อซะ	๖	 วันเต็มๆ	 ให้
น้ำเกลือไม่เข้าสักอย่าง	อาการก็เป็นอย่างที่ว่ามาแล	(หัวเราะ)	
ถาม : ตอนนี้ไม่มีกำเริบแล้วเหรอ	กระดูก	?	
ตอบ : เห็นเขาบอกว่าอย่าโดนซ้ำ	 ถ้าโดนซ้ำคราวนี้อาจตายได้	 เพราะว่าคอมันหักซะทีหนึ่ง
แล้วนี่	 ยังดีที่มันยังไม่เบียดประสาทขาด	 ถ้าเบียดประสาทขาดก็เรียบร้อย	 เขาบอกว่าถ้าเบียด
ประสาทหายใจก็เท่งทึงเสียตั้งแต่แรกแล้ว	มันไปเบียดประสาททรงตัว	
ถาม : ทำไมตั้งหลายวันกว่ามันจะออกอาการ	?	
ตอบ : ไม่รู้	 เรามันอึดผิดมนุษย์มะนาหรือเปล่าก็ไม่รู้	 หรือมันทำงานไป	 ก้มๆ	 เงยๆ	 จน
กระทั่งมันเบียดเข้าพอดี	 วันที่	 ๙	 เมษา	 ไปออกอาการวันที่	 ๑๔	 ถ้านับหัวนับท้ายชนกันก็	 ๖	
วัน	โดน	๖	วันอยู่โรงพยาบาล	๖	วัน	ไปรักษาตัว	๖	วัน	ลงด้วย	๖	หมดเลย	ก็ขนาดเจอท่านปู่
นายบัญชี	ท่านก็บอกว่าอีก	๖	วันหาย	จริงๆ	ด้วย	วันที่	๖	พอดีเป๊ะเลย	เราก็สบายใจ	อยาก
เป็นอะไรก็เป็น	ตอนนั้นอาการแย่มากมองดูแค่นี้มองไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใคร	ใช้จำเสียงเอา	
กินยาปรับความดันเสียหูอื้อตาลาย	 ทุกคนเขาบอกว่าน้ำในช่องหูมันเสียระดับของมัน	 ความ
จริงคนละเรื่องเลย	แล้วเห็นเราแตกมันเอ็กซเรย์แต่หัว	ถ้าลงมาคอนิดเดียวก็เห็นแล้ว	กรรมมัน
บังล่อเสียจนกระทั่ง	๑๘	วันเต็มๆ		
ถาม : .........(ไม่มีเสียง)..........	
ตอบ : การถวายอติเรกต่อในหลวงฟังดูเหมือนกับ........ยังไง	?	 ติดอ่างท่านจะใช้	 อติเรก 
วัสสะสะตัง ชีวะตุ อติเรก วัสสะสะตัง ชีวะตุ ทีฆายุโกโหตุ อโรโคโหตุ ทีฆายุโกโหตุ อโร
โคโหตุ เพราะว่าตอนสมัยรัชกาลที่ ๔	 รัชกาลที่	 ๔	 ท่านเก่งบาลี	 ท่านชอบลองพระ	 พอถึง
เวลาเลิกงาน	ท่านขอพรเล่นเอาพระอึ้งเลย	ก็เริ่มเลย	อติเรก วัสสะสะสตัง ชีวะตุ ขอให้อายุ
ยืนเป็นร้อยปี	 ควาวนี้มันต่อไม่ได้	 มันก็ต้องซ้ำ	 เทศน์ของเก่า	 อติเรก วัสสะสะตัง ชีวะตุ 
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ทีฆายุโกโหตุ อโรโคโหตุ	 ขอให้เป็นผู้มีอายุยืนปราศจากโรคภัย	 มันต้องซ้ำเพราะว่าไปต่อ			
ไม่ได้	ฟังเหมือนยังกับติดอ่าง	เขาลองกันขนาดนั้น	เรื่องสนุกๆ	สมัยนั้นเยอะ	อ่านๆ	ดู	รัชกาล
ที่	 ๔	 กับเจ้าคุณธรรมกิตติ	 ก็งัดข้อกันประจำ	 เพราะต่างคนต่างเก่ง	 สมัยก่อนเขาสอบบาลี	
เขาสอบปากเปล่าหน้าพระที่นั่ง	พระเข้าไป	ก็	อาสเน นิสินโน	อันว่านั่งเหนืออาสนะ	 เจ้าคุณ
ธรรมกติตเิขาบอกผา่นไม่ได	้นัง่เหนอือาสนะ	ตดูตอ้งลอยเหนอืพืน้	(หวัเราะ)	พระเขากแ็ปลใหม	่
อาสเน	นิสินโน	อันว่านั่งในอาสนะ	รัชกาลที่	๔	ตรวจ	ผ่านไม่ได้	นั่งในอาสนะมันต้องฉีกผ้ามุด
เข้าไป	(หัวเราะ)	ตกลงใครซวย	คนแปลซวย	นักปราชญ์เขาขัดคอกัน	
ถาม : แล้วนั่งบนอาสนะ	?	
ตอบ : สมยันัน้เขานกึไมท่นัแปลปากเปลา่	แปลปากเปลา่นี	่สมเดจ็พระสงัฆราชสา ปสุเทโว 
ท่านแปลปากเปล่า	 ๙	 ประโยค	 ท่านอยากจะใช้ชีวิตทางโลก	 ท่านก็สึก	 รัชกาลที่	 ๔	 สั่งจับขัง	
จับขังคุกเลย	เอาผ้าไตรวางไว้หน้าประตู	ถ้าออกมาก็ต้องบวช	ถ้าอยากสึกอยู่ในคุกต่อไป	ท่าน
เลยต้องออกมาบวช	 พอบวชเสร็จท่านก็...เราสึกมาระยะหนึ่ง	 ความรู้มันจะแน่นหรือเปล่าไม่รู้
เข้าแปลใหม่	 แปลได้	 ๙	 ประโยคอีก	 เขาเลยเรียกมหาสา ๑๘ ประโยค	 ตอนหลังก็เลยเป็น
สมเด็จพระสังฆราชสา	 ปุสเทโว	 มีองค์เดียวในประวัติศาสตร์	 ๑๘	 ประโยค	 เก่งขนาดนั้นนะ	
รัชกาลที่	๔	ท่านเสียดาย	สึกไปจะได้ประโยชน์อะไรกับทางโลกนักหนา	เอาทางธรรมดีกว่า	จน
ท่านได้เป็นพระสังฆราช	 เรื่องรัชกาลที่	 ๔	 ท่านเยอะ	 โดยเฉพาะงัดข้อกับสมเด็จวัดระฆัง 
หลวงพ่อโตวัดระฆังต่างคนต่างเป็นนักปราชญ์ใช่มั้ย	?	ถึงเวลาท่านสร้างวังสระปทุม ที่ปัจจุบัน
เป็นวัดสระปทุมวนาราม	 มี	 หลวงพ่อพระเสริม	 พระพุทธรูปที่ได้จากลาว	 สร้างขึ้นมาสนม
กำนัลก็เพลิดเพลินจำเริญใจ	 พายเรือเที่ยวในสระบัว	 สมเด็จพระพุฒาจารย์แจวเรือเข้าไปรับ
บาตร	 รัชกาลที่	 ๔	 ท่านก็ประเภทว่าภูมิใจสร้างวังได้สวย	 ก็...เป็นไงขรัวโต	 งามมากมั้ย	?			
สมเด็จพุฒาจารย์โตท่านบอก	งามมากมหาบพิตร	งามประดุจราชรถ	โห	!	รัชกาลที่	๔	โกรธ
หัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย	 ต่างคนต่างรู้กัน	 เพราะมันมีบาลีอยู่บทหนึ่งว่า	 เอตถะ ปัสสะถิมัง โลกัง 
จิตตัง ราชะรถูปมัง	 แปลความว่า	 สูเจ้าทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้ที่งามประดุจราชรถ ซึ่งคน
เขลาทั้งหลายหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องไม่	(หัวเราะ)	 ท่านบอกงามมากมหาบพิตร	 งามประดุจ
ราชรถ	รัชกาลที่	๔	โกรธไฟแลบเลย	แต่ท่านเป็นบัณฑิตท่านรู้ว่าโดนลองของ	พอถึงเวลาท่าน
เลิกโกรธ	 ก็นิมนต์เข้ามาใหม่	 ลองกันหนักๆ	 อย่างนี้	 บางทีโกรธขึ้นมาท่านสั่งถอดออกจาก
ตำแหน่งเลย	 ยึดพัดยึดอะไรเกลี้ยงเลย	 ท่านก็เดินฉับๆ	 ของท่านกลับ	 สังฆการ	ี วิ่งมานิมนต์
บอกว่า	ทรงหายกริ้วแล้วเอาพัดมาถวายคืน	ท่านบอกไม่ได้	 อันนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชทาน
ให้เท่านั้นไม่ใช่คุณ	 อาตมาไม่รับ	 รัชกาลที่	 ๔	 ท่านนิมนต์เข้าวังไปรับพัดเสียผ้าไตรซะอีกชุด
หนึ่ง	(หัวเราะ)	 เปล่าเขาเล่นกันนะ	แล้วเสร็จแล้วองค์อื่นทำตามไม่ได้	 เจ้าคุณธรรมกิตตเิลียน
แบบทีหนึ่งโดนเลย	 เกือบจะสั่งเฆี่ยนไปแล้ว	 ทั้งๆ	 ที่เป็นพระ	 ก็ตอนที่เจ้าจอมประสูติเจ้าฟ้า 
ท่านเองพอดีเป็นวันทรงศีล	 วันพระ	 สมเด็จวัดระฆังท่านก็เทศน์ไปเรื่อย	 ไปเรื่อยท่านก็อยากรู้
เต็มทีว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย	 ผุดลุกผุดนั่ง	 จะไปดูหน้าก็ไม่ได้ดูสักที	 เทศน์ไม่รู้จบน่ะ	 จนกระทั่ง
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ท่านทำใจ	 เอาล่ะเดี๋ยวฟังเทศน์จบแล้วค่อยไปดูก็ได้	 ใจเย็นลงตั้งใจฟังเทศน์	 ท่านก็เอวังด้วย
ประการละฉะนี้	 แหม	!	 เจ็บใจมากวันพระหน้านิมนต์ใหม่	 ตั้งใจเต็มที่เลยทรงผ้าไปเพื่อเตรียม
ฟังเทศน์โดยเฉพาะ	ท่านขึ้นธรรมาสน์เสร็จ	ใดๆ	มหาบพิตรรู้ดีอยู่แล้ว	เอวังก็มีด้วยประการละ
ฉะนี้	รัชกาลที่	๔	ท่านก็อะไร	?	วันพระที่แล้วนี่อยากจะไปดูหน้าลูกไม่ได้ดูสักที	วันพระนี่ตั้งใจ
ฟังเทศน์จบเอาง่ายๆ	 ตอนที่ไม่อยากฟังเทศน์ซะยาวเลย	 ท่านบอกว่าการฟังเทศน์เพื่อชำระ
จิตใจให้มันบริสุทธิ์	 ให้มันเยือกเย็น	 มหาบพิตรใจร้อนอยู่ก็ต้องเทศน์ให้มันเย็นให้ได้ถึงจะเลิก	
แต่วันนี้ดีอยู่แล้วจะไปเทศน์ทำไม	(หัวเราะ)	 เจ้าคุณธรรมกิตติเลียนแบบมั่ง	 ขึ้นธรรมาสน์ถึง
ใดๆ	 มหาบพิตรก็รู้อยู่แล้ว	 เกือบโดนจับเฆี่ยน	 ท่านบอกท่านยกให้ขรัวโตองค์เดียว	 ท่านรู้ว่า
สมเด็จวัดระฆังท่านเป็นพระดีขนาดไหน	 สิ่งต่างๆ	 ที่ท่านให้มาเป็นข้อคิดเป็นอะไรล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น	 ทุกอย่างเป็นปริศนาธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเจตนาที่จะสงเคราะห์ท่าน
โดยเฉพาะ	ท่านรับได้	 โกรธแค่ไหนท่านก็รับได้	แต่องค์อื่นอย่ามาเลียบแบบ	เลียนแบบแล้วจะ
จับสั่งเฆี่ยนทั้งที่เป็นพระ	(หัวเราะ)	
ถาม : หมายถึงท่านไม่นับถือองค์ไหนเลยหรือ	?	
ตอบ : ไม่ใช่ว่าไม่นับถือ	 นับถืออยู่	 แต่ว่า...ลักษณะอย่างนี้ยกให้องค์เดียว	 จนกระทั่งคนเขา
ลือกันว่าขรัวโตเป็นปาปมุติ	 ปาปมุติหมายถึงผู้พ้นจากบาปทั้งปวงแล้ว	 หมายถึงพระอรหันต์
เท่านั้น	 ทำอะไรก็ไม่ผิด	 ขนาดสั่งเนรเทศออกจากแผ่นดินนี่	 สมเด็จพระพุฒาจารย์ท่านนอน
เขลงอยู่ในโบสถ์ไม่ไปไหนหรอก	 สังฆการีไปถึงก็บอกนิมนต์ไปได้เลยครับเพราะว่าไม่ให้อยู่ใน
แผ่นดินแล้ว	ท่านบอกว่านี่ไม่ใช่แผ่นดิน	นี่เป็นเขตสงฆ์	เขาเรียกว่า	เขตสีมา	มันเป็นเขตของ
สงฆ์	ไม่ใช่เป็นเขตของพระเจ้าแผ่นดินท่านเพราะฉะนั้นท่านอยู่ของท่านได้	จนกระทั่งต้องยอม
ยกโทษให้	 ก็จริงของท่าน	 พระราชทานให้เป็นพุทธาวาสไปแล้วใช่มั้ย	?	 มันไม่ใช่เขตในรับผิด
ชอบของท่านแล้ว	ไม่ใช่เขตการปกครองของท่านแล้ว	เป็นเขตของวัด	เขตของพระ	นอนตีพุง
สบาย	ไล่ไม่ไปหรอก	คนดีซะอย่าง	สมัยเก่าๆ	ลองไปอ่านดู	ที่เลวก็ไม่มีที่ติเลย	บทลงโทษพระ
โทษอะไรนี่ว่าทำไมเขาลงโทษกันรุนแรงถึงขนาด	 บางทีถึงกับจับเฆี่ยนคือที่ผิดน่ะผิดจริงๆ					
ปราชิกก็มี	 รัชกาลที่	 ๔	 น่ะท่านมีเจ้าฟ้าอยู่องค์โต	 คือพระองค์เจ้ายอดยิ่งเยาวลักษณ์	 โดน
ถอดออกเพราะว่าไปท้องกับวัดไหนจำไม่ได้	 เขาเล่นปีนตึกหากัน	ตอนแรกๆ	หมอตรวจก็บอก
ว่าเป็นโรคท้องมาน	ท้องมานนี่ท้องมันจะโตไปเรื่อยๆ	ลักษณะคล้ายกับอาหารไม่ย่อยหรืออะไร
อยา่งนัน้	มานไปมานมาคลอด	กลายเปน็วา่ทอ้งกมุาร	กเ็ลยโดนถอดจากยศ	โดนลงโทษ	รุน่นัน้	
รู้สึกท่านจะเป็นพี่สาวใหญ่ของกรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัชกาลที่	
๕	แล้วก็มี	ยิ่งเยาวลักษณ์ พักตร์พิมลพรรณ เกษมสันต์โสภาค มนุสสนาคมานพ บรรจบ
เบญจมา	 พระองค์เจ้ามนุสสนาคมานพ	 ก็คือกรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 เป็นสมเด็จพระสังฆราช
สมัยรัชกาลที่	 ๕	 จนกระทั่งถึงที่	 ๖	 เล่นเอาพี่สาวใหญ่เลย	 โดนจับถอดยศ	กลายเป็นหม่อมยิ่ง
เฉยๆ	 เรื่องโบราณๆ	 ต้องมีของโบราณๆ	 อยู่บ้าง	 ไม่เช่นนั้นจำยาก	 ถ้าไม่มีของโบราณอยู่บ้าง
จำไม่ค่อยได้	 ชื่อสมัยนั้นเขาเพราะนะ	 คล้องๆ	 กันหมด	 ยิ่งเยาวลักษณ์	 พักตร์พิมลพรรณ	
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เกษมสันต์โสภาค	 มนุสสนาคมานพ	 บรรจบเบญจมา	 ของรัชกาลที่ ๕ ก็มี	 จันทราสรัสวาร 
เยาวมาลย์นฤมล ยุคลทิฆัมพร นภาจรจำรัสศรี มาลินีนภดารา นิภานภดล	 เขาเรียกพวก
เจ้าฟ้า	อยู่บนฟ้าหมด	นิภาก็ฟ้า	นิภานภดล	แปลว่าสว่างถึงฟ้าเลย	จันทราสรัสวาร	พระจันทร์
ก็อยู่บนฟ้า	ของรัชกาลที่	๕	ท่านก็มจีุฬาลงกรณ์ จันทรมณฑล จาตุรณรัศมี ภานุรังษีสว่าง
วงศ์ เคยได้ยินมั้ย	?	ลูกแม่เดียวกันก็จะชื่อคล้องๆ	กัน	จุฬาลงกรณ์	จันทรมณฑล	จาตุรณรัศมี	
ภานุรังษีสว่างวงศ์	แล้ว รัชกาลที่ ๖ ก็	มหาวชิราวุธ จุฑาธุชธราดิลก ประชาธิปกศักดิเดชน์ 
๓	องค์	๒	รัชกาล	แตส่มเด็จย่าของเรา	๒	องค์	๒	รัชกาล	(หัวเราะ)	ถึงว่าสมเด็จย่านี่นับแล้ว
จะเป็นผู้หญิงที่มีบุญมากที่สุด	 จากสามัญชนมีลูกเป็นพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์	 สมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรนีั่นท่านพูดง่ายๆ	 ก็คือเชื้อพระวงศ์	 แต่ว่าสมเด็จย่านี่เป็นสามัญชน	
จากนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ	ขึ้นไปเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วสมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีท่านมีมากกว่า	 อันนี้มี	 ๒	 องค์เป็นทั้งคู่	 เรื่องของการสืบสันติวงศ์นี่
ขึ้นอยู่กับบุญบารมีเหมือนกัน	 พอสิ้นรัชกาลที่ ๗	 ไม่ใช่คิวของในหลวง รัชกาลที่ ๘ ที่ ๙ 
เลย	เพราะว่าตอนนั้น	เขาเรียกว่าสายตรงไล่ตามอาวุโสลงมา	อาวุโสสูงสุดก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานารถ	ท่านทิวงคตเสียก่อนมาลูกชายใครล่ะ	?	พระองค์
เจ้าจุลจักรพงษ์ แม่เป็นแหม่ม	 เลยไม่ได้ตัดไป	 ถัดมาก็ต้อง	 กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 
กรมหลวงนครราชสีมา	 ทิวงคตหมด	 แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี  
ราเมศวร์	 ท่านก็ทิวงตคต	 ต้องใช้คำว่าทิวงคต	 ทิวงคตลูกคือใครล่ะ	?	 ชายใหญ่ ชายกลาง 
ชายเล็ก	 ชายใหญ่ก็พระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคคล พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรนี่ชายกลาง	
พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการนี่ชายเล็ก	นี่สายตรงนะท่านมีสิทธิ์เป็นก่อนนะ	แต่	๓	องค์นี่ไม่
ล่ะ	 มันเล่นปฏิวัติขนาดถอดพระเจ้าแผ่นดิน	 ถ้าเป็นก็แย่สิ	 ท่านก็สละสิทธิ์	 พอสละสิทธิ์มา		 
พระองค์เจ้าวรานนทวัชนี่ท่านประพฤติองค์เป็นเพลย์บอยเลย	 ใครก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้ว	 เลย
หลุดไปอีกองค์	 แล้วก็มาถึงกรมหลวงสงขลานครินทร์ ท่านเองทิวงคตก็เหลือลูก	 จริงๆ	 แล้ว
ลูกของท่านนี่จากสามัญชนนี่เป็นหม่อมเจ้าเท่านั้น	 ทำความดีเลื่อนขึ้นมาเป็นพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า	 ไม่ใช่พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 เป็นแค่วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า	 เลยขอสมเด็จย่าไป	 ก็ให้
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลไป	 พอรัชกาชที่	 ๘	 ไปต้องพระแสงปืนสวรรคต	 มา
ถาม	ไม่ต้องแล้ว	คนเก่าปฏิเสธหมด	คราวที่แล้วให้ออก	คราวนี้ฆ่าเลย	ต้องมาถึงสมเด็จย่าอีก	
สมเด็จย่าถึงได้บอกว่าเอาลูกฉันไปฆ่าคนหนึ่งแล้ว	 ยังจะเอาอีกเหรอ	 แต่ว่าเพื่อประเทศชาติ
ท่านก็สละให้	 คิดดูว่าจากที่ไม่มีอยู่ในคิวสืบสันตติวงศ์	 ยังไงๆ	 ก็มาไม่ถึง	 เป็นได้	 เป็นซะ	 ๕๐	
กว่าปีด้วยเรื่องของบุญเรื่องของบารมี	ถึงได้บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้	แข่งบุญวาสนาแข่ง
ไม่ได้	 เรื่องของในรั้วในวังต้องใกล้ๆ	 หน่อย	 ไม่งั้นจำยากไล่ลำดับยาก	 ใกล้รั้วใกล้วัง	 บางที
ผ่านๆ	บอกว่า	ตรงนี้	ยังงี้	โยมเขาก็ถามว่ารู้ได้ไง	บอกว่าเคยแก้ผ้าวิ่งอยู่แถวนี้	เขาคิดว่าเด็กๆ	
เราอยู่แถวนี้	(หัวเราะ)	มันก็จริงๆ	เด็กๆ	เราอยู่แถวนั้นแต่เด็ก	ตอนไหนเราไม่บอก	สิ้นรัชกาล
ที่ ๑	คนเขาบอกว่า	มันยังอยู่หน้าศึกหน้าสงคราม	รัชกาลที่ ๒	ท่านอ่อน	ท่านไม่เก่ง	คือท่าน
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ไปถนัดเรื่องของศิลปะต่างๆ	 แทน	 คนก็โหยหาเลยว่าจะมีใครมาเก่งแบบนี้อีกหนอ	 มีรัชกาล		
ที่	๕	สิ้นรัชกาลที่	๕	นี่	จีน	พราหมณ์	แขก	ร้องไห้กันระงมเลย	ขนาดคนจีนเขาร้องไห้กันทั้ง	 
สำเพ็ง	 บอกว่าจะหาฮ้องเต้ดีๆ	 อย่างงี้ได้ที่ไหน	 พอองค์ใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่ให้อยู่	 พอสิ้น
รัชกาลที่	๕	ก็มีรัชกาลที่	๙	เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเป็นจังหวะ	องค์อื่นๆ	ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะ	
เหมาะสมตามวาระตามเวลาทั้งหมด	 แต่ว่า	 วาระนั้น	 เวลานั้นเรื่องเด่นๆ	 อย่างอื่นมันไม่มี	
อย่างรัชกาลที่ ๓	ท่านเหนื่อย	๓	รัชกาลเลย	เพราะว่า	ท่านทำงานแทนพ่อหมดถึงขนาดพ่อมี
เวลาไปนั่งแกะสลักประตูวัด	 รัชกาลที่	 ๒	 เขาถือว่าฝีมือช่างนี่เยี่ยมยุทธเลย	 แกะสลักประตู
วัด....วัดสุทัศนห์รือเปล่า	?	ที่ท่านแกะสลักเสร็จท่านโยนเครื่องมือทิ้งน้ำไปเลย	 เพราะไม่มีใคร
เลียนแบบได้อีกแล้ว	 แล้วมารัชกาลของท่านเองท่านก็ต้องเหนื่อยต่อ	 เพราะช่วงนั้นพวก
อังกฤษเริ่มยึดครองด้านตะวันออกไกลอีก	 แล้วท่านต้องเหนื่อยแทนรัชกาลที่	 ๔	 อีกหาเงินให้
เข้าท้องพระคลังหลวงเพื่อให้น้องรัชกาลที่	๔	จะได้ไม่ต้องลำบากเพราะว่าน้องบวชพระอยู่	ทำ
มาหากินไม่เป็น	 ใครๆ	 ก็บอกตอนแรกว่ารัชกาลที่	 ๓	 แย่งสมบัติน้อง	 แต่ความจริงไม่ใช่	 ถ้า
ท่านไม่รับรัชกาลที่	๔	ขึ้นมาอาจตาย	เพราะรัชกาลที่	๔	ท่านอ่อน	ใจของท่านเรียกว่าอ่อนโยน
ไม่เข้มแข็ง	 ไม่เป็นที่เชื่อถือของบรรดาเสวกามาตย์ทั้งหมดในช่วงนั้น	 ถ้าหากว่ารัชกาลที่	 ๔	
ขึ้น	 เหล่าพวกขุนพลศึกแม่ทัพต่างๆ	 ที่จะคิดแทนทำแทนเจ้านายตัวเองมีก็อยากจะต้องการให้
กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ขึ้นครองราชย์	 อาจปฏิวัติรัฐประหารแล้ว	 รัชกาลที่	 ๔	 ท่านจะรอด
มั้ยล่ะ	?	เพราะว่าท่านเองท่านทำงานแทนพ่อมาตลอด	คนเขาเห็นฝีมือ	เขาเชื่อถือยกท่านขึ้น
เป็น	 ท่านเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของราชวงศ์จักรีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยไม่ได้สวม
มหาพิชัยมงกุฎ	 พอพราหมณ์ทั้งหมดยกมหาพิชัยมงกุฎถวาย	 ท่านวางไว้ข้างพระองค์บอกว่า
เก็บไว้ให้น้องเขา	 แล้วคนจะเอาจะทำอย่างนั้นทำไม	?	 ท่านได้แต่รักษาสมบัติไว้แทนน้อง
เท่านั้นเอง	 แล้วท่านได้ช่วยหาเงินเข้าพระคลังหลวงอย่างชนิดที่เรียกว่าเหลือเฟือเลย	 บอกว่า
ขอไว้แค่สามหมื่นชั่งเศษๆ	เอาไว้บำรุงวัดที่ท่านช่วยสร้างไว้	๓๐	๔๐	วัด	ที่เหลือนั้นยกให้หมด
เลย	 ท่านเหนื่อยแทน	 รัชกาลที่	 ๔	 ตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอยู่	 ก็เข้ามาถวายบังคม
ความยินดีตามแบบคราวนี้มันอาจมีบรรดาเจ้าใหญ่นายโตเคลื่อนไหวรุนแรงพึบพับไป	 ท่านก็
ตกใจจนตัวสั่น	รัชกาลที่	๓	บอกไม่ต้องกลัว	ถ้าท่านยังอยู่ไม่มีใครทำอะไรได้	รัชกาลที่	๔	ท่าน
ไปบวชเป็นพระ	 คล้ายๆ	 กับว่าหนี	 ราชภัย	 สมัยก่อนไปบวชนี่ถือว่าพ้นจากโทษทั้งปวงแล้ว	
เป็นคนของพระศาสนาไป	 คราวนี้ที่ท่านตั้งธรรมยุติขึ้นมา	 อันดับแรกก็คือว่า	 ต้องการจะเห็น
สงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแบบพระมอญขึ้นมาบ้าง	อันดับที่สองก็คือว่าถ้ามีคนเขานับถือ
ตามเป็นจำนวนมาก	ก็มีกำลังพอที่จะต่อรองกับรัชกาลที่	๓	ท่านได้	มีเพาเวอร์ของตัวเองบ้าง	
นั่นเป็นส่วนลึกๆ	อยู่ในใจ	เพราะฉะนั้นองค์เดียวเหนื่อย	๓	รัชกาล	แต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นความดี
ท่านหรอก	 ปัจจุบันนี้ยังเหนื่อยต่อเป็นพระสยามเทวาธิราชอยู่	 รัชกาลที่	 ๓	(หัวเราะ)	 เพราะ
ฉะนั้นไม่ใช่เหนื่อยแค่	๓	รัชกาลนะ	สอง	สาม	สี่	ห้า	หก	เจ็ด	แปด	เก้า	๘	รัชกาลแล้ว	
ถาม : พระสยามเทวาธิราชนี่เป็นใครค่ะ	?	
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ตอบ : พระสยามเทวาธิราชส่วนใหญ่จะเป็นบูรพามหากษัตริยาธิราชและเชื้อพระวงศ์ที่
ท่านขึ้นไปได้ดีอยู่ข้างบนแล้วก็ยังห่วงใยประเทศชาติอยู่ รับหน้าที่ดูแลรักษาด้วยกัน	 เรียก
รวมๆ	 ว่าพระสยามเทวาธิราช	 จริงๆ	 มีบานเลย	 ฟังนิทานย้อนยุคหน่อย	 อตีตากำลังฮิต	 ว่า
เรื่องเก่าๆ	ว่าไปเรื่อยเลย	คนอื่นมันไม่รู้มันเถียงไม่ได้หรอก	
ถาม : แล้วเรื่องแหม่มแอนนา	?	
ตอบ : แหม่มแอนนาสมัยรัชกาลที่	 ๔	 แต่จริงๆ	 คือสมัยรัชกาลที่	 ๒	 เลย	 เพราะว่าจ้างมา
เป็นพี่เลี้ยงสอนภาษาให้	แต่ว่าที่เขาเขียนเดอะคิงส์แอนด์ไอน่ะ	คิงส์นั้นหมายถึงรัชกาลที่	๔	
ถาม : เขาเขียนธรรมเนียมไม่ชัดเจน	
ตอบ : สายตาของเขา	เขาใช้สายตาของเขา	เขาใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา	โลกทัศน์
ของเขามามอง	มันก็จะเห็นอย่างนั้น	 เขาเองเขาก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าของเราเป็นยังไง	ก็แบบ
เดียวกับเราไปดูพวกกระเหรี่ยงลำบากยากจนเสียเหลือคณา	 ที่ไหนได้อยู่อย่างเป็นสุขเสียด้วย
ซ้ำไป	เขารู้จักพอ	
ถาม : ...........(ไม่ได้ยินเสียง)............	
ตอบ : พระคาถาชินบัญชร	เป็นการเร่งบารมี	เร่งเจ้ากรรมนายเวรมันเร่งยังไง	?		
ถาม : จากหนักก็เป็นเบาอย่างนี้น่ะคะ	?	
ตอบ : คือว่าถ้าเราภาวนาคาถาเป็นประจำ ก็คือสมาธิภาวนา คนที่มั่นคงในทาน ศีล 
ภาวนานี่ กฎของกรรมตามได้ไม่เกิน ๒๕ เปอร์เซ็นต์	หลวงพ่อบอกไว้ชัดเลย	 เพราะฉะนั้น
มันสำคัญว่าเราทำจริงจังและต่อเนื่องมั้ย ทำทิ้งๆ	ก็ช่วยอะไรไม่มากหรอก	ต้องให้ต่อเนื่องด้วย		
ถาม : ผมก็เข้าใจว่า	(ฟังไม่ชัด)	เพราะว่าช่วงนี้ผมก็กำลังตกงานอยู่ด้วย	
ตอบ : ก็เอาสิ	 ใครเขาว่าอะไร	 ถ้าเป็นอาตมาตกงานนี่นั่งภาวนาคาถาเงินล้านสักวันหนึ่ง	
พันสองพันจบไปเลย	สบายกว่าเยอะ	อยู่ที่เราเองชอบแบบไหนเอาแบบนั้น	 เพราะว่าคาถาทุก
บทคือเครื่องทำใจให้เป็นสมาธิ ผลของสมาธินั้นเป็นอันดับแรก ถ้ากำลังใจเป็นสมาธิใจก็
สบาย ถ้าใจดีใจสบายทุกอย่างมันดีหมด ถ้าไปดิ้นรนไปอยากได้ใคร่มีมันร้อนรนกระวนกระวาย 
เรื่องมรรคเรื่องผลมันตัดไป เรามีหน้าที่ภาวนา ก็ภาวนาของเราไป ผลจะเกิดยังไงก็แล้วแต่เขา 
ถาม : (ฟังไม่ชัด	)	หนีไปอยู่ที่ป่าช้า		
ตอบ : จริงๆ	แล้ว	การที่เราอยู่กับคน ถ้าเราสามารถทำใจได้ ถ้าชนะแล้ว ก็ชนะเลย แต่
ถ้าเราหลบไปที่ใดที่หนึ่งแบบพระธุดงค์เข้าป่าไป ถ้าใจสงบกลับมากระทบมันอาจกำเริบ
ใหม่ได้ ลักษณะนั้นเราทำถูกที่เราหลบซะก่อน	 เรารู้ว่ามันไม่ไหวมันจะเกินกำลังของเราแล้ว	
สาเหตุมันเกิดจากการที่เรารับอารมณ์ไปสะสมอยู่เรื่อยๆ	 โดยไม่รู้ตัว	 มันนิดหน่อยๆ	 เรายังรับ
ได้ๆ	แต่ความจริงพอสะสมไปๆ	เหมือนฟางเส้นสุดท้ายแล้ว	ที่ภาษิตฝรั่งเขาว่าฟางเส้นสุดท้าย
ทำให้อูฐหลังหัก	 บรรทุกไปตั้งหลายร้อยกิโลมันยังบรรทุกได้	 เอาฟางใส่เข้าไปอีกเส้นเดียวมัน
ล้มแผละเลย	 ของเรามันต้องระวังตัวเองเอาไว้	 เรื่องของการรับอารมณ์นี่อย่าให้มันรับเข้ามา	
เรารู้อยู่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ดี	 กระทบตาให้มันอยู่แค่ตา	 กระทบหูให้มันอยู่แค่หู	 ให้เรา



210 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ทำความดี	
ถาม : (ไม่มีเสียง)	
ตอบ : เรื่องของบุญกฐินหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่า	ใครเป็นเจ้าภาพกฐินตั้งแต่ ๓ ปี ติดกัน
ขึ้นไปให้สังเกตตัวเองไว้ ความเป็นอยู่จะคล่องตัวกว่าคนอื่นเขา	 อันนี้พิสูจน์มาแล้ว	 เพราะ
ว่าจะเป็นเจ้าภาพกฐินทุกๆ	 ปี	 ติดกันมาตั้งแต่ก่อนบวช	 จนกระทั่งบวชมาสิบกว่าปีแล้วรู้สึกว่า
ทำอะไรคล่องตัวดี	
ถาม : หมายถึงในปัจจุบันด้วยนะคะ	?	
ตอบ : จ้ะ	 ชาติปัจจุบันนี้เลย	 ความคล่องตัวมันจะเกิดขึ้นเอง	 ถ้าเราไม่มีความสามารถจะ
เป็นประธานกฐินเองก็ร่วมกับคนอื่นเขา จะปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้	 อย่างพระพุทธเจ้า
สมัยท่านเกิดเป็นมหาทุคคตะ	เจ้านายจะทอดกฐิน	ท่านเองท่านอยากจะร่วมบุญด้วย	มีแค่เข็ม
กับด้ายเท่านั้นเอง	 ร่วมในกฐินแล้วท่านตั้งความปรารถนาขอให้ท่านสำเร็จพระโพธิญาณใน
อนาคตด้วย	 อย่าคิดว่าทำแค่นั้นนะ	 ปรากฏว่าได้อย่างที่ต้องการ	 บุญกฐินเป็นบุญสังฆทาน
พิเศษ	 เหตุที่เรียกว่า	 เป็นสังฆทานพิเศษ	 เพราะจำกัดเขตที่ทำปีหนึ่งจะมีเวลาทำบุญกฐินได้
แค่เดือนเดียว คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงกลางเดือน ๑๒ วันลอยกระทง	เพราะฉะนั้น
บุญกฐินก็เลยถวายเป็นบุญพิเศษ	 เป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์ใหญ่มาก	 หลวงพ่อท่านบอกว่า
บุคคลที่ทำบุญกฐินถ้าเกิดใหม่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 ๕๐๐	 ชาติ	 หมดบุญจากนั้นลงมาเป็น
พระมหากษัตริย์	 ๕๐๐	 ชาติ	 เป็นมหาเศรษฐี	 ๕๐๐	 ชาติ	 ได้ลงไปเรื่อยๆ	 ยังไม่ทันจะหมดบุญ
จากกฐินเข้านิพพานกันหมดแล้ว	 เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ทำถ้าไม่มีโอกาสก็รวมกันหลายๆ	
คน	ไม่จำเป็นต้องมาก	บุญกฐินสำคัญที่สุดตรงผ้าไตร ถ้าเรามีน้อยสบงผืนหนึ่งก็ได้ มีมาก
หน่อยก็จีวรสักผืนหนึ่งถ้าหากว่ามีครบไตรได้ก็ดี ถ้ามีมากกว่านั้นพระเขามีกี่องค์ถวายให้
ครบองค์เป็นมหากฐิน	 เพราะฉะนั้นกฐินสำคัญตรงผ้าไตร	 กว้างคืบยาวคืบพระท่านเรียกว่า
ผ้าไตรแล้ว ผ้าสบงมันเกินคืบแน่ๆ	 ก็คือเป็นจีวรในพระพุทธศาสนา	 ดังนั้น	 ผู้ที่ถวายจีวรใน
พระพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้หญิงเกิดใหม่จะมีเครื่องมหาลดาปสาธน์แบบนางวิสาขามหา
อุบาสิกา	เครื่องมหาลดาปสาธน์นี่เป็นเสื้อคลุมทั้งตัว	ที่มีมงกุฏเป็นรูปนกยูงรำแพน	หางลงมา
ข้างล่างต่อลงมาเป็นเสื้อคลุมทั้งตัว	ท่านใช้คำว่า	ร้อยด้วยแก้วมณี	เฉพาะแก้วก็คือเพชร	แก้ว
มณีคือเพชร	 เฉพาะเพชรอย่างเดียว	 ๑๖	ทะนาน	บุญไม่ดีจริงคอหักตายไปเลย	ถ้าเป็นผู้ชาย 
ถ้าได้บวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอท่านตรัสเอหิภิกขุจะมีจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์
ลอยมาสวมตัวให้เลย	 ได้ทั้งหญิงได้ทั้งผู้ชาย	 เกิดเป็นผู้หญิงก็ได้บุญอันนี้	 เกิดเป็นผู้ชายก็ได้
บุญอันนี้	 เพราะฉะนั้นการถวายจีวรในพระพุทธศาสนาจะมีกุศลขนาดนี้	 แล้วถ้ายิ่งเป็นจีวรใน
ช่วงกฐินด้วย	กฐินสมัยก่อนผ้ามีน้อย	ส่วนใหญ่ท่านจะคัดเลือกบุคคล	คือ	ภิกษุที่มีผ้าเก่าที่สุด
เพื่อที่จะมอบผ้าใหม่ผืนนั้นให้กับท่านไป	 แต่ว่าในปัจจุบันนี้	 ส่วนใหญ่ผ้าจะได้มากอย่างวัด  
ท่าซุงสมัยก่อน	 หลวงพ่อท่านถวายองค์ละไตรเลย	 อย่างของอาตมาที่นิมนต์เขามาทุกวัดก็
ถวายครบทุกองค์	 เพราะฉะนั้นแต่ละปีๆ	 จะสั่งผ้าไตรจีวรจากร้านประจำ	 สั่งกันมาทีหนึ่งหลาย
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ลัง	 ทางด้านร้านประจำเขาจะมาส่งจีวรถึงที่แล้วคิดราคาเดิมทุกปีไม่มีขึ้น	 เขาถือว่าเป็นลูกค้า
ประจำ	ปีที่แล้วก็สั่งไป	๕๐	ชุด		
ถาม : ถ้าจบกฐินแล้ว	(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ไม่มีปัญหาอะไร	เพราะว่าอานิสงส์กฐินจริงๆ	มันอยู่ที่คนทำซะมาก	พระนี่พอรับกฐิน
แล้วจะมีอานิสงส์ตรงที่ว่าสามารถจะผ่อนคลายสิกขาบท	คือ	ศีลพระ	ได้หลายข้อ	อย่างเช่น
ว่า	 เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา	ถ้าก่อนจะได้อานิสงส์กฐินนี่จะไปไหนต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง	บางคน
จะไปในที่ๆ	 ตนเองคิดว่ามันไม่น่าจะบอกคนอื่นก็จะอึดอัดใจ	 ไม่อยากบอกใคร	 อย่างนี้	
สามารถฉันโภชนาได ้ คณะโภชนาก็คืออาหารที่เจ้าภาพเขาออกชื่อ ถ้าเจ้าภาพนี่เขาออก
ชื่อนี่จะไปฉันเกิน	๓	องค์ไม่ได้	 ถ้าเกิน	๓	องค์	 เขาปรับอาบัติศีลขาดหมดเลย	 เพราะว่าสมัย
ก่อนพระมีเยอะ	พอเจ้าภาพออกชื่ออย่างเช่นว่าถ้านางวิสาขามหาอุบาสิกา	บอกพรุ่งนี้จะเลี้ยง
ข้าวมธุปายาส	 พระไปซะ	 ๕๐๐	 องค์	 อยากกินของดี	 เลยต้องสั่งห้ามคณะโภชนา	 คือเจ้าของ
ออกชื่ออาหาร	 ไม่ว่าจะเป็นแกงหมู	 แกงเป็ด	 แกงไก่	 ถ้าบอกชื่อขึ้นมานี่ห้ามฉันเกิน	 ๓	 องค์	
ถ้า	 ๔	 องค์ขึ้นไปเรียกว่า	 คณะโภชนา	 โดนปรับอาบัติทุกองค์	 ถือว่ารบกวนเขามาก	 เพราะ
ฉะนั้นพวกเราถ้านิมนต์พระฉันนี่	ให้บอกว่านิมนต์ฉันเช้า	นิมนต์ฉันเพล	อย่าไปออกชื่ออาหาร	
ถ้าออกชื่ออาหารพระไม่ได้ฉันหรอก	 ให้ฉันปรัมโภชนาได้ ปรัมโภชนานี่หมายความว่าเรา
ฉนัจากทีข่องเรากอ่นแลว้ไปในทีน่มินตฉ์นัตอ่ได	้ เพราะวา่บางเจา้	อยา่งทางวดัทา่ซงุ	ถา้เจอ
ผู้ใหญ่จันทร์นิมนต์นี่หน้ามืดทุกทีแหละ	 เพราะผู้ใหญ่จันทร์นี่สองโมงครึ่งยังไม่ได้ฉันเช้าเลย	
แกจะลากยาวของแกไปเรื่อยแหละ	 พอคนเตือนก็	 ฮึ้ม	!	 มันจะหิวอะไรนักหนาเชียว	 ก็ตัวเอง
กินข้าวเย็น	 ตื่นเช้าขึ้นมาฟาดกาแฟไปอีกต่างหาก	 ส่วนพระแขวนท้องมาอย่างน้อย	 ๑๘	 ชม.	
แล้วเขาไม่ได้นึกถึงตรงจุดนี้	 เพราะฉะนั้นถ้าได้อานิสงส์กฐิน	เราฉันไปก่อนจะเป็นข้าวต้ม	หรือ
กาแฟ	หรือโอวัลติน	ไปก่อนได้	แล้วไปฉันต่อที่โน่น	แต่ถ้าหากว่าไม่ได้อานิสงส์กฐินแล้ว	ไปฉัน
อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านปรับอาบัติ	 ศีลขาดเพราะว่าไปฉันของเขาได้น้อย	 เดี๋ยวเจ้าภาพเขา
จะเสียใจ	 มันทำลายศรัทธาเขา	 ผ้าที่เกิดขึ้นในที่นั้นสามารถเก็บไว้เป็นของตัวเองได้	 คือ
หมายความว่า	 ผ้าที่ได้ในช่วงนั้น	 ถ้าเราได้อานิสงส์กฐิน	 เราเก็บไว้ใช้เองได้	 ถ้าหากว่าไม่ได้
อานิสงส์กฐินได้มาต้องวิกัป คือทำเป็น ๒ เจ้าของ	หมายความว่า	เป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่น	
หากเขาต้องการใช้เขาเอาไปได้	 ไม่อย่างนั้นแล้วกลัวจะเป็นการสะสมเพราะสมัยนั้นถ้าหากว่า
เศรษฐีเขาถวายใช่มั้ย	?	 อย่างผ้าสาฎกผืนหนึ่งราคาต่ำสุด	 ๒๐๐,๐๐๐	 กหาปณะ	 ๘๐๐,๐๐๐	
บาทสมัยโน้นน่ะ	 สมัยนี้	 ๘๐๐,๐๐๐	 ก็ไม่ได้หรอก	 กลัวว่าพระจะสะสมของดีๆ	 เยอะไป	 ก็เลย
ห้ามไว้เหล่านี้	เป็นต้น	เพราะฉะนั้นจะผ่อนคลายสิกขาบทนี้ได้	ศีลทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้า
ท่านจะหย่อนให้	 คือ	 เครียดมาทั้งพรรษาแล้ว	 ออกพรรษาได้อานิสงส์กฐิน	 ผ่อนให้หน่อยหนึ่ง
จนถึงกลางเดือนสี่	 เป็นอันว่าเริ่มกลับเข้าไปเข้มงวดตามเดิม	 อานิสงส์กฐินนี่ถ้าจำพรรษามา
ตลอดพรรษาแล้ว ไม่ได้กรานกฐินจะได้อานิสงส์นี้เดือนเดียว แต่ถ้าได้กรานกฐิน ก็เพิ่มให้
จนถึงกลางเดือนสี่ ก็เท่ากับว่าได้ไปห้าเดือนเต็มๆ เพราะฉะนั้นอานิสงส์กฐินมีมาก คน
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ทำได้เยอะแต่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้พระสงส์ได้ผ่อนคลายจากระเบียบอันเข้มงวดลงไปบ้าง 
แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นทานที่จำกัดเวลา ก็เลยมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษ	 หลวงพ่อท่านให้
สังเกต	ก็ลองสังเกต	จริงอย่างท่านว่าทุกอย่าง	ท่านบอกว่าใครได้เป็นเจ้าภาพกฐินติดกันตั้งแต่	
๓	 ปีขึ้นไป	 สังเกตความเป็นอยู่ของตัวเองจะคล่องขึ้นเรื่อยๆ	 โดยที่เราเองถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่	 
รู้สึก	แต่ถ้าสังเกตแล้วจะรู้	 อย่างคนอื่นลำบากทำไมเราไปของเราเรื่อยๆ	จะเป็นอย่างนั้น	ที่วัด
ก็ตั้งใจทอดกฐินถวายหลวงพ่อปีละ	 ๙	 วัดทุกครั้ง	 แต่ส่วนมากมันเกิน	 ปีที่ผ่านมาเจอไป	 ๒๒	
วัด	 คือพอเขาได้ยินแล้ว	 เขาเองกฐินไม่มีเขาก็จะมาขอ	 พอมาขอก็เอา	 ถึงเวลานิมนต์เขามา	
พอเรารับกฐินได้เท่าไหร่ก็หารกันไปเลย	 ตอนนั้นนะกลายเป็นว่า	 ถ้าเป็นกฐินของอาตมานี่	 ตัว
เองแทบจะไม่ได้รับเลย	(หัวเราะ)	 คราวที่แล้วเจ้าภาพหลวงพี่สพฤกษ	์ ท่านเป็นเจ้าภาพ	ท่าน
จะนิมนต์พระมานั่งเรียงกันไปเลย	 แล้วเจ้าภาพแต่ละคนถวายเฉพาะของใครของมันเลย	 แต่ว่า
โดยมารยาทแล้วถ้าถวายเสร็จนี่เขาจะถวายกลับคืนให้กับเจ้าของวัด	 เราต้องประกาศเลยว่า		
อันนี้ถวายขาดเป็นสิทธิ์ให้เขาเอากลับได้เลย	 ไม่อย่างนั้นถ้าเขาคืนมาเขาจะไม่ได้อะไร	 เพราะ
ฉะนั้นเจ้าภาพแต่ละคนมีแต่ประเคนไปเองเลย	 แล้วเขาเองเขารับเสร็จก็หอบกลับวัดไปได้เลย	
หลายคนเขาแปลกใจว่าเรารับกฐินแล้วทำไมไม่ได้สตางค์อะไรมากมายเหมือนคนอื่นเขา	 บอก
ไม่ขาดทุนก็บุญแล้ว	(หัวเราะ)	เพราะว่ายังต้องเลี้ยงโยมเลี้ยงอะไรอีก	มันจะมากขึ้นเรื่อยๆ	แต่
ว่าจากความตั้งใจคือเดือนตุลาคม	 ซึ่งมักจะเป็นช่วงกฐิน	 จะเป็นเดือนมรณภาพของหลวงพ่อ	
แล้วเป็นเดือนที่จัดงานวันเกิดหลวงพ่อด้วย	 ทั้งเกิดและทั้งตายเดือนเดียวกัน	 ตั้งใจตั้งแต่ออก
ไปอยูท่องผาภูมวิ่าจะทำถวายหลวงพ่อทุกปี	แล้วก็สามารถทำมาได้ทุกปีเหมือนกันนะ	
ถาม : แล้วชาวบ้านแถวนั้นไปทำบุญเยอะมั้ยคะ	?		
ตอบ : แรกๆ	 ชาวบ้านจะมีอยู่	 ๔	 หมู่บ้าน	 เขาไปกันชนิดยกหมู่บ้านเลย	 เพราะว่าเป็นชน	 
กลุ่มน้อย	 คือ	 มอญ	 ทวาย	 กะเหรี่ยง	 เหล่านี้	 พวกนี้เขาศรัทธามากแล้วมาอยู่ได้	 ๒	 ปีครึ่ง	
ทางการเขาไม่ต้องการให้กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ป่า	เพราะว่าเป็นการทำลายป่าเลยกวาดล้าง
ทั้งหมด	 ไปรวมกันที่หน้าอำเภอ	 ไปจัดศูนย์อพยพหน้าอำเภอประมาณ	 ๘๐๐	 หลังคาเรือน	
รอบๆ	 ที่เราเคยบิณฑบาตได้	 ๔	 หมู่บ้านหมดเกลี้ยงไปเลยไม่อย่างนั้นถึงเวลาเขามาทำบุญนี่
กินกันปางตายเลยล่ะ	เพราะว่าเขามานี่เขาจะมาปิ่นโตบ้านละเถาๆ	หิ้วกันมาเลย	ไอ้เราตักของ
เขาอย่างละช้อนเดียวมันก็ค่อนบาตรแล้ว	ฉันกันไหวซะเมื่อไหร่ล่ะ	ศรัทธาของพวกนี้เขาดีมาก	
ประเทศชาติของเขาไม่สงบเขาก็หนีมาพึ่งอาศัยบ้านของเรา	 แต่น่าสงสารเขาว่าของเขามาถึง
ต้องการที่อยู่ก็ต้องไปหักล้างถางพงหาพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่	 พื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่ส่วนใหญ่บ้านเรา
ตอนนี้ไม่เป็นป่าสงวนก็เป็นอุทยานหมด	 เลยต้องมีการเอาเขาไปรวมที่นั่น	ถึงเวลาใครต้องการ
แรงงานช่วงนี้ก็ต้องไปเซ็นรับรองเขาออกมา	จ่ายค่าหัวคนละ	๑,๕๐๐	จะเอาเขาไปทำงานได้ปี
หนึ่ง	 ๑,๕๐๐	 บาท	 ต่อคนต่อปี	 แต่ว่าเอาเช้าแล้วตอนเย็นต้องไปส่งคืน	 ยกเว้นหน่วยราชการ
อย่างพวกป่าไม้หรือว่าทางอำเภอเอาไปอยู่ประจำได้แต่ว่าห้ามเพ่นพ่าน	 จะต้องจัดที่อยู่ให้เขา
โดยเฉพาะเลย	ถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านทั่วๆ	 ไปต้องการแรงงานไปรับเซ็นออกมา	 เย็นเขาไปส่ง



213 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

เซ็นเข้าไป	กลัวว่าพวกนี้เขาจะหลบเข้าเมือง	เลยต้องเข้มงวดกันหน่อย	ตรงนั้นก็เลยกลายเป็น
เมืองมอญ	 เมืองพม่าไปเลย	 ที่ชอบใจที่สุดเป็นพวกขายกับข้าว	 เพราะรถปิ๊กอัพกับข้าววิ่ง
เข้าไปออกมารถเปล่าเลย	(หัวเราะ)	 ๗๐๐-๘๐๐	 หลังคาเรือนน่ะ	 วิ่งของไปเต็มๆ	 ออกมารถ
เปล่าเลย	
ถาม : พวกนั้นมาม่า	ยังไม่ค่อยรู้จักกันเลย		
ตอบ : มันเป็นของดีของเขา	ท่านนาวินไปพระบรมธาตุอินทร์แขวน	ลงจากพระธาตุเดินมา
ถึง	ท่านนาวินสั่งมาม่าต้มยำให้	บอกว่า	คุณ...ที่วัดน่ะฉันอาทิตย์ละ	๗	วันเท่านั้นแหละ	ของดี
ของเขา	 มันก็เลยกลายเป็นว่าของดีแล้วแพงด้วยคนทำมาม่าเขาก็ภูมิอกภูมิใจ	 อุตสาห์มาถาม
ว่าอร่อยไหม	(หัวเราะ)	 บอกที่อาตมาอยู่เนี้ย	 บางอาทิตย์นั้นฉันไม่มากหรอกฉันแค่	 ๗	 วัน
เท่านั้น		
ถาม : อาการตัวลอยมันเป็นเพียงอาการเฉยๆ	หรือว่า	
ตอบ : มันลอยไปจริงๆ	 อาตมากล้ายืนยัน	 เพราะตัวเองเกือบจะโดนพัดลมฟันตายมาแล้ว	
ภาวนาไปๆ	 มันรู้สึกมีอะไรวับๆ	 อยู่ข้างเอว	 ก็เลยลืมตาขึ้นมาดู	 พัดลมเพดานมันยาวลงมา
ประมาณ	๒	ศอก	ไอ้เราลอยขึ้นมามันวับๆ	อยู่ข้างเอว	พอลืมตาเห็นตกใจสมาธิหลุด	หล่นดัง
พลั่ก	ตั้งแต่นั้นมาเป็นบทเรียน	ว่าถ้าภาวนานี่ต้องปิดพัดลมก่อนอันตรายมาก	
ถาม : ถ้าโดน	เป็นอะไรรึเปล่า	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าโดนกำลังฌานมันน่าจะคุ้มได้นะ	แต่เราเองอย่าไปเสี่ยงกันได้ก็กันไว้ก่อน	
ถาม : แต่ฟังเหมือนกับยังได้ยินเสียงภายนอก	?	
ตอบ : ตัวนั้นมันเป็นแคอุ่ปจารสมาธ	ิ เท่านั้น	มันได้ยินเป็นปกติอยู่แล้ว	แต่เรากำลังเพลินก็
ไม่ได้สนใจ	 พอมันรู้สึกบึบๆ	 อยู่ข้างเอวเลยลืมตาดู	 (หัวเราะ)	 ลอยจริงๆ	 มีหลายทีมันลอยใน
ลักษณะว่าพุ่งขึ้นไป	 เราก็กลัวไง	 มันเลยไปแปะติดกับเพดานอย่างกับจิ้งจก	 นอนภาวนา	 มัน
ลอยไป	มันแปะติดอยู่	คราวนี้มันแปะแรงไปจมูกมันบี้หายใจไม่ออก	เฮ้ย	!	กูจะหายใจได้มั้ยวะ
นี่	?	(หัวเราะ)	สนุกดี	บางทีมันหมุนไปรอบๆ	ห้อง	 เราปิดประตู	ปิดหน้าต่างหมด	มันไปไหน
ไม่ได้มันก็หมุนเลาะข้างฝาไปเรื่อย	คือเรารู้สึกเบื่อหรือรำคาญมันก็กลับที่เดิมเป๊ะเลย	
ถาม : เหมือนกับเรานอนปกติ	?		
ตอบ : เหมือนทุกอย่างเลย	 อยู่ท่าไหนมันลงท่านั้น	 ลงที่เดิมเป๊ะไม่มีพลาดเลย	 อย่างกับมัน
จำได้	
ถาม : แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ที่เดิมนี่แสดงว่าเรานอนดิ้นใช่ไหม	?	
ตอบ : มีสิทธิ์เหมือนกัน	 แต่ว่าลอยไปข้างนอก	 ประเภทไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่าง	 ถ้า
ลอยไปข้างนอกก็รักษาสมาธิให้ดี	ถ้าสมาธิคลายมันจะหล่น	คราวนี้ต้องเดินกลับ	หลวงพ่อท่าน
เล่าให้ฟังว่ามีพระวัดบางนมโคองค์หนึ่งลอยไปกลางทุ่ง	๒	กม.	ลืมตาขึ้นมาตกใจเลยหล่นพลั่ก	
เดินกลับ	๒	กม.	กว่า	นี่เดินแย่เหมือนกันนะ	
ถาม : หลวงพี่เล่านี่ประเภทลอยแต่กายในออกหรือเปล่า	?	
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ตอบ : กายในลอยออกไปอย่างเดียวก็มี	 พวกนั้นจะอยู่ในลักษณะว่าถอดมโนมยิทธิเต็มกำลัง	
ลักษณะนั้นถึงเวลาไปได้ไกลก็กลับ	 เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ	 บางทีมันเผลอหลุดออกไป
ไม่ทันได้ภาวนา	ไม่ทันได้พิจารณา	มันออกไปมืดตื๋อเลย	เปะปะๆ	ไปพักหนึ่งไปไหนไม่ถูกก็กลับ 
ถาม : อยู่คนเดียวนี่มันก็โล่งดี	แต่เวลาออกไปฝึก	เวลาเดินไปตามห้างนี่	ไหลทุกทีครับ	?	
ตอบ : นั่นสติเราตามไม่ทัน	 สติเราไม่ทันมัน เราปล่อยให้ตัวกิเลสมันกำเริบขึ้นมาก่อน 
ถ้าตัวกิเลสมันกำเริบขึ้นมาก่อน สติเราไปยับยั้งมันนี่ไม่ทันแล้วกำลังเขาเหนือกว่าเรา	 เขา
คล่องกว่าเยอะ	 ในเมื่อเขาคล่องกว่าเยอะ	 ถ้าเวลาไหลตามมันไปก็เป็นอันว่าเสร็จ	 กว่าจะรู้ตัว
บางทีไปเป็นชั่วโมง	เป็นชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วแล้วนะ	บางคน	๓	-	๔	วัน	กว่าจะรู้ตัว	มันจูงจมูกไปถึง
ไหนแล้วก็ไม่รู้	
ถาม : มันไหลแล้วเราตามยากหรือ	?	
ตอบ : คือ	 กำลังมันเหนือกว่าเราอยู่แล้ว	 ความชำนาญในทางไม่ดีมันมากกว่าอยู่แล้ว	 ถ้า
หากเปิดโอกาสให้มันนี่เป็นอันว่าเราเสร็จมัน	บางคนก็พังเป็นเดือนเลย	
	 	 ถ้าหากว่าเราถนัดตามห้างก็เอาตามห้าง	อาตมาเองถนัดตามป้ายรถเมล์	เห็นหน้าคน
ที่รอรถเมล์น่ะ	 โอ้โห	 !	 มันทุกข์สาหัสทุกคนเลย	 หน้านิ่วคิ้วขมวดดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีก	
ชะโงกแล้วชะโงกอีก	 เมื่อไหร่รถคันที่ตัวเองจะมา	 จนกระทั่งบางทีเขาไปตั้งข้อสังเกตว่า	 รอคัน
ไหนคันนั้นมันจะไม่มา	(หัวเราะ)	หน้าตาไม่มีใครมีความสุขเลย	ไปนั่งดูได้	คราวนี้มันอยู่ที่เรา
ชอบแบบไหน ชอบพิจารณาทุกข์หรือชอบแบบพิจารณาความเป็นจริงของร่างกาย	 เลือกๆ	
เอาว่าแล้วแต่เราถนัด	ของอาตมานี่ถนัดป้ายรถเมล์	ชอบมากเลย	
ถาม : ร้อนๆ	นะครับ	?	
ตอบ : ดูแล้วสงสาร	ยิ่งถ้าขึ้นรถเมล์ไปด้วย	แสงชัยเคยไปร้องไห้บนรถเมล์มาแล้ว	ขึ้นไปถึง	
พอเห็นเขา	 โอ้โห	!	 โลกนี้ทำไมมันทุกข์ขนาดนี้	 แต่คราวนี้มันอายเขาพยายามกลั้นไว้	 ถนัด
ที่ไหนก็ที่นั้นแหละสนามรบของเรา	รบกับกิเลส	รบในเมืองถ้าชนะแล้วชนะเลย	รบในป่านี่สงบ
ลงไม่แน่ว่าจะชนะเขา	ออกมาอาจจะแพ้ก็ได้	
ถาม : หมายถึงว่า	 เหมือนเปรียบกับอารมณ์	 ๒	 อย่าง	 มันจะเห็นชัดเจนเลย	 มันอยู่ที่ว่า	
การ...(ฟังไม่ชัด)...เนี่ย	 ออกตัวไหลเป็นก้อนอยู่ในประสาท	 แต่คิดว่าไหลแล้วเนี่ย	 ตอนเย็น	 
อาบน้ำอาบท่าเดินออกไปเลย	ไปถึงโดนซัดตูมเลย...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : ระวังไว้ให้ดี	 แต่ว่าอย่างว่าแหละโอกาสพลาดมันเยอะ	 พระนี่ขนาดมีศีลเป็นเครื่องคุ้ม
ยังพลาดแล้วพลาดอีก	 เพราะฉะนั้นชีวิตฆราวาสนี่	 กิเลสโอกาสที่มันจะกินเรามีมากกว่านะ	
ต้องระวังให้ดี	เผลอเมื่อไหร่	อย่าคิดว่ามันจะเลี้ยงเรา	มันกลัวเราหนี	มันตีตายใส่โซ่เลย	(หัวเราะ) 
ถาม : ตอนเป็นฆราวาสในการทำงาน	 ทำงานในการเป็นพระกับทำงานเป็นฆราวาสนี่	 ได้
สัมผัสที่ต้องเจอกับผู้คนต่าง...?	
ตอบ : เหมือนกัน	แต่ว่าทำงาน	ตัวอารมณ์กระทบ	คือ	ตัวปฏิฆะกับโทสะ	มันจะมีมากกว่า	
เหตุที่มีมากกว่า	 เพราะว่าในความเป็นพระนี่คนเขารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในฐานะอันสูงเขาก็ไม่
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พยายามที่จะขัดคอขัดใจเรา	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นฆราวาส	 ตัวปฏิฆะที่จะก่อให้เกิดโทสะ
จะมีเยอะกว่า	 แต่ถ้าของพระมันกลายเป็นว่ามีศีลเป็นกรอบกำหนดอยู่	 มันจะกระทบกับตัว
ราคะมากกว่า	 จากคนที่เราไม่เคยสนใจเขาเลยอาจจะไปแอบมองเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้	 มันต่างกัน
คนละจุด	 แต่ถ้าอยู่ในลักษณะของการสู้กับมันคล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่าจุดที่จะโดนมันมา
คนละจุดกัน	 แต่ว่าบางคนนี่วิสัยเดิมของเขามาจากพื้นฐานของโทสะถึงบวชเป็นพระแล้วก็จะมี
เรื่องของโทสะมากวนอยู่เรื่อย	
ถาม : เรื่องของโทสะจะเข้ามากวนอยู่เรื่อยใช่มั้ย	?		
ตอบ : ใช่	 ถ้าวิสัยเดิมของเขามาจากโทสะมันก็จะมีเรื่องของโทสะมากวนอยู่ตลอดเวลา	
เพราะรู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงนั้น	แล้วอีกอย่างจะตัดตัวไหน ตัวนั้นมักจะมาลอง ยิ่งตัดยิ่งเยอะ  
ถาม : อย่างพระที่อื่นเข้าป่าแล้วภาวนา	 แล้วก็บรรลุ	 แต่ว่าทำไมสายเราอย่างหลวงพ่อนี่ไม่
เคยพาเราไปบ้าง	?	
ตอบ : ใครว่าไม่บรรลุ	บรรลุ	ก็ไปภาวนาสิไม่มีใครห้ามแต่อาจจะ	๕๐	ปี	แต่ขณะเดียวกันว่า
เราสู้กับงานอาจจะเหลือแค่	๒๐	-	๓๐	ปี	การที่เรากระทบกระทั่งกับคนรอบข้าง ถ้าเราเป็นผู้
ที่ตั้งใจลดละเลิกทั้งหลายจริงๆ มันก็จะมีเครื่องทดสอบอยู่ตลอดเวลา เราจะรู้ระดับกำลังใจ
ของเรา เราก็จะสามารถที่จะแก้ไขไปได้ตลอด มีการพิจารณาทบทวนอยู่เสมอๆ	 ไอ้ตรงนี้
เรายงัสู้ไม่ไดน้ีห่วา่	คราวหนา้ตอ้งระวงัใหม้ากกวา่นี	้ อะไรทำนองนี	้ เปน็ตน้	แตถ่า้เราไปภาวนา
ในป่า	 ตัวกระทบอย่างนี้ไม่มี	 บางทีกิเลสของมันอาจจะโดนกดไว้เฉยๆ	 มันไม่ได้ตาย	 พอเรา
ออกมากระทบปังเดียวเท่านั้นเอง	ไอ้	๔๐	-	๕๐	ปี	ที่เสียเวลาภาวนาเป็นอันว่าหมดเกลี้ยงเลย 
ถาม : แต่ก็เหมือนเดิมนี่ทำ	๓	ครั้ง	
ตอบ : ตอนนั้นถ้าพิจารณาสักหน่อยจะชัดมากเลย	 นั่นแหละมโนมยิทธิเต็มกำลัง	 (หัวเราะ)	
คือมันจะเผลอๆ	 ตอนที่ใจของเรามันไม่ได้นึกอยากไปแต่ความตั้งใจเดิมของเรามันเคยมีอยู่
แล้วว่า	ถ้ามันไปได้พอถึงเวลามันลงตัวโป๊ะมันก็ไปเลย	
ถาม : ผมก็ภาวนา	นะ	มะ	พะ	ธะ	เหมือนกันครับ	?		
ตอบ : แต่คราวนี้ของเรานี่มันไม่ได้ภาวนาพิจารณาให้มันมั่นคง	โดยเฉพาะตัวพิจารณา พอ
ขาดการพิจารณามันไม่ชัดเจนไม่สว่าง	 บางทีมันมืดตื๋อเหมือนอย่างกับงมถ้ำ	 คลำไปคลำมา
ไปไหนไม่ถูกกลับดีกว่า	
ถาม : มันเหมือนกับมันพุ่งไม่สิ้นสุดน่ะ	 ผมก็	 เอ๊ะ	 !	 จะไปไหนหว่า	 แต่ความรู้สึกจับได้ว่า
หลวงพ่อท่านมาด้วย	จะรู้สึกเลยว่าหลวงพ่อท่านมาก็แค่นั้นเอง		
ตอบ : คราวหน้าก็ไม่ต้องกลัวสิ	ตั้งใจว่าพระอยู่ที่ไหนเราไปตรงนั้นน่ะ	(หัวเราะ)	
ถาม : กลัวแบบตื่นเต้นน่ะครับนึกอะไรไม่ทัน	
ตอบ : คราวนี้เข้าใจแล้วยังว่าคำว่า	ไม่กลัวๆ เราไม่กลัวแต่ปาก พอออกไปอย่างนั้นจริงๆ 
มันเสียวๆ ใช่มั้ย ? นั่นแหละตัวกลัวเลยล่ะ	เพื่อนเขาเคยไปวัดท่าซุงรึยัง	?	
ถาม : ยังครับ	
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ตอบ : ไปซะหน่อย	 แล้วก็ไปเดินซะ	 เดินวนให้รอบวัด	 ถ้าปัญญามีพอมันจะเลิกสงสัยใน	 
พระรัตนตรัยไปตลอดชีวิตเลย		
ถาม : เดินรอบวัดนี่นะครับ	?	
ตอบ : นั่นแหละจะได้รู้ไว้	วัดท่าซุงปี	๒๕๒๘	นะ	๒๕๒๘	หลวงพ่อก่อสร้างไปประมาณ	๓๐๐	
ล้านบาท	 แต่ว่าเขาตีราคามูลค่าสิ่งของให้ราวๆ	 ๔,๐๐๐	 ล้านบาท	 เหตุที่เขาตีราคาขนาดนั้น
เพราะว่า	อย่างศาลา	๒	ไร่	นี่เขาตีราคา	๑๒๐	ล้านบาท	หลวงพ่อท่านก็เลยสร้างไม่ไหว	ท่าน
ลงทุนทำเองทั้งหมด	 แค่	 ๗	 ล้านกว่าบาทก็อยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้นราคามาตรฐานของเขากับ
ราคาแท้จริงที่หลวงพ่อทำมันเลยต่างกันมาก	คราวนี้เราลองคิดดูว่า	๔,๐๐๐	ล้านบาทนี่	ถ้ามัน
เป็นงบประมาณของกระทรวงหนึ่งมันก็กระจ้อยเลย	 ใช่ไหม	?	 แต่ว่าหลวงตาแก่บ้านนอกองค์
หนึ่งสามารถสร้างศรัทธาญาติโยมได้ถึงขนาดนั้น	 เดินดูมัน	 เข้าไปถ้ามันไม่หลงตายซะก่อน	 
สักชั่วโมงกว่า	๒	ชั่วโมง	มันคงทั่ว	ถึงเวลานั้นมันจะได้เลิกสงสัยว่า	สังโฆอัปมาโณ	เป็นยังไง	? 
คุณของพระสงฆ์เป็นยังไง	ถ้าปัญญามันมีมันจะคิดออกไปเอง	ตอนเหนื่อยลิ้นห้อยมันจะรู้เอง		
ถาม : น้ำฝาดเป็นยังไงคะ	คำว่าผ้าย้อมน้ำฝาด	
ตอบ : น้ำฝาดนี่มันมาจากภาษาบาลีว่า	กาสาวะ	 แปลว่า	 น้ำฝาด	 คือ	 น้ำต้มจากเปลือกไม้	
หรือว่าน้ำต้มจากเเก่นไม้		
ถาม : แล้วส่วนใหญ่สมัยก่อนนี่เอาผ้าจีวรพระย้อมมาจากน้ำต้มมาจากแก่นไม้อะไร	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนุนหรือไม่ก็อย่างเหง้าไม้อย่างขมิ้น	แต่ว่ามีอยู่องค์หนึ่งคือ	พระอัญ
ญาโกณฑัญญะ	ท่านไปอยู่ทีฉ่ัตทันตสระ	หาแก่นขนุนมาต้มทำย้อมจีวรไม่ได้	ท่านก็เลยใช้ดิน
ลูกรังเอามาต้มทำย้อมจีวรผ้าเลยแดงแจ๋ผิดชาวบ้านเขา	 ถึงเวลาที่ท่านเข้ามากราบพระพุทธเจ้า 
บรรดาพระใหม่ๆ	 ไม่รู้จักนี่ไง...ดูหลวงตาองค์นั้นสิน่ากลัวจังเลย	 ผอมมีแต่เอ็นสะพรั่งไปทั้งตัว	
นุ่งห่มจีวรสีอย่างกับเลือด	 พระพุทธเจ้าได้ยินต้องเรียกประชุมเลย	 บอกนี่เธอไม่รู้จักหรือ	?	
พระอรหันต์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะ	 ถ้าไม่นับพระพุทธเจ้า	 โดนนินทาซะเต็มเปาเลย	
ของท่านท่านไปอยู่ในป่าสบายใจท่านน่ะ	อยู่กับช้างเป็นร้อยๆ	เชือก	
ถาม : อธิษฐานยังไงถึงจะมีพระอรหันต์องค์แรก	?	
ตอบ : สมัยก่อนท่านกับพระสุภัททะเป็นพี่น้องกันแบ่งที่นากันทำ	 ถึงเวลาต่างคนต่างทำในที่
ของตัวเอง	 ของท่านจะไถนาท่านก็ทำบุญ	 จะหว่านข้าวท่านก็ทำบุญ	 ข้าวตั้งท้องท่านก็ทำบุญ	
เกี่ยวข้าวท่านก็ทำบุญ	นวดข้าวก็ทำบุญ	ข้าวขึ้นยุ้งท่านก็ทำบุญ	
ตอบ : ส่วนท่านสุภัททะนี้ท่านเล่นไปเอาข้าวขึ้นยุ้ง	แล้วท่านก็ทำบุญทีเดียว	ของท่านๆ	 เริ่ม
แรกเอาก่อนเลยก็เลยกลายเป็นพระอรหันต์องค์แรก	 ส่วนท่านสุภัททะเป็นองค์สุดท้าย	 เพราะ
ฉะนั้นทำไว้เยอะดีกว่า		
ถาม : นั่นอันนั้นเป็นชาติแรกที่ท่านเริ่มพระพุทธศานาหรือครับหรือว่าไม่ใช่	?	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกัน	 แต่ว่าผลกุศลที่ทำให้ท่านบรรลุเป็นองค์แรกนั้นเกิดจากตรงจุดนี้
อย่างที่ท่านทำนี่มันน่าจะบรรลุได้ทุกจังหวะเลย	(หัวเราะ)	เพราะท่านทำบุญตลอด	พระสุภัททะ
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ที่ท่านเป็นองค์สุดท้าย	 พระพุทธเจ้าพอได้ยินว่ามาท่านก็เลยบอกให้เข้ามา	 เพราะว่าเป็นองค์
สุดท้ายที่ต้องสงเคราะห์	เทศน์สงเคราะห์เสร็จก็เป็นปัจฉิมโอวาทเลยใช่ไหม	?	อามันตะยามิโว
ภิกขเว ปฏิเวทยามิโวภิกขเว ขะยะวะยะธัมมาสังขารา อัปมาเทนะสัมปาเทถะ	 แปลว่าเอา
ประโยคสุดท้ายแล้วกันนะ	จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	ชีวิตนี้ห้ามประมาทในทุกรูปแบบ	
โดยเฉพาะถ้าประมาทในการทำความดี	มันจะลงอบายภูมิมากกว่า	
ถาม : เรื่องจีวร	ทำไมครั้งแรกต้องย้อมน้ำฝาดเป็นสีส้มค่ะ	?	
ตอบ : คือว่าสมัยก่อนนี่บุคคลที่นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเขาถือว่าเป็น	 อนาคาริก	 คือผู้ที่ไม่มี
บ้านเรือน	 ลักษณะแบบคนพเนจร	 จรจัดไม่มีเวลามาหาของดีๆ	 ที่จะมาประดับมาตกแต่งอะไร
กัน	 พระพุทธเจ้าต้องการลดต้นทุนลงมาให้ต่ำที่สุดเลยเพื่อให้คนที่ถึงเวลาแล้ว	 คนชั้นต่ำสุดจะ
ได้คิดว่า	 เออ...อย่างน้อยๆ	พระสมณโคดมก็เป็นพวกเดียวกับเรา	 จะได้กล้าเข้ามาหาท่าน
ประโยชน์ของเขาจะได้ไม่เสียไป	
ถาม : แสดงว่าเป็นความนิยมของคนสมัยก่อน	?	
ตอบ : แล้วอีกอย่างหนึ่ง	สมัยก่อนนี่คนโกนหัวเขาถือว่าเป็นกาลกิณี คนโกนหัวหรือผมสั้นๆ	
นี่เขาถือว่าเป็นกาลกิณี	 ที่ไม่มีใครยอมคบด้วย	 แต่สังเกตจนกระทั่งในตอนนี้พวกอินเดียก็ยังไว้
ผมมวยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	 ไว้ผมยาวๆ	 ใช่มั้ย	?	 คราวนี้เมื่อเขาถือว่าเป็นกาลกิณีอย่างนั้น	
พระพุทธเจ้าท่านปลงเกศาไปเลย	พูดง่ายๆ	ว่าตัดหนทางถอยของตัวเอง	กลายเป็นคนที่เขาไม่
ยอมคบกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนี่	ถ้ากลับไปครองราชย์ไม่มีใครเขาเอา	ถึงเวลาจะได้ลุยขึ้นหน้า
อย่างเดียวไม่ต้องไปพะวงหลัง	
ถาม : ทำตอนนอนซะเรื่อยเลย	
ตอบ : เอาเถอะ	 ถึงทำตอนนอนมันก็ค่อยๆ	 สะสมตัว	 อย่างเมื่อเช้ามันยังไปได้ใช่ไหม	?	
เพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัด	แสดงว่ามันเริ่มมีผลแล้ว	ต่อไปทำแบบนั้นแหละ	ตัวอยากลืมมันให้ได้ 
สำคัญตรงนั้น ตัวอยากมีอยู่ในใจมันจะกันอยู่มันไปไม่ได้ ถ้าเราลืมตัวอยากมันเสียตั้งหน้า
ตั้งตาทำถึงเวลากำลังมันพอมันไปเลย	เดี๋ยวพอมันคล่องๆ	จะรู้	ไม่ทันภาวนาก็ไป	แค่นึกมัน
ก็ไป	ไม่ยากๆ	
ถาม : ทำก่อสร้างปั๊บไปนั่งเสกมาเลย	จะได้นับตังค์	
ตอบ : (หัวเราะ)	นั่นเขาจำกัดเวลานะ	เพราะว่าพวกอภิญญานี่ถ้าเราไม่จำกัดเวลาทำไม่ได้ 
แบบเดียวที่หลวงพ่อตั้งใจให้น้ำแข็งหมดทั้งแม่น้ำน่ะทำไม่ได้หรอก	 ตกตูมท่วมหัวเลย	 ต้อง
เฉพาะจุด	 เรื่องของพวกนี้ก็เหมือนกัน	ถ้าจำกัดเวลาไว้อย่างเช่นว่า	๕	ปี	 ๑๐	ปี	 อะไรอย่างนี้	
ไม่อย่างนั้นมันฝืนกฎของกรรมมากเกินไป อย่างพระเรวัตตะน้องเล็กของพระสารีบุตรท่าน
ไปอยู่ป่าตะเคียน	พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านเนรมิตเรือนยอด	๕๐๐	หลัง	รอไว้เลย	ปราสาท
ดีๆ	นี่เอง	เสร็จแล้วหลวงตาแก่	๒	องค์นั่งนินทาพระอรหันต์	บอกว่าพระเรวัตตะมัวแต่ก่อสร้าง
อยู่คงปฏิบัติอะไรได้ไม่เท่าไหร่หรอก	 ที่พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมเพราะเห็นแก่หน้าพระสารีบุตรที่
เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวามากกว่า	พระพุทธเจ้าท่านก็รู้	 เดี๋ยวเถอะจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไร	?	
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ก็แอบเกล้งบันดาลให้เขาลืมขวดน้ำมัน	 สมัยก่อนเขาเดินทางต้องมีน้ำมันทาเท้าไม่งั้นเดิน
มากๆ	เท้ามันแตก	หลวงตาแก่	๒	องค์นึกขึ้นมาได้ก็ย้อนกลับไปเอา	ตายแล้วหว่า	!	ตอนเข้า
มานี่แหม	 ถนนหนทางมันอย่างกับเมืองฟ้าเมืองสวรรค์กลับเข้าไปอีกทีมีแต่ป่ารกทึบมีแต่
หนามเต็มไปหมด	กว่าจะตะเกียกตะกายเข้าไปถึง	เอาขวดน้ำมันของตัวเองกลับมา	พอกลับถึง
เชตวันมหาวิหาร นางวิสาขามหาอุบาสิกา	 ท่านก็ไปถวายทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหม	?	
บังเอิญไปถามหลวงตาเข้าว่าที่อยู่ของพระเรวัตตะน่ารื่นรมย์ไหม	?	 หลวงตาแก่ก็บอกว่าไม่
เห็นจะได้เรื่องเลยอย่างกับป่าช้าผีดิบ	 มีแต่หนามมีแต่อะไรรกไปหมด	 พอไปถามพระองค์อื่น	
พระองค์อื่นบอกว่าอย่างกับอุทยานของพระเจ้าอยู่หัว	 ตกลงก็ขัดกัน	 นางวิสาขาท่านฉลาด	
ท่านก็คงคิดว่าอาจจะเป็นการเนรมิตด้วยฤทธิ์	 ด้วยอภิญญา	 กราบทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็
ยืนยันให้		
ถาม : .........(ไม่มีเสียง).........	
ตอบ : มันก็เป็นของแปลกเขาเรียกว่าเลือดผา	 มันจะไหลออกมาจากตามผาสูงๆ	 สีมันแดง
เหมือนเลือด	พวกเลียงผา	พวกลิง	ค่าง	ถ้ามันเจอมันกินเกลี้ยง	มันบำรุงกำลัง	บำรุงร่างกาย
มันดีมันเหมาะสำหรับคนแก่ๆ	เพราะว่าท่านป๊อบมันลองดี	มันดีดยิ่งกว่าม้าอีก	
ถาม : มันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนี่	ไม่เกี่ยว	?	
ตอบ : คือมันกระตุ้นให้ร่างกายมันทำงานมากขึ้นเหมาะสำหรับคนแก่	 ประเภทหง่อมแล้ว
อย่างนั้นน่ะ	
ถาม : อย่างนี้ถ้าเอามาผลิตขายก็รวยเลยสิครับ	?	
ตอบ : ไม่ต้องผลิตหรอก	ส่วนใหญ่เขาก็ไปเก็บๆ	มาขายกัน	คราวที่แล้วไปพม่าซื้อมาทีเดียว
ครึ่งชั่ง	 ชั่งหนึ่ง	 ๓	 ปอนด์	 ล่อไปซื้อปอนด์ครึ่งหมดร้านมันก็	 ๖,๐๐๐	 แต่คราวนี้ชั่งพม่ามัน
เท่ากับ	๓	ปอนด์	
ถาม : เท่ากับบ้านเรากี่กิโล	?	
ตอบ : ๒.๒	ปอนด์เท่ากับกิโลหนึ่ง	๓	ปอนด์ก็กิโลกว่า	เล่นมันซะเกือบครึ่งกิโล	
ถาม : แล้วหลวงพี่เอาไปแจกไหนหมดแล้ว	?	
ตอบ : เปล่า	แม่ชีเขาฝากซื้อว่าจะให้โยมแม่เพราะว่าอายุมากแล้ว	๘๐	กว่าแล้ว	คราวนี้เขา
ไม่ได้ฝากซื้อเยอะขนาดนั้นหรอก	เราเห็นก็เลยเอาของมันมาหมดนั่นแหละ	
ถาม : แล้วอานุภาพมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ	?	
ตอบ : ตราบใดที่เรายังไม่กินมันอยู่ได้เรื่อยๆ	เพราะว่ามันแห้งแล้วถึงเวลาจะกินก็ชงน้ำร้อน	
ถาม : กินทีหนึ่งอยู่ได้กี่วันครับ	ความแข็งแรง	?	
ตอบ : ไม่เคยลอง	 ต้องถามคนลอง	 อาตมาไม่เอาด้วยคน	 นั่งมองเขาฉันกันคราวนั้นไปกับ	
๕	-	๖	องค์ไปพม่า	เที่ยวกันครึกครื้นเลย	คราวนี้ไปซื้อเลือดผามาแล้วเขาอยากลองกัน	นั่งฉัน
ไปแป๊บเดียวหน้าแดง	(หัวเราะ)	 แสดงว่ามันเร่งความดันได้	 ระดับความดันโลหิตมันต้องขึ้น
มากเลยไม่งั้นมันไม่หน้าแดงอย่างนั้น	
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ถาม : เกี่ยวกับเรื่องพระภูมิเทวดา	 ถ้าเผื่อแบบเราพูดเฉยๆ	 เราพูดออกไปว่าเรามีโอกาสเรา
จะสร้างศาลให้ท่าน	 ใช้วิธีของท่านและสถานที่ตรงนั้น	 แล้วพอดีเลยเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคาร
ไม่ได้คุยกับผู้ปกครองเลยไม่ทราบว่ายังไง	 ท่านก็บอกว่าชื่อผู้ปกครองแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ที่พูด
ไว้นี่ทำซะที		
ตอบ : ถ้าเขาทรงก็รีบทำได้แล้วจ้ะ	ถ้าขืนช้าละเดี๋ยวเขาคิดดอกเบี้ยแล้วจะยุ่งกันใหญ่		
ถาม : คือ	 ท่านบอกว่าที่ในบริเวณนี้ดินดี	 เจ้าของที่ท่านก็บอกว่า	 ท่านก็อยากสงเคราะห์เรา	
แต่ว่าให้เราทำซะ	
ตอบ : ก็ขนาดนั้นแล้วยังไม่ทำอีกหรือ	?	มาบอกขนาดนั้นนี่แสดงว่าเต็มใจเต็มที่แล้วนะ		
ถาม : ก็ไม่ได้คิดอะไร	หนูกลับจากเขาวงจากนั้นท่านก็มา	เป็นเพราะก่อนหน้านี้เราจิตไม่ถึง
หรือเป็นเพราะอะไรท่านถึงไม่มาบอก	?	
ตอบ : มันยังไม่ถึงเวลาจ้ะ	บางอย่างเช่น	อากาศเทวดาท่านจะสงเคราะห์ก่อน	แต่ถ้าภายใน	
๒	ปีนี้ไม่ได้ตั้งศาลให้ท่านพ้น	๒	ปี	ไปก็เป็นอันว่าเลิก	
ถาม : ท่านถึงได้มาเร่งเรา	?	
ตอบ : จ้ะ	 เดี๋ยวมันจะเลยเวลา	 ของพรรค์นี้ยิ่งเร็วยิ่งดี	 วาระและเวลามันมีอยู่เดี๋ยวรถขบวน
สุดท้ายเลยไปก็พอดีกันนะ		
ถาม : แล้วเราจะตั้งศาลนี่	อ่านหนังสือหลวงพ่อท่านยังไงนะคะ	ท่านบอกว่าไม่ต้องใช้ผ้า	ไม่
ต้องมีอุปกรณ์	 ไม่ต้องมีเครื่องเซ่น	หมายถึงข้าวปลาอาหาร	ไม่ต้องถวายนะคะตอนนั้น	 เพราะ
ว่าถือว่าทำแล้วต้องเป็น...สละประจำแล้วต้องทำอย่างนั้นตลอดไป	
ตอบ : ตอนเชิญท่านควรจะมีพวกเครื่องสังเวย	อย่างเช่นว่า	บายศรี	หัวหมู	ไก่	ปลาแป๊ะซะ	
พวกนั้น	แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมันอยู่ที่เราว่าจะบูชาท่านแบบไหน	ถ้าไม่อะไรจริงๆ	ก็	 ๑๐	นิ้ว
วันทาเอา	แต่ว่าตอนที่ทำพิธีใหญ่นั้นควรจะมีให้ครบตามพิธีเขา	
ถาม : ต้องมีพราหมณ์หรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องจ้ะจริงๆ	แล้วไม่ต้องมีใครเลย	
ถาม : ใช้เทปหลวงพ่อได้เลยใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : จ้ะ	เราตั้งเองทำเองได้ยิ่งดี	
ถาม : แล้วต้องมีรูปหลวงพ่อตั้งอยู่ด้วยไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่มีไม่เป็นไร	 แต่ว่าที่พวกเราทำบวงสรวงแล้วมักจะตั้งรูปหลวงพ่อไว้	 ก็คือว่าเอา
ครูบาอาจารย์นำหน้า	 จริงๆ	 แล้วเราตั้งเองทำเองได้ยิ่งดี	 เพราะว่าจุดมุ่งหมายของท่านก็คือ
ต้องการความเคารพจากเรา	เราทำเองด้วยความเต็มใจ	คือ	เคารพแน่นอนแล้วอย่างนี้		
ถาม : แต่สถานที่นี่ไม่ใช่บ้าน	เป็นสถานที่ๆ	เราไปทำกิจการขายของ	
ตอบ : นั่นก็สำคัญ	อยากจะรวยก็รีบทำซะ	มาเตือนขนาดนั้นแล้ว	
ถาม : พอดีหนูเกิดบนพระนารายณ์ที่วัดเขาวงไว้น่ะค่ะว่าจะอยู่...	 ๓	 วัน	 แล้วหนูไปตั้งแต่	
วันศุกร์	คือ	วันศุกร์นี่หนูถือศีล	๘	ที่บ้านน่ะค่ะ	ใส่เทปหลวงพ่อตั้งแต่ตี	๔	แล้ววันอาทิตย์กลับ
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มานี่จะถือว่าครบ	๓	วันไหมคะ	วันอาทิตย์กลับแต่ว่ามาลาศีล	๘	วันจันทร์เช้า		
ตอบ : อย่างนั้นครบจ้ะ	เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นจนครบ	เรารักษาครบ	
ถาม : แต่จริงๆ	แล้วไปอยู่ที่นั่นจนครบ...?	
ตอบ : ก็เราตกลงกับว่ายังไง	?	 เรื่องของเทวดาเขาตรงไปตรงมา	 เราบอกว่าจะอยู่ที่นั่น	 ๓	
วัน	แต่ถ้าเราจะรักษา	๓	วัน	เป็นอันว่าจบแล้ว	 เราตกลงกับท่านว่ายังไงก็ตามนั้น	 เริ่มต้นใหม่
ก็ได้	เผื่อเหนียวไว้เอามันซะ	๗	วันก็ได้	
ถาม : ถวายหลวงพี่ต้าว่าเป็นเจ้าภาพพระ	๔	ศอกที่น้ำหนาวน่ะค่ะ	หลวงพี่เขาบอกว่าทำไม
ต้องทำบุญครั้งเดียว	 ก็อธิบายให้เขาไปแต่ไม่ทราบว่าตัวเองอธิบายถูกหรือเปล่า	 ว่าถ้ามีโอกาส
ก็ให้ทำไปได้เรื่อยๆ	ในการชำระหนี้สงฆ์	คือ	ถ้าเราทำเล็กๆ	น้อยๆ	นี่ก็นานจนกว่าจะเต็ม	
ตอบ : มันนานจ้ะ	 พระก็ลำบากในการสร้างเพราะต้องหาเงินส่วนอื่นมาก่อน	 ถ้ามีกำลัง
สามารถทำได้ครั้งเดียวโดยไม่เดือดร้อนก็ควรทำครั้งเดียวไปเลย		
ถาม : แล้วยังมีผู้อื่นร่วมที่รับไว้ได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : รับไว้ได้	เพราะว่าพระชำระหนี้สงฆ์ถ้าปิดทองนี่คณะกี่คนก็ได้	
ถาม : เป็นพระปูน...?	
ตอบ : พระปูนอย่างดียวจะปิดทองไหมจ้ะ	
ถาม : ถ้ามีโอกาสก็จะทำค่ะ	
ตอบ : ถ้าหากว่าไม่ปิดทองก็ได้คนเดียว ถ้าปิดทองนี่คณะกี่คนก็ได้หมด คือ จะมี
อานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ	์ จริงๆ	 แล้วน่าจะรอให้มีอาคารถาวรที่จะตั้งพระได้อย่างเป็นหลัก
เป็นฐานเสียก่อน	 เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็สร้างๆ	 รื้อๆ	 อยู่อย่างนั้นแหละ	 ถ้าหากว่าไม่ปิดทองนี่
หน้าตัก	 ๔	 ศอกนี่มีอานิสงส์ชำระหนี้สงฆ์ได้คนเดียว	 แต่ถ้าหากว่าหน้าตัก	 ๔	 ศอกนี่ปิดทอง	
หมู่คณะใหญ่แค่ไหนก็มีอานิสงส์เท่ากันหมด	
ถาม : อยากจะเรียนถามหลวงพ่อแล้วกลางคืนกลับไปฝันว่าโดดลงเหวลึก	 แต่ก็ไม่เป็นไร
หรอกเจ้าค่ะ	แต่ไม่ทราบว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ	?	
ตอบ : ฝันอย่างนี้มันทดสอบกำลังใจ	 ความจริงมันมี	 ๒	 อาการ	 อาการแรกตอนนั้นจิตของ
เราอาจจะอยู่ในระดับปฐมฌานหยาบ	 เพราะว่าคนที่อารมณ์จิตมันจะหลับได้มันจะต้องเทียบ
เท่าปฐมฌานหยาบมันถึงจะหลับ	คราวนี้ถ้ามันหยาบเกินไปมันเกาะไม่ติดมันจะพลัดลง	พอมัน
พลัดลงนี่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่มีสติสมบูรณ์พร้อมนี่มันจะวูบเหมือนอย่างกับว่าเราตกจากที่สูง	
แต่คราวนี้ลักษณะนั้นเราหลับอยู่	 พอมันวูบลงมาก็เหมือนกับว่าเราตกเหว	 มันก็เลยพลอยฝัน
ตามไปด้วย	ส่วนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความฝันจริง	ถ้าความฝันจริงๆ	ตกเหวไม่ตายก็ไม่ต้องไป
สนใจมันหรอก	ตกเหวไม่ตายนี่เราตื่นซะก่อนก็หายแล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม : เรามาถามเรื่องของคนอื่นก็เลยทำให้เก็บไปคิด	กำลังใจมันตกอะไรอย่างนี้มั้ง	?	
ตอบ : ไมต่อ้งไปตกหรอก	ของพรรคน์ีม้นัเปน็กรรมใครกรรมมนั คนอืน่ทำเราไมไ่ดร้บัแทน
หรอก ของเราตัง้หนา้ตัง้ตาทำความดขีองเราตอ่ไป สิง่ทีไ่มด่ทีีเ่คยทำมากล็มืมนัใหห้มดไม่
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ต้องไปนึกถึง	 พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าอย่าไปตามระลึกถึงของเก่า	 ตั้งหน้าตั้งตานึกถึง
ความดีในปัจจุบันนี้ทำมันเรื่อยไป	
ถาม : ลูกหลานอยู่ไกลขอธรรมะ	?	
ตอบ : ให้ข้อเดียวจ้ะ	 ว่าตั้งหน้าทำความดีอย่าประมาท	 พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากมาย	
๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์อยู่หัวข้อเดียวเท่านั้นน่ะ	(หัวเราะ)	 ไปเปิดตำราอ่านได้	 ทั้งหมดรวมๆ	
แล้วมันเหลือนิดเดียว	 ศรัทธาหนึ่ง	 ถ้าไม่ศรัทธานี่มันไม่คิดทำความดีใช่ไหม...อันที่สองก็สติ 
สตินี่แก่นธรรมแท้ๆ	 เลย	 ตามล่าหาแก่นธรรมน่ะให้มันไปหาเอาเถอะถ้ามันยังไม่มีสติ	 อันดับ
สามก็คืออย่าประมาท สตินี่ควบคุมปัญญา ปัญญาควบคุมสติ แล้ว ๒ อย่างสรุปรวมกันได้
วา่ทกุอยา่งจงทำโดยไมป่ระมาท อยา่คดิวา่เปน็ความดเีลก็นอ้ยแลว้ไมท่ำ แลว้ขณะเดยีวกนั
ก็ประมาทว่าเป็นความชั่วเล็กน้อยแลัวไปทำ	 ความชั่วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้เกิดทุกข์
เกิดโทษ	ขณะเดียวกันความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งให้เราไปสู่สุคติได้	 จริงๆ	 แล้วเหลือ
อยู่นิดเดียว	สิ่งที่ทำตอนแรกๆ มันเหมือนกับเหวี่ยงแหทีหนึ่งเอาปลาทั้งทะเล แต่พอทำไป
ทำมามันจะรวบๆ เข้า จนในที่สุดเหลืออยู่นิดเดียวบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา	เออ	ไม่เถียง	
พอแล้ว	 เพียงแต่ว่าอย่าให้มันเถียงได้อีกแล้วกัน	 ต้องคอยระวังเอาไว้เสมอ	 หลวงพ่อท่านบอก
อารมณ์สุดท้ายของท่านก่อนมรณภาพเพียง	 ๒	 วัน	 บังเอิญว่าอยู่ใกล้ก็เลยได้ยิน	ท่านบอกว่า
ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก เอากำลังใจเกาะพระนิพพานไว้ที่เดียวแหละ ทำอะไรๆ ก็ไม่ต้อง
ไปใส่ใจมันมายมาย เอากำลังใจเกาะนิพพานไว้ที่เดียว อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ช่างมัน การ
เกิดแบบนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก ตายเมื่อไหร่ขอไปพระนิพพานแห่งเดียว ท่านบอกไว้สั้น
แค่นี้เอง 
ถาม : มีดหมอของหลวงพ่อชนิดของเรากับอย่างของหลวงพ่อเดิมที่ท่านบอกว่าต้องใช้ตะปู
โลงศพ	ต่างกันอย่างไรครับ	?	
ตอบ : สมัยหลังเขาเลิกทำกันแล้ว	 ตามตำรามหาศาตราคม	 วัตถุมันหายาก	 ต้องเอาเหล็ก
ยอดเจดีย์อย่างนี้...สมัยนี้ไปรื้อเจดีย์เจ้าของเขาไล่เอาเท่านั้นแหละ	 รวมกว่าจะได้แต่ละอย่าง
มันนาน	 แต่ว่าคนสมัยก่อนกำลังใจเขาสูงจะทำให้ได้ของดีจริงๆ	 เอาอุตสาห์ไปขวนขวายหามา	
ได้ของครบแล้วไม่ได้หมายความว่าจะทำได้เลย	 ได้ของครบแล้วต้องรอวันดี	 รอช่างที่มีฝีมืออีก	
จะต้องนุ่งขาวห่มขาวก่อนงานก็ต้องภาวนาไป	 ๗	 วัน	 แล้วคอยมานั่งหลอมนั่งตีกัน	 ของสมัย
ก่อนทำยาก	คนเขาทุ่มเทกำลังใจให้จริงๆ	ส่วนใหญ่ทำชิ้นเดียวเพื่อเป็นของคู่ตัว	สมัยหลังๆ	นี้
มีคนจำนวนมากต่อมากด้วยกัน	 หลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองค์ไม่ใช่ลูกศิษย์จะน้อยๆ	 ใช่ไหม	?	
อย่างต่ำๆ	 คงหลายร้อยหลายพันคน	 ถ้าขืนไปทำวิธีนั้นก็ตายกันพอดี	 ต้องใช้วิธีเหมาโหลเอา	
เอาที่เขาผลิตออกมาแต่ว่ามาทำตามกรรมวิธี	 มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพระหรือว่าพรหมหรือว่า
เทวดาท่านจะสงเคราะห์มั้ย ถ้าท่านจะสงเคราะห์ของนั้นทำมาจากอะไรก็มีอานุภาพทั้งนั้น 
แต่ถ้าท่านไม่สงเคราะห์ต้องใช้กำลังตัวเองอย่างที่ขุนแผนทำ	 ใช้กำลังฌานสมาบัติของตัวเอง	
ใช้คาถาอภิญญาของตัวเองเข้าไปมันก็ต้องหาวัตถุที่มันเป็นสื่อได้ง่าย	 อย่างประเภทเหล็กขนัน
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ผีพรายตายทั้งกลมอะไรอย่างนี้	 เอาทั้งทีให้มันสุดๆ	 ไปเลย	 อย่างนั้นถ้าคุมไม่อยู่เจ้าของมี
อันตรายด้วย	มีดหมอสมัยก่อนสมกับคำว่า มีดหมอจริงๆ เพราะว่าท่านใช้รักษาโรค มาถึง
ยุคหลวงพ่อเดิม ท่านทำเป็นหลายขนาดให้ติดตัวไว้ เพราะว่าของท่านมีทั้งประเภทติดตัว
เป็นมหาอำนาจ ป้องกันภัย รักษาโรคได้สารพัดสารเพ	มีหลายขนาดตั้งแต่เล็กๆ	ติดกระเป๋า
หรือไม่ก็ขนาดประเภท	๕	นิ้ว	๗	นิ้ว	กำลังใช้งานหรือประเภทใหญ่สุด	๙	นิ้วไปเลยก็มี	 สมัย
ก่อนพวกเสือปล้นหนังเหนียวมันเยอะ	แต่ว่าจะกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิม	มีดหมอหลวงพ่อเดิม
จิ้มเข้าไปเมื่อไหร่เหนียวไม่เหนียวก็ไม่เหลือ	 กลายเป็นว่าพอมายุคหลังๆ	 นี่เป็นของนิยมทั่วไป
เป็นสาธารณะ	 แต่ว่าสมัยก่อนนี่ทำก็ทำเล่มเดียว	 อย่างของหลวงปู่ปานท่านใช้รักษาโรคก็อีโต้
ดีๆ	นี่เองเคยเห็นมั้ยอีโต้ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงคนใช้	(หัวเราะ)	พอปลุกเสกอะไรตามวิธี
กรรมแล้วเทวดาท่านรักษาด้วยและบุคคลที่ทรงความดีอย่างหลวงปู่ปานกำลังท่านสูง	 บารมี
ท่านสูง	 เพราะฉะนั้นถือว่าคนที่ได้ของดีแสนดีไปแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นแหละ	 ภาษาของ	 
แสงชัยเขาบอก	“กระบี่ดีแต่คนบัดซบ”	(หัวเราะ)	ใช้งานไม่เป็น	
ถาม : อย่างนี้คนโบราณก็แพ้คนยุคใหม่สิครับ...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : จะรียกว่าว่าแพ้มันก็แพ้	 แต่คนรุ่นใหม่จริงหนึ่งต่อหนึ่งสู้ท่านไม่ได้เพราะของท่านมัน
เป็นพื้นฐานที่ฝึกมาด้วยตัวจริงๆ	 ของคนรุ่นใหม่มันอาศัยอย่างกับประเภทพกปืนไปแต่คน
โบราณเล่นสร้างปืนขึ้นเอง	ใครจะมีความรู้มากกว่ากัน	มีดหมอเขาใช้เป็นหมอจริงๆ	
ถาม : ของแต่ละอย่างก็ขึ้นอยู่กับเทวดาที่รักษา	?	
ตอบ : ขึ้นอยู่กับเทวดาที่รักษาและขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนทำ	 อย่างเช่นว่าถ้าท่าน
บอกว่าทำมาอย่างนี้ๆ	แล้วจะมีอานุภาพอย่างนี้	จะมีตามนั้นจริงๆ	
ถาม : ถ้าท่านจะปลุกเสกพระทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันองค์	 เทวดาแต่ละองค์มีอานุภาพไม่
เหมือนกันก็ไม่เหมือนสิครับ	?	
ตอบ : สิ่งที่เขากำหนดมาว่าให้ทำอย่างไร เทวดาท่านอยู่ในความเป็นทิพย์ท่านแค่คิดว่า
จะให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งของถ้าจะให้มีอานุภาพลักษณะนั้น
เทวดาที่จะมารักษาต้องมีพื้นฐานหรือว่ามีความชอบทางด้านนั้นเหมือนกัน	 อย่างเช่นว่า
ประเภทหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันเอาไว้ตีกันโดยเฉพาะ	 ก็ต้องเล่นกับท้าวจาตุมหาราชไป
เลย	บริวารของท่านเยอะ	พวกประเภทที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เคยมีนิสัยทางด้านนี้มาก่อน	ถึงได้
ลาท่านปู่พระอินทร์ ถ้าหากว่าท่านสั่งงานก็ต้องคัดเลือกเฉพาะเอาคนประเภทนี้มามันก็จะ
เหมือนๆ	กัน	
ถาม : .........(เสียงไม่ชัด).........	
ตอบ : ลองทำข้าวเปลือกพิรอดดูมั้ย	?	ข้าวเปลือกพิรอดใช้ในทางแคล้วคลาดโดยเฉพาะ 
ถาม : ที่เขาบอกว่าข้าวเปลือกที่........(ไม่ชัด).........	
ตอบ : กินข้าวแล้วเจอข้าวเปลือก	เจอปุ๊บให้กลั้นใจหยิบภาวนาคาถาคำแรกว่า	“อะ”	พลิกดู
ให้เรียบร้อย	 ไม่มีร่องรอยแตกหักล่ะโอเค	 ล้างสะอาดเก็บขึ้นได้เลย	 พอเจอเม็ดที่สองก็	 “สัง” 
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ค่อยเก็บไปเรื่อยถ้าแตกใช้ไม่ได้ต้องเลิก	 เริ่มต้นนับคำนั้นใหม่	 ถ้า	 “อะ”	 แล้วแตกก็ขึ้น	 “อะ”	
ใหม่	 ถ้า	 “สัง”	 แล้วแตกก็ขึ้น	 “สัง”	 ใหม่	 ไล่ไปเรื่อยจนกว่าจะครบ	๙	 เม็ด	 เขาเรียกว่า	 “ข้าว
เปลือกพิรอด”	มันรอดตรงที่ว่าอันดับแรกอยู่กับต้นไม่โดนนกกาเอาไปกิน	อันดับที่สองเขาเก็บ
เกี่ยวมาไม่ตกหล่นไปไหน	 หลังจากที่เอามาสีเอามาย่ำอะไรแล้วก็ยังไม่ตกหล่นสูญหายไปไหน	
ขนสู่ยุ้งไม่หายไปไหน	 เอาไปสีก็ยังไม่มีอันตรายขนาดเอามาหุงเป็นข้าวแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรอีก	
เขาถือเคล็ดตรงนี้ด้วย	แต่คาถา ๙ ตัว คือ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ นั้นเป็นหัวใจอิติ
ปิโสทั้งบท	อะ	คือ	อะระหัง,	สัง	ก็	สัมมาสัมพุทธโธ,	วิ	ก็	วิชาจรณะสัมปันโน,	สุ	ก็	สุคโต,	โล	
ก็	 โลกะวิทู,	 อะ	 ก็	 อะนุตะโร,	 ปุ	 ก็	 ปุริสะทัมมะสาระถิ,	 สะ	 ก็	 สัตถาเทวะมะนุสานัง,	 พุ	 ก็		 
พุทโธ,	ภะ	ก็	ภควาติ	ลองทำดู	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ ฯ  

ถาม :	.........(ไม่ชัด).........	
ตอบ : เณรภาคฤดูร้อนบวชกันอยู่เรื่อย	 มานั่งร้องไห้อยู่ในป่าส่งเข้าบึงไป	 บอกว่า	 ผมคิดว่า
ผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว	 เด็กอายุ	 ๑๘	 แล้วน่ะ	 ปีนี้เข้ามหาวิทยาลัย	 บอกว่ามั่นใจว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว	
แต่ที่ไหนได้ไปอยู่ป่าเข้าไปจริงๆ	 ร้องไห้คิดถึงบ้าน	 อาจารย์โหดร้ายมากบวชเสร็จเข้าป่าเลย	
มันต้องเคี่ยวกันให้ได้	 ไม่งั้นเขายืนด้วยตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่ง	 และอีกอย่างเป็นพระเป็นเณร
ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่	 เราปกครองแบบผู้ใหญ่ใช่มั้ย	?	ขนาดเณรอาร์ตเพิ่งอยู่ชั้น	ป.๕	-	ป.๖	
เท่านั้นเองยัดเข้าป่าไปตั้งแต่วันแรกบวชเลย	 คนเราถ้าหากไม่ได้ไปเจอกับสภาพของธรรมชาติ
ที่แท้จริงก็มักคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นัก	 แต่พอไปเปรียบเทียบกับป่าเขาทะเลเข้ามันกลายว่าเป็น
ผงเดียวเท่านั้นเอง	 เหลียวหน้าไปทางไหนก็ป่าทั้งนั้น	 เณรอาร์ตร้องไห้เพราะหลวงน้ากอล์ฟ
หลอกมัน...ไม่ได้หลอกเขาบอกความจริงแต่เณรรับไม่ได้	 เณรบอกเสียงเสือมันต้องมากินเรา
แน่ๆ	เลย	หลวงน้าไม่กลัวเหรอ	?	(หัวเราะ	)	ท่านกอล์ฟบอกว่าไม่กลัวหรอก	ทำไมหลวงน้าไม่
กลัวล่ะ	?	ผมวิ่งเร็วกว่าไง	ผมก็วิ่งหนีก่อน	(หัวเราะ)	มันวิ่งเร็วกว่าจะเหลือใคร	ก็เหลือเณรให้
มันกิน	(หัวเราะ)	เณรร้องไห้เลย	ไม่มีหรอกไอ้ที่ต้องไปปลอบเด็กน่ะ	เณรคิมมาเดินป่าเสียงล้ม
ครืนท่านกอล์ฟจ้ำอ้าวเลย	ถามว่าทำไมวะ	?	หยุดไม่ได้หรอกครับ	 ถ้าขืนหยุดแล้วมันเจ็บนาน
ว่าอย่างนั้น	 มันกลัวป่า	 มันล้มลงไปแล้วพอมันเห็นเราไม่หยุดแล้วมันต้องวิ่งตาม	 ลองดูมั่งมั้ย	
ออกป่ามาเล่าให้ฟังมันสนุกไปเจอเองแล้วจะรู้ว่ามันทุกข์ขนาดไหน	
ถาม : แล้วออกป่าจริงๆ	นี่	เวลาไม่เจอหมู่บ้าน	ไม่เจอคนเลย	?	
ตอบ : ดูสิมันมีของพวกของป่าอะไรก็อย่างนั้น	 ถ้าหากว่าสามารถขอข้าวจากเทวดาก็ขอไป	
ถ้าหมดสภาพทุกอย่างแล้วก็อดเอา	
ถาม : อยู่ป่านี่ผักผลไม้ที่ทานได้	?	
ตอบ : ครูบาอาจารย์ที่ออกป่าแต่ละสายล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์อดหน้าเขียวกันมาแล้วทั้ง
นั้นเลย	กระทั่งหลวงพ่อเราว่าเก่งนักเก่งหนาเทวดาเขาแกล้งไม่ให้กินอดซะ	๔	วัน	หลวงพ่อ	๓	
องค์ท่านไปบิณฑบาตรแล้วเขามาใส่ไง	 แล้วหลวงพ่อเล็กท่านก็สงสัยว่าเด็กที่ไหนมันเดินมาใส่
บาตรกลางป่า	 ก็ถามว่าหนูบ้านอยู่ไหนจ๊ะ	(หัวเราะ)	 เปิดไปเลย	(หัวเราะ)	 คราวนี้อดไปเหอะ
อยากขี้สงสัยดีนัก	
	 	 มีวิธีเก็บทุเรียนข้ามปี	ที่วัดมีทุเรียนกินข้ามปีทุกปีเลย	แกะแล้วใส่ถ้วยใส่จานให้ดี	เอา
ถุงพลาสติกผูกไว้แล้วยัดเข้าช่องฟรีซไปเลย	 ถึงเวลาเอามากินเหมือนกินไอติมทุเรียน	 อยู่ได้
ข้ามปีจริงๆ	 เก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามันอยู่ในสภาพที่แช่แข็ง	 แล้วมันแปลก...ถ้าโดนความ

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๘ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 
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เย็นขนาดนั้นแล้วไม่มีกลิ่นไอ้ที่มันมีกลิ่นเพราะมันโดนความร้อน	 ความร้อนมันทำให้น้ำมัน
ระเหยของมันแตกตัวออกมา	กลิ่นมันก็ออก	ถ้าโดนความเย็นมันหดหมด	
ถาม : พระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญปัญญาบารมีระยะแรกท่านชื่ออะไรคะ	?	
ตอบ : มโหสถบัณฑิตอันนั้นเป็นปรมัตถบารมีนะ	 ตอนอื่นๆ	 ยังมีอีกเยอะ	 อย่างท่านเป็น
โสมทัตมานพไง	 ตอนที่ท่านเป็นโสมทัตมานพท่านมีพ่อเป็นพราหมณ์ที่ตอนหลังเกิดเป็น
โลลุทาย	ี โลลุทายีเป็นพระที่เหลวไหลมาก	 เป็นต้นกำเนิดศีลสารพัดข้อนั่นแหละว่าอะไรไปก็จำ
ได้แป๊บเดียว	 ปรากฏว่าพอพระอื่นนินทา	 พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าท่านเกิดเป็น
โสมทัตมานพนี่ท่านเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน	 พ่อก็ทำมาหากินไปตามแบบของตัว	
ปรากฏว่าวันหนึ่งวัวตายไปหนึ่งตัวก็ส่งข่าวให้ลูก	 ลูกมาดู	 เออ...มันตายจริงๆ	 พ่อบอกว่า	 เจ้า
เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดขอพระราชทานพระเจ้าแผ่นดินสิ	 เราจะได้มีวัวไว้ทำนาต่อ	 ท่านก็บอกว่า
ท่านเป็นคนใกล้ชิดถ้าขออะไรจากเจ้านายคนอื่นเห็นแล้วเขาจะเอาเยี่ยงอย่าง	 ให้พ่อไปขอเอง	
อุตส่าห์สอนวิธีให้นะ	เอาหญ้าผูกเป็น	๒	ฟ่อน	ฟ่อนนี้เป็นตัวพระราชา	ฟ่อนนี้เป็นพ่อนะ	ต้อง
นั่งอยู่ท่านี้	 แล้วไปถึงท่านจะตรัสถามว่าเป็นใครมาจากไหน	 ให้บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนั้น	 ชื่อนี้	
เป็นพ่อของโสมทัตมานพ	 ข้าพเจ้ามีวัวอยู่	 ๒	 ตัว	 บัดนี้ได้ตายไปตัวหนึ่ง	 แล้วขอพระราชทาน
อีกตัวหนึ่งพระเจ้าค่ะ	สอนอยู่	๓	วัน	แค่ประโยคไม่กี่ประโยคนี้	ปรากฏว่าพอไปถึงจริงๆ	ท่านก็
กราบทูลบอกว่าท่านเป็นพ่อของโสมทัตมานพ	 มีวัวอยู่	 ๒	 ตัว	 บัดนี้ตายไปแล้วตัวหนึ่งเลยขอ
ถวายอีกตัวหนึ่งพระเจ้าค่ะ	 มันก็เกลี้ยงเท่านั้นสิ	 พระเจ้าแผ่นดินท่านฟังอยู่มันแปลกๆ	 ก็เลย
หัวเราะ	 ท่านบอกว่า	 โสมทัตบ้านของเธอมีวัวมากหรือถึงจะเอามาถวายพระเจ้าแผ่นดิน	 โสมทัต
มานพท่านฉลาดท่านบอกว่าถ้าพระองค์จะพระราชทานให้ก็จะมีมากพระเจ้าค่ะ	 คนฉลาดซะ
อย่าง	ปากดีเป็นศรีแก่ตัว	ท่านเลยให้ไปฝูงหนึ่งเลย	นั่นแหละปัญญาบารมีขั้นต้นๆ	เอง	
ถาม : อยากถามว่าปฏิปทาของหลวงปู่สดที่ว่า	เมื่อสิ่งใดยังไม่สำเร็จยังไม่ควรบอกแก่ผู้ใด 
ในยุคนี้จะสามารถใช้ต่อไปได้	?	
ตอบ : ใช้ได้	 ยืนยันว่าใช้ได้	 แต่ว่าขณะเดียวกันคำว่า	 ไม่ควรบอกแก่ผู้ใดนั้นหมายถึงบอก
ทั้งหมดและถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังของเราเอง เราต้องบอกคนอื่นแต่บอกแค่ในสิ่งที่
เขาต้องทำแค่นั้น	คือ	เขาต้องให้ความร่วมมือเราแค่ไหน	เราบอกรายละเอียดเขาแค่นั้น	
ถาม : สมมติว่าเราต้องการที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือ
ไม่	เราควรถือปฏิปทาของท่าน	?	
ตอบ : บอกว่าใช้ได้เลยไง	 ถ้าคุณจะพาคนไปประท้วงรัฐบาลอย่าบอกว่าพามันไปประท้วง	
บอกว่าจะพาไปเที่ยวทำเนียบ	 คือ	 ให้มันรู้เท่าที่มันควรรู้แค่นั้นเอง	 (หัวเราะ)	 เข้าใจหรือยัง	
เปรียบเทียบง่ายๆ	(หัวเราะ)	ขืนไปบอกตั้งแต่แรกไอ้คนใจไม่ถึงมันก็ถอนตัวหมด	คุณไม่มีพวก
ไปประท้วงหรอก	
  ท่านโลลุทายนีี่จริงๆ	 ปัญญาท่านเยอะนะ	 เหตุที่ต้องใช้คำว่า	 ปัญญาท่านเยอะเพราะ
ว่าท่านหัวหมอแบบทนายความ	 เลี่ยงกฎหมายเก่ง	 พระพุทธเจ้าเราสมัยก่อนไม่มีศีลข้อห้าม	 



227 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ลักขโมย	 ก็ไปขโมยของคนอื่นเขา	 ถามว่าขโมยมาจากไหน	 บอกว่าขโมยมาจากในป่า	 คน
เข้าไปทำงานทำการในป่าเสร็จมีห่อข้าวห่อของก็วางไว้แล้วไปตัดไม้	 ทำไร่	 อย่างนั้นนะ	 ไป
ขโมยเขา	 ไปขโมยเขาเสร็จ	พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต่อไปนี้อย่าไปขโมยนะ	 เขาเองถือว่าห้าม
เฉพาะที่ในป่าก็เลยไปขโมยในบ้าน	 พระพุทธเจ้าท่านเลยบัญญัติเพิ่ม	 ห้ามขโมยในบ้านนะ	 ก็
เว้นแต่ในบ้านแต่ในป่าไปขโมยในลานตากผ้าเขา	 มันจะมีโรงย้อมผ้า	 ถึงเวลาจะมีลานตากผ้า
อยู่	 ส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ลึกหน่อย	 ให้ห่างจากชุมชนเพราะว่าบางทีพวกไม้ที่เอามาต้มมาย้อม	
พอเวลามันบูดเน่าแล้วกลิ่นมันแรง	 อยู่ใกล้ชุมชนไม่ได้จะอยู่ในป่าก็ลำบากอีกมันจะไม่มี
แสงแดด	 ต้องทำเป็นลานเฉพาะ	 ตัดต้นไม้ออกทำเป็นที่กว้างมากเลย	 เขาถือว่าไม่ได้ขโมยใน
ป่าไม่ได้ขโมยในบ้าน	 เพราะขโมยในลานตากผ้าอย่างนี้...เอาไปเรื่อยแหละ	 ฉลาดเป็นบ้าเลย	
ใครว่าท่านโง่ไม่ได้นะ	(หัวเราะ)	ฉลาดจริงๆ	เพียงแต่ว่าท่านเลี่ยงบาลีประเภทจับจดโลเลเอาแน่
เอานอนไม่ได้อย่างนี้	 เลยเรียก	 โลลุทายี คือ	อุทายีโลเล	 เพราะว่าท่านอุทายีมีอีกองค์หนึ่งที่
เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าสุทโธทนะ	อันนั้นท่านผิวดำหน่อย	เขาเรียกว่า	กาฬุทาย	ีคือ	อุทายี  
ผิวดำ พระเจ้าสุทโธทนะส่งราชทูตไป	 ๑๐	 ชุด	 ด้วยกัน	 ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาโปรดท่าน
บ้าง	 ปรากฏว่าทั้ง	 ๑๐	 ชุด	 พอไปฟังเทศน์ปุ๊บกลายเป็นพระอรหันต์เสร็จเรียบร้อยลืมงานเดิม	
มีความสุขแล้วจบ	(หัวเราะ)	 จนถึงท่านอุทายีองค์นี้	 อุทายีองค์นี้ท่านไปถึงท่านจะเป็นอรหันต์
แล้วท่านยังจำงานเก่าได้ว่าได้รับคำสั่งมาอย่างนี้	 เลยทูลขออาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไป
โปรดพระประยูรญาติบ้าง	 พระพุทธเจ้าท่านเห็นความสามารถของท่านอุทายี	 ก็บอกท่านว่า	
ท่านไปก่อน	ไปสงเคราะห์เขาก่อนล่วงหน้า	๓	เดือน	เพื่อให้เขาหมดทิฐิมานะหรือลดทิฐิมานะ
ลง	 คราวนี้ท่านอุทายีท่านไปท่านมีอะไรที่อัศจรรย์ให้เขาเห็น	 คนนับถือเลื่อมใสมาก	 ท่านก็
ประกาศบอกเขาว่านี่เป็นเพราะว่าเราเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมา
ก่อน	 คนจำนวนมากก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเก่งขนาดไหน	 เพราะว่าขนาดลูกศิษย์เล็กๆ	 ยังเก่ง
ขนาดนี้เพิ่งบวชไม่นาน	คราวนี้ท่านสามารถยังความเลื่อมใสให้แก่มหาชนทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศ์
ของศากยะและชาวบ้านทั่วๆ	 ไปด้วย	 ก็เลยเป็นเอตะทัคคะทางผู้ที่ยังตระกูลให้เกิดความ
เลื่อมใสได้ง่าย	 คนละอุทายีกันนะ	 สมัยก่อนท่านจะมีฉายาอยู่ไง	 ใช้แทนนามสกุล	 จะได้รู้ว่า
เป็นใคร	ไม่ซ้ำกัน	โลเลทายี คือ อุทายีผู้โลเล กาฬุทายี คือ อุทายีที่ผิวดำ	ถ้าชื่อซ้ำกันจะมี
ฉายาต่อ	
ถาม : และพระที่...ต้องอาบัติ	?	
ตอบ : ท่านยกให้	 ท่านเรียก อาทิกัมมิกะ	 แปลว่า	 บุคคลคนที่เป็นต้นบัญญัติในอาบัตินั้น 
ถือว่าเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเขา ไม่นับว่าผิดเพราะยังไม่มีข้อห้าม	แต่คนที่สองปุ๊บนี่ปรับเลย	
เพราะถือว่าห้ามแล้วยังทำ	
ถาม : สงสัยว่าอย่างท่านอุทายีจะผิดหลายข้อ	 แล้วอย่างนี้อย่างที่ท่านอธิษฐานมาเพื่อที่จะ
มาเพื่อเกิดบัญญัติ	?		
ตอบ : ไม่ทราบว่าท่านอธิษฐานมาหรือเปล่า	 แต่แหม...ท่านยอดฝีมือทางนี้จริงๆ	 โดยเฉพาะ
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อาบัติหนักๆ	อย่าง	สังฆาทิเสส ๑๓	ข้อนี่	ท่านอุทายีไปแล้วเกินครึ่ง	ท่านไปของท่านได้เรื่อยเลย 
ถาม : ถึงตัวท่านเองก็ไม่ผิดใช่ไหมคะ	?		
ตอบ : ไม่ผิด	 เพราะถือว่าเป็นต้นบัญญัติ	 ต้นบัญญัติให้อาทิกัมมิกะ	 บุคคลใช่มั้ย	 บุคคลที่
เป็นต้นบัญญัติศีลข้อนั้นยังไม่มีข้อห้ามอยู่	 ไม่ถือว่าผิดถ้าทำหลังจากนั้นแล้วโดนแน่	 แต่ท่าน
เองท่านฉลาดท่านรอดของท่านไปได้เรื่อยล่ะ	ในเมื่อรู้ว่าห้ามก็ออกไปทางอื่นต่อ	
ถาม : สุดท้ายท่านก็เป็นพระอรหันต์	หรือเปล่าคะ	
ตอบ : สุดท้ายเราก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ท่าน	(หัวเราะ)	 ทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่เวียน
ว่ายอยู่ในภพใดภูมิใดก็ตาม เมื่อถึงวาระสุดท้ายจะเข้านิพพานทั้งหมด เพียงแต่ว่าช้าเร็ว
ต่างกันตามบารมีที่สร้างมา ตามความดีความชั่วที่สร้างมา	 ทำดีเอาไว้มาก	บารมีมากก็เข้า
เร็วหน่อย	 ทำดีไว้น้อยก็เข้าช้าหน่อย	 ทั้งหมดก็เข้าทั้งหมดเหมือนกัน	 จำไว้ว่าบางทีประเภท
หมาเห่าเข้าหน่อยโกรธหมาแล้ว	 เราลองนึกดูซิว่านั่นเป็นอนาคตพระอรหันต์ละ	 แหม....	
อุตสาห์ทักทายด้วยความยินดีไปโกรธเขาทำไม	(หัวเราะ)	 ถ้าคิดเป็นจริงๆ มีประโยชน์เยอะ 
ไอ้โน่นมันทำให้เราไม่พอใจลองคิดดู	 เออ...ในอนาคตท่านก็เป็นพระอรหันต์เราก็ไหว้ท่านล่วง
หน้าไปซะเลย	 ท่านเองท่านอุตสาห์สอนให้เรารู้ว่ากำลังใจเรามันยังใช้ไม่ได้กระทบแล้วมัน
ยังสะเทือน มันยังฟุบ มันยังฟูอยู่ ควรจะขอบคุณท่านมากกว่า	คิดเป็นมันสนุกนะ	
ถาม : อารมณ์ฟูยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : จะฟุบจะฟูยังไม่ได้ทั้งนั้น มันต้องเป็นอารมณ์ทรงตัวที่เขาเรียกว่า อัพยากฤติ 
อัพยากฤตินี่ประเภทไม่ทุกข์ไม่สุข	รู้ว่าสุขเป็นอย่างไรรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไร	แต่ไม่เกาะทั้ง	๒	ฝ่าย 
แล้วไม่ติดสุขแล้วก็ไม่กังวลในทุกข์	วางเฉยเป็น	สังขารุเปกขาญาณ ที่บอกไปแล้วนั่นแหละ	
ถาม : ในเรื่องของพระมหาชนกที่ว่าท่านอยู่ในทะเล	๗	วัน	๗	คืน	อยากจะเรียนถามว่าเป็น
ไปได้ไหมคะ	ที่ว่าคนในปัจจุบันที่มีความเพียรแล้วแต่ว่าทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จ	?		
ตอบ : มี	 ถึงมีความเพียรแต่ทำไม่แน่ว่าจะสำเร็จ เพราะว่าความเพียรเฉยๆ บางทีมัน
เหนื่อยเปล่า มันต้องเป็นความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญาด้วย ถ้าไม่มีปัญญา	 เห็นช่อง
ทางตั้งหน้าตั้งตาทำ	เห็นเขาทำเราก็ทำด้วย	แต่ความสามารถของเราไม่มีอย่างเขา	มันก็จะไม่
สำเร็จอย่างนั้น หรือ ถึงจะสำเร็จก็ยากกว่าคนอื่นเขา	 อย่างท่านพระมหาชนกท่านเตรียม
ของท่านตั้งแต่ทันทีที่รู้ว่าท่านไม่รอดแล้วนะ	เอาน้ำมันทาตัว	เอาผ้านุ่งชุบน้ำมันซะก่อน	อย่าง
นี้	มันป้องกัน...นอกจากจะกันน้ำได้มันยังกันหนาวได้ด้วย	แล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลกรวดคลุก
น้ำมันเนยกินเต็มที่เลย	 เข้าไปขนาดนั้นพลังงาน	 ๗	 วันยังเหลือเฟือเลย	 ของท่านๆ	 มีปัญญา
รอบคอบจริงๆ	ท่านทำทุกอย่างเห็นว่าไม่รอดแน่ก็เตรียมพร้อมที่จะถอย	
	 	 วันก่อนมีคนเขาถามเรื่องบางระจันว่าเป็นยังไง	 มันตายหมดอย่างที่เขาว่ามั้ย	?	 บอก
ว่าที่เขาแสดงมันตายๆ	ตามในหนังมัน	เรื่องจริงๆ	รู้ว่าสู้ไม่ได้ใครจะอยู่เล่า	การถอยไม่ใช่เรื่อง
น่าละอาย	หลวงปู่หล้า วัดภูจ้อก้อ ท่านบอกว่าเราต้องเป็นนักหลบบ้างอย่าเป็นนักรบอย่าง
เดียว	 รู้ว่ายังสู้กิเลสไม่ได้ก็อย่าไปชนกับมัน	 ท่านสอนพระใหม่ๆ	 หรือโยมที่หัดปฏิบัติใหม่ๆ		 
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รัก	โลภ	โกรธ	หลง	ยังแรงอยู่อย่าไปหาไอ้ที่ไปกระทบได้ง่าย	มันต้องหัดหลบก่อน	พออารมณ์
ใจเริ่มทรงตัวก็ไปลองแหย่ๆ	 ดูซะนิดหนึ่ง	 ไหวมั้ย	?	 ไม่ไหวก็หลบอีก	 ถ้าสู้อย่างเดียวมันตาย	
๓๖	 แผนยุทธศาสตร์ซุนว	ู นี่แหม...แผนหนีอยู่อันดับแรกเลย	 จะหนีในภูมิประเทศยังไง	
(หัวเราะ)	บรรยายซะละเอียดยิบเลย	(หัวเราะ)	เขาบอกแล้ว	บอกชนะโดยไม่ต้องรบถือว่าเก่ง
ที่สุด	ให้ใช้กำลังเข้าหักถือว่าขั้นสุดท้ายเลย		
ถาม : ที่อ่านประวัติหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่าเราหนีไปอยู่กับพระเจ้าตากสินจริงหรือเปล่า	?	
ตอบ : ตอนหลังไปเข้ากับกองทัพของพระเจ้าตากทั้งหมด	 คือเหตุการณ์ตอนนั้นเรารู้อยู่ว่า
มันไม่มีทางได้ปืนใหญ่จากเมืองมาช่วยแล้ว	 ก็ปรึกษากันว่าอยู่ต่อนี่ตายหมด	 เหนียวแค่ไหนก็
ตายมันช่วยกันทุบน่ะ	 มันมีวิธีเดียวต้องหนี	 แล้วหนียังไง	 ตัวเองชนะมาตลอดใช่มั้ย	 ก็เอาหุ่น
ฟางมาผูกเป็นคน	เอาผ้าคลุมๆ	ก่อไฟเอาไว้กลางค่าย	คนมันไปโผล่ๆ	อยู่ใกล้ๆ	ตัวหุ่น	ไปโผล่
อยู่แถวรอบๆ	 รั้วค่าย	 มันเหมือนยังกับคน	 เพราะมันส่องหลังวูบๆ	 วาบๆ	 อยู่	 ก่อไฟทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปเหอะ	 กว่าไฟจะดับมันก็ยังไม่กล้าเข้ามามาดู	 กว่าฟ้าจะสว่างมันไปซะค่อนคืนแล้ว	
(หัวเราะ)	ที่รบกันจริงๆ	เราชนะตั้ง	๗	-	๘	ครั้ง	แต่ว่าครั้งสุดท้ายต้องถอยหนี	คนชนะมาตลอด
อยู่ๆ	 หนีนี่คนเขาคิดไม่ถึงหรอก	 รู้ว่าสู้ไม่ได้เพราะกำลังเขามาก	 ถึงเวลาเขาเล่นระดมกองทัพ
ใหญ่เลย	ส่งไปส่งเล็กส่งน้อยไปเท่าไหร่ก็ไม่เหลือซักทีใช่ไหม	
ถาม : กายกับจิต	ถึงเวลาแล้วคือกายส่วนกาย	จิตส่วนจิตใช่ไหมคะ	?		
ตอบ : ใช่	กายส่วนกาย จิตส่วนจิต จิตจะคุมกาย แต่คนส่วนใหญ่จะไปยึดถือว่ากายเป็น
ของจิต เราต้องตัดตัวยึดถือตัวนั้นให้ได้ จิตคือเรา ส่วนใหญ่แล้วจะไปคิดว่าร่างกายนี่เป็น
เรา	 ตัวเรานั้นมันเหมือนว่ารถหรือว่าบ้าน	 รถหรือว่าบ้านหลังนี้เราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้น	
ถึงเวลามันพังเราก็ต้องหาบ้านใหม่หรือว่ารถใหม่		
ถาม : แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่สบาย	เราต้องดูแลเขาใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ต้องดูแลรักษาเขาไปตามสภาพ	 ร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้ มารยาทในการยืมก็คือ
ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด ทำจนเต็มความสามารถแล้วถ้าไม่สามารถรักษาได้ถึงตายก็ต้อง
ปล่อยมัน	ถ้ามีช่องทางแม้แต่	๑%	ก็ต้องดูแลมันก่อน	ไม่ใช่ทิ้งให้มันพัง	ถ้าทิ้งให้มันพังน่ะผิด		
ถาม : อย่างสมมติว่ากำหนดไม่ได้แล้วนี่คือเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่ามันหมดสภาพถึงขนาดนั้นนะใจเราเกาะความดีเอาไว้ซะอย่างหนึ่งก็พอ 
อย่างเช่นว่า	เกาะพระ	หรือเกาะพระนิพพานอะไรเหล่านี้เป็นต้น	หรือว่าถ้าหากว่ายังมีกำลังพอ
อยู่เกาะลมหายใจเข้าออกก็ได้	 แต่ถ้าเวทนามันมากๆ	 ลมหายใจเข้าออกมันยังไม่อยากจะเกาะ
เลย	มันก็เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาของเราเท่านั้นเองว่าเราจะเลือกอะไร	
ถาม : ช่วงเวลาที่ปฏิบัติมากๆ	 หรือปฏิบัติอะไร	 พอจุดๆ	 หนึ่งมันจะสงบแต่พอเลยจุดสงบ
แล้วมันเริ่มกระเพื่อมใหม่แล้วมันแรงกว่าเดิม	
ตอบ : มันไม่ได้เลย	ถ้าหากว่ามันเลยมันจะดีขึ้น เราถอยกลับมาโดยไม่รู้ตัว	 ที่ว่าเราถอย
กลับมาโดยไม่รู้ตัวก็คือว่า	แทนที่เราจะสนใจภายในเราไปสนใจภายนอกโดยไม่รู้ตัว	ทุกสิ่งที่
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เข้ามาทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	มันพยายามจะแทรกเข้าไปภายในใจของเรา	เพื่อดึงใจเราให้
ไปสนใจข้างนอกแทน	 ต้องสังเกตว่าเราส่งใจออกนอกเมื่อไหร่	 ถ้าเราสังเกตตรงนี้ไม่ได้ก็เสร็จ
มัน	 มันกระเพื่อมทันทีเลย	 เพราะเราส่งใจออกนอกไปแล้วมันถึงไปรับอารมณ์นั้นได้ หรือ
ไม่ก็ดึงอารมณ์นั้นเข้ามาข้างในโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเอาไว้	 มันก็เข้าใจมาโดยตรง	 ก็เกิดทุกข์
เกิดโทษกับเรา	 สังเกตว่าพอใจเราส่งออกไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่พังเมื่อนั้น	 ต้องอยู่กับลม
หายใจเข้าออกอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้า  
ถาม : แล้วเป็นไปได้ไหมพอถึงวันพระจะมีปัญหาตรงนี้	?	
ตอบ : ทุกวันก็มี	
ถาม : แต่วันพระเป็นเยอะ	
ตอบ : วันพระเป็นเยอะนั้นมันอาจเป็นเฉพาะตัวของเรา	 มีโอกาสเหมือนกัน	 บางคนสำหรับ
บางวันโดยเฉพาะวันพระ	 ถ้าหากว่าเป็นมากนี่	 ต้องสังเกตว่าเป็นวันพระขึ้น	 ๑๕	 ค่ำมั้ย	 ถ้าได้
ข้างขึ้นเต็มที่นี่อานุภาพการขึ้นการลงของดวงจันทร์ที่มันทำให้น้ำขึ้นน้ำลงยังได้เลย	 แล้วทำไม
ตัวเรามันจะขึ้นลงไม่ได้ละ	ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำตั้ง	๖๐	-	๗๐%	
ถาม : แล้วอีกอย่างเรื่องงานค่ะ	 เรามีความรู้สึกว่าทะลึ่งไปอ่านความคิดชาวบ้านเขาออกว่า
เอาเราเป็นตัวหมากเดิน	 แล้วก็มาทำอะไรให้เราสารพัดจนกระทั่งเราปฏิเสธเขาไม่ได้	 แต่ว่าทำ
ตรงจุดนี้ไม่ได้	 กลัวว่าถ้าสมมติว่าไปทำตรงฟิลด์ที่ไม่ตรงกับเรามันจะเป็นผลเสียกับคนอื่น	 แต่
ต้องไปอยู่เวรตรงนั้น	ปฏิเสธเขาตรงๆ	ไม่ได้		
ตอบ : ปฏิเสธตรงๆ	 ไม่ได้ก็ทำให้มันเต็มความสามารถของเราเพราะว่าในเมื่อปฏิเสธไม่ได้
มันก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด	 ให้ดีที่สุดนี้มันไม่ได้มาตรฐานว่าจะต้อง ๑๐๐% เต็มอะไรนี่ 
มันแค่เต็มสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถของเราเท่านั้น	 ถ้าหากว่าเขาเห็นว่าไม่สมควร
เขาก็จับโยกย้ายทีหลังเองแหละ	
ถาม : แต่อาชีพนี้มันขึ้นอยู่กับชีวิตคน	หนูไม่รู้...ทำเป็นเล่นกับตรงนี้		
ตอบ : บอกแล้วว่าดีที่สุด	 ถ้าหากว่าดีที่สุดแล้วคนตายลงไปก็ต้องยอมรับว่ากฎของกรรมมัน
มีอยู่	เราได้เจตนาให้เขาต้องตายเมื่อไหร่เล่า	?	
ถาม : อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนนี้นะ	 เวลาที่เราโกรธใครหลายๆ	 ครั้ง	 เวลาทำอะไรให้เขานิดๆ	
หน่อยๆ	บ้างมันสะใจเรา	เดี๋ยวนี้มันสะใจด้วยมันเสียใจด้วย	
ตอบ : ไอ้นี่เริ่มรู้ตัวนิดๆ	(หัวเราะ)	 ที่เสียใจความจริงมันเสียดายความดีที่เรารักษาไว้แล้วมัน
มาพังลงลงไป	มันก็เรื่องปกติธรรมดา	ให้เริ่มต้นใหม่ทันทีที่รู้สึกตัว	เหมือนกับว่าเราเดินทางมา
แล้วสะดุดล้มลงคนที่สะดุดล้มลง	๒	คนพร้อมกัน	คนหนึ่งลุกขึ้นแล้วเดินต่อเลยขณะที่อีกคนล้ม
ลงแล้วก็ไปนั่งคร่ำครวญว่า	โอ้ย...ไม่น่าเลย	ทำไมมันถึงล้ม	เราล้มได้ยังไง	เจ็บเหลือเกิน	ปวด
เหลือเกิน	 โดยที่ไม่ยอมเดินต่อ	 ๒	 คนนี้ใครจะก้าวหน้ากว่ากัน	?	 คนที่ลุกเลยจะก้าวหน้ากว่า	
เราไม่ได้ตั้งใจผิดหรอก	 ขณะที่สติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์ ขณะที่ปัญญาของเราพร้อมอยู่ 
เราไม่คิดจะทำในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ แต่ว่าเราทำเพราะเหตุของกิเลส ตัญหา อุปาทาน 
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และอกุศลกรรม มันชักนำให้เราทำไม่ใช่ตัวเราทำ ถ้ามันติดใจให้กราบขอขมาพระรัตนตรัย
แล้วตั้งใจทำความดีใหม่	 ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเลย เราก็คือคนที่ทำดีทำถูกต่อไป ถ้ามัว
แต่ไปคร่ำครวญไปเสียดายเวลา ไปเสียใจอยู่กับสิ่งที่เลยมาแล้วมันก็คือการไปทวนอดีตอยู่ 
ไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตสร้างทุกข์ให้เราทั้งนั้น เราต้องเอาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้น หยุด 
เลิก แล้วทำใหม่เดี๋ยวนั้นเลย	 ล้มอีกก็ลุกอีกทำใหม่อีก	 ไอ้พวกนี้มันกลัวลูกตื้อกลัวคนหน้า
ด้าน	 อีกไม่นานมันก็เลิกเพราะมันรู้ว่าเราไม่แพ้มันตรงนี้แล้ว	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามาสังเกต
ว่าถ้าเราก้าวผ่านได้นี่มันจะไม่สามารถสร้างความกระเทือนใจให้เราได้อีกเลย แต่ถ้าเรา
ก้าวผ่านไม่ได้มันจะมาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ข้อสอบเดิมนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนแง่เปลี่ยนมุม
ไปเท่านั้นเอง	 เพราะฉะนั้นทันทีที่รู้ตัวก็เลิกตั้งใจทำดีใหม่	 รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 มันมาแค่	 ๔	
หัวข้อ	แต่มาเป็นหมื่นเป็นแสน	
ถาม : เป็นนักบวชยากไหมครับ	?	
ตอบ : ไม่ยากหรอก	แต่จะรักษาความดีนั้นมันยาก	(หัวเราะ)	เป็นไม่ยากหรอกบวชแป๊บเดียว		
ถาม : ถ้าตั้งใจบวชไม่สึก	?	
ตอบ : ถ้าตั้งใจบวชไม่สึกจะเจอข้อสอบที่สาหัสมาก	เพราะเราปิดทางถอยของเราเอง	
ถาม : ต้องอธิษฐานใหม่	?	
ตอบ : ไม่ใช่อธิษฐานใหม่	 ตั้งใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุด มันได้แค่ไหนเอาแค่นั้น บวชได้... 
ไม่แปลก สึกก็ไม่เห็นจะเป็นไร ถ้าคิดอย่างนั้นจะอยู่ได้ง่าย แต่ถ้าเราตั้งใจเลยว่าเราจะ
บวชไม่สึกตลอดชีวิตตายแน่ๆ เลย...มันตีมาทุกทางเลย	 เปลี่ยนความตั้งใจใหม่	 ตัวความ
ตั้งใจเป็นอธิษฐานบารมี	รู้ว่ามันไม่ตรง	รู้ว่ามันไม่ถูก	เราก็เปลี่ยนแปลงได้	
ถาม : ไม่ถือว่าผิดคำพูด	?	
ตอบ : ไม่ผิด	 อธิษฐานแปลว่า ตั้งใจ ตั้งใจใหม่เมื่อไหร่มันก็ได้เมื่อนั้น	 ไม่อย่างงั้นเดี๋ยว
ตาย	(กำลังจะตายเพราะคำอธิษฐานตัวเอง)	 ตัวนี้แหละ	 เราไปปิดทางถอยของเราเอง	 ฉลาด
ไหมล่ะ	?	 เปิด	๓๖๐	องศาถึงเวลามุดมันออกได้ทุกรู	 อย่างนั้นสบาย	อย่างอาตมาคนเขาถาม
ว่าจะสึกมั้ย	?	คิดสึกบ้างมั้ย	?	บอกเขาว่าไม่สามารถจะรับปากได้	ถ้ากำลังใจมันอยู่อย่างนี้	มัน
อยู่ได้สบายอยู่เย็นเป็นสุข	 แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่กำลังใจมันลดลงจะสึกเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะสึก	
ในเมื่อความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะบีบเรามันไม่มี	 ก็เราพร้อมจะไป	 มาเมื่อไหร่ไป
เมื่อนั้นมันเปิดช่องไว้รอบทิศทาง	ทางหนีมันเยอะ	(เบื่อโลกแล้วจะลาซะที	คิดอะไรไม่ค่อยเป็น)	
พวกนี้มันเกิดจากประสบการณ์	แรกๆ	ก็เหมือนกันประเภทหน้าดำคร่ำเครียดมาทั้งนั้น	คือ	ทำ
แล้วอยากให้มันดีให้มันเด็ดขาดไปเลย	แต่ลืมไปว่ากำลังของเราถ้ายังไม่พอมันตีตายจริงๆ	นะ		
ถาม : ทำบุญ	 ทำแล้วให้เราคิดถึงว่าทำบุญบ่อยๆ	 อย่างนี้	 แล้วก็มันไม่ใช่ว่าเป็นการเหมือน
ลำเลิกบุญคุณเหมือนทวงบุญทวงคุณ	?	
ตอบ : ไม่ใช่	 เราเรียกว่า	จาคานุสสติ	 ระลึกถึงการสละออก	จิตใจก็ประกอบด้วยทานบารมี 
คือ	 พร้อมที่จะให้อยู่เสมอ	 เป็นการคิดในด้านดี เป็นการตีวงให้ความคิดของเราไม่ไป   
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รัก โลภ โกรธ หลง เพราะว่าการสละออกเป็นการตัดตัวโลภ	 ในเมื่อเราคิดถึงความดีอยู่
เสมอ	 เกาะความดี	 ความดีนี่ใครสอนมา...หลวงปู่หลวงพ่อสอนมา	 หลวงปู่หลวงพ่อรับคำสอน
มาจากใคร...รับคำสอนจากพระพุทธเจ้ามา	 หลวงปู่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์	 คำสอนเป็นพระ
ธรรม	 พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธ	 ครบพระรัตนตรัยเลย	 ใจเราเกาะพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา	
ในเมื่อใจเราเกาะพระรัตนตรัยตลอดเวลาก็คือเกาะความดี	 ใจที่เกาะความดีในขณะนั้นถึงตาย
ตอนนั้นมันก็ไปดี ไม่ได้ลำเลิกบุญคุณใครหรอก หากแต่ว่ากำลังย้อนทวนความดีของตัว
เองเพื่อให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ในใจของเรา  
ถาม : แล้วถ้าจิตตกทำยังไงครับ	?	
ตอบ : ปล่อยมันตกไป	อาการเดียวกัน	รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่	ไม่ต้องไปคร่ำครวญ
กับมันเสียเวลา	 โอ้ย...ไม่น่าเลย	 ทำมาตั้งนานเนพังอีกแล้ว	(หัวเราะ)	 ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร
เลย	ทันทีที่เรารู้นี่เราเลิกเลยเดี๋ยวนั้นเลย เขาต้องการให้เราคิดอย่างนั้น ให้เราอยู่อย่างนั้น 
เราจะได้ไม่ก้าวหน้า จำไว้ว่าขณะที่เราแย่ที่สุดนั้นก็คือเวลาที่เราใกล้ความดีที่สุด	 อันนี้กล้า
ยืนยันจากประสบการณ์ที่ทำมารวมเวลา	 ๒๕	 ปีกว่าขึ้นปีที่	 ๒๖	 แล้ว	 เวลาที่เราคิดมันเหมือน
กับเรากำลังจะก้าวเข้าประตูแล้ว	 เขาพยายามดึงเราให้ออกจากประตูนั้นด้วยการสร้างอารมณ์
ต่างๆ	ที่มัน	รัก	 โลภ	โกรธ	หลง	ขึ้นมา	 เพื่อให้เรามาหลงยึดตัวนี้แทน	โดยที่ไม่มุ่งหน้าไปจุด
เดิม	 เพราะฉะนั้นแย่มากที่สุดเมื่อไหร่จงดีใจเถิด	 ใกล้ประตูมากที่สุดแล้ว	 ลุกขึ้นแล้วเดินเดี๋ยว
นั้นเลย	มันอาจจะก้าวข้ามไปเลย	
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด)..........	
ตอบ : ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่มันก็ยังสัมมาทิฏฐิไม่เต็มที่หรอก	
ถาม : มีสักหน่อยก็ยังดีขอสัก	๕๐%	
ตอบ : โอ้โห...เอาเยอะจัง	(หัวเราะ)	 ในมรรคแปดจะขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเลย	 เพราะสัมมา
ทิฏฐินี่ตัวปัญญา เป็นตัวปัญญามีปัญญาขึ้นก็จะเริ่มทำในสิ่งที่ดีๆ ทั้งหมดสัมมาอีก ๗ ตัว
จะตามมาเอง เพราะฉะนั้นในขณะจิตใดที่เรายังไม่ก้าวถึงความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระ
โสดาบันขึ้นไปตัวสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ได้ยากมันบกพร่องบ้าง...บอกแล้วว่าถ้ารู้ตัวเริ่มต้นใหม่	
จำไว้ว่าเราใช้ศีลเป็นกรอบของเรา ถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องไปกับโลก ไปแค่กรอบของศีล
ห้า ถ้าไม่พ้นจากกรอบของศีลเรายังอยู่ในสัมมาทิฏฐ	ิ ถึงมันจะเป็นอุปาทาน	 คือการยึดมั่น
ถือมั่น	 แต่มันก็เป็นการยึดในสิ่งที่ถูก	 เพราะว่าทุกคนจำเป็นต้องมีสิ่งที่ยึดก่อนเหมือนกับเด็กๆ	
หัดเดินต้องมีสิ่งยึดเกาะก่อน	 ถ้าไม่มีสิ่งที่ยึดเกาะจะเอาอะไรไปปล่อยวางล่ะ	 เพราะฉะนั้นแรกๆ	
ให้ยึดศีลเป็นหลัก	ยึดพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นหลัก	ถ้ายังอยู่ในกรอบของศีลนี้โอกาส
จะหลุดจากสัมมาทิฏฐินี่ไม่มีเลย	 แต่ตัวธรรมะอื่นๆ	 อาจจะบกพร่อง	 เช่นว่า	 เป็นสีลัพพัตตุ
ปาทาน	คือ	ยึดมั่นในการปฏิบัติของตัวเอง	คิดว่าศีลพรตของเราดีกว่าของคนอื่นเขา	นั่นค่อย
ไปแกะมันทีหลัง	 แต่ว่าอย่าให้หลุดจากกรอบนี้แล้วกัน	 สัมมาทิฏฐิอยู่กับเราแน่ๆ 	 ไม่ใช่	 ๕๐%	
หรอก	อาจจะ	๑๐๐%	เลย	ไม่มีอะไรยากสักนิดหนึ่งอ่านตำราก็เยอะฟังก็เยอะ	จับจุดไม่ค่อยจะ
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ถูก	(หัวเราะ)	
ถาม : การที่เรานับถือหลวงพ่อและพระพุทธเจ้านี่เป็นกิเลสมั้ย	?		
ตอบ : เป็น...เราเรียก	ธรรมฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ถูกต้องสมควร มันไม่ใช่กิเลส มัน
ไม่ใช่ตัณหามันเป็นจุดเกาะจุดยึดอย่างหนึ่งของกำลังใจ แต่ว่ายึดในขั้นแรกเท่านั้น พอนานๆ 
ไปกำลังใจมั่นคงขึ้นก็จะเหลือจุดอัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน มันก็จะเริ่ม
ปล่อย คราวนี้พอปล่อยลงจนกระทั่งหมดนะ พอถึงท้ายๆ แล้วกระทั่งคำว่า พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ หรือคำว่า นิพพาน ก็ไม่มี แต่มันทรงของมันเองอยู่ในใจโดยอัตโนมัติ เราไม่
ต้องเสียเวลาไปเกาะ	ไม่ใช่ว่าเราทิ้งแล้วหายไปเลยนะ	หากแต่ท่านอยู่ของท่านอย่างทรงตัวอยู่
แล้ว	มันเหมือนอย่างกับว่าสมมติว่าเราเลี้ยง...เลี้ยงเด็กสักคนหนึ่ง	ตอนแรกๆ	ก็ต้องคอยระวงั
ใช่มั้ย	 มันดื้อมั่งมันซนมั่งวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี	่ ต้องไปจับ	 ไปรั้ง	 ไปดึงมันพอเด็กคนนั้นโตขึ้นมา					
รู้ภาษาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร	 คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปฉุดไปดึงมัน	 ปล่อยยังไงเขาก็
อยู่กับเรา	แรกๆ	ก็เกาะก่อนพอนานไปก็ปล่อยได้	สำคัญตรงที่ว่าส่วนใหญ่มันปล่อยไม่ออก	
ถาม : ปล่อยไม่ออกเป็นอะไรมั้ยค่ะ	
ตอบ : มันก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันปล่อยไม่ออก	มันก็ติดแต่ติดดี	มันดีกว่าติดชั่วใช่ไหม	?	
ถาม : บางทีเรายังเกาะไม่ได้แต่ติดนาน		
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นแย่มากแล้วล่ะ	 ยังไงๆ	 ก็ให้มันเกาะให้ได้ซะอย่างหนึ่ง	 คือ	 เกาะดีให้ได้	
มันต้องเกาะดีก่อน	 หลวงปู่ดู่วัดสะแกไง	 หลวงปู่ดู่วัดสะแกที่อยู่อยุธยาคนไปต่อว่าท่านสร้าง
วัตถุมงคลทำให้คนติดวัตถุมงคล	 หลวงปู่ดู่ท่านว่า	 ติดวัตถุมงคลดีกว่าไปติดวัตถุอัปมงคล 
ต้องเจอพระอรหันต์ตอบอย่างนั้น	 รักไปเถอะยิ่งรักเยอะยิ่งดี	 รักมากจนอยากไปอยู่กับท่านยิ่งดี
ใหญ่เลย	
ถาม : การที่เรารักมากจนอยากไปอยู่กับท่านมันจะตัดร่างกายโดยอัตโนมัติหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ก็ไม่แน่	 ถ้ามันยังอยากอยู่	 เพราะว่าถ้าหากตัวอยากยังมีอยู่มันก็ต้องติดอยู่กับตัว
อยากนั่นก่อน	 ถ้าหากว่าเราอยากจะไปแล้วเราลืมความอยากได้มันก็โอเค	 ตัวนี้จะเป็นตัวที่
ทำได้ยากนิดหนึ่ง	 มันเป็นตัวอุเบกขาในอารมณ์เขาเรียกว่า สังขารุเปกขาญาณ คือ การ
ปล่อยวางในสังขาร คือ ความยึดถือปรุงแต่งทั้งปวงลงได้ ถ้าปล่อยตรงจุดนี้ลงได้อะไรก็
เป็นของเราไม่ต้องขวนขวายมันก็มีเองไม่ต้องดิ้นรนมันก็มาเอง	 แต่ถ้าเรายังไม่ถึงตรง
สังขารุเปกขาญาณนี่ยังลำบากอยู่	สังขารุเปกขาญาณแต่ละระดับมันไม่เท่ากัน	พระโสดาบันแค่
นี้	พระสกิทาคามีแค่นี้	พระอนาคามีแค่นี้	พระอรหันต์แค่นี้	ไม่เท่ากัน	มีทุกระดับแต่กำลังสูงไม่
เท่ากัน		
ถาม : แล้วอารมณ์เราสบายๆ	ใช่สังขารุเปกขาญาณหรือเปล่า	?	
ตอบ : ดูสิว่ามันเบาสบายเพราะอะไร	 มันเบาสบายเพราะเราปล่อยวางได้มันก็เป็นสังขารุ
เปกขาญาณ	แต่ว่ามันเบาสบายเพราะเราไม่ยอมรับรู้อะไรบางทีมันก็เป็นอรูปฌาน 
ถาม : แล้วเบาสบายแบบไม่รับรู้อะไรนี่มันเป็นยังไง	มันเหมือนทื่อๆ	อย่างนี้หรือเปล่า	?	
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ตอบ : ถ้าเปรียบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ	 แต่คราวนี้อธิบายยากเพราะมันเป็นอารมณ์
ละเอียดข้างใน อารมณ์ละเอียดข้างในถ้าเราทำไม่ถึงเราเปรียบเทียบไปยังไงก็ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง	 อารมณ์ภายในพูดเป็นคำพูดได้ยาก	 เขียนเป็นตัวหนังสือได้ยาก	 เพราะว่าตัว
หนังสือกับคำพูดหยาบเกินไป	 หยาบเกินไปจนอธิบายไม่ได้	 เราพูดยังไงก็เป็นแค่ผิวๆ	 เท่านั้น	
เนื้อหาที่แท้จริงต้องทำให้ถึงเวลาแล้วจะรู้เอง 
ถาม : สมมติอย่างญาติที่ใกล้ชิดเราเสียชีวิต.....(ฟังไม่ชัด).....	
ตอบ : มันอยู่ที่กำลังใจของเรา	ถ้าเด็กๆ	 เราอาจจะร้องห่มร้องไห้	๓	วัน	๓	คืนก็ได้	 เพราะ
ว่ากำลังใจของเรายังไม่เข้มแข็งไม่ปล่อยวาง	มาถึงระยะหลังๆ	นี่ถ้ายังไม่ถึงตัวจริงๆ	ขนาดพ่อ
ขนาดแม่ยังเฉยๆ	 มันจะค่อยๆ	 ปล่อยไปได้เรื่อยๆ	 คือ	 ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้บ้างว่า
ธรรมดาของโลกเป็นเช่นนี้	เลยไม่ไปเสียเวลาเศร้าอยู่กับมัน	
ถาม : แล้วทำไมถ้าเกิดไปรักคนต่างที่	แล้วทำไมถึงเศร้ากว่า	?	
ตอบ : อันนั้นมันประเภทที่เรียกว่าเรามุ่งหวังนี่	มุ่งหวังว่าจะได้มาแล้วพอไม่ได้เลยผิดหวัง 
จะทำให้เศร้าแล้วก็เสียใจมากกว่า	 ส่วนอันนั้นของเราความมุ่งหวังมันน้อย	 เรารักเคารพ
เพราะความผูกพันกันทางสายเลือดเท่านั้นใช่ไหม	?	 ความผูกพันทางสายเลือดความจริงมัน  
ลึกซึ้งกว่าแต่ว่ามันเคยชิน	นึกออกไหม	เจอกันอยู่ทุกวันน่ะ	ส่วนอีตานั่นไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้
โผล่มาตอนเราอายุจะ	 ๒๐	 แล้ว	 เลยกลายเป็นของแปลกใหม่ที่ทำให้เหมือนยังกับได้ของเล่น
ชิ้นใหม่เลยไปยึดมันแรงกว่า	 ไปเกาะมันแรงกว่า	 ตื่นเต้นกับของใหม่	 ถึงเวลาอยู่ๆ	 หลุดมือไป
อย่างนี้	ตั้งใจจะคว้าแรงหลุดมือไปมันก็เลยเสียหลักแรงหน่อย	
ถาม : อย่างนี้แสดงว่าเป็นพราะว่าเราทำใจเรื่องคนรอบข้างหรือว่าความตายว่ามันไม่...(ไม่ชัด)...	
ตอบ : เรายอมรับได้บ้างแล้วไง	 แต่คราวนี้ยอมรับในเรื่องนั้นน่ะ	 มันคนละเรื่องกับอันนี้	
เพราะอันนี้มันยังยอมรับไม่ได้	 แหม...ของใหม่ๆ	 เพิ่งจะมาไม่นานเอง	 จากไปซะแล้วอย่างงี้...	
จากไปดีๆ	ไม่มีใครว่า	โดนคนอื่นแย่งซะนี่	มันก็เลยเป็นว่าอันนี้เสียใจมากกว่า	
ถาม : แล้วถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตอย่างกระทันหัน	เช่น	น้องเรายังเด็กๆ	อยู่...?	
ตอบ : ตอนนั้นก็ต้องดูว่ากำลังใจของเรามันทำได้แค่ไหน ถ้าทำได้มากมันก็ไม่เท่าไหร่
หรอก	ดูอย่างเจ้าแดงสิ	ลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้	ลูกน้องเดินไปถึง	พี่แดงๆ	พี่แดงอย่าตกใจ
นะ	 เขาโทรมาบอกว่าแม่ตายแล้ว	 แดงก็	 เออ...เดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วจะไป	(หัวเราะ)	 เห็นเป็น
ธรรมดา	 มันก็ต้องตายอยู่แล้วคนแก่...ใช่ไหม	?	 ยิ่งป่วยอยู่ด้วยอย่างนี้	 ลูกน้องนั่งอ้าปากหวอ
เลย	อะไร...พี่เขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอ	?	(หัวเราะ)	นั่นแหละ	อยู่ที่ว่าเราทำกำลังใจของเรา
ได้แค่ไหน	ถ้าได้มากปุ๊บปั๊บมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่		
ถาม : มันเป็นเพราะสัญญาหรือเปล่า	ความจำในชาตินี้	สมมติชาติใหม่เกิดมามันก็กลับมา	?	
ตอบ : สัญญามันไม่เท่าไหร่ ตัวสังขารนะสำคัญ สังขาร คือ ตัวอารมณ์ปรุงแต่งของใจ 
ตัวนี้แหละจะทำให้เราเศร้ามากเศร้าน้อยเพราะไปคิดถึงอดีต แล้วก็ไปคิดถึงอนาคต ลืม
ปัจจุบัน	 ไปคิดถึงอดีต	 โอ้ย...พ่อแม่เรารักเรามาเลี้ยงเรามาขนาดนี้ยังไม่ได้ทดแทนอะไรเลย	
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ทำไมท่านไปซะแล้ว	คิดไปถึงข้างหน้าอีก	ตอนนี้ท่านไปแล้วเราจะพึ่งใครอยู่กับใคร	ตรงหน้านี้
พ่อตายแล้วแม่ตายแล้วตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่คิดล่ะ	 ถ้านั้นจะไปอดีตหรือไปอนาคตมันทุกข์ทั้งคู่	
มันต้องหยุดอยู่กับปัจจุบัน	 มันถึงจะทุกข์น้อยที่สุด	 เพราะฉะนั้นตัวสัญญามันไม่เท่าไหร่หรอก	
สังขารปรุงแต่งน่ะสำคัญ	มันเพิ่มรสชาติให้ชีวิตได้เยอะมากเลย		
ถาม : อย่างพระเกจิที่เขาทำปลัดขิกทำตระกรุดพวกนี้	 เขาปรุงเสกแล้วเขียนอักขระที่เป็น
คัมภีร์ที่แสดงพระพุทธเจ้าด้วยหรือเปล่า	?	
ตอบ : มันก็แล้วแต่เขาเรียนมาแบบไหน	 ทางสำนักเขาถ่ายทอดมายังไงก็แบบนั้น	 แต่ส่วน
ใหญ่เกิน	๘๐%	ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	
ถาม : .............(ไม่ชัด).............	
ตอบ : ห้อยเอวมันยังดีอย่าให้ต่ำกว่าเอวก็แล้วกัน	 มันอยู่ที่เขาว่าอุปเท่ห์การใช้มันเป็นอย่าง
ไงน่ะ	ถ้าหากเขาบอกห้อยเอวมันก็ต้องห้อยเอว	ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีผลตามนั้น	แต่ส่วนใหญ่
ถ้าหากว่าเป็นของที่ทำตามวิธีของไสยศาสตร์เขา	 เขาจะไม่เอาพุทธคุณเข้าไปว่าเพราะว่ามัน
ขัดกัน	พวกไสยศาสตร์ถ้าเจอพุทธคุณเข้ามันเสื่อมหมด		
ถาม : อย่างที่ทำเป็นรูปกุมารทองมั่ง	หนุมานมั่ง	?	
ตอบ : แล้วแต่อีกเหมือนกัน	 ถ้าปลุกเสกถูกต้องตามพิธีกรรมเทวดารักษา	 ถ้าไม่ถูกต้องตาม
พิธีกรรมไปทำแบบของไสยศาสตร์อะไรก็ได้พวกเปรต	อสุรกาย	หรือไม่ก็สัมภเวสีมันรักษาแทน  
ถาม : แล้วสมมติว่าเราตั้งแบบหิ้งพระอะไรนี่ก็ไม่ได้	?	
ตอบ : ยังไงก็ไว้ต่ำกว่านิดหนึ่ง	เอาไว้ต่ำกว่าพระหน่อย	
ถาม : ถ้าห้อยคอ	เกิดเราห้อยพระหลายองค์	พระองค์ล่างสุดเป็นพระ	ข้างบนเป็นหนุมานนี่
ด้วยก็ได้	ไม่สมควร	
ตอบ : จริงๆ	แล้วเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ว่าได้นะ	เพียงแต่ว่าของเราเองถ้าเราถือสาหาความ
ก็เลือกเอาเองว่าจะเอาแบบไหน	 จัดมันเป็น	 ๒	 ชุดไปเลยก็ได้	 ชุดหนึ่งก็มีประเภทหนุมาน	
กุมารทอง	อะไรล้วนๆ	ไปเลย	อีกชุดหนึ่งก็พระล้วนๆ	ไปเลย	
ถาม : อย่างพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านทำรุ่นกุมารทองอะไรอย่างนี้ท่านจะเรียกวิญญาณเด็กมาเข้า
สิงจริงหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่ใช่หรอก	รูปเด็กมันเป็นแค่ตัวแทน	คือ	เป็นสื่อเท่านั้น	เป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่จะเป็น
สื่อเท่านั้น	ส่วนที่เรียกๆ	มานั่นถ้าถูกต้องตามพิธีกรรมจริงๆ	มันเรียกไม่ได้หรอก	เพราะเทวดา
หรือพรหมเราใช้ท่านไม่ได้	 แต่เวลาที่ทำพิธีอย่างที่หลวงพ่อท่านทำพิธี	 ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ
เทวดา	 พรหม	 ท่านก็จะมีท้าวสหัมสบดีพรหม	 หรือไม่ก็ท่านปู่พระอินทร	์ จะมาเป็นประธาน	
แต่ถ้าหากว่าเป็นพิธีกรรมของพระท่านจริงๆ	พระพุทธเจ้าท่านเสด็จเองซะด้วยซ้ำไป	แต่ว่าก็ยัง
ใช้ท้าวสหัมบดีพรหมกับท่านปู่พระอินทร์รับผิดชอบอยู่	 มอบหมายไปว่าเทวดาองค์ไหนรักษา
วัตถุมงคลชิ้นไหน	คราวนี้ไม่ต้องกลัวหรอกจำนวนเทวดามากกว่ามนุษย์จนนับเท่าไม่ได้	
ถาม : อย่างที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอรหันต์จี้กงที่ชอบเดินกินเหล้านี่จริงหรือเปล่าครับ	?	
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ตอบ : กินเหล้านี่ต้องดูหลวงพ่อเจ๊ก	 หลวงพ่อเจ๊กนี่อาตมาเกิดไม่ทันนะ	 ท่านอยู่นครปฐม
นี่เอง	ไปไหนก็แบกไหน้ำตาลเมา	เมาแอ่นไปเลย	แล้วทางกรุงเทพฯ	พอได้ข่าวก็ส่งสังฆาธิการ	
๒	 องค์ไป	 จำไม่ได้ว่าเป็นใคร	 ไปสอบสวนท่านว่ากินเหล้า	 ไปถึงหลวงพ่อเจ๊กก็	 นิมนต์ครับๆ	
มาถึงรินน้ำชาให้ใช่ไหม	 เทจากไหนั่นแหละ	 ส่งให้คนละแก้วท่านเห็นเป็นน้ำชา	 หลวงพ่อเจ๊ก
ท่านก็บอกว่า	 ถ้าผมสึกท่านก็ต้องสึกด้วย	 ถามว่าทำไม	 ท่านก็กินเหล้าเหมือนกับผมน่ะ	 ๒	
องค์นั่นตกใจว่ากินเมื่อไหร่	กินเมื่อกี้นี้	หยิบก้นแก้วขึ้นมาดมดูกลิ่นหึ่งเลย	ตอนกินมันน้ำชา	๒	
องค์นั้นท่านรู้ว่าหลวงพ่อเจ๊กท่านทำอย่างนี้เพราะอะไร	 ท่านก็กราบก้นโด่งกลับ	 หลวงพ่อเจ๊ก
ท่านปิดตัวเองกลัวคนไปกวน	 เลยแกล้งแบกไหเหล้าเมาแอ่นอยู่ทุกวัน	 ความจริงคิดให้มันเป็น
อะไรมันก็เป็นเดี๋ยวนั้นแหละ	 พระระดับนั้นแล้ว	 แล้วอีกองค์ก็หลวงพ่อขี้วัว วันนั้นหลวงพ่อ
ฤๅษีลิงดำ	ท่านเล่าให้ฟังเอง	หลวงพ่อขี้วัวนี่นุ่งผ้าลอยชายผืนเดียว	ผ้าอาบ	อีกผืนหนึ่งคล้อง
คอวิ่งเล่นกับเด็กเลี้ยงวัว	 กลางคืนอยู่ในทุ่งนั่นแหละ	 คนไปสงสัยว่าท่านเป็นอะไรอย่างนั้น	?	
หลวงพ่อท่านได้ยินปุ๊บท่านเกิดความรู้สึกว่าองค์นี้เป็นพระดี	 ท่านเลยจุดธูปปักกลางลานบ้าน
โยมนั้นแหละ	 บอกว่าถ้าท่านเป็นพระดีจริงพรุ่งนี้ให้มา	 ยังไม่ทันจะสว่างดีเลยมาท้าปาวๆๆ	
หน้าประตูรั้ว	 ว่า...เฮ้ย	!	นักเลงดีอย่าเล่นลับหลังสิวะ	แน่จริงมาตีกันซึ่งๆ	หน้า	หลวงพ่อท่าน
เลยครองผ้าเรียบร้อยลงไปกราบ	บอกเลิกบ้าได้แล้วครับ	เขารู้กันหมดแล้ว	ท่านเลยขึ้นบ้านไป	
โยมก็นิมนต์ให้ฉัน	พอคนเขารู้ว่าหลวงพ่อขี้วัวมาฉัน	คนบ้านโน้นก็เอาแกงมาถ้วยหนึ่ง	บ้านนี้
ก็เอาข้าวมาถ้วยหนึ่ง	 ท่านก็ว่าของท่านไปเรื่อยแหละ	 พอฉันเสร็จแล้วบอก	 ไม่มีอะไรให้ว่ะ	 มี
แต่ของดีอยู่ในย่าม	เสร็จแล้วก็เอ็งเอาชามมา	เอ็งเอาถ้วยมาล้างสะอาดเสร็จส่งให้	ท่านตักขี้วัว
ให้คนละถ้วย	 สมัยก่อนมันเป็นชามฝา	 ชามฝาลักษณะคล้ายๆ	 อย่างนี้	 มันมีฝาปิด	 ตักเสร็จก็
ปิดให้บอกเอาไปเปิดที่บ้าน	 กลับถึงบ้านไม่เป็นขี้วัวหรอกเป็นขี้ผึ้งหมด	 ท่านคิดให้เป็นยังไงก็
เป็นเดี๋ยวนั้น	 แล้วหลวงพ่อขี้วัวก็หายจากตรงนั้นไปเลย	 ขืนอยู่ต่อชาวบ้านรบกวนตายชัก	 คือ	
ท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะปิดตัวเอง	 คนไปกวนเยอะ	 อีกองค์หนึ่งหลวงพ่อท่านบอก	 โอ้โห...	
ขึ้นกุฏิไม่ได้เลยเหม็นแทบสลบน่ะ	 คนไปกวนท่านมากส่วนใหญ่ไปขอหวย	 พอหลวงพ่อจะขึ้น
กุฏิตอนกลางคืนนี่	 หลวงพ่อท่านขึ้นไปพอไหว้พระเสร็จท่านจะถามพระบ้างถามเทวดาบ้างว่ามี
พระดีอยู่ที่ไหน	ท่านจะไปหาไง	ไปเจอองค์นั้นพอจะขึ้นกุฏิ	เดี๋ยวครับๆ	นิมนต์รอหน่อย	ไปต้ม
น้ำร้อนก่อน	 ทำไม	?	 เอามาราดขัดพื้นก่อน	 มันเหม็นนี่	 ท่านฉี่ใส่กระโถน	 สาดมันทั่วไปเลย	
ท่านบอกเหม็นขนาดนี้ยังมาเลย	(หัวเราะ)	 ไปกวนท่าน	 คราวนี้พอหลวงพ่อไปรู้ว่าคนมาเอาดี
ทา่นกต็อ้นรบัด	ีนัน่แหละลกัษณะนัน้แหละ	มอียูเ่ทีย่วหนึง่หลวงพอ่ทา่นบอกกบัพวกเรา	บอกวา่	
เฮย้	!	พวกแกลองสบืดซู	ิมหีลวงตาองคห์นึง่ขาวๆ	ทว้มๆ	ละ่นะ	ชือ่จวน	อยูส่งิหบ์รุ	ีลองดสูวิ่า
มีพระชื่อนี้อยู่สิงห์บุรีวัดไหน	 ช่วยบอกให้ด้วยหาไม่ยากหรอก	 ท่านดังด้วยหลวงพ่อจวน วัด
หนองสุ่ม	 ถามว่าหลวงพ่อหาทำไมครับ	 ท่านบอกว่าวันก่อนขึ้นไปพระจุฬามณีเห็นหลวงตา
จวนเดินตุ๊บๆ	ตั๊บๆ	อยู่	เขาเก่งว่ะ	เขาไปทั้งตัวเลย	ไม่ได้ใช้มโนมยิทธิถอดจิตไปนะนั่น	เล่นไป
ทั้งตัวเลยล่ะ	
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ถาม : ยังอยู่ไหมครับ	?		
ตอบ : เรียบร้อยไปแล้ว	 ถ้าอยู่ไม่กล้าเล่ากลัวท่านเหยียบเอา	(หัวเราะ)	 วัดหนองสุ่ม	 ขาวๆ	
ยิ้มทั้งวันน่ะ	น่ารักมาก	
ถาม : ...............................	
ตอบ : อย่างนั้นขืนเปิดท่านหักคออาตมาเท่านั้นแหละ	 เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่อง
พยากรณ์ของพระท่าน	พระท่านพยากรณ์มาหลวงพ่อท่านถึงพูดต่อ	ของเราพอหลวงพ่อพูดต่อ	
ถ้าท่านยังอยู่ก็เงียบ	ถ้าท่านไม่อยู่ก็ว่าต่อไป	
ถาม : อย่างนี้ก็ปิดโอกาสลูกหลานให้ทำดี	?		
ตอบ : มันจะต้องประเภทหัดหูไวตาไว	 หาเองมั่ง	 นั่นน่ะเป็นอย่างนั้น	 ในเมื่อลักษณะของ
พระอรหันต์จี้กงที่คุณถามมันก็แบบเดียวกันนั้นแหละ	 คือท่านคงปิดตัวเองแบบเดียวกัน	 ไม่
ต้องการให้คนไปกวนก็ทำเหมือนคนบ้าๆ	 บอๆ	 มีบางคนเขาบอกว่าคนบ้ากับพระอรหันต์
เหมอืนกนักจ็รงิ	แตม่นัตา่งกนัมาก	มนัตา่งกนัตรงทีว่า่พระอรหนัตน์ะ่ทา่นมคีวามสขุเพราะวา่
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ แต่คนบ้ามันไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับใครเขาเพราะมันไม่มีสติ เหมือน 
กันได้ยังไง...เหมือนกันตรงที่ว่าต่างคนต่างปล่อยวางใช่มั้ย แต่ฝ่ายหนึ่งปล่อยวางอย่างมี
สติ อีกฝ่ายหนึ่งปลอยวางอย่างไม่มีสติเลยปล่อยไป	 เคยเจอไหมพระแบบนั้น	?	 สมัยนี้จี้กง
ปลอมเยอะนะ	 แม้กระทั่งพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาก็เป็นหลวงตาจี้กงกันแล้ว	 วันก่อนโทรไปแหย่	
เป็นไง...อาจารย์ใหญ่	 หัวเราะซะไม่มีล่ะ	 คือ	 พอพระทำไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะเริ่มเกิดฤทธิ์
ต่างๆ	ขึ้นมา	ฤทธิ์พวกนี้เกิดจากฌานฤทธิ	์ ฤทธิ์เกิดจากฌานสมาบัติ	บุญฤทธิ	์ เกิดจากบุญที่
สั่งสมมา วิกุพนาฤทธิ ์ ฤทธิ์ที่เกิดจากเล่นกสิณมา	 อะไรอย่างนี้	 มันเริ่มมีอะไรให้ชาวบ้านเขา
เห็นแปลกๆ	 ขึ้นมา	 ชาวบ้านก็เริ่มติด	 เริ่มลือกันไปเรื่อย	 พวกเรายังรู้ว่ากิเลสท่วมหัวอยู่เลย	
ขืนไปลอยตามชาวบ้านเขาเราก็เจ๊ง	 วันก่อนเลยลองโทรไปเบรคเล่นๆ	 ดู	 หัวเราะกันซะไม่มี...	
องค์นี้สมัยก่อนนี้ขำมากเลย	 ท่านชื่อใหญ่และเราเองชื่อเล็ก	 และท่านอายุมากกว่า	 เลยกลาย
เป็นพี่ใหญ่น้องเล็กไปกันได้ใช่ไหม	?	 สมัยก่อนนี้ไปหาหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็จะพาน้องๆ	 ผู้หญิง
ไปเยอะ	พาไปทำบุญ	ท่านใหญ่มาถึงก็สะกิดบอก	น้อง...น้องพามาได้ไง	พี่แค่เห็นก็เหม็นแล้ว	
ไอ้เราก็เออ...ผมทำไม่ได้อย่างพี่นี่หว่า	 ปรากฏว่าอีกไม่ถึง	 ๓	 เดือนต่อมาพี่ท่านแต่งงานเฉย
เลย	(หัวเราะ)	เราก็สะกิด	พี่...พี่...ไหนว่าเหม็นแล้วทำไมแต่งล่ะ	 เขาบอกว่าไงรู้ไหม...เขาบอก
ว่าเวรกรรมมันมาถึง	(หัวเราะ)	หลังจากอาตมาบวชได้	๕	-	๖	พรรษา	ท่านก็เข้ามาบวชกลาย
เป็นพี่ใหญ่น้องเล็กตามเดิม	 แต่ของท่านแรงเพราะท่านพูดแบบขวานผ่าซาก	 ประเภทที่รู้อะไร
ว่ากันตามตรงไม่มีเลี้ยวไม่มีอะไร	 คนไม่ค่อยชอบหน้า	 ท่านรู้ตัวเข้าท่านเลยหลบไปอยู่พุทธ
ไชโยกับหลวงพี่นิภัทรอยู่พักหนึ่งก็ลักษณะเดิมอีกไปตำหนิเขาตรงๆ	คือเรื่องบางเรื่อง	สิ่งที่ตัว
เองเห็นน่ะมันไม่ใช่	 จำไว้ให้แม่นๆ	 เลย	 สิ่งที่ตัวเองเห็นน่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอย่างเช่นว่า	
เราเห็นคนประเภทไล่ตีกันมา	 เราวิ่งเข้าไปห้ามอย่างนี้	 รับรองได้ว่าโดนเขาถีบซ้ำด้วย	 ถ้ามัน
ถ่ายหนังกันอยู่ทำมันเสียหมดเลย	 เราเห็นเขาตีกันจริงๆ	 ใช่มั้ย	?	 แต่ความเป็นจริงมันเป็นใน
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หนัง	 ลักษณะนั้นก็เหมือนกัน	(หัวเราะ)	 หลวงพี่ใหญ่ท่านไปปากไวว่าเขาซะก่อน	 ก็อยู่กับเขา
ยากตอนนี้เลยไปอยู่ทางวัดวังผาแดงที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหมโ่น่นน่ะ	 ไปทำอะไรพิลึกพิ
ลั่นให้ชาวบ้านเขาเห็น	เขาเรียกหลวงพ่อจี้กงกันหมดแล้ว	ระวังมันจะกลายเป็นหลวงพ่อขี้โกง
เข้าสักวัน	 มีพรรคพวกเยอะหลุดออกจากวัดท่าซุงไปก็เยอะ	 ไอ้ที่จากวัดอื่นคบค้าสมาคมกันก็
เยอะ	มันดีตรงที่ว่าเราไปที่ไหนมันก็มีที่กินมีที่นอน	(หัวเราะ)	ทางด้านของจีนเขาจะมีหลวงพ่อ
จี้กง	 และก็มีแปดเซียน	 มีคนเขาถามว่า	 เซียนคือพระอรหันต์หรือเปล่า	?	 บอกว่าเซียนใน
ความหมายของจีนไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์ทุกองค์เรียกว่าเซียนได ้
เพราะว่าเซียนในความหมายของจีน	 พวกได้อภิญญาเขาเรียกเซียนหมดอย่างลื่อตงปิง พ่อเจ้า
ประคุณนี่ยังมีเมียอยู่แล้วจะเป็นพระอรหันต์อีท่าไหนล่ะ	 ก็เป็นอย่างนั้น	 เพราะฉะนั้น	 เซียนนี้
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระอรหันต์	แต่พระอรหันต์ทุกองค์เป็นเซียนแน่ๆ	
ถาม : ถ้าเกิดว่ามีพระอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้ผมบวชโดยไม่สึก	 แต่ผมไม่บวชผมจะผิด
ใหมครับ	?		
ตอบ : มันจะผิดตรงไหนล่ะ	 บวชไม่บวชมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา	 ถ้าเราเคารพเชื่อฟังท่าน
ตั้งใจบวชไม่สึกก็ปางตายล่ะ	วันก่อนเพิ่งจะบอกเจ้าชุ	(น.ต.หญิงชุติมา	ฟองชล)	เขาไป	ขำกัน
ซะไม่มีล่ะ	 เขาไปตั้งใจอย่างนั้นมันจะเครียดมาก	ปิดทางถอยตัวเองโดยไม่มีทางไป	คนมาถาม
อาตมาว่าจะสึกหรือเปล่า	?	 บอกว่าถ้ากำลังใจมันทรงตัวอยู่อย่างนี้อยู่	 มันอยู่สุขอยู่เย็นมันไม่
คิดจะสึกหรอก	 แต่ถ้ากำลังใจมันลดลงมันจะสึกเมื่อไหร่ก็ยอมไปดีๆ	 เลย	 ไอ้ของเราๆ	 ไม่ปิดนี่	
มันไปได้ทุกช่อง	 ในเมื่อมันไปทุกช่องมันจะไม่เครียด	 เราลองตั้งใจว่าไม่สึกดูสิ	 กิเลสมันตีตาย
เลย	มันจะแค่ไหนตั้งใจอย่างนี้	?	พวกเจ้ากิเลสมันฟัดเละ		
ถาม : แล้วทำไมท่านถึงให้ผมบวชโดยไม่สึกล่ะ	?	
ตอบ : นั่นมันเป็นความเห็นของท่านนี่	 มันอยู่ที่เราว่าเราจะทำตามความเห็นของท่านไหม	
หรือว่าเราจะทำตามความเห็นของตัวเอง	 เรื่องนี้จริงๆ	มันต้องถามท่านนะ	ทำไมให้ผมบวชไม่
สึกไม่ใช่ถามอาตมา		
ถาม : คุยไปด้วยนับลูกประคำไปด้วยได้หรือครับ	?	
ตอบ : ได้	คุยไปด้วยนับด้วย	รู้ด้วยว่าภาวนาอะไร	นับไปก็จำเม็ดได้ด้วย	
ถาม : เรื่องทอง	
ตอบ : มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น	 บอกเขาไปหลายทีแล้วว่าถูกที่แต่ผิดทิศยืนยันเขาไปหลายทีแล้ว
ว่าตรงนั้นไม่เจอ	 จริงๆ	 ถ้าเขาไม่ไปมาร์คจุดเอาไว้ให้ดาวเทียมมันส่องเฉพาะที่	 มันกวาดกว้าง
หน่อยเดียวมันเจอแล้วมันห่างกันประมาณ	๒	กิโลเท่านั้นเอง		
ถาม : แล้วที่เขาบอกว่ามีหลายที่จริงหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่ได้มีแต่ทางเมืองกาญจน์ สระบุรีก็ตั้งหลายที่	 ญี่ปุ่นมันไปตั้งสระบุรีตั้งนาน	 ที่
ทองผาภูมิมีอีกจุดหนึ่ง	 ผู้ใหญ่เล็กเจ้าพ่อทองผาภูมิเขาไปขุดมาแล้ว...ปางตายเลย	 ผีมันเฉ่ง
เอา	 ต้องมาให้รดน้ำมนต์อะไรกันอยู่	 ยังคิดๆ	 อยู่ว่าถ้ามันขุดได้ไม่แบ่งให้จะเลิกรดน้ำมนต์ให้
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มันแล้ว	
ถาม : ได้ไปดูบ้างไหมครับ	?	
ตอบ : ไม่รู้จะดูไปทำไม	 เพราะไอ้ที่ถ้าต้องการมันมีเยอะกว่านั้น	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 ก.พ.	 กำลัง
ทำวัตรกันอยู่	 ๔	-	 ๕	 องค์	 และก็โยมหลายคนมีเสียงครืนโบสถ์สะเทือนทั้งหลังเลย	 เราก็
ว่า...อะไรวะ	?	พอกำหนดใจดูเห็นเทวดา	๘	องค์	เราก็ถามท่านว่าทำอะไร	ท่านบอกว่าขนทอง
มาฝากหน่อยครับ	ทองล้วนๆ	ขนมาฝากหน่อยยัดอยู่ใต้โบสถ์	ใครอยากได้มาขุดเอา	
ถาม : มาได้จริงหรือครับ	?	
ตอบ : เอ้า	!	เรื่องของเทวตานุภาพเขาคิดให้ไปทางไหนมันก็ไปตรงนั้น	
ถาม : ตามหลักวิทยาศาสตร์...(ไม่ชัด)...ของมันเป็นวัตถุมันผ่านใต้ดิน	?		
ตอบ : ของมันเป็นวัตถุมันก็สามารถแปรเป็นพลังงานชั่วคราวกลับเป็นวัตถุใหม่	 มันอยู่ที่การ
จัดโมเลกุลเท่านั้นเอง	 นี่อธิบายตามแบบวิทยาศาสตร์เลยนะ	(หัวเราะ)	 ของเขาแค่คิดมันเป็น
แล้ว	 คราวนี้ของเรามันต้องผ่านขั้นตอนของการสลายตัวของสสารมาเป็นพลังงาน	 แล้วค่อย
กลับจากพลังงานมาเป็นสสารอีกครั้งหนึ่ง	
ถาม : อันนี้เข้าขั้นปรมาณู		
ตอบ : ใช่	 แต่คราวนี้ของอภิญญาของเขาไม่ใช่อย่างนั้น	 ของความเป็นทิพย์ไม่ใช่อย่างนั้น	
เขาแค่คิดมันไปแล้ว	มันเร็วกว่าเยอะ	เพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงปรมาณูได้มันแค่
สะเก็ดๆ เท่านั้นเอง มันยังไม่ใช่เนื้อแท้มัน	จนทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันยังคิดเครื่องย้อนอดีต	
ย้อนไปอนาคตยังไม่ได้เลยใช่ไหม	 แต่เรื่องของจิตศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมา	 ๒,๐๐๐	
กว่าปีแล้ว	 อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ทุกวันนี้มีใครสามารถถ่ายรูปเทวดาได้มั่งล่ะ	 ?	
ไม่มี...เครื่องมือมันไปไม่ถึง	 แต่ทิพจักขุญาณเขาเห็นอยู่ว่าเทวดาเยอะแยะไปหมด	 เดือดร้อน
ขึ้นมาขอให้ท่านช่วยอีกต่างหาก	
	 	 ...บอกกับท่านว่าในเมื่อฝากเอาไว้แล้วแปลว่าว่างงานใช่มั้ยล่ะ	?	ช่วยหาเงินให้ด้วยแล้ว
กัน	(หัวเราะ)	 อยู่เฉยๆ	 ได้ศาลามาอีกหลังหนึ่ง	 ถ้าท่านไม่ช่วยหาเงินให้เราก็แย่เหมือนกันนะ	
เรื่องของพระไตรปิฎกกล่าวถึงเทวดาไว้จนนับครั้งไม่ถ้วน	 แต่ว่านักศึกษาสมัยหลังมันเรียนกัน
มากเกินไป	 เรียนมากเกินไปมันก็ปฏิเสธผี	 ปฏิเสธเทวดากันหน้าตาเฉย	 อะไรที่เป็นธรรมา			
ธิษฐาน...ไม่เอา	 มันเอาปุคลาธิษฐานไว้ก่อน	 ธรรมาธิษฐานเรื่องของบุญเรื่องของบารมีมันไม่
เอาหรอกมันเอาปุคคลาธิษฐาน	 คือว่ามนุษย์ขี้เหม็นอย่างมันต้องทำได้มันถึงจะเชื่อ	 ส่วนใหญ่
พวกนี้มันอัศจรรย์มาก	 มันเรียนเก่งปัญญามันเยอะ	 ในเมื่อเรียนเก่งปัญญาเยอะกูยังทำไม่ได้
ใครจะทำได้	 ไปคิดอย่างนั้น	 เลยปฏิเสธกัน	 ในขณะเดียวกันเด็กๆ	 เรียนแค่	 ป.๓	-	 ป.๔	 ฝึก	 
มโนมยิทธิมันไปกันรื่นเลย	 เคยเล่าให้ฟังมั้ย	 ว่าเคยฝึกเด็กอยู่คนหนึ่งอายุไม่เกิน	 ๕	 ขวบ	 ฝึก
เขาอยู่วันนั้นพอเขาได้มโนมยิทธิแล้วรุ่งขึ้นแม่เขาพาพี่เขามาด้วยพาตัวเขามาด้วย	 มากราบ
ขอบคุณเป็นการใหญ่เลย	 ถามว่ามันเรื่องอะไร	 เขาบอกว่าน้องเขากลับบ้านไป	 เขาฝึกพี่เขาได้
ด้วย	 ถามว่าฝึกยังไง	 บอกว่าน้องเขานั่งสมาธิอยู่	 พี่เขาถามว่าเอ็งทำอะไร	 บอกว่าไปเที่ยว
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สวรรค์	พี่เขาถามว่าไปยังไง	น้องบอกว่าก็หลับตาสิไปด้วยกัน	แค่นั้นน่ะมันทำได้แล้วน่ะ	ไอ้เรา
สอนแทบตายเด็กมันพูดประโยคเดียวเอง	 เด็กเขามีภาษาของเด็กเขา	 เขาพูดกันง่ายๆ	 เขา
เข้าใจของเขาอย่างนั้นน่ะ	แค่หลับตาแล้วไปได้	พี่ก็...เฮ้ย	!	ไม่เห็นยาก	กูก็หลับมั่งแล้วมันก็ได้
จริงๆ	 เป็นไง...อายเด็กไหมล่ะ	?	 เราสอนแทบตายเด็กมันพูดประโยคเดียวเองน่ะ	 แม่เขา
อุตส่าห์มาขอบคุณซะอีก	
	 เออ...เมื่อคืนแปลก	เมื่อคืนนี้มันป่วยมาก	ความจริงก็ป่วยคนเดียวไม่มากหรอก	อาการ
มันแย่หน่อย	เจ้าปิงกับจิมมีม่ันนวดให้น่ะ	หลับตาลงแปลกใจวันนีท้ิพจักขุญาณมันผ่องใสเป็น
พิเศษ	ปกติเรื่องที่เรารู้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันได้เฉพาะจุดมันไม่ได้รายละเอียด	นี่ประเภทเล็งราย
ละเอียดได้ทีละจุดๆ	 เลย	 มันแปลกของมันเหมือนกัน	 อยู่ๆ	 มันมาเองนะ	 ของเรายังทำตัว
เหมือนเดิมมันไม่ได้ดีขึ้นมากมาย	 แต่ว่าอยู่ๆ	 ทิพจักขุญาณมันดีขึ้น	 ตลกเหมือนกัน	 มันมา
ของมันเองประเภทถ้าหากว่าดูต้นไม้นี่แยกนับได้ทีละใบเลย	 ก่อนหน้านั้นเรารู้แค่เลาๆ	 ว่ามัน
เป็นต้นไม้เท่านั้นเอง	สงสัยกำลังของพระหรือเทวดาท่านช่วย	ลำพังของเราเองมันเห็นแค่ตอน
ใกล้ค่ำได้ถือว่าชัดมากแล้ว		
ถาม : ช่วงนั้นพอดี.....(ฟังไม่ชัด)......	
ตอบ : เอานั่นแหละ	 ตอนนั้นอยากดูอะไร	 อยากเห็นอะไรก็เลยเพลินเลยเพราะมันนวดอยู่
เป็นชั่วโมง	 เป็นไข้ขึ้นมาเมื่อวานโดนฝนไปทำประทักษิณมารอบวัดพระแก้ว	 ฝนตกตลอด	
(หัวเราะ)	กว่าจะครบรอบเปียกโชกเลย	
ถาม : รอบใหญ่เหรอคะ	?	
ตอบ : รอบใหญ่	รอบนอก	รอบวัง	(หัวเราะ)	รอบกำแพงวัง	(หัวเราะ)	มากรุงเทพฯ	ก็ไปไหว้
พระแก้ว	 เมื่อวานนี้เฮี้ยนเดินรอบเลย	 ภาวนาไปด้วย	 มัน...กว่าจะรู้ตัว	 ตอนนั้นไม่เป็นไรนะ		 
มาอยู่ที่นี่พอสัก	 ๖	 โมงเย็นไข้เริ่มจับ	 ตอนเช้าฝนตก	 ไปไหว้พระที่วัดโพธิ์ด้วย	 พระที่วัดโพธิ์
ท่านน่ะ	 พระสำคัญๆ	 โบราณของเราเยอะมาก	 วัดอื่นๆ	 ก็เยอะในกรุงเทพฯ	 แต่ว่าส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยรู้กัน	 โดยเฉพาะวัดโพธิ์นี่อยู่ตรงนั้นบานเลย	 เพราะว่าในสมัย	 ร.๑	 หัวเมืองฝ่ายเหนือ
ของเรานี่โดนศึกโดนสงครามมันบ้านแตกสาแหรกขาดวัดวาอารามรกร้างหมด	 ท่านก็ให้ช่วย
กันขนพระพุทธรูปที่อยู่แต่ละวัดนี้ลงมากรุงเทพฯ	 เพื่อที่จะได้สร้างวัดสร้างวิหารให้ท่านได้สม
เกียรติหน่อย	 คือยังไงๆ	 ก็บูชาให้สมกับการเป็นพระพุทธเจ้าหน่อย	 ช่วงนั้นเฉพาะพระสำคัญๆ	
ที่เขาช่วยกันขนลงมากรุงเทพฯ	นี่	๑,๔๐๐	องค์ได้มั้ง	ขนาดหลวงพ่อโตวัดสุทัศน์องค์ใหญ่แค่
ไหนท่านยังเอาลงมาเลย	 อยู่ที่วัดโพธิ์บานเลย	 ที่ตามระเบียงน่ะไปมองดู	 นั่นน่ะทั้งนั้นเลยของ
เก่าๆ	 ทั้งนั้นแหละ	 องค์ที่เป็นประธานในโบสถ์	 คือ	พระพุทธปฏิมากร	 แล้วก็หลวงพ่อพระ
โลกนาถ	พระยืนที่หล่อด้วยสำริดที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลย	หล่อใหญ่ขนาดนั้นถือว่ามโหฬาร
มากแล้ว	แล้วยังมีหลวงพ่อพระนอน	ไปวัดโพธิ์ต้องไปไหว้พระนอน	หลวงพ่อนาคปรก	ตั้งแต่
สมัยโน้น...คือโบสถ์วัดโพธิ์จะมีวิหาร	 ๔	 ทิศ	 แต่ละทิศจะมีพระประจำวันอยู่	 ทิศตรงหน้าพระ
ประธานเลยก็คือหลวงพ่อพระโลกนาฏพระยืนปางห้ามญาติ	 แล้วก็ทางด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อ
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นาคปรก	 ทางด้านขวามือจะเป็นปางปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์	 ทางซ้ายมือจะเป็นปางป่า
เลไลย์	 แล้วก็ยังรอบๆ	 อีกล่ะ	 เดินดูไปเหอะไม่รู้เบื่อหรอก	 เจ๊หลินเขาไปดวูัดสุทัศน์ ไหว้พระ
ศรีศากยมุนีมา	 ตกใจ...ไม่นึกเลยว่ากรุงเทพฯ	 จะมีพระประธานใหญ่ขนาดนี้	 ส่วนใหญ่องค์
ใหญ่ๆ	 จะอยู่อยุธยาใช่ไหม	อย่างหลวงพ่อวัดพนัญเชิงหรือไม่กห็ลวงพ่อวัดมงคลบพิตร	 เพิ่ง
จะรู้ว่ากรุงเทพฯ	ของเราน่ะองค์เบ้อเร่อเท่อ	วัดสระเกศก็ตั้งหลายองค์	วัดสระเกศที่มีศาลามีทั้ง
พระยืน	พระนั่งพระเก่าทั้งนั้นแหละ	
ถาม : ผลงานของทุเรียนค่ะ	
ตอบ : ธรรมดา...อ้วนปีละครั้ง	(หัวเราะ)	หลังทุเรียนก็ผอมใหม่	ต้องท่านน้อย	ท่านน้อยนั่น
คู่หูกัน	น้องชายด๊อกเตอร์ปริญญา	บวชพร้อมกัน	บวชรุ่นนั้น	๓๖	องค์	อาจารย์ยกทรงถาม
หลวงพ่อบอกจะเหลือไหมครับท่าน	?	 ท่านบอกว่าเหลือเล็กๆ	 น้อยๆ	 ตอนแรกนึกว่าเหลือไม่	 
กี่องค์	 ที่ไหนได้เหลือเล็กกับน้อย	 ๒	 องค์	 นึกว่าท่านพูดเล่นเหลือเล็กกับน้อย	 ๒	 องค์จริงๆ	
หลังจากหลวงพ่อมรณะภาพได้ปีกว่า	 เจ้าน้อยก็สึกไปด้วย	๘	พรรษา	 เสียดาย...เจ้านั่นจะอ้วน
ปีละครั้งจริงๆ	 เขาชอบฉันทุเรียนจริงๆ	 ถ้าเป็นคนอื่นไอ้ขนาดนั้นมันตายนะ	 ไปบ้านคุณ
สมบูรณ์ เวสารัชชานนท์ มันบอกว่า	เล็กกูกินทุเรียนไป	๔	ลูก	เราว่า	๔	ลูกมันกินเข้าไปได้
ยังไงวะ	 แต่ปรากฏว่าวันนั้นเห็นอยู่ที่หอฉันทางด้าน	 ๙	 พี่น้องตระกูลเวสารัชชานนท์ถวาย
หลวงพ่อทีหนึ่งหลายๆ	 ตัน	 ทุเรียนน่ะ	 แล้วส่วนใหญ่มันจำเพาะให้อยู่ตรงหน้าตึกพอดีก็เวร	
ของเรา	ต้องไปขนทุเรียนให้เขา	แต่ตัวเองฉันไม่ได้	พอฉันปุ๊บความดันมันจะขึ้น	ท่านน้อยฟาด
เพลินเลยวันนั้นมันฉันของมันไปเรื่อยๆ	 พระองค์อื่นฉันเสร็จหยุดนั่งรอ	 นั่งรอจนกว่าองค์
สุดท้ายเสร็จจะได้ยถาฯ	ใช่ไหม	ไม่ได้ยถาฯ	สักทีหนึ่งหรอก	เสร็จแล้วสายตาทั้งหมดหันไปมอง
ไอ้ท่านน้อยอยู่องค์เดียว	 สงสัยพลังจิตจะเเรงเกินไป	(หัวเราะ)	 ไอ้ท่านน้อยรู้ตัวมันหยุดมอง
ซ้ายมองขวา	เฮ้ย	!	ทุกคนมองกู...หยุดก็ได้วะ	(หัวเราะ)	วางช้อนให้เขายถาฯ	พอยถาฯ	เสร็จ
ไอ้เราข้องใจมากนับว่ามันฉันเข้าไปเท่าไหร่เม็ด	 ถาดหนึ่งนับได้	 ๒๒	 เม็ด	 ฉันเข้าไปได้ยังไง		
ทุเรียนหมอนทอง	๒๒	 เม็ด	ตอนแรกบอกว่ากินคนเดียว	๔	ลูกเรายังไม่เชื่อนะ	 ไอ้	 ๒๒	 เม็ด
มันน่าจะเกิน	๔	ลูก	ถึงมันไม่เกินมันก็ใกล้เคียงแล้วมันยังไม่อิ่มด้วย	(หัวเราะ)	มันบอก...หยุด
ก็ได้วะ	(หัวเราะ)	 กินลงไปได้ยังไง	 ข้องใจมากเลย	 นั่นแหละเขาพูดด้วยความภูมิใจ	 เขาบอก		
กูไม่เป็นขี้กลากหรอกกำมะถันมันเยอะ	 (หัวเราะ)	 ทุเรียนกำมะถันมันเยอะที่มันมีกลิ่นน่ะ			
กรดกำมะถันเยอะทำให้มีกลิ่น	มันบอกมันไม่เป็นขี้กลากหรอก	ไม่อาบน้ำก็อยู่ได้กำมะถันเยอะ	
(หัวเราะ)	 ขืนไปบ้าตามมันเราตายแน่เลย	 ในแต่ละปีฉันทุเรียนได้ไม่เกินหนึ่งเม็ดและฉันแต่		
ละทีนี่ทรมานไปเป็นเดือนความดันมันขึ้น	 อีกไม่กี่วันต้องไปจันทบุรีอีกแล้ว	 บ้านลุงเชิญเขา
นิมนต์ไว้ต้องไปทุกปี	บอกถึงตัวเขาตายไปก็จะให้ลูกหลานนิมนต์ต่อ	
ถาม : ที่จันทบุรีเขามีเขาคิชกูฏ	ต้องไปปีละครั้งถึงจะดี	?	
ตอบ : ถ้าไปได้ทุกเดือนยิ่งดีแข็งแรงขึ้น	 กว่าจะถึงยอดแทบตาย	(หัวเราะ)	 เดือนละครั้งยิ่งดี	
ทางมันขึ้นอย่างเดียวจริงๆ	 ถึงโอกาสจะพักแทบจะไม่มีเลย	 มันมีแต่ขึ้นๆๆ	 และก็ขึ้น	 และที่
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แน่ๆ	คือ	หน้าที่ฝนลงแล้วนี่ทากตั้งแต่พวกหินเจดีย์หินอะไรพวกนั้นไปนี่ทากเพียบเลย	ในสมัย
ที่ไปไม่รู้จะหลบไปทางไหนเพราะว่าตอนที่ไปทางรถยังไม่มี	 เป็นทางป่าเสร็จแล้วญาติโยมก็
บอกว่า	ปิดป่าแล้วอาจารย์จะขึ้นได้ยังไง	ปรากฏว่าลุยขึ้นไปจนได้ไม่เห็นจะมีปัญหาเลย	
ถาม : ข้างบนมีอะไรพิเศษครับ	?	
ตอบ : เยอะ	มีพระพุทธบาทอยู่	แล้วก็มีหินใหญ่คล้ายพระบรมธาตุอินทร์แขวน	แต่ทว่าของ
อินทร์แขวนเขาจับโยกได้	 แต่ของเรานี้ฝังดินไว้เกือบครึ่ง	 ก้อนนั้นถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ละก็ฟ้า
ถล่มดินทลายเมื่อนั้นแหละ	 เพราะว่าเราอยู่ไกลๆ	 มองไปจะเห็นหินที่ตรงนั้นสักเท่าบ้านได้มั้ง	
เขาเรียกหินลูกบาตร	 เสร็จแล้วทางด้านล่างลงมาตรงเชิงผาจะมีรอยเท้ากับมือคนอยู่	 เขาเรียก
รอยพระหัตถ์	เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไปค้ำเอาไว้	หินก้อนนั้นมันเลยไม่หล่นลงมา	
ถาม : แล้วมันเป็นของจริงทั้งหมดเหรอครับ	?		
ตอบ : ของจริงเขาเชื่อว่าจริงก็จริง	เพราะว่ามันอยู่ที่ศรัทธา	ถ้าศรัทธาปักใจมั่นแล้วอะไรก็ได้	
จะจริงจะปลอมเหมือนกันหมด	
ถาม : อย่างนี้ผมอยู่ที่บ้านไหว้พระพุทธเจ้าก็ถึงเลย	?	
ตอบ : ถึงเลย	 ก็อยู่ที่เรา	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาไปก็คือถ้ามันได้เหนื่อยหน่อยรู้สึกได้บุญ
เยอะขึ้น	แต่ความจริงถ้าเหนื่อยแล้วอารมณ์เสียบุญมันน้อย	
ถาม : ...........(ไม่ชัด)...........	
ตอบ : คือมันคล้ายๆ	 กับว่าจะไปว่าๆ	 ชาวบ้านเขาออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมพระมันก็ว่า
ไม่เต็มปากที่มันบวชๆ	 อยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นพระจริงๆ	 มันยากเต็มทีมัวแต่ไปทำเละเทะให้ชาว
บ้านเขาเดือดร้อนอยู่เรื่อย	 เป็นหน่วยงานต่างหากที่ปกครองกันเองเหมือนแต่ก่อน	คนที่จะเข้า
ไปควบคุมเนี่ยทำได้	 แต่ว่าต้องมีความเข้าใจในระเบียบวินัยของสงฆ์อย่างลึกซึ้ง	 แล้วก็ต้องมี
จิตใจที่ยุติธรรมด้วย	 ถ้าไม่อย่างนั้นนี่เขาเละทั้งนั้นเลย	 จนกระทั่งถึงขนาดว่าจะเสนอให้ว่าขึ้น
ตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีใช่มั้ย	 ให้ขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณหรือว่า			
ท่านวันนอร์ ขึ้นมาเป็นนายกมันแย่เหมือนกันน่ะ	 เพราะเขาคนละศาสนากันใช่ไหม	?	 มัน			
ไม่ได้แย่ตรงไหนหรอก...มันแย่ตรงที่เขาไม่สนับสนุนเราเลย	 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกมาแบบ
ไหนก็ตามมันก็รู้สึกว่าความที่เคยสะดวกและที่เคยอะไรอยู่คงลำบากกันแหละ	 และมีอยู่ช่วง
หนึ่งที่ว่าเขาว่าแต่ละวัดจะมีทรัพย์สินเยอะใช่ไหม	?	 จะออกกฏหมายมาจัดการกับทรัพย์สิน
ของสงฆ์	 แหม...อยากให้มันออกจังเลย	 คือ...ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่	 เราจะถามว่าหนี้กูมึงช่วย
ไหม	?	(หัวเราะ)	ของเรานี้ติดบัญชีติดแดงโร่เลย	จะจัดการแต่คนมีเงิน	ไอ้คนไม่มีเงินจะจัดการ
ไหม	?	
ถาม : แล้วสุดท้ายจะดีหรือร้ายครับ	?	
ตอบ : เดี๋ยวดูเขาก่อนสิว่าเขาจะตกลงออกมาในแง่ไหน	 คิดว่าถ้าหากว่ามันถึงจุดสุดท้าย
จริงๆ	สมเด็จพระสังฆราชท่านคงต้องออกความเห็น	เพราะว่าตอนนี้นี่ยังไม่ขึ้นไปถึงท่าน	เขา
ยกท่านไว้ในที่สูงไม่ใช่ให้ระคายเคือง	 แต่ว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้ท่านพูดน้อยแต่
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ต่อยหนักนะ	 ส่วนใหญ่ออกคำสั่งมานิดเดียวใช่มั้ย...มันไปตีความกันเอง	 โดยเฉพาะเรื่องอะไร
ล่ะ...เรื่องใครล่ะ	ตอนนั้นที่บอกว่าขาดความเป็นพระไปแล้ว	จำไม่ได้แล้วคดีดังๆ	น่ะ	
ถาม : มีคนบอกว่าคดีธรรมกาย	
ตอบ : เออ...ขาดจากความเป็นพระไปแล้วนั่นน่ะเล่นซะลูกศิษย์โกรธซะแย่	 มันก็ต้องดูเขาสิ
ว่าเจตนาเขาเป็นยังไง	 ถ้าอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนก็ขาดแน่นอน	 ถ้าหากว่าใช้เงินผิด
ประเภทหรือท่านเอาเงินสงฆ์เบียดบังไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมตั้งแต่บาทหนึ่งก็
ขาดความเป็นพระแล้ว	
ถาม : .............(เสียงไม่ชัด)..............	
ตอบ : ประโยชน์ส่วนรวมที่ว่านี่หมายถึงประโยชน์ของพวกพ้องน่ะนะ	มันไม่ใช่ส่วนรวมทั่วๆ	ไป	
ถาม : ภิกษุณีที่มาเมืองไทยตอนนี้	?	
ตอบ : ที่ตอนนี้ก็เป็นแม่ชี	 ถือว่าเป็นอุบาสิกาบริษัท	 ไม่ใช่ภิกษุณีบริษัท	 บริษัท	 ๔	 ของ
พระพุทธเจ้ามี	 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา	 ปัจจุบันนี้เป็นแค่อุบาสิกาเท่านั้น	 ถึงเขา
ยืนยันว่าเป็นภิกษุณีก็เป็นไปไม่ได้	เพราะมันขาดช่วงลงไปแล้ว		
ถาม : แล้วห่มผ้าแบบพระจะไม่ผิดเหรอครับ	?	
ตอบ : มันจะไปผิดอะไร	คือตราบใดยังไม่มีคนไปจี้ท่านว่าผิด	ถ้าสังคมเขายังยอมรับก็ให้เขา
รับไป	 แต่จริงๆ	 แล้วไม่ใช่ภิกษุณีของเขาทางด้านมหายาน	 ทางด้านประเทศจีนเขายังนับถือ
เขายังสืบสายกันมาของเขาไม่ได้ขาดช่วงลงใช่มั้ย	?	 แต่จริงๆ	 พอออกมหายานมันไปไกลแล้ว
ถา้ยิง่ออกไปทางดา้นตนัตระนีย่ิง่หนกัเขา้ไปใหญ	่พระพทุธเจา้มเีมยีดว้ย	เขาจะเปน็พระพทุธรปู
แล้วมีผู้หญิงกอดซ้ายคนกอดขวาคนนั่นแหละของด้านโน้นเขา	แล้วคนไทยที่ไม่รู้เขาไปโวยวาย
ว่าเขาเหยียบย่ำพระพุทธรูป	 แต่ไม่ใช่หรอก	 นั่นเป็นความถือของเขาอย่างนั้น	 จริงๆ	 เขาจะมี
ชายาเป็นนางตาราเขียว ตาราขาว	 ๒	 องค์จะนั่งตักกอดข้างอยู่คนละข้างเลย	 คือ	 ทางด้าน
ตันตระนี่เขาจะเน้นหนักในเรื่อง	 ๕	 ม.	 ม.ม้า	 ๕	 ตัว	 จะมี	 มันตรา	 คือ	 การท่องบ่นภาวนา				
ใช่มั้ย	?	 จะมีมังสะ	 คือ	 กินเนื้อเป็นอาหาร	 จะมีเมถุน คือ	 การเสพกาม	 จะมีมุทรา	 คือการ	
ร่ายรำ	 มัทนะ	 ดื่มสุราพวกนี้เขาเชื่อว่าถ้าหากว่าทำจนถึงที่สุดแล้วมันจะบรรลุได้	 อย่างเช่น
ว่าการเสพกามจนเบื่อแล้วจะบรรลุได้	เป็นไปไม่ได้หรอก	พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้ว	บอกว่า	๔ 
สิ่งที่คนเสพแล้วไม่มีวันเบื่อ คือ ๑ การกิน ๒ การนอน ๓ การเสพกาม ๔ การเสวย
อำนาจ	 ๔	 อย่างนี้ใครขึ้นไปไม่มีคำว่าเบื่อ	 ยกเว้นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสารเท่านั้นถึงจะดิ้นรน
เพื่อหลุดพ้นจากมันไม่งั้นนอกจากนั้นยิ่งจะกอบโกยเข้าใส่ตัวเองทั้งนั้น	หลักการของเขาดีมั้ย	?	
ดูท่ามันจะไปรอดอย่างเดียวคือ	 มันตรา	 -	 สวดมนต์น่ะ	 สวดมนต์ภาวนาไปมันเป็นสมาธิ						
ได้ใช่มั้ย	 มังสะกินเนื้อสัตว์นี่กินเข้าไปเถอะ	 ต่อให้มันเป็นมังสะวิรัติก็ไปไม่รอดหรอก	 เมถุน	
เสพกาม	มุทรา	-	ร่ายรำ	และอะไรอีกตัวหนึ่ง...มัทนะ	-	ดื่มเหล้า	เอาให้เมาหัวทิ่มไปเลย	เขา
เชื่อว่าเมาแล้วมันจะหลุดโลก	(หัวเราะ)	 มันหลุดจริงๆ	 จับตัวประกันด้วย	(หัวเราะ)	 ศาสนานี่		
คนเขาถือเยอะนะ	 มันสนุกนี่	 ทางด้านทิเบตบางส่วน	 อินเดียเนปาลนี่เขาจะมีและพวกตันตระ	
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ตันตระนี่พอมาถึงด้านเขมรแล้วมันกลายเป็นพวกเล่นคาถาอาคมกันตัวมันตราไง...คาถาอาคม
มีอะไรของเขาสารพัดวิธี	 ผีกระหังมันก็ทำแต่ว่าตำรามันโหดไปหน่อย	 ต้องใช้ลูกตัวเองที่เป็น
ผู้ชาย	 พอเกิดมาเอาลวดผูกข้อหัวเข่ากับข้อเท้าติดกันไว้	 เสร็จแล้วเลี้ยงด้วยเลือดสัตว์	 จะเป็น
เลือดเป็ดเลือดไก่บวกด้วยคาถาอาคมอะไรพวกนั้น	 ให้มันออกกำลังใช้แต่ต้นแขนทำกระด้งให้
มันหัดกระพือ	 ช่วงล่างมันจะลีบไปเหลือแต่ช่วงข้างบนแข็งแรงมากเลย	 มันถึงบินได้ไง	 ไอ้ที่
เขาบอกว่ากระหังมันบินได้ด้วยกระด้ง	มันได้จริงๆ	นะ	
ถาม : มันจะมีฤทธิ์ตรงไหนครับ	?	
ตอบ : แค่คนเห็นก็จะช็อคตายแล้ว	มีฤทธิ์ตรงมันแข็งแรงขนาดนั้นมันจับเราหักคอได้สบายเลย	
ถาม : แล้วทำไมต้องขี่สาก	ตามตำราหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่หรอก	คนมันเห็นไม่ชัดขามันลีบๆ	ติดกับอยู่	เขาก็คิดว่าขี่สากเป็นหางไปไง	
ถาม : แต่เขายืนไม่ได้	แล้วเขาบินๆ	ไปจะมีอะไรไปเกาะ	?	
ตอบ : มันไปเกาะต้นไม้...คุณเคยเห็นกระด้งมั่งมั้ย	?	 มันสานมีหู	 ๒	 หู	 ถ้าหากมันจะใช้มือ
มันก็เลื่อนให้หูมาอยู่ตรงข้อแขน	 ถ้ามันไม่ใช้ฝ่ามือในการเกาะในการจับก็ใช้จับไอ้หูมันเพื่อ
ความมั่นคง	
ถาม : ปืนยิงเข้าหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่ได้รับประทานหรอก	 ขนาดซัดมันด้วยปืนครกยังไม่เข้าเลยแต่กระดูกมันหักตาย	 ที่
มันตายเพราะกระดูกข้างในมันหักหมด	ยิงมันไม่เข้าจริงๆ	ขนาดอาวุธสงครามทำอะไรมันไม่ได้
นี่ก็ต้องนับว่ามันแน่เหมือนกัน	
ถาม : ..........(ไม่ชัด)..........	
ตอบ : มันต้องมหาอุตม์หรือแคล้วคลาด	คงกระพันมันยังเจ็บอยู่	
ถาม : ..........(ไม่ชัด)..........	
ตอบ : คือ	จริงๆ	ตัวปีตินี่มันมี	๕	อย่าง	คือ	ขณิกาปีต	ิ ขนลุกซูซ่าเป็นระยะๆ	ขุททกาปีติ 
น้ำตาไหล	 โอกกันติกาปีติ	 ตัวโยกไปโยกมา	 บางทีก็สั่นตึงๆ	 อย่างกับปลุกพระอย่างนั้นน่ะ	
อุเพงคาปีตนิี่ลอยขึ้นทั้งตัวเลย	ลอยไปไกลๆ	ก็มี	แต่มันไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็กลับ
ที่เดิม	 แล้วผรณาปีต	ิ รู้สึกว่าตัวเองตัวพองตัวใหญ่	 บางทีตัวแตกตัวระเบิดอะไรไปเลยก็มี	
บางทีรู้สึกว่ามันรั่วเป็นรูๆ	มีอะไรไหลซู่ซ่าไปหมดก็มี	บางคนผ่านอย่างเดียว	บางคน	๒	อย่าง	
บางคน	๓	อย่าง	บางคน	๔	อย่าง	บางคน	๕	อย่าง	บางคนไม่เจอเลยก็มี	ส่วนใหญ่ที่ไม่เจอ
เลยจะเป็นพวกสาวกภูมิแท้ๆ	คือ	ตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาเพื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียว	
อย่างนั้นจะไปกันง่าย	 ไปนิ่มมาก	 แต่บรรดาที่เจอเยอะๆ	 โดยเฉพาะเจอครบส่วนใหญ่มาทาง
กำลังใจพระโพธิสัตว์เขาเรียกบำเพ็ญพุทธภูมิมา	 ถ้าเจอไม่ครบมันสอนเขาไม่ได้นี่	 มันก็ต้อง
เอาให้ครบ	 บางคนมันเข้าใจว่า เออ...กำลังของฌานมันสูงกว่าปีติ ได้ฌานแล้วไม่ควรเกิด
ปีติอีก นี่มันหลอก	บางเวลาพอมันจะเกิดมันถอยหลังออกมาเป็นอุปจารสมาธ	ิมันเกิดปีติขึ้น
มาหน้าตาเฉยเลย	 ต่อให้คุณได้สมาบัติแปดแล้วมันถอยออกมานับปีติใหม่เลยถ้ามันจะเป็นตัว
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ใหม่ขึ้นมา	น่าเล่นมั้ย	?	 ลองนั่งโยกดูสิ	 แค่โยกไปโยกมา	อาตมาโยกซะเกือบ	๓	 เดือน	ตอน
แรกๆ	กลวัมนั	ไปๆ	มาๆ	เลกิกลวัสนกุซะอกี	ตอนกลวัไมรู่ม้นัเปน็อะไร	นกึวา่ผจีะเขา้หรอืเปลา่ 
ถาม : แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งสมาธิ	?	
ตอบ : มันไม่นั่งก็จริง	 แต่ว่ากำลังใจของเราบางช่วงมันเป็นสมาธิโดยที่เราเองไม่ได้ตั้งใจ 
ไม่ได้รู้ตัวก็มี มันจะทรงตัวของมันเองก็มี	 อยู่ๆ	 มันเข้าปึ๊บไปถึงเลยมันก็เหมือนกัน	 อย่าไป
บอกว่ามันเป็นตอนนั่งซะเมื่อไหร่ล่ะ	 ไม่จำเป็นต้องนั่งหรอก	คุณแสงชัยนั่งน้ำตาไหลน้ำตาร่วง
บนรถเมล์โน่น...อายเขาแทบตาย	 แค่ไปนั่งคิดว่าคนเรามันทุกข์ขนาดนี้เชียวหรือ	?	 ตื่นเช้าขึ้น
มาออกมาเบียดเสียดเยียดยัดกันอยู่บนรถลำบากแทบตายชักกว่าจะไปถึง	 ประเภททั้งร้อนทั้ง
กลุ้มทั้งทุกข์ใจจะไปทำงานทันมั้ย	?	 รถเมล์ทำไมมันติด	 มันไม่วิ่งให้เร็วกว่านี้	 มันเหาะได้ยิ่งดี
อะไรอย่างนั้น	 นึกแค่นั้นแหละมันเกิดตัวปีติขึ้นมา	 น้ำตาไหลเอาดื้อๆ	 ต้องเบรคกันแทบแย่
เหมือนกันมันอายเขา	ผู้ชายตัวเบ้อเร่ออยู่ๆ	ไปร้องไห้บนรถเมล์เบรคอย่างนั้นแย่หน่อยถึงเวลา
มันก็เป็นอีก	
ถาม : ทำหมันสัตว์นี่เราจะผิดไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ผิดหรอก	 ถูกเป๊ะเลย	 เผลอเกิดใหม่จะเป็นกระเทยจ้ะ	 อย่าไปเกิดมันก็แล้วกัน	
(หัวเราะ)	 อย่าไปเกิดก็แล้วกันเพราะว่าทำหมัน	 มันทำให้เขาหมดเชื้อสายเกิดใหม่จะเป็นกระเทย 
กระเทยนี่หมายถึงพวกที่เป็นหมัน	 ไม่ใช่กระเทยที่มีลูกได้	 ประเภทที่เรียกว่าเพศนี้แต่ไปทำตัว
เป็นอีกเพศหนึ่งนั่นเขาเรียกลักเพศ	 มันไม่ใช่กระเทย	 แต่ถ้าเป็นพวกอุภโตพยัญชนก นี่ยิ่ง
หนักเข้าไปใหญ่	พวกนั้นมี	๒	เพศอยู่ในตัวคนเดียวกัน	เป็นได้ทั้งผู้หญิงเป็นได้ทั้งผู้ชาย	
ถาม : อย่างนี้หมาที่บ้านหนูมันเกิดมาไม่มีอัณฑะ	เป็นเพราะว่ามันมีกรรมไปทำเขาก่อน	?	
ตอบ : ไม่แน่	 มันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนจากช่องท้องลงไปในถุงอัณฑะมันเท่านั้นเอง	
เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะว่าไปเจอคนที่ไม่มีแล้วจะมีลูกไม่ได้	 มันมีเอาหน้าตาเฉยเหมือนกัน	
เพราะว่ามันเป็นการมีอะไรมาขัดขวางในระยะที่ตัวอัณฑะมันจะเลื่อนลงถุงไปมันก็หยุดอยู่ใน
ช่องท้องเฉยๆ	ไม่ได้ไปไหนหรอก	มันยังสร้างฮอร์โมนได้	ยกเว้นว่ามันไม่มีเอาซะเลย	
ถาม : ผมฝันว่าไปพบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำนี่ผมคิดไปเองหรือจิตผม...?	
ตอบ : ความฝันมันมีอยู่	๒	อย่าง	มันเป็นฝันที่เกิดจากจิตใจของเราอย่างหนึ่ง	อีกอย่างหนึ่ง
เขาเรียกนิมิต	 แสดงเหตุให้รู้มันต้องช่างสังเกตแล้วจะแยกออกว่าอันไหนเป็นฝัน	 อันไหนเป็น
นิมิต	 ส่วนใหญ่นิมิตมันจะไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆ	 ก็โผล่มาเฉยๆ	 บางทีแสดงเหตุผลล่วงหน้าก็
ตีความไม่ได้ว่ามันหมายถึงอะไร	 แต่พอเกิดเหตุแล้วเดาออกว่ามันคืออะไรซึ่งมันไม่ค่อยจะ
ทันกิน	 ส่วนตัวฝันไม่ต้องไปวัดอะไรมากหรอกเอาแค่ว่าถ้าเราฝันเห็นพระ	 ฝันเห็นหลวงปู่	
หลวงพ่อ	 แสดงว่านี่กำลังใจของเราตอนช่วงนั้นเกาะในด้านดีมากกว่า	 มันถึงฝันถึงสิ่งดีๆ	 สิ่งที่
เป็นมงคลได้	 ถ้าหากว่านับก็เป็นกำลังใจที่ใช้ได้ในตอนนั้น	 แต่หลังจากนั้นถ้าเฮงซวยก็อาจจะ
ไม่ฝันอีกหลายปี	
ถาม : ทำไม...เราทำผิดหรือเปล่า	เราจำมาผิดหรือเปล่าที่เราทำได้เกี่ยวกับเรื่องจิต	?	
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ตอบ : ก็ไม่แน่	 ถ้าจำได้แล้วอารมณ์ใจมันทรงตัวอันนั้นไม่ถือว่าจำได้	 หากแต่ว่าทำได้แต่
คราวนี้การทำได้มันไม่ได้รอบตัวนี่	 มันก็ต้องมีที่ทำได้ดีบ้าง	 ที่ทำแล้วไม่ดีบ้าง	 ที่ยังไม่ได้ดีบ้าง	
อารมณ์ใจมันยังตกบ้าง	 ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในลักษณะตื่นข่าว	 ผู้ที่ถือมงคลตื่นข่าวนี้ไม่น่า
ตำหนิ บุคคลที่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวต้องเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป	 กำลังเขาสูง
ขนาดนั้น	มีหลักที่ยึดมั่นแน่นอนแล้ว	คือ	มีพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อยู่ในใจแล้วท่านจะ
ไม่ไปตื่นข่าวเรื่องอื่นแล้วว่าอย่างคนทรงมาทักมาห้ามเดินทางไกลอย่างนั้น	 คราวนี้มันไกลแค่
ไหน	?	 ต่อให้รอบโลกมันก็ไม่ไกล	 ต่างดาวมันยังมีนี่	 ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไกลมันไกลแค่ไหน	
เพราะฉะนั้นกำลังใจของเรามั่นคงในพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 นี่จะไปไหนก็ไปเถอะ	 อย่า
ว่าแต่เชียงใหม่	สุไหงโกลกก็ไหว	ถ้าหากกำลังใจมันทรงตัว	
ถาม : ....................	
ตอบ : ของพวกนี้สมัยก่อนมันเป็นของที่เกิดโดยธรรมชาติ	 มันเลยหายาก	 สมัยหลังนี่
วิทยาการมันทำได้นี่ใช่มั้ย	 อย่างเพชรรัสเซียน่ะอย่าไปบอกว่าของปลอมนะ	 มันไม่ปลอม	
เพียงแต่มันทำขึ้นมา	 เพราะว่าเพชรก็คือคาร์บอน	 ก็คือส่วนของไม้ของถ่านอะไรพวกนี้	 พอ	
มันโดนแรงกดดันสูงๆ	 โดนความร้อนสูงเข้า	 มันก็จะกลายสภาพกลายเป็นเพชร	 คราวนี้พอ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาคำนวนว่า	 มันต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่	 ความกดดันเท่าไหร่	 เขาก็
สร้างเครื่องมือขึ้นมาทำมันขึ้นมา	 เพียงแต่ว่าของที่มันไม่ใช่ธรรมชาติมันจะสวยกว่า	 มันสวย
ตรงที่ว่าการจัดเรียงโมเลกุลมันสม่ำเสมอ	 เพราะแรงกดดันกับอุณหภูมิมันเสมอกัน	 มันไม่
เหมือนกับประเภทที่ไม่ผ่านแรงกดดันของโลก	 อุณหภูมิของโลกนั่นมันไม่เสมอกัน	 เพราะ
ฉะนั้นเนื้อของมัน	มันจะไม่ละเอียดเท่า	แล้วของธรรมชาติจะมีรอยแตก	มีฟองอากาศ	มีอะไร	
อันนี้มันประเภทกดมาสม่ำเสมอนี่	สวยเช้งเลย	และไอ้เรื่องจะไปใส่สี	ก็พิจารณาดูอ๊อกไซด์ของ
มันใช้อ๊อกไซด์สีอะไร	 แล้วมันจะออกมาเป็นสีอะไรก็ใส่เพิ่มเข้าไปแค่นั้น	 แต่สมัยก่อนนี่มันหา
ยากหาเย็นจริงๆ	 เพชรสีอื่นๆ	 เท่าที่ดูๆ	มาไม่ได้เห็นด้วยตานะ	 เห็นรูปที่เขาถ่ายมา	งามจริงๆ	
มันมีทั้งเพชรสีเขียว	สีเหลือง	สีฟ้า	สีแดง	สีชมพู	อะไรนั่น	แล้วก็อย่างว่านั่นแหละสีแดงแพง
ที่สุด	 กะรัตละหนึ่งล้านดอลล่าร์	 มีซักสามกะรัต	 ห้ากะรัตรวยตายเลย	 แล้วใต้ทะเลสองหมื่น
โยชน์ที่จูล เวิร์ล	 เขาเขียนน่ะ	 เคยอ่านมั้ย	 ที่กัปตันเนโมนำเรือดำน้ำนอติลุสลงไปใต้ทะเล	
แล้วไปเจอไข่มุกดำโตเท่าลูกมะพร้าว	 สมัยก่อนเขาถือว่าเป็นความเพ้อฝัน	 แต่สมัยนี้ไข่มุกดำ
มันทำกันเป็นว่าเล่น	 เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ทำได้สบายมากเลย	 จะเอารูปร่างยังไงก็ได้ฝังเข้าไปใน
ตัวมัน	มันเคลือบๆ	ออกมาก็เป็นตัวยังงั้น	เล่นทำเจ้าแม่กวนอิมติดฝาหอย	เปิดให้คนจีนดูมันดู
จะช็อคตาย	คิดว่าเป็นธรรมชาติ	ความจริงเปล่าหรอกมันฝังชิ้นส่วนเข้าไป	มันก็เอาแค่ชิ้นส่วน
ที่มันทำเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วใส่เข้าไปในตัวหอย	 หอยมันไม่สามารถที่จะคายออกมาได้	
มันระคายเคืองก็สร้างน้ำเมือกขึ้นมาเคลือบไว้ๆ	 ก็หนาขึ้นมาเป็นมุกเลย	 คราวนี้ถ้าหากจะเท่า
ลูกมะพร้าว	ก็คงจะหาแก่นกลางเท่ากับลูกเทนนิสหรือลูกฟุตบอล	แล้วหาหอยตัวยักษ์ๆ	หน่อย	
อย่างหอยมือเสือตัวยาวซักสองเมตรนี่	 แล้วหย่อนลงไป	 รอมันเคลือบ	 ของกัปตันเนโมขนขึ้น
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มาให้ดูนี่แตกตื่นกันหมด	 แต่นั่นจะว่ามันฝันไม่ได้นะเพราะว่ามาตอนหลังก็มีการสร้างเรือดำน้ำ
ขึ้นมาได้จริงๆ	 แล้วเรือดำน้ำลำแรกเขาเลยตั้งชื่อให้เกียรติว่านอติลุสเหมือนกัน	 เพราะถือว่า
ความฝันของจูล	 เวิร์ล	 แล้วไอ้ผจญภัยใต้พิภพ	 เดินทางเข้าไปใต้โลกเสร็จแล้วตอนออกโดน
ภูเขาไฟระเบิดกระเด็นออกมา	 นั่นจริงๆ	 น่ะตายไม่เหลือหรอก	 แต่คราวนี้อย่างว่ามันเป็นเรื่อง
ที่เขาใช้จินตนาการขึ้นมา	 คนที่หลุดออกมาเลยไม่มีอันตรายอะไร	 ภูเขาไฟระเบิดดันออกมา	
เปน็เราจะเหลอืมัย้	 กม็นัเปน็แอง่นำ้อยู่ใตพ้ืน้ไง	 พอถงึเวลาภเูขาไฟระเบดิออกมา	 มนัดนันำ้เดอืด
ออกมา	 สุกซะก่อนนะซิแล้วผจญภัยในดวงจันทร์	 ในที่สุดคนก็ขึ้นดวงจันทร์ได้	 มันเหลือเชื่อว่า
ความฝันของเขามันเป็นจริงน่ะ	
ถาม : พวกนิยายนี่...	
ตอบ : พวกจินตนาการนี่บางทีมันก็มีส่วนของ...เขาเรียกว่า	 อนาคตังสญาณเหมือนกัน	 ดู
อย่างสุนทรภู่ไง	 สุนทรภู่เขาเขียนมีพราหมณ์สามพี่น้อง	 วิเชียร โมรา สานนท์	 ที่เป็นเพื่อน
ของพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ	 คนหนึ่งยิงธนูได้ครั้งละเจ็ดดอก	 สมัยนี้กราดทีเป็นชุดจะเอากี่
รอ้ยนดัก็ได	้ อกีคนหนึง่เกง่ผกูหุน่ยนตเ์ปน็เรอืเลน่ไปไดท้ัง้ในนำ้และบนบก	 สมยันีโ้ฮเวอรค์ราฟ
เยอะแยะไป	จะลงน้ำมันก็เป็นเรือ	ขึ้นบกมันก็เป็นรถ	ทำได้จริงๆ	ก็คิดได้	แล้วอีกอย่างหนึ่งมัน
เป็นหีบกล	เขาใช้คำว่าหีบกล	พอเข็นขึ้นมาแล้วมีเสียงดนตรีดัง	สมัยนี้เทปเยอะแยะไป	เขาคิด
ของเขาได้	 แล้วสถานที่หลายอย่างมันเป็นจริงๆ	 นะ	 อย่างที่เขาว่านาควารินทร์ นาควารินทร์
นั่นมันหมู่เกาะนิโคบาร	์ที่เขาว่า		

	 	 “ทะเลนี้มิใช่แคว้นแดนมนุษย์	 ปรอทแร่แม่เหล็กก็มีมาก	
	 	 ชื่อว่านาควารินทร์สินสมุทร		 ฝูงนาคมาอาศัยด้วยไกลครุฑ	
	 	 ถ้ายั้งหยุดอยู่ที่นี่จะมีภัย		 จงเร่งรัดตัดไปทิศอีสาน	
	 	 จะพบพานผู้วิเศษข้างเพทไสย”	

	 	 จะไปพบพระฤๅษีที่เกาะแก้วพิศดารไง	 ปรากฏว่าไปได้จริงเขาให้ไปทิศอีสานตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 แสดงว่าของเขาเองมันไม่ใช่หูป่าตาเถื่อนอยู่ในราชสำนักใช่มั้ย	 พวกต่าง	 
ประเทศมาก็ต้องมีการสอบถามว่ามาจากไหน	 มีประสบการณ์เดินทางเป็นยังไง	 เล่าไปเล่ามา
แกจินตนาการออกมาเป็นเรื่องราวเลย	 แต่ว่าอย่าลืมว่าสมัยนั้นเรื่องวิทยุโทรทัศน์มันยังไม่มี	
เขาสามารถจินตนาการเกี่ยวกับหีบกล่องเสียงมาได้นั่นถือว่ายอดเลย	 เสียดายเพชรเม็ดนั้นจัง
เลย	 โคตรเพชรเม็ดเท่าหัวปลีที่สุดสาครกับนางอรุณรัศม ีไปเอามา	 ไปอ่านพระอภัยมณีให้จบ	
พวกเราอ่านมันไม่ค่อยจะจบกัน	มีอาตมาคนเดียวกวาดมันหมดห้องสมุดเลย	เล่มหนาๆ	อย่าง
นี้อ่านมันหมดเลย	 มีชื่อยืมอยู่คนเดียว	 อยู่ชั้น	 ป.๒	 อ่านหนังสือหมดไปห้องสมุดหนึ่ง	 อ่าน
หมดแล้วมันดันทะลึ่งจำได้ด้วยซิ	 ตอนที่อ่านน่ะเจตนาชัดเจนก็คือว่าจะอ่านหนังสือให้แตก	
สมัยโบราณเขาเรียกอ่านหนังสือให้แตกคืออ่านให้คล่องอ่านให้ได้ทุกตัว	 อ่านจนหมดแล้วไป
เจอเล่มสุดท้าย	 แหม	!	 มันสะใจมากเลย	 มันอ่านยาก	 ตำราเพศศึกษาด๊อกเตอร์คินซีย์ แปล
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ภาษาไทยแล้วยังมีภาษาอังกฤษอยู่	(หัวเราะ)	 คราวนี้คำแปลนี่มันอ่านยากมากเลย	 เพราะมัน
เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ	ไปถามครู	ครูหัวเราะกันกลิ้งเลยถามว่า	ถามจริงๆ	เถอะจะอ่านไป
ทำอะไร	 บอกอยากจะรู้ว่ามันอ่านยังไง	 ผมอยากอ่านให้ได้หมดทุกคำ	 อยู่	 ป.๒	 อ่านหนังสือ
หมดห้องสมุดไปห้องสมุดหนึ่ง	 แล้วหลังจากนั้นอยู่โรงเรียนไหนก็โรงเรียนนั้นนั่นแหละ	 เล่ม
ไหนที่เขาไม่ยืมจะยืมอยู่คนเดียว	พวกพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน	เพื่อนไม่มีใครอ่านจบซัก
คน	อาตมาว่าซะเหี้ยนเลย	ยังจำได้มั้ย	เด็กๆ	สมัยนี้มันได้ท่องหรือเปล่าล่ะ		

	 	 “บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว	 สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา	
	 	 เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา	 ประคองพาขึ้นไปบนบรรพต”	

สุดสาครโดนชีเปลือยผลักตกเหวไง	กลับไม่ได้	นึกถึงครูบาอาจารย์	โยคีเลยมาช่วย		

	 	 “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์		 มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด	
	 	 อันเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด		 ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน		
	 	 มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน		 บิดามารดารักมักเป็นผล	
	 	 ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่ใจตน	 เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา	
	 	 ถ้าใครรักรักบ้างอย่าชังตอบ		 ใครไม่ชอบหลีกให้ไกลนะหลานหนา	
	 	 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา		 รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”	

เขาสอนแล้วทั้งนั้นนะ	สมัยนี้ขี้เกียจอ่าน	มันแปลไม่ค่อยออก	แปลไทยเป็นไทยมันแปลยาก	

ถาม : ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน	หรือใจตนคะ	?	
ตอบ : ไม่มั่นใจ	คือเขาสอนให้พึ่งตัวเอง	อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ	อย่าไปพึ่งคนอื่นเขา	อย่า
ไปไว้ใจใครอะไรทำนองนั้น	 คราวนี้จำได้ไม่ลืม	 เล่นเรือไปแล้วหลง	 เมื่อกี้ท่องไปหมู่เกาะ
นิโคบาร์	 เลยมีการทรงเจ้าถามเจ้าที่	 ถามผีเจ้าที่	 ปู่เจ้ามาก็ฟาดวิสกี้เสียเต็มที่เลย	 เมาเสร็จ
แล้วค่อยบอก	 มันถึงได้บอก	 บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตของคนเขาแล้วเป็นนาควารินทร์สินสมุทร	
ฝูงนาคมาอาศัยด้วยไกลครุฑ	 ขนาดพญานาคอยู่กันเพียบ	 ถ้ายั้งหยุดอยู่ที่นี่จะมีภัย	 ที่ว่าปรอท
แร่แม่เหล็กก็มีมาก	มันทำให้เข็มทิศเดินเรือมันเสียหมดเพราะว่าเข็มทิศนี้มันจะชี้ทิศเหนือตาม
แม่เหล็กโลกอยู่เสมอ	คราวนี้มันไปเจอแม่เหล็กที่ไหนมันก็หันใส่	มันก็หลงกันตายชัก	
ถาม : อย่างเช่นเรื่องที่นอน	 ก็คือห้ามยัดด้วยนุ่นเกินกว่าหนึ่งคืบไง	 แต่สมัยนี้มันเป็นแบบ
สปริงน่ะครับ	?	
ตอบ : สมัยนี้มันหายากนะที่คืบหนึ่งน่ะ	 จริงๆ	 แล้ว	 ตัวนั้นเขาห้ามเพราะว่ากลัวเราจะติดใน
ความนุ่มนิ่ม	 หรือไม่ก็คิดถึงเนื้อผู้หญิง	 ถ้าหากว่ากำลังใจของเราไม่ยึดตรงนั้นก็นอนไปเหอะ	
คือ	ตัวท้ายๆ ของศีลแปด มันไม่ใช่ตัวศีล มันเป็นตัวธรรมะ คือว่าเราสามารถทำละเอียด
ได้ ส่วนของธรรมะจะก้าวหน้าขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราล่วงไปไม่ตกนรก แต่ว่าส่วนของธรรมะ
มันหมองลง	 อย่างเช่นว่าการกินข้าวเย็นมันก็มัวแต่ไปกังวลว่าจะกินมันอยู่ใช่มั้ย	 ศีลมันไม่ได้
ขาดแล้วตกนรกอะไรหรอก	แต่ว่าส่วนของธรรมะมันบกพร่อง	
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ถาม : แต่ถ้าเกิดทำได้มันก็ดีกว่าปกติ	
ตอบ : ทำได้มันดีกว่า	 คราวนี้ว่าสมัยนั้นที่นอนสูงที่นอนใหญ่ขนาดนั้นมันก็หายากเต็มทีแล้ว	
หรือไม่ก็เล่นที่นอนสายรุ้งที่มันบางๆ	 หน่อยเดียว	 แต่ถ้าไม่ได้ติดมันจริงๆ	 ล่ะก็	 ตีลังกามันได้
เลยหนาเท่าไหร่ก็ช่างมัน	
ถาม : แล้วเกี่ยวกับเครื่องประทินผิวล่ะครับ	ถ้าเกิดไม่ทาแล้วหน้ามันจะเป็นสิว	
ตอบ : (หัวเราะ)	 คือว่าถ้าหากเป็นการรักษาโรค	 ไม่เป็นไรอย่างเช่นว่าบางคนเขาแต่งเป็น
ปกติ	 ประเภทเขียนคิ้วทาปากเป็นปกติอย่างนี้	 ถ้าหากไม่ได้เขียนแล้วมันรู้สึกว่าออกข้างนอก
ไม่ได้	 มันอายเขามันเขิน	 เลยแต่งเพื่อสังคมอะไรอย่างนั้นน่ะได้	 ที่แต่งตัวประทินผิว	 ใช้ของ
หอมเครื่องย้อมเครื่องทาน่ะเขาหมายถึงจะเอาไว้ยั่วกิเลสเพศตรงข้าม	 ถ้าเจตนาของเราไม่มี
อย่างนั้นน่ะใช้ได้	 แล้วอีกอย่างของเราถ้าหากใช้เป็นยาแก้สิว	 ก็ถือว่าเราเป็นคนป่วย	 จะใช้ก็ใช้
ไปเหอะ	
ถาม : ถ้ามันเป็นครีมบำรุง	แต่ว่าเราถือว่า	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเจ็ดวันมันคงไม่ถึงกับสิวเต็มหน้าล่ะมั้ง	 ใช้ไปเหอะ	 ถ้าขืนไม่ใช้แล้วคนไม่
เข้าใกล้มันจะยุ่ง	
ถาม : แล้วถ้าเกิดว่าปากแห้งนี่จะใช้ลิปมันได้มั้ย	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	ไอ้นี่ข้อเรียกร้องมาก	เดี๋ยวเจ็ดวันไม่ให้อาบน้ำซะเลย	
ถาม : ยาสระผม	ครีมนวด	อะไรอย่างนี้	?	
ตอบ : ใช้ไปเหอะ	ใช้ไปเหอะ	ไม่มีใครเขาว่าหรอก	บอกแล้วว่าไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก	
ถาม : การถือศีล	 ๘	 กับเจริญพระกรรมฐาน	 การเจริญพระกรรมฐาน	 ถือศีล	 ๘	 อย่างน้อย
เท่าไหร่	
ตอบ : เอามันซักเช้าเย็น	 เช้าชั่วโมง	 เย็นชั่วโมงก็ได้	 แต่ว่าในวันทั้งวันกำลังของศีลของเรา
ต้องให้ทรงตัวอย่าให้บกพร่อง	
ถาม : คือเน้นเรื่องสีลานุสสติ	
ตอบ : อือ	ก็เอาอย่างนั้นแหละดี		
ถาม : ถ้าเกิดทำอย่างนี้	ไม่ต้องนั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงๆ	
ตอบ : ที่เราทำน่ะมันเป็นกรรมฐานอยู่แล้ว	 อย่าลืมว่าถือศีลน่ะ	 สีลานุสสติมันเป็นกรรมฐาน	
เพียงแต่ว่าตัวเจริญกรรมฐานนี่ท่านหมายถึงนั่งภาวนา นั่งภาวนาจะมากจะน้อยอยู่ที่เรา
พอใจแต่ควรจะรักษากำลังใจให้ทรงตัวเอาไว้ทั้งวัน 
ถาม : เวลาเราไม่สู้กับตัวเองล่ะครับ	 สมมติว่ามีราคะกับโทสะมันจะมีบางอย่างแรงบางอย่าง
อ่อน	?	
ตอบ : ถ้าเราไม่หลุดออกจากคำภาวนา	ราคะ	โลภะ	โมหะ	โทสะ	ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น	
ถาม : นี่คือช่วงก่อนเป็นนะครับ	 แล้วแบบเวลาจะสู้กับกิเลสล่ะครับ	 จะสู้กับตัวที่แรงก่อน	
หรือตัวที่อ่อนก่อน	?	
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ตอบ : อยู่ที่เรา	 จริงๆ	 แล้ว	 กำลังมันเท่ากัน	 เพียงแต่ตัวไหนมันนำหน้ามา	 ตัวที่นำหน้ามา
เราจะรู้สึกว่ามันแรง	ก็ลองให้ตัวนั้นมันหลบไปอีกตัวมาแทนแรงพอกันนั่นแหละ	
ถาม : แล้วบางที	เราอยากจะตัดเรื่องราคะ	เรื่องของวัยรุ่นอย่างงี้ครับ	?	
ตอบ : จะตัดตัวไหนตัวนั้นจะมาลองเป็นเรื่องปกติเลย ถ้าเราสามารถแยกอารมณ์ออกได้
ว่าเรื่องของ ราคะ โลภะ โทสะ เป็นเรื่องของกาย ใจเราไม่ยุ่งกับมันด้วย เราแยกใจของ
เราออกมานี่ มันจะอยู่ไม่นาน ที่มันอยู่ได้เพราะว่าจิตใจเราไปปรุงแต่งเพิ่มเติมกับมัน นึก
ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น	นึกว่ามันควรเป็นอย่างนี้	นึกว่ามันสวยอย่างนั้น	ถ้าเราไม่ไปร่วมนึกกับ
มันด้วย	มันไปไม่รอดหรอก	พักเดียวมันก็ตายแหง	
ถาม : แล้วอีกอย่างเรื่องการสะเดาะเคราะห์นี่	 การที่เราไปจะมีอยู่สองรอบใช่มั้ยครับ	 ถ้าเรา
เข้าสองรอบจะมีผลเพิ่มขึ้นมั้ยครับ	?	
ตอบ : สองรอบ	รอบแรกสะเดาะเคราะห์	รอบที่สองใส่คืนเข้าไป	(หัวเราะ)	พูดเล่นนะ	จริงๆ	
ถ้าทำแล้ว	 พระท่านสงเคาะห์รอบเดียวก็เหลือเฟือแล้ว	 ไอ้ประเภทที่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันดีได้เข้า
สองรอบก็เอา	ไม่มีใครเขาว่าหรอก	ยกเว้นไปเกะกะที่เขาไล่ออกมาเท่านั้นแหละ	
ถาม : แล้วอย่างไปด้วยตัวเอง	กับฝากเงินไป	?	
ตอบ : ควรจะไปด้วยตัวเอง	 ถ้าไปด้วยตัวเองอยู่ในพิธีกำลังใจมันจะดีกว่า	 ฝากสตางค์ไปมัน
ได้แค่ทำบุญ	 เพราะตัวไม่ได้อยู่ในพิธีหรือไม่ได้ตั้งใจรับ	 บางทีมันไม่ได้อะไร	 เมื่อกี้เขาถามว่า
เจริญกรรมฐานนี่ใช้ลูกกลิ้งดับกลิ่นได้มั้ย	ใช้ไปเหอะถ้าไม่ใช้เดี๋ยวคนจะไม่เข้าใกล้	
ถาม : ไม่มั่นใจครับ	
ตอบ : ถ้าขืนไม่อาบน้ำตั้งแต่ตีห้าอย่างอาตมานี่ยุ่งแน่เลย	 ตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่ไปเรื่อย	
เผลอแพล็บเดียวคนมันมาแล้ว	 ยังไม่หกโมงเลย	(หัวเราะ)	 ก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำอะไรแล้ว	 สู้
เจ้าแดงเขาไม่ได้	เจ้าแดงเขาบอกว่า	หมามันยังไม่อาบเลย	ว่าแล้วมันก็ดองต่อไป	
ถาม : แล้วการที่เราเกิดมาเดี๋ยวก็ตาย	ใคร่ครวญอย่างนี้ตลอดเวลานี่	?	
ตอบ : ดีจ้ะ	ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณ	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	เขาเรียกอุทยัพพยานุปัสสนาญาน 
พิจารณาเห็นการเกิดและการดับ	ถ้าภังคานุปัสสนาญาน	นี่เห็นการดับอย่างเดียว	คือทุกอย่าง
เกิดขึ้นก็ต้องพัง	เกิดขึ้นก็ต้องพัง	พังหนอ	พังหนอ	ภยตูปัฏฐานญานนี่เป็นภัย	เป็นโทษกับเรา	
มันเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่ง	 พอถึงเวลามันก็ขบก็กัดเรา	 วิธีขบกัดของมันก็คือ	 เหน็ดเหนื่อย	
หนาว	ร้อน	หิวกระหาย	เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้	มันกัดเราอยู่ตลอดเวลา	มันเป็นทุกข์มันเป็นภัย	
เป็นของน่ากลัวไม่น่าคบหาสมาคมอีก	นั่นแหละวิปัสสนาญาณเก้าอย่างค่อยๆ	ทำถึงจุดสุดท้าย
มันก็เป็นสังขารุเปกขาญาณ สบาย	
ถาม : (ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : พิจารณาอยู่เสมอๆ	น่ะดี	เพราะว่าการพิจารณา ถ้าปัญญายอมรับมันจะได้เลย แต่
ภาวนานี่ ถึงเวลาถ้าเราถอนขึ้นมาแล้วไม่ได้พิจารณา มันก็ได้แค่จิตสงบชั่วคราว	 แต่
วิปัสสนานี่ถ้าสงบมันรับแล้วมันรับเลย	ทรงตัวเลย	
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ถาม : ถ้าทำๆ	อะไรอยู่	ไม่ได้นั่ง	
ตอบ : ไม่จำเป็น	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	หกคะเมนตีลังกา	ทำอะไรก็พิจารณาได้ทั้งนั้น	
ถาม : (ฟังไม่ชัด)	มีความรู้สึกว่าจะยาว	
ตอบ : ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดี	 ถ้ามันยังอยากคิดอยู่	 เพราะว่าการที่มันยอมคิด มันยาก ส่วน
ใหญ่แล้วมันจะไม่ยอมคิดหรอก มันจะฟุ้งซ่านเรื่องอื่นซะมาก พอคิดไปคิดไป กำลังใจมัน
จะคอ่ยๆ ทรงตวั มนัจะเปน็การทรงฌานโดยอตัโนมตั	ิฌานคอือารมณเ์คยชนิใชม่ัย้	ทีบ่อกวา่
พระอรยิเจา้ตอ้งทรงฌานได	้ ถงึเปน็ได	้ พระอรหนัตท์า่นทรงฌานสี	่ แลว้ถา้เปน็พระสกุขวปิสัสโก
จะเอาฌานสี่ที่ไหนมา มันก็คือฌานสี่จากการพิจารณาของท่าน คิดไปคิดไปกำลังใจมัน
เคยชินมันก็ก้าวล่วงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงฌานสี่ 
ถาม : ไม่ใช่การฟุ้งซ่าน	?	
ตอบ : ไม่เสียเวลาไปนั่งภาวนามัน	 คิดอย่างเดียวก็เป็น	 คราวนี้การคิดนี่ถ้ามันฟุ้งซ่านมัน
เป็นการคิดที่เรียกว่าเปะปะวุ่นวาย แต่ถ้าหากว่าเราบังคับให้มันคิดตามกรอบตามแบบ 
ตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอน อย่างนั้นไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านหางานให้จิตมันทำ 
ถาม : แล้วถ้าคิดจะปลีกตัว	คืออารมณ์มันจะไม่คิดอะไรเลย	
ตอบ : มันจะตันของมัน เราก็เริ่มภาวนาใหม่ ถ้าเราไม่ภาวนาเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านเรื่องอื่น
ต่อไปๆ	 เหมือนกับเดินไปชนอะไรไปต่อไม่ได้	 แล้วถ้าหากว่ามันไม่เบื่อซะก่อนก็ย้อนกลับมา
เริ่มต้นใหม่ได้	เริ่มต้นนับหนึ่ง	สอง	สาม	ใหม่ได้	จนกว่ามันจะไม่เอา	เราค่อยไปภาวนา	
ถาม : แล้วตอนที่	(ฟังไม่ชัด	-	เกี่ยวกับสังขารุเปกขาญาน)	
ตอบ : ไม่แน่	สังขารุเปกขาญาณจริงๆ มันไม่ใช่ตันนะปล่อยวางเบาสบาย 
ถาม : แล้วการที่เราไม่สนใจ	(ฟังไม่ชัด)	คิดว่าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา	
ตอบ : นั่นแหละเป็นสังขารุเปกขาญาณ	 คือทั้งหมดเกิดมามันไม่ได้ผูกตัวติดกัน ต่างคน
ต่างทำต่างคนต่างตาย เพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาดีก็เรื่องของเขา ช่างเขาไป เราก็ทำของเรา
ไป ต่างคนต่างเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นดี เขาถึงได้ทำ ในเมื่อเขาเห็นดีอย่างนั้นก็เรื่องของ
เขา 
ถาม : การปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นต้องให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการ	?	
ตอบ : ไม่ต้องเลย	 เขาต้องการให้เราเป็นยังไงก็ตาม	มันไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องการ
ให้เราเป็นหรอก	อันนั้นดูที่ตัว	แก้ที่ตัวอัตตนา โจทยัตตานัง	กล่าวโทษโจทย์ตัวเองไว้เสมอ	มี
บางสมัยพอโดนเข้าไปแล้วเรามันหาไม่เจอจริงๆ	 ว่าตูผิดตรงไหน	 ไล่ไปไล่มามึงผิดตอนที่เกิด
มา	 เอามันตรงนั้นเลย	 ง่ายดีมั้ย	 หาจนกระทั่งที่เรียกว่าละเอียดทุกซอกทุกมุมชนิดที่ว่าเรียกว่า
ไม่เข้าข้างตัวเองแล้ว	 หาไม่ได้ว่าตัวเองผิดตรงไหน	 ก็เลยสรุปว่าผิดตั้งแต่เกิดมาแล้ว	 อยาก
ทะลึง่เกดิเอง	กต็อ้งเจออยา่งนีแ้หละ	เอามนัผดิจนได	้กลา่วโทษตวัเองเอาไว	้อยา่ไปโทษคนอืน่ 
ถาม : การทีเ่ราจะชว่ยเหลอืเดก็เขาตดิยา	 แตเ่ราไมรู่จ้กั	 มคีนรูจ้กัเขาเลา่ใหฟ้งั	 เรากเ็ลยแนะนำ
ให้คนช่วย	อยากจะช่วยน่ะคะทีนี้กลัวว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเด็กคนนั้น	เราก็บอกว่าหน้าที่ของ
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เราคือช่วย	เราช่วยด้วยความเมตตา	แต่เราไม่มองว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า	?	
ตอบ : ก็นั่นน่ะ	ต้องทำอย่างนั้นจริงๆ	 เพราะว่าการปฏิบัติทุกอย่างมันต้องมีตัวอุเบกขาอยู่ 
เมตตาคือรัก กรุณาคือสงสาร ในเมื่อรักสงสารช่วยเขาเต็มที่แล้ว ผลมันจะเกิดอย่างไร
ก็ตามเราต้องยอมรับได้ไอ้ตัวยอมรับได้ ตัวปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอุเบกขาในอารมณ์ ถ้าเรา
ไม่เบรคเราจะทุกข์อยู่คนเดียว คนอื่นเขาไม่ทุกข์กับเราด้วยหรอก 
ถาม : (ฟังไม่ชัด)	ความละเอียดมันไม่เหมือนกัน	
ตอบ : มันก็อยู่ที่ว่ากำลังใจของคนถือมันระดับไหน	 กำลังใจละเอียดกว่าก็ถือได้ละเอียดกว่า	
ถ้าละเอียดมากขึ้นจะเป็นกรรมบถ	 ๑๐	 โดยอัตโนมัติ	 จากที่เคยฆ่าสัตว์กระทั่งทำให้มันลำบาก
โดยเจตนาก็ไม่ทำ	 ประเภทที่เคยจ้องลักขโมย	 ต่อไปกระทั่งของที่เขาไม่อนุญาตวางไว้เราก็ไม่
หยิบไม่แตะต้อง	มันจะละเอียดขึ้นมันจะกลายเป็นกรรมบถ	๑๐	ไปเอง	
ถาม : แล้วอย่างทรมาน	(ฟังไม่ขัด)	
ตอบ : ก็ถือกรรมบถ	๑๐	พร่อง	แต่ศีลห้าไม่ขาด	กรรมบถ ๑๐ มีเรื่องของกำลังใจอยู่เยอะ 
ศีลเป็นของพระโสดาบัน แต่กรรมบถ ๑๐ เป็นของพระสกิทาคามี	 พระสกิทาคามีราคะกับ
โทสะท่านเหลือน้อยเต็มทีแล้ว	เพราะฉะนั้นก็เลยงดเว้นได้มากกว่า	
ถาม : ...........................	
ตอบ : ได้	ทำไมจะไม่ได้ล่ะ	อันดับแรกก็คือควบคุมมัน อยู่ในกาเมสุมิจฉาจาร ก็คือว่าสิ่ง
ที่ผิดไปแล้วจากข้อห้ามของพระพุทธเจ้าเราไม่ทำ ก็เท่ากับว่าตัดไประดับหนึ่งใช่มั้ย พอ
ละเอียดขึ้นมันก็จะกลายเป็นศีลพรหมจรรย์ไปเอง	 พอกำลังของเราที่เรียกว่าไม่ทำด้วยตัว
เอง	 ไม่ยุให้คนอื่นทำ	 ไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทำ	 ตัวกำลังของราคะมันจะเหลือน้อยลง	 พอกำลัง
สมาธิมันสูงขึ้น	มันก็จะกลายเป็นกรรมบถ	๑๐	หรืออารมณ์ของศีล	๘	เลย	พอถึงเวลาอารมณ์
ของศีล	 ๘	 เลยมันจะถือพรหมจรรย์อัตโนมัติไปเอง	 ตัดไปเหมือนกัน	ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้า
ท่านสอน ท่านสอนให้ตัดได้ทั้งนั้น ยิ่งถ้ากำลังสมาธิทรงตัวมากๆ	ด้วย	ถือศีลห้าอย่างเดียวนี่
กำลังเท่าพระอรหันต์เลย	เท่าตรงที่ว่า	รัก	โลภ	โกรธ	หลง	มันโดนกดเงียบฉี่	ไม่ได้กระดิกเลย	
แต่ว่าของพระอรหันต์ของท่านตัดเเล้วตัดเลย ไม่งอกงามใหม่ แต่คนที่ใช้กำลังฌานกดเอา
ไว้นี่ ถ้าเผลอฌานเคลื่อนฌานถอยเมื่อไรมันงอกงามใหม่ มันฟัดเราได้ใหม่ 
ถาม : แล้วอารมณ์ใจถ้ามันยังรู้สึกว่าหนักใจกับการถือศีลระหว่างศีล	๕	กับศีล	๘	?		
ตอบ : ก็เอาอันที่ใจมันยอมรับได้ง่ายกว่า	เพราะว่าศีล	๘	ของเรามันก็จำกัดด้วยหน้าที่การ
งานใช่มั้ย	 จำเป็นต้องทำงาน	 จำเป็นต้องอะไรใช้กำลังงานมาก	 ถ้าเราอดมื้อเย็นบางทีมันก็แย่	
อย่างนี้เราก็เลือกเอาอันที่เหมาะสมกับเรา	ศีล	๘	เราก็ถือในวาระหรือโอกาสที่มันควรจะมี	เช่น
ว่าวันพระใหญ่หรือว่าวันพระสำคัญทางศาสนา	เพราะว่าจะถือมากถือน้อยอานิสงส์มีเหมือนกัน		
ถาม : อานิสงส์ของการถือศีลมีเท่ากัน	เพียงแต่ว่าการปฏิบัติเราต้อง...	
ตอบ : ไม่ได้เท่ากัน	 อานิสงส์ของศีล ๘ เป็นศีลพรหมจรรย์สูงกว่าศีล ๕ มาก	 แต่เพียง
แต่ว่าระยะที่เราถือมันน้อย	 มันก็เหมือนกับว่าของเล็กแต่มีค่าสูงนะ	 แล้วถ้าหากว่ามันทรงใจ
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อัตโนมัติ	คุณเป็นพระอริยเจ้าแหงๆ	
ถาม : ถ้าปฏิบัติโดยพิจารณาถึงความไม่เที่ยง	 ความไม่แน่นอนระหว่างที่เราทำงาน	 จะมี
ความรู้สึกว่าเรานี่ไม่น่าจะไปข้องแวะกับใคร	
ตอบ : นั่นก็จัดเป็นวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่ง	 ก็จะเป็นพวกมุญจิตุกัมมยตาญาณ	 หาทางจะ
หนีไปให้พ้น	ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอีกแล้ว	พออารมณ์ใจมันขึ้นมากไปกว่านั้นแล้ว	มันจะเป็น
ตัวนิพพิทาญาณ	จะเบื่อมัน	ไอ้ตัวเบื่อนี่ดีนะ ต้องรักษามันให้อยู่กับเราให้ได้ เพราะถ้าหาก
ไม่เบื่อ มันก็อยากเกิดอีก แต่ตอนเบื่อนี่มันจะต้องมีสติว่าเรายังจำเป็นต้องอยู่กับมันอยู่ใน
เมื่อเราจำเป็นต้องอยู่กับมัน เราก็ดูแลรักษามันให้ดีที่สุดที่เราจะพึงทำได้ แต่เราจะอยู่กับ
มันแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ถ้าพ้นจากชาตินี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดมาเพื่อความทุกข์ยากนี้จะ
ไม่มีสำหรับเราอีก มันก็จะกลายเป็นสังขารุเปกขาญาณไป	ถึงเวลามันก้าวข้ามไปได้เอง	 ให้
ใจมันยอมรับเอง	 ไปบังคับให้มันรับไม่ได้หรอก	 อย่างชนิดที่ถามตัวเองว่าอยากเกิดมั้ย	?	 มัน
ต้องใจบอกว่าไม่อยากจริงๆ	 ไม่ใช่รู้ว่าต้องตอบว่าไม่อยาก	 ไอ้รู้ว่าต้องตอบว่าไม่อยากมัน
เหมือนกับว่ารู้ข้อสอบอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้	 แต่จริงๆ	 แล้วไม่แน่หรอกว่า	 ข้อสอบน่ะมันมีคำ
ตอบอยู่	 แต่ทำยังไงให้ได้คำตอบนั้นต่างหากล่ะ	 มันสำคัญตรงนั้น	 เพราะฉะนั้นที่ใจมันบอก
จริงๆ ว่าไม่อยากเกิดน่ะ ก็คือมันรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงถึงจะไม่อยากเกิดได้ แต่คนที่ไม่
ได้ตอบจากกำลังใจของตัวเองจริงๆ นี่รู้ว่าต้องตอบอย่างนั้น แต่มันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ถึง
จะได้ยังงั้น หรือว่าถึงรู้ก็ยังทำไม่ได้ ทำไม่ถึง 
ถาม : บางครั้งมันก็รู้สึกว่าลำบากมาก	(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ให้มันได้ก็ยังดี	 มันจะบางครั้งก็ขอให้มันได้	 แล้วต่อไปถ้ามันได้สักครั้งหนึ่งมันจะไม่
ยาก	 มันยากครั้งแรก	 ถ้าครั้งแรกของเราทำได้	 ครั้งต่อๆ	 ไปมันเรื่องง่าย	 ส่วนใหญ่มันอยู่ใน
ลักษณะนั้น	 ลักษณะที่ว่าวางได้เป็นทีๆ	 ไป	 เดี๋ยวพอเผลอหน่อยเดียวมันพลิกกลับ	 ที่วางได้ก็
ล้ม	 แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พอเริ่มรู้สึกว่าวางได้อารมณ์ใจทรงตัวก็เริ่มลุยต่อไปเลย	 แล้วอย่าง
ที่บอกไปหลายทีว่ากำลังใจของเรายิ่งฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่ คือเรายิ่งใกล้ความดีมากเท่านั้น 
ตัวนี้นี่กล้ายืนยันเลย	 เราใกล้ความดีมากเท่าไหร่มารเขารู้เราจะพ้นมือประเภทเร่งขัดขวางสุด
ฝีมือเลย	 มันก็จะให้เรารัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้	 ให้เป๋จากจุดหมายนั้น		 
ฟุ้งซ่านมากให้รู้ว่ายิ่งใกล้ความดีมาก	อันนี้สำหรับนักปฏิบัติอย่างเดียวนะ แต่ถ้าเป็นทั่วๆ ไป
นั้นฟุ้งซ่านมากก็คือใกล้กิเลสมาก 
ถาม : (ฟังไม่ชัด)	คือว่าความรู้สึกว่าอยากจะถวายท่านอย่างนี้	
ตอบ : แล้วแต่เรา	 เทวดา	 พรหม	 เขาไม่เกี่ยงกัน	 แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าจะไปจัดลำดับท่าน	
อย่างนั้นเราก็เริ่มจากพรหมก่อนแล้วมาเทวดานี่มันเป็นลำดับของมนุษย์เขา	 แบบเดียวกับบน
พระนิพพาน	 บนพระนิพพานนี่จริงๆ แล้ว ทุกท่านบริสุทธิ์เหมือนกันหมด มันต่างกับตรง
บุญตรงบารมีเท่านั้น	ถ้าเราขึ้นไปนี่	เราจะเห็นว่าของท่านเอง	ท่านจะแยกอยู่อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยใช่มั้ย	พระพุทธเจ้าอยู่หน้า	พระอรหันต์ที่เป็นสาวกอยู่หลังๆ	ไป	แถวหน้าสุดนี้จะเป็น
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วิมานพระพุทธเจ้า	 แถวหลังยาวไปเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวก	 ลักษณะของการจัดความ
เรียบร้อย	 นี่คือว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเห็นอย่างนั้นท่านก็ทำให้ดูอย่างนั้น	 อย่างเช่นว่าไป
ที่จุฬามณี	 ก็จะมีพระ	 มีพรหม	 มีเทวดา	 พระอรหันต์ท่านก็แยกออกเป็นเหล่าๆ	 พระอรหันต์	 
สุขวิปัสสโก	พระอรหันต์วิชชาสาม	พระอรหันต์อภิญญาหก	พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ	แล้ว
ยังมีแยกอีก	 อย่างเช่นว่าปฏิสัมภิทาญาณระดับปกติสาวก	 ปฏิสัมภิทาญาณระดับมหาสาวก	
ปฏิสัมภิทาญาณของอัครสาวกอย่างนี้	 มีการแยกเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกัน	 คือพวก
ระเบียบนี่	มันเป็นประเภทว่าคนเราปรารถนาจะได้เห็นอย่างนั้น	เอ้า	เอาไปเลย	ท่านรู้อยู่แล้วนี่
ว่าเราต้องการอะไร	 พอเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจ	 แต่จริงแล้วของท่านเอง	 ขึ้นไปข้างบนแล้วก็
บริสุทธิ์เหมือนๆ	กันหมดเพียงแต่บุญบารมีที่สร้างสมมามากน้อยต่างกันเท่านั้น	
ถาม : พอเวลาไม่เจอ	หนูจะถามอะไรเยอะแยะ	พอมาเจอจริงนี่นึกไม่ออก	
ตอบ : (หัวเราะ)	คราวหน้าจดไว้	
ถาม : ขอบารมีช่วยสงเคราะห์ให้จบด้วย	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ขอท่านปู่พระอินทร์ง่ายกว่า	 ขึ้นต้นก็	 สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจังขุง  
วิโสทายิ ไว้ก่อน	
ถาม : ก็ขอเหมือนกัน	แต่ทำข้อสอบแล้วใจเต้นจะขาดใจน่ะ	
ตอบ : นั่นล่ะ	 ลักษณะที่กำลังของท่านคุมลงมาจะเป็นอย่างนั้นใจมันเต้นตึ๊กๆ	 แล้วมือจะ
เขียนชนิดที่ว่าเราบังคับยาก	มันสั่นไปหมดถ้าหากว่าของเรา	เราเคยชินแล้วจะไม่ค่อยรู้สึก	แต่
ถ้าไม่เคยชินแล้วใหม่ๆ	จะเป็นอย่างนั้นทุกรายแหละ	
ถาม : แต่หนูเป็น	คือหนูคุมตัวเองไม่อยู่	ทำไมเราเครียดขนาดนั้น	?	
ตอบ : ไม่ใช่เครียดหรอกเป็นกำลังของท่านที่ช่วยลงมา	 แต่คราวนี้ของเรานี่มันไม่สามารถ
ปรับให้กลืนกับตัวเราได้	 ปรับให้กลืนไม่ได้มันก็เหมือนยังกับไฟช๊อตยังงั้นน่ะ	 อาการยังงั้นชัวร์
เลยว่าท่านสงเคราะห์นั่นแหละใหม่ๆ	ก็เป็น	ต้อง	เฮ้ย...ช้าๆ	หน่อย	เขียนไวเดี๋ยวกรรมการอ่าน
ไม่ออกเขาให้ศูนย์น่ะโว้ย	 เราต้องเตือนตัวเองอย่างนี้	 แล้วเสร็จแล้วไม่ต้องไปฝืนหรอก	 อยาก
เขียนอะไรเขียนไปเลย	มันจะนอกทุ่งนอกท่านอกความรู้เขียนไปเหอะ	ถึงเวลามันดีเอง	
ถาม : จะตอบ	มีความรู้สึกตัวเองตอบแย่มาก	ตอบอะไรก็ไม่รู้	
ตอบ : นั่นแหละ	 ที่แย่ๆ	 นั่นแหละ	 เดี๋ยวคอยดู	 อาตมาเองเคยเขียนหนังสือขายมา	 สมัย
ประเภทหน้าละ	๕๐	บาท	หน้าหนึ่ง	๗๕	บาท	อยากได้เยอะก็เขียนเยอะ	 สมัยนั้นก็มีทั้งเรื่อง
สั้น	มีทั้งกลอนประเภทนั้น	เขียนแล้วบังเอิญว่าเราเขียนเรื่องที่เราอยากอ่าน	ไปอ่านๆ	แล้วมัน
ไม่มีเรื่องประเภทนี้เราก็เขียนซะ	 ปรากฏว่าคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่าอยากอ่านเรื่อง
ประเภทนี้	
ถาม : เรื่องเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนี้เหรอคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่หรอกคะ	ประเภทที่เพ้อๆ	ฝันๆ	 เกี่ยวกับวัยรุ่นอะไร	 ก็มียังงั้นแหละ	พอเราเคย
เขียนเรารู้สึกว่าสำนวนดีมันเป็นยังไง	 พอถึงเวลาท่านให้เขียนอย่างนี้ๆ	 มันไม่ดีแฮะเอาอย่างนี้
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ดีกว่า	 พอแก้ปุ๊บนะความรู้สึกโดนตัดขาดไปเลย	 พอความรู้สึกโดนตัดขาดเขียนต่อไม่ได้เนื้อหา
มันไม่ต่อเนื่องกัน	ก็เลยต้องตั้งใจกราบขอขมาพระ	ขอบารมีท่านช่วยสงเคราะห์ใหม่	พอความ
รู้สึกมาใหม่	คราวนี้ยอมตามท่าน	พอตามท่านไปๆ	ไอ้เรามันคนช่างสังเกต	เขียนจบเรียบร้อย
อ่านทวน	 ไอ้ตอนอ่านทวนนั้นถึงได้รู้ว่าสำนวนพื้นๆ	 ธรรมดาๆ	 นั่นน่ะ	 จริงๆ	 แล้วต้นกลาง
ปลายมันผสมกลมกลืนกันแนบเนียนที่สุดเลย	 มันลักษณะว่าคนมีความรู้แต่ไม่อวดรู้	 แต่ไอ้
สำนวนของเรานั่นมันอวดความรู้	 มันจะทำให้คนเขาหมั่นไส้เอา	 แต่ของท่านนี่ลักษณะที่คุณมี
ความรู้แล้วคุณไม่อวดรู้	 ประเภทที่เรียกว่าปานกลาง	 ไปกับเขาได้ทุกสถานการณ์	 ออกมามัน
กลายเป็นดีไป	
ถาม :	แล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้มั้ยคะว่า	ตอนที่เราทำน่ะ	สมมติว่าเรายกตัวอย่างไปแปดเรื่อง	
ข้อหนึ่งถึงข้อแปด	แต่เรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่นะ	เหมือนกับมีความรู้สึกว่าขีดให้หมดเลย	ขีดทิ้ง
ให้หมดทั้งแปดข้อ	แล้วยกตัวอย่างแปดข้อใหม่	อย่างนี้ยังอยู่ในสภาวะที่ท่านยังอยู่มั้ย	?	
ตอบ : ถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆ	แล้วจะเสีย	 เราต้องเชื่อความรู้สึกแรกยังไงยังงั้นไปเลยเพราะว่า
บางทีอาจมีประเภทที่แทรกเข้ามาให้รู้สึกว่านี้ดีกว่า	 เสร็จแล้วที่เอามานั้นมันก็ดีกว่า	 แต่ถ้าเรา
ไปอ่านแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องกัน	 โด่มาอยู่ท่อนเดียว	 หัวกับท้ายอาจเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้	 ตรง
กลางที่เรายกมามันจะโด่อยู่อย่างนั้น	 เหมือนกับตัดมาแปะไว้	 มันจะไม่กลืนกับเขา	 ลักษณะนี้
เราก็อ่านดู	เออ	!	เข้าท่าดี	แต่ความจริงถ้าเราอ่านตั้งแต่ต้นมาจะรู้สึกว่าจะสะดุด	เพราะงั้นต้อง
เชื่อความรู้สึกแรกไว้	
ถาม : ยังคุยอยู่กับหลินเลยว่า	เดือนหนึ่งจะตายให้ได้	เดือนหนึ่งเครียดทีหนึ่ง	
ตอบ : ถ้าหากว่าเครียดลักษณะนั้นแล้วก็ควรจะสบายใจได้เลย	(หัวเราะ)	
ถาม : ได้มาฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลย	
ตอบ : นั่นแหละคือการที่ท่านสงเคราะห์	 พอถึงเวลาลงมานี่ถ้าหากว่าของเราเองไม่สามารถ
ปรับกระแสให้กลืนกันได้	 ใหม่ๆ	 เหมือนกัน	 มันเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากปาก	 ใจจะเต้นถี่
ขึ้นๆ	 ลักษณะของมโนมยิทธิที่ออกเต็มกำลังจะออกลักษณะนั้นด้วย มันเหมือนหัวใจมัน
เต้นเร็วขึ้นๆ อะไรต่อมิอะไรข้างในมันหมุนควบเข้าๆ แล้วมันหลุดดึ๋งไปเลย  
ถาม : แต่ตอนทุกครั้งที่หนูไปฝึกเต็มกำลังนะคะ	 หนูออกไป	 หนูรู้สึกว่าหนูออกไป	 แต่ไม่ได้
แรงเหมือนคนอื่น	หนูไปเหมือนตอนฝึกครึ่งกำลังอย่างนี้คะ	เหมือนขึ้นไปบนนิพพานคะ	?	
ตอบ : นั่นนะถูกเลย	 คนที่ได้ครึ่งกำลังไปฝึกเต็มกำลังมันแทบจะไม่ดิ้นกับใคร เพราะจิต
มันเรียบแล้ว	จิตมันเรียบแล้วเคยชินกับสภาพแล้ว	ส่วนไอ้ที่ฝึกใหม่จะดิ้นกันมาก	
ถาม : บางคนอย่างนี้คะ	พึบๆๆ	
ตอบ : อย่างนั้นแสดงว่าเขายังอยู่ในช่วงที่จิตกำลังหยาบมากอยู่พอจิตมันหยาบมาก	 อาการ
แสดงออกของร่างกายมันจะรุนแรงมาก	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ (ต่อ) ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ถาม : เป็นพระด้วยนะคะ	?	
ตอบ : จะพระจะอะไรก็เถอะ	คำว่าหยาบมากนี่คือว่าของเขาเองเขายังไม่เคยชินกับสภาพนั้น	
การภาวนาของเขาอาจไม่ไดร้ะยะนานอยา่งของเรา	คอ่ยๆ	สะสมตวัมาคนทีส่ะสมตวัมาลกัษณะ
ของมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ถ้าหากว่ามันอยู่ตัวแล้วมันจะไปเรียบ แต่เราสังเกตอย่างหนึ่งนะ 
มันจะคล่องกว่าเดิมแค่นั้นเองจะมีความคล่องกว่าเดิม จะมีความชัดเจนแจ่มใสกว่าเดิม 
ถาม : ทุกครั้งสิ่งที่ทราบเวลาไปฝึกเต็มกำลัง	 สิ่งที่ได้รับจากสมเด็จพ่อ	 ท่านก็บอกว่าให้หนู
ทำงานเป็นสาธารณะกุศลทุกครั้งเลยค่ะ	
ตอบ : ก็ทำไปซิ	 ทุกอย่างที่ควรจะทำได้หลวงพ่อท่านบอกไว้แล้ว	 ถ้าเรายังรักษาอภิญญา
สมาบัติสาธารณะปฏิปทาได้จะตามสงเคราะห์เราไปตลอด	 เรื่องทางด้านนั้นก็ทำดู	 อะไรที่ทำ
เกื้อพระศาสนาเพื่อแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อก็ถือเป็นงานส่วนรวมทั้งนั้นล่ะ	
ถาม : อย่างนี้แสดงว่าท่านกำหนดตัวเลยใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ถ้าท่านบอกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง	ก็เป็นอันว่าโอเคแล้ว	
ถาม : แตเ่พือ่นขา้งๆ	เขาจะไดล้าภ	หมอเตอืนใจเขา้ไปสอนเขาวา่	ลกูตอ้งทำใหด้นีะ	ลกูตอ้ง
ไปเป็นครูสอนเขาต่อไป	
ตอบ : ถา้หากวา่เขาระบมุาอยา่งนัน้กด็ดูว้ย	บางทมีนัเปน็ชว่งระยะเวลาเดยีว	พอนานไปมกีาร
เปลี่ยนงานเหมือนกัน	 อย่างหลวงพ่อระยะแรกๆ	 ท่านรักษาโรคให้ด้วย	 พอรักษาไปๆ	 พอถึง
เวลาหลวงปู่ธรรมชัยมาปุ๊บ	 ท่านบอกเจ้าของงานมาแล้ว	 ท่านหยุดเลย	 ต่อไปใครป่วยท่านไล่
ไปหาหลวงปู่ธรรมชัย	มันก็ดูด้วย	บางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน	แต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนก็
ต้องรับหน้าที่นั้นไประยะหนึ่งซึ่งบางทีก็ยาว	บางทีก็ไม่ยาวเท่าไหร่	
ถาม : อย่างนี้แต่ละคนนี่	ถูกกำหนดหน้าที่ใช่มั้ยคะ	ว่าช่วงนี้ต้องทำอย่างนี้ๆ	?	
ตอบ : บางทีบุคคลที่โดนกำหนดมาไม่สามารถทำคุณสมบัติตัวเองให้เหมาะสมกับหน้าที่นั้น
ได้	ก็มีการเปลี่ยนตัวแทนไป	ตัวแทนน่ะแย่ซิมันไม่ใช่ความถนัดของตัว	มันจะ...	
ถาม : สรุปแล้วท่านจัดสรรให้เอง	?	
ตอบ : มันจะมีการจัดสรรกันอยู่	 ลักษณะแบบเดียวกับที่ว่ามีคำทำนายจากสมัยฝังลูกนิมิตที่
โบสถ์วัดท่าซุงไง	 ว่าระยะนั้นเวลานั้นจะมีพระเป็นอย่างนั้น	 เป็นอย่างนี้	 ช่วยงานหลวงพ่อได้	
อะไรได้	 ถ้าเราไม่เร่งทำนะ	 มันจะไม่ได้ตามระยะที่ท่านบอก	 แต่ถ้าเราเร่งทำจริงๆ	 ตั้งใจทำ
จริงๆ	 ไม่ทอดทิ้ง	 บางทีมันจะเร็วกว่าที่ท่านบอก	 ยกเว้นว่าของเราเองไปตามเวลาตามระยะที่
ท่านบอกพอดีเป๊ะ	ก็ได้ตามจังหวะที่ท่านว่ามา	

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗) 
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ถาม : อย่างปกติหนูก็รับใช้ศาสนาเสาร์อาทิตย์จันทร์	อย่างนี้ตลอดไม่เคยขาด	แต่อยู่ๆ	ต้อง
ไปเรียนมันเหมือนเราขาดช่วงไปค่ะ	?	
ตอบ : มันไม่ขาดหรอก	 เพราะว่าตัวอาตมาเองตอนไปเป็นทหารมันก็เหมือนกับห่างหลวงพ่อ
ไป	 แต่มันทำให้ใจเรายึดเกาะได้ดีกว่า	 มันเป็นการฝึกเราให้รู้จักปล่อยวาง	 ให้รู้จักความพอดี
อะไรบางอย่างซะด้วยซ้ำไป	 เพราะว่าถึงเวลาแล้ว	 สมมติผ่านเวลาไปหนึ่งปีหรือสองปีเราก็จะ
รู้สึกว่า	 เออ...จริงๆ แล้วหน้าที่มันสำคัญทั้งทางโลกทางธรรมนะ ถ้าหากว่าเราทุ่มเทแต่ว่า
ทางธรรมอย่างเดียวโลกมันก็ช้ำ ถ้าหากว่าเราทุ่มเทโลกอย่างเดียวธรรมมันก็เสียนะ	 เรา
อาจจัดระเบียบความพอดีตัว	มัชฌิมาปฏิปทา	ของเราขึ้นมาได้อีกซะด้วยซ้ำไป	
ถาม : ถ้าอย่างนี้	เราวางกำลังใจของเรา	แต่หนูก็	(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ทำหน้าที่เฉพาะหน้าของตนให้ดีที่สุด	 นั่นแหละ	 ถ้าทำอย่างงั้นก็โอเค	 เพราะว่าทุก
สิ่งทุกอย่างของเราในปัจจุบันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุด	 ถ้าเราทำปัจจุบันดี อนาคตมันดีแน่นอน 
ใครเขามีโอกาสได้ทำ	เราก็โมทนากับเขาถึงเวลาเรามีโอกาสเราก็กลับไปทำหน้าที่เดิม		
ถาม : บางครั้งก็น้อยใจว่าทำไมเราถึงทำบุญน้อยอย่างนี้	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	ไม่ต้องไปน้อยใจเลย	สมัยที่เป็นทหารมันฝึกกลางวันฝึกกลางคืน	โอกาสจะ
ไปหาหลวงพ่อแต่ละครั้งยากเย็นแสนเข็ญกว่าจะลาหยุดได้	 ตอนนั้นรู้สึกว่าคิดถึงหลวงพ่อใจจะ
ขาด	 ตื่นตีห้า	 กว่าจะได้นอนน่ะสามทุ่ม	 แล้วสี่ทุ่มเขาเป่านกหวีดให้ไปฝึกวิธีรบกลางคืนอีกกว่า
จะนอนตีสอง	 เท่ากับว่ามีเวลานอนติดต่อกันจริงๆ	 คือช่วงตีสองถึงตีห้า	 เราเองก็ยังสละเวลา	
พอตีสามลุกขึ้นมาภาวนา	 เพราะว่าหลวงพ่อสอนมานานแล้วให้ทำอย่างนี้ๆ	 ถึงเวลามันนึกขึ้น
มาได้ว่าเราต้องทำ	ก็ลุกขึ้นมาทำมันจะมีตัวฉันทะตัววิริยะมากกว่าปกติซะด้วย	เพราะรู้ว่าตอน
นี้เราห่าง	 ยิ่งห่างถ้าเราไม่ยิ่งเร่งปฏิบัติของเราก็เหมือนกับว่าไกลครูบาอาจารย์ไปเรื่อย 
คราวนี้ของเราช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเราห่างใช่มั้ย	?	เราห่างก็จำเป็นที่ว่าเราต้องเร่งทางใจของ
เราให้มากกว่า	 อันนั้นมันเป็นงานทางกาย	 แต่ขณะเดียวกันใจมันเป็นสุขด้วยใช่มั้ย	?	 คราวนี้
มันก็เหลือแต่ว่าเราต้องเร่งทางใจของเราในช่วงที่มันไม่ได้ไป	
ถาม : แล้วอย่างนี้คนที่ไปอยู่เมืองนอก	เขาไม่ยิ่งกว่าพวกเราเหรอ	?	
ตอบ : ก็นั่นแหละ	 ตัวนี้แหละที่ว่าต้องลงใต้	 คนใต้นี่เขาหิวพระต้องใช้คำนี้เลย	 คือเขาอยาก
จะให้ไปทุกเดือนเลย	 ประเภทว่าอยู่ประจำได้เลยยิ่งดี	 แต่ว่ามันไม่ไหวเพราะหน้าที่ของเรามัน	 
มีอยู่	 ในเมื่อของเขาเองโอกาสเขาน้อย	 ถึงเวลาเขากอบโกยเต็มที่	 สังเกตว่าเวลาหลวงพ่อไป
ต่างประเทศฝึกกรรมฐานให้	 พวกนั้นจะได้ง่ายใช่มั้ย	?	 พวกทางใต้ก็เหมือนกัน	 มาแต่ละคนนี่
เวลาถามปัญหาธรรมนี่	ไอ้เราตกใจ	เขาทำได้ขนาดนี้เชียวหรือ	คือของเขาเอง	เขาอยู่ลักษณะ
ที่ว่าต้องเร่งขวนขวายให้มาก เพราะว่าโอกาสใกล้ครูบาอาจารย์มันน้อย	 เมื่อวานนี้ก็มาที่นี่
คณะหนึ่ง	 มาจากยะลาบอกว่าแวะมาก่อน	 เดี๋ยวจะไปวัดท่าซุง	 ไปร่วมงานสะเดาะเคราะห์		
เป็นเรา	 เราจะมีอารมณ์นั่งรถเป็นพันๆ	 กิโลมาอย่างเขามั้ย	?	 แล้วแต่ละคนอายุไม่ใช่น้อยๆ	
อย่างลุงสุชาต	ิ อย่างป้าบุญเรือนอย่างนี้แต่ละคนนี่อยู่ในระดับเลยเกษียณแล้ว	 ยังอุตส่าห์
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ขวนขวายมาต้องชมกำลังใจของเขามันถึงจริงๆ	 ขณะเดียวกันพวกเรามันอยู่ใกล้กลายเป็น
หนูตกถังข้าวสารกินเมื่อไรก็ได้ เลยไม่ได้กินซักที มันต้องเร่งแบบของเขาทำเหมือนกับว่า
เรามีวันนี้วันเดียวนะ	 ทำแบบวันนี้มีวันเดียวนึกออกมั้ยว่าทำอะไรบ้าง	 พรุ่งนี้มันไม่มี	 ถ้ามัน
ตายวันนี้เราเกาะนิพพานไม่ได้มันขาดทุนนี่ 
ถาม : บอกให้ทรงกำลังใจนี่แสดงว่าช่วงนี้ก็ยังทำอยู่ใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ตลอดเวลาทุกวัน	ยิ่งห่างพระยิ่งต้องทำให้หนัก	
ถาม : แล้วอย่างการพูดจานี่เป็นของเก่าติดมาตั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : มันก็มีที่ติดมาด้วย	 ตัวอย่างชัดๆ	 ก็พระปิลินทวัจฉะ	 พระปิลินทวัจฉะท่านเกิดเป็น
พราหมณ์ติดต่อกันมาตั้ง	๕๐๐	ชาติ	พราหมณ์เขาถือว่าเป็นชาติตระกูลที่สูงมากใช่มั้ย	?	ก็เห็น
คนอื่นต่ำหมดเลยติดปากคำว่าไอ้ถ่อย	 ถึงเวลาถามมาก็	 ไปไหนมาไอ้ถ่อย...อย่างนี้	 ถ้าตัวเอง
เป็นพราหมณ์อยู่มันไม่เป็นไรคราวนี้มาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา	 คนโกนหัวนี่สมัยก่อน
เขาถือว่าเป็นคนจัญไร	แล้วไปพูดลักษณะนั้นกับเขา	เขารับไม่ได้	เขาก็ด่าคืนเอา	มันเลยกลาย
เป็นโทษกับเขาไป	ตอนหลังท่านเลยไปอยู่ป่ากลายเป็นที่รักของเทวดา	
ถาม : เพราะอะไรเจ้าคะ	?	
ตอบ : ท่านเองท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้ว	 เป็นที่รักของเทวดาก็เพราะว่าเทวดาอยากจะให้
อยู่	 ก็พลอยได้รับความเยือกเย็นไปด้วยจากท่าน	 ท่านเมตตาสั่งสอน	 แต่ว่าเวลาอยู่กับคนท่าน
ลำบากเพราะท่านไปติดปากตรงจุดนั้น	 คนเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้า	 พระพุทธเจ้าบอกว่า	 ท่าน
เป็นพราหมณ์ติดต่อกันตั้ง	๕๐๐	ชาติคำนี้มันติดปากมาแล้วแก้ไม่ได้หรอก	
ถาม : บางคนก็ปากหวานนะคะ	พูดอะไรก็	โห...เหมือนไม่รู้พูดมาจากไหน	ทำไมพูดดีจัง	
ตอบ : ปากหวานระวังก้นมันจะเปรี้ยว	(หัวเราะ)	 แต่ว่าอย่างที่โบราณเขาว่านั่นแหละ	 อันอ้อย
ตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย ใช่มั้ย	?	ปิยวาจาพูดดีเข้าไว้	ใครมันก็รัก	
ถาม : อย่างลูกสาวนี่ตอนเล็กๆ	นะคะเขาไป	เหมือนไปวัดก็ไปด้วยกันแม่ลูกสามคน	พอโตนี่
ชวนแกก็ไม่ยอมไป	ไม่ทราบพอจะแนะนำอุบายอะไรได้มั้ยคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องอุบายหรอกจ้ะ	คือว่าเราเป็นแม่เราก็ทำของเราไป	หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ชัด
แล้วว่า	 คนต้นตรงกลางคดเดี๋ยวปลายมันก็ตรง	 พื้นฐานเก่าเขามี	 เหตุปัจจัยของการสร้าง
ความดีของเขานี่แม่ให้ไว้เยอะแล้ว	 เดี๋ยวพอถึงเวลาพอเขาเกิดกระทบกระเทือนอะไรด้านจิตใจ	
เขาเลี้ยวเข้ามา	ดีไม่ดี	ไปได้มากกว่าเราเสียอีก	
ถาม : นั่นคือลูก	แต่สามีล่ะคะ	?	
ตอบ : สามีนี่ไม้แก่ดัดยาก	(หัวเราะ)	พยายามช่วยเขามากที่สุด	เท่าที่มากได้แล้วกัน	
ถาม : เหล้ายังกินเหมือนเดิมเลยค่ะ	
ตอบ : ไม่เป็นไรหรอก	 คนกินเหล้าไม่ใช่คนเลว	 จำไว้	 ตอนเหล้าเข้าปากส่วนใหญ่อารมณ์ดี
อยากได้อะไรต้องรีบขอตอนนั้น	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วอย่างเวลาเขากินเหล้านะคะ	 บอกว่า	 พ่อ...แม่จะไปทำบุญนะเอาเงินฝากแล้วก็
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อธิษฐาน	ตรงนี้มันจะไม่พร่องไปเหรอคะ	?	
ตอบ : ก็พร่องบ้าง	 ก็ทำบุญแบบอสูรไง	 อสูรนี้เป็นเทวดาชนิดหนึ่ง	 แต่ว่าอันนั้นของท่าน
ทำบุญ	 ท่านพร่องตรงที่ว่ามักจะขี้โกรธ	 ทำบุญผสมโทสะเลยเป็นอสูรของเราเองก็อาจเป็น
ประเภทพวกเดียวกับอสุรินทราห ูไง	 เขาบอกว่าราหูขี้เมา	 จริงๆ	 เทวดาเขาไม่ได้ขี้เมา	 คนไป
ว่าท่านเองต่างหาก	เป็นเทวดาถ้าไม่มีศีลก็เป็นเทวดาไม่ได้ใช่มั้ย?	
ถาม : แต่อย่างนี้เขาก็ได้บุญใช่มั้ย	?	
ตอบ : ได้อยู่	 เพียงแต่ว่าส่วนที่ควรจะได้เต็มมันก็พร่องไปหน่อย	 เพราะว่าวัตถุทานบริสุทธิ์	 
ใช่มั้ย	?	 ผู้ให้บริสุทธิ์	 ผู้รับบริสุทธิ์	 เจตนาบริสุทธิ์	 คราวนี้ว่า	 ผู้ให้ขาดความบริสุทธิ์ไปนิดหนึ่ง	
แล้วถ้าอีกสามส่วนบริสุทธิ์ก็อาจเหลือซักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์	ก็ยังดีกว่าไม่ทำล่ะ	
ถาม : เวลาหนูชวนเขาทำบุญ	ถ้าเป็นวัดอื่นก็ไป	แต่ถ้าเป็นวัดท่าซุง	เขาบอกไม่เอาล่ะ	ก็เพิ่ง
ทำไปแล้วนี่	ฝากไปตั้งนานแล้ว	ทำอะไรกันอีกบ่อยๆ	จะปฏิเสธทันทีอย่างนี้นะเจ้าคะ	
ตอบ : มันอาจอยู่ลักษณะบางที	 เขาได้ข่าวว่าวัดรวยแล้วอะไรอย่างนี้	 มีเยอะนะที่เขาบอกว่า
วัดนี้รวยแล้ว	 แล้วทำไมไม่ไปทำที่วัดอื่นบ้าง	 โดยที่เขาเองก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อนาบุญว่า
มันเป็นยังไง	เรื่องเนื้อนาบุญ	จริงๆ	แล้วสำคัญมาก	น่าจะมีตัวอย่างของ	อังกุระเทพบุตร	กับ	
อินทกะเทพบุตร	 ให้เขาได้ฟังบ้าง	 จะได้รู้ว่าที่ตัวเองทำน่ะเหนื่อยแทบตายตั้งสองหมื่นปีทั้ง
กลางวันทั้งกลางคืนมีผลอยู่กระจึ๋งหนึ่ง	 ขณะที่อินทกะเทพบุตรตักบาตรครั้งเดียวในชีวิต	 กลาย
เป็นเทวดาที่มีศักดานุภาพที่สุดของดาวดึงส์ นั่นเพราะเนื้อนาบุญ	 คราวนี้คนพูดที่เขาเองขาด
ปัญญาตรงจุดนี้	 เขาก็จะไม่เข้าใจ	ทำไมต้องไปแต่วัดท่าซุง	ที่อื่นไม่ไป	ที่อื่นไปก็จะเหมือนกับ
ที่ติดต่อกฐินให้เขานี่	 พอโยมรู้ว่าความประพฤติเป็นยังไงนี่เฉาเลยล่ะ	 เฉาถึงขนาดที่จะเปลี่ยน	
แต่คราวนี้จะเปลี่ยนไม่ได้	รับปากเขาไว้แล้ว	
ถาม : ถ้าอย่างงี้เราจะใช้อธิษฐานบารมีได้มั้ยคะ	ขอ	พระ	พรหม	เทวดาทั้งหมด	ขอให้ช่วย
ดลใจสามี	ถ้าไปทำบุญที่ไหนขอให้อย่าขวางขอให้คล้อยตาม	?	
ตอบ : อย่างนี้มันได้อยู่	 แต่ว่ามันต้องดูช่วงกุศลกรรม	 อกุศลกรรมด้วย	 ถ้าเป็นช่วงที่กุศล
กรรมส่งผลนี่มันจะมีผลทันทีตามที่เราต้องการเลย	 แต่ถ้าหากว่าบางช่วงอกุศลกรรมเข้าปุ๊บนี่	
เขาจะเห็นผิดเป็นชอบอีกเหมือนเดิมอย่างนี้อย่าไปตำหนิกัน	 เพราะว่าของเขาเองถ้าหากว่า
ปกติธรรมดาเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอก	 มันเป็นการดลจิตดลใจจาก	 กิเลส	 ตัณหา	 อกุศลกรรม
อะไรต่างๆ	นานา	มันพาให้เป็นไปถ้าหากว่าเขาไม่ก็บอกว่า	โอเคไม่เป็นไรหรอก	แม่ทำเองแล้ว
ก็ช่วยโมทนาด้วยอะไรก็ว่าไปเลย	
ถาม : ......................	
ตอบ : อยู่ที่จิตใจสละออก	ถ้าจิตใจเรามีการสละออกจริงๆ	เรามีเงิน	๑๐	บาท	เราทำบุญ	๑	
บาท	นี่ถือว่าเยอะนะ	๑๐	เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม	?	แต่ถ้าคนทำบุญ	๑๐๐	บาทแต่มันมีเงิน	๕๐	
ล้านบาทอย่างนี้การสละออกมันน้อยกว่า	 เพราะฉะนั้นจำนวนเงินไม่สำคัญ สำคัญที่จิตใจ
สละออกเป็นการตัดความโลภ ถ้ามีจิตใจสละออกเป็นการลดความตระหนี่ถี่เหนียว	 มีน้อย
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ทำน้อยในสายตาคนอื่น	 แต่จริงๆ	 แล้วในสายตาของเรา	 เราต้องใช้กำลังใจในการเสียสละมาก	
คนที่มีเป็น	๑,๐๐๐	ล้านควักมาทำบุญ	๑	ล้าน	ขณะที่เรามี	๑๐	บาท	ควักทำบุญ	๑	บาท	ใคร
จำนวนมากกว่ากันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	?	 เพียงแต่ว่าคนที่มีมากทำมาก	 เรามีน้อยทำน้อย	 
สมมติว่าถ้าทำสังฆทานด้วยกันนะจะไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกัน	 แต่ว่าคราวนี้มหาเศรษฐี
มีทรัพย์อย่างต่ำ	๘๐	โกฏิ	คงประมาณ	๘,๐๐๐	ล้านในปัจจุบัน	ถ้ามีทรัพย์	๘๐	โกฏิของเขาจะ
มีมากกว่าเรา	แต่ว่าต่ำสุดนั้น	๘๐	โกฏิ		
ถาม : แล้วพวกนักการเมืองที่เขาคอรัปชั่นแล้วตายไปจะเป็นยัง	?	
ตอบ : อันดับแรกถ้าจิตใจเศร้าหมองลงนรกก่อนตามโทษที่ตัวเองทำมาสารพัดสารเพ 
แล้วโทษคอรัปชั่นนี้จะมีในยมโลกีนรกคือนรกเล็กๆ ขุมหนึ่งที่มาคิดบัญชีต่างหาก	 พวก	 
คอรัปชั่นนี้จะตกขุมที่เรียกว่า	 ปิสสกะปัพพตะนรก	 จะเป็นนรกภูเขาเหล็กแดงโร่เลยนะกลิ้งมา
ทับป่นเป็นแป้งเลย	 พอภูเขากลิ้งผ่านไป	 ลมกัมมัชชวาตพัดมาก็ฟื้นคืนมาเป็นตัวเป็นตนใหม่	
ก็วิ่งหนีต่อให้เขาไล่ทับต่อไป		
ถาม : ดินแดนนรกกับดินแดนสวรรค์มีจริงไหม	?	
ตอบ : อุตส่าห์เล่ามาขนาดนี้แล้วยังถามอีก	 มีจริงๆ	 จ้ะ	 นรกสวรรค์จะไม่มีเลยถ้าไม่มีใคร
ทำความดีความชั่ว สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการกระทำของเราเอง	 เราทำชั่ว
มากๆ	แดนนรกเกิดขึ้นมารับ	ทำชั่วน้อยลงแดนเปรตขึ้นมารับ	ทำชั่วน้อยลงไปอีกนิดหนึ่งแดน	 
อสุรกายเกิดขึ้นมารับ	 ทำชั่วน้อยลงไปอีกก็แดนสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นมารับ	 เป็นผู้ที่มีศีลห้า
ทรงตัวก็เกิดเป็นมนุษย์	 แดนมนุษย์มีรองรับอยู่เห็นๆ	 แล้วใช่ไหม	?	 มีศีลบริสุทธิ์มีความดี
ทรงตัวก็เกิดเป็นเทวดามีแดนเทวดารองรับอยู่	 ถ้าสร้างฌานสร้างสมาบัติได้ก็มีแดนพรหม	 ทำ
ดีถึงที่สุดหลุดพ้นจากวัฏฏะก็มีแดนนิพพานรองรับอยู่	 ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากการ
กระทำของเราทั้งหมด ถ้าไม่มีการกระทำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มี เท่ากับว่าเราสร้างขึ้น
มาเองแท้ๆ  เลย ตอนเราสร้างนี่ไม่เคยนึกเลยว่าจะสร้างได้น่ากลัวขนาดนั้น 
ถาม : หนูเคยฝันถึงทวดหนูน่ะค่ะ	 ตอนนั้นฝันบ่อย	 ฝันถี่ด้วยแล้วก็บอกหวยด้วย	 ตอนนี้เขา
ไม่มาแล้ว	 หนูฝันครั้งสุดท้ายว่าเขาพาหนูไปเที่ยวเป็นบ้านทรงไทย	 เขาลากคอเพื่อน	 เขารู้ว่า
หนูกลัวเขาก็ลากคอเพื่อนหนูไป	หนูก็ไป	แล้วก็ตื่นขึ้นมา	หลังจากนั้นเขาก็ไม่เข้าฝันหนูอีก	
ตอบ : ที่อยากให้มาเข้าฝันนี้	คิดถึงทวดหรือว่าอยากได้หวย	
ถาม : เปล่าค่ะ	ถ้าหนูมีเรื่องอะไรหรือว่าไม่สบายใจหนูก็จะจุดธูปคุย	
ตอบ : ก็ดันไปจุดธูปเรียกเขา	 เขาก็มามาแล้วก็กลัวเลยต้องลากคอคุยกัน	 ไม่ได้เรื่องเลย	ยิ่ง
มาง่ายเท่าไหร่แสดงว่าอานุภาพของท่านมากเท่านั้น	 ผู้ที่อานุภาพมากนี้ขอให้ท่านช่วยมันก็
เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย	
ถาม : เวลาพระเสียใจมากๆ	พระทำยังไงคะ	?	
ตอบ : ถ้าพระจริงๆ	 เขาไม่เสียใจหรอก	 มีแต่รู้เห็นว่าธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้น	 เรา	 
เรียกว่า	 ปลงธรรมสังเวช	 แต่ว่าถ้าไม่ใช่พระนี่ยังร้องไห้อยู่	 เอ๊ะ	 !	 ไม่แน่...ถ้าเป็นพระอย่าง	
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พระโสดาบันนี้ยังร้องไห้อยู่นะ	แต่ถ้าพระสกิทาคามีขึ้นไปนี่ชักตายด้านแล้ว	ไม่ร้องกับใครง่ายๆ	
หรอกเรื่องกระทบใจมีน้อย	
ถาม : แล้วเวลาเราเสียใจเราจะทำยังไงดีล่ะคะ	ให้มันหมดความเสียใจจริงๆ	?	
ตอบ : อาละวาด	ร้องไห้	ดิ้นโครมๆ	เอาให้มันสะใจ	ความจริงเราเสียใจมากๆ	แล้วเราเก็บอยู่
เป็นผลร้ายเหมือนกันนะ	 เพราะฉะนั้น	 ระบายมันออกมาให้เต็มที่เลย	 ถ้าร้องไห้กลัวคนเห็นก็
เข้าห้องน้ำเปิดน้ำแรงๆ	 อาบน้ำไปร้องไห้ไปไม่มีคนรู้	 ออกมาหน้าใสมาเชียว	 ถามว่าเป็นอะไร
ตาแดง	เมื่อกี้สระผมอยู่เข้าตา	(หัวเราะ)	ความจริงถ้าพิจารณาเป็น เห็นความไม่เที่ยง ความ
เป็นทุกข์ ความไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้ จิตยอมรับจริงๆ มันก็เลิกเสียใจ 
ถาม : แล้วดวงชะตานั้นมีจริงไหมคะ	?	
ตอบ : ดวงชะตาก็คือบุญกรรมที่เราทำมาส่งผลให้	 เราทำความดี	 ผลดีก็ส่งผลให้เราเจริญ
รุ่งเรืองให้ร่ำให้รวย	ให้มีโชคมีลาภ	แต่เราทำชั่ว	มาถึงเวลาก็ทำให้ตกต่ำเคราะห์ร้าย	ต้องรับใน
เรื่องที่มันไม่ดีต่างๆ	ที่มันประกอบกันเข้ามา	ช่วงของบุญของบาป	มันสลับกันมาให้ผล	ถ้าบุญ
ขาดช่วงลงบาปก็เข้าแทรก	 ถ้าหากกำลังบาปอ่อนตัวลงกำลังบุญก็ไล่บาปพ้นไป	 ความดีก็สลับ
กลับคืนมาใหม่	 คราวนี้พวกบรรดาพราหมณ์นี้เขาเก็บสถิติมาเป็นพันๆ	 ปี	 เขาช่างสังเกต	 เขา
สังเกตว่าคนที่เกิดวันนี้เวลานี้ที่มันใกล้เคียงกันน่ะถึงเวลาเท่านั้นๆ	 ผลดีผลร้ายจะเกิดขึ้นกับเขา	
คนที่เกิดใกล้เคียงกันแสดงว่าบุญบาปใกล้เคียงกันมันก็เลยสามารถที่จะสรุปลงมาเป็นตำราได้
ว่าดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างไร	 แต่ว่ามีโอกาสผิดพลาดมาก	 ถูกเต็มที่ได้ไม่เกิน ๘๐% 
แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวที่ผันแปรดวงชะตาได้ดีที่สุดก็คือกำลังของความดีสูงๆ อย่าง ทาน ศีล 
ภาวนา ๓ ตัวนี้ ถ้าเรามีการให้ทานเป็นปกติ รักษาศีลเป็นปกติ เจริญภาวนาเป็นปกติ ผล
ของดวงชะตาหรือบุญกรรมในอดีตส่วนใหญ่ที่เป็นผลบาปที่เราเรียกว่ากรรมให้ผลได้ไม่เกิน 
๒๕% ถ้าคนประเภทนี้หมอดูจะทายผิดประจำ	เขาเรียกว่าพวกนอกเหตุเหนือผลเกินตำรา	มี
หมอดูอยู่คนหนึ่งเก่งมากเลยเป็นชาวพม่า	 ตอนสมัยหลวงพ่ออุตตมะ	 ยังบวชเณรอยู่ไปให้
หมอดูทำนายดวงชะตา	 หมอดูดวงชะตาของหลวงพ่ออุตตมะแล้วบอกว่า	 ของท่านไม่สามารถ
จะทำนายได้	 ถามว่าทำไม	 ท่านบอกว่าดวงชะตาของท่านเกินตำรา	 ไม่มีบอกเอาไว้	 มันจะไป
ทายพระอรหันต์	 (หัวเราะ)	 ใช่ไหม	?	 ตำราบอกไม่ถึงเพราะว่าหลวงพ่ออุตตมะท่านเป็นพระดี
ถึงที่สุดแล้ว	 ตอนนั้นยังเป็นเณรอยู่นะแต่ว่าภายหลังท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งกลาย
เป็นพระดีที่สุดแล้ว	 หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าหลวงพ่ออุตตมะเป็นพระวิชชาสาม	 ในเมื่อ
เป็นพระดีขนาดนั้นตำรามันว่าไม่ถึง	 เขายอมรับว่าตำราเขาไม่ถึง	 แต่เขาดูแม่นจริงๆ	 พวกนี้
ส่วนใหญ่แล้วน่าจะมทีิพจักขุญาณด้วย	ถ้าลำพังยึดตำราอย่างเดียวคงรู้ไม่ถึงขนาดนี้	
ถาม : ไสยศาสตร ์มีจริงไหมคะ	?	
ตอบ : จริงจ้ะ	 แต่ว่าพวกนี้เราไม่ต้องกลัวเขาเลย	 ถ้าเราภาวนาอารมณ์ใจทรงตัวแค่เกิน
อุปจารสมาธ	ิเขาเรียกว่า	อุปจารฌาน	คือใกล้ความเป็นปฐมฌาน	ถ้าอารมณ์ใจทรงตัวแค่นั้น
เองเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอก	 แต่ว่าอารมณ์นั้นต้องทรงตัวตลอด	 ถ้าคลายตัวลงแล้วเขาจ้อง
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เล่นงานอยู่ก็มีโอกาสพลาดได้	ให้หาวัตถุมงคลที่เรามั่นใจติดตัวไว้	อย่างติด	สมเด็จองค์ปฐมไว้	
หรือไม่ก็หลวงพ่อสมเด็จคำข้าว	หลวงพ่อสมเด็จหางหมาก	กันได้แน่นอนเลย	แต่ต้องอาราธนา
ทุกวัน	ตั้งใจสวดมนต์อาราธนาขอบารมีพระคุ้มครอง	พวกนี้ทำมาก็ด้านไปเอง	
ถาม : แล้วอย่างนีเ้สน่ห์ยาแฝดก็มีจริงสิคะ	?	
ตอบ : มีจริงๆ	จ้ะ	พวกนี้เป็นวิชาต่ำ	แทบจะไม่ได้อยู่ในสายตาของนักปฏิบัติเลย	นักปฏิบัติ
แค่ภาวนาอารมณ์ใจทรงเป็นปกติแค่เดินผ่านบางทีมันสลายไปเลย	 เป็นวิชาการขั้นต่ำ	 แล้ว
ข้อห้ามมันเยอะ	ห้ามกินฟัก	กินแฟง	กินน้ำเต้า	กินผักกะเฉด	โอ้ย...ของอร่อยทั้งนั้นสารพัดที่
มันจะห้าม	ห้ามลอดใต้ถุนบ้าน	ห้ามลอดราวผ้า	สมัยนี้ไปอยู่คอนโด	๒๐	ชั้นมันลอดไปกี่ชั้นล่ะ	
ก็เจ๊งน่ะสิ	 เพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องกลัวหรอก	 ข้อห้ามเขาเยอะมันเสื่อมสลายได้ง่าย	 แต่ว่า
ถ้าดวงชะตาของเรามันตกส่วนของอกุศลกรรมให้ผล	 บางทีตรงจังหวะเขาเฉ่งเราพอดีมันก็อาจ
จะโดนได้เหมือนกัน	 ถ้าโดนเข้าวิธีแก้ไขก็คือว่าหาผู้ที่ทรงความดีสามารถทรงฌานทรงสมาบัติ
ได้เป็นประจำที่เรามั่นใจ	 จะเป็นพระเป็นฆราวาสก็ได้	 ให้เขาทำน้ำมนต์ด้วยพุทธคุณ	ธรรมคุณ	
สังฆคุณ	 คือ	 อิติปิโส	 สวากขาโต	 สุปฏิปันโน	 ขออาราธนาบารมีพระขอให้ช่วยทำลาย
ไสยศาสตร์	เสร็จแล้วกินหรืออาบก็ได้	หายเลย	ฟังดูแล้วก็ง่ายไม่เห็นน่ากลัวเลยนะ	
ถาม : ผู้ใหญ่แนะนำว่าให้ขอขมาพ่อแม่	
ตอบ : ก็ดี	แล้วไง	?	ควรจะทำ	
ถาม : แต่ว่าไม่รู้จะทำวันไหน	?	
ตอบ : วันนี้ก็ได้	วันนี้วันวิสาขบูชา	กัดฟันเดินเข้าไปพร้อมกับพวงมาลัยพวงสวยๆ	หนึ่งพวง	
กราบเท้างามๆ	 บอกว่าคุณพ่อเจ้าขา	 ความผิดทั้งหมดที่ลูกได้ล่วงเกินมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันนี้ขอให้พ่ออโหสิกรรมให้ลูกด้วยนะ	ลูกรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ลูกได้ทำลงไปนั้นมันไม่ค่อยดี	ต่อ
แต่นี้ไปจะตั้งใจทำดี	 จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ต่อไป	ทำไม่ยากหรอก	 ตอนแรกมันจะเขินจะอาย	
ถ้าทำได้สักทีนะ	เรื่องอื่นเรื่องเล็ก	
ถาม : กลัวพ่อเขาไม่เหมือนเดิม	
ตอบ : ถ้าหากว่ามันเป็นกรรมที่เนื่องกันมาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ	 ถ้าท่านเอ่ยปากอโหสิกรรม
ให้กระแสมันจะขาดลงเลย แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น	ยังไม่ได้ทำแล้วไปกลัวซะแล้ว	
ถาม : หนูรู้ว่า...(ไม่ชัด)...ย่าหนูเขามีลูกอยู่	 ๓	คนก็มีพ่อหนูหนึ่งในนั้น	พ่อหนูก็ส่งเงินไปให้
ย่าทุกเดือน	แต่ว่าอีก	๒	คน	ไม่ส่งให้เลยแล้วเขาก็ไม่เคยมาดูแลด้วย	ภาระที่บ้านให้เป็นหน้าที่
ของหนูหมดเลย	
ตอบ : ดีแล้วไงเราจะได้บุญเยอะ	
ถาม : ไม่ใช่ค่ะ	 หนูอยากทำไงก็ได้ให้เขาสนใจ	 จะได้ไม่ต้อง...(ไม่ชัด)...เวลาเขามาย่าเขามี
ความสุข	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาก็พาย่าไปหาเขา	
ถาม : ไม่ได้ค่ะ	คือ	ย่าเขาพิการ	
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ตอบ : อ๋อ..พิการ	เป็นอะไร	?	
ถาม : เป็นอัมพฤกษ์ค่ะ	
ตอบ : เป็นอัมพฤกษ์ใส่รถเข็นไป	
ถาม : รถวิ่ง...(ไม่ชัด)...	
ตอบ : นั่นแหละ	เสร็จแล้วก็ไปบอกเขาว่านี่ขนาดย่าพิการยังมาเยี่ยมเขาเลย	แล้วของเราดีๆ	
จะไม่ไปเยี่ยมบ้างเรอะ	
ถาม : คนที่อยู่บ้านติดกันเขาไม่ค่อยมาวุ่นวายสุงสิงอะไร	 เงินทองแต่ก่อนก็ให้เดือนละ	๕๐๐	
บาทอย่างนี้	นี่ไม่ให้เลย	แล้วก็ไม่เคยสนใจอะไรเลยค่ะ	หลวงพ่อคะเขาเป็นยังไง	?	
ตอบ : ปล่อยวางได้ดีมากเลยนะ	 แสดงว่ากำลังใจดี	 แต่เสียไปหน่อยตรงที่ว่าไม่สนใจบุพการี
ของตัวเอง	
ถาม : กรรมของคนที่ไม่สนใจพ่อแม่จะเป็นยังไงคะ	?	
ตอบ : ต่อไปตัวเองก็ไม่ได้รับความสนใจไปด้วย	
ถาม : มั่นใจมากไหมคะ	?	
ตอบ : เท่าที่เห็นมากรรมที่ทำกับพ่อแม่เห็นผลทันตาทุกรายทันทีที่มีลูก	โดนบ้าง	ทำอะไร
ไว้กับพ่อกับแม่นี่	 แหม...ได้คืนเยอะกว่าเดิม	 มีกรรมอันนี้แหละเท่าที่เห็นมาว่า	 มันทันตาใน
ชาติปัจจุบัน	 พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกๆ	 จ้ะใช่ไหม	?	 ไม่มีใครหรอกที่จะรักจะห่วงเรายิ่ง
กว่าพ่อแม่อีกแล้ว	 ทุกสิ่งทุกอย่างท่านทุ่มเทให้กับเราได้แม้กระทั่งชีวิต	 กว่าเราจะเกิดมาได้แม่
เองก็แทบจะล้มประดาตาย	 กว่าจะเลี้ยงโตมาได้ไม่รู้ว่าพ่อเราเหน็ดเหนื่อยเท่าไร	 ทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่านหามาให้เราตลอด	 เท่ากับว่าท่านให้เราทั้งชีวิตเลย	 เพราะฉะนั้นบุญคุณของท่านมันนับ
ไม่ได้ โบราณท่านว่า เอาโลกเป็นปากกา เอาฟ้าเป็นกระดาษ ยังเขียนไม่หมดเลย	 เพราะ
ฉะนั้นคนที่ทอดทิ้งพ่อแม่	 ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่	 ต่อไปเขาเองก็ต้องเจอกรรมอย่างนั้นบ้าง	 แล้วพอ
ลูกหลานทอดทิ้งเขาเมื่อไหร่เขาจะนึกถึงจุดนี้	ของจีนเขามีนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับว่าลูกเห็นว่า
พ่อแม่แก่แล้ว	 ทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนอกจากอยู่กินไปวันๆ	 หนึ่ง	 ก็จัดแจงหากะลามาส่ง
ให้บอกให้ไปขอทาน	ทีนี้คนแก่คนเฒ่าก็อย่างว่า	เสียใจแต่ว่าลูกไม่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปยึด
อาชีพขอทานปรากฏว่าตัวลูกนั้นน่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันแต่ลูกยังเล็กๆ	 อยู่วันหนึ่งก็เห็นลูกมัน
นั่งขัดกะลาเล่นอยู่ก็ถามว่า	 ทำอะไรน่ะลูก	?	 เขาบอกว่า	 เตรียมกะลาไว้ถ้าพ่อแม่แก่จะให้ไป
ขอทาน	 ตัวพ่อสะดุ้งแปดตลบเพิ่งรู้ว่าตัวเองทำไม่ดีกับพ่อแม่รีบไปตาม	 ตามคืนมา	 นั่นยังแก้ตัว
ไดท้นั	ถา้แกต้วัไมท่นันีเ่จอแน่ๆ 	ลกูมนัเตรยีมไวต้ัง้แตเ่ดก็ๆ	แลว้	ถงึมนัจะเตรยีมแบบไรเ้ดยีงสา
ก็เถอะ	แต่มันกระทบใจพ่อแม่อย่างแรงเลยใช่ไหม	?	ตัวเรานี่ไม่แคล้วแน่	รีบไปตามคืน	
ถาม : วันนั้นหนูฝันว่าเพื่อนหนูได้ให้พระมา	 เป็นพระ...(ไม่ชัด)...แล้วทีนี้หนูก็เอาไปไว้บน
หนังสือน่ะค่ะ	 ก็วางไว้ตรงนั้นแหละค่ะ	 แล้วฝันว่าตื่นมาอีกทีพระองค์นั้นเป็นขุยยุ่ยเหมือน
ขนมปังเลย	
ตอบ : แล้วในฝันทำยังไง...กินเลย	?	
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ถาม : เปล่าค่ะ	หนูก็รู้สึกเสียดาย	หนูยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย	
ตอบ : ตื่นขึ้นมาดีใจแทบตายยังไม่เป็นไรเลยใช่มั้ย	?	 นั่นท่านอาจจะเตือนว่าจะทำอะไรที่มัน
เหมาะสมกว่านั้น	 ดีกว่านั้นในการบูชาท่านก็รีบทำซะ	อย่าเอาไปทิ้งไว้อย่างนั้นมันเหมือนกับ
ว่าเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยเดี๋ยวมันจะเกิดโทษ 
ถาม : ตอนนี้หนูใส่กล่องไว้แล้วค่ะ	
ตอบ : หาทางไปเลี่ยมใส่ตัวไว้สิ	 ใช้ควบกับคาถาเงินล้าน	 ต้องการเงินเท่าไหร่ก็มี	 อันนี้กล้า
ยืนยัน	สมเด็จคำข้าว สมเด็จหางหมากนี้จะให้ลาภหนักมาก โดยเฉพาะสมเด็จคำข้าวนี้จะ
ถนัดทางลาภเป็นพิเศษ 
ถาม : ท่องคาถาเงินล้านก่อนใช่ไหมคะถึงค่อยเอาไปเลี่ยม	?		
ตอบ : ไม่ต้องหรอก	เลี่ยมเสร็จเอามาห้อยคอท่องคาถาเงินล้านทุกวันให้ประจำไว้	
ถาม : ท่อง	๙	จบ	
ตอบ : ๙	 จบ	!	 โอ้โห...เยอะจัง	 สมัยก่อนที่อาตมาท่องนี้อย่างต่ำก็รอบหนึ่ง	 ๓๐๐	 จบต่อวัน	
มันมีเยอะกว่านั้น	
ถาม : พระที่เขาให้มาเขาก็แนะนำให้หนูท่องวันละ	๑๐๘	จบ	
ตอบ : ดีมั้ย	?	
ถาม : หนูยังท่องไม่ได้	
ตอบ : ลมใส่	!	๑๐๘	จบมันจะเท่าไหร่	๙	ครั้ง	๑๒	หน	
ถาม : แล้วได้อานิสงส์เยอะไหมคะ	?	
ตอบ : อย่างน้อยๆ	 ก็ได้อานิสงส์ตรงจุดที่ได้สวด	 อันนี้พูดเล่นจ้ะ	 ถ้าหากว่าสวดมากแล้ว
กำลังใจมั่นคงทรงตัว ไม่ได้ทำเพราะความโลภนะจะได้ผลมากจริง	 แต่ต้องทำให้สม่ำเสมอ
จริงจัง	อย่าไปทำๆ	ทิ้งๆ	ไม่ใช่ว่าวันนี้	๑๐๘	จบ	พรุ่งนี้เหลือ	๘	จบ	ต้องทำเสมอกัน	
ถาม : แล้วถ้ายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก	แล้วสวดมันดีไหม?	
ตอบ : อย่างน้อยๆ	 ก็ได้อนุสติในพุทธานุสสติ	 เพราะทุกๆ	 อย่างนี้ขึ้นอยู่กับอิติปิโสภควา	
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	ก็คือ	พระพุทธเจ้านั่นแหละ	
ถาม : ...............	
ตอบ : คนป่วยได้เปรียบกว่าเรามากตรงจุดที่ว่า รัก โลภ โกรธ หลง มันน้อย	เหตุที่น้อย
เพราะนอนแบ็บอยู่กับที่จะไปรักใครล่ะ	จะไปโลภอะไร	มันก็เอาไม่ได้แล้วนี่	อัมพาตกินอยู่อย่าง
นั้นจะไปโกรธใครก็คงได้แต่โกรธตัวเอง	 โกรธลูกโกรธหลานก็โกรธไม่ได้เพราะรักเขามากกว่า	
คราวนี้ที่ว่าหลงคงไม่หลงเพราะเห็นอยู่แล้วว่าร่างกายมันไม่ดี	 ถ้าได้รับคำสอนที่ถูกต้องไป
บางทีทำใจได้นี่ดีไปเลย	เพราะฉะนั้นถ้าว่าคนป่วยได้เปรียบกว่าเราตรงที่เขาเห็นทุกข์ชัดเจน 
เมื่อเห็นทุกข์ชัดเจนแล้วได้คำสอนของหลวงพ่อไปอย่างนี้ถ้าตัดสินใจทำตามดีไม่ดี เป็น
พระอรหันต์เอาง่ายๆ 
ถาม : ถ้าหลงก็ไม่หลงอะไรหรอก	หลงๆ	ลืมๆ	
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ตอบ : นั่นแหละ	 ยิ่งจำเป็นใหญ่เลยเปิดเราฟังด้วย	 ย่าฟังด้วย	 ถ้าย่าถามว่าเปิดทำอะไรก็
บอกว่าหนูอยากฟัง	หนูชอบฟัง	
ถาม : ชอบเอาหนังสือธรรมะไปอ่านให้เขาฟัง	
ตอบ : คราวนี้ไม่ต้องอ่านหรอก	 เอาเทปดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก	 ถ้าหากว่าท่านเกาะ
เสียงพระ เสียงหลวงพ่ออย่างน้อยๆ ก็ได้ดี ถ้าทำใจได้ยิ่งได้ประโยชน์มากเข้าไปใหญ่ 
ถาม : เขาจะหลับท่าเดียวเลยค่ะ	
ตอบ : ไม่เป็นไร	 เพราะว่าถ้าหากว่าเขาฟังแล้วกำลังใจเกาะเสียงพระแม้แต่นิดเดียวหลับ
ไปตอนนั้นถือว่าทรงอนุสติเลยนะ ถ้านึกถึงพระพุทธก็เป็นพุทธานุสสติ เกาะในเสียงธรรมะ
เป็นธัมมานุสสติ	 ถ้ารู้ว่าพระกำลังเทศน์ให้ตัวเองฟังก็เป็นสังฆานุสสติ	 ตอนนั้นได้เปรียบ
มหาศาลเลย	
ถาม : หนูจะทำยังไงให้เขามีความสุขมากกว่านี้ล่ะคะ	?	
ตอบ : วิธีนี้แหละ	ถ้าหากว่าเขาตายไปรับรองว่ามีความสุข	สุขแน่ๆ	เลย	เพราะตายแล้วไปดี	
หลังจากนั้นดีไม่ดี	 จะมาขอบคุณคุณหลานจนหัวโกร๋นไปเลย	 มาเช้า	 กลางวัน	 เย็น	 กลางคืน	
รักมากเหลือเกินอุตส่าห์ส่งให้ย่าไปได้ถึงขนาดนี้	
ถาม : ..............	
ตอบ : เอาไปเติม	 เทใส่โอ่ง	 น้ำทั้งโอ่งจะได้เป็นน้ำมนต์ไปด้วย	 ถ้าเวลาเราจะใช้ก็ใช้ของใหม่	
ถา้เอานำ้มนตเ์กา่เททบันำ้มนต์ใหม่ไป	 อยา่งเชน่มนีำ้ในโอง่แลว้เอานำ้มนตเ์ทลงไปกเ็ปน็ทัง้โอง่	
แต่ถ้าหากว่าเราเอาน้ำใหม่เททับน้ำเก่าที่เป็นน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าจบกัน	หมดอานุภาพ	อย่าเอา
น้ำใหม่เททับน้ำมนต์	ใช้น้ำมนต์เททับน้ำใหม่	จะเติมเรื่อยๆ	เท่าไหร่ก็ได้	ใช้ได้เรื่อยๆ	
ถาม : เหมือนเติมหัวเชื้อลงไปเหรอคะ	?	
ตอบ : อย่างนั้นแหละ	แต่ใช้น้ำมนต์เติมใส่น้ำอย่าเอาน้ำไปเทใส่	ไปเหอะ	ทำซะหน่อย	
ถาม : (ถามเรื่องอุทิศส่วนกุศลให้เทวดา	แล้วขอให้ท่านช่วย)	
ตอบ : ไม่ถือว่าเป็นสินบน	 เพราะว่าตัวนี้อย่างน้อยๆ	 มันก็เป็นตัว	 ปัตติทานมัย	 ตั้งใจอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับคนอื่นเขา	 ยิ่งเวลาเดินทางนี่อาตมาก็ให้ประจำ	ตั้งใจว่าบรรดาเจ้าที่เจ้าทางทั้ง
หลายที่ปกปักรักษาตลอดเส้นทางที่ลูกเดินทางในครั้งนี้ จะเป็นอากาศเทวดา รุกขเทวดา 
ภูมิเทวดา ก็ดี ตลอดจนเหล่าสัมภเวสี เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ตลอดสองข้าง
ทางก็ดี กุศลบารมีใดที่ข้าพเจ้าสร้างมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ขอเธอทั้งหลายจงโมทนา จะได้รับ
ประโยชน์ ได้รับความสุขเท่าไรขอให้เธอทั้งหลายได้รับด้วย	ตั้งใจอย่างนี้แทบทุกครั้ง	ต้องใช้
คำว่าถ้าไม่ลืมนะ	แต่ส่วนใหญ่ไม่ลืมหรอก	เพราะขึ้นรถภาวนาปั๊บนึกขึ้นมาได้	อ้อ	!	เขาจะมาก็
ให้เขา	
ถาม : ไม่จำเป็นว่าต้องใช้ระหว่างไปต่างจังหวัด	ใช้ระหว่างจากบ้านไปทำงานแบบนี้ได้มั้ยคะ	?	
ตอบ : ได้	เหมือนกันหมด	ก็บอกแล้วตลอดระยะทางที่เราเดินทางในวันนี้ง่ายดี	
ถาม : หนูโดนจับบ่อย	โดนตำรวจจับน่ะคะ	
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ตอบ : (หัวเราะ)	 ใช้วิธีนั้นแหละ	 พอถึงเวลาแล้วก็ช่วยสงเคราะห์ให้ได้	 แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าให้
ช่วยสงเคราะห์นี่	โน่นแน่ะ	พอเข้าตาจนแล้วค่อยขอ	
ถาม : อย่างเราถวายของในบาตรนี่เป็นพุทธบูชาเลยใช่มั้ยคะ	?	 (บาตรบรรจุพระบรม						
สารีริกธาตุ)	
ตอบ : จ้ะ	 โดยเฉพาะถวายทองคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ	 ท่านลุงพระยายมเคยบอกไว้ว่า	
บุคคลที่เคยถวายทองคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถ้าไม่ทำอนันตริยกรรมทั้งห้า คือ ไม่ฆ่า
พ่อแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิต และทำสังฆเภท คือยุสงฆ์ให้
แตกกัน ไม่ว่าอย่างไร ก็จะพยายามดลใจให้นึกถึงความดีให้ได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ให้
ไปรับกรรมดีก่อน แต่ถ้าหากว่าเราไปทำอนันตริยกรรมห้าอย่างนี้เข้า	 ท่านอยากจะช่วยก็คง
ช่วยไม่ไหว	 ดูอย่างเมณฑกเศรษฐี	 ถวายทองคำเท่าปีกริ้นบูชาพระรัตนตรัย	 อันนั้นเขาเกิดมา
ชาติใหม่นี่รวยจนนับไม่ได้เลย	แก้ว	แหวน	เงิน	ทอง	นับไม่ได้อย่างคนอื่นเขา	ต้องใช้ตวงเอา
เป็นเกวียนๆ	 ว่ามีกี่เกวียนไอ้ประเภทกี่บาทกี่สตางค์ไม่ต้องนับเลย	 คราวนี้ของเรา	 เราถวาย
บูชาโดยตรง	 ถวายบูชาโดยตรงอานิสงส์ใหญ่มาก	 ถึงเวลาท่านให้พรไว้อย่างนั้นก็กลายเป็นว่า
ท่านจะพยายามช่วยให้เราไปรับความดีก่อน	 พอถึงเวลาที่เราไปรับความดี	 กุศลเดิมทั้งหมดที่
เคยทำมาจะเป็นตัวส่งผลให้เราอยู่ที่นั่นในระยะเวลาที่ยาวนาน	 ช่วงนั้นถ้าไม่รู้จักต่อความดีก็
สมควรลงใหม่	(หัวเราะ)	ส่วนใหญ่พอขึ้นไปแล้วก็หนีกันสุดขีดไม่มีใครเขาอยู่กันหรอก	
ถาม : หลวงพี่พักกี่โมงคะเนี่ย	?	
ตอบ : สามทุ่ม	
ถาม : ทุกครั้งเลย	?	
ตอบ : ทุกครั้งจ้ะ	 จะนั่งยาวประมาณเจ็ดโมงไปลุกเอาสามทุ่ม	 ส่วนใหญ่เขามากันตั้งแต่ตีห้า
กว่า	หกโมงเขามากันแล้ว	พวกที่มาเลี้ยงอาหารเช้า	เราเองมันจำเป็นต้องตื่นตามเวลา	เพราะ
ว่าต้องทำวัตรสวดมนต์ของเราก่อน	 งานพระทิ้งไม่ได้	 หลวงพ่อท่านเคยเตือนเอาไว้ว่า การ
สวดมนต์ กรรมฐาน บิณฑบาต เป็นงานของพระ งานอื่นถึงสำคัญขนาดไหนก็ตาม เมื่อ
ถึงวาระเวลาให้วางงานนั้น แล้วมาทำงานนี้ก่อน ท่านบอกว่า ถ้าหากว่าพวกแกตั้งใจสวด
มนต์ทำวัตร อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูป ปากสวดปาวๆ อยู่ใจมันจะคิดชั่วขนาดไหนมันคงทำ
ไม่ได้หรอก	คืออย่างน้อยๆ	 เราก็ประเภทได้ดีอยู่แป๊บหนึ่งล่ะ	(หัวเราะ)	นั่นล่ะสะสมความดีที
ละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็เต็มไปเอง ลักษณะนั้นแหละคือท่านบังคับให้ด	ี ก็มีอยู่วันหนึ่งหลวง
พ่อท่านมา	ท่านสั่งงานสามข้อ	มีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าให้ทำวัตรสวดมนต์อย่าให้ขาด	แล้วอีก
สองข้ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้	 เพราะอีตอนนั้นน่ะคิดว่า	 ความจำเราดีสั่งยาวกว่านี้ก็ยังจำได้	 แค่
สามข้อเรื่องเล็ก	ไปประมาทลืมคำครูไปหน่อย	ไม่ได้จด	ตื่นเช้าขึ้นมา	พอตะวันขึ้นปุ๊บนี่แคะยัง
ไงก็แคะไม่ออก	ได้ข้อเดียวแหละ	ยังสมน้ำหน้าตัวเองอยู่จนทุกวันนี้	
ถาม : ตอนนี้ยังจำไม่ได้เหรอคะ	?	
ตอบ : นึกไม่ออกจริงๆ	เพราะเรื่องของพระเรื่องของเทวดา ถ้าทอดระยะนานไปจะเลือนไปเลย 
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ถาม : แล้วท่านได้มาเตือนซ้ำมั้ยคะ	?	
ตอบ : ไม่ซ้ำนะ	 เรื่องของท่านนี่ไม่มีคำว่าซ้ำเลยนะ	 ครั้งเดียวจริงๆ	 ประเภท	 ถ้าจำไม่ได้
ต้องถามตอนนั้น ถ้าหากว่าถามแล้วไม่จดเอาไว้ไปถามซ้ำไม่บอก	 ก็กลายเป็นว่ากระดาษ
กับปากกาต้องอยู่ใกล้บางทีก็ตื่นขึ้นมากลางคืน	มัวแต่เปิดไฟไม่ได้เดี๋ยวลืม	เขี่ยๆ	ไว้พอมีเลาๆ	
ก่อน	แล้วเสร็จแล้วค่อยเปิดไฟมาเอารายละเอียดซะหน่อยหนึ่ง	มันจะได้เตือนความจำได้	แล้ว
รุ่งเช้าค่อยไปลอกใส่สมุดบันทึก	 ต้องใช้วิธีนี้	 บางทีท่านก็เล่นตลกมาถึงก็เขียนหวยให้	 ท่านสั่ง
ห้ามให้หวยแล้วท่านเขียนมาหน้าตาเฉย	
ถาม : แล้วหลวงพ่อทำยังไงคะ	?	
ตอบ : ก็ประเภทรับรู้ไว้เฉยๆ	ถึงเวลามา	ดูซิมามั้ย	?	ก็มาจริงๆ	
ถาม : แต่ไม่ได้บอกญาติโยม	?	
ตอบ : บอกไม่ได้เพราะว่าท่านสั่งห้ามมาตั้งแต่แรกแล้ว	
ถาม : แล้วเราจะพูดเป็นนัยๆ	อย่างนี้ได้มั้ยคะ	?	
ตอบ : ก็	 ไม่แน่ใจเหมือนกัน	 ไอ้เรื่องที่ท่านห้ามเอาไว้แล้วนี่แล้วกันไปเลยดีกว่า	 หรือท่าน
เองท่านอยากจะรู้ว่าเราจะอกแตกตายมั้ยเวลาท่านบอกนี่นะ	(หัวเราะ)	เราจะทำใจได้มั้ย	?	รับรู้
ไว้เฉยๆ	ไม่งั้นสมัยก่อนมันคันปากยิกๆ	อยากจะบอกเขา	สมัยนี้มันเลยคันแล้วเหนื่อย	ขืนบอก
แล้วคนมันมาเยอะจะลำบาก	 แล้วระยะหลังๆ	 นี่เจอประเภทที่ตะเกียกตะกายมาจากซอกไหน
มุมไหนก็ไม่รู้	 มันจะเอาแต่หวยท่าเดียว	 พวกนี้ไม่อยากจะคบเลย	 เจอหน้าแล้วอยากจะไล่เลย	
แต่ถ้าไม่ติดว่าเป็นพระแล้ว	โดยมารยาทแล้วขับไล่โยมอย่างงั้นไม่ได้นี่	ไล่เตลิดไปเลย 
ถาม : ไม่เอาธรรมะเลยนะคะ	?	
ตอบ : เขาไม่เอาเลย	 แต่ว่าพอไปดูๆ	 อย่างสมัยหลวงพ่อนี่ที่ไปเอาธรรมะก็นับว่าเป็นส่วน
น้อยใช่มั้ย	?	 บางคนไปเพราะอยากได้หวย	 บางคนไปเพราะอยากได้เครื่องรางของขลัง	 บาง
คนไปเพราะหลวงพ่อดังอยากจะไปดูว่าหลวงพ่อเป็นยังไง	 บางคนไปเพราะตามเพื่อนไป	 บาง
คนไปเพื่อให้ได้ชื่อว่าวัดนี้ฉันก็ไปแล้วนะ	 ไอ้ที่ไปเอาธรรมนั้นมันน้อยเต็มที	 นั่นแหละคอย
สังเกตๆ	 อยู่	 เสร็จแล้วก็นั่งหัวเราะ	 หลวงพ่อบอกว่า	 เออ...ดูเป็นเหมือนกันนี่หว่า	(หัวเราะ)	
ท่านอยากจะรู้ว่าเรา	 มันพอจะนึกออก	 ดูออกบ้างมั้ยว่าที่มาหาท่านเป็นคนประเภทไหนบ้าง	
พอถึงเวลาสรุปเสร็จท่านก็หัวเราะ	 เออ...ดูเป็นเหมือนกันนี่หว่า	 ไอ้ที่สังเกตน่ะเริ่มสังเกตจาก
บ้านตัวเอง	พี่ๆ	น้องๆ	มาหาหลวงพ่อทุกคนแต่กำลังใจไม่ค่อยเท่ากันหรอก	เพราะฉะนั้น	พอ
สังเกตจากบ้านตัวเองเสร็จ	ก็เริ่มสังเกตคนอื่น	โดยเฉพาะตอนแม่ชม้อยไง	พอแม่ชม้อยโดนจับ	
สองเดือนแรกสายลมแทบแตก	 คนไปเยอะกันขนาดนั้น	 คือจากที่เคยไปปกติเพิ่มสักห้าเท่าได้
มั้ง	 เสร็จแล้วพอเดือนที่สามแม่ชม้อยไม่ออกจากคุกหายไปครึ่งหนึ่ง	 พอเดือนที่สี่เกือบหมด	
สองคนนั่งอยู่ข้างๆ	 กับลุงพุฒ	 ช่วยกันรับสังฆทาน	 ช่วยกันแจกของแทนหลวงพ่อไง	 นั่งมอง
หน้ากันลุงอย่าหายไปไหนเป็นอันขาดเชียวนะ	 ที่เขาเห็นๆ	 หน้ากันอยู่ทุกวันนี้	 ถ้าหายไปนี่คน
อื่นมันไปกันมากกว่านี้อีก	(หัวเราะ)	
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ถาม : ลุงพุฒตอนนี้นี่	ไม่เห็นเลยคะ	
ตอบ : ระยะหลังนี้ลุงพุฒแกติดงาน	 เพราะว่าแกขับรถให้เจ้านายที่โรงงานประจำ	 แล้วแก
ต้องไปจอดรถที่วัดเทพศิรินทร์	 แกเลยไปภาวนาทีว่ัดเทพศิรินทร	์ ก็ถือว่าหลวงปู่อยู่นั่น	ท่าน
เจ้าคุณนรฯ	 อยู่นั่น	 ระยะหลังนี่ลุงพุฒก้าวหน้าเยอะเลยนะ	 โดยเฉพาะตัวทิพจักขุญาณ	บางที	
หลวงปู่มั่นผ่านมา	 ไม่ทราบว่าท่านจะไปไหนน่ะ	 ก็หยุดสอนก่อน	 ลุงพุฒบอกว่า	 แหม	 ดีใจจัง
เลย	 เพราะท่านผ่านมาแท้ๆ	ท่านยังอุตส่าห์เมตตาและมาบอกเราก่อนว่าต้องทำยังไง	 สมัยนั้น
มีกันอยู่ไม่กี่คน	 ตอนที่ชวนบวชก็ได้แค่ลุงพุฒคนเดียว	 หลวงพ่อท่านต้องการสามองค์ไง	 พอ
ไปชวนแล้ว	คุณธรรมนูญบอกเขาไม่ว่าง	ช่วงนั้นเขายังติดราชการอยู่	 ลุงพุฒเขาบอกโอเคผม
บวชได้	ก็ไปด้วยกัน	ไปกราบเรียนหลวงพ่อว่า	ได้แค่สองคนครับ	ขาดคนหนึ่ง	หลวงพ่อต้องหา
เพิ่มแล้วครับ	หลวงพ่อท่านบอกว่าแกจำไว้นะ	คนของข้าไม่มีคำว่าขาด	จริงๆ	ด้วย	พอคนเขา
รู้ปุ๊บสมัครกันเข้ามาจากสามองค์กลายเป็นสามโหล	สามสิบหกองค์	แป๊บเดียวเอง	นั่นถ้าไม่ใช่
รีบบวช	คงจะเยอะกว่านี้อีก	 เพราะรุ่นหลังๆ	อย่างรุ่นแสงชัยบวชนี่ร้อยแปดสิบ	 ร้อยแปดสิบนี่
ตัดยอดนะ	 พวกติดสำรองเพียบเลย	 รอคนไหนไม่มา	 พอคนไม่มาปุ๊บ	 คนบนๆ	 นี่ตีปีกโดดใส่
เลย	(หัวเราะ)	อยากบวชมาก	
ถาม : แต่ครั้งแรกที่เห็นท่านครองผ้าเหลืองแล้ว	รู้สึกบอกไม่ถูก	
ตอบ : จ้ะ	 ช่วงนั้นมีหลายคนที่เขาถาม	 เขาถามว่าแล้วพี่จะไม่รอคุณชม้อยเขาเหรอ	 ไม่ล่ะ	
ถ้าหากว่ายิ่งมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้น เราต้องยิ่งแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าของเราเอง 
เรารักเรามั่นคงในหลวงพ่อแค่ไหน คนอื่นที่เขามา เขามาเพื่อผลประโยชน์ถึงเวลาเขาก็ไป 
แต่ของเรานี่เรามา เรารู้อยู่ว่าหลวงพ่อสอนอะไร	 สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้พิจารณามาตลอดสิบ
เอ็ดสิบสองปีนี่	 ไม่เคยเห็นท่านสอนผิดเลย	 โดยเฉพาะในด้านของธรรมะเราปฏิบัติอย่างไร	มัน
ก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่าง	 เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นนี่	 คุณไปคิดว่าหลวงพ่อบอกผิด	
หลวงพ่อบอกไม่ถูก	 เกิดอาการพลาดขึ้นมาแล้ว	คุณชม้อยทำไมล้ม	ทั้งๆ	ที่เขาบอกว่า	 ไม่ล้ม
อะไรอย่างนี้	 เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของคุณจะคิด	 แต่ว่าเรื่องของผม	 ผมไม่คิดอย่างนั้น	 เพราะ
ผมมาผมเอาธรรมว่างั้น	
ถาม : แต่ว่าคุณชม้อยเขาก็ยังไปนะคะ	
ตอบ : เขาไปอยู่เหมือนปกติอยู่	
ถาม : เห็นไปอยู่ทุกวันจันทร์	
ตอบ : คือจริงๆ	 มันไม่ได้ผิดอยู่ตรงคุณชม้อย	 มันผิดตรงคนที่เอาเงินคุณชม้อยไป	 โอ้
โห...ไปกวาดของเขาทีตั้งแปดพันล้าน	คุณรวยขนาดไหนล่ะ	ไปเอาเขาทีขนาดนั้น	ต่อให้กิจการ
เขาดีขนาดไหนก็เจ๊งน่ะ	 เสร็จแล้วมารับปากอีกว่าให้ศาลยกฟ้อง	พอบอกให้ช่วยให้ศาลยกฟ้อง	
คุณชม้อยส่งข่าวมาขออยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุงตลอด	 ทางด้านวัดก็จัดตึกขาวเอาไว้	 ตึกขาว	 
สี่ชั้นที่อยู่เยื้องๆ	 กับศาลาหลวงพ่อสี่องค์ก็เตรียมสถานที่	 พวกคุณผดุงเกียรติ	 คุณอะไรที่คุ้นๆ	
กับคุณชม้อยซี้กันก็เตรียมรถจะไปรับ	ปรากฏว่าศาลตัดสินมาสองพันกว่าปี	หงายท้องตึงเลย	
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ถาม : แต่ก็อยู่ไม่นาน	?	
ตอบ : ไม่นานเพราะว่า	 กฎหมายตอนช่วงนั้นบอกว่าถึงจะมีโทษกี่ปีก็ตามก็ให้จำคุกสูงสุด
ยี่สิบปี	คราวนี้ยี่สิบปีถ้าเป็นนักโทษดีเด่น	นักโทษชั้นเยี่ยม	ก็ลดโทษครึ่งหนึ่ง	ก็เหลือสิบปี	พอปี
ที่สองถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอีก	 ก็ลดอีกครึ่งหนึ่งเหลือห้าปี	 พอปีที่สามจะลดอีกครึ่งหนึ่งไม่
ต้องลดแล้ว	เพราะเขาติดมาสองปีแล้ว	ปีที่ผ่านก็เป็นอันว่าคุณพ้นไป	
ถาม : แป๊บเดียวเองนะ	
ตอบ : ติดแค่สองปีกว่า	ออกมาตั้งนานเนกาเลแล้ว	ยังสร้างพระถวายที่วัดท่าซุงองค์หนึ่ง	ได้
ไปเดินดูมั้ยล่ะ	?	
ถาม : แล้วบางคนเขาติดตลอดชีวิตล่ะคะ	?	
ตอบ : ตลอดชีวิตนั้นส่วนตลอดชีวิต	 ของคุณชม้อยนั่นมันหลายคดีรวมกัน	 เพราะว่าคนไป
ฟ้องร้องเขาเยอะ	 พอรวมๆ	 กันแล้วอายุความมันสองพันกว่าปี	 แต่สองพันกว่าปีมันไม่ใช่
โทษจำตลอดชีวิต	 เขาก็เลยกลายเป็นว่าถึงเวลาแล้วสูงสุดให้แค่ยี่สิบปี	 มันไม่ใช่โทษหนักแบบ	
โทษยาเสพติด	 หรือข่มขืนฆ่าคนอะไร	 พวกนั้นมันเป็นโทษอุกฉกรรจ์ใช่มั้ย	 อุกฉกรรจ์เขามีคำ
ตัดสินจำโทษตลอดชีวิตได้	
ถาม : แล้วพวกจำคุกตลอดชีวิตนี่เขาจะได้ลดโทษมั้ยคะ	?	
ตอบ : ก็โอกาสมันมี	 ถ้าหากว่าเขามีการถวายฎีกาในหลวงท่านก็อาจลดโทษให้ถ้าเห็นว่า
สมควร	เขาก็ทูลเกล้ากันทุกปีนั่นแหละ	
ถาม : ................	
ตอบ : สมยัพระเจา้อโศกมหาราช	 ราวๆ	 พ.ศ.	 ๓๒๕	 ทา่นสง่สมณทตู	 ๙	 สาย	 ออกไปเผย
แพรพ่ระศาสนา	 สายของพระโสณะ พระอุตตระเถระ	 นี่มาขึ้นที่นครปฐม สมัยนั้นนี่นครปฐม
อยู่ชายทะเล	 แต่ตอนนี้มันงอกออกไปถึงชะอำ	 แสดงว่าช่วงสองพันกว่าปีนี้มันเล่นงอกออกไป
สามจังหวัดเลยมั้ง	ราชบุรี เพชรบุร	ีสองจังหวัด	เพราะชะอำนี่มันติดกันหัวหินใช่มั้ย	?	หัวหิน
นี่ของประจวบ	 สองพันกว่าปีนี้ได้มาสองจังหวัด	 แล้วทำไมว่าสมัยโน้นภูกระดึงอยู่ในทะเล						
จะเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ย?	มันก็เป็นไปได้	งอกมาเรื่อยๆ	ยาวออกมาเรื่อย	ดูในเรื่องตาที่สามที่ลามะ
รอปสัง ลัมปา	ท่านเขียน	ท่านลงไปฝึกมรณานุสสตใินอุโมงค์ใต้ดิน	มันขุดลึกเข้าไป	จนบอก
ไม่ถูกว่าลึกลงไปใต้แผ่นดินมากเท่าไร	 เขาบอกว่าอากาศมันเต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิต	 ถึงขนาดว่า
ต้องถือทองไปแท่งหนึ่ง	พอเดินๆ	แล้วเอาทองจี้กับผนัง	ไฟฟ้าจะแล่นปรี๊ดๆๆ	ออกไปเลย	พอ
ลงไปถึงตรงนั้นแล้ว	 จะมีซากศพของบรรพบุรุษของทิเบตอยู่	 ผู้ชายสูงสี่เมตร	 ผู้หญิงสูงสาม
เมตร	 ซากศพยังสมบูรณ์อยู่เพราะเขาเก็บเอาไว้ในที่ๆ	 อุณหภูมิขนาดนั้นมันอยู่ตัวเลยล่ะมัน
แห้งถึงขนาดไฟฟ้าสถิตมันเกิดทั่วไปหมด	 เชื้อโรคมันเกิดไม่ได้มันก็เลยไม่เน่า	 แล้วเขามีการ
ปิดทองปิดอะไรด้วย	ลามะรอปสัง	ท่านไปนั่งสมาธิตรงนั้น	 เห็นอดีตชาติของตัวเองว่าในชาติที่
เห็นผู้ชายผู้หญิงใหญ่ขนาดนั้นท่านก็เคยเกิด	 ชาติที่ท่านเกิดท่านบอกว่าทิเบตอยู่ชายทะเล	
คราวนี้พวกศึกษาธรณีวิทยาเขาบอกว่า	 อนุทวีปอินเดียนี่	 แต่แรกเริ่มมันไม่ได้อยู่ติด	 มันเป็น
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ลักษณะเหมือนประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนี้	 คือ	 เป็นเกาะขนาดใหญ่	 ออสเตรเลียนี่เป็นทวีป
เลยนะแต่เป็นเกาะ	 โดนแรงกดดันกับการเคลื่อนที่ของพื้นโลกจนกระทั่งชนเอากับทิเบต	 แล้วก็
ดันเอาทิเบตลอยสูงขึ้นไปกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัย	 จากพื้นที่ชายทะเลมันดันสูงขึ้นไปทีเจ็ด
แปดกิโลเมตรนี่มันน่าคิดนะ	มันไปตรงกันว่านักธรณีวิทยา	เออ...เขาก็คำนวณของเขาถูก	ขณะ
เดียวกันของท่านที่พอนั่งสมาธิไปเกิดอตีตังสญาน	 ย้อนหลังไปก็รู้ว่าสมัยนั้นท่านก็เกิดริมทะเล
เหมือนกัน	แล้วคิดดูว่าจากทิเบตลงมา	มันตั้งกี่ประเทศกว่าจะมาถึงทะเล	
ถาม : .............	
ตอบ : เด็กสาวๆ	นะ	คุณทิพวดี เหลืองตระกูล	อยู่นครนายกภาวนาแล้ว	เข้าถึงฌานได้เร็ว
มากกายทิพย์หลุดออกไปเลย	แล้วเขาเอง	 เขาก็ไม่แน่ใจขั้นตอนอะไรต่างๆ	ก็เลยมาถาม	 เคย
มาที่นี่หนเดียว	 เขาไม่มาเยอะหรอก	เขาเอาจริง	(หัวเราะ)	ถามครั้งเดียวแล้วมันทำเลยล่ะเป็น
ไง	ถ้ามียังงี้มันก็น่าชื่นใจประเภทมาแล้วมาอีกก็ต้องเตรียมไม้เรียวไว้รอ	มาถึงก็ฟาดเลย		
ถาม : แก้ขันธมาร	แก้ยังไง	?	
ตอบ : ขันธมารไม่ต้องแก้ แค่พิจารณาว่า ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ จะตายก็ช่างมัน 
เราจะทำความดีนะ หรือไม่ก็จับอยู่กับอานาปานสติมันจะกินได้น้อยมาก	 ไอ้ที่นั่งทนอยู่ทุก
วันนี้จริงๆ	ก็คือว่ามันได้ด้วย	ถ้ามันไม่ได้	ก็ไม่มาทนนั่งหรอก	โอ้โห	!	ทรมานทรกรรมวันหนึ่ง
สิบกว่าชั่วโมง	ฟังแล้วซึมไปเลยมั้ย	?	เขามาครั้งเดียวเขาทำได้ขนาดเนี่ยะ	เขาจะไปต่อสมาบัติ
แปดแต่ต่อไม่ออก	 เหตุที่ต่อไม่ออก	 เพราะว่าพอถึงฌานสี่ปั๊บกายในมันจะหลุดไปเลย	 ตั้งภาพ
กสิณไม่ทัน	บอกว่าถ้าได้ขนาดนั้นไม่ต้องมาเสียเวลาต่อหรอก	ไปยาวเลยเป็นเราจะเสียเวลามา
ต่อมั้ย	นั่นมันยิ่งกว่าสมาบัติแปดแล้วนะ สมาบัติแปดคือกำลังมันเท่ากันไง มันใช้กำลังของ
ฌานสี่ในการพิจารณาคล้ายๆ วิปัสสนาญาณเลย แต่ว่ามันพิจารณาด้วยกำลังของฌานสี่
มันก็เลยละเอียดมาก	 ถ้าถึงอากิญจัญญายตนะฌานนี่	 มันเห็นชัดๆ	 เลยว่า	 คน	 สัตว์	 วัตถุ
ธาตุ	 สิ่งของทุกอย่าง	 เกิดขึ้นในเบื้องต้น	 เปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง	 ในที่สุดก็สลายหมดแม้
กระทั่งตัวเราก็ไม่มีอะไรเหลือ	 แม้แต่นิดนึงก็ไม่	 ตอนนั้นพูดง่ายๆ	 ว่าทั้งโลก	 ทั้งจักรวาลแสน
โกฏจักรวาลนี่มันเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลย	 แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มี	 มันรู้สึกว่ากำลังของมันกว้าง
ไกล	 แต่ถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นนี่มันแย่เลยมันกต็้องต่อยอดไว้นิดหนึ่ง เออ ! ตายก็ตายไป เรา
จะไปนิพพาน จบประกันความเสี่ยง 
ถาม : เราต้องพิจารณา	(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ได้	 ถ้าหากว่าเป็นอรูปฌานนี่	 มันจะต้องตั้งภาพกสิณขึ้นมาก่อน	 เพราะงั้นมันก็เลย
ต้องได้ฌานสี่ด้วย	 แต่คราวนี้ของเรานี่ยังไงล่ะ	 เห็นช้างขี้	 ขี้ตามช้างไปมั่งก็ได้	 มันไม่ได้ถึง
ขนาดนั้นเราก็พิจารณาไว้ก่อนใช่มั้ย	?	ถึงมันจะไม่เป็นอรูปฌาน	มันก็เป็นวิปัสสนาญาณไปเลย	
เกิดปัญญาไปเลย	หมดเรื่องไป	สมัยนี้เสียท่าเด็กน่ะ	 โน่นแน่ะ	ตัวเปี๊ยก	มันไปเล่นที่วัดมาแล้ว
นะ่	(หวัเราะ)	เดก็ตวัขนาดเนีย่	กำลงัใจมนัไปถงึวดัมาแลว้นัน่นะ่	ใครวา่วดัไกล	ตามญาตไิปตาม
ผู้ใหญ่ไป	บอกเขาวา่เดีย๋วคราวหนา้มาอกีนะ	มาคะมา	เดก็หญงิกำไร	กำไรไมย่อมขาดทนุ	ฟัง
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แล้วชื่นใจ	ของเขามามันเหมือนกัน	เดินรอยเดียวกันมาเลย	แต่แรกทางบ้านเขา	แม่เขาคุมมา
เลย	เพราะกลัวลูกเขาจะบ้า	บอกไม่ได้บ้าหรอก	สติมันดีกว่าโยมเยอะเลย	(หัวเราะ)	เขาแปลก
ใจว่าลูกเขาเป็นผู้หญิงรุ่นๆ	 แท้ๆ	 ทำไมไม่กินไม่เที่ยวอย่างกับญาติโยมเพื่อนฝูงอย่างนั้นน่ะ			
ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างเดียว	 สติดีกว่าเยอะ	 ในท่ามกลางความวุ่นวายเร่าร้อนของโลกนี้ 
เขามีสติรู้อยู่ว่ามันไม่ดี พยายามจะปลีกตัวออกจากมันคนที่คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ ไม่ใช่บ้า
นะ ดีกว่าเราเยอะเลย	 คอยดูนะนี่ปีที่แล้วมา	 นี่ปีนี้โทรมา	 เดี๋ยวดูว่าปีหน้าจะมีอะไรก้าวหน้า
กว่านี้	พวกนี้ถ้าทำถึงตรงจุดนี้แล้ว	ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์อย่างเราๆ	นี่ได้เลย	เพราะว่าครูบา
อาจารย์ข้างบนนี่สำคัญกว่า	 กราบทูลถามตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย	 หรือไม่
ก็นู้น	 ถามหลวงพ่อก็ได้	 ถามท่านแม่ก็ได้	 ถามท่านปู่ก็ได้	 ถามท่านย่าก็ได้	 พวกเรานี่พอใกล้
พระทีหนึ่ง	กำลังใจดีทีหนึ่ง	ของเขานี่อยู่ห่างก็ดีได้	
ถาม : มันมีบารมีเก่าหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : มันมีส่วนด้วย	 แต่ขณะเดียวกัน	จุดสำคัญที่สุดคือการกระทำที่ต่อเนื่อง	พวกเรามัน
ขาดการกระทำที่ต่อเนื่อง	พอเราทำๆ	เสร็จ	เราก็ทิ้งไปใช้ผลของมัน	แหม	!	รื่นเริงกระดี๊กระด๊า	
อารมณ์ใจดีจังใช่มั้ย	?	 สักพักเดียวพัง	 หน้าดำมาอีกแล้ว	 นั่นน่ะเราขาดการกระทำที่ต่อเนื่อง	
ส่วนของเขา	 เขาทำต่อเนื่องตามกันไปเรื่อย	 ไปเรื่อย	 คนที่ทำต่อตามกันถึงมันจะเป็นโลกียฌาน
ก็ตาม	กิเลสมันกินได้ยาก	มันไม่เปิดโอกาสให้น่ะ	ยังไงๆ	กูก็เกาะฌานเอาไว้ก่อน	
ถาม : ...................	
ตอบ : .........ท่านบอกว่า	 ฉันไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากนิพพานแม้แต่วินาทีเดียว	 เป็นเราทำ
อย่างนั้นเครียดตายเลยใช่มั้ย	?	 แต่กำลังของท่านถึงท่านทำได้ ต้องให้มันต่อเนื่องตามกัน 
ตอนนั้นนี่ปัญญามันชัดมากเลย	มันรู้ว่าเปิดช่องแม้แต่นิดเดียว	กิเลสมันจะตีเราอีท่าไหน	แล้ว
ถ้ามันตีเราได้แล้ว	คราวนี้ตายแน่	หลวงพ่อท่านบอกว่าประมาทคิดว่าได้สมาบัติแปดแล้วสบาย
มาก	 ปรากฏว่าวันนั้นมันพังโครมเดียวเหลือแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นเอง	 ต้องใช้คำว่าอุปจารฌาน 
คือ	มันหนักแน่นกว่าอุปจารสมาธินิดหนึ่ง	แต่ไม่ใช่ปฐมฌาน	งัดยังไงก็ขึ้นปฐมฌานไม่ได้	ท่าน
บอกว่าไอ้บ้านมีแปดเสา	 อยู่ๆ	 มันเหลือเสาแค่ครึ่งต้น	 มันจะโดนทับตายเอา	 นั่นน่ะประมาท
นิดเดียวเอง	พอได้บทเรียนนี่เข็ด	ไม่ยอมเปิดโอกาสให้มันอีกเลย	ขืนเปิดโอกาสให้มันอีกเสร็จ
แน่ๆ	 มันตีเรานี่มันไม่เลี้ยงนา	 มันจะเอาเราไว้เป็นบริวารของมัน	 มันทรมานสารพัดต้องดิ้นรน
ต้องต่อสู้	 ต้องฝืน	 ทวนกระแสโลก	 ทวนไปทวนมาเหนื่อยก็ข้ามกระแสพักมันเลยหมดเรื่อง	
ข้ามฝั่งแล้วมันไม่ต้องไปทวนกับใครใช่มั้ย	?	น้ำแรงแค่ไหนก็พัดเราไปไม่ได้	ก็ขึ้นฝั่งไป	
ถาม : อย่างนี้ถือว่า	เขาคิดว่าเขาเป็นภิกษุณีแล้ว	อย่างนี้ถือว่า	ผิดมั้ย	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้ว	 มันเป็นไม่สมบูรณ์	 ถ้าหากว่าทำตัวสูงกว่าเขาอย่างเช่นว่าในลักษณะของ
การได้รับการกราบไหว้บูชา	 ถ้าหากว่าเขากระทำในเจตนาเพื่อสงฆ์จริงๆ	 อย่างเช่นว่า	 อาจมี
การถวายสังฆทานถ้าหากว่ารับนี้ตัวเองไม่สามารถที่จะใช้ได้ ถ้าใช้นี่ผิด	 จะไปกินไปใช้ใน
ลักษณะนั้นนี่ผิด	 เพราะไม่ใช่สงฆ์ที่แท้จริงใช่มั้ย	?	ก็จำเป็นที่จะต้องเอาไปเพื่อส่วนรวมเท่านั้น	
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ถ้าเพื่อตัวเองเมื่อไรก็แปลว่าได้รับโทษแน่นอน	
ถาม : ถ้าเพื่อส่วนรวม	แต่ว่าฉันด้วย	?	
ตอบ : ส่วนหนึ่งมันต้องดูเจตนาคนที่เขาให้	 ถ้าหากว่าเขาให้มาแล้วเราแบ่งไปใส่บาตรพระ
ซะหมดเรื่องหมดราวไป	 ไอ้ที่เหลือแล้วค่อยมาว่ากัน	 อย่างนั้นก็ได้อยู่	 แต่ว่าถึงเวลาฟาดเลย	
อย่างนี้มันต้องคิดกันหน่อย	ลำบากมาก	 ในปัจจุบัน	 ไม่ใช่แต่ภิกษุณีหรอก	บรรดานักบวชด้วย
กันนี่	 ถ้าหากมีผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	 คือขาดความเป็นพระชั่วคราว	 กับผู้ที่ต้องอาบัติ
ปาราชิก	 คือ	 ขาดความเป็นพระไปแล้ว	 แต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่	 ถึงเวลาแล้วเข้าไปใน
พิธีของการบวชนั้น	 ไม่ว่าจะเข้าไปในฐานะของอุปัชฌาย์หรือในฐานะของคู่สวด	หรือเข้าไปใน
ฐานะของพระอันดับเพื่อให้ครบองค์สงฆ์	มีอยู่แม้แต่คนเดียวสังฆกรรมนั้นเสีย การบวชพระ
นั้นจะไม่เป็นพระเป็นแค่เณรเท่านั้น	 มันก็จะไปซวยตัวคนบวชตัวเองเป็นแค่เณรแต่คิดว่าเป็น
พระ	 แล้วไปกินร่วมกับพระนอนร่วมกับพระ ทำสังฆกรรมร่วมกับพระ ก็บรรลัยน่ะซิ  
มันกลายเป็นโทษมากขึ้นทุกวันๆ โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว	 เพราะคิดว่าบวชมาแล้วถูกต้องแล้ว	
ในปัจจุบันนี้มันมากต่อมากด้วยกัน	 ไม่ใช่แต่ภิกษุณีบวชแล้วไม่เป็นภิกษุณีหรอก ภิกษุบวช
แล้วไม่เป็นภิกษุก็เยอะ 
ถาม : แต่ทีนี้คือ	เจตนาเขาก็ไม่ทราบ	?	
ตอบ : เขาไม่รู้จริงๆ	มันเกิดโทษโดยไม่รู้ตัว แบบเดียวกับยาพิษไง กินรู้หรือไม่รู้มันตาย
เหมือนกัน	 อันตรายมากเลย	 ที่วัดท่าซุงสมัยช่วงที่บวชอยู่มีอยู่สองปีติดกัน	 ที่ถึงเวลาวันเข้า
พรรษาหลวงพ่อท่านจะสวดญัตติให้ใหม่ต่อหน้าพระประธาน	 พระประธานคือพระพุทธเจ้า	
เท่ากับเป็นพระอุปัชฌาย์	 หลวงพ่อเท่ากับเป็นคู่สวด	 สวดญัตติให้ใหม่เลย	 ไอ้เราก็สงสัยข้องใจ
อยู่	ปรากฏว่าพระพี่ๆ	ท่านอาวุโสกว่า	ท่านบอกว่า	สังฆกรรมวันนั้นต้องมีพระที่ขาดความเป็น
พระอยู่ด้วยแน่เลย	 เพราะฉะนั้นเมื่อมีอยู่	 ถึงเวลาพอเข้าพรรษาเหลือเฉพาะพระวัดของเรา	
ท่านก็เลยสวดญัตติให้ใหม่	 เพื่อให้มาเริ่มต้นเป็นพระกันใหม่วันนั้นเลย	 มีอยู่สองปีติดกัน
ประมาณปี	๒๕๒๙,	๒๕๓๐	แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีก	แสดงว่าสังฆกรรมครั้งหลังๆ	นี้	บริสุทธิ์	
แต่ว่าอย่างว่าแหละ	ถึงบวชแล้วถูกต้องกลายเป็นภิกษุไปแล้วปฏิบัติผิดโทษมันก็สาหัส ฟังๆ	
แล้วน่าหนักใจน่ะ	ไปบวชเองซะหน่อยก็จะรู้	(หัวเราะ)	พอบวชได้สามพรรษาอาตมามีความคิด
ว่า	ที่เขาบวชๆ กันได้จะชั่วจะดีอะไรก็ตาม ถ้ามันบวชได้นานๆ นี่ ยอมกราบเท้าได้ทุกองค์
เลย เห็นมั้ย	?	จะดีจะเลวกราบได้ทั้งนั้น	ทำไมเขาอึดขนาดนั้นอยู่ได้ยังไง	กว่าเราจะปรับตัวให้
เข้ากับศีลได้	 ให้ลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 ขยับตัวเมื่อไหร่ให้รู้ว่าศีลจะบกพร่องมั้ยนี่สามปี	 
กว่า	 ดังนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอยู่หกปี	 ช่วงนั้นใครเอา
ลูกไปบวชกับหลวงพ่อ	 หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องบวชสามปี	 ถึงจะให้บวช	 หลวงพ่อบอกว่าข้า
นึกว่าคนจะไม่มาบวชวัดบางนมโคแล้ว	ปรากฏว่าบวชกันเยอะขึ้น	บังคับว่าต้องบวชสามปี	คือ
ปีแรกศึกษาศีลในพระปาติโมกข์สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อให้ครบ	 ปีที่สองมาเริ่มขยายมาให้เกี่ยวกับ
อภิสมาจาร	 คือมารยาทเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่เป็นศีลละเอียดเพิ่มขึ้นอีก	 ศีลพระไม่ได้มีแค่สองร้อย
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ยี่สิบเจ็ดนะ	ถ้ารวมอภิสมาจารแล้วบานเบอะเลยล่ะ	พอปีที่สามนี้รู้ครบทั้งสองอย่างแล้ว	ทีนี้จะ
อยู่หรือจะสึกก็เชิญ	เพราะฉะนั้น	สมัยที่หลวงพ่ออยู่วัดบางนมโคนี่	หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าคนเอา
ลูกไปบวชกันเยอะแล้วชอบใจด้วย	 เพราะหลวงพ่อท่านเข้มงวดอบรมดี	 ล่อซะสามพรรษาเลย	
ไม่สึกไปซะเยอะ	(หัวเราะ)	 คนไหนหวังว่าลูกหลานจะสึกไปแต่งงาน	 หรือสึกไปทำมาหากินนี่
กลายเป็นพระยาวไปเลยก็มี	
ถาม : แล้วมีคนสึกมั๊ย	?	
ตอบ : ท่านบอกแล้วว่า	 ถ้าหากว่าบวชที่ท่านก็ต้องสามปีแต่ถ้าหากว่าสามปีไปแล้วจะบวช
หรือจะสึกท่านไม่ว่า	เป็นเราได้ยินสามเดือนก็จะแย่แล้ว	นี่สามปีจะไหวมั้ย	?	อกแตกตายพอดี	
ถาม : คนที่กำลังเดินจงกรม	ผมนึกไปนึกมา	แล้วก็นึกว่าเวลาที่เขาเดินจงกรมเขาต้องจับลม
หายใจยังไง	พอนึกไปเรื่อยๆ	ผมว่าคนเดินจงกรมนี่ก็ต้องเหาะได้ซิทำอย่างนี้	มันก็ต้องเดินลอย
ไปในอากาศแล้วผมก็รู้สึกมันเหมือนกับเป็นจริงเป็นจัง	แล้วอย่างนี้ผมฟุ้งซ่านหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : มันไม่ฟุ้งซ่านหรอก	ทำถึงที่สุดจริงๆ	ถ้าพื้นฐานเก่าของวาโยกสิณมันก็ไปได้หรอก	
ถาม : .................	
ตอบ : ไม่ต้องแก้	 เพราะว่าวิสัยของเขาเป็นอย่างนั้น	 ถ้าหากว่าคนหวงสมบัติ อยากจะแก้
ตอ้งแนะนำเขาเกีย่วกบัเรือ่งทานบารม	ี อยา่งเชน่ใหเ้ขาทำบญุอยา่งนีม้นัจะคอ่ยๆ	 ลด	 ละตวันี้
ลงไปได้ทีละน้อย	 ถึงมันจะช้าแต่ว่ามันยังดี	 เพราะว่าจะช่วยให้เขาสร้างสมบุญสร้างสมบารมี
ให้มากขึ้น ตัดตัวโลภ ตัวตระหนี่ให้น้อยลง	แล้วพอระยะหลังๆ	เดี๋ยวเขาก็ให้คล่องตัวเขาเอง	
คราวนี้มันสำคัญอยู่ตรงแนะนำนั้นแหละ	เพราะว่าต้องดูว่าท่านชอบแบบไหน	อย่างเช่นบางคน
บอกให้สร้างโบสถ์	 สร้างศาลา	 ทำกฐิน	 ไม่ทำหรอก	 แต่ว่าหากให้เลี้ยงเด็กยากจนสงเคราะห์	
คนตาบอด	 ดีอกดีใจ	 อยากจะทำอะไรอย่างนี้	 ต้องดูจังหวะให้ดีๆ	 ไม่งั้นเดี๋ยวพลอยจะโกรธเรา
ไปด้วย	
ถาม : แล้วก็เขาจะเป็นโรคเวียนหัวบ่อยๆ	 มียาทาแล้วเหมือนจะเป็นเวรเป็นกรรมยังไงไม่
ทราบ	ต้องเวียนเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ	ยังไงไม่รู้	พอออกมานี่เขาเล่าให้ฟังว่า	นอนอยู่บนเตียง
คนไข้ข้างในนี้ร้อนมากเลย	 ร้อนๆ	 เผาไหม้อยู่ข้างใน	 ส่วนข้างนอกในห้องนี่เย็น	 แล้วปวดหัว
ติ้วๆ	ไปหมดเลย	
ตอบ : พวกที่เป็นโรคปวดหัวประจำ	 มันเป็นเศษกรรมจากการผิดศีลข้อสุราเมรัย	 ในชาติ
ก่อนนี้กินระเบิดเถิดเทิงเลยนั่นน่ะ	 แต่ขนาดนั้นยังเรียกว่าน้อยนะ	 พวกโรคปวดหัวประจำนี่
ถือว่ากินน้อย	 ถ้าหากว่าพวกที่เป็นโรคประสาทนี่กินปานกลาง	 ถ้าบ้าเลยนี่กินเยอะ	 เพราะ
ฉะนั้น	อย่างนั้นน่ะถือว่าน้อยนะเศษกรรมมันตามมา	
ถาม : แล้วชาติก่อน	ชาตินี้	ชาติหน้านี่มีจริงหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : มีซิ	เมื่อวานมีมั้ย	?	แล้วพรุ่งนี้มีมั้ย	?	แบบเดียวกัน	ชาติก่อนก็มี	ชาตินี้ก็มี	ชาติหน้า
ก็มี	อยากพิสูจน์นี่ฝึกให้ได้แล้วไปดู	จะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เราเป็นอย่างไรมา	แต่ละชาติจนที่สุดก็
จนแล้ว	 รวยที่สุดก็รวยแล้ว	 มีอำนาจก็มีแล้ว	 ได้วาสนาก็เป็นแล้ว	 มันจะเบื่อจะได้เข็ดซะที		 
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ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข็ดอยากเกิดอีก	 เกิดชาติหน้าเอาให้สวยเหมือนน้องป๊อป	 อะไรอย่างนี้	 ดีไม่ดี	
มันก็คิดจะหล่อซะเอง	ไม่ใช่มีแฟนหล่อนะ	ขอเกิดใหมห่ล่อซะเองอยากเป็นผู้ชายมั่ง	
ถาม : มีความรู้สึกว่าไม่ถูกกับพ่อเลย	
ตอบ : หา...ไม่ต้องถูก	 อยู่ห่างๆ	 ไว้	 บางคนเป็นในลักษณะนั้นคือเกิดมาแล้วเขาไม่ชอบหน้า	
ไม่จำเป็น	 เราตั้งใจแผ่เมตตาให้เขาเป็นปกติ ต่อไปกรรมตัวนี้จะค่อยๆ คลายตัวลง อยู่
ครอบครัวเดียวกันมันต้องมีกรรมเนื่องกันมามันถึงเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกัน	 แต่ว่าขณะ
เดียวกันในชาติก่อนเราอาจทำผิดคิดร้ายอะไรไว้	 ทำให้เขาไม่ชอบขี้หน้าเรา	 แต่ว่ากรรมทุกอย่าง
ถึงเวลาถึงวาระมันจบลงมันสิ้นลง ถึงวาระมันสบายตัวลงได้ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโกรธ
ไปเกลียดอะไรท่าน	นึกซะว่าเราทำไม่ดีเอง	ถึงได้เจออะไรลักษณะอย่างนี้	ตั้งใจแผ่เมตตาให้กับ
ท่านสงเคราะห์ท่านอยู่ตลอด	ทำบุญเมื่อไรก็นึกถึงท่าน	ให้ช่วยด้วย	ขอให้ผลบุญอันนี้ขอให้พ่อ
หายโกรธหายเกลียดเราซะที	ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	เดี๋ยวดีขึ้นเอง	แล้วของเราถูกมั้ย	
ถาม : (ฟังไม่ชัด	-	ถวายข้าวพระพุทธ)	ทานได้หรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ได้	ถ้าหากว่าเป็นข้าวที่ถวายพระพุทธรูปในบ้านของเรา ลามาแล้วก็กินได้เลย แต่
ถ้าหากเป็นพระพุทธรูปในวัดกินเมื่อไรก็ชำระหนี้สงฆ์ซะดีๆ	 ไม่งั้นติดหนี้แน่ๆ	 บรรดา	 
มัคทายักน่ะมันเอาบ่อยข้าวดีๆ	 กับข้าวดีๆ	 เอาไปถวายพระพุทธรูป	 แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลา
มันลาไปฟาดเอง	 อย่างนั้นติดหนี้สงฆ์อยู่ทุกวัน	 ถ้าเป็นที่บ้านไม่เป็นไร	 แล้วอีกอย่างหนึ่งมี
หลายคนที่ตั้งใจใส่บาตรที่หน้าบ้านตัวเองแล้วพระไม่มา	 ลักษณะอย่างนั้น	 ถ้าตั้งใจจะใส่จริงๆ	
แล้วไปวัดเลย	 ไม่ทันเช้าก็ถวายเป็นอาหารเพลไป	 แต่ถ้าเวลาไปวัดเองไม่มี	 ก็กินเองซะเลย	
เอาไปถวายพระพุทธรูป	 เอาอานิสงส์ซะหน่อยหนึ่งก่อน	 เมื่อพระสงฆ์ไม่มานี่นะ	 ถวายพ่อใหญ่
ไปเลย	หมดเรื่องไป	อันนั้นยังถือเป็นของๆ	เราอยู่นะ	กินได้ไม่เป็นไร	
ถาม : แล้วเวลากรวดน้ำคะ	จะแผ่ส่วนกุศลให้ใครได้บ้างนอกจากญาติมิตร	?	
ตอบ : สารพัด	 สารเพเลยจ้ะ	 สรรพสัตว์ทุกภูมิทุกเหล่าถ้าใครโมทนาได้	 ก็ให้มาโมทนา	 แต่
ถ้ามาให้ญาติให้โยมของเรานี่	ถ้ารู้จักชื่อนามสกุลให้ตรงๆ	ไปเลย	เพราะถ้าท่านกำลังน้อยเดี๋ยว
จะแย่งสู้เขาไม่ได้	แต่ถ้าหากว่าให้คนอื่นไปแล้วเราจะให้ใครอีกเท่าไหร่ก็ได้ ผลบุญนั้นไม่ลด
ลง ยิ่งเยอะยิ่งดี ตัวเราจะได้ตัวเมตตาบารมีเพิ่มขึ้น 
ถาม : แล้วพระที่เดินซื้อซีดีที่คลองถมคะ	บาปมั้ยคะ	?	
ตอบ : จะไปบาปตรงไหนล่ะ	ท่านไม่ขโมย	เพียงแต่ว่าอย่าเป็นซีดีหนังโป๊แล้วกัน	
ถาม : มันรวมๆ	ปนๆ	กันคะ	?	
ตอบ : จ้ะ	 แต่ถ้าหากเป็นซีดีเพลงจะไปฟังด้วยอะไรด้วยก็บรรลัยเลย	 ตอนซื้อนะไม่บาป
หรอก	แต่ถ้าเป็นหนังไปนั่งดู	ไปนั่งเชียร์หรือว่าเป็นหนังโป๊ไปนั่งเพลินน้ำลายยืดไปเลย	หรือว่า
เป็นเพลงอะไรมันๆ	 แทบจะเต้นเองก็โอเค	 ตอนซื้อไม่บาปหรอก ไปบาปตอนทำ ตอนฟัง 
ตอนดใูช่ไหม	?	แต่ส่วนใหญ่เจตนา	เป็นอย่างนั้นใช่มั้ยล่ะ	?	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ถาม : ..................	
ตอบ : ลักษณะนี้ที่ไหนมันก็มี	โบราณเขาถึงได้บอกว่า	อันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดี แต่ถ้า
เด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน 
(หัวเราะ)	
ถาม :	ทำไมเราพูดแล้วเขาหาว่าเราแต่งเรื่องแต่เขาพูด	(ฟังไม่ชัด)...?	
ตอบ : หน้าฉากของคน กับการกระทำมันส่วนใหญ่คนละอย่างกัน	 เขาว่าปากหวานแล้วก็
ก้นเปรี้ยว	 ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้	 บางทีเขาเห็นเรารายได้ดี	 อะไรดี	 เขาก็อิจฉาเอา	 เป็น
เรื่องปกติ		
ถาม : เขาทำของเรามั้ยครับ	?	
ตอบ : ถ้าเรื่องนั้นกลัว	หาสมเด็จองค์ปฐมให้ได้แล้วตั้งใจบูชาทุกวัน	ผู้ใดบูชาสมเด็จองค์ปฐม 
ใครคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง	 นั่งเฉยๆ	 ไม่ต้องทำอะไรหรอก	 วันๆ	 เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็
ยืนยิ้มขายของได้	ใครมันกลั่นมันแกล้งอีท่าไหน	มันจะรับและคืนไปหลายเท่าเลย	
ถาม : หนูอ่านหนังสือไม่ได้	ไม่ได้เรียนมา	
ตอบ : อ่านหนังสือไม่ได้ก็ไม่ว่า	 ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรนี่	 ตั้งใจบูชาสวดมนต์ได้แค่ไหนเอา
แค่นั้นไม่ได้อะไร นะโม ตัสสะ ก็พอ 
ถาม : แล้วมีวิธีไหนที่ให้เขาเลิกทำ	?	
ตอบ : เวรกรรม	ก็บอกวิธีแก้อยู่นี่ไง	ก็แหม...ไม่คิดจะฟังเหรอ	?	
ถาม : คือเขากัดไม่ปล่อย	
ตอบ : ก็เรื่องของเขา	 มันยิ่งกัดเราแรง	 ถ้าทำตามวิธีที่ว่า	 โดนเองหนัก	 เราไม่ทำอะไรเขา 
ไม่ได้คิดร้ายต่อเขา เขาทำแล้วผลการกระทำของเขาเกิดแก่เขาเอง 
ถาม : แล้วอย่างเขาใช้เดียรัจฉานวิชามาทำเรานี่	?	
ตอบ : ถ้าทำอย่างอาตมาว่า	 ให้เดียรัจฉานอีกแปดขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก	 อย่าว่าแต่สี่ขา
เลย	ถ้าทำอย่างที่ว่านี่มีแต่ว่าจะอยู่เท่าไหร่	 ถ้าเขาต้องการให้เราไปเขาก็ไปเอง	ถ้าเขาต้องการ
ให้เราเจ๊งเขาก็เจ๊งเอง	 ง่ายดีมั้ย	?	 เราอยู่เฉยๆ	 ไม่ต้องทำอะไรเอาอย่างหลวงพ่อซิ	 หลวงพ่อ
ท่านบอกว่าถ้าท่านยิ้มให้สองครั้งแล้ว	 ไม่เอาด้วยนี่	 ครั้งที่สามไม่ตอบเป็นว่าเลิกกัน	 มันก็แค่
นั้นแหละ	อยู่ด้วยความดี อยู่ตามระเบียบวินัย ตามแบบแผน ถ้าเราไม่ผิด เขาทำอะไรไม่
ได้หรอก 
ถาม : เดี๋ยวเป็นตรงนั้น	เดี๋ยวเป็นตรงนี้	
ตอบ : ธรรมดา	คนเราทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วย	เกิดจากกรรมเก่าของการฆ่าคน	ฆ่าสัตว์	ในอดีต
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เคยทำไว้	 ต้นทุนใช้หนี้เขาแล้ว	 เหลือแต่เศษกรรม	 เศษกรรมนี่ทำให้ป่วยบ่อย	 ถ้าไม่ต้องการ
ให้ป่วยบ่อย	หมั่นปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่า	 จะเป็นกุ้ง	 หอย	ปู	 ปลา	อะไรก็ได้	 ที่เขาขายให้
เป็นอาหารนั่นน่ะ	ซื้อปล่อยมันซะทุกเดือน	เดือนละตัวสองตัวก็ได้	เรื่องพวกนี้จะเบาลง	
ถาม : เรื่องงานที่จะมีปัญหา	ต้องอยู่กันไปตลอด	หรือจะเรียบร้อย	?	
ตอบ : งานทุกอย่างมีปัญหาทั้งนั้น เพียงแต่ว่าเราจะมีสติแก้ไขปัญหานั้นหรือเปล่า	 ไม่มี
ปัญหามันก็ไม่ใช่งานซิ	แล้วมีใครมีงานไม่มีปัญหามั่ง	ถ้าใครมีจะไปช่วยทำ	
ถาม : อยู่กันมาสามปีกว่าสี่ปีไม่เคยมีปัญหาเลย	 เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว	 เรื่อยๆ	 มา
จนถึงทุกวันนี้	ทีนี้จะรบกวนให้ดู	บุคคลสองคนนี้จะพึ่งใครได้มั้ย	?	
ตอบ : เอากลับไปเลย	 ไอ้เรื่องนี้ไม่ดูให้ใคร	 ดูไปมันก็จะประเภทไปรักคนหนึ่ง เกลียดคน
หนึ่ง ไม่มีประโยชน์สำหรับพระที่จะทำ	 ถ้ายิ่งลูกถามว่าพึ่งใครได้	 ไม่พึ่งใครได้นี่ไล่เลยนะ	ลูก
เรา พึ่งได้หรือไม่ได้ ก็ต้องเลี้ยงเขา ต้องดูแลเขา ต้องให้การศึกษาเขาให้เต็มที่	บางคนลูก
เกิดมาปุ๊บไปถามหมอดู	 หมอดูบอกพึ่งไม่ได้ก็เลยเกลียดลูกมาตั้งแต่เล็กโดยที่ไม่ใช่ความผิด
ของลูกเลยก็มี	เพราะฉะนั้นเรื่องพรรค์นี้ไม่ต้องถามพระ	พระบอกไม่ได้	บอกได้ก็ไม่บอก	
ถาม : อยากจะทราบว่า	มีอะไรที่เราทำไม่ถูก	อยากจะแก้ไขอะไรอย่างนี้	?	
ตอบ : เราอยู่ที่ไหนก็ตาม	 ในแต่ละสถานที่จะมีสิ่งไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของสถานที่อยู่	 ถ้าเรา
ให้ความเคารพ ให้ความเกรงใจเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้	 จำเอาไว้ให้แม่นๆ	 ยกเว้นว่าเราไม่ให้
ความเคารพ	กี่ปีๆ	ก็ข้ามหัวเขา	อย่างนั้นล่ะจะมีเรื่องบ้าง	
ถาม : ..............	
ตอบ : บอกอะไรแล้วฟัง ฉันเป็นคนพูดน้อย แต่มักตีตรงเป้า เพราะฉะนั้นมันจะแรง 
เหมือนยังกับถูกด่า แล้วตั้งใจฟังให้ดีๆ ถ้าบอกแล้วไม่ฟัง ฉันก็เลิกพูดด้วย แค่นั้นเอง	วัน
นี้วันเสาร์	ไม่ใช่หรือ	คุณตุ๋ย วันเสาร์ต้องใส่สีดำสิ	เพราะว่า		

   เสาร์วโรรุจิล้วน  ดำดี 
   ทรงสรรพาวุธลี ลาศเต้า 
   ออกแย้งยุทธไพรี รณภาพ 
   เทเวศร์อวยชัยเช้า ค่ำให้สถาพร 

สีแดงต้องวันอาทิตย ์(หัวเราะ)  

   ระวิสิทธิด้วย อาภรณ์ 
   แดงพิจิตร อลงกรณ์ ก่องแก้ว 
   ทรงแสงธนูศร ลีลาศ 
   เสด็จสู่สงครามแผ้ว ผ่องพัน ไพรี 
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วันอาทิตย์เขาใส่สีแดง	ตำราพิชัยสงคราม		
   จันทรวารภูษณพื้น โขมภัสตร์ 
   กรกลึงดาบขัด เพริศแพร้ว 
   เสด็จจรกำจัดดัส กรราช 
   ตามพิชัยฤกษ์แล้ว ล่มล้าง ศัตรู 
   ภุมวารพิเศษด้วย ชมพู 
   ทรงพระแสงกรชู ดาบดั้ง 
   เฉกองค์มฤตยู ยุรยาตร 
   มวลอรินทร์ ต่อตั้ง แตกด้วย เดชา 

เขาจะบอกให้ทุกวัน	ระวิ ก็วันอาทิตย์	ภุมมะ ก็วันอังคาร	เป็นคนสมัยใหม่รู้เรื่องเก่าไว้หน่อยก็
ดี	แต่วันนี้มันแปลกๆ	เด็กสมัยนี้เขาเรียนกับของเราเรียนมันคนละตำรากัน	สมัยเด็กๆ	ที่เรียน
จำได้ว่า	พฤหัสสีน้ำเงิน	วันศุกร์สีม่วง	วันเสาร์สีดำ	สมัยนี้เขาเปลี่ยนหมด	เปลี่ยนเป็นพฤหัสสี
ส้ม	 ศุกร์สีอะไรไม่รู้กลายเป็นคนละตำรากัน	 สมัยก่อนกว่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนได้ต้องเรียน
สารพัดวิชา	ฤกษ์ล่าง	ฤกษ์บน	ตำราอาวุธ	ตำราพิชัยสงคราม	ปลุกเสก	เลขยันต์	อะไรสารพัด
สารเพ	 ต้องแม่นตำรา	 ต้องคล่องตำรา	 แค่การรบใช่มั้ยมันต้องเริ่มต้นมาจากโน่นยกทัพแล้ว
ต้องใช้ฤกษ์อะไร	มีกระทั่งการฤกษ์ล่าง	ฤกษ์บน	ดูดาว	ดูลม		
ถาม : .................	
ตอบ : อยากเก่งไม่ใช่เรื่องผิดโยม แต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติ เราต้องลืมคำว่าอยากให้ได้	ถ้า
ตราบใดที่เรายังอยากอยู่จิตใจจะวอกแวก	เขาเรียกว่า	อุทธัจจะกุกุจจะ	คือ	ฟุ้งซ่าน	ในเมื่อฟุ้ง
ซ่านก็แสดงว่าตัวนิวรณค์ือเครื่องกั้นความดีนั้นยังทำหน้าที่ของมันอยู่	 เราก็ไม่สามารถเข้าถึงที่
สุดของอารมณ์ได้	 คราวนี้การที่เราอยากเป็นเรื่องปกติ	 ถ้าไม่อยากก็ไม่มาปฏิบัติ	 แต่เราตั้ง
ความหวังว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วให้ลืมความคิดนั้นเสียตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างเดียว	
มันจะเป็นอย่างไรช่างมัน	มันจะได้อย่างไรช่างมัน	 ถ้าทำอย่างนี้ได้จะเกิดผลเร็วมาก	 แต่ถ้าเรา
ยังทำไปอยากไปอยู่	ผลมันจะช้า	หรือไม่ก็ไม่ได้สักที	
ถาม : แล้วถ้าหากจะไม่ให้โกรธล่ะเจ้าคะ	?	
ตอบ : อันนีต้้องมีสติรู้ให้ทัน ความโกรธจะเข้ามาหาเราง่ายที่สุด	ทางตากับทางหู	ตาเห็นรับ
เข้าไปสู่ใจ	 ไม่พอใจ หูได้ยินรับเข้าไปสู่ใจ	 ไม่พอใจ	 ในเมื่อไม่พอใจ	 มันก็จะเริ่มกรุ่นขึ้นมา
ลักษณะเหมือนกับควันขึ้นแล้ว	 พอควันขึ้นถ้าเราปล่อยโดยการที่ไปนึกคิดปรุงแต่งต่อ	 มันก็จะ
เป็นเปลวไฟไหม้ล่ะ	คราวนี้กลายเป็นโทสะ	พอทำเขาไม่ได้	ด่าเขาไม่ได้อย่างใจ	ทำร้ายเขาไม่
ได้อย่างใจ	คราวนีพ้ยาบาท จ้ะ	มันก็มีแต่เผาเราอยู่คนเดียว	เพราะฉะนั้นสติต้องรู้เท่าทัน	พอ
ตาเห็นปุ๊บสักแต่ว่าให้มันเห็นเท่านั้น หูได้ยินปุ๊บสักแต่ว่าให้มันได้ยินแค่นั้น ให้คิดว่า
ธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้น	 บุคคลที่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นโทษแก่คน
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อื่นอย่างไร	 เป็นโทษแก่ตัวเองอย่างไร	 เขาก็ยังทำสิ่งนั้นอยู่ด้วยความยินดีและเต็มใจ	 แต่ว่าสิ่ง
นั้นจะเป็น	 โทษสาหัสกับเขาในภายภาคหน้า	 เขาไม่สามารถจะมองเห็นได้	 คนที่มองไม่เห็น
โทษของตัวเองจริงๆ แล้ว ไม่ใช่คนที่น่าโกรธ หากแต่เป็นคนที่น่าสงสารที่สุด	ถ้าเรารู้จักคิด
อย่างนี้มันก็จะไม่โกรธ	 หรือไม่ก็โกรธน้อยลง	 อย่าลืมว่าสติต้องทันนะ	 ถ้าสติไม่ทันนี่มันพาเรา
ไปหลายกิโลเลย	กว่าจะดึงมันกลับได้	
ถาม : เคยบอกว่าถ้าทำพรหมวิหารสี่	แล้วจะมองเห็นเหมือน...(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ก็คือว่าให้อารมณ์ของพรหมวิหารสี่นี้ทรงอยู่ในใจตลอดเวลา	 สมมติว่าโยมเริ่มใน
ช่วงเช้า	 โยมพิจารณาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีปกติก็คือว่า	 เกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	 เหมือน
กบัเรา	เกดิขึน้ในเบือ้งตน้	เปลีย่นแปลงไปในทา่มกลาง	สลายไปในทีส่ดุ	ไมม่ตีวัตน	เราเขาผู้ใด
ผู้หนึ่งที่จะทรงอยู่ได้นะ	 ทุกคนล้วนแล้วแต่เวียนว่ายอยู่ในทุกข์ทั้งสิ้น	 เราจะเบียดเบียนเขาหรือ
ไม่เบียดเบียนเขา	 เขาก็ทุกข์	 เขาจะไม่เบียดเบียนเรา	 เราก็ทุกข์	 ต่างคนต่างทุกข์อยู่แล้ว	 เรา
อย่าไปเพิ่มเติมความทุกข์อันนั้นให้แก่ผู้อื่นและตัวเราเลย	 ขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุข
เป็นสุขเถิด	 อย่าได้มีเวรมีกรรมและเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย	 ตั้งใจแผ่เมตตาออกไปในทิศ
ทั้งสี่	จนกระทั่งกำลังใจของเราเยือกเย็นทรงตัวแล้ว	 ให้โยมจับตัวอานาปานุสสต	ิคือลมหายใจ
เข้าออกของเรานีภ่าวนาต่อไปเลย	พอภาวนาอารมณ์ทรงตัวแล้วรักษาอารมณ์นั้นเอาไว้ ตัว
อารมณ์พรหมวิหารสี่ก็จะทรงอยู่กับเราตลอดเวลาที่เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ ถ้าหลุด
จากลมหายใจเข้าออกเมื่อไรมันจะค่อยๆ สลายตัวไป เพราะฉะนั้นถ้าโยมจะทรงให้ได้ทั้ง
วันอย่างที่ว่า โยมต้องเกาะอารมณ์ภาวนาอยู่ตลอดคือหลังจากที่แผ่เมตตาจนอารมณ์ใจ
เยือกเย็นทรงตัว แล้วเกาะอารมณ์ภาวนาต่อไปเลย มันก็จะเข้าถึงอารมณ์สูงสุดของตัวนั้น
ได้ ถ้าเราเข้าถึงอารมณ์ของฌานสี่ยิ่งได้สมาบัติแปดยิ่งดี	เราก็เกาะตรงจุดนั้นเอาไว้	เราก็จะ
ทรงพรหมวิหารสี่ได้ตลอด	 ถ้าตัวนี้อยู่กับเราตลอด เราก็จะไม่โกรธใคร	 เพราะว่าเรารักเขา
เหมือนกับตัวเรา	 ไม่คิดอยากจะเบียดเบียนใครสงสารเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกัน	 ถ้า
เขาทำอะไรดีก็พลอยยินดีเมื่อเขาอยู่ดีมีสุข	 ถ้าเขาตกอยู่ในความทุกข์ช่วยเหลือเขาจนสุดความ
สามารถแล้ว	 ไม่สามารถช่วยเหลือได้	 จึงปล่อยวางอยู่ในอุเบกขา	 อารมณ์เหล่านี้จะทรงอยู่กับ
เราตลอด	 ถ้าอารมณ์อุเบกขาทรงตัวศีลก็จะบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ แล้วขณะเดียวกันว่า
อารมณ์ตัวโกรธมันก็ลดลง ค่อยๆ ลดลงไปเรื่อย ถ้าหากว่าจิตใจเรายิ่งเยือกเย็นในพรหม
วิหารสี่ตลอดไป ตัวไฟโทสะมันก็ดับมอดไปเรื่อยจนกระทั่งมันสิ้นเชื้อไปเอง	 จริงๆ	 แล้ว
พวกเราเวลาแผ่เมตตาอะไรเสร็จแล้ว	 เราไม่ได้ภาวนาต่อให้อารมณ์มันทรงตัว	 หรือว่าถึง
ภาวนาต่อจนอารมณ์ทรงตัว	แต่ว่าเราลุกขึ้นแล้วเราไม่รักษาอารมณ์นั้นไว้	เราไปปล่อยเลย	ตัว
รักษาอารมณ์ให้ต่อเนื่องนั้นสำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติทุกคน	 ถ้าเราไม่รักษาอารมณ์นั้นให้
ต่อเนื่อง	 มันเหมือนว่ายทวนน้ำมาระยะหนึ่งแล้วพอ	 เลิกปุ๊บเราก็ปล่อยมันลอยตามน้ำไปเลย	
แทนที่จะพยายามตะเกียกตะกายว่ายให้มันคงอยู่ในระดับนั้น	 ในเมื่อเราลอยตามน้ำไปไกลแล้ว	
พอถึงเวลาว่ายกลับมาใหม่	 มันก็จะได้อย่างเก่งก็ได้กว่าเดิมหน่อยหรือน้อยกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ	



280 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

มันก็กลายเป็นว่าได้แต่งาน	 แต่ผลงานไม่ได้เพิ่มขึ้น	 ก็ขาดทุนไปเรื่อยเพราะว่ามันก็เหนื่อยฟรี	
พอทำไปหลายๆ	ปีเข้าชักท้อ	มันไม่ก้าวหน้าสักที	ความจริงเราเองทำผิดวิธีจ้ะ	ขยันน่ะยังขยัน
อยู่	แต่พอขยันผิดวิธีคราวนี้หมดกำลังใจ	
ถาม : เวลาทำได้แล้ว	ไม่ทราบว่าทำอย่างไหนมาก	ขั้นต้น	ขั้นกลาง	ขั้นปลาย	?	
ตอบ : เอาอย่างหลวงพ่อว่านั่นแหละ	 ถ้าได้มโนมยิทธินี่ง่ายเลยโดดขึ้นไปกราบพระบน
นิพพาน ตั้งใจขออยู่กับท่านไม่ไปไหนแล้วล่ะ ทำอย่างไรก็ได้ สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ได้ 
รักษาอารมณ์ใจจดจ่ออยู่ตรงนั้น รัก โลภ โกรธ หลง จะกินเราไม่ได้ เป็นวิธีตัดกิเลสที่ง่าย
ที่สุด ถ้าไม่ได้มโนมยิทธิให้ตั้งใจภาวนา หลวงพ่อท่านสอนว่าให้จับภาพพระพร้อมกับลม
หายใจเข้าออก	ถ้าหากว่าพระเป็นสีเขียว	สีเหลือง	สีขาว	ให้ตั้งใจจับสีนั้นด้วยภาวนาไปนึกถึง
ภาพพระไป	 ใช้คำว่าง่ายๆ	 ว่า	 พุทโธ	 การภาวนานึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานุสสติ	
การใช้คำว่าพุทโธ	 และเพ่งภาพพระเป็นพุทธานุสสติ	 การกำหนดภาพพระหรือเห็นภาพพระอยู่
เป็นกสิณ	เราจะได้สามอย่างพร้อมกัน	ในเมื่อเราทำไปๆ จนให้อารมณ์ใจมันทรงตัวไปต่อไม่
เป็นแล้วก็คลายอารมณ์ใจถอยลงมาให้พิจารณาดูว่า	 โลกนี้ไม่เที่ยง	 ทุกอย่างในโลกนี้เป็น
ทุกข์	 ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา	 ถึงเวลาทุกอย่างก็ตาย	 ก็พังหมด	 คนสัตว์	
วัตถุธาตุสิ่งของ	 มีสภาพเดียวกันหมด	 ในเมื่ออารมณ์ใจมันทรงตัวดีแล้ว มันจะภาวนาของ
มันต่อโดยอัตโนมัติ พอมันภาวนาโดยอัตโนมัติ จนถึงจุดตันแล้วประคองมันไว้ให้มันค่อยๆ 
ถอยออกมาอย่างระมัดระวัง แล้วมาคิดพิจารณาใหม	่ จะพิจารณาในแบบไตรลักษณ์	 คือ	
อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ก็ได้	 จะพิจารณาแบบอริยสัจสี่	 ทุกข์	 สมุทัย	 นิโรธ	 มรรคก็ได้	 แต่ว่า		
อริยสัจสี่นี่จับแค่สองตัวหรือจะจับแค่ตัวเดียวก็ได้	 จับแค่สองตัวก็คือสมุทัยเหตุของทุกข์	 แล้ว
พอเราไม่สร้างเหตุนั้นทุกข์ก็ดับ	 หรือไม่ก็จับตัวทุกข์ตัวเดียวว่ามันทุกข์อย่างนี้แหละเราไม่เอา
มันอีก	แล้วถ้าหากเราไม่คล่องตัวจะถนัดทางวิปัสสนาญาณเก้าอย่าง	ก็หันมาจับวิปัสสนาญาณ
เก้าอย่างแทน	คือพิจารณาเห็นความเกิดและดับอย่างหนึ่ง	พิจารณาแต่ความดับบ้าง	พิจารณา
เห็นเป็นของน่าเบื่อหน่าย	 พิจารณาเห็นมันเป็นโทษเป็นภัย	 พิจารณาเห็นมันเป็นของน่ากลัว	
เหล่านี้เป็นต้น	 ค่อยๆ	 ดูไป	 เรื่อยๆ	 การพิจารณามันจะได้เปรียบตรงว่า อารมณ์ใจมันจะ
ทรงตัวแล้วมันจะกลายเป็นภาวนาเองโดยอัตโนมัติ แต่ว่าการภาวนา ถ้าหากว่าเราไม่
ประคองมันให้ดี พอมันไปถึงจุดสุดของมันแล้ว มันถอยกลับมา ถ้าเราไม่ประคับประคอง
ให้มันคิดในด้านดีด้านถูก มันจะเริ่มฟุ้งซ่านไปกับ รัก โลภ โกรธ หลง ใหม่ โยมทำอย่าง
นี้ ภาวนาแล้ว พิจารณาสลับไปเรื่อยๆ ยิ่งพิจารณาได้ตลอดยิ่งด ี 
ถาม : ทีนี้เวลาภาวนาปกติจะใช้ว่า	กายนี้ไม่ใช่ของเรา	?	
ตอบ : จ้ะ	ดีเลยจ้ะ	คราวนี้มันไม่ใช่ภาวนาเฉยๆ มันต้องเห็นอย่างนั้นจริงๆ เห็นอย่างนั้น
จริงๆ แล้ว จิตยอมรับจริงๆ โยมลองถามตัวเองว่าร่างกายนี้ใช่ของโยมมั้ย ? แล้วให้ใจมัน
ตอบออกมาจริงๆ ว่า ใช่ หรือไม่ใช่ ไม่ใช่ว่า ตอบ เพราะรู้ว่า ต้องตอบว่าไม่ใช่ถึงจะถูก 
ถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้ มันต้องเป็นคำตอบที่ออกจากใจจริงๆ ว่าไม่ใช่ของของเรา เราไม่
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สามารถทำให้จิตใจมันยอมรับได ้ก็ดูว่าร่างกายนี่มันประกอบจากอะไร	มันก็มีธาตุสี่	 ดิน	น้ำ	
ไฟ	 ลม	 คราวนี้ดินน้ำไฟลมนี้ก็ต้องแยกเป็นส่วนๆ	 ส่วนที่แข็งเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอัน
คือ	ดิน	ประกอบไปด้วยขน	ผม	เล็บ	ฟัน	หนัง	กระดูก	เส้นเอ็น	พวกอวัยวะภายในอย่าง	ตับ
ไต	ไส้	ปอด	กระเพาะอาหาร	กระเพาะปัสสาวะ	เหล่านี้เป็นต้น	เป็น	ธาตุดิน	มันจับได้ต้องได้	
มันแค่นมันแข็งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อน	เราก็แยกเป็นกองไว้ส่วนหนึ่ง	ธาตุน้ำคือส่วนที่เหลวไป
ไหลมาในร่างกายของเรา	 มีเลือด	 น้ำเหลือง	 น้ำหนอง	 น้ำตา	 น้ำลาย	 น้ำดี	 เหงื่อ	 ไขมัน	
ปัสสาวะ	 อย่างนี้เป็นต้น	 ไขมันนี้ก็คือไขมันในเลือดน่ะ	 แล้วก็ธาตุลมก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมา	
พัดไปมาในร่างกายของเรา	ได้แก่	ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	ลมที่ค้างอยู่ในท้องในไส้ที่เขา
เรียกว่าแก็ส	ลมที่พัดไปมาทั่งร่างกายไม่ว่าจะพัดขึ้นเบื้องสูง	พัดลงเบื้องต่ำ	พัดลงทั่วกายที่เขา
เรียกว่า	 ความดันโลหิต	 แยกไปไว้อีกส่วนหนึ่ง	 ส่วนที่เป็นความอบอุ่นของร่างกายเรียกว่าธาตุ
ไฟ	 มีธาตุไฟที่เผาร่างกายให้เสื่อมโทรมลง	 ธาตุไฟที่เผาผลาญย่อยอาหาร	 ธาตุไฟที่กระตุ้น
ร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้น	 เหล่านี้เป็นธาตุไฟ	 พอโยมแยกออกเป็นสี่ส่วน	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	
หนัง	 เนื้อ	 กระดูก	 ไส้	 ปอด	 เหล่านั้นเป็นกองหนึ่ง	 เลือด	 น้ำเหลือง	 น้ำหนอง	 น้ำตา	 น้ำดี	
เหงื่อ	 ไขมันเหลว	 ปัสสาวะ	 เหล่านี้แยกไว้กองหนึ่ง	 พวกลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออก	 ลมใน
ท้องในไส้	 ลมพัดไปมาในเบื้องสูง	 เบื้องต่ำทั่วร่างกายไว้กองหนึ่ง	 ความอบอุ่นในร่างกายก็คือ
ไฟธาตุที่ย่อยอาหาร	ที่กระตุ้นร่างกายให้เติบโต	ให้เสื่อมโทรมแยกไว้กองหนึ่ง	หมดเกลี้ยงพอดี
ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา	 พอเราจับเจ้าสี่กองนี้มาปั้นเข้าใหม่นะ	 เป็นหัวเป็นหูเป็นหน้าเป็น
ตาขึ้นมา	 เราก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา	 ความจริงมันเป็นเปลือกที่เราอาศัยอยู่	 ร่างกายนี้
เหมือนกับรถคันหนึ่ง ตัวเราที่เป็นจิตคือคนขับรถ ถึงเวลาที่มันพังไปตามกาลตามเวลา
ของมัน เราที่เป็นจิตก็ต้องไปหารถคันใหม่ตามบุญตามกรรมที่เราสร้างเอาไว้ เมื่อถึงวาระ
นั้นถึงตอนนั้นถึงจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเราจริงๆ	 พยายามแยกแยะอย่างนี้
บ่อยๆ	 ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้	 จนกระทั่งจิตใจมันยอมรับจริงๆ	 ว่าร่างกายนี้	 ไม่ใช่
ของเรา	 ร่างกายคนอื่นก็ไม่ใช่ของเขา	 ทั้งเขาและเรามีสภาพเดียวกันก็คือ	 เกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 ดับ
ไป	พอจิตมันยอมรับแล้วต่อไปเราแค่คิดว่า ร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา มันยอมรับก็ใช้ได้ 
ต่อไปก็ไม่ต้องคิดมาก ตอนแรกๆ นี่ต้องคิดเหมือนยังกับเหวี่ยงแหจะเอาปลาทั้งทะเล แต่
หลังจากที่คัดไปคัดมา ก็เลือกเอาปลาตัวที่ดีที่สุด มันก็เหลือนิดเดียว ตอนแรกของการ
ปฏิบัติต้องกระจายออกกว้างมาก แต่พอรวบเข้าแล้วมันจะเหลือแก่นแค่นิดเดียวเท่านั้นใช่
มั้ย? ถ้าทำจนใจยอมรับอย่างนี้ต่อไปแล้วจะสบาย เพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็น
ธรรมดา พอโยมเกาะตัวธรรมดาติด หากินได้ตลอดชาตินี้และก็ชาติต่อๆ ไปเลย	 คราวนี้
แยกออกแล้วยังจ้ะ	
ถาม : ต้องกลับไปแยกที่บ้านก่อน	
ตอบ : จ้ะ	ค่อยๆ	ไปนั่งแยกมัน	ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้	
ถาม : เคยเพ่งอสุภะ	เพ่งไปเพ่งมา	ก็เห็นคนเป็นโครงกระดูกหมดเลยจนถึงลืมตา	
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ตอบ : จ้ะ	 ฉันเองตอนใช้อสุภกรรมฐาน	 ฉันก็ถนัดอัฏฐิกัง ปฏิกุลัง	 คือการเพ่งกระดูกมาก
ที่สุด	 พอสาวสวยๆ	 มาฉันก็แบ่งครึ่งฉึบ	 ครึ่งหนึ่งปกติ	 อีกครึ่งหนึ่งให้เป็นกระดูก	 ดูแล้วมัน
เพลินดี	(หัวเราะ)	
ถาม : ชอบโครงกระดูก	เวลาเพ่งศพแรงๆ	พอขึ้นมาก็เป็นโครงกระดูกหมดเลย	
ตอบ : เราอาจถนัดอันนั้น	 ก็จับโครงกระดูกแทน	 เสร็จแล้ว	 พิจารณาต่อไปเลยว่าสภาพ
ร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้แหละ	 แก่นสารของมันมีนิดเดียวคือกระดูก	 แล้วกระดูกมันก็	 
ค่อยๆ	เก่าไปๆ	ในที่สุด	ก็ค่อยๆ	เปื่อยผุพังเป็นดินไปหมด	พอไม่มีกระดูกร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้	
มันเปื่อย	มันสลาย	มันจมดินไป	กลับกลายเป็นธาตุสี่	ดิน	น้ำ	ไฟ	ลม	เหมือนๆ	กันขึ้นชื่อว่า
ร่างกายที่หาสาระไม่ได้เช่นนี้เราไม่ต้องการมันอีกแล้ว	 ถ้าหากว่าเราตายตอนนี้ขอไปนิพพานที่
เดียว	 คิดต่อไปเลยจ้ะ	 ต้องใช้ตัวนี้ต่อยอดไว้เสมอยังไงๆ อย่าทิ้งนิพพานถ้าทำอย่างนั้นจะ
ก้าวหน้าเร็ว ใจมันจะเกาะและรักนิพพานอยู่เสมอๆ 
ถาม : เคยปฏิบัติอยู่	ตอนนั้นยังไม่เจอหลวงพ่อ	(ฟังไม่ชัด)	เจอตาโบ๋ๆ	มาหลอกแฮ่กระโดด
ขึ้นข้างหน้า	ท่านว่าเห็นอะไรนี่ไม่ใช่นะ	
ตอบ : ตอนนั้นน่าจะพิจารณาไปเลยนะ	 รูปคือสิ่งที่เห็นใช่มั้ย	 ?	 เสียงก็คือนามใช่มั้ย	?	
พิจารณาต่อไปเลยโยม	(หัวเราะ)	ลืมใช่มั้ย	?	
ถาม : ก็บอก	ฉันไม่กลัวหรอก	ผมฟูๆ	ยีๆ	ฉันกับผีก็เหมือนกันน่ะ	
ตอบ : เราน่ากลัวกว่า	 ผีมันกลัวคนหน้าด้านกว่า...โยม	 ไอ้ผีมันกลัวคนหน้าด้านกับคนบ้า	 
ถ้าเราหน้าด้านกว่าเราไม่กลัวมันก็เลิก	 หรือไม่เราบ้ากว่ามั้นก็เลิก	 มันไม่หลอกต่อ	 แต่จริงๆ	
แล้วน่าจะพิจารณาต่อไปเลย	 ของเราตอนนี้มันน่ากลัวกว่าเขาเพราะเราเป็นผีดิบ	 ผีดิบนี่มันยัง
ประเภทเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ประเภทหิวกระหายร้อนหนาวอยู่ใช่มั้ย	?	 ผีอย่างเขานั่นสบายกว่าเรา
ซะอีก	 แต่ว่าถึงจะเป็นแบบเขาหรือแบบเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อ
ว่าการเกิดแล้วจะภพไหนภูมิไหนก็ตามมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละไปนิพพานซะดีกว่าคิดต่อ
ไปเลย 
ถาม : ตอนนั้นยังไม่เจอหลวงพ่อ	
ตอบ : จ้ะ	อีตอนเจอแล้วมันยังไม่ยอมหลอกใช่มั้ย	?	(หัวเราะ)	
ถาม : หลวงพ่อสอนให้คิดว่า	สัตว์โลกทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้น	(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : อันนั้นหลวงพ่อถือเป็นคติประจำใจของท่านเลยจ้ะ	 หลวงพ่อจะติดป้ายเอาไว้ใกล้
ที่นอนของท่านเลยว่า สัตว์โลกทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ ตายหมดเท่านั้น	 คือพระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสเอาไว้เป็นพุทธภาษิตเลย	 เพราะฉะนั้นถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าคิดตามหลวงพ่อนี่ยืนยันได้
เลยว่าไม่ผิดแน่นอน	
ถาม : เจ้ากรรมนายเวร	เราใส่บาตรกรวดน้ำให้ทุกวันๆ	ก็ยังไม่พออีกเหรอคะ	?	
ตอบ : เราทำเขาไว้เยอะจ้ะ	ถึงเวลาให้เขายังไม่พอ	ถ้าให้เขาพอเมื่อไหร่เขาก็เลิก	
ถาม : (ดูภาพถ่ายที่	อ.เล็ก	ไปพม่า	-	ภาพหลวงพ่อตามะยะพม่า)	
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ตอบ : นั่นแหละโยม	 พระแบบหลวงพ่อ	 พม่าเขาก็มี	 เลี้ยงคนไว้เป็นแสนๆ	 เลย	 ทุกวันคน
เป็นหมื่นๆ	 จะไปกราบท่าน	 แล้วก็รถเมล์เป็นสิบๆ	 สายนี่	 ตั้งต้นที่วัด	 สุดทางที่วัด	 พระขนาด
นั้นยังมีอยู่เสียดายหลวงพ่อเรา	 ไปกราบท่านทีไรนึกถึงหลวงพ่อทุกที	 คนไปหาท่านเป็นหมื่น
เป็นแสน	 ต้องหุงข้าวเลี้ยงกันประมาณสองร้อยสี่สิบปี๊บต่อวันน่ะ	 น่าจะประมาณสักสามสี่สิบ	
กระสอบได้มั้ง	?	
ถาม : ปี๊บหนึ่งก็สิบห้ากิโล	
ตอบ : ปี๊บหนึ่ง	 ถังหนึ่งเลย	 ก็สองร้อยสี่สิบถังนี่จะซักเท่าไหร่	 ?	 ประมาณสามสิบกว่า
กระสอบ	วันๆ	หนึ่งประมาณนั้นแหละ	บางทีลูกศิษย์วิ่งมา	หลวงพ่อข้าวสารหมด	ท่านบอกไป
ดูเหอะมีอยู่	ไปถึงก็มีอยู่	ก็พอหุงให้เขากินไปเรื่อยๆ	ท่านแค่พูดเฉยๆ	มันมีน่ะ	
ถาม : (ดูภาพที่	อ.เล็ก	ไปพม่า	-	ภาพงานประจำปีของกะเหรี่ยง)	
ตอบ : อันนั้นงานประจำปีของกะเหรี่ยงเขา	 ขึ้นปีใหม่อาตมาเป็นแขกวีไอพี	 โดยแม่ทัพเขา
นิมนต์ไว้	 ไปยืดอยู่ที่นั่น	 พวกนี้เป็นกะเหรี่ยงพุทธ	 มันมีกะเหรี่ยงพุทธ	 กับกะเหรี่ยงคริสต์	
กะเหรี่ยงนี่จริงๆ	 แล้วเขาเกลียดพม่าจะตายชัก	 บรรดาพวกกะเหรี่ยง	 มอญ	 ไทยใหญ่	 คะฉิ่น	
ไม่มีใครชอบพม่าเลย	 พม่ามันขี้โกงเขาว่า	 คือว่าตามสนธิสัญญาเวียงปางหลวง เขาร่วมมือ
กันขับไล่อังกฤษออกจากพม่า	 แล้วก็ตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติเข้มแข็งสิบปี	
หลังจากสิบปีแล้วจะต่างคนต่างแยกประเทศกัน	 แต่ปรากฏว่าพอครบสิบปีเขาเรียกประชุมเพื่อ
ตกลงเรื่องนี้	 มีโบเมียะผู้นำกะเหรี่ยงคนเดียวรู้	 ว่างานอย่างนี้คงไม่ใช่งานดีแน่	 เลยให้ลูกน้อง
ไป	ตัวเองไม่ไป	ปรากฏว่าจริงๆ	นายพลอูนสุ่งทหารมายิงทิ้งเกลี้ยงเลย	หัวหน้าของไทยใหญ่
ที่เป็นบรรดาเจ้าฟ้าของรัฐฉานตายในงานนั้นสิบสามศพ	 มันกะจะประเภทตัดรากถอนโคนไม่	
ให้เหลือ	
ถาม : .................	
ตอบ : วาระบุญตามเวลาของเรา	แต่ว่าวันพระของท่านตรงกับวันโกน	 เพราะข้างบนนั้นไม่มี
วัน	 จะเรียกว่าอะไรดี	 คือไม่มีกลางคืน	 ในเมื่อไม่มีกลางคืนสว่างอยู่ตลอดมันใช้ความเป็นทิพย์
รับรู้เอาว่า	 สภาพที่แท้จริงเป็นยังไง	 ผ่านพ้นไปเท่าไหร่	 คราวนี้ไอ้เรื่องของการกำหนดมันเป็น
สมมุติทางโลกก็...เอ้า	!	ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆ	วันพระเป็นวันที่เขาทำบุญกัน	เพราะฉะนั้นท่าน	
ท่านก็เอาบ้าง	
ถาม : ผมเลยนึกถึงตัวเองไงครับ	 คงยุ่งน่าดูนะครับไปไหนมาไหนอยู่ตลอด	 ไม่ต้องทำอะไร
เลยวันๆ	
ตอบ : ต้องอย่าลืมว่าพระท่านถึงได้เทศน์สั้นนิดเดียวไง	เทศน์ยาวไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลยเวลาไป		
ถาม : พูดคำเดียว	ประโยคเดียว	อ้อ	!	ตอนนี้เขาจะบวชภิกษุณีกันแล้วครับ	
ตอบ : ก็ให้เขาบวชไปซิ	ปัญหาภิกษุณีจริงๆ	น่ะ	ถึงบวชก็ไม่เป็นภิกษุณี	
ถาม : นั่นไงครับ	ผมเลยจะถามว่า	เขาบวชแล้วไม่ใช่นี่	เวลาเขาทำผิด	เขาจะรับโทษเหมือน
คนธรรมดาหรือรับโทษเท่าภิกษุณีล่ะครับ	?	
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ตอบ : เท่าคนธรรมดา แต่ว่าจะมีโทษมากกว่าตรงที่อยู่ลักษณะที่ว่าประเภทปฏิบัติตัว
เหมือนพระ	กินอย่างพระ	 รับของประเคนอย่างพระ	สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคนเขาตั้งใจถวายเป็น
ของสงฆ์	 แล้วตัวเองไม่ใช่สงฆ์	 ก็สาหัสล่ะคราวนี้	 คือภิกษุณีนี่หมดลงในยุคหลังแล้วเพราะว่า
ระเบียบการบวชลำบากมากนะ	
ถาม : เมื่อวานผมฟังพระรูปหนึ่งทางไอทีวี	ฟังดูเหตุผลเขาก็ใช้ได้	 เขาบอกว่าในเมื่อบวชมา
เพื่อหาความสงบ	ใครอยากบวชก็บวชไป	
ตอบ : นั่นน่ะมันใช่	 การอยากบวชก็บวชไป	ทำไมต้องเสี่ยงหานรกให้ตัวเองด้วยวิธีรุนแรง
ขนาดนั้นล่ะ	 เพราะว่าของสงฆ์ทุกอย่างนี่โทษอเวจีทั้งหมดน่ะ	 เพียงแต่ว่ามันจะอเวจียาว	หรือ
อเวจีสั้นเท่านั้นเอง	เป็นเราจะเสี่ยงมั้ยล่ะ	?	
ถาม : ก็อยากเสี่ยงดู	แต่ไม่มีโอกาส	(หัวเราะ)	
ตอบ : โอกาสมันเจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์	
ถาม : เอะ๊...หลวงพีค่รบั	ไอน้ีม่นัเคยถามผมวา่	ทำไมหลวงพีม่านอนทีน่ี่ได	้ไมผ่ดิเหรอครบั	?	 
ตอบ : ไม่ได้นอนกับผู้หญิงนี่หว่า	ตูนอนคนเดียว	
ถาม : แต่มันไม่ใช่วัดไม่ใช่อะไร	?	
ตอบ : พระเขาไม่ได้บังคับว่าให้ต้องอยู่วัด	เขาใช้คำว่าให้อยู่ในที่สงัดนะ	ไอ้ที่สงัดนี่มันจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติขั้นแรก	พอเลยจากนั้นไปถ้ากำลังใจมันทรงตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น 
ถาม : ไม่มีบทบัญญัติเลยว่าต้องเป็นวัดเท่านั้น	?	
ตอบ : ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้	 จะอยู่ในป่าช้า	 อยู่ในป่าชัฏ	 อยู่ในบ้านร้าง	 อยู่ในเรือนโรง	
อยู่ในกองเกวียน	 ไอ้กองเกวียนนี่มันยุ่งกว่านี่อีกเยอะ	 เพราะสมัยก่อนเขาเดินทางกันบางทีมัน
ตั้งครึ่งค่อนปี	 ไปตามคาราวานเกวียนเขา	 ให้จำพรรษาในกองเกวียนก็ได้	 คราวนี้ก็มีการว่า
กำหนดเขตติจีวรวิปปวาส	 คือเขตที่ภิกษุจะอยู่ได้โดยปราศจากไตรจีวรได้	 ไอ้อยู่ในกองเกวียน
นี่รู้สึกการกำหนดเขต	 จะอยู่ประเภทที่เรียกว่าผ่อนผันมากเกินไปคือให้สุดระยะของกองเกวียน	
แล้วคิดดูว่าถ้าเกวียนสักร้อยเล่มล่ะ	 แต่ว่าอันนี้ถือเป็นพุทธบัญญัติเลยว่ากันไม่ได้	 คือท่านผ่อน
ผันให้จริงๆ	 ว่าคนที่มีความจำเป็นต้องไปกับกองเกวียนขนาดนั้น	 ต้องได้รับความลำบากเรื่อง
อื่นพอแล้ว	 เพราะฉะนั้นเรื่องไตรจีวรนี่ก็เลยผ่อนผันให้ว่าไอ้เขตอยู่ปราศจากไตรจีวรก็ต้อง
ขนาดนั้น	 ไม่อย่างนั้นถ้าเขาเกิดจอดเกวียนลงตัวเองอยู่ท้ายอย่างนี้แล้วจะเดินไปฉันข้างหน้า	
ต้องแบกของทุกอย่างไปฉันก็แย่เหมือนกันใช่มั้ย	?	ก็เลยอนุญาตให้	
ถาม : บางทีมันเหมือนกับ	ผมว่าการบวชพระนี่มันเหมือนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันนะ	
ตอบ : จริงๆ	โอ้โห	!	รายละเอียดลำบากมากเลย	สมัยก่อนจึงได้มีการอยูต่ิตถิยปริวาสไง	คือ
การอยูแ่บบคนนอกกอ่นสามเดอืน	เพือ่ศกึษาระเบยีบวนิยัของพระ	ถา้สามเดอืนศกึษาแลว้ยงัไม่
มัน่ใจวา่ปฏบิตัไิด	้ใหศ้กึษาตอ่อกีสามเดอืน	รวมสามครัง้เกา้เดอืนถา้ปฏบิตัไิม่ได	้คณุไมต่อ้งบวช 
ถาม : เดี๋ยวนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับ	สวดไม่ได้	พรุ่งนี้ยังบวชได้	
ตอบ : ไอน้ีม่นัสว่นใหญ	่แตว่า่สว่นนอ้ยทีท่า่นเขม้จรงิๆ	อยา่งสายหลวงปูม่ัน่อยา่งนี	้คณุตอ้ง
เป็นตาผ้าขาว	ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก่อนสองปี	แล้วค่อยบวช	
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ถาม : อย่างหลวงตาบัว	ใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ : อือ	สายโน้นเขาเอายังงั้น	
ถาม : พอพูดถึงเลยนึกถึงเรื่องนี้เลย	ที่เลี้ยงเสือ	
ตอบ : นั่นวัดป่าหลวงตาบัว	
ถาม : ใช่ครับ	อย่างนี้ไม่ถือว่าผิด	ใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ : ผิดตรงไหนล่ะ	
ถาม : ก็คือให้เมตตาเลี้ยง	?	
ตอบ : ตามปกติ	พระมีหน้าที่ต้องสงเคราะห์อยู่แล้วสรรพสัตว์ทั่วหน้า	
ถาม : นักข่าว	มันเกิดไปเอาข่าวมา	
ตอบ : ยังไงล่ะ	 มันเห็นก็คงทึ่งล่ะใช่มั้ย	?	 ไอ้เสือตัวโตเท่าบ้านเท่าตึกมากอยู่กันเป็นฝูงเลย	
แล้วก็คลุกคลีอยู่กับพระด้วยกัน	 แล้วพอเรื่องมันไปถึงปุ๊บ	 มันก็จะมีคนอยากดังออกมาแสดง
ความเห็น	 เรื่องมันยุ่งอีตรงนั้นแหละ	 คือถ้าไม่มีคนอยากดังออกมาแสดงความเห็น	 เรื่องมันก็
จบแค่นั้นแหละ	
ถาม : แล้วอย่างล่าสุดนี่	มีพระอยู่วัดหนึ่งเลี้ยงเสือ	อีกวัดหนึ่งเลี้ยงหมาฝรั่ง	
ตอบ : ก็แล้วแต่ท่าน	 ที่สะสมรถเบนซ์ก็ยังมีเลยใช่มั้ย	?	 เห็นว่าท่านสะสมรถเบนซ์เก่าไว้ตั้ง
สามสิบกว่าคันเลย	
ถาม : อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเงินสงฆ์มาใช้ผิดด้วยซิครับ	?	
ตอบ : ก็ถ้าใช้ผิดโทษเป็นของเขาเอง	 ดูว่าโยมเขาเจตนาให้มาเพื่ออะไร	 ถ้าเขาเจตนาให้มา
เพื่อซื้อหมาก็ซื้อไปเถอะแบบเดียวกับวัดท่าซุงมันมีบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเงินหมาโดยเฉพาะ	 ดู
แล้วน่าอิจฉา	นั่นโยมเขาถวาย	เขาระบุโดยเฉพาะเลยว่าเป็นค่าอาหารหมาพระไม่มีสิทธิไปแย่ง
มันกินด้วย	 อันนั้นเขาระบุไว้ชัดเลยว่าไว้เลี้ยงหมาก็เฉพาะตึกหลวงพ่อตึกเดียวก็สองร้อยกว่า
ตัวเข้าไปแล้ว	ลูกของพ่อนิลแม่นาคนั่นแหละ	
ถาม : คู่เดียวเองเหรอครับ	?	
ตอบ : คู่เดียวเอง	สองร้อยกว่าตัว	
ถาม : ยังอยู่หรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังอยู่หรือเปล่า	 แต่ว่าตอนที่ออกจากวัดมาคู่นี้ยังอยู่คู่เดียวแตก
หน่อออกมาภายในไม่กี่ปีเอง	 คือพอไอ้ครอกหนึ่งผ่านไป	 มันก็เริ่มกระจายครอกได้แล้ว	 เยอะ
ขึ้น	เยอะขึ้น	
ถาม : เมื่อซักสามอาทิตย์พอดีเลย	 ผมนอนดูทีวีอยู่	 แล้วมีโฆษณามีนักร้องใหม่ไปเอาเพลง
เก่ามาร้อง	ผมนอนฟังเสร็จก็เอ้ย	!	คนนี้มันร้องเพลงเพราะว่ะ	แล้วผมก็เปิดแอร์นอน	ลูกก็เล่น
ข้างๆ	พอคิดอย่างนี้แล้ว	พอมันเย็นปั๊บ	ข้างในมันวิ่งเลย	แล้วมันเหมือนทรงอารมณ์ฌานทันที
เลย	 แล้วผมก็ยังลืมตาดูทีวีอยู่	 ผมก็สงสัยว่า	 เอ๊อ	!	 อยู่ๆ	 มันเข้าอารมณ์นี้ได้ยังไงในเมื่อเราก็
ไม่ได้ตั้งใจ	แล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรเลย	?	
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ตอบ : ไอ้ตัวไม่ได้ตั้งใจ บางทีอารมณ์ใจมันชิน มันลงร่องของมันได้เหมือนกัน	 แต่ว่า
อย่างนั้นมันมีปัจจัยจากภายนอกเกื้อหนุนอยูห่น่อยหนึ่ง	 คือว่ามันเป็นสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยิน
แล้วมันพอใจ	 พอมันพอใจในอารมณ์นั้นมันก็ดึงใจเข้าหาอารมณ์นั้น แต่บังเอิญว่าไอ้
อารมณ์นั้นมันเท่ากับการปฏิบัติของเราพอด	ีเลยลงล็อกแป๊ะเลย	
ถาม : เมื่อวานผมก็ได้ยินโฆษณานี้เหมือนเดิมนะ	แล้วอาการก็ใกล้ๆ	เดิม	แต่ไม่เป็น	
ตอบ : ต่อไปได้ยินอีกทีก็ไม่ได้แล้ว	เพราะว่าความเคยชินมันเกิดซะแล้ว	
ถาม : ผมก็ยังสงสัยตัวเองว่า	เอ๊ะ	!	ทำไมมันแว็บเร็วมากเลยแต่ก็เป็นได้ไม่นาน	แล้วซักพัก
หนึ่งมันก็หาย	
ตอบ : เราไมไ่ดร้กัษาอารมณต์อ่เนือ่ง ถงึเวลาเราคลายสตจิากตรงจดุนัน้	ไม่ใหค้วามสนใจมนั
ไปสนใจเรื่องอื่นมันก็คลายตัวไปหมด	สติหลุดจากจุดนั้นเมื่อไหร่ผลงานมันก็หายไปด้วย 
ถาม : แลว้อยา่งนีเ้วลาผมนัง่สมาธนิะครบั	ผมกจ็ะรูส้กึวา่	พอไดถ้งึจดุหนึง่เรากจ็ะคดิตามถงึมนั
อีกจุดหนึ่งก็เหมือนกับรบกันอยู่อย่างนี้เหมือนมันตามกันทันตลอด	 แล้วบางทีมันเหมือนกับ
หลอกตัวเองว่า	 เอ๊ะ	!	 เราเก่งแล้วเราตามทันตรงนี้แล้ว	 แล้วอีกทีก็เอ๊ะ	!	 คิดผิดอีกแล้ว	คิดว่า
เก่งมันถึงได้มาตามทันอย่างนี้	แล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้	มันจะก้าวหน้ามั้ยครับ	?	
ตอบ : ตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่สนุกที่สุดของการปฏิบัติ	 เพราะว่ามันจะต้องลุ้นว่าแต้มต่อไป	
มันหรือเราจะได้	 ถ้าเราปักใจมั่นอยู่ตรงอารมณ์นั้นในระหว่างที่สติกับปัญญากำลังต่อต้าน
อำนาจกิเลส	น่ะมันสนุกยิ่งกว่าดูหนังดูละครอีก	เพราะฉะนั้น	จะสังเกตว่าพระปฏิบัติพอถึงตรง
จุดนั้น	 ส่วนใหญ่ไม่อยากพูดกับใครหรอกหลีกไปอยู่ตัวคนเดียว	ท่านกลัวว่าพอเปลี่ยนความ
สนใจไปทางอื่นแล้วกิเลสมันจะชนะ ท่านก็เลยจะต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อย	ก็เหมือนกับหลวง
ตาบัวท่านบอกน่ะ	 มัวแต่สนใจอยู่ข้างใน	 ข้างนอกก็เลยเดินชนต้นไม้โครมเข้าให้	 แต่ก็จะเอา
ความสนใจไปข้างนอกก็ไม่ได้	 เพราะว่าข้างในมันกำลังฟัดติดพัน	 มั่วกันอยู่ก็ต้องสนใจข้างใน
ต่อไป	แล้วก็ชนเข้าให้อีกโครมหนึ่ง	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วผมก็คิดต่อด้วยว่า	การที่ผมเล่าให้ฟัง	ก็เหมือนกับมันเหมือนอวดตัวหน่อยๆ	ด้วย
เหมือนกัน	เอ้ย	!	อะไรอย่างนี้	อยากที่จะไปเล่ามันเป็นกิเลสอีกแล้ว	แล้วมันก็คือ...?		
ตอบ : คือเสียท่ามันแล้ว	
ถาม : อ๋อ	(หัวเราะ)	
ตอบ : คือสิ่งที่เขาจะพยายามชักเราไง	 พอเขาชักเราปุ๊บ	 เราคลายความสนใจ	 คือเราแบ่ง
กำลังไปส่วนอื่น	ไอ้กำลังที่จะสู้กับมันก็ไม่ทัน	ฝีมือมันเยอะ	ลูกเล่นมันเยอะ	
ถาม : แต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่ามัน...มันส์	
ตอบ : พอทำถึงตรงนี้จะรู้สึกสนุกมาก	 แรกๆ	 นี่จะแพ้มันตลอดหลังจากนั้นเริ่มมีชนะบ้าง	 
ไอ้ตอนที่แพ้กับชนะก้ำกึ่งกันเป็นตอนที่มันส์ที่สุด	
ถาม : เอ๊ะ	!	แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไหร่แพ้	เมื่อไหร่เราจะชนะ	?	
ตอบ : ตอนที่มันสามารถดึงเราเบนความสนใจจากอันนั้นไปสนใจโลกภายนอก	 ตา	 หู	 จมูก	
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ลิ้น	 กาย	 ใจ	 เบี่ยงออกไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเสร็จมันแล้ว	 หรือไม่ก็สังเกตได้ว่านิวรณ์ห้ามันกิน
ใจเราได้แล้ว	 รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 มันกินใจเราได้แล้ว	 แต่ว่าขณะใดที่เราสามารถทำให้นิวรณ์
ห้ามันสงบอยู่ไม่สามารถกำเริบขึ้นมาได้	มีสติรู้อยู่ว่าสิ่งต่างๆ	เข้ามาทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	
เราต้องสกัดมันไว้ไม่ให้มันเข้าใจได้	 ถ้าอย่างนี้เราชนะ	 แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ชนะ เราแค่เสมอ 
แต่ถ้าเผลอเราแพ้ 
ถาม : แล้วมีอีกที	 มันเหมือนกับรู้สึกตัวกลางดึกน่ะครับ	 แต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็	 ก็
เหมือนกำลังทรง	เต็มที่เลย	แล้วรู้สึกเลยว่าจะออกไม่ออก	จะออกไม่ออก	พอรู้สึกอย่างนี้ปั๊บก็
มาตื่นเต้นเลย	เฮ้ย	!	มันจะออกแล้วเว้ย	(หัวเราะ)	
ตอบ : พออารมณ์ไปใส่ร่วมกับมันเข้า พวกนี้เป็นตัวฟุ้งซ่านน่ะ	 ตัววิจิกิจฉามันมาตัดเข้า	
กำลังฌานมันก็ลดลงก็เข้าไม่ถึงฌาน พอกำลังมันเข้าไม่ถึงจุด มันก็ไม่พอที่จะหลุดออก
ไปข้างนอก 
ถาม : แล้วอย่างนี้ทำยังไงให้มันรู้ตัวได้ครับหรือต้องรบกับมันไปบ่อยๆ	?	
ตอบ : นั่นแหละ	คือถ้าหากว่าเราไม่ค่อยภาวนา สติตามรู้มันอยู่ตลอด ก็ต้องรบกับมันไป
เรื่อย จนกว่าจะประเภทเข็ดกันไปข้างหนึ่งน่ะ	 พอมันเริ่มเข็ดแล้ว	 คราวนี้มันก็เริ่มจ้องแล้ว	
คราวที่แล้วพลาดยังไง	 หัดไประวัง	 แล้วหลังจากนั้นมันก็จะชนะตรงจุดนั้น	 จุดนี้ พอทำได้ที
แล้ว มันก็จะได้ตลอด	ขยับเมื่อไหร่มันจะรู้ว่ามันพอดีตรงไหน		
ถาม : มันจะจำได้เองเหรอครับ	?	
ตอบ : มันจะจำได้เอง	แต่ว่าก่อนที่จะถึงไอ้ตรงจุดนั้นนี่แหละปล้ำกันนานเลย	
ถาม : อย่างนี้แหละครับ	 ผมจำได้ว่าตอนทรงอารมณ์ตอนนั้นน่ะผมรู้สึกยังไง	 แต่ทำไมตอน
ผมนั่งคุยตอนขณะนี้ผมกลับไปทรงอารมณ์อย่างนั้นไม่ได้ทั้งที่ผมว่าผมจำได้ว่าตอนทรงอารมณ์
อย่างนั้นเป็นยังไง	?	
ตอบ : กำลงัมนัไมเ่ทา่กนั	มนัสงูกวา่นีน้ดิ	ตำ่กวา่นีห้นอ่ย	เราตอ้งชา่งสงัเกตอารมณใ์จตวัเอง 
ถาม : อย่างนี้เหมือนกับเราต้องเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลา	
ตอบ : ต้องรู้อยู่ตลอดเวลา รู้เฉพาะหน้าตลอดเวลา 
ถาม : แล้วอย่างหลวงพ่อท่านสอนว่า	ฌานหนึ่ง	ฌานสอง	ฌานสาม	ฌานสี่	มันต้องรู้ตลอด
ว่าใครทำถึงไหนต้องรู้จุดนั้น	?	
ตอบ : มันศึกษาอาการจากตำรา	 แต่ว่าตำรา	 มันพูดเป็นของหยาบ	 พอเราทำถึงปุ๊บเราจะรู้
ว่าตำราหมายถึงอะไร	 อย่างเช่นสุข	 หมายถึงสุขเยือกเย็นใจอย่างบอกไม่ถูก	 เราก็รู้แค่นี้แหละ	
พอทำถึงปุ๊บมัน	อ๋อ	เลย	
ถาม : ไอ้นี่คือ	ฌานอะไรครับ	?	
ตอบ : มนัยงัจะไมท่นัจะฌานซะดว้ยซำ้	ฌานมนัตอ้งเลยสขุไปนดิหนึง่	มนัตอ้งเปน็เอกคัตารมณ ์
ถาม : เพราะผมรู้สึกแค่ว่า	อย่างผมเข้ามานั่งกุฏินี้	ผมก็รู้สึกอย่างนี้แล้ว	ไม่ต้องทำอะไรเลย	
ตอบ : มันมาอาศัยรับประทานของคนอื่นเขา	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : (หัวเราะ)	 มันก็แค่นี้	 มันก็เป็นแล้วครับ	 ผมยังเคยสังเกตตัวเอง	 พยายามจะคิดไม่ดี
อย่างนี้มันคิดไม่ได้ด้วย	
ตอบ : มันหยาบเกินไป	 หยาบเกินไป	 จริงๆ	 แล้วไอ้ตัวสุข	 ถ้าหากเป็นตัวสุขในฌานจริงๆ 
น่ะ มันเกิดจากการที่ รัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นไฟกองใหญ่สี่กองโดนอำนาจของฌาน
กดดับลงชั่วคราว ไอ้คนโดนไฟเผาตลอดเวลา อยู่ๆ มีสิ่งมาดับไฟให้สบายยังไงอธิบายถูก
มั้ยล่ะ ?	อธิบายไม่ถูกหรอก	ภาษามนุษย์กับภาษาหนังสือมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายภาษา
ธรรมะที่เกิดจากใจ	หลวงพ่อท่านพูดได้ดีที่สุดแล้ว	แต่ก็เป็นแค่ส่วนหยาบเท่านั้น	อันนี้กล้าพูด
ได้เต็มปาก	แต่คงไม่มีใครพูดได้ง่ายกว่าหลวงพ่ออีกแล้ว	
ถาม : แล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวเอง	เริ่มฝันแม่น	แต่ก่อนเวลาตัวเองฝันต้องเอาตรงข้าม	
ตอบ : เดี๋ยวก็เสร็จมันอีกหรอก	 พอเริ่มฝันแม่นก็เริ่มรับรู้ไว้เฉยๆ แต่อย่าไปอยากให้มัน
ฝันแบบนั้น ถ้าอยากแล้วเสร็จมัน พวกนี้ลีลามันเยอะสารพัด	 จนกระทั่งสู้กันไปจนถึงวาระ
สุดท้าย	ถึงได้บอกได้เต็มปากเต็มคำว่ากิเลสมาร	กับความดีหน้าเหมือนกันทุกอย่างเลย	 เหมือนกัน	 
เปี๊ยบเลย	 เดินมาก้าวเดียวกันหมด	ยกเว้นก้าวสุดท้าย	กิเลสมันพาเราลงต่ำ	ขณะที่ความดีพา
เราขึ้นสูงแค่นั้นเอง	
ถาม : จริงๆ	แต่ก่อนผมนึกว่ามันง่ายๆ	นะครับ	แต่พอฟังจริงๆ	แล้วก็	ผมรู้สึกว่าเหมือนกับ
เราต้องรู้ตัวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วย	เพราะฉะนั้นมันโดนชนักตลอดเลย	
ตอบ : ก็อย่างตอนนี้	 คุยกันไปเนี่ย เราต้องมีสติรู้อยู่ มันก็ต้องมีจุดพอดีของมัน ถ้าเกิน
จุดนั้นมันจะเป็นฟุ้งซ่าน	แล้วเราจะเบรกมันไม่อยู่	จะกลายเป็นท่อประปาแตก	แล้วมันจะไปเรื่อย	
ถาม : ใช่ครับ	แล้วผมก็คิดไปโน่นเลย	เป็นบ่อยด้วย	
ตอบ : ขนาดแค่ตรงนี้	ถ้าตามมันไม่ทัน	ก็เสร็จมัน	
ถาม : ทั้งๆ	ที่เรากำลังคิดถึงเรื่องความดีด้วยซ้ำ	?	
ตอบ : ใช่...บอกแล้วว่ากิเลสกับความดี	 หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบเลย	 คือมันหลอกเราได้ทุก
วิถีทาง	มันขี่คอกันมา	เดินก้าวเดียวกันด้วย	
ถาม : แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่า	เราชนะมันแล้ว	?	
ตอบ : ถ้าทำถึง ญาน คือเครื่องรู้จะปรากฏ ถึงเวลานั้นจะรู้เองว่าเป็นอย่างไร	 เหมือนที่
ท่านใช้คำว่า	ญานังโหติ ชาติวุสิตัง พรัหมจริยัง กะตังกรณียัง	เครื่องรู้ก็เกิดขึ้น	รู้ว่าชาติสิ้น
สุดลงแล้ว	พรหมจรรย์ถึงจุดจบแล้ว	จะรู้ขึ้นมาเอง	
ถาม : เป็นอาการเดิมอีกแล้ว	 พอหลวงพี่พูดปั๊บ	 มันเหมือนมีอะไรใสๆ	 ปิ๊ง	 ขึ้นมาอย่างนี้

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗) 
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ประจำเลย	แล้วมันเหมือนตามทันอีกแล้ว	แต่พอขาดสติมันก็หายอีกแล้ว	(หัวเราะ)	
ตอบ : ตอนนี้มันเป็นเงาในน้ำ	 พอมันเป็นเงาในน้ำแล้ว	 เราตั้งใจเอื้อมมือจะไปจับ	 จะแตก
กระจายเลย	 ปล่อยมันอยู่ตรงหน้าเฉยๆ	 รู้ไว้เฉยๆ	 แล้วอย่าไปดิ้นรนไขว่คว้ามัน เพียงแต่ว่า
ประคับประคองมัน  
ถาม : อย่างนี้แหละครับ	 ผมว่ามันจะชนะกันยากด้วย	 ก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวเองน่ะชอบอวด
ชอบอะไรอย่างนี้	พอมันติดปั๊บก็จะมาอย่างนี้	
ตอบ : คือตอนนี้มันยังไม่เห็นโทษของมันพอเห็นโทษของมันว่า อวดทีไรเราเจ๊งทุกที 
เดี๋ยวพอมันเข็ดเข้ามันก็เลิกได	้ ตอนนี้มันต้องปล่อย	 มันยังคันอยู่ต้องให้มันก่อน	 ถ้าไม่เกา
เดี๋ยวขาดใจตายเพราะมันคัน	ให้มันเกาซะเกาไปเกามาหนังถลอกปอกเปิก	ชักแสบชักร้อน	มัน
ก็เลิกเอง	
ถาม : เนี่ยครับ	อย่างนั่งสมาธิอย่างนี้	คันๆ	เฮ้ย	!	อย่าไปเกาพอเกาเสร็จเดี๋ยวสมาธิตก	พอ
เริ่มเดินสมาธิดี	 เฮ้ย	!	ไม่คันแล้ว	 เฮ้ย	!	 เราเก่งอีกแล้ว	อย่างนี้ก็คือโดนมัน	เสร็จมันอีกแล้วซิ	
รู้สึกทันทีเลยพอมันหายคันปั๊บก็...	
ตอบ : เรื่องของอาการคันเป็นของประสาทร่างกาย	พอเราเอาใจมาอยู่กับสมาธิจิตกับกาย
มันก็เริ่มแยกจากกันมันก็จะไม่รับรู้อาการทางกาย	 พอไม่รับรู้ปุ๊บก็รู้สึกว่าอาการคันมันหาย
ไป	แต่ความจริงมันยังคันอยู่แต่เราไม่สนใจมันต่างหากล่ะ 
ถาม : (คุยเรื่องซีดี	 และเว็บไซด์ที่โหลดเสียงเทศน์หลวงพ่อวัดท่าซุง)...คลิกเข้าไปในเว็บนี้
แล้วตอนเปิด	เปิดไม่ได้	
ตอบ : ถามสองพี่น้องนั่นเขาเหอะ	 เขาเรียนมาโดยตรง	 ทิดก้องมันก็จบเรื่องนี้มาโดยตรงนี่	
แต่ว่าตอนนี้มันไม่สนใจเรื่องธรรมะหรอก	 มันกำลังมันกับเกมส์อยู่	 เล่นกันข้ามวันข้ามคืน	 นั่น
น่ะคือตัวฉันทะ	 ถ้าเขาเล่นแล้วเขารู้จักสังเกตอารมณ์ใจของตัวเอง	 เขาจะได้ประโยชน์เยอะ	
เคยเล่าให้ฟังว่า	 มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่ว่า	 บวชอยู่ด้วยกันใหม่ๆ	 นี่แหละ	 แล้วเพื่อนพระเขาอ่าน	 
กำลังภายในน่ะ	 ไอ้โน่นก็คุยกันไป	 ไอ้นี่ก็คุยกันมา	 ก็เฮ้ย	!	 คุณส่งโอวัลตินมาทีก็ส่งข้ามหัวมัน
ไปนั่นแหละ	โน่นก็น้ำตาลหน่อยครับก็ส่งกลับมา	ไปๆ	มาๆ	นั่นมันไม่สนใจเลย	ประสาทมันตัด
สิ้นเชิงเลย	 มันอยู่แต่ตรงหน้าของมันอย่างนี้	 มันไม่รับรู้โลกภายนอกเลยว่าเขามีอะไร	 เรา
มาดูๆ	 เฮ้ย	!	นี่มันระดับนิโรธสมาบัติเลยนี่หว่า	สัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาและเวทนาโดย
สิ้นเชิงเลย	 มันไม่กินไม่ขี้เลยก็ได้	 มันนั่งของมันอย่างนี้อยู่อย่างเดียว	 ตัวฉันทะของมันแรง
ขนาดนี้เลยหรือ	?	ก็เลยมานั่งจับจุดว่า	ฉันทะคือความพอใจมันเกิดขึ้น เพราะว่าเขาต้องการ
ทำในสิ่งนั้น เขาชอบในสิ่งนั้น แล้วถ้าเราเอาตัวนี้มาภาวนาล่ะ ?	 พอคิดปุ๊บแยกออกมาปั๊บ	
เฮ้ย	!	 เราต้องทำให้ได้	 แล้วหลังจากนั้น	 เรื่องไหนเอ็งอ่านสนุกยืมมั่ง	 พอมันอ่านเราก็อ่านแต่
เราภาวนาด้วยชักลูกประคำไปด้วย	 คาถาว่าไปกี่จบเราจำด้วย	 แล้วในเนื้อเรื่องมันว่าอย่างไร
พระเอกนางเอกเป็นอย่างไรต้องรู้ไปด้วย	โอ้โห	!	มันมากเลยตอนนั้นน่ะ	เสร็จแล้วเราก็แซงมัน
ไปขณะที่มันก็ยังนั่งอ่านอยู่แค่นั้นแหละ	(หัวเราะ)	



291 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ถาม : ผมเข้าใจครับ	เวลาผมอ่านแล้วมันก็จะหายเข้าไปกับหนังสือนั่นเลย	
ตอบ : นั่นแหละคือ	 เราพอใจที่จะทำไง	 คราวนี้เราเอาความพอใจนั่นมาใช้ในการปฏิบัติ
แทน กำลังใจมันเท่ากัน 
ถาม : แล้วถ้าเกิดผมจับแค่ลมหายใจ	แต่ไม่ภาวนาล่ะ	?	
ตอบ : แล้วแต่	 การจับลมหายใจนี่	 อารมณ์มันทรงตัวอยู่แล้ว	 จะมีคำภาวนาหรือไม่มีคำ
ภาวนาก็ได้	 จะรู้ลมกระทบกี่จุดก็ได้	 และรู้ตลอดก็ได้มันกว่าเยอะ	 ยืนยัน	 และยิ่งถ้าเล่นอะไร
แปลกๆ	ได้	ยิ่งมันเข้าไปอีก	
ถาม : มันรู้สึกว่า	ผมรู้สึกว่าผมทำได้	แต่ทำไมทำไม่ได้	ไม่รู้	?	
ตอบ : ตัวอยากมันกั้นอยู่ อารมณ์ที่เราใช้มันเกิน มันไม่ใช่พอดี  
ถาม : อย่างเรื่องเหาะนี่	 ผมก็บอกตัวเองอย่างนี้	 มันไม่ยากเลยนะ	 เหาะ	 แค่คิดอย่างนี้เราก็
เหาะได้แล้ว	แล้วรู้สึกว่าตัวคิดมันทรงอารมณ์อย่างนี้ได้จริงๆ		
ตอบ : ตัวนี้โดนล่ามโซ่อยู่	 การใช้อภิญญาเราต้องยอมรับกฎของกรรมถึงใช้ได	้ ถ้านิสัย
อย่างของเรามันไม่ยอมรับกฎของกรรมอย่างง่ายๆ	 เดี๋ยวมันก็เที่ยวเอาอำนาจอภิญญาไปช่วย
คนโน้น	 สงเคราะห์คนนี้	 ไปอวดคนนั้นถ้าไม่สามารถที่จะยอมรับกฎของกรรมได้ ก็ยังไม่
สามารถใช้อำนาจของอภิญญาได้จริงๆ	มันก็ได้สะเก็ดนิดๆ	หน่อยๆ	ยิ่งปฏิสัมภิทาญาณนี่คุม
ทั้งอภิญญาทั้งวิชาสามและสุขวิปัสสโก	 นี่ยิ่งหนักเลย	 ปฏิสัมภิทาญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเป็น
พระอนาคามีแล้วเท่านั้น	 แล้วพระอนาคามีนี่ท่านตัดรักเด็ดขาด	 ตัดโกรธเด็ดขาดบ้านเรือน
อะไรนี่ท่านก็ไม่เอาแล้ว	 ต้องระดับนั้นน่ะ	 ท่านถึงจะให้ใช้ได้เต็มที่	 ถ้าไม่มีการควบคุมเอาไว้
บรรลัยจริงๆ	เลย	
ถาม : แต่	ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆ	นะ	ว่ามันง่ายนี่หว่า	
ตอบ : ก็ใช่ทีนี้ว่าแค่สร้างอารมณ์ของเราให้ยอมรับกฎของกรรมอีกนิดเดียวก็ได้เดี๋ยวนั้น
เลย	 จะสังเกตไหมว่าในพระไตรปิฎก	 พระที่ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์บรรลุพร้อมปฏิสัมภิทาญาณ	
บรรลุพร้อมอภิญญา	 บรรลุพร้อมวิชาสาม	 ก็คือว่ากำลังใจท่านเข้าถึงจุดนั้นปั๊บของเก่า
ทั้งหมดใช้ต่อได้เลย คราวนี้ของเก่าของเรานี่มันรอเราอยู่นิดเดียวแค่นั้นเอง มันรออยู่ว่า
เมื่อไหร่เราจะยอมรับกฎของกรรมแค่นั้น	 แบบเดียวกับที่เขาว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโก	 ไม่มี
ฤทธิ์ไม่มีอำนาจอะไร	 อย่าไปเชื่อเชียวนะ	 อาตมาเจอมาแล้ว	 อภิญญานี่ถ้าหากเป็นโลกียะนี่สู้
ท่านไม่ได้เลย	 ท่านทำได้ยิ่งกว่าทำได้อีก	 หลวงปู่มหาอำพันเป็นตัวอย่างชัดเลย	 วิกุพนาฤทธิ์
คือฤทธิ์ที่เกิดจากอภิญญาโดยตรงจากการฝึกกสิณสิบ	 มันเป็นแค่หนึ่งในสิบอย่างเท่านั้น		 
ของท่านเป็นทั้งบุญฤทธิ์	 เป็นทั้งอธิษฐานฤทธิ์	 เป็นทั้งฌานฤทธิ์	 มันได้หมดน่ะ	 ฤทธิ์ที่เกิดจาก
ฌาน	 ฤทธิ์ที่เกิดจากอธิฐาน	 ฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างสมบุญมาอะไรมา	 ท่านตั้งใจให้เป็นยังไง
มันก็เป็นยังงั้น	สิ่งต่างๆ	ที่มันออกรอบด้านนี่ท่านตัดมันออกแล้ว	มันเหลือแต่ตรงแล้ว	ถ้าถาม
ว่าลักษณะอย่างนั้นต้องการฝึกอภิญญาเมื่อไหร่มันก็ได้เมื่อนั้น	 เพียงแต่ท่านหมดอยากแล้ว	
ไม่รู้จะฝึกไปทำไม		
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ถาม : อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับ	 ผมฟังอยู่ก็เข้าใจนะครับ	 เต็มๆ	 เลยตอนนี้	 แต่ไม่รู้ว่าจิต	
ตรงกัน 
ตอบ : พอๆ	กับไอ้ลูกก๊อสซิล่าน่ะ	จะพ่นไฟแต่พ่นไม่ออกสักที	(หัวเราะ)	
ถาม : ผมรู้สึกว่ามันไม่ยาก	มันง่ายด้วย	
ตอบ : ก็บอกแล้วว่ามันง่าย	มันก็เหลือแค่เรายอมรับกฏของกรรมเมื่อไหร่	ก็เริ่มใช้ได้เมื่อนั้น	
ไปใต้งวดนี้ก็ไปเจอเพิ่มมาอีกหลายคน	 ที่เขาได้ขึ้นมาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้นะ	 คนมันได้ดีแล้ว
ตัวเองไม่รู้นี่น่าเตะนะ	 เขาฝึกมโนมยิทธิไม่ได้	 หันไปฝึกธรรมกายทุ่มเทมากเลย	 ยังไงต้องจับ
ดวงแก้วศูนย์กลางกายให้ได้	ก็ไม่ได้	ทำไปทำมาเบื่อ	นอนดีกว่า	พอนอนปุ๊บพระพุทธเจ้าเสด็จ
มาเทศน์ให้ฟัง	 บอกว่าทุกอย่างต้องมีความพอดี	 คือ	มัชฌิมาปฏิปทา	 ถ้าหากว่ามากเกินไปก็
เป็นอัตตกิลมถานุโยค	น้อยเกินไปก็เป็นกามสุขัลลิกานุโยค	 เทศน์ฟังเสร็จ	 เขาดันมาถามเรา
ว่าที่เขารู้มาถูกมั้ย	?	
ถาม : (หัวเราะ)	พระพุทธเจ้าเทศน์เอง	
ตอบ : ตูจะกล้าไปรับรองธรรมะพระพุทธเจ้ามั้ยเนี่ย	?	(หัวเราะ)		
ถาม : ก็เล่นเอาสูงสุดมาแล้ว	
ตอบ : เอ้อ	!	 นึกๆ	 แล้วบางทีก็...สังเกตมั้ยว่า	 เขาฝึกมโนไม่ได้	 แล้วก็ฝึกธรรมกายก็ไม่ได้	
เพราะว่าเขาใช้กำลังมากเกินไป ทุ่มเทกับมันมากเกิน	 แล้วเสร็จแล้วพอเขาฝึกแล้วฝึกเล่า	
ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้	 เขาหมดอารมณ์น่ะ	 เฮ้ย	 !	 ช่างหัวมันเว้ย	 กูนอนดีกว่า	 มันได้ตรงนั้นน่ะ	
อารมณ์ใจมันลดลงมาตรงพอด ี
ถาม : ผมจะนอนภาวนาอยู่เรื่อยเลย	แล้วพอนอนภาวนาทีไรมันก็จะ...	
ตอบ : ถ้ามันพอดีมันก็ได้	สำคัญตรงนั้นน่ะ	
ถาม : แต่ผมรู้สึกแปลกๆ	 ชอบตื่นมากลางดึกแล้วได้ยินประโยคตรงใจอยู่บ่อยๆ	 ผมจะเปิด
เทปหลวงพ่อไปเรื่อยๆ	มันจะวนไปวนมา	
ตอบ : จดไว้แล้วก็ทบทวนการปฏิบัติของตัวเอง เก็บเอาไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต 
ถาม : อย่างสมมุติว่าเราปล่อยปลา	 ปล่อยปลาตัวไหนห้ามกินปลาตัวนั้น	 พอปล่อยไปเสร็จ
ปลามันยังไม่ทันตายเราตายก่อน	พอตายก่อนจิตมันผูกพันกับคนโน้นคนนี้	 กลับมาเกิดเป็นลูก	
แล้วดันไปเอาปลาตัวนั้นมา	
ตอบ : คนละชาติกัน	ไม่นับแล้ว	
ถาม : แล้วอย่างเราฝากเงินเขาไปแล้ว	 เราก็ไม่รู้เขาไปซื้อกะละมังไหนล่ะครับ	 ก็เหมือนกับ
เราเป็นเจ้าภาพร่วมไปปล่อยด้วยเหมือนกันก็เหมือนกันหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : โทษมันไม่เท่าเดิม	ถ้าเจี๊ยะลงไปมันไม่หนักเท่ากับปล่อยเอง		
ถาม : ถ้าเราไปซื้อมาปล่อย	โดยไม่รู้ว่ามันตายแล้ว	?	
ตอบ : บุญเราได้แล้ว ส่วนกรรมของเขามันก็หนัก แทนที่เขาจะได้รับอิสระ ก็ปรากฏว่า
ถึงแก่ชีวิตเสียก่อน แต่ว่านะอย่าหอบเต่าจากสุไหงโกลกไปปล่อยหนองคายนะ	 งวดนี้ไปเจอ
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มาแล้วตายไปสองตัว	
ถาม : แล้วทำไมไปปล่อยถึงโน้นเลยครับ	?	
ตอบ : ก็เขาศรัทธาหลวงปู่ทองทิพย์ที่วัดป่าสีดารามลักษณ์รัตนโคตร	 ที่หนองคาย	 หอบ
เต่าจากสุไหงโกลกไป	ให้ที่วัดหลวงปู่ทองทิพย์ปล่อย	ตายไปสองตัว		
ถาม : แต่ผมว่าศรัทธาเขาแรงนะครับ	อุตส่าห์หอบเต่าจากสุไหงโกลกไปถึงหนองคาย	
ตอบ : กรรมไอ้เต่านั้นมันแรง	(หัวเราะ)	 มันต้องลำบากจากสุไหงโกลกไปหนองคาย	หลวงปู่
ทองทิพย์ท่านเล่าเรื่องของรามเกียรติ	์ เหมือนยังกับท่านเป็นตัวละครในรามเกียรติ์เอง	 คนก็
เลยคาดว่าท่านต้องเป็นหนึ่งในตัวละครรามเกียรติ์นั่นน่ะ	 แล้วท่านสร้างวัดท่านก็ยังใช้วัดป่า	 
สีดารามลักษณ์รัตนโคตร	เพิ่งมรณภาพไปได้เดือนกว่านี่เอง	ใครถวายแหวนท่านใส่หมดล่ะ	สิบ
นิ้วนี้ล้นมือเลย	 นิ้วละหลายๆ	 วง	 ใส่ประเภทที่เรียกว่าลักษณะสงเคราะห์โยมเขา	 ให้มันได้บุญ	
เสียดายว่าท่านรีบมรณภาพเสียก่อน	 ไม่งั้นจะต้องมีตัวอยากดังมันไปหาเรื่องจนได้	 แล้วก็คอย
กรุณาสงสารว่า	มันจะลงอเวจีหรือเปล่า		
ถาม : ท่านมรณภาพไปนานหรือยังครับ	?	
ตอบ : ประมาณเดือนหนึ่ง	 ตอนท่านอยู่ไม่กล้าพูดหรอก	 ถ้าหากว่าพระที่อยู่แล้วประเภทที่
เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปกวนท่าน	เดี๋ยวอาตมาแย่ไปด้วย	
ถาม : จะแย่กว่านี้อีกเหรอครับ	?	
ตอบ : โห...อย่าลืมว่าตอนนี้อาตมาแค่นี้นะ	เวลาพักยังไม่มีแล้วน่ะ	เกิดมันอยู่ได้ซักแปดสิบล่ะ	?	
ถาม : อ้าว...หลวงพี่บอกผมว่า	๑๒๙	ไม่ใช่เหรอครับ	ผมจำแม่นนะหลวงพี่		
ตอบ : ๑๒๖	ไหนบอกจำแม่น	
ถาม : ผมจำกลับหัว	(หัวเราะ)	ผมอยู่ไม่ถึงร้อยอยู่แล้วครับ		
ตอบ : เห็นตัวเลขก็จะขาดใจตายเดี๋ยวนี้แล้วล่ะ	ก็หลวงพ่อไง	หลวงพ่อ	๑๒๐	พอดี	๑๒๐	จะ
ขึ้น	๑๒๑	แต่หลวงพ่อท่านไปตอน	๗๙,	๘๐	มันไม่ไหว	มันเข็นไอ้นี่ไม่ไป	ในเมื่อเข็นมันไม่ไป
ก็ใช้ขันธ์ทิพย์ทำงานต่อ	 ครบเวลาก็ไปจ้อย	 ตอนนี้หลวงพ่อท่านก็ยังเหลืออีกประมาณ	 ๗๐	 ปี	
ได้มั้ง	 เดี๋ยวปีนี้ปีอะไร	 เหลืออีก	 ๓๕	 ปี	 เรื่องมันเลยมาแล้ว	 แล้วหลวงพ่อก็มรณภาพไปแล้ว	
แต่ระวังโดนฟาดกะบาล	เผลอเมื่อไหร่โผล่มาทุกที	
ถาม : แต่ผมขี้เกียจ	มันไม่จดน่ะ	ฝึกตัวเองไม่ได้ซักทีขนาดเตรียมกระดาษปากกาไว้หัวนอน	
แล้วก็ยัง		
ตอบ : ไม่เป็นไร	 เดี๋ยวพอทำถึงจุดๆ หนึ่ง แล้วจะรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปนั้น ถ้าเราตายเสีย
ก่อนมันน่าเสียดายเหลือเกิน 
ถาม : ผมก็คิดครับ	บางทีเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกอยู่เลยว่า	นี่เราประมาทคุยกับไอ้ป๊อบอยู่เลยว่า	 เรา
ไมศ่รทัธากนัจรงิๆ	 เพราะถา้ศรทัธากนัจรงิๆ	 เราตอ้งเชือ่มัน่วา่เราตายไดเ้สมอ	 เรากต็อ้งทำแลว้	
ไม่ใช่ว่ามารีๆ	รอๆ	แล้วไม่ได้ทำซักที	ก็พอพูด	จบ	ซักวันสองวันก็...	
ตอบ : เหมือนเดิม	(หัวเราะ)	สม่ำเสมอดีมาก	มีสมานัตตตาเนอะ	
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ถาม : ผมว่าการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวัน	มันเหมือนกับเราผจญ	เราเครียดอย่างนี้	เราหลอก
ตัวเองหรือเปล่าครับ	?	เหมือนกับไปฝักใฝ่กับมันเหนื่อยกับมัน	
ตอบ : ไม่ใช่หลอกตัวเองหรอก	เขาหลอกเรา	
ถาม : สมัยก่อนอ่านไปก็วิจารณ์หลวงพ่อไป	 ทำไมสอนอย่างนั้น	 ทำไมสอนอย่างนี้เป็นเรา	
เราไม่ทำอย่างนี้แน่ๆ	เลย		
ตอบ : มาถึงสมัยนี้	หลวงพ่อสอนขนาดนั้น	มันยังไม่เอาเลย	(หัวเราะ)	
ถาม : แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่	ก็ยังมาติเหมือนกัน	ก็ยังมาติตลอด	
ตอบ : ก็บรรดาพวกหนังสือหนังหาอะไร	 แล้วก็คนใหญ่คนโตในแผ่นดินบางส่วน	(หัวเราะ)	
เขาจะไม่สนับสนุนให้ธรรมะของหลวงพ่อแพร่หลาย	เพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของฤทธิ์ของ
เดชมากเกินไป	มันจะไปติดกันอยู่ตรงนั้นมาก	เขาว่า	ต้องเอาธรรมะบริสุทธิ์แบบสายพุทธทาส 
หรือวัดชลประทานนั่น	 เดินเข้าไปดูซิมุมพระพุทธศาสนาน่ะ	 มีแต่ตำราของสองท่านนี้	 เกิน
แปดสิบเปอร์เซนต์ล่ะมัง	ตัวกูของกู	คู่มือมนุษย์	อะไรอย่างนี้พี่น้องสองอรหันต์	อิทิปปัตจยตา		 
อานาปานสติ	๑๖	ขั้น	
ถาม : ผมรู้สึกเลยว่า	เหมือนเรา	ผมรู้สึกไง	เหมือนกับ...	
ตอบ : มันจะเริ่มใส่อารมณ์ไปด้วย		
ถาม : ใช่ครับ	ก็รู้สึกตัวเองเลวไง	ไปเห็นคนอื่นเลวแล้ว	โดนมารหลอกไปอีกแล้ว	
ตอบ : มันดึงไปตั้งไกลแล้ว	
ถาม : อย่างนี้ยังทันมั้ยครับ	?	
ตอบ : ทัน	ช้าไปหน่อย	ช้าแค่ไหน ถ้ารู้ตัวก็ถือว่าทัน  
ถาม : ความจริงพยายาม	 บางทีแบบเคยนั่งอ่าน	 ใส่แล้วใส่อีกก็ยังไม่เข้าใจ	(หัวเราะ)	 อ่าน
เข้าใจยากจริงๆ	
ตอบ : อาตมาเคยอ่านเรื่องเดียวอยู่สามวัน	กว่าจะเข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไร		
ถาม : เรื่องอะไรครับ	?	
ตอบ : หลวงพ่อท่านบอกว่าบุคคลที่ไม่ได้ทำบุญร่วมกันมา ไม่ได้อธิษฐานตามกันมา จะ
ฟังกันเข้าใจยาก	มิน่าเราแคะอยู่สามวันแคะไม่ออก	แต่คนอื่นอ่านมันซาบซึ้งกันจัง	
ถาม : การตื่นเวลาตรงกันอยู่ทุกๆ	วันนี่มันเกี่ยวเนื่องกับอะไรหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : สั่งมัน	 เรื่องของการปฏิบัตินี่ มันเหมือนยังกับมีนาฬิกาปลุกพิเศษอยู่ในตัว เรา
กำหนดใจว่าจะตื่นเมื่อไหร่เวลาไหนมันจะตรงเป๊ะเลย	 แล้วที่ตลกที่สุดช่วงที่ปฏิบัติหนักๆ	
สมมุติว่าเราตั้งไว้ตีสาม	 แล้วมันจะตื่นก่อนห้านาทีทุกวันเลย	 มันจะตื่นตีสองห้าสิบห้าเป๊ะเลย	
จะเป็นอย่างนั้น	นาฬิกาของเรามันเพี้ยน	มันเผื่อให้ห้านาทีเผื่อบิดขี้เกียจ	
ถาม : ................	
ตอบ : ระยะหลังๆ	 มานี่คนใช้มโนมยิทธิในทางที่ผิดยังไม่พอ	 คือประเภทที่ว่าแทนที่จะรู้เพื่อ
ละหรือเพื่อยึดเกาะพระนิพพานโดยตรง	 ก็เอาไปใช้แล้วก็ไปยึด	 ตรงนี้เราถือว่าผิดมากแล้ว	 ถัด
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มาจากตรงนี้ยังมีอีก	 ใช้มโนมยิทธิในการจัดการกับผู้อื่นโดยการว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้น คน
นี้เป็นอย่างนี้ในลักษณะเป็นศัตรูแล้วก็ขับไล่ออกไป...เก่งมาก...พวกนี้มันเก่งเกินครู
อาจารย์  
ถาม : ถ้าเกิดเป็นลูกแท้ๆ	อย่างนี้	ตายเลย		
ตอบ : น่ากลัวมั้ย	?	การเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้น่ากลัวขนาดนี้	ขนาดบุคคลที่ี่ตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมเพื่อการหลุดพ้นแล้วยังเห็นผิดได้ถึงปานนี้ ขึ้นชื่อว่าผู้อื่นที่จะไม่ทุกข์แล้วมันจะมีอยู่หรือ ? 
ถาม : ผมว่า......(ไม่ชัด)......ของเก่าเขาไม่น้อยแสดงว่าเราต้องทำกันมาไม่ใช่น้อยๆ	มันต้อง
เยอะมากเหมือนกัน	
ตอบ : มีอยู่วันหนึ่งประชุมกันในโบสถ์	 หลวงพ่อบอกว่าพวกแกยังไม่มีใครได้มโนมยิทธิจริงๆ	
หรอก	พวกเราก็	 เอ๋อ...รับประทาน	กติกาข้อแรกเลยว่าคุณจะบวชต้องได้มโนมยิทธิก่อนไม่งั้น
ไม่ให้บวช	ทำไมไม่มีใครได้เลยเหรอ	?	หลวงพ่อท่านเฉลยว่า	บุคคลที่จะได้มโนมยิทธิจริงจะ
ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้น เพราะจิตท่านสะอาดปราศจากกิเลสจริงๆ นอกนั้นโอกาส
โดนมารแทรกมีสูงมาก	ขนาดหลวงพ่อท่านยังเคยเล่าให้ฟังว่าท่านโดนมารมันหลอก	เพียงแต่
ว่าท่านรู้ทัน...รู้ทันมารในลักษณะพระพุทธเจ้าไง	หลอกท่านซะเปื่อยไปทีหนึ่งแล้ว	พอขึ้นไปอีก
ทีทำกำลังใจถูกต้องไปต่อว่า	พระท่านบอกไม่ใช่ฉันดูซิใคร	นั่งยิ้มๆ	ไป	ยิ้มมา...เขี้ยวงอก		
ถาม : แล้วตกลงเป็นใครครับ	?	
ตอบ : มารเขาหลอก	
ถาม : มารนี้มีตัวตนใช่ไหมครับ	?	
ตอบ : มีจริงๆ		
ถาม : คือ	เทวดาที่ท่านทำหน้าที่	?	
ตอบ : กล้ายืนยันว่ามีจริง	 เพราะเจอกันมาแล้ว	 แล้วมากันอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่นึกว่า
เขาจะเยอะอย่างนั้น	 ของเราเราว่าเราเป็นคนที่บ้าเลือดแล้วไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆ	 นะ	 พอเจอ
เข้าจริงๆ	 ใจมันฝ่อเหลือนิดเดียว	 รู้เลยนะว่าเราลุ้นเขาไม่ขึ้น	 เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิที่มีโอกาส
ทำบุญใหญ่อย่างไม่ได้เจตนา บุญใหญ่นั้นส่งให้เขารับความดีในลักษณะของเทวดาชั้น
สูงสุดของชั้นกามาวจรด้วย แต่ว่าหน้าที่เอกเขาก็คือคอยขวางคนอื่น เขาไม่อยากให้คน
อื่นได้ดี 
ถาม : ......................	
ตอบ : จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้	 แต่ว่าตราบใดที่เขายังไม่หมดบุญตรงนั้นเขาก็ยังทำไปเรื่อย	
พอถึงเวลาผ่านไปเดี๋ยวคนอื่นก็มาแทน	
ถาม : มันคือผลกรรมหรือเปล่าครับ	มันก็คือเนื่องกันมา...?		
ตอบ : จริงๆ	 แล้วไม่มีอะไร	 เขาไม่ใช่ศัตรูของเรา	 คิดดูแล้วเขาเป็นครูที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไป	
เพราะเขาทดสอบอยู่ทุกวินาที	เผลอเมื่อไหร่มันลากเราไปเมื่อนั้น	
ถาม : ครับ	 ผมว่านี่ขนาดผมนั่งอยู่กับหลวงพี่ผมยังรู้สึกอยู่ตลอด	 นี่เผลออีกแล้ว	 นี่โดนอีก
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แล้ว	นี่โดนอีกแล้วเนี่ย		
ตอบ : เดี๋ยวนี้เฮียเขาก้าวหน้าแล้วจ้ะ	จากกัน	๓	วันต้องประเมินกันใหม่	(หัวเราะ)	
ถาม : ...................	
ตอบ : ก็ใช่น่ะสิ	บอกว่า	๓	วันต้องประเมินกันใหม่	นี่จากกันตั้งนาน	เขาว่าอะไรนะ...	

	 	 	 เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม		 ดนตรี	
	 	 	 ห้าวันอักขระหนี		 เนิ่นช้า	
	 	 	 สามวันจากนารี		 เป็นอื่น	
	 	 	 หนึ่งวันเว้นล้างหน้า		 หม่นไหม้	หมองศรี	

ถาม : ...................	
ตอบ : หมายความว่ารู้ตัวอยู่ว่าเผลอเมื่อไหร่เขาก็เอาเรา	 คือในระหว่างที่ใจกับกิเลสมันสู้
กันอยู่ เผลอสติเมื่อไหร่กิเลสมันจะชนะ	 มันเหมือนกับต่อยมวยกันอยู่เผลอเมื่อไหร่การ์ด
ตกมันก็เปรี้ยงเต็มๆ	
ถาม : เมื่อสมัยก่อนหัวเกรียนเลย	
ตอบ : เขายาวจนประบ่าไปทีหนึ่งแล้ว	 แล้วเขารำคาญก็เกรียนไปกะจะโกนเลย	 ไปๆ	 มาๆ	
มันยาวอีก	 ใครชอบอย่างไหนก็อย่างนั้น	 ตามเขาให้ทันเถอะ	 ถ้ามัวไปสนใจเรื่องอื่นกำลังมัน
โดนแย่งเอาไปเยอะ พอมันแย่งเอาไปเยอะกำลังที่จะสู้กิเลสมันน้อยลง เพราะฉะนั้นปิด
รอยแยกมันให้ได้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ปิดมันให้หมดให้เหลือใจอย่างเดียว	มันเคยทำได้นี่	
เพียงแต่เราเห็นว่าอย่างอื่นมันดีกว่าเท่านั้นเอง	 ตอนนี้เราก็แค่ย้อนกลับมาเห็นว่าการปฏิบัติ
ธรรมมันดีกว่า เปลี่ยนความตั้งใจ เปลี่ยนความพอใจ จากทางเดินทางโน้นกลับมาด้านนี้
เท่านั้นเอง กำลังมันเท่ากัน 
ถาม : มันขึ้นๆ	ลงๆ	ครับ	
ตอบ : คนเคยทำได้แล้วมันไม่ยาก	 เพียงแต่ว่าสำคัญตรงทำให้ต่อเนื่อง	 เผลอแม้แต่วินาที
เดียวมันก็หลุด	 ต้องรักษาอารมณ์ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ	 ไม่ใช่ว่าหยุดภาวนาแล้วก็เลิก ลุก
จากการภาวนาแล้วก็เลิก ลุกจากการสวดมนต์ไหว้พระแล้วเลิก อย่างนั้นขาดทุนทำจน
อารมณ์ใจทรงตัวแล้วรักษาอารมณ์นั้นอยู่กับเราให้นานที่สุด พลาดเมื่อไหร่ก็รีบ
ตะเกียกตะกายหามันใหม่  
ถาม : ...................	
ตอบ : นึกเสียว่าสิบล้อมันวิ่งก็แล้วกันโยม	 รู้อยู่...แต่พูดเล่น	 คือว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกัน
แต่จริงๆ	แล้วถ้าหากว่าพูดแบบเมื่อกี้ทีต่ือเขาพูดก็คือว่าเขาดึงความสนใจของเราไปจากจุดที่
เราภาวนาอยู่ พอเราไปสนใจข้างนอกเมื่อไหร่ ส่งใจออกนอกก็เสร็จเขา	 กำลังใจของเรา
แทนที่จะอยู่กับการภาวนา...ไปอยู่กับรูปแล้ว	 เสียท่าเขาแล้ว	 เขาเจตนาจะเปลี่ยนความสนใจ
ของเราจากการภาวนานี้	 ซึ่งมันจะต้องได้แน่ๆ	 ถ้าทำต่อไปให้ไปสนใจข้างนอกแทน	 แล้วก็ทำ
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ไม่สำเร็จ.....ไม่น่าเชื่อนะ	 แป๊บเดียวที่ใจเราไปสนใจทางโน้น...เสร็จมันแล้ว	 !	 มันลากคอเราไป
แล้ว	พวกเรื่องละเอียดๆ	นี่บางคนที่เขาทำไม่ถึงจะท้อไปเลย...มันยากมันเย็นขนาดนั้นอย่าไปสู้
มันเลย	เป็นพวกเดียวกับมันไปเลยดีกว่า	
ถาม : ..........(ไม่ชัด)..........ตอนนั้นหนูอยู่เมืองกาญจน์...เขาสู้กับคนไม่ดี	 คือเขาว่าเราเป็น
คนไม่ดี	 เราอยู่เฉยๆ	 ของเรา...เราก็สามารถหาวิธีหลบหลีก...ทีนี้เรานึกถึงคำว่าก่อกรรมนี่ค่ะ	
เราไม่อยากก่อกรรม	แต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆ...ในแง่ทางโลกนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นแน่นอน	แล้วที่
พยายามคิดนี่ตัวโมหะมันอื้อเลยค่ะ.........(ไม่ชัด)........?	
ตอบ : จริงๆ	แล้วคือเราทำถูก	แต่ว่ามันถูกแค่ขณะนั้น ถูกแค่กำลังใจของเราตอนนั้น	คำ
ว่าก่อกรรมเราใช้ได้ถูกมากเลย	 คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมีการกระทำขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือชั่ว
ผลของการกระทำจะส่งผลให้เราในอนาคตแน่นอน นั่นคือการก่อกรรมขึ้นมา	 คราวนี้	
กำลังใจของเราน่ะอยู่จุดนั้น	 พอถึงเวลาแล้วความรักตัวของเรามันมีมากกว่ามันก็จำเป็นจะต้อง
ตอบโต้เพื่อเป็นการป้องกันตัวของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 แต่ว่าถ้าหากเป็นผู้ที่กำลังใจสูงกว่า
นั้น ในลักษณะที่เรียกว่ายอมตายถวายชีวิตลักษณะที่ว่าเพื่อให้มันเด็ดขาดลงไป กรรมตรง
นี้มันสิ้นไปเลย ถึงเขาจะฆ่าเราก็ยอม	อันนั้นก็อีกระดับหนึ่งของกำลังใจ	แต่ละคนแต่ละกำลัง
ใจไม่เท่ากัน	 ดังนั้นการกระทำของแต่ละคนไม่มีอะไรน่าตำหนิเลย เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้น
ดีแล้ว เขาจึงได้ทำ ถ้าเขารู้ว่าไม่ดีคงไม่มีใครทำหรอก	จุดนั้นเขาเห็นว่าเขาทำแล้วดีเขาก็ทำ	
ของเราเองก็	 เออ...เอากับเขาซะหน่อยมันก็คงจะดีก็เลยทำบ้าง	 มันกลายเป็นว่ากรรมมันกว้าง
ออกไปเรื่อยจากการกระทำที่ไม่ได้หยุดลง	 คราวนี้ถ้าหากว่าอยากจะหยุดการกระทำอันนั้นมันก็
ต้องอยู่ในลักษณะที่ว่านั่นแหละ	 ยอมตายถวายชีวิตบูชาธรรมไปเลย	 แต่กำลังใจของเราไม่ถึง
ตรงจุดนั้น	ในเมื่อเรายังไม่ถึงตรงจุดนั้นเราทำตรงนั้นลงไป	ตอนนั้นก็ถือว่าสมควรแล้ว		
ถาม : แต่ถึงแม้ว่า...สมมุติว่าหนูอยู่เฉยๆ	 ไม่ตอบโต้คนอีกฝ่ายหนึ่ง	 เขาพยายามจะหาผล
ประโยชน์จากเรา	 เขาคงไม่หยุดหย่อน	 ถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้เราอยู่เฉยๆ	 ไม่ตอบโต้เขา...	 
(ไม่ชัด)...ซึ่งตรงนั้นวัฏจักรในอนาคตนี่มันย้อนกลับมาเกี่ยวข้องกับเราอีก	?	
ตอบ : มันย้อนกลับมาแต่ว่ามันเป็นกรรมในลักษณะเดียวมันจะเป็นกรรมด้านเดียว	 ในเมื่อ
กรรมด้านเดียวมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทำฝ่ายเดียวหรือเขาจะถูกกระทำโดยกรรมนั้น
มาสนองฝ่ายเดียว	แต่ว่าพอกระทำไปปุ๊บมันก็ยังคงเป็นกรรมต่อไปอีกจนได้	จนกว่ามันจะเป็น
อโหสิกรรมต่อกันไป	 คือ	 ทั้งโจทก์ทั้งจำเลยตกลงกันต่อหน้าว่าเรื่องทั้งหลายที่ทำมาตั้งแต่อดีต
จนถึงบัดนี้ขอให้มันเลิกแล้วต่อกัน	ให้อโหสิกรรมต่อกัน	ถ้าหากเขาตอบรับก็คือจบกันเลย		
ถาม : .........(ไม่ชัด).........	
ตอบ : ทำไมล่ะ	แป๊บเดียวของข้างบน	ก็นิดเดียว	เคยได้ยินไหม	?	กุสลาธัมมา อกุสลาธัม
มา อัพยากตาธัมมา	 เคยได้ยินพระสวดไหม	?	ถ้าสวดต่อก็แป๊บเดียว	ท่านเทศน์แต่หัวข้อแต่
ว่าความเป็นทิพย์ของเทวดาน่ะสูงมาก	 อยู่ในระดับที่ว่า	 อุคติตัญญูคือฟังหัวข้อไปเข้าใจเลย	
เราฟังรู้เรื่องไหมล่ะ	ท่านบอกว่า	ธรรมที่เป็นกุศล	ธรรมที่เป็นอกุศล	ธรรมที่ไม่เป็นทั้งกุศลและ
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อกุศล	 เขาฟังปุ๊บเขาก็รู้แล้ว	 ธรรมส่วนที่เป็นกุศลคืออะไร	ธรรมที่เป็นส่วนอกุศลคืออะไร	ที่ไม่
เป็นบุญไม่เป็นบาปคืออะไร	และเขาก็จะเลือกที่ถูกที่ควรของเขาได้	ฉลาดมากขนาดนั้น	เพราะ
ฉะนั้นไม่ต้องเทศน์มาก	เทศน์ข้างบนนี้ไม่ต้องเทศน์ยาว	๓	เดือนก็แป๊บเดียวของข้างบน	ถ้าจะ
เลิกสงสัยก็เป็นซะเองพอถึงเวลาก็ขึ้นไป	(หัวเราะ)	 น่าสงสัยมั้ย	?	 สถานที่ที่อยู่เป็นสุขมัน
เหมือนกับผ่านไปเร็วใช่มั้ย	?	 เวลาเราสบายใจแป๊บเดียวหมดวันแล้ว	 คราวนี้เทวดาเขาสุข	 
ความสบายใจของเรานับเข้าไม่ได้	 เพราะเวลาของเขาพอนับเวลาของมนุษย์แล้วมันผ่านไปเร็ว
เหลือเกิน	 ของเขาแค่วันเดียวของเราต่ำๆ	 ก็ไป	 ๕๐	 ปีแล้ว	 ถ้าหากว่าชั้นดาวดึงส์วันหนึ่งก็	
๑๐๐	 ปีของเรา	 นางปติปูชิกาเป็นภรรยาของมาลาพาลีเทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่งงาน
มีลูกแล้วตายตอนอายุ	๕๐	เศษนิดหน่อย	กลับขึ้นไปใหม่	มาลาพาลีเทพบุตรถามว่าเธอหายไป
ไหนมาครึ่งวัน	ไปเกิดเป็นมนุษย์อายุ	๕๐	กว่า	มีสามีมีลูกแล้ว	ตายแล้วกลับขึ้นไปใหม่	กลาย
เป็นครึ่งวันของข้างบนเท่่านั้น	 ท่านก็บอกว่าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์มา	 มีสามีมีบุตรแล้ว	 แล้ว
ก็ได้ทำบุญในสำนักของพระพุทธเจ้าอธิษฐานเพื่อขอกลับมาเกิดใหม่ในสำนักของท่าน	 มาลา
พาลีเทพบุตรก็ตกใจ	 เอ๊ะ	 !	 ชีวิตมนุษย์มันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอ	 แล้วเขามีความประมาทอยู่
หรือว่าเป็นผู้ขวนขวายได้บุญ	 ปติปูชิกาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประมาทลุ่มหลงมัวเมาอยู่	
มาลาพาลีเทพบุตรเป็นเทวดานี้ก็มีอารมณ์ใจเป็นทิพย์	 ตั้งใจรู้อะไรก็รู้หมด	 ก็ได้แต่นั่งถอนใจ
สงสารมนุษย์ไม่รู้จะช่วยยังไง	
ถาม : น้องชายเขาบนบวชเอาไว้	 ตั้งใจว่าบวชเมื่อเรียนจบปีหน้าเขาจะไปรับผู้พัน	 เขาจะ
บวชสักพรรษาหนึ่ง	คือใช้ที่เขาบนเอาไว้ด้วย	แล้วก็บวชให้ตัวเองด้วย	แต่บังเอิญตำแหน่งที่ีมา
เขาไม่สามารถบวชได้ในตอนนี้	มีวิธีไหนไหมคะ	ที่จะ...?	
ตอบ : แล้วเขาไปบนในลักษณะที่ว่าจะบวชเมื่อไหร่หรือเปล่า	?	
ถาม : ไม่ได้บนในลักษณะว่าจะบวชเมื่อไหร่ค่ะ	
ตอบ : บนแค่ว่าให้บวชใช่ไหม	?	 ถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ได้	 พอได้สมดังใจแล้วก็จุดธูปบอก
ท่านเลยว่าเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะบวชให้เพราะตอนนี้ตำแหน่งหน้าที่ที่ให้มาไม่สามารถจะบวชได้
จริงๆ	 จนกว่าจะปลีกตัวได้	 ยกเว้นว่าเราไปล็อกเวลาแน่นอนว่าถ้าได้ปุ๊บจะต้องบวชอะไรอย่าง
นั้น	เพราะว่าเรื่องของเทวดาท่านตรงไปตรงมา	
ถาม : ไม่เกี่ยวกับอธิษฐานจิตใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่เกี่ยว	
ถาม : มีอีกเรื่องหนึ่ง	คือว่ารู้ตัวทุกอย่างแต่ว่ามันกดจนมันสุดทนแล้ว	กดไม่ไหวแล้ว	ปล่อย
ออกมาก็รู้ว่าผิด	เก็บไว้ก็เก็บไม่ได้	?	
ตอบ : ก็ปล่อยออกมาสิ	แต่ว่าอย่าปล่อยให้มันเป็นโทษแก่คนอื่น	ไประเบิดในห้องน้ำก็ได้	
ถาม : ...................	
ตอบ : นั่นแหละ	 เอาเลย	 เพราะอย่างเก่งมันก็เป็นแค่มโนกรรม	 วจีกรรม	 อย่าให้มันเป็น
กายกรรม	 เราลดกรรมเหลือให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้	 ถ้าหากจะลดวจีกรรมลงด้วยก็เอา
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แค่ในใจก็ได้	ด่าให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลย	แต่ด่าในใจ	คือถ้ามันถึงเวลามันไม่ไหวจริงๆ	เพราะ
ว่าสติมันตามไม่ทันไปรับเขาเอาไว้เยอะมันก็จำเป็นนะ	 ต้องใช้คำว่าจำเป็นเลยว่าถึงเวลามันไม่
ไหวมันก็จะระเบิดเอา	อันนั้นก็ลดกรรมให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะพึงเป็นได้	คือถ้าอย่างหนัก
ก็กายกรรมใช่มั้ย	?	 เราก็ให้เหลือวจีกรรมหรือมโนกรรมก็พอ	หรือถ้าเป็นไปได้	 ให้มันเหลือแค่
มโนกรรมให้อกแตกตายไปคนเดียวก็พอ	 อย่าให้ความชั่วของเรามันไหลไปปนเปื้อนให้คนอื่น
เขาลำบากไปด้วย		
ถาม : (ถามเรื่องอยากมีลูก)	จะเลี้ยงไหวไหมครับ	เดี๋ยวมีเยอะน่ะครับ	?	
ตอบ : อาจจะได้แฝด	๘	(หัวเราะ)	บายศรีซ้ายขวา ๑ คู่ ไก่ต้ม ๑ ตัว หัวหมูต้ม ๑ หัว 
ขนมต้มขาวต้มแดงอย่างละถ้วย ข้าวปากหม้อ	 ถ้าหากบายศรีเขาอัดข้าวไปได้ก็อัดเข้าไปใน
บายศรี	 ถ้าใส่ไม่ได้ก็เอาใส่ถ้วยไว้ต่างหาก	 แล้วก็ไข่ต้มยอดบายศรี ถ้ายอดบายศรีเขาไม่
เตรียมไว้ให้เราเสียบไข่เราก็เอาไข่วางรวมไว้กับข้าวก็ได้	 ก็เท่ากับว่าไข่ต้มอย่างน้อย	 ๒	 ฟอง
นะ	แล้วก็กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน ส้มโออย่างละ ๒ เพราะว่าเราจัดบายศรีซ้ายขวาใช่ไหม	
?	ก็อย่างละ	๒	จัดเป็น	๒	ชุด	มีเทปบวงสรวงหลวงพ่อไหม	?	รู้จักไหม	?	หลวงพ่อท่านจะมี
เทปสมาทานกรรมฐานอยู่ม้วนหนึ่ง	อย่าให้เกิน ๙ โมงเช้านะ	ยิ่งเช้ายิ่งดี	เปิดเทปบวงสรวง	ตั้ง
ใจขอกับท่านปู่พระอินทร์เพราะว่าพระอินทร์ท่านเป็นนายของเทวดาทั้งหมด	 ตั้งใจขอท่านว่า
เทวดาองค์ไหนที่จะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีขอให้มาเกิดกับเรา	 จะบำรุงเลี้ยงเต็มที่	 แล้วถ้ามา
ทั้งทีก็ควรจะให้คุณกับครอบครัวเยอะด้วย	ไม่งั้นเดี๋ยวเลี้ยงมันอย่างเดียว...ตาย	
ถาม : ...................	
ตอบ : เทวดาองค์ไหนที่จะมาเกิดเพื่อสร้างบารมี	 ขอให้มาเกิดกับเรา	 ขอให้ท่านปู่พระอินทร์
ช่วยสงเคราะห์ให้เทวดาองค์ไหนที่ท่านปกครองอยู่จะมาเกิดเพื่อสร้างบารมีน่ะ	 ขอให้มาเกิดกับ
เรา	อธิษฐานขอกับท่านปู่อย่างนั้นแหละ	
ถาม : อย่างนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาก็ต้องเนื่องกับเราด้วยสิครับ	?		
ตอบ : มันก็ต้องเนื่องกันมาในอดีตอย่างน้อยๆ	ก็ต้องมีอะไรกันนิดหนึ่ง	
ถาม : อยากมีลูกแต่กลัวเลี้ยงลูกไม่ดี	แต่ก็จริงๆ	นะได้ยินมาว่าตีก็ไม่ได้	?		
ตอบ : เด็กที่มาจากข้างบน	 ที่มาจากพรหม	 จากเทวดา	 เขาจะรู้ภาษารู้เหตุรู้ผลตั้งแต่เด็กๆ	
ถ้าเขาทำผิดครั้งแรกอย่าเพิ่งลงโทษ	 ให้บอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำแล้วผิด	 ต่อไปหนูทำอีกแล้วแม่
ต้องตีนะ	 จะต้องลงโทษนะ	 แล้วต่อไปเขาทำผิดบอกเนี่ยหนูทำผิดอย่างที่แม่บอก	 แล้วตีเขาจะ
รับได้	 แต่ถ้าไปตีเขาแล้วไม่ให้เหตุผลพวกนี้จะดื้อ	 แล้วถ้าดื้อขึ้นมาแล้วเลี้ยงยากอย่าบอกใคร	
ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผล		
ถาม : พอดื้อปั๊บ	ผมก็เสียงดัง	
ตอบ : พวกนี้จะรู้เหตุรู้ผล	แต่ว่าเด็กก็คือเด็ก	ความจำเขาจะสั้น	เราบอกซ้ำไปแป๊บๆ	เดี๋ยวก็
ลืมแล้ว	 เพราะฉะนั้นถึงเวลาก็บอกเขาใหม่	 แต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเขารู้ว่าผิดแล้วเขาทำ	 ถ้าเราตี
เขา	 เขารับได้	มีเด็กอยู่คนหนึ่ง	ตัวมันนิดเดียวแหละ	อายุประมาณสัก	๓	ขวบนะ	ชื่อจริงเขา
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ชื่อสมาบัต	ิ ไอ้นี่มาจากข้างบนแท้ๆ	 เลย	พอเขาทำผิดพ่อเขาตี	 เขาเป็นอาจารย์ด้วย	พอตีปั๊บ
เขาถามว่าตีผมทำไม	พ่อยิ่งโกรธยิ่งตีใหญ่หาว่าลูกหัวหมอ	แต่จริงๆ	ลูกมันถามเหตุผลเท่านั้น
แหละ	 ว่าตีทำไม	 แต่ไม่บอกเขา	 ตีเขาแบบระบายอารมณ์	 พวกนี้ถ้าดื้อขึ้นมารับรองได้เลยว่า
เอาอยู่ยาก		
ถาม : นี่พอตั้งท้องก็ตั้งชื่อเลย	 ยังไม่ทันรู้เลยว่าลูกผู้หญิงหรือผู้ชาย	 เพราะเคยแท้งน่ะค่ะ	
ตอนนั้นท้องได้	๔	เดือน	
ตอบ : ระยะนี้ก็อย่าไปเล่นคอมฯ	 บ่อยก็แล้วกัน	 เห็นว่าใกล้คอมฯ	 แท้งเยอะ	 เพราะมัน
เท่ากับโดนเอ็กซเรย์อยู่ตลอด		
ถาม : ก็นั่งทำงานอยู่หน้าคอมฯ		
ตอบ : เอาหมอนนิ่มๆ	ใบโตๆ	สอดไว้ข้างหน้าเราเวลาทำงาน	มันช่วยได้เยอะ	
ถาม : ...................	
ตอบ : กำลังของกรรมทั้งหมดเหมือนกับวังน้ำวนที่ดึงดูดเราอยู่ ถ้าหากว่ากำลังเราสูง
กว่าเราสามารถแหวกว่ายเพื่อที่จะฟันฝ่าให้หลุดพ้นจากวังวนอันนั้นขึ้นฝั่งไปได้ก็เป็นอันว่า
จบ	 หนี้สินต่างๆ	 น่ะ	 ไม่ได้เกี่ยวกัน	 เจ้าหนี้อยู่ฝั่งโน้น	 ถ้าจะตามขึ้นไปตามข้างบน	(หัวเราะ)	
พอไปถึงข้างบนไม่มีใครเขาทวงกันแล้วจ้ะ	มันต่างคนต่างหลุดพ้นสบายไปแล้ว	ไม่มีอะไรที่เป็น
ภาระเป็นกิจที่ต้องทำอีก		
ถาม : วิธีเดียวที่จะหนีจากโลกคือต้องไปนิพพาน	?		
ตอบ : ไปนิพพานให้ได้ถึงจะจบ	 ไม่อย่างนั้นแล้วกรรมทุกอย่างจะหมดลงด้วย ๒ สาเหตุ 
สาเหตุแรกเขาเรียกว่า อโหสิกรรม	 คือว่าโจทก์และจำเลยมาอยู่ต่อหน้ากัน	 พร้อมใจกันเอ่ย
ปากว่ากรรมทั้งหลายที่ทำมาขอให้เป็นอโหสิกรรม	 สิ้นสุดลงต่อกัน	 ถ้าตกลงกันได้อย่างนั้น	
กรรมนั้นจะจบลง	 อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นอโหสิกรรมด้วยการที่ฝ่ายหนึ่งทำความดีถึงที่สุด 
อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจจะตามได้ก็จบลงเหมือนกัน	 เขาไปต่างประเทศแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่มีสตางค์
ค่าเครื่องบินน่ะ	ก็เป็นอันว่าไม่สามารถทวงได้	พระองคุลีมาล	ใช้หมดมั้ยล่ะจ๊ะ	?	(หัวเราะ)	ฆ่า
ไปซะบานเลย	 ยังไม่ได้ใช้สักคนไปนิพพานซะแล้ว	 กรรมเป็นของน่ากลัวไล่ตามเราอยู่ตลอด
เวลาเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายตามทันเมื่อไหร่ก็ขบกัดทำอันตรายเราอยู่เสมอ บางทีถึงแก่ชีวิตลง 
อย่างเช่น	อุปฆาตกรรมที่มาตัดรอนทั้งๆ	ที่ไม่ทันหมดอายุก็ต้องตายลงไป	เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่า
กลวัขนาดนีต้ามเราอยูต่ลอดเวลา	 ขนาดนีถ้า้ไมเ่รง่หนมีนัใหพ้น้กจ็ะโดนมนัทำอนัตรายอยูเ่สมอ	
วิธีหนีที่ดีที่สุดก็คือต้องหนีไปนิพพาน	ที่อื่นหนีไม่พ้น	พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ไม่ว่าจะหนีไป
อยู่ใต้มหาสมุทร จะหนีไปอยู่ในกลีบเมฆบนท้องฟ้า หนีไปอยู่ในซอกเขาลึก ก้นเหวลึกสุด
คณา กรรมทั้งหลายก็ยังคงตามได้เป็นปกติ ยกเว้นที่เดียวพ้นโดยสิ้นเชิง คือ พระนิพพาน  
ถาม : ส่วนมากนี่คนที่ไปแล้วมักจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ	เช่น	ฆราวาส	?	
ตอบ : ถ้าเป็นฆราวาสหากว่าบรรลุมรรคผลแล้วอยู่จะเป็นโทษแก่คนอื่นมาก	 ความดีก็จะตัด
ให้ตายไปเลยจะได้ไม่เป็นโทษกับเขา	



301 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ถาม : โทษกับคนอื่นนี้หมายความว่าอย่างไรคะ	?	
ตอบ : คนที่เขาไม่ทราบเขาก็ยังเห็นเราเหมือนเดิม	 แต่ความจริงกำลังใจของเราสะอาดถึงที่
สุดแล้ว	ในเมื่อเขาแตะนิดแตะหน่อยสิ่งที่ตอบคืนกลับไปนั้น	ถ้าทำดีก็จะได้คุณอนันต์	ถ้าทำชั่ว
แก่เราก็จะได้โทษมหันต์	 นางขุชชุตตราเพื่อนท่านเป็นที่ภิกษุณีกลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว	
ไปคุยกันอยู่	 นางขุชชุตตราท่านนั่งอยู่	 เพื่อนท่านนั่งแล้วขวางเครื่องแต่งตัวท่านอยู่นี่	 ท่านก็
บอกว่าพระแม่เจ้าโปรดหยิบเครื่องแต่งตัวให้ดิฉันหน่อย	 ภิกษุณีท่านก็พิจารณาดูว่าถ้าเราไม่
หยิบให้เธอ	 เธอโกรธจะลงนรก	 แต่ถ้าเราหยิบให้เธอโทษของการใช้พระอรหันต์ตายไปต้องเป็น
คนใช้เขา	 ๕๐๐	 ชาติ	 การเป็นคนใช้เขาย่อมดีกว่าลงนรก	 ท่านก็เลยหยิบส่งให้	 นางขุชชุตตรา
ต้องไปเกิดเป็นคนใช้เขา	๕๐๐	ชาติ	 เพราะว่าใช้เพื่อนที่เป็นภิกษุณีอรหันต์	นั่นขนาดเป็นภิกษุณี
แล้ว	คราวนี้ลองคิดดูว่าถ้าเราที่เป็นฆราวาสแล้วเพื่อนไม่รู้ล่ะ	?	
ถาม : ...................	
ตอบ : เด็กผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ	 ๕	 ขวบเท่านั้น	 ตายลง	 แล้วพระยายมราชให้เทวทูต	
ไปตามหลวงพ่อจากวัดท่าซุงบอกว่าเด็กคนนี้เรียกหาหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลา	 พอหลวงพ่อไปถึง
ก็แปลกใจว่าทำไมเรียกหา	 ก็ปรากฏว่ากำลังใจเขาทรงความดีอยู่ตลอด	 พระยายมบอกว่าเด็ก
คนนี้โตขึ้นจะเป็นพระอนาคามี	แต่เนื่องจากเธอโตขึ้นจะเป็นคนสวยมาก	และกรรมเก่าที่เคยทำ
ไว้จะมาสนอง	 ทำให้ถูกผู้ชายเบียดเบียน	 จะเป็นโทษแก่ผู้ชายมหาศาล	 เลยตัดให้ตายซะดีกว่า
ขึ้นไปต่อข้างบนแทน	 เพราะฉะนั้นแค่นั้นยังเป็นโทษ	 อย่าว่าแต่พระอรหันต์	 แต่ใช้คำว่าแค่นั้น
สำหรับพระอริยเจ้านี่	แค่นั้นของท่านประเมินไม่ได้	มหาศาลจนกะไม่ถูก	อยู่จะเป็นโทษ	แต่ว่า
สำหรับโยมแล้วใช้กำลังใจเราไปกังวลอารมณ์พระอริยเจ้า	 บุคคลที่เข้าถึงความเป็นพระอริย
เจ้าแล้ว หาคนอยากอยู่ไม่มีซักคนหนึ่ีง ส่วนใหญ่แล้วพร้อมที่จะไม่อยู่ตลอดเวลา เพราะ
เห็นว่าร่างกายนี้โลกของเรานี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น	 เหมือนยังกับจมอยู่ในกองทุกข์	 พระพุทธเจ้า
ท่านเปรียบว่า	บุคคลที่ตกลงไปในบ่อคูถ	ก็คือหลุมส้วม	มีใครอยากจะแช่อยู่ในนั้นบ้าง	มีแต่จะ
เร่งตะเกียกตะกายหนีมันไปให้พ้นๆ	 เสีย	 เพราะทนอยู่กับความโสโครกเช่นนั้นไม่ได้	 กำลังใจ
พระอริยเจ้าท่านสะอาดมาก	 จนกระทั่งเห็นความไม่ดีของร่างกาย	 ของโลกนี้อย่างชัดเจน	 เห็น
อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นได้	 ดังนั้นท่านจะเบื่อเป็นอย่างยิ่ง	 ท่านจะไปเสียให้พ้นไป
เดี๋ยวนี้ซะด้วยซ้ำไป	 เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสตัดให้ถึงแก่ชีวิตลง	 นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตาม
ความต้องการของท่านเลย	ท่านจะไม่มากลัวตายเหมือนกับพวกเรา		
ถาม : ขณะนี้	มีพระที่ฝึกถึงขั้นนี้มีบ้างมั้ยคะ	?	
ตอบ : มีจ้ะ	 เยอะด้วย	 เยอะกว่าที่โยมคิด	 แต่ว่าจำนวนมากส่วนใหญ่	 ท่านจะเก็บองค์ท่าน
เงียบๆ	 อยู่	 จนกว่าจะถึงวาระหรือว่าถึงเวลาที่งานจุดนั้น	 ท่านจำเป็นจะต้องทำ	 ท่านก็ทำ	 พอ
หมดจากงานท่านก็ไป	
ถาม : อยู่ทางภาคไหนมากที่สุดเจ้าคะ	?		
ตอบ : ทางภาคไหนมากที่สุด	ปัจจุบันนี้จะอยู่ทางอีสานมาก	
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ถาม : ทางใต้มีมั้ยคะ	?	
ตอบ : มีทุกที่ ที่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์อยู่ และคนตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่	ไม่ใช่
แต่ประเทศเรา	ต่างประเทศก็มี		
ถาม : ท่านคะ	แล้วทำไมพระพม่าต้องเขียนคิ้วล่ะคะ	?	
ตอบ : ปกติแล้ว	พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้ภิกษุต้องโกนคิ้ว ท่านบอกว่าปลงผม โกน
หนวด ตัดเล็บ เท่านั้น	แต่ว่าคราวนี้สมัยรัชกาลที่หนึ่งไทยกับพม่ายังมีศึกกันอยู่	รัชกาลที่หนึ่ง
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้ภิกษุไทยโกนคิ้วเสีย	 เพื่อให้เป็นจุดแตกต่างกัน	ถ้าทางฝั่ง
พม่าเข้ามาเพื่อสืบข้อราชการ	 ปลอมเป็นภิกษุเข้ามา	 ก็จะได้แยกได้เป็นไทยหรือพม่า	 ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่มีการยกเลิกประกาศอันนี้	 ภิกษุของไทยก็ยังคงโกนคิ้วมาถึงทุกวันนี้	 แต่
ขณะเดียวกันว่าของพม่าเขาไม่มีการโกนคิ้ว	 ก็เลยเป็นปกติอยู่	 ที่อื่นก็ไม่ได้โกนนะจะมีเมือง
ไทยที่เดียวที่โกนคิ้ว 
ถาม : ...มีแต่คนชั่วทั้งนั้นเลย	ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้	มีทั้งขโมยพระในวัด	ตัด	ฆ่าพระเพื่อจะชิง	
ตอบ : มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย	 เพียงแต่ว่าสมัยนี้การข่าวมันรวดเร็ว	 เราก็เลยได้รับมากขึ้น	 ทั้งๆ	
ที่มีอยู่เหมือนๆ	เดิม	ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกัน	
ถาม : แล้วทำยังไงให้กรรมเห็นทันตาให้เร็วขึ้นกว่านี้หน่อยคือจับปั๊บ	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ถ้าอย่างนั้นคงต้องไปตั้งกติกาใหม่ล่ะจ้ะ	 เรื่องของกรรมเขามีปรากฏอยู่
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว	 คือ	 ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม	 คือ	 ทำกรรมที่ให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันนี้	
อุปัชชเวทนียกรรม อปราปรเวทนียกรรม	 เหล่านี้ให้ผลในชาติที่สองที่สาม	อย่างเช่นว่า	ตาย
ไปแล้วค่อยตกนรกอย่างนี้เป็นต้น	 กรรมเหล่านี้	 ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำในส่วนที่เป็นครุกรรม 
คือ	 กรรมอันหนัก	 แล้วให้ผลในปัจจุบัน	 ก็ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่โยมต้องการหรอกจ้ะ	
ของเรามันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านเดือดร้อนไปเองต่างหาก 
ถาม : ...................	
ตอบ : พระยาชมพูบด	ี ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีอานุภาพมาก	 สามารถเหาะได้	 มีพระขรรค์แก้ว	
มีธนูวิเศษ	คราวนี้ท่านเองเหาะไปเที่ยว	ไปเจอปราสาทพระเจ้าพิมพิสารเข้า	พระเจ้าพิมพิสาร
ปราสาทท่านสวยก็หมั่นไส้อยากจะให้พังซะ	ใช้รองเท้าแก้วลองกระทืบดู	ปกติแล้วอานุภาพเขา
ว่าเหยียบภูเขาจมดินได้	 แต่กระทืบลงไป	 ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบัน	
พุทธานุภาพคุ้ม	 แทนที่ปราสาทจะพัง	 กลายเป็นว่าไปเหยียบซะจนแทงทะลุรองเท้าแก้วเข้าไป	
แล้วโมโหก็เลยฟันด้วยพระขรรค์แล้วพระขรรค์ที่สามารถฟันตัดหินตัดภูเขาได้ก็บิ่นซะอีก	 ก็
โกรธ	 กลับไปถึงที่อยู่ของตัว	 ก็ส่งอวิตาศรมาเพื่อจะทำร้าย	 ธนูอันนี้ถือเป็นอาวุธที่สามารถตั้ง
ได้ว่าจะยิงไปเป้าหมายไหน	 พอยิงไปแล้วสั่งว่าให้ไปทำร้ายใคร	 ก็ไปเฉพาะคนนั้น	 พระเจ้า
พิมพิสารพอได้ยินเสียงธนูมา	 บอกว่าจะทำร้ายเฉพาะท่าน	 ท่านก็หนีเข้าไปในเชตวัน	 พอธนู
ตามไปพระพุทธเจ้าใช้วาโยกสิณหอบคืนไป	 แล้วเห็นว่าพระยาชมพูบดีมีวิสัยที่จะได้เป็นพระ
อริยเจ้า	 เลยให้พระโมคคัลลาน์จัดการ	 พระโมคคัลลาน์ก็จัดแจงแปลงพระเชตวันกลายเป็น
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ปราสาทราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิไปเลย	 แล้วส่งเณรไปเป็นทูต	 เณรก็แปลงตัวแบบลักษณะ
พระเจ้าจักรพรรดิไป	พระยาชมพูบดีมาเห็นว่าแค่ทูตยังขนาดนี้	เลยยอมตามมา	ตามมาถึงเจอ
คนเฝ้าประตูก็ดีกว่า	 พ่อค้าแม่ขายอะไรก็ดูสวยกว่าตัวเองไปหมด	 ทำไมจะไม่ใช่	 ไม่สวยกว่า	
เพราะส่วนใหญ่ภิกษุ	 ภิกษุณีอรหันต์ทั้งนั้น	 ท่านปลอมตัวมา	 จนเข้าไปถึงพระบรมมหาราชวัง	
ซึ่งจริงๆ	 ก็คือพระเชตวันมหาวิหาร	 พระพุทธเจ้าท่านทรงเครื่องจักรพรรดิเต็มอัตรารออยู่	
พระยาชมพูบดีไม่สามารถที่จะต่อต้านอานุภาพได้	 ก็ยอมฟังธรรม	 เลยเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า
ได้	พระพุทธเจ้าปางที่โปรดพระยาชมพูบดีนั้นจะทรงเครื่องพระจักรพรรดิ	ถ้าจะดูตัวอย่างจริงๆ	
ให้ดูทีว่ัดพระแก้ว	วัดพระแก้วจะมีองค์ใหญ่ยืนทรงเครื่องอยู่สององค์	คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 สององค์นั้นจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ	 เขา
เรยีกปางปราบพระยาชมพบูด ีทรงเครือ่งสวยมากแลว้ลกัษณะของพระพทุธเจา้บนพระนพิพาน
กจ็ะเปน็พระพทุธเจา้ทรงเครือ่งทีห่ลวงพอ่ทา่นใชว้า่	พระวสิทุธเิทพ	พระวสิทุธเิทพกค็อืลกัษณะ
ทรงเครื่องแบบพระแก้วมรกต	
ถาม : ท่านเคยไปมั้ยคะ	บ้านคุณหญิงสุรีย์พันธุ์	?	
ตอบ : ของคุณหญิงสุรีย์พันธุ์จริงๆ	 สมัยหลังไม่ได้ไปล่ะจ้ะ	 เพราะว่าสมัยแรกๆ	 ที่หลวงปู่
หลวงพ่อทั้งหลายนั่น	 อาตมาจริงๆ	 ตั้งใจจะบวชสายหลวงปู่มั่นซะด้วยซ้ำ	 แต่เพียงแต่ว่าไม่
ทราบว่าจับพลัดจับพลูท่าไหน	 พอสิ้นหลวงปู่ฝั้นก็มาอยู่ที่หลวงพ่อแทน	 เพราะว่ารู้จักปฏิบัติ
ตามหลวงพ่อตั้งปี	 ๒๕๑๘	 พอปี	 ๒๕๒๐	 หลวงปู่ฝั้นท่านก็สิ้น	 เหมือนยังกับท่านส่งต่อให้	 ให้
รู้จักล่วงหน้าปีกว่าเกือบสองปี	ก่อนหน้านั้นเกาะอยู่กับหลวงปู่ฝั้นเพราะว่าที่เกาะอยู่กับท่าน	ไป
สะกิดคำพูดของท่านง่าย	แล้วฟังเข้าใจง่าย	ปกติแล้วสมัยนั้นรุ่นๆ	คงซักขนาดนี้แหละ	ไปโน่น
ไปนี่เจอหลวงปู่หลวงพ่อก็แบมือขอของดีหน่อยครับ	 องค์โน้นก็ให้องค์นี้ก็ให้	 ไปหลวงปู่ฝั้นนี่ซิ	
บอกดีนอกเอาไปทำไม เดี๋ยวมันก็หาย ทำไมไม่หาดีในไว้ล่ะ	 พอได้ยินก็สะดุดหู	 ก็กราบ
เรียนถามท่านว่า	 ดีในเป็นยังไงครับ	ท่านบอกว่าพุทโธไง	คำเดียวคุ้มได้สามโลกเลย	ท่านสอน
ให้ภาวนา		
ถาม : ...ช่วงสงกรานต์	 หลวงปู่	 หลวงพ่อสายหลวงปู่...วัดบ้าน...ท่านเอาพระธาตุมาให้ชม
เข้าคิวกัน	แล้วเอาเลนส์แว่นขยายส่องให้เห็นแสงรัศมีออกมาสวยมาก	
ตอบ : คุณหญิงท่านคล้ายๆ	กับว่า	ต้องใช้คำว่าอะไร	เกิดมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะ	มีโอกาส
ได้อุปัฏฐากหลวงปู่หลวงพ่อ	 ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดเลย	 โดยเฉพาะหลวงปู่  
หลุยส์ หลวงปู่ชอบ	สององค์นี้จะสงเคราะห์ท่านประจำๆ	แล้วสายหลวงปู่มั่นก็ไปกันมาก	
ถาม : ท่านเคยไปที่ภูทอก	ของอาจารย์จวนมั้ยคะ	?	
ตอบ : จ้ะ	 อาจารย์จวน	 ท่านก็มรณภาพเร็วไปหน่อย	 คราวนี้ว่าระหว่างที่พระผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบท่านอยู่อย่างนั้น	 พรหมเทวดาท่านก็สงเคราะห์กันมาก	 เวลาทำกรรมฐานสวดมนต์
ไหว้พระ	 บางทีพระธาตุก็เสด็จมาเองเฉยๆ	 มากันเยอะต่อเยอะ	 เรื่องพระธาตุเสด็จนี่เป็นเรื่อง
อัศจรรย์ว่าท่านมาได้ไปได้	 ประสบการณ์ของอาตมาเองที่เจอมาอย่างชนิดที่เรียกว่าต่อหน้า
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ต่อตา	 ลืมตาเห็นๆ	 ก็มี	 บางทีหล่นลงบนพื้น	 ทั้งๆ	 ที่เป็นพื้นขัดมันหล่นป๊อกหายปุ๊บเลย	 ไม่
สามารถที่จะตามหาได้ว่าอยู่ที่ไหน	
ถาม : ก็ตอนที่น้าสาวไปไหว้เกศาของหลวงพ่อ	 ก้มลงไปกราบกำลังนึกถึงเลย	 ขอให้หลวง
พ่อนี่เสด็จมา	พระธาตุนี่คะขาวๆ	ที่พื้นพรมแดงหล่นมาเลยค่ะ	 แต่แม่เอาไปไม่ได้นะคะ	แต่น้า
สาวที่ไปน่ะจะได้	หนูดีใจใหญ่ค่ะ	เก็บไปบ้าน	
ตอบ : แล้วแต่ล่ะจ้ะ	 อันนั้นเป็นบุญเฉพาะของเขา	 เรื่องนี้เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผล	 ของ
หลวงพ่อมีเรื่องหนึ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในสายตาของอาตมา	 ชานหมากของท่านเป็นพระธาตุ	
อาตมาเคยเห็นเกศาพระเป็นพระธาตุหลายองค์โดยเฉพาะหลวงปู่มหาอำพัน	 ที่อาตมาจะ
ทำบุญร้อยปีถวายท่่านนี่	 เกศาของท่านนี่โกนๆ	 แล้วลูกศิษย์เอาใส่กล่องพลาสติกไว้จะเป็น	 
กล่องพลาสติกใหญ่ๆ	 ประมาณแค่นี้	 คราวนี้วันนั้นอาตมาถวายการรับใช้ท่านเสร็จก็กราบเรียน
หลวงปู่ขอบูชาหน่อย	ท่านก็บอกว่าไปดูเอาซิ	พอยกกล่องขึ้นมานี่งงเลย	เพราะว่าดูจากด้านใต้
กล่องนี่เป็นไข่มุกเม็ดเล็กๆ	นี่เต็มไปหมด	ก็เลยกราบอย่างงามวางไว้ที่เดิม	ไม่กล้าหยิบกลัวว่า
บุญเราไม่ถึงจะรักษาไม่อยู่	 พอตอนที่ท่านมรณภาพไม่ทราบว่าใครยกไปทั้งกล่อง	 แล้วของ
หลวงพ่อก็เกศาเป็นพระธาตุ	อีกหลายองค์ก็เป็นให้เห็นๆ	อยู่	 แต่ว่าเรามาสังเกตว่า	การที่อัฏฐิ
เป็นพระธาตุหรือว่าเกศาเป็นพระธาตุ	 นั่นเป็นที่เนื่องด้วยร่างกายนะ	 แต่ว่าชานหมากเป็นพระ
ธาตุนี่	ไม่ได้เนื่องด้วยร่างกายเลยใช่มั้ย	?	เป็นสิ่งที่เราเอามาเคี้ยวมากินนั่นสำหรับเป็นคนทั่วๆ	
ไป	 แต่ท่านคายออกมาแล้วเป็นพระธาตุ	 ตอนครั้งแรกที่ได้เห็นกับตา	 ถึงได้เชื่อว่าใช่แน่นอน	
เพราะว่ากำลังเปลี่ยนสภาพอยู่	 ส่วนที่เริ่มเป็นพระธาตุก็จะเป็นแก้วสีแดงใสๆ	 ส่วนที่เป็นหมาก
ก็ยังทึบอยู่	 ส่วนที่เป็นพลูครึ่งหนึ่ง	 อีกครึ่งหนึ่งก็ยังเป็นสีเขียวๆ	 ของพลูอยู่เห็นชัดๆ	 เลยว่า	
เปลี่ยนจากชานหมากที่เป็นปกติแน่นอน	 ถึงได้เชื่อว่าที่แท้จริงแล้ว	 ถ้าหากว่าพระท่านจะ
สงเคราะห์อย่างหลวงปู่	หลวงพ่อที่ท่านต้องการให้เป็นไป	มันจะเป็นไปตามที่ต้องการเอง	แล้ว
เห็นว่าสิ่งที่ไกลตัวขนาดนี้ยังเป็นพระธาตุได้	 เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่ยากแล้วจ้ะ	 บางทีสำหรับ
เด็กๆ	บางคนหลวงพ่อท่านใช้กระดาษทิชชู่เสร็จแล้วก็โยนให้	 เด็กเขาก็ฉลาดหยิบขึ้นมาดูก็เป็น
พระธาตุอยู่	 ก็ใช้ๆ	 อยู่เห็นๆ	นี่	 พอโยนให้ก็เป็นพระธาตุ	 หมากที่ท่านฉันเสร็จแล้ว	ท่านเหลือ
ปลายอยู่หน่อยหนึ่ง	 เหลือหางหมากพอ	 ท่านฉันเสร็จก็โยนให้ก็กลายเป็นพระธาตุ	 แล้วมีอยู่
ช่วงหนึ่งพอชานหมากเป็นพระธาตุแล้วคนที่อยากได้แล้วไม่ได้	 ท่านไปที่จันทบุรี บ้านคุณ
สมบูรณ์ เวสารัชชานนท์	ไปตำหมาก	ท่านบอกว่าอยู่ๆ	พระท่านให้สั่งทำ	ตำหมากเสร็จก็ปั้น
เป็นองค์เล็กๆ	 มอบให้ท่านบอกว่าบูชาให้ดี	 ใครที่ได้ไปบูชา	 ต่อไปจะเป็นแก้ว	 คำว่าเป็นแก้ว
ของหลวงพ่อก็คือกลายเป็นพระธาตุ	 สมัยโบราณคำว่าแก้วก็หมายถึงว่าดีที่สุด	 คราวนี้อะไร
ก็ตามที่เปลี่ยนสภาพไปในสายตาของเราอาจเป็นหิน	 จะเป็นเหมือนโลหะ	 เหมือนเงิน	 เหมือน
ทอง	เหมือนทองแดง	อะไรเหล่านี้เป็นต้น	ภาษาโบราณเขาเรียกว่าแก้วทั้งนั้น		
ถาม : ตอนหลังช่วงสงกรานต์	 ที่บ้านคุณหญิงท่านนิมนต์พระสายหลวงปู่มั่น	 ใส่บาตรน่ะค่ะ	
แล้วหลวงปู่สอ	ที่สร้างพระนาคปรกที่ไปไว้ตามทิศของประเทศไทย	
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ตอบ : ก็สายนั้น	คือสายหลวงปู่มั่น	ยังเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติอยู่	ที่ใดก็ตามที่มีผู้ปฏิบัติ
ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า	 ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง	 สถานที่นั้นจะไม่ว่างจาก
พระอริยเจ้า	 จะต้องมีไปเรื่อย	 เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้มาติดประกาศว่าฉันเป็นแล้วจ้า	 ก็อยู่ที่ว่า
เราจะต้องดูการปฏิบัติของท่านไปเรื่อยๆ	
ถาม : ในช่วงปีนี้นะคะ	 เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องพบกับเคราะห์กรรมของประเทศอะไร
มั้ยคะ	?	เพราะรู้สึกว่า		
ตอบ : ก็วาระที่หนักมันผ่านมาแล้วจ้ะ	
ถาม : ผ่านแล้วเหรอคะ	?	
ตอบ : ผ่านมาแล้ว	 จะเริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่ง	 แต่ว่าปีหน้าจุดสะดุดใหญ่ยังมีเยอะ	 ปีหน้าของ
หนักมันจะมาจากภายนอกระวังๆ	แถวๆ	ตะวันออกกลางไว้	กลัวเหลือเกินว่ามันจะเอาซะปีนี้ซะ
ด้วยซ้ำไป	 แต่ตามเกณฑ์มันปีหน้า	 คือถ้าเขาตีกันเองก็ไม่มีปัญหา	 ประเทศต่อประเทศ	 แต่ถ้า
เริ่มมีประเทศไหนเข้าข้างอีกประเทศหนึ่งล่ะก็ระวังให้ดี	มันจะเริ่มขยายใหญ่แล้ว	
ถาม : จะเกิดเป็นสงครามโลกมั้ยคะ	?	
ตอบ : มันคงยังไม่ถึงสงครามโลกหรอก	 แต่ว่าผลกระทบมันจะกว้างมาก	 เพราะระยะนี้การ
ข่าวอะไรทุกอย่างมันรวดเร็ว	กลายเป็นว่าประเทศกลายเป็นบ้านเดียวกันไป	 เพราะฉะนั้นเกณฑ์
ปีหน้ายังเป็นเกณฑ์อันตรายอยู่	
ถาม : เป็นยังไงบ้างคะ	?	
ตอบ : ถ้าประเทศอาหรับรุมตีอิสราเอลเมื่อไหร่	 มีอะไรที่เป็นปัจจัยต้องใช้ก็ต้องเก็บๆ	 ไว้
บ้างล่ะจ้ะ	มันก็มีพวกอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ยารักษาโรค	ที่อยู่อาศัย	อะไรพวกนั้นแหละ	เพราะ
ของพวกนี้จะกลายเป็นของแพง	มันก็คงจะไม่ได้แพงอย่างเดียวหรอก	บ้านเรานี่มันฉวยโอกาส
แพงหมดนั่นแหละ	
ถาม : แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงยุคที่คนดีเกิดขึ้นเยอะล่ะคะ	?	
ตอบ : ตอนนี้มีเยอะอยู่แล้วจ้ะ	 เพียงแต่ว่าคนดีไม่ได้มีอำนาจในการปกครองมาก	 ยุคของ
คุณทักษิณนั่นน่ะ ถืือว่าเป็นยุคที่เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง จากส่วนที่มันจะเป็นรอยต่อ
ระหว่างเก่ากับใหม่ ในเมื่อเป็นรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่ ความวุ่นวายมันจะเยอะหน่อย 
แล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นว่าประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบฝ่ายปกครองมาก
ขึ้น คนก็จะไม่กล้าที่จะทำความเลว ถึงทำก็ไม่อาจหลบรอด 
ถาม : แล้วคุณทักษิณ	มีสิทธ์จะโดนมั้ยคะ	?	(เรื่องคดีซุกหุ้น)	
ตอบ : ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปข้องใจ	 ไม่ต้องไปสงสัยเลยจ้้ะ	 ถึงเขาตัดสินว่าท่านผิด	 หลุดออกไป	
ท่านก็ยังบัญชาการอยู่ข้างหลัง	ถ้าใช้คำว่าครบเทอมมั้ย	?	ครบแหงๆ	เลย	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วถ้าหมดจากคุณทักษิณนี่	คนที่จะขึ้นมาแทนนี่จะดีกว่ามั้ยคะ	?	
ตอบ : มันจะอยู่ในลักษณะที่ว่า	 พอคนที่โดนตรวจสอบ	 โดนพักการทำงานไป	 มันก็จะหลุด
ออกไปเรื่อยๆ	 คนที่มีความดีอยู่ก็จะกล้าปรากฏตัวมากขึ้นๆ	 นั่นแหละ	 หลังจากนั้นก็จะเจริญ
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มากน่ะจ้ะ	 พอเริ่มขึ้นรัชกาลที่สิบ	 ต่อไปเรารายได้อยู่ตัว	 แต่ว่าช่วงนี้การวางรากฐานของ
รัชกาลที่เก้าที่ยาวนานมาถึงขนาดนี้	 ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของประชาชนเริ่มมีขึ้นแล้วพอ
กฎหมายใหม่ที่ออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 การปกครองอะไรที่สามารถตรวจสอบ	 สามารถ
คานอำนาจ	ถ่วงดุลกันได้	อะไรกันได้	ความดีก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ไม่เป็นไรจ้ะ	ถ้าหากว่าโยม
ยังหายใจอยู่	ก็คงได้พบรัชกาลที่ีสิบ	(หัวเราะ)	
ถาม : หญิงมั้ยคะ	?	
ตอบ : นี่กำลังลุ้นอยู่ว่าขอให้รัชกาลที่เก้าของเราอยู่ให้ครบสักเจ็ดสิบรอบเถิด	 สิบสองเจ็ด
แปดสิบสี่	ไม่เอามากกว่านี้แล้ว	ขอแค่แปดสิบสามพอ	เพราะตามที่ทราบมาว่า ถ้าท่านอยู่ถึง
แปดสิบสาม คนดีจะมีอำนาจขึ้นมามากกว่าจะเป็นฝ่ายปกครองบ้านเมืองมากกว่า ในเมื่อ
มันเกินหกสิบเปอร์เซนต์ขึ้นไป คราวนี้อะไรมันก็จะง่ายแล้ว  
ถาม : ตอนนั้นที่ไปทำบุญที่จังหวัดเลยนะคะ	มีเจ้าอาวาสที่วัดไปที่เมืองจีน	แล้วก็บอกให้คน
ไทยทุกคน	 คือทางเมืองจีนเขาจะเรียกว่า	 ตั๊กม้อ	 ให้ทุกคนนี่ร่วมภาวนาให้กับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เพราะว่าพระเบื้องบนเนี่ยเขาจะเอาท่านไปแล้ว	 ในปีนั้น	 เห็นมีการบวชชี
พราหมณ์มากที่สุด	 ในวันเกิดในหลวง	 ก็มีการบวชพระบวชอะไรนี่เยอะมาก	 แล้วก็สมเด็จพระ
สังฆราชให้วัดทุกวัดถวายพระพรกับในหลวง	 แล้วเขาบอกว่าคนเบื้องบนก็ว้าวุ่นใจเหมือนกัน	
เพราะของเรานี่เยอะ	 แล้วไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร	 วิธีที่ดีที่สุด	 คืออย่าไปมุ่งว่า	 รัชกาลที่สิบจะ
เป็นใคร	ขอทำยังไงให้รัชกาลนี่อยู่ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมากที่สุด	
ตอบ : ตรงจุดนี่แหละที่คิดเหมือนกัน	อาตมาเองก็มานั่งคิดว่า	ปีนี้พระองค์ท่านมีพระชนมายุ
ได้เจ็ดสิบสี่พรรษาแล้วเจ็บสิบสี่พรรษา	 ถ้าหากว่านับแปดสิบสามพรรษาก็อีกเก้าปีเท่านั้น	 แต่
เราใช้คำว่าเก้าปีเท่านั้นไม่ได้	ถ้าหากว่าเรามานึกถึงว่าเป็นญาติเป็นโยมของเราใช่มั้ย	?	เจ็บสิบ
สี่นี่ระดับคุณปู่คุณตาแล้วนะ	 แล้วสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเลย	 อีกเก้าปีนี่ต้องลุ้นวันต่อวันแล้วนะ	
ไม่ใช่ประเภทเดือนต่อเดือนหรือว่าปีต่อปี	 เพราะฉะนั้นเก้าปีนี่ถือว่าเป็นช่วงอันตรายมากจะไป
เมื่อไหร่ก็ได้	 อยู่ที่ว่าเราที่เป็นต้องใช้คำว่าพสกนิกร	 ลักษณะเหมือนกับเป็นลูก	ถ้าหากว่าลูกๆ 
ทำความดีให้มากเข้าไว้ พ่อก็จะมีกำลังใจที่จะอยู่ แต่ถ้าหากว่าลูกๆ ไม่ทำความดี มีแต่
ทะเลาะเบาะแว้งกัน ท่านอาจไปเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าต่างคนต่างทำ 
ต่างคนต่างถวายกุศล	 วันก่อนออกมามีพระราชดำรัส	 เกี่ยวกับพวกทูตานุทูตไงล่ะ	 ที่ว่าให้
ทั้งหมดให้รู้จักพอน่ะ	ในหลวงเทศน์เก่งกว่าพระอีก	(หัวเราะ)	
ถาม : ที่ท่านถามหลวงพ่อ	 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำนี่คะ	 ในหลวงรัชกาลที่เก้าน่ะค่ะ	 เวลาที่ท่าน
ถามข้อธรรม	หลวงพ่อบอกว่าท่านเก่งจริงๆ	มันต้องคิดให้ลึกให้ซึ้ง	มันมีรายละเอียดอะไรมาก
เลยรัชกาลที่เก้านี่	เวลาทุกๆ	เช้าท่านจะสะพายกระเป๋า	เทปธรรมะท่านจะอยู่ตลอดเลย	ท่านจะ
เดินกรรมฐานตลอดเลย	ท่านเก่งมาก	
ตอบ : หลวงปูห่ลวงพอ่องค์ไหนทีป่ฏบิตัดิ	ี ปฏบิตัชิอบอยา่งแทจ้รงิ	แลว้มคีำสอนไว	้ ในหลวง
ท่านจะบันทึกไว้ตลอดจะฟังตลอด	แล้วที่สังเกตได้ชัดๆ	เลย	วัดไหนก็ตามที่มีแต่ชื่อเสียง แต่
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ว่าความดีแท้จริงไม่มี ในหลวงไม่เสด็จให้สังเกตไว้แค่นี้พอ  
ถาม : นีก่จ็ะทำบญุตามวดัที่ในหลวงไป	แตถ่า้ในหลวงไม่ไปวดัไหนนีก่็ไม่ไปวดันัน้เหมอืนกนั	 
ตอบ : (หัวเราะ)	 ดีเหมือนกันนะ	 ใช้ในหลวงเป็นเข็มทิศ	 คือของพระองค์ท่านได้ทิพจักขุ
ญาณ ตั้งแต่เจ็ดพรรษาตอนนั้นพระชนมายุได้เจ็ดพรรษา	
ถาม : คิดว่าในหลวงท่านก็บรรลุเหมือนกันน่ะคะ	?	
ตอบ : ก็	 อันนี้บอกได้ยากนะจ้ะ	 ไอ้เรื่องของเกณฑ์มรรคเกณฑ์ผล	 หรือว่าการปฏิบัติอะไร	
จริงๆ	 แล้วเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะพยากรณ์	 คราวนี้ว่าหลวงพ่อท่านรับ
ทราบมา	 แล้วท่านบอกก็ถึงได้กล้าพูด	 อันจุดไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้ฟังมาโดยตรงจะไม่พูด
ต่อ	เพราะถือว่าผิดมารยาท	รู้ก็พูดไม่ได้	ไม่รู้พูดไปยิ่งผิดใหญ่	
ถาม : ตัวยารักษามะเร็งที่เขาลงหนังสือพิมพ์นี่จริงหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ไปทดสอบดูซิ	 แทนที่จะไปถามเขา	 มาถามพระ	 ถามเจ้าของยาเขาตรงๆ	 ซิ	 อะไร...	 
วี	๑	ใ่ช่มั้ย	?		
ถาม : เห็นมันเป็นสูตรยาแผนโบราณ	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกันจ้ะ	 เรื่องโรคทั้งหลายเหล่านี้	 บางทีโบราณมันอาจไม่มีก็ได้	 แต่
อย่างมะเร็งนี่มีอยู่แล้ว	 โบราณเขามียารักษาอยู่	 แต่่ว่าโรคเอดส์นี่มันไม่น่าจะมีสมัยก่อน	 ถ้า
ไม่มี	มันก็ยังคงไม่มีสูตรยา	
ถาม : ...................	
ตอบ : อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวของเรา	 ถ้าท่านมาลักษณะพระพุทธชินราช	 ก็	 
แสดงว่างานมันจะลำบาก	 แล้วตัวอาตมาเองสัญลักษณ์เฉพาะตัวก็คือ	 สมเด็จองค์ปฐม	 เสด็จ
มาในลักษณะพระวรกายผิวดำ	 ก็งานลำบาก	 เลือดตากระเด็นนั่นแหละ	 แต่สำเร็จ	 แต่ถ้ามา
แบบสีทองทุกอย่างสะดวก	 มันจะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะ	 ที่ของหลวงพ่อก็ถ้าหากว่าเห็นสีแดงก็
จะป่วย	ยิ่งแดงมากก็จะป่วยหนัก	เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะที่ท่านสงเคราะห์ให้	ถ้าเราไปบอก
คนอื่นว่าเราเห็นพระพุทธชินราชแล้วงานหนัก	งานยุ่ง	คนอื่นเขาเห็นเขาอาจรวย	คนละอย่างกัน  
ถาม : มีประสบการณ์อยู่ว่าเวลานอน	พอเคลิ้มแล้ว	เห็นแสงสว่างทุกทิศเจิดจ้า	
...(ฟังไม่ชัด)........	
ตอบ : ก็อาจเป็นไปได้	 เรื่องของพระท่านจะแสดงให้นี่	 ยังไงก็แสดงได้อยู่แล้ว	 พุทธานุภาพ
ไม่จำกัดอยู่แล้ว		
ถาม : ของผมจำไม่ได้เลย	ท่านก็เทศน์ไปเรื่อย	พอผมตื่นมาปุ๊บ	
ตอบ : ให้ตั้งสตินะ	 ตอนที่ฟังเรายังรู้ตัวอยู่	 ให้ตั้งสติตั้งใจจำ	 พอตื่นมาปุ๊บรีบโน๊ตเอาไว้		 
ไม่อย่างนั้นจะหายหมด	หลวงพ่อท่านเตือนนักเตือนหนาว่า	นักปฏิบัติที่ดี กระดาษกับปากกา
ต้องใกล้มือไว้เสมอ	ถ้าทิ้งให้ผ่านระยะแป๊บเดียวเท่านั้นเองจะลืม		
ถาม : กระดาษกับปากกาก็มี	แต่ชะล่าใจ	
ตอบ : ไอ้ชะล่าใจน่ะ	อาตมาโดนมาแล้ว	 ไม่ต้องไปเสียเวลาทวนเลย	จำอะไรได้ตรงไหนก็รีบ
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โน๊ตไว้เลย	 แล้วถึงเวลามาค่อยๆ	 ไล่แล้วจะคิดออก	 แต่ถ้าถึงเวลาไม่มีอะไรที่เป็นเค้าเลาๆ	 ให้
เราหน่อยนี่	มันหายหมดเลย		
ถาม : มัวแต่นอนทบทวนไป	ทบทวนมา	หายไปเลย	
ตอบ : ทิ้งระยะเวลาหน่อยเดียวไปเลย	 อันนี้เจอมาด้วยตนเอง	 เราก็ว่าหลวงพ่อสั่งงานแค่
สามข้อเรื่องเล็ก	สามสิบข้อยังจำได้	ปรากฏว่าพอสว่างเท่านั้นแหละ	หายเงียบไปเลย	เหลืออยู่
ข้อเดียว	อีกสองข้อแคะยังไงก็แคะไม่ขึ้น	หายไปเหมือนยังกับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย		
ถาม : ข้อที่ทำวัตรเช้า	-	ทำวัตรเย็น	ใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ : ก็นั่นแหละ	 เหลือทำวัตรเช้า	-	ทำวัตรเย็น	อยู่ข้อเดียวจริงๆ	ก็ข้องใจว่าทำวัตรเช้า	-	
ทำวัตรเย็น	 ทำไมท่านเน้นท่านบอกว่าคนเราถ้านั่งอยู่หน้าพระ	 ปากมันก็สวดมนต์ด้วย	 ถึงมัน
จะคิดชั่วขนาดไหนมันก็ไปทำไม่ได้หรอก	(หัวเราะ)	อย่างน้อยๆ	ก็มีความดีอยู่	
ถาม : ...................		
ตอบ : มันถามหาของหนักเลยนี่หว่า	 จรณะ	 ๑๕	 คือ	 ความประพฤติ	 ๑๕	 อย่างด้วยกันนะ	
ประกอบไปด้วย	
 อินทรีย์สังวร	คือการสำรวม	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	
 โภชเนมัตตัญญุตา	รู้จักรับประทานอาหารแต่พอควร	ยั้งปากเป็น	
 ชาคริยานุโยค	คือ	ปฏิบัติธรรมของผู้ตื่นอยู่เสมอ	ก็คือว่า	สร้างสติให้สมบูรณ์	
	 อยู่เสมอนะ	แล้วก็จะมี	
 พาหุสัจจะ	หรือพหูสูตร	คือเป็นผู้ที่ได้ฟังมาก	
 มีสต ิ 
 มีปัญญา 
 มีฌาน ๑, ฌาน ๒, ฌาน ๓, ฌาน ๔  
นานๆ	ถามทีชักจะหาไม่ค่อยเจอ	มีหลายตัว	ถ้าจะเอาจริงๆ	เดี๋ยวไปเปิดตำราให้	๑๕	อย่าง	ไล่
ตัวแรกขึ้นมาก็จุกแล้ว	อินทรีย์สังวร	สำรวมตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ		
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด).........แล้วต้องละนิวรณ์	ละอิทธิบาท	๔	อย่างนี้แล้วจะคุมอารมณ์ยัง
ไงครับ	?	
ตอบ : อิทธิบาท	 ๔	 ห้ามละ	 อิทธิบาทจะเป็นตัวคุมทั้งหมด	 ถ้าอิทธิบาท	 ๔	 ทรงตัว	 คือ
ความพอใจทีจ่ะทำ	มคีวามเพยีรทีจ่ะทำม	ีจติใจปกัมัน่กบัสิง่ทีเ่ราทำ	หมัน่ทบทวนวา่เราทำไปถงึ
ไหน	 สิ่งนั้นจะได้อยู่แล้ว	 คราวนีถ้้าหากว่าเราเริ่มทรงฌานปุ๊บ นิวรณ์เข้าไม่ได้ มันก็เลยไม่
ยาก พอทำอันหนึ่ง อันอื่นมันกลายเป็นง่ายหมด เพราะฉะนั้นให้ทำถึงเท่านั้นเอง 
ถาม : แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงครับ	?	
ตอบ : เริ่มต้นยังไง	 จริงๆ	 น่าจะเริ่มต้นตัวภาวนาเลยนะถ้าอยากทำก็ต้องทำ	 ในเมื่อต้องทำ	
ก็ต้องลงมือเลย	เริ่มภาวนาพออารมณ์ใจมันเริ่มทรงตัวแล้ว อันอื่นก็ไม่ยากแล้ว 
ถาม : ตัวมหาสติปัฏฐานนี่ครับ	เวลาเราทำจริงๆ	จะเริ่มต้นตรงไหนครับ	?		
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ตอบ : มหาสติปัฏฐานนี่ต้องเริ่มต้นตรงตัวอานาปานบรรพก่อนคือ ลมหายใจเข้าออก
เป็นอันดับแรกเลย มันยากอยู่ตัวแรก ตัวอื่นๆ นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณามากกว่า	พอ
ยิ่งไปถึงเวทนาในเวทนา	 จิตในจิต	 ธรรมในธรรม	 อะไรพวกนี้	 จะเป็นการที่เราใช้สติตามดูอยู่
ตลอดนะ	เพราะฉะนั้นจะลำบากอยู่อันแรก	คือ	ตัวอานาปานุสสติ	
ถาม : คือเอาสติตามดูทั้งกายและใจ	
ตอบ : ตามดู ให้มันรู้ว่ามันคือมัน เราคือเรา ไม่ได้เกี่ยวกันเลย ต่างคนต่างอยู	่จิตคือจิต	
เวทนาคือเวทนา	อย่างนี้	 มันจะต่างคนต่างอยู่กัน	ตัวจิตในจิตก็คือว่า	 อาการที่มันเป็นไป	 เป็น
ยังไงขณะนี้จิตของเรามันตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่น	ขณะนี้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านหรือฟุ้งซ่าน	ตัวของธรรม
ในธรรมก็เหมือนกัน	 ก็ตามดูไปเรื่อยว่าเป็นยังไงดีมั้ย	 ไม่ดี	 สร้างมันขึ้นมาถ้าหากว่าสร้างมัน
ขึ้นมาแล้ว	ดีอยู่แล้ว	ก็ทำให้มันยิ่งๆ	ขึ้นไป	มีสิ่งที่ไม่ดีมั้ย	ถ้าหากมี	ก็ไล่มันออกไป	ระมัดระวัง
ไว้	อย่าให้มันเข้ามา	
ถาม : ต้องปฏิบัติรวมๆ	กัน	
ตอบ : จริงๆ	 แล้ว	 มันต้องรวมกันทั้งหมดนั่นแหละ	 แต่ว่าถ้าหากว่า	 ว่าตามขั้นตอนแล้ว	
อันดับแรกจะยากที่สุดเสร็จแล้วพอสรุปลงท้ายทุกบรรพ	ท้ายทุกหมวด	ทุกตอน	ท่านจะลงท้าย
ว่า	นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยต ิ	คือ	เธอจงอย่ายึดถืออะไรๆ	เลย	แม้แต่น้อยหนึ่งในโลกนี้สัก
นิดเดียวก็ยึดไม่ได้ทีส่มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส บอกว่า	 ให้ปล่อยข้าง
หน้า ให้ปล่อยข้างหลัง ให้ปล่อยตรงกลาง	ข้างหน้าก็คืออนาคต	ข้างหลังก็คืออดีต	ตรงกลาง
ก็คือปัจจุบัน	 ยึดไม่ได้ทั้งหมดเลย	 แรกๆ ก็ตัดอดีต ตัดอนาคตให้เหลือแต่ปัจจุบันแล้วหลัง
จากนั้น ปัจจุบันก็ต้องปล่อย  
ถาม : อย่างการฝึกมโน	.........(ไม่ชัด)........เหมือนการสร้างมโนภาพ	
ตอบ : สร้างมโนมันยาก	มันได้แต่ภาพ	สีกลิ่นรส	มันไม่มี	มันไม่สะใจ		
ถาม : ผมเคยได้ยินว่า	 วัดแถวจังหวัดกาญจน์นะครับ	 ให้พิจารณาอสุภะให้สมไปเลยครับ	
แบบการแต่งตัว..........	
ตอบ : ที่สำนักของเกาะมหามงคลก็มี	 คือเขาบริจาคศพมาใส่โลงแก้ว	 ถึงเวลาก็ไปยืนดูกัน	
ของเราเองถ้ามันหาศพคนไม่ได้	 หมู	 หมา	 กา	 ไก่	 มันตาย	 ก็ลักษณะเดียวกันแหละ	 ถ้าเป็น	 
วิฉิททกะอสุภ	มันขาดเป็นท่อน	ถ้าเป็นโลหิตตะกะอสุภ	เลือดไหลโทรมเลย	เป็นปุฬุุวกะอสุภ 
มีแต่ซากหนอนเต็มไปหมดอย่างนี้	เป็นวินีละกะอสุภ	ก็ขึ้นเขียวปี๋เลย	
ถาม : เลือกกองใด	กองหนึ่งก่อนใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ : ลักษณะว่าศพมันเป็นแบบไหน	 ก็คือกองนั้นน่ะ	 เราเลือกไม่ได้นี่	 เจอศพแบบไหนก็
พิจารณาแบบนั้นไป	 แต่ว่าสมัยนี้มันมีโครงกระดูกขายก็เล่นอัฏฐิกะอสุภไป	 แต่ว่าโครงกระดูก
มันไม่ค่อยขายกัน	ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่นักศึกษาแพทย์	โอกาสครอบครองมันน้อย		
ถาม : นักศึกษาก็มีโอกาสได้ปลงอสุภะได้มากที่สุด	
ตอบ : พวกนั้นมันตายด้านกันหมด	 อยู่ซะจนชิน	 ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาพิจารณามันก็จะ
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ตายด้าน ถ้ามีปัญญาพิจารณามันจะตายด้านลักษณะปล่อยวาง แต่นั่นตายด้านเพราะ  
ชาชิน 
ถาม : ต้องไปทำงานร่วมกตัญญู		
ตอบ : คือจริงๆ	แล้ว	ท่านทั้งหลายเหล่านั้นโอกาสมันมีเยอะ	 เพียงแต่ว่าของท่านเอง	กำลัง
ใจมันคิดทางด้านนี้หรือเปล่า	 ลองดูก็ได้	 ร่วมกตัญญูก็ได้	 โอกาสเจอเยอะแน่นอนเลย	 วันๆ	
หนึ่งต้องได้เจอซักศพสองศพ	
ถาม : แล้วที่ว่า	คำภาวนาที่	อัฏฐิกัง	ปฏิกุลัง	เพื่อ...	
ตอบ : ตอนช่วงนั้นน่ะ	 เราใช้คำภาวนาพร้อมกับจำภาพ	 ต้องใช้คำว่า	 จำภาพ	 พอภาพมัน
ทรงตัว	 แล้วคราวนี้ใช้คำภาวนาติดต่อกันไปเลย	 ปกติแล้วพอภาพติดตา คำภาวนาทรงตัว
ของเขาถือว่าสิ้นสุดแค่นั้น แล้วเกี่ยวกับอสุภกรรมฐาน แต่หลวงพ่อเราสอนให้ใช้วิปัสสนา
ญาณต่อไปเลย	 อย่างเช่น	 อัฏฐิกัง	 ปฏิกุลัง	 อย่างที่ว่านั้นใช่มั้ย	?	 สภาพของกระดูกมันเป็น
อย่างไร	สภาพที่แท้จริงของมัน	จริงๆ	แล้วมันมีเลือด	มีเนื้อ	มีอะไรอยู่	กระดูกเป็นเพียงโครง
หนึ่งเท่านั้น	 พอถึงเวลา	 ถ้าหากว่ามันยังใหม่	 ยังสดอยู่	 มันก็สกปรกไม่เห็นมีใครอยากได้	 ตัว
ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้	 จะเป็นผู้หญิง	 ผู้ชาย	 คนหรือสัตว์	 ก็เหมือนกัน	พิจารณาต่อไปเรื่อย
จนใจมันยอมรับเพราะสภาพจริงๆ แล้วตัวเรามันไม่ใช่ของเรา 
ถาม : อย่างสมมุติว่าตัวอากาสนานัญจายตนะ	ต้องใช้อารมณ์พิจารณาเข้าช่วยหรือเปล่า	?		
ตอบ : ไม่ใช่แต่ตัวอากาสานัญจายตนะ	 ทั้งสี่ของอรูปฌานนั่นเกือบจะเป็นอารมณ์พิจารณา
ทั้งหมด	 คล้ายๆ	 วิปัสสนาฌานเลย	 เพียงแต่เขาเริ่มต้นด้วยฌานสี่ตั้งรูปขึ้นมาก่อน	 เสร็จแล้ว
ทิ้งรูป	 แล้วพิจารณาไปตามที่ตนเองต้องการว่าจะใช้ข้อไหน	 ถ้าเป็นอากิญจัญญายตนะนี่	 มัน
วิปัสสนาญาณดีๆ	นี่เอง	ต่อท้ายนิดเดียวก็ไปนิพพานได้	อากิญจัญญายตนะนี่	ทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์	 วัตถุธาตุ	 บ้านเรือน	 โรงอะไรในที่สุดก็เสื่อมสลาย	 ตายพังหมด	
ไม่มีอะไรเหลือสภาพจิตเดียวเท่านั้นเอง	 พอมันทรงอุเบกขาก็คือเต็มอารมณ์ของมัน	 พอเต็ม
อารมณ์ของมัน	 ตอนนั้นความรู้สึกของมัน	 มันเหลือแต่จิตดวงเดียว	 ตอนนั้นแม้แต่อะไรต่อมิ
อะไรก็ไม่เหลือ	มันก็เป็นการพิจารณานั่นแหละ	แต่เราใช้ฌานสี่เริ่มต้น	
ถาม : แล้วเวลาเราเข้า	เราเข้าไปทีละอย่างใช่มั้ย	?	
ตอบ : ทีละอย่าง	
ถาม : แล้วก็มาอากิญฯ	
ตอบ : แล้วแต่	 พอคล่องแล้วก็สลับได้	 แต่ถ้าหากว่าไม่คล่อง	 ว่าไปตามขั้นมันก่อน	 ตอนที่
เล่นอยู่ก็แปลกๆ	 ว่ามันเป็นตัววิปัสสนาญาณชัดๆ	 เลย	 แต่เพียงแต่ว่าวิปัสสนาญาณส่วนใหญ่
ของเรา	นิยมตรงว่าถอยมาตรงอุปจารสมาธิ	แล้วพิจารณาใ่ช่มั้ย	ไอ้โน่นมันฟาดด้วยฌานสี่	
ถาม : แล้วการเข้าฌานสลับฌานมันทำได้เหรอครับ	?	
ตอบ : สลับได้	 พอคล่องตัวแล้ว	 เราจะลดอารมณ์ของเราหรือเพิ่มอารมณ์ของเรา	 ให้ไปอยู่
ตรงจุดไหน	มันทำได้เดี๋ยวนั้นเลย	
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ถาม : คือจากสี่ไปสอง	สองไปสาม	ไปได้	?	
ตอบ : ได้	สมัยที่ฝึกอยู่นี่	 นั่งๆ	นอนๆ	 เป็นไอ้บ้าอยู่คนเดียว	ถ้าลงก็ปึ๊บเต็มที่	พอขึ้นก็ปึ๊บๆ		 
ทีละขั้นตรงนั้น	 สนุกอยู่คนเดียวแหละ	 ไม่อย่างนั้นแล้ว	 มันบังคับร่างกายไม่ได้นี่	 ถ้าหากว่า
ปล่อยเต็มที่เลย	ตัวมันเหมือนยังกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งน่ะ	ต้องหัดให้คล่องไว้	ถ้าไม่หัดให้คล่องนี่
สู้กิเลสยาก	 พอกระทบปุ๊บนี่ต้องเกาะไว้ก่อนเลย	 บางคนเขาบอกว่าเป็นการติดฌาน ติดใน
อรูปฌาน ยังไม่ต้องไปฟัง ติดไว้ก่อน เกาะไว้ก่อนถ้าเราไม่เกาะนี่ มันปล่อยไม่ได้ พอ
เกาะเต็มที่แล้ว มันปล่อยของมันเอง 
ถาม : แล้วเราต้องตั้งต้นด้วยกสิณก่อนมั้ย	?	
ตอบ : เรื่องของรูปฌาน	 ไม่จำเป็นต้องเป็นกสิณ	 ใช้อานาปานุสสต ิก็ได้	 แต่ว่าอรูปฌานนี่
จำเป็นจะต้องใช้ภาพกสิณเข้ามาเป็นเครื่องช่วยเมื่อตั้งภาพขึ้นมาก็ลืมซะ	 แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา
พิจารณาไป	
ถาม : จะปรึกษาเรื่องแต่งงาน	ฤกษ์ไหนดี	?	
ตอบ : ไปดูฤกษ์ในโน้น	(ฤกษ์ที่หาไว้ให้แล้ว)	หาวันดีๆ	ที่ไม่ตรงกับวันพฤหัส	กับ	 เสาร์	มัน
จะมีฤกษ์อยู่	แปะอยู่ตรงนั้น	เขาเรียกว่าฤกษ์พรหมประสิทธิ ์เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับทำการมงคล
ต่างๆ	 แต่ว่าเรื่องแต่งงานนี่หลวงพ่อบอกว่าให้เว้นพฤหัสกับเสาร์	 วันพฤหัสแต่งงานกันก็ไม่น่า
จะเกินสามปี	แต่ถ้าวันเสาร์แต่งงานกันนี่	ชีวิตจะมันมาก	ทะเลาะกันประจำ	ถ้าอยากได้คนใหม่
เร็วๆ	ก็แต่งวันพฤหัส	ไปลอกๆ	เอาว่ามีวันไหนบ้าง	
ถาม : ...ทุกข์	สมุทัย	ให้พิจารณายังไง	?	
ตอบ : มันแล้วแต่ว่าเราจะถนัดตรงจุดไหน	 อย่างเช่น	 เรามองไปก็จะเห็นว่าทุกคนน่ะ	 เป็น
ทุกข์	 ไอ้ตัวเล็กมันอยากจะเดิน	มันอยากจะวิ่ง	 อยากจะพูด	มันยังพูดไม่ได้อย่างใจ	มันก็ทุกข์	
ผู้ใหญ่นั่งอยู่ทุกข์	เพราะว่าเมื่อย	อาตมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ทุกข์	ตั้งแต่เช้ามาจนป่านนี้	กว่าจะได้ลุก
ไปห้องน้ำแต่ละที	มันแสนยาก	ให้เห็นว่าทุกคนมีแต่ทุกข์ เราเองก็ทุกข์อยู่เช่นเดียวกับเขา 
ถาม : หลังจากนั้นก็ทรงอารมณ์	?	
ตอบ : จ้า	รักษาอารมณ์อานาปาฯ	ประคับประคองเอาไว้	ให้ความรู้สึกของเรา	ขึ้นชื่อว่าโลก
ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นนี้ ไม่มีสำหรับเราอีกเราขอเกิดชาตินี้ชาติเดียวแล้วรักษาอารมณ์
นั้นให้อยู่กับเราให้นานที่สุด 
ถาม : แล้วถ้าทรงพรหมวิหารสี่	ก็คือพิจารณา	?	
ตอบ : จ้ะ	ก็คือพิจารณาตั้งใจแผ่เมตตาให้ใจทรงตัวแล้วก็จับอานาปาฯ	ต่อ	
ถาม : ...................	
ตอบ : การปฏิบัติถ้าจะมุ่งพระนิพพานจริงๆ มันเหมือนกับล่าช้าง งานใหญ่มโหฬาร 
ช้างมันมีสี่ขา เหมือนกับ รัก โลภ โกรธ หลงเราต้องพยายามตัดขามันให้ได้ เพราะช้าง
มันแข็งแรง ถ้าไม่สามารถตัดกำลังมันโดยการตัดขามันได้	 โอกาสที่เราจะเอาชนะหรือล่า
สำเร็จนั้นหาได้ยากเพราะฉะนั้นต้องหาทางตัดขามันให้ได้ ขาใดขาหนึ่งเสียก่อน คือ ในตัว 
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รกั โลภ โกรธ หลง	ตวัรกั	หรอืราคะ	ตดัมนัไดด้ว้ยกายคตานสุต ิหรอื	อสภุกรรมฐาน	ใชม่ัย้	?	
ตัวโลภ	 อยากได้	 ใคร่ดี	 ตัดมันได้ด้วยจาคานุสสติ กับทานบารมี	 ตัวโกรธ	 โทสะตัดมันด้วย
พรหมวิหารสี	่หรือกสิณสี่ กสิณสีสี่อย่าง	ก็คือ	เขียว	ขาว	แดง	เหลือง	ตัวโมหะ	ตัวหลง	ตัด
มันด้วยวิปัสสนาญาณ	 ใช้ปัญญาเข้าช่วย	 ถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งมันโดนตัดขาดลง	 อีกสามตัว
กำลังมันน้อยแล้ว	 ไปไม่รอดหรอก	 เสร็จเราแน่	 เพราะฉะนั้นต้องพยายามหน่อย	 ถ้าหากว่า
สามารถตัดมันได้สำเร็จ	 หรือตัดมันได้ไม่สำเร็จแต่ผูกมัดมันไว้อยู่กับที่ไม่สามารถที่จะทำ
อันตรายกับเราได้มากก็ยังดีนะ ผูกมัดมันแล้วก็บังคับมัน อย่าให้มันมาบังคับเรา	 เพราะ
ฉะนั้นบางที	 บางอย่างมันก็เหมือนกับว่า	 เป็นลักษณะนิมิต	 ที่จะบอกเหตุล่วงหน้าได้	 เราอาจ
ผูกมันอยู่ก็ได้	 ลากมันไปไหนๆ	 ก็ได้	 แต่ว่ามันยังไม่ตายนะ	 ต้องระวังให้ดี	 ใช่มั้ยล่ะ	?	 ในเมื่อ
มันไม่ตาย	ก็ต้องหาทาง	ค่อยๆ	หั่น	ค่อยๆ	เฉือน	จนกว่ามันจะตายไปทีละส่วน	
ถาม : รากมันลึกใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ตัวส่วนละเอียดเขาเรียกว่าอนุสัย	ถ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้เราโค่นต้นไม้ลงได้	โอ้ย	!	
มันล้มลงที	 พื้นดินสะเทือน	 รู้สึกผลงานมโหฬารเหลือเกินเลยใช่มั้ย	?	 แต่ปรากฏว่าถ้าลองขุด
ลงไป	 รากมันอาจจะเยอะกว่าใบหรือกิ่งข้างบนเสียอีก	 ยิ่งสาวไปมันก็ยิ่งเล็กลงๆ	 แต่ว่าถึงช่วง
นั้นปัญญากับสติมันจะเท่าทันกิเลส	ถึงละเอียดแค่ไหนมันไล่กันทัน	ไล่กันทัน	แรกๆ	ถ้าเราเป็น
นายพรานนะ	ยิงช้างมันง่าย	เป้ามันใหญ่	ต่อไปก็มามียิงพวกกวาง	พวกหนูอะไรอย่างนี้	ตัวมัน
เล็กลง ยิงยากขึ้น	 ไปท้ายๆ	 โน่นไปยิงยุง	 โอกาสจะถูกโอกาสที่จะเห็นมัน มันยาก แต่ถ้า
หากว่าสติปัญญาถึงตรงจุดนั้นแล้ว มันไม่เกินความสามารถของเรา 
ถาม : ความฝันมันบอกเหตุ	
ตอบ : ฝันมันบอกเหตุได้ล่วงหน้า	 ยกเว้นธาตุวิปริต	 จิตนิวรณ์อะไรพวกนั้น	 มันฟุ้งซ่านไป
เปล่า	
ถาม : .........(ฟังไม่ชัด)..........	
ตอบ : มันก็ต้องหาที่เกาะของมัน	อย่าลืมว่า กิเลส ตัณหา อุปาทานทั้งปวงน่ะ มันต้องมี
สังขารเป็นที่เกาะ โดยเฉพาะร่างกายของเราน่ะเป็นที่เกาะ แล้วอาศัยสังขารของเราเป็นตัว
หล่อเลี้ยงมันให้เติบโต ตัวสังขารนี่หมายถึงความนึกคิด ปรุงแต่ง ถ้าเราไม่ให้มันเกาะซะ
อย่าง มันก็เสร็จ หรือไม่ก็ เราเลิก ไม่เป็นที่ให้มันเกาะ มันก็เสร็จเหมือนกัน เจ้าพวกนี้มัน
จำเป็นต้องอาศัย ดังนั้น	เวลาเราเกิดอารมณ์	ราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ขึ้นมาแยกให้ออกมัน
เป็นอารมณ์ของร่างกายไม่ใช่จิตใจของเรา	 ในเมื่อธรรมดาของร่างกาย	 มันต้องมีอารมณ์เหล่า
นี้เรื่องของเจ้า	 มีก็มีไปเถอะ	 ข้าไม่ให้ความสำคัญกับเจ้า	 แล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับมัน	 พอเราไม่
ยุ่งไม่ไปปรุงแต่งต่อนี่	 มันเองอยู่ได้เดี๋ยวเดียว	 มันก็ตายเห็นหนุ่มๆ	 เดินมาตรงหน้าสักแต่ว่า
เห็น	 อย่าไปยุ่งกันมัน	 ไอ้ตัวราคะมันโผล่มาไม่ได้หรอก	 หล่อแค่ไหน	 ไม่ไปปรุง	 ไม่ไปแต่ง	 
แพล็บเดียวมันก็เสร็จแหง	
ถาม : ...................	
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ตอบ : พุทธบูชา มหาเตชะวันโต ธรรมบูชา มหาปัญโญ สังฆบูชา มหาโภควโห	 แปลออก	 
มั้ย	?	 บูชาพระพุทธเจ้าจะมีเดชอำนาจมาก	 บูชาพระธรรมจะมีปัญญามาก	 บูชาสงฆ์จะรวย
มาก	(หัวเราะ)	
ถาม : ...................	
ตอบ : ของพวกเราน่ะ	 มันอยู่ในยุคบุกเบิก	 ยุคหักร้างถางพงน่ะ	 มันเหนื่อยสายตัวแทบขาด	
รุ่นนี้เขามันซูเปอร์ไฮเวย์แล้ว	 แต่ว่าของเขาเสียเปรียบเราอยู่ตรงที่ว่า	 เราลำบากมาก	 เราเห็น
ทุกข์มาก	คนเห็นทุกข์มากจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายกว่า	ของเขาเองรุ่นนี้ส่วนใหญ่มันเป็นพวกฤทธิ์
พวกอภิญญา	 พวกฤทธิ์พวกอภิญญานี่	 ความสบายมาถึงตัวก่อน	 สบายเกินไป	 ติดอยู่ที่นั้น
แหละ	แล้วอิฉฉาเขาตรงที่ความสบาย	แต่ให้เป็นอย่างเขา	ไม่เอาหรอก	
ถาม : พวกนี้ถือว่าเป็นทิฏฐิมานะ	เป็นทิฏฐิมั้ย	?	
ตอบ : มันเป็นอยู่	 ตัวทิฏฐิมานะคือว่าเขามาสูง	 แล้วเขาอยู่กับเหตุกับผลมาก่อน	 อยู่กับ
ความดีมาก่อน	 แล้วอยู่ๆ	 เราเอาอำนาจ	 หรือความไม่ดีของเรามาบีบบังคับเขา	 เพราะฉะนั้น
แรงต่อต้านจะมาก	
ถาม : แล้วพวกนี้	ถ้าดีก็ดีไปเลย	?	
ตอบ : มันก็ไม่แน่เหมือนกัน	 บางทีก็ต้นตรง	 กลางคด	 ปลายๆ	 ตรงอีกที	 พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสว่าบุคคล	 แบ่งได้เป็นสี่ประเภท	 โชติ ตะโม ปรายโน	 สว่างมาแล้วมืดไป	 ณ	 เบื้องหน้า	
โชติ โชติ ปรายโน	สว่างมาแล้วสว่างไป	ณ	เบื้องหน้า	ตะโม โชติ ปรายโน	มืดมาแล้ว	สว่าง
ไป	ณ	เบื้องหน้า	ตะโม ตะโม ปรายโน	มืดมาแล้ว	มืดต่อไป	ณ	เบื้องหน้า	เพราะฉะนั้นอันที่
ถือว่าดี	 ก็คือว่า	 สว่างมาแล้ว	สว่างไป	ที่น่าชมเชยก็คือว่า	มืดมาแล้ว	สว่างไป	นะ	แล้วที่น่า
เตะก็คือ	สว่างมาแล้วมืดไป	(หัวเราะ)	ส่วนมืดมาแล้วมืดไปนั้นน่าสงสาร	
ถาม : รากเหง้าของความโกรธ	มันมีอะไรบ้างคะแล้วจะแก้	หรือจะขุดรากมันยังไง	?	
ตอบ : ถ้าจะขุดนะ	ก็ควักตา	แล้วก็อุดหู	 แค่นั้นแหละโกรธยากแล้วเพราะว่ามันเข้าง่ายที่สุด
ทางตา กับทางหู	ตาเห็นเก็บเข้าไปสู่ใจ	 ไม่พอใจ	หูได้ยิน	 เก็บเข้าไปสู่ใจ	 ไม่พอใจ	ไม่พอใจ
กับถูกใจน่ะ แย่ทั้งคู่ ถูกใจแสดงว่าชอบใจไม่พอใจแสดงว่าไม่ชอบ	 ใช่มั้ย	?	 โบราณเขา
บัญญัติคำศัพท์ดีจังเลย	ถูกใจ	ถ้าถูกเป๊ะก็เจ๊งเลย	ของเราต้องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน	รู้เอา
ไว้แล้วรักษาใจให้ดี	อย่าให้มันเข้ามาในใจได้ดูแล้วก็ไม่ยากนะ	
ถาม : แต่ทำยากจัง	
ตอบ : ค่อยๆ	ทำซิ	ถ้าสติมันทันแล้ว เรื่องอื่นๆ มันไม่ยาก	ตามลมหายใจ	เข้าออกให้ทัน	
ถ้าตามลมหายใจเข้าออกทัน	 ต่อไปก็จะค่อยๆ	 ไล่กิเลสทัน	 คราวนี้ของเราไล่หมายังไม่ค่อยจะ
ทันเลย	หมาวิ่งเร็วกว่า		
ถาม : ถูกใจกับไม่ถูกใจนี่	อย่างไหนยากกว่าคะ	?	
ตอบ : ถูกใจนี่แกะยาก	 ไม่ถูกใจนี่ยังเดินหนีได้ง่ายกว่าใช่มั้ย	?	 แต่ว่ามันยังเป็นอารมณ์ที่ใช้
ไม่ได้เหมือนกัน	
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ถาม : ...................	
ตอบ : ต้องดูตัวอย่างคุณยายประคินไง	 คุณยายประคินแม่ของเจ้าเรนั่นน่ะ	 แกไม่สบายๆ	
เสร็จก็นอนหัวเราะ	 ลูกหลานก็แปลกใจ	 ยายจะตายแหล่	 ไม่ตายแหล่	 นอนหัวเราะ	 ถามยาย
หัวเราะอะไร	 บอกขำไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บ มันไม่รู้หรอกว่า มันกินเราตายเมื่อไหร่ มันก็
โดนเผาด้วย	(หัวเราะ)	 คิดได้อย่างไร	 กำลังใจของคนเข้าถึงธรรมต้องอย่างนั้น	 แล้วบ้านนี้เขา
จะมีประสบการณ์ตายเยอะเลย	 ล่าสุดก็เจ้าโชค	 น้องชายคนเล็กเขากระเพาะทะลุ	 เราก็ไปเข้า
พอดี	 มันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยซักประมาณเที่ยงคืน	 พี่รสเขามาเรียกบอกว่าไปดูหน่อย	
บอกว่าเจ้าโชคเขาแย่แล้ว	กะว่าคงจะไปแน่แล้ว	เมียนั่งร้องไห้แล้ว	พอไปถึงดูอาการเสร็จก็เลย	
เออ	!	ถ้ามันขืนเวทนาหนักขนาดนี้	สงสัยมันจะเกาะความดีไม่ได้	ก็เลยใช้คาถาท่านลุงพระยา
ยมที่ว่าบรรเทาเวทนาให้	 พอเป่าหัวให้ไปอาการเขาเบาลง	 พอเบาไปปุ๊บ	 ปรากฏว่าทางบ้าน
เขาทำเป็น	 มาถึงก็เอาเงิน	 บอกให้โชคนี่	 ตั้งใจอธิษฐานสร้างพระชำระหนี้สงฆ์องค์ใหญ่ไปเลย	
อย่างน้อยๆ	 ให้ใจเกาะบุญว่าตัวเองได้สร้างพระใหญ่นะ	 แล้วพอเขาอธิษฐานเสร็จ	 คล้ายๆ	 ว่า
เกาะความดีได้	 กำลังใจทรงตัว	 พอกำลังใจทรงตัวก็เหมือนกับว่าเขาหลับลึกไป	 พอหลับลึกลง
ไปก็บอกกับทางบ้านเขาว่า	 เฝ้านะ	 ถ้าเลยตีสามรอด	 ปรากฏว่าป่านนี้มันคงเดินปร๋อไปแล้วล่ะ	
เลยตีสามรอดแน่	 คือคนเรา	 ช่วงวาระบุญมันหมดน่ะ	 แล้วเอาบุญใหญ่มาต่อเข้าพอดีทางบ้าน
เขามีประสบการณ์อันนี้มา	พี่รสก็เป็น	เจ้าเรก็เป็น	ไอ้เรนี่	หลายรอบเลย	มีเมียทีจะตายที	ยิ่งมี
หลายคนยิ่ งจะตาย	 เขาเป็นกันทั้ งบ้าน	 คล้ายๆ	 กันหมด	 จนกระทั่ งคุณยายประคิน	 
บอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นว่าความตายไม่ใช่ของน่ากลัวเลยนะ	พร้อมที่จะไปตายได้ทุกเวลาเลย	รู้ว่า
ตายแล้วมันสบาย	เพราะตอนที่มันเจ็บปวดมากๆ	นี่มันไม่รับรู้กันแล้ว	อาการทางร่างกายไม่รับ
รู้	มันเบาสบาย	อยากจะไปซะเลยทีเดียว	นั่นก็เลยพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า	ความตายไม่ใช่ของ
น่ากลัว	
ถาม : เพียงแต่	ให้รู้ใช่มั้ย	?	
ตอบ : ของท่านเองเกาะบุญ	 เกาะอะไรแน่นปึ๊กเลย	 วันๆ	 ไม่มีอะไรแล้ว	 บอกแก่ขนาดนี้	
ภาวนารอวันตายอย่างเดียว	 ไหวมั้ยโยม	?	ภาวนารอความตายอย่างเดียว	ความตายอยู่แค่ลม
หายใจเข้าออกของเรา	 หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกมันตายแล้ว	 หายใจออกถ้าไม่หายใจเข้า	
มันก็ตายเหมือนกัน	มันอยู่ใกล้เราขนาดนี้	 เพราะฉะนั้นถ้าเราประมาท	 เราอาจตายไปแล้วลงสู่
อบายภูมิก็ขาดทุน	 เสียทีที่เกิดเป็นคน	 อย่างน้อยๆ	 ต้องเอากำไรให้ได้พื้นฐานของการเป็นคน	
เราเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มาแล้วถึงเกิดเป็นคนได้	 เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้อย่างน้อยๆ	 เราต้อง
เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์	 ในเมื่อเราเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์	 ระวังรักษาศีลด้วยตัวของเรา	 ไม่ยุให้คนอื่น
ศีลขาด	ไม่ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำศีลขาด	มีความเคารพพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ด้วย
จริงใจด้วย	 ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ สักแต่ว่าปากว่า สักแต่ว่ามือไหว้ ใจไม่ได้น้อมไปด้วย ถ้า
เราตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระ	 พุทธธัง	 สรณัง	 คัจฉามิ	 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต	 ก็ให้ปาก	 ให้กาย	 ให้วาจา	 มันน้อมไป
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พร้อมๆ	กัน	โดยเฉพาะใจต้องน้อมไปด้วย	ถ้าหากว่า กาย วาจา ใจ มันตามไปทางเดียวกัน
หมด ความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะแน่นแฟ้น มันจะเกิดจากความ
จริงจัง และก็จริงใจ ถ้าถึงเวลานั้นแล้ว ความเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของยากเลย เพราะว่า
เรามีศีลบริสุทธิ์ เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจ ก็แค่คิดว่าถ้าตายตอนนี้เรา
ขอไปพระนิพพานนะ อารมณ์พระโสดาบันจะมีอยู่	 รายละเอียดแค่นี้เอง	 ส่วนอื่นๆ	 รัก	 โลภ	
โกรธ	หลง	ของท่าน	ท่านจะมีศีลเป็นกรอบอยู่	ยังไงก็ไม่นอกศีล	โกรธคน	โกรธได้	แต่ท่านไม่
ผูกอาฆาตพยาบาท	 โกรธแล้วโกรธเลย	 ถึงเวลาก็ลืมมันซะ	ฟังดูไม่ยากเลยนะ	ประเภทโกรธที	
อีกสามปียังจำได้	อย่างนั้นไม่ใช่พระโสดาบันนะ	 เป็นไงเหนื่อยมั้ยลูก	?	(ถามคนที่สมองพิการ)	
ค่อยๆ	เดินไปนะ	ถ้าเป็นไปได้	พาเขามาบ่อยๆ	นะ	เพราะกำลังใจเขาจะได้เกาะด้านดีไว้ตลอด	
อย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้	 เขารู้ซะยิ่งกว่ารู้อีก	 แต่เพียงแต่ว่าความเจริญของสมองมันไม่ทันร่างกาย	
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากคิด	อยากพูด	อยากรู้มากกว่านี้มันจะโดนจำกัดด้วยกฎของกรรม	แต่
ว่าผลบุญที่เขาทำน่ะ	มันจะส่งผลให้เขาสบายในกาลต่อไปข้างหน้า	ชาตินี้ไม่ได้	ชาติหน้าได้แน่	
ถาม : ...................	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วมันก็ดีนะ	 ของเขากลายเป็นทุกข์น้อยไปไง	 ทุกข์น้อยตรงที่ว่าการนึกคิด
ปรุงแต่งมันไม่มากอย่างพวกเรา	เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่า	ให้กินได้อย่างใจ	ให้เล่นได้อย่างใจ	
แค่นั้นเอง	
ถาม : ...................	
ตอบ : เรื่องของหมอดู	 อย่าเชื่อเสียทั้งหมด	 แต่ว่าให้ระมัดระวังไว้อันที่ท่านบอกว่าดีนั้น	 ไม่
ต้องไปไขว่คว้ามันหรอกถ้าหากว่าเราทำเอาไว้	 บุญเราถึง	 วาระเราถึงจริงๆ	 มันได้ของมันเอง	
แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าไม่ดีให้ระวังให้มากไว้	 การระมัดระวัง	 ไม่ขาดทุนอะไรใช่มั้ย	?	 แต่ว่าวิธี
แก้ไข	ถ้ามันไม่เกินวิสัย	ไม่ลำบากมากนัก	ก็ทำ	เช่นว่าให้สวดมนต์ถือศีลภาวนาเหล่านี้เป็นต้น	
แต่ถ้าหากว่ามันยากลำบากนักหนาอะไรก็เอาเหอะ	 ถ้ามันตายก็ให้มันตายไป	 ไม่ต้องเชื่อเสีย
ทั้งหมด สิ่งที่ดีก็ไม่ต้องไปไขว่คว้า แล้วสิ่งที่ไม่ดีให้ระวังไว้ 
ถาม : หลีกเลี่ยงไม่ได้เหรอคะ	?	
ตอบ : หลีกได้	กำลังใจของเรา ถ้ามั่นคงในทาน ศีล ภาวนา กรรมเก่าที่มันจะมาสนอง 
มันจะมาได้ไม่เกิน ๒๕%	คราวนี้ว่ากรรมเก่า	หรือที่เรียกว่าเคราะห์กรรม	ชะตาตก	หรือดวง
ตก	 อะไรพวกนั้นแหละ	 ถึงวาระที่มันเข้ามา	 แต่ว่าสมัยนี้บรรดาหมอดูที่พอจะมีจรรยาบรรณ
บ้างมันหายาก	มันส่วนใหญ่จะหาประโยชน์	รู้จริงแล้วหาประโยชน์	ยังพอจะอภัย	ไม่รู้อะไรเลย	
เอาแต่มั่วอย่างเดียวนี่มันน่าฆ่าซะ	
ถาม : แล้วควรจะทำยังไง	อยู่อย่างนี้รู้สึกกังวล	?	
ตอบ : ถ้าหากมีโอกาสก็	 ถวายสังฆทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ ทำบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น 
หรือไม่ก็จัดงานศพตัวเองไปเลยอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง มันจะเป็นการตัดเคราะห์อย่างหนึ่ง 
ตัดเคราะห์ใหญ่ที่มันจะมาถึงเรา มันจะหนีห่างจากมันได้ชั่วคราว	 ถ้าเราได้ทำบุญใหญ่อัน
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นั้น	 ง่ายจะตาย	 เราก็ทำอยู่เรื่อยอยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าทำสังฆทานสักเดือนละครั้ง
เลย	หรือไม่ก็เจอเขาทำที่ไหน	มีโอกาสก็ร่วมบุญกับเขาไป	มันจะได้ไม่สิ้นเปลืองมาก	ไม่หมด
มาก	 แล้วไปๆ	 มาๆ	 ถึงจังหวะสุดท้าย	 เออ	!	 หมดแล้วไม่มีปัญญาจะทำ	 ทรัพย์สินเงินทอง	
กำลังกาย	กำลังใจหมดเกลี้ยงเลย	ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปเหอะ	(หัวเราะ)	
ถาม : ถ้าเขาว่าไม่ดีนี่	เราทำให้ดีได้มั้ย	?	
ตอบ : ได้จ้ะ	 เขาว่ามันอยู่ที่ปากเขา	 กำลังใจของเราถ้าดี ทุกอย่างจะดีหมด	 ท่านบอกว่า	
มโนเสฏฐา มโนมยา	สูงสุดที่ใจสำเร็จที่ใจ	ถ้ากำลังใจของเราว่าดี	แล้วตั้งใจทำ	มันต้องดี	ที่ว่า
มันปากเขาว่า	กำลังใจเราอย่าไปตกตามเขา	ถ้ากำลังใจมันทรงตัว	 ว่าให้ตาย	มันก็ไม่สะเทือน
หรอก	
ถาม : มันจะเหมือนสะกดจิตเราเองหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่สะกดจิตหรอก	 เป็นการแช่งตัวเอง ในเมื่อ มโนมยา สำเร็จด้วยใจ เราไปคิด
ว่าไม่ดีๆ มันก็กลายเป็นไม่ดีไปจริงๆ 
ถาม : ถ้าเราคิดว่าดี	ดีๆ	
ตอบ : สบายใจ	ก็บอกแล้วว่า	ถ้าใจดี	 ใจสบาย	ทุกอย่างก็ดีหมด	 เพียงแต่ว่าเราจะทำได้ยัง
ไง ให้จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอ สำคัญตรงนั้นแหละ รักษาอารมณ์นั้นให้ได้	 พระพุทธเจ้าท่าน
บอกแล้วว่า	 ศาสนานี้ท่านไม่สอนอะไรมากกว่าให้ละเว้นความชั่วทั้งปวง ให้ทำความดีให้ถึง
พร้อมรักษากำลังใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ  
ถาม : อำนาจริษยา	อาฆาต	พยาบาท	ถือตัว	น้อยใจ	จะแก้อย่างไร	
ตอบ : น้อยใจมันเป็นสาขาหนึ่ง	เป็นสายใยบางๆ	ของโทสะมัน	
ถาม : เราจะแก้	เราจะทำลายมันได้ไง	?	
ตอบ : จริงๆ	มันตัวเดียวกัน	คือประคองสติให้อยู่เฉพาะหน้า อย่าให้ไปข้างหน้า แล้วอย่า
ให้ไปหลังคืออดีต	 โดยเฉพาะตัวอดีตมันทำให้น้อยใจ	มันคอยจะคิดปรุงว่าเขาไม่ดีกับเรายังงั้น	
ไม่ดีกับเราอย่างนี้ทั้งๆ	 ที่เราดีแสนดีแล้ว	 เพราะฉะนั้นมันต้องหยุดกำลังใจให้หยุดอยู่เฉพาะ
หน้า	ถ้าหยุดอยู่เฉพาะหน้าได้มันจะไม่ไปน้อยใจให้เสียเวลา	
ถาม : ตัวอิจฉานี่เป็นยังไงคะ	?	
ตอบ : ตัวอิจฉาเกิดจากตัวโลภ	 จริงๆ	 ตัวโลภกับตัวรักนี่ตัวเดียวกัน	 มันอิจฉาริษยาเขา
เพราะว่ากลัวว่าเราจะสู้เขาไม่ได้ในเมื่อกลัวจะดีสู้เขาไม่ได้	 ก็กลัวว่าเราจะไม่ได้รับความรักจาก
คนอื่น	กลายเป็นซะอย่างนั้น	ตัวนี้ภาษาบาลีเรียก	อิสสา	มันเกือบจะเป็นอิจฉาอยู่แล้วล่ะ	
ถาม : แล้วจะแก้ยังไง	?	
ตอบ : เหมือนกันเลย	 เพราะอันนั้นนี่เป็นการฟุ้งซ่าน	 การฟุ้งซ่านไปในอารมณ์นี่ส่วนใหญ่ 
ถ้าไม่อดีตก็อนาคต เพราะงั้นถ้าหยุดอยู่กับปัจจุบันได้ ตัวอื่นๆ ตายเกลี้ยง 
ถาม : แล้วตัวพยาบาท	?	
ตอบ : เหมือนกันหมด	 ตัวพยาบาทมันเป็นรากที่ฝังลึกของโทสะนะ	 แรกๆ	 มันเป็นปฏิฆะ 
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คือกระทบแล้วไม่พอใจ	พอเราไปคิดปรุงแต่งเพิ่มเติม	ก็เกิดเป็นโทสะ	อาละวาดขึ้นมา	พออาละวาด
ขึ้นมาไม่ได้อย่างใจคราวนี้เป็นไฟสุมขอน	 เป็นพยาบาท	 เก็บเอาไว้เรื่อยๆ	 เดี๋ยวอกแตกตายไป
เอง	 เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเราหยุดกำลังใจของเราได้ คือการหยุดความคิด ตัวคิดนั่นก็
คือ ตัวจิตสังขารการปรุงแต่ง ถ้าหยุดตัวนี้ลงได้ ตัวอื่นก็หยุดหมด	ถ้ามันไม่มีน้ำมันใส่ลงไป
ซะอย่าง	เครื่องยนต์มันก็ไปไม่รอดหรอก	พอมันดับหมดระบบการทำงานอื่นๆ	มันก็ไม่ทำงาน		
ถาม : หมายความว่า	ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว	มันมีอยู่ก็หยุดมันได้	ก็จบ	?	
ตอบ : มันก็จบแค่นั้น	ก็แค่เลิกทำ	พูดแล้วง่ายๆ	เลิกทำ	มันก็หมด	
ถาม : ตัวนี้มันมีกันทุกคนหรือเปล่าเจ้าคะ	?	
ตอบ : มีทุกคน	จะมากจะน้อย	อยู่ที่แต่ละคน	ธรรมชาตินิสัยคนไม่เหมือนกัน	บางคนเกิดมา
อิจฉาคนไม่เป็นเลยใช่มั้ย	?	 ดีทุกอย่างแต่ว่าดันไปเป็นคนประเภทราคะจริต	 คือรักสวยรักงาม	
อะไรที่เป็นของสวยของงาม	 สะสมไปซะทั่วบ้านเลย	 เป็นซะอย่างนั้น	 มันจะมีเด่นขึ้นมาตัวใด
ตัวหนึ่ง	แต่มันเป็นสาขาของ	รัก	โลภ	โกรธ	หลง	เท่านั้นแหละ	
ถาม : สรุปแล้วคืออยู่กับปัจจุบัน	?	
ตอบ : ก็อยู่กับปัจจุบันจนกระทั่งวางปัจจุบันได้ก็จบ	 ไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเฉยๆ	 นะ	 ถ้าอยู่
กับปัจจุบันเฉยๆ	ก็แปลว่ามันแค่อาศัยกินได้ตอนนี้เท่านั้น	เผลอเมื่อไหร่ก็เสร็จมันอีก	เพราะงั้น
วางปัจจุบันไปซะ	
ถาม : วิธีวางปัจจุบัน	ทำยังไง	?	
ตอบ : อันนี้มันละเอียดมาก	 เอาเป็นว่าค่อยๆ	 หยุดอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อน	 ถ้าหยุดได้เมื่อ
ไหร่ก็จะบอกวิธีวางต่อ	หยุดมันก็ยังหยุดไม่อยู่เลย	
ถาม : หยุดได้แล้วจะมาถามใหม่	?	
ตอบ : จ้า	 จะรอ	 ให้เวลาสิบปีถ้วน	(หัวเราะ)	 สิบปีนี่อย่างนานที่สุด	 มันอาจประเภทเจ็ดวัน	
เจ็ดเดือน	เจ็ดปี	อะไรอย่างนี้	
ถาม : แล้วอย่างกรณีเด็กนี่	ก็อยู่กับปัจจุบันได้	ไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆ	
ตอบ : ไม่ใช่	อยู่กับปัจจุบัน	ก็คือทะเลาะกับมันอย่างมีความสุข	(หัวเราะ)	
ถาม : ทีนี้เวลาอยู่คนเดียวนี่	ตัวปรุงแต่งอดีต........(ฟังไม่ชัด).........	
ตอบ : นั่นแสดงว่าการปฏิบัติของเรานะ	 เริ่มใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว	 ถ้าเรารู้ว่าอันตรายอยู่
เฉพาะหน้าเราจะหยุด	มันเหมือนกับข้ามถนน	รู้ว่ารถจะชนก็หยุด	 เดินต่อไปโดนชนแน่	แต่ว่า
หลังจากที่รถผ่านไปล่ะ	คราวนี้แหม	!	มันท้าทาย	เมื่อกี้มันจะชนเรา	ข้ามมันซะสิบรอบคือทวน
แล้วทวนอีก	 แสดงว่ากำลังของการปฏิบัติของเราเริ่มใช้ได้แล้ว	 มันเบรกได้บ้างแล้ว	 แต่หลัง
จากนั้นแล้ว	ถ้าเก็บไปฟุ้งซ่าน	มันก็จะเหลือมโนกรรมล่ะ	กายกรรม วจีกรรม	นี่มันเบรกแล้ว	
ก็เตรียมอกแตกตายได้	มโนกรรมนี่มันอยู่ข้างใน อาละวาดยังกับเสือจะพังกรงนะ น่าพอใจ
แล้วให้มันเหลือแค่นั้นแหละ ต่อไปขังไว้นานๆ ให้มันอดข้าว แรงไม่ค่อยมี มันก็เฉาตายไปเอง 
ถาม : กลัวจะอกแตกตายซะก่อน	?	
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ตอบ : พยายามตื๊อไว้	โห	!	ตอนที่มันหนักๆ	นี่	มันเหมือนกับเสือจะพังกรงขึ้นมาให้ได้	หรือ
ไม่ก็น้ำ	 มันรวมตัวกันจะทลายเขื่อนได้อยู่แล้ว	 เรารู้ว่าเรายันมันไม่ไหวแน่ๆ	 ถ้ามาอีกนิดหนึ่ง	
บังเอิญบุญดี	 มันยังพอยันอยู่	 ตอนนั้นถ้าใครเพิ่มนิดเดียวก็พังโครมเลย	 ไม่เป็นไร	 ยังใช้ได้อยู่	
รู้ทันว่าเราไม่ดี	ก็เก็บความไม่ดีให้อยู่กับเราอย่าให้ไหลไป	ให้คนอื่นเขาเปื้อนกับเราด้วย	
ถาม : มันยันไปยันมา	แล้วย้อนไปนึกจนถึงเด็กๆ	ที่ผ่านมา	
ตอบ : ยังดีที่มันไม่ย้อนไปอีกชาติหนึ่ง	 ชาติที่ผ่านมา	 เรียกว่าฟุ้งซ่านก็ได้	 แต่ต้องดูว่าเรา
ย้อนไปแบบไหน	 ถ้าเราย้อนแบบตั้งใจระลึกชาติ	 หรือตั้งใจย้อนอดีต	 ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ฟุ้งซ่าน 
มันเป็นเจตนาของเราที่จะดูมันแต่ว่าดูแล้ว รู้สักแต่ว่ารู้ อย่ารับมันเข้ามาให้เป็นอันตรายกับ
ใจ ถ้าหากว่าประเภทที่นึกย้อนไปเรื่อยๆ	อันนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่าน	
ถาม : เราสามารถรู้	สติตามไปเรื่อยๆ	แต่เบรกได้	
ตอบ : ก็หยุดม้าที่หน้าผา	อันตรายมี	แต่ว่ายังดีที่ไม่ตายซะก่อน	
ถาม : ...................	
ตอบ : เดี๋ยวให้ท่องอะไรให้ขึ้นใจสักหน่อยมั้ย	?	
ถาม : ท่องอะไรครับ	?	
ตอบ : มันต้องท่องไว้ในใจว่า	 เราทำงานไม่ใช่ทำอวดใคร เราทำงานเพราะไม่ใช่ทำให้ใคร
ยอมรับ เราทำงานเพราะว่ามันเป็นงานที่เราทำ	 แค่นั้นเอง	 จำแล้วทำให้ได้ด้วยนะ	 ไม่อย่าง
นั้นแล้วจะเหนื่อยมาก	
ถาม : เรื่องศาลพระพรหม	?	
ตอบ : ความหมายของศาลใช่มั้ย	?	 ก็จริงๆ	 แล้ว	 ศาลพระพรหมน่ะ	 สำคัญอยู่ที่เดียวก็คือ	
เอราวัณ โรงแรมเอราวัณ	ก่อสร้างขึ้นมาสารพันปัญหา	จนกระทั่งหลวงสุวิชาญแพทยท์่านไป
ดูให	้ วา่ไปใชช้ือ่สำคญัขา้งบนเขา้	กเ็ลยทำใหม้ปีญัหาขึน้มา	คราวนีถ้ามวา่จะแกย้งัไง	กต็ัง้ศาล	
การตั้งศาลนี่	คุณหลวงท่านรู้จริง	ท่านก็เชิญพรหมมาเพื่อที่เรียกว่ารักษาสถานที่นั้น	กลายเป็น
ของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา	 ไม่ใช่แต่บ้านเราต่างประเทศก็ศรัทธามาก	 พวกฮ่องกง	 ไต้หวัน	 มาเลย์	
สิงคโปร์	จนกระทั่งเดี๋ยวนี้	เขากล้ารื้อเอราวัณ	แต่ไม่กล้ารื้อศาล	คนอื่นมันเห็นว่าทำแล้วดีมันก็
เลยเลียนแบบ	 คนอื่นก็ได้แต่แบบไป	 เพราะว่าไม่มีคนรู้จริงอย่างหลวงสุวิชาญแพทย์	 หรือ
ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงๆ	 มันก็ได้แค่ว่าเราเคารพท่าน	 แต่เรื่องที่ท่านจะช่วยเหลือสงเคราะห์
เรามากมายแบบนั้นคงไม่ได้หรอก		
ถาม : แล้วเขาทำบุญทำกรรมยังไง	ถึงได้อธิษฐานขอส่วนบุญเทวดาให้ได้คะ	?	
ตอบ : ทำบุญให้เยอะๆ	เข้าไว้	ขยันเกิดบ่อยๆ	แล้วก็ไปอยู่ข้างบนให้มากกว่าข้างล่าง	พอถึง
เวลาส่วนใหญ่เพื่อนเก่าหรือไม่ก็ผู้บังคับบัญชาเก่า	 ขอร้องอะไรมันก็ง่าย	 แต่ถ้าไม่มีบุญเป็นตัว
เสริม	ท่านก็ไม่ค่อยดูหน้าเราเหมือนกัน	
ถาม : เจ้าแม่กวนอิม	ท่านเป็นใครกันแน่	?	
ตอบ : เกิดไม่ทัน	ท่านเกิดก่อนเป็นพันปี	เลยเกิดไม่ทัน	
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ถาม : ก็มีตำนานเล่าว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์	แต่ว่าคนในปัจจุบันก็เรียกท่านว่าเจ้าแม่	
ตอบ : คือว่าชาติที่ท่านมีชื่อเสียงมาก	 คือชาติที่ท่านเกิดเป็นองค์หญิง	 เมี่ยวซ่าน	 คราวนี้
เวลาท่านบวช	ท่านมีฉายาว่า	กวนอิม	 คือผู้คอยฟัง	 คอยฟังในความทุกข์คนอื่น	 เขาก็เลยติด
ว่าในชาตินั้นที่ท่านมีชื่อเสียงมากที่สุด	ควรให้ความเคารพนับถือมากใช่มั้ย	?	ทั้งประเทศนี่เห็น
ตามท่านหมด	 เขาก็เลยถือเอาชาตินั้นเป็นสัญลักษณ์ท่านมา	 ชาติต่อไปท่านจะเป็นใคร	 เขาไม่
ฟังแล้ว	 เอาชาตินั้นเป็นหลัก	 สละแขนตนเองเพื่อประกอบยาให้พ่อ	 อย่าลืมนะ	 พระโพธิสัตว์	
การตัดแขน	ตัดขา	ควักดวงตา	ควักหัวใจ	ถวายเป็นบูชาอะไรนี่ท่านทำเป็นปกติ	แล้วพอหนักๆ	
ขึ้นมา	สละลูก	สละเมีย	 เป็นทาน	สละลูกเมียเป็นทานน่ะ	ยากกว่าตัดหัวตัวเองอีก	ถ้าเป็นเรา
สมัยนี้ก็เอาไปเถอะ	 ขอให้ตูรอดไว้ก่อน	 ไอ้พวกกำลังใจไม่ถึง	 ท่านเองท่านเกิดมาพร้อมกับ
ความดี	แต่ว่าพ่อเป็นจักรพรรดิน่ะ	ตีบ้านตีเมืองเขาแหลกรานไปเลย	คัดค้านพ่อไม่สำเร็จ	โดน
ไล่ไปเลยอยากบวชนัก	ก็บวชได้แต่บังคับที่สำนักบวชให้ทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่หนักได้	คราว
นี้ท่านอยู่กับความรื่นเริงเบิกบาน	 อยู่กับบุญน่ะจิตใจเกาะบุญอยู่ตลอด	 ไม่ได้สนใจว่าภายนอก
เขาจะเป็นยังไง	 ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไป	 ยิ่งทำยิ่งหนัก	 ก็ไม่ว่าทำแค่ไหนก็ทนได้	 ขอให้ได้
ประพฤติพรหมจรรย์	พ่อก็เลยยัวะ	สั่งให้ทหารไปเจี๋ยนซะ	ปรากฏว่าท่านเองคงจะสร้างบุญเอา
ไว้ดี	 ตามประวัติว่าท่านตายแล้วฟื้นใหม่แล้วไปอยู่ที่เกาะฝงไหล	 ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นพระ	 
โพธิสัตว์ใหญ่	 ตรงนั้นมีบุญมีบารมีมากที่สุด	 ถึงวาระสุดท้ายกรรมเก่ามันตามทัน	 พ่อก็เลย
ตาบอด	 แล้วก็เกิดโรคร้ายขึ้นมาอะไรรักษาก็ไม่ได้	 หมอก็บอกว่าต้องได้ดวงตาเหรือแขนของผู้
ที่เป็นพระโพธิสัตว์มา	ถึงจะรักษาได้	ก็ไม่รู้ว่าเจ้าแม่กวนอิมที่คนเขาศรัทธากันนักหนา	ในระยะ
นั้นน่ะก็คือลูกตัวเอง	 ก็ให้มหาอำมาตย์ไปขอก็ให้มาจริงๆ	 พอรักษาหาย	 จะไปขอบคุณ	 ไปถึง
เพิ่งจะรู้ว่าลูกตัวเอง	
ถาม : ...................	
ตอบ : เรื่องของอายุขัย	 มันเกิดจากกรรมที่เราทำไว้ในอดีต	 ถ้าปาณาติบาตน้อยก็อายุยืน	
ปาณาติบาตมากก็อายุสั้น	หลวงพ่อท่านเคยเทศน์ทีหนึ่ง	มีคนๆ	หนึ่ง	ทำบุญทีไรก็ขอให้ตัวเอง
อายุยืนสองหมื่นปีมันขอสองหมื่นปี	มันเอาไม่เยอะหรอก	ไม่ค่อยโลภเลยทำเมื่อไรก็ขออายุยืน
สองหมื่นปี	อธิษฐานดังๆ	ด้วย	คนได้ยินทั้งศาลาเหมือนกันหมด	อธิษฐานไป	อธิษฐานมา	พอ
ถึงวันพระเขาก็อธิษฐานแบบเดิม	 ขากลับจากทำบุญ	 มันจะต้องผ่านลำประโดง	 ที่เขาขุดให้น้ำ	
มันไหลเข้าไปในไร่ในนาเข้าน่ะ	 เป็นคลองเล็กๆ	 มีพวกไม้ไผ่	 หรือต้นหมากอะไรพาดผ่านให้
เดินข้ามได้เท่านั้น	 ก็มีชายแก่คนหนึ่ง	 แกเดินข้ามก็ประสาคนแก่นั่นแหละ	 เดินไม่ถนัด	 ก็ตก
ตูมลงไปในน้ำ	 อีตานี่ก็รีบกระโดดลงไปช่วยลากขึ้นมาบนบกได้	 ถามว่าลุงเป็นใครไม่เคยเห็น
หน้า	 แล้วมาทางนี้ทำไม	 ถึงขนาดตกน้ำตกท่าเลย	 ตาแก่เขาบอกว่าลุงคือพระกาลเห็นเอ็ง
อธิษฐานอยากได้อายุยืนสองหมื่นปีมานานแล้ว	 วันนี้ได้โอกาสแล้วก็เลยแสดงตัวมาพบ	 ถ้าเอ็ง
อยากได้อย่างนั้นจริงๆ	ลุงช่วยให้ได้	จะเอาจริงหรือเปล่า	?	เขาก็บอกว่าเอา	พอเอาก็	เอาล่ะถ้า
เอ็งกลับไปถึงบ้านนะ	 ก็เริ่มนับได้เลยล่ะอีกสองหมื่นปีเอ็งถึงจะตาย	 ตอนนี้แกก็กระดี๊กระด๊า	
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กลับบ้านไป	 ปรากฏว่ามันดีใจได้ไม่นานหรอก	 คนรุ่นเดียวก็ตายหมด	 คนรุ่นลูกตาย	 คนรุ่น
หลานตาย	จนกระทั่งคนรุ่นเหลนตาย	เจ้านี่ก็ยังอยู่คนเดียว	ชักคลุ้มคลั่งขึ้นมา	อยู่เท่าไหร่ก็ไม่
เห็นตายชะที	 เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่เหลือแล้ว	 รุ่นอื่นๆ	 ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว	 กลายเป็นปูชนีย
บุคคลลายครามขึ้นหิ้งไปแล้ว	 ก็อยากตายขึ้นมา	 ทำยังไงก็ไม่ตาย	 ฆ่าตัวตายก็ไม่ตาย	 ฆ่าตัว
ตายกี่วิธีก็มีอันเป็นไปให้คนมาช่วยทัน	 แกก็เลยคิดวิธีฆ่าตัวตายแบบพิศดารขึ้นมา	 แกไปขึ้น
ต้นไม้ใหญ่	ต้นที่มันอยู่ริมน้ำลึกๆ	น่ะ	แล้วเอาเชือกผูกคอตัวเอง	จัดแจงเอาน้ำมันราดตัว	แล้ว
ก็ถือปืนเตรียมไว้	 จุดไฟพรึ๊บเอาปืนจ่อหัว	 ยิงตูม	พร้อมๆ	กับทิ้งตัวลงไปข้างล่าง	คือกะว่ามัน
จะต้องตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	 แต่ปรากฏว่าตอนที่แกทิ้งตัวพร้อมกับเหนี่ยวไกน่ะปืนมันพลาด	
จากหัวไปโดนเชือกพอดี	 ตกลงไปในน้ำไฟดับอีก	(หัวเราะ)	 หลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้มีหลักฐาน
มา	บาลีมุตตะกะ มุสาวาทวรรค วรรค	ไปเปิดดูได้	เพื่อนนักเทศน์ด่ากันตรึมเลย	บาลีมุตตะกะ	
เขาว่าอยู่นอกบาลี	 มุสาวาทวรรค	 ก็โกหกชัดๆ	 เล่นเอาโยมทั้งศาลาอยากจะอายุสองหมื่นปีไป
ตามๆ	กันทั้งนั้น	ท่านก็เล่าของท่านหน้าตาเฉย	บาลีมุตตะกะ	นอกบาลี	 ไม่มีมาในพระไตรปิฎก 
มุสาวาทวรรค	วรรคโกหก	ฉันพูดเองจ้ะ	(หัวเราะ)	เอามั้ย	?	สองหมื่นปี	อยู่กันเหนียงยานเลย	
แต่ถ้าอยู่ด้วยบุญ	สองหมื่นปี	มันไม่นานหรอกนะ	อย่างเช่นว่าสมัยต้นกัปนี่อายุหนึ่งแสนปีนี่ใช่
มั้ย	?	 แล้วก็ลดลงมาเรื่อย	 จนกระทั่งอย่างของเรานี่ท้ายๆ	 ก็ยังเรียกว่าท้ายนะ	 เพราะช่วงนี้
เรียกว่า	 อายุร้อยปีเป็นอายุขัย	 สมัยพระพุทธเจ้า	 คราวนี้ว่าร้อยปีลบหนึ่งปี	 ร้อยปีลบหนึ่งปีไป
เรื่อย	บัดนี้	ผ่านไปสองพันห้าร้อยปี	ก็ลบไปยี่สิบห้าปี	อายุมนุษย์ปัจจุบันก็เจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุ
ขัย	ใครอยู่ขาดก็แสดงว่าปาณาติบาตมาก	
ถาม : ...................	
ตอบ : คนตายแล้วส่วนใหญ่จะสบายนะโยม	 คืออาตมากล้ายืนยันว่าพ้นจากทุกข์ทรมานใน
ปัจจุบันนี้	 มันสำคัญกับตัวเราว่า	 ปัจจุบันนี้เราทุกข์อยู่	 ถ้าเราไม่ทำความดีในอนาคตเวลาตาย
เราจะทุกข์อีก	 เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำให้เยอะเข้าไว้	 เราทำเท่าไรเราก็ได้ก่อน	 แล้วหลัง
จากนั้นเราตั้งใจอุทิศให้ใครเขาถึงจะได้	
ถาม : แสดงว่า	ไม่จำเป็นต้องลงข้างล่างก่อน	แล้วแต่	
ตอบ : แล้วแต่จ้ะ	 ถ้าเราทำความดีไว้มากก็ขึ้นตรงไปเลย	 ถ้าทำความชั่วมากก็ตรงไปเลย	
ยกเว้นว่าดีชั่วก้ำกึ่งกัน	 ก็ต้องไปรอการตัดสินที่ตำหนักพระยายม	 ประเภทดีซะร้อยหนึ่ง	 ชั่วซะ
ร้อยยี่สิบ	หรือดีร้อยยี่สิบชั่วซะอีกร้อยหนึ่งอย่างนี้	ไปตรงนั้นเหมือนกัน	
ถาม : แล้วอย่างหนูเอาของเล่นเขาไปทำบุญอย่างนี้เขาจะได้บุญมั้ยคะ	?	
ตอบ : ถ้าเป็นของของเขา	เขามีส่วนอยู่แล้วจ้ะ	
ถาม : ถ้าเขาไม่เต็มใจอย่างนี้คะ	?	
ตอบ : เขาไม่เต็มใจนี่	อันนั้นเขาไม่ยินดีกับเรา	บุญก็จะลดน้อยลงไป	
ถาม : เขาลด	แต่เราลดมั้ยคะ	?	
ตอบ :	ของเรานี่กำลังใจมันล้น	 มันไม่ใช่ลด	 มันล้นตรงที่ว่ากระทั่งของที่เขาไม่เต็มใจ	
อุตส่าห์เอาไปทำบุญ		
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์ เดอืนมถินุายน ๒๕๔๔ (ตอ่) 

ถาม :	 บางทอียา่งเสือ้ผา้เขาใส่ไม่ได	้หนกูส็งสารเดก็คนอืน่	หนกูเ็อาไปบรจิาค	
ตอบ :	 ถา้อยา่งนัน้กท็ำถกูแลว้	คอ่ยๆ	สอนเขา	
ถาม :	 ตอนนั้นหนูนั่งกรรมฐานเอง	 เสร็จแล้วไม่ได้อะไรนะ	 แต่ฝันไปว่า	 ถ้าจะนั่งกรรมฐาน	

จะตอ้งมอีาจารยค์ะ่	อยา่งนีเ้ราสมควรทำอยา่งไรคะ	?	
ตอบ :	 ก็พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ไงโยม	 ตั้งใจจุดธูปเทียนมีดอกไม้มีของหอมอะไร	 บูชา	

พระรตันตรยั	 อธษิฐานไดเ้ลย	 แตถ่า้หากวา่เพือ่ความแนน่อน	 ตอ้งการจะมคีรบูาอาจารยท์ีเ่ปน็
กัลยาณมิตรของเรา	 ไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสอะไร	 อย่างนั้นค่อยว่ากันอีกท	ี แต่ถ้าหากว่า
อยากจะทำ	เริม่ตน้ไดเ้ลย	ถอืพระพทุธเจา้เปน็คร	ูครูใหญท่ีส่ดุ	ไมม่ีใครใหญก่วา่นัน้อกีแลว้	
ถาม :	 คืออ่านในหนังสือ	 เห็นหลวงพ่อบอกว่าให้ทำที่บ้านก็ได	้ นั่งๆ	 ไป	 แล้วมีคืนหนึ่งก	็

ฝนัวา่	ถา้จะนัง่ตอ้งมอีาจารย์ไงคะ	ตอ้งทำไง	เลยไมแ่น่ใจ	
ตอบ :	 ลองขึ้นครูดูมั่งก็ได	้ ถ้าหากว่าขึ้นครูตามแบบของหลวงพ่อ	 ใช้ธูปสามดอก เทียน  
หนึง่เลม่ ดอกไมส้ามส ีสลีะดอก แลว้กเ็งนิบชูาคร ูหนึง่สลงึ 
ถาม :	 แลว้จะตอ้งทำยงัไงคะเวลาบชูา	?	
ตอบ :	 บูชาหน้าหิ้งพระ	 ตั้งใจว่า	 กรรมฐานในสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้	 โดยเฉพาะมโนมยิทธ	ิ

ทั้งหลายนี	้ ลูกขออนุญาตฝึก	 ขอให้ได้โดยสะดวกและคล่องตัวด้วย	 ให้ได้ง่ายๆ	 ด้วย	 ไม่งั้น	

บางคนปล้ำกันตายเลย	 ลงไปใต้งวดนี	้ เจอโยมคนหนึ่งฝึกธรรมกายมาแบบทุ่มเทเลย	 แล้ว	

ไม่ได	้เปน็ปีๆ 	ก็ไม่ได	้บอกวา่กระทัง่ดวงปฐมมรรคกป็ระคองไมอ่ยู	่พอประคองไมอ่ยู	่วนันัน้คง
ประเภท	 เหนื่อยใจเต็มที่แล้ว	 ก็เลยบอกว่าได้ไม่ได้ช่างมัน	 วันนี้นอนแล้ว	 พอเอนตัวลงก็พอด	ี

โพล๊ะเลย	 คือเขาทุ่มมากเกินไป	 มันเลยเป้าที่ต้องการ	 พอลดกำลังใจลงมา	 ดูแล้วโยมคนนี้
ตัวอย่างเหมือนพระอานนท ์ ตอนก่อนทำสังคายนาใช่มั้ย	?	 รุ่งเช้าเป็นวันสังคายนา	 กลางคืน	

ทา่นกเ็ดนิจงกรมกนัยนัสวา่งเลย	เสรจ็แลว้กเ็หนือ่ยเตม็ที	่ไมเ่ปน็พระอรหนัตส์กัท	ีกเ็อา้	!	ชา่งมนั


เปน็ไมเ่ปน็กช็า่ง	 นอนแลว้	 พอเอนตวัลงไมท่นัจะถงึหมอน	 เลยบรรลตุรงนัน้	 กลายเปน็วา่ทา่น
บรรลใุนทา่ทีแ่ปลกกวา่ใครเพือ่นเลย	ยนื	 เดนิ	นัง่	นอน	พรอ้มกนัเลย	จะยนืก็ได	้ เพราะวา่เทา้
หนึง่ยงัแตะพืน้อยู	่ จะเรยีกวา่นัง่ก็ไดเ้พราะกน้กแ็ตะเตยีงอยู่	 จะเรยีกวา่นอนก็ไดเ้พราะวา่ตวัเอน
ลงไปแลว้	(หวัเราะ)	 เปน็พระอรหนัตอ์งคเ์ดยีวทีบ่รรลใุนอริยิาบททีแ่ปลกไปกวา่เขา	 ลกัษณะ
เดียวกับโยมคนนั้นแหละ	 แล้วตัวเองที่ปฏิบัติมาในระยะแรกที่ฝึกมาโดยไม่มีครูก็แบบเดียวกัน		

ภาวนามาใจกค็อืวา่ปรารถนาจะให้ไดป้ฐมฌานอยา่งนอ้ย	 เพราะวา่ฟงัคำเทศนห์ลวงพอ่ทา่นบอกวา่


กำลงัอยา่งนอ้ยถงึปฐมฌานถงึจะตดักเิลสได	้ โดยเฉพาะกเิลสระดบัพระโสดาบนั	 พระสกทิาคาม	ี
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กำลงัของปฐมฌานกพ็อแลว้	กพ็ยายามจะใหม้นัได	้ทุม่เทเวลาปแีลว้ปเีลา่	สามปเีตม็ๆ	ไม่ไดเ้ลย


พอวันที่มันจะได้ขึ้นมา	 ก็ลักษณะเดียวกับเขาก็คือว่า	 ทำมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ได้ซักท	ี

กเ็รือ่งของมนัเหอะ	ได้ไม่ไดก้ช็า่ง	เรามหีนา้ทีท่ำของเรากแ็ลว้กนั	ลงรอ่งโปะ๊เลย	ถา้เราลดกำลงั
ลงไปแค่พอด	ี มันจะได้เดี๋ยวนั้นเลย	 แต่คราวนี้ไอ้พอด	ี กว่าจะเข้าถึงแต่ละคนมันลำบาก	

พอเขา้ไดซ้กัทแีลว้ตอ่ไป	 มนัจะงา่ย	 เพราะวา่เราจำอารมณต์รงนัน้งา่ย	 ลกัษณะของโยมคนนัน้	

แบบเดยีวกนัเลย	 โยมคนนัน้อยูห่าดใหญฝ่กึธรรมกายทุม่เทมากเลย	 เปน็ลกูศษิยข์องนายอำเภอ  
วิวัฒน ์ เรืองมณ ี เคยได้ยินกันมั้ย	?	 ท่านนายอำเภออยู่ทางด้านโน้นนี่ท่านสอนสองอย่างเลย	
สอนทัง้ธรรมกาย	 สอนทัง้มโนมยทิธ	ิ เพราะวา่พอถงึตอนสดุทา้ยแลว้เหมอืนกนั	 พอเหมอืนกนั	

ทา่นสอนสองอยา่ง	โดนคนเขาวา่เพีย้นบา้ง	อะไรบา้ง	แตท่า่นสอนลกูศษิยล์กูหาไปซะเยอะแยะ	
ถาม : กลวัทำอะไรทีผ่ดิไปโดยทีเ่ราไมรู่	้แลว้เปน็บาปนะคะ	กข็อกราบขมาอภยั	
ตอบ : จะ้...เวลาจะทำอะไร	ตัง้ใจขอขมาตอ่หนา้พระ	โดยเฉพาะพระพทุธรปู	พระทกุองคก์ค็อื
ศากยบตุร	กค็อืลกูของพระพทุธเจา้	 เพราะฉะนัน้ขอขมาตรงตอ่ทา่น	ทา่นไมถ่อืโกรธเราอยูแ่ลว้	
แต่ถ้าจะเอาให้พ้นจริงๆ	 ต้องขอขมาต่อพระรัตนตรัย	 โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	 เพราะ
ฉะนัน้กอ่นสวดมนตไ์หวพ้ระ กอ่นทำกรรมฐานทกุครัง้ควรจะกราบขอขมาพระรตันตรยักอ่น

หลวงพอ่ทา่นสอนใหป้ฏบิตัจินชนิ	 จนกระทัง่ทกุวนันี	้ อาตมากราบพระเมือ่ไหรค่นเขาจะเหน็วา่
กราบหลายท	ีคอืครัง้แรกกราบกอ่น	หลงัจากนัน้ขอขมาพระรตันตรยั	กก็ราบอกี	สวดมนตเ์สรจ็
กค็อ่ยกราบ	เพราะฉะนัน้อยา่งนอ้ย	ตอ้งเกา้กราบไปแลว้หละ่โยม	โดยเฉพาะนกัปฏบิตั ิพอเริม่  
เขา้เขตอปุจารสมาธไิปแลว้ มารเขารูว้า่เราจะหนหีา่งไปแลว้ เขาจะหาวธิขีวางเราไวท้กุวถิทีาง  
วธิขีวางทีง่า่ยทีส่ดุ กค็อืทำใหเ้ราเกดิการลงัเลสงสยั หรอืทำใหเ้รามคีวามคดิ มคีำพดู มกีาร  
กระทำ ทีเ่ปน็การปรามาสในพระรตันตรยั	พอเราเกดิความคดิ	มคีำพดู	หรอืมกีารกระทำอยา่งนัน้


อย่าไปเสียอกเสียใจ	 อย่าไปหนีห่างจากความดีตรงจุดนั้น	 ให้คิดว่า	 ถ้าสติสัมปชัญญะของเรา
สมบูรณ	์ ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ทำอยู่แล้ว	 แต่ว่าในขณะนี้ด้วยการชักนำของ
กเิลส	 ตณัหา	 ของอปุาทาน	 ของอกศุลกรรม	 พาเราไป	 พาใหเ้ราทำสิง่ทีน่า่เกลยีดนา่ชงัเชน่นี้	
ถงึไม่ใชเ่จตนาโดยตรงของเรากเ็ถดิ	 แตเ่รากเ็ตม็ใจกราบขอขมาพระรตันตรยั	 แลว้กต็ัง้ใจกราบ
ขอขมาไป	พวกนีเ้ขากลวัคนหนา้ดา้น	ถา้เราหนา้ดา้นตือ๊สูอ้ยู	่ เขากถ็อย	รูท้นัเขากถ็อย	เพราะ
ฉะนัน้	 ทกุคนทีป่ฏบิตัอิยูต่อ้งผา่นจดุนีท้ัง้นัน้	 แลว้มารมตีวัตนจรงิๆ	 เขามาแตล่ะทนีา่กลวัมาก	
อาตมาเจอเข้ามาแล้ว	 ครั้งแรกที่เป็นเด็กๆ	 ท่องอะไรนะ	 พญามารยกพลมาผจญพระพุทธเจ้า		

เหมอืนยงักบัคลื่น่ในมหาสมทุร	เจอเขา้จรงิๆ	ลกัษณะนัน้เลย	เขามาอยา่งชนดิทีว่า่	เหมอืนกบัวา่	

เราไมม่ทีางทีจ่ะตอ่ตา้นเขาไดแ้มแ้ตน่อ้ย	แตว่า่เราถอยไม่ได	้ตอ้งสู	้เจอเขา้จรงิๆ	แต่ไมต่อ้งกลวั


ให้คิดเสียว่าเขาทำหน้าที่ของเขา เราทำหน้าที่ของเรา มารไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ขยันที่สุด 
เพราะเขาทดสอบเราทุกวินาท ี เขาเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเราอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่ผ่านการ
ทดสอบของเขา เรากย็งัคงตดิอยูท่ีเ่ดมิ แตถ่า้หากวา่เราผา่นไปตรงจดุนัน้ เราจะไมแ่พอ้กี

ครูที่ขยันออกข้อสอบขนาดนั้น	 น่าจะยกขึ้นหิ้งเสียด้วยซ้ำไป	 คิดเสียว่าเป็นหน้าที่ของเขา	 เขา
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มีหน้าที่ขวางให้เขาขวางไป	 เราทำหน้าที่ของเรา	 เราจะหนีให้พ้น	 เราก็หนีของเราไป	 ต่างคน
ตา่งทำหนา้ทีข่องตวัเอง	 ไมม่ใีครผดิ ไมม่ใีครถกู ไมม่ใีครด ี ไมม่ใีครชัว่ ตา่งเปน็เพือ่นรว่ม
ทกุข ์ เกดิ แก ่ เจบ็ ตาย เหมอืนกนั แผเ่มตตา อโหสกิรรมใหเ้ขา เขาทำตอ่ไป กต็ัง้ใจแผ่
เมตตาให้เขาต่อไป เราไม่มีทางสู้เขา ไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต ่ ยกเว้นว่าเลิกสู้ไม่ต่อยกับมัน  
ซะอยา่ง มนัจะมาตอ่ยเราฝา่ยเดยีวก็ใหม้นัรูไ้ป
เกอืบตายนะ	โดนมาทกุวถิทีางเลย	ไอง้านนัน้	
ประมาณสบิกวา่วนั	ไม่ไดก้นิ	ไม่ไดน้อน	ตามทีอ่า่นในตำราทีบ่อกวา่เวลาเขามา	มลีกัษณะตวัดำ
เปน็นลิ	มาลกัษณะนัน้จรงิๆ	โอ้โห	!	แลว้เวลาเขามานี	่พลงัทีร่มุลอ้มรอบขา้งนี	่เหมอืนยงักบัไก่
ไปเจองูน่ะ	 เราเองลุ้นไม่ขึ้นเลย	 มีอย่างเดียวจะยอมหมอบราบคาบแก้วแพ้ซะท่าเดียว	 ยกเว้น
กำลังใจสุดท้ายที่คอยเตือนสติว่า	 ถ้าแพ้เราจะเป็นทาสเขาตลอดไป	 มันต้องสู้อย่างเดียว	 แต่ก	็

อยา่งวา่แหละ	สู้ไปสูม้า	สูเ้ทา่ไหร	่กส็ูเ้ขาไม่ไดน้ะ	จะใชค้วามสามารถพเิศษรบกบัเขา	เราแพต้ัง้แต	่

ยกแรกเลย	 เพราะว่าสู้ก็คือเกิดโทสะ	 ก็เสร็จเขา	 ใช้กำลังใจแผ่เมตตาอย่างเดียวก็สู้เขาไม่ได้
เพราะวา่กำลงัเขาสงูมาก	 ขนาดพระพทุธเจา้ยงัเอาเขาไม่ได	้ ตรงจดุนี้ไม่ใชว่า่พระพทุธเจา้ทา่น
ไมเ่กง่นะ	(หวัเราะ)	 เกง่	แตว่า่เนือ่งจากวา่ใหเ้ทา่ไหรเ่ขาไม่ร่บั	มปีญัญาให้ไปซ	ิ เรากแ็ยอ่ยูฝ่า่ย
เดยีว	ตือ๊กนัเขา้ไปซ	ิฟาดกนัอยูน่านเนกาเล	คดิวา่งานนีแ้คต่าย	ปรากฏวา่ตือ๊ไปตือ๊มา	มนัอาจ
พน้วาระกรรมของเราพอดกี็ได	้กถ็อยให	้แตก่วา่จะถอย	เลน่เอาเราซะงอมพระราม	
ถาม : แลว้ถา้เขาไมถ่อยละ่ครบั	จะสูย้งัไง	?	
ตอบ : ไมต่อ้งไปสูห้รอก	สูเ้ขาไม่ไดแ้น	่เปน็พวกเดยีวไปเลย	หรอืไมก่ต็า่งคนตา่งทำงานไป	คอื	

อยา่ไปเหน็เขาเปน็ศตัรนูะ	ตา่งคนตา่งทำหนา้ทีต่วัเอง	 ใหเ้ปน็พวกเดยีวแบบหมอบราบคาบแกว้
ใหแ้กเ่ขา	นัน่กเ็สรจ็เลย	แลว้สว่นใหญ	่ถา้ทำไปถงึกจ็ะโดนเหมอืนๆ	กนั	เพราะวา่พระสว่นใหญ	่
พอปฏิบัติไปแล้วก็จะกลายเป็นหลักของโยมต่อไป	 ไอ้คนที่เป็นคนนำขบวนหรือเป็นหัวหลัก
พลอยใหค้นอืน่เขายดึ	เขาจะตตีรงนัน้มาก	
ถาม : แลว้คนชว่ยทีอ่ยูร่อบขา้ง	(ฟงัไมช่ดั)	
ตอบ : ตวัชว่ยจรงิๆ	อยูร่อบขา้ง	นัน่คอืวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ราเหน็ สามารถเปน็ครใูหเ้ราได้
ทั้งนั้น	 คนอื่นที่เขานั่งอยู่นะ	 เขาเจ็บมั้ย	?	 ป่วยมั้ย	?	 เมื่อยมั้ย	?	 ทั้งหมดล้วนแล้วแต่กำลัง	

เปน็ไปอยู่ในทกุขท์ัง้สิน้	 เขากท็กุข	์ เรากท็กุข	์ แตข่ณะเดยีวกนัไอต้วัชว่ยรอบขา้งนีแ่หละ จะ  
กลายเปน็บรวิารของมารไดท้กุเวลาเหมอืนกนั	สิง่ทีเ่ราเหน็	สิง่ทีเ่ราไดย้นิ	ถา้เรารบัเขา้มาในใจ


โดยปราศจากการระมัดระวัง	 มันพร้อมที่จะก่อให้เกิดการกระทบ	 พอกระทบเมื่อไหร	่ เราส่งใจ
ออกไปรับรู้เมื่อไหร	่ ก็แปลว่าทุกข์เมื่อนั้น	 ตัวช่วยอยู่รอบข้างเหมือนกัน แต่ขณะเดียวไอ้ตัว
คอยซำ้อยูร่อบขา้งเหมอืนกนั ตวัเดยีวกนัดว้ย ทีบ่อกวา่มารกบัความด ี หนา้ตาเหมอืนกนั  
เปีย๊บเลยนั่นแหละ ก็คอืตรงจดุนีแ้หละ มนัอยู่ที่ใจของเรา ถ้าใจของเราด ี รอบขา้งดีหมด   
ถา้ใจของเราไมด่ ีรอบขา้งก็ไมด่ไีปดว้ย หลวงปูข่าว	สมยัโนน้...ทา่นเลา่ใหฟ้งั	พอทา่นผา่นจดุ


ของการตอ่สู้ไป	จนมัน่ใจวา่ไมแ่พแ้ลว้	ขนาดกฏุเิกา่ๆ	ทัง้หลงั	กราบแลว้กราบอกีไมเ่บือ่	กฏุเิกา่ๆ


อยู่มาตลอดไม่เคยมองซะด้วยซ้ำเลย	 กลายเป็นครูไปได้ยังไงก็ไม่รู	้ ...เอาแค่ทุกข์ตัวเดียวนะ	
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ทกุคนเวลาเกดิความทกุขก์จ็ะไปครำ่ครวญอยูก่บัมนั	ลำบากเหลอืเกนิ	ทกุขย์ากเหลอืเกนิ	แตว่า่
ในสายตาของพระปฏบิตัทิีท่ำไปถงึตรงจดุนัน้แลว้ ทกุขน์ัน้มคีา่ยิง่กวา่เพชรกวา่ทองอกี เงนิ
เท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได ้ อดีตโบราณาจารย์หลายลัทธิที่มีความสามารถสูงมาก	 มีชื่อเสียงเป็นที	่

เลื่องลือ	 ปฏิบัติมาตลอดทั้งชีวิต	 ก็ไม่สามารถจะเห็นอริยสัจที่แท้จริงตัวนี้ได	้ พระพุทธเจ้าของ
เราบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป	 ปฏิบัติด้วยความลำบากยากเข็ญถึง	

หกปเีตม็ๆ	 ดว้ยปญัญาธคิณุอนัลำ้เลศิ	 พระองคท์า่นจงึตรสัรูเ้หน็อรยิสจัอนันี้ได้	 ไอข้องทีห่าได	้

ยากเยน็แสนเขญ็ขนาดนัน้	ปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ของเราแลว้	เงนิทองเทา่ไหรก่ซ็ือ้ไม่ได	้กลายเปน็


ของทีม่คีา่ชนดิที่ไมส่ามารถจะไปควานหาตรงไหนได	้ ของทีเ่ราวา่ไมด่แีท้ๆ 	 กลายเปน็ของมคีา่
ในสายตาของทา่นไป	 ตามทนัมัย้ตรงนี	้?	 ตามไมท่นัพดูใหมก่็ไมเ่หมอืนเดมิ	(หวัเราะ)	 เพราะ
ฉะนัน้	ทกุสิง่ทกุอยา่งมนัจะมมีมุมองของมนัเอง	 เมือ่ไปถงึตรงจดุนัน้แลว้ จะไมม่ดีไีมม่ชีัว่นะ 
ดชีัว่กเ็ปน็แคส่มมตุ ิ สิง่ทีเ่หน็คอืผูท้ีก่ำลงัเปน็ไปตามกรรม กระแสกรรม อนันัน้มดีำกบัขาว 
ฝ่ายขาวพาเราขึ้นสูง ฝ่ายดำพาเราลงต่ำ มันอยู่ที่ว่าเรากระโดดไปกระโดดมาอยู่ในสอง
กระแสนี ้ จนกวา่จะเดด็ขาดสิน้เชงิไป หลดุออกจากกระแสทัง้คูเ่สยีกห็ลดุพน้	 แตถ่า้หากวา่
ยงัไมส่ามารถหลดุพน้ได้	 ตอ้งเกาะกระแสสขีาวเสยีกอ่น	 เกาะไวเ้หมอืนกบัเราขึน้บนัไดสงูๆ	 ให้
เกาะราวบนัไดไวก้อ่น	 เปน็การประกนัความเสีย่งนะ	 แลว้ถงึเวลา	 ถา้หากวา่เราขึน้มา	 สมมตุวิา่
เปน็หอ้งนี	้ เขา้มาในหอ้งเราก็ไม่ไดแ้บกราวบนัไดมาดว้ย	 เรากองมนัไวท้ีเ่ดมิ	 อนัดบัแรก เรา
ตอ้งเกาะกอ่น คอืเกาะด ี แลว้หลงัจากนัน้พอถงึทีส่ดุแลว้มนัถงึจะพน้ด ี หลวงปูม่หาอำพนั  
ที่อาตมาจะทำบุญถวายร้อยปีเกิดของท่าน	 ท่านใส่บาตรทุกเช้า	 อาตมาอยู่วัดเทพศิรินทร์กับ
หลวงปูส่ีป่เีตม็ๆ	คอยดแูลปรนนบิตัทิา่น	เพราะวา่ทา่นอายมุากแลว้	มรณภาพตอนแปดสบิแปด	
ทา่นใสบ่าตรทกุเชา้	พระทกุองคท์า่นบอกวา่นมินตน์ะครบั	ตอนไปทำวตัรเยน็	นมินตน์ะครบั	ถา้
ทา่นใดออกบณิฑบาตรกรณุาผา่นกฏุผิมดว้ย	ขอเปน็เนือ้นาบญุของผมบา้ง	พระทกุองคเ์ดนิผา่น		

ทา่นจดัเตรยีมอาหารอยู	่ทา่นก็ใสบ่าตรทกุวนั	ไอข้องเรามนักต็ืน่มาชว่ยทา่นทกุวนั	ชว่ยไปชว่ยมา


มันขี้สงสัย	 คือเรารู้ว่าหลวงปู่เป็นพระดีแน่นอน	 ก็กราบเรียนว่าหลวงปู่ครับ	 บุญของหลวงปู่ก	็

กนิไม่ไหว	ใช้ไมห่มดอยูแ่ลว้	แลว้หลวงปูย่งัตอ้งไปทำ	ทำอะไรอกี	ทา่นบอกวา่	ไฮ	้!	...คณุก	็คน
เราถ้าหากว่าปีนขึ้นไปบนหน้าผาแล้ว	 มันก็มีแต่ต้องรีบตะเกียกตะกายไปให้ห่างจากมันให	้

มากทีส่ดุ	คอืพระทีท่า่นเขา้ถงึความดแีลว้ ทา่นจะทรงความไมป่ระมาทอยูเ่สมอ	ของเราเองนี	่

ประมาทเตม็ตวัเลย	ไมต่อ้งหว่ง	ทำดพีอแลว้	 ไมต่อ้งทำอกีก็ได	้พอกนิแลว้	 เกดิหาใหม่ไมท่นัก็
อดกนิ	นัน่แหละ	ครบูาอาจารย ์แตล่ะองค์ๆ  ทา่นจะใหใ้นสิง่ทีเ่ปน็แบบอยา่งแกเ่รา แลว้เราเอง  
เอาสิ่งทั้งหลายนั้นมาประยุกต ์ นำส่วนที่พอเหมาะพอสม มาปฏิบัติกับตัวเราให้เกิดคุณกับ
ตวัเราได ้ ไม่ใชย่กมาทัง้แทง่	 ไอย้กมาทัง้แทง่ทีบ่อกวา่สูแ้คต่าย	 อาตมาตายฟรมีาแลว้จะ้	 เขา
บอกว่าเรียนรู้ตามตำราถือว่าเก่งใช่มั้ย	?	 ต้องพลิกแพลงใช้งานได้ถึงจะยอด	 แต่ถ้าเยี่ยมจริงๆ	
ให้บัญญัติใหม	่ (หัวเราะ)	 ของเราไม่เก่งขนาดนั้น	 ต้นบัญญัติจริงๆ	 คือพระพุทธเจ้าเท่านั้น	
อาตมาไมเ่อาดว้ย	
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ถาม : พรรษานีผ้มจะไปอยูท่ี	่...(ฟงัไมช่ดั)...	
ตอบ : ที่ไหนก็ได	้ สำคญัตรงใจเรา สง่ออกเมือ่ไหรท่กุขเ์มือ่นัน้ ตอนแรกตอ้งหยดุมนัให้
ได้ก่อน โดยเฉพาะหยุดคิดนี่แหละ	 น้ำผลไม้มันก็แค่น้ำผลไม	้ ถ้าเราคิดต่อแช่เย็นซะหน่อยก็
เข้าท่าด	ี ก็ไปซะแล้ว	 เอ๊ะ	 !...ถ้าเป็นน้ำส้มก็แจ๋วใช่มั้ย	 น้ำส้มเคยไปกับสาวแล้วสั่งกินนี่หว่า	

ไปอกีแลว้	 ถา้หากวา่นำ้สม้เปน็เหลา้กเ็คยกนิเหมอืนกนักบ็รรลยัเลย	 เพราะฉะนัน้	 มนัตอ้งหยดุ
มาตัง้แตเ่หตใุห้ได	้ถา้สตริูเ้ทา่ทนั มองปุบ๊มนัรูเ้ลยวา่ ถา้คดิอยา่งไรจะเปน็โทษอยา่งไร มนั
จะตดัตัง้แตต่อนนัน้ ตอนทีค่วานหาสตติวัเองนี ่ มนัยากเยน็แสนเขญ็ เรยีนตำรามาเทา่ไหร่
ก็ใชก้ารไมไ่ด ้ แคเ่ปน็เลาๆ ใหเ้ราเทา่นัน้เอง	 ตำราทกุอยา่งเหมอืนกบัแผนทีม่นัเปน็เสน้ขดีๆ	
เทา่นัน้	การปฏบิตันิีม่นัเดนิในภมูปิระเทศจรงิ	มนัหกลม้หกลกุไปเรือ่ย	
ถาม :	 ..............................	
ตอบ :	 บอกเอาไวว้า่ธรรมะของพระพทุธเจา้	เกวละปรปิณุนงั ปรสิทุธงั	สมบรูณบ์รบิรูณแ์ลว้	
ตดักข็าด	 เตมิกเ็กนิ	 ในปจัจบุนันีม้นัจะมปีระเภททีเ่รยีกวา่สทัธรรมปฏริปูมาก	 พอเขา้ไปถงึใน
ระดบัหนึง่กจ็ะไปทกึทกัเอาวา่ธรรมะของพระพทุธเจา้คอืตรงนัน้	 อนันัน้จะเปน็การเอาทฏิฐ ิ คอื
ความเหน็ของตนเองไปปนกบัธรรมะของพระพทุธเจา้ทีเ่ปน็ของบรสิทุธิจ์รงิๆ	เราทำถงึตรงนัน้	

นะ่ด	ีถกู	แตม่นัดแีคน่ัน้	ถกูแคน่ัน้	มนัยงัดไีมห่มด	ยงัถกูไมห่มด	พอเรากา้วขา้มตรงจดุนัน้ไปกจ็ะ


มดีตีรงนัน้	ถกูตรงนัน้	ซึง่จะดกีวา่จดุเดมิอกี	เรากจ็ะไปยดึวา่ตรงนีด้	ีตรงนีถ้กูอกี	เผลอเมือ่ไหร่
มนัยดึทนัท	ีการยดึนี	่ไมว่า่จะยดึด	ีจะยดึชัว่	มนัไปไมร่อดทัง้คู	่ตอนแรกยดึดไีวก้อ่น	พอเวลาถงึ
ตอนสดุทา้ยมนัตอ้งปลอ่ยดดีว้ย	
ถาม :	 ..............................	
ตอบ :
มหาผล	 คือผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินมะตูม	 ถ้าหากว่าคั้นน้ำมาแล้ว	 ห้ามฉัน	 ปรับ
เทา่กบัฉนัอาหารปรบัทกุคำเลย	ตอนแรกกส็งสยัวา่	ทำไม	เพิง่จะมารูร้ะยะหลงัๆ	นีเ่อง	ไปอา่น
เภสชัโภชนา	 พวกมหาผลนีส่ว่นใหญฮ่อร์โมนจะเยอะ	 ฉนัเขา้ไปเดีย๋วอยูย่าก	 พระพทุธเจา้ทา่น
ห้ามมาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว	 ตำราเพิ่งเรียนทัน	 โดยเฉพาะน้ำมะพร้าว	 ยืนยันเลยว่ามากเป็น
พิเศษ	 สมัยก่อนนี้เขาห้ามผู้หญิงท้องกินน้ำมะพร้าวใช่มั้ย	 เดี๋ยวนี้แนะนำให้กินให้เยอะเข้าไว้	
เดก็มนัจะไดเ้จรญิเตบิโตและแขง็แรง	ลองทดสอบดนูะ	มหาผลอยา่งพวกแตงโม	สบัปะรด	สม้โอ	
หรอืไมก่ม็ะพรา้วอยา่งนี	้ พวกนีส้ว่นใหญแ่ลว้นำ้ของเขามฮีอร์โมนเยอะ	 แลว้จะมสีารทีท่ำใหท้อ่
ปสัสาวะระคายเคอืง	พวกนีพ้อลงไปเมือ่ไหรก่็ไดเ้รือ่งเทา่นัน้แหละ	จะทำใหพ้ระอยูล่ำบาก	
ถาม :	 เวลาทีผ่มปว่ย	(ฟงัไมช่ดั)	
ตอบ :	 เริม่เขา้ถกูทางแลว้	(หวัเราะ)	 ธรรมดาของการเกดิ เปน็ทกุขอ์ยา่งนี ้ ธรรมดาของ
การเจ็บไข้ได้ป่วยบีบคั้นอย่างนี ้ สาเหตุที่แท้จริงของมันก็คือ เกิดมามีร่างกายนี ้ ขึ้นชื่อว่า
เกดิมามรีา่งกายเชน่นีอ้ยา่มอีกีเลย ไปนพิพานดกีวา่	หลดุงา่ยนดิเดยีว	
ถาม :	 ..............................	
ตอบ :
 ตรงจดุที่ว่า่พระเทวทตัโดนธรณสีบู	ทา่นมาแลว้จะเกดิสงัฆเภทขึน้	มคีนเขาสงสยัมาก	
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วา่พระพทุธเจา้เปน็สพัพญัญรููอ้ยูว่า่	พระเทวทตัเขา้มาแลว้จะเกดิเหตอุยา่งนีแ้ลว้ทำไมถงึไมป่อ้งกนั	

ปญัหานี	้นา่คดิมัย้	?	ไอพ้วกปญัญามากนะ่เขาคดิกนั	(หวัเราะ)	จรงิๆ	แลว้	คอืวา่	พระเทวทตันี	่
เขาอธษิฐานจองเวรพระพทุธเจา้มาจนนบัชาตไิม่ไดแ้ลว้	 ประเภทกอบทรายขึน้มาบอกวา่จะตาม
จองลา้งจองผลาญพระพทุธเจา้เทา่จำนวนเมด็ทรายในกอบนี	้ พระพทุธเจา้รูอ้ยูว่า่พระเทวทตัมา	
แล้วถ้าหากว่าเข้ามาในพระพุทธศาสนาให้ปั่นป่วน	 จะทำให้เกิดสังฆเภท	 คือยุสงฆ์ให้แตกกัน	
แต่ว่าท่านก็รับเข้ามาเพราะว่าในขั้นต้นเมื่อฝึกให้ท่านทรงความดีได้ระดับหนึ่ง	 มันก็เหมือนกับ
วา่ตนุตน้ทนุฝา่ยดเีขา้ไวส้ว่นหนึง่	พอถงึเวลาถงึทา่นจะเขา้มาหรอืไมเ่ขา้มา	ความชัว่ชนดินีท้า่น
ทำแน่ๆ 	 ไดต้นุความดเีขา้มาฝา่ยหนึง่มนักเ็ลยบรรเทาลง	 กลายเปน็วา่แทนทีจ่ะลงอเวจเีปน็กปัก็
ลงแคห่า้พนัปทีา่นกจ็ะพน้ขึน้มา	ถา้ไม่ไดก้ศุลตวันีช้ว่ยทา่นกจ็มหนกัไปเลย	
ถาม : กแ็คห่า้พนัปกี็ไมน่าน	
ตอบ : โห	!	...ไมน่าน	คอืไมน่านสำหรบัอเวจ	ีแตถ่า้เปรยีบกบัเราถอืวา่นานจงัเลย	
ถาม : คอืถา้เทยีบเปน็กปันะ่	นานมาก	
ตอบ : ตรงจุดนี้แหละคือของท่านเอง	 ท่านคิดในด้านสงเคราะห์อย่างเดียว	 มีโอกาสช่วยให้
เขาดเีทา่ไหรก่ต็อ้งชว่ยไวก้อ่น แลว้หลงัจากนัน้เขาจะทำอะไร กถ็อืวา่เปน็กรรมของเขาเอง

เพราะฉะนัน้คนจำนวนมากเลยไอพ้วกชา่งคดิ	เขาจะคดิกนัวา่	พระพทุธเจา้รูอ้ยูแ่ลว้	ทำไมถงึไม่
ปอ้งกนัเอาไวก้อ่น	
ถาม : อยา่งนีข้อขมา	ไม่ได้ไปกลา่วขอขมาตอ่หนา้พระพทุธเจา้แลว้กส็มยัเรานี้ไปทำพลาด	
ตอบ : เราขอขมาหนา้หิง้พระได	้ คอืวา่ในสมยันัน้ทา่นตัง้ใจจะไป	 ยงัไปไมถ่งึ	 ถา้หากวา่ทา่น
กล่าวขอขมาตรงนั้นเลยคงเบาไปเยอะแล้ว	 แล้วอีกอย่างหนึ่งว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรง	

พระชนมช์พีอยู	่ใครๆ	กย็ดึพระพทุธเจา้เปน็หลกั	ไหนๆ	ก็ไหนๆ	แลว้	ตอ้งไปใหถ้งึ	
ถาม : แลว้คำวา่อพัยกฤต	นีห่มายความวา่ยงัไงครบั	?	
ตอบ : อพัยกฤต	 กค็อืความเปน็กลางอยา่งยิง่	 หมายถงึอารมณ์ใจที่ไมร่บัทัง้สขุทัง้ทกุข์	 อยู่
ตรงกลางไปเลย	
ถาม : อยา่งปถุชุน	ทำไดม้ัย้ครบั	?	
ตอบ : ได	้ มนัไดแ้บบปถุชุน	 พระโสดาบนั	 ไดแ้บบพระโสดาบนั	 พระสกทิาคาม	ี ไดแ้บบพระ	

สกทิาคาม	ี พระอรหนัต	์ ไดแ้บบพระอรหนัต	์ คอืวา่	 มนัมสีทิธทิำกนัไดท้กุคน	 แตว่า่ความสงูตำ่	
แลว้แตอ่ารมณต์วัเอง	วา่จะไดข้นาดไหน	
ถาม : ความเปน็กลางหรอืคะ	?	
ตอบ : จะ้	อารมณท์ีเ่ปน็กลาง	ถา้หากวา่จะเปรยีบไปแลว้กค็อืวา่	พน้ดพีน้ชัว่นะ่	อยูต่รงกลางเปะ๊เลย

ถาม : พน้ดขีองปถุชุนนีเ่ปน็ไงครบั	?	
ตอบ : ก็บางทีของท่านน่ะ	 อารมณ์ใจบางช่วงมันจะไม่เกาะทั้งด	ี ทั้งชั่ว	 เป็นอารมณ์ที่ปล่อย
วางลงลอ็กพอด	ีแตว่่า่ยงัเปน็แบบปถุชุนอยู	่แตว่า่ถา้เปน็แบบพระอรยิเจา้นี ่ทา่นจะปลอ่ยวาง
ด้วยปัญญาของท่าน ระดับที่ไม่เท่ากันของปุถุชนนี่อาจเป็นความบังเอิญ แต่พระอริยเจ้านี่
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เปน็ของแทแ้นน่อนไมใ่ชบ่งัเอญิ 
ถาม : อยา่งพระนีต่ดัสงัโยชนข์อ้สีท่ีเ่ขา้มาเนีย่	จะทำยงัไง	จะตอ้งพน้อยา่งไร	?	
ตอบ : อนัดบัแรกพยายามแยกกอ่นวา่ รกั โลภ โกรธ หลง เปน็สมบตัขิองรา่งกาย ไมใ่ช่
สมบตัขิองเรา ในเมือ่เปน็สมบตัขิองรา่งกาย ธรรมดาของมนั อารมณท์ัง้หลายเหลา่นีต้อ้ง  
มอียูแ่ลว้ ในเมือ่ตอ้งมอียูแ่ลว้ อยากมกีม็ไีปเถดิ เราไมส่นใจเจา้หรอก	อยา่ไปใหค้วามสนใจ
กับมัน	 มันเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปนึกคิดปรุงแต่งเพิ่มเติม	 ตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็น	 มันไม่ต้องคิด
ตอ่วา่รวยวา่สวย	หูไดย้นิกส็กัแตว่า่ไดย้นิ	ไมต่อ้งไปคดิตอ่วา่เพราะหรอืไมเ่พราะ	จมกูไดก้ลิน่ไม่
ตอ้งไปสนใจ	วา่มนัจะหอมหรอืมนัจะเหมน็	มนัจะชอบหรอืไมช่อบ	ลิน้รบัรสกส็กัแต่ไดร้ส	มนัจะ
อร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมัน	 กายสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัส	 จะเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจหรือว่าไม่
ชอบใจอยา่งไรเรือ่งของมนั	 กัน้มนัเอาไวอ้ยา่ใหม้นัเขา้มาในใจ	 คราวนีต้รงสตแิละปญัญาทีจ่ะรู้
เท่าทัน ที่จะกั้นมันไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจนี่แหละสำคัญที่สุด ต้องรู้ให้ทันมัน ถ้าหากว่าตัวนี้
ทำได ้ กส็บายเลย แยกมนัออกใหไ้ดว้า่จติกบักาย มนัคนละเรือ่งกนั เพราะฉะนัน้เรือ่งของ
กายมันอยากจะเป็นก็ให้มันเป็นไป จิตเราไม่ไปปรุงแต่งกับมัน พอเราไม่ไปสนับสนุนมัน 
มนัไมม่กีำลงัพอ มนักจ็ะเฉาจะตายของมนัเอง สกัแตว่า่รู ้
ถาม : ถงึแมว้า่จะไดย้นิ	จะไดเ้หน็	อะไรกต็าม	
ตอบ : ถา้เราไปปรงุแตง่เมือ่ไหร่	 มนัจะมแีรงมกีำลงัขึน้มา	 ถา้เราไมป่รงุไมแ่ตง่	 ไมยุ่ง่กบัมนั	
กต็ายในเวลาอนัใกล	้
ถาม : ทีม่นัทกุขเ์พราะการปรงุแตง่ใชม่ัย้	?	
ตอบ : ใช	่ ทุกอย่าง	 ถึงได้บอกว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดตัวเอง	 ไอ้ตัวปรุงแต่งก็คือจิต
สงัขาร
 กค็อืความคดิแท้ๆ 	 เลย	 ฟงัแลว้ไมย่าก	(หวัเราะ)	 ทำจะ้	 ทำ	 อยา่ทอ้การเดนิทางไปสู่
นพิพานมนัยาก เพราะวา่ระยะทางนอกจากจะไกลแลว้ ยงัเปน็การทวนกระแส เพราะฉะนัน้
เราตอ้งมุง่มัน่ไมท่อ้ถอย คอ่ยๆ ไปทลีะนดิทลีะหนอ่ย	 กา้วหนึง่	 กค็อื	 ใกลเ้ขา้ไป	 ลมหายใจ
เขา้ออกทหีนึง่	กค็อืใกลเ้ขา้ไปเรือ่ย	ถา้เรานบัมาได	้ระยะไกลเหลอืเกนิแลว้	เพยีงแตว่า่มนัยงัไม่
ถงึจดุหมาย	เรากร็ูส้กึวา่มนัเหนด็เหนือ่ยจนกระทัง่อยากจะทอ้ถอย	แตถ่า้ลองมองไปขา้งหลงัดซู	ิ
ถา้สมมตุวิา่เราขีจ่กัรยานอยูอ่ยา่งนี	้ เราอยา่ไปมองคนขบัรถสปอรต์	 หรอืขีเ่ครือ่งบนิอยูข่า้งหนา้
เรา	นัน่นะ่ไม่ไหวหรอก	เขาไปไกลแลว้	เรามองกลบัไปขา้งหลงัด	ูคนทีเ่ดนิเทา้กม็	ีอาจขีเ่กวยีน
กม็	ี อาจไม่ไดเ้ดนิเลย	 นัง่จุม้ปุก๊อยู่กบัทีก่็ตัง้เยอะตั้งแยะ	 เรามาขนาดนีก้็นา่พอใจแล้ว	 แล้วถ้า
หากวา่มองไปขา้งหนา้	 กม็องไประยะใกล้ๆ 	 มองจดุหมายใกล้ๆ 	 อยา่งเชน่เราตัง้เปา้วา่เราจะละ
กเิลส	 คอืสงัโยชนส์ามให้ได	้ กม็องแคน่ีก้อ่น	 อยา่ไปมองถงึสบิ	 แตว่า่เปา้หมายของเรากค็อืถงึ
สบิ	 ตอ้งทวนไวบ้อ่ยๆ	 แตว่า่ตรงหนา้นีส่ามให้ได้	 พอเรามองระยะใกลม้นักจ็ะเหน็	 ตอนนีเ้รามี
ความกา้วหนา้แค่ไหน	เราใกลเ้ปา้หมายเขา้ไปเรือ่ย	เขา้ไปเรือ่ย	เหมอืนกบัวา่เวลาเดนิทางจะไป
เชยีงใหมก่ต็ัง้เปา้วา่	 เดีย๋วแคอ่ยธุยากอ่น	 แปบ๊เดยีวกถ็งึอยธุยา	 เออ	!	...กม็กีำลงัใจ	 ไปตอ่อกี
หนอ่ยกอ็า่งทอง	สงิหบ์รุ	ีชยันาท	ไลข่ึน้ไปเรือ่ยใชม่ัย้	พอไปถงึนครสวรรค	์อา้ว	!	...ไดค้รึง่ทาง



329 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

แลว้ใชม่ัย้	มกีำลงัใจ	แตถ่า้เราไปมองทีจ่ดุหมายทเีดยีว	ถา้กำลงัใจไมเ่ขม้แขง็จรงิ	บางทมีนัทอ้
เหมอืนกนั	ทอ้ไดแ้ตห่า้มถอย เกยีรถ์อยเขาถอดทิง้ไปแลว้	(หวัเราะ) ตอ้งขึน้หนา้อยา่งเดยีว 
ถาม : แตข่อ้สีน่ีม่นัจะลำบากหนอ่ย	
ตอบ : ทกุคนของเรา	 เราอาจลำบากเพราะตวันีผ้จญเรา	แตค่นอืน่จะไปลำบากเพราะตวัอืน่นะ่	

มนัไมแ่นห่รอก	มนัแลว้แตจ่รตินสิยัของแตล่ะคน	ของใครคนนัน้กห็นกัอยา่งนัน้	ไอข้องเรา	โอย้	!	

...เอง็จะโกรธไปทำไม	ไมเ่หน็นา่โกรธเลย	เราใจเยน้	เยน็ใชม่ัย้	?	แตป่รากฏวา่ของเขาไมเ่ยน็ดว้ย


กระทบนิดหนึ่ง	 เขาระเบิดตูมเลยอย่างนี	้ มันคนละอย่างกัน	 อีกคนหนึ่งมันไม่ค่อยจะโกรธเลย	
รกัก็ไมค่อ่ยจะรกัแตถ่อืตวัเปน็บา้เลย	ใครวา่อะไรนดิหนอ่ยก็ไม่ไดอ้ยา่งนี	้คนละอยา่งกนั	
ถาม : คนละตวัใชม่ัย้คะ	ทีต่ดิกนัคนละตวั	?	
ตอบ : ใครกำลงัตดิอยูต่รงไหนจดุนัน้กจ็ะเปน็จดุหนกัสำหรบัเขา เพราะฉะนัน้เราเอาตวัเรา  
เปน็บรรทดัฐานวดัความดชีัว่คนอืน่ไมไ่ด ้
ถาม : เราตอ้งเราทีต่วัเอง	แกท้ีต่วัเอง	
ตอบ : ดูที่ตัว แก้ที่ตัว ดูที่คนอื่นเมื่อไหร่ก็ผิด เพราะมันส่งใจออกนอก	 ดูที่ตัวเมื่อไหร	่

ใจมนักย็งัอยูข่า้งใน	ถงึมนัจะวางลงไปไม่ได	้กย็งัควบคมุมนัอยูภ่ายในได	้
ถาม : ถา้เราปฏบิตัไิปแลว้	การปฏบิตัสิมาธสิง่ผลถงึวนัรุง่ขึน้หรอืเปลา่	เมือ่เราปฏบิตัเิสรจ็จะ
ตอ้งรูส้กึด	ีสดชืน่	
ตอบ : ไม่จำเป็น	 เพราะว่าแต่ละวันกำลังใจของเราไม่เท่ากันนะ	 ร่างกายของเราถ้าหากว่า
มนัหวิ	 มนัเหนือ่ย	 มนัเจบ็ไข้ไดป้ว่ย	 รอ้น	 หนาว	 อะไรเหลา่นี	้ มนัจะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตั	ิ

ทางใจทัง้หมด	แตว่า่เราตอังรูจ้กัวางอเุบกขาในการปฏบิตั ิคอืไดม้ากเอามาก ไดน้อ้ยเอานอ้ย  
ไมม่คีำวา่ขาดทนุ	 วนันีอ้าจไดเ้ปน็หมืน่เปน็แสน	 พรุง่นีอ้าจเหลอืเปน็สามบาทหา้บาท	 มนักจ็ะ
เหลือเป็นแสนหนึ่งกับห้าบาท	 แสนหนึ่งกับสามบาท	 เป็นต้น	 ต้องรู้จักพอใจแค่นั้น	 ถ้าเราไม่
พอใจ	 ประเภทไปเรง่มากๆ	 ขณะทีเ่รง่ไมข่ึน้	 เดีย๋วมนัจะเครยีด	 พอเครยีดแลว้ผลมนัจะเสยียาว
ไปเลย	เพราะฉะนัน้แตล่ะวนัมนัจะไมเ่ทา่กนัหรอก	วนันีอ้าจประเภทใจเยน้	 ใจเยน็	ยิม้ใหก้บัหม	ู
หมา	กา	ไก	่ได	้พรุง่อาจเอะอะ	เอด็ตะโรวิง่ไลเ่ตะไปทัง้สำนกังานก็ได	้เปน็ไปไดท้ัง้นัน้	แตว่า่ใน  
แตล่ะวนัยีส่บิสีช่ัว่โมง อยา่ใหม้นัขาดทนุเยอะ ใหม้นัอยูใ่นสว่นของความดอียูบ่า้ง	ถา้มนัเคยชัว่	

อยูย่ีส่บิสีช่ัว่โมง	กเ็อาสกัยีส่บิสามชัว่โมง	 ใหม้นัมเีวลาดอียูบ่า้ง	ถอืวา่กำไรแลว้	แลว้ถา้ยิง่ทำได้
มากเทา่ไหรม่นักก็ำไรมากเทา่นัน้		
ถาม : ..............................	
ตอบ : เขาว่าวันนั้นนี่สวรรค์ร้างเลยนะ	 ข้างบนนี่เทวดาที่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่เหลือเลย	 เขาเชิญ	

ไปหมด	คนทีส่ามารถทำขนาดนัน้ได	้จะตอ้งรูจ้กัเทวดาอยา่งชนดิลกึซึง้ยงัไมเ่พยีงพอนะ	ยงัตอ้ง	

เปน็ทีเ่กรงใจอยา่งยิง่ดว้ย	 เพราะฉะนัน้	 ไมเ่จง๋จรงิทำอยา่งนัน้ไม่ไดห้รอก	ชนดิไปจนสวรรคร์า้งนี	่

เหน็ชดัๆ	กต็อนทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาต	ุสมเดจ็องคป์ฐมไง	ตอนทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ
สมเดจ็พระองคป์ฐมนีข่นาดพระอรหนัตย์งัไม่ได้ใกลเ้ลย	 พระพทุธเจา้ทา่นอยูว่งในซะจนประเภท
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มองออกไปไมเ่หน็พระอรหนัตเ์ลย	(หวัเราะ)	กล็องนกึเอาแลว้กนัวา่	ทา่นทีส่ามารถทำใหเ้ทวดา
เกรงใจชนดิไปจนเกอืบเกลีย้งสวรรคน์ัน่เปน็ใคร	อยากจะรูเ้หมอืนกนั	
ถาม : ไม่ใชน่ายกใชม่ัย้ครบั	ไม่ใชน่า้ชาติใชม่ัย้ครบั	?	
ตอบ : ผูท้ีท่ำหนา้ทีบ่วงสรวงดา้นหนา้	 นา่จะเปน็พระสงฆห์รอืพราหมณอ์ะไรยงังัน้ละ่	 ถา้เกง่
ขนาดนัน้	กน็า่จะเชือ่วา่ทา่นจะตอ้งมดีทีเีดยีวละ่	
ถาม : อยากจะทราบวา่เวลาฝกึสมาธนิะ่คะ่	 แลว้สรา้งพลงัในตวั	 ใหส้ามารถนำไปใชเ้ปน็ญาน	

ทีส่ามารถชว่ยคนอืน่ได	้?	
ตอบ : ไปชว่ยคนอืน่ไดก้เ็อาอภญิญา	๕	เปน็อยา่งนอ้ยละ่ลกู	
ถาม : ตอ้งทำยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ : เริม่ดว้ยกสณิกองใดกองหนึง่	รูจ้กักสณิมัย้จะ้	?	ม	ี๑๐	กอง	จะมทีีเ่ปน็ธาต	ุ๔	คอื	ดนิ	
นำ้	ลม	ไฟ	เปน็ส	ี๔	อยา่ง	คอื	ขาว	เขยีว	แดง	เหลอืง	แลว้กเ็ปน็อากาศกสณิ	คอื	ความวา่ง	
กบั	อาโลกกสณิ	คอื	แสงสวา่ง	รวมแลว้	๑๐	กอง	เราชอบอนัไหนอนัหนึง่จบัอนันัน้ขึน้มาฝกึให้
ไดก้อ่น	กสณิทัง้ ๑๐ กองจะยากอยูเ่ฉพาะกองแรกเทา่นัน้ พอไดก้องแรกแลว้กองอืน่กำลงั  
เทา่กนั เพยีงแตว่า่เปลีย่นนมิติเทา่นัน้เอง	เปลีย่นสิง่ทีม่าเปน็นมิติ	เชน่วา่	จากดนิก็ไปเพง่นำ้แทน	

จากน้ำก็ไปเพ่งลมแทน	 จากลมไปเพ่งไฟแทน	 เหล่านี้เป็นต้น	 พอได้อันดับแรกแล้วอันอื่นง่าย
หมดยากอนัดบัแรกอนัเดยีว	พอไดข้ึน้มาพอครบกสณิ	 ๑๐	พยายามฝกึใหค้ลอ่ง	 อธษิฐานใช้ให้
คลอ่ง	คราวนีจ้ะชว่ยคนอยา่งไรกเ็ชญิจะ้	ชนดิตายแลว้จะใหก้ลบัเปน็ใหมก่ย็งัไหว	
ถาม : แลว้จะไดก้องแรกตอ้งทำยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ : หาคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อวัดท่าซุงดีกว่า	 ตั้งใจบูชาหน้าหิ้งพระแล้วก็
อธิษฐานว่ากสิณกองใดที่ข้าพเจ้าเคยได้มาในชาติก่อนขอให้อ่านแล้วชอบกองนั้นมากที่สุด 
ถ้าชอบหลายกองให้อธิษฐานใหม่อีกรอบหนึ่งว่า ถ้าหากว่ากองไหนที่ทำแล้วจะได้ง่ายและ
คลอ่งตวัมากทีส่ดุขอใหช้อบกองนัน้มากกวา่ใคร	เสรจ็แลว้กเ็ริม่หาอปุกรณม์าทำ	อปุกรณข์อง
กสณิอยา่งเชน่วา่	 ถา้เปน็กสณิดนิกต็อ้งหาดนิมาเลย	 โบราณทา่นเรยีกวา่ดนิสอีรณุ	 คอื	 สอีอก
คอ่นขา้งจะเปน็เหลอืงออ่นหรอืสอีอกสสี้ม	 เอามาในขนาดทีเ่ราเรยีกว่าใชจ้ับภาพไดง้า่ย	 จะปั้น
เป็นก้อนกลมหรือจะทำเป็นสี่เหลี่ยมๆ	 ก็ได	้ แต่ว่าโบราณท่านใช้ผ้าขึงแล้วก็เอาดินละเลงเป็น
วงกลมกวา้งประมาณ	๒	คบืขึน้ไป	คอืใหเ้หน็ชดัๆ	เสรจ็แลว้เวลาจะภาวนากน็ัง่ใหห้า่งในระยะที่
เหน็กอ้นดนิไดพ้อดีๆ 	หรอืวา่เหน็ดวงกสณินัน้ได	้ ไมก่ม้เกนิไป	ไมเ่งยเกนิไป	อยู่ในลกัษณะที่ไม่
ใหญ่เกินไป	 ไม่เล็กเกิน	 แล้วก็ลืมตาจำภาพกสิณพร้อมกับภาวนา	 หลับตาลงนึกถึงภาพนั้นไว้
พรอ้มกบัคำภาวนา	พอภาพหายไปลมืตาดูใหม	่แลว้หลบัตาลงจำเอาไวพ้รอ้มกบัคำภาวนา	หาย
ไปลมืตาดูใหม	่ทำแบบนีเ้ปน็หมืน่เปน็แสนครัง้	แลว้ภาพนัน้กจ็ะเริม่ตดิตาไปนาน	คอื	ตอนแรก
พอเรามองแล้วหลับตาลงจะนึกได้แป๊บหนึ่ง	 แล้วพอหายไปก็ลืมตาดูภาพใหม	่ แล้วก็หลับตา
นกึถงึอกีพรอ้มกบัคำภาวนา	คำภาวนาแตล่ะกองใช้ไมเ่หมอืนกนั	อยา่งเชน่วา่	เพง่ดนิก็ใช	้ปฐวี
กสณิงั ปฐวกีสณิงั พรอ้มกบัลมหายใจเขา้	-	ออก	เพง่นำ้ก	็อาโปกสณิงั อาโปกสณิงั	พรอ้มลม
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หายใจเขา้ออก	อยา่งนีเ้ปน็ตน้	จนกระทัง่พอภาพนัน้ตดิตาตดิใจจะหลบัตาหรอืลมืตากเ็หน็ได้
เหมือนกัน นึกถึงได้เหมือนกัน คราวนี้ก็พยายามนึกถึงภาพนั้นพร้อมคำภาวนาอยู่เสมอ



ตอนนี้ไปจะเปน็ตอนทีย่ากมาก	เพราะวา่ถา้เราเผลอสตลิมืภาพกสณิจะหายไป	เอาใจจดจอ่อยูเ่สมอ


ไมว่า่จะทำอะไรกต็าม แบง่ความรูส้กึสว่นหนึง่นกึถงึภาพกสณิเอาไวพ้รอ้มกบัคำภาวนาอยู ่ 
ในใจของเรา	ภาพนัน้กจ็ะคอ่ยๆ	มกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย	จากทบึกจ็ะคอ่ยๆ	ขาวขึน้ๆ	พอขาว	

ถงึทีส่ดุกจ็ะคอ่ยๆ	 เริม่ใสสวา่งขึน้ๆ	จนกระทัง่สวา่งเหมอืนกบักระจกสะทอ้นแสง	ถา้สวา่งเตม็ที่
แล้วลองอธิษฐานให้ใหญ่หรือว่าเล็กได้ให้มาหรือว่าหายได ้ อย่างนี้ก็เริ่มอธิษฐานใช้ผลของ  
กสณิได	้ พอไดเ้ตม็ทีก่องหนึง่แลว้	 กอ่นจะทำกองใหมก่จ็บัภาพกสณิใหเ้ตม็ทีก่อ่นแลว้คอ่ยเปลีย่น	

ไปทำกองใหม	่ถา้ได	้๒	กองกจ็บักองที	่๑	ที	่๒	ใหเ้ตม็ทีแ่ลว้คอ่ยทำกองที	่๓	ถา้ได	้๓	กองก	็
๑-๒-๓	เตม็ทีแ่ลว้คอ่ยทำกองที	่๔	ยอ้นทวนอยา่งนีอ้ยูเ่สมอๆ	เสรจ็แลว้ลองอธษิฐานใชผ้ลด	ูผลของ	

กสิณแต่ละกองจะไม่เหมือนกัน	 ถ้าจะทำของอ่อนให้แข็งก็ใช้ปฐวีกสิณ	 พวกอยู่ยงคงกระพันนี่	

มักใช้ปฐวีกสิณ	 ทำของแข็งให้อ่อนก็ใช้กสิณน้ำ	 อย่างปฐวีกสิณนี่จะใช้เดินบนน้ำได้หรือจะเดิน
บนอากาศก็ได	้ เดินเหมือนกับมีบันไดอยู่นั่นแหละ	 อธิษฐานว่าอากาศทุกจุดที่เราเหยียบขอให้
แขง็เหมอืนดนิ	แลว้กเ็ดนิได้ในนำ้ก็ได	้ถา้ทำของแขง็ใหอ้อ่นใชอ้าโปกสณิ	ถา้ตอ้งการจะไปไหน
เร็วๆ	 ก็ใชว้าโยกสิณ	 ลักษณะที่เรียกว่า	 เหาะไป	 ถ้าหากว่าไม่มีไฟต้องการให้ไฟติดขึ้นมาก็ใช้	

เตโชกสณิ	 ไมม่อีากาศจะหายใจใชว้าโยกสณิ	 ถา้ตอ้งการจะผา่นในที่ๆ 	 มนัทบึมนัตนัจะให้ไปได้
สะดวกก็ใชอ้ากาศกสณิ	ในที่ม่ดืตอ้งการจะใหส้วา่งก็ใชอ้าโลกสณิ	เหลา่นีเ้ปน็ตน้	ถา้สวา่งจะใช้
มดืก็ใช้นลีกสณิ	 ถา้สอีืน่ไมช่อบใจชอบใจแตส่แีดงก็ใช้โลหติกสณิ
 ประเภทของธรรมดาใชแ้ลว้
มันไม่สะใจใช้ของที่เป็นทองคำไปเลยก็ใช้ปีตกสิณ	 อย่างนี้เป็นต้นนะ	 กสิณจะมีอยู่ที่ผลพิเศษ
ออกไปก็คือว่า อาโลกกสิณ เตโชกสิณ และโอทาตกสิณ-กสิณสีขาว กสิณ ๓ กองนี้ถ้า  
หากวา่ทำไปแลว้ผลพเิศษทีจ่ะไดก้ค็อื จะไดท้พิจกัขญุาณแจม่ใสม่าก โดยเฉพาะอาโลกกสณิ  
เป็นทิพจักขุญาณโดยตรง	 แต่ว่าถ้าทำเป็นจริงๆ	 กระทั่งอาโปกสิณก็สามารถทำเป็นทิพจักข	ุ

ญาณได	้จากอาโปกสณิเราเอานำ้ใสข่นั	เราตัง้ใจจำภาพนำ้กจ็ะเปน็อาโปกสณิเฉยๆ แตถ่า้ทำเปน็	

ทิพจักขุญาณให้ตั้งใจให้แน่วแน่ถึงก้นภาชนะก็จะเป็นทิพจักขุญาณได้
 อันนี้ต้องลองทำดูนะ	
ถา้หากวา่ไปอา่นตำราแลว้เขาบอกวา่อาโปกสณิเปน็ทพิจกัขญุาณไม่ไดก้อ็ยา่เพิง่ไปเถยีงเขา	 เรา
ทำดูก่อน	 ถ้าเราทำได	้ แสดงว่าเราเก่งกว่า	 พอทำจนคล่องอธิษฐานใช้ผลจนคล่องนึกปุ๊บปั๊บ	

เปน็เลย	ตอนนัน้จะทำอะไรก็ได	้อยา่งคนเจบ็ไข้ไดป้ว่ยอธษิฐานใหธ้าต	ุ๔	 เขาประสานเสมอกนั
เขากห็ายปว่ยเดีย๋วนัน้เลย	แตว่า่เราจะตอ้งดดูว้ยวา่ในอดตีเขาทำกรรมอะไรมา	 ในปจัจบุนักรรม	

อนันัน้ใหผ้ลนัน้เขาอยู	่ถา้หากวา่ไมใ่ชว่าระบญุมาเสรมิเรากช็ว่ยเขาไมไ่ด ้ถา้เราชว่ยเปน็การฝนื  
กฎของกรรม กสิณหรืออภิญาที่ได้ก็จะเสื่อมไป	 แต่ว่าเสื่อมไปก็ไม่นานหรอก	 พอเราตั้งใจ	

ขอขมาพระรตันตรยัตัง้ใจทำใหมก่ำลงัใจรวมตวัไดก้เ็ปน็อกี	
ถาม : เกดิเหตขุึน้เจา้คะ่	คอื	ในชว่งทีเ่ราไปชว่ยดูใหก้บับคุคลหนึง่	แลว้พอเหน็ภาพเขาลว่งหนา้	

วา่เขาจะมรีถพุง่เขา้มาชน	 มอีบุตัเิหตรุถชน	 เรากบ็อกเขาลว่งหนา้วา่จะเกดิเหตกุารณอ์บุตัเิหตุ
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รถชนนะ	แลว้...	
ตอบ : พอเกิดก็เราเองจ้ะ	 อันนี้โทษใครไม่ได	้ เพราะเราไม่ได้ดูว่ากรรมเก่าของเขาทำไว ้ 
อยา่งไร แลว้จะตอ้งรบัผลนัน้อยา่งไร เราไปดตูรงผลนัน้เลย	ถา้เรารูว้า่เขาเคยทำไวเ้ขาจำเปน็	

ตอ้งรบันี	่ บางทรีู	้ ๑๐๐	พดูไดแ้ค	่๑๐	 เทา่นัน้เอง	หรอืไมก่พ็ดูไดล้กัษณะหนึง่เดยีวคอื	บอกใบ้
ให้เขารู้ตัว ถ้าหากว่าเขาไม่อาจจะรู้ตัวแสดงว่ากรรมนั้นหนักเขาจำเป็นต้องรับ	 มันเหมือน	

ยงักบัวา่เขากำลงัยงิเปา้คอืคนๆ	หนึง่	แลว้เราเองไปยนืขวางคนๆ	นัน้ไว	้กระสนุจะโดนใครจะ๊	?	
เออ	!	โดนเรา	เพราะฉะนัน้เราทำกร็บัซะหนอ่ย	
ถาม : แลว้เราทำบญุหนไีม่ไดห้รอืครบั	?	
ตอบ : ก็ลองด	ู(หัวเราะ)	 พระพุทธเจ้าบอกว่า	 หนีกรรม...ไม่ว่าจะไปซ่อนอยู่ใต้เม็ดทรายก้น
มหาสมทุร	หรอืซอ่นอยู่ในกลบีเมฆ	อยู่ในซอกเขา	หรอือยูก่น้เหวลกึ	ยงัไงกห็นไีมพ่น้	กรรมมนั
เกง่มนัหาเจอพวกนี	้นา่จะไปเปดิบรษิทัตามคนหาย	
ถาม : ทนีีพ้อหลงัจากนัน้เขากย็งัโดนนะคะ	
ตอบ : จะ้	กก็รรมของเขา	เขากต็อ้งรบัอยูแ่ลว้	
ถาม : เขาโดนทนีีพ้อเขาโดนปุบ๊เขามคีวามรูส้กึวา่เราดเูขาไดถ้กูตอ้ง	 เขากพ็าคนมาตรมึเลย
เจา้คะ่	
ตอบ : อาตมาก็โดนอยา่งนีแ้หละจะ้	
ถาม : แลว้ทำยงัไงดเีจา้คะ	?	
ตอบ : จะทำยงัไงด.ี..	หลกีไดก้ห็ลกี	หนไีดก้ห็น	ีรบีชิง่ซะตัง้แตแ่รกกอ่นทีค่นจะรูม้ากกวา่นี	้
ถาม : ชิง่ยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ : ยา้ยบา้นหนเีลย	(หวัเราะ)	
ถาม : เขาไปนัง่รออยูห่นา้บา้นเลยละ่เจา้คะ่	
ตอบ : จะ้	...กธ็รรมดานี	่ถงึเวลาทีส่มควรจะดงัแลว้มัง้	
ถาม : แตว่า่มนัเหนือ่ย	พอเหนือ่ย	...(ไมช่ดั)...	
ตอบ : เหนือ่ยจะ้	 กำหนดเปน็เวลาดกีวา่นะ	 อยา่งเชน่วา่	 วนัหนึง่ดูใหช้ัว่โมงเดยีวแลว้กจ็ำกดั
ใหถ้ามไดค้นละไมเ่กนิ	๕	ขอ้	และรบัดแูค่ไมเ่กนิ	๑๐	คน	อะไรเหลา่นีเ้ปน็ตน้	ตอ้งตัง้กตกิาของ
เราขึ้นมา	 ไม่งั้นตายจ้ะ	 โดยเฉพาะการที่เขาซักถามกันเฉพาะตรงหน้าเลยนั่นน่ะ ระวังไว้
โอกาสผดิมนัมสีงูมากเพราะวา่ในชว่งนัน้ตวั รกั โลภ โกรธ หลง อาจจะเกดิกบัเราไดง้า่ย

แหม...ไอย้ายนี	่ มนัถามไมรู่จ้บ...กลายเปน็วา่	 โทสะมนัผสมเขา้ไปทพิจกัขญุาณมนัมโีอกาสผดิ
พลาดได	้
ถาม : ตอ้งพยายาม	พระพทุธองคว์างไวบ้นมอืเลย	แลว้ใหท้า่นชว่ยเปน็คนตอบใหเ้จา้คะ่	
ตอบ : จ้ะ	 แต่คราวนี้ถ้าหากหาผู้จัดการมาสักคนหนึ่งนะ	 เอาผู้จัดการมาตัวเราหลบอยู่ใน	

หอ้งพระใหเ้ขาเขยีนคำถามมาไมเ่กนิ	 ๕	 ขอ้	 แลว้เราตอบไป	 ถอืวา่สิน้สดุ	 ไมต่อ้งซกัถามอะไร
ทัง้นัน้	 พอเขาเขยีนมาผูจ้ดัการเอามาสง่เรากเ็ขยีนตอบไปเลย	 ถอืวา่จบแคน่ัน้นะ	 คดิมนัขอ้ละ	
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๑๐๐	ก็ได	้มนัจะไดเ้ขด็	ไมอ่ยา่งนัน้แลว้มากนัเยอะ	
ถาม : พอหลังจากวันนั้นนะเจ้าคะ	 มันเหนื่อยมากจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าฌานทุกอย่างมัน
เงยีบหายหมดเลยเจา้คะ่	
ตอบ : นัน่แหละ	พอเหนือ่ยเกนิไป หวิเกนิไป เจบ็ไขไ้ดป้ว่ยมากๆ นีฌ่านมนัจะเสือ่ม ไอ้
ตวักำลงัไมม่ญีาณกเ็จง๊ไปดว้ย เพราะญาณนีเ้ปน็ผลของฌาน	 กำลงัฌานไมม่ญีาณทกุอยา่ง
มนักจ็อ๋ย	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้ทำยงัไงถงึจะฟืน้ไดเ้ปน็ปกต	ิ?	
ตอบ : เริม่ภาวนาใหอ้ารมณท์รงตวัเทา่เดมิใหม	่ อยา่ไปอยากใหม้นัไดเ้ทา่เดมิ เรามหีนา้ที่
ภาวนาเราภาวนาของเราไป มันจะเป็นฌานขึ้นมาเมื่อไหร่ญานเครื่องรู้มันจะเกิดเมื่อไหร่
เรือ่งของมนั ถา้ทำใจสบายอยา่งนีไ้ดม้นัจะเกดิเรว็ แตถ่า้ภาวนาแลว้อยากใหเ้กดิ มนัจะไม่
เป็นอย่างนั้นอีก	 แล้วก็รีบป้องกันตัวเอาไว้หาผู้จัดการส่วนตัวได้แล้วนะนี	่ หมอเอก็เตือนไป
หลายทีแล้วว่าอย่าให้เขาซักถามซึ่งหน้า	 คนถามมันจะไม่รู้จักพอเหมือนกับตรงนี	้ ถ้าหากว่า
กำลงัใจของเราไมใ่ชม่ัน่คงทรงตวัจรงิๆ ประเภทรบทัง้วนัเจง๊เอางา่ยๆ 
ถาม : อนันีข้อพลงัจากพระพทุธองคช์ว่ยเสรมิดว้ยได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ : ช่วงนั้นน่ะท่านช่วยตลอดอยู่แล้ว	 ไม่ช่วยไม่คล่องขนาดนั้นหรอก	 แต่พอถึงเวลาแล้ว
เหลอืแตเ่ราจรงิๆ	ลองคดิดสู	ิมนัเหมอืนกบัเครือ่งยนตท์ีเ่ตมิหวัเชือ้นำ้มนัเขา้ไป	พอหวัเชือ้หมด
แลว้เปน็ยงัไงละ่	?	...เดีย้ง	!	นัน่แหละ	ถา้ทา่นไมช่ว่ยมนัเดีย้งตัง้แตต่อนนัน้แลว้	 เรือ่งของพระ 
ของพรหม ของเทวดา ถา้ไมเ่กนิวสิยัทา่นเตม็ใจทีจ่ะชว่ยอยูเ่สมออยูแ่ลว้	ยิง่เราขออยูต่ลอด
เวลาท่านก็ยังพร้อมที่จะช่วย	 แต่ว่าตอนท่านช่วยน่ะ	 เราไม่รู้สึกอะไรหรอก	 สงเคราะห์เขาได้
ตลอดพอเลกิแลว้เมือ่ไหรก่ห็งายผลึง่ละ่จะ้...	
ถาม : ทา่นเจา้ขา	เปน็อยา่งนัน้เจา้คะ่	
ตอบ : จะ้	คราวนีเ้ชือ่หรอืยงัวา่ทา่นชว่ยไดจ้รงิๆ	ลำพงั	กำลงัของเรานีเ่สรจ็ตัง้แตย่กแรกแลว้	
ถาม : ทำบอ่ยๆ	แลว้ไมค่ลอ่งเหรอครบั	?	
ตอบ : คลอ่งอยู	่แตก่อ่นทีจ่ะคลอ่งมนัจะพกิารซะกอ่นนะ่ส	ิ(หวัเราะ)	เหมอืนกบัตอ่ยมวย	พอ
ตอ่ยบอ่ยๆ	 ประสบการณเ์ยอะ	 แตค่ราวนีถ้า้ไมเ่ปน็ขึน้เวทไีปเลยโดนเขาอดัเดีย้งตัง้แตง่านแรก	
ไม่ไดอ้าศยัเปน็อาชพีแลว้	
ถาม : อยา่งนีถ้า้ทำแบบพอสมควร	สะสมไปเรือ่ยๆ	...	
ตอบ : ทุกอย่างมันต้องพอเหมาะพอดี	 ถึงได้ว่ามันต้องกำหนดกฎเกณฑ์กติกาเหมือนกัน	
แลว้คนไหนมนัฝนืกฎกตกิากถ็อืวา่คนไมรู่	้ กฎเกณฑม์ารยาทเราไมค่บดว้ยไมต่อ้งเกรงใจจะ้	 วนั
ก่อนนี่ไล่ตะเพิดไป	 ๒	 ราย	 รายหนึ่งมาถามปัญหาบอกวิธีแก้มันไม่ฟังเลย	 มันว่าปัญหาต่อไป
ยาวไปเลย	 เราก็เลยหยุดนั่งฟังเงียบไปเรื่อย	 จนกระทั่งพอได้จังหวะก็บอกเขาว่าอาตมาพูดที
เดยีว	ถา้บอกไปแลว้ไมฟ่งักจ็บ	สว่นอกีรายหนึง่	เอาลกูมาจะพึง่คนไหนได	้บอกเรือ่งถามปญัหา
โดยเฉพาะเกีย่วกบัลกู	แลว้ถามวา่พึง่คนไหนได	้ตอ่ไปอยา่ไดม้าใหเ้หน็เชยีว	พอถา้ตอบไปปุบ๊ก็
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จะรักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่ง	 โดยเฉพาะบางคนลูกยังไม่ทันจะเกิดเลย	 เลยไปให้หมอดูว่าพึ่งได้
ไหม	 พอหมอบอกว่าพึ่งไม่ได้อยู่ในท้องก็อยากจะรีดทิ้งแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 โดยเฉพาะหมอดูที่
ทา่นรูม้ารยาท ถา้เดก็อายยุงัไมถ่งึ ๑๕ จะไมท่ำนายอนาคตเดก็ใหใ้ครนะจำไวแ้มน่ๆ	ถา้เดก็
มาถาม	ถามวา่หนอูายถุงึ	๑๕	หรอืยงั	ถา้ยงัรบีๆ	ไปทำบตัรซะกอ่น	(หวัเราะ)	ถา้ยงัไมท่ำบตัรนี่
ไมท่ายใหเ้พราะวา่ผลกระทบมนัจะเยอะ	แลว้เดก็ทีอ่ายนุอ้ยๆ	พอไดร้บัผลกระทบไปกจ็ะกลายวา่
มองผู้ปกครองในแง่ไม่ด	ี ดีไม่ดีสภาพจิตใจของตัวเองเสียไป	 โตขึ้นกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาต่อ
สงัคมไปเลย	 ความจรงิโทษเดก็ไม่ไดต้อ้งโทษผู้ใหญ	่ วนันัน้แหละเจา้ดาเขาเพิง่จะรู	้ ไมง่ัน้เจา้ดา
เขาถามอยูเ่รือ่ย	ใครๆ	วา่หลวงพอ่ด	ุเหน็ใจดจีะตาย	มนัเพิง่เหน็วา้กคนไปเตม็ๆ	เหีย่วไปดว้ย	
ถาม : ตัวเองนี่มีจิตใจแบ่งเป็น	 ๔	 ส่วน	 แล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน	 ทีนี้เวลาเรา
ช่วยคนอื่นเขาด	ู จิตใจในแต่ละส่วนเสียงที่พูดออกมาแตกต่างกันทุกเสียง	 โดยเฉพาะจิตที	่ ๔	
...ไมช่ดั...	
ตอบ : รวมความรู้สึกให้อยู่จุดเดียวนะ	 กำลังใจของเราถ้าเราคล่องตัวมันอาจจะเป็นเพราะว่า	

คลอ่งมาในอดตีกต็ามหรอืวา่คลอ่งในปจัจบุนันีก้ต็าม	 มนัสามารถแยกจติเพือ่รูง้านหลายๆ	 อยา่งได	้

สามารถทำหน้าที่หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน	 เพราะฉะนั้นสมาธิทั้งหมดต้องจดจ่ออยู่เฉพาะ
หนา้เลย	รวบรวมกำลงัความรูส้กึทัง้หมดใหอ้ยูเ่ฉพาะตรงหนา้ ถา้อยา่งนัน้กจ็ะเหลอืความรูส้กึ  
เดยีวแลว้เรากจ็ะมัน่คงอยูต่ลอด	 แตถ่า้หากวา่เรายงักระจายความรูส้กึไปดว้ย	 ความคลอ่งตวัที่
ไม่เคยฝึกหรือว่าฝึกมาในชาติก่อนหรือว่าเคยฝึกในชาตินี้ก็ตาม	 ถ้าอย่างนั้นมันจะแยกออกเป็น
หลายอยา่ง	แลว้บางทเีราอาจจะกลายเปน็คนหลายบคุลกิโดยไมรู่ต้วั	
ถาม : ตอนนีห้ลายบคุลกิแลว้เจา้คะ่	
ตอบ : จะ้			
ถาม : ทำยงัไงดเีจา้คะ	?	
ตอบ : กน็ั่นล่ะจ้ะ	 คราวหนา้แทนที่เราจะฝกึการแยกจิตแยกกายทำอะไรหลายๆ	 อย่าง	 กท็ำ
อย่างเดียว	 โดยเฉพาะจับอานาปานสติให้อารมณ์ใจทรงตัวเป็นหนึ่งเดียว	 ก่อนที่จะออกไปดู	

ให้ใครกว็า่ซะจนกระทัง่อารมณใ์จทรงตวันิง่ซะกอ่น แลว้กจ็บัอารมณน์ัน้ไวอ้ยา่ใหค้ลาย มนัก ็ 
จะเป็นหนึ่งเดียวไปตลอด	 แต่ถ้าคลายอารมณ์ออกเดี๋ยวมันจะแล่บออกไปทางอื่นอีก	 พวกนี้
ตอนแรกฝกึมนัจะสนกุมากเหมอืนกบัวา่เราเกง่	 มนัทำไดห้ลายอยา่งพรอ้มๆ	 กนั	 แตม่นัจะไปมี
ปญัหาตอนทีว่า่	บางทภีาวนาอยูม่นัไปฟุง้ซา่นซะอกีใจหนึง่	มนัทำของมนัไดด้ว้ยเกง่มากเลย	ถา้
เราดงึมนักลบัมาอยูก่บัลมหายใจเขา้ออกเฉพาะหนา้ไม่ได	้ บางทกีก็ลุม้ใจ	 บางคนเครยีดไปเลย	

ก็ม	ี เคยภาวนาแล้วอารมณ์ใจทรงตัวเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ทำไมอันโน้นมันคิด	 อันนี้มันทำโน่น	
อนันีม้นัทำนี	่กลายเปน็กระจดักระจายไปคนละทศิ	
ถาม : เวลาคนเราเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นนี่ค่ะ	 บางคนนี่เขาจะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือบางคน
เขาจะมกีรรมของเขาในปจัจบุนั	ตรงนีเ้ราจะชว่ยความเจบ็ปวดเขาใหท้เุลาลงไดย้งัไงคะ	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้ว	 ในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดจากเศษกรรมของปาณาติบาต  
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ในอดตีทัง้สิน้ มนัมาสง่ผลในชาตปิจัจบุนันี	้ เศษกรรมนะ	 ตน้ทนุเราใชเ้ขาแลว้	 ดไีมด่ลีงนรก
มาเรียบร้อยแล้ว	 เศษกรรมส่งผลให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย	 สมัยก่อนหลวงพ่อท่านแนะนำให้ปล่อย
ชีวิตสัตว์ที่เขาจะฆ่าเป็นประจำ	 อย่างเช่นว่า	 ปล่อยปลาสักเดือนละตัวสองตัวต่อเนื่องกันไป
เรือ่ยๆ	 กรรมเหลา่นีจ้ะคลายตวัลงนะ	 ปลอ่ยปลาทีเ่ขาขายเพือ่ใหฆ้า่นะจะ๊	 อยา่งในตลาดอยา่งนี	้
ไม่ใชเ่ขาขายใหป้ลอ่ย	 ถา้ขายใหป้ลอ่ยเราไดแ้ตเ่มตตาบารมี	 แตถ่า้หากทีเ่ขาขายเพือ่ใหฆ้า่นีจ่ะ
เปน็การตดักรรมตวันี้ไดเ้ยอะ	ทำใหก้ารเจบ็ไข้ไดป้ว่ยลดนอ้ยลง	ถา้เปน็อปุฆาตกรรมเขา้มากต็อ่
อายไุดอ้กีตา่งหาก	
ถาม : เหน็แมค่า้เขากำลงัจะทบุหวัปลา	เราไปชว่ยตรงนัน้เลย	?	
ตอบ : ไมต่อ้งไอต้วัทีท่บุหรอก	ทัง้หมดนัน่เลยแหละ	เขาขายไปใหฆ้า่แน่ๆ 	อยูแ่ลว้	
ถาม : แลว้ฝากไปปลอ่ยได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ได้จ้ะ	 เรามีส่วนอยู่แล้ว เพราะว่าปัจจัยเป็นของเราเงินทองเป็นของเรา ปล่อยได้
ด้วยตัวเองยิ่งด	ี ที่หน้าวัดท่าซุงที่เต็มไปหมดน่ะ	 มันเกิดจากฝีมือของอาตมาเริ่มไว้ก่อน	 ตอน
แรกกซ็ือ้ไปปลอ่ยแตบ่อ่ทีอ่ยูข่า้งรา้นปา้กมิกเีขา	...(รา้นอาหาร)	ปลอ่ยไปปลอ่ยมาหลวงพอ่บอก
แกดบูา้งหรอืเปลา่	 วา่ปลามนัจะไมม่ทีีห่ายใจอยูแ่ลว้	?	 เรากเ็พิง่จะรู	้ (หวัเราะ)	 พอเอาอาหาร	

ไปโยน	 เออ...ใช	่ มันขึ้นมาคลั่กไปหมด	 ก็เลยไปซื้อปล่อยที่แม่น้ำข้างหน้า	 คราวนี้ปกติจะซื้อ	

แต่ปลาดุกเพราะเป็นปลาที่อดทนทรหดมาก	 แต่ปรากฏว่ามันเป็นปลาดุกเลี้ยง	 พอปล่อยลง
แม่น้ำแล้ว	 นอกจากมันหากินไม่เป็นยังไม่ว่า	 มันยังเอาตัวไม่รอดอีกต่างหาก	 มันโดนปลา
กระแหทึง้หนวดซะเกลีย้งเลย	มนัดงึหนวดไปกนินะ่	ปลากระแห	ปลาตะเพยีนทีม่คีรบแดงๆ	เขา
เรยีกวา่ตะเพยีนแดงกม็	ีกระแหแดงกม็	ีพวกนีม้นัไวมาก	
ถาม : ตวัเลก็ๆ	หรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : มันโตสักฝ่ามือนี	่ มาถึงมันก็โฉบคว้าหนวดเขาไปกินเลย	 ไอ้เจ้านั่นโดนถอนหนวดไป
สดๆ	รอ้นๆ	กเ็จบ็ตายชกัเลย	หนกีนัมาออกนัอยูร่มิฝัง่หมด	พอเจอเข้า้ไปงานเดยีวกเ็ขด็ตอ่ไปก	็
เอ.๊..พืน้ดมิแถวนีม้นัมปีลาอะไรมัง่	?	 จะไปถามซือ้พวกปลากระแหไมม่	ี เพราะวา่ปลาพวกนีม้นั
ใจเสาะ	 เขาว่ามันแค่เห็นตะวันมันก็ตาย	 เห็นท้องฟ้ามันก็ตาย	 ความจริงไม่ใช่หรอกมันพ้นน้ำ	

ขึ้นมาไม่มีอากาศหายใจมันตายง่ายกว่า	 มันไม่อึดก็ไปสืบหาจนกระทั่งได้ความว่าปลาของพื้น
บา้นทีน่ีม่พีวกปลาเสอื	 พวกปลาแรด	 แลว้กป็ลาสวาย	 ปลาสวายหางา่ยทีส่ดุ	 เลยตัง้ใจซือ้ปลา
สวายปลอ่ย	คราวนีจ้ะซือ้อยา่งทีห่ลวงพอ่บอก	คอื	ตวัสองตวั	พอไปเจอมนัตาปรบิๆ	ทัง้กาละมงั
ก็ต้องยกกาละมัง	 มีเท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้น	 ปล่อยไปปล่อยมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไป
แตกลูกแตกหลานหรือไปชวนใครมาอยู่มันถึงได้เยอะขนาดนั้น	 เยอะขนาดนั้นเกิดจากการริเริ่ม
ของอาตมาเอง	๗-๘	ป	ีเทา่นัน้เอง	มนัไมน่านหรอก	
ถาม : เราปลอ่ยปลาชนดิไหน	เขาหา้มกนิปลาชนดินัน้	?	
ตอบ : เขาห้ามกินปลาตัวนั้น ไม่ใช่ห้ามกินชนิดนั้น	 เขาบอกว่าห้ามกินชนิดนั้นเพื่อให้มัน
พน้ไปเลย	ตอ่ไปกป็ลอ่ยอยา่งทีเ่ราไมช่อบเขา้ไว	้ปลอ่ยอยา่งทีเ่ราชอบจะได้ไมต่อ้งกนิมนั	อยา่ง
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ปลอ่ยปลาปัก๊กะเปา้อยา่งนี	้มคีนเอามาขายหรอืเปลา่	?	
ถาม : ทำไมเวลาเรามาปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิกับคนเยอะๆ	 แล้วเขาพร้อมใจกันปฏิบัติ
ธรรมรูส้กึวา่สมาธมินันิง่	นิง่กวา่ตอนทีเ่รานัง่ทำเอง	?	
ตอบ : เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่ากำลังของคนที่ตั้งใจในบุญนั้น กระแสจิตของเขาไปในด้าน  
เดยีวกนั มนัเหมอืนกบันำ้ทีไ่หลไปทางเดยีวกนั เมือ่นำ้ทีไ่หลไปทางเดวีกนัสิง่ใดกต็ามทีอ่ยูใ่น  
กระแสนัน้ก็ไหลตามกนัไปเลยงา่ยกวา่	 แตเ่วลาเราทำอยูค่นเดยีวนี	่ ถา้สมมตุวิา่เปน็ทีบ่า้นเรา
คนรอบขา้งกด็	ีอาจจะประเภททีว่า่รอบทัง้หมูบ่า้นกด็	ีเขามกีระแสไปในทางรกั	โลภ	โกรธ	หลง	
ขณะทีเ่ราไปฝนืกระแสอยูค่นเดยีวมนักจ็ะยากกวา่	
ถาม : แลว้จะทำยงัไงใหส้มาธเิหมอืนกบัทีเ่รานัง่รวมกบัคนอืน่	
ตอบ : ต้องทำจนกระทั่งกำลังใจทรงตัวเป็นฌานเป็นอย่างน้อย
 ระวังไว้อย่าให้ฌานเสื่อม	
ถา้กำลงัทรงเปน็ฌานเปน็อยา่งนอ้ยนีม่นัจะชว่ยระงบัตวันวิรณ ์๕ ได ้กจ็ะกดตวัรกั โลภ โกรธ   
หลงลงไดช้ัว่คราว	ถา้กำลงัอยา่งนัน้จะมัน่คง	รอบขา้งเขาไหลไปเรากเ็หมอืนกบัหนิกลางกระแสนำ้	

ตา้นกระแสนำ้นัน้ไดอ้ยู	่แตว่า่มนักย็งัไมพ่น้กระแสอยูด่นีะ	
ถาม : อยา่งนีถ้า้เราอยูก่บัคนทีเ่ขาสมาธจิติดหีรอืวา่สขุภาพจติดแีลว้คดิในทางทีด่	ี
ตอบ : กจ็ะสบายไปดว้ยละ่จะ้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้หากวา่อยู่ในเขตทีม่พีระอรยิเจา้มากๆ	ยิง่
สบายหนกั	
ถาม : ทนีีม้นัเกดิปญัหาทีท่ำงานนะ่เจา้คะ่	 คนในทีท่ำงานทะเลาะเบาะแวง้กนัเกอืบทกุวนัเลย	
แต่ละคนรู้สึกว่าเขาไม่รักกันเลย	 พอเราเข้าไปตอนแรกๆ	 สภาพจิตของเราก็นิ่งๆ	 พอเข้าไปใน
นัน้เรากก็ระทบจติตรงนัน้	จติเรากว็ุน่วายไปดว้ย	
ตอบ : อนันัน้ตอ้งรกัษาของเราใหเ้ขม้แขง็พอ เพราะถา้ยงัเขม้แขง็ไมพ่อกพ็งังา่ย คนทีอ่ยู่
ตา่งจงัหวดัถา้เปน็นกัปฏบิตั	ิ เวลาเขา้กรงุเทพฯ	 จะสงัเกตไดง้า่ยมาก	 เพราะวา่กระแสสว่นใหญ	่

ของคนในกรงุเทพฯ	กค็อื	รกั	โลภ	โกรธ	หลง	เรามานีจ่ะโดนเบยีดเอยีงไมเ่ปน็ทา่เลย	ไมร่บีตัง้ทา่


ภาวนาสูเ้อาไวบ้างทพีงัเอางา่ยๆ	
ถาม : ตอ้งทำยงัไงเจา้คะถงึจะไมเ่ปน็ลกัษณะอยา่งนัน้ๆ	
ตอบ : อย่าให้หลุดจากลมหายใจเข้าออก	 หลุดเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อนั้น	(หัวเราะ)	 ฟังแล้ว
เหนื่อยใช่มั้ย	?	 ถ้าจะไม่ให้เหนื่อยก็ต้องทำจนชินจนกระทั่งว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรา 
จิตใจของเราไม่รับเรื่องภายนอกเป็นปกต	ิ ถ้าอย่างนั้นก็จะสบาย	 แต่ถ้าหากว่ามันยังรับอยู่ก็
ตอ้งทรงฌาน	คอืรูล้มหายใจเขา้ออกเอาไวเ้ปน็ปกต	ิ
ถาม : แลว้เราจะชว่ยคนทีอ่ยู่ในสถานทีท่ำงานเราใหเ้ขารกัใครป่รองดองกนัยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ : อนัดบัแรกกท็ำตวัเรากอ่น	ตวัเราตอ้งพน้จากกระแสกอ่น มคีวามเขม้เขง็พอ เมือ่ขึน้  
สูฝ่ัง่แลว้จะชว่ยใครก็ได
้แตถ่า้เรายงัไมพ่น้กระแสยงัลอยคออยูด่ว้ยกนั	ไปเทีย่วชว่ยเขาเดีย๋วเขา	

กอดจมตายไปดว้ย	เพราะฉะนัน้	ตอนนีต้อ้งเรง่ปฏบิตัขิองตวัเองใหม้นัเขม้แขง็เขา้ไว	้ โดยเฉพาะ	

แผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆ	 กระแสเมตตาที่เราสงเคราะห์ต่อเขาจะเป็นกระแสเย็น	 เมื่อเป็นกระแส
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เยน็ถา้หากวา่เขาไดร้บัไดอ้ะไรคนทีเ่ขาอยู่ใกลเ้ขารูส้กึเยน็อกเยน็ใจเดีย๋วเขากค็ลอ้ยตามมาเอง	
ถาม : เหน็ผเีตม็ทีท่ำงานเลยเจา้คะ่	
ตอบ : ก็ปกติของเขาไม่ใช่เฉพาะที่ทำงานที่อื่นก็เยอะ	 อย่าลืมว่าผีรัก	 ผีโกรธ	 ผีโลภ	 ผีหลง	
มันน่ากลัวมากที่สุด	 ถ้าหากว่าที่ไหนก็ตามที่กำลังใจของคนมันไม่ดีพวกนี้เขาก็จะช่วยซ้ำ	 ต้อง
ระวงัเอาไวห้นอ่ย	
ถาม : พดูถงึผ	ีผทีีเ่ขา้สงิคนนีเ่ขา้สงิได้ในจดุไหนของคนหรอืเจา้คะ	?	
ตอบ : เขาไม่ได้เข้าในร่างกาย	 ผีที่เข้าสิงหรือเทวดาที่เข้าทรงอะไรก็ตามที่เราคิด	 เขาจะอยู่
ด้านนอกแล้วใช้อำนาจจิตของเขาบังคับให้บุคคลนั้นทำสิ่งต่างๆ แบบที่เขาต้องการ	 เขา
บงัคบัจากภายนอก	ไม่ไดเ้ขา้ไปขา้งในโดยเฉพาะเทวดาไมเ่ขา้ไปหรอก	เหมน็ขี	้!	(หวัเราะ)	
ถาม : เวลาเราจะสรา้งเสนห่์ใหค้นเขารกัเรานี	่ทำยงัไงบา้งเจา้คะ	?	
ตอบ : ออ๋...วธิทีำเสนห่ง์า่ยมาก	เขาเรยีกวา่สงัคหวตัถ ุ๔	อยา่ง	ประกอบไปดว้ย	ทาน	มกีาร
เสยีสละใหป้นัเจอืจานแกผู่อ้ืน่เปน็ปกต	ิ อนัดบัทีส่อง	 ปยิวาจา	 พดูแตส่ิง่ทีด่ทีี่ไพเราะพดูวาจาที่
เปน็ประโยชนแ์กเ่ขา	อนัดบัทีส่าม	อตัถจรยิา	ชว่ยเหลอืการงานของคนอืน่เขาเทา่ทีเ่ราจะทำได	้
อนัดบัทีส่ี	่สมานตัตา	 มคีวามสมำ่เสมอในกจิทีเ่ราทำ	 อยา่งเชน่วา่	 เคยใหก้็ให	้ เคยพดูดกีพ็ดูด	ี
เคยชว่ยกช็ว่ยตลอดไป	 ถา้ทำอยา่งนีแ้ลว้	 บวกกบัตวัเมตตาทีเ่ราตัง้ใจแผ่ใหค้นอืน่เขาอยูเ่สมอๆ	
จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์จ้ะ	 ทำเสน่ห์ใครคนนั้นก็เสร็จเราหมด	 พระพุทธเจ้าสอนวิธีทำเสน่ห์ไว	้
อาจารย์ใหญส่อนเองเพราะฉะนัน้ลกูศษิยต์อ้งทำให้ได	้
ถาม : พอดทีีท่ำงานเขาทำงานแขง่กบัเราแลว้งานเขาไมเ่สรจ็	งานเราเสรจ็	พองานเราเสรจ็นี่
เราโดนแกลง้โดยไมรู่ต้วั	...(ไมช่ดั)...	การทีจ่ะไม่ใหค้นแกลง้เราเลยได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ : ไม่ได้หรอกจ้ะ	 เพราะว่าเราเองก็ทำบุญทำบาปอยู่ตลอด	 ไม่ได้ทำดีมาอย่างเดียว	

ในเมือ่เราไม่ไดท้ำดมีาอยา่งเดยีว	 โอกาสทีอ่กศุลกรรมตา่งๆ	 มนัจะใหผ้ลแมเ้พยีงเลก็นอ้ยมนัก็
จะมอียูบ่า้ง	 ดงันัน้	 โอกาสทีจ่ะไม่ใหเ้ขาแกลง้เลยมนัมอียูก่ค็อืไปนพิพานซะ	 แตม่นักจ็ะลำบาก
หน่อย	 ลำบากตรงปฏิบัต	ิ จะไม่ให้แกล้งเลยก็ไปนิพพานไม่มีใครตามไปแกล้งหรอก	 อยู่ที่โน่น
เขาดดีว้ยกนัทัง้หมด	
ถาม : ใหเ้ขาคดิวา่เราเปน็มติรเขาไม่ไดเ้หรอ	?	
ตอบ : อนันัน้ไดอ้ยูจ่ะ้	 แตว่า่กำลงัของเราตอ้งสงูพอ	 สงูพอขนาดทีเ่ขาเขา้ใกลเ้ราปุบ๊สามารถ
เปลีย่นจติใจเปลีย่นความคดิของเขาไดเ้ลย	 ดว้ยกำลงัความดขีองเรา	 ถา้อยา่งนัน้อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
เราตอ้งเปน็พระโสดาบนั	 อนันีก้ลา้พดูไดเ้ตม็ปากเตม็คำ	 ผูท้ีเ่ปน็พระโสดาบนัทีท่า่นเปรยีบไวว้า่
มกีำลงัถงึ	 ๗	 ชา้งสาร	 กค็อืกำลงัของความด	ี คนทีเ่ขา้ใกล ้ ถา้หากพระโสดาบนัทา่นตัง้ใจใช ้ 
กำลงัความดขีองทา่นในการทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืวา่แกไ้ขบคุคลทีก่ระทำไมด่ใีหก้ลบัมาทำดี  
คนอืน่จะตา้นกำลงัของทา่นไมไ่ด ้แตว่า่จรงิๆ แลว้ทา่นกย็อมรบักฎของกรรม	ดงันัน้สิง่ทัง้หลาย	

เหลา่นีม้นักเ็ลยกลายเปน็วา่ทา่นไมค่ดิจะทำ	แตว่า่อยากจะทำตอ้งขนาดนัน้นะ	
ถาม : ไมท่ราบวา่ตวัเองเปน็คนทำดว้ยหรอืเปลา่เจา้คะ่	?	
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ตอบ : ทำแหงๆ	ละ่จะ้	กรรมมนัเปน็คำรวม	แปลวา่	การกระทำ	
ถาม : มขีีเ้หลา้มาอยูแ่ถวๆ	บา้น	แลว้เขากจ็ะมาปาขวดหนา้บา้นในบา้นเปน็ระยะๆ	เจา้คะ่	
ตอบ : เรากม็หีนา้ทีเ่กบ็เปน็ระยะๆ	
ถาม : เรากเ็กบ็เปน็ระยะๆ	เหมอืนกนั	เกบ็ไปกบ็อกเขาบา้ง	...ขอใหเ้ขามอีนัเปน็ไปนะ่เจา้คะ่	
ตอบ : อา้ว	!	
ถาม : แลว้เขากเ็ลยเดด๊ไปแลว้เจา้คะ่	
ตอบ : กเ็สรจ็สคิะ	
ถาม : ทำยงัไงดเีจา้คะ	?	
ตอบ : อนันัน้ไมต่อ้งไปทำละ่จะ้	ตายไปเรยีบรอ้ยแลว้	คอืวา่	บคุคลทีท่รงความดถีงึระดบัหนึง่ 
ตวัอธษิฐานบารมมีนัจะเหน็ผลไว เพราะฉะนัน้พอไปถงึระดบันัน้แลว้พดูอะไรกจ็ะเปน็อยา่งนัน้  
ดงันัน้ตอ้งระมดัระวงัตวัเองใหด้จีะ้	 เราเองนะ่ไม่ไดท้ำอะไรเขาหรอก	 แตว่า่ผลกรรมทีเ่ขาทำมนั
จะสนองเขาเรว็มาก	เพราะฉะนัน้ตอ่ไปตอ้งรกัษาใจใหด้จีะ้	อยา่ไปคดิแชง่ใครอกี	 เดีย๋วเขาจะแย่
กันหมด	(หัวเราะ)	 ตัวอย่าง	 กค็ุณแสงชัย
 เขาไปเจอทีเด็ดหมอผีมา	 เขาไปแช่งหมอผีจะตาย
แหงไปเลย	 แบบเดียวกัน	 ...ถ้าคนเราทำความดีจนทรงตัวในระดับหนึ่ง	 แล้วต้องระวังตัวเอง	

โดยเฉพาะหลวงพอ่วดัทา่ซงุทา่นบอกวา่พดูเมือ่ไหร	่มนัจะเปน็อยา่งนัน้...สงสารเขา...	
ถาม : ไมต่ัง้ใจกเ็ปน็	?	
ตอบ : จะ้	รูว้า่ไมต่ัง้ใจ	
ถาม : เรือ่งอธษิฐานเจา้คะ่	เรามคีู่ในปจัจบุนัชาตนิีเ้จา้คะ่	แลว้เราเคยอธษิฐานวา่เราจะไมเ่ปน็
คูก่บัอกีคนหนึง่	แลว้เราจะหยดุอธษิฐานนัน้	...คอืมนัตอ่เนือ่งมาหลายภพหลายชาตแิลว้	
ตอบ : คำอธษิฐานเปลีย่นไดจ้ะ้	 อธษิฐานแปลวา่ความตัง้ใจ	 ถา้เราเปลีย่นความตัง้ใจเสยีมนัก็
เปน็อนัวา่จบกนั	
ถาม : ทนีีถ้า้เราเปลีย่นวา่เรายกเลกิวา่คำอธษิฐานทีจ่ะไมเ่ปน็คูก่บัอกีคนหนึง่	 เราจะมปีญัหา
กบัคนปจัจบุนั	
ตอบ : อ๋อ...ของเราเองมันเกิดมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเจอแต่คนเดิมตลอดไปหรอกจ้ะ	
เพราะวา่เราเกดิมาหลายชาต	ิแตล่ะชาตถิา้ทำความดคีวามชัว่ไม่ไดเ้สมอกนั	มนักจ็ะตอ้งมวีา่เรา
เกิดบ้างเขาเกิดบ้างสลับกันไป	 ช่วงที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันก็ไปเจอคนอื่น	 ถ้าเกิดพร้อมกันแต่ว่า
เจอคนที่เกิดมากกว่าเราก็จะไปกับคนที่เกิดด้วยกันมากกว่า	 บางชาติคนที่เราเกิดร่วมกันไม่ได้
โผลม่าสกัคนหนึง่เลยกจ็ะไปเจอทีเ่กือ้กลูกนัในปัจจบุนัชาตนิั้นขึน้มาอกี	 ดงันัน้มนักจ็ะมีมากขึน้	

ไปเรือ่ยๆ	 เพราะฉะนัน้ เราจะสงัเกตอารมณใ์จตวัเราเองวา่ บางทเีราเองแตง่งานกบัคนนีแ้ท้ๆ   
แตพ่อไปเจอกบัอกีคนหนึง่ ทำไมรูส้กึรกัรูส้กึชอบเขาเหมอืนกนั นัน่กอ็าจจะเคยตดิตามกนัมา  
แตว่า่เราตอ้งอยูใ่นขอบเขตของศลีของธรรม	 เพราะฉะนัน้สิง่ใดกต็ามถา้อยู่ในเขตของศลีของ
ธรรม	 มันจะอธิษฐานอย่างไรมันจะยกเลิกอย่างไรก็ไม่เป็นไร	 อย่างน้อยอย่าให้ศีล	 ๕	 มันขาด	

คำอธิษฐานมีผลแต่เพียงว่าถ้าหากว่าเรายกเลิกแล้ว อธิษฐานใหม ่ มันก็จะเป็นไปตามของ
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ใหม ่
ถาม : ยกเลกิได้ใช่ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ : ได้จ้ะ	 แค่เปลี่ยนความตั้งใจเท่านั้นเอง	 อันนี้เหมือนยังกับนอกตำราเลย	 จริงๆ	 ไม่ใช่
นอกตำรานะ	คำอธษิฐานเปลีย่นกนัได	้ความตัง้ใจของเราใหม้นัตัง้มัน่จรงิๆ	เทา่นัน้	
ถาม : คำอธษิฐานนีข่า้มชาตไิด	้?	
ตอบ : จะ้	มนัใหผ้ลขา้มชาตเิยอะเลย	
ถาม : แล้วอย่างที่แบบว่าชาตินี้เขาเคยเป็นบิดามารดาและลูกอย่างนี้	 พอชาติถัดไปเขาก็
เปลีย่นความสมัพนัธ	์แลว้เวลาเราจะ...ยงัไง	?	
ตอบ : กรรมมนัเนือ่งกนัไปเนือ่งกนัมา แตล่ะคนมนัสามารถเปลีย่นสมัพนัธเ์ปลีย่นตำแหนง่  
เปลีย่นอะไรไปไดอ้ยูต่ลอด	 ชาตนิีค้นเขาเปน็พอ่เปน็แมเ่รา	 ชาตติอ่ไปอาจจะเกดิมาเปน็ลกูเรา
หรอืคนใชเ้ราก็ได	้ชาตนิีเ้ปน็สามเีราชาตติอ่ไปอาจจะเปน็พอ่เราก็ได	้
ถาม : ถา้สมมตุวิา่	คนทีเ่ขาเคยเกดิเปน็พอ่เราแลว้	มาเกดิเปน็ลกูเรานีเ่ราจะทำยงัไงเขาคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องทำล่ะจ้ะ	 ทำหน้าที่ของเราตอนนั้นให้ดีที่สุดเท่านั้น	 อย่างเช่นว่าเราเป็นแม	่

เราก็ทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุด	 นับในปัจจุบันอย่าไปคิดเอาอดีต ถ้าหากว่าคิดเอาอดีตนี่ยุ่ง
มากเลย 
ถาม : ..............................(ไมช่ดั)...	
ตอบ : สว่นใหญแ่ลว้นกัปฏบิตัจิะตอ้งเอาปจัจบุนัเปน็ใหญ่	 ไม่ใชส่ว่นใหญต่อ้งใชค้ำวา่ทัง้หมด	
นักปฏิบัติทั้งหมดต้องเอาปัจจุบันเป็นใหญ ่ อดีตรู้ไว้เป็นบทเรียนเท่านั้น รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
แลว้กว็าง	เพราะวา่ทกุชาตมินักท็กุขเ์หมอืนกนันะ	ปจัจบุนัทำหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีส่ดุ อนาคต
จะเปน็อยา่งไรไมต่อ้งนกึถงึ	แคน่ัน้กพ็อ	เขาเปน็พอ่แมก่็ใหเ้ปน็พอ่แม่ไป	
ถาม : ทีพ่ดูเมือ่กีน้ีว้า่เราทำปจัจบุนัของเราใหด้ทีีส่ดุ	ทนีีเ้รามคีวามรูส้กึวา่เราทำแลว้เราไมด่ทีีส่ดุ	
ตอบ : คำว่าดีที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าจะดีเท่าคุณทักษิณ	 ชินวัตร	 แต่มันหมายความว่า	

ดเีตม็กำลงัทีเ่ราทำได ้
ถาม : แมก้ระทัง่คนอืน่มองวา่เราทำนอ้ย	?	
ตอบ : จะ้	 นัน่แหละ	 คอืมนัเตม็ทีก่ำลงักาย	 กำลงัสตปิญัญา	 กำลงัคน	 กำลงัทรพัย	์ ของเรา
แลว้	 ทำไดด้ทีีส่ดุแค่ไหนนัน้กค็อืแคน่ัน้ของเรา	 แตว่า่คนทีก่ำลงักาย	 กำลงัสตปิญัญา	 กำลงัคน	
กำลังทรัพย	์ เขาเหนือกว่าเราเขาจะทำได้ดีกว่าเรา	 เพราะฉะนั้นได้ดีที่สุดมันไม่มีมาตรฐาน	

ซะดว้ยวา่ตอ้ง	๑๐๐	%	เปะ๊	ไมม่	ีมนัเตม็กำลงัของเรา	ของเราเตม็ทีแ่ค่ไหนกแ็คน่ัน้	
ถาม : เศรษฐกจิของชาตเิราจะดขีึน้ไหม	?	
ตอบ : เริม่ดแีลว้จะ้	ปหีนา้ถา้ไม่ไปสะดดุตนีแขกรว่งซะกอ่น	(หวัเราะ)	ขออภยัที่ใชค้ำพดูตรง
ไปหนอ่ย	
ถาม : จะเกดิสงครามโลกเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ : ไมถ่งึกบัสงครามโลกหรอกแต่ใหญห่นอ่ย	สงครามมนัตอ้งแบง่ครึง่กนัเหลอืแค	่๒	ฝา่ย
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เทา่นัน้	 แตอ่นันีม้นัประเภทวา่ตา่งคนตา่งมผีูช้ว่ย	 อาจจะมฝีา่ยหนึง่รวมตวักนัตอีกีฝา่ยหนึง่	 แต่
มนักระจายออกกวา้ง	 แตม่นัไมถ่งึขนาดไปทัง้โลก	 เราเองกอ็าจจะทำมาหากนิเซง็ลีฮ้อ้ไปเลย...	

ปญัหานีพ้อจะออกไปไกลมากเดีย๋วมนัจะรอ้น	เอาปญัหาเยน็ๆ	ดกีวา่	
ถาม : พอดีตัวเองนี่ฝึกธรรมกายด้วย	 แล้วกำหนดดวงแก้ว	 แล้วฝึกจักกระ	 มันจะตีกันไหม	

เจา้คะ	?	
ตอบ : ไมต่กีนัหรอกจะ้	ยิง่งา่ยใหญเ่ลย	กีจ่กักระกเ็ทา่นัน้ดวงแกว้	
ถาม : เราจะกำหนดยงัไงใหเ้ชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งจกักระกบัดวงแกว้ใหเ้ชือ่มเปน็หนึง่	?	
ตอบ : จุดไหนที่เป็นจักกระที่เรากำหนดก็เอาดวงแก้วไว้ตรงจุดนั้นนั่นแหละแล้วก็สามารถ
กำหนดได	้ โดยเฉพาะตอนที่เราจะให้พลังหมุนเวียนไปทางด้านไหนก็แค่กำหนดจิตแค่นั้นเอง	
มันก็ลักษณะของมโนมยิทธิดีๆ	 นี่เองเอาจิตไปไว้ตรงจุดไหน	 ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่
ขดักนัหรอกจะ้	 ถา้ทำถงึแลว้มนัสามารถประยกุตเ์ขา้มาได้	 ดไีมด่เีอาหวัไปตอ่ทีเ่ทา้อะไรอยา่งนี	้

...ฟังรู้เรื่องมั้ย	?	 ฝึกธรรมกายด้วยแล้วขณะเดียวกันก็ฝึกพวกพลังต่างๆ	 ที่เขาเรียกกันว่า	

จกักระดว้ย	พวกโยคเีขาชอบใชก้นั	อนันัน้จรงิๆ	แลว้มนัสำหรบัชว่ยเหลอืคนอืน่แลว้กช็ว่ยเหลอื
ตวัเอง	มนัจะทำใหเ้ขา้ถงึมรรคผลชา้เพราะมวัแต่ไปสนกุกบัมนัอยู	่พระพทุธเจา้ทา่นก็ไม่ไดส้อน	

แต่ถ่า้เราเหน็วา่มนัเปน็ประโยชนส์ามารถชว่ยคนได้	 เพราะวา่ตวัเราเองยงัอยากเกดิอกีมนัจำเปน็	

ต้องช่วยคนอีกเยอะ	 เขาฝึกมันก็เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก	 ของเราเองถ้าหากว่าต้องการจะ	

ไมเ่กดิกต็ัง้หนา้ตัง้ตาเกาะนพิพานเอาไว้	 บางอยา่งถา้ฟงัไมรู่เ้รือ่งอนญุาตใหย้กมอืประทว้งไดจ้ะ้	
(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้อยา่งเดวดิ คอปเปอรฟ์ลิ	ทีต่ดัตวัเองขาเดนิไปกอ่นแลว้ตวัตาม...สดุยอด	!	
ตอบ : นั่นมันตัดอีกกี่ท่อนมันก็เดินได้	 ของเขานั้นมันไม่ใช่เล่นกลนะ	 อันนั้นของจริง	 แต่ว่า
คนทัว่ๆ	ไปคดิวา่เปน็การเลน่กล	เลน่กลมนัตอ้งอาศยัแสง	ส	ีเหลีย่ม	มมุ	อะไรตา่งๆ	แลว้กร็ะยะ
เวลาเพือ่ทีจ่ะยงัตาใหค้นเหน็ตามทีเ่ขาตอ้งการ	แตอ่นันัน้ของเขาจะใหเ้หน็อยา่งไรเมือ่ไหรก่็ได	้
ถาม : เขาทำไดย้งัไงคะ	?	
ตอบ : นั่นน่ะอภิญญา	 เขาบอกว่าเขาฝึกกับพระมา	 เพราะฉะนั้นฝรั่งที่ได้อภิญญาชัดที่สุดก็
ตอ้งคอปเปอรฟ์ลินัน่แหละ	
ถาม : เราจะทำไดอ้ยา่งนัน้ไหมคะ	?	
ตอบ : ไดจ้ะ้	ถา้ทำกสณิ	๑๐	ไดเ้กง่กวา่เขาอกี	
ถาม : เขาไดก้องไหนครบัถงึไดเ้กง่ขนาดนี	้?	
ตอบ : อนันัน้ตอ้งถามเขาเองจะ้	
ถาม : ความจรงิถา้ไดก้เ็ปดิแสดง	(หวัเราะ)	
ตอบ : เล่นได้เลย	 คนเขาก็จะคิดว่าเป็นเล่นกลเหมือนกันใช่มั้ย	?	 อย่างเช่นว่าใช้นีลกสิณ	

อยา่งนี	้พอถงึเวลากเ็อาผา้คลมุจมัโบเ้จท็เอาไวส้กัลำหนึง่	อธษิฐานนลีกสณิวา่ใหม้นัมดืมองไมเ่หน็	

แลว้กด็งึผา้ออก	มนักห็ายไปแลว้	
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ถาม : จะชว่ยกนัถามก็ไดค้ะ่	อยากรูป้ญัหาของคนอืน่บา้ง	
ตอบ : บางทกีารทีห่ลายๆ คนถาม กระแสมนัไมต่อ่เนือ่งกนั อาตมาเองไมเ่ปน็ไร แตว่า่  
คนฟังบางทีอารมณ์ใจมันจะสะดุดมันไม่ต่อเนื่องกันจ้ะ	 เขาเองจะเหมือนยังกับว่าวิ่งไปตาม	

ถนนทีเ่ปน็หลมุเปน็รอ่งไปเรือ่ย	มนัจะไมล่ืน่	อาตมาเองไมเ่ปน็ไรหรอกขึน้ไดล้งไดจ้ะ้	โหนรถเมล์
บ่อย	 แต่คนอื่นเขาบางทีเขาขึ้นไปแล้วเขาลงไม่เป็น	 พอลงไม่เป็นต้องลงปัญหาที่มันต่ำ	

จะรูส้กึหนกัและเหนือ่ย	 บางคนของเราฟงัปญัาหาของคนอืน่แลว้รูส้กึวา่เหนือ่ยใจ	 ใหรู้้ไวเ้ลยนะ
ไอ้นั่นของเราขึ้นสูงกว่าของเขาดึงต่ำลงไปเราจะเหนื่อย	 อาตมาโหนรถเมล์บ่อยก็เลยไม่ค่อย
เหนือ่ย	
ถาม : ถา้เกดิสมมตุวิา่	เวลาเราเดนิเขา้มานีเ่ราเหน็วา่	เออ...คนนีจ้ะถกูแทง	แลว้เราบอกเขา
บอกวา่คณุจะถกูแทงนะให้ไปทำ...?	
ตอบ : บอกตรงไม่ไดจ้ะ้	
ถาม : พอบอกไปแลว้เขาก็โดนแทงอยูด่	ี	
ตอบ : มนัก็โดนอยูด่เีพราะเขาไมเ่ชือ่	 แตข่ณะเดยีวกนัเราเองกจ็ะมโีทษดว้ยเพราะบอกตรง  
เกนิไป	ใช้ในลกัษณะทีว่า่หลอกถามเขาก็ได	้จบัมอืเขาขึน้มา	เอะ๊	!	ลายมอืคณุบอกวา่จะมเีคราะห	์

ใหร้ะวงัหนอ่ยนะ	 อาจถงึเลอืดตกยางออก	 ถา้ยงัไงก็ไปถวายสงัฆทานหรอืปลอ่ยชวีติสตัวซ์ะหนอ่ย	

...อะไรอยา่งนี	้ตวัอยา่งนีค้นเขาจะเชือ่มากกวา่เพราะมนัเปน็วทิยาศาสตรห์นอ่ย	ไอท้ีเ่ราอยู่ๆ 	ไป
ถงึบอกคณุจะถกูแทงนะเดีย๋วเขากว็า่เราไมส่บาย	 มนัตอ้งมศีลิปะจะ้	 “สปิปนั	 จะ	 เอตมัมงัคะละ
มตุตมงั”	ไง	...	ในมงคล ๓๘ ประการ	พระพทุธเจา้บอกวา่การมศีลิปะเปน็มงคลอยา่งยิง่	
ถาม : ตอ้งแจกแจงศลิปะในทีน่ีเ้จา้คะ่	
ตอบ : (หวัเราะ)	อนันีส้อนกนัยากจะ้	มนัเปน็ประสบการณด์ว้ย	ถา้หากวา่เราไดท้พิจกัขญุาณ
เราตอ้งกำหนดรู้ไปดว้ยวา่	ถา้เราบอกเขาไปความพอทีเ่ราจะพดูไดแ้ค่ไหน	
ถาม : มแีค่ไหน	?	
ตอบ : เราตอ้งกำหนดใจรูด้ว้ยแลว้เราเองจะรูว้า่มนัจะบอกไดแ้ค่ไหน	 ตอนนีอ้าจจะไมค่ลอ่งตวั	

ปฏิสัมภิทาญาณเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันทีเลยว่าพูดได้แค่ไหน	 มันจะรู้เลยว่าหนักเบาเป็นยังไง	
พดูไดแ้ค่ไหน	ทำไดแ้ค่ไหน	ไล่ไปซะไกลเลย...	
ถาม : เจอคนอยูค่นหนึง่นะคะ	ทำไมเขานัง่สมาธอิยู่ในโบสถแ์ลว้	แตต่วัเขาไปเดนิอยูร่อบนอก	
ตอบ : เรือ่งนัน้มนัอยูท่ีว่า่สภาพจติภายในของเขาเปน็อยา่งไรนะ	ภายในของเรามนัไมเ่หมอืน
กับภายนอก ภายในนี่มันเป็นไปตามบุญบาปที่ตัวเองทำอยู ่ เขาเองเขาอยู่ข้างในแต่จิตเขา	

ฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกก็ได้	 ในเมื่อจิตเขาฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกจิตของเขามีบุญมีบาปเท่าไหร่	 ก็จะ
แสดงออกตามสภาพอยา่งนัน้	ถา้หากวา่ตายตอนนัน้นีเ่ปน็อยา่งแนแ่ทเ้ลย	ถา้หากวา่กายภายใน
เปน็เปรตกเ็ปน็เปรตไปเลย	ถา้กายในเปน็สตัวน์รกกเ็ปน็สตัวน์รกแนจ่ะ้		
ถาม : เปน็ตัง้แตย่งัไมต่ายนีน่ะเจา้คะ	?	
ตอบ : จะ้	เขาเรยีกวา่	มนสุสเปโต	แปลวา่	มนษุยเ์ปรต	ไม่ใชต่ดิสเปโตนะ	อมสองดอกจกิกบั
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ควนีโพดำไปเยอะ	(หวัเราะ)	เจา้นีช่อบนอกคอกอยูเ่รือ่ย	พระไลต่อ้นมนัไมค่อ่ยทนัหรอก	
ถาม : ตอนนัน้เคยขบัรถเขา้ไปหลงกนัอยู่ในปา่ชา้ตัง้นาน	 ทนีีก้เ็หน็ผเีปรตเดนิกนัอยู่ในปา่ชา้	
แลว้เราสวดมนตอ์ทุศิสว่นกศุลใหเ้ขา	เขาจะเปลีย่นสภาพจากเปรต...เปลีย่นได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ไดจ้ะ้	 ถา้เขาตัง้ใจโมทนาแตอ่ยา่ลมืวา่เปรตมตีัง้	 ๑๒	 จำพวก	 มแีตป่รทตัตปูชวีเีปรต

ที่มีกรรมอันเบาบางลงแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถโมทนาได	้ ที่เหลือก็ยังคงแย่ต่อไปจนกว่าจะพ้น
จากจดุนัน้ขึน้มา	
ถาม : ถา้คดิวา่เราอทุศิสว่นกศุลไปเรือ่ยๆ	 คนทีเ่ขารบัอทุศิสว่นกศุลมาเขากต็อ้งไปเปน็เทวดา	

แลว้เขาจะกลบัมาเปน็กำลงัใหเ้ราเยอะๆ	นี	่อยา่งนีค้ดิผดิไหมครบั	?	
ตอบ : ไม่ผิด	 คิดถูก	 แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวบุญที่เป็นอัปปมัญญา จริงๆ เพราะมันยังหวังผล
ตอบแทนอยูล่กึๆ	ตวัอปัปมญัญาของเขาเสมอหนา้กนัหมด	ไม่ว่า่จะด	ีจะชัว่	จะรวย	จะจน	จะ
สวยงาม	จะอปัลกัษณ	์จะเปน็คน	เปน็สตัว	์เปน็ภพใด	เหลา่ใด	ภมูิใด	กต็าม	ตัง้ใจสงเคราะหเ์ขา
เสมอกนัหมด	
ถาม : แตพ่ออยู่ๆ 	แลว้ใจมนัจะตวดัคดิถงึชว่งหนา้อยูเ่สมอ	เหมอืนพอทำปับ๊รูท้นัท	ีเฮย้	!	ทำ
ไดแ้ลว้ๆ	
ตอบ : เบรคมนัใหท้นั	อเุบกขา	
ถาม : เคยเจอมนษุยต์า่งดาวไหมคะ	?	
ตอบ : ถามว่าเคยเจอมนุษย์ต่างดาวมั้ย...?	 บอกได้ว่าไม่เพียงแต่อาตมาที่เคยเจอเท่านั้น	

โยมทกุคนกต็อ้งเคยเจอมาแลว้	เพยีงแตบ่างทไีมรู่ว้า่เขาเปน็มนษุยต์า่งดาว	พระพทุธเจา้ของเรา
กม็เีชือ้สายมนษุยต์า่งดาว	
ถาม : อนันีต้อ้งอธบิายยาวแลว้คะ่	
ตอบ : คอืวา่ในชว่งที่โลกมพีระเจา้จกัรพรรดอิยู	่ โดยธรรมเนยีมแลว้	 ตอ้งปราบในทวปีทัง้ ๔

ทวปีทัง้	๔	กค็อืบรรดาดาวตา่งๆ	นีเ้อง	อยา่งอตุระกรุทุวปี	กค็อื	ดาวพลโูต	เปน็ตน้	เมือ่ปราบ
ในทวปีทัง้	 ๔	 ไดแ้ลว้	 กจ็ะนำเอาประชากรของทวปีนัน้ๆ	 มา	 เพือ่เปน็การแสดงออกถงึพระราช
อำนาจ	 ทา่นกจ็ะกวาดตอ้นคนจำนวนหนึง่มาไว้ในโลกมนษุยน์ี้	 พวกอตุระกรุทุวปีนีเ้ขากจ็ะอยูท่ี่
กมัมาสะธมัมะนคิมหรอืแควน้กรุเุคยไดย้นิใชม่ัย้	?	ตน้กำเนดิของมหาสตปิฏัฐานสตูรเลย	พวก	

อมรโคยานทวปีจะอยูท่ีเ่มอืงอมรปรุะ	อยากรูว้า่อมรปรุะอยูท่ี่ไหน	ตอ้งถามทา่นนาวนิ-ครบูานอ้ย	

เขารู	้พวกปพุพะวเิทหะทวปีจะอยูท่ีเ่มอืงเทวะทหะ
เทวะทหะนีเ่ปน็เมอืงแมพ่ระพทุธเจา้ใชม่ัย้	?	

วธิสีงัเกตงา่ยๆ	ผูท้ีเ่ปน็เชือ้สายของอตุระกรุทุวปีจะมหีนา้กลมเหมอืนพระจนัทรว์นัเพญ็	ผูท้ีเ่ปน็
เชื้อสายของอมรโคยานทวีปลักษณะใบหน้าเหมือนพระจันทร์เสี้ยว	 คางค่อนข้างแหลม	 เออ...	

ลักษณะใบหน้าของแม่มดน่ะ	 พวกที่เป็นเชื้อสายของปุพพะวิเทหะทวีปใบหน้าจะออกไปทาง	

สีเ่หลีย่ม	มนษุยต์า่งดาวเดนิอยูร่อบตวัเลยจะ้	ไม่ไดรู้เ้รือ่งเลย	เอา้	!	จบนทิานโกหกแตเ่พยีงแคน่ีก้อ่น

ถาม : แลว้มนษุยต์า่งดาวนี่ไม่ใชแ่บบหวัโตๆ	ตวัเลก็ๆ	แบบที่ในโทรทศัน	์?	
ตอบ : ถ้าหากว่าคุณใส่หมวกกันน็อคไปให้เขาเห็น	 เขาจะว่าคุณหัวกลมเหม่งแล้วก็มีลูกตา	
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กลมๆ	 ใหญ่ๆ	 อันเดียว...เครื่องแต่งกายของเขาจ้ะ	 เราเองเห็นบางทีมันก็ว่าไม่ตรงเหมือนกัน	
ลกัษณะหนา้ตารปูรา่งของเขาคลา้ยของเรา	 สว่นใหญจ่ะสวยกวา่ทัง้นัน้	 ชดุทอ่งอวกาศของเขานี่
แหละทีเ่ราเหน็นัน่นะ่	
ถาม : แลว้ชาวโลกแทห้นา้ตาเปน็ยงัไงครบั	?	
ตอบ : ชาวโลกแทม้เีขาจะ้	(หวัเราะ)	จำได้ไหม	...โฆษณา	“ปุย๋ไขม่กุ”	ชาวโลกแทต้อ้งมเีขาจะ้	
ถาม : ทำไมถงึมเีชือ้สายทีส่วยกวา่ครบั	?	
ตอบ : กอ็ยา่งสมยัพทุธกาล	 โชตกิะเศรษฐกี็ไดภ้รรยาจากอตุระกรุทุวปีเพราะกำลงับญุทา่นสงู
หาคนที่เหมาะด้วยไม่ได	้ เทวดาก็ต้องลำบากไปนำผู้หญิงจากอุตระกุรุทวีปมามอบให	้ พระเจ้า
จักรพรรดิจะมีพระราชินีหรือพระมเหสีส่วนใหญ่จะเป็นชาวอุตระกุรุทวีป	 ชาวอุตระกุรุทวีปนี่บุญ
เขาสงูมาก	ลกัษณะความเปน็ทพิยข์องเขากึง่ๆ	 เทวดาทัง้เมอืง	ทัง้ประเทศ	ทัง้โลกของเขามแีต่
แก้วมณ	ี อาศัยแก้วมณีเป็นเครื่องอยู่ก็ได้แล้ว	 แต่ว่าเขามีอาหารเหมือนกัน	 อาหารจะเป็นข้าว
ไม่มีเปลือกเก็บมาใส่หม้อใส่น้ำแล้วตั้งไว้บนแก้วมณีก็จะสุกเอง...ง่ายกว่าไมโครเวฟสมัยนี้ีอีก	
เพราะยงัไงๆ	 ก็ไม่ไหมอ้ยูแ่ลว้สกุพอดทีกุท	ี แลว้คราวนีอ้ยากจะกนิกบัอะไรกน็กึเอา...โผลข่ึน้มา
เอง	 คนอตุระกรุทุวปีมคีวามเมตตาเปน็ปกติ	 เดก็ๆ	 ทิง้ไวท้ี่ไหนกม็คีนเลีย้ง	 ประเภทคลอดออก
มาปั๊บกองไว้ข้างถนนก็มีคนเลี้ยง	 ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลี้ยงเด็กได้เหมือนกันหมด	 เพราะว่าเอา	

นิว้ชี้ใสป่ากกจ็ะมนีำ้นมไหลใหก้นิ	 งา่ยดนีะ	 เออ...เอาสกัคนไหม	?	 ชาวอตุระกรุทุวปีเมือ่กำลงั
บญุสงูกำลงัปญัญากส็งูไปดว้ย	 พระพทุธเจา้ทา่นเทศนม์หาสตปิฏัฐานสตูรเพือ่โปรดชาวอตุระกรุุ
ทวีปโดยเฉพาะชาวแคว้นกัมมาสะธัมมะนิคม	 ที่แคว้นกุรุนั่นคือชาวอุตระกุรุทวีป	 ปัญญาสูง	

ถงึขนาดนกแขกเตา้ทีภ่กิษณุเีลีย้งไว้โดนเหยีย่วโฉบไป	 ภกิษณุทีา่นถามวา่รูส้กึอยา่งไรในขณะที่
เหยีย่วจบัไป	 นกแขกเตา้ตอบวา่รูส้กึวา่รา่งกระดกูกำลงัเอารา่งกระดกูไปกนิ	 ขนาดนกแขกเตา้นี่
เขาเจรญิอสภุกรรมฐานเปน็ปกต	ิ
ถาม : ทำไมมสีตไิดล้ะ่ครบัในเมือ่เขาเปน็สตัวเ์ดรจัฉาน	?	
ตอบ : กข็องเขามนัมัน่คงขนาดนัน้	มนัไมต่กใจนี	่
ถาม : แลว้ทำไมตอ้งมาเสวยกรรมเปน็สตัว	์ในเมือ่กำลงัใจสงูขนาดนัน้	?	
ตอบ : บุญมี...แต่กรรมก็มีด้วย	 ถ้าหากว่าถามอย่า่งนี้ต้องตอบว่า	 ทำไมพญานาคต้อง	

เป็นสัตว์ไม่เจ๋งกว่านกแขกเต้าหลายเท่าเหรอ...แบบเดียวกันนะ	 กรรมของเขามีอยู	่ คราวนี้ใน
พระไตรปฎิก	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขนัธม์พีระอภธิรรมทีพ่ระพทุธเจา้เทศนส์อนเทวดาโดยเฉพาะ
กับมีมหาสติปัฏฐาสูตรที่เทศน์สอนชาวกุรุโดยเฉพาะไม่ใช่ทั่วๆ	 ไป	 ดังนั้นถ้าหากว่าใครไปจับ	

พระอภิธรรมเข้าส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนเข็นภูเขาหินหรือไม่ก็จับมหาสติปัฏฐานสูตรจะรู้สึกว่า
ละเอยีดเหลอืเกนิ	 เขา้ถงึไดย้าก	 เพราะวา่เปน็การสอนเฉพาะปญัญาเขาสงูเขาฟงัแลว้เขาเขา้ใจ
ได้ง่ายมาก	 แต่สำหรับเราฟังแล้วจะรู้สึกว่ายาก	 ของเราจะจับติดแต่บรรพคือตอนต้นๆ	 เท่านั้น	
อย่างอานาปานสต	ิ เป็นต้น	 อิริยาบถ	 สัมปชัญญะ	 เป็นต้น	 แต่ว่าของเขาทางท้ายๆ	 ที่เวทนา	

จติ	ธรรมนีข่องเขางา่ยจะยากของเรา	
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ถาม : ถามเรือ่งพญานาคนะ่เจา้คะ่	 พญานาคนีต่วัตนจรงิทีเ่ขาแสดงใหเ้ราเหน็กบัรปูลกัษณท์ี่
เขาเปลีย่นไปอนัไหนเปน็ตวัตนจรงิ	?	
ตอบ : เขาต้องการให้เห็นเป็นแบบใดก็ได้นะ	 พญานาคม	ี ๒	 ประเภท	 ประเภทหนึ่ง	 คือ
เทวดาชั้นจาตุมหาราช	 จะเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์นะ	 ร่างที่แท้จริงของท่านก็คือเทวดา...	

สวยงามเป็นปกต	ิ แต่เวลาทำงานจะแสดงออกในลักษณะของงูใหญ่	 นั่นก็ถือว่าเป็นเครื่องแบบ	

ในการทำงานของท่านแบบเดียวกัน	 ถ้าหากว่าเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณปกติจะสวยสม	
แต่ถ้าหากออกไปทำงานก็จะแสดงออกในร่างของยักษ์	 นั่นเป็นเครื่องแบบที่ท่านแต่งในเวลา
ทำงาน	 พญานาคทีเ่ราพดูถงึสว่นใหญจ่ะหมายถงึเดรจัฉานกึง่ทพิยท์ีม่คีวามสามารถพเิศษมเีขต
อยู่เฉพาะของเขา	 แต่ถ้าหากเข้าไปในเขตนั้นเขาจะกลับร่างเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาผ่องใส
สวยงาม	 แต่ว่าถ้าหากว่าออกนอกเขตของเขามา	 ถ้าตั้งใจให้คนเห็นก็จะแสดงออกในร่างของ	

งูใหญ	่แตว่า่ขณะเดยีวกนั	เขาจะแสดงใหเ้หน็เปน็อะไรก็ได	้ เปน็พญานาคในความหมายของเรา
วา่เปน็ง	ูแตอ่ยู่ๆ 	อาจจะเปน็ชา้งมาทัง้ตวัก็ได	้อาจะเปน็คนเดนิมาทัง้กลุม่ก็ได	้เดีย่วก็ได	้แลว้แต่
ว่าเขาตั้งใจให้เห็นเป็นอย่างไร	 อันนั้นเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากกรรมวิบากของเขา	 ทำให้เขาสามารถ
ทำได	้เรยีกวา่กรรมวปิากะชาฤทธิ ์ฤทธิท์ีเ่กดิจากวบิากกรรม	
ถาม : แลว้ทำไมถงึเรยีกวา่เปน็สตัวเ์ดรจัฉานละครบั	?	
ตอบ : ก็อยู่ในภูมิของเดรัจฉานแต่มีความเป็นทิพย์อยู	่ ถ้าหากว่าต้องการสามารถที่จะให้เรา
ไมเ่หน็ก็ไดเ้หน็ก็ได	้เหน็ในลกัษณะไหนก็ได	้
ถาม : แตว่า่กลบัเขา้ทีแ่ลว้สภาพก.็..?	
ตอบ : เขาจะคืนกลับเป็นร่างของคน	 แต่ว่าในลักษณะนั้นเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่
ก็ได้น่ะลองไปดูมั้ย	?	 เมืองพญานาคต้องมีฝีมือดีหน่อยไม่งั้นพอเข้าเขตก็ชักแด็กๆ	 ตายแล้ว	
เพราะว่าเขามีพิษเป็นปกต	ิ ผ่านไปที่ไหนก็ตามจะทิ้งพิษเอาไว	้ สภาพของพิษของเขาร่างกาย
ของเราทนไม่ได	้ พิษบางอย่างร้ายแรงมากเราเข้าไปในเขตนี่ถ้าหากว่าเป็นร่างกายมนุษย์
ธรรมดาจะกลายเปน็เถา้ถา่นไปเลย	เพราะมนัรอ้นและเผาไหม้ไดข้นาดนัน้	
ถาม : แลว้พงัพอนละ่ครบั	?	
ตอบ : พงัพอนทีสู่ก้บัพญานาคยงัไมเ่คยเจอ	
ถาม : มงักรกพ็วกเดยีวกนั	?	
ตอบ : พวกเดยีวกนั	มงักรกบัพญานาคมนักพ็วกเดยีวกนั แตว่า่คนทีเ่หน็มนัคนละเชือ้ชาต ิ 
กนั	 ในเมือ่คนละเชือ้ชาตกินัสิง่ทีย่ดึถอืมาเดมิๆ	 ลกัษณะตอ้งเปน็อยา่งนัน้ๆ	 ของเขาเอง	พอถงึ
เวลาวาดใหค้นอืน่เหน็มนักอ็อกไปคนละทศิคนละทางกนั	 แตว่า่มนักส็ไตลเ์ดยีวกนั กค็อืงใูหญ่
ทีม่ฤีทธิเ์หมอืนกนั 
ถาม : เสวยอายเุทา่ไหรค่รบั	?	
ตอบ : อายขุยัเปน็ยงัไงแลว้แตเ่ขา	ทำกรรมเอาไวเ้ยอะกอ็ยูน่านหนอ่ย	ทำบญุเอาไวเ้ยอะกอ็ยู่
สัน้หนอ่ย	
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ถาม : ทำไมตอ้งนอนเยอะขนาดนัน้ดว้ยละ่ครบั	?	
ตอบ : มตีวัเดยีวทีช่อบนอน	 สว่นใหญแ่ลว้งเูวลาจำศลีกจ็ะมลีกัษณะนัน้แหละ	 คอืวา่จะจมอยู่
กบัหว้ง...ใชค้ำวา่ฌานก็ไดน้ะ...ของเขาอยูอ่ยา่งนัน้	 คราวนีพ้ญากาฬนาคราชนี่	 แหม...แสดงวา่
ฌานลกึมาก	ไดย้นิเสยีงกริก๊หนึง่ลมืตา	อา้ว...อกีองคแ์ลว้เหรอเพิง่แปบ๊เดยีวเอง	
ถาม : ระหวา่งทีห่ลบัไปก็ไมรู่ส้กึตวัอะไรเลยเหรอครบั	?	
ตอบ : เขาเองกำลงัใจมนัดำเนนิอยู่ในฌานของเขาอยู	่ หรอืไมก่อ็าจจะหลบัยาวก็ได	้ มนัแลว้	

แตว่า่เขาจะรู้ไหม	 ถา้กำลงัสมาธกิำลงัฌานของเขาสงูกร็ูต้วัอยู	่ ถา้กำลงัตำ่หยาบไปหนอ่ยกอ็าจจะ	

ไมรู่ต้ว้ก็ได	้
ถาม : ..............................(ไมช่ดั)...	
ตอบ : พญากาฬนาคราชนีพ่ระพทุธเจา้	 ๔	 องคผ์า่นไปแลว้เขารูต้ลอด	 รูแ้คว่า่ตอนถาดลอย
ไปถงึหนา้ถำ้	อา้ว...มาองคห์นึง่แลว้	ยงัไมท่นัไรเลย	หลบัยงัไมท่นัจะเตม็อิม่เลย	เอา้	!	อกีองค์
หนึง่แลว้	แหม...พอ่หลบัไดย้าวจรงิๆ	นา่อจิฉา	
ถาม : แลว้ทีท่หารอเมรกิาเขาจบัไดน้ัน่ไม่ใชเ่หรอครบั	?	
ตอบ : นัน่มนัปลา	 ไม่ใชพ่ญานาค	ปลาทะเลลกึๆ	หลายอยา่งมลีกัษณะรปูกายยาวๆ	 เหมอืน
ยงักบัง	ูคราวนีบ้างอยา่งมนัอาจจะมพีษิของมนัอยู	่คนที่โดนไปตอนนัน้อาจจะยงัไมเ่ปน็ไร	แตว่า่
พอพิษมันแทรกซึมเข้าไปถึงระดับหนึ่งมันก็อาจจะตายได้เหมือนกัน	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าหาก	

บอกวา่คณะนัน้เขาไปดว้ยอำนาจของพญานาคมนัก็ใชน่าคในความคดิของเขา	
ถาม : เคยไปสวรรคข์องพวกทีเ่ปน็...(ไมช่ดั)...เคยเหน็เขาเปน็แบบเวิง้ไมแ่บง่เปน็ชัน้เหมอืน
เรา	 แล้วก็มีองค์พระเจ้านี้อยู่กันประมาณ	 แล้วก็มีสาวกทั้งใกล้และไกล	 ก็เลยสงสัยน่ะเจ้าค่ะว่า
ทำไมของเขาไมแ่บง่เปน็ชัน้เหมอืนทางพทุธนะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ : เราขาดเฉลียวไปนิดหนึ่ง	 ฉลาดพอที่จะได้เจอ	 ขาดเฉลียวไปนิดหนึ่งก็คือแค่ตั้งใจ
อธษิฐานวา่	 เราขอเหน็ตามสภาพความเปน็จรงิ	 ก็ไดเ้หน็แลว้จะ้	 นรก	 สวรรค	์ ไมว่า่ชาตไิหน	
ภาษาไหนก็ตามที่เดียวกันทั้งหมด	 แต่ที่เห็นแตกต่างกันไปนั่นเป็นไปตามความยึดถือของเขา	
อย่างเช่นว่าเป็นเทวดาฝรั่ง	 ถ้าไม่มาในลักษณะมีผ้าขาวรุ่มร่ามๆ	 มีปีกซะหน่อย	 มีวงบนหัว	

คนฝรั่งจะไม่รู้ว่าเขาเป็นเทวดา	 ในเมื่อความเชื่อถือที่เขาสืบๆ	 มาอย่างนั้นเขาก็จำเป็นต้อง
แสดงออกใหเ้หน็อยา่งนัน้	 แตว่า่ถา้เราถามเขาใหบ้อกสภาพความเปน็จรงิเปน็ยงัไงเขาจะแสดง
ให้เห็นเต็มอัตราเต็มบุญที่เขาทำได	้ คราวหน้าบอกเขาบอกขอดูตามความเป็นจริงนะ	 แล้วจะ
เหน็ไมอ่ยา่งนัน้เดีย๋วเขากท็ำใหเ้หน็อยา่งนัน้อกี		
ถาม : กเ็ลยสงสยัตอ่ไปทางฮนิดดูว้ย	
ตอบ : แบบเดยีวกนัหมดเลยจะ้	
ถาม : เจา้คะ่	แตเ่จออสิลาม	
ตอบ : อิสลามจริงๆ แล้วที่ขึ้นสวรรค์เหมือนยังกับเทข้าวสารมากระสอบหนึ่งแล้วหาข้าว
เปลอืกใหเ้จอ	 เพราะวา่คำสอนของเขาผดิตัง้แตต่น้	 ประเภทวา่ฆา่เพือ่ปลดปลอ่ยเขาไปสวรรค์	
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พอคนอื่นจะปลดปล่อยตัวเองดันหนีซะนี	่ ศาสนาของเขาค้านกับสภาพของธรรมชาติที่ทุกคน	

เปน็อยูแ่ลว้	ดงันัน้เปน็คำสอนทีผ่ดิ	ในเมือ่เปน็คำสอนทีผ่ดิโอกาสทีจ่ะรอดขึน้ไปขา้งบนกน็อ้ยมาก


ยกเว้นว่ามีหลายรายที่ถึงแก่ชีวิตในลักษณะอุปฆาตกรรมแล้วยังอยู่ในเขตของบุญของกุศล	
อยา่งเชน่วา่	 อยู่ในเขตของประเทศไทย	 อยา่งนีเ้ปน็ตน้	 กร็ูว้า่ที่ไหนมบีญุก็ไปขอโมทนากบัเขา
อยา่งนัน้โอกาสขึน้ขา้งบนกม็	ี อาตมาคน้มากอ่นจะ้	 ไปตระเวนหาเลยละ่	 จนกระทัง่สรปุไดว้า่คน
อิสลามที่ขึ้นข้างบนนั้นเหมือนกับเทข้าวสารมากระสอบหนึ่งแล้วหาข้าวเปลือกให้เจอ	 ยังดีลูก
ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุงยังเก่งอยู	่ ยังหาเจอหลายคน	 มีเหมือนกันแต่น้อยหน่อย	 เพราะฉะนั้น	

มนัก็ไมส่ามารถทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ไดว้า่ฉนัอยูน่ีจ่า้...	 เพราะสว่นใหญอ่าศยับญุคนอืน่เขาไป	 เมือ่
อาศัยบุญคนอื่นเขาไปศักดานุภาพก็น้อย	 เขาจะแสดงเขตเฉพาะของเขาให้เห็นก็ไม่สามารถจะ
ทำได้เต็มที	่ แล้วก็อย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวเขาตีตาย	 ความพอดีมันต้องมีนะ	 เอาไว้ให้แม่นๆ	
ไม่ใช่ไดแ้ลว้เพลดิเพลนิเจรญิใจรูอ้ะไรพดูหมด	เดีย๋วจะเฉาตายในเวลาอนัรวดเรว็	
ถาม : แล้วอย่างนี้คนที่เขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนี่เขาเปรียบเหมือนข้าวสารทั้งหลายเหล่านั้นนี่
ไปอยูท่ี่ไหนละ่คะ	อยู่ในแดนมนษุยห์รอืวา่อยูต่ำ่กวา่เรา	?	
ตอบ : สว่นใหญก่อ็ยูใ่นนรก ใชก้รรมของตนเองเอาสวรรคท์ัง้หมด พรหมทัง้หมด บวกกบั  
โลกมนษุยแ์ละเดรจัฉานเขา้ดว้ยกนั ยงัไมไ่ดเ้ทา่กบัในนรกเลย ขา้งลา่งมนัรอเกดิอกีมากนกั 
ถาม : ตอนนัน้เจออยูค่นหนึง่เจา้คะ่	เขาหนมีาจากนรกนะ่คะ่	คอืเขาไมท่ำบญุทำกศุลแลว้เขา
ยงัมาพดูจาดถูกูธรรมในพระสงฆอ์กี	 แลว้พอเขาเขา้มาเรากเ็หน็ยมทตูเดนิตามมามี	 ๔	 องคน์ะ
เจา้คะ	 ทนีีพ้อเราบอกเตอืนเขาไปวา่ใหเ้ขาเขา้วดัเขา้วาบา้ง	 รกัษาศลีบา้ง	 เขากว็า่ใสก่ลบัมาวา่	
เขาไม่สนใจแล้วก็มาพูดอะไรให้เขาฟังก็ไม่รู้	 เราก็ไปเตือนเพื่อนเขาช่วยทำบุญให้ด้วย	 ให้เขา
ดว้ยอยา่งนีเ้ขาจะไดร้บัไหมคะ	?	
ตอบ : เพือ่นทำเพือ่นไดจ้ะ้	 ถา้เขายนิดเีขาไดด้ว้ย	 ถา้ไมย่นิดกีอ็ดเหมอืนเดมิ	 สว่นใหญแ่ลว้
คนเหลา่นีก้ำลงัใจเขามดืบอดมาก	 คำวา่บญุเขาจะไมเ่ขา้ใจซะดว้ยซำ้ไป	 อตุสา่หห์ลดุออกมาได้
นัน่ถอืวา่ฟลคุมากแลว้	แตว่า่กค็งจะตอ้งกลบัไปในระยะเวลาอนัใกล	้
ถาม : ทนีีพ้อหลงัจากนัน้นีค่ะ	 เดอืนเดยีว	 เขากข็บัรถควำ่ปอดทิม่ทะล	ุ คอืยมทตูทา่นมาเอา
ไปนะ่คะ่	พอหลงัเขา้หอ้ง	ICU	ยงัไมท่นัจะเสยีชวีติ	คอืเขาประคองเอาไว	้เจา้คนทีน่อนอยูน่ะ่คะ่	
ไปหาเพือ่นทกุคนเลย	
ตอบ : อนันัน้คอืจรงิๆ	 เขาตายแลว้	 แตว่า่รา่งกายเหมอืนกบัรถทีย่งัมเีชือ้เพลงิอยู	่ หรอืวา่รถ
ทีว่ิง่มาแลว้เครือ่งดบัแตว่า่แรงเฉือ่ยยงัมอียูก่ท็ำงานไป	แต่ว่า่คนขบันะ่ลงจากรถไปแลว้	
ถาม : แสดงวา่เขาเสยีชวีติไปแลว้อยา่งนัน้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าในเรื่องของทางธรรมก็คือตายไปแล้ว	 เพราะจิตออกจากร่างไปแล้ว	 แต่ว่า	

ในเรื่องของทางโลกนี่ถ้าหากว่ายังหายใจอยู	่ คลื่นสมองยังทำงานอยู	่ หัวใจยังเต้นอยู	่ ก็ถือว่า	

ยงัไมต่าย	แตค่วามจรงิอนันัน้เปน็แรงเฉือ่ยหรอืวา่เชือ้เพลงิทีย่งัเหลอือยูท่ำหนา้ที่ไป	
ถาม : พอหลงัจากนัน้เผาศพไปกเ็รยีบรอ้ย...	
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ตอบ : เรยีบรอ้ยจะ้	พวกนี้ไม่ต้อังตดัสนิมาก	กลบัไปทีเ่ดมิ	
ถาม : อา้ว	!	แลว้อยา่งนี้ไม่ใชอ่ปุฆาตกรรมเหรอครบั	อปุฆาตเขาไมล่อยอยู.่..ทำบญุให้ไม่ได้
เหรอครบั	
ตอบ : อนันีข้องเขาหนคีกุมา	ถงึเวลาออกมาจะอา้งวา่ศาลยงัไมต่ดัสนิไม่ได	้
ถาม : ออ๋...แลว้มนัหนีกีนัไดด้ว้ยเหรอครบั	?	
ตอบ : บางทกีม็เีหมอืนกนั	
ถาม : มนัพลาดไดอ้ยา่งไงครบั	?	
ตอบ : ตอ้งลงไปถามเขาเอง	(หวัเราะ)	อาตมาลงไปกลวัเขาจะเอาไปอยูเ่ลย	แลว้บอกลองหนี
ดูเถอะ	(หัวเราะ)	 ร้อยถี่มีหนึ่งห่าง ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น	 โบราณเขาว่าเอาไว	้ มันก็มี
เหมอืนกนัคอืบางททีีเ่รยีกวา่ควบคมุตวัไป	 ไปเอาอกีคน	 ไอน้ีย่อ่งไปซะแลว้	 เปน็ยมทตูกล็ำบาก
เหมอืนกนันะ	ถงึวา่...ที่ไดเ้จอหลวงพอ่สว่นใหญข่อโมทนาบญุไปๆ	ดกีวา่อยูต่รงนัน้ลำบากเตม็ท	ี
ความจริงยมทูตนั่นน่ะท่านเป็นเทวดา	 แต่ว่านายนิรยบาลต่างหากล่ะเป็นยมทูตในความหมาย
ของเรา	 นายนิรยบาลนี่พิลึกมาก	 ทำบุญกับบาปมาเท่ากันเป๊ะเลย	 ไม่สามารถที่จะลงนรกรับ
ความชั่วไป	 แต่ก็สามารถขึ้นข้างบนได	้ ก็เลยต้องทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกตัวเองไม่ต้องเดือด
ร้อนเพราะไฟ	 มีหน้าที่อย่างนั้น	 ไฟก็เลยไม่ทำอันตรายอะไรตนแต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการ
ทรมานสตัวน์รกอยู	่นา่เบือ่หนา่ยทีส่ดุ	
ถาม : ยงัดกีวา่ตกนรก	
ตอบ : ตอ่ไปทำบญุอะไรทำบาปอะไรก็ใหม้นัหนกัๆ	 ไปซะขา้งหนึง่มนัได้ไปๆ	 ซะใหห้มดเรือ่ง
ลงไปกค็อืลง	ขึน้กค็อืขึน้	ทำพอดเีปะ๊อยา่งนัน้ลำบาก	
ถาม : แลว้ไมม่โีอกาสหลดุหรอืครบั	?	
ตอบ : มเีหมอืนกนั	ยงัไมท่ราบลมืถามเขาไปวา่อายงุานของยมทตูเขากีป่	ี เกษยีณ	๖๐	หรอื
เปลา่	?	
ถาม : บางทยีงัไมท่นัพดูเขากร็ูแ้ลว้วา่จะตอบอะไร	
ตอบ : รู	้ อาตมาหาเรื่องชกเทวดาเตะไม่สำเร็จสักทีหนึ่ง	 แค่คิดเขารู้แล้ว...เขาชอบแกล้งเรา
เรือ่ย	 นอนภาวนายงัมาขา้งหลงัเดนิตกึไหวยวบๆ	 มาตามจงัหวะเดนิของเขาเลย	 เรากก็ะๆ	 ไว	้
แกล้งดีนักเดี๋ยวจะเอาให้เข็ด	 กะว่าพอเขาเดินมาถึงรัศมีเท้าเราเหวี่ยงถึงแน	่ เราก็พลิกตัวกลับ
เตะโครมเข้าให้...ไม่เคยได้กินหรอก	 เขารู้...เขารู้ตั้งแต่แรกแล้ว	 แหม...ประเภทกระโดดข้าม
อยา่งนิม่นวลเลย	 เสยีเวลาเตะลมเปลา่	 ความจรงิไมต่อ้งหลบเราเองกเ็ตะเขาไมถ่กูอยูแ่ลว้	 แต่
เขากห็ลบซะหนอ่ยใหก้ำลงัใจไมเ่สยีแรงทีเ่ตะ	
ถาม : คอืวา่กลวัผนีะ่คะ่	คอืมคีวามรูส้กึวา่...ยกตวัอยา่งเชน่	หนกูลวั	หนกูพ็ยายามไมค่ดิ	แต่
มนัยิง่ชดัๆ	จนหนเูริม่หวัน่ไหวเลย	จะทำยงัไงดคีะ	?	
ตอบ : ความจริงคนที่ไม่ชัดเจนน่ะจำไว้ว่าต้องทำอย่างนั้น	 คือ
 อย่าพยายามให้ความสนใจ
กบัภาพทีเ่ราเหน็ ถา้เราใหค้วามสนใจภาพนัน้จะมวัไปหรอืวา่ถา้เราตัง้ใจใชส้ายตาเพง่จะไม่
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เหน็เลย เพราะวา่การทีเ่ราไปอยูต่รงนัน้เราถงึจะเหน็ภาพนัน้	 เวลาเราใชส้ายตาเพง่เราตอ้งนกึ
ถงึตาของเรามนัเทา่กบัเราดงึจติกลบั	 ดงึจติกลบัตรงนัน้ภาพจะหายไปเลยนะ	 ถา้ใหค้วามสนใจ
มากบางทีภาพก็ไม่ชัดเจน	 ดังนั้นว่าตัวอย่างของเขานั่นน่ะ	 ถ้าหากว่าไม่ให้ความสนใจคือไม่
พยายามสนใจ	ภาพจะชดัมากแลว้อยูน่านเปน็พเิศษ	
ถาม : ใชค่ะ่	หนกูลวัหนูไมส่นใจ	หนจูะไมส่นใจแตม่นัยิง่ชดัเจน	
ตอบ : (หวัเราะ)	 จา้...วธิแีกก้ค็อืวา่	พจิารณาใหเ้หน็วา่ไมว่า่เราวา่เขาในทีส่ดุกเ็สือ่มสลาย
ตายพงัเหมอืนกนั จำไวว้า่การกลวัทกุชนดิมพีืน้ฐานมาจากการกลวัตายทัง้สิน้	อนันีเ้คยตาม
พจิารณาดูใจตวัเองเปน็ปีๆ 	 อยู่ในปา่กลวัเสอืกดั	 เสอืกดัแลว้เปน็ยงัไง	?	 ตายจะ้	 กลวังจูะมารดั	

งรูดัแลว้เปน็ยงัไง	?	ตายเหมอืนกนั	กลวัผจีะมาหลอก	 เดีย๋วมนับบีคอเราแลว้เปน็ยงัไง	?	ตาย
เหมือนกัน	 สรุปแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะอ้อมโลกไปไกลขนาดไหนก็ตามมันจะลงตรงว่าเรากลัวตาย
เหมอืนกนัทัง้หมด	ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ความตายเปน็ปกตธิรรมดาของเราเปน็ปกตธิรรมดา
ของสัตว์โลกทุกอย่าง สัตว์โลกเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้น	 พระพุทธเจ้าท่านยืนยันเอาไว	้

ถ้าเราเห็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นปกติเป็นธรรมดา	 ถ้าเราทำความดีไว้ตายเราก็ไป
สบาย	ความตายก็ไม่ใชส่ิง่ทีน่า่กลวั	ในเมือ่เราไมก่ลวัแลว้ตอ่ไปกจ็ะเหน็ไดช้ดัยิง่กวา่เดมิ	
ถาม : เวลาหนูกลัวหนูก็จิตใจหวั่นไหวอยู่แล้ว	 แต่ก็นึกได้ว่าต้องอุทิศส่วนกุศลให้เขาน่ะค่ะ	

แตว่า่จติมนัก็ไม่ไดมุ้ง่มัน่มากหรอกคะ่	 กค็อืมคีวามรูส้กึวา่เขาก็ไดร้บัแตม่นัไมเ่ตม็	 ๑๐๐%	แลว้
เขากจ็างไปนะ่คะ่	
ตอบ : คราวหนา้ตัง้ใจใหม้ัน่คงกวา่นัน้หนอ่ย	
ถาม : มนักลวันะ่คะ่	
ตอบ : จะ้	 พยายามพจิารณาบอ่ยๆ	ภาวนาอยา่งเดยีวจะเอาตวัไมร่อดตอ้งพจิารณาบอ่ยๆ 
เพราะทกุอยา่งเกดิขึน้ในเบือ้งตน้ เปลีย่นแปลงในทา่มกลาง สลายไปในทีส่ดุ ไมม่อีะไรให ้ 
ยดึถอืมัน่หมายได
้ตวัเขาเองเขาตายไปแลว้กจ็รงิ	ถา้หากวา่เขายงัเวยีนตายเวยีนเกดิอยูเ่ขากต็อ้ง	

ทุกข์อีก	 ตอนนี้ที่เราเกิดอยู่เราก็ทุกข์เหมือนกันนะ	 โดยเฉพาะตัวเราเองเป็นมหาเศรษฐีเขามา
เพือ่ขอสว่นกศุลจากเรา	 คนทีเ่ปน็เศรษฐไีมค่วรจะกลวัคนทีม่าขอทาน	 ควรจะสงสารและเกือ้กลู
เขามากกวา่	คราวหนา้เปลีย่นโลกทศันซ์ะใหม	่ผนีา่สงสารไมน่า่กลวัหรอก	
ถาม : ทำไมภาพมันชัดขึ้นทุกทีๆ	 จนเหมือนว่าอยู่ต่อหน้าอย่างนี	้ เวลาเห็นหน้าผีก็จะชะงัก
เลยเจา้คะ่	ไมอ่ยากจะเหน็เขาเทา่ไหร	่เขากเ็สนอหนา้มาใหเ้หน็ทำยงัไงดเีจา้คะ	?	
ตอบ : ถงึตอนนัน้กร็บีๆ	ใหเ้ขาซะใหช้นินะ	ตัง้ใจไวแ้ตแ่รกเริม่เลยวา่กศุลบารมทีีเ่รากระทำใน
ครัง้นี	้ โดยเฉพาะกศุลจากการเจรญิภาวนาของเราไมว่า่ผู้ใดกต็ามตัง้ความปรารถนาอยากไดผ้ล
บญุอนันี	้ขอใหเ้ขาโมทนาไดต้ลอดเวลา	ไมต่อ้งเสยีเวลาใหเ้ราไปบอกไปกลา่ว	เชญิโมทนาแลว้ก็
รบีๆ	ไปอยา่อยู่ใกล	้
ถาม : ตอนนัน้ขบัรถไปขบัรถมากพ็าเขา้ไปในปา่ชา้	แลว้กน็ัง่กนัหนา้สลอนเลยเจา้คะ่	
ตอบ : จะ้	สวยมัย้	?	
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ถาม : กเ็ปน็ของเขาสภาพเขาเปน็อยา่งนัน้	
ตอบ : สภาพเขาเปน็อยา่งนัน้เอง	สวยทีส่ดุทีเ่ขาทำไดก้ค็อืแคน่ัน้ ในเมือ่สวยทีส่ดุแลว้แคน่ัน้  
มนักเ็ลยไมใ่ชข่องนา่กลวั หากแตน่า่สงสาร
 ยิง่บญุนอ้ยเทา่ไหรร่า่งกายของเขากย็ิง่ไมน่า่ชม
ไม่น่ามองมากเท่านั้นเหมือนอย่างกับคนยากจน	 ยิ่งยากจนเท่าไหร่ก็แต่งตัวปอนๆ	 กระมอม
กระแมมมากเทา่นัน้	 เพราะฉะนัน้แทนทีเ่ราจะกลวักค็วรจะสงสารเขามากกวา่	 สงเคราะหเ์ขาได้
รีบสงเคราะห์เลย	 ถ้าเห็นเขาได้แสดงว่ากำลังบุญของเราพอไม่ต้องทำใหม่ตั้งใจเลยว่า	 ผลบุญ
ทัง้หมดทีเ่ราทำมาตัง้แตต่น้จนบดันี	้ขออทุศิแกเ่ธอทัง้หลาย	ขอใหเ้ธอทัง้หลายจงโมทนา	เราจะ
ไดร้บัประโยชนค์วามสขุเทา่ใดขอใหเ้ธอไดร้บัดว้ยไมต่อ้งเสยีเวลาทำใหม	่ มวัแตท่ำใหมเ่ดีย๋วเขา
ไม่ได	้ เพราะว่าบางจังหวะตัวบุญตัวกรรมมันช่วยส่งเหมือนกันเขาถึงเปิดโอกาสให้เราสามารถ
เหน็เขาไดอ้ยา่งนัน้	มวัแต่ไปทำบญุใหมพ่อดถีา้เกดิจงัหวะนัน้มนัเลยไปกอ็ด	
ถาม : ทีนี้มันมีอีกเจ้าค่ะ	 เวลาชาวบ้านรอบๆ	 ตัวเขาเกิดเหตุอะไรเราจะเห็นล่วงหน้าเจ้าค่ะ	
เรากจ็ะโทรไปบอกอยา่งนี	้ตอ้งทำอยา่งนี	้ตอ้งระวงัอยา่งนี	้
ตอบ : คราวหนา้ตอ้งระงบัๆ	ไวห้นอ่ย	ตอ้งมสีตนิดิหนึง่วา่	นีเ่ราอยูใ่นโลกแหง่ความเปน็จรงิ   
ในเมือ่กฎของกรรมเปน็ตวับงัคบัอยูเ่ราจะไปเปลีย่นแปลงอยา่งไร ถา้หากวา่กำลงับญุของเขา  
ไมเ่พยีงพอ กรรมอนันัน้กส็นองเขาจนได	้ดงันัน้กพ็ยายามหนอ่ยทำความคลอ่งตวัในดา้นทีจ่ะ
นกึรู้ไดท้นัทวีา่สิง่ทีเ่รารูน้ัน้จะบอกเขาไดอ้ยา่งไร	 จะบอกเขาไดแ้ค่ไหน	 ซอ้มตวันี้ใหค้ลอ่งไวแ้ลว้
หลงัจากนัน้จะได้ไม่ไปดิน้รนกระวนกระวาย	แรกๆ	อาตมากอ็กจะแตกตายเหมอืนกนั	รูแ้ลว้บอก
ไม่ไดน้ะ่	 มนัจะคลัง่เอา	 แตว่า่พอนานๆ	 ไปเดีย๋วมนักช็นิ	 แลว้หลงัจากนัน้กต็ายดา้น	 มนัไมม่า
ลม้ทบัตนีดิน้พราดๆ	 ไมช่ว่ยมนัหรอก	 อเุบกขามนัเริม่เยอะขึน้	 ความจรงิมนัออกไปทางเหน็แก่
ตวัหนอ่ยๆ	เหมอืนกนันะ	
ถาม : บางทปีลอ่ยวางไม่ได	้
ตอบ : เมตตาเกินประมาณเราจะทุกข์เองนะ	 เขาไม่ได้ให้เมตตากรุณาอย่างเดียว	 แต่มี
อเุบกขาดว้ย	
ถาม : ถา้อยา่งนัน้เหน็กค็งจะปลอ่ยวางจนกวา่เขาจะมาขอความชว่ยเหลอื	
ตอบ : ยิง่ทำอยา่งนัน้ไดย้ิง่ด	ีถา้บญุเขามเีขาจะเขา้มาเองโดยทีเ่ขาเองก็ไมรู่ว้า่ทำไมตอ้งมา	
ถาม : ดเูหมอืนกบัวา่ตวัเองวุน่วายจงัเลย	
ตอบ : ใชเ่ลยจะ้	วเิคราะหต์วัเองไดแ้มน่มาก	
ถาม : ถา้อยา่งนัน้กป็ลอ่ยวางตอ่ไปไมต่อ้งยืน่เขา้ชว่ยเหลอืเลยนะเจา้คะ	
ตอบ : ทำอยา่งนัน้ไดจ้ะด	ีคอืถา้หากวา่กำลงับญุเขามถีงึวาระถงึเวลาเขาจะมาเอง แลว้เรา
กบ็อกเขาถงึวธิแีกไ้ขเปน็อยา่งไร	 แตถ่า้เขาไม่ไดป้ระเภทวิง่มาลม้ดิน้พราดๆ	 อยูต่รงหนา้เราก็
ยนืมองไปกอ่น	 ไมอ่ยา่งนัน้แลว้มนัจะวุน่วายไปหมด	 เนีย่...ทีค่อืเขาไมส่ามารถใชอ้ภญิญาเตม็ที่
กเ็พราะอยา่งนี้	 เพราะวา่ถา้ไดเ้มือ่ไหรก่จ็ะไมด่ฟูา้ดดูนิเลย	 วา่เขาทำกรรมอะไรมาตัง้ทา่จะชว่ย
ทา่เดยีว	
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ถาม : พระทา่นพดูนะคะ	 วา่ใหเ้รานกึวา่ตวัเรากายนี้ไมม่	ี แลว้จติกค็อืไมม่ดีว้ย	 เลยสงสยัวา่
กายไมม่นีีม่นัไมเ่ทา่ไหร	่แตจ่ติไมม่ดีว้ยนีแ่ลว้มนัจะหายไปไหนละ่เจา้คะ	?	
ตอบ : อาตมาก็ไมท่ราบเหมอืนกนัจะ้	 พระพทุธเจา้ก็ไมเ่คยสอน	 ถา้อยา่ง่นัน้ฟงัจากใครหรอื
อา่นจากไหนกส็บืหาจากตน้ตอใหเ้จอแลว้ตอ้งถามทา่นโดยตรงนะ่	
ถาม : สรปุวา่กายไมม่จีติยงัมอียู	่?	
ตอบ : มีอยู	่ ขนาดนอกศาสนาอย่างพราหมณ์ของอะไรเขาก็ยังยึดจิตอย่างเดียว	 โดยไม่เอา
กายที่เป็นพวกอรูปพรหมน่ะ	 ถ้าจิตไม่มีด้วยแล้วมันจะอยู่ยังไง	 จิตเป็นสิ่งอมตะไม่มีคำว่าตาย	
หากแต่ว่าวนเวียนไปเรื่อยตามบุญตามกรรมที่ตัวเองทำอยู่	 เปลี่ยนร่างเปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อยๆ

จนกวา่จะหลดุพน้เขา้สูพ่ระนพิพาน	เพราะฉะนัน้จติไมม่เีปน็ไปไมไ่ด ้
ถาม : แลว้จติมสีภาพรบัรู	้?	
ตอบ : รูเ้ปน็ปกตเิหมอืนกบัเครือ่งบนัทกึเทป	บนัทกึไปเรือ่ยๆ	
ถาม : แลว้จติมอีารมณม์ัย้คะ	?	
ตอบ : มสี	ิเพราะวา่เขาจะนกึรู ้นกึปรงุ นกึแตง่อยูต่ลอดเวลา แลว้เลยทำใหเ้กดิกรรมตา่งๆ  
ขึน้มาได ้ ดงันัน้เรากต็อ้งควบคมุจติของเราใหม้นัอยูใ่นลกัษณะทีเ่รยีกวา่ไมใ่หผ้ดิศลีผดิธรรม  
เป็นอย่างน้อย ถ้้าสามารถทำให้ยิ่งๆ	 ขึ้นไปก็คือหยุดการปรุงแต่งของมันเสีย	 ถ้าหยุดการ  
ปรงุแตง่ของมนัไดท้กุอยา่งกห็ยดุหมดดบัหมดการหลดุพน้กจ็ะงา่ยขึน้ 
ถาม : เรือ่งของการนัง่สมาธ	ิตวัเองเพิง่จะเริม่ๆ	หดันัง่	แลว้มอียูว่นัหนึง่ทีพ่ยายามจะกำหนด
ตามรูล้มหายใจ	 แตว่า่หลงัจากนัง่ไปแลว้	 ผา่นไปวนัรุง่ขึน้มอีาการรูส้กึเจบ็หนา้อก	 เลยไมแ่น่ใจ
วา่อนันีเ้กดิจากการทีเ่ราพยายามตามรูล้มหายใจหรอืเปลา่	?	
ตอบ : ลองทำดอูกีสกัทนีะ	ดวูา่จะเปน็อกีมัย้...	
ถาม : คอืวา่เจบ็ทัง้วนัเลยคะ่	พอวนัรุง่ขึน้กห็าย	
ตอบ : ความจริงน่าจะทำต่อไปเลย	 เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นในลักษณะของขันธมาร	 คือ	
เขามาทดสอบเรา	 จริงๆ	 ก็คือดึงความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เราทำเพราะกลัวเราจะได้ดีเร็ว
เกนิไป	แลว้เราเองก็ใหค้วามสนใจในทางทีผ่ดิ เพราะในทางปฏบิตัจิรงิๆ เขาไมส่นใจรา่งกาย
มาก อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมัน...ถึงตายก็ยอม เขาสามารถจะดึงความสนใจของเราให้
เปลีย่นแปลงไปสนใจในจดุทีเ่ขาตอ้งการได ้เรากล็มืการภาวนาหรอืทิง้การภาวนาไป 
ถาม : นัน่แสดงวา่เรากลวัตายใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ชดัเลยจะ้	 มนัออ้มซะไกลเลย	 ทำเดีย๋วจะเจบ็หนา้อก	 เจบ็แลว้จะเปน็ยงัไง	 เจบ็มากๆ	
แล้วตาย	 มันอ้อมไปไกลไปหน่อย	 บอกแล้วว่าความกลัวทุกอย่างมันจะเกิดจากกลัวตายตัว
เดยีว	ตามดมูนัอยูน่านดซูะจนชกัคุน้หนา้มนักเ็ลยพอจะจำหนา้มนัไดว้า่มาหลอกแบบไหน	
ถาม : ทำไมเวลากระแสจติสง่ถงึกนั	ทำไมถงึสง่กนัไดเ้จา้คะ?	
ตอบ : มันมีพลังของมันอยู่แล้วก็เป็นพลังที่ไม่จำกัดด้วยรูปแบบซะด้วย	 มันไม่ต้องวิ่งผ่าน	

เครือ่งไมต่อ้งวิง่ผา่นสาย	ไมต่อ้งอาศยัเกาะไปตายในแกว้นำแสง	มนันกึปุบ๊ถงึเลยจะ้	 เปน็เครือ่งมอื
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ทีว่ทิยาศาสตรย์งัไมส่ามารถสรา้งแบบนี้ได	้ปกตขิองมนัเปน็แบบนัน้	
ถาม : ขึน้อยูก่บัผูร้บัผูส้ง่ดว้ยใชม่ัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : สำคญัตรงผูร้บั	ผูส้ง่ๆ	ไปแลว้จะรบัไดแ้ค่ไหน	บางคนก็ไมรู่เ้รือ่งอะไรเลย	สว่นใหญจ่ะ
เปน็อยา่งนัน้	บางทกีร็ูแ้ตเ่ปน็แคเ่ลาๆ	วา่	เอะ๊	!	ทำไมเราคดิถงึคนนัน้	เราอยากจะตดิตอ่กบัคน
นัน้	บางรายกร็บัไดช้ดัเจนเลยเหมอืนยงักบัเราไปยนือยูเ่ฉพาะหนา้	
ถาม : บังเอิญน่ะค่ะ	 แค่นึกเฉยๆ	 ว่าอยากให้พี่คนนี้โทรมาหาแล้วประมาณสักหนึ่งวันเขาก็
โทรมา	เขาบอกวา่เขามคีวามรูส้กึวา่เราไปบอกเขาวา่เขาตอ้งโทรมาหาเรา	
ตอบ : แสดงวา่กำลงัใจของเขาสะอาดใชไ้ดถ้งึสามารถรบัได ้ถา้หากวา่กำลงัใจของเขามดืมวั  
มากกวา่นัน้ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะรบัไดช้ดัเจน	แหม...ชา้ไปหนอ่ย	ถา้ปุบ๊ปับ๊โทรเลยจะดกีวา่นีม้าก	
ถาม : ก็ไมช่า้มากหรอกเจา้คะ่	พอนกึชว่งเชา้	ชว่งเยน็เขาก็โทรมา	
ตอบ : จ้ะ	 แต่คนอื่นนี่ห้ามนะ	 ใครนึกถึงอาตมานี้ห้าปีก็ไม่โทร	 หนอยแน่ะ	 !	 จะใช้วิธีลัด	
บงัเอญิอาตมาหว่ยจะ้	จติใจมดืมวัมากรบัไมค่อ่ยได	้ปดิเครือ่งตลอด	ในวดัคลืน่เขา้ไมถ่งึ	
ถาม : เวลาจะตายนีจ่ติออกจากรา่งทางไหนไดม้ัง่คะ	?	
ตอบ : รอบรา่งเลยจะ้	ทกุขมุขนออกไดห้มด	เพราะฉะนัน้เขาจะออกทางไหนกแ็ลว้แตเ่ขา	
ถาม : เคยอ่านเจอนะคะ	 ว่านักวิทยาศาสตร์ของพวกฝรั่งนี	่ เขาพยายามที่จะทำห้อง	 แล้วก็
พยายามทีจ่ะเกบ็จติอะไรอยา่งนี	้?	
ตอบ : ไมม่สีทิธิจ์ะ้	
ถาม : อะไรกเ็กบ็ไม่ได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : เกบ็ไม่ไดห้รอก	 เพราะจติมสีภาพพเิศษสามารถผา่นวตัถทุกุชนดิได้	 ไม่โดนจำกดัดว้ย
ขอ้จำกดัทางโลกใดๆ	ทัง้สิน้	เอาไว้ในเซฟสกักีช่ัน้	เอาไว้ในหอ้งปลอดภยัของธนาคารชาตกิห็ลดุ
ไปได	้เปน็ไง...หอ้งปลอดภยัหนาสกัเมตรหนึง่ใช่ไหม	?	นา่จะกกัอยูน่ะ...ไปจอ้ยเลยละ่	
ถาม : ถวายสังฆทานให้น้องที่ทำงานเขามอเตอร์ไซด์คว่ำแล้วคอหักตายเมื่อวันศุกร	์ ต้อง	

ยกเครือ่งอะไรหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : แลว้แตเ่ราจะ้	ถา้คดิวา่ใจถงึก็ไมเ่ปน็ไร	ถา้อยา่งนัน้หนสูง่ตรงนีแ้ลว้ใหเ้ขาโมทนา	ตัง้ใจ
นกึถงึเขาแลว้กนัจะ้	 สว่นใหญพ่วกเรามกัจะไปคดิวา่เขาตายไมด่	ี ความจรงิตายแบบนีด้ทีำบญุ
ใหเ้ทา่ไหรก่็ได	้ โดยเฉพาะมปีระเภทเพือ่นดีๆ 	 ญาตดิีๆ 	 กค็อืทีเ่ขารูว้า่ถา้เขาทำบญุในลกัษณะนี้
แลว้	เขาจะไดร้บีทำให	้พวกนีถ้อืวา่โชคดซีะดว้ยซำ้นะ	
ถาม : อยา่งนีข้ึน้ไปชัน้	๕	กระโดดลงมาเลยครบั	(หวัเราะ)	
ตอบ : เอาเลย	เดีย๋วจะทำให	้สญัญาเลยวา่ทำให	้รบัรองไม่โกหกทำใหจ้รงิๆ	
ถาม : เผอญิตอ้งเลีย้งลกูอกี	๒	คน	
ตอบ : อุม้ลกูโดดมาดว้ย	
ถาม : ถ้าเกิดว่าฝันเห็นเปรตน่ะค่ะ	 ซึ่งเราไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อน	 หมายความว่ายังไงคะ	
เขามาขอสว่นบญุหรอืเปลา่	?	
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ตอบ : ตอนนัน้ถามเขาเลย	ถามเขาวา่มธีรุะอะไรมาเพือ่อะไร	?	
ถาม : เขาได้ในหรือไม่ในฝัน	 ถ้านึกออกถามเขานะจะได้รับคำตอบที่ตรงเลย	 แต่ของเรามัน
แคค่าดวา่	...ถา้หากคาดวา่โอกาสผดิมนัสงู	
ถาม : แลว้ทำยงัไงใหเ้ราถามในฝนัได	้?	
ตอบ : พยายามสรา้งสตใิหม้ัน่คงอยู ่ถงึหลบักร็ูเ้หมอืนกบัตืน่
ถา้หลบักร็ูเ้หมอืนกบัตืน่นีเ่รา
กท็ำไดย้งักบัเราตืน่อยูน่ัน่เอง	สรา้งสติใหม้ัน่คงกวา่นัน้นดิหนึง่จะ้	ไมต่อ้งมากหรอกนดิเดยีว	ฝนั
ถงึนีถ่อืวา่ใช้ไดแ้ลว้	ตอ่ไปกเ็อาใหม้นัดยีิง่กวา่เดมิ	แลว้ฝนับอ่ยมัย้	?	
ถาม : ฝนั	๒	ครัง้แลว้คะ่	
ตอบ : ๒	ครัง้	ภายใน	๕	ป	ี?	
ถาม : ไม่ใชค่ะ่	เมือ่เรว็ๆ	นีเ้อง	
ตอบ : (หวัเราะ)	จะ้ๆ	ตอ่ไปไมต่อ้งฝนัก็ได	้ตืน่ขึน้มาแลว้กต็ัง้ใจวา่บรรดาผหีรอืเปรตทัง้หลาย
ทีเ่ราพบในความฝนันัน่นะ่	 เราทำบญุอะไรมาขอใหเ้ขาโมทนาแลว้กต็ัง้ใจอทุศิใหเ้ขาไป	 ของเขา
เองจะหลบัจะตืน่เขาเอาทัง้นัน้แหละ	
ถาม : ถามเรือ่งความฝนัอกีคนหนึง่ได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ไดจ้ะ้	
ถาม : คอืวา่ฝนัในคนืเดยีวกนันะคะ	ฝนัวา่นีเ่ปน็การฝนัทีว่า่จะมคีนมาแยง่ของรกัของเรา	แลว้
ในฝนัตอนแรกทีเ่ราโกรธแฟนเรามากเลย	แต่ในทีส่ดุเรากต็ดัสนิใจวา่เราไมเ่อาเขาแลว้	ใหเ้ขาอยู่
กบัคนนัน้ไป	สว่นฝนัทีส่องถดัมาตดิกนัเลยคะ่	เปน็ความฝนัทีว่า่อยู่ๆ 	กม็คีนเหมอืนกบัวา่มาจาก
นรก	เขาบอกเราวา่เราจะเหลอืเวลาอกีแคว่นัเดยีวแลว้เราจะตอ้งตาย	
ตอบ : โห	!	 ทำไมเหลอืเยอะอยา่งนัน้ละ่	 วนัหนึง่ของนรกขมุทีต่ำ่สดุเทา่กบั	 ๙	 ลา้นปมีนษุย	์	

ความฝนัอนัไหนสรา้งกำลงัใจแกเ่ราได ้ คอืมนัดมีนัชืน่ใจกเ็กบ็มนัเอาไว ้ อนัไหนทีเ่รารูส้กึวา่  
ไม่ดีลืมมันซะ	 ...ถ้าไม่ทำอย่างนั้น	 บางทีเราไปมัวแต่ฟุ้งซ่านกลัดกลุ้มอยู่	 มันทำให้เสียการ
ปฏบิตัหิมด	
ถาม : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะ	 ความฝันอันนี้มันมีเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขามาทดสอบเราหรือ
เปลา่	?	
ตอบ : มนัทดสอบทกุอยา่ง	จะหลบัจะตืน่เขาทดสอบทัง้นัน้	ในฝนัถา้หากเราสามารถลว่งศลี
ไดเ้ราจะตอ้งรกั โลภ โกรธ หลงได ้แตเ่ราไมล่ว่งในศลีนัน้	ไมร่กั	โลภ	โกรธ	หลง	ไปตามใน
ฝัน	 สามารถควบคุมกำลังใจของเราได	้ ถือว่าตอนนั้นกำลังใจของเราใช้ได ้ แต่ถ้าหากว่าเรา
ลว่งศลีไปเรารกั โลภ โกรธ หลง ไปตามเหตกุารณใ์นฝนันัน้ๆ กแ็สดงวา่กำลงัใจของเรายงั
ใชไ้มไ่ด	้เอาไวเ้ปน็เครือ่งวดัของเราเอง	เกบ็เอาไวว้ดักำลงัใจของเราเอง	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔  

ถาม : ถ้าเรามีทิพจักขุญาณแจ่มใสเราสามารถ	(ฟังไม่ชัด)	?	
ตอบ : ต้องดูด้วยว่าทิพจักขุญาณแจ่มใสน่ะของเราถนัดด้านไหน	ถ้าเราไปถนัดในด้านรู้อดีตรู้
อนาคตเรื่องของเจโตปริยญาณมันไม่เอาไหนเหมือนกัน	ญาณทั้ง ๘ ไม่ได้หมายความว่าเรา
จะคล่องตัวหมดบางอย่างที่เราจะคล่องมากบางอย่างเราก็จะน้อย	ตัวอย่างเช่น	พระอนุรุทธ

ท่านเป็นพระวิชชาสามแท้ๆ	 แต่ท่านคล่องทิพจักขุญาณมากถึงขนาดพระปฏิสัมภิทาญาณสู้
ท่านไม่ได้	 ท่านก็เลยเป็นเอตะทัคคะเลิศในทางทิพจักขุญาณ	 เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความ
ว่าเราจะคล่องทั้งหมด	 อย่างปฏิสัมภิทาญาณสี่อันนี้	 บางคนก็คล่องไม่เหมือนกัน	 บางคนก็	

คล่องในเหตุคล่องในผล	บางคนก็คล่องในทางภาษา	บางคนก็คล่องในทางปฏิภาณ	แต่ว่าอันอื่น	

ได้อยู่	 ได้เหมือนกันแต่จะไม่คล่องตัวเท่ากับอันที่ตัวเองเด่นขึ้นมา	 เพราะฉะนั้นอาจจะรู้ชัดเจน
ก็ได้	หรือขณะเดียวอาจจะรู้นิดหน่อยหรือจนกว่าจะสะกิดถึงรู้ก็ได้	
ถาม : แล้วเวลาอย่างที่จิตส่งถึงกัน	 อย่างผมคิดว่าถึงหลวงพ่ออย่างนี้ล่ะครับ	 มันเป็นกระแส
ที่พุ่งไปหา...	?	
ตอบ : บางทีมาทั้งตัวเลย	 เราคิดถึงใครถ้าหากว่าบุคคลที่เขาได้อภิญญาใหญ่จะเห็นเราไป
ตรงนั้นทั้งตัวเลย	 มันไม่ใช่แค่กระแสเฉยๆ	 แต่ว่าท่านที่ได้เบากว่านั้น	 อย่างเช่นวิชชาสามจะ
รู้สึกว่ามันเป็นกระแสความคิดของอีกคนหนึ่งติดต่อมาแล้วเราก็รับได้ชัดเจน	 ไม่ต้องถึงวิชชา
สามหรอกสองก็พอแล้ว	
ถาม : กราบพระอยู่ดีๆ	บางทีรู้สึกว่าหลวงพี่มานั่งกราบอยู่ข้างๆ	นี่คิดผิดหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ผิดแหงๆ	 เลย	 ก็ตูนั่งอยู่เนี่ยะ	 (หัวเราะ)	 ขืนไปรับรองนี่มันเอาบ่อย	(หัวเราะ)	 ขืน
รับรองให้เดี๋ยวเอาบ่อย	งั้นต้องรีบๆ	เลี่ยงให้ไกลตัวหน่อย	
ถาม : มันจะเป็นฟุ้งซ่านไปได้ไหมครับ	?	
ตอบ : ถ้าฟุ้งซ่านในด้านดีก็ฟุ้งซ่านไปเถอะ	
ถาม : ตกลงหลวงพี่คล่องทางไหนล่ะครับ	?	
ตอบ : กิน	 ส่งมาเถอะไม่เกี่ยงหรอกถ้าไม่เกินเที่ยง	 บอกแล้วว่าลื่นจนจับไม่ติด	 มันไปได้	

ทุกช่องเลย	
ถาม : เขาเรียกปฏิภาณไช่ไหมครับ	?	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกัน	เขาเรียกอันธพาลหรือเปล่าก็ไม่รู้	?	
ถาม : พวกนี้มันก็	 ...(ไม่ชัด)...มันเหมือนกับเรารู้ๆ	 อยู่	 เราเลยขาดอะไรบางอย่างที่...(ไม่
ชัด)...อยากจะถามอะไร	
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ตอบ : ทาน	 ศีล	 ภาวนาเหมือนเดิม	 ทำไปเรื่อย	 พอถึงเวลาถึงวาระมันก็ลงตัวของมันเองนะ		

ที่เราทำมานั่นมันถูกแล้ว	 เพียงแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะผิดก็ใช้ศีลเป็นเครื่องวัด	วันๆ เราตรวจสอบดู  
ว่าศีล ๕ เราบกพร่องไหม ? เราได้ล่วงศีลด้วยตนเองหรือเปล่า ? ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นล่วงศีล  
หรือเปล่า ? หรือว่ายุให้คนอื่นล่วงศีลหรือเปล่า ?	 ถ้ายังอยู่ในกรอบของศีล	 ๕	 ถือว่ายัง
ปฏิบัติไม่ผิด	ใช้ศีลเป็นเครื่องวัดดีที่สุด 
ถาม : ที่คุยเรื่องส่งจิตถึงกันนี่ย้อนคิดสมัยก่อนหน้าช่วงปีที่แล้ว	 จะผูกพันกับเพื่อนอยู่คน
หนึ่งอยู่อุตรดิตถ์	 ก็จะนึกถึงตลอดเวลาแล้วก็คุยกัน	 เพื่อนก็พูดให้ฟังว่าตอนที่ทำบุญ	 ๑๐๐	 วัน
ให้แฟน	เจอกันวันเสาร์ตอนนั้นยังไม่เคยไปเจอกันเลยคุยกันทางอินเตอร์เน็ต	 เขาบอกว่าผมไป
อยู่ตรงนั้นด้วย	ทีนี้ฟังแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มาคุยกันนี่ก็เป็นการยืนยัน	
ตอบ : คำตอบอันเดียวกันว่าถ้าเราคิดถึงใคร	 ถ้าบุคคลนั้นกำลังของเขาสูง	 จิตใจของเขา
สะอาด	 บางทีเขาเห็นเราไปอยู่ที่นั่นทั้งตัวเลย	 ถ้ากำลังต่ำลงมาหน่อยก็รับกระแสความคิดของ
เขาได้อย่างชัดเจน	ตัวนี้ไม่ยากหรอกเป็นเจโตปริยญาณในทิพจักขุญาณนั่นแหละ	
ถาม : เมื่อกี้นี้ถึงเรื่องที่พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะครับ	 มีผูกพันเป็นเวรเป็นกรรมกัน	 ชาตินี้
เป็นพ่อเป็นลูกกันชาติหน้าก็อาจจะมา...	?	
ตอบ : อาจจะเจอกันในฐานะอื่น	
ถาม : อย่างในกรณีของผมนี้ครอบครัวผม	 ผม	 น้อง	 พ่อ	 แม่	 คงเป็นเวรเป็นกรรมกันเป็น	

บุพเพอะไรกัน	ทีนี้น้องผมก็เสียไปแล้ว	ผมกับน้องก็มาจากไหนก็ไม่รู้	มันก็เหมือนกับ...	
ตอบ : บุคคลที่เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันต้องมีเวรกรรมที่เนื่องกันมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้ว	
ถาม : ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากท้องเดียวกันก็ตามเหรอครับ	?	
ตอบ : สรุปง่ายๆ	พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่เกิดมาแล้วได้พบกันเห็นกัน ในอดีตนั้น
ไม่เคยมีความผูกพันต่อกันนั้นไม่มอีย่างน้อยๆ	 ฐานะใดฐานะหนึ่งก็ต้องเป็นจ้ะ	 เฉพาะเพื่อน
อย่างเดียวก็บานแล้ว	
ถาม : เยอะสุดๆ	เลยครับ	
ตอบ : ใช่	 เพราะฉะนั้นฐานะใดฐานะหนึ่งก็ต้องเป็น	 พระพุทธเจ้าท่านยืนยัน	 ลงว่าได้มา	

เจอะกันละก็จะต้องเคยมีอะไรมาแล้ว	
ถาม : ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับลาพุทธภูมิ	 กรณีอย่างถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมเกาะ
พระนิพพานเราก็ยังอยากจะเกิดอีก	ขึ้นอยู่กับตัวเราเหรอครับ	?	
ตอบ : มันอยู่ที่เรา	 ถึงเราลาแล้วก็ตามแต่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานตราบใดก็ยังต้องเกิดอยู่
ตราบนั้น 
ถาม : ปกติไม่สู้คน	เดือนที่แล้วสู้ค่ะ	
ตอบ : เป็นไปได้ยังไงเราไม่สู้คน	
ถาม : ไม่สู้	 เป็นคนเก็บ	 แล้วก็พยายามทนมากที่สุดเท่าที่จะทนได้	 ทนไม่ได้จริงถึงจะพูด	
ปกติไม่สู้	 คราวนี้สู้	 ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองแต่ว่ามันเก็บก็เก็บไม่ได้แล้ว	 เขาทำมาตั้งแต่ปี	๓๘	
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แล้วมันกี่ปีแล้วล่ะ	 ทนไม่ได้ก็เอาสักทีหนึ่ง	 แล้วก็ไม่สบายทั้งกายทั้งใจ	 ทำยังไงดีที่ว่าจะให้ตัว
เองนี่ปฏิบัติได้ถูกทางด้วยแล้วก็ไม่เก็บกดด้วย	?	
ตอบ : ต้องคิดให้เป็น	ลักษณะการคิดนี่เป็นตัวพิจารณา	เราต้องเห็นว่าตัวเขาเองไม่รู้ว่าสิ่งที่
เขาทำเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวเขาและตัวเราอย่างไร เขาถึงได้ทำ เขาคิดว่าดีเขาจึงทำ คน
ที่ไม่มีปัญญาหรือว่าปัญญาน้อยขนาดเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีนั้น ไม่ใช่สิ่งที่น่าโกรธ แต่น่า
สงสารมากกว่า	 เราต้องคิดให้เป็น	 ถ้าคิดเป็นขนาดนี้กำลังใจมันคลายตัวลง	 มันจะโกรธแค่
ตอนนั้น	 แล้วจะไม่ผูกโกรธไปนาน	 มันคล้ายๆ	 กับว่าเรารับมาแล้วก็กองเอาไว้	 มันไม่แบกต่อ	
มันก็จะไม่หนัก	 แต่ของเรามันอยู่ในลักษณะเก็บสะสมไว้เรื่อย	 พอถึงระยะหนึ่งมันเหมือนกับ
ลูกโป่งที่พองเต็มที่แล้ว	มันก็แตกดังตูม	ที่เราบอกว่าเราไม่สู้น่ะ	ความจริงแล้วก็คือว่ามันพร้อม
ที่ตอบโต้ตลอดเวลา	แต่พยายามเบรกตัวเองเอาไว้จนกระทั่งถึงจุดๆ	หนึ่งที่มันเบรกไม่ได้	ฟาง
เส้นสุดท้ายแล้ว	 มันก็เกิดอาการอย่างที่เกิดขึ้นมา	 เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้เป็นว่าเขาเองน่า
สงสารมาก	 สิ่งที่เขาทำกับเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี	 ถ้าหากว่าเขาตายตอนนั้นกำลังใจที่เศร้าหมอง
ของเขาก็พาเขาลงนรก	 การลงนรกนี่ถ้าหากว่าลงขุมใหญ่	 กว่าจะพ้นขึ้นมาสูอุ่สุทนรก	 กว่าจะ
พ้นมาสู่ยมโลกีนรก	 กว่าจะพ้นแต่ละขุม	 แต่ละขุมขึ้นมายาวนานเหลือเกิน	 แล้วยังต้องมาใช้
เศษกรรม	 ด้วยการเป็นเปรต	 เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก	 มันทำให้เขาห่างความดีไป
ไกลถึงขนาดนั้น	 เพราะฉะนั้นคนที่ทำในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นคนที่น่าโกรธ	 หากแต่ว่าน่าสงสาร
มากเพราะว่าเขาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษที่จะเกิดกับเขาในเบื้องหน้า	 ดังนั้นแทนที่เราจะโกรธเขา
ควรให้อภัยเขาดีกว่า	เราคิดอย่างนี้เป็นกำลังมันจะคลายตัวแต่ถ้าคิดไม่เป็นมันก็จะเก็บกด 
ถาม : มันจะทำได้เป็นพักๆ	ค่ะ	
ตอบ : ก็ทำบ่อยๆ	
ถาม : หินทับหญ้า	ไม่ใช่ถอนหญ้าค่ะ	
ตอบ : นั่นแหละ	ทำบ่อยๆ	พอทำบ่อยๆ	 เดี๋ยวมันถอนหญ้าได้เองมันอาจประเภทเด็ดทีละใบ	
ทีละข้อ	ทีละก้าน	แต่นานๆ	ไป	เดี๋ยวมันจะขุดรากมันขึ้นมาได้	
ถาม : อีกอย่างหนึ่ง...ฟังหลายรอบแล้ว	 แล้วทำไม่ได้	 คือทรงอารมณ์	 อย่างสมมุติว่าเวลา
ปฏิบัติอยู่อย่างนี้	จะทรงอารมณ์ต่อทำยังไงคะ	?	
ตอบ : ถ้าเราภาวนาแล้วอารมณ์ใจมันทรงตัว ความรู้สึกของเราในตอนนั้นก็คือว่า เรารู้
ลมหายใจโดยอัตโนมัติ พยายามรักษาอารมณ์รู้ลมหายใจโดยอัตโนมัตินี้เอาไว้ นั่นคือการ
ทรงอารมณ	์ แล้วเราพยายามตรวจสอบอยู่เสมอว่า	 ในขณะที่เรารู้ลมหายใจโดยอัตโนมัติอยู่นี้	
สิ่งไม่ดีต่างๆ	โดยเฉพาะนิวรณ์ห้ามันเข้ามากินใจเราได้ไหม	?	ใจของเรามันแลบออกไปในทาง
กามฉันทะ	คือระหว่างเพศหรือเปล่า	?	ในตัวพยาบาท	โกรธ	เกลียด	อาฆาต	แค้น	คนอื่นหรือ
เปล่า	?	 ในตัวถีนมิทธะ	 ง่วงเหงาหาวนอน	 ตลอดถึงขี้เกียจหรือเปล่า	?	 ในตัวอุทธัจจะ	 คือ	

ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์อื่นหรือเปล่า	?	ในวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในใจหรือเปล่า	?	ถ้าหากว่า
นิวรณ์ห้าตัวนี้กินใจไม่ได้ กำลังใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ คือการรักษาอารมณ์
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ตัวนั้นไว้ ถ้าสามารถเกาะลมหายใจอยู่ในลักษณะนี้ได้นานเท่าไรเราก็จะสุขเท่านั้น เย็น
เท่านั้น การรักษาอารมณ์ก็คือการประคับประคองความรู้ สติ สัมปชัญญะทั้งหมดของเรา
ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไว้ 
ถาม : ปกติทำบุญนี่ไม่หวงค่ะ	 แผ่ได้อะไรได้	 แต่กับคนที่บอกนี่มีความรู้สึกว่าหวง	 ไม่อยาก
แผ่...มันโกรธ	
ตอบ : ธรรมดา...	การที่เราจะแผ่เมตตา	พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เราแผ่เมตตาต่อคนที่เรา
รักก่อน	 เรารัก	 เราย่อมให้เขาได้	แล้วเมื่อกำลังใจทรงตัว	แผ่เมตตาต่อคนที่เรารักจนคล่องตัว	
จนชินแล้ว	 ก็ให้คนที่เราไม่รักไม่เกลียด	 อย่างเช่นว่าคนทั่วๆ	 ไป	 หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย	

ทั่วหน้า	 หลังจากที่ให้กับคนที่ไม่รักไม่เกลียดจนชินแล้ว	 ก็ค่อยให้กับคนที่เราเกลียดน้อยจน
กระทั่งกำลังใจมันทรงตัว	 มันชิน	 ไม่มีความหนักใจแล้ว	 คราวนี้ค่อยไปให้กับคนที่เราเกลียด
มาก	ถ้าอยู่ๆ	เราไปให้กับคนที่เราเกลียดมากทีเดียวกำลังใจมันจะไม่ไป	มันจะต่อต้าน	เพราะ
ฉะนั้น	 ต้องไปที่ละขั้นแต่ละขั้นอย่างที่ว่า	 มันไม่ใช่หวงหรอก (หัวเราะ)	 กำลังใจมันต่อต้าน 
มันก็เลยไม่ยอมไป 
ถาม : เคยบอกว่าโกรธได้	แต่ว่าอย่าอาฆาต	
ตอบ : พอโกรธ	 โกรธตอนนั้นแหละ	 แต่ว่าอย่าไปคิด	 ถ้าไปคิดแสดงว่าจิตของเราประกอบ
ด้วยวิหิงสาวิตก	คือตรึกในการอาฆาตพยาบาทอยู่	เพราะฉะนั้นต้องลืมมันให้ได้ตรงนั้นเลย	
ถาม : ทำไงถึงจะลืมได้	?	
ตอบ : ถ้าอันนี้ยากหน่อย	 แต่ถ้าพยายามรักษากำลังใจของเราไว้ คิดให้เป็นอย่างที่ว่ามา
อย่างเมื่อครู่นี้	 แล้วเราพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่กับสติสัมปชัญญะเฉพาะหน้า



ตัวนี้จะกินเราไม่ได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันจะเข้ามาอีก	ต้องคอยไล่มันออกไปอยู่เรื่อย	ไล่ไป	

ไล่มา	 พอนานๆ	 เข้า	 ไม่มีอาหารจะกิน	 เพราะเราไม่โกรธตามมัน	 เดี๋ยวมันก็เฉาไปเอง พอ
เฉาไปเฉามา มันก็ตาย 
ถาม : เมื่อไหร่จะคิดเป็นสักที	(หัวเราะ)	
ตอบ : ไม่เป็นไร	ไปไม่รอดเมื่อไร	ค่อยกลับมาถามอีกที	
ถาม : คราวนี้จะขอทางโลก	 ดูหนังสือสอบจากปีที่แล้ว	 ปีนั้นขาดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่ง	 ปีนี้ขอ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์	ขอให้ดูแล้วเข้าใจ	เพราะว่าดูหนังสือแล้วไม่ค่อยเข้าใจ	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ใช้คาถาท่านปู่พระอินทร	์ คาถาสหัสสะเนตโตน่ะ	 ว่านะโมสามจบ	 ระลึกถึง
คุณพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	พรหมเทวดาทั้งหมด	มีท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุด	ขอให้ท่าน
ช่วยสงเคราะห์รับกระดาษคำถามมาอย่างเพิ่งอ่านให้คว่ำลง	 ว่าคาถาสักสามจบ	 เสร็จแล้วพลิก
กระดาษขึ้นมา	 อ่านคำถามดู	 ถ้ายังตอบได้ไม่หมดให้คว่ำลง	 แล้วว่าอีกเจ็ดจบ	 คราวนี้ความ
รู้สึกบอกว่าอย่างไร	อยากจะเขียนอย่างไร	อยากจะตอบอย่างไร	ทำตามนั้นเลย	จะเป็นไปตาม
นั้นทุกอย่าง	 ขอให้เชื่ออารมณ์แรกอย่าไปฝืน	คาถาสั้นๆ	 ว่า	สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพจัก
ขงุ วิโสธาย	ิแค่นี้แหละ	ตอนหลังเขาเติม	อิกะวิติ พุทธสังมิ โลกะวิทู ลงไปหน่อยหนึ่ง	อิกะวิ
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ตเิป็นหัวใจอิติปิโส	พุทธสังมนิี่หัวใจไตรสรณาคมน์	โลกะวิทกู็รู้แจ้งในโลก	อะไรๆ	มา	ก็รู้หมด	
ใช้คาถาตัวนี้ให้ชิน	 ก่อนอ่านหนังสือก็ว่าไปซะห้าจบ	 สิบจบ	 หลังอ่านก็ว่าไปซะห้าจบ	 สิบจบ	
ซ้อมให้คล่องเข้าไว้ถึงเวลามันจะได้ชินแต่ว่าระวังตอนที่ท่านช่วยเราจริงๆ	 นะ	 อารมณ์ใจที่	

ส่งมานี่เหมือนยังกับเรากำลังตื่นเต้น	 หัวใจก็เต้นเร็วขึ้นมือไม้ก็สั่นไปหมด	 มันจะเขียนแทบไม่
เป็นตัว	 ต้องคอยบังคับลายมือตัวเอง	 แล้วจะเอาเท่าไหร่ก็บอกท่าน	 ขอให้มันถูกต้องและถูกใจ
คนตรวจด้วย	กี่เปอร์เซ็นต์บอกท่านได้เลย	ถ้าเรามั่นใจจริงๆ	ได้ตามนั้นทุกอย่าง	เพราะว่าช่วง
ที่สอบนักธรรมเอก	ป่วยอยู่ไม่มีเวลาดูหนังสือ	ก็ไปสอบทั้งๆ	ที่ไม่ดูนั่นแหละ	ปรากฏว่าหลวงปู่
พระมหาอำพันท่านบอกว่า	คุณเก่งนะสอบแค่สิบห้านาทีได้แล้ว	ผมเองตกอยู่สิบสองปี	หลวงปู่
ท่านเป็นเปรียญหกแล้วนะ	ตกอยู่สิบสองปี	ถ้าไม่ได้นักธรรมเอก	เขาไม่ให้เรียนเจ็ด	แปด	เก้า	
เปรียญเจ็ด	 แปด	 เก้า	 เขาเรียกว่า	 เปรียญเอก	 เปรียญสี่	 ห้า	 หก	 เขาเรียกว่า	 เปรียญโท	
เปรียญหนึ่ง	สอง	สาม	 เขาเรียกว่า	 เปรียญตรี	ต้องจบนักธรรมตรี	ถึงเรียนเปรียญตรีได้	ต้อง
จบนักธรรมโท	 ถึงเรียนเปรียญโทได้	 ต้องจบนักธรรมเอก	 ถึงเรียนเปรียญเอกได้	 เพราะฉะนั้น
มันก็ยากสาหัสอยู่	 หนังสือเป็นตั้งออกแค่เจ็ดข้อสมัยโน้น	 สมัยนี้ออกสิบข้อ	 แล้วเป็นตั้งบางที
เราไม่อ่านน่ะมันออก	 แต่ถ้าเราอ่านมันไม่ออก	 ปีนั้นท่องมหาสติปัฏฐานสูตรแทบตายเลย	

มันไม่ออกสักตัวเดียว	 แต่ถ้าหากว่าเราไม่ท่องแล้วมันออกเราก็เดี้ยง	 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้
วิธีนี้แหละ	
ถาม : ทำยังไงครับ	นั่งยิ้มได้ทั้งวัน	?	
ตอบ : พยายามรักษากำลังใจให้มันทรงตัวให้ได้ กำลังที่ว่านี่มันทรงตัวนานไปๆ แรกๆ 
มันเหมือนหินทับหญ้า แต่ถ้าทับไปทับมาหญ้ามันเฉาเข้า กำลังมันไม่มี เราก็ยิ้มเยาะมัน
ได	้ เอาเถอะค่อยๆ	 ทำไป	 ที่เห็นนั่งยิ้มอยู่นี่ไม่ใช่นั่งยิ้มแต่แรกหรอก	 มันตั้งนานตั้งเนแล้วที่
ค่อยๆ	ทำมา	กว่าจะถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่าย	แต่ว่ายืนยันว่า	ถ้าทำแล้วได้จริงๆ		
ถาม : ..............................	
ตอบ : สมัยโบราณพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระใช้ผ้าบังสุกุลเพียงสามผืน	 คือ	 สบง	 จีวร	
และสังฆาฏิเท่านั้น	 พระท่านก็ต้องทะนุถนอมจีวรไว้ให้ดี	 ถึงเวลาอาบน้ำอาบท่านก็ต้องแก้ผ้า
กันเลย	 คราวนี้มีอยู่วันหนึ่งที่เชตุวันมหาวิหาร	นางวิสาขามหาอุบาสิกานิมนต์พระเอาไว้ว่าให้
มาฉันภัตตาหารที่บ้าน	ก่อนถึงเวลาฝนตก	พอใกล้ถึงเวลาก็เลยให้คนใช้วิ่งไปนิมนต์พระ	คนใช้
ไปถึงบอกไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปลือย	 คือพวกชีเปลือยพระแก้ผ้าของทางอินเดียเขามีเป็นปกติ
อยู่แล้ว	 นางวิสาขาได้ยินเข้าก็เข้าใจ	 ก็เลยบอกคนใช้ว่ารอเดี๋ยว	 ตอนนี้ชีเปลือยเขาคงมากัน	
อีกสักพักหนึ่งเขากลับแล้ว	 เราค่อยไปนิมนต์พระ	พอฝนหยุดก็บอก	ตอนนี้ชีเปลือยกลับไปกัน	

หมดแล้วล่ะ	ไปนิมนต์พระได้	พอเขาวิ่งกลับไปใหม่พระห่มผ้าครองจีวรเรียบร้อยแล้วนี่	ก็นิมนต์	

พระมา	 เสร็จแล้วท่านเป็นคนฉลาด	ท่านก็เลยกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าให้รับผ้าคหปติ  
จีวรคอืจวีรทีผู่พ้อมอีนัจะกนิเขาถวาย	ในขณะที่ในหนา้ฝนไดพ้อใชผ้า้อาบนำ้ฝนบา้ง	เขาเรยีกวา่	

ผ้าวัสสิกสาฎก	ตัง้แตน่ัน้มากม็ธีรรมเนยีมถวายผา้อาบนำ้ฝน	แตว่า่ถา้หากวา่ใชเ้ฉพาะชว่งหนา้	
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ฝนมันสิ้นเปลืองเกินไป	 ส่วนใหญ่ถ้าได้มาก็อธิษฐานยาวไปจนกว่าเปื่อยพังไปข้างหนึ่ง	 แต่ว่า
สมัยนี้เขาก็อยู่ลักษณะนี้แหละ	 ถ้าพอที่จะมีที่ถวายจริงๆ	 ไม่ใช่เพียงผ้าอาบน้ำฝน	 แต่เป็นผ้า
ไตรมาแบบนี้	
ถาม : ..............................	
ตอบ : กฐินปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเกาะพระฤๅษีที่อาตมาจะรับได้ในนามของตัวเอง	 เพราะ
ว่าหลังออกพรรษาแล้วท่านเจ้าคุณวัดท่ามะขามท่านบัญชาให้ไปอยู่วัดท่าขนุน	 ท่านจะเอาตัว
เจ้าอาวาสวัดท่าขนุนที่เป็นลูกศิษย์อาตมาเองและเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยไปเรียนต่อเพื่อรอเป็น
เจ้าคณะจังหวัด	 ท่านบอกว่าทองผาภูมิมันจะเป็นแยกออกเป็นจังหวัด	 ตัวท่านเองต้องไปเป็น
เจ้าคณะจังหวัด	คราวนี้อายุท่าน	๗๒	แล้ว	พระนี่เขาเกษียณกันอายุ	๘๐	อายุราชการเหลืออีก
หน่อยเดียวหรือว่าผมอาจแก่ตายก่อนก็ได้	 ท่านพูดอย่างนี้	 สิ้นจากผมแล้ว	 ผมมองไม่เห็นใคร
เลยนอกจากคุณ	หมายตาคุณเอาไว้	 คุณก็ไม่เอา	คุณปฏิเสธทุกทีก็เลยต้องเอาท่านสมพงษไ์ป	
เลยกราบเรียนท่านว่า	ลูกศิษย์ของเราอีกคนหนึ่ง	คือท่านปรีชาที่มาเรียนอยู่	บอกว่ามหาปรีชา
ไงล่ะครับ	 ท่านบอกว่ามหาปรีชาหัวมันไม่ทันเขา	 คำว่าหัวมันไม่ทันเขาอยู่ในลักษณะที่ว่าซื่อ
เกินไป	 ไปเจอคนชั่วพลิกแพลงเข้าจะแย่	 มันจะปกครองเขาไม่ได้	 เลยจะเอาท่านสมพงษ์ซึ่งว่า
เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง	 ท่านอยู่ลักษณะที่คล่องตัวพอ	 ก็จะเอาไปเรียนต่อ	 เลยไปอยู่ที่โน่น	

ก็จะเป็นในนามวัดท่าขนุนซึ่งจะชื่ออาจารย์สมพงษ์ไม่ใช่ชื่อของเราแล้ว	 เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าจะ
ถวายกฐินก็ถือว่าปีสุดท้ายของอาตมาแล้ว	 มีเท่าไหร่ก็รีบทุ่มไปเถอะ	 ท่านจะให้เป็นเจ้าคณะ
ตำบลมาหลายยกแล้วหนีท่านคราวนี้ท่านไม่ให้เป็นแล้ว	 ให้เป็นตาแก่เฝ้าวัดไว้เฉยๆ	 ประชด	

ด้วยนะ	ถามอาจารย์สมพงษ์ว่า	เฮ้ย	!	สมพงษ์	ยอดเขาว่างไหม	?	บอกว่างครับ	เออ...นั่นแหละ	

ท่านเล็กเขาชอบเงียบๆ	ให้เขาไปอยู่ข้างบนนั่นแหละ	(หัวเราะ)	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ตัวคาถาฆะเฏส	ิ นี่จริงๆแล้ว	 ป้องกันอันตรายทุกอย่างนะ	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว	
อาจารย์ยุคหลังๆ	 ท่านถือให้เป็นคาถากันขโมยมันเริ่มจากว่ามีชายเข็ญใจคนหนึ่ง	 หัวทื่อมาก
เลย	ทำอะไรมันก็ไม่เอาไหน	อาจารย์ท่านเลยให้คาถานี้ไปท่อง	ตัวคาถามันว่า	ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ 
กิงกะระณา ฆะเฏสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ ความหมายก็คือว่าทำอะไรกันนั่น	 ท่านทำ
อะไรอยู่	 ทำอะไรใครก็รู้	 เราเห็นอยู่ว่าทำอะไร	 เจ้านั่นประเภทคนซื่อคนขยันน่ะ	 อาจารย์ให้ก็
ท่องตะบันราดเลย	วันหนึ่งพระราชาออกตรวจงานราษฎร์ตอนกลางคืน	คล้ายๆ	กับว่า	ตรวจดู	

ความสงบเรียบร้อย	โจรมันกำลังจะย่องเบาอยู่	มันตั้งท่าจะปีนบ้าน	เจ้านี่ละเมอก็ตะโกนออกมา	

ตะโกนคาถาบทนี้	 มันก็แปลว่า	 ทำอะไรกันนั่น	 ท่านทำอะไรอยู่	 ทำอะไรใครก็รู้	 เราเห็นอยู่ว่า	

ทำอะไร	 โจรมันก็เผ่นแน่บเลยเพราะนึกว่าเจ้าของบ้านตื่น	พระราชาท่านก็แปลกใจ	 โผล่เข้าไป
เห็นเลยปลุกมันขึ้นมาถามว่าเรื่องอะไรกัน	 ก็เลยบอกว่าคาถาวิเศษบทนี้อาจารย์ให้มาบอกว่า
ป้องกันอันตรายได้ทุกอย่าง	 พระราชาเลยขอเรียน	 บอกว่าถ้าจะขอเรียน	 ต้องยอมตนเป็น	

ลูกศิษย์ถึงจะสอนให้	 พระราชาก็เลยต้องไหว้คนเข็ญใจ	 ตัวนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าคุณต้องการวิชา
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คุณจะถือตัวถือตนไม่ได้	 พอให้ไปพระราชาก็ท่องเป็นประจำอยู่เหมือนกัน	 ท่องไปท่องมามีอยู่
วันหนึ่งบรรดาพวกเชื้อพระวงศ์ต้องการจะปฏิวัติรัฐประหารชิงราชสมบัติก็จ้างใหก้ัลบก	คือช่าง
ตัดผม	บอกว่าเวลาที่โกนหนวดให้พระราชานี่ปาดคอซะจะให้รางวัล	พระราชาท่านหลับเพลินๆ	
ก็ละเมอคาถาบทนี้ออกมามั่ง	 ช่างมันก็ตัวสั่นตกใจนึกว่าพระราชารู้	 เลยสารภาพหมด	 พระ
ราชารอดไปได้	 ในเมื่อท่านรอดมาได้ก็คิดว่าเพราะอาจารย์ที่เป็นคนเข็ญใจเลยรับตัวมาเลี้ยงไว้
ในวังเป็นอย่างดี	จริงๆ	อุปเท่ห์การใช้ของมันใช้ป้องกันอันตรายทุกชนิด	แต่ว่าในระยะหลังท่าน
บอกว่าให้ใช้กันขโมย	 ก่อนนอนก็ตั้งใจว่าคาถานี้สักเจ็ดจบ	 อธิษฐานว่าถ้าหากจะมีขโมยหรือ	

มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเราขอให้เรารู้ตัวก่อน	 ให้ตื่นมาพร้อมกับสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์	

เพื่อได้แก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี	 ฟังดูแล้วน่าเล่น	 ฆะเฏสิ	 ฆะเฏสิ	 กิงกะระณัง...	

กิงกะระณา	คือ	ทำอะไรอยู่...ฆะเฏสิ	อะหังปิตัง	ชานามิ	ชานามิ	
ถาม : ..............................	
ตอบ : มีคนถามบ่อย	 สองวันนี่ถามเป็นสิบรายแล้ว	 ถามว่าเข้าพรรษาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้
อย่างไร	?	 พรรษาจริงๆ	 แปลว่าฤดูฝน	 จำพรรษาคือการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน	 คราวนี้บางครั้ง
มันก็มีเหตุอันจำเป็น	 อันทำให้ต้องไปไหนมาไหนทั้งๆ	 ที่อยู่ในระหว่างจำพรรษา	 พระพุทธเจ้า
ท่านอนุญาตให้ไปได้แต่ต้องไปไม่เกิน	 ๗	 วัน	 ภาษาบาลีเรียกว่า	 สัตตาหะกรณียะ	 คือเวลามี
เหตุอันควรให้ไปได้ไม่เกิน	๗	วัน	เหตุอันควรนั้นท่านระบุไว้ชัดเลยว่า	

 
 ๑. พ่อป่วย แม่ป่วย ครูบาอาจารย์ป่วย	 ถ้าสามอย่างนี้ให้ไปเพื่อรักษาพยาบาลได้	
ถือว่าเป็นความกตัญญู	แต่ว่าต้องไม่เกิน	๗	วัน		

 
 ๒. เพื่อนสหธรรมมิกที่อยู่ต่างวัดจะสึก ไปเพื่อห้ามปรามเขา	 ไปได้แต่ต้องไม่เกิน	
๗	 วัน	 แต่อันนี้หลวงพ่อวัดท่าซุงบอกว่า	 ตอนนี้สำหรับข้อนี้แล้วไม่อนุญาต	 ใครอยากสึกให้มัน
สึกไป	สมัยก่อนโน้น	พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้เพราะทราบว่าพระองค์นั้นถ้าอยู่ต่อแล้วจะเป็น
พระอรหันต์	ท่านก็เลยอนุญาตให้ไปห้ามได้	

 
 ๓. วัดพัง ไปหาทัพสัมภาระมาเพื่อซ่อมวัด	 สมัยก่อนต้องเข้าป่าตัดไม้	 ไปหาหวาย
หาอะไรมา	มันช้า	วันเดียวไม่เสร็จแน่เลย	ต้องไปค้างคืน	ให้ไปได้ไม่เกิน	๗	วัน		

 
 ๔.	 ข้อสุดท้าย	 ได้รับกิจนิมนต์ไปเพื่อเจริญศรัทธา	 ไปได้	 อย่างเช่นมาที่นี่	 ก็คือมา
เพื่อเจริญศรัทธาชาวบ้าน	 มาเพื่อรับการถวายสังฆทาน	 เหล่านี้เป็นต้น	 อันนี้ถือว่ารักษากำลัง
ใจเจริญศรัทธาญาติโยมให้ไปได้	 แต่ว่าก่อนไปก็ต้องมีพิธีกรรม	 เขาเรียกว่าขอสัตตาหะ	 คือขอ
กับเพื่อนพระด้วยกัน	 ถ้าทุกองค์เห็นพ้องกันว่าไปได้	 ก็ไปได้	 ถ้ามีค้านสักองค์หนึ่งก็ไม่ต้องไป	
แต่ว่าข้อสุดท้ายนี้	 หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าใครก็ตามที่มันอยู่ติดที่ไม่เป็นแต่มันไปติดโยม
แทน	 ถึงเวลาแอบเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปเพื่อให้เขานิมนต์	 อย่าให้ข้ารู้	 ข้าตีกบาลแยก
เลย	 มีเหมือนกันนะ	 มีประเภทที่ให้โยมเขานิมนต์	 แอบไปบอกเขาให้นิมนต์เพื่อตัวเองจะมีข้อ
อ้างไปได้ในระหว่างอยู่ในพรรษา	หลวงพ่อท่านปิดช่องเกลี้ยงเลย	เบี้ยวไม่ได้		
	 	 ด้วยเหตุนี้ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้	 แต่ว่ายังดีนะ	 คนเขามีปัญญาเขาสงสัยแล้วเขาถาม		
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ประเภทสงสยัๆ	 เปลา่ๆ	 เสรจ็แลว้คอยระแวงไปดว้ยเลยกระทัง่พรรษามนัยงัไมอ่ยูเ่ปน็ทีเ่ปน็ทาง	

ดันทะลึ่งมาอีก	อะไรอย่างนี้	ไอ้นั่นคิดมากเป็นโทษแก่ตัวเอง	ฟุ้งซ่านอีกต่างหาก	
ถาม : ..............................	
ตอบ : หลังจากออกพรรษาต้องไปอยู่ประจำที่วัดท่าขนุน	 วันก่อนไปดูกุฏิแล้ว	 เจ้าประคุณ
เถอะ	!	 หลังมันใหญ่กว่าห้องนี้อีก	 เป็นกุฏิที่ไม่มีใครยอมอยู่เลย	 เจ้าของกุฏิเก่าพระครูอะไรนะ	
จำไม่ได้	 เราเรียกหลวงตาเหงี่ยม	ตอนเป็นพระก็ดุ	 เป็นผีก็ดุเข้าไปใหญ่	กุฏิหลังนั้นเลยทิ้งร้าง
โทรมอยู่ไม่มีใครดูแล	 หลังคาก็รั่ว	 พื้นก็ผุ	 ประตูก็พัง	 หน้าต่างก็หลุด	 ไปนั่งคลำๆ	 ดู	 ท่าน
สมพงษ์บอกว่าถ้าอาจารย์มาผมจะซ่อมให้	 บอกว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมหางบซ่อมเอง	
แต่ดูๆ	ลักษณะมันแล้วแสนหนึ่งน่าจะเอาไม่อยู่	(หัวเราะ)	กุฏิหลังใหญ่มาก	สบายมากเลย	 ไป
นอนมาแล้วดีทุกอย่าง	 แต่คนอื่นเขากลัว	 ของในกุฏิไม่มีใครกล้าแตะแม้แต่ชิ้นเดียว	 จนกระทั่ง
ไปถึงบอกท่านว่านั่นน่ะพวกสบง	จีวร	อะไรนั่น	ของดีๆ	ทั้งนั้นไปแจกพระแจกเณรซะ	แล้วข้าว
ของอื่นใครต้องการจะใช้เอาไปเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้เอง	หลวงตาท่านไม่ว่าอะไรหรอก	เขา
กลัวกันจริงๆ	 กลัวประเภทที่ว่าทิ้งพังไปเลย	 ไม่มีใครเข้าไปแตะ	 กุฏิหลังใหญ่มากน่าอยู่ด้วย	

ก็เลยว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะจัดงานกฐิน	 เพราะว่าเมื่อไปอยู่ที่โน่นแล้วความคิดก็คือว่าจะ	

ไม่พยายามรับตำแหน่งเหมือนเดิม	 ก็คือให้อาจารย์สมพงษ์	 เขาเป็นเจ้าคณะตำบลและเป็น	

เจ้าอาวาสอยู่ในนาม	 ตัวเราเองบริหารอยู่ข้างหลัง	 คราวนี้พอเราอยู่ในลักษณะนั้นเราเองก็เลย
รับกฐินในนามตัวเองไม่ได้	 มันก็ต้องเป็นของทางโน้นเขา	 ซึ่งเขาจะมีกรรมการอะไรยุ่งยากไป
หมดเลย	 ส่วนใหญ่พวกกรรมการตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่คิดทำอะไรหรอกนอกจากจะคุมเงินพระ	
หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าจะตั้งกรรมการพวกแกหาพระในวัดที่ไว้ใจได้ตั้งขึ้นมาสัก	 ๖	 องค์	 ๗	 องค์	
มีความเห็นร่วมกัน	 จะได้ทำงานได้พร้อมกัน	 มัวแต่ไปรอฆราวาสอยู่บางทีมันขัดขึ้นมาสักคน
เดียวงานก็ไม่ได้ทำแล้ว	 ในเมื่อเขามีกรรมการมีอะไรอยู่ก็ไม่อยากเข้าไปทำให้มันยุ่งยาก	 เลย
กลายเป็นว่าปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายที่ได้ทำในนามของตัวเอง	 ผลัดท่านไว้ว่าขอออกจากพรรษา
ก่อน	 ความจริงท่านจะให้ไปเลยแล้วก็จะให้อาจารย์สมพงษ์เขาสัตตาหะ	 คือท่านบอกว่า	 การ
เรียนมันสำคัญมาก	อนุญาตให้สัตตาหะไปเพื่อติวได้ก็ให้มหาทองดีที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน	ตอน
นี้ได้เปรียญ	๖	แล้ว	กำลังจะขึ้นเปรียญ	๗	ที่เป็นเปรียญเอก	ประเภทที่ว่ากันตัวต่อตัว	ยังไงๆ	
ก็ให้มันทันสอบปีหน้า	 ซึ่งจะเท่ากับว่าไม่ต้องเสียเวลาไปปีหนึ่ง	 แต่อาจารย์สมพงษ์ก็คล้ายๆ	
กันเป็นพระที่ไม่ค่อยจะเอาอะไรหรอก	 หลบได้ก็หลบ	 เลี่ยงได้ก็เลี่ยง	 ตอนที่ท่านโดนยัดเป็น	

เจ้าคณะตำบลนี่ท่านหนีไม่พ้นจริงๆ	เพราะว่าของเราจับยัดให้ท่านเอง	รู้จักกับท่านมาตั้งแต่ท่าน	

บวชพรรษาแรก	ปีนั้นหลวงพ่อสายเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนมรณภาพพอดี	ท่านขาดครูบาอาจารย์	

ก็เลยมาขอพึ่ง	 เท่ากับว่าท่านเป็นลูกศิษย์	 ตอนนี้อยู่ทองผาภูมินี่ดังน่าดู	 เท่ากับว่ามีลูกศิษย์	

เป็นเจ้าคณะตำบลไปสองสามตำบลแล้วท่านเจ้าคุณถึงได้ต่อว่าให้ตำแหน่งแล้วไม่ยอมรับก็เลย
ให้คนอื่นไปแทน	 นี่ถ้าหากว่าบรรดาเสือสิงห์กระทิงแรดในทองผาภูมิทราบว่าท่านเจ้าคุณคิด	

ยังไงร้องไห้กันหมด	 โดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะคิดว่าท่านมีความสามารถ	 หารู้ไม่ว่าผู้ใหญ่เขา
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มองทะลุหมด	 โดยส่วนใหญ่ใช้ความสามารถไปหาผลประโยชน์ใส่ตัว	 ท่านดูออกว่าใครทำเพื่อ
ส่วนรวม	 ใครทำเพื่อส่วนตัว	 แล้วลูกศิษย์สายหลวงพ่อส่วนใหญ่แล้วจะว่ากันตรงไปตรงมา	

ในเมื่อว่ากันตรงไปตรงมา	 ไม่เอาก็คือไม่เอานะ	 ก็จะต้องไปเฝ้าให้เขา	 คราวนี้มันสำคัญตรงว่า	

อาจารย์สมพงษ์เขาเรียนจนกลับมาแล้วต้องเป็นใหญ่ขึ้นไปดีไม่ดีเราจะโดนจับยัดอีก	 หนีไม่พ้น...	

ลูกศิษย์มันใหญ่กว่าอาจารย์	ถึงเวลาเราเอาอะไรไปเขาต้องเซ็นให้อยู่แล้ว	(หัวเราะ)	ระยะหลังนี่
สบายขึ้นนะ	อย่างเช่นว่า	เวลาที่เข้าพรรษาทุกอย่างมันก้าวหน้าขึ้น	เมื่อกี้ที่ปรารภขึ้นว่าตอนนี้
มันมีรถตู้ไปถึงอุทัยสบายๆ	 สมัยก่อนไปหาหลวงพ่อ	 โอ้โห...	 ฝุ่นแดงตลบจนกระทั่งหัวดำๆ	
กลายเป็นหัวแดงไปเลย	ต้องเอารถไปลงแพทีละคันๆ	สมัยนี้ทางลาดยางผ่านหน้าวัดสบายมาก	
รถวิ่งถึงที่	 การถวายเทียนพรรษาก็เลยชักจะกลายเป็นหลอดไฟมากขึ้นๆ	 สะดวกดีและไม่
อันตรายด้วย	เพราะว่าไฟฟ้ามันช็อตมันก็ดับเลยใช่ไหม	หลอดมันขาด	แต่ว่าเทียนพรรษานี่ถ้า
เผลอนะ	 เทียนนี่จริงๆ	 สำหรับคนละเอียดและมีสติรอบคอบเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่มันไหม้วัด
จริงๆ	 ก็เลยเปลี่ยนเป็นหลอดไป	 แต่ว่าอานิสงส์ก็ยังเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยแสงสว่าง	

ซึ่งจะมีผลด้านทิพจักขุญาณ
 พระอนุรุทธท่านเป็นพระวิชชาสามแต่ว่ามีทิพจักขุญาณเหนือ
กว่าพระอัครสาวกอย่างพระโมคัลลาน์พระสารีบุตรอีก	 พระโมคคัลลาน์นี่ถือว่าเป็นยอดของ	

ปฏิสัมภิทาญาณ	เลิศกว่าผู้อื่นในทางด้านมีฤทธิ์	ทิพจักขุญาณยังสู้พระอนุรุทธไม่ได้	พระอนุรุทธ	

ก็เลยได้รับการตั้งว่าเป็นเอตะทัคคะ	 คือเป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในทางทิพจักขุญาณ	

ในอดีตชาติท่านเคยถวายบูชาพระพุทธเจ้าด้วยประทีปโคมไฟ	 ได้อานิสงส์ทิพจักขุญาณมาก
กว่าคนอื่นเขา	 ในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังดำเนินกิจไปเพื่อที่จะเข้าสู่
ปรินิพพาน	มีพระอนุรุทธผู้เดียวที่ตามทัน	บอกได้ตลอดเลยว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ระดับฌาน
ไหน	 กำลังเข้าฌานไหน	 ออกฌานไหน	 จากฌานนั้นมาเข้าฌานไหน	 ขณะนี้กำลังดำเนินจิต	

อยู่ในลักษณะยังไง	 บอกถูกหมด	 คนอื่นสู้ไม่ได้	 แรกๆ	 ก็สงสัยมาก	 ข้องใจมากด้วย	 อย่าง
พระพุทธเจ้านี่อ่านตามพุทธประวัติและปฐมสมโพธิกถาท่านบอกว่า	 ยามต้นบรรลุบุพเพนิวาสา	

นุสติญาณคือระลึกชาติได้	 ยามที่สองบรรลุจุตูปปาตญาณ	 คือรู้ว่าคนและสัตว์ก่อนเกิดนั้นมา
จากไหน	 ตายแล้วจะไปไหน	 ยามสุดท้ายคือยามสามทำจิตให้ผ่องใสไกลกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง	
สรุปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระวิชาสาม	 แล้วทำไมสอนลูกศิษย์เป็นอภิญญาหกเป็นปฏิสัมภิทา
ญาณบานเบอะเลย	มีผู้กล้าหาญกราบเรียนถามหลวงพ่อ	หลวงพ่อท่านตอบสั้นและกระชับมาก	
ท่านบอกว่า	 วิชาสามของช้างมันเหนือกว่าอภิญญาของมดอยู่แล้ว	(หัวเราะ)	 ชัดเลยใช่ไหม	?	
อย่างพระอนุรุทธท่านก็วิชาสาม	แต่ว่าทิพจักขุญาณของท่านเลิศกว่าอัครสาวกซะอีก	 เพราะว่า
ความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นอภิญญาหรือว่าปฏิสัมภิทาญาณก็มีแบ่งไปตามระดับ	 ตาม
ความถนัดเฉพาะตัว	อย่างพระจุลปันถกะ	อ่านตามบาลีนะ	ท่านเป็นเลิศทางมโนมยิทธิ	คนอื่น
เก่งแค่ไหนก็เก่งไปแต่ของท่านนี่เยี่ยมกว่าคนอื่นเขา	 สามารถถอดจิตออกมาเป็นกายเนื้อๆ	 ให้
เห็นๆ	 ได้ทีละพันพร้อมกัน	 แล้วไม่ใช่ว่าทำอะไรเหมือนกันนะ	 ทำคนละอย่าง	 ง่ายดี	 องค์โน้น
กวาดลาน	องค์นี้ตักน้ำ	องค์นั้นซักจีวร	องค์โน้นถูกุฏิ	สบายดีงานมันเสร็จเร็ว	เสร็จแล้วพอคน	
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ถามว่า	องค์ไหนชื่อว่าจุลปันถกะ	ท่านก็ตอบพร้อมๆ	กันว่าอาตมาเอง	คนนิมนต์ก็เสร็จ	คราวนี้	

พอไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปนิมนต์ใหม่	ถามว่าองค์ไหนชื่อ	จุลปันถกะ	

ถ้าองค์ไหนตอบก่อนให้จับแขนองค์นั้นไว้	คือ	องค์อื่นจะเป็นตัวกายในที่ท่านถอดออกไป	คราวนี้	

ท่านเลิศมากเลย	 เพราะตัว	 มโนมยิทธิ	 ถ้าทำได้จริงๆ	 จะเป็นในลักษณะนั้น	 ท่านใช้คำว่าถอด
กายในออกไป	เหมือนชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง	คือ	หญ้าปล้องมันจะมีปล้องแก่	พอดึงออกมา
จะเป็นปล้องอ่อน	มันเหมือนกันเปี๊ยบเลย	แล้วอันหนึ่งแก่	อันหนึ่งอ่อน	หรือว่าเหมือนกับถอด
ดาบออกจากฝัก	คือดึงออกมาง่ายๆ	ท่านชำนาญมาก	คือทำออกมาได้ทีละพันร่างพร้อมๆ	กัน	
ท่านบอกว่า	 องค์ไหนตอบก่อนให้สังเกตไว้จะตอบก่อนคนอื่นเขาแป๊บหนึ่งแล้วคนอื่นเขาพูด
ตามเหมือนๆ	กัน	ลักษณะเหมือนกับเสียงสะท้อน	ถามว่าองค์ไหน	องค์ไหนตอบผมครับก็คว้า
เอาไว้	คนที่ไปนิมนต์ก็เล็งเอาไว้	พอถึงเวลาก็คว้าแขนปุ๊บ	อีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ก็ต้องรวม
กลับคืนเป็นหนึ่งเดียว	 ตัวต้นฉบับโดนล็อคแล้วนี่	 เมื่อความสามารถพิเศษเหล่านี้ยังต่างกัน	
การบรรลุมรรคผลและความสามารถของพระท่านบรรลุเท่ากันเหมือนคนจบปริญญา	 ถ้านับ
ปริญญาตรีเป็นหลัก	เหมือนพระอรหันต์เป็นว่าจบตรีเท่ากัน	แต่ว่าความสามารถและแขนงวิชา
ต่างกันไป	 ก็เลยว่ามีประเภทอภิญญาหกระดับปกติสาวก	 คือทั่วๆ	 ไป	 อภิญญาหกระดับมหา
สาวก	อภิญญาหกระดับอัครสาวก	อย่างนี้เป็นต้น	ถึงได้ก็ไม่ใช่ว่าได้เท่ากัน	พวกเราหลายคนที่
ได้มโนยิทธิอยู่เป็นครูฝึกสอนคนอื่นเขาด้วย	 เราก็ดูตัวเองซิ	 ญานแปดอย่างน่ะเราไม่ได้คล่อง
ทุกอย่างหรอก	 มันจะมีถนัดชำนาญอยู่อย่างหนึ่ง	 ส่วนอย่างอื่นๆ	 จะมีแค่พออาศัยเท่านั้นเอง	
สังเกตดูได้เลย	 ลักษณะนี้แหละทำให้ความสามารถทางใดทางหนึ่งมันต่างกันไป	 พระพุทธเจ้า
เคยตรัสถามว่า	 ภิกขเว	 ภิกษุทั้งหลาย	 เธอได้เห็นภิกษุทั้งหลายที่กำลังเสวนาอยู่กับพระโมค  
คัลลาน์ลูกเราหรือไม่	?	 พระบอกว่าเห็นพระเจ้าข้า	 ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่หนักในทาง
ฤทธิ์อภิญญา	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เธอเห็นภิกษุทั้งหลายที่เสวนาอยู่กับพระโสณะโกฬิวิสะ  
ลูกเราหรือไม่	?	 บอกว่าเห็น	 ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เลิศในทางความเพียร	
แล้วก็ถามภิกษุ	 ท่านเห็นภิกษุทั้งหลายที่กำลังเสวนาอยู่กับพระปุณณะมัณตานีบุตรหรือไม่	?	
ภิกษุทั้งหลายบอกว่าเห็นพระเจ้าข้า	 บอกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ชื่นชอบในทาง
ธรรมกถึก	 คือเป็นนักเทศน์	 คือบุคคลที่เข้าไปหาเก่งทางไหนบรรดาผู้ที่เข้าไปหาคือผู้ที่ชอบใน
ทางนั้นเหมือนกัน	 แล้วจริตนิสัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน	 การสร้างสมบารมีมาในอดีตชาติ
ที่ต่างกันทำให้ความสามารถต่างกันไป	เพียงแต่ว่าเวลาหมดกิเลส	หมดกิเลสเหมือนๆ	กัน	แต่
การสร้างสมบุญบารมีมาทำให้ต่างกันตรงความสามารถพิเศษ	 เหมือนกับคนจบปริญญาตรีมา
แล้วอีกคนหนึ่งมันเล่นกีฬาเก่งจังเลย	 ขณะที่อีกคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยก็มีหรือไปถนัดเล่น
ดนตรีเลยก็มี	ทำให้ต่างๆ	กันไป		
	 	 คราวนี้ช่วงของการเข้าพรรษา	 ก่อนจะมาก็อบรมพระ	 ช่วงของการเข้าพรรษาสมัยที่
อยู่กับหลวงพ่อวัดท่าซุง	 จะเป็นช่วงที่ติวเข้มตัวเอง	 ๓	 เดือน	 ความจริงมันน่าจะ	 ๙	 เดือนนะ	
มันกลายเป็นว่าเราอาศัยว่าช่วงจังหวะดี	 เรียกง่ายๆ	 ว่ามันต้องอาศัยฤกษ์ดี	 ครูดี	 คณะดี	 ใช่
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ไหม	?	 เอาดียากหน่อยแต่ว่าก็ยังดีว่าเรายังมีเวลาตั้งตาทำอยู่	 เราต้องคอยตรวจต้องคอย
ทบทวนกำลังใจของตัวเองไว้เสมอๆ ว่ากำลังใจของเราตอนนี้ดีหรือว่าเลว ต้องรู้ตัวโดยที่  
ไม่เข้าข้างตัวเองด้วย เช็คอยู่เสมอว่าตอนนี้ความดีในใจของเรามีหรือไม่ ? ถ้าไม่มีทำให้มัน  
มีขึ้นมา ถ้ามันมีอยู่แล้วทำให้มันยิ่งๆ ขึ้นไป ตอนนี้ความชั่วในใจของเรามีหรือไม่ ? ถ้ามัน  
มีขับไล่มันออกไปแล้วคอยระวังไว้อย่าให้มันเข้ามาต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอๆ อยู่  
ตลอดเวลา	อย่างที่พระเขาพิจารณาเตือนตัวเองฆราวาสก็ใช้ได้	เช่นท่านบอกว่า	บรรพชิตควร  
พิจารณาเนืองๆ ว่าขณะนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ แล้วกริยาอาการใดๆ ที่เป็นของสมณะ 
เราต้องทำกริยาอาการนั้นๆ	ก็หมายความว่าจะคิดจะพูดจะทำต้องอยู่ในความเป็นพระ	คราวนี้
พวกเราเป็นนักปฏิบัติ	 ต้องเรียกว่าพระโยคาวจรได้กำไรกว่าพระจริงๆ	 ซะอีก	 เพราะพระจริงๆ	
เรียกสมมติสงฆ์ยังไม่เป็นพระเลย	 แต่นักปฏิบัติที่มุ่งมั่นจะเอาดี พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า
พระโยคาวจร เป็นพระแล้ว	 ในเมื่อเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแล้ว	 เป็นพระอยู่ในตัวแล้ว	 เรา	

จะพิจารณาอย่างเดียวกันก็ได้	อย่างเช่นท่านบอกว่า	บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวเราติ  
ตัวเราโดยศีลได้หรือไม่ ?	 เราทบทวนว่าเราบกพร่องนี่	 เรากล่าวโทษโจทย์ตัวเองได้ไหม	?	
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่าผู้รู้ติเราโดยศีลได้หรือไม่ ?	 คนที่เขารู้จริง	 รู้ว่าเราทำผิด
อย่างนี้	 เขาตำหนิติเตียนมาได้ไหม	?	 เรามีข้อบกพร่องให้เขาว่าได้หรือเปล่า	?	 บรรพชิต  
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า กาย วาจา ใจ ที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ เราต้องทำกาย วาจา ใจนั้น

หมายความว่าสิ่งที่เหนือกว่านี้ยังมี	 ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเรา
หยุดไม่ได้	 ต่อให้เป็นพระอรหันต์	 แล้วถ้าท่านยังไม่ไปสู่พระนิพพานคือยังมีชีวิตอยู่	 ท่านก็ยัง	

ไม่ประมาทยังดำเนินใจในลักษณะระมัดระวัง	 คอยจ้องในทางลดละเลิกกิเลสอยู่เสมอๆ	 เหมือน	

กับพวกเรานี่แหละ	ยิ่งไปได้สูงมากเท่าไร	สติปัญญา	สมาธิยิ่งสูงมากเท่านั้น	สมาธิก็ยิ่งเข้มมาก	

เท่านั้น	 ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเลิกเลย	 ดังนั้นว่า	 กาย	 วาจา	 ใจ	 ที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่	 เราต้องทำ	 กาย	
วาจา	ใจนั้น	บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ ?	หลายคนนิยมเม้าท์
แตกน่ะระวังไว้	 เรายินดีในที่สงัดจริงหรือไม่	?	บางคนให้อยู่เงียบๆ	ปฏิบัติน่ะ	พักเดียวเท่านั้น
แหละฟุ้งซ่านต้องวิ่งไปหาคนอื่นเขา	 สังเกตตัวเองให้ดี	 ถ้าใครเป็นแบบนี้แล้วรีบแก้ซะ	 อาตมา
เจอพระมาหลายองค์แล้วน่าสงสารมาก	 แทนที่โยมติดพระ	 กลายเป็นพระติดโยม	 ถึงเวลาต้อง
ตะกายไปเพื่อหาเพื่อนคุย	 ถ้าหากว่าไม่มีญาติโยมนี่งุ่นง่านเป็นชะมดติดจั่นไปเลย	 ดังนั้นต้อง	

ดูตัวเองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่	?	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	 ให้อยู่ในความสงบ	 สงัด	 อยู่เสมอ	
พระพุทธเจ้าท่านถึงได้กล่าวไว้ว่า	 ไม่ควรกล่าวถ้อยคำอันเป็นเหตุให้เถียงกัน เพราะการ
กล่าวถ้อยคำอันเป็นเหตุให้เถียงกันทำให้ต้องพูดมาก บุคคลที่พูดมาก จิตใจย่อมฟุ้งซ่าน   
ผู้ที่ฟุ้งซ่านย่อมต้องห่างจากสมาธิ	 มันพาพังไปโน่น	 ดังนั้นการที่คุยกันดีๆ	 น่ะ	 มันน้อย	

กาเลนะ ธมัมะสากจัฉา	 สนทนาธรรมในระยะเวลาอนัสมควรมนันอ้ย	 สว่นใหญพ่อเขา้วงไดม้นั


พากันเตลิดเปิดเปิงกลายเป็นเดรัจฉานคาถา	 คือวาจาอันเป็นเครื่องขวางต่อความด	ี ชวนไป
ฟุ้งซ่าน	แล้วจะไปกินที่โน่น	แล้วจะไปเที่ยวที่นี่	แล้วหนังเรื่องนั้นสนุกไปกันไหม	?	อะไรอย่างนี้	
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เดี๋ยวก็ตามกันไปเป็นพรวน	มันจะพาเสีย	บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรา
มีอยู่หรือไม่ ? เพื่อที่จะไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนสหธรรมมิกของเราไต่ถาม	 ต้องเอาดีให้ได้	

ถ้าไม่ดีเขาถามขึ้นมา	มันอายนะ	อย่างพวกเราประกาศตัวว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ  
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ไม่ว่าจะชื่อไหน  
ก็ตาม นั่นคือครูบาอาจารย์ที่เราถือว่าเลิศแล้ว เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพสุดจิตสุดใจแล้ว  
ไม่ต้องการให้คนอื่นมาปรามาสแม้แต่ กาย วาจา ใจ เพียงเล็กน้อย ในเมื่อครูบาอาจารย์
ของเราดีขนาดนั้นเก่งขนาดนั้น แล้วตัวเราล่ะ ? เราไม่ต้องการให้คนอื่น ดูถูกปรามาส
ครูบาอาจารย์ของเรา เรามีอะไรไปอวดเขา ครูบาอาจารย์ของเราเก่งขนาดนั้นน่ะ คำหนึ่ง
ก็หลวงพ่อ สองคำก็หลวงพ่อ แล้วเราได้อะไรจากหลวงพ่อไว้บ้าง	 ต้องพิจารณาอยู่เสมอๆ	
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตน ไม่ว่ากระทำอันใดย่อมได้รับ
ผลของการกระทำอันนั้น	ที่ท่านใช้คำบาลีว่า	กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัม
มะพันธุ กัมมะปฏิจสะระโน	 มีกรรมเป็นทายาท	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย	
กระทำกรรมใดก็ต้องรับผลอันนั้น	 กัลยาณังวา ปาปะกังวา	 ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม	 ตัสสะธรรม 
ทายาทา ภะวิสสต	ิ กรรมอันนั้นย่อมเป็นทายาท	ตามสืบเนื่องต่อๆ	 ไป	 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ
เห็นใครดีใครชั่ว ดีเราโมทนา แต่ถ้าเขาทำไม่ดีที่เรียกว่าชั่วเมื่อครู่นี้ ขอให้รู้ตัวไว้ว่าเราทำ
มาก่อน พอเราก้าวข้ามจุดนั้นมาเราเห็นข้อบกพร่องตรงนี้ เราเห็นว่ามันไม่ดีอย่างไร เรารู้
ว่ามันน่าเกลียดน่าชังอย่างไร แล้วเราไปตำหนิคนอื่นเราทำมาก่อนแล้วคนอื่นมาทำตาม 
ไอ้นั่นน่ะ ลูกหลานเราเอง ทายาทเราเอง ที่เขาสืบเนื่องซึ่งกรรมอันนั้น เพราะฉะนั้นคนทำ
ผิดไม่ใช่คนที่น่าตำหนิ เขาเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่า สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก ที่ควร เป็นอย่างไร
เขายังไม่รู้เลย เราตำหนิเขา มันใช้ไม่ได้ มันควรจะสงสารและหาทางช่วยเขาให้พ้นจาก
จุดนั้นมากกว่า ตัวเราอยู่ตรงจุดนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมด ถูกทั้งหมด มันดีแค่นี้ มันถูกแค่
นี้พอกำลังใจเราก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ดีกว่านั้นถูกกว่านั้นมันมีแล้ว เรามองย้อนกลับ	
อ้าว...คราวที่แล้วมันผิดนี่หว่า	แต่เรียกว่ามันผิดก็ไม่ถูก	ถ้าเรายืนอยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นว่ามันดี	
ว่ามันถูก	 แบบเดียวกับว่า	 เวลาเข้าพรรษาพวกเรามาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ	 มาติวเข้มตัวเองกัน
แต่ขนาดเดียวกันคนบางจำพวกมันก็ยังกินเหล้าเมายาอยู่เหมือนเดิม	 นั่นเขาเห็นว่าดีเขาถึงทำ	
ถ้าเขารู้ตัวว่ามันไม่ดี	เห็นว่าไม่ดี	เขาจะไม่ทำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หรอก	ทุกคนเขาเห็นว่าสิ่งที่ตัว
เองทำดีแล้วจึงทำ	 ดังนั้นคนที่เขาเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิมีโอกาสที่จะลงสู่อบายภูมิเป็นคนที่น่า
สงสารมาก	 ไม่ใช่คนที่น่าโกรธน่าเคืองน่าตำหนิ	 ในเมื่อเขาน่าสงสารอย่างนั้น	 เราควรที่จะ
แนะนำให้เขาหันมาสู่ทางที่ดีๆ	 ถ้าทำได้ก็ควรจะแนะนำเขา	 ถ้าแนะนำให้เขาหันมาสู่ทางที่ดีๆ	
ถ้าทำได้ก็ควรจะแนะนำเขา	 ถ้าแนะนำแล้วไม่สามารถทำได้	 แล้วค่อยวางอุเบกขา	 สิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้	 พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระคิด	 พิจารณา	 ทบทวนตัวเองอยู่เสมอๆ	 หลวงพ่อก็บอก
พวกเราเสมอว่าอย่าสนใจจริยาคนอื่น	 ให้กล่าวโทษโจทย์ตัวเองเท่านั้น	 ดังนั้นในช่วง	 ๓	 เดือน
ของพรรษา	 เราเป็นนักปฏิบัติ	 พระทำอย่างไร	 หลวงพ่อสอนให้พระทำอย่างไร	 เราก็ทำอย่าง
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นั้นได้ตรวจตราตัวเอง	ตำหนิตัวเองอยู่ทุกวัน	ก่อนนอนนั่งทบทวน	ดูศีล	๕	หรือศีล	๘	ของเรา	
ตรงไหนบกพร่องบ้าง	 อย่างเข้าข้างตัวเอง	 บกพร่องแม้แต่นิดเดียวก็ต้องโทษตัวเองไว้ก่อน	
สมัยที่หลวงพ่อยังอยู่เคี่ยวเข็ญสั่งสอนมาใครอย่าคิดว่าหลวงพ่อไม่ได้สอน พระองค์ไหน
ปฏิเสธองค์นั้นถือว่าใช้ไม่ได้เลย หลวงพ่อสอนอยู่ตลอดเวลาเทปมีหนังสือมี จริยาต่างๆ ที่
ท่านแสดงออกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่พระลูกพระหลาน ที่ฆราวาสจะเลียนแบบและทำ
ตาม ท่านสอนทั้งด้วยวาจา ทั้งด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ถ้าไม่รู้จักว่าท่านเคี่ยวเข็ญเรา
อย่างไร ไม่รู้จักเลียนแบบเพื่อทำตามก็เป็นอันว่าเราขาดทุน	 สมัยที่ท่านเคี่ยวเข็ญอยู่อย่าง
นั้น	ถึงเวลาเราทบทวนตัวของเราเอง	ถ้าหากว่ามันมีข้อบกพร่องเราก็แก้ไขตามนั้น	แต่ในบาง
ครั้ง	อาตมาทวนแล้วทวนอีกหาความผิดตัวเองไม่เจอ	มันเป็นไปได้อย่างไรที่หาความผิดตัวเอง
ไม่เจอ	...ลงซ้ายลงขวา	 ในที่สุดก็จับยัดให้ว่าเอ็งผิดตั้งแต่เสือกเกิดมาแล้ว	 ถ้าไม่เกิดมามันจะ
มาทุกข์อย่างนี้ได้ยังไง	 เออ	!	 เอามันให้ได้	 ในที่สุดก็หาผู้รับผิดจนได้	 ยัดให้มันเข้าไปให้หมด	
แล้วเราก็เริ่มต้นแก้ไขใหม่	 ในเมื่อเราผิดเพราะเราเกิดมาเราก็ไม่ควรเกิดอีก	 มันจะได้ไม่ผิด	
เออ	!	ก็ใช้วิธีอย่างนี้แต่ว่าตอนหลวงพ่ออยู่	พลาดหน่อยเดียวท่านตีจมดินเลย	แต่ว่าดีอยู่อย่าง
ว่า	 ครูบาอาจารย์	 ถ้าไม่รักเราท่านไม่ตีไม่ด่า	 ถ้าหากว่าท่านยังตียังด่าอยู่แสดงว่าเมตตา	 ยัง
อยากให้เราได้ดีอยู่	 ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ว่าอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนะ	 ไม่แน่ว่าท่าน	

จะรักเรานะ	ท่านอาจปล่อยให้เราเป็นไปตามกรรมก็ได้	 ดังนั้นช่วง	๓	 เดือนนี้	 ก็อยากจะให้ทุก
คนใช้เป็นเวลาที่เร่งรัดการปฏิบัติของตัวเอง	 อาตมาเองก็ไม่รู้จะอยู่ให้โยมดูหน้าได้นานเท่าไหร่	
งานมันเยอะ	 บางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆ	 รู้ตัวอยู่เหมือนกัน	 ว่ามันไม่แน่ว่าจะอยู่ได้	 เป็นมาก
ขึ้นมาทีไรก็รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราอาจต้องไปในเมื่อเจ้าตัวพร้อมที่จะไป	พวกเราถ้าหากว่ายึดคน
เป็นที่พึ่งก็จะลำบาก เราต้องยึดธรรมะเป็นที่พึ่ง ยึดการปฏิบัติเป็นที่พึ่ง อย่างเช่นว่าเรายึด
หลวงพ่อเป็นที่พึ่งแล้วไปยึดร่างกายของหลวงพ่อเราก็พลาดต้องมานั่งเสียอกเสียใจเวลาที่
ท่านจากไป แต่ถ้าเรายึดในสังฆานุสติคือคุณความดีที่หลวงพ่อทำไว้ ระลึกถึงเมื่อไหร่ก็
เด่นชัดอยู่ในใจของเรา	ท่านเมตตาสั่งสอนอบรมเรามายังไง	ด่าเรายังไง	หัวเราะยังไง	เป่ายา
นัตถุ์ยังไง	ถือไม้เท้าเคาะกะโหลกเรายังไง	นึกออกหมด	พยายามนึกภาพเหล่านี้เอาไว้ให้อยู่ใน
จิตในใจของเรา	มันสบาย	มันชุ่มชื่นใจ	แล้วภาวนาของเราต่อไป	เป็นสังฆานุสติเต็มระดับ ไม่
ต้องเสียเวลาภาวนานาน ใครเคยเจอหลวงพ่อนึกออกทันที ต่อไปใครไม่เคยเจอหลวงพ่อ
ต้องอิจฉาพวกเรา นึกเมื่อไหร่ก็นึกออก	 มาถึงยังไง	 ทักทายยังไง	 หัวเราะยังไง	 เคี้ยวหมาก	
เป่ายานัตถุ์	 อิริยาบถไหน	 สั่งน้ำมูกยังไงนึกออกหมด	 มันก็จะได้เปรียบคนอื่นเขาเยอะ	 รักษา
ชื่อเสียงพ่อไว้อย่าให้เขาดูถูกดูหมิ่นได้	 โดยเฉพาะความสามารถในทางด้าน	 มโนมยิทธิ	
ปัจจุบันนี้อาตมารู้สึกสงสารทุกคนมาก ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๙ ใช้ผิดกันหมด มโนมยิทธิมี
คุณวิเศษเหลือเกิน ยิ่งกว่าแก้วมณีที่เป็นโคตรเพชรเสียอีก ประมาณราคาไม่ได้ มีคุณวิเศษ
ตรงที่ว่าเราเกาะพระนิพพานได้ การที่จิตเราเกาะพระนิพพานเราเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิงตอน
นั้น รัก โลภ โกรธ หลง กินใจเราไม่ได้	 เราเกิดโทสะกระทบขึ้นมาอาศัยกำลังความเคยชิน



367 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

พุ่งใจขึ้นไปอยู่บนพระนิพพาน	 เกิดราคะกระทบใจขึ้นมาอาศัยความเคยชิน	 ความคล่องตัวใน
มโนมยิทธิขึ้นไปกราบพระบนนิพพาน	 รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 เป็นสมบัติของร่างกายเมื่อไม่มีใจ
คอยปรุงคอยแต่งมันไม่สามารถจะอยู่นานได้	 อย่างเก่งนาทีสองนาทีมันก็เงียบ	 มันเหมือนกับ
หมดเชื้อ	ไม่มีใครไปคอยใส่ไฟให้มัน	ใจเราไปกราบพระอยู่ต่อหน้าพระ เป็นวิธีตัดกิเลสที่ง่าย
ที่สุด สะดวกสบายที่สุด ตายตอนนั้นก็อยู่ที่นั่นเลย	 หลวงพ่อท่านใช้ความพยายามมาสิบหก
อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัปเป็นอย่างน้อย	 และจนกระทั่งในชาติปัจจุบันนี้	 ปั้นผีลุกปลุกผีนั่ง	
อยู่หลายสิบปีกว่าจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดมาให้ลูกๆ	 ปฏิบัติเหมือนยังกับท่านเตรียมอาหารให้
พร้อมๆ ทุกอย่างแล้ววางอยู่ตรงหน้านี่ไม่ตักใส่ปากมันก็โหดร้ายกับพ่อเกินไป แล้วขณะ
เดียวกันตักแทนที่จะใส่ปากเอาไปละเลงหัวคนอื่นเขาก็มี ดังนั้นวิชาที่พ่อท่านให้ไว้ประเมิน
ราคาไม่ได้ นับเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ได้ แต่พวกเราเอาไปใช้สลึงเดียว	เขาให้รู้เพื่อละและ
มุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว	จิตเกาะนิพพานเป็นการตัดกิเลสที่รวบรัดที่สุด	ไม่มีวิธีไหน
ง่ายกว่านี้อีกแล้ว	 ถ้าหากว่ามันเคยชินกิเลสมันก็ขาดไปโดยสิ้นเชิงเองได้ง่ายๆ	 เลย	 คราวนี้
พวกเราก็เอาไปใช้ผิด	 ไปดูว่าชาติก่อนเป็นยังไง	 คนโน้นก็พ่อกู	 คนนี้ก็แม่กู	 นี้ก็ลูกกู	 นั่นผัวกู	
เมียกู	 สบายมาก	 แทนที่จะเลิก	 ไปฟื้นความสัมพันธ์ใหม่	 แทนที่จะละได้กลายเป็นกอดคอกัน
จมตายทั้งขบวน	 เห็นแล้วน่าสงสารมาก	 อยากจะบอกเหลือเกินว่าพวกเราใช้ผิด	 แต่ว่าขณะ
เดียวกัน	 ถ้าหากว่าวาระบุญมันยังเข้าไม่ถึง	 กรรมมันยังแทรกอยู่	 ถึงบอกไปมันก็ไม่ฟังหรอก	
สมัยก่อนอาตมาก็ทำแบบนี้แหละ	ใครให้ดูอะไร	ดูให้เขาไปหมด	พอเขาชมว่า	แหม	!	รู้ชัดเจน
แจ่มใสดีจัง	 เก่งอะไรอย่างนี้	 มันพอง	 มันอยากจะลอยทั้งตัว	 ลอยไปลอยมา	 หลวงพ่อตีกบาล
ร่วงตุ๊บเลย	 คือวันหนึ่งมันถึงวาระแล้วเข้าไปที่บ้านสายลมเพื่อทำหน้าที่	 คืนนั้นหลวงพ่อท่าน
เทศน์ว่าบุคคลที่สามารถทรงกรรมฐาน	๔๐	ได้	ได้อภิญญา	๕	สมาบัติ	๘	หรือว่าวิชา	๒	ห่าง
นรกแค่ขอบนิ้วกั้น	กั้นอย่างนี้นะไม่ใช่กั้นตามยาว	ได้ยินเข้าเหงื่อหยดเลย	ขนาดทรงกรรมฐาน
ได้ตั้ง	๔๐	กองก็ไม่พ้นนรก	ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้	แล้วท่านก็บอกต่อไปว่า	วิธีที่จะพ้นมีวิธีเดียว 
คือ ต้องเป็นพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป แล้วท่านก็เทศน์ต่อไปว่าควรจะปฏิบัติ
อย่างไร บอกให้เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จริงๆ ให้ตั้งใจรักษาศีลทุกสิกขาบทให้
บริสุทธิ์ คิดว่าตายแล้วจะไปพระนิพพาน ง่ายแค่นี้แหละ ง่ายจนนึกไม่ถึง แล้วพวกเราก็ทำ
เลยไปทุกทีมันง่ายเกินไปเดี๋ยวคนเขาจะไม่ชมว่าเก่ง ก็เลยก้าวผ่านของดีไป หนังสือหลวง
พ่อทุกเล่ม เทปหลวงพ่อทุกม้วน ลองไปอ่านดู ฟังดู เราจะได้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ   
จะเป็นจุดที่สะดุดหูเราอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นอ่านแล้วไม่เจอ ฟังแล้วไม่ได้ยินเพราะว่า  
เราทำถึงตรงไหนกำลังมันจะจดจ่ออยู่ตรงนั้น พอหลวงพ่อกล่าวถึงตรงนั้นมันก็จะกระทบ
ใจเรา กระทบตาเรา แต่ถ้าเรายังทำไม่ถึงมันก็จะเลยไปเฉยๆ ดังนั้นตำราอย่าทิ้ง โดยเฉพาะ  
ตำราของหลวงพ่อ ตำราของหลวงพ่อแทบจะทั้งหมดท่านแทรกวิปัสสนาญาณไว้เกิน ๘๐%  
ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาเอง อ่านแล้วฟังแล้วตัดสินใจตามไปได้เลย ได้ประโยชน์ล้วนๆ 
ถ้าเราไปพิจารณาเองบางทีปัญญามันไม่ถึง นึกไม่ออกเสียด้วยซ้ำไปว่าจะนึกต่อยังไง	ดังนั้น	
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ภายในพรรษานี้	 อยากจะให้พวกเราเคี่ยวเข็ญตัวเองให้มากๆ	 เข้าไว้	 ขี้เกียจมานานเต็มทีแล้ว	
ขี้เกียจจนพ่อตายไปทั้งองค์แล้ว	 มันจะขี้เกียจต่อจนอาตมาตายไปอีกก็เกินไป	 ขยันขึ้นมา	

หน่อยหนึ่ง	ให้มีไฟขึ้นมาหน่อยหนึ่ง	ไม่ต้องไปเกรงใจว่ากิเลสมันจะเศร้าหมอง	ตีมันให้ตายไปเลย	

มันตายเมื่อไรเราก็สบายเมื่อนั้น	 ถ้ามันยังอยู่เมื่อไรก็บังคับเราต่อไป	กลายเป็นทาสของมันต่อไป	

พ่อสอนอย่างไร	พระทำอย่างไร	 เพราะที่เป็นพระโยคาวจรอยู่ก็ทำอย่างนั้น	ท่านเคยอบรมพระ	
ท่านบอกว่าพวกแกไปไหนก็บอกว่าท่าซุงๆ แกเอาซุงดีๆ หรือซุงผุๆ ไปอวดเขา ถ้าซุงผุๆ 
ไปอวดเขาก็ขายหน้าพ่อใช่ไหม ? มันต้องเอาซุงดีๆ ไป หรือถ้ามีฝีมือก็แกะสลักเป็นเรือ
สุพรรณหงส์ไปเลย ถ้าทำได้ยังงั้นพ่อจะดีใจมาก	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จริงๆ	 แล้ว	 หลวงพ่อ
ท่านก็บอกไว้แล้วว่า	ถ้าเราไม่ทิ้งอภิญญาสมาบัติท่านก็จะอยู่กับเราตลอดเวลา	ลูกอยู่ไหนพ่อก็
อยู่ด้วยพร้อมจะช่วยลูกทุกประการท่านบอกไว้ชัดแล้ว	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะใช้ผิดหรือ
ไม่ก็โดนกิเลสหลอกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทน	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ปล่อยปลา	 ส่วนใหญ่ที่ปล่อยปัจจุบันนี้ก็พวก	 ปลาดุก	 ปลาช่อน	 ปลาหมอ	 พวกนี้จะ
อดทนกว่าเขา	มันไม่ตายง่ายๆ	แล้วบางทีคนที่เราใช้ให้ไปปล่อย	 เขาไปเจอปลาหงายท้องผลึ่ง
แหงแก๋ก็กำลังใจตก	เลยต้องหาที่มันอึดๆ	หน่อย	แข็งแรงหน่อย	เชื่อว่าปล่อยไปแล้วรอดแน่ๆ	
เพราะพวกปลาดุก	 ปลาช่อน	 ปลาหมอนี่	 เขามีความสามารถพิเศษคือเก็บอากาศไว้กับเหงือก
ตัวเองได้เยอะ	 เขาจะเดินทางบนบกแห้งๆ	 นี่ได้ไกล	 ได้เป็นชั่วโมงๆ	 เลย	 ดังนั้นที่เขาใส่
กาละมังเอาไว้	 มันมีน้ำขลุกขลิกอยู่บ้างเขาเลยอยู่ได้สบาย	 แต่ว่าปลาพวกนี้ก็แพง	 โดยเฉพาะ
ปลาช่อนก็แพง	 คิดเป็นกิโลเลย	 ถ้าปลาไข่นี่จะแพง	 ฤดูนี้มันเลยแล้ว	 ปลาไข่นี่จะเป็นช่วงน้ำ
หลากๆ	ใหม่ๆ	ฝนลงใหม่ๆ	นี่ปลาไข่จะออกเยอะ	ถ้าช่วงนั้นราคาจะแพงหน่อย	
ถาม : ..............................	
ตอบ : เพิ่งกลับจากพม่ามา	 การไปพม่างวดนี้มันมีของแปลกๆ	 หลายอย่างเหมือนกัน	 โดย
เฉพาะตอนที่นายกทักษิณอยู่พม่า	 ทางด้านพม่าเขาเล่นไสยศาสตร์หนักกว่าที่เราคิด	 ทำทุก
อย่างเลย	 กระทั่งวันเวลาที่ของเราเป็นฝ่ายไปเยือนว่าเมื่อไหร่	 อย่างไร	 นี่มันจะเป็นฤกษ์ที่ดีแก่
เขานะ	 ที่กิน	 ที่อยู่	 อาหารอย่างไหนที่มันจะอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่าทำแล้วสะกด	 มันจะข่ม
ฝ่ายไทยได้	ทำเดี๋ยวนั้นหมด	กระทั่งต้นไม้ที่นายกทักษิณปลูกก็ยังเอาต้นโศกมาให้ปลูก	
ถาม : คนทำนี่เป็นผู้นำของเขาหรือครับ	?	
ตอบ : คือพวกหมอไสยศาสตร์จะเป็นคนแนะนำ	แล้วทางด้านนี้ก็จะจัดการตามที่เขาแนะนำมา	

มันเล่นกันหนักขนาดนั้นจะอยู่ในลักษณะที่ว่ากดไทยไม่ให้โงหัวขึ้นเลย	 มีอะไรก็จะต้องอ่อนน้อม	

ค้อมตัวยอมเขาอยู่ตลอดอย่างนั้น	ดูๆ	แล้วมันน่าสนุกดี	เราไปป่วนงานของเขาเลยไปโดนจับซะ	

เขาแจ้งข้อหาตลกมาก	ข้อหาถ่ายรูปแขกของรัฐบาล	เอาไปสอบสวน	๒	ชั่วโมง	พอไม่ได้อะไร
เลยมันต้องเอารถไปส่งเรา	สบายไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่	
ถาม : ..............................	
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ตอบ : คือของบ้านเขาเมืองเขานี่เรื่องของไสยศาสตร์	เรื่องของโหราศาสตร์	เรื่องของการถือ
ฤกษ์ถือยามของเขานี่ยังเข้มข้นมากเลย	 วันไหนวันจมวันไหนวันลอย	 ดีแก่ตัวไม่ดีแก่ตัว	 ควร
เดินทางไม่ควรเดินทาง	เขาทำอย่างนั้น	ของเราเองเคยชินกับการมาถึงก็มีรถออกตามเวลานั่น
ไปถึงเขาบอกวันนี้วันไม่ดีรถไม่ออก	 เราก็เดี้ยงแล้วไปไม่ได้	 โอ้โห...มันเอากันหนักขนาดนั้นนะ	
เขาเชื่อถือกันอย่างชนิดฝังจิตฝังใจเลย	 ของเราก็มีเขาเรียกยามอุบากอง	 อุบากองนั่นจริงๆ	
คืออูบาเก็ง	 อู	 ก็แปลว่าท่านหรือว่านายสำหรับผู้ที่อาวุโสหน่อย	 แกโดนจับได้ในสมัยที่รบกับ
ไทยแล้วก็ติดคุกไทยอยู่แล้วก็เอาไอ้วิชานี้มาเผยแพร่	 เขาดูตามฤกษ์ตามยามของเขานั่นแหละ	
พวกเราอาจจะเคยเห็นที่มันมีจุดๆ	แล้วก็มีกากบาท	อะไรพวกนั้นแหละ	ที่เขาว่า	
  ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร แม้นรารอนจะอัปรา 
  สองศูนย์เร่งยาตรา จะมีลาภสวัสดี 
  สามศูนย์จะพูนผล จรดลลาภมากมี 
  สี่ศูนย์พูลสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภไม่มี 
  กากะบาดตัวอัปรีย์ เร่งจรรีจะอัปรา

 
 

	 	 ปรากฏว่าอูบาเก็งเขาแหกคุกตามฤกษ์ปลอดของเขา	 แล้วเขารอดไปได้แต่ว่าก่อนไป
เขาถ่ายทอดวิชานี้เอาไว้ให้กับเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันที่เป็นคนไทย	 เพื่อนคนนั้นสักติดแขนเอาไว้	
พอออกมาก็เอามาเผยแพร่เลยเรียกว่ายามพม่าแหกคุกหรือยามอุบากอง	แล้วคนไทยเราออก
เสียงไม่ค่อยชัดนะ	อูบาเก็งก็เลยกลายเป็นอุบากองไป	ทางด้านโน้นเขาถือฤกษ์ถือยามถืออะไร
ทุกอย่าง	แล้วเขาคิดว่าเวลาเราทำอะไรนี่ทำแบบส่งเดช	ไม่มีฤกษ์ไม่มียาม	พระผู้ใหญ่ทางด้าน
โน้นแรกๆ	เขาไม่เชื่อถือหรอก	มางานวางศิลาฤกษ์โบสถ์แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่ล่ะ	เขา
เห็นเราทำตามแบบพระพุทธเจ้า	 จะเรียกว่าแบบพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านต้อง
ถามตรงอยู่แล้วว่าทำอย่างไรการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึงจะถูกต้องและสมเกียรติยศที่สุดใช่
ไหม	?	 มันต้องมีการบรรจุโดยการปูผ้าขาวชั้นแล้วชั้นเล่าอะไรอย่างนั้น	 แล้วมีการบรรจุของมี
ค่าแล้วถึงเอาลงแล้วก็ปูผ้าขาวทับกี่ชั้นต่อกี่ชั้น	 ระหว่างแต่ละชั้นจะมีการใช้น้ำหอมโปรยเป็น
พุทธบูชาอยู่ตลอดทำตามแบบนั้น	 ตอนแรกที่ไม่ได้ทำตามแบบนั้นก็แค่จะตั้งเครื่องบวงสรวง	
อาจารยใ์หญย่านกิะ	พดูงา่ยๆ	วา่ทา่นจบมหาตัง้แตย่งัเปน็เณรอยู	่ปจัจบุนัอาย	ุ๖๙	กเ็ทา่กบัวา่	

พรรษาท่าน	 ๔๙	 พรรษาแล้ว	 เป็นอาจารย์ของบรรดาครูบาอาจารย์	 เจ้าอาวาสหรือระดับเจ้า
คณะปกครองในปัจจุบันนี้	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ท่านหมด	 ที่ท่านมานั่นท่านมาเพราะว่าท่าน
ต้องการให้เราช่วยเหลือเกี่ยวกับการก่อสร้างท่านบ้างท่านก็อุตส่าห์มา	 แต่มาแล้วความเป็น
อาจารย์ใหญ่	 ความเคยชินมันก็กร่างซะจนเคยตัว	 ของเราตกลงกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
แล้ววางศิลาฤกษ์แล้วก็จะบวชพระฉลอง	 ของท่านเองท่านจะบวชพระก่อน	 ปรากฏว่าฝนมัน
กระหน่ำตั้งแต่ตี	 ๔	 จนกระทั่งฉันเช้าเสร็จแล้วมันก็ยังตกไม่เลิกเลย	บวชพระไม่ได้	 แต่ของเรา
รื้อโบสถ์ลงมาหมดแล้วทำแต่ฐานรอไว้อยู่อย่างเดียว	 มันจะมีแต่ฐานโบสถ์กับฐานวิหาร	 ๒	
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อย่าง	 ที่เทปูนรออยู่เรียบร้อยแล้วหลังคาไม่มี	 แน่จริงก็บวชไปซิ	 ฝนมันตกไม่เลิกท่านเองก็ดื้อ
จะบวชให้ได้	 มาล็อบบี้เราเป็นการใหญ่	 บอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์ครับ	 ถ้าคิดว่าบวชได้ก็เชิญ	
แต่ว่าผมจะบวงสรวงตามแบบของหลวงพ่อ	 เราก็ตั้งโต๊ะกลางฝนปูผ้าขาวกลางฝนนั่นแหละ	
พอยกเครื่องบวงสรวงชิ้นแรกออกมาปุ๊บฝนก็หยุดเลย	 นั่นแหละท่านถึงยอมรับไปคุยกับพระ
ผู้ใหญ่ด้วยกัน	 บอกว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่างานนี้มันสำคัญอยู่ตรงอาจารย์สุธัมมะคือหมายถึง	

เราแหละ	 กบัครบูานอ้ยเขาจรงิๆ	 กอ่นหนา้นีเ้ขาไมย่อมรบันี	่ ทนีีพ้อถงึเวลาแลว้เราบรรจพุระบรม	

สารีริกธาตุตามแบบของหลวงพ่อ	 มันจะเป็นการบรรจุที่มีผ้าขาว	 ๙	 ชั้น	 ปูมันชั้นแล้วชั้นเล่า
สนุกสนานกันไปเลย	 ญาติโยมเขาโปรยเงิน	 โปรยทอง	 ข้าวตอกดอกไม้อะไรกันเต็มไปหมด	

พอทำตามแบบแล้วเขาถึงได้รู้จริงๆ	 แล้วของเรามันมีแบบอย่างของครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องอยู่	
ก่อนหน้านั้นคิด	 ท่านคิดว่าคนไทยไม่ถือฤกษ์ถือยามอะไรที่ดีเหมือนเขา	 แต่ความจริงของเราๆ	
ถือฤกษ์สะดวก	 แต่อันไหนที่หลวงพ่อบอกว่าดีมันไม่เกินวิสัยของเราทำได้ไม่ยากนักเราก็ทำ
ตามนั้น	 เขาถึงได้ยอมรับว่าของเราก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน	 ไม่ได้มั่วอย่างที่ท่านคิด	 เสร็จ
แล้วท่านนาวินบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่บอกเขาว่า	 ผมทำแบบนี้แหละผมถึงมีเงินมาสร้างวัด
ขนาดนี้	 บอกว่าขืนบอกมัน	 มันก็ขอเราอ่วมเท่านั้น	(หัวเราะ)	 อุตส่าห์ไปเอาคัมภีร์สวดกรรม
วาจโบราณมา	กรรมวาจ	คือกรรมวาจา	ทางผ่ายพม่านี่เขาไม่ได้อวดความรู้	 เก่งแค่ไหนแม่น
อักขระแค่ไหนก็ตาม	 เขาจะถือตำราเข้าไป	 แล้วตำราเขานี่จะมีไม่กี่แผ่น	 คือว่าถ้าบวชพระก็จะ
เอาแผ่นที่สวดเกี่ยวกับบวชพระเข้าไป	 ถ้าหากว่าสวดกฐินก็จะเอาแผ่นที่สวดกฐินเข้าไป	 สวด
อัพภาณ	 ก็จะเอาแผ่นที่สวดอัพภาณเข้าไป	 คัมภีร์นี่มันเป็นคัมภีร์ที่เขาตั้งใจทำเป็นการบูชา
พระรัตนตรัย	จารึกในลักษณะว่า	จารึกธรรมะเป็นการบูชาพระรัตนตรัย	เขาทำงามมาก	คัมภีร์
ที่เอามาถวายท่านบอกว่าทางฝั่งพม่านี่เขาอยากได้กันมาก	 เพราะเป็นคัมภีร์เก่าโบราณ	 ส่วน
ใหญ่แล้วที่ได้ไปจะเอาไปหลอมทำเป็นวัตถุมงคล	 เพราะว่ามันเป็นโลหะไม่ทองเหลืองก็
ทองแดง	ปิดทองแล้วเขียนอักขระลายมืองดงามมากแถมยังวาดลวดลายอะไรเอาไว้อีก	คือเขา
ทำเต็มที่เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา	คัมภีร์อันนี้ได้มาจากเจดีย์ไจ๊ซานลาน	ไจ๊ซานลานแปลว่า
สยามพ่าย	 คือแพ้เขา	 สมัยพระนเรศวรยกทัพไปตั้งใจจะตีพม่า	 พม่ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยออก	

อุบายว่า	รบกันคนตายทั้ง	๒	ฝ่ายใช่ไหม	...ไม่ได้ประโยชน์อะไร	เรามารบกันโดยธรรมยุติดีกว่า	
คือสร้างเจดีย์แข่งกันภายในเวลา	 ๑	 คืน	 ถ้าหากว่าใครสร้างเจดีย์เสร็จก่อนก็เป็นฝ่ายชนะ	 ถ้า
พม่าชนะไทยต้องยกทัพกลับห้ามแตะต้องอะไรของพม่า	ถ้าไทยชนะพม่าจะมอบบ้านมอบเมือง
ให้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลารบกัน	คนไทยก็ตกลง	ในเมื่อตกลงพม่าวางแผนอยู่แล้ว	ให้ไทยสร้างที่
เนินฝั่งเมืองมะละแม่ง	 ตัวเองข้ามฝั่งอ่าวเมาะตะมะไปสร้างทางเมืองเมาะตะมะ	 เราเล็งด้วย	

สายตาแล้ว	อ่าวช่วงนั้นมันประมาณ	๓	ไมล์	มองแทบจะไม่เห็น	ปรากฏว่าพอใกล้สว่างทางไทย


มองไปเจดีย์พม่าเสร็จแล้วขาวโพลงเลย	 ก็ต้องยกทัพกลับตามสัญญา	 ปรากฏว่าพม่ามัน	

แหกตาเอา	มันใช้ไม้ไผ่ทำโครงแล้วเอาผ้าขาวพันๆ	ขึ้นไปเท่านั้น	ของไทยเราสร้างไปตั้งค่อนองค์	

แล้วทิ้งเอาไว้พม่ามาบูรณะต่อเติม	เติมยอดฉัตร	เติมอะไรไปกลายเป็นแบบพม่า	ถ้าเราเอามือ
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ปิดยอดฉัตรแล้วจะเห็นว่าเป็นองค์เจดีย์ไทย	อันนี้ถ่ายรูปมาอยู่ในอัลบั้ม	พอไทยเรายกทัพกลับ
พม่าก็รีบสร้างของมันให้เสร็จแล้วก็มาบูรณะของเราจนเสร็จเรียกว่า	 เจดีย์สยามพ่าย	 มาจน
ทุกวันนี้	 คือไทยแพ้เขานะ	 คราวนี้เจดีย์นี้พอมันผ่านมา	 ระยะเวลาจากโน่นมาจนถึงปัจจุบัน	
สมัยพระนเรศวรมาจนถึงนี่ก็ประมาณเกือบๆ	 จะ	 ๔๐๐	 ปีแล้วมั้ง...ใช่มั้ย	?	 กรุงเทพก็	 ๒๐๐	
กว่าปีแล้วนี่	กรุงธนบุรีอีก	๑๕	ปี	อายุจะอยู่ราวๆ	สัก	๔๐๐	ปี	เจดีย์เคยพังลงมาทีหนึ่งสิ่งที่เขา
บรรจุไว้ถวายเป็นพุทธบูชาตอนสร้างเจดีย์มันมีคัมภีร์กรรมวาจเล่มนี้อยู่	 ทำด้วยทองเหลือง
หรือทองแดงก็ไม่ทราบนะ	 ปิดทองอย่างงามเลย	 เขียนลาย	 เขียนอักขระงดงามมาก	 ใครๆ	 ก็
อยากได้เพราะทางโน้นเขาถือว่าเป็นของขลัง	 เขามั่นใจถึงขนาดว่าอาวุธปืนชนิดไหนก็ตาม	 ยิง
ไม่ออก	 ส่วนใหญ่เขาจะไปหลอมทำเป็นวัตถุมงคลหรือไม่ก็ตัดไปม้วนเป็นตะกรุด	 อาจารย์
ยานิกะเอามาถวาย	 บอกอาจารย์สุธัมมะความจริงแล้วคัมภีร์เล่มนี้มีโครงการจะถวายสมเด็จ
พระเทพฯ	 (มึงหาคุกให้กูแล้ว...หัวเราะ)	 มีโครงการจะถวายสมเด็จพระเทพฯ	 แต่ผมบอก	

ลูกศิษย์ว่า	ผมขอเถอะผมจะไปถวายอาจารย์สุธัมมะ	จะขอเงินมาสร้างโบสถ์ซักหลัง	๕๐	แสน
พม่าก็อยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้น	 ๕๐	 แสนพม่ามันก็	 ๕	 ล้านพม่าใช่มั้ย	?	 ๕	 ล้านพม่านั่นแหละ	
เขาตีราคาขนาดนั้น	 เมื่อประมาณปี	 ๒๕๓๘	 ท่านชาติชายเดินทางไปพม่าครั้งแรกของท่าน	
ท่านไปถึงย่างกุ้งก็ปรากฏว่ามีเจ้าอาวาสวัดที่ย่างกุ้งสร้างวัดอยู่แล้วไม่มีทุนทำต่อก็เอาคัมภีร์	

กรรมวาจเก่านี่มา	 แต่ว่าเล่มนั้นอายุประมาณ	 ๖๐	 ปีเท่านั้น	 เขาตีราคา	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาทไทย		

๒๐๐,๐๐๐	บาทไทยก็ราวๆ	๒๐	แสนพม่า	ปี	๓๘	ท่านชาติชายก็บอกว่าผมเองไม่มีปัญญาหรอก	

จะพาไปหาอาจารย์ของผม	คราวนี้เขามาถึงเจดีย์แล้ว	แล้วกลัวว่าท่านชาติชายจะหลอกมาเพื่อ
จะอมคัมภีร์นี้ซะ	 เขาก็เลยเดินทางกลับย่างกุ้งไป	 เราก็สบายไม่ต้องจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	ปรากฏว่า
งวดนี้ได้มาเก่ากว่าอีกประมาณ	๔๐๐	ปีได้	ท่านอาจารย์ใหญ่ยานิกะทำหนังสือรับรองมาเลยว่า
เป็นของที่ท่านถวายมา	เราไม่ได้ขโมยวัตถุโบราณออกนอกประเทศ	เขากลัวพวกด่านตรวจเจอ	
ปรากฏว่าเราถือเดินเทิ่งๆ	มาไม่มีใครถามสักคนหนึ่งเลย	หนังสือรับรองก็คากระเป๋าอยู่ไม่ได้ใช้
เก็บอยู่ที่วัดไม่ได้เอามา	 นั่นแหละสิ่งที่เขาเชื่อถือยึดถือมันยังมีอยู่มากต่อมากด้วยกัน	 แต่เรา
เองเอามาแล้วก็คือตั้งถวายบูชาหน้าพระเลย	 อย่าลืมว่าคัมภีร์พระธรรมนะคุณ เอาไปหลอม
เป็นวัตถุมงคลหรือเอาไปตัดทำตะกรุดก็คือทำลายพระธรรมใช่มั้ย ?	 แต่ทางด้านโน้นของ
เขาเรื่องนี้ทำไมมันหยาบนักไม่รู้	 เขาไม่ค่อยรู้สึกรู้สากันหรอกเขากะจะว่ากันท่าเดียวนั่นแหละ	
พอรู้ว่าเราได้มาอาจารย์ใหญ่ธัมมเสนะย่องมาขอดูเป็นคนแรกเลย	ทั้งๆ	ที่อาจารย์ใหญ่ยานิกะ
ท่านบอกว่าคุณรอเอาไว้ตอนไม่มีคนแล้วค่อยแกะดูไม่งั้นถ้าเขารู้เข้าเดี๋ยวพัง	 เขากลัวว่าเรื่อง
มันจะลือออกไป	 เพราะว่าคัมภีร์เล่มนี้พอได้มาเขาเก็บเงียบเลย	 รออยู่อย่างเดียววาระสำคัญๆ	
เมื่อไหร่แล้วถึงจะเอาออกมาโชว์กัน	 อาจารย์ใหญ่แกไปตามเค้นคอลูกศิษย์แกเอามา	 ลูกศิษย์
ลูกหาแกดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลย	โดยเฉพาะครูบาใหญ่เมียงจีงเูป็นพระที่ดังมหาศาล	แต่ดังทาง
อะไรรู้มั้ย	?	 เป็นหัวหน้ากองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ	(หัวเราะ)	 นั่นลูกศิษย์ของอาจารย์ยานิกะ
ท่าน	 ครูบาใหญ่เมียงจีงูนี่ท่านเก่งทางอภิญญาแต่ว่ามันเป็นโลกียอภิญญา	 อาวุธทุกชนิดไม่ได้
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รับประทานท่านหรอก	 คราวนี้พอทหารมันตั้งใจจะแยกจากกะเหรี่ยงคริสต์ของโบเมียะมาเข้า
กับฝ่ายรัฐบาล	 มันต้องจัดตั้งกองกำลังที่มีการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อน		

ทางรัฐบาลถึงจะเชื่อถือและเซ็นสัญญากับตัวหัวหน้าใหญ่	 มันไม่รู้จะเอาใครมันเอาครูบาเมียงจีงู	

มาเป็นหัวหน้ากองกำลังเล่นเอาพระเดือดร้อน	 อยู่ๆ	 มันลากเอาไปเป็นหัวหน้ากองกำลังทหาร
เฉยเลย	 ตอนนี้ทางด้านโน้นกะเหรี่ยงก็แยกออกเป็นหลายสายเหลือเกิน	 กะเหรี่ยงคริสต์ของ
โบเมียะยังอยู่เขาเรียกทหารป่าเพราะว่าพวกนี้เข้ากับรัฐบาลไม่ได้	 เจอหน้าเมื่อไหร่ก็ยิงกัน	 วัน
ที่เดินทางกลับนั่นพอเราไปถึงเวสาลีปั๊บก็จะเข้าที่พัก	 เจ้าของแพพักมันก็ทำอะไรไม่ถูกมือสั่น
ตีนสั่นอยู่	 เขาบอกว่าทหารป่ามันออกมาแล้วทหารพม่ามันมา	 มันเพิ่งจะยิงกันก่อนท่านมา
อึดใจเดียวนี่แหละ	 ตัวเองยังตกใจมือตีนสั่นทำอะไรไม่ถูกอยู่	 ขนาดทอนเงินยังทอนผิดทอนถูก
เลย	(หัวเราะ)	 แล้วก็ทหารกะเหรี่ยงคริสต์ของโบเมียะส่วนหนึ่ง	 แล้วก็ทหารกะเหรี่ยงพุทธภาย
ใต้การนำของครูบาเมียงจีงูส่วนหนึ่ง	 ทหารกะเหรี่ยงพุทธภายใต้การนำของนายพลซอตูมูแฮ  
ส่วนหนึ่ง	 ใต้การนำของนายพลซอตูมูแฮนี่จะวางอาวุธต่อรัฐบาลโดยสิ้นเชิงเลย	นายพลซอตูมูแฮ	

ความจริงเป็นผู้บังคับกองพัน	 พอยอมวางอาวุธต่อเขา	 รัฐบาลรับเข้าเป็นทหารก็เลยตั้งให้เป็น
นายพล	 แล้วก็นายพลพะโด้อ่องซานนี่เป็นกะเหรี่ยงคริสต์ยอมวางอาวุธเหมือนกัน	 แล้วก็มา	

ผู้พันซออ่องจีวินที่สนิทกันมากทุกวันนี้เข้า-ออกนี่อาศัยบารมีแกนะ	 รายนี้ยอมเซ็นสัญญา	

สงบศึกเฉยๆ	แต่ไม่ยอมวางอาวุธ	จะมีของทางด้านครูบาเมียงจีงูที่ว่าไม่ได้วางอาวุธเหมือนกัน
แต่ว่ายอมเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล	 เฉพาะกะเหรี่ยงอย่างเดียวก็แตกแยกออกจน	

นับไม่ถ้วน	 พวกนี้ก็เลยต้องเสาะหาสิ่งต่างๆ	 ที่เป็นวัตถุมงคลที่เขาเชื่อมั่นว่าขลังแน่ๆ	 เอาไว้
ติดตัว	 ของเราไปครั้งแรกไม่มีอะไร	 พอครั้งที่	 ๒	 พวกทหารกะเหรี่ยงพุทธพร้อมลูกน้องพร้อม	

ผู้พันซออ่องจีวินมันมากันบานเลย	 สงสัยว่ามาทำอะไรกัน	?	 มันมาขอพระตอนที่ไปครั้งแรก
เอาเหรียญสมเด็จองค์ปฐมไปฝากครูบาน้อยไว้	 บอกว่าให้แจกญาติโยม	 ปรากฏว่าพวกนี้มันมา
ครูบาน้อยก็แจกพวกทหารไป	 เสร็จแล้วมันจับกะเหรี่ยงคริสต์ได้คนหนึ่งเอาไปสอบสวนตัดสิน
โทษประหาร	 เจ้านั่นก็กะว่ายังไงก็ตายแน่แล้วในเมื่อตายแน่แล้วมันก็สู้	 มันแย่งอาวุธทหาร
กะเหรี่ยงพุทธแล้ววิ่งหนีเข้าป่า	 พวกนี้มันมัวแต่ตกตะลึงอยู่ยิงไม่ทันก็ต้องตามล่ากัน	 ล่าไปล่า
มาไปถึงขุมเหมืองที่ขุดแร่เป็นเหมืองร้างมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมด	 ไอ้นั่นมันซ่อนในขุมเหมือง
พวกนี้ไม่รู้พอผ่านไปได้ยินแต่เสียงนกปืนมันสับแชะๆ	 หาตัวไม่เจอ	 พอเจอก็รุมกันซัลโวซะเละ
เป็นบะช่อไปเลย	 พอไปตรวจปืนมันเขาบอกว่าหนาวเลย	 กระสุนทุกนัดมีแต่รอยสับหมดแต่ไม่
ลั่นสักนัดเดียว	 สรุปได้ว่ามีของดีอยู่อย่างเดียวก็คือ	 เหรียญสมเด็จองค์ปฐมที่ไปรับมาจาก
ครูบาน้อย	 พออาตมาไปมันแห่กันมาอย่างชนิดที่เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ต้องให้มันเท่านั้น	 งวดนี้	

ผู้พันแกไม่ว่างแกมาอยู่ที่ด่านเจดีย์สามองค์	 เห็นว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องปิดด่าน-เปิดด่าน	 เขาให้
ผู้กองวินหย่งไปแทน	พาลูกน้องไป	๑๐	คน	บอกใช้ยังไงก็ได้ใช้ให้เป็นทาสไปเลยก็ได้	คือเอา
มาดูแลรักษาในงานก็ได้หรือว่าใช้งานได้ทุกอย่าง	 คือคนเราเวลาศรัทธาแล้วกลายเป็นว่ามีอะไร
ก็ยอมทุ่มเท	 ตัวผู้พันเองแกเป็นนักศึกษาทนการกดขี่ของรัฐบาลไม่ได้เลยจับปืนเข้าป่า	 ๒๐	
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กว่าปี	กว่าจะออกจากป่ามาก็แก่แล้ว	๔๐	กว่าจะ	๕๐	แล้ว	ปรากฏว่าแฟนที่รักกันตั้งแต่สมัยที่
เป็นนักศึกษายังรออยู่เลยก็เลยแต่งงานกับคนแก่เป็นเพื่อนกันต่อไป	(หัวเราะ)	 แก่ต่อแก่ด้วย
กันเห็นบ่นๆ	ว่าอยากมีลูกก็คงไม่ไหวแล้ว	(หัวเราะ)	ตัวเล็กๆ	นิดเดียว	ในฐานะของแกปัจจุบัน
นี้ลักษณะเหมือนกับเป็นแม่ทัพภาค	 เพราะว่าคุมตั้งแต่ด่านเจดีย์สามองค์ขึ้นไปยันแม่สอดเลย	
ทุกเมืองตั้งแต่ด่านเจดีย์สามองค์ถึงแม่สอด	 อยู่ภายใต้กองกำลังของผู้พันซออ่องจีวิน	 แกยัง
เป็นผู้พันอยู่เป็นนายพลไม่ได้	 เพราะว่าแกไม่ยอมวางอาวุธ	 ถ้าวางอาวุธพม่ามันตั้งให้เป็น	

นายพลเลย	อย่างนายพลซอตูมูแฮ	นายพลพะโด้อ่องซานพอวางอาวุธมันตั้งให้เป็นนายพลเลย	
ทีนี้พอเขาถือในเรื่องเหล่านี้แล้วก็พยายามเสาะหากัน	 มีของดีที่ไหนมันก็ไปที่นั่น	 โดยเฉพาะ
จากฝั่งไทย	 พวกนายพลซอหม่อง นายพลขิ่นยุนท์นี่ถึงเวลามีอาจารย์ดีๆ	 จากฝั่งไทยข้ามไป
เขาก็จะเชิญไปฉันที่บ้าน	ให้ไปสวดไปอะไรในลักษณะตัดเคราะห์	ตัดกรรม	เสริมดวงชะตาอะไร
ให้เขาทุกที	ช่วงที่ไปพอดีตรงกับนายกทักษิณท่านไป	เมื่อตรงกับนายกทักษิณท่านไป	เราพอดี
ไปไหว้เจดีย์ชเวดากอง	 เจอคณะของนายกเข้าก็ถ่ายรูปนายก	 โดนสายลับมันล็อคตัวไป	 มัน
แจ้งข้อหาว่าถ่ายรูปแขกของรัฐบาล	 ก่อนที่มันจะปล่อยตัวมานั้นมันถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน	
ช่วงมันถ่ายรูปเรามันเกิดคันขึ้นมาหมั่นไส้มันเรื่องมากนักก็เลยตั้งใจว่าไม่ให้ติด	 ไปกันพระ	 ๒	
ฆราวาส	๒	รูปแรกตั้งใจว่าไม่ติดทั้งหมด	ส่วนรูปที่	๒	ตั้งใจไม่ให้ติดคนเดียว	กว่ามันจะใช้งาน
ฟิล์มม้วนนั้นหมด	กว่ามันจะล้างออกมา	เราก็กลับมาเมืองไทยแล้ว	คราวนี้มันคงพลิกแผ่นดิน
หาว่าพระองค์นี้อยู่ที่ไหน	 คราวหน้าเอ็งถ้ามาจะเตะมันทีละคนๆ	 เลย	 ตอนนี้เราเป็นต่อแล้วนี่	
พอถึงเวลาเขาคลานเข้ามาหาแปลว่าเขาต้องง้อเราแล้ว	 แต่ตอนนั้นมันจับเรา	(หัวเราะ)	 ท่าน
นาวินเขาบอก	อาจารย์ไปแกล้งมันอย่างนั้นนะมันมี	๒	อย่างคือว่า	ถ้าไม่กลับไปไทยซะก่อนก็
ไม่ได้กลับเลย	 มันไม่ให้กลับแน่มันเอาเก็บไว้ให้อยู่พม่านั่นแหละ	 คราวนี้ของเรามั่นใจว่ารูป
ของมันงานพวกนี้มันไม่ได้ใช้บ่อย	 มันก็คาม้วน	 คาฟิล์มคากล้องมันอยู่	 กว่ามันจะใช้งานหมด
เราก็มานอนตีแปลงเมืองไทยนานแล้ว	 ไม่กลัวมันหรอก	 นิสัยส่วนตัวสันดานมันเป็นอย่างนั้น		

หมั่นไส้ใครแล้วจะแกล้งเขาเรื่อย	แกล้งมันมาหลายยกแล้วพวกพม่า	แกล้งซะจนเข็ดไปตามๆ	กัน	

พวกเจ้าหน้าที่ที่หลวงพ่อมหามุนีที่มัณฑเลย์ปีหลังสุดนี่มันเริ่มรู้แล้ว	 เจอหน้ามันขอพระอย่าง
เดียว	 เพราะว่าก่อนเวลาที่เขาจะเปิดเราเข้าไปนั่งสวดมนต์รออยู่ข้างในนานแล้วลูกขุนแผน

วิชาขโมยมันต้องเก่ง		
ถาม : เก่งยังไงครับ	?	
ตอบ : วิชาแบบขุนแผนนี่ถึงเวลาแล้วจะไปไหนก็ไป	 แต่ว่าเขามีข้อแม้ว่า	 ห้ามหนีกฎหมาย
บ้านเมือง	 ดังนั้นถ้าพม่ามันจับเราต้องยอมให้จับ	 ถ้าหนีกฎหมายบ้านเมืองวิชาจะเสื่อม	
ขุนแผนกลางคืนสะเดาะกลอนไปนอนกับเมีย	 กลางวันก็รีบกลับไปนอนในคุกหนีกฎหมายบ้าน
เมืองไม่ได้	 โบราณาจารย์ที่ท่านบัญญัติวิชาพวกนี้ขึ้นมาท่านป้องกันลูกศิษย์กลายเป็นเสือเป็น
สางไป	 เดี๋ยวไปปล้นไปฆ่าแล้วก็แหกคุกหนีอย่างเดียว	 ฉะนั้นต้องยอมรับโทษตามกฎหมาย
บ้านเมือง	อาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง	ไม่รู้ว่าพวกเราเคยได้ยินไหม	?	เป็นฆราวาสทรงอภิญญา	ก็



374 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

น่าจะอยู่รุ่นพ่อรุ่นปู่ของเรานี่เองแหละ	 อาจารย์ฟ้อนแกเก่งมาก	 ตำรวจไม่เชื่อซิหาว่าแกหลอก	

ลวงชาวบ้านจับเข้าคุก	ถึงเวลาก็ลั่นกุญแจหันหลังให้อาจารย์ฟ้อนก็หมู่ประตูไม่ได้ล็อค	หมู่หันมา	

อ้าวกุญแจไม่ได้ล็อคดันกรึ๊บเข้าไปหันหลังให้	หมู่กุญแจยังไม่ได้ล็อค	เจอไป	๓-๔	ที	คุณหมู่ต้อง	

ยกมือไหว้	 อาจารย์ครับขอร้องเถอะ	(หัวเราะ)	 ถ้าอาจารย์แกล้งผมอย่างนี้เจ้านายเล่นผมตาย
แน่เลย	 แกถึงได้ยอม	 ก็เพราะเจ้านายมันไม่เชื่อมันส่งลูกน้องจับไปอยู่ที่นั่น	 นอกจากเรื่องของ	

การถือฤกษ์ถือยาม	ถือไสยศาสตร์โหราศาสตร์อะไรอย่างเข้มข้นแล้ว	มันยังมีของแปลกๆ	เยอะไป	

เจอกล้วยไม่มีปลทีี่นั่น	 มันเป็นกล้วยที่ออกมาลักษณะเหมือนกับหัวปลี	 แต่พอปลีมันบานออก
ปุ๊บมันเป็นเครือเลย	 กาบมันจะร่วงหมดไม่มีหัวปลีห้อยอยู่แบบกล้วยบ้านเรา	 มันมีกี่หวีมันก็มี
เท่านั้นกาบเท่านั้น	 พอบานมันก็ร่วงหมด	 ดูๆ	 แล้วก็บอกเออ	 ไอ้กล้วยนี้มันก้าวหน้าแฮะ	 มัน
ประหยัดวัสดุการผลิตเหลือเกิน	 มีกี่หวีมันเอาแค่นั้น	 ไม่เหมือนบ้านเราเหลืออยู่ยาวปรื๊ดเลย	
แล้วก็เจอกาฝากมันเกาะต้นอะไรรู้ไหม	?	ต้นมะเขือพวง	มันเกาะไปได้ยังไง	มะเขือพวงกิ่งมัน
เท่านิ้วมือ	 สงสัยกาฝาก	 ๒	 ต้นนี้มันหน้ามืดไม่มีอะไรจะกินมันกินกระทั่งต้นมะเขือพวง	 ก็มา	

นึกถึงเรื่องของธรรมะ	บอกว่า	อะไรก็ตามที่ต่างไปจากการรับรู้ของเรา เราก็ไปว่ามันผิดปกติ  
แต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นปกตินี่เอง	 ฟัง	

เข้าใจมั้ย	 อะไรที่ผิดไปจากการรับรู้ของเรา	 เราก็ไปว่าเขาผิดปกติ	 แต่ความจริงปกติของเขา
เป็นอย่างนั้น	 เพียงแต่เรายังไม่เคยเห็น	 แล้วก็ไปเจอความซื่อของคนพม่าเข้า	 โดยเฉพาะคน
หนองบัวนี่ล่ะนะ	 ไปถึงใหม่ๆ	 หน้าเห็ดมันก็ผัดเห็ดใส่ผักบุ้งมา	 เราก็เออ...แปลกดี	 พออีกวัน
หนึ่ง	มันผัดกลอยใส่ผักบุ้งมา	เราก็อ๋อเลย	มันทำตามที่โบราณเขาทำมา	หรือทำตามที่พ่อแม่ปู่
ย่าตายายทำมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไร	 ทำไปแล้วเป็นยังไง	 อีกไม่กี่วันมันต้มยำเห็ด	
มันใส่ข้าวมาเป็นข้าวต้มเห็ดเลย	เราก็นั่งหัวเราะมัน	ถามคนทำเขาเป็นครูอยู่	บอกครูทำนี่เพื่อ
อะไรใส่ข้าวลงไปด้วย	 เขาบอกว่าให้อร่อย	 ความจริงมันไม่ใช่หรอก	 โบราณนี่ถ้าหากว่า	 ได้ผัก
ได้หญ้าอะไรมาที่เขาไม่มั่นใจว่ากินแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า	เขาจะเอาข้าวสุกใส่ลงไปด้วย	ถ้า
ข้าวสุกกลายเป็นสีดำก็แปลว่ามีพิษกินไม่ได้	ทีนี้เขาเองเห็นผู้ใหญ่ใส่ก็ใส่ไปเรื่อยคิดว่าอร่อย	ไม่
ได้รู้หรอกว่าใส่เพราะอะไร	ใส่ไปใส่มามันก็เลยเล่นซะกลายเป็นข้าวต้มเห็ด	ส่วนเห็ดกับกลอยนี่
ที่เขาใส่ผักบุ้งมา	ผักบุ้งเป็นยาถอนพิษนะจำไว้ให้แม่นๆ	เลยว่าถ้าโดนพิษโดนอะไรให้เอาผักบุ้ง
ตำแล้วคั้นน้ำกรอกปากเข้าไปส่วนใหญ่มันจะถอนพิษได้	 คราวนี้ความไม่แน่ใจที่ไม่รู้จักเห็ด	

แต่ว่ามันจำเป็นต้องกินไม่งั้นมันไม่มีอย่างอื่นเขาก็เอาผักบุ้งผสมเห็ดนี่แหละแล้วก็ผัดเผื่อ
เหนียวไว้ก่อนเลย	ถ้าคุณกินเข้าไปอันตรายมันก็น้อยเพราะผักบุ้งมันถอนพิษแล้ว	มันเอากลอย
มามันก็ใส่ผักบุ้งมาเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก	 แต่หัวเราะมันตรงที่ว่าเห็ดโคนเรารู้จักอยู่แล้วมันใส่
ผักบุ้งมาทำไมมันไม่รู้จักพลิกแพลงเลยเหรอ	 แล้วที่ทำเห็ดต้มยำมาก็เห็ดโคนเห็ดปลวกนั่น
แหละ	 ในเมื่อรู้จักแล้วแต่พลิกแพลงไม่เป็นก็มานั่งคิดอยู่ว่า	 การที่เราเชื่อถือผู้ใหญ่ปฏิบัติตาม
โบราณโดยไม่คัดค้านเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว	 แต่ว่ามันน่าจะศึกษาซะหน่อยว่าเขาทำเพื่ออะไร	 ถึง
เวลามันจะได้หาเหตุหาผลได้จะได้ตอบคนอื่นได้	 นี่มันหลับหูตาตามอย่างเดียวมันลักษณะเถร
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ส่องบาตร	 เถรส่องบาตรนี่หลวงพ่อท่านเคยว่าทีหนึ่ง	 คือโบราณนี่พระเถระท่านมีบาตรอยู่	
บาตรดินมันก็เป็นรูทะลุอยู่	 คือเขาบอกไว้ว่าถ้าทะลุจนนิ้วมือลอดได้ก็เป็นอันว่าเปลี่ยนบาตรได้	
พระท่านเวลาบิณฑบาต	 ล้างบาตร	 เช็ดบาตร	 ท่านก็ส่องดูว่ารูมันใหญ่แค่ไหนแล้ว	 ลูกศิษย์ก็
ไม่รู้เห็นอาจารย์ส่องทุกวันกูก็ส่องบ้างเขาก็เลยเรียกว่าทำเหมือนเถรส่องบาตร	 คือทำตามโดย
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย	ว่าเขาทำอะไร	 เพื่ออะไร	 ไปเจอพวกพม่าเป็นเถรส่องบาตรซะหลายคน	มัน
ทำตามอย่างเดียวจริงๆ	แล้วก็กลัวการเปลี่ยนแปลงมาก	งานไม่เคยทำมันก็ไม่บอกเรานั่งละล้า	

ละลงัทำอะไรไม่ไดอ้ยูน่ัน่แหละ	 เราใหเ้ขาทำโครงหลงัคาดว้ยเหลก็เขาไมเ่คยทำงานเหลก็มาเลย	

ทำแต่ไม้	 ก็ข้องใจมากว่าทำไมไม่ขึ้นหลังคาซะที	 จนกระทั่งไปแงะปากมันว่ามัวแต่ทำอะไร	

กันอยู่ถึงไม่ขึ้นหลังคาซะที	 มันถึงได้สารภาพว่ามันไม่เคยทำ	 เราก็บอกว่าตัดยาวเท่านี้นะ	
ลักษณะเป็นฉากเท่านี้เป็นมุมเท่านี้อะไรอย่างนี้	 มันทำอันที่	 ๑	 ไปแล้วมันก็วิ่งมาถามอันที่	 ๒	
ทำยังไง	 หลังคาเดียวกันนะ	 ทุกอันมันก็ต้องทำเหมือนกันซิวะ	(หัวเราะ)	 มันต้องวิ่งมาถามว่า	

ยังไง	 แล้ววางแปก็วางไม่เป็น	พอโครงมันเสร็จแล้วมันก็ต้องวางแปเพื่อที่จะมุงกระเบื้องก็บอกว่า	

กระเบื้องนี่แผ่นหนึ่งมันยาว	 ๔	 ฟุต	 คุณก็ให้หัวครึ่งฟุต	 ท้ายครึ่งฟุตเท่ากับว่าคุณต้องวางแป	

ตัวละ	๓	ฟุต	คราวนี้มันคำนวณคานผิดแต่แรกแล้วนี่	ในเมื่อมันวางตรงผิดมามันก็	๓	ฟุตไม่ได้
มันก็จะพาซื่อวาง	๓	ฟุต	๓	ฟุต	แล้วไอ้ตัวบนก็เหลือคืบกว่าๆ	บอกว่าในเมื่อมันไม่พอ	๓	ฟุต
คุณก็หารไปเลยซิว่า	๔	ตัวมันลงเท่าไหร่แล้วก็พอดีๆ	ไป	มันจะได้ดูสวยไม่ใช่ทะลึ่งวาง	๓	ฟุต
ไป	๒	ตัว	แล้วเสร็จแล้วตัวสุดท้ายก็เหลือคืบกว่าๆ	มันผ่าวางไปอีกตัว	จี้มัน	มันก็ทำผิด	พอทำ
ผิดเราก็ต้องมาแก้ไข	 เสียหายหมด	ดูแล้วเป็นไง	กลุ้มใจแทนมั้ย	?	งานนี้ยังต้องปล้ำกันไปอีก
หลายยกเลย	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ลักษณะการทำบุญปิดท้ายจะมีลาภมากแบบพระสีวล	ีลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นเก่าๆ	จะรู้ด
ี
ทำบุญปิดท้ายไปเรื่อย	ปิดไม่รู้จักจบ	คนโน้นปิดคนนี้ก็ปิดต่อไปเรื่อยไป	 เพราะว่าพระสีวลีท่าน
ทำบุญปิดท้ายรายการ	 เนื่องจากว่าสมัยนั้นท่านเกิดเป็นคนจนมีอาชีพตัดฟืนอยู่ในป่า	 คราวนี้	

ระหว่างชาวบ้านกับพระราชา	 เขาแข่งกันอยู่ในที	แข่งกันทำความดีถือว่าน่าสรรเสริญ	ชาวบ้าน	

กับพระราชาเขาแข่งกันทำบุญ	 ลักษณะว่าใครทำบุญถวายพระพุทธเจ้าได้ดีกว่ากัน	 พอถึงเวลา
พระราชาท่านก็จัดโน่นจัดนี่มาให้ดีกว่าชาวบ้านเขา	 ทีนี้กำลังของพระราชาเองถ้าไม่เกณฑ์ชาว
บ้านนี่มันจะเอาดีก็คงจะไม่เท่าไหร่	 ชาวบ้านพอสู้ได้เพราะคนเยอะกว่าก็ช่วยกันสรรหามา	 จน
กระทั่งถึงครั้งสุดท้ายชาวบ้านเขากะจะเกทับให้พระราชาไม่มีโอกาสกระดิก	 ทำบุญครั้งนี้จะหา	

ของทุกอย่างที่พึงจะถวายพระมาให้ครบ	ปรากฏว่าพอหามาแล้วขาดน้ำผึ้งสดจากรวงอย่างเดียว	

น้ำผึ้งเก่ามีแล้ว	อยากจะได้ที่คั้นสดๆ	ถวายพระเลย	บรรดาที่เป็นหัวหน้าท่านก็ประกาศให้ลูกน้อง	

นำเงินคนละ	๑	พันกหาปนะ	ไปยืนรอที่ประตูเมืองทั้ง	๔	ทิศ	ใครมีรวงผึ้งสดมาขอซื้อเขา	ให้	

ราคาไปเรื่อยให้จนกระทั่งหมดพันกหาปนะนั่นแหละ	 เชื่อว่าคนเขาขายให้อยู่แล้วเพราะปกติ
ราคามันไม่ถึงนั้น	 ราคาไม่ถึงกหาปนะซะด้วยซ้ำไป	 หนึ่งกหาปนะในปัจจุบันถ้าเทียบอัตรากับ	
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๔	บาท	หรือ	๑	ตำลึง	แต่อย่าลืมว่า	๔	บาทโบราณนี่ค่ามหาศาลนะ	คราวนี้พระสีวลีท่านเป็น
ชายตัดฟืน	 บังเอิญวันนั้นไปเจอรังผึ้งเข้าก็เลยตัดรังผึ้งแบกมาด้วย	 พอมาถึงประตูเมืองบรรดา
เจ้าของทานทั้งหลายที่มารออยู่	 พอเห็นเข้าก็ขอซื้อ	 บอกว่านี่พ่อคุณเราขอซื้อผึ้งรวงของท่าน
ในราคา	๑	กหาปนะจะขายมั้ย	?	พระสีวลีท่านได้ยินท่านก็สะดุดใจ	ท่านเป็นคนฉลาดถึงจะจน
แต่ก็ฉลาด	 ของราคาไม่ถึงทำไมให้แพงจัง	 ลองแกล้งขยักเอาไว้หน่อยซิ	 ไม่ขาย	 พอไม่ขาย	

อย่างนั้น	๒	กหาปนะ	๔,	๘	กหาปนะให้ไล่ขึ้นไปเรื่อย	ท่านก็ไม่ขายจนกระทั่งถึง	๑,๐๐๐	กหาปนะ	

ท่านก็ไม่ขาย	 บรรดาคนที่ไปรอก็หมดปัญญา	 นายเขาให้มาแค่พันเดียว	 ก็บอกว่าแล้วท่านคิด
ราคาเท่าไหร่ถึงจะขาย	 พระสีวลีก็ถามว่าท่านต้องการรวงผึ้งเห็นปานนี้ไปเพื่อกิจอะไร	 ถ้าท่าน
บอกเราแล้ว	เราถึงจะกำหนดราคาได้	เขาก็บอกว่าจะทำบุญถวายพระพุทธเจ้ากัน	ต้องการที่จะ
ถวายของทุกอย่างที่สมควรแก่สมณะบริโภคให้มีให้ครบถ้วน	 ขาดน้ำผึ้งสดอย่างเดียวถึงได้มา
ดักรอซื้อ	แพงแค่ไหนก็จะซื้อเพื่อให้ได้ทำบุญ	พระสีวลีบอกว่า	ถ้าอย่างนั้นไม่ขายแต่ให้ไปแจ้ง
กับนายของเธอว่า	 ถ้าอนุญาตให้เราทำบุญด้วยน้ำผึ้งรวงนี้	 เราก็จะให้ฟรีๆ	 เขาก็วิ่งอ้าวไปบอก
เจ้านาย	 เจ้านายก็โมทนาและก็อนุญาตให้ร่วมด้วย	 กลายเป็นว่าของทุกอย่างมี	 ขาดน้ำผึ้งสด
อย่างเดียว	 แล้วพระสีวลีได้ทำบุญปิดท้าย	 คราวนี้ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าและอานุภาพ
ของทานครั้งนั้น	 น้ำผึ้งรวงเดียวคั้นแล้วพอพระทุกองค์	 ทั้งๆ	 ที่พระมาตั้งมากมายมหาศาล
เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	 พอแก่พระทุกองค์	 เขาบอกว่าในสมัยนั้นหลังจากที่ทุกคนทำ
กาละ	 คือตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดา	 คราวนี้พระสีวลีท่าน	 ท่านไม่ได้เกาะกันเหนียวแน่น
แบบนั้น	 ท่านก็เลยลงมาเกิดเป็นพระสีวลี	 ในชาติที่ท่านมาเกิดก็ใช้หนี้กรรมเก่าหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าอดีตชาตินานมาแล้วท่านเคยเป็นพระมหากษัตริย์ไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาอยู่	 ๗	 ปี	
๗	 เดือน	๗	วัน	แต่ว่าด้วยอานุภาพบุญทำให้ไม่รู้สึกลำบากเลย	คลอดออกมาก็	๗	ขวบกว่าๆ	
ประเคนของพระได้เลย	 แล้วก็ขอบวช	 แค่พระปลงผมให้เสร็จก็เป็นพระอรหันต์	 เมื่อเป็นพระ
อรหันต์แล้วเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุอื่นในด้านลาภมาก	 เหตุที่เลิศกว่าภิกษุอื่นในด้านลาภมาก	
พระพุทธเจ้าบอกว่า	 เพราะทำบุญปิดท้ายรายการเสริมทุกอย่างของคนอื่นเขาให้บริบูรณ์	 ตัว
เองก็เลยบริบูรณ์ไปด้วย	 ถ้าไม่มีของท่าน	 แล้วจะขาด	 มีของท่านแล้วถึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์
ท่านก็เลยรับเอาอานิสงส์นั้นไปเต็มๆ	 ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมพระเรวัตตะที่เป็น	

น้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าตะเคียนถามทางกับพระอานนท์ว่า	

หนทางที่จะไปถึงพระเรวัตตะนั้นไกลมั้ย	?	พระอานนท์ตอบว่า	ถ้าเป็นทางตรงปราศจากโคจรคาม	

เพื่อบิณฑบาตมีแต่เหล่าอมนุษย์เป็นระยะทางแค่	 ๖๐	 โยชน์	 แต่ถ้าเป็นทางอ้อมสะดวกสบาย
ด้วยหนทางและการโคจรบิณฑบาตเป็นระยะทาง	 ๑๒๐	 โยชน์	 มากกว่าเท่าหนึ่ง	 พระพุทธเจ้า
บอกว่า	 อานันทะดูก่อนอานนท์	 สีวลีได้ไปด้วยหรือไม่	?	 พระอานนท์บอกว่าไปด้วยพระเจ้าข้า		

เพราะเขามีการจัดพระเพื่อตามพระพุทธเจ้าไปด้วย	พระพุทธเจ้าบอกว่า	อานันทะดูก่อนอานนท์	

ถ้าสีวลีไปด้วยเราไปทางตรงกัน	 ไม่มีที่บิณฑบาตไม่มีอะไรมีแต่อมนุษย์ก็ไปกัน	 พอท่านไป
ปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายที่เคยร่วมบุญในครั้งนั้น	 พอเห็นเข้าก็พระผู้เป็นเจ้าของเราจะ
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เดินทางไปในป่าแล้วก็รีบไปตกแต่งสถานที่	 โยชน์หนึ่งตั้งศาลาไว้หลังหนึ่งให้เพียงพอกับพระ
ทั้งหมด	 โยชน์หนึ่งเตรียมสถานที่เอาไว้	 โยชน์หนึ่งเตรียมสถานที่เอาไว้	 ก็เลยกลายเป็นว่า	

ระยะทาง	๖๐	 โยชน์	ปกติพระพุทธเจ้าเดินทางครึ่งวัน	 งวดนั้นเดินซะ	๒	 เดือน	แล้วเรื่องของ
อานุภาพบุญก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก	ปกติใครๆ	ก็จะต้องแย่งกันทำบุญถวายต่อพระพุทธเจ้าแต่	

ปรากฏว่าบรรดาเทวดาที่เป็นเพื่อนร่วมบุญในครั้งนั้นตั้งหน้าตั้งตาเอามาถวายพระสีวลีองค์เดียว	

แต่ว่าของนั้นก็มากพอที่พระสีวลีถวายต่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดแล้ว	 ยัง
เหลือเฟืออยู่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด	 ๒	 เดือนระยะทาง	 ๑๒๐	 โยชน์	 ปรากฏว่างวดนั้นเดิน	

ซะ	 ๒	 เดือนรอเทวดาเขาทำบุญ	 คราวนี้พระสีวลีนิพพานไปแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าผลบุญใด
ก็ตามนะที่เป็นของพระอรหันต์ท่าน โดยเฉพาะพระอรหันต์ที่เป็นเอตะทัคคะคือ มีความ
เป็นเลิศพิเศษในทางใดทางหนึ่ง ถ้าเราบูชาท่านผลบุญที่ท่านไม่ต้องใช้แล้วเพราะท่านเข้า
นิพพานแล้วผลบุญนั้นจะมีสำเร็จแก่เราด้วย	 ดังนั้นเขาถึงได้บอกกันว่าคนที่บูชาพระสีวลี	

ส่วนใหญ่จะมีลาภมากคือ	ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ลาภอันนั้นแล้วเข้านิพพานไปแล้วกุศลที่ท่านทำ
ก็เลยตกถึงผู้ที่บูชาท่านด้วย	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ลองดูมั้ย	 เมื่อกี้เค้าทำบุญปิดท้ายรายการน่าลองดูบ้าง	สมบูรณ์	บริบูรณ์	 เดี๋ยวเอาไว้
ตอนผ้าป่าถวายหลวงปู่แล้วกันลูกศิษย์หลวงพ่อยุคเก่าๆ	จะรู้	ส่วนใหญ่เขาจะแย่งกันปิดท้ายไป
เรื่อยๆ	 มันก็เลยปิดกันไม่รู้จบซะที	 จนกว่าหลวงพ่อจะบอกพอแล้วนั่นแหละถึงจะหยุดกัน	

เดี๋ยวงวดนี้พวกเราไปผ้าป่าแล้วก็ไปลองดูว่าใครจะปิดท้ายกว่ากัน	บางทีหลวงพ่อท่านก็หัวเราะ
ประเภท	 ๓	 หมื่นกว่าๆ	 เท่าไหร่	 กว่าเท่านั้นร้อยเท่านี้ร้อยเติมไปเติมมาให้ครบพัน	 หลวงพ่อ	

บอกว่ายังไม่ครบ	๔	หมื่นเลย	(หัวเราะ)	 เป็นลักษณะนั้นแหละก็เติมกันไปเรื่อย	 เติมไปเติมมา
มันมีแต่เกิน	มันไม่มีขาดมันก็ต้องเติมกันไปเรื่อยเศษสตางค์มันมีทุกที	
ถาม : ..............................	
ตอบ : อานิสงส์พิเศษต่างๆ	 ที่หลวงพ่อท่านบอกมา	 ส่วนใหญ่แล้วพวกคนเก่าๆ	 เขารู้แต่
บางทีก็จำแล้วลืมไม่ค่อยได้จดกันเอาไว้	 อันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จดๆ	 กันเอาไว้หน่อย	 เผื่อคนรุ่น
หลังเขามาอ่านดูเขาจะได้รู้บ้างว่ามีอะไร	
ถาม : แล้วถ้าอย่างไปแย่งกันทำสังฆทานเป็นคนแรก	?	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นก็อานิสงส์เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะ	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 บรรลุ
มรรคผลเป็นองค์แรกสุดในพุทธศาสนา	 ในอดีตชาติ	 พระอัญญาโกณฑัญญะกับพระสุภัททะ

เป็นพี่น้องกัน	 ท่านมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งท่านก็แบ่งกันคนละครึ่ง	 พระอัญญาโกณฑัญญะพอลงมือ
ไถที่เพื่อทำนาท่านก็ทำบุญ	 หว่านกล้าท่านก็ทำบุญ	 ข้าวตกรวงท่านก็ทำบุญ	 เกี่ยวข้าวท่านก็
ทำบุญ	 ขนข้าวขึ้นยุ้งท่านก็ทำบุญ	 ท่านทำตลอด	 ทุกระยะนะ	 ส่วนพระสุภัททะนี่ท่านทำบุญ
ตอนขนข้าวขึ้นยุ้งทีเดียว	 อานิสงส์นี่มันข้ามชาติมากี่หมื่นกี่แสนชาติก็ไม่รู้	 มาถึงชาติสุดท้าย
พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุมรรคผลเป็นองค์แรกในพุทธศาสนา	 ส่วนพระสุภัททะหวิดไป	
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พระพุทธเจ้าป่วยหนักแล้วใช่มั้ย	กำลังพักผ่อนอยู่ที่ระหว่างนางรังทั้งคู่	สุภัททะซึ่งเป็นปริพาชก
คือนักบวชศาสนาอื่น	 ตั้งใจจะเข้าไปกราบทูลถามปัญหาธรรมกับพระพุทธเจ้า	 พระอานนท์ไม่
ให้เข้าแล้ว	 พระอานนท์นี่เลิศทางพุทธอุปัฏฐาก	 ท่านย่อมรู้ว่าเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควร
เป็นพระองค์เดียวที่เป็นเลิศถึง	 ๕	 อย่าง	 มีสติ	 มีคติ	 มีธิติ	 มีความเพียร	 แล้วก็เป็นพุทธ
อุปัฏฐาก	ไม่มีใครมีมากว่านี้อีกแล้ว	อย่างเก่งก็	๒	ทาง	อย่างเช่น	พระสุภูตะเถระ	เลิศในทาง
อยู่อรณวิหาร	 ก็คือการเข้านิโรธสมาบัติ	 และก็เป็นทักขิเณยยบุคคล	 คนเข้านิโรธสมาบัติก็ต้อง
เป็นบุคคลที่สมควรแก่การถวายทานอยู่แล้วใช่ไหม	อันนี้เลิศ	๒	อย่าง	มีพระอานนท์องค์เดียว	
๕	 อย่าง	 ในเมื่อท่านเลิศในพุทธอุปัฏฐาก	 เลิศทางผู้มีสติ	 มีคติ	 ท่านก็ย่อมรู้ว่า	 เวลาไหนควร		

เวลาไหนไม่ควร	ก็บอกว่าสุภัททะปริพาชกนั้นไม่ควรจะเข้าพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าทรงพักผ่อน	

แล้ว	 พระพุทธเจ้าได้ยินปุ๊บบอกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ให้เธอเข้ามาเถอะตถาคตรอเธออยู่	
พอท่านทูลถามปัญหาธรรมพระพุทธเจ้าแก้ให้ท่านก็บรรลุมรรคผล	พระพุทธเจ้าท่านก็ประทาน
เอหิภิกขุคือ	 บวชให้ด้วยตัวเอง	 ท่านประทานโอวาทว่า	 จงมาเป็นภิกษุเถิด	 ธรรมอันเรากล่าว	

ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด	คือเป็นพระอรหันต์แล้ว	ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านจะบอกว่า	

จงปฏิบัติเพื่อความถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด	 ในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว	ก็เลยบอกว่า
จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด	 เป็นสาวกองค์สุดท้ายในพุทธศาสนาที่บวชทันพระพุทธเจ้า	 บรรลุ
มรรคผลด้วย	 ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราแย่งกันในลักษณะนั้น	 อานิสงค์ก็จะเหมือนพระโกณ	

ฑัญญะแย่งกันบรรลุก่อนดูซิใครจะหัวแตก	วิ่งแย่งกันทำบุญชนกันหัวแตกเลย	จำไว้ให้แม่นๆ	นะ


ทำบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมากๆ	ไม่ได้อยู่ที่ของมากๆ	หากอยู่ที่กำลังใจในการสละออกของเรา	

เราทำบุญเพื่อตัดโลภะ	 คือความโลภของเรา	 เราทำบุญเพื่อสร้างทานบารมีของเราให้เต็ม	 คน
เขามีเยอะเขาทำบุญมากๆ	 เราไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกโมทนาตามเขาเลย	 เรามีแค่ไหน	 เรา
ทำตามกำลังของเราไม่ให้ตนเดือดร้อน	 ไม่ให้คนรอบข้างเดือดร้อน	 ถือว่าใช้ได้แล้ว	 มันไม่ได้
มากไม่ได้น้อย	มันสำคัญตรงการสละออก	
ถาม : ..............................	
ตอบ : เรื่องของการหลับตามันมืดเป็นปกติอยู่แล้วเราอย่าไปใส่ใจมัน	 ที่มันปวดหัวมันมีอยู่	
๒	ทาง	อย่างแรก	เขาเรียกว่า	ขันธมาร	คือร่างกายมันคอยขวางไว้ไม่ให้ทำความดี	อย่างที่	๒	
ก็คือเราตั้งใจจะให้มันสว่างเราก็เลยใช้สายตาไปเพ่งเอา เราใช้สายตาไปยิ่งเพ่งมากเท่าไหร่ 
มันจะทำให้ประสาทเครียดและปวดหัวมากขึ้นเท่านั้น	 เราหลับตาสบายๆ	 นึกเหมือนกับย้อน
เข้าไปอยู่ข้างในของเรา	 ให้ใจของเราอยู่สุดของตรงลมหายใจเข้า	 เขาเรียกว่าศูนย์กลางกาย	
มันเรียกยาก	 เป็นอันว่าเราหายใจเข้าไปสุดตรงไหนก็นึกถึงตรงนั้น	 แล้วเวลาหายใจเข้านึกว่า
พุท	 ให้ลงไปสุดตรงนั้น	 หายใจออกนึกว่า	 โธ	 ให้ออกจากตรงนั้นมา	 เอาใจจดจ่ออยู่ที่เดียวไม่
ต้องให้เคลื่อนไปไหน	ตั้งใจมองสบายๆ	นึกเหมือนกันกับเรามองอยู่ในท้องของเรา	ลมมันลงไป
สุดตรงไหนนึกถึงตรงนั้นแหละ	พุทเข้า-โธออก	นึกตามไปแค่นี้พอนะ	
ถาม : นั่งอย่างนี้เขาเรียกว่านั่งทับสมาธิใช่มั้ยคะ	?	
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ตอบ : เรียกว่า	สมถะภาวนา	คือการทำใจให้สงบก่อน	พอใจมันสงบ	แล้วต่อไปมันมีการคิดต่อ	

เพื่อพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของโลกนี้และร่างกายเขาเรียกวิปัสสนา	
ถาม : พอนั่งทีไรแล้วปวดหัวทุกทีเลย	
ตอบ : นั่นอาจจะเป็นเพราะเราทำผิดวิธี	
ถาม : นั่งทับสมาธิแล้วใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่จ้ะ	 มันอาจเป็นเพราะเราทำผิดวิธี	 บางทีเราอาจจะใช้สายตาเพ่งมันอย่างหนึ่ง	
หรือไม่ก็เรามีบุญเก่าจำนวนมาก	ถ้าเราเริ่มทำมันจะได้ดีเร็ว	เขาจะพยายามขวางเรา	พวกมาร
เขามีอยู่	 ๕	 อย่างที่จะขวางความดี	 อันนี้อย่างหนึ่งเขาเรียกขันธมาร	 คือร่างกายมันช่วยขวาง
ด้วย	ถ้าหากเราไม่ทำความดีมันก็ปกติ	ถ้าทำความดีเมื่อไหร่มันชวนให้เจ็บป่วยอยู่ตลอด	
ถาม : อ่านจากหนังสือหลวงพ่อฤๅษี	มีนะคะใช้วิธีการเพ่งกสิณ	
ตอบ : ถ้าเพ่งกสิณเราต้องหาวัตถุมาจ้ะ	
ถาม : อย่างนี้เราต้องฝึกพุทโธให้คล่องก่อนใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ฝึกให้คล่องก่อนได้จะดี	 แล้วการเพ่งจริงๆ	 ก็ไม่ใช้สายตาเพ่งอะไร	 ลืมตามอง	 แล้ว
หลับตาลงนึกถึง	พอภาพหายไปลืมตาดูใหม่แล้วหลับตาลงนึก	ไม่ใช่ไปนั่งจ้องนะ	คำว่าเพ่งคือ
จิตใจมันจดจ่ออยู่ไม่ใช่ใช้สายตาเพ่ง	เดี๋ยวจะเข้าใจผิด	พอเราภาวนาจนคล่องตัวแล้ว	แล้วค่อย
ไปทำกสิณ	เพราะคำภาวนากสิณมันยาว	ถ้าเราไม่คล่องตัวมันจะไม่ได้	
ถาม : แล้วนะมะพะธะ...	?	
ตอบ : “นะมะพะธะ”	 เป็นการฝึกทิพจักขุญาณ	 ฝึกตาทิพย์	 ฝึกถอดจิต	 ถอดกายเพื่อไปนรก	
ไปสวรรค์	
ถาม : เราต้องฝึกพุทโธไปก่อนใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องฝึกพุทโธก่อนก็ได้เพราะ	 “นะมะพะธะ”	 มันไม่ยาว	 หายใจเข้านึก	 “นะมะ”	
หายใจออกนึก	 “พะธะ”	 แต่ว่าพวกนี้จะโลดโผนหน่อยบางทีตัวสั่นพั่บๆ	 เหมือนกับเจ้าเข้า	 แต่
จริงๆ	 แล้วไม่ใช่	 มันเกิดจากการดึงกันระหว่างกายในกับกายนอก ตัวในมันอยากไป ตัว
นอกมันก็กลัว มันก็รั้งกันไปรั้งกันมาก็ดิ้นไปดิ้นมา ถ้าหากว่าตัดสินใจได้ปุ๊บไปเลยมันก็
เลิกดิ้น 
ถาม : อย่างนี้ต้องฝึก	“นะมะพะธะ”	หรือว่าฝึก	“พุทโธ”	ดีคะ	?	
ตอบ : อยู่ที่เราชอบอย่างไหน	 ถ้าเราต้องการรู้เห็นไม่ชอบอยู่เฉยๆ	 กำลังใจสงบเป็นที่พอใจ
แล้วก็ใช้	“พุทโธ”	
ถาม : ฝึกได้ทั้ง	๒	อย่าง	ใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ได้ทั้ง	๒	อย่างจ้ะ	อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน	ถ้าหากว่าทั่วๆ	ไปเราก็ใช้	“พุทโธ”	เพื่อใจ
มันจะได้สงบ	 ถ้าเราต้องการฝึกอย่างเป็นทางการเพื่อถอดจิตถอดกายเราก็แบ่งเวลาใช้	 “นะมะ
พะธะ”	ได้	
ถาม : จำเป็นมั้ยคะว่าหนูพยายามนั่งมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังไม่ไปไหนสักทีหนึ่ง	?	
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ตอบ : จริงๆ	 แล้วเขาไม่ให้คิดอย่างนั้น	 การนั่งสมาธินี่ให้เราคิดว่าเรามีหน้าที่ทำ ส่วนผล
จะเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้จะได้เร็วมาก	 แต่ถ้าเราไปทำ
เพราะอยาก	ตัวอยากมันตัดไปเยอะ	โอกาสที่จะเกิดผลมันน้อย	เราอยากเห็นนั่นเห็นนี่	อยากรู้
นั่นอยากรู้นี่	 อยากได้นั่นอยากได้นี่	 มันจะตัดหมด	 โอกาสมันน้อย	 เพราะฉะนั้นทำใจสบายๆ	
เรามีหน้าที่ภาวนา	 มีหน้าที่นั่งดูลมหายใจเข้า-ออก	 ผลจะเกิดอย่างไรเรื่องของมัน	 ถ้าทำใจได้	

อย่างนี้จะเร็วมาก	สำคัญมันอยู่ตรงนี้เอง เวลาทำอย่าไปอยากเพราะถ้าความอยากมันขึ้นมา  
มันกั้นหมด 
ถาม : เวลาทำเขาบอกว่าต้องมีคนมาคุมสมาธิถึงจะทำได้ดี	?	
ตอบ : ถ้ามีอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ได้จะดีจ้ะ	
ถาม : จะทำได้ดี	?	
ตอบ : ไม่จำเป็นหรอกจ้ะ	มันอยู่ที่เรา	ถ้าเรากล้าทำเองได้ก็ไม่ต้องมีอาจารย์	 เพราะว่าทุกอย่าง	

ถ้าเราทำแล้วมันมีแต่ผลดีทั้งนั้น	ยกเว้นว่าเราทำผิดวิธีถึงจะเป็นผลร้าย	
ถาม : เวลาหนูนั่งทีไรรู้สึกปวดหัวทุกทีเลย	?	
ตอบ : อันนี้ต้องลองแก้ดูว่าเวลาเรานั่งแล้วเราตั้งใจไปเพ่งอะไรหรือเปล่า	 โดยใช้สายตาตั้งใจ
จะให้มันสว่างหรือตั้งใจจะเห็นโน่นเห็นนี่มั้ย	?	 ถ้าเราทำอย่างนั้นก็ให้เลิกซะ	 กำหนดใจสบายๆ	
เหมือนเรานึกย้อนเข้าไปในตัวของเราถึงจุดศูนย์กลางกาย	 ลองสูดลมหายใจเข้า-ออก	 เอาใจ
จดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็นึกถึงลมหายใจเข้า-ออก	มันเข้าไปสุดตรงนั้น	มันออกก็ออกจากตรงนั้น	
นึกอยู่แค่นั้นก็พอ	
ถาม : แล้วบางทีนั่งมันเหมือนตกจากที่สูงค่ะ	?	
ตอบ : อันนั้นมันเริ่มจะเป็นฌานแล้ว	 พอสมาธิเริ่มทรงตัวถึงระดับหนึ่งเขาจะเรียกว่าฌาน	
พอกำลังมันจะเริ่มเป็นฌานจิตมันหยาบไปหน่อยสมาธิมันเกาะไม่ติดมันจะพลัดจากฌานลงมา	
อาการมันหวิวมันเหมือนตกจากที่สูงลงมา	 เราก็จะสะดุ้งแล้วบางทีก็กลัวแล้วมันจะเลิกไปเลย	
ความจริงขั้นตอนนั้นมันกำลังจะได้ดีอยู่แล้ว	
ถาม : พอสะดุ้งทีไรก็ต้อง	?	
ตอบ : ก็เลิกทำ...ทำต่อไปเรื่อยๆ	 จ้ะ	พอใจมันละเอียดขึ้นมันเกาะติดมันก็จะทรงเป็นฌาน 
จิตก็จะสุขเยือกเย็นไปเลย	ข้ามอีกนิดเดียวเท่านั้นเองต่อไปอีกนิดเดียว	ต่อไปเราทำก็อย่าคิดว่า  
ขั้นตอนนี้มาแล้ว เราจะได้อย่างนั้น ไม่ต้องไปคิด มีหน้าที่ภาวนาไปอย่างเดียว มันจะเกิด
ไม่เกิดช่างมัน แล้วจะได้เร็ว


ถาม : ปัจจุบัน	เรื่องของวิญญาณ...	?	
ตอบ : มีอยู่	 คำว่า	 วิญญาณของเรานี่มันหมายถึงจิต	 การเกิดของจิตนี่มันยากมันลำบาก
เต็มที เพราะว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ โดยเฉพาะจุดสำคัญที่สุดคือธาตุรู้ ถ้า
ธาตุรู้จับเข้าไปเมื่อไหร่ มันถึงปรากฏเป็นจิตขึ้นมา	 โอกาสเกิดได้แต่ว่าเกิดได้ยากเต็มที
ประมาณระยะเวลาไม่ถูก	แต่ว่าขนาดเดียวกันที่อยู่ข้างล่างคือเป็นสัตว์นรกอยู่แต่ละขุม	เอาโลก
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เราทั้งโลกหย่อนลงไปในนรกขุมหนึ่งก็ประมาณส้มลูกหนึ่งในเข่งขุมเดียวนะ	 แล้วส้มทั้งเข่งที่
เหลือมันเยอะเท่าไหร่	 มันมากกว่าถึงขนาดนั้นมันก็เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆ	 พอเขาพ้นกรรมขึ้นมา
เป็นเปรต	 เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 พ้นขึ้นมาก็มาเป็นมนุษย์อีกที	 มนุษย์จะมีการเกิด
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ขณะเดียวกันว่าทั้งหมดนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ทำดี	ทำชั่ว	กันบ้างไปเรื่อยๆ	จนวาระ	

สุดท้ายก็ทำดีมากกว่าชั่ว	ในที่สุดก็หลุดพ้นเข้านิพพานไป	แต่ว่าที่ไปแล้วทั้งที่เข้านิพพานไปแล้ว  
ทั้งที่เป็นเทวดา พรหม ถึงมนุษย์รวมกันยังไม่เท่ากับในนรก	 อันนี้เขาเยอะกว่ามาก	 แล้ว
การเกิดของจิตก็เกิดยากเกิดเย็นเหลือขนาด	 แต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน	 มันเหมือน
กับว่าแร่ธาตุต่างๆ	 ที่มีส่วนผสมต่างกัน	 เอาเป็นว่าทองก็แล้วกัน	 ทองนี่หลวงพ่อท่านบอกว่า
ประกอบไปด้วย	 ตะกั่วเถื่อนๆ	 นี่ก็คือดีบุกนะ	 ตะกั่วเถื่อนตะกั่วป่านั่นแหละ	 ทองแดง	 สาร
ปากนกแก้ว	แร่เพรียงไฟ	๔	อย่างนี้ถ้ามาผสมกันในอันตราส่วนที่เหมาะสมจะเป็นทองคำ	คน
เราก็เหมือนกัน	 ในสภาพของจิตนี่มันก็จะมีแร่ธาตุต่างๆ	 ในจักรวาลที่มันหมุนเวียนไปมาตาม
แรงโคจรต่างๆ	 ของมันจะผสมกันไปผสมกันมา	 สำคัญที่สุดธาตุรู้มันจับปั๊บเข้าไปมันก็เกิดเป็น
จิตขึ้นมา	 พอเกิดเป็นจิตขึ้นมามันก็ต้องแสวงหาที่อยู่มันก็ต้องประกอบไปด้วยกายที่มีดิน	 น้ำ	
ลม	ไฟ	อากาศ	และวิญญาณนี้รองรับมัน	แต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดในลักษณะนี้มันยากเต็มที	
ถาม : แล้วอย่างต้นไม้	?	
ตอบ : ต้นไม้มีแต่ประสาทที่เรียกว่าวิญญาณไม่มีจิต	มันเป็นแค่ประสาทรับรู้เฉยๆ	คือรู้ว่าจะ
ต้องหาอาหารยังไง	 แล้วก็รับรู้ในแสงสว่างได้มีประสาทสัมผัสแต่จิตไม่มี	 ในเมื่อต้นไม้ไม่มีจิต
เราก็รู้อยู่ว่าการตัดต้นไม้การตัดหญ้ามันไม่เป็นบาป	 แต่คนสมัยโบราณเขาคิดมากเขาคิดว่า	
มันมีชีวิตอยู่	ภูตคาม	คือสิ่งที่มีชีวิต	แผ่นดินก็มีชีวิตเหมือนกัน	เขายกว่าต้นไม้มีชีวิต	แผ่นดิน	

มีชีวิต	 ดังนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศีลเกี่ยวกับพวกนี้ท่านบัญญัติเพื่อเอาใจคนใน	

ยุคนั้นว่าถ้าภิกษุขุดแผ่นดินต้องอาบัติปาจิตตีย์	 ภิกษุพรากของเขียวที่อยู่กับที่ต้องอาบัติปาจิตตีย์	

เพราะว่านักบวชศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาเชื่ออย่างนั้น	 ถ้าเราไปขัดเขาการเผยแพร่ศาสนาจะลำบาก	

ท่านก็เลยบัญญัติเพื่อเอาใจเขาเอาใจชาวโลกเพื่อให้เข้ากับลัทธิความเชื่อของเขาโดยการไม่ใช้
ภิกษุขุดแผ่นดิน	 เพื่อเขาจะได้ไม่ตำหนิโทษ	 แล้วก็ไม่ให้ภิกษุพรากของเขียว	 เพื่อไม่ให้เขา
ตำหนิ	 ถ้าเขาตำหนิโดยไม่รู้แล้วบังเอิญเป็นพระดีเจ้านั่นซวยไป	 เลยกันเอาไว้สำหรับพวกเขา
ด้วยกับคนนอกศาสนาด้วย	 ต้นไม้มีเพียงประสาท	 รับความรู้สึกเท่านั้นเขาเรียกว่าวิญญาณใน
ภาษาบาลีไม่ใช่จิต	
ถาม : แล้วอย่างศาสนาอื่นล่ะครับ	คนที่นับถือศาสนาอื่น	?	
ตอบ : จะนับถือศาสนาไหนก็ตามนรกเดียวกันสวรรค์เดียวกัน ถึงเวลาก็ขึ้นสวรรค์ลงนรก
ในสถานที่เหมือนๆ กัน เพียงแต่ว่า อุปทานความยึดมั่นในแต่ละศาสนาในแต่ละระเบียบ  
ประเพณีของเขาไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เขาเห็นนรกสวรรค์ต่างกันไป	 แต่มันมีความเหมือน


อยู่อย่างหนึ่งก็คือ	นรกเป็นสถานที่ลงโทษ	ขณะเดียวกัน	สวรรค์เป็นสถานที่เสวยความดีที่ตัวเอง	

ทำมา	 ถ้าเทวดาฝรั่งไปแต่ตัวเหมือนลิเกนุ่งชฎาแหลมเปี๊ยบฝรั่งมันไม่รู้จักหรอก	 ฝรั่งมันนึกว่า	
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ละครหลงโรงมาจากไหนก็ไมรู่	้แตท่วา่ไปชดุขาวรุม่รา่มๆ	มวีงแสงบนหวัมปีกีเลก็ๆ	ซะหนอ่ยละ	

ก็รู้ว่าอันนี้คือเทวดา	 เทวดาเขาเลยต้องแสดงให้เห็นในลักษณะนั้น	 ถ้าแสดงลักษณะอื่นเขาจะ
ไม่รู้	มันเป็นความยึดมั่นตามประเพณี	ตามความเชื่อถือของเขา	เขาต้องทำอย่างนั้น	
ถาม : เป็นที่มา...	?	
ตอบ : ส่วนของเราถ้าไปทำอย่างนี้เรารู้แล้วใช่มั้ยเทวดาฝรั่ง	 ขึ้นข้างบนแล้วมันไม่มีเชื้อชาติ
หรอก	 มันเป็นเทวดาเหมือนๆ	 กัน	 บอกเขาว่าขอรู้ขอเห็นตามความเป็นจริงเขาก็จะแสดง
เต็มบุญเต็มบารมีให้เรารู	้ หลวงพ่อท่านบอกเคยขึ้นไปเจอพระเยซูใส่ชุดแบบฝรั่งรุ่มร่ามๆ	 ที่
มันใช้ผ้าขาวพันตัวมา	หลวงพ่อก็บอก	เฮ้ย	!	ข้างบนนี้ไม่มีนะโว้ยฝรั่ง	พระเยซูท่านบอกถ้าผม
ไม่ทำแบบนี้ท่านก็ไม่รู้จักผมนะซิครับ	
ถาม : แล้วคนที่นับถือศาสนาอื่น	โอกาสที่จะทำบุญก็ต้องน้อยกว่า	?	
ตอบ : น้อยกว่า	แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยก็ไม่ใช่	อย่างศาสนาพราหมณ์เขาได้ถึงสมาบัติ	
๘	 เพราะฉะนั้น	 ทาน	 ศีล	 ภาวนาของเขา	 โดยเฉพาะภาวนาถือว่าเลิศมาก	 เพียงแต่เขาขาด
ปัญญาในจุดสุดท้ายคือไม่รู้จักนิพพาน	ไม่เห็นอริยสัจเลย	ไม่รู้จักพระนิพพาน	มันเหมือนกับว่า
ถ้าเป็นสิ่งประกอบสักอย่าง	 เอาเป็นอันว่าของสูงที่สุดคือมงกุฎแล้วกัน	 พระพุทธเจ้าท่านหา
เพชรยอดมงกุฎได้ในขณะที่ศาสนาอื่นเขาหาไม่เจอเมื่อเอาเพชรยอดมงกุฎประดับลงไปความ
สวยงามสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก็เกิดขึ้น	แต่ตราบใดที่ยังไม่มีเพชรยอดมงกุฎคือ	อริยสัจ	๔	ที่
ท่านตรัสรู้มันก็สามารถที่จะสมบูรณ์แบบได้	 อย่าดูถูกศาสนาอื่น	 ในสัตกนิบาตอังคุตรนิกาย

พระพุทธเจ้าตรัสถึงศาสดานอกศาสนาคนหนึ่งคือ	อารกะ	 อารกะศาสดานี้สอนลูกศิษย์เกี่ยวกับ	

ความเป็นจริงของชีวิตท่านบอกว่าชีวิตเหมือนกับต่อมน้ำคือ	 เหมือนฟองน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็แตก


เหมือนรอยไม้ที่ขีดลงในน้ำ	 ปรากฏวูบเดียวก็หายเลย	 เหมือนลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขา	
พรวดมาแล้วก็ผ่านไปเลย	 เหมือนชิ้นเนื้อนาบไฟคือ	 ไหม้หมดแน่ๆ	 ในระยะเวลาอันไม่นาน	
เหมือนโคที่เขานำไปฆ่าตายแหงๆ	 หมดทางเลี่ยง	 นั่นศาสดานอกศาสนาสอนศิษย์ขนาดนั้น	
เพราะฉะนั้นดูถูกเขาไม่ได้	ศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆ	สมัยนั้นที่มีชื่อเสียงเยอะต่อเยอะด้วยกัน	เพียง
แต่ว่าพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ไปหลงติดในลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุข	 หลงในความยึดถือ	 เชื่อถือ	
ของคนอื่นเขา	 เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไปทั้งที่ไม่ใช่ของจริง	 สมัยนั้นที่เขาเรียก
คณาจารย์ทั้ง ๖ มี สัญชัยเวลัฏบุตร	 ที่เป็นอาจารย์ของพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรมาก่อน		

ปกุธกัจจายนะ อชิตะเกสะกำพล มักขลิโคสาละ นิครนถนาฏบุตร	 เหล่านี้จะมีชื่อเสียง
มหาศาลมากเป็นที่นับถือของคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลย	 เพียงแต่ว่าลัทธิที่เขาสอนมันเข้าไม่ถึง
จริงเท่านั้นเอง	นักคิดมันเยอะ	
ถาม : แล้วเพราะอะไร	 ทำไมเขาถึงไม่ลักษณะที่ว่าทำไมคนเกิดมาเขาถึงไม่นับถือศาสนา
เดียวกัน	?	
ตอบ : มันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมและการยึดถือของครอบครัวตัวเอง	 ครอบครัวตัวเองเชื่อถือ	

อยา่งไรกท็ำตามนัน้มา	แตก่็ไม่ไดห้มายความวา่ทกุคนจะเปน็อยา่งนัน้	ตรงนีม้ทีัง้ครสิตม์ทีัง้อสิลาม
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มาก็ไม่ได้	 หมายความว่าเกิดเป็นคริสต์แล้วต้องเป็นคริสต์	 เกิดเป็นอิสลามต้องถืออิสลาม	

ถ้าเขาเคยบำเพ็ญบารมีมาในระดับหนึ่งเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันยังไม่ตรงกับใจของตนเองเลย		

มันเหมือนกับคนหาอาหารกินน่ะ	 ได้อาหารที่รสชาติไม่ถูกใจตัวเองก็หาไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอ	

ศาสนาพุทธก็เอ้าใช่เลย	 อาหารรสนี้ที่เราต้องการเขาก็มาเรื่อยเป็นอย่างนี้	 ที่มันนับถือแตกต่าง	

กันไป	 เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมและระเบียบประเพณีที่ยึดถือกันมาในครอบครัวของตน	 ขณะ
เดียวกันฝรั่งน่ะอย่าคิดว่ามันถือคริสต์นะ	ตอนนี้อิสลามในอเมริกามีมากพอๆ	กับคริสต์เลย	
	 	 ส่วนใหญ่แล้วตรงจุดที่ว่าแต่ละศาสนานรกสวรรค์ต่างกัน	 คนมันจะข้องใจตรงจุดนี้	 ที่
ต่างกันมันต่างกันตรงที่ความเชื่อถือการยึดถือตามแบบของเขา	 แต่จริงๆ	 ถ้าเราสังเกตจะมี
เนื้อหาเดียวกันก็คือ	 นรกเป็นสถานที่ลงโทษ	 สวรรค์เป็นสถานที่ตอบแทนผลของความดีที่เรา
ทำเอาไว้ที่เห็นต่างๆ	กันไป	มันตามความเชื่อถือของเขา	ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็น
สวรรค์	 ก็เลยทำให้เห็นแตกต่างไปคนละทิศคนละทาง	 แต่จริงๆ	 แล้วทั้งหมดไม่ว่าจะศาสนา
ไหน	 นรกเดียวกันสวรรค์เดียวกัน	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าคนไม่ทำความดี ความชั่ว นรกก็
ไม่มี สวรรค์ก็ไม่มี ผลการกระทำที่เรียกว่ากรรมนั้นแหละส่งผลมหาศาลอย่างมาก เมื่อทำ
ชั่วก็มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานขึ้นมารองรับ เมื่อทำความดีก็มีมนุษย์ เทวดา 
พรหม พระนิพพานขึ้นมารองรับ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการกระทำ 
ถาม : ยังไงที่เขาเรียกว่าหมดกรรมครับ	?	
ตอบ : อะไรเรียกว่าหมดกรรม	ยากเต็มที	 ยกเว้นจุดสุดท้ายก็คือเข้าพระนิพพาน	 ไม่ได้หมด	

กรรมหากแต่พ้นกรรม	ต้องใช้คำว่าพ้นกรรม	เพราะว่ากรรมเก่าที่ทำไว้ยังมีอยู่แต่ว่ากำลังบุญนั้น	

สูงมากส่งให้หลุดพ้นจากวงโคจรนั้นไปเสียได้	วงโคจรตัวนี้เขาเรียกวัฏฏะสงสาร	คือการหมุนวน	

อยู่	 สังสารวัฏที่เวียนวนอยู่ทำให้ตาย-เกิดไม่รู้จบ	 เมื่อกำลังบุญสูงพอดีดตัวเองพ้นไปได้เป็น
อันว่าพ้นกรรมไม่ใช่หมดกรรม	 พระพุทธเจ้า	 พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหมดที่เข้า
นิพพานไม่มีใครใช้กรรมหมด	 เพียงแต่ว่าสร้างกำลังความดีไว้จนกระทั่งสูงสุดสามารถหลุดพ้น
ออกไปเท่านั้น	
ถาม : หลวงพี่เป็นลูกศิษย์ของใคร	?	
ตอบ : อาตมาเป็นลูกศิษย์ของพระปิณโฑลภารัชทวาชะ	 พระปิณโฑลภารัชทวาชะท่านจะ
ถามคนอยู่เสมอว่าใครข้องใจให้มาหาเรา	 ให้มาถามเรา	 ท่านเป็นเอตะทัคคะ	 คือเลิศในบรรลือ
สิงหนาท	หมายความว่าเป็นผู้กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าทำ	กล้าพิสูจน์	เหตุที่ท่านเป็นดังนี้เพราะว่า
ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นพญาราชสีห์แล้วมีโอกาสได้รักษาสังขารของพระปัจเจกพุทธเจ้า	 คือท่าน	

ดูแลจนพระปัจเจกพุทธเจ้ามรณภาพไปนิพพาน	 ท่านเองก็ยังตกแต่งสถานที่คาบดอกไม้มาบูชา	

พระศพอยู่แล้วก็คำรามเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาทำลายศพของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
องค์นั้น	อยู่ในลักษณะดูแลรักษาป้องกันอย่างดีตลอดมา	แล้วมีโอกาสมาเกิดเป็นคนได้ทำความดี	

ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าจนกระทั่งกลายเป็นพระอรหันต์	 วิสัยเก่าเป็นราชสีห์ก็
เลยชินกับการประกาศตนเอง	 ท่านเองก็เลยประกาศตนเองเป็นประจำว่าใครข้องใจอะไรให้มา
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ถามเรา	 เป็นสมัยนี้นี่อาจารย์เคาะหัวลูกศิษย์แตกแน่เลย	 แต่พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ที่ไม่มี
กิเลส	 ในเมื่ออาจารย์ไม่มีกิเลสก็เลยไม่อิจฉาลูกศิษย์	 ลูกศิษย์แบ่งเบาภาระไปได้เท่าไหร่
อาจารย์สบายเท่านั้น	
ถาม : อยากจะเรียนถาม	คือหนูยื่นเออรี่เอาไว้นะค่ะ	ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่า	?	
ตอบ : อ๋อ	อันนี้ถามได้แต่ตอบไม่ได้นะ	ทำไมจะรีบออกไปไหนฮึ	หนีราชการเหรอ	
ถาม : เบื่อแล้วค่ะ	ทำมาหลายปีแล้วเบื่อค่ะ	
ตอบ : บนพระวิสุทธิเทพดู	เรื่องหน้าที่การงานต่างๆ	เกี่ยวกับบนให้ได้งาน	บนให้ออกจากงาน	

อะไรนี่	 พระวิสุทธิเทพท่านเคยตรัสบอกกับหลวงพ่อเอาไว้ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานให้บนฉันได้	
แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อสำเร็จแล้ว	 การแก้บนท่านเอาว่าต้องรักษาศีล	 ๕	 หรือศีล	 ๘	 พร้อมเจริญ
กรรมฐาน	๗	วัน	อย่างอื่นไม่เอาเลย	เน้นการทำความดีขนาดหนักล้วนๆ		
	 	 ความจริงเดือนนี้นะ	 ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อวัดท่าซุง	 ท่านทำแบบเอาไว้อาตมาก็มารับ
สังฆทานไม่ทัน	 บังเอิญว่าหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านทำแบบอย่างที่ดีไว้	 ก็คือว่าพระวัดท่าซุงท่าน
ให้อธิษฐานพรรษาในวันอาสาฬหบูชา	 แล้วก็ให้ปวารณาพรรษาในวันเทโว	 เข้าก่อนเขา	 ๑	 วัน	
ออกทีหลัง	๑	วัน	มันจะได้	๙๐	วันถ้วนๆ	ส่วนใหญ่มันก็เกิน	๙๐	วันอยู่แล้ว	แต่ว่าถ้าหากว่า
นับตามทางจันทรคติท่านถือว่า	 ๓	 เดือนถ้วนๆ	 ก็เลยกลายเป็นว่าพอวันอาสาฬหบูชาปุ๊บ	

อาตมากับพระทั้งหมดก็อธิษฐานพรรษาอธิษฐานเสร็จเราก็ขออนุญาตลาต่อมาเลยคือขอสัตตาหะ	

ในขณะที่เข้าพรรษาอยู่ถ้ามีเหตุจำเป็นพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้ไปได้แต่ต้องไม่เกิน	 ๗	 วัน	
เรียกว่า	 “สัตตาหะกรณียะ”	 เหตุที่ท่านอนุญาตให้ก็คือ	 พ่อป่วย	 แม่ป่วย	 ครูบาอาจารย์ป่วยไป
เพื่อรักษาพยาบาลได้	 วัดพังไปหาทัพพะสัมภาระมาซ่อมวัดได้	 เพื่อนสหธรรมมิกที่อยู่ต่างวัด
ไกลๆ	 จะสึก	 ไปเพื่อห้ามปรามได้	 ได้รับกิจนิมนต์เพื่อเจริญศรัทธาไปได้	 ถ้าไม่ใช่ว่าตามแบบ	

วัดท่าซุงมาอธิษฐานพรรษาในวันเข้าพรรษา	 เป็นอันว่าอาตมามาไม่ทันพวกเราก็ชะเง้อคอยาว	
ตั้งแต่มานั่งตรงนี้เขาถามเป็นสิบๆ	ครั้งแล้ว	ว่าเข้าพรรษามาได้ยังไง	เลยบอกให้เข้าใจไว้แล้วก็
จำไปบอกต่อด้วย	ขี้เกียจอธิบายบ่อยๆ	อาตมาจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งนะ	ถ้าอยากจะถาม
ปัญหาทางโลกถามหมอเอ	 ถ้าอยากจะถามหวยไปถามหมอเพชร	(หัวเราะ)	 ๒	 คนนี่เขาถนัด
กันคนละอย่าง	 ถ้าไปบวชอยู่ที่วัดเดียวกันเมื่อไหร่ละก็อาตมาจะสบายใจมาก	 ไม่ต้องเหนื่อย	
ถามปัญหาทางโลก	ถามฆราวาสท่านตอบได้มากกว่า	ของพระข้อจำกัดมันเยอะ	โดยเฉพาะว่า
หลายอย่างที่เราเป็นพระเราจำเป็นต้องยอมรับกฎของกรรม	 บางทีรู้ก็พูดไม่ได้อกจะแตกตาย
เหมือนกัน	แต่ขณะเดียวกันว่าฆราวาสของเขาข้อจำกัดจะน้อยกว่า	แต่มันก็มีเยอะต่อเยอะที่ว่า
กฎของกรรมเขาแรงจริงๆ	 เล่นเอาหมอดูปรุงคำพูดแทบแย่กว่าจะได้คำพูดในลักษณะที่เรียกว่า
เป็นที่พอใจของคนฟังด้วย	ขณะเดียวกันก็ไม่เกินกฎของกรรมด้วย	ปางตายเหมือนกัน	ถึงถาม
ฆราวาสได้มากกว่าก็เถอะบางอย่างก็บอกไม่ได้เหมือนกัน	 ปัญหาทางโลกถามหมอเอ	 ถาม
หวยถามหมอเพชร	เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอต้านะ	(หัวเราะ)	หมดเรื่องไปเลย		
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๔  

ถาม : ถ้าในกรณีที่เกิดว่าหนูสอบได้ทีนี้หนูจะต้องไปอยู่ป่าละอู	 ๓	 เดือน	 คือตั้งแต่ปีที่แล้ว
ตั้งใจว่าจะอยู่ธุดงค์ที่วัดท่าซุงในช่วงเดือนธันวากรณีที่เกิดว่า...	
ตอบ : เราก็รอให้เลยธันวาก่อน	เลยธันวาแล้วค่อยไปป่าละอู	
ถาม : คิดว่าถ้าไปตุลาแล้วพอธันวาเราพักเราค่อยไปต่ออย่างนั้นได้ไหมคะ	?	
ตอบ : อย่างนั้นก็ได้	แต่ต้องให้มันครบ	๓	เดือนจริงๆ	ประเภทที่ว่าตุลาเดือนหนึ่ง	พฤศจิกา
เดือนหนึ่ง	จะได้	๒	เดือนแล้ว	ธันวาเราไปอยู่วัดใช่มั้ย	?	มกราก็ไปอยู่ป่าละอูต่อนั่นแหละ	เอา
ให้มันครบแล้วกัน	
ถาม : ที่เราไปอยู่ธุดงค์ให้ครบตรงนั้น	๓	เดือน	เรียกว่าตัดไปเลยใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ตัดในช่วงธุดงค์ทิ้งไปเลยเอาเฉพาะเราอยู่ป่าละอูเท่าไหร่เอาให้ได้ครบ	 ๓	 เดือน	 หรือ
ไม่ก็ถ้าต้องการให้ต่อเนื่องก็ให้เลยธันวาแล้วค่อยไป	 ป่าละอูสมัยที่อาตมาไปนะมันป่าทึบจริงๆ	
จากหัวหินไปตลอดผ่านหนองพลับเข้าไปนี่ทางฝุ่นท่วมข้อเท้า	 มาระยะหลังถึงมีทางลูกรัง	 ไม่รู้
ว่าตอนนี้ลาดยางหรือยัง	?	
ถาม : ลาดยางแล้วค่ะ	
ตอบ : ลาดยางแล้วก็สบายไป	จากตลาดหัวหินไปมันตก	๖๐	กว่าโลได้	
ถาม : ประมาณ	๗๐	ค่ะ	
ตอบ : ประมาณ	๗๐	ถึงสำนักใช่มั้ย	
ถาม : จากที่ลาดยางไปจนถึงอีก	๑๐	กิโลได้	ตอนนั้นไปที่สำนักที่หลวงพ่อ...ให้ทำ	
ตอบ : อาตมาสมัยนั้นไปย่ำต๊อกตลอด	 ก็ป่ามันใหญ่แล้วบรรดาสัตว์ป่าเยอะมาก	 ไปเจอตัว	

จงโคร่งก็ป่านั้นแหละ	 ครั้งแรกก็ไม่รู้จักหรอก	 จงโคร่งนี่มันเป็นคางคกชนิดหนึ่งบางทีเขาเรียก	

คางคกไฟ	จะมอีานภุาพแปลกๆ	บางอยา่งคอืวา่	ถา้เขาหมอบอยูส่ตัวอ์ะไรบนิผา่นเขาจะตกลงไป


ใหเ้ขากนิเอง	ตอนแรกๆ	เรากน็กึในใจวา่ถา้นกตกลงไปมนัจะกนิไดร้	ึ?	พอไปเจอตวัมนัเขา้จรงิๆ


เจ้าพระคุณเอ๋ยตัวเบ้อเร่อเลย	 อย่างนั้นอย่าว่าแต่นกเลยแม่ไก่มันยังกินไหว	 แล้วพวกตัดช่อง
ย่องเบาเขาจะชอบมาก	 เขาจะถลกหนังจงโคร่งไปตากแดดให้แห้งแล้วป่นเป็นผงไปผสมกับธูป	

ปัน้เปน็ธปูขึน้มา	เวลาจะเขา้บา้นไหนพอตกคำ่ก็ไปจดุเหนอืลม	รบัรองไดว้า่หลบัชนดิลากรอบบา้น	

ไม่ตื่นหรอก	 มันเมาด้วย	 วิธีแก้มีวิธีเดียวคือใช้ว่านแสงอาทิตย์	 ว่านแสงอาทิตย์โยมอาจเคย
เห็น	 มันเป็นก้านเขียวๆ	 แทงพ้นพื้นขึ้นมาแล้วดอกมันจะฟูๆ	 แดงๆ	 นั่นแหละใช้หัวว่านแสง	

อาทติยต์ำผสมกบัแอลกอฮอลห์รอืวา่เหลา้โรงทาจมกูถงึจะฟืน้	 คนที่ไปจดุถา้ไมท่าไวก้อ่นลมหวน	

ก็หลับเหมือนกัน	 กว่าจะตื่นอีกเป็นวันๆ	 วิธีแก้ก็แก้วิธีนี้	 แต่ว่าขณะเดียวกันว่านแสงอาทิตย์ถ้า
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เราไปทาส่งเดชโดยที่เขาไม่ได้จุดอันนี้นะ	ตาค้างยิ่งกว่าม้าดีดอีก	(หัวเราะ)	ต้องระวังไว้หน่อย	
ถาม : แล้วที่ตำนี่เอาสดๆ	อย่างนั้นเลยหรือคะ	?	
ตอบ : ตำสดๆ	เลย	ว่านสดๆ	ตำกับเหล้าโรงนะ	ของพวกนี้มันมีกันมีแก้	มันต้องใช้คู่กัน	ไป
ใช้อันเดียวมันอันตราย	จงโคร่งทางปักษ์ใต้เขาเรียกว่ากง	คางคกยักษ์ตัวเบ้อเร่อเลย	เมื่อเดือน
ก่อนที่ลงไปปักษ์ใต้	 เจ้าชาญมันเอาใส่ตะกร้ามาให้ดูตัวหนึ่งเต็มตะกร้าพอดี	 นึกเอาดูก็
เเล้วกันว่าตัวใหญ่แค่ไหน	อาตมาเจอครั้งต่อไปที่ถ้ำกระแซงทีย่ะลา	กำลังปีนถ้ำอยู่เห็นโขดหิน
ก็เหนี่ยวเต็มที่เลย	 โขดหินมันลอยตามมือเรามา	 ขนาดเห็นมันเป็นโขดหินตัวมันต้องใหญ่มาก
เลยนะ	เหนี่ยวปุ๊บมันโดดเลยหัวลงน้ำตูมไปเลย	รู้จักไว้ก็ดี	สัตว์แปลกๆ	มันเยอะ	
ถาม : แล้ววันนั้นพอดีท่านเล่าว่าวันดีคืนดีพอดีเจอเสือดำมั่ง	 เสือโคร่งมั่ง	 ช้างมั่ง	 ถ้าหนูไป
อยู่หนูจะเจออะไร	?	
ตอบ : ของพรรค์นี้ไม่ต้องไปกลัวหรอก	 อาตมายืนยันว่าถ้าโยมกำลังใจมั่นคงนะ	 บารมี
พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์คุ้มได้แน่นอน	 เพราะว่าเดินป่ามามากต่อมากด้วยกันจนกระทั่ง
เชื่อว่า	 ในทุกที่เราก็อยู่ได้ถ้าเราอาศัยบารมีพระไม่ต้องไปกลัวเขาหรอก	 ส่วนใหญ่เขากลัวเรา
ซะด้วยซ้ำไป	 ให้ตั้งใจเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์	 เกิด	แก่	 เจ็บ	ตายด้วยกัน	 เราแก่เขาก็แก่	
เราเจ็บเขาก็เจ็บ	 เราตายเขาก็ตาย	 เราหิวเขาก็หิว	 เรากระหายเขาก็กระหาย	 เราเป็นคนเรายัง
ไปเสาะได้	หาได้สะดวกสบาย	แต่ว่าเขาเป็นสัตว์	อาหารการกินก็หาไม่ได้อย่างใจ	เขาทุกข์กว่า
เราเยอะ	 เขาเดินทางมาบางทีเป็นวันไม่เจออะไรที่กินได้เลย	 ของเราอยากกินเดินเข้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยว...เขาทุกข์กว่าเรามากทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ	 น่าสงสารมากไม่ใช่น่ากลัว	 มีใครรู้จักป่า
ละอูบ้างมั้ย	?	
ถาม : ก็นี่แหละค่ะไปตอนบุกเบิก	
ตอบ : ทางด้านใต้ของไทยถ้าหากนับเป็นกลางตอนล่างก็ต้องป่าละอู	 มันต่อเนื่องกันเป็นผืน
เดียวกับเเก่งกระจาน	 แก่งกระจานถ้าโยมเคยเข้าไปพ่อเจ้าพระคุณรุนช่องเถอะ	 !	 ป่ามัน
มโหฬารติดไปถึงประเทศพม่าเลยผืนเดียวกันหมด	เพราะฉะนั้นสัตว์ป่าเยอะมาก	วันดีคืนดีช้าง
มันโผล่มาเยี่ยมก็ยืนยิ้มให้มันนะ	
ถาม : ตอนไปครั้งแรกที่ไปถางป่าเห็นไก่ป่า	
ตอบ : ที่วัดอาตมาปัจจุบันมีไก่ป่าเป็นกุรุสเลย	 ตอนแรกๆ	 ได้มาตัวเดียว	มันหลอกอีท่าไหน
ไม่รู้นะหลอกสาวมาได้ตัวหนึ่ง	ทีนี้ก็เป็นเรื่องล่ะเพราะว่าตอนแรกๆ	ไก่ป่าในป่ามันก็มีลูกแค่	๕	
ตัว	๖	ตัว	๓	ตัว	๔	ตัว	พอมาอยู่กับเรากินดีอยู่ดี	 โอ้โห...มันไข่ออกมา	๒๐	กว่าฟองแล้วมัน
ฟักออกมาทีละ	 ๑๗-๑๘	 ตัว	 พักเดียวก็โตเต็มไปหมด	 เอาไปให้วัดท่าขนุนซะเกือบ	 ๓๐๐	 ตัว	
วัดอื่นก็ให้เขาเอาไปเยอะ	 อยู่ที่โน่นพักเดียวก็มาสังเกตง่ายขาเขาจะสีดำหรือไม่ก็สีออกเขียว
คราม	ขาไก่บ้านจะสีเหลือง	
ถาม : พอดีเมื่อวานไปวัดท่าซุงเจอหลวงพี่ตี๋	 ก็เลยถามท่านว่าตอนนี้มีพระกี่องค์	 ท่านบอก
ว่าพระที่ไปจากวัดเรา	๗	แล้วที่โน่น	๓	



388 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ตอบ : ที่โน่นก็คงท่านบัญญัติมั้ง	 ท่านบัญญัติเขาอยู่กับหลวงพี่นิภัทร	 อยู่ไปอยู่มาหลวงพี่	

นิภัทรคงจะแปรเจตนาท่านบัญญัติท่านเลยไม่อยู่ด้วย	 ลำบากหน่อย...อยากรู้หวยไปถามหมอ	

เพชร	หมอเพชรเขามพีรสวรรค์ไมว่า่หมอเพชรไปที่ไหนพวกผเีขาจะโผลม่า	สว่นใหญเ่ขาจะบอก	

เรื่องหวย	 แล้วมันแปลกว่าถ้าหมอแกซื้อเองแล้วซื้อน้อยแกถูก	 แล้วถ้าหากประเภทที่เรียกว่า	

บอกคนอืน่แลว้คนอืน่ไม่โลภกถ็กู	แตถ่า้ทุม่เทงวดไหนงวดนัน้จะผดิ	เพราะฉะนัน้อยา่ไปซือ้เยอะ


เจง๊เอางา่ยๆ	แกไปนัง่กรรมฐานที่ไหนผกีม็กัจะมาบอกตรงนัน้แหละ		
	 	 ปา่ละอมูนัจะผา่นหนองพลบัมันจะมหีน่วยจัดการต้นน้ำหนองพลับ	สังกัดศูนย์ที่	๑๖	
ที่อาตมาอยู่	 เวลาอบรมชาวบ้านอะไรถ้าเขาขอตัวมาก็ต้องไป	 เพราะฉะนั้นแถวนั้นจะชำนาญ
พื้นที่	โยมบอกมาหลับตานึกออกหมด	
ถาม : ที่ผีมาหานี่	ทำไมถึงมีผีอยู่	ทำไมเขาถึงไม่ลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ครับ	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ผีในความหมายของเรา	 อะไรมันก๊อกแก๊กมาเราเหมาเป็นผีหมด	 ไล่ตั้งแต่
เปรตจำพวกที่	 ๑๒	 อสุรกาย	 สัมภเวสี	(คนตายก่อนหมดอายุ)	 จนกระทั่งเทวดา	 มาร	 พรหม		

พระบนนพิพาน	ของเราอะไรกอ๊กแกก๊เราเหมาเปน็ผหีมด	ทนีีผ้ีในความหมายของอาตมาวา่นีน่ะ	

ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเทวดา	 เป็นเจ้าที่ในที่นั้น	 หรือไม่ก็บรรดาผีประเภทที่ว่ายังไม่ไปนรกไป
สวรรค์	 คือพวกสัมภเวสีพวกนี้จะตายก่อนหมดอายุ	 ในเมื่อที่ตายก่อนหมดอายุจะไปรับความดี
ความชั่วอะไรก็ไม่ได้	 ต้องอยู่ไปก่อนจนกว่าจะหมดอายุขัยความเป็นมุนษย์	 ซึ่งมันเวลาแป๊บ
เดียวของเขา	สมมุติว่าในระยะนี้อายุขัยของมนุษย์เป็น	๗๕	ปี	เกิดเขาตายตอนอายุ	๓๐	เหลือ
เวลา	 ๔๕	 ปีใช่มั้ย	?	 มันก็ไม่ถึงวันหนึ่งของเขาแต่อย่าลืมว่าถึงจะแป๊บเดียวของเขาก็ตาม	 ถ้า
เขาทำความดีมาน้อยอยู่ในลักษณะอดอยากหิวโหยเขาก็ลำบากมาก	 ของเราลองหิวข้าวซักวัน
หนึ่งดูซิ	 เป็นลมใช่มั้ย	?	 ของเขาเองเขาก็ลำบากเหมือนกัน	 อยู่ในสถานะไหนล้วนแล้วแต่มี
ทุกข์ทั้งสิ้น	ไปนิพพานเถอะ...	
ถาม : แล้วที่ว่าเขาเห็นๆ	กันล่ะครับ	?	
ตอบ : ไอท้ีเ่ขาเหน็ๆ	กนัมนัมไีดห้ลายอยา่ง	อาจจะมทีัง้เปรตจำพวกที	่๑๒	มทีัง้อสรุกาย	มทีัง้	

สัมภเวสี	 มีทั้งเทวดา	 แล้วแต่ว่าใครจะมา	 ถ้าหากว่าเป็นพวกระดับต่ำอยู่ในอบายภูมิอย่าง	

เปรตจำพวกที่	 ๑๒	 หรืออสุรกายหรือสัมภเวสีพวกนี้	 ถ้าที่บารมีน้อยๆ	 บางทีก็มาได้แต่กลิ่น	
บางทีก็มาได้เฉพาะเสียง	 บางทีก็มาให้เห็นรูปได้แต่บอกอะไรเราไม่ได้	 ส่วนใหญ่เขาต้องการ	

ความชว่ยเหลอื	แตพ่วกเราเองกม็กัไปกลวัเขา	เขาบญุนอ้ยบารมนีอ้ย	ทีเ่ขาทำไดส้วยทีส่ดุกค็อื	

ทีพ่วกเราวิ่งอ้าวกันนั่นน่ะสวยสุดฝีมือมันแล้ว	 บุญเขาน้อยจริงๆ	 เขาทำได้แค่นั้น	 เพราะฉะนั้น	

ตอ่ไปไมต่อ้งกลวัผแีลว้	สว่นใหญผ่มีนันา่สงสาร	อาตมาเองเดก็ๆ	นีก่ลวัผ	ีหอ้งนำ้มนัอยูน่อกบา้น


โอ๋...อั้นกันจนหน้าเขียวกว่าจะสว่างไม่กล้าไป	 พอหลังจากฝึกมโนมยิทธิรู้จักผีดีแล้ว	 มันเลิก	

กลวัไปตอนไหนบอกไมถ่กู	คอืเหน็แลว้วา่เขานา่สงสารมาก	สว่นใหญเ่ขาตอ้งการความชว่ยเหลอื	

เขาลำบากมากเลย	ถ้าไม่ลำบากเขาไม่มาหาเราหรอก	เขาเพลินกับความสุขของเขาอยู่	ดังนั้น	

หากวา่คราวหนา้คราวหลงัผมีาไมต่อ้งกลวันะ	เขาทำไดส้วยทีส่ดุแคน่ัน้แหละรบีๆ	อทุศิสว่นกศุล	
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ให้เขาแล้วกัน	เขาจะได้สวยขึ้น	
ถาม : แล้วอย่างพวกนางไม้ล่ะคะ	?	
ตอบ : พวกนางไม	้ถ้าบารมีน้อยหน่อยบางทีเจอพระเขาก็ขอมาทำบุญใส่บาตร	อาตมาเองก็	

เจอนะ	กอ่นจะออกบณิฑบาตกม็กัจะซอ้มมโนมยทิธ	ิกำหนดใจดกูอ่นวา่คนทีจ่ะใสบ่าตรเราคนแรก


วันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย	 ใส่เสื้อผ้าสีอะไรเหล่านี้เป็นต้น	 แล้วพอไปถึงก็ไปตรวจสอบว่าตรงมั้ย	?	
วันนั้นก็กำหนดใจดูแล้วว่า	 เออ...คนที่จะทำบุญให้เขาจะใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าเก่าๆ	 เสื้อแขนยาว
แบบเสื้อเชิ้ตแต่ว่าเป็นผู้หญิง	 คราวนี้พอไปถึงปุ๊บพอเห็นก็เออเรารู้ถูก	 ก้มหน้าลงเปิดบาตร	
ตอนก้มลงเปิดบาตรความลับมันแตกคือเขาเองก็คงบังเราไม่หมด	 ชายผ้ามันแลบออกมามัน	

ไม่ใชส่ฟีา้เกา่ๆ	นะซ	ิมนัเปน็ผา้ประดบัทองดว้ยนะ	เรากป็ดิโครมไมต่อ้งใสถ่ามกอ่นวา่เปน็ใคร	?	

(หัวเราะ)	 เขาก็เลยต้องแสดงตัวจริงให้เห็นเป็นรุกขเทวดาที่อยู่ใกล้ๆ	 นั่น	 ผู้หญิงสวยมากเลย
แต่ว่าเนื้อเขาคล้ายๆ	 เนื้อเราแสดงว่าบุญน้อยมาก	 เทวดายิ่งบุญสูงเท่าไหร่	 เนื้อเขาจะใสมาก
เท่านั้นนะ	 อันนี้เนื้อเขาคล้ายๆ	 เรา	 ก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่จนหน่อย	 แต่ขนาดจนๆ	 นี่เข็มขัด
ทองเส้นขนาดเท่าฝ่ามือ	 ถามว่าเขามาทำอะไร	 เขาบอกขอทำบุญหน่อยเถอะค่ะอยากได้บุญ	

ก็เลยบอกเขาบอกว่าผลบุญใดที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ขอให้เธอโมทนานะ	 เราจะได้รับ
ประโยชน์ความสุขเท่าไหร่ขอให้เธอได้รับด้วย	 เขาก็โมทนากลายเป็นนางฟ้าสวยแพรวพราว	

แลว้ก็ไปแนบบาตรเบดิไม่ใสเ่ลย	(หวัเราะ)	อดแดก...	นีจ่ำจนขึน้ใจเลย	ตอ่ไปตอ้งใหเ้ขาใสก่อ่นนะ	

(หัวเราะ)	งวดนั้นเสียท่ารีบให้เขา	เขาได้แล้วเขาเลยไม่ต้องใส่บาตร	ไปดีกว่า...แหม...	
ถาม : ที่บ้านพักที่โรงเรียนนะคะ	มีอยู่	๔	คืนด้วยกัน	คือนอนตอนตี	๒	กำลังหลับก็มาเรียก
ชื่อๆ	ก็สะดุ้ง	 เอ๊ะผีหรือเปล่า	ก็ไม่ได้ขานนะคะ	พออยู่อีก	๒	คืนมาเรียกอีก	 เรียกอยู่ประมาณ	
๔	คืนแน่ะค่ะ	เอ๊ะ...มันผีอะไร	หนูสวดยันทุนไล่	(หัวเราะ)	
ตอบ : ไม่ใชย่นัทนุหรอก	ยนัจนหมดทนุเขาก็ไม่ไปหรอกเพราะวา่ถา้เปน็พวกเทวดาเขาไมก่ลวั	
ถาม : เสร็จแล้วบังเอิญก่อนวันเข้าพรรษา	 วันอาสาฬหะ	 ก็ขับรถไปแล้วก็ไปแวะร้านอีกร้าน
หนึ่งก็ถาม	เจ๊ลม	มันเป็นยังไงนี่มีคนมาเรียกอยู่	๔	คืนติดๆ	กันแล้ว	พอดีคนๆ	นี้เขาค่อนข้าง
จะปฏิบัติใช้ได้นะคะ	เขานับถือเสด็จเตี่ย	เสด็จพ่อ	ร.๕	ด้วย	เขาก็บอก	เอ๊ะคุณมันมีอะไร	พวง
มาลัยเหลืองๆ	ลอยนะ	เอ้า	!	ดูให้ดี	ดูให้หน่อยนะ	เขาบอกมีพวงมาลัยแบบคล้ายๆ	พวงมาลัย
ดอกดาวเรืองน่ะค่ะ	 ใจหนูก็บอกว่าดูใหม่ซิ	 เขาก็บอกว่านี่ไงเดินผ่านไปแล้ว	 นุ่งผ้าโจงกระเบน	

สีเขียวแล้วก็ใส่สไบสีเหลือง	 หนูก็ถามว่า	 ถามซิ	 เขาก็หันไปพูดที่โรงเรียนครูมีเสาที่แบบสี
เหมือนเสาอันนี้มั้ย	?	 พอเขาพูดถึงเสา	 หนูก็นึกถึงนางไม้ที่โรงเรียนเลยคือท่านอยู่มาคิดว่า	

เปน็รอ้ยๆ	เปน็พนัๆ	ปแีลว้	เสรจ็แลว้หนกู	็เอะ๊...จะทำยงัไงด	ีพอดคีนืนัน้นอนสวดมนตเ์สรจ็แลว้	

ก็ทำสมาธิกว่าจะเสร็จประมาณตี	๒	 เอ๊ะ...ทำไมเรานอนไม่หลับ	พอนอนไม่หลับหนูก็ลุกขึ้นมา
ทำสมาธิ	ฟันเฟินไม่ต้องแปรงเอาตามหลวงพ่อเราน่ะค่ะ	พอทำไปสักพักพ่อก็มา	พ่อมาหาก็ถือ
ไม้เท้านั่งอยู่ก็กราบท่าน	 ท่านก็ไม่พูดอะไร	 เสร็จแล้วเหมือนกับท่านหรี่ไฟ	 บังเอิญมีภาพเป็น
นางไม้น่ะค่ะ	 ท่านเดินมา	 เดินมาก็ปรึกษาท่านว่าจะทำยังไง	 ท่านก็บอกว่าให้ไปซื้อผ้าสไบ	 จะ
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เห็นหมดเลยคือองค์แรกจะเป็นแบบเห็นผมยาวๆ	 ค่อนข้างหยักศก	 นุ่งผ้าโจงกระเบนสีเขียว
แบบมันๆ	 หนูก็เรียกไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน	 แล้วก็สไบสีเหลือง	 องค์ที่	 ๒	 ก็ผ้าโจงกระเบนสี
เหลือง	 ผ้าสไบออกสีโอโรส	 องค์ที่	 ๓	 ก็ผ้าโจงกระเบนสีน้ำเงินแล้วสไบเป็นสีเหลือง	 แล้วมี
กุมารๆ	 ใส่ชุดสีชมพู	 ทีนี้หนูก็มานั่งคิด	 โอ้โห...จะให้ซื้อถวายขนาดนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหน	 คือ
ผ้าโจงกระเบนผืนหนึ่งก็หลายร้อยใช่มั้ย	?	 มีเงินอยู่แค่	 ๓	 พันกว่าบาท	 เลยทำยังไงดี	 ท่านก็	

เลยทำภาพเปน็หุน่ๆ	จติกบ็อกวา่	เอา้...ไมเ่ปน็ไร	เปน็หุน่กย็งัพอได	้พอเชา้ขึน้มาแลว้หนกู็ไปถาม	

ว่าทำไมต้องให้หนูทำอย่างนี้	 ท่านก็บอกว่าจะเข้าพรรษาแล้วท่านอยากเปลี่ยนเสื้อผ้า	 คือตอน
ท่านทำให้เห็นว่าผ้าท่านเก่ามากแล้ว	ท่านบอกว่าอยากเปลี่ยนเครื่องทรง	หนูก็เลยบอกว่าจะให้
ทำยังไงต่ออีกทำไม่เป็นนะ	 ท่านก็บอกว่าให้ถวายผลไม้	 ๕	 อย่างแล้วท่านก็จำเพาะมา	 ท่าน
บอกว่า	๒	อย่าง	สับปะรดกับชมพู่นะอีก	๓	อย่างจะเอาอะไรก็ได้	แล้วหนูถามว่าธูปล่ะจุดยังไง	

ถวายยงัไง	ทา่นกบ็อกวา่...(ไมช่ดั)...	เชา้หนูไปหาพีถ่ามพีห่นทูำอยา่งนีจ้ะผดิมัย้	เออ...ไมเ่ปน็ไร


ก่อนจะไปหนูไปไหว้ท่านแล้วบอกว่าหนูจะไปดูหุ่นแล้วก็ตามไปเลือกเอาเองแล้วกัน	 ไปถึงก็ได้	

ตามนัน้ทกุอยา่งเลย	ทา่นบอกใหท้ำวนันี	้หนกูลบัมาประมาณบา่ยโมงไดห้นกูท็ำวนันัน้เลย	วนันัน้


วันอาสาฬหะ	พอทำเสร็จก็ไปวัด	ทีนี้อยากจะเรียนถามว่าตรงนี้ท่านได้มั้ยคะ	ที่หนูทำไปนี่	?	
ตอบ : ถา้ทำตามทีท่า่นตอ้งการทา่นไดแ้น	่คอืวา่เขามาขอเองนี	่ ในเมือ่ขอเอง	เขาบอกอยา่งไร	

ทำอยา่งนัน้กเ็ปน็อนัวา่ดตีามทีท่า่นบอก	อาตมาเองไปอยูเ่กาะพระฤๅษใีหม่ๆ 	นะ	เจา้ทีเ่ขาขึน้มา


บอกวา่ภายใน	๒	ปสีรา้งศาลใหผ้มหลงัหนึง่นะครบั	กถ็ามทา่นวา่เปน็ใครอยูท่ี่ไหน	ทา่นกบ็อกวา่	

ผมเป็นเจ้าที่อยู่แถวนี้แหละ	เป็นอากาศเทวดาด้วยนะ	ชาวบ้านเขาเรียก	“พ่อปู่ดำ”	ถามว่าแล้ว
จะเอาศาลแบบไหน	 เขาก็บอกว่าเอาศาลแบบหลังคาเขียวๆ	 เราก็นึกว่ามันเป็นศาลที่เขาทำ
ด้วยไม้แล้วมีหลังคาเป็นสังกะสีเขียวๆ	 ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการ	 พอรุ่งขึ้นก็ถาม
หัวหน้าป่าไม้ว่าเจ้าที่ที่นี่ชื่ออะไร	 บอกว่า	 ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน	 เลยขับรถไปดูด้วยกันปรากฏว่า
เขาติดป้ายไว้ว่า	 “ศาลพ่อปู่ดำ”	 เมื่อเป็นอย่างนั้นก็บอกท่านว่าถ้าอย่างนั้นจะตั้งศาลให้เลย	 มี
ข้อแม้หน่อยว่า	ในเมื่อถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจแล้วช่วยบอกทีเหอะว่าจะเอาแบบไหน	เขาก็
ตกลง	 เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่งรถมันไปเรื่อยเปื่อย	 พอไปถึงที่หนึ่งท่านสะกิดบอกเอาศาลแบบนี้	
เรากำลังเพลินๆ	 อยู่ลืมตาขึ้นหันไปดู	 มันผ่านโรงงานขายวัสดุก่อสร้างมีศาลตั้งอยู่เป็นแถวเลย		

ปรากฏวา่เปน็ศาล	๖	เสาหลงัเบอ้เรอ่เลยนะ	แลว้กม็หีลงัคาเขยีวๆ	เหลอืบทอง	ออ๋...หลงัคาเขยีว


แบบนีเ้อง	ไปถามเขาดวูา่ราคาเทา่ไรนะ	ตอนนัน้ป	ี๒๕๓๖	เจา้ของรา้นเขาบอกวา่ตอนนีม้นัเปน็


ชว่งจะเขา้พรรษาไมม่ีใครเขาตัง้ศาลกนัเลย	เหลอืแคร่าคา	๙	พนั	ถา้ออกพรรษาแลว้กห็มืน่กวา่	

ครบั	เลยรบียกไปเลยขนืชา้รอออกพรรษาหมดอกีเยอะ	(หวัเราะ)	ผลปรากฏวา่รถปิก๊อพัคนัหนึง่	

ขนไม่หมดหรอกมันใหญ่เกินปิ๊กอัพ	ตรงนอกชานล้นขอบปิ๊กอัพออกมาเลย	ลองนึกดูเถอะศาล	

มนัใหญแ่ค่ไหนคนงาน	๘	คนแบกไมข่ึน้	เรากน็กึวา่เปน็ศาลไมเ้ลก็ๆ	หลงัเขยีวๆ	พวกเราคงเคย	

เห็นใช่มั้ย	?	เขาทำด้วยสังกะสีแล้วตัวศาลเป็นไม้	นั่นแหละ	ต้องให้เขาเลือกเอง	ถูกใจท่านแน่	
ถาม : แล้วอย่างนี้	สมมุติเกิดจะไหว้จะบูชาท่านจริงๆ	นี่ธูปกี่ดอกค่ะ	?	
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ตอบ : อยูท่ีเ่ราถนดันะจะ๊	ทา่นไม่ไดว้า่อะไรอยูแ่ลว้	ทา่นตอ้งการแคค่วามเคารพของเรา	ถา้	

เราทำบญุอยา่งเชน่วา่	 เลีย้งพระใหเ้ขาหรอืวา่ถวายสงัฆทานใหเ้ขา	 เวลาขอความชว่ยหลอืเขาก	็

จะสงเคราะห์ได้ไปจุดธูปบอกเลย	 บอกตอนนี้ต้องการเออลี่รีไทร์มาก	 รีบยัดเรื่องให้ไวๆ	 หน่อย	

เดี๋ยวดีไม่ดีเขาดึงขึ้นมาแผ่นแรกให้เจ้านายเซ็นซะเลย	
ถาม : ตอนแรกหนูไหว้พระอะไร	 หนูก็บอกว่า...สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พักที่นี่นะ	 หนูอยู่มาตั้ง	 ๒๐	
กว่าปีแล้ว	 หนูก็อยากจะไปที่อื่นมั่ง	(หัวเราะ)	 อาจจะไปสร้างบารมีทาง	(หัวเราะ)	 หนูบอกว่า	
ทางโลกทางประเทศชาติหนูก็ช่วย	 เพราะฉะนั้นให้หนูไปช่วยทางศาสนาบ้าง	 แล้วหลังจากนั้น
ไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงเรียกแล้วก็...	
ตอบ : ก็ได้โอกาสเลยถ้าท่านอยู่แถวนั้นด้วยยิ่งดี	ถือว่าเป็นงานโดยตรง	
ถาม : เขาเห็นกันนะคะ	แต่หนูบอกว่า	อย่าให้หนูเห็นนะคะ	หนูกลัว	
ตอบ : ส่วนใหญ่เขามาสวยนะ	พวกนี้ไม่ต้องห่วงอาตมาไปเจอเองอีกที่หนึ่ง	ตอนนั้นธุดงค์ไป	
ตรงนั้นเขาเรียกบ้านลิ่นถิ่นเป็นบ้านกะเหรี่ยง	 ตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วเราไปสวดมนต์ทำวัตรเย็น	
มันมีกระต๊อบอยู่ได้	 ก็ปิดประตูสวดมนต์ทำวัตรเย็น	 ปรากฏว่าเขาเดินเข้ามาหาเราเห็นเป็น	

ผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวสีกากี	 แขนเสื้อมันถึงตรงนี้อย่างกับเอาของพ่อมาใส่	 แล้วกางเกงยีนส์	

เก่าๆ	 ด้วย	 ก็หยุดสวดมนต์ถามว่าอีหนูมีธุระอะไรลูก	?	 พอถามเสร็จก็นึกขึ้นมาได้ว่าประตูเรา
ล็อคอยู่มันเข้ามาได้ยังไงวะ	?	(หัวเราะ)	เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นชาวบ้านเรียกเขาว่า	
“เจ้าแม่เบิกไพร”	เรามาทำความดีอะไรเขายินดีและโมทนาด้วย	ในเรื่องอันตรายต่างๆ	ไม่ต้อง
ห่วงเขารับประกันความปลอดภัยให้	พอเขารับประกันให้อาตมาก็สบายใจ	กลางค่ำกลางคืนมัน	

ปา่เสอืปา่ชา้งแท้ๆ 	เดนิมนัไปเรือ่ยเปือ่ยแลว้มนัอศัจรรยม์ากนะเวลาเราเดนิไปมนัเหมอืนมนัเหน็


ทางสวา่งๆ	ตรงหนา้จะไปไหนก็ไป	พอเราไมม่ัน่ใจจะไปถกูหรอืเปลา่จะมเีงาดำๆ	มากวกัมอืเรยีก


เขากวักมือทางด้านไหนเราไปทางด้านนั้น	 ไปถูกตลอดทั้งๆ	 ที่กลางคืน	 ไปไหนก็ไปได้	 ก็เลย	

ขอ้งใจมากออกมาถามคนงานแถวนัน้วา่แถวนีม้ศีาลเจา้ทีม่ัย้	?	บอกวา่มคีรบัศาลเจา้แมเ่บกิไพร	

อยู่ทางด้านโน้น	 ก็เดินไปหาเดินวนอยู่ไม่เจอ	 ไม่เจอก็ไม่ว่าก็เดินกลับ	 พอเดินกลับมาที่พัก	

สวดมนตท์ำวตัรของเราเสรจ็กน็อนภาวนาไป	 พอรุง่เชา้ทำวตัรเสรจ็กอ็ทุศิสว่นกศุลใหฟ้า้มนัเริม่


สว่าง	 ทางพวกชาวบ้านเขาจะมาเลี้ยง	 เราก็เลยไม่ห่วงการบิณฑบาตก็เดินออกไปดูอีกทีหนึ่ง		

ปรากฏวา่ศาลเจา้นัน่ตัง้เดน่อยูเ่ลยละ่	 แลว้มแีตร่อยตนีเราเดนิเหยยีบเตม็ไปหมด	 แตว่า่ตอนนัน้


มองไม่เห็น	 เขาทำได้ถึงขนาดนั้น	 แล้วปรากฏว่าเจ้าแม่แกให้หวยไว้	 ๒	 ตัว	 เราเองก็กลุ้มใจ	
หลวงพ่อท่านห้ามให้หวยนะ	 สมัยก่อนชอบร้อนวิชาให้หวยเขาไปเรื่อย	 หลวงพ่อท่านด่าเอา	
บอกว่ารู้ๆ	 แล้วไปบอกเขาก็เท่ากับไปปล้นเขาดีๆ	 นี่เอง	 ต่อไปห้ามให้หวยเด็ดขาด	 คราวนี้แก
ให้มาก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดว่ารู้แล้วก็แล้วกัน	 แต่ปรากฏว่าตอนฉันเช้าดันมีคนเขาถาม	 คนมันจะ
เอาหวยซะอย่างกลางป่ากลางดงมันยังไถพระเลย	 เราก็เลยถามกลับไปว่าแล้วอยู่กันอย่างนี้จะ
ไปเล่นอีท่าไหน	?	เขาบอกว่าฝากครูไปแทง	ตกลงครูแทนที่จะสอนให้เขาเลิกเล่นหวยกลับเป็น
คนเดินโพยซะเอง	 ก็เลยบอกว่า	 เออ...ไอ้ฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะ	 แต่ว่าฝันเห็นเจ้าที่	 เจ้าที่เขา	
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บอกวา่อยา่งนี้ๆ 	 บอกผดิบอกถกูไมเ่กีย่วกบัเราแลว้อาตมาฉนัเสรจ็ก็ไปแลว้	 เลน่ผดิกเ็รือ่งของมงึ


(หวัเราะ)	ปรากฏวา่งวดตอ่ไปผา่นไปตรงนัน้ชาวบา้นมนัเกอืบจะอุม้ไปเลย	มนัถกูกนัเยอะ	แลว้ก	็

เหมอืนเดมิอกีแหละเจา้แมแ่กใหอ้กี	ตัง้แตน่ัน้มาไมก่ลา้ผา่นไปเลย	ขนืผา่นไปเดีย๋วมนัจบัปดิทอง	

แน่	 แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่	 ๒	 ผ่านไปตรงนั้น	 บังเอิญว่าเป็นปอดอักเสบ	 มันเป็นมากถึง
ขนาดขยับตัวมันก็ไอ	 ทีนี้บริเวณที่พักอยู่มันเป็นน้ำตกเป็นลำห้วย	 น้ำมันก็เย็นมากเย็นชนิดที่
ว่าเราราดใส่นี่ผิวหนังชาเลย	 พระธุดงค์ตอนช่วงออกพรรษามันจะเป็นหน้าหนาวพอดี	 ราดใส่
ผิวหนังชาเลย	 เราก็เออล่ะวะไม่ต้องไปอาบมันแล้วหมกมันซะเลย	 ปรากฏว่าเจ้าแม่แกมา	 แก
มาถามว่าอยากหายมั้ยล่ะ	 บอกอยากซิ	 แกบอกว่าอาบน้ำเย็นแล้วจะหาย	(หัวเราะ)	 เราก็บอก
ว่าบ้ารึเปล่าวะ	 คนเป็นปอดบวมปอดอักเสบขนาดนี้บอกให้อาบน้ำเย็นแล้วหาย	 ก็ไม่ได้สนใจ	
พอถึงเวลาตอนเย็นจะไปล้างหน้าล้างเท้า	พอไปปุ๊บเขาตามมาย้ำอีก	ว่าอาบน้ำเย็นแล้วจะหาย	
เราก็เลยนึกถึงคำหลวงพ่อบอกว่าเทวดาเขาไม่โกหกนะ	 ก็เลยกัดฟันอาบก็อาบวะ	 หลับหู
หลับตาราดโครมๆ	 โอ้โห...มันชาทั้งตัวเลย	 คราวนี้ว่าหมกมานาน	 กลัวอาการไข้มันจะหนัก	

ไม่ไดอ้าบนำ้	พอราดลงไปไอตวัมนัออกควนัขึน้โขมงเลย	แลว้มนักห็ายใจโลง่จมกู	เลกิไอไปเลย


ตอนเช้าแม่เจ้าพระคุณก็เลยตามมาซ้ำอีกรอบหนึ่งหายจริงๆ	แปลกมาก	นึกไปนึกมามันหลอก
เรานี่หว่า	 ถ้าเทวดาเขาจะให้เราหายเขาแค่นึกก็หายแล้ว	 มันหลอกเราอาบน้ำเย็นชัดๆ	 เลย	
(หัวเราะ)	คงเคยมีอะไรสัมพันธ์กันมาล่ะ	ไปถึงโน่นแกเกล้งเล่นสนุกไปเลย	
ถาม : หนูไม่ทราบว่าจะเป็นการปรามาสรึเปล่า	?	พอดีเมื่อวานกลับมาจากวัดท่าซุงค่ะ	ก็มีพี่
อยู่คนหนึ่งเขาไม่สบายเขาก็ชวนไปค้างที่บ้านเขาชื่อสมพิศค่ะ	 คือที่บ้านเขาจะมีหิ้งพระทุกห้อง
เลย	บอกว่าเขาเคยนิมนต์หลวงพี่อนันต์มาเขาจะถวายหลวงพี่อนันต์	คือเขาไม่มีลูกค่ะแล้วสามี
เขาก็เสียแล้ว	พอดีเมื่อคืนก่อนประมาณ	๒	ทุ่มกว่าๆ	ดูข่าวเสร็จก็สวดมนต์ทำสมาธิกัน	ทีนี้พอ
ทำสมาธิเสร็จก็...มันมีอยู่...จะพูดยังไงดี	 คือพอช่วงจิตมันถึงที่หนูก็เห็นพระ	 พระนี่ก็เป็นแบบ
จีวรสีกรักนะคะแต่ว่าท่านค่อนข้างแก่หน่อย	 พอมองหน้า	 เอ...หลวงพ่อองค์นี้หนูไม่เคยเห็น	
แล้วหนูก็ไม่ได้ถามว่าท่านชื่ออะไร	 ความโง่ของตัวเอง	 ท่านก็บอกว่าเข้าพรรษาแล้วให้หนู
ถือศีล	๘	ทำนองว่า...คือหนูเคยอาราธนาว่าเข้าพรรษาแล้วหนูจะพยายามรักษาศีล	๘	 ให้ครบ
ทีนี้จิตก็บอกว่า...คือเป็นห่วงตรงนางไม้น่ะค่ะว่า	 ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีโชคมาเนี่ยก็จะทำให้ท่าน	

ดีหน่อยก่อนที่เราจะไป	 ทีนี้เกิดหลวงตาหลวงปู่องค์นี้ท่านก็มาบอกว่าหนูงวดวันที่	 ๑๖	 นี่ก็ให้
เป็นงวดสุดท้ายนะลูก	ท่านว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอย่าซื้อให้เกิน	๕๐๐	
ตอบ : ท่านสั่งไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย	แล้วถ้าจะให้ดี...	
ถาม : ไม่บอกเลขคะ	 ไม่บอกเลขแต่จิตบอกว่าก็ตรงที่เราทำตรงนั้นแหละ	 แล้วทีนี้พอมา	

นั่งคิด	เอ๊ะ...	
ตอบ : อนันีค้อืความรูส้กึบอกอยา่งไรก็ใหท้ำอยา่งนัน้ใหถ้อืซะวา่	๕๐๐	นีเ่ราตัง้ใจทิง้นำ้ไปเลย	

แต่ถ้ามันได้มา	 ส่วนหนึ่งก็ทำให้เขาอีกส่วนหนึ่งเราก็ทำบุญทำกุศลตามใจของเรา	 แล้วที่เหลือ
จะใช้จ่ายยังไงก็ไช้ไป	แต่ว่าสุดท้ายนี้ต้องสุดท้ายจริงๆ	นะ	เรื่องของพระเรื่องของเทวดานี่เขา
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ตรงไปตรงมา	ว่าอย่างไรต้องตามนั้นเลย	โอ้โหให้ตั้ง	๕๐๐	
ถาม : ท่านบอกไม่ให้เกิน	๕๐๐	ค่ะ	
ตอบ : เท่าที่อาตมาเจอมา	บางคนให้เล่น	๓	บาท	บุญมันน้อยจริงๆ	 ให้เล่นแค่	 ๓	บาทถ้า
เล่นเกินผิด	 ถ้าเล่นตามนั้นแล้วจะถูก	 นั่นแหละให้	 ๕๐๐	 นี่เยอะมากเลยนะ	 เขาจะดูว่าโยมจะ
ฟุ้งซ่านมากมั้ย	
ถาม : หนูก็กลัว...(ไม่ชัด)	...แต่จริงๆ	...(ไม่ชัด)...	
ตอบ : ไม่ใช่	 เขาต้องการทดสอบว่าเราจะฟุ้งซ่านมากมั้ยก่อนหวยมันจะออกมันหลายวัน	
เราเองเราจะคิดพล่านไปหมด	ได้เงินมาจะทำอะไรบ้าง	
ถาม : หนูคิดว่าเรากำลังถือศีล	๘	อยู่	เราจะผิดมั้ยคะ	?	
ตอบ : ศีล ๘ ไม่เกี่ยวกับหวยอะไรเลย ไม่มีข้อไหนห้ามซื้อหวย	 แต่ขณะเดียวกันอาตมา
เองสมัยก่อนเป็นฆราวาสเคยกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อครับเล่นหวยผิดศีลมั้ย ? 
ท่านบอกว่าไม่ผิดหรอกลูก แต่มันร้อน	 โอ้โห...ได้ยินแล้วสะดุ้งเลย	 ร้อนจริงๆ	 ก่อนหวยออก
คิดพล่านไปหมด	ถ้าได้เงินจะเอาไปทำอะไร	ตอนนี้จะรอดูว่าโยมจะฟุ้งซ่านแค่ไหน	
ถาม : ตอนนีถ้า้คดิกค็อื	คดิวา่คงจะทำใหท้า่นตรงนัน้คะ่	แลว้สว่นหนึง่กช็ว่ยซือ้ทีส่รา้งทีป่า่ละอ	ู
ตอบ : ทำตามนั้นแหละคิดซะว่า	 ๕๐๐	 นี่เราทิ้งน้ำไปได้เลย	 ได้ถือว่ากำไรไม่ได้ก็แล้วไปนะ	
แล้วคราวหน้าไปถามชื่อท่านด้วย	 ถึงเวลาจะได้ไหว้ถูก	(หัวเราะ)	 ถ้าหมดท่าจริงๆ	 นึกถึงหน้า
ท่าน	ก็หลวงปู่องค์นั้นนั่นแหละ	
ถาม : ก็พยายามทำความรู้สึก	แต่ท่านก็ไม่ให้เห็นชัดๆ	เท่าไหร่นะคะ	ท่านค่อนข้างแก่	
ตอบ : ถ้าขนาดนั้นไม่ใช่ค่อนข้างแก่หรอก	แก่เยอะเลย	(หัวเราะ)	
ถาม : แล้วหลวงปู่อะไรคะ	?	
ตอบ : ไม่ทราบเหมือนกันจ้ะ	โยมเจอ	ฉันไม่ได้เจอนี่	(หัวเราะ)	เอาไว้คราวหน้าไปนอนบ้าน
นัน้ใหม	่ถา้ทา่นมาแลว้ถามชือ่ทา่น	แตจ่รงิๆ	แลว้เรยีกหลวงปูล่ะ่ดแีลว้นะ	การถามชื่อเรียกชื่อ  
นี่เป็นการปรามาสเหมือนกัน	 ยิ่งเทวดายิ่งเจ้าที่เจ้าทางเรียกพ่อปู่ แม่ย่า	 ไปเลย	 ไปเรียกชื่อ
เรียกเสียงอะไรถ้าท่านไม่ได้บอกไปเรียกตามนั้น บางทีมันเป็นการล่วงเกินผู้ใหญ่ซะด้วยซ้ำ

การที่เราจะไปเรียกชื่อเสียงเรียงนามอะไรเราต้องเป็นผู้ใหญ่กว่า	ทีนี้ใครจะใหญ่กว่าเทวดา	 ใคร
จะใหญ่กว่าพระล่ะ	 โดยเฉพาะเราเป็นคนมันเล็กกว่าอยู่แล้ว	 ยังงั้นเรียก	 พ่อปู่	 แม่ย่า	 หลวงปู่	
หลวงตาอะไรไปเลยก็ได้	ฮึ	!	เดี๋ยวคอยดูนะเขาซื้อตัวไหน	๕๐๐	ก็ตามแล้วกัน	(หัวเราะ)	
ถาม : ถามซิว่า...ซื้อตัวไหนถึงจะไม่กินล่ะคะ	?	(หัวเราะ)	
ตอบ : ถามได้	 แต่ตอบไม่ถูก	 เรื่องที่หลวงพ่อห้ามกระทุ้งแค่ไหนก็ไม่เผลอหรอก	 เพราะถ้า
เผลอล่ะแหม...ท่านตีสะเด็ดเลย	 ยิ่งตายแล้วนี่ยิ่งเคาะหัวถนัดเลย	 ตอนมีชีวิตอยู่ยังหลบกันทัน	
ตอนตายนี่หลบไม่พ้นอยู่ที่ไหนท่านก็ตามได้	
ถาม : ถามเรือ่งทีว่า่	ทีเ่ขามาใหเ้หน็นะครบั	คนทีเ่หน็บอ่ยๆ	นีเ่ขาเลอืกทีจ่ะมาหาหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ไม่แน่ บางคนสภาพจิตเขาอยู่ในระดับนั้นพอดีก็สามารถรู้เห็นได้ง่าย แต่ว่าขณะ
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เดียวกันบางทีก็มีกรรมบางอย่างเนื่องกันมาเขาถึงติดต่อมา	 ถ้าหากมีกรรมเนื่องกันมานี่
เวลาทำบุญทำบาปอะไรเขาเองถ้าเขาโมทนา	 ส่วนของเขาก็จะมีอยู่นะ	 ส่วนใหญ่เขามาก็
ต้องการบุญ	 อย่างเช่นว่าเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร	 ขนาดไปหาพระพุทธเจ้าในอดีต	 ๓	 องค์
มาแล้วนะ	 คือตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่า	 กกุสันโธ	 พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคม

พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 ไม่มีพระองค์ไหนช่วยได้เลยเพราะไม่มีกรรมเนื่องกันมาก่อน
ให้โมทนาบุญเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะโมทนา	จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	ท่านบอกว่า
อีกไม่นานสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดม	ญาติของเธอจะเกิดขึ้นเป็นพระราชา	

ชื่อว่าพิมพิสาร	ทา่นจะไดถ้วายทานในพระพทุธศาสนา	ถงึเวลานัน้ก็ไปโมทนาเอา	รอกนัจนเงก	

ไปเลยนะ	 โมทนาของคนอืน่ไม่ได	้ ดงันัน้วา่ทีเ่ขามาปรากฏนัน้มนัมไีดท้ัง้ทีว่า่บคุคลผูน้ัน้กำลงัใจ	

ของเขาอยู่ในจุดที่จะรับรู้ติดต่อได้พอดี	 คือคลื่นมันบังเอิญตรงพอดีกับอีกอย่างหนึ่งว่าเขามี
กรรมเนื่องกันมาเขาเลยทำให้เห็น	ถ้าลักษณะนั้นควรจะสอบถามเขาว่ามาทำอะไรต้องการอะไร	
แล้วเขาบอกอย่างไรถ้าไม่เกินวิสัยก็ทำให้เขาด้วย	
ถาม : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับ	?	
ตอบ : ตอนนั้นถ้าถามเขาความเป็นทิพย์ของใจจะบอกได้เลย	 เขาบอกมาอย่างไรให้เชื่อ
อารมณ์	ความรู้สึกแรกอันนั้น	
ถาม : เราไม่เห็นเขานี่คะ	?	
ตอบ : ไมเ่หน็ไมเ่ปน็ไร	เอาความรูส้กึอนันัน้	เพราะบางอยา่งเขาไมม่าใหเ้หน็	ไดก้ลิน่อยา่งเดยีว	

เพราะบารมีน้อยรูปยังปรากฏไม่ได้เลย	 บางทีได้ยินเสียงอย่างเดียวให้ตั้งใจว่าผลบุญที่เราทำให้	

เจา้ของกลิน่นัน้	ผลบญุทีเ่ราทำใหเ้จา้ของเสยีงนัน้	ผลบญุทีเ่ราใหเ้จา้ของรปูรา่งนัน้	ไมต่อ้งรูช้ือ่  
ก็ไดแ้คเ่รานกึถงึเขากม็สีว่นโมทนาไดแ้ลว้ 
ถาม : สมมุติว่าเราจะทำบุญเราตั้งไว้เลยว่า	 ไม่จำเป็นต้องก่อนที่เราจะทำบุญ	 ถ้าเราทำบุญ	

ให้มาโมทนาบุญเขาจะได้มั้ยครับ	?	
ตอบ : ได้	 อนญุาตลว่งหนา้ไวเ้ลยก็ไดว้า่ถา้เราทำบญุเมือ่ไหรใ่หโ้มทนาบญุไดเ้ลยไมต่อ้งรอ  
เราบอกเราเรียกอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นบางทีเราก็ลืมเหมือนกันนะ	 แต่เทวดาท่านไม่ลืมอยู่แล้ว	

ความเปน็ทพิยข์องทา่นเปน็รอ้ยๆ	เรือ่งเลยทา่นกส็ามารถทีจ่ะจำไดพ้รอ้มๆ	กนั	ทำไดพ้รอ้มๆ	กนั	

อนุญาตเอาไว้ล่วงหน้าได้ยิ่งดี	(หัวเราะ)	
ถาม : ความเป็นทิพย์	อย่างเจ้ากรรมนายเวรนี่ความเป็นทิพย์เขามี...(ไม่ชัด)...	
ตอบ : ก็ไม่แน่	ท่านที่เป็นเทวดาก็มีความเป็นทิพย์เสมอเทวดา	ถ้าไม่ได้เป็นมันก็ต้องต่ำกว่า
ใช่มั้ย	หรือถ้าเป็นพรหมก็สูงกว่า	
ถาม : งั้นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสัมภเวสี	?	
ตอบ : ไม่ไดจ้ำกดั	คอืสว่นใหญแ่ลว้หมายถงึบคุคลทีเ่ราลว่งเกนิเขาเอาไว	้แลว้กม็กัจะหมายถงึ


ว่าเราฆ่าเขาด้วย	 อย่างนี้ท่านที่ตายแล้ว	 ท่านไปรับบุญรับบาปตามกรรมที่ท่านทำมา	 แต่ผล
ของการกระทำนั่นต่างหากล่ะที่คอยตามสนองเรา กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรไป 
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ถาม : แล้วเทวดา...(ฟังไม่ชัด)	
ตอบ : ได้	 ยิ่งทำได้ดีเลย	 โดยเฉพาะชั้นยามา	 ชั้นยามานี่กรรมฐานยอดมากเลย	 ใครขึ้น	

ชั้นยามาไปนี่จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ	พวกเรานี่บางทีสมาธิไม่ดีใช่มั้ย	กลับไปชวนเทวดาคุย
เขาก็คุยด้วย	 แต่พอคุยไปคุยมาเราเผลอสมาธิไม่ดีทิ้งช่วงหน่อยเดียวหันไป	 อ้าว..พ่อเจ้า
พระคุณนั่งสมาธิไปเสียแล้ว	
ถาม : ถ้างั้นเขาสามารถมาต่ออายุของตัวเองได้มั้ยครับ	?	
ตอบ : ได้ ถ้าหากว่าทำบุญอยู่เสมอก็ต่อได้ แต่ว่าบุญใหญ่ในลักษณะของบุญกรรมฐาน 
ส่วนใหญ่ดีไม่ดีมันจะเป็นการเลื่อนภูมิให้สูงขึ้นไปเลย	 ต่ออายุมันเรื่องเล็กล่ะ	 ทำบุญใหญ่
ขนาดนั้นได้แน่ๆ	อยู่แล้ว		
ถาม : อย่างงั้น	อรูปพรหมก็...(ฟังไม่ชัด)...	
ตอบ : อรูปพรหมนั้นไม่มีสิทธิ์ เพราะท่านเหลือแต่จิตแล้ว ในเมื่อเหลือแต่จิตแล้วทุนเดิม
มีเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้น	คือท่านไม่ต้องการอย่างอื่นนอกจากความมีจิตอย่างเดียว	ไปยึดเอาความ
ว่างของอากาศ	ไปยึดเอาความไร้ขอบเขตของวิญญาณ	ไปยึดเอาความไม่มีอะไรเลย	มันก็เลย
ทำใหท้า่นไมส่ามารถรบัรูอ้ยา่งอืน่ได ้นอกจากสิง่ทีต่วัเองยดึอยู
่มทีนุเทา่ไหรก่็ใชแ้คน่ัน้	ถา้ทนุ


หมดแล้วทำชั่วไว้เยอะก็ลงยาวไปเลย	 ถ้าพอมีความดีอยู่บ้างก็เกาะอยู่ในขอบเขตของสถานที่ๆ	
พอที่จะทำความดีต่อได้	 อรูปพรหมอย่างหนึ่ง อสัญญีอสันตาพรหมอย่างหนึ่ง ๒ อย่างนี้  
บอกให้โมทนาบุญเท่าไหร่ท่านไม่เอากะเราหรอก 
ถาม : แสดงว่าท่านเสร็จแล้วซิครับก็ต้องลงนรก	?	
ตอบ : ก็ไม่แน่	 เพราะบางทีเศษบุญของบุญก็ยังมีเหลืออยู่อาจจะลงมาเป็นมุนษย์ก็ได้	บางที
เศษของเทวดาแตว่า่มนัเปน็ของเหลอืเฟอืของมนษุย	์มากกวา่ทีเ่ราคดิ	อาจจะเกดิเปน็เจา้พระยา


มหากษัตริย์เป็นผู้นำคนอะไรไปเลย	 แต่ถ้าหากว่าทำบาปเอาไว้เยอะ	 ผลบุญที่เป็นเทวดาขาด
ช่วงลงปั๊บกำลังบาปมันสูงกว่ามันก็ดึงยาวลงไปเลย	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ถ้าหากว่ายังเป็นพรหมอยู่	 พรหมมี	 ๑๖	 ชั้น	 ที่เป็นรูปพรหมคือยังมีร่างกายอยู่	 ส่วน
อรูปพรหมที่มีแต่จิตอีก	๔	ชั้นรวมแล้ว	๒๐	นะถ้าลงท้ายด้วยพรหมก็คือต้องเป็นพรหม	๑	ใน	
๒๐	นี้	แต่ว่าพระวิสุทธิเทพหมายถึงผู้ที่เข้าพระนิพพานได้แล้ว	ไปอยู่พระนิพพานแล้ว	มีตั้งแต่
พระพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธเจ้า	พระอรหันต์	ท่านเรียกว่าวิสุทธิเทพ	คำว่าเทพคือเทวดามี	๓	
ประเภทคือ	
	 	 ๑.	 สมมติเทพ	 แปลว่าเป็นเทวดาโดยการนับถือยกย่องกันขึ้นมาเอง	 อย่างเช่น	

พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าจักรพรรดิ์		
	 	 ๒.	 อุปัติเทพ	 เกิดเป็นเทวดาโดยตรงคือ	 บรรดาอากาศเทวดาหรือว่ารุกขเทวดา	

ภูมิเทวดา	ตลอดจนถึงพรหมทั้งหมด		
	 	 ๓.	วิสุทธิเทพ	เทวดาที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้ว	หมายถึงตั้งแต่พระอรหันต์	พระปัจเจก
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พระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้า	
ถาม : ทีท่า่นทำสมาธแิละทำกรรมฐานแลว้สามารถสอนตวัเองไดเ้ลย	 พรหมทา่นจะมาทรงฌาน


อยู่ตลอดเวลา	ทำไมตรงนั้นไม่สามารถจะต่ออายุของท่านได้	?	
ตอบ : ตรงนัน้ขอ้จำกดัมนัมอียูว่า่ถา้หากเปน็โลกยีพรหมยงัไม่ไดอ้ยู่ในชัน้สทุธาวาส	กจ็ำเปน็	

ทีจ่ะตอ้งลงมาเกดิอกี	แตถ่า้เราอยูใ่นชัน้สทุธาวาสทา่นเปน็พระอนาคามขีึน้ไปแลว้	การลงมาเกดิ


ก็ไรค้วามหมายสำหรบัทา่น	 ทา่นกอ็ยูข่า้งบนตอ่ไปนพิพานเลย	 แตว่า่ทา่นทีท่ำความดถีา้หากวา่ยดึ	

ฌานโลกีย์อย่างเดียวมันไปนิพพานไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ย	?	มันยังไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์โดยแท้จริง	

อย่างสมัยพุทธกาลท้าวผกาพรหมพอท่านหมดอายุปุ๊บท่านก็เกิดเป็นพรหม	หมดอายุปุ๊บท่านก็	

เกดิใหมเ่ปน็พรหม	หมดอายปุุบ๊ทา่นกเ็กดิใหมเ่ปน็พรหม	จนกระทัง่ทา่นเชือ่วา่พรหมเลศิทีส่ดุแลว้	

เปน็อมตะแลว้	ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอกีแลว้	เพราะความเขา้ใจผดิอนันีเ้ปน็มจิฉาทฐิ	ิพระพทุธเจา้


ถึงต้องเสด็จไปโปรด	ถ้าไม่ไปสงเคราะห์ท่านก็แหงแก๋อยู่แค่นั้นแหละเป็นมิจฉาทิฐิไป	
ถาม : ..............................(ไมช่ดั)...จติของทา่นกจ็ะอยูท่ีน่ัน้จดุเดยีวเลย	 ความเสือ่มของจติ
จะเกดิจากอะไร	?	
ตอบ : มันอยู่ตรงที่ว่าหมดบุญ	 หมดกำลังบุญที่ทำมา	 ในเมื่อหมดกำลังบุญที่ทำมาก็ต้องจุติ	
ถ้าทำชั่วเอาไว้เยอะบางทีก็ลงยาว	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถึงระดับนั้นแล้วความดีของท่านมาก	
เพราะฉะนั้นเศษของความดีที่เหลืออยู่ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้	 ก็ทำบุญกันใหม่หรือว่าถ้าทำบาปอีก
คราวนี้ก็พักเป็นมนุษย์หน่อยก็ลงยาวเหมือนกัน	
ถาม : ..............................	
ตอบ : เขาทำหน้าที่ของเขาถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวหาตัวใหม่	 หาตัวใหม่อย่างน้อยๆ	 จะได้มีเพื่อน	
พวกนี้หู	 ตาเขาไวนะ	 จมูกหมาดีกว่าคน	 ๔๐	 เท่า	 สายตาหมาดีกว่าคนประมาณไม่ถูก	 หลวง
พ่อท่านบอกเคยไปเทศน์ที่สมุทรสาคร	 กลางคืนหมามันมองออกไปทางนอกศาลา	 ท่านเอง
ท่านนอนศาลาริมน้ำมองออกไปนอกศาลาไปทางในน้ำแล้วเห่าใหญ่	 ท่านเองท่านก็แปลกใจ	
ส่องไฟไปจนสุดสายตาก็ไม่เห็นอะไร	 พออีกตั้งพักใหญ่ๆ	 ถึงได้ยินเสียงแจวกระทบน้ำแล้วก็มี
เรือพายเข้ามา	ส่งไฟตอนนั้นถึงเห็น	ขนาดสุดแสงไฟนะเรามองไม่เห็น	หมามันเห็นตั้งแต่ไกล
กว่าแสงไฟอีก	 แล้วท่านบอกว่าท่านทดสอบจมูกหมาดู	 โดยการใช้น้ำผึ้งห่อผ้าใบ	 ทดสอบ
ระหว่างหมากับมดว่าใครจะจมูกดีกว่ากัน	 ท่านเอาน้ำผึ้งเทใส่ผ้าใบแล้วห่อมัดไว้ชั้นที่	 ๑	 มดก็
ตอมนะ	 ชั้นที่	 ๒	 มดก็ตอมพอชั้นที่	 ๓	 นี่มดเลิกสนใจมันไม่ได้กลิ่นแล้ว	 แต่ว่าท่านบอกว่าห่อ
เนื้อแล้วก็แขวนไว้ชั้นที่	 ๑	 หมาก็ตะกายเสา	 ชั้นที่	 ๒	 ก็ตะกาย	 ๓	 ก็ตะกาย	 ๔	 ก็ตะกาย	 ๕	
ตะกาย	๖	ก็ตะกาย	ชั้นที่	๗	โน่น	ผ้าใบมันหนานะ	๗	ชั้นโน่นหมามันถึงไม่ได้กลิ่น	แต่ว่ามดนี่
แค่	 ๓	 ชั้นบ้อท่านะ	ฉะนั้นจมูก	 ตาของเขาดีกว่าเราเยอะ	 โดยเฉพาะสายตาของเขานี่เห็นผีได้
โดยไม่ต้องฝึกทิพจักขุญาณเลย	 อันนี้มันเป็นฤทธิ์โดยกรรมวิบากของเขา	 วิบากกรรมทำให้เขา
เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถเห็นผีได้เป็นปกติ	 ไม่ต้องเสียเวลาฝึก
อย่างเรา	เขาเรียกว่าฤทธิ์ที่เกิดโดยกรรมวิบาก	บาลีเรียกกัมมวิปากชาฤทธิ์ 
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ถาม : แลว้อยา่งขา่วทีห่นงัสอืพมิพล์งทีว่า่เดก็คนนัน้ตายแลว้วญิญาณเขาเขา้ตวัเงนิตวัทองนัน้	?	
ตอบ : อันนั้นน่าจะเป็นเปรตจ้ะ	 เปรต	 ๑๒	 จำพวก	 มีอยู่จำพวกหนึ่งเป็นเปรตในร่างสัตว์
เดรัจฉานเรียกว่า	 อชรังคเปรต	 พวกนี้จะเป็นโอปปาติกะคือเกิดปุ๊บก็โตเลย	 ไม่อย่างนั้นไม่มี
ทางหรอก	 ตัวเงินตัวทองอายุมันก็นานกว่าจะโตได้ขนาดนั้น	 แต่ถ้าหากว่าเป็นเปรตเขาเป็น	

โอปปาตกิะ	 เกดิขึน้ก็โตเลย	ทนีีเ้ขายงัจำไดอ้ยูว่า่ตวัเองเปน็ใครเขากย็อ้นกลบัไปทีเ่ดมิ	ลกัษณะนี	้

เคยเจอมาทีหนึ่งเป็นงูเหลือมใหญ่	 พ่อตายยังไม่ครบ	 ๗	 วันเลยงูเหลือมใหญ่เลื้อยมา	 มันมา
นอนใต้โลง	 คนก็แตกตื่นกันหมดลูกเมียก็จุดธูปบอกบอกว่าถ้าเป็นพ่อกลับมาจริงๆ	 ต้องการจะ
บอกเรื่องอะไรก็ขอให้แสดงออก	 งูเหลือมมันเลื้อยขึ้นไปบนขื่อแล้วก็เลื้อยกลับลงมา	 แล้วมันก็	

เลือ้ยขึน้ไปบนขือ่แลว้กเ็ลือ้ยกลบัลงมา	๒-๓	วาระดว้ยกนั	เขาแปลกใจเอาบนัไดพาดปนีขึน้ไปด	ู

ปรากฏวา่ตานัน่เขาเจาะขือ่ทีม่นัเปน็กระบอกไม้ไผ	่ เขาเลือ่ยแลว้เอาสิว่ตอกมนัออกเอาทองใส่ไว	้

ในนัน้แลว้กค็รอบปดิเอาไว	้ ใจมนัหว่งกเ็ลยไปเสวยความดไีม่ไดเ้ลยกลายเปน็เปรตมา	 แตเ่ปน็เปรต


ในรา่งของงเูหลอืมใหญเ่ขาเรยีกอชรงัคเปรต	เปรตจำพวกนีอ้ยู่ในรา่งของสตัวเ์ดรจัฉานนะ	
ถาม : แล้วอย่างนี้ทำไมพ่อแม่เขาไม่ถามพระที่ท่านรู้	?	
ตอบ : บางทีของเขาเองเขามั่นใจแล้วนี่	ทุกอย่างมันเป็นอาการของลูกชายเขา	แต่เสียท่าอยู่	

อยา่งเดยีวโดนรดูซะหนงัถลอกเลย	(หวัเราะ)	มนัจะขดัเอาตวัเลขอยา่งเดยีว	นา่สงสารจงั	(หวัเราะ)

ถาม : อย่างนี้ก็แสดงว่า	เขามีบุญในตอนที่เป็นมนุษย์เล็กน้อยแต่ตอนหมดบุญ...?	
ตอบ : ผลบญุเขาอาจจะเยอะแตต่อนตายจติไมไ่ดเ้กาะบญุอาจจะเศรา้หมองไปนกึถงึความ  
ไม่ดีอะไรบางอย่างเอาไว้ก็เลยไปเกิด	 แต่ว่าเกิดเป็นเปรตเสียนี่	 ในสายตาของอาตมาถือว่า	

โชคดีแล้ว	 กรรมมันน้อย	 ถ้าลงนรกนี่ซิมันนานกว่าจะหลุดขึ้นมาได้	 อันนี้อย่าถือเป็นข้อยุตินะ
มันอาจจะกลายเป็นตัวเงินตัวทองดวงเฮงก็ได้	มาเจอชาวบ้านขัดซะจนดังไปทั่วประเทศเลย	
ถาม : แต่มันก็แปลกนะคะคือพอเขาเรียกชื่อลูกเขา	มันก็ตาม...	
ตอบ : ลักษณะนั้นถ้าเป็นตัวเขาเองเขาจำได้	ก็แบบเดียวกับตานั่นที่เป็นงูเหลือมน่ะ	
ถาม : เพราะปกติตัวเงินตัวทองนี่เห็นคนเขาวิ่ง...	
ตอบ : ของอาตมานีม่นัเดนิสา่ยตะโพกขา้มถนน	(หวัเราะ)	 เจา้พวกนีถ้า้มนัไมส่า่ยตะโพกมนัเดนิ	

ไมอ่อก	 แปลกมาก	 บางทมีานีต่วัหยัง่กบัตะเข้	 สมยัทีอ่ยูช่ายแดนตาพระยาบางตวัยาว	 ๖	 ฟตุ


8	ฟุต	ตะเข้ดีๆ	นี่เอง	มันใหญ่ขนาดนั้น	เพราะว่าช่วงอาตมาอยู่ชายแดนนั่นไทยยังรบกับเขมร
บ่อยๆ	 เหตุการณ์โนนหมากมุ่นตายกันที	 ๑๐๐	 ศพก็มี	 เจ้าพวกนี้มันกินศพมันก็ใหญ่เป้งเลย	
อีกาตัวใหญ่กว่าแม่ไก่อีกขนมันวับเลย	(หัวเราะ)	 เจ้าพวกนี้มันคุ้ยศพขึ้นมากิน	 บางทีมันทุเรศ
ลูกกะตาทนไม่ได้ก็ลากพลั่วไปกลบให้มันที	 ตายเกลื่อนกลาดไปหมด	 บางศพก็ผูกติดกับต้นไม้	
ยิงทิ้งเสร็จก็ปล่อยอยู่อย่างนั้น	 เน่าเหลือแต่กระดูกมั่ง	 หนังติดอยู่หน่อยหนึ่งแห้งแหงแก๋อยู่
อย่างนั้นก็มี	คราวนี้มันเกลื่อนกลาดไปหมด	มีอยู่คืนหนึ่งกำลังอยู่เวรหน้าด่านมันราวๆ	๕	ทุ่ม	

กวา่เกอืบเทีย่งคนืแปลกมาก	เวลานีเ้ปน็เวลาทีอ่าตมาโดนผหีลอกประจำชว่ง	๕	ทุม่กวา่ชว่งหนึง่	

กบัชว่งใกลต้	ี๒	กวา่ชว่งหนึง่	ชว่งนีจ้ะโดนผหีลอกประจำเลย	อยู่ๆ 	มนัมเีสยีงประหลาดบอกไมถ่กู	
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มนัโหยหวนบาดลกึเขา้ไปในหวัใจ	 เหมอืนใครเปน็หมืน่เปน็แสนมนัรอ้งเขา้มาแนน่ไปหมดทกุดา้น	

แลว้หมาในหมูบ่า้นทบัเซยีมทีห่า่งไปซกั	๒	กโิลมนัหอนประสานกนัทัง้หมูบ่า้นเลย	ไอเ้รากต็าย
แล้วหว่ากูวันนี้เจอกองทัพผีเข้าแล้ว	 บอกกับเพื่อนที่อยู่เวรด้วยกันเขาเป็นรุ่นพี	่ เอ้าเฮ้ย	!	 เอ็ง
ฉายไฟข้าจะยิง	 ลองกับผีมันดูหน่อยเราก็เตรียมเอ็ม	 ๑๖	 พร้อมเลย	 พอเพื่อนมันฉายไฟปุ๊บ	
ลักษณะเสียงที่มันร้องเข้ามาคือไม่น่าจะเกิน	 ๒	 เมตรแล้ว	 มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นทุ่งนาโล่งๆ	
นัน่แหละ	 ไอเ้จา้นัน่เขาคงอยากจะมาขอสว่นบญุแตบ่งัเอญิเจอเขาอทุศิสว่นกศุลดว้ยกระสนุเอม็	
๑๖	 เลยเปดิกนัหมด	คอืถา้มาขอดีๆ 	 ไมเ่ปน็ไร	อาตมาประเภทใจด	ี แตห่ากวา่มาในลกัษณะนัน้
มกัจะสู	้ เปน็คนทีก่ลวันะ	 แตก่ลวัลกัษณะกลวัแลว้ไมห่น	ี กลวัแลว้สู	้ เจอบอ่ย	 อกีทหีนึง่นัน้ชว่ง
ประมาณต	ี๒	อยูเ่วรกบัรายเดมินัน่แหละ	 เขาจดัเวรเปน็คู่ๆ 	 กนัประมาณต	ี๒	มผีูห้ญงิคนหนึง่
เดนิมาใสเ่สือ้แขนกระบอกสดีำยาวถงึนี	่ แลว้กผ็า้ถงุสดีำ	 ไวผ้มยาวเกอืบถงึกน้	 แกใสช่ดุดำปิด๊ปี๋
เลยนะ	แตแ่ปลก...	
ถาม : ..............................	
ตอบ : คราวนี้ก็คิดว่าเป็นพวกชาวบ้านเขามาหาหมอทหาร	 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินเขาจะ
วิ่งมาหาหมอทหาร	 ก็ถามว่า	 อีหนู...มีธุระอะไร	?	 มันไม่ตอบ	 มันเอื้อมมือจะคว้าคอเราเลย	
เราก็ผงะหลบ	คราวนี้ตัวเองนั่งอยู่	แท่นที่เข้าเวรน่ะมันเป็นป้อมสูง	โห...ตกลงไปก็คอหักสิ	มัน
เป็นเนินเขานะ	พอผงะหลบตั้งใจมองหน้ามันคราวนี้ใจแป้วเลย	ลูกตามันยังกับลูกแก้วใสๆ	เลย	
เราก็ตกใจ	 ยายนั่นก็เดินทื่อเข้ามาจะทำไงดีหว่า	?	 มันเดินเข้ามามันกั้นตัวเรากับปืนเอาไว้
เอื้อมมือก็ไม่ถึง	(หัวเราะ)	ฉุกเฉินนึกอะไรไม่ทัน	ตอนนั้นภาวนาคาถาอยู่หลายบท	นึกถึงคาถา
ชนิบญัชรกต็ัง้ใจนกึถงึหลวงพอ่โตวดัระฆงัวา่	ชะยาสะนาคะตาพทุธา...	ยงัไมท่นัจะครบประโยค


มันหายวับไปยังกับหนังขาดโดนกระชาก	 เคยดูหนังที่ถึงเวลาแล้วฟิล์มมันขาดใหม	?	 วึ๊บเดียว	

ภาพหายเกลีย้งเลยหรอืไมก่เ็หมอืนโดนใครกระชากหายไป	 เรากม็านัง่อกสัน่ขวญัแขวนทบทวน


แลว้ทบทวนอกี	ใครวะ	?	เราอยูท่ีน่ีท่หารทีป่ะทะกนัมนัยงิฆา่กนักเ็รือ่งปกต	ิแตเ่ราไมเ่คยยงิผูห้ญงิ	

นีห่วา่	?...	 แลว้ทำไมผผีูห้ญงิถงึจะมาหกัคอเรา	นกึไปนกึมา	นกึไดว้า่ตอนชว่งบา่ยเปน็ชว่งวา่ง
ของเราไปซอ้มขวา้งมดีปลายปนืกนั	มดีปลายปนืจะยาวสกัคบืนะ่	แลว้ดา้มหนกัๆ	จะสวมตดิกบั	

ลำกลอ้งปนืเอาไวเ้วลาถา้ยงิกนัจนกระสนุหมดแลว้มนัจะเปน็อาวธุยาวได	้ ซอ้มกบัตน้ไม	้ ขวา้งซะ	

พรนุไปเลย	นกึขึน้มาไดปุ้บ๊ก	็ออ๋...สงสยัวา่จะเปน็นางไมท้ีต่น้นัน้แหละ	แมเ่จา้ประคณุคงยัว๊ะเตม็ที	่

แลว้ตน้นัน้อยูบ่นจอมปลวกใหญด่ว้ย	 เปา้เดน่ดีใช่ไหม	?	ซอ้มขวา้งซะพรนุไปเลย	ตัง้ใจวา่เดีย๋ว
ตอนเช้าจะไปขอโทษ	 ตอนเช้าก็เลยจัดอาหารหน่อยหนึ่ง	 ไม่เยอะหรอก	 มีข้าวหน่อยหนึ่ง	 น้ำ
หน่อยหนึ่ง	 กับหน่อยหนึ่ง	 ไปถึงก็จุดธูปปักเลย	 บอกว่าสิ่งที่ล่วงเกินเธอโดยไม่ได้เจตนานั้น
ขอโทษดว้ยนะเพราะวา่ไมรู่จ้รงิๆ	 วา่เธออยูต่รงนัน้	 ถา้หากวา่โกรธแคน้อะไรกข็อใหอ้ภัยกันด้วย		

ตอ่ไปถา้ทำบญุอะไรแลว้จะอทุศิให	้เรือ่งมนักเ็งยีบไปเฉยๆ	คอืคนืตอ่มาก็ไมม่ารบกวนอกี	อยูท่ีน่ัน่	

ผหีลอกประจำจะ้	 มนัหลอกทัง้เหน็ตวั	 หลอกทัง้ไดย้นิแตเ่สยีง	 หลอกมาตัง้แตก่ลิน่อะไรสารพดั
สารเพ	 เพราะว่ามันตายซับตายซ้อนนับกันไม่ถ้วน	 มีอยู่เที่ยวหนึ่งเขาวิทยุมากลางดึกบอกว่า	
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ฝา่ยตรงขา้มมนัเคลือ่นไหวกนัคกึคกั	 ดทูา่มนัเขา้ตเีราคนืนีแ้น	่ ผบ.รอ้ยสัง่การใหท้หารเคลือ่นกำลงั	

ออกไปยันไว้ก่อน	 พอไปถึงเข้าจัดวางกำลังกัน	 คนอื่นเขาต้องไปวางกำลังตามจุดของตัวเอง	
ของเราประจำอยูก่องบญัชาการกองรอ้ยไปไหนไม่ได	้ เขาบอกเอง็เฝา้รถไว	้ เรามองดรูถมนัจอด
อยูบ่นคนัคยูทุธศาสตร	์คนไทยเราฉลาด	พืน้ทีข่า้งหนา้ของเรานะ่แผน่ดนิไทยนะ	แตเ่รายอมรน่
พืน้ทีล่งมา	๒	กโิลเมตร	แลว้ขดุเปน็คยูาวตลอดเลย	บนคนัคกูเ็อาดนิขึน้มาถม	ตอ้งถมเปน็คนั
ใหญเ่บอ้เรอ่เปน็ถนนใหพ้วกเขมรเขาอาศยัอยู่ได	้ถา้เกดิเรือ่งอะไรนีเ่รายงิเขาไดท้นัทเีลย	เพราะ
วา่เขาบกุรกุอยู่ในพืน้ทีเ่รา	๒	กโิลเมตร	เขาเคลือ่นไหวผดิปกตดิทูา่วา่จะเขา้ตกีเ็ลยตอ้งทำวธินีัน้	
คราวนี้เจ้ารถคันนั้นมันจอดอยู่บนคันคูยุทธศาสตร	์ เรามองไปแล้วมันเป็นทุ่งโล่งๆ	 พอตัดกับ	

ขอบฟา้กลางคนืนี	่อะไรทีม่นัเดน่ขึน้มามนัเหน็ชดัมากเลย	มองเสรจ็เรยีบรอ้ย...	ตขูนือยูเ่ปน็เปา้	

อารพ์จีแีนน่อนเลย	มนัตอ้งยนิรถกอ่น	พอมนัยงิรถเสรจ็แลว้หนยีากแลว้ใช่ไหม?	ไมม่ไีอเ้คลือ่นที	่

ไดเ้รว็มนักล็อ้มเราได้	 ถา้ขนือยูต่เูปน็เปา้อารพ์จีแีนเ่ผน่ดกีวา่	 เรากห็ลบเขา้ไปชายปา่	 พอหลบ
เข้าไปในชายป่าหมอบไปใต้ต้นไม้ใหญ่มันมีพายุหมุน	 ลมหัวด้วนที่เราเรียกว่าลมบ้าหมูน่ะ	 มัน
หมนุวน	ฮอืๆๆ	อยูอ่ยา่งนัน้แหละ	ยงัไงก็ไม่ไป	วนไปวนมา	วนมาวนไป	 เราก.็..มนัจะวนไปทำ
อะไรของมันวะ	?	 แล้วพายุกลางค่ำกลางคืนก็ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นเนี้ย	 มันวนไปวนมาสัก
พกันกึขึน้มาได	้เอะ๊	!	ดทูา่จะมีใครมาขอสว่นกศุลเรามัง้หวา่	?	กเ็ลยตัง้ใจวา่	เออ...ใครกต็ามนะ
ที่เธอต้องการส่วนกุศลนี	้ ผลบุญทั้งหมดที่เราทำมาตลอดจนกระทั่งบุญที่เราปกป้องรักษาชาต	ิ
ศาสนา	พระมหากษตัรยิ	์ขอใหเ้ธอทัง้หลายโมทนานะ	เราไดร้บัประโยชน	์ความสขุเทา่ไหรข่อให้
เธอได้รับด้วย	 พอคิดแค่นั้นแหละพายุมันก็สลายตัววึ๊บ	 คราวนี้สิขอรับ	 ยุงมาเป็นหอบๆ	 เลย	
ตอนลมพัดอยู่ยุงมันไม่ม	ี(หัวเราะ)	 โอ้โห	 ทนให้ยุงมันกินจนคันไปทั้งตัว	 จนกระทั่งผ่านไปสัก
คอ่นชัว่โมงไดก้ม็เีสยีงสญัญาณบอกผา่นของฝา่ยเรามา	 เขาจะทำเปน็เสยีงนกกลางคนืมา	 เราก็
ตะโกนถามรหัสผ่าน	 มันต้องมีสัญญาณซ้อนสัญญานนะ	 ถ้าบอกผิดขึ้นมานี่พ่อยิงกระจายเลย	
ถ้าไม่งั้นขืนปล่อยไว้ฝ่ายตรงข้ามมันแทรกเข้ามาได้ใช่ไหม	?	 ตะโกนถามเขาบอกรหัสผ่านถูก	
ถามปลารา้	 ตอบ	 แซบ่อหีล	ี(หวัเราะ)	 พวกรหสันีเ้ราจะตัง้เปน็คนืๆ	 แลว้กระซบิบอกกนั	 ไมง่ัน้
ฝา่ยตรงขา้มถา้มนัรูแ้ลว้มนัแทรกเขา้มาได	้ ตะโกนตอบเสรจ็เรยีบรอ้ยก็โผลห่วัออกไป	 เจา้นาย
เขาบอกมงึหายไปไหนมาวะ?	 กบ็อกวา่ผมเหน็วา่ถา้ขนือยูต่รงนัน้เปน็เปา้อารพ์จีแีน	่ ผมกห็ลบ		

แต่ว่ารถมันอยู่ในสายตาผมครับไม่มีใครขโมยได้แน่	 ลูกน้องก็ถามพี่ๆ	 หลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่	

นะเหรอ	?	บอกวา่	เออ...มอีะไรละ่	?	อาทติยก์อ่นผมฝงัไว	้๓	ศพ	(หวัเราะ)	ไวเ้วร	!	แลว้มนัก็
ไมบ่อกเรา	ใหเ้ราอยูบ่นหลมุฝงัศพตัง้ครึง่คนื	ตอนนัน้ไมรู่ส้กึกลวัเลยนะ	เพราะไมรู่ว้า่เขาฝงัศพ	

ไวต้รงนัน้	คอืมนัปะทะกบับอ่ยแลว้กต็ายกบับอ่ย	๓	ศพ	๕	ศพนีถ่อืวา่ขอกนักนิ	แต่ไมม่ขีา่วหรอก	

จนแตว่า่ครบปพีระราชทานเพลงิวดัพระศรรีตันมหาธาตกุ	็ ๔๐๐-๕๐๐	 ศพละ่กวา่จะรูก้นัทหีนึง่	
แตถ่า้เสยีพืน้ทีเ่มือ่ไหรต่อ้งรบีออกขา่วเพือ่ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศดำเนนิวธิตีามการทตู	 ถา้
ประเภทปะทะกนัตาย	 ๓	 ศพ	 ๕	 ศพ	 ถอืวา่ขอกนักนิ	 บงัเอญิบางทมีนัขอเรามากเรากเ็จง๊เยอะ	

เพราะวา่ตอนชว่งทีอ่ยูน่ัน่ถา้ทหารตายศพหนึง่เขาหกัเบีย้เลีย้งคนละ	๒	บาท	ถา้อยู่ๆ 	จา่กองรอ้ย	
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มาบอกงวดนี	้๒	บาทนะครบักแ็ปลวา่เพือ่นตายอกีศพแลว้	ถา้	๔	บาทก	็๒	ศพ	อยูต่รงนัน้	๕	
เดอืน	ปกตแิลว้จะอยูฐ่านละ	๔	เดอืน	รวมแลว้	๓	ฐานปนีัน้	จะเปน็	๑	ฐาน	ในแนวหนา้	แลว้ก	็	

๒	ฐานทีเ่ปน็กองหนนุ	ฐานทีอ่ยูแ่นวหนา้จะอยูบ่า้นหนองเสมด็	ฐานทีแ่นวหลงัจะอยูบ่า้นโคกสงู  
กบับา้นแซรอ์อ	 บา้นหนองเสมด็จะอยู่ในเขตตาพระยา	 บา้นแซรอ์ออยู่ในเขตวฒันานคร	 บา้น
โคกสูงก็เขตอรัญประเทศ	 มันคนละอำเภอกัน	 แต่ว่าของเรากำหลังหนุนมันพร้อมที่จะขึ้นไปได้
ทุกเวลา	 ปกติจะอยู่ฐานละ	 ๔	 เดือน	 อาตมาโชคดีไปหน่อยมันปะทะติดพันอยู่ถอยไม่ได	้ เรา
เคลือ่นยา้ยกำลงัฝา่ยตรงขา้มเสยีบเขา้มากบ็รรลยัแลว้	 ชอ่งวา่งมนัเกดิ	 ใช่ไหม	?	 เลยตดิแหงก็	

อยูฐ่านหนา้	๕	เดอืนกวา่	รวมเวลาภารกจิเขาปหีนึง่	 เราลอ่ไปปกีวา่	ชว่งอยูข่า้งหนา้	๕	เดอืน
ปะทะทกุวนั	เพือ่นๆ	กองรอ้ยเดยีวกนัตายไป	๒๖	ศพ	รอ้ยเอกหนึง่ศพ	รอ้ยตร	ี๑	ศพ	นายสบิ	
๘	ทีเ่หลอืพลทหาร	แค	่๕	เดอืนนะ...	แตว่า่อยูท่ีน่ัน่ไม่ไดก้ลวัอะไรเลย	เพราะวา่มธีงมหาพชิยั
สงครามหลวงพ่อติดตัวอยู	่ หลวงพ่อขึ้นไปแจกให้ด้วยตัวเอง	 สมัยก่อนธงมหาพิชัยสงครามจะ
เปน็วตัถมุงคลทีห่ลวงพอ่หวงมากเพราะวา่ทำยากทำเยน็เหลอืเกนิ	 สมยักอ่นนีเ่ขาเขยีนดว้ยมอื	
ผืนหนึ่งเขียนเป็นเดือนกว่าจะเสร็จ	 หลวงพ่อท่านศึกษาตำราเสร็จบอกชอบใจแต่ว่าทำไม่ไหว		

ไมม่เีวลา	ทา้วมหาชมภทูีเ่ปน็เจา้ของธงทา่นเคยเกดิเปน็พระรว่งมากอ่นเปน็เจา้ของธงมาบอกวา่	

ใหท้ำ	หลวงพอ่บอกวา่ทำไม่ไหวทา่นกเ็ลยผอ่นผนัให	้บอกวา่ไปใหเ้ขาปัม๊ขึน้มาก็ไดแ้ลว้กน็ำมาเสก	

เอามาเสกหลวงพอ่กบ็อกวา่เสกไม่ไหว	มนัยาวเหลอืเกนิคาถา	ทา่นกเ็ลยบอกวา่แกทำมาขา้เสก
เอง	 หลวงพ่อท่านถึงได้บอกว่างั้นเออ...พอไหว	 ท่านบอกถ้าไม่ใช่น้องไม่ใช่นุ่งไม่ใช่ลูกไม่ใช่
หลานเดีย๋วจะอดัใหร้ว่งเลย...วา่งัน้	อะไรทีล่ำบากหลวงพอ่ไมเ่อา	ทา่นเอาแตส่บายๆ	คราวนีก้าร
เสกธงมหาพชิยัสงครามตอนนัน้นะ่ทำที่ไหนโยมรู้ไหม	?	วดับวรจะ้	เหลอืเชือ่ไหม	?	เพราะตอน
นั้นสถานการณ์ชายเเดนไม่ดีมากเลยต้องมีการทำวัตถุมงคลสำหรับส่งไปให้ทหารที่ชายแดน	
งวดนัน้เสกธงมหาพชิยัสงครามทีว่ดับวรประมาณ	 ๑	 คนัรถปิก๊อพั	 แตว่า่หลวงพอ่หวงมากใคร
มาขอธงถามวา่เปน็ทหารตำรวจชายแดนหรอืเปลา่	 แลว้ถา้ไม่ใชแ่นวหนา้ก็ไม่ใหด้ว้ย	 ตอนชว่ง
นั้นหลวงพ่อออกเยี่ยมชายแดนเป็นว่าเล่นเลย	 มีรายที่ประเภทเขี้ยวลากดินที่สุดก็คือผู้การ
ประจกัษ	์ผูก้ารประจกัษก์ค็อื	พนัเอกประจกัษ ์สวา่งจติ	ยงัเตริก์ดงั	ตอนนัน้นะ่เปน็ผูบ้งัคบัการ
กรมทหารมา้ที	่ ๒	อยู.่..	 เขาเรยีกบรูพาพยคัฆ	์ คอืคา่ยมนัอยูท่างตะวนัออกวฒันานคร	แกเลน่
เอารถถงัทกุคนัมาใหห้ลวงพอ่ตดิธงมหาพชิยัสงคราม	 เจมิใหด้ว้ย	 กะเอาชนดิทีว่า่ยงัไงๆ	 กตูอ้ง
รอดแน	่ สว่นตวัแกเองเสือ้กัก๊ที่ใสอ่ยูเ่ยบ็เหรยีญหลวงพอ่ตดิซะแนน่พึบ่	 คนมนัศรทัธาขนาดนัน้
จริงๆ	 ของๆ	 หลวงพ่อนี่ชอบมากเลยอยู่ชายแดน	 ของยิงไม่ออกไม่ชอบหรอก	 ยิงออกไม่ถูก
อยา่งหลวงพอ่นีช่อบมากมนัตรงกบันสิยัเรา	ไดย้นิเสยีงดงัๆ	แลว้มนัส์ไง	พอไดย้นิแลว้มนัอยาก
วิ่งใส่อย่างเดียว	 เพราะงั้นอยู่ที่ชายแดนนี่ปลอดภัยมาก	ถึงที่เรียกว่าโดนหนักๆ	ขนาดมีอยู่ครั้ง
หนึ่งทหารญวนเฮงสัมริน	 เฮงสัมรินนี่มันเป็นเขมรแต่ญวนสนับสนุนจะถอนกำลัง	 มันใช้วิธีรุก
อำพรางการถอย	ปนืใหญ	่๓	กระบอกมนัระดมใสเ่ราตัง้แตต่	ี๒	กวา่ๆ	หมูป่นืใหญท่ีค่ลอ่งๆ	นะ	
๓	 วนิาทยีงิไดน้ดัหนึง่	 เราตวีา่มนัหว่ยแตก	 ๖	 วนิาทยีงิไดน้ดัหนึง่เลยเอา้	 มนัยงิอยู	่ ๑๕	 นาที
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เตม็ๆ	 แผน่ดนิไหวเปน็ไกวเปลเลย	๓	 กระบอกมนัลอ่ไป	๔๐๐-๕๐๐	นดั	 แผน่ดนิไหวยงัไมพ่อ	

บงัเกอรม์นัทรดุหมดนะ่	บงัเกอรเ์ขาเรยีกสัน้ๆ	วา่	“เบมิ”	มนัทรดุลงมา	ทอ่นไมแ้ตล่ะทอ่นใหญ	่

ประมาณขาออ่นไมต่อ้งหว่งหรอกเทา่ๆ	กนัหมด	เพราะวา่ตอนทีอ่าตมาขึน้ไปสัง่ลกูนอ้งมนัตดัไม	้

เรากช็ีท้ี่ใหข้ดุหลมุทำบงัเกอร	์กวา่จะรูม้นัขนมา	๒	คนัรถยเีอม็ซ	ีไมส้กัทองลว้นๆ	มนัไปตดัจาก	

สวนปา่ไมเ้ขา	(หวัเราะ)	งวดนัน้เคลยีรก์นัแทบตายกวา่ปา่ไมเ้ขาจะเชือ่วา่เราไม่ไดเ้จตนา	ลกูนอ้ง	

มันมักง่าย	 มันเจอสวนไม้สักทองมันก็ลุยเข้าไปเอาเลย	 ต้นเท่าๆ	 กันดีด้วย	 ขนาดเจ้านาย
ตอ้งการพอดเีลยใช่ไหม	 โห...มนัลอ่มา	 ๒	 ยเีอม็ซนีัน่แหละ	 เบมิทรดุหมดเลย	 เรานกึถงึคำพดู
หลวงพอ่ทา่นวา่	 ผนืเดยีวคุม้ไดท้ัง้ฐาน	 คราวนีเ้ราใสก่ระเปา๋เสือ้เครือ่งแบบของเราอยูจ่ะไปกลวั
อะไรนอนตีพุง	 คนอื่นอพยพกันให้เจี้ยวไปหมด	 นอนอยู่ตรงนั้นแหละ	 นอนฟังดูว่าเสียงปืนมัน	

เพราะด	ีปรากฏวา่ปนืใหญน่ีเ่ขาจะมผีูต้รวจการหนา้	เขาเรยีก	ผ.ต.น.	ผูต้รวจการหนา้นีเ่ปน็ตวัแสบ	

ทีส่ดุ	มนัจะบอกเปา้หมาย	ไมเ่กนิ	๓	นดัจะลงกลางเปา้	ปรากฏวา่งวดนัน้	๔-๕๐๐	นดันีม่นัตกมา	

แค่หน้าฐาน	 ข้ามฐานยังข้ามไม่ได้เลย	 มันเหมือนยังกับชนกำแพงตกลงมายังหน้าฐานหมด	
หลวงพอ่บอกผนืเดยีวคุม้ไดท้ัง้ฐานครัง้นัน้เหน็คาตาเลยจรงิๆ	 คุม้ไดจ้รงิๆ	 ปนืใหญน่ีร่ศัมฉีกรรจ์
มนั	๕๐๐	เมตร	ครึง่กโิลนะ	รศัมฉีกรรจห์มายถงึโดนนีต่ายแน	่รศัมฉีกรรจม์นัครึง่กโิลสมยัทีฝ่กึ
ใหม่ๆ 	 เรากอ็ยากดงัใช่ไหม	?	 บอกมนัประเภทซา้ย	 ๒๐	 ลด	 ๒๐๐	 มนัดา่วา่ลดหาพอ่มงึเหรอ	
๒๐๐	ลด	๒๐๐	คอื	๒๐๐	เมตร	รศัมมีนั	๕๐๐	เมตรสัง่ลด	๒๐๐	เมตร	ลดไปทำไมมนัดา่มาเลย
คือมันเชื่อขนาดที่ว่าแค่นั้นเองโดนแน่ๆ	 อยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้นไม่เกิน	 ๓	 นัดลงแหงๆ	 เลย	 ๓	
กระบอกมนัยงิกบัประมาณ	 ๑๕	 นาท	ี คงไมต่ำ่กวา่	 ๔-๕๐๐	 นดั	 กระทัง่ขา้มฐานยงัขา้มไม่ได้	
บอกมอบกายถวายชีวิตเลยหลวงพ่อ...	 ของดีขนาดนี	้ และตั้งแต่นั้นมาไม่กลัวอะไรเลย	 ถูกใจ
มาก	ยงิไมอ่อกนี่ไมช่อบมนัไม่ไดย้นิอะไร	ยงิออกไมถ่กูนีช่อบจรงิๆ	มนัสม์าก	ไดย้นิเสยีงปนืมนั
อยากวิ่งใส่ตอนนั้นเลย	 วัตถุมงคลทุกอย่างหลวงพ่อบอกฉันไม่รับรองว่าจะเหนียวเพราะว่าบาง
คนมันถึงที่ตายนะ	 ถ้าถึงที่ตายเหนียวก็เข้า	 ดังนั้นท่านบอกว่าท่านไม่รับรองให้ใคร	 แต่ว่าสิ่งที่
ทา่นทำมาทา้วมหาราชทา่นรบัรองวา่ถา้เพือ่ชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษตัรยิต์อ่ใหห้มดอายจุรงิๆ	
ก็ใหม้าตายทีบ่า้น	ทา่นเอาขนาดนัน้	ตอนแรกๆ	ทีท่า่นทำทา่นบอกวา่หนงัแตกไดแ้ตห่า้มกระดกู
หัก	 ไปๆ	 มาๆ	 ท่านให้ถึงขนาดว่าหมดอายุขัยจริงๆ	 ก็ให้มาตายที่บ้าน	 แสดงว่าเทวดาจริงๆ	
เหนื่อยกว่าเราเยอะใช่ไหม	?	 ทหารออกรบ	 ๑	 กองร้อยพกพระไป	 ๑	 กองพล	 แต่ละคนพวง
เบอ้เริม่เลย	มเีราพกธงอยูผ่นืเดยีวคนอืน่เขาไมเ่ชือ่ถอืกนัหรอก	เขาคลำคอแลว้ไมม่พีระสกัองค์
มธีงหลวงพอ่ผนืเดยีว	ตอนนัน้ไม่ใชธ่งเปลา่ๆ	อยา่งนี	้จะตดิธงชาตเิลก็ๆ	อยูด่ว้ย	พอพบัๆ	เสรจ็
แลว้กจ็ะคลา้ยๆ	ผา้เชด็หนา้ผนืหนึง่ใสก่ระเปา๋อยู	่ คนอืน่เขากร็ูแ้คเ่รามขีองดไีมรู่ว้า่มอีะไร	มอียู่
งวดหนึง่เบกิเบีย้เลีย้ง	 อยูช่ายแดนนีร่วยมากมนัจะมเีบีย้เลีย้งปกต	ิ เบีย้เลีย้งสนาม	 เบีย้กนัดาร
แลว้กเ็งนิเดอืน	โห...รวยอยา่บอกใครเลย	แตว่า่พอถงึเวลาไมม่กีารปะทะเซง็ไง	มหรสพทกุอยา่ง
ไมม่มีนักเ็ขยา่ไฮโล	 เบีย้เลีย้งเทา่ไหรม่นักห็มดใช่ไหม	?	 ของเราเองเราไมค่อ่ยเบกิมนัไม่ได้ใช้
อะไรนี	่ ถึงเวลาคนอื่นเขามันไม่มีการมีงานเราก็นั่งภาวนาของเรา	 ปรากฏว่าวันนั้นเบิกมาพอดี
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ถึงงวดออกเบิกมา	 ๘,๐๐๐	 บาท	 ใส่มากระเป๋าตุง	 เผลอถอดเสื้อไปอาบน้ำหน่อยเดียวกลับมา
หายเกลีย้งทัง้	 ๘,๐๐๐	 นัน่แหละ	 เรากต็กใจรบีลว้งด	ู ออ๋...ธงยงัอยู	่ เออ...เอาไปเหอะ	 ๘,๐๐๐	

กูไมว่า่แตถ่า้เอาธงพอ่จะตามลา่จนกวา่จะไดค้นื	 คอืคนอืน่เขาไมรู่ว้า่ธงดียงัไงใช่ไหม	?	 เขารูอ้ยู่
อยา่งเดยีววา่เขาจะเอาเงนิ	ก	็๘,๐๐๐	บาท	ใหม้นัไปไมว่า่กนั	นกึวา่ขอกนักนิ

ถาม : พระแตล่ะองคว์ดัทา่ซงุนีส่ว่นมากเปน็ทหารกนัเยอะนะครบั	?	
ตอบ : ของอาตมาเองไม่ได้คิดจะเป็นทหารหรอก	 มันจับพลัดจับผลูเข้าไปอีท่าไหนก็ไม่รู้มัน	

เปน็จนได	้เสรจ็แลว้มนักา้วหนา้ผดิปกตชิาวบา้นชาวเมอืงเขาดว้ย	แตว่า่ไปๆ	มาๆ	แลว้มนักเ็บือ่	

มนัเบือ่ตรงไกลหลวงพอ่	ไกลหลวงพอ่มนัเซง็ขึน้มากล็าออกเลย	ของทหารเขาเรยีนมาตอ้งใช้ให้
ครบอายรุาชการ	ถา้ไม่ใช้ใหค้รบตอ้งควกัเงนิคนืเขา	พอใชอ้ายรุาชการครบกเ็ปดิดกีวา่	ตรงจดุนี้
จดุหนึง่ทีเ่หน็คณุหลวงพอ่จะไดเ้หน็วา่	“สงัโฆอปัมาโณ”	เปน็ยงัไง	พระทีว่ดัทา่ซงุแตล่ะองค์ไป
ถามประวตัดิเูถดิ	 กระทัง่ตำรวจยงัหนาว	 หลวงพีท่ปีใจดอียา่งที่โยมเหน็นัน่นะ่	 กอ่นบวชยกเคา้
ตำรวจ	 ๓	 บ้านรวด	 เลือกเฉพาะตำรวจด้วย	 อย่างอื่นไม่มันต้องยกเค้าตำรวจถึงจะสะใจ	 แล้ว	

หลวงพีน่นัตเ์ราเหน็ยิม้ๆ	อยูท่ัง้วนั	บวชตอนอาย	ุ๒๕	บอกวา่กอ่นจะบวชไมรู่ร้อดตายมาไดย้งัไง


เพราะวา่ไมว่า่จะมงีานที่ไหน	สมยักอ่นเขาเรยีกหนงักลางแปลง	มงีานที่ไหนกเ็จอกนัทีน่ัน่	ตกีนั	

แหลกราญชนดิทีเ่รยีกวา่วิง่กนัขา้มทุง่	หลวงพีน่นัตจ์นทกุวนันีย้งัตดินสิยันะ	ถา้นอนตอ้งไปเรยีก	

ไกลๆ	อยา่ไปเรยีกใกล	้ทา่นลกุปุบ๊ทา่นจะควานหาอาวธุขา้งตวักอ่นเลย	ครัง้แรกไมรู่้ไปเรยีกทา่น	

ใกล้ๆ 	 ทา่นลกุพรวดพราดขึน้มาเตรยีมควา้อะไรตแีลว้	 นัน่แหละหลวงพีอ่นนัตท์ีเ่หน็นัง่ยิม้เยน็ๆ	
อยู่แหละท่านบอกว่าก่อนจะครบ	 ๒๕	 ก่อนมาบวชนี่ไม่รู้รอดตายมาได้ยังไง	 เดี๋ยวตีกันเดี๋ยว	

แทงกนัประจำเลยทกุงาน	 คอืวยัรุน่มนัเลอืดรอ้น	 ขา้มถิน่ไปเหน็สาวสวยไปจบีเขา้เจา้ถิน่เขมน่ก็
ตกีนัแลว้	 ไปถามประวตัดิเูถอะแตล่ะคนตำรวจหนาวทัง้นัน้แหละ	 หลวงพีท่ปีเขาบอกกูไมค่ดิจะ
ทำหรอกแตม่นัเสอืกจบักบูอ่ย	 แกเปน็นกัเรยีนชา่งกลปทมุวนันี	่ จบักบูอ่ยกหูมัน่ไสก้กูเ็อาส	ิ ทำ	

ทัง้ทตีอ้งทำใหด้งั	คราวนีค้งหมดอายรุาชการไปแลว้ละ่	คอื	คดอีาญามนั	๒๐	ปีใช่ไหม	?	พีแ่กบวช	

เกนิ	๒๐	ปแีลว้	ไมเ่ปน็ไร...เลา่ได	้(หวัเราะ)	คราวนีเ้ราจะไดเ้หน็วา่เสอืสงิหก์ระทงิแรดขนาดนัน้
มันมารวมกันอยู	่ ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนคุมทีมมันไม่กัดกันแหลกเหรอ	 เราจะได้เห็นคำว่า
สงัโฆอปัมาโณ	คณุของสงฆ์ไมม่ปีระมาณนีเ่ปน็ยงัไง	ขนาดหลวงพีน่นัตย์ิม้เยน็ๆ	อยูท่ัง้วนันัน่ละ่
เข้าไปเรียกดูเถอะ	 ลุกขึ้นมานี่น่ะต้องคว้าอะไรข้างตัวไว้ก่อน	 ความเคยชิน	 การระวังตัวจนชิน	
พอเจอเข้าครั้งเดียวตั้งแต่นั้นมา	 โน่น...เปิดประตูยื่นแต่หน้าเข้าไป	 หลวงพี่ครับ	 หลวงพี่...	
(หัวเราะ)	 ขืนเข้าไปเรียกใกล้ๆ	 นี่หัวร้างข้างแตกไม่รู้ตัว	 เป็นไง...คิดว่าถ้าเป็นคนอื่นจะเอา	

ลกูหลวงพอ่กลุม่นีอ้ยูเ่หรอ	มนัถงึได้ไมย่อมรบันบัถอืใครงา่ยๆ	ถา้พอ่เราไมแ่นจ่รงิไมม่สีิง่ทีด่จีรงิ  
เอาไอล้กูกลุม่นีไ้มอ่ยูห่รอก	 แตล่ะคนเจา้ประคณุรนุชอ่งเถอะใครอยากไดป้ระวตัพิระมนัส์ๆ 	 นี่
แคะพระวดัทา่ซงุองค์ไหนไปก็ได	้ประวตัมินัสท์ัง้นัน้เลย	(หวัเราะ)	ถงึเวลามอีะไรนะ	เกดิมชีือ่เสียง	

ขึ้นมาตอนแก่ๆ	มานั่งคุยกันคงหัวเราะกันซะไม่มี	ตอนนั้นคุณเล่นผมอย่างนั้น	ตอนนั้นผมเล่น
อย่างนี้	มันสนุกอย่าบอกใครเลย	สมัยก่อนเห็นหลวงปู่หลวงพ่อ	๑๐	กว่าองค์	อย่างหลวงปู่ชุ่ม 
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หลวงปู่คำแสน หลวงปู่บุดดา	 ฯลฯ	 ท่านนั่งมองหน้ากันแล้วยิ้มกันไปยิ้มกันมา	 เรานึกๆ	 ดู	

มานึกถึงตอนนี้ก็คงลักษณะนั้นแหละ	 นึกถึงสมัยก่อนเคยทำอย่างนั้นมา	 สมัยนี้หมดกิเลสแล้ว
นั่งยิ้มได้ใช่ไหม	?	 ตอนเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบยิ้มไม่ออกหรอกมันทุกข์นี่	 ตอนนี้หมดทุกข์
แล้วท่านก็ยิ้มของท่านได้	 หลวงปู่คำแสนนี่ยิ้มทีชาวบ้านร้องไห้โฮเลย	 หลวงปู่ทำไมยิ้มสวย
ขนาดนี้	 ท่านตอบยังไงรู้ไหม	?	 คนหมดกิเลสแล้วยิ้มสวยหมดทุกคนแหละลูก	(หัวเราะ)	 บอก
ชัดเลยนะงานนั้น	คนหมดกิเลสแล้วยิ้มสวยหมดทุกคน	ฟังๆ	อย่างนี้แล้วได้เปรียบนะ	ไปหลอก
ให้พระคุยบ่อยๆ	 กำลังใจเราได้ทรงตัวใช่ไหม	?	 พูดถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อกส็ังฆานุสสต
ิ
พูดถึงธรรมะก็น้อมใจไปธัมมานุสสติ	 พูดถึงพระพุทธเจ้าก็น้อมใจไปพุทธานุสสติ	 พูดถึง
นิพพานน้อมใจไปอุปมานุสสต	ิ พูดถึงเทวดาพรหมน้อมใจไปเทวตานุสสต	ิ นั่งภาวนาเท่าไหร่
อารมณ์ใจมันก็ไม่ทรงตัวง่ายขนาดนี้	 เพราะฉะนั้นมีโอกาสหลอกให้พระพูดบ่อยๆ	 แต่ว่าหาน้ำ
ไว้ให้ด้วยนะ	ไม่หาน้ำไว้ให้เสียงแห้งหมด	
ถาม : หลวงพี่กับหลวงพี่หยัด	(พระบัญญัติ)	นี่บวชพร้อมกันไหมเจ้าคะ	?	
ตอบ : ไม่ล่ะจ้ะ	อาตมาบวชก่อนหลายพรรษาเลย	
ถาม : ท่านก็บวชที่วัดท่าซุงเหรอคะ	?	
ตอบ : หลวงพี่หยัดนี่อยู่ที่วัดพุทธไชโยแล้วก็ไปเป็นนาคที่วัดท่าซุง	 บวชจากวัดท่าซุงเสร็จ
ค่อยย้ายไปพุทธไชโย	 คือ	 ที่วัดท่าซุงมีระเบียบว่าถ้าเป็นพระวัดอื่นจะไปบวชต้องไปเป็นนาคที่
วัดท่าซุงก่อน	 เพื่อจะได้ศึกษาระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆ	 ให้ครบ	พอบวชเสร็จแล้วถึงจะกลับ
ไปอยู่วัดตัวเองได้	สมัยนั้นทางด้านพุทธไชโยก็ส่งพระมาบวชที่ท่าซุงประจำล่ะ	ท่านเป็นรุ่นน้อง
หลายปีแต่ว่าท่านเอาจริงเอาจังมากนะ	
ถาม : ..............................	
ตอบ : เวลาตืน่นอนนะ่รบีปัม๊สมาธใิหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได ้ มนัจะเปน็กำลงัใหเ้ราไดท้ัง้วนั

ถ้าสมาธิไม่ดีนี่ทำงานมากๆ	 มันเหนื่อยมันเพลีย	 บางทีเอนตัวลงยังไม่ทันตั้งท่าเลยมันน็อคไป
แล้ว...ฟิวส์ขาด	 เพราะฉะนั้นตอนช่วงเช้าเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้	 เสร็จแล้วสังเกต
อารมณ์ใจตัวเองดูให้ตลอดเวลา	 พอใกล้เพลนี่พอดีมันชนโน่นชนนี่เข้ากำลังมันเริ่มลดลง	 หา
เวลาวา่งหลบซะนดิหนึง่เขา้สว้มก็ไดเ้อานานหนอ่ยใช่ไหม	?	 แกลง้บอกเขาวา่ทอ้งผกูไปอะไรไป
เลยแลว้ไปภาวนาตอ่ในสว้มนะ	 พออารมณ์ใจมนัทรงตวัออกมาชนกบัมนัตอ่	 คราวนีก้จ็ะประคบั
ประคองอยู่ได้ถึงไม่เย็นก็ใกล้ๆ	 เย็นแหละ	 กลับบ้านมาเราก็ทำของเราต่อให้อารมณ์ใจมันต่อ
เนือ่งกนัในลกัษณะนี	้สมยัอาตมาหดัใหม่ๆ 	นะ่ใชว้ธินีีน้ะ	ตืน่ตัง้แตต่	ี๓	ภาวนาจน	๖	โมงเชา้	๖		

โมงเชา้เริม่ทำงานตอ่...ลกูจา้งเขานีเ่ขาใชง้านตัง้แต	่๖	โมงเชา้นัน่แหละ	พอพกัเทีย่งปุบ๊รบีกนิขา้ว


มเีวลากนิขา้วแค	่ ๑๐	 กวา่นาทแีคน่ัน้แหละแลว้ทีเ่หลอืกม็ดุผลบัหลบัเลย	 เวลาพกัของเราไมถ่งึ
บ่ายโมงห้ามเรียกอยู่แล้วใช่ไหม	?	 ภาวนาของเราเต็มที่คนอื่นเขาคิดว่าเรานอนพักความจริง
นอนภาวนา	นอนภาวนาถงึบา่ยโมงทำงานตอ่	๕	โมงเยน็เลกิ	คราวนี้โลกเปน็ของเราจะทำอะไร
อยูท่ีเ่ราใช่ไหม	?	อารมณ์ใจมนัตอ่เนือ่งอยูต่ลอดกำลงัสมาธดิงีานหนกัแค่ไหนกส็ู้ได	้
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ถาม : ..............................คยุเรือ่งสอบ...	
ตอบ : อยา่ลมืคาถาทา่นปูพ่ระอนิทรแ์ลว้กนั	ใช้ใหป้ระจำๆ	ไวจ้ะไดเ้คยชนิ	มคีณุมหาศาลมาก
เลยละ่	
ถาม : ถา้ใชม้ากๆ	ถอืวา่ใชท้า่นไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่เกี่ยวจ้ะ	 ท่านเองท่านพร้อมที่จะสงเคราะห์อยู่แล้วถ้าใครบอกคาถานี้ก็คือลูกหลาน
ของทา่น	ทา่นอนญุาตเอาไวแ้ลว้	ในเมือ่อนญุาตเอาไวแ้ลว้กร็บีๆ	ใชเ้ยอะๆ	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ถ้าหากว่าเราภาวนาแรกๆ นี่มันเป็นสมถภาวนาอยู่แล้ว เมื่อไปถึงจนกำลังใจเต็ม
มนัจะถอนออกเองโดยอตัโนมตั ิมนัเหมอืนเราเดนิชนทีต่นัไปตอ่ไมไ่ด ้ตอนมนัถอนออกมา
นีแ่หละถา้เราไมค่วบคมุใหม้นัคดิโดยการใชป้ญัญาอยา่งทีเ่รยีกวา่วปิสัสนา คอื คดิใหรู้เ้หน็
ตามความเปน็จรงิมนักจ็ะไปฟุง้ซา่นหารกั โลภ โกรธ หลง ของมนั	คราวนีว้ธิคีดิมหีลายวธิ	ี
วิธีแรกดูตามไตรลักษณ์คือลักษณะความเป็นจริงสามอย่างว่าสภาพของเราก็ดี	 คน	 สัตว	์

วตัถธุาต	ุสิง่ของทกุอยา่งกด็	ีมนัเปน็อนจิจงัไมเ่ทีย่ง	เกดิขึน้ในเบือ้งตน้	เปลีย่นแปลงแปรปรวนไป	

ในทา่มกลาง	สลายตวัไปในทีส่ดุ	มนัเปน็ทกุข์ไมว่า่จะอยู่ในสภาพไหนกต็อ้งมสีภาพจำทนอยูเ่สมอ	

มนัเปน็อนตัตาคอืบงัคบับญัชาไม่ได	้ เปน็ไปตามใจของเราไม่ได	้ มนัเปน็สภาพทีแ่ทจ้รงิของมนั	

เขาเรยีกวา่ไตรลกัษณ	์ลกัษณะความเปน็จรงิ	๓	อยา่ง	ดูใหเ้หน็ใหจ้ติยอมรบัให้ได	้วธิทีี	่๒	เรยีกวา่	

ดตูามอรยิสจั	คอื	ความเปน็จรงิ	ทกุข	์สมทุยั	นโิรธ	มรรค	จรงิๆ	แลว้เขาใหเ้ราดทูกุขก์บัสมทุยั
เทา่นัน้เพราะวา่สมทุยัคอืสาเหตทุีท่ำใหเ้กดิทกุข	์ วา่เราทกุขอ์ยูน่ีเ่กดิขึน้เพราะอะไร	อยา่งเชน่วา่	
ตอนนีเ้ราเมือ่ย	 เมือ่ยเกดิจากอะไร	 เมือ่ยเพราะเรานัง่	 ถา้เราเปลีย่นอริยิาบถเสยีมนักห็ายเมือ่ย	
อยา่งนีเ้ปน็ตน้	 คราวนีว้า่เขาดูไปๆ	 จนกระทัง่เหน็ชดัวา่สาเหตทุีเ่ราทกุขอ์ยูท่กุวนันีเ้พราะวา่เรา
เกดิมาตวัเดยีว	ถา้เราไมเ่กดิอกีความทกุขท์ัง้หลายเหลา่นี้ไมม่อีกี	ดงันัน้เราจะดบัตน้เหตกุค็อืวา่
ตอ้งไมเ่กดิอกีนะ	จรงิๆ	แลว้ดทูกุอยา่งรอบตวัของเราวา่เปน็ทกุขม์นักพ็อแลว้เพราะอะไร	แตว่า่
ถ้าหากขยันหน่อยขยับไปหาเหตุมันซะนิดหนึ่งว่ามันทุกข์เพราะอะไร	 แล้วก็ดับตรงจุดนั้นเขา
เรยีกวา่ดตูามอรยิสจั	 วธิตีอ่ไปเรยีกวา่ดตูามวปิสัสนาญาณ ๙	 อยา่งในวสิทุธมิรรค	 เขาแยกไป
ชัดเจนเลย	 ตั้งแต่อุทยัพยานุปัสสนาญาณ	 เห็นการเกิดและดับของทุกสิ่งทุกอย่าง	 เกิดขึ้นใน
เบือ้งตน้	 เปลีย่นแปลงในทา่มกลาง	 สลายไปในทีส่ดุ	 ภงัคานปุสัสนาญาณเหน็วา่ทกุอยา่งตอ้ง
ดับหมดทั้งสิ้น	 สลายหมดทั้งสิ้น	 ภยตูปัฏฐานญาณ	 เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่น่ากลัว
กระทั่งร่างกายของเรานี่ก็น่ากลัว	 มันเหมือนกับเลี้ยงเสือเอาไว้ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็หิว	 เดี๋ยวมันก	็

กระหาย	เดีย๋วมนัรอ้น	เดีย๋วมนัหนาว	เดีย๋วมนักเ็จบ็ไข้ไดป้ว่ย	ตอ้งคอยหาใหม้นักนิ	หาใหม้นัดืม่


ตอ้งไปถา่ยอจุจาระ	ถา่ยปสัสาวะ	ตอ้งรกัษาพยาบาล	เปน็ตน้	ตอ้งหานำ้ใหม้นัอาบ	หาผา้ใหม้นัหม่	

เหมือนกับเลี้ยงเสือไว้เผลอเมื่อไหร่มันกัดเรา	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องหัดคิดให้เป็น พิจารณา  
ใหเ้ปน็ พอเราพจิารณาไปเรือ่ยๆ จนสภาพจติมนัยอมรบั หรอืวา่ไมย่อมรบัแตก่ำลงัดำเนนิไป  
ตามปัญญาและสติเฉพาะหน้านั้นก็ตาม มันจะค่อยๆ เป็นสมาธิโดยไม่รู้ตัว พอมันเป็น
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สมาธิมันทรงตัวเต็มที่ถ้ามันอยากเป็นสมาธิก็ให้มันเป็นสมาธิทรงตัวไปเลย พอมันทรงตัว
เต็มที่เดี๋ยวมันคลายออกมาอีกเราก็ต้อนเข้ามาหาวิธีการคิดเหล่านี้อีกสลับกันไปเรื่อย	 สมถ
ภาวนาคือการทำใจให้สงบ	 วิปัสสนาคือการสร้างความรู้จริงเห็นจริงให้เกิดขึ้นในใจของเรา	 มัน
เหมือนอย่างกับคนผูกขาติดกันนะต้องสลับกันเดิน	 เราจะไปสมถะอย่างเดียวคือการภาวนา
อย่างเดียวพอไปเต็มที่แล้วมันโดนกระตุกกลับมันไปต่อไม่ได้	มันจะโดนกระตุกกลับคือมันคลาย
ตัวกลับมา	 เราต้องใช้วิปัสสนาญาณคือต้องคิดต่อเท่ากับว่าก้าวต่อไป	 พอคิดจนเต็มที่แล้วมัน
จะทรงเป็นสมาธิภาวนาต่อไปคือ	 เป็นสมถะต่อเราก็ก้าวทางด้านนี้ต่อ	 ต้องสลับกันไปถึงจะ  
กา้วหนา้ การกระทำทัง้สองอยา่งนีถ้า้เปน็วปิสัสนาภาวนามนัจะไดเ้ปรยีบตรงทีว่า่มนัภาวนา
ไปแลว้ พอพิจารณาไปแล้วมันจะเป็นภาวนาไปด้วย แต่ว่าสมถภาวนาถ้าทำอย่างเดียวทำ
ไปแล้วไม่ถอนกำลังใจออกมาเพื่อคิด ถึงเวลาแล้วมันจะฟุ้งซ่าน สองอย่างต้องทำรวมกัน
แต่ว่าถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกทำวิปัสสนากำลังใจให้ทรงตัว 
ถาม : จะทำวิปัสสนาต่อเมื่อจิตสงบหรือครับ	?	
ตอบ : ก็พอมันเต็มที่ของมันน่ะ	จะใช้คำว่านิ่งบางคนมันก็ยังไม่นิ่งดีหรอก	
ถาม : คือ...ไม่รับรู้	ได้ยินเสียงแต่ไม่เขว	?	
ตอบ : อาการเหล่านั้นมันเป็นขั้นตอนแรกๆ	 ของการปฏิบัติเท่านั้น	 บางคนก็สามารถเข้าไป
ถึงขนาดที่เรียกว่าฟ้าผ่าข้างหูก็ไม่ได้ยิน	 แล้วถึงเวลามันคลายตัวออกมาก็มาใช้วิปัสสนาญาณ
พิจารณาต่อ	
ถาม : การออกจากวิปัสสนาแล้ว	ทำไมกินของแล้วไม่รู้สึกอะไร	?	
ตอบ : ลักษณะนั้นบางทีเป็นกำลังของสมาธิมันคุมอยู่	 เป็นลักษณะของกำลังฌานยังคุมอยู่	
เมื่อกำลังฌานยังคุมอยู่จิตกับประสาทมันจะแยกกันเป็นคนละส่วนกัน	 ที่ว่าตาเห็นแต่ไม่ค่อย
อยากจะสนใจ	 หูได้ยินก็เบาลงขาดความสนใจในมัน	 นี่ลิ้นได้รส	 ในเมื่อจิตกับประสาทแยกจาก
กันมันก็ไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรประเภทเดินตากแดดก็ไม่ร้อน	 เดินตากลมก็ไม่หนาว	 ลักษณะนั้น	

ถา้ทำได้ใหป้ระคบัประคองรกัษาอารมณน์ัน้เอาไว	้ สว่นใหญพ่วกเราทำไปแลว้พอถงึเวลาเลกิแลว้  
เลกิเลย ปฏบิตัมินัจะไมก่า้วหนา้เพราะเราเลกิแลว้ทิง้เลย เหมือ่นกบัวา่เราวา่ยนำ้ทวนนำ้มา 
พอถงึเวลากป็ลอ่ยมอืใหม้นัลอยตามนำ้ไปอกี ถงึเวลาวา่ยทวนนำ้ใหมม่นัก็ไดแ้ตง่าน ผลงานมนั  
ไมไ่ดม้เีพิม่ขึน้ ตอ้งรูจ้กัรกัษาอารมณท์ีเ่ราทำไดใ้หอ้ยูก่บัเรานานทีส่ดุเพือ่ความสขุความเยน็ใจ  
ของเราให้มากที่สุด แล้วพอความเคยชินของการรักษาอารมณ์มันจะทำให้เรารักษาได้
ยาวนานขึน้เรือ่ยๆ ตามระยะเวลา เมือ่ยาวนานขึน้เรือ่ยจนกระทัง่บางทตีดิตอ่กนัเปน็เดอืน
เป็นป ี นี่กำลังจิตมันทรงตัวตลอด กิเลสต่างๆ มันก็เหมือนหญ้าที่ถูกหินทับเอาไว ้ พอทับ
นานๆ ไมไ่ดอ้ากาศไมไ่ดแ้สงแดดมนักเ็ฉาตายไปเอง 
ถาม : ..............................	
ตอบ : อย่าเพิ่งเชื่อมันสิ	 ต้องฝืนมันบ้าง	 แต่ว่าบางคนถนัดในการนอนภาวนา	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	
นอน	๔	อริยิาบถนี	้อริยิาบถไหนกภ็าวนาได	้แตอ่ริยิาบถนอนตอ้งฝกึใหช้นิกอ่นถา้ไมช่นิขาดสติ
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ปุบ๊มนัจะตดัหลบัไปเลย	 เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่มนัอยากจะนอนทัง้ๆ	 ทีเ่รานัง่อยู่ใหค้ดิไวก้อ่นวา่	

เปน็ตวันวิรณ	์คอื	ถนีมทิธะนวิรณม์ากวน	ตวันีม้นัชวนใหง้ว่งนอนแลว้กข็ีเ้กยีจ	ตอ้งลองฝนืมนัด	ู

ถา้เราไม่ไดท้ำงานเหนือ่ยมาทัง้วนัมาถงึเวลาปุบ๊แลว้มาชวนนอนเลย	 อยา่งนัน้ใหถ้อืวา่ตวันวิรณ์
ตัวนี้มันกำลังรังแกเราอยู	่ ให้ฝืนใจเอาไว้ทำต่ออีกหน่อยเดียว	 พอก้าวข้ามตรงจุดนี้ไปมันก็จะ
สว่างโพลงอยู่แล้วก็จะไม่อยากนอนอีก	 บางคนภาวนาไปพอถึงระดับจิตมันโพรงตื่นอยู่ตลอด	

เวลา	 จะไปบังคับให้มันหลับแทบจะคลุ้มคลั่งบังคับกันทั้งคืนมันก็ไม่หลับ	 ตอนนั้นให้รับรู้อาการไว	้

เฉยๆ	นะ	ตวัมนันอนมนัไดร้บัการพกัผอ่นอยูแ่ลว้	สภาพจติจรงิๆ นีถ่า้ผอ่งใสจรงิๆ นีเ่ขาไมน่อน  
หรอก เขาจะตืน่อยูต่ลอดเวลาทัง้หลบัทัง้ตืน่จติจะดำเนนิไปในลกัษณะของการระมดัระวงัไมใ่ห้  
กิเลสเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นแล้วเราภาวนาเฉพาะตอนตื่นสติสมบูรณ์รู้อยู่เราสู้กิเลสได้ระวัง  
กเิลสทนั แตว่า่ถา้หากเผลอหลบั หลบัเมือ่ไหรม่นักเ็อาทัง้หลบัๆ นัน่แหละ	บางคนนีด่ิน้รอบหอ้ง	

เลยบังคับตัวเองไม่ได	้ บางคนก็ฝันว่าไล่ตีไล่ฆ่าเขาไปซะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่...สนุกสนานกัน	
ถา้หากวา่จติมนัตืน่อยู	่ทัง้หลบัทัง้ตืน่เราจะควบคมุได	้ระวงัไม่ใหก้เิลสเกดิกบัเราได	้สภาพของจติ
จรงิๆ	แลว้มนัตืน่พอเราไปทำมนัตืน่ขึน้มาปุบ๊จะไปบงัคบัใหม้นัหลบับงัคบัเทา่ไหรก่็ไมห่ลบั	บาง
คนลุกขึ้นมากินยานอนหลับหน้าตาเฉย	 ความจริงมันนอนอยู่แล้ว	 มันได้รับการพักผ่อนพออยู่
แลว้	 ถา้รูจ้กัสงัเกตจะเหน็วา่ถงึจะรูส้กึวา่ไม่ไดห้ลบัเลยแตต่ืน่ขึน้มาแลว้มนัไมเ่พลยี	 กว็า่ซะเตม็ที่
แลว้	บางทไีดย้นิเสยีงของตวัเองกรนซะดว้ยซำ้ไป	เพยีงแตว่า่จติมนัตืน่อยูก่เ็ลยรูส้กึวา่ไม่ไดห้ลบั

ถาม : อรปูฌานนะ่ครบั	เราจะรู้ไดย้งัไงวา่เราทำไดแ้ลว้	?	
ตอบ : ตอ้งทรงกสณิใหค้ลอ่งตวัเลย	คลอ่งตวันีม่นัตอ้งใชผ้ลของกสณิไดถ้า้หากวา่ไมส่ามารถ  
ใช้ผลของกสิณได้คล่องตัวอรูปฌานไปไม่รอด	 เพราะอรูปฌานต้องตั้งต้นด้วยกสิณ	 ตั้งภาพ
กสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กำหนดใจเพิกภาพกสิณนั้นเสียให้เห็นว่าแม้แต่ภาพกสิณมันยัง
เปน็สว่นหยาบ	มนัยงัมรีปูอยู	่ เราไมต่อ้งการรปูนีเ้ราตอ้งการความวา่งเปลา่ของอากาศ	กำหนด
ใจจับความว่างของอากาศไปเรื่อย	 จนกระทั่งเป็นวงสว่างแจ่มใสอยู่ตรงหน้าใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้
กำหนดความวา่งของอากาศไป	พอมนัเตม็ทีเ่สรจ็แลว้คลายอารมณข์ึน้มาแลว้กว็า่อรปูฌานที	่๒	
ตอ่วา่ตัง้ภาพนมิติของอากาสานญัจายตนขึน้มา	กำหนดแลว้วา่ถงึมนัจะเปน็อากาศแตม่นักย็งัมี
ความหยาบอยู	่ จบัความวา่งไมม่ขีอบเขตของวญิญาณแทน	 เพราะฉะนัน้ตอ้งเริม่ดว้ยกสณิกอ่น
ถา้กสณิไมค่ลอ่งทำอรปูฌานไปไมร่อด	
ถาม : แลว้อยา่งมโนมยทิธถิอืเปน็การใชผ้ลของกสณิไหมครบั	?	
ตอบ : มโนมยิทธิถือเป็นผลของกสิณอยู่แล้ว	 เพราะว่ากสิณ	 ๓	 กอง	 คือ	 อาโลกกสิณการ
กำหนดแสงสวา่ง	 โอทาตกสณิการกำหนดสขีาว	 เตโชกสณิการกำหนดไฟ	 เหลา่นี	้ ผลของมนั
จะทำใหเ้กดิทพิจกัขญุาณแลว้ขณะเดยีวกนัถา้หากวา่เปน็มโนมยทิธเิตม็กำลงักเ็ปน็อภญิญาดว้ย
เพราะวา่สามารถถอดจติไปได	้อนันีเ้ปน็การใชผ้ลของกสณิอยูแ่ลว้	
ถาม : ถา้อยา่งนัน้ทรงมโนมยทิธกิ็ไดเ้หมอืนกนั	?	
ตอบ : ไดอ้ยู	่แตว่า่กตกิาของอรปูฌานตอ้งตัง้รปูขึน้มากอ่น	ถา้จะทรงมโนมยทิธกิต็อ้งกำหนดรปู	
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ทีเ่ราถนดัขึน้มากอ่นเชน่วา่ภาพพระก็ได	้พดูงา่ยๆ	กค็อืวา่จะเลน่อรปูฌานนีต่อ้งไดฌ้าน	๔	กอ่น	
ถาม : วธิกีารปฏบิตัมิหาสตปิฏัฐานเปน็อยา่งไรครบั	?	
ตอบ : วธิกีารปฏบิตัมินัหนกัอยูอ่นัเดยีว	สตปิฏัฐาน ๔ หนกัอยูอ่นัเดยีว บรรพแรกกค็อือานา  
ปานสตเิพราะวา่อนัอืน่เปน็การคดิการพจิารณาซะสว่นมาก	 โดยเฉพาะอนัทา้ยๆ	นีจ่ะละเอยีด
มากคอื	พจิารณาเหน็จติในจติ ธรรมในธรรม	จติในจติคอือารมณต์า่งๆ	ทีเ่กดิขึน้อยา่งนี	้ธรรม
ในธรรมกค็อืวา่ดคูวามงอกงามของอารมณท์ัง้กำลงัการปฏบิตัขิองเราทัง้ดแีละทัง้ชัว่อะไรเหลา่นี้
เปน็ตน้	 สิง่ทัง้หลายเหลา่นีก้จ็ะเปน็การอาศยักำลงัของอานาปานสต	ิ คอื	 การภาวนา	 จบับรรพ	
คอืตอนแรกมาใช	้ ถา้สามารถทำตอนแรกไดค้ลอ่งตวัตอนอืน่กง็า่ย	 ถา้ตอนแรกไมผ่า่นตอนอืน่ก็
ยากหนอ่ย	
ถาม : วปิสัสนาคอืชว่งตอนไหนครบั	?	
ตอบ : วิปัสสนานี่จริงๆ แล้วท่านจะต่อท้ายไว้ทุกบรรพ คือ ทุกตอน	 บางทีเราก็ไม่ได้
พจิารณา	ทา่นบอกวา่ นะ จะ กญิจ ิ โลเก อปุาทยิะต ิ เราอยา่ไดย้ดึตดิอะไรๆ	 ในโลกนี	้ นัน่นะ่
วิปัสสนาญาณชัดๆ	 เลย	 เพียงแต่ว่าท่านแทรกเอาไว้บางทีเราขาดการพิจารณาอ่านแล้วเผลอ	

ลมืไป	มองขา้มไป	
ถาม : ถา้วปิสัสนาเรายงัไม่ไปถงึไหนแลว้เราไปเพง่กสณินีถ่อืวา่เปน็การขา้มขัน้ตอนไหมครบั	?	
ตอบ : ไม่ถือว่าเป็นการข้ามขั้นเพราะว่ากสิณนี่นับเป็นเริ่มต้นก็ได	้ คือเรากำหนดภาพพร้อม
กบัลมหายใจเขา้ออกอยูแ่ลว้	 การกำหนดภาพพรอ้มลมหายใจเขา้ออกพอภาพพระตดิตาตดิใจนี	่

กเ็ทา่กบัอปุจารสมาธ	ิพอภาพเริม่เปลีย่นสเีริม่อะไรกเ็ทา่กบัวา่เปน็ฌานจนกระทัง่ภาพสวา่งเจดิจา้	

เตม็ทีบ่งัคบัให้ใหญ่ไดเ้ลก็ได	้ ใหม้าได้ใหห้ายได	้ นัน่เทา่กบัเปน็ฌาน	๔	 เทา่กบัวา่เราคอ่ยๆ	ฝกึ
กำลังสมาธิของอานาปานสต	ิ คือลมหายใจเข้าออกเหมือนกันเเพียงแต่เพิ่มตัวกสิณเข้ามา
ประกอบแลว้ใชค้ำภาวนาเฉพาะเทา่นัน้เอง	
ถาม : นัง่สมาธเิหน็นมิติกบัไมเ่หน็อนัไหนดกีวา่กนัครบั	?	
ตอบ : ไมรู่ไ้มเ่หน็เลยดกีวา่ รูเ้หน็มากเทา่ไหรโ่อกาสทีจ่ะไปยดึตดิและโดนหลอกมมีากเทา่นัน้  
ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปยึดอยู่ตรงนั้นน่ะ	 พอครั้งแรกเห็นครั้งที่สองก็จะเห็นซะให้ได	้ พอจะไป
เหน็ซะให้ไดต้รงนัน้นะ่มนัเปน็อทุธจัจะคอืฟุง้ซา่น	 พอไมเ่หน็กย็ิง่คลุม้คลัง่มากเขา้ไปใหญ่	 เปน็
อนัวา่การปฏบิตัไิมก่า้วหนา้ไปไหนตดิอยูแ่คน่ัน้เอง	นอ้ยคนทีเ่หน็นมิติแลว้จะทำใหล้ะไดอ้ยา่ง
งา่ยๆ และสะดวก สว่นใหญจ่ะอดไปยดึตดิอยูก่บัมนัไมไ่ด ้ยิง่ประเภทเขาแสดงใหรู้อ้ยา่งนัน้
รูอ้ยา่งนีเ้ขา้ พอเหตกุารณเ์ปน็ไปตามทีรู่จ้รงิๆ กย็ิง่ไปยดึมัน่ถอืมัน่ตรงนัน้ใหญ ่มนัจะไปตดิ
หนกัเขา้ไปอกี ถา้เปน็ไปไดไ้มรู่ไ้มเ่หน็นะ่ปลอดภยัด ียิง่รูย้ิง่เหน็ยิง่ชดัยิง่แจม่ใสมากเทา่ไหร่
โอกาสโดนหลอกยิง่มากเทา่นัน้	สว่นใหญเ่ราจะเผลอไง	ไม่ไดก้ำหนดใจถามพระวา่สภาพความ
เปน็จรงิเปน็อยา่งไร	ถา้กำหนดใจถามพระอยูเ่รือ่ยๆ	ไมเ่ผลอซะกอ่นโอกาสพลาดกน็อ้ย	
ถาม : โดนหลอก...มารเขา้แทรกเหรอครบั	?	
ตอบ : จะเรียกว่ามารก็ได้จ้ะ	 ถ้าเป็นมารเรียกว่าอภิสังขารมาร	 มารก็คือสิ่งที่ประเภทเหนือ	
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สงัขารเหนอืการปรงุแตง่ตา่งๆ	กค็อืจะเปน็เรือ่งของฌาน	เรือ่งของสมาบตั	ิเรือ่งของทพิจกัขญุาณ

ถาม : ไมเ่กดิการหลง	?	
ตอบ : มนัหลงแหงๆ	เลยละ่	สว่นใหญก่จ็ะไปคดิวา่	เออ...เรากเ็กง่นีห่วา่	เรือ่งนีรู้ถ้กูนี	่พอคน
ชมเขา้หนอ่ย	 แหม...เกง่จงัเลย	 ทำไมรู้ไดช้ดัเจนอยา่งนี	้ ก็ไปพองตดิอยูก่บัลาภ	 ยศ	 สรรเสรญิ	
สขุ	โลกธรรม	เขา้ไปอกี	
ถาม : อยา่งเราฝกึมโนมยทิธ	ิการทีเ่รานมิติ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : มโนมยทิธนิีใ่ชก้ำลงัของสมาธ ิแลว้ขณะเดยีวกนับวกการสงเคราะหข์ององคเ์ทวดา
ดว้ย เพราะจะสามารถรูเ้รือ่งไดต้ลอดตามกำลงันัน้ ถา้ยิง่ขอบารมพีระทา่นสงเคราะหย์ิง่รูไ้ด ้ 
ชดัเจน	แตน่มิติทีเ่กดิขึน้มนัจะไมม่ตีน้ไมม่ปีลายอยู่ๆ 	มนัโผลข่ึน้มาอยู่ๆ 	มนักห็ายไป	กวา่เราจะรู	้

วา่อะไรเปน็อะไรกวา่เราจะตคีวามไดเ้รือ่งมนักเ็กดิขึน้แลว้	พอเกดิขึน้แลว้	ออ๋...เรารูม้าแลว้นีห่วา่	

แก้ไขไมท่นัแลว้จะ้	มโนมยทิธนิีรู่ล้ว่งหนา้แลว้สามารถแก้ไขไดท้นั	
ถาม : ฝกึกสณิอนัตรายไหมคะ	?	
ตอบ : ก็ดูว่าเราเองนี่สติสัมปชัญญะบกพร่องหรือเปล่า	 ถ้าบกพร่องไปได้กสิณไฟเดี๋ยวไปไล่
เผาชาวบ้านเขาสนุกสนาน	 จริงๆ	 แล้วคนที่ทำได้ถ้าไปใช้ผิดมันจะเสื่อม แต่ว่าในการเสื่อม
ลักษณะนี้ไม่นานหรอกพอเรารวบรวมกำลังใจได้มันก็ได้ใหม	่ แต่ถ้าใช้ผิดอีกมันก็พังอีก		

เพราะฉะนัน้ถา้ถามวา่ฝกึกสณิอนัตรายไหม	?	กต็อ้งดอูยา่งหลวงพอ่ทา่นฝกึปฐวกีสณิ	คอื	กสณิ	

ดนิแลว้ก็ไปหดัเดนิในนำ้	ปรากฏวา่กา้วลงไปรว่งตมูเลย	อธษิฐานใชผ้ดิ	ตอนนัน้ถา้วา่ยนำ้ไมเ่ปน็	

กอ็นัตราย	(หวัเราะ)	ถา้วา่ยนำ้เปน็ก็ไมเ่ทา่ไหร	่ทา่นไปอธษิฐานวา่ใหแ้มน่ำ้ทัง้สายแขง็ตวั	มนัผดิ	

เพราะวา่เรอืแพตา่งๆ	 สญัจรไม่ได	้ ตอ้งอธษิฐานวา่นำ้ทกุจดุทีเ่ราเหยยีบเทา้ลงไปใหแ้ขง็เหมอืน	

แผน่ดนิถา้อยา่งนัน้นะ่ได	้ใชผ้ดิหนอ่ยเดยีวอาบนำ้เทีย่งคนืเลย	(หวัเราะ)	หนาวแทบแย	่ฤดหูนาว	

ดว้ย	 หรอืไมก่อ็ยา่งเจา้จอ๊บเจา้เมย์ลกูสาวพีส่ามารถเขา	 ตอนนีค้งจะโตเปน็สาวแลว้	 ตอนนัน้	

เรียนมัธยมอยู่มันแกล้งเพื่อน	 เข้าห้องน้ำได้ห้องน้ำของวัดเขาจะทำรางน้ำยาวๆ	 ทะลุถึงกันทุก	

หอ้งเลย	เจา้นัน่เขา้ไปถงึกเ็พง่นำ้	เพือ่นจว้งลงไปเสยีงดงั	กอ๊ง!	แทนทีจ่ะเปน็นำ้กลายเปน็นำ้เเขง็


ไปเลย	เดก็ๆ	มนัเลน่กนัสนกุ	จะตกันำ้ลา้งกน้มนัไม่ใหล้า้งนะ่	(หวัเราะ)	แกลง้ทำใหน้ำ้แขง็ซะ	
ถาม : ฝกึกสณิกบัฝกึอานาปานสตอิยา่งไหนเรว็กวา่กนัครบั	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วฝึกกสิณมันมีภาพเป็นเครื่องจูงใจจะกำหนดได้ง่ายกว่า	 อานาปานสติเรา
กำหนดรู้ตามลมไปใช่ไหม	?	บางทีรู้สึกว่ามันไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไร	สำหรับบางคนแล้วมันจะ
ไม่ตรงกำลังใจเขา	 เพราะฉะนั้นต้องดูว่าตัวเองถนัดอย่างไหน ถ้าเราถนัดอย่างไหนอย่างนั้น  
เราจะได้เร็ว	 ดังนั้นถามว่าอันไหนมันจะได้ผลเร็วกว่ากันหรือว่าคล่องตัวกว่ากัน	 ก็ต้องลองดูว่า
เราชอบเราถนัดแบบไหน	
ถาม : สมมติว่าได้มาแล้วเสื่อมเร็ว	?	
ตอบ : ได้มาแล้วเสื่อมเร็วก็ต้องหัดใช้ให้คล่องตัว	 ถ้าใช้จนคล่องตัวนึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้น 
โอกาสเสื่อมยากยกเว้นเราไปใช้ผิด	 ใช้ผิดประเภทโดนลงโทษคิดอยากจะช่วยเขาอยู่เรื่อย		
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พวกเราสว่นใหญแ่ลว้มนัตดิ...ใช่ไหม	?	นสิยัเหน็เขาแลว้อดสงสารไม่ได	้เหน็เขาลำบากโดยไม่ได	้

ดซูะกอ่นวา่เขาลำบากเพราะทำกรรมอะไรมา	ถงึเวลากล็ยุไปชว่ยเลยมนักเ็ปน็การฝนืกฎของกรรม	

ถา้ฝนืกฎของกรรมวชิาเสือ่มไปจนกวา่จะรวบรวมกำลงัใจไดใ้หมอ่กี การใชฤ้ทธิใ์ชอ้ภญิญา  
สำคญัตรงตอ้งยอมรบักฎของกรรม ตราบใดทีจ่ติยงัไมย่อมรบักฎของกรรมจรงิๆ มนัจะตอ้ง  
ไปฝนืนีเ้ราไมส่ามารถใชไ้ดเ้ตม็ทีห่รอก	บางคนกแ็ปลกใจขนาดฝกึกสณิมาแท้ๆ 	แต่ใช้ไดน้ดิเดยีว	

คอืถา้ยงัไมย่อมรบักฎของกรรมจรงิๆ	 ใชย้าก	 โดยเฉพาะพวกฤทธิพ์วกอภญิญาสำหรบันกัปฏบิตั	ิ

แลว้นะ	ทา่นให้ใชส้ว่นของธรรมะเทา่นัน้ไม่ใช่ให้ใชส้ำหรบัตวัเอง	ตวัเองตอ้งยอมรบักฎของกรรม	

เปน็ปกตจิงึสามารถเขา้ถงึมรรคผลได	้
ถาม : แสดงวา่ใชก้รรม...?	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้กค็อืวา่	มหีรอืไมม่มีนักเ็ทา่กนันัน่แหละ มมีนัดตีรงทีก่ำลงัใจมนัเขม้แขง็
ทำใหอ้าศยักำลงัตวันัน้ตดักเิลสไดง้า่ยแตถ่า้เผลอกต็ดิแหงก็อยูแ่คน่ัน้ 
ถาม : เทวดาที่แปลงร่างเป็นคน...ผมได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อฤๅษีท่านบอกว่าถ้าเกิด
เทวดาแปลงรา่งเปน็คนจะไมก่ะพรบิตา	?	
ตอบ : อย่าเพิ่งไปเชื่อตามนั้น	 เขาจะตามทันความคิดของเราทั้งหมด	 เคยเห็นแล้วนั่งคุยกัน
อยูด่ว้ย	 แตว่า่เราคดิจะไปจอ้งตาเขา	 เขารูท้นัความคดิของเราบางทเีขากะพรบิตาลอ้เอาซะดว้ย	
แตถ่า้เผลอจรงิๆ	นีเ่ขาไม่ไดก้ะพรบิตาหรอก	หลวงพอ่ทา่นบอกพอเขาไปกนัหมดแลว้	ทา่นบอก	

เอง็โงด่มีาก	มนันัง่จอ้งเปง๋ไม่ไดก้ะพรบิตาสกัคนเสอืกไมด่	ูอยูด่ว้ยกนัวนัหนึง่กบัคนืหนึง่	ตอนทีพ่บ	

พระองคท์ี ่ ๑๐	 เขามาในลกัษณะองครกัษค์อืคอยปอ้งกนัอนัตราย	 เสรจ็แลว้พออยู่ในเหตกุารณ์
มีอะไรต่อมิอะไรเกิดขึ้น	 ไม่ว่าเราจะพูดจะคุยจะสนุกสนานอะไรก็เห็นท่านแค่ยิ้มๆ	 หน่อยหนึ่ง
เทา่นัน้เอง	ตอนแรกก็ไม่ไดส้งสยักค็ดิวา่อตีา	๒	องคน์ีเ่สน้มนัลกึจงั	มารูท้หีลงัวา่ไม่ใช	่แลว้กม็	ี

บางชว่งทีพ่ระองคท์ี	่๑๐	ทา่นถกูคนรายลอ้มมากๆ	ทา่นกห็ลบไป	หลบไปในลกัษณะทีว่า่อยา่งกบั	

หายไปจากทีน่ัน่นะ่	 แลว้บางทพีอทา่นเรยีกปุบ๊ก็โผลม่าจากหลงัตน้ไมเ้หมอืนอยา่งกบัตวัเองอยู่
หลงัตน้ไม	้ แตถ่า้สงัเกตใหด้ีๆ 	 เพิง่จะโผลม่าจากไหนก็ไมรู่เ้พราะฉะนัน้อยา่ไปเชือ่หลกัสตูรนีว้า่	

จะไมก่ะพรบิตา	เขารูท้นัความคดิของเรา	ถา้ตัง้ใจไปจอ้งวา่กะพรบิตาหรอืเปลา่	?	เดีย๋วกก็ะพรบิตา	

ใหด้หูรอก	เทวดาเกง่หลอกสนทิแทเ้ลย	พอ่ก็โดนหลอก	ลกูไม่โดนหลอกกเ็กนิไปเนอะ	บางทเีจอ	

แลว้ไมรู่เ้ปน็สว่นใหญ	่ทา่นทัง้หลายเหลา่นีจ้ะใชก้ำลงัของทา่นนีบ่งัคบัคลา้ยๆ	กบัวา่บลอ็กใหเ้รา
เป็นไปตามความต้องการของท่าน	 นั่งคุยกันอยู่เป็นวันไม่ได้นึกสงสัยเลยน่ะ	 แต่ตอนไปนี่สงสัย	
แตข่องอาตมาเองนีข่นาดเขาไปยงัไมส่งสยัเลยนะ่	 คอืวา่ตอนกลบันีพ่ระองคท์ี	่ ๑๐	 ทา่นนัง่คูก่บั
คนขบั	อาจารยป์ระเสรฐิ เกษตรเอีย่ม	ทา่นขบัรถให	้รถกเ็ปน็โตโยตา้	RT	๑๐๐	เลก็กระเปีย๊ก
เดียว	 แล้วก็หลวงพี่สมานใหญท่่านนั่งอยู่ตรงกลางเบาะหลัง	 อีก	 ๓	 ท่านก็ยัดกันอยู่เบาะหลัง
เหมอืนกนั	นัง่เขา้ไปไดย้งัไงเบาะหลงั	๒	คนกแ็นน่แลว้	มนัยดัเขา้ไป	๔	คนนะ่	เราเหน็หลวงพี่
สมานนัง่อยูอ่งคเ์ดยีวปรากฏวา่ยายติว๋เพือ่นกนัเขาบอกวา่กน็ัง่ดว้ยกนันัน่แหละ	 ๔	 คน	 เอากบั
พอ่ส	ิ เลยแปลกใจกถ็ามหลวงพอ่ทหีลงั	 หลวงพอ่บอกวา่เขาเหน็เอง็โงม่ากกพ็ยายามแสดงใหรู้	้
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ยงัเสอืกไมส่งสยัอกี	ขอ้งใจมากไปถามหลวงพีส่มานใหญบ่อกหลวงพีค่รบัทัง้	๓	คนนัน่เขานัง่ไปกบั	

หลวงพีจ่รงิๆ	 เหรอครบั	บอกเออจรงิวะ่	บอกหลวงพีค่ดิใหด้ีๆ 	นะครบั	รถของอาจารยป์ระเสรฐิ
มนัคนักะเปีย๊กเดยีวนัง่	 ๒	 คนกแ็นน่แลว้มนัยดัเขา้ไปไดย้งัไงตัง้	 ๔	 คน	 ทา่นบอก	 เออ	 จรงิวะ่		

นัง่หลวมๆ	สบายๆ	มนัจะไมส่บายยงัไงเหน็นัง่อยูค่นเดยีว	นัน่นะ่หลอกไดส้นทิดแีท้ๆ 	เลย	ทกุวนันี	้

ยายติว๋เขาคยุไดเ้ตม็ปากเตม็คำวา่	 เทวดานะเหรอ	 ฉนันัง่คยุไดเ้ปน็วนัๆ	 เลย	 เอากบัแมส่	ิ จรงิ
ของมนัเถยีงไม่ไดด้ว้ยมนันัง่คยุเปน็วนัเลย	เราเองกท็ะเลาะกบัพระองคท์ี	่๑๐	ใช่ไหม	?	ของเขา
นัง่คยุกบัลกูศษิยพ์ระองคท์ี	่๑๐	ยงัดไีมเ่ผลอขอลายเซน็มา	กต็อนแรกคนขออนญุาตถา่ยรปูแลว้
พระองคท์ี	่ ๑๐	 ทา่นไม่ใหถ้า่ย	 พอเจา้เพริล์	 ชือ่จรงิเขาชือ่สรญัญา แสงหริญั	 ลกูของพีอ่อ้ย 
ปารชิาต แสงหริญั	ที่ใชน้ามปากกาวา่	สนุสิา วงศร์าม	เขยีนในโลกทพิย ์เจา้เพริล์เขาขอถา่ย
ไอ้เราก็สงสารน้องผู้หญิงตัวเล็กของเราขอถ่ายทั้งทีเดี๋ยวมันหน้าแตกก็เลยช่วย	 พอท่านถามว่า
ถ่ายไปทำอะไรส่วนใหญ่คนอื่นตอบไม่ได้ก็เลยตอบแทน	 ขออนุญาตตอบแทนน้องนะครับ	 ถ่าย
ไปเปน็อนสุสตคิรบั	 ทา่นบอก	 เออ...ถา้อยา่งนัน้ถา่ยได	้ ตดิแตห่ลวงพอ่ทา่นหา้มเผยแพร	่ ทา่น	

บอกวา่ถา้คนเหน็แลว้เคารพแลว้เชือ่กเ็สมอตวั	 ถา้เขาปรามาสแมแ้ตค่ำเดยีวมนัเทา่กบัวา่หานรก


ใหเ้ขานะ่	ใครมนัจะไปเชือ่คนหนุม่ๆ	อยา่งนัน้อายจุะเปน็รอ้ยๆ	ป	ี
ถาม : ปา่หมิพานตม์จีรงิหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : มจีรงิๆ หมิะ	แปลวา่	หมอก	วานะ	คอื	ปา่	ปา่ทีม่หีมอกลง	ปา่ไหนทีม่หีมอกลงถอืวา่	

เปน็ปา่หมิพานตท์ัง้นัน้	ปา่หมิพานต์ในความหมายของเรากค็อืปา่ทีเ่ชงิเขาพระสเุมร ุนัน่มนัเปน็	

สถานทีก่ึง่แดนเทวดาแลว้	มจีรงิๆ	จะ้	คอื	คลา้ยๆ	กบัวา่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วพกัผอ่นหยอ่นใจ
ไดค้ลา้ยๆ	 กบัวนอทุยานของโลกมนษุยเ์รานีแ่หละ	 ประกอบไปดว้ยสิง่พลิกึพลิัน่อะไรตา่งๆ	 ซึง่
เปน็ทัง้เทวดาหรอืวา่เปน็เดรจัฉานกึง่ทพิยก์ม็	ี พวกเดรจัฉานกึง่ทพิยน์ีเ่ขาสรา้งบญุใหญม่าแตว่า่
กรรมหนกักย็งัมอียูเ่ลยยงัอยู่ในเขตของเทวดาจรงิๆ	ไม่ได	้ เขาจะมเีขตเฉพาะของเขาอยู	่ถา้นบั	

ภพภมูขิองเราแลว้กเ็ปน็ภพภมูขิองสตัวเ์ดรจัฉาน	 แตว่า่เนือ่งจากความเปน็ทพิยส์ามารถบดิเบอืน	

แปลงกายอะไรก็ได้หลายอย่าง	 อย่างพวกครุฑ	 พวกนาค	 เหล่านี้เป็นต้น	 บางทีของเราเองยัง
อยากเหน็อะไรพลิกึพลิัน่ทา่นกแ็สดงใหเ้หน็	
ถาม : แลว้เดนิไปได้ไหมครบั	?	
ตอบ : ไดอ้ยู	่แตว่า่มนัม	ี๒	อยา่ง	อยา่งหนึง่กค็อืตอ้งหาคนนำทางทีพ่าไปได	้อยา่งที	่๒	ตอ้ง
ไดอ้ภญิญาหา้	ถา้ได้ไมถ่งึกเ็สรจ็	
ถาม : ถา้ไดท้ัง้	๒	อยา่ง	?	
ตอบ : อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปได้แล้ว	คือถ้าหากมีผู้นำทางก็เจ้าของถิ่น	ไม่ต้องมากหรอกเอา
แค่แถวๆ	กลางเขาพระสุเมรุหรือยอดเขาก็ได้เขาพาเราไปได้แล้ว	 จะไปเอามักกะลีผลหรือไง	?	
ถามหาเขาหิมพานต์	
ถาม : คือพอดีผมฟังเรื่องพระเวสสันดรนะครับ	ในเรื่องบอกว่าท่านเดินไปที่...	
ตอบ : นั่นเขาวงกต	 ไม่ใช่หิมพานต์	 คนละที่กัน	 พระเวสสันดร	 ๑๓	 กัณฑ์	 จะมีอยู่ที่เขา	
เรียกมหาพน จุลพน	คือ	ป่าใหญ่กับป่าเล็กไง	จะบรรยายสภาพป่า
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ 

ถาม : แลว้เอาสิง่ของอะไรไปนีจ่ะตกนรกไหมครบั	?	
ตอบ : ถ้าลักษณะอย่างนั้นเขาถือว่าเป็นหนี้สงฆ์	 คราวนี้มันมีวิธีคือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
กต็าม	 ถา้เรารูห้รอืวา่ไมม่ัน่ใจวา่จะเปน็หนีส้งฆห์รอืเปลา่ใหต้ัง้ใจทำการชำระหนีส้งฆ	์ การชำระ
หนี้สงฆ์ทำในลักษณะที่ว่า	 เมื่อถึงเวลาครบปีก็นำเงินจำนวนหนึ่งจะเป็นร้อยบาท	 สองร้อยบาท	
เท่าไหร่ก็ได้ไปหาพระที่อยู่วัดใกล้ที่สุดจะได้สะดวกในการทำบุญ	 บอกกับท่านว่าอันนี้เป็นการ
ชำระหนี้สงฆ์เช่าที	่ เราถือว่าเราเช่าที่นั้นอยู่เราขอชำระหนี้ด้วยเงินจำนวนนี	้ ทำอย่างนั้นทุกป	ี	

บางที่ที่อยู่แล้วหาความเจริญไม่ได้มีหลายที่นะ	 ทางด้านหลังวัดท่าซุงไม่ทราบว่าโยมเคยไปกัน
ไหม	?	 หลงัวดัทา่ซงุกอ่นหนา้นัน้มนัเปน็ทีว่ดัทัง้หมด	 แตว่า่เจา้อาวาสรุน่เกา่	 รุน่หลงัหลวงพอ่
เล่ง	 หลวงพ่อไล	้ มานีท่่านขายทีก่ันครึกครื้นไปเลย	 จนกระทัง่เดี๋ยวนี้คลองยางฝัง่ตรงข้ามทีล่งุ
มาโบสถอ์ยูก่ลางนาเลย	 โบสถเ์กา่แลว้สถานทีเ่หลา่นีน้ัน่นะ่เขาทำนากนั	แตล่ะปีๆ 	ถามเขาวา่ได้
ผลไหม	?	เขาบอกวา่ไรห่นึง่ได้ไมถ่งึ	๒๐	ปีบ๊	ปีบ๊นี้ไม่ใชข่า้วสารนะ...ขา้วเปลอืก	แลว้คดิดวูา่สี
เป็นข้าวสารมันจะเหลือสักเท่าไหร	่?	 ทำยังไงก็ไม่พอกิน	 คือว่าเอาที่สงฆ์ไปทำกิน	 แล้วอยู่ใน
ลักษณะที่เรียกว่าทำประโยชน์เพื่อตนเอง	 โดยไม่มีส่วนของสงฆ์เลย	 ไม่ได้ทำการชำระหนี้สงฆ์
อย่างนี้มันไม่เจริญ	 หลวงพ่อท่านแนะนำให้ทำอย่างนี้ว่า	 ถ้าหากเราไม่มั่นใจหรือว่าเชื่อแน่ว่าที่
นัน้เปน็ทีส่งฆแ์นน่อนใหท้ำวธิชีำระหนีส้งฆท์กุปนีะ	ถา้อยา่งนีจ้ะปลอดภยั	สว่นใหญแ่ลว้บางทนีี	่

วดัวาอารามจมหายไปเลย	 ไมรู่ด้ว้ยซำ้วา่ทีน่ัน้เปน็ทีว่ดัมากอ่น	อยา่งนีถ้า้เราไมม่ัน่ใจทำกนิเทา่ไหร	่

มนัก็ไมเ่จรญิ	 ลองทำวธิชีำระหนีส้งฆด์	ู มนัปลกูขา้วตน้สงูไมถ่งึคบืเราเดนิไปบณิฑบาตทางดา้น
หลงัวดั...สายหลงัวดัวรีกรรมในการบณิฑบาตเยอะมากเลย	 พาพระใหม่ๆ 	 ไป	 บางทพีระทา่นก็
เอาแตภ่าวนา	บอกใหร้ะวงัง	ูพอบอกระวงังมูนักเ็ลีย้วฟึบ่	!	หลบ	นกึวา่งอูยูบ่นถนน	งเูขยีวหาง
ไหม้มันพันอยู่บนต้นไม้เบียดงูซะเกือบร่วง	 เราบอกให้ระวังแทนที่จะหลบมันเดินชนเลย	 สาย
หลงัวดัไปดูๆ 	เขาทำไรน่าแลว้นา่สงสาร	
ถาม : แลว้ไมม่ีใครบอกเขาหรอืครบั	?	
ตอบ : บอกเขากค็งไมเ่ชือ่เพราะวา่คนแถวนัน้มนักนิวดัเปน็ปกต	ิ สมยัหลวงพอ่ไปอยู่ใหม่ๆ 	 นี	่

ศาลาเหลอืแต่ไมพ้ืน้กบัเสา	ขา้งฝามนัแงะขายหมด	เปน็การรว่มมอืกนัดมีากเลยระหวา่งผูท้ีค่รองวดั	

กับผู้ที่อยู่นอกวัดไปกันได้ลื่นมาก	 ขนาดไม้ฝามันแงะหมดลำบากมาก	 มาตอนหลังหลวงพ่อ
พยายามซื้อที่ขยายไปเพื่อที่จะเอาวัดเก่าคืนมา	 คราวนี้ซื้อไปซื้อมาแล้วถ้าหากว่าโยมไปสังเกต
จะเหน็วา่ระหวา่งตรงทีส่วนไผ	่ ๖	ไรค่รึง่กบัพระจฬุามณจีะมทีีห่นึง่ทีเ่ปน็เวิง้	ทีห่ลวงพอ่ทา่นทำ
ทางเดนิทำหอ้งพกัลอ้มเอาไวท้ิง้เอาไว้	 ดา้นนัน้ตดิอยูด่า้นหนา้ทีแ่ถวนัน้	 จรงิๆ	 เขาขายไรห่นึง่
ประมาณ	 ๘,๐๐๐	 บาท	 ตรงนั้นพอเห็นหลวงพ่อซื้อที่ตรงโน้นซื้อที่ตรงนี้มันโก่งราคาเอาไร่ละ	
๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 หลวงพอ่ทา่นกเ็ลยออ้มหลบมนัทิง้เอาไว	้ ปลอ่ยใหม้นัลงนรกใหพ้อ	(หวัเราะ)	
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ไรล่ะ	๘,๐๐๐	 เอาไรล่ะ	๒๐๐,๐๐๐	มนับอกวา่หลวงพอ่รวย...มนัวา่งัน้	นา่รกัไหม	?	ขนาดทีฝ่ัง่	

ตรงขา้มทีท่ำโรงเรยีนอยู	่ตอ้งใหน้ายดาบตระกลูไปซือ้	นายดาบตระกลูเปน็คนพืน้ทีน่ัน้	แลว้ซือ้นี	่

เขากถ็ามวา่หลวงพอ่ซือ้หรอืวา่ดาบซือ้	 ดาบกย็นืยนั	 เฮย้	!	 ผมซือ้เอง	 ผมเกษยีณแลว้ผมจะได	้

ทำกนิบา้งอะไรบา้งนัน่นะ่คอ่ยถกูหนอ่ย	 บอกวา่หลวงพอ่ซือ้มนัฟาดมาหลงัแอน่เหมอืนกนัอตุสา่ห	์

สรา้งโรงเรยีนจนเสรจ็นัน่นะ่	 นายดาบตระกลูชว่ยซือ้ให	้ คนแถวนัน้แปลกมากเลยเรือ่งจะทำบญุ
ไมม่หีรอก	มแีตก่นิวดั	
ถาม : ตอนนีย้งัมไีหมครบั...อยา่งพระนารายณแ์บง่ภาคมาเกดิ	?	
ตอบ : แบ่งภาคคงไม่ต้องแบ่งหรอกจ้ะ	 ถ้ามาคงมาเลย	 คำว่าพระนารายณ์นี่เป็นตำแหน่ง
ไม่ใช่เป็นชื่อเฉพาะ	 ดังนั้นใครมากินตำแหน่งนั้นเขาเรียกว่าพระนารายณ์	 ปัจจุบันคือท่านพี่
มเหสักข	์ นอกจากท่านจะทำหน้าที่พระนารายณ์แล้วท่านยังเฝ้าทางเข้าพระจุฬามณีด้วย	 ถ้า
หากท่านพ้นตำแหน่งไปองค์อื่นก็มาเป็นเขาเรียกพระนารายณ์เหมือนกัน	 ถ้ามาเกิดคงมาเกิด
เลยเรือ่งแบง่ภาคไมม่หีรอก	 แบง่ไมอ่อก	(หวัเราะ)	 พราหมณเ์ขาเกง่เขาตัง้เทวดาได้	 คอืเขาจะ	

กำหนดวา่เทวดาชือ่นัน้มคีวามสามารถอยา่งนัน้ๆ	 เสรจ็แลว้ทางขา้งบนเขากล็ำบากกนัเพราะวา่	

การเคารพเทวดาตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นเทวตานุสสต	ิ ระลึกถึงความดีของ
เทวดาท่าน	 แต่ว่าพรหามณ์เขาไม่ระลึกถึงความดีในลักษณะที่ว่าเทวดาดีอย่างไรแล้วทำตาม	
เช่น	 เทวดาต้องม	ี ห ิ ร ิ รู้จักละอายชั่ว	 โอตตัปปะ	 เกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผล	 หรือว่า
อยา่งนอ้ยตอ้งมศีลีหา้บรสิทุธิ์	 เปน็ตน้	 ถา้หากวา่เปน็พรหมซึง่ถอืวา่อากาศเทวดา	 ชัน้สงูขึน้ไป
อยา่งนอ้ยตอ้งไดฌ้านสมาบตัเิขาไม่ไดด้ตูรงจดุนี	้ แลว้ก็ไม่ไดท้ำตามตรงจดุนี	้ เขาใชว้ธิอีอ้นวอน
รอ้งขออยา่งเดยีว	 แตว่า่กย็งัเปน็การยดึในเทวตานสุสต	ิ ในเมือ่เปน็การยดึความดีในคำสอนของ
พระพทุธเจา้	พระอนิทรซ์ึง่ถอืวา่เปน็หวัหนา้เทวดากเ็ลยตอ้งหาผูม้ารบัตำแหนง่รบัหนา้ทีต่ามนัน้	
ผู้ใดมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกบัทีเ่ขากำหนดไว	้ เอา้	!	 เขาวา่ไวต้อ้งเกง่อยา่งนัน้	ตอ้งดอียา่งนัน้	
มีความสามารถด้านนั้นก็หามารับตำแหน่งไป	 อย่างพระศิวะของเขาในปัจจุบันก็คือท่านปู่
พระอนิทรร์บัไปอยา่งนัน้	พระแมอ่มุาเทวกีท็า่นยา่รบัไป	 แตว่า่ประวตัเิทวดาของเขาแตล่ะอยา่ง
พลิกึพลิัน่บางทกีเิลสทว่มหวัยิง่กวา่มนษุยอ์กี	 เชน่พระอนิทร์ไปเปน็ชูก้บัเมยีพระฤๅษกีม็.ี..อะไร
อยา่งนี	้ของเขาสนกุมากประวตัเิทวดาแขกลองไปอา่นด	ู
ถาม : พระพฆิเณศวรล์ะ่ครบั	?	
ตอบ : พระพฆิเณศวรก์ม็จีะ้	 ปจัจบุนันีก้ค็อืทา่นปยิสกิขะรบัตำแหนง่อยู	่ เปน็ตำแหนง่เฉยๆ		

ใครมารบัตำแหนง่กเ็รยีกพระพฆิเณศวร	์ ทา่นเปน็เทพเจา้แหง่ศลิปวทิยาการทัง้ปวง	 แตท่า่นไม่ได	้

มเีศยีรเปน็ชา้งอยา่งทีเ่หน็นะ	ทีเ่ปน็ชา้งนัน่ตามตำราพราหมณเ์ขาวา่ไว	้จรงิๆ	แลว้ทา่นหลอ่กวา่
ชายงามจักรวาลอีก	 เรื่องนี้โกหกหรือเปล่าพระก็เล่าไปเรื่อยนะ	 จับผิดไม่ได	้ โกหกมันไปเรื่อย
อยา่งนัน้พดูหนา้ตาเฉยอยา่งกบัรูจ้กักนัด	ี(หวัเราะ)	วา่ไปเรือ่ยเปือ่ย...มนัเปน็ตำแหนง่ของเขา	
ถาม : ผมอ่านหนังสือของหลวงพ่อเจอเรื่องที่ว่าพรหม	 เทวดาที่ท่านจะหมดบุญท่านจะมา
เลอืกเกดิ	อนันี้ไมแ่น่ใจวา่ทา่นเลอืก...?	
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ตอบ : จริงๆ	 แล้วมีเยอะจ้ะ	 แต่ไม่ใช่ว่าก่อนจะหมดบุญแล้วเลือกลงมา	 ถ้าหากว่าตัวเองจะ  
หมดบญุแลว้โอกาสเลอืกมนันอ้ย สว่นใหญจ่ะลงมากอ่น ลกัษณะลงมากอ่นนีจ่ะตอ้งมเีทวดา  
ผู้ใหญ่ให้การรับรองด้วย	 การรับรองนั้นก็คือรับรองว่าถ้าลงมาเกิดแล้วอย่างน้อยต้องกลับไปดี
เท่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมถึงยอมให้ลงมา	 คราวนี้บรรดาท่านที่ลงมาเกิดลักษณะอย่างนี้ท่านจะ
เลือกที่ของท่านได	้ แต่ว่ากติกามันจะบังคับอยู	่ เพราะฉะนั้นบางคนนี่อยากจะทำชั่วใจแทบขาด
มนัทำไม่ไดห้รอก	 มอีะไรบางอยา่งคอยบบีคอยกนัคอยกดีขวางอยูต่ลอดเวลา	 กค็อืทา่นขา้งบน
ซึ่งรับรองอยู่นั้นท่านต้องคอยบังคับให้เราอยู่ในช่อง	 ออกนอกเมื่อไหร่ท่านเดือดร้อนด้วยเพราะ	

ทา่นเปน็คนรบัรองให	้เพราะฉะนัน้บางทเีขาดา่เราวา่ชงิหมาเกดินีจ่รงิๆ	แยง่เขาเกดิจรงิๆ	ไม่ใชค่วิ	

ของตวัเองหรอก	 แตถ่า้หากวา่รอจนหมดบญุแลว้สว่นใหญจ่ะลงอบายภมูไิปเลย	 เพราะฉะนัน้ก็
ลงมากอ่นหมดบญุดกีวา่	
ถาม : สว่นใหญน่ีร่วยหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ไมแ่น	่ เพราะวา่สว่นใหญจ่ะเลอืกในสถานที่ๆ  วา่เมือ่ถงึวาระหนึง่ในชวีตินัน้ๆ จะมี
โอกาสได้ทำความดีในพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมบุญของตนให้กลับไปในที่เดิมหรือว่าได้ที่ดี  
กวา่เดมิ	 เพราะฉะนัน้บางทถีงึแมจ้ะลำบากหนอ่ยแตถ่า้หากวา่ลงมาแลว้จะมคีวามเจรญิกา้วหนา้	

ในการปฏบิตัสิามารถสง่ตนใหข้ึน้สูภ่พภมูขิึน้ไปทา่นกย็อมลำบาก	 แตจ่ะรูล้ว่งหนา้เลย...ตอนนัน้
กจ็ะสญัญงิสญัญากนัดบิดปีระเภทเหนือ่ยแค่ไหนลำบากแค่ไหนกจ็ะทน...ลงมาลำบากหนอ่ยบน่
ฉบิหายเลย	(หวัเราะ)	ใครบน่มัง่	?	ลำบากแค่ไหนกจ็ะทน...ลำบากหนอ่ยบน่กนัจงั	นา่รกัไหม	?	
ตอนทีจ่ะลงมายงัไงก็ได้ใช่ไหม	?	รบัปากไดท้กุเรือ่ง	พอลงมาหนอ่ยนีแ่หม...บน่ซะไมม่	ี
ถาม : แลว้อยา่งถา้เรากำหนดวา่จะลงมาตำแหนง่ของคนๆ	 นีน้ีค่รบั	 คอืมนัตอ้งคนลงอยูแ่ลว้
หรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ตำแหนง่	?	
ถาม : คอืใครจะเปน็ใครอยา่งนีน้ะ่ครบั	?	
ตอบ : ออ๋...ไม่ใชอ่ยา่งนัน้จะ้	 คอืตวัเราลงมาเกดิกจ็ะเปน็อยา่งนัน้	 แตถ่า้หากคนอืน่มาเกดิกจ็ะ	

เปน็ไปตามบญุตามบาปของเขานะ่	 ผลกรรมทีเ่ขาทำมาแตว่า่อยา่งนอ้ยสว่นดคีอืผลของศลีหา้  
เกา่อยา่งนอ้ยตอ้งม ีถา้หากวา่ไมม่นีีเ่กดิเปน็คนไมไ่ดห้รอก	เพราะฉะนัน้พวกเราทกุคนทีเ่กดิมา	

เป็นคนต้นทุนของเราพอแล้ว	 คืออย่างน้อยต้องเคยมีศีลห้าทรงตัวมาก่อน	 แล้วผลของศีลห้าก็
ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคน	 คราวนี้ว่าเกิดมาชาตินี้เราจะขาดทุนหรือว่าจะกำไรอยู่ที่ว่าเราจะ
รกัษามนัตอ่ไดแ้ลว้ทำดไีดย้ิง่ๆ ขึน้ไปหรอืเปลา่ ถา้ทำไดก้ก็ำไร ถา้ทำไมไ่ดก้ข็าดทนุ 
ถาม : แลว้ทีเ่ขาลงมารู้ไหมครบั	?	
ตอบ : ทีล่งมาสว่นใหญจ่ะลมื แตว่า่ลงมาแลว้ทำไปทำมาถงึวาระหนึง่ถงึเวลาหนึง่ก็ไดท้ำ
หนา้ที่ๆ  ตวัเองตอ้งการบางทกี็ไปรูเ้อาตอนขา้งบน	แตว่า่มบีางราย	อยา่งนางปตปิชูกิาทีเ่ปน็
ภรรยาของมาลาพาลีเทพบุตร	 ลงมาจุติแล้วท่านจำได	้ ในเมื่อท่านจำได้ท่านทำความดีทุกครั้ง
ท่านจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดในสำนักของสามีตนเอง	 ในเมื่ออธิษฐานอย่างนี้แฟนก็คิดว่า	
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แหม...มนัรกัเราจงัเลยกีค่รัง้ๆ	กอ็ธษิฐานขอใหเ้กดิดว้ยกนั	ความจรงิไม่ใชห่รอก	ทา่นตัง้ใจจะไป
เกดิกบัมาลาพาลเีทพบตุร	 แลว้พออาย	ุ ๕๐	 กวา่กป็ว่ยตายไปเกดิทีเ่ดมิ	 อนันัน้เขารู.้..แตท่า่นที่
ไมรู่	้จนถงึวาระสดุทา้ยกม็	ีพอกลบัไป	ออ๋...ทีแ่ทเ้ราลงไปเพือ่อยา่งนี้ๆ 	แตท่ำไปซะเตม็ทีแ่ลว้ละ่	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ไม่เหมือนกัน	 บางทีเขาใช้คำว่า	 อสงไขยกัป	(หัวเราะ)	 ยิ่งหนักเข้าไปอีก	 หนึ่งกัปนี่
ระยะเวลาตามอรรถกถาท่านเปรียบเอาไว	้ ท่านบอกว่ามีภูเขาหินล้วนลูกหนึ่ง	 กว้างหนึ่งโยชน	์
ยาวหนึง่โยชน	์สงูหนึง่โยชน	์หนึง่โยชนม์นั	๔๐๐	เสน้	๔๐๐	เสน้ก	็๘,๐๐๐	วา	เสน้หนึง่เทา่กบั	
๒๐	 วา	 เท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันเมตร	 เท่ากับสิบหกกิโลเมตร	 กว้าง	 ยาว	 สูง	 ด้านละ	 ๑๖	
กิโลเมตร	 ร้อยปีมีเทวดาเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาเช็ดทีหนึ่ง	 หนึ่งร้อยปีมาเช็ดทีหนึ่ง...จน
ภเูขาลกูนัน้สกึเสมอพืน้ดนิเปน็เวลาหนึง่กปั	 ไหวไหม	?	 เมือ่ไหรม่นัจะสกึสกัคบืหนึง่เรากร็อไม่
ไหวแล้ว	(หัวเราะ)	 ถูทุกวันมันยังไม่อยากจะสึกเลย	 หรือไม่ท่านก็เปรียบว่ามีถังเหล็กใบหนึ่ง	
กว้าง	 ยาว	 สูง	 ด้านละหนึ่งโยชน์เหมือนกัน	 เอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดใส่ไว้จนเต็ม	 ใครเคยเห็น	

เมลด็พนัธุผ์กักาดบา้ง	มนัยงักบัผงดำๆ	นะ่	รอ้ยปหียบิออกเมลด็หนึง่	เมลด็พนัธุผ์ดักาดหมดถงั
เมือ่ไหร่ไดเ้วลาหนึง่กปั	นบัยากจงั	
ถาม : อย่างเทวดา...สมมุติว่าเทวดาท่านอยู่หลายกัปแล้ว	 การที่ท่านจะลงมาเกิดอย่างนี้	
หมดบญุมนักน็านมาก	?	
ตอบ : ทีอ่ยูก่นัหลายกปัจรงิๆ	 ตอ้งพรหมนะ่จะ้	 ถา้เทวดาทัว่ๆ	 ไป	 อายทุา่นราวๆ	 อยา่งเชน่	
๑๐๐	ปทีพิย	์๒๐๐	ปทีพิย	์๔๐๐	ปทีพิยอ์ยา่งนีเ้ปน็ตน้	ถา้หากวา่ทา่นไม่ไดท้ำบญุในลกัษณะทีว่า่	

อยูม่านาน	 เชน่บญุบวชพระ	 อานสิงสก์ารบวชพระจะอยู่ได	้ ๖๐	 กปันะ	 พอครบ	 ๑๐๐	 ปทีพิย	์

ทา่นกจ็ตุ	ิคอืเคลือ่นจากจดุนัน้แลว้กเ็กดิใหมซ่ำ้ทีเ่ดมิเลยจนกวา่จะครบ	๖๐	กปั	หมดบญุอนันัน้
ถึงจะต้องไปตามภพภูมิของบุญของบาปที่ตัวเองทำอยู่	 ถ้าอย่างนั้นน่ะได	้ ถ้าจะนับอายุเทวดา
จรงิๆ	 ทีถ่งึขนาดกปันีส่ว่นใหญจ่ะเปน็อรปูพรหม	 โดยเฉพาะเนวะสญัญานาสญัญายตนพรหม

คอืชัน้ที	่ ๒๐	 เขาเรยีกชัน้ที	่ ๒๐	คอือรปูพรหมชัน้ที	่ ๔	อนันัน้อายจุะแปดหมืน่มหากปั...อยูก่นั
ลมืไปเลย	แบบเดยีวกบัทา้วผกาพรหมทา่นสรา้งบญุไวม้าก	พอจตุแิลว้ทา่นกเ็กดิเปน็พรหมใหม	่
จตุแิลว้เกดิเปน็พรหมใหมจ่นกระทัง่ทา่นเองสญัญาวปิลาส	คอืเขา้ใจผดิคดิวา่พรหมนะ่สงูสดุไมม่ี
วันตาย	 ความจริงแล้วก็คือท่านหมดอายุของความเป็นพรหมในช่วงนั้นพอดีจุติใหม่ท่านก็เป็น	

พรหมใหม	่อานภุาพบญุมนัยงัเหลอือยูม่าก	กซ็ำ้ทีเ่ดมิไปเรือ่ยๆ	จนพระพทุธเจา้ตอ้งขึน้ไปแก้ให	้

ถงึกลบัมาเปน็สมัมาทฐิ	ิไมอ่ยา่งนัน้ทา่นกย็งัเชือ่วา่พรหมสงูสดุ	
ถาม : แลว้	๑๐๐	ปทีพิยน์ีเ่ทีย่บกบัปมีนุษยย์งัไงครบั	?	
ตอบ : แต่ละชั้นละเอียดประณีตต่างกัน	 อย่างจาตุมหาราชนี่วันหนึ่งของเขาเท่ากับ	 ๕๐	 ปี
มนษุย	์แลว้กค็ณูไปเปน็เดอืน	เปน็ป	ีของชัน้ดาวดงึสว์นัหนึง่เทา่กบั	๑๐๐	ปมีนษุย	์ก็ใชเ้วลาวนั	
เดอืน	ปคีณูไปเหมอืนกนันะ	ของชัน้ยามาก	็๒๐๐	ปมีนษุย	์ชัน้ดสุติ	๔๐๐	ปมีนษุย	์อยา่งนีเ้พิม่
ขึน้เทา่ตวัไปเรือ่ย	ทำไมมนันานแท.้..ความจรงิแปบ๊เดยีว	วนัหนึง่	๑๐๐	ปมีนษุย์ใช่ไหม	?	สว่น



415 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

นรกนีส้ญัชพีนรกทีถ่อืวา่เปน็ขมุทีต่ืน้ทีส่ดุ	๑	วนันี	่๙	ลา้นปมีนษุย	์ทีท่นทกุขท์รมานกเ็ลยทำให้
รูส้กึวา่ระยะเวลามนันาน	 ตอนเราทกุขม์ากๆ	 เวลามนัไมผ่า่นไปสกัทีใช่ไหม	?	 แตข่ณะเดยีวกนั	
ตอนทีเ่รามคีวามสขุ	แหม...แปบ๊เดยีวเอง	มนักล็กัษณะเดยีวกนั	ที่ๆ 	มคีวามสขุอายกุเ็ลยสัน้กวา่	
ที่ๆ 	มคีวามทกุขร์ูส้กึวา่อายมุนัยาวเหลอืเกนิ	
ถาม : ตอนเช้านี่เราใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอารมณ	์ แต่เราเป็นคนใส่บาตรแล้ว
ตัง้อารมณอ์ยู่ในวปิสัสนานสุสตกิรรมฐาน	อยา่งนี	้พระภกิษสุงฆร์ปูนัน้จะเปน็อะไรหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : จะเปน็อะไร	เขากเ็ปน็พระเหมอืนเดมิ	(หวัเราะ)	อนันีพ้ดูเลน่นะ	พระทีจ่ะออกบณิฑบาต	

จริงๆ	 แล้วถ้าตามแบบหลวงพ่อนี่ตอนเช้าท่านให้ทำกรรมฐานให้เต็มที่สูงสุดเท่าที่ตัวเองทำได	้
แลว้ออกบณิฑบาต	 โดยเฉพาะตอนอยูว่ดัทา่ซงุ	 วนัไหนพออารมณ์ใจรกัษาไมด่แีทบไมอ่ยากจะ
ออกบณิฑบาตเลย	 เนือ่งจากวา่บรรดาญาตโิยมทัง้หลายที่ใสบ่าตรบางททีา่นเปน็พระอรยิเจา้กม็ี
เยอะ	เปน็พระโสดาบนั	พระสกทิาคาม	ีเปน็พระอนาคาม	ีอยา่งนีถ้า้เราตัง้อารมณ์ไมด่นีี่ไมอ่ยาก
จะไปรบับาตร...	 อายโยมเขา	!	 เพราะฉะนัน้ถา้ทำตามแบบหลวงพอ่กค็อืตอ้งตัง้อารมณ์ใหส้งูสดุ
เทา่ทีต่วัเองทำได	้ แตถ่า้ในลกัษณะทีว่า่เราตัง้อารมณข์องเราสงูสดุเอาไวแ้ลว้พระองคน์ัน้ทา่นไม่
ไดต้ัง้ใจอะไรมาเลย	ตัง้ทา่จะมากนิจรงิๆ	คอืจะมารบับาตรจากเราอยา่งเดยีวจรงิๆ	นี	่สิง่ทีจ่ะเปน็
โทษกับท่านก็คือตรงที่ว่าของที่เราตั้งใจเจตนาไว้บริสุทธิ	์ วัตถุทานที่ได้มาบริสุทธิ	์ ตัวเราเป็นผู้
บริสุทธิ์แล้วผู้รับไม่บริสุทธิ	์ นั่นแหละโทษจะเกิดขึ้นกับท่าน	 ขณะเดียวกันบุญของเราก็พร่องไป
ส่วนหนึ่ง	 เพราะว่ามันต้องครบทั้ง	 ๔	 ส่วนถึงจะได้บุญ	 ๑๐๐%	 เต็ม	 คราวนี้บุญของเราพร่อง	

ไปสว่นหนึง่ของทา่นเองกเ็กดิโทษขึน้	 ทีห่ลวงพอ่ทา่นเคยกลา่วเอาไวว้า่กนิกอ้นเหลก็แดงๆ	 ซะ
ยังดีกว่า	 กลืนลงไปแล้วมันร้อนมันก็ตายไปเลย	 มันหมดเรื่องหมดทุกข์แป๊บเดียว	 แต่ที่ทำตัว	

ประเภทนัน้นะ่ลงอเวจมีหานรกทา่นบอกวา่มนัตอ้งทนทรมานนานเหลอืเกนิ	 ทา่นถงึไดส้อนพระ
ไว้ว่ากินก้อนเหลก็เเดงซะยังดีกว่าไปกินข้าวของโยมทั้งๆ	 ที่ตัวเองกำลังใจไม่ด	ี ตอนนั้นท่านยัง
คงไมเ่ปน็อะไรหรอก	มนัตอ้งรอตอนตายกอ่นนะ	
ถาม : หลวงพอ่ฤๅษ	ี ทา่นเลา่วา่มนีกัปฏบิตัทิา่นหนึง่มาปฏบิตัไิมก่ีค่รัง้แลว้กม็คีรอบครวัแลว้
มีบุตรแล้ว	 ท่านบอกว่าอารมณ์ของท่านไม่มีอารมณ์ห่วงสามีและลูก	 และหลวงพ่อท่านก็บอก
อารมณเ์ฉยตรงนีเ้ลยสงัขารเุปกขาญาณมาแลว้	อยากถามวา่อารมณน์ีอ้ยู่ในขัน้ไหนครบั	?	
ตอบ : บอกไม่ถูกต้องถามคนปฏิบัติเอง	 นี่เขายังไม่ตายมั้งมีใครได้ข่าวบ้างมั้ย	?	 พี่รัชนีเจอ
ครั้งสุดท้าย	 ๑๐	 กว่าปีมาแล้ว	 พี่เขายังไม่ตายหรอกต้องถามเขาเอง	(หัวเราะ)	 เรื่องของการ	

ปฏบิตันิีเ่ราพยากรณ์ไม่ได	้ โดยมารยาทแลว้เปน็เรือ่งของพระพทุธเจา้องคเ์ดยีวหลวงพอ่เตอืนนกั	

เตอืนหนา	ฉะนัน้เรือ่งของอารมณป์ฏบิตัอินันีบ้อกไมถ่กู	ถา้หลวงพอ่ไมบ่อกกแ็ปลวา่ไมต่อ้งรูต้อ่ไป

ถาม : แล้วมีเรื่องเล่าว่ามีคนหนึ่งครับ	 ไปติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งแล้วได้พบกับผู้หญิงทุกคืน	
แล้วก็ได้เสพสมกันทุกคืนแล้วตอนเช้าก็หายไป	 จนวันหนึ่งชายคนนั้นก็ได้พบว่าตอนกลางวัน
หลังเขาลูกนั้นผู้หญิงคนนั้นได้กลายร่างและถูกสุนัขกัดกินเนื้อและเป็นอย่างนี้ทุกวัน	 อยากถาม
วา่ผูห้ญงิคนนัน้ไดท้ำกรรมอะไรจงึตอ้งเปน็อยา่งนีค้รบั	?	
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ตอบ : กรรมอยา่งนี้ไมท่ราบเหมอืนกนัวา่ทา่นทำอะไรไวน้ะ	 แตว่า่ตวัทา่นเองนะเปน็เปรตเรยีก	

เวมานกิเปรต	 เวมานกิเปรตนีม่นัจะมเีวลาหนึง่ทีต่วัของตวัเองจะอยู่ในลกัษณะเหมอืนกบัเทวดา
แต่ขณะเดียวพออีกช่วงหนึ่งก็ต้องได้รับการทุกข์ทรมานกันตามสภาพของเปรตเขา	 คนๆ	 นั้น	
บงัเอญิเขาไดท้ำความดแีตว่า่เขาทำโดยไมเ่จตนาไม่ไดเ้ตม็ใจ	 จติใจทีต่ัง้อยู่ในบญุของเขาก็ไมม่	ี	

แตเ่นือ่งจากความดทีีเ่ขาทำมามนัมอียูก่เ็ลยทำใหเ้ขาได้ไปในลกัษณะทีว่า่มเีมยีเปน็เวมานกิเปรต	

คืออย่างน้อยๆ	 ก็คือในสภาพความเป็นทิพย์ในความเป็นเทวดาเป็นอะไรของเขานี่มันก็จะดีกว่า	

เปน็มนษุยป์กตอิยูแ่ลว้	แตว่า่มนัจะมอียูช่ว่งหนึง่คอือยา่งทีว่า่กลางคนืจะมา	แตว่า่กลางวนัตอ้งกลบั	

ไปกลายเป็นเปรตโดนลงโทษอยู่ในลักษณะเดิมของเขา	 อันนั้นจะเป็นพวกที่อยู่ในเปติวิสัยภูมิ
จำพวกหนึ่งเขาเรียกเวมานิกเปรต	 เปรตพวกนี้ถ้าหากว่าสร้างบารมีไว้ดีๆ	 นะอย่างเช่นว่าเลี้ยง
สัตว์อะไร	 แต่ว่าต้องไปกักขังเขา	 ถึงจะประกอบไปด้วยความเมตตาก็จริงท่านทั้งหลายเหล่านี้
สวยเหมือนเทวดาเลย	 มีวิมานทองมีอะไรอยู่	 แต่ออกจากวิมานไม่ได้	 เพราะว่าโทษที่ไปกักขัง
เขาไวถ้งึจะทำดว้ยความเมตตากเ็หอะ	แตว่า่ถา้หากวา่เคยทำบญุอืน่ไว้ไอผ้ลบญุจากการทีเ่มตตา
สงเคราะห์สัตว์นี่ก็จะส่งผลให้เขาได้รับบุญของเขาไปเลย	 แต่ถ้าไม่เคยทำบุญอื่นไว้เลยนอกจาก
การเลี้ยงสัตว์โดยการกักขังอย่างเดียวจะเกิดเป็นเวมานิกเปรต	 จะเป็นจำพวกเดียวกับเวมานิก
เปรตบางพวกกล็งโทษตวัเองอยา่งเชน่วา่มสีภาพรา่งกายสวยงามอยา่งกบัเทวดาแตท่า่นใชค้ำวา่
ยงัไง...ตามทีบ่รรยายไวม้เีลบ็เหมอืนกบัเคยีวอนัแหลมคมเกีย่วเนือ้ตวัเองกนิลกัษณะนัน้เหมอืน
กัน	 อันนี้เขาเป็นเปรต	 ถ้าหากว่าถามว่าทำบาปอะไรบอกไม่รู้เหมือนกัน	 ต้องถามคนทำเขา	
สมัยหนึ่งที่พระโมคคัลลาน์ในวิมานวัตถุ	 ท่านไปเจอเปรตไปเจอเทวดาท่านจะถามเขาที่ละคนๆ	
ไปเลยว่าไปทำอะไรมา	 ดูก่อนเทพธิดาเธอมีรัศมีกายอันงามโสภายิ่งนัก	 ประกอบไปด้วยวิมาน
แก้วสามประการ	 ห้าประการ	 เจ็ดประการ	 ก่อนหน้านี้ที่เธอเป็นมนุษย์เธอได้ทำบุญอะไรไว	้?	
เขาถึงจะบรรยายให้ฟังทีละอย่างๆ	 ฉะนั้นพวกนี้ต้องไปเจอเองแล้วต้องถามเอง	 มีรายหนึ่งเป็น
ต้องใช้คำว่าเป็นเปรตเกิดจากความขี้เหนียวหวงที่	 พระธุดงค์ไปเจอ	 พระธุดงค์หลงป่าอยู่ตั้ง	

๓-๔	วนัไปเจอเขา้	 เจอชายคนนัน้ไถนาอยู	่ ไถไปไถมากแ็ปลกใจ	 เอ	้!	อยู่ในปา่ลกึขนาดนีม้คีน	

มาทำนาหรอื...กถ็ามเขาวา่ทำไมถงึมาไถนาอยูท่ีน่ี	่ เขาบอกเขาไม่ไดอ้ยากทำหรอกเขาโดนบงัคบั	

เพราะว่าเขาเป็นเปรต	 ในเมื่อเขาเป็นเปรตแล้วเขาหวงที่เขาไปไหนไม่ได้เขาเลยต้องเดินวน	

ไถนาอยูอ่ยา่งนัน้	แลว้พระทา่นกถ็ามวา่แลว้จะออกไปทางไหน	ทางของทา่นๆ	หลง	เขากอ็ตุสาห	์

ชีท้างใหค้งจะไดบ้ญุสว่นนัน้ชว่ยไปสกัหนอ่ยละมัง้	ตอ้งถามเขาเองเลย	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ  
ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์ เดอืนสงิหาคม ๒๕๔๔ 

ถาม : สมยักอ่นมพีระภกิษณุรีปูหนึง่นะครบัไดถ้กูขม่ขนื	 ตามเนือ้เรือ่งกลา่ววา่	 หลงัจากที่ได้
ทำอนันตริยกรรมแล้ว	 ถูกธรณีสูบแผ่นดินแยกออกแล้วตกลงในอเวจีมหานรก	 อยากจะถามว่า	

นรกจรงิๆ	อยู่ใตด้นิหรอืเปลา่	?	
ตอบ : ไม่ไดอ้ยู่ใตด้นินะ	 อนันัน้คอืนนัทมานพ	 นนัทมานพนีจ่รงิๆ	 แลว้เขาเปน็คนทีแ่อบรกั
นางอุบลวรรณาเถรีมาก่อน	 คราวนี้นางอุบลวรรณาเถรีท่านสร้างบารมีเอาไว้มาก	 ในเมื่อท่าน
สรา้งบารมเีอาไวม้าก	ทา่นเบือ่หนา่ยในวฏัสงสารก็ไปบวชจนกลายเปน็ภกิษณุอีรหนัต	์เปน็ผูเ้ลศิ
ในทางมีฤทธิ์ด้วย	 แล้ววันหนึ่งนันทมานพนี่แอบซ่อนอยู่ใต้เตียงเวลาท่านออกบิณฑบาต	 พอ	

กลับเข้ามาก็ข่มขืนท่านลักษณะกฎของกรรมนี่บทมันจะบดบังขึ้นมาถึงมีฤทธิ์มีอะไรขนาดนั้น
ก็ตามมันก็เรียกว่าเผลอได	้ ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรอันตรายก็เกิดขึ้น	 ตรงนี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้า
ทา่นบญัญตัไิวข้อ้หนึง่วา่	หา้มภกิษณุอียู่ในเสนาสนะทีป่ราศจากภกิษ	ุในขณะเดยีวกนักห็า้มรว่ม
อยู่กับภิกษุคืออย่างน้อยๆ	 ก็ต้องมีพระอยู่ด้วย	 อยู่ในเขตบริเวณวัดเดียวกันแต่ว่ากันเป็นส่วน
หนึง่ตา่งหากออกไป	 เพือ่วา่คนจะได้ไมแ่อบทำรา้ยได	้ คราวนีท้ีน่นัทมานพพอเขาทำกรรมหนกั
ขนาดนั้นพอเขาก้าวลงเตียงมาแผ่นดินมันแยกก็ตกลงไปในลักษณะเหมือนอย่างกับว่าแผ่นดิน
ไหวแล้วแผ่นดินมันแยกออกแล้วหนีบเขาตาย	 ไม่ได้ตกนรกในลักษณะที่ว่าลงไปนรกอยู่ใต้ดิน	
แตว่า่พอเขาตายจติเขาลงอเวจมีหานรกไป	
ถาม : ที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่อเมริกาครับ	 มีเครื่องบินหรือว่าเรือหายไปหลายลำแล้ว	

เขาบอกวา่บางคนกก็ลบัมากบ็อกวา่หลดุไปอกีมติหินึง่อนันีจ้รงิเทจ็แค่ไหน	?	
ตอบ : จรงิแทอ้ยา่งไรไมรู่	้แตท่ีรู่ม้าสว่นหนึง่กค็อืวา่ตรงจดุนัน้มนัจะมมีนษุยต์า่งดาวมาทดลอง	

อาวธุของเขา	 หรอืวา่มาจบัคนไปเพือ่ทีจ่ะเอาไปตรวจสอบเอาไปทดลองเหมอืนอยา่งกบัเอาสตัว์
ไปทดลองอย่างนั้นน่ะ	 แต่ว่ามีหลายครั้งที่เขาทดลองเสร็จแล้วเขารีบเอามาคืน	 วิทยาการเขา
ก้าวหน้ามาก	 บางดวงดาวนี่ล่วงหน้าเราเป็นแสนๆ	 ป	ี เขาถึงขนาดเครื่องเขาตรวจสอบได้ว่า
มนษุยเ์ตม็ไปดว้ยความโลภ	เขาเลยตอ้งรบีเอามาคนื	สะใจมาก	แลว้ขณะเดยีวกนับางพวกทีเ่ขา
มานะ่เขามาทดลองอาวธุของเขา	ไอพ้วกทดลองอาวธุนี่โหดไปหนอ่ยเพราะวา่อาวธุรงัสขีองมนันี่
อยา่งเรอืสรา้งดว้ยโลหะลำโตๆ	มนัฉายเเวบ็เดยีวกลายเปน็ไอเลย	 ไอพ้วกนัน้ไม่ไดแ้ตเ่รอืหายไป
อยา่งเดยีวคนตายดว้ย	แตถ่า้พวกที่โดนจบัไปทดลองถงึเวลาแลว้เขาเอามาคนื	ถา้ถงึเวลาเอามา
คนืเขาคดิวา่เขาหลดุไปอยูอ่กีมติหินึง่	
ถาม : หลวงพ่อฤๅษีได้อธิบายถึงปฏิปทาเรื่องปฏิปทาท่านผู้เฒ่า	 ท่านบอกว่าได้พบหลวงพ่อ
เนียม	 เมื่อวันแรกที่ได้ทำการสอนกรรมฐานท่านบอกว่าได้พบหลวงพ่อเนียมในห้องและมีแสง
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สว่างเหมือนเปิดไฟเป็นสิบสิบดวง	 แล้วหน้าตาของหลวงพ่อเนียมเปลี่ยนไปเหมือนคนหนุ่มวัย
กวา่ทีพ่บครัง้แรกเปน็เพราะอะไรครบั	?	
ตอบ : พระท่านสงเคราะห์ลักษณะนั้นแปลว่าพระท่านคุมอยู	่ เวลาพระท่านคุมลงมานี่บางท	ี

เปลี่ยนหมดของหลวงพ่อนี่สังเกตได้เลย	 ใครถ่ายรูปไว้บ่อยๆ	 จะเห็น	 บางทีก็สีหนึ่ง	 บางทีก็อีกส	ี

หนึง่	บางทกีแ็กเ่ชยีว	บางทกีห็นุม่ฟอ้เลยนะ	แตล่ะครัง้ไมเ่หมอืนกนัลกัษณะเดยีวกนันะ	อกีองค์
หนึง่ทีช่ดัๆ	 แตต่อนนีม้รณภาพไปแลว้คอืหลวงพอ่ดาบส	 หลวงพอ่ดาบสทีพ่บทา่นครัง้สดุทา้ยนี่
ห้องไม่ได้เปิดไฟไม่ได้อะไรกุฏิของท่านก็เล็กๆ	 นะ	 สว่างยังกับไฟอย่างนี	้ เรามองๆ	 เสร็จบอก
โยมรบีไปทำบญุเถอะลกัษณะนีจ้ะไปแลว้	 วนัทีพ่ระสวยทีส่ดุมอียู ่ ๒ วนั วนัทีบ่รรลมุรรคผล
กบัวนัทีน่พิพาน 
ถาม : คำว่าบุพเพสันนิวาส	 ที่ท่านบอกว่าประกอบด้วย	 ๒	 ประการคือเคยเกื้อกูลกันในชาติ
ปางก่อน	 และได้เกื้อกูลกันในชาตินี	้ อยากจะถามว่าคนที่ต้องแต่งงานกันนั้นได้ถูกกำหนดแล้ว
ดว้ยกฎของกรรมหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : มทีัง้เกา่แลว้ก็ใหม	่ของเราคำถามเมือ่กีน้ีม่นัผดินะคำวา่	บพุเพสนันวิาส	ปบุพะปพุเพ
คอืแตป่างกอ่น	สนันวิาสคอือยูร่ว่มกนั	ลกัษณะนีต้วับญุบารมทีีส่รา้งรว่มกนัมา	ถา้หากมนัหลาย
ชาตติอ่หลายชาตริวมกนัเวลาเจอกนัปุบ๊สญัญาเกา่มนัจะกลบัมา	 มนัจะวิง่เขา้หากนัอยา่งกบัแม่
เหลก็ดดูเศษเหลก็เลย	 ทีเ่ขาเรยีกวา่รกัแรกพบอะไรนัน่นะ	 ถา้เปน็พวกนีน้ีห่ลกีกนัไมพ่น้ถงึเวลา
ต้องแต่งกันแน	่ แต่ว่าอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่าเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นก็คือว่าสงเคราะห์
ช่วยเหลือกันในชาตินี ้ มันเป็นการสร้างกรรมใหม ่ บุพเพสันนิวาสนั่นกรรมเก่า	 ว่าทั้ง	 ๒	
ประเภทถา้หากวา่เกือ้กลูกนัในปจัจบุนัพอเหน็อกเหน็ใจกแ็ตง่กนัเปน็เนือ้คูก่นัไป	ทัง้	๒	ประการ
มนัมทีัง้เกา่แลว้ก็ใหมถ่า้บพุเพสนันวิาสนีเ่ปน็เกา่	ถา้เกือ้กลูกนัในปจัจบุนันี้ใหมเ่ริม่ตน้นบัหนึง่	
ถาม : กค็อืเปลีย่นแปลงได	้?	
ตอบ : เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหาอะไร	 เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกไม่มีคู่อย่าไปเชื่อมันนะไอ้
หมอด	ูไมม่คีูก่ห็าในชาตนิีส้	ิ
ถาม : ถา้เกดิวา่เราไปชอบเขาแลว้เขาไมช่อบเรา	?	
ตอบ : กอ็ยา่ไปยุง่กบัมนักห็มดเรือ่ง	(หวัเราะ)	
ถาม : ถอืวา่ไม่ไดม้เีวรตอ่กนัใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : กจ็ะไปมอีะไรละ่	 ไม่ไปผกูพยาบาทคาดพยาเวร	 ไม่ได้ไปสรา้งกรรมใหมอ่ะไรมนัก็ไมม่ี
ปญัหา	
ถาม : การใชล้กูประคำในการทำกรรมฐานใชอ้ยา่งไรครบั	แลว้ภาวนาวา่อยา่งไร	?	
ตอบ : ใชน้บั	(หวัเราะ)	
ถาม : คนทัว่ไปทำไดม้ัย้ครบั	?	
ตอบ : คือถ้าหากว่าเอาตามตำรานะ	 ตามตำรานี่เขาจะตั้งนะโม	 ๓	 จบใช่มะ	 แล้วก็พุทธัง	
ธัมมัง	 สังฆัง	 สะระนังคัจฉาม	ิ อิติปิโส	 สวากขาโต	 สุปฏิปันโน	 คือ	 เป็นการถวายบูชาต่อ
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พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วจะใช้คาถาหรือคำภาวนาอย่างไรค่อยใช้ตามนั้นแล้วแต	่ อันนี้เท่าที่เคยใช้
มานีส่ารพดัคาถา	๑๐๘	 เลย	คอืมอียูส่มยัหนึง่หลวงพอ่ทา่นสงเคราะหค์ลา้ยๆ	กบัวา่จะดงึกำลงั
ใจของเราให้ต้องการภาวนาท่านก็จะบอกคาถาบทโน้นดีนะไอ้หน	ู คาถาบทนี้ดีนะไอ้หน	ู เอาไป
ภาวนานะลกูนะใหเ้วลา	๓	เดอืน	อยา่ลมืรกัษาศลี	๕	ดว้ยนะ	ถา้ไมร่กัษาศลี	๕	คาถาจะไมม่ผีล	
เราเองกจ็ำเปน็ตอ้งรกัษาศลี	 ๕	 ไปนัง่ภาวนา	 ทา่นกย็งัอกีอยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมงนะลกู	 ไมง่ัน้มนั
จะเกิดผลช้า	 กว่าเราจะรู้ท่านหลอกให้เราภาวนาก็ติดไปแล้ว	 พอทำๆ	 ได้ผลก็วิ่งโร่หน้าบานไป
รายงานทา่นๆ	ก	็เออ้ๆ	ดีๆ 	ลกู	เดีย๋วเอาบทนี้ไปบทนีม้นัเปน็อยา่งนี้ไปลองทำด	ูเพราะฉะนัน้ที่
ใชม้ามนัใชม้าเยอะ	สารพดัคาถาเลย	
ถาม : คอืทอ่งทลีะคำแลว้กน็บั	?	
ตอบ : แลว้แตเ่ราบางทกี็ใชท้ัง้บทตอ่เมด็หนึง่	บางทกี็ใชค้ำละเมด็ก็ได	้แลว้แตเ่ราถนดั	
ถาม : คอืชว่ยใหจ้ติทรงตวัดขีึน้	?	
ตอบ : มันเป็นอิริยาบถและสัมปชัญญะด้วย	 คือสติมันรู้อยู่ว่าตอนนี้เรานับใช่มั้ย	 มันจับ
อริยิาบถอยูต่อนนีม้นัเคลือ่นไหวนะ	ตอนนีรู้ล้มหายใจเขา้ออกอยูน่ะ	ตอนนีรู้ค้ำภาวนาอยูน่ะ	มนั
แยกจติรบัรูห้ลายๆ	อยา่งพรอ้มกนัได	้เอาไปทำเถอะไม่ไดว้า่อะไรหรอก	
ถาม : การทีเ่ราใหจ้ติพดูคยุกบัเทวดาทา่นนะครบั	ทา่นจะรบัทราบความคดิเราหรอืเปลา่	?	
ตอบ : ไม่ต้องห่วงเลยแหละ	 คุณไม่ต้องคุยเขาก็รู้อาตมาโดนต้อนซะอยู่หมัด	 เราคิดท่านรู้
หมดจะทำอะไรทา่นรูห้มด	 บางทเีจตนาจะเเกลง้ทา่นไม่ไดร้บัประทานหรอกทา่นรูก้อ่น	 คอืของ
ทา่นๆ	 เปน็ทพิยท์ัง้กายไม่ไดเ้ปน็ทพิยแ์ตจ่ติเฉยๆ	 ฉะนัน้สิง่ทีท่า่นรูม้นัเหมอืนอยา่งกบัเรยีนจบ
ปรญิญาเอกแลว้มาดเูดก็อนบุาลมนัหลอกอยา่งงัน้	เดก็อนบุาลหลอกดอ๊กเตอร์ไดค้งจะเกง่นะ	
ถาม : อยา่งตอนเชา้ทีเ่ราสวดมนต์ไหวพ้ระแลว้	
ตอบ : ทราบอยูแ่ลว้	 ทา่นยนิดโีมทนาดว้ยอยูแ่ลว้ในความดขีองเราโดยเฉพาะทา่นทีอ่ยู่ในเขต
นัน้เอาแน่ๆ 	ละ	
ถาม : ความต้องการจริงๆ	 ในการทำกรรมฐานอยู่ที่อัปปนาสมาธ	ิ หรือที่อุปจารสมาธ	ิ แล้ว
เวลาใชท้พิจกัขญุาณเราใชอ้ปุจารสมาธ	ิ?	
ตอบ : อนันีม้นัตอ้งถามวา่เปน็ความตอ้งการของใคร	ถา้หากวา่โดยปกตทิัว่ๆ	ไป	การทำสมาธ	ิ

ใครๆ	กห็วงัซึง่อปัปนาสมาธยิิง่ไดฌ้านสีห่รอืสมาบตัแิปดยิง่ด	ีคราวนีว้า่การใชอ้ปุจารสมาธ	ิเพือ่	

ใช้ทิพจักขุญาณนั่นนะมันเป็นกำลังที่เบาอยู	่ บางทีกำลังของเรามันน้อยมันทำให้ใช้ตัวนิวรณ์
หรอืวา่กเิลสตา่งๆ มนัแทรกไดง้า่ยทพิจกัขญุาณมนัจะมวัไป	แตถ่า้เปน็อปัปนาสมาธคิอืกำลงั
ของฌานสีน่ีก่ำลงัใจของเรามนัตัง้มัน่	 มัน่คงแลว้ความชดัเจนเเจม่ใสจะมมีาก	 ยิง่โดยเฉพาะถา้
หากวา่ทา่นทีท่ำกสณิอยา่งอาโลกสณิ	 กค็อืวา่กสณิแสงสวา่งนะ	 กสณิแสงสวา่งนีท่า่นใชล้กูแกว้		

โอทาตกสนิหรอืกสณิสขีาว	เตโชกสณิหรอืวา่กสณิไฟ	เหลา่นีจ้ะเปน็ทพิจกัขญุาณโดยตรง	ถา้เปน็	

กำลังของฌานสี่นี่ชัดแจ๋วเหมือนกับนั่งคุยกันตรงหน้าเลย	 เพราะฉะนั้นการใช้อุปจารสมาธินี่
กำลังมันน้อยไปนิดหนึ่ง	 ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้กำลังให้สูงกว่านั้นหน่อยหนึ่งบางทีกำลังใจมัน	
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ฟุง้ซา่นอยู	่อำนาจของนวิรณอ์ะไรตา่งๆ	มนัทำใหจ้ติมวั	
ถาม : ถา้สมมตุติวัเองเหน็ไดช้ดัเจนอยา่งนีก้ถ็อืวา่ฌานสี	่?	
ตอบ : มนัจะเปน็สีห่รอืเปน็อะไรกช็า่งเถอะ	แตว่า่สว่นใหญม่โนมยทิธนิีเ้ขา้ใจไวเ้ลยนะ	มโนมยทิธ ิ 
นี่ตอนเห็นนี่เป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าคุณไปได้นี่ฌานสี่แน่ๆ เลย	 อันนี้กล้ายืนยันใครมันจะว่า
ครึง่กำลงัไปเตม็กำลงัอะไรชา่งมนั	ตอนเหน็นีอ่ปุจารสมาธแิตถ่า้คณุไปไดล้ะกฌ็านสีแ่นน่อน	
ถาม : ไปไดห้มายความวา่ไปทัง้ตวั	?	
ตอบ : อยา่งเชน่วา่เราตัง้ใจจะไปกราบพระ	 ไมว่า่จะไปทีจ่ฬุามณหีรอืวา่จะไปบนนพิพานอะไร
นีเ่ปน็กำลงัของฌานสีแ่น่ไมจ่ำเปน็จะตอ้งไปทัง้ตวัหรอกไปแค่ใจนัน่นะ่	
ถาม : ทำยงัไงกม็องไมเ่หน็นะคะ	มดื...?	
ตอบ : ไมต่อ้งเหน็จะ้	 เขาไม่ได้ใชต้า	 เขาใช้ใจ	 เหมอืนยงักบัตอนนีเ้รานกึถงึภาพบา้นชดัเจน	
ตามันเห็นซะเมื่อไหร่นึกออกมั้ย	 ก็เห็นลักษณะนั้นน่ะ	 เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ให้ได้ถ้าใช้สายตา
ชาตหินา้โนน่เหอะกวา่จะไดเ้หน็	 ชาตหินา้ถา้ตายแลว้ไปเกดิเปน็เทวดาหรอืไปอยูบ่นนพิพานนีม่ี
ทพิยเนตรแลว้คราวนีเ้หน็แน	่
ถาม : ท่านสอนว่าตอนเช้าให้ตั้งอารมณ์อยู่ในอากิญจัญญายตนฌานพอดีเดือนที่แล้ว	

หลวงพีบ่อกวา่	ถา้เกดิเปน็อรปูฌานตอ้งทำอารมณฌ์านสี่ไปแลว้	
ตอบ : นัน่หมายถงึวา่การฝกึ	 แตค่ราวนีข้องเรามนัไม่ไดเ้ตม็ทีก่็ไดค้อืตวัอรปูฌานนีม่นัจะเปน็
อารมณค์ดิอารมณพ์จิารณาเหมอืนกบัคลา้ยๆ	 กบัวปิสัสนาญาณ	 ตวัอากญิจญัญายตนฌาน	 ที่
หลวงพ่อท่านบอกให้ตั้งอารมณ์ให้เหมือนนั่นมันเป็นวิปัสสนาญาณ	 คือท่านต้องการให้เราตั้ง
อารมณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเหลืออยู่	 คน	 สัตว	์ วัตถุธาต	ุ สิ่งของทั้งหมด	

ในที่สุดก็พังหมดไปไม่มีอะไรเหลือได้เลย	 ลักษณะอารมณ์ใจที่ตั้งอยู่นี่มันจะเป็นวิปัสสนาญาณ	
มนัคลา้ยๆ	กบัอากญิจญัญายตนฌาน	 เพราะวา่มนัคดิแบบเดยีวกนัแตว่า่มนัไม่ไดป้ระเภททีต่อ้ง
ไปนัง่จบักสณิขึน้มาแลว้เพกิภาพกสณิแลว้คอ่ยมากำหนดใจ	ถา้คณุตอ้งการฝกึอรปูฌานคณุตอ้ง
ขึน้ดว้ยฌานสี	่แตล่กัษณะพจิารณาแบบนี้ใช้ไปเถอะกำลงัแค่ไหนก็ใช้ได	้	
ถาม : เวลาทีห่ลวงพีเ่ลา่เรือ่งหรอืวา่เลา่สถานทีต่า่งๆ	ถา้เกดิมคีนสามารถเหน็ทีห่ลวงพีเ่ลา่ได	้?	
ตอบ : ก็อันนั้นแหละคือตัวทิพจักขุญาณ	 แล้วก็ตัวมโนมยิทธิละตัวเดียวกันนั่นแหละ	 เพราะ
มโนมยิทธิก็คือทิพจักขุญาณเพียงแต่เราจะใช้ทิพจักขุญาณในแง่ไหน	 ถ้าใช้รู้อดีตเขาเรียก	

อตีตังสญาณ	 รู้อนาคตเรียกอนาคตังสญาณไง	 อันนั้นมันจะเป็นปัจจุบันนังสญาณแล้วก็ขณะ
เดยีวกนัถา้ระลกึไปในเรือ่งยอ้นหลงัไปนานๆ	กเ็ปน็อตตีงัสญาณเหมอืนกนั	นกึตามไปไดน้กึเหน็
ไดล้ะด	ี เพราะอนันัน้เปน็การจบัโกหกกนัอยา่งหนึง่	 พดูไมจ่รงิภาพทีเ่ราเหน็จะคนละอยา่งกบัที่
เขาเลา่	เราจะรู้ไดเ้ลยวา่อนันัน้เขาโกหก	
ถาม : หลวงพอ่ฤๅษทีา่นเลา่ใหฟ้งัเรือ่งหลวงพอ่สุน่วดับางปลาหมอ	 เวลาทา่นสรา้งพระอโุบสถ	

ทา่นเสกใบไม้ใหเ้ปน็ปลาแลว้ใหค้นงาน	 อยากจะเรยีนถามวา่การเสกใบไม้ใหเ้ปน็ปลานี้ใชก้รรมฐาน


กองไหน	
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ตอบ : อนันีต้อ้งเปน็กสณิสบิ	ถา้กสณิสบิชำนาญนีอ่ธษิฐานธาตสุีเ่ทา่นัน้เอง	มนัจะปรบัธาตใุห้
เปน็อะไรก็ได	้ ถา้ถามวา่ใชก้รรมฐานกองใด	 อยา่งนอ้ยๆ	 คณุตอ้งชำนาญกสณิแลว้	 ถา้ไมง่ัน้ไม่
ไดร้บัประทานแน	่ปลาตวัเดยีวก็ไม่ไดห้รอก	
ถาม : พระบรมสารรีกิธาตซุึง่เปน็พระหตัถข์า้งซา้ยของพระพทุธเจา้	
ตอบ : ไม่เข้าใจคำถาม	 คือลักษณะว่าต้องเป็นพระหัตถ์ข้างซ้ายด้วย	 และต้องเป็นของ
พระพทุธเจา้	๕	องคด์ว้ย	สงสยัจะพบยากเพราะพระพทุธเจา้ทา่นเพิง่จะม	ี๔	องคเ์อง	(หวัเราะ)	
พระศรอีารยิเมตไตรยยงัไมเ่ปน็พระพทุธเจา้จา้	(หวัเราะ)	
ถาม : คอื...ผมได้ไปพบทีว่ดัๆ	 หนึง่ครบั	 มญีาตโิยมมาเขาบอกวา่มาทีบ่า้น	 แลว้คนนัน้เขาก็
เลยเอามาถวายทีว่ดัแลว้กต็ัง้เกบ็ไว	้หรอืบอกไวว้า่ขา้งไหนของพระพทุธเจา้องค์ไหน	
ตอบ : อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอาตมาคงความสามารถไม่ถึง	 แหม...ต้องเป็นข้าง
ซา้ยดว้ยแลว้	๕	องคด์ว้ย	ลำบากจงัเลยกตกิาเขา	
ถาม : แลว้...ผม...ไมก่ลา้พดูหรอืจรงิๆ	แลว้...	
ตอบ : อันนี้ไม่ทราบ	 คือกำลังใจของเราถ้ายึดมั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม	 ถ้านึกเป็น
พทุธานสุสตกิ็ไดเ้หมอืนกนัหมดตอ่ใหเ้ปน็ของปลอม
 ถา้เรานกึวา่จรงิกจ็รงิ พระทา่นพรอ้ม
ทีจ่ะสงเคราะหเ์ลยนะ เคยยกตวัอยา่งทีล่กูชายจะไปคา้ขายทีอ่นิเดยีแลว้ถามแมว่า่อยากไดอ้ะไร	
แมบ่อกวา่อยากไดพ้ระธาตเุขีย้วแกว้ของพระสารบีตุร	ทำอยา่งกบัซือ้ในตลาดได้ใชม่ัย้	?	ลกูชาย
ดว้ยความรกัแมม่าก	 ไมก่ลา้บอกวา่มนัหายากหาเยน็เหลอืคณาจะไปหาที่ไหน	กร็บัปากวา่จะหา
มาให้ตอนขากลับไม่รู้จะหายังไง	 เจอหมาตายพอด	ี เลยทุบเอาเขี้ยวหมามาขัดซะขาวจ๋องเลย
เอาไปใหแ้ม	่ แมด่อีกดีใจใสผ่อบบชูาซะอยา่งดปีรากฏวา่คนืนัน้เปลง่รศัมสีวา่งไปทัง้บา้นเลย	 แม่
เขากด็ีใจ	 เออ...ลกูอตุสา่หก์ตญัญหูาของดทีีแ่มต่อ้งการมาให	้ ดอีกดีใจบชูาแลว้บชูาเลา่	 ขณะที	่

ลกูนำ้ทว่มปากอกจะแตกตาย	บอกไม่ไดว้า่เอาเขีย้วหมามาให	้คอืตวัศรทัธาทา่นสงเคราะห์ใหม้นั	

กลายเปน็อนสุสต	ิ คอืเครือ่งยดึถอืของเขาไปแลว้นี่	 ทนีีก้ารยดึในพระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์
เปน็การยดึทีถ่กูตอ้งอยูแ่ลว้	 ถงึองคท์า่นไมส่งเคราะห	์ เทวดารอบๆ	 ทา่นกช็ว่ยอยูแ่ลว้นะเพราะ
ฉะนัน้ถา้เรานกึวา่ใชก่ค็อืใช	่
ถาม : วิชาทำฮวงจุ้ยที่คนเขาบอกว่าทำแล้วได้ผล	 จริงๆ	 แล้วได้ผลเพราะวิชาหรือว่าเป็นผล
ของกรรมครบั	?	
ตอบ : กท็ัง้	๒	อยา่งรวมกนั	ถา้หากวา่เปน็ผลของกรรมจรงิๆ	จำเปน็ตอ้งรบันีต่อ่ให้ใชฮ้วงจุย้
ขนาดไหนกแ็ก้ไม่ได	้ แตว่า่ลกัษณะฮวงจุย้มนัเปน็การคลอ้ยตามธรรมชาต	ิ เราอยา่ลมืวา่โลกเรา
นี้มีพลังงานอยู่ไอ้ที่เขาเรียกว่า	 “พลังงานแม่เหล็กโลก”	 มันจะมีทิศทางที่แน่นอนเลยว่า
ประเภทขัว้บวกขัว้ลบอยูท่ศิไหน	 จะเหนอืหรอืใต	้ ในเมือ่มทีศิทางทีแ่นน่อนกจ็ะมเีสน้ทางเดนิที่
แนน่อน	คราวนีต้ำราจนีเรยีก	“ฮวงจุย้”	ถา้หากตำราของมอญเรยีก	“วชิาโลกวทิ”ู	โลกวทิ	ูคอื
รูแ้จง้ในโลก	จะรูห้มดนะวา่	ดนิ	นำ้	ลม	ไฟ	บรเิวณนัน้เปน็อยา่งไร	ตอ้งทำอยา่งไรจงึจะอยูถ่งึจะ
อยู่ในเขตนัน้โดยที่ไมข่ดักนั	 ลกัษณะการที่ไปขดักบัพืน้ที	่ ขดักบัสถานทีม่นัจะทำใหร้า่งกายเกดิ
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ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้	 แต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นวาระของกรรมจริงๆ	 ต่อให้ทำตามทุก
อย่างแล้วมันก็หนีไม่พ้นมันต้องรับไป	 ถ้าหากว่าไม่ใช่วาระของกรรมการคล้อยตามมันก็อาจจะ
อยูส่ขุอยูส่บาย	 มคีวามเจรญิรุง่เรอืงตามหลกัวชิาเขาจรงิๆ	 วชิาเขาเปน็จรงิแตข่ณะเดยีวกนัถา้
วาระกรรมทีห่นกัจรงิๆ เขา้มาวชิากช็ว่ยไมไ่ด ้
ถาม : นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบัน	 ทำให้มีคนชื่นชอบชื่นชมและสามารถ
ทำให้คนจดจำเพลงหรือว่าผลงานได้เป็นอย่างดีและก็เป็นศิลปินอยู่เป็นระยะเวลานาน	 จริงหรือ
ไมท่ีก่ลา่ววา่เวลาตายไปแลว้ตอ้งตกนรกหรอืถา้เขาทำบญุบางอยา่งจะพอชว่ยเขาไม่ใหล้งนรกได้
หรอืไม	่?	
ตอบ : ถ้าไม่มีบุญส่วนใดหนุนเสริมเลย ลงอเวจีมหานรกแน่นอน แต่ถ้าหากว่ามีบุญอื่น
หนนุเสรมิแลว้เกาะบญุนัน้ได ้ ก็ไปรบัผลความดกีอ่น	 เหตทุีเ่ขาตอ้งลงอเวจมีหานรกเพราะวา่
สิ่งที่เขาแสดงออกมัน	 “มายาการ”	 มันทำให้คนไปยึดติด	 ก็เลยกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ
พระพทุธเจา้ทา่นสอน	พระพทุธเจา้ทา่นสอนใหล้ะ	อนันีก้ลายเปน็สอนใหย้ดึทัง้ๆ	ทีเ่ขาเองเขาก็
ไม่เจตนาหรอก	 แต่ว่าเขารู้ว่าการที่เขาทำอย่างนั้นแล้วคนมันจะกรี๊ด	 ทำอย่างนั้นแล้วคนมันจะ
ชอบใชม่ัย้	?	ถา้ไม่ไดท้ำบญุอืน่เอาไวแ้ลว้จติใจไมห่นกัแนน่พอในบญุนัน้ไม่ไดย้ดึเอาไวแ้นน่อนนี่
เสร็จ	 ตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็ม	ี พระตาลปุตตคามิณีเถระไง	 อันนั้นท่านเป็นนักแสดงที่ม	ี

ชือ่เสยีงมาก	 คราวนี้ได้ไปแสดงทีเ่มอืงสาวตัถไีดย้นิวา่พระพทุธเจา้ทา่นเปน็ผูรู้	้ เปน็สพัพญัญรูู้
ทกุอยา่ง	 ทา่นเองทา่นกต็อ้งการทีจ่ะไปถามพระพทุธเจา้วา่ตามทีพ่ระกลูของทา่นยดึถอืกนัสบืๆ	
มาวา่บคุคลทีส่รา้งความรืน่เรงิบงัเทงิใจใหแ้กผู่อ้ืน่	 หากตายไปแลว้จะไดเ้ปน็สหายของเทวดาชัน้
ดาวดึงส	์ คำว่าเป็นสหาย	 คือไปเกิดร่วมกัน	 หมายความว่าจะได้ไปเกิดที่ชั้นดาวดึงส์จริงมั้ย	?		

พระพทุธเจา้ทา่นกต็อบบอกวา่	มานะเว	ดกูอ่นมานพ	อยา่ใหเ้ราตอบคำถามนีเ้ลย	ทา่นกพ็ยายาม	

ตือ๊ถามจนวาระที	่๓	ทา่นถงึไดบ้อกวา่	ลงนรกอเวจมีหานรก	ทา่นนัง่รอ้งไหเ้ลยถามวา่จะแกย้งัไง	

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติท่านก็เลยกลายเป็นพระอรหันต์ไป	 คือถ้าไม่มี
บญุอืน่เสรมินีเ่สรจ็แหงๆ	 แตถ่า้หากวา่มบีญุอืน่แลว้ยดึเกาะในบญุนัน้ไดก้็ไม่ไดล้งนรกหรอก	 แต่
วา่ตวักรรมทีท่ำก็ไม่ไดห้มายความวา่หมดไป	 มนัถงึวาระใดวาระหนึง่กรรมนัน้มนักส็นองเหมอืน	

กนั	 เพราะฉะนัน้ตะกายไปนพิพานให้ไดเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำไดน้ัน่แหละปลอดภยัทีส่ดุ	ถามวา่	

ลงนรกจรงิมัย้	?	 จรงิมัง่	 ไมจ่รงิมัง่	(หวัเราะ)	ทา่นที่ไมม่บีญุเลยกจ็รงิ	 แตถ่า้หากวา่ทา่นทีเ่กาะ
บญุแนน่แฟน้ก็ไปตามบญุกอ่น	
ถาม : ถา้เกดิวา่เราไปเลน่ละครแบบวา่ของหา้งอะไรแบบนี	้?	
ตอบ : กเ็ลน่ไปซ	ิ ถงึเวลากม็าตัง้หนา้ตัง้ตา	 ทาน	 ศลี	 ภาวนาของเราตอ่ไป	 แลว้เราเลน่เราก็
ไม่ได้เจตนาให้เขามายึดมาเกาะอะไรกับเรานั่นเล่นเพราะเสียไม่ได้ไม่ใช่เหรอ	 ไม่อยากไปเต้น
แรง้เตน้กาซกักะหนอ่ยเขาบงัคบั	
ถาม : การทีม่แีมช่ทีา่นหนึง่ไดเ้ลา่เรือ่งวา่	เรือ่งพธิกีรรมทีว่า่	ไดน้ำขา้วและภตัตาหารไปถวาย
แกพ่ระพทุธเจา้ทีพ่ระนพิพานทำไดจ้รงิหรอืครบั	?	
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ตอบ : อนันี้ใครที่ไดม้โนมยทิธทิำไดท้กุคน	 แตว่า่พระพทุธเจา้ไม่ไดฉ้นัจรงิๆ	 คอืลกัษณะของ
ความเป็นทิพย์เรานึกจะให้เป็นยังไงก็เป็นยังงั้น	 นึกให้มีภัตตาหารที่เป็นทิพย์ขึ้นมาก็มีขึ้นมา	

นึกจะถวายเป็นพุทธบูชาก็ถวายไป	 ท่านไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว	 เพราะว่ามันเป็นพุทธานุสสต ิ 
ขณะเดยีวกนัถา้หากวา่	จติไปทีน่พิพานจรงิๆ	มนักเ็ปน็การตดักเิลสในตวัอยูแ่ลว้ดว้ย	บคุคลทีไ่ด ้ 
มโนมยทิธสิามารถทำอยา่งนีไ้ดท้ัง้นัน้เพยีงแตว่า่ทีท่า่นบอกเอาไวใ้นลกัษณะทีว่า่ ถา้ทำอยา่งนัน้  
แลว้จะไดบ้ญุมหาศาล ไมม่บีญุอะไรเปรยีบเทยีบไดอ้กีแลว้อะไรอยา่งนัน้ ถา้หากวา่ในลกัษณะ  
อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะว่าบุญอื่นที่เหนือกว่านั้นยังมีอยู	่ อย่างเช่นว่าท่านบอกว่า	
สพัพะทานงั	 ธรรมทานงั	 ชนิาตงั	 “การใหธ้รรมเปน็ทานชนะทานทัง้ปวง”	 ลกัษณะนัน้มนัเปน็
โปรโมตอย่างหนึ่ง	 เจตนาประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเชื่อถือแล้วก็ขณะเดียวกันก็เพื่อตัวเอง	 ก็ดู
เจตนาเขาดว้ย	แตว่า่ถา้ถามวา่ลกัษณะอยา่งนัน้ทำไดม้ัย้	?	คนที่ไดม้โนมยทิธทิำไดท้กุคน	
ถาม : การที่มีคนกล่าวว่าการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นเรื่องของไสยศาสตร์วิชา	 เป็น
ความเชือ่ที่ไมม่เีหตผุล	 ถอืเปน็การปรามาสคณุของพระพทุธเจา้หรอืไม	่ ถา้ตกนรกจะลงไปอเวจี
มหานรกหรอืไม	่?	
ตอบ : อนันี้ไมต่อ้งหว่ง	จรงิๆ	แลว้ที่โบราณใชค้ำวา่	“ไมเ่ชือ่อยา่ลบหลู”่	นัน่ชดัเลย	เพราะวา่	

บางสิง่บางอยา่งโดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัพระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์ คณุอนนัตแ์ลว้ก็โทษมหนัต	์
แตะผิดข้างมันก็เหมือนกับมีด	 ๒	 คม	 ไปแตะด้านคมเข้ามันก็มีหวังว่ามือขาด	 จริงๆ	 แล้วถ้า
หากวา่ของเราไมเ่ชือ่แลว้เงยีบๆ	ไว	้มนัยงัปลอดภยักวา่	เพราะเราๆ	กร็ูอ้ยู	่จรงิๆ	แลว้ทีเ่ขาพดู
เขาหมายเอาว่าต้องการตัวธรรมะที่บริสุทธิ์ไปเลย	 แล้วจำไว้เลยว่า	 ธรรมะบริสุทธิ์มันเหมือน
กระดูกทั้งแท่ง แทะกันไม่เข้าหรอกมันต้องใส่เนื้อใส่น้ำมั่ง	 ตัวคนพูดเองมันเองมันก็ไม่ได้
ต้องการอย่างนั้นหรอก	 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือดีแต่ติคนอื่น	 ปราศจาก
การเตือนตัวเอง	 กล่าวโทษโจทย์ตัวเองไม่เป็น	 รู้จักแต่ว่าคนอื่นเขา	 รังแต่จะสร้างโทษให้แก่
ตนเองมากขึน้	 ถา้สิง่เหลา่นัน้ไมด่จีรงิ	 พระพทุธเจา้ทา่นคงไมส่ัง่ใหพ้ระอานนทท์ำ	 ในรตันสตูร
บทนัน้เขาเอาไวท้ำนำ้มนต์โดยเฉพาะทีข่ึน้	 “ยานธีะภตูาน	ิสมาคะตาน”ิ	 เพราะวา่	ตอนนัน้เมอืง
ไพสาลีเกิดโรคระบาดขึ้นก็ทูลเชิญพระพุทธเจ้าไป	 พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ไปทำน้ำมนต์ไป
พรม	พวกอมนษุยต์า่งๆ	หนกีนัชนดิทีว่า่กำแพงเมอืงพงัไปแถบ	ถา้ไมม่ผีลจรงิๆ พระพทุธเจา้  
ทา่นไมส่ัง่ใหท้ำ ทนีีท้า่นทัง้หลายเหลา่นัน้ศกึษาไมค่รบยงัไมพ่อ ใจคอยงัคบัแคบอกีตา่งหาก  
เจออะไรทีไ่มต่รงกบักเิลสตวัเองวา่ไวก้อ่น	ใชค้ำพดูหนกัไปมัย้	?	
ถาม : เมอืงโบราณหรอืสถานทีต่า่งๆ	เมือ่เวลาผา่นไประยะเวลานานๆ	มพีืน้ดนิปกคลมุ	
ตอบ : ทำไมล่ะ	?	 ก็เป็นความปกติของเขา	 อย่าลืมว่าพวกบรรดาต้นไม้ใบหญ้าก็ดี	 ซากพืช	
ซากสตัวเ์หลา่นีม้นัทบัถมกนัไปมนักก็ลบักลายเปน็ดนิไปเรือ่ยๆ	 มนักห็นาขึน้เรือ่ยๆ	 ทีท่า่นบอก
วา่	 ๑	 พทุธนัดร	 แผน่ดนิจะหนาขึน้โยชนห์นึง่	 ชว่งระยะพระพทุธเจา้องคห์นึง่ถงึอกีองคห์นึง่นะ่	
แผน่ดนิจะหนาขึน้	๑๖	กโิลเมตร	มนันานขนาดนัน้	
ถาม : งัน้มนัก็ใหญข่ึน้เรือ่ยๆ	เหรอคะ	?	
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ตอบ : มนัก็ใหญข่ึน้มา	แตข่ณะเดยีวกนัมนัเองมนักส็กึหรอทรดุโทรมไปเหมอืนกนั	อยา่ลมืวา่	

ตอนไฟบรรลยักลัปล์า้งโลกมนักบ็รรลยัไปพกัหนึง่	แลว้เดีย๋วมนักค็อ่ยๆ	กนิอว้นขึน้มาใหม	่ยงัดนีะ	

มนัอว้นไดผ้อมได	้
ถาม : แลว้โลกมนัจะไมเ่ปน็อยา่งทีเ่ขาบอกเหรอคะ	ทีด่าวเกา่ๆ	อยู่ไปกลายเปน็ดาวแคระขาว	?	
ตอบ : นัน่เขาวา่	 เราตอ้งเอาตามพระพทุธเจา้วา่	 ทีเ่ขาวา่มนัเปน็แคท่ฤษฎ	ี มนัเปน็การคดิวา่	
คาดวา่	 ควรจะเปน็อยา่งนัน้	 เขาเองเขาก็ไมก่ลา้ยนืยนัวา่มนัตอ้งเปน็อยา่งนัน้ใชม่ัย้	?	 มนัเปน็
ทฤษฎเีฉยๆ	 ทฤษฎบีิก๊แบง	 กด็อีะไรเหลา่นัน้	 อา่นเอามนักพ็ออยา่เพิง่เชือ่มนั	 ถา้จะเชือ่	 เชือ่
พระพทุธเจา้	 พระพทุธเจา้บอกวา่มนัไมต่อ้งสลายมนัอยูแ่น่ๆ 	 แตข่ณะเดยีวกนัทา่นก็ไมย่นืยนัวา่	

มนัไมต่อ้งสลายไปเลย	มนักส็ลายตวัของมนัอยูต่ลอดเวลา	แตม่นัสลายไมห่มดถงึเวลามนักก็อ่ตวั	

ขึน้ใหม	่สภาพมนัอนจิจงั	คอืไมเ่ทีย่ง	มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	
ถาม : การตั้งอารมณ์มโนมยิทธิอยู	่ มีพระนิพพานเป็นอารมณ	์ ถ้าเกิดบรรลุธรรมเป็นไปได้
หรอืไมว่า่เวลาบรรลธุรรมแลว้จะไดอ้ภญิญาเลย	?	
ตอบ : ของเก่ามีอะไรจะได้ตามเดิม	 ถ้าของเก่าคุณมีวิชาสามมาคุณก็จะได้อย่างนั้น	 ถ้าได้
อภญิญามาก็ไดอ้ภญิญาหกไป	ถา้หากวา่เคยมพีืน้ฐานของสมาบตั	ิ๘	มากจ็ะไดป้ฏสิมัภทิาญาณ
ไป	 ถ้าหากว่าบรรลุปุ๊บของเก่ามันตามมาหมด	 เหตุที่ต้องตามมาตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่
เหลา่นีจ้ะเปน็ความสามารถพเิศษทีม่นัเกนิมนษุยท์ัว่ๆ ไป จำเปน็ตอ้งใหเ้รายอมรบักฎของ
กรรมจรงิๆ	 ถา้เรายงัไมย่อมรบักฎของกรรมนีค่วามสามารถพเิศษเหลา่นีม้นัชว่ยคนไดม้าก	 เรา
จะไปฝืนกฎของกรรมช่วยเขา	 ในเมื่อถ้าเราไปฝืนกฎของกรรมมันก็วุ่นวาย	 ก็เลยต้องบังคับว่า
ตอ้งยอมรบักฎของกรรมแลว้ถงึจะไดค้วามสามารถนี้ไป	
ถาม : พระเจา้พมิพสิารมภีรรยาชือ่พระนางเทวไีดต้ัง้ครรภเ์มือ่แพท้อ้งพระเจา้พมิพสิารถามวา่	

อยากกนิอะไร	แตน่างไมย่อมบอกจนรา่งกายผา่ยผอม	สดุทา้ยจงึยอมบอกวา่อยากกนิโลหติของ	

พระเจา้พมิพสิาร	อยากจะถามวา่ทำไมแพท้อ้งจงึอยากกนิโลหติของพระเจา้พมิพสิาร	เพราะอะไร	?

ตอบ : มันกินพิลึกพิลั่นมากกว่านั้นอีก	 ลักษณะอาการแพ้ท้องมันเป็นปกติของเขา	 แต่ละคน
แพแ้ลว้มนัอยากของไมเ่หมอืนกนั	 ในเมือ่เขาอยากกนิอยา่งนัน้หาใหเ้ขากนิเปน็อนัหายอยากไป	
ถ้าถามว่าทำไม	 ต้องไปถามคนแพ้ว่าทำไมถึงอยากกินอย่างนั้น	 แต่เขาให้สังเกตว่าถ้าหากว่า
อยากกินดินนะบางคนนี่ฟาดดินสอพองหมดเป็นถ้วยๆ	 เลย	 เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากกินดิน
ส่วนใหญ่เป็นพรหมมาเกิด	 ถ้าหากว่าอยากกินพวกผลไม้ส่วนใหญ่เป็นเทวดามาเกิด	 ถ้าหาก
อยากกินของสดของคาวหรือพวกเลือด	 ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์นรกมาเกิดสะใจมั้ย	?	(หัวเราะ)	

อนันีร้า้ยมากนะ	มนัจะมากนิเลอืดพอ่เลย	(หวัเราะ)	
ถาม : ถามวา่จรงิๆ	แลว้เดก็ทีเ่กดินีเ่ปน็...?	
ตอบ : หมายความวา่ไง	
ถาม : เปน็	เปน็ใครครบั	?	
ตอบ : พระเจา้อาชาตศิตัรฆูา่พอ่เลยละ่	(หวัเราะ)	ตอนกนิเลอืดนัน่ยงัด	ี(หวัเราะ)	โตขึน้มนัฆา่
พอ่เลย	(หวัเราะ)	
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ถาม : การทอ่งคาถานีเ่ปน็ธรรมทานมัย้	ถา้เกดิเราทอ่ง	จติ	คำนงึนี.่..(ฟงัไมช่ดั)...มผีลยงัไง	?	
ตอบ : เฮย้	คณุทอ่งคาถาเปน็ธรรมทาน	ไมเ่ขา้ใจคำถามคณุวะ่	?	
ถาม : ออ๋	คอืเรือ่งมนัเปน็อยา่งครบั	คอืผมทอ่งคาถาพระปจัเจกพทุธเจา้แลว้ทนีีส้งัเกตวา่รูส้กึ
วา่จะผดิ...(ฟงัไมช่ดั)...?	
ตอบ : ทำไมล่ะ	?	 เรื่องของคาถาถึงผิดถ้าใจเราเชื่อมั่นมันมีผลตามนั้น นะโมพุทธายะ 
กลายเป็นนะโมพุทธาเเยะ	 เขายังเสกหินมากินได้เลย	 เคยได้ยินเรื่องนี้มั้ยล่ะ	?	 เออนั่นแหละ	
หลวงตาออกธุดงค์กลางป่า	 อาจารย์ก็สอนให้ภาวนานโมพุทธายะ	 หลวงตาก็หนังสือหนังหาไม่
เคยเรยีนมาใชม่ัย้	?	 ฟงัไปฟงัไปพออยูป่า่เผลอกลายเปน็นะโมพทุธาแยะ	 แตแ่กกแ็ยะไปแยะมา
กำลงัใจมนัมัน่คงนี	่ มนัอภญิญาเกดิ	 แกกจ็บัหนิขึน้มาอธษิฐานใหก้ลายเปน็อาหารกเ็ปน็อาหาร	
ใหก้ลายเปน็ขนมกก็ลายเปน็ขนม	 ใหก้ลายเปน็วุน้กก็ลายเปน็วุน้กนิไดส้บายเลย	 ทนีี้ไปเจอพระ
นกัเรยีนมนัเขา้ไปธดุงคเ์หมอืนกนั	ไปถงึกอ็ยูส่บายกนิสบายอยากกนิอะไรหลวงตากท็ำให	้ทำไป
ทำมาก็สงสัยก็ถามอาจารย์ครับ	 อาจารย์ใช้คาถาอะไรถึงเสกหินเป็นอาหารกินได	้ เขาบอกใช	้

นะโมพทุธาแยะ	 พระนกัเรยีนเขากร็ูว้า่มนัผดิ	 มนัไม่ใชค่รบัหลวงตา	 มนัตอ้งนะโมพทุธายะ	 ผม
เรยีนมาไอน้ะโมพทุธาแยะเนีย่ไม่ใชแ่น	่ เลน่เอาหลวงตาหมดกำลงัใจ	 เสกหนิเมือ่ไหรม่นักก็ลาย
เปน็หนิเหมอืนเดมิอดทัง้คู	่ ตอ้งตะกายกลบัวดัมา	มาถามอปุชัฌาย์ใหม	่อปุชัฌายก์บ็อก	คณุ...	

ไอ้นะโมพุทธาแยะนั่นมันตัวเมียมันใช้ได้อยู	่ แต่ถ้าจะให้ดีใช้ตัวผู้นะโมพุทธายะดีกว่าเยอะเลย	
เกิดความมั่นใจขึ้นมาอีก	 อีทีนี้แยะก็ได้ยะก็ได	้ ถ้าไม่ได้อาจารย์เก่งนี่เจ๊งเลยใช่มั้ย	?	 เขาหมด
ความมัน่ใจไปแลว้	ถา้คณุมัน่ใจถงึคาถาผดิก็ใชไ้ดผ้ล แตถ่า้หากวา่คณุขาดความมัน่ใจมวัแต่
ไปสงสยัอยูผ่ลมนัจะนอ้ย	เพราะฉะนัน้กเ็ปลีย่นเอาตวัทีเ่รามัน่ใจ	
ถาม : อยากจะขอคาถาสะเดาะกญุแจไว	้เผือ่วา่...(ฟงัไมช่ดั)...?	
ตอบ : คาถาสะเดาะกุญแจในหนังสือประวัติหลวงปู่ปานก็มี	 ก็ใช้นะมะพะทะ	 ถอยหลังก็ใช	้

ทะพะมะนะ	 แต่เคล็ดลับมันอยู่นิดเดียวนะ คืออยู่ที่อย่าคิดว่ามันเป็นกุญแจหรืออย่าคิดว่า  
กญุแมนัลอ็คอยู	่ ลองกบัลกูบดิก็ได	้ ตอนทีค่ณุเปดิลกูบดิคณุรูว้า่ลกูบดิมนัไม่ไดล้อ็ค	คณุบดิมนั
สบายใจยงัไงตอนทีม่นัลอ็คแลว้คณุกว็า่คาถาทำใจมนัให้ไดอ้ยา่งตอนนัน้	เชะ๊เดยีวหลดุเลย	
ถาม : การทอ่งคาถาเปน็กรรมฐาน	 เวลาเราจะใชส้มมตุวิา่จะสะเดาะกญุแจ	 อารมณน์ีต่อ้งถงึ
ขัน้ไหน	?	
ตอบ : อารมณ์ต้องถึงขั้นไหน	 เรื่องของคาถานี่ตั้งแต่อุปจารฌานได้ผลแล้ว คือมากกว่า
ตอนนี้นิดเดียวก็เริ่มใช้ได้ผล ยิ่งสมาธิสูงเท่าไหร่ยิ่งได้ผลมากเท่านั้น	 อารมณ์แน่นกว่าปกติ
นดิเดยีวกเ็ริม่มผีลแลว้	 สว่นใหญม่นัอยากมากเกนิไปมนักเ็ลยไมม่ผีล	 ตอนนีท้ีว่ดัมพีระอยูอ่งค์
หนึง่อยากทกุเรือ่ง	 แตอ่ยากแลว้ไมท่ำชาตหินา้บา่ยๆ	 มนัคงไดอ้ยา่งทีต่วัเองอยาก	 ระยะหลงันี้
กลวัไมก่ลา้เขา้ใกลเ้ลย	เราอยูท่างดา้นนี	้มนัจะหนไีปอยูอ่กีมมุวดั	เพราะวา่เขาอยู่ใกล้ๆ 	แลว้คดิ
อะไรเราพูดออกไปหมด	 เขาเข็ดไม่กล้าอยู่ใกล้เราก็ไม่ได้ว่าอะไร	 เขาคิดผิดเราก็จะบอกเขาว่า
อย่างนั้นมันผิดมันต้องตั้งอารมณ์อย่างนี้	 ว่ามันไปหลายทีด้วยความเมตตาแท้ๆ	 มันกลัวซะจน
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ไมก่ลา้เขา้ใกลเ้ลย...ตกลงวา่คณุอา่นลายมอืคณุผดิใชม่ัย้	?	 มนัทอ่งคาถาเปน็กรรมฐาน	 อา่นไป
วา่เปน็ธรรมทาน	ขนาดเขยีนเองยงัอา่นไมอ่อกเลย	(หวัเราะ)	
ถาม : เวลาทอ่งคาถา	ถา้เกดิอารมณเ์ลยฌาน	๑	แลว้จะมกีรรมฐานจะตอ้งตดิตอ่กนัมัย้	?	
ตอบ : คอืถา้หากวา่กำลงัใจของคณุละเอยีดอยูใ่นลกัษณะของฌานใชง้าน มนัจะภาวนาอยู ่ 
มันยังเป็นตลอดอยู่	 แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ลักษณะฌานใช้งานเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆ	 ถ้าถึงช่วง
นัน้แลว้	คำภาวนามนัจะหาย	บางทลีมหายใจกจ็ะหายไปดว้ย	พอจติกบัประสาทมนัเริม่แยกเปน็
คนละสว่นกนัมนัจะบงัคบัรา่งกายไม่ได้	 พอบงัคบัรา่งกายไม่ไดล้มหายใจมนัถงึหายใจอยูเ่ราก็ไม่
รับรู้มัน	 ฉะนั้นบางทีคำภาวนาหายไปไม่หายไปเปล่าลมหายใจก็หายไปด้วย	 ทีนี้ตรงนั้นอย่า
ตกใจตะกายหายใจใหมน่ะ	มนัไมเ่ปน็อะไรหรอกมนัอยู่ไดส้บายมาก	
ถาม : จำเปน็มัย้ครบัตอ้งหลบัตา	หรอืลมืตาก็ได	้?	
ตอบ : อยูท่ีต่วัเรา	 บางคนหลบัตาแลว้อะไรทีม่นัเขา้ทางประสาทตาตวัเองไมว่อกแวก	 ลมืตา
ภาวนาก็ได	้ เก่งกว่าด้วย	 แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าลืมตาแล้วเดี๋ยวอันโน้นมาเดี๋ยวอันนี้มาทำให้
วอกแวกไปสนใจมนัๆ	จะเสยีการภาวนาเรากห็ลบัตามนัซะ	
ถาม : ส.ศวิะรกัษค์รบั	พดูถงึหลวงพอ่คณูครบั	 บอกวา่พระทีส่รา้งโรงเรยีน	 สรา้งโรงพยาบาล	
ไม่ใชก่จิของสงฆอ์ยา่งนีค้ดิ...?	
ตอบ : ส.ศวิะรกัษไ์ม่ใชส่งฆต์อบแคน่ี	้หลวงพอ่คณูสรา้งโรงเรยีนสรา้งโรงพยาบาลมนับอกวา่
ไม่ใช่กิจของสงฆ	์ ก็เลยบอกว่า	 ส.ศิวะรักษ์มันไม่ใช่สงฆ	์ ประเภทนี้มันจะเอาพระประเภทที่นั่ง
เฉยๆ	แลว้บรสิทุธิส์ิน้เชงิมนัอยากไดห้วัตอ	ฮ	ึ!	พระเขาเกดิมาเขารูว้า่สิง่ใดเปน็ประโยชนต์อ่สว่น
รวม	 มคีวามสามารถทำไดเ้ขากท็ำ	 ไอห้อกหลดุนัน่คงอกีหลายชาต	ิ(หวัเราะ)	 ชอบแหยเ่สอื...	
โดยเฉพาะเสอือยา่งหลวงพอ่คณูดว้ย	เดีย๋วกห็วัขาดหรอก	
ถาม : พอดเีมือ่วานครบั	เวลาประมาณต	ี๔	ต	ี๕	ผมไดเ้จอแมลงสาบตวัหนึง่กำลงันอนชกัอยู	่

ใกลจ้ะตาย	พอดกีำลงัทอ่งคาถาอยูก่เ็ลยทอ่งคาถาไปดว้ยแลว้บอกเขา	อยา่งนีเ้ขาจะฟงัรูเ้รือ่งมัย้	?

ตอบ : ถ้าจิตเขาเกาะนี่เขามีโอกาสได้ดีเลย	 ลักษณะแบบเดียวกับงูเหลือมฟังธรรม	 ค้างคาว	

ฟงัธรรม	แตต่อนทีม่นัชกัเวทนามนัเยอะ	ไมแ่นว่า่จติเขาจะเกาะหรอืเปลา่	?	เพราะฉะนัน้ตอ้งดวูา่	

กำลังใจของเขาๆ	 เกาะเสียงของเราที่ภาวนารึเปล่า	?	 ถ้าหากว่าเขาเกาะเสียงของเราที่ภาวนา
คาถาหรอืวา่ตัง้ใจอยู่ในความดนีีเ่ขาไดป้ระโยชน์ไปเลย	 ทำไปเถอะ	 เขาจะเกาะหรอืไมเ่กาะทำไป
เถอะ	 ถา้เขาเกาะเขาไดด้ไีปเขาไมล่มืเราหรอก	 อา้ว...หมดแลว้	 สงสยัมนัไมห่มดจรงิหรอกมนั
อา่นไมอ่อก	(หวัเราะ)	
ถาม : เวลาที่ทำกรรมฐานแล้วมีอารมณ์เข้ามาแทรก	 แต่ว่าเป็นอารมณ์พิจารณาถือว่าเป็น
พทุธานสุสต	ิสงัฆานสุสต	ิถอืวา่เปน็อารมณเ์ขา้มาแทรกนี	้?	
ตอบ : ดวูา่ตอนนัน้เราทำกรรมฐานตามกองมัย้	?	ถา้เราทำกรรมฐานตามกองนีอ่ารมณแ์ทรก
อืน่ตอ้งตดัออกใหห้มด	ถา้เราไม่ไดท้ำกรรมฐานตามกอง	ภาวนาเฉยๆ	แลว้มนัอยากจะพจิารณา
กว็า่ไปไดเ้ลย	
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ถาม : ตดัอารมณน์ีย่งัไง	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นการภาวนากรรมฐานตามกอง	 อย่างเช่นว่าภาวนากสิณอยู	่ อย่างนั้น
อารมณอ์ืน่ทีแ่ทรกเขา้มาตดัมนัออกไปเลย	
ถาม : ถา้อยา่งเราทอ่งคาถา	๔	-	๕	ชัว่โมงแลว้	?	
ตอบ : นอ้ยไปมัง้	๔	-	๕	ชัว่โมง	มนัตอ้ง	๒๔	ชัว่โมง	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้อยา่งนีจ้ะถงึจดุสงูสดุของความตอ้งการของอารมณแ์ลว้ยงั	?	
ตอบ : ไม่ใช่นะ	 ระยะเวลาไม่ได้เกี่ยวกับความดีของทางใจกำลังใจอาจจะขึ้นสูงสุดภายใน
วินาท	ี ๒	 วินาทีก็ได	้ ระยะเวลาไม่ใช่เครื่องวัด	 ไอ้นั่นดีไม่ดีนั่งทนแข่งกัน	 สมัยก่อนเคยไปนั่ง
แขง่กบัทางดา้นความเสือ่มของจติจะเกดิจากอะไร	?		
ตอบ : มันอยู่ตรงที่ว่าหมดบุญ	 หมดกำลังบุญที่ทำมา	 ในเมื่อหมดกำลังบุญที่ทำมาก็ต้องจุต	ิ
ถ้าทำชั่วเอาไว้เยอะบางทีก็ลงยาว	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถึงระดับนั้นแล้วความดีของท่านมาก	
เพราะฉะนั้นเศษของความดีที่เหลืออยู่ก็เกิดเป็นมนุษย์ได	้ ก็ทำบุญกันใหม่หรือว่าถ้าทำบาปอีก
คราวนีก้พ็กัเปน็มนษุยห์นอ่ยกล็งยาวเหมอืนกนั	
ถาม : ..............................	
ตอบ : เขาทำหนา้ทีเ่ขาถงึทีส่ดุแลว้เดีย๋วหาตวัใหม	่หาตวัใหมอ่ยา่งนอ้ยๆ	จะไดม้เีพือ่น	พวก
นีห้ตูาเขาไวนะ	 จมกูหมาดกีวา่คน	๔๐	 เทา่	 สายตาหมาดกีวา่คนประมาณไมถ่กู	 หลวงพอ่ทา่น
บอกวา่	ทา่นเคยไปเทศนท์ีส่มทุรสาคร	กลางคนืหมามนัมองออกไปทางนอกศาลา	ทา่นเองทา่น
นอนศาลารมินำ้มองออกไปนอกศาลาไปทางในนำ้แลว้เหา่ใหญ	่ ทา่นเองทา่นกแ็ปลกใจ	 สอ่งไฟ
ไปจนสุดสายตาก็ไม่เห็นอะไร	 พออีกตั้งพักใหญ่ๆ	 ถึงได้ยินเสียงแจวกระทบน้ำแล้วก็มีเรือพาย
เขา้มา	สอ่งไฟตอนนัน้ถงึเหน็	ขนาดสดุแสงไฟนะเรามองไมเ่หน็	หมามนัเหน็ตัง้แต่ไกลกวา่แสง
ไฟอกี	 แลว้ทา่นบอกวา่ทา่นทดสอบจมกูหมาด	ู โดยการใชน้ำ้ผึง้หอ่ผา้ใบทดสอบระหวา่งหมากบั
มดวา่ใครจะจมกูดกีวา่กนั	ทา่นเอานำ้ผึง้เทใสผ่า้ใบแลว้กห็อ่มดัไวช้ัน้ที	่๑	มดกต็อมนะ	ชัน้ที	่๒	
มดกต็อม	 พอชัน้ที	่ ๓	 นีม่ดเลกิสนใจมนัไม่ไดก้ลิน่แลว้	 แตว่า่ทา่นบอกวา่หอ่เนือ้ไวแ้ลว้กแ็ขวน
ไวช้ัน้ที	่๑	หมากต็ะกายเสา	ชัน้ที	่๒	กต็ะกาย	๓	กต็ะกาย	๔	กต็ะกาย	๕	กต็ะกาย	๖	กต็ะกาย	
ชัน้ที	่ ๗	 โนน่	 ผา้ใบมนัหนานะ	๗	 ชัน้โนน่หมามนัถงึไม่ไดก้ลิน่	 แตว่า่มดนีแ่ค	่ ๓	 ชัน้บอ้ทา่นะ	
ฉะนัน้จมกู	 ตา	ของเขาดกีวา่เราเยอะ	กำลงัมนัจะทรงตวัแลว้มนักเ็ลกิกงัวล มนัจะคดิเฉพาะ
หนา้ตอนนี	้เราทำอะไรมนัจะทำแคน่ัน้	พอเสรจ็จากอนันีแ้ลว้จะทำอะไรคอ่ยคดิตอ่	คราวนีจ้ะไม	่

กงัวลแลว้แบบเดยีวกบัวา่	 เรานัง่อยูท่ีน่ีแ่ตว่า่ถา้เกดิวา่เมือ่เชา้นีเ้ราซกัผา้แลว้เรากต็ากผา้อยูท่ีบ่า้น	

ดฟูา้แลว้	เอา้	!	ฟา้มนัมดืฝนจะตก	กงัวลไปก็ไรป้ระโยชนย์งัไงกก็ลบับา้นไมท่นัอยูแ่ลว้	กต็อ้งคดิ
ให้เป็นด้วยว่า	 เออ...ในเมื่อมันไม่มีประโยชน์จะไปกังวลกับมัน	 เรามาอยู่ตรงนี้เรามาทำบุญเรา
มาทำความด	ี เพราะฉะนั้นเราเองควรจะทำตรงจุดนี้ที่ปัจจุบันนี้ของเราให้ดีที่สุดดีกว่า	 อดีตที่
ผา่นมาแลว้กป็ลอ่ยมนัไป	อนาคตยงัมาไมถ่งึไปแก้ไขไม่ไดก้ช็า่งมนั	ถา้แก้ไขไดก้แ็ก้ไข	เวลานัน้
เอาอยูก่บัปจัจบุนักอ่น	ทำตอนนีเ้ดีย๋วนี้ใหด้ทีีส่ดุกอ่น	สมาธติอ้งดแีลว้จะเลกิกงัวล	



429 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ถาม : แลว้ตวัวติก	วจิารณ	์ละ่ครบั	?	
ตอบ : ตวัวติก วจิารณ ์มนัมเีปน็ปกตขิองทกุๆ คนแตว่า่เอาสตริูก้ส็ามารถทีจ่ะตดัมนัไดเ้ลย  
เพราะกำลงัสมาธขิองเราสงูกต็ดัมนัเลย ถา้ตดัไมไ่ดก้ร็ูอ้ยูแ่ลว้คมุมนัเอาไวใ้หม้นัอยูใ่นกรอบ  
อยู่ในกรอบกค็อืวา่ใหม้นัวติกวจิารณอ์ยู่ในดา้นดีๆ 	อยา่งเชน่วา่	นกึถงึเรือ่งของพระพทุธ	พระธรรม	

พระสงฆ	์นกึถงึเรือ่งของศลี	นกึถงึเรือ่งของการใหท้านอยา่งนี	้
ถาม : คอือยา่งนีค้รบั	 คอืเรานดัเขานดัเวลา	 ๙	 โมงทนีีช้ว่งทีเ่รายงัไปไมถ่งึมอีปุสรรค	 บางที
อยา่งเชน่ฝนตก	จติมนักเ็ปน็หว่ง	เออ...เพือ่นเรารออยูน่ะ	ตวันีต้ดัยากครบั	
ตอบ : จรงิๆ	 แลว้กค็อืมนัตอ้งคดิใหเ้ปน็วา่อยา่งไรๆ	 มนักต็อ้งรออยูแ่ลว้	 ในเมือ่มนัจะตอ้งรอ
อยูแ่ลว้เราไปกงัวลหรอืไมก่งัวลมนักร็าคาเทา่กนั	แลว้จะไปกงัวลใหม้นัเสยีอารมณข์องเราทำไม	
ถาม : มนัเปน็อารมณข์องปฐมฌานหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ตวักงัวลนีม่นัไมม่ทีางเปน็ฌานไดห้รอก	(หวัเราะ)	ถา้ยงัหว่งกงัวลอยูม่นัทรงฌานไม่ได	้
ถาม : ....(ไมช่ดั)....มคีวามจำด	ี
ตอบ : ความจำด.ี..อนันีม้นักเ็กีย่วกบัสมาธเิหมอืนกนั ถา้สมาธทิรงตวัจติมนัผอ่งใส	สมอง
มันเหมือนกับมันจัดอันดับของมันเองสามารถเรียงลำดับเรื่องข้อมูลของมันได้เปรี้ยะๆ	 เลย	
สมมตุวิา่อาจารยพ์ดูมาเรือ่งอะไรมนักจ็ะจบัประเดน็ไดเ้รว็	 ลกัษณะนีบ้างทพีดูแลว้มนัเขา้ใจยาก
เอาเปน็วา่ยกตวัอยา่งวา่	หลวงพอ่วดัปากคลองมะขามเฒา่ เจา้คณุพระมงคลชยัสทิธิ ์เวลาไป
หาท่านแต่ละทีนี	่ ท่านชอบให้คาถาแล้วคาถาท่านยาวมาก	 พอให้เสร็จแล้วไม่พอ	 ท่านเขกหัว
เปรีย้งเบอ้เรอ่เลย	บอกเอา้ใหเ้อง็ไปใช	้แตว่า่ทนีีพ้อสมาธมินัดมีนัสามารถเรยีงลำดบัไดห้มดเลย
ว่าคาถาของท่านเนื้อหามันเป็นอย่างไร	 มันขึ้นต้นมันก่อนหลังอย่างไร	 แล้วเราจะจัดลำดับการ
จำแล้วมันแยกแยะออกมาเสร็จเรียบร้อย	 แล้วมันจะจำได้ขนาดที่ว่าบอกคนอื่นเขาบางท	ี ๓	
เที่ยวแล้วยังจำไม่ได้ถ้าสมาธิดีเหมือนอย่างกับสมองมันแยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่	 เป็นระดับ
ของมันเองจะจัดเรียงของมันเรียบร้อยเลยว่าต้องจำอย่างไรแล้วมันจะจำของมันได้	 อยากจะจำ
ตอ้งหดัภาวนาเยอะๆ	 เขา้ไว	้ ถา้สมาธดิแีลว้เหมอืนกบัเจา้จอย	 มนันัง่มองอาจารยเ์ขาอยูเ่พือ่น
ข้างหลังห้องก็เล่นกันโยกโต๊ะโยกเก้าอี	้ โยกไปโยกมามันโยกเกินศูนย์ถ่วง	 เก้าอี้มันหงายฟาด
โครมลงไป	 เพือ่นอกี	 ๓๐	 กวา่คนหนัไปมองเปน็ตาเดยีวกนั	 เจา้จอยมนันัง่มองแตห่นา้อาจารย์	
สมาธมินัดขีนาดรอบขา้งมอีะไรมนัไมรู่เ้รือ่ง	ไดย้นิแตเ่สยีงอาจารยอ์ยูอ่ยา่งเดยีว	เขาทำไดข้นาด
นั้น	 ถ้าเราสมาธิดีขนาดนั้นเรื่องความจำไม่มีปัญหาเลย	 ส่วนใหญ่แล้วเด็กสมัยใหม่สมาธิสั้น	
รโีมทคอนโทลมนัทำพษินกึออกมัย้	?	ไมช่อบใจเปลีย่นๆ	ความจำมนัขาดเปน็ทอ่นๆ	เหมอืนตวั
จิ๊กซอว์ในเมื่อความจำมันขาดเป็นท่อนๆ	 เหมือนตัวจิ๊กซอว	์ ความสนใจจุดใดจุดหนึ่งมันก็น้อย
มนักลาย	มนั...	
ถาม : มนัเปน็แบบนีร้เึปลา่คะคอื	คนสมยันี้ไมค่อ่ยไดเ้ดนิ	สมยักอ่นเดนิเยอะ	
ตอบ : มันก็มีส่วนเหมือนกัน	 จะมากจะน้อยส่วนของมันมีอยู่แต่ว่าจริงๆ	 ก็คือสังคมปัจจุบัน	
พวกเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์หรือพวกเครื่องเล่นอะไรต่อมิอะไรที่มันใช้ระบบดิจิตอลที่จะ
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สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงอะไรไดเ้รว็มาก	 รบัขอ้มลูไดเ้รว็คน้หาขอ้มลูอะไรไดเ้รว็อะไรอยา่งนีม้นั
ทำใหค้นสมาธสิัน้ลง	
ถาม : เพราะว่าสมัยก่อนชาวนาเขาปลูกข้าว	 กว่าเขาจะปลูกได้ไร่หนึ่งเขาใช้ความเคยชิน	

ถา้เดนินีน่บั...	
ตอบ : นบัครัง้ไมถ่ว้น	สมยันีม้นัเลน่รถดำนา	(หวัเราะ)	
ถาม : เปลีย่นแปลงงา่ย	ฉะนัน้เวลาทำอะไรซำ้ๆ	เปน็พนัๆ	ครัง้ทำให้ไดเ้รือ่งสมาธ	ิ
ตอบ : ของเราความสนใจเฉพาะทีม่นันอ้ยความจำกเ็ลยไมด่ไีปดว้ย	เขาเรยีก	“สมาธสิัน้”	
ถาม : การแยกกายกบัใจแยกอยา่งไร	?	
ตอบ : แยกกายกับใจ	 ถ้าหากว่าสมาธิทรงตัวตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจิตกับกายจะเริ่มแยก
เปน็คนละสว่นกนั	คอืตอนนัน้จติจะสนใจแตอ่าการภายใน	ประสาทรา่งกายทีถ่อืวา่เปน็กายจรงิๆ	
ภายนอกมันไม่ค่อยจะรับรู้กันแล้ว	 ถึงไม่ใช้ความพยายามในการแยกมันก็จะแยก	 ทีนี้ในความ
หมายของเรา	 แยกจิตแยกกายมันเป็นการถอดกายในออกไป	 แบบที่เขาเรียกว่าถอดกายทิพย์
หรอืเปลา่	?	 ถา้หากวา่เปน็ลกัษณะอยา่งนัน้	 ตอ้งฝกึอกีแบบหนึง่	 เขาจะมกีารฝกึใหถ้อดกายใน
ไปเพือ่ทีจ่ะไปทอ่งเทีย่วภพตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็	นรก	สวรรค	์พรหม	นพิพานอะไรเหลา่นีเ้ปน็ตน้	
แตถ่า้หากวา่ไดแ้ยกจติแยกกายลกัษณะทีว่า่นี	้แคเ่ราทำสมาธไิดป้ฐมฌานกเ็ริม่แยกไดแ้ลว้	
ถาม : แค่ไดป้ฐมฌานนี่ไดย้งัไงคะ	?	
ตอบ : คอืกำลงัใจมนัจะทรงตวัอยูร่ะดบัหนึง่	ในระดบันีส้ิง่ทีเ่ขา้มาทางตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	
อะไรมันไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะจิตมันเป็นสุขอยู่กับการภาวนาเฉพาะหน้า	 คราวนี้การที่
เราภาวนาซะจนชนิ	คำวา่	“ชนิ”	ภาษาบาลเีขาเรยีกวา่	“ฌาน”	ปฐมฌานคอืความเคยชนิขัน้ที	่
๑	มนัมอียูด่ว้ยกนั	๔	ขัน้เขาเรยีก	ฌาน	๑	ฌาน	๒	ฌาน	๓	ฌาน	๔	คราวนีว้า่แคเ่ขา้ถงึความ
เคยชนิขัน้ที	่๑	กเ็ปน็อนัวา่จติกบักายมนัเริม่จะหา่งกนัแลว้	พอเริม่เปน็ฌาน	๒	บางทมีนัเริม่ไม่
รบัรูก้ารหายใจ	 คำภาวนามนักห็ายไปดว้ย	 ถา้ถงึฌาน	 ๓	 ยงักบัประเภทกลายเปน็หนิไปเลยกม็	ี
คือสภาพต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันจะแปลกๆ	 แล้วฌาน	 ๔	 นี	้ ไม่รับรู้อาการภายนอก
แนน่อนเลยฟา้ผา่ขา้งหูไมเ่อาดว้ยไม่ไดย้นิ	เพราะประสาทรา่งกายมนัไม่ไดท้ำงานตรงนัน้แลว้	
ถาม : คอืเปน็คนทีรู่ส้กึวา่ขีก้งัวลมากเลย	ไมรู่ว้า่...	
ตอบ : เริม่ตน้ภาวนาซะกอ่นนะ	 ทกุอยา่งทีเ่ราพดูมาถา้เราเริม่ภาวนาแลว้ปญัหาอืน่ๆ	 มนัจะ
หมดนะจะ๊	เพราะฉะนัน้ตัง้หนา้ตัง้ตาภาวนาไดเ้ลย	
ถาม : ..............................	
ตอบ : นัง่สมาธนิบัลมหายใจเขา้-ออกของเรานีแ่หละวา่ไปเลย	 ถา้หากวา่เราเริม่ตรงจดุนีแ้ลว้	
ตัวอื่นๆ	 มันหมดไป	 ไม่อย่างนั้นของเรา	 เราถามๆ	 อยู่นี่มันจะหาที่จบไม่ได้มันต้องทำ	 พอทำ
แล้วเกิดปัญหาเฉพาะจุดขึ้นมาเราก็แก้ทีละจุดมันก็จบ	 แต่ถ้าเราถามอยู่มันจะไม่จบ	 ฉะนั้นตั้ง
หนา้ตัง้ตาทำไดเ้ลย	 มเีวลานัง่สมาธ	ิ เวลานัง่สมาธคิรัง้แรกมนักฟ็ุง้ซา่นนัง่อยูต่รงนัน้แหละ	 แต่
มันไปคิดอะไรก็ไม่รู้พอรู้ตัวก็เลิกคิดมัน	 มาจับลมหายใจเข้า-ออก	 รู้ตัวก็เลิกคิดกัน	 มาจับลม
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หายใจเขา้-ออก	เดีย๋วกช็นะมนัได	้
ถาม : คอืตอนนี้ไมแ่น่ใจบรรยากาศทีท่ำงานคะ่	
ตอบ : ทำไมละ่	?	
ถาม : จะเกดิปญัหาคอื	ตอนนีง้านมนัขยายตวั	คอืคนในทีท่ำงานยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรบังานจะทำ
ยงัไงคะ	?	
ตอบ : ถ้าเรามีหน้าที่รับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องอบรมหาความชำนาญให้กับเขา	 เพื่อเขาจะ
ได้เตรียมพร้อมที่จะรับงานใหม	่ แต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทำแค่งานตรงหน้าของเราให้ดี
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะดไีด้	 คอืถา้เราไปยุง่กบัคนอืน่เมือ่ไหรเ่กดิเรือ่งเมือ่นัน้	 แตถ่า้หากวา่อยู่ใตก้ารรบัผดิ
ชอบของเรานี่จำเป็นนะต้องมีการประชุมมีการอบรมเพื่อที่จะให้เขาทำงานได้เต็มฝีมือมากกว่า
นัน้	หรอืไดด้มีากกวา่นัน้	หรอืไมก่ท็ำใหเ้ขาดวูา่ทีจ่รงิๆ	มนัตอ้งทำอยา่งไร	หนกัใจมัย้	?	
ถาม : ...(ไมช่ดั)...แตเ่ขาคงจะตอ้งอยูก่บัเราตอ่ไป	ตอ้งทำยงัไงถงึจะใหเ้ขายอมทำงาน	?	
ตอบ : ไอเ้รือ่งการทีจ่ะทำใหค้นอืน่ยอมรบัเรานีม่นัมอียูอ่ยา่งเดยีว	 คอืตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่เรา
เหนอืกวา่ทกุกระบวน ความสามารถในการงานของเราทกุอยา่งเหนอืกวา่อะไรดกีวา่ 
ถาม : มอียูเ่รือ่งเดยีว	คอืเรือ่งวยัวฒุคิะ่	
ตอบ : ไมเ่ปน็ไรหรอกสมยันีป้ลอมหนา้ได	้อายแุคน่ีเ้ขาปลอมเปน็คณุยายอาย	ุ๙๐	ยงัไหวเลย	
ทำหนา้ใหเ้หีย่วๆ	 ไม่ใชเ่รือ่งยาก	คนมคีวามสามารถวยัวฒุนิีม่นัจะโดยคณุวฒุ	ิ คอืความสามารถ
คลมุไปเองนะ	คอ่ยๆ	ทำไปเถอะเดีย๋วพอเอางานเอาการไปมากๆ	หนา้มนัเหีย่วเกนิไปเอง	ตกลง
เขามจีดุเดยีวใชม่ัย้ทีเ่ขาไมย่อมรบั	คอืเขาเหน็วา่เราเดก็เกนิไป	
ถาม : เขาใชว้ธิบีบีคะ่	คอืบบีใหเ้ราทนไม่ไหว	ยอมในสิง่ทีเ่ราควรจะได	้
ตอบ : แลว้ในเมือ่เรารูว้า่เขาบบีจะไปใหเ้ขาบบีทำไมละ่	 กท็ำเปน็ไมรู่้ไมช่ี้ไปซ	ิ แกลง้โงน่ีม่นั
สนกุนะ	โบราณเขาวา่แกลง้โงไ่มเ่ปน็ เปน็ใหญไ่มไ่ด ้ไมว่า่มนัจะมาวธิไีหนกต็ามเรากห็ลบซา้ย
เลีย่งขวาไปเรือ่ยๆ	ไมย่อมเขา้ไปในจดุทีเ่ขาตอ้งการ	กเ็หน็ๆ	อยูว่า่มนัตอ้นเราไปมมุนัน้	แกลง้ๆ	
เดินไปเกือบถึงมุมแล้วก็เลี้ยวซะ...(หัวเราะ)...มันน่าสนุกนะ	 แต่สักวันจะทุกข์เอาจริงๆ	 ปัญหา
มากเลยไปนั่งท่องคาถามั้ย	?	 มันมีคาถาอยู่บทหนึ่งเขาเรียก	 “คาถาวัวกินนมเสือ”	 มาจาก
นทิานพืน้บา้น	 หลวชิยั-คาว ี เคยไดย้นิมัย้ทีเ่ขาเรยีกวา่	 “เสอืโคคำฉนัท”์	 แมว่วัถกูเสอืกนิไป
แลว้	แตล่กูววัเปน็เพือ่นกบัลกูเสอื	ลกูเสอืกเ็ลยชวนลกูววัมาอยูด่ว้ยกนั	มากนินมแมเ่สอืดว้ยกนั	
อนันีม้นัมคีาถาอยูบ่ทหนึง่เขาเรยีก	“ววักนินมเสอื”	มนัหมายความวา่ถงึจะมศีตัรอูยูร่อบดา้น	แต่
เรากจ็ะอยู่ได	้ลองภาวนาดมูัย้	?	(หวัเราะ)	 เดีย๋วเขยีนใหด้กีวา่ไมย่าวมากหรอก	๔	บรรทดั	 ไป
ลองดนูา่สนกุนะ	
ถาม : ไมท่ราบวา่เราจะเลอืกการปรบัหรอืการเปลีย่นด	ี?	
ตอบ : ก็ค่อยๆ	 ปรับดีกว่า	 เพราะเปลี่ยนทีเดียวเลย	 ความเคยชินของคนจะทำให้เขารู้สึก
ลำบาก	คอ่ยๆ	ปรบัดกีวา่	ถา้หากวา่เปลีย่นทเีดยีวเรารบัได	้แตค่นอืน่เขารบัไม่ได	้ตอ้งคดิถงึคน
อืน่ดว้ย	
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ถาม : พอรูว้า่ทีน่ีเ่กดิปญัหาแลว้กเ็ปลีย่น	
ตอบ : อยา่งนีห้นปีญัหา	เรือ่งปญัหามนัมอียูท่กุทีจ่ากทีห่นึง่ก็ไปอกีทีห่นึง่ วิง่ชนปญัหาดกีวา่  
หนมีนั 
ถาม : แลว้หน.ู..(ไมช่ดั)...ในลกัษณะทีก่รมเดยีวกนั	 กองเดยีวกนัในลกัษณะทีก่นิแรงเพือ่นใน
ทีท่ำงาน	
ตอบ : นีเ่จอมาเยอะตอ่เยอะ	แตว่า่กจ็ะเอาแค่ในเขตความรบัผดิชอบของเราเอง	ถา้หากวา่ใน
ใต้อำนาจรับผิดชอบของเรามีคนอยู่กี่คน	 จำนวนเท่าไหร	่ ก็เร่งรัดเขาได	้ นอกเหนือไปจากนั้น
แล้วโดยเฉพาะสูงขึ้นไป	 หรือว่างานรับผิดชอบของคนอื่นอย่าไปแตะนะ	 เอาแค่จุดของเราให้
มนัด	ี
ถาม : แลว้ในเมือ่บางคนไมเ่วริค์นีเ่ราสามารถทีจ่ะเอาคนออกเราควรจะทำมัย้	?	
ตอบ : บอกเขาตรงๆ	บอกวา่ถา้คณุยงัทำแบบนีอ้กี	ตอ้งหางานทีอ่ืน่ทำแลว้ละ่	
ถาม : แลว้ขูด่ว้ยวธิตีา่งๆ	
ตอบ : ไม่ต้องเสียเวลาขู่หรอก	 ทำจริงๆ	 เลย	 เชือดลิงให้ไก่ด	ู ไม่ใช่เชือดไก่ให้ลิงด	ู คนไหน
เสน้ใหญท่ีส่ดุเอาคนนัน้ออก	คนอืน่มนัหนาวเอง	งานบางอยา่งมนัจำเปน็นะ อยา่คดิวา่มนัเปน็  
การสรา้งศตัร ูแตว่า่จำเปน็เพือ่ทีจ่ะใหง้านทัง้หมดเปน็ไปดว้ยด ีจำเปน็ทีจ่ะตอ้งทำ 
ถาม : แล้วคนที่อยู่ร่วมกันแล้ว	 อย่างที่คนที่กำลังใจไม่เสมอกัน	 เราต้องวางตัวยังไง	 ต้อง
วางใจยงัไง	?	
ตอบ : อย่าตั้งความหวังอยู่กับเขามากนัก คิดว่าทั้งหมดเราทำเองได้ไม่ต้องง้อใคร ถ้า
หากว่าเขาช่วยก็ถือว่ามันเป็นบุญเป็นคุณเป็นน้ำใจของเขา	 แต่อย่าไปหวังว่าเขาจะทำหน้าที่
นั้นได้ด	ี คิดซะว่าถ้าเป็นงานใต้รับผิดชอบของเรา	 คนที่รับผิดชอบก็คือเรา	 เพราะฉะนั้นเราเอง
ทำทั้งหมดพอคนอื่นเขามาทำเบาแรง	 เออดี...ถือว่าเขาช่วยเรา	 จะไปหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
จากคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอก	 บางคนจิตใต้สำนึกมันไม่ม	ี จริงๆ	 แล้วนิยมคนญี่ปุ่นนะ	 คน
ญี่ปุ่นระยะหลังนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไง	 แต่ว่าช่วงก่อนนี้เขาเข้าทำงานที่ไหนนี	่ เขาทุ่มเป็นทุ่มตายให้
กับที่นั่นเลย	 เหมือนกับงานตัวเองยิ่งกว่างานตัวเองตัวนี้เขาเรียกว่า	 “จิตสำนึกของความเป็น
เจา้ของ”	 แตว่า่...สว่นใหญข่องเราแลว้จติสำนกึของความเปน็เจา้ของไมค่อ่ยมี	 ใครเปลีย่นงาน
ได้บ่อยเท่าไรถือว่ามีความสามารถเท่านั้น	 มันกลายเป็นว่าต้องไปหาความชำนาญในที่ใหม่ไป
เรื่อยๆ	 ต้องเสียเวลาไปศึกษางานใหม	่ ต้องไปปรับเข้ากับสถานที่ใหม่ไปเรื่อยๆ	 มันก็เลยพูด
งา่ยๆ	วา่นอกจากจะกา้วหนา้ยากแลว้กล็กัษณะเหมอืนกบัทีเ่ราบอกวา่	ถงึเวลากห็นปีญัหาทิง้ไป
ทำทีอ่ืน่กห็นไีปไมรู่จ้บ	 เพราะฉะนัน้ของเราตอนนีแ้กท้ีเ่รารบัผดิชอบกอ่น	ภายใตก้ารรบัผดิชอบ
ของเราเท่าไหร่เราแก้เท่านั้น	 อย่าไปแบกโลกแทนคนอื่นเขา	 สมมุติว่านั่งโต๊ะติดกันแต่งานมัน
คนละสว่น	 ไอ้โนน่มนัจะเละแค่ไหนปลอ่ยมนัเราทำของเราใหด้ไีว้	 ผูบ้รหิารเขาจะมองเหน็เองวา่
ใครเป็นยังไง	 แล้วต่อไปถ้ามีโอกาสขยับขึ้นไปสูงกว่านั้นแล้ว	 เราก็ค่อยมาแก้ที่จุดที่เรายังไม่ได้
แก	้ แตว่า่กอ่นนัน้ไม่ไดอ้ยู่ใตค้วามรบัผดิชอบของเรา	 แตว่า่ตอนนีอ้ยู่ใตค้วามรบัผดิชอบของเรา
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ก็แก้ต่อไป	 อย่าใจร้อนนะถือว่าคนเราเกิดมาอายุนานหลายสิบปีค่อยๆ	 ทำไปอายุสัก	 ๕๐	 แล้ว
คอ่ยดเีรากร็อได	้(หวัเราะ)	
ถาม : ..............................	
ตอบ : พระสกุ	พระใส	พระเสรมิ	พระบางใชม่ัย้	?	พระสกุจมอยูท่ีเ่วนิพระสกุ พระใสอยูว่ดั
โพธิช์ยั หนองคาย พระเสรมิอยูว่ดัปทมุวนาราม สระปทมุใกล้ๆ 	 กรมตำรวจ	 สว่นพระบาง



พระบางมอียูร่ะยะหนึง่ทีฝ่นฟา้มนัแลง้	ราษฎรทลูเกลา้ถวายฎกีารชักาลที ่๔	วา่หลวงพอ่พระบาง	

ทำใหฝ้นแลง้	กเ็ลยเอาไปคนืลาวซะ	ไมง่ัน้ลาวจะไมม่พีระพทุธรปูสำคญัเหลอืเลย	ตอนนีพ้ระบาง	

อยูท่ีห่ลวงพระบาง	จรงิๆ	เวลาหนา้สงกรานตน์ี	่เจา้มหาชวีติของลาวจะเปน็ผูน้ำอญัเชญิพระบาง
แหอ่อกมาเพือ่ใหช้าวบา้นไดก้ราบไหวบ้ชูา	 มาตอนหลงัพอระบบพระมหากษตัรยิ์โดนคอมมวินสิต	์

ลม้ไป	 ก็ไมท่ราบเหมอืนกนัวา่	 ประเพณยีงัเปน็ปกตอิยูร่เึปลา่	 แตว่า่ถา้หากวา่เจา้มหาชวีติ	 คอื
พระมหากษัตริย์ของเขายังอยู่นี	่ จะเป็นผู้อัญเชิญพระบางออกมาทุกป	ี ศิลปะล้านช้างนี่จะอยู่
ราวๆ	โนน่ยคุปลายอยธุยาตน้รตันโกสนิทร	์กค็อืวา่จะเปน็ชว่งตอ่อยธุยา	ธนบรุ	ีรตันโกสนิทร	์
ถาม : ก็ไมเ่กา่มาก	
ตอบ : ไมเ่กา่มาก	 จรงิๆ	 แลว้ลา้นนากบัลา้นชา้ง	 เกีย่วเนือ่งแทบจะเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	
เพราะวา่แตง่งานขา้มกนัไปกข็า้มกนัมา	 แลว้มาพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช	 ผูท้ีถ่อืวา่เปน็มหาราช
ของลาว	 จริงๆ	 แล้วครองเชียงใหม่อยู่ก่อนนานมากเลยหลายปีทีเดียว	 พอพม่าจะตีเชียงใหม	่
ท่านเห็นว่าไม่สามารถจะต้านกำลังพม่าได	้ ก็เลยหอบพระแก้วมรกตไปตั้งเวียงจันทน์ขึ้นมา
แทน	 ลาวกบ็อกวา่ไทยขโมยพระแกว้ไป	 ไทยกบ็อกวา่ลาวขโมยไปกอ่น...(หวัเราะ)...ทะเลาะกนั
ไปกท็ะเลาะกนัมาอยูน่ัน่แหละ	 แตต่ามประวตัพิระแกว้มรกต	 เขาวา่ตอ้งอยูถ่งึ	 ๗	 นครใชม่ัย้	?	
เท่าที่รู้ก็คือว่า	 ท่านเกิดขึ้นที่ปาฏลีบุตร	 แล้วก็มาปรากฏที่ลำปางไปอยู่เชียงใหม ่ ไปอยู่
เวยีงจนัทน ์แลว้กม็าอยูห่นองคาย	แลว้กม็าอยูก่รงุเทพ	คอือยูเ่วยีงจนัทนแ์ลว้กอ็ญัเชญิมาพกั
ทีห่นองคายกอ่น	แลว้กม็าอยูก่รงุเทพ	เอะ๊	๖	เทา่กบัวา่	๖	เมอืง	
ถาม : แลว้กย็า้ยขา้มฝัง่ไปธนบรุ	ีก	็๗	แลว้	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วเขานับว่า	 นับว่า	 ๖	 เมือง	 เมืองที	่ ๗	 นี่เมืองใหญ่หน่อยเมืองรัสเซีย 
พระเจ้าซาร์นิโคลัสไง	 ท่านเสด็จมาเมืองไทย	 ท่านซี้ปึ๊กกับรัชกาลที ่ ๕	 นี	่ รัชกาลที	่ ๕	 เลย
ออกปากวา่ในเมือ่สนทิสนมกนัขนาดนี	้แทบจะถอืวา่เปน็แผน่ดนิเดยีวกนัเปน็ทองแผน่เดยีวกนัก็
วา่ได	้ เพราะฉะนัน้ทา่นอยากไดอ้ะไรทีเ่ปน็ของไทย	 ในฐานะพระเจา้แผน่ดนิไทย	 ทา่นยนิดมีอบ
ถวายให	้ ทา่นเลน่ขอพระแกว้มรกต	(หวัเราะ)	 รชักาลที	่ ๕	 ไมน่กึวา่จะเจอขนาดนัน้	 กค็งสะอกึ	

เหมอืนกนั	รชักาลที	่๕	กค็งเหน็วา่ในเมือ่ตนเองเปน็กษตัรยิต์รสัแลว้ไมค่นืคำ	พระเจา้ซารน์โิคลสั	

กลา้ขอก็ใหเ้หมอืนกนั	 พระเจา้ซารน์โิคลสัคงซึง้ในนำ้ใจ	 ขอของสำคญัขนาดนีย้งัให้	 กเ็ลยบอก
เอา้	 ถา้งัน้อะไรทีอ่ยากได้ในรสัเซยี	 ตอ้งการกจ็ะใหบ้า้ง	 รชักาลที	่ ๕	 ขอพระแกว้คนื	(หวัเราะ)	
ตกลงวา่นครที	่๗	นี่ไปอยูแ่ปบ๊เดยีว	
ถาม : ไมท่นัไปใชม่ัย้คะ	ไปหรอืยงัคะ	?	
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ตอบ : ถือว่าไปล่ะ	 ถือว่าให้เขาแล้ว	 ถึงได้บอกที่บอกว่าต้องอยู่ถึง	 ๗	 เมือง	 เห็นทีจะอยู่มา
ครบจริงๆ	 หนองคายพระแก้วอยู่พักหนึ่ง	 เคยไปมั้ยวัดพระแก้วเก่า	 ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของ
หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงติดอยู่ชายน้ำเลย	 วัดกับเจดีย์เขาสร้างอยู่เป็นที่ประดิษฐาน
ชัว่คราวกอ่นทีจ่ะทำพธิอีญัเชญิเขา้มากรงุเทพ	
ถาม : สรปุวา่ในแมน่ำ้โขงทีเ่ขาบอกวา่เขาเจอพญานาค	พญานาคเนีย่จรงิๆ	 นาคนัน้กค็อืเปน็
เทวดาทีเ่ขามาใหเ้หน็หรอืวา่...?	
ตอบ : นาคม	ี ๒	 แบบ	 แบบที่เป็นเทวดา คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชเหล่าที่เราเรียกว่า 
“นาคา” เหล่านี้จะเป็นบริวารของท่านท้าววิรูปักษ ์ เวลาทำงานท่านจะปรากฏให้เห็นลักษณะ
ของงูใหญ	่ นี่ต้องถือว่าเป็นเครื่องแบบเวลาทำงานแบบเดียวกับบริวารของท่านท้าวเวสสุวัณ 
เวลาจะทำงานกป็รากฏในรปูของยกัษ	์แตจ่รงิๆ	แลว้ทา่นสวยสะโอดสะองลกัษณะคลา้ยๆ	พรหม	
เพียงแต่ว่าเครื่องแต่งตัวไม่เหมือนพรหม	 ที่ท่านคล้ายพรหมเพราะส่วนใหญ่แล้วจะทรงฌานได้
เพยีงแตต่อนตายลมืเขา้ฌานไปตายอยูน่อกฌานซะ	นา่จะหนาวแยเ่ลยนะ	ตายนอกชาน	คราวนี	้
อีกประเภทหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งทิพย ์ อย่างพวกครุฑ	 พวกนาคเหล่านี	้ ถ้าประเภท
เดรัจฉานกึ่งทิพย์พวกนี้เขาจะอยู่ในภูมิของเดรัจฉานเลย	 แต่ว่าบุญเก่าที่เสริมเอาไว้มากก็เลย
ทำให้มีทิพสมบัติเลยมีอะไรสามารถแปลงร่างเป็นคนได	้ แต่ว่าสัญชาติของท่านจริงๆ	 ก็คือสัตว์
เดรจัฉาน	
ถาม : แตพ่วกนีก้ค็อื	ถอืกำเนดิจากสตัวเ์ดรจัฉานธรรมดา	?	
ตอบ : ไม่ใช่จ้ะ	 เป็นโอปปาติกะ	 คือเป็นเดรัจฉานมีฤทธิ์เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพกึ่งทิพย์	

โอปปาตกิะเกดิแลว้โตเลยไมต่อ้งเสยีเวลา	
ถาม : แลว้มรีา่งกายจบัตอ้งไดม้ัย้	?	
ตอบ : ถ้าท่านให้จับก็จับได้	 เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้	 ถ้าต้องการให้หยาบเสมอเรา	 คือ
ตอ้งการปรากฏใหเ้ราเหน็	 แสดงกายหยาบขึน้มากจ็บัไดต้อ้งได	้ เทวดากเ็หมอืนกนั	 ถา้ตอ้งการ
ให้เราจับต้องได้ก็จับได	้ เคยจับดูเทวดาผู้หญิงเนื้อก็เหมือนกับผู้หญิงของเรานี่แหละ	 แต่ว่าเนื้อ
เปน็แก้วๆ	 เวลาจับเนี่ยลักษณะก็เหมือนกบัเนื้อผู้หญิงคือนิม่ๆ	 เหมือนกัน	 ไม่ได้เจตนานะตอน
นัน้ตัง้ใจจะจบัเขาทุม่	ควา้ไปเจอเอวเตม็ทีเ่ลยแลว้เขากป็ระเภทจัก๊กะจีย้กัเอวยกัไหล	่กเ็ขาแกลง้
เรากอ่น	ของเราตะแคงขา้งภาวนา	เขาบอกทา่นี้ไมด่หีรอก	เขากจ็บัหวัคนทา้ยคนเปลีย่นทา่ใหม	่		

อกีเดีย๋ว	๒	คนมนัมาบอกทา่นี้ไมด่	ีมนักจ็บัเปลีย่นทา่ใหม	่เปลีย่นไปเปลีย่นมารำคาญกถ็บีมนัซะ	

เขาจับขาไว	้ ถีบซ้ายก็จับซ้าย	 ถีบขวาก็จับขวา	 เราก็เอ๊ะ	 จะทำยังไงมันด	ี ก็คว้าคนที่อยู่ทาง
หวันอนทุม่มนัซะกอ่น	เอือ้มมอืควา้ไปเตม็ทีเ่ลย	ปทัโธผู่ห้ญงินีห่วา่ไอเ้รากน็กึวา่ผูช้าย	
ถาม : แลว้ตกลงไดทุ้ม่หรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : จะไปไดทุ้ม่อะไรเลา่	พอจบัไปรูว้า่เปน็ผูห้ญงิกร็บีปลอ่ยแลว้	(หวัเราะ)	เขาไมจ่บัเราทุม่
กบ็ญุแลว้		
ถาม : ทา่นคะ	อยา่งนี้ในประวตัศิาสตรน์ัน่มจีรงิรเึปลา่คะ	ลาวไมช่อบใจไทย	?	
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ตอบ : คงจะพอๆ	 กันนั่นแหละพอๆ	 กับที่ว่าพอไทยได้ยินว่าพม่าเมื่อไหร่	 ก็นึกถึงกรุงศร	ี

อยธุยาแตกทกุท	ีกพ็อกนั	เรือ่งทัง้หลายเหลา่นีจ้รงิๆ แลว้คนเรามนัไปยดึอดตีมากเกนิไป	ถา้
ถามวา่คณุเกดิทนัยคุนัน้มัย้	ตอบยาก...ยกเวน้พวกที่ไดท้พิจกัขญุาณใชม่ัย้	?	อยา่งนีถ้า้จะบบีกนั
ใหต้ายจรงิๆ	 กถ็ามวา่เกดิทนัมัย้	?	 ตอนนีอ้ายเุทา่ไหร	่?	 อยา่งนีม้นักลายเปน็ไปใสอ่ารมณต์าม
อดีตที่เลยมานานแล้ว	 อย่างที่ไปสร้างวัดทางพม่าเหมือนกัน	 หลายคนก็บ่นว่าพม่ามันทำอย่าง
นัน้กบัเรา	อยา่งนีก้บัเรา	แลว้ไปชว่ยมนัทำไม	บอกเราไม่ไดช้ว่ยพมา่นะ	นีช่ว่ยคนไทยทีม่นัหลง
อยู่ในพมา่	(หวัเราะ)	เออ...	
ถาม : เขาไมย่อมใหก้ลบัมาฝัง่นีเ้ลยเหรอ	?	
ตอบ : ของเราไมย่อมรบัเขาตา่งหาก	ทางดา้นโนน้ถงึไมย่อม	ถา้เขาจะมาเขากห็นมีาได	้ของ
เราไมย่อม	มนักลายเปน็เขาหลบหนเีขา้เมอืงไปนะ่ซ	ิ แตว่า่ถงึไมย่อมกเ็หอะ	ถา้พวกโนน้มนัมา
คนแถวหนองบวั สองแคว ปา่หวาย สามพระยา	มาทำงานเมอืงไทยเกอืบทัง้หมูบ่า้น	 เขามา
เขาพดูไดเ้ลยนะไมต่อ้งเสยีเวลาหดั	ไปสมคัรงานที่ไหนเขารบัเลย	เดอืนทีแ่ลว้เขากม็าทีน่ี	่๒	คน	
๓	คนเอาซองกฐนิเกา่ของปทีีแ่ลว้โนน่ของวดัหนองบวั	มาใหเ้รีย่ไรแลว้ไมม่เีวลากลบัเอามาฝาก
ไว้ตรงนี	้ ตอนช่วงที่กลับมาทางด้านโน้นเขาก็ฝากจดหมายมา	 ฝากจดหมายมาว่าให้คนโน้นนี	้
อยูท่ีน่ัน่อยูท่ีน่ี	่ มเีบอร์โทรใหม้าก็โทรไปบอกใหเ้ขามารบัจดหมายไป	 ทางดา้นโนน้เขายงัมนีำ้ใจ
เหมือนกับคนโบราณ	 ก็คือว่าไปไหนนี่จะมีการฝากโน่นฝากนี่ไปให้กันอยู	่ ของเราสมัยนี้ถ้าขืน
ฝากไปนะหายจ้อยไปแน่เลย	 อย่างไปนี่มันจะฝากเงินฝากทองไป	 แล้วบางคนฝากไปทีหนึ่ง	 ๖	
บาท	๑๐	บาท	ทองคำอยา่งนี	้เขาไมก่ลวัเราโกง	
ถาม : ..............................	
ตอบ : กท็องคำเขายงัฝากไปทขีนาดนัน้	เขาไมก่ลวัเราโกง	เขายงัตรงไปตรงมาอยู	่พอไดเ้งนิ
ครบเมือ่ไหร	่ครบสลงึซือ้สลงึ	ครบหา้สบิซือ้หา้สบิ	ครบบาทซือ้บาท	
ถาม : เขาซือ้อยา่งนีเ้หรอ	ของเราเกบ็แลว้เอาไปตึง๊	
ตอบ : ของเขามนัไมต่ึง๊	มนัเกบ็ตายเลย	
ถาม : ถา้อยา่งนัน้ราคาทองทีน่ัน่นา่จะถกูกวา่หรอืเปลา่	?	
ตอบ : ทองเขาจะซือ้ทางฝัง่ไทย	เพราะวา่ทองพมา่นำ้หนกัมนันอ้ยกวา่ไทย	ทองไทยบาทหนึง่
เทา่กบั	๑๕.๒	กรมั	ทองพมา่บาทหนึง่	 ๑๕	กรมัเทา่นัน้	 เพราะฉะนัน้ถา้ซือ้ทองไทย	๑๐	บาท	
ซือ้ทองพมา่ไดเ้กอืบ	๑๑	บาท	
ถาม : ราคา	๑๕	กรมัของเขาถกูกวา่ของไทยเราหรอืคะ	?	
ตอบ : ๑๕	กรมัของเขามนั	๗๐,๐๐๐	กวา่	ตอนนัน้กร็าวๆ	เกอืบ	๘,๐๐๐	บาท	เพราะฉะนัน้
ทองไทยไปขายเปน็เงนิเขาก็ไดก้ำไรเยอะ	ของเราตอนนัน้มนักแ็ค	่๕,๐๐๐	กวา่	ตอนนี	้๕,๐๐๐	
เกอืบๆ	๖,๐๐๐	บาท	
ถาม : เอะ๊	เงนิกบัทองของเขานา่จะ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ทองแพงจรงิๆ	 ของเขาเองมนัคลา้ยๆ	 กบัวา่เงนิของเขามนัไมม่คีา่ไมน่า่เชือ่ถอืเพราะ
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รัฐบาลเขาพร้อมที่จะยกเลิกได้ทุกเวลา	 เขาเลยชอบถือพวกทองหรือไม่ก็เงินต่างประเทศแทน	
อย่างเงินไทยหรือว่าดอลลาร์อย่างนี้ก็เท่ากับว่าค้ำประกันได้	 ถึงเวลาก็ค่อยไปแลก	 เอาไปแค่
พอใช	้เขาจะเกบ็กนัเปน็ทองกนัทัง้นัน้	ซือ้ทอง	สว่นใหญแ่ลว้พวกหนองบวัมา	พวกกจ็ะฝากเงนิ
มาซือ้ดว้ยซำ้ไป	 เอาทองไทยนะ	 เอาเสน้ใหญ่ๆ 	 ตนัๆ	 เขาไมเ่อาสวยงามหรอกเอาตนัๆ	 ไว	้ นำ้
หนกัมนัด	ีคราวทีแ่ลว้ไปทีพ่วกเราถวายทองบชูาพระธาตไุป	กแ็ยกใสถ่งุไวพ้ลอยไวด้า้น	ทองไว้
ด้าน	 พระไว้ด้าน	 ถึงเวลาก็เอาทองใส่ย่ามไป	 เพราะว่าจะรอช่วงสุดท้ายแล้วค่อยเอาใส่บาตร
เพราะเราไปกอ่นนัน้เกอืบเดอืน	 ถา้หากวา่เอาไปใส่ไว้ในบาตรอาจจะโดนขโมยได	้ ก็ใหต้าปะลยั
เขาเอาย่ามแขวนคอเอาไว	้ เอ็งอย่าออกห่างข้านะ	 ครับๆ	 อาจารย	์ แล้วแกว่งไปแกว่งมานั่น
แหละไม่ไดรู้เ้รือ่งอะไรหรอก	 พอถงึเวลาจะเอาใสบ่าตรกบ็อกพอ่ออก	 พอ่ออกกค็อืลงุ	 พอ่ออก
เอายา่มมาซ	ิ พอ่ออกเขากส็ง่ยา่มมาให	้ พอเราเททองออกมา	 โอ้โห...เปน็ชัง่เลย	 เออทนีีรู้ห้รอื
ยังว่าแขวนอยู่กับคอตัวเองแท้ๆ	(หัวเราะ)	 เขาเอาย่ามแขวนคอเอาไว้ก็เขาคล้องอย่างนี้เลยนะ	
แลว้กเ็ดนิไปเดนิมาภมูิใจมากถอืยา่มใหอ้าจารย	์เขาไมรู่ห้รอกวา่ทองเปน็ชัง่เลย	(หวัเราะ)	
ถาม : เขาไมส่งสยัเหรอมนัหนกัมากเลย	
ตอบ : เขาคงคดิวา่ของพระโนน่มัง่นีม่ัง่ใชม่ัย้	?	 แลว้สว่นใหญแ่ลว้ของเรามนัพกกลอ้งถา่ยรปู
บา้งอะไรบา้ง	ของพวกนีร้วมๆ	กนัแลว้มนัหนกัหารู้ไมว่า่ทองทัง้ถงุเลย	(หวัเราะ)	
ถาม : ทองชัง่หนึง่กีบ่าท	?	
ตอบ	 :	 ชัง่หนึง่มนั	๓	ปอนดพ์มา่	(หวัเราะ)	๓	ปอนด	์กโิลกวา่	
ถาม : โห...กโิลครึง่	
ตอบ : ไมท่ราบเหมอืนกนัเทา่ไหร	่ ๓	 ใชม่ัย้	 มนัตอ้งหาร	๒.๒	 คณู	 ๑,๐๐๐	หาร	 ๑๕.๒	 ได	้
๘๙	บาทกวา่เกอืบๆ	๑๐๐	บาท	ทองชัง่หนึง่	 ๘๐	กวา่บาทคดิทนัมัย้	?	(หวัเราะ)	 หวัสมองไม่
คอ่ยแลน่เลยนะ	ขนาดเอาออกมาเปน็ตวัเลขไดย้งัไงยงันกึไมค่อ่ยจะออกเลย	
ถาม : อย่างการที่คนฟังเทศน์แล้วบรรลุถึงธรรม	 นอกจากอยู่ที่ผู้ฟังแล้ว	 ผู้ที่เทศน์ด้วยถ้าใน
กรณทีีบ่ารมสีงู	การทีจ่ะทำใหผู้ฟ้งับรรลถุงึระดบั...?	
ตอบ : ไม่ได้จ้ะ	 สุทธ ิ อสุทธ ิ ปัจจัตตัง นาญโญ อัญโญ วิโสธเย	 “ความบริสุทธิ์หรือไม่
บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน	 บุคคลหนึ่งจะทำบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์หาได้ไม่”	 แต่ว่าบุคคลที่ท่านมี
ความสามารถสงูเขา้ถงึความบรสิทุธิจ์รงิๆ	 มเีจโตปรยิญาณ	 รู้ใจผูอ้ืน่จรงิถา้เทศนต์รงกบักำลงัใจ
มนัทำใหเ้ขาสามารถทีจ่ะเขา้ไดง้า่ยขึน้	 แตข่ึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผูฟ้งัคนนัน้ ไมใ่ชเ่ขาไป
ทำใหค้นๆ นัน้บรสิทุธิ ์ แตว่า่เปน็เพราะคนๆ นัน้ดงึจติของตนใหพ้น้ขึน้มาจากบว่งกรรมทัง้
ปวงเขา้สูค่วามบรสิทุธิส์ิน้เชงิตา่งหาก ตวัเองทำเองถงึได้	 คนอืน่อยา่งเกง่กเ็ปน็สือ่ใหเ้ทา่นัน้	
อยา่งเชน่	 ถา้หากวา่เปน็พระทา่นกเ็ปน็สือ่แคว่า่	 ทา่นเทศนน์ำใหค้ดิตาม	 ปฏบิตัติามไดก้็ไดเ้ปน็	
ถา้ไมย่อมคดิไมย่อมปฏบิตัติาม	เทศน์ใหต้ายกเ็ทา่นัน้แหละ	
ถาม : แลว้คนทีเ่วลาใกลต้ายนี	่ ถา้ตดัรา่งกายแลว้ปรารถนาเขา้สูพ่ระนพิพานแลว้เนีย่คะ่	 โดย
ใช้วาระสุดท้าย	 โดยขณะที่อยู่ทั่วไปไม่ค่อยถึงขนาดปฏิบัติดีหรอก	 จะต่างกับคนที่อยู่ปกติแล้ว
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ปฏิบัติได้ดีแล้วเข้าถึงระดับโสดาบัน	 สกิทาคามีอย่างนี้ค่ะ	 ตอนถึงพระนิพพาน	 จุดนั้นแตกต่าง
กนัหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : เหมอืนกนั	เขา้สูค่วามบรสิทุธิเ์หมอืนกนั คอืมนัสำคญัตรงกำลงัใจทีต่ดัทีล่ะ อยา่ลมื  
คนทีต่ัง้ใจทำตัง้แตต่น้เลยนัน่ เปน็คนทีไ่มป่ระมาท	จรงิๆ	แลว้เปน็ผูท้ีน่า่สรรเสรญิมาก	คอ่ยๆ		

ขวนขวายคอ่ยๆ	ปฏบิตัไิป	แตข่ณะเดยีวกนัอกีฝา่ยหนึง่ประมาทอยู ่แตบ่งัเอญิวา่ตอ้งมบีญุเกา่  
ในอดตีมาชว่ยเสรมิ	ทำใหต้อนนัน้สามารถคดิได	้ตอนชว่งทีค่นเจบ็ปว่ยมากๆ นีต่วัราคะมนัก ็ 
ไมไ่หวแลว้ โทสะมนัก็ไมรู่จ้ะไปโกรธใครแลว้ โมหะมนัก็ไมรู่จ้ะไปหลงใครแลว้ มนัเหน็ๆ อยู ่ 
วา่รา่งกายมนัไมด่แีลว้จติมนักเ็ลยตดัไดง้า่ยกวา่	 อนันีจ้ำเปน็ตอ้งมบีญุเกา่ทีเ่ปน็บญุใหญเ่ขา้มา	

ชว่ยเสรมิดว้ย	 ไมอ่ยา่งนัน้คงจะคดิไดย้ากนะ	 เพราะวา่ไม่ไดส้รา้งความชำนาญในดา้นนีม้ากอ่น
เลย	เปน็ผูท้ีป่ระมาท	แตว่า่คนทีท่ำมาทลีะขัน้ตอนนัน้ถอืวา่เปน็ผู้ไมป่ระมาท	นา่สรรเสรญิมาก	
ถาม : การปฏบิตัทิลีะขัน้ตอนทีจ่ะใหถ้งึแตล่ะระดบั	เจา้ตวัเขาจะสามารถรบัรู้ไดเ้องมัย้คะวา่...	?

ตอบ : ถา้หากวา่เขา้ถงึจะรูเ้พราะวา่ ญาณ คอืเครือ่งรบัรู ้จะปรากฏขึน้ แตว่า่ทา่นทีเ่ขา้ถงึ  
ความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ท่านมีความฉลาดมาก และไม่ประมาท	 เพราะ
ฉะนัน้ถงึจะรูว้า่ตนเองเปน็แตจ่ะไมม่ีใครแน่ใจวา่ตวัเองเปน็	 ถงึพระพทุธเจา้พยากรณแ์ลว้วา่เปน็	
ทา่นเองทา่นก็ไมป่ระมาทกท็ำความดยีิง่ๆ	ขึน้ไป	
ถาม : แลว้อยา่งการปฏบิตัิ	 อยา่งเรารูส้กึตวัเองระยะหลงันีบ่างทเีวลาจบัพระนี่	 เราจะรูส้กึวา่
อกศุลจติเขา้มาบอ่ยมาก	เปน็เพราะวา่นัน่คอืจติลกึๆ	ของเราที.่..	?	
ตอบ : อนันัน้เรยีก	มารดลใจ	ก็ได	้มาร	๕	ประเภทเขาพยายามขวางเราอยูต่ลอดเวลา	เวลา
ไหนที่เราทำความดีใกล้จะถึงจุดที่เราต้องการ	 เขาจะพยายามเบี่ยงความสนใจเราไปสนใจอย่าง
อืน่แทน	ดงึไปหา	 รกั	 โลภ	 โกรธ	หลงแทน	ดงึใหรู้ส้กึปรามาสพระรตันตรยัแทน	ถา้หากวา่เรา
ปรามาสพระรัตนตรัยปุ๊บเขาก็สบายใจแล้ว	 เพราะว่าบุคคลที่ปรามาสพระรัตนตรัย เข้าไม่ถึง
ความเป็นพระอริยเจ้าหลุดมือเขาไม่ได ้ เรายังตกอยู่ในอำนาจเขาต่อไป	 เพราะฉะนั้นเขา
พยายามที่จะทำให้เราเบนไปจากจุดที่เรากำลังจะเข้าถึง ถึงได้เคยบอกกับโยมหลายคนว่า 
ตอนทีฟุ่ง้ซา่นมากๆ ตอนนัน้เรากำลงัใกลค้วามดทีีส่ดุ เขากเ็ลยพยายามจะดงึใหเ้ราฟุง้ซา่น
เพือ่ทีเ่ราพน้จากจดุนัน้ไป	 ถา้เราตัง้สตซิกันดิ	 ทบทวนยอ้นหลงัสกันดิหนึง่วา่เราทำอะไรถงึมา
ถงึจดุนี	้จะสงัเกตไดว้า่กอ่นฟุง้ซา่นเราตอ้งกำลงัใจดมีากเลย	เพราะฉะนัน้ทบทวนยอ้นหลงัไปซิ
ว่าตอนที่ดีๆ เพราะอะไรแล้วเราทำแบบนั้นต่อไปมันจะเข้าถึงได้ง่ายมาก	 เพราะมันเหมือน
กบัวา่เราอยูป่ากประตแูลว้	แตเ่ขาเบีย่งเราไปใหเ้ดนิไปทางอืน่แทน	เพราะฉะนัน้ถงึเปน็การดลใจ
ของมารก็จริง	 แต่เราก็ปรามาสพระรัตนตรัยด้วยกาย	 ด้วยวาจา	 ด้วยใจเหมือนกัน	 ถึงเขาจะ
ดลใจให้ทำ แต่เราก็ทำไปแล้วด้วยตัวของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องขอขมาพระรัตนตรัยอยู่
ทุกครั้งที่เราจะทำความด ี ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ไหว้พระ ทำกรรมฐานอะไรก็ตามตั้งใจขอ
ขมาพระซะกอ่น มนัจะตดักรรมตวันีไ้ป เจา้พวกนีม้นัจะแกลง้อยูต่ลอดเวลาเปน็การทดสอบ
ของเขาอยา่งหนึง่ หนา้ทีข่องเขาทีท่ำอยา่งนัน้ หนา้ทีข่องเราคอืหนเีขาใหพ้น้ ตา่งคนตา่ง
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ทำหนา้ทีข่องตนเอง ไมต่อ้งไปเปน็ศตัรกูบัใครหรอก 
ถาม : แล้วจะบาปหนักหรือเปล่า	 เวลาหนูกราบพระทีไรจะรู้สึกได้เลยว่า	 เหมือนมีความรู้สึก
วา่จะปฏบิตัไิมด่หีรอืเหมอืนกบัหนจูะเอาเทา้ขึน้มาซึง่...(ไมช่ดั)...	
ตอบ : นัน่นะ่	 ลกัษณะอาการมนัไม่ไดห้นกัไม่ไดห้นาอะไรหรอก	 มนัเปน็อาการทีเ่ขาจะทำให้
เราเปน็อยา่งนัน้	กบ็อกแลว้ใหต้ัง้ใจขอขมาพระ	พวกนีม้นัสูล้กูตือ๊ไมไ่ดห้รอก เขาทำใหเ้ราคดิ
อยา่งนัน้ได ้ปรามาสอยา่งนัน้ได ้เรากต็ัง้ใจขอขมาไปเรือ่ย พอเรารูท้นัเขาๆ กเ็ลกิ รูว้า่วธินีี้
เล่นงานเราไม่ได้แล้ว	 เล่นท่าไหนก็ขอขมาตะบันขาดอย่างเดียว	 โทษก็ไม่เกิดขึ้นเขาก็เลิกไป
เอง	 แตว่า่มนักย็ุง่ๆ	 ทำใหเ้รากลุม้ใจอยูร่ะยะหนึง่เหมอืนกนั	 พอรูเ้รากเ็ลกิกลุม้ซะ	 เอง็มหีนา้ที่
แกล้งก็แกล้งไป	 ข้ามีหน้าที่ขอขมาข้าก็ขอของข้ามันก็จบ	 ถ้าไม่เข้าถึงความดีเขาไม่แกล้งเรา
หรอกเสยีเวลาเปลา่	 เขากลวัวา่เราจะหลดุมอืเขาๆ	กเ็ลยพยายามแกลง้เพือ่จะดงึเรากลบั	แสดง
วา่เริม่เขา้ถงึจดุของความด	ีทบทวนไปวา่กอ่นหนา้นีท้ำยงัไง	แลว้กย็ำ้จดุนัน้บอ่ยๆ	ทำบอ่ยๆ	ยำ้
แลว้ยำ้อกีอยา่ไปเบือ่	พอเรายำ้มากๆ	เขา้เดีย๋วมนักเ็ปน็ของเราไปเอง	พมิพท์ีพ่ระพดูลงไปหมด	
(หวัเราะ)	เคยคยุกบัเพือ่นไปแลว้กพ็มิพ์ไป	ซกัพกัหนึง่มาดปูรากฏวา่ทีเ่ราพดูกนัพมิพล์งไปหมด
เลย	(หวัเราะ)	
ถาม : อย่างที่ล่าสุดในฝันเคยฝันถึงหลวงพ่อ	 ๒	 ครั้ง	 ทั้งหลวงพ่อทั้งท่านแม	่ มีช่วงที่ฝันไป
แลว้นีม่คีวามรูส้กึวา่	ตอนนัน้มพีธิอีะไรไมรู่ห้รอืสถานทีเ่กา่ๆ	แลว้กำลงัจะทำพธินีัง่อยูก่ม็ยีงุออก
มาจะกดัขาเรา	 แลว้มคีวามรูส้กึวา่ตอนนัน้เราตดัสนิใจแลว้	 เราไมก่ลวัแลว้	 เขา้พธิตีอนนีแ้ลว้จะ
ตายกต็าย	 แตพ่อเวลานัน้พอโดนไป	 คราวนีเ้ราไมรู่ส้กึอะไรแลว้	 รูส้กึตวัเองวา่ตวัเองวบูออกมา
แลว้กเ็หมอืนกบัเราลอยอยูข่า้งบน	 แลว้พอเอะ๊	 แปลกใจเสรจ็เหน็เปน็ทะเลกวา้งๆ	 กค็ดิวา่เดีย๋ว
จะลองลงไปที่ใต้ทะเลลึก	 พอคิดปุ๊บมันก็เหมือนดิ่งลงไปเลย	 พอดิ่งลงไปปุ๊บนี่กลับกลายเป็นว่า
กลวัตายมนักต็ืน่	ทำไมความรูส้กึทีเ่ราไมก่ลวัมนักบักลวัมนัอยู่ในสภาวะเดยีวกนัละ่คะ	?	
ตอบ : มนัอยูส่ภาวะเดยีวกนัคอืวา่	แรกๆ	มนัอยู่ในลกัษณะทีว่า่	 เรารูว้า่เราจะตอ้งตดัสนิใจยงัไง	

ในเมือ่เราอยู่ในสถานที่ๆ 	 เราคดิวา่มนัดพีรอ้มแลว้	 ถงึตายเราก็ไมก่ลวั	 พอเราลงไปใตท้ะเลมนั	

เปน็สิง่ทีเ่ราไมม่ัน่ใจจะไปพบอะไรบา้ง	 สิง่ทีเ่รายงักลวัอยูม่นัฝงัลกึอยู่ในใจมนักแ็สดงออกมา	อนันี	้

แสดงวา่กำลงัใจของเราจรงิๆ	แลว้กลวัตายเปน็ปกต	ิ
ถาม : เรือ่งแบบทีฟ่งัมานีม้นัเกดิไดก้บัทกุคน	?	
ตอบ : ทกุคนเพยีงแตว่า่ใครจะเจอในแงม่มุไหนเทา่นัน้	ขอ้สอบเขามาแค ่๔ แนว รกั โลภ 
โกรธ หลง แคน่ัน้เอง	 ไอก้ลวัตายนีห่ลง	คอืหลงเชือ่ตวัเองจะไมต่าย	แต ่๔ หวัขอ้นีม่นัออก
มาได้เป็นล้านๆ รูปแบบ	 เพราะฉะนั้นของเราเองเจอหัวข้อเดียวกัน	 แต่มันออกมาคนละแนว	
เรากต็อ้งตามมนัใหท้นั	
ถาม : ทีฟ่งัมานีต้วัเองก.็..	
ตอบ : แบบเดยีวกนั	กม็นัเดนิตามกนันี	่คนขา้งหนา้เขาเจออะไร	เรากเ็จออนันัน้	แลว้เราเจอ
อะไรคนขา้งหลงัเขากเ็จออยา่งนัน้	
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ถาม : แสดงวา่ลกึๆ	นี	่เราเองนีเ่รากย็งักลวัตายอยู่ใชม่ัย้คะนี	่?	
ตอบ : กลัวทุกคนล่ะจ้ะ	 ถ้าตราบใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่ยังกลัวอยู	่ หลวงพ่อท่านเคยถาม
พระพทุธเจา้วา่	พระอรหนัตห์นภียัมัย้ ?	พระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่	ถา้สมควรกห็น ีบางทคีนเรา  
ไปคดิวา่พระอรหนัตย์งักลวั ความจรงิทา่นไมก่ลวัอะไรแลว้ เพราะเขา้ถงึความบรสิทุธิส์ิน้เชงิ  
ในเมือ่เขา้ถงึความบรสิทุธิส์ิน้เชงิ ไมม่ทีางทีจ่ะตกตำ่ลงไปสูภ่พภมูทิีจ่ะทำใหท้า่นทกุขท์า่น
ลำบากและเหตุนี้ท่านก็เลยเลิกกลัวตายไปเลย แต่ว่าขณะเดียวกันภูมิอื่นภพอื่นนี้ยังมีความ
กลัวอยู่บ้าง	 อย่างเช่นว่ายังมีภาระที่ยังต้องทำอีก	 อย่างเช่นพระอนาคาม	ี มีภาระที่ต้องทำเพื่อ
เข้าถึงความเป็นอรหันต	์ ถ้าตายซะก่อนก็เข้าไปไม่ถึง	 แค่นั้นก็ต้องเสียเวลาไปต่อข้างบนต่อ
เปน็ตน้	 ความกลวัของทา่นๆ	 ไม่ไดก้ลวัตายในลกัษณะอยา่งนัน้	 อยา่งประเภททีว่า่มนัเสยีเวลา
ไปทำตอ่		
ถาม : คนทีเ่ขา้นพิพานไปแลว้เขายงัมหีนา้ทีอ่ยูอ่กีหรอื	?	
ตอบ : มงีานทีต่อ้งทำอยู	่ ทีจ่รงิแลว้มนัไม่ใชง่านของทา่นหรอก	แตว่า่เปน็การสงเคราะหผ์ูอ้ืน่	
บคุคลทีเ่ขา้นพิพานนีต่วับารมทีกุอยา่งตอ้งเตม็ โดยเฉพาะเมตตาบารมใีชม่ัย้ ? ถา้เหน็คน
อืน่เขาลำบากอยูถ่า้สามารถสงเคราะหไ์ดก้ส็งเคราะหเ์ลย เทา่กบัวา่มงีานทีย่งัตอ้งทำอยู ่แต่
จรงิๆ แลว้มนัไมใ่ชง่านของทา่นนะ มนัเปน็งานเพือ่คนอืน่ลว้นๆ 
ถาม : แลว้อยา่งเทวดากบัพรหมนีท่า่นมอีารมณจ์ติเหมอืนกนัมัย้คะ	?	
ตอบ : ไมเ่หมอืนกนั	จะหยาบละเอยีดปราณตีตา่งกนัไป	แลว้อยา่ไปคดิวา่พรหมดกีวา่เทวดา 
ถา้เทวดาทา่นเปน็พระอรยิเจา้แลว้พรหมไมใ่ชพ่ระอรยิเจา้นี ่กำลงัใจของเทวดากด็กีวา่ 
ถาม : ในตำแหนง่นีพ่รหมสงูกวา่ไม่ใชเ่หรอคะ	?	
ตอบ : คือโดยความหมายของเราสูงกว่า	 เพราะ	 พรหม	 คือพรหมจรรย	์ ผู้ที่จะเข้าถึงความ
บรสิทุธิ์โดยสิน้เชงิ	 แตว่า่ผูท้ีเ่ปน็เทวดาทีท่า่นเขา้ถงึความดแีตท่า่นไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะไปใหม้ากกวา่
นั้น	 อย่างเช่น	 หลวงพ่อวัดท่าซุง	 ท่านเคยพบภูมิเทวดานี่ถือว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำสุด	 แต่ท่าน
เป็นพระอนาคาม	ี ปกติพระอนาคามีต้องอยู่สุทธาวาสพรหมชั้นใดชั้นหนึ่ง	 คือพรหม	 ๕	 ชั้น	

สูงสุดตั้งแต	่ ๑๒	 ขึ้นไป	 ๑๒	 ถึง	 ๑๖	 เป็นพรหม	 อนาคาม	ี อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสส ี
อสญัญ ีอกนฏิฐะ สทุธา วาสพรหม 
ถาม : อยา่งทา่นก็ไม่ไดเ้ปน็พรหมหรอืวา่ไม่ไดต้ายในฌาน	
ตอบ : ไม่ใช	่ตัง้ใจจะไปแคน่ัน้	
ถาม : การปฏบิตัติอ่ในขณะทีอ่ยู่ในชัน้นัน้นี	่จะดกีวา่ปฏบิตัติอนทีอ่ยูเ่ปน็คน	?	
ตอบ : ดีกว่าแน่ๆ	 เพราะศีลไม่ขาด	 แต่มันช้ามาก	 ที่ช้ามากเพราะว่าเปรียบกับมนุษย์นี่มัน
ยาวนานเหลอืเกนิ	 ศลีจะใหท้า่นถอืกีข่อ้ไมม่ขีาดอยูแ่ลว้	 ใชส้ภาพความเปน็ทพิยน์ีร่กัษาไดค้รบ
ถว้น	 ตอ่ใหถ้อืศลี	 ๒๒๗	 ของพระบวกกบัอภสิมาจารไปดว้ย	 ทา่นกร็กัษาไดค้รบถว้น	 แตว่า่มนั
ชา้เพราะเวลาของทา่นเปรยีบกบัเราแลว้เวลามนัยาวนานเหลอืเกนิ	
ถาม : อยา่งถา้คนทีต่าย	ถา้ตายดว้ยอบุตัเิหต	ุกบัตายดว้ยโรคนีม่กีรรมอนัไหนหนกักวา่กนัคะ	?	
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เพราะวา่ตายดว้ยโรคนีรู่ส้กึจะทรมานกวา่ดว้ยอบุตัเิหตนุะคะ	?	
ตอบ : มนัจะกรรมหนกักรรมเบาอะไรกต็าม	 ตน้กรรมมนัใชห้นี้ในนรกไปแลว้	 อนันีม้นัแคเ่ศษ
เทา่นัน้	ขนาดเศษๆ	นีล่อ่ซะเละ	บางคนไมเ่ปน็ชิน้เปน็อนัเลย	(หวัเราะ)	รถชนทีห่ลดุเปน็ทอ่นๆ	
เป็นชิ้นๆ	 ก็ม	ี เพราะฉะนั้นถามว่าอันไหนหนักกว่า	 มันก็ต้องดูสภาพของเขา	 อันไหนทุกข์
ทรมานนาน	อนันัน้กห็นกัหนอ่ย	ไอต้มูเดยีวถงึหลดุเปน็ชิน้ๆ	นัน่มนัตายเลย	ไมท่รมานมาก	
ถาม : งัน้เวลาทีบ่างคนกเ็ปน็โรคตาย	แตก่อ่นทีจ่ะตายอาการดขีึน้มาหนอ่ยแลว้กต็ายเลย	
ตอบ : หมดสตสิดุทา้ยตวัจะหลดุออกไปแลว้	กำลงัใจทัง้หมดมนัจะทรงตวัตัง้มัน่ขึน้มานดิหนึง่
ทีล่กัษณะถา้หากวา่เปรยีบกบัพระอรยิเจา้	ซึง่จรงิๆ	แลว้มนัคนละแบบกนั	แตว่า่มนัใกลเ้คยีงกนั
ก็คือ	 ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	 ผู้ที่บรรลุมรรคผล สวยที่สุดในวันที่บรรลุมรรคผลวันหนึ่ง 
กบัวนัทีจ่ะตายวนัหนึง่	๒	วนัในลกัษณะเดยีวกนักค็อืวา่	ความผอ่งใสมนัปรากฏขึน้ชัว่ขณะหนึง่	
อันนั้นก็ได้สติขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง	 ถ้าตอนนั้นมีใครแนะนำในสิ่งที่ดีๆ	 ให้ยึดให้เกาะมันก็สบายไป
เลย	โบราณเขาถงึไดส้อนใหก้รอกหคูนปว่ยใกลต้ายวา่พระอรหงัๆ	หรอืวา่	พทุโธๆ	
ถาม : แลว้ถา้ชว่ยเขาในตอนวาระนัน้	แตถ่า้สมมตุเิปน็ไปไดม้ัย้คะวา่	เขาจะนกึตามไดท้กุคน	?	
ตอบ : น้อยมาก	 ถ้าหากว่าไปยึดกับเวทนา	 ความเจ็บ	 ความปวดบางทีที่เราพูดไป	 เขาไม่รู้
เรื่องเลยซะด้วยซ้ำไป	 ลักษณะที่หลวงพ่อสำราญท่านเคยเทศน์ไง	 คนมันหาปลามาตลอดชีวิต
กอ่นตายเกดิอาการเจบ็ปว่ยเวทนากลา้มาก	พวกก็ไปแนะนำ	 เฮย้...อรหงัๆ	 แลว้กบ็อกวา่	 ไอ้โด
ท่องคำว่าอรหังไม่ได	้ คิดแต่ปลาชะโดพอเพื่อนบอกพุทโธ	 เพื่อนบอกไอ้ช่อนไปคนละเรื่องเลย	
คอืจติมนัไปเกาะทางดา้นโนน้ซะแลว้	ถา้อยา่งนัน้ละ่ก็ไมพ่น้อบายภมูหิรอกเสรจ็แน่ๆ 	เลย	
ถาม : ที่พูดมานี	่ ถ้าเกิดเราคิดขึ้นมาว่า	 ทุกครั้งเราพยายามไม่ประมาท	 พอถึงจุดสุดท้ายนี่
ความรูส้กึตวั	ความรูส้กึนกึถงึพระรตันตรยัอยู	่อยา่งยกตวัอยา่งกรณทีีผ่า่นมา	ความรูส้กึกลวัตาย

ตอบ : กลัวตายมันมีทุกรูปทุกนาม แต่เพียงแต่ว่ากลัวอย่างมีสติหรือกลัวอย่างขาดสต ิ
เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติของเราให้มั่นคง ที่ท่านสอนให้ภาวนาก็เพื่อจุดนี ้ พอสติมัน
มั่นคงความกลัวยังมีอยู่แต่ประเภทที่ว่ามันๆ	 พร้อมที่จะตาย	 ในเมื่อแก้ไขทุกวิถีทางแล้วไม่
สามารถแก้ได	้เรากร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่ตายแลว้ไปดสีตสิมบรูณ์ไปเกาะความดอียู	่
ถาม : ..............................	
ตอบ : ถา้จติเกาะความดไีปดเีลย ถา้จติเกาะสิง่ไมด่กี็ไปไมด่เีลย ตอ่ใหท้ำบญุเกา่มามาก
แค่ไหนแต่ถ้าก่อนตายเกาะด้านไม่ด ี ก็เสร็จต้องไปรับส่วนที่ไม่ดีก่อน	 แล้วทำความชั่วมา
หนกัๆ	อยา่งมฏัฐกณุฑลเีทพบตุรอยา่งนี	้นกึถงึพระพทุธเจา้กอ่นตายหนอ่ยเดยีวก็ไปรบัผลของ
ความดกีอ่น	 แตบ่างคนวา่ไมย่ตุธิรรมเพราะวา่ทำความชัว่มาตลอด	 แลว้ทำไมอยู่ๆ 	 กข็ึน้ไปเปน็	

เทวดาอยูข่า้งบน	ความจรงิยตุธิรรมมาก ทา่นทำความดนีดิเดยีวทา่นก็ไดน้ดิเดยีว	อกีไมก่ีว่นั	

ก็จะจุติอยู่แล้ว	 ถ้าไม่ได้อากาสจารีเทพบุตรไปเจอเข้าก็เจ๊งเลย	 เพราะท่านต้องลงนรกทุกขุม	

ยงัดนีะบญุเกา่ตามทนั	
ถาม : ...(ไมช่ดั)...ตอนกอ่นตายนกึถงึความดนีดิเดยีว	?	
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ตอบ : คอืมนัไปแปบ๊เดยีว	ทำนดิเดยีวก็ไปแปบ๊เดยีว	ถา้ไมต่อ่บญุตวัเองตรงนัน้เจง๊เลย	
ถาม : ตอ้งตอ่บญุไปเรือ่ยๆ	ใชม่ัย้	?	
ตอบ : ใช	่หนีให้ไกลทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได	้พลาดเมือ่ไหรข่องเกา่มนัทวงหมด	ถา้ไม่ใชพ่ระอรยิเจา้นี	่

มสีทิธิ์โดนทวงคนืไดท้กุเวลา	 ถา้เปน็พระอรยิเจา้แลว้เขาทวงไดแ้คเ่ศษกรรม	 เพราะวา่อบายภมู	ิ
๔	ปดิไปแลว้	
ถาม : ทีอ่า่นเจอในหนงัสอื	หมายความวา่เราขึน้ไปอยูข่า้งบนแลว้	ยงัแคเ่ทวดา	แคพ่รหม	ไป
อา่นเจอวา่ขา้งบนกต็อ่ไปไดอ้กีเหรอ	?	
ตอบ : ได้อยู	่ ถ้าทำความดีอย่างที่บอกไง	 เทวดา	 พรหมนี	่ ศีลทุกข้อท่านรักษาได้หมด	 ให้
รักษาเยอะแค่ไหนท่านก็รักษาได	้ ในสภาพความเป็นทิพย์สติท่านรู้รอบกว่าเรามากเหลือเกินใช่
มั้ย	?	 เพราะฉะนั้นท่านทรงศีลปกติอยู่แล้ว	 ทำความดีข้างบนมันทำง่ายกว่าเพียงแต่ระยะเวลา
มันยาวมาก	 ก็เลยมีหลายท่านที่ยอมเสี่ยงลงมาเกิดเป็นมนุษย	์ เกิดเป็นมุษย์นี่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้น
หรอืจะลง	 ถา้พลาดแลว้กรรมเกา่มนัชกัแลว้มนัลง	 แตท่า่นกเ็สีย่งลงมา	 เพราะวา่อายมุนษุยม์นั
นอ้ย	เทยีบกบัเทวดา	เทยีบกบัพรหมแลว้มนัแปบ๊ๆ	ของทา่นเอง	
ถาม : อยา่งรูจ้กัเดก็คนหนึง่ทีล่พบรุ	ี เขามคีวามรูส้กึวา่เขาไปสงูกวา่ผม	ไปไกลกวา่ผม	แตว่า่
ทำไมเขายงัอยากทีจ่ะเกดิอยู	่ยงัอยากทีจ่ะเกดิอยูก่บัในโลกปจัจบุนั	?	
ตอบ : กำลงัใจมอียู	่ ๒	ประเภทๆ	หนึง่เรยีกวา่ พระโพธสิตัว ์อกีประเภทหนึง่กค็อื สาวกภมู ิ
สาวกภมูนิีถ่า้หากวา่เปน็พระโพธสิตัวน์ีท่า่นละความปรารถนาแลว้	 จะตัง้หนา้ตัง้ตาทำความดจีน
เขา้ถงึทีส่ดุไปเลย	 ทา่นทีอ่ยากเกดิอกีสว่นใหญจ่ะเปน็พระโพธสิตัวย์งัมภีาระหนา้ทีท่ีท่า่นจำเปน็
ต้องทำอยู	่ ท่านขอเกิดใหม	่ ฉะนั้นถึงกำลังใจท่านจะสูงกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไป
นพิพานเลย	
ถาม : แลว้อยา่งนีม้นักน็า่แปลกใจ	อยู่ในลกัษณะนี้ไปนพิพานได	้แตห่มายความวา่ไมย่อมไป	?	
ตอบ : คือถ้าไป	 เขาไปได้ง่ายกว่าเรา	 แต่ว่าของเขาเองจริงๆ	 แล้วส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย
เมตตามาก	 ตัง้ใจจะสงเคราะหค์นอืน่เขาอยา่งพระอษติคิรรภโพธสิตัวน์ัน่คนจนีเรยีก	 ตีจ่ัง๊ผูส้กั

ทา่นอธษิฐานไว	้ วา่ถา้ตราบใดทีอ่บายภมูยิงัมดีวงจติเหลอือยูแ่มแ้ตด่วงเดยีวทา่นกจ็ะยงัไมย่อม
เขา้นพิพานจะสงเคราะหก์อ่น	กเ็ลยไมเ่หน็ทีส่ดุเลยวา่องคน์ีท้า่นจะไปนพิพานเมือ่ไหร	่ เพราะใน
อบายภมูนิีม่นัเหลอืคณานบั	อนันีส้ว่นใหญแ่ลว้ทา่นประกอบไปดว้ยเมตตามากเหลอืเกนิ	ในเมือ่
เมตตามากเหลอืเกนิเราไมต่อ้งไปแปลกใจหรอก	 สิง่ทีส่มควรแท้ๆ 	 ทา่นเองทา่นกลบัคดิวา่มนัจะ
เปน็การเอาตวัรอดคนเดยีว	ทา่นกค็ดิจะชว่ยคนอืน่ใหร้อดดว้ย	
ถาม : แลว้อยา่งนี	้ฟงัแลว้มหีลายดวงจติทีค่ดิอยา่งนีเ้หมอืนกนั	กเ็หมอืนกบัวา่ตอ้งแขง่กนั	?	
ตอบ : ก็อย่างนั้น	 ถึงได้มีลำดับของการบรรล	ุ ตรัสรู้ก่อนหลังกัน	 แล้วทำไมต้องเป็นพระศรี
อรยิเมตไตรย	 ทำไมไมเ่ปน็องคอ์ืน่	 อยา่งนีก้ม็กีอ่นมหีลงัตามลำดบัการสรา้งบารมมีา แตว่า่
บางองคถ์งึสรา้งกอ่นกต็าม แตว่า่กำลงัใจมนัหยอ่นยานไปหนอ่ยกบ็รรลทุหีลงักม็ ี
ถาม : ทีท่า่นเกดิมาสงเคราะหค์นนี	่อารมณข์องรกั	โลภ	โกรธ	หลง	จะยงัมอียูร่เึปลา่คะ	?	
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ตอบ : มเีตม็ๆ	 เลยจา้	 เพราะทา่นไม่ใชพ่ระอรยิเจา้	 จนกวา่จะชาตสิดุทา้ยทีต่รสัรูอ้นตุรสมัมา
สมัโพธญิาณเปน็พระพทุธเจา้เทา่นัน้ถงึจะบรสิทุธิเ์ปน็พระอรหนัต์ไป	
ถาม : อยา่งนีเ้รยีกวา่พลาดไดเ้หมอืนกนัใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่เรียกว่าพลาดได้เหมือนกัน	 มีโอกาสพลาดได้เกิน	 ๑๐๐%	(หัวเราะ)	 แต่ว่าท่าน
ยอมเสี่ยงเพื่อความสุขของชนหมู่มาก เพื่อความสุขของส่วนรวมแล้วท่านเห็นแล้วว่ามัน  
คุม้คา่ทา่นกเ็สีย่งตวัเอง จะลำบากแคไ่หนไมว่า่ถา้สว่นรวมมคีวามสขุ 
ถาม : ทีค่นทีท่า่นสงเคราะหน์ี	่สว่นใหญแ่ลว้จะตอ้งเคยม.ี..?	
ตอบ : กเ็คยอธษิฐานตามกนัมา	เคยตอ้งการจะเปน็บรวิารทา่นมา	
ถาม : แลว้อยา่งถา้สมมตุวิา่ถา้เขาภาวนา	พยายามใหม้สีตริบัรู	้บางทภีาวนาจนไมรู่ว้า่ภาวนา	
แลว้ก็ไปคดิอกีเรือ่งแลว้กลบัมาภาวนาถอืวา่ทำสมาธไิมด่หีรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : ช่วงนั้นก็เป็นอันว่าสมาธิขาดช่วงลง	 พอรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วให้รีบทำต่อไม่ให้ดึงไปไกลนี่
ใช้ไดอ้ยูน่ะ	เผลอแลว้ดงึกลบั	เผลอเมือ่ไหรด่งึกลบั	เดีย๋วพอไปนานๆ	มนัเปน็มหาสตมินักจ็ะไม่
เผลออกี	
ถาม : แลว้ตอนมนักลบัมามนัตอ่ดว้ยสมาธ	ิบางทเีราไมรู่ต้วั	ทำไมถงึอารมณม์นัภาวนาอยู่ได	้?	
ตอบ : คอือารมณจ์ติมนัมสีภาพจำ พอถงึเวลาแลว้มนัทำงานอตัโนมตั ิมนัทำของมนัเองได ้ 
แตว่า่ถา้จะใหด้เีอาสตกิำกบัใหรู้ต้ลอดเอาไวม้นัจะไดไ้มพ่ลาด	 ลกัษณะนัน้โอกาสทีพ่ลาดยงัม	ี
เกดิกำลงัคดิไมด่อียูต่ายตอนนัน้ยุง่เลย	
ถาม : แล้วที่เคยฟังเทปนะคะ	 อย่างคนที่ถ้าสมัยก่อนได้รับการเป่ายันต์เกราะเพชรหลวงพ่อ
ฤๅษคีะ่	ทนีี้โอกาสทีจ่ะโดนสิง่ที่ไมด่มีาเขา้ตวัโดยคนปรารถนาไมด่สีง่ของมาให	้
ตอบ : ถ้าประมาทก็มีโอกาสโดน	 ยันต์เกราะเพชรจำเป็นต้องอาราธนาทุกวัน แล้วก็ต้อง
รกัษาศลีใหไ้ด ้ถา้ศลีขาดเชน่วา่	กนิเหลา้หรอืลกัขโมย	ยนัตเ์กราะเพชรจะเสือ่ม	
ถาม : แลว้เพราะเหตใุด	เฉพาะ	๒	ตวันีท้ำใหเ้สือ่ม	แลว้ศลีขอ้อืน่ไมท่ำใหเ้สือ่มดว้ยหรอืคะ	?	
ตอบ : ครบูาอาจารยท์า่นกำหนดเอาไวเ้พราะวา่	ศลี	๒	ขอ้นีม้นัเปน็ตน้เหตขุองการเบยีดเบยีน	

กินเหล้าเบียดเบียนตัวเอง ลักขโมยเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วโดยเฉพาะตัวศีล
ขอ้กนิเหลา้นีม่นัจะทำใหศ้ลีอกี	๔	ขอ้ทรงตวัอยู่ไม่ได	้พอเมาไปแลว้มนัขาดสต	ิพอขาดสตอิกี	๔	
ขอ้มนัขาดตามไปไดส้บายมากเลย	ครบูาอาจารยท์า่นกำหนดมาไวอ้ยา่งนัน้	ในเมือ่กำหนดมาไว้
อย่างนั้น	 พระหรือเทวดาที่ท่านสงเคราะห	์ ในเมื่อละเมิดในข้อที่เรากำหนด	 ท่านก็เลิกให้การ
สงเคราะหม์นักเ็ทา่กบัวา่ยนัตเ์กราะเพชรอนันัน้เสือ่มลงไป		
ถาม : แล้วอย่างถ้าสมมุติว่าปฏิบัติไปได้บารมีค่อนข้างสูงแล้วนี่	 การที่มีบุคคลไม่ดีประสงค์
รา้ยแลว้อยา่งนี	้เจา้ตวัจะรบัรูเ้องกอ่นหรอืวา่พระทา่นจะสงเคราะห์ใหค้ะ	?	
ตอบ : บางทีก็ไม่รู	้ ยกเว้นว่า	 เราตั้งใจจะรู	้ อย่าลืมว่าแม้กระทั่งพระอรหันต์ระดับพระมหา  
กสัสปะยงัโดนเทวดาหลอกได	้เพราะทา่นไม่ได้ไปตัง้อารมณร์ูอ้ยูต่ลอดเวลาใชม่ัย้	?	เพราะฉะนัน้	

ของเราเองโอกาสทีก่ารจะรูม้นักน็อ้ยหนอ่ย	 แตว่า่ขณะเดยีวกนัวา่ถงึไม่ไดเ้ปา่ยนัตเ์กราะเพชรไป
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กต็าม	ถา้เรารกัษากำลงัใจใหม้ัน่คงอยู่ในการภาวนา	เอาซกัปฐมฌานอยา่งนี	้พวกไสยศาสตรท์ำ
อะไรไม่ไดห้รอก	เพยีงแตว่า่อยา่เผลอใหม้นัหลดุไปกแ็ลว้กนั	ความจรงิกำลงัมนัเกนิอปุจารสมาธิ
ทีเ่ขาเรยีก	 อปุจารฌาน	 ฌานมนัใกลจ้ะเปน็ปฐมฌาน	 เขากท็ำอะไรเราไม่ไดแ้ลว้	 แตเ่พยีงแต่
มนัหา้มเผลอเทา่นัน้เอง	 ใครไมเ่คยเปา่ยนัตเ์กราะเพชรไมต่อ้งเสยีใจ	 ภาวนานกึถงึพระพทุธเจา้
ไวต้ลอดเวลากเ็หมอืนกนั	เพยีงแตต่ลอดเวลามนัทำยากหนอ่ย	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้อยา่งนีต้อนทีเ่ขาสง่สิง่ไมด่มีา	จะรูม้ัย้คะวา่เปน็หนา้บคุคลไหนเลยรเึปลา่	?	
ตอบ : คอืถา้ตัง้ใจจะรูน้ะ	ถา้ตัง้ใจจะรูผู้ท้ีม่ทีพิจกัขญุาณหรอืมโนมยทิธนิีจ่ะรูเ้ลย	มอียูเ่ทีย่ว
หนึง่ก็ไม่ไดต้ัง้ใจซะดว้ยซำ้ไป	 รูอ้ยูแ่ตเ่ราเจบ็จะแยอ่ยูแ่ลว้	 กต็ัง้ใจจะไปนพิพานคอืรา่งกายมนัจะ
ตายจะพงักเ็รือ่งของมนั	 เราไปนพิพานดกีวา่กำหนดใจเอาไว้	 แลว้มนัไม่ไปนพิพานไปหลน่ปุอ๊ยู่
กลางวงเขาพอดเีลย	 ไปนัง่ดเูขาทำเราเอง	 เออ...สนกุด	ี(หวัเราะ)	 อนันัน้ของพระทา่นคงตัง้ใจ
สงเคราะห์ใหรู้ว้า่ใครมนัทำกเ็ลยลงไปด	ู แหม...มทีัง้นุง่เหลอืง	 มทีัง้นุง่ขาว	 มทีัง้นุง่ลาย	 โอ้โห...	

คกึคกักนัมาก	เขาเลน่ตัง้สำนกักนัขึน้มาเพือ่เลน่งานเราเลย	
ถาม : พอด	ีพอเหน็เขาแลว้ไมท่ำอะไร	?	
ตอบ : ไม่ได้คิดทำอะไรหรอก	 แต่พอไปเห็นหน้าเขาคนๆ	 หนึ่งเข้า	 แล้วจำได้นะ	 ก็ไม่นึกว่า
เขาจะผูกอาฆาตเอาไว้นานขนาดนั้น	 มาทวงของเก่าก่อนมาบวช	 เคยทำให้เขาโกรธ	 อุตส่าห์
คดิถงึเราสง่ของฝากมา	
ถาม : หนฟูงัเทศนท์ีพ่ระทีท่า่นนบัถอืครบูาอาจารยท์ี่ใครไปนพิพานที่ไมถ่กูอยา่งนี	้ทา่นชกัจงู	

หรอืทา่นสอนทางธรรมแลว้	เกดิสมมตุวิา่คนฟงัแลว้กค็ลอ้ยตาม	พระรปูนัน้บาปดว้ยหรอืเปลา่คะ	?

ตอบ : ถา้หากวา่ทา่นสอนผดิจากทีพ่ระพทุธเจา้สอน เทา่กบัวา่ทา่นสอนคนเปน็มจิฉาทฐิ ิ
สอนคนเป็นมิจฉาทิฐินี่โทษสาหัสมาก	 มีอยู่รายหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่
นา่นบัถอืทัง้ในประเทศ	และตา่งประเทศดว้ย	สอนคนเปน็มจิฉาทฐิ	ิวนัหนึง่กำลงัภาวนาตอนเชา้
จติมนัหลดุ	มนัลงไปทีโ่ลกนัตนรกไปเหน็เขา้	เอะ๊	ปกตแิลว้สตัวน์รกมแีตผ่อมๆ	ทำไมรายนีม้นั
อว้นแท	้ ปรากฏวา่ถา้เขาไมอ่ว้นแลว้เราจำเขาไม่ได	้ เขาทำใหเ้หน็ลกัษณะเดมิ	 แลว้หลงัจากนัน้
ก็แปลกใจเขาตายแล้วหรือ	 ถึงได้ลงมาอยู่ที่นี	่ ปรากฏว่าพอตอนช่วงเช้าออกไปที่หน่วยป่าไม	้	

หัวหน้าเขาบอกว่าตายแล้ว	 ของเรามันหมกอยู่แต่ในป่า	 ข่าวคราวมันก็ไม่ม	ี มันต้องไปถาม	

ขา้งนอกคนดหูนงัสอืพมิพ	์ ดูโทรทศัน	์ เขาบอกวา่ตายแลว้	 เขายนืยนัแตว่า่ตายมา	 ๓	 วนัแลว้	
เพิง่จะไปเจอ	ตายตัง้แตว่นัที	่๘	นะไปเจอเอาวนัที	่๑๑	โนน่	กส็งสยัวา่ทำไมเขาลงถงึโลกนัตนรก	
ปกติอเวจีสำหรับเราก็ถือว่าสาหัสแล้ว	 โลกันต์นี่มันคูณ	 ๔	 คือโทษ	 ๔	 เท่าของอเวจีถึงได้ลง
โลกันต	์ ปรากฏว่าท่านสอนคนเป็นมิจฉาทิฐ	ิ สอนค้านคำสอนพระพุทธเจ้า	 คนที่เป็นมิจฉาทิฐิ
ต้องลงอเวจีมหานรกกว่าจะผ่านนรกแต่ละขุม	 กว่าจะเกิดเป็นเปรต	 เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์
เดรจัฉาน	กวา่จะเกดิเปน็มนษุย์ได	้มนัทำใหเ้ขาหา่งความดไีดข้นาดนัน้โทษกเ็ลยสาหสัหนอ่ย	
ถาม : แลว้เจา้ตวัเขารูม้ัย้	?	
ตอบ : เจ้าตัวตอนนั้นรู้แล้ว	 กำลังรับโทษอยู	่ (หัวเราะ)	 แต่ตอนที่ทำนั่นคิดว่ามันควรจะเป็น
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อยา่งนัน้	มนัไม่ใชอ่ยา่งนัน้	ทา่นกส็อนของทา่นไปเรือ่ย	
ถาม : แลว้ถา้เปรยีบเทยีบขอ้แตกตา่งระหวา่งพระทีส่อนคน	 คอืสอนทางธรรมแลว้คนปฏบิตัิ
หรอืวา่ไปในทางทีด่	ีถอืกว็า่ทา่นมบีญุบารมขีึน้ดว้ยหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วสิ่งที่ท่านทำอยู	่ ถ้ารู้จริงสอนถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นพระอริยเจ้าแล้ว	 ถ้า
สำหรบัเปน็พระอรยิเจา้แลว้คำวา่	 อรยิะ	 แปลวา่	 เจรญิ	 ไมม่คีำวา่เสือ่ม	 มแีตจ่ะกา้วหนา้ขึน้ไป	
เพราะอยา่งงัน้ถา้ถามวา่เปน็บญุมัย้	?	 เปน็อยู	่ จะสง่ผลใหท้า่นดขีึน้มัย้	?	 ดขีึน้แน่ๆ 	 เพราะวา่
ทา่นไมม่วีนัเสือ่มแลว้	
ถาม : แลว้สมมตุวิา่	บางคนเขาไมต่ัง้ใจถอืวา่เปน็กรรมเกา่มัย้	ทีเ่ขา...	?	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้มนักเ็ปน็กรรมเกา่อยูเ่หมอืนกนั	ไมอ่ยา่งนัน้แลว้	ทำไมเขาทีอ่ืน่เยอะแยะไป
ทีเ่ราคดิวา่ด	ี?	 ทำไมเขาไม่ไปเขาเลีย้วเขา้ไปในสำนกัอยา่งงัน้	 กค็งจะเคยสรา้งบารมรีว่มกนัมา	
แตว่า่ไมแ่นน่ะบางรายอยา่งพระสธุรรมเถร	บาลเีขาเรยีก	ตจุโฉโปฏฐลิะเถรใบลานเปลา่	คอื	ตวั
เองไม่ได้อะไรสอนตามพุทธวัจนะเฉยๆ	 ลูกศิษย์กลายเป็นพระอรหันต์เป็นพันๆ	 เลย	 ลูกศิษย์
ฉลาดสอนตรงตามพระพุทธเจ้าสอนก็ทำตามนั้นก็ได้	 แต่อาจารย์ไม่ได้อะไรเลย	 เสร็จแล้ว	

พระพทุธเจา้ทา่นกเ็รยีกเถรใบลานเปลา่	 นีเ่ปน็กศุโลบายอยา่งหนึง่ใหรู้ส้กึตวั	 กอ่นนัน้กย็ิม้รบันะ	

ไปๆ	มาๆ	เอะ๊ทำไมพระพทุธเจา้เรยีกเราอยา่งนี	้นกึไปนกึมา	ออ๋..ทีแ่ทเ้ราเองดแีตส่อนคนอืน่เขา	

เหมือนยังกับเปิดตำราเปิดใบลานสอนอย่างนี	้ แต่ว่าตัวของเราเองไม่ได้มีความดีอะไรตามนั้น
เลย	กเ็หมอืนกบัใบลานเปลา่	ตัง้ใจจะปฏบิตั	ิ ไปขอใหล้กูศษิยท์ีเ่ปน็พระอรยิเจา้	คอืพระอรหนัต์
แลว้สอนไมม่ีใครกลา้สอน	ทา่นกต็อ้งขอไล่ไปเรือ่ยๆ	เขาโบย้ไปเรือ่ยๆ	ไปจนถงึเณรองคส์ดุทา้ย
โน่น	 เณรก็เป็นอรหันต์แล้ว	 เณรเหลียวไปมองเอ้า...ไม่มีใครจะให้โบ้ยแล้วก็เลยต้องรับเป็น
อาจารย.์..(หวัเราะ)...	เสรจ็แลว้ทา่นกก็ลายเปน็พระอรหนัต์ได	้ถงึเณรสอนกเ็ถอะใชม่ัย้	?	เพราะ
วา่สามเณรอรหนัต	์ คำวา่พระอรหนัตน์ีถ่อืเปน็ผู้ใหญ	่ พระพทุธเจา้เรยีกเปน็พระเถระ	 ไมม่คีำวา่
เดก็แลว้นะ	ตวันีแ้หละโบราณเขาเคยผกูเปน็โคลงเอาไวว้า่	“ปลกูเรอืนใกลท้า่ ไมม่นีำ้จะกนิ ชา่ง
ปั้นหม้อดินไม่มีหม้อจะใช ้ เลี้ยงไก่ไว้ไม่มีไก่จะขัน ถ้าอยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าในวัด”
 ปลูก
เรอืนใกลท้า่ไมม่นีำ้จะกนิ	 นัน่มนัขีเ้กยีจขนาดไหน	 ปลกูอยูร่มินำ้แท้ๆ 	 ไมม่นีำ้จะกนิ	 ชา่งปัน้
หมอ้ดนิไมม่หีมอ้จะใช	้ถา้มนัขยนัซะอยา่งนอ้ยๆ	มนัตอ้งมแีน	่กเ็ปรยีบหยัง่กบันกับวชของเรา
เป็นพระเป็นเณร	 มัวแต่ขี้เกียจอยู่หาความดีไม่ได้จะไปเอาน้ำที่ไหนกิน	 จะเอาหม้อที่ไหนใช	้
เลี้ยงไก่ไว้ไม่มีไก่จะขัน	 ชาวบ้านอุตส่าห์บำรุงเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลา	 ก็เหมือนหยั่งกับเลี้ยงไก่
หวังจะใหข้ันบอกโมงยาม	 บอกหนทางไปสวรรคบ์อกอะไรบา้ง	 ไม่ได้ศกึษาความรูอ้ะไรเลย	 จะ
เอาอะไรไปขันไปสอนเขา	 แล้วท่านก็บอกอยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าในวัด	 ในสมัยโบราณนี่
พวกคมัภรีเ์ทศนอ์ะไรตา่งๆ	 เขาหอ่ผา้เอาไว	้ เพราะฉะนัน้ตอ้งตัง้หนา้ตัง้ตาศกึษาถา้ไมแ่กะออก
มาดูไม่ได้อ่านมันก็ไม่ได้ทำซักท	ี โบราณเขาผูกเป็นปริศนาเอาไว	้ บางคนตีไม่ออกอยากไป
สวรรค์ไปแกผ้า้ในวดั	มนัขนืไปแกก้นัเปน็แถว	พระเปน็ตากุง้ยงิแน่ๆ 	เลย	เขา้ใจใชม่ัย้	ปลกูเรอืน
ใกลท้า่ไมม่นีำ้กนิ	นีข่ีเ้กยีจสดุๆ	เลยคนบา้นเขาไกลหา่งนำ้หลายกโิล	เขายงัอตุสา่ห์ไปตกัไปแบก
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มากนินะ	ชา่งปัน้หมอ้ดนิไมม่หีมอ้จะใช	้เลีย้งไก่ไว้ไมม่ไีกจ่ะขนั	ถา้อยากไปสวรรค์ให้ไปแกผ้า้ใน
วดั...(หวัเราะ)...ปรศินาธรรมโบราณเขาลกึซึง้	 โดยเฉพาะเลีย้งไก่ไว้ไมม่ไีกจ่ะขนันี	่ ชาวบา้นเขา
คงระอาใจเตม็ทีแ่ลว้	 เลีย้งอยูต่ลอดเวลาแตห่าความดไีม่ได้	 สกัแตว่า่หม่ผา้เหลอืงไปวนัๆ	 ทา่น
ถึงได้เปรียบว่า	 เอาผ้าเหลืองไปห่มตอซะยังดีกว่า	 ไหว้ตอไม้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้า	 เห็นผ้า
เหลอืงเปน็ธงชยัพระอรหนัต์ไดบ้ญุมากกวา่	
ถาม : พระปางอนันีก้บัอนันีต้า่งกนัยงัไง	?	
ตอบ : เขาเรียงปางปฐมเทศนา	 ปางปฐมเทศนาจะเป็นตอนที่ท่านโปรดปัญจวัคคีทั้ง	 ๕	 จะ
สงัเกตวา่	 รปูพระสงฆท์ีฐ่านจะมแีค	่ ๕	 องค	์ ซึง่ปกตถิา้เราทำจะตอ้ง	 ๒	 ขา้งเทา่กนั	 อนันีข้า้ง
หนึง่	 ๒	 ขา้งหนึง่	 ๓	 คอืวา่	 สมยัแรกๆ	 แลว้การสรา้งรปูเคารพในพทุธศาสนาสว่นใหญจ่ะสรา้ง
เปน็ธรรมจกัรเฉยๆ	มายคุหนึง่ทีว่า่	 ทางกรกีเขาเรอืงอำนาจขึน้มามาก	พระเจา้อเลก็ซานเดอร์
มหาราช	 ตีเข้ามาถึงเอเชียไมเนอร ์ ได้อินเดีย	 ได้อะไรเป็นเมืองขึ้นหมดแล้ว	 ก็มาถึงยุค	

หลังๆ	 อย่างพระยามิลินทร์เขาเรียก เมนันเดอร ์ เขาเคารพพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	
คราวนี้ตามแบบของกรีกของฝรั่งเขาเคารพใครนับถือใคร	 เขาจะสร้างอนุสาวรีย์	 เมื่อมาเคารพ
พระพทุธเจา้	กอ็ยากจะสรา้งรปูเคารพขึน้มาบา้ง	กเ็ริม่สรา้งเปน็พระพทุธรปูขึน้มา	ถา้เราสงัเกต
จะเหน็วา่พระพทุธรปูในยคุแรกทีเ่ขาเรยีกวา่ ปางคนัธารราษฎร ์คอืยคุกรกี	 หนา้ตาจะออกเปน็
ฝรั่ง	 อันนี้ที่เขาเรียกคุปตะ	 จะเป็นยุคหลังมา	 ก็จะประกอบไปด้วยธรรมจักร	 กวางหมอบอะไร
เหลา่นีเ้ปน็ตน้	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ถา้หากวา่ถามวา่เรยีกยคุไหนสมยัไหน	เขาเรยีกวา่	“สมยัคปุตะ”	แลว้พวกยคุแตล่ะยคุ
ทีเ่ขาแบง่ๆ	 มนักจ็ะมอียา่งปลัลวะ	 นีจ่ะเปน็มอญโบราณ	 แลว้กท็วาราวด ี ทวาราวดนีีส่งัเกตได้
วา่พระจะคิว้ตอ่แลว้ก็โอษฐแ์บะ	แลว้ถา้หากวา่เปน็พระยนื	ชายจวีรจะเปน็รปูตวัย	ู จำไดง้า่ยมาก	
แลว้กจ็ะมาเปน็เชยีงแสน	เปน็สโุขทยั อูท่อง อยธุยา	แลว้กย็งัมศีลิปะทีอ่ออกไปทางพวกขอม

ถ้าหากว่าพวกขอมนี่ก็จะมีลักษณะทรงเครื่องที่เขาทรงเครื่องสวมศีรษะที่เรียกว่า	 “เทริด”	 จะ
เป็นลักษณะเหมือนกับมงกุฎทรงเตี้ยๆ	 อยู่หรือลักษณะบางทีเหมือนกับหมวกซะด้วยซ้ำไป	 ก็
คอ่ยๆ	 แยกคอ่ยๆ	 จำไป	 จรงิๆ	 แลว้กค็อืพระพทุธเจา้องคเ์ดยีว	 เพยีงแตว่า่ใครมปีระเพณคีวาม
เชือ่ถอือยา่งไร	หรอืวา่เหน็วา่อยา่งไหนสวยกท็ำอยา่งนัน้ขึน้มา	
ถาม : แลว้ทา่ทางของแตล่ะองคท์ีป่รากฏนี่ใครเปน็คนกำหนดครบั	?	
ตอบ : ลักษณะที่เขาคิดว่าในตอนนั้นพระพุทธเจ้าทำท่าทางอย่างนั้นๆ	 แล้วเขาชอบแบบนั้น	
เขาก็ทำขึ้นมา	 เช่นว่า	 ปางลีลา	 ต้องเดินย่างบาทนำไปข้างหนึ่ง	 อีกข้างหนึ่งกำลังยก	 ยก
ประเภทเผยส้นพระบาทขึ้นมาอย่างนี	้ แล้วก็ยกมือปางประทานพรข้างหนึ่งแกว่งแขนข้างหนึ่ง	
อะไรเหลา่นีเ้ปน็ตน้	
ถาม : คนทีป่ัน้หลอ่พระนีถ่า้ทำไมถ่กูสว่นหรอืผดิไปนีถ่อืวา่เปน็การปรามาสมัย้คะ	?	
ตอบ : จรงิๆ	 แลว้เขาทำโดยเจตนาดนีีบ่ญุเปน็ของเขานะ	 แตค่ราวนีถ้า้หากวา่ไมด่ไีมง่ามอาจ
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จะเกดิแบบนางปญัจปาปา	นางปญัจปาปานีแ่กทำบญุตอนกำลงัโกรธ	 เกดิมานีเ่นือ้เปน็ทพิย์ใคร
จบัหลงแกทกุราย	แตห่นา้ตาแกดูไม่ไดเ้ลย	ถา้คนไม่ไปแตะตวัแกซะกอ่นนี่ไมอ่ยากมองเลย	มนั
ก็ในลกัษณะนัน้	บญุมากแตว่า่บางทหีากไมด่ไีมง่าม	ถงึเวลาไดข้องอะไรมาอาจจะไมน่า่ด	ูแตว่า่
ใชง้านไดด้มีาก	
ถาม : ถา้การปฏบิตัธิรรมทีเ่ราคดิจะหนกีรรม	 ทนีีถ้า้สามารถปฏบิตัไิดถ้งึใหเ้ขา้สูพ่ระนพิพาน
แลว้นี	่แสดงวา่กรรมนัน้ไม่ไดถ้กูชดใชเ้ลยใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : ไม่ได้ใชเ้ลยเขาเรยีก	 อโหสกิรรม	 คอืตอ้งขาดกนัไปโดยอตัโนมตัเิลย	 เพราะอกีผูห้นึง่
บริสุทธิ์จนกระทั่งพ้นเขตของกรรมไปแล้ว	 กรรมไม่สามารถส่งผลให้ได้เขาเรียก	 “อโหสิกรรม”	
คราวนีว้า่การปฏบิตัเิพือ่หนกีรรมนี	่ถา้เรามัน่คงในทาน ศลี ภาวนาจรงิๆ กฎของกรรมตาม
ไดไ้มเ่กนิ ๒๕% อนันีห้ลวงพอ่วดัทา่ซงุทา่นบอกไวเ้องนะ เพราะฉะนัน้โดยเฉพาะตวัภาวนา
ทำใหม้ากเขา้ไว ้กำลงัยิง่สงูเทา่ไหร ่บญุกจ็ะสง่ใหเ้ราหา่งกรรมออกไปมากเทา่นัน้ 
ถาม : การปฏบิตัทิาน	ศลี	ภาวนา	ตรงนีป้ฏบิตัไิดย้งัไงบา้งเจา้คะ	?	
ตอบ : ทาน	 ศลี	 ภาวนา	 ทานอยากจะใหอ้ะไรบา้งละ่...(หวัเราะ)	 ทานกเ็ริม่ด	ู กจ็ะมวีตัถทุาน	
ธรรมทาน	 อภยัทาน	 เลอืกเอา	 แลว้กศ็ลีๆ	 อนันีก้ค็อืรกัษาตวัเองอยา่ใหศ้ลีขาด	 เมือ่ศลีไมข่าด
แลว้กอ็ยา่ยใุหค้นอืน่ทำดว้ย	 แลว้กเ็หน็คนอืน่ทำกอ็ยา่ยนิดดีว้ย	 สว่นของการภาวนากว็า่ไปเลย
อยา่งนอ้ยๆ	ให้ไดป้ฐมฌานเอาไว	้ถา้สามารถทรงฌานไวแ้ลว้ไมท่ิง้ทำอยูป่ระจำๆ	นีต่วักรรมมนั
จากหนกัมนักเ็ปน็เบา	คอืมนัจะตามเลน่งานเราไดย้ากขึน้	เพราะกำลงัเราสงูซะแลว้	
ถาม : คนทีป่ฏบิตัทิีม่กีารปฏบิตัอิยูต่ลอดเวลานี.่..(ไมช่ดั)...จะมากกวา่คนทัว่ไปใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : ก็ไม่แน่เหมือนกัน	 ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานี่แต่ฟุ้งซ่านก็ไม่เอาไหนอยู่นะจ๊ะ	 ท่าน
หมายความวา่กำลงัใจของเขาถา้ตอ้งมุง่ตรงแลว้ตอ้งเปน็หนึง่แลว้	 ลกัษณะเหมอืนทอ่นำ้ทอ่หนึง่	
ถา้หากวา่มนัแตกแขนงออกมากมายเทา่ไหรก่ต็าม	 กำลงันำ้ทีม่นัจะมุง่ตรงไปมนักเ็บาลงเทา่นัน้	
ใชง้านไดย้าก	แตถ่า้เราปดิทอ่ทีแ่ตกแขนงออกไปให้ไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได	้กำลงันำ้มนักจ็ะ
แรงขึน้มากขึน้เรือ่ยๆ	 จนกระทัง่เตม็กำลงัของมนัลกัษณะเดยีวกบัเราสำรวมตา ห ู จมกู ลิน้ 
กาย ใจ เหลา่นีเ้ปน็ตน้ ถา้หากวา่ไมเ่ปดิชอ่งใหม้นัแลบออกไปขา้งนอกได ้กำลงัมนัรวมตวั 
พอการตดักเิลสตา่งๆ มนักง็า่ยขึน้ 
ถาม : อยา่งนีพ้ดูงา่ยๆ	คอืการรกัษาใหม้ัน่คงใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : จ้ะ	 รักษาให้มั่นคงมันไม่ยาก มันยากตรงทำให้ต่อเนื่อง	 เพราะว่ากำลังใจของเรา
อยา่งฌานโลกยีพ์อเรารวมกำลงัใจไดม้นักม็ัน่คง	ทรงฌาน	๔	กท็รงเปง๋เลย	แตท่ำอยา่งไรทีเ่รา	

จะรกัษาอารมณ์ใหต้อ่เนือ่งยาวนานไดต้รงนีส้ำคญักวา่	สว่นใหญพ่วกเราจะประสบปญัหากค็อืวา่  
พอเลิกภาวนาก็เลิกเลยมันใช้ไม่ได	้ เพราะว่าอันนั้นมันจะเท่ากับว่าหากินทีละมื้อ	 ตำข้าวสาร
กรอกหม้อเฉยๆ	 พอเราลุกขึ้นต้องรักษาอารมณ์ตอนนั้นให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได	้	

เพือ่ใหจ้ติมนัชนิกบัการทีก่เิลสหรอืวา่นวิรณ์โดนกดเอาไวก้อ่น	จนกวา่เราจะละมนัไดเ้อง	ถา้เรากด	

มนัไวจ้นชนิมนัมสีทิธิท์ีจ่ะบรรลมุรรคผลไดเ้รยีกวา่	 บรรลโุดยเจโตวมิตุ ิ คอืใชก้ำลงัใจขม่เอาไว	้
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เขาเปรียบเหมือนเอาหินทับหญ้าทับนานๆ	 เข้าหญ้ามันตายไปเอง	 เพราะเราเองต้องพยายาม
ทับหญ้ามันไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เราทำได	้ ไม่ใช่ลุกขึ้นแล้วเลิกเลยนะ	 ตัวรักษาอารมณ ์ 
ตอ่เนือ่งสำคญัทีส่ดุในการปฏบิตั ิจะกา้วหนา้หรอืไมก่า้วหนา้อยูต่รงนีแ้หละ ถา้เราไมร่กัษาให ้ 
ตอ่เนือ่งไมห่มัน่พจิารณาดวูา่ เหตอุะไรทีท่ำใหใ้จของเราสบายแลว้ทำเหตนุัน้ เหตอุะไรทีท่ำให ้ 
ใจเราไม่สบายแล้วละเหตุนั้นเสีย ถ้าเราไม่รู้จักเลือกหาตรงจุดนี้แล้วรักษาอารมณ์เราให้  
ตอ่เนือ่งในดา้นดเีอาไว ้ มนัจะกา้วหนา้ลำบาก	 จะสงสยัวา่	 เอะ๊	!	 ทำเทา่ไหร่ๆ 	 มนัก็ไดแ้คน่ัน้	

กเ็ราทำแคน่ัน้มนัไมท่ำใหเ้ยอะกวา่นัน้นี	่
ถาม : เรยีกวา่ลม้เหลวไดม้ัย้คะ	?	
ตอบ : จะเรยีกวา่ลม้เหลวก็ได	้แตจ่รงิๆ	มนัยงัไดอ้ยูค่อืไดท้ำ	(หวัเราะ)	ไดท้ำนีเ่หนือ่ย	แตง่าน
มนัไดน้อ้ย		
ถาม : อยูต่ามทีท่ำงานแลว้มนัลำบากคะ่	
ตอบ : ลำบากนัน่ไมม่ปีญัหา	 เราไปแคก่รอบของศลี	 บา้ตามเขาไดท้กุเรือ่งเลย	 คนทีบ่า้อยา่ง
มสีตมินัทำไดด้กีวา่เขานะ	มนักเ็หมอืนกบัคนเมาดบิ	คนเมาดบินีท่า่มนัหนกักวา่คนเมาจรงิเยอะ
เลย	 เสยีงกด็งักวา่เขา	 เราอาศยัศลีเปน็กรอบเราไปแคก่รอบของศลี	 ไปอยา่งมสีต	ิ เพราะฉะนัน้
เวลาเราบา้ตามคนอืน่เขา	มนัจะสนกุกวา่มาก	เรยีกวา่	บา้อยา่งมสีต	ิคนอืน่เขาบา้เพราะขาดสต	ิ
ถาม : อยา่งมเีทคนคิหรอืวา่เคลด็ลบัจรงิๆ	 นีร่ะหวา่งทาน	 ศลี	 กบัภาวนา	 ตวัไหนคะทีเ่ขา้ถงึ
นพิพานไดง้า่ยทีส่ดุ	?	
ตอบ : ๓ อยา่งตอ้งรวมกนั ถา้หากวา่จะนบัจรงิๆ กค็อืตวัภาวนาๆ จะทำใหเ้ขา้นพิพานได ้
แตว่า่มนัจะตอ้งมกีำลงัของทานกบัศลีมาหนนุเสรมิอยู ่ เขาเปรยีบอานสิงสเ์อาไวว้า่	 ทานนัน้
เกดิมาจะรวย	ศลีนัน้เกดิมาจะรปูสวย	มจีติใจดงีาม	ภาวนาเกดิมาจะมปีญัญาฉลาด	คนฉลาดแต่
จนมนักแ็ย่ใชม่ัย้	?	 สว่นคนรวยไมม่ปีญัญา	 รกัษาทรพัย์ไมอ่ยู	่ เพราะฉะนัน้มนัตอ้งทำเหมอืนๆ	
กันทำในลักษณะที่ว่าทำให้มันเสมอๆ	 กัน	 ในเมื่อทำสม่ำเสมอกันต่อไปอานิสงส์ที่มันควรได้มัน
ก็ไดด้ว้ยกนัทัง้หมด	ประเภททีว่า่กนัเอาไวก้อ่นเผือ่ตอ้งเกดิใหมก่ค็อืเกดิใหม้นัสมบรูณ์ไป	ถา้มนั
ไมต่อ้งเกดิใหมอ่าศยักำลงัตวันีส้ง่เราเขา้นพิพาน	
ถาม : ถา้ยงัไมส่ามารถฝกึปฏบิตัิใหเ้หน็พระนพิพานไดแ้ตต่ัง้ใจไวส้ามารถ...?	
ตอบ : สามารถไปนพิพานไดเ้หมอืนกนั	กตกิาของการไปนพิพานกค็อื	
	 	 ๑.	 เคารพพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นจริงจังไม่ปรามาสทั้งต่อหน้า	

	 	 	 และลบัหลงั	
	 	 ๒.	 รกัษาศลีอยา่งนอ้ย	๕	ขอ้ใหบ้รสิทุธิ	์
	 	 ๓.	 ตัง้ใจวา่ตายแลว้จะไปนพิพาน	มขีอ้ไหนบอกวา่ตอ้งไดฤ้ทธิไ์ดอ้ภญิญา ตอ้งเหน็
นรกเห็นสวรรค์บ้างมั้ย ? ไม่มีนะ สิ่งที่เห็นสำหรับคนขี้สงสัยจะได้แก้สงสัยว่ามีจริงหรือ
เปล่า ? แล้วถ้าหากว่ามัวแต่แก้สงสัยมัวแต่ไปทำอยู ่ ตายตอนนั้นผลประโยชน์ที่ควรจะได้
เตม็ทีก่พ็าลไมไ่ดไ้ปดว้ย ก็ไดแ้คต่ามสมควรเทา่นัน้ ดงันัน้วา่ถา้หากวา่เรามคีวามเชือ่ถอืที่
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มั่นคงจริงจังว่าพระพุทธเจ้าสอนถูก ตั้งหน้าตั้งตาทำ เมื่อถึงวาระนั้นอารมณ์ของพระ
นิพพานจะเข้ามาเต็มในใจของเราเอง แล้วเราจะรู้ว่าสภาพของนิพพานแท้จริงเป็นยังไงไม่
ต้องเห็นก็ได	้ เพราะฉะนั้นถึงว่าบุคคลที่เป็นสุขวิปัสสโก	 ทำไมถึงมั่นใจคุณของพระรัตนตรัย	
ทำไมถึงมั่นใจว่ามีพระนิพพานทั้งๆ	 ที่ท่านไม่เห็น	 เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเต็มในใจ
ของทา่นเอง	 เมือ่เขา้ถงึแลว้รบัรู้ไดแ้ลว้ถงึไมเ่หน็กม็ัน่ใจ	 เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่หน็เปน็แคข่องแถม 
ถ้าหากว่าเห็นแล้วใช้ผิดอย่างปัจจุบันนี้ก็ยิ่งน่าเวทนาหนักเข้าไปอีก มโนมยิทธิจริงๆ แล้ว
เป็นการตัดกิเลสที่รวบรัดที่สุด	 เพราะว่ากิเลสโดยเฉพาะรัก	 โลภ	 โกรธ	 หลวงเป็นสมบัติของ
ร่างกาย	 ถ้าใจไม่อยู่คอยปรุงคอยแต่งแล้วมันไม่สามารถที่จะทำอันตรายเราได	้ มโนมยิทธิเป็น	

การถอดใจออกไป	มนัโกรธขึน้มาอาศยัความชำนาญวิง่ไปอยูบ่นพระนพิพาน	มนัเกดิราคะขึน้มา
อาศัยความชำนาญโดดขึ้นไปอยู่บนพระนิพพาน	 ในเมื่อไม่มีใครมาปรุงมาแต่งมันก็เหมือนกับ
อาหาร	 ไม่ได้ใสเ่กลอืไม่ได้ใสน่ำ้ตาลไม่ได้ใสน่ำ้สม้นำ้ปลาอะไร	 รสชาตมินัไมเ่อาอา่ว	 มนัจดืชดื	
ไมน่านมนักเ็ลกิของมนัไปเอง	 พอทำบอ่ยๆ	 การตดักเิลสอตัโนมตัโิดยเฉพาะไปนพิพานได้	 รูจ้กั
พระนพิพานจติมนัเกาะอยูเ่ปน็ประจำ	 กเิลสมนัหมดเขา้นพิพานไดง้า่ยๆ	 แตว่า่สว่นใหญแ่ลว้ไป
ใชผ้ดิๆ	ตรงทีว่า่ยงัไง...ไประลกึชาติใชม่ัย้	?	 คนนัน้กเ็ปน็ญาตเิรา	คนนัน้เปน็พอ่คนโนน้เปน็แม	่
ไอน้ัน่ผวัไอน้ีเ่มยี	 นัน่ลกู	ฟืน้ความสมัพนัธ์ไมพ่อ	 ไปผกูความสมัพนัธฟ์ืน้ขึน้มาใหมอ่กีรอบหนึง่	
แทนที่จะละก็กลายเป็นยึดก็ติดแหง็กอยู่แค่นั้น	 ถ้าหากว่าตายในขณะที่จิตใจของตนเองผ่องใส	
พืน้ฐานมโนมยทิธคิอื	 กำลงัของฌานก็ไดแ้คพ่รหมเทา่นัน้ใชม่ัย้	?	 ถา้ตายตอนจติใจเศรา้หมอง	

ไปดูไอช้าตนิัน้ไมน่า่เลย	ไปทะเลาะกบัเขาอยา่งนีก้ำลงัใจกำลงัขุน่มวัอยูก่เ็ปน็อนัวา่ลงอบายภมูไิป	

ขาดทุนย่อยยับ	 เพราะฉะนั้นว่าการรู้นี่ไม่แน่เหมือนกันว่าจะด ี ถ้ารู้แล้วขาดสติขาดการ  
ไตรต่รองกท็ำใหเ้ราพลาดจากผลประโยชนท์ีค่วรได ้มโนมยทิธขิองหลวงพอ่ราคาเปน็ลา้นนะ  
เราเอามาใช้ไม่ถึงสลึงแล้วยังใช้ผิดอีกต่างหาก จริงๆ แล้วท่านต้องการให้เราเอากำลังใจ
เกาะนิพพานเอาไว ้ เกาะให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได ้ ถ้าใครที่อยู่รุ่นเก่าๆ	 จะจำได้ว่ามีอยู่
สมยันัน้ทีห่ลวงพอ่กลา่วถงึพระอรหนัตท์ัง้	 ๗	 องคท์ีบ่รรลพุรอ้มกนัทีอ่ยูท่างเหนอื	 บอกวา่มอียู	่
๓	องคท์ีฝ่กึมโนมยทิธมิา	สว่นอกี	๒	องคก์็ไดร้บัเคา้จากอกี	๓	องค	์ของทา่นทา่นบอกทา่นไม่
ไดท้ำอะไรมากหรอก	วนัๆ หนึง่กเ็อาจติเกาะนพิพานไว ้เกาะนพิพานอยู่ๆ  กเิลสมนัหมดเอง 
นั่นแหละคือจุดที่หลวงพ่อต้องการมากที่สุด	 มโนมยิทธิในด้านอื่นๆ	 เมื่อเรารู้แล้ว	 รู้อดีต	 รู้
ปัจจุบัน	 รู้อนาคต	 รู้ใจคนอื่น	 รู้ว่าสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหน	 ระลึกชาติได	้ รู้ว่า
ทำกรรมด	ี กรรมชัว่แลว้ผลจะเปน็อยา่งไรเหลา่นี้	ทา่นใหรู้เ้พือ่เราจะไดเ้ขด็จะไดล้ะ	 แตล่ะชาติ
ทีเ่ราเกดิมาชาตไิหนทีม่นัไมท่กุขม์ัง่...มมีัย้	?	มนัทกุขท์กุชาติใชม่ัย้	?	ชาตนิีเ้กดิอยูก่ท็กุขอ์กีนะ	
เพราะฉะนั้นอดีตทุกชาติทุกข์อยู่แล้ว	 ปัจจุบันนี้เราทุกข์อยู	่ อนาคตถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีก	 เป็น
อนัวา่	๓	ขอ้เกบ็ใสก่ระเปา๋ไดเ้ชือ่มัน่วา่ทกุขแ์น่ๆ 	ไมต่อ้งใชแ้ลว้	รู้ใจคนอืน่ประโยชนม์นันอ้ย	มนั
ตอ้งดูใจตวัเองดวูา่ความดมีมีัย้	?	 ถา้ไมม่กีส็รา้งมนัขึน้มา	 ถา้มอียูแ่ลว้กท็ำใหม้นัดยีิง่ๆ	 ขึน้ไป	
มนัมคีวามชัว่มัย้	?	ถา้มไีลม่นัออกไปแลว้ระวงัไวอ้ยา่ใหม้นัเขา้มานะ	เจโตปรยิญาณ	ถา้ดูใจตวั
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เองลกัษณะนัน้กจ็ะมปีระโยชนอ์ยา่งมหาศาล	ถา้ดผูดิมวัแต่ไปดคูนอืน่	คนนัน้ใจเปน็อยา่งนีค้นนี้
ใจเปน็อยา่งนี	้แทนทีจ่ะดทูีต่วัแกท้ีต่วักเ็สยีประโยชน์ไป	บพุเพสนันวิาสนสุตญิาณ	ระลกึชาตไิด้
นั้น	 มีชาติไหนบ้างที่ไม่ทุกข์บ้างถามหน่อยเถอะ	 จุตูปปาตญาณ	 คนเกิดก่อนเกิดมาจากไหน	
ตายแลว้จะไปไหน	ถา้เราเชือ่ทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ทำดไีดด้ทีำชัว่ไดช้ัว่	เราทำดเีรายอ่มไปสู่
สขุคต	ิ ถา้เราทำชัว่กล็งอบายภมู	ิ ถา้งัน้กเ็กบ็เอาไวอ้กีอยา่งหนึง่ไดแ้ลว้	 ไมต่อ้งไปฝกึยถากรรม
มตุาญาณ	 นีย่ิง่หนกัเขา้ไปอกี	 เพราะวา่รูว้า่กรรมแตล่ะอยา่งทำใหค้นและสตัวเ์ปน็ยงัไง	 เราเชือ่
กรรมดีกรรมชั่วก็เก็บใส่กระเป๋าไปเลย	 ตกลงว่ามโนมยิทธิไม่จำเป็นต้องมีก็ได	้ ถ้าหากว่าเรา
มั่นคงในพระรัตนตรัย	 เชื่อถือพระพุทธเจ้าจริงๆ	 แล้วคนที่มียิ่งชัดก็ยิ่งโดนหลอกง่ายใช่มั้ย	?	
ประสบการณ์โดนหลอกนีม่นัเจบ็ปวดจรงิๆ	 เลย	 สว่นใหญแ่ลว้โดนมาทัง้นัน้นะ	 โดนแบบไมรู่ต้วั
ด้วย	 ในเมื่อตัวเองเห็นก็มักจะไปเถียงคนอื่น	 ก็ตัวเองเห็นแล้วมันจะผิดได้ยังไง	 หารู้ไม่ว่าเขา
หลอก	เราเหน็เขาไลย่งิ	ไลฟ่นั	ไลแ่ทงมา	ตกอกตกใจวิง่เขา้ไปชว่ย	ปรากฏวา่เขากำลงัถา่ยหนงั
อยู	่ โดนเขาตกีะบาลเอานะ่ซิ	 เราเหน็จรงิๆ	 รเึปลา่	?	 เหน็ใชม่ัย้	 แตเ่รือ่งนัน้เรือ่งจรงิรเึปลา่	?	
ไม่ใช.่..เปน็เรือ่งทีเ่ขาปรงุแตง่ขึน้มา	 เพราะฉะนัน้เรือ่งของการรูเ้หน็ดว้ยทพิจกัขญุาณหรอืวา่
เหน็ดว้ยมโนมยทิธ ิ ยิง่รูเ้หน็ชดัเจนการทดสอบยิง่แรง ถา้สอบตกกเ็จบ็อกหนอ่ย ปลอดภยั
ไวก้อ่นดกีวา่ วิง่หาอารมณพ์ระโสดาบนัเอาไว ้ตัง้หนา้ตัง้ตาทำเพือ่ความเปน็พระอรยิเจา้ไป

มโมยทิธจิดัเปน็อภญิญาใชม่ัย้	? อภ ิคอื	ยิง่กวา่
อญัญา	คอื ความรู ้มนัไมม่อีะไรรูไ้ปยิง่กวา่
การตดักเิลสหรอก ไมไ่ดย้ใุหพ้วกเราเลกิทำนะ ใครทำไดใ้หเ้ปลีย่นไปเกาะพระนพิพานแทน 
เกาะได้นานเท่าไหร่ดีเท่านั้น	 ภพอื่นภูมิอื่นเราก็ดูอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว	 ว่ามันไม่มีที่ไหนดีไปกว่า
นพิพาน	เรือ่งอืน่ๆ	นัน่กองไว้ไดถ้า้ตายตอนนัน้แยเ่ลย	มอียูว่นัหนึง่ตอนนัน้หลวงพอ่ทา่นเทศนท์ี่
สายลม	ทา่นบอกวา่คนทีท่รงกรรมฐาน	๔๐	อภญิญา	๕	สมาบตั	ิ๘	หรอืวชิชา	๒	หา่งนรกแค่
ขอบนิว้กัน้	กัน้แบบนี้ไม่ใชก่ัน้อยา่งนี	้แลว้ของเราเองแคม่โนมยทิธนิีม่นัคงจะหา่งซกัแคน่ี	้...ตาย	

แหงๆ	เลย	เพราะฉะนัน้ตัง้หนา้ตัง้ตาควา้อารมณพ์ระอรยิเจา้ไวก้อ่น ประกนัความเสีย่งไวก้อ่น  
ปดิอบายภมูไิวก้อ่น อยา่งนอ้ยๆ ตายกอ็ยา่ใหม้นัขาดทนุ 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ  
ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์ เดอืนสงิหาคม ๒๕๔๔



ถาม : คนืพรุง่นีป้ระมาณต	ี ๒	 จะลกุขึน้นัง่ทำสมาธติลอด	 ตานีช้ว่งทีแ่บบทำสมาธจินถงึต	ี ๔		

คอืบางครัง้เราเดนิจงกรมบา้งกท็ำไปแตส่ว่นมากจะใช	้“สมัปตจิฉาม”ิ	พอภาวนาไปๆ	มนัเหมอืนกบั	

ตัวเองมันหายไปเลยค่ะ	 แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเราภาวนาเหมือนจิตเรามันลอยเคว้งคว้างอยู่	
มนัเปน็เหมอืนสญุญากาศคะ่	 ตานีม้นัมคีวามรูส้กึวา่	 เอะ๊...มนัเปน็อะไร	?	ทีบ่า้นมนัไมม่แีอรค์ะ่		

ทนีีม้นัเยน็ทัง้ตวัคะ่	มนัเหมอืนกบัมนัมแีอรค์ะ่	มนัๆ	เยน็เขา้มาไอค้วามรูส้กึมนัจะเยน็จากหนา้คะ่

ตอบ : (หวัเราะ)	 ตอนนัน้เจง๊แลว้จะ้	 ไปสนใจกบัมนัอารมณต์รงนัน้จรงิๆ	 ใหรู้้ไวเ้ฉยๆ	อยา่ให้
ความสนใจมนัมาก	รู้ไวเ้ฉยๆ	กพ็อ	วา่ตอนนีเ้กดิอยา่งนี	้ตอนนีเ้กดิอยา่งนี	้ถา้สายหลวงปูม่ัน่ให้
บอกวา่	รูห้นอๆ	ใชม่ัย้	?	รบัรู้ไวเ้ฉยๆ	ถา้อารมณ์ใจทรงตวัดิง่ลงไป	ขัน้ตอนตอ่ไปมนัจะเกดิขึน้
ของมนัเอง	 หรอืถา้หากวา่ถา้ไมรู่จ้ะไปไหนใหต้ัง้ใจวา่เราจะไปนพิพาน	 ไปกราบพระพทุธเจา้เอา
แคน่ัน้	
ถาม : ตรงๆ	ทีอ่ารมณแ์บบมนัเฉย	มนัเบาเนีย่คะ่	ไมท่ราบวา่จะทำยงัไงตอ่	?	
ตอบ : กบ็อกแลว้วา่ใหรู้้ไวเ้ฉยๆ	กำหนดใจรู้ไวเ้ฉยๆ	คอืจรงิๆ	แลว้คอืมนัไมม่แีลว้ลมหายใจก็
ให้รู้เฉยๆ	 ว่าลมหายใจมันไม่ม	ี มันเลิกภาวนาก็ให้รู้ว่ามันเลิกภาวนา	 ถ้าเรากำหนดใจสบายๆ	
ลกัษณะปลอ่ยวางอยา่งนีม้นัจะดิง่ลกึลงไปเรือ่ยนะจนกวา่จะถงึจดุเตม็ทีข่องมนั	 ซึง่จดุเตม็ทีข่อง
มนันีต่อ้งตัง้กำลงัใจไวน้ดิหนึง่วา่เราตอ้งการเวลาเทา่ไหร่	 ถา้เผลอๆ	 บางท	ี ๓	 เดอืนมนัไมเ่ลกิ	
(หัวเราะ)	 ๓	 เดือนไม่เลิกนี่มันอยู่สบายซะด้วยมันรู้สึกว่าแป๊บเดียวใช่มั้ย	?	 ตอนนี้ีตามรู้อย่าง
เดยีว	อยา่ไปใหค้วามสนใจมนัมากเหน็อะไรกส็กัแตว่า่เหน็	
ถาม : ..............................	
ตอบ : ลักษณะนั้นแหละ	 คือว่ามันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น	 คือมันสัมผัสตาเห็นรูปก็สักแต่ว่า	

ตาเหน็รปู	 แตจ่ติไมป่รงุแตง่ตอ่	 หูไดย้นิเสยีงกส็กัแตว่า่ไดย้นิไม่ไปปรงุแตง่ตอ่	 ชอบหรอืไมช่อบ	
เพราะหรอืไมเ่พราะ	จมกูไดก้ลิน่กส็กัแตว่า่ไดก้ลิน่	ไม่ไปปรงุแตง่ตอ่วา่หอมหรอืไมห่อม	ชอบใจ
หรอืไมช่อบใจ	เหลา่นีเ้ปน็ตน้	
ถาม : แลว้มบีางคนทำแลว้เขารู	้แลว้รูอ้ยา่งเดยีวแลว้เขากย็อ้นกลบัถอยไปอกี...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : อันนั้นตอนแรกมันจะอยู่ลักษณะที่ว่า เมื่อเห็นแล้วพยายามกั้นมันเอาไว้ก่อน จน
กระทัง่สตริูเ้ทา่ทนั แลว้ตอ่ไปมนัตอ้งใชป้ญัญา เพือ่ใหเ้หน็วา่ทกุขโ์ทษมนัเปน็อยา่งไร	อยา่ง
เช่นว่า	 สายตาเราเมื่อเห็นรูปปุ๊บ	 ถ้าหากว่าเราไปคิดต่อว่ารูปนี้เป็นหญิงเป็นชาย	 สวยไม่สวย	
ชอบใจไมช่อบใจ	 มนัจะเกดิอารมณต์วัปรงุแตง่ของจติสงัขารขึน้มา	 ซึง่จะสรา้งทกุขส์รา้งโทษให้
แกเ่รา	 ในเมือ่ปญัญาเหน็ตวันัน้ปุบ๊กจ็ะหยดุความคดิคอืหยดุตวัสงัขารตวัปรงุแตง่ลงเดีย๋วนัน้เลย	
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ถ้าหากว่าอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะทำอันตรายท่านได้อีกอย่างนี้	 มันจะมีในลักษณะที่เมื่อครู่ที่
อธบิายไปกค็อืวา่	มนัจะเปน็การขม่อารมณไ์วก้อ่นจนถา้มนัรูเ้ทา่ทนั พอมนัรูเ้ทา่ทนั ปญัญา  
เกดิมาเองเหน็ทกุขเ์หน็โทษกป็ลอ่ยมนัไปเลย คราวนีไ้มต่อ้งแบกมนัแลว้ ตอนแรกยงักดมนัอยู ่
ถาม : อนันีเ้รยีกอารมณเ์ขา้ถงึอรหนัตห์รอืยงัคะ	?	
ตอบ : ไมท่ราบเหมอืนกนัจะ้	
ถาม : อารมณอ์รหตัมรรคหนยูงัไมเ่คย...(ไมช่ดั)...	
ตอบ : (หวัเราะ)	ไมท่ราบเหมอืนกนั	เขาเรยีกอะไรไมรู่ท้ำๆ	ไปเถดิ	
ถาม : ..............................	
ตอบ : หลวงปู่มหาอำพันเป็นเจ้าคุณทีพ่ระภาวนาปัญญาวิสุทธิบ์วชอยู่วัดเทพศิรินทราวาส

เปน็รุน่พีท่า่นเจา้คณุนรฯ	 อยู	่ ๘	 เดอืน	 แตว่า่ทา่นเจา้คณุนรฯ	 ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบกวา่	 ทา่นก็
เลยมอบตัวเป็นศิษย	์ คือท่านเป็นพระที่ไม่มีมานะ	 พอรู้จักหลวงพ่อจากหนังสือประวัติหลวงปู่
ปาน	 ท่านก็มอบตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อด้วย	 แล้วหลังจากนั้นท่านก็ผูกสมัครรักใคร่เป็นสหธรรม
มติรกบัหลวงปูค่รบูาธรรมชยั หลวงปูค่รบูาชยัยะวงศ ์ เวลามงีาน	งานไหนงานนัน้จะเจอหลวง
ปู่ไปรว่มงานดว้ยประจำ	 ใครๆ	 กว็า่หลวงปูเ่ปน็พระสขุวปิสัสโก	 แตจ่ากการอยูร่บัใช้ใกลช้ดิแลว้
เหน็วา่ทา่นทำไดเ้หมอืนกบัพวกไดอ้ภญิญานะ	 คอืวา่เรือ่งของฤทธิน์ีม่นัมตีัง้	 ๑๐	 อยา่ง	 มนัไม่
จำเป็นที่จะต้องเป็นอิทธิฤทธิ์	 คือพวกวิกุพนาฤทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น	 จะเป็นอธิษฐาน
ฤทธิ	์บญุญฤทธิ	์ญาณฤทธิ	์อะไรไดท้ัง้นัน้	กเ็ลยเพิง่จะเหน็วา่	ออ๋...ทีแ่ทแ้ลว้พระสขุวปิสัสโกถา้
จะเอาจรงิๆ	แลว้เหลอืเฟอื	เพราะกำลงัทา่นพอ	อยากใหเ้ปน็อยา่งไรกเ็ปน็	
ถาม : เมือ่วานนีด้หูมอ	เขาพดูถงึเรือ่งสขุวปิสัสโก...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ถ้าหากว่าพระสุขวิปัสสโกปฏิบัติตามสายนั้น	 แต่่ว่าวิสัยท่านเคยได้อภิญญา	 เคยได	้

ปฏสิมัภทิาญาณมากอ่นอยา่งนี	้ มพีืน้ฐานสมาบตั	ิ๘	มากอ่น	มพีืน้ฐานกสณิ	๑๐	มากอ่น	พอ
บรรลุมรรคผลท่านจะเป็นพระอภิญญา	 เป็นพระปฏิสัมภิทาญาณ	 เป็นไงฟังแล้วไม่รู้หลวงปู่มา
จากไหน	ทา่นมรณภาพตอนอาย	ุ๘๘	ปนีีค้รบ	๑๐๐	กเ็ทา่กบัวา่	๑๒	ปเีตม็ๆ	มาแลว้	พอครบ
วาระสำคญัของครบูาอาจารยก์ท็ำบญุถวายทา่น	
ถาม : มีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งครับ	 มีนักบินเป็นทหารก็ได้เดินทางไปภาคใต	้ พอดีจังหวะผ่าน
ไปที่นครศรีธรรมราช	 แล้วเกิดมีเมฆฝนขึ้นมา	 เขาบอกว่าหลังจากเกิดเมฆฝนแล้วก็ได้พบได้
เหน็เมอืงทีอ่ยูข่า้งลา่ง	เปน็เมอืงโบราณ	เปน็เมอืงรา้ง	แลว้ก็ไมม่ผีูค้นอยู่ในเมอืง	แลว้ดเูลขไมล	์

ในเครือ่งบนิแลว้กเ็ขา้ใจวา่เมอืงนัน้เปน็เมอืงนครศรธีรรมราช	 พอหลงัจากนัน้กอ็อกมาจากเมอืงนัน้	

แล้วก็มาสอบถามกับผู้รู้เขาก็บอกว่าเมืองนั้นเป็นเมืองเก่าของเมืองนครศรีธรรมราช	 ไม่ทราบ
จรงิหรอืเทจ็อยา่งไร	?	
ตอบ : จรงิเทจ็ยงัไง	ตอ้งถามเขาซ	ิ
ถาม : เปน็เรือ่งทีล่งในหนงัสอื	
ตอบ : ถามอาตมานีต่อบยาก	เขาเหน็นะ่	เขาเหน็จรงิๆ	แลว้กอ็ยา่ลมืวา่ทกุพืน้ที	่พระพทุธเจา้	
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ทา่นตรสัเอาไวว้า่	 ไมม่ทีี่ใดในโลกทีซ่ากคนจะไมเ่คยตายทบัถมกนั	 เพราะฉะนัน้ทกุสถานทีม่นัก็
ควรทีจ่ะเปน็บา้นเกา่เมอืงเกา่แลว้ทัง้นัน้	 แลว้เพยีงแตว่า่จงัหวะทีเ่ขาเหน็นัน่เปน็จงัหวะชว่งไหน	
ถา้มนัถอยหลงัมากเกนิไป	มนักอ็าจไม่ใชช่ว่งเกา่	ตอนนีม้นัอาจจะเปน็ชว่งเกา่มากกวา่นัน้ก็ได	้
ถาม : คอืผมไมเ่ขา้ใจวา่ถา้เปน็เรือ่งจรงิ	ทำไมเขาถงึเหน็	เปน็เพราะอะไร	?	
ตอบ : ทำไมเขาถงึเหน็...มนัหลายอยา่งดว้ยกนั	 อาจจะเคยมคีวามผกูพนัสถานที่น่ัน้มาพรรค
พวกเกา่ๆ	กเ็ลยทำใหเ้หน็	หรอืไมก่ต็อนนัน้สต	ิสมาธ	ิมนัลงอปุจารพอดมีนักเ็ลยเหน็	เปน็ไปได้
หลายรปูแบบดว้ยกนั	
ถาม : ครบั	เพราะวา่ผมเขา้ใจวา่ไมม่ไีทมแ์มชชนีมนัคงจะมองไมเ่หน็	
ตอบ : ถา้ไมม่ไีทมแ์มชนีแลว้เหน็ไม่ได	้พระพทุธเจา้ทา่นคงระลกึชาตไิม่ไดท้ลีะเปน็แสนๆ	กปั
หรอกนะ	
ถาม : ภาพยนตรเ์รือ่งอลุตรา้แมนครบั	?	
ตอบ : อลุตรา้แมนไมเ่คยด	ู(หวัเราะ)	
ถาม : คืออย่างนี้ครับ	 ผู้สร้างเขาบอกว่าหน้าของอุลตร้าแมนมีต้นแบบมาจากใบหน้าของ
พระพุทธรูป	 แล้วก็ไปต่อเติมห	ู ไปต่อเติมเขาอะไรอย่างนี้ครับ	 อยากจะเรียนถามว่าอย่างนี้
เปน็การปรามาสพระพทุธเจา้หรอืไม	่?	
ตอบ : เขาออกแบบนี้ขึ้นมาโดยอาศัยแบบจากนั้นนะ	 เขาไม่ได้ไปเติมให้พระพุทธรูป		

ถา้หากวา่เขาไม่ไดอ้ยู่ในเจตนาทีจ่ะมุง่รา้ยมนัก็ไมเ่ปน็ไร	 ถา้เขาไปเตมิใหพ้ระพทุธรปูแลว้เจตนา
หรอืไมเ่จตนาก็โดนแหงๆ	
ถาม : แล้วภาพยนตร์ที่มีภาพการตัดเศียรพระน่ะครับ	 โดยที่ให้เหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความ
สมจรงิ	คนทีต่ดับาปไหมครบั	?	
ตอบ : ถา้หากวา่สรา้งเปน็องคพ์ระขึน้มาแลว้มโีทษนะ สรา้งเปน็องคพ์ระขึน้มาเขาถอืเปน็
พระพทุธรปูแลว้	โทษทำลายพระพทุธรปูกร็บีขอขมาพระรตันตรยัซะโดยดว่นจีเ๋ลย	
ถาม : มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งกำลังให้ศีลอยู	่ เมื่อให้ศีลข้อที	่ ๓	 เสร็จแล้วก็ได้ถามพระข้างๆ	
วา่เมือ่ตะกีถ้งึขอ้ไหนแลว้	พระกบ็อกมา	แลว้ก็ใหศ้ลีขอ้	๔	ตอ่	อยากถามวา่ถา้เกดิพระผูน้ัน้เปน็
พระอรยิเจา้จะเปน็ไปไดห้รอืไมท่ีม่อีาการลมืเชน่นี	้?	
ตอบ : เปน็ไปได	้ เพราะวา่ยิง่ทา่นที่ไดท้พิจกัขญุาณไดม้โนมยทิธหิรอืวา่อะไรนี	่ บางทกีารตดิตอ่	

กับพระกับพรหมกับเทวดาอะไรของท่านจะมีเป็นปกติอยู่	 บางทีอาจจะเบนความสนใจไปทาง
ด้านนั้นมากเกินไป	 ก็เลยทำให้ลืมไปว่าร่างกายมันทำงานไปถึงไหนแล้ว	 แล้วก็เป็นไปได	้ เป็น
บอ่ยดว้ย	เคยเจออยู	่
ถาม : ในหนงัสอืพระมหาชนก	 ในหลวงทา่นทรงทำแผนที่ในหนงัสอืเพือ่ทีจ่ะแสดงเมอืงตา่งๆ	
ตามท้องเรื่องโดยมีระยะทางชัดเจน	 รวมถึงทะเลที่พระมหาชนกเดินทาง	 ไม่ทราบว่าในหลวง
ทา่นใชว้ชิาอะไร	?	
ตอบ : (หวัเราะ)	อนันีต้อ้งกราบทลู...	
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ถาม : หรอืใชญ้าณ	ทา่นใชญ้าณอะไร	?	
ตอบ : (หวัเราะ)	 กราบทลูถามโดยตรงจะงา่ยกวา่	 ในหลวงไดท้พิจกัขญุาณตัง้แต	่ ๗	 ขวบนะ	
เพราะฉะนัน้เรือ่งอืน่ๆ	ของทา่นนี	่ถงึทา่นจะองิหลกัวชิาการองิอะไร	แตว่า่ความสามารถพเิศษที่
ทำมาได้ยาวนานขนาดนั้น	 นับว่าหลายสิบปีอยู	่ ก็คงจะไม่ทิ้งหรอก	 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีส่วน
ของทพิจกัขญุาณอยูด่ว้ย	
ถาม : ผมเขา้ใจวา่ทำยากครบั	เพราะวา่ของมนัผา่นมานาน	
ตอบ : มนัไม่ใช	่๒,๕๐๐	กวา่ปนีะ	พระมหาชนกนี	่กอ่นเปน็พระพทุธเจา้	นานมากนะ	
ถาม : แลว้ในแผนทีม่พีืน้ทีท่ีเ่ปน็ประเทศไทยเกา่ดว้ยกเ็ลยงงๆ	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้โนน่	กราบบงัคมทลู	ทรงทำอยา่งไรพระเจา้ขา้	?	
ถาม : มีคนกล่าวว่า	 คำว่า	 “ธรรมะ”	 คือหน้าที	่ แล้วก็ความหมายของคำว่า	 ธรรมะ	 จริงๆ		

หมายถงึการทำหนา้ทีต่า่งๆ	ของเราใหด้	ีความหมายนีถ้กูตอ้งตามความประสงคข์องพระพทุธเจา้	

หรอืไมค่รบั	?	
ตอบ : อ๋อ	 นึกว่าถูกหรือไม	่ ถ้าถูกนี่ถูกของเขา	 แต่ถ้าถูกต้องตามความประสงค์ของ
พระพทุธเจา้หรอืไมน่ัน้	ถกูนดิเดยีว	
ถาม : ถา้เกดินำคำสอนเปน็คำสอนหลกัๆ	อยา่งนี	้?	
ตอบ : กเ็จง๊ไปเลย	(หวัเราะ)	 ทีเ่รยีกวา่ถกูนดิเดยีวเพราะวา่เขาทำไปแคน่ัน้	 ในเมือ่เขาทำไป
แคน่ัน้แลว้เขาเขา้ใจวา่สิง่ทีเ่ขาทำนัน้กค็อืธรรมะของพระพทุธเจา้	
ถาม : สถานโีทรทศันแ์หง่หนึง่เอาขา่วไมด่ีในวงการพระสงฆม์าออกอากาศอยูเ่ปน็ประจำ	 แต่
ก็ยังมีพระดีๆ	 อยู่มากแต่ไม่นำมาเสนอข่าวอย่างนี้เป็นการทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
พระศาสนาหรอืไม	่และคนทีเ่สนอขา่วนีม้อีานสิงสอ์ยา่งไรครบั	
ตอบ : ดวูา่เขามเีจตนามัย้	?	 ถา้เขาเจตนาทำลายนีอ่านสิงสล์กึมาก	(หวัเราะ)	 ถา้หากวา่เขา
ไม่มีเจตนาเป็นการนำเสนอตามข้อเท็จจริงไม่เป็นไร	 เพราะเขาทำตามหน้าที่ของเขา	 แล้วอีก
อยา่งทีท่ำไมด่	ีเขาไมเ่รยีกวา่พระนะ	มนัขาดความเปน็พระไปแลว้ซะสว่นใหญ่ใชม่ัย้	?	
ถาม : ก็คือ...จนเดี๋ยวนี้เขาก็ทำให้คนหลายๆ	 คนเขาคิดไปว่าไปทำบุญบ้านเด็กสงเคราะห์
อะไรพวกนัน้ยงัดกีวา่ทำกบัพระครบั	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าดีกว่าพระคงไม่ใช่หรอก	 แต่ว่าดีกว่านักบวชประเภทนั้นน่ะใช่	 เพราะว่าต้อง
เลอืกเนือ้นานี	่ ในเมือ่เลอืกเนือ้นาเขากถ็อืวา่เดก็อยา่งนอ้ยๆ	 มนักด็กีวา่เพราะวา่คนทีล่ว่งความ
ผดิขนาดนัน้แลว้มนักเ็ปน็สตัวน์รกไปแลว้	นีย่งัเปน็มนษุยอ์ยู	่จากสตัวน์รกมาเปน็เปรต	เปรตมา
เปน็อสรุกาย	 จากอสรุกายเปน็สตัวเ์ดรจัฉาน	 จากสตัวเ์ดรจัฉานถงึเปน็คนได้	 เปน็คนถา้ไมม่ศีลี	
ถ้ามาเป็นคนมีศีลขาด	 เป็นคนมีศีลสมบูรณ์อย่างนี	้ ถ้าเกิดเด็กๆ	 พวกนั้นมีศีลสมบูรณ์ขึ้นมานี	่
อานสิงสม์มีากกวา่หลายเทา่	
ถาม : เวลาออกโทรทศันข์องพระสงฆท์ีม่กีารนัง่อยู่ในโตะ๊ระดบัเดยีวกนั	คนทีน่ัง่เสมอกนับาป
มัย้ครบั	?	
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ตอบ : หมายถงึฆราวาสหรอืพระ	?	
ถาม : ฆราวาสครบั	
ตอบ : เอาอยา่งนีแ้ลว้กนันะ	สำหรบัพระ	พระถา้หากวา่พรรษาหา่งกนัเกนิ	๓	พรรษานัง่อาสนะ	

เดยีวกนันะ	เขาปรบัเปน็	“สมานาสนกิ”	กค็อืวา่นัง่อาสนะเดยีวกบัผู้ใหญถ่อืวา่เปน็การไมเ่คารพกนั	

ของพระเขาปรบัโทษ	เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่ฆราวาสซึง่ถอืเปน็	“อนปุสมับนั”	คอืผูท้ีศ่ลีไมเ่ทา่กนั	

ไปทำอยา่งนัน้โทษมนัจะมากกวา่	แตถ่า้หากวา่นัง่เสมอกนัโดยคนละอาสนะกนั	คนละทีน่ัง่กนัอนั
นัน้ไมเ่ปน็ไร	 คอืจรงิๆ	 แลว้เจตนาของเขาไมม่แีตว่า่สภาพมนับงัคบั	 ถา้ไมน่ัง่ในลกัษณะนัน้การ
ถา่ยทอดการออกอากาศมนักล็ำบากหนอ่ย	
ถาม : แตจ่รงิๆ	ในฐานะของพระสงฆน์า่จะสงูกวา่	?	
ตอบ : ใช่ในฐานะนัน้นา่จะสงูกวา่	กจ็ะไปยากอะไรละ่	กจ็ดัอาสนะในลกัษณะที.่..ถา้นัง่โซฟาใช่
มัย้	?	โซฟาเหมอืนกนั	คนละตวัของพระกป็ผูา้ไปอกีซกัผนืหนึง่กส็งูกวา่แลว้	
ถาม : จรงิๆ	 แลว้เวลาทีด่ีใจหรอืซาบซึง้ใจในความดขีองบคุคลใดบคุคลหนึง่	 ควรรอ้งไหห้รอื
ไมถ่า้ตัง้อยู่ในอารมณข์องกรรมฐาน	?	
ตอบ : ถา้ตัง้อยู่ในอารมณข์องกรรมฐานเขาไมร่อ้งใหเ้สยีเวลาหรอก	(หวัเราะ)	 โดยเฉพาะถา้	

อารมณ์ใจตัง้มัน่ตัง้แตป่ฐมฌานขึน้ไปเขาก็ไมร่อ้งแลว้	เพยีงแตว่า่ถา้คลายมานีแ่ลว้อาจจะแงใหม
่
ถาม : ทำไมดีใจแลว้ตอ้งรอ้งไห	้?	
ตอบ : ไมรู่เ้หมอืนกนั	 กตกิาของใครกำหนดไมรู่ว้า่ดีใจแลว้ตอ้งรอ้งไห	้(หวัเราะ)	 กำลงัใจของ
แต่ละระดับมันไม่เท่ากัน	 ของเขากำลังใจแค่นั้น	 ดีใจก็แสดงออกลักษณะอย่างนั้น	 แต่ถ้าว่า	

กำลงัใจของพระอรยิเจา้ดีใจทา่นอาจจะยิม้นดิเดยีว	(หวัเราะ)	
ถาม : การทีม่แีนวคดิวา่จะนำเอาศาสนาพทุธแลว้ใหม้คีนในศาสนาอืน่มาเปน็กรรมการปกครอง	

ของสงฆ	์คนทีค่ดิแบบนีจ้ะลงนรกมัย้ครบั	?	
ตอบ : จะลงนรกมัย้	?	กต็อ้งดวูา่เจตนาเขาดมีัย้	?	ถา้เขาเจตนาดตีอ้งการจะสง่เสรมิพระศาสนา	

จรงิๆ	 ตอ้งการจะเปดิกวา้งลกัษณะทีว่า่	 ถา้คนอืน่เขายอมรบัดว้ยแลว้กท็ำถกูตอ้งตามแบบจรงิๆ	
นัน่ไมเ่ปน็ไร	แตถ่า้หากวา่เจตนาลกัษณะเหมอืนดสิเครดติหรอืไมก่เ็จตนาทีจ่ะทำลายกนัเลย	นัน่
เสรจ็แหงๆ	
ถาม : เคยได้ฟังเรื่องมีวิญญาณได้เล่าเปรียบกับหลวงพ่อฤๅษีสมัยที่อยู่ที่วัดบางนมโค	 อยาก
ถามวา่	วญิญาณไมก่ลวัพระเหรอครบั	?	
ตอบ : นัน้สว่นใหญเ่ขามนัเพือ่นเกา่ๆ	 แลว้กท็ัง้หมดเปน็เทวดาดว้ย	 เพราะฉะนัน้ของเขาเอง
จริงๆ	 เทวดาหางแถวมันดีกว่ามนุษย์หัวแถว	 และโดยเฉพาะนักบวชด้วย	 เพราะถ้าหากว่าของ
เราเองทำไมด่	ีศลีไมบ่รสิทุธิบ์กพรอ่งอะไรนี	่ เขาไมซ่อ้มอานนีก่น็บัวา่เกรงใจมากแลว้	กำลงัเขา	

สงูกวา่อยูแ่ลว้	ลกัษณะทีเ่ขามา	มาโดยเจตนาด	ีจะสรา้งกำลงัใจใหน้ะ	ชว่ยใหเ้ราเขม้แขง็ขึน้ไมก่ลวั	

อะไรง่ายๆ	 ของอาตมาเองพกพระเครื่องไว้เต็มกระเป๋าอังสะมานั่งทับบีบคอเฉยเลย	(หัวเราะ)	
กราบเรยีนถามหลวงพอ่วา่ทำไมมนัถงึนัง่ทบัได	้ บอกเอง็อาราธนาพระบา้งหรอืเปลา่	 บอกเปลา่	
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เออ...สมนำ้หนา้	(หวัเราะ)	พระหรอืเทวดาทา่นยอมรบักฎของกรรมมากกวา่เราเยอะ	ไมเ่รยีกให้
ชว่ยทา่นกน็ัง่ด	ูมนัจะเกง่ซกัเทา่ไหร	่?	(หวัเราะ)	ใสก่ระเปา๋ไวม้นันัง่ทบักระเปา๋เลย	(หวัเราะ)	
ถาม : เวลาที่ใสบ่าตรพระ	จำเปน็มัย้คะตอ้งถอดรองเทา้	ถา้ไมถ่อดบาปมัย้	?	
ตอบ : กจ็รงิๆ	แลว้ลกัษณะของการใหค้วามเคารพ	เขาบอกวา่ยงัไง	ถา้กัน้รม่	ใหล้ดรม่	ถา้ใส่
หมวกใหถ้อดหมวก	 ใสร่องเทา้ใหถ้อดรองเทา้	 แลว้ถามวา่เปน็บาปมัย้	?	 มนักเ็ปน็อยูแ่สดงวา่
กำลงัใจเขาหยาบอยู	่ในเมือ่กำลงัใจเขาหยาบ	สิง่ทีค่ดิวา่เลก็นอ้ย	เขามองขา้มไปเปน็โทษ	อยา่ง	

พระเจา้พมิพสิารโดนพระเจา้อชาตศิตัรทูีเ่ปน็ลกู	 สัง่ใหพ้วกผูค้มุนกัโทษเอามดีโกนกรดีฝา่เทา้ซะ	

ไม่ใหท้า่นเดนิจงกรม	พระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่เปน็โทษในอดตีที่ใสร่องเทา้เดนิเขา้ไปในลานเจดยี	์	

ลกัษณะอนัเดยีวกนัคอืสถานที่ๆ 	ควรแกก่ารเคารพแลว้ไมแ่สดงออกซึง่ความเคารพอนันัน้	โทษมนั	

มอียูแ่ตว่า่มนักน็านเตม็ทกีวา่จะไลท่นั	มาไลท่นัเอาชาตสิดุทา้ยทีท่า่นมาเปน็พระเจา้พมิพสิารนี	่
ถาม : เราเรารกัษาศลีครบโดยทีเ่ราไมรู่ว้า่ศลีเราครบหรอืเปลา่	 แลว้อานสิงสข์องการรกัษาศลี
ครบไดร้เึปลา่	?	
ตอบ : ถ้าตั้งใจรักษาได้ครบ ถ้าเจตนาไม่มีในการงดเว้นนั้น บังเอิญว่าครบเองอย่างนั้น
ถอืวา่ เจตนา คอืตวักระทำไมม่	ีพระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่	“เจตนาหงั ภกิขเว ปญุญงั วทาม”ิ 
ตอ้งเจตนาถงึจะเปน็บญุ	 ถา้ตัง้เจตนาไวว้า่จะรกัษาแตม่นัหลงลมืไป แต่ว่า่มนัไดค้รบกถ็อืวา่
เตม็อยู ่
ถาม : ผมนกึถงึตอนนอนไงครบั	หลบัทกุคนืนี่ไมผ่ดิศลีแนเ่ลย	
ตอบ : ตัง้ใจไวก้อ่นซวิา่	ผมจะรกัษาศลีตอนนอน	เดีย๋วมนัไดฝ้นัวา่ไดฆ้า่กนัทัง้ขบวน	(หวัเราะ)	

โดนแกลง้จนได	้คดิจะหากนิวธิงีา่ยใชม่ัย้	?	
ถาม : นกึๆ	แลว้	เออ...ถา้หากไม่ไดต้ัง้ใจจะไดอ้านสิงสห์รอืเปลา่	จรงิๆ	อานสิงสม์นัเยอะมาก	
ตอบ : ตอ้งตัง้ใจเจตนา	“เจตนาหงั	ภกิขเว	ปญุญงั	วทาม”ิ	
ถาม : แลว้ทีจ่ำบาลไีดเ้ยอะๆ	
ตอบ : อา่นมัง่	ฟงัมัง่	อยา่งนีเ้ขาเรยีก	“พาหสุจัจะ”	
ถาม : ยงัไงครบั	?	
ตอบ : กค็อืวา่เหน็มาก	ไดย้นิมาก	มนันา่จะใชค้ำวา่	รูม้ากนะ	
ถาม : กม็แีตค่นไมค่ดิ	แตผ่มคดิทัง้นัน้ครบั	
ตอบ : กม็แีต.่..(หวัเราะ)	อนันี้ไมท่ราบนะ	แต่ในพระไตรปฎิกมแีนก่ลา้ยนืยนั	
ถาม : ทีจ่รงิผมวา่	ถา้เรือ่งเลา่นีเ่อามาเลา่วนัละเรือ่งนีม่นัไมห่มดหรอก	
ตอบ : มนัอาจจะหมดเหมอืนกนั	ของเรายงัไมเ่กง่รูห้มด	พระพทุธเจา้ทา่นเกง่รู้ไมห่มดทา่นๆ	
ว่าไปเรื่อยๆ	 เรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมอะไร	 มีอายุยืนสักกัปหนึ่งเรื่องพระพุทธเจ้าท่านรู้ก็ยัง	

ไมห่มด	ของเรามนัรูห้มด	(หวัเราะ)	
ถาม : มอีกีมัย้ครบัทีพ่ทุธกาลถงึปจัจบุนันีย้งัมชีวีติอยู	่?	
ตอบ : อนันี้ไม่ไดย้นิหรอกนะ	แตอ่ยา่งหลวงปูโ่ลกอดุร	หลงัพทุธกาลมาประมาณ	๓๐๐	ปแีต่
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วา่ยงัอยูน่ะ	 กถ็อืวา่หลงัมานดิหนึง่	 คนไปถามทา่น	หลวงปูค่รบัอายเุทา่ไหรค่รบั	?	ทา่นบอกวา่
จำไม่ไดแ้ลว้วะ่	 รูแ้ตว่า่ตอนเขาสรา้งปรางค ์ ๓ ยอดทีล่พบรุไีปยนืดมูนัทำอยู	่ ปรางค	์ ๓	 ยอด
นัน่ไมห่น	ี๑,๔๐๐	ป.ี..(หวัเราะ)	ไปยนืดมูนัทำ	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้อยา่งนีม้นัไมเ่หมอืนกบัฝนืกฎแหง่กรรมเหรอครบั	?	
ตอบ : กจ็ะเรยีกวา่ฝนืก็ใช	่แตว่า่บงัเอญิวา่ทา่นมคีวามสามารถทีจ่ะฝนืไดเ้พราะวา่	ทีพ่ระพทุธเจา้	

ทา่นตรสัวา่บคุคลผูช้ำนาญในอทิธบิาท ๔ จะอธษิฐานใหอ้ยูถ่งึเปน็กปัก็ได	้ คราวนีง้านทา่นมี
อยู	่ทา่นจำเปน็	เพราะวา่ทา่นปรารถนาพทุธภมูจิะเปน็พระพทุธเจา้	คราวนีพ้อมาเจอธรรมะของ
พระพทุธเจา้เขา้ทา่นเหน็วา่วธินีีง้า่ยกวา่	 ทา่นกต็ดัสนิใจหนัมาปฏบิตัติามคำสอนของพระพทุธเจา้	

ปุ๊บปั๊บเป็นพระอรหันต์เลย	 เพราะกำลังท่านสูงอยู่แล้วบริวารตามไม่ทันมัวแต่ใจเย็นอยู่	 ยังไงๆ	
ท่านก็ต้องรอเราแน่	 ที่ไหนได้ท่านไม่รอเราแล้ว	 ปุ๊บปั๊บไปเลย	 ท่านเองท่านก็เลยต้องรอเก็บ
บรวิารของตวัเอง	
ถาม : แลว้อยา่งนีถ้า้เราไมเ่คยผกูพนักบัทา่นก็โอกาสเจอก็ไมม่	ี?	
ตอบ : โอกาสเจอยากเตม็ที	 แตว่า่ทา่นบอกวธิตีดิตอ่ใหน้ะ	 บอกวา่ใหจ้ดัอาสนะ ๕ ทีป่ดูว้ย
ผา้ขาว แลว้กจ็ดุธปูเทยีน ตัง้ใจบชูานกึถงึทา่น วา่คาถาวา่ “โลกะอตุตะโร มหาเถโร อะหงั
วนัทาม ิ ตงั สะทา” ภาวนาไปเรือ่ย	 ทา่นบอกวา่ถา้หากวา่ทา่นวา่งกจ็ะมาเอง	 ถา้ไมว่า่งจะมา
ในฝนั	
ถาม : มาเนือ้ๆ	เลยเหรอครบั	?	
ตอบ : เออ	 มาเนื้อๆ	 นี่แหละ	 แล้วระวังนะองค์นั้น	 บางทีมาขอข้าวเย็นกินหน้าตาเฉยเลย	
ถวายไปเหอะ	(หัวเราะ)	 ไอ้คนก็ตกใจ	 อะไรพระขอข้าวเย็นกิน	 เอาข้าวมาที่ไหนได้	 ท่านควัก	

กะละมงัใบเบอ้เริม่ออกมา	เอา้...กะละมงักก็ะละมงัวะ	ก็ใสล่งไปเรือ่ย	ทัง้ขา้วทัง้กบัทา่นคลกุของ
ทา่นไปเรือ่ย	เสรจ็แลว้กต็ัง้หนา้ตัง้ตาฉนัมนัทัง้เยน็ๆ	นัน่แหละ	ฟาดลงไปทคีรึง่คอ่นกะละมงั	
ถาม : ใชเ้วลาอเมรกิารเึปลา่ครบั	?	
ตอบ : ปรากฏว่าไอ้คนก็แปลกใจ	 แต่อีตอนท่านกลับแล้วซิข้าวมันเหลือเต็มกะละมังเท่าเดิม	
(หวัเราะ)	ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่ทา่นฉนัอทีา่ไหน...ไมพ่รอ่งเลย	
ถาม : แตเ่หน็วา่ฉนั	?	
ตอบ : เหน็วา่ฉนั	แลว้ฉนั	ตอนฉนักห็มดเปน็ครึง่ๆ	เลย	
ถาม : แลว้เวลามาๆ	องคเ์ดยีวหรอืมา	๕	องคเ์ลยครบั	?	
ตอบ : สว่นใหญจ่ะมาองคเ์ดยีว	เพราะวา่งานของทา่นเยอะ	ชดุของทา่นม	ี๕	องค	์
ถาม : ยงัมงีานอกีเหรอ	?	
ตอบ : งานทว่มหวัเลย	
ถาม : งานอะไรครบั	?	
ตอบ : สว่นใหญก่ง็านเพือ่พระศาสนา	เพือ่กำลงัใจของคนหมูม่าก	เพือ่สว่นรวม	
ถาม : จรงิๆ	ถา้ไมรู่ก้ม็องไมเ่หน็	ไมรู่เ้รือ่งเลยซคิรบั	?	
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ตอบ : หมดเรือ่งไปเลย	 ประเภททีเ่ดนิมาจะเหยยีบอยูแ่ลว้ยงัไมรู่ค้ณุสดุเฉลยีวใชม่ัย้	?	 ทา่น	

เดนิมาบณิฑบาต	แลว้คณุสดุเฉลยีวกอ็าย	เพราะวา่กบัขา้วไมด่	ีเลยไปบอกทา่นบอกวา่	อฉีนัเปน็	

คริสต์ค่ะ	 ท่านก็เลยเดินไป	 พอท่านเดินไปจนกระทั่งลับไปแล้วเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าผิดปกติ...	

ตรงไหนรูม้ัย้	?	ผดิปกตติรงทีว่า่ทา่นสงู	หวันีค่ำ้เพดานเลย	แตต่อนนัน้ไม่ไดส้งัเกตไมท่นันกึ	มนั
คงจะเป็นเรื่องบุญมีแต่กรรมบัง	 ก็เลยวิ่งออกไป	 จะวิ่งตามออกไป	 ปรากฏว่าไม่เจอ	 ตัวเองจะ
เปน็หอ้งที	่๓	อยูซ่า้ยมอืมนัมอียู	่๒	หอ้งขวามอืมนัมอียู	่๓	-	๔	หอ้ง	มนัเปน็หอ้งแถว	ถามทาง
ด้านไหนก็ไม่มีใครเห็นพระลักษณะอย่างนั้นเดินออกมาสักองค์หนึ่ง	 ไม่ทันกินแล้ว...บุญมีแต่
กรรมมนับงัไปหนอ่ย	ไปบอกวา่อฉีนัเปน็ครสิตเ์จา้คะ่	
ถาม : เอา้	เขาเองกต็ัง้ใจดนีีน่ะ	คอืกลวักบัขา้วไมด่กี็ไมถ่วาย	?	
ตอบ : ถา้หากวา่มนัไมม่จีรงิๆ	ทีก่นิแลว้ใชแ้ลว้ก็ได	้เขาเรยีก	“ทาสทาน”	ถา้เสมอกบัตวัเอง
กนิตวัเองใชก้	็“สหายทาน”	ถา้ดกีวา่ทีต่วัเองกนิตวัเองใชก้	็“สามทีาน”	แตส่ว่นใหญแ่ลว้เขากะ
จะทำแตท่ีด่ีๆ 	กเ็ลยพลาดโอกาสไปอยา่งนา่เสยีดาย	
ถาม : ถา้ไดท้ำกส็ดุยอดซคิรบั	?	
ตอบ : พระอยา่งนัน้ไม่ใชเ่รือ่งงา่ยๆ	นะ	
ถาม : อยา่งนอ้ยไดท้ำกบัหลวงพีก่็โชคดแีลว้	
ตอบ : ทำกบัอาตมานีป่ระเภททำบาท	บญุไดส้ลงึรเึปลา่ก็ไมรู่	้?	
ถาม : แลว้อยา่งนี	้งานหลวงปูเ่ทพโลกอดุรเฉพาะบนโลกมนษุยเ์หรอครบั	?	
ตอบ : กบ็รวิารทา่นนัน่แหละ	 ถา้ไปเกดิดาวอืน่ทา่นกต็อ้งตามไปเกบ็เหมอืนกนั	 แตร่ะดบัของ
ทา่นแลว้	เดนิทเีดยีวกถ็งึแลว้	ไมต่อ้งลำบากมาก	
ถาม : ทา่นอยูท่ี่ไหนครบั	?	
ตอบ : อยูท่ี่ไหน	ปจัจบุนันีส้ถานที่ๆ 	ทา่นอยูป่ระจำเปน็ถำ้ใหญอ่ยูท่ี่ในปา่	อยู่ใตภ้เูขาเยน็มาก
เลย	อยากจะเรยีกวา่เยน็ชนดิตดิลบ	แตว่า่เวลาทา่นตอ้งการใหค้นอืน่เจอทา่นพบทา่นบางททีา่น
ก็ไปในระดบัใกล้ๆ 	แลว้ก็โผล่ไปใหห้รอืไมก่ห็ลายคนไดเ้หน็ทา่น	ไดเ้จอทา่นในถำ้แหง่หนึง่	 เรยีก
วา่	 “ถำ้ววัแดง”	 ทา่นอาจประเภททีว่า่ดงึเราเขา้ไปตรงจดุนัน้ก็ได	้ เพราะวา่ถำ้ววัแดงจรงิๆ	 คน
ไปแลว้ไมเ่จออะไรเลย	 ไม่ไดอ้ยูอ่งคเ์ดยีวนะ	 อยูด่ว้ยกนัหลายองคด์ว้ย	 ถำ้นัน้นา่อยูแ่อรธ์รรมชาติ
เยน็ดจีงัเลย	แตม่นัเยน็เกนิไปสำหรบัเรา	
ถาม : กัปนี้เป็นกัปพิเศษมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่พระองค์ที่ตรัสรู้ครับ	?	 ไม่ทราบว่าหลวงพ่อ
ปานนีจ่ะตรสัรูเ้มือ่ไหร	่?	
ตอบ : หลวงพ่อปานกัปหน้าโน่น	 ไม่ใช่กัปนี	้ กัปนี้จะหมดแค่พระศรีอารย ์ (หัวเราะ)	 นอก	

ตำราอกีแลว้	ไม่ไดน้อกตำรานะ	กปัทีม่พีระพทุธเจา้กจ็ะม	ีสารกปั กจ็ะมพีระพทุธเจา้	๑	องคน์ะ	

มณัฑกปั มพีระพทุธเจา้	๒	องค	์วรกปั มพีระพทุธเจา้	๓	องค	์สารมณัฑกปั มพีระพทุธเจา้	๔	
องค ์ภทัรกปั มพีระพทุธเจา้	๕	องค	์ชว่งนีฟ้ลคุวา่เปน็ภทัรกปั	๒	กปัตดิกนัเลย	
ถาม : ไมเ่คยมมีากอ่น	?	
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ตอบ : ไม่เคยมีมาก่อนเลยในอดีตเต็มที่ก็แค	่ ๔	 องค์นะ	 แล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสุญญกัป

อันตรายกัป สัตถันตรกัป	 ที่หาความดีไม่ได	้ มีแต่ที่ประเภทคนใจคอโหดร้ายเห็นคนอื่นเป็น
เหยือ่เปน็อะไรไปเลยอยา่งนัน้	อนันีถ้อืวา่ฟลคุสดุๆ	
ถาม : แปลวา่กปันีจ้รงิๆ	แลว้มแีค	่๕	องค	์๒	กปัชนกนั	?	
ตอบ : ๒	กปัชนกนั	ถา้หากวา่นบัแลว้	หลวงพอ่ปานจะเปน็องคท์ี	่๗	
ถาม : ๗	นบัจากองค์ไหนครับั	?	
ตอบ : นบัจากองคต์น้	พระกกสุนัโธสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ถาม : ย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งที่บอกว่ากรรมที่ตามมาทันในชาติสุดท้ายนั้น	 อย่างนี้ถ้าเกิด
วา่ใครจะไปนพิพานในชาตนิี	้กรรมตา่งๆ	นีจ่ะกลบัมาทัง้หมดเลยเหรอครบั	?	
ตอบ : กถ็า้หากวา่เรามัน่คงใน	ทาน	ศลี	ภาวนา	กรรมมนัตามได้ไมเ่กนิ	๒๕%	มนัอยากจะ
ตามเหมือนกันแต่กำลังบุญมันเหนือกว่า	 มันก็จะมีที่ประเภทหนักๆ	 ที่มันตามได้ไม่กี่อย่างๆ	
พระโมคคลัลานน์ัน่ยอดเยีย่มวรยทุธไมม่ีใครเหนอืกวา่นัน้อกีแลว้ยงัโดนทบุซะปน่เปน็แปง้เลย	
ถาม : ถา้หลดุจากศลีหรอืวา่ทานอะไรอยา่งนี	้
ตอบ : โอ.้..มนัทวงยบัทวงเยนิเลย	(หวัเราะ)	อยู่ๆ 	โผลจ่ากเกราะไปใหเ้ขาซอ้มแลว้นี	่เขากเ็อาซ
ิ
ถาม : ..............................	
ตอบ : ความดมีนัมากไปหนอ่ย	ถา้ความดนีอ้ยๆ	อาจจะไดเ้จอ	
ถาม : สมยักอ่นอยูร่ว่มกนัเลยนีค่รบั	
ตอบ : จรงิๆ	 แลว้มเีขตของเขาอยู	่ พวกเดรจัฉานกึง่ทพิยน์ีเ่ขาจะมฤีทธิก์จ็รงิ	 แตว่า่อยู่ในภมูิ
ของเดรัจฉาน	 ในกากีคำฉันท ์ พอคนธรรพ์บอกว่าไปวิมานฉิมพลีมาแล้ว	พญาครุฑไม่เชื่อ		

กบ็อกทางไปให	้ทา่นวา่	

“เราจะแจง้ทางทเุรศเขตอรญั 
สตัตภณัฑค์ัน่สมทุรใสศร ี
แมจ้ะขวา้งแววหางมยรุ ี
กจ็มลงจนถงึทีส่ธุาธาร 

อนันำ้นัน้สขุมุละเอยีดออ่น 
จงึชือ่สทีนัดรอนัใสสาร 

ประกอบหมูม่จัฉากมุภาพาล 
คชสารเงอืกนำ้และนาคนิทร”์  

	 	 ไอเ้งอืกนีค่อืงนูะ	ไม่ใชน่างเงอืก	
“ผู้ใดคดิขา้มนทสีทีนัดร 

ยอ่มมว้ยมรณเ์ปน็เหยือ่แกส่ตัวส์ิน้ 
แสนมหาพญาครทุยงัเตม็บนิ 
จงึลว่งสนิธุล์ถุิน่พมิานทอง”
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ขยับปีกทีละโยชน์นี่ยังบินจนหมดแรงถึงจะข้ามได้พอด	ี แล้วคนอื่นจะไปอย่างไร...เขาสงสัย	
คนธรรพบ์อกวา่อัว๊ไม่โงอ่ยา่งงัน้หรอก	อัว๊แปลงเปน็ไร	เกาะขนลือ้ไป	(หวัเราะ)	เสรจ็เลย...โกรธ
มากกลบัไปเอานางกากมีาโยนคนืให	้
ถาม : แลว้ตกลงเรือ่งนีเ้รือ่งจรงิหรอืเรือ่งแตง่	?	
ตอบ : เรือ่งแตง่	นา่รกัมัย้	?	
ถาม : ทีจ่รงิกร็ูเ้รือ่งหมดแลว้	จบัไม่ไดแ้มส้กันดิเดยีว	
ตอบ : เมือ่วานนีท้ีต่ดิไวเ้รือ่งอะไร	 แมอ่ยูห่วัศรสีดุาจนัทรน์ะเปน็สมยัทีข่นุวรวงศาธริาชกอ่น
พระเธยีรราชานดิหนึง่	ผูท้ีท่ำการปฏวิตัคิอืพระเธยีรราชา	ซึง่ตอนหลงัเปน็พระมหาจกัรพรรด ิ
ถาม : ใครคะ	...?	
ตอบ : ขออภัย	 บางตอนมันเดี้ยงนึกไม่ออก	 ตอนนี้นึกออกแล้วนะ	 แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร ์
แมอ่ยูห่วัเมอืงกค็อืผูห้ญงิทีเ่หมอืนกบัเปน็พระเจา้อยูห่วัครองเมอืง	 คราวนีพ้อเรยีกเรว็ๆ	 กเ็ปน็	
“แม่หยั่วเมือง”	 แล้วมาสมัยหลังเขาเรียกให้เป็น	 “แม่ยั่วเมือง”	 ความหมายเสียหมดเลย	
(หวัเราะ)	
ถาม : เออ้	!	อยา่งนีน้บัเปน็กษตัรยิห์รอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ไมเ่ปน็กษตัรยิก์เ็หมอืนกบัเปน็	 แตว่า่กษตัรยิต์ามประวตัศิาสตร์ไทยจรงิๆ	 มอีงคเ์ดยีว	

ทีเ่ปน็ผูห้ญงิกค็อืพระนางเจา้จามเทว ี
ถาม : ถอยไปนูน้เลยนะครบั	?	
ตอบ : พระนางเจา้จามเทว	ีสมยัหรภิญุชยั	
ถาม : กเ็ลยนบัแค	่๓๓	?	
ตอบ : ประวตัศิาสตรม์นัยาก	 มนันกึไมค่อ่ยจะออก	 บางทกีว็า่ไปไดเ้รือ่ยๆ	 จอ้ยๆ	 เหมอืนกนั	
วา่อยา่งกบัอยู่ในเหตกุารณเ์อง	
ถาม : หนงัสอือา่นเลน่ของหลวงพอ่มเีขยีนประวตัศิาสตรท์ีเ่ปน็รชักาลที	่๑	
ตอบ : อนันัน้เกีย่วกบัประวตัขิองสมเดจ็พระปฐมบรมราชชนก	ทา่นปูท่องด ี กม็าลกูชายคอื	
รชักาลที ่๑ กท็องดว้ง 
ถาม : แลว้ไล่ๆ 	มากอ่นหนา้นัน้ไกลเหมอืนกนันะคะ	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วท่านจะเป็นเจ้าคุณพระพินิจอักษรนะ	 คราวนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะตาม
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ขารบัรองเปน็พระอกัษรสนุทรเทา่นัน้	 คราวนีต้ำแหนง่มากกวา่นัน้ไม่ไดบ้อกไว	้
หลวงพอ่ทา่นไปควกัมาจนได	้
ถาม : แมม่าตอนไหนครบั	กต็อนนัน้กก็รงุแตกแลว้	?	
ตอบ : กก็รงุแตกแลว้	 เสรจ็แลว้อพยพไปอยู่พษิณโุลก	 แลว้ไปรบัราชการอยูห่วัเมอืงอืน่ก็ไดย้ศ
ขึน้มาใหม	่
ถาม : ตอนทีร่ชักาลที	่๑	ขึน้ครองราชย	์ไม่ไปรบักลบัมาเหรอครบั	?	
ตอบ : กน็า่จะรบันะ	แตว่า่ตามประวตัติอนนัน้พดูถงึแตพ่ระเอกแลว้ซ	ิ(หวัเราะ)	กฤษดาภนิหิาร	
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อนัมอิาจจะบดบงัไว	้พระรองหรอืพอ่แมพ่ระเอกกเ็ลยเงยีบไปเลย	
ถาม : แล้วอย่างเรื่องที่มีซินแสมาดูรัชกาลที	่ ๑	 กับพระเจ้าตากสินว่าเป็นกษัตริย์ทั้งสองคน
นัน้	เรือ่งจรงิหรอืเปลา่ครบั	หรอืวา่เรือ่งแตง่	?	
ตอบ : อา่นดเูหมอืนอยา่งกบัจรงินะ	แตค่ราวนีว้า่ซนิแสอยา่งนัน้มนัยอดมนษุยจ์รงิๆ	เลย	
ถาม : นีแ่สดงวา่เขารูจ้กักนัมาตัง้แตห่นุม่ๆ	งัน้ซคิรบั	?	
ตอบ : ก็ต้องอย่างนั้น	 ส่วนใหญ่สมัยก่อนนี่เรียนวิชาหาความรู้อะไร	 สำนักไหนดีก็ไปเรียน
สำนกันัน้	ดไีมด่กีผ็กูสมคัรรกัใครเ่ปน็เพือ่นกนัมานานแสนนานเสยีแลว้ดว้ยซำ้ไป	
ถาม : กเ็หมอืนกับประวัตศิาสตรม์าเจอกนัตอนกูก้รงุ	 กู้ไดแ้ล้วด้วยซ้ำนี่ครบั	 ถงึคอ่ยกลับมา
อยูด่ว้ย	นา่จะมัง้...เอะ๊	!	แตแ่ปลกนะครบั	ทำไมไมเ่หน็ประวตัศิาสตรเ์ขยีนไวเ้ลยวา่กอ่นหนา้นัน้
รชักาลที	่๑	ทา่นไปอยู่ไหน	หายไปเลย	?	
ตอบ : คนเขียนมันตามไม่ทัน	 ส่วนใหญ่มันจะมีนักจด	 นักจดนี่เขาเรียกอาลักษณ ์ จดเป็น
หมายเหตคุราวนีก้รงุศรฯี	 มนักระจดักระจายไปคนละทศิทาง	 ตวัเองไมรู่จ้รงิวา่อยู่ไหน	 ถา้มัว่ไป
เดี๋ยวโดนคนรุ่นหลังด่าเขาก็ต้องมีจรรยาบรรณของเขาเหมือนกัน	 ถึงแม้ว่าจะเขียนเชียร์เฉพาะ
พวกของตวัเองกเ็หอะ	
ถาม : ถงึวา่ครบั	หาประวตัขิองรชักาลที	่๑	ไมม่เีลย	มามตีอนกแ็บบมาเปน็ใหญเ่ปน็โตแลว้	
ตอบ : โผลม่าเปน็อะไร...เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ 
ถาม : นัน่ซคิรบั	 ผมกแ็ปลกนะครบั	 ทัง้ๆ	 ทีพ่ระเจา้กรงุธนฯ	 ทา่นแบบมมีอืดอียู่ใกลต้วัเยอะ
มากเลย	แลว้คนนี้ไมรู่ม้าจากไหน	กลบัมาใหญก่วา่คนทีกู่บ้า้นกูเ้มอืงมาดว้ยกนั	
ตอบ : จรงิๆ	 สมยันัน้ทา่นจะมทีหารเอกคูพ่ระทยัอยู	่ ๑๐	 คนดว้ยกนั	 มอียา่งพระยาศรสีทิธิ
สงคราม, พระยาสามเมืองระย่อ, พระยาพนอราชบาท, พระยาไพรีพินาศ, พระยาพิฆาต
ไพร,ี พระยาพชิยัสงคราม	อยา่งนีจ้ะมอียูด่ว้ยกนั	๑๐	คนดว้ยกนั	แลว้ก	็๑๐	คนนีจ้ะเปน็กำลงั
สำคญัในการกูช้าตขิองทา่น	ถา้หากไมม่	ี๑๐	คนนีค้งสำเรจ็ยากนะ	ลำพงัตวัเองนีฟ่าดกนัเหงอืก
แหง้แนเ่ลย	คงไม่ใชเ้วลาแค	่๗	-	๘	เดอืน	
ถาม : อา้ว	!	อยา่งนีร้ชักาลที	่๑	ทา่นมาแลว้ทา่นมาเปน็ใหญเ่ลย	คนทีอ่ยูด่ว้ยไมเ่ขมน่เหรอ	?	
ตอบ : สมยันัน้ทา่นเปน็อยูแ่ลว้ละ่	กอ็ยู	่๑	ในจำนวน	๑๐	คนนีแ่หละ	
ถาม : ออ้...	
ตอบ : คอืรชักาลที	่๑	ทา่นเปน็	“พระยาศรสีทิธสิงคราม”	อตุสา่หข์ึน้ใหเ้ปน็คนที่	่๑	แลว้มนั
ยงัไมส่งสยัอกี	
ถาม : (หวัเราะ)	ไมรู่ค้รบั	(หวัเราะ)	
ตอบ : ตำแหน่งพระยาศรีสิทธิสงครามนี่สืบต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที	่ ๖	 ก็ยังมีอยู่นะ	 รู้สึก
พระยาศรีสิทธิสงครามคนสุดท้ายที่รู้จัก...อาจจะมีหลังจากนั้นอีก	 แต่ว่าคนสุดท้ายที่รู้จักก็คือ	
“พระยาศรีสิทธิสงคราม”	 ที่ตายตอนกบฎวรเดช	 เป็นกองหลังคอยยันกำลังของฝ่ายรัฐบาลไว	้	

ไปตายแถวปากชอ่ง	นัน่แหละพระยาศรสีทิธสิงคราม	ชือ่ดิน่	นามสกุลทา่ราย	ถา้จำไมผ่ดิรูส้กึวา่
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จะเปน็ปูข่องคณุสรุยทุธ จลุานนท	์ผบ.ทบ.	คนปจัจบุนั	ถา้จำไมผ่ดินะ	เปน็ชาวเพชรบรุ ีทา่ราย	

อยูเ่พชรบรุ	ี
ถาม : แลว้ทำไมถงึเปน็ราชวงศจ์กัรลีะ่ครบั	?	
ตอบ : ก	็“จกัร”ี	เขาใชเ้ครือ่งหมาย	กงจกัรกบัตรศีลูไง	โบราณนีเ้ขาออกเสยีง	“ก.”	แทน	“ต.”	
ถาม : ทา่นก็ไลร่าชวงศก์ลบัไปถกูนีค่รบัวา่มาจากสโุขทยัเหมอืนกนั	
ตอบ : ถงึเวลากต็อ้งสาวประวตักิลบั	แตค่ราวนีว้า่	ก็ในเมือ่ตัง้เมอืงใหม	่ปราบดาภเิษกใหมก่ต็อ้ง	

นับเป็นต้นราชวงศ์ใหม	่ อย่างของอยุธยาก็ม	ี ราชวงศ์ปราสาททอง, ราชวงศ์บ้านพลูหลวง, 
ราชวงศส์พุรรณภมู ิ
ถาม : จรงิๆ	กเ็ชือ้สายเดยีวกนัทัง้นัน้เลย	
ตอบ : กบ็อกแลว้วา่	ของจนีเขาบอกไวว้า่เมือ่	๕๐๐	ปกีอ่น	เขามบีรรพบรุษุคนเดยีวกนั	
ถาม : กรงุศรอียธุยา	 สภาพบา้นเมอืงทีถ่กูเผามนัเหมอืนกบัสภาพบา้นเมอืงของสโุขทยั	 ทนีี้
ไมแ่น่ใจวา่สโุขทยันีจ่ะโดนเผาเหมอืนกบักรงุศรอียธุยาหรอืเปลา่	?	
ตอบ : สุโขทัยสมัยนั้นจะเป็นเมืองหน้าด่าน	 จากสุโขทัยเมืองหลักลงมาก็จะเป็นพิษณุโลก

สโุขทยั	 สมยันัน้จะเปน็เมอืงชะเลยีง เมอืงศรสีชัชนาลยั	 เมือ่ทางหวัเมอืงทางเหนอืเวลาโดนตี
ไล่มาจากเชียงใหม่ลงมาเลย	 จากเชียงใหม่ไล่เลาะลงมา	 ถ้าหากว่าสู้ไม่ได้ก็ทิ้งเมืองหน	ี ไอ้ทิ้ง
เมอืงหนถีงึเขาไมเ่ผา	 มนักก็ลายเปน็เมอืงรา้งมนักป็รกัหกัพงัพอๆ	 กนันัน่แหละ	 สมยัรชักาลที	่
๑	ทา่นถงึไดช้ะลอพระพทุธรปูจากหวัเมอืงเหนอืลงมาตัง้พนักวา่องค	์เอามากรงุเทพพนักวา่องค	์
องค์ไหนที่สำคัญหรือมีลักษณะงดงามก็แจกจ่ายให้วัดโน้นวัดนี้	 เป็นพระประจำพระอุโบสถบ้าง
ประจำวิหารบ้าง	 ที่เหลือทั้งหมดก็ระเบียง	 ไปวัดโพธิ์เข้าไปดูเถอะหลายร้อยองค์เรียงเป็นแถว
เลย	 บางทีเห็นรูปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 เขาถ่ายรูปพระพุทธรูปเป็นแถวยาวเหยียด	 นั่นแหละ
ระเบยีงวดัโพธิ	์ เพราะวดัโพธิเ์ขาถอืวา่เปน็วดัประจำรชักาลที	่ ๑	พระทีส่ำคญัๆ	ทีเ่อามาสมยันัน้
ทีม่อียูก่อ็ยา่ง	 “พระพทุธเทวปฏมิากร”	 ซึง่ปจัจบุนันีป้ระจำพระอโุบสถอยูแ่ลว้	 แลว้กห็ลวงพอ่
นาคปรก	ชือ่อะไรนะ	จำชือ่ไม่ได	้ ใชค้ำวา่	“อรุคัอาสนอ์ำไพ”	คอืวา่	 “อาสนะงทูีส่วยงาม”	 จะ
เป็นพระนาคปรกที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลย	 ไปดูได	้ แล้วก็ม	ี “หลวงพ่อโลกนาถ”	 เป็น
พระพทุธรปูยนืหลอ่ดว้ยสำรดิใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยกอ็ยูน่ัน่	(วดัโพธิห์มดเลย)	 วดัโพธิแ์ทบทัง้
นัน้	“หลวงพอ่พระนอน”	นี่ไมแ่น่ใจวา่ปนูหรอืโลหะ	แตห่ลวงพอ่พระนอนนีค่งสรา้งขึน้ทหีลงั	
ถาม : วดัโพธิน์ีร่ชักาลที	่๑	อกีเหรอ	?	
ตอบ : ก็ท่านสร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล	 วัดอื่นๆ	 ก็ได้ไปเยอะอย่างหลวงพ่อโตศรีศากย  
มณุ ีวดัสทุศัน ์นีก่ม็ารุน่นัน้	
ถาม : จำไดแ้ลว้ครบั	เขา้ไปเหน็ครัง้แรกไมรู่ท้ำไมตอ้งรอ้งไหน้ำ้ตาไหล	(หวัเราะ)	
ตอบ : ไมน่กึวา่จะมพีระใหญแ่ละสวยอยา่งนีม้ากอ่น	
ถาม : ไมรู่ค้รบั	(หวัเราะ)	
ตอบ : ฉลาดมาก	 ในกรงุเทพพระดีๆ 	 ซอ่นอยูเ่ยอะ	 ตอ้งไปตามแบบเดยีวกบัทีป่ดิเทอมทีแ่ลว้
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พาเด็กๆ	 ไปตามแคะพระจากเชียงใหม่ไล่ทีละวัดทีละองค	์ เขาไม่รู้หรอกว่าม	ี เราก็บอกว่าตรง
นัน้ๆ	ม	ีแลว้ก็ไปดูไปกราบกนั	ทีแ่น่ๆ 	คอืคณุ	ส.ท.	สมาชกิสภาเทศบาลเชยีงใหมแ่ท้ๆ 	ถามมนั
มนัไมรู่ห้รอก	เจรญิมาก	(หวัเราะ)	ปลอ่ยใหค้นตา่งบา้นตา่งเมอืงอยา่งเราพาไป	มนันา่เตะจรงิๆ	
ถาม : การรบกนัสมยักอ่นเขาจะใสเ่กราะ	เปน็อยา่งไรครบั	หรอืวา่ไม่ใส	่?	
ตอบ : ส่วนใหญ่ก็...ถ้าหากว่าไม่มั่นใจตัวเองก็จะใช้พวกหนังควายตากแห้งทำเป็นเกราะ	 แต่
ถา้มัน่ใจในตวัเอง	คดิวา่คาถาดวีตัถมุงคลด	ีหรอืไมก่พ็วกกนิวา่นยา	สกัยนัตส์กัอะไรทีเ่หนยีวแน	่
ทา่นไม่ใช้ใหเ้สยีเวลามนัเกะกะ	
ถาม : อยา่งนีก้็ไม่ใชเ้กราะโลหะเหมอืนที่ในหนงัสรุโิยทยั	?	
ตอบ : เกราะโลหะนีส่มยันัน้มนัทำกนัไม่ไหว	 เวลาศกึเวลาสงครามแคเ่อาทำอาวธุมนักห็ายาก
แลว้	
ถาม : อา้ว...แลว้เกราะเปน็อะไรครบั	สมยันัน้	?	
ตอบ : หนงัสว่นใหญ	่(ออ้	!	 หนงัสตัวอ์ยา่งนีเ้หรอครบั)	 ถา้หากประเภทเลศิจรงิๆ	 กห็นงัแรด	
หายากมาก	(มเีหรอครบั	?)	 ม	ี!	(เมอืงไทยนะ่นะ	?)	 เออ	!	 ถา้หากวา่ประเภททัว่ๆ	 ไปใชห้นงั
ควาย	ลองดเูหอะ	หนงัควายตากแหง้	เอาอโีตจ้ามหรอืขวานจามดจูะเขา้ไหม	(หวัเราะ)	เดง้กลบั
เลยแหละ	(หวัเราะ)	
ถาม : อา้ว	!	อยา่งนีต้ายกช็ำ้ในซคิรบั	?	
ตอบ : ช้ำก็ช้ำแหละ	 ตอนสู้กันนี่ไม่ค่อยรู้สึกหรอก	 พอหลังจากนั้นแล้วนอนแผ่รักษาตัวกัน
เปน็เดอืน	
ถาม : โห	!	แต่ในหนงันีเ่อาซะอลงัการเลยครบั	แตง่ซะเตม็ยศ	
ตอบ : จรงิๆ	 เขาตอ้งแตง่สวยๆ	จรงิๆ	นะ	มนัเปน็หลกัจติวทิยาอยา่งหนึง่คลา้ยๆ	กบัวา่ขม่คู่
ต่อสู้ไว้ก่อนน่ะ	 ของเราประเภทอยู่ดีกินสบาย	 อะไรมาถึงเลิศมาเชียว	 ฝ่ายตรงข้ามฝ่อไปครึ่ง
หนึง่แลว้	เฮย้	!	จะสูม้นัไดเ้ปลา่วะ	?	
ถาม : อยา่งนีห้นงัควายกต็อ้งมาแตง่ส	ีทำอลงัการ	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นลักษณะนั้น	 บางทีที่คุณบอกว่าเห็นเป็นโลหะมันอาจจะไม่ใช่
โลหะนะ	มนัอาจจะฝงัพวกอะไร...เอาทองมาประดบัเพิม่กม็อียู	่พวกบรรดาแมท่พัอยา่งนอ้ยๆ	ก็
ประเภทดาบครำ่ทอง	คำวา่	“ครำ่”	กค็อืวา่แกะลายแลว้ฝงัทองลงไป	ดาบครำ่เงนิ	ดาบครำ่ทอง	
ถา้หากวา่รวยจรงิๆ	กป็ระเภทเลน่ฝกัเงนิฝกัทองไปเลย	
ถาม : กรมการศาสนาไมม่าตรวจบา้งหรอื	(หมายถงึบา้นอนสุาวรยี)์	?	
ตอบ : พวกตำรวจนอกเครือ่งแบบมาบอ่ย	มนัขึน้มามนัคดิวา่เราไมรู่	้แตค่วามจรงิพวกตำรวจ
มาดมันด	ี ถึงมันมานอกเครื่องแบบก็เถอะมาถึงก็ถามว่าเป็นไงมีบ่อนมั้ย	?	 หัวเราะแหะๆ	 มัน
เห็นรองเท้าข้างล่างเยอะคนขึ้นมาก็หายๆ	 มันคิดว่าตั้งบ่อน	 มาถึงเราดักคอไว้ก่อน	 หัวเราะ
แหะๆ	(หวัเราะ)	
ถาม : อยา่งนีแ้ลว้เขาไมว่า่อะไรเหรอครบัทีม่าอยูอ่ยา่งนี	้มารบัสงัฆทาน	?	
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ตอบ : ไม่ไดท้ำอะไรผดิไมเ่ปน็ไร	ถา้หากประเภทหลอกลวงประชาชนบา้ง	รกัษาโรคบา้ง	อะไรนี	่

โดนแนแ่หละ	ถา้ไมม่ีใบประกอบโรคศลิป	์
ถาม : เวลาเกิดศึกสงครามที่มีคนฆ่ากันมากๆ	 วิญญาณที่เขายังไม่ไปผุดไปเกิดนี้เราจะช่วย
เขาไดอ้ยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ : อนันัน้ตอ้งถามเขาวา่เขายอมรบัความชว่ยเหลอืมัย้	?	 เทา่ทีม่ปีระสบการณม์า	 อยา่ง
พวกผีญี่ปุ่นก็ตายตอนสงคราม	 มันคว้านท้องมันตายเพื่ออยู่รักษาสถานที่บางแห่ง	 บอกมัน
อย่างไรมันก็ไม่ฟังเรา	 บอกเขาบอกว่าสงครามมันเลิกไปตั้งนานเนกาเลแล้ว	 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม
ดว้ย	จนกระทัง่เดีย๋วนีก้ลายเปน็เจรญิจนคนอืน่ตามไมท่นัแลว้	มนัไมฟ่งัหรอก	เปน็ไปไดอ้ยา่งไร	
และแปบ๊เดยีวเทา่นัน้ญีปุ่น่จะแพส้งคราม	 มนัตอ้งถามวา่เขายอมใหช้ว่ยหรอืไม	่?	 บางสถานที่
อยา่งทีส่มยัอยูก่องพลที ่ ๙ กาญจนบรุ ี คา่ยสรุสหี ์วนัดคีนืดทีหารไดย้นิพรอ้มๆ	กนั	มนัเปน็
เสยีงของคนโบราณแบบยกทพัประจญับานกนั	 เสยีงชา้งเสยีงมา้	 เสยีงอาวธุกระทบกนั	 เสยีงคน
ร้องโอดโอย	 เสียงคนกระตุ้นให้พรรคพวกเขารบกันอะไรอย่างนั้น	 ถ้าอย่างนั้นละก็เขาไม่ฟังเรา
แน่ๆ 	เลยแหละ	
ถาม : ..............................	
ตอบ : แตว่า่มนัเกดิจากอานภุาพของเขา	
ถาม : ทำรา้ยคนไดด้ว้ยเหรอครบั	?	
ตอบ : พวกนีข้องเขาจรงิๆ	แลว้กอ็ยู่ในประเภทสมัภเวสหีรอืไมก่ท็ีเ่ขาเรยีกลกัษณะปู่โสมนะ่	
ถาม : อยา่งนีส้มัภเวสทีีล่อ่งลอยไปในโลกปจัจบุนักน็า่จะทำรา้ยเราไดด้ว้ยซ	ิ?	
ตอบ : สว่นใหญเ่ขาลำบากพอแลว้	 มนัไม่ใชป่ระเภทดวงจติเขาตัง้มัน่อยู่ในหนา้ทีข่องเขา	 ถา้
อยา่งนัน้เราไปลว่งละเมดิในขอบเขตหนา้ทีข่องเขานีเ่ขาเอาแน	่	
ถาม : ไปเทีย่วเมอืงกาญจนก์น็า่กลวัเหมอืนกนันะครบั	?	
ตอบ : ถา้มดุเขา้ไปในนัน้นะ่นา่กลวั	ถา้ไมเ่ขา้ไปไมเ่ปน็ไร	
ถาม : แลว้อยา่งนีว้ญิญาณคนทีต่ายหมู	่จะเปน็ลกัษณะแบบทีเ่จออยา่งนีห้รอืเปลา่	?	
ตอบ : พวกตายหมู	่ ตอ้งดดูว้ยถา้หมดอายขุยัก็ไปตามบญุตามกรรมตวัเอง	 ถา้ไมห่มดอายขุยั
มีคนเขาทำบุญให	้ รับได้โมทนาได้ก็สบายหน่อย	 มีบ้างพวกเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว	 จะมี
พวกหนึ่งที่มันจะติดอยู่กับที่ไปไหนไม่ได	้ เป็นแรงกรรมของเขาโดยเฉพาะพวกนี้ถ้าไม่มีคนใหม่
มาตายตรงนัน้เขาจะไปไม่ได	้ มอียูป่ระเภทหนึง่เหมอืนกนัแตน่อ้ยหนอ่ยแลว้ทีค่นเขาไปตายตรง
นัน้แลว้เขาไปได	้ ก็ไม่ใชเ่พราะวา่อำนาจของเขาดงึให้ไปตายนะกรรมของคนใหมพ่าไปตาย	 มนั
พอดกีนัเขาจะพน้แลว้รายนีก้ล็งไปแทน	
ถาม : ตอนนั้น...มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ	 เคยไปที่พระปรางค์สามยอด	 พอไปถึงแล้วถูกผลัก
ออกมา	แบบลมมนัแบบเหมอืนจะวบู	แลว้ผลกัอก	จะพยายามเดนิเขา้ไปประมาณ	๔	-	๕	กา้ว	
กเ็ขา้ไม่ได	้เขา้แลว้ถกูผลกั	อนันัน้มนัเปน็แรงตา้นจากอะไรเจา้คะ	?	
ตอบ : อนันี้ไมแ่น่ใจนะ	แตจ่ากประสบการณส์ว่นตวัไปทีพ่ระราชวงัมณัฑเลย ์พอเริม่เขา้เขต	
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พระราชวงันี	่มนัดาหนา้มามดืไปหมดเลย	เขาจำไดว้า่ไอน้ีเ่คยฟนัหวักนัมาศตัรคููแ่คน้ตวัฉกาจเลย	

นี่บุกมาถึงเมืองหลวงแล้ว	 เราก็บอกเฮ้ยๆ	 ใจเย็นๆ	 นี่มันคนละชาติคนละภพคนอะไรกันแล้ว	
ตอนนีอ้าตมากเ็ปน็พระดว้ยอยา่ยุง่กนัได้ไหม	มนัไมฟ่งั	ในเมือ่มนัไมฟ่งัแตเ่ราอยากเขา้ไปดกู็ใช้
วิธีหน้าด้านเดินเข้าไป	 ปรากฏว่าพวกเขาในเมื่อเขาทำอะไรเราไม่ได	้ เขาอยู่ในลักษณะเหมือน
อย่างกับว่าล้อมเราเอาไว้	 เป็นการควบคุมเพื่อที่ป้องกันเราจะไปทำอันตรายอะไรเขาตามที่เขา
ยดึถอือยู่โดยไมย่อมเลกิ	ของเรากเ็ลยเหมอืนอยา่งกบัแบกอะไรหนกัๆ	แลว้เดนินะ	โอ้โห	!	กวา่
จะเดินทั่วกว่าจะหลุดออกมาได้นี่ใช้พลังงานมากกว่าปกติหลายเท่า	 คราวนี้พอหลุดพ้นเขตเขา
ออกมาเขาเลกิบบีเราเสยีศนูยเ์ดนิไมเ่ปน็...เปเ๋ลย	เดนิไมถ่กู	เราวางนำ้หนกัเทา่นี	้ตอนนีม้นัเดนิ
ไม่ไดแ้ลว้	 มนักลายเปน็ผดิจงัหวะไปหมด	 อนันัน้นีเ่ขาเหน็เราเปน็ศตัรเูขาไม่ใหเ้ราเขา้	 แตข่อง
เรานี	่ (หมายถึงผู้ถาม)	 ต้องถามเขาเองว่าเป็นเพราะอะไร	 แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นลักษณะอาการ
เดยีวกนัคอื	เขาไมย่นิดตีอ้นรบั	
ถาม : พระปรางคส์ามยอดไม่ใชว่ดัหรอืคะ	?	
ตอบ : กเ็ปน็ศาสนสถานของทางพราหมณ	์ลทัธไิศวนกิายเขา	
ถาม : อยา่งนีแ้สดงวา่เขาจำหลวงพี่ไดด้ว้ยซคิรบั	?	
ตอบ : จำไดซ้	ิทำไมจะจำไม่ไดล้ะ่	
ถาม : แสดงวา่หนา้ไมเ่ปลีย่น	?	
ตอบ : ยิง่เขาอยู่ในความเปน็ทพิยน์ี	่เขาจำไดแ้นน่อนเลย	
ถาม : ออ้	ผมนกึวา่หนา้ไมเ่ปลีย่น	(หวัเราะ)	
ตอบ : อาจจะไมเ่ปลีย่นก็ได	้
ถาม : คือว่าไปอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อโตทีว่ัดสังฆทาน	 แล้วบอกท่านว่าขอให้ลูกได้มีญาณ
ทีแ่กก่ลา้เพือ่นำมาใชช้ว่ยคนใหเ้ปน็ประโยชนก์บัคน	 แลว้ทีน่ีก้อ็ธษิฐานตอ่วา่ขอใหล้กูไดเ้หน็ไดรู้้
ในสิง่ตามความเปน็จรงิ	กเ็หน็เปน็จรงิเจา้คะ่	แตม่นัเหน็เปน็จรงิเกนิไปนดิหนึง่เจา้คะ่	
ตอบ : (หวัเราะ)	ความจรงิไมม่เีกนิไป	(หวัเราะ)	
ถาม : คอืเหน็ตวัเองเปน็ซากศพอยูต่ลอดเวลาเลยเจา้คะ่	(กด็แีลว้ไง)	 เหน็เสน้เลอืด	 เหน็ตบั
ไตไสพ้งุทัง้ในของตวัเอง	แลว้มนักเ็กดิอาการกลวั	(หวัเราะ)	
ตอบ : (หวัเราะ)	จรงิๆ	นา่จะดีใจโอกาสอยา่งนัน้มนัยากนะ่	ของอาตมาเองกวา่เขาจะยอมโผลม่า	

ลกัษณะทีว่า่เอาพวกอสภุกรรมฐานมาใหด้	ูปลำ้กนัเปน็	๑๐	ป	ีของเราไดอ้ยา่งนัน้นา่จะดีใจ	แลว้
รบีพจิารณาใหเ้หน็วา่สภาพแทจ้รงิของตวัเรากเ็ปน็แบบนี ้คนอืน่กเ็ปน็อยา่งนี ้จรงิๆ แลว้ไม่
ว่าเราว่าเขาแล้ว มันไม่มีอะไรน่ารักน่าชอบใจเลยแม้แต่อย่างเดียว ร่างกายและสภาพที่มี
แตค่วามสกปรกเนา่เหมน็ เราเกดิมาเมือ่ไหรก่ม็มีนัอกีเขด็หรอืยงัพอหรอืยงั ? ควรจะหนไีป
นพิพานไดห้รอืยงั ?	นา่จะพจิารณาตอ่ไปเลยนะ	
ถาม : พจิารณาตอ่ไปเลยหรอืเจา้คะ	ความรูส้กึแปลกๆ	เจา้คะ่	
ตอบ : (หวัเราะ)	 มนัไมแ่ปลกหรอก	 เพยีงแตว่า่ของเราเองมนัไมช่นิกบัระยะแรกๆ	 แลว้จติใจ



466 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ของเรามนัอยู่ในลกัษณะวา่ยงักลวัอยู่	 ในเมือ่ยงักลวัอยูม่นักย็งัตอ่ตา้นอยูน่ะ	 แต่ไมเ่ปน็ไรหรอก
ญาณนีส้กั	๒๐	ปมีนักแ็ก	่แตจ่ะกลา้หรอืเปลา่ไมรู่	้
ถาม : (หวัเราะ)	 แกอ่ยูแ่ลว้เจา้คะ่	(หวัเราะ)	 มนัแกอ่ยูท่กุวนัเลย	 พดูถงึการไปชว่ยเหลอืคน
เจา้คะ่	 พอไปชว่ยเหลอืเขาแลว้	 ราวกบัวา่เราไปทำใหเ้ขามคีวามวติกกงัวล	 คอืเราเหน็ภาพเขา
วา่คนๆ	นีจ้ะตอ้งเกดิอบุตัเิหตรุถชนถงึขัน้เสยีชวีติหรอืพกิาร	
ตอบ : แลว้เรากร็บีไปบอกเขา	?	
ถาม : ค่ะใช	่ เราก็เลยบอกเขาว่าไปทำบุญซะนะ	 คุณจะมีเคราะห์หนักขั้นเสียชีวิตหรือพิการ		

เขากต็ัง้หนา้ตัง้ตาทำบญุเจา้คะ่	พอทำเสรจ็กผ็า่นไปไดป้ระมาณเดอืนกวา่ๆ	 เขากป็ระสบอบุตัเิหต	ุ

รถชนจรงิๆ	แตว่า่เขาไมเ่ปน็ไร	รถพงั	แตเ่ขากม็คีนมาบอกวา่	 เราพดูไมด่วีา่ไปเตอืนเขา	ทำให้
เขาวติกกงัวล	เขาเลยเกดิอบุตัเิหต	ุ
ตอบ : คราวหน้าเตือนคนอื่น	 คนพูดอย่าไปเตือนมัน	(หัวเราะ)	 เตือนคนอื่นต่อไปแต่คนพูด
อยา่ไปเตอืนมนั	 ใชล้กัษณะนัน้แหละจะ้	คอืวา่อยา่ไปบอกตรง	 เพราะวา่บางอยา่งวาระกรรมของ
เขามนัตอ้งเปน็อยา่งนัน้จรงิๆ	ใบ้ใหเ้ขา้	บอกแคน่ัน้แหละ	
ถาม : ไมท่ราบวา่จะบอกอยา่งไรดเีจา้คะ	พอเหน็ภาพกบ็อกปุบ๊	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นอาจะต้องเดี้ยงแทนสักวันหนึ่ง	(หัวเราะ)	 ตอนนั้นกำหนดใจนึกถึงพระนิด
เดยีวแหละจะ้	 วา่หนคูวรจะบอกไดเ้ทา่ไหร	่ ได้โปรดสงเคราะหด์ว้ย	 ความรูบ้อกไดเ้ทา่ไหรก่บ็อก
แค่นั้น	 เพราะว่าแต่ละคนบุญกรรมมันไม่เท่ากัน	 บางคนนี่ต้องใบ้อย่างชนิดรู้ร้อยบอกได้ไม่ถึง
หนึง่อยา่งนี	้ถา้ประเภทนัน้ถา้ไม่ใชบ่ญุเกา่ดจีรงิๆ	เขาจะไมเ่ขา้ใจเลย	แลว้ถงึเวลากเ็ดีย้งไปตาม
ระเบยีบ	
ถาม : ถา้อยา่งนี	้ตอ้งขออาราธนาพระทกุครัง้ที.่..?	
ตอบ : ตอ้งขอพระอยูต่ลอดจะ้	 อยา่ทิง้พระเปน็อนัขาด	 โดยเฉพาะเรือ่งอยา่งนีข้องเราทีท่ำอยู่
มนัอนัตรายวา่ถา้เผลอมนัฝนืกฎของกรรมเขา้	ถา้เราไปฝนืเขา้จะเขา้ตวัเอง	
ถาม : แลว้พอชว่ยเขา	เรากป็ว่ยหนกัคะ่	?	
ตอบ : ไมเ่ปน็ไรจะ้	อนันีร้บัได	้กเ็ตม็ใจจะรบัอยูแ่ลว้	เพราะรูอ้ยูว่า่ทำแลว้จะโดน	
ถาม : ทนีีพ้อเกดิกรณนีีข้ึน้	มนัทำให้ไมก่ลา้จะดูให้ใครเจา้คะ่	พอใครเขาถามเรากบ็อก	เรายงั
ไมพ่รอ้มทีจ่ะชว่ย	แลว้เราจะไมท่ำตอ่เลย	ดมีัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : ตดัสนิใจเองจะ้	
ถาม : ไมเ่ปน็ใชม่ัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : อาจจะเปน็	(หวัเราะ)	บอกวา่ตดัสนิใจเอง	อนันี้ไมส่นบัสนนุขณะเดยีวกนัก็ไมค่ดัคา้นจะ้	
เลอืกเอาคดิจะสรา้งบารมงีา่ยๆ	กว็า่ตอ่ไปแตต่วัเองกส็าหสัหนอ่ย	
ถาม : ทำอยา่งไรถงึจะหลบเลีย่งไม่ใหเ้จอสภาพอยา่งนีอ้กี	?	
ตอบ : เลกิคดิไปนพิพานซะ	(หวัเราะ)	ตอบตรงเปะ๊เลย	
ถาม : มเีพือ่นทีรู่จ้กัเจา้คะ่	เขาไปทำพธิคีรอบองค	์รบัองคน์ะ่คะ่	แลว้ทนีีม้ผีูท้ีห่วงัดีใชม้ดีหมอ	




467 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ชว่ยทำใหเ้ขา	กะวา่จะใหท้ีค่รอบนีห้ลดุ	แตม่นัไมห่ลดุเจา้คะ่	แลว้ทนีีเ้ราก็ไปนัง่ชว่ย	เหนือ่ยมาก
เจา้คะ่	ไมท่ราบวา่ความหวงัดตีรงจดุนีเ้ราจะชว่ยอยา่งไร	?	
ตอบ : ช่วยอย่างไร	 อันดับแรกถ้าขันครูอยู่น่ะ บอกกับเขาบอกว่าที่ครอบมาขออนุญาต  
คนืจะ้ แลว้กล็อยนำ้ไปซะกอ่น ถา้ขนัครยูงัอยูแ่กไ้มไ่ดน้ะจะ้	พวกไปครอบครรูบัขนัรบัอะไรมา	

ระวงันดิหนึง่	เพราะวา่ระยะหลงัๆ	มพีวกหากนิ	พอเราไปรบัของของเขามาเทา่กบัวา่เรายอมรบั
การเปน็บรวิารของเขา	เขาจะใชผ้ีใช้ไสยศาสตรค์วบคมุเราไดง้า่ยขึน้	มพีวกหากนิทางดา้นนีม้าก
ขึน้ไปเรือ่ยๆ	เพราะฉะนัน้จะรบัจะอะไร	พจิารณาใหด้	ีระวงัตวัเอาไวด้ว้ยเดีย๋วจะเสยีทา่เขางา่ยๆ	
ส่วนคนที่รับมาแล้ว	 ถ้าหากว่าระแวงหรือว่ากลัวขึ้นมาก็อย่างที่ว่านั่นแหละ	 บอกเขาว่าที่รับมา
ขออนญุาตสง่คนื	ตอนรบันัน่ไมรู่เ้รือ่งเลยไมรู่ร้บัมาไดอ้ยา่งไร	
ถาม : แลว้ตอนขออนญุาตสง่คนืนีจ่ะตอ้งทำอยา่งไรบา้งเจา้คะ	?	
ตอบ : เอาลอยนำ้ไปจะ้	
ถาม : เอาอะไรลอยนำ้เจา้คะ	?	
ตอบ : กข็นัครเูขามอียูจ่ะ้	
ถาม : ทีเ่ขาตดิตวัอยูเ่หรอคะ	
ตอบ : ทีเ่ขาใหม้า	 สว่นใหญพ่วกนีเ้ขาจะใหข้นัครมูา	 อาจจะเปน็ขนั	 ๕	 ขนั	 ๘	 เขาจะใหม้า
แลว้ใหเ้ราบชูา	 แลว้กจ็ดัดอกไมธ้ปูเทยีนเปน็ประจำ	 อาจจะทกุวนัพระ	 ทกุวนัศกุร	์ ทกุวนัพฤหสั	
อะไรอยา่งนี	้เอาลอยนำ้ไปซะ	ถา้โกรธเขามากกล็อยนำ้ครำไป	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้มนัจะไปเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ : ถา้หากวา่ทำอยา่งนัน้แลว้วธิแีกม้นัจะงา่ยขึน้	แตถ่า้หากขนัครเูขายงัอยูแ่กย้าก	 เดีย๋วก็
ฟนักนัทัง้วนัจนกระทัง่เราเองหมดแรงแลว้	มนัยงัไมเ่ปน็อะไรเลย	พวกนีอ้นัตรายเหมอืนกนั	ถา้
หากเราไปสู้รบปรบมือกับเขา	 จากประสบการณ์ที่เจอมาก็คือว่าถึงกำลังของเราจะสูงกว่าก็จริง	
แตเ่ราตอ้งกนิตอ้งนอน	 เจา้พวกนัน้มนัไมต่อ้งกนิไมต่อ้งนอน	 มนัตามเลน่เราอยูต่ลอดเวลาเลย	
เผลอเมือ่ไหร่โดน	
ถาม : กำลงันกึอยูเ่ลยครบัวา่	ไหวพ้ระหลวงพอ่อยา่งนี	้จรงิๆ	กน็า่จะคุม้ไหมครบั	?	
ตอบ : กถ็า้หากวา่อาราธนาประจำนะ	โดยเฉพาะเครือ่งรางของขลงัของหลวงพอ่ เขา้ไปใน
พธิขีองเขาเจง๊หมดเลย เขาจะทำพธิตีอ่ไมไ่ดเ้ลย	เจอมาหลายรายแลว้	ไม่ไดเ้จตนาเลย	แตว่า่
อยากรูอ้ยากเหน็	เขาบอกวา่เขาทรงพระยายมราช	เพือ่นกเ็มตตา	ไปเหอะไปดหูนอ่ย	เอา้	!	ไป
ก็ไป	พอไปถงึความเคยชนิของเรากต็อ้งนกึถงึหลวงพอ่	นกึถงึพระ	ภาวนาพทุโธเปน็ปกตอิยูแ่ลว้
ใชม่ัย้	?	ปรากฏวา่มนัทรงใหต้าย	กท็รงไม่ได	้(หวัเราะ)	
ถาม : อา้ว...ไมม่าเลย	
ตอบ : กม็าแวบ๊หนึง่	 เหน็เขาจดุธปู	 ๕	 ดอกปกักลางแจง้เหมอืนกนั	 นัง่ๆ	 ลกัษณะเหมอืนจะ
เริม่สัน่ๆ	 แลว้กห็งายหลงัฟาดพืน้โครมเขา้ให	้ แลว้ลกุขึน้มาบอกวา่ทรงไม่ไดท้า่นมาแปบ๊เดยีวก็
ไป	 สงสยัมาแตเ่ทา้	(หวัเราะ)	 หงายหลงัฟาดพืน้ไปเลย	 ลกัษณะนัน้แหละ	 สว่นอกีทหีนึง่กเ็ขา
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ชวนไปเลน่ผถีว้ยแกว้	 เราพอไดย้นิวา่ผกีก็ลวัเรากภ็าวนาพทุโธ	มนัเชญิแทบตายไมล่งซกัท	ีพอ
เลยเที่ยงคืนไปแล้วไปนอนกันดีกว่า	(หัวเราะ)	 ลืมไปคือด้วยความเคยชินของเราถึงเวลาเราก็
ภาวนานกึถงึพระไว	้ แลว้ผทีี่ไหนมนัจะมาไดล้ะ่	 เลน่เอาเจา้พธินีีห่นา้เสยีเลย	 กเ็ขาเคยทำไดผ้ล
ทกุท	ีชวนพวกไปตัง้	๔	คน	๕	คน	กลายเปน็วา่ทำแลว้ไมส่ำเรจ็ตามทีค่ยุเอาไว	้เสยีหนา้หมด	
ถาม : แสดงวา่ของผมีาจรงิๆ	หรอืไงครบั	ผถีว้ยแกว้	?	
ตอบ : ผีมาจริงๆ	 แต่ต้องระวังขนาดเราระบุว่าเชิญใคร	 มันยังมาก่อนได้เลย	 เพราะว่าเรื่อง
ของผ	ีเรือ่งของเทวดา	เขาถอืมารยาทตวัทีม่ากอ่นกร็บัไป	
ถาม : อา้ว...อยา่งนีแ้ตเ่ขากร็ูเ้หมอืนกนั	
ตอบ : ใชแ่ตว่า่บางทสีิง่ทีเ่ขาตอ้งการรู	้ถา้หากวา่ถามปญัหาทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัทิี่ไมม่คีวามรู้
เขาตอบไม่ได	้หรอืไมก่บ็างทจีากเปเ๋ขา้ปา่เขา้ดงไปเลย	
ถาม : พูดถึงผ	ี ตอนนั้นไปงานศพเจ้าค่ะ	 พอไปงานศพ	 ผีเอ่อ...วิญญาณของคนที่เสียชีวิตนี่
เขาเดนิอยูร่อบศพ	คอืเขาเสยีชวีติแลว้	แบบเขายงัไม่ไดส้ัง่เสยีเจา้คะ่	เรากเ็หน็เรากม็องตามเขา		

เขากเ็หน็วา่เรามองเขาเหน็	เขากม็าเดนิอยูร่อบตวัเราแทนทีจ่ะวนศพเขา	เขากบ็อกวา่	ขอหนอ่ย	

ขอเขา้หนอ่ย	ทนีี้ไมท่ราบ	เรากแ็บบสวด	๓	จบแลว้เจา้คะ่	พอ	๓	จบเรากย็งัไม่ให	้ไม่ใหเ้ขา้	มี
ความรู้สึกว่ากลิ่นธูป	 กลิ่นน้ำอบเข้ามาที่ปากค่ะ	 พอเข้ามาปุ๊บเข้าได้เท่าเนี้ยะค่ะ	 แล้วเขาก็พูด
ออกมาเปน็ภาษาจนี	ทำไมเขาถงึเขา้มาได	้ขณะทีเ่ราไม่ไดอ้นญุาตเลยเจา้คะ	?	
ตอบ : ของเราเองตอนนัน้เผลอไง	 อยา่ลมืตรงคำวา่	 เผลอนะ	 ระหวา่งทีก่นิอยู	่ ระหวา่งทีเ่ขา้
หอ้งนำ้	หอ้งสว้ม	ระหวา่งทีเ่คลิม้ใกลจ้ะหลบั	จงัหวะนัน้ถา้เผลอเมือ่ไหรก่เ็สรจ็	หลวงพอ่ทา่นถงึ
ไดส้อนใหเ้ราภาวนาหรอือาราธนาพระใหเ้ปน็ประจำไว	้ เพราะวา่ถา้หากวา่ถงึระดบันัน้แลว้ตวัเรา
ถงึเผลอ	 แตว่า่พระหรอืเทวดาทีท่า่นรกัษาอยูท่า่นจะไมเ่ผลอ	 ทา่นกจ็ะชว่ยให	้ ของเรานีเ่ขาเขา้
ไดแ้คน่ัน้นบัวา่เกง่มากแลว้จะ้	 ถา้หากมนัเขา้ไดม้ากกวา่นัน้	 ดไีมด่แีสดงอาการพลิกึพลิัน่	 กลาย
เปน็เจา้แม่ไปแลว้	
ถาม : พดูอยา่งเดยีวเจา้คะ	ถา้อยา่งนีค้อืถา้เราเผลอหรอือะไรกต็ามไดเ้ลย	
ตอบ : เผลอเมือ่ไหร่โดนแนจ่ะ้	ถา้เปน็ความตอ้งการของเขา	กบ็อกแลว้วา่อยา่งทีเ่ปรยีบเทยีบ
วา่ของเราตอ้งกนิ	ตอ้งนอน	ของเขาไมต่อ้ง	ดงันัน้เขารอจงัหวะของเขาอยู	่เผลอเมือ่ไหรก่็โดน	
ถาม : อนันีก้เ็คยโดนอกีรอบหนึง่เจา้คะ่	 เผลอเหมอืนกนัตอนเขา้หอ้งนำ้เจา้คะ่	ตอนเขา้ไปนะ
เจา้คะ	 ตอนแรกยงัไมม่อีะไร	 พอเขา้ไปสกัพกักลิน่เริม่มาแลว้เจา้คะ่	 พอกลิน่เริม่มา	 เราทำธรุะ	
ก	็เอะ๊	!	ทำไมกลิน่มนัแรงขึน้เรือ่ยๆ	พอเขา้ไปประตมูนัเปดิไม่ไดเ้จา้คะ่	พอเปดิไม่ไดปุ้บ๊ทำไงละ่	
กลิน่มนัมาๆ	พอภาวนาถงึพทุธองค	์ขอบารมปีุบ๊	กญุแจเปดิได	้พอเปดิไดว้ิง่ออกมาบอกคนขา้ง
นอก	บอกวา่บา้นนีม้ผีมีคีนตาย	พอเราอา้ปากเทา่นัน้แหละเจา้คะ่	 เขา้มาอกีแลว้เจา้คะ่	 โอ้โห	!	
กนินำ้มนต	์อาเจยีนๆ	เจา้คะ่	แลว้ทำไมพวกนีถ้งึไดต้ามตลอดเลย	?	
ตอบ : มนัคลา้ยๆ	เบอร์โทรของเรามนัตอ่ไดอ้ยูเ่บอรเ์ดยีว	มนัไปตอ่เครือ่งอืน่มนัเสยีหมด	มนั
ตดิตอ่ไม่ไดม้นักต็อ้งตามใชเ้บอรน์ีแ้หละ	(หวัเราะ)	
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ถาม : ตามตลอดเลยเจา้คะ่	กม็คีวามรูส้กึ	เราจะมวีธิอียา่งไรที่ไม่ใหพ้วกนีเ้ขา้มา	?	
ตอบ : กอ็ยา่เผลอจะ้	อยา่เผลอ	
ถาม : ไมเ่ผลอนีม่นัลำบากนะเจา้คะ	?	
ตอบ : หานำ้มนัชาตรหีลวงพอ่ก็ได	้กอ่นจะไปไหนเจมิหวัซะกอ่น	หรอืไมก่ก็นิไปสกัอกึหนึง่เลย	

นัน่แหละ	คราวนีม้ปีญัญากม็ดุเขา้มาซ	ิมดุเขา้ไปกช็นพระหงายทอ้งออกมากอ่น	
ถาม : แลว้ถา้เราพกพระตดิตวั	แลว้อาราธนาบอกทา่นนา่จะกนัไดน้ะเจา้คะ	?	
ตอบ : บอกทา่น	บอกวา่ทกุเวลาเลยนะเจา้คะ	ถงึอฉีนัเผลอ	แตท่า่นหา้มเผลอเดด็ขาด	
ถาม : ไมค่อ่ยไดอ้ธษิฐานบอกทา่นนะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ : คราวนีก้จ็ะไดเ้หน็วา่จรงิๆ	แลว้ทีห่ลวงพอ่พดูนะ่มนัตรงทกุอยา่ง	ทา่นบอกแลว้วา่เวลากนิ	

เวลาเขา้หอ้งนำ้	 หอ้งสว้มหรอืเวลาเคลิม้ใกลห้ลบั	 มนัเปน็เวลาทีเ่ราพลาดไดง้า่ยทีส่ดุ	 ตอ้งระวงั
กนัตลอดเวลา	 บางคนนะ่	 เขา้สว้มแลว้วา่ภาวนาไม่ได.้..บาป	 ระวงัไวเ้หอะ	 เดีย๋วมนับบีคอตาย
คาส้วมนั่นแหละ	(หัวเราะ)	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามภาวนาเอาไว	้ ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดปุ๊บปั๊บ
เป็นอะไรไปตอนนั้นกำลังใจเราไม่มีที่เกาะ	 ถ้าเผลอไปมันจะลงที่ลำบาก	 เพราะฉะนั้นต้องเกาะ
พระไว้ใหเ้ปน็ประจำนะ	ยิง่เขา้สว้มยิง่ดภีาวนาใหห้นกั	พระทา่นไมเ่หมน็หรอกไมต่อ้งกลวั	
ถาม : (หัวเราะ)	 แล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่พึ่งจะผ่านมา	 ๒-๓	 อาทิตย์นี้เจ้าค่ะ	

พอดอียูด่ีๆ 	ตวัเองกเ็กดิสภาวะเศรา้ๆ	แบบไรเ้หตผุลเจา้คะ่	ไมม่เีหตอุะไรทีจ่ะเศรา้	พอดเีกดิอาการ	

เศรา้ๆ	 แลว้กเ็หน็หนา้เพือ่นอยู	่ ๒	 คน	 เธอกเ็ศรา้ๆ	 ทนีีก้ม็เีพือ่นเขาบอกวา่อยา่ไปยุง่เรือ่งชาว
บา้นเขา	 เรากเ็ลยไมยุ่ง่	 เรากน็ัง่เศรา้แตก่เ็หน็หนา้สองคนนีล่อยมา	 กน็ัง่เศรา้	 ทนีีพ้อผา่นจาก
ชว่งนัน้มาก็ไปตดิตอ่เพือ่นคนนัน้วา่เปน็อยา่งไร	 เขาเจออบุตัเิหตนุะ่คะ่	 เขาบอกวา่ทำไมไมบ่อก
เขาลว่งหนา้	กบ็อกวา่มคีนบอกวา่อยา่ไปยุง่เรือ่งของคนอืน่	ทำไมเราถงึไดร้บัทราบตรงจดุนัน้ได้
ยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ : กเ็บอร์โทรดไีง	 มนัตดิตอ่ไดง้า่ย	 ถงึเวลาขึน้มานกึเลย	 แหมจรงิๆ	 มนันา่จะบอกเราตัง้
แตแ่รก	ก็ไมย่อมบอก	เลน่เอาเรานอนเป	๋แลว้มนัคอ่ยมา	(หวัเราะ)	ตอนทีเ่ขานกึถงึนะ่	กำลงัใจ	

ประเภทนัน้นะ่จะ้	 ของเรามนัรบัได้ไวรบัไดง้า่ยกวา่กเ็ลยรบัเอาความรูส้กึนัน้มา	 เพือ่นกค็งประเภท	

ทัง้โกรธ	ทัง้นอ้ยใจเรานีรู่แ้น่ๆ 	เลยไมย่อมบอกเราไง	ในเมือ่ทัง้โกรธ	ทัง้นอ้ยใจอารมณ์ใจของเขา
มาในลกัษณะนัน้กอ็าการเดยีวกบัของเขาเลย		
ถาม : อันนี้คือเรารับอาการของเขามาเลย	 แล้วก็มีแบบว่าหน้าคนลอยมาเจ้าค่ะ	 ลอยไปก	็

ลอยมา	 สักพักหนึ่งก็โทรมาหาค่ะ	 แล้วเราก็รู้เขาจะโทรมาเรื่องนี้ๆ	 เราก็เตรียมรอนั่งหน้า
โทรศพัท	์หลวงพีท่นีีเ้อาเทปเขา้ตลบักเ็หมอืนกนัใช่ไหมเจา้คะ	?	(หวัเราะ)	
ตอบ : (หัวเราะ)	 ไม่รู้ไม่ชี้จ้ะ	 อันนี้ห้ามยืนยัน	 ถ้ายืนยันเดี๋ยวมันจะมีประเภทขี้เกียจ	 เดี๋ยวนี	้

ลูกศิษย์วัดและพระนี่ต้องไล่เตะมัน	 มันจะพูดจะถามอะไร...ไม่หรอก	 มันใช้วิธีคิดแทน	 มัน	

ขีเ้กยีจพดู	 จนกระทัง่บางทตีอ้งบอกมนัวา่	 ถา้ขนืทำอยา่งนีอ้กีแลว้จะถบีมนัแทน	 แลว้มนัถงึจะ
ยอมพดูนะ	 เปน็ซะอยา่งนัน้	 อะไรกต็ามทีย่งัใชส้งัขารรา่งกายของมนษุยท์ัว่ๆ	 ไปทำไดน้ะ่ทำเสยี
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กอ่น	 ไม่ใชเ่ลน่วธิลีดัประจำ	ตอนนีพ้ระทีว่ดัมอียูอ่งคห์นึง่	 ถา้เราอยูม่มุนีข้องวดั	 เขากห็นไีปมมุ
โนน้	เราตามไปมมุโนน้มนัหนไีปอกีมมุหนึง่	กลวั...	
ถาม : กลวัไปนัง่รูเ้ขาหรอืครบั	?	
ตอบ : ไม่ใช	่ คอืวา่มนัมบีางทเีขาวางอารมณผ์ดิ	 ตัง้อารมณผ์ดิแลว้กบ็อกเขา	 เขากเ็ลยพาน
กลวัไปเลย	
ถาม : อ้อ	!	 ผมนึกออกแล้ว	 ที่หลวงปู่มั่นท่านเคยดูหลวงตาอะไรก็ไม่รู้	 พอหลวงปู่มั่นลงไป
บอก	ยา้ยวดัหนเีลย	
ตอบ : กป็ระเภทนัน้นะ่...(ไมช่ดั)...มนัคดิชัว่ๆ	ขา้ไมด่หูรอก	มนัก็ไมฟ่งั	(หวัเราะ)	
ถาม : กลวัเรารู้ใชม่ัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : อมื	!	เขากลวั	
ถาม : มนัแปลกเจา้คะ่	 บางทเีรานัง่ใกลบ้างคนนีน่ะเจา้คะ	 เขาดา่เราอยู่ในใจ	 เราไดย้นิเสยีง
ชดัมากเลยเจา้คะ่	 แลว้เรากพ็ดูคำดา่นัน้ออกไปชา้ๆ	 ใหเ้ขาไดย้นิชดัๆ	 เจา้คะ่	 แลว้เขากห็นัมา
มองหนา้เราตัง้แตน่ัน้มา	เขาไมเ่คยนัง่ใกลเ้ราเลยเจา้คะ่	
ตอบ : กป็ระเภทเดยีวกนัละ่จะ้	
ถาม : ทำไมไดย้นิอยา่งไรเจา้คะ	ยงังงเลย	ทำไมเราไดย้นิเสยีงเขาคดิไดอ้ยา่งไร	?	
ตอบ : ความรูส้กึเขาถา้ยิง่ตำ่เทา่ไหรเ่รายิง่รบัไดง้า่ยเทา่นัน้นะ แตว่า่จะไมเ่กนิจากเสมอกนั  
ถา้เกนิจากนัน้ขึน้ไปจนถงึสงูกวา่ตอ้งขอบารมพีระทา่นสงเคราะหใ์ห ้ คนทีเ่สมอกนักบัตำ่กวา่
เราจะรู้ไดง้า่ย	 ยิง่อารมณเ์ขาตำ่มากเทา่ไหรย่ิง่รูง้า่ยเทา่นัน้	 เหมอืนกบัเราอยู่ในทีส่งูแลว้มองลง
ไปมนัจะเหน็ชดัตา	
ถาม : แตเ่ราจะไมม่องคนทีส่งูกวา่ใชม่ัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : กม็องไดจ้ะ้	 แตต่อ้งขอบารมพีระทา่นสงเคราะห์	 ถา้หากวา่ตัง้ใจดเูอง	 อาศยักำลงัของ
เราเองไมข่อพระทา่นชว่ยนีจ่ะไมรู่้เูรือ่งเลย	
ถาม : ถา้อยา่งนีก้ารทีเ่ราไดย้นิพวกสมัภเวส	ีพวกเทพมาคยุกบัเราได	้?	
ตอบ : กเ็รือ่งปกตจิะ้	ทีเ่ขา	(หมายถงึพระทีว่ดั)	กลวัมากทีส่ดุเขากลวัตอนไหนรูม้ัย้	?	 เขาจะ
กินขนมคือตอนเช้านี่มีของหวานไง	 แล้วก็ขนมกับผลไม	้ คราวนี้ขนมนั่นมันใหม่เอี่ยมยังไม่ได้
แกะถงุ	พีแ่กกน็ัง่อมลิน้กลนืนำ้ลายเชยีว...อยากกนิ	แต่ไมก่ลา้แกะ	 เรากเ็ลยบอก	 เฮอ้	!	กแ็กะ
ไปซิหรือจะให้อาจารย์แกะให้กินถึงจะกล้า	(หัวเราะ)	 คว้าได้ก็รีบแกะ	 หลังจากนั้นมันก็เดินหน	ี

ไปเลย	(หวัเราะ)	
ถาม : แลว้กเ็จอเจา้คะ่	 ศาล	 เขาตัง้ศาล	พอตัง้ศาลเขากต็ัง้ไวอ้ยา่งนัน้	 แลว้เขาก็ไม่ไดจ้ดุธปู
เชญิซะท	ีเจา้ทีต่อ้งมาบอกวา่ชว่ยๆ	เอาเขาขึน้ไปซะทเีถอะ	ทนีีเ้จา้ทีน่ีเ่ขามสีทิธเิขา้มาบอก	เขา้
ฝนัไดเ้หรอคะ	?	
ตอบ : ได้ซ	ิ ก็เจ้าเขาสูงกว่านี	่ ถ้าหากว่าเขาติดต่อเราได้อาศัยผ่านเราได้ก็ขอยืมใช้หน่อย	
เต็มใจสงเคราะห์เขา	 ถ้าไม่เกินความสามารถก็ทำไปเถอะ	 ถ้าไม่เต็มใจสงเคราะห์บอกกับเขา	
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บอกวา่เดีย๋วจะบอกใหแ้ตเ่อา	๒	ตวัมากอ่น	
ถาม : (หวัเราะ)	อยา่งนีน้ีเ่จา้ทีท่า่นสงเคราะห์ไดอ้ยูแ่ลว้ใชม่ัย้ครบั	ถา้โชคของเรา	?	
ตอบ : ไดอ้ยู	่แตร่ะวงัไวน้ะ	เรือ่งของเทวดา	เรือ่งของผเีขาตรงไปตรงมา	บอกเอา	๒	ตวั	มนั
ใหน้ะ่	๒๐	งวดยงัไมอ่อกเลย	ไม่ไดบ้อกวา่งวดไหน	เจอมาเยอะแลว้	
ถาม : (หวัเราะ)	แตส่งสยัคะ่	เจา้ทีน่ีเ่ขาเปน็ศาลดัง้เดมิอยูก่อ่นแลว้	แลว้เขากเ็อาของเกา่ออก	
แลว้กเ็อาของใหม่ไปตัง้ไวท้ีเ่ดมิ	เขากน็า่จะอยู่ได	้?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วเขาไม่ได้อยู่หรอก	 แต่ว่าลักษณะของคนมาใหม่หรือว่าคนที่ทำใหม่น่ะ 
ตอ้งอญัเชญิเขาใหถ้กูวธิ ี ถา้หากวา่ไมเ่ชญิเขาใหถ้กูวธิเีขาก็ไมใ่หค้วามคุม้ครองไมใ่หค้วาม
ดูแล	 คราวนี้ว่าเขาเอง	 เขาก็อยากจะช่วย	 แต่คราวนี้เมื่อไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้เชิญอย่างถูกวิธี	
เขาเองไม่สามารถจะช่วยได	้ เขาก็เลยหาทางที่จะติดต่อ	 เพื่อจะให้บอกว่าให้ทำให้ถูกซะทีอย่าง
นัน้	
ถาม : คนนี้เขาโดนญาติเขาเองเล่นของ	 เล่นของในลักษณะที่ของที่ส่งมานี่มันเป็นลักษณะ
เลือด	 แล้วก็มาปาที่บ้านเขา	 แล้วพอเราไปช่วยเอาน้ำมนต์หลวงพ่อไปเจ้าค่ะ	 พอเขาดื่มปุ๊บมี
ความรูส้กึวา่ขนันำ้มนตเ์ปน็เลอืด	 พอดืม่เขา้ไปปุบ๊	 ยงัไมท่นัจะกลนืกอ็าเจยีนออกคะ่	 ถา้อยา่งนี้
นีเ่ราจะชว่ยเขาไดอ้ยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ : ได้อยู	่ ให้เขาดื่มบ่อยๆ	 เดี๋ยวมันก็หมด	 พวกนี้บางอย่างถ้ากินเข้าไปนี่ลำบาก	 ถ้า
หากวา่ไม่ไดก้นิเขา้ไปนีแ่กง้า่ย	 ถา้กนิเขา้ไปมนัเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัเลอืดเนือ้รา่งกายแลว้
แกล้ำบาก	ลกัษณะนัน้กค็อืลกัษณะของวา่พทุธคณุกบัของมนัตา้นกนัอยู	่ในเมือ่ของเขาเองไม่ได	้
มนักจ็ะแสดงออกในลกัษณะเหมอืนวา่อาเจยีนออกมา	 ใหม้นักนิไปเยอะๆ	 เลย	 จบัอาบเสยีดว้ย
ยิง่ด	ี
ถาม : ไมเ่ปน็ไรเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ : ไมเ่ปน็ไรจะ้	ซำ้ใหต้ายไปเลย	
ถาม : ทีก่นิออกมาไมเ่หลอืเลยคะ่	?	
ตอบ : ถา้อาเจยีนออกมาไดก้เ็ริม่เบาแลว้	ตอ่ไปบอกเขาวา่	เอาทีต่ม้เสรจ็มาแลว้นะ	
ถาม : ตม้หรอืคะ	?	
ตอบ : เลอืด	(หวัเราะ)	เอาทีต่ม้เสรจ็มาแลว้นะ่	
ถาม : แลว้เขาเลีย้งผดีว้ยเจา้คะ่	?	
ตอบ : เลี้ยงผีไม่ใช่เรื่องยากเลย	 ไม่อยากบอกเดี๋ยวพวกเราไปทำกัน	 เพราะว่าพวกอดอยาก
มนัเยอะ	 คราวนีข้องพวกนีถ้า้เราเผลอมนัจะเลน่เราเอง	 คอืถา้เวลาเราเผลอทิง้ใหเ้ขาอด	 บางที
เขากเ็ลน่เราเอง	มอียูช่ว่งหนึง่อยูท่ีว่ดัทา่ซงุ	มแีมช่คีนหนึง่เขามา	โอ้โห	!	พามาเปน็ฝงูเลย	เรา
เองกถ็ามเขาวา่เลีย้งผีใช่ไหม	?	 เขาบอกวา่ทา่นรูห้รอืเจา้คะ	 กบ็อกวา่	 รู้ไมรู่น้ะ่	 ไมต่อ้งพดูถงึ	
แตว่า่โยมเลีย้งใชม่ัย้	?	 เขาบอกใช	่ กบ็อกวา่เลีย้งยงัไงมนัถงึเยอะขนาดนัน้	 เขากเ็ลยบอกวธิีให้
วธิมีนักง็า่ยนะ	แตว่า่ลกัษณะนัน้เราเผลอเมือ่ไหรต่วัเองโดน	
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ถาม : เขาทำอยา่งไงเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ : กบ็อกแลว้วา่ไมก่ลา้บอก	เดีย๋วคนเอาไปใชก้นั	
ถาม : แสดงวา่มนักต็อ้งมคีณุดว้ยซคิรบั	?	
ตอบ : มันก็มีอยู	่ คือว่า	 บางอย่างของเขาเองอยู่ในลักษณะของความเป็นทิพย์ไง	 มันก็ถ้า
หากวา่เปน็เรือ่งที่ไมเ่กนิกำลงัเขา	 เรือ่งที่ไมห่นกันกัเขากช็ว่ยได	้แตว่า่เขากจ็ะชว่ยในลกัษณะวา่
บบีบงัคบัคนอืน่เขา	
ถาม : นกึวา่ชว่ยงา่ยๆ	เอามาเปน็คนงานกอ่สรา้งซะเลย	?	(หวัเราะ)	
ตอบ : เอาอยา่งพวกวดู ูหมอผวีดูทูีไ่ฮต	ิใครตายนีเ่จา้ของ...ตอ้งเรยีกวา่ญาตพิีน่อ้งนะ	ฝงัศพ
แลว้ตอ้งนัง่เฝา้จนมนัเนา่ไปเลย	ถา้หากวา่ไมเ่ฝา้อยูจ่นมนัเนา่	เขาเรยีกเอาไปใชห้มด	
ถาม : เขาไมเ่ผาไปเลยละ่ครบั	?	
ตอบ : กป็ระเพณเีขาฝงั	
ถาม : เอาศพไปใชเ้หรอครบั	?	
ตอบ : เอาศพไปใช	้เอาไปเปน็คนงาน	สว่นใหญพ่วกที่ไฮตคินงานในไรอ่อ้ยนีส่มยักอ่นนีร่อ้ยละ	

เกนิเกา้สบิจะเปน็พวกผดีบิวดู	ู
ถาม : เอาอยา่งงัน้เลยเหรอครบั	?	
ตอบ : มนัเอาอยา่งงัน้เลยแหละ	มนัตอ้นไปเปน็ฝงูๆ	เลย	
ถาม : ไมต่อ้งเสยีคา่ขา้ว	
ตอบ : เสยีแตค่า่อาหารหนอ่ยหนึง่	ใหก้นิขา้วเปลา่	อยา่ใหก้นิเกลอื	ถา้กนิเกลอืเมือ่ไหรม่นัจะ
รูต้วัวา่มนัตายแลว้มนัจะกลบัหลมุมนั	 เพราะฉะนัน้ตอ้งใหก้นิแตข่า้วเปลา่เพือ่ทีร่า่งกายมนัจะได้
อยู่ได	้อยา่งนอ้ยมสีารอาหารอยู	่
ถาม : อยา่งนีเ้ขาเรยีกวา่ผดีบิหรอืเปลา่เจา้คะ	?	
ตอบ : อนันัน้เปน็ผดีบิ	เขาทำมาจากวชิาของเขา	ไปปลกุมนัขึน้มาใหม	่
ถาม : อยา่งนีท้รมานมัย้คะ	?	
ตอบ : จรงิๆ	มนักท็รมาน	แตว่า่ผกีค็อืผ	ี
ถาม : ดวงจติถกูครอบไวด้ว้ยหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : ดวงจตินีอ่าจจะเปน็ของคนอืน่ก็ได้	 อาจจะเปน็ของตวัเองก็ได	้ เพราะวา่เพยีงแตอ่าศยั
เพือ่บงัคบัใหร้า่งนัน้ทำงานเทา่นัน้	
ถาม : นกึวา่ถา้ไมอ่าศยัดวงจติไดด้ว้ยนีก่็โอ้โห	!	
ตอบ : โอ้โห	!	ยอดเยีย่มสรุโิยทยั	สว่นใหญม่นัตอ้งมเีคา้โครงของมนั	
ถาม : ที่เขาสะกดจิต	 การใช้พลังจิตที่ไปช่วยบังคับจิตให้เขาทำตามถือว่าการทำในลักษณะ
อยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ : อันนั้นลักษณะจริงๆ	 ก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาเลย	 และถ้าหากว่ายิ่งให้
เขาไปทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมตัวเองก็ได้รับโทษหนักขึ้นไปด้วย	 แต่ตัวของคนทำนั้นไม่มีโทษนะ	
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เพราะวา่มนัไม่ใชเ่จตนาของเขา	และทีเ่ขาทำ	เขาทำในลกัษณะไมรู่ต้วัโดนบงัคบัใหท้ำ	
ถาม : อยากทราบ	อานสิงสข์องการพนมมอืคยุกบัพระครบั	?	
ตอบ : อานสิงสข์องการพนมมอืคยุกบัพระ	 แตข่ดัสมาธนิีห่กักลบลบลา้งเหลอืศนูย	์(หวัเราะ)	
พนมมอืเปน็การเคารพ	แตข่ดัสมาธมินัไมเ่คารพ	หกักลบลบลา้งเหลอืศนูยพ์อด	ี(หวัเราะ)	
ถาม : คอืวา่รา่งกายมนัไม่ไหวครบั	?	
ตอบ : จรงิๆ	กด็วูา่ใจของเราเคารพมัย้นะ	ถา้หากพนมมอืดว้ยความเคารพอานสิงสม์นัก็ไดอ้ยู	่
ใชม่ัย้	?	 เราเคารพในพระรตันตรยั	 เคารพในพระพทุธ	 พระธรรม	พระสงฆ	์ เขาจดัเปน็อนสุสต	ิ
แตว่า่ขณะเดยีวกนัถา้หากวา่เราสกัๆ	 แตพ่นมมอืไปมนักน็อ้ยหนอ่ย	 คอือยา่งนอ้ยๆ	 มนักอ็ยู่ใน
ลกัษณะกตตัตากรรม	คอืกรรมทีท่ำโดยไม่ไดต้ัง้เจตนาใหม้นัมัน่คง	
ถาม : ไดย้นิมาวา่	ถา้เกดิคนที่ไดส้รรเสรญิบคุคลอืน่	เกดิมาชาตหินา้จะตวัสงูจรงิมัย้ครบั	?	
ตอบ : พระพุทธเจ้ากล่าว	 ก็จริงตามนั้น	 ก็เห็นเขาบอกคนสูงต้องเกิดหน้าน้ำไม่ใช่เหรอ	
(หวัเราะ)	เกดิขา้งขึน้ใชม่ัย้	?	ยิง่ฤดนูำ้หลากยิง่สงู	นัน่เขาพดูเลน่กนั	ทา่นวา่จะเกดิในตระกลูสงู
ตา่งหาก	
ถาม : ผมคดิถงึลกูสาวเลย	นัน่ตอ้งสงูมากแนเ่ลย	ฝนแบบไมรู่ม้มีากอ่น	ตกสดุจะหนกั	
ตอบ : อนันัน้เขาพดูเลน่กนั	พระพทุธเจา้ทา่นบอกอยา่งไงกอ็ยา่งงัน้ละ่จะ้	ที่ว่า่ทำไมคนถงึเกดิ	

ในตระกลูสงู	ทำไมเกดิในตระกลูตำ่	ทำไมผวิพรรณด	ีทำไมผวิพรรณทราม	อะไรนัน่	เปน็ไปตาม
ทา่นวา่ทัง้หมด	ถา้ขี้โกรธกผ็วิพรรณทราม	ถา้หากวา่มเีมตตาจติใจเยอืกเยน็กผ็วิพรรณด	ีอยา่งนี	้	

เปน็ผูอ้อ่นนอ้มถอ่มตนกเ็กดิในตระกลูสงู	เปน็ผูล้บหลูเ่ขา	เปน็ผูท้ีป่ระเภททีเ่รยีกวา่ทะเยอทะยาน


กจ็ะเกดิในตระกลูตำ่อยา่งนี	้
ถาม : หนูใจรอ้น	ทำอยา่งไงใจเราถงึจะเยน็	?	
ตอบ : ควกัออกมาแชน่ำ้	
ถาม : โห	!	มนัควกัไม่ไดเ้จา้คะ่	?	
ตอบ : รูต้วัวา่ใจรอ้นตอ้งสรา้งสตใิหส้มบรูณจ์ะ้ เมือ่สรา้งสตสิมบรูณม์นัรูจ้กัระมดัระวงั พอ  
สตสิมบรูณแ์ลว้มนัจะระวงั มนักจ็ะเปน็แคร่อ้นอยูข่า้งใน กาย วาจา มนัไมไ่ดร้อ้นไปดว้ย 
เพราะวา่เกบ็อาการอยู ่ แลว้พอนานๆ ไป เราเกบ็มนัอยูน่านๆ มนัเหมอืนอยา่งกบัเอาหนิ
ทบัหญา้ เดีย๋วหญา้มนัตายไปใจมนักเ็ยน็เอง 
ถาม : พอจะมคีาถาเรยีกเงนิ	เรยีกทองแลว้ก็โชคลาภบา้งมัย้เจา้คะ	?	
ตอบ : มจีะ้	 เขาเรยีกคาถาเงนิลา้นรูจ้กัมัย้จะ๊	?	 ถา้ไมรู่จ้กัถามคณุเทพฤทธิ ์ นัน่แหละใช้ได	้
เขามจีรงิๆ	 จะ้	 เขาเรยีกคาถาเงนิลา้น	 เอาคาถาบทนัน้แหละไปใช	้ อยา่งของเราสมาธดิีๆ 	 นี่ได้
ผลเรว็จะ้	
ถาม : จำเปน็ตอ้งเทา่ๆ	กนัทกุวนัเหรอครบั	?	
ตอบ : ความสมำ่เสมอ สำคญัทีส่ดุ 
ถาม : ผมอาศยัแบบขบัรถไป	นกึไดก้ท็อ่งๆ	ไปเรือ่ยๆ	
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ตอบ : คอือยา่งนอ้ยๆ ใหม้นักำหนดไวว้า่แคน่ีเ้ราตอ้งได ้สว่นไดม้ากกวา่นี ้ไดเ้ทา่ไหรก่เ็อา 
ถาม : อยา่งนีต้อ้งนกึนอ้ยๆ	ไวก้อ่น	(หวัเราะ)	
ตอบ : มนัจะไดม้รีองรบัไวเ้สมอ	คอืแนน่อนวา่จำนวนนีต้อ้งไดอ้ยา่งนี	้
ถาม : พอดีคุณพ่อท่านเป็นอาจารย์ฝึกสมาธ	ิ คนรู้สึกว่าจะเป็นพันนะคะ	 แล้วทีนี้พอท่านฝึก
สมาธ	ิ ทา่นกน็ัง่สมาธปิระมาณตอนตสีี่	 ตหีา้ทา่นกบ็อกวา่เจอแหละมเีทวดามานัง่สมาธดิว้ยทกุ
เชา้เลย	กเ็ลยสงสยัวา่	เอะ๊	!	พวกเทวดานีเ่ขามานัง่สมาธกิบัคณุพอ่นี	่เขาไดบ้ญุกศุลจากการทำ
สมาธติรงนีด้ว้ยหรอืคะ	?	
ตอบ : ไดจ้ะ้	 ได	้ เพราะวา่อยา่งเทวดาชัน้ยามา	 เขาจะสวดมนตห์รอืนัง่สมาธเิปน็ปกตเิลยนะ	
ทา่นทีม่านีอ่าจจะเปน็เทวดาประจำตวัทีร่กัษาทา่นเอง	 หรอืไมก่อ็าจจะเปน็เพือ่นฝงูเกา่ก็ได	้ เหน็
เพือ่นทำขอแจมหนอ่ยหนึง่	อยา่งนอ้ยๆ	ขอไดบ้ญุบา้ง	
ถาม : สมาธคิอื	มสีติใชม่ัย้ครบั	ไม่ใชก่ารจบัลมหายใจ	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้มนัตอ้งอาศยัลมหายใจกอ่น เพือ่ที่ว่า่สตมินัตามทนัลมหายใจทีเ่ปน็ของ
หยาบกอ่น แลว้มนัถงึจะตามทนัความคดิของตวัเองทีเ่ปน็ของละเอยีดกวา่ 
ถาม : แตเ่ทวดาไมม่ขีนัธห์า้นีค่รบั	?	
ตอบ : กเ็ขามขีนัธท์พิยจ์ะ้	 ขนัธข์องเขากห็า้เหมอืนกบัเรานีแ่หละ	 เพยีงแตว่า่มนัอยู่ในสภาพ
ของความเปน็ทพิย	์
ถาม : แลว้จบัลมหายใจไดเ้หมอืนเราเลยหรอืครบั	?	
ตอบ : ของเขาเองเขาไม่ไดว้า่จบัแบบของเรานี	่ ของเขาจติเขาถา้หากวา่ทรงเปน็สมาธอิยูเ่ขา
จะดำเนินตามอาการของสมาธิไปเลย	 สิ่งนี้มันเป็นความละเอียด	 พูดกันยาก	 ต้องไปเกิดเป็น
เทวดาใหม่แล้วทวนความจำด	ู(หัวเราะ)	 สภาพจิตของเขาพอทรงตัวเป็นสมาธิอยู่มันก็จะดิ่ง
ตอ่ไปในลกัษณะทีเ่ขาเพิม่ความระมดัระวงั ประคบัประคองมนัอยู ่อธบิายเปน็คำพดูยากจงั	
ถาม : เขา้ใจครบั	
ถาม : ทนีีท้า่นกบ็อกวา่ทา่นทำสมาธติรงนูน้แลว้เรากน็อนอยูป่ลายเทา้ทา่น	เรากเ็ลยรบัขอรบั
สว่นของทา่นเลย	(หวัเราะ)	
ตอบ : งา่ยดเีนอะ	เขาเรยีกตวัดดู	(หวัเราะ)	อา้ว	!	ไดน้ะ	ถา้หากวา่กำลงัใจของเราดีๆ 	รบัได้
จรงิๆ	จะ้	
ถาม : เราก็รู้สึกว่าพอใกล้ท่านจิตเราก็เป็นสมาธิเจ้าค่ะ	 ก็เลยสงสัยว่ามันถ่ายเทกันได้หรือ	

เจา้คะ	?	
ตอบ : จรงิๆ	แลว้กำลงัใจของคนนะ ไมว่า่จะดหีรอืชัว่กต็ามมนัจะสง่พลงังานออกมา ในเมือ่  
มนัสง่พลงังานออกมาคนทีอ่ยูใ่กลจ้ะไดร้บัผลกระทบไปดว้ย ไมว่า่จะกระทบในดา้นด ี หรอื
กระทบในดา้นรา้ยกต็าม	 จะสงัเกตวา่ถา้ในสถานทีท่ีเ่ขาทำเปน็บญุเปน็กศุลสมาธ	ิ เราจะทรงตวั
ไดง้า่ยมาก	 เพราะวา่กระแสจติมนัจะไปทางดเีหมอืนกนัหมด	 แตข่ณะเดยีวกนัวา่	 ถา้หากวา่เรา
เขา้ไปในสถานทีอ่ยา่งเมอืงใหญ่ๆ 	หรอืวา่สถานทีท่ีม่นัแออดั	จอแจ	มแีตร่กั	โลภ	โกรธ	หลง	นี่
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เราจะรู้สึกว่าโดนกดดันและเครียดมากเลย	 เพราะว่าของเขามันสวนกระแสกับเราจ้ะ	 ก็ในเมื่อ
ของเราเองมนัมผีลอยา่งนัน้กด็ดูไวเ้ยอะๆ	(หวัเราะ)	
ถาม : พอดดีดูแลว้ถา่ยไดด้ว้ยเจา้คะ่	มพีีอ่ยูค่นหนึง่เขาจะเดนิทางไปกบัเรา	พอเราเจออะไรก็
นกึอยู่ในใจ	เธอจะพดูแทนเลย	ไมท่ราบวา่ทำไมสง่สญัญาณไดอ้ยา่งนัน้ละ่เจา้คะ	?	
ตอบ : โทรศพัทเ์บอรเ์ดยีวกนัจะ้	ถา้ตอ่ผดิคลืน่ก็ไมต่ดิ	
ถาม : อนันีก้ส็งสยัวา่ทำไมพีเ่ขารบัได	้พอเราจะพดูอะไรเธอกพ็ดู	?	
ตอบ : ไมต่อ้งสงสยัจะ้	ทเีรายงัรบัไดเ้ลย	
ถาม : แล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งน่ะคะ	 เขาก็มานั่งใกล้ๆ	 เรา	 พอนั่งไปนั่งมา	 เธอจะเห็นภาพ	

ลว่งหนา้เหมือืนกบัทีเ่ราเหน็	ทำไมไมท่ราบไปถา่ยทอดกนัอทีา่ไหนเจา้คะ	?	
ตอบ : ก็บางทีของเขาเองกำลังใจเขาก็เหมือนกัน	 แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน	 ก็สามารถ
เหน็ได	้ แตว่า่ในขณะเดยีวกนัอาจจะเปน็ตวัเจโตปรยิญาณก็ได	้ เรานกึ	 เรารู	้ เราเหน็อะไร	 เขา
เองเขาอา่นใจเรากำหนดความรูส้กึของเรา	เขากน็กึไดเ้หน็ได	้รู้ไดเ้หมอืนกนั	
ถาม : อยา่งนีก้ส็ือ่กนัได้ใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : ไดจ้ะ้	 ทำไมจะไม่ไดล้ะ่	 อยา่งไงๆ	 กห็มนุโทรศพัทห์นอ่ยนะ	 ไมง่ัน้นายกจะเจง๊ซะกอ่น	
ไมม่ีใครใชเ้ลย	
ถาม : แลว้มคีาถาอะไรทีจ่ะแนะนำมัย้คะ	?	
ตอบ : จะแนะนำเยอะเลย	เจด็ตำนานทัง้เลม่นะ่	ทอ่งไปเหอะ	ใช้ไดท้ัง้นัน้แหละจะ้	
ถาม : เอาสัน้ๆ	กระทดัรดันะ่เจา้คะ่	เอาแบบครอบจกัรวาล	?	
ตอบ : พุทโธจ้ะ	 คาถาทุกบทเป็นเครื่องโยงจิตให้เป็นสมาธ ิ แล้วพอจิตเป็นสมาธ ิ กำลัง
ของมนัม ี เราตัง้ใจใหเ้ปน็อยา่งไรมนักเ็ปน็อยา่งนัน้	 เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่สมาธริะดบัของเรา
แลว้อะไรก็ไดจ้ะ้	แบบเดยีวกบัสมยัเดก็ๆ	หลวงพอ่สมชายวดัเขาสกุมิไปวดัใชม่ัย้	?	แลว้โยมพอ่
กม็วัแต่ไปคยุกบัเจา้อาวาสอยู	่ ทิง้ลกูใหอ้ยูท่ีศ่าลาคนเดยีว	 มนักม็ดืลงทกุทีๆ 	 ทา่นกก็ลวัหลบัหู
หลบัตานัง่กอดเขา่	กลวัแลว้ไมเ่อาแลว้ๆ	ถอดจติไปไดเ้ฉยเลย	ลกัษณะเดยีวกนัแหละจะ้	คอืพอ
กำลงัใจมนัมัน่ใจเปน็หนึง่เดยีวแลว้มนัก็ใชง้านไดเ้ลย	
ถาม : ยาวๆ	อยา่งอติปิโิส	?	
ตอบ : เอาเหอะ	 ยิง่ยาวยิง่ด	ี ชนิบณัชรก็ได	้ ยอดพระกณัฑพ์ระไตรปฎิกกด็	ี หรอืไมก่ม็หาสติ
ปฏัฐานสตูร	(หวัเราะ)	
ถาม : อ่านเจอใน...(ไม่ชัด)...หลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม	 ว่า
ตอ้งมมีมุใหถ้กูตอ้ง	มมุมหาทกุขตะ	มมุ...(ไมช่ดั)...มมุมหาเศรษฐ	ีขอถามเปน็อยา่งไงครบั	?	
ตอบ : พอรูอ้ยู	่กเ็อาโบสถเ์ปน็หลกัตามตำราของหลวงพอ่ แลว้โบสถต์อ้งหนัหนา้ทศิตะวนัออก  
จะมีแต่ละทิศ อย่างเช่นว่า ทิศด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นมุมของพระโมคคัลลาน ์
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นมุมของพระสารีบุตร แล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นมุมของมหา
เศรษฐ ีตะวนัตกเฉยีงใตจ้ะเปน็มมุมหาทกุขตะ	กจ็ำแค	่๓	ทศินะ่	ถา้หากวา่หนัเหนอืปุบ๊	หนา้
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ตรงกค็อืตะวนัออก	 มมุทะแยงคอืตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 ตะวนัออกเฉยีงใต	้ แลว้กต็ะวนัตกเฉยีง
เหนือนะใช้ได	้ มุมเหลือนอกนั้นใช้ไม่ได้เท่านั้น	 เพราะว่าจะเป็นมุมโจร	 มุมมหาทุกขตะ	 มุม
กาลกณิ	ีมมุมรณะ	มมุปาราชกิ	
ถาม : คอืวา่สถานปฏบิตัธิรรมทีต่อ้งสรา้ง	หรอืวา่เปน็บา้นก็ได	้?	
ตอบ : จำเพาะวัด	 แล้วก็ที่มีผลก็คือมีผลต่อตัวเจ้าอาวาสไม่ได้มีผลต่อพระลูกวัด	 มีผลต่อ
เจา้อาวาส	 อยา่งเชน่วา่ถา้อยูม่มุมหาทกุขตะจนตายชกัเลย	 เงนิทองไมเ่ขา้วดั	 และขณะดยีวกนั
ถา้หากอยูม่มุปาราชกิกม็สีทิธเิจง๊ไดเ้ลย	อยูม่มุมรณะกต็ายเรว็	อยูม่มุโจรนี่โจรเขา้วดัแนน่อน	
ถาม : อยา่งนีถ้า้จะสรา้งสถานปฏบิตัธิรรมกต็อ้ง...?	
ตอบ : กก็ำหนดเอาเลยวา่	 เราคดิจะสรา้งโบสถต์รงจดุไหน	 แลว้ตวัคนเปน็เจา้อาวาสกเ็ตรยีม
กฏุเิอาไวด้า้นทีด่ีๆ 	เอาไว	้อยา่งถา้ตำราหลวงพอ่สว่นใหญท่า่นนยิมมมุมหาเศรษฐ	ี
ถาม : ตะวนัตกเฉยีงเหนอื	
ตอบ : กจ็ะเปน็ตะวนัตกเฉยีงเหนอื	
ถาม : อยา่งนีถ้า้จะไปสรา้งสถานทีป่ฏบิตัธิรรมในบา้นตอ้งสนใจหนอ่ยมัย้ครบั	?	
ตอบ : กส็นใจในเรือ่งของการตัง้หิง้บชูาพระใหห้นัเหนอืหรอืวา่ตะวนัออก ถา้หากวา่หนัทศิ
อืน่กห็มดเรว็ 
ถาม : ดา้นหนา้โบสถน์ีค่อืพระประธานหนัหนา้ไปทางตะวนัออกนัน่คอืหนา้โบสถ	์?	
ตอบ : ดา้นหนา้โบสถเ์ลยจา้	ดา้นหนา้โบสถน์ัน่มมุโจร	หลงัโบสถเ์ปน็ปาราชกิ	คอืวา่ตะวนัออก


เปน็โจร	ตะวนัตกเปน็ปาราชกิ	ถา้หากวา่ใตเ้ปน็กาลกณิ	ีเหนอืเปน็มรณะ	ทีเ่หลอืบอกไปแลว้	
ถาม : พระโมคคลัลาน	์แปลวา่ไงครบั	?	
ตอบ : ถา้หากวา่อยูก่ฝ็กึฤทธิ	์ฝกึอภญิญาไดง้า่ย	มมุพระสารบีตุรกเ็ขา้ถงึธรรมไดง้า่ยอยา่งนี	้
ถาม : แลว้ถา้อยากไดท้ัง้สองอยา่ง	สรา้งตรงไหนด	ี?	
ตอบ : กส็ลบักนัอยู	่(หวัเราะ)	อยูต่รงนี	้๓	เดอืน	แลว้ยา้ยไปอยูนู่น้	๓	เดอืน	
ถาม : วดัจากกึง่กลางทีด่นิหรอืวดัจากกึง่กลางโบสถค์รบั	?	
ตอบ : เอาโบสถเ์ปน็หลกั	ใหอ้ยูท่ศินัน้	๙๐	องศา	ทศินัน้	ถา้อยู่ในเขต	๙๐	องศานัน้ก็ใช้ไดเ้ลย	
ถาม : แตต่อ้งเปน็เจา้อาวาส	?	
ตอบ : ตวัเจา้อาวาสจะ้	 สำคญั	 นีเ่ขาไมรู่ต้ำราแลว้กอ็ยูผ่ดิอยูอ่ะไรนี่	 อยา่งของอาตมาตอนนี้
ถา้ยา้ยไปอยูท่า่ขนนุ	มนักจ็ะเปน็มมุมหาทกุขตะ	แตว่า่บงัเอญิวา่เราไม่ใชเ่จา้อาวาส	
ถาม : คือว่าตอนนี้กำลังศึกษาพลังจักระอยู่น่ะค่ะ	 แล้วทดสอบแล้วว่ามันสามารถได้ผลจริง	
คอื	 มพีีค่นหนึง่เขาปวดทอ้งมากแลว้ไมรู่จ้ะทำยงัไง	 ทำยงัไงก็ไมห่าย	 กเ็ลยเอาหนิไปวางทีท่อ้ง	
พอวางแล้วหินมันแผ่พลังยังไงไม่ทราบค่ะพี่เขาหายปวด	 แล้วเอาพลังของหินที่มันผลิตรังสี	

บางอย่างเพื่อปรับสภาพรักษาโรคก็มีคนรักษาหายหลายรายแล้ว	 ทีนี้สงสัยว่าหินนี่ทำไมมันมี
พลงัชว่ยปรบัสภาพได	้?	
ตอบ : วัตถุธาตุทุกอย่างเขามีพลังงานของเขาอยู่โดยเฉพาะพวกหินก็คือธาตุดินแน่นอน	
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อยู่แล้วใช้ได	้ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่อง	 เพราะฉะนั้น	

ถา้หากวา่มธีาตนุัน้เสรมิเขา้ไปกจ็ะหายจากอาการปว่ยอนันัน้	 แต่ไม่ไดห้มายความวา่เราจะรกัษา
ไดท้กุคน	โบราณเขาบอกวา่ลางเนือ้ชอบลางยา	คอืเนือ้บางชนดิตอ้งใชย้าบางอยา่ง	ไม่ใชว่า่ปว่ย
แบบเดยีวกนัรกัษาแบบเดยีวกนั	แลว้อกีอยา่งกค็อืวา่การรกัษาคนปว่ย	 โรคบางอยา่งตอ้งรกัษา
ถงึหายถา้ไมร่กัษาจะตาย โรคบางอยา่งรกัษาหรอืไมร่กัษากต็าย โรคบางอยา่งรกัษาหรอืไม่
รักษาก็หาย	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอประเภทรักษาหรือไม่รักษาก็ตาย	 ขนหินลงไปสักคันรถ
หนึง่จะไดก้ลบไปเลย	(หวัเราะ)	
ถาม : แสดงวา่พลงัของหนิมจีรงิใชม่ัย้คะ	?	
ตอบ : มีจริงๆ	 วัตถุทุกอย่างมีพลังอยู่แล้ว	 อย่าลืมตำราวิทยาศาสตร์ไอสไตน์เขาบอกว่า	

แกนกลางของวตัถทุกุอยา่งเปน็พลงังาน	พวกวทิยาศาสตรเ์ขากต็ามทนัในจดุนีแ้ลว้	เพราะฉะนัน้
กเ็ชือ่เขาไวห้นอ่ยหนึง่		
	 	 คาถาขอลาภมนัเปน็คำแปลกๆ	 หนอ่ยนะฟงัทนัมัย้	?	 จดก็ไดน้ะ	 คาถาขอลาภเขาวา่
อยา่งนี	้ใหก้ลัน้ใจทอ่งคาถาในใจวา่ ฮดันกิดุกดักา กากกิสูจู ิกลัน้ใจวา่	๙	จบ	คาถานีเ้ปน็ของ
หลวงพ่อซ่วน	 เขาใช้แล้วได้ผลอัศจรรย์ดีก็เห็นคนเอาไปใช้กันหลายคน	 ส่วนคาถาป้องกันภัย
หรือว่าคาถาขับมารของหลวงปู่ชุ่มนั้น	 ท่านให้ว่าคาถาพร้อมทั้งโบกมือไล่ทั้ง	 ๔	 ทิศเพื่อความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม	 หรือว่าเวลาจะเจริญกรรมฐานท่านให้ว่าคาถานี้แล้วโบกมือไล่
ทั้ง	 ๔	 ทิศ	 ท่านบอกว่าป้องกันมารเข้ามาแทรกทำให้เราไขว้เขว	 เสียผลในการปฏิบัต	ิ เพราะ
ฉะนัน้ถา้ใครใชค้าถากม็ผีลปอ้งกนัอนัตรายและกข็บัไลส่ิง่ที่ไมด่ทีีจ่ะเขา้มากอ่กวนเราดว้ย	 คาถา
วา่ ตะรงัเมยาจาม ิ วา่เสรจ็ก็โบกมอืไปทหีนึง่จนครบ	 ๔	 ทศิ	 คำวา่ทศิไมจ่ำเปน็ตอ้งเหนอื	 ใต	้
ออก	ตก	แต่ให้ใช	้ซา้ย	ขวา	หนา้	หลงั	ของเราเอง	
ถาม : มีคนเสนอให้ยกเลิกการประหารชีวิตของนักโทษโดยให้เหตุผลว่าเมืองไทยเป็นเมือง
พทุธ	มขีอ้คดิเหน็เปน็ยงัไง	?	
ตอบ : มขีอ้คดิเหน็เปน็ยงัไง	?	 จรงิๆ	 มนัตอ้งประหารใหห้นกักวา่เดมิ	 สงัเกตมุัย้สมยัโบราณ
เวลาประหารชีวิต	 อย่างเช่นว่า	 ตัดหัวนักโทษ	 เขาจะไปแห่ประจานก่อนแล้วก็ไปประหารในที่
สาธารณะให้คนจำนวนมากเห็น	 เพื่อที่มันจะได้เกรงกลัว	 ทีนี้คนเราจิตสำนึกมันไม่มีความ	

เกรงกลวั	ไมล่ะอายชัว่	กลวับาป	มนักจ็ะทำชัว่มากขึน้ไปเรือ่ยแบบเดยีวกบันกัโทษคา้ยาบา้	เขา
บอกว่าสองพันเม็ดขึ้นไปโทษประหาร	 แล้วมันไม่ประหารซะทีมันก็ค้าหนักขึ้นไปเรื่อยๆ	 ระยะ
หลงัจบัไดเ้ปน็ลา้นๆ	 เมด็เลย	พอโดนประหารไป	๔-๕	รายมนักจ็ะซาไปแตพ่อโดนโทษประหาร
ไปท	ี๑๕	ราย	๑๗	รายมนักช็กัจะเงยีบไป	 เพราะฉะนัน้โทษเหลา่นีค้วามจรงิมนัจำเปน็ตอ้งมอียู	่
การจดัระเบยีบของสงัคมบางทผีูน้ำกจ็ำเปน็ตอ้งเสยีสละ แตว่า่สว่นใหญแ่ลว้ผูน้ำทา่นจะเปน็
พระโพธสิตัว ์ เพือ่ความสขุของสว่นรวมตวัทา่นเองจะตกนรกทา่นกย็อม	 เพราะฉะนัน้ถามวา่
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธสมควรจะยกเลิกโทษประหารชีวิตมั้ย	?	 คนอื่นว่าอย่างไรไม่รู	้ อาตมา
ทัง้ๆ	ทีเ่ปน็พระเหน็วา่ไมส่มควรยกเลกิ	แลว้มนัตอ้งประหารใหห้นกัขึน้ดว้ย	โทษยาเสพตดิ	โทษ
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ขม่ขนืแลว้ฆา่อะไรพวกนีว้า่มนัใหห้นกัๆ	 ไปเลย	 มนัเขด็ไปเอง	 สมยัจอมพลสฤษดิ	์ ขา้พเจา้รบั
ผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีว	เหน็มัย้...จบัไดต้รงไหนยงิทิง้ตรงนัน้ไมก่ีร่ายเทา่นัน้	กระทัง่ไฟยงัไมก่ลา้
ไหม้ไมก่ลา้ชอ็ต	ไฟยงักลวัเลย	ไมง่ัน้เดีย๋วตรงนัน้ก็ไฟชอ็ตตรงนีก้็ไฟชอ็ต	
ถาม : การคา้ยาบา้หรอืการเสพมโีทษและอานสิงสอ์ยา่งไร	เมือ่ตกนรกแลว้ตอ้งรบักรรมอยา่งไร	

แลว้เกดิมาชาตหินา้จะมลีกัษณะอยา่งไร	?	
ตอบ : เอาทีละประเด็นนะ	 อานิสงส์หายากหน่อย	 ถ้ามันพอดีมันเป็นตัวกระตุ้น	 แต่ว่าการ	

กระตุน้ในรา่งกายมนัจะทำงานเกนิปกต	ิพอหมดฤทธิย์ามนัจะประเภทนอนแผ	่กระดกิกระเดีย้ไม่ได	้

สมยัอยูว่ดัทา่ซงุเวลามงีานของหลวงพอ่	 พระบางองคท์า่นกจ็ะเลน่กาแฟ	 บางองคก์ก็ระทงิแดง
ผสมกาแฟ	 ถา้พวกอยูเ่วรยาม	 ฆราวาสบางคนถา้ไม่ไหวจรงิๆ	 มนักเ็รยีกหายามา้เลย	 สมยันัน้
ยาบา้มนัไมม่มีนัมแีตย่ามา้	 ปรากฏวา่พอเลกิงานของเราเองไม่ไดก้นิอยา่งเขาอาศยักำลงัตวัเอง
เฉยๆ	พอนอนพกัคนืหนึง่รุง่ขึน้เราออกบณิฑบาตได	้แตว่า่คนอืน่แผห่ราหมด	เพราะฉะนัน้ถา้จะ
ถามว่ามีอานิสงส์ยังไงก็คือว่ามันช่วยให้มีกำลังงานขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นและการมีกำลัง
ของมนันัน้มนัไปกระตุน้เอากำลงังานสำรองออกมาหมด	ในเมือ่กระตุน้ออกมาหมดถงึเวลากำลงั
สำรองไม่มีเหลือเลยอย่างนี้มันก็จะทำให้ร่างกายแย่	 ส่วนโทษมันมีสารพันอย่างที่เราเห็น	 เกิด
คลุม้คลัง่ประสาทหลอนบา้งจบัโนน่จบันีเ่ปน็ตวัประกนัใหยุ้ง่ไปหมด	 หรอืไมก่เ็สพเขา้ไปแลว้เกดิ
คกึขึน้มาเทีย่วขม่ขนืเทีย่วฆา่เขาโทษมนักจ็ะม	ี คราวนีว้า่ตวัโทษตรงนีจ้รงิๆ	 แลว้ในศลี	 ๕	 กม็ี
บัญญัติไว	้ พระพุทธเจ้าว่า สุราเมรยะมัชชะปมา สุราก็คือน้ำเมาที่เกิดจากการกลั่น	 เมรัย  
นำ้เมาทีเ่กดิจากการหมกัดอง	มชัชะของมนึเมาทัง้ปวงทำใหข้าดสต	ิเพราะฉะนัน้	พวกยาเสพตดิ	

ตา่งๆ	 มนันา่จะอยู่ในประเภทมชัชะคอืของมนึเมาทำใหข้าดสต	ิ ตายแลว้จะตกนรกยงัไงละ่	 กค็ง
ไปขุมพวกยมโลกีย์นรก	 เพราะยมโลกีย์นรกนี่เขาก็จะแยกละเอียดว่าจะลงโทษเกี่ยวกับอะไรๆ	
พวกนี้มันลักษณะของมันใช้เสพอะไรก็คงเจอตามโพทกนรก	 เอาน้ำทองแดงกรอกปากอยาก
มากใชม่ัย้ใสล่งไปเลย	(หวัเราะ)	ตามโพทกนรก-นรกนำ้ทองแดง	ตามพะ-ทองแดง	
ถาม : ..............................	
ตอบ : มันสงเคราะห์เข้ากับของเก่าได	้ พระพุทธเจ้าท่านอ้างเอาไว้ในมหาปเทส ๔ สิ่งที่ไม่
สมควรสงเคราะหแ์ลว้เขา้กบัสิง่ไมส่มควร สิง่นัน้ยอ่มไมส่มควร	 ทา่นจะมขีอ้อา้งใหญ่ใหอ้า้ง
อยู่ได	้๔	ขอ้	สิง่ทีเ่หน็วา่ไมส่มควรแตส่งเคราะหแ์ลว้เขา้สิง่ทีส่มควร	สิง่นัน้กส็มควรทัง้ๆ	ทีค่น
ทัว่ๆ	ไปเหน็วา่ไมค่วรแตว่า่มนัเหมาะมนัสมมนัใช้ไดอ้ยา่งนี	้สิง่นัน้กส็มควร	
ถาม : ถา้เราได้ไปนพิพานในชาตนิี้	 กอ่นตายเราจะอธษิฐานใหก้ระดกูของเราเปน็ไปไดต้ามที่
เราตอ้งการ	?	
ตอบ : ได	้ คือการที่กระดูกเป็นพระธาตุมันเกิดอยู่ได ้ ๒ สถานด้วยกัน สถานแรกคือ 
เจา้ของกระดกูอธษิฐานไวเ้องใหเ้ปน็ สถานที ่ ๒ เพือ่กำลงัใจของคนหมูม่ากลกูศษิยล์กูหา
นับถือ พระท่านจะทำให้เป็น	 ถ้าพ้นจาก	 ๒	 สถานนี้ไปแล้วยังไม่พบว่ามีใครที่ทำให้เป็นได	้
หลวงปู่มั่นท่านมรณภาพไปแล้ว	 ๓๐	 กว่าปีแล้วกระดูกถึงเป็นพระธาตุเพราะลูกศิษย์ลูกหา
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เคารพทา่นมาก	พระทา่นกเ็ลยสงเคราะห์ใหเ้ปน็	ไมง่ัน้เดีย๋วคนเขาจะไมเ่ชือ่วา่อาจารยเ์ขาดจีรงิ	
ถาม : การทำกรรมฐานแบบพจิารณา	เชน่	การเดนิจงกรม	การกนิขา้วในทกุอริยิาบทแบบชา้ๆ	

สโลโมชัน่	แบบนัน้ตรงตามความตอ้งการตามคำสอนแบบพระพทุธเจา้หรอืไม	่?	
ตอบ : กลา่ววา่ตรงก็ไดแ้ตไ่มห่มด	 เพราะวา่คนทีแ่รกฝกึหดักำลงัใจยงัไมล่ะเอยีด	 ถา้หากวา่
ทำอะไรเรว็ๆ	อยา่งเชน่วา่	เดนิเรว็	กนิเรว็	บางทจีะพจิารณาไมท่นั	เขาจงึตอ้งเริม่จากชา้ไปกอ่น	
แต่พอมีความคล่องตัวแล้วก็ทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้น	 อย่างหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง ท่านบอกว่า	
ครูบาอาจารย์บอกว่าสอนผมว่าให้ผมฉันช้าๆ	 ค่อยๆ	 พิจารณาไป	 แต่พอไปร่วมวงฉันกับท่าน
อาจารย	์ทา่นอาจารยฉ์นัเรว็มาก	 เสรจ็แลว้ทา่นกเ็ลยนกึตำหนทิา่นอาจารย์ในใจ	ปรากฏวา่ทา่น
อาจารย์หยุดฉัน	 หันมามองหน้าท่านแล้วบอกว่า	 คนที่ขับรถเร็วแล้วปลอดภัยน่ะมีอยู่	 แต่ของ
ทา่นเพิง่หดัขบัเพราะฉะนัน้ทา่นตอ้งไปชา้ๆ	กอ่น	(หวัเราะ)	ดงันัน้วา่ทีถ่า้ถามวา่ตรงตามคำสอน
พระพุทธเจ้ามั้ย	?	 ระยะแรกที่ยังไม่คล่องตัวก็ถือว่าตรงแต่มันยังตรงไม่หมด พอถึงเวลา
คลอ่งตวัแลว้ เราอยูอ่ริยิาบทไหนมนัมสีตริูอ้ยูพ่จิารณาไดถ้า้อยา่งนัน้กเ็รว็เทา่ไหรก่็ได ้
ถาม : อยา่งนีถ้า้ใครทำอยา่งนีอ้ยา่เพิง่ไปตำหนเิขา	?	
ตอบ : อยา่เพิง่ไปตเิขา	เรารูส้กึวา่มนัชา้เกนิไปไมเ่หมาะใจเราๆ	กห็ลกีไปซะ	
ถาม : ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวว่า	 พระเจ้าตากสินได้ไปฝึกทำกรรมฐานจนเพ้อว่าตัวเอง
เหาะได	้เปน็บา้แลว้ไดถ้กูประหารในทีส่ดุจรงิๆ	แลว้ทำกรรมฐานเปน็บา้ไดห้รอืไม	่?	ทา่นเปน็บา้
จรงิหรอืไม	่?	
ตอบ : อันนี้แยกเป็น	 ๒	 ประเด็น	 ทำกรรมฐานแล้วเป็นบ้าได้หรือไม	่?	 ถ้าทำถูกไม่เป็น
แน่นอน ถ้าทำผิดนั่นเป็น	 ที่ผิดคือทำหามรุ่งหามค่ำไม่ยอมพักไม่ยอมผ่อนร่างกายมันทน	

ไม่ไหว	 ประสาทมันเครียดก็เลยออกอาการวิปลาสไป	 อันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่ทำถึงระดับ
ปีต	ิ พอปีติมันเกิดนี	่ ทีนี้มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเหนื่อยในการปฏิบัต	ิ ขาดสติไม่รู้จักพักผ่อน	 พอ
ร่างกายทนไม่ไหวก็พัง	 เพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกไว้ว่าถ้าใครทำกรรมฐานแล้วบ้า
มาให้ข้ารักษาข้าไล่ส่ง	 เพราะว่าข้าสอนใครไม่เคยบอกให้ใครบ้า	 เพราะฉะนั้นมันไปทำแล้วบ้า
แปลว่ามันไปทำผิดที่ข้าสอน	 ส่วนพระเจ้าตากสินบ้าจริงหรือไม่	?	 บ้าจริงตามประวัติศาสตร์
บันทึกไว ้ แต่ว่าบ้าปลอมในความเป็นจริง	 เพราะว่าท่านเองท่านตัองการจะผลัดแผ่นดิน	 ถ้า
ไม่มีข้ออ้างแล้วรัชกาลที	่ ๑	 ไปผลัดแผ่นดิน	 คนจะไม่ยอมรับนับถือ	 ท่านก็เลยต้องเสียสละตัว
ทา่นเอง	
ถาม : ทำไมบางคนนอนถงึ	๑๐	ถงึ	๑๒	ชัว่โมงยงัไมรู่ส้กึอิม่	บางคนรูส้กึวา่นอน	๓	-	๔	ชัว่โมง
เพยีงพอแลว้	แพทยบ์อกวา่นอนวนัละ	๘	-	๑๐	ชัว่โมง	จรงิๆ	แลว้ควรจะเปน็อยา่งไร	?	
ตอบ : พอดขีองแตล่ะคนมนัไมเ่ทา่กนั	 ตวันี้โยมเขา้มาถงึมชัฌมิาปฏปิทาของพระพทุธเจา้ได	้
ตัวพอดีมันไม่ใช่ขีดเส้นเป๊ะ ๕๐% มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ได้รับได้  
ฝกึมา พระทีไ่ดร้บัการฝกึอบรมทางจติมาดนีอนพกัสกั ๒-๓ ชัว่โมงเทา่กบัคนทัว่ๆ ไป พกั 
๘-๑๐ ชัว่โมง เพราะวา่กำลงัใจทา่นละเอยีดถงึเวลาแลว้รา่งกายมนัไดพ้กัผอ่นจรงิๆ ถา้ยิง่
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ทา่นเขา้ฌาน ๔ กเ็ทา่กบัวา่อวยัวะภายในทา่นไดพ้กัไปดว้ย	พวกทีท่ำงานอตัโนมตัอิยา่งพวก
กระเพาะ	พวกปอด	พวกหวัใจไดพ้กัไปดว้ย	เพราะฉะนัน้พกันอ้ยกเ็หมอืนกบัไดพ้กัเยอะ	ถามวา่
อันไหนถึงจะพอเหมาะพอควร	 มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ได้ฝึกมาจะมาก	

จะนอ้ยตา่งกนัอยา่งไร	แตว่า่ถงึเปน็พระปฏบิตัมิากต็ามถา้วา่ขาดการพจิารณา	อยา่งเชน่วา่	ฉนั
อาหารโดยไม่บันยะบันยังหรือว่าฉันอาหารที่ก่อให้เกิดโทษ	 ทำให้มันมึนง่วงซึมอะไรอย่างนี	้
บางทีก็ว่ายาวเป็น	 ๑๐	 ชั่วโมงเหมือนกัน	 ฉะนั้นอยู่ที่วัดจะเตือนท่านบ่อยเรื่องนี้บอกพวกคุณ
พิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญา	 คุณพิจารณาจนช่ำชองแล้ว	 คุณเชื่อมั่นแน่นอนแล้วว่าอาหาร
ทุกอย่างสกปรก	 หลังจากนี้ไปคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาแล้ว	 เพราะว่าคุณรู้จนขึ้นใจช่ำใจ
แลว้	กพ็จิารณาแคว่า่อาหารทีค่ณุจะฉนัเขา้ไปอนัไหนมนัจะเกดิโทษกบัตวัคณุ	อยา่งเชน่	มนัเยน็	

เกนิไปจนทำใหค้ณุเปน็ไขห้รอืเปลา่	?	หรอืวา่รอ้นเกนิไปมนัจะทำใหค้ณุเสยีงแหบแหง้จนสวดมนต	์

ไม่ได้หรือเปล่า	?	 หรือว่าฉันเข้าไปมันจะทำให้คุณเกิดกำหนัดหรือเปล่า	?	 คุณพิจารณาตรงนี้
แลว้อนัไหนเปน็โทษกบัเราๆ	กง็ดเวน้ตรงนีซ้ะ	
ถาม : ปราสาทนครวัดนครธมและปิระมิด	 คนสร้างได้จริงหรือไม	่ เพราะมีขนาดใหญ่โตมาก
หรอืใชฤ้ทธิอ์ยา่งอืน่สรา้งครบั	?	
ตอบ : กม็นัมหีลายอยา่งรวมกนันะ	ถา้หากถามวา่คนสรา้งจรงิไดห้รอืไม	่?	ไดจ้รงิๆ	ถามวา่ใช้
ฤทธิห์รอืเปลา่	?	 มนัเปน็ฤทธิอ์ยูอ่ยา่งหนึง่คอื	 ฐานาฐานะฤทธิ ์ ฤทธิท์ีเ่กดิจากฐานะสงู	 บรรดา
เจา้พระยามหากษตัรยิ	์ หรอืวา่พระเจา้จกัรพรรดริาชทา่นบญัชาลงไป	 เปน็ตายยงัไงคนมนักต็อ้ง
ทำให้ได	้ ส่วนลักษณะที่ว่าใช้ฤทธิ์หรือเปล่า...บางทีก็บอกว่าใช้ฤทธิ	์ เขาเรียกว่า	 วิชชามัยฤทธิ ์
อย่างพวกเครื่องกล	 เครื่องผ่อนแรง	 พวกรอก	 พวกคาน	 คานดีด	 คานงัด	 อย่างนี้มันก็ใช่อีก
เหมอืนกนั	 เพราะฉะนัน้พวกนีม้นัมหีลายอย่า่งอยูเ่หมอืนกนั	 จนกระทัง่ถงึอนัสดุทา้ยใชพ้ลงัจติ	
อยา่งพวกวาโยกสณิ	ของหนกัอธษิฐานใหเ้บา	ลกัษณะนัน้กท็ำได	้	
ถาม : การบรรลธุรรมนัน้จำเปน็หรอืไมท่ีจ่ะตอ้งบรรลธุรรมในวดัหรอืในปา่	 บรรลธุรรมในบา้น
ไดห้รอืไม	่?	
ตอบ : สถานที่ไหนก็ไดถ้า้มนัเหมาะมนัสม	อยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นบอกไวว้า่สถานทีส่ปัปายะ



คือสถานที่มันเหมาะ	 หมายถึงอยู่ ในที่สงัดไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คน อาหารสัปปายะ

หมายความวา่	อาหารมนัเหมาะกบัธาตขุนัธข์องตวัเอง	ไม่ใชว่า่คนแพข้า้วเหนยีวแลว้ไปอยูภ่าค
อสีานอยา่งนีม้นักแ็ย	่อากาศสปัปายะ	กค็อืวา่ไมร่อ้นไมห่นาวจนเกนิไปเปน็ทีพ่อดสีบาย	สิง่ทัง้
หลายเหล่านี้มันมีส่วนมากสำหรับผู้ฝึกในระยะแรกเริ่ม แต่ว่าผู้ที่กำลังใจทรงตัวแล้วสถาน
ที่ไหนก็เหมาะสำหรับท่าน ตรงจุดไหนก็ตามก็สามารถบรรลุมรรคผลได ้ เพียงแต่ว่าความ  
พยายามในการใชม้นัมากนอ้ยตา่งกนั ถา้ในสถานที่ๆ  เคยมพีระทีบ่รรลมุรรคผลอยูก่อ่นแลว้  
พลงังานของทา่นจะหลงเหลอือยู ่ พอเราไปตรงจดุนัน้พลงังานของทา่นจะหนนุเสรมิ ทำให้
กำลังใจของเรามันเข้าถึงธรรมได้ง่าย แต่ว่าถ้าไม่มีที่ในสถานที่นั้นต้องตะเกียกตะกายเอง

เหมอืนกบัวา่สถานทีห่นึง่มหีนทางใหเ้ราอาศยัขึน้ภเูขาได	้ ไดร้บัการหกัลา้งถางพงมาดแีลว้มนัก็
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จะสะดวกสำหรบัเรา	 แตถ่า้หากวา่เราตอ้งไปบกุปา่ฝา่หนามปนีเขาปนีหว้ยเองมนักล็ำบากหนอ่ย
แตม่นัถงึเหมอืนกนั	ถา้ถามวา่สถานที่ไหนเหมาะ	ทกุทีก่็ไดน้ะ	แตถ่า้หากวา่ไดท้ี่ๆ 	เปน็สปัปายะ
จรงิๆ	กเ็ปน็อนัวา่อนันัน้นะ่วเิศษเลย	
ถาม : คนในอดตีทีม่าเกดิในชาตปิจัจบุนั	 ถา้เปน็คนๆ	 เดยีวกนัมาเกดิแลว้เปน็ไปไดห้รอืไมว่า่
จะตอ้งมหีนา้เหมอืนหรอืคลา้ยกนั	?	
ตอบ : ไมจ่ำเปน็	เพราะวา่เรือ่งรปูรา่งหนา้ตานีร่ปูรา่งไมเ่ปลีย่นจะมรีปูรา่งคลา้ยคลงึชาตเิดมิ  
แต่ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปตามบุญตามกรรมที่ตัวเองทำ	 อย่างเช่นว่า	 ถ้าเจ้าโทสะก็จะขี้เหร่
หนอ่ย	 ถา้หากประกอบไปดว้ยเมตตาหรอืศลีนีห่นา้ตากจ็ะสวยงามเปน็ทีต่อ้งตาตอ้งใจคนอืน่เขา	
แตว่า่สิง่ที่ไมค่อ่ยจะเปลีย่น	ตอ้งใชค้ำวา่ไมค่อ่ยจะเปลีย่นคอื	

 
 ๑. ลกัษณะรปูรา่ง	 อาตมาเองเคยเหน็คนบางคนพอเหน็ปุบ๊นีส่ะดดุใจเลย	พอนกึยอ้น
ไปออ๋...ทีแ่ทเ้ราเคยเหน็มากอ่น	แตว่า่มนัไม่ใชช่าตนิี	้เคยสนทิสนมคุน้เคยกนัมากอ่น	รปูรา่งเขา
เหมอืนเดมิทกุอยา่ง	

 
 ๒. ลักษณะนิสัย เคยชอบอย่างไงก็จะเป็นอย่างนั้น	 กินอาหารแบบไหนถนัดเกิดมา
ชาตินี้มันก็จะกินแบบนั้น	 เพราะฉะนั้นลักษณะรูปร่างลักษณะนิสัยนี่มันไม่ค่อยเปลี่ยน	 แต่
ลกัษณะหนา้ตานีเ่ปลีย่นแน	่
ถาม : ถา้หนา้เหมอืนกบัชาตทิีแ่ลว้	?	
ตอบ : เปน็ไปไดเ้หมอืนกนักแ็สดงวา่ความดเีขาสมำ่เสมอ	
ถาม : การทีผู่ป้กครองมคีา่นยิมใหล้กูหลานใหเ้รยีนถงึปรญิญาตรีใชเ้วลาเรยีนถงึ	 ๑๖	 ป	ี คา่
นยิมนีบ้างครัง้เวลาจบออกมาก็ไมม่งีานทำ	ขณะทีค่นไม่ไดเ้รยีนหรอืเรยีนนอ้ยกลบัประสบความ
สำเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน	อยา่งนีค้วรตัง้อารมณค์วามคดิไวอ้ยา่งไร	หรอืถา้เรยีนทางโลกนัน้ควรจะ
ยดึถอือยูร่ะดบัใด	?	
ตอบ : โบราณท่านบอกว่า	 รู้จริงแล้วสิ่งเดียวอาจมีมั่ง เลี้ยงชีพช้าอยู่ร้อยชั่วลื้อเหลนหลาน

ขอใหช้ำนาญจรงิๆ	อยา่งเดยีวกเ็ปน็อนัวา่คณุเอาตวัรอดไดแ้นน่อน	การเรยีนมากสว่นใหญม่นัจะ
ตกลกัษณะความรูท้ว่มหวัเอาตวัไมร่อด	 เพราะวา่ความชำนาญจรงิๆ	 มนัไมม่อียา่งหนึง่	 แลว้ใน
ขณะเดียวกันว่าอาจจะไปเรียนสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลย	 แต่ว่าโดนผู้ปกครองฝืนใจให้
เรยีน	 แลว้ถามวา่รูส้กึอยา่งไรในเรือ่งเกีย่วกบัอนันี้	 ใครกต็ามทีส่ามารถเอาตวัรอดไดไ้มใ่ชว่า่
เขาไม่ได้เรียน แต่ว่าเขาเรียนมหาวิทยาลัยของโลก เขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยของทาง
ราชการ มหาวทิยาลยัของโลกประสบการณม์นัเยอะ	 ของสหรฐัเขาจดัโครงการไอสไตนน์อ้ย

เขาจะเอาเด็กที่มีไอคิวสูงเกิน	 ๑๒๐	 ขึ้นไปมาศึกษาเรียนรวมกัน	 ปรากฏว่าพังบรรลัยหมดเลย	
เพราะว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่ไอคิว	 คือสมองในด้านกำหนดจดจำของเขา	 มันไม่มีอีคิว	 คือการ
รักษาอารมณ	์ เขาเรียกว่าวุฒิภาวะ	 ในเมื่อวุฒิภาวะไม่พอเอาแต่ใจตัวเอง	 คิดว่าตัวเองเก่ง		

ตวัเองฉลาด	กเ็ลยเขา้สงัคมกบัเขาไม่ได	้พอเอาไปรวมกนักแ็ตกกนับรรลยัหมด	เพราะฉะนัน้ใน
เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะเห็นได้ว่า	 สิ่งที่เรียนมากฉลาดมากไม่ใช่จะประสบความสำเร็จ	




482 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ในชวีติ	 แตว่า่คนทีรู่ว้า่อะไรเหมาะอะไรควร	 รูห้ลบเปน็ปกีรูห้ลกีเปน็หาง	 เอาตวัรอดได้ในสงัคม
ในโลกกวา้งนีถ่อืไดว้า่เปน็ผูท้ีป่ระสบความสำเรจ็นา่สรรเสรญิ	
ถาม : อยา่งนีถ้า้สมมตุเิรามลีกูก็ไมจ่ำเปน็จะตอ้งตัง้เปา้วา่จะตอ้งจบปรญิญาตร	ี?	
ตอบ : ไม่จำเป็น	 นั่นเป็นการบีบคั้นกดดันลูกมากเกินไป	 อย่างเช่น	 ตอนนี้อาตมาส่งเด็กๆ	
เรยีนอยูก่บ็อกเขาวา่ใหเ้รยีนเตม็ที	่ ถา้เราทำเตม็ทีแ่ลว้มนัไดแ้ค่ไหนกเ็อาแคน่ัน้	หลวงพอ่ไมเ่คย
ตัง้ความหวงัอะไรกบัหนหูรอก	
ถาม : ถา้ฆราวาสไดบ้รรลธุรรมเปน็พระอรหนัตแ์ลว้ไม่ไดบ้วช	ในวนัรุง่ขึน้กจ็ะตาย	ในปจัจบุนันี	้

ทีผ่า่นมาไมน่านมหีรอืไมค่รบั	?	
ตอบ : มันน่าจะมีอยู	่ แต่ว่าของเราเองนี่เนื่องจากการพยากรณ์มรรคผลเป็นหน้าที่ของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น	 ก็เลยไม่มีใครที่จะไปชี้ว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต	์ คนนี้บรรลุมรรคผลแล้ว
ตาย	แตข่อยนืยนัวา่ยงัมอียู	่มเีปน็ปกตดิว้ย	ทำถงึเมือ่ไหรถ่า้หากวา่เปน็ฆราวาสอยูก่ต็ายเมือ่นัน้	
ถาม : การทีเ่ราจะรูว้า่ของเกา่ทนุเดมิของเราไดฝ้กึในวชิชา	 ๓	 หรอืฝกึอภญิญามาอนันีเ้ราจะ
สงัเกตดูไดจ้ากไหน	?	
ตอบ : อนันีด้จูากจรติ	นสิยัเฉพาะตน	โบราณใชค้ำวา่	อชัฌาสยั	คอืความรกัชอบเปน็สว่นตวั		

ตวัเองชอบแบบไหน	อยา่งเชน่	หลวงพอ่ทา่นเปรยีบเทยีบวา่	เขาเอาของวางไว	้เราอยากรูอ้ยากเหน็	

วา่มนัเปน็อะไรแลว้เราเปดิด	ูนีก่เ็ปน็ลกัษณะของวชิชา ๓	ของเขา	แตถ่า้เปดิดยูงัไมพ่อเอาของ
เขามารื้อด้วยอย่างนี้เป็นอภิญญา ๖	 ไอ้รื้อด้วยไม่พอมันจับวิจัยแยกธาตุเลยว่ามีสารประกอบ
อะไรบ้างพวกนี้ปฏิสัมภิทาญาณ	 เพราะฉะนั้นจริตของแต่ละคนดูออกได้เลยโบราณเรียกว่า
อชัฌาสยั	 ถา้พวกประเภทวางลงไปแลว้เขาบอกวา่เออแกว้นำ้นะอยู่ในกลอ่งนี้	 เขากเ็ชือ่วา่แกว้	
แลว้วางลงไปทีเ่ดมินีส่กุขวปิสัสโกแนน่อน	
ถาม : คนกลา่วกนัวา่คนสมยันีอ้ายยุนืขึน้เพราะวา่การแพทยส์าธารณสขุด	ี จรงิๆ	 แลว้มสีว่น
หรอืไม	่หรอืเปน็การทำปาณาตบิาตนอ้ย	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าอายุยืนขึ้นนี่อานิสงส์ของการเว้นจากปาณาติบาตแน่นอน	 พระพุทธเจ้าตรัส
อะไรไม่เคยเป็น	 ๒	 สิ่งที่ท่านพูดต้องถูกต้องแน่นอน	 อย่าลืมว่าการแพทย์สมัยนี้ถึงมันจะ	

เจรญิขึน้กจ็รงิ	แตถ่า้บญุคนมนัไมเ่หมาะสมมนักจ็ะไม่ไดม้าเกดิ	ในเมือ่เขามาแลว้อายเุขายนืขึน้	
สามารถอยูต่อ่ไดน้านขึน้กแ็ปลวา่ตวับญุทีเ่ขาทำมามนัสง่ใหม้าตอนชว่งนี	้
ถาม : ก็ไมเ่กีย่วเรือ่งแพทยน์ะ่ซ	ิ?	
ตอบ : มันมีส่วนเกี่ยวอยู	่ เรื่องการแพทย์ที่มันช่วยได้เพราะบุญเก่ามันเสริม	 มันต่างคนต่าง
เสรมิกนั	ถา้ไมม่บีญุเกา่ก็ไมม่โีอกาสมาเกดิในยคุทีก่ารแพทยม์นัดีๆ 	
ถาม : ออ๋	เขามาสรปุทีว่า่อายยุนืขึน้...	
ตอบ : ใช	่นัน่มนัสรปุแคท่ีม่นัเหน็ไง	
ถาม : การจดังานฉลองวนัเกดิจรงิๆ	แลว้จดัไดห้รอืไม	่เพราะวา่มคีนเขาบอกวา่จดังานวนัเกดิ
แลว้เปา่เคก้ไมม่ผีล	?	
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ตอบ : อันนั้นมันแล้วแต่เขา	 ถ้าเขาชอบอย่างนั้นแล้วสบายใจก็ให้เขาทำไป	 จริงๆ	 แล้ว
ลกัษณะของงานวนัเกดินีข่องอาตมาเอง	 วนัเกดิตวัเองนีม่นันา่จะนกึถงึพอ่แมข่องตวัเอง โดย
เฉพาะแม ่วนัทีเ่ราเกดินัน่เปน็วนัทีแ่มเ่กอืบจะตายใชม่ัย้ ? บญุคณุของพอ่แมท่ีท่ำใหเ้ราเกดิมา  
ได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมได้ถึงทุกวันนี ้ พ่อแม่ให้ร่างกายเรามาแล้ว เรามาพบ  
พระธรรมคำสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดเ้กดิใหมท่างใจอกีครัง้หนึง่ พอ่
แม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด	 ในแต่ละชาติที่เกิดมาบางชาติเราได้พบพระพุทธเจ้า	 บางชาติเราได้พบ	

พระปจัเจกพทุธเจา้ทเีปน็แสนองค	์ บางชาตเิราไดพ้บพระอรหนัตท์ลีะหลายๆ	 องค	์ แตว่า่ไมว่า่
ชาติใดชาตหินึง่เรากม็พีอ่หนึง่องคแ์มห่นึง่องค์	 เพราะฉะนัน้พอ่แมน่ะ่	 พระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่
เปน็พระอรหนัต์ในเรอืน	เปน็พระอรหนัต์ในบา้นของตวัเอง	เพราะฉะนัน้วนัเกดิของตวัเองควรจะ	

เปน็วนัทีน่กึถงึพอ่นกึถงึแม่	 เปน็วนัทีค่วรจะเอาดอกไมธ้ปูเทยีนไปกราบพอ่กราบแมข่อพรจะดกีวา่	

เสร็จแล้วเราจะทำบุญตักบาตรสร้างความดีในจิตใจของเราก็ทำไป	 แต่ว่าถ้าโดยในจริงๆ	 แล้ว
สมัยนี้มันเฝือเกินไป	 โบราณเขานิยมทำบุญอายุครบ	 ๖๐	 ป	ี ครั้งเดียวหลังจากนั้นแล้วก็จะทำ
ลกัษณะวา่ครบ	๑๐	ปทีำทหีนึง่	หรอืครบรอบ	๑๒	ปทีำทหีนึง่	จากนัน้กจ็ะเปน็ครบ	๖๐	๗๐	๘๐	
๙๐	หรอืไมก่จ็ะเปน็ครบ	๖๐	๗๒	๘๔	๙๖	เขาจะไมท่ำกนัพรำ่เพรือ่เหมอืนสมยันี	้เพราะวา่สมยั	

โบราณเขาถอืกนัเหมอืนกนั	 ยิง่ถา้หากวา่คนทีเ่ปน็คนทีน่บัถอืของคนจำนวนมากแลว้	 เวลาจดังาน	

ลกัษณะอยา่งนัน้คนกจ็ะแหก่นัไปเอาของไปชว่ยเอาเงนิไปชว่ยอะไรอยา่งนี้	 เขากลวัวา่การจดังาน	

มนัจะเปน็การเบยีดเบยีนคนอืน่เขา	 ทำใหค้นอืน่เขาลำบากเขากเ็ลยไมพ่ยายามจดั	 แตส่มยันีย้ิง่
พวกขา้ราชการบิก๊ๆ	นีข่ยนัจดักนัทกุป	ีเพราะจดัแลว้ไดต้งัคแ์น่ๆ 	
ถาม : เขาเปา่เคก้ก็ไมบ่าปนะครบั	?	
ตอบ : ก็ไมเ่ปน็ไรหรอก	ทำไปเถอะ	
ถาม : ...(ไม่ชัด)...	 ๗๙%	 การใช้พลังจิตคือการนำจิตใต้สำนึกของคนมาใช้	 การสะกดจิตคน
ที่นอนหลับให้พูดหรือทำสิ่งต่างๆ	 หรือการใช้พลังจิต	 เช่น	 การใช้กระดาษตัดตะเกียบหรือการ
สะกดจติใหค้นสามารถยกของหนกัๆ	 ได	้ อยา่งนีเ้ปน็อารมณข์องสมาธหิรอืไม	่ และอยู่ในการใช้
อารมณข์องฌานหรอืไม	่?	
ตอบ : ถา้หากวา่เปน็อารมณข์องสมาธหิรอืไม	่มนัเปน็สมาธทิี่โดนชกัจงูดว้ยพลงังานภายนอก	
อย่างเช่นว่า	 พลังจิตของคนที่เขาสะกดนี่แล้วก็ไปดึงเอาพลังงานแฝงในร่างกายของเขาออกมา		

ทำใหเ้ขาสามารถทำในสิง่ทีป่กตแิลว้ทำไม่ไดอ้อกมา	แลว้ถามวา่เปน็สมาธหิรอืไม	่เปน็เหมอืนกนั	

แต่ว่าเป็นโดยลักษณะชักจูงของเขาโดยเกิดการกระตุ้นจากภายนอก	 การกระตุ้นจากภายนอกนี่
พวกสารเสพติดต่างๆ	 ก็จะกระตุ้นได	้ อย่างเช่น	 กินยาม้าเข้าไปแล้วก็แข็งแรงผิดปกติอย่างนี้		

เปน็ตน้	 เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่ขาบอกมามนัใชข่องเขาตามหลกัการคน้ควา้ของเขา	แตว่า่สภาพของมนั


จรงิๆ	แลว้จติมพีลงังานมากกวา่นัน้มากอยา่งมหาศาลเลย	พวกทีว่ทิยาศาสตรเ์ขาสามารถทำได้
นัน่มนัแคผ่วิๆ	อยากจะเรยีกวา่ยงัไมเ่ขา้สูห่มายเลขหนึง่ซะดว้ยซำ้	ขณะทีจ่รงิๆ	มเีปน็พนัลา้น	
ถาม : มนัแคเ่ปลอืกๆ	
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ตอบ : แคส่ะเกด็ดว้ยซำ้	ไมถ่งึเปลอืกเลย	อยา่วา่แตก่ระพีห้รอืแกน่เลย	
ถาม : หลวงพอ่ทา่นเลา่วา่ตอนที่ไปเทวสภาพบเทวดาเปน็สบิลา้น	 จรงิๆ	 แลว้เทวดาทีอ่ยูบ่น
สวรรคม์มีากกวา่นีห้รอืไม	่และถา้มากกวา่สบิลา้นทำไมทา่นถงึไม่ไดม้าฟงัธรรมจากพระพทุธเจา้	
หรอืวา่ท่า่นมภีารกจิอยา่งอืน่ดว้ย	?	
ตอบ : สวรรค์ชั้นเดียวเทวดาก็เกินสิบล้านแล้ว	 มีตั้ง	 ๖	 ชั้น	 แล้วเหตุที่ไม่มาฟังธรรมจาก
พระพทุธเจา้ทัง้หมดกเ็พราะวา่	อนัดบัแรกทีต่ดิภารกจิ	อยา่งเชน่วา่ตอ้งดแูลรกัษาสถานทีส่ำคญั
ในพระพทุธศาสนา	 หรอืวา่สิง่ทีเ่ปน็ทรพัย์ในแผน่ดนิเปน็อะไร	 หรอืไมก่อ็กีอยา่งหนึง่กค็อืมวัแต	่

เพลนิเพลนิกบักามสขุจนไม่ได้้ใส่ใจกบัการปฏบิตัเิพือ่ความกา้วหนา้ของตนเอง	 สว่นหลงันีม่ากนะ	

เพลนิอยา่งมฏัฐกณุฑลเีทพบตุร อากาศจารเีทพบตุร	ไปแงะออกจากวมิานยงัไมค่อ่ยอยากจะมา	

กว่าจะรู้ว่าตัวเองหมดอายุแล้วมีอายุขัยแค่	 ๗	 วัน	 ตกใจซะเหงื่อโทรมเลย	 นั่นน่ะขนาดนั้นยัง
เพลนิยงัไมรู่ต้วั	
ถาม : ท่านพระโสดาบันที่ต้องมาเกิดอีก	 ถ้าเกิดมาในชาติต่อไปท่านจะเป็นพระโสดาบันโดย
กำเนดิเลยหรอืไม	่หรอืตอ้งมาบรรลธุรรมใหมอ่กีครัง้หนึง่	?	
ตอบ : มันเป็นโดยกำเนิด	 สภาพจิตที่เป็นพระอริยะ อริยะแปลว่า มีแต่เจริญขึ้นไม่มีการ
เสื่อมถอย ของท่านๆ จะรักษาความเป็นโสดาบันโดยอัตโนมัติเลย แต่ว่าท่านก็ไม่รู้ตัวเอง  
เป็นโสดาบัน ไม่รู้...แต่ว่ารักษาคุณสมบัติได้ครบถ้วนจนกว่าจะมีผู้รู้มาบอกว่าลักษณะ  
อยา่งนี้ๆ  เปน็คณุสมบตัขิองโสดาบนั	ทา่นกอ็อ๋...ความจรงิเรากท็ำไดน้ีน่า	(หวัเราะ)	เหมอืนกบั
คนทีม่เีงนิอยู่ในกระเปา๋	 โห...เงนิเตม็ไปหมดถงึเวลาเอาเงนิเอาทองออกมาตรวจมานบัอยูต่ลอด
เวลา	แต่ไมรู่ว้า่ไอน้ัน่นะ่เปน็เงนิเปน็ทองของตวัเอง	จนกระทัง่เขาบอกวา่	เฮย้	!	ไอล้กัษณะนีม้นั
เปน็เงนิเปน็ทองนะ	เอาไปใช้ได	้ก	็โถ...เรามอียูเ่ยอะแยะไป		
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกันยายน ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม :	ถ้ามีคนกลั่นแกล้งเรา	 เราควรตอบโต้หรือไม่ถ้าตอบโต้ควรตอบโต้ด้วยวิธีใด	 หรือให้
เราคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องของกฎแห่งกรรม	?		
ตอบ :	จริงๆ	 ถ้าสามารถทำใจว่าเป็นกฎของกรรมแล้วไม่โต้ตอบใครเลยนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
ที่สุด	 แต่ถ้าหากว่าคิดว่าจะสงเคราะห์คนบางคนประเภทจำเป็นต้องตอบโต้	 เพราะคนบาง
ประเภทเอาความดีเข้าไปสู้เขาจะไม่รู้ตัว	 แต่ว่าการตอบโต้นั้นต้องระวังใจของตัวเองให้ดีที่สุด	
เพราะว่าถ้าเผลอเมื่อไหร่มันจะประกอบด้วยตัววิหิงสาวิตก	 คือคิดจะเบียดเบียนเขา	 เพราะ
ฉะนั้นถ้าจะวิเศษที่สุดก็คือว่าปล่อยวางไปอย่าไปสนใจเขาว่ามันเป็นกฎของกรรมไปตบมือข้าง
เดียวมันไม่ดังอยู่แล้ว	 แต่ว่าคนประเภทที่ว่ามานี่มันเยอะ	 เพราะฉะนั้นถึงเราจะไปแก้นิสัยของ
คนๆ	 นี้เดี๋ยวคนต่อไปก็ต้องไปแก้มันอีกก็ยุ่งตาย	 ปล่อยวางไปซะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเป็นดี			
เฉยไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ		
ถาม : ในยุคปัจจุบันที่ผ่านมา	 มีหรือไม่ที่ได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์แล้วบรรลุธรรมเป็นพระ
อริยบุคคล	?		
ตอบ :	มี	ยืนยันว่ามี	ยิ่งตอนสมัยที่หลวงพ่ออยู่ยิ่งเยอะ	ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตอนนั้นเท่านั้น
เองนะ	มีจริงๆ		
ถาม :	เรื่องของนางกวัก	มีผลจริงหรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	นางกวกั ถา้หากวา่ทำถกูตอ้งตามพธิกีรรมของเขามผีลจรงิ สมยัโบราณพธิกีรรม
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสติ สมาธิทั้งนั้น	 เริ่มตั้งแต่เสาะหาไม้มา	 จะต้องใช้ฤกษ์ไหน	 ยามไหนไป	
ตัด	?	 เวลาตัดต้องภาวนาคาถาว่าอย่างไร	?	ได้มาเสร็จแล้วต้องประกอบด้วยพิธีอย่างไร	?	จะ
กลึงจะเกลา	จะควัก	จะแกะสลักอย่างไร	?	ต้องกำกับด้วยคาถาอะไร	?	กำลังจิตที่มุ่งมั่นขนาด
นั้นทำให้เกิดความขลัง	 ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยปริยายแล้ว	 ยังไม่ทันจะทำพิธีใหญ่เลยนะ	 แล้ว
พอพิธีใหญ่บวงสรวงอัญเชิญถูกต้องตามพิธีกรรมมันก็ยิ่งขลังไปใหญ่	ก็ต้องดูด้วยว่าคุณภาพ
ของคนทำแค่ไหน ถ้าคนทำคุณภาพสูงแค่ไหนผลก็สูงแค่นั้น	ถ้าคุณภาพของใจเขาแย่มากๆ	
เลยอย่างน้อยก็ให้เขาอาศัยเป็นเครื่องยึดได้		
ถาม :	อย่างนี้เราเห็นนางกวักทั่วๆ	ไปเราก็ดูถูกเขาไม่ได้	?	
ตอบ :	ก็ดูถูกไม่ได้	 เพราะว่าจริงๆ	 แล้วเรื่องของความเคารพนี่ถ้าถึงเวลาแล้วเทวดาเขาก็
รักษาให้เพราะว่าถือว่ามันเป็นเทวตานุสสติอย่างหนึ่ง ขืนดูถูกเทวดาก็แย่	(หัวเราะ)		
ถาม :	วันพระต่างจากวันอื่นๆ	 อย่างไรครับ	 การทำบุญในวันพระอานิสงส์ต่างจากในวันอื่นๆ	
หรือไม่ครับ	?		
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ตอบ : จริงๆ	 แล้วมันไม่ต่างหรอกนะ	 เพียงแต่ว่าในวันพระ	 อย่างเช่นว่า	 บางทีจะเป็นวัน
วิสาขบูชา	 มาฆะบูชา	 หรืออาสาฬหบูชา	 เป็นวันพระที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าท่านโดยตรง	
อย่างเช่นว่าเป็นวันประสูติ	 ตรัสรู้	 ปรินิพพาน	 เป็นวันแสดงปฐมเทศนา	 เป็นวันที่ประชุมสงฆ์
แสดงซึ่งโอวาทปาติโมกข์เหล่านี้	กำลังใจของเรา	ถ้าเราเกาะพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์เป็น
ปกติอยู่แล้ว	 ตั้งใจว่าวันนี้เรานึกถึงพระเป็นพุทธานุสสติ เดี๋ยวเราไปวัดเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรม
เป็น	 ธรรมานุสสติ เราไปแล้วเราจะได้กราบหลวงพ่อองค์โน้น	 หลวงปู่องค์นี้	 ได้ฟังพระสงฆ์
ของวัดเราสวดมนต์อย่างนี้เป็นสังฆานุสสติ ถ้าหากว่านึกอยู่อย่างนี้เเป็นปกติมันเป็นวันพระอยู่
แล้ว	 แต่ถ้าหากว่าวันอื่นๆ	 เราไม่ได้นึกเลย	 ไปนึกเอาเฉพาะวันพระ	 วันพระเขาจะต่างจากวัน
อื่น	 แต่ว่าวันพระพิเศษที่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงยังไงๆ	 กำลังใจของเราก็จะต้อง
เกาะต้องนึกอยู่แล้ว	 เออ...วันนี้วันวิสาขะ	พระพุทธเจ้าเคยประสูติ	ตรัสรู้และปรินิพพานมาแล้ว
ก็สามารถทำให้โยงจิตของเราเข้าถึงความดีได้ง่ายกว่าอยู่หน่อยหนึ่ง	 สำคัญอยู่ตรงการนึกถึง
ความดีตรงระหว่างที่ทำ  
ถาม : อย่างนี้อานิสงส์ก็คือเหมือนกับวันอื่นทุกวัน	?		
ตอบ : ใช่อานิสงส์ก็คือเหมือนกันถ้าเราทำทุกวัน	 ถ้ากำลังใจเราเกาะเป็นปกติ	 ถ้าไม่ได้เกาะ
เป็นปกติก็วันนั้นก็เป็นวันพิเศษอยู่หน่อย		
ถาม :	มาร...จริงๆ	 มีตัวตนอยู่หรือไม่	?	 บางสำนักก็กล่าวกันว่าการไปนิพพานของบุคคล
ต่างๆ	 เพื่อจะไปสมทบเป็นกองทัพเพื่อไปปราบคณะมาร	 ทัศนคติและความเชื่ออย่างนี้ถูกต้อง
หรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	มารมีจริงๆ	นะ	อันนี้คำถามช่วงแรก	มารมีจริงๆ	ลักษณะเป็นตัวเป็นตน	เป็นกองทัพ
อะไรจริงๆ	 ของเขา	 แต่ว่าในสำนักที่เขาบอกว่าไปนิพพานไปสมทบไปปราบมารนั้นท่านไม่ไป
ปราบให้เสียเวลาหรอก	 ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง มาร คือผู้ขวาง คือผู้ฆ่า เขาก็ทำ
หน้าที่ของเขาไปใช่มั้ย ? เราเองปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเราก็ปฏิบัติของเราไป มันเหมือน
กับคนพ้นคุกแล้วแต่ย้อนกลับไปรื้อคุกทิ้ง	 มันหน้าที่ของเราหรือเปล่าล่ะ	?	 ไม่ได้เกี่ยวเลย	
(หัวเราะ)	 เพราะฉะนั้นเราจะไปว่าผู้คุมคุกนี่ไม่ดีจับเราเข้าคุกหรือตำรวจไม่ดีจับเราเข้าคุกก็
รวมหัวกันไปตีตำรวจมันไม่ใช่เรื่องของพลเมืองดี	 เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นทัศนคติที่ถูกต้อง	
ก็ถือว่าถูกของเขาล่ะ	แต่ว่ามันผิดของเราก็แล้วกัน	เขาเชื่ออย่างนั้น	ห้ามเขาๆ	ก็ไม่ฟังเรา	
ถาม :	พระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อฤๅษีฯ	 ให้คาถาไว้ท่องเป็นอนุสสตินี้	 เราจะนึกถึง
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	นึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ว่าคาถาเงินล้านซิหมดเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมี
เยอะ	 แล้วพระนามของท่านก็มี	 แต่ว่าเนื่องจากว่าหลวงปู่หลวงพ่อทางด้านครูบาอาจารย์ท่าน
ไม่ได้บอกไว้ใช่มั้ย	?	 เราเองเราก็นึกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระคาถาเงินล้าน ถ้านึก
ภาพท่านไม่ออกก็นึกภาพพระพุทธเจ้านั่นแหละ	 พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระพุทธเจ้า
ทุกอย่างเพียงแต่รัศมีความสว่างน้อยกว่าพระพุทธเจ้านิดเดียวเท่านั้นเอง		
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ถาม : การที่จิตของเราได้ไปกราบเทวดา	นางฟ้า	พรหม	อานิสงส์เป็นพิเศษอย่างไร	?	
ตอบ :	ดูว่าเราไปกราบที่ไหน	 ถ้าเราไปกราบบนพระนิพพานนี่รับรองว่าพิเศษแน่ๆ	 เพราะ
ตอนนั้นกำลังใจของเราเข้าพระโสดาบันนะ	 ไปกราบที่พรหมอย่างน้อยๆ	 เราก็เป็นผู้ทรงฌาน
เหมือนพรหม	 ไปกราบที่เทวดาเราก็เป็นผู้ทรงฌานอยู่แล้ว	 แต่ว่าสภาพของเทวดานี่มันยังมี
ความรื่นเริงบันเทิงใจในเรื่องของกามอยู่	 กำลังใจของเราเกาะอยู่ในส่วนนี้ถือว่าเป็น	 เทวตานุส
สติ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นกำลังของสมาธิสมาบัติด้วย	 แต่ว่าจริงๆ	 แล้ว	ท่านให้ยึดว่าท่านทั้ง
หลายเหล่านี้ ท่านอยู่ในลักษณะนี้ ท่านเป็นเทวดา เป็นพรหมหรือว่าท่านอยู่ในลักษณะใด
แล้วให้เราทำคุณสมบัตินั้นให้ได้ เพื่อให้เราคงความดีเพื่อจะให้มีคุณสมบัติอย่างท่าน   
ทำอย่างนี้จะถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะจุดสุดท้ายของเทวตานุสสติ
แล้ว คือความเป็นพระวิสุทธิเทพ เทวดาผู้มีความบริสุทธิ์สิ้นเชิงก็คือ พระอรหันต์ กติกา
การเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไป  
ถาม :	การที่เราทำบุญกุศลในขณะที่ผู้ให้กำเนิดคือ	 พ่อ	 แม่	 ยังมีชีวิตอยู่และเราได้อุทิศส่วน
กุศลให้ท่าน	ถ้าพ่อแม่ได้ตายไปท่านจะได้บุญกุศลที่เราได้อุทิศให้หรือไม่	?		
ตอบ :	ถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่ บอกท่านแล้วท่านอนุโมทนา ผลบุญนั้นเป็นของท่านอยู่แล้ว 
ยกเว้นอยู่อันเดียวคือการบรรพชาบวชพระบวชเณร อันนี้จะเป็นบุญพิเศษถึงจะไม่ได้บอก
ให้ท่านโมทนา ท่านก็ได้ แต่ว่าตอนตายไปจะต้องดูว่ากำลังใจท่านเกาะอะไร	 ถ้าเกาะดีท่านก็
ไปดี	 ผลบุญส่วนนี้ก็เสริมให้ท่านไปดียิ่งขึ้นๆ	 ไป	 แต่ถ้าท่านเกาะไม่ดีลงไปข้างล่างเสีย	 ผลบุญ
อันนี้ก็ต้องรอไปก่อนเป็นหมันไปก่อนจนกว่าท่านจะพ้นเป็นสภาพดีผลบุญอันนี้จึงจะเสริมอีกที
หนึ่ง	
ถาม :	อย่างนี้ก็ไม่สูญเปล่าซิครับ	?		
ตอบ :	ไม่สูญเปล่า	 แต่ว่าอุทิศตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่ต้องบอกให้ท่านรับรู้	 ไม่ใช่เรามา							
อิทังปุญญผลัง	คนเดียว		
ถาม :	มีคนกล่าวกันว่า	 การทำบุญโดยอธิษฐานหวังผลว่าขอให้ร่ำรวยหรือขอให้มีโชคลาภ
อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี	 จริงๆ	 แล้วผิดถูกหรือไม่	?	 แล้วทำได้หรือไม่	?	 เพราะมีคนกล่าวว่า	
พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนร้องขอ		
ตอบ :	อันนั้นถูกของเขาแต่มันผิดของพระพุทธเจ้า	 อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มี
อธิษฐานบารมี	การทำบุญจะต้องการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามผลเกิดแน่นอน	เพราะว่าการ
กระทำทุกอย่างที่เรียกว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศลกรรมคือความดีหรืออกุศลกรรมความชั่วนั้นผล
เกิดขึ้นแน่ๆ	 คราวนี้ผู้ที่ใช้อธิษฐานบารมีนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญา เขากำหนดไปเลยว่าสิ่งที่เขา
ทำนี้มันจะต้องเกิดผลอยู่แล้ว ในเมื่อจะเกิดผลในลักษณะไหน ? จะเกิดผลเมื่อไหร่ ? เมื่อ
ถงึวาระนัน้ เวลานัน้ ผลทีต่อ้งการมนักจ็ะตอ้งมาสนอง	แต่ไม่ไดอ้ธษิฐานเอาไวก้ห็มายความ
ว่าเขาไม่ได้กำหนด	 เมื่อถึงเวลาถึงวาระ	 อย่างเช่นเหมือนกับหิวน้ำอยู่ไม่มีน้ำกว่าน้ำจะมาอีก	
๒	-	 ๓	 วันมาเราก็แย่หรืออาจจะตายไปเลย	 เพราะฉะนั้นการใช้อธิษฐานบารมีนี่หลวงพ่อท่าน
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จึงเปรียบเหมือนกับยิงปืนต้องเล็งเป้า	 โอกาสถูกเป้ามันมีมากกว่า	แต่ว่ายิงเปะปะไปเลยกว่าจะ
ถูกเป้าบางทีก็จะหลายชาติ	ฉะนั้นถึงได้กล่าวไว้ว่า	อธิษฐานบารมีเป็นเรื่องของบุคคลที่เข้าถึง
อุปบารมีขั้นปลายไปจนถึงปรมัตถบารมีเท่านั้นถึงจะใช้อธิษฐานบารมีเป็น ถ้าหากว่าต่ำกว่า
นั้นก็จะใช้ไม่เป็นหรอก	 เขาก็จะคิดแบบนี้คิดว่า	 เออ...มันเป็นการเรียกร้อง	 มันยังเป็นกิเลส
ตัณหาอยู่อะไรอยู่ยุ่งไปหมด	ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ประเภทไม่ได้ศึกษาให้ครบ		
ถาม :	การทำโยคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายรวมกับการทำสมาธิแบบใช้ลมหายใจตายไปจะ
ได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่	?		
ตอบ :	ถ้าสมาธิทรงตัวได้แน่นอน	อย่าลืมว่าโยคะส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นพรหมกัน ถ้าทรง
ฌานเป็นปกติ เพียงแต่ว่าของเขาเองมันจะเป็นลักษณะโลกียพรหม	ส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ตรง
นั้นเอง	บริหารกายอย่างเดียวมันยังไม่พอ	มันต้องบริหารใจด้วย		
ถาม :	ระดับอาจารย์ที่ทำเป็นชั่วโมงๆ	ไปได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ :	ไม่ใช่เหมือนกันหรอกไปเยอะเลย	 ดูถูกเขาไม่ได้นะพวกบรรดาพราหมณ์ต่างๆ	 นี่	
พวกลัทธิโยคีต่างๆ	 เป็นของศาสนาพราหมณ์เขาอย่าลืมว่าพราหมณ์นี่จริงๆ	 แล้วเขาเป็นพี่		
พุทธมาก่อน	 พระพุทธเจ้าของเรายังศึกษาจากเขามาก่อน	 แล้วพอเห็นว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริง
ถึงได้แยกออกมาค้นคว้าจนได้พบพระอริยสัจ		
ถาม : ดร.	 เกอวิเนียนเป็นแพทย์ให้คนป่วยที่ทุกข์ทรมานและต้องการตาย	 นายแพทย์คนนี้
ช่วยเหลือให้คนป่วยให้ตายตามต้องการด้วยการฉีดยาให้	 และก่อนทำได้ให้คนป่วยเซ็นชื่อ
ยินยอมเรียบร้อย	อย่างนี้ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตหรือไม่	?		
ตอบ :	อนันัน้มนัมผีลแคท่างกฎหมายของโลกเทา่นัน้ ในทางธรรมมนักย็งัเปน็ปาณาตบิาต 
คือตัดชีวิตผู้อื่นอยู่ดี แต่ว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่าสมยอมด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย โทษมันก็เลย
น้อยลงจะเรียกว่าไม่มีโทษไม่ได้...มีแน่นอน	 เพราะว่าชีวิตเกิดมาแล้วมันต้องเป็นไปตาม
กรรมของเขา	ถ้าไม่ถึงวาระไม่ถึงเวลาของเขาคุณไปตัดชีวิตของเขาคุณก็เกิดโทษ	เพราะคุณไป
ตัดชีวิตของเขาคุณก็เกิดกรรม	 ที่เขาให้เซ็นสัญญาอะไรนั่นมันเป็นการป้องกันทางโลกเท่านั้น	
กฎหมายทางโลกเขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันถูกต้องเพราะว่าคนไข้ยินยอม	 แต่ว่าในเรื่องของ
ธรรมะนั้นคุณไปตัดชีวิตเขา	ผิดแหงๆ		
ถาม :	การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี	๗	ประการ...?	
ตอบ :	ฮึๆ	 เพิ่มมาจากไหนอีกประการหนึ่ง ฉัพพะแปลว่า	 ๖	 ฉัพพรรณรังสี	 ๗	ประการมัน
งอกมาจากไหนอีกหนึ่ง	(หัวเราะ)	๖	ประการ		
ถาม : อ๋อครับ	๖	ประการ	มีลักษณะและสีเป็นอย่างไรบ้าง	?		
ตอบ :	มีลักษณะก็คือ	 เลื่อมประภัสสรก็คือ	 สีแก้ว	 แล้วก็นีละ	 เขาบอกว่าสีน้ำเงินเหมือน
ดอกอัญชัน	แล้วก็	มัญเชษฐสีแดงเข้มเหมือนดอกหงอนไก่	หงสบาทสีแดงอ่อนเหมือนเท้านก
พิราบ	แล้วกป็ิตกะสีเหลือง	เหมือนหรดาลทอง โอทาตะสีขาวเหมือนแผ่นเงิน	รวม	๖	พอดี	
ถาม :	คนธรรดาถ้าจำเป็นต้องกินข้าววัด	ทำอย่างไรถึงจะไม่บาปครับ	?	
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ตอบ : กินที่เหลือจากพระ	 เขาเรียกว่า	 วิทาสาโท กินได้แต่เอากลับบ้านไม่ได้นะ	 กินแค่อิ่ม
ตรงนั้น	 อย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเปรตตั้ง	 ๙๑	 กัป	 นั่นกินแล้วไม่พอยังขนกลับบ้าน
ด้วย	จริงๆ	ถึงจะเป็น	วิทาสาโท	คือของเหลือจากพระแล้วมันก็ยังเป็นของสงฆ์อยู่	อันนั้นท่าน
อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์กินสิทธิ์ใช้แค่ตรงนั้นเท่านั้น	 นอกเหนือจากนั้นอย่าไปยุ่งกับเขา	 แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่เข้าใจ	 ยิ่งอันหนึ่งที่อันตรายที่สุดก็คือข้าวที่ถวายพระพุทธที่วัดบรรดามัคทายัก	 ไม่ใช่
มัคทายก	 ส่วนใหญ่เลือกแต่ข้าวดีๆ	 กับดีๆ	 ถวายพระพุทธถึงเวลาลามาก็กินเอง	 นั่นนะซวย
แน่ๆ	 เพราะยังเป็นของสงฆ์อยู่เต็มที่เลย	 เพราะฉะนั้นถ้าหากใครเคยทำอย่างนั้น	ตัวเองติดหนี้
สงฆ์แล้วหาทางชำระหนี้สงฆ์	 ไม่อย่างนั้นตายแล้วมันจะลงอเวจีมหานรก	 วิธีทำแล้วปลอดภัย
คือกินที่เหลือจากพระฉันแล้ว	 แล้วหลังจากนั้นส่วนอื่นอย่าไปยุ่ง	 เราเอาแค่ดำรงชีวิตอยู่แค่นั้น
พอแล้ว	ถ้าติดใจก็ชำระหนี้สงฆ์ซะ		
ถาม :	ถ้าสมมุติว่าถ้าหากว่าเราจะฆ่าคน	 การเกิดของคนๆ	 นั้นมักจะเริ่มจากผสมพันธุ์หรือ
จะอยู่ระหว่างอยู่ในท้องหรือหลังคลอดแล้วจึงเรียกว่าเป็นการทำปาณาติบาตครับ	?		
ตอบ :	ทุกระยะเลย	 เพราะว่าจิตที่เข้าปฏิสนธินี้เขาทำบุญทำกรรมมาไม่เสมอกัน	 บางรายนี่
เข้าปฏิสนธิตั้งแต่เชื้อพ่อเข้าผสมกับไข่ของแม่	 บางรายก็ตัวอ่อนพัฒนาไปก่อนระยะหนึ่ง	 บาง
รายก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นอวัยวะครบ	๓๒	แล้ว	บางรายก็คลอดออกมาข้างนอกแล้วถึงเข้าไปจับ	
เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฆ่าในจังหวะไหนคุณมีสิทธิ์ปาณาติบาต ๑๐๐% เพราะว่าสัตว์ที่เข้า
ปฏิสนธินั้นจะเข้าไปช้าเร็วต่างกันตามกรรมที่ทำ มีสิทธิ์โดนได้ทุกระยะ?  
ถาม :	คนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ว่ามีใบหน้าเหมือนกันหรือคล้ายกันมีกรรมอะไรเป็น
ตัวชี้	?		
ตอบ :	ก็คงทำอะไรที่ใกล้เคียงกัน	 อย่างเช่น	 สวยเหมือนกัน	 อาจจะประเภทเคยสร้าง
พระพทุธรปูมาเหมอืนๆ	กนัเคยซอ่มพระพทุธรปูเกา่มาเหมอืนๆ	กนั	สิง่เหลา่นีพ้วกวทิยาศาสตร์
สมัยใหม่เรียก	แฝดเทียม	แฝดเทียมนี่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน	 อยู่คนละประเทศคนละมุมโลก
เลยก็เหมือนกันได้	พวกหนังสือแปลกๆ	ของฝรั่งมันชอบถ่ายที่หน้าเหมือนๆ	กันมาลง	อาตมา
เองสมัยอยู่วัดท่าซุง	 ก็โดนมาเต็มๆ	 เห็นเขาเดินมาก็นึกว่ามาหา	 ทีนี้ตรงห้องที่หน้าห้อง		
หลวงพ่อนั่นมันเป็นห้องมุ้งลวด	 เวลาฝุ่นมันจับๆ	 นี่มองจากข้างนอกมันมองไม่เห็น	 คนจาก
ข้างนอกมันจะมองไม่เห็น	 คนข้างในมองออกมามันจะเห็น	 ก็คิดว่าเขาไม่เห็นก็ตะโกนเรียก		
ก็เอ๊ะ	!	 ทำไมเรียกชื่อเขาเฉยๆ	 ก็แปลกใจเรียกอีกทีก็ยังเฉยดูไปดูมามันเหมือนกันตั้ง	 ๘๐	-	 ๙๐%	
แต่มันไม่ใช่คนที่เรารู้จัก เขาต้องทำบุญทำบาปอะไรที่มันใกล้เคียงกันมามันถึงเป็นแบบนี้  
ถาม :	คราวทีแ่ลว้ไดถ้ามเกีย่วกบัโยเรนัน้	 อยากจะเรยีนถามวา่การบอกกลา่วกบัคนทัง้หลาย
ว่า	 โยเรนั้นเป็นพุทธศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเกิดในยุคของพระศรีอาริย์	 แต่การปฏิบัติเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	ดูเขาก็แล้วกัน	 บอกว่าเป็นพระพุทธศาสนานั่นก็มีส่วน	 พระพุทธศาสนาของเราจริงๆ	
มันคลุมทุกศาสนาอยู่แล้วใช่มั้ย	?	 การปฏิบัติของเขาๆ	 ตั้งจุดมุ่งหมายอยู่ตรงไหน	 อันนั้นมัน
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ก็ตามหลักของแนวการปฏิบัติของเขา	 เราจะไปว่าเขาบาปไม่ยอมไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้	 ไม่
อย่างนั้นพระโพธิสัตว์บาปหมด	 เพราะฉะนั้นถามว่าบาปมั้ย	?	 ไม่ใช่หรอกมันแล้วแต่ว่าทิฐิอัน
ไหนของใครของมัน เขาเห็นว่าอันไหนเหมาะกับเขาๆ ก็ทำไป  
ถาม :	ถ้าจะไปติเขานี่ก็ไม่ควร	?		
ตอบ : นั่นเราผิดแน่ๆ	เลยไปติเขา	ให้ติตัวเอง	
ถาม :	เมื่อหลายปีก่อนได้มีพระท่านหนึ่งไปฝึกสมาธิที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	และมีเพื่อนคน
หนึ่งนั่งสมาธิและกล่าวว่าได้พบสถานที่มีความสวยงามมากและมีความรู้สึกว่าหนาวมาก	 ทำไม
ถึงมีความรู้สึกอย่างนั้น	?		
ตอบ :	อันนั้นมันต้องถามเขาเองว่ะ	(หัวเราะ)	อันนั้นต้องไปถามเขาเองว่าทำไมรู้สึกอย่างนั้น	
เพราะอาตมาไม่รู้ด้วยว่าที่เขาเจอนั่นที่ไหน	 คือบางอย่างมันก็เป็นนิมิตขณะเดียวกันบางอย่าง
มันก็เป็นสถานที่ๆ	 ตัวเองไม่คุ้นเคย	 สถานที่ๆ	 เราไม่คุ้นเคยนี่ความรู้สึกมันจะแรงเป็นพิเศษ	
อย่างเช่นว่า	มันตื่นเต้นเป็นพิเศษ	มันมีความสุขสดชื่นเป็นพิเศษ	หรือบางทีที่ๆ	สงบเยือกเย็น
มันก็มีความรู้สึกหนาวเป็นพิเศษไปเลย	อะไรที่แรกๆ	มันเหมือนกับเยอะมาก	แบบเดียวกับคน
ที่เข้าถึงปฐมฌานใหม่ๆ	 เจ้าพระคุณ	!	 เราได้เขาพระสุเมรทั้งลูกเลย	 มันใหญ่โตมโหฬารเหลือ
เกิน	พอทำไปทำมาถึงฌาน	๒	ไอ้ฌาน	๑	นั่นมันกระจ้อยเดียว	อะไรที่มันยังไม่ชิน	มันจะเกิด
เป็นความรู้สึกพิเศษทั้งนั้น	 ส่วนที่ว่าทำไมเขารู้สึกอย่างนั้น	 มันน่าจะถามเขาเอง	 ถามคนอื่น
บอกว่าทำไมกินแล้วมันรู้สึกอย่างนั้น	เราไม่ได้กินก็แย่ซิจะไปรู้ได้อย่างไร		
ถาม :	แล้วที่จริง	ข้างบนนี่หนาวมั้ยคะ	?	
ตอบ :	ไม่หนาว	ของเขาพอดีๆ	ทุกสภาพ		
ถาม :	มันเป็นความรู้สึกของคนที่ทำ		
ตอบ :	เฉพาะเขาเอง		
ถาม :	คนบางคนเกิดมามีทรัพย์สินเงินทองมากมาย	 บางคนเกิดมาทำมาหากินด้วยความ		
วิริยะอุตสาหะในการทำงานแต่ว่าก็ไม่เกิดทรัพย์สิน	 อยากถามว่าคนที่มีแต่ความเพียรอุตสาหะ
ในการทำมาหากินอย่างเดียวแต่ไม่เคยทำทานในชาติก่อนจะเกิดความร่ำรวยได้หรือไม่	?		
ตอบ :	ยาก	 ยกเว้นมีโอกาสที่จะได้ทำในครุกรรมฝ่ายกุศลในชาติปัจจุบัน	 อย่างเช่น	 ได้ใส่
บาตรกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติ	 เพราะอันนี้มันเป็นกรรมในชาติปัจจุบัน	 เรียกทิฏฐธรรม         
เวทนียกรรม ที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเลยนะ	 ถ้าจะเอาไอ้ประเภทที่	 อัปปราปรเวทนียกรรม			
ที่ให้ผลในชาติที่	๒	ที่	๓	มาอะไรมาอย่างคนอื่นที่เขาทำมานี่ไม่มีทาง	มีโอกาสเดียวเท่านั้นซึ่ง
มันก็คงจะยาก	 เพราะเรื่องอย่างนั้นมันต้องเป็นคนที่ประเภทเขาทำบุญมาดีเยอะแล้วมันจะมาร
องรับเหมือนกัน		
ถาม :	อย่างนี้ก็คือ	ประกอบกันทั้ง	๒	อย่างคือ	มีความขยันในการทำมาหากินด้วย		
ตอบ :	ขณะเดียวกันมันต้องมีทานบารมีเก่าด้วย		
ถาม :	ถ้าคนเอาแผ่นทองไปปิดไว้ด้านหลังพระแล้วเวลาทำความดีแล้วคนอื่นไม่เห็น	 หรือ
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มองข้ามความสำคัญอย่างนี้	จริงหรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	ไม่จริง	 ปิดทองส่วนไหนขององค์พระก็ตาม	 อานิสงส์เป็นพุทธบูชาทั้งนั้น	 อานิสงส์ที่
เป็นพุทธบูชานี่ท่านบอกว่า	“พุทโธอัปปมาโณ”	พระพุทธเจ้าประมาณไม่ได้	เรื่องคนจะไม่เห็น
น่ะไม่มี	 ถึงเวลาถึงวาระบุญมันจะส่งให้เด่นขึ้นไปเอง	 ดีไม่ดีพวกปิดทองข้างหลังพระนั้นเด่น
เป็นพิเศษ	ให้คนเขาถีบออกไปไง	(หัวเราะ)	ในหลวงท่านสร้างพระอยู่รุ่นหนึ่งเรียกว่า	“สมเด็จ
จิตรลดา”	 เวลาท่านมอบให้บุคคลที่ทำคุณความดีและรับใช้ใกล้ชิดท่านบ้าง	 ท่านจะบอกว่าให้
ไปปิดทองข้างหลัง	คุณวสิษฐ์ เดชกุญชร	ตอนนั้นเป็นนายตำรวจประจำราชสำนักอยู่	 ก็กราบทูล
ในหลวงว่าปิดทองหลังพระทำแล้วคนอื่นไม่เห็น	 มันหมดกำลังใจครับ	 ในหลวงทรงตรัสว่า   
คุณปิดให้เยอะเข้าไว้เหอะ เดี๋ยวมันก็ล้นไปข้างหน้าเอง	(หัวเราะ)	 จริงมั้ยละ	 ปิดมันให้เยอะ
เข้าไว้เดี๋ยวมันก็ล้นมาข้างหน้าเอง		
ถาม :	อย่างนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิด	?	
ตอบ :	กเ็รยีกวา่เปน็ความเชือ่ทีผ่ดิ	 จรงิๆ	 แลว้เรือ่งอานสิงสก์ารเปน็พทุธบชูา	 อยา่งเมณฑก
เศรษฐนีี่ไม่ใช่หลังพระนะ	ก้นส้วมด้วย	โอ้โห...รวยซะจนนับไม่ได้เลย	
ถาม :	การบรรลุธรรมนี้จะกำหนดได้หรือไม่ว่าจะสำเร็จขั้นไหนๆ	?		
ตอบ :	คงจะยาก ยกเว้นว่าคุณทำอธิษฐานบารมีมา ตัวอธิษฐานบารมีนี่มันจะทำให้กำลัง
ใจของเราปักมั่นอยู่ในจุดนั้น มีโอกาสเหมือนกันอย่างเช่นว่า	 เราตั้งใจจะเป็นพระโสดาบัน		
แค่นั้น	 ถ้าหากว่าเรามาแค่นั้นตัวอธิษฐานบารมีมันหมดลง	 มันก็จะทำให้ความมุ่งมั่นที่จะก้าว
หน้าต่อมันน้อยลงไป	 ก็อาจจะได้แค่พระโสดาบัน	 อันอื่นๆ	 เราต้องตะเกียกตะกายไขว่คว้ากัน
ต่อ	 มันก็ตั้งใจเหมือนกันแค่คราวนี้เราตั้งใจ	 หลวงพ่อท่านแนะนำบอกว่าตั้งใจให้ถึงยอดสุด
ไปเลย ท่านบอกตั้งใจเอาพระอรหันต์เข้านิพพานไปเลย เหมือนกับคนปีนต้นไม้ตั้งใจว่าจะ
ขึ้นถึงยอดมัน ตะเกียกตะกายเต็มที่ ถึงมันจะไม่ถึงยอดแต่มันก็ได้มากอยู่ แต่ถ้าหากว่าเรา
ตั้งใจจะขึ้นครึ่งต้นนี่	เดี๋ยวมันตะกายไปหน่อยมันหมดกำลังใจ	มันได้ไม่ถึงครึ่งต้นที่ต้องการ		
ถาม :	พระอนาคามีที่ไม่ได้บวชเป็นพระยังมีการทำมาหากินหรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	มีอยู่	อย่างเช่นว่า	ท่านจิตหัตถ์คฤหบดี ท่านเป็นพระอนาคามีแต่ว่าเป็นเศรษฐี	แล้ว
ก็พระเจ้ามหานาม	 ที่ท่านเป็นพระอนาคามีอยู่ท่านอยากจะบวชก็จะสละราชสมบัติให้พระน้อง
ชายๆ	 ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเหมือนกันก็ถามว่าเป็นกษัตริย์ต้องทำอย่างไรบ้าง	 ต้องดูแลความ
สุขของประชาชน	 ต้องทำไร่ไถนาถึงเวลาก็ต้องไถคราด	 ถึงเวลาก็ต้องไถแปร	 ถึงเวลาก็ต้อง
หว่าน	ถึงเวลาก็ต้องไขน้ำเข้านา	ถึงเวลาก็ต้องดูแลไล่พวกหนู	พวกแมลง	พวกนกพวกอะไรที่
จะมาหากิน	 ถึงเวลาก็ต้องเก็บเกี่ยว	 ท่านได้ยินเสร็จท่านก็บอกว่าอย่างนั้นพี่อยู่ต่อเถอะ	 ผม
บวชเองดีกว่า	(หัวเราะ)	ถ้าถามว่าพระอนาคามีเป็นอย่างไร	? ก็ยังดำรงชีวิตอยู่แต่ว่าท่านจะ
อยู่อย่างมีสติกว่าคนทั่วๆ ไป เพราะท่านหมดอยากเสียแล้ว ตัวโลภตัวหลงของท่านเองมัน
เหลือน้อยเต็มที โทสะกับราคะนี่ขาดแน่ๆ แล้ว  
ถาม :	คนที่กล่าวว่า	 พระพุทธเจ้าไม่ทรงกล้าตอบว่าตายแล้วไปไหนถึงแม้จะเป็นสัพพัญญู
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ทุกอย่างคนๆ	นี้ตายแล้วไปไหนครับ	?	
ตอบ :	โทษปรามาสพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปตรงนั้นแหละ	(หัวเราะ)	 จริงๆ	 แล้วเขาเก่งกว่า
นะ	เขาคงกล้าตอบ	(หัวเราะ)	ที่พระพุทธเจ้าท่านระบุชัดไม่ได้	เพราะว่าจิตสุดท้ายของแต่ละคน
มันเกาะไม่เหมือนกัน	 ท่านกล่าวไว้ชัดเลยใน	 มหากัมมวิภังคสูตร กับ	 จุลกัมมวิภังคสูตร	
บุคคลผู้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาทรงฌาน	 ๔	 แล้วได้ทิพยจักขุญานได้ไปรู้เห็นนรกสวรรค์แล้ว
กล่าวว่า	 บุคคลที่ทำความชั่วลงนรกทั้งหมด	 บุคคลที่ทำความดีขึ้นสวรรค์ทั้งหมดตถาคตขอ
กล่าวว่าไม่ใช่เพราะว่าจิตสุดท้ายนั่นมันจับต่างกัน	 ตัวอย่างชัดเลยก็มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร	 ทำ	
ความชั่วตลอดชีวิตก่อนตายคิดถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวไปสวรรค์ก่อน	ส่วนพระนางมัลลิกาเทวี 
ทำความดีตลอดชีวิต	 ก่อนตายจิตเศร้าหมองหน่อยเดียวไปนรกก่อน	 ถามว่ายุติธรรมมั้ย	?	 ก็
ยุติธรรมอยู่เพราะว่าท่านทำความดีนิดเดียวท่านก็อยู่ข้างบนแป๊บเดียว	 ทำความชั่วนิดเดียวก็
อยู่ข้างล่างแป๊บเดียว	 แล้วอีคราวนี้ของมัฏฐกุลฑลีเทพบุตรนั่นท่านโชคดีมหาศาลที่ว่า	
พระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพอดีแล้วได้เพื่อนดีคือ	อากาศจารีเทพบุตร อุตส่าห์มาฉุด
ลากให้ไป	 ถึงได้รู้ว่าตัวเองหมดบุญ	 พอได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์กลายเป็นพระโสดาบันจุติเดี๋ยว
นั้นแล้วเกิดใหม่	ทิพย์สมบัติเป็นของพระอริยเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว	ไม่งั้นเสร็จแหงๆ	เลย		
ถาม :	มแีมช่ทีา่นหนึง่แนะนำใหฆ้ราวาสคอยแนะนำธรรมะกบัพระบวชใหมถ่กูตอ้งหรอืไม	่?		
ตอบ : ถ้าหากว่าพระใหม่ท่านไม่รู้อะไรเลย แล้วฆราวาสนั้นท่านปฏิบัติได้ถูกต้องจริงๆ 
ก็สมควรอยู่ แต่ว่ายังไงเสียอย่าลืมตอนสุดท้าย	 ปีที่แล้วมามีคณะของพระจากวัดอู่ทองพา
พระเณรไปปฏิบัติที่โน่นก็มีพระ	๗	องค์	แล้วเณร	๘๔	องค์	ก็จะมีครูที่เป็นฆราวาสไป	๔	-	๕	
คน	 เห็นแล้วชอบใจที่สุดตรงจุดสุดท้ายหลังจากการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	มันจะมีการอยู่เพื่อฝึก
ติวเข้มกันในระยะ	 ๓	 วันต่อเนื่อง	 พอวันสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับ ครูที่เป็นฆราวาส
ทั้งหมดกราบขอขมาลกูศษิย ์ กราบขอขมาลกูศษิยเ์พราะวา่ถงึตวัเองจะเปน็ครกูจ็รงิแตเ่ปน็
ฆราวาสใช่มั้ย ? ศีลน้อยกว่า เขาเองก็เลยใช้วิธีขอขมา	อันนั้นเขาทำถูกต้องมากเลย	เพราะ
ฉะนั้นถ้าหากว่าพระลูกศิษย์ต้องเรียกฆราวาส	 ฆราวาสมีความรู้ในการปฏิบัติมาดีมากเลย	
อย่างหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัย	 ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม	
สมัยฆราวาสท่านปฏิบัติได้เยี่ยมเลย	 ถ้าอย่างนั้นเป็นอาจารย์พระที่บวชใหม่ได้สบายแต่ก็ทำใน
ลักษณะว่าทำด้วยระมัดระวังแล้ว	ถึงเวลาแล้วก็ขอขมาก่อน		
ถาม :	ถ้ามีคนเอาปืนมายิงเราหรือต่อยเราก่อนและถ้าเราตอบโต้ด้วยการป้องกันตัว	เช่น	ยิง
ปืนตอบหรือต่อยกับเขา	อย่างนี้ทำได้หรือไม่ครับ	?		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วทำได้	 แต่ถ้าถามว่าเกิดโทสะมั้ย	?	 ต้องดูว่าตอนนั้นจิตของเราประกอบไป
ด้วยโทสะมั้ย	?	 ถ้าจิตของเราประกอบไปด้วยโทสะ	 หวังที่จะล้างแค้นหวังที่จะตอบโต้เพื่อเอา
คืนให้ได้	 อย่างนั้นก็แปลว่าเราก็เลวด้วย	แต่ว่าโดยสัญชาติญาณของคนทั่วๆ	 ไป	 เมื่อมันโดนมี	
๒	 อย่างถ้าไม่หนีก็สู้ใช่มั้ย	?	 ลักษณะของการสู้นี่ลำบาก	 เพราะว่าถ้าจิตประกอบไปด้วยโทสะ	
เราตายตอนนั้นขึ้นไปเราก็แย่เลย	มันน้อยคนนะที่ประเภทตอบโต้แล้วจะไม่มีโทสะ	 เพราะงั้น
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ก็ดูเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วกัน	 อะไรสมควรอะไรไม่สมควรมันจะขึ้นอยู่กับกำลังใจของเรา
ตอนนั้นแล้ว	ถ้าหากว่าตัวตายซะดีกว่าก็เอาซิ	มีปัญญาให้มันฆ่าไปอย่างนั้น		
ถาม :	อารมณ์ที่ท้อแท้	สิ้นหวัง	หมดหวัง	อยู่ในกิเลสประเภทใดและใช้อารมณ์ใดมาแก้	?	
ตอบ :	จัดอยู่ในโมหจริต จะต้องแก้ด้วยตัวอานาปานุสสติกรรมฐาน	 โมหจริตนี่จับตัวอื่น
ไม่เอาด้วยเลย	 เพราะฉะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆ	 หรือกัลยามิตรอยู่ใกล้ๆ	 คอยกระตุ้น
ให้ใช้อานาปานุสสติ	 พอกำลังใจเริ่มเข้าถึงตัวปีติของอานาปาเมื่อไหร่ ก็จะหลุดพ้นจาก
สภาวะนั้นเลย ถ้าทรงฌานได้แล้วพ้นแน่นอน แต่ว่าอย่าให้ฌานเสื่อม		
ถาม :	การสูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งตายถือว่าเป็นการตายก่อนกำหนดหรือไม่	?		
ตอบ : ดูด้วยเขาหมดอายุขัยมั้ย	?	 การตายผิดปกติคือตายเพราะโรคภัยรุนแรงหรือว่าตาย
เพราะอุบัติเหตุต่างๆ	 ส่วนใหญ่จะไม่หมดอายุขัย	 แต่บางคนเขาหมดเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้น
เราต้องรู้ตัว	ยถากัมมุตาญาณ	ให้คล่องถึงจะสามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นอะไร		
ถาม :	ถ้าอย่างผมสูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งตาย	?		
ตอบ :	ก็ดูซิถ้าสมมุติว่าอายุขัยเรา	 ๗๕	 ปี	 เราตายตั้งแต่	 ๕๗	 ก็แปลว่ายังเหลืออีกบาน	
(หัวเราะ)	
ถาม :	การตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการเลี้ยงดูท่านกับการประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีล
ธรรม	อย่างไรเป็นการตอบแทนได้มากกว่ากัน	?		
ตอบ :	จริงๆ	แล้วก็คือว่ามันจะต้องทำร่วมกันนะ	การเลี้ยงดูบิดามารดา	การประพฤติตนเป็น
คนดี	การรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล	 เมื่อท่านตายแล้วทำบุญส่งไปให้ท่าน	ท่านก็บอกเอาไว้
เลยว่าเป็นหน้าที่ที่บุตรธิดาต้องทำให้กับบิดามารดา	 ถามว่าอันไหนดีกว่ากัน	 บอกยากมันต้อง
ทำร่วมกันทั้งหมด		
ถาม : การทีเ่ราไดฝ้นัวา่ไดพ้บพระปจัเจกพทุธเจา้	 หลวงปูป่านหลวงปูศ่ขุ	 หลวงพอ่ฤๅษลีงิดำ
และฝันว่าตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีอภิญญา	 อย่างนี้ผิดหรือไม่ที่คิดว่าตนเองเป็น
พระอรหันต์	?		
ตอบ :	อ๋อ	ผิดแหงๆ	(หัวเราะ)	เพราะว่าอันนั้นมันฝัน	ฝันมันเป็นไปตามสภาพจิตอาจจะเป็น
กรรมนิมิต จิตนิวรณ์ เทพสังหรณ์ หรือธาตุวิปริต ก็ได้	 แต่เราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
ของเรา	 เป็นนิมิตหมายอันดีของเราว่า	 เราฝันได้พบเห็นสิ่งที่ดีอันเป็นมงคล	 โดยเฉพาะครูบา
อาจารย์ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง	 แล้วจิตใจของเราก็มุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติเป็นพระอรหันต์	 ในเมื่อเราฝันว่าได้พบท่าน	 เราฝันว่าเราเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มีเดช
อะไร	 มันตรงตามกำลังใจของเราๆ	 ก็เก็บไว้เป็นกำลังใจของเราว่า	 ในเมื่อเราได้พบท่านก็
แสดงว่าคุณความดีของเราก็มีอยู่เหมือนกัน	 สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้	 ในเมื่อนิมิตบอก
ว่าสำเร็จ	 เราก็ถือว่ามันเป็นมงคลนิมิตอันดี	 เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไป	 แต่ถ้าหากว่าไปมัวแต่ฝัน
เฟื่องว่า	เฮ้ย	!	เราเป็นละก็เสร็จแหงๆ	รับรองว่าต้องหันลงไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว		
ถาม : การที่ตัวผมเองไม่เคยพบกับหลวงพ่อฤๅษีลิงดำในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่	 แต่ใน
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ปัจจุบันนี้ผมได้ฟังเสียงท่านเกือบทุกวัน	 แล้วก็ชอบที่จะฟังธรรมะจากท่าน	 อย่างนี้เป็นเหตุผล
ของกรรมอะไรมาก่อนหรือเปล่า	?		
ตอบ :	กรรมอะไร	?	 จรงิๆ	 แลว้มนัอยูล่กัษณะทีว่า่วาระมนัยงัมาไมถ่งึ	 ในเมือ่วาระมนัยงัมาไม่
ถงึสิง่ทีเ่ราแทนทีจ่ะไดพ้บตอนนัน้มนัยงัไม่ไดพ้บ	ถา้หากวา่เราไม่ไดพ้บหลวงพอ่ฤๅษลีงิดำใช่มั้ย	?	
อาตมาเองก็ไม่ได้พบหลวงปู่ปาน	(หัวเราะ)	แย่พอกัน	(หัวเราะ)	แล้วเดี๋ยวคนต่อๆ	ไปมันมาถัด
จากคุณไปไม่ได้พบอาตมาอย่างนี้เดี๋ยวมันตีกันตายพอดี	เพราะฉะนั้นมันแย่พอกันนะ	(หัวเราะ)	
อย่าไปนึกน้อยใจอะไรมันเสียเวลาตัวเอง		
ถาม :	แล้วทำไมผมถึงมีนิสัยที่ชอบทางที่ท่านพูด	ท่านบอกอย่างนี้ครับ	?	
ตอบ :	ของเราเองมนัเคยสรา้งบญุรว่มกนัมา ในเมือ่เคยสรา้งบญุรว่มกนัมาสิง่อะไรทีท่า่น
สอนมา เราจะเข้าใจได้ง่ายปฏิบัติตามได้ง่ายก็จะเกิดรักชอบ ยิ่งทำแล้วเป็นไปตามที่ท่าน
บอกทุกอย่างมันไม่ใช่รักชอบธรรมดา มันจะเป็นศรัทธาเลื่อมใส แล้วตัวศรัทธาปสาทะจาก
การได้ผลของการได้ผลของการปฏิบัติ มันจะเป็นศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมถอย มันจะยึดมั่น
ปักมั่นเลย	 ถึงได้บอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อท่านมีคนไปหาจำนวนมาก	 ในเรื่องตอนที่
แชร์แม่ชม้อยล้มเขาแห่กันไปหาหลวงพ่อ	 เขาจะให้หลวงพ่อยืนยันว่าชม้อยล้มหรือไม่ล้ม	 พอ
หลวงพ่อท่านไม่ยืนยันให้	 เดือนที่	 ๓	มันหายไปครึ่งหนึ่ง	พอเดือนที่	 ๔	ที่	 ๕	ก็แทบไม่เหลือ
เลย	นั่นน่ะจุดมุ่งหมายเขาไปนั่นมันไม่ได้ไปด้วยธรรมะ	แต่ของเราๆ	รู้ว่าตลอดเวลาที่หลวงพ่อ
สอนเรามาในด้านการปฏิบัตินี่ไม่เคยผิดเลย	 เราทำยังไงก็ได้ผลยังงั้น	 เพราะฉะนั้นของเราเอง
เราไม่ถอยไปไหนอยู่แล้ว	ก็บอกกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ	กันตอนนั้นก็ไม่ได้บวชด้วยกัน	เขาชื่อพุฒิ	
“ลุงพุฒิ”	 จำไว้เลยนะเราสองคนนี่เขาเห็นหน้าประจำ	 ถ้าเราหายไปด้วยเมื่อไหร่นี่	 คนที่เหลือ
อยู่นี่ดีไม่ดีมันหายหมด	 เพราะฉะนั้นเป็นตายยังไงเราก็ต้องอยู่กับหลวงพ่อ	 เสร็จแล้วพอคนอื่น
หายหมด	 เราเองก็ทำให้เขาดูซะเลยว่า	 ของเราเองมันสวนกระแสแทนที่จะเป็นฆราวาสตาม
ปกติก็บวชมันซะเลย	ตกลงว่าชม้อยล้มอาตมาบวช	(หัวเราะ)	
ถาม :	อานิสงส์จากการที่เขาบอกให้เราไปล้างห้องน้ำไปล้างห้องส้วมอย่างนั้นเหมือนกัน	
มั้ยคะ	?	(อานิสงส์เหมือนการสร้างห้องส้วมมั้ย	?)	
ตอบ :	ไปล้างห้องน้ำห้องส้วมมันมีอานิสงส์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ	 หลวงพ่อท่านเคยบอกเอา
ไว้ว่าคนไหนที่ตกงานอยากจะได้งานให้ไปขัดส้วม	 ไปที่วัดไปล้างส้วมให้สะอาด	 เสร็จแล้วไป
อธิษฐานกับพระประธานว่า	 อานิสงส์ของการล้างส้วมครั้งนี้ขอให้ได้งานทำด้วย	 รับรองได้ว่าได้
แน่		
ถาม :	เรื่องงานอย่างเดียวเหรอคะ	?		
ตอบ :	เรื่องงานอย่างเดียว	เรื่องอื่นนี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอานิสงส์ของเวจจกุฎีนี่จริงๆ	ก็
เป็นส่วนของวิหารทานอยู่แล้ว	 ใครสร้างส้วมก็มีวิมานของตัวเองเหมือนกัน	 ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิหาร	 เพียงแต่ว่ามันเป็นที่เฉพาะสำหรับในการถ่ายทุกข์	 จึงมีผลพิเศษว่าถ้าเกิดใหม่จะมี
โรคน้อย	
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ถาม : พระธาตุ	๕	ดวงนี่หมายถึงยังไงคะ	มีพระธาตุทั้งหมด...?		
ตอบ : จะมีเจดีย์	๕	องค์	ทีนี้ทางเหนือเจดีย์เขาเรียก	พระธาตุ เขาไม่เรียกเป็นองค์นะ	เรียก
เป็น	ดวง	พระธาตุ	๕	ดวง	ก็คือ	เจดีย์	๕	องค์		
ถาม :	แล้วมีพระธาตุอยู่หรือเปล่าคะ	?		
ตอบ :	ไม่ทราบว่าโบราณเขาบรรจุไว้รึเปล่า	 ต้องถามเจ้าอาวาสดูทางเหนือนี่	 สร้างเจดีย์เขา
เรียก	สร้างธาตุ อย่างพระธาตุดอยสุเทพ	ก็คือ	เจดีย์ดอยสุเทพ  
ถาม :	ทีนี้พอพูดถึงพระธาตุ	เราก็ต้องนึกว่าต้องมีพระธาตุท่านอยู่ในนั้น	?		
ตอบ :	โบราณส่วนใหญ่เขาทำก็มีพิธีพระธาตุบรรจุ		
ถาม : (ถามเกี่ยวกับการชำระหนี้สงฆ์)	
ตอบ :	ชำระหนี้สงฆ์นี่ก็ต้องจัดอยู่ในสังฆทาน	 ธรรมทานไปเลยถ้าหากว่านอกเหนือจากนั้น
แล้วอย่าไปยุ่ง	คำว่าหนี้สงฆ์ คำว่าสงฆ์นั่นคือ ส่วนรวมอย่างน้อยอย่างต่ำสุดต้องสังฆทาน	
สูงกว่าสังฆทานได้บุญอะไรที่ต่ำกว่าสังฆทานก็อย่าไปแตะ		
ถาม :	..........................		
ตอบ :	อันดับแรก	 เราตั้งใจว่าทรัพย์สินสิ่งของอะไรที่เราเอาไปมีราคาเท่าไหร่ในอดีตเรา
ไม่นับ เราต้องนับราคาปัจจุบัน อย่างเช่นว่าถ้าเป็นรถยนต์คันหนึ่งสมัยก่อนราคาแสนหนึ่ง	
แต่สมัยนี้	๘	แสนก็ต้องคืนเขา	๘	แสนเขาคิดราคาปัจจุบันหมด	ของสงฆ์ไม่มีการเก่าไม่มีการ
เสื่อมสภาพ	
ถาม : หากตายไปแล้วล่ะครับ	?		
ตอบ : ตายไปแล้วเกิดใหม่ว่ากันไหม่	 มันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้เทียบราคาทอง	 เพราะ
ราคาทองเป็นของมาตรฐาน	 สมัยนั้นทองใช้ราคาของเขา	 ซื้อทองได้เท่าไหร่	 ปัจจุบันนี้เขาก็
เอาราคานั้นของทองมา		
ถาม :	..........................		
ตอบ :	อันนั้น	 ถ้าหากว่ามันยุ่งมาก	 ส่วนใหญ่แล้วที่พลาดในอดีตชาตินั่นมันจะใช้หนี้เขามา
แล้ว	 ถ้าหากว่ากลัวว่ามันยุ่งยากมาก	 บางทีมันมีอะไรนิดหน่อยหรือกำลังบุญเราสูงกว่าแล้ว	
เรารอดพ้นมาได้จะต้องไปใช้เขา	 ก็ให้ทำการชำระหนี้สงฆ์หรือไม่ก็สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ไป
เลย	 การสร้างพระชำระหนี้สงฆ์นี่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอันว่าเจ๊ากันไป	 แต่พระชำระหนี้สงฆ์นี่
ทำยากเพราะว่าต้องสร้างพระพุทธรูปหน้าตักถึง	 ๔	 ศอกนะ	 ๒	 เมตรเต็มๆ	 ถึงจะชำระหนี้อัน
นั้นได้	 คุณเอาไปกี่ล้านก็ตามถ้าพระนั้นราคาแสนเดียวก็แปลว่าชำระได้ เพราะว่าอานิสงส์
การสร้างพระนั้น ถ้าหากว่าเป็นพระไม่ปิดทองก็ได้ตัวเจ้าภาพคนเดียวคนอื่นไม่ได้ แต่ถ้า
พระนั้นปิดทองจะร่วมกันกี่ร้อยกี่พันคนมีอานิสงส์ชำระหนี้เหมือนกันหมด  
ถาม :	แล้วที่ผมเคยได้ยินมาครับว่า	 สร้างองค์ปฐมชีวิตนี้ไม่ตกนรกแน่นอนจริงหรือเปล่า
ครับ	?		
ตอบ :	ถ้าไม่ทำอนันตริยกรรม	คือกรรมหนักไม่สามารถแก้ไขได้	๕	ประการตัวอย่างคือ	ฆ่า
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พ่อ	ฆ่าแม่	ฆ่าพระอรหันต์	ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิต	หรือยุสงฆ์ให้แตกกัน	ถ้าไม่ได้
ทำกรรมหนัก ๕ อย่างนี้ บุคคลที่ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม พระยายมท่านรับปาก ว่าจะ
พยายามประคับประคองกำลังใจให้นึกถึงด้านบุญให้ได้ คนที่ทำบุญนี้จะต้องนึกถึงด้านบุญ
ก่อน	
ถาม :	นั่นน่ะซิครับ	ถ้าอย่างนี้ตอนจะตายไม่คิดอะไรก็...?		
ตอบ :	ท่านจะบังคับให้คิด	 ถ้าไม่คิดก็ตีกบาล	(หัวเราะ)	 ยังไงก็ต้องคิดดีให้ได้	 เรื่องอำนาจ
ของเทวดา	 ของพรหมเรื่องบังคับความคิดของเรานี่เป็นเรื่องที่หมูที่สุดของท่านเลย แต่
เนื่องจากว่าท่านเองท่านจะไม่ยุ่งกับเราในสิ่งที่เกินกฎของกรรม เหตุที่ท่านรับปากได้
เพราะว่าอานิสงส์ที่เราสร้างมันสูงมาก ในเมื่อมันสูงมากท่านก็สามารถจะช่วยได้หน่อย 
ยังไงๆ ก็อย่าชั่วมากก็แล้วกัน 
ถาม :	การสร้างพระใหญ่นี่ระหว่างสมเด็จองค์ปฐมกับพระพุทธรูปองค์อื่นอานิสงส์จะเท่ากัน
หรือต่างกันครับ	?		
ตอบ : มันก็จะหนักเบาไปตามบารมีของท่าน		
ถาม :	แล้วอย่างนั้นที่เราสร้าง.....(ไม่ชัด).....?		
ตอบ :	อันนั้นหลวงพ่อท่านเคยแนะนำว่า	ถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าสถานที่ๆ	เราอยู่อาศัยมันเคย
เป็นเขตของสงฆ์มาก่อนหรือเปล่า	 ให้แต่ละปีจัดการชำระหนี้สงฆ์อย่างเช่นว่า	 เอาเงนิสกั	๑๐๐	
-	๒๐๐	บาท	ไปทีว่ดัใกลท้ีส่ดุบอกวา่ ชำระหนีส้งฆค์า่ทีอ่ยูอ่าศยัเทา่กบัเราเชา่ที ่ 
ถาม :	เห็นต้นไม้ในวัด	เป็นผลไม้	มะม่วงสวยดีนะ	?		
ตอบ :	ไปถึงก็เก็บ	(หัวเราะ	)	สาหัสจ้า		
ถาม :	เขาคงคิดว่าเป็นทานนะ		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วเขาจะคิดอย่างนั้นหารู้ไม่ว่ามันเป็นโทษ	 ถ้าจะให้เขาให้เองไม่ใช่เราไปเก็บ
เอง	เราไม่ใช่เจ้าของจะไปถือสิทธิ์อย่างนั้นไม่ได้มันเสียมารยาทแล้ว		
ถาม :	แล้วมีพระในวัดบอกว่าเก็บได้ล่ะ	?		
ตอบ : คนเดียวไม่ได้ ต้องพระทั้งหมด ยกเว้นว่าต้นไม้นั้นพระองค์นั้นปลูกเอง ถ้าอย่าง
นั้นเขาอนุญาตคนเดียวได้ ไม่อย่างนั้นพระทั้งวัดต้องมีความเห็นร่วมกันถึงจะให้ได้ อย่าง
สมัยหลวงปู่ปาน ถึงเวลาเข้าพรรษาที	 ท่านจะนำเงินจำนวนหนึ่งอาจจะประเภท	 ๑๐๐	 บาท	
๒๐๐	 บาท	 บอกว่าเงินจำนวนนี้ผมขอถวายสงฆ์เพื่อชำระหนี้สงฆ์ค่าผลไม้	 ไม้ดอก	 ไม้ผล	
ทั้งหมดในวัดนี้	ผมอนุญาตให้โยมเขากินใช้ได้	ถ้าสงฆ์ทั้งหมดสาธุ	 ไม่มีใครคัดค้านก็เป็นอันว่า
โอเค	 หลังจากนั้นแล้วคุณจะขโมยคุณจะเด็ดเองโดยพลการหรืออะไรก็ตาม	 โทษอันนี้มันไม่มี
เพราะท่านเจตนาให้อยู่แล้ว		
ถาม :	จะมีซักกี่วัดล่ะครับที่ทำอย่างนี้	?		
ตอบ :	ก็ไม่รู้	 วัดอาตมานี่ประกาศตอนเข้าพรรษาบอกว่า	 ขอให้เป็นสิทธิ์ของโยม	 อาตมารับ
ผิดชอบเอง		
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ถาม :	ก็ยากนะ	เพิ่งเคยได้ยินเนี้ย	?		
ตอบ : ลองดูได้	ตายเมื่อไหร่แล้วจะซึ้ง	โทษอันนี้สาหัสเลย		
ถาม :	ผมเคยเล่าให้ฟังไงครับ	เห็นแม่ตัวเองทำยังตกใจเลย	ห้ามก็ไม่ได้		
ตอบ :	นั่นไม่เท่าไหร่	 ส่วนใหญ่แล้วบรรดาพระลูกชาย	 พอโยมเขาถวายของอะไรมา	 บางที
ประเภทกระโถน	ปิ่นโตอะไร	พริก	น้ำปลาอะไรขนเข้าบ้านหมด	พ่อแม่ก็กินก็ใช้กันครึกครื้นไป
เลย	มันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ	เลย		
ถาม :	งั้นคนที่บริโภคของโดยที่ไม่รู้นี่ว่าคนอื่นเอามาให้		
ตอบ :	คุณกินยาพิษโดยที่ไม่รู้	คุณตายมั้ย	?		
ถาม :	อันนั้นมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เหรอครับ	หรือการเจตนา	?		
ตอบ :	ก็นั่นล่ะ	แต่ทีนี้พอเรื่องของสงฆ์ โทษของเขา อภัยไม่มีเพราะคำว่า “สังฆะ” หรือ
หมู่สงฆ์มันหมายรวมเอาทั้งหมดในศาสนานี้ โทษมันก็เลยหนักกว่าปกติ เพราะฉะนั้นหนัก
กว่าปกติไม่เจตนาของมดมันไม่เป็นไร นี่ไม่เจตนาของช้างมันเหยียบเฉี่ยวๆ เราก็ตาย		
ถาม :	มันก็เหมือนกันนะ	 กำลังนั่งกินข้าวอย่างนี้	 มีคนถือยาพิษผ่านเดินเสร็จมันกระฉอก	
ลมมันพัดหยดมาพอดี	เราก็กิน	เราตายเหมือนกันไม่มีใครตั้งใจฆ่าเขาซะหน่อย		
ตอบ :	คืออันอื่นไม่เจตนาโทษมันน้อยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกรรมเล็ก	 แต่อันนี้มันเป็น
กรรมใหญ่	ไม่เจตนาโทษมันก็มาก	
ถาม :	เมื่อคืนนี้ไปกับหลวงพี่เอไปย้ายศาลพระภูมิ	 แต่โดนผีหลอกเข้าจังเลย	 แม่เขาไม่เคย
เหน็	ไมเ่คยทำสมาธเิลยแลว้เขาอยากเหน็	แลว้เขากอ็ธษิฐานตอนบวงสรวง	ขอใหเ้หน็หลวงพอ่
บ้าง	 แล้วเขาก็นั่งหลับตา	 เห็นหลวงพ่อมา	 มีไม้เท้าแล้วตัวดำเมี่ยมเลย	 เขาบอกดำจนเขียว	
แล้วหลวงพ่อก็มายืนก้มหน้าต่ำพอดีกับศาลยืนๆ	อยู่เขาเห็นบอก	อุ้ย	!	แล้วเขาตกใจ	แล้วเขา
บอกเขากลัว		
ตอบ :	(หัวเราะ)	เจอพระแล้วกลัว	เขามีแต่เจอผีแล้วกลัว		
ถาม :	ถ้าเป็นเจ้าที่นี่	ต้องมีองค์เดียวหรือเปล่าคะ	หรือว่าไม่จำเป็น	?		
ตอบ : พระภูมิเจ้าที่ หมายถึง	ถ้าเขตของเรามีองค์เดียวแต่ถ้าหากว่าทั้งโลกนี่	นับไม่ถ้วน	
ถาม :	ถ้าเกิดอย่างคนที่ไซด์ที่สร้างตึกน่ะครับ	 เขานอนๆ	 อยู่บอกเห็นมาหา	 ๒	 องค์แล้วมา
เสร็จมา	๓	ตัวตรงๆ	ตื่นขึ้นมาซื้อเลย		
ตอบ :	มันบางอย่าง	บางทีไม่ใช่เจ้าที่	บางทีอาจจะเป็นจำพวกรุกขเทวดา	อะไรที่อยู่แถวนั้น
ก็ได้	 หรือไม่ก็ท่านอาจจะเป็นอากาศเทวดาๆ	 นี่จะคลุมพื้นที่กว้างมากแล้วเป็นนายพระภูมิอีก
ทหีนึง่	อยา่งเชน่วา่พระภมูคิลมุพืน้ที	่๓	ตารางเมตร	อากาศเทวดาอาจจะ	๓	พนัตารางกโิลเมตร
อย่างนี้	เพราะฉะนั้นอาจจะมาด้วยกันก็ได้		
ถาม :	เขาถูกหวย	๕	งวดติดแล้วล่ะครับ		
ตอบ :	ดีแล้วบอกเขาบอกว่า	 ถ้าทำบุญให้เขานะจะได้ไปเรื่อยๆ	 แสดงว่าอันนั้นต้องมีส่วนที่
เนื่องกันมา	แล้ววาระบุญเขาส่งผลพอดี	 ไม่อย่างนั้นเขาสงเคราะห์ให้ไม่ได้หรอก	 เทวดาเขาจะ
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ไม่ฝืนกฎของกรรม	 อันนั้นพอเขารู้วาระบุญของคนนี้มีจะได้รับในทานบารมีที่สร้างไว้ในอดีต
แล้วมันมีส่วนเนื่องกันมาเขาก็เลยช่วย		
ถาม :	ที่โน่นคนสร้างเขาไม่รู้	แล้วส่วนใหญ่เขาตั้ง	๕	โมงเย็น	แล้วส่วนใหญ่ตั้งศาลพระภูมินี่
จะเป็นเหล้าขาวก่อน		
ตอบ :	แล้วไปเชิญที่ไหนเทวดาเขาจะมา	พวกผิดศีลเทวดาเขาเกลียด		
ถาม :	แต่ที่บ้านยังถือว่าโชคดีที่ว่าคนตั้งเขาตั้งค่อนข้างจะดีแต่ว่าไปตั้งอีกทิศหนึ่ง	 หลวงพี่เอ
บอกว่าพอทำเสร็จแล้วมาสร้าง	มันน่าจะทำมาตั้ง	๒๐	ปีมาแล้ว......(ไม่ชัด)......?		
ตอบ :	นั่นแสดงว่าผลบุญของเรายังค้ำอยู่นะ	 ถ้าผลบุญของเราไม่ค้ำตั้งผิดทิศนี่ถึงเวลากรรม
มันเข้าท่านไม่ช่วยเลยนะ	ถ้าท่านไม่ช่วยมีโอกาสเดี้ยงได้ง่ายๆ	เลย		
ถาม : มีปัญหาเรื่องลูกค่ะ	 เวลาหนูจะทำบุญเขาจะขัดอยู่เรื่อย	 ชวนเขามาทำบุญเขาจะ		
บอกว่ายังไม่ถึงเวลาๆ		
ตอบ :	จ้า	คราวหน้าก็อย่าบอก	บอกว่าไปไหนก็ได้	ไม่ใช่มาทำบุญแต่ว่าเราไปทำบุญ		
ถาม :	หนูคิดว่าเป็นผลกรรมที่เคยทำไว้		
ตอบ :	เราจะคิดอย่างนั้นก็ได้	 แต่เพื่อความอยู่สุขของเราเอง	 เพื่อความสะดวกบางทีบาง
อย่างมันตรงไปตรงมาไม่ได้	 ในเมื่อตรงไปตรงมาไม่ได้บอกว่าไปหาเพื่อนก็ได้	 เราก็แวะไปหา
เพื่อนซักแป๊บแล้วเราจะเลี้ยวไปวัดหรือไปไหนต่อไปมันเรื่องของเรา		
ถาม : ขอถามเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นแก่นแท้แล้วนี่	 เกิดมี
คนถามผมว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร	ผมก็เลย...?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าในลักษณะนั้นให้ตอบว่า	 คำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักจริงๆ	 ก็คือ	
“โอวาทปาติโมกข์”	 ท่านสอนว่า	 “ให้ทุกคนละความชั่วทั้งหมด ทำความดีให้ถึงพร้อม รักษา
จิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอ”	 อันนี้เรียกว่าเป็นเนื้อหาคำสอนหลักของคำสอนของ
ท่าน	 แต่ว่าก่อนตายพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงเหลือคำ	 “ไม่ประมาท” คำเดียวอันนั้นมันหนัก
เกินไป	 มันต้องคนที่เข้าถึงธรรมะระดับที่เรียกว่าสูงมากเลยถึงจะเห็นตัวนี้ชัดเจน	 ถ้าหากว่า
สำหรับคนทั่วๆ	 ไปบอกแค่นั้น	 แต่ความจริงตอนที่แสดงโอวาทปาติโมกข์ท่านสรุปเอาไว้เยอะ
ท่านบอกว่า	 ขันตีปรมังตะโปตีติกขา ขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งของนักปฏิบัติ	 ก็หมายความว่า	
คนที่ปฏิบัติต้องอาศัยความอดทนเป็นหลักเลย	 นิพพานังปรมังวะ ทันติพุทธา	 พระพุทธเจ้า
ทุกองค์ย่อมกล่าวถึงนิพพานเหมือนกัน	 นะหิปัพพชิโตปะรูปะฆาตี การฆ่าผู้อื่นไม่ชื่อว่า
บรรพชิต	 แตะนิดเดียวก็ไม่ได้นะ	 สะมะโณโหติปะรังวิเหฏยันโต	 ท่านบอกว่าคนเราจะชื่อว่า
สมณะเพราะว่าลักษณะที่เรียกว่านุ่งห่มเครื่องแบบเข้าไปเฉยๆ	 ก็หามิได้	 คือมันจะอยู่ใน
ลักษณะที่เรียกว่า	 ต้องปฏิบัติใจให้เป็นมันถึงจะเป็นไม่ใช่เป็นเพราะว่าสภาพเครื่องแบบมัน
บังคับ	แล้วท่านก็บอกว่า	อนูปะวาโท	ต้องไม่ว่าร้ายใคร	อนูปะฆาโต ต้องไม่ทำร้ายใคร	ปาฏิ
โมกเขจะสังวโร ให้สำรวมในศีลของเราเองไว้	เรามี	ศีล	๕	ศีล	๘	ศีล	๑๐	ศีล	๒๒๗	ยังไงต้อง
ระมัดระวังทุกสิกขาบทให้ดี	 มัตตัญญุตาจะภัตตัสมิง ต้องรับประทานอาหารแต่พอสมควร		
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ไม่หลงในรสอาหารมากจนเกินไป	 กินอิ่มเกินไป	 ไม่พอเหมาะพอดีหรือว่าทรมานตัวเองเกินไป
จนทำให้ร่างกายมันอ่อนเพลีย	ปฏิบัติได้ไม่ลำบาก	มันต้องพอดีสำหรับตัวเอง	ปันตัญจะสะยะ
นาสะนัง	 นั่งนอนหรืออาศัยอยู่ในที่สงัด	 ก็คือเพื่อว่าจิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปกับสภาพรบกวนที่
เข้ามาทางตา	หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	อะธิจิตเตจะอาโยโค	 สร้างกำลังใจของเราให้มั่นคงอยู่ใน
ความดีให้ได้ตลอด	 แล้วท่านก็สรุปว่า	 สัพพะปาปัสสะ อะกะระนัง ต้องละเว้นจากความชั่ว		
ทั้งปวง	กุสะลัส สูปะสัมปะทา	ทำความดีให้ถึงพร้อม	สะจิตตะปะริโยทะปะนัง	ทำกำลังใจของ
เราให้เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ	 เอตังพุทธานะสาสะนัง	ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์
สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลักคำสอน	 เราเอาแค่นี้แค่ว่า	 “ละเว้น
ความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ”	แค่นั้นล่ะ	 ถ้าจะไป
สรุปปุ๊บปั๊บคนบางทีไม่ได้เริ่มต้นเลย	บอก	“ไม่ประมาท คำเดียวเป็นแก่นแท้” ไม่ผิดหรอก	แต่
มีหวังหงายท้องเลย	(หัวเราะ)	
ถาม :	แล้ว	ทำดีได้ดี	ทำชั่วได้ชั่ว	นี่ไม่เกี่ยวใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ :	มันก็ใช่อยู่	แต่ว่าคำสอนที่จัดเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาจริงๆ	ของท่านก็คือว่า	สอนให้เราละ
ชั่ว	สอนให้เราทำดี	สอนให้เราทำกำลังใจของเราให้มั่นคงเจริญก้าวหน้าในด้านดียิ่งๆ	ขึ้นไป	
ถาม :	แล้วหลักปฏิบัติของฆราวาสล่ะครับ	ที่ครองเรือนอยู่นี่	?		
ตอบ :	ฆราวาสท่านบอกว่า	 ให้มีสัจจะคือให้จริงใจต่อกัน	 มีทมะ	 มีความอดกลั้นต่อกัน	 มี
ขันตติ้องอดทนต่อความยากลำบากในการครองชีวิตคู่	แล้วก็มีจาคะ	ต้องเสียสละต้องปันให้กัน
และกัน	ถ้าหากว่ามีทั้ง	๔	ตัวนี้เราจะเป็นฆราวาสที่ครองเรือนอย่างมีความสุข		
ถาม :	ทีนี้อยากถามเกี่ยวกับมงคลครับ	 อย่างเช่น	 บางคนเขาบอกว่าต้องนอนหันศีรษะไป
ทางทิศตะวันออก	หันไปทางทิศตะวันตกมันไม่ดี	มันมีผลจริงหรือเปล่าครับ	?		
ตอบ : อันนั้นถ้าหากว่าจิตใจของเรากังวลมันจะมีผลคือ ใจเราเศร้าหมองเองมันกลาย
เป็นตัว มโนมยา สำเร็จด้วยใจ เหมือนอย่างกับแช่งตัวเองอยู่ตลอด สิ่งเหล่านี้เขาเถียงกัน
มานานเนเหลือเกินเเล้ว	 ที่ท่านบอกว่า	พหูเทวมนุสสาจะมังคลานิ อะจินตะยุง อากังขะมา
นา โสตะถานัง พรูหิมัง คละมุตตาะมัง เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็สงสัยในเรื่องของ
มงคลว่าสิ่งใดกันแน่เป็นมงคลที่แท้จริง	ถึงกับเถียงกันมาเป็นช้านานก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าดี
กว่า	 พระพุทธเจ้าท่านสรุปมาให้นะ	 มงคลมีอยู่แค่	 ๓๘	 อย่างที่ท่านบอกขึ้น อะเสวนาจะ
พาลานังปัณฑิตานัญจะเสวนา	ก็คือ	ไม่ให้คบกับคนพาล	๑	ให้คบแต่บัณฑิต	๑	บูชาบุคคลที่
ควรบูชา	 ๑	 เห็นมั้ย	 ท่านจัดเป็นหมวดๆ	 แล้วก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไม่ใช่ไปอยู่แต่ในดงโจรมัน
ปฏิบัติดีก็คงจะยาก	 พวกนี้มันคอยเบียดเบียนอยู่เสมอใช่มั้ย	?	 มีบุญมาแต่ปางก่อน	 อันนี้ต้อง
รู้จักสร้างบุญข้ามชาติข้ามภพเลยบุญถึงจะหนุนส่งให้	รู้จักตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ	คือตั้งตนไว้ใน
ทางที่ถูกที่ควร	แล้วก็เป็นผู้ฟังมากรู้มากคือ	ศึกษามาดีเป็นผู้ที่มีต้องใช้คำว่า	 เป็นผู้ปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ได้ดี	 ท่านใช้คำว่า	 สิปปันจะ	 ผู้มีศิลปะในการดำรงชีวิตไง	 วินะโย	 คือเป็นผู้มี
วินัย	จะสุสิกขิโต เป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรง	 อ่อนน้อมอยู่เสมออย่างนี้	 ไล่ไปจนกระทั่งถึงท้ายๆ	
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เป็นการปฏิบัติของพระอริยเจ้า	ไล่ไปตั้งแต่	ตะโป คือการบำเพ็ญตะบะ	พรัหมะจริยัญจะ	การ
รักษาพรหมจรรย์	 อริยสัจจานะทัสสะนัง ทำพระอริยสัจให้เห็นแจ้งอย่างนี้	 อันนี้ถ้าเห็นแจ้งก็
กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว	 รวมแล้ว	 ๓๘	 อย่างอันนี้ถือเป็นมงคลที่แท้จริง	 มงคลที่เขาถือ
อย่างอื่นนั่นไม่ใช่มงคลที่แท้		
ถาม :	อย่างนี้เวลาทำงาน	โต๊ะจะหันไปทางทิศตะวันตก	จะหันไปทางทิศตะวันออก	จะหันไป
ทางทิศใต้ก็ไม่มีผล	?		
ตอบ :	คือถ้ากำลังใจของเรามั่งคง สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับเราน้อยเต็มที ยกเว้นว่าคน
โน้นทักเราก็กำลังใจตก	 คนนี้ทักกำลังใจของเราก็ฝ่อ	 ถ้าอย่างนี้ก็มีผลเพราะใจมันไม่ดีซะเล้ว	
แต่ถ้ากำลังใจมันดีทุกอย่างมันดีหมด		
ถาม :	แล้วอย่างเคยอ่านประวัติของหลวงพ่อฤๅษี	 ท่านสอนไว้ว่าถ้าหันพระพุทธรูปไปทาง
ทิศตะวันตก	บูชาไปปีแรกมันจะดี	ปี	๒	มันจะแย่	ทำไมมันมีผลอย่างนั้น	?		
ตอบ :	อันนั้นมันเป็นผลในลักษณะที่ว่า	 ผลร้ายอย่างอื่นมันไม่มียกเว้นแต่ว่าอย่างเดียวมัน
เก็บเงินไม่อยู่	 มันจะมีในลักษณะที่เรียกว่าหามาเท่าไหร่มันก็มีเหตุให้ใช้ไป	 เพราะฉะนั้นสิ่งทั้ง
หลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ซึ่งหลวงพ่อท่านเป็นผู้ละเอียดท่านช่างสังเกต	 ในเมื่อ
สังเกตได้เสร็จเรียบร้อยท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นซะมันก็หมดเรื่องไป	 แต่ว่าจริงๆ	 แล้วมันไม่ใช่
มงคลแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านว่า	 เพราะถ้าหากว่ามัวแต่ถืออยู่เกิดทิศอื่นมันไม่มีจริงๆ	อย่างนี้มัน
ไม่เหมาะไปหมด	หันไปทางโน้นก็ส้วมหันไปทางนี้ก็ข้างฝา	มันก็จำเป็นต้องหันไปด้านนั้น		
ถาม :	รวมถึงการตั้งศาลด้วยรึเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ก็ใช่	 คราวนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในลักษณะที่หลวงพ่อท่านใช้คำว่า	 “สะดวก”	 ก็คือว่า	
ตามความเหมาะสมในตอนนั้น	ถ้าหากมันไม่ลำบากเกินไปทำให้มันถูกต้องได้มันก็ดี แต่ถ้า
หากว่ามันลำบากมากก็ถือการสะดวกไปเลย  
ถาม : แลว้อยา่งทีส่ารทจนีคนเขาไหวเ้จา้กนั	เขาไหวเ้ปด็	ไหว้ไก	่ไหวเ้จา้ที	่อยา่งคณุแมผ่มนี่
ก็ชอบไปซื้อเป็ดเยาวราชเป็นๆ	 ชี้ให้เขาทำเลย	 หลังๆ	 ก็เลยขอคุณแม่	 แต่คุณแม่ก็บอกว่า		
เจ้าที่เขาชอบของสด		
ตอบ :	อันนั้นคุณแม่ชอบ	 เจ้าไม่ได้บอก	 สิ่งที่เขาทำยังไงก็เป็นเทวตานุสสติ คือการระลึก
ถึงความดีของเทวดาท่าน มันก็มีผลของมันอยู่ แต่ว่าขณะเดียวกันโทษของปาณาติบาต
มันก็มี มันต้องดูสิ่งที่เขาทำมันคุ้มมั้ย ? ถ้าหากว่าไม่คุ้ม มันก็กลายเป็นการลงทุนที่
ขาดทุนอยู่ตลอด สิ่งที่เขาว่ามา	จริงๆ	แล้วเจ้าหรือว่าเทวดาเข้าไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องขอ	อย่าง
นั้นมันเป็นความเข้าใจของตัวเอง	 ว่ามันต้องทำอย่างนั้นถึงจะดี	 ก็อยากจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุด	 แต่
บังเอิญว่าของท่านเองมันไม่ได้ยึดเกาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าในจุดที่ต้องมีศีลธรรมมีอะไร	
ไปเกาะคำสอนตามศาสนาของ	ขงจื๊อ	ซึ่งเป็นของจีนอยู่	 เขาไม่ได้เน้นตรงจุดนี้ก็เลยกลายเป็น
ทำในสิ่งที่เป็นโทษไป	ก็บอกแม่บอกว่าอย่าลงทุน	ขาดทุนอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวมันจะแย่	
ถาม :	ถ้าสมมุติว่าผมไปคิดว่าถ้าเป็นรุ่นผม	 ผมจะซื้อไก่	KFC	 บ้าง	 ไก่ย่างที่เด็กๆ	 ชอบนี่
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ไหว้ได้มั้ยครับ	?		
ตอบ :	ได้เทวดาท่านไม่ค่อยได้เลือกหรอก	 ยกเว้นว่าองค์ไหนท่านจะมีสัญลักษณ์ที่คล้ายๆ 
กับว่าท่านขอในสิ่งนั้น ให้คนรู้ว่าเป็นท่านอย่างนั้นต้องหาให้ท่านเฉพาะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านขอ
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะพิลึกพิลั่นพิศดารอะไร	อย่างเช่นว่า	มีบ้านหนึ่งเจ้าของเจ้าที่เขาเป็นเสาตก
น้ำมัน	เขาขอไข่ต้มฟองหนึ่งซึ่งมันก็หาไม่ยากใช่มั้ย	?	แต่ถ้าหากว่าเป็นอาตมา	รุ่นอาตมาเนี่ย
เลิกไหว้เลย	ถวายสังฆทานให้ท่านแทน	รู้สึกชอบใจมากกว่า		
ถาม :	เพราะว่าก็บอกล่วงหน้าว่าไก่ต้ม	 เด็กๆ	 ก็ไม่มีใครกิน	 ทำเสร็จก็ต้องไปทิ้งไปแจกเขา	
ทำไมไม่ทำพวก	ไก่ย่าง	ไก่	KFC	ล่ะ	เด็กๆ	จะได้กินได้	?		
ตอบ :	(หัวเราะ)	มันจะกลายเป็น	เรานอกคอกไป		
ถาม :	ใช่ครับ	ก็เลยถามจริงๆ	ว่ามีผลหรือไม่มีผล	คราวหน้าเป็นใหญ่ขึ้นมาจะทำเอง	?	
ตอบ :	คือว่า	 เรื่องของการบูชาท่าน	 ถ้าท่านไม่ได้มาเรียกร้องด้วยตัวเอง	 เราเอาอะไรบูชา
ท่านก็รับทั้งนั้น	เพราะว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพของเรา		
ถาม :	แล้วที่ไปไหว้ต้นไม้ขอหวยบ้าง	ไปขัดอะไรบ้าง	?		
ตอบ :	อันนั้นมันต้องมีบุญเก่าเสริมด้วย	ถ้าไม่มีบุญเก่าจริงๆ	ขัดให้ตายมันก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้	
แต่สังเกตมั้ยว่า	 ต่อให้มันขัดออกมาเหมือนๆ	 กัน	 คนตีความมันก็คนนี้ถูกมั่งคนนั้นไม่ถูก	 มัน
ต้องตัวทานบารมเีก่าที่ทำมาเป็นของเสริม	ไม่งั้นก็ไม่ได้		
ถาม :	แล้วอย่างที่เขาว่าไหว้เทพเจ้าองค์นั้นจะรวยจริง	อย่างนี้มีผลอย่างนั้นจริงมั้ยครับ	?		
ตอบ :	มนัตอ้งอยู่ในลกัษณะอยา่งของพระสวีล ีพระสวีลทีา่นเปน็ผูเ้ลศิในลาภ	 เปน็พระทีเ่ปน็
เอตทัคคะ	 คือยอดเยี่ยมในลาภ	 คราวนี้	 ท่านเข้านิพพานไปแล้วกุศลตรงจุดนี้ไม่ได้ใช้แล้วที่
นั่น ใครบูชาท่านตัวกุศลตัวนี้ก็หนุนเสริมให้ด้วย แต่ว่าสำหรับผู้อื่น	 อย่างเช่นว่า	 องค์นั้นมี
ลาภด	ีองค์นี้มีลาภเยอะมันก็อยู่ในลักษณะที่ว่า	ท่านเพิ่งจะเริ่มต้นการสร้างบารมีจากทานบารมี	
ในเมื่อสร้างทานบารมีมาเวลาเราไปขอให้ท่านช่วยต้องดูด้วยว่าเราขาดเยอะมั้ย	?	 ถ้าเราขาด	
๘๐%	 ท่านก็ช่วยเราไม่ไหว	 แต่ถ้าเราขาด	 ๑๐%	 ท่านช่วยได้	 ก็หมายความเราเองต้องทำมา
ด้วยในจำนวนที่มากพอ	 สมมุติว่ามันเต็มแค่นี้ใช่มั้ยของเรามีอยู่แค่นี้ท่านเติมให้มันเต็มได้	 ให้
ยืมใช้ก่อน	 แต่ต้องมีข้อแม้ว่าอาจจะต้องแก้บน	 แก้บนนี่คือลักษณะการว่า	 เราต้องทำบุญอะไร
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพอถึงเวลาเราทำไปมันเติมส่วนนั้นของเราเต็มพอดี	เพราะฉะนั้นท่านก็
ช่วยให้เราได้ก่อน	แต่ถ้าเราขาดเยอะนี่ขอให้ช่วยทั่วประเทศก็ไม่มีใครเขาช่วยได้หรอก		
ถาม :	แล้วถ้าเขาไหว้กันแล้วเราไม่ไหว้ล่ะครับเราเฉยๆ	นี่	?		
ตอบ :	ก็อย่าไปลบหลู่	แล้วก็ขณะเดียวกันว่าอย่าไปแสดงออกในลักษณะคัดค้าน	เพราะว่าสิง่
ทัง้หลายเหลา่นีท้ีเ่ขามผีลจรงิกม็อียู่	 ถา้หากวา่เราไม่ไดรู้จ้รงิแลว้เราไปคดัคา้นแลว้มนัลำบากตัว
เราเอง	
ถาม :	เวลาผมนั่งสมาธิถ้าเพ่งองค์พระมากไปนานๆ	 บางทีก็หลับไปเลย	 ถ้าผมจะฝืนไม่ให้
หลับนั่งไปซักชั่วโมงกว่านี่	นั่งไปเรื่อยๆ	มันรู้สึกว่าเวียนศีรษะครับ	?		
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ตอบ :	บางทีของเรามันใช้สายตามากเกินไปใช้ความตั้งใจมากเกินไป	 ลักษณะเพ่งก็คือ
จิตใจจดจ่อไว้ไม่ใช่ลูกกะตา	 เรามองรูปพระนึกภาพนั้นไว้	 หลับตาลงนึกถึงภาพมันจะนึกได้ชั่ว
ครู่แล้วเสร็จแล้วพอหายไป	 เราก็ลืมตาดูแล้วก็มองสบายๆ	 นี่แล้วหลับตาลงแล้วก็นึกถึงไว้	 พอ
หายไปก็ลืมดูใหม่ทำลักษณะอย่างนี้	ไม่ใช่ไปจ้องให้ติดตาไม่ใช่ เขาให้จำติดใจ พอถึงเวลานี่
หลับตาหรือลืมตาเรานึกได้ชัดเจนเสมอกัน อันนั้นก็เริ่มเป็นตัวอุปจารสมาธิ  
ถาม :	และจำเป็นต้องไว้ในท้องไหมครับ	?		
ตอบ :	แล้วแต่เรา	ถ้าหากว่าฝึกใหม่ๆ	ก็เอาไว้ข้างนอกนั่นแหละ	พอเรามีความชำนาญเสร็จ
จะไว้ส่วนไหนของร่างกายก็ได้		
ถาม :	มีผลเหมือนกัน	?		
ตอบ :	มีผลเหมือนกัน	จะไว้ข้างใน	ไว้ข้างนอก	จะไว้อย่างไรก็ได้		
ถาม :	เห็นทางธรรมกายเขาบอก	เอาเข้าไปลึกเลย	เอาจิตซ้อนแล้วซ้อนอีก		
ตอบ :	(หัวเราะ)	 ลักษณะนั้นมันเป็นการที่เรียกว่าให้จิตมันดิ่งลึกเข้าไปสู่สมาธิขั้นสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ พอเต็มที่ครบจนกระทั่งถึงธรรมกายก็คือ ฌาน ๔  
ถาม :	ฌาน	๔	เลยเหรอ	?		
ตอบ :	พอเริ่มเป็นดวงปฐมมรรค	ก็เริ่มเป็นอุปจารสมาธิ  
ถาม :	แล้วสมมุติผมเคยนึกเพ่ง	 พอนึกไม่ออกมากๆ	 ไปเพ่งนี่เครียด	 บางทีท้องแข็งรู้สึก
ปวดท้อง		
ตอบ :	เราก็เลิกซิ	คลายอริยาบถออกมาทำอย่างอื่นไปก่อน	พอรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ค่อยไป	
ถาม :	แล้วถ้านั่งทำจิตว่างๆ	 เฉยๆ	 ไม่คิดอะไรเลยแล้วมีความรู้สึกว่าพยายามจะให้รู้สึกมีสติ
ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ก็ใช้ได้อยู่	เพราะจริงๆ	แล้วต้องการให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าแบบว่า	ทำใจให้เฉยๆ นั่น
บางทีมันเฉยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร เราใช้สติรู้รอบในลักษณะคอยระวังไม่ให้นิวรณ์มัน
กินใจเราจะได้ประโยชน์มาก คอยดูเอาไว้ว่าใจเราความชั่วมันเกิดขึ้นมั้ย	?	 ตัวฉันทะ	 คือ
ความพอใจ	 เราใช้คำว่า	กามฉันทะ	พอใจระหว่างเพศมีมั้ย	?	แล้วก็ปฏิฆะ	ตัวกระทบกระทั่ง
อารมณ์ใจของคนอื่นมีมั้ย	?	อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านมีมั้ย	?	 อย่างนี้	 ตัววิจิกิจฉา ความลังเล
สงสัยในการปฏิบัติของเรามีมั้ย	?	 จริงๆ	 ก็คือว่าให้ใจเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้า	-	 ออกตลอด
เวลา	ถ้าใจมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ตัวอื่นกินยาก	
ถาม :	ก็เคยเหมือนกันครับ	 เวลาดูลมหายใจ	 พอดูไปๆ	 เหมือนกับลมหายใจนี่มากขึ้นทั้งๆ	
ที่เราหายใจออกปกติ	แต่มันเหมือนกับว่าเราอัดลมเข้าไปเยอะน่ะครับ	?		
ตอบ :	ตามรู้ไว้เฉยๆ มันจะเป็นยังไงเรื่องของมัน คิดว่าตอนนี้เราทำความดีอยู่ ถึงมัน
ตายตอนนี้เราก็ไปดีอยู่แล้ว อาการลักษณะนั้นมันเป็นการทดสอบเรานิดเดียวเท่านั้นเอง	ส่วน
ใหญ่แล้วเราจะไปใส่ใจมัน	 แล้วกำลังใจเรามันก็คลายตัวลงมาหรือไม่ก็ตกใจเลิกไปเลย	 กลาย
เป็นว่ากำลังจะดีแล้วก็ห่างออกไป		
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ถาม :	แล้วก็อานิสงส์ของคำภาวนา	เช่นว่า	พุทโธ	นะมะพะธะ	สัมมาอะระหัง	มีอานิสงส์ต่าง
กันหรือเปล่า	?		
ตอบ :	มนัมผีลตา่งกนั	อยา่งเชน่	คำภาวนาเฉพาะอยา่ง	นะมะ พะธะ	สำหรบัผูฝ้กึมโนมยทิธิ
จะใช้กำลังของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ท่านช่วย ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านให้พรเอาไว้	 ถ้า
หากว่าใครภาวนามันก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกฝ่าย	 ว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ต้องการความ
ช่วยเหลือ	 ท่านก็จะสงเคราะห์ให้	 ก็จะมีความคล่องตัวมากกว่า	 แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าหากว่า
เรื่องอานิสงส์ทางด้านอื่นๆ	 นี้	 ถ้าหากไม่ใช่เป็นการระบุเฉพาะแล้ว	 ถึงเวลาถ้าหากภาวนาไป
อารมณ์ใจทรงตัวเป็นฌานมันก็เท่ากัน	แต่ถ้าเป็นการระบุเฉพาะมันก็จะต่างกัน		
ถาม :	ถ้า	นะมะ	พะธะ	นี่อานิสงส์พระพุทธเจ้า	๕	พระองค์	ทำไมไม่ท่อง	 “นะโมพุทธายะ”	
ไปเลย	?		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้ว	 นะโมพุทธายะ นั่นถ้าเวลาภาวนาเขาจะปิดหน้าอยู่แล้ว	 อันนั้น	 นะมะ 
พะธะ ตัวนี้มันจะเป็น	พะ	ธะ	เขาจะใช้	พ.	พาน	ธ.	ธง	นะมะ	ก็คือ	นะโม	พะธะ	ก็คือ	พุทโธ	
(หัวเราะ)	มันไม่ใช่	นะมะพะทะ	ที่เป็นตัวธาตุ	๔	นั่นมัน	ท.	ทหาร	ถ้าหากว่าเป็นตัวของมันจะ
เขียนคนละตัวกัน	
ถาม :	เรื่องของไหว้เจ้า	ถ้าเราเอาของพระพุทธแล้วไปถวายพระสงฆ์ได้หรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ได้	 แต่ไหว้เจ้าแล้วก็ถวายได้	 รีบๆ	 ถวายด้วยถ้าช้าแล้วเลยเพลเดี๋ยวจะอด	 ถวายได้	
ส่วนใหญ่เขาถือว่าผีกินแล้วไม่ควรถวายพระมันไม่เกี่ยวกัน	 ขอให้เป็นอาหารเท่านั้น	 พระ
รัฐบาล ท่านเป็นพระอรหันต์แท้ๆ	 ท่านฉันขนมบูดหน้าตาเฉย	 พระพุทธเจ้าเอง	นางบุญทาสี 
เอาโรตีเหน็บชายพกมาถึงเวลาเดินผ่าน	 ท่านอยากจะถวายท่านก็ควักชายพกออกมาถวาย	
พระพุทธเจ้ารับแล้วก็นั่งฉันตรงนั้นล่ะ	 พระที่แท้จริงท่านต้องการอาหารเพื่อยังชีพเท่านั้น 
ท่านไม่เลือกหรอกว่าเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่ หรือว่ามันจะเป็นของเหลือเดนแล้ว หรือ
ว่าอะไรขอให้มีก็พอ อย่าลืมว่าทานมันมีทั้ง	ทาสทาน	 สิ่งที่ต่ำกว่าที่เรากินเราใช้	 สหายทาน 
ที่เสมอเรากินเราใช้	สามีทานสิ่งที่ดีกว่าที่เรากินเราใช้อันไหนที่ให้ไปเขาเรียกว่าทานเหมือนกัน		
ถาม :	แล้วอานิสงส์เหมือนกันมั้ยครับ	?		
ตอบ :	อานิสงส์ถ้าหากว่าทำในสิ่งที่ดีกว่า ถึงเวลารับมันก็รับในสิ่งที่ดีกว่า แต่อย่าลืมว่า
ขอให้เราได้ทำอานิสงส์มันจะมี	 อย่างอานันทเศรษฐี ท่านเป็นมหาเศรษฐีนะ	 อย่าลืมมหา
เศรษฐีมีทรัพย์ประมาณ	๘๐	โกฏิ	สมัยนี้มันน่าจะประมาณ	๘	พันล้านพอมั้ยล่ะ	?	แต่ว่าท่าน
ใช้ของใหม่ไม่ได้	 เสื้อผ้านี่ก็ให้คนอื่นเขาใช้ซะหน่อยหนึ่งแล้วตัวเองถึงใช้ได้	 กินข้าวก็กินข้าว
เต็มเม็ดไม่ได้ต้องกินข้าวหักอย่างนี้	เพราะว่าท่านทำบุญในลักษณะ	ทาสทาน	คือเอาของเหลือ
จากตัวเองกินตัวเองใช้แล้วไปให้ทาน	 แต่ว่าผลของท่านมันมีอยู่แล้วๆ	 ก็ได้ทำทานใหญ่มาเป็น
มหาเศรษฐี	 ในเมื่อเป็นมหาเศรษฐีเสร็จแต่ว่าอานิสงส์มันต่ำกว่าคนอื่นอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าต้อง
ให้คนอื่นเขาเหลือตัวเองถึงจะได้	(หัวเราะ)		
ถาม :	แล้วสมมุติว่าวันนี้ผมแกงไปหม้อใหญ่ๆ	 แล้ววันนี้เรากินแล้วพอดีแกงตอนเย็นแล้ว
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ตอนเช้าเห็นพระสงฆ์มา	เราตักแกงนี้ใส่บาตรได้มั้ยครับ	?		
ตอบ :	ได้	 เพราะจริงๆ	 ที่มันเหลือเดนเราจริงๆ	 แล้วก็คือเรากินในหม้อนั้นเลย	 แต่ของเรา
เองส่วนใหญ่แล้ว	 ไม่มีใครกินในหม้อขนาดนั้น	 เราก็ตักแบ่งออกมาทั้งนั้น	 อันนั้นก็ถือว่าจริงๆ	
แล้วมันก็ยังเป็นของใหม่อยู่เหมือนเดิม		
ถาม : ถ้าอย่างนั้นจะถือว่าเป็นสามีทานหรือเป็นอะไร	?		
ตอบ :	เรียกว่าเป็นสหายทาน	ให้ในสิ่งที่เหมือนกับเรากินเราใช้		
ถาม :	แล้วอย่างตอนเช้าผมไปใส่บาตร	 มันจะมีร้านใส่บาตรอยู่หลายร้าน	 ร้านหนึ่งชุด	 ๒๑	
ร้านหนึ่งชุด	๓๐	บาทอะไรต่างๆ	นี่มีอานิสงส์เหมือนกันมั้ยครับ	?		
ตอบ :	อันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนหรอก	 ให้เลือกเอาสิ่งที่เราชอบ	 เลือกในสิ่งที่เราชอบ	
อย่างเช่น	อาหารชุดนี้เราชอบใช่มั้ย	?	ดอกไม้ชนิดนี้เราชอบอย่างนี้	ถ้าเราชอบอันไหนอันนั้น
ก็คือดีสำหรับเรา ในเมื่อดีสำหรับเราๆ ตั้งใจถวายไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่  
ถาม :	แล้วเกิดบางร้านเขาไม่ถูกกับพระแล้วบอกว่า	ร้านนี้ของไม่อร่อย		
ตอบ :	อันนั้นมันเรื่องของพระแล้ว	 ไม่ใช่เรื่องของเรา	(หัวเราะ)	 เพราะว่าพระเขาบังคับอยู่
แล้วว่าห้ามติดรส		
ถาม :	อย่างนี้ถ้าเราใส่ก็มีผลเหมือนกันใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ :	ก็มีผลเหมือนกัน	 โดยเฉพาะไปซื้ออาหารเขาสบาย	 สมัยก่อนทำเองบางทีทำไป
เหนื่อยแล้ว	 อารมณ์เสียแล้ว	 ที่ซื้อเขามามันรักษาอารมณ์ได้	 พอรักษาอารมณ์ได้ทำไปมันได้
เปรียบคนอื่นเขา	 อารมณ์ใจมันดีทำบุญทำทานอะไรไปดีนะ	 ถ้าหากว่าวัตถุทานบริสุทธิ์ 
เจตนาบริสุทธิ์ ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์นี่ อานิสงส์มันเต็ม ๑๐๐% ยิ่งกำลังใจของเราดี
เท่าไหร่ อานิสงส์ของเราดีเท่านั้น สมัยนี้บางคนเขาบอกมันเหมือนกับได้บุญไม่เต็มที่ไปซื้อ
ของที่เขาทำอย่างนี้	 ความจริงทำอย่างงั้นน่ะดีไม่เหนื่อยด้วย	 ในเมื่อไม่เหนื่อยกำลังใจมันไม่
เศร้าหมองใช่มั้ย	?	สบายกว่าเยอะเลย		
ถาม :	แล้วอย่างนี้	อย่างผลไม้อย่างมังคุดนี่มีผลยังไงมั้ยครับ	?		
ตอบ :	ไม่มี	นี่ยังคิดๆ	อยู่นะว่าสักวันหนึ่งจะเอามังคุด	เอาละมุด	เอามะไฟ	เอาระกำอะไรไป
ถวายพระซักที	ส่วนใหญ่มันของอร่อยด้วยนะ	พระไม่ได้ฉันเลยเพราะมันกลัว	(หัวเราะ)	เอาไป
ถวายทีพระคงชอบใจน่าดู		
ถาม :	การใส่บาตรพระกับเณรนี่อานิสงส์เหมือนกันหรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ใส่พระจะอานิสงส์สูงกว่าเพราะว่าเณรศีลน้อยกว่าพระเยอะ	 เณรศีล	 ๑๐	 เท่านั้น	
พระศีล	 ๒๒๗	 แต่ต้องดูให้ดีนะ	 ถ้าหากว่าเป็นพระที่สักแต่ว่าเป็นพระคือบวชมาแล้วศีลไม่มี
หรือศีลไม่ครบนี่สู้เณรไม่ได้ เณรศีลบริสุทธิ์จะมีอานิสงส์มากกว่า	 ก็เลยต้องบอกว่า	 เจตนา
บริสุทธิ์	 วัตถุทานบริสุทธิ์	 ผู้ให้บริสุทธิ์	 มันก็อยู่ที่ผู้รับแล้ว	 ถ้าพระต้องสังฆาทิเสสหรือปาราชิก
ไปเรียบร้อยแล้วสู้เณรไม่ได้		
ถาม :	อย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ผลที่เราทำไป	อาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้	?		
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ตอบ :	จริงๆ	 แล้วหลวงพ่อท่านถึงได้สอนให้ตั้งใจให้ถวายเป็นสังฆทาน ไม่ว่าจะเป็นพระ
เป็นเณรก็ตาม มีส่วนทั้งนั้น  
ถาม :	เป็นสังฆทานนี่ดี	?		
ตอบ :	แต่ถ้าเป็นสังฆทานนี่ผู้รับถึงไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไร เพราะอันนั้นเป็นแค่ตัวแทน
เท่านั้น สังฆะ คือหมู่สงฆ์เขาเป็นตัวแทนของหมู่สงฆ์เท่านั้น อานิสงส์ของเราเต็มที่ให้
ตั้งใจเป็นสังฆทาน  
ถาม :	แล้วต้องกี่องค์ครับ	?		
ตอบ :	องค์เดียวก็ได้	 ทำไมสังฆทานองค์เดียวก็ได้ทั้งๆ	 ที่คนอื่นเขาว่า	 ๔	 คือว่าเราอย่าไป
เจาะจงว่าพระองค์นั้นมา	 หลวงตาองค์นั้นมาเณรองค์นี้มา	 แล้วเราจะใส่	 ให้ตั้งใจว่าองค์ไหน
มาเราใส่ทั้งนั้น ถ้าอย่างนั้นใส่องค์เดียวก็เป็นสังฆทาน  
ถาม :	ถ้าอย่างนั้น	ไปนิมนต์หลวงพ่อฤๅษีลิงขาว	ลิงเล็กมา	?		
ตอบ : (หัวเราะ)	เจ้าพระยามหากษัตริย์ท่านยังไม่ทำเลย	อย่างเราขืนไปทำมันจะเวอร์เกินไป	
ถาม : ที่เขาเเยกวิญญาณ	 ที่เขาเสกที่ว่าเสกหุ่ยยนต์เสก.....(ไม่ชัด).....ที่เขาบอกเนรมิตขึ้น
มาได้เปรียบเสมือนโคลนนิ่งปัจจุบันหรือเปล่า	?		
ตอบ : ไม่ใช่	 คนละอย่างกัน	 ถ้าเทียบกับทางวิทยาศาสตร์ก็คือ	 การเปลี่ยนโมเลกุลจัดเรียง
โมเลกุลใหม่	 ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าได้ศึกษาฟิสิกส์พื้นฐานมาหรือเปล่า	 ลักษณะของการเรียง
โมเลกุลของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันทำให้วัตถุธาตุมันต่างกัน	 อันนั้นของเขาหยิบขึ้นมาปุ๊บ
แค่ต้องการให้มันเป็นก็จัดการเรียงโมเลกุลใหม่กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลย		
ถาม : แต่ว่าจำนวนโมเลกุลหรือจำนวนอะตอม	?		
ตอบ :	มันต่างกันก็ตรงนี้แหละ	 มันเป็นสูตรสำเร็จเลยก็คือใจสั่งให้เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เลย	
แต่ว่าของทางวิทยาศาสตร์นี่	 ถ้าหากว่าจำนวนมันต่างกันอะไรมันต่างกันไปไม่ได้	 ถึงได้บอกถ้า
มันจะเปรียบมันเปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลซะใหม่	
ถาม :	แล้วการโคลนนิ่งคนขึ้นมานี่	?		
ตอบ :	มันได้แต่เปลือก	 สภาพจิตที่มาปฏิสนธิมันต่างกัน	 หน้าตาเหมือนกันความประพฤติก็
ต่างกัน		
ถาม :	แล้วจิตที่มาปฏิสนธินี่เป็นยังไงครับ	เป็นตัว...?		
ตอบ :	ก็คือที่รอเกิดอยู่นั่นล่ะ	?	
ถาม : รอเกิดเหมือนกับเด็กในท้องเหรอ	?		
ตอบ :	ใช่	มันมาถึงมันก็มีที่เกิด	เพียงแต่ว่าเกิดมามีหน้าตาเหมือนกัน	แต่รับประกันซ่อมฟรี
ไอ้ที่จะประพฤติเหมือนกันนี่ร้อยละสิบก็หายาก		
ถาม :	แต่ที่มาเกิดแบบนี้นี่จะเป็นวิญญาณที่ดีหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีดวงวิญญาณ  
ดวงจิตที่ประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลก็มาเกิด ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่สถานที่ไม่ดี ก็อันที่
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เขาทำความชั่วไว้เยอะ ถึงเวลาก็ชดใช้หนี้กรรมอันนั้นเศษกรรมยังเหลืออยู่เขาก็มาเกิด	 ดู
สิ่งแวดล้อมด้วย	 ไม่ใช่หมายความว่าจะหมือนๆ	 กันหมด	 โคลนนิ่งเด็กขึ้นมา...สมมุติว่าคู่หนึ่ง
อย่างนี้	 คนหนึ่งขอไปเลี้ยงภาคเหนือ	 อีกคนขอไปเลี้ยงภาคใต้	 มันคนละโลกกันแล้ว	 สิ่ง
แวดล้อมต่างๆ	มันก็ต่างกันไปลิบโลก		
ถาม :	ในอนาคตนี่เด็กโคลนนิ่งเยอะมั้ย	?		
ตอบ : ก็ไม่รู้เหมือนกัน	 เคยได้ยินมั้ยที่เขาบอกสมัย	พระศีรอารียเมตไตรย์ คนเราจะสวย
เหมือนๆ	 กัน	 ถ้าลงจากเรือนไปจำสามีภรรยาไม่ได้จนกว่าจะกลับบ้านตัวเอง	 ลักษณะนี้มัน
โคลนนิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ	 เพราะมันเหมือนกันไปหมด	(หัวเราะ)	 น่าสงสัยมั้ย	?	 อีกตั้งเป็น
ล้านปีนี่	เทคโนโลยีมันน่าคิดเหมือนกันนะ		
ถาม :	คนสวยเหมือนกันหมด	?		
ตอบ :	สวยเหมือนกันหมด	 ลงจากบ้านนี่จำคู่สามีภรรยาตัวเองไม่ได้จนกว่าจะกลับขึ้นบ้าน
แล้ว		
ถาม :	เพราะอย่างนั้นทางวิทยาศาสตร์ถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวรึเปล่า	
ตอบ :	(หัวเราะ)	 จริงๆ	 แล้วมีส่วนเหมือนกันนะ	 อัจฉริยบุคคลไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆ	 จน
ป่านนี้ไอสไตน์คนที่	๒	ยังไม่มาเลยนี่	มันไอซะตายเลย		
ถาม :	แล้วอย่างไอสไตน์นี่ท่านคิดระเบิดปรมาณูมานี่ท่านบาปมั้ยครับ	?		
ตอบ :	คิดไม่บาป ทำก็ไม่บาป เอาไปใช้น่ะบาป ยกเว้นว่าท่านคิดขึ้นมาโดยเจตนาว่าจะ
ให้ไปฆ่ากัน คุณมีส่วนแน่นอน	 แต่ว่านั่นคิดขึ้นมาในลักษณะที่ว่าสูตรสัมพันธภาพของเขา	
ลักษณะอย่างนี้มันต้องให้พลังงานอย่างนี้	 พอปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างนี้	 มันต้องมีพลังงานเท่านี้	
อะไรมันเหมือนอย่างกับลับสมองตัวเองดีๆ	นี่เองเพียงแต่มันไปได้ประโยชน์สำหรับคนส่วนหลัง
เท่านั้นเอง		
ถาม :	แล้วอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู	ท่านจะรู้เรื่องสูตรพวกนี้หรือเปล่า	?		
ตอบ :	รู้หมดทุกอย่าง	 เพียงแต่ท่านไม่ได้สอน	 ที่มันมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่กล่าวว่า	
พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากป่าประดู่ลายมา	 กำใบประดู่ลายมา	 ๑	 กำมือ	 แล้วตรัสบอกภิกษุทั้ง
หลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ใบประดู่ในป่ากับใบประดู่ในมือของตถาคตอันไหนมากกว่ากัน	
พระท่านก็ทูลตอบว่า	 ใบประดู่ในป่านั้นมากกว่าจนประมาณมิได้พระพุทธเจ้าข้า	 พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่า	 ภิกขเว	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 สิ่งที่ตถาคตสอนต่อพวกเธอคือใบประดู่	 ๑	 กำมือแต่
สิ่งที่ตถาคตรู้คือใบประดู่ในป่า	 ท่านรู้ทุกเรื่องจริงๆ	 ดร. อาจอง	 ออกแบบยานลูน่าโมดุล	 ลง
ดวงจันทร์ได้ในชนิดที่ฝรั่งเขายอมรับประสิทธิภาพ	 เขานั่งสมาธิถามจากพระ	(หัวเราะ)	 ง่าย
ดีมั้ย	?	เพราะฉะนั้นคำว่า	สัพพัญญู	แปลว่า	รู้รอบ	นี่รู้จริงๆ	รู้ทุกเรื่อง		
ถาม :	แล้วพระพุทธเจ้าที่ต่างกัน....(ไม่ชัด)....?		
ตอบ :	อันนั้นอยู่ที่บริวารท่าน	 คือพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจเจกพุทธ	 คือว่าเป็นผู้ที่ต้องการรู้เอง	
ท่านจะสร้างบารมีอย่างน้อย	๒	อสงไขยกับแสนมหากัป	มีความสามารถคล้ายพระพุทธเจ้าทุก
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อย่างยกเว้นขาดสัพพัญญุตญาณอย่างเดียว	 แล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะ ต้องสร้าง
บารมี	 ๔	 อสงไขยกับแสนมหากัป	 อันนี้บริวารของท่านจะประเภทมีดี	 มีเลว	 มีรวย	 มีจน	 มี
สวยงาม	 มีอัปลักษณ์ปนเปกันไปหมด	 พระพุทธเจ้าที่เป็นศรัทธาธิกะสร้างบารมี	 ๘	 อสงไขย
กับแสนมหากัป	 อันนี้บริวารท่านจะดี	 สวย	 รวยเสมอกันหมด	 ในเขตที่ท่านประกาศศาสนา			
คนชั่วจะเข้ามาไม่ได้	 ส่วนพระพุทธเจ้าที่เป็นวิริยาธิกะ	 สร้างบารมี	 ๑๖	 อสงไขยกับแสน		
มหากัปเป็นอย่างน้อยนั้น	 บริวารท่านนอกจากจะดี	 สวย	 รวยเสมอกันหมดแล้ว	 โลกยุคนั้นคน
ชั่วเกิดไม่ได้	ท่านทำเพื่อบริวารตัวเองถึงได้ยอมลำบากขนาดนั้นจริงๆ	ถ้าสำหรับตัวท่านเอง	๔	
อสงไขยกับแสนมหากัปก็สบายมากๆ	แล้ว		
ถาม :	แล้วถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าวิริยาธิกะคนเหมือนกับเทวดามั้ยครับ		
ตอบ :	ก็คล้ายๆ	 กันเลยตามที่เขากล่าวในอนาคตวงศ์ที่สมัย	พระศรีอาริยเมตไตรย์ คนจะ
เดินทาง	ถ้าไปทางน้ำจะไม่มีทางทวนน้ำนะ	พอลงเรือปั๊บคว้าพายน้ำมันก็พาไหลไปเลย	พอถึง
เวลาจะกลับมันก็พาไหลกลับ	เพราะปกติแล้วมันต้องทวนกลับใช่มั้ย	?	อันนี้ไม่หรอก	น้ำมันพา
ไหลกลับอันนั้นมันเป็นกำลังบุญของเขา	 อยากได้อะไรไปสอยเอาจากต้นกัลปพฤกษ์	 ๔	 มุม
เมืองก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหากิน	ขาดเสื้อก็ไปสอยเอา	ขาดอาหารก็ไปสอยเอา		
ถาม :	พูดอย่างนี้ผมนึกถึงยานอวกาศนึกถึงอะไรเครื่องจักรคอมพิวเตอร์	 ที่มีตรงกลาง				
ขึ้นมา	?	
ตอบ :	นั่นน่ะ	ลักษณะนั้นเพราะว่าอย่างมนุษย์ต่างดาวบางดวงสมัยเด็กๆ	อาตมานึกถึงวัว	ก็
แหม	 มันเสียเวลาให้วัวมันกินหญ้าเข้าไปแล้วก็ไปย่อยสลายกว่าจะออกมาเป็นนม	 ทำไมเราไม่
คิดเครื่องมือบางอย่างที่มันสลายหญ้าให้เป็นนมไปเลย	 อย่างเช่นว่า	 พอถึงเวลาบดหญ้าให้
ละเอียดแล้วเอาเข้าไปตีผสมในห้องหนึ่ง	 ซึ่งมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์มีอะไรที่มันจะย่อยสลายเสร็จ
เรียบร้อย	 พอกลั่นผ่านมาอีกห้องหนึ่งก็ออกมาเป็นนมเลย	 ต่างกับมนุษย์ต่างดาวมันทำได้
จริงๆ	 มันทำได้มากกว่าที่อาตมาคิดอีก	 มันสามารถจะเปลี่ยนโมเลกุลจากพืชผักกลายเป็น
โมเลกุลของโปรตีนไปเลย	 พอถึงเวลามันตั้งโปรแกรมไว้ใส่เข้าไป	 จะกินไก่ก็กดโปรแกรมไก่ก็
ออกมาแล้ว	 ถึงเวลาจะกินหมูใส่เข้าไปกดโปรแกรมหมูก็ออกมาเป็นหมู	 เราก็นึกว่าเราคิดบ้าๆ	
อยู่คนเดียว	 แต่ว่ามันทำได้จริงๆ	 ต่างดาวบางดวงเขาทำได้	 เพราะฉะนั้นมันอาจจะลักษณะนั้น
ก็ได้	
ถาม :	งั้นพวกต่างดาวเขาก็มีบุญน่ะซิครับ	?		
ตอบ :	ใช่	 เขาประกอบไปด้วยบุญมาก	 เพราะว่าบางดวงดาวเขาไม่ต้องใช้พาหนะเลย	 ไปไหน
เขาไปในลักษณะลอยไปเหมือนกับเหาะไปแล้วเรื่องของข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกัก
ไปตุนไปอะไร	 มันจะมีข้าวที่งอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วมีเมล็ดเลยไม่มีเปลือก	 ถึงเวลาก็ไปรูดมาใส่
หม้อเฉยๆ	เทน้ำใส่ไป	ไม่ต้องหุงต้องต้ม	ไปตั้งบนก้อนแก้วรัตนมณีมันก็สุกของมันเอง	ลำบาก
แค่หาข้าวอย่างเดียว	กับข้าวนึกอยากจะกินอะไรแค่นึกมันก็โผล่มา		
ถาม :	คล้ายๆ	เทวดา	?		
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ตอบ : คล้ายๆ	เลยล่ะ	เพียงแต่ไม่ดีพอที่จะเป็นเทวดา	แต่ก็ดีเกินกว่าที่จะมาอยู่กับพวกเรา	
ถาม :	แต่ก็ไม่ใช่เทวดา	?		
ตอบ : ไม่ใชเ่ทวดา	 เปน็มนษุยน์ีแ่หละแตว่า่เรือ่งของบญุของเขามนับญุจรงิๆ	 ใชค้ำวา่ยงัไงละ่	
บุญญฤทธิ์ ฤทธิ์ที่เกิดจากบุญ		
ถาม : แลว้ถา้เกดิวทิยาการกา้วหนา้	เขาสามารถขา้มมติเิขา้ไปอยูเ่มอืงเทวดาจะไดม้ัย้ครบั	?	
ตอบ :	มันยังไม่ปรากฏ	แต่ไปดาวอื่นนี่มาที่เราหรือไปที่ไหนนี่ไปได้สบาย		
ถาม :	เพราะว่าผมอ่านพระไตรปิฎกจะมีว่าพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระมหาจักรพรรดิบาง
ชาติที่สามารถขึ้นลงสวรรค์ได้	?		
ตอบ :	อันนั้นก็อย่างพระเนมีราช	อันนั้นอย่าลืมว่านั่นเป็นเทวานุภาพคือ	เทวดาเขามารับไป
หรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ฤทธิ์ใช้อภิญญาอย่างพระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติที่ได้อภิญญา	 สามารถยกกาย
เนื้อขึ้นไปบนโน้นได้เลย	 มันเป็นกำลังของอภิญญาที่ค้ำเอาไว้	 ถ้าเป็นคนทั่วๆ	 ไปไม่ถึงหรอก
ตายซะก่อน		
ถาม :	ถ้าอภิญญามีผลใหญ่อย่างนี้นะครับ	 ทำไมเวลาเกิดสงครามทำไมพระอรหันต์ท่านไม่
ห้ามล่ะครับ	?		
ตอบ :	ไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอก	แค่ฌานโลกีย์ธรรมดาๆ	เขายังไม่ยุ่งด้วยเลย	บุคคลที่
จะใช้อำนาจของอภิญญาได้เต็มที่ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับกฎของกรรม ถ้าไม่ยอมรับกฎของ
กรรมไปฝืนเมื่อไหร่ มันได้ครั้งเดียวแล้ววิชามันก็เสื่อม	 เพราะฉะนั้นที่ฝึกไปแทบเป็นแทบ
ตาย	 ได้มันก็เหมือนกับไม่ได้	 อะไรก็ตามที่คุณจำเป็นต้องรับกฎของกรรมจำเป็นต้องทำด้วย
สภาพร่างกายมนุษย์ทั่วๆ	 ไปคุณต้องทำไปก่อน	 ไม่ใช่ว่าได้แล้วกูจะเอาสบายนึกไปตรงโน้นปึ๊บ
เดี๋ยวกูก็ไปอย่างนั้น	ยิ่งไปทำอวดเขาก็เจ๊งในยกแรกเท่านั้น		
ถาม :	อย่างเวลาสมมุติที่เราอธิษฐานจิตแล้วเราจะได้สิ่งของตามปรารถนาอย่างที่เรา
อธิษฐานจิต	หรือได้ตามบุญที่เราเคยได้มาก่อนครับ	?		
ตอบ :	บุญที่เรามีอยู่นั่นแหละทำให้เราอธิษฐานเป็น แล้วผลของบุญจะทำให้เราได้ในสิ่ง
นั้น อันนี้เขาเรียกอธิษฐานฤทธิ์ ฤทธิ์ที่เกิดจากการอธิษฐานคือ	 ตั้งใจมั่นเพื่อจะให้เป็นอย่างนี้	
มันได้ของอย่างนั้นเราต้องเคยสร้างไว้อย่างน้อยต้องมทีานบารมอียู่		
ถาม :	แต่ถ้าไม่อธิษฐานก็ไม่ได้ซิครับ	?		
ตอบ :	มันอาจจะได้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่	 เพราะว่าตัวอธิษฐานนี่มันเป็นการเล็ง
เป้าแล้วว่าจะเอาตอนนี้	แต่ถ้าหากไม่ได้บอกตอนนี้	มันอาจจะประเภท	เราตายไปแล้วค่อยมาก็
ไม่รู้จะให้ใครใช้แล้ว		
ถาม :	แล้วอย่างที่ว่า	 ถ้าเราจะอธิษฐานเราจะต้องนั่งสมาธิก่อนใช่มั้ยครับ	?	 นั่งสมาธิแล้วก็
ไม่ต้องนึกถึงใช่มั้ย	?		
ตอบ : ไมต่อ้ง	เราอยากจะทำอะไรกท็ำไป	มหีนา้ทีภ่าวนาอยา่งเดยีวจบแลว้อธษิฐานซำ้ซะอกีท	ี	
ถาม :	ทำ	๒	ช่วงเหรอครับ	?		
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ตอบ :	ใช่	ขอก่อนทำ	ทำแล้วขอซ้ำ	
ถาม : แล้วฤทธิ์ที่เกิดนี่ขอทีเดียวแล้วได้เลยมั้ย	หรือว่าต้องหลายครั้ง	?	
ตอบ : ใช	่ กถ็า้หากวา่มนัไดห้ลายครัง้	 กค็อืเราทำความดเีพิม่เตมิขึน้ไปเรือ่ย	 เมือ่กี้ไดอ้ธบิาย
ไปทีแล้วว่า	ถ้าหากมันขาดน้อยมันก็ได้	ทีนี้ของเราขาดน้อยขยันเติมมันก็ได้เร็วขึ้น	แต่ถ้าขาด
มากอธิษฐานให้ปากฉีกถึงหูก็ยาก		
ถาม :	แล้วอย่างนี้ถ้าเราอธิษฐานขอให้ถูกรางวัลที่	๑	ได้มั้ยครับ	?		
ตอบ :	ได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่	 เรื่องของลาภจากการพนันอย่างพวกหวย	 พวกเล่น
การพนันต่างๆ	 นาๆ	 มันเป็นผลของการทำบุญที่ไม่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้	 พอไปเจอเขาทำที่ไหน
ปุ๊บก็ร่วมกับเขาไปเลย		
ถาม :	แล้วอย่างที่เรียกว่าขโมยของ	 แบบบางทีข้าวที่เขาตั้งไว้แล้วไม่ได้บอกเขา	 แต่คิดว่า
ถ้ากินแล้วเขาไม่ด่าอย่างนี้ถือว่าขโมยหรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	เขาเรียกว่า วิสาสะ	 ของพระเขายังให้วิสาสะเลย	 แต่ว่าของพระจะวิสาสะได้นั่นต้อง
เคยรู้จักกันมาต้องเคยเห็นกันมา	 ต้องเคยพูดกันมา	 แล้วข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุด	 รู้ว่าทำแล้ว
เขาไม่ว่าอะไร	 ถ้าอย่างนั้นพระเองยังวิสาสะได้เลย	 แต่หลวงพ่อท่านบอกอย่าไปใช้เลยเดี๋ยวมัน
เสียนิสัย	 ก็บอกเขาซะหน่อยซิใช่มั้ย	?	 บอกเขาซะหน่อยรู้ว่าเขาไม่หวงอยู่แล้ว	 อย่างน้อยๆ	
ความรู้สึกเขาก็ดีขึ้นว่า	เออ...มันยังรู้จักบอกกล่าวเจ้าของบ้าง	ไม่ใช่หยิบไปเฉยๆ		
ถาม :	แต่ก่อนนี้ค่ะเวลาที่ทำบุญหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ	 ก่อนที่จะมาเริ่มแบบนี้ก็จะทำไปอย่าง
สบายใจ	 แต่พอมาเริ่ม...(ไม่ชัด)...อย่างนี้ค่ะแต่พอเราเริ่มตั้งใจจะทำความดีหรือทำบุญอะไร
อย่างนี้ค่ะ	มันจะมีอารมณ์หนักขึ้นมาค่ะ	?		
ตอบ :	ก็เป็นฌานอยู่	 อารมณ์ฌานมันต้องอาศัยกดมันอยู่	 มันหนักมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้	
ตรงอุปจารสมาธิ คืออารมณ์เบาๆ	ทั่วไป	จริงๆ	แล้วเราสามารถที่จะลดกำลังลงมาให้สู่จุดเดิม
ของเราเมื่อก่อนนี้ได้	 แต่ว่าจุดนั้นมันอันตรายหมิ่นเหม่เกินไป	 เพราะว่ามันล่อแหลมต่อกิเลส
ตัณหาต่างๆ	 ที่มันจะมากลั่นมาแกล้งมาทดสอบกำลังใจของเรา	 ถ้าเรากดมันเอาไว้มันจะนิ่งจะ
หนัก	ขณะเดียวกันทำบุญก็จะไม่รู้สึกชื่นใจเลยทั้งๆ	ก่อนหน้านั้นมันเป็นใช่มั้ย	?	คือว่า	มันก้าว
พ้นจากจุดนั้นมาแล้ว ตัวปีติความชื่นใจของเรามันยังไม่เข้าถึงฌาน พอเราก้าวพ้นปีติมา
เป็นฌานมันก็จะพ้นจากตัวปีติไปแล้ว มันเหลือแต่การทำบุญด้วยฌานคือความเคยชิน รู้ดี
ว่าดีก็ทำในเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวชื่นใจมันเคยปรากฏแต่ก่อนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันกลายเป็นตัว
อุเบกขาไปแทน แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังใจของเรามันยังหยาบอยู่ต้องอาศัยกดมันมาก
อยู่	 ตัวอุเบกขาของเราที่ปล่อยวางมันก็เลยวางไม่ได้เต็มที่	 มันก็จะรู้สึกว่ามันหนักนะ	 ถ้ามัน
ก้าวพ้นจุดนี้ไปได้มันจะเบาสบายทำเมื่อไหร่ก็ได้	 หรือไม่ก็เราไปหัดประเภทที่เรียกว่าหัดทรง
ฌานในแต่ละระดับชั้นให้มันคล่องตัว	จะขึ้นยังไง	จะลงยังไง	๑-๒-๓-๔,	๔-๓-๒-๑	หรือ	๔-๑-
๓-๒	 สลับกันไปอย่างนี้	 จนกระทั่งมันคล่องแล้วเราสามารถลดอารมณ์เมื่อไหร่ก็ได้	 เพิ่ม
อารมณ์ขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้	 ถ้าอย่างนั้นก็จะลงมาเป็นอุปจารสมาธิมันก็พอได้อยู่	 มันจะได้ไม่
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ต้องเสียเวลาที่จะไปกดอารมณ์ของเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันหนัก	 แล้วทำบุญไปก็ไม่ชื่นใจเลย
ไม่รู้จะทำไปทำไมอะไรอย่างนั้น	 นั่นคิดผิดจริงๆ	 แล้วทำไปเถอะทำบุญเมื่อไหร่มันก็เป็นบุญ	
กำลังของบุญมันสูงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเป็นผู้ทรงฌานในขณะที่ทำ	 ทำไปเดี๋ยวพอ
คล่องตัวมันพ้นจากจุดนั้นก็สบายทีนี้แบกไปก่อน	พอถึงที่แล้วก็วางกองไว้		
ถาม :	เวลาที่จะฝึกอย่างเวลาทำสมาธิค่ะ	 เราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะถึงฌานที่	 ๑	 ฌาน	 ๒	
ฌาน	๓	ฌาน	๔	พยายามจะสังเกตตัวเองก็ไปเปรียบกับในหนังสือ	แต่ว่า...?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าเราจะสังเกตในลักษณะนั้นก็แค่รับรู้ไว้เฉยๆ	อย่าไปตามจี้มัน	ถ้าเราไปตามจี้
มัน	 เออ!	 ตอนนี้มันวิตกนะ	 มันนึกอยู่ว่าจะภาวนา	 ตอนนี้มันวิจารณ์นะ	 ลมหายใจยาว	-	 สั้น	
แรง	-	 เบาอย่างไรเรารู้อยู่ภาวนาอย่างไรเรารู้อยู่	 ตอนนี้มันปีตินะ	 เออ...ขนลุกแล้ว	 ตอนนี้
น้ำตาไหล	 ตอนนี้ตัวโยกไปโยกมา	 เดี๋ยวมันก็เป็นสุขแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเอกัคตารมณ์	 จะเข้า
เป็นฌานแล้ว	ถ้าเราไปตามจี้มันอย่างนี้ มันจะไม่เป็นหรอก	 เรื่องทั้งหลายเหล่านี้	 มันขี้อาย	
มันกระชั้นจนเกินไปมันไม่เอาด้วย	 เราต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ช่างมัน 
เรามีหน้าที่ภาวนาผลมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามทีเถิดเราจะทำ ถ้าสามารถวางกำลังใจได้
อย่างนี้ มันจะปุ๊บปั๊บข้ามขั้นตอนไปเป็นฌานได้เร็วมากเลย เราคอยสังเกตไว้อย่างเดียว
อย่าไปตามจี้มันติดๆ เราแค่สังเกตว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อย 
แล้วถึงเวลาเราไปอ่านตำราเราจะเข้าใจเลยว่าอารมณ์แต่ละขั้นตอนที่เกิดกับเรามันเป็นฌานขั้น
ไหน	 มีอยู่	 ๒	 ราย...จะเรียกว่ารายเดียวก็ได้	 เขาปฏิบัติอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังคนเดียว	
คนหนึ่งชื่อเรียม	 คนหนึ่งชื่อเกสร	 บ้านอยู่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	 ยายเกสรเขาขี่
จักรยานยนต์	 มอเตอร์ไซด์น่ะ	 ขี่จักรยานยนต์มาทำงาน	 คราวนี้เขาภาวนาจนชินมันจะทรง
ฌาน	 ๓	 อัตโนมัติเลย	 พอถึงเวลาเขาก็จะเเข็งทั้งตัวเขาต้องไปเขย่าให้มันหลุดเขาถึงจะขี่
จักรยานได้	(หัวเราะ)	 พอเขาเขย่ามันหลุดเสร็จพอเผลอหน่อยมันก็เข้าอีกก็ต้องเขย่าอีก	 จน
กระทั่งเขาสงสยัมากเลยวา่เขาเปน็อะไร	 เขาคดิวา่เขาผดิปกต	ิ แตเ่นือ่งจากวา่มนัเขยา่หลดุไดก้็
ไมอ่นัตรายอะไรเขาก็เลยปล่อยมันมาเรื่อยๆ	พอเขามาถามก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเข้าถึงฌาน	๓	แล้ว
ตอนนี้เขาชำนาญมากแล้ว	 คือเขาจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้	 จะให้มันหลุดเมื่อไหร่ก็ได้	(หัวเราะ)	 มัน
กลายเป็นความไม่รู้ของเขา	ทำให้เขาเข้าๆ	ออกๆ	จนชำนาญไปเลย	ความจริงไม่รู้มันก็สนุกดี
เหมือนกัน	รายนั้นเขาดีอยู่อย่างคือเขาไม่รู้แต่เขาไม่กลัว	บางคนพอเกิดอาการแปลกๆ	ขึ้นกับ
ร่างกายแล้วกลัวเลิกทำไปเลยบ้างอะไรบ้างนั่นเสียประโยชน์ของตัวเอง	 น่าสนุกมั้ย...ความจริง
เขาปฏิบัติได้ดีมากเลย	แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้เรียกว่าอะไร	ทำน่ะทำได้อยู่แต่เรียกไม่ถูก	
พอมีคนไปบอกก็เพิ่งจะรู้	 อ๋อ	 !	 ไอ้คนทรงฌานคิดว่ามันวิลิศมาหราขนาดไหนหมูๆ	 แค่นี้เอง	
(หัวเราะ)	 ไปซะไกลลิบแล้ว	 นั่นถ้าปล่อยต่ออีกนิดก็เป็นฌาน	 ๔	 เต็มที่ไปเลย	 แต่เนื่องจากว่า
เขาเองเขาพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันบังคับไม่ได้แล้วนี่	 ตัวมันเเข็งหมด	 เขาก็เลยต้องคลายมัน
ออกมา	 พอไปถึงตรงนั้นแล้วถอยมันก็เลยไม่ได้เข้าฌาน	 ๔	 ซะที	 แต่ว่า	 ๑-๒-๓	 สำหรับเขา
แล้วสบายมาก	เข้าๆ	ออกๆ	จนชินแล้ว		
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ถาม :	งั้นพอเขาได้	๓	แล้วตอนฌาน	๑-๒	ล่ะ	?		
ตอบ :	ตอนนั้นขั้นตอนมันไม่แปลกนี่ใช่มั้ย	?	 เพราะว่าปฐมฌานนี่มันรู้แค่ลมอัตโนมัติ	 พอ
ฌาน	 ๒	 นี่ลมอัตโนมัติ	 พอฌาน	 ๒	 นี่ลมมันเบาลงคำภาวนานี่บางทีก็ยังอยู่บางทีก็หายไป	
ฌาน	 ๓	 นี่ต่างหากถ้าหากว่ามันเข้าหนักจริงๆ	 นี่ตัวมันไม่กระดิกเลย	 มันเหมือนยังกับโดนมัด
แน่นปึ๋งหรือไม่ก็ตัวแข็งเป็นหินเลยน่าลองมั้ย	?		
ถาม :	แล้วเวลานั่งจริงๆ	แล้วจะรู้มั้ยคะว่า	ฌาน	๑	ฌาน	๒	ฌาน	๓	ฌาน	๔	?		
ตอบ :	ถ้าเราจะรู้สภาพจิตของเราผ่านขั้นตอนอย่างนี้ๆ	 สภาพร่างกายมีอย่างนี้ๆ	 เกิดขึ้น			
ถ้าหากเราไปศึกษาขั้นตอนของการทรงฌานมา	 รู้ว่าแต่ละอาการอยู่ในระดับไหนเราจะรู้เลยแต่
ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษามาก็แบบรายนั้น	ทำได้จนคล่องแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร	ตอนนี้ถ้าหากไป
เข้าฌานออกฌานแข่งกับแกนี่สู้แกไม่ได้เลยนะ	 แกคล่องมากเลย	(หัวเราะ)	 ทำอยู่ทุกวัน...พอ
ขึ้นสตาร์ทเครื่องออกไปได้	 การขี่รถมันต้องใช้สมาธินี่	 พอเริ่มใช้สมาธิปุ๊บ	 ความเคยชินมันก็
กลายเป็นฌาน	 ๓	 ไปเลย	 ก็ต้องไปเขย่าให้หลุดออกมาแล้วก็ขี่ต่อ	 แล้วต่ออีกหน่อยก็เป็นอีก
แล้วก็เขย่า	(หัวเราะ)	 ดูๆ	 แล้วมันน่าสนุกออก	 กว่าจะรู้นี่ตัวเองคล่องมากแล้ว	 ทรงฌานเป็น
ปกติแล้ว		
ถาม :	เวลาเราขี่รถนี่จะเป็นคนเคยชินอยู่อย่างหนึ่ง	 จะมองไปข้างหน้ามองไปไกลๆ	 เสร็จ
แล้วคล้ายๆ	ภาพมันจะนิ่ง	บางทีนี่ขี่รถเลยที่แต่ว่าไม่รู้ตัว	?		
ตอบ :	ลักษณะก็คงคล้ายกันภาษานี้เขาเรียก ภวังค์ ภวังค์นี่จริงๆ	 แล้วมันตกจากอารมณ์
แน่นมาสู่ภาวะปกติ	 แต่ของเราเรียกคำว่า	 ภวังค์ ก็คือแทนที่จะตกมันเข้าสู่ภาวะนั้น	 เข้าสู่
ภาวะนั้นของเรามันอาจจะเป็นปฐมฌานหยาบ	 พอเป็นปฐมฌานหยาบสิ่งต่างๆ	 ที่มันผ่านเข้า
มาเราจะรับรู้เฉยๆ	 แต่ไม่สนใจมัน	 ในเมื่อไม่สนใจมันรถกำลังขี่อยู่	 เราจะไปตรงนั้นเราดันไม่
สนใจมันก็เลย	
ถาม :	เสียงลม	เสียงรถอื่นนี่ผมจะไม่ได้ยิน		
ตอบ :	บางทีหูมันก็ดับไปเลย	ก็ดีเหมือนกันนะ	ได้จากขี่รถอีกคนหนึ่ง		
ถาม :	“ปัญจมฌาน”	คืออะไร	?		
ตอบ :	ปัญจมฌาน ก็คือฌานที่ ๕ มีสำหรับพระโพธิสัตว์บารมีเข้มเท่านั้น ทั่วๆ ไปทำไม่
ได้หรอกถ้าคุณเป็นสาวกภูมิ เพราะว่าฌานมันเป็นฌาน	 ๔	 มันจะประกอบไปตัวสุดท้ายก็คือ
ตัว	เอกัคตารมณ์ แปลว่าอารมณ์มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวไปไหน	แต่
เนื่องจากว่าเอกัคตารมณ์ของทุกขั้นตอนไม่ว่าจะฌานที่	 ๑	 ที่	 ๒	 ที่	 ๓	 มันจะมีตัวอุเบกขาอยู่
ข้างในนั้น	 ถ้าคุณขาดตัวอุเบกขาคุณจะทรงฌานไม่ได้	 ตัวอุเบกขาอย่างที่บอกว่าเรามีหน้าที่
ภาวนามันจะเป็นอย่างไรช่างมันนั่นคือ	 อุเบกขา	 คราวนี้ผู้ที่มีความชำนาญมากๆ	 ในระดับนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มมาก เขาจะแยกตัวเอกัคตากับตัวอุเบกขาออกจาก
กันได้ ก็จะกลายเป็นฌานที่ ๕  
ถาม :	ไม่ใช่อรูปฌาน	?		



513 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ตอบ :	ไม่ใช่	 แต่ถ้าหากว่าเราจะนับเป็นอรูปฌาน	 ๑-๒-๓-๔	 ขึ้นไปจะเรียกปัญจมฌานก็จะ
เป็นอรูปฌานที่	๑		
ถาม :	ก็แสดงว่าได้ทั้ง	๒	อย่าง	?		
ตอบ :	ก็ไม่ใช่	 เพราะว่าอรูปฌานมันใช้กำลังแค่ฌาน	 ๔	 เท่านั้น	 เพียงแต่ว่าใช้ฌาน	 ๔	 ใน
การพิจารณาอากาศ	พิจารณาวิญญาณ	อย่างนั้นก็ดูด้วยว่าเขาต้องการอะไร	ถ้าเป็นอรูปฌานที่	
๑	จะเรียกปัญจมฌานได้	แต่ว่าปัญจมฌานที่แท้จริงนั่นจะเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ได้	คนทั่วๆ 
ไป ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงขั้นนั้น เพราะไม่ใช่ครูเขา ถ้าเป็นครูเขาจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง
ขั้นนั้น ไม่งั้นถึงเวลาแล้วมันตอบเขาไม่ได้  
ถาม :	งั้นปัญจมฌานก็ไม่ใช่ฌาน	๔	หรือว่าเป็น	?		
ตอบ :	ปัญจ	แปลว่า	๕	ปัญจม	แปลว่าที่	๕ ปัญจมฌาน	คือ	ความเคยชินขั้นที่	๕	
ถาม :	..................		
ตอบ :	อนันัน้เขาตอ้งเรยีนอรปูฌานที	่๑	นะ	แตเ่ขาเรยีก	“สมาบตัทิี	่๕”	คอืการเขา้ถงึขัน้ที	่๕	
ถาม :	เขาว่ามีสมาบัติ	๙	?		
ตอบ :	สมาบัติมี	 ๙	 เหมือนกัน	 อันสุดท้ายเขาเรียก	 “นิโรธสมาบัติ” (หัวเราะ)	 แต่สำหรับ
พระโพธิสัตว์นี่ต้องเป็นสมาบัติ ๑๐	(หัวเราะ)	เพราะว่าท่านสามารถเข้าถึงฌานที่	๕	ได้ถัดจาก
ฌานที่	๔	ได้	 ไม่ได้เข้าจากอรูปฌานที่	๑	แบบที่เราเข้าใจ	ฌานที่	๕	ของท่านก็คือฌานที่ต่อ
จาก	๔	
ถาม :	อธิบาย	“พระโพธิสัตว์”	ให้ฟังหน่อยครับ	?	
ตอบ :	พระโพธิสัตว์ คือ	ผู้ปรารถนาพระโพธิญาน	คือต้องการจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	เหตุ
ที่ตั้งความปรารถนาอันนั้นเอาไว้เพราะว่า	 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงส์ไปโปรดพระพุทธ
มารดา	 ตอนกลับลงมาโดยพุทธประเพณีท่านจะเปิดตั้งแต่นิพพานลงไปยันอเวจีมหานรก	 ให้
สัตว์ทุกหมู่เหล่าเห็นถึงกันหมด	 ในเมื่อทุกหมู่เหล่าเห็นถึงกันหมดก็จะรู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้า	
เป็นผู้เลิศที่สุดแล้วใน	๓๑	ภพภูมิทั้งสูงและต่ำเมื่อเป็นดังนั้นก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่า	“ถ้าเรา
เป็นอย่างนั้นบ้างก็จะดี” เท่ากับตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า	 คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะ
สามารถทำให้ถึงจุดหมายที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ได้	 เกินกว่า ๙๐% ท่านจะละเสียก่อน	
ส่วนที่เหลือบางทีอย่างหลวงพ่อ	 ขนาดของหลวงพ่อนี่เหลืออยู่หน่อยเดียว	 หน่อยเดียวจริงๆ	
หน่อยอย่างชนิดที่ว่าน่าเสียดายมากเลย	เพราะว่า	ถ้าท่านอยู่จนถึงอายุ ๖๐ ปี บารมีท่านจะ
เต็มในชาตินี้ รอไปตรัสรู้อย่างเดียว แต่ว่าท่านก็ลา การที่ความปรารถนาจะบรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้า เท่ากับว่าเราต้องเป็นครูใหญ่กว่าเขา
ทั้งหมด ในเมื่อเราต้องเกิดเป็นครูใหญ่กว่าผู้อื่นเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ก็ต้องละเอียด
กว่าเขา เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ ในการปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาทุกขั้นทุกตอน
จะได้ยากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่า เพราะว่าท่านต้องย่ำแล้วย่ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทะลุ
ปรุโปร่งเจนจบจริงๆ	 ในแต่ละขั้นท่านถึงจะผ่านได้ ถึงได้บอกว่าคนอื่นเขาแค่ฌาน	 ๔	 ท่าน
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ต้องได้ฌาน	๕	ขณะเดียวกันว่าคนอื่นอาจจะเจอปีติตัวหนึ่งหรือ	๒	ตัว	๓	ตัว	๔	ตัว	หรือไม่
เจอเลยแต่ของท่านต้องเจอครบ	 ๕	 ไม่อย่างนั้นแล้วถึงเวลาท่านจะไปสอนเขาไม่ได้	 ของเราๆ	
เดินขึ้นบันไดมาแค่รับรู้ว่ามันมีบันได	 แต่ของท่านๆ	 ต้องไปเช็ครายระเอียด	 มันกว้างเท่าไหร่	
ยาวเท่าไหร่	 ประกอบด้วยวัสดุอะไรก่อสร้างขึ้นมาลักษณะไหน	 ถึงเวลาท่านต้องสร้างบันไดให้
คนอื่นเขาได้	มันยากกว่ากันขนาดนี้	ดังนั้นว่าบุคคลที่เคยมีเชื้อสายในการปรารถนาพระโพธิ
ญาณมาก่อน ถึงละความปรารถนานั่นแล้ว เวลามาปฏิบัติมันก็ยังลำบากกว่าคนอื่นอยู่ดี 
ขอให้ภูมิใจว่าเราผ่านหลักสูตรโหดมาแล้ว	 เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาถึงมันได้ลำบากกว่าคนอื่น
หน่อยก็เอา	 แต่ว่าเนื่องจากแต่ละท่านส่วนใหญ่จะสร้างกำลังบารมีมาไว้มาก	 เพราะฉะนั้นท่าน
ไม่ท้อถอยกับใครง่ายๆ	 หรอก	 พระโพธิสัตว์นี่	 สู้หัวชนฝาแล้วก็ฝาพังด้วยหัวไม่แตกหรอก	 ดัง
นั้นว่าถึงลำบากท่านก็เอา	 คราวนี้การบรรลุมรรคผล	 ในเมื่อท่านตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า	
ต้นทุนสูงมาก	พอละเข้ามาหามรรคผล	ส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงได้เร็วเพราะต้นทุนพอแล้ว	เก็บเงิน
ซักเท่าไหร่	๑,๘๐๐,๐๐๐	บาท	จะซื้อเบนซ์อีคลาสมาขี่สักคันหนึ่ง	แต่ถึงเวลาลดลงมาซื้อแค่โต
โยต้า	นิสสัน	มันก็ไม่ถึง	๑	ล้าน	ใช่มั้ย	?	สบายเขาซื้อได้เลย	โพธิสัตตะ คือสัตว์ที่ปรารถนาจะ
เป็นผู้รู ้โพธิญาณะ คือเครื่องรู้ซึ่งเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ	ยังเอาอีกมั้ย	?	ปรารถนาพระ
โพธิญาณต่อมั้ย	?	สะใจดี	หลวงพ่อเคยเตือนอาตมาไว้ทีหนึ่งว่า	 “การละความปรารถนาในพระ
โพธิญาณ”	หรือที่เรียกง่ายๆ	 ว่า	 “ลาพระพุทธภูมิ”	 กำลังใจมันจะตก	คราวนี้ของเรานี่ก็ลาแล้ว
นึกอยู่ในใจว่า	ไม่ตก	เรายังบ้าเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาแล้วหลวงพ่อท่านถูกเราผิด	เรามัน
อวดรู้	กำลังใจไม่ได้ตกหรอก	แต่ว่ามันตัดปัญหาจุกจิกไปเยอะเลย	สมัยก่อนนี่ของเขาเองเดือด
ร้อนเราเห็นปุ๊บตะเกียกตะกายไปช่วยเขา	 จนกระทั่งบางทีเหมือนกับเสือก	 แต่ว่าพอถึงสมัยนี้
ถ้าไม่ได้ชักพราดๆ	ล้มทับตีนข้างหน้านี่	 ไม่ช่วยหรอก	มันกลายเป็นตัดปัญหาข้างนอกไปเยอะ
มหาศาลเลย	ก็เลยเรียกง่ายๆ	ว่ากำลังใจมันตกลง	คือเรื่องทั่วๆ	 ไปไม่เอาแล้วเราเอาตัวเองให้
รอดไว้ก่อน		
ถาม :	เคยรู้สึกว่าจิตมันกดจนแบนหนักมากๆ	เลยช่วงหนึ่ง	แล้วก็ทำยังไงให้มันหลุดมันก็ไม่
หลุด	แบบพยายามทำบุญทำอะไรก็ตาม	?		
ตอบ : ไม่ต้องจ้ะ	 เปิดเพลงดังๆ	 แล้วเต้นเเร็พไปเลย	 จิตมันทรงฌานอยู่	 ถ้าเอาของที่เป็น
ข้าศึกกันมาล่อ	มันจะหลุดออกมาเอง		
ถาม : แล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะ	 เจอคนที่เขามีความทุกข์มากกว่า	 ก็เลยคิดว่าจะช่วยคนที่เขามี
ความทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้หมดให้ได้เลยอะไรอย่างนี้	พอคิดเท่านั้นแล้วมันโล่งหมดเลย		
ตอบ :	อันนี้ช้าไปนิดหนึ่ง	 ลักษณะอาการอย่างนั้นเขาเรียกว่า	ฌานค้าง	 อาตมาเคยค้าง		
ไม่นานหรอก	๒	เดือนกว่าเกือบ	๓	เดือน	ทั้งหลับทั้งตื่น	ทั้งยืนทั้งนั่ง	กระแทกยังไงก็ไม่หลุด	
คือเข้าลึกไปหน่อย	คราวนี้ป้าชอ ป้าเชิญ	ท่านจะเป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าอาวุโสของหลวงพ่อ	เขามี
ประสบการณ์อย่างนี้มาก่อน	 ป้าเชิญแกสนุกของแกนี่นิสัยของแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยากค้าง
ใช่มั้ย	?	 ดูสิมันจะแน่แค่ไหน	 แกก็เปิดเพลงเต้นระบำอยู่คนเดียว	 ไม่นานหรอก...หลุด	 เพราะ
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จิตไปเพลินกับอาการที่ทำ	 ส่วนของเรานี้	 เราไปตั้งความปรารถนาไปนึกถึงคนอื่น โดย
เฉพาะการนึกจะช่วยคนหมู่มากทั่วๆ ไปนี่ กำลังใจมันส่งออกเยอะ ในเมื่อส่งออกเยอะก็
หลุดจากอาการนั้น	 แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันอยู่เฉพาะหน้าตรงหน้ามันก็แน่นตึ๊กเหมือน
เดิม	ทำใหม่จ้ะ	 ตอนนั้นน่ะสังเกตไหม	มันปลอดภัย	 รัก	 โลภ	 โกรธ	หลง	มันกินเราไม่ได้เลย	
แต่พอเราหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็เสร็จมันน่ะ	 อารมณ์ราคะ	 โลภะ	 โมหะ	 มันเกิดใหม่ทันทีที่เรา
หลุดออกจากอาการนั้นเลย	 ต้องสังเกตใจของเราให้ดี	 รีบมุดกลับเข้าไปที่เดิมซะ	 ขืนช้าเดี๋ยว
มันฟัดตาย	(หัวเราะ)	เวลาจะออกมา	โผล่ออกมาด้วยความระมัดระวัง	อาการทรงฌานนี้ถ้าเรา
คล่องแล้วนะ	เหมือนกับว่าเราชักรอก	จะเอาสูง	เอาต่ำ	เอาหนัก	เอาเบา	เอาแรง	เอาค่อย	แค่
ไหน	 สั่งการได้หมด	 อยู่ในลักษณะนั้นเวลามันมีเรื่องอะไรที่ให้เราสนใจ	 เราก็ค่อยๆ	 คลาย
อารมณ์ออกมาอย่างระมัดระวัง	 รับรู้มันหน่อยเหมือนกับค่อยๆ	 เปิดประตูระวังคนจะตีหัว	 พอ
สนใจเสร็จเรียบร้อยก็รีบปิด	กลับเข้าไปสู่ความปลอดภัยของเราตามเดิม	ใส่เกราะไว้ไม่งั้นหัวจะ
แตก	 ส่วนใหญ่แล้วเผลอหลุดเลย	 พอหลุดเลยก็...พอรับอารมณ์เข้าไปเต็มที่กว่าจะรู้ตัวมันพา
ไปหลายกิโลแล้วรีบๆ	กลับเข้าที่เดิม	
ถาม :	ตรงชักรอกนี่ต้องฝึกด้วยใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ต้องฝึกจ้ะ	 ต้องฝึกสร้างความเคยชินกับมัน	 สมัยที่ฝึกใหม่ๆ	 สนุกมาก	 คนเห็นเขาก็
นึกว่าเราบ้า	นั่งๆ	นอนๆ	อยู่คนเดียว	พอถึงเวลาก็นั่งขึ้นมาอารมณ์มันก็คลายปรี๊ดออกมาทีละ
ระดับๆ	จนถึงอุปจารสมาธิพอนอนลงก็ไล่อุปจารสมาธิ	ฌาน	๑,	๒,	๓,	๔	(หัวเราะ)	มันสนุก
ของมันนะ		
ถาม :	นี่คือวิธีฝึกใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	สำหรับคนอื่นเขาไม่ได้ฝึกอย่างนี้	แต่อาตมาฝึกอย่างนี้	เพราะว่าถ้าอารมณ์ใจมันแน่น
เกิน	 ปฐมฌานไปมันจะบังคับร่างกายไม่ได้	 แต่ว่าของเราๆ	 ต้องบังคับได้	 ขึ้นๆ	 ลงๆ	 อย่างนี้	
สนุกมากเลย	ลองดูเถอะแล้วเขาจะว่าบ้าเอง	
ถาม : .........................		
ตอบ :	หลวงพ่อท่านย้ำอยู่เสมอว่า	 จรณะ ๑๕ ถ้าใครทำจะเข้าถึงมรรคผลได้เร็วนะ	 แค่
อินทรียสังวร	 ตัวเดียวนี่	พระนันทะเถระเป็นเอตทัคคะ คือผู้เลิศกว่าภิกษุอื่น	 เพราะว่าพระ
นันทะเถระท่านเป็นน้องชายพระพุทธเจ้า	 น้องคนละแม่	 พระนันทะเถระกำลังจะแต่งงาน	
พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาต	 สมัยก่อนนั้นพอบิณฑบาตท่านจะส่งบาตรให้	 พอรับบาตรไปใส่
อาหารเสร็จก็จะเอามาประเคนคืน	 แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่รับหรอก	 ท่านกลับหลังหันได้ก็เดิน
ไปเลย	 พระนันทะเถระก็ถือบาตรตามไปเรื่อย	 ตามไปจนกระทั่งถึงเชตวันมหาวิหาร	
พระพทุธเจา้ถาม	นนัทะเธอจะบวชไหม	?	 เกรงใจพระพทุธเจา้ก.็..บวชพระเจา้ขา้	๗	วนัทีบ่วชอยู่
ไม่ได้มีความสุขเลย	โห...คนกำลังจะเข้าหอลากไปบวช	(หัวเราะ)	เป็นเราก็กลุ้มใช่ไหม	คราวนี้
พระพุทธเจ้าท่านรู้อยู่	ท่านเลยตรัสเรียกพระนันทะไปด้วยกัน	ไปก็ชี้ให้ดูลิงตัวเมียแก่ๆ	ตัวหนึ่ง	
หางก็ด้วน	หูก็แหว่ง	ขนก็หลุดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้	บอกว่า	...นันทะ	ภรรยาในอนาคตของ
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เธอ	 งามกว่าลิงแก่ตัวนี้หรือว่าลิงแก่ตัวนี้งามกว่า	?	 พระนันทะเถระบอกว่า	 นาง ชลบท
กัลยาณี งามกว่าจนเปรียบไม่ถูกพระเจ้าข้า	พระพุทธเจ้าบอกว่าดี	เดี๋ยวจะพาไปดูอะไร	จับมือ
พระนันทะได้ก็พรึบขึ้นดาวดึงส์ไปเลย	ไปถึงเทวดานางฟ้าก็มากันเพียบ	พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พระ
นันทะดูบอกว่า	 แล้วเธอเห็นเหล่านางสวรรค์เหล่านี้เมื่อเปรียบกับชลบทกัลยาณีแล้วเป็น
อย่างไร	?	 พระนันทะบอกว่า	 นางชลบทกัลยาณีเมื่อเปรียบเทียบกับนางฟ้าเหล่านี้ก็เหมือนลิง
แกห่างดว้นขนหลดุตวันัน้	พระพทุธเจา้เลยถามวา่	แลว้ถา้หากวา่เธออยูป่ฏบิตัติอ่ไปแลว้ตถาคต
รับปากว่าจะให้นางฟ้าเหล่านี้แก่เธอๆ	 จะรับไหม	?	 พระนันทะก็ตกลง	 พระพุทธเจ้าท่านก็เลย
สอนกรรมฐานให้กลายเป็นพระอรหันต์ไป	 ตกลงพระนันทะบวชเพราะอยากได้เมียเป็นนางฟ้า	
พอท่านบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็รู้ว่า	 ที่แล้วๆ	 มาท่านเห็นโทษของการไม่สำรวมอินทรีย์ คำ
ว่าอินทรียค์ือการเป็นใหญ่	 คือตาเป็นใหญ่ในการเห็น	 หูเป็นใหญ่ในการได้ยิน	 จมูกเป็นใหญ่ใน
การได้กลิ่น	 ลิ้นเป็นใหญ่ในการได้รส	 กายเป็นใหญ่ในการสัมผัส	 แล้วก็ใจเป็นใหญ่ในการรับ
อารมณ์ทั้งมวล	 การไม่สำรวมอินทรีย์ทำให้สิ่งต่างๆ	 เข้ามาทางตา	 กระทบตา	 ชอบใจ	 ถูกใจ	
เสร็จแล้ว	 โดนมันตีบ้านตีเมืองยึดไปเรียบร้อยแล้ว	 กระทบหูได้ยินแล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจ	 ก็
เสร็จแล้ว	 โดนมันยึดบ้านยึดเมืองไปเรียบร้อย	 ดังนั้นพอท่านเห็นโทษในตรงจุดนี้	 ก่อนหน้านี้
ท่านเป็นเจ้าชาย	ได้รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัสต่างๆ	ที่กระทบทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ท่าน
ได้รับเป็นปกติ	 เมื่อเป็นพระอรหันต์	 ท่านก็เลยระมัดระวังเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จนกระทั่ง	
พระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นเอตทัคคะ คือผู้เป็นเลิศกว่าคนอื่นในทางสำรวมอินทรีย์ รู้จัก
ระมัดระวังอยู่ตลอด	 ที่หลวงพ่อท่านใช้คำว่า	 เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้
กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่น ได้รสก็สักแต่ว่าได้รส สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัส ให้มันอยู่แค่นั้น 
อย่าไปคิดต่อ ตัวคิดต่อภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่ง คิดเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้น	
พอคิดปุ๊บก็แบ่งเป็น	๒	อารมณ์	คือ	อิฏฐารมณช์อบใจ อนิฏฐารมณ์ ไม่ชอบใจ	มันพาให้พ้น
ทุกข์ทั้งคู่	 ชอบใจต้องตะเกียกตะกายไปหามาลำบากไหมล่ะ	 เวลาหาไม่ชอบใจก็ต้องขวนขวาย
หนีให้ห่างมัน	ลำบากทั้งคู่	ทุกข์ทั้งคู่	ดังนั้นท่านถึงว่า	รู้สักแต่ว่าให้รู้ พอเราหยุดมันลงได้ทัน 
มันเข้าไปในใจของเราไม่ได้เราก็ปลอดภัย เมื่อเราปลอดภัยจิตใจของเราผ่องใสสะอาดอยู่ 
กิเลสกินเราไม่ได ้ ถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจะไปไหนล่ะ ? ก็ไปนิพพาน ฟังดูแล้วไม่น่ายากใช่
ไหม	?	เอามัย้เดีย๋วนอ้งปอ๊บจะกลายเปน็ลงิแก่ๆ 	ขนหลดุหแูหวง่ตวันัน้	แลว้เสรจ็แลว้เราก็ไปหา
นางฟ้าแทน	 พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหก	 เพราะถ้าหากท่านทำได้แค่ขั้นแรกๆ	 เท่านั้นกำลังใจ
ทรงตัวนี่ไดแ้หงๆ	อยา่งนอ้ยนางฟา้	๕๐๐	องคเ์ปน็บรวิารอยูแ่ลว้	ไม่ได้โกหกใหจ้รงิๆ	ใหเ้ยอะดว้ย	
แต่บังเอิญว่าของท่านเก่ง	 ท่านทำเลยขึ้นไปเยอะกลายเป็นพระอรหันต์ไปเลย	 ไม่ได้ซักองค์	
(หัวเราะ)	
ถาม :	ทีนี้พูดถึงวัตถุมงคล	 คนที่ห้อยนะคะ	 พวกที่ห้อยนี่มีความจำเป็นไหมคะว่าวัตถุมงคล
จะให้ผลหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรม	 เป็นใครมาห้อยวัตถุมงคลก็ยัง...(ไม่ชัด)...ให้ผลได้
ตลอด	?	
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ตอบ :	ต้องดูกำลังใจของเขา	 วัตถุมงคลเหมือนกับเครื่องส่งๆ	 นี่จะส่งกำลังอยู่ตลอดเวลา	
สำคัญตรงจิตของเขาที่เป็นเครื่องรับ	ถ้าเครื่องรับไม่เปิดผลก็ไม่มี	หรือว่ามีน้อย		
ถาม :	ขยายความตรงที่บอกว่าเปิด	เครื่องรับเปิดตรงนี้นี่หมายถึงอะไร	?		
ตอบ : คือว่าต้องเปิดใจของเรารับ	คือใจของเราต้องยึดเกาะท่านเป็นปกติ		
ถาม :	ก็คือต้องเชื่อ	?		
ตอบ :	ใช่	อันดับแรกต้องมีศรัทธาถ้าหากว่าศรัทธาความเชื่อไม่มีทุกอย่างไม่มีผล	ไม่เชื่อมัน
ต่อต้าน	เท่ากับปิดเครื่องโดยตรงเลย		
ถาม : นอกจากนี้มีอะไร	?		
ตอบ :	ก็ศรัทธาความเชื่อ	 ในเมื่อเชื่อยึดมั่นเเล้วต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เขาให้มา	 อย่าง
เช่นว่า	อาจจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์	อาจจะต้องท่องบ่นสวดมนต์คาถาบางบทเป็นประจำ		
ถาม :	ท่องเพื่ออะไรคะ	?		
ตอบ :	ลักษณะเหมือนอย่างกับว่าเป็นรหัสบอกฝ่าย	 ถ้าหากว่าคนที่เขาสวดมนต์ท่องบ่น
คาถาบทนี	้ กแ็ปลวา่เขาขอใหช้ว่ยถอืวา่เปน็ฝา่ยเดยีวกนัพวกเดยีวกนั	 ถา้หากวา่เขาไมข่อกเ็ปน็
อนัว่าไม่ต้องไปช่วยมัน	(หัวเราะ)		
ถาม :	คนก็หลากหลาย	แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาขออะไร	?		
ตอบ : เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงจ้ะ	 เทวดาความเป็นทิพย์ของเขามีคนเป็นพันๆ	 ขอพร้อมกันท่านก็
แยกแยะได้		
ถาม :	แสดงว่าผู้ที่จะให้คุณ	เป็นแต่เทวดาเท่านั้น	?		
ตอบ :	ทางด้านไสยศาสตร์ของเขา	 ถึงจะทำขึ้นมาแล้ว	 แต่ถ้าหากผู้ที่ทำได้อภิญญา	 ความ
เป็นทิพย์	ของการที่ได้อภิญญาท่านอธิษฐานจิตสำทับเอาไว้ผลมันก็เหมือนกัน	 เพราะอธิษฐาน
สำทับด้วยกำลังที่สูงมาก	 ในเมื่อกำลังของเขาสูงมาก	 การที่เขาแยกแยะเพื่อช่วยเหลือใครเท่า
ไหร่มันก็สามารถทำได้	 แต่เพียงแต่ว่าในลักษณะถ้าทำแบบไสยศาสตร์เป็นอภิญญาโลกีย์นี้ต้อง
มีวาระที่เสื่อมของมัน		
ถาม :	ที่นี้คนที่ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้	ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือเปล่า	?		
ตอบ :	ไม่ใช่	 ไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่าจิตใจของคุณมีสิ่งที่ยึดมั่นอยู่	 อย่างเช่นว่า	 ยึดมั่นในพระ
รัตนตรัย	ยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือมาประจำตระกูลของตน	หรือว่ายึดมั่นในผู้นำหรือว่าเชื่อ
มั่นในตนเอง	เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิ		
ถาม :	นอกจากไม่เชื่อแล้วยังมีความลังเลสงสัย	?		
ตอบ : นั่นยิ่งดีใหญ่เลย	 เพราะว่าถ้าหากขืนเชื่อทีเดียวเขาเรียกว่าโง่	 เราสงสัยไว้ล่ะก่อนเป็น
ดี	 แล้วค่อยๆ	 พิสูจน์ไปจนกว่าจะเชื่อ	 อย่างตัวของอาตมาเอง	 กว่าจะก้าวมาถึงระดับนี้ใช้เวลา
พิสูจน์แบบหัวทิ่มหัวตำ	๑๑	ปีเต็มๆ		
ถาม :	นึกว่าเข้าข่ายลบหลู่ดูหมิ่น	?		
ตอบ :	ไม่หรอกจ้ะ	 เขาไม่เรียกว่าดูหมิ่น	 ความขี้สงสัยมันเป็นปกติอยู่แล้ว	 อย่างเช่นว่า	 ทุก
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วันนี้เวลาไปเจอบางสำนักของเขาที่มีพฤติกรรมต่างจากความเคยชินของเรา	 อาตมาเองก็ตั้ง
ข้อสงสัยไว้เหมือนกัน	ต้องระวังไว้ก่อน	ยังไม่เชื่อทีเดียวจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาดีจริง	 ถ้าเขา
ดีจริงก็ยอมรับ		
ถาม :	คือกำลังสงสัยว่า	 เรื่องของ	 “ทรง”	 นี่โดยปกติมนุษย์เราก็จะมีสภาพของตัวเราอยู่			
ที่นี้ถ้าจะพูดถึงว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาแทรกได้ในตัวเรา	 ในกรณีที่เราถือว่าเราเชื่อ
ว่าเป็นจิต	 จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาแทรกตัวเราคือสภาพของจิตช่วงนี้การรับรู้เรื่องนั้นนี่มันเป็น
อย่างไรคะ	?		
ตอบ :	เอาอย่างนี้นะ	 ที่เราอธิบายน่ะ	 เราเข้าใจแต่พูดเป็นคำพูดยาก	 ฟังพระดีกว่า	 สภาพ
ร่างกายของเรานี่มันเป็นเปลือกนอก	 แล้วจิตของเรานี่มันเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่ข้างใน	 เพราะ
ฉะนั้นร่างกายของเรานี่เป็น	 “รถ”	 จิตของเราคือ	 “คนขับรถ”	 ตอนที่เขาจะทรงจะสวมจะทับนี่
เขาเอาคนขับรถออกไป	แล้วเขาก็เข้าไปทำหน้าที่แทน		
ถาม :	เขาจะเอาเราออกไปได้อย่างไร	?		
ตอบ :	เขาใช้วิธีบีบบังคับด้วยกำลังที่เหนือกว่า	สภาพจิตของเราที่ขาดการฝึกปรือมากำลังจะ
น้อย	 ในเมื่อกำลังน้อยพวกที่ท่านอยู่ในเขตของความเป็นทิพย์	 ถึงจะเป็น	 โอปปาติกะ	 หรือ	
เปรต อสุรกาย	ก็ตามกำลังท่านจะสูงกว่า	ท่านจะเบียดเราออกไปชั่วคราว		
ถาม :	ตรงนั้นนี่	การเบียดออกไป	จิตตรงนั้นไปอยู่ที่ไหน	?	
ตอบ :	ตอนนั้นอาจจะอยู่ใกล้ๆ	นั่นเองแหละ	 เดินพล่านไปหมดว่าเมื่อไหร่เขาจะคืนเรา	หรือ
ไม่อีกทีหนึ่งเขาจะใช้อำนาจจิตที่สูงกว่าบังคับจิตของเราให้ทำตามที่เขาต้องการถ้าหากว่าเป็น
เทวดาเขาจะใช้ลักษณะนี้	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกันยายน ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม :	การบังคับนี่ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าไปแทรก	?		
ตอบ :	ไม่ได้เข้าไปแทรก	บังคับอยู่ภายนอก	โดยส่งพลังจิตที่สูงกว่าบังคับเข้าไป	
ถาม :	เหมือนการสะกดจิต	?		
ตอบ :	ลักษณะเหมือนอย่างกับว่าตัวเราเป็นหุ่นยนต์	แล้วเขาใช้คลื่นวิทยุบังคับเรา		
ถาม :	ใกล้เคียงกับการสะกดจิต	?		
ตอบ : ก็คล้ายๆ	กันเลย		
ถาม :	แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการแทรกนี่คือเบียดออกไปเลย	?		
ตอบ :	พวกนีส้ว่นใหญจ่ะเปน็พวกทีม่ารา้ย	 ถา้หากวา่มารา้ยนีส่ว่นใหญจ่ะใชล้กัษณะนี	้ บางที
มันจะยึดร่างกายของเราเป็นของมันเลย	 ยึดรถเราเป็นของมันเลย	 คราวนี้พวกที่ยึดรถของเรา
เป็นพวกมันนี่	 ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้ก็อย่างเช่นพวก	 “ผีปอบ”	 มันอยู่ไม่พอ	 มันยึด
เป็นของมันแล้วก็ไม่ดูแล	ไม่รักษาไม่อะไร	มันเอาแต่อาศัยกินไปวันๆ	บางทีร่างกายของเรามัน
พังแล้ว	แต่ว่าสามารถทรงอยู่ได้เพราะสภาพจิตของมันแทรกอยู่	บังคับอยู่	พอมันทิ้งปั๊บตัวคน
นั้นตายเดี๋ยวนั้นเลย	 แล้วเน่าเดี๋ยวนั้นเลยก็มี	 เพราะว่าจริงๆ	 แล้วก็คือตายมานาน	 เพราะจิต
ของเขาโดนเบียดมานานแล้ว	แต่ว่าตัวนี้มันบังคับอยู่แทนอยู่		
ถาม :	ยังสงสัยอยู่นะฮะ	คนที่ถูกเบียดออกไปก็คือไม่รู้ตัว	?		
ตอบ :	อันนั้นจริงๆ	 ก็แสดงว่าของเขาต้องมีวาระกรรมของเขาอยู่	 วาระกรรมที่เคยเนื่องกัน
มาทำให้ตัวที่มาแทนเขา	 สามารถที่จะเบียดเขาออกไปได้	 ก็หมายความว่าบางทอีุปฆาตกรรม
ที่มาตัดรอนของเขา	ทำให้เขาต้องตายลงในช่วงนั้นเลย		
ถาม :	กรรมอะไรคะ	ถึงทำให้มีในลักษณะนั้น	?		
ตอบ :	ส่วนใหญ่แล้วอุปฆาตกรรม	 จะเกิดจากปานาติบาต	ฆ่าสัตว์ใหญ่มาต้องใช้กำลังใจสูง
ในการกระทำ	ฆ่าสัตว์เล็กๆ	 ไม่ต้องใช้กำลังใจมาก	ฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ใหญ่มาต้องใช้กำลังใจสูง	
โทษก็สูงไปด้วย	ดังนั้นเมื่อถึงเวลารับโทษไปแล้ว	ดอกเบี้ยที่ตามมาก็แพงหน่อย	ถึงตายเหมือน
กัน		
ถาม :	จิตดวงนั้นนี่	ไม่เป็นไปตามวาระกรรมหรอกหรือคะ	?		
ตอบ :	เป็นไปตามวาระ	 เรื่องของวาระกรรมนี่มีก่อนมีหลัง อันไหนมาถึงก็ให้ผลก่อน 
คราวนี้ว่า ความดีรออยู่ก็จริง แต่อุปฆาตกรรมเข้ามาถึงก่อนก็ต้องไปตามนี้ก่อน พอคุณ
พ้นจากตรงนี้แล้ว คุณค่อยไปรับความดีต่อ แต่บังเอิญว่าอันนี้มันแรงไปหน่อยเราก็เลยตาย
เลย	 คราวนี้พอตายก็ต้องดูต้นทุนของเราตอนนั้นว่าดีกับชั่วเป็นอย่างไร	 สภาพจิตของเราตอน
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นั้นเกาะอะไร	?	เราก็ต้องไปหารถคันใหม่ของเรา		
ถาม : .........................		
ตอบ :	ถ้าหากว่าหมดอายุ	 ก็ต้องไปตามทางของเรา	 ต้องปล่อยให้มันยึดรถไป	 ไฟแนนซ์ดุ	
(หัวเราะ)	 ปัจจุบันนี้ที่เขาทรงหาที่เป็น “ของแท้” หมายความว่าบุคคลที่มาดี มาต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่น มาเพื่อสร้างสมบารมีตัวเอง ของแท้นี่อยากจะกล่าวว่าเป็นเทวดา เป็น
พรหม เป็นพระ น่ะหายากมาก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของปลอมที่หลอกอาศัยเบื้องสูงเพื่อ
หากิน	 คราวนี้วิธีสังเกตง่ายๆ	 ถ้าเราไม่ได้ทิพจักขุญาณที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นใครมาจาก
ไหน	 ก็ให้สังเกตจากการกระทำของท่าน	 ถ้าเป็นของแท้ในความหมายที่อาตมาพูดไป	 คือเป็น
เทวดา	 หรือพรหมหรือพระ	 อันดับแรกท่านจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากเรา ส่วนใหญ่
ต้องการแค่ความเคารพ	อาจจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าเงินบูชาครู	๓	บาท	๙	บาท	เต็มที่
ไม่น่าจะเกิน	 ๑๐๘	 บาท	 เหล่านี้เป็นต้น	 จะไม่ซ้ำเติมให้เราเดือดร้อนยิ่งขึ้น	 อันดับต่อไปก็คือ
ว่าท่านจะมาเป็นเวลา	 คืออาจจะมาเฉพาะวันอังคาร	 วันเสาร์	 หรือวันพฤหัสฯ	 อาจจะมา
เฉพาะวันพระใหญ่	หรืออาจจะมา	๓	 เดือนครั้ง	 ๖	 เดือนครั้ง	 ปีละครั้ง	 เป็นต้น	 เพราะว่างาน
ของท่านก็มี	 ไม่ใช่ถึงเวลานึกจะมาก็มา อันไหนมาได้ตลอดเวลาคิดไว้ก่อนเลยว่า	 “ปลอม” 
อันดับต่อไปอันนี้สำคัญที่สุด ถ้าเป็นของแท้เรื่องที่ท่านรับปากช่วยจะมีผลตามนั้น ถ้าของ
ปลอมหลอกกินอย่างเดียว	 คราวนี้จำง่ายๆ	 ว่า	 ถ้าป็นของแท้ท่านจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์
จากเรา	 บางคนต้องการแค่ดอกไม้ธูปเทียนในการแสดงออกซึ่งความเคารพ	 ถ้าเราไม่มีท่านก็
ใช้ลูกศิษย์ของท่านจัดให้เราซะด้วยซ้ำไป	อันดับที่	๒	ก็คือว่าท่านจะมาเป็นเวลามีวาระจำเพาะ
ของท่าน	 อันดับสุดท้ายก็คือเรื่องที่ท่านรับปากแล้วจะมีผลตามนั้น	 อันนี้พิสูจน์ง่ายๆ	 สำหรับ
คนที่ไม่ได้ทิพจักขุญาณแล้วไปพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร		
ถาม :	มีเรื่องไม่สบายใจจะสอบถาม	ก็คือคุณพ่อผมเพิ่งจะเสียชีวิต	เคยได้ยินคนพูด	พอดีมา
เสียที่โรงพยาบาล	ไม่สบายใจที่บอกว่าถ้าเกิดมีคนเสียที่โรงพยาบาลนี่เขาจะหาทางออกไม่ได้	?	
ตอบ :	ไม่จริงจ้ะ	ไม่จริง		
ถาม :	ซึ่งก็เป็นไปตามบุญกรรม	?		
ตอบ :	เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขา	 แต่ส่วนใหญ่คนที่ตายพอจิตออกจากร่างใหม่ๆ นี่ 
ยังไม่รู้ตัวว่าตาย มักจะกลับบ้านก่อน	ที่บอกว่าหาทางออกไม่ได้	ไม่ใช่หรอกจ้ะ		
ถาม :	แล้วพิธีที่คนจีนเขาถือ	พอดีผมมีแผนจะแต่งงาน	?		
ตอบ :	ทำตามไป	ไม่ขัดคอเขาจะสบายเอง	ถ้าขัดคอเขาเดี๋ยวเป็นเรื่องทะเลาะกัน		
ถาม :	คือเขามองว่าเหมือนกันมันไม่ดีต้อง	๓	ปี		
ตอบ :	ไม่เป็นไรหรอก	รอก็รอ	แต่เราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ	ก่อน	(หัวเราะ)	ไม่ว่ากัน		
ถาม :	คือจริงๆ	 ที่บ้านผมไม่ได้ถือมาก	 หมายความว่าจริงๆ	 มันเหมือนเป็นแค่ธรรมเนียม	
ใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ :	มันก็แค่ธรรมเนียมเท่านั้นเอง	คือสมัยก่อนเขาอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นกฎตายตัวเลยว่า
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ลูกหลานต้องกตัญญูต่อบุพพการีโดยเฉพาะพ่อแม่ของเรา	 คราวนี้ว่าเขาให้ไว้ทุกข์ถึง	 ๓	 ปี			
ถ้าหากว่าช่วงนี้เราไปจัดงานมงคลอื่นซึ่งเป็นงานรื่นเริงหรือว่างานในลักษณะเฉพาะตัวของเรา
เองเพื่อประโยชน์ตัวของเราเอง	 เขาถือว่าไม่ให้ความเคารพบรรพบุรุษ	 คราวนี้ถ้าเราไม่ได้ถือ
ตรงจุดนั้น	เราจะทำอะไรก็ทำไป	๓	ปีรอไหวมั้ย	?	ลูกแก่พอดี	(หัวเราะ)		
ถาม :	ผมก็เคารพอยู่แล้ว		
ตอบ :	ถ้าหากว่าญาติผู้ใหญ่ของเขา	 เขายังเห็นตรงจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็คล้อยตามเขา
นะ	แต่งงานมันเป็นแค่พิธีเท่านั้น	สำคัญตรงคนอยู่ร่วมกันต่างหากล่ะ	แต่งถูกพิธีตีกันบ้านแตก
มาเยอะแล้วจ้ะ		
ถาม :	บวงสรวงทำไมเสาร์ห้า	?		
ตอบ :	วันเสาร์ห้า	 ตามสายครูบาอาจารย์ท่านถือเป็นวันไหว้ครูประจำสายของเรา	 พิธี							
บวงสรวงก็คือว่า	เหมือนกับรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่มีเมตตากรุณา	สั่งสอนพวกเราสืบๆ	กันมา
จนถึงปัจจุบันนี้	 ลักษณะของงานบวงสรวงที่ทำก็ไหว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลย	 เพราะ
พระพุทธเจ้าต้องเป็นครูใหญ่อยู่แล้ว		
ถาม : ทำไมต้องใช้เสาร์ห้านี้คืออะไร	?		
ตอบ :	คือวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำ	 ถ้าได้เดือนห้ายิ่งดี	 ถ้าไมได้เดือนห้าเดือนไหนก็ได้แต่ต้องเป็น
ข้างขึ้นคือ	ตามสายครูบาอาจารย์เขากำหนดมาอย่างนั้น		
ถาม : ไม่มีเหตุผลเลยเหรอคะ	?		
ตอบ : มีซิจ๊ะ	 แต่ว่าเหตุผลนี้ยิ่งยอมรับยากใหญ่	 อย่างเช่น	 วันเสาร์ห้านี้เป็นวันแข็งวันที่
กำลังสูงอยู่ ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก		
ถาม :	ใช่ๆ	 คือคนนี่ชอบบอกแต่ว่ากำลังสูง	 วันแข็ง	 คำว่า	 “กำลังสูง”	 คำว่า	 “วันแข็ง”	 นี่
จริงๆ	แล้ว	หมายถึงอย่างไร	?		
ตอบ :	อยู่กับช่วงระยะจังหวะ	เวลา	ของการโคจรของดวงดาวเรา	ต้องยอมรับว่าโลกของเรา
มีพลังงาน	 ดวงดาวทุกดวงมีพลังงานของมันอยู่	 จังหวะนั้นวาระนั้นเวลานั้น	 พลังงานจะหมุน
เสริมกันมาสูงกว่า	จังหวะอื่น	มันเหมือนกับน้ำขึ้นน้ำลง	มันขึ้นมันก็ขึ้นเป็นปกติ	แต่วันนั้นมัน
จะขึ้นที่สูงที่สุด	 อย่างนี้เป็นต้น	 คราวนี้โบราณาจารย์ที่ท่านมีความรู้ในเรืื่องของโหราศาสตร์
หรือว่าดาราศาสตร์	 การโคจรของดวงดาวต่างๆ	 ท่านจับเคล็ดตรงนี้ได้	 ท่านก็เอาวันอย่างนี้มา
เพื่อประยุกต์ใช้งานไป	ไม่แจ่มแจ้งประท้วงได้นะ	(หัวเราะ)		
ถาม :	กำลังสงสัยว่าถ้าเกิดพลังงานที่มันได้มาสูงในที่นี้นี่	 แล้วเรามีความจำเป็นอะไรจะต้อง
ไปข้องเกี่ยวด้วย	?		
ตอบ :	ในลักษณะของการข้องเกี่ยว	 คือว่าวันเสาร์ห้าจริงๆ เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ว่า
เราทำเพื่อสงเคราะห์คนอื่นด้วย	อย่างเช่นว่า	คณะศิษย์ที่เขาต้องการที่จะให้การช่วยเหลือบาง
ส่วนที่เขายังขาดอยู่	 ถ้าหากมันไม่มากจนเกินไป	 อย่างเช่นว่า	 น้ำแก้วหนึ่งมีแค่นี้	 ถ้ามันขาด
อยู่แค่นี้	ถ้าอาศัยตรงจุดนั้นอาจจะเติมเต็มพอดี	สิ่งที่เขาตั้งความปรารถนาไว้ก็จะสำเร็จตามนั้น	
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แต่ถ้าหากว่ามันขาดมากๆ	ก็ไม่สำเร็จเหมือนกัน		
ถาม :	เรื่องพูดอย่างนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อนะคะ	 ตรงที่บอกว่าถ้าเราตั้งปรารถนาแล้วเรา
ได้มาร่วมพิธีตรงนี้นี่จะส่งผลให้เราสมปรารถนา	?		
ตอบ :	อันนี้เราแค่มาดูในลักษณะของบุคคลทั่วๆ	 ไปแล้วกัน	 อย่างเช่นว่า	 เราอยู่ในตำแหน่ง
ใหญ่ที่ให้คุณให้โทษคนได้	 เราจัดงานขึ้นมาแล้ว	 บริวารเขามา...พูดง่ายๆ	 มาโชว์ตัวให้เราเห็น	
โดยปกติทั่วๆ	 ไปก็ย่อมพอใจว่าเขายังมางานของเรา	 มันก็จะเกิดความเมตตามากกว่าคนอื่่น
เขาขึ้นมานี่พูดถึงกำลังใจคนทั่วๆ	ไปนะ	ที่ยังประกอบด้วยอคติเต็มที่เลย	ขณะเดียวกันคนที่ไม่
มา	เอ๊ะ...นี่มันไม่เห็นหัวกูนี่หว่า	ก็เลยกลายเป็นว่า	ถ้าถึงเวลาถึงวาระที่จะต้องพิจารณาความดี
ความชอบหรือต้องช่วยเหลือใคร	 ก็จะช่วยเหลือคนที่เราเห็นหน้ามากกว่า	 นี่เปรียบเทียบง่ายๆ	
อย่างหยาบๆ	เลย	แต่ว่าอันโน้นของเขามันลึกกว่าเยอะจ้ะ		
ถาม :	ที่เขาว่า	ฟังดูแล้วมันจะขัดกับหลักของกรรม	ใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	มันไม่ใช่ขัดกับหลักของกรรม จริงๆ แล้วมันตรงไปตรงมา เพราะว่าบุคคลที่เขา
มาร่วมพิธี เขาต้องทำกรรมดีมาหรือว่าได้มีส่วนอันนั้นมาร่วมกัน เขาถึงได้มาในพิธีนั้น 
คนอื่นที่นอกสายไปที่เขาไม่เลื่อมใสในตรงจุดนั้นเขาก็ไม่ได้มาร่วมกัน	 มันไม่ได้ขัดหรอก	
มันไปด้วยกันเลยแหละ	แต่เพียงแต่ว่าของเราเองลืมมองไป		
ถาม :	คือฟังคำอธิบายขัดกับเรื่องของกรรม	ก็เหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูล	?		
ตอบ :	มันมีอยู่	แต่ว่าลักษณะการช่วยเหลือบอกแล้วต้องขาดน้อย แล้วลักษณะที่ต้องการ
ช่วยนี่ มันก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้คนทุกคนได้ แต่ว่าถ้าหากว่าคนนั้นวาระบุญวาระ
กรรมของเขาไม่ได้ถึงตรงจุดนั้นเขาก็ไม่ได้มาร่วมกัน  
ถาม :	ฟังดูเหมือนเกี่ยวเนื่องของการยึดบารมีพระเข้ามาช่วยเหลือ	?		
ตอบ :	จริงๆ	แล้วคือใช้ตัวเอง	คนที่มาร่วมพิธีเขาจะต้องมีการภาวนาในลักษณะนั้น	ทำกำลัง
ใจในลักษณะนั้น	 ในเมื่อการภาวนาลักษณะนั้น ทำกำลังใจลักษณะนั้น ก็คือการเติมส่วนที่
ขาดให้กับตัวเองนั่นเอง	 ถ้าหากเราอยู่ที่บ้านบอกให้เขาทำสิ่งแวดล้อมมันไม่ชวนให้ทำ	 แต่ถ้า
มาอยู่ร่วมในพิธีกรรม	ซึ่งเขารู้สึกว่ามันขลัง	มันศักดิ์สิทธิ์	ความเชื่อมั่นของเขากำลังใจของเขา
ยดึโยงไดง้า่ย	 เขากจ็ะทำได	้ ทำไดด้ดีว้ย	 จรงิๆ กค็อืตวัของเขาเอง เพยีงแตว่า่พธิกีรรมนั้น
เป็นแต่เครื่องโยงเท่านั้น	 เขาทำของเขาเอง	 จะไปตะโกนเรียกร้องให้ใครเขาช่วยก็ไม่ได้หรอก	
นอกจากการแนะนำเฉยๆ	 อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้า	 ท่านบอกแล้วว่าท่านมีหน้าที่แนะเท่านั้น		
จะทำหรือไม่ทำอยู่ที่ตัวเรา		
ถาม :	ผู้ที่มีบารมีมากๆ	 ที่ไม่ตกนรก	 เพราะว่าเขาสามารถบังคับจิตใจให้อยู่ในกองกุศลได้
ตลอดใช่มั้ย	?		
ตอบ :	เรียกว่าตลอดก็ไม่ใช่นะ แต่ตอนวาระสำคัญนี้สามารถทำได้ ระวังไว้ก็แล้วกันติด
หนี้เขาเยอะ	ถึงเวลาถ้ามันทวงทีเดียวอาจจะหมดตัว		
ถาม :	ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยที่บอกว่าเราสามารถบังคับตัวเองได้ให้อยู่ในศีลตลอด	 การ
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บังคับตัวเอง	นั่นก็ดี....(ไม่ชัด)....ใช่ว่ามีตัณหาอย่างเดียว	เพราะฉะนั้นศีล....(ไม่ชัด).....?	
ตอบ :	ก็ไม่ได้หมายความตัวของเขาเองทำชั่วแล้วจะพ้นจากความชั่วนั้นโดยที่ไม่มีความดีมา
ช่วย	อย่าลืมว่า	เขาใช้คำว่าเขาทำบุญทำกุศลและจิตใจเขายึดโยงในส่วนที่เป็นกุศลอยู่	สิ่งที่เขา
ทำเป็นกรรมชั่วมันมีกำลังน้อยกว่า	 มันยังตามไม่ทัน	 แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลิก	 มันยัง
ตามอยู่ตลอดเวลา	ถึงวาระถึงเวลาเมื่อไหร่มันจะสนองทันที	เมื่อครู่ถึงบอกเขาว่าระวัง	มันทวง
ทีเดียวหมดตัวเลยแหละ		
ถาม :	ฉะนั้นจะใช้คำว่าบังคับแล้วไม่ตรง	ไม่น่าจะใช้ได้	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วมันใช้ได้	 แล้วตรงไปตรงมาที่สุดด้วย	 คือว่าถ้าหากว่ากำลังใจของเขาใน
ตอนช่วงนั้น	 มันไม่เศร้าหมอง	 จิตของเขามีที่ยึดที่เกาะแปลว่าเขาต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่าง
หนัก	 อย่างหนักชนิดที่เรียกว่าของเราเองทำไมถึงแต่ของเขาทำถึง	 ในเมื่อเขาสามารถทำถึง
ตรงจุดนั้น	ตัวนั้นก็จะเป็นกุศลส่งผลให้เขาพ้นไปก่อนชั่วคราว	แต่ไม่ได้พ้นตลอดหรอก	 เดี๋ยวก็
เสร็จ	
ถาม :	แต่มีเงื่อนไขว่าก็แค่ชั่วคราว	ใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ใช่	ถึงเวลาที่กุศลมันขาดช่วงเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแหละ	เขาทวงทีนี้ก็ยาวเลย		
ถาม :	แต่ถ้าเขาทำมาจนชินแล้วก็เกิดใหม่	เขาสามารถจะทำอย่างนั้นต่อไป	?		
ตอบ :	ได้จ้ะ	พระที่เข้านิพพานทุกองค์ไม่มีใครใช้หนี้หมด	เพียงแต่ว่าสภาพจิตของตัวเองพอ
ถึงเวลาบริสุทธิ์แล้วก็เป็นอันว่าจัดเป็นอโหสิกรรมต่อกันไป	 มันเหมือนกับว่าน้ำกับน้ำมันที่แยก
ตัวจากกันโดยเด็ดขาด	 ไม่สามารถจะปะปนกันได้แล้ว	 ไม่เหมือนน้ำกับนมจะเทลงไปเมื่อไหร่ก็
ละลายรวมกันเลย		
ถาม :	อย่างเวลาพวกพุทธภูมิตายจากสภาพความเป็นมนุษย์	 ถ้าไม่ลงนรก	ขึ้นไปบนสวรรค์
เขาวา่จะเปน็พรหมเทวดา	 แล้วเขาจะมเีวลา...หมายความวา่ชว่งระยะเวลาหรอืจะมีคนมาเตือน
ว่าให้ลงมาเกิดอีกหรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ก็ต้องดูด้วยนะ	 ว่าของเราเองมีเพื่อนฝูงที่รักกันขนาดนั้นหรือเปล่า	?	 ถ้าหากว่าไม่มี
เขาก็ไม่มาเรียกเตือนคุณหรอก	คุณอยากสร้างบารมีคุณก็ตะเกียกตะกายของคุณเองก็แล้วกัน	
ถาม :	แล้วลงมาจุติได้ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านจะขยันเกิด	ในเมื่อท่านจะขยันเกิดนี่ส่วนใหญ่ท่านจะ
ไม่อยู่นานหรอก	มันเสียเวลาสร้างบารมีของท่าน	
ถาม :	สามารถลงมาเกิดได้เลย	?		
ตอบ : กำลังของคุณสูง	 ต้นทุนของคุณมี	 คุณจะซื้อตั๋วใส่กระเป๋าไปเพื่อจะเดินทางเมื่อไหร่
ก็ได้คนมีตังค์น่ะ		
ถาม :	ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า	 อย่างคนที่ตายแล้วจิตเศร้าหมองหรือว่ามีกรรมหนัก
มาก	 นี่ก็คือจิตมันตกอยู่ในตรงนั้น	 มันก็เลยลงนรกแน่นอน	 แต่ถ้าเกิดคนที่แบบทำกรรมความ
ชั่วด้วยนี่ถึงจะหักล้าง	 อย่างพระยายมราชท่านมีเมตตา	 ท่านก็เลยส่งคนมาดักแล้วเอาไป	 แล้ว
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พยายามให้นึกถึงความดีที่ก่อมา	?		
ตอบ :	 อันนี้เป็นไปตามที่เราเข้าใจ	 ที่เราว่ามาน่ะใช่เลย	พระยายมไม่ได้มีหน้าที่เอาใครลง
นรกแต่พระยายมกันคนไม่ให้ลงนรก	 เพราะฉะนั้นบรรดาคนที่ตายนะ	 พอถึงเวลารู้ตัวว่าตาย	
ต่อให้ไม่มีคนมารับก็พยายามจะตะกายไปหาท่าน		
ถาม :	เคยเห็นวิญญาณ	เป็นแพตัวดำๆ	สูงๆ	ใหญ่ๆ	แล้วก็ถือดาบใ่ส่ผ้าสีแดงๆ	๒	คน	จับคู่
กันไม่ทราบว่าเป็นอะไร	(แล้วเขามารับเราหรือเปล่าคะ)	เปล่าแต่เขามาให้เห็น	?		
ตอบ :	 ไม่แน่พวกนั้นอาจจะเป็นพวกที่เขามาดูแลรักษาเราก็ได้	 อาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงหรือ
เคยเป็นบริวารเก่ามาก็ได้	 ถามแสงชัยซิ	 อาตมากับน้องชาย	 ๒	 คนนอนอยู่ด้วยกัน	 กลางคืน
ตื่นขึ้นมาตัวเท่าตึกนุ่งหยักรั้งสีแดงมานอนเบียด	 เขามาช่วยรักษาเรา	 แต่เราเป็นเด็กอยู่ๆ	 ตัว
ใหญ่มานอนเบียดด้วย	 ก็ตกใจร้องไห้กลางคืนบ่อยๆ	 พ่อแม่รำคาญฟาดเอาเจ็บตัวไป	 แล้วเขา
ก็ตามอยู่เรื่อย	 ลักษณะเขาตามดูแล	 แต่ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆ	 ว่าเขามาดูแลเรา	 พอถึงเวลา
อย่างเช่นว่าจะไปเก็บฝรั่งกัน	ก็ไปนั่งห้อยขาบนต้นฝรั่งตัวเท่าตึก	แล้วยังมีหน้ามาหัวเราะใส่เรา
อีก	เด็กๆ	เห็นกันทุกคนวิ่งกันตีนพลิกเลย	สาปส่งฝรั่งต้นตั้นไปไม่มีใครกล้าขึ้นอีกเลย...กลัวผี		
ถาม :	แล้วทำไมเขาไม่มาแบบสวยๆ	(หัวเราะ)	?		
ตอบ :	 นั่นเขามาในชุดทำงานของเขาแล้ว	 หน้าที่ของเขานี่	 ทำงานไม่แต่งเครื่องแบบเดี๋ยว
โดนเจ้านายปรับ	จริงๆ	เขาไม่ได้มาน่าเกลียดน่ากลัวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าตัวเขาใหญ่	ของเรา
เองพอเห็นคนตัวใหญ่ๆ	แปลกหน้าด้วย	ก็ตกใจวิ่งเท่านั้นเอง		
ถาม :	ส่วนใหญ่คิดว่าผี	?		
ตอบ :	ใช่	ส่วนใหญ่คิดว่าผีไว้ก่อน		
ถาม :	อย่างตานึกไปอย่างนี้	ยังเล็กๆ	อยู่เลย	มีคนมาฉุดมือขึ้นไปน่ะ		
ตอบ :	 โบราณเขาเรียกว่า	 “แม่ซื้อ”	 “แม่ซื้อ”	 คือเทวดาประจำตัว	 ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่
หรือไม่ก็ญาติพี่น้อง	หรือครูบาอาจารย์	หรือว่าเพื่อนฝูงกันในอดีต	คราวนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้
พอตายแล้วไปเป็นเทวดา	 เมื่อตายแล้วเป็นเทวดาเขายังจำเราได้อยู่	 ยังมีความผูกพันอยู่จะ
พยายามที่จะตามสงเคราะห์เรา	 อะไรที่ไม่เกินกฎของกรรมท่านพยายามช่วย	 ลักษณะนั้นล่ะ	
โบราณเขาเรียกว่า	“แม่ซื้อ”	ที่ประเภทไปทำพิธีร่อนกระด้ง	๓	วัน	ลูกผี	๔	วัน	ลูกคน	ลูกของ
ใครรับไปเน้อ	แม่ก็รีบบอกลูกของฉันจ้า	ผีเลยอดเลย	(หัวเราะ)		
ถาม :	ไม่ทำพิธีดีกว่าใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	 เขาเชื่อถืออย่างนั้น	 เขาก็ทำอย่างนั้น	 เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่น่าตำหนิ กำลังใจของใคร
แค่ไหนก็พูดแค่นั้นทำแค่นั้น  
ถาม :	พูดถึงเรื่องคนตาย	เวลาคนตายจิตที่อยากจากร่างไปน่ะ	จิตจะเหลืออะไรอยู่บ้าง	?	
ตอบ :	 อันดับแรกความรู้ความจำของเขา อันดับที่สองสิ่งนั้นจริงๆ	 เป็นของปกติของเขา
อยู่แล้ว	 แต่ว่าในสภาพของมนุษย์ที่เป็นกายหยาบประกอบไปด้วยกิเลส	 ตัณหาเป็นปกติ	 ก็จะ
โดนกดทับเอาไว้	สิ่งนั้นคือ	“ความเป็นทิพย์”	ความเป็นทิพย์นี่สามารถรู้เห็นในสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆ	
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ไปไม่สามารถรู้เห็นได้	 อย่างเช่นว่า	 ถ้าเขามองออกไปข้างนอกนี่จะมองเห็นยาวตลอดไปเลย	
จะไม่มีตึกรามบ้านช่องมาขวางเขา	ในสายตาของเขาก็เหมือนกับที่โล่งไปเลยอย่างนี้		
ถาม :	เอ๊ะ	ทำไมเป็นอย่างนั้น	?		
ตอบ : บอกแล้วว่าเขาอยู่ในความเป็นทิพย์	 ในเมื่อความเป็นทิพย์ลักษณะก็เหมือนกับคลื่น
พลังงาน	 เพราะฉะนั้นคลื่นพลังงานที่เจาะทะลุทะลวงไปอยู่ตลอดเวลา	 อย่างปัจจุบันนี้รอบข้าง
ตัวของเราก็เป็นอยู่อย่างนี้	เขาก็ไม่เห็นจะต้องไปหลบไปหลีกตึกรามบ้านอะไรที่ไหน		
ถาม :	คือหมายความว่าเขาเห็นสภาพ	คือตัวนี้จะพูดถึงการรับรู้ใช่มั้ยคะ	?	มีการรับรู้	เพราะ
ฉะนั้นที่การรับรู้ตัวนี้	เห็นเป็นตึกเป็นอาคารมั้ยคะ	?		
ตอบ :	ถ้าหากต้องการจะรับรู้ลักษณะนั้นก็รับรู้	 แต่ถ้าหากเขาไม่ต้องการจะรู้	 เขาสามารถ
เดินทะลุไปเฉยๆ	เลย	เพราะว่าในสภาพของเขาแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขา	เหมือน
อย่างกับว่าอยู่คนละคลื่นความถี่กันน่ะ	 แล้วอันดับต่อไปก็คือ “ตัวเวทนา” คือการเสวย
อารมณ์	ก็ยังรับรู้ความสุขความทุกข์ได้เป็นปกติ		
ถาม :	จะเกิดจากอะไร	ในเมื่อไม่มีร่างกาย	?		
ตอบ :	เกิดจากในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ	 อย่างเช่นว่า	 อยู่ในสภาพนั้น	 ถ้า
อุปาทานยังยึดถืออยู่ว่า	 ความรู้สึกทั้งหมดยังเป็นคนอยู่	 ถ้าหากว่าไม่มีของกินก็หิว	 ความรู้สึก
ตัวนี้จะเกิดของมันเอง	 เป็น	 “จิตตสังขาร”	 ที่ปรุงแต่งขึ้นมาทำให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมา	 ก็
ต้องไปเสาะแสวงหามากิน	 ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องมาเที่ยวเสาะหาเอาตามญาติตัวเอง	 ต้องพยายาม
แสดงให้เขารู้เห็น	 ด้วยการทำให้เกิดเสียงบ้าง	 เข้าฝันบ้าง	 อะไรบ้าง	 เพื่อจะบอกกล่าวว่าเขา
ขาดอันส่วนไหน	
ถาม :	เหมือนกับบอกว่าเขาปรุงแต่งขึ้นมาเอง	ถ้าอย่างนั้นนี่การหิวมีจริง	เกิดขึ้นจริงมั้ย	?		
ตอบ :	ถา้หากวา่เขาปรงุแตง่ขึน้มากเ็กดิขึน้จรงิสำหรบัเขา	ตอ้งใชค้ำวา่	“เกดิขึน้สำหรบัเขา” 
ถาม :	แต่ไม่ได้หิวจริง	?		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วถ้าหากว่าของเขาเอง จิตของเขาประกอบไปด้วยบุญ เขาก็ไม่จำเป็น
ต้องไปปรุงแต่งตรงส่วนนั้น เขาก็จะไม่เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้น		
ถาม :	คือกุศลเข้าไปหล่อเลี้ยง	?		
ตอบ : ใช่	ทำให้ความรู้สึกอันนั้นไม่เกิด	แต่ถ้าหากว่าเขาขาดตรงส่วนนี้ จิตของเขาจะปรุง
แต่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมา ก็ต้องไปเสาะแสวงหาส่วนที่ตัวเองขาดต่อไป... 
ถาม :	วิธีทำกรรมฐาน	 กายคตาหรือว่าอสุภะ	 ทำยังไงให้ถูกต้อง	 อย่างเช่น	 นั่งสมาธิก่อน
แล้วถึงระดับไหน	อะไรอย่างไงคิดอย่างไงคะ	?		
ตอบ :	จริงๆ ต้องมีสมาธิก่อน เหมือนอย่างกับว่าลับมีดให้คมแล้ว เสร็จแล้วค่อยไปตัด 
คือ พิจารณา พอเราลับมีดให้คมแล้วพิจารณามันก็จะชัดเจนแจ่มใส เพราะกำลังของสมาธิ
มันสูงพอ 
ถาม : อย่างกับนั่งสมาธิ	 ชั้นฌานสูงสุดที่เราทำได้	 แล้วคลายสมาธิ	 จากนั้นก็พิจารณาไปใช่
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เปล่าคะ	?		
ตอบ :	จ้ะ	 พอเราทำเต็มที่แล้วถอยกำลังลงมา	 แล้วมาพิจารณาพอพิจารณาจนกระทั่ง	
“อารมณ์ใจทรงตัว” มันจะภาวนาโดยอัตโนมัติ พอภาวนาไปจนถึงจุดเต็มที่มัน	มันก็จะถอย
ลงมาอีก	 คราวนี้ถ้าหากว่าช่วงมันถอยออกมา	 ถ้าเราไม่หาสิ่งที่ดีให้มันคิดมันจะคิดไปทางรัก	
โลภ	 โกรธ	หลงแทน	 เราก็เลยต้องควบคุมความคิดของเราให้มันคิดในด้านดีๆ	 เข้าไว้	 แล้วก็ที่
สำคัญที่สุด “ทำบ่อยๆ” “ย้ำแล้วย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก อยู่ในจุดเดิม”	 ไม่ใช่ทำๆ	 ไปแล้วก็
เบื่อแล้วก็เลิก	 มันจะต้องย้ำจนกระทั่งประเภทที่ว่า	 ถึงเวลาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว
มันเชื่อเลย	 โดยไม่มีการคัดค้านนั่นแหละถึงจะใช้ได้	 ไม่ใช่บอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา	 มัน
ไม่ใช่ได้อย่างไรวะตีเราก็เจ็บ	(หัวเราะ)		
ถาม : ที่คนพูดถึงเรื่องจิตตสังขารส่วนสัญญาจิตนี้ก็มีความจำของมัน	 แต่ทำไมเวลาเราแก่
ตัวไป	ทำไมเราหลงลืมได้ล่ะครับ	?		
ตอบ :	หลงลืมนั้นเป็นเรื่องของสมอง	 ประสาทร่างกายไม่ใช่จิต	 จิตมันบันทึกของมันอยู่
ตลอด	 ถ้าหากว่าเราได้รับการฝึกมาดีแล้ว	 เราสามารถย้อนทวนไปดูเมื่อไหร่ก็ได้	 ลักษณะของ
การย้อนทวน	เป็น	“อตีตังสญาณ”	หรือไม่ก็	“ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ”	หรือเป็น	“ยถากัม
มุตาญาณ”	ได้	
ถาม :	อย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์นั้นในอดีต	เราอยากจะรู้ได้มั้ย	?		
ตอบ :	ได้จ้ะ		
ถาม :	รู้ได้อย่างไงคะ	?	
ตอบ :	เราย้อนอดีตลงไปตรงจุดนั้น	กลายเป็นว่าเรากลับเข้าไปดูเหตุการณ์ในเดี๋ยวนี้เลย	
ถาม :	แสดงว่าทุกอย่าง	ยังอยู่ของมันอย่างนั้น	?		
ตอบ :	มันไม่ไปไหนหรอก	วิทยาศาสตร์เขาก็บอกแล้วไง	บอกว่าสสารทุกอย่างไม่ได้สูญหาย
ไปไหนในโลก	 เพียงแต่แปรสภาพไปเท่านั้น	 ในเมื่อมันแปรสภาพไปเป็นพลังงาน	 เราก็ย้อน
กลับไปรวบรวมพลังงานนั้นกลับเข้ามาให้มันอยู่ในรูปที่หยาบให้พอที่เราจะรับรู้ได้	 มันก็จะ
กลายเป็นสิ่งที่เรารู้ขึ้นมาตอนนั้นเดี๋ยวนั้น		
ถาม :	.......................	?		
ตอบ :	เป็นครูบาอาจารย์เขามันลำบาก	 หลวงพ่อท่านสอนว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้การดูแล
ของเรา ไม่ว่าจะคนจะสัตว์ต้องดูแลเขาให้มีความสุขอยู่เสมอ	 เพราะฉะนั้นอะไรมันเกิดขึ้น
มา	 เราจะกินเองใช้เองมีความสุขอยู่คนเดียว	 นั่นผิดคำสอนแน่ๆ	 เลย	 ก็เลยต้องเหลือเผื่อเขา
อยู่ตลอด	 ลักษณะเป็น	 “ครูบาอาจารย์”	 เขาเรียกว่า	 “พ่อแม่คนที่สอง”	 ก็เหมือนกับพ่อกับ
แม่นั่นแหละ	 ต้องคอยตามจี้ตามเช็ดตามล้างตามถูกันอยู่ตลอดเวลา	 จนกระทั่งประทับใจพุทธ
วัจนะประโยคหนึ่งที่ท่านกล่าวว่า	 “อานันทะ ดูก่อนอานนท์ เราจักไม่ปฏิบัติต่อพวกเธอ
เหมือนช่างหม้อที่ปฏิบัติต่อหม้อดินที่ยังเปียกยังดิบอยู่ด้วยความทะนุถนอม แต่ว่าเราจะ
กระหนาบแล้วกระหนาบอีก ชี้โทษแล้วชี้โทษอีก บุคคลที่มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้นที่
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จะทนอยู่ได้”		
ถาม :	ทำไมบางอารมณ์	มีโกรธ	มีโมโห....(ไม่ชัด)....?		
ตอบ :	พระที่ท่านทำถึงที่สุดแล้ว รัก โลภ โกรธ หลง ไม่ได้ไปไหนอยู่กับท่านเต็มที่นั่น
แหละ แต่เพียงแต่ว่าท่านมีสติรู้อยู่ และตัดมันตั้งแต่ต้นเหตุมันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่านั้น	
คราวนี้ว่าถ้าอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามันยังไม่สามารถที่จะตัดมันตั้งแต่ต้นเหตุได้	 ยังมีโอกาส
เผลอ	 อารมณ์เหล่านี้มันจะตีกลับทันทีที่มันมีโอกาส	 มันเหมือนยังกับคุ้นกันอยู่	 ถ้าเผลอเมื่อ
ไหร่มันก็ดันเราหงายท้องไป	 เพราะฉะนั้นห้ามเผลอ	 พระที่ท่านทำถึงตรงจุดนี้ท่านก็เลยยิ่ง
ระวังมากกว่าปกติ เพราะว่ากลัวจะเผลอให้พวกนี้มันหลุดขึ้นมางอกงามใหม่ ท่านก็เลยจะ
ทรงความไม่ประมาทเป็นปกติ  
ถาม :	ตอนแรกเข้าใจว่า	อารมณ์....(ไม่ชัด)....?		
ตอบ :	นั่นความเข้าใจของเราจ้ะ	จริงๆ แล้วมันยังอยู่ นอนยิ้มอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มัน
ไม่มีเชื้อให้เกิด เพราะท่านไม่ไปเติมเชื้อให้มัน ท่านไม่ไปใส่น้ำมันแล้วไปจุดไฟมัน  
ถาม :	มีอยู่ปัญหาหนึ่ง....(ไม่ชัด)....?		
ตอบ :	ตัวนี้เราต้องดูด้วยว่า	 เราได้รักษาอารมณ์ของเราให้ต่อเนื่องได้นานเท่าไร	 ส่วนใหญ่
สมัยก่อนของเรา	 เราไม่เคยชินกับมัน	 พอได้รับใหม่ๆ	 ก็ตื่นเต้น	 เหมือนกับเด็กเห่อของก็เล่น
นานหน่อย	คือรักษาอารมณ์นานหน่อย	มันก็อยู่กับเรานาน	แต่พอมาระยะหลังๆ	ความเคยชิน
มันเกิด	 เลิกเห่อแล้ว	 แต่หารู้ไม่ว่าถึงเลิกเห่อแล้วคุณก็ต้องประคับประคองอารมณ์นี้เพื่อ
ความสุขของคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ว่าเราไม่ได้ประคองมันไว้	มันก็เลยหายไป
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	
ถาม : ก็มี.....(ไม่ชัด).....เขาบอกว่า	 เอ...คนนี้ไม่ได้คุ้นปฏิบัติ	 ไม่ได้คุ้นพระนิพพานเลย	 เขา
บอกว่าเวลาที่เขานั่งดูนิพพานในใจ	คือเห็นในจิตสำนึกจนถึงขั้นนิพพาน	เป็นไปได้มั้ยครับ	?	
ตอบ :	ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะ	 สภาพจิตมันคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น	 แล้วขณะเดียวกันว่า	
บุคคลที่ท่านได้อภิญญาหรือได้ทิพจักขุญาณ	 ถ้าหากว่าท่านไปยังสถานที่นั้น	 เราอยู่ที่นั่นท่าน
ก็เห็นเราไม่อยู่ท่านก็เห็น		
ถาม :	อธิบาย	อรูปฌานไว้สั้นๆ	ได้มั้ยครับ	?		
ตอบ :	อรูปฌานถ้าเอาสั้นนี่ตายพอดี	 เอาเป็นว่าเราต้องศึกษารูปฌานให้ละเอียดก่อนจน
กระทั่งถึงฌาน ๔	พอฌาน	๔	มันคล่องตัวแล้ว	เราก็ตั้งรูปฌานอันใดอันหนึ่งของเราขึ้นมา	คือ	
องค์กสิน	 อันใดอันหนึ่งในกสิน ๑๐	 ขึ้นมา	 เสร็จแล้วก็เพิกภาพกสินนั่นเสีย	 หันมาจับความ
ว่างของอากาศแทน	 โดยคิดเสียว่ากสินมันยังเป็นของหยาบอยู่	 อากาศมันเป็นของว่างมันย่อม
ละเอียดกว่า	เราทำความพอใจในอากาศนั้นแล้วก็รักษาอารมณ์นั้นจนกระทั่งทรงตัวเป็นฌาน	๔	
คล่องตัว	แปลว่าเราไดอ้รูปฌานที่ ๑ คือ	ฌานที่สมาบัติที่ ๕ เสร็จแล้วก็คลายกำลังนั้นลงมา	
ตั้งดวงกสินขึ้นมาใหม่	เพิกภาพกสินนั้นเสีย	ทำความพอใจในความว่างไร้ขอบเขตของวิญญาณ
แทน	คิดซะว่าอากาศมันยังมีขอบเขต	คือวิญญาณ	ความรู้สึกยังกำหนดมันได้อยู่	เพราะฉะนั้น
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วิญญาณต้องดีกว่าละเอียดกว่า	 ก็ทำความพอใจในความไร้ขอบเขตของวิญญาณนั้นแทน		
จนกำลังใจเข้าสู่ฌาน	๔	คล่องตัวเต็มที่ของมัน	ก็เท่ากับว่าเราไดส้มาบัติที่ ๖	คือ	อรูปฌานที่ 
๒	แล้วหลังจากนั้นก็ถอยกำลังใจลงมา	ตั้งภาพกสินขึ้นมาใหม่	เสร็จแล้วก็เพิกภาพกสินนั้นเสีย
พิจารณาว่า	ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าคน	สัตว์	 วัตถุธาตุ	สิ่งของ	มันมีความเกิดขึ้นในเบื้อง
ต้น	 แปรปรวนในท่ามกลาง	 สลายไปในที่สุด	 สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยกระทั่งตัวเราก็ตายหมด	
จิตจะไม่เกาะอะไรแม้แต่นิดหนึ่ง	 ถ้าหากว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่า	 เราได้สมาบัติที่ ๗	 คือ	 อรูป
ฌานที่ ๓	 และหลังจากนั้นก็คลายกำลังลงมา	 พอมันทรงตัวเต็มที่มันจะเท่ากับฌาน	 ๔	 หมด
นะทุกขั้นตอน	 แล้วเราก็คลายตัวของเราลงมา	 ตั้งภาพกสินขึ้นมาใหม่	 คราวนี้ก็กำหนดใจของ
เราว่าสิ่งที่ควรรับรู้	 เราก็ไม่ต้องการรับรู้มัน	 เพราะว่าอาการของการรับรู้นี่มันก็ยังเป็นทุกข์เป็น
โทษอยู่	 เสร็จแล้วเราก็ใช้กำลังของสมาธิในการข่มกลั้น	 แล้วก็เรียกง่ายๆ	 ว่า	 ก้าวล่วงข้าม
เวทนาต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นกับเรา	 อย่างเช่นว่าร้อนก็ต้องทำเป็นไม่ร้อน	 หนาวก็ต้องทำเป็นไม่
หนาว	 หิวก็ทำเป็นไม่หิว	 กระหายก็ทำเป็นไม่กระหาย	 เนื่องจากว่าตัวกำลังสมาธิมันสูงอาการ
เหล่านี้เราจะสามารถที่ผ่านมันพ้นไปได้	 พอทรงตัวคล่องตัวเป็นฌาน	 ๔	 เมื่อไร	 เราก็ได้สมา
บัติที่ ๘	 คืออรูปฌานที่ ๔	 อันนี้ถือว่าอธิบายอย่างหยาบที่สุดเลยนะ	 แล้วยังมีคำภาวนาต่าง
หากของมันอีก	อย่างเช่นว่า	อากาสาอนันตา	สำหรับสมาบัติที่	๕	วิญญานัง อนันตัง สำหรับ
สมาบัติที่	๖	นัตจิกิญจิ สำหรับสมาบัติที่	๗	แล้วก็	เอตังสันตัง เอตังปณีตัง สำหรับสมาบัติที่	
๘	จะเป็นคำภาวนาเฉพาะของเขา		
ถาม : ในคำภาวนานั้นและอารมณ์ต้องเป็นไปตามนั้น	?		
ตอบ : อารมณ์จะต้องเป็นไปตามนั้นด้วยมันดีตรงที่ว่า	ลักษณะคล้ายๆ	การพิจารณา	แต่การ
ใช้กำลังของฌาน	เพื่อพิจารณาอันนั้ันมันจะต้องทรงฌานให้ได้		
ถาม :	สงสัยมานานแล้ว	 เพราะว่าอรูปฌานในตอนเช้า	 เข้าโดยไม่ได้ตั้ง....(ไม่ชัด)....ให้
พิจารณาธรรมไปก่อน	?		
ตอบ :	ของเรานั้นแสดงว่าของเก่ามันต้องมีอยู่แล้ว	พอต้นทุนเก่ามันมี	มันปึ๊กเดียว	มันก็เข้า
เลย	
ถาม :	(ถามเกี่ยวกับเรื่องลูกถูกรถชนจะทำอย่างไรดี)		
ตอบ : ทำอย่างไรดี...จริงๆ	 แล้วมันน่าจะสะเดาะเคราะห์ด้วยการทำบังสุกุลตายบังสุกุลเป็น
กันซะยกหนึ่ง	 ทีนี้เรามาถามช้าไป	 พรุ่งนี้จะกลับแล้ว	 ไปให้พระที่ไหนทำก็ได้	 บอกเขาว่าช่วย
ทำบังสุกุลตายบังสุกุลเป็นให้หน่อย	ซื้อผ้าขาวไปซักเมตรครึ่ง	สองเมตร		
ถาม :	วัดไหนก็ได้ใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	จ้ะ	 วัดไหนก็ได้ท่านทำเป็นทั้งนั้นล่ะ	มันเป็นการตัดกรรมอย่างหนึ่ง	ช่วงนี้ช่วงใกล้วัน
เกิดเขาด้วยหรือเปล่า	?	ถ้าหากว่าใกล้วันเกิดนี่	 ก่อนเดือนหลังเดือนต้องระวังให้ดี	 เพราะก่อน
เดือนหลังเดือนนี่มันจะเกิดอะไรขึ้น	 มันจะเกิดช่วงนั้นล่ะ	 ถ้าหากว่าเกิดเดือนตุลา	 ก็เท่ากับว่า
กันยากับพฤศจิกาต้องระวังด้วย		
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ถาม :	...........................		
ตอบ :	(หัวเราะ)	 รีบๆ	 แก้	 เดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิม	 คือช่วงวาระเก่ากับใหม่กำลังเปลี่ยน 
แปลงนี่ มันเหมือนกับช่วงเปิดช่องว่าง อะไรที่ไม่ดีมันจะแทรกได้ง่าย	 ไม่ยากหรอกใกล้ๆ	
วัดไหนก็ได้	ถ้าไม่แน่ใจไปถามท่านก่อนก็ได้ว่าทำได้มั้ย	ถ้าท่านบอกว่าทำได้ก็เอาเลย		
ถาม :	บังสุกุลเป็นบังสุกุลตายใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	จ้ะ	 บังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย	 มันเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ เคราะห์กรรมทั้งหลาย
มันก็ตายไปด้วย	ไม่เกี่ยวกับเรา	ใช้ผ้า	๑	เมตรครึ่ง	จะเอาดอกไม้	ธูป	เทียนไปด้วยก็ได้แล้วใส่
ซองให้ท่านซะหน่อย	
ถาม :	มีเพื่อนที่ได้ทำการปฏิบัติธรรมแล้วเขามีความรู้สึกว่า	 การปฏิบัติธรรมของเขาไม่
ก้าวหน้าไปไหนเลย	 พอปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนกับอยู่กับที่	 เขาได้พยายามทำสมาธิเองอยู่
ตลอดเวลา	 แต่ก็ไม่ก้าวหน้าขึ้น	 พอจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติธรรมให้เขามีความก้าวหน้า
บ้างมั้ยคะ	?		
ตอบ :	ลักษณะการปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้ามันประกอบด้วยสาเหตุอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน 
อย่างแรก ทำเกิน อย่างที่ ๒ ทำขาด	ถ้าทำพอดีก้าวหน้าทุกคน	ทำเกินก็คือเคร่งเครียดจน
เกินไป	 สภาพร่างกายมันไปไม่ไหว	ทำขาดก็คือ ขี้เกียจจนเกินไป	 มันก็เลยไม่ก้าวหน้าด้วย	
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำให้พอดีถึงจะก้าวหน้า	 ตัวพอดีพระพุทธเจ้าตรัสว่า	 มัชฌิมาปฏิปทา	
คราวนี้คำว่ามัชฌิมา	 พอดีตรงกลางนี่ไม่มีอัตราตายตัวว่า	 ๕๐%	 เป๊ะ	 มันจะขึ้นอยู่กับสภาพ
ร่างกายและจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกมา	 ดังนั้นว่าของคนผู้หนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาของเขาอาจ
จะนั่งตลอด	๓	วัน	๓	คืนเลย	แต่ว่าของเราเอง	๓๐	นาทีก็แย่แล้ว	ดังนั้นการปฏิบัติแรกเริ่มถ้า
หากว่าเราภาวนาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งเชื่อมัน	 ให้ลองฝืนดูนิิดหน่อย	ถ้าฝืนแล้วไป
ต่อได้ก็โอเค	 นี่โกหกแน่เมื่อกี้นี้แสดงว่าเป็นตัวถีนมิทธะนิวรณ์ มาหลอกให้เราขี้เกียจ	 ถ้า
หากว่าฝืนแล้วไปต่อได้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน	๑	ชั่วโมงแล้วพัก	ถ้ามาก
เกินไปกว่านั้นบางทีมันเป็นการทรมานตัวเองมากเกินไป	 ยกเว้นบางท่านที่ต้องการดูเวทนา	
ต้องการจะแยกจิตแยกกายดูว่าอาการของมันเป็นอย่างไร	 อย่างนั้นเขานั่งกันข้ามวันข้ามคืน	
นั่งกันจนก้นแตกกันไปข้างหนึ่ง	 อีกอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติไปแล้วไม่ก้าวหน้าก็คือ บางทีจะเน้น
แต่สมาธิอย่างเดียว	ตัวสมาธิกับตัวปัญญามันเหมือนกับคนที่ผูกขา	๒	ข้างด้วยโซ่เส้นหนึ่ง	ถ้า
หากว่าสมาธิไปแล้วปัญญาไม่ตามมันก็เหมือนกับเดินไปสุดแล้วโซ่มันกระตุกกลับ	 ดังนั้นเมื่อ
ภาวนาจนอารมณ์เต็มแล้ว	 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเต็มที่	 ก็มันถึงจุดสุดแล้วไม่สามารถไปต่อแล้ว
อารมณ์มันจะคลายออกมา	 ตอนอารมณ์มันคลายออกมาสำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราไม่บังคับ
ให้มันคิดในสิ่งที่ดีๆ มันก็จะคิดไปในทางรักโลภ โกรธ หลง พาเราฟุ้งซ่านไปเลย เพราะ
ฉะนั้นเมื่อมันถอยออกมาเราก็ให้คิดในวิปัสสนาญาณ	 คือให้คิดพิจารณาให้เห็นในความเป็น
จริง	ว่าสภาพร่างกายก็ดี	โลกเราก็ดี	มันประกอบไปด้วยไตรลักษณ์ คือความเป็นจริง	๓	อย่าง	
ว่า	๑.	มันไม่เที่ยง	๒.	มันเป็นทุกข์	๓.	มันไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายเป็นตัวตนของเราได้	หรือ
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ไม่ก็พิจารณาตามแนวอริยสัจ	 อริยสัจนี่จับแค่ทุกข์กับเหตุของการเกิดทุกข์เท่านั้น	 ถ้าเรารู้ว่า
ทุกข์เกิดจากอะไรแล้วไม่สร้างเหตุนั้นทุกข์ก็ดับ	ถ้าทุกข์ดับให้เรียกว่านิโรธ	ระหว่างที่เราปฏิบัติ
เขาเรียกว่ามรรค	คือหนทางเข้าถึงการดับทุกข์	เพราะฉะนั้นว่าเราจับแคทุ่กข์กับสมุทัย	๒	ตัว
เท่านั้น	 หรือไม่ก็พิจารณาตามแบบของวิปัสสนาญาณ ๙	 คือ	 พิจารณาให้เห็นอย่างเช่น		
อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ	 พิจารณาเห็นการเกิดแล้วดับ	 ภังคานุปัสสนาญาณ	 พิจารณาเห็น
ว่าทุกอย่างดับหมด	 ภยตูปัฏฐานญาณ พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นโทษเป็นภัยเป็น
ของน่ากลัว	 จนกระทั่งไปถึงสังขารุเบกขาญาณ	 คือการปล่อยวางในสังขารทั้งปวง	 และสัจ
จานโุลมกิญาณ คือพิจารณาย้อนต้นทวนปลาย	 ทวนปลายย้อนต้นกลับไปกลับมาให้พิจารณา
อยู่ในลักษณะนี้	 การพิจารณามีประโยชน์มากตรงที่ว่า เมื่อจิตมีงานทำไม่ฟุ้งซ่าน ปัญญา
จับเฉพาะหน้า สติดำเนินตามไป จิตมันจะดิ่งกลับไปเป็นสมาธิอีกระดับหนึ่ง พอมันเป็น
สมาธิถึงระดับนั้นปุ๊บ เราภาวนาต่อเลย มันก็จะทรงตัว ก้าวล่วงลึกเข้าไปอีกระดับ แต่ว่า
พอก้าวไปถึงจุดตันมันจะถอยมาอีกทีหนึ่ง ก็ตอนนี้ปัญญาเดินหน้า พอถึงจุดตันโซ่มันติด
แล้วมันจะกระตุกขากลับ เราก็ก้าวไปอีกต่อ คือภาวนาคือสมาธิ เมื่อภาวนาไปถึงเต็มที่
คราวนี้มันจะกระตุกกลับอีกแล้ว เราก็พิจารณาต่อไป ถ้าทำดังนี้ได้จะก้าวหน้า ถ้าหากว่า
เว้นไปจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้ว	 บางทีทำเท่าไหร่ก็พอมันไปตันก็โดนกระตุกกลับ	 ไปตันก็
โดนกระตุกกลับ	 มันก็เลยไม่ก้าวหน้า	 ให้เขาพิจารณาด้วย	 ว่าตัวเองทำแล้วเหตุที่ไม่ก้าวหน้า
เกิดจากเหตุอะไร	แล้วแก้ไข		
ถาม :	แล้วอย่างที่ของตัวเองเวลาถึงจุดสมาธิเข้าช่วงที่จะกระตุกกลับ	 ของตัวเองนี่ใน
ลักษณะเดินสมาธิพิจารณาสังขารนี่ทุกข์	อันนี้ไม่ทราบว่าจะพอใช้ได้มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ก็ถ้าหากว่าสภาพจิตมันยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงก็ใช้ได้	 แต่ว่าการปฏิบัติ
ในลักษณะของการภาวนา หรือว่าพิจารณาก็ตามต้องย้ำแล้วย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หัวข้อ
เดียว ห้ามเบื่อเด็ดขาดจนกว่ามันจะตัดกันไปข้างหนึ่งหรือยอมรับกันไปข้างหนึ่งเลย ถ้า
หากว่าเราเบื่อเสียก่อนที่มันจะยอมรับนี่เราแพ้เขา ตรงจุดนั้นจะไม่ก้าวหน้าถึงที่สุด ซ้ำแล้ว
ซ้ำอีก	ย้ำแล้วย้ำอีกห้ามเบื่อเด็ดขาดจนกว่าจะชนะกันไปข้างหนึ่ง		
ถาม :	ทีนี้ขั้นตอนแล้วก็ลำดับในการทำสมาธิที่บอกว่า	 เริ่มจากที่จิตไม่สงบฟุ้งซ่านแล้วเข้าสู่
การทำสมาธิในแต่ละขั้นตอนเขามีชื่อบอกในแต่ละขั้นอย่างไรบ้างคะ	?		
ตอบ :	จะเริ่มจากตัวขณิกสมาธิ คือเริ่มจากสมาธิเล็กน้อย	ต่อไปอุปจารสมาธิ ใกล้จะ	 เป็น
สมาธิแล้วใกล้ฌาน	 แล้วก็อัปนาสมาธิแปลว่า	 สมาธิแนบแน่น	 ก็เริ่มจากปฐมฌาน	 คือ			
ความเคยชินขั้นที่	 ๑	 ทุติยฌานคือความเคยชินขั้นที่	 ๒	 ตติยฌาน	 คือความเคยชินขั้นที่	 ๓	
จตุตถฌาน	 ความเคยชินขั้นที่	 ๔	 แล้วหลังจากนั้นถ้าเราทำอรูปฌานต่อ	 ก็จะเป็นอากาสา
นัญจายตนฌาน	คือการละรูปไปพิจารณาอากาศ	วิญญานัญจายตนฌาน	คือการละจากรูปไป
พิจารณาวิญญาณ	 อากิญจัญญายตนฌาน	 คือการละจากรูปไปพิจารณาความไม่มีอะไรเหลือ
เลย	 แล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน	 คือการละจากรูปไปไม่จับทั้งการมีสัญญาหรือไม่มี
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สัญญา	รวมแล้วจะเรียกว่า	สมาบัติ ๘	คือการเข้าถึง	๘	ขั้นตอน	คราวนี้มันจะมีพิเศษว่า	ถ้า
กำลังของเราสูงกว่านั้นสามารถเข้าถึงระดับอนาคามีและทรงสมาบัติ	 ๘	 เป็นปฏิสัมภิทาญาณ	
เราจะได้อีก	๒	สมาบัติ	เรียกว่า	สัญญาเวทยิตนิโรธ	หรือเรียกง่ายๆ	ว่า นิโรธสมาบัติ  
ถาม :	แล้วเป็นยังไงคะ	?		
ตอบ :	อธิบายยาก	นิโรธสมาบัติจะเป็นลักษณะของการที่จิตของเราจับนิ่งอยู่เฉพาะที่	อาจจะ
เป็นที่พระนิพพานอยู่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเคลื่อนอยู่ตามภพภูมิต่างๆ	ก็ได้
แล้วแต่เราต้องการ	 แต่ว่าทั้ง	 ๒	 สภาพนั้นตามที่ว่านั้นจิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกายแม้แต่นิดเดียว 
สัญญาเวทยิตนิโรธ แปลว่าการดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนาทั้งปวง	 เหมือนกับคนตายดีๆ	
นี่เอง	 เขาว่ากันทีหนึ่ง	 ๗	 วัน	 ๑๕	 วัน	 ความจริงจะมากเกินกว่านั้นก็ได้	 เพราะกำลังมันพอ	
พระพุทธเจ้าไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากว่าร่างกายที่อดอาหารนานๆ	 มันจะฟื้นคืนได้ยาก	 ยิ่งอายุ
มากๆ	อาจจะป๊อกไปเลย		
ถาม :	ทีนี้ถ้าเราใช้สมาธิช่วยในการเจ็บบรรเทาปวดหรือการรักษาเกี่ยวกับร่างกายของเรา	
การเดินสมาธิแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ	?		
ตอบ :	ทำให้สูงสุดเท่าที่เราทำได้	 โดยเน้นตรงอานาปานสติ คือลมหายใจเข้า-ออกของเรา	
ถ้าหากว่าเรามีความชำนาญคือเข้าฌานไปเลย	 ทันทีทีี่ถึงปฐมฌานความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทาง
กายก็จะเป็นส่วนของกาย	 จิตของเราจะเป็นส่วนของจิต	 คือจิตกับกายมันแยกจากกัน	 ในเมื่อ
จิตกับกายเริ่มแยกจากกัน	ยิ่งเข้าสู่สมาธิสูงมากเท่าไรก็ยิ่งแยกห่างขึ้นเท่านั้น	 อาการรับรู้ที่เกิด
ขึ้นกับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะขาดลงเหมือนกับไม่ป่วย		
ถาม :	จะรักษาตัวได้ก็เฉพาะตอนที่เราทำสมาธิหรือคะ	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าสมาธิทรงตัวอยู่ก็จะสามารถระงับอาการของร่างกายได้ตลอดเวลา	 แต่
ว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จำเป็นต้องซักซ้อมหาความชำนาญให้มากไว้ ไม่อย่างนั้นเวลาเกิด
เวทนาแรงกล้าขึ้นมาบางทีก็จะสู้มันไม่ไหว	 เนื่องจากว่าสมาธิของเรามันเป็นเครื่องอาศัยที่
มันก็มีเกิดมีเสื่อม	ถ้าสภาพร่างกายมีร้อนเกินไป	หนาวเกินไป	หิวเกินไป	 เหนื่อยเกินไป	หรือ
ว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่เอากับเราเลย		
ถาม : อย่างที่เขาใช้สมาธิรักษามะเร็งได้นี่จริงมั้ยคะ	?		
ตอบ : จริงจ้ะ	 แต่อันนั้นต้องหมายถึงว่ากรรมของเราไม่หนัก	 เพราะว่า	 ถ้าโรคบางอย่าง
รักษาหรือไม่รักษาก็หาย	 โรคบางอย่างต้องรักษาจะหายถ้าไม่รักษาถึงตาย	 โรคบางอย่างรักษา
หรือไม่รักษาก็ตาย		
ถาม :	ทีนี้อย่างคนที่เจ็บป่วยนี่	แล้วเขามีการใช้พลังจักรวาลช่วยรักษา	อย่างนี้จะเป็นการฝืน
กฎของกรรมหรือไม่คะ	?		
ตอบ :	จะเรียกว่าไปฝืนก็ไม่ได้	 เพราะถ้าเขาทำได้ก็แปลว่ากำลังบุญของเขายังมีอยู่	 ในเมื่อ
กำลังบุญของเขามีอยู่เพียงพอที่ทำได้	ไม่ถือว่าเป็นการฝืนกฎของกรรม	
ถาม :	คือบางทีนี่มีการส่งพลังไปจากตัวเราไปให้กับอีกคน	 กับการที่ให้เขาทำเองโดยที่เขา
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ฝึกของเขาเองนี่	อันไหนจะดีกว่ากันคะ	?		
ตอบ :	ส่วนใหญ่ไปถามที่คนป่วย	 มันก็จะให้เขาทำให้จะดีกว่า	 แต่ถ้าให้เขาฝึกได้เองต่อไป
เขาไม่ต้องพึ่งใคร	ดังนั้นการฝึกได้เองสมควรว่าดีกว่าแน่นอนกว่า	แล้วเราเองก็เหนื่อยน้อยกว่า
คนหนึ่ง	แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาจะให้ช่วยท่าเดียว	
ถาม :	วันก่อนที่ถามเรื่องการทำกสิณ	 จดไม่ทันค่ะ	 กลับไปที่บ้านแล้วอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง	
รบกวนด้วย	?		
ตอบ :	กสิณ	แปลว่า	การเพียรเพ่งอยู่เฉพาะหน้า	กสิณมีทั้งหมด	๑๐	กองด้วยกัน	แบ่งเป็น
ธาตุกสิณ ๔	คือ	ดิน	น้ำ	ลม	ไฟ	 เป็นวรรณะกสิณ ๔ ก็คือ	สีขาว	สีแดง	สีเหลือง	สีเขียว	
แล้วก็มีอีก	 ๒	 อย่างเป็น	 อากาศกสิณกับอาโลกกสิณ คือ	 กสิณของความว่างกับกสิณแสง
สว่าง	เราจับอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อน	โดยตั้งวัตถุนั้นอยู่ตรงหน้าเรียกว่า	ดวงกสิณ	อย่างเช่นถ้า
หากว่าจะทำปฐวีกสิณ	 ก็ต้องกำหนดต้องทำดวงกสิณขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะได้มองได้	 เพ่งได้	
กำหนดใจได้	 การทำดวงกสิณในสมัยโบราณท่านใช้ผ้าสะดึง	 ก็คือว่าขึงผ้าให้ตึง	 เสร็จแล้วดวง
กสิณของท่านก็จะเอาดินซึ่งสมัยก่อนเขาใช้ดินขุยปู	 ซึ่งเขาเรียกดินสีอรุณ	 คือค่อนข้างจะออก
ไปทางสีส้มอ่อน	เอามาละเลงเป็นวงกว้างประมาณ	๒	คืบ	๔	นิ้วเบ้อเร่อเลย	แต่ว่าของเราเอง
ไม่จำเป็นต้องทำให้ลำบากขนาดนั้น	 ถ้าเราหาดินสีอรุณได้	 เอามาปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอ
เหมาะพอใจของเราก็ได้	ตั้งดวงกสิณนั้นเอาไว้ในภาชนะหรือว่าสถานที่ๆ	เรานั่งตัวตรงแล้วมอง
ได้สบายๆ	อยู่ในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไป	ตั้งใจลืมตามองภาพกสิณนั้นแล้วกลับตาลงนึกถึง
ภาพ	 ไม่ใช่ไปนั่งจ้องภาพกสิณนั้นตลอด	 มองแล้วก็หลับตาลง	 มันจะจำได้อยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับ
คำภาวนา	ถ้าหากว่าเป็นปฐวีกสิณ	ก็ปฐวีกสิณัง	ปฐวีกสิณัง	ปฐวีกสิณัง	ควบกับลมหายใจเข้า
ออก	ว่าอย่างนี้ไปเรื่อย	พอภาพมันเลือนหายไปก็ลืมตามองใหม่	กำหนดจำพร้อมกับคำภาวนา	
หายไปก็ลืมตามองใหม่	 ทำอย่างนี้เป็นหมื่นเป็นแสนครั้ง	 ภาพนั้นก็เริ่มที่เราจะจำได้ยาวนาน
ขึ้น	 ลืมตาก็นึกออก	 หลับตาก็นึกได้	 ถึงขั้นตอนนี้แล้วจะสำคัญมากอยู่ที่ว่าเราเองต้องประคับ
ประคองเอาไว้	 เผลอสติเมื่อไหร่ภาพนั้นจะหายไป	 ถ้าเราสามารถประคับประคองได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าไปทำอะไรแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งนึกไว้ตลอด	 ความรู้สึกส่วนนี้อาจจะเป็น	 ๒๐	 หรือว่า	
๓๐%	 ส่วนอีก	 ๗๐	-	 ๘๐%	 นั้นบังคับร่างกายเราให้ทำหน้าที่เป็นปกติของเราไป	 เมื่อนึกถึง
อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาภาพนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีปกติก็จะค่อยๆ	 จางลงเรื่อยๆ	 จนกระทั่งกลาย
เป็นสีเหลืองอ่อน	 จนกระทั่งกลายเป็นสีขาว	 กลายเป็นสีแก้วกลายเป็นแก้วใส	 จนกระทั่งกลาย
เป็นแก้วใสสว่างจ้า	 ถ้าหากว่าถึงจนเป็นแก้วใสสว่างเจิดจ้าแล้วเราลองอธิษฐานดูว่าให้ภาพนั้น
ขยายใหญ่ได้มั้ย	?	ให้เล็กลงได้มั้ย	?	ให้หายไปได้มั้ย	?	ให้กลับคืนมาใหม่ได้มั้ย	?	ถ้าสามารถ
ทำตรงนี้ได้คล่องตัวก็แปลว่า	 เราเริ่มอธิษฐานใช้ผลของกสิณได้แล้ว	 ก็ซ้อมการใช้ผลของกสิณ
ให้ชิน	 เป็นต้นว่าถ้าใช้ผลของปฐวีกสิณก็ใช้ผลทำให้ของอ่อนให้แข็ง	 เช่นว่า	 เอาน้ำมาแก้วหนึ่ง
ให้อธิษฐานว่า	น้ำแก้วนี้ให้แข็งเหมือนกับดิน	เสร็จแล้วก็ให้ตั้งใจเข้าฌาน ๔	พอคลายออกจาก
ฌาน	 ๔	 ออกมาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่า	 ให้น้ำแก้วนี้แข็งเหมือนกับดิน	 เข้าฌานแล้วพอคลาย
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ออกมาคราวนี้มันจะแข็งไปเลย	 เมื่อทดสอบอย่างนี้แล้วก็ให้ทดสอบกับของที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความ
คล่องตัว	พอทำจนกระทั่งคล่องตัวแล้วสามารถที่จะใช้ผลของกสิณเมื่อไหร่ก็ได้	อย่างเช่นเราจะ
เดินขึ้นบนอากาศเหมือนยังกับมีบันไดก็ได้	อธิษฐานว่าให้อากาศทุกจุดที่เท้าของเราเหยียบนี้จง
มีความแน่นหนาเหมือนกับพื้นดินแล้วเราก็ก้าวเดินไป	หรือว่าเดินข้ามน้ำก็อธิษฐานว่าขอให้น้ำ
ที่ เ ท้ า เ ร า เ ห ยี ย บ มี ค ว า ม แ ข็ ง เ ห มื อ น ดิ น แ ล้ ว ก็ ก้ า ว เ ดิ น ไ ป			
พอมันชำนาญแล้วเราค่อยย้ายไปกองอื่น	 กองแรกจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด	 โดยเฉพาะตอน
รักษาอารมณ์ของมันเอาไว้ประคับประคองไม่ให้ภาพมันหาย	อยากจะเปรียบว่าเหมือนกับเลี้ยง
ลูกแก้วไว้บนปลายเข็ม	พลาดเมื่อไหร่ตกแตกเมื่อนั้นก็ต้องเริ่มต้นนับ	๑	กันใหม่	คราวนี้พอได้
กองแรกแล้วกองอื่นสบายมาก	 เพราะว่าอารมณ์ใจคล้ายๆ	 กันหมด	 ใช้กำลังเท่ากันหมด	 แล้ว
ทุกอย่างก็ต้องกำหนดภาพกสิณขึ้นมาเหมือนกัน	 สมัยที่ซ้อมทำอยู่ถ้าเป็นกสิณสีจะเอาสีมาพ่น
ใส่กระดาษ	อย่างสีเขียว	สีเหลือง	สีแดง	สีขาว	พอพ่นเสร็จก็เอาจานคว่ำ	มีดโกนกรีดเข้ากลม
ป๋องเลย	 แล้วก็แปะข้างฝา	 แปะหลังคามุ้ง	 ข้างๆ	 มุ้ง	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 หันไปข้างไหนก็ต้องเห็น	
จนกระทั่งพี่ๆ	 น้องๆ	 เขาว่าเป็นบ้าไปแล้ว	 ก็ทำดวงกสิณของเราไว้	 จะฝึกอันไหนก็ทำอันนั้น	
มันยากอันแรกแล้วหลังจากนั้นก็ง่าย	 ถ้ากสิณ	 ๑๐	 คล่องตัวนี่จะทำอะไรพิลึกพิลั่นพิสดารได้
เยอะต่อเยอะด้วยกัน		
ถาม :	ขอถามเรื่องการทำสมาธิของตัวเองค่ะ	 คือเวลาทำไปแล้วนี่กายของตัวเองอยากจะ
เข้าไปหา....พอเปลี่ยนกายตัวเองนี่สภาพกายที่เปลี่ยนนี่มีการขยายขนาด	 ลักษณะกายขยาย
ขนาดเปลี่ยนจากคนกลายเป็นองค์พระเป็น....(ไม่ชัด)....แล้วก็มีการแยกออก....(ไม่ชัด)....ได้ก็
เลยสงสัยว่าเป็นอะไรคะ	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าลักษณะนั้นก็แสดงว่าเราเคยฝึกกสิณมาเหมือนกัน	 ลักษณะเดียวกันอาทิ
สมานกาย	คือกายในของเรา	มันจะเต็มบุญเต็มบารมี	เต็มกำลังใจหรือกำลังความดีที่เราทำได้
ตอนช่วงนั้น	 ส่วนใหญ่ถ้าเราสามารถรู้เห็นอาทิสมานกายตัวเองได้ก็คือเราต้องเป็นผู้ทรง
ฌาน กายในจะเหมือนกับกายพรหม	 ถ้าเราทรงความดีมากขึ้นเท่าไหร่กายในก็จะสว่างมาก
ขึ้นเท่านั้น	 ดังนั้นที่ว่าเวลากายในของเราเปลี่ยนเหมือนกับองค์พระแต่งองค์ทรงเครื่องอาจจะ
เหมือนกับพระแก้วทรงเครื่องก็ได้	ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย	แล้วตรงจุดนี้นี่แหละจะเป็นจุดที่วัดได้
ง่ายที่สุดเลยว่าตอนนั้นความดีของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นหรือว่าเลวลง ถ้าก้าวหน้าขึ้นกายในก็
จะสว่างสดใสขึ้น เครื่องประดับก็จะแพรวพราวมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าถอยหลังบางทีมันก็
มืดก็มัวก็ดำหรือไม่ก็เปลี่ยนสภาพไปเลย  
ถาม :	อย่างนี้เราก็สามารถดูได้ซิคะ	?		
ตอบ :	สามารถดูได้	 สภาพของมันจะเป็นไปตามบุญตามบารมีที่เราทำได้ในช่วงนั้น
เนื่องจากว่า เรายังเป็นโลกียบุคคลอยู่ มันก็มีขึ้นมีลง		
ถาม :	ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น	?		
ตอบ :	ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกจ้า	 เป็นไปตามเฉพาะหน้าเหมือนกับเครื่องวัดอุณหภูมิ	 ขึ้นๆ	
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ลงๆ	ตามอากาศ	
ถาม :	ทำไมบุญบารมีของพระพุทธองค์	 เวลาที่จะขึ้นไปสู่ทางสวรรค์รู้สึกว่าติดต่อแล้วไปได้
รวดเร็วมาก	 แต่พอเวลามีคนที่เขามีญาติที่ตกนรกอยู่ภพภูมิข้างล่างแต่ว่าการที่จะติดต่อกับ
นรกภูมิข้างล่างนี่ยากมาก	อยากรู้ว่าตรงนี้เป็นเพราะอะไร	?		
ตอบ :	อันดับแรก จิตของเราอาจจะเคยชินกับการกลัวนรก	มันลงบ่อยหวาดเสียว	ไม่ค่อย
อยากจะไป	 อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราผิดมารยาทการไปนรก จุดที่ทำถูกต้องที่สุดก็คือไป
กราบพระยายมราชก่อน	 แล้วกราบเรียนท่านว่าเราต้องการทำอย่างไร	 แล้วท่านก็จะจัดเจ้า
หน้าที่ไปให้มันจะสะดวกคล่องตัวมาก	 ถ้าเราขืนลงไปเอง	 โดยเฉพาะตัวเราถ้าลงไปในลักษณะ
นั้นเราเองเป็นผู้ทรงฌานทรงความดีอยู่	 ถ้าลงในขุมเขาปั๊บไฟเขาจะดับหมดเลย	 แล้วพวกสัตว์
นรกที่โดนทรมานอยู่ก็จะหลุดพ้นจากเครื่องทรมานทั้งปวง	 เขาจะเห็นเราเป็นผู้มีบุญที่จะโปรด
สงเคราะห์เขาได้	 ทั้งหมดมันจะฮือเข้ามาพร้อมกัน	 ถ้าตั้งสติไม่ดีอาจจะถึงเป็นบ้าด้วยความ
ตกใจ	 เพราะรูปร่างของมันพิกลพิการน่ากลัวมาก	 เพราะฉะนั้นติดต่อท่านพระยายมราชก่อน	
ไปกราบท่านก่อนแล้วขออนุญาตจะทำเรื่องอะไรบอกท่านๆ	 จะให้เทวทูตหรือเจ้าหน้าที่พาไป	
ถ้าอย่างนั้นจะสะดวกคล่องตัวมาก		
ถาม : ทีนี้มีเพื่อนบางคน	รู้สึกว่าเขาเข้าออกนรกได้ง่ายมากแต่เขาขึ้นไปข้างบนไม่ค่อยจะได้
ค่ะ	?	
ตอบ : อันนี้อยากจะเชื่อว่าเป็นความคล่องตัวเพราะเคยชิน	มันลงบ่อยมันก็เคยชิน	พอจะขึ้น
ไปข้างบนไม่ค่อยได้ขึ้นจำทางไม่ค่อยจะได้...อันนี้พูดเล่นจ้ะ		
ถาม : อันนี้เขาเคยเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ๆ	นั่นค่ะ		
ตอบ : เพราะฉะนั้นยืนยันได้ตรงกันเลย	 ต่อไปอย่าไปฟันธงอย่างนี้นะ	 อันนี้ตอบเฉพาะคน	
คือว่าบางคนกำลังใจเขายังหยาบอยู่ไปในที่หยาบมันจะง่าย	พอขึ้นไปที่ละเอียดมันจะยาก	แล้ว
ถ้าขึ้นไปพรหมซึ่งละเอียดกว่าเทวดาจะยาก	 แล้วถ้านิพพานยิ่งละเอียดกว่าพรหมก็ยิ่งยากขึ้น
ไปอีก	แต่อันนี้ที่กล้าฟันธงลงไปเลยเพราะมั่นใจ		
ถาม : จะถามเรือ่งการทำบญุ	 ที่ไปหลอ่พระพทุธรปูหรอืการสรา้งพระพทุธรปู	 บรูณะซอ่มแซม
พระพุทธรูป	บุญกุศลเหล่านี้จะได้บุญยังไงคะ	?		
ตอบ : พุทธบูชา มหาเตชวันโต	การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดช	มีอำนาจมากถ้าหากว่าเกิดเป็น
เทวดา	 พรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก	 ถ้าหากว่าเกิดเป็นคนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้นำหมู่ชนเขา	
และการซ่อมพระพุทธรูป	 ถ้าหากว่าเกิดใหม่รูปร่างหน้าตาจะสวยงามเป็นพิเศษ	 ถ้าเป็นสุภาพ
สตรีจะได้เบญจกัลยาณี หรือไม่ก็อาจจะถึงขนาดอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ	 ที่เป็นพุทธ
มารดา	อันนั้นหายากสุด	๕	อย่างก็ยากเต็มทีแล้วอันนั้นอีก	๖๔	หัวข้อ		
ถาม : แล้วถ้าไม่ได้ซ่อมพระพุทธรูปแต่เป็นฐานพระพุทธรูปล่ะคะ	?		
ตอบ : ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งด้วย		
ถาม : แล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ	จะได้เบญจกัลยาณีหรือเปล่าครับ	?		
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ตอบ : มันหวังสูงนะ	(หัวเราะ)	 ตั้งความปรารถนาไว้แล้วกันดีไม่ดีได้เกินนั้น	 เขาหวังว่าเขา
เป็นผู้ชาย	เขากลัวว่าจะได้เบญจกัลยาณีมั้ย	?	(หัวเราะ)	เมื่อกี้ฟังไม่ชัดต้องบอกใหม่		
ถาม : ทีนี้ในทางตรงกันข้ามล่ะเจ้าคะ	ถ้าทำลาย	?		
ตอบ : ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะ	ลงนรกมหาอเวจีเป็นอันดับแรก	หลังจากนั้นก็เคยทำอะไรไว้	มัน
ช่วยซ้ำครบทุกขุมเลย		
ถาม : มีเพื่อนที่รู้จักเจ้าค่ะ	 คือเขานำพระพุทธรูปมาองค์หนึ่ง	 แล้วเขาไม่ทราบว่า	 เขาคิดว่า
พระพุทธรูปองค์นั้นเป็นปูน	 เขาก็ด้วยความว่าเขาคิดว่าองค์ท่านควรจะมีน้ำล้อมรอบเขาก็เอา
ไปแช่น้ำเจ้าค่ะ	พอแช่ทิ้งเอาไว้ท่านก็บวมขึ้นเรื่อยๆ	เลยมาทราบทีหลังว่าเป็นขี้เลื่อยอัดกาวค่ะ	
แล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่า...?		
ตอบ : จริงๆ	 เขาทำโดยเจตนาบริสุทธิ์	 ตั้งใจจะถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเรื่องเป็นโทษคงจะ
ไม่มี	แต่เพียงแต่ว่าพระชำรุด		
ถาม : ชำรุดมากเลยค่ะ	หลุดเป็นชิ้นๆ	เลยค่ะ		
ตอบ : หาองค์ใหม่ให้เขาเอาที่แช่ได้มันทนๆ		
ถาม : เนื่องจากว่าเขารักองค์นี้มากเลยค่ะ	 เขาก็เลยให้ช่างไปซ่อม	 ทีนี้ช่างบอกซ่อมไม่ไหว
แล้ว	ต้องทุบท่านทีนี้ไม่ทราบว่า...?		
ตอบ : ถ้าลักษณะอย่างนั้นถือว่าทำลายพระพุทธรูป	 โทษอเวจีเหมือนกัน	 ลักษณะนั้นควรจะ
บรรจุไว้ในองค์ที่ใหญ่กว่าแล้วบูชาต่อไป	 จำไว้เลยนะ	 พระที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าองค์ใหญ่องค์
เลก็กต็าม	จะชำรดุหรอืไมช่ำรดุกต็าม	ถา้เราเอาไปปน่ทำลาย	โดยเฉพาะสมยันีน้ยิมกนันกัสรา้ง
เป็นองค์พระขึ้นมาใหม่	 มีส่วนผสมของพระเก่า	 คุยซะดิบดีเลยอันนั้นโทษทำลายพระพุทธรูป	
อเวจีมหานรกอยู่	รีบๆ	กราบขอขมาพระรัตนตรัยเสียดีๆ		
ถาม : แล้วจะหายมั้ยคะ	?		
ตอบ : มันไม่หายหรอก	ขอไปเรื่อยๆ	จนกว่าท่านจะยอม	คือจิตของเรามันจะคลายออกจาก
จุดนั้นเอง	ใช้คำว่าท่านจะยอม	ท่านยอมตั้งแต่แรกแล้วล่ะ	เพราะมันทุบไปเรียบร้อยแล้ว	
ถาม : ถา้เกดิมรีปูจิก๊ซอเปน็รปูพระคะ่	โรยกากเพชรเอาไว	้แลว้ฝุน่มนัจบัแลว้ทำความสะอาด
เอาไปล้างน้ำ	มันหักน่ะค่ะ	จะเอาไปใส่กรอบแล้วกาวมันหลุดน่ะค่ะ	?	
ตอบ : อันเดียวกัน	อันนั้นเจตนาดีก็ไปซื้อกาวมาซะขวดละ	๒๐	บาท		
ถาม : ติดเสร็จแล้วใส่กรอบแล้วล่ะค่ะ	?		
ตอบ : ไม่เป็นไรจ้ะ	 อันนั้นเจตนาดีเหมือนกัน	 จะทำความสะอาดพระ	 แต่ไม่รู้ว่ากาวมันจะ
ละลาย		
ถาม : แล้วไปเจียรฐานพระเป็นอะไรมั้ยคะ	?		
ตอบ : ฐานพระ	 ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ	 ตกแต่งในลักษณะที่เราจะให้สวยงามใช่มั้ย	 อันนั้นได้บุญ
ด้วย	ต่อไปถ้าเกิดมาจะสเลนเดอร์กว่านี้จ้า	(ห้วเราะ)...	
ถาม : เอาพระไปไว้ในตู้เสื้อผ้าบาปหรือเปล่าคะ	?	
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ตอบ : แล้วทำไมต้องไปไว้ในตู้เสื้อผ้าล่ะ	หาที่ๆ	เหมาะสมกว่านั้นสิ		
ถาม : เขาบอกว่ากลัวพระหาย		
ตอบ : ถ้าหากว่าในลักษณะนั้นถือว่าพอให้อภัยได้	 แต่อย่าเอาไปไว้ใต้เสื้อผ้า	 ยังไงๆ	ก็เอาไว้
ในที่ๆ	สูงหน่อย		
ถาม : ผ่านไปในหลายๆ	 ที่ค่ะ	 เห็นมีต้นไทรใหญ่ๆ	 แล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปที่หักเสียหาย	
ศาลที่เก่าที่เสียหาย	 ตุ๊กตาเสียกบาลเหล่านี้ค่ะ	 ไปวางกองกันไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ	 ไม่ทราบว่า
เขาทำผิดมั้ยในลักษณะอย่างนี้ค่ะ	?		
ตอบ : โบราณเขาเรยีกวา่	“จำเรญิ”	กค็อืเอาสิง่ที่ไมด่นีัน้ไปไว้ในทีอ่ืน่	เขานยิมเผาไฟ	ลอยนำ้	
หรอืเอาไว้โคนตน้ไม้ใหญ	่ ถา้หากวา่เปน็อยา่งอืน่กค็งไมก่ระไรนกั	 แตว่า่ในเรือ่งของพระพทุธรปู
น่าจะเก็บรวมรวมไว้	แล้ววัดไหนที่เขาสร้างพระฐานใหญ่ก็รวมรวมบรรจุไว้ให้หมด		
ถาม : เก็บรวบรวมเอาไว้	?		
ตอบ : จ้ะ	 เก็บรวมรวมเอาไว้	 จริงๆ	แล้วเขาไปกลัวที่ว่ามันแตกมันหักเป็นลางอะไร	 ไม่ต้อง
กลัวหรอก	ซ่อมให้ดี	เบญจกัลยาณีรออยู่แล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม : แล้วอย่างที่บิดเบี้ยวเป็นรูปพระอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ : ไม่เป็นไร	 เจตนาสร้างอย่างบริสุทธิ์	 แต่กรรมวิธีการเผาการปั๊มอาจจะผิดพลาดไปนิด
หน่อย		
ถาม : พระที่ชำรุดที่เทวดายังอยู่มั้ยคะ	?		
ตอบ : อยู่จ้ะ		
ถาม : แล้วเอาไปไว้ในองค์ใหญ่อีกรอบนี่	?		
ตอบ : ยิ่งมากขึ้น		
ถาม : มีหลายคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านนี่	 เขาฝากมาถามว่าพอจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้
จิตหายฟุ้งซ่านบ้างมั้ยคะ	?		
ตอบ : เชือกจ้า	ขนาดพอรับน้ำหนักตัวได้	แขวนคอมันซะเลย	หายฟุ้งซ่าน	 เรื่องจะหายฟุ้ง
ซ่านนี่ต้องจับอานาปานสติอย่างเดียว ถ้าหากว่าจิตทรงเป็นสมาธิเมื่อไหร่หายฟุ้งซ่านเมื่อ
นั้น	 แล้วคอยระมัดระวังไว้อย่าให้มันคลายจากสมาธิ	 ถ้าสมาธิคลายตัวเมื่อไหร่มันจะวิ่งหา		
ความฟุ้งซ่านทันที		
ถาม : แล้วอย่างถ้านั่งแล้วง่วง	หลับจะแก้อย่างไรดีคะ	?		
ตอบ : จะแก้ยังไง	?	ง่วงก็เปลี่ยนอริยาบถ	ล้างหน้าหรือไม่ก็เดินไปเดินมา		
ถาม : ถ้าสมมติเราจะนั่งสมาธิตอนก่อนนอนนี่	?		
ตอบ : ถ้าก่อนนอนนี่ส่วนใหญ่จะหลับ	 เพราะว่าเราเพลียมาตลอดทั้งวันแล้ว	 เวลานอนนี่ใช้
วิธีง่ายๆ เอานอนหงายผึ่งไปเลย ตั้งใจว่าตอนนี้เรานอนลงร่างกายเราเหมือนกับคนตาย
แล้ว มันจะตื่นขึ้นมาเห็นตะวันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าตายตอนนี้เอาจิตเกาะนิพพาน 
ภาวนาหลับไปเลย พอมันนอนเต็มที่แล้วตอนเช้าค่อยมาว่ากันอย่างเป็นทางการ	 ตอน
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หัวค่ำนี่แย่ทุกรายยกเว้นตอนบ่ายนอนเต็มที่แล้ว		
ถาม : คำภาวนาที่จะใช้นี่	ไม่ทราบว่าจะใช้คำภาวนาอะไรคะ	?		
ตอบ : เอาที่เราชำนาญ ถ้าเราภาวนาเคยทำอันไหนมาจนชินก็ใช้อันนั้น	 ยกเว้นว่ากรรม
ฐานตามกองก็เปลี่ยนคำภาวนาตามกองกรรมฐาน	ถ้าหากว่าไม่ได้ทำกรรมฐานตามกอง	ตามที่
เราเคยชินมันก็จะง่ายแล้วก็เร็ว	 ถ้าเราไม่ชินก็จะสะดุด	 ปรับคำภาวนาได้ว่าไม่ลงล็อคซะทีหนึ่ง	
เพราะฉะนั้นเลือกอันที่เราเคยชินและชำนาญ		
ถาม : แล้วมีให้เลือกเยอะทำยังไงดีคะ	?		
ตอบ : เอาอันที่ชอบที่สุด		
ถาม : อันนี้อาจจะมีคนสนใจเจ้าค่ะ	 อุปกรณ์ช่วยวิธีชะลอความชราแล้วก็ช่วยให้ร่างกาย
ปราศจากโรคทำยังไงคะ	มันพอจะมียา...?		
ตอบ : โอ้โห...มันจะฝืนกฎของกรรมทั้งนั้นเลย	 ชะลอความชรานี่มียาสมุนไพรหลายตัว	
อย่างเช่น	ขมิ้นชันกับหญ้าแพรก ใช้ขมิ้นชันขนาดเท่าหัวแม่มือหญ้าแพรกกำมือหนึ่ง เลือก
ไอ้ที่ไม่เปื้อนขี้หมานะ	หมามันชอบขี้จริงๆ	หญ้าแพรกนี่	ตำรวมกันให้ละเอียดแล้วก็คั้นให้ได้ 
๑ ถ้วยชาคือประมาณ ๓๐ ซีซี กินเดือนละครั้งชะลอความแก่ได้ หรือไม่ก็สมัยก่อนที่ทาง
วัดท่าซุงทำอยู่	 เขาเรียกยาพระประทานมั้ง	?	 อันนั้นก็ชะลอความแก่ได้	 อีกตัวหนึ่งก็ยาเก้า
ร้อย	 อันนี้ชะลอความแก่ได้ก็จริงแต่ผิวจะดำ	 เพราะเป็นยาร้อนมากเกิดจากส่วนผสมของหัว
แห้วหมูนา	๓๐๐	หัว	กระเทียม	๓๐๐	กลีบ	แล้วพริกไทย	๓๐๐	เม็ด	รวมแล้ว	๙๐๐	ถ้วนพอดี	
ร้อนตับแลบเลยล่ะ	เพราะฉะนั้นกินยาตัวนี้มันมีผลข้างเคียง	๒	ประการ	ประการแรกคือ	ผิวจะ
คล้ำขึ้น	 ประการที่	 ๒	 ผู้หญิงไม่ทราบ	 แต่ผู้ชายกินแล้วคึกมาก	 มันชะลอความแก่ได้อีตรงคึก
หรือเปล่าก็ไม่ทราบ	
ถาม : ยาชะลอความแก่นี่มันชะลอให้รูปร่างไม่แก่แล้ว...?		
ตอบ : มันไม่ใช่ไม่แก่	 มันแก่ช้า	 ตำราเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้ก่อนกิน	 เดี๋ยวไม่ใช่อย่างที่คิด	
(หัวเราะ)	ถ่ายรูปไว้ก่อนกินครบกำหนดอาจจะ	๓	เดือน	๖	เดือน	หรือ	๑	ปี	ตามที่เขากำหนด
แล้วถ่ายรูปไปเปรียบเทียบกันใหม่	ดีไม่ดีไอ้ของเก่ามันอาจจะแก่กว่า		
ถาม : แล้วความแข็งแรงอะไรอย่างนี้	?		
ตอบ : สภาพของมันก็คนแก่ดีๆ	 นี่เอง	 เพียงแต่ร่างกายมันเสื่อมโทรมช้า	 ทีนี้มันจะประเภท
แก่ในแล้วมันไม่แก่นอก		
ถาม : มันแก่ข้างใน	แต่ข้างนอกดูดี		
ตอบ : จ้า...ข้างนอกดูดี	เพราะฉะนั้นตายแล้วศพสวยหน่อย		
ถาม : ทีนี้อยากชะลอความแก่	ก็จะมาช่วยในเรื่องการทำงานน่ะค่ะ	ทำยังไงให้สามารถมีแรง
แล้วไม่เหนื่อยหรือว่าถ้าเหนื่อยแล้วนี่...?		
ตอบ : เดี๋ยวนี้ยาม้าเม็ดละเท่าไหร่....(หัวเราะ)....อันนี้ถามเล่นๆ	 นะ	 ถ้าหากว่าเราทรงสมาธิ
ได้อยู่การทำงานของเรามันจะไม่เหนื่อยมันไปได้เรื่อยๆ	 เหมือนกันแต่พอสมาธิคลายตัว	บางที
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หลวงพ่อท่านแผ่สี่สลึงเลย	คือพอรู้ตัวก็หมดเกลี้ยงเลย	อย่างอาตมานั่งอยู่ตรงนี้	๗	 โมงเช้าถึง	
๓	ทุ่มทุกวัน	คนอื่นนั่งไม่ได้หรอก	แต่พอหลัง	๓	ทุ่มโยมอาจจะไม่เคยเห็น	หงายลงก็ป๊อกเลย	
(หัวเราะ)	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำงานไม่รู้จักเหนื่อยก็ต้องทรงสมาธิให้คล่องตัว ไม่ว่า
อยู่ในอิริยาบถไหนของเรา ต้องเข้าสมาธิได้ ถ้าอย่างนั้นจะช่วยได้มากเลย		
ถาม : พระพุทธศาสนาของเราทำไมวันสำคัญของเรานี่	ส่วนใหญ่จะเป็นวันเพ็ญคะ	?		
ตอบ : เราตอ้งยอมรบัวา่โลกของเรากด็ ี ดวงดาวอืน่ๆ กด็ ี มนัมพีลงังานของเขาอยู ่ พลงังาน
เหล่านี้จะเกื้อหนุนกันอยู่ตลอดเวลามีอิทธิพลต่อตัวบุคคลทั้งสิ้น	 อย่างเช่นว่าแค่ดวงจันทร์
ดวงเดียวก็ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงได้แล้ว	 ลักษณะของผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็อยู่ในรอบการโคจรของ
ดวงจันทร์พอดี	 คราวนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมีอิทธิพลอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่พลังงาน
เหล่านี้เกื้อหนุนกันพอดี	ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงคือคืนวันเพ็ญ	เมื่อถึงวาระนั้น
บางทีเรื่องสำคัญต่างๆ	 อะไรที่มันดีมันงามก็จะเกิดขึ้นช่วงนั้น	 แต่ถ้าของฝรั่งอะไรนะมนุษย์
หมาป่าใช่มั้ย	?	เจอดวงจันทร์แล้วหอนเลย	
ถาม : แลว้กส็งสยัตอ่วา่	 เพราะวา่เวลาชว่งวนัพระเทวดาเขาจะไปฟงัพระพทุธองคท์า่นเทศนา	
ทีนี้ถ้ามีการทำพิธีเชิญในช่วงนั้น...?		
ตอบ : เชิญได้จ้ะ	เชิญได้	การทำพิธีบวงสรวงเชิญเทวดา	จำให้แม่นๆ	อย่าให้สาย เรียกว่า
ไม่ควรเกิน ๙ โมงเช้า	เพราะว่าหลังจากนั้นท่านจะเข้าเทวสภา	ถ้าไม่ใช่ประชุมกันก็จะต้องไป
ฟังพระเทศน์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะทำการบวงสรวงให้ได้ผลดีก็ควรจะบวงสรวงเช้า	 และก็
ไม่ควรจะเกิน	๙	โมง	หรือ	๙	โมงครึ่ง	ไม่อย่างนั้นท่านติดธุระมาไม่ได้		
ถาม : ถ้าไม่สายนี่กลางคืนเลยได้มั้ยคะ	?		
ตอบ : กลางคืนเลยก็ได้ไม่ว่ากัน	 แต่ว่าอาตมาไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเวลากลางคืนกับเวลา
ตอนเย็นมันคล้ายกันอย่างหนึ่งคือผีเยอะ มันเวลาของเขา ในเมื่อเวลาของเขาบางทีทำ
พิธีกรรมอะไรถ้าหากว่าเกิดมีช่องว่างรอยโหว่เขาจะแทรกเข้าง่ายๆ ดีไม่ดีพิธีล้มไปเลย	
อยู่ๆ	ทำพิธีมีใครสักคนหนึ่งกรี๊ดลุกขึ้นมาเต้นแร๊พขึ้นมาเฉยๆ		
ถาม : แต่เวลาบนสวรรค์นี่มันก็ไม่เหมือนกับเวลาของเรานี่ครับ	?		
ตอบ : มันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็อิงกันอยู่	 เพราะฉะนั้นเวลาของเรากับข้างบนนี่จริงๆ	 ถ้า
หากว่าท่านที่ประสงค์ความดีก็แทบจะได้อยู่กับความดีตลอด	 สังเกตมั้ย	?	 พระพุทธเจ้าท่าน
เทศน์ไม่กี่ประโยค	เทศน์นานไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลยวันพระ		
ถาม : อย่างนี้เข้าเทวสภานี่ก็พบ...?	
ตอบ : พูดง่ายๆ	 ว่าในความเป็นทิพย์ของท่านๆ	 ทำได้เวลามันเหลือเฟือ	 แต่เวลาของเรานี่
ประเภท	๓	ก้าวไม่รู้จะถึงหรือเปล่า		
ถาม : ถ้าในช่วงวันพระที่เราทำบุญกัน	 ช่วงนี้การทำบุญให้กับพวกสัตว์นรกที่อยู่ข้างล่างนี่
เขาจะเปิดให้กับพวกเขารับบุญกุศลหรือเปล่าคะ	?		
ตอบ : ไม่ได้	ถึงเขาเปิดก็รับไม่ได้	 เนื่องจากว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่ๆ	ลำบาก	คือสัตว์นรก
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ทุกขุม	 เปรตอีก	๑๑	จำพวกนั้น	มันเหมือนกับคนที่กำลังโดนเขาไล่ฆ่าไล่ฟันอยู่	 ไปส่งขนมให้
เขากินเขารับไม่ได้หรอก	 โทษของเขาหนักมาก	แต่ว่าที่เราทำไปนั้นจะมีผู้ที่เต็มใจจะมาโมทนา
กค็อืปรทตัตปูชวีเีปรต	คอืเปรตทีก่รรมเหลอืนอ้ยแลว้	หรอืวา่อสรุกาย	๔	จำพวก	สตัวเ์ดรจัฉาน
หรือสัมภเวสีผู้ที่ตายก่อนหมดอายุขัย	 เทวดา	 พรหมตลอดจนพระบนนิพพาน	 ถ้าหากต่ำกว่า
เปรตจำพวกที่	๑๒	แล้วรับไม่ได้	ทำให้เขาได้แต่ว่าเขารับไม่ได้	เพราะฉะนั้นเราเองได้ก่อน		
ถาม : ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมีการบรรจุอัฐิไปตามประติมากรรมตามเสาหรือตามเจดีย์กับการ	
ที่เราเอาอัฐิเหล่านั้นไปลอยอังคาร	 ไม่ทราบว่าผลที่ได้จากการทำบุญนี้มีผลแตกต่างกันยังไง
บ้างคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าคนตายหรือว่าผู้ตายนั้นเขายังยึดมั่นอยู่ ชิ้นส่วนของเขามันเหลืออยู่ตรง
ไหนเขาก็จะยังวนเวียนอยู่ตรงนั้น แต่ว่าถ้าหากเขาไม่ยึดมันก็เป็นอันว่าเหมือนกัน	 ผล
เหมือนกันก็คือว่าคุณจะเอาไว้ตรงไหนคุณจะลอยไปไหนก็ช่าง	 แต่ถ้าเขายึดนี่ที่บรรจุเอาบางที
เขาก็ยังยืนเฝ้าอยู่	(หัวเราะ)	ถึงเวลาไปไหว้ถ้าเขาจะสะกิดหลังก็สะดุ้งแล้ว		
ถาม : การทำสมาธิต้องจำกัด	สถานที่	เวลา	อิริยาบถมั้ยคะ	?		
ตอบ : เอาทีละอย่างนะจ๊ะ	สถานที่ ถ้าหากว่าคนใหม่แล้วจำเป็นต้องใช้ที่สงัดก่อน	ยกเว้นว่า
ทรงฌานได้มีความคล่องตัวแล้วที่ไหนก็ทำได้	ส่วนระยะเวลาเอาตอนที่เราว่าง	โดยเฉพาะตอน
ที่ร่างกายมันสดชื่นอยู่	 อย่างเช่น	ช่วงตื่นนอนใหม่ๆ	 เราพักผ่อนมาพอแล้ว	สมาธิจะทรงตัวได้
ง่าย	อิริยาบถยืน	เดิน	นั่ง	นอนท่าไหนก็ได้	อาตมาเคยตีลังกาทำๆ	ได้หมด	คืออยากจะรู้ว่ามัน
ทรงได้มั้ย	?	แต่ว่าเรื่องของอิริยาบถนี้เรายังไม่เคยชินนั่งไปก่อน	ถ้าไปใช้อิริยาบถอื่นจะลำบาก	
อย่างเช่นว่า	 นอน	 การนอนภาวนาถ้าสติขาดเมื่อไหร่มันหลับเลยนะ	 ต้องซ้อมกันอย่างขนาน
ใหญ่เลยทีเดียวกว่ามันจะไม่หลับได้		
ถาม : การบวชนั้นมีความสำคัญ	จำเป็นหรือไม่อย่างไรคะ	?		
ตอบ : ถ้าสำหรับเราแล้วไม่จำเป็น	 แต่ถ้าสำหรับคนที่รอแล้วมีค่ามหาศาลเลย	 เพราะว่าสิ่งที่
เราทำนั้นบุญเป็นของเราเป็นปกติอยู่แล้ว	 ส่วนการกรวดน้ำก็คือการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นโดย
เฉพาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ท่านลำบากอยู่ท่านจะรอรับอยู่	เพราะฉะนั้นเราทำเมื่อไหร่	ถ้า
สามารถเป็นไปได้ก็รีบกรวดน้ำเสีย	 การกรวดน้ำของเราไม่จำเป็นต้องเอาน้ำรดมือ	 แค่เราตั้งใจ
ว่าผลบุญที่เราทำนี่ขออุทิศให้กับใคร	 ขอให้บุคคลผู้นั้นมาโมทนา	 เราได้รับประโยชน์ความสุข
เท่าใดขอให้เขามารับด้วย		
ถาม : ต้องจำกัดเวลามั้ยคะ	?		
ตอบ : ไม่มี	จะก่อนเพลหลังเพล	ทำไปแล้วหลายวันหรือทำไปแล้วเป็นปีก็ได้		
ถาม : อย่างกรวดน้ำนี่ก็นึกเอาเหรอคะ	?		
ตอบ : นึกเอา	ไปรษณีย์เมืองนรกเขาเก่ง	นึกถึงใครเขาก็ส่งให้คนนั้น		
ถาม : แล้วถ้าเรานึกซ้ำแล้วซ้ำอีก	มันเหมือนกับว่าพอนึกขึ้นได้ว่าจะทำ	อยากให้อีก		
ตอบ : ให้ไปได้เลยจ้า	โดยเฉพาะสตางค์	 ให้ซ้ำแล้วซ้ำอีก	อาตมาเต็มใจรับ	ความดีก็เหมือน
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กันซ้ำเขาเต็มใจรับ		
ถาม : การกรวดน้ำค่ะ	บางคนสวดบาลีไม่ได้	?		
ตอบ : บาลีนั่นพาเละมาเยอะแล้ว	 ใช้ภาษาไทยอย่างที่บอกเมื่อครู่ง่ายที่สุดอย่างบทอะไรนะ	
สมมติว่าผีมันมาขอตรงหน้า	 เราก็อิมินา ปุญญะกัมเมนะ	 ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้	
อุปัชฌายา คุณุตรา	ถึงแก่อุปัชฌาย์ผู้มีคุณยิ่งของข้าพเจ้า	อาจาริยูปการาจะ	ให้กับอาจารย์ผู้
มีอุปการคุณ	 มาตาปิตา จญาตกา	 ให้แก่บิดามารดาและญาติทั้งหลาย	 เจ้านั่นไม่ญาติก็เดี้ยง
ไป	บาลีนะ	ถ้าแปลออกมานี่บางทีความหมายมันไกลจ้ะ	มันไม่ตรงจุดเสียทีหนึ่ง		
ถาม : ก็พูดไปเลยใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ : พูดไปเลย	 ภาษาไทยง่ายๆ	 ถ้าหากว่าพูดยากนักก็นึกซะว่าบุญทั้งหมดที่เราทำมาขอ
ให้เธอผู้นั้นเห็นหน้านึกถึงหน้าเขา	 ถ้าไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงก็นึกถึงเจ้าของเสียงนั้น	 ไม่
ได้ยินเสียง	ได้กลิ่นก็ให้นึกถึงเจ้าของกลิ่นนั้น	ขอให้เขาโมทนา	เขาจะได้เลย		
ถาม : แล้วถ้ากำลังของเราไม่ถึงล่ะครับ	?		
ตอบ : อันนั้นยากหน่อย	แต่ถ้าเขามาแสดงว่ากำลังเขาพอ		
ถาม : คือเราก็ไม่รู้ว่า	เขามาหรือไม่มา	เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้หรือไม่ได้	?		
ตอบ : อันนั้นก็เหวี่ยงแหไปเถอะ	 รับรองได้ว่ามีแต่คนเต็มใจรับ	 อยู่ๆ	 ไปยืนโปรยเงินต่อให้
คนไม่รู้มันก็เก็บ		
ถาม : แต่ว่าผลก็มีใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ : มีเต็มที่เลย	อันดับแรกของเรา	ตัวบารมีได้แน่นอนเลย	โดยเฉพาะเมตตาบารมี  
ถาม : ถ้าอย่างนี้พอทำบุญลืมกรวดน้ำแล้วขับรถไปขับรถมา	 มาอยู่กลางป่าช้า	 นี่เขาดึงตัว
ไปหรือคะ	?		
ตอบ : มีส่วน	 อันนั้นแสดงว่ากำลังเขาสูงมาก	 ผลบุญที่เราทำก็เป็นบุญใหญ่	 เขาต้องการก็
เลยใช้วิธีประเภทที่ว่าเชิญมาโดยไม่บอก	จริงๆ	เราขับไปเราก็เห็นเป็นทางโล่งๆ	แต่ไปรู้ตัวอีกที
อยู่ในป่าช้า	
ถาม : เวลาเราไปวัดนี่	 เราไปเข้าห้องน้ำหรือเข้าไปใช้ของในวัด	 ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ชำระหนี้
สงฆ์มันจะมีผลติดมามั้ยคะ	?		
ตอบ : ถ้าหากเขาเปิดเป็นสาธารณะก็ไม่เป็นไร	 แต่ถ้าติดใจก็ชำระหนี้สงฆ์ไปซะหน่อย	 ตั้งใจ
หยอดไป	๕	บาท	๑๐	บาทก็ได้	โบราณนี่จิตของเขาจะละเอียดมากถึงขนาดว่าเราเดินเข้าไปใน
วัดนี่เป็นเศษเป็นผงติดรองเท้ามา	 โบราณเขาจึงมีการชำระหนี้สงฆ์โดยขนทรายเข้าวัด	 สมัยนี้
ไม่ค่อยมีแล้ว	สมัยก่อนเขาไปงมทรายจากแม่น้ำกันเลย	เล่นกันสนุกสนานช่วงสงกรานต์นี่		
ถาม : สงสัยที่พูดว่าผู้ที่อยู่ในนรกภูมิ	พอดีนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขหลายตัว	สุนัขพวก
นี้ถือว่ามันมีบุญมั้ยคะ	?	
ตอบ : จำเอาไว้เลยว่า	 สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ใกล้คน กรรมของการเป็นเดรัจฉานของเขา
จวนหมดแล้ว ดังนั้นจะเรียกว่ามีบุญก็เรียกได้ ถ้าจิตของเขาเกาะคน	 เขาจะไปเกิดเป็นคน	
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ถ้าจิตของเขาเกาะพระเขาจะเกิดเป็นเทวดา	 หรือว่าจิตของเขาเกาะความดีส่วนหนึ่งส่วนใดที่
เขาทำเอาไว้ซึ่งเป็นบุญ	 เขาก็จะเกิดเป็นเทวดาก็ได้	 ดังนั้นสัตว์เดรัจฉานได้เปรียบเราก็ตรงที่
ว่า สัตว์เดรัจฉานลงอบายภูมิที่ต่ำกว่าเดรัจฉานนั้นมีน้อยกับน้อย แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไป
อย่างแย่สุด ส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นเหมือนเดิมหรือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไปเลย บาง
รายก็เกิดเป็นพรหมไปเลย 
ถาม : เคยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งค่ะ	 เคยไปมองหมาตัวหนึ่งคือเป็นหมาที่คนเลี้ยงไว้	แล้วมัน
ก็นอนเฉยๆ	ใจเราก็คิดว่าวันทั้งวัน	ทั้งเดือน	ทั้งปีทั้งชาติมันเกิดที่มันไม่มีโอกาสทำบุญทำอะไร
เลย	เวลาของเขาสูญเปล่าอย่างนั้นเป็นการคิดที่ถูกหรือเปล่าคะ	?		
ตอบ : ถ้าหากว่าคิดในสภาพของหมาตัวนั้นก็ใช่	 แต่ถ้าหากว่าเป็นที่อื่นๆ	 เขาอาจจะได้
ทำบุญอยู่	อย่างเช่นในวัดอย่างนี้	 ในวัดท่าซุงหรือวัดที่อาตมาอยู่จะมีการเปิดเสียงตามสายของ
หลวงพ่อ	 เขาได้ยินอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่ๆ	 อาตมาอยู่นี่เวลาที่เปิดเสียงตามสายคือเวลาที่เขา
จะได้กินขนม	 จิตมันจะเกาะมาก	 รอเวลานี้ด้วยความกระวนกระวายเลย	 เขาก็จะเกาะความดี
ของเขาอยู่ตลอด	 แล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีความชำนาญในการทรงฌานขนาดตั้งเวลาได้	 เรา
เป็นคนต้องอายเขาเลยนะ	 ตัวอย่างมีชัดๆ	 แล้วที่วัดท่าซุงสมัยก่อนโน้นไม่ทราบว่าช่วงนี้จะมี
บ้างหรือเปล่า	?	เพราะฉะนั้นจะว่าเขาไม่มีโอกาสทำบุญนั้นไม่ใช่	โอกาสทำบุญของเขามีเยอะ		
ถาม : ก็เป็นเฉพาะหมาบางตัวเท่านั้น	?		
ตอบ : บางตัวที่เขาอยู่ในสถานที่ๆ	เหมาะสม	อย่างเช่นว่า	อยู่วัด	เฝ้าวัดก็เท่ากับว่าดูแลของ
สงฆ์		
ถาม : ที่บ้านบูชาหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าไว้	อยากจะทราบประวัติของท่านค่ะ	?	
ตอบ : หลวงปู่ศุขก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่คาบเกี่ยวในสมัยรัชกาลที่	 ๕,	 ๖,	๗	 เหล่า
นี้	ท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมาในสายของพระโพธิสัตว์ หลวงปู่ศุขก็ต้องไปเกิด
ใหม่อีก ตอนนี้ท่านเป็นพรหมอยู่ ท่านจะต้องเกิดใหม่อีก	 ในช่วงนั้นท่านเองท่านก็เป็นผู้มี
ฤทธิ์อภิญญา	สามารถแสดงสิ่งแปลกๆ	ให้คนเห็นโดยทั่วไป	อย่างเสกหัวปลีเป็นกระต่ายเอามา
เล่นกันสนุกน่ะ		
ถาม : หมายความว่าท่านมีชื่อในจังหวัดชัยนาทนี้เป็นเรื่องของ...?		
ตอบ : ในเรื่องเกียรติคุณของท่าน	 ทั้งความสามารถในอภิญญา	 แล้วก็การปฏิบัติของใจ	
ความเมตตาสงเคราะห์คนอะไรเหล่านี้	 คนเคารพมากก็คือท่านเป็นอาจารย์ของเสด็จในกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จในกรมองค์นี้ท่านสนใจในเรื่องของฤทธิ์ของอภิญญา	 ของ
เครื่องลางของขลังมาก	 ท่านสามารถปฏิบัติได้ถึงขนาดอย่างเช่นว่า	 ย่อตัวให้เล็กลงไปอาบน้ำ
ในขวดโหล	 หรือว่าเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนอะไรได้	 ทั้งๆ	 ที่ท่านเป็นฆราวาส	 อาจารย์
แต่ละองค์ที่ท่านจะกราบเป็นครูบาอาจารย์นี่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆ	 เพราะท่านไป
ลองเขาเลย	 ถ้าอาจารย์ไม่เก่งจริงโดนท่านลองก็เสร็จเหมือนกัน	 แล้วท่านจะเคารพนับถือ	
หลวงปู่ศุขอย่างชนิดที่ว่าสุดจิตสุดใจ	 เพราะว่าสิ่งใดที่ท่านข้องใจหลวงปู่ศุขท่านสามารถสอน
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ได้ทั้งนั้น	 ทดสอบกันซึ่งๆ	 หน้าโดยเอามหาดเล็กของท่าน	 ท่านบอกว่าหลวงพ่อสามารถสาป
คนให้เป็นสัตว์ได้มั้ย	?	หลวงพ่อบอกว่า	สาปไม่ได้	แต่เสกได้	ท่านก็ถามว่าทำอย่างไร	?	ท่านก็
บอกว่าให้ทหารที่ตามมาเอาเชือกผูกเอวมันไว้หน่อย	พอผูกเชือกเอาไว้ถามว่าว่ายน้ำเป็นมั้ย	?	
บอกเป็น	เออ...เอ็งกระโดลงบ่อไป	มันก็กระโดดลงบ่อไปว่ายอยู่ข้างใน	หลวงปู่ศุขบอกว่าให้มัน
เปลี่ยน	 มันก็เปลี่ยนกลายเป็นจระเข้	 แต่มีเชือกผูกเอวอยู่	 แล้วท่านก็เอาน้ำมนต์ราดกลายเป็น
คนตามเดิม	คนจำนวนมากเห็นอยู่ด้วยกันนะ		
ถาม : ไม่ใช่ภาพลวงตาใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ : ไม่ใช่	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะเหมือนกับปรับโมเลกุลใหม่
นะ	จากโมเลกุลของการเป็นคน	ก็กลายเป็นสัตว์ไป		
ถาม : แล้วลักษณะจิตของมหาดเล็กล่ะครับ	เขาจะรู้สึกอย่างไร	?		
ตอบ : เขาก็รู้สึกเป็นคนอยู่	 แต่เปลือกนอกมันเปลี่ยนไปแล้ว	พวกสัตว์ทั้งหมดความรู้สึก
เขาก็คือ คนดีๆ นี่เอง  
ถาม : การรับรู้ของสัตว์กับคนนี่มันไม่เท่ากันใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ : มันไม่เท่ากันก็เพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์	 โดยวิบากกรรมทำให้ประสาทสัมผัสของเขาเลิศ
กว่าคนมาก		
ถาม : ก็สมมติเขาเสกเป็นจระเข้ไปเลยแล้ว	?		
ตอบ : ความที่ไม่เคยชินของเขา	ทำให้เขาใส่ความรู้สึกของความเป็นคนอยู่		
ถาม : อย่างนี้	ถ้าเคยชินเมื่อไหร่	?		
ตอบ : ถ้าเคยชินเมื่อไหร่ดีไม่ดีมันก็ไปเลย	 เพราะว่าที่ท่านต้องเอาเชือกลากเอวไว้ก็เพราะ
กลัวมันจะไปเลย		
ถาม : ผมนึกว่าลากให้เป็นว่ายังไงก็เป็นคนเดิม	?		
ตอบ : ไม่ใช่	 กลัวมันจะไปเลย	 สมัยก่อนพวกที่อยู่ทางด้านเหนือ	 เวลาเขาฝึกวิชาแปลงตัว
เป็นตะเข้เป็นอะไรนี่	 ถ้าหลุดออกไปเมื่อไหร่นี่	 อาจารย์เขาจะไปดักตรงเขื่อนชัยนาท	 ไปรอเอา
น้ำมนต์รดกันตรงนั้น	เพราะว่ายังไงๆ	มันก็ไปติดที่หน้าเขื่อน	ก็มีคนข้องใจว่าอาจารย์รู้ได้ยังไง
ว่า	 อันนั้นเป็นลูกศิษย์ตัวเอง	 ก็บอกว่าตะเข้วิชานั่นหางมันสั้น	 มันไม่เหมือนตะเข้จริงๆ	 ที่หาง
มันยาว	ตะเข้วิชาเขาบอกว่าหางมันจะป้อมๆ	สั้นๆ	เหมือนยังกับหัวปลี		
ถาม : ถ้าก่อนหน้านั้นโดนสอยล่ะครับ	?		
ตอบ : ถ้าหากว่าโดนสอยก่อนก็ช่วยไม่ได้	หรือว่าถ้าไปกินคนก็ไม่สามารถกลับเป็นคนได้อีก	
ถาม : ....เราทำดีขึ้น	แต่มันแย่ลงทันที	?		
ตอบ : มันเป็นเรื่องปกติ	มันมีอยู่สองประการด้วยกัน	ประการแรกการปฏิบัติที่เรารู้สึกว่าตัว
เราเองแย่ลงไปทุกทีนั้น เกิดจากว่าเราทำดีขึ้น พอทำดีขึ้น กำลังใจละเอียดขึ้น พอเห็นสิ่ง
ที่ไม่ดีมากขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเองแย่ลง ส่วนประการที่สองเป็นเรื่องของกิเลสมารดลใจ เขา
พยายามดึงเราให้ห่างจากจุดความดีตรงนั้น ก็เลยใช้สารพัดวิธีที่จะมาหลอกล่อ เพื่อที่จะ
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ให้เราหลงผิดแล้วตามเขาไปให้ได้ คือบางคนจริตนิสัยค่อนข้างที่จะใจร้อนหน่อย	 ในเมื่อทำดี
ไม่ได้อย่างใจซักที	 ประชดชั่วมันไปเลยก็มี	 อย่างนั้นก็สมใจเขา	 เพราะเขาต้องการให้เราเป็น
อย่างนัั้นอยู่แล้ว		
ถาม : ยิ่งนับถือสิ่งใดมากๆ	นับถือครูบาอาจารย์องค์ไหนมากๆ	ใจบางทีมันจะแว๊บ	อคติบ้าง
อะไรบ้าง		
ตอบ : นี่ตัวนี้ชัดเลย	ให้ขอขมาพระรัตนตรัยประจำๆ	พอกำลังใจของเราถึงตรงจุดนี้มา	เขารู้
ว่าเราจะพ้นมือเขาแล้ว	 เขาจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เราล่วงเกินหรือปรามาสพระ
รัตนตรัย	ด้วยกายด้วยวาจา	หรือด้วยใจ	ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง	บางคนภาวนาไม่ได้เลย	หลับตาลง
เมื่อไร	 นึกถึงภาพที่ตัวเองลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม	 ทั้งๆ	 ที่ตัวเองก็ไม่คิดจะ
ทำอย่างนั้น	มาสร้างภาพให้ปรากฏขึ้นมาชัดๆ	เลยก็มี	เราเองให้คิดเสียว่าอันนี้เป็นการชักนำ
จากสิ่งภายนอก ด้วยอำนาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมเขาชักนำให้เป็น
ไป ไม่ใช่ความผิดของเรา แต่ถึงไม่ใช่ความผิดของเราก็เถอะ ในเมื่อเราเป็นคนคิด เป็นคน
พูด เป็นคนทำ เราก็ตั้งใจที่จะขอขมา ให้ตั้งใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆ เจ้าพวกนี้มันทนคนหน้า
ด้านไม่ได้ พอถึงเวลา	 เราตั้งใจขอขมาบ่อยๆ	 ตั้งใจทำบ่อยๆ	 เขารู้ว่าเขาทำอย่างนี้อยู่เราไม่
กระเทือน	เขาก็เลิก		
ถาม : พอจะเริ่มเย็นลงจะมีตัวสอบจิตอยู่คนหนึ่งที่ทำงาน	 พอเริ่มจะพูดด้วยหรืออะไรด้วยนี่	
มาแบบเดิม	อันเดิม	 เดิมๆ	 เลย	ก็รู้อยู่แล้วว่ามันซ้ำๆ	ก็คิดว่าช่างมัน	มาบ่อยๆ	จะได้ชิน	มัน
ไม่ชินนะ	แต่ก็ไม่ว่าอะไรมันก็นิ่งๆ	อยู่ซักพัก		
ตอบ : สังเกตใจตัวเองว่า อารมณ์กระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นมันช้าลงหรือเปล่า ? ถ้าหากว่า
เราสังเกตเราเห็นว่าช้าลง ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะ ถ้าช้าลงนี่เราชนะนะ เพราะว่ามัน
กำเริบได้ช้า บางทีเราผ่านพ้นจากตรงนั้นไปแล้ว ไปคิดทบทวนใหม่ ตัวนี้มันเป็นจิตสังขาร
ของเราไปปรุงแต่งเอง อันนี้ถือว่าเราไปเสียท่าเขา ถ้าหากว่าแล้วๆ	 กันไป	 ลับหลังจากตรง
นั้น	กองมันทิ้งมันเอาไว้เลย	เราก็ไม่แพ้เขา	แต่ถ้าหากว่าเราเอามาคิดทบทวนใหม่	ตัวนี้จะเป็น
จิตสังขารที่เอามาปรุงแต่งเข้ามา	 พาให้ฟุ้งซ่าน	 พาให้รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 เอง	 เพราะฉะนั้น
ตรงจุดนี้ต้องรักษาใจเราให้ดี ให้มันอยู่กับการภาวนา อยู่กับสติเฉพาะหน้าแล้วมันจะไม่
เป็น  
ถาม : ช่วงปฏิบัติมากๆ	อัตตามันโตขึ้น	แล้วหนูก็เห็น	รู้ด้วยนะว่าเป็นอย่างนี้นะตัวเรา		
ตอบ : ตีหัวมันซิ	(หัวเราะ)		
ถาม : ตียังไงล่ะ	?		
ตอบ : เห็นชัดก็ทุบมันให้ตายเลย	 มันเป็นอยู่	 แต่ให้เรามีสติรู้อยู่เสมอว่า ไม่ว่าตัวเราหรือ
ตัวเขา มันก็ประกอบไปด้วยอาการไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นเรา เป็นของเราเช่นกัน 
ไม่ว่าเราจะยึดถือมั่นหมาย หรือแบ่งแยกขนาดไหนก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ยึดถือ
เป็นปกติ เราจะคิดเบียดเบียนเขาด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจหรือไม่ ? เขาก็ทุกข์
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อย่างนั้นของเขาอยู่แล้ว เราเองจะยกตัวของเราให้สูงขึ้นกว่าเขาหรือไม่ ? จะดูถูกเหยียด
หยามเขาหรือไม่ ? จะเห็นว่าเขาเสมอเราหรือไม่ ? จะเห็นว่าเขาดีกว่าเราหรือไม่ ? เขาก็
เกิดแก่เจ็บตายตามปกติของเขาอยู่แล้ว ในเมื่อปกติธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่น
นั้น เราก็อย่าเป็นทุกข์โทษเวรภัยกับผู้อื่นด้วยกาย ด้วยวาจาของเรา แล้วคิดตรงจุดนี้เสร็จ
ก็แผ่เมตตาต่อให้อภัยเขาไป ให้อภัยเขาไม่พอ ต้องให้อภัยเราด้วยตัวเรามันคิดเอง มันยก
ตัวเองขึ้นเรื่อย ต้องคอยระวังๆ ไว้  
ถาม : วิธีแก้ที่สะดวก	ตัวเองคืออาจยังมองไม่เห็น	แต่เห็นชัดๆ	เลยนี่	โทสะ	กับ	ราคะ	เป็น
เยอะ	
ตอบ : เป็นเยอะนี่มันเกิดจากการรับสิ่งต่างๆ เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดย
ขาดสติ การป้องกันตัวเอง	 ตาเห็น	 ไม่พอใจ	 ฟังให้ดีนะ	 หูได้ยิน	 ไม่พอใจ	 จมูกได้กลิ่น	 ไม่
พอใจ	 ลิ้นได้รส	 ไม่พอใจ	 กายสัมผัส	 ไม่พอใจ	 สังเกตไหมว่ามันไม่พอใจทั้งนั้นเลย	 มันไม่
พอใจนี่	 โบราณเขาใช้คำว่าไม่ถูกใจ	 ความจริงมันถูกเข้าไปปังเบ้อเร้อแล้วมันถึงใจไปเลยล่ะ	
เมื่อมันเข้าถึงใจมันก็เป็นอันตรายกับเราได้ ถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็น อย่าไปรับรู้มันเข้ามา 
อย่าเอาไปนึกคิดปรุงแต่งต่อ อย่าไปทำความพอใจ ไม่พอใจกับมัน วางกำลังให้เป็นก
ลางๆ หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น หรือลิ้นได้รส กายสัมผัส ก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราหยุดมันอยู่
แค่ตา หู จมกู ลิน้ กาย ไดโ้ดยระวงัไมใ่หม้นัเขา้มาในใจได ้สิง่ทัง้หลายเหลา่นีจ้ะทำอนัตราย
เราไมไ่ด ้ 
ถาม : แล้ววางใจเป็นกลางๆ	เป็นยังไง	?		
ตอบ : อยู่กับการภาวนาดีที่สุด คือเราเองถ้าหากว่ายังปล่อยวางไม่ได้ ต้องมีเครื่อง
ป้องกันตัวเอง คือใส่เกราะไว้วิธีใส่เกราะของเราก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่กับการ
ภาวนา อยู่กับสติเฉพาะหน้า ถ้าหากว่าตราบใดที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ รัก โลภ โกรธ 
หลง เหล่านี้กินเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นเผลอเมื่อไหร่ หลุดจากลมหายใจเมื่อไร เขาก็ทำ
อันตรายได้เมื่อนั้น ใส่เกราะไว้	ไม่นั้นเดี๋ยวมันฟันเละ		
ถาม : แล้วก็...อันนี้อาจคิดผิดก็ได้	 ช่วยแก้ให้ที	 ทำบุญบางครั้ง	 เราทำเหมือนกับไปเอง	 ลุย
เอง	 เจ็บตัวมาก็หลายครั้ง	 กับการที่คนอื่นเขาเห็นไปวัดบ่อยๆ	 เห็นทำบุญบ่อยๆ	 เขาก็โมทนา
บุญ	หน้าตาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส	ดูเขามีความสุข	ผิดกับตัวเราที่ไปลุยเองเสียอีก	
ตอบ : ทำเองได้ปลอดภัย	ได้เองแน่ๆ	ถ้าคอยโมทนาคนอื่นเขาผลต้องเกิดกับเขาก่อนแล้วถึง
จะเกิดกับเราทีหลัง		
ถาม : แล้วถ้าเราทำเอง	แต่มันผิด	มันจะ...?		
ตอบ : ทุกอย่างที่เราทำเราได้ทั้งนั้น	 จำไว้ให้แม่นเลย	 ไม่ว่ามันจะผิดพลาด	 เราจะล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม	 นั่นมันเป็นสิ่งที่เราคิด	 แต่ความเป็นจริงที่เราได้	 จุดที่เราได้คือเราได้บทเรียน		
รู้้เลยว่าตรงนั้นถ้าทำก็เป็นอย่างนั้นอีก	 ก็ไม่ทำตรงนั้น	 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ว่าเรา
ล้มเหลว	 ไม่ใช่ว่าเราผิดพลาด	 แต่เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ทำไปนั้น	 ต่อไปอย่าได้ทำซ้ำ					
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บทเรียนพอแล้ว	 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำเราได้อยู่ตลอดเรียกว่าทำถูกได้กำไร ทำผิดได้
ประสบการณ์ ไม่มีเสียเลย 
ถาม : เผอิญคุยกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่าเขาไม่ทานเนื้อสัตว์	 เขาไม่กินเนื้อ	 เขาก็
บอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนนับถือพุทธ	 ทำไมมีศีลข้อห้ามไม่ใช่เหรอ	 ว่าไม่ให้ทำร้ายสัตว์	 แล้ว
ทำไมยังกิน	?		
ตอบ : บอกว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า	 ถ้าหากว่าเป็นอุทิสสะมังสะ	 คือเขาเจาะจงฆ่า
ให้เรากินโดยตรงอันนี้กินไม่ได้	 เพราะว่าสัตว์นั้นตายเนื่องด้วยเรา	 แต่ถ้าปะวัตตะมังสะ	 ที่เขา
ทำขายเป็นปกติ	 คุณลองคิดดูว่าคุณไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันยังฆ่าเป็นปกติอยู่หรือเปล่า	?	 มันก็
ยังฆ่าเป็นปกติ	 ทีโบนสเต็กของคุณ	 คุณไม่กินคนอื่นมันก็กิน	 สิ่งทั้งหลายที่เขาฆ่าเป็นปกติเขา
ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรา	อันนั้นมันไม่ได้ตายเนื่องเพราะเรา	ถ้าหากว่าเราเองไม่ได้ยินว่าเขาฆ่า
เพื่อเรา ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเรา ไม่รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรากิน	 อันนี้ไม่ถือว่าผิดเพราะ
ว่าเราไม่ได้ทำด้วยกาย	 ด้วยวาจา	 ด้วยใจของเราเอง	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรากินเพื่ออาศัย
ร่างกายนี้อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น ในเมื่อเราอาศัยร่างกายนี้อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น 
สิ่งต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีให้มันเพื่ออย่างน้อยๆ มันได้มีแรง มีกำลังใจในการทำความดี ถ้า
มันไม่ใช่เสาะแสวงหามาเพื่อความอยากของตน คือตามใจปากตามใจลิ้นจนเกินไป สิ่งทั้ง
หลายเหล่านั้น กินไปเถอะ	 เวลากินก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปด้วยก็แล้วกัน	 พวก
เวเก็ทเทอเรียน	 ต่อให้มีไปครึ่งโลก	 ที่เหลือก็ฆ่าต่อไป	 บอกว่าเขาทำเป็นปกติของเขาอยู่แล้ว	
พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้เราลำบากด้วยการเสาะหามาก	 ไม่ให้เราตามใจปากตามใจลิ้น
มาก	 เพราะฉะนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้น	 ใครต้องการจะกินผักก็กินผักไป	 ใครต้องการกินเนื้อก็
กิน	เนื้อไป		
ถาม : อันนี้เพื่อนค่ะ	 คุยกับเขาแล้วคิดไม่ตกว่ามันคืออะไร	 ถ้าโกรธมันคือความเลว	 ถ้าสม
มติเราไปโกรธเขานี่	 เราเลวกว่าเขา	 เขาบอกว่าผิดคือพยายามคิด	 คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเรา
เลวกว่า	มันเลวกว่ายังไง	เราทำไม่ถูกหรือว่าเรายังไง	?		
ตอบ : จริงๆ	 แล้ว	ทุกอย่างมันเป็นสมมติ คนดีหรือว่าคนเลวก็คือสมมติทั้งคู่ มันคือคู่ที่
กำลังเป็นไปตามกระแสกรรม	สมมติว่ากรรมเป็นกระแสสองสาย	สายสีขาววิ่งขึ้นกับสายสีดำวิ่ง
ลงมันจะสวนกันอยู่อย่างนี้ตลอด	 เราติดอยู่ในกระแสไหนเราก็ไปตามกระแสนั้น	 เพราะฉะนั้น
โลกนี้ไม่มีใครดีไม่มีใครเลว หากแต่ว่ามีแต่คนหรือสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเท่านั้น	 เพราะ
ฉะนั้น	 ที่บอกว่าเราเลวกว่าหรือว่าอะไรนั่นจริงๆ	 แล้วมันใช้ไม่ได้	 มันเป็นความคิดที่ผิด	 จริงๆ	
ก็คือว่าสัตว์โลกกำลังเป็นไปตามกรรม	 ในเมื่อสัตว์โลกกำลังเป็นไปตามกรรม	 กระแสสีขาวมัน
พาเราสูงขึ้น	 พาเราไปสู่ภพภูมิที่สุขขึ้น	 ในที่สุดก็พาเราพ้นไปได้	 กับกระแสสีดำที่พาเราตกต่ำ
ลง	 พาเราไปสู่ภูมิแห่งความทุกข์	 แล้วในที่สุดก็จ่อมจมอยู่กับมันไม่รู้จักหลุดจักพ้นเสียทีหนึ่ง
สองกระแสนี้เราควรจะเลือกกระแสไหน	 ในเมื่อเราจับจุดนี้ได้เราก็เลือกในจุดที่คิดว่าดีแล้วก็ตั้ง
หน้าตั้งตาทำมันไป	มาถึงตรงจุดนี้แล้วสิ่งต่างๆ มันเป็นสมมติทั้งหมดแหละ ถ้าหากว่าเรายัง
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ไปยึดสมมติอยู่ มันก็หลุดพ้นไม่ได้ เรียกว่าวิมุติไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยสมมติ
เมื่อไรมันจะหยุดตรงกลาง มันก็วิมุติ กระแสสองอย่างทำอะไรไม่ได้แล้ว	มันหลุดพ้นขึ้นมา		
ถาม : แล้วจะทราบได้ยังไงคะ	ว่าเป็นอริยบุคคลหรืออะไรอย่างนี้	มีวิธีดูไหมคะ	?		
ตอบ : กม็ทีพิจกัขญุาณ (หวัเราะ)	ไดท้พิจกัขญุาณแลว้ถามพระทา่นโดยตรง	มพีระพทุธเจา้
องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้พยากรณ์มรรคผลของผู้อื่น ตัวเราถึงเรารู้ก็อย่าเพิ่งเชื่อความรู้อัน
นั้น เพราะว่าความรู้นั้นอาจมีการทดสอบแล้วผิดได้	 แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำดี
ด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ	 เป็นระยะเวลาที่ยาวนานยั่งยืนต่อเนื่องกันไป	 ให้คิดไว้ก่อนว่าเขาผู้
นั้นอาจเป็นพระอริยเจ้า	 แต่ขณะเดียวกันว่าก็ให้คิดอยู่เสมอว่าคนและสัตว์ทุกรูปทุกนาม	 ท้าย
สุดของเขาก็ต้องหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นถึงเขากระทบกระทั่งกับเรา	
เราก็คิดไปถึงอนาคตเลยว่า	นั่นอนาคตพระอรหันต์	ไปโกรธพระอรหันต์บาปนะ	เสร็จแล้วเราให้
อภัยเขา	 ง้างเท้าจะเตะหมาขึ้นมา	 เฮ้ย	!?	 นี่อนาคตพระอรหันต์นะ	 ทำร้ายเขาไม่ได้	 บาปนะ	
มันก็จบแล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม : เอางั้นเลยเหรอคะ	?		
ตอบ : เออ	นั่นแหละ		
ถาม : เวลาปฏิบัติจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง	นั่งแล้วตัวโยก	แต่พอระยะหลังนี่บางทีอยู่ว่างๆ	นั่งๆ	อยู่
ก็โยก	?		
ตอบ : ไม่ต้องว่างๆ	หรอก	บางทีคิดถึงมันก็โยกเลย	อารมณ์ตัวนี้เป็นตัวปีต	ิหนึ่งในห้าอย่าง
เรียกว่า	โอกกันติกาปีติ ตัวมันจะโยกไปโยกมา	อารมณ์ใจพอถึงตรงนั้นมันจะโยก	อย่าไปอาย
ใครปล่อยให้มันโยกให้เต็มที่	ถ้ามันพ้นจากจุดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอีก	ไม่อย่างนั้นถ้าเรารู้สึกว่า
อาย	 แล้วเราไปบังคับให้มันหยุด	 มันหยุดเหมือนกัน	 เพราะว่าอารมณ์ใจเราคลายจากจุดนั้น
ออกมา	พอหยุดถึงเวลาเข้าไปถึงจุดนั้นก็โยกอีก	เพราะฉะนั้นปล่อยมันเต็มที่เสียทีเดียวแล้วมัน
จะเลิกเอง	 จุดนั้นกำลังใกล้ความดีมากเลย	 เพราะก้าวข้ามจากจุดนั้นมันจะเป็นอาการของ
ผู้ทรงฌาน	คราวนี้อารมณ์จิตมันจะรู้อัตโนมัติ	ติดนิดเดียว		
ถาม : บังคับหยุดทุกครั้ง	?		
ตอบ : อย่าไปบังคับหยุด	 ปล่อยมันเต็มที่เลย	 บางทีมันไม่ได้โยกเฉยๆ	 มันดิ้นตึงตังๆ	 หกคะเมน		
ตีลังกา...ปล่อยมันให้สังเกตว่าตอนที่มันโยกมันเป็นอยู่จริงๆ แล้วใจเรานิ่งมากเลย	 ไม่สนใจ
อย่างอื่นหรอก	 เราแค่ดูมันเฉยๆ	 คราวนี้ว่าเราไปปรุงแต่งเพิ่มเติมว่า	 เอ...อาการมันพิลึกพิลั่น
ไม่เหมือนชาวบ้าน	เพราะเราอายเขาแล้วเราไปบังคับมันหยุด	ต้องปล่อย	อย่าไปหยุด		
ถาม : เวลาปฏิบัติค่ะ	เป็นวิปัสสนา	กำหนดปวด	ก็ปวดตลอดเหมือนกัน	?		
ตอบ : แล้วมันปวดไปถึงไหน	?		
ถาม : แล้วเวลาเราออกจากกรรมฐานแล้วจะให้อารมณ์ใจมันทรงอารมณ์ไหน	 ปวดหรือว่า
อะไร	?		
ตอบ : คือให้รู้อยู่ว่าอาการต่างๆ นั้นเป็นสมบัติของร่างกาย เวทนา ความสุข ความทุกข์
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ทั้งหมดเป็นเรื่องของร่างกาย เราคือจิตใจซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับตรงส่วนนั้นเลย เพราะฉะนั้นสิ่ง
ต่างๆ ที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นเรื่องร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับเรา ต้องการรู้รับรู้
ไว้อย่างมีสติ ถ้าไม่ต้องการรับรู้ก็ตัดมันไปเลย มันก็แค่นั้นเอง  
ถาม : แล้วเวลาที่เราภาวนาอยู่	พุทโธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่	มันมีคิดผสมด้วย	?		
ตอบ : มี ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ตั้งมั่นจริงๆ	 ในอดีตเราเคยทำมา	 สภาพจิตเราเคยแยกจิต
แยกกาย	 ทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆ	 กัน	 เพราะฉะนั้นเราภาวนาอยู่มันก็ฟุ้งซ่านได้	 ถ้าไม่
ต้องการอยู่ตรงจุดนั้น	ให้รวบรวมสติทั้งหมดให้อยู่กับลมหายใจเฉพาะหน้า	รู้ว่ามันคิดเมื่อไรดึง
มันกลับมา	พอมันอยู่กับลมหายใจอย่างแน่นแฟ้นแล้วมันก็จะเลิกเอง		
ถาม : แล้วอย่างสมมติว่าเราปวดมากๆ	 ที่บอกว่าให้ดูจิตดูใจอย่างนี้	 จิตใจตอนนั้นมันเป็น
อย่างไร	มันทนอะไรไม่ได้	?		
ตอบ : เราอย่าไปเสวยความทุกข์มันซิ	บอกแล้วว่าจิตกับกายมันคนละเรื่องกัน	พยายามแยก
ให้บอกว่าเวทนานั้นเป็นเราหรือว่าเวทนานั้นเป็นของร่างกาย		
ตอบ : เป็นของร่างกายก็ดูให้มันเป็นของร่างกาย ใจเราก็อย่าไปปรุงแต่งตามมัน	 ถ้าใจ
เราไปปรุงแต่งตามมันเราต้องทุกข์ต้องทนนี่สาหัสเลยตอนนั้น	ดีไม่ดีกระดูกกระเดี้ยวมันจะแตก
เป็นชิ้นๆ	ด้วยซ้ำไป	แสดงว่าเราวางกำลังใจผิด ให้ดึงกำลังใจของเราให้มันออกมาเลย	 ให้
กำหนดรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้เวทนามันเกิดขึ้น	 ถามว่าเวทนาเป็นของกายหรือเป็นของเรา	 เรา
คือจิต	จริงๆ	แล้วเวทนา	สุข	ทุกข์	ทั้งหลายมันเป็นของกายทั้งนั้น	 ใจเราไม่ไปแตะไปต้องมัน
เสียก็หมดเรื่องไป		
ถาม : บางครั้งมันเหมือนสองอย่าง	ตรงนี้มันนิ่งๆ	แต่ตรงนี้มันปวด		
ตอบ : นั่นแหละ	 รับรู้ไปเฉยๆ ตามรู้ไปเฉยๆ รู้ว่าตอนนี้มันปวด	 อาการธรรมดาของ
ร่างกายของมัน	 ถ้ามันนั่งนานๆ	 อย่างนี้มันต้องปวดเป็นธรรมดา	 ขึ้นชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือว่าทุกข์ยากเจ็บปวดธรรมดาของมันอย่างนี้	 เราเกิดเมื่อไรเราก็เจอมันอีก	 สภาพร่างกาย
อย่างนี้	 อาการอย่างนี้เราต้องการจะเจอมันไปนานๆ	 ไหมล่ะ	?	 หรือว่าควรที่จะพอกันเสียที	
แล้วถามตัวเอง	พอถามตัวเองได้คำตอบว่าที่ไหนที่คิดว่าดี	 เกาะที่นั่นแทน	ก็เกาะนิพพานแทน	
จริงๆ	แล้วรู้นะ	แต่ว่าของเราเองมันมักเผลอให้มันตีเสียอยู่เรื่อย		
ถาม : (หัวเราะ)	รู้ค่ะ		
ตอบ : เดี๋ยวคราวหน้าไม่ช่วยนะ	 ให้มันตีตายไปเลย	 ไม่เป็นไรจ้ะ	 เอาไว้งวดหน้าลำบากแล้ว
มาใหม่		
ถาม : เวลาภาวนาแล้วนับลูกประคำไปด้วย	คือนับจำนวนเม็ดของลูกประคำอย่างนั้นเหรอคะ	?	
ตอบ : คือถ้าสติมันสมบูรณ์เราภาวนาอะไรเรารู้อยู่ เรานับลูกประคำ อาการเคลื่อนไหว
ของมือเรารู้อยู่ ตอนนี้นับไปกี่จบแล้ว รู้อยู่หรือว่าคาถาไปกี่จบแล้วรู้อยู่ มันจะรู้หลายๆ 
อย่างพร้อมกัน ถ้าหากว่าเราต้องกำหนดจิตรู้หลายอย่าง งานมันเยอะ โอกาสที่มันจะแวบ
ไปที่อื่นมันก็น้อยลง  
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ถาม : ถ้าเปรียบว่าเราภาวนาที่ใจแล้วเราชอบไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาภาวนาได้	 มัน
คล้ายๆ	อย่างนี้หรือเปล่า	?		
ตอบ : คล้ายอย่างนั้น	 แต่ว่าอย่างนี้ของเราเราเอาคุณภาพล้วนๆ	 เพราะว่าอันโน้นมันเผลอ
แวบไปเรือ่งไมเ่ปน็เรือ่งก็ได	้เพราะฉะนัน้เราจะเอาคณุภาพกต็อ้งบงัคบัมนัหนอ่ยหนึง่	รูอ้ริยิาบถ
ขณะนับไปด้วย	คาถากี่จบว่าไปด้วย	นับลูกประคำอยู่กำหนดไปด้วย	(หัวเราะ)	ค่อยๆ	ทำไปแต่
ว่าทำอย่างนี้พอถึงท้ายๆ	 แล้วมันจะมีผลอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาปกติเราทำมันก็ฟุ้งซ่านได้	
เพราะฉะนั้นต้องระวังพอถึงเวลาอย่างนั้นแล้วต้องดึงมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆ	 ถ้าไม่ดึง
มันกลับมา	ไม่พยายามปล้ำให้มันอยู่กับที่ไว้มันก็ฟุ้งซ่าน		
ถาม : เมื่ออาทิตย์ก่อนหนูฝันถึงหลวงพ่อค่ะ	 แต่หลวงพ่อไม่เหมือนกับปัจจุบัน	 คล้ำๆ	 ค่ะ	
แต่ในฝันรับรู้ว่าเป็นหลวงพ่อ	 หนูก็ภาวนาอยู่แล้วซักพักหนูเข้าไป	 หลวงพ่อก็ต่อคำภาวนาหนู	
แล้วหนูก็ถามหลวงพ่อในฝันว่าถ้าเวลาภาวนาจริงๆ	 นี่	 ถ้าใจเราแว้บออกข้างนอกนี่ถือว่าได้ผล
มั้ย	?	ดีมั้ย	?		
ตอบ : ได้	แต่ว่าผลมันน้อยไปหน่อย		
ถาม : แต่แปลกใจว่าไม่เหมือนหลวงพ่อซักนิดเลย	แบบคนผิวคล้ำๆ	?		
ตอบ : เดี๋ยวมันอาจคล้ำมากกว่านี้อีก	ตอนนี้ทำงานเยอะจ้ะ	 เบาลงไปหน่อยหนึ่งก็คือว่าตอน
นี้วัดถ้ำทะลุเขาเสร็จแล้ว	 ของเราเองหลังที่ทำเพื่อตัวเองก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่ง	 หลังที่จะทำให้
คนอื่นตอนนี้ก็เหลือแต่มุงหลังคา	 พระเขาฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอตีฝ้ากับปูพื้น	 ส่วนหลัง
ของวัดห้วยสมจิตรนั้นเป็นศาลาใหญ่	 ลำบากหน่อย	 ตอนนี้ว่าไปสองแสนแล้ว	 เพิ่งได้หน่อย
เดียว	 เดี๋ยวยังไงมันก็เบาลง	 มีเวลาพัก	 เดี๋ยวมันก็ขาวขึ้นเองแหละ	 คราวนี้ให้มันคล้ำไปก่อน	
เขาทำอะไรเราไปทำด้วย	แล้วลูกน้องก็มีกำลังใจ	พระเณรก็มีกำลังใจ	เทปูนกันกลางฝนยังสนุก
เฮๆ	ยังกับเมายาม้า	(หัวเราะ)	ก็เราไปเปียกกับเขานะ	ผสมปูนก็เปียกกับเขา	เทปูนก็เปียกกับ
เขา	 ผูกเหล็กก็เปียกกับเขา	 เป็นผู้บังคับบัญชาจริงๆ	 แล้วมันต้องลงไปคลุกกับงาน	 บอกเขา
แล้วให้ผมเรียกใช้พวกคุณผมทำไม่เป็นหรอก	ผมอยากทำผมก็ทำของผมเอง	ถ้าหากว่าคุณคิด
จะช่วยก็มาช่วยก็แล้วกัน	แหม!	มันเล่นมากันเสียเกือบหมดวัด	
ถาม : มีพระท่านหนึ่งใช้คนไปซื้อของไปตั้งศาลในวัดโดยที่ไม่ได้ให้เงินไปด้วย	 เสร็จแล้วก็ให้
คนไปซื้อของมาถวายพระ	ถ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าจะใช้แบบนี้ได้มั้ยครับ	?		
ตอบ : มันต้องดูด้วยเพราะของพระเขามีอยู่ว่าเป็นญาติ	 เป็นปวารณานี่ขอได้	 ถ้าไม่ใช่ญาติ	
ไม่ใช่ปวารณานี่ไม่มีสิทธิขอ	โดนอาบัติ		
ถาม : ปวารณาคืออะไรครับ	?		
ตอบ : ปวารณา	 เขายอมตัวให้ว่าให้ทำอย่างนั้นได้	 อย่างเช่นว่า	 หลวงปู่มหาอำพัน	 เวลา		
ลูกศิษย์จะสึกนี่	 เมื่อสึกเป็นทิดแล้วท่านจะให้มาปวารณากับท่านว่า	 กระผมขอปวารณาต่อ
พระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่และการใช้สอยทั้งปวง	ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็โปรดแจ้ง
ให้กระผมทราบด้วยขอรับ	คราวนี้ก็ใช้ไปเหอะ	แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้านี่จิตท่านละเอียด	ท่านจะ
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ไม่ละเมิดศีล	ถ้าละเมิดศีลนี่เรื่องอย่างนั้นท่านคงไม่ทำ		
ถาม : ถึงแม้ว่าจะปวารณา	?		
ตอบ : ถ้าปวารณานี่ได้	แต่ถ้าพูดถึงประเภทที่ว่าใช้ส่งเดชไปเฉยๆ	
ถาม : ก็มีพระทำพิธีจะปลุกเสกพระอยู่	 แล้วมีแสง	 ถ่ายรูปออกมาแล้วมีแสง	 อันนี้เป็น
อำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า	หรือว่าเป็น...?		
ตอบ : เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง	คือว่าพระท่านอาจแสดงให้อย่าง	หรือไม่ก็พรหม	เทวดา	ท่าน
แสดงให้อย่างหนึ่ง	ตอนนั้นต้องดูว่าใคร		
ถาม : แล้วถ้าพระไปนั่งในกระทะน้ำมันเดือดๆ	แล้วก็มีคนดูเยอะๆ	?		
ตอบ : อันนั้นไม่สมควร	ถ้านับแล้วเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่ง	ถ้าเป็นการปฏิบัติในทางที่ถูกเป็น
สัมมาทิฐิถือเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่ง	 อุปกิเลสแแปลว่าใกล้กิเลสแล้ว	 ถ้าทำตามหลักวิชาของ
ครูบาอาจารย์จำเป็นต้องทำอย่างนั้น	 ไม่ได้แสดงเพื่ออวดใคร	 ไม่ได้แสดงเพื่อชื่อเสียง	 ไม่ได้
เพื่อลาภผล	 ไม่ได้แสดงเพราะต้องการให้คนเลื่อมใส	 อันนั้นไม่เป็นไร	 แต่ว่าถ้าหากทำเพราะ
เจตนาอื่นมันก็ไม่ใช่อุปกิเลสคือว่าใกล้กิเลส	 แต่มันจะเป็นกิเลสเต็มๆ	 เลย	 ถ้าหากว่าลักษณะ
อย่างนั้นถือว่ากำลังใจของท่านยังอยู่ในด้านที่เรียกว่าอาจเป็นมิจฉาทิฐิ คือเริ่มก้าวผิดทางแล้ว		
ถาม : พระอริยเจ้านี่พูดคุยเรื่องยศ	เรื่องตำแหน่งได้ไหม	?		
ตอบ : ต้องดูว่าคนที่ปรารภนั้นมีอะไรเนื่องกับท่านหรือเปล่า	?	 ถ้าหากว่าคนที่ปรารภนั้นมี
อะไรเนื่องกับท่านมาก็ดี	มีอะไรก็ดี	ไม่ว่าเป็นเรื่องตำแหน่งของท่านเอง	หรือว่าตำแหน่งหน้าที่
การงานของลูกศิษย์	 ถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดด้วย	 คุยด้วย	 แต่ถ้าหากว่าปรารภเพื่อที่ว่าตัวเองจะ
ได้ดิ้นรนเพื่อที่ตัวเองจะได้	 อย่างนั้นไม่ใช่แน่	 เพราะพระอริยเจ้ามีแต่จะปล่อยวาง ไม่ไป
ยึดถือสิ่งใดเพิ่มขึ้น  
ถาม : คนทีต่ายทีอ่เมรกิาครบั	 อนันัน้เปน็การตายกอ่นเวลาหรอืวา่เปน็ผลของปาณาตบิาต	?	
(เครือ่งบนิชนตกึ)	
ตอบ : ตายก่อนเวลาหรือหลังเวลาเป็นผลของปาณาติบาตทั้งนั้นแหละ	ถ้าตายลักษณะนั้น	
เพราะว่าปาณาติบาตนี่	 ถ้ามันเข้ามาสนอง	 มันก็เป็นช่วงหนึ่งของอุปฆาตกรรม ถ้าหากว่ามัน
หมดอายุขัยแล้วตายในลักษณะนั้นก็คือกรรมของปาณาติบาตมันมาเหมือนกัน	 มันไม่ได้ตาย
แบบปกติทั่วๆ	ไป	ตายอย่างชนิดที่หาซากไม่เจอเสียด้วยซ้ำไป	บางศพจนป่านนี้ยังหาไม่ได้เลย		
ถาม : ถ้าหากว่าเราอุทิศส่วนกุศลให้นี่	ได้รับไหมครับ	?		
ตอบ : ถ้าหากว่าตายก่อนอายุขัยนะ	 เขามายินดีโมทนานี่เขาได้เลย	ถ้าไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าบุญ
เป็นอย่างไรก็แย่หน่อย		
ถาม : ถ้าเขาไม่รู้จักว่าบุญเป็นอย่างไร	?		
ตอบ : บอกให้เขาโมทนา	เขาไม่รู้ว่าโมทนาหน้าตาเป็นอย่างไรก็ยุ่งแล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม : ถ้าเราเก็บเงินตามถนนได้แล้วเอามาทำบุญ	 คนที่ทำเงินตกนี่ได้บุญด้วยหรือเปล่า	
ครับ	?	
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ตอบ : เขามีส่วนด้วยมันเป็นกตัตตากรรม	 คือกรรมที่เขาไม่ได้เจตนาทำ	 ทรัพย์นั้นเป็นของ
เขา	 เมื่อเราทำเขาก็มีด้วย	แต่ตัวเราเองนะได้เยอะ	อันดับแรกเราได้ตัวเวยยาวัจจมัย	คือช่วย
ให้งานบุญของเขาสำเร็จลง	อันดับที่สองเราได้ตัวปัตตานุโมทนามัย	ก็คือว่าเราต้องพลอยยินดี
ด้วยในผลบุญนั้นเราถึงได้ทำลงไป	 อันดับต่อไปจาคานุสติ และทานบารมี เป็นของเรา		
แน่ๆ	 เลย	 เพราะว่าถึงเก็บได้มา	 ถือเป็นลาภลอยอยู่ก็จริง	 แต่เราเองแทนที่จะเอาไปกินไปใช้
เองกลับคิดที่จะเอามาทำสิ่งที่ดีๆ	กับเอามาสละออก	เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เยอะ	ของเขาเอง
มันเป็นกตัตตากรรมมันได้น้อยไปหน่อย		
ถาม : หลวงพ่อท่านบอกว่าปัตตานุโมทนามัยร่วมด้วยมีผลเหมือนกัน	 คราวนี้อยากจะเรียน
ถามว่ามีผลนี่หมายถึงมีผลในสวรรค์	?		
ตอบ : เจ้าของบุญได้เท่าไหร่เราได้เท่านั้น	ไม่ใช่แต่ในสวรรค์ต่อให้พรหมหรือนิพพานก็ได้	ดู
ตัวอย่างพระนางพิมพาราชเทวี พระพุทธเจ้าทำอะไรท่านพลอยยินดีด้วยทั้งหมด	 พอได้ยินว่า
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกถือบวช	 นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์โกนศีรษะ	 ท่านก็นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์โกน
ศีรษะ	 คือยินดีทำตามทุกอย่างจนวาระสุดท้าย	 พระพุทธเจ้าบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ	 ตัว
ปัตตานุโมทนามัยนั้น	 ตัวปัตตานุโมทนามัยจะเกิดทีหลังเขาอยู่หน่อยหนึ่ง	 ต้องให้เจ้าของบุญ
นั้นสำเร็จผลในผลบุญเขาก่อนตัวเองถึงจะได	้ ตัวอย่างพระนางพิมพาพอพระพุทธเจ้าบรรล	ุ
อนตุรสมัมาสมัโพธญิาณทา่นกเ็ปน็พระอรหนัต์ไปดว้ย	 ไดท้หีลงัเจา้ของเขาหนอ่ย	 ไม่ใชแ่ตเ่ฉพาะ
ความดนีะ	ความชัว่กม็ผีลเเหมอืนกนั	เหน็เขาทำชัว่แลว้พลอยยนิด	ีดไีมด่ลีงนรกพรอ้มกบัเขา		
ถาม : แล้วถ้าเกิดอย่างเราโมทนาเวลาเขาทำทาน	 บริจาคทานอย่างนี้ผลในทางมนุษย์โลกนี่
คือแบบไหน	เหมือนกันใช่ไหม	?		
ตอบ : เหมือนกัน	คือว่าเขาได้เท่าไรเราได้ด้วย	แต่เราได้ช้ากว่าเขาหน่อยหนึ่ง	
ถาม : ถ้าอย่างนี้เราไปโมทนาคนทั้งหมดเลย	แล้วรอให้เขา...?		
ตอบ : ได้	ถ้ากำลังใจของเราพอจะโมทนาใครก็ว่าไปเลย	พลอยยินดีกับเขาทั้งหมด	เพียงแต่
ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเกิดกับเขาก่อน	 เดี๋ยวของเรา	 เราก็รับเป็นระยะๆ	ไป	 ใครเกิดปุ๊บ
เราก็ได้มั่ง	(หัวเราะ)		
ถาม : ความปรารถนาไม่สมหวังนี่	มีกรรมอะไรเป็นเหตุ	?		
ตอบ : จริงๆ	แล้วมันคือทำไม่พอ ถ้าเราทำไว้เพียงพอสิ่งที่เราต้องการมันจะสำเร็จ อันนี้
เรียกว่าบุญฤทธิ์ เพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาไม่สมหวังจริงๆ	 ก็คือบุญไม่พอ	ถ้ามีอะไรเป็นเหตุก็
กรรมดีมันน้อยไป	(หัวเราะ)		
ถาม : ไม่ใช่ว่าเราไปขัดขวางการทำดีของคนอื่น	?		
ตอบ : มนัมอียู	่แตว่า่ถา้ถามอยา่งนีม้นัตอ้งสรปุรวบยอดเลย	คอืมนัยงัไมพ่อ	ถา้ทำพอมนัได	้
ถาม : แล้วส่วนหนึ่งที่มันเป็นกรรมเก่าที่เราทำไม่ดีไว้ด้วยใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ : คือบุญไม่พอ	ในขณะเดียวกันชั่วก็เยอะ	(หัวเราะ)	สองอย่างรวมกันเลยเจ๊งเลย		
ถาม : คำพูดที่ว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังกับอย่าไปหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง	 อันไหนจะถูกต้อง
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กว่ากัน	?		
ตอบ : มันผิดทั้งคู่เลย	 ถ้ายังหวังนี่แปลว่าใจมันเกาะอนาคตอยู่	 ใจถ้ามันเกาะอนาคตนี่มันผิด
แลว้	และขณะเดยีวกนักอ็ยา่ไปหวงัในสิง่ทีย่งัมาไมถ่งึ	อนันีค้วามจรงิแลว้มนัด	ีแตข่ณะเดยีวกนั
ว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำถ้าจะให้ถูกจริงๆ	คือ	ตั้งต้นว่าเราทำอะไร ? เพื่ออะไร ? แล้วเราก็
ตั้งหน้าตั้งตาทำของเราไป ไม่ต้องไปสนใจว่าผลจะเกิดเมื่อไร ? และจะเกิดอย่างไร ? ถ้า
ทำอย่างนี้แล้วโอเค	คือว่าเราต้องมีความหวังหรือว่าตัวฉันทะ มันขึ้นมาก่อน	พอมีฉันทะขึ้นมา
มันถึงอยากจะทำในสิ่งนั้น	ตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้สำเร็จ	แต่เพียงแต่ว่าในช่วงขณะที่ทำไม่ต้องไป
คิด แล้วตั้งหน้าตั้งตาทำให้มันไปถึงจุดหมายเท่านั้นแทนที่จะคิดภารกิจให้มันฟุ้งซ่าน มัน
ก็เหลือว่าจะบุกให้ภารกิจนั้นมันจบลง ถ้าอย่างนั้นมันจะได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่า  
ถาม : แสดงว่าเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจเท่านั้นเอง	 รัชกาลที่หกท่านได้แต่งกลอนที่ว่า	 “ชนใด
ไม่มีดนตรีการ	 ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก	 อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ	 เขานั้นเหมาะคิด
กบฏอัปลักษณ์”	ไม่ทราบว่าตอนนี้่รัชกาลที่หกท่านทรงคิดยังไงกับคำสอน	?		
ตอบ : อันนี้ท่านแปลมาจากของกรีกเขา	อย่างพวก	all	intelligence	is	not	gold	ท่านก็แปล
เป็นคำไทยเสียเพราะเชียวว่า	“วาวๆ	บ่ใช่	เนื้อคำดี	ทั่วนา”	เห็นสิ่งที่แวววาวไม่ใช่เนื้อทองแท้ก็
มี	 รัชกาลที่หกท่านเป็นอัจฉริยะมากเลย	 ท่านแปลพวกคำคมอะไรของปราชญ์ฝรั่งเอาไว้เยอะ
ต่อเยอะ	ตัวนี้ท่านแปลตรงๆ	มาจากของเขา	แต่ว่าจริงแล้วเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปรัชญา
ที่ผ่านประสบการณ์สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานของบรรดาปราชญ์ต่างๆ	 เขา	 โอกาสที่ใกล้เคียง
ความจริงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เชียวนะ	 คือคนทั่วๆ	 ไปพอได้ยินเสียงดนตรีจะมากจะน้อย	
ความพอใจมันต้องเกิดขึ้น	 ยกเว้นว่าคุณอารมณ์เสียแล้วก็ดันไปบรรเลง	 อันนี้พูดถึงปกติของ
มนุษย์ธรรมดาทั่วๆ	ไป	พวกที่ไม่ชอบจริงๆ	สันดานมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา	ตัวคิด
กบฏนี้ไม่ได้หมายความคิดกบฏต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่ออะไร	 หากว่ามันเป็นกบฏสังคม	
กบฏสังคมนี่คนอื่นเขาทำอะไรตัวเองตามเขาไม่ได้	ไม่เหมือนชาวบ้าน	

ตะกรุดมหาสะท้อน 

 มอีานภุาพในการสะทอ้นกลบั ไมว่า่ใครทำดทีำชัว่กบัผูใ้ชต้ะกรดุ ผลดผีลชัว่นัน้จะยอ้น
คนืไปยงัผูท้ำเปน็รอ้ยเทา่พนัทว ี ตามตำราของหลวงพอ่ฤาษลีงิดำ แหง่วดัทา่ซงุ จ.อทุยัธาน ี
ทา่นใหใ้ชแ้ผน่ทอง แผน่นาก หรอืแผน่เงนิ หนกัไมต่ำ่กวา่ ๑ บาท (เกนิเทา่ไหรก่็ได)้ ลงดว้ย
ยนัตป์ญัจพทุธามหามงคลทำการปลกุเสกแลว้ เมือ่อาราธนาตดิตวัใหใ้ชค้าถา  
 “เม สัมมุกขา สัพพา หะระติ เต สัมมุกขา”  
 คาถานี้ถ้าทำถึงที่สุด ท่านว่าแม้แต่ลูกปืนที่ยิงมา ก็จะย้อนกลับไปหาผู้ยิงเอง  
 ข้อควรระวัง อย่าเข้าไปในสถานที่ซึ่งคนหรือสัตว์ กำลังคลอด เพราะจะทำให้คลอด
ไม่ได้ และห้ามให้เด็กใช้อย่างเด็ดขาด  

พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ถาม :	คนที่ฆ่าตัวตายนี่จำเป็นต้องลงนรกทุกคนหรือไม่ครับ	?
ตอบ :	ส่วนใหญ่แล้วจะลงนรก	 ถ้าหากว่าตามประวัติที่รอดมาได้จริงๆ	 ก็คือ	พระโคธิกะ ไป	
นิพพานเลย	แต่ว่าฆ่าแบบพระโคธิกะกับฆ่าแบบคนท่ัวไปมันต่างกันมหาศาล	ฆ่าแบบพระโคธิกะ	
เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายมันจริงๆ	 แต่ฆ่าอย่างคนส่วนใหญ่เพราะจิตใจเศร้าหมอง	
น้อยใจ	คนอ่ืน	ต้องการประชดชีวิต	ต้องการประชดคนอ่ืน	คนท่ีจิตใจเศร้าหมองแล้วไปทำกรรมท่ี		
ใหญ่ขนาดนั้นนี่รอดนรกยาก
ถาม : ถึงแม้เขาจะทำบุญที่มีอานิสงส์มาก	?
ตอบ :	คราวน้ันกรรมมันตัดแล้ว	เพราะว่าเร่ืองของบุญของกรรมน่ีให้วาระให้เวลาของการสนอง	
ที่มันต่างกัน	สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้	ถ้าช่วงวาระของกรรมมันเข้าบุญก็ต้องถอย
ถาม :	พระโคธิกะนี่ท่านบรรลุก่อนที่จะเชือด	จะทำ...?	
ตอบ :	คือท่านตัดสินใจเด็ดขาดแล้วท่านก็เชือด	 เพราะว่า	 ตัวตัดสินใจเด็ดขาดมันน่าจะจบ 
กันไปตรงนั้นแล้ว	 มีเหมือนกันนะคนอยากเป็นแบบพระโคธิกะแต่ทำไม่ได้	 แล้วไม่กล้าเชือด			
เองให้คนอื่นเชือดให้	 มีลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นๆ	 เดียวกับอาตมานี่แหละ	 ผู้หญิงด้วย	 จริงๆ	
แล้วจะว่าใจคอเข้มแข็งก็ไม่ใช่หรอก	คือตอนที่อยู่เขาก็เรียกว่ายายเพี้ยน	(หัวเราะ)	ตอนแรกมัน	
ตั้งใจจะอดข้าวตายแล้วทำไม่สำเร็จ	 ไปกลั้นใจตาย	 ก็ไม่สำเร็จ	 ก็บอกว่าสองอย่างนี่มันเหลวไหล	
คนอดข้าวตายสำเร็จนี่ต้องกำลังใจขนาดพระพุทธเจ้า	 คือกำลังใจพระโพธิสัตว์บารมีเข้มเลย			
อย่างน้ันได้	ไม่อย่างน้ันมันหิวมากๆ	ทนไม่ไหวก็ตะกายไปหากินเอง	ให้กล้ันใจตายน่ีมันเหลวไหล
หนักเข้าไปอีกเพราะระบบร่างกายมันทำงานอัตโนมัติ	พอขาดออกซิเจนมันก็กระตุกให้หายใจเอง	
มาตอนหลังให้เพื่อนเชือดคอให้	ตอนแรกไม่ตาย	ตอนหลังนี่ตายสมใจอยาก
ถาม : หลวงพ่อฤๅษีท่านบอกว่าคนที่บอกว่าตัวเองไม่กลัวตาย	 แต่ตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์	
หลวงพ่อท่านบอกว่าพูดไม่จริง	?
ตอบ :	ไม่จริง	บุคคลท่ีไม่กลัวภัยจริงๆ ท่านบอกว่ามีม้าอาชาไนย ช้างศึกท่ีกำลังออกสงคราม 
พระเจ้าจักรพรรดิราชเพราะรู้ว่าไม่มีศัตรู แล้วก็พระอรหันต์เพราะว่าไม่เป็นศัตรูกับใคร	
ถาม : การฝึกวิชามโนมยิทธิ	ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเข้าไปฝึกเลยจะได้มั้ยคะ	?	
ตอบ : คำว่าพื้นฐานนี่หมายถึงว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่เคยฝึก	 ชาติก่อนเคยฝึกอยู่จะได	้ คือว่า		
พ้ืนฐานของมโนมยิทธิ	จริงๆ	แล้วเป็นการเอาของเก่ามาใช้	ไปพ้ืนของเก่าของเราเอง	อยู่ๆ	มีเงิน	
อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใช้ไม่เป็น	 เขาบอกวิธีเปิดกระเป๋าล้วงเงินมาใช้แค่นั้น	 ถ้าหากคนไม่เคยได้			
มโนมยิทธิมาในชาติก่อนนี้จะฝึกไม่ได้	เพราะฉะนั้นพื้นฐานนี่	ถ้าเป็นพื้นฐานในชาติปัจจุบันยิ่ง  
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ไม่เคยฝึกอะไรมายิ่งได้ง่าย มันจะไม่ฟุ้งซ่านมากไปติดของเก่าอยู่ แต่ถ้าหากว่าพื้นฐานใน 
อดีต ไม่มี ต่อให้ปัจจุบันมีแค่ไหนนี่ เป็นแสนชาติกว่าจะได้ 
ถาม :	ของเก่าที่ว่านี่	?	
ตอบ :	ของเก่า	 คือเราเคยได้มาก่อนเอาเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนไหนอยาก ส่วนใหญ่มันจะ
มีของเก่ามาก่อน	 คือได้ยินแล้วอยากฝึกเหลือเกินอะไรอย่างนั้น	 พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะได้ง่าย	
ของเก่าเขาตุนไว้พอแล้ว	
ถาม :	 ก็คือหมายความว่าถ้าอยากฝึกแสดงว่าเคยฝึกมาก่อน	 แต่ถ้าฝึกแล้วมันไม่สำเร็จ		
ล่ะคะ	?	
ตอบ :	อันนั้นบางทีก็คือความอยากมากเกินไป	ตัวอยากมากเกินไปมันจะบังหน้าอยู่ ขณะ        
เดียวกันอาจวางกำลังใจไม่ถูกด้วย ของพวกนี้มันมีเคล็ดลับอะไรเล็กๆ น้อยๆ ของมันอยู่        
ถ้าวางกำลังใจตรงปั๊บนี่มันได้ง่ายๆ	 เลย	 แต่ขณะเดียวกันบางคนความพยายามสูงมาก	 แต่มัน	
อยากเกินไป	 หน้าต่างมันอยู่ตรงนี้อยากดูมากยืดคอยืดอกเสียเกินหน้าต่างมันจะเห็นมั้ย	?	
ไม่ได้เห็นหรอก	ต้องพอดีๆ	
ถาม :	เขาบอกว่าการแก้กฎแห่งกรรมให้คลายตัวนี่ให้ท่องอิติปิโส	๑๐	จบ	อิติปิโสนี่หมายถึง
ห้องต้นใช่มั้ยคะ	?
ตอบ :	ถ้าหากว่าเป็นของหลวงพ่อนี่	 ๓	 ห้องรวมกัน	 อิติปิโสท่านต้องครบเลย	 คือ	 อิติปิโส	
สวากขาโต	สุปฏิปันโนด้วย	
ถาม :	แล้วหลวงพ่อบอกว่าฌานนี่ขึ ้นอยู่กับกายไม่เหมือนกับวิปัสสนาขึ้นอยู่กับอารมณ์	
ถ้าร่างกายไม่ดี	ตัวฌานก็จะสูงไม่ได้	อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะ	?	
ตอบ :	คือว่าเร่ืองของฌานสมาบัติเร่ืองการของการปฏิบัติภาวนา ถ้าร่างกายไม่ดีอย่างเช่น 
ว่าเหนื่อยมากๆ หิวมากๆ เจ็บไข้ได้ป่วยสมาธิมันจะไม่ทรงตัว เพราะกำลังมันจะขึ้นอยู่กับ 
กำลังร่างกายด้วย แต่ว่าเรื่องของวิปัสสนานี่มันขึ้นอยู่กับกำลังใจ ถ้ากำลังใจมันละแล้วมัน 
ละเลย มันจะไม่มีการข้ึนๆ ลงๆ อีก	เพราะฉะน้ันตัวสมาธิตัวสมาบัติน่ีมันข้ึนอยู่กับร่างกายมาก	
แต่ว่าตัววิปัสสนาขึ้นอยู่กับใจอย่างเดียว
ถาม :	ถ้างั้นวิปัสสนากับกรรมฐานต่างกันอย่างไร	?
ตอบ :	กรรมฐานเป็นคำรวม	 กรรมฐานคือพื้นฐานของการกระทำแยกออกได้	 ๒	 อย่าง	 คือ	
สมถกรรมฐาน คือการทำใจให้สงบมี	 ๔๐	 วิธีด้วยกัน	 และวิปัสสนากรรมฐาน	 คือการทำให้	
เกิดปัญญา	ก็จะมีหลักใหญ่ๆ	ว่าพิจารณาตามอริยสัจ	หรือพิจารณาตามไตรลักษณ์ หรือ	พิจารณา	
ตามวิปัสสนาญาณ ๙	 เพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นคำรวม	 แต่แยกออกได้เป็นสมถกรรมฐาน	
คือการทำใจให้สงบ	และวิปัสสนากรรมฐาน	การทำให้ปัญญาเกิด	
ถาม :	การบนเพื่อขออย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเองหรือผู้อื่น	 เป็นการฝืนกฎแห่งกรรมหรือ	
เปล่า	?
ตอบ :	ไม่ฝืนจ้ะ	การบนน่ีเป็นการต้ังใจว่าเราจะทำความดีเป็นการตอบแทนเม่ือได้ส่ิงน้ันมา 
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คราวนี้ว่าการบนนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราต้องการมันขาดมาก	สมมติว่าอันนี้ใส่น้ำอยู่มันมีน้ำอยู่แค่นี้	
เท่าน้ัน	การบนของเราเราต้องการจะเติมน้ำแค่น้ีมันก็ไม่อาจสำเร็จไปได้	แต่ถ้าหากว่าเราขาดอยู่	
แค่น้ีเราบนว่าจะเติมแค่น้ีส่ิงน้ันจะสำเร็จ	เพราะฉะน้ันการบนก็คือต้ังใจว่าเราจะทำบุญในส่ิงท่ีเป็น	
บุญ	ในเมื่อเราทำในสิ่งนั้นขึ้นมามันสามารถที่จะเสริมกุศลเก่าของเราเหมือนกับเติมจำนวนเงิน
ให้เพียงพอ	เราต้องการซื้อของชิ้นหนึ่งราคามันร้อยยี่สิบ	เรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่ง	เราก็ตั้งใจว่าเรา	
จะหาเงินยี่สิบนี้มา	 ถ้าหากว่าได้ของสิ่งนั้นมาเราจะหาเงินยี่สิบใช้เขา	 เสร็จแล้วเราก็ไปขอคน	
ที่มีเงิน	 คือบนต่อผู้ที่สามารถให้กับเราได	้ ในเมื่อผู้นั้นเห็นว่ามันเล็กน้อย	 มันสามารถให้เขา	
จึงทำให้เราสำเร็จตามใจของเรา	แล้วเราก็ไปใช้หนี้	
ถาม :	กองทานกับสังฆทานนี่ต่างกันอย่างไรคะ	?	
ตอบ :	สังฆทานนี่เป็นทานที่ไม่จำกัด หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานจนถึงหมู่สงฆ์ 
ทั ้งหมด	 เพราะฉะนั ้นคำว่า	 สังฆะ	 คือหมู ่สงฆ์ทั ่วไป	 ไม่ว่าจะเป็นพระผู ้ใหญ่	 พระเด็ก	
พระเล็ก	 ตลอดถึงภิกษุสามเณร	 พระใหม่ก็ตาม	 จะมีส่วนร่วมในนั้นทั้งหมดเป็นบุญที่ไม่จำกัด	
ขณะเดียวกันกองทาน		ก็คือ	เราต้ังใจข้ึนมาว่าจะเอาทานน้ันไปทำอะไร	คำว่า	กองทานก็คือส่ิง 
ที่เรามีอยู่ ทั้งหมด เรียกว่ากองทานที่เราตั้งใจทำบุญ			
ถาม :	แล้วอานิสงส์อันไหนจะมากกว่า	?	
ตอบ :	อานิสงส์จริงๆ	กองทานก็คือว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะให้ทาน	ถ้าเราแค่ตั้งใจให้ยังไม่ได้ให้มัน
มีอานิสงส์แค่มโนกรรมมผลมันก็ยังน้อยอยู่จนกว่าจะได้ให	้ กายกรรมคือได้ทำไปแล้วถึงจะมีผล	
ส่วนสังฆทานน่ีอานิสงส์จะสูงมากเพราะว่าเป็นทานสืบอายุพระพุทธศาสนา	ปกติแล้วคนท่ัวๆ	
ไปจะเลือกบุคคลท่ีม่ันใจว่าได้บุญแน่	อย่างของเราก็เลือกทำกับหลวงพ่อคูณอย่างน้ีเพราะม่ันใจ	
ว่าท่านดีแน่	 ในเมื่อเราเลือกทำเฉพาะคน	 พระหนุ่มเณรน้อยอื่นๆ	 ในสังฆมณฑลสมมติว่า	
เมืองไทยของเราประมาณ	 ๓๐๐,๐๐๐	 องค์	 ถ้าเราเลือกจะทำอย่างพระหลวงพ่อคูณจะมีสักกี่	
องค์ล่ะ	ดีไม่ดีไม่ถึงร้อยเสียด้วยซ้ำไป	ท่ีเหลือก็ตายหมด	แทนท่ีว่าสังฆทานทุกองค์มีส่วนร่วมกิน	
ร่วมใช้เสมอกันหมด	ถ้าหากว่ามาอยู่ในสถานท่ีน้ันก็จะแบ่งปันให้เหมือนกันหมด	ในเม่ือแบ่งปันให้	
ทุกคนสามาถร่วมกินร่วมใช้	 ก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ก็กลายเป็นทานสืบทอดอายุพระศาสนา		
เพราะฉะนั้นสังฆทานจะมีผลมากกว่าทานปกติเป็นแสนเท่า	
ถาม :	แล้วพระอาจารย์อย่างที่เป็นเกจิอาจารย์ที่บอกว่าท่านจะละสังขารเพื่อช่วยประเทศ	?
ตอบ :	เพราะว่าติดหนี้ชาวบ้าน	 กินข้าวเขาไปเยอะ	 ไหนๆ	 จะตายทั้งทีก็ตายให้ได้ประโยชน์	
มากที่สุด	ก็หาจังหวะหาเวลามันฉุกเฉินคับขันจำเป็นจะต้องมีอะไรบางอย่างเป็นการทดแทนได้	
ท่านก็อาจเลือกไปในเวลานั้น
ถาม :	อยากให้บอกชื่อพระเกจิอาจารย์หน่อยจะได้ทำบุญได้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร	?	
ตอบ  :	ถึงเวลาก็จ้องเอาก็แล้วกัน	 เอาเป็นว่าบอกให้สักองค์หนึ่ง	หลวงพ่ออุตตมะใกล้ไปเต็ม	
ทีแล้ว	ความจริงท่านหมดอายุแล้ว	แต่ท่านติดหนี้อาตมาอยู่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยต้องทนอยู่ต่อ	แล้ว			
สร้างพระรุ่นนี้ที่ให้จองนี่ก็เพื่อสร้างให้ท่านใช้หนี	้ จะขอให้ท่านช่วยทำพิธีให้สักส่วนหนึ่ง	 ถ้าทำ	
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เสร็จแล้วท่านปุ๊บป๊ับไปเลยไม่ต้องมาโทษอาตมานะ	ไม่ใช่เราไปทำให้ท่านตาย	แต่ว่าท่านหมดอายุ	
แล้วจริงๆ	อายุท่านแค่เก้าสิบ	นี่เลยเก้าสิบมาจะขึ้นเก้าสิบเอ็ดอยู่แล้ว	คือตอนแรกเราก็จะแกล้ง	
ดึงเกมเอาไว้	คือว่ายังไงๆ	พระอย่างท่านถ้าอยู่ไปก็จะเป็นท่ีพ่ึงของชาวบ้านได้มาก	คราวน้ีร่างกาย	
ไม่ไหวจริงๆ	เห็นท่านทรมานมาก	ถ้าขืนต่อๆ	ไปถ้าเราโดนทรมานแบบนั้นบ้างก็แย่เหมือนกัน	
ก็เลย...เอ้า	!	เป็นอันว่าดีไม่ดีท่านจะไม่อยู่ให้เราใช้หนี้เสียด้วยซ้ำไป	พอรู้ว่าเราโอเคแล้วท่านก็
ไปเลย	ยังกลัวว่าพระจะสร้างเสร็จไม่ทันเสียด้วยซ้ำ	
ถาม :	แล้วพระองค์อื่นล่ะคะ	?	
ตอบ :	เอาแค่นั้นก็พอจ้ะ	 บอกมากไม่ได้ผิดมารยาท	 ปกติเขาไม่บอกกัน	 เรื่องนี้จะเป็นเรื่อง		
พระพุทธเจ้าพยากรณ์มรรคผลเท่าน้ัน	แต่ว่าท่ีกล้าบอกเพราะว่าอย่างหลวงพ่ออุตตมะน่ีหลวงพ่อ	
ท่านเคยบอกเอาไว้	?	ในเมื่อหลวงพ่อท่านเคยบอกครูบาอาจารย์ท่านเคยบอก	เป็นลูกศิษย์ก็แค่		
เอาคำครูบาอาจารย์มาพูดต่อเท่าน้ันเอง	อันน้ีโทษคงเกิดกับเราน้อยเต็มที	เอาสักองค์หน่ึงก็แล้ว	
กันนะจะได้ไม่ไกลมาก	
ถาม :	แล้วพระคำข้าวกับพระหางหมากนี่ต่างกันอย่างไร	?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วมีผลทางลาภมากที่สุด	 แต่ว่าพระคำข้าวจะแสดงผลทางลาภชัดเจน 
พระหางหมากจะหนักไปทางป้องกัน	 อานุภาพนี่คือว่าปลอดโรค	 ภาวะบรรดาโรคต่างๆ	
ถ้าเราตั้งใจ	ภาวนาให้ป้องกันจริงๆ	ไม่ว่าเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากประเภทที่เรียกว่าระเบิดสารเคมี	
ระเบิดเช้ือโรค	อาวุธเช้ือโรค	หรือว่าโรคต่างๆ	อย่างโรคเอดส์	อย่างน้ีกันได้	ให้ลาภก็คือว่าถ้าหาก	
อาราธนาอยู่	 ประจำๆ	 ต้องการเรื่องลาภผลเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานความสะดวกต่างๆ	
ก็จะได้ง่าย	 แล้วก็ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจอาราธนาอยู่	 เขาตั้งใจจะทำเรา	 เขาจะ	
แพ้ภัยไปเอง
ถาม :	เมื่อกี้ที่พูดมามันต้องผ่านกรรมฐานก่อนถึงจะขึ้นมาวิปัสสนาได้	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วจะเริ่มจากวิปัสสนาเลยก็ได้	 พอเริ่มพิจารณาไปเรื่อยๆ	 อารมณ์ทรงตัวเป็น		
สมาธิมันจะเป็นสมถะไปเอง	แต่ว่าคนที่ทำสมถะเริ่มต้นด้วยการภาวนาก่อน	ถ้าถึงเวลาอารมณ์
มันเต็มท่ีของมันแล้ว	เราไม่พิจารณามันจะฟุ้งซ่านไปเลย	คือพอมันถอยออกมามันจะไปฟุ้งซ่าน	
แทน	 เพราะฉะนั้นต้องคอยระวังให้ดี	 คนทำวิปัสสนานี่ถ้าปัญญาดีจริงๆ มันจะได้เปรียบ 
แต่ถ้าปัญญาไม่ถึงมันต้องอาศัยกำลังของสมถะเข้าช่วยก่อน ทำให้ใจมันนิ่งก่อน	 ใจมันนิ่ง	
แล้วมันก็เหมือนกับน้ำที่นิ่ง	 ก้มเมื่อไรก็เห็นหน้าสามารถใช้ส่องหน้าตัวเองได	้ อันนั้นก็ใช้ส่อง	
หากิเลสเพื่อไล่ฆ่ามันให้ได้	
ถาม :	ช่วงนี้เป็นช่วงกลียุคหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ :	กลียุค...ยัง	กลียุคตามคำทำนายโน้นมันปลายๆ	พระศาสนานั่นแหละเหลือช่วงไม่กี่ร้อ
ยปีอย่างนั้นแหละ	ช่วงนี้ยังเรียกอย่างนั้นได้ไม่เต็มปากหรอก	
ถาม :	คำอาราธนาพระหางหมากว่ายังไงคะ	?	
ตอบ :	“อิทธิฤทธิ พุทธนิมิตตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ 
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นี้เถิด”	ได้ทุกอย่างที่เป็นพระเครื่องของสายหลวงพ่อ	ไม่ว่าจะเป็นพระคำข้าวหรือหางหมาก	
ถาม :	แล้วคาถานี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าท่องแล้วอย่าไปแช่งใคร	?	
ตอบ :	จริงๆ	แล้ว	บุคคลท่ีปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา อย่าไปแช่งใครเพราะว่าคนท่ีม่ันคงใน 
ทาน ศีล ภาวนา กำลังมันจะแรง	น้องชายอาตมาเองคือแสงชัย	แช่งคู่ต่อสู้ตายแหงแก๋ไปแล้ว	
รายน้ันหมอผีด้วย	เขาเล่นอ้างกุศลบารมีท่ีสมสร้างมาแต่ปางบรรพ์	หมอผีตายแหงไปเลย	อันน้ัน	
จะไปว่าเขาฆ่าก็ไม่ได้	เพราะเรื่องของคนมันมีกรรมผูกพันมันเนื่องกันมาพอดี	มาทำให้ไม่ถูกใจ
ไม่ถูกอารมณ์	ก็เล่นอธิษฐานยังงั้นก็เสร็จเขา	
ถาม :	แล้วเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าให้ท่องสัมปจิตฉามิ ถ้าใครเล่นคุณไสยก็ให้ย้อนกลับคืนเจ้า	
ของ	?	
ตอบ :	 อันนั้นเขาทำของเขาเอง	ของเราแค่ตั้งใจนึกถึงบารมีพระให้ช่วยสงเคราะห์คุ้มครองก็
ว่ากันไป	 มันจะย้อนกลับหรือไม่ย้อนกลับเราก็ไม่ได้ทำเขา	 เขาทำของเขาเอง	 มันเหมือนกับค
นเตะฟุตบอลอัดใส่ข้างฝา	ตัวเองหลบไม่ทันก็หงายท้องเอง	มันเด้งกลับเอง	ของเราเพียงแต่ตั้ง				
ข้างฝาให้มันแข็งแรงหน่อย	นึกถึงพระให้มั่นคงไว้	
ถาม :	“อิทธิฤทธิ”	นี่ใช้เฉพาะสายหลวงพ่อฤๅษี	ถ้าเป็นพระหลวงพ่อ...มีมั้ยครับ	?
ตอบ :	ของเขาเองมีคำอาราธนาตามสายของเขาเอง	มี	แต่ว่าสายหลวงพ่อจะใช้	“อิทธิฤทธิฯ”	
ในการอาราธนาพระทุกชนิด	 ยกเว้นบางอย่าง	 เช่น	 ธงมหาพิชัยสงคราม	 จะมีใช้เฉพาะก็คือ									
พุท ธะ สัง มิ พุท	ธะ	สัง	มิ	นี่เป็นหัวใจไตรสรณาคมน์	ย่อมาจาก	“พุทธัง	สะระณัง	คัจฉามิ	
ธัมมัง	สะระณัง	คัจฉามิ	สังฆัง	สะระณัง	คัจฉามิ”	พุท	ธะ	สัง	มิ	นี่ตัดมาคำเดียว	พุทธัง	ธัมมัง	
สังฆัง	สะระณัง	คัจฉามิ”	
ถาม :	แล้วอย่างนี้เราต้องอาราธนาพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัย	ก่อนหรือเปล่า	?
ตอบ :	ทำได้ก็ดีจ้ะ	เวลาไม่พอก็ว่าคาถาไปก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังรีบๆ	เขย่าท่านให้ตื่นก่อน
ถาม :	อันนี้ควรจะบูชาทุกวันมั้ยคะ	?	
ตอบ :	จ้ะ	 ต้องทำทุกวัน	 เช้า	-	 เย็น	 ได้ยิ่งดี	 เผื่อไว้เดี๋ยวบอกตอนเช้าถึงตอนเย็นลืมขึ้นมา	
(หัวเราะ)	การปลุกพระนี่เป็นการปลุกตัวเรานะ	เมื่อกี้จำได้มั้ย	จริงๆ	แล้วพระกริ่งพิชัยสงคราม	
นี่ท่านให้ทำน้อยมากเลย	เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนเอาไปใช้	ถ้าคนเอาไปใช้กำลังใจ	
ไม่ดีมันเหมือนกับวิทยุโทรทัศน์	ถ้าเครื่องส่งส่งเต็มที่แล้วเครื่องรับมันไม่เปิดมันเอาไปใช้แล้วไม่
มีผลมันจะด่าเราเอง	คราวนี้ก็เลยบอกว่าคนเราถ้ามันไม่ได้มันเสียกำลังใจ	ก็เลยต่อรองว่าขอทำ
เท่าจำนวนจอง
ถาม :	.........(เรื่องพระเครื่อง).........
ตอบ :	หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม	 ท่านเปรียบเอาไว้ว่า	 กำลังใจของคนที่เกาะพระ	
ถ้ากำลังใจเข้มแข็งสูงสุดท่านเปรียบว่าถ้าเป็นอาวุธปืนจะย่ิงไม่ออก	โบราณเขาเรียกว่า	มหาอุตม์ 
รองลงมาหน่อยหนึ่งยิงออกแต่ไม่ถูกจะเป็นแคล้วคลาด	รองลงมาอีกหน่อยหนึ่งยิงถูกแต่ไม่เข้า		
เป็นคงกระพัน		ยิงถูกแต่ไม่เข้านี่เฮงซวยแล้วในความหมายของท่าน	ลดลงไปอีกหน่อยหนึ่งยิง	
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เข้าแต่ไม่ตาย	 ก็ถือว่าคุณเฮง	 โชคดีไป	 ท่ีแย่จริงๆ	 คือถ้าหากว่านึกถึงพระแล้วแต่กำลังใจมันแย่	
มากเลย	ถึงตายก็ไปสวรรค์เพราะเกาะพระอยู่	เพราะฉะน้ันรีบๆ	ไปสวรรค์ซะจะได้ไม่ลำบากนาน	
ถาม :	มีไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย	?	
ตอบ :	จ้ะ...แต่คราวน้ีบางคนเขาไม่เข้าใจ	เร่ืองของพระเคร่ืองต่างๆ มันเปน็การตัดเคราะห์ 
กรรมให้กับคนที่ตั้งใจอาราธนาบูชาอยู่ จากหนักก็เป็นเบา จากที่เบาก็เป็นหาย	เพราะฉะนั้น	
บางคนว่า	อ๊ะ!	ทำไมว่าคนน้ันเอาไปใช้แล้วมีผลมากเลย	น่ันของเขากรรมมันเบา	แต่ขณะเดียวกัน	
ของเราเอาไปใช้โดนรถชนเสียเด้ียงเลย	เออ...คุณไม่ตายก็เฮงแล้วนะ	บางคนจะไม่เข้าใจในจุดน้ี	
จากหนักจะเป็นเบา	จากเบาเป็นหาย	
ถาม :	ถ้าคนที่ได้ไปเหมือนกัน	ถ้าคนที่ศรัทธาเยอะ	คนนั้นก็จะ...?	
ตอบ :	จะได้ผลมากกว่า	 อย่างโบราณนี่กำลังใจเขาเข้มแข็งมาก	 เสด็จในกรมหลวงชุมพร 
รัชกาลที่ ๖	ถามท่านว่าไปเที่ยวสักเนื้อสักตัวร่ำเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันมานี่ตั้งใจจะก่อการกบ
ฏ	หรือ	?	พี่น้องกันเขาถามกันตรงๆ	ลูกรัชกาลที่ ๕	เหมือนกัน...ใช่ไหม	?	เสด็จในกรมท่าน	
บอกว่าท่านสามารถที่จะสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือได้ว่าจิตใจที่คิด	
จะปรารถนาในราชบัลลังก์ไม่มีแม้แต่นิดเดียว	ถ้าหากว่าท่านผิดจากคำพูดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่า
ได้คุ้มครองเลย	เสร็จแล้วท่านก็ควักปืนยิงเข้าปากเหนี่ยวจนหมดโม่ไม่ลั่นสักนัดหนึ่ง	เป็นเรา...
เรากล้าอมปืนยิงตัวเองไหมล่ะ	?	นั่นแหละ	เพราะฉะนั้นกำลังมันต่างกันตรงนั้น	ถ้ากำลังใจเข้ม
แข็งขนาดนั้นมันยิงไม่ออกหรอก	ถ้ารองลงมาหน่อยก็ยิงออกไม่ถูก	แย่ๆ	ลงมายิงถูกแต่ไม่เข้า	
แหม...ปลื้มใจกันใหญ่	ที่ไหนได้กำลังใจห่วยแตก	(หัวเราะ)	
ถาม :	แล้วที่อาจารย์ให้พระหางหมากกับพวกพลอยนี่	?	
ตอบ :	เอาพระหางหมากเป็นหลักจ้ะ	พลอยน้ันจริงๆ	ก่อนหน้าน้ันท่ีทำก็คือว่าบางคนนะท่ีมา	
ท่ีน่ีไม่ใช่ศาสนาพุทธ	คริสต์ก็มี	อิสลามก็มี	แล้วขณะเดียวกันพวกผู้หญิงเยอะ	วัตถุมงคลบางอย่าง	
ทำในลักษณะของเคร่ืองประดับศาสนาอ่ืนเขาใช้ได้ลักษณะว่าไม่ต้องไปตะขิดตะขวงใจ	ไม่ต้องไป
งัดข้อกับศาสนาตัวเอง	อีกอย่างหน่ึงส่ิงท่ีสวยงามผู้หญิงเขาชอบอยู่แล้วติดตัวเป็นวัตถุมงคลด้วย
ก็ยิ่งดี	
ถาม :	ธรรมของพระพุทธเจ้าบางอย่างเป็นเรื่องยากที่ปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจ	(....ไม่ชัด....)	
ถ้าเราใช้ความรู้สึก	เราจะเข้าใจได้อย่างไรคะ	ว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่างไร	?
ตอบ :	พระพุทธเจ้าสอนอยู่ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หัวข้อใดหัวข้อหน่ึงก็ไปนิพพานได้แล้ว 
ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่ยากมันมีอยู่สองจุด	 ก็คือว่าพระอภิธรรม	
๔๒,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์กับมหาสติปัฏฐานสูตร	 พระอภิธรรมนี่ท่านสอนพรหม	 สอนเทวดา												
มหาสติปัฏฐานสูตรสอนชาวกัมมาสะธัมมะนิคมท่ีเป็นพวกอุตระกุรุทวีป	พวกน้ีปัญญาเขาสูงมาก		
ถ้าเราไปอ่านสติปัฏฐานสูตร	 จะรู้สึกว่าละเอียด	 ถ้าหากว่าสำหรับคนทั่วๆ	 ไปที่ไม่มีพื้นฐานการ	
ปฏิบัติมาเจอสติปัฏฐานเข้านี่เหมือนแบกช้างทั้งตัวเลยนะ	 ส่วนอันอื่นๆ	 สำหรับคนทั่วๆ	 ไป	
เราจับอันไหนท่ีเราถนัดต้ังหน้าต้ังตาทำอันน้ันให้เกิดผล	ถ้ามันเกิดผลเสียหัวข้อหน่ึงแล้วหัวข้ออ่ืน	
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มันก็ง่าย	 แต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดผลอย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับขุดบ่อแล้วไม่ได้		
น้ำเราทำอันนี้เหมือนเราขุดบ่อลงไปซัก	๕	 เมตร	๑๐	 เมตรยังไม่ถึงน้ำเลยก็เปลี่ยนไปทำอย่าง	
อ่ืนอีก	แล้วก็ไปขุดอีกบ่อหน่ึงอีก	ยังไม่ได้น้ำก็ย้ายไปขุดอีกบ่อหน่ึง	ตกลงว่ามันเสียเวลาปฏิบัติอยู่	
ทำอันเดียวให้มันได้ไปเลยแล้วอันอื่นมันจะง่าย	
ถาม :	อย่างคนที่ไปปฏิบัติเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิจะได้ผลยังไง	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าตั้งใจทำจริงๆ	จะมากจะน้อยมันจะได้แต่คราวนี้ว่ามันได้เท่าไรต่างหากล่ะ	?
ถาม :	แล้วไม่ทราบว่าเดินไปเพื่ออะไรคะ	?	
ตอบ :	เขาต้องรู้ว่าทำไปเพ่ืออะไรสิ	ถ้าเขาไม่รู้เขาจะไปทำไม	ใช่ไหม	?	เขาต้องรู้ว่าทำเพ่ืออะไร	
อานิสงส์ของการเดินจงกรมก็คือว่าสมาธิได้จะคลายตัวได้ยากหน่ึง	ทำให้เป็นคนเดินทน	เดิน
แล้วไม่ค่อยเหน่ือยกับใคร	เพราะเดินจงกรมเขาว่ากันเป็นช่ัวโมงๆ	ทำให้อาหารย่อยสลายได้ง่าย	
ลำไส้มีการเคล่ือนไหว	อานิสงส์ของมันมีอยู่	แล้วอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราน่ังอย่างเดียวมันเครียด 
ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินแทน	
ถาม :	โดยทั่วไปจำเป็นไหมที่ทุกคนต้องปฏิบัติเดินจงกรม	?	
ตอบ :	ไม่จำเป็น	เพราะว่า	๔ อิริยาบถ เราถนัดอันไหน เดิน ยืน นั่ง นอน ทำอันนั้น	
ถาม :	ถนัดนอน	?	
ตอบ :	ถนัดนอนนั่นดี	ไม่เหนื่อยมาก	
ถาม :	แต่กลัวหลับ	?	
ตอบ :	อย่าหลับสิ	พยายามรักษาสติเอาไว้	ถ้าเราประคองสติอยู่ได้ก็สบาย	
ถาม :	แล้วอย่างเดินจงกรมกับเดินช้อปปิ้งนี่มันเหมือนกันไหมคะ	?	
ตอบ :	ถ้าคุณเดินช้อปปิ้งอย่างมีสติมันก็เหมือนกันแต่ช้อปปิ้งแบบไร้สติก็เดินจงกรมดีกว่า
ถาม :	.........(เรื่องสติ).........
ตอบ :	ความจำไม่ดีไม่แน่ว่าจะขาดสติ	แต่ขณะเดียวกันจะเรียกว่าขาดสติก็ได้	แต่จริงๆ	แล้ว	
สมาธิมันน้อยไปหน่อย	 ถ้าสมาธิน้อยไปหน่อยความจำจะไม่ค่อยดี	 แต่ว่าอย่าให้มีกรรมแบบ	
ท่านจุลปันถก	ท่านเองน่ีแค่อิติปิโสภควาๆ	สวด	๓	เดือนไม่จบ	ในอดีตเคยทำกรรมไว้ไปหัวเราะ	
พระท่านสวดมนต์แล้วไม่ได้	ถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของผลต่างหากออกไป	แต่ทั่วๆ	ไป	ความจำ 
ไม่ดีถ้าไม่ดีถ้าไม่ใช่ประสาทร่างกายมันเกิดจากสมาธิน้อยไปหน่อย ตั้งใจทำสมาธิให้ทรง 
ตัวความจำจะดีไปเอง		
ถาม :	แล้วจะแก้ยังไง	?
ตอบ :	ไม่ต้องแก้หรอกให้คอมพิวเตอร์มันจำแทน	สมัยน้ีถึงเวลาก็รีเสิร์ชเอา	สงสารเด็กสมัยน้ี	
ถ้าคอมพิวเตอร์มันพังจะไม่เหลืออะไรในสมองเลย	 ปัจจุบันก็สมาธิสั้น	 ไม่ชอบใจกดรีโมท	
เปลี่ยนช่อง	 หน่วยความจำเขาเลยกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องสมาธิก็จะสั้นไปด้วย	 สังเกตดู	
เด็กสมัยนี้คุยกับเราเรื่องนี้ถามเราตอบมันยังไม่ทันจะจบเรื่องเลยมันไปอีกแล้วเป็นแบบนั้น	
กระโดดไปกระโดดมา
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ถาม :	แล้วถ้าคนที่มีกรรมไปหัวเราะพระอย่างในอดีตชาติแล้วเราไม่รู้ต้องทำอย่างไง	?
ตอบ :	เป็นพระอรหันต์เสียแล้วจะหาย	 เป็นพระอรหันต์แล้วกรรมนั้นจะหมด	พระจุลปันถก	
พอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมน้ันก็ส้ินสุดลง	ความเป็นพระอรหันต์กรรมเก่าน่ีมันอโหสิกรรม 
ไปเลยอัตโนมัติ เพราะว่าท่านดีจนมันตามไม่ทันแล้ว  
ถาม :	ยกเว้นกรรมใหญ่ๆ	?	
ตอบ :	ไม่มีการเว้น กรรมทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมไปหมด ยกเว้นเศษกรรมบางอย่างถ้ามี 
ร่างกายอยู่มันก็ยังมีการทวง แต่ว่าในส่ิงท่ีท่านทำ มันไม่มีสิทธิทำท่านให้ลงอบายภูมิแล้วมัน 
จบแค่นั้น 
ถาม :	ร่างกายนี่	ถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่สนใจมัน	ช่างมันนี่คะ	หมายความว่าปล่อยแล้ว	สิ่ง	
ที่เข้ามาแทรกซ้อน...อย่างกรรมเก่านี่จะเข้ามาแทรกซ้อนไหม	?	
ตอบ :	กรรมน่ีมันไม่เก่ียว	เราปล่อยหรือไม่ปล่อยน่ีมันก็เอาอยู่แล้ว	ลักษณะการปล่อยร่างกาย 
นี่ หมายความว่าเรามีปัญญารู้เท่าทันมัน รู้เท่าทันมันว่าร่างกายที่ไม่ดีจริงอย่างนี้เราไม่ 
ต้องการมันอีก เราขอมีมันแค่ชาติน้ีชาติเดียว ระหว่างท่ีมีชีวิตอยู่ก็บำรุงดูแลรักษามันไปตาม 
หน้าที่ กายนี้เป็นสมบัติที่เรายืมโลกมาใช้ มารยาทในการยืมก็คือดูแลรักษาให้ดีที่สุดเพื่อ 
ให้ถึงเวลาแล้วจะได้ส่งคืนเขาในสภาพที่ดีที่สุด ไม่ใช่ว่ายืมของเขามาใช้แล้วก็พังมันไปเลย	
เพราะฉะน้ันเรายังมีหน้าท่ีดูแลรักษาเขาอยู่เพ่ือว่าในปัจจุบันเราจะได้อยู่โดยไม่ลำบากนัก	แต่ข้ึน
ชื่อว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมีมันอีก	ชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้าย	
ไม่ใช่ประเภททิ้งๆ	ขว้างๆ	ไม่สนใจ	๗	วัน	ไม่อาบน้ำสักที	เดี๋ยวคนรอบข้างเขาจะด่าเอา	
ถาม :	เขาบอกว่าถ้าเราพิจารณาน่ีก็ให้คิดพิจารณาไปเลยไม่ต้องมาแบบว่าภาวนาเก่ียวกับลม
หายใจ	แล้วไม่เข้าใจคะ	?	
ตอบ :	คือ	 โดยถ้าหากว่าเราเริ่มคิดพิจารณาไปเรื่อยๆ พออารมณ์พิจารณามันทรงตัวมัน 
จะเป็นภาวนาโดยอัตโนมัติ คือ มันจะเป็นสมาธิของมันเอง การพิจารณาได้เปรียบกว่า 
ตรงน้ีว่า พอถึงเวลาแล้วมันจะเป็นภาวนาของมันเอง แต่การภาวนาถ้าเราทำไปถึงจุดของมัน 
แล้ว มันไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่บังคับให้มันพิจารณาอย่างที่เราต้องการ มันคิดเองนี่มันจะคิด
ฟุ้งซ่านไปเรื่องรัก โลภ โกรธ หลง เลย	การคิดพิจารณาก็คิดอยู่ในแบบของไตรลักษณ์ คือ	
เห็นอนิจจังความไม่เท่ียงของร่างกาย	ของโลก	ของคน	สัตว์	วัตถุธาตุ	ส่ิงของ	ทุกข์ขัง	ความเป็น	
ทุกข์ของทั้งหมดนั่นแหละ	 แล้วก็อนันตาไม่มีอะไรคงอยู่ได้	 สูญสลายไปหมด	 นี่เป็นด้านหนึ่ง	
อีกด้านหนึ่งก็ดทูุกข์	ในอริยสัจอย่างเดียวเกิดทุกข์ขึ้นได้อย่างไรเราไม่ทำสาเหตุนั้นทุกข์ก็ดับลง	
อีกอย่างหนึ่งก็คิดตามนัยวิปัสสนาญาณ ๙	 อย่าง	 เริ่มตั้งแต่ดูการเกิดและดับ	 ดูเฉพาะการดับ	
ดูว่าเป็นทุกข์เป็นภัย	ดูว่ามันเป็นของน่ากลัว	
ถาม : ...........(เรื่องสังฆทาน)...........	
ตอบ : คือ	ถ้าหากว่าให้เขาเตรียมมาเองของมันแพงมาก	ผ้าไตรชุดหน่ึงก็ต้ังแปดเก้าร้อยแล้ว	
เราไม่มีสิทธิจะทำอย่างนั้นได้	คราวนี้ว่าที่นี่เขาจัดหาไว้ให้แล้ว	แต่ว่าเราจะบริจาคเป็นเงินเท่าไร
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ถือว่าสังฆทานชุดนั้นเป็นสิทธิของเรานะ	พอเขาถวายเสร็จเขาจะช่วยยกเก็บให้ด้วย	
ถาม : แล้วถวายเป็นเงินได้หรือเปล่า	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าถวายเป็นเงินต้ังใจเป็นสังฆทานก็ได้	แต่ว่ากำลังใจบางคนเขาจะยึดอยู่ว่าต้อง	
มีของ	ก็ยกสักหน่อยจะได้เหนื่อย	
ถาม :	แล้วอย่างว่างานศพนี่	แจกเงินไม่ถือว่าเป็น...?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วผิดจ้ะ	 แต่คราวนี้ตั้งแต่วันบวชมาหลวงพ่อให้ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะรับ 
เงินและทองที่ผู้มีจิตศรัทธาถวาย แต่จะใช้ในสิ่งที่สมควรแก่สมณสารูปเท่านั้น ส่วนที่เหลือ 
จะเข้าร่วมในกองบุญการกุศลเพ่ือเพ่ิมกุศลให้แก่ผู้ท่ีถวายเรา	เพราะว่าเร่ืองของพระเรารับเงิน	
เองก็ดีคนอ่ืนรับไว้ก็ดีถ้าเรารู้อยู่ก็โดนอาบัติเท่ากัน	คือศีลขาดเหมือนกัน	เพราะฉะน้ันไม่ต้องเสีย	
เวลาให้คนอื่นรับแทนหรอก	 รับแทนหรือว่ารับเองมันก็โดนเท่ากัน	 ถ้างั้นก็รับเองเสียก็แล้วกัน	
คราวนี้มันมีอยู่ตรงจุดที่ว่าเรารับเองแต่ว่ากำลังใจเราอย่าไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นของเรา	 หลวงพ่อ	
ท่านสอนเสมอว่าเงินของปีนี้อย่าให้ใช้ถึงปีหน้า ถ้าหากว่าเงินมันเหลือให้คิดหางานที่ใหญ่ 
กว่าเงินไว้เสมอ	 อย่างเช่นว่าเราเหลือเงินอยู่แสนหนึ่งก็พยายามคิดทำอะไรที่มันเกินแสนไว้	
เวลาเงินใหม่มันเข้ามามันจะไม่นึกว่าเป็นของเรา	 ท่านบอกไว้ว่า พระเราเสียง่ายที่สุด ๒ 
อย่าง อย่างแรก คือ เงิน อย่างที่สอง คือ ผู้หญิง เราต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ	 เงิน	
ทุกบาททุกสตางค์เรารับมาจากใคร	 จ่ายไปในเรื่องอะไรทำบัญชีไว้ให้ละเอียด	 ถึงเวลาถ้าเขา
มีการตรวจสอบได้ชี้แจงเขาได้	 ท่านป้องกันไว้ให้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำตามได้แค่ไหน	
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระสายหลวงพ่อนี่จับสตางค์เป็นปกตินะ	 แต่ว่าตอนไปอยู่กับหลวงปู่พระ 
มหาอำพัน	ท่านเป็นธรรมยุติท่านไม่จับเงิน	ถึงเวลาโยมมาถวายก็บอกโยมวางไว้ตรงน้ันแหละจ้ะ	
โยมเขาวางไว้พอเขาหันหลังออกไปเราก็หยิบหมับ	หลวงปู่ท่านย้ิม	หลวงปู่ท่านรู้อยู่ว่าเราจับเงิน	
เป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่หลวงปู่ท่านอยู่ร่วมกับเขาจับไม่ได้	 เพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับ		
คนอื่น	 เขาจะอ้างได้ว่าหลวงปู่ยังจับอย่างนี้	 คราวนี้ของเราเราอยู่กับเขาเราก็ต้องรักษารูปแบบ	
ของเขาไว้	 โยมให้ก็อย่ารับ	 ลับหลังโยมเราก็จับ	 แต่แกล้งเขาไม่ได้นะ	 ที่วัดท่าซุงส่วนใหญ่	
หลังๆ	จะมีพระธรรมยุติไปเยอะเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่รังเกียจเขา	บางคนไปซื้อวัตถุมงคล	เขา		
ควักย่ามออกมาต๋ัวแลกเงิน	๓	เล่มเขาไม่จับเงิน	แต่เขาถือทีละ	๓๐,๐๐๐	เราคนจับเงินมีไม่เท่าเขา	
เสร็จแล้วถึงเวลาก็ฉีกตั๋วแลกเงินให้	 เราไปถามเขา	 ตอนนั้นเพิ่งไปรับหน้าที่ใหม่ๆ	 ยังไม่เข้าใจ	
เขาจัดการกันอย่างไร	 ก็ไปกราบถามหลวงพี่ชัยศรี ตอนนั้นดูแลศาลานวราชอยู่	 ก็ถามว่า	
หลวงพี่ครับทำยังไงนี	่ ท่านก็บอกว่ารับขึ้นมาแล้วก็ทอนเงินให้เขาตามปกต	ิ บอกแล้วนี่ละครับ	
เด๋ียวคุณก็เซ็นช่ือตัวเองแล้วไปเบิกท่ีไปรษณีย์ก็เท่าน้ันแหละ	พอดีหลวงตาวัชรชัยเดินเข้ามาถึง	
หลวงตาบอกว่าอะไรวะ	ก็ส่งตั๋วแลกเงินให้ท่านดู	 บอกว่าพระท่านไม่จับเงิน	ท่านใช้ตั๋วแลกเงิน	
หลวงตาดูเสร็จ	 ไอ้ห่า...มันก็เงินเหมือนกันล่ะวะ	 ปรากฏว่าพระท่านเห็นเราเข้าไปนานเกินไป	
ท่านเลยเดินตามมา	เอาห่าไปเต็มสองรูหูเลย	ยืนตีหน้าบอกไม่ถูก	แล้วทีหลังหลวงตาท่านข้ึนไป	
จำหน่ายวัตถุมงคลเองพระท่านก็ล้วงซองใส่หน้าอกมา	อันน้ีพกเงินไม่ใช่ต๋ัวแลกเงิน	แต่ว่าใส่ซอง	
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ไว้	เสร็จแล้วท่านก็เอาไม้เข่ียออกมา	คราวน้ีมันห้าร้อยกว่าท่านก็เข่ียออกมาสองใบแบงก์ห้าร้อย	
ก็หนึ่งเป็นพัน	หลวงตาท่านก็ทอนเงินให้	หลวงตาทอนเงินท่านทอนแต่แบงก์ย่อย	พอวางแบงก์	
ย่อยลงหลวงตาก็รูดพรืดกระจายเสียเต็มหลังตู้	แล้วหลวงตาก็เดินหายเข้าส้วมไปเลย	ปรากฏว่า	
ท่านมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาใครช่วย	 จะใช้ไม้เขี่ยก็ไม่ไหวตั้งกี่ใบก็ไม่รู้	 ท่านก็รวบหมับ	
หลวงตาวัชรชัยท่านก็หัวเราะ	 สมัยบวชใหม่ๆ	 หลวงตาร้ายนะ	 ท่านแกล้งคนไว้เยอะ	(หัวเราะ)	
วันนี้เผาพี่ท่านเอง	 เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับพระหลายองค์	
ตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือหลวงปู่บุดดา	ท่านเป็นพระธรรมยุติแต่ท่านจับเงิน	แล้วไม่มีพระธรรมยุติ		
องค์ไหนกล้าว่าหลวงปู่บุดดาทั้งๆ	ที่พระธรรมยุติท่านจะเคร่งครัดมาก	เวลาญาติโยมผู้ชายนวด	
หลวงปู่บุดดาอยู่ญาติโยมผู้หญิงก็มองตาละห้อยอยากจะนวดหลวงปู่ม่ัง	หลวงปู่ก็ย่ืนเท้าให้เฉยเลย	
ไม่มีพระธรรมยุติองค์ไหนกล้าว่าหลวงปู่	คือหลวงปู่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสียจนกลายเป็นปาป
มุติคือภาษาพระแปลว่าผู้เหนือบุญเหนือบาปแล้ว	พ้นจากบาปแล้วโดยส้ินเชิง	ทำจนกระท่ังว่าทุก
คนเช่ือม่ันว่าอย่างน้ันก็เลยไม่มีใครกล้าติฉินนินทาหลวงปู่เลยแม้แต่นิดเดียว	ปี	๒๕๑๗	-	๒๕๑๘	
-	๒๕๑๙	 วัดท่าซุงเริ่มก่อสร้างโบสถ์	 หลวงปู่บุดดาพร้อมด้วยหลวงปู่หลวงพ่ออีกประมาณ	๑๐	
องค์ก็ไปช่วยงาน	 หลวงพ่อท่านนิมนต์ไปก็พักอยู่ที่วัดท่าซุง	 คราวนี้พวกเรามันเคยชินกับคำว่า						
ทำบุญเอาแก้วสารพัดนึกก็คือเงินไว้ก่อน	หลวงปู่บุดดาท่านก็ทำไง	เอาถุงก๊อบแก็บวางไว้ตรงหน้า		
พวกเราก็ใส่เงิน	 ใส่เงิน	 พอถึงเวลาโยมทำบุญเสร็จเรียบร้อยลูกศิษย์ก็ผูกปากถุงส่งให้	 หลวงปู่	
บุดดาก็แหวกย่ามเสียกว้างเชียวนะกลัวจะกระทบเงิน	ลูกศิษย์ก็หย่อนใส่ย่าม	หลวงพ่อหันมาพอดี	
อ๋อ	!...ไม่อยากได้ใช่ไหม	 คว้าหมับเลย	 หลวงปู่บุดดาสองมือตะครุบหมับ	 จับแล้วครับ	 บอก	
หน้าตาเฉยเลย	จับแล้วครับ	หลวงพ่อบอกเออ	!	มันต้องอย่างนั้นซิ	กะอีแค่ธาตุสี่	ดิน	น้ำ	ไฟ	ลม	
ปล่อยให้มันเกาะใจได้ก็อย่าเอาเลย	ผมเอาเองก็ได้	ต้ังแต่น้ันมาหลวงปู่บุดดาจับเงินมาตลอดแล้ว	
ไม่มีพระธรรมยุติองค์ไหนกล้าว่าหลวงปู	่ นั่นแหละคือหลวงพ่อท่านทำให้รู้ว่าเรื่องทั้งหลาย 
เหล่านี้ จริงๆ แล้วมันสำคัญตรงใจ แต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเอาไว้เราต้อง 
เคารพและปฏิบัติตาม	เพียงแต่ว่าก่อนท่ีพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า	
“อานันทะ ดูก่อนอานนท์ หลังจากตถาคตนิพพานไปแล้ว สิกขาบทไหนท่ีไม่เหมาะสมกับยุคสมัย 
ให้สงฆ์พร้อมใจกันสวดเพิกถอนสิกขาบถนั้นได้”	 คือว่าศีลข้อไหนถ้ามันไม่เหมาะกับยุคสมัยให้	
พระพร้อมใจกันถอดท้ิงได้	แต่คราวน้ีว่าพระท้ังหมดเคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องมา		
ตลอด	 หลวงพ่อบอกว่าฉันดูมาตลอดแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมีข้อจับเงินข้อเดียวที่มันน่าถอน
ทิ้งที่สุด	 เพราะว่าพระไปไหนมันจำเป็นนะ	 ขึ้นรถขึ้นรามันก็จำเป็น	 ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารก็
ต้องใช้เงิน	 เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็ต้องใช้เงิน	 อย่างนี้ว่าพอพระท่านเคารพพระพุทธเจ้าไม่		
มีใครเพิกถอน	 หลวงพ่อเองท่านเลยให้พระวัดท่าซุง...ไม่ทราบว่ารุ่นอื่นเป็นยังไงแต่รุ่นอาตมา		
บวช	๓๖	องค์	รุ่นนั้นท่านให้ปฏิญาณตัวเลยว่ารับ	เพียงแต่ว่าท่านใช้คำว่าเราจะจับเงินและทอง	
บอกเลยว่าไม่ให้ก็จะเอานะ	(หัวเราะ)	ที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายแต่จะใช้ในสิ่งที่สมควรแก่สมณสารูป		
เท่านั้น	ส่วนที่เหลือจะผลักเข้ากองบุญกุศลเพื่อเพิ่มบุญให้แก่ผู้ที่มาถวาย	บอกชัดเลยจ้ะ	เพราะ
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ฉะนั้นอาตมาจะรับเงินอย่างสบายใจที่สุด	
ถาม :	แล้วมีข้อจำกัดไหมครับ	?	
ตอบ :	คืออย่าพกเงินเกิน	๕	ล้าน	มันหนัก	(หัวเราะ)...มีข้อจำกัดไหม...ไม่มี	
ถาม :	พกบัตรก็ได้ไหมครับ	?	
ตอบ :	จริงๆ	บัตรก็ได้นะสะดวกกว่านะ	เพราะบัตรมันก็คือเงินใช่ไหม	เสียอยู่อย่างเดียวแหละ	
อาจารย์ยันตระแกไปรูดผิดท่ีเล่นเอาเสียหายหมดเลย	พระองค์อ่ืนจะพกบัตรตามท่านก็เลยหมด
อารมณ์ไปเลย	
ถาม :	ตอนน้ันไปกราบหลวงพ่อบุดดา	คือว่าเราไปถูกเน้ือต้องตัวท่านคะ	ตอนน้ันท่านอาพาธอยู่	
ก่อนที่ท่านจะสิ้น	 ผิวท่านสวยมากไปกราบแล้วก็ไปโดนเนื้อท่านด้วยจะยังไงไหมคะ	 ก็โดนกัน		
หลายคนอาจารย์พาไปกราบ	
ตอบ :	บาปมากเลย	ไปนิพพานแน่เลย...ก็โดนไปเถิดไม่เป็นไรหรอก	ของท่านเองท่านก็เลิก		
คิดแล้วส่วนเราถือเป็นอนุสติ พระที่มีความบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นเรามีโอกาสได้แตะเนื้อต้องตัว		
ท่านถือว่าเป็นอนุสติแล้วกัน	นึกถึงเมื่อไรให้นึกถึงตรงจุดนี้ว่าเราได้จับต้องของที่มีคุณค่าเสียยิ่ง		
กว่าเพชรกว่าทองอีก	 เพราะฉะนั้นเป็นสังฆานุสติสำหรับเรา	 คิดเสียว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด			
เป็นบุญเป็นกุศลท้ังหมดแล้วชาติน้ีก็หวังนิพพานอย่างเดียว	หลวงปู่ท่านไปนิพพานแล้วเราก็ตาม	
ตอนจับก็น่าจะมัดติดไว้เลย	(หัวเราะ)	
ถาม :	ตอนไปโดนก็ตกใจคะ	แต่หลวงพ่อท่านก็ยิ้ม	
ตอบ :	หลวงปู่ท่านไม่ตกใจหรอก	เฉยๆ	ของอาตมาน่ีเคยโดนเด็กมันเล่นมันสนุก	เราไม่ห้ามมัน	
เด็กผู้หญิงมันปีนขึ้นหัวเล่นเอาพ่อแม่ช็อคไปเลย
ถาม :	...........................	
ตอบ :	ช่วงนี้เป็นช่วงของกาลกฐิน	 คำว่ากาลนี่	 กาละแปลว่าเวลา	 เวลาของกฐิน	 กฐินจริงๆ	
ความหมายก็คือผ้าสะดึง	 คือผ้าที่ขึง	 เครื่องขึงที่ยึดผ้าให้ตึงจะได้ประกอบให้เป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้	
ไม่ว่าจะเย็บปักถักร้อยอะไรก็ง่าย	 กาลกฐินนี่จะเป็นเรื่องกำหนดตามระเบียบพิธีของสงฆ์โดย		
เฉพาะพระภิกษุท่ีจำพรรษาแล้วเป็นเวลาครบถ้วน	๓	เดือน	สมัยก่อนน้ันพระพุทธเจ้าท่านอนุญาต	
ให้เปลี่ยนจีวรได้	 คราวนี้ว่าการเปลี่ยนจีวรนี้ต้องสมเหตุสมผล	คือว่าเป็นผู้ที่จีวรเก่าจริงๆ	ชนิด
ที่เรียกว่าหมดสภาพแล้วก็อนุญาตให้เปลี่ยนได้	ท่านก็ให้เสาะหาผ้าที่จะมาทำจีวร	ภายหลังการ	
เสาะหาผ้าเต็มไปด้วยความยากลำบาก	 นางวิสาขาก็ดี	 อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดี	 ก็ขอให้รับ	
คหปติจีวร	 คือจีวรที่มีผู้น้อมมาถวายได้	 คราวนี้พอจำพรรษาแล้วครบสามเดือนมีสิทธิรับกฐิน	
ได้	กาลกฐิน	คือเวลาของการรับกฐิน	เริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปสิ้นสุดเอากลางเดือน	
สิบสองเป็นเวลาหน่ึงเดือนเต็ม	ช่วงระยะน้ีวัดไหนก็ตามท่ีมีเจ้าภาพต้ังใจว่าจะถวายกฐินก็จะจัดให้	
ถวายกฐินข้ึนมา	คราวน้ีกฐินเป็นงานบุญพิเศษ	ความจริงกฐินเป็นสังฆทานเหมือนกันแต่บังเอิญ	
ว่าจำกัดด้วยเวลาคือทำได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นในหนึ่งปี	 ก็เลยจะมีอานิสงส์พิเศษ	 หลวงพ่อวัด
ท่าซุงเคยบอกเอาไว้ว่าให้เรารู้จักสังเกตตัวเอง	 ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐิน	
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คำว่าเจ้าภาพไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจาะจงว่าตัวเองเป็นประธานหรือว่าหาส่ิงของท้ังหมดมา	
เราร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยจะเล็กน้อยยังไงก็ตามถือว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกัน	ท่านบอกว่าบุคคลท่ี 
ต้ังใจเป็นเจ้าภาพกฐินติดต่อกันได้ถึงสามปี ให้สังเกตความเป็นอยู่ของตัวเอง ความเป็นอยู่จะ   
คล่องตัวกว่าคนอ่ืนเขา จะมีความสะดวกกว่า	เพราะฉะน้ันก็ให้พวกเราต้ังใจลักษณะน้ี	ตัวอาตมา	
เองตั้งใจตั้งแต่ก่อนบวชจนกระทั่งถึงบวชแล้ว	แต่ละปีจะทำบุญกฐินปีละมากๆ	หลายๆ	วัด	สมัย			
ที่ก่อนบวชถึงเวลาหน้ากฐินก็เตรียมซองไว้เลย	 ซองละพันๆ	 เจอเขาทำที่ไหนก็ถวายร่วมกับ			
เขาที่นั่น	พอเป็นพระมาก็ใช้วิธีจัดแบบนี้	คือว่านิมนต์พระที่ท่านไม่มีกฐินหรือว่าพระที่เป็นมิตร		
สหายคุ้นเคยกันมา	มารับกฐินที่วัดของเรา	หรือว่าอย่างระยะหลังๆ	นี่ไปเป็นประธานทอดให้เขา	
ด้วย	 หรือว่าทางด้านโน้นเขาเรียกร้องมาก็ต้องไป	 อานิสงส์ที่ชัดที่สุด	 ก็คือสมเด็จพระสัมมา			
สัมพุทธเจ้าของเรา	พระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเกิดเป็นมหาทุกขตะ	 คือคนที่จนมาก	ท่านเป็นคน		
รับใช้คนอ่ืนเขา	ในสมัยน้ัน	สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ	ท่านเป็นคนใช้เขา	
เจ้านายจะจัดกฐินก็สั่งให้มหาทุกขตะจัดการให้ทุกอย่าง	มหาทุกขตะก็บอกว่า	ข้าแต่นายขอร่วม
มีส่วนในกฐินน้ีได้หรือไม่	นายก็บอกว่าได้ซิเรามีอะไรล่ะ	บอกว่าเด๋ียวขอเสาะหาก่อน	คราวน้ีเขา
มีแต่ผ้านุ่งอยู่ผืนเดียว	แขกเขาจะมีผ้านุ่งอยู่ผืนหนึ่งแล้วผ้าห่มผืนหนึ่ง	แต่มหาทุกขตะจนมากมี
ผ้านุ่งผืนเดียวก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรดี	เลยเข้าไปในป่าเอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแทน	
แล้วเอาผ้าผืนนั้นไปที่ตลาดไปถามกับพ่อค้าว่าผ้าผืนนี้สามารถแลกของอะไรได้บ้าง	 เขาถามว่า	
เธอจะเอาไปทำอะไรผ้าก็เก่าเต็มทีจะแลกของอะไรได้นักหนาเชียว	 เขาก็บอกว่านายของเรานี่	
จัดกฐินขึ้นมาเพื่อทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 เราก็อยากทำบุญด้วยก็บอกว่าถ้า		
อย่างน้ันก็ให้เข็มไปเล่มหน่ึงแล้วก็ด้ายไปกลุ่มหน่ึง	เพราะว่าผ้าเก่ามากแล้วมีค่าน้อยมาก	ท่านก็		
เอาเข็มกับด้ายนั้นเข้าไปร่วมในกองกฐินแล้วตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ผลบุญที่ได้ทำบุญกฐินครั้ง
นี้ขอให้ท่านบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณดังที่ปรารถนาด้วยเถิด	 เสร็จแล้วปรากฏว่าพอถึงชาติ	
ปัจจุบันน้ีท่านบรรลุมรรคผลได้จริงๆ	หลวงพ่อท่านเคยเทศน์ถึงอานิสงส์กฐินท่านบอกว่าบุคคลท่ี 
ต้ังใจทำบุญกฐินพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้แต่ทิพจักษุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ่ึง
ถือว่าเลิศแล้วท่ีสุด ยังมองไม่เห็นเลยว่าอานิสงส์น้ันจะไปส้ินสุดตรงไหน	ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น	
มนุษย์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรด	ิ จะเป็นพระมหากษัตริย	์ หรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐ	ี เกิดแล้ว		
เกิดอีกอยู่ในระดับของความดีน้ีตลอดจนกระท่ังไม่ส้ินสุดของอานิสงส์กฐินก็จะเข้านิพพานเสียก่อน	
ฟังดูแล้วน่าทำไหม	ร่วมกับเขาบ่อยๆ	
ถาม :	แล้วอย่างจุลกฐิน	?	
ตอบ :	จุลกฐินกับมหากฐินนี่จริงๆ	 แล้วเป็นเครื่องที่เรากำหนดขึ้นมาภายหลัง	 จุลกฐินนี่จะ		
อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเขาจะทอผ้าเย็บเป็นสบงเพื่อให้เสร็จในวันเดียวเพื่อจะย้อมไปถวายพระ	
ส่วนมหากฐินนี่เขาหมายความว่ามีจีวรครบไตร	แต่ระยะหลังๆ	ที่อาตมาทำนี่ไม่ใช่ครบไตรอย่าง	
เดียว	พระมากี่องค์นี่ถวายครบด้วย	ก็เลยเรียกไม่ถูกว่าเป็นมหากฐินยังไงนะ	แต่ว่าสมัยก่อนผ้า		
หายากจริงๆ	ก็เลยถือว่าผ้ากว้างคืบยาวคืบเป็นจีวรได้แล้ว	พระท่านจะไปเย็บต่อเอง	รอยเย็บก็		
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อย่างที่เห็นตามจีวรจะมีรอยต่ออะไรอยู่	 อันนี้พระอานนทอ์อกแบบมาสองพันกว่าปีแล้ว	 ยังฮิต		
อยู่เลยไม่เคยเปลี่ยนแบบ	 พระอานนท์ท่านออกมาท่านเอาแบบมาจากนา	 ท้องนาของเขาจะ	
มีคันนามีอะไร	คราวน้ีว่าผ้าท่ีเป็นเศษผ้าเก็บจากตรงโน้นมาเก็บจากตรงน้ีมาพอถึงเวลาก็มาตัดให้	
เข้ารูปเข้าร่างเย็บต่อๆ	มันขึ้นมา	สมัยก่อนผ้าหายากมากแล้วแขกขโมยเก่งด้วย	เผลอหลับมัน		
ดึงไปจากตัวเลย	พระเขาถึงได้มีกำหนดว่าก่อนอรุณน่ีห้ามห่างจากจีวรเลย	สมัยน้ันผ้าผ่อนหายาก	
สมัยนี้หาง่ายแล้ว	 แต่ว่ายังมีอานิสงส์กฐินอันนี้อยู่	 ยังมีการถวายกฐินลักษณะนี้อยู่	 แต่ว่าเท่าที่	
พบว่ากฐินหลวงคือกฐินที่ในหลวงท่านทอดถวายตามพระอารามต่างๆ	 จะมีผ้าสบงสีขาวอยู่ผืน	
หนึ่งให้ไปย้อมกันวันนั้น	 ย้อมเสร็จตากแห้งเสร็จก็เอาไปเป็นผ้ากฐิน	 ความจริงจะให้ทั้งชุดก็	
กลัวว่าจะลำบากมากเสียเวลาย้อมเสียเวลาซัก	 ก็เลยจะมีผ้าที่มีสีขาวอยู่ผืนหนึ่งที่เรียกว่าสบง 
อำเภอทองผาภูมิมีอยู่วัดหนึ่งคือวัดทองผาภูมิ อันนั้นถึงเวลาพวกบรรดาส่วนราชการต่างๆ	 ก็	
จะติดต่อสำนักพระราชวังขอกฐินหลวงไปลง	 สำนักพระราชวังเขาจะมีรายชื่ออยู่แล้วว่าวัดไหน	
เป็นอารามหลวงบ้าง	 ถ้าหากว่าวัดไหนยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพก็จะเตือนไปยังเจ้าของพื้นที่ใคร	
จะรับ	เพราะจริงๆ	แล้วในหลวงเป็นเจ้าภาพ	เพียงแต่หาคนเชิญไปเท่านั้นเอง	
ถาม :	อย่างงูเหลือมปากเป็ดนี่	?	
ตอบ :	จริงๆ	 เขาเรียกว่างูปากเป็ด	ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าหากว่าพวกศึกษาเกี่ยวกับสัตว์	
เลื้อยคลานนี่เขาจะจัดอยู่ในตระกูลไหน	มันจะเป็นงูตัวเล็กๆ	แล้วทางด้านปักษ์ใต้เราเขาจะรู้จัก
กันเยอะ	 ปักษ์ใต้เขาจะถือว่าเป็นเมตตามหานิยมดีมากเลย	 ใครที่สมควรจะเป็นเจ้าของงูมันจะ	
ไปตายอยู่ตรงหน้าเองหรือไม่พอไปถึงจับมันขึ้นมาก็ตายก็จะทิ้งซากมันเอาไว้ให้	
ถาม :	ไม่มีพิษหรือครับ	?	
ตอบ :	ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันตายเสียก่อน	 ทางด้านภาคใต้ใครมีนี่เขาเก็บเอาไว้บูชา	
อย่างดีเลยแหละ	 เขาเรียกว่างูปากเป็ด	 คนพิมพ์มันพิมพ์มาให้ว่างูเหลือมปากเป็ด	 งูเหลือม		
ตัวมันเท่าเสาเรือน	นี่ตัวมันเท่าไม้ขีด...อย่าไปตื่นเต้นกับมันมาก	ของหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่
เขาถือว่าขลังโดยธรรมชาติ แต่จริงๆ แล้วมันสำคัญตรงใจของเรา ถ้าหากว่าของดีแต่ใจเรา
ไม่ดีคุณภาพมันก็ด้อยไปตามส่วน	เพราะฉะนั้นของขลังซึ่งเหมือนกับเครื่องส่ง	กำลังส่งเขาสูง	
อยู่แล้วก็สำคัญว่าเครื่องรับจะรับเขาได้เท่าไร	 ถ้าเครื่องรับรับไม่ดีก็เท่านั้นแหละ	 คนหนึ่งเอา		
ไปใช้มีผลมากอีกคนหนึ่งเอาไปใช้อาจไม่มีผลเลย	 เพราะว่าเครื่องรับเครื่องส่งคือใจมันต่างกัน	
พระพุทธเจ้าท่านถึงให้บอกว่ามโนมเสฏฐา มโนมยา สูงสุดท่ีใจสำเร็จท่ีใจ	แล้วอีกอย่างหน่ึงของ	
ทั้งหลายเหล่านี้อย่างเขี้ยวหมูตัน เพชรตาแมว หรืองูปากเป็ดอะไรนีต่ัวมันยังตายเลย ในเมื่อ   
ตัวมันยังตายจะให้มันช่วยเราได้สักเท่าไร ต้องมีสติด้วย	แต่ว่าพวกท่ีเขาเสาะแสวงหาไปซ้ือกัน	
แพงๆ	เป็นแสนเป็นล้านก็มี	
ถาม	 :	ที่เมืองกาญจน์เมื่อเร็วๆ	 นี้ที่ยกพระบรมนุสาวรีย์	 (พระนเรศวร)	 มีเหตุการณ์พิเศษ	
มีนกมาบิน	แล้วก็เมฆบังแล้วมีพายุ	?	
ตอบ	 :	อ๋อ	!	พายุนั้นมาจากเฮลิคอร์ปเตอร์	
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ถาม	 :	เขาบอกว่ามีแสงพุ่งลงมา	?	
ตอบ	 :	ตรงสถานที่นั่นนะเป็นสนามรบจริงๆ	 สมัยที่พระนเรศวรท่านรบกับพระมหาอุปราช  
จริงๆ	 ตรงนั ้น	 แต่ว่าสมัยก่อนพอเขาเสาะหาว่าสถานที ่ไหนที ่เป็นอนุสรณ์ดอนเจดีย์ที ่			
พระนเรศวรสร้างไว้	เขาไปเจอเอาทีสุ่พรรณบุรกี็เลยไปปักใจมั่นเสียก่อนว่าเป็นตรงนั้นแน่	อย่า	
ลืมว่าหลังจากที่พระมหาอุปราชท่านโดนพระนเรศวรฟันจนตายคาคอช้างแล้วทัพไทยตามตีอีก				
ตามตีทัพพม่าไปอีกจนกระทั่งถึงทุ่งลาดหญ้า	ถ้าขืนจากดอนเจดียต์ีไปถึงโน้นก็เป็นลมตายเสีย		
ก่อน	แต่ว่าจากพนมทวนไปน่ีมันสมน้ำสมเน้ือกันมันไม่ก่ีกิโล	แล้วบริเวณน้ันก็มีกระดูกช้างกระดูก	
ม้า	มีอาวุธเก่าตกอยู่เต็มไปหมด	เขาเก็บเอาไว้ให้ดูเป็นพิพิธภัณฑ์เลย	เจดีย์เก่าก็ยังอยู่แต่ว่าพัง	
เหลือคร่ึงองค์เท่าน้ัน	ตอนน้ีเขาก็ยอมรับ	นักประวัติศาสตร์เขาก็ยอมรับแล้วว่าน่ันเป็นของจริง	แต่							
บังเอิญว่าดอนเจดีย์เขายึดชื่อเสียงนั้นไปนานแล้ว	 จนกระทั่งกลายเป็นอำเภอดอนเจดียไ์ปแล้ว	
ด้วย	แก้ไขไม่ได้	เคยไปแถวน้ันพอเดินเข้าไปในเขตน้ีขนลุกซ่าไปท้ังตัวเลย	พวกมาสะกิดเตือนมี	
อะไรขอม่ัง	ทำบุญไว้เยอะเขาขอม่ัง	ไปตอนน้ันเขายังไม่ได้สร้างอะไร	มาตอนหลังมีศาลพระนเรศวร	
ตอนนี้ก็สร้างอนุสาวรีย์ไว้ด้วยไม่ได้แวะไปนานแล้ว	 สมัยก่อนไปนี้หลงแล้วหลงอีก	 สมัยนี้เห็น	
เขาว่าทางลาดยางแล้ว	ดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมัยก่อนมันจะเข้าไป	
ทางดงอ้อยสมัยนี้มันกลายเป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วมั้ง	?	 สมัยที่ธุดงค์นี่ชอบดงอ้อยมากเลย	
ไปนอนกับหมาก็ไปนอนในดงอ้อย	 เคยไปแล้วก็เขาจะมีเพิงพักสำหรับคนงานตัดอ้อยเราไปถึง	
ก็แขวนกลดแล้วก็นอนกลางคืนหมามานอนด้วย	 บางทีมาทีแปดตัวสิบตัวมันกระโดดใส่กลด			
พังบรรลัยหมดต้องปลดมุ้งออกให้มันนอนด้วย	 หมานี่รู้สึกเขารักพระมากนะไปที่ไหนก็ไปด้วย	
บางตัวเราน่ังกรรมฐานก็เอามือท้าวไหล่เต๊ะจุ๊ยด้วย	ท้าวไปท้าวมาเราไม่เล่นกับมันสักทีมันก็แทะ
หูเราสนุกของมัน	เคยโดนผีหลอกอยู่กลางดงอ้อยด้วย	สนุกดี	แต่ว่ายังไงล่ะ	เรามันหน้าด้านกว่า	
แรกๆ	พอนอนภาวนาอยู่พอเริ่มสักสามสี่ทุ่มก็มาแล้วเสียงมันเหมือนหนูตัวเล็กๆ	วิ่งตึ๊กๆ	ตึ๊กๆ	
ไปแล้วไม่ได้ยินเสียงมันอ้อมนะ	 มันวิ่งทางด้านนี้อีก	 มันวิ่งไขว้กันไปไขว้กันมาเห็นเราไม่สนใจ	
เสียงมันดังข้ึน	จากหนูน่ีคงสักตัวขนาดแมวได้นะ	เสียงชักดัง	พอดังแล้วว่ิงโครมๆ	ไปสักพักหน่ึง	
เราก็ไม่สนใจภาวนาของเราไป	อีคราวนี้เหมือนยังกับหมาไปกัดกันทั้งฝูง	เสียงโครมครามลั่นไป			
หมดเลย	เขาเองเขาพยายามจะดึงความสนใจของเรา	เราเองไม่สนใจภาวนาไปภาวนามาเผลอ	
หลับ	ตื่นเข้ามาอีกทีดึกแล้ว	คงเริ่มจะเหนื่อยหายหัวเงียบไปตอนไหนก็ไม่รู้	?	
ถาม :	..................	
ตอบ : พระพม่ามาตามตื้อ	 ๓	 เที่ยว	 ๕	 เที่ยว	 อาจารย์จะไปเมื่อไหร่	 จะขอติดรถไปด้วย	
ปรากฏว่านัดกันวันที่มารับสังฆทานที่นี่บอกว่าออก	๖	โมงครึ่งนะ	โอเค	๕	โมงครึ่งเขามารอแล้ว	
ถึงเวลาพอได้อรุณ	 เราฉันเช้าก่อนเรียกให้เขาฉัน	 เขาบอกไม่ล่ะเสียเวลาเดี๋ยวไปไม่ทันรถ	
ถึงเวลาเขาเดินไปรอเราที่รถก่อน	 พอต้อนคนขึ้นรถเสร็จสรรพนั่งรถยาวไปถึงเมืองกาญจน์	
มาถึงเมืองกาญจน์เปิดให้เขาลงขึ้นรถทัวร์หรือไม่ก็หารถไปเองเพราะเราจะเข้าป่าต่อ	ปรากฏว่า	
เขาบอกอีกคนไม่ได้มา	 ระยะทางตั้ง	 ๑๔๐	 กิโลทำไมมันไม่บอกเรา	 มาบอกอีตอนถึงแล้ว	
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ทีน้ีความคิดของพวกพม่าเขาคิดคนละอย่างกับเรา	ไปว่าอะไรเขาไม่ได้	โดยเฉพาะตอนไปสร้างวัด 
หนองบัวจะมีปัญหามากเพราะว่างานของเขากับเรามันทำคนละแบบ	เขาทำบันไดไม้ยาวเกินไป		
นิ้วหนึ่ง	 ถ้าเป็นเราก็เลื่อยใช่มั๊ย	?	 ของเขาไม่หรอก	 เขาไปสกัดคอนกรีตเพื่อที่จะเอาไม้	
นิ้วหนึ่งนั่นฝังลงไป	 เสียเวลาสกัดคอนกรีตไปครึ่งวันไม่ได้อะไรเลย	 มันทำให้พื้นเสียด้วย	
แล้วอีกทีก็บันไดมันต้องมีแผ่นไม้แปะหลังใช่มั้ย	?	 เผื่อเวลาคนเดินขึ้นเดินลง	 เผื่อนุ่งสั้นหน่อย	
คนเขาจะได้ไม่เห็น	 เขาเองเขามาวัดมันโค้งๆ	 อย่างนี้แล้วก็เป็น	 ๒	 แผ่น	 ก็มาวัดเอา	 ๒๐	
นิ้วครึ่ง,	 ๒๐	 นิ้ว	 ๓	 หุน,	 ๒๐	 นิ้ว	 ๒	 หุน	 ไล่มาเรื่อย	 แล้วก็ขีดเส้น	 แล้วก็เอาเลื่อยเล็กๆ	
ค่อยๆ	 เซาะให้มันโค้ง	 ขัดแต่งเรียบร้อยวางลง	 เอาไม้แผ่นใหม่มาเอาตลับเมตรวัดใหม่	 แล้ว
ทำไมมันไม่เอาแผ่นเก่าทาบแล้วขีดเลย	 แล้วอีกทีหนึ่งก็มุงหลังคา	 มันคำนวณผิดสังกะสีเกิน	
มาครึ่งแผ่นก็บอกเขามุงซ้อนไปเลยใช่มั้ย	?	เลื่อนชายมาให้เสมอแล้วกัน	เขาเองเขาไม่	เขาลง	
มาถึงก็จัดแจงตีเส้นเอาสกัดมาค่อยๆ	 ลงฆ้อนตัดไปเรื่อย	 กว่าจะตัดขาดหมดเวลาไปครึ่งวันได้	
สังกะสีหงิกไปหงิกมาแผ่นหนึ่ง	 เอาฆ้อนมาค่อยๆ	 เคาะให้เรียบแล้วเอาขึ้นไปมุงเขาประหยัด	
ให้เราสังกะสีคร่ึงแผ่นเสียเวลาตูไปวัน	เขาคิดงานคนละอย่างกับเรา	เพราะฉะน้ันเวลาเขาตามมา	
แล้วพรรคพวกไม่ได้มาด้วยคนหนึ่ง	 แทนที่มันจะบอกเราตั้งแต่ต้นทางมันนั่งเงียบเลยมาจนถึง	
เมืองกาญจน์	๑๔๐	กิโลบอกอีกคนไม่ได้มา	มาบอกเราตอนนี้มีประโยชน์อะไร	งงมากไม่เข้าใจ	
ความคิดของเขา	 ยอมรับว่าโง่	 เจอเขาคิดคนละอย่างกับเรา	 บางทีก็กลุ้ม	 สอนกันไม่ได้มัน		
แปลกๆ	อยู่
ถาม :	ทำไมพระสวดมนต์	ต้องทำเสียงพระสวดมนต์ด้วยคะ	?	
ตอบ : ไม่เข้าใจ	
ถาม : ทำไมไม่ทำเสียงเป็นธรรมดา	?	
ตอบ : ปกติของเขาอย่างนั้น	
ถาม :	ก็สวดธรรมดา	?	
ตอบ : ธรรมดามันจะมีจังหวะของเขาอยู่	 พอมันมีจังหวะของเขาอยู่	 ความเคยชินมันก็จะ	
ออกเป็นอย่างนั้นเลย	พระนั่นรู้สึกปกติแต่โยมเห็นว่าผิดปกติ	เขาจะมีจังหวะมีอะไรของ	เขาอยู	่
โดยเฉพาะบางบทนี่จะมันมากเลย	 อย่างเช่น	 บทขันธปริต	 “วิรูปักเข	 หิเมเมตตัง”	 บางวัดเขา	
กระทุ้งกัน	ศาลาสะเทือน	(หัวเราะ)
ถาม :	การย้อนกลับไปในอดีตนี่จะเป็นไปได้มั้ยครับ	?	
ตอบ :	ต่อไปข้างหน้าปัจจุบันนี้มันก็ย้อนได้อยู่แล้ว	คุณใชอ้ตีตังสญาณก็ย้อนไปดูซิ	
ถาม :	หมายถึงจะเอาตัวย้อนกลับเข้าไปไม่ได้ใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ :	เอาตัวกลับเข้าไปเลย	เดี๋ยวรอก่อนรอคนมันสร้างไทม์แมชีนก่อนไม่รู้ว่าชาติหน้าบ่ายๆ	
จะทำได้มั้ย	?	 เครื่องมืออย่างนั้นไม่มีจริงจินตนาการมันถึงแต่ว่าถ้าใช้สภาพจิตย้อนไป	 ได้แต	่
เปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได	้ อดีตอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น	 หนังบางเรื่องทีจะเปลี่ยนแปลงอดีต	 เพื่อ	
อนาคตเป็นไปอีกอย่างมันเป็นไปไม่ได้	ส่ิงท่ีทำไปแล้วล่วงเลยไปแล้วก็จบลงแล้ว	เพียงแต่ว่า ถ้าใช้ 
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อตีตังสญาณย้อนไปดูก็สามารถจะรู้ได้ว่า ตอนน้ันอะไรเป็นอะไร แต่ไม่สามารถจะไปเปล่ียน 
แปลงแก้ไขอะไรได้ท้ังน้ันไปได้แค่จิต กายไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ “แบ๊คทูเดอะฟิวเจอร์”	
เห็นหนังมันโกยเงินดีแท้
ถาม :	อนาคตนี่แก้ไขไม่ได้เหรอคะ	?
ตอบ :	อนาคตน่ีเปล่ียนแปลงได้ไม่ใช่แก้ไขได้ ถ้าเราทำปัจจุบันดีอนาคตจะดี อย่าลืมว่ากรรม	
ในปัจจุบันที่เรารับอยู่เกิดจากอดีต	 แต่ว่าจากจุดตรงนี้วินาทีผ่านไปมันก็เป็นอดีตแล้ว	 เพราะ		
ฉะนั้นถ้าเราทำปัจจุบันตอนนี้ดีอนาคตต้องดี	
ถาม :	เวลาเราเข้าสมาธิ	เราไม่สนใจว่าเวลาจะช้าหรือเร็วแล้วมันจะมีการเปลี่นแปลงอะไร	?
ตอบ :	ไม่มี	การเปล่ียนแปลงของเวลาไม่มี เวลาเป็นปกติของมัน แต่สภาพการรับรู้ของเรา 
มันเปล่ียนแปลง	ย่ิงเราด่ิงลึกอยู่ในสมาธิมากเท่าไหร่บางทีมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่	
ลืมตาขึ้นมาผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วก็มี	
ถาม :	สภาพการรับรู้เหรอครับ	?	
ตอบ :	สภาพการรับรู้มันเปลี่ยนแต่เวลาจริงๆ	 ไม่ได้เปลี่ยน	 เท่าที่เคยผ่านมาคือว่าตื่นนอน	
ตอนตีสองห้าสิบห้ากะว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแล้วทำกรรมฐาน	 คราวนี้มันยังเหลืออีก	 ๕	 นาทีกว่า	
จะได้เวลากรรมฐาน	ก็ว่าคาถาเงินล้านซักจบหน่ึงก่อน	ต้ังใจว่าคาถาเงินล้านครบ	๑	จบลืมตาข้ึนมา	
ฟ้าสว่าง	ใช่เลย	คว้าบาตรออกบิณฑบาตแทบไม่ทันพวกออกเดินแล้วล่ะ	คาถาจบเดียวล่อไปซะ	
จนสว่างเลย	จากตี	๒	ห้าสิบห้า	
ถาม :	หลับหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ไม่ได้หลับจ้า	 ยืนยันว่าไม่ได้หลับเพียงแต่ว่าสมาธิมันลึกไปหน่อย	 ยิ่งสมาธิลึกมาก 
เท่าไหร่ระยะเวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมากเท่านั้น จิตมันดำเนินหน้าที่ของมันไป 
ก็จริง แต่มันดำเนินไปในลักษณะที่เรียกว่าละเอียดมาก	 ระยะเวลาที่ของหยาบผ่านไปบาน	
เลยนะ	เผลอแป๊บเดียวข้างนอกเลยไปหลายชั่วโมง	
ถาม :	อย่างนี้เรียกว่าขาดสติหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ :	ไม่ได้ขาด	รู้ตลอด	เพียงแต่มันไม่ได้สนใจภายนอกเท่านั้นเอง	ถ้าไม่รู้มันท่องคาถาไม่ได้
ถาม :	ทำไมให้พรสั้นบ้างยาวบ้างล่ะคะ	?	
ตอบ : ก็ขี้เกียจมั่งขยันมั่ง	ปัญหานี้ตอบเลี่ยงนะไม่ใช่เรื่องจริง	
ถาม :	ต้องอุทิศกรวดน้ำด้วยมั้ยคะ	?	
ตอบ :	ไม่ต้อง	การกรวดน้ำไม่จำเป็นเปียกมือต้องไปเช็ดซะเปล่าๆ	แค่เราต้ังใจว่า	ผลบุญท่ีเรา	
ทำนี้จะอุทิศให้แก่ใครก็นึกเจาะลงถึงชื่อถึงนามสกุลเขาไปเลยถ้ารู้นะ	 ไม่รู้ก็เจาะจงนึกถึงหน้า			
เขา	 ถ้าไม่เคยเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงก็นึกถึงเจ้าของเสียงนั้น	 ถ้าไม่เคยรู้จักหน้ารู้จักเสียง	 ไม่	
เคยรู้อะไรได้แต่กลิ่นอย่างเดียว	นึกถึงเจ้าของกลิ่นนั้นเขาได้รับแล้วจ้านะแค่นั้นแหละ	
ถาม :	ถ้าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	?	
ตอบ :	เจ้ากรรมนายเวรก็คือการกระทำของเราๆ ทำกรรมอะไรไว้เราต้องรับในสิ่งนั้น 
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แต่เนื่องจากว่าบุคคลที่เรากระทำในลักษณะเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่หมายถึงผู้ที่เราเคยฆ่า	
เขาไว้	 ทำอันตรายเขาไว้	 คนที่ถูกฆ่าถูกทำอันตรายเขาจะไปตามกรรมของเขาแล้ว	 แต่ว่ากฎ 
ของกรรมคือผู้ที่ติดตามเราอยู่	มันเหมือนอย่างกับว่าเราฆ่าคนตาย	คนนั้นตายลงไปแล้วเขาไม่	
ได้มาตามทวงมาอะไรเรา	แต่ว่าตัวบทกฎหมายต่างหากล่ะท่ีคอยลงโทษเราอยู่	มันเป็นซะอย่างน้ัน	
ตัวเจ้ากรรมนายเวรก็คือผลของกรรมที่เราทำไว้	ถ้าเราทำดีก็รับผลดีไปทำชั่วก็รับผลชั่วไป
ถาม :	..........................	
ตอบ :	ครั้งแรกที่ขโมยตำราหลวงพ่อได้ก็สารพัดวิธีที่จะทำ	 คราวนี้มันมาถึงตรงตำราเสก	
ข้าวสารเสกทราย	ท่านก็บอกว่าให้เอาข้าวสารมาเขียนตัว	“เฑาะ”	แล้วเสกด้วยอิติปิโส	๓	จบ	
เอาไว้		แก้สถานที่ที่มันร้ายมันไม่ดีอะไร	จะให้กลับจากร้ายเป็นดี	เราก็งงๆ	เอาข้าวสารมาเขียน	
ข้าวสารมันเม็ดนิดเดียวจะไปเขียนยังไง	คือบังเอิญว่าเคยเห็นคนจีนเก่งๆ	ท่ีสลักหนังสือลงบนเม็ด	
ข้าวสาร	นี่ตูต้องนั่งทำอย่างนั้นหรือเปล่า	?	ไปถามหลวงพ่อๆ	ท่านชม	ไอ้ควายไม่รู้จักใส่ภาชนะ	
ใหญ่ๆ	แล้วเขียนเอาหรือไง	อ๋อ	!	เราเพ่ิงถึงบางอ้อ	ท่านบอกให้เอาข้าวสารมาเราก็พาซ่ือจะล่อมัน	
ทีละเม็ดเลย	นี่แหละความฉลาดของฉัน	ครูบาอาจารย์ชมน่าคิดมั้ย	?	จำวิธีไปนะ	พอได้ไปแล้ว	
ว่าอิติปิโส	๓	จบ	อิติปิโสของหลวงพ่อ	สวากขาโต	สุปฏิปันโนด้วย	ขออาราธนาบารมีพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	พรหม	เทวดาท้ังหมดมีท้าวมหาราชเป็นท่ีสุด	ขอให้ผีหรือยักษ์ท่ีอยู่ในท่ีน้ันแล้ว	
ไม่มีประโยชน์นำสิ่งที่ไม่ดีมาให้ๆ	ออกไปจากที่นั่น	ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่แล้วมีประโยชน์มีคุณให้ก็ให	้
อยู่ได้	 เสร็จแล้วก็ว่านะโมพุทธายะแล้วซัดข้าวสาร	ซัดในบ้านก่อนนะ	อย่าไปซัดรอบนอกก่อน	
มันออกไม่ได้นะ	 ซัดในบ้านก่อน	 เวลาซัดภาวนาว่า	 “นะโมพุทธายะ”	 แล้วก็ค่อยซัดรอ
บนอกวนเป็นรั ้ว	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 หาภาชนะมาใส่	 อย่าลืมนะ	 ไปถึงตั ้งใจบูชาพระรั
ตนตรัยว่านะโม	 ๓	 จบสวดอิติปิโส	 ๓	 จบ	 อิติปิโสหลวงพ่อคือ	 สวากขาโต	 สุปฏิบันโน	
ด้วยนะ	 ว่านะโม	 ๓	 จบ	 สวดอิติปิโส	 ๓	 จบตั้งใจอธิษฐานของบารมีพระพุทธ	 พระธรรม	
พระสงฆ์	 พรหม	 เทวดามีท้าวจาตุมหาราชเป็นที่สุด	 ขอให้ผีหรือยักษ์ที่ไม่ดีที ่ให้	 โทษอ
อกไปให้พ้นจากสถานที่นั ้น	 ถ้าหากว่าท่านที่ให้คุณก็ขอให้อยู่ได้	 แล้วตั้งใจซัดข้าวสารว่า	
“นโมพุทธายะ”	 ซัดข้าวสารไปเรื่อย	 ภาวนา	 “นะโมพุทธายะ”	 ไปเรื่อยซัดข้าวสารข้างในบ้าน	
ก่อน	พอซัดในบ้านเสร็จไม่ต้องมากหรอกนะ	ไม่ต้องทั่วหรอก	ซักกำมือหนึ่งก็ได้	หรือว่าจะซัด	
๔	ทิศๆ	ละหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วที่เหลือก็ซัดเป็นวงรอบสถานที่ของเราเลย	
ถาม :	ซัดแต่หน้าบ้าน	หลังบ้านเข้าไม่ได้	?	
ตอบ :	ไม่เป็นไร	ก็เอาข้างใน	เดินวนข้างในก็ได้	
ถาม :	ข้าวที่ทำน่ะครับ	เอาไว้ไปโปรย...(ไม่ชัด)...?
ตอบ :	อันน้ีมันต่างหาก	จะเป็นข้าวหรือว่าทรายก็ได้ใช้เสกวิธีเดียวกันน่ันแหละ	ใช้เขียนตัวเฑาะ	
เวลาเขียนว่าคาถาว่า	 ท.เฑาะ มานี่มามะ แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นอุนาโลมก็ว่าอุนาโลมมาปะนะ 
ชายะเต	เขียน	๓	ตัว	แล้วว่าอิติปิโส	๓	ห้อง	๓	จบเป่าจบละครั้งหนึ่งอาราธนาบารมีให้พระท่าน					
ช่วยสงเคราะห์	ใครจะทำดูก็ได้ถ้ากำลังใจถึงมันขลังทั้งนั้นแหละ	มีอยู่เที่ยวหนึ่งทีห่น่วยจัดการ 
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ต้นน้ำห้วยกบ บ้านห้วยกบอยู่สังขละติดๆ	 กับพม่าเลยหน่อยหนึ่งก็เป็นเวียคะดี้ มอละข่า 
แล้วหน่วยน้ัน	อยู่ๆ	คนงานพอเขาไปต้ังหน่วยแล้วคนงานเด๋ียวป่วยเด๋ียวตาย	เด๋ียวป่วยแล้วก็ตาย	
ทีละคนๆ	จนถึงคนที่	๙	ขวัญหนีดีฝ่อกันทั้งหน่วย	นั่นกห็ัวหน้าสากลซึ่งย้ายจากหน่วยจัดการ 
ต้นน้ำยางโทนข้ึนไปก็ว่ิงมาหา	บอกอาจารย์ครับช่วยผมหน่อยเถอะ	ถ้าคนงานขืนตายอีกซักคน	
ไอ้คนงานผมอีก	๓๐	-	๔๐	คนท่ีเหลือมันลาออกหมดแน่เลย	เราก็ไปพอกลางคืนไปก็ไปดูสถานท่ี	
ให้	 ปรากฏว่ามันเป็นสนามรบเก่า	 พวกพม่ามันตีมอญแล้วมอญมันถอยไปอยู่จุดนั้นซึ่งมัน	
เป็นหุบเขา	 อยู่นั่น	 มันก็ยึดเป็นที่มั่นของมัน	 แล้วมันฝังพวกอาถรรพ์ไสยศาสตร์ไว้เพียบเลย	
คราวนี้พอมันเลิกรบกันแล้วมันไม่ได้ถอนไปด้วย	 คนไปอยู่ก็ซวยล่ะซิ	 มันก็ตายเอาทีละคนๆ	
ตอนที่เขาพาไปดูนี่เขา	 มีเครื่องหมายของเขาอยู่นะ	 คือในสมัยก่อนเขาทำไว้ตรงไหน	 เขาปัก	
เครื่องหมายเอาไว้พวกมัน	 จะรู้เอง	 เขาจะได้ไม่เดินเข้าไปหยั่งกับวางระเบิดเลย	 แต่สมัยนี้มัน
ผุหมดแล้วนี่มันก็เป็นดินเป็น	 ป่าอยู่เหมือนเดิม	 ใครลุยเข้าไปอาถรรพ์มันไม่เสื่อมก็เดี้ยงไปเอง	
ก็นั่นแหละใช้วิธีนั้นแหละ	 ทำข้าวสารไปซัดเป็นอันว่าเรียบร้อย	 เราทำแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดูมัน	
ไม่น่าขลังเลย	แต่มันก็หาย	คนงานก็อยู่ได้จนปกติมาจนทุกวันนี้	
ถาม : พวกนี้เขาอยู่ได้นานมากเลยเหรอคะ	?	
ตอบ :	พวกนี้เขาอธิษฐานทิ้งไว้นี่เรื่องของคนได้ฤทธิ์ได้อภิญญา	 ประเภทอธิษฐานทิ้งเอาไว้	
๑๐๐	ปี	๒๐๐	ปี	นั่นเรื่องเล็กเลย	 เพียงแต่ว่าเรื่องของอภิญญาต้องกำหนดเวลา	ถ้าหากว่าไม่	
กำหนดเวลามันจะทำไม่ขึ้น	 อย่างเช่นว่าเราจะเสกดินเสกหินให้เป็นทองอย่างนี้ก็ต้องกำหนด	
เอาไว้	๕๐	ปีให้มันคืนสภาพ	๑๐๐	ปีให้มันคืนสภาพ	คนรับคนสุดท้ายก็ซวยไป	สบายใจขึ้นเนอะ	
ไม่เห็นเป็นเรื่องยากเลย	 มีรายหนึ่งอยู่โรงงานที่อ้อมน้อยชื่อคุณอารี ชื่นมีเชาว์ เป็นลูกศิษย์	
หลวงพ่อวัดท่าซุง	 เชื่อมั้ยว่าบริษัทของเขาออเดอร์เพียบเลย	 เพราะว่าเขาทำพวกออกแบบ	
ภาชนะบรรจุภัณฑ์	พลาสติกสวยๆ	ให้พวกแชมพู	ให้พวกครีม	พวกยาสระผม	สารพัด	บริษัทก็จ้าง	
เขาทำออกทีล๊อทใหญ่ๆ 	เขาเองเขามคีิวซ	ีคือควอลิต้ีคอนโทรลของเขาตรวจสอบคณุภาพตลอด				
แล้วเชื่อมั้ยพอเขามาตรวจทีไรเขาสุ่มทีไรนะหีบไหนหีบนั้นจะต้องเจอไอ้ที่มันใช้ไม่ได้ก็แปลกใจ	
มาก	เขาก็มานิมนต์	พอไปดูโอ้โห	!	ป่าช้าเก่าผีบานเลย	ตั้งใจจะไล่มัน	ท้าวมหาราชท่านบอก	
ไม่ต้องไล่	มันแกล้งเราได้	มันก็ต้องช่วยเราได้	 ให้ตกลงกับมันว่ามันจะเอายังไง	ก็ตกลงกับมัน
ปรากฏเขาบอกว่าให้เจ้าของสถานที่ทำบุญให้เขาซักปีละครั้ง	 มาอยู่ที่ของผมไม่พอมาทำมาหา	
กินหรือทำอะไรมันไม่เคยบอกผมเลย	 แล้วผมจะปล่อยให้มันอยู่ทำไมก็แกล้งมันซะ	 เจริญมั้ย	
ล่ะ	?	ก็ตกลงกันได้ก็ทำบุญปีละครั้งเลี้ยงพระปีละครั้ง	๙	องค์ก็สบายไป	ทุกวันนี้ไม่เห็นต้องย้าย
ไปไหนไม่งั้นเตรียมเจ๊งแล้ว	ออเดอร์เขาสั่งมาทีหนึ่ง	๓	ล้าน	๕	ล้านเงินมันเข้าเห็นๆ	พอเขาไป	
สุ่มตรวจเจอเขาก็ยกเลิกไป	ตัวเองทำไปก็ขาดทุนฟรีทุกที	ไม่น่าเชื่อว่ามันแกล้งกันได้ขนาดนั้น	
ตอนเจ้าหน้าท่ีตรวจๆ	เท่าไหร่ไม่เห็นท่ีผิดพลาดหรอกมันบังตาซะ	แต่พอคนของเขามาตรวจมัน	
แทบจะจับยัดใส่มือเขาเลยล่ะ	หยิบทีไรเจอที่ชำรุดทุกที	
ถาม :	เหมือนเราหยิบนี่ไง	?	
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ตอบ : ใช่	จะเป็นอย่างน้ัน	ฉะน้ันพวกอย่างน้ันคุยกับเขาให้ดีจ้ะ	ทำได้บอกเขาเลยจะทำบุญให้	
ปีละเท่านี้	 แต่ถ้าเอ็งไม่ช่วยล่ะเจอกัน	 แต่จริงๆ	 แล้วพวกนี้ถ้าเราเป็นมิตรกับเขาได้ก็สบายนะ	
เขาช่วยได้ทุกอย่าง	
ถาม :	แล้วผีที่เราเจอเขาช่วยเราได้....(ไม่ชัด)....?	
ตอบ :	เราถึงได้ใช้คำว่าไม่เกินวิสัยไง	 ถ้าหากว่าเกินบุญของเราหรือเกินความสามารถ	
ของท่านๆ	 ฝืนกฎของกรรมไม่ได้	 ที่ทำพระกริ่งพิชัยสงครามนี่	 พระกริ่งก็คือพระไภษัชยคุรุ 
ท่านเป็นพระโพธิสัตว์	คราวนี้พระโพธิสัตว์นี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า	บางอย่างที่
พระอริยเจ้าท่านยอมรับว่าเป็นกฎของกรรมท่่านไม่ฝืนหรอก	 พระโพธิสัตว์นี่ถ้าเพื่อความสุขคน
อื่นนี่ท่านฝืน	กลายเป็นว่างานนี้ทำเพื่อสงครามก็ทำพระกริ่งเป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์	
ถาม :	ถ้าเกิดท่านช่วยเรากรรมมันจะตกอยู่กับเราต่อมั้ยคะ	?	
ตอบ :	ไม่เกี่ยว	 ถ้าท่านช่วยก็แปลว่าบุญของเรามันพอ	 ในเมื่อบุญของเรามันพอท่านก็	
สงเคราะห์ให้ได้ก็ได้ไป	
ถาม :	(ไม่ชัด)	ถามเรื่องซัดข้าวสาร	?	
ตอบ :	ไม่เป็นไร	 เราก็เอาข้างใน	ถ้าหากว่ากลัวว่ามันน้อยไปก็ซื้อข้าวมาซักถังหนึ่ง	 เอานี่เท	
ทับหน้าแล้วก็ผสมไป	เอาของท่ีเสกแล้วเทไว้ข้างบนนะอย่าเอาของใหม่เททับท่ีเสกไว้ ถึงเวลา	
ถ้าจะใช้อีกก็ตักขึ้นมา	หาใหม่ก็ผสมเข้าไปอีก	เอาของเก่าเททับข้างบนไปเรื่อยๆ	คือเราเอาของ	
ท่ีเสกแล้วเทไว้ข้างบนจะผสมหรือไม่ผสมก็ได้เทไว้ข้างบน	ถือว่าใช้ได้ท้ังหมด	เทไว้กลัวมันจะไม่
ขลังก็กวนมันให้เข้ากันก็ได้	กวนไม่พอก็ตำเข้าไปอีก
ถาม :	เจ้าที่ๆ	หนูอยู่นี่จะช่วยปกปักรักษายังไง	?	
ตอบ : มันก็ต้องดูว่าอยู่ถูกทิศม้ัย	?	ของเราต้ังไว้ทิศไหนของบ้าน	ไม่ใช่หันหน้าไปทางทิศไหน	
นะ	ทิศไหนของบ้านเสาบ้านเป็นหลัก	บ้านหันหน้าไปทางทิศอะไร	?	
ถาม : บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะ	
ตอบ : แล้วตัวศาลอยู่ตรงจุดไหนของบ้าน	?	
ถาม :	อยู่ทางทิศเหนือค่ะ	
ตอบ :	อยู่เหนือใช้ได้ไม่เป็นไร	ยิ่งตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งดี	ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดี
ที่สุดของพระภูมิเจ้าที่ ถ้าหากว่าไม่ได้ก็ให้ใช้ทิศเหนือ ถ้าไม่ได้ให้ใช้ทิศตะวันออกได้แค่ ๓ 
ทิศเท่าน้ัน พระภูมิเจ้าท่ีอย่าให้ไปอยู่ทิศใต้หรือตะวันตกเป็นอันขาด ภายใน ๒ ปีกระจายแน่เลย 
เพราะทิศใต้หรือตะวันตกเป็นทิศของอากาศเทวดา	เราไม่มีสิทธ์ิจะไปใช้ท่าน	เราจะเอานายพล	
มาเป็นคนใช้เป็นไปไม่ได้หรอก	 เพราะฉะนั้นท่านเองไม่ว่าอะไรหรอก	 แต่ว่าลูกน้องท่านอาจ	
จะเหยียบเอา	 เจอมาหลายรายแล้วบางรายถึงตายเลย	 มีอยู่รายหนึ่งไปประสานงาเข้าจน	
พิการ	 อีกรายหนึ่งเปิดสวนอาหาร	 มันตั้งศาลใหญ่โตมโหฬารสวยมากเลยไว้หน้าสวนอาหาร	
ทำน้ำพุไว้ด้วย	 เสือกอยู่ทิศใต้เปิดได้ไม่กี่เดือนเจ๊งไม่เป็นท่าทั้งๆ	 ที่คนมันเยอะมากนะ	 แต่ว่า	
เขามาครั้งแรกไม่กี่วันแล้วก็หายไปเฉยๆ	 ปล่อยให้กินทุนไปเรื่อยกว่าจะรู้เรียบร้อยเจ๊งไปแล้ว	
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เพราะตั้งผิดทิศ	พอตั้งเสร็จมันไม่เห็นมีอะไรปุ๊บปั๊บมันก็เรียบร้อย	
ถาม :	ถ้าจะตั้งศาลให้อากาศเทวดาต้องตั้งทิศตะวันตกเหรอคะ	?	
ตอบ :	อากาศเทวดาไว้ทิศไหนก็ได้ทิศใต้ก็เหมาะ ถ้าหากว่าเป็นภูมิเทวดาต้องจำกัดทิศ 
ของท่าน	เพราะภูมิเทวดานี่ท่านอยู่ในลักษณะที่ว่าท่านช่วยเหลือสงเคราะห์อะไรในบ้านทั้งหมด	
คราวนี้ของเราจะเอาอากาศเทวดาทำหน้าที่อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับเอาท่านนายพลมาเป็น	
คนรับใช้	เรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเอานายพลมาเป็นคนรับใช้	
ถาม :	แล้วอากาศเทวดานี่ท่านจะช่วยเรื่องไหนคะ	?	
ตอบ :	ช่วยเรื่องไหน	 ก็บอกแล้วไงว่าถ้าไม่เกินวิสัยมันก็ได้ทุกเรื่อง	 เรื่องอะไรบางอย่างมันก็	
เหมือนกับเส้นผมบังภูเขาอย่างนั้นมีอยู่น้อยเดียวเท่านั้นเองพอๆ	 กับเศษผงนิดหนึ่งไปอุด	
คาร์บิวน่ะ	 ไม่มีอะไรเสียเลย	 ผงนิดเดียวไปอุดอยู่	 น้ำมันไม่ผ่านวิ่งไปเถอะเครื่องยนต์ใช้ไม่ได้	
พอเอาผงอันนั้นออกหน่อยเดียวไปปร๋อเลย	 เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราก็เหมือนกัน	 มันเหมือน	
กับเส้นผมบังภูเขาอยู่นิดเดียว	
ถาม : เป็นกรรมหรือเป็นเวรครับ	กรรมกับเวรเหมือนกันมั้ยครับอาจารย์	?	
ตอบ :	เวรกับกรรมนี่เราใช้ความหมายเดียวกันคือสิ่งที่ไม่ดีใช่มั้ย	?	แต่ว่าจริงๆ	แล้วคำว่าตัว 
กรรมมันเป็นคำรวมมันแปลว่าการกระทำ	 คราวนี้มันมีกุศลกรรมก็คือทำดีอันนี้เราเรียกว่า	
บุญ	แล้วอกุศลกรรมก็คือทำชั่วเราเรียกว่า	กรรม	หรือบาป	จริงๆ	แล้วตัวกรรมมันเป็นคำรวม	
เพราะฉะนั้นถามว่าใช่มั้ยมันก็ใช่	 สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่ไม่ดีก็คือสิ่งไม่ดีที่เราทำมาก่อนในอดีต	
พอมาถึงในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลเราก็ต้องมาเดือดร้อน	 ต้องมาทุกข์ยาก	 ในเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้า	
เราทำไม่ดีมันให้ผลไม่ดี	 เราก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆ	 เราทำในปัจจุบันนี้ในเมื่ออีกไม่กี่นาทีมันก็	
เป็นอดีตไปแล้ว	ผลที่จากอดีตมันจะส่งผลให้ในปัจจุบัน	ผลที่เรากระทำ	อย่างเช่นว่า	ชาติก่อน	
เราทำชาตินี้เรารับใช่มั้ย	?	 คืออดีตเราทำปัจจุบันเรารับ	 เพราะฉะนั้นถ้าเราทำปัจจุบันนี้ให้ดี	
ทำต่อไปเร่ือยๆ	อย่าให้มันขาดตอนทำให้มันต่อเน่ืองกันไป	อนาคตอีกไม่นานข้างหน้าเราก็ได้รับ	
ถึงชาตินี้ไม่ทันชาติหน้าก็สบาย	
ถาม :	อุทยานที่ในหลวงท่านดูๆ	ไว้	๒	ที่	ข้างล่างมีช้างเผือกด้วย	?	
ตอบ :	ไม่แน่ใจเหมือนกัน	แต่ว่าช้างเผือกท่ีน่ีสวยจริงๆ	ยังไม่รู้ว่าท่ีท่านว่ามาแต่ว่าท่ีเห็นจริงๆ	
ของเมืองลาวเขา	ตอนท่ีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จไปเขาพาไปดูอายุประมาณ	๕	ปีสียังกับนากเลย	
สุกปลั่งเป็นทองแดงขัดใหม่เลย	 สมัยโบราณเขาบอกว่าช้างเผือกมี	 ๑๐	 ตระกูลอุโบสถหัตถี 
สีกายเหมือนทองคำ	ฉันทันต์หัตถีสีขาวเหมือนสีสังข์	เสร็จแล้วมันมีตระกูลตามพหัตถีสีเหมือน	
ทองแดง	เราไม่เคยพบเห็นช้างอะไรเหมือนทองแดง	พอไปเห็นเข้าถึงได้ยอมรับสีเหมือนทองแดง	
จริงๆ	ช่ือนางพญาคำแก้วม่ิงเมืองลาว	แล้วหลังจากน้ันไม่นานลาวได้อีกตัวหน่ึงเป็นช้างอายุมาก	
แล้ว	ช้างใช้งานอยู่เจ้าของเขาใช้งานมา	๓๐	กว่าปีแล้วนะ	แต่ว่าพอช่วงหมดงานแล้วจะปล่อย	
เข้าป่าไปหากินแต่ว่าจะให้โซ่ติดตัวอยู่ถึงเวลาจะได้ตามคืนมาได้	ปีน้ันไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรข้ึน	
กลับมากลายเป็นช้างเผือกขาวผ่องไปท้ังตัวเลย	จากการคาดเดาของหมอช้างว่าพอลูกเกิดมาเป็น	
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ช้างเผือกขาวนะ	 เพราะว่าถ้าขาวมันสีสังข์มันต้องมันขาวออกวาวๆ	 มันเหมือนกับหอยสังข์ขัด				
อันน้ีมันจะเป็นตระกูลปัณฑรหัตถี เขาบอกว่าสีขาวเหมือนดอกบัวมันน่าจะเป็นตัวน้ีๆ	เขาต้ังช่ือว่า	
“พระยาไชยมงคล” คราวน้ีของประเทศลาวเขามีคำสาปอยู่	สมัยพระยาโคตรบองครองเมืองลาว	
อยู่คราวนีพ้ระยาโคตรบองแกเป็นคนอยู่ยงคงกระพัน	 ไม่มีอาวุธอะไรทำร้ายแกได้	 มีพวกญาติ	
พี่น้องอยากจะแย่งชิงเมืองก็อยากจะรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะฆ่าพระยาโคตรบองได	้ อุตส่าห์ส่ง	
ลูกสาวตัวเองเข้าไปยอมให้เป็นเมีย	 พออยู่กันไปอยู่กันมาแกไว้ใจขึ้นมาพอถึงเวลาเมียก็แอบๆ	
ถามว่าพี่เหนียวอย่างนี้มันมีวิธีไหนที่ทำให้ถึงอันตรายได้มั้ย	?	แกก็บอกว่าถ้าหากว่าใช้หอกสวน	
ทวารแกจะตาย	ทางด้านน้ีก็ไปกระซิบบอกทางญาติพ่ีน้องตัวเอง	พอแกเข้าส้วม	ส่้วมของเมืองลาว	
มันจะเป็นคอกสูงๆ	แล้วก็ล้อมแล้วก็ถ่ายลงไปข้างล่าง	ได้จังหวะพอดี	ใช้หอกแทงข้ึนไป	ก่อนแก	
จะตายแกก็เลยสาปด้วยความท่ีแกมีวิชามีฌานมีสมาบัติ	มีอภิญญา	พอแกต้ังใจให้เป็นยังไงมันก็	
เป็นอย่างน้ัน	แกสาปเอาไว้ว่า	ถ้าตราบใดท่ีเมืองลาวยังไม่มีช้างเผือก	หินฟู	งูใหญ่	แล้วก็พระเจ้า	
แผ่นดินที่เป็นธรรมิกราชมาเหยียบประเทศนี้ขออย่าให้มีความเจริญเลย	 เพราะว่าแผ่นดินของ	
แกแท้ๆ	แล้วคนอื่นมาแย่งแกไป	พอลาวได้ช้างเผือกแล้วนี่	หินฟูนั่นก็หินลอยน้ำ	เขาบอกว่าคง	
จะหมายถึงสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	งูใหญ่นั่นมีมานานแล้วคือถนนทางรถยนต์	คราวนี้ก็รอ	
อยู่อย่างเดียว่าพระราชาที่เป็นธรรมิกราชจะไป	ปรากฏว่าปีนั้นในหลวงเสด็จ	 ไม่ทราบว่าปี	๔๐	
หรือ	 ๔๑	 ไม่รู้จำไม่ได้นะ	 ในหลวงเสด็จเมืองลาว	 ๒๗	 ปีแล้วไม่เคยเสด็จไปต่างประเทศเลย	
เสดจ็ไปลาวไม่พอคา้งคืนด้วย	โน่น...คนตามเสด็จในหลวงมันถ่ายรปูมาเป็นกุรสุเลย	กลัวตัวเอง	
จะไม่มีหน้าอยู่ใกล้ในหลวง	เขาก็เลยเชื่อกันว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลาวก็น่าจะค่อยๆ	เจริญขึ้น	
เพราะว่าถือว่าทุกอย่างที่พระยาโคตรบองแกสาปเอาไว้ก็คงจะหมดอาถรรพ์ลงตั้งแต่ในหลวง	
ไปเหยียบแผ่นดิน	เพราะของอื่นเขาได้ครบแล้ว	แต่คราวนี้ว่าช้างเผือกที่สวยจริงๆ	ของเขานั่น	
เห็นแล้วของเราที่ท่านบอกนั่นน่าจะอยู่ธรรมชาตินะ	อยู่ในป่าเลยใช่มั้ย	?	
ถาม :	เห็นท่านบอกว่าท่านจะไปเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็เห็นใกล้ๆ	 เลยว่าดูอย่าง	
นี้เลยแล้ว	ก็น่าจะเป็นจ่าฝูงด้วย	แล้วถ้าเชือกนี้ร้อง	เชือกอื่นก็ต้องร้องด้วย	?
ตอบ :	ช้างเผือกน่ีส่วนใหญ่อยู่ท่ีไหนจะเป็นจ่าโขลง	ท่ีเขาไล่มาต้ังแต่อุโบสถหัตถี ฉันทันต์หัตถี 
ไล่ลงมาเรื่อยๆ	มันจะมปีิงคลหัตถี คังไคยหัตถี ปัณฑรหัตถี	 ไล่ลงมาแต่ละตระกูลจะแข็งแรง	
กว่าช้างทั่วไป	๑๐	เท่า	แล้วลองคิดดูซิ	๑๐	คูณ	๑๐	กว่าจะถึงข้างบน	ตัวหนึ่งมันเท่ากับเหนือ	
กว่าเขาเป็น	๑๐๐	เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นหัวหน้าเขาอยู่แล้ว	
ถาม :	แล้วเจอหรือยังครับ	?	
ตอบ :	ลองถามท่านดูว่ามันอยู่ตรงไหน	เผื่อว่าน่าสนใจก็ได้ไปดูด้วย	เพราะของพรรค์นี้มันได้	
ดูได้เห็นเป็นขวัญตา	 ไม่ใช่รู้ว่าจริงๆ	 แล้วโบราณของเราตำราคชศาสตร์ที่เขาว่าไว้มันมีจริงๆ	
เพียงแต่ว่าถ้าบุญคนมันยังไม่ถึงของมันก็ยังไม่เกิดขึ้น	 ของเราเองก็ไม่คิดหรอกเพราะถ้าตาม	
ความคิดของเราช้างเผือกมันก็ต้องขาวใช่ม้ัย	?	แต่ปรากฏว่าขาวจริง	ๆ 	น่ันไปเห็นของลาวน่ันแหละ	
พระยาไชยมงคลขาวผ่องจริงๆ	 แล้ว	 ตามพหัตถีสีทองแดงนั่นแบบพังแต๋นของเราตอนนี้เป็น	
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พระยากิริณี พังแต๋นของเราก็ตระกูลตามพหัตถีแต่มันไม่ได้อย่างของลาว	ของลาวน่ีของเขามัน	
สีทองแดงจริงๆ	 ขนแต่ละเส้นยังกับลวดทองแดงอย่างนั้นสวยจริงๆ	 เลย	 สมเด็จพระเทพฯ	
ไปเขาทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรแล้วก็ทีวีมันถ่ายออกมา	 โอ้โห	!	 เห็นแล้วบอกเจ้าพระคุณ	
ของแท้เขามีจริงๆ	ด้วย	
ถาม :	ถ้าเชื่ออย่างนั้นแน่นอนเห็นท่านบอกว่าถ้าในรัชสมัยองค์ที่	๑๐	อาจจะ...?	
ตอบ :	อาจจะปรากฏออกมาใช่มั้ย	?	จริงๆ	มันอยู่ที่เรา	เพราะว่าถ้าอยู่ในลักษณะนั้นเขาเอง	
เขาก็อยู่ลักษณะแสนรู้อยู่แล้ว	เพราะว่าช้างทุกตัวนี่ยืนยันว่าพูดกับเขารู้เรื่องหมด
ถาม :	เห็นท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเจอกันก็คุยกันรู้เรื่อง	?	
ตอบ :	ช้างนี่เราคุยรู้เรื่อง	 สมัยที่ธุดงค์อยู่ก็เหมือนกัน	 เขาหากินอยู่เต็มห้วยเราไปก็ไม่ได้	
เพราะทั้ง	๒	ข้างทางมันก็รก	ก็บอกเขาพ่อปู่แม่ย่าขออนุญาตผ่านหน่อยจ้า	พอเขาได้ยินเสียง	
ปุ๊บเขาหยุดหากินหมดเลย	พอหันมาเห็นพระปุ๊บเขาก็พับหูตัวเองแล้วทำตัวเบียดติดข้างๆ	ริมห้วย	
เหมือนยังกับบอกว่าผ่านได้แล้วอะไรอย่างน้ี	เราก็ต้องเดินตัวลีบผ่านไปด้วยเพราะตัวแกใหญ่มัน
เต็มห้วยเลยนี่	
ถาม :	ผมว่าอาจารย์เคยเห็นก็เลยไม่ได้บอกอาจารย์	?
ตอบ :	ไม่เคยเห็น	
ถาม :	ท่านเพิ่งไปเห็นมาเมื่อเร็วๆ	นี้	?	
ตอบ :	ช้างเผือกจริงๆ	 เรื่องอย่างนี้คนเห็นก็คงไม่บอกอะไรมากมาย	 ให้มันเป็นข่าวเป็น
คราวไปเพราะว่ามันก็อันตรายกับตัวช้างเขา	 แบบเดียวกับเต่ายักษ์ตัวที่เหนือห้วยขาแข้ง	
มันน่าจะเป็นบึงลากะตู ถ้าพระไปมันจะรีบขึ้นมาให้ใช้ตัวมันเป็นโต๊ะ	 ๕	 องค์นั่งล้อมวงฉันข้าว	
บนหลังได้	ตัวใหญ่แค่ไหนล่ะ	?	ต้องพระนะคนทั่วไปมันไม่โผล่ขึ้นมา	ถ้าพระไปลงไปล้างบาตร
ล้างอะไรมือตีน้ำมันโผล่ขึ้นมาเลย	มันเห็นพระมันคลานเข้ามา	อยากได้บุญ	คลานขึ้นมาให้พระ
เอาตัวมันเป็นโต๊ะ	นั่งฉันข้าวบนหลังมันล้อมวงได้	๕	องค์	
ถาม : อย่างนี้อายุมันไม่เป็น	๑๐๐	ปีเหรอครับ	?	
ตอบ :	คงจะเป็นพันเลยล่ะมั้ง	?	 เขาแสนรู้ถึงขนาดนั้น	 ก็อยู่นานจนญาณรู้มันเกิด	 แล้วที่ว่า	
สมัยก่อนสัตว์พูดภาษาคนได้หลวงพ่อท่านบอกว่า	 อายุมันยืน	 อายุมันยืนมันก็ศึกษาข้ามไป				
ข้ามมาจนกระท่ังมันสามารถพูดภาษาคนได้	สมัยพอท้ายๆ	กัปมาเพราะอายุมันน้อยลงยังไม่ทัน		
จะรู้เรื่องก็ตายกันไปเสียก่อนแล้ว	อย่างช้างส่วนใหญ่เขาก็อายุยืนแล้วก็ราวๆ	ของคน	๘๐-๙๐,	
๑๐๐	กว่าก็มี	เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพอที่รู้ภาษาคน	
ถาม :	ถ้าบอกกินอ้อยอย่างนี้	เขากิน	?	
ตอบ :	ขำท่ีสุดตอนไปเล้ียงช้างท่ีพุถ่อง	เราซ้ืออ้อยท้ายรถปิกอัพคันหน่ึงเลย	แล้วก็มีอย่างอ่ืน	
ด้วย	ว่ิงๆ	ไปเจอช้าง	๓	ตัว	ควาญเขากำลังจะเอาไปเข้าแค้มป์	ตะโกนถามเขาบอกว่าขออนุญาต	
เลี้ยงช้างได้มั้ย	 มีอ้อยมาคันรถหนึ่ง	?	 ควาญยังไม่ทันตอบว่าได้หรือไม่ได้เลย	 ช้างมันหยุดกึก	
เลี้ยวข้ามถนนมาเองเลย	 เขาฟังรู้เรื ่องจริงๆ	 แล้วพอเราเลี้ยงๆ	 เขาไปเขาได้กลิ่นแปลกๆ	
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เขาล้วงงวงเข้าไปพันข้างใน	 มันได้กลิ่นแคนตาลูป	 ในที่สุดแคนตาลูปของคนก็ต้องให้ช้าง	
กินไปด้วย	(หัวเราะ)	ไม่เหลือ...พอได้ยินว่ามีอ้อยมันหยุดกึกมันเดินข้ามถนนมาเองเลย	ควาญ	
ไม่ต้องบังคับเลย	พอหน้าสับปะรดออกก็จะเอาไปเล้ียงเขาที	เราซ้ือที	๒๐๐	,	๓๐๐	หัวน่ีประเภทคร่ึง	
ค่อนกระบะนะ	แต่ปรากฏว่าเขาได้ตัวหนึ่งไม่กี่ลูกหรอกเพราะว่าแค้มป์ช้างที่พุถ่องช้างเขาเยอะ	
เขาจะไปติดต่อพวกกะเหรี่ยงให้มาเข้าคิว	ถึงเวลาก็รับคนไปเดินป่าอะไรอย่างนี้	
ถาม :	เขาบอกให้เอามีดหมอของหลวงพ่อเดินไปตัดอ้อยให้ช้างกินเขาว่ามันจะเชื่อง	?
ตอบ :	แต่ว่าเชื่องขนาดไหนก็ตามอาตมาก็มักจะไปเช้าๆ	หน่อย	สายแล้วแดดมันร้อน	คนร้อน	
มันยังหงุดหงิดเลย	แล้วช้างมันร้อนมันแย่เหมือนกันเพราะตัวเขาใหญ่กว่าเรา
ถาม :	เกี่ยวกับเรื่องที่เราเลี้ยงปลาเงินปลาทองในตู้ค่ะ	 ถ้าเราเลี้ยงปลาเงินปลาทองนี่เหมือน	
เราทำบาปกักขังหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ :	คือถ้าเราเจตนาเลี้ยงเขาให้ได้รับความสุขความสะดวกสบาย	 ถ้าเราทำบุญทำกุศลอื่น	
เอาไว้ตัวเมตตาปราณีตัวน้ีจะเสริมบุญกุศลน้ันให้สูงย่ิงข้ึนไป	แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญกุศลอ่ืนใดเอาไว้	
เลย	แต่ว่าเลี้ยงสัตว์โดยการกักขังอย่างเดียวจะเกิดเป็นเวมาณิกเปรต	เปรตพวกนี้มีทิพยสมบัติ	
เหมือนเทวดาหมดทุกอย่าง	เพียงแต่ออกจากวิมานไม่ได้	
ถาม :	แล้วอย่างถ้าเราตั้งใจเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามล่ะคะ	?	
ตอบ :	มันก็มีโทษเหมือนกัน	 แต่ไหนๆ	 เราซื้อมาแล้วก็เลี้ยงซะให้มีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะ	
ทำได้	คือ	ถึงเวลาก็ให้อาหาร	เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาพยาบาลไปทำตามหน้าท่ีไป	เพราะปลาเหล่าน้ี	
เราปล่อยไม่ได้อยู่แล้ว	 เพราะหากินเองไม่เป็นนะ	ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสงเคราะห์ด้วยความเมตตา	
ต่อไป	
ถาม :	ถ้าเราไม่ได้ซื้อมาก็เหมือนกับเราไม่ได้กักขังเขาใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ :	ก็ไม่ได้กักขัง	
ถาม :	ก็ปล่อยเขาใครจะขายก็ขายไป	?	
ตอบ :	เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกัน	 ถ้ามันมาถึงแล้วก็รับผิดชอบไป	 มันตายยาก	
แถมแตกลูกแตกหลานอีก	
ถาม :	แล้วอย่างเราเลี้ยงปลาดุกไว้ขายล่ะคะ	เราไม่ได้ฆ่ามัน	แต่เราเลี้่ยงไว้ขายเฉยๆ	?
ตอบ :	อย่างนั้นของเราต้องตัดกำลังใจลงอย่างแบบภรรยาของพรานกุกุตมิตร	 ท่านเป็น	
พระโสดาบันนะ	 แต่ว่าสามีที่เป็นพรานจะออกล่าสัตว์	 แกบอกแม่อีหนูส่งหน้าไม้มาก็ส่งให้	
แม่อีหนูส่งบ่วงเชือกมาก็ส่งให้	แม่อีหนูส่งหอกมาก็ส่งให้	คราวนี้พระเห็นก็แปลกใจมากเป็นพระ	
โสดาบันอีท่าไหนสนับสนุนสามีให้ฆ่าสัตว์	พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้กลับไปถามเธอ	ว่าเธอคิดยังไง	
พอกลับไปถามท่านบอกว่าท่านเป็นภรรยามีหน้าท่ีทำตามคำส่ังสามีๆ	ให้ส่งอาวุธก็ส่งให้ตามคำส่ัง	
ส่วนสามีจะเอาอาวุธนั้นไปทำอะไรเราไม่รับรู้	กำลังใจท่านตัดแค่นั้นเลย	เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น	
บาปท่านไม่มี	 ฉะนั้นเราเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ก็นำเขามาแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้มี 
ความสุข ความสะดวกสบาย ถ้าคนมาซ้ือเราขายแต่เขาซ้ือไปทำอะไรเราอย่าไปคิดต่อแล้วกัน 
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นั่นมันเป็นเรื่องของเขาแล้ว ตลอดเวลาที่อยู่กับเราๆ สงเคราะห์เขาเต็มที่แล้ว ถัดจากนั้น 
ไปไม่เกี่ยวกับเรา
ถาม :	ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจว่าเราจะเลี้ยงปลาให้มันอ้วนแล้วมันจะได้ราคาดีเหรอคะ	?	
ตอบ : จ้า	
ถาม :	นั่นมันก็โดนเหรอคะ	?	
ตอบ :	มันก็โดนอยู่	แต่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรมันเร่ืองของเขา	เราไม่เก่ียวน่ี	เราไม่ได้ตามไปฆ่า	
เขานี่	เรื่องของธรรมะนี่เขาตรงไปตรงมาใครฆ่าคนนั้นผิด	
ถาม :	แต่มันก็ขึ้นชื่อว่ากักขังเขานะ	ทำให้เขาอึดอัด	?	
ตอบ :	ตรงนี้มันมีส่วนอยู่	แต่อย่าลืมว่าถ้าหากว่าเราไม่เลี้ยงเขาๆ ก็ไม่รอดมันมีบุญมีบาป    
อยู่ด้วยกันให้ใจของเราเกาะในด้านบุญไว้เสมอ อย่าเผลอไปเกาะในด้านบาป	 เพราะฉะนั้น		
ส่วนใหญ่ของเราคิดหานรกเก่งมากเลย	 เขาไม่ให้ลงก็ตะเกียกตะกายจะลงให้ได้	 ตัดความคิด 
ตัวเองให้เป็น เอาอย่างภรรยานายพรานกุกุตมิตรท่านๆ	 ตัดแค่นั้น	 ทำตามหน้าที่หลังจาก 
หน้าที่แล้วไม่รับรู้ 
ถาม :	แล้วอย่างคุณพ่อสั่งให้ซื้อปูเป็นๆ	มา	สั่งให้ทำกับข้าวให้กินหน่อย	หนูก็ต้องทำอย่างนี้
ถือว่า...?	
ตอบ :	อย่างนี้ผิดแน่ๆ	โดนทั้งคู่ทั้งคนสั่งทั้งคนทำ	
ถาม :	ทั้งๆ	ที่ใจเราไม่อยากทำ	
ตอบ :	มันไม่อยากทำแต่มันลงมือไปแล้ว	โถ...เมตตาเหลือเกินขอสักทีเถอะ	ก็แย่ซิจ๊ะ	
ถาม :	มีคนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเขาน่ะค่ะ	มันจะมีผลยังไงคะกับคนที่
ยังอยู่	?	
ตอบ :	มันเคยมีตัวอย่าง	คือว่าเขาเองนะ	เขาไม่นึกว่าผลมันจะเป็นอย่างนั้น	คือ	มีคนคิดไม่ดี
ทำไม่ดีกับเขาๆ	 เองเขาก็พยายามที่จะทำดีตอบด้วยการแผ่เมตตาก็ดี	 ด้วยการทำบุญอุทิศส่วน	
กุศลให้ก็ดี	 แล้วปรากฏว่าฝ่ายที่คิดไม่ดีเขาตาย	 เป็นผลที่เขาคิดไม่ถึง	 มันอาจจะเป็นเพราะสู้	
แรงบุญไม่ได้ก็ได้	 แต่ถ้าเขาเจตนาทำโดยที่รู้ว่าถ้าทำแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะตายนี่ดีไม่ดีจะมีโทษนะ	
เพราะจิตเป็นวิหิงสาวิตกมุ่งร้ายต่อคนอื่นเขา	 แต่ถ้าหากว่าตั้งใจทำใช้ความดีสู้ความชั่วชนิดที่	
เรียกว่าชนะความไม่ดีด้วยความด	ี ถ้าอย่างนี้ก็ทำไปเถอะ	 แต่ถ้าเจตนาทำแล้วรู้ว่าทำแล้วศัตรู	
มันตาย	อย่างนี้ก็ผิดแน่ๆ	
ถาม :	แล้วถ้าเจตนาว่าทำแล้วให้เขาเป็นสุขๆ	เถิดอย่างนี้มีผลยังไง	?	
ตอบ :	ทำไปเถอะของเราก็ได้บุญด้วยของเรา	เขาจะเป็นยังไงก็เรื่ืองของเขา	
ถาม :	ถ้าเราจะทำบุญอุทิศให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่คิดร้ายกับเราจะอธิษฐานยังไงดีคะ	?
ตอบ :	ไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากหรอก	ขอให้อย่ามีเวรมีกรรมและเบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย
ก็พอแล้ว	สวดได้มั้ย	?	สัพเพสัตตา	สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง	(หัวเราะ)	ถ้าสวดแต่ปากก็เหนื่อยเปล่า	
จะให้ได้ประโยชน์กำลังใจต้องเป็นไปตามนั้นเลย	ถ้าสวดแต่ปากมันไม่ค่อยได้อะไร	เหนื่อย	
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ถาม :	(ถามเร่่ืองเก่ียวกับพญานาค)	อยากรู้ว่าทำไมพระท่ีธุดงค์อย่างหลวงปู่ม่ัน	หลวงปู่แหวน	
หลวงปู่ทุกๆ	พระองค์ท่านบอกว่าท่านต้องพบกับพญานาคด้วยล่ะครับ	?	
ตอบ :	ก็เขามีอยู่ทั่วๆ	ไป	พญานาคเขาก็มีอยู่ทั่วไปในสถานที่ไหนที่เขาอยู่ทั่วไป	ในสถานที่ๆ	
เขาอยู่ถ้าเข้าไปโอกาสพบก็เยอะ	
ถาม :	ในหนังสือบอกว่ามีพญานาคอยู่ตนหน่ึงเคยเป็นมนุษย์รักษาศีล	๕	แล้วพญานาคตนน้ัน	
ก็มาพบกับหลวงปู่องค์หนึ่ง	 หลวงปู่องค์นี้ท่านก็พยายามหน	ี แต่พญานาคตัวนี้ก็จะตามแต่ไม่	
ได้ตามในลักษณะของคน	โดยหัวนี่จะเป็นพญานาคตามท่าน	แต่ตัวนี่จะทอดยาวไปที่แม่น้ำโขง
ตอบ :	แล้วไงล่ะ	?	
ถาม :	อย่างนี้จะต้องมีบุญมีกรรมร่วมกันหรือเปล่า	?	
ตอบ : มันก็ต้องมี	งั้นจะตามให้เสียเวลาทำไม	แล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีท่านเห็นเป็นพระดีท่าน	
ก็อยากได้บุญ	ในเมื่ออยากได้บุญท่านก็ตามมากราบมาไหว้	
ถาม :	ในหนังสือบอกว่าท่านเคยทำผิดศีล	๕	ท่านจึงมาเกิดเป็นพญานาค	?	
ตอบ :	นั่นแค่ศีล	๕	ศีล	๒๒๗	มาเกิดเป็นพญานาคในธรรมบทก็มี	พระยาเอรกปัตตนาคราช	
บวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ชายทะเล	 ๒	 หมื่นปี	 สมัยต้นกัปนี่คนอายุเยอะนะ	 แสดงว่าตอนนั้น
อายุต้องเกิน	๒	หมื่นปี	 เพราะแกจำพรรษาอยู่	๒	หมื่นปีแล้วใช่มั้ย	?	วันหนึ่งแกลงไปสรงน้ำ
หลังว่ายน้ำไปว่ายน้ำมา	 เรือสำเภาก็ผ่านมา	 คราวนี้เรือสำเภามันค้าขายทางไกลมันเดินทาง	
เป็นเดือนเป็นปี	 ตะไคร่น้ำมันเกาะเรืออยู่	 ท่านเองท่านว่ายไปเกาะเรือเล่นไปดึงตะไตร่น้ำหลุด	
ทีนี้การพรากของเขียวทำของที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าหลุดออกจากที่นี่ของพระเขาถือว่าผิดศีล	 ใน	
เมื่อของพระนี่ผิดศีลแต่ท่านเองท่านก็ไม่มีโอกาสจะเปลื้องอาบัติคือความที่ศีลขาดนั้น	 เพราะ	
ว่าจำพรรษาอยู่องค์เดียวตายเสียก่อน	จำพรรษาอยู่	๒	หมื่นปีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	โทษที่ผิดศีล
ทำให้ไปเกิดเป็นพญานาค	ถึงจะมีความสุขที่มีทิพย์สมบัติแต่พญานาคเป็นเดรัจฉาน	ในเมื่อเป็น	
เดรัจฉานถึงจะอยู่ในภพของความเป็นทิพย์ก็จริงแต่โอกาสที่จะเข้ามรรคผลมันไม่มี	 แต่เนื่อง	
จากว่าท่านเองเคยเป็นพระมาก่อนตั้งใจรักษาศีลมาถึง	 ๒	 หมื่นปี	 ความดีเดิมมันอยู่ในใจมัน	
ก็นึกว่า	 เออ...เราเป็นพญานาคมาตั้งนานแล้ว	 ไม่ทราบว่าโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือ			
ยัง	 ท่านก็เลยแต่งปริศนาบทหนึ่งให้ลูกสาวคือนางนาควิกาแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วยืนอยู่บน	
พังพาน	คือท่านจะแผ่แม่เบ้ียแล้วให้ยืนอยู่ข้างบนแล้วร้องเพลง	ถ้าหากว่าใครแก้ปริศนาเพลงน้ัน	
ได้จะยกนางนาควิกาและสมบัติให้	โอ้โห...หนุ่มๆ	ไปแย่งกันแก้ปริศนาตรึมเลย	แก้ไม่ได้	พอดีว่ามี						
อุตตรมาณพนี่ตามธรรมบทบอกว่าเป็นเนื้อคู่ของนางนาควิกาเขา	 เดินทางจะไปแก้ปัญหานี	้
เหมือนกัน	ได้ยินอยากได้นี่	พญานาคถ้าเป็นคนมันลักษณะนางฟ้าดีๆ	สวยนี่	ก็อยากได้ก็จะไป				
พระพุทธเจ้าเสด็จไปขวางทางเพราะว่าเห็นถ้าโปรดอุตตรมาณพนี่แล้วจะเป็นพระโสดาบัน	
เสด็จไปขวางทางพระอุตตรมาณพเห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปกราบ	 พระพุทธเจ้ารู้ก็ทำเป็นไม่
รู้ก็ถามเธอจะไปไหนหรือ	?	 อุตตรมาณพก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีพญานาคตัวใหญ่แบกหญิงสาว	
ไว้บนพังพานมาร้องเพลงปริศนาธรรมอย่างนี้ๆ	 ถ้าใครแก้ปริศนาธรรมได้จะได้หญิงสาวเป็น			
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ภรรยา	และยังได้สมบัติจากพญานาคด้วย	พระพุทธเจ้าพอได้ยินก็บอกว่าปริศนาน้ีพอแก้ได้ก็เลย	
สอนให้อุตตรมาณพร้องเพลงแก้	 ตกลงพระพุทธเจ้าสอนร้องเพลงด้วยนะ	 ใครบอกว่าพระใน	
พุทธศาสนาไม่ร้องเพลงนี่ไม่จริงนะ	 ว่าไปแล้วต้นตำรับด้วย	 คราวนี้อุตตรมาณพก็ไปร้อง						
เพลงแก้	ร้องเพลงแก้ปุ๊บพญาเอรกปัตตนาคราชรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดแล้ว	เพราะว่าถ้าไม่ใช่	
พระพุทธเจ้าจะไม่มีใครแก้ปริศนาธรรมน้ีได้	คราวน้ีท่านดีใจท่านก็ฟาดหางเล่น	ปรากฏว่ามันกลาย	
เป็นคลื่นใหญ่ซัดเอาชาวบ้านตกน้ำไปจมเลย	ต้องไปงมคืนทีละคน	๒	คนเสร็จแล้วท่านก็แปลง	
เป็นคนจูงมือนางนาควิกากับอุตตรมาณพไปหาพระพุทธเจ้า	 เพราะถามอุตตรมาณพแล้วว่าใคร	
เป็นคนแก้ปัญหาน้ี	อุตตรมาณพก็สารภาพว่ามีพระสมณโคดมสอนมาก็ไปกราบกัน	พระพุทธเจ้า	
ก็เทศน์โปรดอุตตรมาณพกลายเป็นพระโสดาบัน	 นางนาควิกากับเอรกปัตตนาคราชได้ทิพยสมบัต	ิ
มากขึ้น	 แต่ไม่ได้มรรคผลอะไรเข้าถึงไตรสรณคมเท่านั้น	 คราวนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ศีล	 ๕	
ที่ล่วงละเมิดแล้วทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	๒๒๗	ก็เจ๊งเหมือนกัน	นั่นนิดเดียวด้วยนะ	
ถาม :	เหตุจะเกิดจากการผิดศีลหรือไม่ผิดศีลก็สามารถมีสิทธิ์เกิดเป็นพญานาคได้ใช่มั้ยครับ	?
ตอบ :	ได้	คือทำบุญแล้วตั้งความหวังว่าจะเป็นก็เป็น	
ถาม : เป็นได้ใช่มั้ยครับ	?	
ตอบ :	เป็นได้	 เพราะจิตมันตั้งมั่นแน่วแน่อยู่	 เอามั้ยแค่ดึงตะใคร่น้ำหลุดเท่านั้นนะ	 ศีลพระ	
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ	แต่สำหรับวัดท่าซุงถ้าพรากของเขียวน้อยกว่า	๑	ไร่นี่ปรับอาบัติศีลขาด	แต่ถ้า	
ทำมากกว่า	๑	ไร่นี่ไม่เป็นไร	
ถาม :	อย่างนี้ก็ถางหญ้าไม่ได้ซิคะ	?	
ตอบ :	ถางไปซิ	 แต่ถ้าถามว่าผิดมั้ย	 ผิด	 แต่ว่ารักษาวัดวาให้สะอาดเรียบร้อยคนเห็นแล้ว	
เย็นตาเย็นใจ	เกิดความศรัทธาขึ้นมา	ส่วนเป็นบุญมันมากกว่าลงทุนได้	รู้ว่าลงทุนแล้วกำไรแน่ๆ	
แต่ถ้าลงทุนแล้วขาดทุนอย่าไปแตะนะ	 ถึงได้บอกว่าของวัดท่าซุงสมัยหลวงพ่ออยู่พวกเราแซว	
กันเอง	ว่าถ้าทำน้อยกว่า	๑	ไร่น่ีศีลขาด	ต้องเอาให้เยอะกว่าน้ัน	๑๐๐	ไร่มันถางกันไม่หวาดไม่ไหว	
เล่นขับรถแทรกเตอร์ลุยกันเลย	บางทีทับงูขาดเป็นท่อนๆ	ไปด้วย	
ถาม :	อย่างนี้จิตของเราก็คิดตัวบุญอยู่ตลอด	?	
ตอบ :	จิตของเรามันต้องเป็นกุศลอยู่ตลอด	แต่ถามว่าผิดมั้ย	?	ผิด	ละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้า	
ห้ามไม่ผิดนี่ไม่มี	 แต่บังเอิญว่าส่วนที่ทำเป็นบุญมากกว่า	 หลวงพ่อท่านถึงได้บอกว่าถ้าหากใคร	
มาอ้างว่าทำแล้วผิดศีลข้อนี้แล้วไม่ทำท่านจะฟาดกะบาลให้	ไอ้นั่นมันขี้เกียจแล้ว	
ถาม : แล้วท่ีผมอ่านเจอว่ามีหลวงปู่องค์หน่ึงท่านไปเจอกับฤๅษีดาบส	องค์น้ันท่านบอกว่าท่าน	
จำศีลภาวนามาก่อนพุทธกาล	๓,๐๐๐	ปี	?	
ตอบ : แล้วมีปัญหาตรงไหน	?	
ถาม :	แล้วท่านจะอยู่ยังไง	?	
ตอบ :	ถ้าทำไม่ได้อย่าไปสงสัย	 เรื่องของท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าบุคคลผู้ชำนาญ	
ในอิทธิบาท	๔	อธิษฐานอยู่ได้เป็นกัป	๓,๐๐๐	ปี	เสี้ยวเดียวเรื่องเล็ก	
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ถาม :	แต่ท่านบำเพ็ญอยู่ถ้ำในเขตพญานาค	?	
ตอบ :	อยู่เป็นพันๆ	ปียังอยู่ได้	แต่อยู่ในเขตพญานาคทำไมจะอยู่ไม่ได้	อยากรู้ว่าทำได้ยังไงก็
ทำอภิญญาให้คล่องเดี๋ยวก็จะรู้เอง	
ถาม :	แล้วจริงๆ	เป็นยังไง	?
ตอบ :	จริงๆ	คือเกิดใหม่ซะอีกรอบหน่ึงก็ได้เด๋ียวก็รู้เอง	ของพระเขาไม่เสียเวลาหรอกจ้า	ย้อน	
อดีตก็ผิดไปอนาคตก็ผิด	 มันต้องหยุดกับปัจจุบันห้ามไปอดีตห้ามไปอนาคตวางกำลังใจผิดตาย
ตอนนั้นเดี๋ยวซวย	เรื่องของพระจำไว้ให้แม่นๆ	เลยนะ	ถ้าเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วหมดปัญหาไป	
แต่ว่าท่านที่เป็นฌานโลกีย์นี่มันจะกดกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้น	 การกดกิเลสไว้ได้ชั่วคราวนี่	 ถ้า	
ประมาทกิเลสมันตีกลับเม่ือไหร่	จะหนักกว่าเดิมหลายเท่า	เหมือนกับเก็บกดไว้นาน	บรรดาครูบา	
อาจารย์ช่ือดังๆ	อย่างอาจารย์นิกร อาจารย์ยันตระ หลวงพ่อภาวนาพุทโธ เหล่าน้ีน่าสงสารมาก						
เพราะว่าเม่ือท่านทำความดีไปถึงระดับหน่ึง	คนเร่ิมเห็นแล้วก็นิมนต์กันหัวไม่วางทางไม่เว้น	ท่าน	
ไม่มีเวลามารักษาอารมณ์ใจของตนเองให้ทรงอยู่ได้เหมือนก่อน	 ถึงเวลากิเลสมันตีกลับมาก็	
เจ๊งจริงๆ	 แล้วน่าสงสารนะ	 เพราะฉะนั้นพระของเรามันต้องมีเวลาเฉพาะของตัวเองปฏิบัติอยู่	
ประมาทไม่ได้เลย	 ต้องทำอารมณ์ของตัวเองให้ต่อเนื่องอยู่ตลอด	 ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าท่านยิ่งจำ	
อารมณ์ต่อเนื่องไม่ยอมปล่อย	ท่านจะไม่ยอมประมาทว่าได้แล้วอย่างเด็ดขาด	มีแต่ตั้งหน้าตั้งตา	
ทำให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	เพราะฉะนั้นว่าพระที่ดีๆ	อยู่	แล้วเสียไปนี่มีโอกาสได้ว่ากำลังใจของท่านมัน	
ย้อนกลับไปด้านเดิม	 เพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างมีอีกองค์ที่เห็นได้ชัดๆ	 เห็นว่าตอนนี้นุ่งดำห่มดำ	
ไปแล้วไม่ใช่เหรอ	
ถาม :	แต่คำสอนของท่านก็ยังใช้ได้อยู่	?	
ตอบ :	คำสอนน่ะถ้าหากว่าสอนอย่างพระสุธรรมเถรลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์	แต่ท่านเองไม่ได้	
อะไร	เลยเพราะท่านดีแต่สอนแต่ตัวเองไม่ทำเอง	ถ้าคำสอนของท่านตรงถูกต้องตามพระพุทธวจนะ	
ท่ีปฏิบัติตามแล้วได้	แต่ถ้าพวกว่าผิดเพ้ียนไปเราทำตามไปโอกาสพลาดมันมีเอาจริงๆ	ก็เล่นตาม	
พระไตรปิฎกเลยมั้ยล่ะ	ลองไปดูเล่มหนาๆ	เป็นตู้ลองดูมั้ยล่ะ	?
ถาม :	ทำไมบางคนเขาไม่เคยเจอผีเลย	บางคนเขาไม่อยากเจอก็เจอล่ะ	?	
ตอบ :	ถ้าไม่ใช่จิตหยาบเกินไปก็ห่วยไปเลย	 จิตหยาบจะรับเขาไม่ได้เลยเพราะของเขาอยู่ใน
ภพภูมิที่ละเอียดกว่าหรือบางคนห่วยแตกเขามาเขาก็ไม่ได้อะไร	ส่วนใหญ่เขามาเขามักต้องการ	
ส่วนบุญส่วนกุศลจากเรา	เพราะฉะน้ันคนท่ีเจอผีน่ีมี ๒ อย่างคือ อย่างแรกมีกรรมเน่ืองกันมา 
เขาก็เลยปรากฏเพ่ือให้สงเคราะห์เขา อีกอย่างหน่ึงทำบุญใหญ่มา เขาอยากได้เขาก็มาปรากฏ 
ให้เห็น	
ถาม : ก็เหมือนกับว่ามาให้เห็นรัศมีกายว่าคนนี้จะอุทิศบุญให้เขาได้ใช่ไม๊คะ	?	
ตอบ :	ก็ลักษณะน้ันใครท่ีเจอผีไม่ต้องไปทำบุญใหม่หรอกให้ต้ังใจว่ากุศลบารมีอะไรท่ีเราทำมา	
ต้ังแต่ต้นจนถึงบัดน้ีขออุทิศให้กับเธอขอให้เธอโมทนา	เราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเท่าไร
ขอให้เธอได้รับด้วยเท่านั้นพอแล้ว	
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ถาม :	แล้วถ้ามาทำร้ายเราล่ะครับ	?	
ตอบ : ที่มาทำร้ายนี่ส่วนใหญ่มันมาเพื่อทดสอบกำลังใจ	
ถาม : ถ้าเจอแล้วเราช๊อคทำยังไงคะ	?	
ตอบ :	อ๋อ	!	 อันนั้นไม่ต้องทำยังไงหมอเขาจัดการเอง	 เราช๊อคแล้วก็แล้วกัน	 ถ้าหากว่าเป็น	
ผีประเภทที่มาลองกำลังใจถ้าเรากลัวมากเขาก็ไป	 ถ้าหากว่าเราคิดถึงความดีได้เขาก็ไป	 เขา	
ต้องการแค่นั้นแหละ	 คือต้องการให้เราเกาะความดีได้	 แต่ถ้าเห็นเรากลัวมากเดี๋ยวมีอันเป็นไป	
เขาก็ไม่อยู่แล้ว	
ถาม :	........................	
ตอบ :	โอกาสอย่างนั้นมันน้อย	 กำลังใจถ้าหากประกอบไปด้วยความโกรธแค้นอะไรเต็มที่	
มันเป็นจิตใจที่เศร้าหมอง	 ส่วนใหญ่จะลงนรกไปเลย	 พวกนั้นมันมีแต่ในนิยายเท่านั้นที่ผีมัน	
กลับมาแก้แค้น	ถ้าหากว่ายังผูกอาฆาตอยู่อย่างนั้นจิตใจมันเศร้าหมองมันจะพาลงอบายภูมิไปเลย
ถาม : แล้วอย่างที่ผีเขาหลอนเขาหลอกนั่น	เขาหลอกเล่นๆ	เหรอคะ	?	
ตอบ :	เขาไม่ได้เจตนาหลอก	 เขาตั้งใจมาขอส่วนบุญแต่ลักษณะของเขามันเหมือนกับคนจน	
เขามาได้สวยที่สุดก็อย่างที่เราวิ่งอ้าว	 นั่นน่ะสวยที่สุดของเขาแล้ว	 เขาพยายามรวบรวมความ	
สามารถของเขาเต็มท่ีแล้ว	เขามาได้แค่น้ัน	เขาก็อยากสวยกว่าน้ันแต่บุญเขาไม่พอ	เพราะฉะน้ัน	
รีบๆ	ให้เขาซะ	ส่วนใหญ่แล้วแทนที่จะให้ก็วิ่งหนีเขา	
ถาม :	เคยได้ยินหลวงพี่ต่อเล่าให้ฟังว่าเคยไปที่อุทยาน....(ไม่ชัด)....แล้วก็ไปที่ถ้ำ....(ไม่ชัด)	
.....แล้วผีนี่เอามือยื่นออกมาเจตนาจะฆ่าหรือหลอก	?	
ตอบ :	พวกนั้นส่วนใหญ่มันลองกำลังใจนักปฏิบัติโดนประจำถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติมันไม่ค่อยยุ่ง	
ด้วยหรอกเสียเวลาเปล่า	ลองไปก็ไม่ได้อะไร	
ถาม :	ผมเคยได้ยินมาว่าผีที่หลอกเพื่อทดสอบกำลังใจส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผีใช่มั้ยครับ	?
ตอบ :	เราน่ะอะไรก๊อกแก๊กมันเรียกผีหมด	มันเล่นไล่ตั้งแต่โน่่นแน่ะ	 ทั่วๆ	 ไปยันนิพพานมัน	
เหมาเป็นผีหมดเลย	
ถาม :	พอดีไปถ่ายทำโฆษณาสินค้าตัวหนึ่งต้องใช้พระ	ทีนี้ทางทีมงานเขาใช้พระจริง	?
ตอบ :	ก็ไม่เป็นไร	
ถาม :	ก็ไม่บาปไม่ปรามาสอะไรใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ : ก็อยู่ในลักษณะขอความร่วมมือท่านๆ	จะเห็นด้วยมั้ย	?	ถ้าถึงเวลาก็ถวายอะไรให้ท่าน
บ้างนะ	ไม่ใช่ใช้ท่านเฉยๆ	พอเสร็จงานก็ขอขมาพระด้วย	
ถาม :	หนูไปขอขมาพระท่านงงน่ะค่ะ	 ว่ามาขอขมาทำไม	 ก็เลยบอกว่าทีแรกว่าจะเอาพระ	
ปลอมไงคะ	 ทีนี้ทางทีมงานเขาไม่ลงทุนนี่คะ	 เขาก็นิมนต์หลายอย่างเดี๋ยวก็นิมนต์เดินหน้า						
นิมนต์ถอยหลังทีนี้พอเสร็จงานหนูก็ไปขอขมาพระๆ	งงเลยค่ะ	
ตอบ :	เป็นอันว่าเราพ้นไป	 ไอ้คนไม่ขอขมาอีกหน่อยมันก็โดนเขาจับเดินหน้าถอยหลังเองล่ะ	
นั่นแสดงว่าตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง	ไปขอขมายังไม่รู้	คือสมัยหลังๆ	นี่เขาก็บวชเขาก็สัก
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แต่บวชไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	
ถาม :	เรื่องชำระหนี้สงฆ์นี่เขารู้กันทุกวัดใช่มั้ยคะ	?	
ตอบ :	ไม่ใช่หรอก	 รู้กันแต่สายหลวงพ่อเท่านั้นนอกสายหลวงพ่อไม่มีใครเขารู้กัน	 เพราะว่า	
หลวงพ่อท่านพบมาเยอะ	 คนที่เอาของสงฆ์ไปกินไปใช้นี่โทษมันอเวจีมหานรกอย่างเดียว 
ถามพระยายมราชท่านแล้วท่านบอกมีวิธีการชำระหนี้สงฆ์ อย่างเช่นว่า	ถ้าเราเอาสิ่งของที่มี
ค่าเท่าไหร่	ในอดีต	ถ้าเราต้องซ้ือส่ิงของน้ันปัจจุบันเป็นเงินเท่าไหร่ต้องตีเป็นราคาเงินในปัจจุบัน	
หรือไม่ก็ซื้อของชิ้นนั้นมาคืนเลยเป็นของใหม่หมดเรื่องหมดราวไป	 แต่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถ	
จะทำได้ก็ให้ตั้งใจชำระหนี้สงฆ์	 เอาเงินจำนวนหนึ่งไปถวายบอกชำระหนี้สงฆ์ที่เคยทำมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน	ถ้าหากว่าพระทั้งวัดเขาประเภทสาธุรับก็เป็นอันว่าหมดกันไป	หรือไม่ก็ตั้งใจ	
สร้างพระหน้าตัก	๔	ศอกถ้าหากว่าสร้างพระหน้าตัก	๔	ศอกไม่ปิดทองน่ีได้เฉพาะเจ้าภาพคนเดียว	
แต่ถ้าหากว่าจะปิดทองนี่จะร่วมกันกี่คนมีอาสงส์คุ้มได้หมด	
ถาม :	และหนูถวายบอกชำระหนี้สงฆ์นี่ท่านก็เลยงงๆ	 บอกแปลว่าอะไรชำระหนี้สงฆ์	 หนูก็	
เลยบอกถวายหลวงพี่ไว้ใช้ในวัดเลย	
ตอบ :	บอกว่าถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟเลยก็ได้	ท่านจะได้เข้าใจ	
ถาม :	ท่านงง	ก็เลยบอกเอ๊ะ	ทำไมงง	?	
ตอบ :	มันมีแต่สายหลวงพ่อเท่าน้ันท่ีเข้าใจ	สายอ่ืนไม่ค่อยเข้าใจหรอก	ถ้าได้ยินว่าใครเขาบอก	
ว่าถวายชำระหนี้สงฆ์หมายหัวไว้เลยว่าอย่างน้อยๆ	 ก็เคยเดินผ่านวัดท่าซุงมาแน่	 หรือไม่ก็เป็น	
ศิษย์เก่าท่าซุงเลยล่ะ	
ถาม :	เคยเดินผ่านวัดแล้วเห็นพระชำรุดเป็นพระแก้วมรกตชำรุดวางใต้ต้นโพธิ์แต่ยังไม่ชำรุด	
มาก	 ผมก็เลยจะเอาไปบูชาที่บ้าน	 แต่ผมไม่ได้้หยิบเอาไปเฉย	 ผมไปขอกับท่านรองเจ้าอาวาส	
ท่านก็ให้บอกว่าเอาไปซิ	อย่างนี้ต้องชำระหนี้สงฆ์หรือเปล่าครับ	?
ตอบ :	อันน้ันยังเป็นของสงฆ์อยู่	ท่านองค์เดียวอนุญาตไม่ได้ต้องสงฆ์ท้ังหมดมีความเห็นร่วม
กัน	อันนั้นท่านอนุญาตไม่ได้	ถ้าหากว่าท่านอนุญาตไปท่านก็ผิด	ขณะเดียวกันเราเอามาเราก็ยัง
ติดหนี้สงฆ์อยู่	เราต้องตั้งใจดูว่าถ้าหากว่าปัจจุบันราคาเท่าไหร่เราก็ชำระไปในราคาเท่านั้น	
ถาม :	แล้วถ้าหากว่าเราเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปคืน	?	
ตอบ :	ก็ดีจะได้หมดเรื่องกันไปเลย	เวลาคืนถ้าหากว่าวัดเก่ามันไกลวัดไหนก็ได้	ตั้งใจว่าถวาย
คืนเป็นสมบัติของพระศาสนาไปตามเดิม	
ถาม :	คืนวัดไหนก็ได้เหรอครับ	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าวัดเก่ามันไม่ไกลจนเกินไปก็คืนวัดเก่า	ถ้าหากว่าวัดเก่ามันไกลวัดไหนก็ได้	
ถาม :	ทำไมเขาเอาไปวางทิ้งล่ะครับ	ไม่รู้ว่าใครเอาวางทิ้งไว้ใต้ต้นโพธิ์	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วคนเราพอแตกนิดบิ่นหน่อยแล้วมันก็ไม่สบายใจ	มันก็เอาไปทิ้งๆ	ขว้างๆ
ถาม :	เวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกว่ามันสบาย	 แล้วจิตก็ว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้	 ทำบ้าง	
ไม่ทำบ้าง	แต่จิตก็ยังเคารพอยู่นะครับ	เห็นพระแล้วก็อยากจะไหว้อยากจะกราบ	แต่มันมีความรู้
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สึกคือสวดมนต์บ้างก็ได้ไม่สวดก็ได้อย่างนี้	?	
ตอบ :	อย่างนั้นเขาเรียกกิเลสมารดลใจแล้ว	 ความดีทำมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้น	 มากนี่หมาย	
ความว่าทำบ่อยๆ	ทำประจำๆ	ไม่ใช่ทุ่มเททำด้วยทรัพย์สินเงินทองมากๆ	ความดีทำมากเท่าไหร่	
ก็ดีกับเราเท่านั้น	ถ้าหากว่ามันชวนให้ขี้เกียจเมื่อไหร่ให้รู้ตัวเลยว่าเราจะแย่แล้ว	
ถาม :	เพราะว่าเมื ่อก่อนผมเคยสวดชินบัญชร	 แล้วพอตอนหลังนี่ก็....(ไม่ชัด)....ก็เลย	
เลิกสวดชินบัญชร	?	
ตอบ :	แล้วเลิกทำไมล่ะ	อาตมาเองก็สวดมาก่อนจนปัจจุบันนี้ก็ยังสวดอยู่	
ถาม :	จิตมันก็ยังจำได้อยู่ทุกถ้อยคำ	 แต่มันมีความรู้สึกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้	 แต่จิตมันอยาก	
จะทำแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าขี้เกียจซะแล้วน่ะครับ	?	
ตอบ :	ไอ้ขี้เกียจซะแล้วนี่	ระวังมันเป็นถีนมิทธะนิวรณ	์เดี๋ยวมันพาอย่างอื่นขี้เกียจไปด้วย
ถาม :	อย่างนี้ต้องสร้างกำลังใจใหม่ใช่มั้ย	?	
ตอบ :	กำลังใจต้องเอาใหม่ให้ไฟมันลุกสม่ำเสมอหน่อย ไม่ใช่ให้มันติดๆ ดับๆ แล้วยิ่งไฟ
ไหม้ฟางวูบเดียวหายเลยไม่ให้มีเด็ดขาด 
ถาม :	(ถามเกี่ยวกับเรื่องคาถาต่างๆ	มีชินบัญชร)	
ตอบ :	พระคาถาสำคัญตรงที่ว่าผู้ที่ผูกเอาไว้บอกมีผลทางไหนแล้ว	 จิตใจเรามุ่งทางนั้นก็จะมี	
ผลทางนั้น	ยกเว้นว่าเราทำไปด้วยแล้วมีผลสำเร็จที่ใจแล้วล่ะ	 เราจะใช้คาถาไหนนึกให้เป็นยังไง
ก็จะเป็นอย่างนั้น	
ถาม :	อยู่ที่การอธิษฐานเหรอครับ	?	
ตอบ : อยู่ที่ความตั้งใจของเรา	มาถึงระยะหลังๆ	นี่ตั้งใจยังไงก็เป็นอย่างนั้น	
ถาม :	ถ้าเราสวดชินบัญชร	ไม่ว่าจะทำอะไรจิตจะนึกถึงคาถานี้อย่างนี้จะอธิษฐานได้มั้ย	?
ตอบ :	ได้	แสดงว่ามันเป็นฌานแล้ว	ในเม่ือเป็นฌานแล้ว	ย่ิงฌานสูงมากเท่าไหร่ผลก็จะมีมาก 
เท่านั้น	
ถาม :	อานิสงส์คาถาชินบัญชรนี่มีอานิสงส์อย่างไรครับ	?	
ตอบ : อานิสงส์อย่างไร	?	ถ้าหากว่าทำเป็นก็ยันนิพพาน	เพราะป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	และก็บรรดาพระสูตรต่างๆ	ที่พระพุทธเจ้าสอนมา	
ถาม :	(ถามเรื่องการนั่งสมาธิ)	
ตอบ :	การนั่งสมาธิให้รวบรวมความรู้สึกทั้งหมดของเราอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก	อย่าปล่อย	
ให้มันไปคิดเรื่องอื่น	 ถ้าคิดเรื่องอื่นมันจะไม่เป็นสมาธ	ิ ถึงเวลาโยมกำหนดความรู้สึกทั้งหมดให้	
มันอยู่แค่ลมหายใจเข้า	-	ออก	เวลาหายใจเข้าก็ผ่านจมูกลงไปกลางอกลงไปท่ีท้อง	ออกจากท้องมา	
กลางอกมาที่จมูก	นึกเข้านึกออกอยู่เท่านี้	ถ้ามันนึกเรื่องอื่นเมื่อไหร่ก็ดึงมันกลับมา	นึกเรื่องอื่น	
เมื่อไหร่ก็ดึงมันกลับมา	แรกๆ	มันจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยชิน	แต่พอทำไปนานๆ	แล้วมัน	
จะได้	 ของเราพอไม่ได้ทีแล้วเราก็เลิก	 มันต้องพยายามหน่อย	 มันยากทีแรกพอได้ซะแล้วมัน	
จะง่าย	
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ถาม :	ทำตั้งนานแล้วมันยังไม่เห็นนั่งได้เลย	
ตอบ :	ก็โยมทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ซิ	ทำใหม่จ้า	ทำใหม่	
ถาม :	แล้วหลวงพี่สอบหรือยังครับ	(สอบนักธรรม)	?	
ตอบ :	สอบได้ตั้งแต	่ ๓	 พรรษาแรกแล้ว	 ๓	 พรรษาล่อไป	 ๔	 ประกาศนียบัตรเพราะว่าเขา	
มีสอบนวกะครั้งหนึ่ง	 แล้วหลวงพ่อถามว่าจะเรียนเปรียญต่อมั้ย	?	 ถ้าหากว่าเรียนบาลีเป็น
เปรียญต่อจะส่งมาเรียนกรุงเทพ	 บอกไม่เอาเพราะว่าถ้าเราห่างหลวงพ่อนี่เดี๋ยวมันไหลไป	
ตามกระแสเขาคือพวกที่มาเรียนมหาเปรียญนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปต่อสู้แย่งชิงพวกลาภ	 ยศ	
สรรเสริญ	 สุขกัน	 เดี๋ยวเราก็จะไปแย่งกับเขาบ้าง	 นึกถึงหลวงพี่ชุบ หลวงพี่ชุบเป็นเจ้าคุณ 
ศรีวิสุทธิโมลี วัดราชบูรณะ	 วัดเลียบน่ะ	 เปรียญ	 ๙	 รุ่นพี่ชุบนี่	 พี่ชุบเขาเป็นก่อนเพื่อนเลย	
จนป่านนี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องก็ยังไม่ได้เป็นแต่พี่ชุบเป็นแล้ว	 ถามว่าทำไมพี่ติดนายพลก่อนเขาล่ะ	
แกตอบตามสไตล์ลูกศิษย์หลวงพ่อขนานแท้เลย	แกตอบว่าไงรู้มั้ย	?	แกบอกมันเสือกวิ่งเต้นกัน
มันกลัวกูจะเป็น	กูก็เลยทำให้มันรู้ว่าคนอย่างกูถ้าจะเป็นแล้วต้องได้	นั่นล่ะกลัวว่าจะไปเป็นอย่า
งน้ันน่ะ	คืออันน้ันพ่ีเขาๆ	ก็รู้อยู่แต่ว่านิสัยลูกศิษย์หลวงพ่อมันไม่ยอมแพ้ใคร	มันจะไปฟัดกับเขา	
เรารู้นิสัยตัวเองดีก็เลยบอกหลวงพ่อไม่เอาล่ะครับ	แค่น้ีก็พอแล้ว	คือว่าถ้าจะเรียนบาลีอย่างน้อยก็
ต้องเรียนให้ได้นักธรรมตรี	นักธรรมตรีน่ีเขาให้สิทธิเรียนเปรียญ	๑,	๒,	๓	ถ้านักธรรมโทน่ีให้เรียน	
๔,	๕,	๖	ได้แล้วนักธรรมเอกนี่ให้เรียนถึง	๗,	๘,	๙	เราก็เก็บสิทธิไว้เรียนเฉยๆ	ไม่เรียนหรอก	
กลัวจะต้องไปแย่งชิงกับเขาไม่เอาด้วยมันรู้นิสัยตัวเอง	ไม่ค่อยยอมแพ้ใคร	
ถาม :	เรื่องที่เป่ายันต์เกราะเพชรที่บางวัดเขาจะเป่ายันต์เกราะเพชรให้	?	
ตอบ :	เขาว่าเขาเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ปาน	 แต่ถ้าจะไม่เป่าวันเสาร์ ๕	 นี่มันเก่งเกินไป	
ตามสายหลวงพ่อนี่ต้องเป่าเฉพาะวันเสาร์	๕	เท่านั้น	หลวงปู่ปานท่านก็สั่งนักสั่งหนา	พระท่าน	
ก็สั่งนักหนาว่า	ต้องวันนี้เท่านั้น	แต่ปัจจุบันนี้มีหลายสำนักที่ประกาศตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ปาน
บ้าง	เป็นลูกศิษย์สายวัดท่าซุงบ้าง	บางวัดสามารถเป่ายันต์ได้ทุกเวลาท่ีเราไปร้องขอ	ต้ังขันครูมา	
๒๙๙	บาททำให้เดี๋ยวนั้นเลย	เก่งขนาดนั้น	อาตมาทำไม่ได้	บางวัดก็เป่าทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์คือถ้า	
เสาร์	๕	อย่างเดียว	 เดี๋ยวมันจะรายได้น้อย	ก็เลยว่าวันอาทิตย์	มันเกินไป	ตำราครูบาอาจารย	์
ว่าอย่างไรต้องยึดถือตามนั้น	คนนอกครูนอกอาจารย์มันเจริญยาก	เอาบ้างมั้ย	?	ไปเมื่อไหร่เป่า	
ได้เมื่อนั้น	ความจริงเขาเก่ง	เราต้องรอ	บางทีปีทั้งปีไม่มีเสาร์	๕	ก็ต้องรอปีต่อไปนะ	ของเราสู้
เขาไม่ได้ของเขาเก่งกว่า	
ถาม :	..........................
ตอบ :	คือว่าการบำเพ็ญบารมีของแต่ละคนมันแยกออกเป็น	๒	สาย	สายหน่ึงเรียกว่าสาวกภูมิ 
คือทำเพื่อที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง	 ส่วนอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าพุทธภูมิ 
สายพุทธภูมินี่คือปฏิบัติตัวเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง	 ในระหว่างที่ตั้งหน้า	 ตั้งตาปฏิบัติ	
เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั้น	 เขาเรียกคนผู้นั้นว่า “พระโพธิสัตว์” คือสัตว์ผู้แสวงหาความรู้หรือ 
ว่าสัตว์ผู้รู้ คือพระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีในด้านพุทธภูมินั้นเขาแบ่งออกเป็นว่า	 มีพุทธภูมิ	
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ขั้นปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย	 ๔	 อสงไขยกับแสนมหากัป	 ขั้นศรัทธาธิกะ   
ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย	 ๘	 อสงไขยกับแสนมหากัป	 ขั้นวิริยาธิกะต้องบำเพ็ญบารมีอย่าง	
น้อย	 ๑๖	 อสงไขยกับแสนมหากัป	 ถึงจะบรรลุมรรคผลได้	 การที่บำเพ็ญบารมีต่างกันแต่เป็น 
พระ พุทธเจ้าเหมือนกันนั้น จุดใหญ่สำคัญอยู่ตรงบริวารของท่าน ปัญญาธิกะบริวารของท่าน
มีรวย	มีจน	มีสวย	มีอัปลักษณ์	สับสนปนเปกันไปหมด	ส่วนศรัทธาธิกะ	บริวารของท่าน	ดี	สวย	
รวย	 เสมอกันหมด	 ในช่วงที่ท่านประกาศศาสนานั้น	 เขตที่ท่านประกาศศาสนาคนชั่วจะเข้าไป	
ในเขตนั้นไม่ได้	ส่วนพุทธภูมิวิริยาธิกะนั้นนอกจากบริวาร	ดี	สวย	รวย	เสมอกันหมดแล้ว	ช่วงที	่
ท่านเกิดขึ้นมา	 เพื่อประกาศศาสนาคนชั่วจะเกิดไม่ได้เลย	 เพราะฉะนั้นที่ท่านต้องบำเพ็ญบารม	ี
ต่างกันมากมหาศาลขนาดนั้น	 ส่วนใหญ่ทำเพื่อสงเคราะห์บริวารตัวเอง	 ถ้าอย่างสมัยของเรา	
พระพุทธเจ้าคือ	สมเด็จพระสมณโคดมน้ีท่านเป็นพุทธภูมิปัญญาธิกะ	เพราะฉะน้ันพวกเราก็มีดี	
มีเลว	 มีรวย	 มีจน	 มีอัปลักษณ์	 มีสวยงาม	 ปนเปกันไปหมด	 โน่น...รอสมัยหน้า	 สมัย	
พระศรีอาริยเมตตรัย	ท่านเป็นพุทธภูมิวิริยาธิกะ	 เพราะฉะนั้นทุกคนดี	สวย	รวย	 เสมอกันยัง	
ไม่พอโลกยุคนั้นคนชั่ว	ห้ามเกิด	
ถาม :	พระปัจเจกพุทธเจ้า...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ :	พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า แล้วก็อนุพุทธเจ้า จะมีอยู่	๓	อย่างด้วยกัน พระพุทธเจ้า 
ก็คือว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วต้องสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อขนถ่ายให้ข้ามวัฏสงสาร คือให้เข้านิพพาน พ้นการ 
เวียนตาย เวียนเกิด	 พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการจะรู้ให้ครบแต่ว่าไม่อยากจะสอนใคร			
ดังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย	 ๒	 อสงไขยกับแสนมหากัป	 เมื่อตรัสรู	้
อนุตรสัมมาสัมพุทธโพธิฌานแล้วท่านขาดสัพพัญญุตญาณอย่างเดียว	 เพราะฉะนั้นมีความรู้
เหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง	 แล้วก็จะไม่สอนทาน	 ศีล	 ภาวนาขั้นปรมัตถ์	 จะสอนแค่ขั้นต้น	
ขั้นกลางเท่านั้น	 ยกเว้นว่าผู้ใดมีวิสัยจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า	 ท่านก็จะสอนให้เป็นพระปัจเจ
กพุทธเจ้าด้วยกัน	 โลกในยุคที่ว่างจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	 จนกระทั่งอีกองค์หนึ่งจะตรัสรู้	 คือ	
สิ้น	 อายุศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้จนกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะตรัสรู้	 โลกช่วงนั้นจะม	ี
พระปัจเจกพุทธเจ้ามาก	 บางทีก็ได้พบท่านทีเป็นแสนๆ	 องค์เลยก็มี	 ส่วนอนุพระพุทธเจ้านั้น	
ก็คือบรรดาพระอรหันตสาวก	 “อนุ” ก็คือเล็ก ก็คือน้อย	 คือผู้รู ้ที่เป็นผู้น้อยกว่าหมายถึง
พระอรหันต์ท่ัวๆ ไป พระอรหันต์ท่ัวๆ	ไปท่ีบำเพ็ญบารมี	๑	อสงไขยกับแสนมหากัป	ก็จะสามารถ	
เข้าถึงพระนิพพาน	ได้แล้ว	
ถาม :	แล้วในช่วงที่ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ...(ไม่ชัด)...เราจะทราบได้ไงคะว่าคนนั้นปรารถนา	
แบบปัญญา	ศรัทธา	หรือวิริยา	?	
ตอบ :	คือตัวคนทำเองเม่ือถึงเวลาแล้วจะรู้เองว่าตัวเองต้องการแบบไหน หรือไม่ก็ไปหาผู้ท่ี 
ท่านได้ทิพจักขุญาณ แต่ว่าผู้ที่ได้ทิพจักขุญาณท่านก็จะไม่พยากรณ์โดยตรง	 เพราะมันไม่ใช่	
หน้าที่	 ท่านได้มาท่านก็จะถามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่ง	 ต้องเอาท่านที่รู้จริงมั่นใจว่าท่านมีความ	
สามารถจริง	ท่านก็ทูลถามพระพุทธเจ้าให้
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๑๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ		

ถาม :	ใช้คำที่ว่าสมเด็จพระประทีปแก้วบ้าง	สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ	สมเด็จพระอะไรอย่าง
นี้ไป...?	
ตอบ :	หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียว	 คืออันนั้นความเคยชินของหลวงพ่อท่าน	 หลวงพ่อ
ท่านจะเป็นพระนักเทศน์	 พระนักเทศน์ส่วนใหญ่แล้วสำนวนเทศน์มันมีอยู่	 ถ้าสังเกตดูถ้าเรา
อ่านๆ	ไปจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่คล้องจองกับคำหน้า	ในเมื่อถ้าหากว่าคล้องจองกับคำหน้า	ท่าน
ก็จะใช้คำที่มันคล้องกันไปเรื่อยๆ	 เพราะฉะนั้นมันเหมือนอย่างกับว่าเป็นโคลงเป็นกลอนอะไร
บางอย่างเลยล่ะ	 เพียงแต่ว่าเราต้องฟังจากหลวงพ่อเองถ้าหากว่าอ่านจากในหนังสือมันขาดตัว
จิตวิญญาณหรือความรู้สึกไปเยอะเลย		
ถาม : .....(ไม่ชัด).....อย่างเขาได้รับต้องมีกำลังมาก...(ไม่ชัด)...(ถามเกี่ยวเรื่องกับมาร)	?	
ตอบ :	ก็อาจจะมีนะ	อาจจะมีแต่ให้เขาขวางไปเถอะ	การที่เขาขวางจริงๆ	เขาไม่ใช่ศัตรู	 เขา
เป็นครูที่ดีที่สุดที่เราพึงหาได้	จำไว้นะ...ครูคนนั้นขยันทดสอบมากทุกเวลา ทุกวินาที เราเปิด
ช่องเมื่อไหร่เอาทันทีออกข้อสอบเดี๋ยวนั้นเลย ข้อสอบก็ ๔ หัวข้อใหญ่ รัก โลภ โกรธ 
หลง แค่นั้นแหละแต่ว่าสามารถจะแตกกระจายออกได้เป็นล้านๆ ข้อ งั้นเผลอเมื่อไหร่เสร็จ ! 
แต่ว่าอันไหนที่เราสามารถทำได้ก้าวผ่านไปแล้วกำลังใจเราไม่ตกต่ำอีก ดังนั้นท่านไม่ใช่ 
ศัตรูแต่ท่านเป็นครูที่ดีที่สุด ถ้าหากว่าเราสอบตกก้าวไม่ผ่านท่านกลายเป็นมาร	 คือผู้ขวาง
ความดีของเราใช่มั้ย	?	 อันนั้นเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของท่านเราผิดเพราะเรา
สอบตก		
ถาม :	อย่างนี้เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นนี่แสดงว่าเราต้องข้ามให้ได้	?		
ตอบ :	ใช่	อุปสรรคสร้างความแข็งแกร่ง ถึงเวลาก้าวข้ามได้แล้ว กำลังใจในระดับนั้นมัน 
จะไม่ถอยลงมาอีก	 ยกเว้นจะเจอที่ละเอียดกว่านั้น	 ต่อไปเปลี่ยนความคิดนะ	 มารไม่ใช่ศัตรู
เป็น	ครูที่ดีมาก	ถ้าทำๆ	ไปถึงมันเหมือนกับว่าโลกทัศน์มันพลิกกลับ	มันจะเห็นความดีในทุก
สิ่ง ทุกอย่างเลยไม่มีใครเป็นศัตรู...?	 ต่อไปก็ทำกำลังใจในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างทำหน้าที่
ของตัวเอง	 ท่านมีหน้าที่ขวางท่านก็ขวางไป	 เรามีหน้าที่หนีท่านให้พ้นเราก็หนีของเราไป		
ต่างคนต่างทำหน้าที่ของเราเอง	 ไม่มีใครเป็นข้าศึกเป็นศัตรูต่อกันทุกฝ่ายต่างกำลังเป็นไป
ตามกรรม คือการกระทำของตน ?	ฟังดูแล้วเหนื่อยน้อยลงเยอะเลย		
ถาม :	อย่างนี้เป็นพรหมวิหาร	๔	รึเปล่าคะ	?		
ตอบ : เป็นพรหมวิหาร ๔ ด้วย เป็นปัญญาด้วย	 ตอนนี้ฉลาดขึ้นมาหน่อย	 ไม่ได้มีข้าศึก
ศัตรูสักหน่อยแล้วเราก็ไปเที่ยวไล่ตีกับเขา	จับมือดีกันไม่ต้องทะเลาะกับเขาไม่ดีเหรอ		
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ถาม :	พอดีดูละคร	เขาให้...(ถามเกี่ยวกับลุงพุฒ)	?		
ตอบ :	พวกนั้นเข้าใจผิดกันเยอะเลย	บางคนเข้าใจว่าพระยายมราช	คือ	ท้าวเวสสุวรรณซะ	
ด้วยซ้ำ	 เขาจะเข้าใจผิดกันเยอะมาก	?	 ลุงพุฒจริงๆ	 ก็คือพระยายมราช	 ท่านพระยาวสวัตตี 
มาราธิราชองค์ก่อนคือท่านท้าวมาลัยซึ่งเคยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและจะตรัสรู้ในกัป
เดียวกับพระราม	 แต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านลาพุทธภูมิขอไปนิพพานแทนแล้ว	 ไม่เอาแล้วเหนื่อย	
วสวัตตีมาราธิราชนี่เหมือนกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	 พอนายกคนหนึ่งพ้นตำแหน่งไปอีกคน	
หนึ่งก็ขึ้นมาแทนไปเรื่อยๆ	เพราะว่าฝ่ายมารก็เยอะ	ถามว่าทำไมถึงเกิดเป็นมาร	ท่านทั้งหลาย	
เหล่านั้นปกติแล้วมีจิตเป็นมิจฉาทิฐิอยู่แต่ว่าได้ทำบุญใหญ่ไว้	 ผลบุญนั้นก็เลยส่งผลให้ไปอยู่	
สวรรค์ชั้นสูงสุด	กามาวจรสวรรค์ชั้นสูงสุด	คือชั้น	ปรนิมมิตวสวัตตจีะแบ่งเขตกับเทวดาคนละ
ครึ่ง	มารอยู่ครึ่งหนึ่งเทวดาอยู่ครึ่งหนึ่ง		
ถาม :	เคยบอกว่าให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆ	 แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกแล้วจะไม่เป็น	 ทำแล้ว	
คือยังเป็นอยู่	(อาการวูบ)	?		
ตอบ :	ถ้ายังเป็นอยู่แสดงว่าสติมันตามไม่ทัน	 อาการลักษณะเหมือนตกจากที่สูงเขาเรียกว่า	
พลัดจากฌาน	 คือกำลังใจหลุดจากฌานลงสู่อารมณ์ปกติ	 ขณะที่เราภาวนาแล้วกำลังใจ	 มัน
เริ่มเข้าสูป่ฐมฌานขั้นหยาบ	 ถ้าสติมันตามไม่ทันมันขาด	พอขาดปั๊บ	!	 มันก็หลุดออกมา	พอ
หลุดออกมา	 อาการหลุดออกมาน่ะมันก็คือตกลงมา	 เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจกำหนดลมหายใจ	
เข้า-ออกให้มันแน่นอนกว่าเดิม		
ถาม :	กำหนดลมหายใจเข้าออก	?		
ตอบ : คือเอาสติจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกให้มันหนักแน่นมั่นคงกว่าเดิม	 พยายามค่อยๆ	
ตามมันไปเรื่อย	 ถ้าหากว่ามันก้าวข้ามเป็นฌานมันจะทรงตัวไปเลย	 ลักษณะนั้นบางที
บางคนที่จิตหยาบมากกว่านั้นเข้าสู่ปฐมฌานหยาบจริงๆ	 นี่	 บางทีมันเหมือนกับหลับไปเฉยๆ	
แต่จริงๆ แล้วไม่ได้หลับนะถ้าตัวนั่งก็นั่งตรงแหนว!	 อยู่อย่างนั้นแหละ	 แต่สติมันขาดในเมื่อ
สติมันขาดมัน	 ไม่สามารถจะรับรู้อาการอื่นๆ	 ได้	 มันเหมือนกับหลับไป	 แล้วบางทีก็วูบมาทั้งๆ	
ที่รู้สึกตัวว่าหลับ	 ไปแล้ว	 ก็คือมันพลัดกลับมาสู่อารมณ์ปกติเพราะมันไปต่อไม่เป็น	 ไปต่อไม่
เป็นมันก็ถอยหลัง	ลงมา	แต่มันถอยเร็วเกินไป	มันก็เลยรู้สึกวูบเหมือนตกลงจากที่สูงนั่นแหละ		
ถาม :	แล้วมันก็ต่อไม่ติดล่ะคะ	?		
ตอบ :	ก็เริ่มต้นใหม่		
ถาม :	ต้องเริ่มต้นใหม่	?		
ตอบ :	จ้ะ	 เริ่มต้นจับลมหายใจเข้า-ออกใหม่แล้วเอาสติตามดูมันไปเรื่อยๆ	 เดี๋ยวพอมัน
ละเอียด	ขึ้นมันก็จับติดเอง	ตอนนี้เริ่มดีแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานแล้ว	ปฐมฌานจะมี
หยาบ กลาง ละเอียด ๓ ขั้นตอน อันนี้มันหยาบไปหน่อย จิตมันตามไม่ทันถึงเวลามันก็
หลุดออกมา		
ถาม :	ทำยังไงจะทราบได้ว่าเป็นฌานขั้นต้น	 เป็นปฐมฌาน	 เป็นฌานขั้นที่เท่าไหร่	 จะทราบ	
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ได้ยังไง	?		
ตอบ :	เรื่องนี้ต้องศึกษาขั้นตอนของมัน	 เอาคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อมาอ่านดู			
จะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าแต่ละขั้นตอนของฌาน	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	นี้มันจะมีอะไรบ้าง	
พอเราศึกษาขั้นตอนนั้นละเอียดดีแล้ว	 พอทำถึงมันก็รู้เลยว่าใช่...ต้องศึกษาขั้นตอนมันก่อน	
หลวงพ่อก่อนที่จะบวช	 หลวงปู่ปานส่งวิสุทธิมรรค	 ให้ทั้งเล่มเลย	 ท่องแล้วจำให้ได้	 จะได้รู้ว่า	
กรรมฐานแต่ละกองมีลักษณะอาการยังไงๆ	 นะจำให้หมด	 จำได้หมดแล้วพอถึงเวลาก็ไล่เข้า
ป่าช้าไปเลย		
ถาม :	แล้วจากที่มีคนเขาบอกว่า	 การที่จะนั่งสมาธิจะต้องมีคนมาเปิดสมาธิ	 มาเดินสมาธิให้	
ยังไงคะ	?		
ตอบ :	ไม่ต้องจ้ะ	 ไม่ต้อง	 ทำได้เลย	 เสียเวลาเปล่า	 ตั้งหน้าตั้งตาทำผลมันจะเกิดเลย	มัวแต่
รอคนอื่นช่วยถ้าเขาไม่ว่างชาตินี้ไม่ต้องนั่งสมาธิกันพอดี	อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของเขา	
ถาม : เขาบอกว่าเขาจะเปิดสมาธิให้ได้ให้เจริญสมาธิ	คือเราต้องปฏิบัติเองใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ต้องเราปฏิบัติเอง คนอื่นช่วยอะไรไม่ได้เลยยกเว้นว่าเราได้กำลังใจ	 เรารู้สึกว่า	
เออ...ครูบาอาจารย์ที่เก่งที่มีความสามารถอยู่ใกล้เราจะมีกำลังใจทำความดี	 อารมณ์ใจมัน
ทรงตัวได้เร็ว	 ได้ง่ายอย่างนั้นได้	 แต่ว่าเรื่องของการกระทำนี่เป็นของเราล้วนๆ	 ครูบาอาจารย์
ได้แต่แนะนำวิธี	จะทำได้เท่าไหร่อยู่ที่เราเอง		
ถาม :	แล้วทำไมบางคนมีญานวิเศษล่ะคะ	?		
ตอบ :	อันนั้นเคยทำมาก่อนจ้ะ	 ตัวนั้นเป็นทิพจักขุญาณอย่างหนึ่ง	 ถ้าอย่างหยาบเขาจะ	
เรียกว่าลางสังหรณ์ พวกนี้จะสังหรณ์แม่นเพราะว่าเคยได้ทิพจักขุญาณในชาติก่อน	 ถ้าหากว่า
เขาพยายามซ้อมทวนความรู้จนกำลังเดิมคืนมาได้ก็จะคล่องตัวเหมือนกับชาติก่อนที่ตัวเอง
ทำได้	 ส่วนนั้นมันเป็นของแถม	พอเริ่มปฏิบัติสมาธิ อารมณ์ใจเริ่มทรงตัวของเก่ามันคืนมา 
เราก็จะไปคิดว่าของเขาเองมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเขา ความจริงไม่ได้พิเศษกว่าหรอก 
แต่เคยทำมาแล้ว ถ้าเราเคยทำมาเมื่อถึงเวลาเราทำถึงตรงจุดนั้นของเก่ามันก็จะคืนมา 
เหมือนกัน  
ถาม : ครูบาอาจารย์ที่ไม่...(ไม่ชัด)...ปิดญาณเขาปรารถนาเป็นญาณของเราเขาปิดได้	เหรอคะ	?		
ตอบ :	มันมีอยู่	ถ้าหากว่าเป็นพวกที่ได้โลกียอภิญญาและมมีิจฉาทิฐิ มีการกลั่นแกล้งคนอื่น	
เขาได้เหมือนกัน	แต่ว่าลักษณะที่เรียกว่าปิดญาณ	คำว่า	ญาณ	ก็คือเครื่องรู้ วันนี้มันจะกลาย
เป็นว่าเราไปพบครูบาอาจารย์แบบนั้นแล้วขาดความก้าวหน้าเป็นเเพราะว่าท่านสอนผิดมาก
กว่า	 แต่ถ้าหากว่าท่านได้อภิญญา ๕	 และเป็นมิจฉาทิฐินี่ความสามารถท่านสูง	 บางที่ท่านก็
สามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงได้เหมือนกัน		
ถาม :	..................	
ตอบ :	คนละอย่างกัน	พระยายมราชท่านเป็นพรหม	ไปทำหน้าที่นั้น	จริงๆ	ก็คือว่า	ไปเพื่อ
ช่วยเขา	 ไม่ได้ไปเอาใครลงนรกไปเพื่อช่วยคอยกันไม่ให้เขาลงนรก เนื่องจากว่าพรหม
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ประกอบด้วยพรหมวิหาร	 ๔	 เป็นปกติอยู่แล้วท่านทำหน้าที่โดยยุติธรรม	 พยายามสอบถามทุก
วิถีทางแล้ว	 ถ้าเรานึกความดีไม่ออกไปลงโทษตามความผิดที่ตนเองทำมา	 แต่ถ้าหากว่าเรา
นึกถึงความดีออกแม้แต่นิดเดียวท่านจะส่งเราขึ้นสวรรค์ไปก่อนเลย	 ไปรับความดีของเราก่อน	
ส่วนพระกาล	 ท่านเป็นเทวดา แต่ว่าในสมัยก่อนท่านชอบต้องการรู้เรื่องราววาระอะไรต่างๆ		
ของคนของสัตว์ทั้งหมดจนกระทั่งกลายเป็นว่าท่านสามารถรู้วาระและเวลาการเกิดการตาย	
ของคนด้วย	 ท่านจะเป็นผู้ที่กำหนดว่าจะส่งรถทิพย์ไปรับใคร	 ตอนไหนเมื่อไหร่	 ในด้านของผู้ที่
ขาทำความดีกันอย่างนี้นะ	 เพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกท่านว่าพระกาล	 กาลมันมาจากกาละ	 คือ
แปลว่าเวลาเป็นผู้รู้เวลาของคนอื่นเขา	คนละอย่างกัน		
ถาม :	ใช่พระกาลองค์นี้ที่ลพบุรีหรือเปล่าคะ	?		
ตอบ :	ที่ลพบุรีนั่นเขาเรียกเจ้าพ่อพระกาฬ	 เจ้าพ่อพระกาฬที่ลพบุรีนั่นก็คือพระพรหมที่ชื่อ
ว่า	ท้าวมหาชมพู คนละองค์กันคนละอย่างกันจ้ะ		
ถาม :	.........................		
ตอบ :	การภาวนาคาถาจริงๆ	 ต้องการผลก็คือโยงจิตให้เป็นสมาธิ	 ส่วนผลของคาถานั่นเป็น
ของแถมอีกทีหนึ่ง	ดังนั้นถ้าเราภาวนาคาถาเงินล้านเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเข้าสู่ระดับสูงขึ้นๆ	 ไป	
จะท่องเร็วท่องช้าอยู่ที่ความถนัดของเรา	ส่งนผลของคาถาจะเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรก็ว่ากันอีก
เรื่องหนึ่ง		
ถาม :	บอกว่าให้ท่องทีละคำ	 พยายามค่อยๆ	 ท่องไปทีละคำ	 ท่องไม่ได้	 ท่องแล้วมันจิต		
ฟุ้งซ่าน	?		
ตอบ :	เอาที่เราถนัดล่ะจ้ะ		
ถาม :	.........................		
ตอบ :	การดูหมอจะให้แม่น เคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราต้องทำกำลังใจของเราให้เป็นกลาง 
อย่าให้ไปรัก, โลภ, โกรธ, หลง โดยอคติ ไม่ใช่คนนี้มาเห็นแล้วไม่ชอบหน้า	 ไม่อยาก
สงเคราะห์	 ยายนี่ปากมากถามไม่รู้จักหมด	 ไม่พอใจอะไรอย่างนี้	 นั่นไม่ได้	 กำลังใจของเรา
ต้องทำเพื่อการสงเคราะห์ในลักษณะของอัปปมัญญาพรหมวิหาร ก็คือไม่มีประมาณไม่ว่า
เขาจะสวยงาม อัปลักษณ์ รวย จน อีท่าไหนก็ตาม เราจะให้การสงเคราะห์เขาเสมอหน้า
กัน ถ้าเราสามารถคุมกำลังใจเราอยู่ลักษณะนี้ได้จะดูหมอได้แม่นมาก แต่ถ้าหากว่าปล่อย
ให้ตัวอคติมันกั้น	 เราเมื่อไหร่โอกาสเพี้ยนมันมีเยอะ	 ต้องระวังให้ดี	 อยากจะดูหมอมันต้องรู้
เคล็ดของการดูหน่อย	ถ้าไม่รู้เคล็ดก็เสียเวลาเปล่า		
ถาม :	บางครั้งดูไปใจมันจะเหนื่อย	เป็นแบบมันไม่นิ่ง	?		
ตอบ :	คืออย่าไปคิดว่าเราจะทุ่มเทช่วยเหลือเขาให้ได้	 เราเองเราช่วยเขา เราก็ช่วยแค่สิ่งที่
ว่าสามารถสงเคราะห์ได้โดยไม่เกินกำลังความสามารถหรือว่าไม่เกินที่ครูบาอาจารย์ท่าน
ให้ ?	 เพราะฉะนั้นเราช่วยแค่ไหนเราทำกำลังใจของเราแค่นั้น	 ไม่ใช่ไปแบกภาระของเขาเอา
ไว้ ถ้าแบกอย่างนั้นมันหนักมันจะเหนื่อย	บางทีหัวใจมันเต้นผิดปกติไปเลยล่ะ		
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ถาม :	บทอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร	 ที่บอกว่าให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรม	
ให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน	 อันนี้ผมก็สงสัยว่าเราท่องทุกครั้งเนี่ย		
เมื่อไหร่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิกรรมให้เรา	?		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วเจ้ากรรมนายเวรตามความหมายของเรานั่นหมายความว่าคนหรือสัตว์ที่	
เราได้ฆ่าเขาไว้	 ทำร้ายเขาไว้ใช่มั้ย	?	 ถ้าหากว่าเราฆ่าเขาตายเขาไปรับบุญรับบาปตามกรรม	
ของเขาอยู่แล้วที่จะมาคอยจองเราอยู่นี่มันน้อยมาก	 ยกเว้นพวกตายโหงที่ยังไม่หมดอายุขัยซึ่ง	
มันน้อยเต็มที	 แล้วทำไมมันถึงมีการจองเวรใช้เวรกัน ? มันก็เป็นเรื่องกฎของกรรมว่าใคร
ทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว	 เหมือนกับว่าเราฆ่าคนตายเขาไม่ได้มาล้างแค้นเราไม่ได้มา
จัดการอะไร	 กับเราแต่ว่ากฎหมายจัดการเราเอง	 คราวนี้ว่าทำไมถึงต้องอโหสิกรรม ? 
ลักษณะนี้เป็นการปลดใจ ของเราเองจากจุดยึดนั้นว่าเราได้ทำความชั่วอันนั้นไป ?	 ถ้า
จิตใจมันไปยึดอยู่ตรงนั้นมันจะหมองอยู่ตลอด	 ในเมื่อหมองอยู่ตลอดโอกาสจะไปดีมันไม่มี	 ก็
เลยว่าเมื่อเราทำความดีแล้วเราตั้งใจอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	 เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเป็นการ
ทดแทนแล้วจิตของเราก็ปลดปล่อยออกจากจุดนั้นมาทำให้เราได้ดีขึ้นมา	 เพราะฉะนั้นถามว่า
เมื่อไหร่เขาจะอโหสิกรรมให้ ? ใจเราปลดออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหรือไม่อีกทีเป็นพระ
อรหันต์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะ เพราะการเป็นพระอรหันต์นี่กรรมทุกอย่างที่ทำมาจะเป็น
อโหสิกรรมหมด	ผลกรรมจริงๆ	ทำอันตรายท่านไม่ได้	ยกเว้นเศษกรรมเท่านั้น	ดูอย่างท่านอง
คุลีมาลสิท่านเป็นพระอรหันต์แล้วผลกรรมที่ฆ่าคนมามากมายเอาท่านลงอบายภูมิ	 ไม่ได้	 แต่
ออกบิณฑบาตโดนชาวบ้านขว้างหัวร้างข้างแตกอยู่ตั้งหลายวัน		
ถาม :	บางครั้งนี่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แล้วรู้สึกถึงในอดีตว่าเราได้เคยทำกรรม
นี้ไว้	จะได้รับเหตุการณ์ที่เจอแบบนี้	แต่บางทีก็รู้สึกว่าท้อแท้ว่าเมื่อไหร่จะหมดเสียที	?		
ตอบ :	อ๋อ...เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็หมดยืนยันเลย	 เพราะเราเองเราก็ไม่ได้ทำความดี	
ตลอดมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีแทรกอยู่ตลอด	 แต่ว่าตัวยถากัมมุตาญาณดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราทำเราก็
รับ	 เมื่อเรารู้ว่าเราทำเราต้องรับผลอันนั้น	 แล้วสิ่งที่เราทำเองไม่ต้องตัดพ้อต่อว่าใครก็ก้มหน้า
รับไป	 ถ้าจิตใจมันยอมรับอย่างนี้ได้เรียกว่ายอมรับกฎของกรรม เมื่อยอมรับกฎของกรรม
นี่จิตใจจะมีความสุขมากเลย	 เพราะฉะนั้นยถากัมมุตาญาณจริงๆ	 นี่ดีมาก	 ดีตรงที่ว่าเรา
ยอมรับได้	 ถ้าหากว่าเรายอมรับไม่ได้เมื่อรู้เข้า	 แหม...ตูไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลย	 แล้วก็มานั่ง
หมองต่อก็เสร็จ	!	
ถาม : บางทีก็อยากจะหนีเลยล่ะครับ	อย่างนี้ถูกหรือเปล่า	?		
ตอบ :	หนีไปไหนก็ไม่พ้น พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะหนีไปซ่อนอยู่ใต้เม็ดทราย	ก้นมหาสมุทร
หรือจะหนีไปในซอกเขาอันลึกล้ำหรือว่าจะหนีไปอยู่ในกลีบเมฆ	 กรรมก็ตามถึง	 เพราะว่ามัน
เป็นผลของการกระทำของเราเอง	 มันเป็นเงาติดตัวของเราเองหนีไปไหนก็หนีไม่ได้หรอก	
ยกเว้นว่ายอมรับ เขายอมรับแล้วก็ชดใช้เขาไป	 ถ้าหากว่าชดใช้ได้หมด	 ถ้าไม่ได้หมดไป
นิพพานซะก่อนคุณก็อดไป	จำไว้ว่าพระอรหันต์ที่ไปนิพพานไม่มีใครใช้หนี้หมดซักองค์หนึ่ง  
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ถาม :	 ถ้าเกิดเราคิดว่าการที่เราอยู่ทำให้เราต้องทำกรรมหนักต่อไปอีกการที่เราไปแล้วเราไม่
ต้องทำกรรมหนัก	อย่างไหนจะดีกว่ากันครับ	?		
ตอบ :	 กรรมหนักมันย่อมให้โทษหนัก	 ในเมื่อเราเองถ้าหากว่าไปเสียแล้วไม่ต้องทำกรรมอัน
นั้น	ก็รีบไปมันซะเลย	ถ้าเราทำเราก็ต้องรับผลของมัน	ถ้าคุณรู้จักกรรมจริงๆ	ว่าหน้าตาเป็นยัง
ไง	?	 แล้วผลมันเป็นยังไง	?	 ไม่ต้องการอะไรมากหรอกแค่คุณฆ่าสัตว์ตัวหนึ่ง ถ้าหากว่าจิต
ของคุณหมองอยู่ด้วยกรรมอันนั้น อันดับแรกลงนรกก่อนนะ มันก็ลงขุมที่เป็นมหานรกคือ
สัญชีพนรกก่อน	พอหลุดจากสัญชีพนรกก็ลงมาอุสุทนรก	จากอุสุทนรกมาก็มาลงยมโลกีนรก 
แยกตามขุมที่เรา	 โดนลงโทษมาแล้ว	 เสร็จแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามจำนวนที่เรา
ฆ่า	นี่แค่ตัวเดียวนะ	แล้วถ้าเกิดเราทำไว้เยอะล่ะ	พอรู้มันเข้านี่มันน่ากลัวมาก	น่ากลัวจริงๆ	ที่
ท่านบอกว่า	ภยตูปัฏฐานญาณ	ท่านพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยเป็นของน่ากลัว	ถ้า
เรารู้ตรงจุดนี้	 โอ้โห้...มันน่ากลัวมาก	 อย่าว่าแต่กรรมใหญ่เลยกรรมเล็กๆ	 ยังกลัวขนาดนั้น		
ขึ้นชื่อว่าไฟแล้วไม่ร้อนน่ะไม่มี	 แค่ไฟบุหรี่จี้เราก็สะดุ้ง	 ๘	 ตลบแล้ว	 ไฟนรกมันร้อนกว่าบุหรี่
เป็นล้านเท่า		
ถาม :	ผมมีความรู้สึกว่าจิตใจของผมเองยังรับกฎของกรรมไม่ได้	 แล้วคิดว่าถ้าอยู่โดยไม่
หลบหนีไปจะทำให้กรรมต่อกรรมไปอีก	?		
ตอบ :	มันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	 มันจะไม่รู้จักจบ	 เราต้องหยุด	 ถ้าเรายังทำกรรมก็คือ	 การ
กระทำ	 ถ้าเรายังทำมันก็ไม่มีวันจบ	 มันก็หมุนเวียนเป็นกงกรรมกงเกวียนตามไปเรื่อย	 รอย
เกวียนตามรอยโคไปเรื่อยถึงเวลามันตามทันก็แย่	 แต่ถ้าเราหยุดมันลงเมื่อไหร่กรรมอันนั้น
เป็นอันว่าขาดลง มันจะตามแค่ช่วงที่มันส่งผลเท่านั้น พอหมดผลหมดวาระของมัน ตอนนี้
เราก็เหลือแต่ความดีล้วนๆ เราไปเสวยความดีของเรา แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นท่านที่ตั้งใจทำ
จริงนี่ของเลวยังไม่ทันจะหมดหรอก	 ท่านดีถึงที่สุดซะก่อนก็เป็นอันว่าจบกันกลายเป็น
อโหสิกรรม	 ไป	ดูเอาแล้วกันว่าวาระไหนที่มันเหมาะมันควรกับเราก็ว่าไปเลย...ตราบใดที่เรายัง
อยู่กับมันตราบนั้นเรามีแต่สร้างทุกข์สร้างโทษมากขึ้นทุกที	 ยกเว้นอย่างเดียวว่าเราจะมีศีลเป็น
เครื่องคุ้ม	 พอมีศีลเป็นเครื่องคุ้มเราก็สามารถที่จะควบคุมกายของเราไม่ให้ทำผิดพลาด 
ควบคุมวาจาของ เราไม่ให้ทำผิดพลาดแต่มันก็เป็นแค่ขอบเขตหนึ่งเท่านั้นเผลอสติพลาด
เมื่อไรโอกาสมันมีก็เท่ากับว่าเราเปิดช่องให้ลงนรกอีก  
ถาม :	คือผมแก้ปัญหาด้วยการนั่งเฉย	แต่ว่าการนั่งเฉยจิตใจมันกระเจิง	?	
ตอบ :	จิตใจมันไม่นิ่งด้วย เพราะว่าเรารู้อยู่ตลอดว่าเราได้ทำอะไรลงไปผลที่เราได้รับ
เป็นยังไง	 เพราะฉะนั้นโอกาสที่ใจมันจะนิ่งด้วยนี่ยากเต็มที	 ค่อยๆ	 ตัดสินใจเอาเหอะ	 มีโอกาส
เมื่อไหร่จะเผ่น	ก็บอกแล้วกัน		
ถาม :	เพราะว่ามันมีเหตุว่าในอดีตเคยทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็เลยยังเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนยัง
ไม่มี	 แต่มันก็พอมีช่องทางอยู่บ้าง	 ไม่ทราบผมจะดันทุรังทำไปหรือว่าทุนน้อยๆ	 นี่ไม่ทราบจะ
ดีมั้ย	?	
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ตอบ :	คือของอะไรนี่ถ้าหากว่าตามสมัยก่อนของคนจีนเขาๆ	 เริ่มจากน้อยไปหาใหญ่	 อาจจะ	
ค่อยๆ	 เก็บเล็กผสมน้อยไป	 แล้วจะสังเกตว่าคนจีนพอมีกิจการมั่นคงแล้วหลักฐานเขาจะแน่น	
ที่หลักฐานเขาแน่นเพราะเขาเริ่มจากจุดเล็กมาก่อน	 มันไม่เหมือนสมัยนี้	 ส่วนใหญ่ทำแล้วจะ	
เอารวยทีเดียวโดยที่ลืมไปว่าการทำจะรวยทีเดียวนี่มันต้องลงทุนมาก	 การลงทุนมากถ้าพลาด	
โอกาสพลิกฟื้นของเรามันยากแล้ว	 โอกาสแก้ตัวมันไม่มี	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำมัน			
ควรจะทำตั้งแต่จุดเล็กๆ	ไปอย่างที่ตั้งใจนั่นและ	จริงๆ	แล้วมันถูก	ค่อยๆ	ทำไป		
ถาม :	คือได้ฟังหลวงพ่อฤๅษีท่านพูดเกี่ยวกับเรื่อง...(ไม่ชัด)...ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็น
ยอดเหนือครูอื่นใด	 แล้วท่านก็พูดว่าคนเรามันเป็นที่พึ่งแห่งตน	 ผมก็มาคิดดูว่าผมควรจะพึ่งตัว
เองในการทำอะไร	 แต่ว่าการตัดสินใจพึ่งตนเองทำให้ผู้อื่นติว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้
คนอื่นไปในตัวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ	?		
ตอบ :	พึ่งตัวเองแล้วทำไมคนอื่นเดือดร้อน		
ถาม :	เป็นความคิดของคนอื่นเขาล่ะครับ	?		
ตอบ :	คุณไม่ต้องไปแคร์ความคิดเขาหรอก	 “แม้องค์พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินหรือจะ
พ้น คนนินทา”		
ถาม :	แต่ตอนนี้จะทำอะไรก็กลัวผลกรรมไปหมด	จิตใจ...(ฟังไม่ชัด)...?		
ตอบ :	เอ้า...“รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี จงเลือกทำ แต่
กรรมที่ดีๆ จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย”	 หลวงปู่มหาอำพันท่านท่องให้ฟัง	 เราก็ดันจำแม่น	
ท่องมาก็จำได้	รู้จักกลัวกรรมได้ล่ะมันดี	ละอายชั่วกลัวบาปนี่โอกาสที่จะตกต่ำมันน้อยแล้ว		
ถาม :	 มีดาราคนหนึ่งผู้หญิงครับเอารูปในวัยเด็กมาให้ดูอายุประมาณ	๔	 ขวบ	 ปรากฏว่าตัว	
ดำมากแล้วก็ผมหยิก	ตัวดำเหมือนนิโกร	เขาบอกว่าไปโรงเรียนเพื่อนรังเกียจเพื่อนล้อเลยตั้งใจ
ตั้งแต่	 ๔	 ขวบเลยว่า	 ต่อไปนี้ทุกวันจะใส่บาตรทุกวันแล้วก็ตั้งจิตว่าโตขึ้นเป็นสาวขอให้สวย	
ตอนนี้ก็ผิวพรรณขาวมาก	หน้าตาสะสวย	อย่างนี้เป็นผลกรรมในอดีตหรือว่าเป็นอธิษฐานบารมี
ที่ตั้งใจครับ	?		
ตอบ :	เป็นทั้ง	 ๒	 อย่าง	 อย่าลืมว่าสิ่งที่ทำวินาทีนี้วินาทีหน้าตรงนี้ก็เป็นอดีตไปแล้ว	 นั่นตั้ง
แต่	๔	ขวบ	ตอนนี้โตเป็นสาวมันตั้งกี่	๑๐	ปีล่ะ	?	ถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทำๆ	ด้วยเจตนาตั้งใจแน่ว
แน่	ผลมันมาเร็วเพราะกำลังใจเขามั่นคง	อีกอย่างหนึ่งคนๆ	นี้บุญเก่าเขาต้องดีแน่นอน	ถ้าบุญ
เก่าไม่ดี	 เด็กอายุ	 ๔	 ขวบ	 มีหรือที่จะตั้งอกตั้งใจใส่บาตรทุกวัน	 คุณลองคิดดูใช่มั้ย	?	 เพราะ
ฉะนั้นบุญเก่า	 เขาหนุนเสริมของเขาอยู่แล้ว	 ในเมื่อบุญเก่าเขาหนุนเสริมบวกกับของใหม่ทำไป
ด้วย	๒	แรง	บวกกันสิ่งที่ควรได้มันก็มาเร็วหน่อย		
ถาม :	ไปซอยสายลมครับ	 พอดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดามีคนรุม
ล้อม	แล้วก็ยกมือพนมเวลาเขาพูด	?		
ตอบ : อ๋อ...หมอสมศักดิม์ั้งใส่แว่นรึเปล่า	?		
ถาม : ใส่แว่นครับ		
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ตอบ :	คุณหมอสมศักดิ์ คือคุณหมอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆ	รุ่นบุกเบิกเลยค่อนข้างจะ	
สูงด้วยคุณธรรม	 หมอสมศักดิ์นี่หลายคนชมว่าท่านเป็น	 “พระไตรปิฎกเคลื่อนที่”	 สิ่งที่ท่านพูด	
มาส่วนใหญ่ก็เป็นพระพุทธวัจจนะในพระไตรปิฎกนั่นแหละ	 ดังนั้นเขาพนมมือเขาเคารพใน
ธรรม	อีกอย่างคุณหมอเขาก็แก่มากแล้ว	(หัวเราะ)	เพราะฉะนั้นพนมมือพูดกับคนแก่ก็ถือว่าน่า
รักไปอีก	แบบหนึ่ง		
ถาม : น่าบวชไปเลยนะคะ	?		
ตอบ :	น่าบวช	 หมอเขาปรารภเมื่อเจอกันในงานทำบุญถวายหลวงพ่อครั้งล่าสุดที่เจอท่าน	
บอก	 หลวงพี่ครับผมเชื่อแล้วครับ	 พระพุทธเจ้าตรัสอะไรไม่มีผิดจริงๆ	 ก่อนหน้านี้เราก็โง่ไป
หน่อยหนึ่ง	 คิดว่าได้เงินบำเหน็จบำนาญอะไรมาเสร็จแล้วจำนวนแค่นี้ๆ	 เราฝากธนาคารไว้ได้
ดอกเบี้ย	แค่นี้มัน	พอใช้สบายใจแล้วลาออกจากราชการ	ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันตกดอกเบี้ยมัน
ลด	คราวนี้ไม่พอใช้	(หัวเราะ)	 เป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไม่ผิดจริงๆ	ใช่มั้ย	?	 เล่นเอาหมอซึม
ไปเลยเจอหน้ากันทีไรวิ่ง	 คว้าแขนชอบคุย	 คือคุณหมอจะหาคนที่ประเภทไล่ต้อนคุณหมอได้	
ท่านไม่อยากจะเอาที่นั่งฟัง	อย่างเดียว		
ถาม :	เห็นเขาเอาพวกของกินอะไร	 แล้วก็เอาวางไว้ตรงข้างหน้าแล้วก็รวบรวมเงิน...(ไม่ชัด)	
...คนเขาสงสัย	?		
ตอบ :	ตอนนั้นไม่ต้องสงสัยหรอกของกินให้ไปไม่มีปัญหาอะไร	 แต่เงินน่ะหมอเขาเอาไปทำ
บุญแน่ๆ	 ไม่ได้เอาไปไหนหรอก	พล.ต.ท. นายแพทย์สมศักดิ์ สืบสงวน	 เป็นแพทย์ใหญ่กรม
ตำรวจ	 แล้วท่านลาออกตั้งแต่อายุ	 ๕๕	 แคนดิแคท	 อธิบดีอันดับที่	 ๕	พูดง่ายๆ	 ว่าคุณใช้เส้น
แล้ววิ่งเต้นคุณมีสิทธิ์จะเป็นอธิบดีกรมตำรวจได้	 แต่คุณหมอเขารู้จักพอ	 เขาบอกว่าเขาลาออก
คนหนึ่งทำให้	คนได้เลื่อนขั้นทั้งหน่วยงาน	 เพราะฉะนั้นผมออกดีกว่า	อยู่ไปรับราชการไปมันก็
คงไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้แล้ว		
ถาม : ท่านคงไม่อยากได้อะไรแล้วมั้งครับ	?		
ตอบ :	เบื่อ...เซ็งเต็มทีแล้ว	ติดตามหลวงพ่อมาตลอด	หลวงพ่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอ	คุณ
หมอก็ช่วยดูแลอยู่ตลอด	 มาระยะหลังๆ	 ก็มีหมอสุธรรม	 มีหมอกฤษณะ	 มีหมออะไรเพิ่มขึ้น	
มาอีกหลายคน	 แรกๆ	 มีนั่นแหละหมอสมศักดิ์	 เป็นยังไง...ตามตั้งแต่พันโทพันเอกอยู่ตามจน
เป็น	 นายพล	 ดี	 เราเห็นอะไรผิดท่าผิดทาง	 ผิดหู	 ผิดตา	 แล้วกล้าถามน่ะมันดี	 เก็บไปคิดเอง
แล้วเราไม่รู้จริงแล้วไปคิดเอง	 บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดมันเป็นโทษแก่ตัวเอง	 มันอาจไป
ปรามาสผู้ทรงคุณธรรมเขาโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจ		
ถาม : ผมก็กลัว	?		
ตอบ :	นั่นแหละพูดง่ายๆ	ว่าวัยวุฒิ	คุณวุฒิ	แล้วก็คุณธรรมของท่านนี่ถือว่าสูงมาก	คุยกันนี่
กำลังใจของท่านละเอียดมาก	 ละเอียดอย่างชนิดที่เรียกว่าพระปฏิบัติจำนวนมากนี่สู้ท่านไม่ได้	
บวชเมื่อไรนี่เราจะมีพระดีไหว้ได้เต็มได้เต็มมือเลย	ความจริงท่านตั้งใจบวชนานแล้ว	แต่คราวนี้
ว่า...ก็คงจะได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่ลักษณะว่าเป็นฆราวาสดีกว่า	นักบวชมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	
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มันมีโอกาสเสมอตัวกับขาดทุนซะเยอะ	โอกาสกำไรมันน้อย		
ถาม :	แล้วอย่างคนที่จะมานั่งสนทนาเป็นคู่สนทนากับหลวงพ่อหรือว่ากับพระครูปลัดอย่างนี้
ต้องถึงยังไง	ถึงจะเป็นได้	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าอย่างของหลวงพ่อนี่ก็อย่างอาจารย์ยกทรง	 อาจารย์ยกทรงนั่นเป็นนัก
เทศน์	เก่า	บวชมาตั้ง	๒๒	พรรษาแล้วถึงสึก	นักเทศน์รุ่นเก่านี่ปฏิภาณจะดีทุกคน	แกมีลูกเล่น
เล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ทำให้คนฮาได้ตลอด	 บางทีก็แกล้งโง่	 บางทีก็แกล้งเซ่อ	 มันต้องมีลูกล่อลูกชน
ตลอด	 บางทีเหมือนท่านไม่ให้ความเคารพหลวงพ่อไล่จี้ติดเลยอย่างนั้น	 แต่ว่ามันจะทำให้คน
ได้อะไรดีๆ	 เพิ่มขึ้นเยอะ	 ท่านก็ทำหลังจากที่จบแต่ละงานก็ต้องไปกราบขอขมาหลวงพ่อ	
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า...ได้ผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมีการปฏิบัติดีแล้วก็รู้จริงๆ	ได้อะไรต่อมิอะไร
เยอะเลย	 สมัยก่อนที่เขาเทศน์กัน	 ๒	 ธรรมาสน์,	 ๓	 ธรรมาสน์,	 ๕	 ธรรมาสน์	 ถ้าหากว่าเป็น
พระปฏิภาณดีๆ	ประเภทความรู้แน่นแม่นตำราญาติโยมได้เยอะ	ฟังไม่รู้เบื่อ	หลวงพ่อท่านบอก
ว่าหลวงพ่อพระครูโวน่ะสุดจะเยี่ยมเลย	พระครูโวทานธรรมาจารยเ์ลยเรียกพระครูโว	 คราวนี้
หลวงพ่อพระครูโวลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นนักเทศน์ดังๆ	ทั่วประเทศเลย	 ในยุคนั้นงานศพพระครู
โวลูกศิษย์ถวายผ้าไตรคนละไตร	 เงินคนละ	๕๐๐	บาท	 สมัยก๋วยเตี๋ยว	 ๒	 ชาม	๕	 สตางค์มัน
เท่าไร	?	 ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยจัดเทศน์	 ๕๐๐	 ธรรมาสน์	 ผลัดกันตอบคนละประโยคเท่านั้นน่ะ
หมดวันแล้ว	500	ธรรมาสน์	(หัวเราะ)	ลูกศิษย์ท่านแสดงว่าต้องไม่ต่ำกว่า	๕๐๐	คน	ไม่งั้นจับ
เทศน์	 ๕๐๐	 ธรรมาสน์	 ไม่ได้	 จัดงานศพพระครูโว	 พระครูโวมานั่งฟังเทศน์งานศพตัวเอง	
(หัวเราะ)	 ท่านจัดงานศพตัวเอง	 แต่ตัวท่านยังไม่ตาย	 ท่านบอกถ้ากูตายแล้วกูไม่ได้เห็นก็จัด
ตอนนี้	 (หัวเราะ)	 เอากะท่านซิ	 ถ้ากูตายแล้วกูไม่ได้เห็นกูจะจัดตอนนี้เฮ้อ...ลูกศิษย์ลูกหาก็มา
เหมือนกับตายจริงๆ	นั่นแหละ	ท่านก็ฟังเทศน์ในงานของท่าน	ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนลีลาไม่ทัน
เขาก็โดนด่าขโมงโฉงเฉงไป	แต่จริงๆ	แล้วที่ขึ้นเทศน์นั่นน่ะเสือเขี้ยวลากดินทั้งนั้น	ไม่มีหรอกที่
ไม่ทันกันมีแต่จะไล่บี้อีกคนหนึ่งร่วงซะให้ได้	 แล้วเวลาขึ้นธรรมาสน์เทศน์นี่ต้องไม่มีเด็กไม่มี
ผู้ใหญ่เหมือนอย่างกับเวลาประชุมสงฆ์	 เวลาประชุมสงฆ์นี่ไม่ต้องเกรงใจอาวุโสไม่ต้องเกรงใจ
ตำแหน่งหน้าที่คนหนึ่งเสียงหนึ่งเท่ากัน	 แต่ว่าหลังประชุมแล้ว	 สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทำไปอาจจะ
เป็นการล่วงเกินผู้อาวุโสกว่าต้องกราบขอขมากัน	เวลาเทศน์ก็เหมือนกันหลวงพ่อเคยไล่พระครู
โวเกือบตาย	 ตอนนั้นมันช่วงสงครามเทศน์กันอยู่บนศาลา	 หลวงพ่อพระครูโวก็เทศน์ประเภท
ญาติโยมทั้งหลายอะไรประมาณนี้	 เราเป็นคนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปไหนไม่ต้องเกรงกลัว
ใคร...หวอขึ้นนะสิ	 !	 สัญญาณว่าเครื่องบินข้าศึกมันทิ้งระเบิดญาติโยมก็เผ่นพรวดจากศาลาวิ่ง
ไปหมอบกันกลางทุ่งนู่น	หลวงพ่อพระครูโวงัดพระพวงเบ้อเร่อมาใส่คอ	มือหนึ่งหิ้วย่ามมือหนึ่ง
ถือคัมภีร์เทศน์ก็วิ่งตามชาวบ้านเขาไปด้วย	 ท่านอ้วนนี่ท่าวิ่งก็ดูตลกไปหอบแฮกๆ	 อยู่กลางทุ่ง	
พอถึงเวลาหวอปลอดภัยดังขึ้นก็กลับมา	 หลวงพ่อยังนั่งคาธรรมาสน์อยู่เลย	 เทศน์คาอยู่ไม่ลง
หรอก	 มาถึงหลวงพ่อว่าญาติโยมทั้งหลายดูนะไอ้คนเราน่ะมันบวชมามันบอกมีศีล	 ๒๒๗	 ข้อ	
แก่จะตายห่าจนป่านนี้แล้วโกหกตอแหลโยมซึ่งๆ	 หน้า	 (หัวเราะ)	 หลวงพ่อพระครูโวนั่งบน



596 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ธรรมาสน์	มึงว่าใครวะ	?	ผมก็ว่าไอ้คนโกหกนั่นแหละครับ	ดูสิเขาบอกว่าตัวเองเป็นที่พึ่งได้นะ	
ที่ไหนได้พอถึงเวลาก็วิ่งตาลีตาเหลือกไปกับญาติโยมเขานั่นแหละ	 แล้วมันจะเป็นที่พึ่งเขาได้		
ยังไง	กลัวตายขนาดนั้น	(หัวเราะ)	หลวงพ่อพระครูโวบอก	มึงๆ	ไอ้อกตัญญู	ตัวเองไปเป็นที่พึ่ง
ชาวบ้านไม่ได้ยังมาด่ากูซึ่งเป็นที่พึ่งชาวบ้านซะอีก	มึงเห็นมั้ยว่านี่อะไร	?	รูปพระพุทธเจ้าใช่มั้ย	?	
ใช่	 เออ...เนี่ยพระพุทธ	ที่ในมือกูถือเนี่ย	คัมภีร์พระธรรมเนี่ยพระธรรม	ตัวกูเนี่ยพระสงฆ์	กูไป
ครบรัตนตรัยตามไปคุ้มครองญาติโยมกลางทุ่ง	มึงน่ะอกตัญญูไม่ยอมไป	(หัวเราะ)	ญาติโยมฮา
กันฉี่ราด	(หัวเราะ)	นั่นน่ะ	ปฏิภาณขนาดนั้นน่ะรอดไปได้ซึ่งๆ	หน้า	เป็นเราตีกันขนาดนั้นตาย
คาที่แล้ว	 โอ้โห...ของท่านเอ็งนี่ไม่ต้องพยายามไปน้ำใสๆ	 เลย	(หัวเราะ)	 ลงธรรมาสน์แล้ว	
หลวงพ่อไปกราบขอโทษท่านบอกเออๆ	 ไม่เป็นไร	 มันต้องอย่างนี้แหละ	 ถ้าเอ็งไม่ลงมือข้าจะ
ซัดเองซะเอง	 ท่านว่า	(หัวเราะ)	 ถึงเวลาไม่ต้องเกรงใจครูบาอาจารย์	 เอาให้หนักไว้	 ญาติโยม
เขาสนุกแล้วถึงเวลาเขาจะอยากฟังเทศน์	ตัวอยากฟังเทศน์จิตมันจะเกาะธัมมานุสสติใ่ช่มั้ย ? 
นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เทศน์เก่งๆ ก็เป็นสังฆานุสสติ ไปวัดไปวาไปทำบุญใส่บาตรเป็น  
จาคานุสสติเป็นทานบารมี ตั้งใจไปวัดต้องได้เจอพระอย่างน้อยๆ กราบพระพุทธรูปก็เป็น 
พุทธานุสสติ...ได้สารพัด	 เพราะฉะนั้นเรื่องของการเทศน์ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะว่าทำเพื่อ
เป็น	ธรรมทานจริงๆ	บุญมันมหาศาล	หลวงพ่อเองท่านบอกว่าท่านเทศน์ที่ไหนก็ตามกัณเทศน์
ท่าน	 จะให้เจ้าอาวาสวัดนั้นไว้	 ถวายวัดนั้นไว้เลยไม่มีการเอากลับถือว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นธรรม
ทาน	ของเราไปเทศนว์ัดท่าขนุนก็ถวายเขาเอาไว้	 บางทอีาจารย์สมพงษ์ ท่านเกรงใจจะถวาย	
บอกไม่ต้อง	 ผมถือว่าเป็นธรรมทานผมเทศน์เป็นธรรมทาน	 แล้วเงินส่วนนี้โยมเขาถวายผมมา
ผมถวายเป็นเงิน	สงฆ์เป็นสังฆทานเป็นวิหารทานไป	ผมก็ได้บุญด้วย		
ถาม :	ผมได้ฟังหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องสงครามในอนาคต	ท่านบอกว่าอย่างน้อยๆ	 ให้เราสวด
มนต์ไหว้พระทุกวันถึงจะปลอดภัยจากอาวุธเคมี	 จากอาวุธเชื้อโรค	 แล้วอย่างนี้คนอื่นก็จะไม่
รอดหรือครับ	?		
ตอบ :	อันนั้นบางทีเขาก็มีกรรมของเขาอยู่	 จำไว้ว่าเราต้องทำเราถึงได้รับ ถ้าเขาทำเอาไว้
มัน จำเป็นต้องรับเศษกรรมอันนั้น	 ทำให้กรรมอันนั้นมาสนองเขาต้องถึงแก่ความตายด้วย
สารเคมี	 ก็ดี	 ด้วยเชื้อโรคก็ดี	 ด้วยรังสีก็ดี	 อันนั้นถือว่าเป็นกฎของกรรมไป	 สังเกตมั้ยว่า
เวิลด์เทรดมันระเบิดโครมครามทำไมคนตายมันแค่นั้นเอง	 คนที่ไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมามันไม่
เป็นไรหรอก	มันรอดเอาดื้อๆ		
ถาม :	แล้วอย่างที่เป็นข่าวว่าโดนยิงตายนี่ครับเป็นเพราะว่ากรรมเก่าเขาเคยฆ่าคนมาหรือว่า
เป็นเพราะคนนั้นมันเมาก็เลยยิง	?		
ตอบ :	มันต้องมีกรรมเก่าเนื่องกันมา	 ถ้าหากว่ากรรมเก่ามาไม่ถึงผลบุญรักษาอยู่ทำยังไงก็	
ไม่ตายที่โบราณบอกไว้ว่า		

	 	 ถ้ายังไม่ถึงที่ตายวายชีวาตม์   ใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสัญ  
  ถ้าหากถึงคราวตายวายชีวัน   ใครไม่ทันทำร้ายก็ตายเอง 
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ถาม :	เมื่อสองสามวันก่อนนี่แฟนเพื่อนไปอธิษฐานหน้ารูปหลวงพ่อที่อยู่ที่บ้านเขา	 	 ขอให้
ถูก	หวยซักงวดหนึ่ง	ก็ซื้อเลย	๔๗๒	ปึ้งแทงสองตัวด้วย	๗๒	ก็ไปแทงพอตอนบ่ายกลิ่นน้ำอบ
น้ำหอม	เต็มบ้านไปหมด	แทบจะวิ่งหนีออกจากนอกบ้านกลัว	หวยออกมาโดนตรงๆ	เลย	
ตอบ :	คราวนี้ก็รีบไปแก้บนซะ	 ไม่ได้บนหรอกขอดื้อๆ	 แต่รีบไปทำบุญใหญ่ซะ	 คือแสดงว่า
วาระ	บุญของเขามาถึง	ถ้าหากว่าวาระบุญที่เกิดจากทานบารมีมาไม่ถึงนี่ซื้อให้ตายก็ไม่ถูก		
ถาม :	อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า	 คือผมเริ่มท่องมาได้ประมาณเจ็ด
แปด	 เดือนแล้ว	 แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยขาดจะมีแต่เพิ่มขึ้น	 แต่รู้สึกว่ายังไม่ถึง
ขั้นที่ว่า	
ตอบ :	ค่อยๆ	 ทำไป	 ถ้าหากว่าเราทำโดยที่กำลังใจของเราคิดว่าเราทำเพื่อบูชาคุณครูบา 
อาจารย์ เรามีหน้าที่ทำเพื่อรักษามรดกล้ำค่าที่หลวงพ่อให้เราไว้ แล้วก็ท่องบ่นภาวนาของ
เราไปโดยที่ไม่ได้คิดอยากได้ใคร่ดีอะไรกับผลตอบแทนอันนั้น	เรามีหน้าที่ท่อง	ผลตอบแทน
จะเป็นยังไงช่างมัน	 ถ้าอย่างนั้นจะมาเยอะมาเร็วด้วย	 แต่ถ้าหากว่าเราท่องแล้วใจมันคิด
อยากได้ตัวอยากมันจะตัดไปเยอะ	อันนี้กล้ายืนยันเพราะอาตมาทำเอง	แล้วก็ทำมาตลอด		
ถาม :	หลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงปู่ปานท่านให้ทั้งมนุษย์สมบัติ	 สวรรค์สมบัติและนิพพาน	
สมบัติและท่านก็บอกว่าด้วยพระคาถานี้คนไปนิพพานกันเยอะแล้ว	ก็เลยท่องมาเรื่อย		
ตอบ :	คือคาถานี้อย่างน้อยๆ	 เราก็ต้องคิดว่าเป็นหลวงปู่หลวงพ่อให้	 เจ้าของคาถาก็คือพระ 
ปัจเจกพุทธเจ้า	และถ้าเป็นคาถาในส่วนที่เป็นคาถาเงินล้านหลายบททีพ่ระพุทธเจ้าท่านให้มา	
ถ้าใจของเราเกาะหลวงพ่อ	 ใจเกาะพระปัจเจกพุทธเจ้า	 ใจเกาะพระพุทธเจ้า	 คิดว่าท่านเองทรง
ความ	 ดีถึงขนาดนั้นเป็นผู้ให้คาถาเรามา	 ถ้าเราตายเราขอไปอยู่กับท่านอย่างนั้นโอกาสไป
นิพพานก็สูง	มันอยู่ที่ทำได้หรือทำเป็น	ถ้าหากว่าทำเป็นนี่ประโยชน์เยอะ		
ถาม : ถ้าเราท่องตามอย่างนี้...(ไม่ชัด)...	
ตอบ :	ไม่หรอกคือให้เราตั้งใจสิ	 เพราะส่วนใหญ่เหล่านั้นก็มักจะเป็นภาษิตหรือว่าการสั่งสอน
ซึ่งถือว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่ง	 ถ้าเราท่องตามด้วยความเคารพในธรรมไม่มีปัญหาอะไร	 อย่าง
ท่านบอกว่า	 อภิวา ทะนะสีลิสะนิจจัง	 บุคคลผู้ที่มีปกตินอบน้อมต่อผู้ทรงศีล	 วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโรธัมมาวัตทันติ ย่อมเป็นปัจจัยให้ธรรมะทั้งสี่ประการเจริญขึ้น	อายุ วรรณโน สุขัง พลัง  
ก็คืออายุ	 วรรณะ	 ความสุข	 และกำลัง	 คำสอนแท้ๆ	 เลยเพียงแต่เราแปลออกมั้ย	?	 อันนั้นก็
ถือว่าคำสอนนี้เป็นธรรมะ	 ในเมื่อเป็นธรรมะเราตั้งใจว่าด้วยความเคารพในธรรมก็เป็น		
ธัมมานุสสติ ยิ่งเราท่องได้ด้วยถ้าถึงเวลานึกออกหมดทุกบทยิ่งดีใหญ่เลย	 ถ้าหากว่าพระสวด
เสียงเบาก็ช่วยสวดด้วย	(หัวเราะ)	
ถาม :	แล้วถ้าก็อย่างหลวงพ่อเวลาท่านสวดบทปุริมัญจะ	ทิสังราชาเราท่องตาม		
ตอบ :	ลักษณะเดียวกัน	คือว่าเราตั้งใจน้อมอัญเชิญท้าวมหาราชด้วยความเคารพ	ตั้งใจคิดว่า
สิ่งใดที่ท่านเมตตาสงเคราะห์มาเราขอน้อมรับทั้งหมด	 แล้วจะเอาอะไรก็อธิษฐานว่าไป	 ได้
เปรียบเขาเยอะเลย	มันได้เปรียบตรงที่ว่าจิตเราเกาะหลวงพ่อ	ท่องเมื่อไหร่นึกได้ทันทีและจำได้



598 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ด้วยว่าท่องยังไงแล้วว่าตามได้อนุสสติมันดีกว่าเขาเยอะ	แต่อย่าลืมตรงจุดที่ด้วยความเคารพนะ	
ถาม :	เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วท่านฆ่ารากษสที่มีอายุ	 ๘๐	 ปีแล้ว	 ทำให้ท่านต้องมีพระ
ชนมายุ	เพียง	๘๐	พรรษาก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมีผลมากขนาดนั้นในการฆ่ารากษส	?		
ตอบ :	อย่าลืมว่าการฆ่าที่ต้องใช้กำลังใจสูงมากเท่าไหร่ผลกรรมมันก็หนักเท่านั้น	 เขาถึง	
ได้บอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปกินเนื้อสัตว์ใหญ่	 ประเภทวัวทั้งตัวจะฆ่ามันให้ตายต้องใช้กำลัง
ใจมากกว่าไก่	 หรือใช้กำลังใจมากว่าปลาเล็กๆ	 อย่างนี้	 นั่นมันกินคนมาเยอะแล้ว	 ถ้าหากว่า
กำลังใจไม่เข้ม	 แข็งจริงๆ	 คิดจะไปฆ่านี่ประเภทได้ยินชื่อ	 ก็คงเดินถอยหลังแล้ว	 อันนั้นจริงๆ	
ท่านเห็นแก่โยมแม่	 คือว่าฐานะลำบากยากจนมากแม่ก็แก่แล้ว	 อยากให้แม่มีความสุขความ
สบายบ้างเลยไปรับอาสา	เพราะว่าเขาบอกว่าใครทำได้จะให้ทองเท่าลูกฟัก	อย่างน้อยๆ	ก็เลี้ยง
แม่มีความสุขความสบายไป	 ถ้าหากว่าในยุคสมัยของเราอายุขัยมันร้อยปีสมัยพระพุทธเจ้าท่าน	
ก็มีหลายท่านที่อยู่ถึง	๑๒๐	ปี	สมัยของเรานี่อายุ	๗๕	ปีเป็นอายุขัยแต่ว่าคนอยู่กันเก้าสิบร้อย
กว่าก็มี	เพราะฉะนั้นว่าถึงอยู่ต่อ	ไปก็อยู่อย่างคนแก่	ถึงจะแก่อย่างพระพุทธเจ้าก็เถอะ	ร่างกาย
ของคนแก่นี่มันไม่ค่อยดีหรอกอยู่	ต่อก็ทรมานมาก	พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปในวาระ
นั้นไปในเวลานั้นก็ถือว่าพอเหมาะ	พอสมแล้ว		
ถาม : แล้วคนเราอยู่ๆ	จะไปเป็นยักษ์ได้ยังไง	?		
ตอบ :	คงจะต้องทำกรรมอะไรไว้เยอะ	 พวกอสูรนี่ต้องทำบุญผสมความโกรธ	 ถ้าหากว่าเรา
ตั้งใจไว้ว่าเราทำบุญอันนี้ขอเกิดเป็นยักษ์มันก็เป็นเหมือนกัน	 ขณะเดียวกันว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่
มีจิตใจดุร้ายฆ่าฟันเขาเป็นปกติหรือว่ามีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถทรงฌานทรงสมาบัติได้แต่
กลายเป็นมิจฉาทิฐิพอถึงเวลาหลังจากตกนรก	เป็นเปรต	เป็นอสุรกาย	เป็นอะไรมา	อาจจะต้อง
มาเกิดเป็นพวกเหล่านี้ได้	 เพราะว่าวิสัยเดิมสัญชาติเดิมที่ตัวเองทำมามันทำให้ผลกรรมเหล่านี้
ส่งผลให้ไปเป็นภาษาไทยมันฟังยากยักษ์ ยักษ์กลายเป็นเทวดา	รากษสนี่เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง
ที่กินเนื้อคนกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร	 ผีเสื้อผีเสื้อในที่นี้มันไม่ใช่ผีเสื้อที่บินนะสิ	 มันผีเสื้อที่อยู่ใน
ตระกูลประเภทพวกปีศาจ พวกยักษ์ พวกอสุรกายเหมือนกัน 
ถาม :	การปลุกเสกนี่ใครปลุกเสก	?	(ถามเรื่องพระกริ่งพิชัยสงคราม)		
ตอบ :	ใครปลุกเสก	?	 ถ้าหากว่าตามสายหลวงพ่อก็เป็นหน้าที่ของพระท่าน	 แล้วแต่ว่าท่าน
จะบัญชาการหรือว่าแล้วแต่ท่านจะทำ	 ของเราเองนี่มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือนั่งมองแล้วก็คอย
ทำตามที่ท่านสั่งแค่นั้น	 สายหลวงพ่อนี่ปลุกพระไม่เป็นหรอกมีแต่พระปลุกถึงเวลาพระจะมา 
บอกให้ทำโน่นทำนี่  
ถาม :	อย่างเวลาที่วัดอื่นๆ	 เขานิมนต์พระมาหลายๆ	 องค์มานั่งปลุกเห็นท่านหลับตาแล้ว
ท่านไปไหน	?		
ตอบ :	อันนั้นต้องถามท่าน	 บางองค์ก็นั่งหลับ	 หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีหลวงพ่ออยู่องค์
หนึ่งเวลาไปนั่งปลุกท่านก็ค่อยๆ	ทรุดลงๆ	จนกระทั่งเกือบถึงพื้นแล้วค่อยยืดขึ้นมาใหม่อย่างนั้น
อยู่ตลอดเป็นชั่วโมง	จนกระทั่งคนไปสะกิดท่านว่าหมดเวลาหมดพิธีพุทธาภิเษกแล้ว	ท่านก็เลิก
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บรรดาญาติโยมก็เลื่อมใสมาก	 กี่งานกี่งานก็นิมนต์ไปปลุกเสก	 แล้ววันหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เห็น
มีบางคนที่เขากล้า	 เขาก็ถามว่าหลวงพ่อเรียนวิชาอะไรมาครับถึงปลุกท่านั้น	 ถามว่าท่าไหน	?	
ก็อธิบายให้ฟังหลวงพ่อจะค่อยๆ	 ลงแล้วก็ขึ้นๆ	 ท่านบอกกูหลับ	 บอกตรงๆ	 เลยกูหลับ	 เพราะ
ฉะนั้นอยากรู้ว่าท่านทำอะไรท่านไปไหนก็ต้องถามท่าน	 แต่ถ้าเป็นสายหลวงพ่อนี่ถึงเวลาตั้งใจ	
อาราธนาพระ	พระท่านสั่งให้ทำยังไงก็กำหนดใจตามไปภาวนาตามไป		
ถาม :	แล้วแต่บางองค์	?		
ตอบ :	ก็แล้วแต่วิชาการที่ท่านได้รับมา	 ที่หลวงพ่อเคยเล่าเรื่องพิธีพุทธาภิเษกน่าจะเป็นที่วัด
ระฆังมั้ง	?	 สมัยเจ้าคุณเทพประสิทธินายกอยู่หลวงปู่นาควัดระฆัง	 พอเริ่มพิธีพุทธาภิเษก
หลวงพ่อกำหนดเจโตปริยญาณแอบดูใจเขา	บอกว่าแต่ละองค์กำลังใจไม่เหมือนกันบางองค์พุ่ง
แหลมเปี๊ยบเป็นเข็มพุ่งใส่กองวัตถุมงคล	 บางคนก็เป็นแสงสว่างจ้าแผ่คลุมทั่วเลยกำลังจะดูต่อ
ไปหลวงปู่นาคด่ามาบอกเฮ้ยไอ้ขี้ขโมยแอบดูเขา...(หัวเราะ)...รู้ไปหมดทำอะไรก็รู้		
ถาม :	พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วมาเกิดแล้วอย่างนี้ครับ	 ถ้ามาเกิดแล้ว
เวลาไปจุดธูปไหว้นี่ไหว้ใคร	?		
ตอบ :	บุคคลที่มีคนเคารพนับถืออยู่	 เมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเขากราบไหว้บูชาอยู่	ถ้าหากว่า
ท่านมาเกิดใหม่จะมีเทวดาหรือพรหมที่มีบารมีใกล้เคียงกับท่านรับหน้าที่นั้นแทน	 อย่าง
สมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่คนไปกราบไหว้บูชาท้าวสัจจะพรหมจะรับหน้าที่แทน	 เขาจะมีการแทน
กันเพราะว่าอย่างน้อยๆ	การระลึกถึงผู้ที่มีคุณมีความดีอะไรมันก็ยังเป็นอปจายนมัย	ถ้าหากว่า
ท่านเป็นเทวดาก็เป็นเทวตานุสสติ ถ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นสังฆานุสสติไป		
ถาม :	ไหว้ท่านก็ไม่สูญเปล่า	?		
ตอบ :	ไม่ไปไหนหรอก	ดีไม่ดีองค์ที่มาถ้าบารมีสูงกว่าซะหน่อยได้เยอะกว่าอีก		
ถาม :	เล่าเรื่องหลวงปู่ปานท่านสอนบอกว่าเวลาพระมาที่วัด	 ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายพระไปที่
ตั้งหลวงพ่อก็คิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้เลย	 หลวงปู่ปานท่านบอกว่าต้องให้ความเคารพต่อ
พระพุทธเจ้า	ต้องจุดธูปทำพิธีก่อน	แล้วอย่างนี้เวลาพระที่บ้านเราจุดธูปก่อนอย่างนี้ดีมั้ย	?		
ตอบ :	ควรจะทำเลยเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพจริงๆ	 คือจุดธูปบอกกล่าวท่าน		
ขออนุญาตเลยว่าเราจะโยกย้ายยังไง	 เพราะว่าพระ	 โดยเฉพาะพระพุทธรูปสร้างขึ้นมาจะผ่าน
พิธีพุทธาภิเษกหรือไม่ผ่านก็ตามจะมีเทวดารักษาอยู่แล้ว การพุทธาภิเษกเป็นการจับตัว
วางตายว่าใครเป็นผู้รักษาเท่านั้น	 นั่นเฉพาะเจาะจงว่าหน้าที่คุณแต่ถ้าหากว่าทั่วๆ	 ไปใครก็
ช่วยรักษาได้เพราะฉะนั้นก็ควรให้ความเคารพท่าน	 โดยเฉพาะเราเคารพก็คือเราเคารพองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	การเคารพด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจอย่างแท้จริงนี่เป็นกติกาเริ่ม
ต้นของพระโสดาบัน		
ถาม : ถ้าเราถือวิสาสะย้ายทันทีอย่างนี้ถือว่าปรามาสมั้ย	?		
ตอบ :	ก็ขอขมาทีหลังสิ	เหมือนกับผู้ใหญ่ถึงเวลาลากท่านเดินต๊อกๆ	ไปอย่างนี้มันงามมั้ยล่ะ	?		
ถาม :	ญาณ	๘	นี่เหมือนกับว่าเราคิดไปเองรึเปล่า	?		
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ตอบ :	ลักษณะของการฝึกญาณ ๘ เราได้ทิพจักขุญาณก่อน คราวนี้ทิพจักขุญาณถ้าไม่
ชัดเจนแจ่มใส บางทีเหมือนยังกับเราคิดเองเออเอง	วิธีทดสอบง่ายๆ	ก็คือว่าให้ถามปัญหาที่
พิสูจน์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ	 อย่างเช่นว่าถ้าพรุ่งนี้เราออกจากบ้านเราจะเจอใครเป็นคนแรก		
ผู้หญิงหรือผู้ชาย	 ใส่เสื้อผ้าสีอะไรอย่างนี้	 พอตอนเช้าก็โผล่หน้าออกไปดูเลย	 ถ้ามันตรงก็ใช้ได้		
สมยักอ่นทีห่ลวงพอ่ทา่นสอนใหน้ัง่ขา้งถนนหลบัตาทำใจสบายๆ	 วางอารมณอ์ยู่ในทพิจกัขญุาณ
ของมโนมยิทธิ	เสียงรถยนต์แล่นมาให้ถามว่ารถยนต์มาสีอะไร	พอคำตอบเกิดขึ้นก็ลืมตาดู	มัน
ได้คำตอบในระยะสั้นๆ	 เลย	 ถ้าหากว่าผิดไม่ต้องจำ	 แต่ถ้าถูกให้จำว่าเราวางอารมณ์ไว้ยังไง	
แล้วก็กำหนดใจอย่างนั้นรถมาสีอะไร	 ต่อไปพอถูกสักแปดคันในสิบคันเริ่ิมความมั่นใจเริ่มมี	
เพิ่มไปว่ารถมาสีอะไรคนนั่งมากี่คน	 พอมันถูกมากๆ	 เข้าสักแปดในสิบว่ารถมาสีอะไรคนนั่งมา
กี่คน	ผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่	 ต่อไปรถมาสีอะไรคนนั่งมากี่คนผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่	
แต่ละคนใส่เสื้อผ้าสีอะไร	ท้ายๆ	กระทั่งเลขทะเบียนรถก็บอกถูก	ให้พิสูจน์กับสิ่งที่พิสูจน์ได้ระยะ
สั้นๆ	เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าความรู้นี้ถูกต้องจริงๆ		
ถาม :	ทีนี้จะต้องฝึกทุกวัน	?		
ตอบ :	ฝึกทุกวันต้องซ้อมไว้ทุกวันไม่งั้นสนิมขึ้น	 จะใช้งานแต่ละทีชักดาบไม่ออกสนิมกินติด
กระบอกไปแล้ว		
ถาม : มันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ	 ที่แบบว่าเป็นความรู้สึกมากกว่า	 แล้วก็ไม่เกินห้านาทีมันก็เกิด
แล้วเป็นอย่างนี้	 เหมือนกับว่าติดต่อกันหลายครั้งเหมือนกันและพอมาช่วงหลังนี่รู้สึกมันความ
รู้สึกนี้หายไปแล้ว		
ตอบ :	เราทิ้งมัน	 ลองย้อนกลับไปทบทวนดูว่าตอนช่วงนั้นเรารักษาอารมณ์ยังไง ? ทาน 
ศีล ภาวนาของเราทรงตัวแค่ไหน ? อารมณ์ใจนั้นถึงอยู่กับเรา เราปฏิบัติวันละเท่าไหร่ ? 
เช้ากี่ครั้งเย็นกี่ครั้ง ? รักษาอารมณ์ได้นานเท่าไหร่อย่างนั้น แล้วตอนนี้เราได้ทำอย่างนั้น
มั้ย ? ถ้าเรายังทำอย่างนั้นผลอย่างนั้นก็ยังเกิดอยู่ แต่ถ้าเราเลิกทำเมื่อไหร่ผลอย่างนั้นก็
หายไป 
ถาม :	หลังจากที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเคยได้อย่างนี้คะ	 แล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากจะทำ
แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะสวดมนต์	ไม่ค่อยอยากจะไหว้พระ	?		
ตอบ :	มันก็ไม่ค่อยอยากจะเกิดเหมือนกัน...(หัวเราะ)...เราไม่สร้างเหตุแล้วผลจะเกิดได้
อย่างไร	?	 เราก็ต้องทำเหตุอันนั้นใหม่	 คนที่เคยทำได้แล้วไม่ยาก	 ถ้าเคยทำได้แล้วจะไม่ยาก		
ไปทบทวนอารมณ์เดิมของเรา	พอถึงตรงจุดนั้นเมื่อไหร่ตัวรู้นี่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ แรกๆ มัน
เป็นความรู้สึกพอนานไปๆ ความมั่นใจมันมากเข้าๆ มันจะเหมือนกับปรากฏภาพวาบขึ้น
มาเฉยๆ ตอนนั้นก็จะลำบากอยู่อีกช่วงหนึ่ง พอภาพมันปรากฏขึ้นมาความเคยชินจะไปใช้
สายตาเพ่งอยู่ เราต้องส่งจิตออกไปนะไปถึงสถานที่นั้นๆ ถึงจะรับรู้ภาพอย่างนั้นๆ ได้ 
การที่เราใช้สายตาเพ่งก็คือเรานึกถึงตา นึกถึงตาก็คือนึกถึงตัวมันเป็นการดึงจิตกลับภาพ
จะหายไป ก็จะต้องไปปล้ำกับภาพที่มาๆ หายๆ อีกยกใหญ่ บางคนเป็นปีๆ เลยกว่าจะ



601 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ทำใจได้ว่าก่อนหน้านี้แค่ความรู้สึกเราก็รู้ได้ถูกต้องดีแล้ว ถึงภาพจะปรากฏไม่ปรากฏก็
ช่างมันเถอะ ยังไงๆ ความรู้สึกนี้ถูกต้องเราพอใจ ถ้าทำอย่างนั้นได้ภาพจะปรากฏอยู่แล้ว
อยู่ได้นาน	ไปหัดใหม่ไม่ยากแล้ว		
ถาม :	แล้วหนูเคยแบบว่าฝันแล้วพอตื่นขึ้นมาจำไม่ได้เป็นอย่างนี้ประมาณสามสี่รอบแล้วค่ะ	
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมา	แล้วก็จะนึกได้ว่าอันนี้เราเคยฝัน	?		
ตอบ :	ลักษณะนั้นถ้าเป็นทิพจักขุญาณอย่างอ่อนมันจะเหมือนกับฝันหรือว่าเกิดความรู้สึก	
อย่างเช่นว่ารู้สึกว่าเพื่อนน่าจะโทรมา	 พักเดียวโทรศัพท์กริ๊งแล้วอย่างนี้	 โบราณเขาเรียกว่าคน
อย่างนี้ลางสังหรณ์ดีแต่ความจริงมันเป็นทิพจักขุญาณ	 เพียงแต่มันขาดการฝึกฝนต่อเนื่อง	
มันก็เลยไม่ชัดเจนแจ่มใส		
ถาม :	หนูฟังเทปหลวงพ่อคะ	 ที่เป็นแบบว่าวิชชาสามกับอภิญญาหก	 หนูมีความสงสัยว่า
วิชชาสามนี่อยู่ในระดับล่างของอภิญญาหก	?		
ตอบ :	ต่ำกว่า	 อภิญญาหกมันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์ ตัวนี้จะแสดงฤทธิ์ผาดแผลงได้
ทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าพื้นฐานของอิทธิฤทธิ์มาจากกสิณสิบ	 แต่ว่าวิชชาสามนี่พื้นฐานมาจาก
กสิณกองใดกองหนึ่งกองเดียวคือจะเป็นเตโชกสิณกสิณไฟ	 โอทาตกสิณกสิณสีขาว	 อาโลก
กสิณกสิณแสงสว่าง	 กสิณสามกองนี้กองใดกองหนึ่งนี่ทำให้เกิดทิพจักขุญาณได้	 พอเกิด			
ทิพจักขุญาณแล้วก็นำไปใช้ในปุพเพนิวาสานุสสติญาณคือระลึกชาตินะวิชาที่หนึ่ง	 วิชาที่สอง							
จุตูปปาตญาณ	 รู้ว่าคนและสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหน	 และตัวสุดท้ายคือ		
อาสวักขยญาณคือทำกิเลสให้สิ้นไปสามอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชชาสาม	 แต่อภิญญาหกนี่ครอบ
วิชชาสามอยู่หมัดเลยมีอิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่าง	 ทิพยโสตหูทิพย์	 ทิพจักขุอะไรอย่างนี้
แล้วก็ปุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติ	 จุตูปปาตญาณรู้ว่าคนสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตาย
แล้วจะไปไหน	แล้วอาสวักขยญาณทำให้กิเลสสิ้นไปมากกว่าตั้งสาม		
ถาม :	หนูมีความรู้สึกว่ายากมากเลยหนูคงทำ...คงต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวคงจะทำได้		
ตอบ : ไม่หรอกคนทั่วๆ	 ไปนั่นแหละ	ฆราวาสทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าศีลน้อยกว่า	 คนที่
รักษาของห้าชิ้นกับคนที่รักษาของสองร้อยกว่าชิ้นนี่ใครดูแลง่ายกว่ากัน	ฆราวาสรักษาศีลแค่ห้า
ข้อทำได้ง่ายกว่า	 มันอยู่ที่ว่าเราเอาจริงมั้ย	?	 เรื่องของอภิญญาเป็นเรื่องของคนจริงคนจัง 
ของคนมีสัจจะทำต้องทำจริงๆ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากว่าเราทำอย่างนั้นได้มันได้
ทุกคนไม่ใช่นักบวชหรอก นักบวชปัจจุบันนี้สามแสนกว่านี่ทำได้ไม่ถึงพันหรอก		
ถาม :	ฟังแล้วหนูมีความรู้สึกว่ายากมากสำหรับชาตินี้ของหนู		
ตอบ : เอาเถอะ...ไม่เป็นไรถ้าเกิดบ่อยๆ	เดี๋ยวก็ง่ายไปเอง		
ถาม :	มีความสงสัยว่าถ้าเอาลูกไปรับยันต์เกราะเพชรนี่เด็กไม่ได้นั่งสมาธินี่...	
ตอบ : ไม่เป็นไร	เพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในพิธีด้วยความตั้งใจ	ถึงยังไงพระท่านก็สงเคราะห์
ให้	 ต่อให้ไม่ได้อยู่ในพิธีถ้าหากว่าติดงานติดการแล้วเราอยู่ที่บ้านตั้งใจรับด้วยความเคารพใน
เวลานั้นก็ได้เหมือนกัน		
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ถาม :	อยากจะเปลี่ยนชื่อ	หนูเกิดวันพฤหัสค่ะ	?		
ตอบ :	แล้วทำไมจะเปลี่ยน	 เป็นอะไรเขาก็เรียกชื่อเดิมนั่นล่ะ	 เชื่อเถอะมันแทบจะไม่มีใคร
เขาเรียกชื่อใหม่ของเราหรอก	 ยกเว้นคนที่เพิ่งรู้จักกัน	 คนที่รู้จักมาแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรมันก็
เรียกชื่อเดิม	จริงๆ	ชื่อเสียงเรียงนามนี่มันมาทีหลังคน	ตำราการตั้งชื่อมันมาทีหลัง	ถ้ามันมีผล
ต่อคนมากถึงขนาดนั้นบรรพบุรุษของเราก็คงตายหมดแล้ว	 ไม่เหลือมาถึงเราหรอก	อุตส่าห์สืบ
เผ่าสืบพันธุ์มาถึงเราจนปัจจุบันตั้งห้าหกพันล้านคนแล้ว	 เพราะฉะนั้นชอบชื่ออะไรก็เอาชื่อนั้น
เถอะ ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ถือว่าเป็นมงคลที่สุดแล้ว	 อาตมาอยู่มาจนป่านนี้ก็เพิ่งจะเจออยู่ราย
เดียวที่ชื่อมีอิทธิพล	 เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งอายุก็คงราวๆ	 ซักสิบห้าสิบหกปี	 เชื่อมั้ยว่า		
ตัวเขาเบาจนขนาดเราหิ้วแขนเดียวลอยเลย	 ผอมกะหร่องมีแต่กระดูก	 ตอนนั้นหลวงปู่  
ครูบาธรรมชัยยังอยู่	 หลวงปู่ครูบาธรรมชัยเป็นพระดีองค์หนึ่งทีห่ลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกให้
ลูกๆ	 ไปหาไปกราบไปไหว้ไปทำบุญกับท่าน	 หลวงปู่ธรรมชัยท่่านรักษาโรควิธีรักษาโรคท่าน
ตรวจด้วย	ทิพจักขุญาณคือโรคที่หมอทั่วๆ	 ไปรักษาไม่ได้มักจะไปหาหลวงปู่	 หลวงปู่ท่านจะมี
สายสิญจน์วางอยู่ในพานพาดมาแล้วท่านก็จะจับไว้	 พอคนป่วยเข้ามาแตะสายสิญจน์หลวงปู่จะ
บอกว่าป่วยด้วยโรคอะไร	 เป็นมากี่ปีกี่เดือนกี่วันต้องรักษาด้วยยาอะไร	 สมัยนั้นถ้าหลวงปู่มา		
ไม่ตรงกับหลวงพ่อก็จะไปหาหลวงปู่เพื่อทดสอบทิพจักขุญาณของตัวเอง	 ไปถึงโยมเขาแตะก็
กำหนดใจจะรู้ว่าเขาป่วยมากี่ปี	 แต่พอเดือนนี่ชักจะผิดพอวันนี่ไปไกลลิบเลย	 หลวงปู่ท่านบอก
รายละเอียดได้แต่ของเรามันละเอียดขนาดนั้นไม่ได้	 มาตอนหลังหลวงพ่อท่านบอกว่าทิพจักขุ
ญาณของหลวงปู่ธรรมชัยเยี่ยมที่สุดในยุคนั้น	 เพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อเป็นหมอ	 เป็นหมอถ้ารู้
ไม่ละเอียดรักษาโรคไม่ได้	 ในเมื่่อท่านมาเพื่อเป็นหมอ	 ทิพจักขุญาณต้องเยี่ยมที่สุด	 เพราะ
ฉะนั้นที่เราผิดแล้วผิดอีกไม่ใช่เรื่องผิดปกติ	 ไปลองกับใครไม่ลองไปลองระดับ	 (หัวเราะ)	
ปรมาจารย์เลย	 คราวนี้พอเด็กคนนั้นแตะสายสิญจน์ปั๊บหลวงปู่ลืมตาขึ้นมาบอกอีหนูไม่ต้อง
รักษาหรอกลูกไปเปลี่ยนชื่อซะก็หายเอง	ท่านบอกว่าชื่อปัจจุบันนี้ไปตรงกับบรรพบุรุษคนหนึ่งที่
ตายมานานแล้ว	 ผีมันหวงชื่อตายมานานขนาดนั้นแล้วยังไม่ยอมเลิกหวงชื่อตัวเองว่าลูกหลาน
เอาชื่อมาตั้งตรงกับมัน	 โกรธ	 มันก็เลยแกล้งซะจนเป็นอย่างนั้น	 หมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย	
หาสาเหตุไม่เจอ	 นั่นแหละในชีิวิตที่อยู่มาจนป่านนี้สี่สิบกว่าปีแล้ว	 เพิ่งเห็นมีคนเดียวที่ชื่อมี
อิทธิพลกับตัว	เพราะฉะนั้นของเราอะไรก็ได้	ถ้าอยากได้ชื่อเพราะๆ	ไปวัดดอนเดินดูทีละป้ายๆ	
เดี๋ยวก็ได้เอง	
ถาม :	คือแม่หนูเขาชอบสวดมนต์ตอนเช้าแต่เขาสวดแบบเสียงดัง	 เวลาที่หนูอยู่ข้างบนนี่
พอได้ยินเสียงแม่สวดมนต์จะมีความรู้สึกว่าหนูรำคาญเสียงแม่	แต่เพียงที่จะทำใจให้สบายๆ	คือ
ก่อนที่เขาจะเอาข้าวมาถวายพระภูมิจะรู้สึกว่ามันเกะกะรำคาญตายังไงก็ไม่ทราบค่ะ	 แต่หนู
พยายามปลดอารมณ์ใจว่าไม่ๆๆๆ		
ตอบ :	อันนั้นมันเป็นตัวทดสอบอารมณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า	 กิเลสมารมันจะทำให้เราเป๋ไป
จากความดี	ทั้งๆ	ที่เห็นคนอื่นทำความดีแต่ไม่ได้ยินดีและโมทนาด้วย	มันจะกลายเป็นประเภท
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นึกคิดเบียดเบียนเขาซะด้วยซ้ำไป	 จิตมันแทนที่จะประกอบไปด้วยอนุโมทนาจิต	มันกลายเป็น	
วิหิงสาวิตก	คือคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาแทน	อารมณ์ใจอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี	 บอกกับมันบอกว่า	
ข้ารู้จักหน้าเอ็งแล้วไม่ต้องมาแกล้งซะให้ยากหรอก	พวกมารนี่ขี้อายพอเรารู้ทันเขาก็เลิก	
ถาม :	แล้วหนูเห็นอย่างนี้หนูก็ต้องโมทนากับเขา	?		
ตอบ :	จริงๆ	คือว่าในส่วนนั้นเราไม่ได้ทำ	แล้วแม่ทำเราก็พลอยยินดีและโมทนาไปกับความดี
ที่แม่ทำด้วย	ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายพยายามกั้นเอาไว้อย่าให้เข้า
ในใจ ถ้าเข้าในใจปุ๊บมันจะเกิดอันตรายกับเรา เพราะว่ามันจะเริ่มชอบหรือไม่ชอบ พอ
ชอบหรือไม่ชอบปุ๊บถ้าเรามาคิดต่อนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย ถ้าไม่ชอบก็พลอยจะพาลโกรธ
พาลเกลยีดไปเลย ถา้หากวา่ชอบกอ็ยากมอียากไดข้ึน้มา มนัไมไ่ดเ้รือ่งทัง้สองฝา่ยพยายาม
ทำใจให้เป็นกลางๆ ไว้  
ถาม :	ตามที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้ามีคู่ครอง...		
ตอบ : มีคู่นี่ยิ่งไปง่ายเลย คนจะไปนิพพานจะต้องเห็นทุกข์รู้ทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์รู้ทุกข์
แล้วรู้สึกเข็ด ในเมื่อรู้สึกเข็ดนี่ก็หาทางหนีทุกข์ซึ่งมันจะไปนิพพานได้ ดีไม่ดีไปง่ายด้วย
เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีคู่ถ้าหากว่าจิตใจมัวแต่ไปกังวลกับการทำมาหากิน ห่วงลูกห่วง
ผัวห่วงเมียมันกังวลอยู่มันก็จะไปยาก	แต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่มีคู่แล้วเห็นทุกข์โอกาสที่จะไป
มันง่ายกว่าคือถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงเห็นทุกข์จริงจิตมันยอมรับได้ง่ายกว่า	 มันลำบากจริงๆ	 แล้วนี่
คนเดียวก็ทุกข์จะแย่แล้วใช่มั้ย	?	 จากขันธ์ห้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของตัว
เองก็กลายเป็นขันธ์สิบของสามีอย่างนี้	 กลายเป็นขันธ์สิบห้าของลูก	 มีซะสองคนก็ยี่สิบไปเลย	
มันทุกข์กว่าเดิมหลายเท่ามันน่าจะไปง่ายกว่า	 ใครบอกว่ามีคู่แล้วไปนิพพานไม่ได้อย่าไปเชื่อ	
พระพุทธเจ้าก็มีใช่มั้ย	?	นั่นน่ะต้นตำรับนิพพานเลย		
ถาม :	เราทำบุญอะไรละค่ะถึงจะได้รู้ว่าเนื้อคู่เราคือแบบว่าเรามีทำบุญหรือทำกรรมอะไรมา
คือว่าต้องมาผิดหวังในเรื่องของคู่ครอง	?		
ตอบ :	เรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสมัยก่อนไปแย่งของคนอื่นเขาไว้รึเปล่า	?	 จริงๆ	 แล้ว
หลวงพ่อเขาบอกว่า	 “อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุก ถ้าอยู่สองครองทุกข์ถึงสนุก
ก็ไม่สบาย”	 ความจริงเราสบายนะเราลดทุกข์ลงไปครึ่งหนึ่ง	 คอยดูคนรอบๆ	 ข้างเราสิถึงรักกัน
ปานจะกลืนก็เหอะ	 ถึงเวลามันก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดลิ้นกับฟันน่ะ	
ถึงจะมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจก็จริงแต่ถ้าคนเราเวลาเหนื่อยมา	 เวลาหิวมา	 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
อารมณ์มันเสียง่ายเดี๋ยวทะเลาะกัน	 ดูว่ารอบข้างเรามีคู่ไหนที่เขามีความสุขจริงๆ	 มั่ง	 มันจี๋จ๋า
หวานจ๋อยกันได้พักเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ทุกข์ล้วนๆ	ถามคนข้างๆ	สิเขาแต่งมาแล้ว	ถามว่าพี่
มีความสุขจริงๆ	มั้ย	?	ไม่มีหรอก	ลำบากจะตายชัก	เหนื่อยจากข้างนอกมาด้วยกันแท้ๆ	กลับ
มาบา้นเรายงัมเีจา้นายเพิม่มาอกีคนหนึง่	 ถา้มลีกูกเ็พิม่ขึน้อกีสองคน	 บางครอบครวัเห็นแล้วก็
น่าสงสาร		
ถาม :	.......................		
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ตอบ :	พระอรหัง สุคะโต ภะคะวา นะ เมตตาจิต	 แค่นั้นแหละว่าทุกวันๆ	 เจ้าของคาถา		
คนแรกคือ	หลวงปู่แช่มวัดฉลอง ภูเก็ต ถัดมาก็	หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค	ถัดมากห็ลวงพ่อ
วัดท่าซุง คาถาบทนี้ถ้าเราต้องการให้ใครรักใครเมตตาเราสงเคราะห์เรา ให้นึกถึงหน้าเขา
แล้วภาวนาคาถาบทนี้เรื่อยๆ สักครึ่งชั่วโมง ทำให้ตัวเองกำลังใจทรงตัว	เสร็จแล้วก็ไปเหอะ		
ถาม :	(เรื่องการพิจารณาระหว่างรับประทานอาหาร)	?		
ตอบ :	จริงๆ	 คือพิจารณาต่อยาวไปทีเดียวเลยจ้ะ	 แล้วตอนท้ายนี่	 สรุปรวบกลับมาว่าในเมื่อ
เรายังมีชีวิตอยู่ ยังจำเป็นต้องกิน ก็กินเพื่อให้ร่างกายนี้ทรงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น  
ไม่ได้กินเพื่อความอ้วนพีของร่างกาย ไม่ได้กินเพื่อความผ่องใสของผิวพรรณ ไม่ได้กิน
เพื่อตั้งใจจะยั่วกิเลสให้เกิดขึ้น หากแต่ว่ากินเพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้ให้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น	
เพราะฉะนั้นกินให้มันสักหน่อย	 ถ้าตะขิดตะขวงใจมากว่าเขาจะต้องตายเพราะเรา	 เราต้องมา
กินเขาแท้ๆ	ก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของเลือดเนื้อเขาไปเลย		
ถาม :	แล้วถ้าเห็นว่าภาวะรอบข้างว่าอย่างนี้เป็นทุกข์	ให้คิดไปเลยใช่ไหมคะ	?		
ตอบ :	ให้เห็นจริงๆ ว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลย แล้วเราก็มาถามตัว
เองว่าโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเร่าร้อนแบบนี้ การที่เรามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความ
ทุกข์อย่างนี้ เรายังต้องการมันอีกไหม ? ถ้ามันตอบว่าไม่ต้องการ ก็ถามตัวเองว่าในเมื่อ
ไม่ต้องการแล้วจะไปไหน ? ถ้าอารมณ์สุดท้ายเกาะนิพพานก็เกาะยาวไปเลย แล้วรักษา
อารมณเ์กาะนพิพาน ประคบัประคองเอาไว ้ทำอยา่งนัน้ทกุวนัๆ จนอารมณจ์ติชนิกบันพิพาน	
ต่อไปสบายตายเร็ว	(หัวเราะ)	ถ้าหากมันเกาะจริงๆ	 ไม่เอาอะไรจริงๆ	 เอาแต่นิพพานนี่ตายเร็ว	
ซึ่งมันเป็นความต้องการของเราอยู่แล้ว		
ถาม :	ต้องเฉพาะตะวันออก	?	(ถามเรื่องศาลพระภูมิ	ที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของบ้าน	)		
ตอบ :	เฉพาะศาลที่อยู่ด้านทิศตะวันออก	 ไม่ใช่หันทิศตะวันออกนะ	 อยู่ด้านทิศตะวันออก
ของตวัอาคารทกุหลงั	ทีอ่ยูท่ศิตะวนัออกมหีนา้ทีพ่เิศษ	คอืใหห้วยดว้ย	ถา้ใครขอเปน็เหมอืนยัง
กับโดนบังคับแต่ให้คนขอเป็น	ถ้าขอไม่ได้เรื่องนี่ก็แย่เหมือนกัน	สำหรับของเราที่พอถึงเวลาฝัน
แล้วไม่เล่นมันจะแม่น	 นั่นน่ะเขามาลองใจเรา	 ถ้าเราเล่นเมื่อไรมันจะเคลื่อนทันที	 เล่นสามตัว
มันจะออกสองตัว	 เล่นสองตัวมันจะออกตัวเดียว	 เล่นตัวเดียวมันไม่ออกเลย	 มันจะเป็นอย่างนี้	
แล้วถ้าเราบอกเขาโดยที่เขาเองไม่มีบุญในด้านนี้มาก่อนเลขมันก็จะเคลื่อนเลื่อนไปงวดอื่น	
เลื่อนให้เจ็บใจเล่นเท่านั้นแหละ	สมัยหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณีทีส่มุทรสาครยังอยู่	หลวงพ่อ
เนื่องมีอาชีพให้หวย	ใครๆ	ก็ไปหาท่าน	ขอหวยๆ	หลวงพ่อเนื่องให้	บางทีก็เขียนใส่กระดาษยัด
ใส่มือมาเลย	 บางทีก็เขียนใส่กระดานดำทิ้งเอาไว้ไปลอกเอาเอง	 บางทีคนเอาแบงค์ไปถวายทั้ง
ปึกท่านก็ดึงเอามาคืนให้ใบหนึ่ง	 ใบนั้นน่ะออกแหงๆ	 วันที่หลวงพ่อเนื่องมรณภาพกรรมการ
เข้าไปจัดการเกี่ยวกับการเงินในกุฎีท่าน	 โอ้โห	!	 ค้นมันทุกซอกทุกมุมเงินเต็มไปหมด	 เพราะ
ท่านรับมาท่านก็โยนโครม	!	 กองเอาไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลย	 คือไม่ได้ยึดติดในเรื่องเงินเรื่องทอง
จริงๆ	 แล้วไม่ได้ใส่ใจเลยรับมาท่านก็โยนไว้รอบตัวนั่นแหละ	 กรรมการตรวจนับเงินได้ยี่สิบกว่า
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ล้าน	 ปรากฏว่าพอหลวงพ่อเนื่องมรณภาพ	 หลวงพ่อบอกว่า	 หลวงพ่อเนื่องเป็นพระอรหันต์ 
มันขอหวย	 พระอรหันต์ตายไปทั้งองค์ไม่ได้คิดจะขอธรรมะกันเลย	 หลวงพ่อเนื่องท่านก็อยู่ให้	
เป็นหน้าที่ของท่านนี่	 ปรากฏว่าหวยหลวงพ่อเนื่องคนเอาไปเล่นถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะไม่รู้วิธี	
หลวงพ่อท่านบอกวิธีให้ว่า	 ถ้าพระท่านบอกเป็นสาธารณะอย่างนั้นบุญคนมันไม่เท่ากัน 
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกมันยาก ท่านบอกว่า ถ้าอยากจะถูกจริงๆ ให้ตามไม่เกินสิบสอง
งวดจะออก	 ท่านแนะนำวิธีเล่นว่าถ้างวดแรกเราเล่นสิบบาท	 งวดที่สองให้เล่นยี่สิบ	 งวดที่สาม
ให้เล่นสามสิบ	 งวดที่สี่ให้เล่นสี่สิบ	 ถ้าทำอย่างนี้แล้วถึงเวลาออกมันจะได้คุ้ม	 รับรองว่าไม่เกิน
สิบสองงวดจะออก	แล้วออกตรงๆ	ด้วย	แต่ถ้าอยากได้งวดนั้นเลย ให้ตัดท้ายเล่นตัวเดียวจะ
ได้ แต่คราวนี้เล่นตัวเดียวมันได้น้อยเขาไม่ต้องการกัน	 พอได้เคล็ดลับมาแทนที่จะเล่นหวย
หลวงพ่อเนื่อง	 ก็เล่นหวยหลวงพ่อเราเอง	 หลวงพ่อท่านบอกหวยปีละครั้งตอนกฐิน	 คอยฟังๆ	
เถอะ	 ถ้าคนเฮเมื่อไรก็เลขนั้นแหละ	 แต่คราวนี้ท่านบอกทีอย่างกลางศาลาสองไร่คนมีเป็นหมื่น	
บุญคนมันไม่เท่ากัน	งวดสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพท่านก็บอกว่า	เฮ้ย...ใครมีเงินบ้างหว่า	ขาด
เงินอยู่	๖๘๓	บาท	พวกฮากันตรึม	ใช่แน่แล้วตัวนี้	ปรากฏว่างวดแรกมันออก	๖๘	งวดหลังมัน
ออก	๘๓	แล้วงวดที่สี่มันออก	๘๓๖	มันไม่ใช่	๖๘๓	ปรากฏว่าพี่สุรกานต์ เขาได้เคล็ดลับแล้ว
เขาตามไปเรื่อยแหละ	 คนอื่นเลิกกันหมดแล้ว	 คนได้	 ๖๘	 แล้วเลิกก็มี	 ได้	 ๘๓	 แล้วเลิกก็มี	
ประเภท	๓๘๖	หรือ	๘๓๖	งวดนั้นก็มี	แต่ของหลวงพ่อนี่ถ้าบอกเมื่อไรตรงๆ	ไม่ต้องกลับ	พี่เขา
ก็ตามไปเรื่อยๆ	 ไปออกเอางวดที่เก้าได้ไปแสนแปดค่อยยังชั่วหน่อย	 ถามพี่เขาเหมือนกันถ้า
งวดที่สิบเอ็ดแล้วไม่ออกล่ะ	?	 เขาบอกว่าขายบ้านเล่น	(หัวเราะ)	 คือเขามั่นใจแน่แล้ว	 พอได้
เคล็ดลับไปแล้วลองตามดู	 จริงๆ	 คนที่บุญไม่ถึงนี่บารมีไม่ถึงมันจะเลิกเสียกลางคัน	 คนที่
สมควรได้มันจะมีกำลังใจตาม	 มันตามจนออก	 เก้างวดนี่เท่าไร	 สี่เดือนกว่าใช่ไหม	?	 เพราะ
ฉะนั้นก็ตามไปเหอะ		
ถาม : ของหลวงพ่อใช้ได้กับทุกองค์ไหม	?		
ตอบ :	ไม่ทราบเหมือนกัน	 แต่หลวงพ่อเนื่องกับหลวงพ่อนี่ใช้ได้	 (หัวเราะ)	 องค์อื่นก็ลองดู	
ถ้าสิบสองงวดไม่ออกก็เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบงวด	(หัวเราะ)	ใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่ง		
ถาม :	ที่เคยสอนว่าเวลาภาวนาไปด้วยให้นับลูกประคำโดยนับจำนวนเม็ดไปด้วย	 ทีนี้ถ้าตอน
นับกับภาวนาไปด้วย	ภาวนามันไปเรื่อยๆ	 เหมือนกับว่าเราจะต้องเอาจิตไปดูที่จำนวนนับหรือดู
ที่มือแตะจำนวนนับล่ะคะ	?		
ตอบ :	รู้ทั้งสองอย่าง		
ถาม :	เครียดนะคะ	?		
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วเขาเอาสำหรับพวกฟุ้งซ่านมาก	 พวกที่ฟุ้งซ่านมากถ้าให้ทำงานหลาย
อย่างแล้วจิตมันจะจดจ่ออยู่กับตรงนั้นมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น	 ของเราถ้าเอาธรรมดาๆ	
รับรู้อย่างเดียวก็พอแล้ว	 ไม่งั้นจะเครียดเกินไปหนักเกินไป	 แต่ที่หัดทำตอนนั้นเพราะต้องการ
จะซ้อมประเภทแยกจิตแยกกายหลายๆ	อย่างพร้อมๆ	กัน	ไม่งั้นเดี๋ยวนั่งคุยตรงนี้โยมนินทาเรา
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อยู่ที่ปักษ์ใต้ไม่ได้ยิน	(หัวเราะ)	จริงแล้วๆ	มันก็ไม่ได้ยินนั่นแหละ		
ถาม :	แต่มันก็ได้ผลนะคะ	แต่ค่อนข้างเครียด	?		
ตอบ :	นั่นแหละ	ของเราถ้ามันไม่เคยชินมันจะตึงหน่อย	แล้วอย่าลืมตัวสุดท้าย	ถ้าเราทำจน
คล่องแล้วต่อไปภาวนาอยู่มันก็ฟุ้งซ่านได้ ถ้าหากว่าถึงตอนนั้นแล้วมีปัญหานี่ให้ดึงใจกลับ
มาอยูก่บัลมหายใจเขา้ออกใหค้วามรูส้กึจดจอ่อยูท่ีค่วามรูส้กึตรงหนา้ อยา่ไปแบง่ความรูส้กึ
รับรู้อันอื่น ไม่อย่างนั้นกำลังใจมันจะไม่เป็นหนึ่งเดียว	 มันจะแยกไปคิดเรื่องอื่นๆ	 ได้ต่อไป
เรือ่ย	จะกลายเปน็ว่าทั้งๆ	ที่เราภาวนาอยู่แท้ๆ	ทรงฌานอยู่แท้ๆ	มันก็ฟุ้งซ่านได้	ไปคิดเรื่องอื่น
หน้าตาเฉยเลย		
ถาม :	ใช้สมาธิ	ใช้แบบไหน	?		
ตอบ :	ทำได้แค่ไหน	ก็ต้องใช้แค่นั้นแล้ว		
ถาม :	ตอนปวดหัวมาก	มันไม่มีอารมณ์	?		
ตอบ :	การที่เราหิวมากๆ	 เหนื่อยมากๆ	 เจ็บไข้ได้ป่วย	 ถ้าไม่คล่องตัวมันจะจับสมาธิยาก	
คราวนี้ว่าอาตมาป่วยเป็นประจำมายี่สิบปีแล้วมันก็กลายเป็นปกติของเราว่ามันหนีทัน	 พรวด
เดียวก็ไปแล้ว	
ถาม :	เคยเห็นคนตายแบบใกล้ชิด	รู้สึกชัดๆ	เลยว่าปุ๊บปั๊บมากเลยเสียความรู้สึกเลย	?		
ตอบ :	ลักษณะอาการนี้แหละคือสภาพของเราจริงๆ แล้วยังรับไม่ได้ พอเรารับไม่ได้
ร่างกายจิตใจพลอยแย่ไปด้วย	 อาตมาเห็นตัวขนาดเจ้าศีลนี่โดนสิบล้อเหยียบเข้าหัวเหมือน
ทุ่มแตงโมใส่พื้นเลย	แล้วคราวนี้เลือดมันนองเต็มถนนไปหมด	ตัวมันซีดเหลืองยังกับขี้ผึ้ง	แม่ก็
ร้องไห้จะขาดใจอยู่ข้างถนน	 แล้วลองนึกดูถ้าเป็นเราจะทำยังไง	 มืออ่อนตีนอ่อน	 นอนอยู่ตรง
นั้นเลย	
ถาม : อย่างนี้พวกโจร	พวกเสืออะไร	อย่างตี๋ใหญ่พวกนี้	ต้องมี...?		
ตอบ :	ใช่	กำลังใจเขายึดมั่นมาก	 เคยถามคนที่มันเคยเป็นโจรมา	ถามเขาบอกว่าทำยังไงถึง
เหนียว	 โดยเฉพาะเสือฝ้าย	 เสือฝ้ายไปวัดท่าซุงหลายครั้งแล้วก็โดยเฉพาะไปนอนอยู่ที่ตึกที่
อาตมาอยู่	 ก็ได้คุยกัน	 ที่แกไปขอให้หลวงพ่อไปขุดทองญี่ปุ่นที่แกฝังเอาไว้	 แกปล้นทองญี่ปุ่น
เป็นตู้รถไฟเลย	 ถามแกบอกว่าปล้นอีท่าไหนได้เป็นตู้รถไฟ	 แกบอกว่าให้ลูกน้องปีนขึ้นไปแอบ
ถอดสลักยึดระหว่างตู้มัน	 พอเข้าจังหวะทางโค้งก็ปลดสลัก	 พอมันโค้งตัวมันเหวี่ยงเสร็จตู้โบกี้
มันจะหลุดออกมา	แล้วก็เข็นไปซ่อนระเบิดปิดกัน	โน่น...กว่าจะรู้หายไปแล้ว	คราวนี้เขาบอกว่า
สมัยก่อนที่ส่วนใหญ่หนังเหนียว เพราะว่าต้องเป็นคนมีสัจจะเป็นคนเอาจริงเอาจังและวา่ง
เมื่อไหร่ต้องภาวนา	 พวกเรายังทำอย่างเขาไม่ได้เลย	 เพราะเขาอยู่กับปากกระบอกปืนตลอด	
ไมรู่ว้า่จะโดนยงิตายเมือ่ไร	เพราะฉะนัน้มนัประมาทไม่ได	้วา่งเมือ่ไรตอ้งภาวนา	สถานการณม์นั
บังคับ	ในเมื่อว่างเมื่อไรต้องภาวนาจิตเป็นสมาธิสูง พออาราธนาพระเครื่องเข้าเท่ากับว่าตัว
เองเปิดกำลังใจรับเต็มที่แล้วอานุภาพสูงมาก สมัยนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะหนังเหนียวกัน  
ถาม :	อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิตกนรก	ถ้าเผื่อตายก็ไปเป็นพรหม	?		
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ตอบ :	ก็หลวงพ่อท่านส่งเข้าป่าไปเกือบสามสิบองค์	 เป็นพระอภิญญาหมดเลย	 เพราะว่า
กำลังใจพวกนี้ท่านเอาจริงเอาจังอยู่แล้ว	 คราวนี้งานนั้นพวกนี้ไปพักในวัดก่อนจะไปปล้นเขา	
แล้วก็มีสองคนที่พูดง่ายๆ	 ว่าบุญพอจะมี	 มากราบหลวงพ่อก่อน	หลวงพ่อพอเจอหน้าก็ถามว่า
แกจะไปปล้นเขาใช่ไหม	?	หลวงพ่อบอกว่าพวกนี้เรียบร้อยเกินเหตุ	ประเภทเข้ามาหาพระปูผ้า
กราบท่านบอกว่าระแวงเอาไว้ก่อนได้เลย	 สมัยก่อนโจรไปปล้นเขามันแต่งตำรวจแล้วมันหล่อ
เกินตำรวจ	โอ้โห...ตำรวจมัวแต่ตามล่าโจรชุดเก่ายังกับผ้าขี้ริ้ว	พวกนี้รีดกลีบโง้งเลย	ถามว่าจะ
ไปปล้นเขาใช่ไหม	?	 พวกนั้นก็ตะลึง	 หลวงพ่อบอกว่าถ้าเอ็งไปคืนนี้เอ็งตายโหงทั้งคู่	 พวกนั้น
พอทักถูกแล้วแถมบอกก็ตกใจ	 อยากจะรอดเอ็งไปซื้อยาถ่ายมากินให้มันขี้ไหลขี้ร่วงไปเลย	
ปรากฏว่าคืนนั้นเข้าปล้นพวกตายหมดจริงๆ	 สองคนนี้นอนแผ่อยู่กับวัด	 ประเภทกินยาถ่าย
ระดมพลเข้าไป	 ลูกพี่บอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปก็รอดมาได้ใช่ไหม	 หลวงพ่อก็บอกให้เลิกเสียไม่
อย่างนั้นถ้าไปอีกก็ตายอีก	ไม่เลิกก็ไม่ได้	เห็นๆ	อยู่	ตกลงยอมบวช	หลวงพ่อเลยส่งไปให้เพื่อน
สององค์ที่อยู่ในป่า	 สององค์นี้ไปก็ได้ดีเพื่อนฝูงมาถามๆ	 กัน	 เสร็จไปๆ	 มาๆ	หลวงพ่อบอกว่า
พวกลายพาดกลอนส่งเข้าป่าไปสามสิบกว่าองค์เป็นพระอภิญญาหมด	 คือว่าความดีความชั่ว
เท่าที่มีอยู่ในทุกศาสนามันก็เป็นแค่สิ่งสมมติเท่านั้น การกระทำของเรานั่นแหละที่จะเป็น
ตัวกำหนด สิ่งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผลของการกระทำนั้นมีแน่ และจะตอบแทนให้
แก่ผู้กระทำได้เมื่อวาระและเวลาอันสมควรมาถึง ถ้าทำในสิ่งที่ตามสมมติเขาเรียกว่าดี   
ผลตอบแทนก็คือความสุขความเจริญ แต่ถ้าหากว่าทำในสิ่งตามสมมติที่เขาเรียกว่าไม่ดีคือ
ความชั่ว สิ่งที่ได้รับตอบแทนก็คือความทุกข์ ความเดือนร้อน คราวนี้จะเรียกว่าใครเป็นผู้
กำหนด ก็คือการกระทำเป็นผู้กำหนดคือกรรมเป็นผู้กำหนด ถ้าหากว่าคนไม่ทำความดี
ความชั่วเลย นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา มาร พรหมอะไรก็ไม่
จำเป็นต้องมี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการกระทำของเราทั้งนั้น ถ้าเลิกทำก็
ไม่มีอะไรเหลือ 
ถาม :	คำว่าอวดอุตริมนุสธรรมนี้หมายถึงอย่างไรคะ	?		
ตอบ :	ก็คือว่ากล่าวถึงธรรมอันยิ่งของมนุษย์ทั่วๆ ไป คือว่าคนทั่วไปไม่สามารถจะมีได้ 
ว่าตัวเองมีตัวเองได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้จริงเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรม ถ้าหากว่าเป็นพระเขาปรับ
อาบัติปาราชิก คือขาดความเป็นพระไปเลย	ธรรมอันยิ่งนั้นเขากล่าวเอาไว้ชัดเลยว่าเรื่องของ
ฌานสมาบัติ	 เรื่องของวิมุติ	 เรื่องของวิโมกข์	 เหล่านี้เป็นต้น	 ถ้าหากว่าตัวเองไม่ทรงฌานจริง
ไมห่ลดุพน้จรงิ	แลว้กลา่ววา่ตวัเองเปน็ผูท้รงฌาน	เปน็ผูห้ลดุพน้แลว้อะไรอยา่งนีเ้ขาจะปรบัขาด
จากความเป็นพระไปเลย	ถ้าหากว่ามี ปรับแค่อาบัติปาจิตตีย์ เพราะว่าไปบอกอุตริมนุสธรรม
ที่ตัวเองมีกับผู้อื่นเขา		
ถาม :	คำว่าบอกนี่ขอบเขตแค่ไหนคะ	ถึงเรียกว่าบอก	?		
ตอบ :	ตั้งใจอวดเขาเพื่อให้คนเลื่อมใส แล้วลาภผลและชื่อเสียงทั้งหมดจะเกิดแก่ตัว ถ้า
หากว่าในการสอนธรรมกัน อย่างเช่นว่ากล่าวถึงนรกสวรรค์โดยใช้มโนมยิทธิไปอะไรก็ดี 
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เหล่านี้ไม่ถือว่าอวดเพราะว่าเป็นการสอนเป็นการบอกต่อ	 แต่ถ้าหากว่าตั้งใจจะอวดเขา
เพราะว่าฉันทำได้เพื่อให้คนเขาเลื่อมใส	อย่างนั้นเสร็จแหงๆ	เลย	อุตริสมนุสธรรมก็คือธรรมอัน
ยิ่งที่คนทั่วๆ	ไปไม่สามารถจะเข้าถึงไม่สามารถจะมีได้		
ถาม :	..........................		
ตอบ :	แสดงวา่พวกเราไมเ่ขา้ใจเลย	พระกริง่จรงิๆ	ทีส่รา้งขึน้มานัน้	 หมายถงึพระไภษชัยครุ ุ
ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์	จะเห็นว่าในมือของท่านจะถือหม้อน้ำมนต์หรือหม้อยาอยู่	พระไภษัชยคุรุนี่
คนจีนเรียกว่าตี่จั๊งผู้สัก	 ท่านจะเป็นเลิศในการรักษาคน	 พระโพธิสัตว์นี่บางสิ่งบางอย่างที่พระ
อรหันต์ก็ดี	 พระพุทธเจ้าก็ดี	 ท่านปล่อยวางเพราะยอมรับกฎของกรม	 พระโพธิสัตว์นี่เพราะ
ความปรารถนาจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เพียงประการเดียวอาจฝืนกฎของกรรมบางอย่าง	 ตัวเอง
จะรับผลอย่างไรก็ยอมเพื่อให้คนอื่นมีความสุข	 คราวนี้พระชัยวัฒน์สมัยโบราณเขาจะหล่อพระ
หล่ออะไร	 เขาจะมีการทดลองเบ้าทดลองเนื้อโลหะดูว่ามันได้ที่หรือยัง	 พร้อมหรือยัง	 เขาจะ
หล่อเป็นองค์เล็กขึ้นมาก่อนเป็นการทดสอบ	 แล้วถ้าหากว่าเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาก็ถือว่าตัวเอง
ประสบความสำเร็จในอันนั้นแล้ว	 เลยใช้คำว่าชัยวัฒน์ คือถึงพร้อมแล้วทุกอย่าง	 ถ้าหากว่า
แปลตามเนื้อหาก็คือว่าเจริญด้วยชัยชนะ	 เพราะฉะนั้นพระกริ่งกับพระชัยวัฒน์ต่างกันตรงไหน	
อาจเหมือนกันเปี๊ยบเลยก็ได้	 ต่างกันที่องค์ใหญ่องค์เล็กแค่นั้นเอง	 พระชัยวัฒน์จะเป็นองค์เล็ก
ที่เขาหล่อนำขึ้นมาก่อนเพื่อดูว่าทุกอย่างพร้อมหรือยัง	ถ้าพร้อมสมบูรณ์แล้วถึงจะลององค์ใหญ่	
ไม่เช่นนั้นถ้าองค์ใหญ่เสียจะลำบากเพราะหมดเยอะ		
ถาม :	เมื่อวานดูทีวีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารมี	๒	ประเภท	ประเภทมีใจครองกับ
ไม่มีใจครอง	ถ้ามีใจครองมันก็ต้องเสื่อม	แล้วจิตล่ะคะ	?		
ตอบ :	จิตกับใจนี่จริงๆ	 มันตัวเดียวกัน	 คราวนี้บางคนเขาเรียกว่าจิต	 บางคนเขาเรียกว่าใจ	
บางคนก็เอาอาการเคลื่อนไป	 เอาตัวปรุงแต่งไปเป็นจิต	 เอาตัวรู้เป็นใจ	บางคนเอาตัวเคลื่อนไป
นั้นเป็นใจ	เอาตัวรู้เป็นจิต	เรียกกันให้มั่วไปหมด	บางตำราอย่างในอภิธรรมเขาแยกออกว่าจิตมี
ตั้งกี่ดวงๆ	ล่อไปเหอะ	อ่านเสียจนประสาทจะกลับ		
ถาม :	แล้วเรียกว่าอย่างไร	?		
ตอบ :	จิตนะเหรอ	เรียกจิตเป็นจิตซิง่ายดี	จิตเป็นผู้รู้ ในเมื่อเป็นผู้รู้	ถ้าหากว่าปรุงแต่งก็จะ
เป็นตัวสังขาร ถ้าหากว่าหยุดการปรุงแต่งจิตก็คือจิต  
ถาม : อย่างนี้สังขารก็มีความหมายมากกว่าตัวปรุงแต่งใช่ไหมคะ	?		
ตอบ :	ในความหมายของเรา เราจะหมายถึงตัวตนร่างกายนี้เสียด้วย แต่ในความหมาย
ทางธรรมจริงๆ ก็คือความนึกคิดปรุงแต่ง	อวิชชา ปัจจะยา สังขารา	ความไม่รู้หรือรู้ไม่ครบ	
ก็เลยทำให้นึกคิดปรุงแต่ง	 ถ้ารู้ครบรู้จบแล้วสมบูรณ์แล้วอย่างที่เราสรุปอยู่ข้างในอธิศีลนี่มันก็
ไม่ต้อง		
ถาม : อ่านแล้วเหรอ	?		
ตอบ :	ก็จับอยู่ตั้งนาน	(หัวเราะ)	มีอยู่วันหนึ่งไปนั่งเฝ้าหลวงพ่ออยู่	ท่านหยิบหนังสือพิมพ์มา
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ดตูน้ฉบบัแลว้กว็าง	 ดพูาดหวัแลว้กว็าง	 เรากร็บัมา	 ทา่นกว็า่ไปเรื่อ่ยๆ	 ตามเนือ้หาขา่ว	 ละเอยีด
กว่าที่เขาเขียนอีก	 บางเรื่องนี่เราดูพาดหัวอยู่ข้างในกว่าจะหาเจออยู่ในซุบซิบนิดเดียว	 หลวงพ่อ
ไม่ได้เปิดดูหรอก	 ท่านหยิบแล้วก็โยนหยิบแล้วก็โยน	 มาตอนหลังท่านบอกว่าถ้าหากว่าใช้
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าทำจนเป็นฌานแล้ว อยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้หนังสือเล่มนั้นว่า
อะไรแค่นึกก็รู้ได้ แต่อาตมาทำไม่ได้หรอก	เมื่อกี้นี่เปิดดูจ้ะ	(หัวเราะ)		
ถาม :	คาถาหลวงพ่อว่ายังไงบ้างคะ	?		
ตอบ :	อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ เคยใช้
ทีหนึ่งตอนสอบนักธรรมเอก	 เพราะว่าตอนนั้นอ่านหนังสือไม่ทันเป็นไวรัสลงตับเลยใช้วิธีจับ
หนังสือแทน	นักธรรมเอกนี่เขาตกกันแล้วตกกันอีก	ถ้าไม่ช่วยกันจริงๆ	กองหนังสือเป็นตั้งเลย	
ตอนสมัยนั้นเขาออกเจ็ดข้อ	ถ้าไม่อ่านมันอาจออก	แต่อ่านมันอาจไม่ออก	เจอมหาสติปัฏฐาน
สูตรไปเล่มเดียวเราก็จะเพี้ยนแล้ว	 ท่องเกือบตายมันไม่ออกสักข้อเดียว	 มันไปออกเรื่องอื่น
แทน	 แล้วมหาสติปัฏฐานสูตรมันเล่มเดียวเท่านั้นในธรรมวิจารณ์จะมีวิสุทธิ	 ๗	 มีอะไรไล่ไป
เรื่อยให้เราอ่านไป	 ท่องกันจนตาเหล่	 แล้วคิดดูหนังสือตั้งแค่นี้มันออกเจ็ดข้อ	 มันไม่ใช้วิธีนั้น
มันอ่านไม่ทันหรอกคนป่วย		
ถาม :	นักธรรมสอบเป็นบาลีด้วยเหรอคะ	?		
ตอบ :	มันจะมีบาลีด้วยแปลไทยด้วย	 บางทีก็ให้ตอบเป็นภาษาไทย	 บางทีก็ให้ตอบเป็นบาลี	
เสร็จแล้วความที่เราไม่มั่นใจ	 ความที่ไม่ได้อ่านมันเคยผ่านๆ	 ตามาบ้างว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ก็
เลยไปนั่งเถียงกับเขา	 ตอบผิดไปนิดเดียว	 จะมีว่า	 นะหิ รุณเนนะ โสเกนะ สันติง ปัปโปติ 
เจตะโสของเราว่าท้ายมันไม่ใช่อย่างนี้	 ก็เลยไปแก้ท้ายเขาเสีย	 แก้สามคำ	 ผิด	 อยากทะลึ่งไม่
เชื่อดีนัก	ข้างหน้าถูกหมด	ผิดท้ายนิดเดียว		
ถาม :	อย่างนี้ถ้าจะสอบได้ก็ต้องมาเรียนแต่งเป็นบาลีได้ถึงจะสอบได้	?		
ตอบ :	มันจะมีบาลีเสริมอยู่	 ไม่ต้องเรียนก็ได้	 แต่ว่านักธรรมเอกนี้เป็นหลักสูตรที่ว่า	 ถ้าคุณ
สอบนักธรรมเอกได้คุณถึงจะมีสิทธิสอบเปรียญเอก	คือเปรียญเจ็ด,	แปด,	 เก้า	ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้
สอบสักที	ถ้าจบแค่นักธรรมตรีนี่มีสิทธิเรียนแค่เปรียญตรีคือแค่หนึ่ง,	สอง,	สาม	จบนักธรรมโท
เขาให้สิทธิเรียนเปรียญโทคือ	สี่,	ห้า,	หก	ถ้าคุณสอบนักธรรมเอกไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิเรียนเปรียญ
เอก	ติดเหง็กอยู่แค่นั้นแหละ	หลวงปู่มหาอำพันท่านจะเรียนเปรียญเจ็ดต่อ	ท่านสอบนักธรรม
เอกอยู่สิบสองปีเต็มๆ	หลวงปู่รู้คาถาช้าไปหน่อย	(หัวเราะ)	ถ้าหลวงปู่รู้คาถาก่อนหน้านั้นป่านนี้
สอบเปรียญไหนแล้วก็ไม่รู้		
ถาม :	เคยได้ยินว่าคาถานี้ทำให้ทิพจักขุญาณแจ่มใสมาก	ทั้งที่มืืดที่สว่างรู้หมด	?		
ตอบ :	ก็เพราะแจ่มใสนะซิ	 พอจับเลยรู้หมดว่าเขามีอะไรบ้าง	 รู้หมดรู้จริงๆ	 เชื่อแน่ๆ	 ว่ารู้
จริงๆ	 เพราะว่านั่งเฝ้าหลวงพ่ออยู่	 ท่านเองท่านหยิบขึ้นมาดูพาดหัวแล้วก็โยนมา	 แล้วท่านพูด
เนื้อหาของมันทั้งหมดให้เราฟัง		
ถาม : พระโพธิสัตว์ค่ะ	........(ไม่ชัด).......อย่างนี้ตอนเรียนท่านต้องเก่งกว่าคนอื่น	?		
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ตอบ :	พระโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำเขาอยู่แล้ว	 ไม่เก่งกว่าจะเป็นได้ยังไงล่ะ	?	
ไม่ต้องห่วงหรอก	 ยิ่งถ้าหากว่าเป็นชาติที่เป็นปัญญาบารมีด้วยแล้วรับประกันซ่อมฟรี	 รับรอง
ต้องหาเกรดห้าให้ท่านแน่ๆ	 เลย	 เกรดสี่ไม่พอหรอก	 นึกถึงนายกิ๊น	 เวลาอาจารย์เขาอธิบาย
วิทยาศาสตร์ใช่ไหม	?	 นักเรียนต้องพิสูจน์ด้วยวิธีนี้	 ถอดสมการด้วยวิธีนี้นะ	 อาจารย์อธิบาย
ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 นายกิ๊นยกมือผมว่ามีอีกวิธีหนึ่งครับ	 ว่าแล้วพี่ท่านก็อธิบายไปแล้ว
อาจารย์ก็ต้องยอมรับด้วย	 เพราะวิธีทำของเขาออกมาคำตอบเท่ากัน	 แล้วเพื่อนจะชอบมาก
เพราะมันคนเดียวล่อเสียหมดชั่วโมง	(หัวเราะ)	 คนเดียวจบปริญญาและประกาศนียบัตรมาสิบ
เจ็ดวิชา	 เขาบอกว่าเขายังรู้สึกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย	 แค่เพื่อนบ่นว่าร้องเพลงสวดภาษาละติน
ไม่เอาอ่าว	 มันก็ไปเรียนภาษาละตินเสียอีกหนึ่ง	 เสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่มีเซ้นท์ทางดนตรีเลย
ร้องเพลงก็คร่อมจังหวะ	 มันก็ไปเรียนดนตรีเสียอีกหนึ่ง...อย่างสุนทรภู่เขาว่า	 จะเรียนร่ำทำ
อะไรไม่ลำบาก มียอดยากอยู่อย่างเดียวเกี้ยวผู้หญิง	 ถ้าพระโพธิสัตว์มากปัญญาบารมีก็ไม่
ลำบากสำหรับท่านหรอก		
ถาม :	....................		
ตอบ :	เพราะว่าเราเคยชินที่จะอยู่กับมัน	 สภาพของจิตนี่มันคล้ายๆ กับน้ำ คือมันไหลลง
ต่ำได้ง่าย คราวนี้เรานี่มันไหลลงต่ำมาตลอด มันต่ำเสียจนบอกไม่ถูกว่าระยะทางนี้มันยืด
ยาวแค่ไหน จะตะกายคืนมันก็ลำบาก ไม่ค่อยมีกำลังใจ ทำชั่วมาเป็นแสนๆ กัป กว่าจะ
หันมาดีได้  
ถาม :	(ถามเรื่องเด็ก)	?		
ตอบ :	เด็กดื้อก็คือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้น	 ถ้าเราเข้าใจเขาว่าธรรมชาติของเด็กมันต้อง
ดื้อต้องซนเป็นธรรมดา	 อย่าลืมว่าธรรมชาติก็คือธรรมดา ธรรมดาก็คือธรรมะ ธรรมะคือ
ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ ถ้ารู้ว่าเด็กเขามีธรรมชาติคือต้องดื้อและซนเป็นธรรมดาใจ
เราต้องปล่อยวางและให้อภัยเขาได้		
ถาม :	(ถามเรื่องผลการปฏิบัติ)	?		
ตอบ :	เราต้องย้อนกลับไปดูสิ่งแวดล้อมว่า	ตอนที่เราทำได้อย่างนั้น	สิ่งแวดล้อมรอบข้างเรา
เป็นอย่างไร	 เราคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไร	 อยู่ในลักษณะสิ่งแวดล้อมแบบไหน	 ในวง
สังคมแบบไหน	 เพื่อนฝูงแบบไหน	 ครอบครัวแบบไหน	 ถ้าสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเก่าขึ้นมา
ได้เราก็กลับมาแบบเดิมอีก	 คือพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุ ถ้า
เหตุดับสิ่งนั้นก็ดับ ถ้าเรามีอารมณ์ใจไม่ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรอยู่ในใจของเรา เราต้องรู้จัก
แยกแยะว่าเกิดจากเหตุอะไร ถ้ามันมีส่วนที่ดีก็สร้างเหตุนั้นขึ้นมาผลดีก็จะเกิดขึ้นแก่เราอีก 
ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตัดเหตุที่ไม่ดีนั้นเสียสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้น	 มันต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ	
เพราะฉะนั้นคุณต้องนึกย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น	 คุณทำอย่างไรมา	 แล้วก็ทำอย่างนั้นอีก	
เพราะว่าอารมณ์ใจของเราแต่ละวันมันจะไม่เท่ากัน	เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไป	กำลังใจ
มันเปลี่ยนไป	สถานการณ์มันเปลี่ยนไป		
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ถาม :	(ถามเรื่องผลการปฏิบัติ)	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าตอนนั้นกำลังใจของเรามันทรงอยู่ในฌานตัวรัก โลภ โกรธ หลง ต่างๆ 
มันโดนอำนาจของฌานมันกดอยู่ มันจะไม่ถือสาหาความกับใครมากนัก	 เห็นก็สักแต่ว่าเห็น	
ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน	อารมณ์รัก	 โลภ	โกรธ	หลง	ไม่สามารถจะกินใจเราได้	ถ้าหากว่าสมาธิ
ของเราเคลื่อนออกจากฌานลงมาเมื่อไร รัก โลภ โกรธ หลง จะกินเราทันที เพราะฉะนั้น
ต้องคอยระวังอยู่เสมอว่าอย่าให้ใจของเราหลุดออกจากจุดนั้น	 แต่ว่ามันมีข้อสังเกตอยู่อย่าง
หนึ่งว่ามันเป็นอำนาจของจิตแท้เรา หรือว่ามันเป็นอำนาจของฌาน ก็คือดูว่าเราต้องใช้
กำลังใจข่มอารมณ์ไว้หรือเปล่า ?	 ถ้าหากว่าเราไม่ต้องใช้อารมณ์ใจข่มอารมณ์ไว้	 เห็นทุกคน
มีสภาพเสมอกัน	เป็นเพื่อนร่วมทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น	เป็นผู้ที่สมควร
แก่ความรักความเมตตาสมควรแก่การสงเคราะห์ของเราโดยไม่ต้องไปบังคับใจของเราให้คิดไป
ทำอย่างนั้นเลย	 อันนั้นอารมณ์จากใจแท้ของเรา	 แต่ถ้าหากว่าเรายังต้องบังคับใจของเราคือ
ต้องอย่างน้อยๆ	 มีฌานกดเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติไปตามแนวนั้น	 ก็ถือว่าตอนนี้ยังจำเป็นจะต้องทำ
เพื่อความก้าวหน้าไปอีกระยะหนึ่งถึงจะใช้ได้		
ถาม :	(ถามเรื่องผลการปฏิบัติ)	?		
ตอบ :	อย่าลืมว่าพรหมวิหารสี่ มีเมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	 ไม่ใช่ว่าเมตตาเขาดะไป			
ดูว่าใครสมควร	 ใครไม่สมควร	 รู้จักเอ่ยคำว่าไม่ให้เป็นมั่ง	 เพราะว่าตัวอุเบกขา	 คือการยอมรับ
กฎของกรรม	 เราช่วยเขาแค่ว่าตัวเราไม่เดือดร้อน	 ถ้าตัวเราต้องเดือดร้อนเราก็ระงับการช่วย
อันนั้นได้ไม่มีใครเขาตำหนิเราไม่มีใครเขาด่าว่าเรา	 ยกเว้นคนพาลเท่านั้นที่จะทำเช่นนั้น			
ถ้าหากว่าเรายกอุเบกขาขึ้นมาใช้ใครที่ไหนเขาจะมาเบียดเบียนเราได้ล่ะ		
ถาม :	แล้วมันมีจุดหนึ่งครับในการทำสมาธิ	 อาการใจมันไม่เคลื่อนเลย	 มันไม่ต่ำลงไปแล้วก็
ไม่สูงขึ้น	?		
ตอบ :	อันนั้นเป็นการทรงฌาน	 ถ้าหากว่าทรงฌานตอนแรกๆ	 มันไม่เคยชิน	 มันเหมือนกับ
เราได้อะไรมหาศาลน่าตื่นเต้นมาก	 แต่หลังจากที่เราทำไปๆ	 สิ่งที่เราคิดว่าได้มากมหาศาล
แท้จริงมันมีนิดเดียว	 มันก็เลยกลายเป็นว่ามันชักเฉยๆ	 เหมือนกับตายด้านกับมัน	 เพียงแต่ว่า	
ลักษณะนั้นจริงๆ แล้วก็มีประโยชน์ สามารถรักษาใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับรัก โลภ 
โกรธ หลงได้ นิวรณ์จะกินใจของเราไม่ได้ แต่ว่าให้มีสติอยู่เสมอว่า เราแค่อาศัยมันเท่านั้น 
มันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงของเรา มันเพียงเพียงเครื่องมือที่จะส่งเราให้ไปถึงจุดหมายเท่านั้น
เอง ถ้าหากว่าเราไม่มีสติไปยึดไปเกาะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีวิเศษเลิศแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ยังยึด
ติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะ เป็นสังโยชน์ใหญ่ที่ดึงให้เราอยู่กับวัฏฏะต่อไป  
ถาม :	.......................		
ตอบ :	จริงแล้วถ้าคิดว่าเราก็ตายเขาก็ตายมันก็จบแล้ว	 เราเองจะดีกว่าเขา จะเสมอเขา 
หรือจะเลวกว่าเขา เราก็ตาย เขาเองจะดีกว่าเรา จะเสมอเรา หรือจะเลวกว่าเรา เขาก็ตาย 
ต่างคนต่างเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและสลายไปในที่สุด ไม่ว่าเราจะ
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ยกตัวของเราสูงกว่าหรือกดตัวของเราต่ำกว่าหรือดึงตัวของเราเสมอเขา ในที่สุดต่างก็มี
วาระสุดท้ายอย่างนี้ ในเมื่อพิจารณาอย่างนี้ไปใจมันก็ค่อยๆ	คลายอารมณ์นั้นลงเอง		
ถาม :	...........................		
ตอบ :	ถ้าหากว่าตอนพิจารณาตัวกามฉันทะมันเกิดยาก	 ยกเว้นว่าเราจะไปฟุ้งซ่านปรุงแต่ง
อยู่เฉพาะเรื่องของมันมันถึงจะเกิดได้	 อย่าลืมว่ากรรมฐานทุกกอง	 กรรมฐานทั้งสี่สิบกองบวก
สติปัฏฐานสูตรด้วย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยว่ากองใดกองหนึ่งก็ไปนิพพานได้ ถ้า
มันไม่สามารถตัดราคะ ตัดโทสะได้ไปนิพพานไม่ได้หรอก มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราทำถูกไหม	
จำเป็นต้องทำให้เคยชิน	 เพาะบ่มให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเพื่อให้จิตใจของเราอยู่กับความดี
ตลอดไป	พอใจมันชินกับความดีถึงเวลาตายมันก็ไปที่ดี		
ถาม :	เกี่ยวกับอารมณ์อนุสสติของใจที่มันเกิดขึ้นมีอารมณ์พิจารณาด้วย	 ทีนี้พอเกิดได้สอง
วันมันก็หายไป	จะทำอย่างไรถึงจะเอามันอยู่	?		
ตอบ :	น่าเสียดายมากเลย	 คืออารมณ์ใจของเรามันดำเนินไม่ต่อเนื่องเพียงนิดเดียวเท่านั้น
เอง	 พอสติเผลอตัวนิวรณ์ก็เข้าแทรกแทน ทำให้อารมณ์ใจตรงนั้นมันขาดช่วงลง	 จริงๆ	
แล้วก็คือพยายามรักษาสติให้มันต่อเนื่องตามกันไปตลอด	 ถ้าหากว่าทำไปถึงระดับหนึ่ง	 จน
หลับกับตื่นอารมณ์ใจเราจะเสมอกัน หลับอยู่ก็รู้ตลอด ตื่นอยู่ก็รู้ตลอด ถ้าอย่างนั้นการ
พิจารณาของจิตมันจะดำเนินไปเองเรื่อยๆ โดยเรามีเพียงหน้าที่รับรู้และกำหนดตามไป
เท่านั้น	 เพียงแต่ว่าอย่าเผลอให้สติมันไปสนใจเรื่องอื่น สิ่งที่เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย อย่าให้มันเข้าสู่ใจ ปล่อยให้ใจทำหน้าที่เฉพาะของมันไป	กลับไปทำให้ได้
ใหม่	จวนจะดีแล้วนิดเดียวแค่นั้นเอง	
ถาม :	แต่ว่าอารมณ์ใจมันเกิดขึ้นเอง	?	
ตอบ : มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเอง	 เมื่อครู่บอกแล้วว่าเราทำสิ่งแวดล้อมแบบไหนมัน					
ถึงเกิดขึ้น	 ก็ให้ทำแบบนั้นอีก	 มันไม่มีอะไรที่มาเองไปเองหรอก	 ทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้น	
เพียงแต่ว่าเราเองเผลอไปหน่อยหนึ่ง	 ไม่รู้ว่าตัวเองทำดีอีท่าไหน	 โบราณเขาเรียกว่าขี้ตรงร่อง	
(หัวเราะ)	สมัยโบราณเขาเจาะร่องกระดานไว้	เพราะเป็นใต้ถุนสูงใช่ไหม	?	ถ้าลงจากบ้านกลาง
คืนบรรดาสัตว์ร้ายหรือคนร้ายอาจทำร้ายเอา	 ก็ใช้เวลาถ่ายลงร่องไป	 ของเราบังเอิญตรงร่อง	
เสียดายว่าไม่ได้ทำต่อไปเอาใหม่นะ	อีกนิดเดียวเท่านั้นเอง		
ถาม :	เวลาช่วงที่นั่งสมาธิ	เวลาตัวชาเกิดขึ้น	สามารถใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ไหมคะ	?	
ตอบ :	ได้	 คือเรากำหนดรู้ไปเลยว่าสภาพที่แท้จริงของร่างกายของเราเป็นอย่างไร	?	 ถ้ามัน
ถึงตรงจุดนั้นแสดงว่าประสาทร่างกายกับจิตใจคนละส่วนกันแล้ว	 อาการมันเหมือนยังกับว่าชา
จากปลายมือปลายเท้าเข้ามา	 หรือไม่ก็เริ่มจากบริเวณปากหรือจมูกของเราออกไป	 อาการ
อย่างนั้นแสดงว่าประสาทร่างกายของเราเริ่มจะไม่รับรู้อาการภายนอก	 อาการที่จิตใจดำเนินอยู่	
มันทำให้จิตกับประสาทแยกส่วนกันไม่สามารถรับรู้ถึงกันได้	 บางคนรู้สึกแข็งเป็นหินทั้งตัวก็มี	
เหมือนโดนปูมัดอยู่ตึงเป๋งเลยก็มี	 ถ้าหากว่าเราจับจุดนั้นขึ้นมาเป็นตัวพิจารณาว่า	 สภาพ
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ร่างกายนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราเลย เราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ร่างกายนี้
มันเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง เราคือผู้ที่ขับเคลื่อนรถคันนั้นไป ตอนนี้เราเพียงแค่หยุดไม่
ทำการขับเคลื่อนต่อเพียงแค่นี้ รถมันก็ทำท่าจะพังเสียแล้ว มันไม่ยอมไปกับเราเสียแล้ว 
ในเมื่อสภาพที่แท้จริงของมันเป็นอย่างนี้ เราเองยังต้องการมันอยู่อีกไหม ?	 ถ้าหากว่าเรา
จับจุดนี้ขึ้นมาพิจารณามันก็จะมีประโยชน์มาก	 ก็จะเห็นความจริงของร่างกายของเรา	 ตั้งใจทำ
ต่อ	 ระวังๆ	 เอาไว้นิดหนึ่ง	 สมาธิมากเกินไปมันก็เครียด แต่ขณะเดียวกันพิจารณามากเกิน
ไปบางทีมันเผลอมันก็หลุดออกไปฟุ้งซ่านได้เหมือนกัน	 จริงๆ	 แล้วถ้าสติของเราสมบูรณ์	
โอกาสพลาดมันน้อย	 แต่ส่วนใหญ่แล้วของพวกเราสติมันน้อยอยู่	 ถึงเวลามันพลาดแล้วมัน
พลาดยาวเลย	
ถาม : ถ้าปรารถนาพุทธภูมิ	 แล้วนาทีที่กำลังจะตายอารมณ์ทรงตัวมีร่างกายไปนิพพานมัน
กำลังจะตายอยู่แล้ว	ถ้าตายตอนนั้นจะไปนิพพานมั้ยคะ	?		
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นอารมณ์ของพุทธภูมิจริงๆ มันจะไม่ตัดอารมณ์ใจของความดีเขา
เทียบเท่าพระอริยเจ้าได้แต่ไม่ได้ตัดนะ	 เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอก	 ถ้าคิดว่าจะเป็นพระ
โพธิสัตว์จริงๆ	ไปยากเต็มที	ถีบไปยังไม่อยากจะไปเลย		
ถาม :	อย่างนี้หมายความว่า	 ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกจะเอาอารมณ์ตั้งไว้ที่ไหน	 ถ้าไม่ตั้ง
ขึ้นไปนิพพาน	?		
ตอบ :	ก็ตั้งไว้ที่ดุสิตหรือที่พรหมก็ได้	 เพราะว่าที่อยู่ของพระโพธิสัตว์นี่	ถ้าไม่ประจำอยู่ดุสิตก็
ไปพรหม	 จริงๆ	 แล้วพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าไม่เกาะนิพพาน เกาะได้เต็มที่เลยเแต่เพียงแต่ว่า
เกาะขนาดไหน อารมณ์ใจมันก็ไม่ตัดทีเดียว  
ถาม :	ถ้างั้นก็คิด	ตอนนั้นคิดไปแบบนั้นถ้าตายตอนนั้นมันก็ไม่นิพพาน	?		
ตอบ :	ยกเว้นว่าเราเองเลิกแล้ว		
ถาม :	แต่มันไม่เลิก	?		
ตอบ :	ไม่เลิกก็เป็นต่อสิ	 กติกาพระโพธิสัตว ์เขาเยอะ	 ถ้าเกิดเป็นคนหรือสัตว์อัตภาพ
ร่างกายจะไม่โตกว่าช้างและไม่เล็กกว่านกกระจาบ	ไดโนเสาร์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้	ห้ามลง
โลกันตนรกที่เหลืออีก	 ๔๕๖	 ขุมเชิญลงตามสบาย	 ห้ามเป็นอรูปพรหม	 บังคับเลยนะต่อให้
เป็นสมาบัติแปดคล่องตัวขนาดไหนก็ตามถึงเวลาอารมณ์ใจมันจะเลื่ือนลงมามันจะไม่เกาะตัว
อรูปฌาน	 เพราะว่ามันเป็นกติกาบังคับของพระโพธิสัตว์เขา	 โลกันตนรกไม่มีอายุนี่	 กว่าจะได้
โผล่ขึ้นมาอีกทีไม่รู้นานเท่าไหร่	มันเสียเวลาสร้างบารมี	 อรูปพรหมก็เหมือนกัน	อรูปพรหมนี่ก็
หนึ่งหมื่นมหากัปสองหมื่นมหากัป	สี่หมื่นมหากัป	แปดหมื่นมหากัป	อยู่ไหวมั้ย	?	ยิ่งไปเจอขั้น
สุดท้าย	แปดหมื่นมหากัปนี่อยู่กันลืมไปเลย	เห็นเขาว่าหนึ่งมหากัปมี	๖๔	กัป	เจริญมั้ย	?	ลูบ
ภูเขาสึกไป	๖๔	ลูก	
ถาม :	ด้วยแพรเบาบาง	?	
ตอบ : ผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลีลูบภูเขากว้าง	๑	โยชน์	ยาว	๑	โยชน์	สูง	๑	โยชน์	ร้อยปีลูบ
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ครั้งหนึ่ง	สึกเสมอพื้นเมื่อไหร่ก็	๑	กัป	ลูบไปได้	๖๔	ลูก	เพิ่งได้	๑	มหากัป		
ถาม : แล้วกติกาของพระโพธิสัตว์นี่จะเริ่มตั้งแต่อธิษฐานชาติแรกเลยหรือเปล่า	?		
ตอบ :	ตั้งใจเลยก็เป็นเอาว่าตามนั้นเลย	 แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วชาติแรกๆ	 มักจะลงนรกด้วย
ความที่ว่ากำลังใจของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วลำบากแค่ไหนก็ยอม	 เพราะฉะนั้น
บางอย่างที่ต้องละเมิดศีลละเมิดธรรมเพื่อความสุขของผู้อื่นเขาก็ยอมทำก็ลงเท่านั้นเอง		
ถาม :	เราได้กลิ่นน้ำมันจันทน์หอมนี่หมายถึงอะไร	?		
ตอบ :	หมายถึงว่าเราได้กลิ่นจ้ะ		
ถาม :	ไม่ได้มีนิมิตว่า	?		
ตอบ :	ฆานะสัมผัสสะชา เวทะนา	 บางทีก็เป็นนิมิตให้รู้เหมือนกัน	 พวกกลิ่นน้ำมันจันทน์
ส่วนใหญ่จะเป็นพรหมที่ท่านมา	ลองกำหนดดูด้วยทิพจักขุญาณดูซิว่าใคร	 ใครเป็นเจ้าของกลิ่น	
ขอรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงด้วยก็แค่นั้นเอง		
ถาม :	เพียงแต่สงสัยว่าก่อนที่เราได้กลิ่น	เราก็ไม่ได้ทำความดีอะไรมากมาย	?		
ตอบ : บางทีท่านก็มาเตือนว่าตอนนี้ชั่วแล้วจ้ะ	รีบตั้งหน้าตั้งตาทำความดีได้แล้ว		
ถาม : ตัด...คือเราไม่มีร่างกายมันรู้สึกเราปรารถนานิพพาน	 ตรงนั้นที่กำลังจะตายคิดอย่างนี้
สรุปแล้วคือคิดผิดรึเปล่าคะ	?		
ตอบ : ยังผิดอยู่		
ถาม : ก็คือต้องตั้งอารมณ์	?		
ตอบ :	พอถึงระยะสุดท้ายแล้วมันจะปล่อยทุกอย่างหมด กระทั่งนิพพานก็ไม่ต้องเกาะ 
มันจะเต็มอยู่ในใจของเราเอง ตอนนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องทำไม่ต้องอะไรหรอก อยู่เฉยๆ มัน
ก็ไปเอง 
ถาม :	แต่การปรารถนาพุทธภูมิตั้งอารมณ์ไม่ถูก	?		
ตอบ :	คนที่ปรารถนาพุทธภูมินี่ถ้าไม่เลิกไม่ต้องคุยเรื่องนี้เลย	(หัวเราะ)	 ยังคลำกันอีกนาน
ยกเว้นว่าจะเป็นพุทธภูมิประเภทปรมัตถ์อารมณ์เทียบเท่าพระอรหันต์อย่างนั้นแล้วคุยได้แน่	
เพราะท่านรู้ละเอียดกว่า	 คือขอยืนยันว่าถึงวาระสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องเกาะอะไรเลย	 อารมณ์
นิพพานมันจะเต็มอยู่ในใจเอง	 แรกๆ	 เกาะขึ้นบันไดมาเกาะราวบันไดใช่มั้ย	?	 เดินเข้ามาถึง
ห้องแล้วราวบันไดแบกมาด้วยหรือเปล่า	?	เปล่า...มันถึงเวลาไม่ต้องเกาะไม่ต้องแบกแล้ว	เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับความดีนั่นเสียแล้วก็เลยไม่ต้องไปไขว่คว้า	 ไม่ต้องไปยึด	 ไม่ต้องไปเกาะ
อีก...ท่านเปรียบเหมือนยังกับว่า	 ตอนแรกสองแม่ลูกไปงมปลาด้วยกัน	 ลูกคว้างูมาได้ก็ดึงมัน
ขึ้นมา	 แม่...ได้ปลาตัวเบ้อเร่อเลย	 ไม่รู้จักงู	 แม่เออ...ดีลูกกำให้แน่นๆ	 นะ	 ระวังมันจะหลุดไป	
ลูกก็กำซะแน่นเชียว	เสร็จแล้วพอแม่เขาเห็นว่าปลอดภัยจากงูแล้วก็บอกให้รู้	บอกว่าไอ้หนูอย่า
ตกใจนะลูก	 ไอ้นั่นมันงูไม่ใช่ปลา	 กำมันแน่นๆ	 แล้วก็ดึงมันออกมา	 เสร็จแล้วก็เหวี่ยงมันไป
ไกลๆ	 นะ	 ตอนแรกต้องเกาะก่อนเพื่อความปลอดภัย	 กำแน่นๆ	 แล้ว	 หลังจากนั้นก็ทิ้งมันไป	
พอทิ้งมันแล้ว	ปลอดภัยมั้ยล่ะ	?	งูมันไม่กัดเราแล้วนี่ใช่มั้ย	?	เออ...มันก็ปลอดภัยเหมือนกัน		
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ถาม :	ก็คือทำอย่างนี้	ถ้าเป็นพุทธภูมิทำอย่างนี้ก็ได้ใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	เหมือนกัน	 พุทธภูมินี่ต้องยิ่งต้องทำมากกว่านี้หลายเท่าเพราะว่าอย่างน้อยๆ	 นี่ต้องรู้
กว่าคนปกติ	๔	เท่า	หรือจะรู้	๑๖	เท่าก็เอา		
ถาม : ก็กลัวว่าจะตั้งอารมณ์ยังไง	เวลาตาย	?		
ตอบ : นั่นแหละเกาะนิพพานให้แน่นไปเลย		
ถาม :	ทำแบบนั้นก็ได้	?		
ตอบ :	เอาไว้ก่อน	คือตราบใดที่ยังเกาะยังไม่ไปถึงหรอก	ถ้าเลิกเกาะเมื่อไหร่ไปได้แน่		
ถาม :	เวลาคนเราภาวนาอย่างนี้ในระหว่างภาวนาแบบที่ทรงญานกับภาวนาแบบที่ทรงฌาน
ได้	๒	อย่างนี้มารมาดลใจได้มั้ยคะ	?		
ตอบ :	มันหลอกทั้งๆ	ที่ทรงสมาบัติ	๘	นั่นแหละ		
ถาม :	ทรงสมาบัติ	๘	นี่เกาะพระอยู่ไม่ใช่เหรอคะ	?		
ตอบ : อยู่จ้ะอยู่		
ถาม :	แล้วยังหลอกได้อีกเหรอ	?		
ตอบ :	สบาย	มันเป็นพระมาเลยให้เกาะด้วย	(หัวเราะ)	ยังไม่รู้ฝีมือเขาซะแล้ว		
ถาม :	ปานนั้นเชียว	?		
ตอบ : ถ้าตราบใดที่ีคุณยังไม่เข้าพระนิพพาน	มันหลอกสะบั้นหั่นแหลก	มันหลอกกระทั่งพระ
อรหันต์น่ะ		
ถาม :	พระอรหันต์ก็หลอกได้ ?  
ตอบ :	มันได้หลอก	ได้หลอกคือไม่ยอมเชื่อไง	มันก็จะพยายามหลอก	มันได้หลอก		
ถาม :	บางทีที่เรารู้สึกว่ามีอะไรมาดลใจ	นี่มันก็ต้องพิจารณาก่อนทุกครั้งใช่มั้ย	?		
ตอบ :	พิจารณาก่อน	อาจจะเป็นความขี้เกียจมาดลใจก็ได้		
ถาม :	หรือไม่ขณะนั้นเราจะภาวนาแบบเกาะพระ...?		
ตอบ : บอกแล้วยังเกาะอยู่	มันยังไปไม่ได้	ในเมื่อมันยังเกาะอยู่นี่	มันก็ยังอยู่ให้เขาหลอกนั่น
แหละ	 และก็ไม่ต้องไปเลิกเกาะนะ	 เลิกเกาะยิ่งลงนรกใหญ่เลย	 มันต้องเกาะไปก่อนจนกว่าเขา
จะเลิกของเขาเองโดยอัตโนมัติเพราะรู้ว่าพอแล้วเต็มแล้ว	 พูดยากมันเลยไปไกล	 อาตมาเองยัง
คลำไม่ค่อยจะถูกเลย	เดี๋ยวมันจะเบลอกันใหญ่เอาแค่นี้	ฟังแล้วง่วงมั้ย	?	เราต้องดูว่าอารมณ์ใจ
ตัวนั้นมันประกอบด้วยอารมณ์เบื่อหรือเปล่า	?	 ถ้าหากว่ามันเบื่อมันจะเป็นนิพพิทาญาณ	 แต่
ถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าสิ่งทุกอย่างมันจืดชืดไม่อยากได้ใคร่ดีอะไรนี่มันเป็นสังขารุเบกขาญาณ		
ถาม :	ถ้าตัวสังขารุเบกขาญาณจะต้องมีตัวนิพพิทาเกิดก่อนเสมอ	?		
ตอบ : นิพพิทามันจะมาก่อน	ถ้าหากว่าก้าวข้ามนิพพิทาไม่ได้มันก็จะไม่เป็นสังขารุเบกขาญาณ	
ถาม :	เข้าใจล่ะ		
ตอบ :	ฉะนั้นคุณต้องเบื่อก่อน	เบื่อให้เยอะๆ	ไว้		
ถาม :	เพราะฉะนั้นเราเบื่ออะไรมากๆ	นี่เราอาจจะรีบพิจารณาใช่มั้ย	?		
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ตอบ :	ใช่...ส่วนใหญ่มันเบื่อแล้วมันก็ไปหมองอยู่อย่างนั้น	ตายลงไปละขาดทุนยับเยินเลย	
ถาม : แล้วถ้าเกิดเป็นเพราะ...(ไม่ชัด)...ขี้เกียจ	?		
ตอบ :	ก็ถือว่าขี้เกียจแล้วได้ดี	 คือมันไม่ได้อยากได้อะไรมันเลยขี้เกียจไม่ทำ	 ไม่รู้จะดิ้นรนไป
ทำไม	จริงๆ	แล้วน่าจะเป็นคนมีความสุข	เพราะรู้จักพอตั้งแต่แรก	โบราณเขาว่าขี้ตรงร่อง	ไอ้ขี้
ตรงร่องก็คือโบราณเขาจะประเภทที่เรียกว่าปลูกเรือนใต้ถุนสูง	 แล้วมันจะมีร่องกระดานอยู่ข้าง
ล่างก็จะมีโอ่งรองเอาไว้	 เพราะว่าถ้าหากลงจากบ้านเวลาค่ำคืนก็อาจจะมีอันตรายจากพวกสัตว์
ร้าย	 ก็ใช้วิธีขี้จากบนเรือนลงไป	 บังเอิญขี้ตรงร่องไม่ได้เจตนา	 เพราะฉะนั้นพอรู้แล้วว่าร่องอยู่
ตรงนั้นก็รีบๆ	ขี้ซะ		
ถาม :	มันจะไปแน่ขนาดนั้นเชียวเหรอ	?		
ตอบ :	บางคนนี่ง่ายขนาดนั้นจริงๆ	 เป็นเราอ่านๆ	ดูในพระไตรปิฎก	บางทีอิจฉาพระอรหันต์
หลายองค์เหลือเกิน	ท่านไปของท่านง๊ายง่าย	ดูอย่างพระพาหิยทารุจีริยะ	ถึงเวลาพระพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่าพาหิยะ	เธอจงอย่าสนใจในรูป	แค่นั้นเอง...บรรลุแล้ว	แต่คราวนี้กว่าจะง่ายขนาดนั้น
นี่ต้องดูด้วยว่าท่านเกิดมาเท่าไหร่	?	ถ้าเห็นชาตินั้นชาติเดียวก็ขาดทุน	 เกิดมาตั้งเท่าไหร่	 เดิน
ทางด้วยเท้าเปล่า	 ๑๒๐	 โยชน์เพื่อไปหาพระพุทธเจ้า	 คนอื่นมีอารมณ์มั้ยที่จะเดินขนาดนั้น	
๑๒๐	 โยชน์มันเท่าไหร่	 โยชน์หนึ่ง	๑๖	กิโล	๑๐	 โยชน์	๑๖๐	กิโล	๑๐๐	 โยชนน์ี	่ ๑,๖๐๐	กโิล	
เขาล่อไปซะตั้งเท่าไหร่เดินทางพันกว่ากิโลรวดเดียวเพื่อไปหาพระพุทธเจ้า	 เจอเสร็จกอด
พระบาทไว้ไมย่อมให้ไปไหนขอฟงัธรรมเถอะ	ถามวา่ทำไม	?	ทา่นไมย่อมประมาท	ท่านกลัวว่า
ท่านจะตายซะก่อน	รอพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสร็จอาจจะตายก็ได้อย่างนี้		
ถาม :	เพราะท่านเดินมาไม่หยุด	?		
ตอบ :	เสร็จแล้วก็ตายจริงๆ	 ฟังธรรมเสร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์	 แต่ว่าท่านไม่เคยถวายผ้า
ไตรจีวรไว้ในพระศาสนาเลย	 จีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ไม่มี	 พระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปหาบาตรหาจีวร
ก่อน	ไปโดนวัวขวิดตาย	
ถาม :	แล้วอย่างนี้พ่อแม่ท่านได้บุญมั้ยคะ	บุญจากการบวช	?		
ตอบ : ได้อยู่แล้ว		
ถาม :	เป็นพระอรหันต์ก็ได้เลยใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ : ไม่ต้องเสียเวลาไปบวชแล้ว	 เพียงแต่ว่ารอให้รูปแบบมันถูกต้องก็เลยให้ไปหาบาตรหา
จีวรก่อน		
ถาม :	ถ้าเรื่องการพิจารณานี่ก็คือว่า	 เวลาดำรงชีวิตประจำวันนี่	 บางครั้งพอเจอเหตุการณ์
เจอเรื่องราวอะไรแล้วทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้	 แบบว่าพอคิดแล้วก็จะรู้สึกว่าคิดได้อยู่ช่วงระยะเวลา
หนึ่งแต่พอไปทำอย่างอื่นพอผ่านเวลาผ่านไปวันต่อๆ	มาก็เละ	?		
ตอบ :	นี่จิตของเรามันไม่ได้มุ่งอยู่เฉพาะเรื่องเดียว	 ฉะนั้นปกติของมันจะเป็นอย่างนั้น	
ยกเว้นว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะทำจริงๆ	 อันนั้นจิตของเราต้องมุ่งอยู่เฉพาะเรื่องเดียวแล้วก็พิจารณา
มันให้ต่อเนื่องไปเลย	 ถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนจะประสบปัญหาเหมือนกันก็คืออยู่ได้พักหนึ่ง	พอ
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กระทบเข้ารู้สึกตัวแล้วก็นึกขึ้นมาได้ พิจารณาได้พอพ้นจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่มี
ปัจจัยมากระตุ้นก็ลืม	 เพราะฉะนั้นจริงๆ	 แล้วการดำเนินชีวิตของฆราวาสมันอยู่ในลักษณะนี้
ได้ถือว่าดีแล้ว	 คืออย่างน้อยๆ	 มีเวลาคิดได้บ้าง	 ถ้าหากว่าต้องการเอาผลการปฏิบัติจริงๆ 
ต้องพยายามรักษาอารมณ์ใจให้มันต่อเนื่องยาวนานออกไปอย่าทำๆ ทิ้งๆ		
ถาม :	เรื่องสมาธิก็คือเวลาเข้าสมาธิก็จับสามฐาน	 สามจุดก็คือปลายจมูกที่อกแล้วก็อยู่ใน
ท้อง	ทีนี้ตรงปลายจมูกนี่จะรับรู้...(ไม่ชัด)...รู้สึกแค่ลมกระทบจมูกแล้วก็ตรงนี่มันไม่มี	?		
ตอบ :	ไล่ตามดูไปเฉยๆ	 ก่อน	 ตามนึกรู้ตามไปว่ามันหายใจเข้าไปทางไหน	 แรกๆ	 ถ้าจิตยัง
หยาบอยู่	ข้างในที่มันตกกระทบแถวอกแถวท้องนี่มันยังไม่ค่อยรู้สึก	พอจิตมันละเอียดขึ้นมันจะ
จับความรู้สึกนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ต้องใช้ความพยายามอยู่ระยะหนึ่งทำต่อไปเถอะ	ถ้าหากว่ามัน
ไม่เอาจริงๆ	 เอาแค่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้	 ถ้าหากว่าในวิสุทธิมรรค	 เขาบอกว่าเหมือนกับ
คนเลี้ยงวัวไปถึงก็เฝ้าปากประตูไว้ตอนเช้าๆ	 ก่อนจะปล่อยวัวออกไปหากิน	 เฝ้าปากประตูไว้
แล้วไล่นับ	๑,	๒,	๓,	๔,	๕	วัวเรามีกี่ตัวเรารู้อยู่่ตลอด	 เอาจุดเดียวก็ได้	คือลักษณะบอกว่าใช้
จับสัมผัสมัน	 มันจะมีแบบไม่เอาจุดเลย	 รู้ตลอดไปเลยก็ได้	 เขาเรียกแบบไม่เอาสัมผัส	 เสร็จ
แล้วจะรู้ฐานเดียว	สามฐาน	เจ็ดฐานอะไรแล้วแต่เรา		
ถาม :	คือที่ทำสามฐานก็ทำตามคำแนะนำ	 เพื่อที่จะได้ได้ความรู้พิเศษเพื่อจะเอามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาหรือเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นที่จะให้เขาคิดได้	?	
ตอบ :	นั่นมันจุดมุ่งหมายของเรา	 คือเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเอาผลไปทำอะไรอันนั้นเป็นเรื่อง
เฉพาะตน	แต่ว่าวิธีการทำที่ดีที่สุดก็คือ พยายามทำให้มันต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ถ้าหากว่า
มีการขาดช่วงขึ้นมา มันถึงเวลาเท่ากับเราเปิดช่องให้กิเลสมันตีกลับ ถ้ากิเลสมันตีกลับนี่
บางทีมันรุนแรงกว่าปกติทั่วๆ ไป แล้วเอาคืนได้ยาก 
ถาม :	รู้สึกคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่เหมือนกับว่า...(ไม่ชัด)...ถ้าสมมติว่าคนที่พยายามตั้งใจทำแล้ว
ปล่อยให้กิเลสมันตีกลับ	มันจะตีกลับ	?		
ตอบ :	ก็แรงกว่าปกติ	 ลักษณะมันเหมือนกับว่าเราโดนขังคุกอยู่	 เรายอมอยู่ภายในโดย
สงบเสงี่ยมเจียมตนไม่มีการดิ้นรนไม่มีการต่อสู้มันก็รู้สึกสบายๆ	 แต่ถ้าเราคิดจะดิ้นรนหาทาง	
ออกมันก็เหมือนกับว่าผู้คุมเขาคอยระวังเราอยู่	 ถ้าเรายังดื้อมากเขาเฆี่ยนเอาตีเอานี่มันจะเป็น
มากเลยช่วงต่อสู้		
ถาม :	สุดท้ายแล้วจะขอคำแนะนำครับ	 คือตอนนี้ก็พยายามรักษาศีลเป็นประการแรก	 แล้วก็
สมาธินี่ทำยังน้อยอยู่	 แล้วก็คิดว่าต้องทำเป็นประการที่สอง	 แล้วก็เวลาดำรงชีวิตประจำวัน
บางทีมีเหตุการณ์อะไรก็จะคิดจะพิจารณา	ทำอยู่	๓	อย่างมีสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติม...?		
ตอบ :	ถ้าจะให้เพิ่มเติมคือเพิ่มเติมตัวพิจารณา	พยายามให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เราพบที่เราเห็น
มันมีความสุขหรือมีความทุกข์ พยายามดูให้เห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้น ที่เราว่าสุขก็
คือมันทุกข์น้อย	ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอก	แค่ไปดูคนที่ป้ายรถเมล์ก็พอแล้ว	แต่ละคนดูมันทำ
หน้าเข้าสิมีใครทำหน้ามีความสุขบ้าง	 บางคนนี่ดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีก	 ชะโงกแล้วชะโงกอีก	
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เมื่อไหร่มันจะมาซะทีหนึ่ง	 มันมาแต่คันที่เราไม่ได้รอ	 คันที่เรารอมันไม่มาซะทีจะเป็นอย่างนั้น	
ดูเขาดูสีหน้าเขาก็รู้แล้วเขาแบกทุกข์ไว้เต็มที่เลย	 เต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวาย	
ฉะนั้นพยายามให้เห็นมันตลอด	 อยู่บนรถเมล์ก็เหมือนกันทุกคนต้องตะเกียกตะกายไปทำงาน
เพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัว	 คนที่จะต้องรีบไปตั้งแต่เช้าตรู่
ขณะนั้นถึงเวลาเหนื่อยทั้งวัน	 กลับมาพักผ่อนได้ไม่ทันจะเต็มที่ก็ถึงเวลาที่จะไปใหม่อีกแล้ว	
แต่ละคนนี่เขามีสุขหรือมีทุกข์	พยายามดูให้เห็นความจริงตรงนี้	ให้ใจมันยอมรับให้ได้	ถ้าใจมัน
ยอมรับแล้วต่อไปสบาย	ถ้ามันไม่ยอมรับก็พยายามหน่อย	แรกๆ มันก็เป็นแค่สัญญาคือความ
จำ พอนานๆ ไปมันยอมรับได้ก็เป็นปัญญา	พยายามเพิ่มตรงจุดนี้แหละจุดการพิจารณา	ตัว
สมาธิถ้าหากว่าไม่มีเวลาจริงๆ	อาศัยว่าพอเราทำในช่วงระยะที่เรามีเวลานั่งภาวนา	พออารมณ์
ใจมันทรงตัวได้ในระดับไหนถึงเวลาเลิกไปลุกไปจากที่นั้น	 รักษาอารมณ์นั้นให้อยู่กับเราให้นาน
ที่สุด	 ประคับประคองให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีความสุขอยู่เย็นได้อย่างที่เรา
ต้องการ	ถ้าสมาธิมันคลายตัวเดี๋ยวพวกรัก	โลภ	โกรธ	หลงมันเข้ามาพาเราฟุ้งซ่าน		
ถาม :	................		
ตอบ :	สำหรับพระแล้วปกติถ้าตามแบบโบราณจริงๆ	 ไม่ถึงห้าพรรษาครูบาอาจารย์ไม่ปล่อย
ไปไหนหรอก	 กลัวจะไปทำผิดพลาดอื้อฉาวอย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวกันทางหนังสือพิมพ์บ้าง
โทรทัศน์บ้าง	 แต่ว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์พอบวชแล้วก็ทิ้งๆ	 ขว้างๆ	 ไม่ได้อบรบ	
เลยทำถูกบ้างผิดบ้าง	 ที่ถูกก็ถือว่าเสมอตัว	 ที่ผิดก็พาให้เสียหายกันหมดทั้งระบบเลย	 รอซัก
ระยะหนึ่งประเดี๋ยวพอเคยชินกับระเบียบของวัด	 เคยชินกับความเป็นพระแล้ว	 รู้อะไรควรอะไร
ไม่ควรเดี๋ยวจะให้พวกเรานิมนต์มาเอง	 ตอนนี้ก็ต้องให้ท่านปรับตัวระยะหนึ่ง	 โดยเฉพาะพระ
บวชใหม่ๆ	 เรื่องระเบียบของวัดก็ดี	 การสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ดีมันเยอะ	 ต้องท่องหนังสือกัน
เป็นเล่มๆ	 แล้วในช่วงพรรษาก็มีเรียนอีก	 แรกๆ	 ต้องเอาให้อยู่ตัวก่อน	 พออยู่ตัวแล้วก็ปล่อย
ออกมาได้		
ถาม :	ร่างกายเรากับการเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะ	 เราจะมีการปวดขาหรือขาเรากาง
ออกไม่ได้นี่	 เราก็มีความรู้สึกคิดขึ้นมาว่าเราดึงขามดในสมัยเด็กๆ	 อันนี้นี่คือมันเป็นความรู้สึก
ที่ออกมา...?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้นึกคิดปรุงแต่งไว้ก่อน	 อันนั้นถือว่า
ถูกต้องเลยจริงๆ	 แล้วมันเป็นแค่เศษกรรมที่เข้ามาทวงเท่านั้น	 เงินต้นส่วนใหญ่มันจะไปใช้เขา
ในนรกแล้ว	 จากนรกก็มาเป็นเปรต	 อสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะมาถึงคน	 ของคนนี่มัน
เศษๆ	ดอกเบี้ยเท่านั้น	นี่ขนาดเศษนะเล่นเอาซะแย่เลยใช่มั้ย	?		
ถาม :	ค่ะ...ขาค่อนข้างจะกางไม่ค่อยได้	เดี๋ยวนี้ก็เลยมีวิธีไหนที่จะช่วยอนุโมทนาบุญมั้ยค่ะ	?		
ตอบ :	เวลาทีเ่ราทำความดทีกุครัง้ไมว่า่จะเปน็ทาน ศลี ภาวนา ใหต้ัง้ใจอทุศิสว่นกศุลให้
กบัเจา้กรรมนายเวรทัง้หมดทีเ่คยลว่งเกนิมา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ขอใหเ้ขาอโหสกิรรม
ให้ด้วย	 ทำบ่อยๆ	 เดี๋ยวเขาใจอ่อนไปเอง	 แรกๆ	 ก็ไม่ยอมกันหรอกแต่ว่านานๆ	 ไปเดี๋ยวเขา
ใจอ่อนไปเองมันสู้ลูกตี๊อไม่ได้จะตื้อให้ไปเรื่อย	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม :	ตอนนี้มีเคราะห์กรรมเจ็บไข้ได้ป่วย	 ต้องทำบุญอะไรที่ว่ามีอานิสงส์สูงมากเพื่อที่จะให้
เจ้ากรรมนายเวร	?		
ตอบ :	คืออันนี้จริงๆ	 มันไม่ใช่ว่าทำบุญที่มีอานิสงส์สูง	 แต่ว่าทำให้ถูกคือว่าการเจ็บไข้ได้
ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเศษกรรมปาณาติบาตคือการเคยฆ่าคนฆ่าสัตว์มาก่อนในอดีต อันนี้ต้อง
ใช้ชีวิตให้เขาอย่างเช่นว่า ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยไก่ที่เขาจะฆ่า	ต้องเป็นที่ๆ	เขาจะฆ่า
กินด้วยนะ	หรือไม่ก็จะทำร้ายที่ให้มันถึงแก่ชีวิตพวกนั้น	เราช่วยให้เขารอดชีวิตไปได้	กุศลตัวนี้
จะไปบรรเทาเบาบางกรรมตัวนั้นได้เยอะ	 อาตมาเองสมัยเป็นฆราวาสมันป่วยเรียกว่าหัว
อาทิตย์ท้ายอาทิตย์เลย	 แล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็แนะนำให้ว่า	 แกเองเป็นทหารมาทุกชาติฆ่าเขา
ไว้เยอะ	เศษกรรมตัวนี้จะทำให้ป่วยบ่อย	แกควรจะไปปล่อยปลาซะเดือนละตัว	สองตัวก็ได้	เป็น
ปลาที่เขาจะขายเพื่อให้เขาฆ่า	 ให้ฆ่าส่วนใหญ่จะไปทำอาหาร	 ก็กราบเรียนหลวงพ่อว่า	 หลวง
พ่อครับการปล่อยปลามันเป็นการต่ออายุไม่ใช่เหรอครับ	?	ผมเองไม่อยากจะอยู่ๆ	แล้วๆ	จะไป
ปล่อยทำไม	 ท่านบอกว่าแกอย่าพึ่งเข้าใจผิดอย่างนั้น	 การปล่อยปลาจะเป็นการต่ออายุก็ต่อ
เมื่ออุปฆาตกรรมคือกรรมที่เราเคยฆ่าคนฆ่าสัตว์ใหญ่ในอดีตมันตามทันมาช่วงนั้นจะมา
ตัดรอนชีวิตของเราลง ถ้าอย่างนั้นการปล่อยชีวิตเขาก็จะเป็นการต่ออายุของเรา แต่ถ้า
หากว่าในช่วงนั้นไม่มีอุปฆาตกรรมเราเองได้ปล่อยชีวิตเขาให้รอดไปให้ได้รับความสุขให้ได้
รับความสะดวกสบายต่อไปทำอะไรก็สบายก็ง่ายไปหมด	 เลยปล่อยมาเรื่อยๆ	จะ	๒๐	ปีเต็ม
อยู่แล้ว	ปล่อยทุกเดือนๆ	ละเยอะๆ	เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค้าก็ยืดคอรอแล้ว	(หัวเราะ)	เดือนหนึ่งหลาย
พัน	 บางทีถึงเจ็ดแปดพัน	 ถ้าปล่อยวัวด้วยก็ตัวละหมื่นกว่า	 ปล่อยวัวนี่ชอบใจของมูลนิธิ...		
(ไม่ชัด)...ก็มีสัญญากันว่าจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วก็ห้ามขายห้ามฆ่า	ยกเว้นว่าแก่ตายเอง	
ถาม :	อย่างสมมติว่าการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	ถ้าสมมติเรารู้ว่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุอะไร	เรา
ควรจะแก้ไขด้วยวิธีนี้	?		
ตอบ :	ใช้วิธีนี้	 คือการตัดเคราะห์กรรมมันมีตั้งแต่ถวายสังฆทานตั้งใจอธิษฐานโดยเฉพาะ
เลย	ปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่า ทำบังสุกุลตายบังสุกุลเป็น	หรือไม่ก็อันดับสุดท้ายเลยจัดงาน
ศพตัวเอง หลวงพ่อพระครูโวทานธรรมาจารย์ เป็นอาจารย์สอนเทศน์ให้หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
ของเราท่านจัดงานเผาศพตัวเอง	ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักเทศน์มากันที	๔	-	๕	ร้อยองค์	เพราะ
ฉะนั้นปกติท่านจัดเทศน์กัน	๒	ธรรมาสน์	๓	ธรรมาสน์	แต่งานศพหลวงพ่อพระครูโวนี่จัดกันที	
๕๐๐	ธรรมาสน์	ลูกศิษย์ถวายเงินองค์ละร้อยพร้อมกับผ้าไตรชุดหนึ่ง	 โยมลองคิดดู...เงินคนละ
ร้อยพร้อมกับผ้าไตรชุดหนึ่งสมัยก๋วยเตี๋ยว	๒	ชาม	๕	สตางค์	เงินร้อยหนึ่งมันเท่าไหร่ของสมัย
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นี้โยมต้องคิดให้ดี	 คงเป็นแสนของสมัยนี้	 เพราะว่าลูกศิษย์นักเทศน์ของท่านทั่วประเทศไทย
จริงๆ	แล้วท่านเองท่านก็เป็นพระที่ปฏิภาณเฉียบแหลมชนิดที่ใครก็ต้อนไม่อยู่	คนก็ไปถามท่าน
ว่าทำไมถึงจัดงานศพตัวเอง	 บอกว่าถ้ากูตายแล้วกูก็ไม่ได้เห็น	 เพราะฉะนั้นกูต้องจัดตอนเป็น
ถึงจะได้เห็นว่ามันทำอะไรให้บ้าง	 แต่ความจริงไม่ใช่	 อันนั้นท่านก็พูดไปเรื่อย	 แต่จริงๆ	 แล้วก็
คือเป็นการต่ออายุ	โยมจะเห็นว่ามีคนจีนหลายคนที่ซื้อโลงเตรียมไว้เลย	เตรียมไว้ในบ้านเลยถึง
เวลาตายได้ใช้โลงใบนั้น	 พวกเตรียมตัวตายซื้อโลงเตรียมไว้พร้อมนี่	 อาตมาเห็นมาเยอะบางที
ประแหงบๆ	 พอซื้อโลงเข้าบ้านมาหายป่วยแข็งแรงดีไปเลย	 มันเหมือนอย่างกับตัดเคราะห์ไป
อย่างหนึ่ง		
ถาม :	เป็นการแก้เคล็ด	?	
ตอบ :	จ้ะ...ลักษณะนั้น	 อันนั้นวิธีการตัดเคราะห์กรรมอะไรใหญ่ที่จะมาถึงก็มีตั้งแต่ถวาย
สังฆทาน	 ปล่อยชีวิตสัตว์ที่ถูกฆ่า	 ทำบังสุกุกลตายบังสุกุลเป็น	 จัดงานศพตัวเองแล้วแต่หนัก
เบา	ปล่อยชีวิตสัตว์ที่ถูกฆ่าถ้าเราคิดว่าเคราะห์กรรมมันใหญ่ก็ปล่อยสัตว์ใหญ่หน่อย	
ถาม :	..........................	
ตอบ :	เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ทุกสิ่งที่เราทำคนได้ก็คือเราเอง	ถามว่าดีอย่างไรก็ต้องดู
ว่าตัวผลคืออานิสงส์ที่จะได้เป็นอย่างไร	?	 เอาเรื่องของศีลเป็นตัวอย่าง	 ทุกคนไม่มีใครอยาก
ให้คนอื่นมาฆ่าเราทำร้ายเรา เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะฆ่าใครไม่ควรที่จะทำร้ายใคร 
เราไม่อยากให้ใครมาลักขโมยของเรา เราก็ไม่ควรจะลักขโมยของๆ ใคร คนที่เรารักเราไม่
อยากให้คนอื่นมาแย่งไป เราก็อย่าแย่งคนอื่นเขา เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเรา เราก็ไม่
ควรที่จะโกหกใคร เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรควรรู้อะไรไม่ควรเป็นสิ่ง
ที่ดี ยังไงก็อย่าไปเอายาเสพติดมาย้อมใจตัวเองให้มันมึนเมาจนขาดสติสัมปชัญญะไป ทุก
สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมา ท่านสอนเพื่อให้ตัวเราได้เองทั้งนั้น สิ่งที่เราทำคือเราได้ก่อน
แล้ว หลังจากนั้นพอเราทำแล้วตัวเราดี สิ่งที่เราทำดีพอตัวเราดีเสร็จมันก็จะส่งผลไปถึงคน
รอบข้างด้วย	 คนรอบข้างก็เออ...เห็นตัวอย่างที่ดีก็เลียนแบบทำตามมันก็เป็นสังคมที่อยู่เย็นใน
วงเล็กๆ	 อาจจะเป็นว่าเฉพาะครอบครัวของเราก่อน	 แต่อย่าลืมว่าทุกครอบครัวตั้งใจทำดีอย่าง
นี้	 หมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านก็ดี	 ทุกๆ	 หมู่บ้านถ้าตั้งใจทำตำบลนั้นก็จะดี	 ถ้าทุกตำบลตั้งใจทำ
อำเภอนั้นก็ดี	ทุกอำเภอตั้งใจทำจังหวัดนั้นก็ดี	ถ้าทุกจังหวัดพร้อมใจกันทำประเทศของเราต้อง
ดี	 ทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนเพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งนั้น	 สุขในปัจจุบันคือไม่
ต้องไประแวดระวังไม่ต้องไปกลัวภัยอะไร	 เพราะทุกคนไม่เบียดเบียนกัน	สุขในอนาคตผลที่เรา
ทำ	 ถ้าหากว่าเกิดจากการให้ทานต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวย	 ผลของการที่
เรารักษาศีลก็จะเป็นผู้ที่มีรูปสวย	 มีจิตใจที่ดีงาม	 ผลของการเจริญภาวนาเกิดมาก็จะมีปัญญา
มาก	 ถ้าหากว่าเป็นทางโลกมีอุปสรรคอะไรก็แก้ไขได้	 ถ้าเป็นทางธรรมต้องการจะตัดกิเลสก็มี
ปัญญาสามารถตัดกิเลสได้เหล่านี้เป็นต้น	 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนให้อยู่สุขทั้ง
ปัจจุบันและสุขทั้งอนาคตค่อยๆ	 ดูไปค่อยๆ	 ทำไป	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้พิสูจน์ได้ในระยะยาวๆ	
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อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆ	 ตามพิสูจน์ตามค่อยๆ	 ดูไป	 เขาบอกว่าพระองค์นี้ดีหลวงปู่องค์นี้ดี		
หลวงพ่อองค์นี้ดีค่อยๆ	 ดูไป	 ถ้าหากว่าไม่ดีจริงถึงเวลาก็จะมีสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะไม่สม
หลุดออกมาให้เราเห็นจนได้	 แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีจริง	 กายวาจาใจของท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์
จริงต่อให้ระยะเวลายาวนานแค่ไหน	ไม่ว่าระยะใกล้ไกล	ใกล้ชิดหรือห่างไกลขนาดไหนก็ตามเรา
ไม่สามารถที่จะหาจุดบกพร่องของท่านได้	 สิ่งที่จะต้องมาตำหนิกันมันไม่มี	 ค่อยๆ	 ดูไปนานๆ	
โบราณเขาว่าหนทางพิสูจน์ม้า เวลาพิสูจน์คนใช่มั้ย	?	 มันเกิดจากอะไรล่ะต้องใช้คำว่า
ประสบการณ์	 ประสบการณ์ที่ตกผลึกลงมาจนกระทั่งกลายเป็นข้อคิด	 กลายเป็นคำคม	 กลาย
เป็นคำพังเพยขึ้นมา	 ฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดส่วนใหญ่มันก็แฝงไปด้วยความจริงเกือบๆ	 จะ	 ๑๐๐	
เปอร์เซนต์เต็ม	 ท่านบอกหนทางพิสูจน์ม้าใช่มั้ย	?	 ม้าไม่ดีจริงมันเดินทางไกลไม่ไหวหรอก	
หรือไม่ก็เจอหนทางที่ทุรกันดารหน่อยหนึ่งก็ไปไม่รอดแล้ว	 มันต้องม้าดีถึงไปได้	 ขณะเดียวกัน
เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน	จะดีจะชั่วยังไงดูไปนานๆ	คบกันไปนานๆ	เดี๋ยวก็เห็นเอง		
ถาม :	สงสัยมีอะไรดลใจช่วงเมื่อเช้า	?		
ตอบ :	เรียกง่ายๆ	ว่ามันถึงวาระที่สมควรแล้ว	ในเมื่อถึงวาระถึงเวลาที่สมควรแล้วก็มา	ถ้ายัง
ไม่ถึงวาระไม่ถึงเวลา	 เอาโซ่ไปล่ามเอาเชือกไปลากยังไงก็ไม่มาหรอก	 ของทุกอย่างจะมีวาระ
มีเวลาของมัน	มันเหมือนยังกับวงกลมสองวงเขาเจาะช่องไว้ข้างละวงหมุนไปหมุนมา	ในที่สุด
มันก็จะตรงช่องพอดี	 แต้าถ้าตรงช่องนั้นแล้วเราไม่รีบมุดผ่านไป	 ถึงเวลามันก็หายไปอีก	 ต้อง
รออีกรอบหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่	ก็ถือว่าวาระนี้เวลานี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมถือว่าเป็นมงคลแล้ว	อยู่ๆ	
อุตส่าห์เปะปะมาเจอกันได้	 เพราะฉะนั้นอะไรดีๆ	 ถ้าเก็บไปได้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเลย	 ใครเขาจะ
ว่าบ้าก็ช่างมัน	 อาตมาทำมาก่อน	 ทั้งเพื่อนฝูงทั้งพี่น้องทั้งพ่อแม่เขาว่าเราบ้าทั้งนั้น	
ประกาศนียบัตรอันนี้ภูมิใจมากเลย	 ถ้าใครยังไม่ได้เจอคำว่าบ้าในสายตาของคนอื่นเขานี่ยังเอา
ดียาก	อันดับแรกดูศีล	๕	ข้อของเราให้ดี	ศีล	๕	ข้อตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์และไม่ทำร้ายสัตว์
ให้ลำบากด้วยเจตนา	 จะไม่ลักขโมยไม่หยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้	 จะไม่ล่วงเกินบุคคล
อื่นที่มีเจ้าของมีคนรักมีคนหวง	 จะไม่โกหก	 จะไม่ดื่มสุราหรือว่ายาเสพติดใดๆ	 ทั้งปวงตั้งใจ
อย่างนี้ไว้	
ถาม :	ทั้งหมดจะค้างอยู่	๒	ข้อ	?	
ตอบ :	จ้ะ...ติดข้อไหนบ้าง	?		
ถาม : พยายามอยู่	๒	ข้อนี่ยังทำไม่ค่อยได้	?		
ตอบ :	อันไหนบ้างเดี๋ยวบอกวิธีให้	โกหกเขาบ่อยมั้ย	?		
ถาม : โกหกไม่มีค่ะ		
ตอบ :	แล้วติดข้อไหน	?	
ถาม :	ศีลข้อที่ของผู้อื่นเขายั่วยวนเราเหลือเกิน	เราก็ไม่รู้ว่าจะทำไงดีตอนนี้เราก็แบบ...?	
ตอบ :	ตอนนี้เราไม่ได้ทำจำไว้	 ตอนนี้	 เดี๋ยวนี้	 ตรงนี้ตอนนี้ศีลทุกข้อเราบริสุทธิ์สมบูรณ์
แบบเลย	 ตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งกลับบ้านนอนสบายมาก	 เพราะฉะนั้นรักษาเอาไว้	 ถึงเวลา
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ตั้งใจไว้เลยว่ากุศลผลบุญการที่เราเป็นผู้มีศีล ๕ บริสุทธิ์นี้ขอไปนิพพานที่เดียว	เกาะพระได้
ก็หลับยาวไปเลยกำไรไปอีกคืนหนึ่งเต็มๆ	 ถ้าหากว่ามันลำบากมากให้รักษาเป็นเวลา	 เอาเป็น
ว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งไปทำงาน	 กี่ชั่วโมง	 สมมติตื่นหกโมงไปทำงานแปดโมง	 ๒	 ชั่วโมง
เต็มๆ	 รักษาให้ได้	 พ้นจากนี่แล้วมันจะขาดกระจายยังไงช่างมันแต่	 ๒	 ชั่วโมงนี่ต้องรักษาให้ได้
ต้องเป็นคนมีสัจจะ	 คือมีความตั้งใจจริง	 เป็นคนจริงจัง	 คราวนี้พอเรารักษาได้แล้วนานๆ	 ไป
ระยะเวลามันก็จะยาวขึ้น	มันก็ได้เป็นวันเป็นคืนเอง	คราวนี้พอทำได้รักษาได้แน่นอนแล้ว	อันนี้
แค่ตัวเอง	มันจะไปยุให้คนอื่นเขาทำน่ะสิ	ตัวเองรักษาได้แล้ว	สมมติว่ามดเดินมาเราไม่ฆ่าสัตว์	
บอกคนอื่นช่วยจัดการทีซิเอายามาฉีด	 ตายแหง...ก็ศีลไม่บริสุทธิ์เพราะเท่ากับสนับสนุนให้คน
อื่นเขาทำ	ก็ต้องรักษาว่าตัวเองเว้นได้ไม่ยุให้คนอื่นทำ	คราวนี้เราเว้นได้เราไม่ยุให้คนอื่นทำเจ้า
นั่นหวังดีคว้าไบก้อนมาได้ฉีดตายแหงไปเลย	 เราก็เอ้อ...มันน่าจะทำซะนานแล้ว	 อ้าว...ซวยอีก
ใช่มั้ย	?	อันนี้ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำ		
ถาม :	.................................		
ตอบ :	ต่อไปใช้วิธีนี้ว่า	 รักษาด้วยตัวเองได้แล้วก็อย่ายุให้คนอื่นเขาทำ	แล้วก็ไม่ยินดีเมื่อเห็น
คนอื่นเขาทำ	ถ้าศีลได้ครบอย่างนี้สบายมาก	 สมาธิของเราต้องทรงตัวแน่ๆ	 แล้วก็หามาได้โดย
ถูกต้องตามศีลตามธรรมสิ	ถ้าสมมติเราเห็นของๆ	เขาสวยใช่มั้ย	?	อยากได้	ถ้าไปลักขโมยมา	
รู้ว่าผิดศีล	 ลองสอบถามดูว่ามีขายที่ไหน	 ราคาเท่าไหร่	 ไปเก็บสตางค์หาซื้อเอาเอง	 เดี๋ยวมัน
ก็ได้มา		
ถาม : ..................................		
ตอบ :	ถ้าแฟนเขาไม่เป็นไร	เดี๋ยวมันก็แก่	แล้วอีกไม่นานมันก็อาจจะตาย		
ถาม :	ตอนนี้มันมีอยู่	๒	ข้อที่กำลังทำคือ...?		
ตอบ :	ต่อไปใครมาวอแวใกล้ๆ	 ชู้ดกระจายไปเลย	 ตอนนี้ฉันรักษาศีลแล้วอย่ามายุ่งกับฉัน	
ได้มั้ย	?		
ถาม :	จะทำยังไงดี		
ตอบ :	อันดับแรกตัดความสัมพันธ์ทั้งปวงเลย	 เลิกติดต่อไปเลย	 ภาษาพระเขาบอกไม่รู้ไม่
เห็นได้ล่ะดี	 ถ้าจำเป็นว่าต้องรู้เห็นก็อย่าพูดด้วย	 ถ้าพูดด้วยก็พูดโดยธรรมคือเอาแต่เรื่องของ
ธรรมะล้วนๆ	มาฟัง	เขาเบื่อเดี๋ยวก็ไปเองแหละ	(หัวเราะ)		
ถาม :	โทรศัพท์มาไอ้เราก็กำลังอ่านหนังสือพระอยู่อย่างนี้น่ะค่ะ	?		
ตอบ :	“ฮัลโหล	ตอนนี้ไม่ว่างนะจ้ะ	ขออนุญาตวางหูค่ะ”	และก็วางไปเลยง่ายมั้ย	?	นั่นแหละ
หลายๆ	 ทีเดี๋ยวเขาก็เบื่อเลิกติดต่อมาเอง	 อนุญาตให้มองได้	 อนุญาตให้คิดถึงได้	 แต่ห้ามแตะ
ต้อง	(หัวเราะ)	แรกๆ	มันตัดยากนะ	ให้คิดได้ให้มองได้แต่ห้ามแตะต้อง	ค่อยๆ	ทำไป	เพราะว่า
ตอนนี้ก็ถือว่าเราทำได้แล้ว	 เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ศีลทุกข้อเราบริสุทธิ์แล้วก็รักษามันไปยาวเลย	
ตีซะว่าจนกระทั่งพรุ่งนี้มันไปทำงานโน่นแหละค่อยว่ากันใหม่	เราก็ได้ตั้งหลายชั่วโมง	วันหนึ่งมี 
๒๔ ชั่วโมงให้เวลาที่ใจของเราอยู่กับศีลกับธรรมให้มีให้มากกว่าเอาไว้ ถ้าหากว่ามันมีมาก
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กว่าก็เป็นอันว่าเราเองได้กำไร	แต่ถ้ามันน้อยกว่าเมื่อไรเราก็ขาดทุน		
ถาม :	ถ้าเราทำศีลข้อนี้ไม่สำเร็จแล้วจะ...?		
ตอบ :	ก็อีกตั้ง	๔	ข้อนี่มันก็ยังดีอยู่นี่	มันได้ไปตั้ง	๔	ส่วน		
ถาม :	ก็พยายามแบบสุด...?	
ตอบ :	ทำไปเถอะ พอถึงเวลากำลังใจจะมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะถ้าเรานั่งภาวนาคือนั่ง
สมาธิร่วมไปด้วย ตัวสมาธิภาวนามันจะทำให้เราเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว ไม่
เตลิดเปิดเปิงตามเขาง่าย  
ถาม : เวลานี้ก็รู้ทุกอย่างเลยอะไรๆ	ก็รู้หมด	ก็จะพลาดหรือเปล่าเราก็พยายาม	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่ามีความตั้งใจอย่างนี้ต้องสำเร็จแน่ๆ	เพียงแต่ใช้ความพยายามนิดหนึ่ง	แรกๆ	
ที่เราทำมันเหมือนกับว่ายทวนน้ำ	มันจะเหนื่อยจะหนักหน่อย	แต่พอเราซ้อมบ่อยๆ	จนร่างกาย
แข็งแรงแล้วก็กลายเป็นของง่ายไป		
ถาม :	แต่ฟังท่านพูดแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจ	?		
ตอบ :	โห...หมูมากเลยจ้ะ	สมัยก่อนอาตมาชั่วกว่าโยมเยอะเลย	(หัวเราะ)	มันไม่มีใครหรอก
ที่มันไม่เคยทำความผิดมา แต่ถึงเวลาแล้วให้ลืมไปเลยว่าความผิดนั้นเคยทำอะไรไว้ ให้ตั้ง
หน้าตั้งตาเอาแต่ความดีอย่างเดียว ทำความดีเอาไว้โดยส่วนเดียวถึงเวลามันดีไปเอง		
ถาม :	โดยหลักของศาสนาพุทธ	สมมติคนที่เป็นโรคถ้าเป็นโรคร้ายแรง...(ไม่ชัด)...?		
ตอบ :	โรคร้ายแรงถ้าไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาห้ามเอาไว้บวชได้	 อย่างที่ท่านถามอยู่ในอันตรายิก
ธรรม	คือส่วนที่จะเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์	 ไม่อนุญาตให้บวชอย่าง	กุฏฐัง คันโท กิลาโส 
โสโส อัปปมาโร	 อะไรอย่างนี้	 พวกโรคเหล่านี้มันเป็นโรคที่สังคมเขารังเกียจ	 แล้วถ้าอย่าง
ปัจจุบันก็โรคเอดส์อย่างนี้	 จริงๆ	 แล้วบวชได้แต่ว่าถ้าบวชเข้าไปนี่	 คุณจะลำบากมาก	 โดย
เฉพาะคนรอบข้างเขาจะกลัวเรา	 มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆ	 แล้วการบวชมันเป็นแค่รูปแบบ
เท่านั้น สำคัญอยู่ตรงการปฏิบัติของเรา ถ้าหากว่าเราตั้งใจปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนาจริงๆ 
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนรูปแบบก็ได้ ขอให้ใจมันทำดีจริงเท่านั้นเอง	 เป็นพระหัวดำ
สบายกว่าเยอะเลยใช่มั้ย	?	หิวขึ้นมากินข้าวเย็นก็ได้	ไม่ต้องแอบด้วย	เข้าร้านสั่งเลย		
ถาม :	มีปัญหาคือว่าตั้งแต่ช่วงหลังมาลักษณะการกำหนดดวงใจ	 มันจะมีอาการเปลี่ยนแปลง
มาก	คือมันเหมือนกับว่า...(ไม่ชัด)...?		
ตอบ :	มันอยู่ที่เรา	ถ้าหากว่าเราส่งใจออกนอกจำไว้เลยนะ	อะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยให้เราส่ง
ใจออกนอกมันก็จะพยายามฉุด พยายามดึง พยายามรั้งไม่ให้เราเอาใจกลับเข้ามาข้างใน 
ปล่อยให้เราฟุ้งซ่านหลงทางตามมันไป ถ้าอย่างนั้นโอกาสที่เราจะก้าวหน้ามันก็ไม่มี มันมี
วิธีเดียวคือทำอย่างไรจะรักษาใจของเราให้อยู่ภายใน ให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับตอนนี้ อยู่
กับเดี๋ยวนี้ เพราะว่าสิ่งที่เราฟุ้งซ่านส่วนใหญ่มันก็คิดไปในอนาคตว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็น
อย่างนี้	หรือไม่ก็คิดย้อนอดีตไป	ตอนนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี	ตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดี	มันไม่ได้
อยู่กับปัจจุบันก็เลยพาให้กำลังใจของเราพล่านไปหมด หาจุดที่จะสงบนิ่งอย่างแท้จริงไม่



625 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ได้ ในเมื่อหาจุดที่สงบนิ่งอย่างแท้จริงไม่ได้ ก็หาความก้าวหน้าไม่ได้ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะ
โดนดึงออกไปสู่ในทางที่ต่ำได้ง่าย ฉะนั้นหยุดใจให้เป็น ในเมื่อหยุดเป็นอยู่กับปัจจุบันได้
แล้วก็ทำอย่างไรให้จิตใจเราเข้มแข็ง ให้สติของเรารู้ทันอำนาจของกิเลสที่เข้ามาทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ระมัดระวังอย่างไรจะไม่ให้มันเข้ามาในใจของเราได้ทัน	
ถ้าทำได้ก็สบายหน่อย	ถ้ายังทำไม่ได้ก็เสียท่าให้มันลากไปอยู่เรื่อย		
ถาม :	จริงๆ	 ก็คือพยายามควบคุมอารมณ์ใจ	 อย่างเช่นตอนเช้าก็ตั้งได้	 พอไปทำงานปุ๊บก็
ไหลแล้ว	?		
ตอบ :	ส่วนใหญ่แล้วของเราคือว่าพอเลิกภาวนาแล้วก็เลิกเลยทีเดียว ซึ่งมันใช้ไม่ได้ อัน
นั้นขาดทุนย่อยยับเลย เลิกภาวนาแล้วเราต้องรักษาอารมณ์ใจสูงสุดที่สุดของเราเท่าที่จะ
ทำได้ให้อยู่กับเราให้นานที่ีสุด	 เวลาไปทำงานก็พยายามประคับประคองอารมณ์ใจให้อยู่กับ
ตัวภาวนานั้นให้นานที่สุด	 เราจะรู้สึกเลยว่าอารมณ์กระทบรอบข้างมันเข้ามาๆๆ	 แต่ถ้าหากว่า
ใจเรายังเกาะอารมณ์ได้เท่ากับที่เรานั่งอยู่เราจะกระทบกระเทือนน้อยมาก	มันเหมือนยังกับตาย
ด้าน	 ความรู้สึกช้าไปเลย	 ถ้าหากว่าเรารักษาอารมณ์ตัวนี้ให้ทรงตัวกับเราได้นานเท่าไร รัก 
โลภ โกรธ หลง ก็กินใจเราได้น้อยเท่านั้น เมื่อรัก โลภ โกรธ หลง กินใจเราได้น้อยเท่าไร
จิตใจเราก็ผ่องใสเท่านั้ัน จิตใจเรายิ่งผ่องใสเท่าไร ปัญญาก็ยิ่งเกิดมากเท่านั้น ปัญญายิ่ง
เกิดมากเท่าไรก็จะไประมัดระวังควบคุมกาย วาจา ใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของ ทาน 
ศีล ภาวนามากขึ้นเท่านั้น ทาน ศีล ภาวนา ยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่สิ่งที่ไม่ดีคือ
กิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรมจะมาสอดแทรกมันก็ได้น้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะ
ฉะนั้นทำแล้วต้องรักษาอารมณ์ใจให้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่เราทำได้	 พลาดเมื่อไหร่เริ่มต้น
ใหม่	 พลาดเมื่อไหร่เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่กับมัน	 ไม่ต้องไปนั่งคร่ำครวญเสียอก
เสียใจกับมัน	พลาดปุ๊บทำใหม่ได้เลย		
ถาม :	ที่ผมอยากจะถามอีกจุดหนึ่งคือว่าลักษณะการเริ่มต้นของอารมณ์เพื่อที่จะให้ไปถึงจุด
สูงสูดของอารมณ์นั้นๆ	ปฏิบัติยังไง	แต่ละครั้งที่เริ่มต้นมันจากที่จับแล้วมันก็จะไม่เหมือนกันทุก
ครั้งและครั้งนี้ผมก็มีปัญหา	 คือสมมติว่าผมจะเริ่มใหม่ก็จะนึกถึงอารมณ์นั้นทิ้งไปบ้าง	 แต่พอ
นึกถึงอารมณ์เดิมๆ	ที่เคยได้ปรากฏว่ามันจะไม่...(ไม่ชัด)...?		
ตอบ :	ปัจจัยรอบข้างมันเปลี่ยนแปลงไป	 ในเมื่อปัจจัยรอบข้างมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่
สามารถที่จะเข้าถึงอารมณ์อย่างที่ปัจจัยต่างๆ	 มันเคยเป็นในตรงรูปแบบนั้นมาก่อน	 อันนี้
สำคัญที่สุดก็คือภาวนาให้อารมณ์ใจของเราทรงตัวให้ได้ ภาษาพระเรียกว่าทรงฌานให้ได้ 
แล้วฌานนั้นจะต้องคล่องตัวขนาดนึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นด้วย ถ้านึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นคราว
นี้สิ่งแวดล้อมอย่างไรไม่เกี่ยวแล้วเพราะถือว่าใจดีทุกอย่างดีหมด ถึงเวลาปุ๊บเราก็เกาะ
อารมณ์ใจของเรา	 รอบข้างมันจะตีกันหัวร้างข้างแตกขนาดไหนเราก็นั่งยิ้มของเราได้	 เพราะ
ฉะนั้นตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าซ้อมมันให้ได้	 ซ้อมการภาวนาบ่อยๆ	 ให้อารมณ์ใจมันทรงเป็นฌาน
ให้ได้	 ถ้าเป็นฌานได้ก็รักษาอารมณ์ฌานนั้นให้คล่องตัวให้มากที่สุด	 นึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้น	
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เข้าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้น	แล้วถึงเวลานั้นเราก็จะเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้น		
ถาม :	ทำไมเวลาตั้งใจทำสมาธิแล้วเห็นอะไรแปลกก็จะตกใจ	 แบบอย่างเวลาเห็นแสงสว่าง
เข้าตาก็จะตกใจหรือว่าเห็นภาพพระแล้วก็จะตกใจเป็นอย่างนี้ตลอดเลย	 แล้วคือเราก็จะกลับมา
แล้วก็ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้ง	แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ	ไม่ไปไหนเลย	?		
ตอบ :	สมาธิมันยังไม่ทรงตัว	 ตอนที่เราเริ่มเห็นภาพเป็นอารมณ์ของอุปจารสมาธิเท่านั้น	
อารมณ์ของอุปจารสมาธินี่พอถึงเวลาแล้วเราดึงมันกลับมาเพื่อรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา	 คราว
นี้ถ้าหากว่ามันกลับมาเร็วเกินไปมันไม่สามารถประคองอารมณ์นั้นไว้ได้	 อาการที่แสดงออกเขา
เรียกว่าอาการตกใจ	คือมันจะหลุดจากอารมณ์นั้นไป	ทำอย่างไรที่จะทำใจให้ได้ว่าเรามีหน้าที่
ภาวนา อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ช่างมัน	 ถ้าเราไม่ไปใส่ใจรับรู้มันตรงนั้น	 สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะ
ปรากฏอยู่นาน	 มีเวลาพิจารณาได้สบายเลยแต่ถ้าหากว่าเราไปให้ความสนใจมันกำหนดใจ
นึกถึงตามมัน	 ถึงเวลาเกิดขึ้นปุ๊บรีบดึงใจกลับมาเพื่อจะรู้มัน	 อาการที่ใจมันกลับมาเร็วเกินไป
มันก็หลุดออกจากสมาธิตรงช่วงนั้น	 กลายเป็นตกใจแทนไป	 ทำเมื่อไหร่มันก็อยู่แค่นี้	 เพราะ
ฉะนั้นก็อย่าไปสนใจมัน	 อะไรเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป	 ถ้าทำอย่างนั้นได้จะก้าวหน้า	
ตอนนี้ของเรามันเสียท่าไปสนใจมันบ่อยเกินไป		
ถาม :	แล้วทำไมคือว่าทำแล้วนอนหลับไปเลย	เวลาที่ไม่รู้สึกตัวช่วงที่แบบไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็
ไปได้อะไรอย่างนี้	?		
ตอบ :	ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจ	 เรื่องของความตั้งใจ	 ถ้าตั้งใจมากเกินไปมันจะเป็นตัวอุธัจจะ  
กุกกุจจะ คือฟุ้งซ่าน มันก็จะทำให้กำลังใจของเราทรงตัวได้ยาก แต่ถ้าไม่ตั้งใจเรามีหน้าที่
ทำ จะเกิดยังไงก็ช่างมัน แบบตอนนอนนั่นผลมันจะเกิดง่าย เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องแปลก	
ต้องการไม่ค่อยได้หรอกหมดอยากเมื่อไหร่มาเมื่อนั้น	ตั้ง	๑๐	ชาติมาแล้ว	ชาติเดียวยังไม่สนใจ
เลย	 การดูอดีตชาติอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันมากนัก	 ถ้าหากว่ามันดีจริงเราไม่มานั่งอยู่
ตรงนี้หรอก	 มันไปนิพพานซะนานแล้ว	อะไรก็ตามที่ย้อนอดีตหรือไปในอนาคตมีแต่จะพาใจ
ของเราส่งออกทำให้เราต้องเดือดร้อนและทุกข์อยู่เสมอ รับรู้ไว้ด้วยความเคารพแล้วก็กอง
ไว้ตรงนั้นแหละ ส่วนชาตินี้ของเราๆ มีหน้าที่ทำ อดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันผ่านมา
แล้วเอาไว้แค่เป็นบทเรียนก็พอ เดี๋ยวช่วยซ้ำให้ตายอีกชาติหนึ่งดีมั้ย	?		
ถาม :	แล้วที่เขาว่าวิญญาณจะแทรกเข้ามาที่ดวงจิตนี่คือเขาจะยังไงคะ	?		
ตอบ :	อันนี้ไม่ทราบความหมายของเขา	 เพราะว่าวิญญาณตามภาษาบาลีคือประสาทความ
รู้สึก	 จิตก็คือตัวรู้	 คราวนี้วิญญาณของเขามันหมายถึงอะไรล่ะ	?	 ทั่วๆ	 ไปถ้าหากสำหรับคน
อื่นๆ	วิญญาณนี่ก็คือผีที่จะมาหลอก	มันคนละความหมายกับบาลีเขา		
ถาม :	มีอยู่วันอาทิตย์ที่แล้วคือนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าตัวจะลอยออกไปได้	 เราก็
เลยแบบ	 เออ...ออกไปเที่ยวแถวนั้นดีกว่าอะไรแบบนี้เสร็จแล้วพอออกไปสักพักหนึ่งก็เหมือน
กับว่ามีเงาหรืออะไรอย่างนี้กระโดดเข้าใส่ร่าง	ก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในร่าง	?		
ตอบ :	กลัวมันจะแย่งไป	 ลักษณะนี้มันมีอยู่	 เวลาฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังจะเห็นว่า
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ทางหลวงพ่อท่านจะให้ทำน้ำมนต์พรมเอาไว้ก่อน	 คือกันพวกนี้เขาจะมาแทรก	 ตอนนั้นมัน
เหมือนกับปล่อยบ้านทิ้งว่างไว้เพราะว่าจิตมันจะออกไปเลย	 ในเมื่อปล่อยบ้านทิ้งว่างไว้บางคน
มันเกเรมาถึงมันก็ยืมบ้านใช้	ไม่ยืมเปล่ามันจะยึดซะด้วย		
ถาม : มีจริงๆ	ด้วยเหรอคะ	?		
ตอบ :	ทำไมล่ะ	?	เราเองยังไปได้จริงๆ	ทำไมเขาจะมีจริงๆ	ไม่ได้		
ถาม :	แล้วถ้าเกิดเขาเข้าไปได้แล้วเขา...?		
ตอบ :	ก็เตะมันออกมาสิ	(หัวเราะ)	ก่อนทำเพื่อความแน่ใจก็อาบน้ำมนต์ซะเลย	อธิษฐานขอ
บารมีพระสงเคราะห์หรือไม่ก็ง่ายที่สุดก็คือว่า	 ตั้งใจขอท้าวมหาราชท่านสงเคราะห์	 ส่งเทวดา
มารักษาในขณะที่เราทำกรรมฐานด้วย	ถ้าอย่างนั้นเทวดาท่านจะช่วยกันให้	อันนี้ไม่ต้องเกรงใจ
ว่ารบกวนท่าน	 มันเป็นภาระเป็นหน้าที่ๆ	 ท่านเต็มใจทำเลย	 บุคคลที่ตั้งใจเจริญกรรมฐานถ้า
ทรงตั้งแต่อุปจารสมาธิขึ้นไป	 ท้าวมหาราชจะส่งบริวารมาช่วยรักษาอยู่แล้ว	 เราก็แค่ตั้งใจ
นึกถึงท่านขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์ป้องกันเรื่องเหล่านี้ให้เราด้วย	 ต่อไปพวกนั้นถ้าโดดเข้าใส่
เมื่อไหร่ก็เจอกระบองกระเด็นกลับเท่านั้น		
ถาม :	แล้วที่เขาบอกว่าคนที่จิตอ่อน	วิญญาณจะเข้ามาแทรกในดวงจิต	?		
ตอบ :	ลักษณะนั้นก็เหมือนกับที่เราคิดนั้นแหละ	ที่เรียกว่าผีเข้าไง	แต่จริงๆ	เขาได้เข้าหรอก	
เขาอยู่ข้างนอก	 แต่ใช้อำนาจจิตที่สูงกว่ากดบังคับให้เรามีการแสดงออกตามแบบที่เขาต้องการ	
บางทีคำพูดคำจาลักษณะท่าทางของเรามันก็กลายเป็นเขาไปเลย	 เขาไมได้มามุดเข้าอยู่ในตัว
เราหรอก	อยู่ภายนอกแต่ใช้กำลังจิตที่สูงกว่ากดบังคับให้เราทำตามที่เขาต้องการ		
ถาม :	แล้วมันจะมีอยู่	 ๒	 อย่างค่ะ	 คือไม่นอนอยู่แล้วก็ยกแขนยกขาแล้วก็เดินออกไปเฉยๆ	
กับพุ่งตัวออกไปเหมือนกับเครื่องบินจรวดนี่มันต่างกันยังไงคะ	?		
ตอบ :	ไม่ต่างกันหรอกมันก็ออกได้เหมือนกัน	 คือวันไหนใจเย็นหน่อยก็ค่อยๆ	 ไป	(หัวเราะ)	
วันไหนใจร้อนหน่อยก็ติดเทอร์โบ	 อาการออกไปมันแล้วแต่เราตอนนั้นว่าต้องการแบบไหน	 จะ
ออกไปจากส่วนไหนของร่างกายก็ได้		
ถาม :	แล้วเวลาออกไปแล้วนี่จิตเราจะปรุงแต่งได้มั้ยคะ	 อย่างออกไปแล้วจะเห็น	 สมมติว่า
ออกไปแล้วเห็นพระท่านแล้วก็กลายเป็นพ่อเราอะไรอย่างนี้	?		
ตอบ :	ตอนนั้นก็ถ้าไม่มั่นใจก็อธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านช่วยสงเคราะห์ให้รู้เห็น
ตามความเป็นจริงด้วย	ถ้าหากว่าขอแบบนี้จะเห็นตามความเป็นจริงตลอด	ถ้าหากว่าท่านบอก
เคยเป็นพ่อเราก็คือใช่	ตอนนั้นฟุ้งซ่านยากแล้ว	ตอนออกไปอย่างน้อยๆ มันต้องทรงฌาน ๔ 
ได้ ถ้าทรงฌาน ๔ ไม่ได้มันออกไปไหนไม่ได้หรอก เห็นมันเป็นแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นเอง 
ถาม :	คือพอเห็นท่านเป็นพ่อแล้วท่านบอกว่าให้มองข้างหลัง	 แล้วก็เลยนึกถึงพ่อตัวเองขึ้น
มาอย่างนี้ค่ะ	เป็นห่วงก็เลยกลับไป	?		
ตอบ : เสียท่าเขาแล้ว	 (หัวเราะ)	 เอ้า...ไม่เป็นไรคราวหน้าแก้ตัวใหม่	 คือถ้าท่านบอกก็ขอ
อนุญาตหน่อยไม่ได้สงสัยหรอกแต่เพื่อความแน่นอน	ขอรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วย	ถ้าเป็นไป
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จริงตามนั้นก็รับรู้ไว้ด้วยความเคารพ	 ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอก	 เพราะชาติโน้นย่อมไม่ใช่ชาตินี้	
ถ้าดีจริงเราไม่มานั่งอยู่นี่หรอกไปนานแล้ว	
ถาม :	เรื่องของกรรมนี่คือ...?	
ตอบ : เรื่องของกรรมคือการกระทำ	คราวนี้จะทำอะไรดีล่ะ	?		
ถาม :	ถ้าเกิดสมมติว่าถูกตีกรอบมากๆ	 แล้วก็เคยไปปล่อยๆ	 ปลาหรืออะไรอย่างนี้	 แต่ก็ไม่
ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยค่ะ	?		
ตอบ :	ค่อยๆ	ทำไป	 เราต้องทำสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไประยะหนึ่ง ถ้าหากว่าเราทำทีหนึ่ง
แล้วตั้งใจว่าจะให้มันเป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ ปัจจัยคือสิ่งที่เราทำต้องพอ	 ไม่ใช่
ปัจจัยที่แปลว่าต้องสะตุ้งสตางค์อะไรในความหมายของเขานะ	 ปัจจัยตัวนี้ก็คือเหตุที่เราทำมัน
ต้องพอ	เพราะฉะนั้นให้มันต่อเนื่องยาวนานไปซักระยะหนึ่งแล้วกุศลตัวนั้นก็จะส่งให้	อาตมาทำ
มาจนป่านนี้จะ	๒๐	ปีแล้ว	ของเราปล่อยปลาครั้งหนึ่งจะให้มันหนีเขาได้ทุกเที่ยวเลยเหรอ	?		
ถาม : คือไปปล่อยปลาคะ	 ก็คิดว่าจะปล่อยบ่อยๆ	 แต่ว่าปล่อยใช้ตังค์ทีละนิดทีละนิดพอค่ะ	
แต่ว่าพอไปทีไรก็แบบเพิ่มปลาอยู่เรื่อยเลย	?		
ตอบ :	พวกเดียวกัน	พอเห็นแล้วอดไม่ได้มันตาปริบๆ	อยู่ก็เหมามันหมดนั้นแหละ	
ถาม :	ก็เลยแบบต้องนานๆ	ทีค่ะ	?		
ตอบ :	เอาเดือนละนิดหนึ่งสิ	 ตรงนี้ก็ทำทุกเดือน	 วันนี้เขาก็เพิ่งไปปล่อยมา	 มาร่วมกับเขาที
หนึ่ง	 ๒๐	 บาท,	 ๓๐	 บาทก็ได้	 จะได้ไม่ต้องผอมมากน่าเห็นใจ	 มันไม่ได้แปลว่าเราต้องปล่อย
เองนี่	ฝากเขาก็ได้	ร่วมกับคนอื่นเขาก็ได้		
ถาม :	มันโกรธไว	มันมีอารมณ์ที่มันรู้สึกฉุนเฉียวมันเพราะอะไร	?		
ตอบ :	ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของการเก็บกด	 คืออารมณ์ใจของเราจริงๆ	 ตอนแรกเรารับ
มาๆ	แต่เราไม่รู้ว่าตัวที่มันถึงที่สุดของเราอยู่ตรงไหน	คราวนี้พอคนมาสะกิดนิดเดียวอาการมัน
จะออกเลย	 ถ้าหากว่าเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาปล่อยอารมณ์คลายอารมณ์ตัวนั้นได้มันก็จะ
ไม่อยู่ในลักษณะสะสมตัว คราวนี้การปล่อยวางคลายอารมณ์นั้นต้องพิจารณาเป็น	 ต้องให้
เห็นว่าเราโกรธเขาหรือไม่โกรธเขา	 เขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป	 ตัวเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป	 มี
ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกัน	ในขณะดำรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์พออยู่แล้ว	เรา
จะโกรธเขาไม่โกรธเขาๆ	ก็ทุกข์พออยู่แล้ว	แล้วในที่สุดก็เสื่อมสลายตายกันไปคนละข้าง	 เราจะ
โกรธเขาหรือไม่โกรธเขาๆ	 ก็ตาย	 เราจะโกรธเขาหรือไม่โกรธเขาเราก็ตาย	 ถ้าเราพิจารณา
เป็นใจมันจะปล่อยวางอารมณ์มันจะไม่สะสมอยู่	 แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ปัจจุบันที่พบส่วนมากก็คือ
ไปสะสมมันไว้มาก	 คือประเภทรู้ว่าถ้าหากว่าโกรธแล้วจะผิดก็พยายามที่จะไม่โกรธ	 คราวนี้พอ
รับอารมณ์นั้นไว้รับอารมณ์นั้นไว้เยอะๆ	 เข้ามันเหมือนอย่างกับลูกโป่ง	 พอพองตัวเต็มที่คน
สะกิดคนสุดท้ายซวยมากเลย	 มันไประเบิดตูมใส่เขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำนิดเดียวทำไมต้อง
โกรธเขาเยอะขนาดนั้น	 นั่นแหละต้องหัดพิจารณาให้เป็นแล้วปล่อยวางมันให้ได้	 ให้เห็นว่า
ธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้น	เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันน่าเกลียด	น่าชังขนาดไหน	มันเป็นทุกข์



629 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

เป็นโทษต่อผู้อื่นและตัวเขาเองอย่างไร	 ในเมื่อคนที่เขาไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วคนเหล่านี้จริงๆ	
แล้วน่าสงสารไม่น่าโกรธหรอกก็จะอภัยให้เขาได้	 คิดให้เป็น	 คิดไม่เป็นแล้วเดี๋ยวสะสมเยอะๆ	
แล้วลำบาก		
ถาม :	โดยปกติช้างทรง	ม้าทรงต้องมีชื่อ	?	(ใช่)	ช้างทรงพระนเรศวรมีชื่อ	?	(มี)	แต่ม้าทรง
ไม่มี	?		
ตอบ :	ก็...ในประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้มั้ง	?	 เหตุที่ช้างทรงได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเจ้า
พญาปราบหงสาวดี ก็เพราะว่าตอนที่ชนะ	ถ้าหากว่าไม่ชนะก็คงใช้ชื่อเดิมๆ	
ถาม :	ไปที่อยุธยาเขาก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้า	?		
ตอบ :	พระนเรศวรความคุ้นเคยของเราก็ทรงช้าง	 โดยเฉพาะตอนจะทำยุทธหัตถีพอไปเจอ
ภาพปั้นทรงม้าบางทีก็นึกไม่ออกว่าใคร		
ถาม :	องค์นั้นก็ถนัดขวา	?		
ตอบ :	ไม่ทราบเหมือนกันของกองทัพภาคสามนี่ดาบเขาสะพายอยู่ด้านซ้าย	 ซึ่งยังไงก็ต้อง
ถนัดซ้ายแน่	ถ้าคนถนัดขวานี่ชักดาบท่านั้นได้หูเป็นของแถมข้างหนึ่ง		
ถาม : ด้านซ้ายต้องถือทวนด้านซ้ายด้วยสิครับ	?		
ตอบ :	ทา่นบอกวา่มนัอยู่ในลกัษณะกำลงัเลยีบคา่ยสบายๆ	 เขาวา่งัน้กเ็ลยมอืหนึง่จบับงัเหยีน
อีกมือเท้าเอวเล่นเลยประเภทเขาทำออกมาอย่างนั้น	 กำลังเลียบค่ายตรวจพลอยู่ก็เลยสบายๆ	
อยู่	 แต่จังหวะนี้เป็นไปไม่ได้หรอกนักรบนี่ความเคยชิน	 ยังไงๆ	 อาวุธก็ต้องอยู่ในมุมที่ตัวเอง
ถนัดที่สุด		
ถาม :	......(ไม่ชัด)......ที่ว่าตอนนั้นปะทะกับมอญ	?		
ตอบ :	มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใช้พระแสงดาบแล้วก็ขึ้นปล้นค่ายเขากลางคืนเห็นชัดๆ	 ว่าจริงๆ	
แล้วท่านถนัดดาบมากกว่า	 แต่ว่าอยู่ในลักษณะที่ว่ายังไงๆ	 อาวุธสั้นยาวทุกอย่างต้องศึกษาจน
ครบอยู่แล้ว		
ถาม :	อยู่อย่างคนฆราวาสที่ปฏิบัติอย่างนี้เข้าสมาบัติได้มั้ย	?		
ตอบ : ได้...แต่ว่าถ้าจะเป็นนิโรธสมาบัติ ต้องเป็นอนาคามีขึ้นไป		
ถาม : สมาบัตินี่คือการเข้า...?		
ตอบ :	การเข้าฌานใดฌานหนึ่งก็ได้เรียกว่าเข้าสมาบัตทิั้งนั้น	 แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ใช่พระอ
นาคามขีึ้นไปจะไม่เป็นนิโรธสมาบัติ  
ถาม :	ก็เป็นสมาบัติธรรมดา	?		
ตอบ :	เป็นธรรมดาไป		
ถาม :	ไม่ใช่พระก็คือว่าเรียกว่าเข้าสมาบัติได้	?		
ตอบ :	เรียกว่าเข้าสมาบัติได้		
ถาม : แล้วอันนี้จะมีผลยังไง	?		
ตอบ :	แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไป	 เขาจะเรียกผลสมาบัติมันต่างกันไปนิดหนึ่ง	 จะมีผล	
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อย่างไร	?	 อันดับแรกก็ความอยู่สุขของตัวเอง ทรงอารมณ์สูงได้มากเท่าไรใจก็จะไกลจาก
กิเลสมากเท่านั้น อันดับที่ีสองถ้าหากมีผู้ใดให้การสงเคราะห์อะไรก็ตามผลบุญของผู้นั้นก็
จะมากกว่าปกติ ทำบุญกับบุคคลที่มีศีลสักร้อยครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับบุคคลที่ทรงฌานสักครั้ง
หนึ่งอย่างนี้		
ถาม :	การเข้าสมาบัติเพื่อ...?		
ตอบ :	เพื่อสงเคาะห์เขาก็ได้		
ถาม :	แล้วไปแก้กรรมเขาได้มั้ยค่ะ	?		
ตอบ :	เรื่องแก้กรรมนี้ขอทีเถอะ	มันยากเต็มทียกเว้นผู้ที่รู้กฎของกรรมละเอียดจริงๆ	ในชีวิต
ที่ผ่านมาก็เจอหลวงปู่ธรรมชัยองค์เดียว	 หลวงปู่ธรรมชัยนี่ท่านจะรู้รายละเอียดเลยว่าในแต่ละ
ชาติที่ผ่านมาคนๆ	นั้นได้ทำอะไรไว้	เจ้ากรรมนายเวรเขาต้องการอะไรแล้วก็แก้ไขตามนั้น	แล้ว
ก็จะมีผลเลย	ถ้าหากว่าการแก้กรรมนี้ต้องดูผลด้วยถ้าหากว่ามีผลตามนั้นก็แปลว่าเขาทำได้	แต่
เรื่องหนักๆ	บางทีเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมเหมือนกัน		
ถาม :	คืออย่างนี้ค่ะ	 เหมือนกลัวจะปรามาส	 พอดีได้เทปมาเพื่อนเขาเอามาฝากของคุณป้า
คนหนึ่งที่รู้จัก	ทีนี้ก็ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าใจเรามันค้าน	?		
ตอบ :	ฟังดูแล้วทำอารมณ์สบายๆ	 ตามไป	 จะรู้เลยว่าตรงไหนที่เขาพูดเป็นความจริง	 ตรง
ไหนที่เขาพูดเป็นการอวดอ้าง	 ตรงไหนที่พุดเพื่อต้องการจะแสดงตัวเพื่อดึงศรัทธาคน	 อะไร
ก็ตามถ้าหากว่าเราปล่อยใจสบายๆ	 ไปแล้วจะรู้เลยว่าตรงนี้มันยังไม่ดีจริงหรือว่าตรงนี้ดีจริง	
กำลังใจระดับพวกเรานี่ทำได้ทั้งนั้น		
ถาม : แต่เราเองก็ยังแบบติดอยู่ในใจแล้วมันจะบาปมั้ย	เลยเดี๋ยวถามดีกว่า	?		
ตอบ : ถึงได้บอกว่าทำใจสบายๆ	 แล้วก็ฟัง	 ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันจะรู้เลย
หลวงพ่อท่านสอนเราไง	 เวลาได้มโนมยิทธินี่เขาเล่าเรื่องอะไรเราก็จับภาพพระทำใจสบายๆ	ไป
รู้เลยว่าจริงหรือโกหก		
ถาม :	แล้วอย่างนี้วิชาไม่เสื่อม	?		
ตอบ : มันไม่หรอกเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้	 ลักษณะของฌานสมาบัติโดย
เฉพาะฌานสี่นี้คุณจะเข้าสัก	 ๓	 ปี	 ๕	 ปีก็ได้ไม่มีใครเขาว่า	 แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญ
เพราะมันทรมานตัวเองมากเกินไป		
ถาม : แก้ในส่วนที่เป็นแบบว่า...?		
ตอบ :	ลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าแก้ได้จริงๆ	ต่อไปตัวเองจะแย่มาก	เพราะว่าผลกรรมมันจะ
ต้องมีการสนองเป็นปกติเขาอยู่แล้ว	 ในเมื่อเขายิงกันแล้วคุณไปยืนขวาง	 คนโดนเองก็คือคุณ
นั้นล่ะ	ถ้าหากว่าเขาทำได้จริงๆ	ต่อไปเขาจะลำบาก		
ถาม :	จะทำได้มั้ย	?		
ตอบ :	มันทำได้แต่ว่ากำลังใจระดับนั้นส่วนใหญ่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์	 เพราะว่าพระอริยเจ้า
หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านจะยอมรับกฎของกรรมอยู่แล้ว	อะไรที่เกินวิสัยท่านก็ไม่แตะต้อง	แต่ว่า



631 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

พระโพธิสัตว์นี่เพื่อความสุขของคนอื่นบางทีก็ทุ่มเทตัวเองลงไป	 ตัวเองลำบากอย่างไร	 เพื่อ
ความสุขคนอื่นก็ยอมทนอย่างนี้	ถ้าอย่างนั้นทำได้แต่ว่าก็อย่างว่าถึงเวลาก็รับไป	
ถาม :	............................		
ตอบ :	มีชีวิตอยู่มันก็ต้องทุกข์ก็ธรรมดาของมัน	 เราผ่อนทุกข์เท่าที่จะผ่อนได้	 มันหนาวก็
หาเสื้อผ้าให้มัน	 มันร้อนก็หาน้ำให้มันอาบหรือไม่ก็เข้าห้องแอร์	 มันหิวหาให้มันกิน	 มันเจ็บไข้
ได้ป่วยรักษาพยาบาลมัน	 ยอมรับว่าสภาพปกติธรรมดาของมันมีเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่ขึ้นชื่อ
ว่าสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ โลกเราที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ขอ
มาเกิดอีก ใจมันจะปลดออกห่างออกมา ออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดพอไม่เกาะก็เป็น
อันว่าพ้นไป 
ถาม :	แล้วถ้าธรรมดาคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่าย...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ :	ธรรมดาของแต่ละระดับขั้นมันไม่เท่ากัน	 ให้เพิ่มปัญญาลงไปอีกนิดหนึ่งว่าตัวเขา
เองยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่แท้จริงเป็นอย่างไร ? แล้วเราเองก็เคยเป็นอย่างเขามาก่อน ในเมื่อ
เราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งที่เราทำมาแล้วนั่นเอง	 เขามาย้ำรอยเดิมคือรับ
มรดกธรรมที่เราทิ้งเอาไว้ให้	 ในเมื่อเขาเป็นผู้รับมรดกเขาก็คือทายาทของเรา	 ในเมื่อเป็น
ทายาท เป็นญาติโยมกันเองแท้ๆ ทำไมต้องไปท้อแท้ ต้องไปเบื่อหน่าย ต้องไปรังเกียจ
อะไรเขา ? ทำไมเราสงเคราะห์เขาอย่างญาติของเราไม่ได้ ?  
ถาม :	จริงๆ	 มันก็ต่อหน้าก็สงเคราะห์ได้อยู่	 แต่พอลับหลังเขามีความรู้สึกกะฟัดกะเฟียดใน
จิตใจขุ่นมัว		
ตอบ :	ถ้างั้นก็มองอีกนิดหนึ่งว่า	ตัวเราเองที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังประกอบด้วยความทุกข์
เข็ญปานนี้ ขึ้นชื่อว่าผู้อื่นที่จะไม่ทุกข์นั้นไม่มี ในเมื่อมันทุกข์ขนาดนี้แล้วอยากเกิดอีก
มั้ยล่ะ ? ถามตัวเองด้วย		
ถาม :	แต่ยังมีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่ง	 สมมติว่าเราเจอคนๆ	 นี้	 แล้วเราควรที่จะบอกกล่าวมั้ย
ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจมันผิด	หรือว่าเราควร...?	
ตอบ : ถ้าสามารถ	 และมีโอกาส	 แต่อย่าลืมว่าทุกคนมีทิฐิคือความเห็นของตัว เขาย่อม
เห็นว่าเขาทำดีแล้วถูกแล้วเขาถึงได้ทำสิ่งนั้น แต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันยังไม่ดีไม่หมดยังถูกไม่
หมดเราก็พยายามชี้แจงในสิ่งที่ดีกว่าถูกกว่าให้เขาเพื่อที่จะได้ปรับทิฐิคือความเห็นของเขา
มาให้เห็นถูก	 แต่เรามั่นใจมั้ยว่าสิ่งที่รู้เห็นมันถูกกว่า	 ถ้ามั่นใจก็ประกาศอย่างกล้าหาญแบบ
พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยล้มล้างทิฐิของคนอื่นเลย	 สังเกตว่าการประกาศ
ธรรมของท่าน	 เช่นว่า	 ชฎิล	๓	พี่น้อง	อุรุเวละกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ	 เขาบูชาไฟ
พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการบูชาไฟดี	 แต่การบูชาไฟภายนอกยังดีไม่พอ	 ต้องบูชาไฟภายใน
ด้วย	แล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าไฟภายในคืออะไร	ท่านก็ไล่ให้ฟัง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจล้วน
แล้วแต่เป็นไฟ	 ถ้าหากว่าตาสัมผัสรูปภายนอก	 ถ้าหากว่ารับเอามาข้างในมันก็พาให้ร้อนใจ	
ท่านก็ไล่ไปเรื่อย	 อทิตตปริยายะสูตร	 เสร็จแล้วจนกระทั่งเขาหันกลับมาพิจารณาธรรมตามที่
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ท่านสอนก็กลายเป็นพระอรหันต์กันหมด	อย่างสิงคาลมานพ	ที่ไหว้ทิศทั้ง	๑๐	ไปไหว้เหอะทั้ง
วันๆ	ก็ได้แต่เอาน้ำชโลมตัวเองจนโชกไปทั้งตัว	แล้วก็ไหว้ผงกๆ	อยู่คนเดียว	พระพุทธเจ้าถาม
ว่า	 ทำอะไรท่านก็บอกให้ฟัง	 บอกว่าทางด้านบิดาที่เป็นพรามหณ์สอนต่อๆ	 มาว่าให้ไหว้ทิศทั้ง	
๑๐	พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่า	ที่พ่อสอนมาถูกแล้ว	แต่ว่าสิ่งที่ถูกกว่าดีกว่ายังมี	ตถาคตจะ
ชี้แจงให้ฟังแล้วก็ไล่ให้ฟังทีละอัน	 อย่างเช่นว่าทิศเบื้องบนก็คือสมณะชีพราหมณ์	 ทิศเบื้องซ้าย
เบื้องขวาคือใครครูบาอาจารย์บิดามารดาไล่ไปเรื่อย	 จนกระทั่งถึงทิศเบื้องต่ำคือผู้รับใช้สอย
อะไรเป็นบริวารของเรา	 แล้วก็บอกแต่ละวิธีว่าควรจะทำอย่างไร	 ควรจะปฏิบัติอย่างไรแก่บุคคล
อย่างนั้นๆ	 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยล้มล้างทิฐิของใคร	 แต่แนะนำในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อ
ให้เขาพิจารณา	 ถ้าคนมีปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำดีกว่าปฏิบัติตามก็จะได้ผลอัน
นั้น	 คราวนี้การประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านทำเพื่อการสงเคราะห์ไม่ได้หวังชื่อ
เสียงหรือว่าลาภยศใดๆ ทั้งสิ้น ในเมื่อทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์ เขาจะตามหรือไม่ตาม
พระองค์ท่านถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แล้ว เราเองสามารถทำอย่างนั้นได้	
ไหม	?	ไปบอกเขาถ้าเขาไม่ทำตาม	ไปโกรธเขาอีก		
ถาม : ไม่โกรธหรอกค่ะ	ถ้าไม่มีเอฟเฟ็คมาถึงเรา	?		
ตอบ :	(หัวเราะ)	ต้องมีถ้าด้วย	ถ้าไม่มีถ้านี่ไม่สนุก		
ถาม :	ขอถามปัญหาเรื่องเดียวกัน	 การที่เคยได้ยินว่าบางนิกายเขามีผู้มีบารมีสูงๆ	 สามารถ
ที่จะแบ่งภาคอมตะมันเป็นยังไงครับ	ในการที่จะแบ่งจิต	?	
ตอบ :	อันนั้นเป็นการเชื่อของเขา	 จริงๆ	 แล้วจิตเดียวกายเดียว	 ถ้าหากว่าคุณจะลงมาเกิด	
คุณก็ต้องเอาจิตของคุณลงมาเพื่อหากายใหม่	 ไม่สามารถที่จะแบ่งออกมาหลายๆ	 อย่าง	
หลายๆ	 สถานที่	 พร้อมๆ	 กันได้	 แต่ว่าถ้าหากในลักษณะที่ว่าอยู่ในกายทิพย์อย่างเช่น	 เทวดา	
พรหม	 หรือพระบนนิพพานนี่ท่านสามารถที่จะแบ่งจิตเพื่อรับรู้เรื่องต่างๆ	 ได้หลายเรื่องพร้อม
กัน	 เพราะฉะนั้นประเภทลงมาเกิดเป็นหลายๆ	คนเป็นไปไม่ได้	 แต่คราวนี้เขาเชื่ออย่างนั้น	 ใน
เมื่อเป็นความเชื่อคือทิฐิของเขาอย่างนั้น	 เราก็ค้านเขาไม่ได้ซะด้วย	 เพราะเขาไม่เชื่อเราหรอก	
แล้วมาตอนหลังก็พยายามล้มล้างซะด้วย	 บอกว่าพระพุทธเจ้าก็คือปางหนึ่งของพระนารายณ์ 
เป็นพุทธาวตาร	แหม	!	ร้ายมากเลย	มันกลืนสนิทเลย	นารายณ์	๑๐	ปางมีอะไรบ้างเคยศึกษา
มั้ย	?	 นั่นแหละเขาเล่นเอาพระพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่งคือพุทธาวตาร	 เขาจะมีกูรมาวตารแปลง
เป็นเต่าอวตารลงมาเป็นเต่าเพื่อที่จะรองเขาพระสุเมรุตอนที่เทวดากวนเกษียรสมุทรไม่อย่างนัน้
เดี๋ยวมันจะทิ่มจักรวาลทะล	ุ วราหาวตารเป็นหม	ู หมูป่าตัวใหญ่ขึ้นไปปราบยักษ	์นรสิงหาวตาร
เป็นมนุษย์ครึ่งสิงห์กับยักษ์เหมือนกันรามาวตารนี่มันมากเลยรบกับทศกัณฑ์...ยักษ์อีกเหมือน
กัน	 ตกลงว่ายักษ์ในฮินดูนี่หาดียาก	 ยักษ์ในฮินดูที่มีดีรู้สึกว่าจะมีท่านพิเภกอยู่องค์เดียวมั้ง	?	
นารายณ	์ ๑๐	 ปางเขาจดัพทุธาวตารยดัเขา้ไปดว้ยอวตารเปน็พระพทุธเจา้	 วนักอ่นฟงัหลวงตาบวั	
ท่านว่าศาสนาอื่นๆ	ไม่ใช่ของแท้	ไม่ใช่ของจริงสามารถจับผิดโกหกกันได้	แต่ศาสนาพุทธนี่เขา
เอหิปัสสิโก	ท้าให้มาดูเลย	(หัวเราะ)	ถ้าหากว่าทำก็จะได้ผลตามนั้น	เอหิปัสสิโกเรียกร้องให้สัตว์
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ทั้งหลายมาดู	 ก็คือท้าพิสูจน์	 ท้าพิสูจน์อยากจะจับผิดอะไรก็เชิญ	 สิ่งที่ฉันว่าไป	 ถ้าหากว่าเธอ
ทำได้แล้วยังผิดอยู่ก็ยอมรับว่าผิด	แต่คราวนี้ว่าถ้าคนทำได้ไม่มีใครว่าผิดนี่		
ถาม :	บอกว่าเทวดาท่านอยากจะรู้ไปที่ต่างๆ	ท่านจะส่งจิตออกไป	?		
ตอบ : สามารถแยกจิตเป็นกายทิพย์หลายๆ	กายออกไปพร้อมๆ	กันได้	สามารถรู้ได้สมบูรณ์
แล้วทำหน้าที่จำเพาะตรงจุดนั้นๆ	ได้สมบูรณ์ทุกอย่างด้วย		
ถาม :	ในเวลาเดียวกัน	?		
ตอบ :	ในเวลาเดียวกัน		
ถาม :	อย่างเช่นเทวดาที่วัดพระแก้ว	?		
ตอบ : ทำไมล่ะ		
ถาม :	รับเรื่องเยอะ	?		
ตอบ :	อ๋อ	!	ไม่เยอะก็ไม่ได้	ก็แหม...มันอธิษฐานกันเพียบเลย	เป็นเทวดาทีว่ัดพระแก้ว	ก็ยุ่ง
มาก	มันคนทั้งประเทศและต่างประเทศเลย	ก็อย่างว่า...หน้าที่ของท่านน่ี		
ถาม :	การทำงานหนักนี่ก็เป็นการใช้กรรมอย่างหนึ่ง	?		
ตอบ :	การทำงานหนัก เป็นการสร้างกรรมอย่างหนึ่ง	 ใช้กรรมนี่ไม่แน่	 การทำงานหนัก
เป็นการสร้างกรรมอย่างหนึ่ง	 แต่ว่าการกระทำของเราที่ผ่านมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรา
ทำไม่ดีแล้วมันจะมาสนองมาเกิด	 มาเป็นกับเราในช่วงนั้น	 ถ้าเรารอให้เขาเกิดเองให้เขาเป็น
เองเราเลือกไม่ได้	บางทีรับไม่ไหวรับไม่ทัน	เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เลือกด้วยการกระโดดเข้าใส่
งานอะไรที่มันลำบากๆ	 ซะอย่างหนึ่ง	 ซึ่งพอสมน้ำสมเนื้อกันไปสิ่งที่ควรจะเกิดก็กลายเป็นว่า 
แทนที่เราจะให้เขาเกิดเองเราก็เลือกที่จะให้เขาเกิดแทน สิ่งที่เราเลือกเรารับได้แน่นอนมัน
จะเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในแวดวงที่เรา
ต้องการได้ แต่ขณะเดียวกันถ้าให้เขามาเองบางทีรับไม่ไหว ก็เลยใช้วิธีกระโดดเข้าใส่งาน
เยอะๆ	แทนมันก็ดี	แล้วจะรู้สึกว่าอย่างอื่นมันผ่อนคลายไปเยอะเลย	ลองดูบ้างก็ได้นะวิธีนี้ไม่ว่า		
ถาม :	นอกจากทำงานหนักแล้วก็มี...?		
ตอบ :	มันต้องดูกำลังตัวเองด้วย	ไม่ไหวจริงๆ	อาตมาก็หงายแผ่...หลับ		
ถาม :	จ่ายเงินทำบุญเยอะ	จ่ายเงินทำบุญเยอะๆ	แล้ว...?		
ตอบ :	นอกจากงานเยอะ	 ถ้างั้นดีกับพระ	 แต่ไม่ค่อยดีกับโยม	ทำบุญเขาให้ทำแต่น้อย แต่
ทำบ่อยๆ เพราะให้ใจมันชินแก่การสละออกไม่ใช่ทำเยอะๆ  
ถาม :	เผื่อช่วงนั้นเรารู้ว่าเราดวงตกไงคะ	 แล้วแทนที่เราจะถวายพระองค์เล็กๆ	 เราก็ถวาย
พระประธานอะไรอย่างนี้ฟาดเคราะห์	เผื่อจะแบบหนักเป็นเบา	?		
ตอบ :	เป็นไง	 รอดมาได้นี่รู้สึกว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยมั้ย	?	พยายามให้อารมณ์ใจมันอยู่ลักษณะ
นี้	คืองานแต่ละอย่างพอมันจบลง	เรารู้สึกว่ามันปลดได้มันปล่อยได้	มันวางได้	อารมณ์ใจตัวที่
วางนี่พยายามศึกษามันไว้ พวกเราส่วนใหญ่ปล่อยให้บทเรียนดีๆ มันล่วงเลยไปโดยที่ไม่
ได้ดึงมาใช้ประโยชน์ ตอนที่เรายกภูเขาออกจากอกสบายแค่ไหน ? ปัญหาต่างๆ ถึงเวลา
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ที่เขาบอกอย่าไปแบก ไปแบกก็คืออาการเดียวกันนั่นแหละ นึกออกหรือยัง	?	 เลยมาหลาย
วันนึกไม่ค่อยออกแล้ว		
ถาม :	นึกออกว่าช่วงที่จบ	ยังโลดแล่นอยู่เลยค่ะ	ช่วงนั้นฟู	?		
ตอบ :	ยังดีใจอยู่		
ถาม :	ช่วงนี้มันมาหมกมุ่นอยู่กับความคิดตัวเอง	?		
ตอบ :	ก็เริ่มทุกข์ต่อ	
ถาม : เริ่มทุกข์ต่อ	เริ่มเปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฐิ	?		
ตอบ : ไม่เป็นไรหรอก	ถ้ารู้ตัวเป็นมิจฉาทิฐิ	ยังพอดึงกลับทัน		
ถาม :	เวลาเคราะห์กรรมเข้ามาเยอะๆ	ต้องวางจิตยังไงถึงจะดี	?		
ตอบ :	ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมด คือเราทำเองในเมื่อเราทำเองทำไมเราจะ
ยอมรับมันไม่ได้  
ถาม :	ถ้ามันมาแรงเกิน	?		
ตอบ :	ก็เราทำไว้แรงเอง	 ที่มันมามันไม่ใช่เงินต้นนะ	 มันแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น	 เพราะฉะนั้น
ก่อนหน้านี้เราร้ายกาจ	น่าเกลียดน่าชังมากเลย	ทำเอาไว้เยอะขนาดนั้น	(หัวเราะ)	เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราทำเองมันถึงเกิดกับเราในปัจจุบันนี้	นั้นเราทำเองเราต้องรับได้		
ถาม :	มีวิธีหนีมั้ยคะ	?		
ตอบ :	มีเหมือนกัน	แต่เป็นพระอรหันต์รับรองหนีได้แน่		
ถาม : ถ้ายังไม่เป็นล่ะคะ	?		
ตอบ : ถ้าหากว่ายังไม่เป็น	 พยายามทำทาน ศีล ภาวนา ให้มันเข้มข้นเข้าไว้ เคราะห์
กรรมจะตามได้ไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ต่อเนื่องแล้วก็หนักแน่น เข้มข้น จริงจัง	ตัวบุญ
ใหญ่นี่จะทำให้เคราะห์กรรมต่างๆ	มันเพลาลงคือตามไม่ทัน	ที่ตามได้คือพวกที่หนักจริงๆ	 ก็ได้
ไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอก	ตัวภาวนาสำคัญต้องทำให้พอดีๆ เกินพอดีเดี๋ยวเคราะห์กรรม
มันจะช่วยซ้ำเอง	เกินพอดีมันเครียดเกินไป	เครียดเกินไปเดี๋ยวมันก็ติงต๊อง		
ถาม :	แล้วอย่างคนที่เขาไม่สามารถนอนหลับ	 เขาบอกว่าต้องพึ่งยานอนหลับไม่งั้นนอนไม่
หลับ	?		
ตอบ :	ที่เขานอนไม่หลับส่วนใหญ่เพราะเขาคิด พอคิดแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่าน	 คนเราถ้า
ตั้งใจภาวนาจริงๆ	 จับลมหายใจเข้าออกให้ครบ	๓	 ฐาน	ลองดูเหอะไม่เกิน	๓	นาทีหรอกหลับ
ทุกคน	 ที่ไม่หลับเพราะมันคิดแล้วส่วนใหญ่คิดแล้วควบคุมความคิดตัวเองไม่เป็น	 ในเมื่อ
ควบคุมมันไม่อยู่คิดไปเรื่อยๆ	ก็จะฟุ้งซ่านมันอยู่ตรงนั้นแหละ	จะเริ่มจาก	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	
๘	๙	พอครบ	๐	 เสร็จมันก็เริ่มต้นใหม่อีก	ถ้าตามจับความคิดตัวเองจะเห็นเลยว่ามันเริ่มอยู่ใน
ลักษณะอย่างนั้น	 วนไปเรื่อยๆ	 เดี๋ยวเราก็ทำงานนะ	 ปีนี้ได้สองขั้น	 เงินเดือนจะได้เท่านั้น	
(หัวเราะ)	 มันจะไล่ของมันไปเรื่อยถึงเวลาผลตอบแทนเป็นอย่างนี้	 มีแฟนกี่คน	 มีลูกกี่คน			
มีครอบครัวอย่างนั้นๆ	 เอาจบ	 เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่	 ถ้าอีกมันถ้าอยู่นั่นแหละไม่รู้จักเลิกซะที	
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เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คิดเป็นแล้วหยุดคิดไม่เป็น ต้องหยุดให้เป็น หยุดความคิดที่ดีที่สุดก็
คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าความคิดในลักษณะใดก็ตามมันมีอยู่ ๒ 
อย่างเท่านั้น คือไม่ไปอดีต มันก็มุ่งไปอนาคต ซึ่งใช้ไม่ได้ทั้งคู่ อดีตผ่านมาแล้ว	 เราไป
นิพพานไม่ได้หรอก	 ถ้าไปได้มันไม่มานั่งอยู่อย่างนี้	 อนาคตก็ยังมาไม่ถึง	 เรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้
ไปได้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน	มันต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้นปัจจุบันนี้เท่านั้น		
ถาม :	ไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่า	เขาเครียดมากนอนไม่หลับคือเคยไปนวดน่ะครับ	ปรากฏว่า
ผมได้ยินเสียงเขากรนครับ	แต่เขาก็บอกว่าเขานอนไม่หลับเขาก็รู้ตัวด้วยว่าเขากรน	?		
ตอบ :	จริงๆ ก็คือร่างกายมันหลับ แต่ว่าจิตใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่ ความจริงนักปฏิบัติ
อยากได้อารมณ์ตรงนั้นมากเลย เพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่ว่าตื่นกับหลับ
ความรู้สึกมันเท่ากัน	 ในเมื่อความรู้สึกมันเท่ากันบางคนเวลากลางวันสามารถกดข่มอารมณ์
ความรู้สึกของ	ราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะไว้ได้	แต่ถ้าพอกลางคืนหลับแล้ว	จิตมันคลายออกมัน
เผลอ	 ก็จะอาละวาดตอนหลับแทน	 ฝันบ้าง	 ละเมอบ้างให้ยุ่งไปหมด	 เคยเจอน้องอยู่คนหนึ่ง	
เล่นตะกายรอบห้องเลย	 แล้วใครบอกว่าละเมอแกจะไม่เชื่อเพราะว่าประมาณตีสี่กว่าใกล้ตีห้า
แกจะคลานกลับไปที่เดิม	 แล้วนอนท่าเดิมที่ตอนเริ่มนอนเป๊ะเลย	 ให้ขีดเส้นมันก็นอนตรงนั้น
แหละ	 พอดีเป๊ะเลย	 บอกให้ตายมันก็ไม่เชื่อว่ามันละเมอ	 คราวนี้วันหนึ่งก็คงจะได้เวลาที่เขาจะ
รู้ตัวซะที	 ก็กำลังคลานของเขาอยู่พอดีฝนมันสาดเข้ามาทางหน้าต่างเลยตื่น	 เขาก็เลยเพิ่งจะ
รู้ตัวว่าตัวเขาเองออกจากที่นอนมาตั้งหลายวา	(หัวเราะ)	 ตอนแรกๆ	 มีปัญหามากเพราะเราไม่
เคยเจอ	 ไล่ตะครุบไล่จับไล่ปล้ำกันไปทั้งคืนกลัวเขาจะปีนลงหน้าต่างไง	 พอรู้แล้วเราก็นอนของ
เราไปเรื่อย	ปล่อยมันคลานไปเหอะมันเหนื่อยมันก็เลิกเอง	(หัวเราะ)		
ถาม :	อย่างที่เวลาเราภาวนาก่อนนอนแล้วมันเครียด	มันเครียดจนนอนไม่หลับ	?		
ตอบ :	จริงๆ	 มันไม่น่าจะเครียดนะ	 คาดว่ามันจะถึงตัวปีติขึ้นไปแล้ว	 พอถึงตัวปีติแล้วจิตมัน
จะโพลงอยู่	 มันจะไม่หลับ	 ความรู้สึกง่วงไม่มี	 ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะนั้นทำใจสบายๆ	 เลย			
เอ็งไม่หลับล่ะดีข้าจะภาวนาให้ทั้งคืนเลย	 เชื่อเหอะ	 จับลมหายใจได้ไม่ถึงสามคู่หรอกไปแน่บ	
ถ้าตั้งใจทำดีมันไม่ให้ทำหรอก		
ถาม :	มันมีความรู้สึกเหมือนว่าเราตั้งใจมากพอตั้งใจมากแล้วแบบจะว่ามันฟุ้งซ่านก็ไม่เชิง	
แต่มันรู้สึกเหมือน...?		
ตอบ : มันเป็นตัวฟุ้งเหมือนกัน	อย่าลืมว่าตัวตั้งใจหรือว่าตัวอยากมันเป็นอุธัจจกุกกุจจะ คือ
อารมณ์ฟุ้งเหมือนกัน	 ถึงได้ว่าของเราเองเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร	 ถึงเวลาก็จดจ่ออยู่กับ
การกระทำของเรา อยู่กับเฉพาะหน้าอย่าไปคิดมาก คิดมากเมื่อไหร่มันจะฟุ้ง	 ไปคิดไม่พอ
บังคับอีกต่างหาก	?		
ถาม :	ตัวปฏิบัติคิดกับตัววางอารมณ์	ตัวคิด...(ไม่ชัด)...เหมือนกันมั้ย	?		
ตอบ :	ไม่เหมือน	ตัวหยุดนี่เราจะต้องบังคับมัน	ตัววางนี่มันเป็นโดยธรรมชาติ	ไม่ต้องบังคับแล้ว		
ถาม : หยุดนี่ไม่ถูกใช่มั้ยคะ	มันจะทำให้เครียดใช่มั้ย	?		
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ตอบ :	มันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้ว	 ต้องใช้คำว่ามันไม่ถูกตั้งแต่เกิดมาแล้ว	 (หัวเราะ)	 ไปถึง		
ต้นเหตุเกินไปหรือเปล่า		
ถาม :	ถ้าเกิดว่า	 อย่างก่อนนอนจะมัวนั่งนับจบ	 สมมติว่าให้ได้	 ๑๐๘	 จบแล้วค่อยนอน	 กับ
ภาวนาให้สบายใจแล้วให้หลับไปเลย	อันไหนจะมีผล...?		
ตอบ :	อันที่ไม่ต้องไปผูกพันมากมันจะดีกว่า	ภาวนาให้หลับๆ	ไปเลย	เอ็งไม่หลับได้ละดี	ข้า
จะเอาให้เยอะเลย	อาจจะเกิน	๑๐๘	ก็ได้	ดีไม่ดี	๘	ยังไม่ได้เลยไปซะแล้ว	แต่ถ้าไปคิดจะให้มัน
หลับ	จะบังคับให้มันหลับมันยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก	 เสร็จแล้วก็หงุดหงิดฟุ้งซ่าน	ประเภทที่ว่า
รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้นอนเลย	แต่ความจริงตัวมันนอนอยู่มันได้พักแล้ว	ถ้าเขาสังเกตอีกนิดหนึ่งก็
คือว่า	 เขาเองเขาจะเครียดกับความรู้สึกนั้นอย่างเดียว	 แต่ว่าจริงๆ	 แล้วเขาไม่ง่วงเลย	 มันจะ
ง่วงได้ยังไงมันกรนแล้ว	(หัวเราะ)		
ถาม : เขาบอกเขาได้ยินเสียงกรน	?		
ตอบ : แล้วมันกรนเองด้วย	แล้วมันก็รู้ว่ามันกรนด้วยแต่มันบอกว่ามันไม่หลับบ้ามั้ยล่ะ		
ถาม :	แล้วถ้าหากเขาวางกำลังใจ	?		
ตอบ : ถ้าวางกำลังใจถูกนี่ใช้ได้เลย	 ตรงระดับนั่น	 กำลังใจหลับกับตื่นต้องให้ได้เท่ากันนัก
ปฏิบัติถ้าทำถึงตรงนั้นพอจะมีที่พึ่งได้	ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นนี่กลางคืนมันยังฟัดเราอยู่		
ถาม : เวลาไปอยู่วัดแล้วคอยจะไม่หลับ	มันเป็นเพราะอะไร	ถ้ามันอยู่บ้านหลับๆ	ไม่ยอมตื่น	
?		
ตอบ :	ความไม่คุ้นที่	มันไม่เคยชิน		
ถาม :	วันที่	๓	ที่	๔	ก็ยังไม่หลับอีก	คือไม่คุ้นต้องอยู่เป็นเดือนบวชชีไปเลย	(หัวเราะ)	ตอน
ช่วงที่ไปธุดงค์อะไรอย่างนี้	มันจะแบบเขานอนกันหมดแล้ว	แล้วเราไม่หลับ	?		
ตอบ :	เกิดใหม่	เกิดอีกสักหลายๆ	แสนกัป	เดี๋ยวมันก็จะชินเองในโลกนี้มันจะไม่มีที่ๆ	ไม่เคย
เกิดมันก็หลับได้ทุกที่	ตัวนี้บางทียังภูมิใจตัวเองอยู่ว่า	เออ...เราเองไปนอนที่ไหนไม่เคยแปลกที่
เลยนะ	ตรงไหนก็หลับ	มันขยันเกิดเกินไป	ตรงไหนก็บ้านเราหลับมันได้เรื่อย	ในป่าในดงยังไงก็
หลับ	นอนในรอยเท้าช้างมันจะเหยียบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็หลับ	
ถาม : ยืนบนรถเมล์หลับ	?	
ตอบ : อันนี้ความสามารถสูงส่ง	สมัยที่อยู่บ้านสายลมกว่าจะเลิกจากสายลมประมาณ	๔	ทุ่ม	
แล้วมันเหนื่อยมาทั้งวัน	 รับใช้หลวงพ่ออยู่ใกล้ๆ	 กลางวันก็สอนกรรมฐานด้วยอะไรด้วย	 มันก็
เพลีย	 รถเมล์สาย	๓๘	มันจะวิ่งไปโน่นสุขุมวิท	 เราจะลงซอยอ่อนนุช	พอขึ้นสะพานพระโขนง
ปุ๊บจะถึงแล้ว	ป้ายต่อไปเราได้ลงแน่	แสบตาเต็มทีกระพริบตาทีเหอะ	พอกระพริบตาทีลืมขึ้นมา
โน่นกรมอุตุบางนา	(หัวเราะ)	 กระพริบตาทีเดียวจริงๆ	 นะ	 ทำไมมันกระพริบนานแท้ก็ไม่รู้	?	
ต้องนั่งรถย้อนกลับมาอีกเสียเวลานอนเป็นบ้า		
ถาม :	คราวนี้เลยไม่ยอมกระพริบตา	 (หัวเราะ)	 บางทีทำไมทำบุญแล้วมันเกิดความรู้สึก
เหมือนกับว่าโดนบังคับล่ะค่ะ	ที่ทำงานนี่ตั้งแต่ย้ายไปตึกใหม่แล้วจะอยู่ใกล้ศาลพระภูมิ	ศาลเจ้า
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ที่กับพระพรหม	 มีความรู้สึกว่าอยากซื้อดอกไม้	 พอวันจันทร์ก็จะซื้อดอกไม้ไหว้ท่าน	 พออีก
จันทร์ถัดไปไม่ซื้อนี่รู้สึกผิดมากเลยเจอปุ๊บก็ต้องซื้อไปไหว้ท่าน	 อาทิตย์ถัดมาก็ยิ่งหนักขึ้นๆ	
ความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เก็บไว้หยอดกระปุก	 แล้วก็ทำบุญให้ท่านจะดูดีกว่าเยอะ	 แต่มันก็อดไม่
ได้ถึงเวลาจะมีความรู้สึกผิดมาก	ทำไมมันต้องมีความรู้สึกผิดอย่างนั้น	?		
ตอบ :	ก็อยากรู้สึกเองนี่	อะไรที่มันเคยทำก็ทำไปสิ		
ถาม :	มันไม่เคยทำ	แต่ว่าอยู่ๆ	มันก็ทำไปหนหนึ่ง	ก็รู้ตัวเลยว่าพอทำไปแล้วหนหนึ่งแล้วจะ
รู้เลย	แบบว่าตายแล้วอาทิตย์หน้าต้องเป็นอีกแน่ๆ	เลย	?		
ตอบ :	เสร็จแน่ๆ	 ต่อไปก็บอกท่านว่าเดือนละครั้งนะ	 เอาเฉพาะวันพระขึ้น	 ๑๕	 ค่ำ	 ถ้าลืม
แล้วเตือนด้วย	
ถาม :	..............................		
ตอบ :	วันก่อนคนงานของน้องเพชร	 น้ำมะพร้าว	 แก้วเบ้อเร่อ	 เนื้อมาด้วย	 น้ำเขายังไม่ให้
ฉันเลย	เนื้อมาด้วย	รับหน้าตาเฉยเหมือนกันรับเสร็จแล้วก็ส่งคืน		
ถาม :	แล้วเขาได้บุญมั้ยคะ	?		
ตอบ :	ได้	เพราะว่าเขาตั้งใจทำบุญ	เขาไม่รู้ว่าพระห้ามฉัน		
ถาม :	ศีลแปด	 ตรงข้อ	 อะพรัหมจะริยา	 ขอบเขตของตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนคะ	 อย่างเช่นว่า	
เราสมาทานศีลแปด	แต่เรายังสามารถคิดถึงคนที่เรารักอยู่	?		
ตอบ :	คิดไปเหอะ	คิดไม่ผิด คือถ้าหากว่าคิด ศีลมันไม่เป็นไร ถ้าหากว่าเรื่องของธรรมนี่
ก็จะพร่องไปนิดหนึ่ง เพราะว่าถือเป็นมโนกรรม แต่ว่ากายกรรมกับวจีกรรมมันจะเป็นตัวที่
ทำให้ศีลขาด จริงๆ ศีลแปดตั้งแต่ข้อที่ ๖ ขึ้นมาถ้าผิดโทษทางธรรมไม่มี จะไม่มีโทษ
ลักษณะที่ว่าต้องลงนรกลงอะไร	 แต่ว่าตัวธรรมะที่ควรจะได้มันจะมาช้าไปนิดหนึ่ง	 กินข้าวเย็น
ไม่ตกนรก	 แต่ว่ามันมัวแต่ไปหุงข้าวกินอยู่	 มันก็เลยขาดช่วงเวลาของปฏิบัติธรรม	 ขาดไป
หน่อยหนึ่ง	การแต่งตัว	การดูหนัง	ดูดนตรีอะไรก็ตาม	ไม่ลงนรกหรอกถ้าไม่ไปติดมันจริงๆ	แต่
ว่าตัวธรรมะที่ควรจะปฏิบัติมันก็มาช้า เพราะมัวแต่ไปเพลิดเพลินกับอย่างอื่นแทน  
ถาม :	แต่ถ้าอย่างฟังเทปธรรมะ	แบบว่าเป็นเพลงก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ฟังไปเถอะ	 ต่อให้เป็นเพลงจริงๆ ก็ฟังได้ เราฟังแล้วเราพิจารณาด้วย	 เอาอย่าง
พระสารีบุตรท่านไง	พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรไปดูการละเล่นด้วยกันทุกวันตอนสมัยเป็น
ลูกชายเศรษฐีอยู่	ดูไปดูมาวันนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรที่เรามาดูเรื่องพวกนี้ คน
ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีมันก็ตายกันหมดแล้ว ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคู่กัน มีมืด
มีสว่าง มีร้อนมีหนาว คนเราถ้าจะตายก็ต้องมีที่ไม่ตาย	 คนมีปัญญาเขาคิดนะ	 ท่านก็เลย
ตกลงกันว่า	 เออ...เราไปแสวงหาธรรมะที่ทำให้ไม่ตายกันดีกว่า	 แล้วก็ทำปฏิญญาคือสัญญากัน
ไว้ว่า	ถ้าใครพบธรรมะที่เป็นอมตะนี้ก่อนก็ให้มาบอกกันด้วย	ปรากฏว่าพระสารีบุตรพบก่อนคือ
พบพระอัสสชิ พระอัสสชิแค่เห็นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นผู้มีปัญญามาก	 ท่านเห็นพระอัสสชิออก
บิณฑบาต	 กิริยาท่าทางทุกอย่างเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยสติ	 ก็เลื่อมใสมากเดินตาม	 เดินตาม
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อย่างเดียว	 ตามจริงๆ	 เพราะรู้ว่าเป็นวาระที่ท่านออกบิณฑบาตเพื่อหาภัตตาหารไม่สมควรที่
รบกวนท่าน	รอจนกระทั่งท่านนั่งลงพร้อมจะฉัน	แล้วก็เข้าไปกราบถามว่าพระคุณท่านเป็นศิษย์
ของศาสดาองค์ใด	?	 ท่านก็บอกว่าเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระพุทธเจ้าสอน
แบบใดพระอัสสชิบอกว่าท่านเป็นพระใหม่พูดให้ฟังยาวๆ	 ไม่ได้หรอก	 เอาแต่ใจความนิดหน่อย
ก็แล้วกัน	พระสารีบุตรบอกนิดหน่อยก็เอา	ท่านก็พูดที่ขึ้นด้วย	เยธัมมา เหตุปัพพวา ธรรมทั้ง
หลายเกิดแต่เหตุ ตถาคตท่านตรัสถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น	 พระสารีบุตร
ฟังปุ๊บเป็นพระโสดาบันเลย	 เพราะรู้ตลอดแล้วว่าที่ตัวเองเห็นว่าคนทั้งหมดอายุไม่ถึงร้อยปีต้อง
ตายหมดนั้นแหละ	 ท่านกราบถามว่าพระอัสสชิพักอยู่ที่ไหน	 พระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ไหน	 ถาม
เสร็จเรียบร้อยก็ลาไปบอกพระโมคคัลลาน์	บอกพระโมคคัลลาน์เสร็จพระโมคคัลลาน์ได้ฟังธรรม
นัน้กเ็ปน็พระโสดาบนัดว้ยกนั	เลยชวนบรวิารทัง้หมดตามไป	คราวนีบ้รวิารทา่นมฝีา่ยละสองรอ้ย
หา้สบิรวมแลว้หา้รอ้ย	 ตอนแรกกอ่นไปโดยมารยาทก็ไปกราบลาอาจารยเ์กา่คอืสญัชยัปรพิาชก
กอ่น	บอกวา่ธรรมะทีอ่าจารยส์อนมานัน่ผมศกึษามาจนหมด	ตรองดแูลว้วา่มนัยงัไมเ่ขา้ถงึความ
ดีที่แท้จริง	ตอนนี้ผมคาดว่าพบธรรมะที่เข้าถึงความดีที่แท้จริงแล้วเป็นของพระสมณโคดม	ขอ
ให้อาจารย์ไปหาพระสมณโคดมเพื่อฟังธรรมด้วยกัน	 ท่านอาจารย์สัญชัยก็อย่างว่านั่นแหละ	
อาจารย์ใหญ่มาก่อนลูกศิษย์ลูกหาเยอะ	 ลาภผลเยอะ	 สรรเสริญเยอะ	 ไม่อยากละทิ้งไป	 ก็ถาม
พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรที่ยังเป็นอุปติสสะมานพ กับโกลิตะมานพว่า	 ในโลกนี้คนโง่กับคน
ฉลาดอย่างไหนมากกว่ากัน	 พระสารีบุตรก็บอกว่าคนโง่ย่อมมีมากกว่า	 สัญชัยปริพาชกก็เลย
บอกว่า	 ถ้าอย่างนั้นพวกเธอที่เป็นคนฉลาดก็จงไปหาพระสมณโคดม	 เดี๋ยวคนโง่ก็มาหาเราเอง	
ประเภทดื้อจนวินาทีสุดท้าย	พวกเดียวกันใช่มั้ย	?	(หัวเราะ)	เสร็จแล้วบริวารก็แบ่งออกเป็นสอง
ส่วน	คือครึ่งหนึ่งอยู่กับสัญชัยปริพาชก	อีกครึ่งตามไป	ทั้งสองไปกราบพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟัง
ไม่บรรลุ	 คนอื่นทั่วๆ	 ไปฟังพระพุทธเจ้าครั้งเดียวบรรลุธรรมเป็นแถวๆ	 สององค์นี้ฟังอยู่ไม่
บรรลุกับใคร	 พระโมคคัลลาน์นั่งภาวนาเมื่อไหร่ก็ง่วงตาปิดเมื่อนั้นแหละ	 โงกแล้วโงกอีกจน
พระพุทธเจ้าต้องบอกวิธีแก้ง่วงให้	ประเภทที่ว่าอะไรล้างหน้าใช่มั้ย	จ้องดาว	บิดคอ	เดินจงกรม
อะไรสารพัดวิธี	 บอกหมดบอกให้ทั้งนั้นปล้ำอยู่	 ๗	 วัน	 ถึงจะเป็นพระอรหันต์	 พระสารีบุตร	
หนักกว่านั้นอีกสิบกว่าวันแล้วก็ยังไม่ได้ซะทีหนึ่ง	 จนกระทั่งอะไร...พระพุทธเจ้าเทศน์โปรด			
ทีฆนขมานพมั้ง	?	 ที่ถ้ำสูกรขาตา	 ท่านฟังแล้วก็ส่งจิตตามไปถึงเป็นพระอรหันต์ได้	 คนก็
ข้องใจมากว่าคนทั่วๆ	 ไปทำไมบรรลุมรรคผลเร็ว	 แต่ว่าพระอัครสาวกทั้งสองถึงบรรลุได้ช้า	
ปรากฏว่าสองท่านฉลาดมากไป	ในเมื่อฉลาดมากเกินไปก็ต้องไตร่ตรองให้ละเอียดลึกซึ้งจนกว่า
จะยอมรับได้จริงๆ	 ไม่มีที่คัดค้านแล้ว	 จิตถึงจะยอมลงว่าอันนี้ถูกต้องและยอมรับ	 ยอมว่าเชื่อ
ถือว่าเป็นไปตามนั้น	 ก็เลยช้ากว่าเขานิดหนึ่ง	 เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่า	 แบบว่างานเขาจัดงาน
ด้วยกันเป็นจำนวนมาก	 ส่วนใหญ่คนสำคัญเขาจะมาถึงทีหลังจริงรึเปล่าก็ไม่รู้	?	 ส่งบริวารล่วง
หน้าไปก่อนคนใหญ่คนโตจริงๆ	ไปช้าหน่อยก็ได้		
ถาม : บางคนบอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรม	 ไม่ต้องไปเร่งมาก	 เพราะว่าก่อนที่เราจะมาเกิด
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เรารู้ว่าเราจะบรรลุตอนไหน	 ตรงไหนอะไรอย่างนี้	 ก็คือเราเหมือนกับว่าพยายามที่จะทำใจให้
สบายๆ	แล้วก็เรื่อยๆ	หมายถึงว่าไม่ว่างเว้นที่จะคิดในการปฏิบัติธรรม	แต่ว่าไม่ต้องไปรีบเร่ง	?	
ตอบ :	นั่นยิ่งเร่งใหญ่เลย	 ไม่ว่างเว้นนี่แย่มากเลย	 จริงๆ	 แล้วแนวการปฏิบัติพระพุทธเจ้า
ท่านบอกไว้	๔	อย่างด้วยกัน	สุขา ปฏิปทา ขิปปา ภิญญา	ปฏิบัติง่ายๆ	บรรลุก็เร็ว,	ทุกขา 
ปฏิปทา ขิปปา ภิญญา	ปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็ว,	สุขา ปฏิปทา ทันทา ภิญญา	ปฏิบัติง่ายแต่
บรรลุยาก,	ทุกขา ปฏิปทา ทันทา ภิญญา	 อันนี้แย่มากที่สุดปฏิบัติก็ลำบาก	 บรรลุก็ยากนะ	
ทั้งหมดมันจะไม่เกิน	๔	แนวนี้	คราวนี้ว่าถ้าหากว่าคิดอย่างนั้น	มันเป็นการประมาทเกินไป	เรา
ทำไปเต็มกำลังเต็มความสามารถโดยสม่ำเสมอดีกว่า	จะบรรลุตอนไหนช่างมันเรามีหน้าที่ทำ		
ถาม :	๔	กองนี่ครับ	ถ้าเกิดถือศีลแปดแล้วข้อ	๖,	๗,	๘	นี่พร่องเล็กน้อย	กับถือศีลห้าแล้ว
สมบูรณ์อย่างนี้	อันไหนกำไรกว่ากัน	?		
ตอบ :	ศีลแปดกำไรกว่า	เพราะบกพร่องเล็กน้อยก็จริง	แต่ส่วนดีมีมากกว่า	ศีลแปดคุมศีลห้า
อยู่แล้วนี่	 มากกว่าอยู่แล้ว	 จริงๆ	 ศีลแปดมันเก้าข้อนะ	นัจจะคีตะวากับมาลาคันธะ	 สองข้อนี่
เขารวบเป็นข้อเดียวค่อยๆ	ทำไปเดี๋ยวความเคยชินมันก็จะทรงตัวไปได้เอง		
ถาม :	ตรงข้อแปดน่ะค่ะ	 ที่อุจจาสะยะนะ	 เวลาที่เรานอน	 นอนเป็นที่นอนนุ่ม	 ถ้าอย่างเรา
ปวดหลังล่ะคะ	เรานอนกับพื้นธรรมดาแล้วเราปวดหลัง	?		
ตอบ :	นอนไปเถอะ	 หนาซักศอกหนึ่งก็ได้	 ที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี
เขาหมายเอาว่า	 อรรถกถาท่านบอกคืบหนึ่ง	 คืบหนึ่งสมัยก่อนมัน	 ๑๒	 นิ้ว	 เป็นฟุตเลยจริงๆ	
แล้วที่ท่านห้ามเป็นเพราะท่านกลัวว่าจะติดสัมผัส	 คือว่าถึงเวลาแล้วจะติดเย็นติดร้อน	 อ่อน
แข็งอะไรนั่น	 ไม่ได้มาก็ดิ้นรนต้องให้ได้มา	 จิตใจมันจะไปฟุ้งซ่านถึงตรงจุดนั้น	 ถ้าไม่ติดเรารู้
อยู่ว่าร่างกายของมันๆ เจ็บมันป่วยอยู่ ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราอ้างขึ้นมาเพื่อที่จะติดสุขตรงนั้น 
นอนไปเถอะ  
ถาม :	อย่างนั้นเราก็สามารถอย่างเช่นว่า	 สมาทานศีลแปดตั้งแต่เช้าถึงเย็น	 แล้วเย็นเป็นคน
ที่ต้องทานข้าวทุกมื้อ	แล้วก็ต้องทานข้าวเย็น	ก็คือลาๆ	แล้วก็ทานข้าวได้	?		
ตอบ :	อ๋อ	!	ไม่ต้องลาหรอก	อนุญาตให้กินได้เลย		
ถาม :	แล้วก็สมาทานศีล	?	
ตอบ :	สมัยก่อนเคยเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงหนึ่ง	 คือมาไล่ไปไล่มาเสร็จ	 เอ๊	 !	 ของเรามันศีลแปด
ชัดๆ	 เพียงแต่มันเสียเวลาไปกินอยู่สิบนาทีแค่นั้นเอง	 เลยตัดสินใจไม่กินตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้น
มาวา่เลกิกนิกนั	กเ็ปน็อนัวา่จบ	แมแ้ตป่ระเภททีว่า่วนิาท	ีสองวนิาทกี็ได	้ เพราะวา่อานภุาพของ
ศีลแปดสูงกว่าศีลห้ามาก	 อานิสงส์มากกว่านะ	 รักษาขนาดนั้นของเรานี่มันยังไม่ละเท่ากับว่า
เราขาดแค่แป๊บเดียว		
ถาม :	ไม่ต้องลาใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ไม่ต้องลาหรอก ถึงเวลาบ๊าย บาย ขออนุญาตกินแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสมาทาน
ใหม่หรอก เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงก็งดเว้นต่อไป  
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ถาม :	ถ้าเราไม่ได้สมาทานแต่เผอิญ	 เราไม่ได้ตั้งใจแต่บังเอิญที่นอนที่บ้านก็ไม่หนา	 ข้าวก็
กินแป๊บเดียว	ทีวีเสียไม่ได้ดูอะไรแบบนี้	?		
ตอบ :	กุศลไม่มี		
ถาม :	คะ...ผลไม่มี	?	
ตอบ :	ขาดเจตนาคือตัวตั้งใจ ในเมื่อไม่ได้ตั้งใจละผลบุญไม่มี  
ถาม :	ถึงแม้มันจะตรงตามนั้นก็ตาม	?		
ตอบ :	ก็ท่านบอกแล้วเจตนาหังภิกขเว ปุญญังวทามิ ต้องเจตนาคือตั้งใจถึงจะเป็นบุญ		
ถาม :	ถ้าตั้งใจละ	คือปวดท้องมันหิว	?		
ตอบ :	อันนั้นก็ไม่เป็นไร	แค่แหว่งๆ	หน่อยหนึ่ง	จริงๆ	แล้วสิ่งที่ท่านอนุญาตให้กินได้	ให้ฉัน
ได้มันก็เยอะแยะไป	เพียงแต่ว่ามันคิดที่จะกินข้าวท่าเดียว		
ถาม :	แล้วอย่างบางคนไม่กินข้าวแต่กินนมเยอะๆ	?		
ตอบ :	ท่านให้รู้จักประมาณในการกิน	 มันมีอยู่คณะหนึ่ง	 รู้สึกว่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โอ๋
มั้ง	?	อาจารย์โอ๋	บุปผชาติ พงษ์ประดิษฐ์ เจ้านั่นรักษาศีลแปด	กำหนดเอาว่าเวลากินข้าวของ
มันมื้อสุดท้ายคือบ่ายสอง	 ตั้งแต่เช้ายันบ่ายสองมันฟาดไปสิบกว่าหน	 ถ้าอย่างนั้นคุณรักษาศีล
ห้าดีกว่า	 ไม่เปลืองมาก	ท่านให้มโีภชเน มัตตัญญุตา	คือรู้จักประมาณในการกิน	ตัวโทษของ
การกินอาหารเย็น	 มันลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือว่าพอถึงเวลาแล้ว	 เลือดทั้งหมดมันจะวิ่งลงไปที่
กระเพาะเพื่อไปย่อยอาหาร	 แล้วโบราณท่านให้ใช้คำว่าไฟธาตุ	 มันพร้อมที่จะสันดาปเพื่อเผา
ผลาญอาหารตอนที่เลือดมันวิ่งลงไปที่กระเพาะ	 สมองจะมึนเพราะมันเลี้ยงอยู่น้อย	 จะหลับ		
ท่าเดียว	 มันจะทำให้การภาวนาการอะไรทุกอย่างไม่ได้อย่างที่เราต้องการ	 เพราะว่าร่างกายอยู่
ในสภาพที่หนักไปด้วยอาหาร	 ในเมื่อหนักไปด้วยอาหารการภาวนาการอะไรมันก็ไม่คล่องตัว	
เลือดลมก็ไม่ปลอดโปร่ง	 จะทำให้เสียผลตรงนี้	 แต่ว่าคนทั่วๆ	 ไปถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะงด
เว้นได้จริงๆ	ตั้งใจรักษาศีลห้าก็ไปนิพพานได้		
ถาม : ตรงที่ว่า	มหาผลที่ทานได้ตั้งแต่ไม่ให้ใหญ่กว่ามหาผล	?		
ตอบ :	อันนั้นของพระ		
ถาม : แล้วอย่างฆราวาสต้องระดับไหนคะ	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าฆราวาสเองจะต้องรักษาแบบพระด้วยก็งดเว้นพวก	 แตงโม,	 ส้มโอ,	
สับปะรด,	 มะพร้าว	 เหล่านั้นลองดู	 ท่านบอกว่าโตประมาณผลมะตูมก็คงประมาณกำปั้น	 ถ้า
โตกว่ากำปั้นก็อย่าไปยุ่งกับมัน	 แต่นี่หมายถึงคั้นน้ำนะ	 ไม่ใช่ว่าประเภทที่ว่าโตกว่ากำปั้นตูก็ไม่
กินอย่างนี้	 ก่อนเพลก็ฟาดไปเถอะ	 หลังเพลแล้วคั้นน้ำอย่าไปทำตรงจุดนั้น	 จริงๆ	 แล้วตรงนี้มี
พระจำนวนมากก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าห้ามทำไม	?	 มาตอนหลังฝรั่งเขาวิจัยเรียบร้อยแล้ว	
บรรดามหาผลทั้งหมดฮอร์โมนเยอะมาก	 ประเภทที่เรียกว่าถ้าหากว่าเรากินลงไปร่างกาย
ฮอร์โมนมากๆ	 นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน	 เพราะว่าแรงขับดันมันอาจมากเกินกว่าที่จิตใจเราจะ
ควบคุมไว้ได้		
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ถาม :	แล้วน้ำผักยูนิฟ	กินได้มั้ยคะ	?		
ตอบ :	ยูนิฟ...นั่นมันแทบจะประเภทที่เรียกว่าน้ำล้วนๆ	 แล้ว	 แต่ถ้าพระต้องระวัง	 เคยเห็น
เขามีส่วนผสมพวกสับปะรด	ฟักทอง	อย่างนั้น	พระฉันไม่ได้		
ถาม :	น้ำผักนี่ถือว่าผิดศีลมั้ย	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าจะว่าไปแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามนี่มันก็อยู่ที่เราว่าเราเห็นว่ามันเหมาะ
มันควรกับตัวเองแค่ไหน	 โดยยึดหลักโภชเน	มัตตัญญุตา	อย่างเช่นว่า	 สิ่งที่ท่านอนุญาตให้ฉัน
เป็นยาได้	 ท่านบอกว่า	 ตถาคตอนุญาตสมอไทย,	 สมอพิเภก,	 ดีปลี,	 พิลังกาสา	 หรือผลไม้อื่น
อันอาจจะมี	 มันก็เวรกรรม	 คนไหนมันกินทุเรียนรักษาโรคได้มันก็ฟาดอิ่มอยู่คนเดียว	 เพราะ
ฉะนั้นมันอยู่ที่เราเหมือนกัน	 อยู่ที่เราว่าเราจะโกหกตัวเองมั้ย	?	 ถ้าเรารู้สึกว่าเรากินเพราะ
อยากนี่รีบเบรกเอาไว้เลย	 แต่ถ้าหากว่ากินเพื่อยังร่างกายให้อยู่ได้เท่านั้นตามแบบที่พระ
พิจารณา	 เราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีของร่างกายจะไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวพรรณ	 ไม่
กินเพื่อยังกิเลสให้เกิดขึ้น	 จะกินเพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น	 รักษาร่างกายนี่	
๒	มื้อมันก็เยอะแล้ว	อย่าลืมว่าพระที่ท่านฉันมื้อเดียวก็เยอะแยะไปใช่มั้ย		
ถาม : อย่างตั้งใจรักษาศีลนี่ครับ	ตั้งเจตนาครั้งเดียวตอนเช้าหรือว่าต้องตั้งใจรักษาตลอด	?		
ตอบ :	คือว่าการรักษาศีลนี่ความรู้สึกของเรา	 ถ้าจะเอาสมบูรณ์จริงๆ	 เรียกง่ายๆ	 ว่าแค่ขยับ
เราก็รู้เลยว่าศีลจะขาดมั้ย	?	บกพร่องมั้ย	?	ความตั้งใจงดเว้นนี่ ตั้งใจแค่ครั้งแรกก็พออาจจะ
เป็นสิบปีที่แล้วก็ได้ แต่ว่าให้มันทำต่อเนื่องกันมา  
ถาม :	แต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจไว้ตอนเช้า	แล้วระหว่างวันลืมไปบ้างอย่างนี้มันจะเกิดผลมั้ยครับ	?		
ตอบ :	ก็ลืมไปบ้างถ้าหากว่าศีลไม่ขาดไม่เป็นไร		
ถาม :	แล้วถือว่าได้อานิสงส์	?		
ตอบ : ได้อยู่	แค่เผลอสติลืมนึกถึง		
ถาม :	การทรงฌานได้นี่ช่วยระงับความกลัวด้วยได้ใช่มั้ย	?		
ตอบ : ได้จ้ะ	
ถาม :	ความโลภ	ความกลัวได้หมด	?		
ตอบ :	แต่ว่ามันได้ไม่หมด	 อย่างตอนผีหลอกทั้งๆ	 ทรงฌานอยู่มันก็ยังรู้สึกกลัวๆ	 อยู่	 จริงๆ	
แล้วมันไม่ได้กลัวผีหรอกมันกลัวตายมากกว่า	 ผีหลอกมันจะมาทำอะไรล่ะ	?	 มันจะมาบีบคอ
เรา	บีบคอแล้วเป็นไงตายแหงใช่มั้ย	?	สรุปแล้วมันคือกลัวตายมันไม่ได้กลัวผีหรอก		
ถาม : จำความรู้สึกตัวเองได้เหมือนกันว่าในการกลัวแปลกที่กลัวผีมันบอกไม่ถูก	บอกว่ากลัว
ตายไม่ใช่	?		
ตอบ :	กลัวตาย	เชื่อเถอะ	ให้เขาพิจารณาดูใจตัวเองจริงๆ	อันนี้ไม่ต้องเถียงอาตมาเลยแหละ	
ตามดูมาหลายปี	 ไล่ดูจนกระทั่งรู้เลยว่า	 ที่กลัวทั้งหมดไม่ว่ากลัวอะไรก็ตามมันเกิดจากการ
กลัวตายตัวเดียว ถ้าไม่กลัวตายซะอย่าง ตัวอื่นมันไม่กลัวหรอก  
ถาม : กลัวทรมาน	?		



642 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ตอบ : ทรมานแล้วเป็นไง	?	ทรมานแล้วตายใช่มั้ย	?	มันก็ลงตรงตายนั่นแหละไล่ไปเหอะ		
ถาม : แต่บางทีเราก็รู้สึกเหมือนกัน	ถ้าเราตายแบบสบายๆ	เราไม่กลัวเรากลัวเจ็บ	?	
ตอบ :	เจ็บแล้วเป็นไง	?	เจ็บมากๆ	มันจะตาย		
ถาม :	กลัวทรมานไง	แบบกินยาแล้วเราหลับอย่างนี้	?		
ตอบ : ไม่ต้องไปเลี้ยวหรอก	เชื่อเหอะอาตมาตามดูมันมานานแล้ว		
ถาม :	นี่เฉพาะกรณีนั้น	?		
ตอบ : ไม่ใช่เฉพาะหรอก	 ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด	 ถ้าขึ้นชื่อว่ากลัวนะ	 สรุปฟันธงไป
ได้เลยว่ากลัวตายแน่นอน	
ถาม : บุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกขัง	คือว่าเราฟังธรรมะ	รู้หัวข้อธรรมต่างๆ	การปฏิบัติ
จะต้องมีสติระลึกรู้ในสิ่งต่างๆ	คราวนี้สมมติว่าเรารู้แล้ว	แต่ว่ากำลังใจที่จะละในสิ่งต่างๆ	มันไม่
สูงเพียงพอ	?		
ตอบ : มันยังแค่จำได้		
ถาม : มันจะรู้สึกมั้ยว่า	 ตัวเองถูกขังไว้ไม่สามารถที่จะออกไปในสิ่งต่างๆ	 ไม่พ้นจากสิ่งต่างๆ	
นั้นไปได้	มันยิ่งทรมานยิ่งกว่าผู้ที่ไม่รู้	?		
ตอบ : ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น	 ประเภทน้ำชาล้นถ้วยไง	 คุณด็อกเตอร์เขาไปหาอาจารย์เซ็น	
อาจารย์เซ็นก็รินน้ำชาให้	 รินไปเรื่อยๆๆ	ล้นแล้วครับ	 ล้นแล้วครับ	 เออ...ก็รู้อยู่มันก็เหมือนกับ
คุณนั่นแหละ		
ถาม : คราวนี้เขารู้แล้ว	 เขาก็รู้ด้วยว่ามันเป็นอยู่	 เขาทุกข์ทรมานแต่เป็นเพราะเหตุใดเขาถึง
ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปได้	?		
ตอบ : เขาไม่ยอมทิ้งในสิ่งที่เขายึดอยู่ ถ้าหากว่าเขาทิ้งทั้งหมดที่เขารู้มาโดยที่ไม่มีมานะ
ทิฐิ ตัวถือตัวถือตนอยู่ว่าเขารู้มาแล้ว ยอมรับฟังแล้วก็ตั้งใจคล้อยตามในตัวธรรมะนั้นๆ 
เขาก็จะได้ไปเลย	 แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาโดนขังอยู่เป็นเพราะเขาไปยึดเอง	 เขาจะลากมันออก
จากกรงมันไม่ยอม	มันเกาะซี่กรงอยู่นั่นแหละ		
ถาม :	ที่ผมถามก็คือ	ผมก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่เหมือนกัน	อยากทราบว่าทุกคนนี่มีอารมณ์อยู่
ตรงนี้มั้ย	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น	 เคยอ่านกำลังภายในอยู่เรื่องหนึ่ง	 อาจารย์เขาพาพระเอกเข้าไป
ในห้องตำรา	 ชี้ให้ดูหนังสือกองท่วมหัวเลย	 ทั้งหมดนี่ใช้เวลาอ่านนานเท่าไหร่	?	 พระเอกมอง
ซา้ยมองขวาเสรจ็	อา่นแลว้ตอ้งจำหรอืเปลา่ครบั	?	ตอ้งจำให้ไดท้ัง้หมดดว้ย	มองเสรจ็เรยีบรอ้ย
ก็บอกประมาณปีครึ่งอ่านหมดจำได้ด้วยนะ	 ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตัวอักษรแล้วถ้าต้องลืมหมดล่ะ	?	
พระเอกนั่งคำนวณอยู่พัก	 น่าจะถึง	 ๓	 ปีครับ	 ตกลงว่าไอ้เวลาลืมมันนานกว่าเวลาจำอีก	 แล้ว
เขาก็ถามว่าทำไมต้องลืมด้วย	?	ปัญหาเดียวของคุณนั่นล่ะ	ถ้าไม่ลืมมันจะไม่เข้าถึงแก่นแท้  
ถาม :	อย่างนี้บุคคลที่ชอบมีปัญหาเยอะ	 มักถามที่มันไม่ค่อยจะเกี่ยวกับการปฏิบัติบางครั้ง
อาจจะเกี่ยวแล้วมันมีหลายสายหลายทางทำให้เขาปฏิบัติได้ยากยิ่งขึ้น	?		
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ตอบ :	ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากขึ้น	แบบเดียวกับมโนมยิทธิ ถ้าทำตัวเป็นเด็กว่าง่ายๆ	คล้อยตามไป
ครั้งเดียวก็ได้แล้ว	 ประมาณสิบกว่านาทีก็ได้	 ถ้าประเภทรู้มากถึงเวลาแล้วต้องตอบอย่างนี้	 ถ้า
เห็นอย่างนี้แล้วต้องบอกอย่างนี้	 มัวแต่ไปยึดถือของเดิมอยู่ก็เจ๊งไม่เป็นท่า	 มันกอดต้นเสาอยู่	
แล้วมันก็บอกว่ามันจะไปเชียงใหม่	เมื่อไหร่มันจะถึง		
ถาม :	แล้วบุคคลที่เขาสร้างกำลังใจน่ะครับ	 ตอนนี้เราจะสร้างกำลังใจ	 สมมติเรามีสติที่จะรู้
ในสิ่งต่างๆ	 คราวนี้พอเรามีสติแล้ว	 เราจะทำกำลังใจเพื่อที่จะทำในสิ่งต่างๆ	 เพื่อให้สำเร็จในสิ่ง
ต่างๆ	?		
ตอบ : กำลังใจมันก็ต้องกำลังกายด้วยก็ต้องใช้ตัวภาวนาเป็นหลัก	 ยิ่งอารมณ์ทรงเป็นฌาน
ได้มากเท่าไหร่ ความเข้มแข็งของกำลังใจก็จะมีเท่านั้น	ถ้าหากว่าความเข้มแข็งของอารมณ์
ใจคือทรงฌานได้ทรงตัว	ไฟของเรามันก็จะสม่ำเสมอ	มันไม่ใช่ไฟไหม้ฟางวูบเดียวหมด	เพราะ
ฉะนั้นก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาภาวนาเลย	 กำลังใจมันจะทรงตัวมากเท่าไหร่ มันก็จะหนักแน่น
มั่นคงต่อกิจที่เราทำมากเท่านั้น  
ถาม : นี่หมายถึงทุกกิจเลยใช่มั้ยครับ	?		
ตอบ : ทุกอย่างเลย	รวมทั้งทางปฏิบัติด้วยรวมทั้งทางโลกด้วย	
ตอบ : อย่างความหวาดกลัว	ถ้าเกิดทรงฌานแล้วยังมีความหวาดกลัวอยู่	แต่ว่า...?	
ถาม :	อันนี้กลัวตายแน่ๆ	อาตมายืนยัน	เพราะเจอมาเองแล้ว		
ตอบ :	แล้วถ้าเกิดว่า	ผู้ที่บรรลุธรรมอย่างนี้จะมีความกลัว	?		
ถาม :	ถ้าหากว่าบรรลุธรรม	 ก็ต้องถามว่าบรรลุขั้นไหน	 ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ไม่กลัวแน่นอน	
ถ้าต่ำกว่านั้นยังมีความกลัวอยู่		
ตอบ : ถ้าอย่างนี้หายกลัวแมลงสาบ	?		
ถาม :	(หัวเราะ)	หายกลัวแมลงสาบเหรอกินมันซะ	เห็นโทรทัศน์มันฉายให้ดูมันใส่ปากเคี้ยวเลย	
ตอบ : ถ้าคนที่เขาไม่ปฏิบัติตามอะไรแบบนี้	เป็นคนบ้าบิ่นไม่กลัวอะไรคนพวกนี้เป็นเพราะว่า
เขามีฌานอยู่แล้ว		
ตอบ :	ไม่แน่เหมือนกันว่าชาติก่อนเขาอาจจะทำได้ซะจนเหลือเกินแล้ว	 ชาตินี้มันลืมไปแป๊บ
เดียว		
ถาม :	แล้วอารมณ์เก่าไม่ลืมใช่มั้ยคะ	?		
ตอบ :	อยู่...ถึงเวลางมเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น	ระวังนะนั่งคุยคนเดียวเขาจะว่าบ้า		
ถาม :	แล้วอย่างนี้เวลาที่เราภาวนา	กับเวลาที่เราสัมผัส....(ไม่ชัด)....?		
ตอบ :	สวดมนต์ก็คือการภาวนา ให้เราตั้งสมาธิเอาไว้ตรงหน้าเลย ตั้งใจว่าทั้งหมดที่เรา
สวดมนต์เราถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สิ่งที่เราทำนี่ตั้งความปรารถนาที่
เดียวคือพระนิพพาน เอาจิตเกาะนิพพานไว้ข้างบนก็ได้ ตั้งใจไปกราบเอาแทบเท้าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างบน สวดถวายท่านบนนั้นเลย ตายตรงนั้นก็ไปนิพพาน
เดี๋ยวนั้นเลย	ดีกว่าจะมานั่งภาวนาอยู่ตั้งนานเนกาเล	ถ้าจะซ้อมตัวมโนมยิทธดิ้วยก็ตั้งใจนึกไป	
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สวดภาวนาอิติปิโส	 ภะคะวา	 ก็ให้ตัวหนังสือขึ้นมาเป็นตัวๆ	 ไปเลย	 เห็นตัวหนังสือชัดเท่าไหร่	
ทิพจักขุญาณก็ชัดเท่านั้น	มันอยู่ที่ว่าเราทำเป็นมั้ย	?	ถ้าเขาถามว่าสวดมนต์ได้อะไร	?	บอกไม่
ถูกมันได้ตั้งแต่เบื้องล่างเล็กๆ	ขึ้นไปยังนิพพานเลย	แล้วแต่ว่าเราทำถูกมั้ย	?	ทำเป็นมั้ย	?	บาง
คนก็บอกว่าสวดมนต์มันไม่ได้อะไร	ลองสวดอย่างที่ว่าดูสิ	ดีไม่ดีก็ไปนิพพานเอาดื้อๆ	อย่างนั้น	
เอ๊ะ	!	ทำไมอยากจะกลับแล้วมันไม่กลับวะ	(หัวเราะ)	ไอ้ข้างล่างมันตายไปแล้ว		
ถาม :	การสวดมนต์อย่างนี้ครับ	 บางทีเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าควรจะทำใหม่เป็น
ประจำทั้งเช้าและเย็นแต่ก็ยังขี้เกียจอยู่	ก็ยังรู้สึกผิดเล็กๆ	ว่าไม่ได้ทำ	?	
ตอบ :	อ้อ	!	 อย่างงั้น	 กิเลสมันยังชนะอยู่	 ถ้าหากว่าทำตามที่ตัวเองว่าป่านนี้มันทรงฌานไป
แล้ว	 เพราะว่าความรู้สึกที่ว่าถึงเวลาไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทำกิจ
ที่เราควรจะทำ อย่างนั้นเขาเรียกว่าทรงฌานคืออยู่ในอารมณ์ที่เคยชิน ไม่ต้องไปเสียเวลา
นั่งภาวนาก็เป็น  
ถาม :	แล้วเวลานอนสวดกับนั่งสวด	?		
ตอบ :	ตีลังกาสวดก็ได้	 มันสำคัญอยู่ตรงรักษาอารมณ์ใจ ถ้ารักษาอารมณ์ใจได้เท่ากัน
อานิสงส์ก็เท่ากัน ยกเว้นว่า	นอนสวด	อิติปิโส	ไม่ทันจะ	ภะคะวา	ก็ไปซะแล้ว		
ถาม :	อย่างนี้ให้ผลเท่ากันมั้ยครับ	?		
ตอบ :	ก็ดูสิ	 เขาดูกำลังใจตรงสูงสุด นายบัญชีเขาจะจดตอนกำลังใจสูงสุด กำลังใจยังไง
เรียกว่าสูงสุด	ก็เกาะพระนิพพานไปเลยง่ายดี		
ถาม :	.................................		
ตอบ :	ทำไงจะเห็นได้บ้าง	?	 ตั้งใจอันดับแรกขอขมาพระก่อน	 เพราะว่าการที่เราไปจับไป
ทดลองลักษณะนั้น	 เป็นการปรามาสพระรัตนตรัย	 คือเราไม่เชื่อมั่นเราถึงไปลอง	 เพราะฉะนั้น
ขอขมาก่อน	 แล้วตั้งใจขอบารมีท่านให้สงเคราะห์ว่า	 พุทธานุภาพที่บรรจุอยู่ในองค์พระนี้	 จะ
เป็นไปในลักษณะไหนขอให้โปรดให้แสดงออกให้ทราบด้วย	แล้วก็เอาพระกำไว้ในมือเบาๆ	ก็ได้
สบายๆ	ทำตวัเหมอืนยงักบัวา่งๆ	เปลา่ๆ	เหมอืนกระดาษขาวๆ	ใบหนึง่	ตัง้ใจภาวนาวา่	สนุกัขตัตงั 
สุมังคะลังไปเรื่อยๆ	 เดี๋ยวอาการมันออกเอง	 ถ้าดิ้นไม่รู้จักเลิกก็รีบปล่อยพระนะเดี๋ยวเหนื่อย
ตาย	 สุนักขัตตัง สุมังคะลัง	 มันเป็นวิธีสร้างสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน	 สมัยก่อนหลวงพ่อ
ท่านเคยบอกให้	ท่านจะบอกวิธีหลายๆ	อย่างด้วยกันในการทดสอบพลังงานของพระ	แต่ว่าต้อง
ขอขมาพระก่อนท่านบอกว่ากำลังใจเหล่านี้มันเป็นเบื้องต้นของอภิญญา ถ้าเราทำจนชิน
แล้วจะไปฝึกสมาธิเพื่ออภิญญาเพื่อฌานสมาบัติอะไรมันจะได้ง่าย		
ถาม : แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าหลวงพ่อองค์ไหนเป็นอย่างไร	?		
ตอบ : อาการที่แสดงออกจะบอกเอง	 ประเภทที่ดิ้นตึงๆๆๆ	 ส่วนใหญ่จะออกไปในทาง
ประเภทอยู่ยงคงกระพัน	พวกนั้นจะตีกับชาวบ้านเขาท่าเดียว	บางอันอย่างสมเด็จวัดระฆัง ดึง
ตัวพุ่งขึ้นข้างบนไปเลย	 ลักษณะถ้าหากว่าอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้พระท่าน
ช่วยนี่กำลังใจจะทรงตัวได้เร็วมาก	 เพราะว่าท่านเจตนาจะทำเพื่อให้สงเคราะห์กับคนปฏิบัติ
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ธรรมให้ก้าวหน้า	ถ้าหากว่าของหลวงปู่บุดดานี่	ลักษณะจะออกไปทางเมตตาสูงมาก	เพราะว่า
มือไม้ไปหมด	 เราเอาพระพนมไว้ในมือๆ	 มันไปอย่างนี้	 นิ่มมากเลยนิ่มจริงๆ	 ดูแล้วสวยดี	
เพราะฉะนั้นเราจะดูอาการก็รู้ว่าพระองค์นั้นจะมีอานุภาพไปทางด้านไหน	 ลองๆ	 ดูได้แต่ถ้ามัน
เหนื่อยทนไม่ไหวก็เอาพระออก	 ถ้าไม่เอาออกก็ดิ้นอยู่นั่นแหละ	 ถ้าตอนนั้นกำลังใจมันจะเปิด
รับนะ	แต่ว่าหลังจากนั้นที่ทำไประยะหนึ่งเราจะเคยชินกับอารมณ์ใจตรงจุดนั้น	คราวนี้มันจะแย่
ตรงที่ว่า	แค่นึกมันก็ดิ้นแล้ว	ไม่ต้องมีอะไรหรอก	แค่นึกมันก็ดิ้นแล้ว	เพราะมันกลายเป็นว่าเรา
สามารถรับพลังงานได้แล้ว	 ตอนสมัยก่อนที่หลวงพ่อท่านสอนก็สามารถที่จะจับได้	 ตอนระยะ
หลังๆ	นี่ทำไม่ได้แล้ว	 เพราะว่าหลังจากที่เลิกทำมาเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นรูปพระที่จะเป็นเศษ
กระดาษเป็นอะไรก็ตามพอเราจับเข้ามาปุ๊บความรู้สึกของเราก็จะบอกก่อนเลยว่านี่เป็นรูป
พระพุทธเจ้า	 ความเคารพที่เต็มเข้ามาในใจของเรา	 ภาพนั้นจะกลายเป็นของขลังที่ใช้ได้ไปเลย	
จะมีพลังงานที่ใช้ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลย	เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะจับอะไรได้อีก	หยิบอะไรขึ้นมา
ก็ใช้ได้หมดแล้ว	 ทดสอบเขาไม่ได้แล้ว	 ลองๆ	 ทำดูสนุกดีเหมือนกัน	 แต่อย่าไปทำเพื่อสนุกนะ	
ทำเพื่อการศึกษาเพราะอยากรู้จริงและทำแล้วต้องขอขมาพระทุกครั้งด้วย		
ถาม :	แต่อย่างเห็นแสงนี่คือ...?		
ตอบ :	ก็แล้วแต่	ถ้าหากว่าเห็นแสงก็ไปแยกแยะอีกสีเขียว	สีแดงก็จะออกไปทางอิทธิฤทธิ์	สี
เหลืองก็เมตตา	เขาจะมีของเขาอยู่ไปสอบถามคนที่เขารู้เคยทำแล้วกัน		
ถาม :	พี่ชายถาม	บอกว่าทำยังไงจะต้องทำยังไงถึงจะเห็นแสง	?		
ตอบ : อย่างน้อยๆ	 ก็ต้องภาวนาไประยะหนึ่ง	 คือมันต้องมีสมาธิด้วย	 ตัวเห็นแสงนี่มันแค่
อุปจารสมาธิเท่านั้นแหละ	 แต่สำหรับคนไม่เคยทำอุปจารสมาธิเราก็รู้สึกว่ามันเต็มกลืนแล้ว	
อันนั้นบอกเขาบอกพยายามภาวนาหน่อย	ดีเหมือนกันเผื่อจะเลี้ยวเข้ามาทั้งตัวเลย		
ถาม :	อยากถามว่าทำอะไรดี	?	
ตอบ : ขายยาบ้า	(หัวเราะ)	 รวยง่ายที่สุดเลย	 ระยะนี้ถ้าหากว่าใครมีงานประจำก็ค่อยยังชั่ว
หน่อย	 ถ้าหากว่าเป็นกิจการส่วนตัวนี่จะลำบาก	 เพราะสภาพเศรฐกิจมันผันผวนเอาอะไร
แน่นอนไม่ได้	 แล้วก็อย่าลืมว่าปีหน้ามันหนักกว่านี้	 ปีหน้าเศรษฐกิจมันยังกับกราฟหัวใจขึ้น			
ปุ๊ดๆๆ	แล้วก็ลง	ช่วงจังหวะที่เราคิดว่าจะดีมันก็ร่วงซะแล้ว	ตอนที่คิดว่าไม่ดีๆ	อยู่ๆ	มันก็พุ่งขึ้น
เฉยเลย	ฉะนั้นปีหน้าสภาพมันจะผันผวนมาก	แล้วพอใกล้ๆ	กลางปีปลายไตรมาสที่สองเป็นต้น
ไป	 สภาวะสงครามมันจะขยายตัวขึ้น	 ปลายๆ	 ปีก็พวกกูพวกมึงตีกันให้ยุ่งแล้ว	 ไม่ต้องวิตกนะ	
เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกฝันเฟื่องเรื่องโกหกหลอกเขาไปวันๆ	 ถ้ามันตรงก็ถือว่าฟลุ๊คเราคิดว่าเรามี
วันนี้แค่วันเดียวนะ	 เราอาจจะไม่พ้นวันนี้ก็ตายลงไปก่อนก็ได้	 เพราะฉะนั้นถ้ามันตายลงไปวันนี้
เราก็ขอไปนิพพานดีกว่า	 ภาวนาจับภาพพระไปเลย	 เรื่องปีหน้ามันอีกตั้งนานอยู่ไม่ถึงหรอก
ตายก่อนแน่ๆ	เลย		
ถาม : แล้วอย่างพวกที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์นี่เขาอยู่ด้วยกันจะเป็นบาปมั้ย	?		
ตอบ :	ถ้าหากว่าพ่อแม่อนุญาตไม่เป็นไร	ผู้ปกครองอนุญาตไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆ	แล้วมัน
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ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเขา		
ถาม : .....................ก็คือกว่าจะได้	ต้องเริ่มจากการนั่งสมาธิ	?		
ตอบ :	พื้นฐานใหญ่คือ	 ศีล สมาธิ ปัญญา	 ๓	 ตัวรวมกันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามรรค
แปด แต่ว่ามันจะมาเข้มข้นตรงที่ว่าพอเรารักษา	 ศีลบริสุทธิ์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิ	 สมาธิ
จะทรงตัวได้ดี	ยิ่งได้สมาธิสูงเท่าไหร่เรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายเท่านั้น	
ถาม :	ที่ท่านสร้างนิกายนี่ถือว่าเป็นสังฆเภทมั้ยครับ	?		
ตอบ : ต้องดูเจตนาของท่าน	 สมัยนั้นนี่องค์การสงฆ์นี่มันเละจริงๆ	 ขนาดระดับพระผู้ใหญ่
ชนิดที่เรียกว่าระดับเจ้าคุณระดับสมเด็จโดนจับปาราชิกเข้า	สังฆราชโดนจับสึกอย่างนี้	เคยอ่าน
ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมั้ย	?	 คราวนี้ท่านทนไม่ไหว	 ในเมื่อท่านทนไม่ไหวท่านก็ประเภทที่ว่าทำ
อย่างไรจะหาพระที่มีศีลาจารวัตรเป็นที่งดงามเป็นที่เชื่อถือของชาวบ้าน	 เพื่อที่ชาวบ้านจะได้
ศรัทธาพระศาสนาใหม่	 ก็ไปเจอว่าพระมอญยังเคร่งครัดอยู่	 ก็เลยดึงเอาการปฏิบัติแบบพระ
มอญเข้ามาก็เลยกลายเป็นธรรมยุติกนิกายขึ้นมา	 ถ้าหากว่าดูเจตนาแล้วของท่านก็ไม่ได้
เจตนาที่จะทำให้เป็นสังฆเภท	ส่วนตายแล้วไปไหนอันนี้ต้องใช้ความสามารถเอง		
ถาม :	แล้วทีนี้ก็ลองใช้ปัญญาของตัวเองลองเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ	ตาม...(ไม่ชัด)...?		
ตอบ :	พอเลยเรื่องนี้เลิกพูดได้เลย	ตราบใดที่เราเข้าไม่ถึงพระนิพพานจริงๆ	พูดไปเมื่อไหร่ก็
ผิดต่อให้เข้าถึงจริงๆ	พูดแล้วก็ยังผิด	เพราะว่าสภาวะความเป็นทิพย์ไม่ต้องนิพพานหรอกแค่
เทวดาพรหมกแ็ยแ่ลว้ สิง่ทีเ่รารู ้สิง่ทีเ่ราเหน็ ภาษามนษุยห์รอืภาษาหนงัสอืมนัหยาบเกนิไปที่
จะอธบิายได ้สมมตวิา่เราไปเทีย่ววดัพระแกว้แลว้เสรจ็แลว้เราก็ไปบอกคนไมเ่คยไปวา่วดัพระ
แก้วสวยๆๆ	 สวยยังไงอธิบายให้เขาฟังได้มั้ย	?	 มันก็ได้สวยแค่คำเดียวใช่มั้ย	?	 เออ...ภาษา
มนุษย์มันหยาบเกินไป	 ภาษาเขียนก็หยาบเกินไป	 แต่เรื่องของธรรมะพอปฏิบัติไปถึงแล้ว	
พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าปัจจัตตังคือผู้ที่ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเอง	 การรู้เห็นทางใจนี่มันจะเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนจนกระทั่งอธิบายเป็นคำพูดได้ยาก	 เท่าที่พบๆ	 มาก็คือหลวงพ่อท่านอธิบาย
ธรรมะจากยากให้เป็นง่ายได้ดีที่สุด	 แต่ว่าถึงท่านทำได้ดีขนาดนั้นแล้ว	 ขอยืนยันว่ามันไม่ได้
หนึ่งในร้อยของความเป็นจริง	 ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าถึงการทรงฌานพอถึงสุขมันจะ
สุขเยือกเย็นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 นึกออกมั้ยเป็นยังไงถ้าเราไม่เจอเอง	 ภาษามนุษย์มัน
หยาบเกินไป	
ถาม :	อย่างนี้ต้องไปอธิบายคืน	?		
ตอบ :	ไม่ต้องไปอธิบายคืนหรอก	 เถียงกันไปก็ยิ่งผิด	 เลิกเถียงซะมันก็ผิดน้อยหน่อย	 หลวง
พ่อท่านเคยว่าเป็นกลอนไว้ว่าพระนิพพานมีสภาพอย่างนี้		
	 	 รูปสดับสุรศัพท์พร้อม  คำขาน  
  พอกล่าวว่าพระนิพพาน  สุขแท้  
  เป็นศิวาลัยสถาน   เลอเลิศ  
  หายากหากเปรียบแม้  ว่าด้าว แดนใด  
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รูป	 เสียงท่านใช้คำว่าพร้อม	รูปสดับสุรศัพท์พร้อม คำขาน พอกล่าวว่าพระนิพพาน สุขแท้ 
สัมผัสได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันเป็นทิพย์พิเศษที่ต่างหากออกไป		
ถาม :	เคยไปอ่านในพระไตรปิฎก....(ไม่ชัด)....		
ตอบ :	ก็ไม่มี	 ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ยืนยันไว้	 แบบเดียวกับกรรมบถ ๑๐	 กรรมบถ	 ๑๐	
ไม่มีข้อห้ามเรื่องสุรา	แต่กรรมบถ	๑๐	นี่จริงๆ	แล้วเป็นคุณสมบัติของพระสกิทาคามี บุคคลที่
ทรงความดีขนาดนั้นย่อมรู้อยู่แล้วว่าการดื่มสุราเมรัยไม่ใช่ของดีก็ไม่ไปล่วงละเมิดเอง	 แต่คนก็
จะมากลา่วหาวา่	เอย้...อยา่งงัน้กรรมบถ	๑๐	กก็นิเหลา้ไดน้ะ่ส	ิตะแบงขา้งไปจนไดเ้พราะฉะนัน้
เอาเรื่องของคนตั้งใจจะละกิเลสกับเรื่องของคนมีกิเลสมาชนกันเมื่อไหร่ก็เละเมื่อนั้น ยิ่ง
เถียงไปกิเลสก็ยิ่งงอกงาม  
ถาม :	จากประสบการณ์ที่เจอๆ	 มานี่พุทธศาสนนิกชนส่วนใหญ่นี่	 คือในลักษณะของความ
เชื่อเรื่องนิพพานเป็นสูญ	ถ้าคนนี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เทียบได้มั้ย	?		
ตอบ :	เทียบยาก	ตีซะว่าปัจจุบันนี้	คนไทยตอนนี้	๖๒	ล้านคน	ผู้ชาย	๓๐	ล้านเศษ	ผู้หญิง	
๓๑	ลา้นเศษ	ผูช้ายนอ้ยกวา่ผูห้ญงิลา้นกวา่แลว้	กอ่นนีน้อ้ยกวา่ประมาณสองแสนเอง	(หวัเราะ)	
น้อยกว่าเป็นล้านยังไม่พอ	 ยังหนีไปบวชซะอีกสามแสนได้	 ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีก	 เราตีว่า	 ๖๒	
ล้านคน	 ถ้าหากว่านับถือศาสนาพุทธสัก	 ๕๐	 ล้านที่เหลือให้เป็นคริสต์เป็นอิสลามอะไรไป			
๕๐	 ล้านนี่มีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆ	 และรู้จักนิพพานไม่เกินสามแสนคน	 คุณว่ากี่เปอร์เซ็นต์
ล่ะ	 ๓๐	 ล้านก็ยังนึกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่า	 มันซัก	 ๑	 เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ย	?	 นี่มันตั้ง	 ๕๐	 ล้าน	
เพราะฉะนั้นลำบากหน่อย	 เรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องของปรมัตถบารมีจริงๆ คนที่จะ
สร้างบารมีมาถึงขนาดปรมัตถบารมีเกิดๆ ตายๆ กันจนนับกันไม่ถ้วน	พระพุทธเจ้าตรัสกับ
พระนางกีสาโคตมีว่าหยาดน้ำตาของเธอที่ต้องร้องไห้เพราะสูญเสียคนรักไปในแต่ละชาติถ้ารวม
กันแล้วมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่เป็นไหนๆ	 เกิดมาเท่าไหร่แล้วล่ะ	?	 แต่ละชาติถ้าเสียคนรักไปที
ร้องไห้ที	 จนมาถึงชาติปัจจุบันน้ำตารวมกันนี้มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่	 ๗๐	 เปอร์เซ็นต์ของพื้น
โลกมันเป็นน้ำใช่มั้ย	?	เกิดๆ	ตายๆ	มานี่น้ำตามากกว่าน้ำนั้นอีก	เกิดกันจนลืมไปข้างหนึ่ง		
ถาม : ...............................	
ตอบ :	ไปเมืองจีนต้องขยันอุทิศส่วนกุศล	 เทวดาแถวนั้นเขาหิวบุญเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นเขา
หิวบุญ	 เพราะว่าคนจีนถึงขยันทำบุญก็จริง มันมี ๒ อย่าง อย่างแรกคือทำผิดประเภทเผา
กระดาษเงินกระดาษทองเผากงเต็กไปให้ อย่างที่สองก็คือทำถูกแต่อุทิศส่วนกุศลไม่เป็น	
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปก็ให้ดะไปเลย	คราวนี้ลำบากอะไรบอกให้เขาช่วย	คราวนี้คล่องมากเลย	
ถาม :	พ่อชอบเผากระดาษเงินกระดาษทองเยอะๆ	ค่ะ	?		
ตอบ :	ก็ให้เขาเผาไปสิ		
ถาม :	บอกเขาแล้วเขาบอกว่า...?		
ตอบ :	ไม่ต้องบอกเพียงแต่ว่าแนะนำให้เขาทำอันนี้เพิ่มขึ้น	 ถ้าหากว่าเราไปค้านความเชื่อ
เก่าเขาไม่สำเร็จ	พระพุทธเจ้าไม่เคยค้านใคร พระพุทธเจ้ามีแต่บอกว่าของเก่าที่เขาทำนะดี 
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แต่ตถาคตมีวิธีที่ดีกว่าและก็บอกวิธีเพิ่มให้ เพราะฉะนั้นถ้าเราค้านนี่ผิดวิธี	เพียงแต่ถ้าบอกว่า	
เออ...ถวายสังฆทานเพิ่มซะนิดหนึ่งนะป๊าก็สบายแล้ว	 ที่เหลือก็ควักกระเป๋าเพิ่มอยากจะเผารถ
เบนซ์อีกคันหนูก็ซื้อให้ได้แต่ที่เหลือขอให้มาถวายสังฆทานแล้วกัน		
ถาม :	เคยเอาพระบรมสารีริกธาตุ	 พ่อบอกว่าลื้อไปเอากระดูกอะไรมาก็ไม่รู้บอกโอ้โหเสียว
เลย	บอกไม่อยากจะบอกพ่อเลย	?		
ตอบ :	(หัวเราะ)	ก็เขาไม่รู้จริงๆ		
ถาม :	เขาบอกว่าคนจีนเขาถือนะ	ซี้ซั้วเอาของจากวัดมาอย่างนี้	?		
ตอบ : ก็คราวหน้าก็อย่าบอกสิ	คราวหน้าเชิญเข้าไปเฉยๆ		
ถาม : ....................................		
ตอบ :	ถ้ามีเวลาไปล่องแยงซีเกียงซะวันหนึ่ง	 เสียดายต้าซานเสีย	 สร้างเสร็จนี่พวกทิวทัศน์
สวยๆ	 ของแยงซีเกียงมันจะเสียหมดเสียหมดเลย	 น้ำท่วมหมด	 เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่มีเขื่อนที่ไหนใหญ่เท่านั้นอีกแล้ว	ฮูเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้	ถ้าต้าซานเสียสร้างเสร็จ
นี่ไม่มีทางใหญ่กว่าได้เด็ดขาดเลย		
ถาม : ....(ไม่ชัด)....จมไปในน้ำ	?		
ตอบ :	มันไม่ถึงกับจมไปในน้ำ	 พวกทิวทัศน์ต่างๆ	 ที่มีชื่อเสียงอย่างประตูมังกรจมเลย	 สมัย
ก่อนเขามีคำกล่าวกันว่า “ปลาหลี่ฮื้อผ่านสามด่านกลายเป็นมังกร”	 ทางมันลำบากขนาด	
ไหน	?	 ขนาดปลาไปนี่ยังแทบตายเลย	 ซาเกี๊ยบช่องเขาสามแห่งมันจะบีบเข้ามาจากแม่น้ำ
ใหญ่ๆ	 กลายเป็นช่องนิดเดียว	 และมันเป็นหินแท้ๆ	 ด้วย	 เพราะฉะนั้นเวลาน้ำพุ่งผ่านตรงนั้น
มนัจะแรงมหาศาลแลว้ปลากต็อ้งทวนนำ้ขึน้ไปเพือ่วางไข	่ถงึไดว้า่ถา้หากวา่ปลามนัสามารถผา่น
สามด่านได้ก็เป็นมังกรไปเลย	(หัวเราะ)	 ความเชื่อเขาเชื่อกันขนาดนั้น	 เขื่อนยักษ์ต้าซานเสีย
โครงการเขาจะเสร็จปี	๒๕๔๗	จะเริ่มกักน้ำ	กักน้ำใหม่ๆ	นี่ข้างล่างก็คงแห้งไปพักหนึ่ง	เห็นเขา
ว่าบ้านของขงเบ้งดีไม่ดีก็โดนจมไปด้วย		
ถาม : ..................................		
ตอบ :	ธรรมดา	กำลังมันยังไม่พอ	ถ้ากำลังมันยังไม่พอนี่เราสู้แค่เสมอตัวกับชนะ อย่าไป
อยู่ให้แพ้ รู้ว่าไม่ไหวให้หลบจากตรงนั้นไปเลย  
ถาม :	บางครั้งมันเกิดภาวการณ์แบบว่าเราไม่ผิด	แต่ความรู้สึกยังน้อยใจทำให้เกิดว่าไปโกรธ
เขาอีก	?		
ตอบ : ก็ธรรมดา	ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนก็ให้คิดซะว่าผิดตั้งแต่เกิดแล้ว เสือก
ทะลึ่งเกิดมา	นั่นเป็นข้อผิดที่ร้ายแรงที่สุด	 ในที่สุดเราก็หาความผิดได้สบายใจ	(หัวเราะ)	 เรื่อง
จริงๆ	นะ	ไม่ได้พูดเล่น	เคยมีอยู่หลายทีสมัยก่อนพยายามพิจารณาแล้วว่าเราผิดตรงไหนอย่าง
ชนิดไม่เข้าข้างตัวเอง	 แล้วมันก็หาไม่ได้	 ไล่ไปไล่มาในที่สุดก็เจอโจทย์	 มึงผิดตั้งแต่เกิดแล้ว	
เสือกทะลึ่งเกิดมา	โทษมันไปเต็มๆ	เลย		
ถาม :	เห็นหลวงพ่อที่วัดบ่อทองยกย่องว่าหลวงพ่อเป็นยอดเนื้อนาบุญ	?		
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ตอบ :	แล้วไงจ๊ะ	ไม่น่าเชื่อเนอะ		
ถาม : ไม่น่าเชื่อหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่เลย	?		
ตอบ :	อะไรก็ตาม	ที่มันยังไม่คุ้นเคยยังไม่ได้สัมผัสกับระยะยาวๆ	อย่าเพิ่งไปเชื่อ	ตามพิสูจน์
ไปเรือ่ยๆ	ของแทเ้ขาไมก่ลวัการพสิจูน	์ตามดูไปเรือ่ยๆ	อยา่เพิง่ไปเชือ่ซะทเีดยีว	ทีพ่ระพทุธเจา้
เจ้าถามพระสารีบุตรว่าสิ่งที่พระองค์เทศนาไปพระสารีบุตรเชื่อมั้ย	?	 พระสารีบุตรบอกว่ายัง		
ไม่เชื่อก่อนพระเจ้าข้า	พระปุถุชนโกรธไฟแลบเลย	(หัวเราะ)	อวดดีว่าเป็นพระอัครสาวกแล้วไม่
เชื่อพระศาสดาหรือ...แต่พระพุทธเจ้าท่านทราบท่านก็ถามต่อว่าแล้วเธอคิดอย่างไร	 พระสารีบุตร
บอกว่าต้องให้ปฏิบัติตามก่อน	ถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วได้ผลตามนั้นถึงจะเชื่อ		
ถาม :	ถ้าเชื่อแล้วพิสูจน์ไม่ได้ถึงจะแย่	ถ้าไม่เชื่อแล้วพิสูจน์ไม่ได้นี่ก็แย่มันลำบาก	?	
ตอบ :	จริงๆ	วิธีพิสูจน์มันเยอะ	ยิ่งสมัยนี้ฝึกมโนมยิทธิได้พิสูจน์ง่ายออก		
ถาม :	เห็นว่า	ร.๖	จะมาเกิด	เมื่อไหร่จะมาดูแล	?		
ตอบ : รอก่อน	เพราะว่าถ้าตามที่หลวงพ่อท่านบอกก็ต้องอายุ	๓๒	ก็เหลืออีกประมาณ	๒๐	ปี		
ถาม :	..................................................		
ตอบ :	ตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาๆ	 แต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเล่นการเมืองเล่นอะไรขึ้นไปมีชื่อ
มีเสียงมีอะไรขึ้นมาคงจะเป็นผู้นำได้		
ถาม :	เป็นพุทธภูมิหรือเปล่า	?		
ตอบ :	ส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์จะเป็นพุทธภูมิทั้งนั้น	 คำทำนายอันนี้ก็คือว่าบุคคลที่มาหา
หลวงพ่อตั้งแต่ปี	๒๕๑๕	ถึง	๒๕๓๔	ในระยะเวลา	๒๐	ปีนี้ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆ	จะสามารถเข้า
ถึงพระนิพพานในชาตินี้ได้	 ๑๗๕,๓๐๐	คน	หลังจากปี	 ๒๕๓๔	 เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องของฤทธิ์
ของอภิญญา	 บุคคลจะได้ฤทธิ์ได้อภิญญามาก	 แต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงมรรคผลจะเหลือน้อย
จะเหลือพระอนาคามี ๓๖	 องค์	 พระสกิทาคามี ๑๔๗	 องค์	 แล้วก็พระโสดาบันประมาณ	
๓,๐๐๐	 ถ้าถึงเวลาแล้วส่วนใหญ่จะไปติดอยู่แค่ดาวดึงส์ เพราะว่าอานิสงส์ของการถวาย
สังฆทาน	 เฉพาะสายหลวงพ่อจะบรรลุมรรคผลเมื่อพระศรีอาริยเมตตรัยขึ้นไปเทศน์โปรด	
พุทธมารดา	๗	แสนกว่า	ประมาณ	๗๓๐,๐๐๐	คน		
ถาม : แสดงว่าในสายหลวงพ่อนี่เยอะ	?		
ตอบ : ก็เยอะ	แต่ว่ามันจะมีเด็กฝากเยอะ	เด็กฝากนี่ไล่ตั้งแต่สมเด็จองค์ปัจจุบันลงมา	ท่าน
ปู่พระอินทร์ พระศรีอาริยเมตตรัย คือท่านจะฝากๆ	 เอาไว้ว่าบางอันก็ให้วางพื้นฐานให้	 บาง
อันก็ประเภทที่ท่านเองเข้านิพพานไปแล้ว	เด็กของท่านก็ยังไปไม่ได้ซะทีก็ต้องมาเคี่ยว	เข็ญกัน	
ถาม :	ท่านบอกว่าคนที่เกิดในยุคนี้มีทั้งเฮงมีทั้งซวย	 ตอนหลังนี้ท่านบอกว่าถ้าใคร...		
(ไม่ชัด)...พระพุทธเจ้าทั้ง	๕๐	พระองค์	?		
ตอบ : ส่วนใหญ่ถ้าก้าวเข้ามาในจุดของความดีขนาดนี้แล้วละเมิดความดีได้หมายความว่า
กำลังใจมันแย่จริงๆ	 ในเมื่อแย่จริงๆ	 ลงข้างล่างไปนี่	 พระพุทธเจ้ากัปนี้ไปหมดแล้ว	 ก็ไม่มี
โอกาสได้เจอแน่เลย	เพราะเวลาข้างล่างมันนานเหลือเกิน		
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ถาม :	๕๐	พระองค์ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าลงมากราบหลวงพ่อหมดแล้ว	?		
ตอบ : อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้สอบถามไว้	 แต่ว่าในช่วงที่หลวงพ่อลงรับแขกที่วัดจะมี
บุคคลทั้งพระและฆราวาสที่มั่นใจว่าตัวท่านเองปรารถนาพระโพธิญาณก็มาอธิษฐานต่อหน้า
หลวงพ่อกันมาก		
ถาม : มีฝรั่งอยู่คนหนึ่ง	 ผมก็เลยเอ้ย...ทำไมมีฝรั่งด้วย	 ก็เลยเปิดไปอ่านเขาบอกเขาฝึกมโน
มยิทธิครึ่งกำลังที่โน่นใครไปสอนจำไม่ได้แล้วครับ	 ฝึกเสร็จฝึกไม่ได้กลัวจะไปรบกวนคนอื่นเขา
ก็เลยนั่งภาวนาไปเองเรื่อยๆ	กลายเป็นแบบออกเต็มกำลังไปเฉยเลย	?		
ตอบ : แสดงว่าครูฝึกเก่งสู้ไม่ได้	ลูกศิษย์เก่งกว่า		
ถาม :	แล้วพอออกไปเสร็จ	 ผมก็นั่งอ่านตามแล้วผมก็แบบ	 เขาก็บอกว่าเขาขึ้นไปข้างบน
เห็นพระจุฬามณเีป็นเหมือนพระปฐมเจดียแ์ล้วเป็นองค์ทองทั้งองค์เลย	ผมก็เฮ้ย...เห็นเหมือน
เราเลยเว้ย	เราก็เห็นอย่างนี้	พอเขาเห็นเสร็จเขาก็นึกยังไงไม่รู้	เขาก็เข้าไปข้างในพอเขาเข้าไป
ข้างในเขาก็ไปเจอหลวงพ่อ	 ไปเจอพระพุทธเจ้า	 ไปเจอพระอินทร์อะไรอย่างนี้ครับ	 ผมก็แบบ
เออเว้ย...ผมก็เลยตามเข้าไปด้วย	 เสร็จแล้วพอผมเข้าไปด้วยเขาก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลย	
แล้วผมก็อ่านๆ	 ไปสักพัก	 เอะ...ทำไมมันง่ายอย่างนี้วะ	 ทำไมอยู่ๆ	 มันง่ายขนาดนี้เรารู้สึกมัน
ง่ายจังเลย	แล้วก็เห็นหลวงพ่อชัดมากเลยแล้วตาก็ยังลืมอยู่เลย	ผมก็	 เอ๊	!	มันไม่น่าง่ายขนาด
นี้	สงสัยมันง่ายไปต้องไม่ใช่แน่เลย	?		
ตอบ :	ก็ไปหาเรื่องยากๆ	ทำเอาก็แล้วกัน	(หัวเราะ)		
ถาม :	เขาเหมือนมันตกๆ	?		
ตอบ :	มโนมยิทธิถ้าหากว่าเราทำถูกมันง่าย	 ส่วนใหญ่แล้วมันทำกลายเป็นของยาก	 เพราะ
มันทำเกิน	 ตรงช่วงพอดีมันมีนิดเดียว	 ส่วนใหญ่ที่ทำมันไม่ขาดก็เกิน	 มันก็เลยไปไม่ได้ถ้าทำ
พอดีไปง่าย		
ถาม :	แบบ...อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับรีบเก็บตังค์ขนาดนั้น	 ผมว่าอย่างที่ผมได้หลายๆ	 ทีนี่มัน
เหมือนกับตอนนั้นเรามันไม่มีสติรึเปล่า	เราถึงได้ไม่รู้ว่าอารมณ์ตอนนั้นมันยังไง	ทำไมมันถึงจะ
จำได้แม่นๆ	?		
ตอบ :	คือมันไม่ได้ตั้งสติที่จะดูไว้	 ในเมื่อไม่ได้ตั้งสติที่จะดูที่จะจำมันก็เลยจับไม่ได้ซะทีว่า
ตอนไปมันไปยังไง	หาเหตุไม่เจอผลก็เลยไม่เกิด		
ถาม :	เหมือนกับอ่านๆ	 หนังสืออยู่ๆ	 มันก็ตามไปเฉยเลย	 เราก็ไม่ได้นึกเลยว่ามันตั้งใจแล้ว
มันไม่เคยได้	?		
ตอบ :	บอกแล้วว่า	 ตั้งใจมากไม่ได้ ตัวตั้งใจเป็นอุทธัจจกุกกุจจะ มันพาให้ฟุ้งซ่าน ทำ
สบายๆ คิดว่าเราทำเพื่อจะไปนิพพานไม่ว่าจะไปไหนก็คิดไว้ แล้วก็ลืมซะ ตั้งใจภาวนา
อย่างเดียว  
ถาม :	....(ไม่ชัด)....จริงซะที	ไม่ทราบว่าคิดผิดรึเปล่าครับที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางลำบาก	?		
ตอบ : คิดไม่ผิดหรอก	พอถึงเวลาลำบากเข้ามันจะได้รู้ว่าเป็นไง		
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ถาม :	มันเหมือนกับพอถึงเวลาแล้วจะมีคนขี่ม้าขาวมาช่วยทุกทีเลย	?		
ตอบ : มีๆๆ	ถ้าทำบุญเอาไว้ดีต้องมีแน่นอน		
ถาม :	แต่ผมคิดอย่างนั้นตั้งแต่ผมยังไม่สนใจพุทธศาสนา	ผมคิดตั้งแต่ผมยังเด็กๆ	เลยแหละ
ว่าแบบผมแบบมันมีคนช่วยตลอด	?		
ตอบ :	ถ้าเป็นนักปฏิบัติเขาถือว่าประมาทมาก		
ถาม : ..........................................		
ตอบ :	คนที่ทำสมาธิสูงเกินกว่าอุปจารสมาธิจะไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นทิพย์ต่างๆ 
ได้จนกว่าจะเป็นฌานสี่ไปเลย มันก็เลยเหมือนกับว่ามีห้องสองห้อง	 ห้องหนึ่งอยู่ใต้ถุน	 ห้อง
หนึ่งอยู่หลังคา	 สองห้องนี้เครื่องประดับตกแต่งทุกชิ้นเหมือนกันหมด	 ยกเว้นอยู่อย่างเดียวว่า
คุณจะมาข้างล่างหรือไปข้างบนเท่านั้น	 คราวนี้สมาธิที่แน่นแต่ว่าลดกำลังไม่เป็นหรือว่าขึ้นไม่
ถึงสูงสุด	 โอกาสที่จะได้อะไรมันจะไม่มีเลย	 เพราะว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ระหว่างกลางบันได	
ห้องบนก็ไม่เห็น	 ห้องล่างก็ไม่เห็น	 ดังนั้นต้องบอกเขาว่าให้เขาซ้อมสมาธิให้หนักแน่นกว่านี้	
แต่ขณะเดียวกันให้ลดกำลังใจมาให้เป็นด้วย	 ถ้าลดกำลังใจคล่องถึงเวลาลงอุปจารสมาธิปุ๊บก็
เริ่มเห็นได้เลย		
ถาม :	แล้วลักษณะที่เขาเห็นเป็นแสงคือนั้นเป็นฌานสี่	?		
ตอบ :	ตรงนั้นแหละอุปจารสมาธเิริ่มเห็น	ต่อให้เห็นเทวดา	เห็นพรหม	เห็นนิพพานก็ยังเป็น
อุปจารสมาธิอยู่จนกว่าเราจะไปถึงที่นั้นได้ถึงจะเป็นกำลังของฌานสี่...อารมณ์ใจนี่มันตัดมันตัด
จริงๆ	 นะ	 สมัยก่อนนั่งอยู่ข้างๆ	 หลวงพ่อสังเกตมั้ย	 ท่านคุยเรื่องๆ	 หนึ่งไปถึงกำลังสนุกเลยมี
คนขัดคอปุ๊บ	 ท่านก็ไปว่าเรื่องของเขาเสร็จแล้วก็หันมาถามว่าไปถึงไหนแล้ว	 นั่นตัดเกลี้ยงโดย
สิ้นเชิงเลย	 จะเหลือแต่เฉพาะหน้าจริงๆ	 ในเมื่อตัดเกลี้ยงขนาดนั้นก็เลยไม่มีเรื่องอะไรที่มันยุ่ง
ยากอยู่ในใจของท่านเลย	 คิดเฉพาะตอนอยู่ตรงหน้าเลิกแล้วเลิกกัน	 ไม่ได้เก็บงานเอาไปคิด
ตอนนอน	พวกเราเก็บไปคิดตอนนอนด้วย		
ถาม :	ลักษณะที่เขาเคยทำได้ค่ะ	แต่ว่าตอนหลังนี่ทำไม่ได้เพราะว่าสมาธิเขาจะสั้น	?		
ตอบ :	เขาทิ้งมันนานเกินไป	 ฝึกใหม่ยังจะง่ายกว่า	 คนที่ทำได้แล้วทิ้งนี่กว่าจะได้เหมือน
เดิมนี่ลำบากยากเข็ญแสนสาหัสเลย กระแสโลกนี่มันเหมือนกับน้ำ ถ้าหากว่าเราจะต่อต้าน
กระแสโลกเราตอ้งวา่ยนำ้ทวนขึน้ไป คราวนีพ้อเราวา่ยทวนนำ้ไปทวนนำ้ไป ถงึเวลากป็ลอ่ย
ไหลตามน้ำ กว่าจะว่ายทวนน้ำอีกทีหนึ่งคราวที่แล้วก็เหนื่อยแล้ว ตอนนี้จะเอาเรี่ยวเอาแรง
ที่ไหนมา มันก็ไปยาก ต้องทำให้ต่อเนื่อง จะบอกเขาบอกว่ากัดฟันหน่อยกัดลิ้นด้วยก็ดีนะ	
ใช้ความพยายามให้มันมากกว่าเดิมนิดหนึ่ง	 หลังจากที่ฟันฝ่าอยู่ระยะหนึ่ง	 พอความสามารถ
เดิมคืนมาได้คราวนี้อย่าเผลอปล่อยให้หลุดเชียว	 หลุดเมื่อไหร่แย่เมื่อนั้น	 ให้เขาพยายามจุดไฟ
ให้ลุกให้ได้	 ไฟก็คือตัวฉันทะ	 มันต้องพอใจที่จะทำก่อน	 พอเขาพอใจที่จะทำ	 คราวนี้ก็จะทำ
อย่างจริงๆ	จังๆ	แล้วถ้าหากว่าตัวพอใจที่ทำยังไม่มีนี่ลำบากมากเลย		
ถาม : การที่จะทำจริงๆ	จังๆ	นี่จะต้องวางทางโลกหมดเลยรึเปล่าคะ	?		
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ตอบ :	ไม่จำเป็นต้องวาง	 แต่ว่าให้มันมีเวลาเป็นของเขาโดยเฉพาะ	 ซักช่วงหนึ่ง	 อย่างตอน
เย็นๆ	ซักชั่วโมงหรือเช้าๆ	ซักชั่วโมงอย่างนี้		
ถาม :	ต้องให้ต่อเนื่องกัน	?		
ตอบ :	ทำแล้วพยายามรักษาอารมณ์ที่ทำได้ให้ต่อเนื่อง	 ให้อยู่ในช่วงของวันเวลาให้มากที่สุด
อย่างเช่นว่า	๒๔	ชั่วโมง	ถ้าเราสามารถรักษาอารมณ์ต่อเนื่องได้สัก	๘	ชั่วโมง	๑๐	ชั่วโมง	ไม่
ขาดทุนมากก็โอเค	 คือถึงเวลาพอเราเลิกภาวนาแล้วอารมณ์ใจมันทรงตัวอยู่ระดับไหนให้ประ
คับประคองอารมณ์นั้นให้อยู่กับเราให้นานที่สุด		
ถาม : แต่คราวนี้มันพอเขาอยากจะทรงอารมณ์ตรงนั้น	 พอได้แค่ช่วงเดียวมันก็จะเกิดอาการ
ทุกข์	?		
ตอบ :	มันทุกข์ยังไง	?		
ถาม : มันก็จะไม่สามารถทำได้ต่อไป	?		
ตอบ :	ไม่สามารถทำได้ต่อไป	 ถึงเวลาเราไปนั่งเสร็จก็ไปขยับใหม่อีก	 ทำลักษณะนั้นไป
เรื่อยๆ	และระยะเวลามันจะยาวขึ้นมากขึ้น	จากชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมง	สามชั่วโมงเป็นครึ่งวัน
เป็นวันหนึ่งไล่ไปเรื่อย		
ถาม :	ไม่จำเป็นต้องนั่ง	?		
ตอบ :	ไม่จำเป็นจะ	ยืน	 เดิน	นั่ง	นอน	รักษาอารมณ์นั้นได้เหมือนกันหมด	ประคับประคอง
อารมณ์นั้นไว้	 ไปเปิดดกูรรมฐาน ๔๐ ก็ได้	 บทที่	 ๗	 เรื่องการทรงฌาน	 หน้า	 ๔๐	 พอดีนั้น
แหละ	 แล้วจะได้รู้ว่าการรักษาอารมณ์ฌานคือการประคองอารมณ์นั้นแหละ	 ต้องใช้ยังไงบ้าง	
ทำยังไงบ้างหลวงพ่อบอกไว้ละเอียดเลย		
ถาม : ก็อย่างที่บางครั้งนี่เผลอๆ	ก็จะเห็นแสงแวบเข้ามาแป๊บเดียวค่ะเสี้ยววินาที	?	
ตอบ :	ตอนนั้นกำลังใจของเราตอนเผลอมันมักจะเป็นตอนที่กำลังใจลงล็อคพอดี	บอกแล้วว่า
ถ้าตั้งใจมากแล้วมันจะเกิน	 ขณะเดียวกันไม่ตั้งใจมันก็ขาด	 ปัจจุบันนี้มันมีแต่เกินกับขาดซะ
เยอะ	 พอดีมันน้อย	 ถ้าพอดีเมื่อไหร่มันก็เห็นได้เมื่อนั้น	 แล้วส่วนใหญ่ก็คือพอเห็นปุ๊บก็ไปให้
ความสนใจมันแล้วมันก็หายจ้อยและก็ต้องรอรอบใหม่	
	





      

ร ว ม เ ล่ ม ฉ บั บ ที่  ( ๑ - ๒ ๐ )  

เ ล่ ม ๒  เ ล่ ม ๓  เ ล่ ม ๔   เ ล่ ม ๕   เ ล่ ม ๑  

เ ล่ ม ๗  เ ล่ ม ๘  เ ล่ ม ๙   เ ล่ ม ๑ ๐   เ ล่ ม ๖  

เ ล่ ม ๑ ๒  เ ล่ ม ๑ ๓  เ ล่ ม ๑ ๔  เ ล่ ม ๑ ๕  เ ล่ ม ๑ ๑  

เ ล่ ม ๑ ๗  เ ล่ ม ๑ ๘  เ ล่ ม ๑ ๙  เ ล่ ม ๒ ๐  เ ล่ ม ๑ ๖  

พ ร ะ ฝ า ง  ( ป ก ห น้ า )  
 พระฝางประดิษฐานบนบุษบกหน้าพระวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร พระฝางเป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ศิลปะสมัยอยุธยา วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑ ศอก   

๑ คืบเศษ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๐ มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก  

เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของแผ่นดินไทยองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าผู้สร้างคือเจ้าพระฝางซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระฝาง เมืองโบราณ

อยู่เหนือเมืองอุตรดิตถ์ เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดพระฝางหรือวัดสว่างคบุรีมุนีนาถ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพหลวงมาตีชุมนุมพระฝางได้และโปรดเกล้าฯ ให้จัดละครขึ้นมาสมโภชพระพุทธรูปองค์สำคัญนี้  

ที่วัดพระฝางถึง ๗ วัน เท่ากันกับการสมโภชพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราช 

(รัชกาลที่ ๕) ได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระฝางไปประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตรฯ จนถึงปัจจุบัน 

ร
ว
ม

เล่
ม

ฉ
บับ

ที่ (๑
-๒

๐
) 


