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พ ร ะ พ ุท ธ ช ิน ร า ช  ( ป ก ห น ้า ) 
 พระพทุธชนิราช เปน็พระพทุธรปูหลอ่ดว้ยทองสมัฤทธิป์างมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง ๕ ศอก ๑ คบื ๕ นิว้ สงู ๗ ศอก
ประดิษฐานบนฐานชุกชีที่มีบัวคว่ำบัวหงายมีพุทธลักษณะงดงามมาก พระพักตร์ค่อนข้างกลมมีพระอุณาโลมฝังแก้วผลึก  
อยูร่ะหวา่งพระขนง พระเกตมุาลาเปน็เปลวเพลงิ ปลายนิว้พระหตัถท์ัง้สีเ่สมอกนั ปลายสงัฆาฏเิปน็เขีย้วตะขาบมซีุม้เรอืนแกว้  
ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปมกรอยู่ตรงปลายซุ้ม ตรงช่วงกลางซุ้มแกะสลักเป็นรูปเหรา ซุ้มเรือนแก้วลงรักปิดทองงดงามประณีต
ประดับที่พระปฤษฎางค ์ ทำให้องค์พระพุทธชินราชงามสง่าโดดเด่นยิ่งนัก เอกลักษณ์ของพระพุทธชินราชอีกประการหนึ่งคือมี  
รูปอาฬวกยักษ์และท้าวเวสสุวัณ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าพิทักษ์อยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายของพระองค ์ บริเวณด้านหน้า
ของพระพทุธชนิราช มรีปูอคัรสาวกยนืประณมมอืทัง้ ๒ ดา้น ดา้นขวาคอืพระสารบีตุรสลกัดว้ยไม ้ ดา้นซา้ยคอืพระโมคคลัลานะ
ทำด้วยปูนปั้นพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หันพระพักตร์ไปทางแม่น้ำน่านหรือ  
ทางทศิตะวนัตก เปน็พระคูบ่า้นคูเ่มอืงเปน็ศนูยร์วมใจทีเ่คารพสกัการะของชาวพษิณโุลกและพทุธศาสนกิชนทัว่ไป 
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� “กระโถนข้างธรรมาสน์”

S สารบัญ S 
 

•	ฉบับที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๕	

•	ฉบับที่ ๒๒	 เดือนธันวาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	 ๔๐	

•	ฉบับที่ ๒๓	 เดือนมกราคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๗๖	

•	ฉบับที่ ๒๔	 เดือนกุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๑๑๒	

•	ฉบับที่ ๒๕	 เดือนมีนาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๑๔๗	

•	ฉบับที่ ๒๖	 เดือนเมษายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๑๘๒	

•	ฉบับที่ ๒๗	 เดือนพฤษภาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๒๑๔	

•	ฉบับที่ ๒๘	 เดือนมิถุนายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๒๔๖	

•	ฉบับที่ ๒๙	 เดือนกรกฎาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๒๗๘	

•	ฉบับที่ ๓๐	 เดือนสิงหาคม	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๓๑๕	

•	ฉบับที่ ๓๑	 เดือนกันยายน	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๓๕๓	

•	ฉบับที่ ๓๒	 เดือนตุลาคม		 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๓๙๑	

•	ฉบับที่ ๓๓	 เดือนพฤศจิกายน		พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๔๒๘	

•	ฉบับที่ ๓๔	 เดือนธันวาคม		 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ๔๖๕	

•	ฉบับที่ ๓๕	 เดือนมกราคม		 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๕๐๒	

•	ฉบับที่ ๓๖	 เดือนกุมภาพันธ์		 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๕๓๙	

•	ฉบับที่ ๓๗	 เดือนมีนาคม	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๕๗๖	

•	ฉบับที่ ๓๘	 เดือนเมษายน		 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๖๑๑	

•	ฉบับที่ ๓๙	 เดือนพฤษภาคม		 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๖๔๗	

•	ฉบับที่ ๔๐	 เดือนมิถุนายน	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ๖๘๔	
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สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
เดอืนธนัวาคม ๒๕๔๔ ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์  

ถาม :	มนัไม่โกรธไมอ่ะไร	 แตว่า่มนัเขา้ใจวา่ตวัเองเปน็พระอรหนัตแ์ลว้นัง่คอยความตาย	
เอ๊ะ	 วันแรกก็ยังไม่ตาย	 วันที่สองก็ยังไม่ตาย	 ก็นั่ง...มันจะแบบไม่โกรธ	 ไม่นึกอยากได	้	
ไม่อะไร	 ไม่มีความอะไรกับใครเลย	 คิดว่าสงสัย	 เอ่ย	 เราได้แล้ว	 ก็ไปนั่งรอความตาย		
เอะ๊	ปกตวินัหนึง่ตอ้งตาย	ก็ไมต่าย	วนัทีส่อง	พอวนัทีส่าม	ปุบ๊	อารมณต์ก	?	
ตอบ :	มนัตก	มนักค็นืกลบัสภาพเดมิของมนั	ลกัษณะนัน้โทษโยมไม่ไดน้ะ	พระสมยักอ่น
ที่พระพุทธเจ้าอยู	่ ท่านก็คิดว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้ว	 ท่านก็พยากรณ์ว่าตัวท่านเองเป็น		
พระอรหันต์แล้ว	 พระพุทธเจ้าถึงได้ไปเตือนว่ายังไม่ใช	่ สังเกตอารมณ์จะเห็นว่ายังต้องใช้
การกดมันอยู	่ ไม่ใช่ได้แบบปล่อยวาง	 ถ้าหากว่าปัญญาถึงมันจะปล่อยไปเลย	 ฉะนั้นพอ
อารมณ์คลายตัวลง	 ท่านก็ตกใจว่า	 เอ๊ะ	 เราโดนอาบัติปาราชิก	 คือ	 ขาดความเป็นพระ		
ซะแล้วมั้ง	?	 พระพุทธเจ้าท่านตัดสินให้ว่าไม่โดน	 เพราะพยากรณ์โดยความสำคัญผิด		
ทีอ่วดอตุรมินสุธรรมเพือ่ตอ้งการลาภ	 ยศ	 ชือ่เสยีง	 ตอ้งการใหค้นเขาสรรเสรญิเยนิยอเรา
อะไรเหล่านั้นถึงจะเป็นต้องอาบัติปาราชิกขาดความเป็นพระ	 เพราะอวดในสิ่งที่ตัวเองไม่มี	
แตอ่นันีต้วัเองเขา้ใจผดิไป	ดงันัน้ไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะอวดเพือ่ผลประโยชน์ใดๆ	ดงันัน้ก็ไมถ่อื	
วา่เปน็อาบตัปิาราชกิ	 อนันัน้อยา่งหนึง่	 อกีอยา่งหนึง่เกดิกบัตวัอาตมาเองเหมอืนกนั	 มอียู่
วนัหนึง่ปนีัน้รูส้กึนอนในเรอืทัง้ปเีลยตอนทีต่กีบัชาวบา้นเขาเรือ่งเรอืหาปลา	 นอนในเรอืทัง้
ปีเลย	 ก็ภาวนาไปเรื่อย	 กลางคืนไม่ค่อยได้นอนหรอกเพราะว่าต้องคอยออกตรวจอยู่ทุกๆ	
ครึง่ชัว่โมงกว็า่ได	้ เพราะฉะนัน้นอนคนืหนึง่ไมเ่กนิสองชัว่โมงเทา่นัน้แหละ	 พายเรอืทัง้คนื	
อันนี้ก็มันทำได	้ มันอยู่ได้เพราะว่าอารมณ์ใจมันทรงตัวภาวนาอยู่	 วันนั้นอารมณ์มันดีเป็น
พเิศษ	มนัรูส้กึ...มนัปลอ่ยวาง	มนัวาง	 ไมเ่อาอะไรกบัใครไมย่นิด	ี ไมย่นิรา้ยกบัใครเลย	 เอะ๊	
นีเ่ราถา้จะไปซะแลว้มัง้	?	 ใชม่ัย๊	?	 กถ็งึนกึนกึอยา่งนัน้อยูเ่หมอืนกนั	 คราวนีห้ลวงพอ่ทา่น
เคยใหเ้อาไวว้า่	 ทกุวนัตอนเชา้ใหเ้รายกจติขึน้เปรยีบกบัสงัโยชนอ์ยูต่ลอดเวลา	 วา่สงัโยชน์
ทัง้	๑๐	ขอ้	มขีอ้ไหนทีเ่รายงัตดิอยูบ่า้ง	ก็ไมต่อ้งรอเชา้	 เรากฟ็าดมนัตอนนีแ้หละ	 เผือ่ถา้
หากว่ามันหลุดจริงๆ	 เราจะได้สบายใจซะทีหนึ่ง	 ว่า	 เออ...ตอนนี้เราเป็นพระอริยเจ้าแล้ว		
ใชม่ัย๊	?	ไล่ไปไลม่าตดิครบ	๑๐	ขอ้เลย	การไลส่งัโยชนน์ีเ่ราตอ้งไมเ่ขา้ขา้งตวัเองนะ ถงึได ้ 
ต้องบอกว่า เราต้องหาจุดผิดหาจุดตำหนิเตือนตัวเองให้ได	้ ที่เมื่อครู่นี่ที่มีรายหนึ่งเขา
บอกวา่เขาไมผ่ดิ	 บอกวา่เอง็ผดิตัง้แตเ่กดิมาแลว้	 ตอ้งหาขอ้ผดิให้ได	้ นัน่แหละไล่ไปไลม่า		
ตดิครบ	๑๐	ตวัเลย	เราเขา้ใจผดิ	อารมณม์นัยงัแบกอยู	่เพราะวา่มนัใชก้ำลงัสมาธกิดมนัอยู	่	
เพยีงแตว่า่วนันัน้นีม่นันิง่สนทิจรงิๆ	เรากเ็ลยเขา้ใจผดิคดิวา่ใช	่แตค่วามจรงิมนัไม่ใช	่

(“กระโถนข้างธรรมาสน์” ฉบับที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘) 
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ถาม :	แลว้ตอนนี	้๑๐	ขอ้นี	่ตดิครบมัย๊คะ	?	
ตอบ :	กย็งัครบ	๑๐	เหมอืนเดมิ	
ถาม :	(หวัเราะ)	
ตอบ :	สามารถเขยีนให้โยมอา่นไดท้กุขอ้เลย	(หวัเราะ)	อยา่ไปจบัปลาไหลเลยเสยีเวลาเปลา่	
ถาม :	ทา่นยงัไมเ่ผลอ	?	
ตอบ :	เรื่องอย่างนี้เผลอไม่ได้หรอก	 สติมันต้องมากกว่าคนทั่วๆ	 ไปซะด้วยซ้ำ	 โอกาส
เผลอมนัม	ี แตจ่ะเผลอเรือ่งอืน่	 เรือ่งนีห้า้มเผลอ	 มคีนมากระทุง้จะเอาเรือ่งหวยบอ่ย	 บอก
ไม่ไดก้นิหรอก	ถา้หลวงพอ่สัง่หา้มกค็อืหา้ม	เขาจะรอเราเผลอ	ใชม่ัย๊	?	
ถาม :	อธิบายให้เข้าใจอีกนิดหนึ่ง	 กลัวแต่ว่าจะเป็นการว่าเพ้อเจ้อค่ะ	 บางครั้งฝันถึง		
ใจคดิถงึหลวงพอ่	คอื	คดิถงึหลวงพอ่	คดิถงึหลวงพอ่ใจจะขาด	แตเ่วลาคดิถงึ	แตช่ว่งหลงันี้
ไม่ได้เป็นนะ	 ช่วงก่อนนี	้ ประมาณเมื่อ	 ๒	 ปีก่อน	 เวลาคิดถึง	 ...คิดถึงท่านแล้วเหมือน		
ใจจะขาด	แบบพดูไมอ่อกเหมอืนกนั	คดิถงึสดุๆ	?	
ตอบ :	ไม่ต้องพูดไง	 คำพูดอธิบายไม่ได	้ เพราะว่าอารมณ์ใจมันเป็น	 ปัจจัตตัง	 รู้เอง	
คราวนีต้อ่ไป	มนัขอ้งใจตรงไหน	
ถาม :	ทีนี้ก็มาคิดว่า	 ปกติถ้าเราคิดถึงหลวงพ่อ	 คือ	 เราเห็นหลวงพ่อเป็นเรื่องปกต	ิ	
ใชม่ัย๊	?...	
ตอบ :	ไมห่รอก	เราควรจะคดิอยา่งนัน้ทกุๆ	วนั	คดิอยูส่มำ่เสมอซะดว้ยซำ้ไป	เพราะเปน็
สังฆานุสสต	ิ โดยเฉพาะตอนนี้หลวงพ่ออยู่บนพระนิพพาน	 ต่อท้ายไปนิดหนึ่งว่าถ้าตาย
ตอนนี้เราขอไปอยู่กับหลวงพ่อก็แล้วกัน	 ได้ประโยชน์มหาศาล	 คนที่เคยทันหลวงพ่อ		
ไดเ้ปรยีบคนอืน่เขา	หลวงพอ่พดูกบัเราอยา่งไร	?	หวัเราะอยา่งไร	?	เปา่ยานตัถุอ์ยา่งไร	?		
สัง่นำ้มกูอยา่งไร	?	 เรานกึภาพออกหมด	 ชดัเจนมาก	 สงัฆานสุสต	ิ อยา่งไรเสยีถา้หากวา่
เราใช้ฌาน	 ๔	 ควบกสิณเข้าไปด้วย	 มันก็ยังต้องอาศัยภาพโยงมาภาวนาเป็นระยะเวลา		
ทีย่าวนานสมควร	 แตเ่นือ่งจากวา่เราสมัผสักบัหลวงพอ่มาตลอด	 ภาพหลวงพอ่อยูใ่นจติอยูใ่น
ใจของเราตลอดแลว้	 พวกคลอ่งกสณิขนาดไหนกเ็หน็ไมช่ดัเทา่เราหรอก	 เพราะฉะนัน้ตวันี้
เป็นสังฆานุสสติเต็มระดับ แล้วก็ถ้าหากเราจับเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใจของเราจะอยู่กับ
บุญอยู่กับกุศลตลอดโดยเฉพาะตั้งใจว่าหลวงพ่ออยู่บนพระนิพพาน ถ้าตาย เราขอไป
อยู่กับท่าน เราขออยู่บนพระนิพพานด้วย ตัดปิดท้ายจบไปเลย ยิ่งจับภาพท่านอยู่ได้
นานเทา่ไหร ่ยิง่ดเีทา่นัน้ 
ถาม :	ตอนนี้มีความรู้สึก	 เมื่อนึกถึงภาพหลวงพ่อจะเห็นภาพหลวงพ่อที่อยู	่ ๑๐๐	 ร้อย
เมตร	คอื	เปน็ภาพหลวงพอ่ทีเ่ปน็ซากศพ	แลว้จะรูส้กึวา่เหน็ภาพนัน้ตลอด	ตอ้งแกห้รอืไม่
คะ	?		
ตอบ :	ไม่ต้องแก	้ คือ	 ลักษณะของพุทธานุสสติก็ด	ี สังฆานุสสติก็ด	ี ถ้าเรานึกถึงแล้ว
ทา่นมาในลกัษณะอืน่	 อยา่งเชน่วา่	 เราตัง้ใจวา่จะเอาภาพตอนทา่นนัง่	 เหน็ทา่นนอนแทน	
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อนันีจ้บัเอาไว้ไดเ้ลย	เพราะวา่เปน็ตรงตามกองกรรมฐานนัน้	แตห่ากถา้อยา่งเชน่วา่	เรานกึ
ภาพกสิณ	 แล้วภาพอื่นมาปรากฎแทน	 อันนั้นต้องทิ้งไป	 เพื่อหันมาจับภาพกสิณใหม	่
เพราะฉะนัน้ไมจ่ำเปน็ทีจ่ะไปแก	้ เรากน็กึตอ่เลยวา่ ผูท้ีป่ระเสรฐิสดุอยา่งหลวงพอ่แลว้ก็
ยังไม่สามารถพ้นความตายไปได ้ ตอนนี้ศพของหลวงพ่อก็อยู่เป็นหลักฐานยืนยันว่า 
ทกุอยา่งมนัไมเ่ทีย่งจรงิ ถา้เราไปยดึถอืมัน่หมายไมว่า่จะทา่นหรอืวา่เรา เรากต็อ้งทกุข ์
เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายได ้ ตัวเราก็ต้องเสื่อมสลายตายพังไป
เช่นเดียวกับหลวงพ่อเพราะฉะนั้น เราควรจะไปอยู่ที่ไหนก็เอาตรงจุดนั้นส่งต่อไปเลย 
ตอนนีห้ลวงพอ่มรณภาพไปแลว้ ทา่นไปอยูบ่นพระนพิพาน เรากข็อไปอยูก่บัทา่นดว้ย 
เอาภาพนั้นเป็นอนุสสติต่อไปเลย สิ่งที่มาในนิมิตนี ่ ถ้าหากว่าเราจับมันจะชัดเจนกว่า
ใคร 
ถาม :	................................	
ตอบ :	จับไว้บ่อยๆ	 นึกถึงเสมอๆ	 ไว	้ ยิ่งเห็นภาพนั้นชัดเท่าไหร่	 ถ้าเราจะใช้ทิพจักขุ
ญาณ	เรากจ็ะใช้ไดช้ดัเจนเทา่ภาพทีเ่ราเหน็	ถา้ทำเปน็นีท่กุอยา่งมปีระโยชนห์มด	
ถาม :	จะเปน็คนที.่..มนัจะหลงทางอยูเ่รือ่ย	?	
ตอบ :	ไม่เป็นไร	 หลงไม่ไกลหรอก	 อย่างพวกเรานี ่ ออกนอกทางหน่อยมันจะรู้ตัว 
เพยีงแตว่า่รูต้วั แลว้จะยอมกลวัมัย๊ ? เทา่นัน้เอง 
ถาม :	อย่างลมหายใจค่ะ	 ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ	 ไท้เก๊กมันจะลมหายใจไม่เหมือน	
เพราะปกตเิรากภ็าวนาหายใจเขา้หายใจออกกต็ามปกตนิะคะ	๓	ฐาน	แตพ่อเปน็ไทเ้กก๊เนีย่	
มนัจะอกีเรือ่งหนึง่	?	
ตอบ :	บอกแลว้ไงวา่อาตมากเ็จอปญัหานีม้ากอ่น	 คราวนีม้นัไม่ใชอ่กีเรือ่งหนึง่หรอกมนั
เรือ่งเดยีวกนั	ถา้เราทำถงึจรงิๆ จะรูต้วัเลยวา่ทกุสว่นสดัของรา่งกายของเราสามารถใช้
หายใจแทนจมกูไดท้ัง้หมด	อาตมามอียูร่ะยะหนึง่	เลกิใชจ้มกูหายใจอยูห่ลายปเีลย	คอืมนั
สนกุนะ่	เอาสว่นอืน่หายใจแทน	มนัด	ีลองทำด	ูถา้ทำถงึ	แลว้มนัทำไดจ้รงิๆ	อนันี้ไม่ไดพ้ดู
เล่นนะ	 เราจะใช้ส่วนไหนของร่างกายหายใจก็ได	้ รูขุมขนตามผิวหนังทุกส่วนใช้ได้หมด	
เพราะฉะนัน้เราเองปญัหาลมหายใจแคน่ีม้นัเรือ่งเลก็	มนัจะหายใจยงัไงก็ได ้ ขอใหใ้จเรา
มันอยู่กับที่แล้วกัน	 อย่างเช่นว่าเราจับภาพพระอยู่ก็จับไป	 แบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่ง	 มัน
อยากจะรำอีท่าไหนตามที่มันเคยทำมาก็ทำไป	 แต่ส่วนหนึ่งซัก ๒๐ - ๓๐ เปอร์เซ็นต ์ 
จบัภาพพระ จบัภาพพระนพิพานเอาไวเ้ปน็ปกตขิองมนั 
ถาม :	ชว่งทีเ่ราไม่ไดเ้ลน่	เราไม่ไดร้ำ	เรากจ็ะ...เวลาเราหายใจเขา้มนักจ็ะ...?	
ตอบ :	มนัเลย	มนัแทนทีจ่ะอยูแ่คศ่นูยก์ลางกาย	มนัเลยลงไป	เพราะวา่ตามการฝกึกำลงั
ภายในเขาจะเอาจดุใตส้ะดอืลงไปเปน็หลกั	
ถาม :	เขาจะแคด่งึสดุลงไป	?	
ตอบ :	มันมากเลย	 ตอนบังคับให้หยุดนี	่ ถ้าหากว่าเราไปฟุ้งซ่านกันมัน	 มันนาน		
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ก่อนหน้านี้ก็ไปบังคับให้มันหยุด	 บังคับอยู่ตั้งหลายปีกว่ามันจะหยุดอยู่ได	้ แต่พอมาฝึก  
มโนมยทิธเิสรจ็ถงึไดเ้ขา้ใจวา่จรงิๆ แลว้ จะใหม้นัอยูส่ว่นไหนของรา่งกายก็ได ้สนกุด ี
ถาม :	ไมเ่ขา้ใจคะ่	ถา้บอกวา่	ถา้เราดงึใหม้นัสดุไปขา้งลา่งเนีย่เราตอ้งการจบัฐานอยู	่?	
ตอบ :	ไมต่อ้งไปจบัฐาน	 รูต้ามไปเฉยๆ	 ก็ได	้ คอืวา่ถา้ตามวสิทุธมิรรคเขาจะมแีบบทีว่า่		
ผุสนา	 คือ	 จับการกระทบของมัน	 จะเป็นแบบฐานเดียว	 สามฐาน	 เจ็ดฐานแล้วแต่เรา		
อผุสนาไม่จำเป็นต้องจับการกระทบก็ได	้ เรารู้ลมตลอดไปเลย	 เพราะฉะนั้นอันนี้ของเรา		
ไม่ต้องไปจับจุดกระทบมันแล้วรู้ยาวตลอดไปเลย	 มันไปถึงไหน	 ก็รู้ตามไป	 มันเคลื่อนไป		
ทัว่รา่งกายกเ็คลือ่นตามมนัไป	
ถาม :	ถา้อยา่งนีม้นัก็ไมน่ิง่นะ่สคิะ	?	
ตอบ :	จริงๆ ตัวมโนมยิทธินี่มันเป็นส่งออกอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าลักษณะของการ  
สง่ออก เราสง่อยา่งมสีตดิว้ยการทีว่า่เรายดึจดุใดจดุหนึง่ คอื แบง่ความรูส้กึสว่นหนึง่
เอาไว้เสมอ อย่างเช่นว่า แบ่งความรู้สึกเกาะนิพพาน แบ่งความรู้สึกเกาะภาพพระไว ้
สว่นลมมนัจะไปตรงไหนกด็ตูามมนัไปเฉยๆ 
ถาม :	เอะ๊	อยา่งนีจ้ติเราไมน่ิง่	เดีย๋วเรากจ็ติเกาะพระ	แลว้จติเราเกาะลมหายใจดว้ย	?	
ตอบ :	แบง่	 จะ้	 แบง่	 แบง่เปน็สองสว่น	 สว่นหนึง่เกาะพระเอาไวเ้ปน็ปกต	ิ อกีสว่นหนึง่
กต็ามดูไป	 บางทมีนัไปทกุสว่นของรา่งกายเลย	 เสน้เลอืดเลก็ๆ	 มนักเ็หน็ยงักะอโุมงค์ใหญ่
เบอ้เรอ่ขนาดรถไฟลอดไดเ้ดนิสบายเลย	
ถาม :	ทนีี	้มนัจะเปน็อยา่งนีค้ะ่	สว่นหนึง่กร็ูล้มหายใจ	สว่นหนึง่...อกีสว่นหนึง่มนัจบัแสง
อยูต่รงนีเ้อง	?	
ตอบ :	จับไปเถอะ	 แบ่งออกมากเท่าไหร่ก็ได ้ แต่ว่าความรู้สึกสุดท้ายของเราอย่าให้
หลุดจากพระแล้วกัน ยังไงๆ ก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าภาพนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมา  
สมัพทุธเจา้ ทา่นไมอ่ยูไ่หน นอกจากพระนพิพาน เราเหน็ทา่นกค็อือยูก่บัทา่น คอืเรา
อยูบ่นพระนพิพาน ความรูส้กึนี ้อยา่คลายมนัซะอยา่ง อยากจะจบัอะไร จบัไปเถอะ 
ถาม :	แตน่ี่ไม่ใชฟุ่ง้	ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ :	ไม่ใช	่มนัสามารถแยกจติ	แยกกาย	ทำอะไรหลายๆ	อยา่งพรอ้มกนัได	้
ถาม :	กเ็ขา้ใจวา่ตวัเองฟุง้	?	
ตอบ :	ฟุง้แบบนีฟุ้ง้ไวบ้อ่ยๆ	แหละด	ีจะสงัเกตวา่ฟุง้แบบนีน้ีน่วิรณ ์๕	มนัเขา้ไม่ได	้
ถาม :	โง.่..ฉลาดนอ้ยไปหนอ่ย	?	
ตอบ :	ไมเ่ปน็ไร	ไมม่ีใครฉลาดตัง้แต่ในทอ้งแมห่รอก	
ถาม :	ทำไมจติเราไมร่วมเปน็หนึง่	?	
ตอบ :	เขาเองเขาฝึกกันแทบตายกว่าจะแยกมันได	้ อันนี้มันแยกได้แล้วยังจะไปดึงมัน
กลบัอกี	
ถาม :	................................	
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ตอบ :	ตอ่ไปเราจะทำงานหลายๆ	 อยา่งพรอ้มๆ	 กนัได	้ มนัคดิทหีนึง่	 ๓	 เรือ่ง	 ๔	 เรือ่ง
ก็ได	้
ถาม :	ทุกทีทำงานพร้อมกันสบาย	 ขายลูกชิ้นค่ะ	 คนมาสั่งก๋วยเตี๋ยวก	็ คิดอยู่...	 คิด
สตางค์เสร็จก็คิดจะนับลูกชิ้น	 นับไปคุยไปๆ	 ลูกค้าเก่าๆ	 ก็เชื่อใจ	 มีอยู่วันหนึ่งลูกค้าใหม่		
มาถึง	 อุ๊ย	 นับอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอก	 ก็จะเอากะละมังใบหนึ่งบอก	 ถ้าเกินแม้แต่ลูกหนึ่ง	
ขาดแมแ้ตล่กู	 ถงุนีเ้อาไปเลย	 มนัเปน็อยา่งนัน้	 ทนีีก้เ็ลยคดิวา่	 เราเนีย่	 คอืเวลามนันัง่มนั
ตอ้งรวมจติใหเ้ปน็หนึง่		
ตอบ :	แรกๆ มันก็จำเป็น พอเสร็จแล้ว พอมั่นคงแล้ว เราก็หัดมันในระยะแรก  
มนัเปน็การฝกึ ระยะหลงันีม่นัเปน็การใชง้านเคยไดย้นิหลวงพอ่พดูบอ่ยๆ	มัย๊วา่ฌานใชง้าน  
คอืลกัษณะนี	้คอืมนัทรงฌานอยูด่ว้ย ขณะเดยีวกนักท็ำอะไรๆ ทกุอยา่งไปพรอ้มกนัได้
ดว้ย กวา่จะถงึบางออ้	 อา้ว	 ผา่นตาไปไมรู่เ้ทา่ไรเเลว้	 นัน่แหละ	 คำวา่ฌานใชง้านเขาเปน็
อยา่งนัน้	สงัเกตมัย๊ทีห่ลวงพอ่ทา่นเลา่ใหฟ้งัในประวตัหิลวงปูป่าน	หลวงปูป่านกน็ัง่หวัเราะ
อยู	่คยุกบัโยมเขาไป	ไม่ไดท้ำอะไรหรอก	บอกวา่	รดเขา้ไปลกู	รดใหห้นกัเขา้ไว	้เราเปน็ตอ่
แลว้	 รดนำ้มนตเ์ขา้ไป	 หลวงพอ่กร็าดไปเรือ่ย	 ไมเ่หน็หลวงปูป่านนัง่เสกคาถา	 เขา้ชงเขา้
ฌานอะไรเลย	ทำไมยงัตอ้งไปนัง่อกี	กท็ำยงัไงอารมณ์ใจมนักท็รงตวัเปน็ปกต	ิอยา่งเชน่วา่	
เราคุยอยู่ตรงนี	้ เราคุยไปเราคิดตามไปด้วยอะไรไปด้วยลองจับอารมณ์ข้างในเราส ิ มันก็
นิง่ของมนัอยูอ่ยา่งนัน้แหละ ในเมือ่มนันิง่ของมนัอยูอ่ยา่งนัน้ อาการภายนอกมนัเปน็
นำ้ปากบอ่ คอื มนักระเพือ่มไปตามกระแสภายนอกได ้ แตน่ำ้กน้บอ่มนัจะนิง่อยูต่ลอด 
รกัษาใจตวันีเ้อาไวใ้หไ้ด ้ถา้หากวา่กำลงัใจเราอยูอ่ยา่งนีไ้ด ้ตวันวิรณก์นิเรายากเตม็ท ี
ถาม :	................................	
ตอบ :	ออ๋...ใกลต้ายแลว้จะ้	รบัรองได	้ไมเ่กนิ	๑๐๐	ปเีสรจ็แน่ๆ 	
ถาม :	สอง	สามวนักฝ็นัเหน็คนตายคะ่	?	
ตอบ :	ฝนัเหน็คนตายนีเ่ลข	๔	จะ้	เสยีดายมนัไมย่อมเลน่	ไมง่ัน้รวยไปแลว้	
ถาม :	สงสยัวา่	ถา้เกดิเขามาขอบญุ	เราสวดมนตอ์ทุศิสว่นกศุลไปเขาไม่ไดห้รอืเปลา่	?	
ตอบ :	ไม่ใชห่รอก	นกัปฏบิตัอิยา่งเรา พอเหน็มนัตอ้งพจิารณาแลว้วา่ตอ่ไปเรากเ็ปน็
อย่างนั้น ในเมื่อต่อไปเราก็เป็นอย่างนั้น เราพร้อมจะตายหรือยัง ? ถ้าหากว่าพร้อม
แลว้เราตายแลว้ เราจะไปไหน ? พอตอบคำถามสดุทา้ยตวัเองไดเ้สรจ็ กเ็อาใจเกาะตรง
จดุนัน้ไวไ้มต่อ้งปลอ่ยเลย แลว้กร็กัษาอารมณน์ัน้ใหอ้ยูก่บัเราใหน้านทีส่ดุ ตอ่ไปมนัก็
จะเคยชินกับการอยู่ที่นั่น ถึงเวลามันไม่ต้องเสียเวลา อาจจะไปก่อนก็ได ้ แล้วปล่อย
ร่างกายมันปะแหง็บๆ	 ซักพักหนึ่ง	 กว่ามันจะตาย	 เหมือนยังกะรถ	 เครื่องมันยังติดอยู	่
เพราะนำ้มนัมนัยงัม	ีแตค่นขบัไปนานแลว้	
ถาม :	................................	
ตอบ :	ลกัษณะของการพจิารณารา่งกายใหเ้หน็สภาพความเปน็จรงิ	๔	 อยา่ง	 คอืวา่	 มนั
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ประกอบดว้ยดนิ	 ดว้ยนำ้	 ดว้ยลม	 ดว้ยไฟ	 เปน็ปกตขิองมนัอยา่งนัน้	 สว่นทีแ่ขง็เปน็แทง่
เปน็กอ้น	เปน็ชิน้	เปน็อนั	จบัไดต้อ้งได	้คอื	ธาตดุนิ มผีม	ขน	เลบ็	ฟนั	หนงั	เนือ้	กระดกู	
เสน้เอน็	ตบั	ไต	ไส	้ปอด	อวยัวะภายในใหญน่อ้ยทัง้หลายทัง้ปวงพวกนัน้นะ	สว่นทีเ่หลวไป
ไหลมา	 เรยีกวา่ธาตนุำ้	คอื	 เลอืด	นำ้เหลอืง	นำ้หนอง	นำ้ตา	นำ้ลาย	นำ้ด	ี เหงือ่	 ไขมนั
เหลว	ปสัสาวะ	เหลา่นีเ้ปน็ตน้	สว่นทีพ่ดัไปมาในรา่งกายกค็อื	ลมหายใจเขา้	ลมหายใจออก	
ลมที่ตกค้างในท้องในไส้	 ที่เรียกว่าแก๊ส	 ลมที่พัดขึ้นเบื้องสูง	 พัดลงเบื้องต่ำ	 พัดไปทั่ว
รา่งกาย	 ทีเ่รยีกวา่ความดนัโลหติ สว่นที่ใหค้วามอบอุน่ในรา่งกาย	 เรยีกวา่ธาตไุฟ ไดแ้ก่
ไฟธาตทุีช่ว่ยสนัดาปยอ่ยอาหาร	ไฟธาตทุีก่ระตุน้รา่งกายใหเ้จรญิเตบิโต	ไฟธาตทุีเ่ผาผลาญ
รา่งกายของเราใหท้รดุโทรมลง	พอลกัษณะ ๔ อยา่งนี ้แยกออกมา ตา่งคนตา่งอยู ่กอง
นีเ้ปน็ดนิ กองนีเ้ปน็นำ้ กองนีเ้ปน็ลม กองนีเ้ปน็ไฟ เราจะเหน็ชดัเลยวา่ไมม่สีว่นไหน
เปน็เรา เปน็ของเราเลย แตถ่า้เอา ๔ สว่นนีร้วมกนัเขา้ไปใหมข่ยำๆ ปัน้ขึน้มา ใสห่วัหู
หนา้ตาลงไป พอจติคอืตวัเราเขา้ไปจบัปุบ๊ เราก็ไปยดึวา่มนัเปน็เรา เปน็ของเรา เพราะ
ฉะนัน้ สภาพแทจ้รงิ ๔ อยา่งของมนัมดีงันีว้า่ มนัเปน็ปกต ิดนิ นำ้ ไฟ ลม เราอาศยั
มนัอยูช่ัว่คราวเทา่นัน้ ถงึเวลามนักเ็สือ่มสลาย ตาย พงัไป ถา้เราอยูก่บัมนั วตัถทุัง้
หลายเหลา่นีเ้รายมืโลกมาใช ้ มารยาทของการยมื กด็แูลรกัษาเขาใหด้ ี เขาหวิกห็าให้
กนิ เขากระหายกห็าใหเ้ขาดืม่ เขารอ้นกห็าเครือ่งบรรเทาใหม้นั เขาหนาวกห็าผา้ใหม้นั
หม่ เขาเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยกร็กัษาพยาบาลเขา เพือ่ถงึเวลาจะไดค้นืเขาไปในสภาพทีด่ทีีส่ดุ
เท่าที่จะพึงมีพึงเป็น แต่ถ้าหากว่ามันพังลงไปเมื่อไร เราก็พร้อมที่จะไปพระนิพพาน
ของเรา อยู่กับมันอย่างมีสต ิ รู้อยู่เสมอ มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา	 มันเหมือนกับ
รถยนตค์นัหนึง่ทีเ่ราเปน็คนขบัขบัมนัไปเรือ่ย	 พอถงึเวลาเรากท็ิง้รถคนันัน้ไปเพือ่เปลีย่นรถ		
คนัใหม	่ถา้ทำความด	ีก็ไดร้ถยีห่อ้ดีๆ 	 ใหม่ๆ 	อยา่งเชน่เทวดา	เปน็พรหม	หรอืดทีีส่ดุกเ็ขา้
พระนพิพานไปเลย	 ถา้ทำสิง่ที่ไมด่ไีวม้ากก็ไดร้ถโปเก	 พงัๆ	 ผุๆ 	 กอ็ยา่งเชน่	 เปน็สตัวน์รก	
เปรต	 อสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 เป็นต้น	 ต้องมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสภาพแท้จริงของ
รา่งกาย	 ลกัษณะแทจ้รงิของรา่งกายมนัเปน็อยา่งนี	้ แลว้เสรจ็แลว้กถ็ามตวัเองวา่รา่งกายที่
เตม็ไปดว้ยความทกุขเ์ชน่นี	้ไมม่อีะไรจรีงัยัง่ยนือยา่งนี	้มแีตส่ภาพเปน็แทง่เปน็กอ้นเปน็ชิน้
เป็นอันอย่างนี	้ เรายังอยากได้มันมั๊ย	 เรายังรัก	 ยังปรารถนามันมั๊ย	 ถ้าตัวเรา	 เราไม่รักไม่
ปรารถนามนัแลว้	 จะไปตอ้งการคนอืน่ไวท้ำอะไร	 ในเมือ่ตา่งคนกต็า่งเกดิ	 ตา่งคนกต็า่งเจบ็	
ต่างคนก็ต่างตาย	 ถึงเวลาก็ต่างคนต่างไป	 ดังนั้น	 เราก็ควรที่จะยึดเกาะในสิ่งที่ดีที่สุด	
สมบรูณท์ีส่ดุเทา่ทีจ่ะพงึมพีงึไดต้ามทีพ่ระพทุธเจา้สอน	กค็อืพระนพิพานไวแ้ทน	 รา่งกายนี้
เราอาศยัมนัอยูเ่ทา่นัน้	 เพือ่ประกอบความด	ี ถงึเวลาถา้มนัตายเราขอไปนพิพาน	 กต็ัง้ใจไว้
อยา่งนี	้ พยายามพจิารณาดบูอ่ยๆ	 แรกๆ เราบอกรา่งกายนีไ้มใ่ชเ่รา ไมใ่ชข่องเรา มนั
พดูยาก พจิารณายาก ไมค่อ่ยยอมรบั แตถ่า้เราแยกมนัออกเปน็สว่นๆ อยา่งนี ้ แยก
เขา้ แยกออก แยกออก แยกเขา้อยูบ่อ่ยๆ จนกระทัง่เหน็ชดัเจน มนัจะยอมรบัเองวา่
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ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา แรกๆ ต้องใส่รายละเอียดให้มากที่สุด ค่อยๆ ดูไป  
ทีละส่วนๆ หลังที่ดูจนจิตเรามันยอมรับแล้ว เราบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรามันยอมรับ
เลยโดยมนัไมเ่ถยีงอกีโดยไมด่ือ้อกี กเ็ปน็อนัวา่ใชไ้ด ้ กพ็ยายามทบทวนรกัษาอารมณ์  
นั้นไว้เรื่อยๆ	 ยากไปมั๊ย	?	 ไม่ยากกรรมฐาน ๔๐	 ปล้ำกันแทบตาย	 สมัยก่อนทำได้ทีก	็	
วิง่อวดหลวงพอ่ท	ีทำไดท้กีว็ิง่ไปอวดหลวงพอ่ท	ีมงีวดหนึง่หลงัจากทีซ่อ้มอนสุสต ิ๑๐	จน
คลอ่งปรือ๋แลว้	ไปถงึกก็ราบเรยีนทา่นวา่	หลวงพอ่ครบั	ตอนนีอ้นสุสต	ิ๑๐	ของผมสามารถ
ไลอ่ารมณเ์ตม็ไดภ้ายในครึง่ชัว่โมง	หลวงพอ่บอกใช้ไม่ไดล้กู	สมยัทีพ่อ่ทำอยูก่รรมฐาน	๔๐	
กองนี	่ถา้ตอ้งใชเ้วลาถงึ	๒	นาทนีีแ่ยม่ากแลว้	โอย...เราแค	่๑๐	เดยีว	ถา้	๔๐	นะ	ไอ	้๑๐	
เดยีวของเรานี	่ ๓๐	 นาท	ี ไอ	้ ๔๐	 ทา่นบอก	 ๒	 นาทนีีแ่ยม่ากแลว้	 มาตอนหลงัพอไล่ไป		
ไลม่า	ออ้	ทีแ่ทจ้รงิๆ	เพราะวา่ถา้เราตอ้งการจะทำในลกัษณะทีห่ลวงพอ่วา่จรงิๆ	ตัง้อารมณ์
ขึ้นมาให้ทรงฌานสูงสุดที่เราทำได	้ เสร็จแล้วก็แค่เปลี่ยนกองเปลี่ยนวิธีคิดเเป๊บเดียวเอง	
อารมณ์ใจมนัเตม็อยูแ่ลว้	ฉะนัน้	๒	นาทนีีค่ดิ	๔๐	อยา่งเนีย่	มนัชา้มากเลย		
ถาม :	................................	
ตอบ :	ข้อเดียวจ้ะข้อเดียว	 ทำเยอะเกินไปก็เหนื่อย	 ข้อไหนๆ ถ้าตั้งใจทำจริงๆ ก็ไป
นิพพานได้เหมือนกัน	 บางคนเขาถามว่าถ้าหากว่าเราเป็นพระโสดาบันตายไปเป็นเทวดา
ลงมาเกดิเปน็มนษุย์ใหม	่ จะรูต้วัมัย๊วา่เราเปน็พระโสดาบนั	 ไมรู่ห้รอก	 จนกวา่จะมคีนบอก
ว่า	 คุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ๆ	 นะ	 ท่านก็จะ...โอ	๋ ที่แท้เราทำได้ตั้งนานแล้ว	
แต่ก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าตัวเองเป็นพระโสดาบัน	 เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีปัญญา
ฉลาดมาก จะไมม่คีวามประมาท จะไมค่ดิวา่ตวัเองเปน็พระอรยิเจา้ แตว่า่กฎความเปน็
พระอรยิเจา้มอีะไรทา่นรกัษาครบถว้น 
ถาม :	ปกตถิา้เกดิจะเลน่อะไร	จะทำอะไรเนีย่	จะสำเรจ็	ถา้ตวัเองตัง้อะไรไว	้ตอ้งได	้?	
ตอบ :	พวกนีน้สิยัเสยี	เคยตอ่วา่ทา่นยา่ทหีนึง่	ทา่นยา่ครบั	ผมไปแอบดตูวัทานบารมเีกา่
ที่ผมทำเอาไว	้ ให้ผมเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่สมบุญเลย	 แล้วชาตินี้ทำไมให้ผม		
แค่เนี้ย	 ท่านบอก	 ไอ้หน้าอย่างเอ็งถ้ารวยก็เลว	 เสร็จแล้วย่าก็บอกว่า	 ลองคิดดูสิลูกว่า		
ตัง้แตเ่กดิมาจนปา่นนีอ้ะไรทีอ่ยากไดแ้ลว้ไม่ได	้มมีัย๊	?	กท็บทวนอยูพ่กัหนึง่	กบ็อกวา่	ไมม่ี
ครบัยา่	ถา้ผมตอ้งการจรงิๆ	สิง่นัน้ไมช่า้	กเ็รว็	ผมตอ้งได	้ทา่นบอกวา่	แลว้ยงัไมพ่อเหรอ	
ท่านบอกว่านิสัยของพวกเรามันหนักไปทางหนึ่ง	พวกปรมัตถบารมีกำลังใจมันไปด้าน
เดยีว ถา้ดมีนักด็สีดุกูไ่ปเลย แตถ่า้หากวา่เลวมนัเลวกระฉดูไปเลย	คราวนีธ้รรมชาตขิอง
จติคนมนัมกัจะลงตำ่ไดง้า่ยกวา่	 ถา้หากวา่ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณพ์รอ้ม	 เราเองมนัหา่งไกล
ความเปน็พระอรยิเจา้มาก	 มนักจ็ะไปหลงอยูก่บัลาภ	 ยศ	 สรรเสรญิ	 สขุ	 สนกุอยูน่ัน่แหละ	
ลืม	 ลืมไปว่าตัวเองควรจะทำอะไร	 เพราะฉะนั้น	 ท่านถึงได้ตราหน้าไว้ชัดๆ	 เลยว่าถ้ารวย		
กเ็ลว	ถา้อยากไดต้อ้งรบีเปน็พระอรยิเจา้	มนัถงึจะบญุเกา่คนืมา	
ถาม :	พอมาตอนหลงัเนีย่	มคีวามรูส้กึวา่มนัไม่ใชค่ะ่	 แตช่ว่งกอ่นถา้หากวา่ตัง้เปา้หมาย
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ตอ้งทะลเุปา้ภายในหรอืวา่กอ่นทีก่ำหนดไวด้ว้ยซำ้	พอไดซ้กัพกัหนึง่กจ็ะขยายเปน็รปูบรษิทั	
หลวงพ่อบอกว่าถ้างานนี้ขยายใหญ่จะไปนิพพานช้า	 พอได้ยินปุ๊บอย่างนี้ก็ตัดสินใจขาย	
ตอนนัน้รายไดเ้ดอืนหนึง่กำไรคดิแลว้แสนเศษๆ	 คอื	 ตดัสนิใจทนัท	ี พอหลวงพอ่พดูอยา่งนี	้
ก็ตัดสินใจเลยขาย	 แปลก...ภายใน	 ๗	 วัน	 มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนหน้าบ้าน	 ตู้โทรศัพท	์	
กค็ยุกนัๆ	 ตอนนัน้	 ตกลงอกีประมาณไมถ่งึเดอืนเขาวางเงนิ	 ประมาณเดอืนเศษโอนกจิการ		
ยกใหเ้ขา	จากตอนนัน้มาตอนนีก้ย็งัไมเ่ทา่ไหร	่เวลาจะเลน่	ไปเลน่	ตอนนีก้เ็ริม่ออกกำลงักาย		
ก็ไปเลน่ตอนทีจ่ะเลน่ไทเ้กก๊เนีย่	 พอลงมอืปุบ๊	 จะเปน็ทีห่มัน่ไสข้องคนอืน่เขาตลอดอยา่งนี	้
แต่มาตรงนั้น	 เล่นอะไรได้เล่นมาตั้งประมาณเกือบ	 ๑๐	 อย่าง	 ก็คือผ่านหมด	 ตรงจุดนี	้	
พอจะเริม่เลน่อะไรปุบ๊เนีย่	มนัทอ้	?	
ตอบ :	มันเริ่มรู้สึกว่าพอแล้วไง	 ปีก่อนหน้านี	้ กำลังใจที่เราทำมาในลักษณะของ  
ปรมตัถบารม ีมนัมแีตจ่ะมุง่มัน่ใหส้ำเรจ็ คอืกำลงัใจของคนทีจ่ะไปนพิพานมนัไมย่ดืเยือ้  
เรื้อรังเหมือนคนอื่นเขา รอบข้างจะสนใจน้อย จะมุ่งเอาเฉพาะหน้า เพราะฉะนั้นถ้า
หากวา่เขามุง่งานเฉพาะหนา้ งานจะสำเรจ็ลงในระยะเวลาไมน่าน	 มนัไมเ่หมอืนกบัคน
อืน่เขา	ความพยายามกม็ากกวา่คนอืน่	มนัเหมอืนกบัขยนักวา่เขา	 เขาเลยหมัน่ไสเ้อา	แต่
วา่ตอนชว่งระยะนีม้นัจะเริม่รูส้กึวา่พอ	 ถา้ตวัพอเขา้มามนักเ็หมอืนกบัทอ้นัน่แหละ	 คอืมนั
ไม่อยากได้ใคร่ดีอะไรแล้วตอนนี	้ พอมันไม่อยากได้ใคร่ดีอะไรแล้ว	 เราก็ดูส	ิ ตอนนี้ทุกสิ่ง		
ทุกอย่างมันก็พอแล้ว	 แล้วเราควรจะทำอะไรเพื่ออะไรอีก	 มันก็เหลืออยู่จุดสุดท้ายที่ควร		
จะเหมาะกบัเรา	กค็อืเกาะนพิพานไว	้เทา่นัน้เอง	
ถาม :	ตรงจดุนีเ้จา้คะ่	มนัเปน็การทำลายกำลงัใจมัย๊	อยา่งอาแปะ	๘๐	กวา่	แกเกง่มาก	
แขง็แรง	แกมลีกูศษิยเ์ยอะ	แตแ่กไมส่อนดว้ยตวัเองนี	้พอเขา้ไปเลน่ไทเ้กก๊	เขาเหน็เลน่อยู	่
เขาก็มาชวนให้เล่นกับเขา	 เกรงใจรักษากำลังใจ	 พอเข้าเล่นปุ๊บ	 เขาจะเข้ามาสอนด้วย		
ตวัเอง	 มนักดดนัเรามาก	 คอืเรา	 ถา้เขาสอนดว้ยตนเองเราตอ้งตัง้ใจเพือ่รกัษากำลงัใจเขา	
แลว้ลกูศษิยห์ลายคนเขากล็กุกนัขึน้มา	 เขาบอก	กเ็ขา้มาถามเขาบอกทำไม	 เขา้มาวนัแรก	
ทำไมขึ้นมาสอน	 เพราะว่าเรียนตั้งสองปีกว่าแล้วไม่เคยขึ้นมาจับมือสอนเลย	 คือมันก็เลย
อึดอัด	 มันอึดอัด	 คือเราก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มใจเล่น	 เราเล่นเพื่อรักษากำลังคนแก	่ ตรงจุดนี้ก	็
ตอนหลงักเ็ลยเลน่ไดค้รึง่เดยีว	กอ็อกมา	มนัเปน็การขาดเมตตาหรอืเปลา่	?	
ตอบ :	จรงิๆ	จะเรยีกวา่ขาดเมตตาก็ไม่ได	้เพราะพรหมวหิาร ๔ มอีเุบกขา พอรูว้า่ไมไ่หว  
กเ็บรกขา เบรกมอื โดยเฉพาะเบรกปากเอาไวไ้มอ่ยา่งนัน้แลว้เราตอ้งไปรบัอารมณค์น
อืน่เปน็จำนวนมาก ถา้หากเราปลอ่ยไมเ่ปน็ เราเองกจ็ะทกุขม์าก	เพราะฉะนัน้วธิทีีด่ทีีส่ดุ
คือถอยออกมาซะดีกว่า	 หลวงปู่หล้า วัดภูจ้อก้อ	 ท่านบอกแล้วว่า	 “หัดเป็นนักหลบบ้าง 
อย่าเป็นนักรบอย่างเดียว”	 รบอย่างเดียวบางสถานการณ์เราสู้ไม่ได้แล้วยังรบ	 มันจะ		
ตายฟร	ีเพราะฉะนัน้ตอ้งเปน็นกัหลบดว้ย	หลบใหเ้ปน็	
ถาม :	กเ็ลยมคีวามไมค่อ่ยสบายใจ	เขามุง่มัน่กบัเรามาก	แลว้เราทำลายนำ้ใจ	?	
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ตอบ :	ความตั้งใจเป็นได	้ ความพยายามเป็นของคน	 ความสำเร็จเป็นของฟ้า	(หัวเราะ)	
สำนวนนี	้คุน้ๆ	มัย๊	บอกแลว้วา่อาตมาบา้มากอ่น	ตอนนีก้ย็งับา้เปน็ปกต	ิ
ถาม :	อยา่งนีถ้า้เจอกนัแลว้ทำยงัไง	?	
ตอบ :	ก็ไมม่อีะไร	เคยออ่นนอ้มถอ่มตนอยา่งไรกเ็ปน็อยา่งนัน้	ทา่นกเ็ปน็ครเูปน็อาจารย์
ของเราคนหนึง่	 ถา้หากวา่	 เขาถามวา่เปน็อะไรกบ็อกวา่เวลามนันอ้ยลง	 จะมาเล่น่ไดเ้ตม็ที่
เหมอืนกอ่นมนัไมม่	ีถา้หากวา่อาแปะจะเมตตาสอนอะไร	ถา้มเีวลากพ็รอ้มทีจ่ะรบั	พดูใหด้ี
มนักพ็ดูได	้ อนันี้ไม่ได้โกหกนะ	 จรงิๆ	 การโกหก	 หลวงพอ่ทา่นยนืยนัวา่	 การโกหกมโีทษ
เต็มร้อยเปอร์เซนต ์ คือหลอกลวงเขาแล้วผลประโยชน์จากการหลอกลวงนั้นตกแก่เรา
เอง นัน่เจตนาเตม็ทีเ่ลย แตว่า่ถา้หากวา่เรือ่งอืน่ๆ มนักเ็บาไปตามสว่น 
ถาม :	ปกตเิปน็คนที	่ เมือ่กอ่นเดก็กช็อบเรือ่งคาดเชอืก	 ก็ไม่ไดเ้คยเจอที่ไหนมาสอน	 ก็
มาเรยีนสะเปะสะปะ	 มวยไทเ้กก๊	 มวยอะไร	 อยา่งเนีย่คะ่	 พอมาเจอ	 โอโห...เจอเอาตอนที่
เราหมดแรง	?	
ตอบ :	(หัวเราะ)	 โบราณเขาว่า	 “พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น”	 ขวานมันบิ่นซะแล้ว		
จะฟนัตน้ไมก้ล็ำบากแลว้	
ถาม :	จะคอยถาม	เมือ่ไหรจ่ะมา	มคีวามรูส้กึวา่	พอมองไปแลว้มนัยากจงัเลยคะ่	?	
ตอบ :	จริงๆ	 มันไม่ยาก	 พวกเรื่องเหล่านี	้ ของเราเองมันเคยชิน	 ในอดีตมันมีมาแล้ว	
บางทีแสงชยัเขาไปรำพลองรำอะไรกนั	 เสรจ็แลว้เขากถ็ามวา่เปน็ยงัไง	 กบ็อกเขาไป	 เขา
เองเขากแ็ปลกใจ	วา่	เอะ๊	เราไมเ่คยเรยีนมาทำไมมนัเปน็	กเ็ลยควา้พลองขึน้มารำใหเ้ขาด	ู
ของเก่ามันม	ี ถึงเวลามันเป็นไปเอง	 หลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่า	 สมัยเด็กๆ	
ท่านแม่ให้ไปตัดหัวปลีในสวน	 มีสวนกล้วยอยู	่ ไม่เคยใช้ตะขอชักเหมือนคนอื่นเขาหรอก	
พกมดีเลก็ทำครวัไปหลายๆ	เลม่	ขวา้งตดัขัว้เอาสัง่ไดเ้ลย	แบบวา่จะใหป้ลายต	ีจะขา้งต	ีจะ
ใหด้า้มต	ี จะใหค้มฟนั	 หรอือะไรไดท้ัง้นัน้	 ถามหลวงพอ่บอกวา่	 ทำไมถงึเปน็อยา่งนัน้ครบั	
ท่านบอก	 ของเก่ามันตามมา	 พอจับมันก็นึกได้เลยว่าต้องใช้ยังไง	 ก็บอกกับท่านบอกว่า		
สิง่เหลา่นีม้นัขา้มชาตขิา้มภพได	้ ทา่นก็ไมค่อ่ยเชือ่	 กห็ยบิใบมดีขึน้มาใบหนึง่	 ใบมดีจรงิๆ	
ลกูศษิยอ์าตมาประหยดัมาก	มดีดา้มหกัมนัยงัใชอ้ยูเ่ลย	กบ็อกเนีย่ถา้จะขวา้งกข็วา้งได	้เขา
ก็ไมเ่ชือ่กข็วา้งใหเ้ขาด	ูมนัก็ได	้คอืถา้หากวา่มนัเปน็ซะอยา่ง	มนัชัง่นำ้หนกัถกู	ยงัไงๆ	มนั
ก็ใช้ได	้ เพราะฉะนัน้ของเกา่มนัเคยมแีลว้มนัไมย่าก	 แตว่า่เรือ่งของมวย	 สมยักอ่นที่ทา่น
อาจารย์เขต ศรียาภัย	 ครูเขตท่านสอนไว้นี	่ เฉพาะย่างสามขุมอย่างเดียว	 ท่านให้เวลา		
หกเดอืนเตม็ๆ	หกเดอืนเตม็ๆ	จนกวา่จะเปน็ธรรมชาตขิองเราเลย	ถา้มนัเปน็ธรรมชาตแิลว้
มนัจะออกซา้ย	 ออกขวา	 จะขึน้หนา้	 ถอยหลงัอยา่งไร	 มนัอยู่ในลกัษณะทีท่รงตวัไดต้ลอด	
มนัเหมอืนกบัทา่มา้นัง่ของไทเ้กก๊นะ่	 นกึออกมัย๊	ทา่นัง่บนหลงัมา้	 ถา้หากวา่ทา่นัน้ใหค้น
เตะขา	 เราก็ไมล่ม้	หรอืไมก่ท็า่สายนำ้ทีป่ระเภททีว่า่	จะหนา้หนกั	หลงัเบา	หนา้เบา	หลงั
หนกั	หรอืหนา้คนัศร หลงัเกาทณัฑ	์อะไรอยา่งนัน้	จะประเภทหนา้พบัขา	หลงัเหยยีดตรง	
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หรอืหลงัพบั	 หนา้เหยยีด	 แลว้แตเ่รามนัจะเปน็ไปไดท้กุทา่	 คราวนีก้ห็ดัอยูม่าทา่นบอกวา่	
สมัยก่อนถ้าหากว่าลูกศิษย์อายุไม่ถึง	 ๒๕	 ครูบาอาจารย์จะไม่ปล่อยออกจากสำนักไป	
เพราะว่าถ้าแพ้เขานี่มันเสียชื่อครูบาอาจารย์ด้วย	 มาถึงสมัยนี้เด็กหัวเท่ากำปั้นมันขึ้นเวที
ตอ่ยกนัอตุลดุแลว้	ฉะนัน้	เรือ่งอยา่งนีจ้รงิๆ	แลว้มนัฝกึไมย่าก	มนัเคยชนิ	
ถาม :	ขยาดอยู	่วา่จะไป	จะไป	กข็ยาดอยู	่ไมก่ลา้ไป	?	
ตอบ :	ลองด	ูไมย่ากหรอก	แตว่า่อาจารยต์า้ แกยงัอายนุอ้ยอยู	่แกใจรอ้น	สมยักอ่นกวา่
จะประเภทเขา้ทา่ปัน้หมดั	ปัน้มอื	อะไรนี	่ โนน้นะยา่งสามขมุซะกอ่นหกเดอืน	สมยันี	้ สาม
วันท่านก็สอนข้ามขั้นไปแล้ว	 อาจารย์ใจร้อน	 ลูกศิษย์เลยได้ประโยชน์เยอะ	 เพียงแต่ต้อง
ขยนัทบทวนนะ	ถา้ไมข่ยนัทบทวนมนัจะไมเ่ปน็ธรรมชาต	ิ
ถาม :	ยา่งสามขมุนี	่เดนิยา่งอยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ :	มนัจะเดนิลกัษณะรปูสามเหลีย่ม	ไมว่า่จะเปน็สามเหลีย่มตรง	สามเหลีย่มกลบัหวั
ยังไง	 เราจะเดินลักษณะวงอย่างนั้น	 ถ้าหากว่าเป็นลักษณะท่าเท้าของจีนจะเป็นพวก		
แปดทศิ	เกา้ประสาท	คอืมนัจะมจีดุทีเ่ราจะตอ้งเดนิ	จะตอ้งยา้ยนำ้หนกั	จะตอ้งถา่ยนำ้หนกั		
มนัจะลงตวัของมนัหมด	
ถาม :	ลกัษณะสามเหลีย่มอยา่งนี	้?	
ตอบ :	ลกัษณะเปน็สามเหลีย่ม	 ถา้หากวา่เรากา้วขึน้หนา้เทา้หนึง่	 อกีเทา้หนึง่ถา้เรากา้ว
มันจะต้องออกข้าง	 แต่ถ้าเราชักถอยหลังมันจะต้องออกด้านนี	้ มันจะสลับไปสลับมา	
ลักษณะสามเหลี่ยม	 มันจะเป็นสามเหลี่ยมประมาณสองคู่	 พลิกกลับหัวกลับหาง	 ตลบไป	
ตลบมา	อยูอ่ยา่งนัน้	ฟงัดแูลว้ก็ไมย่ากหรอก	เดีย๋วลองดสู	ิ
ถาม :	ฟงัดูไมย่าก	ทำยาก	?	
ตอบ :	รบัรองวา่ไมย่าก	อาตมาเลน่มาเยอะแลว้	ไทเ้กก๊	๒๒๕	ทา่	มนัยงัยากกวา่ตัง้เยอะ	
ถาม :	๒๒๕	ทา่นี	่เลน่จบเลยหรอืเจา้คะ	โอ้โห	?	
ตอบ :	(หวัเราะ)	
ถาม :	ยงัจำตำราได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	จำไดจ้ะ้	ถา่ยทอดให้ไดด้ว้ย	เพยีงแตว่า่เลกิมานานแลว้	ไมเ่อาแลว้จะ้	มนัแกแ่ลว้	
ถาม :	อยา่งนี	้กเ็ขยีนไดส้คิะ	?	
ตอบ :	ไดจ้ะ้	
ถาม :	โออ้ยา่งนีก้ข็อได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	จรงิๆ	ตำราไทเ้กก๊	ตอนหลงันีค่นเขาเขยีนอยูเ่ยอะเลยนะ	
ถาม :	๒๒๐	กวา่ทา่นี.่..?	
ตอบ :	๒๒๕	ทา่	มนัครบชดุไง	
ถาม :	มนัสญูหายแลว้เหรอคะ	?	
ตอบ :	ยงัม	ีเพยีงแตว่า่ของเราเองมนัเรยีนไมจ่บ	ไมค่รตูายซะกอ่น	กเ็ราเลกิซะกอ่นนะ่	
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ถาม :	ตอนนีเ้ขากพ็ยายามเหลอื	๙๕	ทา่	๒๐๐	กวา่	กเ็หลอื	๑๐๐	กวา่	ตอนนีม้าเหลอื	
๙๐	กวา่	ตอนนี	้เหลอื	๘๐	กวา่	?	
ตอบ :	แสดงวา่สญัญาและปญัญาทรามลงจรงิๆ	พระพทุธเจา้ตรสัอะไรไมม่ผีดิเลย	
ถาม :	เสยีดาย	ทราบแตว่า่	๒๒๕	ทา่เนีย่...แตว่า่หาคนสอนไม่ไดแ้ลว้	?	
ตอบ :	จรงิๆ	 ถา้เวลาวา่งมนีา่สอนเหมอืนกนันะ	 มนัชว่ยในการปฏบิตัไิดเ้หมอืนกนั	 แต่
ว่ามันจะมีปัญหาอย่างที่ว่านั่นแหละ	 พอเราเดินพลังไปทั่วตัว	 ถึงเวลาจะมาภาวนาให้จิต
สงบ	แบบประเภทจบัเฉพาะฐานแรกๆ	นีป่ลำ้กนัเหงือ่หยดเลย	มนัไมเ่อาดว้ย	มนัจะไหลไป
ตามจังหวะของมันท่าเดียว	 ตอนนี้สำหรับอาตมามันก็เป็นของเด็กเล่นนะ	 ตอนนั้นมันคัน	
ตอ้งใชค้ำวา่มนัคนั	คอื	มนัอยากจะทำ	มนัตอ้งทำให้ได	้มนัเหมอืนกบัคนคนั	แลว้มนัตอ้ง
เกา	ถา้ไมเ่กาเมือ่ไหรม่นักค็นัอยูอ่ยา่งนัน้แหละ	
ถาม :	................................	
ตอบ :	จำไวห้ลวงปูม่หาอำพนั	 ทา่นเขยีนตดิหวัเตยีงเลย	 “วชิาโลกเรยีนเทา่ไรไมรู่จ้บ   
พืน้พภิพกลมกวา้งใหญล่กึไพศาล วชิาธรรมเรยีนและทำจนชำนาญ ยอ่มพบพานจดุจบ  
สบสขุเอย”	ฉะนัน้	วชิาโลกตามมนัไปเหอะ	เจออยา่ง	กม็อีกีอยา่ง	เจออยา่ง	กม็อีกีอยา่ง
ไปเรื่อยๆ	 มันเหมือนอย่างกับจากต้นน้ำออกทะเล	 มันมีแต่กว้างขึ้นๆ	 วิชาพระพุทธเจ้านี	่
จากทะเลยอ้นกลบัตน้	ถงึเวลามนัจบ	
ถาม :	จำเปน็ตอ้งเชญิญาตโิยมไปรว่มงาน	ญาตพิีน่อ้งไปทีว่ดัหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	ไปกเ็กะกะเปลา่ๆ	
ถาม :	กะวา่ชวนคณุพอ่คณุแมก่บัพีน่อ้ง	?	
ตอบ :	แลว้แตเ่ราเหน็สมควร	ใหเ้ขาไปดว้ยกด็	ีเขาจะได้ไปพลอยโมทนายนิด	ีแตอ่ยา่ให้
มนัประเภทเลีย้งเหลา้กนัเมารำไมรู่จ้กัเลกิตอนแหน่าค	 ถา้เปน็ทีอ่าตมาจดับวชจะไมม่พีวก
นี้เลย	 เดินวนรอบโบสถ์สามรอบก็เข้าโบสถ์บวชเลย	 แต่ว่าให้เขาไปด้วยเพื่อให้เขาพลอย
โมทนาบญุกบัเราดว้ยกด็	ีแตอ่ยา่ใหเ้ขาไปเลีย้งพวกสรุา	อาหาร	ชนดิมากมายจนเกนิไป	มี
บางราย	เขา้โบสถน์ีน่าคหวัทิม่เขา้ไปเลย	มนัจบักรอกซะเรยีบรอ้ย	ถอืวา่สง่ทา้ย	อปุชัฌาย์
ถาม	“กฏุฐงั	คนัโฑ”	มนัตอบ	“แม่โขง	ภนัเต”	มบีางรายอปุชัฌายท์า่นเขม้งวดมากๆ	ทา่น
ก็ประเภทคว้าย่ามกลับวัดเลย	 ญาติโยมร้องไห้ร้องห่มขอร้องให้บวชต่อท่านก็ไม่บวช	 มัน
ขาดสติสัมปชัญญะอย่างนั้น	 บวชมันจะเป็นพระได้ไง	 ท่านไม่ยอม	 ท่านไปเลย	 บอกหาย
เมาเมือ่ไหรแ่ลว้คอ่ยมาบวชใหม่	 สว่นใหญแ่ลว้มนัจะทิง้ทา้ยกนั	 เอามัง่มัย๊	 แม่โขง	 ภนัเต	
เขามแีต	่“อามะ	ภนัเต	นตัถ	ิภนัเต”	มนั	“แม่โขง	ภนัเต”	
ถาม :	แลว้วดันีจ่ำเปน็ไหมฮะ	เราตอ้งเลอืกวดัไหน	หรอืวา่แลว้แต่ใกลบ้า้น	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าดูสิ่งแวดล้อมมันไม่เป็นพิษกับเรามากนักก็เอา	 คือบางวัดนี่ท่านไม่ได้
เปน็พระเลย	 สกัแตว่า่ผา้เหลอืงหม่เขา้ไปเทา่นัน้เอง	 ประเภทชกตอ่ยตรีนัฟนัแทงเปน็เรือ่ง
ปกตเิลย	ประเภทขายยาบา้ยิง่หนกัเขา้ไปใหญ	่ระวงัเอาไว	้อยา่ไปเจอประเภทนัน้	ไมอ่ยา่ง
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นั้นแล้วอยู่ๆ	 จะมีคนเขาไปท้าตีท้าต่อยคุณเข้า	 เขาหมั่นไส	้ เขาก็ท้าต่อยเลย	 ไม่รู้มันจะ		
บวชไปทำไม	
ถาม :	แลว้วนัทีเ่ราบวชสบิวนัเนีย่	ถอืวา่นอ้ยเกนิไปหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	การทำความดีไม่ถือว่าน้อยนะ	 หลวงพ่อท่านเคยเปรียบเอาไว้ว่า บวชน้อยแต่
ทำความดกีเ็หมอืนกบัเพชร ถงึเมด็เลก็กม็คีา่สงู บวชมากถา้ทำแตค่วามชัว่ กเ็หมอืน
กบัขี ้ ยิง่กองใหญก่ย็ิง่เหมน็มาก เพราะฉะนัน้มนัสำคญัอยูท่ีก่ารปฏบิตัิ	 ถา้นบัอานสิงส์
แลว้ทนัททีี	่ ญตัต	ิ พอเขาบอกวา่	 อปุสมัปนัโน	 สงัเฆนะ	 บดันี้ไดร้บัการอปุสมบทเปน็สงฆ์
แล้ว	 ในวินาทีนั้นอานิสงส	์ ๖๐	 กัปป์เป็นของคุณแน่นอน	 หลังจากนั้นแล้วอยู่ต่อ	 มันจะ		
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ที่การปฏิบัติของเรา	 ถ้าทำความดีก็บวกเพิ่มขึ้นไป	 ถ้าทำความชั่วก็
ขาดทนุไปเรือ่ย	เพราะฉะนัน้คณุบวชเสรจ็ปุบ๊	จะสกึเดีย๋วนัน้เลยก็ได	้อานสิงส์ไดเ้ตม็แลว้	
ถาม :	แลว้ถา้ชว่งทีเ่ราบวช	อาจจะตอ้งมกีารงาน	ธรุะการงานเกีย่วขอ้ง	?		
ตอบ :	ก็ได	้ ถือว่าของเราเองมันยังไม่ทิ้งโดยตรง	 ใช่มั๊ย	?	 ก็ติดต่อการงานไปตาม
ระเบียบเขา	 แต่ว่าบางอันมันเกี่ยวข้องกับศีลพระ	 อย่าให้ศีลพระมันพลาดไปก็แล้วกัน	
ประเภทถา้ตดิตอ่กบัเลขาฯ	 อยา่เผลอไปจบีเลขาฯ	 เขา้	 ใหง้านมนัเปน็งานใหห้มดเรือ่งไป	
เสรจ็แลว้กเ็อาแคต่รงนัน้แหละ	พอเสรจ็	เรากม็าอยู่ในทาน	ศลี	ภาวนา	ของเราตอ่	ยิง่บวช
นอ้ย	ตอ้งยิง่รกัษาใจใหด้	ีพดูงา่ยๆ	กค็อืวา่	เวลายิง่นอ้ยเรากย็ิง่ตอ้งกอบโกยความดขีองเรา
ให้มากที่สุด	 นวโกวาท	 เวลาคุณอ่าน	 อนุญาตให้เลียนแบบได	้ อาตมาเคยทำอย่างนี	้	
ขอ้ไหนทีม่โีอกาสผดิพลาดไดง้า่ย	วงแดงแจ๋ไวเ้ลย	หรอืไมก่ก็าลงไปเลย	สีด่าว	หา้ดาว	ก็ได	้	
ขอ้ไหนทีผ่ดิพลาดยากหนอ่ยกล็ดจำนวนลงมา	ที่โอกาสพลาดไมม่เีลยกว็า่มนัอกีสหีนึง่ไปเลย		
อยา่งนัน้นะ่	 ปจัจบุนันี	้ มศีลีอยูจ่ำนวนมากดว้ยกนัทีเ่ราไดก้ำไรไวเ้ฉยๆ	 เพราะวา่ไมจ่ำเปน็		
ต้องรักษาก็ไม่มีโอกาสที่จะล่วงศีล	 อย่างเช่นว่า	 ศีลเกี่ยวกับนางภิกษุณ	ี ภิกษุณีไม่มีแล้ว
อยา่งนี	้ ศลีเกีย่วกบัการทีเ่ราทำของใชส้ว่นตวั	 สรา้งอาคารทีอ่ยูอ่ะไรเหลา่นีเ้ปน็ตน้	 เพราะ
สมัยนี้ของใช้ทุกอย่างส่วนใหญ่ก็คือโยมซื้อถวายไม่ได้ทำเอง	 ที่อยู่อาศัยก็ส่วนใหญ่ก็สร้าง
เป็นส่วนกลางอยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้น	 ศีลเราตอนนี้จะประเภทที่ว่าเข้าไปก็ได้กำไรเพียบเลย	
อันไหนที่โอกาสพลาดไม่มีเราก็จะว่าอีกสีหนึ่ง	 อย่างสมัยก่อนก็จะวงสีน้ำเงินไว	้ อันนี้ได้
กำไรแน่นอนแล้ว	 อันไหนที่มีโอกาสพลาดได้นิดหน่อยก็ประเภทที่เรียกว่ากาสีแดงซักตัว
หนึง่	 อนัไหนพลาดเยอะลอ่มนัสามสีต่วัไปเลย	 แลว้กท็วนมนัทกุวนั	 เปดิดทูกุวนั	 เชา้ครัง้
เยน็ครัง้	ทบทวนใหม้นัขึน้ใจให้ได	้มนัจะได้ไม่ไปพลาด	
ถาม :	ปกติในชีวิตประจำวันของผมแต่ละวัน	 เราจะมีเวลาฝึกนั่งภาวนา	 นั่งสมาธิน่ะ	
กลางคนืหรอืเปลา่ฮะ	?	
ตอบ :	เพยีบเลย	 ถา้หากวา่ตอนเชา้ออกบณิฑบาต	 ฉนัเสรจ็แลว้	 สว่นใหญแ่ตล่ะวดัเขา		
มกัจะทำวตัรเชา้	กอ่นออกบณิฑบาต	เพราะฉะนัน้	ถา้คณุฉนัเสรจ็แลว้คณุมเีวลายนัเพลเลย		
ถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีการอบรมอะไรเกี่ยวกับพระใหม	่ ตอนนั้นก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของเรา		
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ถ้าหากว่าฉันเพลเสร็จ	 เวลาที่เหลือจนกว่าจะทำวัตรเย็นก็เป็นของคุณ	 ยกเว้นว่าเขาจะ
มหีนา้ทีก่ารงานอะไรทีข่อใหพ้ระใหม่ไปชว่ยทำไดอ้ะไรไดก้เ็อา	 มนัจะวา่งจนเกนิไปซะดว้ย
ซำ้ไป	 เหน็มีใครเขาวา่อะไร	 “ฉนัเชา้แลว้เอน	 ฉนัเพลแลว้นอน	 ตอนบา่ยพกัผอ่น	 ตอนคำ่
จำวตัร”	ตกลงมนันอนเชา้ยนัคำ่	
ถาม :	ถา้เขา้ไปแลว้ทำอยา่งนัน้	จะถอืวา่บาปมัย๊ครบั		
ตอบ :	ก็ดูว่าตัวเราเองมันกำไรหรอืขาดทุนล่ะ	 กะจะเจี๊ยะอย่างเดียว	 สร้างความดีเอาไว้
บา้ง	สมยัทีอ่ยู	่หลวงนา้มชียั	ตอนนีท้า่นสกึไปแลว้	สกึตอนอาย	ุ๗๒	ตัง้ใจสกึไปแตง่งาน	
อันนี้ไม่ว่ากัน	 แต่ตอนท่านอยู่ท่านทำดี	 ท่านเตือนเอาไว้ว่า	 คุณ	 ก่อนจะออกบิณฑบาต	
ภาวนารกัษาอารมณ์ใจใหม้นัดทีีส่ดุนะ	ไมง่ัน้เราขาดทนุ	ถามวา่	ขาดทนุตรงไหนครบั	ทา่น
บอกเหมอืนกบัคนหาเงนินะ่คณุ	 ถา้เกดิคณุหาเงนิไดย้ีส่บิ	 แตว่า่ของมนัราคารอ้ยหนึง่	 คณุ
ขาดทนุไปแปดสบิ	แปลวา่	ถา้หากวา่เรารกัษาอารมณ์ไดน้อ้ย	แต่ไปถงึโยมเขาตัง้ความหวงั	
เขาทำบุญกับเรา	 เขาหวังไว้เลยว่ามันจะเป็นสังฆทานได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าล่ะ	 บรรลัย	
ทา่นเตอืนเอาไวอ้ยา่งนัน้	ซึง่มนักเ็ปน็สิง่ทีด่	ี เพราะวา่เทา่กบัวา่คอ่ยกระตุน้เราใหท้ำความด	ี
รักษาอารมณ์ใจสูงสุดเท่าที่่จะทำได	้ เพื่อได้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาใส่บาตรทำบุญกับเรา	
เราเปน็เนือ้นาแลว้	ตอนนีเ้ขาจะหวา่นขา้วลงมาแลว้	อยา่ใหน้ำ้ทว่มตายหรอือยา่ใหม้นัแลง้
ตาย	อยา่งนอ้ยๆ	กข็อใหม้นัมดีอกมผีลออกมาตอบแทนเขาบา้ง	ไม่ใชเ่อาแตก่นิแลว้นอน		
ถาม :	แลว้ชว่งทีเ่ตรยีมงานเนีย่ครบั	คณุพอ่	คณุแมเ่รา	รูส้กึวา่เหนือ่ยกบัการเตรยีมงาน
นี	่ไมค่วรใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	ไมค่วร	 หาคนทีเ่ปน็แมง่านมาจดังานแทนดกีวา่	 วา่ใครทีส่ามารถรบัผดิชอบงาน
นั้นได	้ ตัวเจ้าภาพให้อยู่อย่างสบายใจที่สุด ไม่งั้นถ้าหากว่าจิตใจขุ่นมัวซะ กุศลมันจะ
ลดนอ้ยลง 
ถาม :	ควรจะอยูท่ีว่ดัลว่งหนา้ซกักีว่นั	?	
ตอบ :	แล้วแต่ไปคุยกับท่าน	 ถ้าท่านต้องการกี่วัน	 ถ้าเป็นอย่างอาตมาสองวันก็พอ	 พอ
รับปากกับหลวงพ่อว่าจะบวชก็มาท่องคำขานนาค	 ตอนนั้นวัดท่าซุงเป็นมหานิกาย	 ก็ล่อ	
อกุาสะ	 ใชม่ัย๊	?	ทอ่งอกุาสะเสรจ็ไปอยูว่ดั	ปรากฎวา่เขาบอกวา่วดัเราใช	้ เอสาหงั	 เขา้ไป
ทอ่งคำขอบรรพชาวา่	 เอสาหงั	 เสรจ็เรยีบรอ้ย	 สองวนัไดอ้ยูแ่ลว้ใชม่ัย๊	 วนัแรกมนัไดแ้ลว้	
แตว่นัทีส่องซอ้มใหค้ลอ่ง	 พอวนัทีส่าม	 บอกวา่ของคณุอปุสมบทหมู	่ ตอ้งใช	้ เอเต มะยงั 
ภนัเต	ตกลงตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มาจะบวชวธิไีหน	อาตมาไดห้มด	จนกระทัง่ทกุวนันีเ้ขาขอ้งใจ
กนัมากเลย	บางทอียู่ๆ 	 เขา้โบสถ์ไปกแ็นะนำขัน้ตอนใหพ้ระใหมเ่ขาหมดเลย	 โดยทีเ่ขาไมรู่้
ว่าเราเองก็โดนมาขนาดไหน	 ฉะนั้นก็ถามหลวงพ่อหรือท่านเจ้าอาวาสว่าควรจะมาอยู่วัด
ก่อนกี่วัน	 เพราะว่าผมทำงานอยู่เวลาก็น้อย	 สมัยโบราณเรียกว่าอยู่ติตถิยปริวาส	 คือการ
อยู่จำกัดเขตแบบคนนอก	 หัดให้เคยชินกับระเบียบวินัยของพระ	 อย่างสมัยนี้ก็จะมีอย่าง
ของสายหลวงปูม่ัน่อยา่งนี	้ ถา้หากวา่คณุจะบวชตอ้งไปเปน็ตาผา้ขาวหดัถอืศลี	 ๒๒๗	 ขอ้	
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สองปีเต็มๆ	 ถ้าหากว่าเห็นสมควร	 อาจารย์อนุญาตให้ถึงได้บวช	 หรือไม่ก็อย่างสาย		
หลวงพ่อสนอง วัดสังฆทานอย่างนี	้ ต้องไปเป็นตาผ้าขาวฝึกหัดเหมือนกัน	 แต่ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าของท่านต้องหัดนานเท่าไหร่	 คราวนี้ติตถิยปริวาส	 ตามที่พระพุทธเจ้าท่าน
กำหนดเอาไว	้ คือให้อยู่สามเดือน	 หมายถึงว่าจะบวชแน่นอน	 ไม่ใช่อย่างของเราประเภท	
บวชๆ	 สกึๆ	 อยูส่ามเดอืน	 ฝกึระเบยีบพระ	 ถา้หากสามเดอืนไม่ได	้ เพิม่ใหอ้กีสามเปน็หก
เดอืน	ถา้ไม่ไดเ้พิม่ใหอ้กีสามเปน็เกา้เดอืน	ถา้เกา้เดอืนยงัไมเ่อาไหนไมต่อ้งบวช	ถอืวา่เขน็
ไม่ไป	 หัดอยู่เก้าเดือนนะ	 หัดไม่ได	้ อยู่กันจนรากงอกแล้ว	 นั่นแหละติตถิยปริวาส	 ไปอยู่
ฝกึหดั	นีค่ราวนีเ้กา้เดอืน	ทางสายหลวงปูม่ัน่ทา่นเขม้ขน้มาก	เดีย๋วมนัจะเอาดยีาก	ลอ่มนั
สองป	ี ซึง่แตล่ะคนกร็ูส้กึเตม็ใจมาก	 เพราะอยา่งนอ้ยๆ	 ไดห้ดัระเบยีบไดฝ้กึปรอืในลกัษณะ
ของฆราวาสกอ่นถงึผดิก็ไมม่โีทษ	 เสรจ็แลว้พอเคยชนิเขา้มนัอยูต่วัแลว้บวชไปกส็บายเลย	
มนักเ็ทา่กบัแคเ่ปลีย่นชดุเฉยๆ	เพราะกจิวตัรทกุอยา่งทำแบบพระอยูแ่ลว้	นโยบายนีด้มีัย๊	?			
เอาซกัสองปกีอ่นแลว้คอ่ยบวชนะ	ขาดใจตายไปเลย	มอีะไรวา่มา	เพราะวา่บางทคีรบูาอาจารย	์	
สมยันีท้า่นกบ็วชใหเ้ฉยๆ	 ไมม่เีวลาทีจ่ะไปบอกไปกลา่ว	 ไปสัง่ไปสอนอะไรมาก	อาตมาเอง
กเ็พิง่ถกูจบัยดัเปน็คูส่วดงานบวชของพระเอทีเ่พิง่ผา่นมานีเ่อง	กอ่นหนา้นีก้็ไม่ไดค้ดิจะเปน็
หรอก	 ทา่นเจา้คณุไปถงึ	 ปรากฎวา่พามหาสนัตไิปรปูเดยีว	มหาทองดไีม่ไปดว้ย	 มองทัง้
วัดไม่เหลือใครแล้วนี	่ ท่านสมพงศ์เจ้าอาวาสที่เป็นคู่สวดได้ท่านก็ติดงาน	 วันนั้นไปตรวจ
ขอ้สอบทีว่ดัไรข่งิ	ทัง้วดักเ็หลอือาตมาคนเดยีวทีเ่ปน็งาน	กต็อ้งวา่ไปเลย	 เพราะฉะนัน้พระ
รุน่นัน้ถา้ไมเ่ฮงทีส่ดุกซ็วยทีส่ดุ	มนัเจอคูส่วดตกกะไดพลอยโจน	ไม่ไดเ้จตนาเปน็กต็อ้งเปน็	
ถาม :	ของที่ใหท้านยามวกิาล	นีค่อื...?	
ตอบ :	ยามวกิาลนีท่า่นอนญุาต	 อยา่งเชน่วา่	 สปัป ิ นวนตีงั เตลงั มธ ุ ผาณติงั	 แปล
เปน็ไทยกค็อื	 เนยใส	 เนยขน้	 นำ้มนั	 นำ้ผึง้	 นำ้ออ้ย	 นำ้ออ้ยสมยันีก้ค็อืสารพดัของทีเ่ปน็
น้ำตาล	 ให้ระมัดระวังพวกบรรดาน้ำผลไม้ต่างๆ	 อันที่เป็นมหาผล	 คือเขาประมาณการว่า
โตกว่ากำปั้น	 คือโตกว่าลูกมะตูมเขาห้ามไว	้ อย่างเช่น	 พวกแตงโม	 ส้มโอ	 มะพร้าว	
สับปะรดอะไรพวกนี	้ เผลอๆ	 ไปเจอน้ำสับปะรด	 จ๊าก	 เข้าไปอีก	 โยมเขาไม่รู้เขาถวายมา	
เราก็อย่าไปไม่รู้ด้วยแล้วกัน	 ระวังไว้นิดว่าเขาปรับเท่ากับกินข้าวเลย	 ตอนแรกก็สงสัยว่า
ทำไมพระพทุธเจา้ทา่นปรบัแรงขนาดนัน้	ตอนหลงัฝรัง่มนัตามทนัเอาหลงัจากสองพนักวา่ปี
มาแล้ว	 เขาไปศึกษาและวิจัยเสร็จเรียบร้อย	 เขาบอกว่าพวกมหาผลประกอบไปด้วย
ฮอร์โมนสูงมาก	 พระหนุ่มๆ	 ฟาดฮอร์โมนเข้าไปเยอะอยู่บ่ได้ดอก	 กระจาย	 สมัยก่อนเขา
ห้ามคนท้องกินน้ำมะพร้าว	 ใช่มั๊ย	?	 สมัยนี้หมอบอก	 กินไปเยอะๆ	 มีฮอร์โมนที่เป็น
ประโยชนแ์กเ่ดก็เยอะมากเลย	
ถาม :	พวกโอวลัตนิ	?	
ตอบ :	โอวลัตนิ	 จรงิๆ	 ถา้เปน็ธรรมยตุเิขาไมฉ่นั	 ถอืวา่มสีว่นผสมของขา้วมอลตซ์ึง่เปน็
อาหาร	 พวกขา้ว	 พวกถัว่	 พวกงา	 อะไรนีเ่ขาถอืเปน็อาหารหมด	 นำ้เตา้หูเ้ขากถ็อืวา่เปน็
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พวกถัว่	จดัเปน็อาหาร	เขาไมฉ่นักนั	แตว่า่กถ็า้หากวา่เปน็มหานกิายสว่นใหญ่ไมถ่อื	คอืวา่
เราอยูว่า่เราฉนัเพือ่ยงัอตัภาพรา่งกายนีเ้ทา่นัน้	บำบดัความหวิลกัษณะทีเ่รยีกวา่ยาปนมตัถ	์
คอื	 แคอ่าศยับรรเทาความเวทนาของรา่งกายเทา่นัน้	 ไม่ใชป่ระเภทฟาดจนจกุ	 ครึง่ชัว่โมง
แกว้หนึง่	มนักเ็กนิไป	แลว้มนัมตีวัอยา่งเคยทำมาแลว้	เขาตกัโอวลัตนิใส่ไปครึง่ถว้ย	นมขน้
ตามอีกครึ่งหนึ่ง	 กวนซะจนเป็นประเภทที่เรียกว่าเหนียวเป็นกาวเลย	 แล้วก็นั่งโซ้ยกัน		
เรากด็	ูแหม	มนักนิขา้วซะกห็มดเรือ่ง	มนันา่เกลยีดนอ้ยกวา่	 เคยมตีวัอยา่ง	แลว้กอ็ยา่ไป
เชื่อรุ่นพี่นะ	 รุ่นพี่ทำผิดๆ	 มาน่ะเยอะ	 เรายดึตำราไว้ก่อน	 แต่อย่าไปเถียงท่าน	 เถียงท่าน
เดีย๋วทะเลาะกนั	 บางทเีขาออกไปปรวิาส	 เจอพวกปัน่นำ้ฟกัทองอยา่งนี	้ นำ้มนัเทศอยา่งนี	้
นัน่มนัขา้วชดัๆ	เลย	ฟกัทองตม้เสรจ็	ปัน่ใชม่ัย๊	?	เกอืบๆ	จะเปน็คาราเมลอยูแ่ลว้	นัน่มนั
จะกินของมันมันก็อ้างว่า	 กินได	้ ประเภทที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำให้พระสัทธรรม
เทศนาของท่านเสื่อมไปไง	 สิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว	้ ก็อ้างว่าบัญญัต	ิ สิ่งที่บัญญัติไว	้ ถ้าไม่
สมควรแก่ตัวก็ลบล้างว่าไม่มี	 อย่างนี	้ แบบเดียวกับทิดแจ๊ค ทิดแจ๊ค	 ไปบวชหนึ่งเดือน		
อดข้าวได้เจ็ดวัน	 อีกยี่สิบเอ็ดวัน	 ฟาดตลอดเพราะว่าเขากินกันทั้งวัด	 กินเสร็จแล้วเขาไป
ปลงอาบตั	ิเขาถอืวา่การกนิขา้วเปน็แคอ่าบตัปิาจติตยี	์ปลงได	้มนักห็นา้ดา้นปลงกนัทกุวนั	
กนิเสรจ็แลว้มนัก็ไปปลง	กนิเสรจ็แลว้มนัก็ไปปลง	เจรญิมัย๊ละ่	?	
ถาม :	แลว้ผลของการกระทำนัน้กค็อืวา่	?	
ตอบ :	ลงนรกแน่นอน	 เจตนาล่วงละเมิดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้าม	 เพราะฉะนั้น	
ครูบาอาจารย์บางสายนี่	 ต้องใช้คำว่าตัวเองไม่ได้รับการอบรมมา	 ก็เลยพลอยลากลูกศิษย์
เพี้ยนไปด้วย	 มันถือว่าปาจิตตีย์	 ปลงได้ให้กินข้าวเย็นเฉยเลย	 หลวงพ่อเองท่านก็เจอมา	
ทา่นบอกไปวดัๆ	 หนึง่ทางภาคอสีาน	 อยา่รูเ้ลยนะวา่วดัชือ่อะไร	 ขึน้ไปถงึตอนบา่ยเจอเจา้
ถิน่นัง่อยู	่๓	-	๔	รปู	เจา้อาวาสดว้ย	เขาลอ้มวงกนัอยู	่มถีาดอยูต่รงกลาง	มอีะไรบา้ง	ออ้ย
ควัน่อยูค่รึง่หนึง่แลว้กถ็ัว่ตม้อกีครึง่นงึ	กำลงันัง่โจก้นัอยู	่พอหลวงพอ่ขึน้ไปถงึกด็อีกดีใจ	โอ้
โห	 ต้อนรับปฏิสันถารด	ี โอภาปราศัยน่าคบหามาก	 ถามว่าจะค้างมั๊ย	?	 พอบอกค้างปุ๊บ	
บอกเดก็วดัใหเ้ชอืดไก	่เดีย๋วจะเลีย้งพระอาคนัตกุะ	หลวงพอ่บอก	เผน่แทบไมท่นั	ขนือยู่ไก่
ตายเพิ่มอย่างน้อยตัวหนึ่ง	 คือ	 การปฏิสันถารต้อนรับแขกของท่านนี่เหมือนอย่างกับ
ฆราวาสตอ้นรบักนัเลย	อบอุน่นา่อยูม่าก	ถงึขนาดใหล้กูศษิยว์ดัไลจ่บัไกจ่ะมาเชอืด	จะเลีย้ง
ตอนเยน็	 จรงิๆ	 ออ้ยควัน่นะ่ฉนัได	้ มนันำ้ออ้ย	 แตว่า่อยา่ไปทำเลย	 เพราะญาตโิยมบางท	ี
เขาไมเ่ขา้ใจ	ภาษาบาลเีขาวา่	ขาทนยีงั วา โภชนยีงั วา	แปลเปน็ไทย	เขาวา่	ของเคีย้ว
ของฉัน	 คนก็เลยไปตีความว่า	 ถ้าไม่เคี้ยวก็กินได	้ เดี๋ยวมันซดโจ๊กกันเฉยเท่านั้นแหละ	
จรงิๆ	แลว้ไม่ใช	่พวกของเคีย้วของฉนักค็อื	บรรดาอาหารทีก่นิกนัอยา่งเปน็กจิลกัษณะ	เลน่
ตคีวามวา่ถา้ไมเ่คีย้วกก็นิได้ใชม่ัย๊	?	 สมยันีค้นอรค์พัโจก๊ชงนำ้สามนาท	ี ไดก้นิ	 เดีย๋วมนัใช้
หลอดดดูเอา	มนัอา้งวา่ไม่ไดเ้คีย้วอกี	
ถาม :	แลว้อยา่งผลไมล้ะ่ครบั	ผลไมอ้ะไรฉนัได	้?	
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ตอบ :	กม็อียา่งทีท่า่นอนญุาต	 อยา่งพวกสมอ	 พวกดปีล	ี พวกมะขามปอ้ม	 พวกอะไรนี	้
เพราะวา่มนัเปน็ยาชว่ยรกัษาทอ้งชว่ยใหถ้า่ยได	้
ถาม :	จะขอรบกวนถามเรื่องสมาธ	ิ เคยนั่งสมาธิครั้งหนึ่ง	 แล้วรู้สึกจิตสงบด	ี ...(ไม่
ชดั)...?	
ตอบ :	แลว้หลงัจากนัน้เขา้ถงึตรงจดุนัน้ไดอ้กีหรอืไม	่?	
ถาม :	ไดค้รัง้เดยีว	พยายามหลายครัง้แลว้เขา้ไม่ได	้?	
ตอบ :	นั่นแหละ	 เพราะว่าคุณพยายาม	 มันก็เลยไม่ได	้ จำเอาไว้ว่าถ้าอยาก...ไม่ได้
หรอก	 ถา้สงัเกตดจูะเหน็วา่อารมณฌ์านทกุระดบัมนัจะมตีวัสดุทา้ยคอืเอกคัคตารมณ	์ ถา้
หากวา่เปน็ผูท้ีจ่ติละเอยีดมากอยา่งพระโพธสิตัวบ์ารมสีงูๆ	ทา่นจะแยกออกไดว้า่	เอกคัคตา
รมณ์นี้จะประกอบไปด้วยเอกัคคตากับอุเบกขา	 คือความปล่อยวาง	 จำไว้เลยว่าถ้าเรา
อยาก มนัจะเขา้ไมถ่งึตวัอเุบกขานัน้ เราตอ้งปลอ่ยลกัษณะวา่ เรามหีนา้ทีภ่าวนา มนั
จะไดห้รอืไมไ่ดก้ช็า่งมนั ถา้ถงึเวลา ถงึวาระทีส่มควร มนักจ็ะลงลอ็คของมนัเอง ถา้
เราสามารถปลอ่ยกำลงัใจไดว้า่ มนัจะเปน็หรอืไมเ่ปน็กช็า่งมนั มนัจะไดเ้รว็มาก ตราบ
ใดที่ยังอยากอยู่มันจะไปไม่ถึงตรงจุดนั้น	 ทำเมื่อไรก็ไปนั่งจ้องมัน	 อาตมาติดอยู่สามปี
เตม็ๆ	 ถา้เปน็คนอืน่เลกิไปนานแลว้	 แตข่องเราวา่ยงัไงๆ	 กต็อ้งเอาให้ได	้ เลอืดบา้มนัเยอะ
หน่อย	 ทำเท่าไรไม่ได้สักทีเพราะไปจ้องขั้นตอนมัน	 คราวที่แล้วมันเป็นอย่างนี	้ ขนลุกซ่าๆ	
หนอ่ย	 พอมาถงึตรงนีต้อ่ไปอกีหนอ่ยมนัจะเปน็อยา่งนี	้ ไปตามจีต้ดูมนัอยู	่ มนัอาย	 มนัไม่
โผล่มาหรอก	 จนกระทั่งวันหนึ่งมันเหนื่อยใจเต็มท	ี มันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างหัวมัน	 เรา
มหีนา้ทีภ่าวนากภ็าวนาไป	 ปอ๊กเดยีวลงลอ็คเลย	 คอืมนักลายเปน็กำลงัทีป่ลอ่ยวางลกัษณะ
อเุบกขาพอด	ี บงัเอญิได	้ แลว้หลงัจากนัน้กเ็ลกิโง	่ โงอ่ยูส่ามปถีว้นๆ	 โงน่ีห่มายถงึเลกิเรื่อืง
เดยีวนะ	เรือ่งอืน่ยงัคงโงต่อ่ไป	
ถาม :	เวลาภาวนาไปถงึจดุๆ	หนึง่	มนัหยดุไปเลยครบั	ไมม่ภีาวนาไมม่อีะไร	?	
ตอบ :	ตอนนั้นให้กำหนดใจรู้อยู่อย่างเดียว มันภาวนาก็ให้รู้ว่ามันภาวนา มันหยุดก็
ใหรู้ว้า่มนัหยดุ มนันิง่ก็ใหรู้ว้า่มนันิง่ มนัเงยีบก็ใหรู้ว้า่มนัเงยีบ ตามรูอ้ยูอ่ยา่งเดยีว พอ
ถงึเวลาถา้เตม็ทีข่องมนั มนัจะถอนของมนัเอง หรอืไมถ่า้หากวา่กำลงัพอ มนัจะกา้ว
ผา่นไปอกีขัน้หนึง่	 ทีเ่ขาบอกวา่	ทำตวัใหเ้ปน็ผูด้อูยา่เปน็ผูเ้ลน่	 เพราะเราเลน่โดยการไป
บงัคบัมนัใหเ้ปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนี	้ มนัไมเ่ปน็	 แตถ่า้หากวา่คอยดรูะมดัระวงัมนัอยูเ่ฉยๆ	
เท่านั้นเอง	 รับรู้ว่าอาการของมันเป็นอย่างไร	 ลักษณะที่บางสำนักท่านใช้คำว่ารู้หนอ  
รู้หนอ	 ถ้าหากว่ามันเต็มที่ของมันได้แค่นั้นมันก็จะถอยออกมา	 ถ้าถึงเวลากำลังมันพอ		
มนัจะกา้วผา่นไปไดเ้อง	
ถาม :	คอืถา้จำอารมณช์ว่งนัน้ได	้มนักจ็ะตดิอยูแ่บบนัน้	?	
ตอบ :	ใช้วิธีแบบของหลวงพ่อดีกว่า	 คือพอมันเต็มที่ถึงตรงจุดนั้น	 เราคลายออกมาสู่
อารมณป์กตแิลว้พจิารณาไปเลย	จะดตูามแบบไตรลกัษณ	์คอื	ดอูนจิจงั ทกุขงั อนตัตา	ก็ได	้
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ดูตามแบบวิปัสสนาญาณ ๙	 ดูการเกิดการดับของมัน	 จนกระทั่งไปถึงสัจจานุโลมิกญาน	
ยอ้นไปยอ้นมาก็ได	้หรอืไมก่ด็ตูามแนว	อรยิสจั	จบัทกุขต์วัเดยีวก็ได	้
ถาม :	................................	
ตอบ :	รอฟังอย่างเดียว	 ตอนนี้คู่ศึกไม่มาชวนทะเลาะหลายเดือนแล้ว	 มัวแต่ติดงานอยู	่
ลกัษณะนัน้เดีย๋วแย	่ตดิงานลกัษณะทีว่า่มคีวามสามารถพเิศษแลว้	ลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	สขุ	
เขา้มาโดยไมรู่	้ คนโนน้ขอใหช้ว่ย	 คนนีข้อใหช้ว่ยกเ็มตตาเขาไป	 แลว้ขณะเดยีวกนักร็บัเอา
ยาพิษเข้ามาโดยไม่รู้ตัว	 คือบรรดาคำสรรเสริญอะไรต่างๆ มันพอใจนะ ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่
สมควร แต่มันพอใจ พอมันพอใจแล้วครั้งต่อไปพอไปรับงานนี่ชักจะไม่ใช่ตัวเมตตา
แลว้ แตอ่ยากใหเ้ขาชมวา่เกง่ มนัจะมแีทรกอยู ่ทลีะนดิๆ โดยไมรู่ต้วั เดีย๋วกเ็จง๊ถา้มนั
เปน็อยา่งนัน้	มนัตอ้งคนทีท่ำไดอ้ยา่งนัน้มานัง่ถาม	แลว้มนัจะสนกุ	 เพราะมนัเปน็ของจรงิ
ต่อของจริงด้วยกัน	 เป็นประสบการณ์ที่พบมาด้วยตัวเอง	 บางทีรุ่นพี่ท่านมานั่งถกกันใน
ลักษณะสนทนาธรรม	 เรารุ่นน้องเพิ่งเข้าไปใหม่ๆ	 นั่งอ้าปากหวอ	 เรื่องของทางจิตมัน
มหศัจรรยพ์ลิกึพลิัน่ไปไดข้นาดนัน้เชยีวนะ	 คอยนัง่ฟงัมนัทกุวนัแหละ	 ฟงัเพลนิ	 เพลนิจน
กระทัง่ลมืทำ	(หวัเราะ)	มวัแตฟ่งัอยา่งเดยีว	
ถาม :	(ถามเรือ่งคณุพอ่เจา้โทสะ)	บางครัง้กอ็ยากจะหน	ีแต่ไมรู่จ้ะหนไีปไหน	?		
ตอบ :	หนไีปไหนก็ไมพ่น้หรอก ความทกุขอ์ยูก่บัตวัเรา	 จำไวพ้ระพทุธเจา้ทา่นบอกวา่
จะหนไีปอยู่ใตเ้มด็ทราย	 หนไีปกน้มหาสมทุร	 หนไีปอยู่ในซอกเหวลกึ	 จะหนไีปอยู่ในกลบี
เมฆก็ด	ี ความทุกข์ก็ยังคงอยู่กับเรา	 เพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างยอมรับความเป็นจริง คือ
ยอมรับว่าในเมื่อท่านเองเป็นอย่างนี ้ เราพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของ
ความเปน็ลกู ถา้ไมส่ามารถจะชว่ยเหลอืไดม้ากกวา่นี ้ กต็อ้งยอมรบัวา่ทา่นมกีรรมของ
ทา่นอยู ่ของเราเองเราทำความดใีหเ้ตม็ทีไ่ป ใหต้ัง้ใจวา่ ถา้หากวา่วาระทีส่มควรมาถงึ
กข็อใหพ้อ่แมห่นักลบัเขา้มาทางดา้นธรรมะดว้ยเถดิ ตัง้ใจไป	 แลว้อกีอยา่งหนึง่อานสิงส์
ของการบวชสำหรับผู้ชาย	 คนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รับทันทีเลย	 ต่อให้ไม่โมทนาก็ได	้ เป็น
บญุพเิศษ	ถา้หากวา่เราเปน็ลกูหญงิ	เรากพ็ยายามทำดีใหถ้งึพระอรยิเจา้ตัง้แตพ่ระโสดาบนั
ขึน้ไป	เพือ่กศุลจะไดส้ง่ใหพ้อ่แม่ไดด้ว้ย	มงีานใหท้ำอกีเยอะ	เรือ่งของพอ่แมน่ี	่ถา้คดิมากๆ	
กเ็ปลอืงสมอง	 ตัง้หนา้ตัง้ตาทำของเราไป	 มโีอกาสเมือ่ไรกค็อ่ยไปหยอดใหท้า่นสกันดิหนึง่	
เปดิเทปเผือ่ทา่นสกัหนอ่ยหนึง่	 ทิง้หนงัสอืใหท้า่นสกัเลม่หนึง่อยา่งนี้	 เดีย๋วเกดิทา่นควา้ขึน้
มาอา่นสนกุดตีดิใจ	หาเลม่ใหม่ไป	ประวตัหิลวงปูป่านก็ได	้แกลง้ๆ	ลมืไว	้อา่นประวตัหิลวง
ปูป่านนีม้นักวา่กำลงัภายในเยอะเลย	
ถาม :	ถา้เกดิวา่ทำอะไรไปแลว้ไมรู่ส้กึตวั	อยา่งเชน่ยนือยูก่ลางถนนแลว้	อยา่งนีส้ารเคมี
ในสมองมนัไมส่มดลุหรอืเปลา่คะ	หรอืวา่แคว่ญิญาณที.่..(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	ไม่ต้อง	 ตัวสมาธินั่นแหละสำคัญที่สุด อย่างนั้นแสดงว่าตัวสติสัมปชัญญะมัน
ขาดไป ในเมื่อขาดสติสัมปชัญญะที่ดีที่สุดก็คืออานาปานสต ิ คือการนึกถึงลมหายใจ



23 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

เขา้ออก คอืตวัภาวนานัน่แหละ	 ถา้หากวา่เราสามารถทำไดจ้นจติทรงตวัในระดบัประเภท
ที่ว่า	 จะหลับหรือตื่นอารมณ์ใจทรงตัวได้เท่ากัน	 คราวนี้มันรู้ตลอด	 จะหลับมันก็ยังรู้เลย		
จะตืน่มนักร็ูว้า่ตืน่	เพราะฉะนัน้แคเ่ดนิบนถนนมนัรูอ้ยูแ่ลว้	
ถาม :	พระจนีทา่นบอกวา่ไม่ใหน้ัง่สมาธติามบา้น	เพราะวา่จะคมุสตไิม่ได	้อธบิายได้ไหมคะ	?	
ตอบ :	ไมต่อ้งอธบิายจะ้	เพราะทา่นเขา้ใจผดิ	จรงิๆ	แลว้ลกัษณะของการภาวนา	คอืการ
สรา้งสมาธ	ิ การคมุไม่ไดอ้ยา่งดกีแ็คเ่รือ่งอืน่ไปเรือ่ยเปือ่ย	 เรยีกวา่ฟุง้ซา่น	 คอืตวัอทุธจัจะ	
เราเองพอรูต้วักด็งึมนักลบัมา	 ดงึมนักลบัมา	 เดีย๋วมนักด็เีอง	 ถา้ไมค่ดิจะทำเลยแลว้เมือ่ไร
มนัจะดลีะ่	อยา่ไปเถยีงกบัทา่นนะ	นัน่คอืทฐิ	ิคอื	ความเหน็ของทา่น	ของเราเหน็วา่อยา่งนี้
ถกูกท็ำของเราไป	
ถาม :	ทำไมบางทีเราต้องเจอปัญหาเดิม	 ซ้ำๆ	 ซากๆ	 แก้ไม่ได	้ ทั้งๆ	 ที่เราก็พยายาม		
ทำดแีลว้	บางทผีา่นไปแลว้สองสามป	ีกก็ลบัมาเจอปญัหาเดมิอกี	?	
ตอบ :	นั่นเป็นความคิดของเรา	 ที่ว่าดีแล้วต้องถามว่าดีแค่ไหน ? ถ้ามันดีจริงปัญหา
มนัตอ้งหมดซใิช่ไหมละ่ ? ถา้หากวา่เปน็เรือ่งของพอ่ของแมแ่บบเดยีวกบัทีว่า่มา ให ้ 
เราตัง้หนา้ตัง้ตาทำความดขีองเราไป ถา้หากวา่เราทำความดจีนมัน่คง มกีารเปลีย่นแปลง  
ให้ท่านเห็นจนชัดเดี๋ยวท่านก็คล้อยตามมาเอง	 อาตมาสมัยก่อนตอนช่วงวัยรุ่นนี้มา		
ถอืศลีภาวนา	 คนรอบขา้งไมว่า่จะเปน็พอ่แมพ่ีน่อ้งเพือ่นฝงูรอบขา้งวา่เราบา้หมด	 แตห่ลงั
จากที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำไปเรื่อย	 เขาจะว่าอย่างไรก็ไม่สนใจในสิ่งที่เขาว่า	 ตั้งหน้าปฏิบัติ
ของเราไปเรือ่ยๆ	มาตอนหลงัความประพฤตทิีเ่ราเคยเปน็	เชน่วา่ใจรอ้น	ชอบตกีบัชาวบา้น
เขา	หรอืวา่อะไรเขา	เปลีย่นแปลงไปอยา่งเหน็ไดช้ดั	เขากเ็ริม่	เออ	!	ทีแ่ทท้ำแลว้มนักด็นีี่
หวา่	 เขากค็อ่ยคลอ้ยตามมาแลว้กต็ามมาทำดว้ย	 จะกลายเปน็วา่พอถงึเวลาแลว้สิง่ทีเ่ราทำ	
กระแสที่เราสร้างขึ้นพอมากขึ้นๆ	 มันจะมีพลังพอ	 ก็จะสามารถเปลี่ยนให้เขาคล้อยตาม		
เรามาได้เอง	 จะสามารถชักจูงเขาให้คล้อยตามมาได้เอง	 เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่เราแล้ว		
อยา่เพิง่ไปนอ้ยใจวา่อตุสา่หท์ำดมีาตัง้เยอะตัง้แยะ จรงิๆ แลว้ยงัไมพ่อ ถา้พอแลว้ปา่นนี ้ 
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ตีอ้งมแีลว้ละ่	ตัง้หนา้ทำตอ่ไป	ยงัไงๆ	ก็ไมเ่กนิชาตนิีแ้น	่
ถาม :	แลว้ทำอยา่งไรถงึจะเรยีกวา่ด	ี?		
ตอบ :	ดวูา่ตวัเราเปน็ลกู	 เราทำหนา้ทีข่องความเปน็ลกูไดเ้หมาะสมไหม	?	 ตวัเราเปน็พี	่
เราทำความดีของความเป็นพี่ได้เหมาะสมไหม	?	 ตัวเราเป็นน้อง	 เราทำหน้าที่ของความ
เปน็นอ้งไดเ้หมาะสมไหม	?	พจิารณาแบบไมเ่ขา้ขา้งตวัเอง ถา้หากวา่ไมเ่ขา้ขา้งตวัเอง
แล้ว เราทำได้เต็มที่ตามที่ตัวเองต้องการ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดีขึ้น	 คำว่าหน้าที่มัน
พูดยาก	 เพราะหน้าที่หลายตำแหน่งเหลือเกิน	 เป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่	 เป็นพี่
เปน็นอ้งทำหนา้ทีข่องพีข่องนอ้ง	เปน็ลกูเปน็หลานทำหนา้ทีข่องลกูหลาน	แคท่ำหนา้ทีข่อง
ตัวเองให้เหมาะให้ควรเท่านั้นเอง	 ฟังแล้วเป็นไง มันง่าย แต่ทำมันยาก ทำไปเหอะ  
ผดิบา้งถกูบา้งเปน็มวยวดัไป เดีย๋วมนักถ็กูเขา้สกัทแีหละนา่ 
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ถาม :	พอดกีระผมจะบวช	ขอโอวาทดว้ยครบั	?	
ตอบ :	บวชน้อยก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่พึงดีได	้ ระวังเอาไว้ว่าอาบัติหนักอย่าง
ปาราชกิ	๔	ขอ้	 สงัฆาทเิสส	๑๓	ขอ้	 อยา่ใหม้นัโดนเปน็อนัขาด	 เพราะวา่โดนแลว้	 อยา่ง
ปาราชกิ	 ๔	 ขอ้ขาดความเปน็พระไปเลย	 คอืบวชใหมก่็ไมเ่ปน็พระ	 หม่เหลอืงอยูก่็ไมเ่ปน็
พระ	สงัฆาทเิสส	๑๓	ขอ้	โดนแลว้แก้ไขไดย้าก	กจ็ะขาดความเปน็พระไปชัว่คราวจนกวา่จะ
ได้รับโทษคืออยู	่ ปริวาสตามกำหนดที่เขาตั้งเอาไว	้ แล้วก็รอให้พระอีก	 ๒๐	 รูป	 สวดคืน
ความเปน็พระให	้มนัจะลำบาก	อาบตัขิอ้อืน่ๆ	นัน้มนัจำนวนมากดว้ยกนั	โอกาสพลาดมอียู	่
ในเมื่อโอกาสพลาดมันมีอยู่ก็อย่าให้มันข้ามคืน	 ถึงเวลาถ้าโดนก็รีบแสดงคืน	 คือสารภาพ
เสยีโดยไว	 ของวดัทา่ซงุเขาดอียูอ่ยา่งหนึง่คอืเขาใชภ้าษาไทย	 อยา่งเชน่วา่	 ขา้แตส่งฆท์ัง้
หลายผูเ้จรญิ	 ขา้พเจา้ตอ้งอาบตัปิาจติตยี	์ ดว้ยได้โกหกคนอืน่เขา	 ขา้พเจา้ตอนนีท้ราบถงึ
ความชัว่หยาบของอาบตันิีแ้ลว้ ตอ่ไปนีจ้ะไมค่ดิอยา่งนีอ้กี ไมพ่ดูอยา่งนีอ้กี ไมท่ำอยา่งนี้
อกี ขอสงฆท์ัง้หลายโปรดรบัทราบดว้ยเถดิ	 เขาจะไดช้ว่ยกนัใหเ้ราดว้ย	 ขนืทำซำ้เขาจะได้
โหเ่อา	 มนัอายเขา	 จะได้ไมก่ลา้ทำ	 จะไดรู้ช้ดัๆ	 วา่เราทำอะไรผดิ	 คราวนีว้า่เราบวชนอ้ยก็
ใหต้ัง้ใจไวว้า่	 กศุลทัง้หมดทีเ่ราทำนัน้เราปรารถนาอะไร	?	ทาน	ศลี	ภาวนาของเราในชว่ง
นั้นมีเท่าไรก็ว่าให้เต็มที่ไปเลย	 อย่างเช่นว่า	 ออกบิณฑบาตก็ตั้งใจเลยว่า	 อาหารที่เรา
บณิฑบาตวนันีข้อถวายเปน็สงัฆทานเลีย้งพระไปทัง้หมดเลย	เราเองกด็ว้ย	ถงึเวลาเทกแ็บง่
กนั	ทัง้หมดมเีทา่ไร	เราก็ไดส้ว่นกศุลนัน้ดว้ย	งา่ยออก	ถา้หากวา่ในเรือ่งของศลีกพ็ยายาม
ทบทวนอยูท่กุวนั	 นวโกวาทตดิมอืไว	้ เยน็ๆ	 กเ็ปดิทวนทกุวนัๆ	 ใหม้นัขึน้ใจ	 เรือ่งของการ
ภาวนา	 เรื่องอื่นๆ	 วางให้หมด	 ไม่ต้องมากมายอะไร	 เอาใจเกาะนิพพานอย่างเดียว	
พยายามให้อยู่กับพระบนนิพพานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้	 ถ้ากำลังใจมันเคยชินเมื่อไร	
ปุบ๊ปับ๊มนัไปเลย	แคน่ัน้แหละ	จำครา่วๆ	กพ็อ	ตอ้งใชค้ำวา่ทำเอา วดัทา่ซงุนะ่เหมาะสมทีส่ดุ	
เพราะวา่กระแสความดรีวมจดุตรงนัน้สงูมาก	 ตัง้แตเ่ริม่สรา้งวดัมาจนถงึปจัจบุนั	 เอาแคว่า่
สมยั	หลวงพอ่เลง่, หลวงพอ่ไล	้ถา้หากวา่คนอายมุากหนอ่ยยงัทนั	มพีระอรหนัตต์อ่เนือ่ง
กันมาตั้ง	 ๗๒	 องค	์ ที่ใดที่พระอรหันต์อยู	่ ความดีที่ท่านทำกระแสเย็นที่กำลังใจของท่าน		
ส่งออกมา	 มันจะคงตัวอยู่ในบริเวณนั้น	 สิ่งที่ท่านใช	้ ถ้าหากว่ายังมีสภาพอยู	่ เทวดาต้อง
รกัษาอยูแ่ลว้	 เพราะฉะนัน้ของเราอยู่ในกระแสความดขีนาดนัน้	 ถา้ตัง้ใจทำอยู่ในทาน	 ศลี	
ภาวนา	 อารมณ์ใจจะทรงตวัแลว้ทำไดง้า่ยมาก	 เพราะฉะนัน้มโีอกาสตอ้งกอบโกยมนัเขา้ให้
เยอะไว	้เพราะวา่อยูท่ีอ่ืน่มนัอาจไมเ่หมาะสมอยา่งนัน้	ถา้ภาษาพระตอ้งเรยีกวา่สถานทีเ่ปน็
สัปปายะ	 คือเหมาะมาก	 เอาแค่สมัยหลวงพ่อเล่ง	 หลวงพ่อไล้นะ	 ๗๒	 องค์นี	้ นี่ยังไม่นับ
สมยัหลวงพอ่เรา	(หวัเราะ)	นีย่งันอ้ย	ถา้เปน็เตยีงทีพ่ระนาคเสนทา่นบรรลมุรรคผล	ในที่ๆ 	
ท่านทำไว้สำหรับนั่งภาวนา	 คนที่ไปนั่งภาวนาซ้ำรอยท่านบรรลุมรรคผลต่อมาเป็นพันเลย	
เพราะฉะนั้นอยู่ในสถานที่ๆ	 ดีที่สุดต้องพยายามทำตัวให้สมกับสถานที่ด้วย	 ตัวมโนมยิทธ	ิ	
ไมต่อ้งมาก	เทีย่วเบือ่แลว้เกาะพระนพิพานอยา่งเดยีวพอ	
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ถาม :	(ลางานไปร่วมงานธุดงค์ฯ)	 โกหกที่ทำงานว่าแม่ไม่สบายต้องไปอยู่เป็นเพื่อนแม	่
จะผดิไหม	?	
ตอบ :	ไปเถอะ	 ไม่เป็นไรหรอก	 เพราะว่าสิ่งที่เราทำเป็นความดีสูงมาก	 ที่เราโกหกนั้น		
มันน้อย	 พอหักกลบลบล้างแล้วกำไรเยอะ	 พอลงทุนได้จ้ะ	(หัวเราะ)	 ไม่ใช่ไม่ผิดนะ ผิด 
แตพ่อลงทนุได	้แบบเดยีวกบัพระ	พระเขาหา้มพรากของเขยีว	คอืหา้มทำพวกบรรดาพชื
ผกัอะไรตา่งๆ	 ทีเ่ปน็สเีขยีวใหห้ลดุออกจากที	่ แตถ่า้หากวา่วดัมนัรกดแูลว้ไมเ่ปน็ทีเ่จรญิตา
เจริญใจทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเราก็ลงทุนได้	 อย่างน้อยๆ	 ทำให้วัดวาอารามดีขึ้นมา	
ชาวบ้านเขาเห็นว่าพระไม่เอาแต่กินแล้วนอนเฉยๆ	 ใช่ไหม	?	 ทำให้วัดวาอารามเจริญ
สะอาดเรยีบรอ้ยขึน้มากล็งได	้วา่ไปเลย	สมยัอยูว่ดัทา่ซงุพดูกนัเลน่ๆ	วา่ถา้พรากของเขยีว
ไม่ถึงหนึ่งไร่ไม่ถือว่าโดนอาบัติ	 (หัวเราะ)	 ก็ที่มันเป็นร้อยไร	่ บางทีขับรถไถดันลุยเข้าไป		
งูเหลือมขาดเป็นท่อนไปเลย	 มันหนีไม่ทัน	 เราเองก็ไม่ทันระวัง	 ตำรานี้อย่าไปใช้วัดอื่น		
วดัทีท่า่นเครง่จรงิๆ	ทา่นเหน็แลว้จะชอ็คตาย	พรากของเขยีวไมถ่งึไร่ไมถ่อืวา่เปน็อาบตั	ิ
ถาม :	เอาใจตัง้ยงัไงคะ	ในขณะทีเ่รารูว้า่...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	ใหอ้ยูข่า้งใน	 เอาใจใหเ้หมอืนกบับอ่นำ้ลกึ	 เพราะวา่กระแสโลกภายนอกนี	่ มนัจะ
ดงึ	จะฉดุ	จะรัง้	จะเบยีดเรา	เปน็ปกตอิยูแ่ลว้	ทำใจใหเ้หมอืนบอ่นำ้ลกึ คอืวา่เปลอืกนอก
ของเรา เหมอืนกบันำ้ปากบอ่ กระเพือ่มไปตามแรงลมแรงอะไรของมนั แตว่า่กน้บอ่ให้
นิง่อยูเ่สมอ ถา้ทำไดอ้ยา่งนัน้แลว้จะสบาย สงัเกตดซูทิา่นทีท่ำได ้ ไมว่า่อยูใ่นอริยิาบถ
ไหน ท่านจะมีสติอยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามา ท่านจะสามารถแยกแยะออกอย่าง
สะดวกและกง็า่ย ในเมือ่นิง่กส็ามารถสะทอ้นไดอ้ยา่งแจม่ชดั เหมอืนกบันำ้จรงิๆ 
ถาม :	กระเพือ่มนดิกบักระเพือ่มแรง	มนัตา่งกนั	?	
ตอบ :	กระเพือ่มแรงมนัอาจถงึกน้บอ่ได	้เพราะฉะนัน้เอาแคป่ากบอ่กพ็อ	ตอ้งคอยสงัเกต
ไวบ้อ่ยๆ	
ถาม :	แลว้วธิวีางกำลงัใจทีเ่รารูช้ดัๆ	แลว้วา่นีค่อืเจา้กรรมนายเวร	?	
ตอบ :	ตอ้งอยู่ในลกัษณะทีว่า่เราเปน็ผูผ้ดิเราทำกอ่น ในเมือ่เราเปน็ผูผ้ดิเราทำเขาไวก้็
จำเป็นจะต้องได้รับการตอบแทนในลักษณะที่ต้องชดใช้เขา เท่ากับว่าเราเป็นลูกหนี้
ไม่มีสิทธิที่จะขอร้อง ต่อรองอะไรกับเจ้าหนี้ได้มากมายนัก มีหน้าที่อย่างเดียวคือ  
ก้มหน้าก้มตาใช้ไป ขณะเดียวก็อย่าไปสร้างหนี้ใหม ่ ถ้าหากว่าเราไม่ไปสร้างหนี้ใหม ่
กม้หนา้กม้ตาใชห้นีเ้กา่ ไมน่านมนักพ็น้ เปน็ลกูหนีห้อืกบัเจา้หนีไ้มไ่ด ้
ถาม :	ผมสงสยัวา่การสรา้งวดัสรา้งวานีเ่ปน็การจำลองวมิานทพิยม์าใช่ไหมครบั	?	
ตอบ :	ไมแ่น	่ การสรา้งวดัสรา้งวาอนัดบัแรกกเ็พือ่การอยูอ่าศยั	 สว่นการสรา้งนัน้เขาจะ
เอาแบบมาจากไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 อาจเป็นวิศวกรออกแบบมาหรือว่าอาจเป็นท่านที่
พบเหน็สภาพขา้งบนเขาเปน็อยา่งไร	แลว้ลอกแบบมา	มนักจ็ะเปน็ทีเ่รยีกวา่แตกตา่งกนัไป
ตามแต่สภาพและสถานที่	 ตลอดจนถึงตัวบุคคล	 เคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่ี่งมาวัดท่าซุง  
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เขาถามวา่วดัวาอารามในเมอืงไทยทีส่วยๆ	 มมีาก	 เอาแคว่ดัโพธิห์รอืวดัพระแกว้กส็วยกวา่		
วัดท่าซุงเยอะแยะแล้ว	 แต่เขาเห็นแล้วเขาไม่ติดใจ	 วัดท่าซุงไม่ใช่วัดที่สวย	 แต่ทำไมเขา
เห็นแล้วติดใจมาก	 ก็บอกกับเขาไปว่าวัดท่าซุงอาคารการก่อสร้างบางส่วนหลวงพ่อท่าน
จำลองแบบมาจากขา้งบน	 เราเองอาจเคยอยูข่า้งบนบอ่ย	 มนักเ็ลยเคยชนิกบัสภาพอยา่งนี	้
มาเหน็เขา้กเ็ลยรูส้กึตดิใจ	
ถาม :	แลว้ขา้งบนเกดิรปูรา่งขึน้มาไดอ้ยา่งไร	?	
ตอบ :	ตามบญุทีต่วัเองสรา้งมา	
ถาม :	แลว้ลวดลาย	อยา่งหนา้บนัหรอืเสาอะไร	?	
ตอบ :	ที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่ไม่ได้หนึ่งในล้านของจริงหรอก	 ข้างบนละเอียดกว่ามหาศาล
เลย	เปรยีบไม่ไดเ้ลย	
ถาม :	ตามกำลงับญุที่ไดส้รา้งกนัมาใช่ไหมครบั	?	
ตอบ :	อันนั้นเรียกว่าบุญทำกรรมแต่ง	 พูดได้เต็มปากเต็มคำเลย	 คราวนี้มันก็มีบาง
อย่างที่เป็นความชอบส่วนตัว บางอย่างก็เป็นไปตามกระแสบุญที่ตัวเองทำ	 อย่างเช่น	
วิมานของลาชะเทวธิดา	 ท่านถวายข้าวตอกกับพระมหากัสสปหนึ่งขัน	 แล้วโดนงูเห่ากัด
ตายไปเกิดเป็นเทพธิดา	 คราวนี้เครื่องประดับของท่านก็ลักษณะที่ห้อยระย้าลงมา	 แล้วมี
ขา้วตอกทองคำอยูด่ว้ย	 เปน็ขนัทองคำ	 ขา้วตอกทองคำ	 นีเ่ปน็ไปตามบญุทีต่วัเองทำ	 แต่
ขณะเดียวกันที่บางท่านทำไปเป็นความชอบส่วนตัว	 เช่น	 แม่ค้าท่านหนึ่ง	 เป็นแม่ค้าขาย		
ปูทะเล	 ท่านเองติดใจมณฑปแก้วที่วัดท่าซุงมาก	 ไปทำสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปนั่งสบายใจ		
ที่ตรงนั้น	 ใจเคยชินอยู่ตรงนั้น	 จิตเกาะอยู่ตรงนั้น	 พอตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นเพชร		
ทั้งหลัง	 คือมันเป็นไปตามลักษณะบุญบารมีอย่างหนึ่ง	 แล้วบางอย่างมันก็มีความชอบ		
สว่นตวัเขา้ไปดว้ย	
ถาม :	พอดีเอาอันนี้มาเจ้าค่ะ	 ไม่ทราบว่าจะใช้ในการช่วยฝึกกสิณได้ไหมเจ้าคะ	 ?	
(แกว้ผลกึ)	
ตอบ :	ได้จ้ะได	้ อันนี้ก็เป็นอาโลกสิณ	 ส่วนอันนี้เราสามารถเล่นพลังงานบางอย่างได้
อยา่งสนกุสนานมากเลย	
ถาม :	จะเลน่ยงัไงเจา้คะ	จะไดน้ำไปใชค้ะ่	?	
ตอบ :	การสง่ผา่นนี	่ ทัง้สง่ออกและการดงึเขา้	 ไปหาเคลด็ลบัเอาเอง	 อาตมาขีเ้กยีจสอน
แลว้	หรอืไมก่็ไปหาพวกทีเ่ขาสอนเกีย่วกบัการใชพ้ลงัจากแกว้ครสิตลัเกีย่วกบัการรกัษาโรค	
เขาจะบอกวธิีให้ได	้
ถาม :	ใชจ้กัระทีเ่ราฝกึมาได้ไหมคะ	?	
ตอบ :	ไดเ้หมอืนกนั	 ลองสง่ผา่นมนัไป	 ถา้หากวา่ดา้นนีม้นัจะกระจายกวา้งออกไป	 ดา้นนี้
มนัจะกระจายแคบ	อยา่งนีเ้ปน็ตน้	แลว้แตส่ภาพของการรวมการขยายของมนัลกัษณะของ
วทิยาศาสตรข์ัน้ตน้เอง	พืน้ฐานของการหกัเหของแสง	ทำนองนัน้	
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ถาม :	แตเ่ราใชพ้ลงังาน	?	
ตอบ :	จะ้	 เราใชพ้ลงังานนัน้แทน	พอถงึเวลาดา้นนีม้นัแคบไป	 สอ่งมนัทัง้ตวัเลย	 รกัษา
คนสนกุด	ี
ถาม :	ใชส้ำหรบัรกัษาโรคไดเ้ลยเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ :	คอืมนัเหมอืนกบัแวน่ขยายไง	เพิม่ความเขม้ได	้
ถาม :	ถา้อยา่งนีเ้ราเอาไป	แลว้เราพุง่กำลงัฌานของเราไปในนี	้กจ็ะชว่ยรกัษาความปวด
ของคนปว่ยได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ :	เขาใชก้นัเปน็ปกตเิลย	
ถาม :	ปหีนา้จะเปน็ไงบา้งคะ	ปฏทินิของโลกคะ่	?	
ตอบ :	ปฏิทินของโลกเหมือนกราฟหัวใจ	 นึกออกไหม	?	 เคยเห็นหรือเปล่า	?	 มันเป็น
อยา่งนัน้ตลอด	ไม่ไดอ้ยูน่ิง่	ตอนทีค่ดิวา่ด	ีอยู่ๆ 	กพ็งั	ตอนทีค่ดิวา่พงั	อยู่ๆ 	กด็	ีขึน้ๆ	ลงๆ	
ผนัผวนมากเปน็พเิศษตัง้แต่ไตรมาสทีส่องเปน็ตน้ไป	ภาวะสงครามมนัขยายตวัขึน้	ปลายๆ	
ป	ีกฟ็ดักนัมัว่เรือ่งนีเ้รือ่งโกหก	หา้มเชือ่จะ้	ปากเสยีบอกเรือ่งโกหกอยูเ่รือ่ยๆ	นี่ไมค่อ่ยด	ี
ถาม :	อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเจ้าค่ะ	 ทีนี้มีคำว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐ	ิ แล้วก็
เทวดาทีเ่ปน็สมัมาทฐิ	ิ?	
ตอบ :	คนเขยีนนีต่อ้งเปน็มจิฉาทฐิแินเ่ลย	 เทวดาทีเ่ปน็มจิฉาทฐิไิมม่	ี แตว่า่จรงิๆ	 แลว้ก็
คือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิก็ได้
ทั้งหมด	 ส่วนท่านที่เป็นมิจฉาทิฐิจริงๆ	 เขาจัดเป็นอีกพวกหนึ่ง	 เรียกว่ามาร	 มารนี่อยู่
เทวดาชัน้สงูสดุเสยีดว้ยซำ้	 คอือยูท่ีช่ัน้	 ๖	 เขาเปน็ผูท้ีม่มีจิฉาทฐิิ	 แตบ่งัเอญิไดท้ำบญุใหญ่	
ในเมื่อได้ทำบุญใหญ่กำลังบุญสูงมาก	 ส่งให้เขาขึ้นไปถึงขนาดนั้น	 แต่ว่าความที่เป็นมิจฉา
ทฐิ	ิ ทำใหท้า่นสนกุสนานที่ไดข้วางคนอืน่เขา	 เอาเปน็วา่ถา้หากวา่บคุคลทีเ่ขา้ไมถ่งึความ
เป็นพระอริยเจ้า มีโอกาสที่จะคิดผิด พูดผิด ทำผิดได้เสมอ ลักษณะของการพูดผิด  
คิดผิดทำผิด ไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิได	้ แต่ว่าเทวดา
ท่านเป็นผู้ที่่ทรงความดีสูงมากโอกาสที่ท่านจะพลาดยาวเลยนั้นน้อย	 พอถึงเวลามีโอกาส
ทา่นกส็ามารถจะพลกิกลบัมาได	้ขณะเดยีวกนัพวกเราทัง้หมดกเ็หมอืนกนั	สามารถเปลีย่น
จากร้ายเป็นดีได	้ ขณะเดียวกัน	 ดีๆ	 ก็อาจเปลี่ยนเป็นร้ายได	้ เพราะฉะนั้นถึงเวลาท่าน
ประเภทเทวดาที่เป็นสัมมาทิฐิให้โมทนาได้	 เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ให้เดี๋ยวท่านก็อดหมด
หรอก	เพราะเทวดาทีท่า่นเปน็พระอรยิเจา้นอ้ยกวา่ทา่นทีย่งัไม่ไดเ้ปน็	
ถาม :	เคยเหน็ทรงบางทีเ่จา้คะ่	 มคีวามรูส้กึวา่มทีา่นลงจรงิๆ	 ลองถามเกีย่วกบัเรือ่งของ
ธรรมะแลว้ทา่นตอบไดเ้หมอืนกบัหลวงพอ่เคยสอนไว	้?	
ตอบ :	อันนั้นต้องขึ้นอยู่กับภูมิธรรมของท่านด้วยว่าท่านทำถึงระดับไหน	 ถ้าเราถาม
ปัญหาที่สูงเกินกว่าความสามารถของท่านบางทีท่านก็ต้องดำน้ำเอา	 คราวนี้ดำแล้วจะโผล่
หรอืไม่โผลน่ัน้อกีเรือ่งหนึง่	
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ถาม :	เปรต	อสรุกาย	นีถ่อืวา่เปน็ภมูทิา้ยๆ...?	
ตอบ :	อสุรกายนี่จะสูงกว่าเปรตอีกระดับหนึ่ง	 จัดอยู่ในอบายภูมิเหมือนกัน	 ถ้าจัดอยู่ใน
กาลกัญจิกอสุรกาย	 พวกนี้จะมีฤทธิ์มาก	 ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ทรงฌานทรงสมาบัติได	้
แตว่า่ใช้ไปในทางมจิฉาทฐิ	ิอยา่งเชน่	พวกพอ่มด	หมอผ	ีเปน็ตน้	พอไดร้บัโทษในนรกแลว้
เปน็เปรต	แลว้กจ็ะไปเกดิเปน็อสรุกายพวกนี	้ดถูกูเขาไม่ไดน้ะพวกนี	้บางทเีขาจะตัง้ตวัเปน็
เจา้พอ่เจา้แมเ่จา้ปา่เจา้เขา	เทวดาทีม่ศีกัดานภุาพนอ้ยๆ	ยงัตอ้งหลบเขา	สมมตวิา่คณุเปน็
ตำรวจแตบ่งัเอญิวา่ยศคณุแคพ่ลตำรวจ	หรอืนายสบิเทา่นัน้	 ไปเจอเจา้พอ่ชลบรุเีขา้กข็าสัน่
ใช่ไหม	?	แบบเดยีวกนั	
ถาม :	มีคนที่เขาเคยเป็นร่างทรง	 แล้วทีนี้เขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมเจ้าค่ะ	 จากที่เคย
ทรงเจา้กก็ลายเปน็คนอืน่ไป	ไมท่ราบวา่ตรงจดุนีม้นัเกดิขึน้ไดเ้พราะเหตใุด	?	
ตอบ :	สว่นใหญแ่ลว้จากตวัโลกธรรมทีเ่ขา้มาแทรก	แรกๆ ทำดว้ยเจตนาหวงัสงเคราะห ์ 
แตว่า่พอลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เขา้มาก็ไปหลงยดึตดิตรงนัน้	 เมือ่ไปยดึตดิตรงนัน้ผดิ
จุดประสงค์ของท่านที่ลงมาเพื่อสงเคราะห์ท่านก็ถอนออกไป	 คราวนี้ว่าเมื่อเวลานึกถึงตัว
จรงิไมม่าตวัอาสาแทนมนัเพยีบอยูแ่ลว้	เลยกลายเปน็วา่จากทีด่ีๆ 	กก็ลายเปน็ไมด่ไีปก็ได	้
ถาม :	แลว้ทนีีค้นทีเ่ขาทรงเขาจะรูต้วัไหมคะ	?	
ตอบ :	บางรายก็รู	้ แต่ว่าอย่างไรล่ะ	?	 ตัวเองก็พลอยยินดีไปด้วยเสียแล้ว	 เลยปล่อยไป
เลยตามเลย	 บางรายก็ไม่รู้เพราะว่าเขามาเขาอ้างว่าตัวเขาเป็นอย่างนั้นตัวเองก็รับต่อไป	
เพียงแต่ว่าถ้าเขาช่างสังเกตความประพฤติมันจะเปลี่ยนไป	 จากที่ไม่เคยเรียกร้องผล
ประโยชนก์เ็รยีกรอ้งขึน้มา	
ถาม :	หนเูคยเจอทำทา่เหมอืนจะดเีจา้คะ่	 บอกวา่ทา่นเปน็กรมหลวงชมุพรฯ	 ลงมา	 แต่
พอถามทา้วมหาราชทัง้	๔	แลว้ทา่นไมรู่จ้กั	กเ็ลยจบเลย	ไมต่อ้งพดูกนัเลยเจา้คะ่	?		
ตอบ :	ส่วนใหญ่ท่านที่ลงมานี่มักจะต้องอ้างของสูงเพื่อเป็นที่น่าเชื่อถือ	 แล้วถึงเวลาจะ
เรยีกรอ้งอะไรมกัจะไดร้บัการตอบสนองงา่ย	เลยกลายเปน็วา่อา้งของสงูแตว่า่ไมรู่จ้รงิ	
ถาม :	มไีหมครบัตอนทีเ่ปน็เทวดาเปน็นางฟา้	แตเ่วลาลงมาเกดิในรา่งของผูช้าย	?	
ตอบ :	มนีางฟา้อาจเกดิเปน็ผูช้ายก็ได	้เทวดาอาจเกดิเปน็ผูห้ญงิก็ได	้
ถาม :	แลว้นสิยัใจคอนีจ่ะเปน็ไปแบบไหนครบั	?	
ตอบ :	แลว้แตบ่ารมทีีต่วัเองสรา้งมา	 ถา้หากวา่บารมยีงันอ้ยอยู ่ นสิยัใจคอจะออกไป
ทางผูห้ญงิ ถา้หากวา่มากจะไปในทางผูช้าย	 เรือ่งของการเรยีกรอ้งสทิธสิตรีใชท้ีน่ี่ไม่ได	้
เพราะวา่การสรา้งบารมนีี	้ สว่นใหญผู่ห้ญงิจะบารมนีอ้ยกวา่	 ถา้เปน็อปุบารมขีัน้ปลายกจ็ะ
คอ่ยๆ	เปน็ผูช้ายขึน้มา	
ถาม :	เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนหนูผู้ชายเพิ่งเสียชีวิตเจ้าค่ะ	 แต่พอเขาออกจากร่างไปหนู
เหน็เปน็นางฟา้เทวดาเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ในระหว่างที่เขาค่อยๆ	 เปลี่ยนมาจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชาย	 ความเป็นผู้หญิงก็ยัง		
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ตดิอยู	่ขณะเดยีวกนัขณะทีเ่ขาใกลจ้ะเปน็ผูช้าย	ความเปน็ผูช้ายกจ็ะตดิอยู	่เราก็ไปตราหนา้
ว่าเขาเป็นทอมบ้างเป็นตุ๊ดบ้าง	 แต่จริงๆ	 แล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา	 ถ้าศึกษาในเรื่อง
ยถากัมมุตาญาณจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเลย	 เพียงแต่ว่าระยะนี้คนทั้งหลายเหล่านี้เขา		
เกิดมากขึ้นๆ	 เพราะอาจเป็นวาระหรือเวลาของเขา	 เราก็เลยไปคิดว่า	 เอ๊ะ	 !	 ทำไมมัน		
มากจงั	
ถาม :	พอดีไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมงคลชีวิต	 ๓๘	 ประการ	 ทีนี้เขาแบ่งออกเป็น	
๑๐	 หมวด	 แล้วในช่วงต้นๆ	 นี่เจ้าค่ะ	 จะเป็นส่วนที่ปฏิบัติได้พื้่นๆ	 แต่พอช่วงหมวดที	่ ๙	
หมวดที	่ ๑๐	 นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในระดับสูง	 ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนธรรมดานี่		
จะปฏบิตัไิดค้รบไหม	?	
ตอบ :	ถา้ทำครบไดเ้ปน็พระอรหนัตจ์ะ้	 อยา่ลมืวา่อรยิะสจัจานะ ทสันงั เอตมัมงัคะละ 
มุตตะมัง	 การทำพระอริยสัจให้แจ้งเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง	 คนแจ้งในพระอริยสัจนี่พระ
อรหันต์นะจ้ะ	 แล้วหลังจากนั้นก็	 ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมห ิ จิตตัง ยัสสะนะกัมปะติ	 จิตที่
กระทบโลกธรรมแลว้ไมห่วัน่ไหว	อโสกงั	 เปน็ผู้ไมเ่ศรา้โศก	วริะชงั	ปราศจากซึง่ธลุ ี เขมงั 
เปน็ผูเ้กษมอยูต่ลอดเวลา
ถาม :	แลว้เราจะแบง่ระดบัชัน้อยา่งไร	วา่เราควรจะปฏบิตัถิงึหมวดไหน	?	
ตอบ :	ได้ทั้งหมดยิ่งด	ี สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะทำตามนั้น	 อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่าน
เทศนอ์ะไรกต็ามทา่นหวงัมรรคผล สิง่ทีท่า่นสอนทกุอยา่ง ถา้เราปฏบิตัติามนัน้หวงัผล
ได้ถึงจุดสุดท้ายคือพระนิพพานเลย	 ดังนั้นมังคลสูตร	 เป็นหนึ่งสูตรจำนวนนับไม่ถ้วนที่
พระองค์ท่านเทศน์มา	 นับถ้วนได้แต่นับยากหน่อย	 สามารถส่งผลให้เข้าถึงนิพพานได	้	
ตะโปจะ	 การบำเพญ็ตบะ	พรหัมจรยิา จะ	 การรกัษาพรหมจรรย	์ มนักค็อ่ยๆ	 กา้วเขา้ไป
แลว้นี	่พรหมจรรยก์ต็อ้งอนาคามีใช่ไหม	อรยิะสจัจา นะทสันงั	การทำอรยิสจัใหแ้จง้อยา่งนี	้
ยิง่ไลก่ย็ิง่สงูนะ	
ถาม :	เทวดาที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้นี	่ ต้นไม้สูงเพียงหนึ่งคืบก็มีวิมานได้แล้ว	 แล้วพอดี
ตน้ไมท้ีม่นัแคระแกรน็นี่ไมท่ราบวา่ทา่นจะอยู่ไหม	?	
ตอบ :	กถ็า้ทา่นอยูก่เ็ดอืดรอ้นละ่จะ้	
ถาม :	แลว้วมิานทา่นอยูจ่ะไมต่ดิดนิเลยหรอืครบั	?	
ตอบ :	เขาสามารถจะใหญ่หรือเล็กได้ตามความต้องการของตัว	 ถ้าทำให้เล็กลง	 อรรถ
คาถาทา่นเคยบอกวา่	หวัเขม็หมดุเดยีวอยู่ได	้๘	-	๖๐	องค	์ตน้ไมส้งูตัง้คบื	
ถาม :	อยูก่นัยงัไงคะ	?	
ตอบ :	คอนโดมัง้	?	พดูเลน่นะจะ๊	ทา่นยอ่ตวัไดเ้ลก็กวา่ปรมาณอูกี	ขยายก็ได	้
ถาม :	คือว่าตั้งแต่ได้กรรมฐานแล้วก็เอาไปช่วยคน	 ช่วยยกกรรม	 ทีนี้เมื่อวันก่อนนั่ง
สมาธ	ิพระพทุธองคท์า่นมาบอกวา่วถิทีางชว่ยของเราทีท่ำอยูน่ีเ่ปน็การชว่ยแคช่ัว่คราว	 ไม่
สามารถช่วยคนใหห้ลุดพ้นได้จริงแคแ่ก้กรรมไปได้แต่ละครั้งๆ	 ท่านก็บอกว่าจะต้องใชห้ลัก
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ธรรมคำสัง่สอนของพระพทุธศาสนาเขา้ชว่ยในการแกก้รรมดว้ย	 ทนีีก้ถ็ามพระพทุธองคว์า่
จะใชย้งัไงเจา้คะ	ทา่นกบ็อกวา่ใหม้าถามทา่นเจา้คะ่	?	
ตอบ :	งานนี้เลี่ยงไม่ได	้ พ่อใหญ่สั่งนี่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหม	?	 ก็แนะนำเขาในทาน	 ศีล	
ภาวนา	 เพราะว่าบุคคลที่มั่นคงในทาน ศีล ภาวนา ผลกรรมถึงแรงขนาดไหนก็ตาม  
จะตามสนองไดไ้มถ่งึ ๒๕ เปอรเ์ซน็ต ์เตม็ทีไ่ดไ้มเ่กนินัน้ 
ถาม :	แนะนำอะไรนะเจา้คะ	?	
ตอบ :	ให้เขาปฏิบัติอยู่ในทาน	 ในศีล	 ในการภาวนา	 ให้มันอยู่ในกรอบของสามอย่างนี้	
มนัจะได้ไมห่ลดุออกไปเปน็มจิฉาทฐิ	ิ
ถาม :	แลว้เขาบอกทำไมเ่ปน็ละ่เจา้คะ	?	
ตอบ :	คอ่ยๆ	แจกแจงรายละเอยีดใหเ้ขาสวิา่	ใหท้านไม่ใช่ใหท้หีนึง่เปน็แสนเปน็ลา้น	ให้
ทบีาทสองบาทก็ไดอ้ยา่งนี	้ หรอืถา้หากวา่เสยีดายทรพัยส์นิขึน้มา	 เปลีย่นเปน็รกัษาศลีก็ได	้
คอ่ยๆ	วา่ไป	เดีย๋วชำนาญขึน้กจ็อ้ไดต้ลอดเอง	
ถาม :	กเ็ลยสงสยัเจา้คะ่	วา่จะตอ้งไปนัง่ศกึษาพระธรรมคำสัง่สอนในโรงเรยีน	?		
ตอบ :	สมควรจ้ะสมควร	 เพราะว่าถ้าหากว่าจะไปเป็นครูบาอาจารย์เขา	 เรียนรู้ให้แม่น
ตำราไว	้ โอกาสทีจ่ะไดเ้ปรยีบเขามเียอะ	 เปน็ทีพ่ึง่ของคนอืน่เขา ถา้ทรงศลี ทรงธรรมได ้
จะมปีระโยชนม์ากเลย ตรงทีว่า่เราสามารถจะแนะนำเขาได ้
ถาม :	แลว้ตอ้งศกึษาทางดา้นไหนกอ่นเจา้คะ	?	
ตอบ :	ดา้นไหนกอ่น	?	กเ็อาดา้นทาน	ศลี	ภาวนานีแ่หละ	ทางทีด่กีเ็อาคำสอนหลวงพอ่
เปน็หลกั	กรรมฐาน ๔๐, คูม่อืการปฏบิตั	ิหรอืจะเอาปฏปิทาทา่นผูเ้ฒา่ อะไรก็ได	้วา่ให้
มนัชำ่ไปเลยอนัไหนทีเ่ราทำไดม้ัน่ใจวา่มนัไมผ่ดิแนน่อนกแ็นะนำเขาไป	
ถาม :	กำลังสงสัยเลยเจ้าค่ะ	 อย่างคนที่หนูเคยฆ่าตัดศีรษะเขาในชาติก่อน	 ชาตินี้เขา		
เอาคนื	ทำไมไมเ่อาชวีติเสยีเลย	?	
ตอบ :	ต้นทุนเราใช้เขาแล้ว	 ดีไม่ดีก็ลงนรกมาแล้ว	 ตรงนี้มันมีแค่เศษเท่านั้น	 เพราะ		
ฉะนั้นเศษๆ	 มันเล็กน้อยเท่านั้น	 จะให้เขาฆ่าเราเลยก็ไม่ได	้ แต่่ว่าเขาสามารถทวงเราให	้	
เจบ็ไข้ไดป้ว่ยบา้ง	ใหพ้บอบุตัเิหตอุนัตรายใดๆ	บา้งอยา่งนีเ้ปน็ตน้	
ถาม :	คนที่เคยรู้จักเขาบอกว่าเวลาเขานอนหรือเขาอยู่คนเดียว	 เขาจะเกิดอาการกลัวผี
มาก	แลว้จะแนะนำเขาอยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ :	ใหเ้ขาแตง่งานจะ้	(หวัเราะ)	ตรงไปตรงมาดไีหม	?	อยูค่นเดยีวแลว้กลวันี	่หาแฟน
ให้จะได้หายกลัวไปเลย	 สอนให้เขารู้จักภาวนา	 ถ้ากำลังใจทรงตัวมันจะเริ่มรู้จักว่าผีจริงๆ	
แลว้คอือะไร	?	ความจรงิแลว้ผนีา่สงสารมาก	ไม่ไดน้า่กลวัหรอก	พอเขารูค้วามเปน็จรงิเขา
กเ็ลกิกลวัไปเอง	
ถาม :	คนที่มีปัญญามากๆ	 นี	่ อย่างคนที่จบปริญญา	 อย่างอัลเบิร์ต	 ไอสไตน	์ อย่างนี	้
ทำไมเกิดมาไม่เจอพระพุทธศาสนาบ้างเลย	 แต่สร้างระเบิดนิวเคลียร์เอาไปบอมบ์คนตาย
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เปน็แสนๆ	คน	?	
ตอบ :	เดีย๋วๆ	ใจเยน็หน	ูไอสไตนเ์อาไปบอมบเ์องเหรอ	?	
ถาม :	ไม่ใชค่รบั	
ตอบ :	เออ	!	มนักแ็คน่ัน้แหละ	แลว้ทีเ่ขาเอาไประเบดิหนิระเบดิตกึทีม่นัจำเปน็ตอ้งสรา้ง
ใหม	่ ไม่มีประโยชน์บ้างเลยหรือไง	?	 เขาสร้างมาโดยเจตนาด ี แต่คนเอาไปใช้มันระยำ
เอง	เหลก็เอามาทำเปน็คราด	เปน็จอบ	เปน็เสยีม	มนักช็ว่ยในการเกษตรไดด้	ีแตเ่อาไปทำ
เปน็อาวธุฆา่กนั	มนักแ็ย่ใช่ไหม	?	
ถาม :	แลว้อยา่งคนทีเ่ขาจบสงู	จบเมอืงนอกนี	่ถอืวา่มบีญุไหมครบั	?	
ตอบ :	มอียู	่ แตข่ณะเดยีวกนัเขาเองอาจไม่ไดป้ฏบิตัิในพทุธานสุสต	ิ เลยไปเกดินอกเขต
พระพทุธศาสนา	
ถาม :	เวลาคนที่จะสื่อจิตถึงกัน	 สภาวะของผู้ที่จะสื่อจิตไปและของผู้ได้รับ	 สภาวะจิตนี	้	
จะตอ้งทำอยา่งไรถงึจะสือ่กนัได	้?	
ตอบ :	อยา่งนอ้ยๆ	 ตอ้งมพีืน้ฐานของเจโตปรยิญาณอยูบ่า้ง	 ถา้หากวา่ฝกึใหค้ลอ่งตวัได้
ยิ่งด	ี ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเครื่องรับรับได้แต่เครื่องส่งส่งไม่เป็น	 หรือว่าเครื่องส่งส่งได้แต่ว่า
เครือ่งรบัรบัไมเ่ปน็	มนักแ็ย	่ เครือ่งรบัรบัไดแ้ตเ่ครือ่งสง่สง่ไมเ่ปน็พอกลำ้กลนืมนัไปได	้ แต่
ว่าเครื่องส่งส่งเป็นเครื่องรับรับไม่ได้นี	่ เจ๊งเลย	 ไม่รู้จะสื่อกันอย่างไร	 เพราะฉะนั้นอย่าง
น้อยๆ	 ต้องให้เขาฝึกพื้นฐานของทิพจักขุญาณ	 โดยเฉพาะเน้นเจโตปริยญาณให้ได	้ ถ้ามี
พืน้ฐานตรงจดุนีแ้ลว้ตอ่ไปสบายมาก	มอืถอืไมต่อ้งพก	
ถาม :	แลว้วธิทีีเ่คยลองวา่เวลาโทรศพัทม์าเราจะรูว้า่ใครโทรมา	?	
ตอบ :	ใช้ไดเ้ลย	 เพราะวา่ตวันัน้มนัจะพสิจูนไ์ดใ้นระยะสัน้ๆ วา่เราตัง้อารมณถ์กูหรอื
ผดิ	 ถา้ตัง้อารมณถ์กูมนักแ็มน่ทกุครัง้	 บางคนเขากแ็ปลกใจวา่อาตมาฟงัเสยีงเขาแลว้จำได้
เหรอ	?	จะบอกวา่เหน็หนา้เลยกเ็กรงใจ	
ถาม :	มอียูค่นืหนึง่เจา้คะ่	 นอนอยูด่ีๆ 	 ตืน่ขึน้มาตอนตสีอง	 กง็งเจา้คะ่วา่ตืน่ขึน้มาทำไม	
ไมง่วัเงยีดว้ยนะเจา้คะ	พอตืน่ขึน้มากต็ัง้หนา้ตัง้ตาทำสมาธ	ิก็ไมรู่ว้า่ทำไมตอ้งทำ	พอทำได้
ประมาณตีสี	่ ลงมาเห็นคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ทำด้วย	 ก็เลยสงสัยว่าเราตื่นขึ้นมาเพราะท่าน
หรอืเปลา่คะ่	อยา่งนี.้..?	
ตอบ :	บางทกี็ใช ่ บางทกี็ไมใ่ช ่ ใหด้เูหตปุจัจยัรอบๆ ดว้ย	 ของอาตมาเองนีส้มยัเปน็
ฆราวาสเคยบอกพระภูมิเจ้าที่ไว้ว่าถ้าหากว่ามีอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้่ท่านปลุก
ก่อนห้านาท	ี ขอให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อที่จะได้แก้ไขเหตุการณ์ได้ด้วย	 คืนไหนที่
อยู่ๆ 	ลกุพรวดพราดขึน้มาตาสวา่งแจว๋	ระวงัไวเ้ลย	เจอแน	่คราวนีว้า่บางทกีอ็าจเปน็การที่
พระทา่นสงเคราะห์ใหก้็ไดห้รอืเทวดาทา่นสงเคราะห์ใหก้็ได้	 เนือ่งจากวา่กระแสของพอ่แม่
ลกูสว่นใหญผ่กูพนักนั พอถงึเวลาทา่นทำเราทำ มนักห็นนุเสรมิไปทางเดยีวกนั จติมนัก็
จะทรงตวัไดง้า่ยกวา่ 
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ถาม :	เพิง่ยา้ยบา้นใหม	่จะบชูาพระภมูิใหม	่ถา้ยงัไมต่ัง้ศาลมวีธิบีชูาอยา่งไรบา้งครบั	?	
ตอบ :	ตั้งใจจุดธูปบอกท่านด้วยความเคารพไปก่อน ถ้ามีโอกาสก็ทำศาลให้ท่านไป	
สมัยโบราณเขาไปอยู่ที่ไหน	 เขาจะใช้ประเภทพาน	 ตั้งพวกหมากพลูบุหรี่อะไรนั่น	 แล้วก็
สตางคห์นึง่บาท	 จะจดุธปูบอกกลา่วเจา้ทีเ่จา้ทางวา่ขออาศยัสถานทีน่ี	้ เงนิจำนวนนีเ้ปน็คา่
เชา่ทีด่ว้ย	ลกัษณะนัน้	แลว้กเ็อาเงนิจำนวนนัน้ไปทำบญุ	ถา้อยา่งนัน้อยูส่บายทกุราย	แต่ว่า่
ถ้าสามารถตั้งศาลให้ท่านได้โดยไม่ลำบากมากนัก ทำไป เพราะว่าเป็นการแสดงออก
ซึง่ความเคารพ ถา้มอีะไรทีไ่มเ่กนิวสิยัทา่นจะสงเคราะหใ์หเ้รา 
ถาม :	พอดีเคยพบคนที่เป็นบุคคลที่หนีมาจากนรกเจ้าค่ะ	 เราก็บอกให้ทำบุญทำกุศล
แลว้เขาก็ไมท่ำ	 แลว้กเ็หน็ยมทตูเขามาเจอตวั	 อกีไมน่านเขาก็ประสบอบุตัิเหตเุสียชวีติไป	
ทนีีก้เ็ลยสงสยัวา่ทำไมวญิญาณเหลา่นีจ้งึสามารถจำทางหลบหนมีาไดเ้จา้คะ	?	
ตอบ :	คอืถา้หากวา่เขาโดนลงโทษอยูใ่นขมุ ไมส่ามารถจะหนมีาได ้ คาดวา่จะอยูใ่น
ระหวา่งการตดัสนิ ในระหวา่งการตดัสนินีถ่า้หากวา่ตรงกบัวนัสำคญั	ฟงัใหด้ีๆ 	นะ	จะมวีนั  
สำคญัอยูส่ีว่นั กค็อืวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา จะเปน็วนัที ่ 
ชาวบา้นเขาทำบญุกนัมาก พระยายมทา่นจะปลอ่ยบรรดาผูท้ีไ่ปรอรบัการตดัสนินี ่ใหไ้ป  
โมทนาบุญก่อน	 บรรดาผู้ที่โทษหนักรู้ว่าถ้าหากตัดสินเดี้ยงแน่	 ก็เผ่นเลย	 แต่ว่าส่วนใหญ่
แล้วเขามักไปรอการตัดสิน	 เพราะว่าพระยายมท่านพยายามช่วยทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เขา
หลดุพน้ไปได	้จะได้ไมต่อ้งรบัโทษ	จำใหแ้มน่ๆ	วา่พระยายมไมม่หีนา้ทีพ่าใครลงนรก แต่
ทา่นพยายามกนัไวไ้มใ่หล้งนรก	 พวกทีก่ลวัไมเ่ขา้เรือ่งเขา้ราว	 มนักเ็ผน่เสยีกอ่น	 อยา่ง
นัน้เขาก็ไปตามคนื	
ถาม :	แลว้ตอ้งใชเ้วลานานไหมครบั	?	
ตอบ :	เวลาของเขามนันดิเดยีว	 อยา่ลมืวา่ทีต่ำหนกัพระยายมนีว่นัหนึง่เทา่กบัหา้สบิปี
มนษุย	์เวลาของเขานดิเดยีว	ทางนี้โตเปน็หนุม่เปน็สาวแลว้กม็	ีนีพ่วกเราใชแ้รงงานพรหม
เกนิขนาดนะนี	่ทา่นหยดุงานปลีะสีค่รัง้แคน่ัน้เอง แลว้กค็รัง้ละสามวนั คอืวา่ขึน้สบิสีค่ำ่ 
ขึน้สบิหา้คำ่ แลว้กแ็รมหนึง่คำ่	แลว้ขณะเดยีวกนั	เวลางานมากๆ	กห็ยดุแตต่วัจรงิ	บางที
กเ็นรมติตวัเอาไวท้ำงานแทนตอ่	
ถาม :	พดูถงึหนนีรกแลว้	ประเภททีห่นจีากสวรรคม์ไีหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	อยา่งนัน้ไมม่	ี มแีตต่ะเกยีกตะกายลงมา	 สว่นใหญพ่ยายามจะขึน้ไป	 ไมห่นหีรอก	
มแีตป่ระเภททีว่า่ถา้หากวา่ตนลงมาเกดิ	บางประเภทกท็ำสิง่ทีไ่มด่ไีวเ้ยอะ ถา้รอใหห้มดบญุ  
ทีเดียวอาจต้องไปรับกรรมในอบายภูมิเลย	 ก็ขออนุญาตลงมาเกิดก่อน	 บางพวกเห็นว่า	
ถา้ตนเองลงมาเกดิในวาระนัน้ เวลานัน้จะสามารถสรา้งบญุสรา้งบารมทีำใหต้วัเองไดด้ี
มากกวา่เดมิอกี	กจ็ะขออนญุาตลงมาเกดิ	ซึง่ทัง้สองกรณนีีต้อ้งมเีทวดาผูใ้หญเ่ปน็ผูร้บัรอง 
ถาม :	แสดงวา่เรือ่งการลงมาจตุนิี	้เราเลอืกเองได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ :	จะ้	เราเลอืกเองได	้
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ถาม :	พวกเราทีล่งตามหลวงพอ่ลงมานี	้กต็อ้งมเีทวดาผู้ใหญร่บัรอง	?	
ตอบ :	จะ้	ทา่นยา่รบัรองไปกราบขอบพระคณุทา่นเสยีไมค่อ่ยจะนกึถงึทา่นเลย		
ถาม :	ไมร่บัรองนี	่ไม่ไดเ้หรอครบั	?	
ตอบ :	ไมร่บัรองเปน็ไปไม่ไดจ้ะ้	เพราะวา่ไมร่บัรองนีป่ลอ่ยลงมาไมม่ผีูค้มุกเ็พลนิ สว่น
ใหญ่แล้วพวกเรากำลังใจมันไปด้านเดียว ถ้าดีก็ดีไปเลย ถ้าหากว่าเลวก็เป๋กระฉูดไป
เลย กจ็ะตอ้งมปีระเภทไมเ้รยีวคอยหวดไว	้สงัเกตไหม	เวลาจะชัว่ทไีรมนัทำไมค่อ่ยได	้มี
ความรูส้กึอะไรบางอยา่งคอยเตอืนคอยบงัคบัอยูเ่รือ่ย	 ตอ่ไปถา้หากวา่เตอืนแลว้ไมท่ำอาจมี
เทา้ใหญ่ๆ 	ยืน่ออกมาดว้ย	
ถาม :	ก็เคยโดนเหมือนกันค่ะ	 ไปหาหลวงปู่ปานโดยไม่ได้รับอนุญาต	 โดนถีบตกลงมา	
แล้วคนที่เขานั่งสมาธิด้วยกันเขาเห็นเหมือนกัน	 พอออกมาเขาก็นั่งหัวเราะกัน	(หัวเราะ)	
อายเขา	?	
ตอบ :	นัน่ฐานกรณุาแลว้จะ้	แคส่ง่เบาๆ	ถา้รกัมากจะหนกักวา่นัน้อกี	ยงัดทีี่ไมร่กัเทา่ไร	
ถาม :	พอดมีพีีอ่ยูค่นหนึง่	บงัเอญิวนันัน้เราพดูมากไปหนอ่ย	 เขาบอกวา่นอ้งๆ	พดูมาก
ไปแลว้	 หยดุพดูไดแ้ลว้	 เรากเ็ลยหยดุ	พอเชา้วนัรุง่ขึน้พีค่นนัน้เขากพ็ดูไม่ได	้ แลว้มอีกีคน
หนึง่	หนา้เราเปน็สวิ	 เรากร็กัษาสวิ	นอ้งเขากบ็อกวา่หนา้สกปรกถงึไดเ้ปน็สวิ	พอวนัรุง่ขึน้
หนา้เขากส็วิเตม็เลยเจา้คะ่	ไมท่ราบวา่เหตกุารณม์นัเกดิมาไดอ้ยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ :	บางคนที่ตั้งใจทำความดีมีลักษณะเหมือนกับกระแสไฟฟ้า คุณอนันต ์ ก็  
โทษมหนัต ์ ถา้ใครไปแตะตอ้งผดิจงัหวะโทษกเ็กดิแกก่บัตวัเอง	 บางทเีราเองไม่ไดค้ดิจะ
เอาผิดเอาโทษใคร	 แต่บรรดาผู้ที่เขาดูแลรักษาเราอยู่เขาเกิดไม่ชอบใจแกล้งเอาเสียบ้าง		
กเ็ปน็ไปได	้ แลว้ถา้หากวา่ยิ่งิบรสิทุธิแ์บบพระอรยิเจา้	 เชน่	 พระอรหนัตน์ี	่ ถา้เปน็ฆราวาส
ตอ้งตดัใหต้ายไปเลย	เพราะถา้อยูแ่ลว้จะเปน็โทษแกค่นอืน่เขามาก	คลา้ยๆ	กบัแบบนีแ้หละ	
ถาม :	ไมแ่น่ใจวา่เขาคดิถกูหรอืคดิผดินะเจา้คะ	 เขาบอกวา่เขาสามารถมภีรรยาไดห้ลาย
คน	ถา้ภรรยายนิยอม	อาจไม่ไดพ้ดู	อาจพดูดว้ยปาก	แต่ใจไม่ไดบ้อกวา่ยนิยอม	?	
ตอบ :	อนันัน้ใจจะยอมไมย่อม ถา้พดูดว้ยปาก กเ็สรจ็เขาแลว้ 
ถาม :	เรยีบรอ้ยเลยหรอืเจา้คะ	?	
ตอบ :	จา้	รบัรองไดม้นัตกีนิ	มเีปน็ฝงูเลย	
ถาม :	แลว้เขาถอืวา่เขาไมผ่ดิศลีไดห้รอืเจา้คะ	?	
ตอบ :	ไม่ผิดจ้ะ	 ก็แบบเดียวกับว่า	 คนที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวร เราเคยกระทำสิง่ที่
ไมด่ตีอ่เขา ถา้หากวา่เขาเอย่ปากอโหสกิรรมใหก้บัเรา จะเพราะโดนเราหลอกหรอือะไร
กต็ามกเ็ปน็อนัวา่จบกนั 
ถาม :	ถา้หากวา่เจา้กรรมนายเวรเราบอกเขาใหอ้โหสกิรรมเปน็อนัจบเลยหรอืเจา้คะ	 ถา้
นัน้ตอ้งหลอกลอ่เกง่ๆ	?	
ตอบ :	ลองทำดกู็ได	้ถา้เขาเกง่กวา่เรากแ็ยเ่หมอืนกนั	
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ถาม :	ตรงใจมากเลยเจ้าค่ะ	 ของหนูนี่เขาเคยบอกไว้ว่าต้องกราบเท้าเขาก่อนเขาจะ		
อภยัให	้ ทนีีช้าตนิีจ้ะใหก้ม้กราบไมม่ปีญัหาหรอกเจา้คะ่	 แตก่ลวัเขาจะงงทีว่า่ตวัเขาก็ไม่ได้
เขา้วดัทำบญุอะไร	?	
ตอบ :	บอกเขากอ่นส	ิ อาตมาเคยทำมาแลว้	 เจอหนา้คนบางคนรูเ้ลยวา่ถา้หากขนืปลอ่ย
ให้เขาเป็นไปตามวาระกรรมตามกาลเวลาของมัน	 เราที่บวชพระอยู่จะบวชไม่ได	้ บอกว่า		
สิง่ทีพ่ดูตอ่ไปนีจ้ะวา่อาตมาบา้อาตมากย็นิดรีบัวา่บา้	 แตว่า่กรรมอะไรทัง้หมดทีเ่คยลว่งเกนิ
มาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนันีข้อใหเ้ปน็อโหสกิรรมตอ่กนัได้ไหม	 เขารูเ้ดีย๋วนัน้เลย	 เขาบอก
ว่าได	้ แล้วสิ่งที่เขาเคยล่วงเกินก็ขออโหสิกรรมด้วยก็จบกันเลย	 คือว่าถ้าหากว่ากระแส
กรรมนีม้นัเนือ่งมานี ่ถา้หากวา่เราเอย่ขึน้มาเขาจะนกึออก 
ถาม :	พอดีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานและผลของการให้ทาน	 มีอยู่ข้อหนึ่ง	 ไม่
ทราบวา่เขา้ใจถกูหรอืเปลา่เจา้คะ	 กค็อืวา่	 ทีผู่้ใหท้า่นมจีติอนเุคราะห์ในการใหท้าน	 การให้
ทานนัน้จะกอ่ใหเ้กดิ	ผูน้ัน้มจีติโนม้ไปในทาง...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	ลกัษณะนัน้เราตอ้งเขา้ใจวา่ผลของการใหท้านนีย้งัเปน็กามาวจร	 คอืวา่ยงัเปน็ไป
อยู่ในแวดวงของกรรม	 จะเกิดหมายถึงว่ายังเป็นประเภทที่จากสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย	์
เป็นเทวดาอย่างนี	้ ทีนี้อานิสงส์นี้ยังเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น	 พูดตรงๆ	 อย่างนั้นเลยก็ได	้
ขณะเดยีวกนัวา่	ทานบารม ีผูท้ีต่ัง้ใจทำจนสงูสดุแลว้กเ็ขา้นพิพานไดเ้หมอืนกนั	แลว้ถา้
หากว่าเราพ้นจากตรงจุดนั้นไปถึงความเป็นพระอริยเจ้า	 กระแสกรรมมันก็จะลดลง	 ขณะ
เดยีวกนัวา่	อยา่งไฟใช่ไหม	เราใช้ใหเ้ปน็คณุก็ได	้ใช้ใหเ้ปน็โทษก็ได	้เราจะรูจ้กัเลอืกใชเ้อง	
ถาม :	วธิีในการตดั	รกั	โลภ	โกรธ	หลง	ตดัอยา่งไร	ใหข้าดเรว็ทีส่ดุ	?	
ตอบ :	ต้องเอากรรมฐานคู่ศึกของเขา	 ในเรื่องของกามราคะคือความรักนี	่ ต้องใช	้	
กรรมฐานคูศ่กึของเขา	 อยา่งเชน่วา่	 เอามรณานสุตกิรรมฐานก็ได	้ หรอืใช	้ อสภุกรรมฐาน	
หรือ	 กายคตานุสต ิที่เป็นคู่ศึกโดยตรงของเขาก็ได	้ ตัวโลภ	 ก	็ ทานบารม	ี กับ	 จาคานุสติ
ตวัโกรธ	 ก็ใชเ้มตตาบารม	ี หรอืวา่จะใชก้สณิสี	่ ก็ได	้ ถา้ตวัหลง	 นีส่ารพดัเลย	 โดยเฉพาะ		
ตัวอานาปานุสตินี	่ จำเป็นต้องเจริญให้มากเข้าไว	้ ไม่นั้นเดี๋ยวเผลอสติเมื่อไร	 โอกาส		
ทีจ่ะหลงไปยดึตดิอยูก่บั	โลภะ โทสะ โมหะ	มนักจ็ะมอีกี	ตราบใดทีย่งัรกั	ยงัโลภ	ยงัโกรธ
อยู	่ หลงแน่ๆ	 จ้ะ	 เพราะฉะนั้นตัวหลงตัดยากที่สุด	 แต่ขณะเดียวกันมันเหมือนกับม้านั่ง  
สีข่า ถา้หากวา่เราตดัขาใดขาหนึง่ได ้ทีเ่หลอืก็ไมแ่ขง็แรงแลว้ละ่ 
ถาม :	การนัง่กรรมฐานนีต้ดักรรมไดจ้รงิไหมครบั	?	
ตอบ :	ตดัไดจ้รงิ แตไ่มใ่ชว่า่กระแสกรรมนัน้ขาด มนัเกดิจากวา่เราไดส้รา้งสิง่ทีเ่ปน็
บุญกุศลอย่างแรงกล้าขึ้นมาทำให้เราวิ่งห่างจากกรรมนั้น ถึงเวลาถ้าหากว่าตัวบุญนั้น
มนัขาดชว่งลง กรรมมนักต็ามทนัอกี ถา้จะตดัจรงิๆ กต็อ้งตอ่เนือ่งไมย่อมหยดุ 
ถาม :	บคุคลทีเ่ปน็เจา้กรรมนายเวรกนันี่	 แลว้มาเกดิรว่มภพรว่มชาตกินั	 อาจเกดิเปน็พี	่
เปน็นอ้ง	เปน็พอ่	เปน็แมก่นั	อยา่งนีม้ไีหมครบั	?	
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ตอบ :	มรีอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์
ถาม :	แลว้อยา่งนี้ไมเ่ปน็การจองเวรจองกรรมกนัตลอดไปหรอืครบั	?	
ตอบ :	มันตลอดไป	 จนกว่าจะเลิกลากันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ ได้รับอโหสิกรรม  
ต่อกัน หรือไม่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระอรหันต์ไปก็ตามจองไม่ได	้ การเป็นพระอรหันต์นี้จะ
เปน็การอโหสกิรรมโดยอตัโนมตัเิพราะความดทีา่นสงู	
ถาม :	คอืวา่	อยากจะไดย้าอายวุฒันะเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ก็ศีลห้าข้อเป็นอย่างน้อย	 ถ้าหากว่าชาตินี้สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์อย่างชนิด		
ทีว่า่ไมบ่กพรอ่งเลย	เกดิตอ่ไปอายจุะยนืมาก	อยูจ่นลมืเลย		
ถาม :	อายยุนืแลว้ขอใหส้ขุภาพแขง็แรงดว้ยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ถ้าอย่างนั้น	 อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะได้ด้วยเพราะว่าการเจ็บไข	้	
ไดป้ว่ยนี	้จะเปน็เศษกรรมของปานาตบิาตเขา	
ถาม :	แลว้ยากนิละ่เจา้คะ	?	
ตอบ :	มันมีตัวยาบางอย่าง แล้ววิธีการบางอย่าง แต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กัน	
เพราะลักษณะของผู้ที่ชำนาญในกสิณสิบสามารถอธิษฐานปรับธาตุของตัวเองได	้ แต่ผู้
ปฏบิตัเิขาไม่ใชก้นัหรอก	มนันา่เบือ่หนา่ยจะตายไป	
ถาม :	พอดมีญีาตเิจา้คะ่	เขามาฝกึมโนมยทิธทิีบ่า้น	คณุพอ่กบัแมจ่ะสอนฝกึสมาธ	ิแลว้
เขากลับไปฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเองสักประมาณเดือนหรือสองเดือน	 พอกลับมานี่เขามี
อาการเพอ้เจอ้	กเ็ลยไมท่ราบวา่เหตกุารณแ์บบนีจ้ะไมเ่กดิกบัคนอืน่ทีเ่ขามาฝกึกนั	?	
ตอบ :	อันดับแรกเตือนเขาเลยว่า	 สิ่งที่เรารู้เห็นจริงๆ แต่เรื่องที่เรารู้เห็นไม่แน่ว่าจะ
เปน็จรงิตามนัน้	 เพราะวา่ยิง่เรารูเ้หน็ชดัเจนเทา่ไร	 การทดสอบกย็ิง่แรงขึน้เทา่นัน้	 ในเมือ่
เป็นการทดสอบ	 ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะของเรามันไม่สมบูรณ์	 รู้อะไรพูดเท่านั้น	 มันจะ
ออกอาการเพอ้เจอ้	
ถาม :	ปอ้งกนัได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	วธิปีอ้งกนักค็อืวา่พยายามทอ่งคำวา่ไมเ่ชือ่ไวก้อ่น	 สมยักอ่นทีย่งัอยู	่ วดัทา่ซงุ	
พอมาไลอ่ารมณก์นัวา่พีเ่ขาไดเ้ทา่ไร	นอ้งเขาไดเ้ทา่ไร	มนัสรปุมาตอนทา้ยๆ	คลา้ยๆ	กนัวา่
ลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นพระเหลือคาถาช่วยตัวเองไว้ตอนสุดท้ายว่ากูไม่เชื่อ	 เรื่องที่เรารู้มา
เรื่องที่หนึ่งรู้แล้วถูกต้อง	 เรื่องที่สองถูก	 เรื่องที่สามก็อย่าเพิ่งเชื่อ	 เตือนตัวเองไว้อย่างนี้
ตลอด ไมอ่ยา่งนัน้แลว้โอกาสพลาดมสีงู ทอ่งคาถาไวน้ะอยา่เชือ่งา่ย 
ถาม :	ทำอยา่งไรถงึเปน็คนความจำดเีจา้คะ	?		
ตอบ :	ตวันี้ใชค้าถาทา่นปูพ่ระอนิทรช์ว่ยได	้คาถาสหสัสะเนตโต	เคยไดย้นิไหม	?	ใชค้าถา
บทนั้น	 เวลาตั้งใจจะจำอะไร	 ใช้คาถาสหัสสะเนตโต	 นึกถึงท่านปู่พระอินทร์ให้ช่วยเตือน
ความจำให้ด้วย	 รับรองว่าท่านปู่ไม่พลาดหรอก	 ตั้งกำลังใจไว้นิดหนึ่งว่าเรื่องนี้ถึงเวลา
แลว้เราจะทำ 



3� “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ถาม :	ใชค้าถานีก้บัการอา่นหนงัสอืได้ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	หนังสือนี่เป็นเรื่องถนัดเลยล่ะ	 เพราะว่าหลวงพ่อท่านแนะนำให้นักเรียนที่สอบ		
ใชค้าถานีแ้ทบทกุคน	
ถาม :	.....(เรือ่งเจา้กรรมนายเวร).....?	
ตอบ :	มรีายการจองเวรทีส่นกุมากเลย	กค็อืสมยัทีพ่ระพทุธเจา้เปน็เจา้ชายกสุราช	จองเวร
พีส่ะใภต้วัเอง	 ตอนนัน้ทา่นยงัตดินสิยัขี้โมโหอยู	่ พระปจัเจกพทุธเจา้มาบณิฑบาต	 พีส่ะใภ้
ก.็..เขาใชค้ำวา่แปง้ทอด	 สมยันีน้า่จะเปน็โรตนีะ	 ทำเอาไวส้ำหรบัสว่นของตวัเอง	 สว่นของ
สามแีละสว่นของนอ้งสามดีว้ย	 เอาสว่นตวัเองใสบ่าตรแลว้รูส้กึไมส่มกบัใจทีอ่ยากจะทำ	 ก็
เอาส่วนของสามีใส่ไปด้วย	 พอใส่ไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่สมกับที่อยากจะทำ	 ก็เอาส่วนของ
นอ้งสามีใส่ไปดว้ย	 เสรจ็แลว้รบีไปทำใหม	่ยงัไมท่นัจะเสรจ็สองคนหวิโซกลบัมา	มาถงึถาม
หาปรากฏว่าใส่บาตรไปแล้ว	 น้องสามีก็ด่าเช็ดเลย	 คราวนี้ท่านเองท่านโกรธ	 แต่ว่าพอทำ
เสร็จก็แบ่งให้แต่ละคนแล้วเอาของตัวเองไปใส่บาตรเพิ่ม	 แล้วอธิษฐานว่าอย่าให้เจอหน้า
น้องสามีคนนี้อีกเลย	 รายโน้นพอได้ยินก็โมโหไฟแลบอีกเหมือนเดิม	 เอาไปใส่บาตรก็
อธษิฐานวา่เกดิชาตไิหนกข็อให้ไดผู้ห้ญงิคนนีเ้ปน็เมยี	ระวงัเขาจะจองแบบนีน้ะจะ้	
ถาม :	แลว้คราวนีจ้ะอยูก่นัดหีรอืเปลา่	?	
ตอบ :	พยายามใหม้ทีาน	 มศีลี	 มปีญัญาเสมอกนั	 อยูก่นัได	้ แตถ่า้หากวา่มนัไมเ่ทา่กนั	
ขาดสว่นใดสว่นหนึง่ไป	กอ็ยูก่นัลำบากนดิหนึง่	
ถาม :	ถ้าเกิดว่าระลึกชาติได้ว่าคนที่เราไปพบนี้เขาเคยเกิดเป็นบิดามารดา	 ควรที่จะให้
ความสำคญับคุคลนัน้เทยีบเทา่บดิามารดาเราหรอืแคร่บัทราบวา่เคยเปน็บดิามารดามา	?	
ตอบ :	จริงๆ	 คือรับรู้ไว้ด้วยความเคารพ	 แต่เราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นสถานภาพในอดีต	
ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว	 ถ้าหากว่าสามารถที่จะแสดงออกใน	 อปจายนมัย	 คือ
นอบนอ้มถอ่มตนตอ่ทา่นไดก้็ใหแ้สดงออกลกัษณะทีว่า่ทา่นเปน็บดิามารดา	 สิง่ทัง้หลายทัง้
ปวงที่ผ่านไปแล้วนี	้ มันเหมือนกับเงาในสายน้ำ เราจะไปงมมันเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์  
อนัใด มแีตจ่ะเหนือ่ยเอง เพราะเรือ่งมนัผา่นมาแลว้ เราจะเปน็ผูห้ลดุพน้ไดต้อ่เมือ่เรา
ปลอ่ยวาง	ถา้หากวา่เราไปแบกรบัเอาสิง่เกา่ๆ	ทีผ่า่นไปแลว้กลบัคนืมาอกี	แทนทีจ่ะปลอ่ย
ไดก้ลายเปน็วา่ยิง่แบกหนกักวา่เดมิ	
ถาม :	ถา้อยา่งนัน้กแ็คร่บัรู	้แลว้ปลอ่ยวาง	?	
ตอบ :	จะ้...รบัรูร้บัทราบแลว้ปลอ่ยวางไดจ้ะดทีีส่ดุ	
ถาม :	แตว่า่	ถา้ทางเขาไมป่ลอ่ยวางเจา้คะ		
ตอบ :	กน็ัน่แหละ	พวกฝกึมโนมยทิธนิีจ้ะมจีำนวนมากทีเ่ขาไปฟืน้ความหลงั เสรจ็แลว้  
แทนทีจ่ะจดจำวา่แตล่ะชาตทิีเ่กดิมามนักท็กุขพ์อแลว้ กลายเปน็วา่ไปฟืน้ความหลงัเขา้
กลายเปน็กอดคอตายกนัทัง้พวงเลย	คอืตา่งคนตา่งยงัขึน้ฝัง่ไม่ได	้แทนทีจ่ะละกลบัไปยดึ	
ถาม :	ถ้าในอดีตเราเคยทำกรรมไม่ดีไว	้ ถ้าเราไประลึกตรงจุดนั้นแล้วผลกรรมจะให้ผล
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คนืมาทนัทเีลยหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าตายตอนนั้นก็สบายมากเลย	 รับรองว่ามีเท่าไรก็รับไปทั้งต้นทั้งดอก	
พระพุทธเจ้าท่านถึงได้สรุปหลักการปฏิบัติว่า	 ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึง
พรอ้ม ทำจติใหแ้จม่ใสอยูเ่สมอ	การทีร่ะลกึถงึความชัว่ในอดตี ทำใหจ้ติใจเศรา้หมอง
ถาม :	พอดมีนีอ้งคนหนึง่เจา้คะ	 เขาจะมจีติทีผ่วาอยูเ่ปน็ประจำพอกำหนดจติดอูดตีชาติ
แล้วนี่เขาเป็นผู้ที่เคยถูกลอบฆ่าในขณะที่หลับเจ้าคะ	 แล้วสภาวะจิตที่เขาตกใจก่อนตาย
ทำใหส้ภาวะของเขาไมว่า่จะนัง่กรรมฐานหรอืนอนจะผวาตืน่เปน็ระยะๆ	 ไมท่ราบวา่จะชว่ย
แกป้ญัหาเขายงัไงไดเ้จา้คะ	?	
ตอบ :	ให้เขาใช้ความพยายามในการฝึกสมาธิต่อไปนะ	 ไม่ต้องมากหรอก	 เอาแค่
ปฐมฌานกแ็กไ้ดแ้ลว้	 บอกเขาวา่เปา้หมายแคป่ฐมฌานพอ	 มนัผวาก็ใหผ้วาไป	 พยายาม
เขา้หนอ่ยหนึง่	พอสภาพจติมนัเคยชนิเดีย๋วมนัผา่นตรงจดุนัน้ไดเ้อง	
ถาม :	เขาไมแ่น่ใจวา่เขาจะไปได	้?	
ตอบ :	ชว่ยกระตุน้เขาหนอ่ย	ถบีๆ	สง่ไปหนอ่ย	ไปยุง่กบัเขาขนาดนัน้แลว้กเ็อาเสยีหนอ่ยส	ิ
ถาม :	ถามเคล็ดลับเจ้าคะ	 ทำไมผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นปกติท่านไม่ค่อยจะแก่เลยเจ้าคะ	
เปน็เพราะอานสิงสอ์ะไร	?		
ตอบ :	โดยเฉพาะถา้หากวา่ภาวนา	ตวัภาวนานีจ่ะทำใหก้ำลงัใจเยอืกเยน็ มนัไมเ่ครยีด
ในเมือ่ไมเ่ครยีด รา่งกายมนักท็รดุโทรมชา้	นีห่มายถงึทำถกูนะ	ถา้ทำผดิ	ทำมากเกนิไป
กอ็าจแกเ่รว็ไดเ้หมอืนกนั	
ถาม :	อนันีป้ฏบิตัธิรรมเพือ่ลดอายไุดห้รอืเจา้คะ	?		
ตอบ :	ไม่ใชล่ดอาย	ุหลอกเขาได	้อายมุนัเทา่เดมิ	อายมุนักเ็ปน็ปกตขิองมนั	เพยีงแตว่า่
รา่งกายมนัทรดุโทรมชา้	
ถาม :	พอดชีว่งนีก้แ็ปลกเจา้คะ่	ตวัเองกจ็ะมเีวลาลมืของหรอืวา่ตอ้งเอาของอะไรไป	จะมี
เสยีงเตอืนเปน็ระยะๆ	วา่ตอ้งเอาอะไรไป	ตอ้งเตรยีมอะไรไปลว่งหนา้	?	
ตอบ :	ถา้อยา่งนัน้คาถาทา่นปูพ่ระอนิทรไ์มต่อ้งใชแ้ลว้จะ้	ใชท้า่นทีเ่ตอืนมาเลย	
ถาม :	ไมท่ราบวา่เสยีงมาไดอ้ยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ :	อยา่ลมืวา่ของเราเองนีจ่ะมเีทวดาประจำตวัรกัษาอยู	่ บรรดาเทวดาประจำตวักค็อื
พอ่แมค่รบูาอาจารยห์รอืวา่มติรสหายสนทิที่ในอดตีเคยคบหากนัมาเคยมคีวามสำคญักนัมา	
ท่านตายไปแล้วท่านก็ยังจำเราได้อยู	่ ในเมื่อเห็นเราตั้งใจทำความดีก็ช่วยส่งเสริมความดี
ของเรานิดหนึ่ง	 มันไม่เกินวิสัยที่จะสงเคราะห์ได้ก็เอาสักหน่อยหนึ่ง	 ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ม	ี	
ทิพจักขุญานตรงนี	้ ถึงเตือนแทบตายมันก็ไม่รู้สักทีหนึ่ง	 ท่านก็คงไม่เตือนให้เสียเวลา
เหมอืนกนั	
ถาม :	เพือ่นเขาอยากไดม้ัง่เจา้คะ่	?	
ตอบ :	กท็ำอยา่งเราส	ิ
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ถาม :	เราก็ไมรู่ว้า่ทำอทีา่ไหนถงึได	้?	
ตอบ :	บอกเขาวา่เกดิบอ่ยๆ	เดีย๋วก็ไดเ้อง	(หวัเราะ)	มนัตอ้งขยนัเกดิหนอ่ย	แตล่ะชาตกิ็
ตอ้งสรา้งสมไป	เดีย๋วพอถงึวาระถงึเวลามนัก็ไดเ้อง	
ถาม :	ไมท่ราบวา่พวกผทีีเ่ขาอยูส่งิตามบา้นเขาจะอยู่ในลกัษณะยงัไงเจา้คะ	 ถงึจะเขา้สงิ
คนได	้?	
ตอบ :	เรือ่งเขา้สงิคน	 ตอ้งทำความเขา้ใจวา่	 ถา้ไมม่กีรรมอนัเนือ่งกนัมา แลว้จงัหวะ
เวลาเหมอืนเปดิใหน้ีเ่ขาสงิยากมากเลย	เราเองอาจคดิวา่งา่ยๆ	แตค่วามจรงิเขารอจงัหวะ	
บางทอีาจรอเปน็รอ้ยๆ	 ปหีรอืรอกนัขา้มชาตขิา้มภพกวา่จะไดจ้งัหวะของมนันะ	 สภาพของ
เขากน็า่สงสารมาก	คลา้ยกบัวา่ของเขาเองโดนจำกดัเขตดว้ยกรรมทีเ่ขาทำมาตอ้งอาศยัอยู่
ที่ใดทีห่นึง่โดยเฉพาะอยา่งนัน้เปน็ตน้	เพราะฉะนัน้เขาลำบากมาแลว้	นา่สงสารมาก	สภาพ
เขาบญุไมพ่อ	 เลยโดนบงัคบัใหม้ทีีอ่ยู่ไดแ้คน่ัน้	 เทวดาเขามวีมิานสวยเชยีว	 แตน่ีช่าวบา้น
เขามีแค่ไหนก็อยู่ได้แค่นั้น	 เสร็จแล้วถ้าหากว่าวาระและเวลามันเปิดให้ก็อาศัยสื่อผ่านร่าง
ของคนนดิหนึง่บง่บอกถงึความตอ้งการของเขาวา่ตอ้งการอะไร	?	จรงิๆ	แลว้ไม่ใชว่า่สงิใคร
งา่ยๆ	นะ	ยากมากเลย	แบบเดยีวกบัคนเกดิใช่ไหม	?	เราเหน็วา่เดีย๋วคนนัน้ทอ้ง	เดีย๋วคนนี้
ทอ้ง	แตจ่รงิแลว้เขาบอกวา่เอาเตา่ตาบอดตวัหนึง่โยนไว้ในทะเลทีเ่ตม็ไปดว้ยคลืน่ลม	แลว้ก็
มหีว่งอยูห่นึง่อนั	หา้รอ้ยปโีผลม่าทหีนึง่	หวัสวมหว่งไดเ้มือ่ไรก็ไดเ้กดิเมือ่นัน้	เตา่ตาดีๆ 	ยงั
มุดไม่ค่อยจะเจอ	 เต่าตาบอดอีกต่างหาก	 เพราะฉะนั้นสภาพที่เราเห็นเราคิดว่าง่าย แต่
สำหรบัเขาแลว้ยากมาก 
ถาม :	แลว้ทีส่งิเขา้ไปแลว้	ตอ้งการชวีตินี.่..?	
ตอบ :	มนัขูไ่ปอยา่งนัน้เองแหละ ทำใหต้ายจรงิไมไ่ดห้รอก	 เทา่ทีเ่จอมากส็ามารถคยุ
กับเขาได	้ ถ้าประเภทที่จะเอาชีวิตอย่างเดียวก็ต้องไล่แล้วล่ะ	 อาจเคยอาฆาตแค้นกันมา
กอ่นไปทำอะไรใหเ้ขาบาดเจบ็ลม้ตายขึน้มา	 ถงึเวลาเขาจะเอาคนืบา้ง	 ความสามารถมนัไม่
พอหรอก	ถา้มนัพอ	มนัเอาตายไปแลว้	ไมม่าสงิหรอก	เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งกลวัมาก	พวกนี้
ขู่เราไว้ก่อน	 แบบเดียวกับอดิศรไง	 มาถึงตรงนี	้ ลั่นมาเชียว	 กูยิ่งใหญ่ที่สุดโลกนี้ไม่มีใคร
ใหญ่กว่ากูอีกแล้ว	 ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเชิญผู้ยิ่งใหญ่นั่ง	 ถ้าขืนยืนค้ำหัวจะโดนพระเตะ
เสียก่อน	 มันขู่ได้แต่คนกลัวมัน	 อันนั้นโทษใครไม่ได้หรอก	 เขาไปจุดธูปเชิญเอง	 มันรอ		
จงัหวะมานานแลว้	 ในเมือ่เชญิเขาเขา้กล็งเลย	 แทนทีจ่ะลงกระดาน	 ลงตวัเลย	 ไปเปดิชอ่ง
ใหเ้ขาเอง	ถงึเวลาภาวนากนัไวก้อ่น	ถา้ภาวนาไวล้งไม่ได	้เคยทำมาแลว้	สมยัเดก็ๆ	เพือ่น
เลน่ผถีว้ยแลว้	 เรากก็ลวั	 เรากพ็ทุโธ	 มนัเชญิเทา่ไรผกี็ไมม่าสกัทมีนัยวัะใหญ	่ เชญิกีท่กี็ได	้
ทำไมเราไปทไีรเชญิไม่ไดส้กัท	ีเรากลวัผกีภ็าวนาพทุโธไว	้แลว้ผทีี่ไหนมนัจะมาละ่	?	
ถาม :	แลว้พวกทีท่รงเจา้	ทำไมถงึได	้?	
ตอบ :	พวกนัน้สว่นใหญป่ระเภทมกีรรมเนือ่งกนัมา แลว้ถา้หากวา่เจา้ของรา่งปฏเิสธก็
ลงทรงไม่ได	้ ยกเว้นจะกลั่นแกล้งให้ได้รับความลำบากบางอย่าง	 เช่น	 ให้เจ็บไข้ได้ป่วย		
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ใหฐ้านะทรดุตวัลง	จนยอมรบัเขาจนได	้
ถาม :	ถา้เราจะไมย่อ่มจรงิก็ได	้?	
ตอบ :	ได	้ ก็รั้นเอาแบบอดิศรอย่างนั้นแหละ	 เขาทำอะไรไม่ได้แต่มันทำให้ตัวเองต้อง
อบัอายขายหนา้เขาเวลาไดส้ตขิึน้มา	มนัอาละวาดไปเยอะแลว้	
ถาม :	(ถามเรือ่งหนิ	ทำไมถงึสรา้งพลงัในการทำสมาธ)ิ	?	
ตอบ :	จรงิๆ	แลว้ทกุอยา่ง	อยา่ลมืวา่เขาเองเขาอยูม่านานเปน็ลา้นๆ	ป	ีพลงัของดนินำ้
ลมไฟมนัยอ่มอาศยัอยู่ได	้ แลว้ขณะเดยีวกนับางอยา่งนีอ้ยู่ในลกัษณะทีเ่กบ็พลงัไดม้ากเปน็
พิเศษ	 คนที่รู้ในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถอาศัยพลังงานนั้นไปใช้ในด้านต่างๆ	 ได	้
อยา่งเชน่	แรย่เูรเนยีมใช่ไหม	?	ทำใหแ้กนกลางมนัแตกตวัเมือ่ไหรก่บ็รรลยัเทา่นัน้	 เพราะ
ฉะนั้นทุกอย่างมีพลังงานอยู่แล้ว	 ไอสไตน์ว่าอะไรนะ	?	 แกนกลางของสสารทุกชนิดก็คือ
พลงังานใช่ไหม	?	เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งเถยีงเขาหรอก	
ถาม :	ส่วนใหญ่ทุกคนเคยผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้วและก็เคยมีเนื้อคู่มาหลายภพ
หลายชาตแิลว้	ทนีีช้าตนิีเ้รามคีูแ่ลว้	แลว้เราไปเจอเนือ้คู่ในอดตีแลว้รูส้กึชอบเขา	อยา่งนีจ้ะ
ผดิศลีไหมคะ	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าเป็นแค่ความคิดไม่เป็นไร แต่อย่าให้เป็นการกระทำ ความคิดเป็น
มโนกรรม สว่นของธรรมะมนัหมองแตว่า่ศลีไมข่าด	แตล่กัษณะของการเปน็เนือ้คูก่อ็ยา่ง
ทีว่า่มา	เราเกดิมาเยอะกย็อ่มตอ้งเจอคนโนน้บา้งคนนีบ้า้ง	ถา้หากวา่คนไหนเกดิรว่มกบัเรา
มากลกัษณะบพุเพสนันวิาสเจอหนา้กจ็ะรกัชอบเลย	 คนไหนทีเ่กดิรว่มกนันอ้ย	 โอกาสทีจ่ะ
เกิดความรู้สึกเหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปตามลำดับ	 ถ้าหากว่าเราสังเกตตัวเราจะเห็นว่า
บางทีเราเจอคนๆ	 นี้เราก็ชอบเขา	 แต่ถ้าถึงเวลามันผ่านพ้น	 ตรงช่วงวาระกรรมนั้นมัน
แคลว้คลาดกนัไปเราไปเจอคนอืน่	อา้ว	!	เจออกีแลว้	ถา้ใชม้โนมยทิธดิกูจ็ะรูว้า่แตล่ะคนลว้น
แล้วแต่เป็นคู่เรา	 เพียงแต่จังหวะเวลาของกรรมส่งให้เขามาก่อนมาหลังต่างกันไป	 เพราะ
ฉะนั้นตัวเรานี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตรงจุดที่ว่าศีลของเราต้องไม่บกพร่อง ถ้า
หากวา่ยอมใหศ้ลีบกพรอ่งเมือ่ไรโอกาสทีจ่ะลงอบายภมูมิสีงูมาก	 เพราะฉะนัน้ทกุอยา่ง
ทำตามทำนองคลองธรรม	ชอบใจคนๆ	หนึง่	คอืลงุปาน	ตอนนีม้เีมยีมาคนทีเ่กา้แลว้	 เขา
ตัง้เปา้ไวว้า่จะมีใหค้รบสบิสองคน	แตต่อนนีเ้ขีย้วชกัไมเ่หลอื	ตอนนีฟ้นัรว่งแลว้	หกสบิกวา่	
ลงุปานนีแ้กชอบออกปา่นอนในปา่มากกวา่นอนบา้น	 เมยีเบือ่ขึน้มากท็ิง้แกไป	พอทิง้แกไป
เสรจ็แกคอ่ยหาคนใหมเ่รยีกวา่มารยาทด	ีถา้หากวา่เลกิรา้งกนัไปแลว้คอ่ยหาคนใหมอ่ยา่งนี้
ไม่ผิดศีล	 มีลูกอยู่ห้าคนไม่ได้มีแม่เดียวกันเลย	 ต่างคนต่างแม่หมด	 คือต้องอยู่ในลักษณะ
นั้น	 ต้องมีสติสัมปชัญญะพอ	 ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วชอบก็กวาดไว้ในฮาเร็ม	 อันนั้นใช้ไม่ได้จ้ะ		
ถา้จะทำตอ้งใหเ้จา้ของเกา่อนญุาตกอ่น	
ถาม :	อยา่งทีบ่อกวา่ภรรยาอนญุาตแิลว้	?	
ตอบ :	นัน่แหละจะ้	แลว้แตฝ่มีอื	(หวัเราะ)	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์” ฉบับที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
เดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์  

ถาม :	ทกุวนันีย้งัมดีวงจติทีเ่กดิขึน้ใหม่ไหมครบั	?	
ตอบ :	มีจ้ะ	 เมื่อเวลาถึงวาระที่เหมาะสม สามารถมีเกิดขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆ	 แต่ว่า
เทวดาทั้งหมดรวมกันยังไม่เท่ากับนรกขุมเดียว	 ข้างล่างนี่รอขึ้นมามีเยอะเหลือเกิน		
นา่ตกใจไหม	?	 เยอะขนาดนัน้	สวรรคแ์ตล่ะชัน้นี่ไม่ใชเ่ลก็ๆ	นะ	 เอาโลกมนษุยห์ยอ่นลงไป
ในสวรรค์ชั้นหนึ่งคงเหมือนเม็ดถั่วเม็ดหนึ่งในเข่งเบ้อเร่อเลย	 แต่เทวดาที่เยอะขนาดนั้น
แลว้ รวมกนัทกุชัน้แลว้ ยงัไมเ่ทา่กบัทีอ่ยูใ่นอบายภมูขิมุเดยีว 
ถาม :	 เขามทีีบ่รรจหุรอืเจา้คะ	?	
ตอบ :	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการกระทำ	 ถ้าไม่มีคนทำดีทำชั่ว	 นรก	 สวรรค	์
พรหม	 นพิพาน	 ไมต่อ้งมกี็ได	้ แตค่ราวนีเ้มือ่มกีารกระทำขึน้มา	 สิง่เหลา่นีก้เ็กดิมารองรบั
การกระทำอันนั้น	 ผลการกระทำของเราจะดีจะชั่ว	 จะต้องการไม่ต้องการให้เป็นไปก็ตาม	
ผลการกระทำของเรานัน้เกดิขึน้แน	่ในเมือ่เกดิขึน้แนก่ต็อ้งมสีิง่ทัง้หลายเหลา่นีม้า	
ถาม :	แลว้ดวงจติของคนเราเกดิขึน้มายงัไง	?	
ตอบ :	อันนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ตอบเลย	 เอาเป็นอันว่าในจักรวาลของเราประกอบไปด้วย
วัตถุธาตุจำนวนประมาณไม่ได้หลายต่อหลายอย่างเมื่อวนไปวนมา	 ชนกันเข้าก็เกิิดเป็น		
แรธ่าตตุา่งๆ	ขึน้มา	สภาพของจติทีเ่กดิขึน้กจ็ะมสีภาพคลา้ยๆ	กนั	มนัตอ้งรอระยะ	รอเวลา			
รอจำนวนสสารต่างๆ	 ที่เหมาะสม	 เมื่อรวมกันเข้าด้วยจังหวะที่พอดีของมันก็จะเกิดขึ้น		
มาเอง	 อธิบายอย่างหยาบๆ	 เข้าใจง่ายกว่านะ	 อธิบายอย่างละเอียดนี่บ้ากันไปข้างหนึ่ง	
พระพทุธเจา้ทา่นถงึไดบ้อกวา่อจนิไตยไง	ผูท้ีค่ดิพงึมสีว่นของความเปน็บา้...ใกล้ๆ 	แลว้	
ถาม :	แลว้จติทีเ่กดิขึน้ใหมส่ามารถเกดิเปน็มนษุย์ไดเ้ลยหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ :	 ไมแ่นเ่หมอืนกนั	 อาจเวยีนวา่ยอยูร่ะยะหนึง่จนกวา่จะหาจดุทีเ่หมาะสมได้	 เพราะ
วา่การเกดิของมนษุยร์ะยะแรกๆ	กอ่นทีจ่ะมกีายทพิยก์ต็อ้งรอเหมอืนกนัใช่ไหม	?	กอ่นทีจ่ะ
มมีนษุยค์ูแ่รกมนักต็อ้งรอวาระรอเวลาเหมอืนกนั	จนกวา่ดนิ	นำ้	ลม	ไฟ	อากาศ	วญิญาณ	
มาผสมกนัในอตัราสว่นทีเ่หมาะสม	 ถงึจะเปน็รา่งทีอ่าศยัได	้ เพราะฉะนัน้เขาเองกอ็าจตอ้ง
รอคิวยาวกว่าจะได้เกิด	 ถึงได้บอกว่าห้าร้อยปีเต่าตาบอดโผล่มาทีหนึ่ง	 ถ้าหัวสวมห่วงได้
เมือ่ไรกม็โีอกาสเกดิ	มนัจะกีค่รัง้ละ่	หว่งกด็นัลอยอยู่ในทะเลทีม่แีตค่ลืน่	
ถาม :	ลกัษณะเชน่นี	้จติวญิญาณดวงนัน้มโีอกาสแตกสลายได	้?	
ตอบ :	อนันัน้ไมท่ราบจะ้	มองไมถ่งึ	อาจเปน็วา่แรงบญุแรงกรรมคอยรกัษาเขาเอาไวก้็ได	้
ถาม :	 ...(คยุเรือ่งหนิ)...?	
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ตอบ :	อย่างนี้เอาไปแลกที่ดวงดาวสิปปังได	้ ที่นั่นหินจะมีค่ามากเลย	 มันมีแต่เพชร		
เอาไปแลกมันสักกระสอบหนึ่ง	 ไปถึงก็โกยๆ	 ไป	 ไม่มีใครว่าหรอก	 มันมีเต็มไปหมด		
ถงึขนาดเอามาประดบัโตะ๊ประดบัเกา้อีก้นั	
ถาม :	ที่ไหนคะ	?	
ตอบ :	ดาวดวงหนึง่จะ้	ชือ่ภาษาบาลเีขาเรยีกวา่สปิปงั	สปิปงันีก้ค็อื	ศลิปะ	พวกนีเ้ขาจะ
ชา่งแตง่ตวั	ประดบักนัทหีนึง่เปน็กรุสุ	
ถาม :	แลว้อยู่ในสรุยิะจกัรวาลหรอืเปลา่	?	
ตอบ :	อยูก่นัคนละจกัรวาลกนั	 แตว่า่ยงัไงละ่	?	 พอไปไหวถา้หากวา่เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื
ของเราเหมอืนเขา	เพราะวา่ดวงดาวอืน่ๆ	นีเ่ขาเจรญิกวา่เราเยอะ	
ถาม :	 ในจกัรวาลอืน่ๆ	นี	้มพีระอรหนัตห์รอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	ก็ดูก่อน	 เพราะว่าถ้าหากว่าที่ไหนก็ตามที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคงอยู่และมีผู้
ปฏิบัติตาม	 ที่นั่นก็จะมีพระอริยเจ้า	 สถานที่เหล่านั้นบางทีพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรด	
บางทีพระอรหันต์ก็เสด็จไปโปรดเหมือนกัน	 เพียงแต่ว่าของเขาเป็นลำบากอยู่ตรงจุดที่ว่า
เขามนัสบายเกนิไป	 บอกวา่อนจิจงัไมเ่ทีย่ง	 กเ็ขาอยูก่นัเปน็หมืน่ๆ	 ป	ี บอกวา่ทกุขงั	 เปน็
ทุกข	์ มันก็สบายอยู่ด้วยบุญฤทธิ์เสียด้วยซ้ำไป	 บางดวงดาว	 อย่างดาวพุธของเราอย่างนี	้
เวลาจะไปไหนก็ลอยไป	 จะกินข้าวก็...ข้าวมันก็ไม่ต้องมีเปลือกเสียด้วยนะ	 รูดมาก็ใส่หม้อ
ไดเ้ลยอยา่งนี	้ ถา้ยิง่เปน็ของอตุรกรุทุวปี	 เชน่	 ดาวพลูโต	 รดูมาถงึกต็ัง้บนแกว้มณ	ี ดกีวา่
ไมโครเวฟอกี	 สกุพอดไีมเ่คยไหมเ้ลย	 อยากไดก้บัขา้วกน็กึเอา	 อยูส่บายจนกระทัง่บอกวา่
ทกุขย์งัไมรู่เ้ลยวา่เปน็อยา่งไร	กเ็ลยเขา้ถงึธรรมไดย้ากหนอ่ย	
ถาม :	แลว้เวลาเขาตายแลว้เขาไปที่ไหนกนั	?	
ตอบ :	ทีเ่ดยีวกนัจะ้	นรกเดยีวกนั	สวรรคเ์ดยีวกนั	พรหม	นพิพาน	เหมอืนกนั	จกัรวาล
ไหนๆ	 กย็งัจดัอยู่ในพวกของมนษุย์โลกอยู	่ มดีวงดาวนอ้ยมากทีม่สีตัว	์ อยา่งสรุยิะจกัรวาล
ของเรา	 ดวงดาวทีค่ลา้ยคลงึกบัเรามากทีส่ดุคอืดาวศกุร	์ เพราะวา่เขามสีตัวด์ว้ย	 ดาวอืน่ๆ	
มแีตม่นษุยท์ีส่บาย	
ถาม :	สตัวเ์ยอะแบบโลกเราไหมครบั	?	
ตอบ :	คล้ายๆ	 กัน	 เพียงแต่ว่าของเขาอยู่ได้แค่ตรงบริเวณช่วงกลางเท่านั้น	 มันหมุน
เขา้หาดวงอาทติยด์า้นเดยีว	ดา้นทีห่มนุเขา้หาดวงอาทติยก์ร็อ้นอยู่ไม่ได	้ดา้นทีห่นัตรงขา้ม
กบัดวงอาทติยก์ห็นาวอยู่ไม่ได	้อยู่ไดแ้คเ่ขตกลางๆ	 เทา่นัน้	คราวนีอ้ยู่ไดแ้คเ่ขตเงามวัของ
มนั	ฝรัง่มนัสอ่งกลอ้งทไีรกเ็ลน่แตด่า้นสวา่ง	ไมเ่จออะไร	
ถาม :	แลว้ดาวพธุนีย้ิง่อยู่ไม่ได้ใหญเ่ลย	?	
ตอบ :	ลกัษณะเดยีวกนั	คอื	ดา้นทีห่นัออกมนักอ็ยู่ได	้
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	 เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได	้ การเห็นพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเต็มองค	์ บางที
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สมาธไิมด่	ี อยา่งอาตมาเวลาปว่ยมากๆ	 บางทเีหน็แคป่ลายเกศนดิเดยีว	 แตข่อใหเ้รามัน่ใจ
วา่พระองคท์า่นอยูต่รงหนา้เราเปน็อนัใช้ได	้สำคญัตรงความมัน่ใจ		
ถาม :	แลว้จำเปน็มัย๊คะ	 อยา่งสอนลกูสาวอาย	ุ ๕	 ขวบนี	่ จำเปน็มัย๊ทีเ่ราใหเ้ขาทำตามที่
ครฝูกึสอน	หรอืเราใหท้ำตามเราสอนและพยายามบอกดว้ยตวัเอง	กว็า่ทำใหถ้กูและดทีีส่ดุ	?	
ตอบ :	ถา้เรามัน่ใจวา่เราสอนถกูก็ได้	 แตถ่า้ไมม่ัน่ใจใหค้รฝูกึเขาสอนหนอ่ย	 แตว่า่สำหรบั
คนอืน่แลว้มนัไมคุ่น้เคย	บางทเีดก็เขาอาจไมท่ำตาม	ฉะนัน้พอ่แมจ่ะดกีวา่	
ถาม :	 เขาเคยนั่งแล้วเขาเห็นคุณป้าที่เสียไปแล้ว	 แล้วเขาบอกแทนที่จะเห็นเป็นคุณป้า	
เขาบอกวา่	เหน็เปน็นางฟา้แตง่ชดุเหมอืนนางสาวไทย	?	
ตอบ :	 เดก็อธบิายไมถ่กู	 เขาบอกเหมอืนนางสาวไทยกน็บัวา่เกง่มากแลว้นะ	 เขาอาจจะ
เหน็นางสาวไทยแตง่ชดุไทย	ไม่ใชแ่ตง่ชดุวา่ยนำ้	
ถาม :	แลว้อยา่งนีถ้า้กอ่นจะนอน	เราแนะนำใหส้วดมนต	์นะโม	๓	จบ	กบัใหเ้ขา	พทุโธ	
๓	ครัง้	?	
ตอบ :	บอกใหพ้ทุโธ	นกึถงึภาพพระไว	้คดิวา่ถา้หากวา่เราตายเราจะไปอยูก่บัพระพทุธเจา้		
แลว้ก็ใหเ้ขาหลบัไปเลย	
ถาม :	แลว้ถา้หากบอกวา่ใหเ้ขาไปอยูก่บัหลวงตาฤๅษนีี	่?	
ตอบ :	ก็ไดเ้หมอืนกนั	
ถาม :	 เขาคงจะไมค่อ่ยเขา้ใจเทา่ไหรห่รอกคะ่	บอกใหเ้ขาอธษิฐานให้ไปอยูก่บัพระ	?	
ตอบ :	ถา้	๕	ขวบนีม่พีืน้ฐานขนาดนี	้โตขึน้นีค่นอืน่ไลท่นัยาก	
ถาม :	ตดัความหว่งนีม่นัยากกวา่...?	
ตอบ :	มีใครเขาตัดได้ล่ะ	 ?	 พระพุทธเจ้ายังตัดไม่ได้เลย	 อาตมาพูดนี่ไม่ได้ลบหลู่
พระพทุธเจา้นะ	 ความหว่งใยในครอบครวัเปน็เรือ่งปกติ	 พระพทุธเจา้ทา่นกห็ว่งเหมอืนกบั
พวกเรา	เพราะวา่ถงึเวลาทา่นกเ็สดจ็ไปโปรดพระพทุธมารดา	เสดจ็ไปโปรดพระประยรูญาต	ิ
เสดจ็ไปโปรดพระนางพมิพา	พระราหลุ	ถา้ไมห่ว่งจะไปทำเกลอือะไรเพยีงแตค่วามหว่งของ
ทา่นนะ่ทา่นทำแคห่นา้ที	่ปตุตะทารสัสะสงัคะโห	 สงเคราะหบ์ตุร	 ภรรยาและหมูญ่าตเิหลา่
นี	้ คราวนีถ้า้ทา่นสงเคราะหแ์ลว้เกดิไมไ่ดผ้ลขึน้มา ทา่นกจ็ะไมไ่ปกงัวลกบัมนั แตพ่วก
เราถ้าสงเคราะห์แล้วไม่ได้ผลเราจะกังวล มันต่างกันตรงนี้เอง พระสารีบุตรจนกระทั่ง
วาระสุดท้ายแล้ว	 ถ่ายเป็นเลือดจะมรณภาพอยู่แล้ว	 รู้ว่าแม่เป็นมิจฉาทิฐิก็อุตส่าห์กลับไป
โปรด	ทา่นกท็ำตามหนา้ทีข่องลกูทีด่ีใชม่ัย๊	?	สงเคราะหแ์ม่ไดเ้ทา่ไหรก่แ็คน่ัน้	
ถาม :	หน้าที่นี	่ อะไรคือขอบเขตของหน้าที่ของเราที่เราคิดว่าไม่อกตัญญูแล้ว	 ดีที่สุด
แลว้	เหมอืนกบัวา่เราอกตญัญเูกนิไป	เออ...ทิง้พอ่เถอะ	พอ่จะคดิยงัไง	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าสงเคราะห์ได้ให้การสงเคราะห์	 ถ้ายังสงเคราะห์ไม่ได้ปล่อยวางไว้แต่		
ตัง้จติหวงัไวว้า่	ถา้มโีอกาสเราจะสงเคราะหท์า่นอกี	
ถาม :	แลว้เวลาพอ่วา่พระอรยิะ	แลว้เราโกรธ	เราจะทำอยา่งไรไม่ให้โกรธ	?	
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ตอบ :	แลว้จะไปโกรธทำไมละ่	?	
ถาม :	กลวัเขาลงนรกคะ่	?	
ตอบ :	 เหน็พอ่ลงแลว้เราก็โดดตามใชม่ัย๊	?	แหม	!	ไอ้โกรธนะ่	เราโดดตามไปดว้ยแลว้	
ถาม :	กเ็ฉยๆ	เหรอคะ	?	
ตอบ :	กว็างอเุบกขา	 ถอืวา่กรรมของเขา	 กมัมงั สตัเตวภิชัชะต	ิ กรรมยอ่มเปน็เครือ่ง
จำแนกสตัว	์ ใครทำใครได	้ แตถ่า้เราจะสงเคราะหเ์พือ่ใหพ้อ่ไดรู้้ไดเ้ขา้ใจวา่สิง่ทัง้หลายเหลา่
นีเ้ปน็อยา่งไร	 นานๆ	 กแ็หย่ไปหนอ่ย	 ถา้เหน็วา่ทา่นยงัรบัไม่ไหว	 เรากถ็อยลงมาอกี	 การ
ปฏิบัติของเราจะมีตัวทดสอบอารมณ์อยู่ตลอดเวลา	 ทุกวินาทีสามารถมาได้ตลอด	
สตสิมัปชญัญะตอ้งสมบรูณจ์รงิๆ	 ไมอ่ยา่งนัน้เราจะแพเ้ขา	 ขอ้สอบมาใน	 ๔	 แง	่ รกั	 โลภ	
โกรธ	หลง	แคน่ี	้แตม่นัออกมาไดเ้ปน็แสนเปน็ลา้นขอ้	อยา่คดิวา่มาแคน่ีเ้รารูท้นัแลว้เขาจะ
มาอีก	 เขาไม่มาอีกหรอก	 เขาไปอีกแง่หนึ่ง	 ถ้าเราตั้งหลักไม่ทันก็เสร็จเขาเป็นไงล่ะ	 ลอง
นกึถงึวนันัน้สอบแลว้เปน็ไง	ตกระเนระนาดเลยใชม่ัย๊	?	
ถาม :	ที่ผ่านมาตัวผมเองเคยสวดมนต์นั่งสมาธิตอนกลางคืน	 ทีนี้เราตั้งขอบเขตเกินไป
ว่าเราจะต้องทำ	 ทีนี้ร่างกายเรา...(ไม่ชัด)...ก็เลยคิดว่าการที่เราอาจจะไม่ได้สวดมนต์นึก
พระพทุธเจา้หรอืหลวงพอ่นี่ใหต้ลอดวนัดกีวา่	นา่จะทำได	้?		
ตอบ :	ดกีวา่เยอะเลย	 คอืการทีจ่ะทำอะไรเปน็แบบเปน็แผน	 มาทำตอนตืน่นอน	 เพราะ
ร่างกายเราพักมาเต็มที่แล้ว	 เหนื่อยมาทั้งวันมันเพลียมาก	 บางทีร่างกายมันไม่เอาด้วย	
หลวงพ่อท่านบอกว่า ให้ตั้งใจว่าตอนนี้เราจะนอนแล้ว คนนอนลงเหยียดยาวมันก็
เหมอืนกบัคนตาย ขอไปอยูก่บัพระพทุธเจา้บนนพิพาน ภาวนาแลว้หลบัไปเลย อยา่งนี้
งา่ยกวา่ 
ถาม :	การทีเ่ราไม่ไดส้วดมนตน์ีเ่ปน็อะไรกบัเราหรอืเปลา่	?	
ตอบ :	สวดมนตม์นัยาทา ภาวนามนัยากนิ อนัไหนไดผ้ลเรว็กวา่กนั	 เดีย๋วเจอยาฉดี
หนกักวา่นัน้อกี	 พอรา่งกายมนัดแีลว้	 พอเชา้มดืตืน่ขึน้มาแลว้เรามาวา่กนัใหม	่ จะมโีอกาส
ปฏิบัติเต็มที่ได	้ หลวงพ่อท่านไปช่วยสร้างโบสถ์ทางสมุทรสาคร	 งานมันเลิกดึกเพราะเขา
จดังานกนั	๗	 วนั	๗	คนื	หลวงพอ่ทา่นกพ็ายเรอืกลบัทัง้กลางคนืเพราะวา่ทา่นบอกวา่เดนิ
ทางกลางคนืเรอืแจวมนัสบายด	ี ไมง่ัน้แดดมนัรอ้น	 ปรากฏวา่ผา่นบา้นทายก	 ทายกประจำ
วดันีเ่ขาสวดมนตเ์กง่	เขาเลน่มหาสมยั	เจา้ประคณุเถอะ	เขาบรรยายถงึสมยัทีพ่ระพทุธเจา้
ทา่นแสดงธรรมแลว้	 เทวดากีเ่หลา่มาฟงั	 เขาออกชือ่ทลีะองค	์ ทลีะเหลา่	 เลา่เรือ่งกนัยาว
เหยยีด	คนสวดเกง่ๆ	ยงัเปน็ชัว่โมง	แตท่ายกเขาขึน้	 เอวมั เม สตุตงั เอกงั สมยงั พอได้
สตขิึน้มาก	็เอวมั เม สตุตงั	คอืใจมนัอยากจะภาวนา	แตก่ายมนัไม่ไหว	เอมนัอยูน่ัน่แหละ	
จะต	ี ๒	 อยู่แล้วยังเอไม่จบซะท	ี หลวงพ่อท่านพายเรือผ่านไปพอด	ี เอาพายกระทุ้งข้างฝา
เข้าปัง	 เฮ้ย	!	 สวดมนต์นั่นยาทา	 ภาวนานั่นยากิน	 พุทโธก็พอ	 หลับได้แล้ว	 ไม่อย่างนั้น		
คืนนั้นไม่ได้หลับหรอก	 นั่นก็คือไปติดสัจจะ	 เคยทำทุกวัน	 ไม่ได้ทำไม่สบายใจ	 ไม่ได้รู้ว่า		
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องตั้งใจ ถ้าตั้งใจจะสวดมนต์หรือภาวนามันทรงสมาธิได้เหมือน
กนั ถา้รา่งกายมนัไมไ่หว มนัหวิมากๆ เหนือ่ยมากๆ มนัเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยอยา่งนีส้มาธมินั
จะไม่ทรงตัว จะไปภาวนาหรือสวดมนต์มันไม่ไหว ก็ใช้วิธีรวบรัด จะนึกถึงภาพพระ 
หรือว่า นึกภาวนาอะไรก็ได้	 อาตมาเองระยะหลังๆ	 หากินเอาง่ายๆ	 ไม่ค่อยภาวนาแล้ว	
นกึถงึภาพพระอยา่งเดยีวพอ	
ถาม :	การทีเ่ราไปเสีย่งทายดวูา่เราจะถงึนพิพานในชาตนิีม้ัย๊	?	
ตอบ :	นัน่กำลงัใจมนัตอ้งแนม่ากเลย	ไมง่ัน้เดีย้ง	
ถาม :	อยา่งนัน้ผลมคีวามเปน็ไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหนครบั	?	
ตอบ :	 เปน็ไปตามเฉพาะหนา้	เหมอืนอยา่งคณุขบัรถความเรว็	๑๒๐	กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง	
๓	ชัว่โมงครึง่จะถงึทองผาภมู	ิถา้หากวา่เราลดความเรว็ลงมนัจะเกนิ	๓	ชัว่โมงครึง่	แตถ่า้
เราเพิม่ความเรว็ขึน้มนัจะไมถ่งึ	 ๓	 ชัว่โมงครึง่	 คำพยากรณท์กุอยา่งจะเปน็ไปตามกำลงั
ใจเฉพาะหน้าตอนนั้น พอถึงเวลาถ้าหากว่าเราสร้างความดีเพิ่มขึ้นหรือความดีลดลง 
คำพยากรณ์นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป	 อย่าไปทำอย่างนั้น	 ถ้ากำลังใจของเราไม่มั่นคงนี่
โอกาสทีก่ำลงัใจตกมนัจะมเียอะมาก	อาตมาเองเขา้ไปในสถานทีห่นึง่	 มนัคลา้ยๆ	กบัเมอืง
ลบัแล	 คอืมนัเปน็พื้น่ที่ๆ 	 ทางอำเภอเขาบอกวา่ไมม่	ี ทางจงัหวดัเขากบ็อกวา่ไมม่	ี แตเ่รา
เขา้ไปตรงนัน้มนัม	ีแลว้กม็ชีาวบา้นอยูเ่ยอะ	ไปคลกุคลตีโีมงอยูก่บัเขาระยะหนึง่	เขาเหน็วา่
เราบา้จรงิเขากเ็ลยเลา่โนน่เลา่นี่ใหเ้ราฟงั	 วนัหนึง่เขากเ็ลา่วา่บนเขาในปา่มรีอยเทา้ยกัษอ์ยู	่
เราพอไดย้นิกเ็ขา้ใจเลยวา่เปน็รอยพระพทุธบาท	กต็ัง้ใจอธษิฐานเลยวา่	ถา้เราจะเขา้ถงึพระ
นพิพานในชาตนิี้จ่รงิ	ขอขึน้ไปแลว้กห็าใหพ้บดว้ย	จะลองมัย๊ละ่	?	กีแ่สนไรก่็ไมรู่ถ้า้บา้พอก็
เอา	 แตอ่าตมาขึน้ไปแลว้หาเจอ	 อาศยัฝมีอืดถีามเจา้ทีก่อ่นงา่ย	 เดนิดุย่ๆ	 ไปเลย	 ถามไป
เรือ่ยถามถงึหรอืยงั	งา่ยนดิเดยีวเนอะ	ถา้เปน็เราแยเ่ลยเปน็แสนๆ	ไร	่ทากเปน็ดงๆ	
ถาม :	 เรือ่งของศตัรคูนทีม่าอาศยับา้นของเราเขาจะเขา้มาครอบครองปรปกัษ์	 อาศยัอยู่
มาเปน็	๑๐	ป	ีแลว้ก็ไมย่อมออก	กอ็ธษิฐานวา่ถา้เขาจะออกไปปนีี	้กข็อนกึถงึอะไรสกัอยา่ง
กเ็ปน็รอยพระบาทคู	่ เขาจะตอ้งออกในปนีี	้ เขาออกพรุง่นีน้ะ่คะ่	 คอืไมเ่คยจะออกเลยอยู่ๆ 	
กอ็อก	 แลว้สามเีขา...คอืของหนนูะ่สำเรจ็แลว้ในเรือ่งของคนออกไป	 แตว่า่มเีรือ่งใหญก่วา่
เยอะ	เขากเ็ลย...?	
ตอบ :	ชกัลงัเลใชม่ัย๊	?	ออ๋	ตอนนีท้ีศ่าลหลกัเมอืงไมรู่ย้งัอยูห่รอืเปลา่	?	ศาลหลกัเมอืง
จะมพีระพทุธรปูอยูอ่งคห์นึง่	 ไมท่ราบวา่ทำดว้ยโลหะอะไร	 ไมท่ราบวา่เงนิหรอืตะกัว่	 หนา้
ตกัคงประมาณ	 ๙	 นิว้	 เขาบอกวา่ถา้หากอธษิฐานเรือ่งอะไร	 ถา้สำเรจ็จะยกพระขึน้	 ถา้ไม่
สำเรจ็จะยกไมข่ึน้	 ไอเ้ราเอง	 เฮย้	 องคแ์คน่ีเ้อง	 แรงเราขึน้อยูแ่ลว้กเ็ลยตัง้ใจอธษิฐาน	 ถงึ
เรือ่งมนัจะสำเรจ็ไมส่ำเรจ็ยกขึน้อยูแ่ลว้	กง็ดัเตม็ทีเ่ลย	เกอืบหงายทอ้ง	มนัหยัง่กบักระดาษ
ไมม่นีำ้หนกัเลย	เรากก็ะเตม็ทีเ่ลยวา่	พระโลหะหนา้ตกั	๙	นิว้นำ้หนกัคงเทา่นี	้ไอเ้รากว็า่ซะ
เต็มที่ของเราเลย	 แล้วเราลองดูว่าของที่เราว่าน้ำหนักเท่านี้แล้วมันไม่มีน้ำหนักแล้วอะไร
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มันจะเกิดขึ้น	 แรงของเราเองมันจะงัดเราหงายท้องไปเอง	 อีกที่หนึ่งก็ที่พระพุทธบาท 
สระบุร	ี ที่นั่นเขาจะมีช้างทองเหลืองหล่ออยู่ตัวหนึ่ง	 แล้วก็มีห่วงอยู	่ ถ้าเป็นผู้ชายเขาใช	้	
นิว้กอ้ยเกีย่ว	 แตถ่า้เปน็ผูห้ญงิเขาใชน้ิว้ชี้	 แตถ่า้ผูช้ายตอ้งนัง่คกุเขา่ราบ	 ถา้ผูห้ญงิคกุเขา่
ชันเท้าได	้ เราก็เข้าไปถึงเห็นรูปหล่ออยู่ตรงหน้าผู้ที่เป็นแม่กองบูรณะพระพุทธบาทคือ	
สมเดจ็พระพฒุาจารย ์วดัอนงค	์หลวงปูเ่ราเอง	กำลงัใจมนัเหลอืเฟอื	เกีย่วปุบ๊ลอยขึน้มา
เลย	มนัไมห่นกัเลยนี	่กว็าง	ตอนวางนีม่นัไมล่งทีเ่พราะพืน้มนัเปน็พรม	รอยบบุมนัมอียูว่าง
ลงเสร็จ	 ๒	 มือผลักไม่ไป	 มันหนักขนาดนั้นน่ะ	 เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังใจ ถ้า
หากว่ากำลังใจด ี เรื่องบางอย่างมันก็สำเร็จลงง่าย แต่ขนาดบางอย่างกำลังใจดีแต่ว่า
บุญมีกรรมมาบัง ก็ไม่สำเร็จได้เหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นของเรามันมาถึงระดับนี้มันหน้า
ดา้นซะแลว้	สำเรจ็ไมส่ำเรจ็ขา้กจ็ะทำ	กอ่นหนา้นี	้๙๐%	เราถงึจะทำตอนนี	้๑	:	๙๙	กเ็อา	
เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังใจของเรา	 ถ้าไม่มั่นใจตัวเองอย่าเพิ่งไปเสี่ยงในลักษณะนั้น	
มันจะพาตัวเองฝ่อไปนาน	 เรื่องแปลกๆ	 มันมีเยอะ	 ตั้งแต่อธิษฐานมายังไม่เจอเรื่องไหน		
ที่ไมส่ำเรจ็เลย	
ถาม :	แลว้มอีะไรทีจ่ะแนะนำสว่นตวัมัย๊ครบั	?	
ตอบ :	 ไมม่	ี จำเอาไวว้า่ถา้จะปฏบิตัติอ้งทำจรงิๆ เทา่นัน้เอง สว่นใหญท่ีท่ำมนัยงัทำ
ไม่จริง เจออุปสรรคเจอเรื่องอะไรลำบากนิดหน่อยก็เลิกกันหมด มันไม่มีอะไรได้มา
งา่ยๆ หรอก ทกุอยา่งตอ้งลำบาก เหน็คนอืน่เขาไดม้างา่ยๆ นะ่ มนังา่ยแคท่ีเ่ราเหน็ 
แล้วชาติก่อนๆ ที่เขาสร้างสมมามันเหน็ดเหนื่อยกันขนาดไหน เราไม่ได้เห็นตอนนั้น  
ก็ไปคดิวา่เขาไดม้างา่ยๆ กวา่จะไดแ้ตล่ะอยา่งเลอืดตาแทบกระเดน็		
ถาม : การทีเ่ราซือ้รถใหมน่ีจ่ำเปน็มัย๊คะทีเ่ราจะตอ้งใหพ้ระเจมิ	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่ทา่นทำพธิถีกูตอ้ง	 มเีทวดารกัษากป็ลอดภยัหนอ่ย	 แตอ่ยา่ไปใหห้ลวง  
พอ่ลำใย วดัทุง่ลาดหญา้นะ	ชาวบา้นเขาลอืวา่มรีถใหเ้อาไปใหพ้ระเลก็เจมินะ	อยา่เอาไปให	้	
หลวงพอ่ลำใยเจมิ	 ถามทำไมละ่	?	 หลวงพอ่ลำใยเจมิคนัไหนชนคนันัน้	 รถหลวงพอ่เองยงั
ชนเลย	 บอกพวกเอง็มนัไมรู่เ้คลด็ลบั	 ออกมาแลว้กห็าชนอะไรทีม่นัทำใหร้ถไมเ่สยี	 พุม่ไม	้
ใบหญ้าอะไรสักพุ่มหนึ่ง	 ชนโครมมันเข้าไปแล้วก็โวยวายว่า	 รถชนแล้วมันก็เลิกกัน	 ไม่รู้
เคลด็มนักช็นเอาจรงิๆ	นะ่ซ	ิ
ถาม :	บอกวา่ไปหาหลวงพีเ่ลก็ทีว่ดัทา่ขนนุ	ทีเ่มอืงกาญจน	์บอกทำไมไม่ไปหาพระอะไร
นา้ทีม่ตีาทพิย	์เขาบอกคนกรงุเทพขึน้กนัมากเลย	?	
ตอบ :	วดัไหนจะ๊	?	มอีาจารยว์ชัระ วดัถำ้แฝด	อยูอ่ำเภอไหน	?	มหีลายวดั	อยา่งหลวง
พอ่มติซโูอะ เปน็สายหลวงพอ่ชาวดัหนองปา่พง พระดีๆ 	 เยอะจา้	แตเ่อาจรงิๆ	มนัไมถ่งึ
ควิอาตมาหรอก	ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่ใครจดั	เรือ่งของพระปฏบิตัหิลอกเขาไดเ้ยอะ	อนัดบัแรก
กผ็มสัน้	เหน็วา่ผมสัน้กเ็ปน็เดก็ไวก้อ่น	อนัดบัทีส่องกำลงัใจดหีลอกเขาไดเ้ยอะแกเ่ทา่ไหรก่็
ไมย่อมแกก่บัเขา	อารมณด์ทีัง้วนั	
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ถาม :	การถวายของ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	มนัสำคญัอยูต่รงกำลงัใจของเรา ถา้กำลงัใจของเราคดิวา่ดมีนักด็ ีถา้กำลงัใจ
ของเราคิดไม่ดีก็เท่ากับว่าเราแช่งตัวเอง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนเสฏฐา มโนมยา	
สงูสดุที่ใจ	 สำเรจ็ที่ใจ	 มนักเ็ลยอยูท่ี่ใจ	 ถา้ใจของเราวา่ด	ี มนักด็	ี คนเขาจะตอ้งเอาของดีๆ 	
ไปถวายพระใชม่ัย๊	?	ทีช่ือ่ดีๆ 	อยา่งนีต้อ่ไปเราจะหา	ละมดุ	มะไฟ	หามงัคดุทีช่ือ่หว่ยแตก	
มนัอรอ่ยทัง้นัน้ไปถวายทา่น	
ถาม :	 (ถามเกีย่วกนัการฝกึมโน)	
ตอบ :	 เคลด็ลบักค็อื นกึเปน็กฝ็กึไดท้กุคน	 แตม่คีวามสำคญัอยูท่ี	่ อนัดบัแรกตอ้งไม่
กลว้	บางคนถา้กลวัโดยเฉพาะถา้จะฝกึมโนมยทิธเิตม็กำลงัมนัจะไม่ได	้อนัดบัที ่๒ ตอ้งไม่
อยากๆ มากเกนิไป	มนัยืน่คอเลยชอ่งมนัมองอะไรไมเ่หน็หรอก	สว่นใหญข่องเรามนัจะมา
ตดิอกีตรงนี	้ อนัดบัที ่ ๓ อยา่ทำตวัเปน็คนขีส้งสยั	 เพราะวา่สิง่ทีเ่รารบัฟงัมากบัสิง่ทีเ่รา
พบเหน็บางทีค่นละเรือ่งกนั	อาตมาขึน้	บณัฑกุมัพลศลิาอาสน	์ครัง้แรก	เจอลงุกำนนัอว้น
พุงปลิ้นเลย	 นุ่งกางแกงขาสามส่วน	 มีผ้าขาวม้าคาดอยู่ผืนเดียว	 เราก็ไปนั่งเกาะบัณฑุ
กมัพลศลิาอาสน	์มองๆ	นีเ่หรอพระอนิทร ์ทา่นลกุขึน้นัง่ถาม	เอง็อยากเหน็แบบไหน...?	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	การรบัยนัตเ์กราะเพชร	ถา้ทอ้งแรก	นะ่ด	ีถา้คลอดออกมาเปน็ผูช้ายยนัตจ์ะตดิตวั
ประมาณ	 ๗	 วนั	 ถงึจะเขา้กระดกูหมด	 มนัจะเหน็ชดัๆ	 ถา้เปน็ผูห้ญงิจะเขา้หมดเลย	 ตาย
เผาแลว้จงึจะเหน็	 ยนัตม์นัจะตดิอยูต่รงกระดกู	 ถา้ใครรบัยนัตเ์กราะเพชรไปแลว้รกัษาไว้ได้
ยนัตจ์ะตดิอยูท่ีก่ระดกูทกุคน	 เกบ็กระดกูกจ็ะเหน็	แตถ่า้อยากพสิจูนร์ะยะสัน้ๆ	กห็าคนทอ้ง
แรกไป	หาไปหลายๆ	คนหนอ่ย	ถา้คนไหนเปน็ผูช้ายก็ไดเ้หน็เลย	แสดงวา่ผูช้ายสูผู้ห้ญงิไม่
ได	้
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	การภาวนาคาถาสมัปฏจิฉาม	ิ สมัปฏจิฉาม	ิ แปลวา่สำเรจ็ทกุอยา่ง	 ใช้ไดก้บัเรือ่ง
ทีต่อ้งการความสำเรจ็	 ใหว้า่ไปเลยไดท้ัง้นัน้	 เรือ่งของการทำไสยศาสตรจ์รงิๆ	ไมน่า่กลวันะ	
เหตุที่ไม่น่ากลัวก็เพราะกำลังใจของเขามันตั้งใจจะเบียดเบียนคนอื่น	 ในเมื่อตั้งใจ
เบียดเบียนคนอื่นมันจะไม่เข้าถึงจุดสุดท้ายของตัวสมาธิเพราะว่าจุดสุดท้ายของตัว
สมาธิมันจะมีตัวอุเบกขาอยู่	 ถ้าตั้งใจจะเบียดเบียนคนอื่นกำลังใจไม่เป็นอุเบกขา	 ถ้าหาก	
ว่าเราตั้งใจภาวนาอยู่เป็นปกติ	 อารมณ์ใจแค่เกินอุปจารสมาธิไปนิดจะไม่มีไสยศาสตร์
อะไรทำอันตรายเราได้เลย	 ต้องไม่เผลอ	 ทีนี้ถ้าหากแก้กันตามสาย	 ของหลวงพ่อท่าน		
ปลกุยนัตเ์กราะเพชรขึน้มามนัจะสะทอ้นกลบัหมด	 อกีอยา่งหนึง่ทา่นใหน้กึถงึพระพทุธเจา้		
มพีระนามวา่	 เรวตัตะ	 สมยัของทา่นจะมพีวกทำไสยศาสตรเ์หมอืนกนั	 หนกัอยูเ่หมอืนกนั
บางทีคนฟังเทศน์อยู่มันทำดิ้นพราดๆ	 กลางศาลาเลยก็ม	ี เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะมี
ความชำนาญในด้านนี้อยู่มาก	 ท่านแนะนำว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามีนามว่า	 เรวัตตะ	 แล้ว
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ตั้งใจภาวนาว่า	 สัมปจิตฉาม ิ ใครกลั่นแกล้งเราก็จะมีอันเป็นไปเอง	 อย่าไปเสียเวลาไป		
ทำอะไรเขาเลย	 เพราะฉะนั้นถ้าเจอวิธีนี้เข้าก็คงเข็ดไปอีกนาน	 ทำเมื่อไหร่ตัวเองโดน		
สมเด็จพระพุทธเจ้าเรวัตตะทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เรวัตโต รติวัทฒโน พระพุทธเจ้า
นามวา่ เรวตัตะผูม้รีาตรอีนัเจรญิ คอืมสีตอิยูเ่สมอ	ราตรเีจรญิ	กค็อืวา่ทำสมาธกินัทัง้วนัทัง้
คนื	 พวกบรรดาสำนกัตา่งๆ	 ทีเ่ขาแก้ใหน้ี่ไมค่อ่ยไว้ใจเขา	 เพราะวา่เขาเอาออกได	้ เขาก็ใส่
คนืไดบ้างทมีนัจะอยู่ในลกัษณะทีว่า่ใหเ้ราหาประโยชน์ใหเ้ขาตลอด	
ถาม :	อยา่งนีแ้ลว้เราอยากทราบวา่ใครทำไดม้ัย๊คะ	?	
ตอบ :	ต้องถามเขา	 เพราะโดยมารยาทแล้วเขาก็บอกไม่ได้	 โดยมารยาทแล้วเขายอม
ช่วยเรานี่ถือว่าเต็มที่แล้ว	 ของพระเราต้องยอมรับกฏของกรรมใช่มั๊ย	?	 ทางด้านโน้นเขา
ยอมช่วยเราเขาก็เสี่ยงมากแล้วถึงขนาดไปเปิดเผยตัวนี่ถือว่าเป็นการประกาศศัตรูโดยตรง	
เดี๋ยวลำบาก	 มีอยู่เที่ยวหนึ่งไปหาพระที่วัดเขาอ้อจะเอามาทำน้ำมนต์แก้พวกนี้	 พวก
ไสยศาสตรน์ีเ่ขามคีวามสามารถสงูจรงิๆ	 เลยถงึเวลาเราไปชว่ยเขา	 ครัง้,	 สองครัง้นีเ่ขาจะรู้
เลยวา่เปน็เรา	แลว้ตอ่ไปมนัจะทำใสเ่ราแลว้ละ่	?	
ถาม :	 โดยทีเ่ราไม่ไดท้ำคนืเขาๆ	จะทราบเลย	?	
ตอบ :	จ้าเขาจะรู้เลย	 ทีนี้พอเขาทำไม่ได้เพราะเราอยู	่ ทีนี้เขาก็มีวิธีคือ	 ทำเราแทน 
ประเภททีว่า่เบีย่งประเดน็	เอาพระของวดัอืน่มาทำนำ้มนต	์กระแสมนัเปน็ของสำนกันัน้	ถงึ
เวลาเขาจบัไดก้็ไปถลม่สำนกันัน้ไมเ่กีย่วกบัเรา	แตอ่นันัน้มนัขี้โกงหนอ่ย	ตัง้แตเ่อาพระของ
สำนกัเขาออ้มานีย่งัไมเ่คยใชเ้ลย	เพราะวา่มนัยงัพอไหว	
ถาม :	การปฏบิตัจิะทำแบบไหนด	ีมหีลายแนวๆ	ไหนถงึจะด	ี?	
ตอบ :	จะยังไงด	ี แนวไหนมันก็ได้ผลด ี พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ของจริง ถ้าทำได้
จรงิสำคญัอยูท่ีว่า่เราจรงิหรอืเปลา่ ? ตรงนัน้สำคญัทีส่ดุ	แลว้คดิจะเอาแนวไหนด	ีสำคญั
ตรงทีเ่ราทำ	แนวไหนก็ไดว้า่ไปเถอะ	 ไมถ่กูใจเปลีย่นก็ได	้ ยงัทนั	แนวการปฏบิตัมินัเปน็ไป
ตามวสิยั	 ความชอบของแตล่ะคน	 มสีกุขวปิสัสโก	 ประเภทไปเรยีบๆ	 งา่ยๆ	 ใครวา่ยงัไงก	็	
โอเค	 เตวิชโช	 ก็ขี้สงสัยหน่อยๆ	 ฉฬภิญโญอันนี้ไม่ขี้สงสัยนิดหน่อยหรอก	 รื้อเลย	 ส่วน		
ปฏิสัมภิทัปปัตโต	 นี่ไม่รื้อเฉยๆ	 หรอก	 แยกเลย	 ทำวิจัยอีกต่างหาก	 ก็นึกเอาว่านิสัยเรา
ชอบแบบไหนกเ็อาอนันัน้ละ่	?	
ถาม :	แลว้แบบชอบลองเลน่โนน่เลน่นี	่?	
ตอบ :	อย่างนี้วิสัยของอภิญญาแล้ว	 ปฏิสัมภิทาญาณนั้นความสามารถพิเศษ	 ครอบ
อภญิญาไปดว้ย	
ถาม :	สมมติว่าปฏิบัติธรรมดาแล้วเวลาได้ผลนี่	 ผลที่ได้มันจะมีผลแบบนั้นไปด้วยมั๊ย
ครบั	?	
ตอบ :	ถา้พืน้ฐานเดมิในอดตีมมีา อดตีนีไ่มใ่ชช่าตนิีน้ะ ชาตทิีแ่ลว้ๆ มา ถา้พืน้ฐาน
ในอดตีมมีาแบบไหนผลจะเปน็แบบนัน้	พวกนีจ้รงิๆ	แลว้เรยีกวา่ของแถมดกีวา่	เพราะวา่
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หลกัการปฏบิตัจิรงิๆ	 พระพทุธเจา้ทา่นสอนเรากค็อืใหอ้ยูส่ขุในปจัจบุนั	 ปจัจบุนัถา้กำลงัใจ
ทรงตัวสมาธิมีเราเองก็จะเป็นผู้มีสต	ิ อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายอย่างสงบ	 มีความสุขใน
ปจัจบุนันี	้และถา้หากวา่ทรงความดเีอาไว	้เมือ่ตายไปเปน็	พรหม	เทวดา	หรอืเขา้นพิพาน
ไปนัน่คอืความสขุในอนาคต	อนันีค้อืหลกัการจรงิๆ วา่เพือ่ความสขุในปจัจบุนัและความ
สขุในอนาคต แตว่า่ความสามารถพเิศษตา่งๆ มนัเปน็ของแถม ซือ้รถตอ้งมลีอ้	ถงึเวลา
เราตอ้งการรถไม่ไดต้อ้งการลอ้	มนัก็ใหล้อ้มา	มนัเปน็ซะอยา่งนัน้	 เพราะอยา่งนัน้ของแถม
พวกนีเ้วลามนัเกดิขึน้มาแลว้	มนัแปลก	สงัเกตมัย๊อะไรทีม่ขีองแถมคนชอบซือ้	ของแถมนี่
กเ็หมอืนกนัมนัเกดิขึน้ก็ไปสนกุอยูก่บัมนั	ไอ้ไปสนกุอยูก่บัมนันัน่มนัเปน็หลงผดิทาง	เขาจะ
ล่อเราเหมือนกับหลอกเด็ก	 เอาของไปให้เล่นก็เงียบไม่ซน	 เราต้องการจะไปตรงโน้นแล้ว	
เขาล่อเราให้ติดอยู่ตรงนี้ก็จะผิดจุดมุ่งหมายไปเพราะฉะนั้นก็อย่าเผลอไปติดของแถมมัน
มากนกั 
ถาม :	อยา่งนีผู้ป้ฏบิตังิา่ยๆ	จะสบายกวา่ใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	ยากกว่า	 เพราะว่าสิ่งล่อใจมันไม่มี	 มันเหมือนกับคนเราเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาส่ง
มาให	้ ลองไมเ่ตมิอะไรดสู	ิ เจอไมม่ทีกีเ็ซง็แลว้ใชม่ัย๊	?	 เพราะฉะนัน้	 สกุขวปิสัสโก	 จรงิๆ	
แลว้ทำยากทีส่ดุ	เพราะสิง่ลอ่ใจอืน่ๆ	ทำใหเ้ราสนใจตืน่เตน้มนัไมค่อ่ยม	ี
ถาม :	 เคยอา่นตำราวา่ระบบฌานนีจ่ะไดผ้ลด	ีเพราะวา่จะมอีารมณจ์ติ	?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วฌานนี่เป็นการเพาะกำลัง สำคัญตรงปัญญาที่เอาฌานไปใช ้ 
ถ้าปัญญาไม่ถึงใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นล่ะ	 มันเหมือนกับเพาะกายมาซะล่ำบึก	 ตัวใหญ่ยังกับ		
นักมวยปล้ำฝรั่งแต่ว่าเอาแรงมาใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นล่ะ	 ฌานเป็นการเพาะกำลังเอาไว	้ ถ้า
ปญัญาเพยีงพอ	ใชเ้ปน็กจ็ะไดผ้ลเรว็	แตถ่า้หากวา่เราไมส่ามารถจะเอาไปใช้ไดก้เ็หมอืนกบั
วา่เปน็คนมแีตแ่รงเฉยๆ	กจ็ะไปตดิอยู่ในระดบันัน้กค็อืวา่	กลายเปน็ตดิอยู่ในรปูฌาน	อยา่ง
เก่งก็เกิดเป็นรูปพรหม	 เป็นพรหมไม่ใช่ดีนะ	 ดีมากเลย	 แต่มันหนีทุกข์ได้ชั่วคราวไม่ช้า		
ไมน่านกก็ลบัมาเดอืดรอ้นกบัมนัใหม	่
ถาม :	มนัมแีบบสขุวปิสัสโก	มนัจะไดฌ้านพรอ้มกบัภาวะนัน้เลยใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	ถ้าหากว่าได้เป็นพระโสดาบันตอนนั้นก็จะทรงปฐมฌานได ้ ตัดกิเลส	 สุกข		
วิปัสสโกนี่มีกำลังของฌานสมาบัติ	 ๘	 เหมือนกัน	 แต่ว่ากำลังอันนั้นมันไม่ได้หรูหราฟู่ฟ่า
แบบประเภทมอีทิธฤิทธิแ์บบคนอืน่เขา	แตม่กีำลงัจากการทีพ่จิารณาจนกำลงัทรงตวัเปน็
ฌานไปเอง พอทรงตัวเป็นฌานไปเอง กำลังนั้นก็เพียงพอจะตัดกิเลสได้ทุกระดับขั้น
ตอ้งมกีำลงัฌาณเปน็เครือ่งชว่ย แตส่กุขวปิสัสโกนีเ่ปน็การบรรลเุขาเรยีกวา่ บรรลแุบบ
ปญัญาวมิตุ ิปญัญาวมิตุคิอืใชป้ญัญาพจิารณาธรรม การพจิารณามนัไดเ้ปรยีบตรงทีว่า่ 
พจิารณาไปเรือ่ยๆ แลว้กำลงัของการพจิารณามนัจะทรงตวั สมาธมินัดิง่ลกึเขา้ไปเปน็
ฌานโดยไมรู่ต้วั 
ถาม :	พอเรากำหนดจนจติดิง่แลว้เรากระดกุกระดกิตวัไม่ไดเ้ลยคะ่	?	
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ตอบ :	ตอนนัน้จติกบัประสาทรา่งกายมนัเริม่แยกเปน็คนละสว่นกนับงัคบัมนัยากแลว้	
ถาม :	แลว้พอมนัดิง่ปุบ๊สภาพจติกบักายมนัแยกกนัทนัท	ีไมท่ราบวา่	?	
ตอบ :	อันนั้นเราเริ่มคล่องในจุดนี้	 แต่ถ้าเราต้องการความคล่องตัวมากกว่านี้เราต้อง
ใช้ในลักษณะฌาณใช้งาน คือบังคับร่างกายให้ทำงานได้ด้วย	 ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา		
ทีอ่ศัจรรยท์ีส่ดุตอ้งนบัหลวงปูชุ่ม่ วดัวงัมยุ	 หรอืวดัชยัมงคลทีล่ำพนู	 ปกตแิลว้พระระดบั
หลวงปูน่ัน้ถา้หากวา่เขา้นโิรธสมาบตั	ิ เทา่ทีเ่คยปรากฏแลว้มอีรยิาบถเดยีว	 ไมน่ัง่กจ็ะนอน	
หลวงปูชุ่ม่เขา้ได	้๔	อรยิาบถ	ยนื	เดนิ	นัง่	นอนไดห้มดทนีีย้นื	นัง่	นอนเราไมแ่ปลกใจมนั
อยู่กับที	่ แต่ในสภาพที่จิตกับประสาทแยกจากกันท่านบังคับสภาพร่างกายให้ยืนกับเดิน		
ได้อย่างไร	 ของเรามันทำไม่ถึงจุดนั้น	 มันจะเป็นการใช้กำลังอภิญญาอธิษฐานทับไว้ก่อน		
หรอืเปลา่ก็ไมรู่	้เพราะหลวงปูม่รณภาพไปแลว้ไม่ไดต้ามไปถาม	แตท่า่นทำไดจ้รงิๆ	
ถาม :	แลว้การทีท่ำอยูต่อนนี	้ภาวะรา่งกายมนัไม่ได.้..?	
ตอบ :	หัดใหม่จ้าหัดใหม	่ ต่อไปหัดเดินจงกรมแล้วทรงอารมณ์ก่อน	 ถ้าจับลม	 ๓	 ฐาน
แลว้กา้วเดนิไดต้อ่ไปจะสอนตอ่ให	้สมยัทีอ่ยูว่ดัทา่ซงุสอนนอ้งๆ	แลว้มนัโวยวายกนัขรมเลย	
เพราะจบัลม	๓	ฐานปุบ๊นี	้จติกบัประสาทมนัแยกออกจากกนั	เดนิๆ	ไปมนัคา้งเติง่	กา้วตอ่
ไม่ได	้ เดินให้คล่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให	้ มันจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเพราะเรายังไม่ชิน	
ตอนแรกเขาก็แปลกใจว่าทำไมเราทำอะไรหลายๆ	 อย่างได้พร้อมกัน	 ก็เริ่มต้นอย่างนี	้ ถึง
เวลาคณุภาวนาแลว้จบัลม	๓	ฐานกอ่น	ถา้หากวา่คณุทำไดเ้ดีย๋วผมจะสอนตอ่ให	้พอเขาทำ
เสรจ็มาโวยวายวา่เราหลอกเขา	ความจรงิเราไม่ไดห้ลอก	เราทำแบบนัน้มากอ่นจรงิๆ	
ถาม :	 เรือ่งปญัญานะครบั	ปญัญาทางโลกกบัทางธรรมตา่งกนัอยา่งไร	
ตอบ :	คนละเรือ่งกนัเลย	 ปญัญาทางโลกนีภ่าษาฝรัง่เรยีกวา่ไอควิ มนัเปน็หนว่ยความ
จำเฉยๆ	สว่น	ปญัญาทางธรรมมนัเปน็การรูแ้จง้เหน็จรงิตามสภาพความเปน็จรงิ	
ถาม :	ถงึเวลาแลว้ก็ไดผ้ลทางวตัถใุชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	 ไดผ้ลทางวตัถมุากกวา่	
ถาม :	จะมีในแงเ่ดยีว	แง่ใจรกัอยา่งเดยีวเลย	หรอืวา่จะมแีงอ่ืน่หรอืเปลา่ครบั	?		
ตอบ :	 เยอะ	 ไตรลักษณ์นั่นมันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้น	 มันมีนัยตามของ	 วิปัสสนา
ญาณ ๙	อยา่ง	ตามนยัของอรยิสจั	วปิสัสนาญาณ	๙	อยา่งกอ็ว่มแลว้	
ถาม :	แตว่า่พอเราจบัจดุหนึง่ได	้จดุอืน่จะมาเองใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	คอืวา่หากวา่มนัไดซ้ะจดุหนึง่	จดุอืน่จะงา่ยขึน้	
ถาม :	แตว่า่ไม่ใชม่าเอง	?	
ตอบ :	ถ้าเราไม่ตะกายไปหา	 มันไม่มาหรอก	 เรื่องของปัญญาเป็นสิ่งที่ละเอียด เรา
ตอ้งตัง้ใจคน้ควา้เขา้ไปจรงิๆ 
ถาม :	จะพจิารณาอยูแ่คร่ะบบเดยีวใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	อันนี้มันเกิดอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย	์ เขาสอนอย่างไรลูกศิษย์ก็ทำอย่างนั้น	 แต่ถ้า
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หากว่าลูกศิษย์ใช้ความสามารถสูง	 พอมั่นใจว่าตัวเองชำนาญในสิ่งนั้นแล้วก็ขยับหาสิ่งอื่น
ตอ่ได	้อยา่งหลวงพอ่ทา่นเลน่ซะเกลีย้งเลย	กรรมฐาน ๔๐ กอง มหาสตปิฏัฐานสตูรวา่ทกุ
บรรพ	ปพัพะโตพมะสตูร อกีอนัหนึง่คริมิานนทสตูรกค็ลา้ยๆ	กบัวปิสัสนาญาณ ๙ 
ถาม :	 เราเขา้ใจอะไรดมีากขึน้	?	
ตอบ :	 เป็นเหมือนกัน	 ปัญญามันมีทุกระดับชั้น ปัญญาของปุถุชนคือคนทั่วๆ ไปที่
เกลือกกลั้วกับกิเลส ปัญญาของผู้ทรงฌาน ปัญญาของพระอริยเจ้าแต่ละระดับไม่เท่า
กนั ความหยาบละเอยีดตา่งกนั	พอเราทำถงึจดุๆ	หนึง่เราจะคดิวา่เออดแีลว้	ถกูแลว้	แต่
ความจรงิมนัไม่ใชอ่นันัน้มนัดแีคน่ัน้	 มนัถกูแคน่ัน้	 พอเรามปีญัญามากขึน้	 พจิารณาไดล้กึ
ซึง้กวา่นัน้	มนัจะมขีองทีถ่กูกวา่นัน้	ดกีวา่นัน้ขึน้มา	พอเรามองยอ้นไปทีเ่ราเคยวา่ถกูแลว้
ดแีลว้มนักผ็ดิไป ดงันัน้ถงึไดบ้อกวา่ มนัเปน็สมมต ิผดิถกูมนัคอืสมมต ิสิง่ทีเ่ราทำนะ่ 
ถ้าหากว่าในส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเป็น
ทฐิคิวามเหน็ของเราโอกาสผดิมนัมเียอะ 
ถาม :	อยา่งทีค่นเขาคดิแบบนี	้ แตว่า่เราทำแบบนี	้ เราคดิแบบนี	้ คอืถา้เราไปมองวา่เขา
คดิแบบนัน้แลว้เขาคดิถกู	มัน่ใจแลว้ถงึทำ	?	
ตอบ :	ก็ไมแ่น	่การยดึหลกัปฏบิตัขิองตวัเองมากเกนิไปกเ็ปน็อปุาทานได ้เขาเรยีกวา่
สีลัพพัตตุปาทาน ยึดมั่นในศีลพรตของตนมันไม่แน่ว่าจะถูกต้อง เพราะว่าส่วนใหญ่ที่
เราทำไมแ่นว่า่ถงึทีส่ดุมนัอดไมไ่ดท้ีจ่ะมทีฐิคิอืความเชือ่เฉพาะตนแฝงอยู ่ จะกลายเปน็
ทิฐิเอาความเห็นส่วนตัว ความเชื่อส่วนตัวของตนไปปนกับธรรมะพระพุทธเจ้า พอเรา
กา้วไปถงึปฐมฌานก	็ ฮอื...พระพทุธเจา้ทา่นสอนทีแ่ทจ้รงิมนัเปน็อยา่งนีเ้อง	 แตค่วามจรงิ
มันไม่ใช	่ ที่ละเอียดกว่านั้นมันม	ี พอเราก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เอาแล้ว	 ธรรมะของ
พระพทุธเจา้ทีแ่ทเ้ปน็อยา่งนี	้ มนัไม่ใชจ่ะกา้วลว่งลกึขึน้ไปเรือ่ยๆ	 จนกวา่จะถงึทีส่ดุ	 เพราะ
ฉะนั้นที่เราสรุปมา เห็นคนอื่นทำแล้วคิดว่าผิดแล้วเราทำถูกหรือว่าคนอื่นทำถูกเราทำ
ผิด มันใช้ไม่ได้ทั้งนั้น เพราะว่ามันเป็นกำลังใจของเราปัจจุบันตอนนั้น ถึงเวลาพอมี
การกา้วลว่งเขา้ไปอกี สิง่ทีด่กีวา่ถกูกวา่มนัม ี
ถาม :	วธิทีีช่ว่ยลดปญัหาไดม้มีัย๊ครบั	?	
ตอบ :	งา่ยทีส่ดุ ทำตามแบบพระพทุธเจา้ทา่น คอื อยูใ่นกรอบของศลี ๕ เปน็อยา่ง
นอ้ย ถา้หากวา่เรามศีลีเปน็เครือ่งปอ้งกนัแลว้ มนัเทา่กบัวา่ปดิอบายภมูโิดยปรยิาย ไม่
ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสรุกาย สัตว์เดรัจฉานอีก มีแต่จะก้าวหน้าขึ้นอย่าง
เดยีว	 มนัจะงา่ยทีส่ดุ	 ถา้หากจะใหเ้ราคน้หาเองจรงิๆ	 แลว้นีส่มยัโบราณเขาเกง่นะ	 เขาหา
ไดม้ากตอ่มากดว้ยกนั	เพยีงแตว่า่	สว่นทีจ่ะทำแลว้ดเีพยีงสว่นเดยีวแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทา่น
สอน	 คนอื่นเขาหาได้ไม่ครบ	 ศาสดานอกพระศาสนาเยอะต่อเยอะด้วยกัน	 อย่างอารกะ
ศาสดา	อนันีจ้ะอยู่ในองัคตุตรนกิาย	เขาเรยีกวา่อารกสตูร	อารกะเขาสอนลกูศษิยข์องเขา
ว่า	 ชีวิตเหมือนต่อมน้ำ	 ก็คือฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาแล้วก็แตกโป๊ะไป	 เหมือนกับลำธารที่ไหล
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จากภูเขา	 พรวดผ่านมาแล้วก็เลยไป	 เหมือนรอยไม้ที่ขีดลงในน้ำวูบเดียวแล้วก็หายไป	
เหมือนโคที่เขานำไปฆ่า	 ตายแหงๆ	 เหมือนชิ้นเนื้อเผาไฟ	 คือ	 รังแต่จะไหม้ในเวลาอัน
รวดเร็ว	 นั่นนอกศาสนาเขาสอนได้ขนาดนั้น	 สิ่งที่เขาสอนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้า
ทา่นสอนเรา	แตว่า่อนันัน้เขาเหน็อนจิจงั	ความไมเ่ทีย่งของมนัเทา่นัน้เองใชม่ัย๊	?	ตวัทกุขงั
เปน็ทกุข	์กบัอนตัตาไมม่อีะไรมัน่หมายได	้เขาจบัตรงนี้ไมต่ดิ	เพราะฉะนัน้ดถูกูกนัไม่ได	้
ถาม : ..................................	
ตอบ :	จรงิๆ	ทกุอยา่งมนัอยูท่ีเ่รา ถา้ตัง้ใจจรงิ ทำจรงิๆ มนังา่ย แตถ่า้หากไมต่ัง้ใจ
จรงิ ไมท่ำจรงิๆ เจออปุสรรคนดิหนอ่ยกถ็อย มนัยากหมด 
ถาม :	ผมเคยอา่นของทา่นกฤษณะ	แลว้ผมสงสยั	?	
ตอบ :	อ่านมาเยอะแล้วพวกนั้น	 ไม่ต้องเสียเวลาไปสงสัยหรอก	 มันคลำได้แค่เงาในน้ำ	
กฤษณะ มรูต	ิ กด็	ีคารลิ ยบิราน เฮอรม์าน เฮสเสะ	มนัแคเ่งาในนำ้	 เขาเหน็อะไรบาง
อย่างแต่เขาจับต้องไม่ได	้ เคยไปนั่งวิเคราะห์เขาอย่างละเอียดเลย	 มันเหมือนกับเขาเดิน
วนๆ	 ไปจนจะถึงประตูแล้วเขาก็ออกมา	 เดินวนๆ	 ไปจนจะถึงประตูแล้วก็ออกมา	 ไม่เชื่อ
ลองไปอา่นดกู็ได้	 มนัเหมอืนเขา้ใกลจ้ดุหมายแลว้	 แตเ่สรจ็แลว้เขาจบัไม่ไดว้า่จดุหมายอยู่
ตรงไหน	 แล้วก็วนหาอีก	 ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเยอะแยะไปหมด	 มัน
เหมอืนกบัเงาในนำ้แหละ	เขามองเหน็แลว้	พอเอือ้มมอืไปมนักแ็ตกกระจาย	จบัไมต่ดิ	
ถาม :	 เท่าที่ผมอ่านดูจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเท่านั้น	 อย่างพระพุทธ		
พระธรรม	พระสงฆเ์นีย่	อาจจะไมเ่ชือ่เลย	อยา่งนีม้นัจะถอืวา่เปน็อวชิชาหรอืเปลา่	?	
ตอบ :	กเ็รยีกไดเ้ตม็ๆ	เลย	
ถาม :	 เพราะวา่ความจรงิมนัเปน็แบบนี	้ แตเ่ขาพสิจูนด์ว้ยตวัเองเลยวา่	 สิง่ทีเ่หน็นัน้มนั
ไม่ใช	่?	
ตอบ :	กอ็ยา่งนัน้ละ่	เขาเรยีกทฏิุปาทาน	ยดึถอืความคดิตวัเองเปน็ใหญ	่เหน็คนเขาไล่
ยิงกันมา	 เราก็โทรแจ้ง	 ๑๙๑	 ก็โดนตำรวจเตะซ	ิ เขากำลังถ่ายหนังกัน	 นั่นน่ะสิ่งที่ตัวเอง
กำลงัเหน็	เขากำลงัถา่ยหนงักนั	
ถาม :	งัน้ความคดิจะเอามาใช้ไม่ได	้?	
ตอบ :	 ใช้ไม่ได	้อนันีม้นัความจรงิ	ของเขามนัเปน็ปรชัญา คอื เทยีบเทยีมกบัของจรงิ 
แต่ว่าศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ คือความจริงแท้มันต่างตรงนี	้ ฉะนั้นใครเริ่มต้นเอาพุทธ
ศาสนาเปน็ปรชัญามนัเขา้ปา่ไปครึง่ตวัแลว้	 เหลอือยูอ่กีครึง่หนึง่จะรอดมัย๊	?	พทุธศาสนา
ไมใ่ชป่รชัญา ไมต่อ้งเสยีเวลาตคีวาม เปน็อรยิสจั คอื ความจรงิแท ้ ตัง้หนา้ตัง้ตาทำ
ตามกพ็อแลว้ 
ถาม :	แสดงวา่มนัเชือ่วา่	มทีี่ไหนมนัก็ไปทีน่ัน่	?	
ตอบ :	ส่วนใหญ่ตะเกียกตะกายไปแล้วก็ไปผิด	 จิตเดิมแท้จริงๆ ก็กำลังแค่อาภัสรา
พรหมใช่มั๊ย	?	 ในเมื่ออาภัสราพรหมเป็นกำลังของฌาน ๒ เท่านั้นเอง	 ในเมื่อมาโดน
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ยอ้มดว้ยกเิลส	ตณัหา	อปุาทาน	กเิลสตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	ทำใหร้กั	โลภ	โกรธ	หลงมนัทบัถม
จติใจ	 จติเดมิแทก้เ็ลยหมองมวัลงไป	 กต็อ้งขดัเกลาเริม่ขึน้มาใหม	่ เพราะฉะนัน้ยอ้นกลบั
ไปถงึจดุเดมิแทข้องมนัจรงิๆ กย็งัใชไ้มไ่ด ้มนัตอ้งไปใหม้ากกวา่นัน้ 
ถาม :	วันหนึ่งพอไปกำหนดมรณานุสสติค่ะ	 พอกำหนดไปร่างกายมันก็ปล่อยวาง	 พอ
ปลอ่ยวาง	พอจติวางแลว้มนัวางหมดเลยคะ่	หนงัสอืหนงัหากว็างคะ่	ทำยงัไงดเีจา้คะ	?	
ตอบ :	แรกๆ จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าพอกำลังทรงตัวเป็นฌานมันมีอุเบกขาอยู	่
อยา่ลมืวา่ตวัเอกคัคตารมณน์ัน่กค็อือารมณเ์ปน็หนึง่	จะตอ้งประกอบไปดว้ยตวัอเุบกขา	เรา
ตอ้งซอ้มบอ่ยๆ ใหเ้คยชนิ ทนีีเ้รากระจายออกเสรจ็แลว้มนัตอ้งเอาเขา้ดว้ย มนัรวมเขา้
ยอ้นกลบัมาตรงจดุทีว่า่ตอนนีเ้รายงัมชีวีติอยู ่ ในเมือ่เรายงัมชีวีติอยู ่ สิง่ทีเ่ราควรจะทำ
ก็คือทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุด ถึงเวลามันจะตายเมื่อไหร่เราก็จะไปนิพพานของเรา 
เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่คนทีท่ำปจัจบุนัใหด้ทีีส่ดุนี ่ ทกุสิง่ทกุอยา่งมนักลบัทำมนัเหมอืน
กบัคนทีม่เีวลาตรงหนา้เทา่นัน้เอง	 อยา่งไปพมา่นี่ไปนัง่รออยูท่ีเ่รอื	 รอจนแดดเผาหวัแดง	
พวกนัน้มนักย็ือ้อยูน่ัน่แหละ	 จะไปไม่ไป	 เรากน็ัง่หวัเราะ	 คนอืน่เขากส็งสยัไอน้ีม่นับา้หรอื
เปลา่ตากแดดหวัเราะ	 ความจรงิไม่ใชห่รอก	 คอืคนจะเกดิอกีนานเวลามนัเยอะ	 ของเรามนั
ไมม่เีวลาแลว้รบีลงเรอืไปกอ่น	กเ็ลยตอ้งไปนัง่ตากแดดรอคนมเีวลา	แลว้เรากน็ัง่หวัเราะอยู	่	
คนเดยีว	คนอืน่เขาสงสยัวา่พระองคน์ีบ้า้หรอืเปลา่ตากแดดแลว้กน็ัง่หวัเราะ	ก็ใกลเ้คยีงบา้นะ	
ถาม :	 เมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาท่านชีวกโกมารภัจจ์ท่านมาแล้วบอกว่าให้มาเป็น		
ลกูศษิยท์า่น	ทา่นจะทำใหส้ามารถชว่ยไปรกัษาคนเพือ่จะไดร้กัษาโรคใหค้นได	้ เรากร็บัปาก
กับท่านว่าจะไปครอบคร	ู แล้วหลังจากนั้นผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็ยังเฉยอยู่	 พอเฉยเข้า		
กเ็ลยปว่ยเลย	ปว่ยไปปว่ยมากเ็ลยเสยีงไมม่	ีพดูไม่ได	้เสยีงเปน็เปด็เลย	?	
ตอบ :	พวกเดียวกัน	 อาตมาอาทิตย์ก่อนก็ไม่มีเสียงเหมือนกัน	 แย่กว่าเป็ดเยอะ	 แต่นี	่	
ไม่ไดด้ือ้กบัทา่นนะ	คนทีท่า่นจะใหร้กัษามนัดือ้	เรากเ็ลยแย่ไปดว้ย	
ถาม :	ทา่นเลน่งานหนกัเจา้คะ่	ขนาดหายใจไม่ไดห้ายใจไมถ่งึทอ้งกำลงัจะแยเ่ลยคะ่	?	
ตอบ :	อาการนัน่ใกลจ้ะตาย	จำไวค้นใกลจ้ะตายมนัหายใจไมถ่งึทอ้ง	
ถาม :	ทา่นเลน่จะตายเลยคะ่	จนตอ้งบอกกบัทา่นวา่	ยอมแลว้	แลว้อาการเสยีงทีเ่ปน็เปด็		
คอืเพือ่นเขาวา่เปน็กะเทยควายเลยคะ่	นา่เกลยีดมากๆ	เลย	เวลาเดนิไปไหนแลว้พดูนีเ่สยีง
เหมอืนกะเทยเลย	แตพ่อรบัปากทา่นปุบ๊	เวลาไมก่ีน่าทนีีเ่สยีงเปลีย่นมาเปน็ปกตเิลย	?	
ตอบ :	นัน่ยงัดนีะ	ยงัดทีีท่า่นไม่ให้ไปกนิอะไรกอ่น	อาตมาเจอเทวดาหลอกมาแลว้	
ถาม :	 เสียงเปลี่ยนทันทีจนเพื่อนเขาบอกว่าเราเล่นละครเหรอ	 เมื่อกี้นี้เสียงยังเป็น
กะเทยควายอยูเ่ลย	?	
ตอบ :	อาตมากเ็จอมา	 อนันัน้เทวดาเขาแกลง้	 เปน็ปอดอกัเสบมาลกัษณะอยา่งนี	้ ขยบั
ตัวก็ไอ	 ไปถึงตอนนั้นเทวดาผู้หญิงชั้นจาตุมหาราชด้วย	 ผู้หญิงที่อยู่ชั้นจาตุมหาราชนี่หา
ยาก	 ไมแ่นจ่รงิอยู่ไม่ได้	 เขาบอกวา่อยากหายมัย๊	?	 อยากหายๆ	 อาบนำ้เยน็ซ	ิ โอ้โหเชือ่



�� “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ดมีัย๊	?	คนปอดอกัเสบขนาดขยบัตวัแลว้ไอแบบนีบ้อกใหอ้าบนำ้เยน็แลว้หาย	มนัจะบา้หรอื
เปลา่	พอเขา้หอ้งนำ้เขาตามเขา้มาอกี	แหม	!	ยายนีต่ือ๊จงั	ปดิประตแูลว้ยงัตามมาอกี	 ไป
บอกวา่อาบนำ้เยน็แลว้จะหาย	เรากน็กึไดว้า่	เออ...เทวดาเขาไม่โกหก	ในเมือ่เขาไม่โกหกนี่
อาบน้ำเย็นมันคงหาย	 ก็ราดโครมลงไปเลย	 ไอตัวมันออกชนิดควันกลบทั้งห้องเลย	 แล้ว
หายเดี๋ยวนั้นเลย	 นึกขึ้นมาได้มันหลอกเรานี่	 หนาวจะตายชักอากาศแค่	 ๗	-	 ๘	 องศา	
หลอกใหเ้ราอาบนำ้เยน็	 ความจรงิถา้เขาจะชว่ย	 แคน่กึใหเ้ราหายเรากห็ายแลว้	 เปน็ไงโดน
ซะเตม็ๆ	ตอ้นรบันอ้งใหม	่ดนัหลงเขา้ไปในถิน่เขาโดนตม้ซะเปือ่ย	
ถาม :	 เลยสงสยัวา่ทา่นทำไดอ้ยา่งไร	?	
ตอบ :	ยงัดไีม่ให้ไปกนิมสัตารด์ซะกำหนึง่	 ถา้ใหก้นิซะกอ่นแลว้คอ่ยหายจะชอกชำ้กวา่นี	้
แสดงวา่ของทา่นยงัมจีรรยาบรรณอยู	่เจา้แมแ่กเลน่หมดจรรยาบรรณเลย	หลอกใหเ้ราอาบ
นำ้เยน็	
ถาม :	พอเวลาเราจะเข้าไปร้องเพลงคาราโอเกะ	 พอย่างเท้าเข้าไปเสียงหายเสียงเป็น
เปด็เหมอืนเดมิ	พอกา้วเทา้ออกไปเสยีงดเีหมอืนเดมิ	?	
ตอบ :	ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันเสียเวลาเยอะ	 แทนที่จะเอาเวลามานั่งศึกษาเรื่องช่วย
คนดันไปร้องคาราโอเกะ	 ถ้าหากว่าเรื่องของพระเรื่องของเทวดาเราขัดความประสงค์ของ
ทา่นไม่ไดห้รอก	
ถาม :	ทำไมทา่นคอนโทรลเราไดข้นาดนีเ้ลยเหรอคะ	?	
ตอบ :	จรงิๆ	 ไม่ไดค้อนโทรลหรอก	 เปน็เรือ่งทีค่วรจะทำ	 ในเมือ่เราเหลวไหลทา่นกเ็อา
ซะหนอ่ย	ของเราเองมนัอยา่งกบัตุก๊ตาทีเ่ขาใชช้กัใยเอา	ขนาดเดยีวกบัหุน่กระบอก	ทา่นจะ
บงการให้เราทำอะไรที่ไหน	 เมื่อไหร่ก็ได	้ เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านจะยอมรับในกฎของ
กรรม	 เวรกรรมของใครของมัน	 ทำกันไปเถอะ	 ถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันมาจริงๆ	 ท่าน		
ไมยุ่ง่กบัเราหรอก	
ถาม :	ทา่นบอกวา่เราไปรบัปากทา่น	แลว้ไมท่ำตามทีส่ญัญา	?	
ตอบ :	อนันัน้เราผดิสจัจะเอง	โดนแคน่ัน้กบ็ญุมากแลว้	
ถาม :	กร็บีรบัวนัรุง่ขึน้เลยคะ่	ทนีี้ไมท่ราบวา่ตอ้งอยู่ในคอนโทรลทา่นอกีนานมัย๊คะ	?	
ตอบ :	กจ็นกวา่เราจะชำนาญแบบทา่นนะ่	๑	โยชนร์อบบา้น	ถา้มสีิง่ทีท่ำยาไม่ไดท้า่นจะ
ปลอ่ยเรา	
ถาม :	ทา่นบอกให้ไปเรยีนสมนุไพรทีก่ระทรวงสาธารณสขุ	เรยีนเวชกรรมคะ่	?		
ตอบ :	 โนน่ไปศกึษากบัพี่มีกุดาโนน่	 ตำราเปน็กระตัก๊	 ไมรู่ว้า่จะสอบปนีีห้รอืปหีนา้	 นัน่
เรยีนเวชกรรมเหมอืนกนั	
ถาม :	ทา่นบอกวา่ใหเ้รยีนจนกวา่จะได้ใบรบัรองแพทย	์?	
ตอบ :	ท่านต้องการในจุดที่ว่าถ้ากฎหมายมันจะเล่นงานเรามันจะทำอะไรเราไม่ได้	
เพราะวา่ของเรามนัผา่นมาจรงิๆ	ถงึเวลามสีทิธจิา่ยยาได	้ ไมอ่ยา่งนัน้จะโดนแบบหมอนอ้ย	
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อนันัน้จา่ยยารกัษาโรคเอดส	์ ปรากฏวา่ไมม่ีใบประกอบโรคศลิป	์ เสรจ็	 แงก่ฎหมายเขาเอา
คณุผดิเตม็ๆ	อยูแ่ลว้	
ถาม :	 เหมอืนโดนควบคมุตวัยงัไงไมรู่ค้ะ่	มนัแปลกๆ	คะ่	ทา่นดจุรงิๆ	เลยคะ่	พดูคำไหน
คำนัน้	?	
ตอบ :	 ไม่แปลกหรอก	 คนจริง	 ไม่ใช่ด	ุ โดยเฉพาะท่านหมอชีวก	 ท่านเป็นพระอรหันต	์
ไม่ใชเ่ทวดาธรรมดา	พอพระพทุธเจา้ปรนิพิพาน	?	ทา่นกค็ดิวา่หนา้ที่ๆ 	ทา่นคดิจะทำมนัก็
ไม่มีแล้ว	 คนไม่มีหน้าที่แล้วนี่น่ากลัวมั๊ย	?	 มีแต่พระอรหันต์นะที่ไม่มีหน้าที่แล้ว	 ใจท่าน		
ปลอ่ยวางไดข้นาดนัน้	เดนิเขา้ปา่ไปเลย	เจอถำ้ๆ	หนึง่กน็อนเขลงตายมนัตรงนีแ้หละ	อยู่ไป		
ก็ไรป้ระโยชน	์เสรจ็แลว้รา่งกายมนักแ็ยล่งๆ	มนัไม่ไดก้นิอะไรนี	่นอนอยา่งเดยีว	แลว้อยู่ๆ 	ก	็	
ไดย้นิเหมอืนกบัฟา้ผา่ลงมาพรอ้มกบัพระพทุธเจา้ทา่นถามในลกัษณะทีว่า่หว่งรา่งกายมัย๊	?	
ทา่นบอกทา่นไมห่ว่งแลว้	พรอ้มทีจ่ะตาย	มนัก็ไปทีเ่ดยีวคอื	พระนพิพานตรงนี้ไมม่ีในตำรา
ไมต่อ้งไปคน้หาประวตัทิา่นหรอก	ยกเวน้วา่พวกเราจะเอาคำพดูอาตมาไปเขยีนตอ่	
ถาม :	ปัญญาทางโลกที่ต้องทบทวนเพื่อที่จะหาเหตุผล	 กับที่รู้ข้างในต่างกันอย่่างไร		
เมือ่กอ่นผมตอ้งคดิใครค่รวญ	แลว้ตอนนีม้นัเกดิขึน้เอง	แลว้ตรงนีม้นัตา่งกนัอยา่งไร	?	
ตอบ :	ตา่งกนัลบิโลกเลย	ปญัญาทีเ่กดิจากการสัง่สมบารมใีนทาน ศลี ภาวนามา ถา้
เกดิขึน้จะรูแ้จง้เหน็จรงิตลอดไปหมด แลว้จติกจ็ะยอมรบัดว้ย แตว่า่ปญัญาทางโลกมนั
เปน็แคค่วามจำของเราเอง	 ถ้าหากว่ามันผดิไปจากที่เคยชนิของเรา	 เชน่	 เขาบอกวา่	 ๒	
บวก	๒	เปน็	๔	ถา้เขาบอกวา่	๓	บวก	๑	เราเริม่คา้นแลว้	เพราะฉะนัน้มนัตา่งกนัอยูต่รงนี	้
ถาม :	แสดงวา่มนัเปน็ปญัญา	เปน็ดา้นไหน	?	
ตอบ :	มันเป็นอยู	่ แต่ที่นี้ว่ามันเป็นปัญญาทางด้านไหนล่ะ	 มันเป็นโลกียปัญญาหรือ		
โลกตุระปญัญา	ทีพ่ดูมานี	่ คำวา่	ปญัญานีค่วรจะเปน็โลกตุระ	กค็อืวา่รู้ในทางทีจ่ะหลดุพน้	
ถา้อยา่งนัน้เขา	จะยอมรบัสภาพความเปน็จรงิทีรู่อ้ยู	่ แลว้กป็ลอ่ยวาง	รบัแลว้ไมแ่บกเอาไว	้
มนัเหนือ่ย	 คราวนีข้องเราทีพ่ดูมาบางทมีนัอาจจะปนๆ	 ทัง้	 ๒	 อยา่ง	 เพราะไปปลอ่ยใหรู้้
เองไง	 สิง่ทีรู่เ้องนีถ่า้มนัเกดิจากการสัง่สมบารมมีา	 มนัอาจจะเปน็ตวัปญัญาในทางธรรมก	็	
ไดจ้รงิๆ	แลว้เรามาเสยีเวลาในการคลำ	มนัมวัแตม่าอยา่งเชน่วา่	นีเ่ขาเรยีกวา่อะไร	ถา้หากวา่		
มอียูต่รงหนา้แลว้คณุใชม้นัไดก้็ใช้ไปเถอะ	ไมต่อ้งมวัเสยีเวลาไปถามหรอกวา่มนัเรยีกวา่อะไร	
ถาม :	 เวลาเรากำหนดดสูิง่ทีเ่ราไดม้า	พอไดม้าเรากก็ำหนดด	ูเรารูเ้ลยวา่สิง่ทีเ่ราไดม้านี่
ตอ้งทำอยา่งไร	อนันีเ้ปน็ปญัญาอะไรคะ	?	
ตอบ :	อนันีเ้ขาเรยีกวา่ความเปน็ทพิยข์องจติ	นีส่ว่นใหญจ่ะเปน็ปญัญาในทางธรรม	แต่
ว่าขณะเดียวกัน	 ความเป็นทิพย์ของจิตนี่ไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะอยู่ในลักษณะที่ว่า
สมบรูณพ์รอ้ม	คอื	พอมนัรูข้ึน้นีค่วามรูส้กึจะเกดิอาจจะไมถ่งึนาท	ีแตถ่า้ใหอ้ธบิายนีห่ลาย		
หนา้กระดาษ	 มนัจะรูพ้รอ้มสมบรูณห์มด	 เหน็ภาพขึน้มาจะรูเ้ลยวา่มนัจะตอ้งจดัการอยา่งไร		
ตั้งแต่ต้นยันปลาย	 ความเป็นทิพย์นี่ใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม	 ถ้าหากว่าทางโลกเกิด
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เหตุการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไร	 ทางธรรมเกิดเหตุนี้จะจัดการอย่างไรจะบอกไว้หมด	 ตัวนี้
ภาษาพระเรยีกวา่	ญาณ	 คอืเครือ่งรูม้นัเกดิ	 ในเมือ่เครือ่งรูม้นัเกดิถา้หากวา่เรายดึตดิอยู่
ตรงนัน้มนัจะเปน็อปุกเิลส	 แตถ่า้เราไมย่ดึตดิแตอ่าศยัเครือ่งรูน้ีเ่สรมิเพือ่ความกา้วหนา้ขึน้
ไป	จำไดม้ัย๊	อปุกเิลส	๑๐	อยา่งมอีะไรบา้ง	โอภาส	นัน่มนัแสงสวา่งอยา่งเดยีว	ปตี	ิความ
อิ่มใจใช่มั๊ย	 ปัสสัทธ	ิ ความสงบ	 คิดว่าบรรลุแล้วทั้งนั้นล่ะ	 ไปถึงท้ายๆ	 ยิ่งหนักเลย			
นกิกนัต	ิ ความใครน่อ้ยลง	 อารมณท์างเพศเหมอืนกบัไมม่	ี คดิวา่บรรลแุลว้	 ความจรงิมนั
เต็มๆ	 เลย	 มันโดนกดไว้ชั่วคราว	 อุปัฏฐาน	 จิตตั้งมั่นเหมือนกับเสาที่ไม่เคลื่อน	 เหมือน
กอ้นหนิใหญก่ลางนำ้	นำ้ซดัมายงัไงก็ไมห่วัน่ไหว	คดิวา่ตวัเองบรรลแุลว้	คดิวา่กา้วไปถงึจดุ
ทีจ่ติไมห่วัน่ไหวดว้ยโลกธรรม	ความจรงิไม่ใช	่มนัเปน็กำลงัฌานลว้นๆ	
ถาม :	แลว้ปญัญาจรงิๆ	แลว้พอถงึสำเรจ็แลว้จะเปน็การเขา้ใจทกุอยา่ง	?	
ตอบ :	ทกุอยา่งทีเ่ขา้ใจนัน่เอาเฉพาะทีห่มดกเิลสอยา่งเดยีว อยา่งอืน่ถอืเปน็ขอ้รงุรงั
เขาจะตัดหมด มันจะเหลือเฉพาะหน้า	 งานเฉพาะหน้าเท่านั้นอย่างอื่นจะไม่เอาเลย	
ต้องการรู้อะไรมันรู้แต่ว่าความต้องการไม่มีซะแล้ว	 สนใจขึ้นมาก็แวบไปหน่อยหนึ่งแต่ก็
แวบไป	 ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูง	 มันเหมือนกับนักมวยเปิดการ์ดเมื่อไหร	่ คู่ต่อสู้
ชกรว่ง	ตอ้งตัง้การด์แนน่กอ่นแลว้คอ่ยไปสนใจเขา	
ถาม :	อธบิายเรือ่งพละ	๕	กบัอนิทรยี	์๕	หนอ่ยซคิรบั	?	
ตอบ :	อนิทรยี ์๕ กบัพละ ๕ มนัอนัเดยีวกนั อนิทรยี ์๕ มนัเปน็การสะสม พละ ๕ 
มนัเปน็การใชง้านแคน่ัน้	ฟงัรูเ้รือ่งมัย๊	?	ไมม่พีืน้ฐานมนึตายเลย	วริยิะ	สต	ิสมาธ	ิปญัญา
อะไรเหลา่นีม้นั	 ๒	 อยา่ง	 มนัเหมอืนกนัเปะ๊เลย	มอียู	่ ๕	 อยา่งเหมอืนกนัเขาเรยีกอนิทรยี	์
คอืความเปน็ใหญอ่ยา่งหนึง่	พละกค็อืพลงัอกีอยา่งหนึง่	แตจ่รงิๆ	แลว้	๒	อยา่งนีม่นัเปน็ตวั
เดียวกัน	 เพียงแต่ว่าตัวหนึ่งมันอยู่ในระหว่างสะสมกำลังของมันเขาเรียกว่า	 อินทรีย	์ คือ
คอ่ยๆ	 เพิม่	 อยา่งวริยิะ	 ความเพยีรของมนั	 สว่นพละทีม่นัเปน็วริยิะ	 คอื	 ใชค้วามเพยีรใน
การตัดกิเลส	 เพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้น	 อันหนึ่งเป็นการสะสมกำลัง		
อนัหนึง่ใชผ้ลของการสะสมไปเทา่นัน้เอง	
ถาม :	แลว้กบับารมลีะ่ครบั	?	
ตอบ :	ลักษณะมันก็คล้ายกัน	 วิริยะในบารม	ี ๑๐	 นี่เขาคลุมหมด	 วิริยะในอิทธิบาทก็ด	ี
วริยิะในพละ	๕	อนิทรยี	์๕	กด็มีนัตวัเดยีวกนั	แตถ่า้หากวา่ในบารม ี๑๐ นีต่วัวริยิะบารมนีี่
คลมุหมดตัง้แตต่น้ยนัปลายเลย ตวัอืน่อาจจะเปน็เฉพาะหนา้ก็ได ้ อาจจะเปน็ตน้ เปน็  
กลาง เปน็ปลายก็ได ้ แตว่ริยิะในบารม ี ๑๐ นีเ่ขาคลมุไวห้มด	 เหมอืนกบัพระพทุธเจา้
ทา่นบอก	 รอยเทา้ชา้งใชม่ัย๊	?	 รอยเทา้สตัวท์ัง้ปา่จะมมีากเทา่ไหรเ่หยยีบลงในรอยเทา้ชา้ง
ก็ไม่ใหญเ่กนิไปกวา่นัน้	
ถาม :	อยา่งนีก้ห็มายความวา่	 ในเรือ่งของบารมกีว็ริยิะในบารมตีา่งๆ	กำลงั	๕	ตวันีก้ม็ี
สว่นทีจ่ะเสรมิกำลงั	?	
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ตอบ :	ก็เป็นอันนั้น	 จริงๆ แล้วที่พระพุทธเจ้าท่านเทศน์บทใดบทหนึ่ง สูตรใดสูตร
หนึง่ บรรพใดบรรพหนึง่ถา้ตัง้ใจทำตามมนัไดท้ัง้นัน้ เขา้ถงึมรรคผลทัง้นัน้ แตเ่พยีงแต่
วา่ทีท่า่นตอ้งเทศนเ์อาไวเ้ยอะตอ่เยอะดว้ยกนั กเ็พราะวา่จรตินสิยัของแตล่ะคนไมเ่สมอ
กัน คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งถึงจะเข้าใจ อีกคนหนึ่งต้องพูดอีกอย่างหนึ่งถึงจะเข้าใจ 
อยา่งนีเ้ปน็ตน้	 ทา่นกเ็ลยตอ้งวา่เอาไวถ้งึ	 ๘๔,๐๐๐	 แบบดว้ยกนั	 แตว่า่	 ๘๔,๐๐๐	 แบบ
พระพทุธเจา้ทา่นวา่ไวน้ี่ไมค่า้นกนัเลย	มนัสอดคลอ้งกนัไปหมด	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	ทุกอย่างมันทำได	้ ทางโลกกับทางธรรมมันไปด้วยกันได	้ คนที่มีธรรมะอยู่เป็น
ปกติอยู่แล้วนี	่ ถ้าหากไปปฏิบัติอยู่ในทางโลกคนเขาจะสบายใจกว่าด้วยซ้ำไป	 เพราะว่า		
ของเราจะประเภทตรงไปตรงมา	 เพยีงแตว่า่เราเองจะรกัษากำลงัใจของเราใหท้รงตวัไดม้ัย๊	
ตอนที่ไปเจอประเภทแรงกดดนักระทบกระแทกจากคนกเิลสมากๆ	 เราไมค่ดิจะทำอยา่งนัน้	
แต่เขาคิดแทนเรา	 แล้วถึงเวลาในเมื่อเขาคิดว่าเราจะทำ	 เขาก็จัดการบีบเราบ้างอะไรบ้าง	
จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีก	 สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถรักษากำลังใจได้มั๊ย	 ถ้ารักษาได	้	
ลยุไปเถอะ	ไมม่ีใครวา่หรอก	
ถาม : เนกขมัมะนีเ่ปน็กำลงัใหญม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	สำคัญมากเลย	 เพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่จิตของเรายังผูกพันกับกามฉันทะนี่
โอกาสจะหลุดพ้นมันยาก	 มันเป็นวังวนใหญ่ที่จะดึงดูดเราให้หลุดพ้นได้ยากที่สุด	
พระพทุธเจา้ทา่นตรสัเอาไวช้ดัเลยวา่ เรือ่งของการเสพกามอยา่งหนึง่ เรือ่งของการอยู่
ในอำนาจอย่างหนึ่ง เรื่องของการนอนอย่างหนึ่ง เรื่องของการกินอย่างหนึ่ง ทำ
อยา่งไรคนก็ไมเ่บือ่ เดีย๋วมนักห็วนกลบัไปอกีอยากอกี มอีกีเปน็อกี	หลกัการของตา่งๆ	
ของมนัฟงัดดูอียูน่ะ	 เคยไดย้นิมัย๊	 ๕	 ม.	 ของมนันะ่ม	ีมงัสะกนิเนือ้	มทันะกนิเหลา้	มนั
ตรามกีารทอ่งมนต	์มทุรามกีารรา่ยรำ	 เมถนุมกีารเสพกาม	 เขาบอกวา่ถา้หากวา่ทำจนถงึ
ทีส่ดุมนัจะเบือ่ไปเอง	เปน็ไปไม่ได	้ถา้หากไม่ใชบ่คุคลทีเ่หน็ภยัในวฏัฏะสงสารจรงิๆ	จะไมม่ี
วนัทีจ่ะปลกีตวัออกจากกาม	มแีตจ่ะขลกุอยูก่บัมนั	
ถาม :	ยกเวน้วา่ตอ้งมขีองเกา่ชว่ยจรงิๆ	ถงึจะออกมาได	้?	
ตอบ :	 ไมง่ัน้รอดยาก	 ตำราของตนัตระเขาบญัญตัขิึน้มาเลย	 แตว่า่จะทำอยา่งไรกบ็รรลุ
ไม่ได	้แตว่า่คนมนัชอบ	ในเมือ่เปน็สิง่ทีค่นชอบมนักเ็อา	ถงึเวลากส็มคัรเปน็ลกูศษิยก์นัเปน็
แถว	
ถาม :	กเิลสมนักจ็ะมากขึน้เรือ่ยๆ	?	
ตอบ :	ก็คนกินเหล้าจะหลุดพ้นได้อย่างไร	 สติสัมปชัญญะมันไม่ม	ี โอกาสของมันมีอยู่
อยา่งเดยีว	ตวัมนัตราการทอ่งบน่ภาวนา	ทนีีพ้อมนัเลกิทอ่งบน่ภาวนาไปขลกุอยูก่บั	๔	ตวั
มนักเ็จง๊แลว้	กย็งัดมีนัมคีวามดขีึน้มาเปน็พกัๆ	
ถาม :	แลว้อยา่งทอ่งบน่ภาวนานี	่ยิง่ทอ่งมนักย็ิง่คลอ่งมนักด็ขีึน้เรือ่ยๆ	?	
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ตอบ :	ตวัสมาธมินัมนีะ	 เมือ่สมาธทิรงตวัขึน้	ปญัญามนักม็	ี กูไมน่า่จะตอ้งมาเหนือ่ยอยู่
อยา่งนีเ้ลย	มนันา่จะมวีธิทีีง่า่ยกวา่นี	้
ถาม :	จรงิๆ	กามกม็ปีระโยชนเ์หมอืนกนัใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	มอียู	่ ทกุอยา่งถา้มนัพอดมีปีระโยชน	์ แตค่นเรามนัไมค่อ่ยพอดหีรอก	มนัไมข่าด
กเ็กนิ	
ถาม :	อยา่งบางครัง้เราตอ้งอาศยัเสยีงเพลงเพือ่คลายเครยีดบา้ง	อะไรบา้ง	?		
ตอบ :	 ใช	่ แต่คราวนี้มันก็ต้องระวังสุดขีด	 เผลอไม่ได้เผลอเมื่อไหร่ก็จะไหลตามเพลง	
อาตมาโดนถบีลงนำ้ทัง้ๆ	ทีเ่ปน็พระกเ็พราะไหลตามเพลง	เขา้ไปทีเ่มอืงลบัแล	เขา้ไปใหม่ๆ 	
ก็ไมม่ัน่ใจวา่จะมอีนัตรายหรอืเปลา่	ใจมนัทรงตวัเปะ๊เลย	อยูน่ัน่ตลอด	๕	วนัไมม่คีลายเลย
แมแ้ตน่ดิเดยีว	 ทนีีต้อนเดนิทางกลบัพอผา่นปา่ใหญม่าถงึจดุๆ	 หนึง่จำไดว้า่	 หลงัจากตรงนี้
ไปไม่นานจะมีหมู่บ้าน	 ใจมันก็คลาย	 สบายใจแล้วอีกนิดหนึ่งก็จะถึงบ้านคนยังไงรอดแน่		
มนัแทนทีจ่ะภาวนามนักด็ฟูา้ดดูนิเหน็บรรยากาศใจก็ไหลเปน็เพลงตามทีเ่คยไดย้นิมา	 ไมรู่้
ใครเมตตาถบีโครมเดยีวหวัทิม่ลงหว้ยไปเลย	 หนา้หนาวดว้ยเปยีกหวัถงึตนีเลย	 สัน่แหงก็ๆ	
สมนำ้หนา้	
ถาม :	อยา่งนีก้เ็ลยไมแ่น่ใจวา่ดมีัย๊	ถา้เผลอไหลไปตามเพลงนีช่ว่ยไดม้ัย๊	?	
ตอบ :	ก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวไง	 ลักษณะของพระมีการเปลี่ยนอิริยาบถ	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	
นอน	 เอาทา่เดยีวนานๆ	 ไม่ไหวรา่งกายมนัแย่	 ถงึเวลาก็ไปเดนิดฟูา้ดดูนิบา้ง	 แทนทีเ่ราจะ
ไปประเภทนั่งภาวนาอย่างเดียว	 อาจจะไปรดน้ำต้นไม้บ้าง	 อาจจะไปกวาดลานวัดบ้าง		
จับอริยาบถต่อไป	 พอถึงเวลามันคลายขึ้นมาบ้าง	 หายเครียดก็ไปนั่งภาวนาของเราต่อ		
เดนิจงกรมของเราตอ่	
ถาม :	 ใหเ้ราเขา้ฌานไดท้กุสภาวะ	แลว้เวลาเดนิแลว้มนัคา้งเราจะทำอยา่งไรคะ	?	
ตอบ :	กถ็า้หากวา่มนัคา้งกล็ดลงมาเหลอืแค	่๒	หรอื	๑	มนักเ็ดนิตอ่ไดแ้ลว้	
ถาม :	คลายออกใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ :	ถอยมันลงมาหน่อยแล้วก็เดินต่อไป	 เสร็จแล้วก็ตั้งท่ายื้อกับมันหน่อย	 ดูซิจะไป		
ได้มั๊ย	?	 เหมือนกับเข้าเกียร์รถไว้แล้วลองพยายามเข็นดู	 ปกติรถเข้าเกียร์อยู	่ ถ้าเครื่อง		
มนัตดิมนัไปได้ใชม่ัย๊	?	ทนีีเ้ราจะเขน็ใหม้นัไปเครือ่งมนัตดินะ่ซ	ิ
ถาม :	ทนีีเ้ขน็ไปแลว้กจ็อดใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ :	กเ็ขน็ไปนีเ่ครือ่งมนัตดิเลย	 จรงิๆ	 แลว้ไมต่อ้งมาตอ่ก็ได	้ มนัเปน็เองแลว้	 ตอ่ไป
มนัจะรูว้ธิแีลว้วา่แค่ไหนพอด	ีมอียูช่ว่งทีฝ่กึใหม่ๆ 	ยงัทำอยู	่เดนิจงกรมทัง้วนั	ภาวนาทัง้วนั	
นบัลกูประคำทัง้วนัหรอืประเภทนัง่ๆ	นอนๆ	ทัง้วนั	ประเภทใครเหน็ตอ้งวา่บา้แน่ๆ 	นัง่ลงไป
แลว้กน็อนๆ	อยูแ่คน่ี	้แตค่วามจรงิแลว้เรากท็รงสมาธติามลำดบัของมนั	พอเรานอนกเ็ตม็ที่
ของมันเลย	 เวลาคลายก็เต็มที่ของมัน	 โอ๊ะ...สนุกมากเลยช่วงนั้น	 แต่คนเห็นว่าเราบ้า		
ทกุคน	นัง่ๆ	นอนๆ	
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ถาม :	 เหมอืนคณุพอ่เลยคะ่	 นัง่ๆ	 นอนๆ	 เหมอืนคนบา้	 จะพาไปโรงพยาบาล	 คณุพอ่
บอกไมต่อ้งไมเ่ปน็ไร	ไมต่อ้งพาไปก็ไมม่ีใครเชือ่	?	
ตอบ :	 ไมม่ีใครเชือ่หรอก	เพราะคนบา้บอกตวัเองไมบ่า้สกัราย	
ถาม :	คนเราเกิดมาจะมีกรรมใช่มั๊ยครับ	 คือคนแวดล้อมที่จะทำกับเราจะเกิดกับเราใน
ลกัษณะนี	้ไมรู่ว้า่เกดิจากอะไร	?	
ตอบ :	 เกดิจากเราทำเอาไวเ้อง	 ทกุอยา่งทีเ่ราทำ...เลกิเกดิ...เปน็วธิแีกท้ีง่า่ยทีส่ดุ	 ถา้
เลิกเกิดก็ไม่มีปัญหาอะไร	 ทุกสิ่งที่เราทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่ว	 ถึงเวลาผลจะเกิดกับเรามันจะ		
สง่ผลกระทบมารอบดา้นเลย	
ถาม :	จะมทีางบรรเทามัย๊ในกรณไีมด่	ี?	
ตอบ :	ถา้มนัดจีะบรรเทาทำไม	ในกรณไีมด่กี็โดยการสรา้งบญุใหญข่ึน้มาแทน ในเมือ่
เราสรา้งบญุใหญข่ึน้มาแทนกำลงับญุมนัสงู มนักจ็ะหา่งกรรมไปชัว่ระยะหนึง่ ถงึเวลา
กำลังบุญมันต่ำลงกรรมมันก็ตามทันอีก ก็ต้องทำใหม ่ ที่เขาเรียกว่าสะเดาะเคราะห	์
จรงิๆ	 คอืหลอกใหเ้ราทำบญุใหญ่	 บญุทัง้หมดกอ็ยูท่ีท่าน	 ศลี	 ภาวนานัน่แหละ	 บญุกริยิา
วตัถคุอื	 สิง่ทีเ่ราทำม	ี ๑๐	 อยา่งดว้ยกนัสำคญัทีส่ดุตรง	 ๓	 ขอ้แรก	 คอื	 ทาน	 ศลี	 ภาวนา	
เพราะเปน็บญุใหญ	่โดยเฉพาะทานนีเ่ขาจะเนน้ในวหิารทาน	ธรรมทาน	
ถาม :	แลว้ตอ้งแผเ่มตตาดว้ยใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	ทำดว้ยกด็	ี
ถาม :	ถา้ใชป้ญัญาทางโลกในการวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาไปเรือ่ยๆ	นีก่็ไมรู่จ้บ	?		
ตอบ :	ก็ไมรู่จ้บ	วชิาโลกเรยีนเทา่ไรไมรู่จ้บ	
ถาม :	คอืกรรมมนักจ็ะสนองอยูอ่ยา่งนัน้	แก้ไปก็ไมจ่บ	?	
ตอบ :	ตราบใดที่เรายังมีการกระทำอยู ่ ตราบนั้นมันก็จะให้ผลไปเรื่อยๆ	 เหมือนกับ
วา่ทีเ่ราไปนัง่หมนุกงลอ้	ถา้ยงัหมนุอยูก่งลอ้มนักว็นไปเรือ่ยๆ	เลกิเมือ่ไรมนักห็ยดุ	
ถาม :	ขอยกเหตกุารณจ์ริงๆ	 นะครบั	 สมมตถิา้เราพดูในแนวที่ว่า่ใชค้วามรูม้าก	 ซึง่คน
บางคนอาจจะไมช่อบ	 แลว้ถา้เรารูว้า่จดุนีค้อืจดุปญัหา	 แลว้เราแก้ไดอ้ยา่งนีจ้ะตดัปญัหาได้
มัย๊ครบั	นีเ่ราใชป้ญัญาทางโลก	?	
ตอบ :	 ไม่ไดแ้ลว้	สมมตวิา่มคีนฟงัอยู	่๑๐	คน	แลว้คนโนน้ไมช่อบพดู	อกี	๙	คนเตะคณุ
เพราะมนัจะฟงั	มนัมแีตป่ญัหาไปเรือ่ยๆ	ไมรู่จ้บ	
ถาม :	 ในเมือ่ถกูหรอืผดิกเ็ปน็สิง่สมมตนิีแ่ลว้เราจะยดึหลกัอะไร	?	
ตอบ :	ก็ยึดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน	 สิ่งที่ท่านว่ามาเป็นสิ่งที่ตรงและง่ายที่สุด		
สัน้ทีส่ดุในการตดักระแสกรรมใหม้นันอ้ยลง	
ถาม :	 ในการทีต่อ้งอยู่ในทางโลกละ่ครบั	?	
ตอบ :	กศ็ลีเปน็เครือ่งวดั	เราเอากรอบแคศ่ลีไป	อยา่ใหม้นัลน้กรอบ	
ถาม :	 เวลาเราตอ้งตดัสนิใจทำในหนา้ทีก่ารงาน	?	
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ตอบ :	กต็อ้งไมป่ระกอบดว้ยอคต	ิ๔	ตอ้งตรงไปตรงมาจรงิๆ	อคต ิ๔ กล็ำเอยีงเพราะ
รัก ลำเอียงเพราะโกรธ ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะหลง	 มันจะอดไม่ได้หรอก	
อาตมานี่ลำเอียงไม่มีหรอก	 สมัยเป็นฆราวาสฝึกมาด	ี หลวงพ่อท่านสอนไว้เยอะ	 พอถึง
เวลาวนัเกดิคนมนัเยอะ	เฝา้ประตกูัน้เอาไว	้โอย๊...สารพดัเลย	คนโนน้กเ็ส้น้ใหญ	่คนนีก้เ็สน้
โต	 พอมาถึงก็ประกาศตนฉันเป็นคนนั้น	 ฉันเป็นคนนี้ต้องเข้าหาหลวงพ่อได	้ บอกหันไปดู
ข้างหลังโน่นแน่ะ	 แม่ผมเองผมยังไม่ให้เข้าเลย	 ยังไม่ถึงคิว	 ขนาดแม่ตัวเองยังไม่ให้เข้า		
คนอืน่ไมต่อ้งอา้งเลย	ฝกึเอาไวด้เีรือ่งอคตไิมค่อ่ยม	ี
ถาม :	ฝกึยงัไงละ่ครบั	?	
ตอบ :	จรงิๆ	มนักค็อื	ตวัสต ิสมาธมินัตอ้งทนั	ถา้หากไมท่นัปุบ๊	มนักอ็ดไม่ได	้ระหวา่ง
สมมตวิา่ผูห้ญงิ	๒	คนนัง่อยูต่รงหนา้เราอยา่งนี	้คนหนึง่สวยคนหนึง่ไมส่วย	นีเ่จง๊แลว้อยา่ง
นี้ใจเราจะเริม่ลำเอยีงแลว้	 ตวันีเ้ขาเรยีกฉนัทาคต	ิ ลำเอยีงเพราะรกักจ็ะไปลำเอยีงวา่คดิวา่
คนนีต้อ้งดแีน	่กวา่จะรูต้วัวา่แมเ่จา้ประคณุไมด่กีห็ลงเมตตาสงเคราะห์ไปซะบานแลว้	
ถาม :	ตอ้งประกอบไปดว้ยสตเิหรอครบั	?	
ตอบ :	สตปิญัญาไปพรอ้มๆ กนั มสีตอิยา่งเดยีวปญัญาไมพ่อก็ไมก่ลา้ทำอะไร จดๆ 
จ้องๆ อยู่นั่นแหละ กลัวผิดกลัวพลาด มีปัญญามากไป สติไม่พอก็โฉ่งฉ่าง เดี๋ยวก็
หกลม้หวัแตก ๒ อยา่งมนัตอ้งไปพรอ้มกนัมนัถงึจะเกดิประโยชน ์
ถาม :	ถา้ขาดทัง้	๒	อยา่งละ่ครบั	?	
ตอบ :	ขาดทัง้	๒	อยา่งกเ็กดิอกีนาน	
ถาม :	พระแตล่ะองคน์ีเ่ลอืกวดัอยา่งไรครบั	วา่จะอยูว่ดัไหน	?	
ตอบ :	อนันัน้ไมต่อ้งเลอืกหรอก	ถา้หากวา่เราเปน็ฆราวาส	แลว้เราชอบวดัไหนกบ็วชวดันัน้		
ก็อยู่วัดนั้นแหละ	 ยกเว้นถ้าถึงเวลาไม่ชอบก็มีเหมือนกัน	 ทำเรื่องโยกย้ายได้อยู่เหมือนกัน	
แตม่นัลำบากหนอ่ย	 ถา้หากวา่ตามหนงัสอืสทุธพิระนีค่ณุมสีทิธยิา้ยไดถ้งึ	 ๑๐	 ครัง้	 ครัง้ที	่
๑๑	 มันย้ายไม่ได้แล้ว	 ช่องที่จะให้กรอกมันหมด	 คนเราถ้ามันย้ายได้ถึง	 ๑๐	 ครั้งนี่มัน		
คบยากแลว้นะ	
ถาม :	 เคลด็ลบัในการซอ่นความจำที่ไมรู่ล้มื	?	
ตอบ :	 โอ้โห...จรงิๆ	 แลว้มนัตอ้งลมืนะ	 ถา้หากวา่ไมรู่ล้มืนีก่ำลงัสมองมนัไมพ่อทีจ่ะเกบ็
เอาไว	้ถา้หากวา่สมาธขิองเราดนีีค่วามจำจะแมน่ยำ ถงึเวลามนัจะจดัหมวดหมูเ่กบ็ของ
มันเองแต่ละไฟล์ของมันจะเก็บซุกเงียบไม่รู้อยู่ตรงไหน พอถึงเวลาปุ๊บ มันจะโผล่ขึ้น
มาเอง	บางคนเขาจะแปลกใจวา่คนมาทีน่ี่ไมรู่จ้กัเทา่ไหร	่ ตอ่เทา่ไหร	่ แตท่ำไมเราจำเขาได้
ทกุคน	 ถงึเวลาทำบญุไมต่อ้งไปถามชือ่ถามเสยีงใหม่	 จดไดถ้กูตอ้ง	 จรงิๆ แลว้เราจำคน
เดยีวคอื คนทีม่าใหมท่ีเ่หลอืมนัจำไดแ้ลว้นี ่ เพราะฉะนัน้พอจำคนเดยีวมนัจำงา่ย	 แต่
พอบอกคนอืน่เขาหาวา่บา้จำคนเดยีวจรงิมัย๊ละ่	?	จำคนเดยีว	คนมาใหม	่
ถาม :	จำคนมาใหมแ่ตค่นเกา่กย็งัตอ้งอยูน่ีค่ะ	?	
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ตอบ :	กม็นัจำแลว้ไง	
ถาม :	 เคลด็ลบัตรงจำคนทีอ่ยูน่ีค่ะ่	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่สมาธดิ	ีพระพทุธเจา้ทา่นกลา่วเอาไวว้า่	บคุคลที่มีสีตติัง้มัน่ บคุคลทีม่ี
ใจตัง้มัน่ทา่นใชค้ำวา่ระลกึถงึเรือ่งทีท่ำมานานแลว้ได ้ ระลกึถงึเรือ่งทีพ่ดูมานานแลว้ได	้
ถ้าหากว่ากำลังใจตั้งมั่นแล้ว	 ตัวความจำมันก็จะดีตามไปด้วย	 หรือถ้าหากว่าอยากจะ
อัจฉริยะจริงๆ	 ก็ชาตินี้ถวายพระไตรปิฎกสักตู้หนึ่ง	 พอถึงเวลาเกิดใหม่ชาติใหม	่ ทีนี้เรียน		
ดอ๊กเตอร	์๓	ใบกย็งัไมห่ายมนัเลย	อยา่งอืน่มนังา่ยไปหมด	
ถาม :	หาแนวรว่มไดม้ัย๊คะ	?	
ตอบ :	 ได้จ้าได	้ ถึงเวลาถ้ากำลังเราไม่พอ	 คนอื่นให้เขามีส่วนด้วย	 ถ้าไปฉลาดพร้อมๆ	
กนั	แลว้จะไปหลอกเขาอยา่งไรละ่	มนัตอ้งฉลาดคนเเดยีวส	ิ
ถาม :	ตอ้งถวายฉบบัไหนครบั	ฉบบัประชาชน	?	
ตอบ :	 เลือกเอา	 จริงๆ	 แล้วหนังสือทุกประเภทถือเป็นธรรมทานหมด	 เพียงแต่ว่า
ประโยชน์มันมากน้อยต่างกันทำให้อานิสงส์มันมากน้อยต่างกันไปด้วย	 ถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆ	
เลยกพ็ระไตรปฎิกนัน่แหละ	เพราะเปน็การปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จรงิๆ	
ถาม :	ตอ้งเปน็ภาษาบาลมีัย๊ครบั	?	
ตอบ :	บาลีมันทำให้ต้องลำบาก	 ต้องแปลอีก	 ภาษาไทยก็ได	้ ฉบับของ	 ส.ธรรมภักด ี
สยามรฐั	อะไรก็ได	้
ถาม :	คน	๒	คนที่มีกีรรมกนัแลว้ทะเลาะกนัโกรธกนั	สมมตวิา่อกีคนยอมปรบัตวั	แตว่า่
ยงัมกีรรมกนัอยูน่ีจ่ะเกดิอะไรขึน้ครบัหรอืวา่จะมเีรือ่งใหมอ่กี	?	
ตอบ :	ถงึเวลาผลมนักจ็ะสนองไปอกี	ถา้หากวา่พดูถงึในปจัจบุนั	ถา้ฝา่ยหนึง่ยอมปรบัตวั		
อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับได้มันก็ดีกันได	้ แต่ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันก็ส่งผล	 มันไม่ได้ส่งผลใน
ปัจจุบัน	 แต่มันส่งผลในอนาคต	 สิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะเป็นผลในอนาคต	 ถ้าไม่ได้เอ่ย		
ขออโหสกิรรมตอ่กนั	ผลอนันัน้กจ็ะไปเกดิในอนาคตอกี	
ถาม :	 เกดิเปน็คนอืน่หรอืเปน็คนเดมิ	?	
ตอบ :	อาจจะเปน็คนเดมิหรอืคนอืน่อาจจะสรา้งผลอนันี้ใหก้บัเรา	 ในลกัษณะเดยีวกนัใน
แบบเดียวกันต้องรับแน่ๆ	 จริงๆ	 ถ้าขออโหสิกรรมได้ตรงที่สุดจะใช้วิธีไหนก็ได้ว่าสิ่ง
ทัง้หมดทีเ่ราไดล้ว่งเกนิเธอมาทัง้หมด	 ตัง้แตต่น้จนถงึปจัจบุนัขอใหเ้ปน็อโหสกิรรมไดม้ัย๊	?	
ถ้าเขาโอเครับได้ก็จบเลย	 เพราะฉะนั้นไปหาทางหลอกให้เขาพูดให้ได้ก็แล้วกัน	 จะเต็มใจ
หรือไม่เต็มใจถ้าคุณหลุดปากออกมาก็เจ๊งแล้ว	 ไม่เต็มใจจะให้แต่เผลอไปเซ็นต์แล้วผล		
ตามกฎหมายมนัมแีลว้นี	่
ถาม :	คดิวา่เราไมรู่จ้กักบัเขาเลย	ไมอ่ยากผกูกรรมกบัเขา	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่เราไมต่อ้งการผกูกรรม กำลงัใจเราคลายฝา่ยเดยีวก็โดนเขาตฝีา่ยเดยีว  
เราเองจะทนไปได้กี่ชาติก็ไม่รู้	 ให้เขาอโหสิกรรมนี่มันเป็นการแก้ไขโดยตรง หรือไม ่ 
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อกีทหีนึง่กเ็ปน็พระอรหนัตเ์สยี	 ถา้เปน็พระอรหนัตน์ีท่า่นบรสิทุธิเ์สยีจนกระทัง่กรรมตา่งๆ	
มันจะตามไม่ทัน	 มันจะเป็นการอโหสิกรรมโดยอัตโนมัติ	 แต่ว่าตราบใดที่ท่านยังมีร่างกาย
อยูก่ระแสกรรมมนักเ็ศษกรรมมนัจะทวงได	้แตว่า่กรรมใหญท่ีท่ำไวจ้ะจบลงหมดเกลีย้ง	
ถาม :	แล้วอย่างที่คนเสียชีวิตไปแล้วเราไปขออโหสิกรรมนี	่ เป็นการขออโหสิกรรมของ
เรา	?	
ตอบ :	อนันีเ้ราฝา่ยเดยีวแน่ๆ 	ยกเวน้วา่เขาจะโผลห่นา้ออกมาบอก	เออ	ยกโทษให	้แลว้
เราก็ช็อก	(พูดถึงการใช้มโนมยิทธิ)	 ความจริงก็น่าภูมิใจนะต่อหน้าครูเก่งเป็นบ้าเลย	 ลับ
หลงัครูไปไมเ่ปน็	 มนักส็ไตลเ์ดยีวกนันัน่ละ่	 เคลด็ลบัมนัมอียูแ่คน่ัน้	 แลว้อกีอยา่งหนึง่กค็อื
ว่าสภาพของจิตเราไม่มีอะไรขวางได	้ อย่างเช่นเรานึกถึงบ้านตอนนี	้ ถ้าคนที่ได้อภิญญา
หรือทิพจักขุญาณจะเห็นตัวเราไปยืนอยู่ที่บ้านเลย	 แค่นึกก็ถึงแล้ว	 ไม่ต้องเปิดประต	ู ไม่
ต้องลงบันได	 ไม่ต้องขับรถ	 ไม่ต้องขึ้นรถเมล	์ ไม่ต้องนั่งรถแท็กซี	่ แสงว่าเดินทางด้วย
ความเรว็	๑๘๖,๐๐๐	ไมลต์อ่นาท	ีแตว่า่จติมนัเรว็กวา่นัน้	เรานกึถงึดวงอาทติย	์นกึถงึแคน่ัน้
มนัถงึแลว้	แสงมนัใชเ้วลา	๘	นาทกีวา่ๆ	เพราะฉะนัน้	มนัไมม่อีะไรจะมาขวางความเรว็ของ
จติได	้แคน่กึกถ็งึแลว้	เมือ่ครฝูกึเขาบอกวา่ใหย้กจติขึน้สูจ่ฬุามณเีจดยีส์ถาน	ใหน้กึเดีย๋วนี้
เลย	 ใหเ้ราหยดุอยูต่รงหนา้จฬุามณ	ี ถา้เขาถามวา่จฬุามณมีสีภาพอยา่งไร	 ความรูส้กึแรกบอก		
ว่ายังไงให้บอกตามนั้นเลย	 ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นเขา	 โดยเฉพาะถ้าฝึกร่วมกันนี่	
ถึงเวลาคนหนึ่งเขาตอบอย่างนี้	่ แล้ว	 เอ๊ะ...เรารู้สึกไม่เหมือนเขาแล้วไปตอบอีกอย่างหนึ่ง
เจง๊เลย	 คนทีม่นัจะรูส้กึเหมอืนกนัตอบเหมอืนกนัมนัตอ้งลงทีเ่ดยีวกนั	 สมมตวิา่เรามาจาก
กรุงเทพมาลงบางแค	 อีกคนไปลาดพร้าว	 อีกคนไปพระโขนงโน่น	 มาจากกรุงเทพเหมือน
กนัใชม่ัย๊ละ่	?	แลว้มนัจะเหน็เหมอืนกนั	มัย๊ละ่	?	 โลกของเราทัง้โลกหยอ่นลงไปสวรรคช์ัน้
หนึ่งมันเท่ากับส้มใบเล็กๆ	 ในเข่งเท่านั้นเอง	 สวรรค์มันใหญ่กว่านั้นเยอะ	 เพราะฉะนั้นถ้า
หากวา่ตอบไปคนละทศิคนละทางคนละเรือ่งคนละโลกกบัเขาก็ไมต่อ้งสงสยั	เพราะวา่นัน่คอื
ที่ๆ 	 เราไป	ขณะทีเ่ขาตอบคอืที่ๆ 	 เขาไป	 เราตอ้งมัน่ใจในตวัของเราเอง	 เอาความรูส้กึแรก
เปน็หลกั	แรกๆ มนัจะมองไมเ่หน็เพราะวา่สว่นใหญแ่ลว้สมาธมินัไมด่	ีการตดักเิลสมนัก็
ไม่คล่องตัว	 ก็เหมือนกับคลำของในที่มืด	 เขาส่งของให้เราชิ้นหนึ่ง	 เราก็ต้องหลับตา	 ไม่
หลับตาก็มองไม่เห็น	 คลำไปคลำมาซักพักหนึ่งก็ตอบได	้ สมมติว่าสมุดเล่มนี้พอถึงเวลาก็
บอกได้ว่าสมุด	 ถ้าคลำบ่อยๆ	 จับบ่อยๆ	 ก็บอกได้เลยว่าสมุด	 ความคล่องตัวมันจะมีมาก		
ขึน้เรือ่ยๆ	คราวนีก้จ็ะสูข่ัน้ตอนทีล่ำบาก	 เพราะวา่ถงึเวลานัน้กำลงัใจของเราจะมัน่คง	 เมือ่
กำลังใจของเรามั่นคง สมาธิเริ่มทรงตัวภาพจะปรากฏ	 มันลำบากตรงไหน	 มันลำบาก
ตรงความเคยชนิของเรา	 เราเหน็ภาพดว้ยตาจนเคย	พอถงึเวลาภาพปรากฏปับ๊ อยากจะ
ใหช้ดัมากกวา่นัน้โดยทีไ่มไ่ดน้กึถงึขอ้จำกดั	 ขอ้จำกดักค็อืวา่มพีระพทุธเจา้เทา่นัน้ทีม่อง
เหน็อะไรชดัโดยตลอดไมม่อีะไรปดิบงัเหมอืนอยา่งกบัยามเทีย่ง	 พระปจัเจกพทุธเจา้เหน็ได้
อยา่งกบัคนืวนัเพญ็	 มนักย็งัมทีีห่ลบมมุไดบ้า้งอะไรไดบ้า้งใชม่ัย๊	?	 พระอคัรสาวกนีเ่หมอืน
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กบัคบไฟดวงใหญ	่ถงึสวา่งอยา่งไรรอบขา้งมนักม็ดืเยอะ	พระอรยิเจา้ทัว่ๆ	ไป	 เหมอืนแสง
เทียนดวงน้อย	 ของเรานี่ถ้าได้มโนมยิทธิจริงๆ	 ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือทรงฌานโลกีย์
มนัเหมอืนกบัพระอาทติย์โพลเ้พลย้ามคำ่	 ทนีี้โพลเ้พลย้ามคำ่บางทมีนัเหมอืนคำ่สนทิจรงิๆ	
เราไม่นึกถึงข้อจำกัดตรงนี ้ ก็จะใช้สายตาเพ่งเพื่อให้มันชัด เราต้องไปถึงสถานที่นั้น   
เราถงึเหน็ภาพได ้การใชส้ายตามนัตอ้งนกึถงึตา นกึถงึตาคอืนกึถงึตวั เทา่กบัเราดงึจติ  
ยอ้นกลบั ภาพมนัจะหายไป ทนีีเ้รากม็านัง่กลุม้ซ ิ ทำไมถงึหายไปนะ ยิง่ฟุง้ซา่นกย็ิง่
หาภาพไม่เจอ พอใจสงบภาพมาปรากฎอีกเพ่งอีก ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักปฏิบัติ
ตดิกนัมาก	อาตมาเองกต็ดิอยูเ่ปน็ปีๆ 	จนกวา่เราจะทำใจไดว้า่	กอ่นหนา้นี ้ความรูส้กึของ  
เรากถ็กูตอ้งแมน่ยำดอียูแ่ลว้ ภาพนีจ้ะปรากฏหรอืไมป่รากฏกช็า่งเถอะ เราพอใจแคน่ีล้ะ่  
เห็นก็เอาไม่เหน็ก็เอา ถ้าอย่างนั้นภาพจะปรากฏแล้วทรงตัวไดน้าน	 คราวนี้นึกออกมัย๊
วา่ของเราผดิพลาดตรงไหนมนัถงึไม่ไดซ้ะท	ีอยา่บอกนะวา่ทกุขัน้ตอน	จำไวน้ะวา่อยา่อยาก	
ถาม : เราตัง้ใจมากเกนิไป	?	
ตอบ :	ตัวตั้งใจมากเกินไปมันเป็นตัวอุทธัจจะ	 มันฟุ้งซ่าน	 ตัวทรงฌานนี่ลำบาก		
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทรงฌานได้คล่องตัวชนิดเข้าฌานไหนก็ได้เมื่อนั้นนะ	 มันก็จะเป็น
ตวัถว่งทพิจกัขญุาณ	เพราะทพิจกัขญุาณจะเกดิเมือ่	
	 	 ๑.	 อยู่ในอปุจารสมาธิ	 อกีอนักค็อืฌาน ๔ เตม็กำลงั	 คราวนีอ้ยากจะเปรยีบวา่
มนัเหมอืนกบัหอ้ง	๒	หอ้ง	ชัน้ลา่งกบัชัน้บน	ทกุสิง่ทกุอยา่งเหมอืนกนัหมดแลว้มบีนัไดอยู่
ระหวา่งกลางจากชัน้ลา่งไปชัน้บน	ถา้เราอยูอ่ปุจารสมาธ	ิคอื	อยูช่ัน้ลา่ง	ถา้ฌาน	๔	อยูช่ัน้
บนเหน็ไดเ้หมอืนกนั	ทกุอยา่งเหมอืนกนัหมด	ถา้หากเราอยูร่ะหวา่งฌาน	๑	๒	๓	เจง๊	ถงึ
อยู	่ฌาน	๔	ถา้เปน็ฌาน	๔	หยาบกย็งัไมถ่งึจดุของมนั	เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่เรามพีืน้ฐาน
การภาวนามากอ่นแลว้	ลดกำลงัใจมาอปุจารสมาธไิมเ่ปน็หรอืสง่กำลงัใจขึน้ฌาน	๔	ละเอยีด
ไมเ่ปน็	 ทำทพิจกัขญุาณไม่ได	้ พระพทุธเจา้ทา่นตรสัเอาไวว้า่บคุคลผูเ้หน็ภยัในวฏัฏะสงสาร
ตัง้ใจปฏบิตัภิาวนาทรงสมาธไิด	้ สรา้งฌานสมาบตัิใหเ้กดิ	 บคุคลเปน็แสนคนจะทรงฌานได้
สกัคนกแ็สนยาก	 บคุคลผูท้รงฌานเปน็แสนคนจะทรงฌาน	 ๔	 ไดส้กัคนกแ็สนยาก	 บคุคล
ผูท้รงฌาน	 ๔	 เปน็แสนคนจะไดท้พิจกัขญุาณสกัคนกแ็สนยาก	 ลอ่ไปกีแ่สนแลว้ละ่	 เพราะ
ฉะนั้นเรื่องที่เราทำไม่ได้บางทีมันเป็นที่ว่าครูฝึกใช้คำพูดไม่ถูกต้องก็ม ี ขณะเดียวกัน
บางทเีราเองกว็างกำลงัใจสงูเกนิไป ลดกำลงัใจตำ่เกนิไปไมต่รงชอ่งของมนักม็ ี ถา้มนั
ตรงของมันทีเดียวมันจะจำได้ลำบากครั้งแรกครั้งเดียว	 อาตมาเองตอนฝึกใหม่ๆ	 ครูฝึกเขา
ถามเหน็อะไรมัย๊	?	ไมเ่หน็ครบั	สวา่งมัย๊	?	มดืครบั	ไมรู่เ้รือ่งอะไรเลย	เพราะครฝูกึเขาใชค้ำ
พูดผิด	 ไปได้อีกทีตอนที่ครูฝึกเขาหมดอารมณ์ไปนอนตีพุงที่ไหนไม่รู้	 เราก็ดื้อภาวนาของ
เราตอ่	ปรากฏวา่ครฝูกึขา้งหลงัเขาถามลกูศษิยข์องเขาวา่	สามารถนกึถงึพระพทุธรปูไดม้ัย๊	
องค์ใดองคห์นึง่ทีเ่รารกัเราชอบมากทีส่ดุ	 โอย๊...หวานหมเูลย	 กจ็บัภาพพระเปน็กสณิได	้ ๓	
ปเีตม็ๆ	อธบิายไดท้กุเสน้ขนกว็า่ได	้กอ็ธบิายไปครฝูกึขา้งหลงัเขากด็	ี เขาเหน็วา่เราบอกได้
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กด็งึเราเขา้รว่มวงไป	กว็า่ไปเรือ่ย	แค่ใชค้ำพดูผดินดิเดยีวเราก็ไมส่ามารถจะทำได	้สว่นอกี
ทหีนึง่พาโยมแม่ไปฝกึ	เรือ่งของคนครอบครวัเดยีวกนันี่โดยเฉพาะผูอ้าวโุสกวา่นี	่มนัจะเปน็
เวรเป็นกรรมอยู่อย่างหนึ่งว่าเราสอนเขายาก	 เครดิตไม่พอ	 เป็นแม่ก็เป็นแม่เราใช่มั๊ย	?	
เลีย้งเรามากบัมอื	 เราจะเอาอะไรไปสอนทา่นกต็อ้งไปใหค้นอืน่เขาสอน	 ก็ไปใหค้รสูอนพอ
หายเขา้ไปในหอ้งสกัครึง่ชัว่โมง	ครกูเ็ดนิหวัเราะออกมา	บอกทา่นเลก็สอนแมอ่ยา่งไร	ถาม
ว่าเกิดมาทุกข์มั๊ย	 แม่บอกว่าไม่ทุกข	์ บอกว่าครูถามผิด	 กลับไปถามแม่ใหม่ว่า	 เกิดมา
ลำบากมัย๊	 รบัรอง	 ๓	 ชัว่โมงแกอธบิายไมห่มดหรอกวา่ลำบากอยา่งไรนัน่นะ่	 ครฝูกึใชค้ำ
พดูผดินดิเดยีว	 ทำใหเ้กดิผลเสยีกบัลกูศษิยข์นาดนัน้	 เพราะฉะนัน้มนักห็ลายอยา่งรวมกนั	
อาจจะเป็นได้เพราะครูฝึกไม่ชำนาญพอ	 และเราเองก็ทำกำลังใจไม่ตรงร่อง	 ใช้ความ
พยายามตอ่ไป	 อาตมาเองตอนทีพ่ยายามทรงฌาน	 ปลำ้ปฐมฌานอยา่งเดยีวใชเ้วลา	 ๓	 ปี
เตม็ๆ	คดิวา่มไีอบ้า้ที่ไหนมนัอดึขนาดนีห้รอก	มนัทำไม่ไดผ้ล	ของเรา	๓	เดอืนมนักท็ิง้กนั
หมดแลว้เชือ่เถอะ	ภาวนาไปก็ไปไลข่ัน้ตอน	ตอนนีว้ติกนะ	เรากน็กึอยูน่ะวา่จะภาวนา	ตอน
นีว้จิารณน์ะ	ลมหายใจยาว-สัน้	 เขา้ออกแรง-เบา	คำภาวนาอยา่งไรรูอ้ยู	่ ตอนนีป้ตีนิะ	 ขน
มนัชกัจะลกุซา่ๆ	 แลว้	 มนักห็ายจอ้ยไปหมด	 เราตามจีอ้าการมนัมากจนเกนิไป	 เรือ่งของ		
กรรมฐานมันเหมือนกับคนขี้อาย	 ไปจี้จดจ่อกับมันมากเกินไป	 มันเป็นตัวอารมณ์อุทธัจจะ	
คอืฟุง้ซา่น	เพราะฉะนัน้มนัจะทรงเปน็ฌานไม่ได	้ เดอืนกแ็ลว้	ปกีแ็ลว้ไล่ไปเรือ่ยๆ	มนัก็ไม่
ก้าวหน้าสักท	ี มันก็ติดแหง็กอยู่อย่างนั้น	 จนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระถึงเวลามันแล้วล่ะ	 มัน
เบื่อเต็มทีแล้ว	 ข้าจะภาวนาแล้วล่ะ	 วันนี้มันจะเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานก็ช่างหัวมันเถอะ	
ปอ๊กเดยีวไดเ้ลย	 คอืกำลงัใจมนัปลอ่ยวางแลว้	 ตรงจดุนีล้ะ่	 ถา้เราอยากเกนิไปมนัจะไม่ได	้
แลว้มาถามอกีทวีา่ไมอ่ยากแลว้มนัจะไปปฏบิตัทิำไม	คอืใหต้ัง้กำลงัใจเราไวว้า่ เราปฏบิตัิ
ครั้งนี้เราต้องการอะไร แล้วถึงเวลาภาวนาให้ลืมความตั้งใจนั้นเสียให้ใจจดจ่ออยู่กับ
การภาวนาอย่างเดียว	พอครูฝึกบอกอย่างไรให้ทำอย่างนั้น	 พอเขาบอกว่าคลายอารมณ์
ออกมานะ	ทำตวัสบายๆ	 เหมอืนกบัเรานัง่คยุกนัหลบัตาเบาๆ	สบายๆ	 เขาบอกอยา่งไรทำ
อยา่งนัน้	 เขาถามอยา่งไรตอบไปตามความรูส้กึนัน้จะไดง้า่ย	ถา้หากวา่เราเองกำลงัเสยีดาย	
กำลังภาวนาอารมณ์ทรงตัวเลย	 เขาถามไม่ตอบคือว่าไม่ลดกำลังใจลงมา	 เราเสียผลเอง		
อนันีเ้ราโทษครฝูกึไม่ได	้
ถาม :	แลว้จากพรหมตดัเขา้นพิพานเลยหรอืครบั	?	
ตอบ :	จากพรหมตัดเข้านิพพานไปเลย	 ส่วนใหญ่สุทธาวาสพรหม	 ๕	 ชั้นของท่านนี	่	
จะเป็นพระอนาคามีขึ้นไป	 จะเริ่มตั้งแต่อันตราปรินิพพายีขึ้นไปจนถึงอุทธังโสโตอกนิฏฐ
คาม	ี แต่ละขั้นตอนจะดำรงอยู่เป็นเวลาระยะเท่าไหร่ๆ	 ท่านจะบอกรายละเอียดไว้หมด		
ขออนุญาตไม่อธิบายนะ	 เพราะว่ามันจะฟุ้งซ่านเกินไป	 เคยได้ยินมั๊ย	 อัตราปรินิพพาย	ี	
สสงัขารปรนิพิพาย	ี อสงัขารปรนิพิพาย	ี ไลข่ึน้ไปเรือ่ย	 พวกนีป้ลอ่ยใหค้นแมน่ตำราปลอ่ย
เขาวา่ไปเถอะ	 เราไมจ่ำเปน็ตอ้งไปสอนใคร	 กองเอาไวต้รงนัน้แหละ	 อปุปหจัจปรนิพิพาย	ี
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อตัราปรนิพิพาย	ีสสงัขารปรนิพิพาย	ีอสงัขารปรนิพิพาย	ีอทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม	ีเขาเรยีก
สทุธาวาสพรหม ๕ ชัน้ 
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	แป้งเสน่ห์ถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีผลใช่มั๊ย	 ก็ทำเสน่ห์เอาดีกว่า	 หลวงพ่อท่าน
สอนวิธีทำเสน่ห์มา	 ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอีกทีหนึ่ง	 ท่านบอกว่าถ้าใครทำ
ตามมเีสนห่ท์กุคน	ทา่นบอกวา่	
	 	 ๑.	ตอ้งมทีาน	คอืการให	้ผู้ใหย้อ่มเปน็ทีร่กั	
	 	 ๒.	ปยิวาจา	พดูดีๆ 	กบัเขา	
	 	 ๓.	อตัถจรยิา	ทำประโยชน์ใหก้บัเขา	ชว่ยงานเขา	
	 	 ๔.	สมานตัตตา	ทำตวัเสมอตน้	เสมอปลาย	ทา่นบอกวา่ถา้ทำได	้๔	ขอ้นีร้บัรอง
ไดต้ดิหนบัทกุคนนะ่	 พระพทุธเจา้สอนทำเสนห่	์(หวัเราะ)	 คนไดย้นิตอนแรกชอ็คตาตัง้เลย	
หลวงพอ่ขอคาถาทา่นทกุบทใหห้มด	บอกขอคาถาทำใหผู้ห้ญงิรกั	ทา่นบอกขา้ไมม่	ีถามวา่
ทำไม	 ท่านบอกว่าสมัยก่อนเจอที่ไหนขยำทิ้งที่นั่น	 ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจทำดีกับ
เขาๆ	 รกัเอง	 แลว้จะเสยีเวลาไปใชค้าถง	 คาถา	 ตือ๊เทา่นัน้ทีค่รองโลก	 สมยันี้โรคเอดสม์นั
เยอะ	
ถาม :	ทา่นเคยบอกผมวา่	คนที่ไดอ้ภญิญานี.่..(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	พระได้เยอะ	 แต่ว่าของหลวงพ่อท่านมาเน้นที่ฆราวาส	 อยู่ในลักษณะที่ว่า		
พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นพุทธบริษัท	 ๔	 จะต้องมาก	 คราวนี้ว่าถ้าเรื่องของการปฏิบัตินี	่
อบุาสก	 อบุาสกิาทีว่า่มาเนน้ทีค่นคลกุอยูก่บัโลก	 คอืเปน็โลกยีะอยู	่ ถา้หากวา่จะมาเนน้การ
ปฏบิตัิให้ไดผ้ลจรงิๆ	 มนัยาก	 เพราะฉะนัน้ถา้จะเอาพทุธศาสนารุง่เรอืงขึน้มา	 พทุธบรษิทั	
๔	มนัจะตอ้งครบ	แตข่องเราตอนนีภ้กิษณุไีมม่	ี ตเีสยีวา่แมช่	ีพอจะเปน็ตวัแทนได	้ เพราะ
ฉะนั้นต้องมาเน้นที่อุบาสก	 อุบาสิกา	 หลวงพ่อท่านก็สร้างพื้นฐานมาอยู่ในจำนวนมากพอ
เป็นที่น่าพอใจหลายต่อหลายท่านสิ้นชีวิตไป	 ร่างกายก็ไม่เน่าไม่เปื่อยทั้งๆ	 ที่เป็นฆราวาส	
ใจเปน็พระไปนานแลว้	
ถาม :	ตระกลูคอมนัตร	์เจอทีอ่เมรกิานี	่เจบ็ปว่ยทไีรก.็..?	
ตอบ :	ตระกลูคอมนัตรน์ี	่ สงเคราะหห์ลวงพอ่ตัง้แตแ่รกๆ	 แลว้ตัง้แตส่มยัยคุ	 ดร.เดอืน   
คณุหญงิเยาวม์าลย	์มายคุหลงันีก่พ็ีต่อ้ยเดอืนฉาย คณุมำ่รฏัฐดา	ไลม่าเรือ่ยๆ	เขาเหนยีว		
แน่นด	ี เพราะว่าพระประธานในโบสถ	์ สมเด็จพระพุทธพรมงคลที่วัดท่าซุงนี่ครอบครัว		
บนุนาคสรา้งถวาย	แลว้กก็ระดกูของคณุหญงิเยาวม์าลยก์บัดร.	กอ็ยูท่ีฐ่านพระ	ขำอะไรไมข่ำ		
ขำพีต่อ้ย	 พีต่อ้ยไปวดั	 พระใหม่ๆ 	 ไมรู่จ้กั	 ทา่นก็ไปยนืรีๆ 	 รอๆ	 อยูห่นา้โบสถ	์ พระทา่นก็
ถาม	จะทำอะไรจะ๊โยม	?	พีก่บ็อกวา่ขออนญุาตเขา้ไปในโบสถห์นอ่ยไดม้ัย๊	?	พระกบ็อกวา่
ปกตนิี่โบสถน์ีเ่ขาจะไมเ่ปดิให้โยมเขา้	ทา่นกบ็อกวา่	 โยมแคอ่ยากเขา้ไปไหวก้ระดกูพอ่แมท่ี่
ฐานพระเทา่นัน้	 พระทา่นไดย้นิกร็บีเปดิให้	 ขำตรงทีท่า่นเปน็ผู้ใหญ่	 ทา่นไม่ไปเบง่กบัเดก็	
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ขณะเดียวกันเด็กก็ไม่รู้เรื่องจริงๆ	 ก็ทำตามระเบียบ	 กว่าจะรู้ว่าเป็นขาใหญ่วัดท่าซุงก็
ประเภทหนา้แตกไปแลว้	
ถาม :	พดูถงึหลวงพอ่ดำนี	่ทา่นขึน้ไปทำหลงัคาบนยอดโบสถห์ลวงพอ่วดัทา่ซงุโทรศพัท์ไป		
ทา่นรูป้นีลงมาเลย	 ทา่นบอกคนทีถ่วายตวั	 คนใหมค่นเกา่ไมรู่	้ แลว้หลวงอาเวกวดัดาวดงึส์
นี.่..?	
ตอบ :	อนันัน้นอ้งชายหลวงพอ่	หลวงอาเวกเปน็นอ้งชาย	นอ้งแท้ๆ 	 เลย	พระครพูศิาล
วฒุธิรรม	 กข็องทา่นๆ	 เอาทางเรยีน	 หลวงพอ่เองพอทา่นเรยีนจบเปรยีญ	 ๔	 เสรจ็ทา่นก็
ไม่รู้จะเรียนต่อทำไม	 ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งไกล	 ก็คือ	 ไกลจากเป้าหมายที่ต้องการ	 ท่านก็เลิก		
แต่ว่าหลวงอาท่านก็ว่าของท่านไปเรื่อย	 แต่ว่าหลวงอาท่านไปอยู่วัดเล็ก	 วัดดาวดึงส ์ 
วัดมันเล็ก	 พอวัดมันเล็ก	 ยศตำแหน่งมันก็ไม่ไปเสียท	ี ได้พระครูชั้นเอกมานี่ถือว่าดีมาก
แลว้	 เขาถงึไดพ้ยายามวิง่เตน้ไปวดัใหญ่ๆ 	 กนัเพราะวา่	 ยศตำแหนง่มนัไปไดง้า่ยๆ	 ตอนที่
จบนักธรรมเอกหลวงพ่อท่านถามว่าแกจะเรียนต่อมั๊ย	 ถ้าแกจะเรียนต่อข้าจะส่งมา
กรงุเทพฯ	 ใหพ้รรคพวกเสน้สายใหญ่ๆ 	 มนัยงัพอมอียู	่ บอกไม่ไหวแลว้ครบัพอ่	 ถา้หา่งพอ่
ผมเลวแหงๆ	เดีย๋วก็ไปแยง่ยศแยง่ตำแหนง่กบัเขา	ทา่นบอกเออกต็ามใจแก	
ถาม :	 (ถามเกีย่วกบัการเดนิทางไปอเมรกิา)	
ตอบ :	ทา่นพระครปูลดั	ทา่นกย็งัไปปกตนิี	่ของอาตมาเองเกรงใจโยมเขา	เพราะวา่ระยะ
หลงันีท่างกรมศาสนาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคมออกกฎมาวา่	บคุคลทีจ่ะไปจะตอ้งประกอบ
ไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง	 มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือว่า	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดญาติโยมทางฝ่าย
โนน้ตอ้งจา่ย	 คอืชว่งเศรษฐกจิตก	 ทา่นไมอ่ยากใหเ้อาเงนิไปถมเมอืงนอก	 ถา้มนัอยากได้
จริงๆ	 ให้มันจ่าย	 อาตมาก็เลยเกรงใจโยมว่า	 ถ้าหากว่าไปแต่ละทีนี่ไม่คุ้มค่าเครื่องบินเขา	
โยมลองนกึดวูา่	๑,๐๐๐	ดอลลข์องเขานะ่	มนัเปน็เงนิเรามนัลอ่ไปตัง้ครึง่แสนแลว้	ของเขา
มนัแคพ่นัเดยีว	แลว้มนัจะไมคุ่ม้คา่เครือ่งบนิเขา	
ถาม :	แตห่ลวงพอ่บอกวา่คณะหมอนัน่ดมีาก	?	
ตอบ :	คณะหมอสุภรณ์ที่ชิคาโก คุณหมอสบสันตก์็มาบวชแล้ว	 หมอสบสันต์บวชอยู่
วดัทา่ซงุ	 กค็งเหน็วา่เปน็เวลาทีส่มควรแลว้	 คนเกา่ๆ	 ลม้หายตายจากไปกม็	ี ประเภทเรยีก
วา่เบือ่โลก	เกบ็ตวัปฏบิตัภิาวนาไปเฉยๆ	กม็	ีคนใหม่ๆ 	กข็ึน้มาแทนมาเรือ่ยๆ	บางทไีมรู่จ้กั
หน้าไม่รู้จักตาหรอก	 แต่ถ้าหากว่าคนเก่าสมัยหลวงพ่อยังอยู่นี่รู้จัก	 เห็นหน้ายังรู้จักอย่าง
นอ้ยๆ	จำหนา้ได	้
ถาม :	รู้จัก	 วัดหลวงปู่อินทร์อยู่แถวบุรีรัมย	์ ที่ท่านบอกว่าเคยเห็นหลวงพ่อลิงเล็กบ้าง	
หลวงพอ่ลงิขาวบา้ง...(ไมช่ดั)...ผมอยากจะถามวา่ยงัมหีลวงปูอ่นิทรน์ีอ่าย	ุ๑๑๖	ป	ี?	
ตอบ :	อนันี้ไมรู่จ้กั	ระยะหลงัๆ	ครบูาอาจารย์โดนขดุกรอุอกมาเยอะ	สงสารจงัเลยแตล่ะ
องค์ออกมาเป็นร้อยปีทั้งนั้น	 อีกองค์หนึ่งก็หลวงปู่ดู	่ หลวงปู่ดู่นี่พูดชัดเลยไปถึงเห็นท่าน
หมอบ	ฟบุหลบัอยูก่บัพืน้	หลบัอยูห่นา้ประต	ูไปถงึกก็ราบๆ	ทา่นลมืตามาถงึหลวงปูย่งัไหว
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มัย๊	?	หลวงปูล่มืตาบอกเออใหม้นัตายอยูต่รงนีล้ะ่	ตอนหนุม่ๆ	มนัอยากดงันกั	อตีอนนีม้นั
ดงัแลว้นี่ใหม้นัดงัซะใหเ้ขด็	 หลวงพอ่ทา่นกเ็หมอืนกนั	 หลวงพอ่ทา่นบอก	 อตีอนเราหนุม่ๆ	
ยังพอมีเรี่ยวมีแรงมันไม่ใช้	 อีตอนแก่ๆ	 นี่มันใช้จังเลย	 เรื่องอย่างนี	้ มันเป็นเรื่องตลกที่		
ขำไมอ่อกนะ	ยิง่แกม่นักย็ิง่ขลงันะในสายตาญาตโิยม	ยิง่แกม่นักย็ิง่ขลงั	
ถาม :	มหีลวงพีท่ีว่ดัสะแก	ที่โดนระเบดิลงหวันะ่	?	
ตอบ :	พี่สุทินนะเก็บตกชีวิตมาได้จริงๆ	 เพราะว่าตอนที่แกออกรบนั่น	 ปืนใหญ่มันลง
แลว้ตวัเองโดนปนืใหญ	่กอ็ยา่งทีว่า่นะ่	ไหลก่็โดน	หวัก็โดน	เลอืดเตม็เลย	พวกกน็กึวา่ตาย	
ทิ้งเลยล่ะ	 ชนิดว่าเน่าหนอนขึ้น	 แล้วแกสลบไป	 ๒	 วัน	 ฟื้นขึ้นมากลับไปค่ายไปเรียก		
พวกตกใจนึกว่าผีหลอก	 ก็คนที่คิดว่าตาย	 มันเดินเลือดท่วมผ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง	 ใครมันก็
นกึวา่ผหีลอกใชม่ัย๊	?	กวา่จะอธบิายกนัรูเ้รือ่งพวกแทบจะวิง่หนกีนัคา่ยถลม่	แลว้จะทำยงัไง
ได	้ เขาจำหน่ายตายไปแลว้	 กเ็ลยตกลงวา่ทางองคก์ารทหารผา่นศกึเลื่อนยศใหเ้ปน็พนัตรี	
แล้วก็ไปรับบำนาญ	 จริงๆ	 แล้ว	 ท่านยศจ่าสิบเอก	 ไปรับบำนาญเพราะจะทำยังไงได้		
จ่าสิบเอกสุทินตายไปแล้ว	 เหลือแต่พันตรีสุทินไปรับบำนาญอยู	่ ท่านก็เลยไปบวชอยู่กับ
หลวงปู่ดู	่ กลายเป็นพระสุทิน อายุวัฒฑโก	 แหมอายุวัฒฑโกจริงๆ	 ไม่อย่างนั้นตายไป		
นานแล้ว	 ถ้าหากว่าสายหลวงปู่ดู่จะเอาดีได้ก็องค์นั้นแหละ	 เพราะว่าท่านไปหาหลวงพ่อ		
เปน็ประจำ	
ถาม :	หลวงพอ่สทุนิทา่นแจกคำสอนของหลวงพอ่ฤๅษตีลอดเวลา...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	หลวงปู่วัดพลับยังอยู่ใช่มั๊ย	?	 โอ้โห...ดีจังเลยป่านนี้ไม่ปาเข้าไป	 ๙๐	 แล้วหรือ	
พระครวูจิติร	 นัน่กข็องแทอ้ยูม่โีอกาสไปไดเ้ลย	 อาตมาเองไม่ไดต้ดิตอ่ตัง้แตอ่อกจากวดัมา	
๑๐	กวา่ปแีลว้กเ็ลยนกึวา่ทา่นมรณภาพไปแลว้	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	วิสาขะเป็นวันที่อาตมาต้องแจกทุนนักเรียนทุกปีไปไหนไม่ได	้ ยังนึกถึงท่านเลย	
หลับตาลงเมื่อไหร่เห็นอ้วนๆ	 ขาวๆ	 ยิ้มดีจริงๆ	 รู้สึกว่าท่านรับสงเคราะห์คนด้วยนะ	 ถ้า
หากวา่รา่งกายไหวใครใหท้า่นดหูมอ	 ทา่นรบัดหูมด	 ทา่นสงเคราะห์ให	้ ดีใจวา่องคน์ัน้ของ
แท้แน่นอน	 ก็ดีใจจริงๆ	 ที่ได้ข่าวว่าท่านยังอยู่นึกว่าไปแล้ว	 ก็ไม่นึกว่าท่านจะอายุยืนได้
ขนาดนี	้
ถาม :	ปกติหลวงปู่ท่านเมตตาครับ	 ท่านอายุมากแล้วแต่ความจำยังดีครับ	 หลวงปู	่	
วดัประยรูทา่น	?	
ตอบ :	 ไปวัดท่าซุงทีไร	 พวกเราวิ่งตีนพลิก	 ท่านชอบจอดรถไว้ไกลๆ	 แล้วเดินปนมา		
กับคน	 โอ้โห...เราเหลือบไปเห็นวิ่งแทบตายทุกทีเลย	 พระผู้ใหญ่ขนาดนั้นท่านไม่ถือเนื้อ
ถอืตวัอะไรเลย	ปกตขิองคนอืน่เขาจะขบัรถลยุเขา้มาที	่๑๒	ไรเ่ลย	ของทา่นใหค้นขบัรถไป
ทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้แล้วท่านเดินปนเข้ามากับคนเลย	 แล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัด
สวุรรณารามอกีองคห์นึง่	 นัน่แหละลกัษณะนัน้งานหลวงพอ่เมือ่ไหรก่ม็า	 ถา้เกดิวนังานตดิ
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ก็จะไปก่อนวันงานวันหนึ่ง	 เป็นอย่างไรก็ต้องไปเพราะรักนับถือหลวงพ่อมากตั้งแต่สมัย
เทศนค์ูก่นัมา	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	พระผู้ใหญท่ี่ไมถ่อืตวันีน่า่กลวัมาก	 เพราะวา่การไมถ่อืตวัถอืตน	 การไมม่มีานะนี่
มนันา่คดิ	หลวงพอ่วดัสวุรรณารามกร็ว่ม	๑๐๐	แลว้ซปินีี	้๙๗	หรอื	๙๘	ก็ไมรู่	้ถา้วา่งแลว้
จะไป	 แต่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไปไม่ได้เพราะประกาศแล้วว่าจะอยู	่ ถ้าญาติโยมเขามาแล้วไม่เจอ
เขาจะเสยีกำลงัใจ	
ถาม :	หลวงพอ่สพฤกษท์า่นจะเททองหลอ่สมเดจ็องคป์ฐม	ทา่นใหน้มินตห์ลวงพี่ไปดว้ย	?	
ตอบ :	ถ้างานมันไม่กระชั้นกันจริงๆ	 เต็มใจไปให	้ เพราะว่างานใหญ	่ โดยเฉพาะงานที่
หลอ่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นี	่ถา้ไปไดอ้ยากจะไปทกุงาน	
ถาม :	หลวงพอ่สงิห	์ทา่นอยากจะมาแตว่า่ทา่นตดิงาน	?		
ตอบ :	หลวงพอ่สงิห	์ปนีีก้	็๖๓	-	๖๔	แลว้นัน่นะ่	พีค่นแรกทีอ่อกจากวดัเลย	ลกูๆ	พอ่
ออกไปเยอะเหมอืนกนันะ	รุน่แรกๆ	อยา่งหลวงพีส่งิห	์หลวงพีป่ระดษิฐ	์ตอนนีอ้ยูเ่กาะสชีงั
มั้ง	?	 หลวงพี่มานะอยู่โน่น	 วัดทุ่งจันทร์ดำ อำเภอมะขาม จันทบุร	ี ถามหลวงพ่อ  
สพฤกษท์า่นรูจ้กัด	ีพีม่านะนีอ่อกจากวดัไปนานเตม็ทแีลว้	อกีองคก์ห็ลวงพีว่ชิา	นี่ไมท่ราบ
วา่ไปอยูท่ี่ไหน	ชว่งคอมมวินสิตน์ีห่ลวงพีว่ชิาจะดงัมาก	มคีาถาอยูบ่ทหนึง่	หยบิอะไรขึน้มา
เสกก็ยิงไม่ออกหมด	 ท่านเคยบอกเอาไว้ว่า	 อยากจะได้ให้ทำบายศรีไป	 ก็ไม่ได้ทำซะท	ี
ลา่สดุทา่นไปอยู่วดัปา่หมิพานต์ทีล่านสกั	 แลว้ก็โยกยา้ยไปก็ไม่ไดต้ดิตามไมท่ราบวา่ไปถงึ
ไหน	
ถาม : ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้ดูระหว่างพระศรีอริยเมตตรัยกับหลวงพ่อปานนี่
หมายความวา่อยา่งไร	?	
ตอบ :	 เปรียบเทียบให้ดูว่าเนื้อท่านใกล้เคียงกันน่ะ	 เพราะว่าพระศรีอริยะเมตตรัยกับ		
หลวงปู่ปานก็เป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มเหมือนกัน	 ให้ดูว่าความสวยใกล้เคียงกันแบบนั้น
แหล่ะ	 คือตอนที่จะหล่อรูปนี	่ หลวงพ่อก็กราบอัญเชิญพระศรีอริยเมตตรัยมาให้เป็นแบบเลย	
เสร็จแล้วจะได้จำไปบอกช่างเขา	 ท่านเองท่านก็ทำให้ดูแบบนี้ๆ	 จนกระทั่งมาแย่อีตรงที่ว่า
เนือ้แกว้นีจ่ะใหท้ำอยา่งไร	ทา่นกบ็อกใหป้ดิเงนิซ	ิ
ถาม :	มคีนทกัผมวา่ผมมเีจา้กรรมนายเวรทำใหผ้มทำอะไรทกุอยา่งตดิๆ	ขดัๆ	?	
ตอบ :	คนทุกคนมีหมด	 ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำความชั่วมา	 เพราะฉะนั้นมันก็เป็น		
ทกุคนละ่	
ถาม :	แลว้จะทำอยา่งไรใหม้นับางเบาลงได	้?	
ตอบ :	อุทิศไปบ่อยๆ	 ตื๊อเท่านั้นที่จะครองโลก	 ถึงเวลาเขาทนไม่ได้ก็อโหสิให้เอง	
พยายามทำบญุใหญ่	 บญุใหญ่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชเ้งนิเยอะ	 บญุในสงัฆทาน	 วหิารทาน	 สรา้ง
พระชำระหนี้สงฆ์อย่างนี้เป็นต้น	 มีโอกาสร่วมกับเขาบุญใหญ่พวกนี้ก็เหมือนประเภทข้าว
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ของราคาสูง	 ต่อให้คุณตงฉินขนาดไหนยื่นให้บ่อยๆ	 เดี๋ยวมันเผลอรับเอง	 เพราะเจ้ากรรม
นายเวรมนักลวัลกูตือ๊	ใหบ้อ่ยๆ	มนัใจออ่น	
ถาม :	มตีรสัรู้ในจกัรวาลอืน่มัย๊ครบั	?		
ตอบ :	จักรวาลอื่นต้องใช้ว่า	 ส่วนมากนะคนจะมีความสุข	 ไปบอกเขาว่าโลกนี้มีความ
ทกุข	์ เขาไมรู่เ้รือ่งหรอก	 บางโลกเขาอายเุปน็หมืน่ๆ	 ป	ี ดหูนา้แลว้แกน่อ้ยกวา่เราตัง้เยอะ	
บอกว่าไม่เที่ยงก็ไม่รู้ก็หมื่นกว่าปีมาตูก็ยังอยู่อย่างนี	้ จะทำให้การเข้าถึงธรรมลำบาก	 การ
เผยแพรธ่รรมลำบาก	 ในเมือ่เผยแพร่ไปแลว้มผีลนอ้ยไดป้ระโยชนก์บัคนนอ้ย	 แทนทีจ่ะได้
เยอะๆ	ก็ไปเกดิในที่ๆ 	มนัสมควรมากกวา่	
ถาม :	แล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี	่ ที่ตรัสรู้นี้ไม่ทราบว่าในจักรวาลนี้มี
พระพทุธเจา้เกดิซอ้นกนัหรอืเปลา่	?	
ตอบ :	 ไมม่	ีมทีีน่ีท่ีเ่ดยีว	เขาจงึเรยีก	มงคลจกัรวาล	คอืมทีีช่มภทูวปีทีเ่ดยีว	แตถ่งึเวลา
เมือ่ตรสัรูแ้ลว้	 เวลาพระองคจ์ะทรงเสดจ็ไปโปรดทีอ่ืน่เปน็เรือ่งงา่ย	 ของทีอ่ืน่ทีเ่ขามมีนษุย	์	
กม็	ีแตบ่คุคลทีเ่ขาเขา้ถงึธรรมไดง้า่ยแลว้โอกาสมนันอ้ย	กเ็ลยเอาคนหมูม่ากเปน็หลกักอ่น	
แล้วที่เหลือคนอื่นก็ค่อยไปสงเคราะห์เขา	 พวกมนุษย์ตามจักรวาลต่างๆ	 ก็เกิดสลับกันไป
สลบักนัมา	ไปนรกไปสวรรค	์ไปนพิพานไดเ้หมอืนของเรานัน่แหละ	
ถาม :	มีคนเขาบอกว่า	 การสวดอาการวัฏฏสูตรเป็นการเร่งเจ้ากรรมนายเวรจริงหรือ
เปลา่ครบั	?	
ตอบ :	อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะ	 เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนี ่ โอกาสที่คุณจะไป
เรง่รดัไปอะไรมนัไมม่ทีัง้นัน้ เรือ่งของกรรมมนัแบง่ออกเปน็ ๓ หมวด ๑๒ ประเภท ให้
ผลตามวาระ ใหผ้ลตามลกัษณะ ใหผ้ลตามเวลา จะแบง่กนัออกไปเปน็ระยะๆ อนันีม้า
อนัโนน้ไปอะไรอยา่งนีข้องเขากจ็ะจดัลำดบักนัตามหนกัเบาของเขากนัเอง	คณุไม่ม่สีทิธิ์
จะไปนัง่เรง่เขาหรอก	ยกเวน้อยา่งเดยีวเรง่ความด ีเพือ่หนใีหเ้ยอะๆ	ถา้มบีทสวดประเภท
ชมุนมุเจา้กรรมนายเวรไดก้ด็นีะ	วา่อะไรนะ	อาการวฏัฏสตูรใชม่ัย๊	?	ถา้เปน็ไปไดก้ด็	ีจะได้
ตกลงกนัไปเสยีทเีดยีวเลย	แนจ่รงิกท็วงไปซิใหม้นัตายๆ	ไป	จะไดห้มดเรือ่งไมต่อ้งเสยีเวลา
มาทนอยู	่ เขาวา่พยายามเอาธรรมะของพระพทุธเจา้หรอืของหลวงพอ่เขา้ไปจบัซ	ิ สิง่ตา่งๆ	
ที่อยู่ตามพระไตรปิฎกนั่นก็คือหลักเลย	 ตามหลักการนั่นแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเรามันขี้เกียจ
คน้ควา้ใชม่ัย๊	?	มนักเ็ดอืดรอ้นพระทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม	 ใหผ้ลในปจัจบุนั	แบง่ออกเปน็
ครกุรรมฝา่ยกศุลคอืฝา่ยด	ี กบัครกุรรมฝา่ยอกศุลคอืฝา่ยชัว่	 อปุปชัชเวทนยีกรรมใหผ้ลใน
ชาตทิี	่ ๒	 อปราปรเวทนยีกรรม	 ใหผ้ลในชาตทิี	่ ๓	 ที	่ ๔	 ที	่ ๕	 มนัไล่ไปเรือ่ย	 จนทา้ยๆ	
อโหสกิรรมเลกิแลว้ตอ่กนั	 ฉะนัน้วาระเวลาของการใหผ้ลมนัมอียู่	 จะไปเรง่รดัอะไรของเขา
ไม่ไดท้ัง้นัน้	ตอ้งเปน็ไปตามหนกัเบาของการกระทำ	แตอ่ศัจรรยอ์ยูอ่ยา่งหนึง่ กรรมทีเ่รา
รูส้กึวา่หนกั ใหผ้ลแลว้ๆ กนั แตก่รรมทีเ่รารูส้กึวา่เบา ใหผ้ลแลว้ใหไ้ปเรือ่ย	ตลกด	ีแต่
วา่สมมตวิา่ครกุรรมฝา่ยกศุลเราไดถ้วายทานกบัพระทีอ่อกนโิรธสมาบตัเิราจะรวยวนันัน้เลย	
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แต่ว่าได้ตอนนั้นทีเดียวได้แล้วเลิกกันเลยไม่มีผลต่อเนื่อง	 แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่า		
คุณถวายสังฆทานมันไม่หนักเท่านั้น	 แต่ว่าชาตินี้คุณรวย	 ชาติต่อไปคุณรวย	 เป็นพระเจ้า
มหาจกัรพรรด	ิเปน็มหากษตัรยิ	์เปน็มหาเศรษฐตีามหลงัยาวไปเรือ่ย	กลายเปน็วา่ของหนกั
ให้ผลครั้งเดียว	 ถ้าเปรียบว่าเหมือนกับพวกพืชผัก	 ให้ผลเร็วมากแต่เก็บทีเดียวหมด	 แต่
ขณะเดยีวกนัถา้เจอผลไมย้นืตน้นีม่นัใหผ้ลชา้	 อาจจะชาตทิี	่ ๒	๓	๔	๕	แตถ่า้ใหผ้ลมนัให้
ยาวไปเรือ่ยๆ	เหมอืนกบัผลไมย้นืตน้	ผลของกรรมนีต่อ้งศกึษายถากมัมตุาญาณใหด้	ีแลว้
ถงึเวลาแลว้จะรูว้า่มนันา่กลวัขนาดไหน	 ประมาทไม่ไดแ้มแ้ตน่ดิเดยีว	 เราจะไปคดิวา่ความ
ชั่วมันนิดเดียวแล้วทำ	 พลาดเมื่อไหร่เดี้ยงเมื่อนั้น	 ขนาดความดีความชั่วเล็กๆ	 น้อยๆ		
ที่เรียกว่า	 กตัตตากรรมคือกรรมที่ทำโดยไม่เจตนา	 ขนาดพระพุทธเจ้ามันยังสนองเลย	
วาระสุดท้าย	 หลังจากปลงอายุสังขารแล้ว	 พระองค์เดินจากปาวาลเจดีย์ไปยังกุสินารา 
ระหว่างทางเกิดเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำขึ้นมา	 ก็บอกพระอานนท์ให้ปูผ้าสังฆาฏิใต้ต้นไม้
แลว้ไปตกันำ้มา	พระอานนทก์เ็พิง่เดนิผา่นลำธารไปอยูก่ร็ู้ๆ 	 อยูว่า่ใกลแ้คน่ัน้เองกย็อ้นกลบั
ไปตกั	ปรากฏวา่เกวยีน	๕๐๐	เลม่เพิง่จะลยุผา่นไป	ขุน่คลัก่เลยกรองยงัไงก็ไม่ใส	เดนิกลบั
มารายงานพระพทุธเจา้วา่	 ไมม่นีำ้เพราะเกวยีนเพิง่จะลยุผา่นไป	 พระพทุธเจา้บอกกลบัไป
เถอะ	ตถาคตกระหายนำ้ๆ	นัน่มอียู	่พระอานนทส์งสยั	แตว่า่ดว้ยความเชือ่มัน่กย็อ้นกลบัไป
อกีทปีรากฏวา่นำ้ใส	 เกดิจากกรรมนดิเดยีววา่	 ในสมยัชาตหินึง่ทา่นเกดิเปน็เดก็ชาวนา	 ถงึ
เวลาปลดววัออกจากไถกร็บีเอาไปกนินำ้	ววัมนัหวิมาทัง้วนันี	่ถงึเวลากพ็รวดพราดไปกนินำ้	
มันไม่ได้สังเกต	 แต่ว่าพระพุทธเจ้าชาตินั้นท่านสังเกตเห็นแล้วว่า	 วัวมันจะกินน้ำขุ่นก็
สงสารมนัวา่นำ้มนัขุน่อยา่กนิเลย	กด็งึมนัมายา้ยมากนินำ้ใส	ใกลก้นัอยูน่ดิเดยีวนัน่	กรรมที่
ทำโดยเจตนาด	ี แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งอะไรแท้ๆ	 วาระสุดท้ายยังตามมาสนอง	
ขนาดพระพทุธเจา้ยงัเลน่ขนาดนัน้	 ของเรานัน่รอดยาก	 ยิง่ศกึษาไปจะยิง่เหน็ความนา่กลวั
ของมัน	 ตราบใดที่ยังมีกรรมคือการกระทำตราบนั้นการเวียนตายเวียนเกิดยังมีอยู ่
จนกวา่เราจะหยดุการกระทำนัน่ลงไดอ้ยา่งสิน้เชงิ เปน็อรหนัตถ์งึจะหยดุการเวยีนตาย
เวยีนเกดิได	้ กรรมมนันา่กลวั	พระพทุธเจา้ทา่นถงึไดบ้อกวา่ อยา่ประมาทวา่เหน็ความ
ชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วทำ แล้วอย่าประมาทว่าเห็นความดีเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ทำ ทุก
อย่างที่ทำให้ผลทั้งนั้น ต้องการหรือไม่ต้องการ ผลนั่นก็เกิด	 เราลงมือเมื่อไหร่ได้เรื่อง
เมื่อนั้น	 ฉะนั้นเราก็ต้องหยุดให้ได	้ ของพระอรหันต์จะเห็นได้ว่าท่านก็มีการกระทำ	 แล้ว
กระแสกรรมมันขาดอย่างไร	?	 ชักมึนเรื่องไกล	 ท่านเป็นการกระทำที่เหลือเพียงกิริยา
เทา่นัน้ ตวัมายาไมม่	ี ขนาดศลีของพระ	 พระพทุธเจา้ทา่นยงัใหส้ตวินิยักบัพระอรหนัตว์า่
เป็นปาปมุต	ิ คือพ้นจากบาปแล้ว	 เจตนาที่จะล่วงศีลใหญ่ของท่านไม่มี	 แต่จริยาเล็กๆ	
น้อยๆ	 ด้วยความเคยชินเดิมของท่านมีอยู	่ ก็เลยต้องให้สงฆ์สวดประกาศกับผู้เป็นอรหันต์
วา่	ใหเ้ปน็ผูท้รงสตวินิยั	จะได้ไมต่อ้งให้ใครไปโจทกว์า่ทา่นตอ้งอาบตั	ิทำโดยกริยิาเฉยๆ	ตวั
จิตที่จะปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปมันไม่มีแล้ว	 มันเหนือบุญเหนือบาปไป
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แลว้	ฟงัดเูหมอืนเขา้ใจมัย๊	?	ถงึเวลาไปคลำเองหาไมเ่จอหรอก		
	 	 (เลา่เรื่อืงไปพมา่)...สำหรบัคนอืน่อยา่งไรไมรู่	้ แตส่ำหรบัเราแลว้มนัสนกุ	 สนกุอยู่
ตรงวา่	 เราไดพ้สิจูนก์ำลงัใจของเราอยูต่ลอด	ดอูยูต่ลอดเวลา	 ขา้มไปทางฝัง่โนน้ตอ้งอาศยั
พระท่านตลอดเวลาเพราะเราเข้าไปในลักษณะเหมือนกับหลบหนีเข้าเมือง	 ถึงเวลาจะผ่าน
ได้ผ่่านไม่ได้ต้องถามท่านก่อน	 ถ้าท่านบอกผ่านได้ลุยเข้าไปเถอะ	 ไม่มีปัญหาอะไรหรอก	
ตอนทีส่ำคญัทีส่ดุก็ไปตดิดา่นใหญท่ีข่า้มแมน่ำ้สาละวนิตรงเมอืงพะอาง	 เมอืงหลวงของรฐั
กะเหรีย่งเขา	 จนีฮอ่มนัขึน้รถมาทัง้ฝงูเลย	 เขากเ็ลยตอ้งตรวจคน้เปน็พเิศษหนอ่ย	 กพ็วกนี้
มนัทำยาเสพตดิขายนี	่ คน้ไปคน้มากม็าถงึเราไมรู่จ้ะทำยงัไง	 นกึขึน้มาไดห้ลวงพอ่ทา่นเคย
บอกไว	้ คาถานารายณ์แปลงรูป	 ก็เลยตั้งใจนึกภาวนาคาถานึกถึงหน้าหลวงปู่องค์หนึ่งที่
เมอืงมดุง่ของรฐัมอญเขา	 ชอบใจตรงทีท่า่นเปน็พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ	 ยมืหนา้ทา่นมาใช	้
พอยืมหน้าท่านมาใช	้ ขำก็ขำมันสัมภาษณ์ท่านนาวิน	 มันถามว่าพูดพม่าได้มั๊ย	?	 ท่าน
นาวนินกึวา่ถามเรา	กบ็อกไดน้ดิหนอ่ย	ถามวา่มาทำอะไร	มาธรุะอะไร	จนทา่นนาวนินกึได้
วา่	 เอย้...นีม่นัถามกนูีห่วา่	 กเ็ลยบอกไปเลยวา่เปน็พระทีน่ีเ่อง	 เปน็เจา้อาวาสดว้ยมนัถงึได้
เลกิถาม	ตวัเราเองตา่งชาตแิท้ๆ 	 เลยมนัเหน็เปน็พวกของมนัๆ	ไมถ่ามสกัคำ	คนพมา่แท้ๆ 	
โดนสอบซะแทบตาย	อยู่ในคาถายนัตเ์กราะเพชรนัน่นะ่	ยนัตเ์กราะเพชรม	ี๘	บท	เขาเรยีก
อติปิโิส	๘	ทศิ	จะม	ีกระทู ้๗ แบกฝนแสนหา่ นารายณเ์คลือ่นสมทุร นารายณถ์อดจกัร 
นารายณ์ขว้างจักร ตรึงไตรภพ ตวาดป่าหิมพานต ์ นารายณ์พลิกแผ่นดิน แล้วก็
นารายณแ์ปลงรปู	แตล่ะบทจะมกีารใชแ้ตกตา่งกนัไป	แตจ่รงิๆ	กอ็ยู่ในบทอติปิโิส	ไปเทีย่ว
นีเ้จอพมา่คนหนึง่เปน็อสิลามมาบวช	นา่สนใจมัย๊	เขามอีดตีเปน็นกักอลฟ์ทมีชาตพิมา่	ทนีี้
ตัวเองเป็นอิสลามดันเก่งขึ้นมา	 มันก็หลุดไปอยู่กลางวงพุทธ	 ทางรัฐบาลก็เลยบังคับให้
เปลีย่นศาสนา	เจา้พระคณุกเ็ลยแหกคา่ยเผน่แนบ่ไปทางตะนาวศรไีปถงึเมอืงเย	ทนีีม้นัตา่ง
บ้านต่างเมืองไม่รู้จักใคร	 ถึงจะเป็นอิสลามมันก็ต้องหาที่พักก่อน	 ก็เข้าวัด	 ปรากฏไปเจอ
ความอศัจรรยข์องเทวดา	พอปฏบิตัเิขา้นุง่ขาวหม่ขาวกลบัยา่งกุง้	มาบอกเจา้นายชว่ยบวช
ใหห้นอ่ยไดม้ัย๊	?	 เจา้นายกเ็ซอ่รบัประทาน	ครัง้แรกบอกใหเ้ปลีย่นศาสนาเลยคราวนีม้าขอ
บวชกเ็ลยบวชชือ่ทา่นเตชะ	ทางดา้นพมา่นีถ่า้บวชเขาไมเ่รยีกชือ่	 เขาใชฉ้ายา	 เตชะนี	่ ถา้
ภาษาไทยกเ็ตโช...	
	 	 กิจการของพระศาสนา	 งานที่เขาช่วยก็คือว่า	 ถ้าหากว่าเจอพระหรือว่าเจดีย์เก่า
ที่ไหนเขากจ็ะบรูณะให้ใหมข่ึน้มา	เขากท็ำมาเรือ่ยจนปนีี	้๘	พรรษาของเขา	๘	พรรษาเตม็		
ขึน้ปทีี	่๙	มาถงึวดักำมะไซ	วดักำมะไซนีจ่ะอยูห่า่งจากหนองบวัประมาณ	๔	ไมล	์ปรากฏวา่		
เจอเจดยี์โบราณปรกัหกั	 พงัอยูก่จ็ะบรูณะ	 ทำยงัไงก็ไมส่ำเรจ็จนทอ้เลย	 ปกตทิำอะไรมนัก็
จะสำเร็จทุกอย่าง	 มีคนสนับสนุนเยอะด้วย	 เพราะเห็นว่าท่านเป็นอิสลามอุตส่าห์มาบวช		
กเ็ลยศรทัธา	 คราวนีท้า่นทำเทา่ไหรก่็ไมส่ำเรจ็เลยทอ้	 กน็ัง่ทำกรรมฐานของทา่นตามแบบ	
เทวดาทา่นมาบอกให้ไปหาคนไทยคนหนึง่	 ถา้คนไทยคนนีม้าเหยยีบพืน้ทีเ่มือ่ไหรน่ีง่านมนั
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จะสำเร็จลุล่วงไปเลย	 ทีนี้พอได้ยินว่าคนไทยก็เลยแวะมาทางหนองบัว	 จ๊ะเอ๋กันเข้าพอด	ี
เจอหน้าเขาถามเลยว่า	 ท่านอาจารย์เป็นพระไทยหรือเปล่า	?	 บอกว่าใช	่ เขาก็เลยกราบ
ขอรอ้งวา่ชว่ยไปเหยยีบพืน้ที่ใหเ้ขาหนอ่ยเถอะ	 ไมต่อ้งชว่ยเหลอือะไรทัง้นัน้	 เดนิไปเหยยีบ
อย่างเดียวเท่านั้นก็พอ	 ก็เลยตกลงไปเหยียบให้เขาหน่อย	 ไปถึงเห็นก็เออ	 สถานที่มันด	ี	
มนันา่จะบรูณะกเ็ลยชว่ย	ถวายเงนิทา่นไป	๓	หมืน่ให้ไปบรูณะเจดยี	์แลว้บรรดาญาตโิยมที่
ตามไปก็ทำกันอีกเยอะ	 เทวดาฉลาดรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปนี่ได้ตังค์แน	่ ใช้วิธีง่าย	 ต่อไปถ้า		
ตามหาวา่ให้ไปเหยยีบทีน่ัน่	 ไปเหยยีบทีน่ี	่ ตายเลยเหนือ่ยตาย	 ไปถงึก็ไปอธษิฐาน	 พระธาตุ
เสด็จนี่สว่างโร่เลย	 ขนาดพระอาทิตย์กำลังเที่ยงๆ	 นี่นะสักประมาณ	 ๑๑	 โมงครึ่ง	 นั่นน่ะ		
พระธาตเุสดจ็	 สวา่งกวา่ดวงอาทติยอ์กี	 แสงอาทติยก์ลายเปน็ไมร่อ้นเลย	 เรากน็ัง่สวดมนต์
สบายใจ	 คนอื่นเขาคงจะแปลกใจ	 มานั่งตากแดดทำไมวะ	 คือตอนนั้นมันไม่รู้สึกรู้สาอะไร
แลว้	 มนัไมร่อ้นไมอ่ะไรทัง้นัน้แหละ	 เสรจ็แลว้กเ็ลยขอบารมพีระวา่ขอใหท้า่นเตชะทำงาน
ได้สำเร็จด้วยเพราะว่า	 ท่านชักท้อ	 ประเภทไม่เคยเจออุปสรรค	 พอมาเจอเข้าหน่อยหมด
กำลังใจ	 ท่านปรารภว่า	 พวกคุณยังด	ี ยังมีพ่อแม่พี่น้องคอยหนุนหลังอยู	่ ของผมนี่เขา
ตดัขาดเลย	เขาถอืวา่คนทรยศ	เปน็อสิลามแลว้บวช	
ถาม :	 (เรือ่งการฝกึกสนิ)	
ตอบ :	การฝึกกสินนี่มันจะมีนิมิตคำว่า	 นิมิตก็คือ	 ภาพที่ปรากฏอยู่นะมันจะเริ่มตั้งแต	่
อคุคหนมิติ	 นมิติเริม่ตดิตา	 ถา้หากวา่ฝกึอะไรมนักจ็ะเหน็ตามภาพนัน้	 จนกระทัง่วา่	 นมิติ
นัน้ทรงตวัอยู่ไมว่า่เราจะหลบั	จะตืน่	จะยนื	จะนัง่อยา่งไร	ตอ้งรกัษาสภาพนมิตินัน้ไว้ให้ได	้
แลว้มนัจะคอ่ยๆ	 เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ	 ถงึปฏภิาคนมิติ	 นีจ่ากสเีดมิของมนัๆ	 จะเปลีย่น
เปน็สขีาวสดใสจา้สวา่งไสวให้ใหญ่ได	้ ใหเ้ลก็ได	้ ใหม้าได	้ ใหห้ายไปเลยได	้ ปรากฏขึน้ใหม่
ก็ได	้
ถาม :	ทีผ่มเหน็นีย่งัไมเ่ปน็ภาพพระพทุธรปูนีเ่ปน็แคอ่ากาศเฉยๆ	?	
ตอบ :	กต็ัง้ใจเอาใหม	่จบัอนัไหนก็ใหเ้อาอนันัน้	เรือ่งของกสนินีส่ำคญั	
ถาม :	มสีว่นไดบ้า้งหรอืยงัครบั	?	
ตอบ :	ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ประเภทที่ว่า	 นึกขึ้นเมื่อไหร่เห็นได้เมื่อนั้นก็อย่าไปหวังผล	
ไม่มีทางเลย	 กสินนี่เห็นว่าหมูก็หมูหน่อย	 เพราะว่ามันเป็นของหยาบ	 แต่ถ้าว่าเป็นหมูก	็	
หมเูขีย้วตนั	เขีย้วยาวเปน็บา้เลย...	
ถาม :	 เรือ่งทพิจกัขญุาณนี	่ผมกำหนดอะไรมนักจ็ะรูข้ึน้มากอ่นลว่งหนา้	?	
ตอบ :	อนันัน้พืน้ฐานเดมิของเราอาจจะมอียู	่
ถาม :	ตอนทีผ่มมเีวลาอยูท่ีบ่า้นควรจะฝกึอะไรครบั	?	
ตอบ :	ชอบอนัไหนกท็ำอนันัน้	สิง่ทีเ่ราชอบถา้เราทำมนัจะไดผ้ลงา่ย	
ถาม :	อยูท่ี่ใจอยา่งเดยีวใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	 ไม่ใชอ่ยูท่ี่ใจอยา่งเดยีว	อทิธบิาท	๔	ตอ้งมคีรบ	ฉนัทะ	พอใจอยา่งเดยีวมนัไม่ได	้
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มันต้องมีวิริยะ	 พากเพียรในการทำ	 มีจิตตะมีจิตใจปักแน่วแน่ในการทำ	 วิมังสา	 หมั่น
ไตรต่รองทบทวนผลมนัอยูเ่สมอ	
ถาม :	พระพทุธรปูนีค่รบั	ทีม่ไีฟสอ่งอยูข่า้งหลงั	มแีกว้ใส	?	
ตอบ :	ดูว่าเราจับอะไร	 ถ้าเป็นแก้วใสก็เป็นอาโลกสิณ	 ถ้าเราไปจับแสงไฟมันก็เป็น		
เตโชกสนิ 
ถาม :	ถา้แสงไฟนี	่พอหลบัตานีแ่สงไฟมนัจะตดิตามาดว้ย	?	
ตอบ :	ลกัษณะนัน้มนักเ็ปน็แคอ่คุคหนมิติธรรมดา	 ถา้หากวา่เราเผลอหนอ่ยมนักห็ายไป	
นมิติทีจ่ะใช้ไดน้ีม่นัตอ้งเปน็ปฏภิาคนมิติเตม็ที	่มนัจะเปลยีนสจีากสปีกตเิปน็สขีาวใสเจดิจา้
เลย	 เหมือนกับมองดวงอาทิตย์ก็ไม่ปานอย่างนั้น	 จะให้ใหญ่ก็ใหญ่ได	้ จะให้เล็กก็เล็กได	้	
จะให้มาก็ได้จะให้ไปก็ได้	 แล้วแต่เราสั่ง	 ถ้าเราบังคับได้อย่างนั้นก็เริ่มใช้ผลมันได้	 ถ้ามัน		
ไม่สามารถจะทำได	้ สั่งก็ไม่ได	้ ไม่ต้องไปใช้ผลมันหรอก	 เสียเวลาเปล่าเพราะว่าผลมันยัง		
ไมเ่กดิเตม็ที	่
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	ขี้เกียจเหยียบ	 พระเขาไม่เหยียบผ้าขาวหาเรื่องให้พระโดนอาบัติน่ะซ	ิ เขาไม่ให้
เหยยีบผา้ขาวจำเอาไว	้ที่ใครเหยยีบนะ่	เขาอนโุลมใหเ้ราแตศ่ลีทา่นขาดไปแลว้	มนัเกดิจาก
พระโพธริาชกมุาร	 ปผูา้ขาวไวแ้ลว้อธษิฐานวา่	 ถา้หากวา่พระพทุธเจา้เหยยีบแลว้เขาจะมี
ลกูได	้ แตเ่ขาเองเขามไีม่ไดเ้พราะทำกรรมหนกัเอาไว้	 พระพทุธเจา้สัง่รือ้ผา้ขาวหมด	 แลว้
สัง่หา้มพระภกิษเุหยยีบผา้ขาวทีเ่ขาปลูาดเอาไว	้
ถาม :	ถา้ผมสอบแลว้ผมจะอธษิฐาน	 ถา้ไดแ้ลว้ผมจะขอชว่ยพระศาสนาเตม็ทีน่ีจ่ะไดม้ัย๊
ครบั	?	
ตอบ :	รอให้เรียนจบก่อน	 พอเราเรียนจบแล้วมีเวลาก็ค่อยมาทุ่มเทกันค่อยๆ	 ทำค่อยๆ	
เปน็คอ่ยๆ	ไป	ใจเยน็ๆ	เวลามนัอกีเยอะ	สำหรบัพวกเรานะ่	ชวีติฆราวาสนีม่นัตอ้งคดิเสมอ
วา่มนัไมต่าย	แตถ่า้ปฏบิตัทิางธรรมนีม่นัตอ้งคดิเสมอวา่เราตอ้งตาย	เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่
ชีวิตฆราวาสแล้วของเรามันอีกเยอะ	 แต่ถ้าหากว่านับทางธรรมแล้วมันก็น้อยไปทุกที	 เอา
ทางโลกมันให้สำเร็จก่อนคนมันจะได้ไม่ว่า	 พอเราได้ประสบความสำเร็จทางโลกแล้วเลี้ยว
มาทางธรรมมนัเรือ่งเลก็	
	 	 (เรือ่งธดุงค)์...การเดนิทางจรงิๆ	ในปา่	มนัไมต่อ้งถา่ยทอดหรอก	ทีเ่ราจำเปน็ตอ้ง
ถา่ยทอดกนัจรงิๆ	 คอืประสบการณ์ในปา่	 แลว้กร็ะยะทางใกล้ไกลทีค่วรจะรู้ไว	้ อาจารยเ์ปา้
แกไมรู่ว้า่	ทุง่ใหญร่ะยะทาง	 ๙๓	 กโิลเมตร	 มนัมบีา้นหวัทา้ยกบัตรงกลางกโิลเมตรที	่ ๔๕	
โน่น	 คราวนีค้นไม่รูเ้วลากะออกเดนิทางมนักผ็ิดนะ่ซิ	 ผา่นไปชว่งทีบ่ณิฑบาตไม่ได	้ แล้วก็
อดไป	 ก็เดินไปอีก	 ๔๐	 กว่ากิโลอย่างนี	้ แกเองก็เดี้ยงน่ะซ	ิ เราเดินผ่านไปพอด	ี เจอแก		
ปกักลดอยู่ไปสอบถามอะไรเสรจ็เรยีบรอ้ยกแ็บง่เสบยีงให	้หลงัจากนัน้อกี	 ๑๐	กวา่ปไีปเจอ
ทา่นอยูท่ี่ไกรเกรยีง	 เปน็เจา้อาวาสไปแลว้	 ก็ไปฟืน้ความหลงัใหท้า่นวา่	 เราไปเจอกนัทีน่ัน่	
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เวลานัน้จำไดม้ัย๊	 ทา่นเองกบ็อกนกึไมอ่อก	 กถ็ามวา่	 พระปืด๊อยูม่ัย๊	 กบ็อกออ๋...พระปืด๊สกึ
ไปแลว้ไปทำงานอยูภ่เูกต็	แลว้ทา่นกบ็น่ๆ	ผมวา่ความจำแมน่แลว้นะ	เจอทา่นนีผ่มกลวัเลย
จำแม่นอะไรขนาดนั้น	 ๑๐	 กว่าปีเจอครั้งเดียว	 จำได้อีกนี่คงไม่รู้ว่าวันก่อนยายคิ้มเขามา	
มันรอซะปีที	่ ๑๗	 ให้หลังแล้วมันถึงมา	 ปรากฏว่าเราทักมันตั้งแต่แรกที่เขามา	 ตอนนี้มัน
อว้นขึน้เยอะ	 แตก่อ่นเขาผอม	 ๑๐	 กวา่ปคีอ่ยมาเจอกนัแลว้จำไดน้ีม่นันา่กลวั	 ทนีีอ้าจารย์
เป้าแกไปก็เลยเข้าไปทางเดียวกัน	 ปรากฏว่าอาจารย์เป้าแกประเภทที่ว่าดวงแกเฮงน่ะ	
ควายป่ามันนอนอยู่แกไม่เห็น	 บุกๆ	 เข้าไปถึงโน่นก็พรวดเข้าไป	 มันขวิดอาจารย์เป้า
กระเด็นจมหายไปในพงหญ้าเลย	 โชคดีของแกที่จมหายไปในกองหญ้าไม่งั้นมันซ้ำตายแน	่
ปรากฏวา่มนัขวดิโดนแขน	แขนหกัไปขา้งหนึง่	กล็องนกึด	ูถา้มนัโดนตวักค็งกลวงโบเ๋ลย	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	คนเรากว่าจะถึงตรงนี้มันผ่านเวียนตาย	 เวียนเกิดมานับไม่ถ้วน	 สิ่งที่เราทำมา
ทัง้หมดเรยีกวา่กรรม	กรรมจะดจีะชัว่กต็ามมนัเปน็กรรมทัง้นัน้	 ถา้กรรมดเีรยีก	กศุลกรรม	
ถา้หากวา่กรรมชัว่เรยีกอกศุลกรรม	 แตส่ว่นใหญแ่ลว้ของเรา	 กรรมดเีขาเรยีกวา่	 บญุ	 ถา้
หากกรรมชั่วเรียกว่า	 กรรม	 ไม่ต้องห่วงหรอกชั่วมาเยอะ	 แต่คราวนี้ในเมื่อเรามาเกิดเป็น		
คนไดเ้พราะตน้ทนุความดขีองเราตอ้งพออยา่งนอ้ยๆ	เราตอ้งมศีลี	๕	บรสิทุธิเ์ราถงึไดเ้กดิมา		
เปน็คน	 คราวนี้ในเมือ่ตน้ทนุของเราเพยีงพอแลว้	 เมือ่สำคญัวา่เราสามารถตอ่ทนุไดม้ัย๊	?	
จะสามารถที่จะต่อยอดแตกดอกแตกผลของมันออกไปมากกว่านี้มั๊ย	 หรือจะอยู่อย่าง
ขาดทนุลงนรกไป	เลอืกเอาเอง	
ถาม :	ที่เมื่อกี้บอกว่า	 อุทิศส่วนกุศลให้กับคนเป็น	 ผมอ่านในหนังสือหลวงพ่อเหมือน
อยา่งคนทีเ่ปน็ศตัรกูบัเรา	 เราก็ไมถ่กูกนัอยูต่ลอดเวลา	เรากอ็ทุศิสว่นกศุลใหเ้ขา	แลว้เขาก็
จะด	ีทนีีเ้ขาก็ไม่ไดม้าโมทนาแลว้	?	
ตอบ :	ลกัษณะนัน้เขาเรยีกวา่แผเ่มตตา	 แผเ่มตตากบัอทุศิสว่นกศุลมนัคนละอยา่งกนั 
อทุศิสว่นกศุลคอื เราทำอะไรเราตัง้ใจใหเ้ขามสีว่นดว้ย สว่นการแผเ่มตตาคอื การสง่
กำลังใจที่ประกอบด้วยความดีถึงเขาอยู่ตลอดเวลา ขอให้อย่าได้มีเวรมีกรรมและ
เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย	 ลกัษณะนีม้นัเหมอืนอยา่งกบัวา่	 เอาของเยน็ไปดบัของรอ้น	
ดบัไปเรือ่ยๆ	 ถา้หากวา่ของเยน็มกีำลงัสงูของรอ้นมนักจ็ะเยน็ลงเอง	 เขากก็ลบัมาตกีบัเรา	
มนัคนละอยา่งกนั	 อทุศิสว่นกศุลคอืทำอะไรแลว้อยากใหเ้ขาไดด้ว้ย	 สว่นแผเ่มตตาคอื	 ตัง้
จติทีป่ระกอบดว้ยกรรมดีใหก้บัเขาไป	
ถาม :	พดูออกไปเลยใชม่ัย๊คะ	วา่เราขอแผเ่มตตา	?	
ตอบ :	 ไม่ใช	่พดูมนัแคค่ลอ่งๆ	ปาก	มนัตอ้งจากความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิจากใจของเรา นกึ
ดว้ยความหวงัด ี ปรารถนาด ี ขอใหเ้ขาอยูเ่ยน็เปน็สขุ อยา่ไดม้คีวามทกุขเ์ลย อยูด่ว้ย
กนัอยา่งมคีวามสขุ	 ทีเ่ขาทอ่งปาวๆ	 ผลมนันอ้ยเพราะบางทีใจมนัไมค่ดิ	 เรือ่งของการแผ่
เมตตาเปน็สิง่ทีเ่กดิจากกำลงัใจทีแ่ทจ้รงิ	
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ตอบ :	จา้	ตวันัน้แหละ	
ถาม :	 (ถามเรือ่งการอทุศิสว่นกศุลใหพ้วกทีต่ายโหง)	
ตอบ :	พวกตายโหงนี่ยังไม่ได้รับการตัดสินหรอกนะ	 เพราะว่ายังไม่ถึงอายุขัยของเขา	
เขากร็บับญุรบับาปอะไรในลกัษณะทีว่า่	 การตดัสนิไม่ไดจ้นกวา่จะรอถงึครบอายขุยัของเขา
กอ่น	 คราวนีอ้ายขุยัในการเปน็มนษุยเ์ปรยีบกบัสมัภเวสี	 ของสมัภเวสแีปบ๊เดยีว	 สมมตวิา่
เขาจะอาย	ุ๕๐	ป	ี แตเ่ขาตายตัง้แตอ่าย	ุ ๒๐	 เขากร็อที่โนน่ประมาณครึง่วนัแคน่ัน้เอง	 แต่
ชว่งทีร่ออยู่ไมม่อีะไรทำอยา่งทีเ่ขาวา่นะ่	กเ็รร่อ่นไปเรือ่ย	ถา้เราทำบญุใหเ้ขาๆ	ไดร้บัความ
สขุสบายเขากส็บาย	ไมง่ัน้กอ็ดอยากหวิโหยเรร่อ่นไปก็โดนหมอผเีรยีกไปใชบ้า้งอะไรบา้ง		
ถาม :	 เขาจะไดต้ลอดไปเลย	?	
ตอบ :	 เราทำความดสีงูแค่ไหน	 เขากจ็ะไดเ้ทา่นัน้	 ถา้เราเปน็ผูท้รงฌาน	 ตัง้ใจอทุศิสว่น
บญุสว่นกศุลจากกรรมฐานใหเ้ขา	 บางทเีขาจะไปเกดิเปน็พรหมเลย	 หลวงพอ่บอกมหีลาย
รายไปนัง่รอไปนพิพานเลย	 เพราะมนัดนัมาขอขา้ไว	้ อยา่งนีว้า่เขาไม่ไดน้ะ	 เพราะวา่ของ
เขาตอ้งมบีญุเนือ่งกนัมาจรงิๆ	เพราะโอกาสทีจ่ะพบหลวงพอ่นี้ไมม่หีรอก	

พระพุทธมหานาค วัดไตรมิตรวิทยาราม
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์” ฉบับที่ ๒๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
เดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๔๕ ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์  

ถาม :	สมยัทีห่ลวงพอ่ทา่นอาพาธอยูท่ีศ่ริริาช	มอียูค่นหนึง่เขาไปหาหลวงพอ่	?	
ตอบ :	พวกทีต่ายโหงนี	่บางรายกเ็ปน็พวกทีห่มดอาย	ุแตส่ว่นใหญ	่๙๐	กวา่เปอรเ์ซน็ตน์ี่
ยงัไมห่มดอาย	ุถา้หมดอายแุลว้ก็ไปรบับญุรบับาปไดท้นัท	ีอกีอยา่งคอืวา่ถา้กำลงับญุมากก็
ไปรับส่วนดีเลย	 ทำบาปมากสูงมากก็ลงไปรับกรรมเลย	 ไม่ผ่านการตัดสิน	 พวกผ่านการ
ตดัสนินีม่นักระดำกระดา่งจะดำก็ไมด่ำ	 จะขาวก็ไมข่าว	 แตว่า่พวกผา่นการตดัสนินีย่งัโชคดี
นะ	 โอกาสรอด	๘๐%	เพราะวา่พระยายมทา่นจะถามละเอยีดจรงิๆ	ถามนดิถามหนอ่ยถาม
ล้วงไปเรื่อยมันจะต้องทำดีซะอย่างหนึ่งล่ะ	 แล้วท่านก็จะส่งไปรับความดีก่อน	 ทีนี้ถ้าทำดี
เลก็นอ้ยมากอยา่งสปุตฏิฐติเทพบตุร	อยา่งนีน้ีม่วัแต่ไปเพลนิกบัความดอียู	่ หมดบญุทนีีล้ะ่
โดนเตม็ๆ		
ถาม :	อยา่งเวลาเชา้ๆ	เราแผเ่มตตาตามแบบหลวงพอ่นีม่อีานสิงสอ์ยา่งไรบา้งคะ	?	
ตอบ :	อนัดบัแรกของเราๆ	จะไดป้ตัตทิานมยั	เปน็การทำบญุประเภทหนึง่	การทำบญุม	ี
๑๐	 ประเภทๆ	 สุดท้ายนี่จะเป็นของกำไรโดยตรง	 เขาเรียกทิฎุชุกัมม	์ มีความเห็นถูกว่า
พระพทุธเจา้สอนด	ี เราจะทำตามอนันี้ไดก้ำไรแน่ๆ 	 นอกนัน้กม็ทีานมยั	 บญุเกดิจากการให้
ทาน	สลีมยั	บญุเกดิจากการรกัษาศลี	ภาวนามยั	บญุเกดิจากการทำสมาธภิาวนา	๓	อยา่ง
นีจ้ะเปน็บญุใหญท่ีส่ดุ	 แลว้หลงัจากนัน้จะยงัมบีญุเลก็ๆ	 ซึง่จะเรยีกวา่เลก็ก็ไม่ได้	 เพราะวา่
ถา้หากวา่เลก็ของชา้งมนัก็ใหญข่องมดนะ่	บญุเลก็ๆ	กย็งัมอีปจายนมยั	ออ่นนอ้มถอ่มตน
กับคนอื่น	 คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมา	 เราเห็นก็เย็นตาเย็นใจเกิดความรักความเมตตาเขา		
ใชม่ัย๊	?	 ตวันีม้นัก็ทำใหค้นนอบน้อมถอ่มตนเขาไดบ้ญุ	 ตอ่มาก็ปตัตทิานมยั	 ทำบญุแลว้
ตัง้ใจนอบนอ้มใหค้นอืน่เขา	ตวัเราจะทำไดส้ำเรจ็กย็ากแลว้	อตุสา่หแ์บง่ปนัใหค้นอืน่	ถา้จติ
ไม่ได้ประกอบด้วยความรักความเมตตาจริงๆ	 มันก็จะให้เขาไม่ได	้ ในเมื่อให้เขาได้ผลบุญ
ของเรามนักจ็ะเพิม่ขึน้	 ปตัตานโุมทนามยั	 พลอยยนิดีในความดทีีค่นอืน่ทำ	 ปกตมินัคอย
จะอจิฉาเขา	แตอ่นันีม้นัคอยยนิดจีรงิๆ	 ไดบ้ญุจรงิๆ	 ใชม่ัย๊	?	ธมัมสัสวนมยั	นำไปปฏบิตั	ิ
ธัมมเทสนามัย	 ได้ผลแล้วกลับไปสอนเขาต่อ	 พวกนี้เขาเรียก	 บุญกิริยาวัตถ	ุ สิ่งที่ทำ		
ให้เกิดบุญ	 ทำแล้วเป็นบุญเป็นกุศล	 ทีนี้ของเราที่ว่าตั้งใจอุทิศให้คนอื่นเขา	 มันก็จะเป็น	
ปตัตทิานมยั	กค็อืวา่	บญุที่ไดจ้ากการตัง้ใจทำความด	ีแลว้แบง่ใหค้นอืน่เขาไป	
ถาม :	ทำตามหลวงพอ่ตอนเชา้ๆ	หลวงพอ่จะนำแผเ่รากพ็ยายามทำตาม	?	
ตอบ :	มันเป็นวิธีการที่จะได้บุญ	 อย่างของเรานั่งอยู่คนอื่นเขาถวายสังฆทานเราก็สาธ	ุ
มนัก็ได้ไปดว้ยใชม่ัย๊	?	มนัเปน็วธิกีารทำบญุทีง่า่ย	แต่ในขณะเดยีวกนัทีค่นทีท่ำไม่ได	้กำลงั
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ใจไมถ่งึมนัจะทำอะไรกนันกัหนาวะ	 เดีย๋วทำๆ	 ถา้อยา่งนัน้ไม่ไดแ้ลว้กำลงัใจยงัเศรา้หมอง
ไปดว้ย	
ถาม :	มพีระองคเ์ลก็ๆ	อยูห่ลายองค์ไมรู่จ้ะทำอยา่งไร	?	
ตอบ :	แค่คำว่าเล็กน้อยนี่เราก็เจ๊งแล้ว	 ถ้าหากว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าคำว่าเล็กน้อย
ไมม่สีำคญัสดุๆ ทัง้นัน้เลย	ถา้มมีากเกนิไปดแูลไมท่ัว่ถงึ	ควรจะทำอยา่งไร	?	หากลอ่งหา
อะไรใสร่วมๆ	กนัเอาไว้ใหด้ีใหเ้หมาะสม	แลว้เอาขึน้บชูา	ตอ่ไปอยา่ใชค้ำวา่เลก็นอ้ยกบัพระ
นะ	 เดีย๋วเจอขอ้หาปรามาสพระรตันตรยั	 สมยัหลวงปูป่าน ทา่นสรา้งพระคำขา้วองคห์นึง่
หนา้ตกั	๕	นิว้	ตัง้โตะ๊บวงสรวงชดุใหญเ่ลย	ทำพธิบีวงสรวง	หลวงพอ่กบ็อกวา่ทำไมแคพ่ระ		
องคเ์ลก็ๆ	แคน่ีต้อ้งตัง้เครือ่งบวงสรวงเตม็พธิชีดุใหญข่นาดนีด้ว้ย	หลวงปูป่านบอกวา่	คำวา่		
พระพุทธเจ้ามีเล็กเหรอ	?	 หลวงพ่อบอกได้ยินแล้วตกใจ	 แสดงว่าจิตเราหยาบไปหน่อย  
ใช่มั๊ย ?	 เห็นพระพุทธเจ้าเล็กน้อย	 จำไว้นะคำว่าเล็กน้อยไม่มี	 พุทโธ อัปปมาโน 
ธัมโมอัปปมาโน สังโฆอัปปมาโน	 คุณพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์ ไม่สามารถจะ
ประมาณได	้ มีลูกศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำได้พระสมเด็จของขวัญไปองค์กระจิ๋วหนึ่ง		
นัง่มองๆ	มนัไมถ่กูใจนะ่	องคก์ระจิว๋หนึง่	องคแ์คน่ีจ้ะคุม้ครองเราไดเ้หรอ	ปรากฎกลางคนื
นอนหลับไปฝันเห็นพระสมเด็จวัดปากน้ำองค์ของขวัญนั่นแหละลอยมาโตขึ้นๆ	 จนใหญ	่	
จนเตม็จกัรวาลเลย	แลว้ถามวา่แคน่ีพ้อมัย๊	?	(หวัเราะ)	สะใจมัย๊ละ่	?	พทุโธอปัปมาโน	จำไว้
คณุพระพทุธเจา้ประมาณมไิด	้
ถาม :	การถวายสงัฆทาน	 ถา้เราเอาพระองคข์นาดที่ไม่ใหญม่ากนกั	 คณุภาพจะเหมอืน	
กนัมัย๊ครบั	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่จะเอาอานสิงสก์นัจรงิๆ พระทีถ่วายสงัฆทานหนา้ตกัไมค่วรตำ่กวา่ 
๔ นิ้วแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจถวายแล้วเป็นองค์น้อย อันนั้นเราจะได้อานิสงส์เป็นพุทธ
บูชา	 คือเราได้สร้างพระขึ้นมาองค์หนึ่ง	 หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว	 ท่านสร้างพระสร้าง
เอาๆ	 องคเ์ลก็องค์ใหญเ่ตม็ไปหมด	ทา่นบอกวา่อานสิงสข์องการสรา้งพระพทุธรปูไมว่า่
องค์โตเท่าภูเขาหรือองค์เล็กเท่าใบหญ้าคา เกิดมากี่ชาติก็จะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย
เดชอำนาจไม่รู้จักจบจักสิ้น พุทธบูชามหาเตชะวันโต	 เพราะฉะนั้นจะองค์เล็กองค์ใหญ	่	
กแ็ลว้แต	่ขอใหเ้ปน็พระพทุธเจา้เถอะ	อานภุาพไมส่ิน้สดุหรอก	
ถาม :	อยา่งบางทมีนัขีเ้กยีจทนีีเ้ราพยายามแลว้นะ่คะ่...?	
ตอบ :	ก็เลิกขี้เกียจ	 สังเกตดูว่าธรรมะบางส่วน เราพยายาม วันก็แล้ว เดือนก็แล้ว  
ปกีแ็ลว้มนักา้วพน้ไมไ่ด	้อนันัน้ห้า้มขีเ้กยีจนะจะ๊	ตอ้งทบทวนแลว้	ทบทวนอกี	ยำ้แลว้ยำ้อกี		
ย่ำอยู่กับที่เดิมให้มันชำนาญไปเลย	 อันนั้นแสดงว่าสติปัญญาของเรามันยังไม่เพียงพอ 
ถา้หากวา่สต ิ สมาธ ิ ปญัญามนัเพยีงพอ เราจะกา้วพน้ตรงจดุนัน้ได ้ เราตอ้งหาความ  
ชำนาญไปเรือ่ยๆ จนกวา่มนัจะพอ ถา้ภาษานกัปฏบิตัเิขาจะบอกวา่ วาระมนัยงัมาไมถ่งึ  
มนัเหมอืนกบัตน้ไม	้เราปลกูมนัแลว้มนัยงัไมอ่อกดอกออกผลซกัท	ีเราจะขีเ้กยีจไมด่แูลมนั
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จะไม่ได	้ ต้นไม้มันจะตาย	 เราต้องดูแลมันต่อไป	 ถึงวาระ	 ถึงเวลาที่สมควรดอกผลมันจะ
ออกมาเอง	เพราะฉะนัน้ยิง่ไม่ไดน้ีย่ิง่ตอ้งขยนั	
ถาม :	อยา่งเราปฏบิตัแิลว้เราไมรู่ว้า่เราควรจะทำแบบไหนจงึจะตรงกบัจรติของเรา	?	
ตอบ :	แบบไหนจะตรงกับจริตของเรานี่หาคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อมา	 อ่าน
แลว้ชอบตรงไหนกท็ำตรงนัน้เลย	 ทำกองนัน้กองเดยีว	 หวัขอ้นัน้หวัขอ้เดยีว	 เอาใหม้นัได้
จริงๆ	 ไปเลยอย่าไปเปลี่ยนใหม	่ ถ้าหากว่าเราทำๆ	 ไปแล้วมันยังไม่ได	้ เราไปท้อแล้วไป
เปลีย่นใหมท่ำๆ	ไปยงัไม่ได	้ทอ้แลว้เปลีย่นใหม	่อาตมาเปรยีบวา่มนัเหมอืนยงักบัวา่ขดุบอ่
แลว้ไม่ไดน้ำ้	ขดุลงไป	๓	เมตร	๕	เมตร	ถา้เกดินำ้มนัอยู	่๒๐	เมตรอยา่งนี	้เรารูส้กึเหนือ่ย	
รูส้กึทอ้แลว้ไปเปลีย่นใหม	่ ไปขดุอนันัน้	 ๓	 เมตร	 ๕	 เมตรแลว้เมือ่ไหรม่นัจะไดล้ะ่	 เพราะ
ฉะนั้นมันจะต้องประเภทต้องตั้งหน้าตั้งตาทำไป	 ได้สักหัวข้อหนึ่งแล้วอันอื่นมันจะง่าย	
เพราะวา่กำลงัมนัเทา่กนั	มนัแคเ่ปลีย่นวธิกีารเทา่นัน้เอง	 เมือ่วานนีพ้ีช่ายเขามา	พีช่ายคน
นีก้อ่นหนา้นีเ้ขาปฏบิตัธิรรมะแขง็ขนัมาก	ตัง้ใจอยา่งเดยีววา่จะไปนพิพาน	ครอบครวัก็ไมม่ี
แลว้	อตีอนนีก้ม็เีมยี	๑	มลีกู	๓	เรยีบรอ้ยไปแลว้	เขามาถามวา่เขาปฏบิตัแิลว้ไมก่า้วหนา้		
จะทำอยา่งไร	?	กบ็อกวา่พีก่ท็ำอยา่งทีอ่าตมาเคยทำนัน่แหละ	สมยักอ่นพีว่า่อาตมาบา้อยา่งไร		
ก็บ้าอย่างนั้นล่ะ	 แล้วมันก็จะได้เอง	 พูดมันง่ายนะ	 แต่ตอนทำมันเหนื่อยก็ท้อเหมือนกัน		
เปรยีบใหฟ้งั	ถา้กลวัวา่จะผดิเอาศลีเปน็กรอบ	ศลี	๕	ก็ได	้ศลี	๘	ก็ได	้ถา้หากวา่ยงัอยูใ่น 
กรอบของศีล การปฏิบัตินั้นไม่ผิดหรือว่าผิดก็ผิดน้อยเต็มท ี ในเมื่อมีศีลแล้วพยายาม 
กวดศีลของเราให้บริสุทธิ์อย่าละเมิดศีลด้วยตัวเอง อย่ายุยงส่งเสริมให้คนอื่นทำ อย่า
ยินดีเมื่อคนอื่นล่วงให้ศีลนั้นขาดลง ในเมื่อเราทำละเอียดได้ถึงขั้นนี ้ ศีลมันทรงตัว 
สมาธกิจ็ะตัง้มัน่ไดง้า่ย ปญัญากจ็ะเกดิ	 เพราะวา่จติของเราถา้นิง่นีม่นัเหมอืนนำ้ทีน่ิง่มนั
จะมองเหน็ได	้ เวลาชะโงกไปกเ็หน็หนา้ตวัเอง	 คราวนีพ้อจติมนันิง่ปุบ๊	 ปญัญามนักจ็ะเกดิ	
พอปญัญามนัเกดิจะใชไ้ปคมุศลีอกีทหีนึง่ ในเมือ่ยิง่คมุศลีใหล้ะเอยีด สมาธกิจ็ะตัง้มัน่
ไดง้า่ย สมาธยิิง่ตัง้มัน่ ปญัญากย็ิง่เกดิ มนัจะไลก่วดไปเรือ่ยๆ จนถงึจดุสดุทา้ยของมนั 
เรากจ็ะกา้วขา้มในจดุทีเ่ราตอ้งการได ้
ถาม :	ถา้ใจเราอยากทำกสณินีท่ำไดม้ัย๊คะ	?	
ตอบ :	 ไดท้กุคน	 ถา้ใจรกัอยากจะทำอดตีเคยทำมาแลว้	 ทนีีเ้ราเอากสณิ	 ๑๐	 กองนีเ่อา
คูม่อืปฏบิตักิรรมฐานของหลวงพอ่มา	 ตัง้ใจจดุธปูบชูาหนา้พระรตันตรยัตอ่หนา้หิง้พระของ
เรา	 กราบพระขอบารมีท่านสงเคราะห	์ อธิษฐานว่ากสิณกองใดที่เราเคยทำได้แล้วในอดีต
แลว้	ถา้หากวา่ทำในปจัจบุนันีจ้ะไดผ้ลเรว็ทีส่ดุขอใหเ้ราอา่นแลว้ชอบกองนัน้มากทีส่ดุแลว้ก็
ไล่ไปเลย	อาโลกสณิ	อากาศกสณิ	ปฐวกีสณิ	เตโชกสณิ	อาโปกสณิ	วาโยกสณิ	โลหติกสณิ	
ปีตกสิณ	 นีลกสิณ	 โอทาตกสิน	 พอครบ	 ๑๐	 กองเสร็จแล้วชอบอันไหนมากที่สุดก็หา
อปุกรณม์าแลว้กท็ำ	 คราวนีก้ารทำกสณินีม่นัสำคญัอยูต่รงทีย่ำ้คดิยำ้ทำ	 ยิง่กวา่พวกโรคจติ
อีก	 ก็คือว่ามันลืมตามอง	 หลับตาลงนึกถึงมันจะนึกได้แป๊บหนึ่ง	 พอภาพหายก็ลืมตามอง
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ใหม	่ พรอ้มคำภาวนาอยูต่ลอด	 คราวนีพ้อเลกิจากตรงนัน้ไปหา้มลมืนะ	 ตอ้งนกึถงึภาพนัน้
อยูเ่รือ่ยๆ	นกึไปพรอ้มกบัคำภาวนาอยูเ่รือ่ยๆ	แบง่ความรูส้กึสว่นหนึง่ใหเ้ขา	อาจจะซกั	๓๐	
-	๔๐%	นกึถงึภาพนัน้พรอ้มคำภาวนาตลอด	สว่นความรูส้กึอกี	๖๐	-	๗๐%	กท็ำหนา้ทีก่าร
งานของเราไป	
ถาม :	ตอ้งแบง่อยา่งไรคะ	?	
ตอบ :	ตลอดเวลาจนกว่าภาพนั้นเราจะลืมตาก็เห็น	 หลับตาก็เห็น	 คราวนี้ก็คอยประคับ
ประคองเอาไว้ใหด้	ีถา้มนัหายไปรบีนกึขึน้มาใหม	่หายไปรบีนกึขึน้มาใหม่ไปเรือ่ยๆ	สมาธกิ็
จะทรงตวั	ตัง้มัน่ขึน้เรือ่ยๆ	ภาพนัน้กจ็ะเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ	จากสเีดมิกจ็ะจางลงๆ	 เปน็		
สีขาว	 จากสีขาวก็กลายเป็นขาวทึบ	 จากขาวทึบก็กลายเป็นขาวใส	 จนกระทั่งสว่างเจิดจ้า
เหมือนกับเรามองดวงอาทิตย	์ คราวนี้ลองอธิษฐานดูให้หายไปก็ได้	 ให้มาก็ได	้ หรือจะให้
ใหญ่ก็ได	้ ให้เล็กก็ได	้ คราวนี้อธิษฐานดูว่ามันจะมีผลตามนั้นมั๊ย	?	 ถ้าเป็นอาโลกสิณ ก็
สามารถทำทีม่ดืใหส้วา่งได	้ สามารถเหน็นรกเหน็สวรรค์ได	้ ถา้เปน็โอทาตกสณิ	กส็ามารถ
เปลีย่นสอีืน่เปน็สขีาวได	้ สามารถเหน็นรก	 เหน็สวรรค์ได	้ เปน็ปตีกสณิ	 กส็ามารถเปลีย่น		
สีอื่นเป็นสีเหลืองได	้ สามารถทำของอื่นให้เป็นทองได	้ โลหิตกสิณ	 ก็สามารถเปลี่ยนสีอื่น
เปน็สแีดงได	้นลีกสณิ	 กส็ามารถทีจ่ะเปลีย่นสอีืน่เปน็สเีขยีวเปน็สดีำได้	 หายตวัไดเ้หลา่นี้
เป็นต้น	 พอทำได้เต็มที่แล้วเราค่อยก้าวข้ามกองใหม่ก่อนจะจับกองใหม่ก็ซ้อมกองเดิมให้
เต็มที่ก่อน	 มันปุ๊บเดียวเท่านั้นเองนะ	 ถ้ามันได้คล่องตัวแล้วมันปุ๊บเดียวไม่ถึงวินาท	ี สอง
วนิาทกีเ็ตม็	แลว้เรากจ็บักองอืน่ตอ่	
ถาม :	แลว้คำภาวนาจำเปน็มัย๊คะ	?	
ตอบ :	จำเป็นเพราะว่าคำภาวนาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกสำคัญที่สุด	 ถ้าไม่ม ี 
อานาปานีก่รรมฐานทกุกองไดป้ระมาณแคอ่ปุจารสมาธเิทา่นัน้ละ่ ทรงฌานไมไ่ด ้
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	ถา้มนัเตม็ทีข่องฌานมนักจ็ะไดฌ้าน	๔	
ถาม :	ความรูส้กึมนัไดข้นาดไหน	?	
ตอบ :	ถ้าภาพกสิณนั้นสว่างเจิดจ้าเหมือนกับเรามองกระจกสะท้อนแสดงอาทิตย์นั่นคือ
ฌาน	๔	แลว้	สว่นเรือ่ง	๓	ฐาน	๗	ฐานอะไรนัน่ไมต่อ้งไปคดิถงึ	เพราะวา่ถงึเวลาบางทคีำ
ภาวนามนัหายไปเฉยๆ	เรากแ็คก่ำหนดรูต้ามภาพมนัเทา่นัน้วา่	ตอนนีม้นัเปน็อยา่งนี	้ตอน
นีม้นัเปน็อยา่งนี	้
ถาม :	จำเปน็ตอ้งทำอานาปาดว้ยเหรอคะ	?	
ตอบ :	จำเปน็ตอ้งใชเ้ลย	 กรรมฐานทกุกองอกี	 ๓๙	 กอง	 ถา้ไม่ไดอ้านาปานสตคิวบดว้ย
อย่างเก่งก็ได้แค่อุปจารสมาธ	ิ ชอบทำกสิณก็ดีเพราะว่ากสิณเป็นพื้นฐานของฤทธิ	์ พอได้
กสณิคลอ่งแลว้	 ตอ่ไปเปน็สมาบตั ิ ๘	 สมาบตั	ิ ๘	 นีเ่รายกกสณิขึน้มากองหนึง่	 แลว้เพกิ
ภาพกสณิเสยี	ทำอรปูฌานใหเ้กดิ	
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ถาม :	ทำมาตอนนีต้วัมนัโยกไปมาแลว้สงสยัวา่ทำไมมนัถงึตดิอยูแ่บบนี	้?	
ตอบ :	ต่อไปลืมมันไปเลย	 ไม่ต้องไปสนใจมัน	 ตามรู้มันอย่างเดียว	 มันโยกก็ให้มันโยก	
จะเป็นจะตายหัวโขกพื้นอีท่าไหนหกคะเมนตีลังกาก็ช่าง	 อาตมาเองเฉพาะโยกนี่เดือนกว่า	
แต่ว่าน้ำตาไหลนี่เช้ายันเย็นเช็ดหน้าจนแสบไปหมด	 เพราะมันดันผ่าไปไหลที่สายลมพอด	ี
ผู้ชายตัวเท่าควายนั่งร้องไห้ตรงหน้าพระ	 จะกลั้นมันไว้พอคิดจะกลั้นมันหยุดเลยนะ	 แต่
หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ได้นะลูกต้องปล่อยให้เต็มที่ไปเลย	 เพราะถ้าไปกลั้นมันเอาไว้พอ
อารมณ์ใจมนัถงึทีต่รงนี	้ นำ้ตามนัจะไหลอกีกเ็ลยปลอ่ยมนัเตม็ทีก่เ็ชด็ไปเรือ่ย	 คนโนน้มาก็
ทชิชู	่คนนีม้ากท็ชิชู	่เชด็ไปเชด็มาหนา้แสบหมด	กวา่จะเลกิก	็๕	-	๖	โมงเยน็โนน่	ตอนนัน้
หลวงพอ่ทา่นเลา่เรือ่งพระนางเรอืลม่	 เสรจ็แลว้มนัเหน็ภาพพอด	ี เพราะตอนทีเ่รอืพระประ
เทียบล่มลงน่ะ	 ท่านว่ายน้ำออกมาแล้วหันกลับไปเห็นลูกไม่ได้มาร้องคำเดียวว่าลูก	 แล้ว
วา่ยกลบัมาไปควานไปหาอทีา่ไหนไมรู่้	 จมลงไปดว้ย	 มนักเ็ลยนำ้ตาไหลโจก๊	 เหน็ชดัๆ	 วา่
ความรักของแม่ขนาดไหน	 ตัวเองตายก็ไม่ว่า	 ตั้งใจกลับไปเพื่อช่วยลูกอย่างเดียว	 เลยนั่ง
รอ้งไห	้นำ้ตาไหลจอ๊ก	ตอนนัน้ปตีมินัเกดิขึน้พอด	ีมนัจอ้งจงัหวะมานานแลว้ละ่	มนัจะเลน่
จงัหวะไหน	มนัเลน่จงัหวะนัน้พอด	ีแหม...มนัเลน่ไหลได้ไหลด	ีพอเลกิรอ้งไหห้วินำ้เปน็บา้
เลย	(หวัเราะ)	 ตัง้ใจจะกลัน้ละ่	 ทนีีห้ลวงพอ่ทา่นบอกใหป้ลอ่ย	 เราเชือ่พอ่ซะจนชนิปลอ่ยก็
ปล่อยก็ฟาดมันซะเต็มที่ไปเลย	 แต่ตอนผรณาปีตนิี่มันบวม	 มันลอย	 ปีตินี่มันลอยมันร่วง	
มนัระเบดิ	 นีม่นัเปน็บา้เลย	 ทีบ่างคนบอกวา่ฌานระเบดิมนัไม่ใชห่รอก	 ตวัมนัพองขึน้ใหญ่
ขึ้นจนรับไม่ไหวระเบิดกลายเป็นจุลไปอย่างนั้นล่ะ	 หรือบางทีตัวมันก็รั่วเป็นร	ู มีอะไรไหล
ซู่ซ่าจากข้างในเต็มไปหมด	 ไม่รู้อะไรต่อมิอะไรมันไหลเต็มไปหมด	 ถ้ามันชินซะอย่างอัน
อืน่ๆ	ก็ไมต่อ้งไปกลวัมนัแลว้	
ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	 เหตุผลนั่นสำคัญที่สุด	 หลวงพ่อท่านลาพุทธภูมิเพราะว่า	 ตอนช่วงนั้นท่านทำ
หน้าที่เป็นปลัดเหมือนกับเลขานุการส่วนตัวของสมเด็จพระพุฒาจารย ์ วัดอนงคาราม	
ตอนนั้นมันเกิดเหตุว่าเจ้าคณะจังหวัดท่านหนึ่งเบียดเบียนพระในจังหวัด	 วัดไหนมีพระเก่า
วัตถุโบราณไปยึดของเขามา	 ถ้าเขาไม่ให้ก็จับเจ้าอาวาสสึกซะบ้าง	 ถอดซะบ้าง	 พอท่าน
ทราบเรือ่งทา่นกร็ายงานไปตามระดบัชัน้ของทางคณะสงฆ	์ พอเรือ่งขึน้ไปถงึขา้งบนกเ็งยีบ	
รายนั้นแทนที่จะโดนถอดหรือว่าโดนลงโทษ	 รายงานทีไรมันได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นทุกทีๆ		
หลวงพ่อท่านสืบไปสืบมาจนในที่สุดก็เจอว่า	 ตัวเป้งเลยเป็นตัวหนุน	 ท่านก็เลยเกิดสลดใจ
ขึน้มา	 โดยวสิยัของพทุธภมูถิา้เพือ่ความสขุสว่นรวม	 แมก้ระทัง่ลงนรกกย็อมทำ	 ทา่นบอก
ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ลาพุทธภูมิเพื่อเป็นพระอริยเจ้าด้วยกำลังใจแบบนั้นเดี๋ยวท่านต้อง		
ฆา่มนัแน	่นีแ่หละสาเหตใุหญท่ีส่ดุ	
ถาม :	ผมจำได้ว่า	 ถ้าใครฆ่ากันแล้วก็ต้องฆ่ากันทุกๆ	 ชาต	ิ ในเมื่อหลวงพ่อปรารถนา
พทุธภมูแิลว้	คนทีป่รารถนาพทุธภมูนิีน่รกปดิประตแูลว้	ทำไม...(ไมช่ดั)...?	
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ตอบ :	 ไม่ใช	่พทุธภมูนิีต่อ่ใหป้ฏบิตัขินาดไหนกต็ามอารมณจ์ะไมต่ดัเปน็พระอรยิเจา้
เป็นได้แค่เทียบเท่าเท่านั้น	 คือทำได้เหมือนแต่มันไม่ใช	่ ทีนี้เนื่องจากว่าของท่านทำมา
ด้วยการบำเพ็ญบารมีด้วยการสละตัวเองเพื่อความสุขส่วนรวมอยู่เสมอ	 เพราะฉะนั้นถ้า		
มันมีอะไรบางอย่างจำเป็นต้องละเมิดศีลเพื่อความสุขส่วนรวม	 พุทธภูมิเขายอมไม่ใช่ว่า
พทุธภมูไิมล่งนรก	พทุธภมูเิขาไมก่ลวันรก	เตม็ใจลง		
ถาม :	 ..................................		
ตอบ :	อนันัน้เขาพทุธภมูแิทเ้ลย	 เขาเสีย่งตอ้งใชว้า่เอาดอกบวัออ่นเลยนะ	 เสีย่งอธษิฐาน		
เลยวา่	ถา้หากวา่ความปรารถนาในพระโพธญิาณเขาจะสำเรจ็จรงิกข็อใหด้อกบวันีบ้าน	แลว้
ของท่านบานจริงๆ	 ดอกบัวตูมๆ	 เพิ่งจะเก็บไม่่น่าจะบานได้	 เลยตั้งใจเผาตัวเองเป็นพุทธ
บูชา	 ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาทราบเจตนาก็ช่วยกันเผาคือขอบุญด้วย	 คนผ่านไปผ่านมา
ถอดเสื้อผ้าบ้างมีข้าวมีของอะไรก็โยนไปเผาร่วมกัน	 กำลังใจระดับนั้นหายาก	 ถ้าหากว่า
ไม่ใชท่รงสมาบตัจิรงิๆ	 เขาเผาขนาดนัน้กด็ิน้พราดเทา่นัน้	 แตว่า่ทา่นนัง่ขดัสมาธ	ินัง่สมาธิ
ใหเ้ขาเผาอกีองคห์นึง่กพ็ระเจา้อโศกมหาราช	เมือ่สรา้งพระเจดยี	์๘๔,๐๐๐	องคบ์รรจพุระ
บรมสารีริกธาตุเป็นพุทธบูชาแล้ว	 ยังไม่เต็มกำลังใจท่านเอาตัวเองเป็นไส้เทียน	 ใช้ผ้าสำลี
พนัตวัเองแลว้ชบุนำ้มนัตัง้ใจวา่เราจะจดุไฟนีเ้พือ่เปน็พทุธบชูา	แลว้ก็ใหค้นจดุไฟ	ตวัเองตัง้
สมาธิเพ่งมองเจดีย	์ ตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำนี่ตั้งใจจะถวายเป็นพุทธบูชา	 ธรรมบูชา	 สังฆบูชา	
ไฟไหมอ้ยู	่ ๗	 วนักวา่เชือ้จะหมดแต่ไมเ่ปน็อะไร	 เพราะวา่กำลงัใจทีเ่กาะพทุธานภุาพกเ็ลย
รกัษาได	้มเีหมอืนกนัจะลองมัย๊	จะชว่ยเผารายนีเ้ขาพวกพทุธภมูเิหมอืนกนั	เขาไมย่อมลา	
อาตมาเบีย้วทิง้เขากลางอากาศ	(หวัเราะ)	พทุธภมูนิีเ่ขาถอืวา่เปน็เพือ่นกนัหมด เพราะวา่
ความปรารถนาอย่างเดียวกันเดินตามรอยกันสมัยครั้งแรกที่เจอหลวงปู่เจ้าคุณพระราช
กววีดัโสมนสั หลวงปูอ่ำ่ครัง้แรกเลยเคาะประตกูฏุ	ิ ทา่นโผลอ่อกมาถงึทา่นถาม	 เปน็ยงัไง
เพือ่นจำกนัไดม้ัย๊	?	 นัน่พระโพธสิตัวจ์ะถอืวา่ทกุคนเปน็เพือ่นกนัหมดกเ็ลยกราบเรยีนทา่น
ไปวา่	ผมจำหลวงปู่ไม่ไดห้รอกครบั	แตว่า่หลวงปูต่อ้งจำผมไดแ้นเ่ลย	(หวัเราะ)	เอาเปรยีบ
คนแก	่ หลวงปู่อ่ำ	 ตอนแรกท่านก็ไม่ทราบว่าท่านปรารถนาโพธิญาณ	 นั่นก็นิยตโพธิสัตว	์
เพราะทา่นเปน็ชา้งปาลไิลยกะ	ตรสัรูเ้ปน็องคส์ดุทา้ยของภทัรกปัป	์ทนีีท้า่นกบ็อกวา่รูแ้ตว่า่
ตอนเรยีนบาลไีปถงึตอนทีช่า้งปาลไิลยกะออกมาสง่พระพทุธเจา้ๆ	ตรสัวา่	ปาลไิลยกะ	ตรง
นี้เป็นเขตแดนของมนุษย์แล้วเธออย่าตามตถาคตไปเลย	 อันตรายจะเกิดขึ้นกับเธอ	 ขอให้
กลบัไปเถอะ	ชา้งปาลไิลยกะเสยีใจจนอกแตกตาย	สมยันีค้งประเภทหวัใจสลายทา่นบอกวา่
อ่านมาถึงตรงนี้ทีไรร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลทุกทีเลย	 ไม่รู้ว่าทำไมต้องร้อง	 ทีนี้เวลาที่มันจะรู้
มนักร็ูเ้อางา่ยๆ	ตอนเยน็กำลงันัง่อยูบ่นมา้หนิออ่นสบายๆ	มองตะวนัตกดนิอยู	่มองเพลนิๆ	
ทา่นบอกอยู่ๆ 	 มนัมอีกีตวัหนึง่มนัหลดุเดนิดุย่ๆ	ขึน้ฟา้ไปเลยคอื	 จติทา่นเปน็สมาธโิดยไมรู่้
ตวัเพราะมองดตูะวนัอยู	่กายในมนักเ็ลยออกไปเลย	พอขึน้ไปขา้งบนกเ็หน็ดอกบวัดอกหนึง่
มโหฬาร	 ก้านบัวใหญ่กว่าเสาอีก	 ท่านว่าอย่างนั้น	 อยู่สูงลิบเลยเห็นว่ามีสารพัดสีแล้ว
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ดอกบัวก็ลดลงมาๆ	 เห็นพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ข้างบนนั้น	 ถามว่าจำได้มั๊ย	?	 ท่านก็บอกว่า		
จำไม่ไดเ้ปน็ใคร	 ทา่นกบ็อกวา่ทา่นคอืพระศรอีารยิเมตตรยั	 เสรจ็แลว้กเ็ลา่ใหห้ลวงปูฟ่งัวา่
เคยตัง้ความหวงัวา่สมยันัน้อยา่งนัน้ๆ		
ถาม : จะทำนามบตัรมัย๊คะ	?	
ตอบ :	 ไมต่อ้งไปแจกใคร	 ใครอยากรู้ใหเ้ขาขวนขวายมาเอง	 กลวัดงัปรากฏวา่มนัจบัยดั
จนดงั	หลบๆ	ซอ่นๆ	ตวัเองมาหลายป	ีอนันัน้ก็ไมรู่ว้า่ใครเขาทำให	้ขณะเดยีวกนักท็ดสอบ
กำลงัใจของเราดว้ย	 ในเมือ่โดนสง่ขึน้ไปในจดุนัน้มนัเปน็เรือ่งของลาภ	 ยศ	 สรรเสรญิ	 สขุ
โดยตรงแลว้	 ขณะเดยีวกนัฝา่ยที่ไมเ่หน็ดว้ยกอ็าจมนีนิทาพาใหท้กุข์	 เพราะโลกธรรมตา่งๆ	
ในจติใจของคนเรามนัยงัฟยูงัฟบุอยูห่รอืเปลา่	?	ไดล้าภ ไดย้ศ ไดส้รรเสรญิ ไดส้ขุ จติใจ
มันยังฟูอยู่หรือเปล่า เสื่อมลาภ เสื่อมยศ โดนนินทาได้ทุกข ์ จิตใจของเรามันฟุบลง
หรือเปล่า ? ถ้าหากว่าจิตใจของเรามันมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมได้ก็ถือว่า
สามารถรกัษาตวัรอดได ้  แตถ่า้หากวา่โดนสง่ขึน้ไปถงึจดุนัน้แลว้ยงัหวัน่ไหวยงัคลอ้ยตาม
ไปอะไรไปเดีย๋วเดยีวมนักเ็จง๊	 มนัดเีหมอืนกนั	 มนัเหมอืนอยา่งกบัทอง	 ถา้ทองแทเ้ผาเทา่
ไหร่มันก็ยังเป็นทอง	 ถ้าทองปลอมเผามันเข้าไปเนื้อในมันก็โผล่เป็นเหล็ก	 ฉะนั้นค่อยๆ	
พสิจูนก์นัไป	 เราตอ้งรูต้วั	 เราตอ้งพจิารณาตวัเราเองวา่กำลงัใจของเราเปน็อยา่งไร	 เพราะ
เรารู้อยู่ว่าเราไม่ดีเท่าที่เขาว่ามา	 ในเมื่อมันไม่ดีเท่าที่เขาว่ามามีอย่างเดียวก็คือต้อง
พยายามที่จะเร่งรัดตัวเองให้มันดีได้อย่างนั้น	 หรือไม่ก็ต้องพยายามระวังตัวเองไม่ให้ลาภ	
ยศ	สรรเสรญิ	สขุ	มนัมาครอบงำเราได	้เรือ่งของมาร	กเิลสมารเขามคีวามสามารถสงูมาก	
เขารูว้า่ปถุชุนทัว่ๆ	ไปตอ้งการลาภ	ยศ	สรรเสรญิสขุใชม่ัย๊	?	ยนิดีในลาภ	อยากเดน่	อยาก
ดงั	อยากมบีรวิารมากๆ	มคีนรูจ้กัเยอะๆ	ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้มนัดทีัง้นัน้	ญาตโิยมจำเอาไว	้ทกุ
อยา่งทีเ่กดิขึน้กบัเรามสีว่นดทีัง้นัน้ ถา้หากวา่เราสามารถผา่นพน้ไปไดเ้ราไดก้ำไร ถา้
เราผา่นพน้ไมไ่ดล้กัษณะเหมอืนกบัสอบตก เราไดบ้ทเรยีน ตกลงวา่เราไดท้ัง้ขึน้ทัง้ลอ่ง
ไม่มีอะไรเสีย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามีประโยชน์ทั้งนั้น เราต้องหาประโยชน์จากมัน
ใหไ้ดไ้มว่า่พระหรอืฆราวาสกต็าม 
ถาม :	 ไปฝงัเขม็ดมีัย๊	?	
ตอบ :	ตอนนีก้ารรกัษาอะไรทกุอยา่งทีว่า่ด	ี โยมเขาจดัการใหห้มด	 โรคบางอยา่งมนัเปน็
โรคเวรโรคกรรม	ขนาดเครือ่งมอืดีๆ 	กต็รวจไมเ่จอ	อาตมากเ็ปน็แคท่ีเ่หน็นีจ่รงิๆ	มนัอยา่ง
ทีเ่หน็ของโยมมนันดิเดยีว	 ปรากฏวา่ตัง้แตเ่ปน็มาครึง่คอ่นเดอืนนี่ไมเ่คยกนิยาเยอะอยา่งนี้
มากอ่นเลย	แตม่นัไมห่าย	บางทไีปใหห้มอตรวจนี	่สขุภาพดกีวา่คนดีๆ 	ทัว่ๆ	ไป	แตจ่รงิๆ	
ตอนนั้นกำลังแย่ที่สุด	 หมอเขาก็เห็นอยู่คือ	 จับตัวเรานี่ตัวเราร้อนฉ่าเลย	 แต่วัดปรอทมัน
แลว้มนัตำ่กวา่คนปกต	ิ ความดนัขึน้หนา้แดงเหมอืนกวนอเูลย	 ปรากฏวา่มนัแค	่ ๑๑๐/๗๐,	
๑๑๐/๘๐	 ทัง้ๆ	 ทีป่กตขิองเรามนั	 ๑๒๐,	 ๑๓๐	 มนัขึน้มากกวา่นัน้ซะอกีแตว่ดัแลว้มนันอ้ย	
เพราะฉะนัน้บางอยา่งกรรมมนับงั	 หลวงปูธ่รรมชยัทา่นเคยบอกไวว้า่	 โรคบางอยา่งรกัษา
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หรอืไมร่กัษากห็าย	 โรคบางอยา่งตอ้งรกัษาถงึจะหายถา้ไมร่กัษาแลว้จะตาย	 แตว่า่โรคบาง
อยา่งรกัษาหรอืไมร่กัษากต็าย	เพราะมนัฝนืกฎของกรรมไม่ได	้อาตมาเองไม่ใช่ไมร่กัตวัเอง
นะ	 รา่งกายนี้ไม่ใชข่องเรา	ยมืโลกเขามาใชก้จ็รงิ	 แตว่า่มารยาทของการยมืกค็อื	ตอ้งดแูล
รักษาของเขาให้ดีที่สุด	 แต่นี่พยายามแล้ว	 เป็นเด็กดีมากเลย	 กำลังภายในให้เขาจัดการ
หมดแลว้หมอเหนือ่ย...หมอเขาปลำ้ซะเหงือ่หยดติง๋จะรอ้งซะแอะ๊ก็ไมม่	ี เหน็เขาบอกวา่ถกู
จดุมนัจะเจบ็มากเลย	 เรากร็ูส้กึวา่ทนไดก้เ็ฉยๆ	 ทำไปทำมาหมอเขาหมดอารมณ	์(หวัเราะ)	
หมอรกัษาแลว้คนไขน้อนเงยีบฉีย่งักบัตายเขาไมรู่จ้ะทำยงัไงได	้ บางทเีขากดจดุตรงนัน้แทง
ตรงนี้แล้วเขาบอกว่า	 ถ้ามันมีโรคอยู่ตรงบริเวณนั้นมันจะเจ็บ	 เราก็รู้สึกว่ามันหน่อยหนึ่ง	
ทนได้ก็เลยเฉยๆ	 ตรงโน้นก็หน่อยหนึ่งทนได	้ ตรงนี้ก็หน่อยหนึ่งทนได	้ หมอเขาสรุป
เรยีบรอ้ยเลยวา่ไมม่โีรค	ทัง้ๆ	ทีเ่ราเปน็ปะแหงบ็ๆ	จะตาย	มนักเ็ลยอาจจะเกดิมาปากหนกั
รอ้งไมค่อ่ยจะเปน็	 นอ้งชายไปโดนหนอ่ยเดยีวรอ้งเอด็ตะโรลัน่บา้น	(หวัเราะ)	 ประเภทนัน้
หมอเขาชอบรักษามันด	ี เห็นคนไข้ร้องแล้วรู้สึกมันสะใจ	 ของเรามันร้องไม่เป็น	 พระเขา
บอกวา่	 อาจารย์ไมม่ฟีอรม์	 ไอค้นไมม่ฟีอรม์มนัเลยรอ้งไมเ่ปน็	 มนักลวัเสยีฟอรม์มนัไมม่ี
ใหเ้สยี	สว่นเขาเองเขามฟีอรม์ขายเปน็สวนเลย	เสยีเทา่ไหรก่็ไดเ้ขาไมก่ลวัเลยแหกปากลัน่		

เทศนท์ีว่ดัทา่ขนนุ 

	 เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ประกอบ
ไปด้วยจาตุรงคสันนิบาตคือ	 มีสิ่งอัศจรรย	์ ๔	 อย่างมาพร้อมเพียงกัน	 วันนั้นคือต้อง
ประกอบดว้ย	
	 ๑.	มพีระอรหนัต	์๑,๒๕๐	รปู	มาประชมุกนัโดยมไิดน้ดัหมาย	
	 ๒.	ทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้เปน็พระขนีาสวะผูห้มดกเิลสแลว้ทัง้สิน้	
	 ๓.	ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าของเราประทานการบวชให้โดย
พระองคเ์องและ	
	 ๔.	องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้ไดป้ระทานโอวาทสำคญัในพระพทุธ
ศาสนาเรยีกวา่	โอวาทปาตโิมกข	์
	 เนื่องจากว่าในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราออกประกาศ
พระศาสนาใหม่ๆ 	 นัน้	 พระพทุธศาสนาของเรายงัไม่ไดป้ระกาศหลกัการตา่งๆ	 เกีย่วกบัคำ
สอนให้เป็นหมวดเป็นหมู	่ ดังนั้นเนื่องในวาระอันสำคัญคือ	 วันมาฆบูชา	 องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเหน็วา่มพีระอรยิสาวกทัง้หลายมาประชมุรวมกนัถงึ	 ๑,๒๕๐	 รปู	 จงึ
ได้ประกาศหัวใจของพระศาสนาว่า	 เมื่อเธอทั้งหลายออกไปประกาศพระศาสนานั้นคำสอน
ทัง้หลายทัง้ปวง	ใหเ้ธอกลา่วคำสอนไปในทางเดยีวกนัวา่	
	 ๑.	สพัพะ ปาปสัสะ อะกะระณงั	 คอืแนะนำญาตโิยมทัง้หลายใหล้ะเสยีซึง่ความชัว่
ทัง้ปวง	
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	 ๒.	กสุะลสัสปูะสมัปะทา	ใหแ้นะนำคนทัง้หลายเหลา่นัน้ทำแตค่วามดจีนถงึพรอ้ม	
	 ๓.	สะจติตะปะรโิยทะปะนงั	 แนะนำพวกเขาทัง้หลายเหลา่นัน้ทำกำลงัใจของตนให้
ผอ่งใสอยูเ่สมอ	
	 เอตังพุทธานะสาสะนัง	 พระองค์ท่านยืนยันว่า	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทกุๆ	 พระองคล์ว้นแลว้แตต่รสัสอนอยา่งนี้	 สบืๆ	 กนัมา	 ซึง่หลกัการเหลา่นีแ้ลว้ความจรงิ
แลว้เปน็หลกัทีป่ระกาศเพือ่ใหพ้ระภกิษสุงฆ์ไดก้ลา่วคำสัง่สอนเปน็ไปในแนวทางเดยีวกนัจะ
ได้ไมข่ดักนัในภายภาคหนา้	 แลว้พระองคย์งัตรสัตอ่ไปวา่	 ขนัต ี ปะระมงั ตะโป ตตีกิขา	
ความอดทนนัน้เปน็ตะบะ	 คอืเครือ่งปฏบิตัอิยา่งยิง่หมายความวา่การดำเนนิชวีติอยู่ไมว่า่จะ
เป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นฆราวาส	 ญาติโยมก็ตามทั้งหลายทั้งปวงย่อมต้องกระทบกับ
อารมณ์ต่างๆ	 อยู่เสมอ	 ให้ใช้ขันติคือ	 ความอดทน	 อดกลั้นให้มากเข้าไว	้ อดทนต่อกิเลส	
ตัณหา	 อุปปาทาน	 และอกุศลกรรมต่างๆ	 ที่จะเข้ามายั่วยุให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่ดี	 ให้
พยายามอดกลัน้ตัง้ใจบำเพญ็ตนอยู่ใน	ทาน	ศลี	ภาวนา	ประกอบกจิกระทำความดอียูเ่สมอ	
นิพพานังปรมังวะทันติพุทธา	 พระองค์ตรัสว่า	 พระพุทธเจ้าทุกๆ	 พระองค์ล้วนสอน		
พระนิพพานเป็นที่สุดทั้งสิ้น	 อันว่าสถานที่ๆ	 พวกเราปรารถนานั้น	 จำเป็นจะต้องเป็นสุคต	ิ
คือมีที่ไปอันดีแล้วซึ่งจะประกอบไปด้วย	 เทวดา	 พรหม	 และพระนิพพาน	 องค์สมเด็จ		
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันถึงพระนิพพานเป็นที่สุด	 ขันต ี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา 
นพิพานงั ปะระมงั วะทนัต ิพทุธา นะห ิปพัพะชโิต ปะรปูะ ฆาต	ีทรงกลา่วเอาไวว้า่	ถา้
ฆ่าผู้อื่นไม่ขึ้นชื่อว่า	 บรรพชิต	 หมายความว่าเมื่อคนเราตั้งใจปฏิบัติความดีแล้ว	 พระองค์
ท่านเรียกว่า	 บรรพชิต	 คือผู้ชนะมาตั้งแต่ต้นหมายถึงว่า	 ได้ชนะใจของตนโดยเฉพาะ
ฆราวาสญาติโยมที่ตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมและที่สุดคือ	 ภิกษ	ุ สามเณร	 อุบาสก	 อุบาสิกา
ท่านทั้งหลายเหล่านี	้ เมื่อตั้งใจงดเว้นในศีลทั้งหลายแล้ว	 ถ้าหากว่าพบกับมดแดง		
แมลงนอ้ยหรอืวา่พวกสตัวต์า่งๆ	กต็ามเกดิไปทำรา้ยหรอืไปฆา่เขา้ทา่นกลา่วเอาไวว้า่	นะห ิ  
ปพัพะชโิต ปะรปูะ ฆาต	ีคอืถา้หากยงัฆา่ผูอ้ืน่	ไม่ไดช้ือ่วา่เปน็บรรพชติ	คอืไมส่ามารถทีจ่ะ		
เรยีกไดว้า่	ทา่นเหลา่นัน้ประพฤตปิฏบิตัอิยู่ในความด	ีสะมะโณ โหต ิปะรงั วเิหฐะ ยนัโต	
ถา้ยงัเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ก็ไมช่ือ่วา่	สมณะ	การเบยีดเบยีนกค็อื	 การทีเ่ราเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ดว้ย
กายคอื	การกระทำดว้ยรา่งกาย	ดว้ยวาจาคอื	คำพดู	ดว้ยใจคอื	ความคดิ	ถา้หากวา่ความ
คิดของเราก็ด	ี คำพูดของเราก็ด	ี การกระทำทางกายของเราก็ด	ี ถ้ายังเบียดเบียนคนอื่น		
เขาอยู	่ ยังเป็นทุกข์เป็นโทษกับคนอื่นเขาอยู่ไม่เรียกว่า	 สมณะ	 คือผู้ที่พ้นจากบาปแล้ว		
เรายงัคงตอ้งเกลอืกกลัว้กบับาปนัน้ตอ่ไป	พระองคย์งัทรงตรสัตอ่ไปวา่	อนปูะวาโท	เราตอ้ง
เป็นผู้ไม่ว่าร้ายใคร	 หมายความว่าเมื่อตัวของท่านตั้งใจเป็นผู้ถือศีล	 ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้
เปน็ผูท้ีม่กีาย	 วาจา	 ใจอนัสงบ	 ไมว่า่จะกระทบกระทัง่ดว้ยเหตปุระการใดกต็าม	 ใหพ้ยายาม
อดทน	 อดกลั้น	 อย่าได้ว่าร้าย	 อย่าได้กล่าวร้าย	 อย่าได้เสียดสีผู้อื่น	 อะนูปะฆาโต	 ไม่ให้
ทำรา้ยผูอ้ืน่	ไมว่า่จะเปน็คน	เปน็สตัว	์จะเลก็จะใหญข่นาดไหนกต็าม	ลว้นแลว้แตเ่ปน็เพือ่น
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รว่มทกุข	์เกดิแกเ่จบ็ตายดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้	เขากช็วีติหนึง่	เรากช็วีติหนึง่	ถา้หากวา่เรา
เกรงวา่เขาจะฆา่เรา	 เราก็ไมค่วรจะฆา่เขา	 ไมค่วรจะทำรา้ยเขา	 ปาตโิมกเข จะ สงัวะโร	
ท่านกล่าวว่าให้สำรวมในศีลของตนๆ	 เอาไว	้ เป็นฆราวาสก็ให้สำรวมอยู่ในศีล	 ๕	 ศีล	 ๘	
เป็นพระเป็นเณรก็ให้สำรวมอยู่ในศีล	 ๑๐	 ศีล	 ๒๒๗	 ถ้าหากว่าเราอยู่สงบในศีลของตนๆ	
กาย	 วาจา	 ใจ	 กเ็รยีบรอ้ยไมเ่ปน็ทกุขเ์ปน็โทษกบัผูอ้ืน่	มตัตญัญตุา จะ ภตัตสัสะมงิ	 ให	้	
หาอาหารมาเพือ่พอเปน็เครือ่งยงัชพีเทา่นัน้	 ไม่ใชก่นิเอาอว้น	 กนิเอาสวย	 กนิเอารา่งกาย
แขง็แรง	กนิเพือ่ใหม้นัคกึคะนอง	ทา่นเหลา่นัน้ไม่ใชน่กัปฏบิตัทิีด่	ีปญัตญัจะสะยะนาสะนงั	
พระองคต์รสัวา่ใหอ้ยู่ในทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงดั	ไมเ่กลือ่นกลน่ไปดว้ยหมูช่น	อนันีเ้หมาะสำหรบั
ผู้ปฏิบัติใหม่ๆ	 ถ้าหากว่าพบกับแรงกระทบกระทั่งรอบข้างมากๆ	 ไม่อาจจะดำรงอยู่ในการ
ปฏิบัติของตนได	้ ก็ให้หลีกเลี่ยงจากหมู่เสียไปอยู่ในที่สงัด	 แต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นๆ	 ได้รับ
การฝกึมาดแีลว้	 อยู่ในที่ไหนกต็าม	 กเ็ปน็ผูส้งดัดว้ยกาย	 ดว้ยวาจา	 ดว้ยใจ	 ถา้หากอยู่ใน
ลกัษณะนัน้แลว้	 ทา่นจะอยูท่ี่ไหนกเ็ปน็ทีส่งบสงดัของทา่นนัน่เอง	 อะธจิติเต จะ อาโยโค	
ให้พยายามรักษากำลังใจของตนให้ตั้งมั่นคือ	 ให้ทรงสมาธิอยู่เสมอ	 การที่จิตของเรา
ประกอบดว้ยสมาธ	ิไมว่า่จะอยู่ในที่ใด	ไมว่า่จะประกอบกจิการงานใดๆ	กต็าม	กจ็ะอยูอ่ยา่ง
สงบกจ็ะเปน็ผูม้ปีญัญา	 กจ็ะมจีติอนัมุง่มัน่	 ประกอบกจิการงานนัน้ใหล้ลุว่งไปดว้ยดี	 เอตงั
พุทธานะสาสะนัง	 พระองค์ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนดังนี้	 ดังนั้นจึงขอทบทวนให้
แกท่กุทา่นไดร้บัฟงักนัไวอ้กีวา่	 ถา้หากวา่ทา่นนำคำสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ไปสอนผูอ้ืน่	 พระองคท์รงตรสัไวว้า่	 สพัพะปาปสัสะ อะกะระณงั	 สอนใหเ้ขาละเวน้จาก
ความชัว่ทัง้ปวง	กสุะลสัสปูะสมัปะทา	 สอนใหเ้ขาทำความดีในทาน	ศลี	ภาวนาทกุอยา่งให้
ถึงพร้อม	 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง	 สอนให้เขาทำกำลังใจของตนให้ตั้งมั่นผ่องใสอยู่เสมอ	
แล้วหลังจากนั้นก็ตรัสในสิ่งที่เหมาะสมแก่ทุกผู้คนที่เป็นนักปฏิบัติว่า	 ขันต ี ปะระมัง ตะโป 
ตีติกขา	 ความอดทนเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติยึดมั่นอย่างยิ่ง	 นิพพานังปะรมังวะทันติพุทธา	
พระพทุธเจา้ทกุพระองคส์อนถงึพระนพิพานเปน็ทีส่ดุทัง้สิน้	 นะห ิ ปพัพะชโิต ปะรปูะฆาตี	
ถ้าหากยังฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ถือว่าเป็นบรรพชิต	 สะมะโณ โหต ิ ปะรังวิเหฐะ ยันโต	 ผู้ที่
เบียดเบียนคนอื่น	 ยังไม่ชื่อว่าสมณะ	 อะนูปะวาโท	 ต้องไม่ว่าร้ายใคร	 อะนูปะฆาโต	 ต้อง		
ไม่ทำร้ายใคร	 ปาติโมกเข จะ สังวะโร	 ให้เป็นที่สำรวมในศีลของตนเอาไว	้ มัตตัญญุตา 
จะ ภตัตสัสะมงิ	รบัประทานอาหารแตพ่อสมควรกบัธาตขุนัธข์องตน	ปญัตญัจะ สะยะนาสะ
นงั	 ใหอ้ยูอ่าศยัในทีอ่นัสงดัเทา่นัน้	 อะธจิติเต จะ อาโยโค	 ทำกำลงัใจของตนใหต้ัง้มัน่ทรง
สมาธอิยูเ่สมอ	 เหลา่นีค้อืสิง่ทีพ่ระองคท์า่นตรสัในวนัมาฆบชูา	 ดงันัน้วา่วนัมาฆบชูา	 สว่นที่
สำคัญที่สุดคือส่วนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ไป
และบดันี้ไดล้ว่งเลยมาแลว้	 ๒,๐๐๐	 กวา่ปนีีญ้าตโิยมทัง้หลายกพ็รอ้มใจกนัมาบำเพญ็กศุล
เนือ่งในวนัมาฆบชูา	ซึง่ในปนีีเ้ปน็ปอีธกิสรุทนิ	คอื	ปทีีม่	ี๘	สองหน	คอื	เดอืน	๘	ปรากฏมี
ทัง้	๘	หนา้และ	๘	หลงั	ถา้ปไีหนเปน็	อธกิมาส	เดอืน	๗	กจ็ะมแีรม	๑๕	คำ่เดอืน	๗	ดว้ย	
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แตว่า่ปนีีเ้ปน็ปกตมิาสอธกิสรุทนินัน้กจ็ะมเีดอืน	๘	สองหน	ทำใหว้นัมาฆบชูาซึง่ปกตจิะตรง
กบัวนัขึน้	๑๕	คำ่เดอืน	๓	แตป่นีีจ้ำตอ้งเลื่อืนมาเปน็วนัขึน้	๑๕	คำ่เดอืน	๔	เมือ่ญาตโิยม
ทั้งหลายพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลนั้น	 หลักการบำเพ็ญกุศล	 องค์สมเด็จพระสัมมา		
สัมพุทธเจ้าทรงสอนเราว่า	 การจะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้เราควบคุมกาย 
วาจา ใจ ของเราให้เรียบร้อยและสำคัญที่สุด อย่าให้เดือดร้อนแก่ตนเองและคนรอบ
ขา้ง ถา้หากทา่นทัง้หลายเปน็ผูต้ัง้ใจใหท้านกข็อใหม้เีจตนาอนับรสิทุธิ ์ คอื ตัง้ใจมาให้
ทานเพราะต้องการจะสละตัดออกซึง่ความโลภในจิตในใจจริงๆ ไม่ใช่ให้ทานเพื่อจะให้
คนอืน่เขาชมวา่เราเปน็คนด ี ไมใ่ชใ่หท้านเพราะตอ้งการจะมุง่มัน่ เอานัน่เอานี ่ อนัดบั  
ที ่๒ วตัถทุานนัน้บรสิทุธิ ์คอื	หามาไดถ้กูตอ้งตามทำนองคลองธรรม	อนัดบัที ่๓ ผูใ้หค้อื
ตัวเราเองขณะนี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ ์ อันดับสุดท้าย ปฏิคาหก คือผู้รับ ได้แก่พระภิกษุ
สามเณรนั้นให้มีศีลบริสุทธิ	์ ถ้าหากว่าเจตนาของเราบริสุทธิ์	 วัตถุทานที่เราให้นั้นบริสุทธิ	์	
ผู้ให	้ คือตัวเราขณะนั้นมีศีลบริสุทธิ	์ ผู้รับคือพระภิกษุสามเณรขณะนั้นมีศีลบริสุทธิ	์ อันนี ้ 
ผลทานทีเ่ราใหน้ัน้จะเตม็ ๑๐๐% ถา้หากญาตโิยมทัง้หลายตัง้ใจเปน็ผูร้กัษาศลีกข็อใหง้ด
เวน้ดว้ยตนเอง	 เมือ่ตนเองงดเวน้ไดค้รบถว้นสมบรูณแ์ลว้กอ็ยา่ยยุงใหค้นอืน่เขาทำศลีขาด	
เป็นต้นว่า	 เราตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้มีศีล	 วันนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่าไหรเราจะไม่ฆ่าล่ะ	 เมื่อ		
มดขึน้บา้นเรากพ็ยายามวางเฉย	แตว่า่ในเมือ่ตวัเราไมฆ่า่กอ็าจจะบอกนอ้งบอกนุง่	บอกลกู
บอกหลานวา่	ไปเอายามาฉดีมนัทซี	ิถา้อยา่งนีก้็ไดช้ือ่วา่ศลีขาด	ศลีดา่ง	ศลีทะล	ุเพราะวา่
เราเป็นผู้ที่ยุยงให้คนอื่นทำ	 แต่เมื่อเราทราบว่าถ้าเราทำเองศีลขาด	 ยุยงให้คนอื่นทำก็ไม	่	
ถกูตอ้ง	 เรากพ็ยายามอดกลัน้เอาไว	้ อดทัง้กาย	 อดทัง้วาจาไมพ่ยายามทีจ่ะไปคดิไปพดูถงึ	
แต่พอเห็นลูกหลานญาติโยมของเราคว้ายาฉีดเข้าให้	 เอ้อดี...มันน่าจะทำนานแล้ว	 ถ้า
หากว่าอย่างนี้ก็ชื่อว่าศีลของท่านบกพร่องเช่นกัน	 ดังนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รักษาศีลก็
ขอใหร้กัษาดว้ยตนเองใหศ้ลีนัน้บรสิทุธิ ์ ไมบ่กพรอ่ง ขอใหท้า่นทัง้หลายอยา่ไดย้ยุงให้
คนอืน่เขาทำ เมือ่เหน็คนอืน่เขาทำเรากต็อ้งไมย่นิดดีว้ย ถา้หากวา่ทา่นทัง้หลายตัง้ใจ
เจรญิสมาธภิาวนา กข็อใหท้า่นพยายามรกัษาอารมณอ์ยูก่บัลมหายใจเขา้ออกของตน
เพือ่จติจะไดไ้มฟุ่ง้ซา่นไปอารมณอ์ืน่ๆ เมือ่รกัษาอารมณข์องตนใหต้ัง้มัน่ไดแ้ลว้ สิง่ที่
สำคญัทีส่ดุ กค็อืประคบัประคองอารมณน์ัน้ใหอ้ยูก่บัเราใหน้านทีส่ดุ ใหท้รงตวัใหน้าน
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะพงึทำได ้ เพือ่ทีส่ภาพจติของเราไดม้ัน่คง เยอืกเยน็ มคีวามสขุ	 ไม่ใชว่า่
ขณะนีเ้ราภาวนาพอเลกิจากทำสมาธภิาวนาเรากห็าเรือ่งดา่คนอืน่	 ถา้อยา่งนีย้งัไมช่ือ่วา่นกั
ปฏิบัติภาวนาที่ดีจริง	 นักปฏิบัติภาวนาที่แท้จริง ต้องประคับประคองสมาธิให้ทรงตัวให้
นานทีส่ดุเทา่ทีจ่ะนานได ้ พยายามอดออมถนอมกาย วาจา ใจ ใหอ้ยูใ่นขอบเขตของ
ศีล ไม่ว่าคนอื่นจะชักจะชวนอย่างไรก็ตามเราไปกับเขาได้ทุกรูปแบบ แต่ไปแค่กรอบ
ของศลีเทา่นัน้ ถา้หากวา่ลว่งกรอบของศลีไปแลว้เราไมไ่ปดว้ย ถา้ทา่นทำไดด้งันีก้ช็ือ่
วา่ทา่นปฏบิตัอิยูใ่นทาน ศลี ภาวนาถกูตอ้งตามทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ
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เราตอ้งการ	 อาตมาภาพรบัหนา้ทีว่สิชัชนามาในธรรมคาถาเนือ่งในวนัมาฆบชูากพ็อสมควร		
แก่เวลา	 ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา	 อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระรัตนตรัย		
มพีระพทุธรตันะ	 พระธรรมะรตันะ	 พระสงัฆะรตันะ	 เปน็ประธาน	 ขอได้โปรดอภบิาลรกัษา
ญาติโยมพุทธบริษัท	 อุบาสก	 อุบาสิกาตลอดจนภิกษุสามเณรทั้งหลายให้เป็นผู้ที่เจริญ
พร้อมทั้งในทางโลกและในทางธรรม	 เป็นผู้ที่มีความปรารถนาอันสมหวังทุกๆ	 ประการ		
รบัประทานวสิชัชนามากพ็อสมควรแกเ่วลา	เอวงักม็ดีว้ยประการละฉะนี.้..(สาธ)ุ	
	

สนทนาเดอืนมนีาคม ๒๕๔๕ 

ถาม :	 ..................................	
ตอบ :	มนัมคีาถาอยูบ่ทหนึง่แค	่ ๔	 คำเทา่นัน้นะ่	 คาถาบทนีถ้า้ภาวนาไป	 ภาวนาไปมนั
จะเหน็ได	้
ถาม :	 เหน็ผไีดเ้หรอคะ	?	
ตอบ :	จะ้...เพยีงแตว่า่เหน็แลว้มนัจะประเภทกลวัจนสตแิตกหรอืเปลา่เทา่นัน้เอง	 คาถา
บทนีเ้ขาวา่	“ส ุป ินา นงั”	แค	่๔	คำใหเ้ขาภาวนาไปเรือ่ยๆ	
ถาม :	 เหน็อยา่งเดยีวใช่ไหมครบั	แตว่า่ไมท่ำอะไร	?	
ตอบ :	คือทำอะไรเขาไม่ได	้ แต่จะเห็นเขาเดินไปเดินมาทำอะไรตามแบบของเขาอยู	่
คราวนี้มันจะกลัวหรือเปล่า	?	 บอกเขาบอกภาวนาไปเรื่อยๆ ถ้ากำลังใจทรงตัวเมื่อไหร่
มนัจะเหน็เอง 
ถาม :	แลว้ตอ้งพาเขา้ไปในปา่ชา้ไหมคะ	?	
ตอบ :	 ไมต่อ้งหรอกจะ้	ผมีนัทัว่ไปอยูแ่ลว้	(หวัเราะ)	
ถาม :	 เอาทีแ่บบวา่	ภาวนาไมน่านนะ่เจา้คะ่	ใหเ้หน็เลย	?	
ตอบ :	ถ้ากำลังใจเขาทรงตัวได้ง่าย	 มันก็ใช้เวลาไม่นาน	 แป๊บเดียว	 แต่ถ้าเขาไม่เคย
ภาวนามาเลยกต็อ้งอาศยัเวลาหนอ่ย	
ถาม :	มนัตอ้งถงึอปุจารสมาธริเึปลา่ครบั	ถงึจะไดผ้ล	?	
ตอบ :	 เกนิอปุจารก็ได	้(หวัเราะ)	งา่ยดเีหมอืนกนัเนอะ	แตพ่วกนีถ้า้เหน็ทมีนัจะเชือ่มาก
กวา่ใคร	แรกๆ	ไมค่อ่ยเชือ่หรอก	
ถาม :	ถา้เขาเกดิสมาธไิมพ่อ	ภาวนายงัไงก็ไมเ่หน็จะทำยงัไงดคีะ	?	
ตอบ :	ทำไงด.ี..วธิมีนันา่กลวัหนอ่ย	จดุธปูเชญิเขามา	
ถาม :	จดุธปูเชญิเหรอคะ	?	
ตอบ :	ขอใหช้ว่ยมาหลอกทเีหอะ	(หวัเราะ)	
ถาม :	 (หวัเราะ)	จะตอ้งใหร้ะบชุือ่ไหมเจา้คะ	หรอืวา่ผตีวัไหนก็ไดห้รอืยงัไงก็ได	้?	
ตอบ :	ถึงได้บอกมันอันตรายไงล่ะ	 เพราะบางตัวมันจ้องหาโอกาสอยู่แล้วอย่างนี้	 มันก็



�� “กระโถนข้างธรรมาสน์”

เทา่กบัเราไปเปดิโอกาสใหเ้ขา	 ถา้อยา่งนัน้มนัอนัตรายเหมอืนกนันะ	 เพราะมบีางรายนีม่า
แล้วมันเกาะเลยไม่ยอมไปไงยุ่งกันตายชัก	 เพราะฉะนั้นเอาแค่ภาวนาอย่างเดียวก็พอ	 ถ้า
เขาทำไม่ไดก้บ็อกวา่ฝมีอืเขาหว่ยเอง	
ถาม :	 (หวัเราะ)	เราไมต่อ้งเชญินะคะ	?	
ตอบ :	 ไมต่อ้งละ่จะ้	เชญินีอ่นัตรายเดีย๋วมาแลว้ไม่ไปจะยุง่กนัใหญ	่ประเภทโอม...จงมาๆ	
เราก็ไมเ่ปน็ซะดว้ย	
ถาม :	แลว้อยา่งนี	้ถา้เราเชญิเทวดานี	่ทา่นจะมาไหมครบั	?	
ตอบ :	 เทวดาถา้หากวา่ทา่นมานะ	 ถา้คนมนัเจตนาในลกัษณะอยา่งนีด้ไีมด่ทีา่นกม็าแบบ
ด	ุดไีมด่จีะทำนา่เกลยีดกวา่ผซีะอกีนะ่ส	ิวิง่กนัตบัแลบจบัไขห้วัโกรน๋ไมต่อ้งไปโทษใครเลย	
ถาม :	 (หัวเราะ)	 ให้เขาภาวนา	 แล้วที่เขามีมิติพิศวงในโทรทัศน	์ เขาบอกว่าให้เอาเถ้า
กระดกูของคนทีเ่สยีชวีติไปแลว้ไวท้ีเ่ปลอืกตา	ไมท่ราบวา่วธินีี้ไดผ้ลจรงิไหมคะ	?	
ตอบ :	มันก็ยังไงล่ะ...ต้องดูว่าคนตายมันอยู่ในลักษณะไหน	 ส่วนใหญ่เขาจะนิยมพวก
ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร	 เขาถือว่าแรงไง	 วันเสาร์กับวันอังคาร	 เขาถือว่ามันเป็นวันแรง	
วนัแขง็	ถา้หากวา่ใชว้า่ตายวนัเสาร	์เผาวนัองัคารกอ็าจจะมสีทิธิ	์
ถาม :	ออ๋...ดจูาก...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ :	 เขาบอกใหก้ม้ลอดหวา่งขามนัไมง่า่ยกวา่เรอะ	(หวัเราะ)	
ถาม :	แลว้มนัไดผ้ลจรงิหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	 เอาได้ตอนเขาแห่ศพน่ะ	 แต่ว่าดูให้ดีๆ	 นะโบสถ์อยู่แถวไหน	 เพราะว่าพวกนี้พอ
เห็นมันแล้วบางทีมันโกรธมันจะไล่ตาม	 ต้องหนีเข้าไปอยู่ในโบสถ์ถึงจะรอดได	้ ไม่ใช่ว่าอยู่
ไกลกว็ิง่กนัตบัแลบ	แตว่า่วธินีี้ไมเ่คยลองเลยจะ้	กม้มองลอดหวา่งขา	
ถาม :	 เหน็คนทีเ่ขาออกในโทรทศันเ์ขาบอกวา่	 จากการเอาเถา้กระดกูของคนทีเ่สยีชวีติ
ตอ้งเปน็คนทีต่ายวนัเสารเ์ผาวนัองัคารดว้ย	?	
ตอบ :	คือ...ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร	 เขาถือว่ามันแรงกว่าปกติ	 แต่อีคราวนี้ไปเล่นกับ
ของพวกนีม้นัไมค่อ่ยดหีรอก	 บางทไีปเอาของเขามาเขาตามมาทวงคนื	 แลว้ขีเ้ถา้จะไปหา
คนืมนัอทีา่ไหนเลา่	?	
ถาม :	มนักต็ดิอยูท่ีเ่ปลอืกตา	?	
ตอบ :	 (หวัเราะ)	เดีย๋วมนักด็งึลกูกะตาไปหรอก	
ถาม :	มนันา่กลวัใช่ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	คอื...มนัไมค่วรเสีย่งนะ่	 ไอน้า่กลวัจรงิๆ	มนัก็ไมน่า่กลวัหรอก	 ถา้กำลงัใจของเรา
ด	ี แตค่ราวนีม้นัไมค่วรเสีย่งเพราะวา่	 พวกผเีขาไมต่อ้งพกัผอ่นหลบันอนแบบของเรา	 ของ
เรามนัตอ้งพกัตอ้งผอ่น	ตอ้งหลบัตอ้งนอน	ตอ้งกนิ	ตอนชว่งระยะนัน้นะ่	ถา้เผลอกเ็สรจ็เขา	
ถาม :	 เสรจ็เขาเหรอคะ...?	
ตอบ :	 ใช.่..แต่ของเราเองมนัเผลอนี่กำลังเคลิม้ๆ	 จะหลบั	 กำลงัใจมนัคลายตวั	 อยา่งนี้
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เกราะป้องกันตัวหลุดก็เดี้ยง	(หัวเราะ)	 คือคนที่ไม่ค่อยเต็มเต็งอย่างนี้น่าจะปล่อยมันนะ	
อยา่ไปยุง่กบัมนัดกีวา่	ใหเ้จอเองแลว้มนัถงึจะเขด็	
ถาม :	 เดีย๋วถามตอ่นะเจา้คะ	คอืวา่...วนันีเ้จา้คะ่	 ไปชว่ยคนทีเ่ขาไขเ้จา้คะ่	แลว้ทนีีเ้ขาก็
ไม่ได้บอกอาการ...เขาก็บอกว่าลองสัมผัสที่มือเขาซ	ิ เราก็จับ	 พอเราจับปุ๊บเนี่ย	 เราเห็น
ภาพอวยัวะของเขาทีผ่ดิปกตขิึน้มาเลยเจา้คะ่	 แลว้เรากบ็อกเขา	 บอกเขาไปหลายอยา่งนะ่
เจา้คะ่	พอบอกเสรจ็เขากบ็อกวา่ทีเ่ราบอกนะ่	 เขากำลงัเปน็อยูร่กัษาไมห่ายซกัท	ีแลว้เราก็
ไมรู่จ้ะชว่ยยงัไงเจา้คะ่	เราเหน็วา่เขาเปน็แตว่า่เราไมรู่จ้ะชว่ยยงัไงเจา้คะ่	?	
ตอบ :	 โถ...ยยับอ๊ง	มนันา่เขกกบาล	แลว้มทีา่นปูห่มอชวีกฯ	เอาไวท้ำเกลอือะไรเลา่	ถงึ
เวลากต็ัง้ใจนกึถงึทา่นปูห่มอชวีกฯ	 บอกคนปว่ยคนนีส้ามารถชว่ยได้ไหม	 ถา้ชว่ยไดช้ว่ยได้
วธิไีหนอยา่งนี	้
ถาม :	ออ๋...เหรอเจา้คะ	(หวัเราะ)?	
ตอบ :	ปดัโธเ่อย๊ใหต้ายเถอะ	ทา่นอตุสา่หว์ิง่มาบอกตัง้แตค่ราวทีแ่ลว้	แลว้ไม่ใชเ่หรอ	?	
ถาม :	 ใช่เจ้าค่ะ	 แต่ว่ายังไม่เจอคนป่วยตัวจริงน่ะเจ้าค่ะ	 คราวนี้ไปเจอตัวจริงก็งงน่ะ
เจ้าค่ะว่าทำยังไงดีว่าเอ๊ะ...เขาก็ป่วยบอกเขาว่านี่ปวดที่กระดูก	 ระบบเลือดผิดปกต	ิ ระบบ
หวัใจ	 ระบบปอดมปีญัหา	 เขากบ็อกเขารกัษาอยูแ่ตเ่ขารกัษาไมห่าย	 เราเหน็อยา่งนัน้แตก่็
ไมรู่จ้ะทำยงัไง	?	
ตอบ :	 โอ้...นั่นต้นตระกูลบรมครูของหมอเลย...กำหนดใจนึกถึงท่านถามท่านว่าบุคคลนี้
รกัษาได้ไหม	?	ถา้หากวา่จะรกัษาใหห้ายใชย้าแบบไหน	?	ทา่นจะบอกมาเองแหละ	
ถาม :	ออ๋...กำหนดจติถงึทา่นเลยใช่ไหมคะ	?	
ตอบ :	จ้ะ...ท่านเต็มใจจะสงเคราะห์เราอยู่แล้ว	 อุตส่าห์จะไล่ให้เราไปเป็นหมอ	 ปัดโธ	่
(หวัเราะ)	ตน้ตระกลูหมอมาเองถา้รกัษาไม่ไดก้็ไมรู่จ้ะวา่ยงัไง	
ถาม :	ทา่นกล็อยมาขา้งหนา้เจา้คะ่	แต่ไมรู่จ้ะทำยงัไง	?	
ตอบ :	จะ้	(หวัเราะ)	ถามสโิวย้	(หวัเราะ)	ทพีระมนัถามเอาๆ	ทหีมอจรงิๆ	มนัไมถ่าม	
ถาม :	ตอ้งกลบัไปหาเขาใหม่ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	 ไมต่อ้งหรอกจะ้	นกึถงึทา่นถามทา่นเดีย๋วนีก้็ได	้ เสรจ็แลว้เราถา้มเีบอร์โทรมอีะไร
ก็โทรไปบอกคนป่วย	 ถ้าไม่มีก็ไปหาเขาซะหน่อย	 สงเคราะห์เขา...เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆ	 คืนนี้
คอ่ยทำ	 อาบนำ้อาบทา่	 เจรญิกรรมฐาน	 สบายใจเสรจ็กเ็ชญิทา่น...ขอนอ้มเชญิทา่นปูบ่รม
ครูหมอชีวกโกมารภัจจ	์ วันนี้หนูไปพบคนป่วยคนหนึ่งอยู่ที่นั่นๆ	 ลักษณะการเจ็บป่วยเป็น
อย่างนั้นๆ	 ถ้าหากว่าสามารถสงเคราะห์รักษาเขาหายได	้ ด้วยวิธีไหนก็โปรดเมตตา
สงเคราะหด์ว้ย	เตรยีมปากกาเอาไวจ้ดไดเ้ลย	
ถาม :	 เจา้คะ่	กค็ดิวา่เหน็ทา่นปูบ่อกวา่ให้ไปเรยีนสมดุไทยกอ่นแลว้คอ่ย...?	
ตอบ :	จริงๆ	 น่ะ	 นั่นมันเรียนก่อนก็คือว่าเราเป็นหมอเองเลย	 อันนี้ยังอาศัยท่านอยู	่	
ให้คนป่วยมันดิ้นรนเองบ้าง	 เราก็แค่บอกว่ารักษาด้วยวิธีไหน	 คืออย่างน้อยๆ	 ให้เขามี
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หนทางบ้าง	 บางทีอาจจะเป็นบุญของเขาที่อาจจะหายสักทีก็ได้เพราะทรมานมานานแล้ว	
เขาเรยีกวา่มอีาวธุอยู่ในมอืแลว้ใช้ไมเ่ปน็	
ถาม :	งงเจา้คะ่	ทำอะไรไมถ่กูเลยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ลักษณะนี้ถ้าเป็นกรรมฐานนี	่ กิเลสมันตีตายคาที่ไปแล้ว	 พอเจอเข้าทั้งๆ	 ที่รู้ว่า
กรรมฐานอยา่งนี้ใชสู้ก้บักเิลสอยา่งนี	้แตค่วา้ขึน้มาไมท่นั	(หวัเราะ)	ไมเ่ปน็ไรจะ้เอาใหม่ๆ 	
ถาม :	มอีกีเรือ่งหนึง่ยงัแกป้ญัหาไมต่กนะ่เจา้คะ่	คอืเพือ่นเขาพาไปดรูถนะ่เจา้คะ่	พอพา
ไปดูรถ	 พอเราเจอรถที่เขาจะซื้อนะเจ้าคะ	 ผีตายโหงมันเกาะอยู่มุมซ้ายของรถ	 เราก็บอก	
เอ้ามายังไงนี	่ เขาก็บอกว่าช่วยเขาท	ี แล้วก็หันไปดูในรถ	 ผีตายโหงก็เต็มอีกเราก็บอกมา		
ยังไง	 เขาก็บอกไอ้เจ้าผีที่มันเกาะอยู่หน้ารถน่ะ	 รถจอดอยู่ที่ไหนมันก็ชวนเพื่อนมันเข้ามา
อยู่ในรถเต็มไปหมดเจ้าค่ะ	 แล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าไอ้รถคันนี้ขับแล้วก็เจออุบัติเหตุตลอด
เลย	แลว้กเ็ลยก็ไดแ้ตม่องนะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ :	ปัดโธ่...ถ้าตั้งใจช่วยเขาจริงๆ	 ก็คิดว่ากุศลทั้งหมดที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้น		
จนบดันี้ใช่ไหม...จะมผีลตอ่เราเพยีงใดกข็อใหเ้ธอโมทนา	
ถาม :	 เขาบอกวา่	ขอใหพ้ระมายนืสวดบงัสกุลุใหเ้ขาหนอ่ยนะ่คะ่	?	
ตอบ :	อยา่งนัน้ก็ได	้ไมเ่หน็ยากเลย	กล็องนมินตพ์ระไปดสูจิะ๊	
ถาม :	ทนีีม้นัไม่ใชร่ถเรานะ่เจา้คะ่	เรากเ็ลย...?	
ตอบ :	ถามเขาบอกแลว้ฉนับงัสกลุเองจะเอาไหม	 ลองถามเขาด	ู พอถามเขาเสรจ็	 เราก็
ตั้งใจอาราธนาพระสักองค์หนึ่งหลวงปู่หรือหลวงพ่อก็ได้ครอบเราลงมาแล้วก็	 อนิจจาวะตะ
สงัขารา	ใหม้นัไปเลย	
ถาม :	 ไดเ้หรอเจา้คะ	ทา่นไมว่า่เหรอเจา้คะ	?	
ตอบ :	 ไดจ้ะ้	 โห...สบายมากเลย	 ทา่นเตม็ใจชว่ยอยูแ่ลว้	 เปน็ลกูเปน็หลานเปน็ญาตเิปน็
โยมทา่น	ทา่นไมช่ว่ยแลว้จะไปชว่ยใครที่ไหนเลา่	
ถาม :	 ใช้ไมเ่ปน็อกีใชม่ัย๊เจา้คะ	?	
ตอบ :	จ้ะ...จริงๆ	 แล้ววิธีมันมีอยู	่ แต่เรานึกไม่ออก	 พลิกเแพลงไม่เป็น	 มันเป็นแต่ไป
ตรงๆ	ไปตรงๆ	เถรตรงเดีย๋วกช็นตน้ไม	้
ถาม :	แลว้ทำยงัไงถงึจะพลกิแพลงเกง่ละ่เจา้คะ	?	
ตอบ :	 ไมรู่เ้หมอืนกนั	 ของพรรคน์ีม้นัตอ้งเกดิบอ่ยๆ	 มัง้	?	(หวัเราะ)	 ถา้เกดิบอ่ยเดีย๋ว
ฉลาดเยอะขึน้	
ถาม :	 เหรอเจา้คะ	ตอนนีเ้พือ่นคนนัน้เลยไมก่ลา้ซือ้รถคนันัน้เลยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ถา้หากวา่ยงัแก้ไขไม่ไดก้็ไมค่วรเสีย่งหรอกนะ	
ถาม :	แลว้พอเขาบอกวา่จะทดลองขบั	 เจา้ผตีายโหงกบ็อกวา่อยา่ๆ	 อยา่ขบัเดีย๋วจะเกดิ
อบุตัเิหต	ุ?	
ตอบ :	อมื...มนัยงัอตุสา่หเ์มตตาบอกให	้
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ถาม :	มนัก็ใจดนีะเจา้คะ	 บอกวา่เนีย่ทีม่นัตดิเนือ่งจากวา่คนขบัเนีย่ชนเขา	 ชนเขาอยา่ง
แรงแลว้เขาเนีย่นอนรอความตายขา้งๆ	 รถ	 แตเ่จา้ของรถเนีย่มามองเขาเหมอืนเขาเปน็ไร
มากรเึปลา่	เสรจ็แลว้กข็บัรถไป	จติเขากอ่นจะตายเนีย่เกาะตดิอยูก่บัรถนะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ :	จะ้...อาการนัน้แหละ	อนัดบัแรกลองอทุศิสว่นกศุลใหเ้ขากอ่น	ถา้หากวา่เขารบัได้
เขาโมทนาได	้ บางทีเขาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูม	ิ เปลี่ยนสภาพไปเลยเป็นอันว่าพ้นไป	 แต่ถ้า
หากวา่อนัไหนทีร่บัไม่ได	้ ตอ้งถามเขาตรงๆ	 วา่เขาตอ้งการอะไร	 ถา้ไมเ่กนิวสิยัเรากท็ำให้
เขาตามนัน้	
ถาม :	แล้วก็มีคนที่ไปช่วยเขามาอีกนะเจ้าค่ะ	 เขาบอกว่าเขาจะมีอาการเป็นเหมือนกับ
อะไรที่มันเป็นเนื้องอกออกมาจากโพรงจมูก	 แล้วพอสักพักมันก็ยุบ	 อีกสักพักพอทิ้งระยะ
เวลาช่วงหนึ่งมันก็บวมออกมาอีก	 พอเขาถามปุ๊บเราก็เห็นว่าเขาจูงจมูกควายแบบ...	
กระชากจมูกควายอย่างรุนแรง	 ทีนี้เขาบอกว่าจะให้เขาไปอะไรอย่างพวกโลงศพนี่พอจะ		
ชว่ยไดม้ัย๊เจา้คะ	?	
ตอบ :	 เรือ่งแกก้รรมกนันีจ่รงิๆ	 เราตอ้งมคีวามรู้โดยตรงเพราะบางทสีิง่ทีเ่ราใหเ้ขาทำมนั
อาจจะไปคนละเรื่องกันก็ได	้ แต่ว่าในเมื่อลองแนะนำไปแล้วก็ลองให้เขาทำด	ู ถ้ามันมีผล		
กจ็ะไดจ้ำไว	้คราวหนา้จะได้ใชว้ธินีีต้อ่	
ถาม :	แลว้จะทำยงัไงคะ	เจา้กรรมนายเวรเขายงัรออยูย่งัวนเวยีนอยูร่อบตวัเขา	?	
ตอบ :	กถ็ามตวัเจา้กรรมนายเวรมนันัน่แหละ	วา่ทำยงัไงถงึจะยอม	
ถาม :	 ไมย่อมคยุเลยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	ถา้อยา่งนัน้ตอ้งปลอ่ยเขา	 เพราะเขาตัง้ใจจองจรงิๆ	 อนันัน้ยุง่กบัเขาไม่ได	้ เรือ่ง
กฎของกรรมเราฝนืไม่ได้	 ยกเวน้วา่เขายอมคยุดว้ยวา่ตกลงกนัจะทำอยา่งไร	 ถา้หากวา่ไม่
เกนิกำลงัเขา	เขาทำไดก้แ็นะนำเขาไป	
ถาม :	คอืเขาไมย่อมคยุดว้ย	พอบอกวา่จะเอายงัไงเขากเ็มนิหนา้ไป	?	
ตอบ :	ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน่ะ	 เพราะว่าทำเขาเอาไว้เยอะนี	่ พวกนี้มันต้องตื๊อ	 ให้
เขาทำบุญบ่อยๆ	 ทำบุญแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	 ขอให้เขาอโหสิกรรม	 พวกนี้เขาทน
ลกูตือ๊ไมค่อ่ยไดห้รอก	ให้ไปบอ่ยๆ	เดีย๋วมนัใจออ่นเอง	
ถาม :	 เดีย๋วจะไดบ้อกเขานะเจา้คะ	เพราะวา่เขาเปน็แฟนอยูก่บัคนทีป่วดคนนีน้ะ่คะ่	เขา
ปว่ยกนัทัง้บา้นเลย	?	
ตอบ :	 (หวัเราะ)	สงสยัมนัจงูกนัทัง้บา้นเลย	(หวัเราะ)	
ถาม :	พอดีได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนน่ะเจ้าค่ะว่า	 ครอบครัวนี้เนี่ย	 เขาไปเอาโฉนดที่ดิน
ของพวกที่เวลากู้เงินเขาจะมีการวางโฉนดที่ดิน	 แล้วก็ไปยึดที่ดินของเขามา	 แล้วขายอีก		
ทหีนึง่นะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ :	อนันีถ้า้เผลอละ่ยุง่เลย	
ถาม :	 เราอยา่ไปยุง่กบัครอบครวันีห้รอืวา่เราจะยงัไงดเีจา้คะ	?	ไมก่ลา้ชว่ยบอกอะไรเขา
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ซกัอยา่งเลยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	 ไม่...ไม่ใช่...คือถ้าหากว่าเรารู้จริงบอกวิธีแก้ไขก็ได	้ ที่ว่ายุ่งเมื่อกี้นี้หมายความ
พวกนี้ถ้าหากว่าตาย	 มันจะมีเศษกรรมอยู่อันหนึ่ง	 ทำให้เป็นคนไม่มีที่จะอยู	่ ลักษณะใน
หนังสือพระมาลัยเขาว่า	 เปรตหนึ่งนั้นไซร	้ มีอัณฑะใหญ่เติบเท่าตุ่มหาม	 ไปไหนต้อง		
แบกไป	เวลาจะนัง่กน็ัง่ทบัเพราะวา่ไปแยง่ทีด่นิเขา	ตวัเองกเ็ลยไมม่ทีีจ่ะอยู	่นา่สงสารมาก	
ถาม : ในการขับรถน่ะค่ะ	 บางทีสุนัขวิ่งชนตัดหน้าโดยที่เราเบรกไม่อยู	่ แล้วเราไม่ได้
เจตนาทีจ่ะขบัรถชนเขาเลย	?	
ตอบ :	จรงิๆ	 ถา้หากวา่เจตนาไมม่ ี กรรมอนันัน้ก็ไมเ่รยีกวา่เปน็กรรม แตว่า่มนัเปน็
เพราะวา่ในอดตีอาจจะเคยมกีรรมผกูพนักนัมา ทำใหเ้ขาจะตอ้งมาตายลงดว้ยนำ้มอืเรา
ทั้งๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเลย	 ตัวกรรมที่ผูกพันกันมามันส่งผลให้เขาเป็นอย่างนั้น	 เราเอง		
กต็ัง้ใจอทุศิสว่นกศุลใหเ้ขาไปเลย	เคยเจอหลายทบีางทมีนันอนตายขา้งถนน	อทุศิสว่นกศุล		
ให้มันๆ	 ดันจะตามมา	 บอกเอ็งไม่่ต้องตามเลย	 อยู่ตรงนั้นแหละ	 ถ้าหากว่าไปที่ดีๆ	 ได้ก	็	
ไปซะ	
ถาม :	แล้วสุนัขที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ	 วิญญาณมันยังออกไปอยู่ในรูปสุนัขหรือว่าเปลี่ยน
สภาพไป	?	
ตอบ :	สว่นใหญก่ค็อืคนดีๆ 	นีเ่อง	 เพราะวา่รปูสนุขันีเ่ปน็แคเ่ปลอืกนอกทีเ่หน็	อทสิมาน
กายของจะคลา้ยกนัหมด	ตามความด	ีความชัว่	แตว่า่สตัวเ์ดรจัฉานนีถ่า้หากวา่ตาย...กำลงั
ใจเกาะคนจะเกิดเป็นคน	 กำลังใจเกาะพระจะเกิดเป็นเทวดา	 อย่างเก่งของเขาก็จะเกิดเป็น
เดรจัฉานอยา่งเดมิ	โอกาสทีจ่ะลงอบายภมูติำ่กวา่นัน้มนันอ้ยมาก...เพราะฉะนัน้พวกนีจ้ะได้
เปรยีบเราเยอะ	เกาะอะไรไดอ้นันัน้เลย	
ถาม :	ทำไมจติของพวกสนุขัถงึไมต่กตำ่มากกวา่ทีม่นษุยเ์ราเปน็อยู	่?	
ตอบ :	 เพราะว่าความหยาบของจิตของเขา	 ทำให้เขาต้องจำกัดอยู่ในร่างของสัตว์
เดรัจฉาน	 ก็เป็นการลงโทษมามากพอแล้ว	 อีกอย่างหนึ่งโอกาสที่เขาจะทำผิดในลักษณะที่
เรียกว่า	 ละเมิดสิ่งที่เป็นกรรมใหญ่เป็นอะไรมันน้อย	 โอกาสจะลงอบายภูมิก็ยาก	 แต่ว่ามี
เหมือนกันนะ	 ประเภทอย่างที่ว่าโตไทยพราหมณ	์ สมัยที่เป็นลูกสุนัขไปขวางทาง
พระพทุธเจา้ปา่นนีย้งัอยูอ่เวจอียูเ่ลย	
ถาม :	แคข่วางทางนีเ่หรอครบั	?	
ตอบ :	 ใช่...คือตั้งใจขับไล่พระพุทธเจ้าไม่ให้เข้ามาในเขตของตัวเอง	 เพราะกลัวว่า
พระพุทธเจ้าสอนเอาสาวกของตัวเองไปหมด	 โตไทยพราหมณ์ท่านตั้งใจจะเป็น
พระพทุธเจา้...(หวัเราะ)	
ถาม :	หมานีค่ดิไดอ้ยา่งงีเ้ลยเหรอครบั	?	
ตอบ :	ตอนเปน็คนกค็ดิอยา่งนัน้	พอเปน็หมาจำไดก้เ็อาแบบเดมิ	
ถาม :	 โห...นา่กลวัมากเลยนะเจา้คะ	?	
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ตอบ :	จ้ะ...เรื่องของกรรมมันน่ากลัวมาก	 แต่ว่าคนเราส่วนใหญ่มองไม่เห็นต้น	 ไม่เห็น
ปลายกเ็ลยไมก่ลวั	
ถาม :	แลว้ทำไมหมานีถ่งึมลีกัษณะแบบวา่	จงรกัภกัดตีอ่เจา้นาย	?	
ตอบ :	พวกนี้โดยธรรมชาตขิองเขาวา่	ใครเลี้ย่งเขาเขาจะดดีว้ย	
ถาม :	คอืคลา้ยๆ	วา่คนทีม่จีติกตญัญหูรอืเปลา่ครบั	มาเกดิเปน็หมา	?	
ตอบ :	ลกัษณะแบบเดยีวกนั	แตว่า่มนัเปน็สญัชาตญาณอยา่งหนึง่วา่	ถา้หากวา่เขาทำให้
เจา้นายพอใจ	 สว่นทีเ่ขาไดต้อบแทนกค็อืไดท้ีก่นิ	 ไดท้ีอ่ยู	่ เขากเ็ลยจำเปน็ตอ้งทำอยา่งนัน้	
มนัเปน็สญัชาตญาณของเขาอยา่งหนึง่ทีจ่ะเอาตวัรอดได	้
ถาม :	มีคนเขาเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นน่ะเจ้าค่ะ	 มีญาติของเขาอยู่คนหนึ่งอยู่ดีๆ	
ตอนสีทุ่ม่นีย่งัคยุกนัแบบคนปกต	ิทนีีพ้อเริม่หา้ทุม่	หา้ทุม่นีศ่รีษะเขาเกดิอาการมนึงง	แลว้
ก็อาการพูดจาเพ้อเจ้อพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย	 ทางบ้านบอกดูอาการแล้วไม่ไหว	 แล้วก็เลย		
พาสง่โรงพยาบาล	 พอพามาที่โรงพยาบาลหมอเชค็สมอง	 มนีำ้บวมอยู่ในสมอง	 แลว้หมอ		
บอกวา่	 คนเนีย้จะอยู่ได้ไมถ่งึเจด็วนันะ่คะ่	 ทนีีพ้อญาตขิองเขาพาไปหา	 ไมท่ราบวา่เขาไป
หาสิ่งศักดิ์สิทธิ	์ กราบไหว้เนี่ยนะเจ้าคะ	 หลังจากนั้น	 ๓	 วันสมองที่บวมอยู่ที่หมอบอกว่า		
คนนัน้จะเสยีชวีติ	 มนัยบุลงแลว้หมอก็ไลบ่อกวา่กลบับา้นไดแ้ลว้	 ไมต่อ้งอยู่ไมเ่สยีชวีติแลว้	
ทนีี้ไมท่ราบวา่พลงัอะไรทีม่นัไปมผีลใหเ้ปน็อยา่งนัน้ไดเ้จา้คะ	?	
ตอบ :	ของลักษณะนั้น	 มันอาจจะอยู่ในลักษณะที่ไปโดนไสยศาสตร์ที่ที่โบราณเขา		
เรียกว่า	 ลมเพลมพัด	 ลักษณะของการโดนลมเพลมพัด	 มันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย
พลิกึพลิัน่เกดิขึน้กบัรา่งกาย	หมอทัว่ๆ	ไป	เขาตรวจเขาจะหาสาเหตไุมอ่อก	หรอืวา่สาเหตุ
ของเขากร็กัษาไม่ได	้ คราวนีพ้อไปในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ	์ หรอืหลวงปูห่ลวงพอ่ทีท่า่นมคีวาม		
สามารถกด็	ีของพวกนีม้นัไมส่ามารถตา้นอำนาจได	้มนัสลายตวัไปกเ็ทา่กบัวา่หายเปน็ปกต	ิ
ถาม :	 ได้ใช่ไหมเจา้คะ	พวกนีเ้สือ่มลงไปได	้?	
ตอบ :	 ไดจ้ะ้	 ถา้หากวา่เจอของทีม่อีานภุาพสงูกวา่ขม่เขา้ก็ไมเ่หลอื	 อยา่งทีง่านเปา่ยนัต์
เกราะเพชรทีผ่า่นมามพีวกที่โดนของไปกห็ายไปหลายคน	
ถาม :	ที่ไปทีว่ดัถำ้อาชาทองนะ่ครบั	 หลวงพอ่ครบูาทา่นบอกวา่ทา่นโดนของแบบวา่โดน
ประจำเลยอย่างเนี้ย	 ท่านบอกว่าถ้าเกิดเวลาเผลอสติปุ๊บของนี่จะเข้าตัวทันท	ี ทำไมถึงเข้า
ไดล้ะ่ครบั	เพราะวา่ทา่นเปา่ยนัตเ์กราะเพชรเหมอืนกนั	?	
ตอบ :	 เรือ่งของยนัตเ์กราะเพชร มนัสำคญัตรงทีว่า่ไดอ้าราธนาหรอืเปลา่ ? หลวงพอ่  
ท่านถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าตอนเช้าต้องภาวนาอิติปิโสฯ ให้อารมณ์ใจทรงตัวแล้วตั้งใจ
นกึถงึพระ กลนืนำ้ลาย ๓ ครัง้ จะคลมุไดท้ัง้วนั 
ถาม :	 ในเรือ่งการของการอโหสกิรรมนะ่เจา้คะ่	 เวลาเราอโหสกิรมแลว้มกีารจดุธปูเทยีน	
แล้วมดีอกไม้ธปูเทยีนใหอ้โหสกิรรมกนั	 กบัการอโหสิกรรมดว้ยการพดูปากเปลา่เหมอืนกนั
ไหมเจา้คะ	แลว้อทิธพิลผลของการอโหสกิรรมดว้ยปากเปลา่	?		
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ตอบ :	คือถ้าหากว่าโจทย์กับจำเลยอยู่ต่อหน้ากัน แล้วต่างเอ่ยปากยอมความ
อโหสิกรรมกันมันจะมีผลทันทีเดี๋ยวนั้นเลย	 แต่พวกประเภทไปจุดธูปจุดเทียนขอ
อโหสิกรรม	 ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมก็เท่านั้นล่ะจ้ะ	 แล้วถ้าถามว่ามันมีผลเหมือนกันไหม	 ไม่
เหมือนหรอกเพราะเรื่องอโหสิกรรมนี่โจทก์จำเลยมันต้องมาอยู่ต่อหน้ากัน	 ต่างคนต่าง
ออกปากยกโทษให้อีกฝ่ายหนึ่งก็จบเลย	 ประเภทที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไปจุดธูปจุด
เทียนขออโหสิกรรมอยู่ฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย	 นอกจากเปลืองธูปเปลืองเทียนไป	
หรอืวา่เราเองขออโหสกิรรมเรายอมอยูฝ่า่ยเดยีว	ของเขาๆ	จองไปเราเองกเ็ลกิจอง	เราเอง
กเ็จบ็ตวัอยูฝ่า่ยเดยีว	
ถาม :	แลว้เขาสามารถจองเวรเราขา้มภพขา้มชาตไิดเ้ลยใช่ไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	 ไดจ้ะ้ได	้เพราะวา่ของพรรคน์ีถ้า้เขาไมเ่ลกิมนักต็ามไปเรือ่ยแหละ	
ถาม :	 โห...อยา่งนีก้ถ็า้เกดิเราอโหสกิรรมฝา่ยเดยีวเขาจองเรา	เรากเ็สยีเปรยีบสเิจา้คะ	?	
ตอบ :	ถา้คดิอยา่งนัน้กอ็กียาว	(หวัเราะ)	มนัจะจองหรอืไมจ่องเรือ่งของเขา ของเรา
เองถงึเวลาถงึวาระเรากต็ัง้ใจอโหสกิรรมใหเ้ขาเสยี เราถอนจติของเราออกมาจากหลม่
อนันัน้ซะ มนักเ็ปน็อนัวา่จบกนัไป สว่นเขาเองจะจองยงัไงเรือ่งของเขาเถอะ เราไมว่า่
กนัอยูแ่ลว้ 
ถาม :	ถามตอ่นะเจา้คะ	 สงสยัเรือ่งเวลาจะนำศพขึน้เมรเุผาศพนะ่เจา้คะ่	 จะตอ้งมาเวยีน
ศพทางด้านซ้าย	 การเวียนศพทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาที่เวลาบวชพระ	 ต้องเวียนขวา	
เวยีนซา้ยกบัเวยีนขวานีม่นัตา่งกนัยงัไงคะ	?	
ตอบ :	นัน่มนัเปน็การยดึถอืของคน	เขาถอืวา่เวยีนขวาเปน็มงคล	เวยีนซา้ยเปน็อวมงคล	
ในเมือ่เขายดึถอืมาอยา่งนัน้เขากท็ำกนัอยา่งนัน้	
ถาม :	มนัมผีลอะไรทีจ่ะตอ้งมาเวยีนศพกอ่นเผาไหมเจา้คะ	?	
ตอบ :	มจีะ้...เหนีอ่ยดอียา่งนอ้ยๆ	ไดว้นตัง้	๓	รอบ	
ถาม :	นกึวา่จะใหป้ลงอนจิจงักอ่นทีจ่ะเผา	?	
ตอบ :	จรงิๆ	กค็อืใหต้ัง้ใจอยา่งนัน้	รอบแรกกค็อือนจิจงั รอบสองคอืทกุขงั รอบสาม
ก็คืออนัตตา ให้เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายได ้ แต่คน
สว่นใหญเ่ดนิกส็กัแตว่า่เดนิตามๆ กนัไป	 แลว้ระยะหลงัเหน็อะไรแปลกๆ	 เยอะเลย	 ปกติ
จงูศพกค็อืพระหรอืเณรใช่ไหม	สว่นชาวบา้นนะ่เขาสง่ศพ	แตส่มยันีเ้หน็มนัแยง่กนัจงูอตุลดุ	
เคยเหน็ไหม	?	 เออ...นัน่แหละ	คราวหนา้จำไวน้ะจะ๊เดนิตามโลง	 เราไปสง่ศพ	จงูศพนะ่มนั
หนา้ทีข่องพระของเณรเขา	สมยันีม้นัแยง่พระแยง่เณรทำกนัเยอะเลย	สบายดเีหมอืนกนันะ	
ถาม :	ตอนไปเวียนศพต่างจังหวัดเห็นเขาเกาะกันเป็นพรวนเลยเจ้าค่ะ	 อันนี้เขาทำไป
ทำไมเจา้คะ	แตะศพนะคะแตะโลงแลว้กอ็กีคนหนึง่กต็อ่อกีคนหนึง่กต็อ่	?	
ตอบ :	อนันัน้นา่จะถามเขาด	ูเหน็เขาแลว้กถ็ามเขาเลยกห็มดเรือ่ง	
ถาม :	 ไมเ่ขา้ใจวา่เขาทำไปเพือ่อะไรนะ่เจา้คะ	?	
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ตอบ :	คงลักษณะเดียวกับประเภททำบุญแล้วก็จับส่งกันมั้งหือ...วันก่อนสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ถวายสงัฆทาน	สามถีวายขา้งหนา้	ภรรยากจ็บัหลงัสาม	ีบอกเออ...ประเคนผวัแลว้หา้มเอา
คนืนะ	(หวัเราะ)	กจ็บัผวัสง่มาขา้งหนา้นีห่วา่	(หวัเราะ)	พระรบัแลว้หา้มเอาคนืนะ	มนันัง่งง
อยูพ่กัหนึง่	กล็กัษณะเดยีวกนันัน่แหละ	
ถาม :	 เอ่อ...แล้วที่มีคนเขาบอกว่าถ้าไปเวียนเทียนกับศพเดี๋ยวจะต้องไปเจอคนตายอีก			
บางคนเขาบอกวา่ฉนัไมอ่ยากเจอ	ฉนัไมเ่วยีนดว้ย	เขาจะไมเ่จอตามทีเ่ขาตอ้งการไหมคะ	?	
ตอบ :	 โอย...ไม่จริงหรอกจ้ะ	 ตัวเองมันยังตายเลย	 นั่นมันเป็นแค่ความเชื่อที่เขายึดถือ	
ถา้หากวา่มนัถงึวาระ	ถงึเวลาเสรจ็ทัง้นัน้แหละจะ้	
ถาม :	ศกัดิส์ทิธิจ์งัเลยเจา้คะ่	?	(พดูถงึพระองคท์ี	่๑๑)	
ตอบ :	ศักดิ์สิทธิ์จังเลยเจ้าค่ะ	 ไม่ต้องชมหรอกจ้ะ	 เป็นปกติอยู่แล้ว	 (หัวเราะ)	 คนที่
สามารถรบัไดเ้ขากร็ู	้ คนทีร่บัไม่ไดก้ม็าชืน่ชมเออ...สวยจงัเลย	 เรือ่งของพทุธาภเิษกนะ	 ให้
มเีทวดาหรอืพรหม	 หรอืพระอรหนัตซ์กัองคห์นึง่ถอืวา่ยอดเยีย่มแลว้	 แตว่า่ถา้พระพทุธเจา้
ทา่นเสดจ็เองกย็ิง่มหาศาลกนัเขา้ไปใหญ	่ สมยักอ่นสว่นใหญใ่ชก้ำลงัของตวัเอง ถงึเวลา
ก็อธิษฐานภาวนากัน ใช้กำลังสมาธิสมาบัติของตัวเอง มายุคหลังที่หลวงปู่ปานสอน
หลวงพ่อเล็ก ท่านบอกว่าถ้าทำเองแล้วถึงเวลามันเสื่อมได ้ แต่ถ้าขอบารมีพระ หรือ
บารมพีรหมเทวดาทา่นชว่ยสงเคราะหน์ีม่นัจะยาวนานกวา่ เพราะวา่อายขุองทา่นเยอะ
กว่ามนุษย์มากเหลือเกิน	 มาตอนหลังสายหลวงพ่อก็ใช้วิธีเชิญพระ	 เชิญเทวดากัน		
อยา่งเดยีวตัง้เครือ่งบวงสรวงแลว้แตท่า่นจะสงเคราะห	์
ถาม :	พอดมีคีำถามของเพือ่นคนหนึง่นะ่เจา้คะ่	เขาตอ้งการทราบวธิกีารตดัความผกูพนั
ที่จิตเขาไปผูกพัน	 โดยที่เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความรักมาก่อน	 แต่อยู่ๆ	 ที่ไปผูกพัน
กบัเขา	 แลว้เขากม็คีวามรูส้กึวา่ตวัของเขาเนีย่ผกูพนัมากกวา่คนทีเ่ขาไปผกูพนัดว้ย	 เขาก็
เลยบอกวา่เขาพยายามจะตดั	แตเ่ขาตดัไม่ไดส้กัท	ี?	
ตอบ :	บอกเขาบอกวา่	ตำ่สดุตอ้งทรงฌานใหไ้ด	้ แลว้กอ็ยา่เผลอหลดุๆ	 เมือ่ไหรม่นัไป
ผูกใหม	่ หรือไม่อันดับต่อไปก็ต้องให้เห็นความเป็นจริงว่าการเกิดมาคนเดียวมันก็ทุกข์
พออยู่แล้ว สองคนมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น แล้วถ้าหากว่ายิ่งมีสามมีสี่ก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้น 
ความทกุขอ์ยา่งนีเ้รายงัตอ้งการมนัอกีไหม ?	 เพราะฉะนัน้อยา่งตำ่ๆ	ตอ้งทรงฌานให้ได	้
ถ้าทรงฌานได้นี่ตัวรัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 จะระงับลงชั่วคราวความผูกพันต่างๆ	 มันก็จะ		
หยดุลงชัว่คราว	ถา้เผลอคลายออกเมือ่ไหรม่นัเอาอกีหรอืไมก่พ็จิารณาใหเ้หน็ความเปน็จรงิ
พอจติยอมรบัสภาพมนักเ็ลกิไปเอง	
ถาม :	ฌานนีฌ่านระดบัไหนเจา้คะ	?	
ตอบ :	ปฐมฌานกพ็อ	
ถาม :	ทีนี้ก็ไปตั้งจิตตัดเหมือนกับที่บอกนะเจ้าคะ	 พอตัดเสร็จมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้
ตดัเฉพาะคนนัน้	มนัตดัรอบตวัเลย	?	
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ตอบ :	 (หวัเราะ)	ดแีลว้ไม่ใชเ่หรอ	?	
ถาม :	มนัเลย	 คนทีเ่คยเกลยีดมนักห็ยดุเกลยีด	 คนทีเ่คยรกักห็ยดุรกั	 มองสภาพเขาวา่	
อ๋อ...เขาเป็นอย่างนั้น	 สิ่งที่เราที่เราเกลียดมันเป็นความปรุงแต่งจากจิตตัวเองพอนั่งปุ๊บ		
มนัเลย...?	
ตอบ :	สาธ.ุ..ความจรงิตวันีน้ีย่ากมากเลยนะ	ไมร่กัในฐานะทีค่วรรกั ไมเ่กลยีดในฐานะที ่ 
ควรเกลยีด อนันีห้ลวงพอ่ทา่นเคยบอกไวว้า่อารมณพ์ระอรหนัตเ์ลย รกัษาใหอ้ยูจ่รงิๆ	นะ	
ถาม :	รกัษาไวเ้หรอเจา้คะ	นกึวา่ตวัเองผดิปกตจิะมาถาม	?	
ตอบ :	 ไมผ่ดิปกตจิา้...หายากมาก	ทำไดย้ากทีส่ดุเลย	พยายามประคบัประคองเอาไวอ้กี
ไมน่านไดต้ายแน	่(หวัเราะ)	อา้ว...ฆราวาสเปน็พระอรหนัต์ไม่ไดอ้ยูเ่กนิ	๗	วนันะจะ๊	 เพยีง
แตต่อนนีข้องเรามนัหนัไดแ้ปบ๊เดยีว	พยายามประคบัประคองใหม้นัเปน็ของเราจรงิๆ	
ถาม :	ตอนแรกจะมาถามวา่ผดิปกตจิะแก้ไขยงัไง	?	
ตอบ :	 ไมต่อ้งแกจ้ะ้	รบีๆ	ทำใหม้นัไดม้ากๆ	เขา้ไว	้ใหก้ำลงัใจมนัทรงตวัอยู่ในลกัษณะนี้
ไปเลย	
ถาม :	คอืไปนัง่สมาธ	ิ ทำอยูห่นา้ของพระพทุธองคท์า่นนะ่เจา้คะ่	 แลว้พอนัง่	 พอจติอยู่
ในสภาพนีน้ะเจา้คะ	กายของตวัเองเริม่มคีวามรูส้กึเปลีย่นเปน็กายที่ใสๆๆ		แลว้เปลีย่นเปน็
องค์พระน่ะเจ้าค่ะ	 แล้วสักพักนึงมันก็มีแสงเป็นสีรุ้งรอบๆ	 น่ะเจ้าค่ะ	 ก็เลยสงสัยมันเกิด		
อะไรขึน้ไมเ่ขา้ใจ	?	
ตอบ :	 ไม่เกิดอะไรขึ้น	 อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนนอกจากพระนิพพานการที่
เราสง่กำลงัใจขึน้พระนพิพานเปน็การตดักเิลสทีอ่ตัโนมตัทิีส่ดุและงา่ยดายทีส่ดุ เพราะ
วา่ตวัรกั โลภ โกรธ หลง ตา่งๆ มนัเปน็สมบตัขิองรา่งกาย ถา้ไมม่ใีจซึง่เปน็ตวัคอย
ปรุงแต่งเพิ่มเติมไป คอยที่จะกระตุ้นเร้ามันอยู ่ พวกนี้มันก็ต้องดับลงของมันเอง
ธรรมชาตขิองมนั ไมย่ัง่ยนื มนัอยูน่านไมไ่ด ้ หลวงพอ่ทา่นสอนมโนมยทิธใิหพ้วกเรา
เพือ่ใหเ้รารูจ้กัพระนพิพานขึน้พระนพิพานไดง้า่ย มนัเปน็การตดักเิลสทีง่า่ยทีส่ดุ ไมม่ี
วธิไีหนงา่ยกวา่นีอ้กีแลว้	 ทา่นเคยเลา่ใหฟ้งัวา่	 มรีะยะหนึง่ทีม่พีระสำเรจ็อรหนัต	์ ๗	 องค์
พร้อมๆ	 กัน	 เสร็จแล้วปรากฏว่ามาศึกษามโนมยิทธิไปจากวัดท่าซุงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา		
จับพระอย่างเดียว	 แล้วเสร็จแล้วถามท่านบอก	 เป็นพระอรหันต์ได้ไง	 ท่านบอกก็ไม่รู้อยู่ๆ	
มันก็เป็นเอง	 คือลักษณะอย่างนี	้ เพราะว่าการที่เราเอาจิตเกาะนิพพาน สภาพจิตมัน
จะแจม่ใส กเิลสมนักนิไมไ่ดพ้อนานไปๆ ความเคยชนิมนัเกดิ กเิลสมนักจ็ะหมดไปเอง
โดยอัตโนมัต ิ ตัวมโนมยิทธิจุดนี้แหละที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่อท่านต้องการให้พวกเรา	
ท่านไม่ได้ให้เราเอาไปฟื้นความสัมพันธ์กับคนอื่นนะ	 ท่านสอนให้เราละจ้ะ	 แต่ส่วนใหญ	่	
มันเอาไปยึด	 รีบๆ	 ทำเข้าตอนนี้มาตรงทางแล้ววิธีนี้แหละทำบ่อยๆ	 เข้าอีกไม่นานจะได้		
เผากนัแน	่
ถาม :	 เออ่...พอทำถงึตรงนีน้ะเจา้คะ	มคีวามรูส้กึตอนนีเ้นีย่เรามชีวีติอยูเ่พือ่หนา้ที่ๆ 	เรา
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จะต้องทำ	 แล้วทำตามหน้าที่ๆ	 ควรจะทำ	 แล้วมันก็ไม่มีความหวังที่จะอยากได้อะไรหรือ
เปน็อะไรมนัๆๆ	...มนัดมูนัวา่งๆ	ยงัไงมนัไมเ่ขา้ใจวา่...?	
ตอบ :	 (หวัเราะ)	เขา้ใจจะ้	ไมต่อ้งอธบิายจะ้	ตอนนีถ้า้หากวา่รกัษาอารมณใ์จนัน้ไดม้นั
จะอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้ว รู้ว่าอันนี้ดีก็ทำ รู้ว่าอันนี้ชั่วก็ละ มันไม่เกาะทั้งดีทั้งชั่ว 
ไม่กลัวตาย ไม่อยากตาย แต่พร้อมที่จะตายได้ทุกเวลา ถ้าหากว่างานตัวเองหมดไป
ทนัทจีะ้ 
ถาม :	 เหรอเจา้คะ	?	
ตอบ :	จ้ะ...เพราะฉะนั้นรีบหางานให้เยอะๆ	 ไว	้(หัวเราะ)	 กำลังใจของคนที่ทำถึงจุดนี	้	
ถา้กำลงัใจมนัตัง้ตรงจดุจรงิๆ	ไมม่ีใครเขาอยากอยูห่รอก	
ถาม :	 เลยเข้าใจว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธองค์ท่านไม่อยากมายุ่งแล้ว	 พอตอนนั้น		
เรากเ็ลย...?	
ตอบ :	แต่ว่านั่นท่านก็ทำตามหน้าที่ของท่าน	 อันไหนที่ยังพอสงเคราะห์คนได้ตาม		
พรหมวหิารกส็งเคราะห์ไป	แตจ่รงิๆ	ทา่นไม่ไดเ้กาะตรงจดุนัน้แลว้	
ถาม :	แลว้จติเราสบายดนีะเจา้คะ	?	
ตอบ :	บะ๊	!	ไมส่บายใครเขาจะทำกนัเลา่	
ถาม :	 เหรอเจา้คะ	ทำตอ่เหรอเจา้คะ	?	
ตอบ :	ทำต่อจ้ะ	 ตอนนี้เราจะเข้าใจชัดเจนว่า	 จริงๆ แล้วนิพพานไม่เห็นต้องยึดต้อง
เกาะอะไรมันเต็มอยู่ในใจของเราเอง ตายเมื่อไหร่เรารู้ว่าเราไปแน่	พูดให้คนอื่นฟังมา
เยอะแล้ว	 เขาคลำตรงนี้ไม่ค่อยถูกกันนะ...แรกๆ	 มันเกาะต้องอาศัยเกาะก่อน	 อย่างที่เคย
เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเกาะบันไดขึ้นมาเดินขึ้นบันไดเกาะราวบันไดเพื่อความมั่นคง	
แต่พอถึงห้องข้างบนแล้วไม่จำเป็นต้องแบกราวบันไดไปด้วย	 เพราะเราถึงซะแล้วนะ...		
เพราะฉะนั้นอารมณ์พระนิพพานมันจะเต็มอยู่ในใจของเราเอง	 ในเมื่อมันเต็มอยู่ในใจของ
เราเอง	 เราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าตายตอนนี้เราก็นิพพานตอนนี้่	 ไม่เห็นต้องไปยึด		
ไปเกาะอะไรอกีแลว้	
ถาม :	มีคนมายืนด่าน่ะเจ้าค่ะ	 เราก็ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้คำพูดเนี่ยมันผ่านไปๆ		
พอเขาดา่เสรจ็เรากเ็ลย	ออ๋...ดา่เสรจ็แลว้ๆ	เรากเ็ดนิตอ่แลว้มนัรูส้กึเฉยๆ	ไปเลยเจา้คะ่	?	
ตอบ :	จ้ะ...ประคับประคองให้ได้แล้วกัน	 ตัวนั้นแหละคือตัวปล่อยวางจริงๆ เห็นก็  
สกัแตว่า่เหน็ ไดย้นิสกัแตว่า่ไดย้นิ คอืมนัไมร่บัเอามาปรงุไมร่บัมาแตง่อกีแลว้ 
ถาม :	กก็ลวัวา่ตวัเองจะผดิปกตนิะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ :	ผิดจ้า	 ผิดปกติมาก	 ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาน่ะจ้า	 เริ่มใกล้ๆ	 จะเป็นพระแล้ว	
(หวัเราะ)	
ถาม :	คอืมคีวามรูส้กึวา่คยุกบัใครก็ไมค่อ่ยอยากจะคยุเทา่ไหร่	 จะอยูน่ิง่ๆ	 รกัษาจตินิง่ๆ	
อยา่งนีน้ะ่คะ่	?	
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ตอบ :	จ้า	 อีตานี้ต้องระวังให้หนัก	 เพราะว่าอารมณ์ใจอย่างนี	้ ถ้าทรงตัวก็ดีไป	 ถ้าไม่
ทรงตัวถ้าหลุดนี่กว่าจะคลำเจออีกนานเลย	 เพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษากำลังใจให้อยู่
ตรงจดุนี้ใหด้ทีีส่ดุ	อยา่เผลอสตหิลดุไปเหน็วา่โลกมนัดอีกีละ่	
ถาม :	 เจา้คะ่	ตอนนีม้องตวัเองเหมอืนศพเคลือ่นทีเ่จา้คะ่	มนัเกดิการปลอ่ยวางหมด	?	
ตอบ :	คืออารมณ์ใจของมันจะเห็นชัดเจนหมดว่า	 ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา มันเป็นแต่
ตัวที่พาทุกข์พาโทษมาให้เรา มันก็เลยพร้อมที่จะไปจากมันทุกเวลา ขณะที่อยู่ก็ดูแล
รักษาไปตามหน้าที่เท่านั้น ร่างกายมันเป็นสมบัติที่เรายืมโลกมันมาใช ้ โดยมารยาท
ของการยมืกต็อ้งดแูลมนัใหด้หีนอ่ย ไมง่ัน้เดีย๋วจะคนืเขาในสภาพเละๆ เทะๆ คนเขา  
จะดา่เอา เพราะฉะนัน้ตอนนีเ้รากร็กัษาไปตามหนา้ทีข่องเราใชง้านไปตามหนา้ทีข่องเรา  
หมดธรุะเมือ่ไหรก่เ็ลกิกนั 
ถาม :	ทำตอ่ไปนะเจา้คะ	?	
ตอบ :	จา้...ทำตอ่ไปจา้	ไปรออยูข่า้งบนนะ	แลว้จะตามไปทหีลงัอนญุาตใหแ้ซงกอ่น	
ถาม :	 ไมรู่จ้ะทำอยา่งไรตอ่ไปคะ	?	
ตอบ :	 ไม่ต้องทำ	 เอาแค่เดิมพอแล้วทำมากไปเดี๋ยวมันเกิน	 นี่เพิ่งเจอเป็นรายแรกแล้ว
เขาชมมาดว้ย	นานๆ จะมคีนถวายสงัฆทานใหต้รงๆ ซกัทถีวายใหพ้ระ พระเครือ่งทีต่วั
เองใชอ้ยู ่นานๆ จะมอียา่งนีซ้กัท ีแลว้ทำไดถ้กูจดุดว้ย อนันีพ้ระทา่นชมมาเองนะ ไม่
เกีย่วกบัอาตมา 
ถาม :	 ในบางครัง้ทีเ่ราไมพ่รอ้ม	แลว้เราเกดิสภาวะจติทีอ่อ่นลา้	และออ่นเพลยีมาก	เขา
กย็งัมาขอความชว่ยเหลอืและเราก็ไมก่ลา้ทีจ่ะปฏเิสธ	 เราจะมวีธิไีหนมัย๊เจา้คะทีเ่ราไมต่อ้ง
ไปชว่ย	?	
ตอบ :	ช่วย	 แต่ว่าขณะเดียวกันว่าให้มีเวลาเฉพาะของตัวเองด้วย	 อย่างที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ของอาตมาเองจะมีเวลาส่วนตัวที่ว่าเมื่อถึงเวลา	 อย่างเช่นเดือนมกราทั้งเดือน		
จะไม่รับกิจนิมนต์ที่ไหน	 จะตั้งหน้าตั้งตาใช้เวลาที่เหลือนี่	 มันเหมือนกับอย่างเช่นชาร์จ
แบตเตอรี่ตัวเอง	 เพราะว่าถ้าเราไม่ทำในลักษณะนี้แล้ว	 ช่วยเขามากๆ	 กำลังของตัวเอง		
มันน้อยลงมันแย่อยู่เหมือนกัน	 แล้วอีกทีถ้ากำลังใจมันข่มกิเลสได	้ เผลอไปฟุ้งซ่านกับ		
คนอื่นมากๆ	 กิเลสมันตีกลับอีก	 เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได	้ ต้องมีเวลาเฉพาะของ
ตนเอง	 อย่างเช่นว่าเราตั้งใจว่าครึ่งวันแรกนี่จะช่วยแล้ว	 ครึ่งวันหลังนี่ฉันจะเอาเฉพาะ		
เรื่องของฉันเอง	 ครึ่งวันหลังนี่ใครมาก็เรื่องของเอ็ง	 ไม่เกี่ยวกันแต่ต้องมีเวลาเฉพาะ		
ของตนเองเพือ่รกัษาใจเราให้ได	้
ถาม :	ตอ้งกำหนดเวลาไวด้ว้ยใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ :	กำหนดเวลาไวด้ว้ย	ไม่ใชช่ว่ยเขาเรือ่ยไปอยา่งนัน้เรามนัจะแย	่
ถาม :	ก็ไมก่ลา้ปฏเิสธคนทีเ่ขามาขอความชว่ยเหลอื	?	
ตอบ :	อาตมาเองไมป่ฏเิสธหรอกจา้	ถงึเวลาลอ็คประตเูลย	
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ถาม :	ออ๋	ตอ้งปอ้งกนัตวัเองใชม่ัย๊เจา้คะ	มมีอืถอืกป็ดิมอืถอืใชม่ัย๊เจา้คะ	?	
ตอบ :	จา้	 ของเราเองเราตอ้งปอ้งกนัตวัเอง	 โดยเฉพาะปอ้งกนัจากกเิลส	 เผลอเมือ่ไหร่
มนักนิเราเมือ่นัน้	เผลอไดท้ี่ไหนละ่	?	
ถาม :	 เราตอ้งคอยระวงัจติตลอดเวลาใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ :	จา้	 นัน่แหละคำนีแ้หละทีส่มควรทีท่กุคนจะทราบไว้ไดเ้ลย	 สว่นใหญม่นักร็ูแ้ลว้ละ่	
แตม่นัคลำไมถ่กูจดุ	 ตอ้งระวงัใจตวัเองไวต้ลอดเวลาอยา่ใหเ้ผลอได ้ เผลอเมือ่ไหรก่เิลส
มนัฟดัตาย	แรกๆ	กป็ดิมอืถอืซะกอ่น	พอตอ่ๆ	เขาถามกบ็อกมเีวลาสว่นตวัชว่งนี้ๆ 	ไมต่อ้ง
โทรถงึเวลาฉนัปดิแนน่อน	
ถาม :	คาถาทีภ่าวนาแลว้เหน็ผนีี	่แลว้จะคยุกบัเขาไดม้ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	สว่นใหญม่นัจะเหน็เฉยๆ	แตค่ราวนีพ้วกไดม้โนมยทิธคิยุไดอ้ยูแ่ลว้นี	่อนันีส้ำหรบั
คนที่เขาไม่รู้จักผีเลย	 อยากจะเห็นอย่างนี้ภาวนาแล้วจะเห็น	 แต่ตอนที่ภาวนาอยู่อยาก
มากเกนิไป มนัจะไมเ่หน็จะไปเหน็ตอนหลบั	คราวนีว้ิง่กนัเหนือ่ย	
ถาม :	 เขาเขา้ฝนัยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ :	มันไม่ใช่เข้าฝันหรอก	 ของผีนั่นอาจจะเป็นอำนาจของพระหรือของเจ้าของ
คาถาเขาช่วยทำให	้ ลักษณะของการเข้าฝันนั่น	 เขาจูนคลื่นให้ตรงเท่านั้นเอง	 ที่รับไม่ได้
เพราะตัง้คลืน่ผดิ	 อยากมากเกนิไป	 พออยากมากเกนิไปมนัไม่ได	้ ถงึเวลาเขาแอบจนูคลืน่
ตรงกนั	พอชอ่งเดยีวกนักร็บักนัไดแ้ลว้เขาอยูค่นละความถีก่บัเรา	
ถาม :	แลว้แสงออกจากกายเทพ	เทวดาแตล่ะระดบันีแ่สงเหลา่นีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไรเจา้คะ	?	
ตอบ :	กำลังความดีไง	 กำลังความดีพอสะสมเข้ามากๆ ความสว่างไสวของจิตมันก็
มากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีศักดานุภาพมากขึ้นเท่านั้น	 คือบุญที่ตัวเองสร้างสะสมโดย
เฉพาะที่ใครสรา้งพระพทุธรปู	 แหม...สวา่งดแีทเ้ลย	พทุธบชูา มหาเตชะวนัโต	 นี่ไงถงึได้
วา่เวลาถวายสงัฆทานใหม้พีระพทุธรปูดว้ย	ทีเ่มือ่กีบ้อกหนวูา่ยิง่องค์ใหญย่ิง่ด	ี เผลอไปเปน็
นางฟา้อกี	คราวนีส้วยกวา่คนอืน่เขาบญุเยอะเทา่ไหรก่ส็วยมากเทา่นัน้	
ถาม :	แลว้ทำบญุอะไรเจา้คะ	พดูแลว้ถงึจะมพีาวเวอรม์พีลงัเปน็ผูน้ำได	้?	
ตอบ :	หา้มผดิศลีขอ้ ๓	ถา้เราไมผ่ดิศลีขอ้ที	่๓	เราจะเปน็บคุคลทีม่อีำนาจปกครองใคร
เขากเ็ชือ่ฟงัหมด	ถา้ไปละเมดิคนใตป้กครองของคนอืน่เขา	กป็กครองคนอืน่ไม่ได	้
ถาม :	แลว้พดูยงัไงถงึจะใหค้นรกัเจา้คะ	?	
ตอบ :	พดูยงัไงถงึจะใหค้นรกั	ปยิะวาจา	พระพทุธเจา้ทา่นสอนเอาไวช้ดัแลว้ใชม่ัย๊	?	พดู
แตว่าจาอนัเปน็ทีร่กัทีช่อบใจของคนอืน่เขา	 รูว้า่เขาชอบยงัไงกพ็ดูอยา่งนัน้	 แต่ไม่ใชว่า่เขา
ชอบฟงัเรือ่งโกหก	แลว้ไปโกหกใหเ้ขานะ	อนัไหนทีม่นัละเมดิศลีละเมดิธรรมเรากห็ลบซะ 
บา้ตามเขาไปแคก่รอบของศลีเทา่นัน้ 
ถาม :	แลว้พวกทีช่อบพดูสอ่เสยีดนีก่รรมของเขาจะเปน็ยงัไงเจา้คะ	?	
ตอบ :	กรรมเป็นยังไง	?	 อย่างนางปิสุณาวาท	ี ครอบครัวนี้คงเป็นประเภทที่พ่อแม	่	
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สรา้งกรรมไวส้าหสัสากรรจเ์ลย	ลกูแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนัสกัอยา่ง	นางปสิณุาวาทชีอบยคุน
ให้แตกกัน	 เห็นใครที่ไหนเขาทะเลาะกันด้วยความสามารถตัวเองจะมีความสุขมากทีเดียว	
อีกคนหนึ่งก็ชอบลักชอบขโมย	 มีอะไรก็หยิบฉวยมันไปเรื่อย	 อีกคนนึงก็กินสารพัดจะกิน
เจออะไรฟาดกระจายหมด	 จนกระทัง่พอ่แมท่นไม่ไหวแตว่า่ดว้ยความรกัลกูกย็งัเลีย้งอยูแ่ต	่	
คนรว่มหมูบ่า้นเขาทนไม่ไหวดว้ย	เขาเลน่จบัลอยแพลงทะเลไป	กย็งับญุดไีปเจอเรอืโจรสลดั		
เขา้รบัขึน้เรอืมา	 นายโจรเขาเหน็ผูห้ญงิสวย	 สงสยัวา่ทำไมถงึโดนลอยแพมา	 พอสอบถาม
เรื่องราวเข้าก็คิดว่า	 เออ...นิสัยคนเรามันต้องแก้ไขกันได	้ นายโจรเขามีความสามารถ
ปกครองพวกลูกน้องตั้งเยอะตั้งแยะก็ลองแก้ไขดู	 คนช่างกินก็ให้ไปเป็นแม่ครัว	 เคยเห็น		
แมค่รวัชา่งกนิมัย๊ละ่	?	ทำไปทำมามนัหมดอารมณ์ไปเองนะ่ใชม่ัย๊	?	เออ...รอดไปรายหนึง่	
คนช่างขโมยยกกุญแจคลังสมบัติให้มันเลย	 ให้มันเฝ้าคลังเอาไว้อะไรๆ	 ก็เป็นของตัวเอง
แลว้ไมรู่จ้ะขโมยอะไรมนักเ็ลยเลกินสิยัขโมยได	้ทนีีม้าปสิณุาวาทแีก้ไมต่ก	 ไปเทีย่วยลุกูเรอื
คนโน้นยุคนนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันยุ่งไปหมดทั้งเรือ	 เขาจะตีกันตาย	 นายโจรเขาทนไม่ไหว
เขาเลยจบัใสแ่พลอยตอ่ไป	 ลอยเทง้เตง้ไปคนเดยีว	พอลอยตอ่ไป	 เออ...บญุแกกย็งัดอียู่ไป
เจอนกอินทรีใหญ	่ ๒	 ตัวผัวเมียบินมาหากินในทะเลหรือว่าจะบินกลับฝั่งก็ไม่รู้	 เห็นเข้า
สงสารกเ็ลยตัง้ใจจะชว่ย	มนักแ็ปลกอยูต่อนนัน้คนกบัสตัวพ์ดูภาษาเดยีวกนัได	้ตัง้ใจจะชว่ย
กบ็อกวา่ถา้อยา่งนัน้อนิทร	ี๒	ผวัเมยีกแ็กะเอาไมแ้พมาอนัหนึง่แลว้ก็ใหน้างปสิณุาวาทเีกาะ
อยู่ตรงกลางแล้วก็จะพาเข้าฝั่งก็ตกลง	 ระหว่างที่อินทรีใช้กรงเล็บขยุ้มไม้อยู่แม่นางนี่เขา
เกาะตรงกลางกพ็าไป	ยายนีท่นปากคนัไม่ไหวไต่ๆ 	ไปตรงอนิทรทีีเ่ปน็ผวัทำกระซบิกระซาบ
ไปอยูพ่กัหนึง่	 ซกัพกัหนึง่ก็ไต่ไปทางเมยีบอกวา่ผวัแกนะ่เจา้ชูเ้หลอืเกนินะ	 เผลอแปบ๊เดยีว
เกีย้วฉนัซะแลว้	นางเมยีกย็วัะขึน้มา	แทนทีจ่ะหิว้นางปสิณุาวาทกีเ็ลกิหนัไปตผีวัแทน	ผวัก็
จำเปน็จะตอ้งปอ้งกนัตวักป็ลอ่ย	 ยายนัน่เลยตกนำ้ตายแหงแก๋	 ยงัๆ	 ไมห่มดฤทธิ	์ ศพโดน
ซดัลอยไปตดิทีช่ายฝัง่อยูท่ี่โนน่	 ทีห่นา้วดัพอด	ี พระเหน็เขา้กเ็วทนานอ้	 สตัว์โลกตายกเ็อา
มาเผาใชม่ัย๊	?	พอเผาเสรจ็เรยีบรอ้ย	ปรากฏวา่ซากศพพออยู่ในวดัพระทัง้วดักท็ะเลาะเบาะ
แว้งกัน	 ทีนี้คิดไปคิดมาก็อะไรมันจะฤทธิ์เยอะขนาดนี	้ พอสำรวจได้ว่าคงจะเป็นศพนี้แน่ก็
เลยเอาไปทิง้ทีป่า่ชา้	 เพราะวา่เผาจนเหลอืแตเ่ศษกระดกูเศษกะโหลกหนอ่ยเดยีว	 พอไปทิง้
อยู่ในป่าช้าพวกนักเลงเหล้าก็ไปต้มเหล้ากินกันในป่า	 หาหินมาทำเชิงตะกอนหาได้ไม่ครบ	
ควา้ไดก้ะโหลกมากย็ดัเขา้ไป	 ปรากฏวา่	 ทกุวนักนิเหลา้มนัก็ไมม่อีะไรอยา่งเกง่กเ็มาคลาน
กลบับา้นไปหลบั	 วนันัน้ตกีนัหวัรา้งขา้งแตกหมด	 แลว้ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มาใครกนิเหลา้ออก
อาการเดยีวกนั	 เพราะฉะนัน้โทษของการกลา่ววาจาสอ่เสยีด	 กล็องนกึแลว้กนัวา่มนัรนุแรง
ขนาดไหน	ขนาดตายเหลอืแตห่วักะโหลกมนัยงัมฤีทธิน์ะ	ไง...ไปเจอใครเขาสอ่เสยีดมาหรอื
เปลา่	?	สอ่เสยีดจรงิๆ ความหมายคอื ยคุนอืน่ใหเ้ขาแตกกนันะ ปสิณุาวาทเีขาแปลวา่ 
วาจาสอ่เสยีดผูอ้ืน่	มนัจะม	ีมสุาวาทา	โกหก	ผรสุวาทา	กลา่วคำหยาบ	สมัปลปัปรวาทา	
พดูเพอ้เจอ้	แลว้ก	็ปสินุาวาทา	สอ่เสยีดชาวบา้น	แหม...ชือ่เขาบอกตรงเลยนะ	อะไรกแ็ก้
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ไดส้นัดานพดูสอ่เสยีดนีแ่ก้ไม่ได	้จบัลอยแพตอ่ไป	
ถาม :	 ไมท่ราบวา่จะตอ้งทำยงัไงนะ่เจา้คะ่	มกีะเทยแถวบา้นนะ่เจา้คะ่	มายนืดา่อยูต่ลอด
เวลา	 เรากย็นืดเูขาดา่เสรจ็เราก็ไป	 แลว้พอเขาเหน็เรา	 เขากด็า่มาอกีก็ไมรู่จ้ะชว่ยเขายงัไง
ดเีจา้คะ่	?	
ตอบ :	ก็ไม่ต้องช่วยจ้ะ	 พอเขาด่าจบเราก็ไหว้เขางามๆ	 ขอบคุณค่ะ	 แล้วก็เข้าบ้านเรา	
เจอเขา้หลายๆ	ยกเดีย๋วมนักเ็ซอ่ไปเอง	
ถาม :	 เราไมต่อ้งทำอะไรเหรอเจา้คะ	?	
ตอบ :	 ไม่ต้องทำอะไร	 ตอบแทนความไม่ดีด้วยความด	ี อสาธุง สาธุนาชิเน	 พึงชนะ
ความไมด่ดีว้ยความด	ี
ถาม :	พระที่เข้าพิธ	ี พอดีไปเจอองค์หนึ่งเจ้าค่ะ	 พอได้มาปุ๊บรถเมล์วิ่งเข้ามาหาเลย
เจา้คะ่	แลว้เรากร็อดมาแบบหวดุหวดิ	ทา่นตอ้งการแสดงอะไรใหเ้รารูเ้จา้คะ	?		
ตอบ :	แสดงให้เรารู้ว่าเราลาภมากราชรถเข้ามาเกย	 พอดีราชรถมันคันใหญ่ไปหน่อย	
คือบางทีเราอาจจะประเภทนึกอะไรไม่ดีเกี่ยวกับท่านก็ได้	 อย่างเช่นนึกว่าจะมีอานุภาพ		
จริงเหรอหรือว่าอะไร	 ท่านก็เลยแสดงให้เห็นซึ่งๆ	 หน้า	 อย่างเดียวกับว่าสมัยก่อนที	่	
หลวงพ่อสด	 แจกพระของขวัญองค์นิดเดียว	 เท่านิ้วมืออย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่า		
โอ้โห...องค์นิดเดียวอย่างนี้จะคุ้มครองได้ยังไง	 กลางคืนพระท่านมาโตเต็มจักรวาลเลย		
ถามคนนัน้บอกวา่พอหรอืยงัใหญแ่คน่ี	้เอาใหเ้ขด็	
ถาม :	กจ็รงิเจา้คะ่	พอรบัมากด็วูา่ไมน่า่จะศกัดิส์ทิธิเ์ลย	?	
ตอบ :	กเ็ลยทำใหเ้หน็ซึง่หนา้วา่ศกัดิส์ทิธิ	์
ถาม :	ตัง้แตว่นันัน้มาไมก่ลา้พกตดิตวัเลย	?	
ตอบ :	 (หัวเราะ)	 รีบๆ	 ไปพกติดตัวได้แล้วจ้า	 ขอขมาท่านก่อนแล้วกัน	 บอกว่าไม่ได้
เจตนาจะดถูกูดแูคลนอะไรหรอกเจา้คะ่	
ถาม :	 ไม่กล้าพกแล้วค่ะ	 รถเมล์วิ่งอยู	่ ๒	 ข้างแล้วเราอยู่ตรงกลางเจ้าค่ะ	 แล้วรอดมา
แบบหวดุหวดิ	แลว้ทกุคนเขากย็นืดวูา่รอดมาไดย้งัไง	?	
ตอบ :	 ไมน่า่รอดเลยใชม่ัย๊	?	
ถาม :	พระพทุธรปูแตล่ะองคน์ี	่พระพทุธเจา้แตล่ะองคท์า่นคมุอยูห่รอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ :	 ไม	่พระพทุธรปูนีจ่ะมเีทวดารกัษา แลว้เทวดาแตล่ะองคอ์านภุาพทา่นไมเ่ทา่กนั  
องค์ไหนที่บารมีมากก็สามารถสงเคราะห์คนได้มาก คนก็จะนับถือมาก	 อย่างบ้านเรา
เมอืงเราพระพทุธรปูมเีปน็แสนเปน็ลา้นแลว้ทำไมมทีีช่าวบา้นเขาเลือ่มใสจรงิๆ	อยูน่บัองค์ได	้
ถาม :	แลว้กต็อ้งพทุธาภเิษกกอ่นซคิรบั	?	
ตอบ :	ถึงไม่พุทธาภิเษก เทวดาท่านก็รักษาอยู่แล้ว ถ้าเป็นพระพุทธรูป แต่ว่าการ
พทุธาภเิษกจะเปน็ลกัษณะวา่ จบัตวัวางตาย วา่องคไ์หนมหีนา้ทีร่กัษา	เพราะวา่ถงึเวลา
พุทธาภิเษกพระท่านมาก็จะให้ท้าวสหัมบดีพรหมกับพระอินทร์รับผิดชอบว่าจะจัดเทวดา
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องค์ไหนรกัษา	แตถ่า้หากวา่ทา้วสหมับดหีรหมหรอืพระอนิทรท์า่นมาเองทา่นกจ็ดัการเอง	
ถาม :	แลว้ของทีอ่ยู่ในพธิดีว้ยเหรอครบั	?	
ตอบ :	 เหมอืนกนั	 ลกัษณะเดยีวกนั	 ถงึเวลาแลว้กจ็ะมกีารเจาะจงวา่คณุรกัษาชิน้นี	้ ของ
คณุรกัษาชิน้นี	้ไมต่อ้งหว่งหรอกตอ่ใหท้ำมา	๑๐	ลา้นชิน้เทวดายงัได้ไมถ่งึครึง่ชัน้เลย	
ถาม :	แลว้พระพทุธรปูนีม่ทีกุองคเ์ลยเหรอคะ	เทวดานะ่	?	
ตอบ :	ถ้าเป็นพระพุทธรูปเทวดาเขารักษาอยู่แล้ว	 ถ้าหากว่าเป็นพวกพระเครื่องพวก
อะไรติดตัวนี่ต้องทำพิธีต่างหาก เพราะว่าพระพุทธรูปถ้าหากว่าบูชาไว้อยู่กับบ้าน 
อานุภาพของการคุ้มครองปกปักรักษาจะอยู่เฉพาะแค่นั้น แต่ถ้าหากว่าเรื่องของพระ
เครื่องติดตัวนี่จะเป็นการตัดเคราะห์กรรมให้ด้วย เพราะจากเคราะห์หนักก็จะเป็นเบา 
จากเคราะหเ์บากจ็ะหาย มนัตอ้งมพีธิกีรรมตา่งหากออกไป 
ถาม :	ถา้หากวา่มเีทวดารกัษาแลว้ทำไมผมถงึโดนตดั...(ไมช่ดั)...ละ่ครบั	?	
ตอบ :	 เทวดาเขามีหน้าที่รักษาพระนี่หว่า	 ไม่ได้มีหน้าที่ห้ามไม่ให้คนตัด	 คือถ้าหากว่า
มนัไมเ่กนิวสิยัจรงิๆ	ทา่นกจ็ะชว่ย	
ถาม :	ทีจ่รงิกน็า่จะสงเคราะหน์ะครบั	?	
ตอบ :	กข็อไมถ่กูนี	่ขอไมถ่กูจะไปใหท้ำไมเลา่	
ถาม :	แตว่า่คนเขาเดอืดรอ้นอยู่ไม่ใชเ่หรอครบั	?	
ตอบ :	การสงเคราะห์มันก็มีการจำกัดเขตเหมือนกัน	 อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าบุคคลที่มี
บารมีอยู	่ มีการหนุนเสริมกันอะไรกัน	 ก็พอจะช่วยลดกระแสกรรมของเขา	 เพิ่มความสุข
ของเขาได	้ คราวนี้บุคคลที่ประกอบไปด้วยบารมีอย่างหลวงพ่อออกไปจากสถานที่นั้น		
ซะแลว้	กเ็ปน็อนัวา่เลกิชว่ย	
ถาม :	งัน้หมายถงึวา่ในการทีเ่ราขอบารมพีระทา่นชว่ยสงเคราะห	์ นีจ่รงิๆ	 แลว้บคุคลที่
ขอตอ้งม.ี..?	
ตอบ :	ต้องมีทุนเดิมอยู่พอ	 เพราะว่าอย่างนี้เปรียบเทียบให้ฟังเมื่อครู่นี้ว่า	 ถ้าหากว่ามี
น้ำอยู่แค่นี้ช่วยไม่ไหวแล้ว	 แต่ถ้าขาดอยู่แค่นี้เติมนิดเดียวเต็มพอก็ช่วยสงเคราะห์กันได	้
เปน็พระเปน็เจา้มนัลำบากลกู	 ไม่ใชร่บัของอะไรสง่เดชไปอยา่งเดยีวมนัตอ้งใหแ้นน่อนกอ่น	
บางคนเขาเอาของไปทิ้งไว้ในกุฏิมันก็กองอยู่ตรงนั้นแหละ	 เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าให	้
ต้องมาไล่หาว่าคนไหนเป็นเจ้าของ	 แล้วไปถามเขาว่าเอามากองไว้ทำไม	 มันไปหยิบของ
เขาสง่เดชก็ไม่ไดถ้า้เกดิเขาไม่ได้ให	้เราตัง้ใจเอากซ็วยเลยนะ่ซ	ิ
ถาม :	วสิาสะก็ไม่ไดเ้หรอครบั	?	
ตอบ :	 เขามไีวว้า่	
	 	 ๑. ตอ้งรูจ้กักนัมา 
  ๒. เคยเหน็กนัมา 
  ๓. เคยพดูกนัมา 
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	 	 ข้อที	่ ๔	 หนักหน่อย	 รู้ว่าถ้าเราเอาแล้วเขาไม่ว่าอะไร	 ข้อสุดท้ายนี่แหละที่จะ		
พาเราขาดความเป็นพระหรือเปล่า	?	 แต่ว่าหลวงพ่อวัดท่าซุงไม่ให้วิสาสะ	 ท่านบอกทำ
อย่างนั้นเลวเกินไปโอกาสพลาดมันม	ี ไปวิสาสะเอาของที่เขาไม่เต็มใจให้ก็เรียบร้อยแล้ว	
ขาดความเปน็พระไปเลย	
ถาม :	แตถ่า้เราอนญุาตใหแ้ลว้แตว่า่จะเอาอนัไหนยงัไงนี่ได้ใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ :	 ได้จ้ะได	้ แต่ยังไงก็ควรจะให้บอกกันต้องดูตัวอย่างสมเด็จพระวันรัตน ์ 
วัดเทพศิรินทร	์ สมัยท่านเป็นเจ้าคุณพระศาสนโสภณ	 มารับสังฆทานแต่ละท	ี พอโยม
ประเคนเสรจ็	ใหแ้นน่ะ	?	(หวัเราะ)	แนเ่จา้คะ่	ไมเ่อาคนืนะ	?	ไมล่ะ่เจา้คะ่	ใหแ้ลว้จรงิๆ	ใช่
มัย๊	?	 ใชเ่จา้คะ่	 เออ...แลว้คอ่ยเอา	ทา่นตอ้งยำ้แลว้ยำ้อกีเพือ่ความมัน่ใจ	 เพราะถา้เปลีย่น
ใจเมื่อไหร	่ ท่านพร้อมที่จะคืนนั่นแหละ	 น่ารักมากเลยองค์นั้นน่ะ	 แต่ว่าใครไปอยู่ใกล้ชิด
อะไรเอาใหด้ีๆ 	 นะ	 ถา้คดิผดิจงัหวะนีท่า่นใสห่งายทอ้งเลย	 คดิอะไรรูห้มดทา่นรูจ้รงินะองค์
นัน้นะ่	 ตอนนีอ้ายมุากแลว้ไมค่อ่ยสบายอยูเ่รือ่ย	 ในจำนวนพระสมเดจ็พระราชาคณะทีเ่ปน็
ธรรมยุต	ิ สมัยก่อนก็จะสนิทสนมกับหลวงพ่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ วัดราชผาติการาม	
เคยอยู่ใกล้รับใช้ท่านบ้าง	 แล้วก็มาสนิทกับท่านเจ้าคุณพระศาสนโสภณ	 ตอนนี้ขึ้นเป็น
สมเดจ็พระวนัรตัน	์บางทกีบ็อกกบัคนบอกวา่	สมเดจ็	๘	องค	์ถา้เวน้สมเดจ็พระสงัฆราชนี่
นิมนต์ได	้ ๕	 องค	์ คนเขายังงงๆ	 ว่าสมเด็จจะมีฝ่ายละ	 ๔	 องค	์ เราเป็นมหานิกายน่าจะ
นมินต์ไดเ้ฉพาะพระมหานกิายใชม่ัย๊	?	 แตเ่ปลา่หรอกอาศยัความสนทิสนมสว่นตวันีน่มินต์
ได	้๕	องค	์คอืเกนิไปอกี	๑	คอืทีส่นทิชดิเชือ้กบัทา่นนีท่า่นเปน็ธรรมยตุ	ิ
ถาม : ทำไมการขโมยของนีถ่งึมโีทษมากครบั	?	
ตอบ :	อันนี้เกิดจากเดี๋ยวใครหว่า...จำไม่ได้แล้วจะเป็นพระโลลุทายีหรือเปล่าไม่ทราบ
เหมือนกัน	 คือว่าท่านจะสร้างกุฏิขี้เกียจไปตัดไม	้ ขี้เกียจไปหาหญ้า	 ก็ไปที่ท้องพระคลัง
หลวง	 แล้วบอกว่าขอไม้ขอหญ้าไปสร้างกุฏิ	 เจ้าหน้าที่คลังก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะพระเจ้า
แผ่นดินไม่ได้อนุญาต	 ท่านก็บอกว่าอนุญาตแล้ว	 ในเมื่อบอกว่าอนุญาตแล้วเขาก็ยกให้ไป	
คราวนีพ้อจะใชง้านจรงิๆ	ของมนักข็าด	พระเจา้แผน่ดนิสอบสวนเสรจ็ทราบวา่พระทา่นเอา
ไป	 ทา่นกแ็ปลกใจบอกวา่ในเมือ่ไม่ไดอ้นญุาตแลว้พระทา่นเอาไปไดย้งัไง	 ทา่นบอกวา่พระ
บอกวา่อนญุาตแลว้	 ทา่นเองทา่นกด็นีะอตุสา่หเ์รยีกตวัมาสอบสวนบอกวา่	 โยมเปน็คนทีม่ี
พระราชภารกิจมากอาจจะอนุญาตแล้วลืมไป	 ช่วยบอกหน่อยเถอะว่า	 อนุญาตเมื่อไหร	่?	
พระไมท่ราบเหมอืนกนัวา่เปน็พระโลลทุายหีรอืเปลา่	 บอกวา่มหาบพติรจำไดม้ัย๊วา่วนัทีข่ึน้
ครองราชยพ์ระองคต์รสัเอาไวว้า่	ไม	้หญา้	นำ้	หรอืวา่ผา้ผอ่นสไบอะไรกด็ทีีเ่ปน็สมบตัขิอง
พระองค	์ พระองค์ท่านมอบให้เป็นสมบัติของนักบวชที่มาจากทิศทั้ง	 ๔	 ผู้ใดต้องการก็ให้		
ถอืเอา	พระราชาทา่นกน็กึขึน้มาไดว้า่	 เออ	จรงิเคยบอกเอาไวอ้ยา่งนัน้	ทา่นกบ็อกวา่อนันัน้
ทีท่า่นกลา่วหมายถงึผูท้ีเ่ปน็ลชัชคีอืมคีวามละอายอยูใ่นใจ	ถา้หากวา่ทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้
ต้องการก็จะต้องมาบอกโยมก่อน	 แล้วโยมก็จะมอบให	้ ไม่ใช่ฉวยเอาดื้อๆ	 อย่างของท่าน	
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ถ้าหากว่าอย่างของท่านถ้าหากว่าเป็นคนทั่วๆ	 ไปโยมก็ประหารชีวิตไปแล้ว	 แต่ว่าบังเอิญ
เป็นพระก็จะยกให้สักครั้งหนึ่ง	 แต่ว่าต่อไปอย่าทำอีก	 เสร็จแล้วเรื่องนี้พอโจทย์ไปถึง
พระพทุธเจา้	 พระพทุธเจา้ทา่นกต็รสัถามกบัพระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืวา่พระเจา้พมิพสิารก็
ไมท่ราบ	จำเรือ่งไมถ่นดั	ถามวา่โทษทางโลกทีพ่ระองคท์า่นสัง่ประหารชวีติของพวกขโมยนี	่
เขาจะขโมยทรพัยส์นิมรีาคาเทา่ไหร่	?	 พระเจา้แผน่ดนิทา่นกบ็อกวา่ถา้หากวา่ทรพัยต์ัง้แต่	
๕	มาสกเขาจะประหารชวีติ	๕	มาสกนีม่นัลกัลัน่กนั	สมยันีเ้ขาบอกวา่บาทหนึง่ใชม่ัย๊	?	แต่
ของพม่านี่เขาเปรียบเท่ากับทองสลึงหนึ่ง	 ฉะนั้นพระพม่าขโมยได้เยอะกว่าพระไทย	
(หวัเราะ)	คอืวา่มาตราโบราณเขาบอกว่า่	๔	เมลด็ขา้วเปลอืก	เทา่กบั	๑	กญุชา	๒	กญุชา
เทา่กบั	๑	มาสก	 เพราะฉะนัน้	๑	มาสก	จะเทา่กบั	๘	 เมลด็ขา้วเปลอืก	๕	มาสกเทา่กบั	
๔๐	 เมล็ดข้าวเปลือก	 ทางพม่าเขาคงเอาข้าวเปลือก	 ๔๐	 เมล็ดมาชั่งแล้วก็ตีเป็นราคา
ทองคำ	 แต่ของไทยเราเล่นตรงไปตรงมาว่ากันเป็นตัวเงินเลยก็ประมาณบาทหนึ่ง	 เพราะ
ฉะนัน้ของไทยเราขาดความเปน็พระงา่ยกวา่	 ในเมือ่กำหนดอยา่งนัน้เสรจ็พระพทุธเจา้ทา่น
กเ็ลยประกาศใหพ้ระทัง้หลายทราบวา่ขโมยของตัง้แต	่ ๕	 มาสกขึน้ไปจะตอ้งปาราชกิ	 ขาด
ความเป็นพระไปเลย	 ก็มีพวกหัวหมอตะแบงข้างไปอีกเล่นทีละมาสก	 พระพุทธเจ้าท่านก็
ตอ้งมาบญัญตัิใหมว่า่	ถา้หากวา่ขโมยของครัง้ละมาสกถงึจะคนละวาระกนั	แตถ่า้รวมกนัได	้
๕	มาสกกข็าดจากความเปน็พระอยา่งนี	้พอบญัญตัเิสรจ็ประเภททีเ่รยีกวา่...ถอืวา่เออขโมย
ของในบ้าน	 ท่านก็ไปขโมยของชาวบ้านพวกที่อยู่ในป่านะ	 พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องบัญญัติ
วา่หา้มขโมยในบา้น	หา้มขโมยในปา่	พวกก็ไปเอาในลานตากผา้	ลานตากผา้นีส่ว่นใหญเ่ขา
กต็อ้งเปน็ทีก่วา้งมากใชม่ัย๊	 อยู่ในบา้นกล็ำบากเกะกะเขาเดีย๋วสตัวห์รอือะไรไปทำใหผ้า้เสยี
หายก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้วก่นถางให้มันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อให้ได้รับแสงแดด	 เขา
ถอืวา่ไม่ใชท่ัง้บา้น	 ไม่ใชท่ัง้ปา่	 เพราะวา่มนัพน้บา้นไปแลว้	 แตข่ณะเดยีวกนัก็ไม่ใชป่า่ดว้ย	
เพราะถางราบไปแลว้	 โอ้โห...สมยักอ่นรา้ยกาจจรงิๆ	 เขาถงึบอกเจองกูบัแขกใหต้แีขกกอ่น	
(หวัเราะ)	 เขาไปของเขาไดเ้รือ่ยละ่	บางขอ้นี	่พอตัง้มลูบญัญตัคิอื	ขอ้แรกหวัขอ้แรกขึน้มา
แลว้มนัตะแบงขา้งไป	๒๐๐	กวา่อยา่งนะ่	โห...อา่นๆ	เสรจ็นัง่หวัเราะเลยบอกจรงิๆ	
ถาม :	อยา่งนีก้ป็าราชกิเลยใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	 เรยีกวา่ถา้หากวา่โดนก็โดนปาราชกิ	 เสรจ็แลว้กอ็ะไรนะ	 ขโมยของที่ไมม่ชีวีติเขา
ก็ไปเอาของที่มีชีวิต	 ไปไล่ต้อนวัวชาวบ้านเขา	 พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องมาบัญญัติว่า	 ถ้า
หากวา่เปน็สตัวเ์ลีย้งไลต่อ้นไปกา้วเทา้ออกจากที	่๑	เทา้	ตอ้งอาบตัทิกุกฏ	กา้ว	๒	เทา้ขึน้
ไปตอ้งถลุลจัจยั	 ถา้	 ๔	 เทา้พน้จากทีต่อ้งปาราชกิ	 อยา่งนี	้ มนัตอ้งในปา่ก็ไม่ได้	 ในบา้นก	็	
ไม่ได	้สตัวเ์ลีย้งก็ไม่ได	้ไปเจอของเขาอยู่ในเรอืกเ็ขน็เรอืไป	(หวัเราะ)	โอ้โห...มนัไปของมนั
เรื่อย	 (หัวเราะ)	 นั่นน่ะอย่าลืมนั่นนักบวชนะ	 เอากันขนาดนั้น	 มานึกถึงท่านทั้งหลาย		
เหลา่นัน้	 ทา่นมคีณุมหาศาลจรงิๆ	 เลย	 ทำใหเ้กดิบญัญตัศิลีขึน้มาชนดิทีเ่รยีกวา่รอบคอบ
มาก	แตว่า่มนัมคีนประเภทหนึง่วา่	เขาบอกวา่พระพทุธเจา้เปน็สพัพญัญูไม่ใชเ่หรอ	?	รูอ้ยู่
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แล้วว่า	 เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ต้องเกิดขึ้น	 ทำไมไม่บัญญัติกันไว้ก่อน	 ต้องให้เรื่องเกิดแล้ว		
มาบัญญัติทีละข้อๆ	 เสียเวลาเปล่า	 ถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาก่อนจะไม่มีใครเชื่อว่าคน
มันตะบี้ตะบันนอกคอกไปได้เยอะขนาดนั้น	 ถึงได้มาตามแก้ไปทีละจุดๆ	 ถ้าเกิดเราบอก		
ไว้ก่อนกันอย่างนี้ๆ	 คนที่ไม่คิดจะทำมันก็นั่งหัวเราะใช่มั๊ย	?	 แต่คนที่คิดจะทำมันทำได้
ขนาดนัน้จรงิๆ	
ถาม :	แลว้คนทีอ่อกนอกแนวอยา่งนี.้..?	
ตอบ :	ถ้าเป็นอาทิกัมมิกะ	 คือผู้ที่ทำเป็นคนแรกอย่างนี	้ พระพุทธเจ้าท่านยกให้ถือว่า
ไมม่โีทษ	แตถ่า้หลงัจากประกาศออกไปแลว้นีค่นทีท่ำถอืวา่	ขาดจากความเปน็พระ	
ถาม :	แลว้จรงิๆ	แลว้เปน็เรือ่งของพทุธวาจา	?	
ตอบ :	อยู่ในลกัษณะทีเ่รยีกวา่	ถา้ยงัไมป่ระมวลขึน้มาเปน็ขอ้หา้ม	ถอืวา่ยงัไมผ่ดิ	แตถ่า้
หา้มปุบ๊ทำกถ็อืวา่เสรจ็เรยีบรอ้ยตรงนัน้แหละ	
ถาม :	พวกที่โดนปาราชกินีอ่ยูถ่งึอเวจ	ี?	
ตอบ :	ปาราชกินีจ่รงิๆ คอืขาดความเปน็พระไปเลย ถงึหม่ผา้อยูก่็ไมเ่ปน็พระ บวช
ใหม่ก็ไม่เป็นพระ	 สำหรับของทางด้านศาสนามันเหมือนกับตาลยอดด้วน	 มันไม่สามารถ
งอกงามตอ่ไดแ้ลว้	เขาเรยีกวา่	อสงัวาโส หาสงัวาสไมไ่ด ้คอือยูร่ว่มกบัคนอืน่ไมไ่ดแ้ลว้ 
ถาม :	ถา้รูต้วัแลว้สกึออกไปนี.่..?	
ตอบ :	สกึออกไปมนัแก้ไม่ได	้แตว่า่มนัเปน็การทีว่า่	หา้มมรรคผล แตไ่มไ่ดห้า้มสวรรค	์
ลักษณะที่ว่าห้ามมรรคผลคือ คุณเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าไม่ได ้ เพราะละเมิดในสิ่งที่
พระพุทธเจ้าห้าม	 ในเมื่อละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามก็ถือว่า	 คุณไม่เคารพในพระพุทธ		
พระธรรม	 พระสงฆ	์ คนที่ไมเ่คารพพระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์ นีแ่ค่โสดาบนัตน้กเ็ปน็		
ไม่ได้แล้ว	 เพราะขาดคุณสมบัติข้อนี้ไป	 แต่ว่าเขาใช้คำว่า	 ห้ามมรรคผลแต่ไม่ได้ห้าม
สวรรค ์ คอืหมายความวา่ ถา้หากคณุสามารถรกัษากำลงัใจทรงกำลงัใจไดด้ตีลอดกย็งั
มสีคุตเิปน็ทีไ่ปได ้
ถาม :	 ไม่ใชห่มายความวา่พอเราสิน้แลว้เราตอ้งลงอเวจีใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ :	 ไม่ใช	่คอืถา้กำลงัใจเกาะความดอียูส่ามารถไปรบัความดไีด	้แตข่ณะเดยีวกนัคนที่
ประเภทตะแบงขา้งไปไดถ้งึขนาดนัน้จติตอ้งหยาบมาก	 โอกาสทีจ่ะเกาะความดีใหท้รงตวัได้
นีม่นัลำบากมาก	เพราะฉะนัน้สว่นใหญก่เ็ลยลงอเวจไีป	
ถาม :	การลงอเวจนีีล่งไปดว้ยพทุธวาจาหรอืวา่...?	
ตอบ :	 ไม่ใช	่คอืความผดิทีต่วัเองทำมนัรนุแรงถงึขนาดนัน้จรงิๆ	เพราะวา่หลายอยา่งเอา
แคว่า่	กนิเหลา้อยา่งนี	้กนิเหลา้นีจ่รงิๆ โทษทางพระเขาปาจติตยี	์ เขาปลงอาบตัไิดแ้สดง
คนืไดแ้ตว่า่	 โทษทางธรรมกค็อืวา่ อนัดบัแรก คอืคณุละเมดิพระวนิยั อนัดบัที ่ ๒ ถา้
หากวา่ปรบัอกีกค็อื ไมเ่อือ้เฟือ้พระวนิยัศลีขาดอกีขอ้หนึง่ อนัดบัที ่ ๓ คอืวา่ไมเ่คารพ
ครบูาอาจารยข์องตวัเองคอืไมเ่คารพพระพทุธเจา้ อยา่งนีผ้ดิเขา้ไปอกีมนัผดิซำ้ผดิซอ้น
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ผดิไปเรือ่ย	 มาเจอหลายๆ	 ขอ้	 รวมกนักำลงัใจของตนเองหยาบถงึขนาดนัน้กเ็ลยโทษหนกั
ไปดว้ย	สรปุวา่	โทษทีท่างพระเขาปรบัไวน้ดิเดยีวแตถ่า้เวลาตายลงอเวจเีหมอืนกนั	
ถาม :	แล้วอย่างที่พม่าเขาคิดว่าเป็นทอง	 ๑	 สลึงแต่ของเราเป็นเงินบาท	 แล้วพม่า		
ถา้หากวา่ขโมยเงนิเทา่กบัราคา	?	
ตอบ :	คือคนเราถ้าหากว่าตั้งใจจะขโมยมันไม่ใช่พระแล้วล่ะ	 ทางพม่ามีศีลหลายข้อที	่	
ลักลั่นกับไทยเรา	 ตีความไม่เหมือนกัน	 ข้อนี้ข้อหนึ่งที่เขาตีความเท่ากับทองสลึงหนึ่ง	 คง
เอาขา้วเปลอืก	 ๔๐	 เมด็ไปชัง่กนัเลย	 แลว้กม็ศีลีอกีขอ้ทีว่า่หา้มเขา้ในบา้นเวลาวกิาล	 โดย
ไม่ได้บอกลา	 ทางไทยเราวิกาลหมายถึงตะวันตกดินไป	 พม่าก็ตะวันตกดินเหมือนกัน	 อีก
ข้อหนึ่งก็คือห้ามฉันอาหารเวลาวิกาล	 ของเราตีเอาหลังเที่ยงไปแล้ว	 แต่พม่าเขาถือวิกาล
ตวัเดยีวกนักค็อืตะวนัตกดนิไปแลว้	 เพราะฉะนัน้บา่ยๆ	 ถา้เหน็เขานัง่รา้นอาหารโซย้อาหาร
กันอยู่นี่ว่าเขาไม่ได้นะ	 เขาตีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 แต่ขณะเดียวกันของเราไป
ตคีวามผดิหรอืเปลา่ก็ไมรู่	้ แตท่นีีม้นักลายเปน็นยิม	 ในเมือ่กลายเปน็นยิมวา่ถา้หากวา่หลงั
เที่ยงไปแล้วฉันถือว่าผิด	 ถ้าเราทำก็จะโดนคนตำหนิติเตียนเรียกว่า	 โลกะวัชชะ คือโลก		
ติเตียนก็จะเกิดโทษขึ้น	 แต่ว่าอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า	 ปัณณัตติกวัชชะ	 ก็คือผิดเพราะ
บัญญัต	ิ คือพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ยังทำอันนั้นถือว่าผิด	 แล้วยังมีอีกข้อหนึ่งผิดเพราะโลก		
ตเิตยีน	อยา่งเชน่วา่	ภกิษตุดัตน้ไม	้ภกิษขุดุดนิ	อยา่งนีค้นนีรู้แ้ล้ว่วา่ตน้ไมเ้ปน็ของเขยีวมนั
มชีวีติอยู	่ภกิษไุปตดัตน้ไมถ้อืวา่ไมเ่มตตาอยา่งนี	้ภกิษไุปขดุดนิ	ดนิมนัมสีตัวเ์ลก็ๆ	มนัอาจ
จะลำบาก	 อาจจะเดือดร้อน	 อาจจะโดนขุดตายไปเลยก็ม	ี พระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติตาม
คนในยคุนัน้ไป	 เพือ่วา่ศาสนาสมยันัน้มนัมกีารแขง่ขนักนัมาก	 ถา้หากคนเขาเหน็วา่ของเรา
มนัไมเ่ครง่ครดั	มนัหยอ่นยาน	 เขาอาจจะไมส่นใจทีจ่ะมา	 เรยีกงา่ยๆ	 วา่	หนัเขา้มาปฏบิตัิ
ตามหลักของศาสนานี้จะทำให้เสียประโยชน์กับเขาไป	 พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หวัง
ประโยชน์ตน แต่หวังประโยชน์คนอื่นเป็นใหญ่	 บุคคลที่ควรจะได้มรรคผลถ้าหากเห็นว่า
ข้อปฏิบัติมันหลวมแล้วเขาเองไม่สนใจที่จะเข้ามามันทำให้เขาเสียผล	 ท่านเองท่านเกรง
ตรงนั้นก็เอาบัญญัติตามเอาใจชาวโลกเขาหน่อยหนึ่ง	 เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงปู่บุดดา	
ทา่นบอกวา่เปน็ฆราวาสรกัษาศลี	๕	ศลี	๘	หรอืวา่ถา้หากวา่เปน็พระเปน็เณรรกัษาศลี	๑๐	
เราเองก็เอ๊ะ	!	 พระศีลตั้งสองร้อยกว่าข้อยังไม่ทันจะถามเลย	 ท่านบอกว่านั่นศีลเอาใจชาว
โลกเขา	 เณรมีศีลแค	่ ๑๐	 ข้อเป็นพระอรหันต์ตั้งเยอะแยะไป	 เราก็เออจริงไม่อย่างนั้น
สามเณรจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงถ้าหากว่าต้องรักษาตั้ง	 ๒๒๗	 เท่ากับพระ	 เพราะเณรมีแค	่
๑๐	ขอ้เทา่นัน้เอง	อนัอืน่เอาใจชาวบา้นซะตัง้เยอะ	
ถาม :	อยา่งนีถ้า้พระพมา่ขโมยตำ่กวา่ทอง	๑	สลงึก็ไมเ่ปน็ไรซคิรบั	?	
ตอบ :	ลักษณะเดียวกันว่า	 ถ้าหากว่าขโมยจะมีกำหนดว่าแค่นี้โดนทุกกฎ	 แค่นี้โดน		
ถลุลจัจยั	แคน่ี้โดนปาราชกิ	มนัจะมโีทษหนกั	โทษเบาตา่งกนั	
ถาม :	แตเ่ขาจะไมถ่อืวา่เปน็ปาราชกิ	?	
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ตอบ :	ถา้หากวา่ของเขาๆ ไมถ่อื แตถ่า้หากวา่เรารูน้ีเ่ราตอ้งวา่ไมใ่หร้ว่มสงัฆกรรม
กับเราแน่นอน	 ของเราๆ	 ถือมันไม่เหมือนกัน	 ตอนนี้ทางวัดท่าขนุน พวกขโมยหายไป
แล้ว	 เพราะว่าประชุมพระครั้งก่อนบอกเขาเลยบอกว่าถ้าใครขโมยอนุญาตให้อัดให้น่วมไป
เลย	ถา้หากวา่จะมโีทษทางกฏหมายทางอะไรจะไปประกนัตวัให	้บอกเอาใหน้ว่มไปเลย	ลอ่
ใหช้ำ่เลย	 เสรจ็แลว้จะเอาไปสง่ตำรวจเอง	 มนัจะฟอ้งรอ้งขอ้หาทำรา้ยรา่งกายยงัไงกจ็ะไป
ประกันตัวให	้ คือคนเราส่วนใหญ่ที่ปล่อยๆ	 ไว้ที่มันเละเทะก็เพราะว่ามันไม่มีใครรับรองให้	
ทำไปอันดับแรกไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นที่ชอบใจใครหรือเปล่า	 ดีไม่ดีตนเองไปทำร้ายคน
อืน่เขาจะถกูไลอ่อกจากวดัดว้ยซำ้อยา่งนี้	 อนัดบัที	่ ๒	 ถา้ทำไปอยา่งนัน้แลว้มนัมผีลมโีทษ
ผิดกฏหมายขึ้นมาใครจะช่วยก	ู อย่างนี้เขาก็เลยไม่กล้าแตะ	 ไม่กล้าต้อง	 ไปอยู่ที่นั้น	 ๓๔	
เดอืน	 สกึพระไปจะ	 ๒๐	 องคแ์ลว้ละ่	 บางองค์ไม่ไดผ้ดิแตม่นัมแีวววา่จะผดิกข็อใหท้า่นสกึ
ไป	 อยา่งบางองคม์นัจะมปีระวตัยิาเสพตดิมาอยา่งนี	้ เขา้มาบวชทา่นก็ไม่ไดเ้สพไม่ไดอ้ะไร	
แตพ่วกเกา่มนัเวยีนมาหา	 ในเมือ่พวกเกา่มนัเวยีนมาหาเดีย๋วไมน่านกเ็สรจ็เขา	 ในเมือ่มนั
เปน็แบบนีค้ณุอยู่ไปกท็ำใหค้นอืน่เขาเสยีหายเปลา่ๆ	กด็นีะเขากย็อม	
ถาม :	มพีระวนิยัทีบ่อกวา่หา้มเสพยาเสพตดิดว้ยเหรอครบั	?	
ตอบ :	จริงๆ	 แล้วที่ท่านบอกอาระต ี วิระต ี ปาปา มัชฌะปานา จะสัญญะโม	 บอก		
เอาไวช้ดัแลว้นีอ่าจจะไม่ไดห้า้มเอาไวช้ดัเจนเลย	 แตว่า่อยา่งศลีอยา่งนี	้ สรุาเมระยะมชัชะ
ปะมา	 อย่างนี	้ สุรา สิ่งที่ต้องกลั่นขึ้นมาประกอบด้วยแอลกอฮอล์	 เมรัย	 สิ่งที่หมักดอง
ประกอบด้วยแอลกอฮอล	์ มัชชะ	 ของที่เสพเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ	 มันเยอะ
เลยนะ	แตค่ราวนีค้นเรามนัยดึแตส่รุาคำเดยีวนะ่ซ	ิอกี	๒	คำมนัไมแ่ปล	
ถาม :	 ไวนก์นิไดอ้ะไรประมาณนีค้รบั	?	
ตอบ :	มันก็ล่อซะอ่วมไป	พระสาคตะเถระ	 ไงเป็นผู้ที่เลิศในฌานสมาบัต	ิ ก็คือเก่งทาง		
เตโชกสิณ	 มีพญานาคอยู่ตัวหนึ่งหวงท่าน้ำมากเลย	 ใครลงไปใช้ท่าน้ำอาละวาดกระจาย	
พระสาคตะก็ไปปราบเขา้เตโชกสณิเผาซะพญานาคกระเจดิเจงิอยู่ไม่ได้ใชม่ัย๊	?	ชาวบา้นเขา
กส็รรเสรญิความสามารถของทา่น	กเ็ทีย่วไปสอบถามลกูศษิยข์องทา่นวา่พระเถระทา่นชอบ
อะไร	?	ลกูศษิยก์แ็นะนำเลย	สรุารสออ่นทีส่เีหมอืนเทา้นกพริาบ	ไวนแ์ดงแหงๆ	เลย	คราว
นี้ออกบิณฑบาตก็คนโน้นแก้วหนึ่ง	 คนนี้แก้วหนึ่ง	 ท่านก็ว่าของท่านไปเรื่ือย	 ทีนี้เดินกลับ		
ไมถ่งึกฏุหิรอก	หมอบอยูก่ลางทางนัน่แหละ	พระพทุธเจา้เสดจ็ผา่นมาพอเหน็เขา้	กถ็ามวา่
นั่นใคร	 พระอานนท์เข้าไปดูบอกว่าพระสาคตะเถระพระพุทธเจ้าข้า	 ก็อ๋อ	 ผู้ที่ปราบ
พญานาคไดท้ีถ่อืวา่มคีวามสามารถมากเลยใชม่ัย๊	?	ตอนนีง้นูอ้ยตวัหนึง่ปราบไดห้รอืเปลา่	?	
บอกไม่ไดพ้ระเจา้ขา้	 ทา่นกเ็ลยตรสัใหรู้ว้า่โทษของสรุาเปน็ยงัไงแลว้กบ็ญัญตัหิา้มไมอ่ยา่ง
งั้นนี่ก็ยังกินเหล้าได้อยู่นะ	 ได้พระสาคตะมาเริ่มต้นให	้ ลูกศิษย์ก็เหลือเกินนะ	 อันนี้ยังด	ี	
ลูกศิษย์เห็นว่าไม่ผิดใช่มั๊ย	?	 ถ้าอย่างพระอุทายีนั่น	 ผู้หญิงเขาถามว่าถวายอะไรกับพระ
แล้วได้บุญมากที่สุด	 พระอุทายีหลอกเขาบอกว่าต้องบำเรอด้วยกามอย่างนี้	 เสร็จแล้วผู้
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หญิงก็โอเค	 บอกอยากทำบุญด้วย	 พระอุทายีก็ประเภทไปแสดงอาการเหยียดหยามดูถูก		
เขาอกี	 เขาโกรธไปฟอ้งพระพทุธเจา้	 พระพทุธเจา้กเ็ลยบญัญตัวิา่ถา้ภกิษหุลอกลอ่หญงิวา่
ต้องบำเรอตนด้วยกามต้องอาบัติสังฆาทิเสส	 อันนี้ขาดความเป็นพระชั่วคราว	 ยังไม่ได้ทำ
อะไรเลยนะแค่พูดบอกเขาเท่านั้นเอง	 ปรับขาดความเป็นพระชั่วคราวเลย	 สังฆาทิเสส		
นี่หนักรองจากปาราชิก	 ถ้าปาราชิกถูกประหาร	 สังฆาทิเสสก็จำคุกตลอดชีวิต	 เพราะว่า
สงัฆาทเิสสนีข่าดความเปน็พระ	 พอขาดความเปน็พระเสรจ็ตอ้งอยูก่รรมชดใชก้อ่น	 เพราะ
วา่สงัฆาทเิสสนีข่าดความเปน็พระ	 กต็อ้งใชห้นีเ้หมอืนกบัตดิคกุทีเ่รยีกวา่อยูป่รวิาส	 คอือยู่
จำกดัเขตถา้หากวา่โดนปุบ๊แลว้ไมป่กปดิคอื	รบีบอกเลยกอ็ยู่ใชห้นี	้๖	วนักบั	๖	คนื	แลว้ก็
ให้พระสงฆ	์ ๒๐	 องค	์ สวดคืนความเป็นพระให้ถึงจะกลับเป็นพระอีกครั้งหนึ่ง	 แต่ว่าของ
ปาราชิกนี่ขาดความเป็นพระ	 ขาดแล้วขาดเลย	 บวชใหม่ไม่เป็นพระ	 อยู่ไปก็ไม่เป็นพระ		
ดังนั้นว่าอันหนึ่งจะขาดความเป็นพระเลยแก้ไขไม่ได้	 อีกอันหนึ่งแก้ไขได้แต่ยาก	 ถึงได้ว่า
หลวงพ่อท่านย้ำบอกว่า	 ครุกาบัต	ิ คืออาบัติหนัก	 อาบัติหนัก	 คือการที่ศีลต้องขาดไป	
อาบตัหินกั ปาราชกิ ๔ ขอ้ สงัฆาทเิสส ๑๓ ขอ้ รวมแลว้ ๑๗ ขอ้ อยา่ใหม้นัโดน  
มนัโดนแลว้มนัแกไ้ขไมไ่ดก้บัมนัแกไ้ขยาก	 อนัอืน่มนัโดนบา้งเปน็เรือ่งปกตกิ็ใหร้บีแสดง
คืนซะ	 ที่เขาเรียกปลงอาบัต	ิ คือสารภาพผิด	 พอสารภาพเสร็จแล้วก็ให้ระมัดระวังเอาไว	้
ตอนนีม้พียานแลว้	เพราะเราไปยนืยนัแลว้วา่	เราจะไมพ่ดูอกีไมค่ดิไมท่ำอยา่งนีอ้กี	
ถาม :	พระทีป่าราชกินี่ไปบวชทีอ่ืน่เขาก็ไมรู่	้?	
ตอบ :	สมยักอ่นเขามดีอียูอ่ยา่ง	คอื	เขาโดนสกัหนา้ใครโดนปาราชกินี	่เขาสกัตวั	ป.ปลา	
ตัวเบ้อเร่อไว้บนหน้าผาก	 สมัยนี้มันไม่มีนี	่ ไปแอบบวชที่อื่น	 ถ้าหากว่าพระอุปัชฌาย	์	
ไม่มีความคล่องตัวในด้านทิพจักขุญาณก็เรียบร้อยเลย	 ไปบวชให้เขาใหม่เขาไม่ใช่พระ		
ไปกินกับพระ	 ร่วมนอนกับพระ	 สังฆกรรมกับพระ	 มันนอกจากจะเกิดโทษกับตัวเองแล้ว	
สงัฆกรรมนัน้ยงัเสยีดว้ยเพราะเรยีกวา่	 เปน็อนปุสมับนั คอืมศีลีไมเ่ทา่เขา	 อปุสมับนัคอืมี
ศลีเสมอกนั	 สงัฆกรรมนัน้จงึจะสมบรูณ	์ สงัฆกรรมมอีะไรละ่	 ลงปาตโิมกข	์ บวชพระ	 สวด
กฐนิ	 สวดอพัภาณ	อะไรเหลา่นี	้ เขา้ไปรว่มอยูแ่มแ้ตอ่งคเ์ดยีว	 สงัฆกรรมเขาเจง๊ไมเ่ปน็ทา่
มนัไมส่มบรูณ	์
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ตะกรดุโสฬสมหามงคล		

ประกอบดว้ยยนัต	์๔	ชัน้	
	 ๑. ยันต์เทพาวุธ	 สำหรับขับไล่ภูตผีปีศาจ	 ทำลายไสยเวทย์อาคม	 วัตถุอาถรรพ	์	
ทกุชนดิ		

คาถากำกบัยนัตเ์ทพาวธุ 
    สกักสัสะ วะชริาวธุงั ยะมสัสะ นะยะนาวธุงั 
    อาฬะวะกสัสะ ทสุาวธุงั เวสสวุณัณสัสะ คะทาวธุงั 
    จตัตาโร เต อาวธุา สพัพะศตัร ูวนิาสสนัต ิ 

	 ๒. ยันต์โสฬส ป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง	 กันฟ้า	 กันไฟ	 กันโจรภัย	 กันภูตผี
ปศีาจ	กนัคณุผคีณุคนทกุชนดิ		

คาถากำกบัยนัตโ์สฬส 
    โสฬะสะมงัคะลญัเจวะ นะวะโลกตุตะระธมัมา 
    จตัตาโร จะ มะหาทปีา ปญัจะพทุธามะหามนุ ี
    ตรปีฏิะกะธมัมกัขนัธา ฉะกามาวะจะราตะถา 
    ปญัจะทะสะภะเวสจัจงั  ทะสะมงัสลีะเมวะจะ 
    เตระสะธตุงัคาจะ ปาฏหิารญัจะทะวาทะสะ 
    เอกะเมร ุจะ สรุาอฏัฐะ ทะเวจนัทงัสรุยิงัสคัคา 
    สตัตะสมัโพชฌงัคาเจวะ จทุทะสะจกักะวตัตจิะ 
    เอกาทะสะวษิะณรุาชา สพัเพเทวาสะมาคะตา 
    เอเตนะมงัคะละเตเชนะ สพัพะโสตถภีะวนัตเุม  

 ๓. ยันต์ตรีนิสิงเห	 ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ	 กันโรคระบาด	 กันภูตผีรบกวน		
ทำน้ำมนต์คลอดบุตรง่าย	 กันคุณไสยลมเพลมพัด	 บ้านหรือที่ใดร้ายอยู่ยาก	 ให้อธิษฐาน		
ฝงัดนิแก้ไขกลบัรา้ยเปน็ด	ี	

คาถากำกบัยนัตต์รนีสิงิเห 
    มะอะอ ุตรนีสิงิเห สะธะวปิปีะสะอ ุสตัตะนาเค 
    อาปามะจปุะ ปญัจะเพชรฉลกูญัเจวะ 
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    นะมะพะทะ จะตเุทวา อสิวาส ุสสุวาอ ิฉะวจัฉะราชา  
    ฑมีะสงัองัข ุ ปญัจะอนิทรานะเมวะจะ 
    ม ิเอกะยกัขา อะสงัวสิโุลปสุะพภุะ นะวะเทวา 
    สะหะชะฏะตร ี ปญัจะพรหัมาสะหมัปะต ิ 
    พทุโธ ทะเวราชา เสพเุสวะเสตะอะเส อฏัฐะอะระหนัตา 
    นะโมพทุธายะ ปญัจะพทุธานะมามหิงั  

 ๔. ยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย	์ เรียกเงินเรียกทอง	 ค้าขายด	ี รักษาทรัพย์สมบัติให้
เยอืกเยน็ทรงตวั	รำ่รวยยิง่ๆ	ขึน้ไป		

คาถากำกบัยนัตจ์ตโุรบงัเกดิทรพัย ์
    จะตโุร นะวะโม ทะเวโช  
    ตรนี ิ ปญัจะ สตัตะ  
    อฏัฐะ เอโก ฉะวจัฉะราชา  

	 เวลาเสกใหว้า่คาถาทัง้หมด	 ๑๐๘	 จบ	 เมือ่จะอาราธนาตดิตวัให้ใชค้าถา	 “อทิธฤิทธิ
พทุธะนมิติตงั ขอเดชะเดชงั ขอเดชเดชะ จงมาเปน็ทีพ่ึง่แกม่ะอะอนุีเ้ถดิ”  

	 ดว้ยความปรารถนาด	ี
 พระครธูรรมธรเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
 ๑๑ มถินุายน ๒๕๔๘ 

พระพุทธมหามงคลบพิตร พระวิหารน้ำน้อย จังหวัดสงขลา
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์” ฉบับที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
เดอืนมนีาคม ๒๕๔๕ ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์  

ถาม : อยา่งนีก้น็า่กลวัซเิจา้คะ	คนทีเ่ขาไปทำกฐนิ	ทำผา้ปา่ไมรู่แ้ลว้เรากแ็ยซ่เิจา้คะ	?	
ตอบ : ก็ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนั้นอานิสงส์เราได้เต็มน่ะ	 แต่คราวนี้ว่าสังฆกรรมของพระ
มนัไมส่มบรูณ	์
ถาม : กรรมฐานที่ต้องพิจารณาน่ะครับ	 พิจารณาแล้วเกิดการเบื่อหน่าย	 อย่างเช่น		
เนวสญัญาอะไรตา่งๆ	 นะ่ครบัจรงิๆ	 แลว้กรรมฐานนีจ่รงิๆ	 กรรมฐานนีค่อืทำแลว้เพือ่ใหจ้ติ
เกิดความสุข	 ทีนี้พอเริ่มต้นคิดก็ไม่รู้ว่าจะมีความสุขอย่างไร	 เพราะจิตไม่มีความสุขอะไร
อยา่งนีน้ะ่ครบั	?	
ตอบ : กรรมฐานจริงๆ จะมีลักษณะว่า รู้เห็นตามความเป็นจริงๆ ในเมื่อรู้เห็นตาม
ความเป็นจริง ระยะแรกนี่จะเกิดการรังเกียจ เกิดการเบื่อหน่าย เห็นเป็นทุกข์เป็นภัย 
เห็นเป็นโทษ เห็นเป็นของน่ากลัวนะ เราต้องก้าวล่วงตรงจุดนั้นไปได้มันถึงจะมีความ
สขุ มนัจะมคีวามสขุตรงทีว่า่เรายอมรบัมนัได ้ ลกัษณะของการยอมรบันีล่ำบากหนอ่ย 
ถ้าปัญญาไม่ถึงนี่มันไม่ค่อยยอมรับหรอกเรื่องของอาหาเรปฏิกูลสัญญา	 ก็เหมือนกัน		
ถ้าหากว่าเราพิจารณาไป	 พิจารณาไป	 มันรังเกียจบางคนนี่ประเภทถึงกับข้าวปลาไม่กิน
เอาเลย	คราวนีม้นักระจายออกถงึขนาดนัน้	แลว้พระทา่นเคยบอกไว	้หลวงพอ่ทา่นเคยบอก
ไว้ว่า	 มันต้องรวมกลับเข้ามา	 พิจารณาให้เห็นว่าในเมื่อร่างกายมันยังคงอยู่ตามสภาพ
ร่างกายมันต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง	 ก็ฝืนๆ	 กินเข้าไปหน่อย	 ท่านใช้คำพูด
ลกัษณะทีว่า่เหมอืนกบักนิเนือ้ของบตุรสดุทีร่กัของตนเอง	ใหค้วามรูส้กึเปน็อยา่งนัน้นะ่	
ถาม : หมายความวา่จติของผูฝ้กึกรรมฐานอยา่งนีจ้ะมคีวามสขุอยูท่ีจ่ติเหรอครบั	?	
ตอบ : ยอมรบัแลว้	 ยอมรบัความเปน็จรงิ	 ถา้ไมย่อมรบัความเปน็จรงิแรกๆ	 กต็อ้งขม่ไว	้
ขม่ไวก้ต็อ้งอาศยักำลงัของฌานสมาบตั	ิถา้หากวา่ขม่ไมอ่ยูก่	็กะบะแตก	(หวัเราะ)	ไม่ได้ใช้
แมค็ลายเนอร	์
ถาม : พระทีท่า่นธดุงค์ในปา่นีว่นัอโุบสถนี่ไมม่.ี..?	
ตอบ : วันอุโบสถนี	่ ถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต	่ ๕	 องค์ขึ้นไปก็สวดปาติโมกข	์ สวด
ปาติโมกข์อย่าคิดว่าต้องใช้โบสถ์เสมอไปนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดอย่างนั้น ท่าน
กำหนดแค่ว่าเขตในทิศทั้ง ๘ นั้นมีอะไรเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมาย แล้วเสร็จแล้วพอ
ประกาศเสร็จเรียบร้อยก็ยืนยันว่าบริเวณนั้นเป็นเขตอุโบสถสังฆกรรมแล้ว	 องค์ที่สวด
ปาติโมกข์ได้ก็สวดไป	 ถ้าหากว่าต่ำลงมาไม่ครบองค์สงฆ์อย่างเช่นว่า	 ๓	 องค์ขึ้นไปก็ให	้	
ประกาศอโุบสถแลว้ใหต้ัง้ในอฐษิฐานวา่วนันีเ้ปน็วนัอโุบสถของตน	เขาจะมวีธิกีรรมของเขาอยู	่
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ถาม : ไมม่พีระสวดปาตโิมกข์ไดเ้หรอครบั	?	
ตอบ : ไม่มีสวดปาติโมกข์ได	้ ก็อย่าพยายามอยู่รวมกันให้ครบองค์สงฆ์แยกๆ	 กันไปซะ	
พอถงึเวลาเลยวนักค็อ่ยกลบัมา	(หวัเราะ)	นีป่ระเภทเลีย่งบาลนีะ	จรงิๆ	มนันา่จะไดซ้กัองค์
หนึง่	
ถาม : แตว่า่ยาวมากเหมอืนกนันะครบั	?	
ตอบ : ๒๒๗	ขอ้จะวา่ยาวมนัก็ไมย่าวนะแตว่า่ตอ้งใชค้วามพยายามเอาเรือ่งเหมอืนกนั	
ถาม : องคส์งฆน์ี	่๕	องคข์ึน้ไปเหรอครบั	?	
ตอบ : ๔	องคข์ึน้ไปถอืวา่เปน็องคส์งฆ	์แตท่นีีว้า่สว่นใหญแ่ลว้มนัตอ้งสวดองคห์นึง่	 เขา
กเ็ลยมกัจะนยิม	๕	องคแ์ตจ่รงิๆ	๔	องคน์ีเ่ขาตอ้งสวดแลว้	
ถาม : มวีดัทีแ่บบวา่มพีระทีส่วดปาตโิมกข์ไม่ไดบ้า้งมัย๊ครบั	?	
ตอบ : อนันัน้เขาตอ้งเชญิจากวดัอืน่มา	 มอียู	่ วดัที่ไม่ไดอ้ยา่งปจัจบุนันีเ้ขาจะมตีำแหนง่
วนิยัธร	วนิยัธรแปลวา่ผูท้รงวนิยั	คนสวดปาตโิมกข์ได	้อยา่งของเมอืงกาญจนน์ีท่างจงัหวดั
เขาจะทำการสอบบางทีก็ทะลุกลางปล้องขึ้นมาตรงกลางอย่างนี	้ ยกตัวอย่างขึ้นมาข้อหนึ่ง	
สมัปะชามสุา วาเท ปาจติตยีงั	ขอ้ตอ่ไปอะไรอยา่งนีแ้ลว้เสรจ็แลว้กจ็ะมกีารบอกอโุบสถ	กี่
อโุบสถแลว้เหลอืกีอ่โุบสถ	ฤดกูาลทีเ่ทา่ไหรแ่ลว้อะไรอยา่งนี	้ขึน้หวัขึน้กลางขึน้ทา้ยทดสอบ
ว่าเราได้แล้วแน่นอนก็โอเค	 เขาจะออกหนังสือรับรองให้ทีนี้พอออกหนังสือรับรองให	้ ก็มี
การตระเวนสวดคือวัดไหนถ้าหากว่านิมนต์ก็เอา	 แต่ว่ามันเสียอยู่อย่างเดียวคือระยะหลังนี่
เขานิมนต์แค่ว่าสวดมนต์ทำวัตรเฉพาะเข้าพรรษาหรือไม่ก็สวดปาติโมกข์เฉพาะตอนเข้า
พรรษา	 ตอนนีว้ดัทา่ขนนุนี่ไปปรบัปรงุวา่สวดมนตเ์ชา้เยน็ทกุวนัแลว้ปาตโิมกขท์กุกึง่เดอืน
ตามพุทธบัญญัติเลย	 ก็จะมีพระเวียนๆ	 กันมาสวดเพราะว่าเราบอกแล้วว่านิมนต์มา	 ก็ไม่
นมินตเ์ปลา่หรอกมคีา่รถใหก้ลบัแน	่กเ็ลยแยง่กนั	เราใหเ้ยอะ	
ถาม : กลายเปน็อาชพีไปเลยครบั	?	
ตอบ : กลายเปน็อาชพีไป	 แตว่า่ของเราไม่ไดค้ดิตรงจดุนัน้	 มหีลายองคอ์ยา่ง	 อาจารย์
เตชะ	 สวดเป็นการสงเคราะห์จริงๆ	 ถึงถวายท่านๆ	 ก็ถวายคืนมาให้เป็นส่วนของสงฆ์ไป		
แตว่า่อยา่งอาจารยม์า่นีถ่า้ไมถ่งึควิตวัเองกแ็ยง่เขาสวด	 อนันัน้เราไมว่า่	 เราเอาเฉพาะตรง
ที่ว่าอานิสงส์ของการทบทวนอาบัติแต่ละข้อ	 ถ้าหากว่าฟังออกนี่เหงื่อแตกกันจริงๆ	 นะ
เพราะวา่	 เขาจะขึน้กนัทลีะอเุทส	 อเุทสหนึง่กค็อืตอนหนึง่	 อยา่งเชน่ปราชกิเุทสกค็อื	 ตอน
หนึง่ของปาราชกิ	 สงัฆาสเิสสเุทส	คอืตอนของสงัฆาทเิสสอยา่งนี	้ ตอนทา้ยนีเ่ขาจะบอกไว	้
ตตัถา ยสัสะมนัเต ปจุฉาม ิกจัจติถะ ปะรสิทุธา ?	 เราขอถามวา่ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิ์ใน
สกิขาบทนีแ้ลว้หรอื	?	ทตุยิมัป ิปจุฉาม ิกจัจติถะ ปะรสิทุธา ?	ขอถามทา่นเปน็ครัง้ที	่๒	
วา่บรสิทุธิแ์ลว้แนห่รอื	?	ตะตยิมัป ิปจุฉาม ิกจัจติถะ ปะรสิทุธา ?	ขอถามเปน็ครัง้ที	่๓	
วา่บรสิทุธิแ์ลว้แนห่รอื	?	 ถา้ฟงัออกนีเ่หงือ่หยดติง๋เลย	(หวัเราะ)	 ถา้ประเภทนัน้ยำ้กนัทลีะ
ชดุเลย	ถา้หากวา่ไมบ่รสิทุธิ์ใชม่ัย๊	ตอ้งอาบตัหินกัอยา่งเชน่วา่	ปาราชกิหรอืสงัฆาทเิสสออก
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ไปเลย	 ถ้าคุณขืนอยู่ต่อสังฆกรรมเขาเสียเขาตั้งท่าสวดกันใหม	่ แต่ถ้าหากว่าเป็นอันหลังๆ	
นีถ่งึเวลากถ็า้รูต้วัวา่ไมบ่รสิทุธิ์	 รบีสารภาพกแ็สดงอาบตักินั	 แตป่จัจบุนันีเ้ขาใช้ในลกัษณะ
วา่	กอ่นทำการปาตโิมกขก์แ็สดงอาบตักินักอ่นกถ็อืวา่โอเคบรสิทุธิเ์สมอกนัไป	
ถาม : จะไดน้ัง่ฟงัอยา่งเดยีว	?	
ตอบ : ออื...นัง่ฟงัอยา่งเดยีวไมต่อ้งนัง่เสยีเวลาฟงัไปแสดงไป	แตจ่รงิๆ	ถา้เปน็แบบของ
หลวงพ่อนี่ผิดตรงไหนเขาให้เจาะเอาเฉพาะตรงนั้น	 สมัยนี้เขาเล่นใช	้ สัมพะหุลา  
นานาวัตถุกาโย	 มันรวมกันไม่รู้กี่ข้ออาจจะ	 ๒๒๗	 ก็ได้อย่างนี	้ ถ้าหากว่าสมัยยังอยู	่	
วัดเทพศิรินทร์นี่ละเอียดหน่อยโดนอันไหนปลงเฉพาะอันนั้น	 อย่างเช่นว่า	 โดนอาบัต	ิ	
ถลุลจัจยัก็ใช	้ถลุลจัจะยาโย	โดนอาบตัปิาจติตยีก์	็ปาจติตยีาโย	โดนอาบตัทิกุกฏก	็ทกุฏาโย  
อย่างนี้เอาเฉพาะจุด	 แต่ถ้าเป็นวัดท่าซุง	 นี่ผิดข้อไหนปลงข้อนั้นเลยเล่นภาษาไทยด้วย		
ขา้แตส่งฆท์ัง้หลายผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ เนือ่งจากโกหกผูอ้ืน่เขา ขอให้
สงฆท์ัง้หลายโปรดรบัทราบอาการชัว่หยาบทีข่า้พเจา้ไดล้ว่งสกิขาบทไปแลว้ดว้ย ตอ่ไป
นีข้า้พเจา้จะไมค่ดิเชน่นีอ้กี ตอ่ไปนีข้า้พเจา้จะไมพ่ดูเชน่นีอ้กี ตอ่ไปนีข้า้พเจา้จะไมท่ำ
เช่นนีอ้กี ขอสงฆท์ัง้หลายโปรดรบัทราบดว้ยเถดิ	 อนันี้เปน็สไตล์วดัทา่ซงุเล่นภาษาไทย
ดว้ยใหม้นัรู้ๆ 	 กนัไปเลยวา่	 ถา้ตอ่ไปผดิอกีจะไปสารภาพอกีเอา้...มงึตอแหลอกีแลว้	 พวกก็
จะชีห้นา้วา่เอา	มนักเ็ลยจะมกีารควบคมุกนัได	้
ถาม : แตว่า่ทีพ่ระสวดปาตโิมกข์ไปเรือ่ยๆ	กจ็ะเปน็บาลไีปเรือ่ยๆ	ใชม่ัย๊ครบั	?		
ตอบ : กจ็ะเปน็บาลไีปเรือ่ยๆ	แตว่า่จะทวนกนัไปถา้ใครฟงัออกกจ็ะรูเ้รือ่ง	
ถาม : แลว้ถา้ฟงัไมอ่อกละ่ครบั	?	
ตอบ : ถ้าฟังไม่ออกก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธ	ิ นึกถึงพระไปเลย	 ของเราบางทีก็แหม...มันมี
ความสขุใชม่ัย๊เขา้สมาธนิกึถงึภาพพระ	จบัภาพพระไปอะไรไป	ไปๆ	มาๆ	สวดกนักด็นัสวด
ผิดคนตรวจก็บอกผิด	 เราก็เลยต้องคลายสมาธิออกมาๆ	 เตือนมันบ้าง	 บางทีมันผิดนิด		
ผดิหนอ่ยมนัไม่ได	้ เพราะวา่ของเขาเอง	 เขาระบเุอาไวช้ดัเลยวา่	 อกัขระทกุตวัตอ้งชดัเจน	
มันพลาดไม่ได้ใช่มั๊ย	 อย่างอาจารย์สังเวียนนี่แกสวดนี	่ ตัวสุดท้ายของแกนี่	 ติณะวัตถา  
ระโกต	ิ ของแกเองแกจะเปน็กะโร ประจำเลยของเรากต็อ้งคอยเตอืนแกอยูเ่รือ่ย	 ไอค้นอืน่
มันฟังพรืดเดียวมันผ่านไป	 มันจะจับจุดตรงนี้ไม่ได	้ มันจะเป็นระโกติหรือกะโรติกันแน่
อยา่งนี	้มนัพรวดเดยีวผา่นไปแลว้	เพราะสวดมนัตอ้งเรว็	
ถาม : แลว้ทา่นสวดปาตโิมกข์ไดม้ัย๊ครบั	?	
ตอบ : ไม่ได้สวดเพราะตั้งแต่แรกบวชเลยเพราะว่าบวช	 ๘	 ค่ำ	 พอ	 ๑๕	 ค่ำ	 ลงโบสถ	์	
แลว้ละ	 กป็ระมาณแค	่ ๖	 วนั	 แลว้วนัที	่ ๗	 กล็งโบสถแ์ลว้เหน็พีเ่ขาสวดแลว้โอ้โห...เหนือ่ย
แทบขาดใจตัง้แตน่ัน้มาไมเ่คยคดิอยู่ในหวัเลยวา่จะสวด	 แตค่ราวนีม้นัอาศยัความจำด	ี มนั
ฟงัแลว้มนัจำได้ไง	พอเขาผดิตรงไหน	เราจำแลว้มนัแมน่ยำเรากท็กัทว้งเขาได	้ระยะหลงัๆ	
นี่เวลาเปลี่ยนอุโบสถหรือว่าจำนวนสงฆ์มีเท่าไหร่นี่	 เราต้องคอยบอกเขา	 เพราะคนอื่นไม่
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ค่อยแม่นบาล	ี พอไม่แม่นบาลีจำนวนพระสงฆ์เท่าไหร่ก็ต้องไปเปิดด	ู ตัวเลขนี้ภาษาบาล	ี	
เขาว่าอะไร	 ระยะหลังมันเลิกเปิดแล้วหันมาถามเท่าไหร่ครับอาจารย	์ เราก็ต้องบอกเพราะ
วา่จะมอียูต่อนหนึง่ทีเ่ขาวา่จำนวนพระมอียูเ่ทา่ไหร	่ อยา่งเชน่วา่	 ม	ี ๒๐	 องคก์	็ วสีตภิกิขู
สนัน ิปาตติา	สนันบิาตนีป้ระกอบดว้ยภกิษ	ุ๒๐	องคก์ว็า่ไป	ทีน่ีภ้าษาบาลจีำยากกต็อ้งไป
เปดิตำราเอา	ทนีี้ไอข้องเรามนัหลวงพอ่ทา่นๆ	คลา้ยๆ	กบัวา่สอนเทศน	์คอืลกัษณะคลา้ยๆ	
หลวงพ่อท่านทำให้เป็นตัวอย่าง	 จะมีบอกศักราช	 มีการบอกวัน	 บอกเดือน	 บอกป	ี เป็น
ภาษาบาล	ี ซึง่มนัเปลีย่นไปเรือ่ยนะ่	 พอมนัเปลีย่นไปเรือ่ย	 ของเรามนักต็อ้งจำเอา	 พอมนั
จำได้แล้ว	 เรื่องตัวเลขมันก็ง่ายแล้ว	 บอกศักราชก็จะให้ขึ้น	 อิทานิตัสสะภะคะวะโต  
อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ ปรนิพิานะโตปฏัฐายะ	พระพทุธเจา้ของเราปรนิพิพานมา
แล้วขณะนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลาเท่าไหร่	 วันนี	้ เดือนนี	้ ปีนี	้ ตรงกับอะไรแล้วก็จะสรุปได้ว่า
อะไรล่ะจะใช้ว่า	 เอวังตัสสะ ภะคะวะโต ปรินิพพานาสาสะนายุกาละคะณะนา สัลลัก
เขตัพพาต	ิ จะว่าอายุของพระศาสนาที่ล่วงเลยมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้ว
สามารถกำหนดนบัไดด้ว้ยประการฉะนี	้ นีย่งัดสีมยันีม้นัยอ่แลว้	 สมยักอ่นเขายงัประเภทที่
เรียกว่า	 วันนี	้ เดือนนี	้ ปีนี้ผ่านมาเท่าไหร่	 แล้วก็ยังเหลือกี่วัน	 กี่เดือน	 กี่ปีกว่าจะครบ	
๕,๐๐๐	ปอียา่งนี	้ ตอนนีต้ดัไปตัง้ครึง่แลว้นะ	 ไมง่ัน้เลน่เอาเดีย้ง	ปจัจบุนันีรู้ส้กึวา่แถวเมอืง
กาญจนฯ์	ทองผาภมูมิอีาตมาคนเดยีวละ่มัง้ทีเ่ทศนแ์ลว้ยงับอกศกัราชอยู	่คนอืน่เขาไมแ่ลว้	
เขาเลน่	นะโม	 เลยอะไรทีแ่บบโบราณมอียูน่า่จะรกัษาไว้ไมง่ัน้มนัสญูไปเรือ่ย	พอทีจ่ะทำได้
โดยที่ไมห่นกัมากนกักเ็อาเถอะ	
ถาม : ตอ้งทำบญุอะไรคะถงึจะฉลาด	?	
ตอบ : ฉลาดมนัตอ้งในเรือ่งของธรรมทาน และอกีตวัหนึง่กค็อืตวัภาวนา	ตวัภาวนานี่
เปน็ตวัสรา้งปญัญาโดยเฉพาะ	 สมมตุวิา่ถา้หากวา่ชาตนิีเ้ราภาวนาจนสามารถทางฌานทรง
สมาบัติได	้ เกิดชาติใหม่ฉลาดแน่นอน	 แต่ขณะเดียวกันถ้ามีผลทางด้านธรรมทาน	 อย่าง
เชน่วา่	 ถวายพระไตรปฎิก	 ไว	้ หรอืวา่	 ขอ้ธรรมอนัใดทีเ่รามัน่ใจวา่ปฏบิตัไิดแ้ลว้นำไป  
สั่งสอนคนอื่นต่อ	 อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้างความฉลาดให้โดยตรง	 การบริจาคหนังสือ		
ทุกประเภท	 ถือเป็นธรรมทานแต	่ ถ้าหากว่าได้พระไตรปิฎกนี ่ เป็นธรรมทานโดยตรง 
อานสิงสก์จ็ะมากกวา่อนัอืน่เขา	เอามัย๊เกดิกีย่กด	ี?	
ถาม : รอสงัคายนาอยูค่รบั	?	
ตอบ : รอสงัคายนาอยู.่..จรงิๆ	ไมต่อ้งก็ได	้ฉบบัสยามรฐั	ด	ีมนัผดิอยูค่ำเดยีว	มนัไม่ได้
ผดิหรอกมนัเพีย้นกนัระหวา่ง	ชะโน	 กบั	ชะนงั	 มนักช็นหมูม่ากเหมอืนกนั	 ตา่งกนัอยูน่ดิ
เดยีวเทา่นัน้เอง	
ถาม : พระไตรปฎิกนีจ่รงิๆ	ไมม่อีรรถกถาเลยใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ : พระไตรปิฎกนี่จริงๆ ไม่ม	ี อรรถกถานี่ประเภทที่เรียกว่าเห็นว่ากระดูกเยอะไป	
เติมน้ำให้หน่อยอะไรอย่างนี	้ ไม่งั้นเดี๋ยวจะแทะไม่ออกแล้วเสร็จแล้วก็ไปฎีกา	 ก็อธิบาย
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อรรถกถา	อนฎุกีา	อธบิายฎกีาใชม่ัย๊	?	เสรจ็แลว้กย็งัมเีกจอิาจารย	์อธบิายอนฎุกีาอกีอนันี้
อกี	ยิง่มาตอ่ปกีตอ่หางยิง่ยาวไปเรือ่ย	อยา่งเชน่วา่	ถา้หากวา่กลา่วถงึพระพทุธเจา้	พระไตร
ปฎิกกจ็ะวา่พระพทุธเจา้เกดิในตระกลูศากยะอยา่งนี	้ เสดจ็ออกบวชเมือ่อาย	ุ ๒๙	 ป	ี ตอ่มา
อรรถกถาก	็ พระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลศากยะใช่มั๊ย	?	 มีบิดาชื่อนั้น	 มีมารดาชื่อนั้น	
แตง่งานเมือ่นัน้	มบีตุรเมือ่นัน้	เสดจ็ออกบวชเมือ่นัน้อยา่งนี	้พอใบฎกีาเขาจะตอ่ปกีตอ่หาง
ไปอีก	 มีภรรยาชื่อนั้น	 พี่น้องชื่อนั้นอะไรอย่างนี	้ มันก็จะเยอะขึ้นๆ	 ไปเรื่อย	 ถ้าหากว่า		
อรรถกถานี่ยังเชื่อได้เพราะว่า	 อรรถกถาเป็นปฏิสัมภิทาญาณแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะ
อธิบายเฝือมากขึ้น	 เพราะว่ามันจะอยู่ลักษณะที่เรียกว่าเหมือนจะพยายามเอาความเก่ง		
ของตัวเองมากลบความเก่งของคนเก่า	 ในเมื่อในลักษณะนั้นมันก็จะจิตมันก็จะประกอบ		
ไปดว้ยกเิลสดว้ยอะไรดว้ยมนักจ็ะอธบิายเขา้ปา่เขา้ดงไปกเ็ยอะ	
ถาม : อย่างพระสูตรนี	่ พระพุทธเจ้าท่านจะดูตามเฉพาะบทบาลีอย่างเดียวเหรอครับ	
แนวเรือ่งมนัไม่ไดต้อ่กนัเลย	?	
ตอบ : เขาเอามาจัดอยู่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน	 เพราะว่าจะเป็นเนื้อหาในลักษณะที	่	
สอนคนประเภทเดียวกัน	 อย่างเช่นว่า	 พระสูตรแต่ละสูตรนี่จะสอนคนในลักษณะอย่างนี้ๆ	
ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปลายแล้วจบลงในลักษณะอย่างนี้	 ท่านจะขึ้นหัวแล้วสรุปท้ายตั้งแต่	
เอวมัเมสตุงั	 ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาดังนี	้ เอกงัสะมะยังภะคะวา	 สมัยหนึ่งองคส์มเดจ็พระผูม้ี
พระภาคเจา้...ไล่ไปเรือ่ยแลว้กจ็ะมาสรปุลงทา้ย	 อทิะมะโว จะภะคะวา ปญัจวคัคยีาภกิข ุ  
ภะคะวะโตภาสติงั	พระปญัจวคัคยีพ์อไดฟ้งัภาษติกค็อื	คำเทศนข์องพระพทุธเจา้แลว้อยา่งนี	้	
นีก่จ็ะไลล่งไปวา่ผลเปน็อยา่งไร	ขึน้ตน้อยา่งไร	เนือ้หาอยา่งไร	สรปุอยา่งไรนี	่ละเอยีดมาก
มาสมัยหลังๆ	 ตัดออกเยอะ	 ยิ่งถ้าหากว่าเกี่ยวกับชาดกต่างๆ	 ซึ่งเราเห็นเป็นนิทานไปเลย
อยา่งนี	้ เขาจะตดัหวัตดัทา้ยหมดเหลอืแตเ่นือ้หาทีม่าๆ	 อยา่งไรไมบ่อก	 ผลลพัธร์บัอยา่งไร
ก็ไมบ่อก	 มนัจะทำใหเ้สยีผลถา้หากวา่คนที่ไม่ใชป่ระเภท	 อคุคตติญัญ	ู คอืประกอบไปดว้ย
ปัญญาอย่างยิ่งฟังแค่เนื้อหาแทงตลอดเลย	 ก็จะเสียผลไปเลย	 เพราะส่วนใหญช่าดกแต่ละ
เรื่องจะเริ่มจากว่ามีสาเหตุมาจากอะไร	 อย่างเช่นว่าทำไมพระโลลุทาย	ี นิสัยเสียขนาดนี	้	
ทำอะไรก็จับจดโลเลมีแต่สิ่งผิดพลาดอยู่ตลอด	 พอคนเขากล่าวนินทาขึ้นมา	 พระพุทธเจ้า
เสดจ็ไปถงึถามวา่ภกิษทุัง้หลายเธอพดูกนัดว้ยเรือ่งอะไร	พอพดูกนัถงึเรือ่งนีเ้สรจ็แลว้ทา่นก็
อธบิายวา่	 โลลทุายไีม่ไดเ้ปน็ชาตนิีช้าตเิดยีว	อดตีชาตเิขาเปน็มาอยา่งนี้ๆ 	ทา่นเกดิเปน็คน
นี้ๆ 	วา่ไปเรือ่ยๆ	แลว้กส็รปุวา่	อะหงัเอวะ	ตวัตถาคตเองกเ็กดิเปน็อยา่งนี	้ทา่นโลลทุายเีปน็
ผูน้ี	้ทา่นผูน้ีเ้กดิเปน็อะไรอยา่งนี	้พอสรปุเสรจ็เรยีบรอ้ยคนฟงักบ็รรลมุรรคผลเปน็แถว	ของ
เราเองยงัไม่ได้อะไรเลย	 เพราะวา่ไม่ไดต้รองตามในปญัหาในเนือ้หาตามทีท่า่นวา่มา	 เพราะ
วา่คนมปีญัญาเขาตรองตามเออ...ขนาดพระพทุธเจา้เองทา่นกย็งัเวยีนตาย	เวยีนเกดิไมรู่จ้บ
เนาะ	 กว่าจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้	 ท่านเองก็ต้องทุกข์ต้องยากมาอย่างนี้	 แต่ละ
ท่านแต่ละองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ๆ	 แรงกรรมมันหนุนส่งเป็นอย่างนี้	 ถ้าเกิดอีกมันก็จะทุกข์
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อกี	 เปน็แบบนีเ้ราอยา่เกดิอกีดกีวา่	 จะมกีารสรปุทา้ยอะไรดว้ย	 ลกัษณะทา่นตรองตามดว้ย
ปญัญา	ดงันัน้วา่	ทกุสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นเทศนท์า่นเนน้เอามรรคผลทัง้นัน้	เพยีงแตส่มยันี้
หลวงพ่อท่านบอกว่าสัญญาและปัญญาของคนมันทรามลงไม่ได้คิดถึงตรงจุดนี้	 ฟังเอามัน
อยา่งเดยีวกม็	ีหรอืไมก่อ็ยากรูว้า่เรือ่งราวมนัเปน็ยงัไงแคน่ัน้เอง	
ถาม : แลว้เรือ่งทีต่อ่เนือ่งอยา่งนีเ้รากจ็ะพบอยู่ในอรรถกถา	?	
ตอบ : จะมอีรรถกถาทีท่า่นอธบิายอยูแ่ตว่า่เนือ้หายงัไมล่ะเอยีดอยา่งทีบ่อกแลว้วา่	 สว่น
ใหญก่ป็ระเภทเนือ้ลว้นๆ	อยา่งนีถ้า้ใสน่ำ้ลงไปหนอ่ยคอ่ยคลอ่งคอขึน้	
ถาม : เลยมคีวามรูส้กึวา่	 เอ.้..พระพทุธเจา้เวลาทา่นเลา่เรือ่งทา่นตรสัเปน็บทๆ	 อยา่งนี้
หรอืเปลา่	หรอืทา่นเลา่เปน็เรือ่งกนัแน	่?	
ตอบ : จะเป็นเรื่องไป	 แต่ว่าแต่ละเรื่องแต่ละตอนไม่ได้ต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าพอถึง
เวลาสงัคายนาเขาจะมาจดัเปน็หมวดหมูเ่ขา้	พอจดัหมวดหมูเ่ขา้	อนัทีเ่ปน็พระวนิยักเ็ปน็
พระวินัย	 ท่านอาจจะประเภทวันนี้เทศน์พระสูตรไปซักครึ่งวันอย่างนี	้ อยู่ๆ	 มันมีเรื่องราว
เกี่ยวกับพระวินัยขึ้นมา	 ก็ต้องเรียกสงฆ์มาประชุมกัน	 ตรัสถามว่าเธอทำอย่างนี้จริงมั๊ย	?	
เสร็จแล้วก็โทษของการที่ทำอย่างนี้เป็นอย่างไร	?	 ประโยชน์ของการละเว้นเป็นอย่างไร	?	
แลว้กบ็ญัญตัเิปน็ขอ้หา้มขึน้ตอ่สงฆท์ัง้หลาย	กอ็าจจะเปน็วา่	วนันีอ้ยา่งนี	้วนันีอ้ยา่งนีส้ลบั
กนัไปกนัมา	แตว่า่พระอานนท	์ทา่นจำไดท้ัง้หมด	ทา่นกเ็อามาจดัหมวดหมูต่อนสงัคายนา
พระไตรปิฏก	 เนื้อหามันก็เลยเหมือนอย่างกับว่าบางทีมันกระโดดไม่ได้ต่อเนื่องกันไม่ได้
อะไรกนั		
ถาม : อา่นตามบทแปลของบาลอียา่งเดยีวนี่ไมต่อ่เนือ่งกนัเลยครบั	?	
ตอบ : ไปคนละทิศคนละทาง	 ยังดีว่าท่านมาแยกหมวดแยกหมู่นี่พวกเราสบายกันเยอะ	
ไมง่ัน้มนัตอ้งคลำกนัทัง้	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ	์กวา่จะเจอสว่นทีต่วัเองชอบ	
ถาม : ฉบบัสยามรฐันีผ่ดิตวัเดยีวเทา่นัน้เหรอครบั	?	
ตอบ : ไม่ไดผ้ดิหรอก	เพีย้น	(หวัเราะ)	ไมถ่อืวา่ผดิ	คำเดยีวเทา่นัน้	
ถาม : แลว้ฉบบัภาษาไทยละ่ครบั	?	
ตอบ : ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของเขา	 แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นไทยที่ต้องแปล		
เป็นไทยอีกทีพอเป็นไทยที่ต้องแปลเป็นไทยอีกที	 คนอ่านถ้าไม่คุ้นกับภาษาไทยโบราณก็
เรยีบรอ้ยเลย	 เจง๊สนทิ	 สมยักอ่นเขาวา่อะไรนะ	 ปลกูเรอืนใกลท้า่ไมม่นีำ้จะกนิ ชา่งปัน้
หมอ้ดนิไมม่หีมอ้จะใช ้ เลีย้งไกไ่วไ้มม่ไีกจ่ะขนั อยากขึน้สวรรคใ์หไ้ปแกผ้า้ในวดั ปลกู
เรือนใกล้ท่าไม่มีน้ำจะกิน	 บ้านอยู่ริมน้ำไม่มีน้ำจะกินน่ะ	 ลูกบ้านนั้นขี้เกียจบรรลัยเลย		
ตกันำ้ขึน้บา้นแคน่ัน้มนัยงัไมต่กั	 ชา่งปัน้หมอ้ดนิไมม่หีมอ้จะใช	้ กส็ไตลเ์ดยีวกนั	 เลีย้งไก่
ไวไ้มม่ไีกจ่ะขนั	 อนันีเ้ขาหมายถงึวา่ประเภททีว่า่ถงึเวลาชาวบา้นใสบ่าตรเลีย้งพระไปเรือ่ย	
บทจะเอาจริงขึ้นมาพระเอาแต่ขี้เกียจ	 กินแล้วนอนสวดมนต์ไหว้พระอะไรไม่เป็นสักอย่าง	
ถงึเวลาจะจดัพธิสีงฆอ์ะไรกท็ำไม่ได	้เลีย้งไก่ไว้ไมม่ไีกจ่ะขนั	อยากไปสวรรคใ์หไ้ปแกผ้า้ใน
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วดั	 สมยักอ่นสว่นใหญจ่ะเปน็ใบลานหรอืไมก่ก็ระดาษสาอะไรทีเ่ปน็พบัๆ	 ถงึเวลาจารกึเปน็
คำสอนเปน็พระสตูร	 เปน็พระวนิยั	 พระอภธิรรมเสรจ็กจ็ะหอ่ผา้เกบ็ไว	้ อยากไปสวรรคต์อ้ง
ไปแกผ้า้ในวดั	ไปแกะอา่นเอาเอง	
ถาม : นกึวา่ให้ไปแกผ้า้จรงิๆ	?	
ตอบ : ยายบอ๊ง	ขนืไปแกผ้า้จรงิๆ	พระ	เณรแตกตืน่หมด	
  มอียูค่รัง้หนึง่มางานศพหลวงปูธ่รรมชยั ทีว่ดัเทพศรินิทร	์หลวงปูม่รณภาพวนัที	่
๕	 ธันวาคม	 ๒๕๓๐	 มรณภาพก่อนหลวงปู่มหาอำพัน	 ๒	 ปีคราวนี้พระผู้ใหญ่ท่านก็มา		
กราบศพหลวงปู่ธรรมชัยกันมาก	 สมเด็จพระญาณสังวร	 ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จ		
พระสงัฆราชกม็า	 สมเดจ็ญาณฯ	 นีร่า่งกายทา่นไมค่อ่ยแขง็แรงมาแต่ไหนแต่ไรแลว้	 เวลา
เดนิทา่นลากเทา้ไปกบัพืน้นะ่	ลากแบบถูๆ 	ไปกบัพืน้	ถา้หากวา่ใครใสร่องเทา้ในลกัษณะนัน้
ก็คือพังเร็ว	 คราวนี้ศาลากวีเนรมิตร	 ที่ตั้งศพหลวงปู่ครูบาธรรมชัยจะมียกชั้นขึ้นมา
ประมาณสกัฝา่มอืหนึง่	 แลว้กจ็ะเปน็พืน้ศาลาขา้งบน	 เรากต็ายละ่วาพระผู้ใหญเ่ปน็สบิเปน็
ร้อยยืนไหว้สมเด็จพระญาณสังวรกันหมด	 ไม่มีใครไปเตือนท่านสักองค์หนึ่งว่า	 ตรงนั้นน่ะ
ถ้าลากเท้าต่อในลักษณะนั้นน่ะหน้าทิ่มแน่เลย	 เราก็เลยพรวดเดียวเข้าไปถึงจับแขนท่าน		
บอกพระเดชพระคุณขอรับ	 มันเป็นขั้นอยู่นะครับ	 ยกเท้าขึ้นนิดหนึ่ง	 ท่านก	็ เออ...	 เออ...		
ขอบใจนะ	แลว้ทา่นกย็กเทา้แลว้กเ็ดนิไป	เรากป็ระคองทา่นเขา้ไปจนกระทัง่ทา่นกราบหลวง
ปูเ่สรจ็เรยีบรอ้ย	ประคองทา่นนัง่กราบทา่นเสรจ็แลว้เรากก็ลบัทีเ่ดมิ	พระขา้งหลงัเขาซบุซบิ
กันว่า	 พระองค์นั้นมาจากไหนทำไมไม่กลัวสมเด็จฯ	 ท่านเลย	 เราก็ได้แต่นึกในใจว่า		
อยูก่บัดวงอาทติยม์าทัง้ดวงไปกลวัอะไร	(หวัเราะ)	โอ้โห...อยูก่บัหลวงพอ่นีอ่กสัน่ขวญัแขวน
นะ่	ไมม่ีใครอยูก่บัหลวงพอ่ไดอ้ดึกวา่อาตมาอยูแ่ลว้	นีก่ลา้ยนืยนัเลย	เพราะวา่	๖	ปสีดุทา้ย
เฝ้าหน้าห้องให้หลวงพ่อมาตลอดโดนเข้ากระเจิงหมด	 เวลาหลวงพ่อด่าแล้วเขาอยู่ไม่ได	้
เขารู้สึกมัน...ไอ้ที่เรียกว่าจะขาดใจตายน่ะ	 ขอเผ่นก่อน	 ไม่กล้าสู้หน้าหลวงพ่อ	 ของเรา
นะ่...มนัคดิอยูอ่ยา่งเดยีววา่	 หลวงพอ่ดา่เพราะอยากใหเ้ราไดด้ ี ถา้เราแกไ้ขในสิง่ทีเ่ปน็
ความผิดต่อไปมันจะไม่ผิดอีก แล้วส่วนใหญ่หลวงพ่อด่าท่านจะด่ากลางคนหมู่มาก  
ดา่ใหจ้ำมนัจะไดเ้ขด็	 เคยโดน...รูส้กึเลยละ่วา่หวัหมูนัรอ้นวบูวาบไปหมด	 แตว่า่แลว้เราจะ
จำนานมันจะไม่ผิดอีก	 ตัวอย่างคนอื่นเขาโดนด่าแล้วมันเข็ด	 เอาใครดีล่ะ...พี่บัญชา			
สึกไปแล้ว	 ตอนนั้นประมาณป	ี ๒๕๒๘	 หลวงพ่อท่านจัดการสะเดาะเคราะห์มันจะมีงาน		
ลอยกระทง	มคีนเขาไปดดูวงมา	พวกพีเ่ปีย๊กนีแ่หละ	พีเ่ปีย๊กสมพร บญุยเกยีรต ิ เปลีย่น
ชือ่เปน็	คณติพร	 ไปแลว้มัง้	?	นัน่ละ่	พีเ่ปีย๊กแกเปน็ครมูโนดว้ย	กช็อบดหูมอดว้ยกด็รูาหู
จะเขา้ทำอยา่งไรหลวงพอ่กแ็นะนำวธิรีบัใหต้อ้งทำกระทง	 หลวงพอ่กแ็นะนำวธิรีบัใหต้อ้งทำ
กระทงกี่กระทง	 ดอกไม้กี่กระทง	 ธูปเทียนธงอะไรเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปลอย	
ลักษณะเป็นการบูชาพระเคราะห	์ วันแรกมา	 ๔	 กระทง	 ลูกศิษย์หลวงพ่อทำอะไรมันเห่อ
ตามกนั	วนัทีส่อง	๑๑	กระทง	วนัทีส่าม	ศาลานวราช	ไมม่ทีีพ่อใหว้างกระทง	ขา่วมนัเรว็
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ขนาดนั้นน่ะ	 คราวนี้ในช่วงก่อนที่จะไปลอยกระทงสะเดาะเคราะห	์ หลวงพ่อท่านจะชุมนุม
เทวดา	 เสร็จแล้วก็ถามท่านท้าวมหาราช	 ท่านว่าใครมีเคราะห์กรรมอะไรที่ต้องแก้ไขเป็น
พิเศษบ้าง	 จะได้สงเคราะห์เขาเป็นรายตัวไป	 ท้าวมหาราชท่านก็จะบอกหลวงพ่อท่านก็จะ
บอกเออ...หมายเลขนั้นนะชื่อนั้นชื่อนั้นต้องทำอย่างนั้นๆ	 พิเศษกว่าเขา	 คราวนี้อ่านไปๆ	
ไล่ไปถงึหมายเลข	 ๑๑	 ใครหวา่	?	 โคตรแมม่นัลายมอืยงักะไสเ้ดอืน	 ใครจะไปอา่นของแม่
มนัออกวะ	?	พีบ่ญัชาเขาคนเขยีน	คนมนัมาเปน็รอ้ยๆ	นะ่	แลว้เวลาหลวงพอ่ทา่นกำลงัจะ		
ลงรบัแขกกต็อ้งรบีเขีย่ใหเ้สรจ็ใช่ไหม	?	พีท่า่นกค็งจะไม่ไดเ้จตนาใหห้ลวงพอ่อา่นยากหรอก		
พอโดนดา่เตม็ๆ	ทา่นนัง่หนา้เขยีวอยูต่รงนัน้	ทำอะไรไมถ่กูเลยนะจะตายเอานะ่	 โดนแคน่ัน้
นะไม่ได้โดนด่าแบบเราชนิดจิกหัวด่า	 หลวงพ่อท่านพูดลอยๆ	 น่ะ	 แกนั่งทำอะไรไม่ถูกอยู่
ตรงนั้น	 จนกระทั่งทำพิธีเสร็จ	 ๔	 โมงเย็นหลวงพ่อเลิกจะรับแขกใช่ไหม	 เห็นว่าขืนปล่อย		
อยู่ตรงนั้นนี	่ คืนนี้มันขาดใจตายแน่เลย	 เดินผ่านว่า	 เออ...เป็นไงบัญชา	 วันนี้ขายของได้
เทา่ไหรห่วา่	?	ขายดไีหมลกู	?	ขายดคีรบัพอ่	 เออ...คอ่ยหนา้มสีเีลอืดขึน้มาหนอ่ย	ถา้ขนื
โดนซ้ำอีกท	ี ตายอยู่ตรงนั้นน่ะ	 ไม่ต้องไปไหนหรอก	 นั่นน่ะลักษณะนั้นน่ะ	 แล้วจะกลัว		
หลวงพ่อกันมากเป็นพิเศษ	 ถึงว่าถ้าไปได้ถามประวัติวัดท่าซุงนะจะเห็นสังโฆอัปปมาโณ	
คณุของพระสงฆป์ระมาณไม่ไดย้งัไง	 มโียมบางคนเขามาปรารภ	 หลวงพีเ่จา้ขาไมท่ราบวา่
พุทธคุณ	 ธรรมคุณ	 สังฆคุณเป็นอย่างไรหรือเจ้าคะ	 พยายามพิจารณายังไงก็พิจารณาไม่
ออก	 เราเองนั่งอยู่หน้าห้องยามหลวงพ่อ	 เออโยม	 เคยเดินรอบวัดหรือยังล่ะ	 ยังเจ้าค่ะ		
เออไปเดินนะโยมนะ	 เดินให้รอบวัดเดี๋ยวก็เห็นเอง	 เสร็จแล้วโยมเขาไปเดินหายไปสัก	 ๒	
ชัว่โมง	กลบัมาเหงือ่หยดติง๋เลย	เปน็ไงจะ๊โยม	เหน็บา้งหรอืยงั	?	ยงัเจา้คะ่	เออ...มนัโง	่มนั
น่าเดินอีกรอบหนึ่งนะ	 บอกโยมลองคิดดูสิว่านี่คือศรัทธาที่ชาวบ้านเขาถวายมาสำหรับ
พระองคห์นึง่พระแก่ๆ 	 องคห์นึง่เลยนะ่	 ถา้หากวา่ทา่นไม่ไดส้รา้งบารมมีาถงึขนาดนี้ใครเขา
จะให	้วดัทา่ซงุตอนนัน้การกอ่สรา้ง	๓๐๐	ลา้นกวา่ๆ	เกอืบๆ	๔๐๐	ลา้นแนะ่	แตว่า่ทางพวก
วศิวะเขาไปตรีาคาเขาบอกวา่ประมาณ	 ๔	 พนัลา้นบาทเปน็อยา่งนอ้ย	 ๔	 พนัลา้นนีถ่า้เปน็
งบประมาณของกรมอะไรสกักรมหนึง่มนัก็ไมม่าก	 ถา้ยิง่ของกระทรวงยิง่นอ้ยใหญเ่ลย	 แต่
ลองนกึถงึหลวงตาแก่ๆ 	 องคห์นึง่อยูว่ดับา้นนอกดว้ย	 มคีนเอาเงนิไปถมวดัให้	 ๔	 พนัลา้น
มนัเปน็ยงัไงละ่	?	คราวนีเ้หน็สงัฆคณุบา้งหรอืยงั	?	ถา้ยงัไมเ่หน็ไปเดนิอกีรอบหนึง่	เอาให้
เข็ด	 หลวงพ่อท่านขึ้นพระไง	 พระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก	 ๔	 ศอก	 ตอนแรกก็อยู่ข้างศาลา		
๒	ไร	่๒๘	องค	์เสรจ็แลว้กม็าใหมข่ึน้ทีท่ีข่องโยมมา	๑๒๐	องค	์แลว้กม็าขึน้ทีศ่าลา	๑๒	ไร	่
๒๐๙	องค	์แลว้ก็ไปขึน้ทีห่นา้วหิาร	๑๐๐	เมตร	๖๘	องค	์แลว้ตอนนีท้ีร่อบทีธ่ดุงค	์๑๐๐	ไร่
กบัทีห่อ้งกรรมฐาน	๒๕	ไร	่มปิาเขา้ไป	๓	-	๔๐๐	องคเ์หรอ	?	ลองคดิๆ	ดวูา่พระประธาน
หนา้ตกั	๔	ศอกนะ่	เปน็พนัองคแ์ลว้นะ	หลายวดัในประเทศไทยยงัหาพระประธานขนาดนัน้
ยังไม่ได้เลย	 อาตมาไปทำเป็นพระประธานไว้ที	่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาะพระฤๅษ	ี เขาบอก
พระประธานที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอทองผาภูม	ิ ไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้ว	 ของวัดท่าขนุน
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เขา	 ๓๐	 นิว้	 แลว้คดิดวูา่ทัง้ชวีติเขาสรา้งกนัไม่ไดแ้ตห่ลวงพอ่วา่ทลีะหลายรอ้ยองค์	 อนันี้
ตอ้งถามชา่งประเสรฐิกบัชา่งจำเนยีร	 อยูว่ดัตัง้แตเ่พิง่จะแตง่งานกนัใหม่ๆ 	 จนกระทัง่วนันี	้	
หลานโต	แลว้งานยงัไมห่มดเลย	คราวนีรู้ห้รอืยงัวา่	พทุโธ	ธมัโม	สงัโฆ	อปัมาโณเปน็ยงัไง	?		
ไมง่ัน้จะไลม่นัไปเดนิเอาใหเ้ขด็	วหิาร	๑๐๐	 เมตร	 โคมไฟทัง้หมดถา้จำไมผ่ดิรูส้กึวา่	๑๓๗	
ช่อมั้ง	 ช่อหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาท	 บริษัทเขาต้องส่งคนของเขามาทำความสะอาดฟรีให	้	
ทกุป	ีเขาบอกวา่หลวงพอ่สัง่ซือ้เขานีเ่ขาไมต่อ้งสัง่นำเขา้ไป	๕	ปกี็ได	้ภายใน	๕	ปมีนัจะขาย
ได้ไหม	รอ้ยสามสบิกวา่ชอ่เนีย่	?	เขายอมลดใหห้ลวงพอ่ตัง้	๓๐	-	๔๐%	เพราะสัง่เขามาก		

(เรือ่งเปา่ยนัตเ์กราะเพชร)	
ทา่นสงัเวยีน	 ทา่นจะมาสวดปาตโิมกข์ใหป้ระจำวดัทา่ขนนุ	 เขาไมรู่ห้รอกวา่มพีธิ	ี แตเ่ขา
บอกว่าเขาฝันเห็นคืนนั้น	 ว่าเข้ามาในวัดท่าขนุนน่ะต้นโพธิ์ใบมันกลายเป็นธรรมจักรหมด
เลย	 แล้วพระทุกองค์ในวัดเหมือนยังกับปิดทองเหลืองอร่ามไปหมด	 พระสงฆ์นะไม่ใช่
พระพทุธแลว้เสรจ็แลว้กเ็ลยบอกเขาวา่เออ...มนันา่จะปดิทองอยูห่รอกเพราะวา่เพิง่เปา่ยนัต์
ไปนะ	 เพยีงแตว่า่มนัจะรกัษาทองไว้ไดน้านเทา่ไหรเ่ทา่นัน้เอง	 สว่นพอ่เจา้ออ้ย	 คนอืน่เขา
โดนผหีลอก	พอ่ไออ้อ้ยโดนพระหลอก	รายนีก้เ็มาเชา้เมายนัคำ่เหมอืนกนั	เมาชนดิทีว่า่เรา		
โทรไป	เขาวิง่ไปตามแมเ่จา้ออ้ย	บอกหลวงพอ่โทรมา	แมเ่จา้ออ้ยถามวา่ละเมอหรอืเปลา่	?		
(หวัเราะ)	 มนัเมาซะจนคนเขาไมเ่ชือ่นะ่	 คราวนีว้นันัน้เขาอยูค่นเดยีวนี	่ แมเ่จา้ออ้ยกบันา้
เขามาเปา่ยนัตท์ีว่ดั	 เขาไดย้นิพระสวดมนตท์ีห่ิง้พระ	 ไอเ้ราเคยใหพ้ระไปแกไมส่นใจหรอก
แกก็วางกองไว้บนหิ้งนั่นแหละ	 คราวนี้แกได้ยินพระสวดมนต์แกก็ไปหยิบมาฟังทีละองค์	
องค์ไหนสวดวะ	?	(หัวเราะ)	 มันฟังซะหมดทั้งหิ้งแล้วสรุปไม่ได้ว่าองค์ไหนสวด	(หัวเราะ)	
บอกเปน็เรือ่งทีต่ลกมากเลย	 คนอืน่เขาโดนผหีลอก	 อตีาอมัพร	 โดนพระหรอก	(หวัเราะ)		
ดีไม่ดีงานหน้าเขาอาจจะนึกอยากมาเป่ายันต์ก็ได้	 แต่อย่างของผู้หมวดมนัสนั่นของเขา
อศัจรรยจ์รงิๆ	เพราะวา่กนิเหลา้มาตลอดชวีติเลย	แลว้กนิหนกัขนาดตอ้งกูเ้งนิเขามาซือ้กนิ	
ประเภท	๒	วนั	เบยีร	์๒	ลงั	ไมพ่อกนิ...เลกิซะเฉยๆ	งัน้ละ่	แตว่า่แกอธษิฐานเปน็จรงิๆ	นะ	
แกเล่นท้าใครไม่ท้า...ท้าพระเลย	 เออ...ถ้ายันต์เกราะเพชรแน่จริงต้องทำให้แกไม่อยาก
เหล้า	 ถ้าแกไม่อยากเหล้าแกจะไม่กิน	 เลิกเอาดื้อๆ	 เล่นเอาคนเขาแตกตื่นกันทั้งอำเภอ	
ตอนนีก้ำลงัรอ	รอเดก็มนัคลอด	เพราะวา่มอียู	่๒	รายที่ไปเขา้พธี	ี
ถาม : คลอดเมือ่ไหรค่ะ	?	
ตอบ : ยงัไมรู่เ้ลย	ไม่ไดถ้าม	เดีย๋วคลอดเมือ่ไหรถ่า้เปน็ผูช้ายเขากจ็ะสง่ขา่วมาเองแหละ
ว่าลายไหมเดี๋ยวกลับไปจะดูแมวว่าแมวลายหรือเปล่า	 เพราะไอ้ตัวที่มันเดินแกว่งอยู่ในพิธี
มนัคลอดแลว้	๔	ตวั	ตามทีอ่าตมาบอกเปะ๊เลย	
ถาม : แลว้มนัทอ้งแรกเหรอคะ	?	
ตอบ : ไมรู่เ้หมอืนกนั	คลอดแลว้...หลงังาน	๔	วนั	
ถาม : สอีะไรบา้งคะ	?	
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ตอบ : ยังไม่ได้ไปดูเลย	 ท่านพงศ์เขาเข้าไปดูคนเดียว	 เพราะว่าแมวนี่ถ้าไปกวนเขา
มากๆ	 เดีย๋วมนัคาบลกูหน	ี แปลกเหมอืนกนั	 เผือ่เปน็ทอ้งแรกแลว้มตีวัผูจ้ะดซูวิา่มยีนัตต์ดิ
หรอืเปลา่	 ไมเ่คยมีในตำรานะ	 เขามแีตค่นใช่ไหม	?	 ถา้เกดิเปน็ผูช้ายจะมยีนัตต์ดิตวั	 ไอน้ี่
แมว	ตอนทำพธิมีนัเดนิไปเดนิมาอยูน่ะ่	มนัหาทีค่ลอด	มนัเลยไปเขา้พธีโีดยอตัโนมตั	ิ
	 	 เรื่องพระต้องถามยายเจี๊ยบ	 เมื่อวานนี	้ เขามานั่งถามๆ	 ปัญหาตรงนี	้ ก็ส่งให	้	
เทพฤทธิ์เขา	 ยัยนั่นก็มือไวคว้าหมับไปดูเสร็จ...โอ้โห...พระศักดิ์สิทธิ์จังเลย	 ก็ยังสงสัยว่า
อะไรมันขนลุกทั้งตัวลูบเท่าไหร่ก็ลูบไม่ลง	 รายนั้นสมาธิเขาดีทรงอารมณ์วิปัสสนาญาณ		
ไดเ้ปน็ปกตเิลย	เขาไดอ้ยู่ในระดบัทีว่า่อยูก่็ไดต้ายกด็นีะ่	พรอ้มทีจ่ะไปแลว้	
ถาม : ทรงฌานเหรอคะ	?	
ตอบ : อนันัน้เปน็วปิสัสนาญาณจะ๊	
ถาม : ตา่งกบัทรงฌานยงัไง	?	
ตอบ : ฌานอยา่งเดยีวนะ่มนับือ้	ถา้วปิสัสนาญาณปญัญามนัม	ี
ถาม : อยา่งงัน้กต็อ้งยากกวา่ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : งา่ยกวา่	ทรงฌานตอ้งเสยีเวลาไปนัง่ภาวนา	วปิสัสนาญาณเรากพ็จิารณาไปเลย	
ถาม : แลว้ทำยงัไงถงึจะทำแบบเขาได	้?	
ตอบ : ทำแบบเขา...(หวัเราะ)	กท็ำแบบเขา	กำปัน้ทบุดนิดมีัย๊	?	 เขาเอาใจขึน้ไปกราบ
พระพุทธเจ้าเป็นปกต ิ แล้วเสร็จแล้วก็พิจารณาอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งใสเป็นแก้วทั้งองค ์
แล้วก็ค่อยกราบลาพระลงมา แล้วก็ประคองรักษาอารมณ์นั้นเอาไว ้ ตัวนี้แหละคือการ  
ใชม้โนมยทิธทิีถ่กูตอ้งตามทีห่ลวงพอ่ตอ้งการ	คนอืน่ทีเ่อาไปดอูดตี	ไปดปูจัจบุนั	ดอูนาคต		
ถา้ดแูลว้ไปยดึละ่เจง๊หมด	 ทกุรายแหละ	 แตว่า่รายนีเ้ขาทำตรงพอด	ี เขาจะขึน้ไปกราบพระ
ขา้งบนพจิารณาจนกระทัง่ใจของเขาใสสวา่งสะอาดหมดทัง้ดวง	 แลว้กป็ระคบัประคองรกัษา
อารมณ์นั้นเอาไว	้ เขาก็เลยสงสัยตอนนี้เขาผิดปกติหรือไง	 อะไรก็เฉย	 คนเขาด่าก็ยิ้มเฉย	
พอมนัดา่เสรจ็แลว้ก็ไป	 ฟงัเขาดา่ไดต้ลอดโดยที่ไมค่ดิอะไรเลยนะ่	 มนัไดย้นิสกัแตว่า่ไดย้นิ	
ได้เห็นสักแต่ว่าได้เห็น	 ไปแล้วรายนี้ถ้าไม่ยั้งไว้อีกไม่นานตายเพราะว่ามันใกล้จุดสุดท้าย
เตม็ทแีลว้		
ถาม : ยัง้เอาไว้ใหช้ว่ยกนั...?	
ตอบ : เขาบอกวา่	 ตอนนีค้วามรูส้กึผกูพนัระหวา่งครอบครวัมนัไมม่ ี ทีเ่คยรกักเ็ฉยๆ   
ทีเ่คยเกลยีดกเ็ฉยๆ มนัไมร่กัไมเ่กลยีดไปแลว้	ถา้ใครฟงัปฏปิทาทา่นผูเ้ฒา่บอ่ยๆ	จะจำได	้	
ตรงจดุนีจ้ะเปน็สดุทา้ยของอารมณท์ีห่ลวงพอ่ทา่นบอก	 ไมร่กัในฐานะทีค่วรรกั ไมเ่กลยีด
ในฐานะทีค่วรเกลยีด ไมข่ดัเคอืงในฐานะทีค่วรขดัเคอืง	 อนันัน้ขนาดคนขา้งบา้นดา่กย็นื
ฟงัเขาดา่จนตลอด	 ประเภทใหก้ำลงัใจมนัหนอ่ยมนัดา่แลว้	 พอฟงัเสรจ็เรยีบรอ้ยเขาดา่จบ
แลว้ก็ไป	 เฉยๆ	ไม่ไดต้ดิหมูาซกักะคำเดยีวเลย	ของพวกเราอยา่งนอ้ยๆ	กเ็กบ็มาคดิ	ของ
เขานีต่วัความคดิปรงุแตง่มนัไมม่แีลว้	มนัจบแลว้	ใครเอาอะไรมา	กก็องอยูต่รงนัน้แหละ	
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ถาม : แลว้ไปยนืฟงัเขาทำไมละ่คะ	?	
ตอบ : ใหก้ำลงัใจมนัหนอ่ย	มนัอตุสาหม์าดา่แลว้	ถา้ไมย่นืฟงัเดีย๋วมนัไมม่อีารมณจ์ะดา่	
สงสารมนันะ่	นกึออกมัย๊	?	ทีพ่ดูมาพวกเรากท็ำได ้แตว่า่ทำแลว้มนัไมท่รงตวัอยา่งเขา 
มันได้แป๊บเดียว มันได้ตอนที่มีสต ิ พอขาดสติไปไหลตามตา ห ู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
เมือ่ไหรม่นักข็าดไปดว้ย ของเขานีเ่ขาควบคมุมนัได ้ เหน็สกัแตว่า่เหน็ ไดย้นิสกัแตว่า่
ไดย้นิ ไดก้ลิน่สกัแตว่า่ไดก้ลิน่ ไดร้สสกัแตว่า่ไดร้ส สมัผสัสกัแตว่า่สมัผสั ปอ้งกนัไมใ่ห้
มันเข้ามาในใจ แรกๆ ต้องระวังป้องกันมันอยู ่ พอนานไปๆ ไม่ต้องระวังแล้วเพราะ  
ไมเ่กบ็เอาไวเ้ลย	ฟงัดงูา๊ย...งา่ย	เนอะ	
ถาม : แลว้อยา่งนีเ้วลาเขากท็ำงานปกตกิเ็ปน็คนประหลาดสคิะ	?	
ตอบ : กป็ระหลาดไงถงึไดบ้อกเขาบอกวา่	คดิวา่เราทำหนา้ทีร่อเวลาตายเทา่นัน้ เพราะ  
ฉะนั้นงานของเราๆ ก็ทำให้มันดีที่สุด หลังจากนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมัน 
เราก็ไปนพิพานของเรา	 เมือ่วานลองไลอ่ารมณ์ใหเ้ขาดหูลายอยา่งมนัตรงกนัหมด	ถา้ตรง
กนัหมดนีเ่ราก็โอเค	ไม่ใชว่า่โอเคอะไรหรอก	โอเควา่ทีเ่ราทำมา	เออ...มนักค็ลา้ยๆ	เขา	นีก่็
พฒันาการอยา่งหนึง่	คลา้ยๆ	พฒันาการทางจตินะ่	อา่นแลว้แคะประโยชนข์องมนั	
ถาม : คนทีท่ำแบบนี้ไดแ้ลว้เขาตอ้งไดอ้ะไรตามมาเยอะ	?	
ตอบ : เยอะหรอืไมเ่ยอะรายนีเ้ขาอยู่ๆ 	 ก็ไดท้พิจกัขญุาณขึน้มาเองแลว้ก็ไปเทีย่วไลช่ว่ย
ชาวบา้นเขา	 แลว้เขากช็ว่ยแบบประเภททีเ่รยีกวา่ไมรู่อ้ะไรเลยอยา่งนี้	 อยา่งเมือ่วานนีเ้ลา่
ให้ฟังว่าเขาไปเจอโยมคนหนึ่งไม่สบาย	 เสร็จแล้วมาถึงก็บอกว่าเธอได้ตาในไม่ใช่เหรอ	?		
ดูให้ฉันทีสิฉันเป็นอะไร	?	 เขาไม่ยอมเล่าอาการให้ฟัง	 รายนี้พอจับมือเขาเสร็จก็บอกว่า		
อนันัน้ไมด่	ี อวยัวะสว่นนัน้บกพรอ่ง	 สว่นนีบ้กพรอ่ง	 รายโนน้เขากบ็อกวา่จรงิ	 เขาเปน็อยู่
ตามที่ว่ามา	 แล้วหมอก็รักษาไม่หายด้วย	 รายนี้เขาก็มาถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงดีบอก
แหม...มนันา่เขกกะบาล	 คอืตวัเขาเองนะ่	หมอชวีกโกมารภจันท์า่นมาบอกวา่ใหเ้รยีนวชิา
หมอแลว้ทา่นจะชว่ย	แหม...บรมครหูมอมาขนาดนัน้แลว้นะ่นะ	มนักแ็คก่ำหนดใจถามหมอ
เอากห็มดเรือ่งแลว้นะ่	 คอืเขาเองเขาไดแ้บบซือ่ๆ	 อยา่งทีห่ลวงพอ่บอกจรงิๆ	(เพือ่นพาไป		
ดูรถ)	 ไอ้ผีตายโหงมันก็บอกให้ยัยนี่รีบห้ามไว้อย่าขับไปเลย	 เพราะว่ามันอยู่เดี๋ยวจะเกิด
อุบัติเหต	ุ ผีมันก็ดีนะมันอุตสาห์บอกน่ะ	 เสร็จแล้วถามว่าจะทำยังไง	 ผีบอกว่าหาพระมา		
บังสกุลมันจะได้ไปเกิด	 เพราะว่ารถคันนี้ไปชนมันตาย	 แล้วเจ้าของมันลงมายืนดูเหมือน
อย่างกับเขาเองน่ะเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้	 แล้วก็ขับรถหนีไปเฉยๆ	 ไม่ช่วยอะไรเขาเลย	
ใจเขามนัผกูโกรธมนักเ็ลยเกาะตดิรถคนันัน้มาดว้ย	เสรจ็แลว้กบ็อกวา่ทำไมไมบ่งัสกลุใหเ้ขา
ไป	 เขาบอกวา่ไมต่อ้งใชพ้ระทำเหรอ	?	 บอกถา้ตอ้งใชพ้ระทำกน็กึถงึหลวงพอ่ครอบเอง็ลง
มา	 แลว้ก	็ อนจิจา	 วต	 สงัขารา	 ไปมนักห็มดเรือ่งแลว้	 คอืของเขานะ่มนัสกัแตว่า่ไดจ้รงิๆ	
มันพลิกแพลงใช้ไม่เป็น	 ซื่อด	ี ซื่อจนเซ่อเลย	(หัวเราะ)	 รู้แล้วแก้ไขไม่ได	้ บางทีก็เอามา
แบกไว	้(หวัเราะ)	อยากจะชว่ยเขาแตช่ว่ยไมเ่ปน็	
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ถาม : แลว้ทีเ่ขาไดน้ีต่กลงวา่เพราะศกึษาธรรมะของหลวงพอ่หรอืเปลา่	?	
ตอบ : ก.็..ไมรู่เ้หมอืนกนั	อยู่ๆ 	มนัเปน็เอง	แลว้แกไปสายลมก็โดนเขาไลก่ระเดน็ออกมา
เพราะท่าทางไม่เหมือนเขาน่ะ	 ไอ้คนที่เป็นมันจริงๆ	 มันได้จริงๆ	 มันเฉื่อย	 มันรักษาด้วย
อารมณ์ใจตวัเอง	 มนัไมร่อ้นไมห่นาวอะไรกบัใคร	 คนอืน่เขาประเภทเหน็เขา้พวกกบัเขาไม่
ได้ก็ดีดมันออกมา	 อาการอย่างนี้ยังมีอีกเยอะนะ	 พวกม้าดีดกะโหลกมันยังเยอะ	 เข้าใกล้
มนัๆ	 ดดีออกมาหมดนะ่	(หวัเราะ)	 คนเรานีก่แ็ปลกนะแทนทีจ่ะดใูจเขากลบัไปดตูวั พอ
ไปดตูวัความประพฤตไิมเ่หมอืนกนัเหมาวา่เปน็ คนละพวกกนัไป 
	 	 มอียูส่มยัหนึง่ทีห่ลวงพอ่เอย่ถงึพระอรหนัต	์๗	องค	์พระอรหนัต	์๗	องคท์ีม่ไีปฝกึ
มโนมยทิธทิีว่ดัทา่ซงุม	ี๕	หรอื	๖	องคน์ะ	เสรจ็แลว้ก็ใชส่ไตลน์ีแ้หละ	เหน็วา่วนัๆ	หนึง่ก็ใช้
มโนขึน้นพิพานไปเกาะอยูห่นา้พระอยา่งเดยีวแลว้อยู่ๆ 	กห็มดกเิลสเอง	ถามวา่หมดกเิลสยงั
ไงก็ไมรู่	้ เพราะวา่กเิลส	ตณัหา	อปุาทาน	อกศุลกรรมอะไรตา่งๆ	โดยเฉพาะรกั โลภ โกรธ 
หลง นี่มันกินได้แต่ร่างกาย ใจมันเป็นคนละส่วนกัน พอใจมันเป็นคนละส่วนกัน ถึง
เวลาแล้วรู้ว่าราคะจะเกิด วิ่งไปกราบพระบนนิพพาน โทสะจะเกิด วิ่งไปกราบพระบน
นิพพาน โมหะจะเกิด วิ่งไปกราบพระบนนิพพาน พอไม่มีใจอยู่คอยปรุงคอยแต่งให้
พวกกิเลสต่างๆ ก็เกิดไม่ได ้ มันก็ดับเองอัตโนมัต ิ มันเป็นวิธีตัดกิเลสที่สั้นที่สุดแล้วก็
ง่ายที่สุดที่หลวงพ่อท่านต้องการ	 แต่ว่าส่วนใหญ่พอได้แล้วมันไปดูโน่นดูนี่ซะ	 แล้วดูแล้ว
แทนทีจ่ะรูเ้พือ่ละกร็ูแ้ลว้ไปยดึ	 คนโนน้เปน็อยา่งนัน้กบัเรา	 คนนีเ้ปน็อยา่งนีก้บัเรา	 แทนที่
จะหลุดพ้นได	้ ก็กลายเป็นมัดกันเป็นพวงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนมาไหนหรอก	
เพราะฉะนั้นที่เขาทำน่ะเขาทำถูกโดยบังเอิญ	 จะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ใช่นะ	 คนอื่นทำไมไม่
บงัเอญิอยา่งนัน้มัง่	
ถาม : จะถามเรื่องคาถาย่นระยะทาง	 เราจะใช้ภาวนาคาถาเงินล้านหรือว่าภาวนาพุทโธนี่
ถอืเปน็การยน่ระยะทางไดห้รอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : จริงๆ	 การย่นระยะทางมันต้องเป็นพื้นฐานของวาโยกสิณ	 แล้วโดยเฉพาะมัน
ไม่ใช่วาโยกสิณตัวเดียว	 ลักษณะของการย่นระยะทางเป็นของผู้ชำนาญในกสิณ ๑๐	 พอ
ตั้งใจใช้กำลังของอภิญญา	 กำลังของกสิณอธิษฐานแล้วมันจะเป็นไป	 แต่ว่าเท่าที่เคยใช้ได้
ผลนะ่	สมัปจติฉาม	ิ อาตมาเดนินะ่เขาควบมอเตอร์ไซด์ไล่ไมท่นั	 เราไมรู่ห้รอก	 เรารูส้กึวา่
เราเดนิปกต	ิสมยัที่ไปอยูท่องผาภมูใิหม่ๆ 	แลว้เดนิบณิฑบาตไป	๕	กโิลกวา่	กลบั	๕	กโิล
กวา่รวมแลว้	๑๐	กโิลเศษๆ	นะ่	คราวนีม้นักข็ึน้เขาขึน้เนนิตัง้หลายลกู	พอไปบณิฑบาตได้
พวกข้าวของมาเยอะ	 พอได้ข้าวของมาเยอะ	 ชาวบ้านเขาก็ถือมาส่ง	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็
เปน็พวกมอญพวกทวายทีท่ำงานอยูก่บัหนว่ยปา่ไมน้ัน่ละ่	 ไปอยูก่นัแคม้ปข์า้งบน	 เขากถ็อื
ของมาสง่	วนัแรกวนัสองวนัสามกม็าสง่	พอทา้ยๆ	มนัหายกนัหมด	พอหายกนัหมด	ไอเ้รา
ก็ไม่รู	้ พอจนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้าคนงานเขาบอกว่าหลวงพี่เดินเร็วจริงๆ	 ครับ	 ถามว่า
ทำไมวะ	?	เขาบอกปกตพิวกคนงานมนัเดนิ	ผมตอ้งวิง่ไลต่าม	แตห่ลวงพีเ่ดนินะ่คนงานมนั
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ตอ้งวิง่ไล	่ มนักเ็ลยไลก่นัไม่ไหว...มนัเหนือ่ยเขาวา่งัน้	 เสรจ็แลว้ผมกส็งสยัหลวงพีเ่ดนิยงัไง
ผมเอามอเตอร์ไซด์ไลต่ามดูไล่ไมท่นัจรงิๆ	 ครบั	มนัวา่งัน้	 เราไมรู่เ้รือ่งอะไรเลย	 รูอ้ยูอ่ยา่ง
เดยีววา่เราเดนิปกต	ิ
ถาม : ภาวนาอะไรคะ	?	
ตอบ : สมัปจติฉาม	ิ เพราะวา่หลวงพอ่ทา่นสัง่ไวต้ัง้แตบ่วชพรรษาแรกบอกวา่ใหภ้าวนา
บทนี้ให้เป็นปกต	ิ เพราะว่าบทนี้จะเป็นคาถาสำหรับสร้างอภิญญา ถ้าใครทำทรงตัวจะ
เหมือนกับได้กสิณ ๑๐	 ท่านบอกว่านานไปข้างหน้าบรรดาเดียรถีย์จะโจมตีศาสนาพุทธ
มาก	 โดยเฉพาะเรือ่งของอภญิญาสมาบตัเิขาจะกลา่ววา่เปน็เรือ่งหลอกลวงกนั	 เมือ่ถงึเวลา
นัน้แลว้พวกแกจะตอ้งไปแสดงใหเ้ขาดวูา่เรือ่งของอภญิญาเปน็เรือ่งจรงิ	ทา่นสัง่ใหท้ำตัง้แต่
พรรษาแรกเลย	แลว้อกีครัง้หนึง่กเ็ดนิทางไปเยีย่มสถานวีจิยัลุม่นำ้แมก่ลอง	กเ็ดนิขึน้ไปด	ู	
พืน้ทีก่ารจดัการลุม่นำ้ของเขานะ่	เดนิไปเรือ่ยๆ	มนัก	็๑๑	โมงครึง่แลว้	๑๑	โมงครึง่	หา่งจาก		
สถานปีระมาณ	๔	กโิลเมตรเศษ	หวัหนา้เขาบอกวา่นมินตฉ์นัเพลดว้ยครบั	เพราะวา่สัง่เขา
จดัของไวแ้ลว้	 เรากม็องนาฬกิาตายหา่	!	๔	กโิลครึง่ชัว่โมง...ยงัไงก็ไมท่นัอยูแ่ลว้ใช่ไหม	?	
กเ็ลยตอ้งใชว้ธินีี	้ บอกเออ...ถา้อยา่งนัน้ขอเดนิลว่งหนา้ไปกอ่นแลว้กนันะ	 พวกโยมตามมา
ทหีลงักแ็ลว้กนั	 แลว้กเ็ดนิของเรา	 ตัง้ใจเสรจ็เดนิมา	 มาถงึขา้งสถานรีถมนัออกมาบอกวา่
กำลังจะไปรับพอดีเออ...ไปรับหัวหน้ากับคนอื่นเขามาก็แล้วกัน	 ไอ้ของฉันแค่นี้มาถึงแล้ว			
ก.็..ลงไปนัง่ฉนัดนูาฬกิามนัเพิง่จะ	๑๑	โมง	๔๐	นาทเีทา่นัน้	ปรากฎวา่เขาตามมาถงึก็โนน่นะ่		
แม่จุ๊บเขาบอกว่าท่านเดินยังไงเร็วขนาดนั้น	 จุ๊บมันวิ่งตามซะจนเลือดกำเดาไหลไล่ไม่ทัน	
บอกไม่รู้เหมือนกัน	 เราเดินปกตินี่แหละ	 รู้สึกว่าระยะทางมันไกลเท่าเดิม	 แต่ว่ามันถึงเร็ว	
เทา่ที่ใชด้กู็ใชบ้ทนีแ้หละ	แตว่า่ถา้หากวา่อยา่งหลวงปูจ่งพาหลวงพอ่ไปสวุรรณวหิารอยา่งนี	้
อนันัน้เปน็อำนาจของกสณิ	๑๐	ไม่ใชป่ระเภทคาถงคาถาอยา่งนีห้รอก	
ถาม : แลว้เวลาถา้เราจะบวงสรวงแบบชดุใหญน่ะ่คะ่	 เราจะทำในบา้นได้ไหมคะ	 ไมต่อ้ง
ทำกลางแจง้	?	
ตอบ : ตอ้งดวูา่เรามุง่หมายเรือ่งอะไร	 ถา้หากวา่เปน็การไหวพ้ระบชูาพระในรม่ก็ได	้ แต่
ถา้หากวา่ตอ้งการสงัเวยเทวดาเขานยิมกลางแจง้กต็อ้งกลางแจง้	
ถาม : ทำวนัเกดิของเราคะ่	?	
ตอบ : วนัเกดิของเราตอ้งการเทวดาชว่ยไหมละ่	(หวัเราะ)	 งานของหลวงพอ่วนัเกดิเมือ่
ไหรน่ีท่า่นเชญิพรหม	 เชญิเทวดามาหมดนะ่นะ	 เพราะวา่สว่นใหญแ่ลว้กเ็ปน็ผูม้คีณุใหก้าร
สงเคราะห์มาโดยตลอด	 ของเราเองถ้าเราจะทำก็เอากลางแจ้งดีกว่า	 ถ้าคนอื่นมาสงสัยก็
บอกไปเลยบนเอาไว	้แกบ้นนะ่...หมดเรือ่ง	
ถาม : คอื...ไมอ่ยากใหบ้า้นอืน่เขาเขา้ใจผดินะ่คะ่	?	
ตอบ : จะ้	กล็กัษณะนัน้แหละ	ถงึไดบ้อกไงถา้เขาสงสยับอกวา่แกบ้นจะ้	บนไวร้างวลัที	่๑	
ถกูสองตวัเทา่นัน้แหละ	(หวัเราะ)	
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ถาม : คณุยายเพือ่นนะ่เขาใหผ้ดีว้ยคะ่	?	
ตอบ : ก็ไม่ผิดอะไรนี	่ เลี้ยงผีด้วยก็ได้อยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าอย่าเอาแบบแม่ชีกายสิทธิ	์	
ยายชีผ่องศรีแล้วกัน	 ยัยนั่นไปไหนผีตามไปเป็นกองทัพเลย	 เพราะว่าเขานอกจากให้กิน
ดว้ยแลว้	 ยงัอนญุาตใหต้ามดว้ย	 ยยันัน่ไปไหนท	ี คนอืน่จะเดอืดรอ้นกนัไปหมดนะ	 เพราะ		
ถา้คมุไมอ่ยูน่ีม่นัเอาจรงิๆ	ใครทีด่วงตก	คอืชว่งจงัหวะอกศุลกรรมเขา้	เจา้พวกนีม้นัจะชว่ยซำ้	
ถาม : เอาลกูนอ้งเกเรตดิตวัไปดว้ยหรอืคะ	?	
ตอบ : ก.็..เกเรไมเ่กเรเขาไมรู่	้ เขาเองเขาตัง้ใจสงเคราะหอ์ยา่งเดยีว	แลว้อนญุาตใหต้าม
ไดด้ว้ย	ถงึเวลากนิเรยีกกนิดว้ย	
ถาม : เวลาเราบวงสรวงที่บ้านเรากลางแจ้งเสร็จแล้วนี่นะคะ	 เราต้องจัดของอีกชุดหนึ่ง
น่ะ	 ไปไหว้ที่พระพรหมประจำหมู่บ้าน	 แต่ไม่ได้เปิดเทปบวงสรวง	 ตอนที่เราไปบูชาท่าน	
อยา่งนี.้..?	
ตอบ : เอาอย่างนี้ส	ิ ตั้งให้เสร็จพร้อมกัน	 พอตั้งให้เสร็จพร้อมกันแล้วเราก็มาเปิดเทป		
ในบ้านเรา	 ตั้งใจนึกถึงท่านด้วย	 ถ้าหากว่าเราตั้งในบ้านเรา	 เปิดเทปบวงสรวงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	 ไปตั้งที่โน่น	 อันโน้นผลมันจะน้อยไปหน่อย	 เพราะงั้นเอามันตั้งพร้อมกัน		
ไปเลย	เพราะของพรรคน์ีบ้างททีำผลมนักระทบกบัคนรอบขา้งมนัม	ีเลีย่งๆ	เขาไดก้ด็	ี
ถาม : เหมอืนกนัทัง้	๒	ชดุเลยใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : จะ้	
ถาม : ของทีเ่ราใชเ้วลาพธิบีวงสรวงแลว้นี	่ เปน็ถัว่เขยีว	งา	ขา้วตอก	ดอกไม	้ดอกไมท้ี่
ในชามบายศร	ีเกบ็ไวจ้นแหง้แลว้เราไมท่ิง้นี	่เวลาจะตัง้เมือ่คนืแลว้ไปไว้ใตถ้งุนี.่..?	
ตอบ : ไดจ้ะ้ได	้
ถาม : ไมบ่าปใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ถา้หากวา่เราเจตนาบรรจอุะไรไปในลกัษณะนัน้ได	้
ถาม : ทีเ่กาะฯ	ให้ใครดลูะ่คะ	?	
ตอบ : มีพระลูกศิษย์อยู	่ ตอนนี้มีแต่จะแย่งกันจะอยู	่ ไอ้ที่ๆ	 มันดีทำไว้เรียบร้อยแล้ว		
มนัแยง่กนัไป	ที่ไหนลำบาก	มนัปลอ่ยเราทำใหเ้สรจ็กอ่นเดีย๋วมนัถงึจะตามไป	
ถาม : ยงัสงสยันดิหนึง่คะ่	 ทีบ่อกวา่ภาวนาคาถาสมัปจติฉามเินีย่	 เรานัง่รถคนอืน่ขบัให้
เราเนีย่	แลว้เราภาวนาคาถานี	้จะชว่ยทัง้คนัเลยใช่ไหมคะ	หมายถงึวา่ไปถงึเรว็	?	
ตอบ : ชว่ยได	้แตว่า่...ถา้รูส้กึวา่มนัเรว็กวา่ปกตนิะ	ตอนนัน้เราอยา่เพิง่พดู	เราปลอ่ยมนั
ไปกอ่น	 คนอืน่นะ่ถา้หากวา่อำนาจของคาถามนัแสดงผลนะ่	 เขาจะไมรู่ส้กึถงึความผดิปกต	ิ
จะไปรูอ้กีท	ีเอะ๊	!	ทำไมมนั	ถงึเรว็แตว่า่ตวัเราถา้ตัง้ใจจบัอยูน่ีบ่างทรีะยะทางมนัสัน้ไปเฉยๆ	
สมัยก่อนไปทองผาภูม	ิ พอรู้สึกก็บอกให้คนอื่นเขาช่วยเป็นพยาน	 เอ้า	 ดูส	ิ ตอนนี้มัน		
หลกักโิลเมตรทีเ่ทา่ไหรแ่ลว้	 บอกเขาเขยีนอกี	๒๐	กโิลถงึทองผาภมู	ิ บอกจอ้งไวเ้ลยนะวา่
หลักกิโลต่อไปเป็นหลักกิโลที่เท่าไหร่	 ทั้งๆ	 ที่จ้อง	 นั่นแหละ	 กิโลต่อไปคือ	 ๘	 กิโลถึง
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ทองผาภมู	ิหายไป	๑๒	กโิล...วึบ๊เดยีว	
ถาม : คาถากนัหมากดันี	่ คอื...พวกหนนูะ่คะ่	 โดนหมากดัไปแลว้	 เราใชค้าถานีก้อ่นทีจ่ะ
โดนหมากดัหรอืภาวนาใหเ้ปน็ประจำคะ	?	
ตอบ : ภาวนาใหอ้ารมณใ์จทรงตวั เพราะวา่ถา้หากวา่สมาธไิมท่รงตวั...ใหม้นัขึน้เตม็
ทีไ่ปสกัครัง้หนึง่กอ่น ไดต้ามอารมณข์องสมาธสิงูสดุครัง้หนึง่กอ่น อยา่งทีเ่ขาเรยีกวา่
ทำใหค้าถามนัขึน้ แลว้หลงัจากนัน้กภ็าวนาเปน็ปกต	ิ เชน่	 ถงึเวลากน็กึถงึบา้ง	 หรอืวา่
แบง่เวลาไปเลยวา่ภาวนาคาถานีก้ีน่าทโีนน้กีน่าทไีล่ไปเลย	 หรอืวา่ภาวนาคาถานีก้ีจ่บคาถา
โนน้กีจ่บ	 ซอ้มเอาไว้ไมง่ัน้สนมิมนัจะกนิ	 ไม่ใชว่า่ถงึเวลาปึบ๊หมาวิง่มาคอ่ยไปภาวนา	 ตอน
ตกใจกลัวเข้าสมาธิหายเกลี้ยงเลย	 เดี๋ยวก็โดนงับกระจายอยู่ตรงนั้น	 นี่...ตรงท่ารถตู้นี่จะมี
หมาดำๆ	อยู	่๒	ตวั	ลองเดนิไปดสู	ิมนักดัเอาจรงิๆ	นะนัน่นะ่	นีเ่ดนิไป	๒	วนัแลว้มนัวิง่มา
เอาปากไลช่น...นัง่หวัเราะมนัอยู	่	
ถาม : ภาวนาอะไรคะ	?	
ตอบ : ไม่ได้ภาวนาอะไรหรอก	 จับภาพพระเป็นปกติอยู่เท่านั้นเอง	 ถึงเวลาจะชนก็ให้
มนัชนไป	เรากเ็ดนิเออ้ระเหยลอยชายของเราไปเรือ่ย	มนัคงอยากจะกดัแตม่นัอา้ปากไม่ได้
มันก็เลยชนเอา	 ลองไปดูเหอะ	 ดูสิว่าคนอื่นไปมันจะชนหรือมันจะกัด	 มันหวงที่มัน...		
เดนิผา่นทีม่นัๆ	ไลช่นเอา	ตวัดำๆ	๒	ตวันะ่จอ้นเจอบา้งไหม	?	
ถาม : เจอครบั	?	
ตอบ : นัน่ละ่	ลองด	ูวา่มนัจะมาชนบา้งไหม	?	แตอ่ยา่ลมืจบัภาพพระใหด้กีอ่นนะ	ถา้จบั
ไม่อยู่ก็น่องแหว่ง	 อยู่ๆ	 หมาเอาปากไล่ชนแปลกไหมล่ะ	?	 มันอยากจะกัดแต่มันอ้าปาก		
ไมข่ึน้	(หวัเราะ)	 สำคญัทีส่ดุตรงสมาธอิยา่ไปตกแลว้กนั...เวลาตกใจ	 ไปพมา่มาคราวทีแ่ลว้	
พวกกะเหรีย่งครสิตม์นับงัคบัใหร้ถหยดุ	ซอ้มคนขบัซะเกอืบตาย	เสรจ็แลว้มนักย็งิดว้ย	เรา
เองกเ็ฉยๆ	 กำลงัใจไม่ไดล้ดไม่ไดส้ะทกสะทา้น	 มนัยิง่โกรธใหญ	่ ครบูานอ้ยเขาบอกอตีอน
มันหันปืนมาทางอาจารย์นั่นน่ะมันเหนี่ยวไกแล้วนะครับ	 แต่มันไม่ลั่นบอกไม่รู้เหมือนกัน	
ผมรออยูอ่ยา่งเดยีววา่ถา้มนัตคีณุดว้ยปนืนะ่ผมจะอดัมนั	 คราวนีพ้อมนัทิม่ลงดนิมนัลัน่ดนิ
กระจายเต็มเท้าเลย	 เวลาฉุกเฉินกำลังใจสำคัญมาก	 อย่าไปสมาธิตก	 หลวงพ่อท่านเคย		
สอนว่า...ประเภทที่ว่าวิ่งอยู่ก็ต้องเข้าสมาธิได้ทันที	 จะทรงฌานไหนต้องทรงได้	 กำลัง
เหนื่อยๆ	 อยู่นั่งปุ๊บลงจะเอาฌานไหนต้องได้เลย	 สมัยของท่านก็...หาบน้ำ	 กลัวจะเหนื่อย
น้อย	 หาบน้ำวิ่งรอบป่าช้า	 แต่ขีดเส้นไว้น่ะ	 มาถึงเส้นนี้ปุ๊บฉันจะเข้าฌานนี	้ ถึงเส้นนี้ปุ๊บ		
จะเขา้ฌานนี	้ ทา่นซอ้มกนัถงึขนาดนัน้นะ	 ๓	-	 ๔	 องคน์ัน่นะ่	 แลว้เสรจ็แลว้ตากำนนัเถา 
กำนนับางนมโค	 ตานีก่นิสะบดัเลย	 มนัไม่ไดก้นิอะไรหรอก	 กำนนัเถานะ่กนิขา้วเกง่	 ขา้ว		
กาละมงันงึกนิหมด	หลวงปูป่านเรยีกไอเ้ถากระเพาะยาง	กระเพาะคงจะยดืไดน้ะ	กำนนัเถา		
ไปฟ้องหลวงปู่ปาน	 หลวงพ่อครับๆ	 พระของหลวงพ่อไม่มีความสำรวมเลยวิ่งกันใหญ่เลย
ครบั	 หลวงปูป่านถามเขาวิง่กนัที่ไหนละ่	?	 ในปา่ชา้ครบั	 เออ...เขาอตุสา่ห์ไปหลบในปา่ชา้		
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แลว้มงึตามไปดทูำไม	?	(หวัเราะ)	จอ๋ยไปเลย...(หวัเราะ)	คนมนัจะหาเรือ่งซะอยา่งใช่ไหม	?		
เขาอุตส่าห์ไปหลบในป่าช้าแล้วยังอุตส่าห์ตามฟ้องอีกเอากับมันส	ิ ไม่รู้หรอกว่าเขาวิ่งทำ
อะไรกนันะ่	 เลน่หาบนำ้...คอืวา่รา่งกายมนัเหนือ่ยมากๆ	หวิมากๆ	 รอ้นมากๆ	หนาวมากๆ	
เจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนต้องทรงฌานได	้ เอากันขนาดนั้น...ถึงได้ว่าพระสมัยก่อนทำไมถึง		
ไดด้	ี?	 ทา่นฝกึกนัชนดิวา่เอาชวีติเขา้แลก	 รุน่ของเรากอ็เีหละเขละขละ	 ทำบา้งไมท่ำบา้ง	
ไปๆ	มาๆ	ฟงัๆ	 ดูไอรุ้น่หลงัๆ	 ของเรามนัยิง่เละหนกัเขา้ไปอกี	 เออ...รุน่หนึง่มนักเ็สือ่มลง
ไปหนอ่ยหนึง่	(หวัเราะ)		
ถาม : อยา่งนีเ้วลาเขา้หอ้งนำ้ตอ้งถอดไหมครบั	?	
ตอบ : ไม่จำเป็นจ้ะ	 ยิ่งเข้าห้องน้ำยิ่งต้องใส่ไว	้ จำไว้ว่าเวลาเราจะเผลอนั่นก็คือตอน  
กินข้าว ตอนเข้าห้องน้ำ ตอนใกล้จะหลับ	 เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ในห้องน้ำยิ่งต้องอาศัย		
พระหนกัเขา้ไปอกี	
ถาม : แลว้ใสเ่ขา้สถานเรงิรมยอ์ยา่งนีบ้าปไหมครบั	?	
ตอบ : บาปไหม	?	...ก็อย่าชวนพระเที่ยวก็แล้วกัน	(หัวเราะ)	 ขอให้ท่านช่วยคุ้มครอง		
จะอยู่ในสถานที่ไหนก็ได	้แหม...ถา้ไปนรกเอาพระไปไดอ้าตมายงัอยากจะพกไปเลย	
ถาม : อานภุาพของพระกริง่ทีท่ำเปน็อยา่งไรครบั	?	
ตอบ : เจตนาจริงๆ ก็คือท่านทำไว้ทุกด้าน แต่ว่าจะเป็นการป้องกันอันตรายโดย
เฉพาะ เพราะวา่คำวา่พชิยัสงครามกค็อืชนะในสงคราม	แตอ่ยา่เอาไปตกีบัใครนะ		
ถาม : เพือ่นผมทีบ่ชูาไปเขาเอาไปใหอ้าจารยท์ีว่ดัแหง่หนึง่จบับอกวา่แรงจรงิๆ		
ตอบ : บอกเขาวา่ระวงัจะตายเอา	(หวัเราะ)	
ถาม : เขาบอกวา่พุง่ปรีด๊เลย	พทุธคณุดทีางไหนครบั	?	
ตอบ : ถา้ชือ่วา่สมเดจ็องคป์ฐมเลศิแลว้ในทกุที	่ถามวา่ดทีางไหนตอบไมถ่กู	
ถาม : เขา้สงครามได้ไหมครบั	?	
ตอบ : ลองดสู	ิไมย่าก	อนญุาตใหล้อง	
ถาม : กนัรงัสปีรมาณูได้ไหมครบั	?	
ตอบ : ตอ้งถามทา่น	(หวัเราะ)	เรือ่งของพทุธคณุ ถา้หากวา่จติใจยดึมัน่จรงิๆ ไมต่อ้ง
มพีระเครือ่งก็ได	้โดยเฉพาะพวกไดม้โนมยทิธ	ิอาราธนาทา่นคลมุตวัไปเลย		
ถาม : ไปลงมาทีว่ดัทา่ขนนุเจา้คะ่	รอบแรก	?	
ตอบ : รอบแรกไมค่อ่ยสนกุเลย	รอบสองเขาดิน้กนัมนั	
ถาม : รอบแรกรูส้กึวา่ดิน้กนั	๒	คนคะ่	?	
ตอบ : รอบสองเยอะเลย	
ถาม : เปา่ยนัตเ์กราะเพชรแลว้บชูายงัไง	?	
ตอบ : ใหต้ัง้ใจสวดอติปิโิสตอนเชา้ๆ	 ๓	 จบ	 ทกุวนั	 ถา้หากวา่เปน็พระกริง่พชิยัสงคราม
เขามีคาถากำกับ	 ถ้าอาราธนาปกติทั่วๆ	 ไปก็ใช	้ อิทธิฤทธ ิ พุทธนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง  
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ขอเดชเดชะ จงมาเปน็ทีพ่ึง่แกม่ะอะอนุีเ้ถดิ	แตถ่า้หากวา่	ประเภททีว่า่จะใชง้านเฉพาะดา้น		
สมมติว่าไปตกอยู่กลางศึกกลางสงคราม	 อย่างนี้	 ให้ใช้คาถาว่า	 มหาวิชชะโยโหหิ อะสัง
วาโส สมัปะตจิฉาม	ิถา้เขามปีนืมรีะเบดิหนกัทีส่ดุ	ทางดา้นไหนกอ็อกไปทางดา้นนัน้แหละ	
อนันีเ้ปน็เรือ่งแปลกมาก	 ตำราหลวงพอ่นีเ่ขาหา้มกลวัจรงิๆ	 นะ	 สมยักอ่นที่ใชธ้งมหาพชิยั
สงคราม	 ทา่นกบ็อก	 บอกพอภาวนากำลงัใจตัง้มัน่แลว้เสยีงปนืทางดา้นไหน	 แนน่ทีส่ดุให้
ออกดา้นนัน้แหละ	 แตว่า่อยา่ไปทำอนัตรายเขา	 เขาจะเหมอืนกบัวา่มองเราไมเ่หน็ไปเฉยๆ	
อันนี้ต้องถามผู้กองอรรณพ	 ผู้กองอรรณพตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้การตรวจคนเข้าเมือง		
อยูม่ัง้	?	ตอนนัน้แกเปน็แคร่อ้ยตำรวจโท	ต.ช.ด.	ไปโดนเขาลอ้มยงิแลว้ใชว้ธินีัน้แหละออก
มาได	้ สมยักอ่นตอนหลวงพอ่ทา่นทำธงมหาพชิยัสงคราม	ทา่นหวงมาก	 แจกเฉพาะทหาร
และจะตอ้งอยูช่ายแดนเทา่นัน้	ถา้ไม่ไดอ้ยูแ่นวหนา้ไม่ให	้มมีาตอนหลงัทำพธิีใหญท่ีว่ดับวร
ไดม้าคนัรถหนึง่อนันัน้แหละถงึใหท้ัว่ไป	ไมอ่ยา่งนัน้นีธ่งมหาพชิยัสงคราม	จะไดก้แ็ตท่หาร
ทีอ่ยูแ่นวหนา้เทา่นัน้	อาตมาบงัเอญิอยูห่นา้แนวซะ...กเ็ลยได	้(หวัเราะ)	
ถาม : มปีระสบการณ์ไหมครบั	(พระกริง่มหาพชิยัสงคราม)	?	
ตอบ : บอกไม่ถูก	 เขารายงานมาเยอะจนเรางงๆ	 คนก็ไปไม่มากรอบหนึ่งประมาณ	
๒,๐๐๐	คนเทา่นัน้	ทำไมรายงานประสบการณม์าเยอะกนัจงั	เจตนาเอาไปลองกนัหรอืเปลา่
ก็ไมรู่	้
ถาม : สอบมนัตดิขดันะ่คะ่	?	
ตอบ : สอบยงัไงละ่	?	เราทำอะไรตดิขดัตรงไหนตอ้งถาม	
ถาม : มนัไมท่รงตวัคะ่	?	
ตอบ : ไม่ทรงตัวต้องขยันทำ แล้วก็ประคับประคองรักษาอารมณ์เอาไว้ให้นานที่สุด  
เทา่ทีจ่ะนานได ้ สว่นใหญแ่ลว้นกัปฏบิตัจิะมจีดุบกพรอ่งตรงทีว่า่ทำเสรจ็ลกุแลว้กเ็ลกิเลย  
ถา้เลกิเลยนีใ่ชไ้มไ่ด	้ เรารกัษาอารมณต์อนนัน้ไดด้เีทา่ไหร	่พอลกุจากตรงนัน้แลว้พยายาม
ประคองไว้ใหอ้ยูก่บัเราใหน้านทีส่ดุ	แรกๆ	กอ็าจจะไดส้กัครึง่ชัว่โมง	ไดส้กัชัว่โมงหนึง่	นาน
ไปก	็๒	ชัว่โมง	๓	ชัว่โมง	ครึง่วนั	วนัหนึง่	สองวนั	สามวนั	หา้วนั	เจด็วดั	สบิวนั	จะมาก
ขึน้ไปเรือ่ย	พอจติเคยชนิกบัลกัษณะนัน้มนัจะเกาะจนกระทัง่สภาวะจติมัน่คง	ตอ่ไปกจ็ะยาว
ไปเรือ่ย	
ถาม : ลกัษณะจติทีเ่ราทำนะ่คะ่	เราใช.้..?	
ตอบ : แบง่ความรูส้กึ	ใชค้วามรูส้กึสว่นหนึง่	แบง่ความรูส้กึสกั ๒๐ หรอื ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์ 
ก็ได ้ไมต่อ้งมาก นกึถงึภาพพระไวต้ลอดเวลา รกัษาอารมณไ์วต้ลอดเวลา สว่นทีเ่หลอื
อกี ๗๐ - ๘๐ เปอรเ์ซน็ต ์บงัคบัรา่งกายใหท้ำงานตามหนา้ทีข่องมนัตอ่ไป	ถา้เรารกัษา
กำลงัใจลกัษณะนี้ไปเรื่ือ่ยมนัจะเคยชนิ	แลว้ตอ่ไปกส็บาย	แตถ่า้หากวา่ทำๆ	ทิง้ๆ	เหมอืนกบั		
เราว่ายน้ำทวนน้ำ	 พอว่ายๆ	 ไปจนกระทั่งเต็มที่ของเราแล้วก็ปล่อยลอยตามน้ำไป	 พอถึง
เวลาก็มาว่ายน้ำใหม	่ พอเสร็จแล้วก็ปล่อยตามน้ำไปเรื่อย	 จะสนุกมากเพราะได้แต่งาน		
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ผลงานไมม่เีพิม่ขึน้เลย	 นกึออกไหม	?	 มนัไปแลว้นี	่ พอกลบัมาแลว้อยา่งดกีแ็คเ่ดมิ	 ขยนั
จรงิๆ	แตเ่ปน็การขยนัในทางทีผ่ดิ	เพราะฉะนัน้สำคญัทีส่ดุคอืประคบัประคองรกัษาอารมณ ์ 
นัน้ไวใ้หอ้ยูก่บัเราใหน้านทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้
ถาม : เรือ่งขอบารม	ีขออภญิญาทัง้	๖	ชว่ยดว้ยหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : ถ้าอภิญญา	 ๖	 ก็ลำบากนิดหนึ่ง	 เอาแค	่ ๕	 ก็พอ	 อภิญญา	 ๖	 เป็นเรื่องของ		
พระอรยิเจา้	เพราะวา่ตวัอาสวกัขยญาณตวัที	่๖	จะมอียู	่แตถ่า้เปน็คนอืน่ๆ	นีแ่ค	่๕	กอ่นจะ้	
ถาม : ..................................	
ตอบ : คำอธิษฐานของหลวงพ่อสมัยก่อนก็ม	ี พวกเราทันกันไหมล่ะ	 ?	 ขอได้โปรด		
ยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิต	 แล้วพอตอนท้ายๆ	 ก็จะม	ี ญาณอันใดที่เป็นผล
ของสมถภาวนา	 ญาณเหล่านั้นซึ่งมี...ไล่ไปเลย	 อตีตังสญาณ	 อนาคตังสญาณ	 ปัจจุปปัน
นังสญาณ	 จุตูปปาตญาณ	 ยถากัมมุตาญาณ	 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	 เจโตปริยญาณ	
อธษิฐานขอหมดแหละ	มาตอนหลงัๆ	มนัยุง่	ยาวไป	กเ็ลยตดัลงเหลอืหนอ่ยหนึง่	
ถาม : ถา้ทำทกุอริยิบถนีแ่ลว้กลบัมานัง่เฉยๆ	ได้ไหมคะ	ถอืวา่ผดิไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ผิด	 เพราะว่ายืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	 ทำอิริยาบถไหนก็ได	้ ยิ่งสามารถทำตาม
อริยิาบถปกต ิกค็อืเคลือ่นไหวทำอะไรก็ได ้แตก่ำลงัใจทรงตวัอยู ่อนันีต้อ้งคอยพจิารณา  
อารมณ์ใจของตัวเราให้ด ี ลักษณะจะเหมือนกับน้ำในบ่อ เวลาลมพัดมาน้ำปากบ่อมัน  
จะเคลือ่นไหวกระเพือ่มไป แตว่า่ขา้งลา่งมนัจะนิง่สนทิ ลกัษณะของจติกจ็ะนิง่ในลกัษณะ  
อย่างนั้น แต่ว่ากายอาการภายนอกก็จะปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกต	ิ ถ้าทำอย่างนี้ได	้	
เก่งกว่า	 นั่งเฉยๆ	 น่ะ	 ยังไม่แน	่ เพราะนั่งเฉยๆ	 แล้วพอลุก	 สมาธิอาจจะเคลื่อนหลุดได้		
แตถ่า้เราทำในลกัษณะเคลือ่นไหวจนชนิมนัจะหลดุยาก	
ถาม : กลบัไปนัง่สมาธไิม่ไดเ้ลยคะ่	?	
ตอบ : เราไปชนิกบัอรยิาบถอืน่แลว้	ถา้หากวา่ตอ้งการจะให้ไดล้กัษณะนัน้ใหม	่ตอ้งกลบั
ไปนัง่แลว้จบัลมหายใจเขา้-ออกอยา่งจรงิๆ	จงัๆ	ใหม	่ เอาสตกิำหนดจดจอ่อยูก่บัลมหายใจ
เข้า-ออกคือเอาอานาปานสติอย่างเดียว	 ถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นก็นั่งยากเพราะว่ามันชิน		
กบัอนัอืน่ซะแลว้	คนเคยวิง่แลว้ไมอ่ยากจะนัง่หรอก	
ถาม : แลว้การเดนิจงกรมนี่ไดม้ากกวา่...?	
ตอบ : ลักษณะเดียวกัน	 อานิสงส์ของการเดินจงกรมมีอยู่ข้อหนึ่งบอกชัดเลยว่า 
ธรรมะที่ได้ในระหว่างที่เดินจงกรมจะเสื่อมยาก เพราะว่าได้ในลักษณะที่ร่างกาย
เคลื่อนไหวอยู	่ ทำให้เป็นผู้เดินได้ทนเดินได้นาน	 ทำให้เป็นผู้มีโรคน้อยทำให้อาหารย่อย		
ไดส้ะดวก	พระพทุธเจา้ทา่นกลา่วถงึอานสิงส์ไวเ้ยอะ	
ถาม : อยา่งนีถ้า้ไดแ้ลว้จะไมม่เีสือ่มเลยเหรอคะ	?	
ตอบ : ไมใ่ชไ่มม่ ีโอกาสเสือ่มนะ่ม ีแตย่ากหนอ่ย	แลว้ถา้หากวา่เราเผลอสตหิรอืทิง้ไป
นานจริงๆ	 ก็พังเหมือนกัน	 แต่เพียงว่าเราได้ในขณะที่เคลื่อนไหว	 พอเราเคลื่อนไหวใน
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ลกัษณะอืน่ในอริยิาบถอืน่ๆ	จติจะไมเ่คลือ่นออกจากการภาวนา	เพราะวา่ทรงตวัได	้มนัเดนิ
จนชนิซะแลว้	(มคีนถวายรปูหลวงปูด่ลูย)์	
	 	 ...โอ้โฮ...งามจงั	 สาธ.ุ..อยากไดม้านานแลว้	 ไม่ใชว่า่ไมม่	ี ทีม่โีดนเขาจิก๊ไปหมด	
(หวัเราะ)	 นีย่อดพระเลย	 จำไว	้ หลวงปูด่ลูย ์ อตโุล	 สมยัทีท่า่นยงัมชีวีติอยู	่ ลกูศษิยส์าย
หลวงปู่มั่นแทบทั้งหมด	 จะต้องเคยฝากฝังตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ดูลย์มาแล้วทั้งนั้น	 คำว่า		
อตโุล	แปลวา่ไมม่ีใครเปรยีบได ้
  ...ลกัษณะของพระทีเ่ขา้ถงึตรงจดุนัน้แลว้จะอยูก่เ็ฉพาะมงีานเทา่นัน้	 ถา้ไมม่งีาน
ก็ไปเลย	 สมัยที่หลวงพ่อวัดท่าซุงยังอยู	่ ก่อนมรณภาพสักปีหรือสองป	ี มีพระหนุ่มๆ		
องค์หนึ่งจากราชบุร	ี อายุแค	่ ๓๗	 ป	ี ไปกราบลาหลวงพ่อขออนุญาตไปพระนิพพาน		
เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าตัวเองเกิดมาหน้าที่ๆ	 สำคัญที่สุดก็คือทำตัวเองให้หมดกิเลส		
หมดแลว้หมดเลยไมม่งีานอืน่แลว้ไปเลย	 โห...นา่อจิฉามากอายแุค	่๓๗	 เอง	ถา้หากพระที่
ท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่มีงานประจำ	 ไม่มีใครอยากอยู่กันหรอก	 ถ้ายังมีงานต้องทำก	็	
ทนตอ่ไป	ทนจนกระทัง่รา่งกายมนัไม่ไหวกพ็งัไปดว้ยกนั	
ถาม : ถา้อารมณจ์ติจะชอบตรงสวดมนตภ์าวนาจะพอไหมคะ	?	
ตอบ : เหลอืเฟอืเลย	สวดมนตภ์าวนาถา้สวดเปน็ ไปนพิพานงา่ยทีส่ดุเลยตัง้ใจยกจติ
ขึ้นไปกราบพระบนพระนิพพาน อธิษฐานสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา ถ้ายังไม่จบเรา
จะไม่ลง ถ้ามีงานให้ทำใจจะเกาะอยู่ตรงนั้นนาน	 พวกที่ได้มโนมยิทธิลองสังเกตดูว่า
อารมณพ์ระนพิพานจรงิๆ	มนัยงัไม่ใชอ่ารมณ์ใจทีแ่ทจ้รงิของเรา	เพราะฉะนัน้เรายงัเกาะได้
นอ้ย	เกาะได้ไมน่าน	ปอ๊บแปบ๊ๆ	บางทไีมท่นัรูต้วั	ลงมาแลว้ตัง้แตเ่มือ่ไหรก่็ไมรู่	้แลว้กข็ึน้
ไปใหม	่ แตถ่า้หากวา่มงีานทำอยู	่ พอจติมงีานทำมอีะไรใหเ้กาะกท็รงตวัอยูต่รงนัน้	 เพราะ
เราไปตัง้ใจวา่ถา้ยงัสวดมนต์ไมจ่บเราจะไมล่ง	 ทำลกัษณะนัน้บอ่ยๆ	 แลว้ขยายเวลายาวขึน้
ไปเรื่อยๆ	 หาเรื่องสวดให้มากๆ	 บทหน่อย	พออยู่นานเข้ามันจะชินอารมณ์พระนิพพาน 
พอชนิๆ นานไปกเ็กาะไดน้าน	 ไม่ใชพ่อขึน้ไปวนิาทหีนึง่ยงัไมท่นัไดม้องหนา้พระเลยหลน่
แปะลงมาแลว้	พอไหมสวดมนตอ์ยา่งเดยีว ? ทำเปน็นะ่พอ ถา้อยากจะทำลกัษณะทพิ
จกัขญุาณ เวลาสวดมนตน์กึถงึตวัหนงัสอืไปดว้ย อติปิโิส ภควา ใหเ้หน็เปน็คำๆ ไป
เลย ถา้หากเหน็ไดช้ดัเจนเทา่ไหรเ่วลาเราดผูดีเูทวดาเรากเ็หน็ไดเ้ทา่นัน้	 เลยกลายเปน็
วา่ทำเปน็ไหม	?	ทำเปน็ไดท้กุคน ไดท้กุอยา่ง	อยา่ลมืกรรมฐาน	๔๐	อารมณท์รงตวัจรงิๆ	
มอียูก่ค็อือานาปานสต	ิกสณิ	๑๐	อารมณอ์ืน่จะเปน็อารมณพ์จิารณาบา้ง	อารมณแ์คอ่ปุจาร
สมาธบิา้ง	 อารมณแ์คป่ฐมฌานบา้ง	 แตว่า่หลวงพอ่สอนพวกเรานี่	 ทา่นจบัยดัเปน็ฌาน	 ๔	
หมด	ออกสมาบตั	ิ๘	ไปเลยซะดว้ยซำ้ไป	 เพราะฉะนัน้มนัอยูท่ีท่ำเปน็ไหม ? ถา้ทำเปน็
สามารถดดัแปลงใชง้านไดท้ัง้หมด 
ถาม : ..................................	
ตอบ : ตวัไหนก็ได	้ ใช้ไดท้ัง้นัน้แหละ	 ถา้หากวา่เราจบัตวัเดยีว	 แลว้ทำใหถ้งึสมาบตั	ิ ๘	
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ไปเลย	สมาบตั	ิ๘	จรงิๆ	กำลงัแคฌ่าน	๔	เพราะฉะนัน้มนัจะม	ี๔	ทีห่า้	๔	ทีห่ก	๔	ทีเ่จด็	
๔	ทีแ่ปด	(หวัเราะ)	กำลงัของมนัเทา่กนั ถา้ทำไดอ้นัหนึง่แลว้อนัอืน่มนัไมย่าก 
ถาม : ทีเ่ราปฏบิตัอิยูม่นัยงัพรอ่งอยู่ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : พร่องแหงๆ	 ถ้าไม่พร่องไปกันหมดแล้ว หลวงพ่อท่านสอนอยู่เสมอๆ ว่าให้
พจิารณาในสงัโยชน ์๑๐ ตอ้งละใหไ้ด ้บารม ี๑๐ ตอ้งทำใหเ้ตม็	ทา่นเขยีนสงัโยชน	์๑๐	
กบับารม	ี๑๐	ตดิหวันอนไวเ้ลย	ตืน่นอนขึน้มาพจิารณาดเูลย	สงัโยชน	์๑๐	ของเราๆ	ตดั
ขอ้ไหนไดบ้า้ง	 เราละขอ้ไหนไดบ้า้ง	ถา้ยงัไม่ไดก้ต็ัง้หนา้ตัง้ตาละไป	บารม	ี๑๐	ของเราตวั
ไหนยงัพรอ่งบา้ง	 ถา้พรอ่งกเ็นน้ตวันัน้ใหห้นกัเขา้ไว	้ ตวัอืน่ๆ	 กอ็ยา่ลมืซะ	 ถา้ทำอยา่งนัน้
ทุกวันๆ	 แล้วมันจะชิน	 จะเข้าถึงได้เร็วที่สุด	 เพราะว่าสนามรบสนามสุดท้ายนี่มันเป็น
สนามของสงัโยชน ์๑๐ กบับารม ี๑๐ เทา่นัน้แหละ อยา่งอืน่ไมม่อีะไร 
ถาม : ..................................	
ตอบ : จะเอาอะไรนักหนาล่ะ	 ทุกวันนี้ที่เรื่ืองมากที่สุดก็เพราะมันผูกไม่ยอมปล่อย  
ถ้าปล่อยซะอย่างมันก็ปล่อยหมดแหละ	 ไม่ต้องไปตามเขา	 ของเขาถนัดอย่างนั้นเขาก	็	
ตดัตวันัน้	
ถาม : เหน็เคสใกลก้นักเ็ลยปรกึษากนั	?	
ตอบ : ใกลก้นัที่ไหน	อว้นกวา่กนัตัง้เยอะ	(หวัเราะ)	
ตอบ : นา่ยนิดแีทนเขา	อยา่ลมืนะ	๑๗๕,๓๐๐	คนใช่ไหม	?	หายไปแลว้	๑	ตำแหนง่เปน็
อย่างน้อย	 ถ้าขืนช้าอยู่เดี๋ยวแสนกว่าตำแหน่งคนอื่นเขาแย่งหมด	(หัวเราะ)	 เคยได้ยินคำ
พยากรณ์หลวงพ่อใช่ไหม	?	 บุคคลที่นำธรรมะของท่านไปปฏิบัติอย่างจริงๆ	 จังๆ	 จะเข้า
นพิพานในชาตนิี	้๑๗๕,๓๐๐	คน	ทีเ่หลอืหลงัจากป	ี๓๔	เปน็ตน้มา	สว่นใหญแ่ลว้อภญิญา
เยอะ	จะไปเพลนิอยูต่รงจดุนัน้	เลยจะเหลอืแคพ่ระอนาคาม	ี๓๖	องค	์พระสกทิาคาม	ี๑๔๗	
องค	์ พระโสดาบันประมาณ	 ๓,๐๐๐	 มากี่ล้านก็ได้แค่นั้นแหละ	 เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าง
นอ้ยๆ	หายไปตำแหนง่หนึง่ๆ	แลว้	จรงิๆ	แลว้พี	่ปา้	นา้	อา	นีเ่ขาหายกนัไปเยอะแลว้นะ	
ถาม : ทีพ่ยากรณน์ีร่วมพระภกิษสุงฆด์ว้ยหรอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : รวมดว้ยส	ิลกูศษิยท์า่นนะ่	จะไปเสยีทา่พระหรอืเปลา่	?	พระเสยีทา่โยม	ถนนของ
พระหลมุมนัเยอะ	๒๒๗	หลมุ	ของโยมแค	่๕	หลมุ	หลบไปหลบมาพน้มัย๊	?	
	 	 เราอยูต่รงจดุนีจ้รงิๆ	มนัสบายใจแลว้ใช่ไหม	?	ประคบัประคองตวัสบายใจใหอ้ยู่
กบัเราใหน้านทีส่ดุ เสรจ็แลว้ถา้หากวา่พน้จากตรงจดุนีไ้ป เรากล็องมานัง่นกึดวูา่ทีเ่รา
สบายใจเพราะอะไร ?	หนึง่เราไดเ้หน็พระสงฆ	์สองเราไดฟ้งัสิง่ทีท่า่นพดู	สามขณะทีท่า่น
พดูเราคดิตามไป	 คดิตามแต่ในดา้นทีด่	ี พดูถงึนพิพานคดิถงึนพิพาน	 พดูถงึพรหม	 คดิถงึ
พรหม	 พูดถึงเทวดา	 คิดถึงเทวดา	 ต่อไปเราก็สร้างสิ่งแวดล้อมทางใจของเราให้อยู่ใน
ลักษณะอย่างนี	้ เราตั้งใจกราบพระบูชาพระรัตนตรัยเสร็จนึกถึงตรงจุดนี้ก็ได้	 มันจะเป็น		
อตตีงัสญาณคอืการยอ้นอดตีสรา้งความคลอ่งตวัใหก้บัใจเราดว้ย	 ขณะเดยีวกนัใจกจ็ะมงีาน
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ทำจะไมฟุ่ง้ซา่นไปอารมณอ์ืน่	 เราจะสามารถรกัษาอารมณท์ีส่งบเยน็ใจอยา่งนีไ้ดอ้กี ถา้
หากวา่หมัน่ทำบอ่ยๆ กจ็ะรกัษาไดย้าวนานขึน้เรือ่ยๆ สว่นใหญพ่วกเรามนัดแีตก่นิผล 
ไมรู่ว้า่เหตมุนัเปน็ยงัไง	 ในเมือ่ไมรู่ว้า่เหตมุนัเปน็ยงัไงมัว่ไปถกูเขา้	 บงัเอญิไดผ้ลขึน้มากนิ
จนเกลีย้งแลว้ก็ไปเดอืดเนือ้รอ้นใจอกี	ทำเหตทุีต่วัเองสบายใจตอ่ไปไมเ่ปน็	กเ็ชญิกลุม้ตอ่
ไปเลยจะ้	มาอยูต่รงนีด้อียูอ่ยา่งหนึง่...ไมห่วงวชิา	พอ่ไมเ่คยสอนใหห้วงวชิา	พยายามบอก
ใหค้รบทกุอยา่ง	คนยิง่รูม้ากเทา่ไหรก่ย็ิง่แบง่เบาภาระของทา่นไดม้ากเทา่นัน้	ของเรามาถงึ
ตรงจุดนี้ก็เหมือนกัน	 เมื่อมาถึงตรงจุดนี้แล้ว	 รู้อะไรต้องรีบบอกให้หมด	 พอเขาทำได้เอง
แล้วเราเองก็ไม่เหนื่อยมาก	 ไม่งั้นอาศัยเกาะอย่างเดียว	 เกาะไม่เกาะเปล่าดูดอีกต่างหาก	
ถงึเวลาเขาจะไปชารจ์พลงั	เลน่เอาเราเดีย้งไปเลย	แหม...ชารจ์อยา่งเดยีวเดีย๋วเราดดูคนืมัง่	
พอจะเอาคนืก็ไมม่ีใหซ้ะดว้ย	(หวัเราะ)	
	 	 สมัยบวชใหม่ๆ	 หลวงพ่อท่านตั้งฉายาว่าสุธมฺมปญฺโญ	 ท่านบอกว่าพระตั้งให้
โดยตรงเลยนะชดุนี.้..ใครมลีกัษณะจรตินสิยัการปฏบิตัอิยา่งไรทา่นบอกหมด	 แลว้ทา่นแปล
ให้ฟังว่า	 เป็นผู้มีปัญญาในการปฏิบัติธรรม	 เราก	็ เอ๊...มันจะมียังไงว้า...มันเฮงซวยอยู่		
ทุกวัน	 แต่พอก้าวเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่า	 สิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้น้อยไม่มีวัน		
ทีจ่ะเทยีบพอ่ไดแ้มแ้ตห่นึง่ในลา้น	 กลายเปน็พวกเราไลไ่มท่นัเหมอืนกนัวา่	 เออ...ยอมรบัวา่
มีปัญญาเหมือนกัน	 เป็นหัวหมาจ้ะ	 หางราชสีห์ไม่ได้เป็นหรอก	 ไล่พ่อไม่ทัน	 เลยมาเป็น		
หวัหมาอยูต่รงเนีย้	(หวัเราะ)	
	 	 การปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่นั่งภาวนาอย่างเดียวนะ ลักษณะอย่างนี้คือการปฏิบัต ิ
นัง่อยูต่อ่หนา้พระเหน็พระสงฆ ์ พระพดูถงึธรรมะเปน็ธรรมานสุต ิ เหน็พระพทุธรปูเปน็
พทุธานสุต ิ พดูถงึนพิพานเปน็อปุสมานสุต ิ ตอนนีเ้รากำลงัปฏบิตัใินอนสุตเิหลา่นี ้ อยู่
ในลักษณะที่เรียกว่าเต็มกำลังด้วย เป็นฌานก็เป็นฌานใช้งานด้วย ที่เป็นฌานใช้งาน
คอืไมไ่ดน้ัง่ภาวนาเฉยๆ หากแตว่า่ในขณะทีเ่ราทรงอารมณป์กติ	 อยา่งเชน่วา่ตอนนีเ้รา
สามารถนึกถึงได้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน	 ลองดูสิว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง	
ให้เราภาวนาเอง	 ครึ่งชั่วโมง	 มันเกาะความดีได้อย่างนี้มั๊ยล่ะ	?	 หายไปยันไหนแล้วก็ไม่รู	้
เพราะฉะนั้น	 คราวหน้าก็หาเรื่องหลอกพระให้คุยไปเรื่อยๆ	 เราเองก	็ เกาะตาม	(หัวเราะ)	
ภาวนา แปลว่าทำให้เจริญ วิธีไหนก็ได้ที่ให้ใจของเราอยู่กับความดีถือเป็นการภาวนา
ทัง้หมด 
ถาม : ถ้ามีคนมาถามเราว่าการปฏิบัติที่นี่มีจุดเด่นอย่างไร	 เราบอกว่านิพพานโดยตรง
เลยจะได้ไหมคะ	?	
ตอบ : เขาถามมจีดุเดน่ยงัไง	บอกวา่...จดุเดน่กค็อืนัง่รบัสตางคอ์ยา่งเดยีว	(หวัเราะ)	มนั
อธิบายยาก	 บอกเขาแล้วกัน	 บอกว่าท่านสอนในเรื่องของทาน	 ศีล	 ภาวนา	 เราทำได้แค่
ไหนกแ็คน่ัน้ละ่	งา่ยด	ียงัไงกเ็อามวยหลกัไวก้อ่น	สว่นใหญ่ไปเจอบางทตีอบไมถ่กู	เขาถาม
อะไรละ่...ปฏบิตัสิายไหน	?	 ฟงัดแูลว้มนึๆ	 สายไหนกม็าจากพระพทุธเจา้ทัง้นัน้	 ๘๔,๐๐๐	
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พระธรรมขันธ	์ อย่างน้อยๆ	 ต้องมีผู้คน	 ๘๔,๐๐๐	 แบบ	 เพราะว่าแต่ละคนจะรักจะชอบ		
ไมเ่หมอืนกนั	 ในเมือ่	๘๔,๐๐๐	แบบ	ครบูาอาจารยท์า่นถนดัตรงจดุไหน	หรอืวา่ไดร้บัการ
สอนสัง่มาอยา่งไร	ทา่นกถ็อืเอาแบบแผนนัน้ๆ	สอนสัง่ตอ่ๆ	กนัมา	เขาเลยไปแยกออกเปน็
สายโนน้มัง่	 เปน็สายนีม้ัง่	 จรงิๆ	 แลว้กค็อืศากยบตุรพทุธชโินรส	 ลกูพระพทุธเจา้เหมอืนๆ	
กนั	คดิธรรมะเองไดเ้สยีเมือ่ไหรเ่ลา่	พระพทุธเจา้รูม้าแลว้ทัง้นัน้แหละ	
ถาม : สมยัอดตีกาลตอนพระพทุธเจา้ออกบวช	 ในโลกนีม้ศีาสนาเดยีวหรอืหลายศาสนา
ครบั	?	
ตอบ : มีหลายศาสนาเหมือนกัน	 มีการยึดถือกันไปต่างๆ	 เหมือนกัน	 แต่ว่าท้ายที่สุด	
ศาสนาพทุธทีป่ระกาศอรยิสจั	คอืความจรงิอนัเจรญิ	จะมลีกัษณะทีว่า่สามารถครองใจคนได้
จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา	 เพราะว่าเป็นของจริงของแท้พิสูจน์ได้ทุกเวลา	 จำไว้นะว่า	
ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ คือความจริงอันเจริญทำตามอย่างเดียว ไม่ต้องไปเสีียเวลา
วิเคราะห์วิจัย	 สมัยนี้พวกเรียนหนังสือมันเรียนมากไป	 เล่นเอาปรัชญาจากพุทธศาสนา	
ปรชัญามนัเปน็การเทยีบเคยีง	 มนัไม่ใชค่วามจรงิ	 พทุธศาสนาเปน็อรยิสจั	 ไมต่อ้งเสยีเวลา
ไปคน้ควา้	พระพทุธเจา้ทา่นคน้ควา้แทนเราแลว้	เรามหีนา้ทีอ่ยา่งเดยีวคอืทำตามแลว้ผลจะ
เกดิเอง	 ทา่นกลา่วเอาไว้ในคำสรรเสรญิวา่	 เกวลปรปิณุณงั ปรสิทุธงั	 บรสิทุธิบ์รบิรูณ์โดย		
สิน้เชงิแลว้	 ตดัออกกข็าด	 เตมิเขา้กเ็กนิ	 ไมต่อ้งไปยุง่หรอก	 ทำตามอยา่งเดยีวพอ	 สมยันี้
คนเก่งมันเยอะ	 วิเคราะห์พระไตรปิฎกกัน	(หัวเราะ)	 แค่นี้เราสู้เขาไม่ได้แล้ว	 ลักษณะนี้
นอกจากจะเป็นวิจิกิจฉาแล้ว	 ยังเป็นปรามาสพระรัตนตรัยด้วยไปวิเคราะห์พระไตรปิฎก		
อนันีค้นทกุคนทำได.้.เชือ่	 อนันีท้ำไดบ้า้ง	 ทำไม่ไดบ้า้ง...ละไวก้อ่น	 ถา้หากวา่อนันีค้นโดย
ทั่วไปไม่สามารถจะทำได้...มันไม่เชื่อเอาเลย	 บอกว่าพระไตรปิฎกเขียนขึ้นสมัยหลัง	 วิสัย
ของศษิยย์อ่มสรรเสรญิครบูาอาจารยจ์นเกนิจรงิเปน็ธรรมดา	 นา่ทบุไหม	?	 คนเกง่มนัมาก
ขึน้ทกุทีๆ 	
ถาม : อยา่งพระเยซนูีถ่อืวา่เปน็พระโพธสิตัวห์รอืเปลา่ครบั	?	
ตอบ : เป็น	 พระเยซูนี่พระโพธิสัตว์แท้เลย	 เพียงแต่ว่าในระหว่างที่บำเพ็ญบารมีไป		
สิ่งที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเพื่อความดีของคนนี่	 พอระยะหลังๆ	 ก็เพี้ยน	 เพี้ยนตรงที่ว่าจุดที่
ล้างบาปได ้ จริงๆ แล้วท่านสอนให้สารภาพบาปแบบเดียวกับพระปลงอาบัต	ิ ถึงเวลา
พระทำผดิกจ็ะไปปลงอาบตัวิา่ขา้พเจา้ทำผดิอยา่งนัน้	ทำผดิอยา่งนี	้ตอ่ไปนีจ้ะไมค่ดิอยา่งนี้
อกี	 จะไมพ่ดูอยา่งนีอ้กี	 จะไมท่ำอยา่งนีอ้กี	 ทา่นสอนใหส้ารภาพบาปแบบนัน้	 คราวนีก้าร
สารภาพบาปแบบนั้นคนมันอายกัน	 มาระยะหลังบรรดาพวกผู้นำของเขา	 ก็เลยใช้ปรับ
เปลี่ยนไปว่าล้างบาปได	้ ในเมื่อล้างบาปได้ใครทำอะไรมาก็ตาม	 มาทำพิธีรับศีลจุ่มทีหนึ่ง		
ก็เป็นอันว่าจบกันไปเลย	 ก็สบายน่ะส	ิ ศาสนาไหนคล้อยตามกิเลสคน	 ศาสนานั้นคนก็ถือ
เยอะหน่อย	 อย่างของศาสนาอิสลาม	 เขาว่าการฆ่าคือการปลดปล่อยเขาไปสวรรค	์ โดย
เฉพาะสัตว์ต้องฆ่าเองถึงจะกินได	้ ถ้าให้คนอื่นฆ่าให	้ ศาสนาอื่นฆ่าให้กินไม่ได	้ เอะอะก็จะ
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ปลดปล่อยเขาไปสวรรค	์ พอเขาจะปลดปล่อยมันไปสวรรค์มั่งดันหนีซะนี	่ ก็เป็นซะอย่างนี	้
ไม่ไดด้คูวามเปน็จรงิ	 สมยักอ่นที่ไดม้โนมยทิธิใหม่ๆ 	 ชอบมากเลยตะลยุนรก	 ตะลยุสวรรค	์
โดยเฉพาะโลกนัตรน์ีช่อบทีส่ดุ	 เพราะไมเ่คยไป	 ขมุอืน่ๆ	 ไปมาซะชนิแลว้...ลงบอ่ย	 จำได	้
ไมส่งสยั	 สงสยัวา่โลกนัตรม์นัเปน็ยงัไง	 ลงโทษดว้ยความเยน็เลยไปดบูอ่ย	 แลว้กข็ึน้สวรรค์
ไปดูว่าศาสนาโน้นมีใครบ้าง	 ศาสนานี้มีใครบ้าง	 ปรากฎว่าอิสลามนี่หายากหาเย็นจริงๆ	
อิสลามที่ได้ขึ้นสวรรค์	 เหมือนกับเราเทข้าวสารมากระสอบหนึ่ง	 แล้วหาข้าวเปลือกให้เจอ	
ส่วนใหญ่ที่ไปนี่ไม่ได้ไปเพราะหลักการปฏิบัติตามศาสนาของเขานะ	 กลายเป็นว่าพวกที่ไป	
คือพวกที่ตายก่อนหมดอายุขัย	 แล้วมีโอกาสไปโมทนาบุญที่ศาสนาอื่นเขาทำความดีกัน		
หายากหาเยน็ดแีท	้
ถาม : อย่างหลวงปู่ปานที่ทำบารมีครบแล้ว	 ถ้ามาเกิดเป็นพระเวสสันดรอย่างนี	้ ท่าน
เกดิมาหรอืยงัครบั	?	
ตอบ : ถา้หากวา่บารมเีตม็กร็อตรสัรูน้ีเ่กดิมาครบแลว้	
ถาม : ครบแลว้เหรอครบั	?	
ตอบ : ครบแล้ว	 แต่ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นพระเวสสันดรนะ	 อาจจะเกิดเป็นผู้ใดก็ได้ที่มีโอกาส
ได้ถวายทานลักษณะปรมัตถบารม	ี ถึงวาระสุดท้าย	 แล้วให้ลูกเป็นทาน	 ให้เมียเป็นทาน	
สมยันัน้เขาทกัทว้งแลว้	 พระเวสสนัดรละเมดิสทิธเิสรภีาพของสภุาพสตร	ี จรงิๆ	 อนันัน้เขา
อธษิฐานตามกนัมาไมรู่ก้ีช่าตติอ่กีช่าตแิลว้	แลว้กร็บัรูแ้ลว้ดว้ยวา่	อธษิฐานมาเพือ่จะใหท้า่น
ถวายเปน็ทาน	 ในคำอธษิฐานจะมลีกัษณะวา่อยากจะเปน็สำเภาทองรองรบัพระองคท์า่นให้
ข้ามวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาน	 เขาตั้งใจกันมาอยู่แล้ว	 แต่ว่าลักษณะ
ของปถุชุน	 เมือ่ถงึเวลาตอ้งพลดัพรากจากกนั	 กจ็ะตอ้งเดอืดเนือ้รอ้นใจเศรา้โศกอาลยัเปน็
ปกต	ิ พวกแก่ๆ	 หน่อยเรียนกันทันหรือเปล่าหว่า	?	 ตรง	 ม.ศ.	 ๕	 เขาจะมีเหมือนเทศน์
มหาชาต	ิ เกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรกัณฑ์กุมาร	 โส	 โพธิสัตตัง	 สมัยนี้ตัดออกเกลี้ยงเลย	
ไม่ได้เรียนกัน	 ไหวมั๊ย	?	 ตัดแขน	 ตัดขา	 ควักหัวใจ	 เชือดเนื้อตัวเอง	 สละเลือดตัวเอง		
ตัดศรีษะตัวเองเป็นทาน	 ได้ยินก็สยองแล้ว	 สมัยนี้บริจาคเลือดก็ถือว่าสละเลือดเป็นทาน		
๓	 เดอืนบรจิาคไดท้หีนึง่	 สมยักอ่นวทิยาการไมก่า้วหนา้	 อยา่งอสรุกายไลต่ามกวางทองมา	
พระโพธิสัตว์อยู่บริเวณนั้นก็ไปกั้นเอาไว้	 อสุรกายเกรงอำนาจของพระโพธิสัตว์ไม่กล้าที่จะ
ทำร้ายกวาง	 แต่ก็ต่อว่าท่านว่าเมตตาแต่กวางเท่านั้น	 ไม่เมตตาตัวเขาผู้หิวโหยเลย	 ท่าน
เลยตอ้งสละเลอืดตวัเองใหก้นิ	กนิซะจนตายไปเลย	หรอืไมก่เ็หยีย่วไลน่กพริาบมา	ทา่นเอง
ทา่นไปชว่ยนกเอาไว	้เหยีย่วโวยวายวา่ทา่นชว่ยแตน่กพริาบเทา่นัน้แหละ	ตวัของเขาเองหวิ
จะตายลูกเมียเขาจะหิวตายอยู่แล้ว	 ทำไมไม่คิดห่วงเขาบ้าง	 ท่านก็ต้องเชือดเนื้อตัวเอง		
ให้เขา	 เชือดเนื้อให้เท่ากับน้ำหนักนกตัวนั้น	 นกก็หนักเหลือเกินกว่าจะเชือดครบตายก่อน
อกี	สงสยันกพริาบสมยักอ่นตวัเทา่ตกึ	
ถาม : แลว้อยา่งนีห้ลวงปูท่า่นอยูบ่นสวรรคก์ร็อนานลา้นๆ	ป	ีเลยสคิรบั	
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ตอบ : จะไปเดอืดรอ้นอะไรละ่	?	ตายแลว้นี	่รอนานเทา่ไหรก่ร็อได	้คนทีย่งัตอ้งเกดิสติอ้ง
เดอืดรอ้น	ของทา่นๆ	ลงมาครัง้เดยีวกจ็บแลว้	
ถาม : พระพทุธเจา้ปญัญาธกิะ	กบัวริยิาธกิะ	มคีวามสามารถตา่งกนัอยา่งไรครบั	?	
ตอบ : ตา่งกนั	 อยา่งปญัญาธกิะบำเพญ็บารม	ี ๔	 อสงไขยกบัแสนมหากปั	 บรวิารของ
ทา่นกจ็ะมดี	ีมชีัว่	มรีวย	มจีน	มสีวยงาม	มอีปัลกัษณ	์ปะปนกนั	ถา้หากวา่ศรทัธาธกิะ	๘	
อสงไขยกบัแสนมหากปั	 บรวิารของทา่นจะด	ี รวย	 สวย	 เสมอกนัหมด	 เขตทีท่า่นประกาศ
ศาสนาคนชั่วจะเข้าไม่ได	้ แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าวิริยาธิกะ	 ๑๖	 อสงไขยกับแสนมหากัป	
นอกจากบรวิารจะด	ี รวย	 สวย	 เสมอกนัหมดแลว้	 โลกยคุนัน้คนชัว่ไม่ไดเ้กดิ	 ตกลงทีท่า่น
ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาเป็นเท่าตัวไป	 เหนื่อยเพื่อบริวารของตัวเอง	 แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำ  
ก็จะทำให้บุญญาบารมีท่านมากกว่าองค์อื่นที่ทำมาน้อยกว่า ถ้าหากว่าอยู่ข้างบน  
พระวรกายของทา่นจะใหญโ่ตกวา่เขา 
ถาม : การทีเ่ราพดูตรง	สิง่ทีเ่รารูม้าการพดูตรงของเรานีม่นั...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : มนัตอ้งดกูาละเทศะดว้ย	ขาดสปัปรุสิะธรรม ๗ ประการ	คอืธรรมะ	๗	ประการที่
เหมาะสำหรบันกัปฏบิตัหิรอืฆราวาสทัว่ๆ	ไป	จะมตีัง้แต	่ธมัมญัญตุา-รูเ้หต,ุ อตัถญัญตุา-
รูผ้ล, อตัตญัญตุา-รูต้น, มตัตญัญตุา-รูป้ระมาณ, กาลญัญตุา-รูก้าล (เวลา), ปรสิญัญุ
ตา-รูช้มุชน (หมูค่น), ปคุคลปโรปรญัญตุา-รูบ้คุคล	 แตป่คุคลปโรปรญัญตุานีรู่เ้ฉพาะคน	
กาลญัญตุานะ่กาลไหนเหมาะ	กาลไหนควรกบัอะไร	จำเปน็ตอ้งรู	้ถา้ไมรู่น้ีเ่อาดยีาก	ไปพดู
ตำหนติเิตยีนการกนิเหลา้กลางวงเหลา้กเ็จง๊เลยใชม่ัย๊	?	นัน่ละ่	ไมรู่ก้าล	ไมรู่บ้คุคล	เรือ่งนี้
อาตมาเจอมาแลว้	 สมยัออกจากวดัทา่ซงุไปอยูท่องผาภมูิใหม่ๆ 	 ตรงจดุทีอ่ยูเ่ปน็สำนกังาน
ป่าไม้เขาจะมีพวกครูบาอาจารย์เอาพวกลูกเสือมาเข้าค่ายกันทีหนึ่ง	 ๒๐๐	-	 ๓๐๐	 คน	
อาจารยก์นิเหลา้ไปคยุกบัพระไป	 กนิไปกนิมาสกัพกัหนึง่ทนไม่ไดม้นัถาม	 ถามจรงิๆ	 เถอะ
อาจารย	์ ใจคอจะไมห่า้มผมเลยเหรอ	?	 กนิเองจะใหเ้ราหา้ม	 เลยบอกเงนิของเอง็ขา้ไม่ได้
เสยีอะไรดว้ยสกัอยา่งจะหา้มทำไมละ่	?	นานๆ	จะเจอพระแบบนีส้กัทหีนึง่	เขาบอกสว่นใหญ่
แลว้เขาเจอพระ	 เพยีงแตรู่ว้า่เขากนิเหลา้ก็โอ้โห...สารพดัจะบรรยายเลย	 ของเราเองทัง้ๆ	 ที่
กินต่อหน้าปล่อยมันไปเรื่อย	 แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกว่า	 ถ้าหากว่าเขาไม่เลิกด้วยตัวเอง	
คนอื่นว่าให้ตายไม่รู้ตัวหรอก	 บทจะเลิกก็เลิกได้ดื้อๆ	 เยอะ	 อย่างสมัยหลวงพ่อทำหนังสือ
ประวัติหลวงปู่ปานมานี	่ คนอ่านแล้วเลิกเหล้าไปตั้งเยอะ	 คนได้ยินข่าวก็เอาไป	 ภรรยา
อตุสา่หเ์มตตาซือ้ไปใหส้ามอีา่น	 จะใหเ้ลกิเหลา้	 โดนสามดีา่กลบัมาอกีวา่	 ซือ้หนงัสอือะไร
มาไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่อง	 ของพรรค์นี้มันขึ้นอยู่กับวาระอยู่กับเวลา	 จังหวะของบุญของกรรม
เหมอืนกนั	บทมนัจะเลกิมนัเลกิเอาดือ้ๆ	กม็	ี
ถาม : พอ่ผมทา่นกท็านเหลา้บอ่ยนะครบั	 ทานเปน็ประจำเหมอืนกนั	 แตว่า่ตอนเยน็พอ่
กน็ัง่สมาธบิา้ง	ไหวพ้ระสวดมนตบ์า้ง	กนิเบยีรต์อนเชา้บา้ง	ผมกลวั...?	
ตอบ : ทำดสีว่นทำด ีทำชัว่สว่นทำชัว่ มนัหกักลบลบลา้งกนัไมไ่ด ้แตถ่า้อำนาจของ
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ความดมีสีงูกวา่ มนัสามารถจะหนคีวามชัว่ได	้ อยา่งพระองคลุมีาล พระองคลุมีาลนีถ่า้
หากวา่คนไหนตวิา่ตวัเองชัว่ตอ้งถามวา่ขนาดพระองคลุมีาลหรอืเปลา่	?	 ฆา่คนมาเปน็พนั
เสร็จแล้วพอท่านตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความเป็นพระอรหันต	์ กลายเป็นพระอรหันต์ไปได	้
บรรดาพระอรหันต์ก็ด	ี พระพุทธเจ้าก็ด	ี พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ด	ี ที่เข้าพระนิพพานไปแล้ว
ไม่มีใครใช้กรรมเก่าหมด	 ส่วนใหญ่ความดีของท่านมากกว่าจนหลุดพ้นไปนิพพานทั้งนั้น	
เพราะฉะนัน้ความดสีว่นความด	ีความชัว่สว่นความชัว่	
ถาม : ..................................	
ตอบ : เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว	 เรื่องของญาติพี่น้องไม่เหมือนอาตมา	 พอหลวงพ่อถาม	
หลวงพอ่วา่จะใหผ้มไปอยูว่ดัเมื่อืไหรค่อืตอบรบัตกลงทา่นแลว้	ทา่นบอกไปเดีย๋วนีเ้ลย	บอก
ไปเดีย๋วนีเ้ลยก็โดดขึน้รถไปเลย	 เรามนัตวัคนเดยีวอยูแ่ลว้	 อยู่ไหนก็ได้ใชม่ัย๊	?	 ปรากฏวา่
สมยักอ่นเวลาวดัมงีานจะไปกอ่นงาน	๒	วนั	ไปเพือ่ไปเตรยีมงานชว่ยงานวดั	แลว้หลงัจาก
งานไปแล้ว	 เก็บงานวันหนึ่งเพราะฉะนั้นไปก่อนงาน	 ๒	 วัน	 กลับหลังงานวันหนึ่งยังไงก	็	
ไมเ่กนิ	 ๕	 วนั	 งวดนัน้พอวนัที	่ ๗	 แมก่ห็อบผา้ไตรหอบอะไรไปเพยีบเลย	 รู้ใจลกูไมม่ีใคร
เกนิแมห่รอก	ลองวา่ไปอยูว่ดัเกนิ	๕	วนันีม่นัตัง้ใจบวชแนแ่ลว้	แกหอบไปใหเ้ลย	พอไปถงึ
เอาไปถวายหลวงพอ่	 บอกวา่ตัง้ใจจะบวชพระลกูชาย	 หลวงพอ่บอกวา่ใหเ้ปลีย่นความตัง้ใจ
ใหม	่ใหต้ัง้ใจวา่หลวงพอ่บวชพระกีอ่งคเ์อาหมด	ถา้บวชลกูชายไดอ้งคเ์ดยีวนี	่ตกลงงวดนัน้
แม่ไดบ้วช	๓๖	องค	์๓	โหล	เหลอือยูอ่งคเ์ดยีว	
ถาม : ตัง้ใจ	๗	วนั	?	
ตอบ : ตัง้ใจ	๗	วนัจรงิๆ	แตว่า่ชว่งนัน้บงัเอญิวา่ครบูาอาจารยท์า่นสงเคราะห	์โดยเฉพาะ
หลวงปูข่นมจนี	 รูจ้กัหลวงปูข่นมจนีมัย๊	?	หลวงปูข่นมจนีเปน็เจา้อาวาสองคท์ี	่ ๒	 ถดัจาก
หลวงปู่ใหญ	่ ไปกวนหลวงปู่ขนมจีนท่านเข้า	 ท่านเฉ่งซะเกือบตาย	 เรามันก็คนหน้าด้าน	
พอรูต้วัวา่เปน็ฝมีอืหลวงปู	่ กเ็อาพานธปูเทยีนแพไปขอขมา	 บอกวา่หลวงปูค่รบั...ฟงัใหด้ีๆ 	
นะ	คนหนา้ดา้นเขาทำยงัไง...บอกหลวงปูค่รบั	หลวงปูเ่ฉง่ผมกอ่นเปน็คนแรก	ผมถอืวา่ผม
เปน็ลกูคนโต	ขอความเมตตาหลวงปูด่ว้ยครบั	ผมอยากรูจ้รงิๆ	วา่พระทีท่า่นปฏบิตัถิงึจรงิๆ	
อารมณ์ใจเปน็อยา่งไร	?	 ถา้หลวงปูส่ามารถสงเคราะห์ใหผ้มรู้ได้	 ตอ่ไปถา้ผมทำถงึตรงจดุ
นัน้	ผมจะไดรู้ว้า่ผมถงึแลว้	ในเมือ่เราทา้ทา่นกร็บดว้ย	ทา่นบอกเอง็จะเอานานเทา่ไหรล่ะ่	?	
บอกวา่ถา้หลวงปู่ให้ได	้๓	เดอืนผมจะบวชเอาพรรษาเลย	ทา่นบอกตกลง	โอ้โหทนัททีี่ท่า่น
ตกลงพอเยน็นัน้ทำการภาวนาคดิวา่ตวัเองเปน็พระอรหนัตจ์รงิๆ	 อารมณ์ใจมนัละเอยีดมาก	
ละเอียดจนบอกไม่ถูก	 รู้แต่ว่าจะหลับจะตื่นจะยืนจะนั่งจิตมันรู้ตลอด	 อารมณ์มันทรงตัว
ตลอด	 กเิลสมนัจะเขา้มาตอนหลบัตอนตืน่มนักนัทนัหมด	 มนัรูต้ัง้แตส่าเหตมุนัเลย	 สมมตุิ
เราหยิบปากกาขึ้นมาอันหนึ่งอย่างนี้	 เออ...มองเองรู้แค่ปากกากองไว้ตรงนั้นแหละ	 มันรู้
หมดเลยวา่ถา้คดิตอ่มนัจะเปน็ยงัไง	 เอา้นีป่ากกาเขยีนหนงัสอืไดน้ีห่วา่	 อา้ว...ไอน้ัน่มนัเคย
วา่เรา	เขยีนไปดา่มนัดกีวา่	ออกไปโทสะแลว้ใชม่ัย๊	?	เออ...ปากกาเราเคยเขยีนจดหมายไป
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จีบสาวนี่หว่า	 เออ...คนนั้นเขาก็สวยดีตอนนี้เขาเป็นยังไงน้อ	?	 อ้าว...หนักเข้าไปอีกแล้ว	
มนัคดิตอ่หนอ่ยเดยีว	แตว่า่อารมณ์ใจตอนนัน้ทา่นจะตดัตัง้แตต่น้เหตเุลย	ในเมือ่ตดัเหตผุล
มนัก็ไมเ่กดิ	ความฟุง้ซา่นตา่งๆ	จะไมม่กีบัใจนกึวา่ตวัเองเปน็พระอรหนัตแ์ลว้	๓	เดอืนนัน้
นะ่	พอวนัที	่๙๑	รว่งลงมาเปน็หมาตามเดมิ	
ถาม : ถา้ตายตอนนัน้ไปนพิพาน	?	
ตอบ : สงสยัจะไปเหมอืนกนั	 เพราะวา่กำลงัใจมนัเกาะหนบัเลย	 ทำใหม้ัน่ใจวา่เรือ่งของ
มรรคผลนพิพานมจีรงิแนน่อน	ทีเ่ราไขวค่วา้มาตัง้	 ๑๐	กวา่ปนีัน้	 เพราะวา่เรายงัทำไมจ่รงิ
ทำไม่ถึง	 เอ้า	 บวชต่อก็บวชต่อ	 เลยลุยกันมายาวตลอด	 จนกระทั่งทุกวันนี้ท่านยังตาม
สงเคราะห์อยู	่ อย่าคิดว่าออกนอกวัดท่าซุงแล้วท่านไม่ช่วยนะ	 นึกถึงท่านเมื่อไหร	่ ท่านก็
ชว่ยเมือ่นัน้แหละ	
ถาม : แปลวา่ไดม้โนกอ่นทีจ่ะบวช	?	
ตอบ : อาตมาไดต้ัง้แตก่อ่นอายคุรบ	๒๐	บวชเอา	๒๘	แลว้	
ถาม : แลว้หลวงปูข่นมจนีทา่น...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : จรงิๆ	 ทา่นชือ่หลวงปูเ่สง็	 แตว่า่ถา้เรยีกตามนัน้	 มนัเสยีมารยาท	 เหมอืนกบัไป
จิกหัวเรียกผู้ใหญ่	 คราวนี้ท่านชอบขนมจีนจริงๆ	 จะเป็นขนมจีนน้ำพริก	 ขนมจีนน้ำยา	
ขนมจีนซาวน้ำเอาทั้งนั้นแหละ	 ให้เป็นขนมจีนเถอะ	 พวกเราก็เลยเรียกหลวงปู่ขนมจีนกัน		
เปน็ปกตไิป	นา่ลองมัย๊	?	ถา้เจออยา่งนีเ้ขา้	นา่ลองรเึปลา่	?	ถงึไดบ้อกคนหนา้ดา้นทำความด	ี	
มันต้องหน้าด้านเหมือนกัน	 ถ้าหน้าไม่ด้านพอ	 มันทำไม่ทน	 ทำไม่นานหรอก	 เอามั๊ย		
อนญุาตใหเ้ลยีนแบบได	้
ถาม : แลว้หลงัจากบวชพระมา	หายไปซกัสองสามปยีงัจำอารมณน์ี้ได	้?	
ตอบ : จำไดจ้นกระทัง่เดีย๋วนีก้จ็ำได	้ถงึไดจ้ะพยายามตะเกยีกตะกายไปใหถ้งึ	
ถาม : จำไดเ้ปน็เพราะวา่อยูน่ัน่	๓	เดอืน	?	
ตอบ : มันมีเลาๆ	 อยู่แล้ว	 อะไรที่มันเคยได้นี่มันมั่นใจแล้วว่าไม่ยาก	พยายามทำไป
พยายามคอ่ยๆ ตดัคอ่ยๆ ละไป ของเราตอนนีม้าพจิารณาดเูราบกพรอ่งตรงไหนแกไ้ข
ตรงจดุนัน้ อนัไหนทีม่นัดอียูแ่ลว้ทำใหม้นัดยีิง่ๆ ขึน้ไป มนักเ็ท่า่กบัวา่เราคอ่ยๆ สลดั
สิง่ทีไ่มด่อีอกไปทลีะนอ้ยๆ ตวัมนัจะเบาขึน้ใจมนักจ็ะเบาขึน้ไปเรือ่ย 
ถาม : พระโสดา	พระสกทิาคาเขาจะมคีวามสขุ...(ไมช่ดั)...ความสขุจะมตีลอดเลย	?	
ตอบ : ตลอดเพราะวา่	 ตัง้แตพ่ระโสดาบนัขึน้ไป ทา่นเปน็พระอรยิเจา้แลว้มแีตเ่จรญิ
ขึน้ไมม่ตีำ่ลง อรยิะคอืเจรญิขึน้โดยฝา่ยเดยีว	 คราวนีท้า่นเปรยีบเอาไวว้า่	 ความสขุของ
พระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่สุขอยู่เย็น	 มั่นใจว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูของท่านได	้ มีความสุข
เท่าไรไม่ได้เศษหนึ่งส่วนสิบหกของพระโสดาบัน	 พระเจ้าจักรพรรดิท่านเป็นหนึ่งในสี่
ประเภทที่กลัวอะไรไม่เป็นจำได้มั๊ย	?	 สี่ประเภท	 หนึ่งช้างศึก สองม้าอาชาไนย สาม
พระเจา้จกัรพรรด ิ สีพ่ระอรหนัต	์ สีป่ระเภทนีก้ลวัอะไรไมเ่ปน็	 พระอรหนัตท์า่นกลวัอะไร
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ไมเ่ปน็	 เพราะทา่นไมเ่ปน็ทกุขเ์ปน็โทษกบัใครอยูแ่ลว้	 ใครจะเปน็ทกุขเ์ปน็โทษกบัทา่นๆ	 ก็
ไม่สนใจ	 เพราะมันเบียดเบียนได้แค่ร่างกาย	 เบียนเบียนจิตใจท่านไม่ได	้ ส่วนพระเจ้า
จกัรพรรดทิา่นปราบได้ในทวปีทัง้สี่ไมม่ีใครเปน็ศตัรกูบัทา่นได	้ คนทีม่ัน่ใจไดข้นาดนัน้จะไป
กลัวอะไร	 เรื่องของช้างศึกกับม้าอาชาไนยเขาผ่านการฝึกฝนมาด	ี ผ่านการเคี่ยวกรำมา
อย่างสาหัสสากรรจ์จนกลัวอะไรไม่เป็น	 เสียงดังแค่ไหนก็บุกไปข้างหน้า	 อาวุธขนาดไหนก็
บกุไปขา้งหนา้	เจบ็แค่ไหนกบ็กุไปขา้งหนา้	
ถาม : ทา่นเคยลองฝกึกสณิ	?	
ตอบ : ฝกึกสณิรยึงั	?	ฟาดมาตัง้แตอ่ายยุงัไมท่นัจะครบยีส่บิไม่ไดล้อง	เอาจรงิๆ	เลย	
ถาม : ทำใหน้ำ้แขง็	?	
ตอบ : สะใจมากเลย	 ออ๋	!	 นำ้แขง็สมยันีเ้หรอหา้บาทก็ไดแ้ลว้	 ถงุเบอ้เรอ่	 ไปมนัเรือ่ย	
เขาวา่พอไปถงึทา้ยๆ	แลว้	เหมอืนปลาไหลแชน่ำ้	มนัจบัไมค่อ่ยตดิหรอก	(หวัเราะ)	
ถาม : การไปธดุงคน์ีจ่ะไดอ้ภญิญาเรว็ขึน้มัย๊คะ	?	
ตอบ : ถ้าอภิญญาก็ได้เร็วขึ้น	 ได้เร็วขึ้นตรงว่ากำลังใจเข้มแข็งขึ้น	 พอกำลังใจเข้มแข็ง
ขึน้การปฏบิตัมินักง็า่ยขึน้	
ถาม : หลวงพ่อฤๅษีลิงดำท่านจะมาสอนอยู่ประจำ	 ถามตรงได้เลยใช่มั๊ยเจ้าคะ	 ให้แต่
กำลงัใจใหท้ำไดเ้ตม็ที	่?	
ตอบ : อย่างนั้นมันน่าจะโดนไม้เท้า	 ของอย่างนี้ถ้าหากมีโอกาสต้องทำจริงๆ	 เพราะว่า
เรือ่งของบญุเรือ่งของกรรมนีเ่ราไม่ไดท้ำอยา่งเดยีวกนั	 เราทำสลบักนัไปสลบักนัมา	ผลบญุ
ผลบาปมนัจะใหผ้ลสลบักนัไป	 ชว่งระยะเวลาทีก่ศุลกรรมเขา้ สง่ผลใหน้ีต่อ้งรบีกอบโกย
ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้ ไมอ่ยา่งนัน้พอจงัหวะเลยไป อกศุลกรรมเขา้มาเราอาจจะ
ฟุง้ซา่นไมเ่ปน็ทา่เลย	 เพราะฉะนัน้ตอนชว่งทีค่วามดเีขา้นีต่อ้งตนุเอาไว้ใหเ้ยอะทีส่ดุ	 จะได้
เพียงพอที่ไปจะลุ้นตอนที่ความดีมันถอยไป	 เรื่องของพระนี่เขาห้ามประมาท ถ้าขี้เกียจ
แปลวา่ประมาทมาก 
ถาม : การทีต่อ้งนัง่สมาธ.ิ..(ไมช่ดั)....?	
ตอบ : ทา่นบอกอยา่งไรใหท้ำอยา่งนัน้	 เพราะวา่เวลาของพระของเทวดาเขาแนน่อน	ถงึ
เวลาท่านจะมาสงเคราะห์ช่วงไหนก็ช่วงนั้นเลย	 ทำงานทำการอะไรก่อนให้วางให้หมด	 ถ้า
รูต้วัวา่เราเปน็คนขีง้ว่งนอน	 เรานอนตัง้แตห่กโมงเยน็แลว้ตัง้นาฬกิาปลกุไวเ้ทีย่งคนื	 พอถงึ
เวลาเทีย่งคนืขึน้มาลา้งหนา้ลา้งตาเสรจ็จดุธปูเทยีนบชูาพระ	ตัง้ใจอาราธนาบารมพีระบารมี
หลวงพอ่ทา่นชว่ยสงเคราะห	์
ถาม : สว่นใหญท่า่นจะไม่ใหห้ลบัเลย	?	
ตอบ : ถึงได้ว่าถ้าหากว่าของเราเองคิดว่ามันอาจจะง่วงนอน	 ตอนนั้นก็นอนตุนไว้ก่อน	
น้อยคนนะที่พ่อจะไปสอนอย่างนั้น	 ของอาตมาเองยังต้องมาตามเก็บอยู่เลย	 สมัยที่ไป		
สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาะพระฤๅษีใหม่ๆ	 พวกช่างกินเหล้าเมาหัวราน้ำทุกวัน	 พอเรามา
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กรงุเทพฯ	หลวงพอ่ไปคมุงานโผล่ใหม้นัเหน็เปน็ตวัๆ	เลย	เรากม็านัง่นอ้ยใจ	ของเรากวา่จะ
เจอหลวงพ่อได้ปล้ำกันแทบเป็นแทบตาย	 ใช้มะนงมะโนให้ยุ่งไปหมด	 พวกนี้มันกินเหล้า		
ทกุวนัหลวงพอ่โผลม่าใหม้นัเหน็	อนันัน้มนัประเภทไมเ่ขา้เรือ่ง	นอ้ยใจครบูาอาจารย	์
ถาม : (ถามเรือ่งเรยีน)	?	
ตอบ : ตอ้งเลอืกอนัทีเ่ราชอบ	 เราจะถนดัอนันัน้มากทีส่ด	ุ ทำในสิง่ทีต่วัเองรกัสิง่ทีต่วัเอง
ชอบจะทำไดผ้ลดกีวา่เขา	ถา้ชอบหลายอยา่งกต็อ้งดคูวามสามารถในปจัจบุนัของเรา	อยา่ง
เช่นว่าคะแนนของเราถ้าเอ็นท์รอบที่แล้วได้ประมาณท่าไหร	่ ก็เลือกเอาให้ใกล้เคียงคณะ
ไหน	คณะหนึง่ทีเ่ราชอบ	
ถาม : ไปอา่นเจอเขาบอกวา่ให้ใชพ้วกมโนไปถามได.้..(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ถ้าหากว่าในลักษณะอย่างนั้น	 ของเราเองขาดความคล่องตัวใช้อาจจะผลน้อย
หนอ่ย	 มคีาถาบทหนึง่	 คาถาสหสัสเนตโต	 เคยไดย้นิมัย๊ละ่	?	 นัน่ละ่ใชบ้ทนัน้สอบเทา่ไร
ก็ได	้เรยีงหนา้เขา้มาเถอะ	ขอให้ใจเปน็สมาธเิทา่นัน้แหละ	อนันีก้ลา้ยนืยนัเพราะทำมาดว้ย
ตวัเอง	ไดผ้ลเกนิรอ้ย	ขอ้สอบพระไมเ่หมอืนขอ้สอบฆราวาส	ขอ้สอบพระไมม่ชีอ้ยใหเ้ลอืก
มอียูอ่ยา่งเดยีวกค็อื	 จงอธบิาย	ขนาดจงอธบิายเลน่กนัทสีามหนา้หา้หนา้	นีว่า่กนัชนดิตรง
ทกุตวัอกัษร	ถา้ถงึขนาดนัน้เขาจบัวา่เราลอกขอ้สอบนีเ่สรจ็เลย	ไมล่อกแลว้เขยีนเหมอืนได	้	
ยงัไง	 เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่ทุม่เทหนอ่ยคอืภาวนาใชค้าถาสหสัเนตโตนีเ่ปน็กรรมฐานไปเลย		
ทำทุกวัน	 กะซะว่าวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ว่าไป	 ทำจนอารมณ์ใจทรงตัว		
ถงึเวลากข็อบารมพีระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ	์ พรหม	 เทวดาทัง้หมด	 ใหช้ว่ยสงเคราะห์
โดยเฉพาะทา่นปูพ่ระอนิทร	์ขอใหเ้ราทำขอ้สอบไดถ้กูตอ้ง	และกถ็กูใจคนตรวจดว้ย	
ถาม : เปน็เมยีนอ้ยบาปมัย๊	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเมียหลวงไม่ยินยอมเราไปพรากเขาออกมาก็บาป	 คือเรื่องของเมีย
หลวง	เมยีนอ้ย	ผวัหลวง	ผวันอ้ย	ตอ้งดเูจา้ของเขาเตม็ใจมัย๊	?	ถา้เจา้ของเขาไมเ่ตม็ใจแต่
เราดนัไปยุง่เรากแ็ยเ่อง	ถามวา่บาปมัย๊ตอ้งถามวา่เจา้ของเขาอนญุาตมัย๊	?	 ถา้เจา้ของเขา
อนญุาตเปน็เมยีนอ้ยซกักีค่นมนัก็ไมบ่าปหรอก	ตวัเราเองถา้ตัง้ใจไปพรากเขามนักย็ุง่	เดีย๋ว
เกดิชาติใหม่ไมม่นีำ้จะกนิ	
ถาม : กต็ัง้ใจวา่จะ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : (หวัเราะ)	เอาให้ไดน้ะ	ถา้ไม่ไดเ้ดีย๋วจะกลายเปน็สองตายายขดุบอ่เทา่ไหร่ไมม่นีำ้	
เคยจำประวัติพระเจ้าปเสนทิโกศลมั๊ย	?	พระกาลบอกว่าอีกเจ็ดวันจะตาย	 พระเจ้าปเสน		
ทิโกศลก็เร่งระดมเงินจากท้องพระคลังเอามาตัดถนนสร้างสะพาน	 สร้างที่พัก	 ให้เป็น
สาธารณประโยชน	์ ครบเจด็วนัแลว้ไมต่ายกย็วัะ	 พระกาลที่ไหนวะมาหลอกกนัได	้ หาคนไป
ติดต่อกับพระกาล	 ปรากฏว่าพอคนติดต่อไประหว่างทางก็เจอสิ่งแปลกๆ	 หลายอย่าง	 มี
อย่างหนึ่งก็คือ	 ตายายสองคนขุดบ่อเท่าไหร่ไม่มีน้ำ	 อยากน้ำแทบเป็นแทบตายขุดเข้าไป
เท่าไหร่ก็หาน้ำไม่ได	้ ปรากฏว่าพอถามพระกาลท่าน	 พระกาลท่านบอกว่าชาติก่อนหวง
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ลกูสาว	(หวัเราะ)	 ถา้หากวา่ขนืเกดิใหมข่องเรานีเ่ดีย๋วก็ไมม่นีำ้จะกนิหรอก	ปลอ่ยเขาเหอะ
เดก็โตๆ	ดว้ยกนัแลว้มนัรูจ้กัคดิของมนั	
ถาม : คนนีม้นัมายุง่เอง	?	
ตอบ : ของพรรค์นี้บางทีก็อยู่ที่เรา	 ถ้าเราอคต	ิ พอสิ่งที่เขาทำดีมันก็กลายเป็นไม่ดีไป	
เพราะฉะนัน้เขาของเราเองไมช่อบเขาเปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้	 ในเมือ่ไมช่อบเขาเปน็ทนุเดมิเรา
เองอาจจะมองเขาในแง่ไมด่กี็ได	้อคตอิยา่ใหเ้กดิขึน้ในใจ	เกดิขึน้เมือ่ไหรม่นัเสยี	ฉนัทาคต	ิ
ลำเอยีงดว้ยรกั	โทสาคต	ิลำเอยีงดว้ยโกรธ	ภยาคต	ิลำเอยีงเพราะกลวั	โมหาคต	ิลำเอยีง
เพราะหลง	อนัใดอนัหนึง่เกดิขึน้ความยตุธิรรมจะหายไป	
ถาม : ..................................	
ตอบ : การคิดพึ่งพิงคนอื่นเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง	 พระพุทธเจ้าสอนว่า	
อตัตาห ิ อตัโนนาโถ	 ตนแลเปน็ทีพ่ึง่แหง่ตน	 ขนาดพระองคท์า่นยงัไมส่ามารถจะตัง้อยู่ได้
แลว้ใครจะอยู่ใหเ้ราพึง่ได	้อตัตาห ิสทุนัเตนะ นาถงัลภต ิทลุลภงั	ถา้หากวา่ตวัของเราฝกึ
ดแีลว้	 จะเปน็ทีพ่ึง่ที่ไมม่ีใครพึง่ไดม้ากยิง่ไปกวา่นีอ้กีแลว้	 ถา้จะเกาะพระใหเ้กาะในความดี
ของท่านที่เป็นสังฆานุสสต	ิ ไม่ใช่ไปเกาะองค์ท่าน	 เกาะร่างของท่าน	 พระพุทธเจ้าก็
ปรนิพิพานใหเ้หน็แลว้	พระอรหนัตท์กุๆ	องคก์็ไปใหเ้หน็แลว้	หลวงปูห่ลวงพอ่กเ็ปน็ใหเ้หน็
แลว้	 ถา้ยงัขนืเกาะตอ่ไปกเ็ตรยีมพลาดหวงัตอ่ไปอกี	 ใหเ้กาะในสว่นของความดพียายาม
พึง่ตนเองยนืหยดัดว้ยตนเองใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้อยา่ทำตวัเปน็ภาระของใคร 
ใหเ้ปน็ภาระของตวักพ็อ	จะอาศยัซะหนอ่ยไม่ใหเ้กาะเลยเนอะ...ไหล่ไปโดนอะไรมา	?	
ถาม : เปน็โรคเจา้คะ่	เหน็หมอบอกวา่เปน็โรคสะเกด็เงนิเจา้คะ่	?	
ตอบ : ออ๋...ดสี	ิ ใหเ้ปน็สะเกด็ทองไดร้วยกนั	สงัขารงั โรคนทิธงั	 สงัขารเปน็รงัของโรค	
ปภังคุณัง	 เน่าเปื่อยเป็นธรรมดา	 ยังไม่ทันจะตายเลยเปื่อยซะแล้ว	 (หัวเราะ)	 ข้างหลัง		
ยงัมอีกี	โห...เวรกรรม	ไปหา่งๆ	เลยไป	เดีย๋วจะพาไปตดิคนอืน่เขาดว้ย	
ถาม : ไมต่ดิตอ่เจา้คะ่	?	
ตอบ : เอางี้สิลองดูนะ	 เอาเปลือกต้นแค	 ถากมาซักสี่ห้าแผ่น	 แช่กับน้ำซาวข้าว	 ทิ้งไว้
สองคืน	 กำลังบูดได้ที่เลย	 แล้วเอามาทาด	ู เพราะว่าหมาขี้เรื้่อนเขาทาหาย	 เพราะฉะนั้น		
คนขีเ้รือ้นนา่จะหาย	อยา่ไปเอานำ้มนัขี้โลท้าคนอืน่เขาทาหมา	แลว้หมอเขาวา่ไงวธิรีกัษา	
ถาม : กด็แูลตวัเองอะไรอยา่งนี	้?	
ตอบ : ฉดียา	กนิยาไมม่เีลย	?	
ถาม : มแีตส่เตรยีรอยซึง่ทาแลว้วนัสองวนักเ็ปน็อกีเจา้คะ่	?	
ตอบ : ยาที่พวกเข้ากำมะถันมันจะช่วยได้มั๊ย	?	 โน่นเลยไปทองผาภูมิอยู่มันซักเดือน
หนึ่ง	 มันมีบ่อน้ำร้อนอยู่แช่มันทุกวัน	 แช่ให้เปื่อยกันไปข้างหนึ่งเลย	 เคยไปมั๊ยพุน้ำร้อน		
หนิดาดมนัจะถงึกอ่นวดัเกา่ซกัสีก่โิล	แตถ่า้วดัใหมน่ีก่ย็ีส่บิกวา่โลแลว้	
ถาม : เตรยีมไปเลยหรอืคะ	?	
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ตอบ : เอาใหช้วัร์ๆ 	 เลยแชม่นัทกุวนั	 แชม่นัวนัละสามรอบเลยก็ได	้ เดีย๋วไปฝากอาจารย์
เคงิไว้ให	้วดัอาจารยเ์คงิอยู่ใกล้ๆ 	พนุำ้รอ้น	มนัจะหายมัย๊	ติว๋มยีาอะไรบา้งรเึปลา่	?	สะเกด็
เงนิเนีย่ะ	
ถาม : มแีปง้หลวงปูบ่ดุดาทีบ่า้น	?	
ตอบ : ออ๋...แปง้หลวงปูบ่ดุดา	 อยา่ไปเอาอะไรกบัยายนีเ่ลย	 เขาเปน็พยาบาลจะ้	 แตถ่า้
หากวา่คนไขม้า	เขารกัษาดว้ยนำ้มนตก์บันำ้มนั	
ถาม : ยงัมฟีา้ทะลายโจรอกีอยา่ง	?	
ตอบ : สรปุแลว้ไมรู่ม้นัเรยีนพยาบาลมาทำไม	นา่สนใจมัย๊	?	เรยีนหมอเรยีนพยาบาลมา
ถงึเวลารกัษาดว้ยนำ้มนตก์บันำ้มนั	 เสยีสถาบนัเขาหมด	 ตอนแรกกน็กึวา่ไปสกัไปอะไรมา	
แหม...เหน็ลายมนัคลา้ยๆ	ดอกไม	้คดิวา่จา๊บกบัเคา้มัง่ที่ไหนได	้ เปน็โรคก็ไมบ่อก	แลว้มนั
มสีาเหตมุาจากอะไร	?	ซกมก	?	
ถาม : เลอืดเปน็พษินะ่เจา้คะ่	?	
ตอบ : ออ๋...เลอืดเปน็พษิ	
ถาม : เขาบอกเลอืดมนัแบง่เซลลผ์ดิปกต	ิ?	
ตอบ : ถา้เลอืดเปน็พษิมนัตอ้งขึน้หนา้	แลว้เมือ่ไหรม่นัจะขึน้หนา้ซะทลีะ่	
ถาม : ขึน้นะคะ	แตว่า่หนกูพ็ยายามทายา	?	
ตอบ : ถา้เลอืดเปน็พษิมนัจะขึน้หนา้พสิจูน์ไดง้า่ยทีส่ดุเลย	 ออ๋...แสดงวา่เอาหนา้สวยไว้
กอ่นทีอ่ืน่ชา่งมนัใชม่ัย๊	?	
ถาม : ..................................	
ตอบ : ออ๋...สมควร	สมยัอยธุยาตอ้งเคยไปเผาพระลอกทองมาแน	่เลยเจอสะเกด็เงนิ	ถา้
เจอทองจะหนกักวา่นีอ้กี	 สมยัอยธุยาพวกทหารพมา่ลอกเอาทอง	 เอาไฟสมุทองมนัไหลลง
มาก็รวมกันส	ิ เพราะว่าทองยังไงก็เป็นทองไม่รวมกับโลหะธาตุอื่น	 ใช้วิธีอย่างนั้นลอกพระ
ไปไมรู่เ้ทา่ไหรต่อ่เทา่ไหร	่ พวกนีเ้กดิมาถา้เศษกรรมจะทำใหม้นัเปน็โรคเรือ้น	 อนันีข้องเรา
คงลอกไมม่ากหรอก	แตถ่งึเวลาไปแคะๆ	มาใชห้นอ่ยหนึง่ใชม่ัย๊	?	แลว้ลองถามอาจารยต์า้
ดรูเึปลา่วา่	มยีาอะไรทีม่นัลา้งพษิลา้งอะไรมัง่	?	
ถาม : ยายิง่กนิยิง่เปน็มากจนทนไม่ไหวเจา้คะ่	?	
ตอบ : อาตมากย็งัแปลกใจเลยวา่ยิง่กนิกย็ิง่เปน็มากเนีย่จะเลกิดมีัย๊	?	 หลวงปูธ่รรมชยั
แนน่อนทีส่ดุ	ทา่นบอกวา่โรคบางอยา่งตอ้งรกัษาถงึจะหายถา้ไมร่กัษาจะตาย	 โรคบางอยา่ง
รกัษาหรอืไมร่กัษากห็าย	 สว่นโรคบางอยา่งรกัษาหรอืไมร่กัษากต็ายแหง	(หวัเราะ)	 ขึน้อยู่
กับกรรมที่เราทำมา	 ถ้าเราทำเอาไว้ก็ยอมรับซะเหอะ	 ประเภทที่เรียกว่าอยากกินของ
พิสดารใช่มั๊ย	 มันจะกินอะไร	 มันจะกินแลนน่ะส	ิ ไอ้ตัวหางยาวๆ	 คนภาคกลางเค้าเรียก		
ตัวเงินตัวทอง	 ถ้าเขาจับได้เขาจะจับมันไขว้หางมัดคอเอาไว	้ มันไปไหนไม่ได	้ เสร็จแล้ว		
ผูกเอวโยนเข้ากองไฟ	 เผาแล้วก็ขุดหนังมันให้ขาวเชียว	 สับ	 แกง	 พวกนี้เกิดชาติใหม	่	
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หนงัเวอ่หมด	
ถาม : หนจูะไดท้ำใจกบัเขา	?	
ตอบ : ทำใจไดเ้ลย	ปลอ่ยใหม้นัเปน็เยอะๆ	ไปทัง้ตวัแลว้กพ็จิารณามนั	อะยมัปโิข กาโย	
รา่งกายนีห้นอ	 เอวงั ธมัโม	 เปน็อยา่งนี	้ ธรรมดา	 เอวงั ภาว ีภาวะของมนัคอืสภาพของ
มนัเปน็อยา่งนีแ้น่ๆ 	 เอวงั อะนะ ตโีต	ไมอ่าจจะลว่งพน้ไปได	้ปตูนิี	เนา่เปือ่ยเปน็ธรรมดา	
จุณณะกะ ชาตาน	ิ เดี๋ยวก็กลายเป็นผุยเป็นผง	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการ
กระทำของเราทัง้นัน้	 ในเมือ่เราทำเอาไวเ้รากย็อมรบัมนัหนา้ชืน่ตาบานไปเถอะ	 เปน็ไงมอง
แล้วสยดสยองมั๊ย	?	 แหม...เห็นสาวหน้าตาดีๆ	 แถเข้าไปจะจีบซะหน่อยลายทั้งตัวเชียว	
หนุ่มคนไหนถ้ามองอย่างนี้แล้วมองทะลุข้างในได้จะสยองกว่านั้นอีก	 ทีผีมันแหกอกให้ดูก	็
แหม...ตกใจใชม่ัย๊	?	ถา้มองทะลเุขา้ไปเหน็ขา้งในเครือ่งในเตน้อลีบุตุบ้ตับ้ไปหมดนีช่อ็ค	
ถาม : สวดมนตท์ีว่ดัพระแกว้...(ไมช่ดั)...ใหศ้ลีแปดอยา่งเนีย่ครบั	?	
ตอบ : ได้...ทำไมล่ะ	 ศีลแปดอานุภาพสูงกว่าศีลห้าเยอะ	 ในเมื่ออานุภาพของศีลสูงกว่า
เยอะ	 ถงึปฏบิตัเิพยีงชัว่ครัง้ชัว่คราว	 แคช่ัว่โมงครึง่ชัว่โมง	 นาทสีองนาทกี็ไดอ้ยูท่ีเ่รา	 ของ
เราจะขาดตอนกนิขา้วเยน็เทา่นัน้ละ่มัง้ใชม่ัย๊	 ในเมือ่เปน็อยา่งนัน้ก็ได้ไปตัง้คอ่นวนั	 เทวดา
คนใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีรักษาศีลแปดแค่ครึ่งวัน	 แต่ตัวเองไม่ได้กินข้าวมาก่อนเป็น
ลมตายกลายเปน็เทวดา	นัน่นะ่ศลีแปดครึง่วนั	เพราะฉะนัน้ของเรามโีอกาสรกัษาไปเถอะจะ
มากจะนอ้ยใหม้นัได้ไวก้อ่น	
ถาม : ..................................	
ตอบ : พวกนี้มันตัดความดีเราซะแล้ว	 อย่าไปเชื่อ	 จะมากจะน้อยให้มันได้เข้าไว	้ นาที
สองนาทกีเ็ปน็ปจัจยัเพราะเสรมิความดขีองเราไปในภายภาคหนา้	
ถาม : ตามทีว่า่การบวชนาคนี.่..?	
ตอบ : อันนั้นเป็นเรื่องจริง	 คือเขาเองเกิดศรัทธาอยากจะบวชก็แปลงร่างเป็นมนุษย	์	
ขึ้นมา	 แต่ตอนหลับขาดสติก็เลยคลายฤทธิ์ลงโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นงูใหญ	่ พวกเห็นก็วิ่งกัน
ตับแลบ	 พระพุทธเจ้าท่านก็เลยต้องสั่งระงับไป	 ก็ถึงได้อันตรายิกธรรมสิ่งที่คู่สวด	 เขาจะ
ถามพระกอ่นบวชมขีอ้หนึง่วา่เปน็พญานาคหรอืเปลา่	?	ตอ้งตอบวา่	นตัถ ิภณัเต	คอืไม่ได้
เปน็ครบั	ถา้ตอบวา่	อามะ ภณัเต	เปน็ครบัก็ไม่ไดบ้วชเลย	
ถาม : ทกุวนันีย้งัใชค้ำนี	้?	
ตอบ : ยงัใชอ้ยูเ่ปน็ปกตจิะ้	มนสุโสส	ิ เปน็คนมัย๊	?	ปรุโิสส	ิ ผูช้ายหรอืเปลา่	?	ภชุชสิ  
โสส	ิเปน็นาคหรอืเปลา่	?	อะณะโนส	ิเปน็หนีห้รอืเปลา่	?	อยา่งนี	้นะสริาชะภะโฏ	เปน็คน
ของทางการมัย๊	?	คอืเปน็ขา้ราชบรพิารของพระเจา้แผน่ดนิหรอืเปลา่	?	เดีย๋วจะกลายเปน็
เลี่ยงงานหนีมาบวช	 แล้วก	็ อนุญญาโตสิมาตาปิตูห	ิ พ่อแม่อนุญาตแล้วหรือยัง	 ?		
ปริปุณณะวีสะติวัสโสส	ิ อายุครบ	 ๒๐	 ปีบริบูรณ์แล้วหรือยัง	?	 ปริปุณันเตปัตตะจีวะรัง  
มบีาตรมจีวีรพรอ้มแลว้หรอืยงั	?	จะเปน็สิง่ทีถ่าม	ถา้ตอบผดิก็ไม่ไดบ้วช	แตส่ว่นใหญส่มยั
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นี้จะสอนกันถึงเวลาทำท่าตอบ	 ไม่ได้กระซิบบอก	 แรกๆ	 เป็นโรคกุฏฐังคัณโฑเป็นพวก		
โรคเรื้อนเป็นพวกกลากเกลื้อนอันนี้เกิดจากท่านปู่หมอชีวกโกมารภัจน์ท่านขอเอาไว	้
เพราะว่าปู่หมอโกมารภัจน์ท่านเป็นยอดบรมครูของแพทย์จริงๆ	 ไม่มีโรคอะไรที่ท่านรักษา
ไม่ได	้ ขอให้ถึงมือท่านต้องรักษาหาย	 คราวนี้พอท่านปวารณาเป็นแพทย์ประจำพระองค์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว	 รักษาแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็บรรดาภิกษุเท่านั้น
ไม่รักษาคนทั่วไป	 คนป่วยอยากจะหายใช้วิธีบวชเข้ามาให้ท่านรักษา	 พอหายแล้วก็สึกไป	
ไปๆ	มาๆ	มแีตค่นปว่ยเตม็วดั	ทา่นทนไม่ไดท้า่นเลยขอเอาไว	้ขอเอาไวว้า่ถา้ยงัไงเสยีพวก
ทีเ่จบ็ไข้ไดป้ว่ยอยา่ใหบ้วชเลยเพราะวา่งานของทา่นมากอยูแ่ลว้	 มกีารถามกนัวา่เจบ็ไข้ได้
ปว่ยดว้ยโรคอะไรบา้งหา้หกอยา่ง	 สมยันีต้อ้งถามวา่เปน็เอดสห์รอืเปลา่	?	 เรือ่งทกุอยา่งใน
พระพุทธศาสนามีสาเหตุมาทั้งนั้นค้นคว้าไปบางทีสนุกน่าดูเลย	 รู้หรือเปล่าว่าคนเราถ้าอยู่
ไดถ้งึอายหุา้หกสบิป	ี เสยีเวลาคลำผมไปหา้ป	ี ผมอยา่งเดยีวนอนนี่ไปเกอืบครึง่หนึง่	 มกีนิ		
มีนอน	 มีแต่งตัว	 มีอะไรไปเขาแยกแยะเวลาออกมาชัด	 อ่านๆ	 ดูแล้วขำพวกทำวิจัยมัน
อตุสา่ห์ไปเจาะหามา	
ถาม : เวลาจติจะสงบตอ้งสะดุง้...?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วเขาไม่ให้้สนใจข้างนอก	 ให้ใจเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้น	
อาการสะดุ้งอาการตกใจ	 คือจิตเราส่งออกไปที่อื่นพอเกิดอะไรขึ้นกระทบตา	 ห	ู จมูก	 ลิ้น	
กายกด็จีติจะรบีวิง่กลบัมาเพือ่ทีจ่ะรบัอาการนัน้	 อาการทีม่นัวิง่กลบัมาเรว็เกนิไปเปน็อาการ
ทีเ่ราเรยีกวา่ตกใจ	 เพราะฉะนัน้ถา้ใจจดจอ่อยูก่บัลมหายใจเขา้ออกไม่ไปไหน	 ตอ่ใหฟ้า้ผา่
มาข้างหูก็ไม่ตกใจหรอก	 แสดงว่าเราส่งใจออกไปโดยไม่รู้ตัว	 ส่วนอีกอย่างหนึ่งมันจะมี
อาการหวิวเหมือนกับตกจากที่สูง	 อาการนั้นเราเริ่มจะเป็นฌานอย่างหยาบแล้ว	 จิตเกาะ		
ไมต่ดิพลดัหลน่ลงมา	มนัเปน็อาการทีพ่ลดัจากฌานจะวบูเหมอืนมนัจะตกจากทีส่งู	อนันัน้
ใกลจ้ะไดด้แีลว้ตัง้หนา้ทำใหมอ่กีสกัพกักจ็ะเปน็ฌานไปเลย	
ถาม : ..................................	
ตอบ : อันนั้นเราทำอาการรับรู้ไว้เฉยๆ ไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอะไร รู้ว่ามันเป็น  
อย่างนั้น	 ตอนนี้ถ้าลมหายใจเข้าออกยังมีให้จับลมหายใจเข้าออก	 ถ้าคำภาวนายังมีให้
จดจ่อกับคำภาวนา	 ถ้าไม่มีลมหายใจ	 ไม่มีคำภาวนาก็รับรู้ไว้เฉยๆ	 ว่าตอนนี้อาการเป็น
อยา่งนัน้	 ถา้เราไปสนใจมนัมากๆ มนัจะไมก่า้วหนา้ แตถ่า้เรารบัรูไ้วเ้ฉยๆ แคว่า่เปน็
อะไร รบัรูไ้ว้ๆ  เดีย๋วจะกา้วหนา้ไปเอง 
ถาม : พระจนัทรส์วยมัย๊เวลามองใกล้ๆ 	?	
ตอบ : พระจันทร์น่าเกลียดมากเลยมีแต่หลุมๆ	 ไม่มีอะไรหรอก	ที่เห็นเป็นแสงสะท้อน
ได้เพราะแร่ทองคำเยอะ มันเลยสะท้อนออกมาเป็นแสงสีเหลือง	 แต่ว่าถ้าของโลกเรานี่
นำ้เยอะ	 ถา้เราขึน้ไปทีด่วงจนัทรจ์ะเหน็โลกเปน็สฟีา้ขาว	 โลกสวยกวา่เยอะ	 พระจนัทรแ์หง้
แลว้มแีตห่ลมุแตบ่อ่หบุเหว	ลองไปมัย๊	?	
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ถาม : แลว้บนสวรรคส์วยมากมัย๊คะ	?	
ตอบ : บนสวรรคส์วยมากมัย๊	?	สวยนอ้ยกวา่พรหม	พรหมสวยนอ้ยกวา่นพิพาน	แตถ่า้
นบัโลกมนษุยแ์ลว้	 นางงามจกัรวาลของเราไม่ไดป้ลายแถวของนางฟา้เขา	 กอ่นหนา้นีเ้หน็
สาวที่ไหนชอบไปหมด	 ตอนนี้เห็นแล้วชักเซ็งๆ	 คือมันประเภทผ่านมหาสมุทรแล้วเห็นน้ำ		
ไรค้วามหมายไปแลว้	 คอืนางฟา้เขาสวยจรงิๆ	 สวยงามสมบรูณพ์รอ้มทัง้ลกัษณะทา่ทางทัง้
กริยามารยาททั้งบุญญาบารม	ี บอกไม่ถูก	 มันเห็นแล้วมันอิ่มตาอิ่มใจไปเลย	 พอเห็นคน
ทัว่ๆ	 ไปกลายเปน็ประเภทปลายๆ	 แถวไป	 เลยไมรู่จ้ะสนใจไปทำอะไรเพราะเหน็ทีด่กีวา่มา
แล้ว	 นางฟ้าปลายแถวรู้จักมั๊ย	 นางฟ้าปลายแถวนี่เคยเจอรุกขเทวดา	 เป็นนางฟ้าที่อยู่
ประจำตามต้นไม้เขามาใส่บาตร	 ตอนเช้าๆ	 ตั้งใจกำหนดใช้ทิพจักขุญาณดู	 วันนี้ใครจะใส่
บาตรเราเป็นคนแรก	 พอเดินไปถึงจะได้รู้ว่าที่เรากำหนดใจรู้นั้นรู้ถูกหรือรู้ผิด	 เห็นว่าเป็น
ลกัษณะผูห้ญงิอายเุทา่นัน้หนา้ตาอยา่งนัน้	 ใสเ่สือ้ผา้สอียา่งนัน้	 พอไปถงึเปน็อยา่งนัน้จรงิๆ	
ก็ตั้งใจสำรวมจิตก้มลงเปิดบาตรแล้วอธิษฐานจิตให้โยมมีความสุขความเจริญ	 ตอนก้มลง
ความลับแตก	 เราไปเผลอเห็นซะว่าผ้าข้างในไม่เหมือนข้างนอกเลยปิดฝาอย่าเพิ่งใส่เป็น
ใครบอกมาซะดีๆ	 เขาเลยเปลี่ยนเป็นรุกขเทวดาคือเป็นนางฟ้า	 หรือนางไม้ที่อยู่กับต้นไม	้
สวยเช้งเชียว	 แต่ว่าที่รู้ว่าเขาบุญน้อยเพราะว่าเนื้อเขาทึบ	 เทวดายิ่งบุญมากเท่าไหร่เนื้อ
จะใสมากเทา่นัน้ ยิง่ใสมากยิง่เปน็ประกายมากเทา่ไหรก่บ็ญุเยอะเทา่นัน้	คราวนีเ้นือ้เขา
ทบึ	เขาบอกวา่เขาอยากจะทำบญุบา้งดว้ยความสงสารเขากบ็อกเอานะ	บญุทัง้หมดทีเ่ราทำ
มาตัง้แตต่น้จนบดันีข้อใหเ้ธอโมทนา	 เราจะไดร้บัประโยชนร์บัความสขุเทา่ใดขอใหเ้ธอไดร้บั
ดว้ย	เขาก็โมทนาสาธเุปน็นางฟา้สวยเชง้แลว้ไปเลย	อดรบัประทานสเิรา	รูง้ี้ให้ใสบ่าตรกอ่น
กด็โีง่ไปหนอ่ย	ครัง้หนา้นีจ่ะไมเ่ผลอแลว้	 เอากอ่นถา้ไม่ไดเ้ตม็บาตรไม่ใหห้รอก	แตน่างฟา้
เทวดาเขาใส่บาตรไม่เคยเต็มบาตรนะ	 ใส่เยอะเท่าไหร่ก็ตามบางทีมา	 ๔๐	 คน	 ๕๐	 คน		
ใส่คนละทัพพีสองทัพพีจะได้ประมาณครึ่งบาตรไม่ถึงครึ่งบาตรแค่พอดีๆ	 เรากิน	 กินหมด
แลว้หมดเลย	
ถาม : ..................................		
ตอบ : กำลังใจโยมจำไว้ว่าอย่าเกาะตัวบุคคล	 หลวงพ่อไม่เคยสอนให้เกาะองค์ท่านเลย	
ทา่นสอนใหเ้กาะพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ	์สว่นทีเ่ปน็นามธรรมคอืความดเีทา่นัน้	แลว้
กต็ัง้หนา้ตัง้ตาทำความดนีัน้	 ใหเ้กดิขึน้แกต่วัเรา	 ถา้ไปเกาะตวับคุคล	 เดีย๋วกต็าย	 เกาะได	้	
ไมน่านหรอก	
ถาม : ..................................	
ตอบ : อันไหนก็ได้ที่เราถนัด	 พุทโธก็ง่ายเพราะว่าคำภาวนามันสั้นด	ี ถ้าหากว่าคนที่
เคยชินแล้วคำภาวนายาวสั้นแค่ไหนมันก็ไม่มีปัญหา	 แต่ถ้าหากว่าใหม่นี่ควรจะใช้สั้นๆ	
หนอ่ยมนัจะไดส้ะดวก	
ถาม : (ถามเรือ่งวตัถมุงคล)	
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ตอบ : คือเห็นแล้วชอบได้ติดได้	 เพราะถือว่าเป็นวัตถุมงคล	 ถ้าไปติดวัตถุอัปมงคล		
แล้วมันแย	่ คือตอนแรกต้องมีที่เกาะก่อน	 พอเกาะไปๆ	 ระยะสุดท้ายก็จะเลิกเกาะ	 เคย		
ยกตัวอย่างหลายครั้งว่าเราขึ้นบันไดเพื่อความมั่นคงแน่นอนให้เกาะราวบันได้ไว้ก่อน		
แต่พอเราเข้ามาถึงในห้องนี่เราไม่ได้แบกราวบันไดมาหรอก	 แรกๆ ของการปฏิบัติก็
เหมอืนกนัตอ้งเกาะพระนพิพานเกาะพระพทุธเจา้จนชนิ แตท่ำไปทำมา พอกำลงัของ
พระนพิพานเขา้สูใ่จเปน็ปกตแิลว้ ไมต่อ้งเกาะอะไร เพราะความรูส้กึมนัจะบอกเลยวา่
ตอนนีถ้า้เราตายเราไปนพิพานแน ่ไมต่อ้งเสยีเวลาเกาะแลว้ ถงึตอนนัน้รูว้า่ดกีท็ำ รูว้า่
ชั่วก็ละไม่ติดทั้งดีทั้งชั่วแล้ว	 เพราะว่าหลายคนพอติดดี	 โบราณเขาเรียกคำว่า	 อุปาทาน	
อย่างเช่นว่า	 ยึดว่าสิ่งที่ตัวเองทำด	ี คนอื่นทำไม่ดีทั้งหมดอย่างนี้มันก็จะมีโทษ	 ทำให้ไม่
สามารถจะหลดุพน้ไปได	้ทำๆ	ไปถงึจงัหวะสดุทา้ยจะเหลอืวา่รูว้า่ดกีท็ำรูว้า่ชัว่กล็ะ	กำลงัใจ
มันปลดวางซะแล้ว	 ไม่เกาะทั้งดีทั้งชั่ว	 ถ้าอย่างนั้นถึงจะหลุดพ้นได	้ ไม่งั้นจะติดอยู่ข้างใด
ขา้งหนึง่มนัไมอ่ยูต่รงกลาง	ถา้หากวา่อยูต่รงกลางไดเ้มือ่ไหรก่พ็น้เมือ่นัน้	อนันีฟ้งัดมูนัยาก
แต่ว่าถ้าทำจริงๆ	 ก็สามารถทำได้ไม่เกินวิสัยของพวกเราหรอก	 ไม่น่าเชื่อน่ะติดดีก็ไม่ได	้
แรกๆ	 ต้องติดก่อน	 ถ้าหากว่าเราไม่ติดเราไม่เกาะมันจะไม่มีอะไรให้เราปล่อย	 มันต้องติด
ก่อนเกาะก่อน	 พอเกาะดีไปจนชินจนกระทั่งประเภททีเ่รียกว่ามั่นคงแนน่อนมนัเต็มซะแล้ว	
คราวนี้พอเต็มไปแล้วมันต้องไปเกาะอะไรอีกล่ะ	 มีครบแล้วคราวนี้ก็ปล่อย	 ของเราสงสาร
เพราะวา่ตวัเองเคยเสยีเวลามาเยอะ	พอเรากา้วพน้จดุนัน้ไปแลว้	เรากบ็อกคนอืน่เขาไปมนั
จะงา่ยกวา่	เขาไมต่อ้งเสยีเวลานาน	จะอาศยักศุลตรงทีช่ว่ยบอกเขานี	่เผือ่ยงัไงเสยีเราจะได้
สบายมัง่	
ถาม : ใหธ้รรมะเปน็กำลงัใจ	?	
ตอบ : สัจจะจริงใจต่อกัน	 ทมะรู้จักข่มกลั้นเอาไว	้ ขันติอดทนต่อสภาพทุกอย่าง		
เบือ้งหนา้	จาคะตอ้งรูจ้กัเสยีสละแบง่ปนัตอ่กนัโดยเฉพาะเสยีสละความสขุ	ไม่ใชค่วามทกุข	์
๔	ขอ้เทา่นัน้	ใครทำไดจ้ะสามารถดำรงสภาพครอบครวัอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ	จรงิจงัตอ่
กนั	 จรงิใจตอ่กนัไมล่ะเมดิสทิธขิองกนัและกนั	 ทมะอนันีต้อ้งรูจ้กัขม่ใจอารมณท์กุอยา่งมนั
เกดิขึน้ไดท้ัง้นัน้	 รกั	 โลภ	 โกรธ	หลง	มนัเกดิขึน้ไดเ้ปน็ธรรมดา	แตต่อ้งรูจ้กัเกบ็มนัไวข้า้ง
ใน	ที่โบราณบอกวา่ไฟในอยา่นำออกแลว้ก็ไฟนอกอยา่งนำเขา้	 เรือ่งเดอืดรอ้นขา้งนอกรบัรู้
แลว้กก็องไวต้รงทีท่ำงานนัน้	 ไมต่อ้งเอาเขา้มา	 แลว้เสรจ็แลว้กข็นัต	ิ อนันีอ้ดทนตอ่ทกุสิง่
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น	 การดำรงชีวิตอาจจะทุกข์ยากลำบากบ้าง	 มีครอบครัวไม่ได้นอนเต็มตา
เพราะต้องคอยไปเลี้ยงลูกมันต้องอดทนอดกลั้น	 จาคะตัวเสียสละนี	้ สำคัญที่สุดโดยเฉพาะ
เสยีสละความสขุสว่นตวัของเราเพือ่อกีคนหนึง่	
ถาม : พระเวลาเขา้สมาบตั.ิ..(ไมช่ดั)...พระฉนัอะไรไดร้เึปลา่ครบั	?	
ตอบ : อนุญาตให้ฉันน้ำอย่างเดียว	 ตามระเบียบ	 เขายอมให้ฉันน้ำสะอาดได้อย่างเดียว	
ตอ้งเปน็นำ้กรองดว้ยนะ	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์” ฉบับที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากบัพระเลก็ สธุมมฺปญโฺญ 
เดอืนมนีาคม ๒๕๔๕ ณ บา้นอนสุาวรยีฯ์ 

ถาม : (ถามเรือ่งการใชก้รชิ)	?	
ตอบ : พวกนี้ก็ใช้ลักษณะของมีดหมอ	 ถ้าตามสายหลวงพ่อใช้มีดหมอนี่ถ้ารักษาโรคใช้
คาถา	ทกุขา ทกุขงั ปตฏิฐติงั สมัปฏจิฉาม	ิถา้หากวา่ใช้ไลผ่ีให้ใชว้า่	นะโมพทุธายะ	แต่
จรงิๆ	ถา้พกมดีหมอของหลวงพอ่ไมต่อ้งเสยีเวลาไลห่รอก	 เดนิเหยยีบบา้นมนักเ็ปดิแลว้ไม่
อยู่หรอก	 วันก่อนไม่ได้ตั้งใจแกล้งยายเขียวเขาหรอก	 ยายเขียวแกเป็นผีที่น่ารักมากเลย	
อาย	ุ๙๔	ปถีงึจะตาย	พอตายเสรจ็เขาเผากม็าบอกหวยลกูหลาน	แตค่ราวนีแ้กเลน่ประเภท
ว่าวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน	 ลูกหลานกลัวเลยเอากระดูกไปฝากไว้ที่วัด	 เราก็เอากระดูกไปวาง
ไว้บนชั้นวางของ	 วันนั้นจะออกไปกิจนิมนต์ก็ไม่ได้เจตนา	 กำลังจะไปกิจนิมนต์ไปเข้า
ห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อน	 ตัวเองสะพายย่ามอยู่คว้าย่ามได้ก็ยัดเข้าไปชั้นล่างยายเขียวเผ่น
กระเจงิ	เราลมืไปวา่ในยา่มมนัมมีดีหมอ	เลน่เอาผเีดอืดรอ้นโดยไมรู่ต้วั	
ถาม : .............................	
ตอบ : มอียา่งไรกแ็ลว้แต่ๆ 	 วา่คาถากำกบัในการใชม้นัอยา่งนัน้	 คอืวา่มดีหมอนี่ในสมยั
กอ่นเขาใช้ในทางหมอจรงิๆ	 คอื	 รกัษาโรค	 โดยเฉพาะโรคทีเ่กดิจากไสยศาสตร์	 เปน็โรคที่
หาสาเหตไุม่ได	้ ถา้ไปบอ่ยๆ	 หมอเขาจะวา่เปน็อปุาทานเพราะเขาตรวจหาไมเ่จอ	 เคยเจอ
มากบัตวัเอง	 ตอนแรกเปน็อยูท่ีบ่รเิวณทอ้ง	 พอเอก็ซเรยท์ีท่อ้งมนัเลือ่นไปทีห่วัเขา่	 เลือ่น
ใหเ้รารู้ๆ 	 เลยละ่	 แลว้เราไปบอกหมอเขาวา่เอาแน่ๆ 	 เลยตอ้งทำไมรู่้ไมช่ี	้ ถงึเวลาเรากต็อ้ง
มารักษากันเอง	 สมัยก่อนเขาใช้เป็นหมอจริงๆ	 พอมาถึงยุคของหลวงพ่อเดิม วันหนอง
โพธิ	์ หลวงพอ่เดมิเปน็ครบูาอาจารยร์ว่มสมยักบัหลวงปูป่าน	 ทา่นคงไดร้บัพรจากพระหรอื
จากเทวดา	 ท่านเลยทำมีดหมอลักษณะเล่มเล็กๆ	 เอาไว้ติดตัวได	้ ติดตัวเป็นมหาอำนาจ
ปอ้งกนัคณุไสยไดท้กุอยา่ง	 นัน้ละ่โดยเฉพาะสมยันัน้พวกโจรเปน็เสอืปลน้เขาจะหนงัเหนยีว	
เจอมดีหมอหลวงพอ่เดมินีส่ยอง	เหนยีวแค่ไหนกเ็ขา้	ทกุขา ทกุขงั ปตฏิฐติงั สมัปฏจิฉาม ิ
ตวันีเ้ขาแปลวา่สำเรจ็ทกุประการ	ไมต่อ้งไปแปลหรอก	คาถาแปลแลว้ไมข่ลงั	
ถาม : ...............................	
ตอบ : ทกุวนันีเ้วลาอยูท่ีว่ดั	 เวลาทดสอบกบัพวกพระ	 เขาเอาของมาถวายในหบีในหอ่นี่
จะถามเขาว่าอะไร	 เขาจะตอบกันไม่ได	้ บอกรู้มั๊ยทำไมคุณตอบไม่ได้	 คุณกลัวเสียฟอร์ม	
คณุกลวัวา่ตอบผดิแลว้จะขายหนา้	 จำไวเ้ลยวา่จะผดิหรอืถกูเรามแีตไ่ดไ้มม่เีสยี ตอบถกู
ได้กำไรกำลังใจมันม ี ตอบผิดได้บทเรียน เราจะได้รู้ว่าเราตั้งกำลังถูกหรือผิดยังไง	
เสร็จแล้วก็บอกให้เขาว่ามันมีอะไร	 แล้วแกะออกมาก็จะตรง	 บอกว่าถึงผมตอบผิดผมก็ไม่
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เสยีกำลงัใจ	 ผมถอืวา่ผมเฮงซวยเองทีรู่ผ้ดิ	 มนัจะเปน็อยา่งนัน้	 สว่นใหญจ่ะไปกลวัผดิกลวั
เสยีฟอรม์	
ถาม : อยา่งสมยันีม้อีนิเตอรเ์นต็เขา้มาแลว้	 เราเขา้ไปดูในเวบ็ไซตน์ัน้	 เปน็ขอ้ความกด็ี
หรอืเปน็รปูภาพแลว้เราไปดรูปูภาพหรอืขอ้ความในนัน้แลว้ถกูใจ	 ผมก็ไปกอ๊ปปีข้องเขามา		
โดยทีผ่มไมท่ราบเจตนาเขาวา่เขาจะใหห้รอืไม่ให	้จะถอืวา่เปน็การละเมดิศลีขอ้	๒	มัย๊ครบั	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นสมาชิก	 ต้องเสียค่าสมาชิก	 ก็ไม่เป็นไร	
ถา้เขาระบชุดัเจนวา่ตอ้งเสยีคา่สมาชกิจะมรีะบบปอ้งกนัเราอยูแ่ลว้	 ถา้เขาไม่ใหร้หสัผา่นมา
เราเจาะเขา้ไปไม่ไดห้รอก	ไดแ้ตด่แูลว้กน็ำ้ลายยดือยูน่ัน่ละ่	
ถาม : ไม่ไดต้ัง้ใจไมผ่ดิใชม่ัย๊ครบั	?	
ตอบ : ลองกนิยาพษิดูไมต่ัง้ใจ	ตายมัย๊ละ่	?	ประเภทเดยีวกนั	
ถาม : ทีห่นฝูกึมโนดมูนัไมช่ดัเลยคะ่	?	
ตอบ : มันไม่จำเป็นต้องชัด	 จำไว้ว่ามโนมยิทธิจริง	 มีแบบเดียวก็คือ	 ชัดเจนแจ่มใส
เหมอืนอาทติยย์ามเทีย่ง	 เพราะวา่เราขอบารมพีระพทุธเจา้ทา่น	 ถา้หากวา่เปน็พระปจัเจก
พระพทุธเจา้	ทา่นจะชดัเจนแบบพระจนัทรว์นัเพญ็	คอืจะมเีงามดือยูบ่า้ง	เงามวัอยูบ่า้ง	แต่
วา่กส็วา่งสดใส	ถา้เปน็พระอคัรสาวกเหมอืนคบไฟดวงใหญ	่ถา้หากวา่เปน็พระอรหนัตสาวก
ทั่วๆ	 ไปเป็นเหมือนอย่างกับเทียนดวงน้อย	 ถ้าเป็นผู้ที่ทรงฌานโลกีย์อย่างพวกที่ได้
อภญิญาไดส้มาธเิหมอืนกบัยามโพลเ้พล้ใกลค้ำ่	 คราวนีเ้ราขอบารมพีระสงเคราะหม์นัจะชดั
อยา่งนัน้	 แตเ่นือ่งจากวา่กำลงัใจของเรากอ่นทีเ่ราจะใชม้โนมยทิธนิี	่ ครฝูกึเขาจะสอนใหเ้รา
ตดัรา่งกายเสยีกอ่น	ตดัความเกาะในโลก	ตดัความอยากในรา่งกายเพือ่ใหจ้ติมนัผอ่งใส	ทนีี้
ถา้เรายงัตดัไม่ไดจ้รงิๆ	 นีม่นัไมค่อ่ยผอ่งใสไมค่อ่ยชดัเจน	 ขอใหเ้รามัน่ใจวา่ตรงหนา้เราใช	่
ถ้าความรู้สึกบอกว่าตรงหน้าเราคือพระพุทธเจ้าถึงไม่เห็นเลยก็ขอให้น้อมจิตกราบลงไป	
อาตมาเองบางวนัปว่ยหนกัๆ	 รา่งกายมนัแย	่ เรือ่งของฌานสมาบตันิีถ่า้รา่งกายเจบ็ปว่ย	 หวิ	
กระหายมากๆ	 เหนือ่ยมากๆ	 มนัไมเ่อากบัเราเลย	 บางวนัปว่ยหนกัๆ	 นีต่ัง้ใจกำหนดเตม็ที่
เห็นยอดเกศเแหลมๆ	 นิดเดียวเอง	 นิดเดียวก็นิดเดียวถือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้น	 เราก็
น้อมใจกราบลงไป	 คราวนี้ความรู้สึกแรกๆ	 เหมือนกับหลับตาคลำของ	 เขาส่งของมาชิ้น
หนึง่	 เขาถามวา่เปน็อยา่งไร	?	 เรากบ็อกตามสภาพวา่	 ลกัษณะอยา่งนี	้ อนันีม้นันา่จะเปน็
ปากกา	 หรือไม่ก็อาจจะเป็นเศษไม้อันหนึ่ี่ง	 ตอบไปตามความมั่นใจของเรา	 ถ้าครูฝึกเขา
ยนืยนัปุบ๊	 ความมัน่ใจมนัเพิม่ขึน้ๆ	 จติมนัจะนิง่	 แหม	!	 แรกๆ	 ใจเตน้ตึก้ตัก้ๆ	 จะถกูหรอื
เปล่า	?	 พอตอบไปตอบมา	 เออ...เราเก่งนี	่ แม่นเหมือนกัน	 ใจมันชักจะนิ่ง	 พอชักจะนิ่ง
ตอนนี้ภาพจะเกิด	 เพราะจิตนิ่งแล้วมันเหมือนกับน้ำที่นิ่ง	 พอไม่กระเพื่อมเราชะโงกเห็น
หน้าตัวเองชัดมั๊ย	?	 ภาพเกิดปุ๊บเราก็ตั้งใจมองให้ชัดปั๊บก็หายปุ๊บ	 เพราะว่าจิตต้องไปถึง
สถานทีน่ัน้	 ตอนนีเ้รานกึถงึบา้น	 คนที่ไดอ้ภญิญาสมาบตัคินที่ไดม้โนมยทิธจิะเหน็เราอยูท่ี่
บ้านแล้ว	 เราต้องไปที่บ้านเราถึงเห็นบ้านนั้น	 แต่ที่เราเห็นบ้านนั้นเพราะความเคยชินของ
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เราๆ	 จึงนึกออก	 บอกได้มั๊ยว่าเราเห็นด้วยตา	 ไม่ใช่หรอกแต่ทำไมมันชัดล่ะ	 นั่นล่ะคือตัว
มโนมยิทธ	ิ คราวนี้เมื่อเราไปถึงตรงนั้นเราถึงเห็น	 พอเราเห็นภาพปุ๊บเราต้องเพ่ง	 พอเรา
เพง่ปุบ๊เราใชอ้ะไร	?	สายตากลา้มเนือ้ตาใชม่ัย๊	?	กค็อืเรานกึถงึตวักด็งึจติกบั	เราดงึออกมา
จากตรงนั้นแล้วเราจะเห็นอะไรล่ะ	?	 มันก็หายวับไป	 ในเมื่อมันหายวับไป	 เราเอาใหม่ตั้ง
ท่าใหม	่ พอไปถึงเห็นอีก	 เพ่งอีก	 หายอีก	 บางคนติดอยู่ตรงนี้เป็น	 ๑๐	 ปีก็ม	ี ขอให้เรา
ทำความเขา้ใจวา่	กอ่นหนา้นีแ้คเ่ราคลำๆ	 ไมเ่หน็แคค่วามรูส้กึอยา่งเดยีวกแ็มน่แลว้	 รถมา
สอีะไรบอกไดห้มด	 คนนัง่มากีค่นบอกไดห้มด	 เหน็ไมเ่หน็ชา่งหวัมนัปะไรเราพอใจของเรา
แค่นี	้ ถ้าทำใจสบายๆ อย่างนี้ได้ภาพจะอยู่ได้นานเท่าที่เราต้องการ สำคัญอยู่ตรงจุด  
นีเ้อง	เพราะฉะนัน้แรกๆ	มนัเหมอืนกบัเราหลบัตาคลำของ	ตอนแรกกก็ิง่ไม	้ผดินีห่วา่คลำ
ไปคลำมามีห่วงอยู่หน่อยหนึ่งมีที่กดอยู่นิด	 ปากกานี	่ พอครูฝึกเขายืนยันว่าใช	่ ต่อไปคลำ
ใหม่ปากกา	 คลำอีกครั้งก็ปากกา	 ต่อไปคลำปุ๊บก็ปากกา	 มันจะยิ่งแม่นยิ่งคล่องขึ้นเรื่อยๆ	
ในเมือ่เราไมเ่หน็มนัคลอ่งแลว้ ไมจ่ำเปน็ตอ้งเหน็ก็ได ้ถา้เราวางกำลงัใจอยา่งนี ้ภาพก็
จะเริม่ปรากฎ 
ถาม : โยมนีห่ลบัตาจะมดืๆ	ลมืตาจะเหน็ชดัคะ่	?	
ตอบ : มโนมยทิธนิี ่ จะลมืตาหรอืหลบัตามผีลเหมอืนกนั เพยีงแตว่า่ทีเ่ขาใหห้ลบัตา
เพราะวา่บางคนตดัประสาทตาทีร่บัภาพอืน่ออกไมไ่ด	้อยา่งเชน่วา่	เหน็คนนัง่อยู	่เหน็คน
เดินอยู	่ เห็นรถวิ่งไปวิ่งมา	 ไม่สามารถจะตัดออกจากภาพที่ตัวเองต้องการได	้ ยิ่งภาพพระ
นพิพานนีถ่า้หากวา่ใชส้ายตาแบบลมืตาดนูี่	 มนัเหมอืนกบัเหน็ลมเปน็ตวั	 อธบิายยากมาก
บอกไม่ถูกหรอก	 เหมือนกับเห็นลมเป็นตัว	 รู้สึกว่าอยู่ตรงหน้าเรานี่สว่างเจิดจ้าสดใสมาก
เลย	 ลกัษณะวมิานเปน็ยงัไงรูห้มด	 พระพทุธเจา้อยูย่งัไงรูห้มด	 แตว่า่จรงิๆ	 แลว้กค็อืไม่ได้
เหน็อะไรเลยทัง้ๆ	 ทีเ่ราลมืตาใสๆ	 อยู	่ อยู่ในหว้งความนกึทีเ่รยีกวา่	มโนเทา่นัน้	 แตว่า่เรา
สามารถอธิบายได้ถูกหมดว่าเป็นอย่างไร	 คราวนี้เมื่อคนที่ชำนาญอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดปกต	ิ
เกง่ซะดว้ยซำ้ไป	 แตถ่า้คนทัว่ๆ	 ไปแลว้	 ถา้ลมืตามนัไมม่คีวามคลอ่งตวัเขาตดัประสาทตา
ไม่ได้เห็นภาพอะไรจะไปสนใจ	 ภาพที่เราต้องการจะหายไป	 เขาถึงได้บอกว่าให้หลับตาซะ
กอ่น	ถา้คลอ่งตวัแลว้คอ่ยลมืตา	พอลมืตาขึน้มาตอ่ไปคลอ่งๆ	ตวัมากลมืตาหลบัตาอารมณ์
ใจมนัเทา่กนั	
ถาม : คอืวา่ทแีรกๆ	พอฝกึๆ	ไปแลว้จะวปิสัสนารูส้กึเหมอืนวา่ตรงนีม้นั...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ไม่จำเป็นหรอกขึ้นไปกราบพระบนนิพพานแล้วอยู่บนนั้นให้ได้นานที่สุด เป็น
วปิสัสนาชดัเลย 
ถาม : คอืตอนนีข้ึน้ไปกราบพระอยา่งเดยีวแลว้กล็งมาดูใจตวัเองขา้งลา่ง	?	
ตอบ : อันนั้นพอแล้ว	 ดูใจก็ไม่ต้องลงมาดูข้างล่างดูต่อหน้าพระข้างบนนั่นล่ะถ้ามีสิ่ง
ที่ไม่ดีอยู่ก็ขับไล่มันออกไป	 เอ็งไม่ต้องเข้ามาอีกข้าไม่ต้องการแล้ว	 ถ้ามีสิ่งที่ดีๆ อยู่
พยายามสรา้งใหม้นัดยีิง่ๆ ขึน้ไป เราอยูก่บัพระเปน็การตดัรกั โลภ โกรธ หลง ไปใน
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ตวัอยูแ่ลว้ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปคดิ ไปพจิารณาอะไรทัง้สิน้ เพยีงแตห่าวธิใีหอ้ยูต่รงนัน้
ใหน้านทีส่ดุ	คราวนีเ้มือ่เราทำอยา่งนีบ้อ่ยๆ พอจติมนัเคยชนิมนัจะอยูไ่ดน้านขึน้	ใหม่ๆ 	
นี่ไม่ชินกับพระนิพพานยังไม่ทันรู้ตัวเลย	 เพิ่งรู้ว่าเราจะกราบพระ	 อ้าว...ลงมาอยู่ข้างล่าง
แล้ว	 พวกเราส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์อย่างนี	้ สมัยก่อนที่ฝึกใหม่ๆ	 อาศัยว่าสวดมนต	์	
ไดเ้ยอะ	 ในเมือ่สวดมนต์ไดเ้ยอะกห็าวธิกีารทำอยา่งไร	 เราจะลอ็กกำลงัใจของเราใหอ้ยูก่บั
พระใหน้านทีส่ดุ	 กต็ัง้ใจวา่เราจะสวดมนตถ์วายเปน็พทุธบชูา	 ถา้ไมจ่บขา้ไมล่งละ่	 คราวนี	้	
ในเมื่อมีงานให้ก็เท่ากับว่ามีที่ให้เกาะ	 มันก็อยู่ได้แม้จะหยาบไปหน่อยแต่ก็สามารถจะ		
เกาะพระนพิพานไดน้าน	อารมณเ์คยชนิจะมากขึน้ๆ	ตอ่ไปอยู่ไดน้านเทา่ทีเ่ราตอ้งการ	
ถาม : ถ้าเรารู้สึกว่าเราขึ้นไปนี่อยู่ที่อารมณ์แล้วเราจะให้รู้สึกนี	่ ให้เชื่อว่าเราอยู่ตรงนั้น
จรงิๆ	?	
ตอบ : ไมต่อ้งใหเ้ชือ่	 มนัอยูต่รงนัน้จรงิๆ	 ทำอยา่งไรจะใหเ้ราอยูต่รงนัน้ใหน้านทีส่ดุ	 ให้
เราอยูบ่นพระนพิพานไมต่อ้งไปไหนหรอก	 นอ้มเชญิพระพทุธเจา้เขา้มาอยู่ในวมิานของเรา
ดว้ยตัง้ใจนกึถงึทา่นตลอดเวลาตัง้ใจวา่ถา้เราหลบักข็อใหห้ลบัในลกัษณะนีแ้หละ	 กำหนดใจ
นึกถึงภาพของท่านสว่างไสวเฉพาะหน้าของเรา	 จะองค์ใหญ่องค์เล็กแค่ไหนแล้วแต่เรา
ชอบใจ	ตวัเราขา้งบนจะนอนทา่ไหนแลว้แตเ่ขาชอบใจ	สว่นขา้งลา่งปลอ่ยมนัหลบัไป	
ถาม : ถา้ไปให้ไปนพิพานทีเ่ดยีวทีอ่ืน่ตอ้งไปหรอืเปลา่คะ	?	
ตอบ : ไมต่อ้งไปหรอก	 ใหไ้ปนพิพานทีเ่ดยีวกพ็อแลว้ เพราะวา่สว่นใหญถ่า้หากวา่ไป
ทีอ่ืน่กำลงัจะเกาะจดุนัน้ๆ ถา้เราตายตอนนัน้ ดไีมด่กีเ็ปน็ไดแ้คพ่รหม เพราะวา่ไปดว้ย
กำลงัของสมาธสิมาบตั ิ แตถ่า้หากวา่เราไปนพิพานนีม่นัไดแ้นน่อนวา่ ถา้ตายกอ็ยูต่รง
นัน้	 ไมจ่ำเปน็ตอ้งเกง่	 คนอืน่เขาเกง่ปลอ่ยเขาเทีย่วไปเถอะ	 เดีย๋วมนัหลงทางไปเองแหละ	
เทีย่วมากๆ	หลง	
ถาม : สว่นใหญจ่ะไปได.้..?	
ตอบ : อนันัน้ไปได	้อาตมาทำอะไรตรงรอ่งอยูเ่สมอ	มนัเหมอืนกบัโบราณทีว่า่	ขีต้รงรอ่ง	
สมยักอ่นจะเปน็บา้นใตถ้นุสงู	 เขาจะมรีอ่งกระดานอยู	่ กลางคำ่กลางคนืลงไปขา้งลา่งไม่ได้
หรอก	 พวกสตัวร์า้ยมนัมเีขากจ็ะเอาโอง่เอาไหไวข้า้งลา่งถา่ยอจุจาระปสัสาวะลงไป	 เพราะ
ฉะนั้นกลางคืนคลำๆ	 ไปคลำๆ	 มาบังเอิญถ่ายตรงร่องได	้ ก็จะไม่เลอะข้างบน	 อาตมาเอง
สมยัใหม่ๆ 	 ทำอะไรหลายอยา่งตรงรอ่ง	 อยา่งเชน่วา่เราชอบนพิพานอยา่งเดยีวทีอ่ืน่ไมค่อ่ย
อยากไป	ขีเ้กยีจขึน้มาก็ใชว้ธิอีาราธนาขอบารมพีระ	ขอใหพ้รหม	เทวดาผูม้พีระคณุของเรา
ทั้งหมดขึ้นมาบนนิพพาน	 แล้วเราก็กราบท่านทีเดียวพร้อมกับพระพุทธเจ้า	 พระปัจเจก
พทุธเจา้	พระอรหนัตท์ัง้หมด	ทำไปทำมาเสรจ็กบูา้หรอืเปลา่วะทำไมทำอยา่งนี้ได	้?	พอมา
ตอนทา้ยๆ	กอ่นหลวงพอ่มรณภาพไมน่าน	ทา่นบอกวา่ทา่นพาพรหม	พาเทวดาไปนพิพาน
หมดเลย	 นัน่กค็อืขีต้รงรอ่ง	 สว่นอกียกหนึง่กค็อืวา่	 เรือ่งของคาถาเงนิลา้น	 เคยทอ่งคาถา	
สมัปจติฉาม	ิกบั	สมัปฏจิฉาม	ิตอ่เนือ่งกนัมาตลอด	พอมาเจอคาถาเงนิลา้นม	ีสมัปฏจิฉาม	ิ	
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มันก็สัมปจิตฉามิไปด้วย	 ๒	 อย่างรวมกันไปเลย	 มาตอนหลังก่อนหลวงพ่อมรณะไม่นาน	
ท่านก็บอกให้เอาสัมปจิตฉามิใส่ลงไปด้วย	 ของเราใส่ไปหลายปีแล้ว	 เลยกลายเป็นว่าทำ
อะไรฟลคุๆ	ถกูเขา้พอด	ีอนันีถ้อืวา่บงัเอญิโชคด	ี
ถาม : การเดนิทางขึน้รถขึน้อะไรกแ็ลว้แตเ่ราจะเอาจติไปเกาะ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : อาตมาจะยกจิตขึ้นไปกราบพระ	 ตั้งใจว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอันตรายอะไรถึงแก่
ชวีติขออยูก่บัทา่นทีน่ัน่	แลว้อกีอยา่งหนึง่เวลามอีะไรตอนนัน้จะกราบทลูถามทา่นเลย	มอียู่
เทีย่วหนึง่ภาวนายกจติขึน้ไปกราบเหน็พระพทุธเจา้องคห์นึง่มาอว้นสวยเลย	 ไมเ่คยเหน็มา
ก่อนเหลืองอร่ามอย่างกับทอง	 กราบทูลถามว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใด	 ท่านตอบว่าจำ
สมเดจ็พอ่ของเธอไม่ไดเ้หรอ	?	 คำวา่สมเดจ็พอ่หมายถงึพระพทุธกสัสป	 เพราะวา่เคยเกดิ
เปน็พอ่เปน็ลกูกนัมา	บอกวา่ตามทีต่กลงกนัมา	ถา้สมเดจ็พอ่มาตอ้งมาในลกัษณะพระพทุธ
รปูปางลลีา	 แลว้ทำไมถงึมาในลกัษณะอยา่งนี	้ ทา่นบอกวา่ใหเ้ธอจำไวน้ะ	 ถา้หากวา่พอ่มา
ในลกัษณะนีเ้ธอจะมลีาภมาก	งวดนัน้รวยจรงิๆ	
ถาม : ทำถกูตอ้งใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ : คือว่าอย่างไรก็อย่าประมาท	 แต่ว่าอีกเที่ยวหนึ่งนั่นประเภทที่เรียกว่าตั้งหลัก
ไมท่นั	เพราะวา่หวัหนา้ปา่ไม้ไปกบัเขาๆ	ไปสง่กช็วนคยุถามเรือ่งโนน้เรือ่งนี	้จนกระทัง่เรือ่ง
งานเรือ่งการเรือ่งการโยกยา้ยของเขาไปเรือ่ย	 เพราะวา่เวลาชวนคยุบางทเีรากเ็ผลอหลดุให้
เขาเหมอืนกนั	 เขาก็ไดป้ระโยชนข์องเขาอยู่	 คยุไปคยุมาจนกระทัง่หมดเรือ่ง	 เรากพ็งิพนกั
หลบัตานกึถงึพระของเรา	 พอนกึปับ๊เหน็ภาพพระเหมอืนกบัพระแตกลายงารา้วทัง้องคเ์ลย	
ก็เลยเอ๊ะวันนี้พระเป็นอะไร	 พอเราพึ่งจะเอ๊ะเท่านั้นเสียงดังเปรี๊ยะ	 กระจกหน้าหมดเกลี้ยง
เลย	รา้วลกัษณะทีเ่ราเหน็ชดัๆ	 เลยตัง้หลกัไมท่นัเลย	ยงัไมท่นัไดถ้ามพระเลยวา่เปน็เพราะ
อะไร	 วิ่งตามรถอื่นหรือไงไม่รู้	 มันดีดหินใส่หรือไงไม่รู้	 อันนั้นตั้งหลักไม่ทันมัวแต่คุยอยู่		
สมนำ้หนา้หมดไป	๒,๕๐๐	(หวัเราะ)	
ถาม : เวลาใสบ่าตรเราไม่ได้ใสบ่าตรเองนะ่คะ่	เราใหแ้ม่ใสเ่ราจะไดบ้ญุมัย๊คะ	?		
ตอบ : เราได	้ ๒	 ตอ่	 อนัดบัแรกถา้หากวา่เราทำดว้ยตวัเอง	 เสยีเงนิเสยีทองดว้ยตวัเอง	
อนันีเ้ปน็ทานบารมขีองเรา	ถา้หากวา่ใหแ้ม่ใสจ่ะไดต้วัปตัตานโุมทนามยั	พลอยยนิดีในบญุ
ของคนอื่นด้วย	 แล้วก็ได้ตัวเวยยาวัจจมัย	 คือช่วยงานบุญคนอื่นเขาให้สำเร็จด้วย	 คือแม่
เขาจะทำได้อ้ยา่งนัน้เพราะเรา	ไดเ้พิม่ขึน้อกีเยอะ	ดกีวา่ใสเ่องมัย๊	?	
ถาม : เราไม่ได้ใสเ่องนีค่ะ	?	
ตอบ : ไมเ่ปน็ไร	ขอใหส้ิง่นัน้เปน็ของเราเทา่นัน้	แลว้อกีอยา่งหนึง่กค็อืวา่ถงึไม่ใชข่องเรา		
แมห่ามาเอง	แม่ใสเ่องเรากส็าธพุลอยยนิดไีปดว้ย	เปน็ปตัตานโุมทนามยัไป	ไดบ้ญุเหมอืน
กนั	 ปตัตานโุมทนามยันีถ่า้หากวา่ออกจากจติของเราจรงิๆ	 ๘๐%	 ของคนทำเลย	 เพยีงแต่
วา่ถา้หากวา่จะไดร้บัผลอนันัน้จะรบัผลชา้กวา่คนทีเ่ขาทำเองหนอ่ยหนึง่	 ตอ้งใหค้นทีท่ำเอง
ได้รับผลอันนั้นแล้ว	 ตัวปัตตานุโมทนามัยนี่เป็นกำลังใจที่ยินดีที่คนอื่นเขาได้บุญที่เราไม่ได้
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ทำ	มนัเปน็มทุติาจติทีอ่อกจากกำลงัจติกำลงัใจจรงิๆ	ตอนนัน้เหน็วา่คนทัง้สตัวท์ัว่โลก	มนั
ลว้นแตน่า่รกั	นา่สงเคราะหด์ว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้	ทนีีเ้ราไมส่ามารถจะทำไดแ้ตม่คีนอืน่เขา
ทำมนันา่ยนิดจีรงิหนอ	มนัจะอยู่ในลกัษณะอยา่งนัน้	แตป่จัจบุนัพวกเราเหน็เขาทำแลว้สาธ	ุ
สาธุของเรามันแฝงความหมายว่า	 กูเอาด้วย	 ตรงนี้ตั้งกำลังใจผิดไปนิดหนึ่ง	 ให้เปลี่ยน
กำลงัใจนดิหนึง่จะเปน็ปตัตานโุมทนามยัทีแ่ทจ้รงิ	 อยา่งนัน้ไม่ใชว่า่ไมด่นีะ	 ด	ี เพราะถอืวา่
กำลงัใจของเราเกาะดา้นดอียู	่แตว่า่มนัประกอบไปดว้ยตวัความอยากไดอ้ยูห่นอ่ยๆ	
ถาม : ผูเ้ปน็ลกูปฏบิตั	ิแตเ่ปน็ผูห้ญงิ	ปฏบิตัไิดถ้งึทีส่ดุแลว้	พอ่แมจ่ะไดด้ว้ยมัย๊คะ	?	
ตอบ : ได	้ พอ่แม่ไดด้ว้ยเพราะวา่เรือ่งของการบวช	 ถงึคณุบวชเขา้ไปกเ็ถอะ	 ถา้ไมเ่ปน็
พระซะอยา่งกแ็ยเ่ลย	 แตว่า่เราเปน็ลกูผูห้ญงิไมจ่ำเปน็ตอ้งบวชเองก็ได	้ เหน็คนอืน่บวชเรา
รว่มเปน็เจา้ภาพ	คนทีบ่วชเองไดผ้ลบญุ	๖๐	กปั	ตวัคนเปน็เจา้ภาพลอ่ไปซะ	๑๕	กปั	พอ่
แม่ได	้๓๐	กปั	คนเปน็เจา้ภาพได	้๑๕	คนชว่ยงานบวชได	้๖	เราได	้๑๕	กบ็วชซะ	๑๐	องค์
เป็นไงล่ะ	 ล่อไปซะ	 ๑๕๐	 เยอะกว่า	 ๖๐	 ของเขาตั้งเยอะ	 หรือไม่ก็ทำตัวเองให้เป็นพระ		
อรยิเจา้	 จะได้ไมต่อ้งมานัง่เสยีอกเสยีใจ	พอเราทำตวัเปน็พระอรยิเจา้ตัง้ใจอทุศิสว่นกศุลให้
พ่อแม่สบายบอกแล้วว่า	 ถ้าหากว่าทำได้เท่าไหร	่ คนที่ได้เขาได้ด้วยอย่างน้อยๆ	 ก	็ ๘๐%	
ในเมือ่เขาโมทนา	 ถา้ถงึทีส่ดุเขาไปนพิพานดว้ย	 หลวงพอ่บอกวา่เจอหลายคน	 เขาไปคอย
อยู่ข้างบน	 บอก	 เฮ้ย...มาได้ยังไง	 ก็โมทนาบุญของท่านไงครับหลวงพ่อ	 บอก	 แหม...		
เสยีทา่	เราปลำ้อยูเ่ปน็	๑๐	ปแีปบ๊เดยีวมนัเอาไปซะแลว้	
ถาม : มโนมยทิธปิทีีแ่ลว้เหมอืนมพีระพทุธเจา้มาทีว่มิานหลวงพอ่	 แลว้หลวงพอ่กก็ราบ
ท่านเหมือนว่าจะประกาศให้เทวดาทั้งหมดรู้ว่าลูกคนนี้จะได้ไปนิพพาน	 เทวดาก็โมทนาแต่
โยมทำไมไมรู่ส้กึดีใจ	?	
ตอบ : ตอนนัน้อารมณ์ใจมนัปลอ่ยหมดแลว้นี	่ ดชีัว่มนัไมเ่กาะแลว้	มนัตอ้งประกอบดว้ย
สังขารุเบกขาญาณอย่างสูงสุด	 ทีนี้มันไม่ปรุง	 ไม่แต่งอะไรแล้ว	 ไปรู้สึกดีใจอะไรก็เฉยไป
เฉยๆ	
ถาม : ................................	
ตอบ : แต่ถ้าเรื่องมันผิดไม่ถูกต้องตามนั้นก็ขอบคุณท่านด้วยว่า	 ขอบคุณที่อุตส่าห์มา
ทดสอบกำลงัใจ	ถา้หากวา่รูพ้รอ้มๆ	กนั	๓	เรือ่ง	๔	เรือ่งๆ	ที	่๑	ถกู	ที	่๒	ถกูที	่๓	ถกูอยา่
เพิ่งเชื่อเรื่องที	่ ๔	 เพราะว่าการทดสอบกำลังใจกันเขามาทุกเวลาและทุกโอกาส	 ยิ่งได ้ 
ทิพจักขุญาณชัดเจนแจ่มใสเท่าไร ยิ่งทดสอบเราหนักเท่านั้น เพราะฉะนั้นในช่วงที่อยู	่	
วดัทา่ซงุมาดว้ยกนั	สมยันัน้จะขยนั	 โดยเฉพาะเพือ่นพระรุน่เดยีวกนั	๑๒	-	๑๓	คนนีจ่ะมี
การซอ้มกนัอยูท่กุวนั	เสรจ็แลว้จะมาสนทนาธรรมกนั	กอ่นทีจ่ะจำวดั	สอบถามไปเถอะ	พอ
เหลือระยะสุดท้ายทุกองค์เหลือคาถาเหมือนกันอยู่บทเดียวก็คือ	 กูไม่เชื่อ	 คือเชื่อเมื่อไหร่
มันต้มเราเมื่อนั้นแหละ	 ทั้งๆ	 ที่เรื่องสุดท้ายถูกเจ๋งๆ	 เลย	 พอขยับมาอีกเรื่องหนึ่งเราเชื่อ		
ซะก่อนนี	่ เจ๊งเลย	 เพราะฉะนั้นรับรู้ไว้เฉยๆ ถ้าเป็นไปตามนั้นเราก็น้อมจิตด้วยความ
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ขอบคุณว่า อุตส่าห์ที่มาบอก ต้องเหนื่อยต้องยากมาบอกเราล่วงหน้าก็ขอบคุณ  
เป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้ามันผิดเราห่วยเองช่างหัวมันเถอะ เพราะฉะนั้นบอกได้คำเดียว  
ไมต่อ้งเชือ่ มนัจะจรงิไมจ่รงิชา่งมนั เรือ่งของมนัไมใ่ชเ่รือ่งของเรา เรือ่งของเราหนา้ที่
เฉพาะหน้าคือ ทำอย่างไรที่ให้ชำระจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสให้มากที่สุดเท่าที ่ 
จะมากได ้เรือ่งอืน่ทัง้หมดลว้นแลว้แตเ่ปน็เครือ่งถว่งทัง้นัน้ 
ถาม : แล้วถ้าอย่างเพื่อนชอบทายว่าพรุ่งนี้เช้าจะเจออะไรแต่เราไม่ได้สนใจอย่างนี้...		
(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเขาทาย	 เราก็นึกถึงพระ	 ถ้ายิ่งจับภาพพระเป็นปกตินึกถึงว่าพระองค์
ทา่น	พรอ้มกบัวมิานอยูเ่หนอืเศยีรเรานดิเดยีวเทา่นัน้	ถงึเวลากน็กึถงึทา่น	นพิพานอยูแ่คน่ี้
ไม่ไดอ้ยู่ไกลเลย	
ถาม : เขาพยายามจะใชม้โนอยา่งนีจ้ะเปน็อะไรมัย๊	?	เราเองคดิวา่ชา่งหวัมนั	?		
ตอบ : เปน็การซอ้มบอ่ยๆ	มนักค็ลอ่งตวัด	ี คอืวา่เราสกัแตว่า่รูเ้ทา่นัน้	 รูอ้ยา่งไรตอบไป
อย่างนั้นไม่ต้องกลัวผิดหลับหูหลับตาตอบผิดมันก็ถือว่าปกติ	 แต่ถ้าถูกเราเก่ง	 เรารู้จัก		
ใหก้ำลงัใจตวัเองบา้ง	
ถาม : ถา้เราไมส่นใจละ่คะ	?	
ตอบ : ถ้าไม่สนใจก็ถือว่าเราทำถูก	 มีอะไรก็กินไปอย่างนั้น	 แต่ถ้าเขาต้องการรู้ว่ามัน		
คอือะไร	เราสามารถตอบไดก้ต็อบไป	
ถาม : ทำไมเวลานัง่ขดัสมาธนิัง่สมาธมินัถงึเจบ็ขา	?	
ตอบ : ธรรมดา	ขดัอยูม่นัจะไมเ่จบ็ไดย้งัไง	
ถาม : มนัเจบ็แรงมากเลย	?	
ตอบ : เขาเรียก	 ขันธมาร	 เขาพยายามทดสอบกำลังใจของเรา	 พระสายหลวงปู่มั่น	
เรยีกวา่	นัง่ทบัทกุข	์ คอืใหม้นัมัน่ใจไปเลยวา่	 รา่งกายนีม่นัทกุขจ์รงิๆ	 แลว้เขาจะพจิารณา
ต่อไปเลย	 ถ้าหากว่าในลักษณะนั้นอาตมาเคยทำมาแล้ว	 นั่งทีหนึ่ง	 ๓	 ชั่วโมง	 ๕	 ชั่วโมง		
โอ้โห...เจา้พระคณุเหงือ่มนัไหลอยา่งกบังเูลือ้ยเลย	คอืใจของเรามนัยงัไมน่ิง่	พอไมน่ิง่จะไป
กงัวลกบัอาการเวทนานัน้	 กวา่จะแยกออกวา่	 เวทนา	 นัน่เปน็ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้มนัใชเ่รา
หรือเปล่า	?	 หรือว่ามันเป็นเรื่องของร่างกาย	?	 กว่าจะแยกตรงนั้นออกได้ก้นเกือบทะลุ		
รู้สึกว่าก้นมันบางลงๆ	 กระดูกเกือบทะลุออกมาแล้ว	 จริงๆ	 สายหลวงพ่อไม่ได้ให้ปฏิบัติ
อย่างนั้น	 ที่สายหลวงปู่มั่นจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างนั้น	 เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสาน		
ภาคอสีานจะลำบากเรือ่งการทำมาหากนิ ลำบากดว้ยดนิฟา้อากาศ คนตอ้งตอ่สูด้ิน้รน
มาตัง้แตเ่ลก็ๆ กำลงัใจจะเขม้แขง็กวา่คนอืน่	พดูงา่ยๆ	กค็อืภาษาพระจะเรยีกวา่	ดือ้กวา่
คนอื่นเขา	 ถ้าไม่เจอการทดสอบลักษณะว่าให้อดอาหารบ้าง	 นั่งกันข้ามวันข้ามคืนบ้าง		
จิตมันจะไม่ยอมสงบ	 ไม่ยอมลงง่ายๆ	 ก็เลยต้องทรมานกันลักษณะนั้น	 พระพุทธเจ้าท่าน
บอกวา่	หลกัการปฏบิตัมิ	ี๔	อยา่งคอื	
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	 	 สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา	 ปฏบิตังิา่ยๆ	 แลว้บรรลเุรว็	 อยา่งสายของหลวงพอ่
อยา่งนี	้	
	 	 ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา	ปฏบิตัลิำบากแตบ่รรลเุรว็	อยา่งสายของหลวงปูม่ัน่	
	 	 สขุาปฏปิทา ทนัธาภญิญา	ปฏบิตัสิบายแตบ่รรลยุาก	
	 	 อันสุดท้าย	 ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา	 ปฏิบัติก็ลำบาก	 บรรลุก็ยาก	 เพราะ
ฉะนัน้ในเมือ่มนัมแีนวปฏบิตัถิงึ	๔	แนวอยา่งนี	้เรากร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่เราอยูแ่นวไหนกจ็บัแนวนัน้
ไป	 หลวงพอ่ไมเ่คยสอนใหล้ำบาก	 ทา่นบอกใหน้อนสบายๆ	 ดว้ยซำ้	 อาตมาเองหากนิทาง
นอนจนเตยีงเปน็รอ่งไปแลว้	
ถาม : อย่างเรื่องสัญญาที่เราจำได	้ อย่างเราน้อยใจใครซักคนนี่เรารู้ว่าทำไม	 แต่ทำไม
เราตดัไม่ไดค้ะ	?	
ตอบ : เพราะว่าสติและปัญญายังมีกำลังไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้ม
แข็งให้กับจิตให้มากกว่านี้ด้วยการภาวนา	 การภาวนาจะสร้างสติของเราให้มั่นคง	 ทำให้
กำลังใจของเราเข้มแข็ง	 พอถึงเวลาถึงวาระเราต้องรู้จักพิจารณาดูว่า	 เราน้อยใจเขามันได้
ประโยชนอ์ะไร	 เขากต็ายเรากต็ายในทีส่ดุ	กต็า่งคนตา่งตาย	ระหวา่งทีม่ชีวีติอยู	่ เขากท็กุข	์
เราก็ทุกข	์ เราเองเราน้อยใจเขาเราโกรธเขา	 เราคิดมากอยู่คนเดียวเขานอนสบาย	 เราหา
เรือ่งทกุข์ใสต่วัหรอืเปลา่	?	พอปญัญาเกดิมนัจะคอ่ยๆ	ละ	คอ่ยๆ	ตดัไปเรือ่ย	แลว้ในทีส่ดุ
พอเจอหนา้มนักร็ูส้กึเฉยๆ	 ไมก่ระเทอืนอกี	 แผเ่มตตาใหเ้ขาบอ่ยๆ	 แรกๆ	 ก็ใหค้นทีเ่รารกั
กอ่น	ถา้ไปใหค้นทีเ่ราเกลยีดมากๆ	มนัจะตอ่ตา้น	แรกๆ	 ใหค้นทีเ่รารกักอ่น	แลว้หลงัจาก
นัน้พอกำลงัใจมัน่คงก็ใหค้นทีเ่ราไมร่กัเราไมเ่กลยีดคอืบรรดา	 คนทีเ่กดิ	 แก	่ เจบ็	 ตาย	 จะ
เป็นคนก็ด	ี เป็นสัตว์ก็ด	ี จะเป็นภพใดภูมิใดก็ตาม	 แล้วหลังจากนั้นให้คนที่เราเกลียดน้อย	
แลว้คอ่ยใหค้นที่เราเกลยีดมากๆ	 ถา้ไมอ่ยา่งนั้นแล้วไปใหค้นที่เกลียดมากทีเดียวแล้วมนัตี
กลบั	 แรงเขาเยอะกวา่เดง้กลบั	 ยงัมีใครยงัขีน้อ้ยใจอกี	 พจิารณาดนูะ	 แหม...ไปเจา้คดิเจา้
แค้นน้อยใจเขา	 อดนอนข้ามวันข้ามคืนไอ้นั่นหลับครอกไม่รู้เรื่องปล่อยให้เราฉลาดอยู	่	
คนเดยีว	จะวา่คดิมากก็ไม่ได	้มนัคดิอยูค่นเดยีว	คดิคนเดยีวมนัจะคดิมากไดย้งัไง	?	
ถาม : ...........................................	
ตอบ : ยกใหม้นัไปเถอะ	จำไวเ้ลยวา่	เรือ่งของกำลงัใจสำคญัทีส่ดุ	สมยัของหลวงพอ่ไป
อเมรกิา	 คณะทีต่ดิตามไป	 ๔๒	 คนคา่เครือ่งบนิอยา่งเดยีวลา้นกวา่	 กราบเรยีนหลวงพอ่วา่	
หลวงพอ่ครบั	 คา่เครือ่งบนิเยอะขนาดนีม้นัจะคุม้กบัที่ไปหรอืครบั	?	 ทา่นบอกวา่	 แกเหน็		
แต่ตัวเงินแกก็ว่าไม่คุ้มแต่แกจำไว้เลยว่า	 ถ้ามีคนสามารถยกจิตขึ้นนิพพานสักคนเดียว		
เงินล้านซื้อนิพพานไม่ได้	 นั่นคือความเมตตาของหลวงพ่อ	 ท่านสงเคราะห์ให้ถึงขนาดนั้น	
อาตมาถงึเดีย๋วนีก้็ไมย่อมไปตา่งประเทศเสยีดายเงนิตัง้	๔	หมืน่	๕	หมืน่ลองคดิดพูนัเดยีว
ของอเมรกิาแลว้ตอนนีล้อ่ไปเทา่ไหรแ่ลว้	 ๔	 หมืน่กวา่	 ไปกลบักเ็กอืบแสน	 เจรญิมัย๊ละ่	?	
แล้วลองคิดดูซิว่า	 ไปกลับเกือบแสนแล้วตีซิว่า	 ๔๒	 คนมันล่อเข้าไปเท่าไหร	่ ๔	 ล้านกว่า	
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ทนีีม้นัไมถ่งึแสนนะ่ซมินั	๘	หมื่น่กวา่	๘	x	๔	=	๓๒	สามลา้นกวา่บาทแลว้	๓	ลา้นกวา่ซือ้
นพิพานไดม้ัย๊	?	ไม่ไดห้รอก	อา้ว...นัง่รกัษาอารมณอ์ยา่ไปฟุง้ซา่นปลอ่ยไปไกลอกีแลว้	ดงึ
ให้อยู่แค่ตรงนี ้ อยู่แค่ลมหายใจเข้าออกตรงนี ้ ทุกอย่างที่เราคิด ถ้าไม่อดีตก็อนาคต
เท่านั้น อดีตทำให้เราไปนิพพานไม่ได้หรอก ถ้าไปได้มันไม่มานั่งทุกข์อยู่ตรงนี้หรอก 
อนาคตยงัมาไมถ่งึ รถทีม่าไมถ่งึเราขึน้มนัไดม้ัย๊ ? มนัไมไ่ด ้ เพราะฉะนัน้ตอ้งอยูก่บั
ปัจจุบัน คือตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นการจำกัดทุกข์ให้อยู่เฉพาะหน้า มันก็จะเหลือแค่นิพัทธ
ทกุข	์คอื	ทกุขเ์นอืงนจิทีเ่กดิขึน้กบัเราอยา่งเชน่วา่	เจบ็	ปว่ย	หนาว	รอ้น	หวิกระหาย	ปวด
อุจจาระ	 ปวดปัสสาวะ	 แต่ถ้าหากว่าเราคิดเมื่อไหร่มันจะเพิ่มทุกข์ให้ทันท	ี แรกๆ หยุด
ความคดิ คอืควบคมุขอบเขตของมนัใหไ้ดก้อ่น แลว้หลงัจากนัน้แลว้คอ่ยวางความคดิ	
ตอนนี้เอาแค่หยุดมันให้ได้ก่อน	 ไม่ยาก	 เดี๋ยวจะไล่กวดให้ไปนิพพานให้หมด	 รู้ตัวว่าใกล้
ตายแลว้ไมค่อ่ยปดิไมค่อ่ยบงัหรอก	 มคีวามสามารถเทา่ไหรง่ดัออกมาหมด	 แลว้ยิง่ปนีีเ้จา้
พระคณุเถอะ	 ทัง้ในทัง้นอกเละเทะไมเ่ปน็ทา่	 อาตมาเองกแ็ย	่ ตอนนีม้ะเรง็มนักนิออกขา้ง
นอกแลว้	 แขง้ขาเละเทะ	 ๔	 แผล	 ๕	 แผลปลอ่ยมนัๆ	 กนิไดแ้ตร่ถผุๆ 	 คนันีแ้หละ	 กนิคน		
ขบัรถไม่ไดห้รอก	เดีย๋วคนขบัรถลงโนน้นัง่ปอรเ์ช่ไป	ถา้ขนืทำไมด่ไีปเจอจกัรยานโปเกขีข่ึน้
หนา้เสอืกถอยหลงัอกีละ่ยุง่เลย	(หวัเราะ)	
	 	 (เล่าเรื่องหลวงปู่)	 หลวงปู่มหาอำพัน	 อาย	ุ ๘๐	 กว่าแล้ว	 ลูกศิษย์มากี่คน
สอบถามถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานถึงเหลนได้หมด	 แต่ละคนชื่ออะไรนึกออกหมด	 นั่น
แหละผู้ที่มีจิตตั้งมั่น	 ผู้ที่มีสติตั้งมั่นพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนานๆ	 เรื่องที่พูดผ่านมาแล้ว
นานๆ	 กจ็ำได	้ เพราะวา่จติมนัมสีภาพจำ	 แตว่า่ไม่ไดจ้ำในลกัษณะสบัสนวุน่วาย	 จะเกบ็ซกุ
เอาไวม้มุใดมมุหนึง่ของมนั	พอตอ้งการแลว้มนัจะดงึของมนัขึน้มาเอง		
ถาม : (ถามเกีย่วกบัเรือ่งของอารมณแ์ละการรบัรู)้	
ตอบ : ใช้คำว่า	 สักแต่ว่ารู	้ สักแต่ว่ารู้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา	 จำไว้ว่าเราไม่
สามารถจะแกไ้ขคนรอบขา้งได ้เพราะนัน่เปน็เรือ่งของโลก เราแกไ้ขไดเ้ฉพาะเรือ่งของ
เรา เพราะฉะนัน้อยา่ไปเอาเรือ่งของโลกมาเปน็เรือ่งของเรา กองๆ ไวต้รงนัน้แหละ รูก้็
สกัแตว่า่รูไ้มต่อ้งรบัเขา้มาเลย	ตวันีม้นัเปน็กเิลสของมารอยา่งหนึง่	ใหเ้รารูว้า่กเิลสแทจ้รงิ
ของมารเปน็อยา่งนี	้ รูแ้ลว้พดูไม่ไดอ้กมนัจะแตกตาย	 คนัปากยบิๆ	 อยากจะบอกเขา	 โดย
เฉพาะเรื่องหลายเรื่องนี่คนพูดต่อหน้าเรามันพูดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาทำเขาทำอย่างหนึ่ง	
รู้ๆ 	อยูว่า่โกหกแตต่อ้งนัง่ยิม้ๆ	ฟงัมนัพดู	เพราะฉะนัน้ถงึรูเ้รากร็บัรู้ไวเ้ฉยๆ	อะไรจะเกดิขึน้
กช็า่งมนั	เรือ่งของมนัไม่ใชเ่รือ่งของเรา	
ถาม : ...............................	
ตอบ : ดูใจของเราเองดวูา่ตอนนีม้กีเิลสมัย๊	?	มรีบีๆ	ไลอ่อกไป	ระวงัไวอ้ยา่ใหม้นัเขา้มา	
ตอนนีม้คีวามดมีัย๊	?	ถา้ไมม่ีใหร้บีๆ	สรา้งมนัขึน้มามอียูแ่ลว้ทำใหม้นัดยีิง่ๆ	ขึน้	ยอ้นกลบั
มาดทูีต่วัเอง	ดคูนอืน่มแีตเ่สมอตวักบัขาดทนุ	ดตูวัเองมแีตเ่สมอตวักบักำไร	
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ถาม : นัง่ดูๆ 	ตวัของเราเหมอืนเปน็แกว้ๆ	คะ่	?	
ตอบ : นั่งสมาธิขับกำลังใจของเราให้ผ่องใสเต็มทั้งดวง	 เต็มทั้งดวงไม่ต้องมีแสงก็ได้
เอาขาวเฉยๆ	ก็ได	้แลว้จบัความวา่งสบายตรงนัน้ ทำตวัเหมอืนกบับา้นโลง่ๆ แลว้นัง่อยู่
ท้ายสุดของบ้านเลย แล้วมีประตูอยู่บานหนึ่งที่เปิดอยู่หน้าบ้านเรา ระวังเอาไว้ว่ากิเลส
ตวัไหนจะเขา้มาแลว้เราจะเหน็มนัทนั เราจะรูม้นัทนั	กอ่นทีจ่ะทำใหก้ราบพระตัง้ใจอยูต่รง
หนา้พระ	ขบักำลงัใจของเราใหผ้อ่งใสทีส่ดุกอ่นแลว้กเ็อากำลงัตวันัน้แหละมาสรา้งสต	ิสรา้ง
ปญัญาในการระมดัระวงัปอ้งกนัตวัเอง	คอ่ยๆ	ทำเดีย๋วมนัจะชนิไปเอง	แรกๆ	ยงัตอ้งกดมนั
อยู่เหมือนอย่างกับเราแบกอะไรไว้	 หนักเหลือเกินแต่พอนานไปๆ	 จะวางไปเองแล้วมันจะ
สบาย	
ถาม : รูส้กึวา่เพือ่นทีม่าดว้ยกนัเขามาทำให.้..(ไมช่ดั)...แลว้เราเปน็ทกุข	์?	
ตอบ : อย่าไปบอกเขาซ	ิ ขืนไปบอกเขาเดี๋ยวเขาด่าเอา	 แหม...มาด้วยกันแท้ๆ	 ไม่เอา
เพือ่นเอาฝงูอะไรเลยหนไีปซะแลว้	 อยา่ไปกงัวลมาก	 เรือ่งของการปฏบิตัพิระพทุธเจา้ทา่น
บอกชัดแล้ว	 เอกายโน	 เป็นเรื่องของคนๆ	 เดียว	 คนอื่นรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
เดยีวกนั	 สาม	ี ภรรยา	 พอ่	 แม	่ บตุร	 หลานอะไรกแ็ลว้แต	่ เปน็เรือ่งรงุรงัมากความทัง้นัน้	
เอกายโน อะยงั ภกิขเว	ภกิษทุัง้หลายนีเ่ปน็เรือ่งของคนๆ	เดยีว	มคัโคสตัตานงัวสิทุธยิา	
เปน็หนทางทีน่ำพาสตัวเ์ขา้สูค่วามบรสิทุธิส์ิน้เชงิ	 โสกะปรเิทวานงั สะมะตกิะมายะ	 ทำให้
ความโศกเศร้าร่ำไรต่างๆ	 ตกล่วงไปได	้ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ	 ความทุกข์
โทมนัสเสียใจน้อยใจต่างๆ	 ก็จะดับไป	ญายัสสะอะธิคะมายะ	 ธรรมทั้งหลายก็จะเจริญขึ้น	
นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ	 ทำนิพพานให้แจ้งได้	 เพราะฉะนั้น	 อยู่คนเดียวเปลี่ยวกาย		
แสนสบายแต่ไม่สนุก	 ถ้าอยู่สองครองทุกข์ถึงสนุกก็ไม่สบาย	 ทำกำลังใจให้ได้อย่างนี้รู้ว่า		
ไม่ดีก็ไปเลย	 แต่ว่าคนที่จะเด็ดขาดเข้มแข็งอย่างนี	้ มันต้องเป็นระดับปรมัตถบารมีเท่านั้น	
ระดบัอืน่ๆ	โอย๊...แหม...กวา่จะจากกนัไดแ้ตล่ะทแีทบจะขาดใจตาย	
ถาม : คนเขาวา่โยมใจดำ	?	
ตอบ : ลองดูใจตวัเองซะวา่มนัดำหรอืเปลา่	?	 นัน่มนัคำพดูของเขา	 จำไวว้า่ถา้หากวา่
เราใจด ีใจสบาย คนรอบขา้งของเราจะดไีปดว้ย มนัจะชว่ยเขาซะดว้ยซำ้ไป	เดีย๋วกลาย
เป็นว่าของเรามาตกระกำลำบากอยู่กับวัด	 ของเขาเองทำมาหากินมีความสุขความเจริญ
ร่ำรวยกันใหญ่โต	 ร่ำรวยกันไปเลย	 แล้วเขาก็จะมาด่าเราอีกยกหนึ่ง	 โดนทดสอบทั้งขึ้น		
ทั้งล่อง	 เพราะฉะนั้นทำใจของเราให้ด	ี คนรอบข้างเขาจะได้ดีไปด้วย	 เราเองพอถึงเวลา		
ถึงวาระก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาไปด้วย	 ผลบุญทั้งหมดที่เราทำในครั้งนี้ขอให้มี		
สว่นของเขาดว้ย	ตัง้ใจทำอยา่งนีท้กุวนัแลว้เราจะเจรญิขึน้เอง	
ถาม : รูส้กึวา่...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ไม่ต้องห่วง	 อย่าไปหวังความปราณีจากมาร ครูบาอาจารย์คนนี้โหดจริงๆ 
ทดสอบทกุวนิาททีีเ่ราเผลอ ขอ้สอบมแีค ่๔ หวัขอ้คอื รกั โลภ โกรธ หลง แตเ่ขาออก
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มาไดเ้ปน็ลา้นๆ ขอ้เลย	เผลอหนอ่ยเดยีวเสยีบเขา้มาแลว้	ขาดสตเิมือ่ไหรส่อบตก	
ถาม : การทีบ่คุคลคนหนึง่เขาบอกวา่	 จติเขาไปถงึไหนแลว้รูม้ัย๊	 กเ็ลยถามวา่ศลี	๕	ขอ้
นีร่กัษาไดม้ัย๊	เขาตอบวา่ไม่ได	้?	
ตอบ : อยา่งนัน้กเ็ปน็พวกโลกยีฌาน	ไมต่อ้งตำหนกินั	คนเราจรงิๆ ไมม่ดีไีมม่ชีัว่ ทกุ
คนล้วนแล้วแต่กำลังเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้น ดีชั่วเป็นสมมุติที่เราแยกออกเอง	 ถ้า
หากว่าประกอบในด้านกุศลบุญก็จะตกอยู่ในกระแสสีขาวพาไหลขึ้นตลอด	 แต่ถ้าหากว่า
ทำบาปอกุศลก็จะตกในกระแสสีดำไหลลงตลอด	 จนกว่าเราจะหลุดพ้นจากกระแสทั้ง		
๒	 สายนัน้ถงึเขา้นพิพานได	้ เพราะฉะนัน้ไมม่ีใครด	ี ไมม่ีใครชัว่	 มแีตค่นกำลงัเปน็ไปตาม
กรรม	 เรามาถงึตรงจดุนีแ้ลว้เหน็ใครทำในสิง่ที่ไมด่ี	 อยา่ไปตราหนา้วา่เขาชัว่	 สิง่ทัง้หลาย
เหล่านั้นเราต้องเคยทำมาแล้ว	 ในเมื่อเราเคยทำมาแล้ว	 ตอนนี้เขามาทำต่อ	 เขาก็คือผู้ที่
เปน็ทายาทมารบัผลงานทีเ่ราทำเอาไว	้ ในเมือ่เราเปน็ทายาทเขาคอืลกู	 คอืหลาน	 คอืญาติ
คอืโยมของเราตอ้งไปรงัเกยีจเขาทำ	มโีอกาสสามารถชว่ยเขาไดก้ช็ว่ยๆ ไมไ่ดก้ว็างเฉย
ยอมรับว่ามันเป็นกฎของกรรม แต่ว่าไม่ได้วางเฉยธรรมดาๆ ตัวอุเบกขาตัวนี้ก็ยังมี
เมตตา มกีรณุาแฝงอยู ่คอื ถา้พรอ้มเมือ่ไหรเ่ราพรอ้มทีจ่ะชว่ยเขาอกี	ใหว้างกำลงัใจอยู่
ในลักษณะอย่างนี	้ คนไม่มีดีไม่มีชั่วหรอก	 แต่มันมีสมมติทั้งนั้น	 ต่างคนต่างทำเขาคิดว่า		
สิ่งที่เขาทำน่ะดีแล้วเขาถึงทำ	 แต่ว่าเขาเข้าใจผิดด้วยอกุศลมันชักพาไป	 ในเมื่อเขาคิดว่า
ดแีลว้เขาทำ	มโีอกาสกแ็นะนำในสิง่ทีด่ีใหเ้ขา	
ถาม : แนะนำไม่ไดเ้ลยคะ่	?	
ตอบ : แนะนำไม่ไดก้ป็ลอ่ยวาง	เมตตา	กรณุา	มทุติากแ็ลว้	ไม่ไดก้อ็เุบกขา	อเุบกขาไม่
อยูก่เ็บรกมอืเบรกปากไวก้อ่น	
ถาม : คือเราเอาคำสอนของหลวงพ่อไปพูดให้ฟังแล้ว	 พูดๆ	 ไปเขาก็ยืนชี้หน้าด่าเป็น
ชัว่โมงเลยคะ่	?	
ตอบ : ลักษณะนั้นก็ไม่ต้องสอนเขา	 หลวงปู่หลวงพ่อหลายต่อหลายองค์ไม่เคยสอน		
ท่านทำตัวท่านเองให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น	 เราเองเราก็ทำเป็นตัวอย่างในลักษณะอย่างนั้น	
ให้มันดีเท่าด	ี ดีถูกดีแล้วถึงเวลาถึงวาระเขาเห็นเอง	 ในเมื่อเขาเห็นเองกุศลกรรมมันเข้า		
เมื่อไหร่เขาจะทำตาม	 แต่ถ้าอกุศลกรรมยังครองใจเขาอยู่เราก็เหนื่อยเปล่า	 เพราะฉะนั้น
ทำตวัเราเองดกีวา่	จะได้ไมต่อ้งไปปากเปยีกปากแฉะกบัเขา	
ถาม : อยากจะถามเกีย่วกบัการรกัษากำลงัใจคะ่	อยากทราบวา่คนๆ	นีเ้ราจะรู้ไดย้งัไงคะ
วา่เขาดหีรอืไมด่	ี?	
ตอบ : ดีหรือไม่ดีม	ี ๒	 อย่าง	 ดูกันไประยะหนึ่ง	 คือระยะยาวนานพอถ้ากำลังใจเขาไม่
อดทนหางมันก็จะโผล่เอง	 อีกอย่างหนึ่งก็คือ	 ฝึกเจโตปริยญาณให้ได	้ ถึงเวลาขอบารม	ี	
พระทา่นสงเคราะห	์จะรู้ไดเ้ลยมาแง่ไหนมลีวดลายยงัไง	หลอกเราไม่ไดท้ัง้นัน้แหละ		
ถาม : อยา่งกรณหีนึง่นะคะวา่คนนีม้นัไมด่	ี แมก้ระทัง่พระกช็ีน้ำเราแลว้วา่ไมด่	ี แตเ่ราก็
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ยังมองเขาดีอีก	 แต่บางครั้งเราก็มองเขาไม่ดีนะ	 มีบางอารมณ์มันมองเขาดีเหมือนให้
โอกาสเขา	เราจะแก้ไขกบักำลงัใจยงัไงกบัตรงนี	้?	
ตอบ : จรงิๆ	 แลว้เปน็กำลงัทีด่นีะตรงนี้	 แตถ่า้มนัพาเราทกุขม์นักน็า่จะเขด็บา้ง	 ใหม้อง
ตอ่ไปขา้งหนา้ซวิา่	 เรือ่งมนัเกดิขึน้แบบเกา่อกีแลว้เราจะลำบากอกีมัย๊	?	 ถา้เหน็ทกุขแ์ลว้
มนักจ็ะทอ้ไปเองหรอืตอ้งตกีะบาลเสยีกอ่น	 ถา้ไมเ่หน็ทกุขก์ย็งัไมก่ลวัหรอก	 เหน็ทกุขแ์ลว้
มนัจะทอ้	
ถาม : เราจะทราบไดย้งัไงวา่เราตอ้งฝกึกรรมฐานแบบไหนถงึจะตรงกบัเรามากทีส่ดุ	?	
ตอบ : เอาคู่มือปฏิบัติกรรมฐานบูชาหน้าหิ้งพระเลย	 จุดธูปอธิษฐานชอบอันไหนเอา		
อนันัน้	 ถา้ชอบเยอะกเ็อาอนัทีช่อบทีส่ดุ	 เพราะอนัทีช่อบทีส่ดุกค็อื	 เราเคยทำมามากทีส่ดุ
แลว้กเ็ริม่ลยุเลย	
ถาม : ตอนนีท้ีท่ำอยูก่ค็อืวาโยกสณิ	?	
ตอบ : วาโยกสณิกง็า่ยดจีบัลมหายใจเขา้ออกของตวัเอง	เพยีงแตน่กึภาพใหเ้หน็เทา่นัน้	
ถาม : แลว้ภาพนีต่อ้งเปน็ภาพเดยีวกนัตลอดมัย๊คะ	?	
ตอบ : ไมจ่ำเปน็	 เพราะวา่ขึน้อยูก่บักำลงัใจของเรา	บางทมีนักช็ดัเจน	บางทมีนัก็ไมช่ดั	
บางทกีม็วั	 บางทกี็ใส	 ตอนไหนกำลงัใจกเิลสเกาะเยอะ	มวัๆ	 กช็า่งมนั	 เรามหีนา้ทีป่ระคบั
ประคองไว	้มนัจะมวักเ็อาทัง้มวัๆ	นัน่แหละ	พอกำลงัใจทรงตวัมนักด็ขีึน้เอง	
	 	 เรื่องของกสิณเรื่องเป็นเรื่องของคนที่ฝึกแรกเริ่ม มโนมยิทธิข้ามมาถึงตรง  
จุดนี้ใช้ผลของกสิณแล้ว	 กสิณทั้งหมดมันก็กลายเป็นของเด็กเล่นไปคือ	 เรารู้จักนิพพาน
แลว้มนักผ็ู้ใหญเ่ตม็ตวัแลว้	ไมต่อ้งไปเลน่ของเดก็ๆ	เกาะนพิพานเอาไวด้กีวา่ 
ถาม : จะไปฝกึเขาบอกวา่ไมต่อ้งฝกึ	?	
ตอบ : ไมต่อ้งหรอก	 อาตมากย็นืยนัวา่ไมต่อ้ง	 ถา้หากวา่เราทำกำลงัใจของเราในดา้น
มโนมยิทธิไปเรื่อย เกาะพระไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพอเวลากำลังใจมันทรงตัวของเก่ามันมา
ทัง้หมดเอง ตอนนีท้ีเ่ราไมส่ามารถจะใชอ้ภญิญาเตม็ทีไ่ดท้ัง้ๆ ทีอ่ดตีเราเคยทำมาแลว้
เพราะว่า เรายังไม่ยอมรับกฎของกรรมอย่างจริงจัง	 อภิญญานี่ถ้าเต็มสภาพเต็มกำลัง
ของมันนี่มันฝืนกฎของกรรมได	้ เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาคิดให้เขาหายเขาก็หาย	 เห็น		
คนเป็นง่อยมา	 แขนขาดขาขาด	 คิดให้เขามีแขนมีขาให้มันหายง่อยมันหายเดี๋ยวนั้นเลย	
เพราะเป็นการอธิษฐานอำนาจของกสิณโดยเฉพาะธาต	ุ ๔	 คราวนี้พวกเราถ้าไม่ยอมรับ		
กฎของกรรม	เหน็ปับ๊สงสารชว่ยเขา	จะทำเอากฎของกรรมอลเวงไปหมด	เพราะวา่เราลมืดู
ไปวา่เขาเปน็อยา่งนัน้	เพราะอดตีทำอะไรมา	เขากม็กีรรมทีจ่ำเปน็ทีเ่ขาจะตอ้งรบั	ดงันัน้วา่	
ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับกฎของกรรมอย่างจริงจังนี	่ โอกาสจะใช้อำนาจอภิญญาได	้	
เตม็ทีอ่ยา่งอภญิญาใหญน่ัน้อยา่หวงัเลย	 โดนลอ๊คหมด	 จะได้โลง่ใจซะท	ี ไมง่ัน้มวัจะคดิอยู่
นั่นล่ะ	 เอ๊ะ...ทำได้ขนาดนี้อภิญญาไม่เกิดซะที	 เกิดเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นล่ะ	 โดยเฉพาะ
พวกเรา	พวกเรามนัเชือ้สายพทุธภมูเิกา่	พทุธภมูคิอืผูท้ีต่ัง้ใจจะเปน็พระพทุธเจา้	คนทีต่ัง้ใจ
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จะเป็นพระพุทธเจ้านี	่ คนอื่นลำบากแค่ไหนตัวเองก็ยอมช่วยเขา	 ช่วยเขาโดยไม่เห็นแก่
ความลำบากของตัวเอง	 ในเมื่อทำในลักษณะนั้นมันจะเผลอไปฝืนกฎของกรรม	 ลองดูซิ
พอไดแ้ลว้ลองไปชว่ยใครเขา้ซกัยกหนึง่ซเิดีย๋วมนักเ็สือ่ม	 นี่ไม่ใชก่ำลงัใจเราเสยีเอง	 บางที
ทา่นตดัผลมนัไปดือ้ๆ	 ตอ่ใหจ้บัภาพกสณิไดช้ดัเจนแจม่ใสโตเตม็ฟา้เลย	 ขยายให้ใหญก่็ได	้
ให้เล็กก็ได	้ ให้มาเมื่อไหร่ก็ได	้ ให้หายไปเมื่อไหร่ก็ได	้ ใช้อะไรไม่ได้หรอก	 ถ้าหากไปฝืน		
กฎของกรรม		
ถาม : หมายความวา่ตอ้งมกีำลงัใจมัน่คงใชม่ัย๊คะ	?	
ตอบ : ถา้กำลงัใจไมม่ัน่คงนี่ไม่ไดร้บัประทานหรอก	 ถา้ยิง่ปฏสิมัภทิาญาณนีย่ิง่หนกัเลย	
เพราะวา่อำนาจของปฏสิมัภทิาญาณนี	่สามารถคมุไดท้ัง้สกุขวปิสัสโก	คอืผูท้ีป่ฏบิตัเิรยีบๆ	
แล้วบรรลุมรรคผลไป	 เตวิชโช	 คืิอผู้ที่ปฏิบัติแล้วมีความสามารถพิเศษ	 ๓	 อย่าง		
ฉฬภญิโญ	คอืผูท้ีป่ฏบิตัแิลว้ไดอ้ภญิญา	๖	ปฏสิมัภทิาญาณจะคลมุไดห้มด	ความสามารถ
เหมือนเขาหมด	 เก่งกว่าเขาด้วย	 แล้วมีความสามารถเหนือขึ้นไปอีก	 ๔	 อย่างคือ		
ธัมมาปฏิปทาสัมภิทา	 คือรู้เหตุทุกอย่าง	 อัตถปฏิสัมภิทารู้ผลทุกอย่าง	 แล้วก	็ ปฏิภาณ  
ปฏิสัมภิทามีปฏิภาณว่องไวมากไม่ว่าใครเขาจะไล่ต้อนจะถามท่าไหนไม่เคยจนแต้ม		
นริกุตปิฏสิมัภทิา	รูท้กุภาษาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกอืน่	
	 	 เพราะฉะนั้นว่ายิ่งมาก็ยิ่งใช้ยากขึ้นๆ	 น่ะ	 แต่ถ้าเรารู้จักควบคุมกำลังใจของเรา		
ให้ยอมรับกฎของกรรมมันก็จะใช้ได้บ้างไม่มาก	 สมัยที่อยู่วัดท่าซุง	 ครูบาอาจารย์ที่เป็น		
พระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์วัดท่าซุงนี่ตั้งแต่ตั้งวัดมาสมัยหลวงปู่ใหญ่จนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน	 สมัยหลวงพ่อเล่ง หลวงพ่อไล้	 ยังไม่นับหลวงพ่อของเรามีพระอรหันต์ต่อเนื่อง		
กันมา	 ๗๒	 องค์ด้วยกัน	 ระยะเวลา	 ๒๐๐	 กว่าปีมีพระอรหันต์ต่อเนื่องกันมา	 ๗๒	 องค	์	
ไมเ่คยขาดเลย	 ในเมือ่เปน็ในลกัษณะดงันีเ้วลาพระปฏบิตักิจ็ะมทีา่นทัง้หลายเหลา่นีม้าชว่ย	
อยา่งของอาตมานี	่หลวงปูข่นมจนี	ทา่นคมุแจเลย	เพราะวา่โดนทา่นเฉง่กอ่นถอืวา่เปน็ลกู
คนโต	 ทา่นเลยตามเฆีย่นตามตตีลอด	 เมือ่ฝกึมโนมยทิธกิด็ี	 ฝกึกรรมฐานอืน่ๆ	 กด็	ี เสรจ็
แล้วเราจะไปคุยผลกัน	 มีอยู่วันหนึ่งข้องใจกันว่า	 ในขอบเขตของความเป็นพระ	 เราจะใช้
อภิญญาได้เท่าไหร	่ ปรากฏว่าเมื่อถึงตอนกลางคืนก็มีหลวงปู่องค์หนึ่ง	 มรณภาพตอนอาย	ุ
๙๐	กวา่	ทา่นมาปรากฎตวัให	้บอกวา่ลกูอยากรูเ้รือ่งนีห้รอื	พระกก็ราบ	เรยีนทา่นวา่ใชค่รบั	
ท่านก็บอกว่าลูกคอยดูนะ	 แล้วท่านก็เดินข้ามถนนให้ด	ู คนแก่อาย	ุ ๙๐	 กว่าตัวก็สั่น		
หลงัก็โกงถอืไมเ้ทา้กอ๊กๆ	เดนิขา้มถนนสะดดุขาตวัเองลม้	ปากแตก	ขา้มไปฝัง่โนน้หนักลบั
มาใหด้	ูนีแ่หละลกู	เราเปน็พระเราตอ้งยอมรบักฎของกรรม	แตถ่า้เรือ่งมนัจำเปน็	พอ่จะทำ
อย่างนี	้ ท่านพูดจบนี่มายืนจมูกชนกับเราเลย	 มาตอนไหนไม่รู	้ นั่นแหละเสร็จแล้วท่านก	็	
ทำภาพใหด้วูา่	 มบีา้นทีเ่ขาจดังานนมินตพ์ระไปฉนัเชา้ฉนัเพลกน็มินตห์ลวงปูด่ว้ย	 มนัสาย
แลว้หลวงปูอ่ายมุากแลว้ตอ้งพกัมากหนอ่ย	กส็ายไปนดิหนึง่ยงัไมถ่งึเวลาของเขาหรอก	แต่
มนักส็ายแล้ว่ละ่	 ญาตโิยมเขากเ็ริม่บน่กนั	 หลวงปูเ่ปน็อะไรไปหรอืเปลา่หนอ	 อายปุานนัน้
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แลว้	 เปน็ลมเปน็แลง้ไปหรอืเปลา่	?	ปา่นนีย้งัไมม่าซกัท	ีทา่นควา้ไมเ้ท้า้เดนิกอ๊กๆ	ๆ	กอ๊กที	่
๓	โผลอ่ยูต่นีบนัได	ดูไมท่นัดว้ยวา่ไปตอนไหน	คนคดิวา่ทา่นมาแลว้	กย็นือยูต่รงนัน้โดยทีก่็
ลา้งเทา้ให	้ คนนัน้กป็ระคองขึน้ไปขา้งบน	 เปน็ไงหลวงปู	่ ทำไมถงึมาชา้นกัละ่ครบั	 ทา่นก็
บอกเออ...คนแกม่นักเ็ดนิชา้หนอ่ยละ่ลกู	 นัน่นะ่เดนิชา้นะ	 ไมถ่งึ	 ๓	 วนิาทเีดนิถงึนะ่	 แลว้
ทา่นกบ็อกนีแ่หละลกู	 ถา้หากวา่เพือ่กำลงัใจของคนหมูม่าก	 โดยเฉพาะในลกัษณะของบญุ
กศุล	 ถา้กำลงัใจเขาขุน่มวั	 เพราะมวีติกมกีงัวลอะไร	 ทำใหก้ระแสบญุเขาลดลง	 เราก็ใช้ได	้
แต่ถ้าหากว่าโดยทั่วๆ	 ไป	 เจ้าต้องยอมรับกฎของกรรม	 อะไรก็ตามที่สภาพร่างกายมัน
สามารถใช้ได้ตามปกต	ิ ก็ตะเกียกตะกายเหนื่อยยากไป	 เพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับกฎของ		
กรรมจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าไม่ได	้ ก็เลยสรุปว่า	 อภิญญาถ้าพระได้หรือไม่ได้ก็
เหมือนกัน เขาไม่ให้ใช	้ พระพุทธเจ้าปรับเอาไว้ชัดเลย	 ผู้ใดใช้ฤทธิ์ใช้อภิญญาท่านปรับ
เป็นโทษแล้วไม่ได้บอกว่าด้วยปรับขั้นไหน	 ของพระนี่ปรับโทษ	 ๗	 ชั้นด้วยกัน	 ชั้นแรก		
เรยีกวา่	ปาราชกิ	ปรบัขาดจากพระไปเลย	ถอืวา่เหมอืนกบัโทษประหารของทางโลก	ชัน้ที	่
๒	นีเ่รยีกสงัฆาทเิสส	อนันีข้าดความเปน็พระชัว่คราวจนกวา่จะยอมไปอยูจ่ำกดัเขต	จำกดั
บริเวณประพฤติมานัตตามแบบแล้วออกมาให้สงฆ	์ ๒๐	 รูปขึ้นไปสวดคืนความเป็นพระให	้	
ถงึจะกลบัเปน็พระอกีครัง้	หลงัจากนัน้มากม็ถีลุลจัจยั	มปีาจติตยี	์มปีาฏเิทสนยีะ	มทีกุกฎ	
มีทุกภาษิต	 รวมแล้ว	 ๗	 อย่าง	 โทษมันก็ลดหลั่นกันลงไป	 แต่เรื่องการปรับผู้ใช้อภิญญา
พระพทุธเจา้ทา่นละเอาไวเ้ฉยๆ	ไมบ่อกวา่ปรบัระดบัไหน	เพยีงแตบ่อกวา่ถา้ใครใชป้รบัโทษ
บรรลัยเลย	 ก็รออยู่อย่างเดียว	พอบวชใหม่ๆ หลวงพ่อท่านก็ให ้ ภาวนาสัมปจิตฉาม ิ
บอกว่าสร้างกำลังใจให้มันคุ้นเคยกับสภาพของอภิญญาไว ้ นานไปข้างหน้าในแวดวง
ของพระภกิษสุงฆจ์ะมเีดยีรถยีเ์กดิขึน้มาก พวกคนเหลา่นีจ้าบจว้งพระพทุธศาสนา ถงึ
กับกล่าวว่า อภิญญาสมาบัติเป็นของปลอม เป็นของหลอกลวงกัน ถ้าหากว่าถึงเวลา
นัน้แล้วพวกแกต้องไปแสดงใหเ้ขาด	ู กก็ราบเรียนหลวงพ่อว่า	 แล้วจะไปแสดงใหเ้ขาดูได้
หรอืครบั	?	หลวงพอ่ทา่นบอกวา่	ถา้พระทา่นสัง่กท็ำไดน้ะ	เจา้ของกฎหมายสัง่เองใชม่ัย๊	?	
ถา้เจา้ของกฎหมายสัง่เองกท็ำได	้
ถาม : ถา้พดูใหจ้บัใจคนเยอะๆ	นีต่อ้งใชค้าถาแบบไหน	?	
ตอบ : ใช	้ จติตะ มหาจติตงั ปยิงั มะมะ	 คาถานีม้นัจะดงึความสนใจของเขามาทีเ่รา
ทัง้หมด	ภาวนาใหก้ำลงัใจทรงตวัซกัครึง่ชัว่โมงกอ่นจะไป	 เสรจ็แลว้กอ่นขึน้พดูกว็า่	สหสัส
เนตโตฯ	ไปเลย	รบัรองไดว้า่ลืน่	อนันีส้ำหรบัพระนกัเทศนเ์ขาใชก้นั	บางทคีนฟงัมนัมวัแต่
จะคุยกันแล้วใช้คาถาบทนี้แล้วนั่งฟังกันเงียบเลย	 แล้วถ้าอยากสนุกพูดอะไรแล้วให้คนฮา
ตลอดนี	่อนันีห้ลวงพอ่บอกวา่	ให้ใช	้อติปิโิสถอยหลงัทัง้บท	แลว้เวลาวา่ใหเ้อามอืขวาลบู
หน้าแข้งข้างซ้าย	 เวลาเราพูดอะไรมันจะกลายเป็นเรื่องสนุกทั้งหมด	 อาตมาไม่เคยใช้
หรอก	 เพราะตัวเองตะแบงข้างเก่งอยู่แล้ว	 ขืนไปใช	้ เดี๋ยวชาวบ้านขากรรไกรค้างกันพอด	ี	
อิติปิโสถอยหลังนี่จัดเป็นชุดๆ	 มันจะได้ท่องง่ายว่า	 ติวาคะภะ โธพุทนังสานุสมะวะเท  
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ถาสตัถริะ สามะทมัสะ รปิโุรตะ นอุะทวู ิ กะโลโตคะ สโุนปนัสมั ณะระจะชา วชิโธพทุ  
สมัมาสมัหงัระ อะวาคะภะ โสปติอิ	ิจดัเปน็ชดุๆ	อยา่งนีม้นัจะทอ่งงา่ย	ถา้ไมจ่ดัเปน็ชดุมนัจะ		
ทอ่งยาก	 ทอ่งแบบนีแ้ลว้พดูอะไรคนจะฮาไดต้ลอด	 รบัรองวา่อาจารยจ์ตพุลกส็ู้ไม่ไดห้รอก	
สมยักอ่นนีน่กัเทศนจ์ะมกีารหกักนัจะใชค้าถาขม่กนั	 ใชก้ำลงัใจขม่กนั	 สว่นใหญพ่วกคาถา	
จะเป็นพวกตวาดป่าหิมพานต	์ หรือหัวใจราชสีห์อะไรอย่างนี	้ เวลาหลวงพ่อท่านจะเทศน์	
ทา่นกจ็ะเจอพวกคูแ่ขง่จะขม่กนัดว้ยคาถา	หกักนัดว้ยคาถา	ปรากฏวา่วนันัน้ทา่นเทศนค์ูก่บั
คุณมหาคนหนึ่งปรากฏว่าคุณมหาเหงื่อแตกพลั่กเลย	 ตอบอะไรก็ไม่ค่อยได	้ ผิดๆ	 ถูกๆ	
ชนดิทีเ่รยีกวา่	 ถา้หากตดัสนิผลแพช้นะกค็อืแพร้าบไปเลย	 พอเทศนเ์สรจ็คณุมหามากราบ
หลวงพ่อว่า	 ท่านมหาครับ	 คือหลวงพ่อก็เป็นมหาเหมือนกันว่า	 ท่านมหาครับผมได้คาถา
หวัใจราชสหีม์า	 เวลาผมเทศนค์ูก่บัใครผมจะวา่คาถานีก้อ่น	แลว้ทกุคนจะตกประหมา่เทศน์
คูก่บัผมกผ็ดิๆ	ถกูๆ	 ไมส่ามารถทำอะไรไดแ้ตก่บัคณุมหา	ผมกบัใช้ไม่ได	้ โดยเฉพาะวา่ผม
เองผมกับมีอาการอย่างนั้นซะเอง	 คุณมหามีคาถาอะไรดีครับ	?	 หลวงพ่อบอกของผมก็
หวัใจราชสหีค์รบั	ทา่นมหาองคน์ัน้ทา่นกถ็ามบอกวา่	แลว้ทา่นมหาใชอ้ยา่งไรละ่ครบั	?	ผม
ว่าตอนขึ้นธรรมาสน์ตามครูบาอาจารย์สั่ง	 หลวงพ่อท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ผมก็สั่งให้ว่า
ตอนขึ้นธรรมาสน	์ แต่ว่าผมเล่นมาซะตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องแล้ว	 เอาก่อนได้เปรียบ	 เพราะ
ฉะนั้นว่าก่อนได้เปรียบ	 กำลังใจอีกฝ่ายโดนควบคุมไปเรียบร้อยแล้ว	 แต่ว่าถ้าเป็นทางใต้นี่
น่ากลัวมาก	 ทางใต้เขาจะใช้คุณผีคุณคน	 คุณผีเขาจะใช้ผีทำ	 คุณคนเขาจะใช้คนทำ		
มีหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้ท่านไปเทศน	์ เสร็จแล้วก็ได้กลิ่นธูปเหมือนศพแล้วก็หน้ามืด		
หมดสติไป	 แล้วหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจมูกก็จะบวมแดงแล้วก็เน่าลามไปเรื่อยจนจมูกแหว่ง
เลย	 แลว้อยู่ๆ 	 วนัหนึง่ขณะทีท่า่นกำลงัจะฉนัเชา้	 ทา่นกล็กุขึน้นัง่ตวัตรงปุบ๊ปับ๊ขงึขงักลาย
เป็นอีกคนหนึ่งไปเลย	 บอกว่าลูกกูป่วยแค่นี้พวกมึงรักษาไม่ได้หรือ	 คนเขาก็แปลกใจ	 แต่
คนแถวนัน้เขาเชือ่เรือ่งอยา่งนีอ้ยูแ่ลว้	 กถ็ามวา่ทา่นเปน็ใคร	 ทา่นกบ็อกวา่กเูปน็พระอนิทร	์
ลูกกูไปโดนเขาทำมา	 มันใช้น้ำเหลืองผีตายโหงผสมกับผงธูปปั้นเป็นธูปแล้วจุดในพิธี	
เพราะฉะนัน้ใครเทศนค์ูอ่ยู่โดนผมีนัคมุหมด	แลว้นัน่มนัไมอ่ยา่งเดยีว	ใครหายใจเขา้ไปจมกู
เนา่ไปดว้ย	กถ็ามบอกวา่ในเมือ่รกัษาไม่ไดแ้ลว้	พอ่ปูจ่ะรกัษาอยา่งไร	ทา่นบอกไปเอานำ้มา
เดีย๋วเสกนำ้มนต์ให	้พอทา่นเสกนำ้มนต์ให้ๆ 	ทัง้กนิทัง้อาบกห็ายแตจ่มกูยงัแหวง่อยู	่ทางใต้
นีเ่ลน่กนัหนกั	 ยิง่ทางอสีานออกไปทางดา้นเขมรตำ่อยา่งพวกสระแกว้	 บรุรีมัยน์ัน่ยิง่สาหสั
เลยสมยัหลงัๆ	นีอ่าตมาไปยงัโดนเลย	
ถาม : สระแกว้นีเ่หรอคะ	?	
ตอบ : โดยเฉพาะตาพระยา	 พืน้ทีข่องสระแกว้ทางดา้นตาพระยาอรญัประเทศ นีพ่ืน้ที่
จะติดเขมรเยอะ	 บุรีรัมยก์็เหมือนกันแถวละหานทรายเล่นพวกนี้มหาศาลเลย	 พวกนี้จะสู้
คุณพระไม่ได้ถ้าหากว่าเราภาวนานึกถึงพระเป็นปกติจนอารมณ์ใจทรงตัว ไสยศาสตร์
ทกุอยา่งทำอะไรไมไ่ด ้ ในเมือ่ไสยศาสตรท์กุอยา่งทำอะไรเราไมไ่ด	้ มนัมขีอ้แมอ้ยูอ่ยา่ง
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หนึง่คอืวา่เราหา้มเผลอ	 ถา้เราเผลอสตเิมือ่ไหร ่ เขาจะทำเอาได้	 ชว่งทีเ่ผลอกค็อื	 ชว่งที่
เคลิม้ใกลจ้ะหลบัอยา่งหนึง่ ตอนกำลงักนิอยา่งหนึ่ง ตอนกำลงัเขา้สว้มอยา่งหนึง่	 ถา้
หากว่าเผลอสติหลุดเมื่อไหร่บางทีมันจ้องอยู่มันจะเล่นเราได้	 ดังนั้นหลวงพ่อท่านถึงได	้	
บอกว่าให้หาพระเครื่องที่เรามั่นใจของครูบาอาจารย์อาราธนาพระไว้ทุกวันจะป้องกันได	้
โดยเฉพาะยันต์เกราะเพชรอย่างนี	้ เป็นคู่ปรับของไสยศาสตร์โดยตรง	 วันก่อนที่เป่ายันต์
เกราะเพชรมีอยู่รายหนึ่งมันดื้อ	 โดนไสยศาสตร์มา	 รายนี้ซวยจริงๆ	 ไปมีศัตรูเป็นหมอ
ไสยศาสตร	์ ปกติมีศัตรูแล้วศัตรูไปจ้างหมอไสยศาสตร์	 นี่ดันมีศัตรูเป็นหมอไสยศาสตร์รับ
เละอยูค่นเดยีว	 มาตรงนีก้บ็อกเขาบอกวา่ชว่ยเตม็ที่ไม่ไดน้ะ	 ชว่ยไดแ้คว่า่ใหห้ายกลบับา้น
ได้เท่านั้น	 เขาบอกครับไม่เป็นไร	 แล้วผมจะหายยังไง	 ก็บอกเขาว่าต้องไปงานเป่ายันต์
เกราะเพชร	พอดเีราจะทำพอด	ีมาตอนกำลงัจะมงีานพอดแีสดงวา่คนจะหมดกรรม	วนังาน
เขาก็ไป	ทนีีเ้ขาอยูร่อบ	๒	รอบแรกมาไมก่ลา้กระดกิกระเดีย้เพราะเปน็งานใหญท่ีส่ดุในชวีติ	
กลวัผดิพลาด	 กต็อ้งเอาใจจบัพระแลว้กท็ำตามพระทา่นบอก	 พอผา่นไปรอบหนึง่	 รอบ	 ๒	
นีช่กัจะเคยชนิ	 เรากเ็ริม่ดฟูา้ดดูนิ	 เหน็วา่เวลาทีบ่ารมพีระทา่นคลมุลงมาลกัษณะเปน็พทุธ
นิมิต	 ลักษณะคลุมลงมา	 สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ	 ที่เป็นสีดำมันกระจายออกรอบข้าง	 เหมือนกับที่
เราโยนถา่นทีร่อ้นๆ	ออกไปกลางฝงูมดนะ่	แลว้เจา้พวกนีก้ท็ัง้เตน้ทัง้รอ้ง	 เขารอ้งวา่ไงรูม้ัย๊	
บอกกูไม่ไปๆ	 อยา่เอากูไป	 คอืวา่กอ่นทีจ่ะทำพธิจีะมกีารอาราธนาบารมพีระ	 โดยเฉพาะถงึ
ท้าวมหาราชและบริวารเป็นที่สุด	 ถ้าหากว่ามีสิ่งไม่ดีให้ขับไล่ออกไป	 นี่มันดื้อจนกระทั่ง
เทวดาทา่นตอ้งหิว้คอไป	 เมือ่วานนีค้ณุวทิรูยม์าเลา่หวัเราะกนัแทบตาย	 เราเลา่เรือ่งนี้ใหฟ้งั	
เขาบอกครบั	นัง่อยูข่า้งผม	ผมเองกลวักก็ลวัไมม่สีมาธเิลย	สงสยัจะไม่ไดร้บัยนัต	์(หวัเราะ)	
บอกวา่ถา้ตัง้ใจมนัไดอ้ยูแ่ลว้	เพยีงแตส่มาธเิราไมด่มีนัถงึไมเ่กดิอาการ	
ถาม : ทำใหเ้หน็เลยเหรอ	?	
ตอบ : อาตมานะ่เหน็	 แตว่า่คนอืน่จะเหน็แคเ่ขาดิน้แลว้รอ้ง	 แตว่า่เวลาทีพ่ระมา	 ถา้เรา
ใชท้พิจกัขญุาณกำหนดตามจะเหน็เปน็ปกตอิยูแ่ลว้	
ถาม : อยา่งนีเ้ขาถกูอาจารยค์นทีเ่ปน็หมอนัน่ใชเ้ขาใหค้นนีม้าเหรอ	?	
ตอบ : แตว่า่ตัง้แตบ่ดันี้ไปถา้เขาตัง้ใจภาวนา	อติปิโิส สวากขาโต สปุฏปินัโน	ทกุวนัพอ
กำลงัใจตัง้มัน่แลว้กลนืนำ้ลาย	๓	ครัง้	 อธษิฐานขอใหบ้ารมพีระชว่ยคลมุเอาไว	้คนทำซวย
แน่ๆ 	 เลยเพราะวา่ยนัตเ์กราะเพชรนีม่นัจะสะทอ้นกลบัไสยศาสตรท์กุประเภท	ถา้รบัยนัต์ไป
ใหป้ลกุดว้ยอติปิโิส	แตว่า่ของเรานีถ่า้หากไม่ใชอ่ยา่งนัน้กน็กึถงึภาพพระใหค้ลมุตวัเราลงมา
เลย	แลว้กภ็าวนาอติปิโิส	ใหก้ำลงัใจทรงตวักลนืนำ้ลาย	๓	ครัง้	เอาแบบเดยีวกนัเลย	เราไม่
ได้รับยัันต์เราก็อาศัยภาพพระเป็นหลักไปเลย	 เรื่องของยันต์เกราะเพชรเป็นปฏิปักษ์กับ
ไสยศาสตรโ์ดยตรง	ใครทำมาเทา่ไหรม่นัคนืไปเทา่นัน้	รอบแรกมแีค	่๒	คน	รอบหลงันีเ่ยอะ
หน่อย	 นัดกันมาสงสัยเทวดาท่านเบื่อต้องไปไล่มันหลายรอบ	 ก็เลยเอามันมาไว้รอบ
เดยีวกนั	
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ถาม : ถา้เราสวดอติปิโิสนีก่ท็ำอะไรเราไม่ได	้?	
ตอบ : ตั้งใจเอาพระคลุมเราลงมานึกง่ายๆ	 นึกสบายๆ	 ชอบพระองค์ไหนก็นึกถึงภาพ
พระองคน์ัน้โตๆ	หนอ่ยคลมุตวัเราลงมาแลว้กอ็ธษิฐานขอใหท้า่นคุม้ครองทัง้วนั	
ถาม : เหน็ทกุขก์ค็อืวา่เหน็ธรรมคูก่นัเลยนะคะ	?	
ตอบ : ใช	่ โย ธัมมังปัสสะต ิ โสมังปัสสะต	ิพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรม	 ผู้นั้นเห็น
ตถาคต	 ธรรมะคอื	 ตวัทกุขน์ัน่แหละ	 สมยักอ่นกค็ดิเหมอืนกนัคดิวา่	 เปน็พระอนาคามแีลว้
คอ่ยบวชถงึจะสบาย	 ปลำ้อยู	่ ๑๑	 ปเีตม็ๆ	 แมแ้ตค่าก็ไมค่า	 มกี็ไมม่	ี หมดเกลีย้ง	 เพราะ
ฉะนัน้ตอนหลวงพอ่ชวนบวชก็ไปบวช	 ปรากฏวา่สิง่ทีอ่ยากไดต้อนเปน็ฆราวาสทำแทบเปน็
แทบตายก็ไม่ได	้ ไปไดม้ากตอนทีบ่วชแลว้	 หลวงปูฝ่ัน้ทา่นบอกวา่ทา่นมคีาถามหาละรวย	
คนก็ชอบซ	ิ เมตตามหานิยม	 มหาละรวยใช่มั๊ย	?	 ท่านบอกว่าไม่ใช	่ ละ	 แล้วจะ	 รวย	
(หวัเราะ)	
	 	 หลวงปู่มหาอำพัน	 ท่านก็บอกว่า	 คนไม่พอพาจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็น
เศรษฐ ี มหาศาล	 คนเราถ้าพอซะอย่างมีอะไรมันก็แบ่งปันคนอื่นได้ก็เหมือนกับคนรวย
นีเ่อง	จนทัง้นอก จนทัง้ใน ไมไ่ดก้ารตอ้งคดิอา่นแกจ้นเปน็คนพอ	ถา้ไมพ่อยงัไงๆ	มนัก็
ไมร่วยหรอก	มหีมืน่ลา้นมนักจ็ะเอาแสนลา้น	
ถาม : คนแซง่ก	?	
ตอบ : แซ่นี้ว่าไม่ได	้ ถ้าหามาถูกต้องตามทำนองครองธรรม	 เขาถือเป็นสัมมาอาชีวะ	
ตวัอยา่งกอ็ยา่ง	อนาถบณิฑกิเศรษฐ	ี อยา่งนางวสิาขามหาอบุาสกิา	ยิง่นางวสิาขาตระกลู
ของคุณท่านนี่รวยจนนับเงินไม่ถูก	 ใช้เกวียนตวงเอาถึงจะรู้ว่าตัวเองมีเท่าไหร	่ แล้วนับไม่
ไหวด้วย	 นั่นน่ะรวยขนาดนั้น	 แต่ยังทำมาค้าขายด้วยเป็นปกต	ิ ถือเป็นสัมมาอาชีพ	 สมัย
ก่อนเขาถึงได้มีคำอธิษฐานว่า	 ขอให้รวยเหมือนนางวิสาขา	 ขอให้มีปัญญาเหมือน		
พระมโหสถ	 ขอใหม้นีำ้ใจอดเหมอืนพระเตมยี ์ ขอใหเ้ปน็เศรษฐเีหมอืนเจา้กรงุสญชยั	 ขอ
ให้มีศรัทธาเลื่อมใสเหมือนพระเวสสันดร	 เจ้ากรุงสญชัยนี่พ่อพระเวสสันดร	 พระเวสสันดร		
จะเอาเงนิไปทำบญุเทา่ไหรม่ีใหเ้ทา่นัน้	รวยขนาดนัน้	ขอใหม้ศีรทัธาในพระบวรพทุธศาสนา
เหมอืนพระเวสสนัดร	ใครขออะไรใหห้มด	
ถาม : ระยะหลังนี่พอนั่งแล้วหลับตาแป๊บหนึ่ง	 จะมีเหมือนแสงพุ่งขึ้นมาแล้วจะเป็นรูป
เหมือนกับเม็ดข้าวสารใหญ่ๆ	 ปะทะหน้าผาก	 บางทีก็จะสะดุ้งเหมือนกับจะหงายหลังเลย	
หรือบางทีก็ไม่หงายหลัง	 คอืเรารูแ้ลว้เรากจ็ะเฉยแล้ว	 แต่มนัเหมอืนกับแสงที่เราจดุไมข้ีด
แลว้พุง่ใสห่นา้	ทนีี้ไปเรยีนถามคนทีน่ัง่กรรมฐานแลว้เขาบอกวา่ไมด่	ีหนกูเ็ลยใจไมด่คีะ่	?	
ตอบ : ใครบอกวา่ไมด่	ี คอืลกัษณะของแสงทีเ่ราอธบิายมา	 เปน็ไปได ้ ๒ อยา่งๆ หนึง่
เขาเรียกว่า โอภาส	 มันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตของเราจะเข้าอุปจารสมาธิ	
ส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นกำลังของอภิญญา	 กำลังของอภิญญานี่ถ้าเราเปลี่ยนมาภาวนาว่า	
สมัปจติฉาม	ิ หรอืวา่โสตตัตะภญิญา	 ถา้เหน็แสงสวา่งลกัษณะแบบนี	้ ใหด้งึเขา้มารวมกนั
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อยู่ในอกของเรา	 พอมนัรวมขึน้ๆ	 กลายเปน็วงกลมโตสทีองเจดิจา้อยู่ในอกของเรา	 ตวัเรา
จะเริม่ลอยได	้ พอเริม่ลอยไดต้อนนีต้อ้งพยายามระมดัระวงัคมุสตนิดิหนึง่	 เพราะมนัอาจจะ
ฟ	ู คือปีติมาก	 หรือไม่ก็อาจจะประเภทสนุกลอยพรวดพราดไปเลย	 ค่อยๆ	 นึกว่าเราจะไป
ตรงไหนวนรอบหอ้งกอ่นก็ได	้จนชำนาญคลอ่งตวันกึเมือ่ไหรก่ล็อยได	้ทนีีเ้ราคอ่ยขยบัพื้น่ที่
ออกไปอยา่ไกลนกั	เอาสกักโิลหนึง่เผือ่หลน่ตุบ้ตับ้ไปเรายงัไดเ้ดนิกลบัทนั	ไมง่ัน้ถา้ไปไกลๆ	
เดีย๋วเดนิอานเลย	
ถาม : ตอนประมาณต	ี๓	มเีสยีงผูช้ายมาทีห่ขูา้งซา้ยมาปลกุให้ไปจดคาถา	ใหม้า	๓	คำ	
เราก็ไมส่นใจ	ทา่นกด็แุลว้กด็ดีหเูรา	บอกใหล้กุขึน้มา	บอกให้ไปจดเดีย๋วนีเ้ลย	?	
ตอบ : มันน่าเขกกะบาลด้วย	 เรื่องของพระหรือเทวดาที่ให้มา ถ้าท่านสั่งมันจะมีผล
เฉพาะตน ถ้าเราทำตามนั้นมันจะมีผลเร็วมาก	 แล้วต้องรีบจดด้วยเพราะว่าถ้าทิ้งไว	้	
ให้สว่างเมื่อไหร	่ มนัจะลมืหมด	 ลืมชนิดที่วา่ไม่เคยนึกไดเ้ลย	 อาตมาเคยเจอมากับตัวเอง	
หลวงพ่อท่านถึงได้เตือนไว้ว่า	 นักปฏิบัติที่ด ี กระดาษกับปากกาจะต้องอยู่ใกล้มือเสมอ 
ถงึเวลาพระหรอืเทวดาทา่นบอกเรือ่งสำคญัอะไรใหร้บีจดไว ้
ถาม : จดในทีม่ดืๆ	หลบัหหูลบัตาอยา่งนัน้หรอืคะ	?	
ตอบ : นั่นล่ะ	 เขี่ยให้มันมีเลาๆ	 อาตมาก็ทำอย่างนั้นแหละ	 พลิกตัวได้เอากระดาษมา
เขีย่ๆ	ไวก้อ่น	
ถาม : มนังว่งมากเลยคะ่	กเ็ลยเขีย่ๆ	?	
ตอบ : นัน่แหละ	พอตอนเชา้จะไดม้เีคา้เอาไวด้วูา่อะไรเปน็อะไร	
ถาม : ทนีีต้รงที่ว่า่คาถานีเ่ราจะใชย้งัไง	?	
ตอบ : ก็ไมถ่ามทา่นละ่	?	
ถาม : ทา่นไม่ไดบ้อก	?	
ตอบ : จุดธูปบอกท่านด้วยบอกว่ามาบอกทั้งทีว่าใช้ยังไงมาบอกด้วย	 บอกใหม่อีกท	ี	
ลมืถามไปวา่งัน้	
ถาม : จดุกีด่อกคะ	?	
ตอบ : เอาซกักำใหญ่ๆ 	 ก็ไดห้มดเยอะดี	 กลบัไปจดุธปูบอกทา่นใหม่	 นกึถงึทา่นเจา้ของ
เสยีงที่ใหค้าถาวา่คาถาทีท่า่นเมตตาใหน้ัน้	 ตอนนีน้กึไมอ่อกจรงิๆ	 วา่จะใชอ้ยา่งไร	?	 ชว่ย
มาบอกใหมอ่กีท	ีมาบอกอตีอนสตดิีๆ 	หนอ่ยอยา่มาตอนงว่งนอนมากๆ	เดีย๋วลมื	
ถาม : แลว้ถา้เราอยากรูล้ะ่คะวา่ทา่นเปน็ใคร	?	
ตอบ : ก็ถามได้เลย	 แหม	!	 มาขนาดดีดหูเราเล่นแล้วน่าจะถามก็ไม่ถาม	 แล้วมาถาม
อาตมา	ไม่ไดม้าหาอาตมานีห่วา่	
ถาม : พอดแีลว้เราตกใจ	มองหาไมม่คีน	เลยเปดิไฟในหอ้ง	?	
ตอบ : ถา้เปน็หลวงพอ่ถา้ดือ้กบัทา่น	 ไมเ้ทา้ลงหวันีด่าวกระจายวอ่นเลย	 โยมอาจจะเหน็
วา่หวัอาตมาเปน็สนัๆ	อยูห่นอ่ยนงึ	โดนประจำโดนตซีะจนหวัแหลม	
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ถาม : อยา่งเวลาเรานัง่สมาธแิลว้เราตอ้งอญัเชญิทา่น	เราจะอญัเชญิทา่นอยา่งไรคะ	?	
ตอบ : เปดิเทปหลวงพอ่	 เทปบวงสรวงใหต้ัง้ใจวา่สิง่ทีเ่ราทำนีเ่ปน็ความดทีัง้หมด	 ขอให้
เทวดา	 พรหม	 ตลอดพระบนนพิพานกด็หีรอืเหลา่สมัภเวส	ี เปรต	 อสรุกาย	 สตัวเ์ดรจัฉาน
ใดๆ	 ก็ด	ี ถ้าท่านมาโมทนากุศลนี้ได้ก็ขอให้มาโมทนา	 ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่จะไม่ดีเข้ามาใน
ระยะนั้น	 ก็ขอให้ขัดขวางป้องกันให้ด้วย	 อธิษฐานตอนที่หลวงพ่อท่านขึ้น	 ปุริมัญจะทิสัง
ราชา	
ถาม : ตอนที่นั่งระยะหลังนี่นอกจากแสงแล้วนะคะ	 เป็นบางครั้งมันเหมือนกับกระสือ		
จะถอดรา่งอยา่งนัน้นะ่	เหมอืนกบัมอีะไรอยูบ่รเิวณนีม้นัจะหลดุอยา่งนีน้ะ่คะ่	ตรงบรเิวณนี	้?	
ตอบ : อาการนี้จะเป็นปีติของอาการตัวที	่ ๕	 เรียกผรณาปีต	ิ บางทีรู้สึกตัวพองตัวใหญ	่
บางทีรู้สึกเหมือนอะไรในตัวจะลอยออกไป	 บางทีเหมือนกับมีแต่หน้าตัวเอง	 บางทีรู้สึกว่า
มนัระเบดิตมูตาม	 กลายเปน็ผงไปเลยเหลา่นีเ้ปน็ตน้	 อนันัน้เปน็อาการของปตี	ิ แต่ไมต่อ้ง
ไปสนใจ	 การภาวนาเขาไม่ให้ใส่ใจกับร่างกายอยู่แล้ว เขาแกล้งให้เราไปสนใจกับ
รา่งกายแลว้เราไปสนใจผลการภาวนากเ็สยี	ไมต่อ้งกลวั	ถา้เราหลดุออกไปเราจะกนิอะไร	
เรากล็อยไปเลย	(หวัเราะ)	
ถาม : ขอบพระคณุมากคะ่	?	
ตอบ : แหม	!	 อยู่ๆ	 ไปได้ไม่ต้องเอาตัวไปสบายออกนะ	 เอามั๊ยมีแต่หัวลอยออกไป		
อตีอนนัน้สวยแค่ไหนกว็ิง่ตบัแลบเลย	แตอ่ยา่เผลอไปผา่นรา้นตอืฮวนนะรบัรองไดม้นัจบัสบั
ลงหมอ้แนเ่ลย	 ดว้ยความเคยชนิเหน็ไสเ้มือ่ไหรจ่บัสบัลงหมอ้ไวก้อ่น	(หวัเราะ)	 ทำอารมณ์
ใจสบายๆ	ทำเหมอืนกบัไมม่อีะไร	อาการอยา่งนีม้นัเปน็	๒	อยา่งๆ	หนึง่เปน็สงัขารเุบกขา
ญาณ	 อีกอย่างหนึ่งเป็นอรูปฌาน	 ทำตัวสบายๆ	 ลักษณะอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่รับ		
ในเมือ่เราไมร่บั	คนถา้หากวา่ทำอะไรเรามนักลบัไปหาเขาเอง	ลำบากเขาเอง	
ถาม : .............................	
ตอบ : ถ้าหากว่าลักษณะของภาพพระถ้าเราทำในลักษณะของพุทธานุสสติภาพพระ
อะไรเกดิขึน้เอาทัง้นัน้ ยงัถอืวา่อยูใ่นขอบเขตของพทุธานสุสตอิยู	่แตถ่า้หากวา่สมมตวิา่
เราจบักสณิดนิแลว้ภาพพระปรากฎขึน้กต็อ้งเพกิภาพพระไปซะกอ่น	 เอาแตก่สณิดนิเทา่นัน้
อย่างนี้เป็นต้น	 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะที่ว่าเราเคารพองค์นี ้ แต่ว่าอีกองค์
หนึง่มาจบัไดง้า่ยเหลอืเกนิ กเ็อาทีง่า่ยไวก้อ่น พอทีง่า่ยทรงตวัแลว้ เรายอ้นไปทีอ่งคท์ี่
เราเคารพมนักง็า่ยไปดว้ย 
ถาม : แลว้เวลาฝกึนีจ่ะรูส้กึปวดๆ	รูส้กึหนกัๆ	ตาหนกัหวัไปหมดเลย	แลว้รูส้กึเครยีดคะ่	?	
ตอบ : อันนั้นอาจเป็นเพราะว่าเราเผลอไปใช้สายตาแทน พอไม่ชัดเราไปเอาตาเพ่ง
เขา้ เพง่มากๆ มนักเ็ครยีด ปวดหวับา้ง ตงึขมบับา้ง ตอ่ไปอยา่ใชต้า มโนมยทิธไิม่
เกีย่วกบัตาเลย เปน็ความรูส้กึทางใจลว้นๆ	 เรานกึถงึบา้นตอนนีภ้าพบา้นปรากฏชดัเจน
ตาเหน็หรอืเปลา่	?	 ไม่ไดเ้หน็หรอก	 ถามวา่อะไรเหน็	?	 ใจเหน็	 ถามวา่ทำไมถงึชดัเจน	?	
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คุณเคยอยู่ที่นั่นมาคุณจำได	้ แต่ถ้าหากว่าเรื่องของสวรรค	์ พรหม	 นิพพานเราไม่เคยชิน	
ทำความรูส้กึในลกัษณะนัน้ปุบ๊	 ความรูส้กึบอกวา่อยา่งไรครฝูกึถามใหอ้ธบิายไปตามนัน้	ถา้
เราเชือ่ความรูส้กึแรกจะแมน่	แตถ่า้เอะ๊	!	ควรจะเปน็อยา่งนัน้มัง้	?	เอะ๊	!	ควรจะเปน็อยา่ง
นี้มั้ง	?	 ก็เตรียมเจ๊งได้เลย	 อุปาทานจะกินเอา	 โดยเฉพาะบรรดาท่านที่เมื่อถึงเวลาก็  
ไปยดึเอาของเกา่ ทีเ่ขาเลา่ใหฟ้งัวา่พระอนิทรต์อ้งเปน็อยา่งนัน้ เทวดาตอ้งเปน็อยา่งนี ้
นางฟ้าไม่มีเสื้อใส่อะไรอย่างนี ้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็โดนท่านหลอก	 อาตมาเอง		
ขึ้นไปบัณฑุกัมพลศิลาอาสน	์ ครั้งแรกไม่ได้เห็นพระอินทร์หรอก	 เห็นแต่ลุงกำนันแก่ๆ			
นุง่กางเกงสามสว่นผา้ขาวมา้พาดไหล	่สบูบหุรีม่วนเบอ้เริม่	กราบๆ	เสรจ็ก	็เอะ๊	!	นีน่ะ่เหรอ		
พระอนิทร	์?	ทา่นกล็กุขึน้นัง่ตวัตรง	ถามวา่เอง็จะดแูบบไหนละ่	ไมถ่งึวนิาท	ีทา่นเปลีย่นให้
ดเูปน็รอ้ยๆ	แบบ	ในทีส่ดุแบบสดุทา้ยกเ็ปน็แบบเขยีวๆ	ทีเ่ราตอ้งการ	เพราะฉะนัน้เราตอ้ง
เชือ่ความรูส้กึแรกไมอ่ยา่งนัน้โดนหลอกแนเ่ลย	
ถาม : รูส้กึวา่ไมอ่ยากคยุกบัใคร	เพราะรูส้กึวา่เรารกัษาศลี	๕	ได้ไมค่รบทกุวนัเลย	มนัก็
เลยไมอ่ยากพดูกบัใคร	?	
ตอบ : ตอนฝึกตรงนั้นศีลมันไม่ขาด	 เรานั่งอยู่ตรงนั้นจะไปฆ่าใคร	 นั่งอยู่ตรงนั้นเรา		
จะไปขโมยใคร	 นั่งอยู่ตรงนั้นจะไปแย่งคนรักของใคร	 นั่งอยู่ตรงนั้นจะไปโกหกใคร	 นั่งอยู่
ตรงนั้นจะไปกินเหล้าได้อย่างไร	 ตอนช่วงนั้นเวลานั้นเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ ์ อย่าลืมว่า
มโนมยทิธสิำหรบัพวกเรากค็อื โลกยีอภญิญา ถา้เรารวบรวมความมัน่ใจไดเ้มือ่ไหรม่นั
ก็ได้เมื่อนั้น มันก็ได้ตอนนั้น มันก็ได้เดี๋ยวนั้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าศีลบกพร่องเมื่อ
ไหร่มันก็เสื่อม มันก็คลายตัวไป	 เรามั่นใจใหม่เมื่อไหร่มันก็ได้อีกเมื่อนั้น	 เรื่องของ
อภญิญาโลกยี	์ มนักเ็ปน็อยา่งนี	้ถามวา่ในเมือ่เปน็อภญิญาโลกยี ์ ทำไมถงึไปนพิพานได ้  
เพราะวา่ตอนชว่งนัน้ครฝูกึจะสอนใหเ้ราตดักเิลสใหว้างกำลงัใจเราเทยีบเคยีงพระโสดาบนั  
พระโสดาบนัแปลวา่ ผูเ้ขา้ถงึกระแสพระนพิพาน เรากเ็ลยไปนพิพานได ้ แตข่องเราไป
ไดแ้คช่ัว่คราวถงึเวลาเขาไลก่ลบั เขาไมใ่หอ้ยูห่รอก	 เพราะฉะนัน้	 ทำเอาไวเ้ถอะ	 เพราะ
ถ้าหากว่าเราทำมโนมยิทธิได้แล้วให้เกาะพระนิพพานโดยตรง ให้เกาะพระพุทธเจ้าบน
นิพพานโดยตรง อันนั้นเป็นวิธีตัดกิเลสโดยอัตโนมัติที่สุด	 รู้สึกว่าจะโกรธใครวิ่งเข้าไป
กราบพระบนนิพพาน	 รู้สึกว่าราคะเกิดก็วิ่งไปกราบพระบนนิพพาน	 ถ้าหากว่าราคะ	 โลภะ	
โทสะ	โมหะ	ขึน้อยูก่บัตวัของเรานี้ไมม่จีติไปปรงุแตง่	มนัเจรญิงอกงามไม่ได	้มนัจะเฉาตาย
ไปในเวลาอันรวดเร็วไม่เกินนาท	ี สองนาท	ี ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆ จะเป็นการตัดกิเลส
อตัโนมตั ิ ถา้มนัเคยชนิจะเปน็พระอรหนัตไ์ปเลย มโนมยทิธทิีห่ลวงพอ่สอน จดุสำคญั
ทีส่ดุมนัอยูต่รงจดุหนี ้อยา่ไปใชผ้ดิจดุ	สว่นใหญเ่ทีย่วดอูดตี	ระลกึชาตเิสรจ็แลว้	ก็ไปฟืน้
ความหลงั	เขาใหด้แูลว้ใชป้ญัญาวา่เขด็หรอืยงั	แตล่ะชาตทิีเ่กดิมามนัทกุขท์ัง้นัน้	ถา้เกดิอกี
กท็กุขอ์กี	 ปจัจบุนัทีท่กุขอ์ยูใ่นเมือ่ถา้หากวา่เปน็อยา่งนัน้แลว้ เรากเ็กาะนพิพานเอาไว้
อยา่งเดยีว หมดกเิลสเอาเฉยๆ ของทีห่ลวงพอ่สอนใหน้ัน่ราคามหาศาล เอาไปใชแ่ค่
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บาทหนึง่ สลงึหนึง่ยงัไมพ่อ ยงัเอาไปใชผ้ดิอกีตา่งหาก	จำไวว้า่อยา่งทิง้	ขอยนืยนัวา่ตัง้
แต่ทำมาไม่มีกรรมฐานที่ไหนหรือของใคร	 สอนได้ง่ายกว่านี้อีกแล้ว	 อาตมาตั้งแต่เด็กมา
ช่างค้นคว้า	 ครูบาอาจารย์สายไหนก็ตาม	 บอกว่าดีลุยไป	 ไปขลุกอยู่กับครูบาอาจารย์สาย
หลวงปู่มั่นตั้งหลายปีนะ	 หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่่ขาว หลวงปู่เทสก	์ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ประเภทเรียกใช้สอยมาทั้งนั้น	 เพราะว่าของเราเป็นเด็กๆ	 มันวิ่งคล่อง	 ตอนนั้นที่วัด
ธรรมมงคล ซอยปณุวถิ ี สขุมุวทิ ๑๐๑ หลวงพอ่วริยิงัค	์ ทา่นจะสรา้งพระเจดยี์ใชม่ัย๊	?		
ที่บ้านเป็นกรรมการร่วมสร้างกับท่านทุกคน	 พอถึงเวลาเดือนมกราทุกปีก็จะมีการชุมนุม
ครบูาอาจารย	์สายหลวงปูม่ัน่ของเรากจ็ะไปวิง่รบัใชท้า่นอยู	่เพราะวา่เปน็เดก็ๆ	วิง่คลอ่งตวั	
ท่านก็บอกว่าอยากได้ความดีก็ทำเอานะ	 ภาวนาเอานะ	 แต่ท่านไม่ได้บอกว่าทำอย่างไร	
ภาวนาอยา่งไร	 ไมเ่หมอืนหลวงพอ่ของเรา	 บอกรายละเอยีดเอาไวค้รบหมด	 แลว้อนัโนน้นี่
ทำกนัประเภท	ตอ้งทุม่เททัง้ชวีติจรงิๆ	แลกกนัไปเลย	ตายเปน็ตายขอให้ไดธ้รรมะกแ็ลว้กนั	
อาจจะอดขา้วทหีนึง่	๗	วนั	๑๕	วนั	หรอืไมก่ฉ็นัวนัละคำ	สองคำ	แลว้กเ็ดนิจงกรม	ภาวนา
มนัทัง้วนัตัง้แตว่นัยนัคำ่คนืยนัรุง่	นัง่มนัตัง้แตห่วัคำ่ยนัสวา่งอยา่งนี	้ของเรากำลงัใจของเรา
มนัสูท้า่นไม่ได	้แตว่า่กม็ัน่ใจวา่	ถา้ทกุคนทำถงึแลว้	สภาพจติของมนัจะเขา้ถงึธรรมเหมอืน
กนัหมด	อยา่งหลวงปูบ่วั	ใครๆ	กว็า่ทา่นด	ุใครๆ	กว็า่ทา่นเดด็ขาด	เคยขอหวยทา่นมาแลว้	
ท่่านให้แล้วก็ออกตามนั้นด้วย	 คือท่านรู้ว่าไอ้เด็กตัวกระเปี๊ยกนี่มันข้องใจว่า	 พระที่ปฏิบัติ
ตามสายบรสิทุธิค์อื	วสิทุธมิรรคแบบนัน้	ถงึเวลาแลว้จะมฤีทธิ	์มเีดช	มตีาทพิย	์หทูพิยอ์ะไร
มัย๊	?	กป็รากฏวา่กม็จีรงิตามนัน้	อกีอยา่งหนึง่คอื	 เปน็คนไมช่อบเลน่การพนนั	ทา่นกเ็ลย
ให	้ สมยันีล้องไปขอทา่น	 ดซูหิวัจะแตกมัย๊	?	 ทา่นรูว้า่เราขอเพือ่ตอ้งการพสิจูน	์ ทา่นก็ให้
พสิจูนข์องจรงิเขาไมก่ลวัการพสิจูน	์แตข่ณะเดยีวกนัวา่คนทีข่อแลว้เอาไปเลน่เผลอเมือ่ไหร่
บอกคนอืน่	พวกนัน้ไม่ไดร้บัประทานหรอก	
ถาม : .....................................	
ตอบ : โห...ไมต่อ้งหว่ง	พระพทุธเจา้ทา่นตรสัวา่บคุคลทีไ่ดฌ้าน ๔ เปน็แสนคนจะทรง
ทิพจักขุญาณสักคนก็แสนยาก บุคคลที่ได้ทิพจักขุญาณเป็นแสนคนจะทรงอภิญญา  
สักคนก็แสนยาก	 ไม่ใช่พัน...มโนมยิทธิเป็นการฟื้นของเก่าล้วนๆ	 ถ้าไม่มีพื้นฐานเก่าใน
ชาตกิอ่น	ในดา้นทพิจกัขญุาณไม่ไดร้บัประทาน	
ถาม : ในขณะทีบ่างทเีวลานอนนีถ่า้	๑.	นอนเตม็อิม่แลว้ตืน่ขึน้มาตอนกลางวนั	๒.	ไม่ได	้	
เปน็การหลบัเพือ่หลบัตอนกลางวนั	๓.	ไม่ไดป้ว่ยเปน็อะไร	ถา้กรณอียา่งนีค้อืวา่	พอหลบัปุบ๊		
มนักจ็ะตืน่ขึน้มาคลา้ยๆ	กบัวา่ตวัมนัจะแยกออกมนัจะมคีวามรูส้กึวา่คลา้ยๆ	ตวัจะแยกออก	
ตวัมนัจะเจบ็เหมอืนกบัมนัจะแตกออก	 พอตวัมนัจะแตกออก	 ทำไมบางทถีา้กำหนดเขา้ไป
มากๆ	มนัยิง่เจบ็	เหมอืนกบัวา่เรากพ็ทุโธ	เพือ่ใหจ้ติมนัแยกจากความเจบ็มนักย็ิง่เจบ็	?	
ตอบ : ลกัษณะอยา่งนี	้ มนัเปน็การทดสอบเราวา่	 เราแนจ่รงิหรอืเปลา่	?	 อาจารยต์วัที่
สำคัญที่สุดของนักปฏิบัติม ี ๓ ตัวคือ ๑. สต ิ ๒. ปัญญา ๓. ความทุกข ์ อาจารย ์ 
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๓ องคน์ีส่ำคญัทีส่ดุจะสอนเราอยูต่ลอดเวลาถงึเวลาทา่นกจ็ะทดสอบเรา	พอเจบ็ปุบ๊ก็ไป
โอดครวญอยูก่บัมนั	 อนันัน้ผดิแลว้	 เขาใหร้บัรูอ้ยูเ่ฉยๆ	 แลว้พจิารณาแยกแยะออกให้ไดว้า่	
อาการเวทนาจากความเจ็บปวดนี้เป็นของเราหรือเป็นของร่างกาย	 ถ้ามันเป็นของร่างกาย		
ก็เรื่องของมันเถอะ	 เราไม่ใส่ใจกับมัน	 เราก็อยู่กับการภาวนา	 ถ้าสามารถแยกแยะออก  
ลกัษณะนี ้จติจะรวมตวัเรว็มาก ใหก้า้วขา้มขัน้นัน้ไปเลย แตถ่า้หากวา่เราไปภาวนาเพือ่  
ระงบักายสงัขารลกัษณะเหมอืนกบัยิง่ไปสูม้นั มนัยิง่เอาหนกั	บางคนนีเ่หงือ่ไหลทว่มตวั	
อาตมาเจอมาแล้ว	 อย่างกับงูเลื้อยไปตามตัวเลยเหงื่อไหลพลั่กๆ	 ออกมา	 คือเจ็บชนิดที่
เรยีกวา่	ถา้เปน็คนทัว่ๆ	ไปก็ไมส่ามารถจะทนได	้แตว่า่เนือ่งจากวา่เราตัง้ใจอยูแ่ลว้	วา่สิง่ที่
เราทำอยูน่ีเ่ปน็สิง่ทีด่เีรามัน่ใจในพระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์ ถา้จะตายตอนนีเ้รากข็อไป
อยูก่บัทา่น	ใหม้นัตายๆ	ไป	ถา้เราตัง้กำลงัใจอยา่งนี้ไดม้นักจ็ะทดสอบเราอยา่งชนดิวา่ถงึใจ
เหมอืนกนั	พอถงึเวลากา้วขา้มตรงจดุนัน้ไปแลว้จะไมเ่ปน็อกี	
ถาม : ข้อที	่ ๒	 นี่พอนอนบางทีตัวเหมือนจะแตกแล้วบางทีพอขยับมือแล้วมันก	็	
ขึ้นมาครึ่งตัว...(ไม่ชัด)...บางทีมันจะงง...(ไม่ชัด)...ไม่รู้ว่าอยู่ที่สภาพอากาศหรือเปล่า...		
(ไม่ชัด)...และบางทีมันจะเงียบ	 แล้วพอเดินก้าวออกมาก้าวหนึ่งปุ๊บมันเหมือนกับมีกระแส
มาทีต่วั	แลว้ตวัมนัเหมอืนจะลอยเราตอ้งเกาะขา้งฝาไว	้แลว้กระแสนีค่อือะไร	?	
ตอบ : จรงิๆ	 ลกัษณะนัน้เหมอืนกบัมโนมยทิธเิตม็กำลงั	 มนัสามารถทีจ่ะแยกจติกบักาย
ออกเป็นคนละส่วนได้แล้ว	 แต่บังเอิญว่าถ้านับแล้วลึกๆ	 ใจของเรายังกลัวอยู	่ ในเมื่อลึกๆ 
แล้วกำลังใจของเรายังกลัวอยู่เราจะต้องตัดตัวความกลัวนี้ให้ได	้ โดยเฉพาะก่อนที่จะ
นอนใหพ้จิารณาวปิสัสนาญาณใหช้ดัเจนกอ่น	อนันี้ไม่ใชเ่รา	 ไม่ใชข่องเรายงัไง	?	แยกเปน็
ดนิ	เปน็นำ้	เปน็ลม	เปน็ไฟออกเปน็สว่นๆ	แลว้ประกอบมนัเขา้ไปใหม	่ประกอบเขา้ไปแลว้
ก็แยกมันใหม	่ เอาจนกระทั่งยืนยันกับตัวเองอย่างแน่แฟ้นเลย ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่  
ของเรา จิตจะได้ไม่ต้องห่วง ถึงเวลามันจะออกไปได้อย่างชัดเจน แจ่มใส	 ส่วนที่ว่า		
มกีระแสอะไรบางอยา่งดงึเราไป	 นัน่เปน็ความตัง้ใจเดมิของเรา	 เราตัง้ใจไวว้า่เราจะไปไหน
ถึงเวลามันจะไปที่นั่น	 แล้วส่วนใหญ่ก็จะกลัว	 ถ้าเป็นไปตามที่หลวงพ่อท่านทำ	 ท่านให้
อาราธนาพระพทุธเจา้	นกึถงึวา่จะไปไหนกข็อบารมพีระทา่นสงเคราะห์ให้ไปทีน่ัน่	
ถาม : บางทสีงัเกตดเูวลาออกมาบรรยากาศมนัจะไมเ่หมอืนกนั	?	
ตอบ : ขึน้อยูก่บัตวัเรา	 บอกแลว้วา่กำลงัใจของเราตอนนัน้มนัเปน็ยงัไง	 ถา้เราพจิารณา
วิปัสสนาญาณได้ชัดเจนแจ่มใส	 บรรยากาศทุกอย่างก็จะโปร่งโล่งสบาย	 แต่ถ้าหากว่าขาด
การพิจารณาบางทีมันก็มืด	 มันก็มัว	 มันก็ตึง	 แล้วตัวที่ชัดเจนที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือว่า	 ถ้า
หากว่าเราออกในลักษณะมโนเต็มกำลัง สัมผัสทุกอย่างเหมือนกับตัวนี้เองเลย	 ลมพัด
กระทบตัวก็รู้สึกว่ามันกระทบตัว	 ถ้าหากว่าเดินไปบนถนนรถวิ่งมาก็เผลอกระโดดหลบ		
มนัชดัเหมอืนกบัเอาตวันีไ้ปจรงิๆ ใหส้งัเกตตรงจดุนีไ้ว ้
ถาม : แต่ที่สงสัยคือว่าเดิมทีผมมีความเข้าใจว่า	 ถ้าสมมุติว่าเวลาเราหลับนี	่ ถ้าอยู่ๆ		
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จะออกมามนัสามารถจะออกมาไดม้ัย๊	?	
ตอบ : กำลังของมันพอแล้ว	 เพียงแต่ว่าเวลาที่เราต้องการจะไปนั่นจิตเรามุ่งมั่นจน  
เกนิไป พอมุง่มัน่เกนิไป กำลงัมนัเกนิ มนัไปไมไ่ด ้ แตว่า่ตอนทีเ่รานอนลงนัน่	 จติมนั		
ผ่อนคลายก็ไปได	้ ถ้าหากดูประวัต	ิ พระอานนท	์ พระอานนท์เร่งเดินจงกรมคืนยันรุ่งเลย	
เพื่อที่จะให้บรรลุมรรคผลจะได้ทันสังคายนาพระไตรปิฏก	 เพราะว่าพระที่ร่วมสังคายนา		
พระไตรปิฏก	 ๔๙๙	 องค์ท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณล้วนๆ	 กำลังรอท่านอยู	่	
องคเ์ดยีว	 เดนิจนกระทัง่จวนสวา่งก็ไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ลซะท	ีกเ็ออ...ชา่งมนัเถอะนอนดกีวา่	
พอเอนตัวลงครึ่งนั่งครึ่งนอนยกเท้าพ้นพื้นขึ้นข้างหนึ่งก็ได้ตอนนั้นเลย	 เพราะจิตมันคลาย
ออกมันตรงร่องพอด	ี ถ้าหากว่าดูประวัติหลวงปู ่ จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อำเภอ 
วังทรายพูน พิจิตรนั่น	 ของท่านก็เหมือนกันนั่งสู้กับมันวันยันค่ำคืนยันรุ่งนั่งไปจนกระทั่ง
กน้จะทะลตุวัจะแตกเปน็ชิน้ๆ	มนัก็ไม่ไดซ้ะท	ีเบือ่ขึน้มากน็ัง่คำ้คาง	พอคำ้ลงปุบ๊ไดเ้ลย...	
ถาม : ทีนี้มีเรื่องจะเรียนถาม	 พอมันออกมาปุ๊บสภาพ...(ไม่ชัด)...แต่พอนึกจะไปสวรรค์
ตัวนั้นมันก็จะพุ่งไป	 แต่พอไปถึงสว่างมันก็จะหยุด...(ไม่ชัด)...อยากจะรู้ว่าตัวมันเป็น
อะไร...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : เป็นสภาพจิตใจที่แท้จริงของเรา	 คนเราจริงๆ	 ที่บอกว่าไม่กลัวๆ	 อาตมาเจอกับ		
ตัวเองมาแล้ว	 ไม่กลัวผีหรอก	 ผีมาคุยกับมันได้ด้วย	 ตัวไหนมาไม่ดีตีกับมันได้ด้วย	 แต	่	
ขณะเดียวกันรู้สึกสันหลังเย็นวาบๆ	 ขนลุกเกรียวเป็นปกติ	 เวลาไปธุดงค์อยู่ในถ้ำงูใหญ่มา		
ตัวซักประมาณแค่นี้ได้มั้ง	?	 พอมันโอบรัดรอบตัวเองนี่แข็งทื่อเป็นหินไปเลย	 หลับตาตัว
เย็นเฉียบ	 ไล่ตามดูอารมณ์ใจตอนนั้นก็รู้เลยว่า	 ในใจเรายังกลัวอยู่แต่มันกลัวแบบมีสติ		
กลวัไมห่น	ีกลวัพรอ้มทีจ่ะแก้ไขเหตกุารณถ์า้แก้ได	้ถา้แก้ไม่ไดก้ย็อมรบัมนัไปเลย	ไม่ใช่ไม่
กลัวนะ	 ตราบใดที่ยังไม่ไช่พระอรหันต์ก็ยังกลัวอยู่	 ลองไล่ดูเถอะ ไล่ไปไล่มาจะลงตรง  
กลวัตายทัง้นัน้ เขา้ไปอยู่ในปา่กลวัเสอืกดั	กดัเปน็อยา่งไร	?	ตาย	ผหีลอกๆ	มนัทำยงัไง	?	
แลบลิน้	 แหกอก	บบีคอ	มนับบีคอแลว้	 เปน็ยงัไงละ่	?	ตาย	กลวังกูดั	 กลวังรูดั	 งกูดัเปน็		
ยังไง	?	 งูรัดเป็นยังไง	 ตาย	 ไล่ไปไล่มาจะลงตัวตายหมด	 ตราบใดที่เรายังกลัวตายอยู ่
ตราบนั้นความกลัวนั้นจะฝังลึกอยู่ข้างใน ในเมื่อฝังลึกอยู่ข้างในพอถึงเวลามันจะเป็น
ตัวยับยั้งของมันเอง คนที่ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังจะติดอยู่ที่ส่วนนี้เยอะมากเลย	 มัน		
เต้นปั้บๆ	 พร้อมที่จะไปแล้ว	 แต่ใจกลัวก็เลยรั้งเอาไว	้ ยิ่งรั้งไว้ก็ยิ่งดิ้นใหญ่เพราะกำลังมัน		
พอแลว้นี	่ กำลงัมนัพอแลว้จะไปแลว้ลกึๆ	มนักลวั	กช็กัคะเยอ่กนัไปชกัคะเยอ่กนัมา	บางคน		
หกล้มตีลังกา	 ๓	-	 ๔	 ตลบก็ม	ี ดูแล้วสงสารไม่รู้จะช่วยยังไง	 คำสอนของครูบาอาจารย์ที	่	
บอกวา่สูแ้คต่าย	สูแ้คต่ายนัน่ลองดเูถอะ	ตายจรงิๆ	ตายฟรดีว้ย	เพราะวา่ตอนนัน้ขึน้อยูก่บั		
การตดัสนิใจของปญัญาตวัเองจรงิๆ	 ถา้ปญัญาไมพ่อยงักลวัอยูม่นัไมเ่อาดว้ยหรอก	 ไปเมือ่
ไหรก่เ็ดง้กลบั	 ไปเมือ่ไหรก่เ็ดง้กลบั	 บางคนออกไปไม่ไดพ้จิารณา	 ออกไปลกัษณะทีค่ณุวา่		
นี่แหละออกไปมืดตึ๊ดตื๋อเลย	 ประเภทที่เหมือนอย่างกับหลับตาอยู่ยื่นมือออกไปไม่เห็นนิ้ว
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ทัง้	๕	เลย	วนไปวนมาอยูพ่กัหนึง่ไปไหนไมถ่กูกว็ดืกลบัตวัตามเดมิ	มนัจะเปน็อยูล่กัษณะนี	้	
ถาม : แลว้ถา้สมมตุเิราออกมาจะชว่งสวา่งหรอืไมส่วา่งนีจ่ะ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ตั้งใจนึกถึงพระ	 ขอบารมีพระจะไป	 ถ้านึกขอบารมีพระปุ๊บนี่มันจะสว่างขึ้นเดี๋ยว
นัน้เลย	 บางทกีเ็หมอืนกบัทา่นทดสอบ	 อยา่งเชน่วา่ตัง้ใจจะไปพระจฬุามณ ีทัง้ๆ	 ทีย่นือยู่
เชงิบนัไดจฬุามณแีลว้นะ	 ตวัมนัพุง่ไปอยา่งกบัเอฟ	๑๖	นะ่	 แต.่..แหม	!	 มนัผา่นบนัไดไป
ไมรู่จ้กัหมดเสยีท	ี คอืสภาพจฬุามณจีรงิๆ	 ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนละ่	?	 เทวดาทัว่ๆ	 ไป
อตัภาพอยา่งนอ้ยสามคาวตุ	ไอส้ามคาวตุนี	่๑๒	กโิลนะ	อยา่งเลก็ๆ	ของเขานะ	แลว้เราตวั
นอ้ยหนึง่จะไปเปรยีบกบัเขาไดอ้ยา่งไรละ่	 เลยวิง่เทา่ไหร่ไมรู่จ้กัถงึซะท	ี บางทเีบือ่กลบัเอง
เลย	 แตถ่า้หากวา่เรานกึถงึวา่จะไปหาพระในจฬุามณบีางทวีบืเดยีวถงึเลย	 พอคลอ่งตวัขึน้
มาก็จะไม่มีอาการอย่างนั้น	 แต่บางคนไม่คล่องตัวนี่วิ่งฝ่าอากาศของมันไปเรื่อย	 บางท	ี	
โอ้โห...เรว็จรงิๆ	 รูส้กึหลงัเหมอืนมนัแสบไปหมด	 เนือ้มนัจะไหมเ้อาเรว็ขนาดนัน้นะ่	 แตว่า่
ขณะเดียวกัน ความรู้สึกลัวลึกๆ ก็ยังมีอยู ่ เพราะฉะนั้นต้องเกาะพระให้มั่งคง นึกว่า
อย่างน้อยเราก็ไปนิพพานแล้ว ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วตัดสินใจได้ด้วยปัญญา  
ขนาดนัน้กจ็ะไปไดถ้งึที่ๆ  เราตอ้งการ	 ถา้ปญัญาไมพ่อตดัสนิใจไม่ไดม้นักช็กัคะเยอ่กนัไป	
เขา้ๆ	ออกๆ	อยูอ่ยา่งนัน้แหละ	
ถาม : แลว้อยา่งนีข้ณะเวลาทีอ่อกไปแลว้ไมม่วีญิญาณในตวัแลว้...?	
ตอบ : วญิญาณ (ประสาทความรูส้กึ) มนัอยูก่บัตวั จติมนัไมอ่ยู ่ หลวงพอ่ทา่นสอน		
ใหท้ำนำ้มนตด์ว้ยอติปิโิสทัง้บท	แลว้กพ็รมเอาไวก้อ่นเพือ่เปน็การกนั	แตว่า่ถา้อยา่งของเรา
เองทำไม่เป็น	 ก่อนไปก็อาราธนาบารมีท่านท้าวมหาราชให้ช่วยสงเคราะห์	 ถ้าหากว่ามีผ	ี	
มอีะไรจะมายมืรา่งนี้ใชก้ข็อใหช้ว่ยกนัใหด้ว้ย	
ถาม : อยา่งนีม้นักส็ามารถเขา้มาได	้?	
ตอบ : เข้าได้ทันทีเลย	 ถ้าหากว่าดวงเราตกนี่มันยืมร่างของเราไปใช้เลย	 ตัวเราก็ลอย
เทง้เตง้ไปซ	ิหาตวัเขา้ไม่ได	้
ถาม : พอดมีอียูค่รัง้หนึง่	 เปน็ตอนกลางคนืพอออกมาปุบ๊เราก็ไม่ไดด้ตูวัเองวา่เปน็อะไร	
แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าจะไปไหน	 แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอ
แปป๊นงึ	 เดีย๋วเราจะมาแลว้	มนัเหมอืนกบัไม่ใชต่วัเราทีพ่ดูออกมา	มนัพดูเหมอืนกบัวา่มนั
รู้ว่าจะไปไหน	 มันมีความรู้สึกนึกคิดแล้วมันก็ไป	 แล้วพอแป๊บเดียวก็กลับมา	 แล้วมันก็
เหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นมาทับร่างอยู่แล้วมันก็บอกว่าท่านมาทับร่างเราทำไมไม่ขึ้นมา	
พดูเหมอืนกบัวา่ไมม่ตีวัแตต่อนนัน้...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : คอืตอนนัน้เราออกไปดว้ยกำลงัของฌานสมาบตัิ	 กำลงัของฌานสมาบตักิำลงัเรา
จะเทา่กบัพรหม	มนักลวัคนอืน่ยาก	 แตว่า่เคยลองดแูลว้	 ถงึเวลาขึน้ไปพระนพิพานขอเหน็
ตามสภาพความเปน็จรงิ	 กำลงับญุของเราทีว่า่ออกดว้ยกำลงัของฌาน	 ๔	 นีอ่ยา่งเกง่กส็งู
แค่ครึ่งแข้งพระพุทธเจ้า	 เพราะฉะนั้นของเราเองมันยืดกับคนอื่นได้หมดแหละ	 แต่อย่าไป
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ยดืกบัพระบนนพิพาน	ไมส่ำเรจ็หรอก	ตัง้แตส่ทุธาวาสพรหมขึน้ไป	พรหมอนาคามขีึน้ไปนี่
บารมีท่านสูงกว่าเราเยอะ	 ส่วนเทวดาจะมีบรรดาท่านที่เป็นพระโพธิสัตว	์ ท่านที่เป็นพระ
อรยิเจา้	ลกัษณะอยา่งของเราอยู่ในฐานะทีว่า่ออกไปดว้ยกำลงัของฌานกำลงัของเราเทา่กบั
พรหม	เราก็ไมต่อ้งไปกลวัใคร	ดไีมด่กีล็ากคอมาตเีขา่ซะชดุหนึง่กอ่น	
ถาม : เวลาถ้าทำสมาธิบทถ้ามันจะได	้ มันจะเข้าไปจนทุกอย่างเงียบไปหมด	 แล้วมัน
เหมอืนกบัวา่	 มนัตกปลอ่งมนักเ็ลือ่นลงมาแลว้พอถงึจดุๆ	 หนึง่	 มนักเ็หมอืนกบัวา่มนัไมรู่้
จะไปตรงไหนตอ่	เราจะคดิใหม้นัหยดุ	มนักห็ยดุได	้จะใหม้นัไปมนัก็ไมรู่ว้า่จะไปไหนอยากรู้
วธิแีก้ไขตอ้งแกย้งัไง	?	
ตอบ : ไม่ต้องแก้ไข	 กำหนดใจให้รู้ไว้เฉยๆ	 ลักษณะที่บางสำนักให้ภาวนาว่า	 รู้หนอๆ	
ถ้าตอนนั้นยังมีลมหายใจอยู่ให้จับลมหายใจเป็นปกต	ิ ถ้าตอนนั้นยังมีคำภาวนาอยู	่ ให้จับ		
คำภาวนาอยู	่ถา้ลมหายใจขาดคำภาวนาขาดใหก้ำหนดจติรูต้ามไปเรือ่ยๆ	อยา่งเดยีว	จะไป
ถึงไหน	 อย่างไรเรื่องของมันเรากำลังทำความดีอยู	่ ถ้าตายตอนนี้เราก็ไปดีอยู่แล้ว		
ถา้กำหนดใจตามไปลกัษณะอยา่งนีเ้ดีย๋วมนัก็ไปถงึทีส่ดุของมนัเอง 
ถาม : แตม่นัจะมปีญัหาอยูจ่ดุหนึง่คอื	ถา้เราตอ้งการอยากจะเลกิแลว้แตว่า่มนัเลกิไม่ได	้?	
ตอบ : ถ้ากำลังใจของมันดิ่งลึกจริงๆ นี่บางทีมันสลัดไม่หลุด	 อาตมาเองเคยหลับๆ	
แล้ววิ่งไปรับโทรศัพท์	 หลับสมาธิลึกมากเลย	 แต่คราวนี้เฝ้าไข้หลวงปู่มหาอำพันอยู่		
ลกูศษิย.์..ยายตายตอนต	ี ๒	 มนัก็โทรมารายงานพระแกต่อนต	ี ๒	 พอโทรศพัทก์ริง๊	 ความ
เคยชนิของเรากพ็รวดออกไปรบัไวก้อ่น	 ไมง่ัน้เดีย๋วหลวงปูต่ืน่	 พรวดไปถงึควา้หขูึน้มาอา้ว
นีก่ยูงัหลบัอยูน่ีห่วา่	หลบัลกึมากดว้ย	มนัรูต้วัเองอยูต่ลอดยงัหลบัอยูห่ลบัลกึมากดว้ย	แงะ
ยงัไงกแ็งะไมอ่อก	งดัยงัไงกง็ดัไมข่ึน้	ไอน้ัน่กฮ็ลัโหลๆ	ๆ	มนัอยูน่ัน่แหละ	ไอเ้รากพ็ยายาม
ขยับแล้วขยับอีก	 ดิ้นแล้วดิ้นอีก	 จนกระทั่งกำลังใจหลุดออกมาอุปจารสมาธิได้ก็ถามว่า	
อะไร	 มนักบ็รรยายวา่ตอนนีย้ายของมนัมอ่งเทง่แลว้ไปไหน	 ไมเ่ตะเอากบ็ญุแลว้	 ลกัษณะ
เดียวกันว่าถ้าสมาธิลึกจริงๆ	 มันจะดำเนินงานตามหน้าที่ของมันเอง	 เราจะบังคับก็บังคับ
ยากแลว้	
ถาม : ตอนนีถ้า้พดูถงึวธิทีีเ่ราจะบงัคบัมนัละ่ครบั	?	
ตอบ : ต้องหัดเข้าฌานแบบชนิดที่เรียกว่า สลับฌานให้คล่องตัว	 สมัยที่ทำอยู่จะใช้
นัง่ๆ	นอนๆ	เปน็ไอบ้า้อยูอ่ยา่งนัน้	พอลกุพรวดขึน้มา	สมาธกิค็ลายพรบึออกมา	พอนัง่ตวั
ตรงกเ็ปน็อปุจารสมาธ	ิพอนอนลงก	็๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘	แลว้แตว่า่ทำไดอ้นัไหน	สลบักนัไป
สลบักนัมาสนกุอยูค่นเดยีว	 แตถ่า้คนอืน่เหน็เขากว็า่เราบา้	 ลกุๆ	 นัง่ๆ	 นอนๆ	 อยูค่นเดยีว
นั่นแหละ	 ต้องใช้ลักษณะนี้จนกระทั่งคล่องตัวทีเดียว	 พอคล่องตัวแล้ว	 เราต้องการอยู	่	
ในอารมณ์ไหน	 อยู่ในลกัษณะไหนกส็ามารถทำไดท้นัที	 จะถอนออกจากจดุนัน้เมือ่ไหรก่็ได้	
จะเขา้ไปเมือ่ไหรก่็ได	้จะขา้มขัน้ก็ได	้จะสลบัขัน้ก็ได	้
ถาม : กสณินีถ่า้...(ไมช่ดั)...ไดแ้ตพ่อจะจบัจรงิๆ	 มนักห็ลดุจบัไม่ไดอ้ยา่งนีก้แ็สดงวา่มนั
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นา่จะไดห้มดแลว้	ปญัหากค็อืวา่เราจะ...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ม	ี๒	อยา่ง	อยา่งแรกใชค้าถารวมของหลวงพอ่มนัมอียู	่๒	บท	คอื	สมัปจติฉาม ิ
กบั โสตตัตะภญิญา	 ถา้ใชส้มัปจติฉาม	ิ ใหต้ัง้นะโม	 ๓	 จบ	 พทุธงัสรณงัคฉัฉาม	ิ ทตุยิมัป	ิ
ตะตยิมัป	ิ แลว้กท็อ่งบทสรรเสรญิพระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์(สวดอติปิโิส	 สวากขาโต		
สุปฏิปันโน)	 แล้วก็น้อมจิตตั้งใจภาวนา	 สัมปจิตฉามิไป	 อีกบทหนึ่งก็คือ	 โสตัตตะภิญญา
ถา้หากวา่ภาวนา ๒ บทนีจ้ะฟืน้กำลงัของกสณิ ๑๐ ทัง้หมดคนืมา ถา้ทำไดค้ลอ่งตว้
เมื่อไหร่ก็จะใช้กำลังเดิมได้ทั้งหมด แต่ว่าตามที่เคยทดสอบมาแล้ว โสตัตตะภิญญา  
จะมผีลทีเ่ขม้แขง็มากกวา่ แนน่มากกวา่ ถงึเวลากำลงัใจรวมตวักนัมนัรวมแนน่เปรีย๊ะ
แบบสลดัไมอ่อกเลย	แตว่า่มขีอ้แมอ้ยูน่ดิหนึง่วา่	ถงึเวลาภาวนาไป	ภาวนาไปเคลด็ลบัตรง
นีค้นไมค่อ่ยรู	้ภาวนาไปจะเหน็แสงสวา่งกอ่น	บางทมีาเปน็ริว้ๆ	เหมอืนกบัคลืน่	บางทกี	็วิง่
มาเป็นเส้นเป็นสาย	 บางทีมาเป็นแผ่นเป็นผืน	 บางทีก็สว่างโร่มาเลย	 ให้กำหนดเอาแสง
สวา่งนัน้เขา้มารวมกนัในอกของเรา พอมารวมกนัอยูใ่นอกจนกระทัง่สวา่งสดใสดแีลว้ 
ตวัเราจะลอยขึน้ ขัน้ตอนนีต้อ้งใชส้ตคิวบคมุดว้ยความระมดัระวงั	คอ่ยๆ	ลอยอยู่ในหอ้ง
ก่อน	 ขยับตรงนี	้ ขยับตรงโน้นให้มันชินก่อน	 ขึ้นสูง	 ลงต่ำ	 หมุนไปรอบๆ	 ก่อนอะไรก็ได	้	
พอมันชินมันคล่องตัวแล้วค่อยออกไปที่อื่นแต่อย่าไกลนักล่ะ	 ไม่งั้นเดี๋ยวสมาธิคลายขึ้นมา		
เดินอานเลย	 เพราะมันไปไกลเกินไป	 ทำจนกระทั่งคล่องตัวอย่างนี้ทำได้อย่างนี้แล้วจะ
เริม่เหาะได ้ เรากอ็ธษิฐานใชผ้ลอยา่งอืน่ไดต้ามแบบของกสณิ	 สว่นอกีวธิหีนึง่	 กเ็ริม่ตน้
จับกสิณใหม่ไปหานิมิตกสิณ	 ของที่เราเคยได้แล้วมันจะจับเป็นปฏิภาคนิมิตเร็วมาก		
อุคหนิมิตนี่บางทีแค่มองปุ๊บมันจำได้เลย	 เพราะเวลาปกติเราก็นึกติดตาได้แล้วใช่มั๊ย	 ทีนี	้	
พอถึงเวลาปฏิภาคนิมิตเสร็จของเรานี่ก็พยายามจับภาพให้มันสว่างสดใสเจิดจ้าให้ได	้ เมื่อ
สวา่งไสวเจดิจา้เตม็ทีแ่ลว้กอ็ธษิฐานใหเ้ลก็ได้ให้ใหญก่็ได	้ หายไปก็ได	้ มาเมือ่ไหรก่็ไดอ้ะไร
อยา่งนี	้ ถา้อยา่งนีก้เ็ริม่อธษิฐานใช้ผลกสณิเปน็กองๆ	 ไป	 กอ่นทีจ่ะทำกองต่อไปก็ฟืน้ของ		
เกา่ใหเ้ตม็ทีแ่ลว้กจ็บักองใหม	่ถา้ได	้๒	กอง	กฟ็ืน้	๒	กองเกา่	เตม็ทีแ่ลว้จบักองที	่๓	ตอ่ไป		
ให้ทำลักษณะนี	้ แต่ถ้าใช้คาถารู้สึกว่าง่ายกว่าเยอะ	 ไม่ต้องไปเสียเวลาจับภาพภาวนามาก	
ของเราเองอาจจะเคยชนิกบัการภาวนา	พอหลวงพอ่บอกวนันัน้	ภาวนาปุบ๊นีม่นัเปน็กระแส
สทีองเหมอืนกบัคลืน่กระเพือ่มเตม็ทัง้หอ้งเลย	 เรากย็งัโงป่ลอ่ยใหม้นักระเพือ่มอยูอ่ยา่งนัน้
แหละ	 ลักษณะเหมือนกับมันกดเราติดพื้นแน่นเปรี๊ยะเลย	 แล้วดิ้นอย่างไรก็ดิ้นไม่หลุด		
มาทหีลงัหลวงพอ่เหน็วา่เราโงม่ากแลว้	 ทา่นเลยบอกอธษิฐานดงึมนัเขา้มาในอกซิ	 พอมนั
รวมกนัในอกแลว้ตวัมนัจะลอย	ลองทำตามมนัลอยจรงิๆ	แตว่า่ตอนลอยมนัเรว็ไปหนอ่ยมนั
ลอยพรืดขึ้นไปทั้งตัว	 เรานอนอยู่นี่มันไปอัดแบนแต๊ดแต๋อยู่บนเพดาน	 มันหายใจไม่ออก	
จมกูมนับี.้..(หวัเราะ)	ตอ้งคอ่ยๆ	บงัคบัใหล้อยไปรอบๆ	หอ้งกอ่น	ถา้ลกัษณะอยา่งนัน้	 ไม่
ต้องเปิดประตูไม่ต้องเปิดหน้าต่างนึกจะออกไปข้างนอกมันออกไปทั้งตัวเลย	 ไม่รู้มันออก	
ไปทางไหนดว้ย	คราวนีโ้ยมสภุาภรณ	์โอ้โห...แสนรูเ้ลยนัน่นะ่	พระทำอะไรระวงัใหด้นีะ	แก



1�� “กระโถนข้างธรรมาสน์”

รู้หมดจริงๆ	 ด้วย	 พอเราทำลักษณะนั้นเสร็จ	 แกมาเตือนหลวงพี่ระวังนะคะ	 ถ้าตอนที่มัน
กำลังออกไปซะครึ่งตัวแล้วจิตมันคลายมันก็ติดเด่อยู่ตรงนั้นแหละแหม...	 ดันมาขู่เราซะได้
ยงัไมเ่คยเปน็เลย	แลว้กม็ลีกูศษิยห์ลวงพอ่คนหนึง่	อนันัน้	หนกักวา่เขาภาวนาเสรจ็แลว้มนั
ลอยขึน้	 ไมล่อยแตต่วัลอยไปทัง้เตยีงเลย	 เสรจ็แลว้มนัก็ไปๆ	ปา่	 ไปดง	 ไปเรือ่ยเลย	กลบั
มาถงึถา้หม่เปยีกโชกเลย	เพราะมนัดกึแลว้นี	่นำ้คา้งลง	เปน็ไงสนกุมัย๊ละ่	?	
ถาม : รบกวนถามเรื่องคนทรง	 คือ	 มีญาติอยู่คนหนึ่งเดิมทีเขาก็ไม่ได้จะทรง	 แต่อยู่ๆ	
เขาก็มีลางสังหรณ์อะไรพิเศษ...(ไม่ชัด)...จนสุดท้ายเขาก็พยายามไม่ยอมรับ	 ไม่ใช่แน	่	
จนมาสดุทา้ยอยู่ๆ 	กม็อีะไรเขา้มาจนเชือ่	?	
ตอบ : พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของพระ	 ของพรหม	 ของเทวดา	 แล้วที่สำคัญที่สุด	
การจะทรงใครนั้นต้องมีกรรมเนื่องกันมา ถ้าไม่เคยมีกรรมเนื่องกันมาก่อนนี่ทรงเขา  
ไมไ่ด ้ ถงึมกีรรมเนือ่งกนัมากต็าม	 กฎของกรรมมนัจะบงัคบั	 คณุไม่ไดอ้ยู่ในภพนี้ในภมูนิี้
คณุจะไปยุง่กบัเขาไม่ได	้ถา้เจา้ของรา่งไมย่อม	ทำใหต้ายก็ไปบงัคบัเขาไม่ได	้แตว่า่เขาอาจ
จะใชว้ธิบีงัคบัวา่ทำใหเ้จบ็ปะหงบัๆ	 อยู	่ ถา้ยอมรบัเปน็รา่งทรงเมือ่ไหรห่ายทนัท	ี หรอือาจ
จะทำใหฐ้านะทางบา้นเรอืนเดอืดรอ้นไปหมด	ถา้ยอมรบัเปน็รา่งทรงเมือ่ไหรห่ายทนัทอียา่ง
นี	้เคยตอ่รองใหเ้ขามาแลว้	ตอ่รองในลกัษณะทีว่า่	จะใหร้บัเปน็รา่งทรงก็ไดแ้ต	่	
	 	 ข้อที	่ ๑	 อย่าให้มีอาการอะไรผิดปกติจนทำให้เขาและครอบครัวของเขาต้อง
อบัอายขายหนา้คนอืน่	เขากร็บัปาก	โอเค		
	 	 ขอ้ที	่๒	สิง่ทีค่ณุบอกเขาวา่ชว่ยไดข้อใหม้ผีลตามนัน้	อยา่หลอกกนันะ	เขาก็โอเค	
รบัปากเรือ่งของผ	ีของเทวดานีเ่ขาไม่โกหกกนับอกวา่รบัปากคอืรบัปาก		
	 	 ข้อที	่ ๓	 ถ้าคุณจะใช้เขาชนิดหัวไม่วาง	 หางไม่เว้นจนเขาทำงานไม่ได	้ คุณต้อง
ทำใหเ้ขารวยกอ่น	 ชะงกัไปหนอ่ยแลว้ก	็ โอเค	 รบัปาก	 เอา้...สบาย	 อยา่ลมืวา่	 เทวดาเขา		
ไม่โกหก	 ต้องต่อรองให้เป็น	 ต่อรองเป็นสบายเลย	 ใช้วิธีนี้แหละอนุญาตให้เอาไปใช้ได้		
แตถ่า้เขาไลเ่ตะกต็วัใครตวัมนันะ	
ถาม : เราไมรู่ว้ตัถปุระสงคก์ารมาของเขา	?	
ตอบ : ถามเขา	 เขามาอย่างนี้เราถามได้	 อย่างรายนั้นก็เหมือนกัน	 มาถึงก็มาเอะอะ
โวยวายอยูต่รงนีก้ยูิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก	ไมม่ีใครใหญก่วา่กอูกีแลว้	บอก	เออ	นัง่ลงเถอะถา้ขนื
ยืนใหญ่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะโดนพระเตะเอา	 ก็เลยยอมนั่งลง	 คนอื่นนี่กระจายหมดแล้ว		
ถา้อาตมาไมอ่ยูว่นันัน้ตรงนี้ไมม่คีนเหลอืหรอก	 พอดคีนกำลงัแนน่เลย	 เสรจ็แลว้กถ็ามเขา
วา่	มาเพราะอะไร	?	ตอ้งการอะไร	?	แลว้กต็อ่รอง	
ถาม : แลว้ถา้เขาพดูไม่ได	้พดูไมอ่อกละ่คะ	?	
ตอบ : พูดไม่ได	้ ถ้าหากว่าเราถามเขา	 เขาก็ต้องจะสื่อสารเราได	้ บอกกับเขาว่าถ้าไม่
ยอมสื่อสารกับเรา	 เป็นตายอย่างไร	 เราก็จะไม่ยอมให้ใช้ร่างนี้	 ดีไม่ดีก็ไปหาพระไปหา
หมอผทีีม่คีวามสามารถพเิศษมาขบัไลก่นัเลยละ่	 แตถ่า้ตอ้งการอะไรใหบ้อก	 มอียูร่ายหนึง่
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อยูท่ีป่กัธงชยั นครราชสมีา	 รายนัน้อยู่ๆ 	 กน็ัง่นิง่ไปเฉยๆ	๒	 วนักวา่พอวนัที	่ ๓	หลวงพี่
บรรจงไปถึง	 พอญาติโยมรู้ว่ามีลูกศิษย์สายหลวงพ่อวัดท่าซุงไป	 เขาเห็นเป็นผู้วิเศษ		
ลกูศษิยห์ลวงพอ่นะ่	ไปถงึกน็มินต์ใหช้ว่ยไลผ่ีใหด้ว้ยเจา้ขา้	หลวงพีจ่งก็ไปบอกรูส้กึตะหงดิๆ	
ตั้งแต่ไปแล้ว	 จะใช่ผีร	ึ?	 ว่าอย่างนั้นไปถึงเดินเข้าไปในบ้านมันก็นั่งอยู่มองตาขวาง	 บอก
ทา่นไมต่อ้งยุง่	หลวงพีก่ช็ะงกั	กจ็ะถอยใชม่ัย๊	?	โยมกป็ระเภทจบัใหข้ึน้หนา้	แกกเ็อือ้มมอื
จบัมดีหมอในยา่ม	พอจบัมดีหมอปุบ๊มนักบ็อกทา่นไมต่อ้งยุง่	หลวงพีจ่งบอกวา่ไม่ใชแ่ลว้ละ่			
ลกัษณะอยา่งนี	้ถา้หากเปน็ผเีขา้จรงิๆ	นะ	คนทีพ่กมดีหมอหลวงพอ่	ถา้อาราธนาเปน็ปกตนิี	่	
พอเหยียบหัวกระไดบ้านผีเผ่นเลยไม่อยู่หรอก	 ประเภทที่แตะมีดหมอเมื่อไหร่แล้วมัน		
รู้แล้ว	 แถมบอกไม่ต้องยุ่งนี่ไม่เสี่ยงด้วยดีกว่า	 ปรากฏว่าเขาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ผี
หรอก	 เป็นรุกขเทวดา	 ไอ้นั่นมันไม่เคารพนับถือไม่ว่า	 ไปเยี่ยวรดต้นไม้เขาด้วย	 มันเมา
เหลา้แลว้ดนัไปเยีย่วรดตน้ไมเ้ขาดว้ย	 จะดดัสนัดานมนัหนอ่ยทรมานมนัซกั	 ๓	 วนัเทา่นัน้
แหละ	 เดี๋ยวพอถึงเวลาเย็นก็เป็นอันว่าเลิกกัน	 ตกลงพอครบเย็นเขาก็เลิกไป	 ปล่อยให	้	
อดขา้วซะ	๓	วนัหวัโตไปเลย	ของอาตมาเองกเ็จอ	รายนีเ้มาแลว้ซา่ไปพงัศาล	ไปพงัศาลก็
เจอในลกัษณะนีแ้หละ	ถงึเวลากน็ัง่บือ้อยู	่พอเอาขา้วไปใหก้นิ	บอกขอชอ้นเทา่นัน้คนัเทา่นี้
คนั	บอกพวกมาเยอะตอ้งให	้เสรจ็แลว้พวกปา่ไมก้ล็ากมาหา	ปรากฏวา่อยู่ในลกัษณะนัน้มา	
๔	วนั	๕	วนัแลว้	พอรูว้า่จะไปหาพระ	ลกุขึน้อาบนำ้แตง่ตวั	 โกนหนวด	หวผีมอยา่งดเีลย	
กินข้าวกินปลาเรียบร้อย	 เดินยิ้มแย้มแจ่มใสมาบอกรู้แล้วว่าจะต้องมาหาพระ	 แล้วถามว่า
ทำไมละ่	?	เขาบอกวา่มนัเมาแลว้มนัไปพงัศาลผมครบั	แลว้จะแกย้งัไงละ่	?	กบ็อกวา่ใหต้วั
เขาหรือญาติพี่น้องของเขาสร้างศาลคืนมา	 แล้วก็ให้ทำบายศรีขอขมาด้วยเขาถึงจะยอม	
แหม	!	ไอน้ีแ่สนรูจ้รงิๆ	ตวัอยูบ่างปลามา้โนน้	มนัรูว้า่ทางนีม้าหาพระ	พอญาตมิาถงึขึน้รถ
มาแต่โดยด	ี ลักษณะของผีเข้าอย่างหนึ่ง	 ลักษณะของการทรงอย่างหนึ่ง	 ถ้าเรารู้สึกว่าคน
ดีๆ 	อยู่ๆ 	ผดิปกตไิปนีถ่า้ไมจ่ำเปน็จรงิๆ	อยา่ไปขบัอยา่ไปไลเ่ขา	ถา้ตอ่รองกนัได	้ใหต้อ่รอง
กนักอ่น	ถา้ไมเ่กนิวสิยัจรงิๆ	ทำอะไรใหเ้ขาๆ	กจ็ะไป	เพราะวา่พวกผเีขาไม่โกหก	แตว่า่ราย
ที่ว่านี่บอกเขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องให้เขาหายนะก็รับปาก	 ปรากฏว่ารุ่งขึ้น	 ตอนเช้าพวกปล้ำ
กนัเอะอะโวยวายมากนัอกีแลว้	 เรากอ็ะไรวะผไีมเ่คยโกหกทำไมมนัมาอกี	 เลยรดนำ้มนต์ให้
มนัๆ	 กน็ิง่	 ใหม้นันอนอยูบ่นเตยีงนัน่แนะ่	 มนันอนไปๆ	 เรากร็บัสงัฆทานไปเรือ่ย	 สกับา่ย	
๒	มานัง่พงิตรงคณุนัง่นะ่	พงิเสรจ็มนักม็องอยู	่มนักน็ัง่มองไปมองมาซกัครึง่ชัว่โมงกล็กุขึน้
กราบ	หลวงพีค่รบัผมไม่ไดฝ้นัใชม่ัย๊	?	บอกเออ	ตอนนีเ้อง็อยูต่ามสภาพความเปน็จรงิ	มนั
บอกว่าตอนก่อนหน้านี้น่ะผมรู้สึกเหมือนกับฝัน	 ฝันร้ายมากด้วย	 ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรต่อ
อะไรไปบ้างแล้ว	 อยู่ๆ	 ก็หายเอาดื้อๆ	 ผมตื่นขึ้นมาเหมือนเพิ่งตื่นลุกขึ้นมารู้สึกตัวเต็มที่
เหมือนกับผมยังฝันอยู	่ เห็นหลวงพี่ก็เหมือนก็ยังอยู่ในฝัน	 ผมก็เลยนั่งมองดูก่อน	 เห็นรับ
สังฆทานเห็นพูดเห็นอะไรลักษณะนี้ไม่ใช่ฝันก็เลยถามด	ู แล้วคุณรู้มั๊ยล่ะว่าคุณเป็นอะไร	?	
เขาบอกวา่	 เขาไปเชญิผถีว้ยแกว้	 แตป่รากฏวา่	 ไปเจอประเภททีม่เีวรมกีรรมผกูพนักนัมา
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กอ่น	แทนทีจ่ะลงแกว้	มนัลงตวัเลย	แลว้มนัรบัปาก	มนักร็บัปากจรงิๆ	บอกพรุง่นีจ้ะปลอ่ย
ใหเ้ปน็ปกต	ิเราลมืบอกวา่เวลาไหน	มนัลอ่ซะบา่ย	๓	หอื...?	นา่รกัมัย๊	ผเีขาไม่โกหกจรงิๆ	
แตถ่า้เราไมร่อบคอบมนัเอา	 เมือ่วนัเปา่ยนัตเ์กราะเพชรบอกยายเขยีว	 ยงัไงๆ	 ตอ้งหาเงนิ
ให้ไดล้า้นหนึง่นะ	ยายผกีร็บัปากบอกไดเ้จา้คะ่	จรงิๆ	เขาบอกเรือ่งหาเงนิ	เรือ่งของพระไม่
เกี่ยวกับฉัน	 บอกแกมาอยู่กุฏิฉันอยู่เฉยๆ	 ไม่ได้ต้องทำประโยชน์ให้ด้วยก็โอเค	 รับปาก
ปรากฏวา่ในงานมนัได	้๕๐๐,๐๐๐	กวา่	บอกอะไรวะผไีมเ่คยโกหก	บอกวา่ไดล้า้นหนึง่บอก
ได้ส	ิ แต่ปรากฏว่าพอตัดยอดบัญชีได้ล้านกว่า	 เอายอดทางกรุงเทพมารวมด้วย	 เราไม่
รอบคอบเอง	 ยายเขยีวแกเปน็ผนีา่รกัมากเลย	 อาย	ุ ๙๔	 แลว้ตาย	 พอเสรจ็แลว้ไปใหห้วย		
ลกูหลานตวัเอง	ลกูหลานเอาแตห่วยแตม่นักลวั	 เพราะวา่แกไปวนๆ	 เวยีนๆ	อยู่ใหเ้ขาเหน็
งา่ยๆ	ดว้ย	 เลยเอามาฝากพระไว	้ เราเองเคยรูจ้กัมกัคุน้กนัมากอ่นเลยรบัไว	้ เอากระดกูแก
วางไวบ้นชัน้วางของนัน่	ทนีีแ้กอยูช่ัน้กลาง	ชัน้บนคอืพระ	วนันัน้รบีๆ	รอ้นๆ	จะเขา้หอ้งนำ้
จะไปกจินมินตน์ีจ่ะเขา้หอ้งนำ้กอ่น	 ขนืไปบา้นโยมจะเขา้หอ้งนำ้ลำบาก	 จะสะพายยา่มเขา้
สว้มกล็ำบากเลยยดัยา่มไวข้า้งลา่งแปบ๊เดยีว	 ยายเขยีวรอ้งจา๊กเผน่แนบ่ไปเลย	 เรากล็มืไป
นึกขึ้นมาได	้ มีดหมออยู่ในย่ามไปยัดอยู่ใต้กระดูก	 เราก็บอกเรื่องอะไรอยู่ๆ	 มาเล่นสนุก
อะไรอกี	
ถาม : (ถามเกี่ยวกับเทพที่มาหานึกอยากจะมาก็มา)	 อย่างนี้ถ้าหากว่าเขาคิดจะมาก็มา
อยา่งนีถ้อืเปน็ความผดิมัย๊ครบั	?	
ตอบ : บอกแล้วว่ามันต้องมีกรรมเนื่องกันมา	 ถ้าไม่มีกรรมเนื่องกันมาให้ตายเขาก็ทำ
อะไรเราไม่ได	้ ผิดมั๊ยล่ะ	?	 เขามีสิทธินี	่ ถ้าไม่มีสิทธิเขาก็ผิด	 ถ้ามีกรรมเนื่องกันมาเขาก็		
มสีทิธทิีจ่ะทำอยา่งนัน้ได	้
ถาม : อยา่งนีว้ธิตีอ่รองคอืเจา้ตวัเอง	?	
ตอบ : คือของเขาเองตอนนั้นส่วนใหญ่จะขาดสติ	 ของเรานี่ต้องรักษาสติเอาไว้	 แล้ว		
ต่อรองแทนที่เจอมา	 ๒	 ราย	 ๓	 ราย	 ล้วนแล้วแต	่ ไม่มีสติเป็นตัวนั้นล้วนๆ	 เลย	 เจอมา		
ตอนนั้นอีกรายหนึ่งเก่งมาก	 เป็นหมอผีของมอญสืบทอดกันมาตามตระกูลเลย	 พอแล้ว		
ถึงเวลาผีเข้ามันเอง	 ไล่ไม่ออก	 ปล้ำอยู่ทั้งคืนยันสว่าง	 พอมันปล้ำอยู่ทั้งคืนยันสว่างเขาก็
หามกันมา	 ยายนี่มันมีสติอยู่เกินครึ่งนะรู้ว่าผีเข้ามันด้วย	 แก้ไขยังไงก็แก้แล้วด้วยแต่แก	้	
ไมต่ก	แสดงวา่กำลงัใจกำลงัสมาธเิขาดจีรงิๆ	มาถงึกย็กพานครตูัง้ใจบชูาพระขอใหส้งเคราะห	์	
ด้วย	 พอเสร็จเรียบร้อยก็ถามเขาว่าลักษณะเป็นอย่างไร	 มันเป็นอย่างนี้ๆ	 ล่ะ	 กินน้ำมนต์
แลว้ก็ไมอ่ว้ก	ทนีี	้พวกนีม้นัจะเปน็อยา่งนีแ้หละ	ถา้จะอว้กๆ	ออกมาเปน็แตล่มกบันำ้มนต	์
ลกัษณะอาการอว้กกค็อื	ผมีนัออกใชม่ัย๊ละ่	?	นัน่รูจ้รงิๆ	แสดงวา่ศกึษามาอยา่งชำ่ชอง	แต	่	
โดนเขา้ซะเอง	กเ็ลยถามเขาวา่เอาอยา่งนีม้ัย๊	?	อยากไปเกดิหรอืเปลา่	?	บอกวา่	ถา้อยา่งนัน้		
ใหต้ัง้ใจวา่	นะโม	๓	จบ	รบัไตรสรณคมน	์กว็า่นะโมใหเ้ขาตาม	พอวา่พทุธงั	สรณงัคจัฉาม	ิ
เขาบอกเหน็แสงสวา่งแลว้	 เหน็แสงสวา่งแลว้	 บอกไปตามแสงสวา่งนัน้แหละ	 พวกเราฝกึ
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มโนนี่โงก่วา่ผนีะ	เหน็แสงสวา่งแลว้ไมค่อ่ยยอมไปหรอก	บอกใหเ้ขาไปตามนัน้พรมนำ้มนต์
ให	้ ไมแ้ตะหวัวา่	 คาถาหลวงพอ่	 แลว้ตหีวัปอ๊กหนึง่	 มนัสง่เสยีรอ้งโอย๊นะ	 ไดย้นิเสยีงเบา		
นดิเดยีว	ไปทีส่ำนกังานปา่ไมห้า่งกนั	๔	-	๕๐๐	เมตรวิง่มาดกูนัทัง้สำนกังานเลย	เขาบอก
เสยีงรอ้งสนัน่ยิง่กวา่ออกลำโพงอกี	 อยูต่อ่หนา้เราไดย้นินดิเดยีว	 รายนีเ้กง่มาก	 เปน็หมอผี
เจอผีเข้าเองแก้ไม่ตก	 แต่ว่ารายนี้ดีสติเขาเกินครึ่ง	 เขาสู้ได้แก้ไขได้แต่ปล้ำไม่ไหวจริงๆ		
คืนหนึ่งเต็มๆ	 แล้วผีมันไม่ต้องนอนไม่ต้องกินนี	่ ตัวเองไม่ได้กินไม่ได้นอนมาคืนหนึ่งก็เจ๊ง
น่ะซ	ิ รู้ว่าสู้ไม่ไหวถึงต้องยอมพึ่งพระ	 เพราะว่า	 พวกที่เป็นหมอผีส่วนใหญ่จะมีพวกของ
อาถรรพข์องเขาอยู	่กลวัวา่ถา้เขา้มาในวดัเดีย๋วมนัจะเสือ่มหมด	เหน็ทำขนัมาขอขมาตัง้แต่
ปากทางเขา้วดัตรงหวัสะพาน	ขอแลว้ขออกี	เปน็ยงัไงวนันีก้ลายเปน็เรือ่งผไีปซะแลว้	
ถาม : ผมไปเจอคนอยูค่นหนึง่ดแูลว้แกไปไดล้กึไปได้ไกล...(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : มันก็น่าจะมีส่วน	 แต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้ววิบากตัวนี้ท่านไม่ได้	 แต่ว่าขณะ
เดยีวกนัเราเองกต็อ้งมสีตอิยูว่า่นัน่เปน็สมบตัขิองมหาเศรษฐเีขา	 เราชมสมบตัเิศรษฐเีสรจ็
แลว้อยากรวยแบบเศรษฐมีัง่เรากต็อ้งทำตามแบบนัน้	 ไม่ใชว่า่เราชมสมบตัเิศรษฐเีสรจ็	 เรา
กช็ืน่ชมอยูแ่ตข่องเขา	ไมส่รา้งของเราใหม้ซีะทหีนึง่	
ถาม : อย่างนี้ถ้าเราทำแบบนั้นแล้วคนที่ไปชื่นชมตัวเขาจะไม่มีวิบากจากตรงนี้ไปตรง
อืน่	?	
ตอบ : อนันัน้มนัเปน็ความผดิของเราเองถา้เราไปเกาะตรงนัน้	 แตว่า่ถา้ตวัของเขาๆ	 ทำ
ไปโดยเจตนาดอียูแ่ลว้	คอืตอ้งการจะชว่ยใหเ้ราพน้ทกุขอ์ยา่งนี	้
ถาม : วบิากเขากจ็ะไม่ได.้..(ไมช่ดั)...?	
ตอบ : ของเขาเองต้องดูเจตนา	 พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่า	 เจตนาหังภิกขเว 
กัมมังวทาม ิ เจตนาเท่านั้นที่จะเป็นกรรม	 คราวนี้ของเขาๆ	 เจตนาดีต้องการจะช่วย
สงเคราะห	์ เราเองไปตื่นเต้นกับข้อธรรมะที่เขาได้แล้วไปยึดไปเกาะ	 กลายเป็นไปเกาะ		
ตวับคุคล	เกาะผดิที	่ ในเมือ่ไปเกาะตวับคุคลแทนทีจ่ะไปเกาะธรรมะแลว้ปฏบิตัติาม	ถอืเปน็
ความผดิของเราเองมากกวา่	
ถาม : ผมได้ไปสถานทีห่นึง่	สดุทา้ยได้ไปฟงัธรรมะของคนๆ	นี	้คอืผมกอ็ยากไดเ้หมอืน
กนั	พอไปฟงัทา่นแลว้กร็ูส้กึวา่มนัผดิ	คอืมนัเปน็ลกัษณะทีเ่ปน็ของเขาเอง	?	
ตอบ : อันนี้เป็นลักษณะอาการเคลื่อนของจิต	 เขาเองเขาจะสามารถกำหนดให้เป็นใน
ลกัษณะนี้ๆ 	ของจนีกม็	ีของอนิเดยีกม็	ีพวกโยคเีขาจะทำในลกัษณะนี	้
ถาม : ของเขาเปน็ลกัษณะทีเ่ขาคดิขึน้มาเอง	?	
ตอบ : ในลักษณะนั้น	 จริงๆ	 แล้วก็ไม่พ้นจากที่พระพุทธเจ้าท่านรู้หรอก	 เพียงแต่ว่า  
อันไหนที่รู้แล้วจะทำให้ช้า พระพุทธเจ้าท่านไม่สอน ท่านบอกแล้วให้ละวางในธรรม  
อนัเนิน่ชา้ เพราะฉะนัน้สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นสอนจะเปน็ทางทีมุ่ง่ตรงอยา่งเดยีว	 ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าท่านไม่รู	้ เพราะท่านบอกอยู่แล้วว่าความรู้ของท่านเท่ากับใบไม้ในกำมือเดียว	
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๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ	์
ถาม : อยา่งทีเ่ขาปฏบิตักิบัคนอืน่นีข่อใหพ้จิารณาไปละไปทเีดยีวเลย	 แลว้ลกัษณะอยา่ง
นีม้นัไล่ไปทลีะจดุๆ	?	
ตอบ : อยา่งสมาธหิมนุนัน่	 เคยลองมัย๊ละ่	?	ลกัษณะเดยีวกนั	ทนีีอ้นันัน้มนัเปน็ลกัษณะ
วสิยัเฉพาะของคนใดคนหนึง่เขาๆ	อาจจะตอ้งได้ในลกัษณะอยา่งนัน้	ทำในลกัษณะอยา่งนัน้
มนัถงึจะตรงจรติ	 ตรงกำลงัใจเขาแตว่า่คนทีร่ว่มบญุกบัเขามามนักม็ี	 ถา้ไม่ใชค่นทีร่ว่มบญุ
กนัมาจะฟงัเขาไมเ่ขา้ใจ	
ถาม : สมาธหิมนุคอือะไรครบั	?	
ตอบ : สมาธหิมนุนีเ่ปน็ของพระอาจารยร์ตัน ์รตนญาโณ สำนกัปฏบิตัธิรรมรตันประทปี  
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	สมาธหิมนุ	จะเปน็การกำหนดจติของตวัเองหมนุวนอยู่ใหเ้หวีย่งตวัรกั	
โลภ	 โกรธ	 หลง	 ใหก้ระเดน็ออกไป	 แลว้พอสามารถเหวีย่งตวัรกั	 โลภ	 โกรธ	 หลงกระเดน็
ออกไป	สามารถทีจ่ะคลายตวัราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะออกไปจากใจตวัเองไดจ้รงิๆ	กค็อืการ
ใชส้มาธกิดมนันัน่แหละ	 เปน็ตวัเจโตวมิตุ ิ แตท่นีีเ้ขามัน่ใจวา่เขาสลดัลกัษณะนัน้ทำใหห้ลดุ
ได	้ อาตมากเ็จอคนๆ	 หนึง่	 ลกูสาวฉนัเองละ่ไปฝกึสมาธหิมนุมาจนกระทัง่เขามัน่ใจวา่เขา
เปน็พระอรหนัตแ์ลว้ๆ	ยนืยนัวา่เปน็พระอรหนัต์ไมเ่หน็จำเปน็ตอ้งตายเลยเปน็อยา่งของเขา
ก็ได	้ทีพ่ระพทุธเจา้หรอืทีห่ลวงพอ่บอกวา่ถา้เปน็พระอรหนัตแ์ลว้	ภายใน	๗	วนัจะตอ้งตาย
มนัไม่ใช	่ตอนนีล้กู	๑	คนแลว้	กำลงัคนที	่๒	เปน็พระอรหนัตแ์ลว้ลกูโผลม่าจากไหนก็ไมรู่	้
เพราะฉะนัน้คนเราเวลาทำไปถงึระดบัหนึง่แลว้ทรงสมาธโิดยเฉพาะฌาณ ๔ รกั โลภ 
โกรธ หลง มันโดนกดเงียบจริงๆ ทำให้พระหลายองค์เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็น  
พระอรหนัต ์ 
ถาม : จรงิๆ	แลว้มนักค็อืเปน็หนิทบัหญา้	?	
ตอบ : มนัเปน็หนิทบัหญา้อยูถ่า้หากวา่หนิขยบัเมือ่ไหร	่ หญา้มนักง็อกแลว้หญา้มนังอก
ในลกัษณะเกบ็กดดว้ยโดนทบัมานาน	ถงึเวลางอกงามเปน็พเิศษ	
ถาม : อาจารย์คนนี้ที่เขาว่าตรงนี้มาก็จะย้ำตรงนี้อยู่เสมอๆ	 ทีนี้วิธีที่ปฏิบัติของเขา		
กค็อื...	?	
ตอบ : มนัจะดำเนนิจติตอ่เนือ่งกนัอยู่ไมย่อมคลายเพราะถา้คลายเดีย๋วมนัยนักลบั	
ถาม : มนัเหมอืนกบัทะลทุะลวงเขา้ไปหรอืเปลา่	?	
ตอบ : ลกัษณะคลา้ยๆ	อยา่งนัน้กค็อืวา่ทรงฌานอยูต่ลอดเวลา	ทนีีย้ายหนนูีเ่ขาทำไดถ้งึ
ขนาดนีแ้ลว้รกั	 โลภ	 โกรธ	 หลงมนัหายเงยีบไป	 เขากค็ดิวา่เขาบรรลมุรรคผลแลว้	 ซึง่มนั		
ไม่ใช่ความผิดเพราะว่าตัวของเขาเองเขาคิดอย่างนั้น	 ขณะเดียวกันพระในยุคพระพุทธเจ้า		
ท่านก็คิดอย่างนั้น	 ถึงขนาดพยากรณ์ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้ว	 แต่พอกำลังใจลดลง
กิเลสตีกลับขึ้นมาตกใจ	 เราพยากรณ์มรรคผลที่ไม่มีจริงสงสัยต้องอาบัติปราชิกแล้วไป
กราบทลูถามพระพทุธเจา้	พระพทุธเจา้ตรสัวา่	ในเมือ่เธอวา่ไปดว้ยความเขา้ใจผดิโดยไม่ได้
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มเีจตนาจะโออ้วดกบัคนอืน่เขา	ก็ไมถ่อืวา่เปน็อาบตัปิาราชกิ	
ถาม : การขุดหาพระเครื่องในบริเวณวัดแล้วเอาพระไปขาย	 บาปหรือไม่แล้วมีโทษ
อยา่งไร	?	
ตอบ : ลงอเวจมีหานรกเพราะฉกเอาของสงฆ์ไป	 เปน็ของทีเ่ขาตัง้ใจจะบชูาพระรตันตรยั
ดว้ย	สิง่ทีถ่วายบชูาพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ	์แลว้ยิง่เปน็ของสงฆด์ว้ยโทษยิง่หนกั	
ถาม : เกีย่วกบัสตีามวนั	
ตอบ : ลองดมูัย๊ละ่ที่โบราณเขาวา่...	
   รวสิทิธดิว้ย อาภรณ ์
   แดงพจิติรอลงกรณ ์ กอ่งแกว้ 
   ทรงแสงธนศูร ลลีาศ 
   เสดจ็สูส่งความแผว้ ผอ่งพนั ไพร ี
	 	 ระวกิว็นัอาทติย์ใสส่แีดง	ตอ้งใชธ้นดูว้ยนะถนดัไมถ่นดักต็อ้งใช	้	
   จนัทรวารภษูณพืน้ โขมพสัตร ์
   กรกลงึดาบขดั เพรดิแพรว้  
   เสดจ็จรกำจดัดสั กรราช 
   โดยพชิยัฤกษแ์ลว้ ลม่ลา้ง ศตัร ู
	 	 วนัจนัทร์ใชส้ขีาวนวล	ผา้พืน้	แลว้ก็ใชด้าบเปน็อาวธุ		
	 	 	 ภมุวารวศิฏิฐด์ว้ย ชมพ ู
   ทรงพระแสงกรช ู ดาบตัง้ 
   เฉกองคม์ฤตย ู ยรุยาตร 
   มวลอรนิทรต์อ่ตัง้ แตกดว้ย เดชา  
	 	 ถ้าเป็นวันอังคารใช้สีชมพู	 ภุมวารคือ	 วันอังคาร	 แล้วก็ใช้ดาบกับดั้งๆ	 ก็คือ	 โล่
เลก็	โลเ่เคบๆ	ยาวๆ	
   พธุวารสารสวสัดิส์รอ้ย สนีลิ 
   เขยีวคูอ่งคอ์มรนิทร ์ รุง่ฟา้ 
   ทรงดาบพชิยัยทุธลนิ ลาลาศ 
   ยกพยหุะกาจกลา้ วากวา้ง ชงิชยั
	 	 พธุใชส้นีลิสเีขยีวแลว้ก็ใชด้าบ		
	   พฤหสัพพิฒันภ์าคพืน้ ภษูา 
   สมีว่งเมฆยาตรา รกุเรา้ 
   ทรงแสงศกัดิเ์ดชา ไชยเยศ 
   คลายคลีพ่ริยิะพลเตา้ ตอ่ตา้น รณรงค ์
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	 	 วนัพฤหสัใชส้มีว่ง		
	   สกุโรวโรฤทธิเ์รือ้ง อาภรณ ์
   เหลอืงเลือ่มลายอลงกรณ ์ กอ่งแกว้ 
   ทรงแสงธนรูอน อรริาช 
   เสดจ็ปราปสงครามแผว้ ผอ่งพืน้ ปฐพี
	 	 แปลก...วนัศกุร์ใชส้เีหลอืงเลือ่ม	
	 	 	 เสาโรรจุลิว้น ดำด ี
   ทรงสรรพาวธุล ี ลาศเตา้ 
	 	 วนัเสาร์ใชช้ดุสดีำอาวธุอะไรก็ได	้สรรพวธุแลว้แต่ใชม่ัย๊	เขาวา่...	
	 	 	 ทรงสรรพาวธุล ี ลาศเตา้ 
   ออกแยง้ยทุธไพร ี รณภาพ 
   ทวยเทพอวยชยัเชา้ คำ่ให ้สถาพร 
	 	 แลว้กส็รปุทา้ยวา่...	
	 	  เสดจ็สรรพเสาวภาคยเ์บือ้ง เบาราณ 
   ตามลทัธอิาจารย ์ กลา่วไว ้
   สำหรบัปิน่จฑุาธาร ทรงสู ่ศกึนา 
   ชาวพอ่อตุสา่ห์ได ้ เรง่รู ้เรยีนจำ 
	 	 ศกึษาไวแ้ลว้บอกเจา้นายดว้ย	สำหรบัปิน่จฑุาธารสำหรบัพระเจา้แผน่ดนิ	วนัเสาร์
สดีำนะ	ถา้หากของสนุทรภูก่ค็ลา้ยๆ	กนัใชม่ัย๊	?	แตว่า่อกีตำราหรอืเปลา่ก็ไมรู่	้เขาวา่		
      อนึง่ภษูาทรงณรงคร์บ 
   ควรมคีรบเครือ่งเสรจ็ทัง้เจด็ส ี
   วนัอาทติยส์ทิธโิชคโฉลกด ี
   เอาเครือ่งสแีดงทรงเปน็มงคล 
   เครือ่งวนัจนัทรน์ัน้ควรสนีวลขาว 
   จะยนืยาวชนษาสถาผล 
	 	 อนันีต้รงกนันะ	
	      องัคารชว่งมว่งงามสคีรามปน 
   เปน็มงคลอดเิรกอดุมด ี
	 	 อนันีม้นัเพีย้นกนัเพราะอนันัน้องัคารเขาใชช้มพ	ู	
	 	     เครือ่งวนัพทุธสดุจะดดีว้ยสแีสด 
   กบัเหลอืบแปดปนประดบัสลบัส ี
	 	 อนันีข้องเขาๆ	เลน่สแีสดไปเลย	มนัไม่ใชส่เีขยีวใชม่ัย๊	?		
	 	 	 พฤหสัทรงเครือ่งเขยีวเหลอืงด ี
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   วนัศกุรส์เีมฆหมอกออกสงคราม 
	 	 พฤหสัใชส้เีขยีวเหลอืง	 สเีหลอืงเปลอืกมะนาว	 วนัศกุรส์เีมฆหมอก	 สเีมฆหมอก
ไม่ใชส่ดีำนะสขีาวจะ้	ขาวขุน่		
	 	 	    วนัเสารท์รงเครือ่งดำจึง่ลำ้เลศิ  
   แสนประเสรฐิเสีย้นศกึจะนกึขาม  
   อกีพาชทีีข่ีข่บัประดบังาม  
   ใหต้อ้งตามสสีนัจงึกนัภยั  
	 	 ม้าต้องเอาสีเดียวกับเครื่องทรงด้วย	 ตายชักแล้ว	 เดี๋ยวไปเจอม้าสีชมพูนี่ยุ่งเลย	
ย้อมสีกันใหญ	่ ตำราโบราณศึกษาไว้บ้าง	 พวกนี้เจนจบพิชัยยุทธเสียเปล่าๆ	 ลืมหมดเลย	
สมยักอ่นตอ้งศกึษาไว	้ ตำราพชิยัสงคราม	 ตำราอะไรตอ้งรู	้ ฤกษล์า่ง	 ฤกษบ์น	 รูก้นั	 รูแ้ก	้
ศกึษาพยหุะแบบนีแ้กด้ว้ยอยา่งนี	้ เขา้หมอ้หมดแลว้นกึไมอ่อก	 ของอาตมายงัอยูป่ากหมอ้
เปดิลว้งเอาเมือ่ไหรก่็ได	้
ถาม : หนูไมส่บายหมอตรวจ	๖	-	๗	คนไมม่ทีางรกัษา	?	
ตอบ : โรคบางอยา่งกรรมมนับงั ตรวจอาการยงัไงก็ไมเ่จอ	 มนักเ็ลน่ของมนัไปเรือ่ย	
อาตมากเ็จอมาหลายยกแลว้	 บางทปีวดทอ้งใจจะขาดอยา่งกบัใครเอามดีมาเสยีบคาพงุ	 ไป
ให้หมอเอ็กซเรย	์ ปรากฏว่ามันวิ่งจู๊ดไปที่หัวเข่า	 เราขืนไปบอกหมอตอนนี้มันอยู่ที่หัวเข่า
แลว้	เขาวา่เราบา้แน่ๆ 	เพราะอยา่งนัน้ทำไมรู่้ไมช่ีท้นเจบ็ไปคนเดยีว	
ถาม : แลว้บางครัง้มบีา้งมัย๊เจา้คะ	 ทีเ่ราเจอทกุขเวทนาแลว้ไม่ไหว	 เราตอ้งหลบ	 ใชว้ธิี
หลบไดม้ัย๊	?	
ตอบ : จริงๆ	 มันก็หลบเป็นปกติอยู่แล้ว	 ใครที่ทรงอานาปานสติได	้ ส่วนใหญ่ก็ใช	้	
อานาปานสตเิปน็ทีอ่าศยัเขาเรยีก	 ปสัสมัภะยงั	 กายะสงั	 ขารงั	 ระงบักายสงัขารของตนคอื	
ถา้หากไมร่ะงบัไว	้มนักเ็จง๊	

หลวงพ่อวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

 
ถาม : คืนนี้ต้องลองนั่งดูบ้าง ? 
ตอบ : ลองดูก็ได้ ตอนหลวงพ่อสอนให้นั่งมันทรมาน หัวเข่าจะขาดออกไป ใครจะนึกว่า
ต้องเอามาใช้ เพราะว่าช่วงนั้นเวลาวันพระหลวงพ่อจะลงเทศน์ทีศ่าลา ๒ ไร่ เมื่อถึงเวลา
ที่หลวงพ่อเทศน์ ญาติโยมประเคนอาหารพระฉัน หลังจากสวดแล้วหลวงพ่อก็เทศน์ 
หลวงพ่อเทศน์ไปพระก็ฉันไป หลวงพ่อท่านฉันข้าวต้มมาต่างหากแล้วนี่ พอถึงเวลาหลวง
พ่อเทศน์เสร็จท่านก็รับสังฆทานต่อ พระก็กราบลาไปกันเกลี้ยง วันนั้นท่านบอกว่าเมื่อถึง
เวลาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พระนั่งอยู่จนกว่าข้าจะสั่งให้ลุก โอ้โห...ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งล่อ
ซะบ่ายสี่โมงครึ่ง รู้สึกว่าหัวเข่ามันจะหลุดออกไปน่ะ หลังจากนั้นท่านบอกทุกงานให้นั่งอยู่
ลักษณะอย่างนี้ เพราะว่าญาติโยมเขามาวัดเขาเห็นพระมากๆ แล้วเขาสบายใจ เขาชื่นใจ 
นั่งอยู่ให้เขาดูหน่อย เราก็อูย...หลังจะขาด ขาจะหลุดแล้ว หลวงพ่อท่านนั่งคุยกับโยมทั้ง
วันโยกหน้า โยกหลังทั้งวัน แจกของโยมไปด้วย ท่านแย่กว่าเราเท่าไหร่ ? หลังจากนั้นมา
แต่ละคนก็อ้างว่ามีงานไม่ลงศาลา เราอ้างไม่ได้เพราะงานของเราก็คือเฝ้าหน้าห้องหลวง
พ่อ หลวงพ่ออยู่ไหนต้องอยู่นั่น ก็เดี้ยงคนเดียว จะมีหลวงตาแก่ๆ อย่างหลวงปู่ทองเทศ 
หลวงตาเจริญแล้วก็หลวงตาสมชาย อย่างนี้อยู่ด้วยกัน สงสารคนแก่จริงๆ ต้องมากลุ้ม
กับพระลูกพระหลาน ของเราเองบางทีก็ยกมือขอเวลานอกขอไปส้วมหน่อยมันอั้นไม่อยู่
จริงๆ เลยตอนนั้น มันรู้สึกทรมานเหมือนใจจะขาด ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะให้นั่งไปทำไม หลัง
จากที่ออกจากวัดไปแล้วต้องมานั่งตรงนี้ ๑๐ ปีผ่านไปรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องหัดนั่งตอนนั้น 
(หัวเราะ) ทุกอย่างหลวงพ่อท่านสายตายาวไกล ท่านเห็นแจ้งแทงตลอดไปหมด เรามัน
เห็นไม่ถึง นี่แค่เฉพาะหน้าก็รบกับกิเลสไม่ไหวแล้ว เลยต้องใช้วิธีประเภทที่ว่าถึงเวลาก็
แล้วแต่หลวงพ่อจะสงเคราะห์เถิด 
ถาม : งั้นก็แปลว่าต้องมาสายพุทธภูมิก่อน ? 
ตอบ : ถ้าใครตามหลวงพ่อมามันเป็นพุทธภูมิ ตกกระไดพลอยโจนมาทั้งนั้นแหละ ที่คำ
ว่าตกกระไดพลอยโจนก็คือว่ากำลังใจจริงๆ ไม่ได้คิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า อธิษฐาน
ตามหลวงพ่อมา หลวงพ่อท่านฟาดซะ ๑๖ อสงไขยกับแสนมหากัป พวกตามระยะแรกๆ 
ล่อไป ๑๐ กว่าทั้งนั้นแหละ ถ้าตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้าเองเลี้ยวไปได้ ๒ รอบแล้วอยากเป็น
ปัญญาธิกะเลี้ยวตั้งแต่ ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป อยากเป็นศรัทธาธิกะเลี้ยวไปตั้งแต่ ๘ 
อสงไขยกับแสนมหากัป นี่ประเภทตามอย่างเดียวไปไหนไปด้วยล่อซะ ๑๐ กว่า ตอนขึ้น

(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
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ไปกราบลาพระท่านขอลาพุทธภูมิ ท่านอนุญาตให้ลาได้ แต่ท่านบอกว่างานเก่าให้ทำไป
ก่อน คือเรื่องของการสงเคราะห์คน งานเก่าก็ต้องทำไปก่อนนะ มันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่
ในลักษณะ อนุญาตให้ลาได้ถ้าเอ็งแน่จริงก็เข้านิพพานไป ถ้าไม่แน่จริงต้องเหมาต่อ 
เพราะท่านบอกว่างานเก่าทำไปก่อนนะ พยายามหนีสุดชีวิตเลยร่างกายมันแย่ เขาเรียกว่า
พุทธภูมิแบบตกกระไดพลอยโจนไม่ได้เจตนาจะเป็นเลย เขาถีบเอาไปเป็นพระเอกเอง ที่มี
เรื่่องที่เขาเล่ากันที่เด็กตกน้ำ เสียงร้องช่วยด้วยๆ เด็กตกน้ำ แล้วมีชายคนหนึ่งพุ่งหลาวลง
ไปช่วยเด็กขึ้นมา นักข่าวตากล้องก็วิ่งกันมาเต็มไปหมดขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่า ท่าน
คิดยังไงมีอะไรจะพูดกับผู้ชมทางบ้านบ้าง เขาว่าถามหน่อยซิว่าใครถีบกูลงไปวะ ? 
(หัวเราะ) ไม่ได้เจตนาเขาถีบไปเป็นพระเอกจนได้ ไหนๆ ลงไปแล้วเลยช่วยเด็กขึ้นมาด้วย 
มันต้องเจอลักษณะอย่างนั้น การปรารถนาพระโพธิญาณนี่จะบอกว่าเป็นเชื้อเก่าฝังอยู่ใน
ใจของพวกเราทุกคน เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มามากเหลือเกิน ขนาดในบทสวด 
สัมพุทเธบอกว่า สัมพุทเธ อเนกะ สะตะโกฏะโย เป็นร้อยโกฏิจนไม่สามารถจะนับได้ 
พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ เมื่อตรัสรู้แล้วก็ต้องเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดา อันนี้เขาเรียกว่า
เป็นพุทธธรรมเนียม เป็นประเพณี ที่พระพุทธเจ้าท่านต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นการ
สงเคราะห์พ่อแม่หรือญาติ หรือที่เรียกว่า ญาตะกานัญจะ สังคะโห สงเคราะห์ญาติของ
ตน ตอนที่ท่านเสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพระพุทธพระมารดา แล้วก็จะเปิดโลก
ทั้งหมดตั้งแต่นิพพาน ลงไปยันอเวจีให้เห็นถึงกันหมด ตอนนั้น สรรพสัตว์ทุกหมู่ ทุก
เหล่า ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกจักรวาลก็จะเห็นว่านี่แหละ ผู้ที่เลิศประเสริฐที่สุดไม่มีใครยิ่งไป
กว่านี้อีกแล้ว นอกจากจะชื่นชมยินดีแล้ว มันยังมีใจลึกๆ ว่า เออ...ถ้าเป็นเราบ้างก็ดี ตัว
นี้แหละมันเพาะเชื้ออยู่ในใจเรา เพราะฉะนั้นต่อให้มดดำ มดแดงอะไร ตอนนั้นอยากจะ
เชื่อว่าที่ตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าตัวเองทำไปได้ไกลเท่าไหร่ ท่านที่กำลังใจ
เข้มแข็งมั่นคงจริงๆ ก็ทำจนกระทั่งสำเร็จไป ท่านที่ไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงหนักๆ เข้า ไปเจอ
ธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเข้า เห็นว่าเออ...ทำอย่างนี้
สบายใจกว่าก็เลี้ยวแว๊บหายไป อย่างสมัยพุทธกาลพระมหากัจจายนะ ท่านบำเพ็ญพุทธ
ภูมิบารมีมาทางด้านพระโพธิญาณมา จนกระทั่งมีมหาปุริสลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้า 
พราหมณ์พาวร ี ที่เป็นอาจารย์ของมานพ ๑๖ องค์ที่ตอนหลังเป็นพระอรหันต์หมด ท่าน
มีแค่ ๓ อย่าง แต่ว่าพระมหากัจจายนะนี่ คล้ายพระพุทธเจ้าเลย แล้วพระอานนทท์ี่เป็น
น้อง (ลูกอา) ก็คล้าย พระนันทะที่เป็นน้องต่างแม่ก็คล้าย ถึงเวลาออกบิณฑบาตไปทาง
ด้านเดียวกัน พระพุทธเจ้าเสด็จ พอถึงยามว่างจากภารกิจ พระอานนท์เสด็จ เดี๋ยวก็พระ
นันทะไป พระมหากัจจายนะไป คนเขาก็เลยว่า เอ๊ะสมณผู้นี้ทำไมถึงมักมากแท้มาแล้วมา
อีกอย่างนี้ พระมหากัจจายนะท่านเลยอธิษฐานให้ร่างกายท่านอ้วน คนอื่นจะได้จำได้เป็น
คนละคนกัน แต่จริงๆ แล้วท่านเองนี่มีมหาปุริสลักษณะเสียด้วยซ้ำไป แล้วเป็นพระเถระ
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องค์เดียวที่มีความสามารถพิเศษในการขยายหัวข้อ ที่พระพุทธเจ้าย่อไว้ให้เป็นของ
พิสดารคือ จากของยากให้เป็นของง่ายของละเอียดได้ ก็เลยเป็นพระเถระองค์เดียวที่มี
พระสูตรบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก เพราะว่าพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระมหา
กัจจายนะแก้ในข้ออรรถ ข้อธรรมมาในลักษณะอย่างนี้ๆ พระพุทธเจ้าประทานสาธุการ
บอกสาธุๆ ถ้าเป็นตถาคตก็แก้อย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระมหากัจจายนะ เป็นพระ
อรหันต์องค์เดียวที่มีพระสูตรที่ท่านกล่าวถึงอยู่ในพระไตรปิฎก นอกนั้นจะเป็นคำเทศน์
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เขาเรียกภัทเทกรัตตสูตร สูตรของผู้มีราตรีอันเจริญ ทำอย่างไร
จะเป็นผู้มีสติอยู่ทั้งหลับทั้งตื่น นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอาไว้สั้นๆ พระมหา
กัจจายนะขยายซะยาวยืด แล้วเสร็จแล้วต้องดูลีลาครูบาอาจารย์ ลีลาของพระสมัยนั้น 
พระมหากัจจายนะนี่บ้านของท่านอยู่แคว้นอวันตี ถ้าเป็นสมัยนี้ก็บ้านนอกสุดกู่คือ
สุไหงโกลกเลย ถึงเวลากลับไปแต่ละทีมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสตามมาบวชทีหนึ่ง ๑๐๐, ๒๐๐, 
๕๐๐ พามากราบพระพุทธเจ้าๆ ท่านก็ประทานสาธุการ สาธุ...กัจจายนะเธอทำดีแล้วๆ 
...รายงานว่าปฏิบัติอย่างไรบ้างๆ เทศน์อย่างไรบ้าง สอนอย่างไรบ้าง พอเห็นถูกต้อง
สมบูรณ์ท่านประทานสาธุการให้ ลองครูบาอาจารย์สมัยนี้ดูบ้างซิเอาแค่ทองผาภูมิก็พอ 
อาจารย์สมจิตร พระครูสุจิณ บุญกาญจน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๓ บวชพระมาตั้ง
แต่ ๒๕๓๖ จนป่านนี้เจ้าคณะอำเภอยังไม่ยอมออกใบสุทธิให้สักรูป เพราะกลัวว่าถ้าลูก
ศิษย์ของอาจารย์จิตรมากๆ เดี๋ยวจะไปแข่งบุญกับตัวเอง เอากับพ่อซิ แล้วพ่อท่าน
ประกาศไว้เลยว่า เขตของอำเภอทองผาภูมิห้ามคนอื่นนั่งอุปัชฌาย์ ต้องเป็นท่านถึงนั่งได้
องค์เดียว อาตมาไปถึงครั้งแรกก็กัดกันเขี้ยวบิ่นเลย เพราะว่าเด็กมอญจะบวช ๔ คนก็ไป
ติดต่อท่านเป็นอุปัชฌาย์ ท่านกำหนดมาเลยว่าค่านั่งอุปัชฌาย์ท่าน อย่างต่ำรูปละสามพัน 
๔ รูปล่อไปหมื่นกว่าก็เลยเช่ารถพาทั้ง ๔ รูปไปบวชกับหลวงพ่ออุตตะมะไม่เสียเลยซัก
ตังค์แล้วแต่โยมจะถวาย พระดีทำอย่างหนึ่ง พระดีมากๆ ทำอีกอย่างหนึ่งนั่นน่ะเป็นอย่าง
นั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูในพระไตรปิฎก ดูอย่างไรเสียก็จะเห็นตัวมุทิตาจิตอย่าง
ชัดเจนเลย โดยเฉพาะพระผู้ใหญ่มีมุทิตาจิตกับผู้น้อย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มุทิตาจิตต่อภิกษุสามเณรตลอดถึงญาติโยมทั้งหมด สมัยนี้มันดีแต่ขัดคอกัน หลวงวิจิตร
วาทการท่านว่า อันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ จงทำดี
แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน ขาดตัวมุทิตาจิต ตอนฝึก
พรหมวิหาร ๔ ใหม่ๆ นี่สนุกมากเลย พรหมวิหาร ๔ มัน เมตตารักเขาเสมอตัวเอง 
กรุณา สงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์ มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเขาอยู่ดีมีสุข อุเบกขาวางเฉย 
ถ้าหากว่าเป็นกฎของกรรมไม่สามารถจะแก้ไขได้ ที่ปล้ำๆ มาในกรรมฐาน ๔๐ นี่ยอมรับ
ว่า อรูปฌาน ๔ กับพรหมวิหาร ๔ นี่สาหัสที่สุด เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำยากจริงๆ ทำ
ไปๆ ถึงตัวมุทิตาจิตมันบอกไม่ถูก อธิบายให้เป็นคำพูดมันยากจริงๆ เอาแค่เป็นเลาๆ ก็
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แล้วกัน เดินบิณฑบาตอยู่เสียงรถแล่นพรืดมา โอ้หนอ เขาทำบุญมาดีจริงๆ เนอะ เกิดมา
ชาตินี้เขาร่ำๆ รวยๆ มีรถขี่น่ายินดีจังเนอะ มันไปโน่นน่ะ มันยินดีกับเขาไปหมด เห็นหมู
หมากาไก่ดีใจกับเขาไปหมด ถึงเวลาเสียงไก่ขันว่า เออหนอขอให้เธอเป็นผู้ที่พ้นจากความ
ทุกข์มีแต่ความสุข ขอให้หากินอิ่มปากอิ่มท้องทุกวันนะ ใจมันไปโน่นน่ะ มันไปของมัน
เรื่อยเปื่อย ตอนที่จะฝึกขอข้าวเทวดากิน หลวงพ่อท่านก็ให้ ทรงพรหมวิหาร ๔ ให้เต็มที่ 
โดยเฉพาะตัวเมตตาต้องเป็นปกติ ทรงได้ทั้งวันต้องไม่ให้พร่อง ถ้าหากว่าพร่องแม้แต่
วินาทีเดียวอด หลวงพ่อท่านก็เลยสอนให้ขอในวัดก่อน ของเราหน้ากุฏิต้นมะม่วงเบ้อเร่อ
เลย เออ...เอาตรงนี้แหละ ถ้าหากว่าอดขึ้นมาก็โน่น โยมเอี่ยมจ๋า ขอข้าวกินหน่อย โรง
ครัวเรามีไม่ต้องไปกลัวเสียฟอร์ม ก็มันขอไม่ได้นี่หว่า (หัวเราะ) แต่ว่าหลวงพ่อสพฤกษ์
ท่านไม่อย่างนั้นน่ะซิ พอท่านรู้ว่าเรารู้วิธีขอข้าวเทวดา ขออะไรขึ้นมาท่านก็ขอเรียนบ้าง 
แต่นี่ท่านเผ่นไปบึงลับแลเลย แล้วก็อธิษฐานผิดด้วย ท่านอธิษฐานว่าถ้าไม่ใช่ข้าวที่ตกลง
ปากบาตรที่คนอื่นใส่มาจริงๆ จะไม่ฉันอะไรเลย โอ้โห...เราทิ้งนม ทิ้งกาแฟ ทิ้งน้ำหวานไว้ 
ท่านไม่ฉันเลยจริงๆ จิตใจเด็ดเดี่ยวมาก ตายเป็นตาย ท่านบอกอีก ๑๕ วันนะน้องแล้ว
ค่อยมาดูพี่ ...เข้าไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปะแง็บๆ ไม่มีแรงจะหายใจ เราบังเอิญมียา
โด๊ปดีของจีน สกัดมาจากโปรตีนของพืช ลักษณะของพวกถั่วฉันไป ๔ เม็ด ๑๕ นาที ลุก
ขึ้นมาสะบัดแข้งสะบัดขาได้ เอาล่ะพี่คงรอดตายแล้วล่ะ อีก ๗ วัน ๑๐ วันค่อยมาดูใหม่ 
เอาใหม่อีกเหมือนเดิม ลักษณะนั้นโทษเขาไม่ได้นะ การขอข้าวเทวดากินมี ๒ วิธีๆ แรก
นี่เรากำหนดเจาะจงลงไปเลย ว่าเราจะขอกับต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ที่มีรุกขเทวดา จะ
เป็นต้นไม้ ที่มีแก่นสูงตั้งแต่ ๑ ศอกขึ้นไป โบราณว่าสูง ๑ คืบ คืบหนึ่งก็คือฟุตหนึ่ง คราว
นี้เราก็ไปตั้งใจแผ่เมตตาอยู่ตรงนั้น ฝาบาตรไม่ต้องเปิด ปิดไว้อย่างนั้น เทวดาใส่เขาไม่
ห่วงเปิดฝาหรอก ถึงเวลาใส่ทะลุลงไปเลย ถึงเวลาหลับตาแผ่เมตตาอย่างเดียว ถ้าหากว่า
ซัก ๑๐ นาที ๑๕ นาที ถ้าใส่บาตรเสร็จเขาจะเคาะฝาบาตรเสียงดังตุ๊บ เราก็เก็บบาตรมา
ได้ เปิดดูข้างในจะมีข้าวเทวดาอยู่สีเหลืองอ่อนๆ แล้วมีดอกไม้มาดอกหนึ่ง ส่วนใหญ่จะ
เป็นดอกไม้แปลกๆ มีกลิ่นหอมมาก หอมชนิดที่แห้งแล้วกลิ่นหอมยังติดจมูกอยู่เลย อีก
วิธีหนึ่งก็คือ กำหนดระยะทาง คือจากต้นไม้ต้นนี้ ถึงต้นไม้ต้นนั้นเราจะเดิน ถ้า
หากว่ามีผู้ใดใส่บาตรเราจะยอมรับ ถ้าไม่มีผู้ใดใส่บาตรเราจะยอมอด ถ้าหากว่าทำ
ลักษณะนี้ถ้าหากว่าเขาตั้งใจสงเคราะห์จะออกมาใส่บาตรให้ออกมาเป็นตัวๆ เนื้อๆ อย่างนี้
แหละ 
ถาม : ตาจันทร์แกอดีตมัคทายกวัดๆ หนึ่ง พระครูวิชาญไชยคุณท่านได้เล่าว่า แกเอา
เงินวัดไปปล่อยกู้ออกดอก หลังจากนั้นเมียและลูก ๔ คนก็ค่อยๆ ตายทีละคน และสุดท้าย
เมียก็ตาย แล้วตอนหลังมาแกก็หันมากินอุจจาระตัวเอง แกบอกว่าต้องประหยัดและตอน
กลางคืนก็ร้องว่า อย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้ว ด้วยความเจ็บปวด หลังจากนั้นประมาณ ๗ 
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วัน แกก็ตาย อยากเรียนถามท่านว่า การที่ลูกและเมียแกตายเพราะกรรมของบุคคลนั้น
หรือว่ากรรมที่เอาเงินวัดไปปล่อยกู้และทำไมแกต้องกินอุจจาระแทนข้าว กลางคืนทำไม
ต้องร้องเจ็บปวด พระครูวิชาญไชยคุณท่านเป็นใคร ...(ไม่ชัด)...? 
ตอบ : เสียดายนะตาจันทร์แกน่าจะอยู่จะได้ถามแกเอง เรื่องของตาจันทร ์ ลูกเมียของ
แกที่ตายไม่เกี่ยวกับแกหรอก เรื่องของกรรมใคร ใครทำใครได้ มันทำแทนกันไม่ได้ 
คนเราถ้าหากว่าหมดอายุขัยหรืออุปฆาตกรรมเข้ามาก็ต้องตายไปตามเวรตามกรรมที่ตัว
เองทำมา แต่ว่าที่ตาจันทร์แกเอาเงินสงฆ์ไปใช้จะเกิดโทษหนักมาก ทีนี้โทษหนักพอถึง
เวลาใกล้ตายสติสัมปชัญญะไม่ดีมันก็จะมีอาการเพ้อคลั่ง แสดงอะไรออกมาหลายอย่าง
ตามกรรมที่ตัวเองทำมา อาการหนึ่งที่ตาจันทร์แกเป็นก็คือ แกจะร้องเอะอะโวยวายว่า
เหมือนอย่างกับมีใครมาทำร้ายแก จำไว้ให้แม่นเลยคนเราก่อนตาย ๓ วัน ๗ วันนี่ส่วน
ใหญ่จะเห็นว่าตัวเองจะตาย ตัวเองจะไปไหน ในเมื่อเห็นว่าตัวเองจะตาย ตัวเองจะไปไหน 
สภาพของตนเองเป็นอย่างไร ตัวเองในเมื่อเอาเงินสงฆ์ของสงฆ์ไปใช้ โทษจะต้องลงอเวจี
มหานรก จะต้องทุกข์ทรมานโดนเขาลงโทษตามแบบที่ตัวเองเห็นก็เลยร้องขึ้นมาด้วย
ความตกใจตามแบบที่ตัวเองเห็น เพราะคิดว่าอันนั้นคือตัวของตัวเองแล้ว แต่จริงๆ ตัวเอง
ยังไม่ตาย ภาพที่เห็นล่วงหน้าไปภายในระยะเวลาอันสั้นก่อนที่จะสิ้นชีวิตเท่านั้น ประมาณ 
๓ วันหรือ ๗ วัน ส่วนใหญ่จะรู้วาระของตัวเอง ถ้าหากว่ายิ่งปฏิบัติในอาณาปานสติจน
ทรงตัว มีความคล่องตัวนี่สามารถบอกล่วงหน้าได้เป็นปีๆ ว่าจะตายเมื่อไหร่ 
ถาม : แล้วท่านพอจะทราบมั๊ยครับว่าพระครูวิชาญไชยคุณท่านเป็นใคร ? 
ตอบ : พระครูวิชาญไชยคุณ ปัจจุบันท่านคือเจ้าคุณพระมงคลชัยสิทธิ์ วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ก่อนหน้านั้นเคยเป็นคู่เทศน์กับหลวงพ่อมา 
ตอนนี้ยังอยู่ ๘๐ กว่าใกล้จะ ๙๐ แล้ว เริ่มได้ยินคนเขาบอกว่าท่านเริ่มหลงแล้วเหมือนกัน 
อายุุมากแล้วนี่ ก็ต้องมีลืมโน่นลืมนี่บ้าง 
ถาม : การใช้อารมณ์กรรมฐานที่คนมองเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือ พระพุทธรูปอย่าง
นั้นเป็นอารมณ์ที่คิดเอง หรือเป็นเพราะสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านทรงโปรดเสด็จมาครับ ? 
ตอบ : มี ๒ อย่างๆ หนึ่งท่านเปล่งฉัพพรรณรังสีมาโปรดเฉพาะหน้าเหมือนกับท่าน
เสด็จมาเอง อีกอย่างหนึ่งก็คือ จิตของเราเกาะภาพพระเป็นปกติเขาเรียกว่า พุทธ
นิมิตร ลักษณะเหมือนอย่างกับกสิณ เป็นไปได้ทั้ง ๒ อย่างถ้าหากว่าท่านตั้งใจจะ
สงเคราะห์ ก็จะปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเรา เหมือนกับองค์ท่านเองทุกอย่าง แล้วอีกอย่าง
หนึ่งเราจับภาพพระเป็นปกติ ภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นได้ตามที่เราต้องการ 
ถาม : แล้วเรื่องพระเตมีย์ใบ้ที่ท่านเห็นบิดาตัดสินโทษประหารชีวิตบุคคลอื่นและตนเอง
ต้องยอมเป็นใบ้เพราะมองเห็นว่า ในอดีตตัวเองเคยตกอยู่ในนรกมาแล้ว อยากจะเรียน
ถามว่าการที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีคนมีความผิดและต้องรู้ถึงผลการตัดสิน แล้วจะต้องได้รับ
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ผลเช่นเดียวกันนี้หรือไม่ ? 
ตอบ : ต้องดูว่ากำลังใจท่านเกาะอะไร ถ้าหากว่ากำลังใจท่านเกาะในทาน ศีล 
ภาวนา การตัดสินทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม ตามตัวบทกฎหมายไม่ได้คิดจะกลั่น
แกล้งใคร ไม่ได้คิดจะลงโทษใครโดยความไม่ชอบมาพากลเฉพาะตัวอย่างนี้ สิ่งที่ท่านทำ 
ท่านทำเพื่อรักษาความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ ถ้ากำลังใจท่านเกาะในส่วนดีก็ไปดี แต่
ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างที่พระเตมีย์ท่านว่ามานั่น สมัยนั้นคงจะตัดสินกันด้วย
อารมณ์ ตัดสินกันด้วยโทสะ ประเภทแหม ! มันฆ่าคนมา มันลักทรัพย์สินสิ่งของเขามา
ทำให้เขาต้องเดือดร้อนวุ่นวาย ทำให้กูต้องเดือดร้อนไปด้วย ในเมื่อตัวเองตัดสินใน
ลักษณะนั้นเสร็จแล้ว เวลาก่อนตายกำลังใจเกาะในด้านที่ไม่ดีก็ไปยาวเลย ต้องดูว่า
ก่อนตายกำลังใจเขาเกาะอะไร แล้วสิ่งที่เขาทำๆ ตามหน้าที่โดยสุจริตหรือเปล่า ? 
ถาม : การใส่แหวนพระจริงๆ แล้วสมควรหรือไม่ เพราะว่าการใส่แหวนพระบางทีท่านก็
ไปอยู่ในที่ๆ ไม่เหมาะสมไม่บังควรเช่น ห้องน้ำ หรือการใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ หรือล้าง
จานเป็นต้น ? 
ตอบ : จริงๆ แล้วเราต้องดูว่า เราใส่เพื่ออะไร ถ้าเราใส่เป็นอนุสติมันก็สมควรอยู่
แล้ว ขณะเดียวกัน แหวนเขาทำมาลักษณะนั้นมันอยู่กับมือ ต้องทำหน้าที่การงานล้าง
จาน ซักผ้าถูบ้านหรือว่าหยิบจับสิ่งที่ไม่สะอาดก็เป็นเรื่องปกติ แล้วถึงเวลาเรารีบล้างให้
สะอาดก็แล้วกัน ขอให้กำลังใจของเราเกาะพระเป็นปกติใช้ได้ แต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่
ลักษณะนั้นแล้วๆ มัวแต่ไปคิดไปหวาดไประแวงอยู่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขก็เปลี่ยน
เป็นวิธีอื่นแทน จะแขวนพระหรือจะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแทนก็ได้ ไม่อย่างนั้นมันมัวแต่
ระแวงอยู่หาความสุขไม่ได้  
ถาม : ตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ครับ แต่ก็คอยระแวงอยู่ แล้วมีผลอย่างอื่นอีกมั๊ยครับ ?  
ตอบ : ถ้าหากว่ากำลังใจของเราไม่ดี มันก็มีผล เพราะว่าจิตใจตัวเองไม่ดีแล้วมัวแต่
ระวังอยู่ตรงนั้นว่าเป็นโทษแล้ว ใจก็จะเศร้าหมอง 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อันนี้ยืนยันนะ เพราะว่าการพุทธาภิเษกทุกอย่างนี่ ตามสายครูบาอาจารย์
ท่านสอนมาไม่เคยสอนให้เสกเองเลย เพราะฉะนั้นทุกครั้งจะเป็นเรื่องของการอาราธนา
บารมีพระ ส่วนท่านจะให้ใครมานี่อีกเรื่องหนึ่ง อย่างน้อยๆ จะมีพระอรหันต์องค์ใดองค์
หนึ่งได้รับบัญชาให้มา แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสงเคราะห์ต่อคนหมู่มาก หรือว่า
เรื่องที่ท่านสั่งเองสมเด็จท่านจะเสด็จเอง 
ถาม : (ถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระองค์ที่ ๑๑) 
ตอบ : อันนี้มันเป็นไฟท์บังคับคือไม่ได้เจตนาสร้างพระองค์ที่ ๑๑ เป็นความคิดของคน
หลายๆ คน เราเองไม่อยากให้ทำเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักแล้วไปปรามาสท่านโทษมันเยอะ 



189 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

อันนี้คณะของแสงชัยเขาก็ดื้อ ทำขึ้นมา เมื่อดื้อทำขึ้นมาตอนพุทธาภิเษกนี่เหงื่อหยดเลย
ซี พระองค์ไหนท่านก็ไม่รับทั้งนั้น ใครจะไปเสกรูปพระองค์ที่ ๑๑ ได้ล่ะ ก็ต้องของท่าน
เองไอ้พวกหอกหลุดนั่นก็ไม่ไปเชิญเองซะด้วย โดนเข้าเองเลยซิ พอท่านเสด็จมามันก็ชัก
แหง็กๆ อยู่ตรงนั้นแหละทำอะไรไม่ถูก ถ้าไม่ลากออกมามันตายไปแล้ว ยังไม่รู้ว่าพระองค์
ที่ ๑๑ หรือสมเด็จองค์ปฐม บารมีท่านขนาดไหน เวลาท่านคุมหลวงพ่อนี่ พระวัดท่าซุง
ก้มหน้าดูดินหมด ถ้าเห็นหลวงพ่อตัวดำปี๋ขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวใครตัวมันเถอะ ไม่รู้ว่าจะโดน
อะไรบ้าง ? 
ถาม : ของผมนี่รู้สึกว่าท่านใจดีครับ เวลาไหว้พระสวดมนต์ เวลาจุดธูปจุดเทียนมอง
ท่านทีไรนี่เหมือนท่านยิ้มสุดชีวิต ?  
ตอบ : ใจดีของคุณนี่ไม่มีเรื่องให้ระแวงนี่ ของพระนี่เดี๋ยวศีลพร่องมั่ง เดี๋ยวอะไรมั่ง มัน
เยอะ...สู้กิเลสไม่ได้ขายขี้หน้าขึ้นไปท่านสับหัวหลุดเลย 
ถาม : เวลาผมขับรถผ่านศาลที่ชาวบ้านตั้งไว้ บางทีมันรู้สึกแปลกๆ ครับ ผมรู้สึก
เหมือนกับเขานั่งไหว้ผม แล้วเหมือนกับมาคอยส่งคอยรับผม ทำไมผมถึงรู้สึกอย่างนั้นล่ะ
ครับ ผมก็เอ้อ! ทำไมผมรู้สึกอย่างนั้นนะ เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่มีความดีสู้เขาได้เลย ?  
ตอบ : บางทีของที่ชาวบ้านทำกันเองเขาจะเชิญผีมา พวกผีประเภทสัมภเวสี เปรต 
อสุรกายอย่างนี้ ถ้าหากว่าตัวเรามั่นคงอยู่ในทาน ศีล ภาวนาเป็นปกติแล้ว กายในของเรา
ไม่กายเทวดาก็กายพรหมอยู่แล้วนี่ ในเมื่อกายเทวดา กายพรหมก็สูงกว่าเขาเยอะ เขา
ไหว้มันไม่แปลกหรอก ที่แปลกที่สุดก็คือ มีศาลอยู่ศาลหนึ่ง ศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้น ตรง
ทางไปวัด เจ้าพ่อเขาสามชั้นจะอยู่ตรงช่วงที่เป็นภูเขามันขึ้น-ลง แต่เราไม่ค่อยรู้สึกหรอก 
ศาลนั้นเจอทีไรเราเผลอจะยกมือไหว้ทุกที มารู้ทีหลังว่าท่านเป็นพระอริยเจ้า ดูถูกเจ้าที่ไม่
ได้นะ เราก็ว่าเจอว่าเจอศาลที่ไหนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ มาเจออันนี้เข้าจะยกมือไหว้ทุกที  
ถาม : ผมทำบุญทีไรก็จะอุทิศให้กับสิ่งรอบๆ ตัวเลยนะ เขาก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงกัน
หมดแล้ว ?  
ตอบ : อย่างของหลวงพ่อไง ขึ้นไปบนนิพพานไปเจอบอกเอ็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ? 
บอกอ้าวก็หลวงพ่อบอกให้โมทนาบุญไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องเสียเวลาของมันเลย โมทนาบุญ
พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เฉยเลย พวกดวงเฮงอย่างนี้ก็มีด้วย 
ถาม : มีอยู่เรื่องหนึ่งครับ เมื่อเดือนที่แล้วผมไปที่ท่านปู่ท่านย่า ผมก็เอ๊ะ...ทำไม
อารมณ์ใจของผมมันคิดแต่เรื่องตายอยู่เรื่อยๆ ขึ้นไปก็ถาม....(ไม่ชัด)....(เล่าเกี่ยวกับว่าไป
ถามเรื่องนางฟ้าเทวดากับท่านปู่ ท่านย่าว่าทำไมท่านฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วทำไม
ไม่ไปนิพพาน) ? 
ตอบ : กำลังใจยังเข้าไม่ถึง ไปได้ก็ดีซิ ลักษณะของเทวดาจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่ามีบาง
พวกที่ท่านจะจุติมาเพื่อจะสร้างบารมีต่อ แล้วมีหลายคนที่อยากได้ลูกแล้วทำพิธีขอ ตั้ง
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เครื่องบวงสรวงแล้วขอกับท่านปู่พระอินทร ์ เทวดาองค์ไหนที่ตั้งใจจะลงมาเกิดเพื่อสร้าง
บารมีก็ขอให้มาเกิดกับเรา คราวนี้พอได้มาแล้วก็รักษาให้ดีนะ (หัวเราะ) 
ถาม : ตอนตรุษจีนมีอยู่วันหนึ่ง นั่งๆ อยู่ก็คิดว่าลองตามไปดูซิว่า สัตว์พวกนี้จะเป็นยัง
ไงบ้าง ก็เลยลองดูไปหาท่านพระยายมราช ถามท่านว่าพวกนี้จะไปไหนกันครับ ? ท่านก็
เลยชี้ให้ดูเป็นที่แห่งหนึ่ง เห็นหมูโดนเขาแทงคอตาย พอตายปุ๊บหมูนั่นตายแล้ว ไอ้หมู
ตัวผู้นั่นเป็นผู้ชายหายแว๊บไป พอเป็นตัวเมียก็เป็นผู้หญิงหายแว๊บไป เสร็จแล้วท่านก็บอก  
ว่านั่นกรรม ๕๐๐ ชาติที่โผล่มาแล้วหายนั่น ๒๐๐ ชาติเต็มๆ แล้ว ท่านก็บอกว่าคนสั่งการ
ก็ดี คนฆ่าก็ดีก็ไปที่โน่นก็หายแว๊บไปเลย เสร็จแล้วก็ไปหาท่านนายบัญชีไปขอดูบัญชีท่าน
ก็เปิดให้ดู รายการของผมนี่ยาวเหยียดเลยเป็นแถว เข่าอ่อนเลย ท่านถามว่ากลัวมั๊ย ? 
บอกกลัวครับ ท่านก็ชี้ให้ดูท่านก็บอกว่ามันมีบาปอยู่ตัวนะ บาปตัวนี้บัญชีเขาไม่บันทึกนะ 
ถ้าเธอคิดว่ามันเป็นบาปเธอก็ลงนรก ตามไปดู ผมก็เลยกลับมา ไม่เอาแล้ว ? 
ตอบ : เรื่องตรุษจีนนี่มีอยู่ปีหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกสัตว์ต้องตายตอนตรุษจีนนี่จะ
มีเท่าไหร่ โห!เจ้าประคุณเถอะ กี่ล้านก็ไม่รู้ ที่แปลกก็คือมันมีวัวเยอะ เราก็เอ๊ะ ! คนจีน
มันกินวัวด้วยเหรอ ? บอกว่าไม่ มันเอาจริงๆ 
ถาม : คนจีนไม่เคยกินเนื้อเลยนะ ? 
ตอบ : ประเทศเราไม่มี ประเทศจีนมีแคว้นซินเกียง ใหญ่กว่าประเทศไทยอีก อิสลาม
เกือบทั้งนั้นเลย ตอนแรกยังทึ่งมากเลย อะไรคนจีนไม่กินเนื้ออยู่แล้ว อิสลามเขาก็กินเนื้อ
แพะกินแกะ ตอนแรกมึนนึกว่ามีแค่หมู เห็ด เป็ด ไก่ ที่ไหนได้วัวเอาด้วยบานเลย เพราะ
ท่านทำภาพให้ดู เอ้อเหอ ! ปีๆ มันตายเยอะขนาดนี้เชียวเหรอ 
ถาม : ผมยังติดๆ เลยนะครับว่าที่เราเลี้ยงๆ กันไว้นี่ ทำไมมันพอให้เรากินก็ไม่รู้นะครับ 
คิดแล้วไม่น่าจะพอกินเลยนะครับ แต่ละคนกินกันเยอะ ? 
ตอบ : นั่นยังไม่น่าคิดเท่าไหร่หรอก แต่ที่ตายเท่าไหร่นี่น่าสยดสยองกว่าเยอะ อะไรคน
เรามันจะกินเพื่อนร่วมโลกได้เยอะขนาดนั้น ? 
ถาม : ผมยังจำได้เลยครับไปดูโรงเชือดน่ะครับ ผมยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยไปดูเสร็จแล้ว
มันก็แบบ อุ๊ย...เนื้อมันตายใหม่ๆ มันต้องอร่อยแน่เลย แล้วเพื่อนมันก็เฉือนมาให้กิน พอ
เอามากินก็ โห...อร่อยจริงๆ แล้วก็แบบเฮ้ย ! ทำไมอารมณ์เราไปอย่างนั้นได้ มันเฉือนมา
ให้กินเราก็กิน ? 
ตอบ : ตอนนั้นเขาเรียกว่า อกุศลกรรมมันบันดาล ในเมื่ออกุศลกรรมชักนำไปก็เป็น
อย่างนั้นแล เอาเถอะตอนนี้รู้แล้วนี่อย่าไปอร่อยอีกก็แล้วกัน ลักษณะที่ทำได้ประโยชน์ตรง
ที่ว่าพอถึงเวลาแล้วจะได้ละอายชั่วกลัวบาป เห็นๆ อยู่แล้วว่าโดนอะไรบ้าง ตอนนี้ท่านเอ
ก็สอนพระ เณร ชี อยู่ทุกวันพฤหัส พาไปดูให้ช่ำใจจะได้เข็ด พอหลังทำวัตรเย็นประมาณ
ทุ่มครึ่งหรือทุ่มสี่สิบห้าก็จะเริ่มกันกว่าจะเลิกก็สามทุ่ม สี่ทุ่ม 
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ถาม : เวลาคุยไปนี่รับสังฆทานใจมันเสมอกันไปเหรอครับ ? 
ตอบ : ดูเอาเองซิ (หัวเราะ) อาการภายนอกมันเป็นน้ำปากบ่อ ลมมาอะไรมามันก็
กระเพื่อมไปตาม แต่ข้างในต้องนิ่ง เพราะถ้าหากว่าไม่นิ่งเวลากิเลสเข้ามาเรารู้ไม่ทัน
มัน ทำให้ได้ถ้าทำได้ถึงตรงนี้แล้วสบาย คนอื่นเขาไม่รู้หรอก เห็นเราเฮฮาไปเรื่อยไม่รู้
หรอกว่าเราใส่เกราะไว้เต็มที่เลย 
ถาม : เมื่อกี้เห็นเวลาพูดโทรศัพท์ แล้วเขามาถามผมว่าทำไมเวลาตอนคุยกับตอนรับ
สังฆทานต่างกัน ? 
ตอบ : มันเหมือนกัน แต่ว่ามันต้องออกอาการเพราะถ้าไม่ออกอาการแล้วคนพวกนี้เขา
จะไม่รู้ บางคนก็บอกเอ๊ะ ! ทำไมอยู่ๆ ดุขึ้นมากระทันหัน ก็ต้องดูว่าเป็นยังไง แต่หมามันรู้
หมามันเก่งจริงๆ มันรู้ เราแกล้งเสียงดังเอ็ดตะโรมัน เปล่า...มันกระดิกหางเลียเราเฉยเลย 
มันรู้ว่าเราไม่ได้ด่ามันจริง คนนี่ไม่ได้คนนี่ไม่ค่อยรู้ ได้ยินเสียงดังหน่อย เฮ้ย ! โกรธแล้วนี่
หว่า 
ถาม : ขอเล่าเรื่องหมาเรื่องหนึ่งนะครับ ที่บ้านเพื่อนผมนี่เขาปฏิบัติกรรมฐาน ทีนี้
ละแวกนั้นน่ะมีคนเขาจะมาขโมยของ จะเข้าบ้านใครนี่มันจะเห่ายาวๆ ยังไงไม่รู้ เขาเลย
วางยาเบื่อมันเป็นแถวเลย ตายทั้งซอยเลยครับ แล้วยาเบื่อนี่ก็ไปโดนหมาที่บ้านที่ปฏิบัตินี่
ด้วย มันก็มีหมาที่ไม่ได้เจตนาเลี้ยง ๒ ตัวแล้วก็หมาที่อยู่ประจำอีก ๒ ตัว ตายเรียบเลย 
พอกลับมาบ้านหมาตายเขาก็เศร้าใจนิดๆ เขาปฏิบัติกรรมฐานนี่เขายังวางอารมณ์ไม่ได้ 
เขาก็ทำอะไรของเขาไปเรื่อย พอใจมันวางจริงๆ นี่เขาบอกว่าตัวมันนั่งอยู่ชั้น ๒ นะ แต่
เอาใจลงไปเดินหน้าบ้าน พอเอาใจเดินไปหน้าบ้านนี่กลางคืนมันสว่างเหมือนกลางวัน เขา
ก็ขอบอกว่าขอบารมีพระพุทธเจ้าว่า ขอให้หมาของข้าพเจ้าที่ตายไปเมื่อวานนี้นี่มาพบ 
เขาบอกว่ามีหมาวิ่งมา ๔ ตัว ตัวที่รักมากนี่อยู่ใกล้ ตัวที่เฉยๆ นี่อยู่ห่างออกไป เห็นเป็น
หมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นคน เขาก็ชวนคุยต่อว่าตอนที่เธอโดนเบื่อนี่เธอรู้สึกยังไง ? คุยกัน
อย่างคนคุยกันเลย เขาก็บอกว่ารู้สึกร้อนจะตายแล้วๆ รู้สึกว่าต้องวิ่งๆๆๆ จนกระทั่งมัน
หมดแรงล้มลง แล้วก็รู้สึกว่าความร้อนนั้นหายแล้วก็รู้สึกสบาย แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้
ข้าวเธอกินมีเนื้อดีๆ แล้วก็ข้าวอร่อยๆ หมูชิ้นใหญ่ๆ เขาบอกว่าอยากกินมั๊ยล่ะ ? เขาบอก
ว่าอยากกิน พออยากกินปั๊บ เขาบอกว่าเขาเอื้อมมือเข้าไปในบ้านนะหยิบพระพุทธรูป
ติดมือมา แล้วเขาก็ส่งให้ แล้วบอกว่าเธอว่าตามนะ พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พอว่าตาม
เสร็จพระพุทธรูปที่อยู่ในมือเขา ลอยเข้าไปครอบที่ตัวเขา แล้วเขาก็บอกว่าผลบุญที่เขาทำ
มาเขาอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นหนึ่ง ประการที่สำคัญก็คือว่าเทวดาทั้ง ๔ 
องค์ท่านบอกว่า ๒ ตัวหลังนั่นบอกว่า ตอนที่เราเป็นหมาเรารู้ว่าท่านไม่ชอบ แต่ที่ท่านให้
เรากินก็เพราะพรหมวิหาร ๔ ของท่านเราขอขอบคุณก็เลยตรงกับที่บอกว่าหมามันรู้ ?  
ตอบ : หมามันรู้จริงๆ ไม่มีอะไรเกินหมาแล้ว เจ้าพระคุณเถอะ ของเราดุนี่พระเณร
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หัวหดหมด หมามันกระดิกหางเฉยเลย มันรู้ว่าไปแต่เสียง มันรู้จริงๆ สัตว์เดรัจฉานที่อยู่
ใกล้มนุษย์นี่กรรมของเดรัจฉานใกล้จะหมดอยู่แล้ว ถ้าใจเกาะคนมันจะเกิดเป็นคน ถ้า
ใจเกาะพระมันจะเกิดเป็นเทวดา โอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือว่าตกลงไป
อบายภูมิที่ต่ำกว่านี่ประเภทร้อยละไม่ถึง ๑ หลวงพ่อท่านถึงได้สอนให้เลี้ยงหมาประจำ ให้
ใจมันผูกไว้กับเราถึงเวลาก็เอาขนมไป ตอนอยู่ที่เกาะก็อาศัยเสียงหลวงพ่อ ปรากฏว่า
เสียง ๔ โมงเย็นมันรู้ว่าจะได้กินมันก็วิ่งกรูกันมา จะให้มันเกาะเสียงหลวงพ่อเป็นหลัก พอ
ถึงเวลา...โยโส ภะคะวา มันก็วิ่งพรืดมาแล้วให้ช้าหน่อยก็บ่น (หัวเราะ) โวยวายกันให้ขรม
เลย โดยเฉพาะนางแว่น สัตว์เดรัจฉานพอถึงเวลาเขาตายปุ๊บกายในเขาก็เป็นคนเราดีๆ 
นี่เอง ตอนนั้นท่านใหมต่ายทีว่ัดท่าซุงเป็นเทวดามาสวยเช้งเลย พระโพธิสัตว์นี่ไม่สวยได้
ยังไงใช่มั๊ย ? มาหน้าหมามาเลยกลัวเราจำไม่ได้ เราเห็นก็หัวเราะบอกทำไมต้องมาอย่าง
นี้ ? บอกเดี๋ยวท่านจำไม่ได้ ก็คุยกันก็เหมือนกับคนธรรมดานี่แหละ 
ถาม : มีพระโพธิสัตว์กลุ่มหนึ่งครับท่านมาสอนในสมาธิ สอนไปสอนมาก็มีเทวดามา  
บอกว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้า คนพวกนี้เขาจะไปนิพพานในชาตินี้ 
พระคุณเจ้าปฏิบัติเพื่อจะเป็นครูคนเขาจะทำอย่างพระคุณเจ้าไม่ได้ ท่านก็เลยบอกว่าไม่
ต้องทำทั้งหมดให้ทำอารมณ์คล้ายนะ...(ไม่ชัด)...? 
ตอบ : จริงๆ แล้วพระโพธิสัตว์ถ้าหากว่าปรมัตถบารมแีล้ว ต้องศึกษาเรื่องนิพพานโดย
เฉพาะเลย เพราะว่าเขาต้องรู้ให้ละเอียดจนกระทั่งทุกซอกทุกมุม มันมีหลายต่อหลายคน
อย่างคณะปัจจุบันที่คุณตือพามานี่ เป็นพระโพธิสัตว์ไม่แตะนิพพานเลยก็อีกนานเลยล่ะ
พ่อคุณ พระโพธิสัตว์นี่ต้องเกาะนิพพานเป็นปกต ิไปมันให้ช่ำทุกซอกทุกมุมเลย กำลังใจ
ของท่านนี่มันไม่ไ้ด้เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ก็จริง แต่
การปฏิบัติถ้าทำถึงตรงนั้นกำลังใจจะเทียบเท่าพระอริยเจ้าระดับนั้นๆ ได้ เพียงแต่ว่ามัน
เหลือภารกิจอยู่ว่าจะต้องไปเกิดใหม่เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า กำลังใจก็จะล็อคอยู่นิด
เดียวเท่านั้นเอง 
ถาม : เหมือนผมจะคิดไปเองครับว่าต้องพยายามตัดสังโยชน์ให้ได้แล้วก็จะค่อยพัฒนา
ไปเรื่อยๆ ? 
ตอบ : เอาเถอะพวกเวลาเยอะ ค่อยๆ พัฒนาไปเถอะ ระยะหลังเจอพวกเวลาเยอะมาก
เลย ของเราเองไม่ต้องอะไรหรอกที่หนองบัวนี่ ลงไปนั่งรออยู่ในเรือแล้วนี่ ๑๑ โมงกว่า
แล้วแดดก็ร้อนเปรี้ยงๆ ตากแดดรอมันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะมา นั่งไปหัวเราะไป 
ท่านนาวินจะกางร่มให้ บอกไม่ต้องหรอกครูบา จะรอดูมันว่าพวกเวลาเยอะนี่มันจะใช้เวลา
ซักเท่าไหร่ ของเราคนไม่มีเวลาเราจะทำอะไรปุ๊บปั๊บแล้วเราก็ไปเลย พวกนี้พอได้ยินว่าจะ
ไปกูค่อยวิ่งไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อนชวน เอ้า ! นั่งคุยอีกพักหนึ่ง ดึงกันไปยื้อกันมา 
เอ้า ! เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอกูด้วย เขาก็วิ่งไปอาบน้ำ เราก็ตากแดดรอตัวดำปี๋เลย มันตำหนิ
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เขาไม่ได้ เวลาเยอะจริงๆ ของเรามันคนไม่มีเวลา 
ถาม : นี่ถ้าหากพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาตอนนี้แล้วท่านถาม ปรารถนานิพพานแค่ไหน
จะตอบว่าอย่างไร ?  
ตอบ : ถามว่าปรารถนานิพพานแค่ไหน ก็จะตอบว่าไปตอนนี้่ได้เลยก็จะดี (หัวเราะ) 
ไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่าร่างกายนี้อีกแล้ว เพียงแต่ว่าในเมื่อเราต้องอยู่กับมัน แล้วทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเกิดจากเราทำทั้งนั้น ในเมื่อเกิดขึ้นจากเราทำ เราก็ต้อง
ยอมรับมันๆ ก็ไม่ไปดิ้นรนต่อต้านอะไรเหมือนกับอยู่อย่างมีความสุขใช่มั๊ย ? แต่
จริงๆ อยากไปจากมันทุกเวลาเลย ต้องยอมรับมันนะ ปกติของมันเป็นอย่างนั้นค้านไม่
ได้เลยล่ะ ค้านเมื่อไหร่มันเล่นตายเลย มันป่วยปะแง็บๆ ให้เห็นอยู่นี่  
ถาม : เวลาผมกราบพระ ผมชอบนึกว่าผมอยู่หน้าท่านข้างบนเลย แล้วผมก็จะกราบ
เหมือนกับว่าผมไม่ได้นั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชา แต่ผมกราบองค์ปฐมบนนิพพาน แต่พอนึก
อย่างนั้นแล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์มันเย็นมากเลย รู้สึกว่าตัวมันจะไหวๆ สั่นๆ ตลอด ? 
ตอบ : น่าจะทำอย่างนั้นมานานแล้ว ของเรากราบทีไรก็ไม่เคยกราบตรงนี้อีกเหมือนกัน 
กราบทีไรก็บนพระบาทพอดีทุกที 
ถาม : ที่แปลกใจก็คือว่าทำไมอารมณ์ต้องเป็นแบบนี้ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าเราไปปล่อยเผลอใจไปโดยประมาท เราไม่มั่นใจว่าตัวกิเลสมันจะแทรก
เข้ามาเมื่อไหร่ ถ้ามันแทรกเข้ามาเมื่อไหร่เราก็เจ๊งเมื่อนั้นแหละ แต่ถ้าหากว่าเราผ่านการ
ฝึกอย่างสาหัสสากรรจ์มาระยะหนึ่งแล้วนะ 
ถาม : พวกใหญ่ๆ นี่เราทำลายมันหมดแล้วๆ จะไปหวั่นไหวอะไรล่ะครับ ?  
ตอบ : ก็มันประมาทได้ที่ไหนล่ะ ปัดโธ่...ตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเราก็
ต้องระวังสุดขีดอยู่นั่นแหละ เกิดเห็นสาวมันสวยขึ้นมาเมื่อไหร่ ตูก็เดี้ยงน่ะสิ  
ถาม : ................................. 
ตอบ : ถึงได้บอกว่าถ้านับตามสายครูบาอาจารย์จริงแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ไปนั่ง
ทะเลาะกันหรอก ถ้าเป็นสายปฏิบัติที่มาถูกทางจริงๆ ท่านไม่ได้มานั่งทะเลาะกัน แต่
ลูกศิษย์มักจะเอากิเลสมาชนกันก็เลยทำให้เกิดสายนั้นสายนี้ ดีไม่ดีทะเลาะกันไปใหญ่
โต ทั้งๆ ที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย แต่ว่ามีบางสายเหมือนกันที่เขา
ไม่ชอบหลวงพ่อเรา คือท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นดีแล้วถูกแล้วใช่มั๊ยล่ะ ? ท่านเองท่านก็
เหมาเอาว่าตรงนั้นใช่ แต่ขณะเดียวกันคนอื่นที่ทำไม่เหมือนของท่านต้องไม่ใช่ แล้วก็งับ
หลวงพ่อประจำเลย เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆ โตๆ ทั้งนั้นแหละ ปล่อยเขาเถอะ พวกนี้
เวลาตายแล้วจะรู้ ลักษณะที่เห็นว่าตัวเองทำดีแล้ว ถูกแล้วนี่ จริงๆ มันดีเหมือนกันถูก
เหมือนกันแต่มันยังดีแค่นั้นยังถูกแค่นั้น กลายเป็นเอาทิฐิคือความเห็นตัวเองไปผสมกับ
ธรรมะของพระพุทธเจ้า กลายเป็นพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้ คลำหางอึ่งยังไม่ทันจะติดเลย 
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เหมาเอาพระพุทธเจ้ามีอยู่แค่นี้ แล้วตัวนี้แหละจะทำให้ลำบากทีหลัง เพราะถ้าเขา
สามารถก้าวล่วงต่อไปข้างหน้าแล้วมองกลับมา เขาจะเห็นว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ถูกกว่านี้มันยัง
มีอยู่ ที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้น่ะผิด แล้วก็จะไปยึดที่ดีกว่านี้ที่ถูกกว่านี้ แล้วถ้าเกิดก้าวไป
อีกก้าวหนึ่ง อ้าว ตรงนี้ผิดอยู่นี่ ที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ ก็จะไปทีละขั้นๆ อย่างนี้ไปเรื่อย 
จนกว่าจะแก้สันดานของตัวเองได้ ที่จะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะ อันนี้เขาเรียกว่า อัตวาทุ
ปาทาน คือถือวาจาของตนเป็นใหญ่ 
ถาม : ผมไปอ่านเจอในหนังสือหลวงพ่อท่านๆ บอกว่า ท่านนอนเตียงผ้าใบแล้วก็บอก
ว่าคนที่ทำกรรมมาเยอะนี่ตายชาตินี้ไปไหนครับ (ไม่ชัด) ท่านเห็นภาพหัวกะโหลกเรียงกัน 
(ไม่ชัด) ถามหลวงพ่อว่าท่านเห็นภาพนี้ท่านรู้สึกอย่างไรครับ ใจท่านว่าเฮ้ย มองเจ้ากรรม
นายเวรเอาหางตามองไม่มีความสะทกสะท้าน ไม่มีความหวั่นไหวในกุศลกรรมทั้งปวง 
รู้สึกว่าท่านนอนกระดิกเท้าด้วย ? 
ตอบ : ตอนนั้นของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงตรงนั้นก็สยองเหมือน
กัน (หัวเราะ) โอ้...ขนาดนั้นมันตามทวงพร้อมๆ กันนี่แย่เลย ท่านบอกว่าเฉพาะกะโหลก
ศีรษะเรียงกันจากวัดท่าซุงไปยันเขาพลอง ชัยนาท สูงเป็นกิโลไม่พอให้ไว้เฉพาะกะโหลก
อย่างเดียว จากวัดท่าซุงไปยันเขาพลองนี่มันต่ำกว่า ๒๐ กิโลหรือ ? 
ถาม : แล้วกี่ชาติคะ ?  
ตอบ : เรื่องอย่างนี้ต้องดูเอง บรรยายยาก แบบที่เคยนั่งคิดว่า เอ๊ะ ! เราเคยเป็นหมา
หรือเปล่า ? พอนึกปั๊บ โอ้โห..ฝูงเบ้อเริ่มเลย (หัวเราะ) แค่คิดว่าเคยเป็นหรือเปล่าที่ไหน
ได้มันเป็นซะช่ำเลย 
ถาม : เราอธิษฐานได้มั๊ยครับว่า ถ้าเกิดมาชาติไหนขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาอย่าง
เดียว ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้านิพพาน ? 
ตอบ : อธิษฐานได้ แต่ถ้าหากว่ากำลังใจมันยังไม่มั่นคงในพุทธานุสสติก็มีสิทธิหลุด 
แต่ถ้าหากว่ากำลังใจมั่นคงในพุทธานุสสติ ยังไงๆ ก็ไม่หลุดออกนอกพระพุทธศาสนา  
ถาม : อย่างนี้ถ้าหลุดออกไปก็มีโอกาสซวยสูงเลยซิ ? 
ตอบ : ไม่แน่เหมือนกัน อย่างพระเยซูท่านไปเกิดที่โน่นก็จริง แต่ท่านสามารถที่จะ
บรรยายธรรม สอนธรรมคนจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาคริสต์ขึ้นมา แบบเดียวกับที่เรา
อ่านในพระไตรปิฎก ตามชาดกต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าไปเสวยชาติถึงเวลาก็ต้องบรรยาย
ธรรมะ นั่นน่ะถือว่าในส่วนที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาท่านรู้แค่ไหนท่านเอาแค่นั้น นี่ถ้า
หากว่าลูกศิษย์สายหลวงพ่อไปยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเยซูเป็นพระโพธิสัตว์จะไป
เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า พวกศาสนาคริสต์กัดตายเลย หาว่าเอาศาสดาของ
เขามาเล่นซะแล้ว เพราะว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในลักษณะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ว่า
พระพุทธเจ้าคือสาวกของพระคริสต์ที่ส่งมาเพื่อประกาศศาสนาทางตะวันออกเป็นการรอไว้
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รองรับศาสนาคริสต์ในโอกาสหน้า 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อาชีพช่วงสงครามท่านบอกไว้ชัดๆ เลยว่าเกษตรกรรมดีที่สุด คือขายไม่ได้ก็ยัง
กินได้ ท่านบอกว่าใครมีที่อยู่ขายได้ถ้าราคาดี แต่อย่าขายหมดให้เหลือไว้เผื่อทำกินบ้าง  
ถาม : ท่านบอกว่าถ้าเป่ายันต์เกราะเพชรแล้วมันจะเลื่อนไม่ใช่เหรอ ? 
ตอบ : ไม่บอกว่าความต้องการของตัวเองก็คืออยากจะให้มันหายไปเลย แต่ว่ามันเป็น
ไปไม่ได้ ท่านบอกว่าคนเราทำกรรมเอาไว้ถึงเวลาก็ต้องรับไป ถ้าเป็นใจของเราก็เป่าที
หนึ่งให้มันกระเด็นหายไปอย่างกับเป่าฝุ่นได้ยิ่งดี  
ถาม : ตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่เลยเวลานั่งมันก็ไม่ยอมนั่งทีไรก็ปวดหัวทุกที ?  
ตอบ : ก็ไม่ต้องนั่งซิ เดินก็ได้ยืนก็ได้ นอนก็ได้ เวลาปวดหัวก็พิจารณาดูซิว่ามันเป็น
ทุกข์ยังไง ? เกิดมาเมื่อไหร่มันก็ยังมีหัวให้ปวดอยู่อย่างนี้นั่นแหละ เกิดเป็นปูดีกว่าเนอะ
ไม่มีหัวให้ปวด เออ ! ถ้าเกิดเป็นปูไม่ต้องปวดหัว 
ถาม : (ถามเรื่องการตัดขันธ์ ๕ ตัดไม่ได้) 
ตอบ : เอาเป็นอันว่ากำลังยังไม่ถึง คำว่ากำลังยังไม่ถึงก็คือ สติและปัญญายังไม่เพียง
พอ พยายามสะสมอีกนิดนึง  
ถาม : พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไปปราบยักษ์ตัวหนึ่งอายุ ๘๐ ปีแล้วเขาบอก
ว่าถ้าฆ่าเขาตอนนั้น ตอนตรัสรู้จะมีอายุแค่ ๘๐ ทำไมเขามีผลต่อพุทธานุภาพขนาดนั้น
ด้วยล่ะครับ ? 
ตอบ : เรื่องของกระแสกรรมนี่ถึงวาระถึงเวลาจะให้ผลเป็นช่วงๆ กรรมที่ให้ผลมีลักษณะ
ให้ผลตามวาระ ให้ผลตามลักษณะก็คือ บีบคั้น หนุนเสริม ตัดรอน ถ้าหากว่าให้ผลตาม
วาระก็คือ ชาติปัจจุบันนี้ ชาติที่ ๒ ชาติที่ ๓ ไล่ไปเรื่อยจะมีของเขาอยู่จนชาติสุดท้าย 
อโหสิกรรมก็คือไม่อาจจะจองกันได้ คราวนี้รากษสท่านนั้นท่านมีความเป็นทิพย์อยู่ รู้ว่า
ถ้าเวลาทำอย่างนั้นแล้วถึงเวลาจะเป็นอย่างนั้น จริงๆ ตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันก็ต้องขู่
เขาหน่อย 
ถาม : รู้ถึงความเป็นไปถึงชาตินั้น ?  
ตอบ : รู้ถึงขนาดนั้นนะ อย่างว่าแหละ พระพุทธเจ้าท่านเห็นแก่ประโยชน์ของคนส่วน
ใหญ่ ตัวเองอายุ ๘๐ ก็ช่างมันเถอะ เหยียบมันคอหักไปเลย 
ถาม : ถ้าตอนนั้นพระอานนท์ท่านนิมนต์ให้อยู่ต่อ พระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ต่อมั๊ย ?  
ตอบ : อยู่ต่อ แต่คราวนี้ว่าบังเอิญกรรมมันบังอยู่ ในเมื่อกรรมมันบังอยู่ทำยังไงๆ ก็ไม่
ได้ก็ต้องปล่อยไป พระพุทธเจ้าท่านให้นัย ท่านให้นัยยังไงๆ กรรมมันบัง ท่านเปรียบเทียบ
ว่าถ้ามีเกวียนอยู่คันหนึ่งเก่าคร่ำคร่าเต็มทีแล้ว ถ้าหากว่าถึงเวลาถึงวาระแล้วควรจะ
เปลียนเกวียนนั้นหรือซ่อมเกวียนขึ้นมาล่ะ ? พระอานนท์บอกว่า ให้เปลี่ยนไปเลย เปลี่ยน
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ไปเลยก็เป็นอันว่าตายดีกว่าเนอะ จะเปลี่ยนเกวียนหรือซ่อมเกวียนดีล่ะ เก่าขนาดนั้นแล้ว 
กรรมมันบังทำให้พระอานนท์คิดว่าเปลี่ยนเกวียนเลยดีกว่า 
ถาม : ทำไมคนเราต้องอยู่ใต้กฎของกรรม ?  
ตอบ : คุณทำคุณถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามคุณทำเอง ถ้า
หากคุณเลิกทำสามารถหลุดพ้นไปได้ก็ไม่ต้องอยู่ใต้กฎของกรรม อย่างพระอรหันต์ 
พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้า สิ่งที่เราทำผลมันเกิดอยู่แล้ว ลองเขกหัวตัวเองดูซิ 
ต้องการเขกหรือไม่เขกมันก็เจ็บ นั่นแหละทำอะไรมันได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นมีอยู่ตัว
หนึ่งที่น่าเวทนาคนบางคนก็คือ ตัวอธิษฐานบารม ี คนเขาทำบุญเสร็จเขานั่งอธิษฐานแล้ว
อีกคนบอกนี่โลภ ทำบุญแล้วยังขอโน่นขอนี่ ความจริงการอธิษฐานบารมีนี่เป็นเรื่องของ
คนฉลาดเป็นการกำหนดเจาะจงในสิ่งที่ตัวเองทำๆ แล้วต้องการหรือไม่ต้องการผลนั้นเกิด
แน่นอน แต่คนใช้อธิษฐานบารมีเขาฉลาด เขารู้จักเจาะจงว่าจะให้เกิดอย่างไร ? เกิด
เมื่อไหร่ ? ขณะเดียวกันว่าอีกคนหนึ่งไม่ยอมอธิษฐาน สมมติว่าหิวข้าวตอนนี้แต่อีก ๓ 
วันข้าวค่อยมา ก็ทรมานตัวเองไปก่อน แล้วเรื่องของการอธิษฐานบารมี เหมือนยิงปืน 
แล้วเล็งเป้าย่อมแม่นยำกว่า ในขณะที่อีกคนหนึ่งยิงขึ้นฟ้าลงดินไปเรื่อย แล้วหวังจะให้ถูก
เป้า รอไปก่อนเถอะ 
ถาม : อธิษฐานนี่จำเป็นต้องออกเสียงมั๊ยครับ ? 
ตอบ : อธิษฐานแปลว่า ตั้งใจมั่น จะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงมันอยู่ที่เรา ขอให้
ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆ 
ถาม : อย่างที่หลวงพ่อเคยสอนว่า ถ้าบารมีใกล้เต็มแล้วจริงๆ นี่ อย่างหลวงปู่ปานนี่
ทำบุญทีไรก็จะเปล่งวาจาออกมา ? 
ตอบ : อันนั้นเกี่ยวกับพระโพธิญาณคือ ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าทำถึงระดับนั้นเขา
ไม่อายใครแล้ว ประกาศให้รู้ชัดเจนเลยว่าเราทำอันนี้เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ เหมือน
กับคุณก้องเล่นเอาเขาอึ้งกันทั้งโบสถ์ พอญัตติเสร็จเขาประกาศเลยว่า กุศลของการที่บวช
ครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระโพธิญาณ พระทุกองค์สาธุพร้อมกัน แต่ความรู้สึกในใจ
บอกว่า มึงไปเถอะกูไม่ไปหรอก แบบนั้นแหละ แต่จริงๆ มันก็น่าสงสัยนะทำไมต้องอยู่ใต้
กฎของกรรมด้วย มันเหมือนอยู่ๆ เอากฎหมายมาขี่คอบังคับเราใช่มั๊ย ? แต่จริงๆ มัน
ไม่ใช่ เราทำเอง ถ้าเราไม่ทำก็ไม่จำเป็นต้องมี อย่างเช่นว่า นรก เปรต อสุรกาย สัตว์
เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา มาร พรหมตลอดถึงนิพพาน ถ้าหากว่าคนหลุดพ้นหมดหรือว่า
เลิกทำดี ทำชั่วทั้งหมดสิ่งเหล่านี้่ก็จะไม่มี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการกระทำของ
เราเท่านั้น ถ้าหากว่าไม่มีการกระทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น ไม่รู้จะเกิดขึ้นทำไม 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ทำดีต้องได้ดี หรือทำดี...ดี ทำชั่วต้องได้ชั่วหรือว่าทำชั่ว...ชั่ว ถ้ายังติดทั้งดีทั้ง
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ชั่วไม่หลุดแน่นอนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าคุณทำดีแล้วยังติดดีชาตินี้คุณไป
นิพพานไม่ไดอ้ันนี้กล้ายืนยันเพราะว่า ถ้าถึงระยะสุดท้ายแล้วนักปฏิบัติเขาจะรู้ว่า ถ้าดีก็
ทำถ้าชั่วก็ละ ไม่เกาะทั้งดีทั้งชั่ว 
ถาม : ถ้าแข่งขันกันทำความดีเป็นกิเลสมั๊ยครับ ?  
ตอบ : เป็นแต่ว่ามันก็ดีกว่ากิเลสอย่างอื่น พอๆ กับติดวัตถุมงคล ยังไงดีกว่าติด
วัตถุอัปมงคลเยอะ แรกๆ เราจำเป็นจะต้องเกาะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเดินไม่แข็งแรง
ไม่เกาะมันจะตะกายไปได้ยังไง แต่พอแข็งแรงดีแล้วถึงสถานที่ๆ ตัวเองต้องการแล้ว
มันก็ไม่ต้องเกาะต้องแบกอะไร เดินขึ้นบันไดเกาะราวบันไดเพื่อความมั่นคง มาถึงใน
ห้องแล้วเราจะแบกราวบันไดมาทำไมเล่า ? มันก็ปล่อยตั้งแต่ก่อนจะเดินเข้าห้องแล้ว แต่
ช่วงนิดเดียวระหว่างราวบันได้กับประตูห้อง คนส่วนใหญ่มันจะนึกไม่ถึงเพราะว่ายังเข้าไม่
ถึงจริง ในเมื่อเข้าไม่ถึงจริง ก็เลยคิดว่าทำดีแล้วไม่ติดดีมันจะไปนิพพานได้ยังไง ? 
ความจริงอันนี้เข้าใจถูกแต่ตัวที่เข้าใจผิดก็ตอนสุดท้ายเขาไม่คิดอะไรแล้ว 
ถาม : คนเขาบอกว่าทำดีชาตินี้ไว้รอชาติหน้า แล้วอย่างนี้ถ้าชาติหน้าไม่มีแล้วผมก็ทำ
ดีด้วยหรือครับ ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าคุณคิดว่าทำดีทำชั่ว สมมติว่าถ้านรกสวรรค์ไม่มี ชาติหน้าไม่มี คุณ
ตั้งใจทำดีคุณก็เสมอตัว แต่ถ้านรกมี สวรรค์มี ชาติหน้ามี คุณตั้งใจทำดีคุณก็กำไร 
แต่ถ้านรกไม่มี สวรรค์ไม่มี คุณทำชั่ว คุณก็เสมอตัว แต่ถ้านรกมี สวรรค์มี ชาติหน้า
มี คุณทำชั่ว คุณก็ขาดทุน เพราะฉะนั้นคุณก็เลือกเอาด้วยปัญญาของคุณเองว่า คุณ
จะเอาเสมอตัวแล้วกำไรดี หรือว่าเสมอตัวแล้วขาดทุนดี เลือกเอา ๒ ประตู 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ครับผมสบายใจแล้วครับ ก็บอกว่าคุณสบายใจเรื่องอะไร เขาก็บอกว่าตอนแรก
ผมตั้งใจว่าถ้าหากว่าคนเราทำความดีแล้วได้ไปสวรรค์ซัก ๓๐-๔๐ % นี่ผมก็จะทำนะ แต่
ว่าตอนนี้ผมไปถามหลวงพี่ชาติชายมาแล้ว หลวงพี่ชาติชายยกตัวอย่างว่า มีอยู่วันหนึ่งมี
คนตายไป ๑,๒๐๐ กว่าคน ปรากฏว่าขึ้นสวรรค์แค่ ๑๐ คนเท่านั้นเอง มันไม่ถึง ๑% ใช่
มั๊ย เออ เพราะว่าถ้า ๑% มันต้อง ๑๒ คนกว่าๆ น่าคิดเนอะ ทำความดีไปก็แปลกแยก
จากสังคมก็ไม่รู้จะทำไปทำไม (หัวเราะ) วันๆ หนึ่งก็มีปัญหาแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆ ล่ะ บางที
ก็อยากปล่อยให้มันไปตามทิศตามทางซะ มันก็อดสงสารไม่ได้ มีปัญหาแล้วถามนั่นถือว่า
ดี ถ้ามีแล้วเก็บไว้ไม่ยอมถามน่ะบางทีมันจะเอาความเข้าใจผิดเก็บไปเรื่อยๆ ที่ถามพิลึกพิ
ลั่นกว่าคุณน่ะมีเยอะเลย ของคุณน่ะเป็นคำถามพื้นๆ เท่านั้นเอง คนเรานะถ้าหากว่าขาด
ความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะการณ์ไหนมันก็ค่อนข้างจะแย่ สมมติว่าขึ้นเวที
จะชกมวย ขาดความมั่นใจมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ชกแล้ว มันก็เลยต้องหาวิธีไหนที่สร้างความ
มั่นใจให้แก่เขา พวกคาถามันก็เป็นการสร้างสมาธิอย่างนึง พอสมาธิทรงตัว ความมั่นใจ
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มันก็มี 
ถาม : เราจะพูดยังไงให้เขาเมตตาเรา ? 
ตอบ : มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถแก้ตัวให้เขาเชื่อได้มั๊ย ? แต่ถ้าไม่ได้มันก็มีวิธีอยู่
เหมือนกัน อันนี้ต้องเอาคาถาไปนั่งท่อง มีคาถาที่หลวงพ่อให้ไว้ว่า พระอรหัง สุคโต 
ภควา นะ เมตตาจิต ต้องการให้ใครเขารักเราเมตตาเราให้ภาวนานึกถึงหน้าเขา เอาให้
กำลังใจมั่นคงแล้วไปหาเถอะรับรองว่ารักเราทุกคน แต่คราวนี้ว่ารักเราในลักษณะนี้มันจะ
ไม่ยืนนาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำดีปฏิบัติดีกับเขา อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกให้มี
สังคหวัตถุ ๔ คือ 
 ๑. ทาน รู้จักให้เขา สงเคราะห์เขา 
 ๒. ปิยะวาจา พูดดีกับเขาตลอดไป 
 ๓. อัตถจริยา ยังประโยชน์ของเขาให้สำเร็จ  
 ๔. สมานัตตตา ทำดีอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลาย ท่านบอกว่า ถ้าทำอย่างนี้
คนจะรักเราแน่นแฟ้นตลอดไป เพราะฉะนั้นตอนนี้เอา ๒ อย่างพร้อมกันคือว่า ถ้าหากว่า
มันพลาดมาเราก็นั่งท่องคาถาไป ก่อนแล้วก็ตั้งใจทำดีกับเขาๆ จะได้รักเราตลอด 
ถาม : วันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรมาบังค่ะ กุญแจหาไม่เจอ แล้วพอเราดูมันวางอยู่จะทิ่มลูกตา
อยู่แต่มันไม่เห็น มันเหมือนอะไรมาบังก็ไม่รู้ ?  
ตอบ : ไม่ใช่เหมือน มันมีการทดสอบเหมือนกัน ของพรรค์นี้ต้องเรียกว่า กรรมมาบัง 
ไม่แปลกหรอกเจอบ่อย เอาพรุ่งนี้นั่งว่าคาถานี้ไปตั้งแต่ตื่นจนไปถึงที่ทำงานนึกถึงหน้าเขา
ไว้ เดี๋ยวถ้าเขารักเราผิดปกติก็อย่าไปแปลกใจแล้วกัน แต่จำไว้นะว่ามันไม่ยั่งยืน ถ้าจะให้
ยั่งยืนต้องเป็นความประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน 
ถาม : กรรมที่ให้ผลแล้วเนี่ย จะกลับมาให้ผลอีกไหมครับ ?  
ตอบ : ที่เขาให้ผลไปแล้ว ถ้าหากว่ามันยังไม่หมด ถึงวาระถึงเวลาของมัน มันก็จะคืน
มาอีก แต่ถ้าหากว่าให้ผลแล้วกันไปแล้ว ก็เป็นอันว่าผ่านไปเลย กรรมมันมีบางประเภทที่
ให้ผลปุ๊บปั๊บฉับพลันได้นะ อย่างที่เขาเรียกว่า ครุกรรมทั้งฝ่ายกุศล อกุศล อย่างครุกรรม
ฝ่ายอกุศล ก็คือฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิต 
ทำสังฆเภท อย่างนี้ ก็จะเห็นผลทันตาในปัจจุบัน ตายเมื่อไหร่คุณลงอเวจีมหานรกเลย 
ขณะเดียวกัน ครุกรรมฝ่ายกุศล คือฝ่ายดี ที่คุณทำเอาไว้อย่างเช่นว่า ได้ฌาน ๔ ได้
สมาบัติ ๘ ถึงเวลาคุณก็ไปเป็นพรหมหรืออรูปพรหมไปเลย หรือว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้
ทำบุญกับพระอริยเจ้าที่ออกนิโรธสมาบัติมา ก็กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลย ฉะนั้นพวกนี้
ให้ผลฉับพลัน แต่ว่าให้แล้วให้เลย จบกันไปเลย เหมือนยังกับเราปลูกผักปลูกหญ้าให้
ผลเร็วมากไม่กี่วันก็เก็บกินได้แล้วใช่ไหม ? แต่ว่ามันได้แล้วได้เลย แต่ว่ากรรมบางอย่าง
มันให้ผลช้ามาก อย่างเช่นว่า พวกอปราปรเวทนียกรรม อุปัชชเวทนียกรรม ให้ผลในชาติ
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ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไปเรื่อยๆ อย่างนี้ เหมือนกับปลูกไม้ผล ให้ผลช้ามากเหมือนยังกับตาม
ไม่ทัน ประเภทสิบล้อ สิบล้อมันวิ่งช้าใช่ไหม ? แต่ถึงเวลาถ้ามันชนเราได้ แล้วเป็น
อย่างไรล่ะ มันก็หนัก ฉะนั้น กรรมพวกนี้จะให้ผลต่อเนื่อง ยาวนาน ลักษณะเหมือนยังกับ
ปลูกไม้ผล ถึงเวลา ถ้าหากว่า ๕ ปีขึ้นไป เริ่มให้ผล ก็ให้ไปเรื่อยๆๆ กรรมเขามีทั้งให้ผล
ตามกาล ให้ผลตามลักษณะ บางอย่างก็มาหนุนเสริม บางอย่างก็มาบีบคั้น บางอย่าง
ก็มาตัดรอน ให้ผลตามกาลนี่ก็ให้ช้า ให้เร็ว ก่อน หลัง กันไปรวมๆ แล้วว่า กรรมน่ากลัว
มาก ตามทันเมื่ือไหร่ มันเอาเมื่อนั้นที่คุณปริวัฒน์ เขาบอกว่า เวรกรรมมันมีจริงนั้นน่ะ 
เริ่มเห็นตรงจุดนี้ถึงได้พูดออกมาอย่างนั้น ถ้าไม่เห็นตรงจุดนี้ยังพูดไม่เป็นหรอก 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อย่าเกเรมากนักนะ เกเรมาก จิ้มเขาไว้เยอะ ถึงเวลามันเอาคืนแย่เหมือนกัน 
ของพรรค์นี้ก็ว่าไม่ได้ซะด้วย เป็นไงสมัยสามก๊ก มีใครเกิดบ้างหว่า ? ผลจากการสู้รบครั้ง
นั้นเราดังภายในชั่วข้ามคืนเท่านั้นเอง เหลือเชื่อเหมือนกันนะ คนเราประมาทหน่อยเดียว
แพ้ยับเยินเลย คือถ้าเขาไม่ประมาทนี่เราคงลุ้นเขาไม่ขึ้น ฉะนั้น เรื่องของการทำความดี 
ความชั่ว ก็เหมือนกัน ประมาทเมื่อไหร่ก็เจ๊ง ปมาโท มัจจุโน ปทัง อปมาโท อมตัง ป
ทัง ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ความไม่ประมาทเป็นหนทางที่ไม่ตาย 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยไง คะยะวะยะ ธัมมา สังขารา อัปมาเทนะ สัมปาเทถาต ิ
เขาเรียก ปัจฉิมโอวาท ครั้งสุดท้ายท่านก็บอกให้ทุกคนให้ยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อม ถามว่า ยังไงถึงยังประมาทอยู่ ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติดี ก็ยังประมาทอยู่ทั้งนั้น วิชาการ
สมัยก่อนที่สาบสูญไปเยอะต่อเยอะด้วยกัน เกิดจากว่า ยุคหนึ่งต่อลงไปอีกยุคหนึ่ง มันจะ
เสื่อมลงไปเรื่อยๆๆ เพราะไม่ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชามาครบถ้วน สมัยก่อนเขาจะก็มี
ประเภทที่เรียกว่าเก็บเอาความรู้ขั้นสุดท้ายเอาไว้เพื่อให้คนที่ไว้ใจจริงๆ อย่างเช่นว่า อาจ
จะเป็นลูกหลานของตัวเอง หรือว่าลูกศิษย์ที่รักมาก แต่ว่าบางทีก็ถ่ายทอดไม่ทัน ตายไป
กับตัวเองก็มี หรือไม่ก็เห็นว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาไม่สามารถรับวิชานี้เอาไว้ได้ ก็ตายไปกับ
ตัวเลยก็เยอะ สมัยก่อนต้องไปอยู่ไปกินไปคลุกคลีอยู่กับครูบาอาจารย์กันทีหลายๆ ปี ครู
เขาจะดูออกว่าคนประเภทนี้ สมควรจะได้วิชาการไป หรือไม่ได้ไป แล้วมายิ่งรุ่นหลังมาก
ขึ้นเท่าไร ความอดทนที่จะฝึกฝนพวกวิชาการที่จะเรียนรู้ศึกษาวิชาการต่างๆ มันก็น้อยลง
ไปเรื่อยๆ มันก็กลายเป็นว่า สาบสูญไปบ้าง อะไรไปบ้าง กลายเป็นไม้ตายก้นหีบบ้าง 
กลายเป็นของที่คนรุ่นหลังๆ ต่อไม่ติดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร อย่างตัวอย่าง ปืนใหญ่หน้า
กระทรวงกลาโหมที่ว่าเมื่อกี้ โลหะศาสตร์สมัยใหม่นี่ทำสแตนเลสยังเป็นสนิมน่ะ แต่อันนั้น
ดูว่าตากแดดตากฝนมากี่ร้อยปีแล้ว นั่นน่ะไม่เห็นจะเป็นเขียวปัดอยู่อย่างนั้น หลวงพ่อ
ท่านเรียกเหล็กแข็ง เพราะว่าพวกเครื่องตัดเหล็ก เครื่องทำลายเหล็กอย่างโลหะสมัย
ใหม่ๆ นี่ ยังทำเขาได้ยาก อีกอย่างเป็นเหล็กเหนียว ไอ้เหล็กเหนียวนี่สมัยก่อนเรียกเหล็ก
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กำพล เหล็กกำพล คือเหล็กในลักษณะเหมือนกับผ้า ถ้าตีเป็นดาบนี่ เคียนรอบเอวเป็น
เข็มขัดได้เลย สมัยนี้ก็ไม่เห็น นี่ตัวนี้เขาเรียกว่า เบี้ยแก ้ เป็นวิชาโบราณอย่างหนึ่ง ที่จะ
สาบสูญไปเหมือนกัน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ก็ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว เพราะว่างานมันต่อเนื่องกันเรื่อยๆ ตั้งแต่งานประจำปี
ของวัด ได้พักวันเดียวก็ลงยาวมาที่นี่เลย เสร็จแล้วก็มาเลเรียมันชอบฉวยโอกาสซ้ำ อีงวด
นี้มันเป็นหนักขนาดฉี่เป็นเลือด ไอ้ฉี่เป็นเลือดนี่มันโทรมเร็ว ตายเร็ว รอดมาได้ ก็ยังไม่รู้
เหมือนกัน ว่ามันทำไมถึงรอดมา 
ถาม : ผมมีคำถามครับ คือค่อนข้างแปลกใจเรื่องของเพื่อนครับ ? 
ตอบ : ทำไม ? 
ถาม : ไม่รู้ว่าเป็นกรรม หรือเป็นอะไร ยังไง ? 
ตอบ : แล้วทำไมไม่ถามตัวเขาล่ะ ทำไม มันเกี่ยวกับจุดไหนล่ะ ? 
ถาม : คือดูเขาเครียดไปหมดทุกอย่าง เขาไม่กล้ามา ? 
ตอบ : คนตั้งใจเอาจริงเอาจัง มันก็อย่างนั้นแหละ พอตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วทำไม่ได้
อย่างที่ตัวเองตั้งใจ บางคนมีลักษณะเหมือนกับว่าลงโทษตัวเอง แล้วอะไรก็โทษตัวเอง 
กลายเป็นว่าไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นไปเลยก็มี ลำบากนะ เรื่องนี้จะว่าไปแล้ว ก็เป็นการดลใจ
ของมารอย่างหนึ่งให้เราเสียเวล่ำเวลาไปพะวงไปกังวลอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรจะเป็น ทำให้
การที่จะหนีห่างจากมันก็เสียเวลาไปเลย 
ถาม : แล้วตอนนี้ก็นอนก็นอนไม่ค่อยหลับครับ เพราะว่า คือเขาบอกว่านอนแล้วเขาจะ
ผวาตื่น ผวาตื่น พอนอนไม่หลับมากๆ เข้ามันก็มีอาการประสาทเข้ามาด้วย มันก็...? 
ตอบ : เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เขาพยายามทุกวิถีทางที่จะขวางกำลังใจยิ่งเข้ม
แข็ง การขัดขวางยิ่งรุนแรง 
ถาม : พอจะมีทางที่จะช่วยแก้ได้ไหมครับ ? 
ตอบ : ช่วยแก้ได้ไหม ? จับรดน้ำมนต์ซะดีไหม ไอ้ปุ๊ยพาพี่น้องไปจับรดซะเปียกมะล่อก 
มะแล่กไปเลย รดจริงๆ เลยนะ ประเภทตักกันเยอะๆ ราดโครมไปเลย จริงๆ แล้วเขาไม่
ได้เป็นอะไรเลย แต่เขาไประแวงกันเอง ผู้หญิงกับผู้ชาย มันก็น้ำมันกับไฟ ใกล้กันได้เมื่อ
ไหร่ล่ะ ยิ่งไปเจอผู้ชายปากหวานๆ เข้า มันก็หลงเข้าหัวทิ่มหัวตำ ก็ไปเที่ยวว่าเขาทำ
เสน่ห์ ไม่ต้องทำเสน่ห์หรอก ทำแบบพระพุทธเจ้าว่า ทาน การให้รู้จักแบ่งปันกัน ปิย
วาจา พูดดีกับเขาเอาไว้ ปากหวานซะอย่าง อัตถจริยา ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น
เขา สมานัตตตา มีความเสมอต้นเสมอปลาย วิธีทำเสน่ห์ที่ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเสก
คาถา ก็ในเมื่อมันอยากให้รด ก็รดมันซะจนเปียกโชกไปเลย ป่วยๆ ไม่สบายๆ อยู่ มันยัง
แห่ไปเต็มกุฏิ คนโน้น ก็บอกให้พักผ่อนมากๆ คนนี้ก็บอกให้พักผ่อนมากๆ แต่มันไม่ยอม
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กลับซะที 
ถาม : ไม่ยอมหรอกครับ เพราะว่าผมเคยคุยแล้วเนี่ย เขาคือ ถ้าเกิดว่าเจอหลวงพี่ปุ๊บ
เนี่ย เขาก็จะแบบมีตำหนิหลวงพี่ในใจ เขาจะกลัวมาก ?  
ตอบ : ไอ้นั่นมันเรื่องปกติของเขาอยู่แล้ว เพราะว่า ยังไงล่ะ เอาแค่การปฏิบัติภาวนาได้
อุปจารสมาธิหน่อยเดียวเท่านั้นเอง มารเขาก็รู้แล้วว่าเราจะพ้นมือเขา เขาก็จะพยายาม  
ดลจิตดลใจให้เราปรามาสพระรัตนตรัยทุกเรื่องราวไปเลย ในเมื่อปรามาสพระรัตนตรัย ถ้า
หากว่าแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไม่ตก มันก็จะกลายเป็นปัญหาคาใจของตัวเองไป และจะทำให้
การเข้าถึงมรรคผลจุดที่ต้องการมันก็จะยาก มันทำทุกคนแหละ ไม่ได้ทำแต่เขาคนเดียว
หรอก 
ถาม : ผมก็โดนหลายทีแล้วครับ ?  
ตอบ : แล้วก็คิดดูแล้วกันว่าเราเองผ่านมาได้แล้ว เห็นคนอื่นแล้วมันรู้สึกยังไง มัน
สงสารก็สงสาร เรื่องไอ้พรรค์อย่างนี้มันบอกกันไม่ได้จนกว่าจะแก้ตกไปเอง เพราะว่าเรา
บอกให้เขาขอขมาพระรัตนตรัย ถ้าเขาไม่ตั้งใจขอขมาเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไง 
ถาม : เพราะเขาเป็นที่ขี้กังวลมากเกินไป ? 
ตอบ : บอกแล้ว มันเป็นคนคิดคนเดียว คนคิดคนเดียว คนคิดมากไม่มากหรอก คิดคน
เดียว คิดไม่ค่อยจะยอมเลิก 
ถาม : แล้วเราทำยังไงดีล่ะครับ อยู่เฉยๆ ? 
ตอบ : ทำยังไงดี แนะนำให้เขาหน้าด้าน ขอขมาพระรัตนตรัยทุกวัน ทำความดียังต้อง
หน้าด้านเลย ไม่งั้นมันทำไม่ทน ทำไม่นาน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ไม่ได้ขาด จริงๆ เขามั่นคง แต่เพียงแต่ว่าเวลาเจอข้อสอบก็รวนเหมือนกัน 
ข้อสอบพวกนี้เวลามา เขาทดสอบเรา จะเป็นจุดอ่อนของเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้น แน่แค่
ไหน มันก็รวนทั้งนั้นแหละ ยกเว้นเจอกันมาเยอะๆ จนอ่านเชิงกันออก ก็จะรู้ว่าจะแก้ไข
วิธีไหน มันถึงได้ง่ายที่สุด ลักษณะของกำลังใจตก ที่เขาเรียก จิตตก สมาธิตก มัน
เหมือนกับคนหกล้ม สมมติว่า คน ๒ คนหกล้มพร้อมกัน คนหนึ่งลุกแล้วเดินไปเลย ขณะ
อีกคนหนึ่ง นั่งลงคร่ำครวญ โอ๊ย เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน ไม่น่าเลย เดินมาตั้งนาน
แล้วล้มซะได้ ใครมันจะได้ระยะทางเยอะกว่ากัน มันก็ต้องล้มแล้วลุกเลยใช่มั๊ย ? เพราะ
ฉะนั้น เรื่องของการทำความดีเหมือนกัน ถ้าเวลาผิดพลาดอะไรไป เช่นว่าละเมิดศีลไป 
กำลังใจตก สมาธิคลายตัว ตั้งหน้าทำใหม่แป๊บเดียว มันก็ได้เหมือนเดิม ถ้ายิ่งไปนั่ง
คร่ำครวญนานเท่าไหร่ ก็คือสิ่งที่เขาต้องการ เพราะเขาอยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นอยู่
แล้ว 
ถาม : จะตัดสินใจทำงานต่อ กำลังสับสนว่า จะทำงานหรือไม่ทำงาน ? 
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ตอบ : อันนี้จับฉลากได้ ถึงเวลาจับฉลาก (หัวเราะ) พูดเล่นนะ เปรียบเทียบข้อดี ข้อ
เสียของมันสิ ถ้าหากว่าเราทำสิ่งนี้มันมีผลดีอะไรบ้าง ก็ลิสต์เป็นรายการออกมา ๑ ๒ ๓ 
๔ ถ้าหากว่าไม่ทำแล้วมันมีผลเสียอะไรบ้างก็ ๑ ๒ ๓ ๔ แล้วเปรียบเทียบดู ถ้าผลดีมัน
มากกว่าก็ทำไป วิธีง่ายนิดเดียว 
ถาม : คือ ทีนี้มัน วิธีนี้มันก็จะง่ายสำหรับคนที่แบบว่าเคลียร์ว่า นี่คือสิ่งเรานีด แต่บาง
คนเนี่ย อย่างเพื่อนหนูเนี่ย เขาก็จะสับสนว่าแล้วหนูจะไม่ใช่ แล้วหนูจะยังไง คือมันยัง
สับสนอยู่ค่ะ ? 
ตอบ : ช่วยเขาตัดสินใจหน่อยแล้วกัน ถ้ายังสับสนอยู่ก็ช่วยโขกหัวมันหน่อย  
ถาม : บางทีมันกระทบเรื่องการทำงานด้วยครับ ? 
ตอบ : เสียเหมือนกันนะ มัวแต่นั่งเหม่อคิดอยู่ 
ถาม : ตอนนี้ ก็วันๆ อย่างช่วงนี้ดีขึ้นนะครับ ช่วงก่อนหน้านี้ทำงานก็ไม่ได้ คุยงานนี่ 
คุยงานไป ร้องไห้ไปครับ ?  
ตอบ : เครียด  
ถาม : ไม่รู้จะทำยังไง ผมก็พูดไปเรื่อยๆ น้ำตาเธอจะไหล เราก็ปล่อย ?  
ตอบ : ปล่อยไป มันร้องไห้จนน้ำตาหมด มันก็เลิกร้องเอง ตัวก็ใหญ่ ใจนิดเดียว 
ถาม : ถ้าเราทำอย่างที่แนะนำบ่อยๆ คือแนะนำชี้ว่า อันนี้ดี อันนี้ไม่ดี ให้เขาลองลิสต์นี่ 
จะช่วยได้ไหมคะ ทำซ้ำๆ อาจจะต้องวนๆ อย่างนี้ค่ะ ? 
ตอบ : จริงๆ มันอยู่ที่ใจของเขาเลย ถ้าเขาสามารถตัดสินใจได้มันก็หมดปัญหาไป
เลย เรารู้อยู่แล้วสิ่งนี้เป็นมารที่จะมาขวางการกระทำของเรา เราเองก็ให้ตั้งใจไว้เลยว่า
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จริงๆ แล้วไม่ใช่เจตนาแท้ที่เราเป็นคนทำ ในการล่วงละเมิดสิ่งนั้น
ไม่ว่าจะการคิด การพูด การทำ ในเมื่อตัวเเราเองไม่ได้เป็นคนทำ เป็นการชักนำของ
กิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรม แต่ว่าในเมื่อมันชักนำผ่านการคิด การพูด 
การทำของเรา เราก็ตั้ ง ใจขอขมาพระรัตนตรัย ให้คิดว่าถ้าขณะจิตใด ที่
สติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์ เรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เราไม่คิดไม่พูด ไม่ทำแน่นอน 
แต่ในเมื่อมันคิด มันพูด มันทำไปแล้ว เราก็ตั้งใจขอขมาซะบอกได้เลยว่าเรื่องของพระ
รัตนตรัย ไม่มีมาถือโทษโกรธเคืองใครหรอก ทุกสิ่งทุกอย่างใครทำใครได้ ในเมื่อเราทำ 
เราตั้งใจ ขอขมา ปลดจิตออกจากกรรมตรงจุดนั้น แล้วตั้งหน้าทำดีต่อไป ถ้าเขาตัดสินใจ
ตามนี้ได้ ก็จะผ่านไปได้ในระยะเวลาอันไม่นาน เรื่องของมารนี่ เขากลัวคนรู้ทัน ถ้ารู้เท่า
ทัน แล้วเราประเภทตื้อ หน้าด้าน ขอขมาไปเรื่อย มันรู้ว่า ท่านี้ใช้กับเราไม่ได้ มันก็เลิก
ไปหาท่าอื่นต่อเดี๋ยวก็มีปัญหามาให้แก้ต่อไปอีก แปลกไหม ทำความดียังต้องหน้าด้าน
เลยนะ หน้าไม่ด้าน ทำไม่ทน อยู่รอบๆ ข้าง ก็ช่วยกันพอเขาเห็นว่า เราเป็นตัวช่วยที่ดี 
เขาก็เล่นเราด้วย (หัวเราะ) ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา มารเขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
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ได้ทั้งนั้น แม้กระทั่งเพื่อนที่รักกันมากที่สุด เขาก็จะทำให้เราคิดว่า คาดว่ามันน่าจะเป็น
อย่างนั้น เป็นอย่างนี้ จนกระทั่งเข้าใจผิดกันไปได้ ทั้งๆ ที่ถ้าหากถามแค่ประโยคเดียว 
เรื่องก็อาจจะคลายใจไปได้ เก็บเอาไปโกรธมันซะ ๓ วัน ๗ วัน กว่าจะเคลียร์กันได้ บางที 
ประเภทที่ไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตก็มี ข้องใจนี่ ต่อยถามเลย จำไว้ สมัยทหารนี่เขา
ต่อยถามสมัยนี้เอาแค่ไต่ถาม 
ถาม : อยากจะฟังเทศน์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของจิต ? 
ตอบ : ธรรมชาติของจิต ?  
ถาม : แบ่งประเภท แบ่งอะไรกันยังไงครับ ?  
ตอบ : โอ๊ย ตายๆๆๆ จริงๆ แล้วมันเรื่องไม่เป็นเรื่อง ดูเอาแค่ว่ามันมีความดีไหม ? 
ถ้าไม่มีทำมันขึ้นมา มีอยู่แล้วก็ทำให้มันดียิ่งๆ ขึ้นไป ดูมันว่ามันมีความชั่วอยู่ไหม ? 
ถ้ามีก็ไล่มันออกไประวังอย่าให้มันเข้ามาแค่นั้น ไปแบ่งประเภทมันมากๆ เดี๋ยว
ประสาทกิน ถ้าเป็นไปตามตำราที่เขาว่า จิตของเรามีเป็นร้อยๆ ดวง บ้ากันไปข้างหนึ่ง 
ถาม : แล้วเรื่องของจริตนี่มันไม่ใช่ลักษณะ ประเภทของจิต ? 
ตอบ : จริต นี่มันเป็นรากเหง้านิสัยของเราที่ฝังลึกมา ใช้คำว่า สันดานแทนก็ได้ จะ
เป็นการรัก ชอบ เกลียด ชัง เป็นการส่วนตัวของเราไปเลย จริงๆ แล้วจริต ๖ ประการ
นั่น มีครบทุกคน แต่เพียงแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งมันจะเด่นอกมา ก็จะเป็นลักษณะจริต
อย่างนั้น เป็นคนขี้โมโห จะเป็นทางโทสะจริต เป็นคนที่เด่นออกมาทางรักสวยรักงาม ก็
เป็นราคะจริต เป็นประเภทขี้วิตกกังวล ตัดสินใจไม่เด็ดขาดก็จะเป็นโมหะจริต วิตกจริต 
อะไรพวกนี้ ทุกอย่างมีแต่ว่าอย่างไหนมันจะมากก็จัดเป็นจริตนั้นๆ 
ถาม : แล้วก็มีแค่ ๖ หรือเปล่าครับ ?  
ตอบ : มีเยอะกว่านั้น อย่างพวกวิกลจริต อะไรอย่างเนี่ยนะ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดเอา
ไว้ 
ถาม : คือผมสงสัย อย่างสมมติว่า คนที่รักสันโดษนี่เราจะรู้ว่าเขาเป็นคนจริตอย่างไร 
จากอะไรครับ ? 
ตอบ : จริงๆ ตรงนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เขาก็ได้นี่ แล้วที่รู้นี่ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
และปฏิบัติในความดีของเขา ตัวของเขา เขาต้องมีความเข้าใจเองว่าเขามีจริตอะไร เพื่อ
เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับตัวเองได้ ของเราจะไปรู้เขา ไปเสียเวลาทำไม มันตัองรู้ตัวเอง 
อยากรู้ก็ฝึกเจโตปริยญาณ 
ถาม : มีวิธีเดียวหรือเปล่าครับ ? คือที่ผมสงสัยน่ะครับ ? 
ตอบ : จะมีลักษณะการสังเกตหยาบๆ อยู่เหมือนกัน อย่างเช่นว่า โทสะจริตกับพุทธิ
จริต อาการแสดงออกเหมือนๆ กันหมด คือ ทำอะไรทำแรง ทำเร็ว แต่ขณะเดียวกัน
อย่างเช่นว่า ถ้าหากให้กวาดบ้าน พวกโทสะจริต พุทธิจริต มันก็ลากโครมๆ ไม่กี่ที ฝุ่น
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ตลบไปทั้งบ้าน ไม่กวาดซะยังจะดีกว่าอย่างนั้น เวลาเดินก็ลงส้นโครมๆ ไปเลยอย่างนั้น 
แต่ว่าจะไปต่างกันตรงจุดสุดท้าย พุทธิจริตจะประกอบไปด้วยปัญญามากกว่า เวลาทำ
อะไรก็รู้สึกว่ามันมีเหตุมีผล มันเหมาะมันสมไปหมด แต่ว่าโทสะจริตนี่ ของเขาจะไม่มี
ตัวนี้ จะเป็นประเภทขี้โมโห แล้วก็โง่ดักดาน (หัวเราะ) มันต่างกัน อาการภายนอกมัน
คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีจุดแยกให้เราเลือกได้ ให้เราคิดได้ อย่างพวกโมหะจริต กับ วิตกจริต 
ก็คล้ายคลึงกัน แต่ว่าอันหนึ่งมันก็อาจจะติดประเภทโง่ เซ่อ เซื่องซึมไปเลย อีกอันหนึ่งก็
อยู่แค่ว่า ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาด มัวแต่เงอะงะอยู่นั่นเอง อาการมันใกล้เคียงกันมันมี 
แต่ว่าก็มีจุดแยกให้ ซึ่งเป็นส่วนหยาบ โอกาสผิดมีเยอะ ขนาดพระสารีบุตรยังให้กรรม
ฐานผิดเลย นั่นอัครสาวกเบื้องขวานะ กระทั่งไปเจอพระพุทธเจ้า ท่านถึงได้ว่า พระลูก
นายช่างทอง จริงๆ แล้วเป็นโทสะจริต ก็ให้ไปฝึกกสิณสีแดงแทน แล้วก็เป็นพระอรหันต์
ภายในที่นั่งเดียว เสียเวลาไปพรรษาหนึ่งเต็มๆ 
ถาม : พระสารีบุตรท่านใช้เจโตปริยญาณ หรือท่านใช้อะไรครับ ?  
ตอบ : อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน เพียงแต่ว่าท่านให้ผิด ท่านเห็นว่าเป็นคนหนุ่มรูปหล่อ
ด้วย พ่อรวยด้วย สาวเยอะด้วย น่าจะหนักไปทางราคะจริต ก็เน้นพวกอสุภกรรมฐาน
แทน ล่อไปหนึ่งพรรษา ไม่ได้ผล ออกพรรษาไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านบอก
ว่าขึ้นชื่ิอว่ากุลบุตรที่ประกอบไปด้วยศรัทธาแล้ว ตถาคตจะสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่ม ี
อย่าลืมคำว่าประกอบด้วยศรัทธานะ ถ้าไม่มีศรัทธาท่านก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ในเมื่อเขามี
ศรัทธาขนาดเป็นลูกเศรษฐี ทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สมบัติมาบวช ท่านก็ลองสงเคราะห์ดู 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโทสะจริต ก็ให้ไปเพ่งดอกบัวสีแดงแทน เป็นยังไง ห่วงเพื่อน 
ห่วงตัวเองด้วยนะ ถึงตัวเองจะมีเพื่อนดีๆ อย่างนี้ไหมหนอ มาคอยช่วย 
ถาม : มีอะไรแนะนำไหมคะ ?  
ตอบ : ไม่มี อยากจะแนะนำเหมือนกันว่า ตั้งหน้าตั้งตาทำ เข้านิพพานไปเลยก็ได้ 
เวลายิ่งเยอะโอกาสจะโดนเขาเล่นงานมันยิ่งมาก 
ถาม : ทำไมเขาทำวิชา ของต่างๆ นี่เขาต้องเข้าองค์ฌานหรือเปล่าครับ ?  
ตอบ : ก็จำเป็นต้องใช้สมาธิระดับสูงเหมือนกัน แต่คราวนี้ของเขาเนื่องจากว่าเขาใช้
สมาธิเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเขา มันก็เลยกลายเป็น มิจฉาสมาธ ิ 
ถาม : ในเมื่อเขาไม่มีศีลบริสุทธิ์ เขาจะเข้า-ออกฌานได้ ?  
ตอบ : อย่าลืมว่า ตอนที่เขากำลังทำสมาธิอยู่ศีลเขาไม่บกพร่องนะ เรื่องของโลกีย
อภิญญารวบรวมกำลังใจแป๊บเดียวมันก็ได้ พอไปทำผิดทำพลาดก็เสื่อมไป พอรวบรวม
กำลังใจใหม่ ก็ทำได้อีก มันขึ้นๆ ลงๆ 
ถาม : อย่างสมมติ เขาทำเสน่ห์ยาแฝดอย่างนี้ เขาเอาเส้นผมของคนมา เอาขี้ไคลมา 
เป็นของที่ทิ้งแล้ว มันไม่น่าจะมีผล ?  
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ตอบ : มันมีผลก็เพราะว่า เขาสามารถที่จะโยงถึงตัวคนได้ง่ายกว่าปกติ ถ้าหากว่า
กำหนดใจอย่างเดียวมันไม่มีอะไรเป็นวัตถุส่งผ่าน ของใช้ทุกอย่างที่ผ่านมือของเรา 
กระทั่งหนังสือเล่มหนึ่ง พอจับปุ๊บจะมีพลังงานของเราตกค้างอยู่ อย่าว่าแต่ไอ้นั่นมันเป็น
สิ่งที่ออกจากตัวเราไป ยิ่งง่ายใหญ่เลย 
ถาม : แต่อย่างเส้นผมเราลงไป เรายังรังเกียจตัวเราเองเลย ?  
ตอบ : แต่คราวนี้อย่าลืมว่า พลังงานตกค้าง ยังไงๆ มันก็ยังมีของมันอยู่  
ถาม : ................................. 
ตอบ : (หนังสือโอวาทหลวงพ่อ) เล่ม ๑๖ เปิดหน้า ๒๒๕ จ๊ะ วรรคที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ 
กับ ๑๐ อ่านจนจำได้ทุกหน้าเลย ๒๒๕ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ กับบรรทัดที่ ๑๐ นั่น
แหละ คาถากันปืน สัตถา ธะนุง อากัตถิตุง อะเทสะย ิเป็นไง อ่านหนังสือให้มันจำหน้า
จำบรรทัดอย่างนี้บ้าง ทำได้ไหม (หัวเราะ) ไหวไหมโยม ไอ้บางที ฉันอ้างหนังสือ อ้าง
ตำรา บอกหน้านั่น บรรทัดนี้ คนมันไม่เชื่อหรอก มันต้องเปิดพิสูจน์อย่างนี้ หนังสือเพิ่ง
หยิบมา มันต้องอ่านแล้วจำได้ให้ได้ขนาดนี้ แล้วจำได้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องเอาไปทำด้วย 
ถ้าเราฟังเทปหรืออ่านหนังสือหลวงพ่อท่านจะย้ำเสมอว่า ฟังแล้วจำ จำแล้วคิด คิดแล้ว
เอาไปปฏิบัตดิ้วย ฉะนั้น ถ้าหากว่าเราสมาธิดี ความจำมันเป็นเรื่องเล็ก จำง่ายมาก นั่น
แหละลูก ไอ้ตัวเล็ก เอาไปท่องประจำๆ ต่อไปใครยิงเรานะยืนยิ้มเลย ไม่ต้องกลัวมัน  
ถาม : ถ้าเราห้อยพระ ห้อยอะไรอย่างนี้ กันได้ไหมครับ ? 
ตอบ : ถ้าไม่ได้อาราธนาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน จะต้องมีการอาราธนา ขอให้ท่านช่วย
อยู่ทุกวัน เรื่องของเทวดาเขายอมรับกฎของกรรม ถ้าหากว่าเราไม่เรียกให้ท่านช่วย ท่าน
ก็นั่งมองเหมือนกัน 
ถาม : พี่ชายเสียแล้วค่ะ เขาเห็นสังฆทานยาวสุดลูกหูลูกตานี่ เลยอยากจะทราบว่าจะ
ไปถึงไหนเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : บุญสังฆทานนี่ ประเภทที่เรียกว่าเกิดใหม่หลายชาติก็ใช้ไม่หมด ถ้าเขาโมทนาได้
นี่สบายมากเลย คนตายนี่ บางทีถ้าหากว่าคนหลังรู้จักทำบุญให้เป็นนี่โชคดีซะมากกว่า 
บางทีเรายังอิจฉาเขาเลย 
 ...ทอ่งไดห้รอืยงั ? อา่นเทีย่วเดยีว นา่จะจำไดแ้ลว้ สตัถา ธะนงุ อากตัถติงุ อะเท
สะย ิแปลเปน็ไทยงา่ยๆ วา่ งา้งได ้แตย่งิไมไ่ด ้เพราะวา่ อะไรละ่ พรานกกุตุมติร พราน
กุกุตมิตร จะยิงพระพุทธเจ้า วันนั้นออกล่าสัตว์ทั้งวัน ล่าไม่ได้เลยซักตัว เดินไปเจอ
พระพุทธเจ้าเข้า อ๋อ ตัวกาลกิณีนี่แน่ๆ เลย ยิงมันทิ้งซะเหอะ ก็ง้างธนูยิงไม่ได ้
พระพทุธเจา้อธษิฐานไว ้ อธษิฐานบทนี ้ บอกใหง้า้งไดแ้ตย่งิไมอ่อก คราวนีล้กูชายเหน็พอ่
หายไปนานก็ไปตาม ลกูตัง้ ๗ คนไปถงึเจอเขา้กค็ดิแบบเดยีวกนันีศ่ตัรขูองพอ่แนเ่ลย พอ่
ทำท่าจะยิง ก็จะไปยิงบ้าง พระพุทธเจ้าก็อธิษฐานแบบเนี่ย ยืนเป็นตอไม้ไป ๘ คน จน
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กระทั่งภรรยาพราหมณ์กุกุตมิตรตอนเย็นสงสัยว่าสามีและลูกหายไปไหนหมด ก็ไปตาม 
เจอกำลงัทำทา่จะรมุยิง่พระพทุธเจา้อยู ่พระพทุธเจา้ทา่นนัง่เฉยๆ พวกนัน้กย็นืงา้งคาอยา่ง
นัน้แหละ กต็กใจ บอกวา่ อยา่ทำพอ่ฉนั บอกลกูๆ บอกวา่ตาของเรานะ เดก็กค็ดิวา่ เออ 
นา่จะใช ่ กำลงัใจกค็ลายตวัจากการเปน็ศตัร ู พระพทุธเจา้ทา่นกอ็ธษิฐานคลายฤทธิ ์ ปลอ่ย
ใหเ้ขาเปน็ปกตไิด ้กน็ัง่กราบกนั ภรรยาพราหมณก์กุตุมติร ทา่นเปน็พระโสดาบนั พระอรยิ
เจา้ถอืวา่พระพทุธเจา้เปน็พอ่ทัง้นัน้ พระพทุธเจา้ทา่นกเ็ลยเทศน์โปรดพรหมณก์กุตุมติรกบั
ลกูชาย กลายเปน็พระอรยิเจา้ไปดว้ยกนั เลกิลา่สตัว์ไดแ้ลว้ 
ถาม : ที่บ้านยังมีอยู่หนึ่งเลยค่ะ คนโตค่ะ ยังไม่ยอมเลิกเลยเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : ไม่เป็นไรจ๊ะ เดี๋ยวถึงวาระ ถึงเวลา เขาก็เลิกของเขาเอง ของพรรค์นี้ถ้าหากว่า
มันไม่ถึงเวลาเราเตือนเท่าไหร่เขาไม่ฟังหรอก ตัวอย่างอาตมาเอง ไปทองผาภูมใิหม่ๆ นี่ 
อาจารย์เขาพาลูกศิษย์มาฝึกลูกเสือ ๓๐๐- ๔๐๐ คน เขากินเหล้าไปคุยกับพระไป กินไป
กินมาทนไม่ไหว เขาก็ถามว่า อาจารย์จะไม่ห้ามผมจริงๆ เหรอ ก็บอก เงินของมึง ตัว
ของมึงก็กินไปสิ เราเสียเงินกับเขาเสียเมื่อไหร่ สุขภาพเราก็ไม่ได้เสีย อยากกินให้มันกิน
ไป เขาก็แปลกใจ เขาบอกว่า ปกติขอเพียงพระรู้ว่าผมกินเหล้าเขาก็ห้ามแล้วครับ แล้วนี่
อาจารย์นั่งดูผมกิน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : โยเร คล้ายๆ กับพลังจักรวาล มันเป็นการสั่งพลังที่ได้รับการฝึกมาดีแล้ว จาก
คนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่า คนๆ นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการขาด เขาจะเติมให้เต็ม 
อาการป่วยนั้นจะหายได้ แต่ว่าเรื่องของพลังจักรวาลหรือโยเรนี้ คนที่เป็นผู้รักษา หรือ
ผู้ทำให้นี่ จำเป็นที่จะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรม ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่พอสมควร 
เพราะว่าการส่งผ่านลักษณะนั้นมันจะมีสิ่งที่พึงปรารถนาอยู่ อย่างหนึ่งว่า ถ้าหากว่า
เราไม่ใช่ผู้มีกิเลส ในส่วน รักโลภ โกรธ หลง ที่ไม่ดีของเรา จะไปเพิ่มเติมให้กับคน
อื่นเขาได ้ เพราะฉะนั้นบางคนอาจไปรักษาโรค แต่ได้กิเลสเพิ่มมา มันไม่น่าจะเป็นไปได้ 
แต่มันก็มีส่วนเหมือนกัน เพราะว่า เราจะสังเกตว่าบุคคลที่ตั้งเป็นหมอรักษาโรคเพื่อ
สงเคราะห์คนอื่นก็ดี อะไรก็ดี บางทีเขาก็จะไม่เรียกผลประโยชน์จากใคร พยายามตั้งอยู่
ในศีลในธรรมให้มากที่สุด เพราะเขารู้ว่ามันมีสิ่งบกพร่องอยู่ตรงจุดนี้ ก็พยามยามหาที่หา
ที่แน่นอนหน่อยก็แล้วกัน ไม่เช่นนั้นแล้วจะได้ของแถมมาด้วย 
ถาม : แล้วทำไมเขาต้องมีพระ ที่ต้องท่องด้วยคะ ? 
ตอบ : อันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเขา 
ถาม : แล้วไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะ ? 
ตอบ : มีจ๊ะ อย่างน้อยได้พระเพิ่มมาองค์หนึ่ง ความจริงมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจ เพราะ
ว่าทำแล้วมันดีแก่เรา ก็ทำต่อไป ถ้าทำแล้วไม่ดีก็หยุดได้จ๊ะ 
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ถาม : แล้วมันจะเปลี่ยน.......(ไม่ชัด).......?  
ตอบ : มันจะทำให้เราเปลี่ยนได้อย่างไร ถ้าเรายังยืดมั่นในพระรัตนตรัยอยู่ เขาอยากทำ
อะไร เราก็ไปสนุกร่วมกับเขาด้วย ได้เปิดหู เปิดตา เห็นอะไรมากขึ้นอีกต่างหาก ไปแถว
ไหนจ๊ะ ถ้าสำนักงานใหญ่เขาอยู่ใกล้ๆ นี้ แถวซอยอารีย์นี่เอง แรกๆ ที่เขาตั้งโน้น ตั้งแต่
สมัยอาตมาเด็กๆ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว ในฐานะที่เรายังเป็นวัยสะรุ่นอยู่ มันชอบลอง สำนัก
ไหนเขามีอะไรดี ชอบไปดูให้ได้ คือของเขา เขาอยากได้สมาชิกก็พยายามช่วยเรา เพื่อให้
เราเป็นสมาชิกของเขา จะว่าไปแล้วเจตนาเขาก็ดีนะ เป็นการเผยแพร่ลัทธิของเขาอย่าง
หนึ่ง แต่ว่าลัทธิบางลัทธิมันมีข้อผูกมัดอะไรเยอะ อย่างเช่นว่าพอเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้อง
ทำบุญประจำเดือนละเท่านั้นเท่านี้ ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันพอเสียทีเราก็เลิกได้ คือถ้าเรา
ไม่ไปเขาก็เอาโซ่มาลากเราไม่ได้หรอก ของพรรค์นี้มันอยู่ที่เรา สติสัมปชัญญะเรามี 
ปัญญาก็มี เราก็ดูอยู่แล้ว อะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันมากเกินไปเราก็เลิกจะลา มันก็อยู่ที่เรา 
เป็นการทดสอบกำลังใจอย่างหนึ่งว่า เราใจถึงจริงหรือเปล่า 
ถาม : โดนเขาหลอกหรือเปล่า ? 
ตอบ : เราเต็มใจจะให้เขาเองไม่ใช่หรือ ? โยมไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาแจ้งข้อหาหมิ่น
ประมาทนะ หลวงปู่ธรรมชัย ท่านบอกไว้ว่า โรคบางอย่างต้องรักษาถึงหาย ถ้าไม่รักษา
จะตาย โรคบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็หาย โรคบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็ตาย 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราไปเจอประเภทสุดท้าย รักษาหรือไม่รักษาก็ตายเขามาช่วยกัน
โยเรกันหมดสำนักก็ไม่เหลือหรอก 
ถาม : แล้วอย่างที่เขาตายก่อนอายุขัยนี่ ....?  
ตอบ : อย่างนี้โชคดีจ๊ะ จริงๆ เราอาจเห็นว่าเขาตายไม่ดี ความจริงไม่ใช่ คนที่ตาย
ก่อนหมดอายุขัยนี่ ถ้าหากว่าเราทำความดีไปเท่าไรเขารับได้หมด สบายเขามากกว่า  
ถาม : คือญาติผมเพิ่งตายจะทำบุญอะไรให้เขาครับ ? 
ตอบ : อะไรก็ได้ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ผีเอาทั้งนั้นแหละ เจอผีไม่กี่รายหรอก
ที่ทำให้แล้วไม่เอา มีรายหนึ่งหลวงพ่อท่านบอกขอให้บวชเณร บอกจะบวชพระอยู่แล้ว ให้
โมทนาบุญไปเขาไม่เอา จะเอาบุญบวชเณร เอากับมันซิ เขาบอกบุญบวชพระเขาได้แล้ว 
จะเอาบุญบวชเณร อีกรายหนึ่งไปเจอกลางป่า รายนี้เรียกว่านางฟ้าหน้าหงิก คือเดินธุดงค์
จนค่ำแล้วไปพักตรงตะเคียนยอดด้วน อยู่ตรงทางห้วยสามแพร่งพอดี เราเห็นว่าใต้ต้นเขา
มันน่านอน ปลายห้วยมันเป็นทรายสะอาดแล้วอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยกันน้ำค้างได้ พอมุดเข้าไป
ใต้ต้น แม่เจ้าพระคุณร่วงลงมา คือเขาอยู่สูงกว่าพระไม่ได้ พอเห็นอย่างนั้นก็ดูวิมานเขา 
วิมานเขาประเภทเอียงกระเท่เร่ ลักษณะที่จะหมดบุญอยู่แล้ว ก็บอกเขาว่า ผลบุญที่เราทำ
มา ขอให้เขาโมทนา เขาบอกว่าท่านไม่ต้องยุ่ง คือพูดง่ายๆ รีบไปให้พ้นยิ่งดี ยังดีที่เขาไม่
ได้พูดอย่างนั้น ให้มันก็ไม่เอานั่งหน้าหงิกอยู่ครึ่งค่อนคืน เพราะฉะนั้นว่า ความดีความชั่ว
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มันประมาทกันไม่ได้ ขนาดอยู่ในภพภูมิที่ดีอย่างนั้น ยังเป็นมิจฉาทิฐิได้ 
ถาม : เคยเจอกลิ่นธูปนี้แรงมากเลยค่ะ ?  
ตอบ : อย่างนั้นสบาย แสดงว่ากำลังใจเขาทรงฌาน ลักษณะของกลิ่นธูป กลิ่นกำยาน 
ดีไม่ดีเป็นพรหม ถ้าหากว่าเทวดากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ แต่เป็นดอกไม้ที่หาไม่ได้ 
กลิ่นหอมแปลกๆ ชนิดที่โบราณเขาเรียกหอมจนลืมตายเลย มันก็มีบางทีเหมือนกับวิธี
พิเศษเราเองก็ไม่มั่นใจความรู้ตัวเอง มีผีตัวหนึ่ง อันนี้ต้องเป็นผีที่วิเศษมากเลย เขาตาย
แล้ว เขาบอกว่าเขาไปนิพพานแล้ว เราก็เออ...มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ได้ล่ะ ก็เอานี้แล้วกัน 
ก่อนนอนถ้าได้เงินร้อยหนึ่ง จะถือว่าไปนิพพานจริง เวลาเจริญกรรมฐานภาคค่ำ ทุ่มครึ่ง
แล้ว ปรากฏว่าพอเสียงกริ่ง กริ๊กๆ หมดเวลา ลืมตาขึ้นมา มีโยมคนหนึ่งเอาเงินมายัดใส่
กระเป๋าให้ร้อยหนึ่ง เออจริง... แสดงว่าต้องไปนิพพานแน่ๆ เลย (หัวเราะ) ขอน้อยไป
หน่อย รู้งี้เอาเยอะกว่านี้หน่อย ของเราเองบางทีนึกอะไรไม่ออก ก็คือมันแบบนี้แหละ 
ประเภทนั่งนับเงินอยู่ จุดมุ่งหมายมันก็อยู่กับเงิน ลืมเรื่องอื่นไป งกมากไปหน่อย โยมคน
นั้นก็เหลือเกินไม่ได้รู้จักมักจี่กันมาก่อน อันนี้ยังดีนะ พวกร่วมบุญกันโดยอัตโนมัตินี่เดือน
ก่อนไปไหว้พระแก้ว เพราะมากรุงเทพต้องไปไหวพระแก้วทุกเดือน เราก็กราบไหว้ 
อธิษฐานของเราสบายใจ ก็คงนานน่าดูแหละ พอลืมตาลุกปุ๊บ หันมามีเสียงนิมนต์ค่ะ เรา
ก็ว่าอะไรวะ ถวายอาหารมา แล้วจะทำยังไง ก็หิ้วไปทั้งข้าวทั้งกับนั่นแหละ คนก็มองกัน
ตาเดียว เออ..พระองค์นี้คงงกน่าดู ขนาดไปไหนยังเตรียมอาหารไปด้วย เขาถวายไม่รับก็
ไม่ได้ กลางโบสถ์เลย คนไม่ได้ดูตาม้าตาเรือนี่เยอะเหมือนกันนะ แล้วก็อีกทีหนึ่งตอนนั้น
อยู่ที่วัดเทพศิรินทร ์ ปกติอยู่วัดนี้เดินบิณฑบาตประมาณสองเสาไฟฟ้าอาหารก็ล้นบาตร
แล้ว วันนั้นก็คิดแผลงๆ ขึ้นมาตั้งใจอธิษฐานว่า วันนี้ใครที่ใส่บาตรก็ตาม ขอให้เป็นคนที่
ร่วมบุญกันมาแต่อดีตเท่านั้น ปัจจุบันนี้เราไม่เอา ตั้งใจว่าจะกินของเก่าแล้ว ปรากฏว่าวัน
นั้นมีใส่แค่สองคน เดินทั่วตลาดโบ้เบแ้ล้ว (หัวเราะ) น่าอดตายนะ โยมที่เคยใส่บาตรเคย
นิมนต์ยืนเฉยกันหมด ก็ต้องเดินเลยไป คราวหน้าอย่าไปลองนะ ที่ซึ่งเราไม่มั่นใจจะอด
ตายเอา เรื่องประเภทนอกทุ่งนอกท่าของพระนี้เยอะ แต่ละคนนี่ซนทั้งนั้น หลวงพ่อท่าน
บอกว่าเวลาได้ใหม่นี่ ซนทุกราย สมัยที่ท่านอยู่ก็ หลวงพ่อลิงขาว กับหลวงพ่อลิงเล็ก 
ซนเสียไม่มี แกล้งโยมบ้างอะไรบ้าง จนหลวงปู่ปานท่านให้เข้าป่าไป ของเราก็มีเชื้อสาย
อยู่หน่อยๆ ถึงเวลาก็อดไม่ได้ บางทีการปฏิบัติธรรมนี้ต้องรื่นเริงในธรรม จะเครียดไม่ได้ 
จำไว้นะ ถ้าเครียดเมื่อไรก็เสียผลเมื่อนั้นเลย ต้องรื่นเริงในธรรม ได้แค่ไหนก็พอใจแค่
นั้น  
ถาม : แล้วการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติล่ะคะ ? 
ตอบ : ตั้งเอาไว้ แล้วก็ไปช้าๆ แต่ชัวร์ เราตั้งเป้าหมายสูงสุดอยู่แล้วนี่ อย่างนี้คือ
สมาร์ท บอมม์ ยิงแล้วก็ล็อคเป้าเอาไว้ 
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ถาม : (ถามเรื่องวิธีพิจารณา) 
ตอบ : ทุกอย่างมันเกี่ยวกัน พอพิจารณาไป มันจะเกิดเป็นตัวนิพพิทาญาณ จะเห็นว่า
มันน่าเบื่อหน่าย ไม่ว่าตัวเราตัวเขาตลอดโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีน่ารักใคร่เลย เสร็จแล้วก็
ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ มันยังต้องอาศัยอยู่กับมัน ถ้าหากว่าเราตายครั้งนี้แล้วเราไป
นิพพาน พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การดำรงชีวิตอยู่ของเราก็เท่ากับแป๊บเดียวเท่านั้น 
ทำไมเราจะอยู่กับมันไม่ได้ มันก็จะกลายเป็นสังขารุเปกขาญาณ เห็นปกติธรรมดาของ
โลกได้ ในเมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นก็ทนอยู่กันมัน พ้นจากมันเมื่อไร เราก็สบาย... 
ทำแล้ว ทำอีก ย้ำแล้วย้ำอีก จนกระทั่งเราบอกว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แล้ว
มันไม่เถียงเรา ถ้ามันยังเถียงอยู่ก็ดูต่อไป ซ้อมบ่อยๆ ทำไปเรื่อย แรกๆ มันเหมือนกับว่า
ตีอวนจะเอาปลาทั้งทะเล แต่พอพิจารณาไปๆ รวบเข้ามา มันจะเหลือแค่นิดเดียว พอบอก
ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา มันไม่เถียงก็ใช้ได้ แต่ถ้ามันเถียงก็แยกธาตุแยกชิ้นส่วนมันต่อไป  
ถาม : (เรื่องตัดห่วงในครอบครัว) 
ตอบ : ให้เรายึดว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกตามปกติก็ได้ เราทำหน้าที่ของเราไป
ให้ดีที่สุด เห็นว่าปกติธรรมดาของการมีครอบครัว เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่นั้น เรา
เป็นลูกเราทำหน้าที่ต่อพ่อแม่ให้ดีที่สุด เราเป็นภรรยาเราทำหน้าที่ต่อสามีให้ดีที่สุด เรา
เป็นพ่อแม่ เราทำหน้าที่ต่อลูกให้ดีที่สุด เพียงแต่ว่าถ้าถึงวาระถึงเวลาที่ต้องตาย เราไม่
ต้องไปกังวลตรงนั้น เพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราดีอยู่แล้ว เราปลดจิตของเราออกมา
ตรงจุดนี้เลยก็ได ้ ไม่ต้องไปพิจารณาอย่างนั้น เพราะว่าลูกเรา เราก็รัก จะไปคิดว่าให้เขา
เน่าอย่างไร มันนึกไม่ออก ใช้วิธีนี้ก็ได้ เราก็กอดเขาอยู่แค่นี้แหละ เดี๋ยวพอจากกันไปก็
ต่างคนต่างไปแล้ว 
ถาม : (ถามเรื่องวิธีปฏิบัติ) 
ตอบ : ตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่านิพพิทาญาณ มันน่าเบื่อจริงๆ แล้ว ขณะเดียวกัน ก็
ต้องคิดย้อนกลับไปด้วย ในเมื่อยังอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเจอกับมันอยู่แล้ว ทั้ง
หลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เนื่องจากเราทำมาก่อนในอดีต ในเมื่อเราเป็นคนทำมา 
เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็สมควรอยู่ โบราณท่านว่า ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงา
ได้งา ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ในเมื่อเราทำแต่ในสิ่งที่ไม่ค่อยดี ก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีก็
ยุติธรรมสมควรกันอยู่แล้ว เราทำเอง ทำไมเราจะรับมันไม่ได้ ถ้ากำลังใจเห็นธรรมดา
ว่า ในเมื่อเราทำมาเอง ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เอา แต่ขึ้นชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ก็ขอมีแค่ชาติ
นี้ชาติเดียว ชาติต่อไปไม่มีอีกแล้ว พยายามย้อนทวนย้ำไว้บ่อย ตอกหัวตะปูไปเรื่อยๆ 
เดี๋ยวมันก็มิดไปเอง 
ถาม : หลวงพ่อบอกว่า ให้จิตมีอธิจิตคืออะไร ? 
ตอบ : อธิจิต คือการที่เราสร้างกำลังใจเราให้ตั้งมั่น อย่างน้อยต้องได้เป็นฌาณ ๔ ถ้า
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หากว่าไม่ถึงตรงนั้นแล้ว โอกาสที่ต่อสู้กับกิเลสมันก็ยาก จริงๆ แล้วเอาแคป่ฐมฌาณก็พอ 
ปฐมฌานนี่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆ เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามีได้ แต่ถ้าจะเอาอธิกัน
จริงๆ ต่ำสุดต้องได้ฌาณ ๔ อธิจิต คือจิตที่ยิ่งกว่า อธิปัญญา คือปัญญาที่ยิ่งไปกว่า 
ถาม : หนูว่าพวกนี้ถ้าอาศัยกำลังใจของเราไม่พอ ? 
ตอบ : ตั้งใจเอาไว้ซิว่า สิ่งใดก็ตามที่เราทำเพื่อพระศาสนา เพื่อแบ่งเบาภาระหลวง
พ่อ เพื่อมรรคผลนิพพานของเรา ให้เราทำสิ่งนั้นลุล่วงโดยง่ายดาย ขอให้เราเป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังคน กำลังทรัพย์ ก็อธิษฐานไป 
ไม่มีใครเขาว่านี่ งัดของเก่ามาใช้ บุญเก่าทำมาเยอะแล้ว ถึงเวลาก็อธิษฐานขอกำลัง
บุญเก่ามาช่วยมั่งซิ แต่อย่าเอาอย่างหลวงตาวัชรชัยสมัยหนุ่มๆ คือบวชใหม่ๆ หลวงตา
ท่านยังไม่แก่มากใช่ไหม ?  สมัยหนุ่มๆ เวลาขัดใจ หลวงตาจุดธูปปักฉับ ชี้ฟ้าเลย พี่น้อง
ข้างบนฟังให้ดีผมลำบากจะตายห่าอยู่แล้ว สมัยเมื่อก่อนก็ตกลงกันว่าจะช่วยๆ แล้วตอนนี้
ไม่ช่วยหมายความว่าไงว่ะ ? (หัวเราะ) อย่าไปทำอย่างนั้นนะ อย่างนั้น สำหรับคนที่เขา
เกินร้อยจ้ะ ของเราเอาแค่แปดสิบเก้าสิบก็พอ จะลองดูบ้างไหมด่าทีได้ที สไตล์เดียวกับ 
พระแสงชัย พระแสงชัยด่าเทวดาที ฝนหยุดเลยไม่งั้นเดินธุดงค์ตั้งแต่ตีสามยันบ่ายสาม
โมงฝนตกตลอด หนาวจนตัวเขียวไปหมด โมโหขึ้นมา ชี้ฟ้าด่าเลย จะตกหาโคตรพ่อโคตร
แม่มึงหรือไง (หัวเราะ) ทางอิสานเขาร้อนจะตายโหงไม่ไปตก กูไม่ต้องการมันยังตกอยู่ได้ 
ด่าเสร็จฝนหยุดเดี๋ยวนั้น ฟ้าเปิดเลย แหม....น่าจะด่าตั้งแต่ตีสามนะ มิฉะนั้นก็ลำบากกัน
ต่อ ประเภทเกินร้อยนี่เราอย่าไปเลียนแบบนะ มันไม่ดีหรอก กำลังใจเราสู้เขาไม่ได้ ฟังๆ 
แล้ว เรายังรู้สึกกลัวแทนถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากฝนตกเป็นฟ้าฝ่าแล้วมันจะเป็นไงก็ไม่รู้ 
(หัวเราะ)  
ถาม : ญาณธรรมของเราไม่สมบูรณ์หรือคะ มันถึงทำให้เรา...?  
ตอบ : อย่าใช้คำยากจ๊ะ สติกับปัญญามันไม่สมบูรณ์พร้อม ถ้าสติปัญญาสมบูรณ์
พร้อมเมื่อไร มันก็จะสามารถที่จะเห็นช่องทางที่ ลด ละ เลิก จนกระทั่งไม่ข้องแวะ
กับกิเลสได้อีก ถ้าหากว่าสติมากเกินไป มันก็จดๆ จ่อๆ ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวผิดกลัว
พลาด ปัญญามากเกินไป เราก็บุ่มบ่ามโฉ่งฉ่าง สติกับปัญญาเราต้องไปพร้อมๆ กัน 
ถาม : หลวงพ่อคะ เวลาที่เราทำความดีแล้วแผ่จิตไปอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำสมาธิ จะทำให้
เราพร่องไหมคะ ?  
ตอบ : ก็ได้ไม่เต็มที่ แรงส่งมันไม่ค่อยจะพอ ถึงเวลาเราทำความดีทุกอย่างเช่นว่า สวด
มนต์ทำวัตร เจริญกรรมฐานอะไรอย่างนี้ ถึงเวลาก็รวบยอดไปด้วย ผลบุญทั้งหมดที่เราทำ
มาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน เราเอา
หมดเลยไม่ได้เอาเฉพาะครั้งนี้ แล้วที่เหลือก็จะอธิษฐานยังไงต่อก็ว่าต่อไป ถ้ายังไม่ถึงซึ่ง
พระนิพพานเพียงใด ขอความข้องขัดใดๆ อย่าได้มีในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้าเลย ขอให้
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เป็นผู้มีความเป็นอยู่คล่องตัว มีความปรารถนาที่สมหวังทุกประการ ขอให้เข้าถึงพระ
นิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ก็ว่าไปเลยจ๊ะ ประเภทที่ขอน้อยแล้วมันไม่ตรงกำลังใจ ก็ขอให้
มากๆ เอาให้เหนี่อยลิ้นห้อยไปเลย 
ถาม : ขอทุกวันเลย เป็นเพราะเราทำได้ไม่ดี ขอแต่ท่าน ? 
ตอบ : ไม่ใช่จ๊ะ อันนี้เป็นการตอกย้ำตัวอธิษฐานบารมี คือความตั้งใจของเรา ยิ่ง
ตอกย้ำมั่นคงเท่าไร ถึงเวลาผลของมันก็จะมั่นคงแค่นั้น 
ถาม : (ถามเรื่องแยกจิต) 
ตอบ : ดูว่าเราต้องการอันไหน ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องได้ทั้งสองอันได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจิต
ของเรานี่ เราสามารถแยกมันทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ ตัวนอกอาจพูดอย่างนี้ 
แต่ตัวในอาจว่าอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่า ถ้าหากว่ากลัวจะยุ่งก็เลือกเอาสัก
อันหนึ่งถ้ามันไม่ยุ่งก็ว่าไปพร้อมกันเลย คนอื่นเขาทำไม่ได้ เราทำได้ สนุกดี  
ถาม : (ถามเรื่องการหน้าที่) 
ตอบ : จริงๆ การเกิดมาของเราก็คือ หนึ่งเพื่อพระศาสนา สองเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของหลวงพ่อท่าน สามเพื่อมรรคผลนิพพานของตัวเราเอง ถ้าหากว่าเราทำให้จบกิจ
เสีย ก็คือว่าเราทำเพื่อพระศาสนา เราทำให้จบกิจก็คือเราทำเพื่อหลวงพ่อท่าน มันก็
เลยสำคัญที่สุดว่าทำตัวเราให้จบให้ได้เร็วที่สุด ไม่มีใครทำแทนกันได้ ต่างคนต่างทำ 
ใครทำใครได้ ทำแทนกันไม่ได้  
ถาม : (ถามเรื่องบนพระ)  
ตอบ : การบนกรมหลวงชุมพร ถ้าใช้หัวหมูได้ก็ใช้ ถ้าใช้หัวหมูไม่ได้ ใช้หมูต้มชิ้น
หนึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโล ไก่ต้มตัวหนึ่ง ข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วย คือข้าวที่เราหุงสุกแล้วตัก
ขึ้นมาก่อนที่เราจะกิน ทองหยิบ ฝอยทอง แล้วกข็นมจีนน้ำพริก ของทั้งหมดนี้ วางบน
ผ้าขาวที่ปูกลางแจ้ง หาโต๊ะมาตั้งปูผ้าขาวแล้ววางลง จัดดอกไม้ธูปเทียนตามแต่เรา
ชอบใจ เวลาบนบอกท่าน ถ้าหากว่าเป็นตอนเช้า คือเวลาเจ็ดโมงเช้าห้าสิบนาท ี คือ
เตรียมของไว้ทุกอย่าง พอเจ็ดโมงห้าสิบก็จุดธูปบอกท่านเลย เวลาบ่ายก็คือ บ่ายสองห้า
สิบนาท ีวันหนึ่งได้สองเวลานี้เท่านั้น ถ้าพลาดไปแล้วท่านไม่ได้รับหรอก คราวนี้อธิษฐาน
ให้ท่านช่วยตามอัธยาศัย ถ้าสำเร็จแล้วจัดแบบนี้ถวายท่านอีกชุดหนึ่ง ถ้าใครมีลูก มี
หลานหายหัวไปไหน ขอให้ท่านตามได้ เพราะท่านถนัดเรื่องตามคนมากเลย เรื่องการ
ปกครองบริวาร อธิษฐานขอท่านหาที่เราปกครองได้ ไม่เอาประเภทที่มาเป็นเจ้านายเรา... 
เตรียมแจกันไปด้วยก็ได้ ท่านชอบ กุหลาบสีชมพูแต่ว่าท่านไม่ได้ขอนะ ก่อนหน้าที่จะมี
ประเภทสาโท แล้วก็ปลาหมึกปิ้ง แต่สมัยนี้ไม่ต้องใช้แล้วจ๊ะ เพราะว่านั่นเป็นสัญลักษณ์
ของท่าน ขอไปขอมาเกิดพอท่านเลื่อนไปเป็นท้าวมหาราช ปัจจุบันท่านก็คือท้าววิรุฬหก 
ท้าวมหาราชท่านบอกว่าให้เลิกเรื่องนี้เสีย มิฉะนั้นคนจะตำหนิเอา เป็นเทวดาผู้ใหญ่แล้ว
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ยังจะกินเหล้าอีกเหรอ จริงๆ ไม่ใช่หรอก มันเป็นแค่สัญลักษณ์บูชาท่านเท่านั้น 
ถาม : สมมติว่าเราไปบนไว้ พอถึงเวลาแล้วยังไม่ได้ทำ ? 
ตอบ : เรื่องของบนนี่ มันสำคัญที่ต้องตรงไปตรงมาถึงเวลาแล้วมัวแต่ไปผลัดไป
ผ่อนอยู่บางทีวาระที่มันเหมาะสมมันเลยไปแล้ว เกิดโทษอะไรขึ้นกับเรา ก็กลายเป็น
ว่าไปโทษเขาอีก ให้พรรคพวกทางโน้นไหมล่ะ ถ้ามีก็โทรบอกเขา โอนเงินให้เขาไปถวาย
แทนได้แล้วก็จุดธูปอธิษฐานบอก อันนี้ได้ มันก็คือเราทำนั่นเองแหละ เพียงแต่ว่าอาศัย
มือเขา ตัวเขาได้ประโยชน์ด้วย คือ เขาได้ เวยยาวัจจมัย คือได้ผลบุญตรงช่วยให้ผลกุศล
ของเราสำเร็จลง ขณะเดียวกันก็ได้ในปัตตานุโมทนามัย คือยินดีในผลบุญของเรา ถ้าไม่
ยินดีเขาก็ไม่ทำให้อยู่แล้วเอาเลย รีบๆ เลย อย่าช้า เรื่องบนนี่น่ากลัวมากๆ จริงๆ แล้ว
พระนี่ท่านไม่ได้มาให้โทษให้คุณอะไรเราหรอก เทวาดาหรือพรหมก็ไม่เอา แต่บริวารท่าน
มี อย่างเทวดาแต่ละองค์ บางทีพวกสัมภเวสี เปรต อสุรกาย ภายใต้ปกครองท่านเยอะ 
พวกนี้ทำงานแทนเจ้านายนี่ยุ่งเลย เจ้านายไม่ได้เอ่ยปาก หมั่นไส้ เล่นแทนเสียแล้ว 
ถาม : ถ้าไม่ได้กำหนดว่าเมื่อไร แต่ว่าทำทุกปี ?  
ตอบ : ได้ ไม่เป็นไร คือคำว่าทุกปีนี่ไม่กำหนดว่าเมื่อไร แต่ขอให้ภายในปีนั้น ก็รีบๆ   
ว่าเสียแต่ต้นปีจะได้หมดเรื่องไป จะได้ไม่ต้องมากังวลอยู่ หลวงพ่อแช่มไปทำเล่นกับท่าน
ไม่ได้เลย หลวงปู่ปานก็ได้ความรู้จากหลวงพ่อแช่มมาหลายอย่าง 
ถาม : นี่แสดงว่าการบน ที่ให้โทษนี่ คือบริวารใช่ไหมคะ ?  
ตอบ : ส่วนใหญ่ที่ให้โทษก็คือบริวาร แล้วอีกอย่างหนึ่ง เขาจะให้โทษได้ก็ตอนช่วง
อกุศลกรรมของเรามันเข้าพอด ี เหมือนกับเปิดประตูไว้แล้วโจรเข้ามา จังหวะนั้นโทษโจร
ไม่ได้ เพราะเราเผลอเอง ความดีของเรามันขาดช่วงลง 
ถาม : แต่ถ้าเราทำสม่ำเสมอ ?  
ตอบ : ทำสม่ำเสมอก็หนีมันไปเรื่อยๆ 
ถาม : เรื่องแก้บน มันจะมีวิธีอื่นอีกไหม ?  
ตอบ : มีวิธีแก้บนรวมที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ มีหนังสือ สมบัติพ่อให้ของทางวัดท่าซุง 
เขาจะมีวิธีแก้บนรวมอยู่ในนั้น ลองไปเปิดดู อาตมาจำของไม่หมดว่าจะมีอะไรบ้าง แล้ว
ต้องตั้งโต๊ะ ตั้งบายศรีกันเลยล่ะ หลวงพ่อท่านถึงได้เตือนบอกว่า ตอนที่บนก็ตั้งหน้าตั้ง
ตาบน ต่อไปให้จดเอาไว้มั่ง ไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะลืม 
ถาม : ...(เรื่องฟังเทปหลวงพ่อ)... ที่หลวงพ่อบอกว่า ฟังๆ แล้วหลับนี่แสดงว่าจิตเข้า
ฌานตลอด แล้วเป็นทุกคนไหมคะ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าไม่ถึงปฐมฌานหยาบ จะไม่หลับ อย่างน้อยถึงตรงนั้น ถึงได้หลับ 
แล้วบางคนพอทำไปๆ ทำไปคล่องตัวมากเลยเพิ่งจะได้ยินเสียง หลับไปแล้ว 
ถาม : มันเป็นความพอใจด้วยค่ะ แล้วหลับสนิทเลย ? 
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ตอบ : อันนั้นดี ให้เราตั้งใจไว้แล้วกันว่า ตอนนี้เราฟังเสียงหลวงพ่ออยู่ เหมือนกับ
หลวงพ่อเทศน์อยู่บนนิพพาน สิ่งที่หลวงพ่อเทศน์มาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง นึกถึงภาพของพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ที่เรารักเราชอบมากที่สุด นึกให้เห็นเป็น
ภาพของดอกมะลิแก้ว ลอยจากพระพุทธรูปนั้นผ่านองค์หลวงพ่อ จากองค์หลวงพ่อก็
มาที่ตัวเราให้มาในลักษณะนี้ คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้ขอไปอยู่กับหลวงพ่อ ขอไปอยู่
กับพระท่าน ถ้ามันหลับตายไปเลย มันไปจริงๆ ถ้าทำอย่างนั้นเป็น ระดับพุทธานุสติ 
ธรรมนุสติ สังฆานุสติ 
ถาม : อย่างหนูฟังอย่างเดียว โดยไม่ได้คิดอะไร ? 
ตอบ : อย่างนั้นเหลือเฟือแล้ว อย่าลืมว่างูเหลือมฟังธรรม ค้างคาวฟังธรรม นั่นเขาไม่รู้
ว่าเป็นพระ แต่ฟังแล้วเขาชอบใจ แต่บังเอิญเขาฟังเสียงของพระ กำลังใจเขาเกาะเสียงแค่
นั้นเอง พอเขาตายไปเป็นเทวดาเลย เสร็จแล้วมาเกิดชาติใหม่ก็กลายเป็นพระอรหันต์กัน
ไปตามๆ กัน ค้างคาว ๕๐๐ นั้น มาเกิดชาติใหม่เป็นลูกชาวประมง กลายเป็นลูกศิษย์พระ
สารีบุตร เทศน์อภิธรรม กลายเป็นพระอรหันต์ไปหมด งูเหลือมนั้นเกิดชาติใหม่กลายเป็น 
อเจลก ได้ทิพจักขุญาณอย่างนี้ไปเจอพระอรหันต์เข้า กลายเป็นพระอรหันต์ไปเหมือนกัน  
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซิ เพราะว่าในเรื่องของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว 
ท่านใช้คำว่า พุทธโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ ขึ้นชื่อว่าพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ย่อมไม่มีประมาณ อย่างพระจุลปันถก ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็น
พระราชา เสด็จเลียบพระนคร เหงื่อไหลก็เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ด ปรากฏว่าผ้าขาวมันสกปรก 
ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่า ร่างกายของเรามันสกปรกขนาดนี้เลยหนอ แค่นี้เอง เกิดมา
ชาตินี้เป็นพระจุลปันถก พระพุทธเจ้าให้ผ้าขาวไป เอามือลูบผ้าขาวไปภาวนาไป ผ้าขาว
สกปรกขึ้นมา ก็นึกขึ้นว่าร่างกายเราสกปรกขนาดนี้คนอื่นก็สกปรกเหมือนกัน ขึ้นชื่อว่า
ร่างกายของคนและสัตว์มีสภาพเช่นนี้ทั้งหมด คิดไป ปลงไป กลายเป็นพระอรหันต์
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าความดีเพียงเล็กน้อยแม้ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ก็เป็น
ปัจจัยส่งผลต่อไปภายหน้าให้เราได้ผลดีในการปฏิบัติ ทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เราทำอยู่ไม่ว่า
จะใหญ่จะเล็กขนาดไหนก็ตาม ท้ายสุดมันให้ผลทั้งสิ้น 
ถาม : (ถามเรื่องการรักษาศีล - การแต่งตัว)  
ตอบ : การที่เราแต่งหน้าแต่งตานั้น ถ้าหากว่าศีลมันจะขาด ก็เพราะตั้งใจจะไปยั่ว
กิเลสเพศตรงข้ามเขา ถ้าหากว่าเราแต่งประเภทที่ออกสังคม ก็ตามปกติแต่งไปเหอะ เรา
อย่าคิดว่าเราแต่งไปเพื่อให้สวยให้งาม แต่ให้คนอื่นเขาเห็น แต่เพื่อป้องกันการเก้อเขิน 
เพื่อสังคมทำไปเถอะจ๊ะ ให้เรารู้สึกเอาเองแล้วกัน ว่าหน้าตาเราจริงๆ มันเฮงซวยห่วย
แตก ขนาดต้องมานั่งแต่งให้มันสวย ในเมื่อมันไม่ดีจริงก็ช่างหัวมัน ทำเพื่อการงานเพื่อ
สังคมทำได้จ๊ะ อย่าไปทำเพื่อยั่วคนอื่นเขาแล้วกัน 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนมีนาคม ๒๕๔๕ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

 
ถาม : (ถามถึงการพิจารณาคลื่นทะเลให้อนิจจัง) 
ตอบ : คลืน่ทะเลทีท่ยอยเขา้สูฝ่ัง่ ลกูแรกหมดไป ลกูทีส่องมนักม็า ลกูทีส่องหมดไป 
ลูกที่สามก็มา มันเที่ยงแท้แน่นอนเสียที่ไหนล่ะ ? มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆ 
และขณะเดียวกัน ถ้าหากทะเลมันเป็นคน ลักษณะการทำงานที่อยู่ในลักษณะนั้นมัน
ทุกข์ไหมล่ะ มานั่งดูอยู่อย่างนี้ เราเองก็ทุกข์ เขาเองก็ทุกข์ แล้วจนกระทั่งในที่สุด 
ผลสุดท้ายจริงๆ ทะเลก็อาจเหือดแห้งไม่มีอะไรเหลือ ตัวเราเองก็อาจตกตายไม่มี
อะไรเหลืออยู่ สรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น คลื่นระลอกแรกที่เข้าสู่ฝั่งอาจเหมือนคน
ที่เกิดขึ้นมาก่อน มันเกิดก่อน ก็แก่ก่อนแล้วก็ตายก่อน ระลอกถัดไปมันก็เกิดตามมา 
ตายตามมา มีสิ้นสุดเสียที่ไหน ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็วนเวียนไม่รู้จบอยู่อย่างนี้ 
เมื่อไรจะหลุดพ้นไปได้ เราก็จะหลุดพ้นสภาพเช่นนี้ไป ค่อยๆ คิด ง่ายจะตายไป 
ถาม : ................................. 
ตอบ : หลวงปู่โลกอุดร ท่านมีที่พักปัจจุบันอยู่ที่ถ้ำใหญ่ใตห้ิมาลัย เสร็จแล้วเวลาคนไป
พบท่าน ท่านว่าเดินทางไปถ้ำวัวแดง ลักษณะนั้น ท่านจะให้ปรากฏอยู่ตรงไหนก็ได้ คือ
เดินไปสามก้าวก็ไปโผล่ตรงนั้นได้ แล้วสังเกตไหมว่า คนที่ตามสะกดรอยไป เดินทางไป
ตามเส้นที่ท่านเคยเดิน หากันไม่เจอ เพราะมันไม่ใช่สถานที่ ที่มีตรงนั้น แต่ท่านสามารถ
ที่จะ...พูดง่ายๆ เหมือนกับว่าพอเขามาด้วยศรัทธา ท่านก็จะพาประเภทที่เดินข้ามจากจุด
นั้นไปสู่จุดที่ท่านอยู่เลย เพราะฉะนั้นอาจอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่กันหลายองค์เหมือนกัน 
แต่ละองค์ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ทั้งนั้น 
ถาม : หลวงพี่เคยไปไหมคะ ? 
ตอบ : ไปไม่ไหว หนาว 
ถาม : ในที่อย่างนั้นสามารถใช้กสิณไฟช่วยได้ไหม ? 
ตอบ : เป็นปกติอยู่แล้ว เพราะพวกโยคีส่วนใหญ่เขาบูชาไฟบูชาพระอาทิตย์ทั้งนั้น เป็น
พระถ้าหากทำได้ ก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกัน เพราะร่างกายมันไม่ไหว หรือไม่ก็โน่นเลย 
โดดไปเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน รู้สึกก็ทำเป็นไม่รู้ เดินฉับๆ ไป 
ถาม : หลวงพี่คะ ถ้าสมมติวิ่งออกไปจากโลกนี้ จะไปเจอสวรรค์หรือนรกได้ไหมคะ ? 
ตอบ : เจอ แต่กว่าจะวิ่งถึงนั้นสงสัยว่าใช้เชื้อเพลิงอะไร มันถึงไปได้ไกลขนาดนั้น 
เพราะว่าขอบ...ต้องใช้คำว่าอะไรล่ะ เอกภพเลยมั้ง ที่เป็นที่รวมของจักรวาลทั้งหมด ก็คือ
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ตน้ทางของชัน้จตมุหาราช ตอ้งวิง่ฝา่ไปกีก่าแลคซีก่็ไมรู่ก้วา่จะพน้ แลว้จะใชย้านอะไรดลีะ่ ? 
เจอเหมือนกันถ้าไปได้ นี่เป็นเรื่องฟุ้งซ่านเกินตายไปแล้วนะ โปรดอย่าเพิ่งเชื่อ ถือเป็น
นิทานโกหก เขาเรียก ดาราจักร คือกาแลคซี่ ส่วนรวมของกาแลคซี่เยอะ เรียกว่าเอกภพ 
คือยูนิเวอร์สใช่ไหม ? 
ถาม : มาฝึกกสิณตอนนี้รู้สึกว่าจะสายไปหรือเปล่า ? 
ตอบ : ไม่มีคำว่าสาย พร้อมจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เอาได้เลย การปฏิบัติทุกอย่างลงมือเมื่อ
ไหร่เป็นคุณแก่ตัวเมื่อนั้น 
ถาม : ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น แล้วการที่มาเล่นกสิณนี่จะถูกทางมั๊ยครับ ?  
ตอบ : กรรมฐานทุกกองในกรรมฐาน ๔๐ หรือมหาสติปัฏฐานก็ตาม ถูกทางทั้งนั้น 
เพียงแต่ว่าเราจะขมวดปลายมันเป็นมั๊ย ? เราเล่นกสิณพอถึงวาระสุดท้ายเราก็พิจารณา
เป็นวิปัสสนาญาณว่ารูปภาพกสิณจริงๆ มันก็มีความไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 
แรกๆ มันก็เป็นภาพของอุคหนิมิตคือ เป็นรูปกสิณตามนั้น หลังจากนั้นมาก็ค่อยๆ 
เปลี่ยนไป จากสีเดิมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ กลายเป็นสีขาวจากสีขาวก็เจิดจ้าไป ถึงวาระ
สุดท้ายก็อธิษฐานให้มาก็ได้ให้ไปก็ได้ มันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่อย่างเดียว ถ้า
เราตั้งความปรารถนาว่าจะให้มันดำรงอยู่ตลอดกาลสมัย เราก็ประกอบไปด้วยความ
ทุกข์ แล้วในที่สุดแม้กระทั่งตัวเราเองที่เป็นผู้ทรงกสิณอยู่เราก็ตาย ภาพกสิณที่เรา
เห็นก็สลายตัวได้ วัตถุที่เราเอามาทำเป็นดวงกสิณ ก็สลายตัวได้ มันไม่มีอะไรเหลืออยู่ 
ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดำรงอยู่ได้เกิดมาเมื่อไหร่ก็ต้องเจอกับสภาพเช่นนี้ มี
ความไม่เที่ยง มีความเป็นทุกข์ ไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายได้เป็นปกติ แล้วเราจะเกิด
มาให้ทุกข์ทำไม ขมวดท้ายเป็นมันไปนิพพานได้ทุกกอง เอากองไหนดีล่ะ ? 
ถาม : เตโชกสิณนี่เขามองเปลวไฟหรือว่าเขามองแสงไฟครับ คือว่าหาอะไรมาครอบ
จนเป็นจุดเป็นแสง ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นกองไฟใหญ่สมัยก่อนเขาให้ใช้ผ้าตัดเป็นวงกลม แล้วก็วางให้ตรง
กับกองไฟให้ลักษณะเป็นวงกลมไว้ สนใจแต่สภาพของไฟในวงกลมนั้น มันจะเป็นแสง
อย่างไร มีสีอย่างไร มีขีดอย่างไร มีเส้นอย่างไรไม่เอา แต่ถ้าหากว่าเราเพ่งเทียนหรือเพ่ง
ตะเกียง ก็จำลักษณะของดวงไฟมันไว้เท่านั้น เปลวไฟมันจะมีลักษณะอย่างไร ขอบมันจะ
เป็นอย่างไร สีสรรมันจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องไปใส่ใจ จำเฉพาะดวงไฟมันเท่านั้น พอคล่อง
ตัวมากๆ แล้วอะไรก็ได้ สมัยที่ทำอยู่เด็กๆ นี่โอ๊ย....มันมากเลยเพราะว่าบ้านอยู่ต่าง
จังหวัดไฟฟ้าไม่มี ก็เอาตะเกียงจุดในมุ้ง ถ้าจุดตะเกียงโดยไม่มีเหตุผล เจอไม้เรียวแน่ๆ ก็
เอาหนังสือมา นั่งตัวตรงแหน็วเลย แต่ตาไม่ได้ดูหนังสือหรอก ดูตะเกียงแล้วก็จำภาพเอา 
แล้วถึงเวลาต้องไปทำหน้าที่หุงข้าว ไฟทั้งเตาก็เป็นดวงกสิณของเราได้ ถ้าหากว่าจับ
คล่องตัวแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลย 
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ถาม : คือว่าเราไม่ต้องไปเพ่งว่ามันเป็นรูปอย่างไร ?  
ตอบ : ไม่ต้องหรอก นึกถึงลักษณะของมันแล้วจำเอาไว้แค่นั้นเอง แล้วก็นึกว่าไฟๆๆ 
ถ้าภาษาบาลีเขาเรียก เตโชกสิณัง เตโชกสิณัง นึกถึงลมหายใจเข้าออกพร้อมกับคำ
ภาวนา แล้วกำหนดจดจำเอาไว้ลืมตามองแล้วหลับตาลงนึกถึงนะ มันจะเห็นได้แว๊บหนึ่ง 
จำลักษณะมันได้แว๊บหนึ่ง พอลักษณะเลือนไปก็ลืมตาดูแล้วหลับตาลงนึกถึงพร้อมคำ
ภาวนา ไม่ใช่ไปนั่งจ้องมันนะ คำว่ากสิณแปลว่าเพ่งคือให้มันติดตาติดใจ ไม่ใช่ว่าไปนั่ง
จ้องในลักษณะใช้สายตาเพ่งอย่างนั้นใช้ไม่ได้ อย่างนี้เรามองแล้วหลับตามันจะจำได้อยู่
แป๊บหนึ่ง แล้วพอหายไปแล้วก็ลืมตามองดูใหม่ เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งหลังจากที่มันติดตา 
แล้วหลับตาอยู่ก็นึกถึงได้ ลืมตาอยู่ก็นึกถึงได้แล้ว คราวนี้ก็สำคัญตรงประคับประคองให้ดี 
เผลอเมื่อไหร่มันหาย ตอนนั้นสนุกมากเหมือนเลี้ยงลูกแก้วบนปลายเข็ม ต้องคอยระวังอยู่
ทุกลมหายใจเข้าออกเลย หลังจากนั้นภาพกสิณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย จากเปลว
จะกลายจากสีเข้มก็จะมีสีอ่อนลงๆ เป็นสีเหลืองอ่อน กลายเป็นสีขาวๆ ทึบก็จะกลายเป็น
ขาวใสขึ้นๆ จนกระทั่งใสสว่างเหมือนอย่างกับเรามองดวงอาทิตย์ทั้งดวง ทีนี้ก็อธิษฐานให้
ใหญ่ให้เล็ก ถ้าอธิษฐานให้เล็กได้ใหญ่ได้ก็ขออธิษฐานให้ใช้ผลของกสิณได้  
ถาม : ถ้าหากผมปฏิบัตินี่จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ? 
ตอบ : เวลาขึ้นอยู่กับเราเอง ถ้าปฏิบัติถูกก็เร็ว ปฏิบัติผิดก็ช้า มันจะมีตัวมัชฌิมา
ปฏิปทาพอเหมาะพอดีของเรา พอเหมาะพอดีนี่มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ไม่ได้บอกว่า
ต้อง ๕๐% เป๊ะ มันเป็นการพอเหมาะพอดีกับตัวของเราเอง ซึ่งเกิดจากบุญญาบารมี
ต่างๆ ของเราที่สร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บวกกับสภาพร่างกายด้วย อย่างเช่น
ว่าคนอื่นนั่งกันที ๓ วัน ๓ คืนพอดี แต่ของเราอาจจะครึ่งชั่วโมงมากกว่านั้นเราก็ไม่ไหว 
เพราะฉะนั้นตัวพอเหมาะพอดีเราต้องหามันให้เจอว่าพอมันเหมาะพอดีตรงไหน ถ้า
ทำได้พอเหมาะพอดี ผลมันก็จะก้าวหน้าเร็วมาก ถ้าทำเกินร่างกายมันเครียดเกินไป
จิตใจเป็นกังวลอยู่กับร่างกายมันก็ก้าวหน้ายาก จริงๆ แล้ว มันไม่มีอะไรหรอก ทำให้
มันพอเหมาะพอดีพอควรแค่นั้นเอง ตัวนี้มันต้องค้นเอง พูดให้ฟังนี่มันง่าย ค้นเองนี่มัน
ยาก ถึงเวลามันลงตัวโช๊ะลงไป เราจำอารมณ์นั้นได้ ต่อไปทำเมื่อไหร่เราก็ได้เมื่อนั้นแหละ 
ยากที่ครั้งแรกเท่านั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆ จังๆ ของเราน่ะทำแล้วไม่รักษาอารมณ์ให้ต่อ
เนื่อง ทำๆ ทิ้งๆ ว่ายน้ำไปเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้ลอยตามน้ำ ลอยตามน้ำเสร็จนึกอยาก
จะว่ายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ว่ายใหม่อีก ได้แต่งานไม่ได้ผลงานเพิ่มขึ้นเลย ว่ายเมื่อไหร่มันก็เท่า
เดิม ดีไม่ดีเหนื่อยมากๆ น้อยกว่าเดิมซะอีก เป็นคนขยันมาก ขยันทำงานแต่ไม่ได้ผลงาน
อะไรเพิ่มเลย ต้องทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้าทำต่อเนื่องแล้วผลก็จะเกิดเร็วเพราะ
เท่ากับว่าได้ระยะทางเพิ่มขึ้น ในที่สุดมันก็จะถึงจุดหมายที่ต้องการ 
ถาม : เวลาทำงานใจมันก็ต้องคิดอยู่กับงานนี่ ? 
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ตอบ : ก็คิดไปซิ เวลาทำงานใจอยู่กับงานมันเป็นสมาธิอยู่แล้ว เวลาว่างก็ค่อยย้อน
มาอยู่กับกรรมฐาน ไม่ใช่เวลาว่างแล้วเราก็มาคิดๆๆ ต่อ เราต้องหยุดให้เป็น แล้วลาก
มันออกมาให้ได้ หมดเวลางานแล้วกองไว้ที่ทำงานนั่นแหละ 
ถาม : แล้วบางทีก็ฝันเหมือนกับคล้ายๆ ว่าบอกล่วงหน้าว่าต้องเกิดอย่างนั้นขึ้น พอฝัน
เหมือนเดิมก็ต้องเกิดอย่างนี้นะ ต้องเลี่ยงอย่างนี้นะ บางทีก็เหมือนกับรู้ล่วงหน้าครับ 
บางทีก็ฝันถึงหลวงพ่อ ? 
ตอบ : หมั่นสังเกตไว้ก็แล้วกันว่าลักษณะไหนมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็ ให้
ระมัดระวังเอาไว้ จุดที่จะสังเกตได้ง่ายๆ ก็อย่างว่าถ้าฝันใกล้รุ่งนี่มักจะแม่นเพราะว่าจิตใจ
ของเรานี่ปกติฟุ้งซ่านอยู่แล้ว แต่ว่าหลังจากที่มันฟุ้งมาทั้งคืน ที่โบราณเขาว่า กลางคืน
เป็นควันกลางวันเป็นเปลว กลางวันมันก็โลดแล่นไปตามอำนาจของมัน กลางคืนก็
อุตส่าห์เก็บไปฝันอีก ลักษณะอย่างนั้นตอนใกล้สว่างจิตมันฟุ้งซ่านมาพอแรงหมดเรี่ยว
หมดแรงแล้ว ถึงเวลาพักของมันแล้วใจมันจะสงบลงชั่วครู่ชั่วยาม ถ้ารู้เห็นอะไรจะแม่น 
นั่นเขาเรียกเทพสังหรณ์  
ถาม : บางทีผมฝันถึง พอเช้าขึ้นมา คนนั้นโทรมาเลยครับเหมือนในฝันเลยครับ ?  
ตอบ : ก็ดีแล้วไง ต่อไปจะได้มีอะไรมีเครื่องหมายให้สังเกตได้ ถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นจะ
แก้ไขยังไงในฝันมันรู้ก่อนแล้ว เราก็เห็นช่องทางได้ง่ายขึ้น พวกลางสังหรณน์ี่จริงๆ มันก็
คือทิพจักขุญาณ แต่มันเป็นทิพจักขุญาณอย่างอ่อน มันไม่คล่องตัว ต้องรอจังหวะรอ
เวลาให้สภาพจิตสงบนิ่งลงล็อคของมันพอดี 
ถาม : ในความฝันนั้น เราจะเข้าใจความฝันนั้น แปลออกอีกไม่นาน เหตุการณ์ที่เราฝัน
นั้นมันจะเป็นจริงตามนั้นเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าเทพนิมิต ? 
ตอบ : บางทีมันก็เป็นกรรมนิมิตเหมือนกันแล้วแต่ อาตมาเคยเจอกลางวันแสกๆ เลย
กำลังนอนภาวนาๆ อยู่ เห็นงูจงอางตัวเบ้อเร่อเลื้อยมา ตอนนั้นบวชใหม่ๆ ก็อยู่กุฏิเล็กๆ 
ตรงหลังร้านอาหารของป้ากิมก ี กุฏิหลังนั้นมันจะมีต้นพุทราขึ้นคลุมอยู่ครึ่งค่อนกุฏิ 
อากาศตอนบ่ายก็จะเย็นสบายมากเลยเพราะต้นพุทราคลุมอยู่ แดดมันส่องไม่ถึงนอน  
ภาวนาๆ เพลินๆ อยู่งูจงอางยักษ์มันเลื้อยมาตามยอดพุทรา ไหวระเนมาตลอดเลย มัน
เหลือบเห็นเราเข้าก็พุ่งเข้ามาทางหน้าต่างจะฉกใส่ ของเราตกใจตัวแข็งขยับไม่ได้ซิ หลวง
พ่อไม่รู้โผล่มาจากไหน เอาไม้เท้าสะกิดคางมันเลยหัวเรา คือแทนที่จะฉกใส่หน้าเรามัน
เลยหัวฉกใส่พื้นเสียงดังปั้งสนั่นเลย แล้วมันก็เลื้อยลงข้างล่างบันไดไปเสียงเลื้อยไปตาม
พื้นเสียงดังแสกๆๆ ได้ยินถนัดหูเลย เราก็ตกใจสุดขีด พอดิ้นหลุดออกจากอาการช็อคได้ 
อารามตกใจวิ่งหนีงูด้วยการเผ่นลงบันไดตามไปด้วย กลายเป็นวิ่งตามลงบันไดไป พอลง
ไปถึงตีนบันไดชะงัก เฮ้ย ! งูมันลงไปนี่หว่า เราก็มองใต้บันได ไม่มี มองรอบๆ กุฏิไม่มีก็
เหลือห้องน้ำแห่งเดียว ก็เปิดห้องน้ำดูก็ อ้าวไม่มี นึกขึ้นได้ เฮ้ย ! หลวงพ่อยังอยู่ข้างบน 
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วิ่งขึ้นมาหลวงพ่อก็ไม่มี ไปดูก็อ้าว หน้าต่างมีทั้งเหล็กดัดทั้งมุ้งลวด ตัวนิมิตนี่เวลามันเกิด
มันชัดขนาดนี้นั่นแหละ เวลาที่งูมันฉกเราผิดนี่ ตัวมันฟาดใส่เราๆ ยังรู้สึกจุกเลยมันหนัก
นี่ ก็เลยมานั่งตีความ อ๋อ....ลักษณะนี้ต้องเป็นนิมิตแน่เลย งูนี่โบราณส่วนใหญ่เขาว่า เป็น
ผู้หญิง งานนี้มันเอาเราแน่แล้วถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยตายแหงๆ เลย หลังจากนั้นไม่กี่วันเขา
มาจริงๆ แปลกมากผู้หญิงคนนี้ถ้านับว่าสวยก็ไม่ใช่คนสวย หน้าตารูปร่างลักษณะแบบนี้ก็
ไม่เคยอยู่ในความสนใจของเรา แต่มีแรงดึงดูดมหาศาลมากเลย จะให้เรามองเขาท่าเดียว 
กลายเป็นว่าทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเขาอยู่บริเวณนั้นต้องมองเขาอย่างเดียว สวดมนต์ตาก็
เหลือบมองเขา เวลาทำวัตรอย่างนี้ เวลานั่งกรรมฐานแทนที่จะนั่งหลับตาภาวนาก็กลาย
เป็นว่าลืมตามองเขา มันฟุ้งซ่านจนทำอะไรไม่ถูกเลย เราก็รู้ตัวว่าลักษณะอย่างนี้เราแย่
แน่ๆ ถ้าหากว่าเราพูดด้วยแม้แต่คำเดียวเสร็จเขาแน่นอนเลย เราก็พยายามจะเลี่ยงจะ
หลบ เขาเองเขาก็เหมือนจะรู้ตัว ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเขาจะแถเข้ามาใกล้ๆ พยายามที่
จะพูดด้วย พอเขาเอ่ยปากเราเดินหนีเลย รู้ว่าขืนต่อปากต่อคำแม้แต่คำเดียวเสร็จแน่ๆ ก็
ประเภทที่เรียกว่า หมุนหัวปั่นอยู่ได้ ๒ วันๆ ที่ ๓ หลวงพ่อเรียกให้ไปเป็นยามหน้าตึก 
ตรงจุดนั้นเขาถือว่าเป็นเขตหวงห้ามกลายๆ ไม่มีธุระห้ามเข้าอยู่แล้ว เขาก็เลยไปไม่ได้ใน
เมื่อเขาไปไม่ได้แล้วเรื่องอะไรเราจะโผล่หัวออกมา (หัวเราะ) พอพ้นระยะพ้นเวลาของมัน
ไป เขาก็ไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของเราได้อีก แล้วของพวกนี้ประมาทไม่ได้ เดี๋ยวคนใหม่
มันจะมาเพราะฉะนั้นนิมิตแบบนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัว รู้แล้วระวังล่วงหน้าก็ช่วยได้เยอะ
เหมือนกัน แปลกมากเลยคือผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้อยู่ในสเป็คของเราเลยนะ แต่โอ้โห
แรงดึงดูดมหาศาลมากเลย ทำอะไรไม่ถูกเลยต้องมองเขาอย่างเดียว ประเภทคู่เวรคู่กรรม
กันเลยล่ะ พอพ้นระยะไปแล้วจะพ้นไปเลย แต่ทีนี้เราไม่ได้เกิดชาติเดียวนี่ เดี๋ยวคนอื่นก็จะ
มามีอิทธิพลอีกอย่างนี้ แต่ว่าที่หนักๆ แบบนี้เพิ่งเจอรายเดียว นอกนั้นเรื่องเล็ก เล่นเอา
เราป่วนเหมือนกัน คนไหนเกิดร่วมกับเรามากก็มีอิทธิพลมากหน่อย เกิดร่วมกับเราน้อย
อิทธิพลก็น้อยหน่อย 
ถาม : แล้วทำอย่างไรให้พ้นคะ ? 
ตอบ : รีบไปนิพพานซะ ง่ายนิดเดียว 
ถาม : ก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้ไปนี่คะ ? 
ตอบ : ตอนนั้นสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ต้องงัดออกมาทั้งหมดแหละ ไม่งั้นลุ้นเขาไม่ขึ้น
หรอก เพราะว่ามันเหมือนกับงูเหลือมกับเชือกกล้วย มันแพ้กันไปครึ่งหนึ่งแล้ว เหลือเชื่อ
จริงๆ ลักษณะอย่างนี้ รูปร่างอย่างนี้ หน้าตาอย่างนี้ไม่เคยอยู่ในความสนใจของเราเลย
อยู่ๆ มามีอิทธิพลมหาศาลเอาดื้อๆ ถ้าเป็นคนที่ใช่เลยนี่เราเผลอเมื่อไหร่ตายแน่ (หัวเราะ) 
เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันถ้ายังไม่เจอกับตัวเองก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลอยู่นะ มี
อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นไปวัดหลวงพ่ออุตตะมะ พอกราบหลวงพ่อทำบุญเสร็จก็พา
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โยมลงไปซื้อของที่ลานเจดีย์ เดินๆ ดูไปกิจการมันก็ไม่ค่อยดีหรอก มีอยู่ร้านหนึ่งแม่ค้า
ฟุบหลับ เราเองจะซื้อของก็เดินผ่านไปเสียงไม้มันไหวเขาก็เลยลืมตาเงยหน้าขึ้นมา พอ
เงยหน้าขึ้นมาใจเราหล่นวูบเลย เราก็ตกใจรีบดึงกำลังใจคืนมาใหม่ตั้งใจมองแล้วมองอีก 
อะไรวะ หน้าตาก็งั้นๆ แหละ ทำไมใจเรามันไหวชนิดที่เรียกว่าเกือบจะหลุดจากสมาธิไป
เลย ก็มานั่งไล่ดูว่าสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงถึงได้เจออย่างนี้เข้า ไล่ไปไล่มาเสร็จ
เรียบร้อยอะไรรู้มั๊ย ? ไปเจอหน้ามันเข้าตรงที่ว่า เราไปคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิงแค่นี้
เองแหละ กระทุ้งเราเกือบหลุดแน่ะ ไม่น่าเชื่อเลย แค่เราไปคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิง
เท่านั้นเอง ในเมื่อเราไปคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิงก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้
ตัวนิดเดียวเท่านั้นเอง เผลอหน่อยเกือบล่อเราร่วงไปแล้ว 
ถาม : อารมณ์ธรรมนี่ทุกอย่างมันละเอียดมากไปหมดเลยนะคะ ? 
ตอบ : พูดเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดี แต่รู้อยู่ว่ายิ่งควานไปๆ ก็
เหมือนกับว่าไม่รู้จักหมดซะที แรกๆ เหมือนกับโค่นต้นไม้ แหม...ต้นไม้ใหญ่ล้มตึงลงฟ้า
สะท้านดินสะเทือน ไชโย...เราทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะ ที่ไหนได้ล่ะ เอาจริงๆ ขุดตอมัน
เข้าไปเถอะ รากมันอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เยอะกว่ากิ่งข้างบนอีก ยิ่งขุดก็ยิ่งเยอะ แล้วมันก็เล็ก
ลงทุกทีๆ ขุดยากขุดเย็นเป็นบ้าเลย ลองเถอะ เจอเมื่อไหร่แล้วจะซาบซึ้ง อาตมาอธิบาย
เป็นภาษามนุษย์ไม่เป็นจริงๆ ที่หลวงพ่อท่านบอกแรกๆ เหมือนกับยิงช้าง ยิงม้า ยิงกวาง
ตัวมันใหญ่ยิงง่าย นานๆ ไปยิงมด ยิงยุง ยากเหลือเกิน ลองดูการปฏิบัติมันสนุกอย่างนี้
แหละสนุกตอนเล่าให้ฟังนะ เจอเข้าเองจะร้องไม่ออก เรื่องอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่า กาเลนะ ธัมมัสสา กัจฉา เอตัมมังคลมุตตมัง สนทนาธรรมในเวลาอันควร 
ถือเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งพอเหมาะพอสมพอดีขึ้นมาคนที่เขามาติดอยู่ตรงจุดนี้ก็อาจจะ
ได้ประสบการณ์เรียนลัดก้าวผ่านได้เลย ขณะเดียวกันเราอาจจะปล้ำมา ๓ ปี ๕ ปี 
ถาม : กว่าจะก้าวผ่านมันยากนะครับ แต่ต้องทำได้ ? 
ตอบ : ถ้ามันยากจริงๆ ท่านก็คงไปนิพพานกันได้ไม่เยอะขนาดนี้หรอก ต้องทำได้ 
ถาม : แต่ในขณะที่เดินอยู่นี้ต้องเจอใช่มั๊ยครับ ? 
ตอบ : เจอแน่นอน หนทางที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีหรอก เพิ่มหนามกุหลาบให้
เพียบเลย อยู่ที่ว่าสติปัญญาต้องไปพร้อมกันเสร็จ แล้วก็งัดกรรมฐานคู่ศึกมารบกับมัน
ให้ทันแล้วกัน อาวุธของเราน่ะเพียบเลยหลวงพ่อให้ไว้เยอะแล้ว เพียงแต่คว้าขึ้นมารบ
ให้มันถูกจังหวะแล้วกัน ตอนที่เขาตีด้วยมีดสั้นเราดันคว้าขวานมาสู้มันก็เสร็จเขาล่ะ 
ความคล่องตัวสู้เขาไม่ได้  
ถาม : เพียงแต่ในจิตเรามุ่งว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะไปนิพพานใช่มั๊ย แล้วอะไร
ที่จะเข้ามาให้จิตเรารู้ทัน ? 
ตอบ : ไม่ใช่ คือว่าอันไหนก็ตามต้องพยายามใช้ปัญญาดูให้รู้ถึงเหตุของมัน เช่น
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สตางค์นี่ถ้าเราสักเห็นแค่ว่ามันเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม กระดาษแผ่นหนึ่งมันก็
คือสตางค์ ทำอันตรายเราไม่ได้ แต่เราไปคิดต่อว่า เงิน ไปซื้อของซะหน่อยก็ดี ซื้อข้าวกิน 
เอ้อ...ดี เดี๋ยวจะไปกินร้านนั้น อาหารมันอร่อยหน่อยเชลล์ชวนชิม นั่นกิเลสเริ่มเกิดแล้ว 
ไปซะหน่อย เราเคยชวนสาวไปกินร้านโน้นนี่หว่า เอ้า ! ยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วจากตัวราคะ 
โลภะ โทสะมันจะระดมมาเลยใช่มั๊ย ? ไปซื้อยาบ้าซะหน่อยก็ดี ยิ่งหนักเข้าไปอีก เงินตัว
เดยีวแตถ่า้คณุหยดุมนัไดแ้คน่ีม้นักจ็บ ไมอ่าจจะทำอนัตรายอะไรได ้ นีค่อืเราตดัมนัตัง้แต่
ตน้เหต ุ แตถ่า้หากวา่เราสบืสาวราวเรือ่งดว้ยการปรงุแตง่ดว้ย จติสงัขาร เหตมุนัจะกวา้ง  
ออกๆ จนกระทั่งกลายเป็นไฟไหม้ป่า ไม่สามารถจะดับมันได ้ แต่ถ้าต้นเหตุเรารู้ว่า
สะเกด็ไฟนดิเดยีว ถา้เราปลอ่ยตอ่มนัจะลาม เรากด็บัมนัซะมนักห็มดปญัหาไป เพราะ
ฉะนัน้พระพทุธเจา้ทา่นถงึไดต้รสัวา่ สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเกดิแตเ่หตตุถาคตตรสัถงึเหต ุและ
ความดบัแหง่ธรรมนัน้ ทีพ่ระอสัสชทิา่นขึน้วา่ เยธมัมาเหตปุพัพวา เตสงัเหตงุ ตถาคโต 
เตสญัจะ โยนโิรโธจะ เอวงั วาท ีมหาสมโณ ตอ้งดบัตัง้แตเ่หต ุทกุอยา่งอยูท่ีเ่หตทุัง้นัน้  
ถาม : อย่างสตางค์นี่เรารู้ว่าเป็นเงิน แต่เรารู้อยู่แล้วเราพิจารณารู้อยู่ว่ามันเป็นโทษมาก
ไปแต่เราก็ต้องใช้ ? 
ตอบ : ไมใ่ชค่ดิอยา่งนัน้ ปญัญามนัจะเกดิรูต้ลอดเลยวา่ ถา้เราคดิมนัจะเปน็อยา่งไร ? จะ
รกั จะโลภ จะโกรธ จะหลงอยา่งไรเรากเ็ลยหยดุคดิ ถา้เราหยดุความคดิไดท้นักเิลสจะโดน
จำกัดเขต ไม่สามารถจะงอกงามได ้ ก็เลยกลายเป็นว่ารู้สักแต่ว่ารู ้ เห็นสักแต่ว่าเห็น 
ไดย้นิสกัแตว่า่ไดย้นิ แตถ่า้หากวา่เราไปคดินีเ่ผลอเมือ่ไหรน่ีม่นัพาเละเลย ตอ้งหยดุคดิใหไ้ด ้
ถาม : แต่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากมันก็แค่ประโยชน์อย่างเราไปซื้อข้าวกินแค่นั้นเอง ?  
ตอบ : ก็แค่ประโยชน์เฉพาะหน้าแค่นี้เอง จบแล้วจบกันไม่ต้องไปคิดอะไรต่อ จะ
เห็นเหตุเลยว่าถ้าเราคิดแล้วจะเป็นทุกข์อย่างไรก็หยุดเอาไว้เลย เหมือนกับแจกัน
ดอกไม้นี่ เราเอาไปไหว้พระบูชาครูบาอาจารย์ มันก็ดีใช่มั๊ย ? กุหลาบวันวาเลนไทน์เคย
เอาไปให้สาวนี่ไปโน่นเลยใช่มั๊ย ? พอมองไปอีกทีเขาซื้อกุหลาบสวยกว่าไปตัดหน้าซะ
เสียดาย กลายเป็นโทสะไปอีกแล้ว จะออกของมันไปเรื่อย จะรู้ทันที 
ถาม : มีอยู่เรื่องหนึ่งครับ เมื่อเดือนที่แล้วผมไปที่ท่านปู่ท่านย่า ผมก็เอ๊ะ...ทำไม
อารมณ์ใจของผมมันคิดแต่เรื่องตายอยู่เรื่อยๆ ขึ้นไปก็ถาม....(ไม่ชัด)....(เล่าเกี่ยวกับว่าไป
ถามเรื่องนางฟ้าเทวดากับท่านปู่ ท่านย่าว่าทำไมท่านฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วทำไม
ไม่ไปนิพพาน) ? 
ตอบ : กำลังใจยังเข้าไม่ถึง ไปได้ก็ดีซิ ลักษณะของเทวดาจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่ามีบาง
พวกที่ท่านจะจุติลงมาเพื่อจะสร้างบารมีต่อ แล้วมีหลายคนที่อยากได้ลูกแล้วทำพิธีขอ ตั้ง
เครื่องบวงสรวงแล้วขอกับท่านปู่พระอินทร์เทวดาองค์ไหนที่ตั้งใจจะลงมาเกิดเพื่อสร้าง
บารมีก็ขอให้มาเกิดกับเรา คราวนี้พอได้มาแล้วก็รักษาให้ดีนะ (หัวเราะ) 
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ถาม : ตอนตรุษจีนมีอยู่วันหนึ่งนั่งๆ อยู่ก็คิดว่าลองตามไปดูซิว่า สัตว์พวกนี้จะเป็นยังไง
บ้างก็เลยลองดูไปหาท่านพระยายมราช ถามท่านว่าพวกนี้จะไปไหนกันครับ ? ท่านก็เลย
ชี้ให้ดูเป็นที่แห่งหนึ่ง เห็นหมูโดนเขาแทงคอตาย พอตายปุ๊บหมูนั่นตายแล้ว ไอ้หมูตัวผู้
นั่นเป็นผู้ชายหายแว๊บไป พอเป็นตัวเมียก็เป็นผู้หญิงหายแว๊บไป เสร็จแล้วท่านก็บอกว่า
นั่นกรรม ๕๐๐ ชาติที่โผล่มาแล้วหายนั่น ๒๐๐ ชาติเต็มๆ แล้ว ท่านก็บอกว่าคนสั่งการก็
ดี คนฆ่าก็ดีก็ไปที่โน่นก็หายแว๊บไปเลย สเร็จแล้วก็ไปหาท่านนายบัญชีไปขอดูบัญชีท่านก็
เปิดให้ดู รายการของผมนี่ยาวเหยียดเลยเป็นแถว เข่าอ่อนเลย ท่านถามว่ากลัวมั๊ย ? 
บอกกลัวครับ ท่านก็ชี้ให้ดูท่านก็บอกว่ามันมีบาปอยู่ตัวนะ บาปตัวนี้บัญชีเขาไม่บันทึกนะ 
ถ้าเธอคิดว่ามันเป็นบาปเธอก็ลงนรก ตามไปดู ผมก็เลยกลับมาไม่เอาแล้ว ? 
ตอบ : เรื่องตรุษจีนนี่มีอยู่ปีหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกสัตว์ต้องมีปัญญาขนาดพระ
มหาบุรุษถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงมันได้ ตอนนี้สิ่งนี้วางอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว มีคุณค่าขนาด
ไหน ในเมื่อเรารู้แจ้งแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ ในเมื่อเรารู้แจ้งแล้วว่าการอยู่ใน
โลกเป็นทุกข์อย่างนี้ ขึ้นชื่อว่าการเกิดมาเพื่อทุกข์อย่างนี้ การเกิดมาในโลกที่เต็มไป
ด้วยความทุกข์ยากเร่าร้อนอย่างนี้เรายังอยากมีมันมั๊ย ? ในเมื่อเราไม่อยากมี ไม่
อยากได้ ไม่อยากเป็นมันอีกแล้ว รับรู้มันแล้วก็วางไว้ตรงนั้น ให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิด
กับเราเป็นธรรมดา เราทำเราจึงได้รับ ในเมื่อทุกอย่างเราทำมาเองทำไมเราจึงยอม
รับผลงานของตัวเองไม่ได้ โบราณท่านว่าปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา เราไปปลูกพริกปลูก
ตำแยมันก็แสบมั่งคันมั่งเราก็ทนเอา แต่ว่าการขึ้นชื่อว่าเกิดมาแสบคันอย่างนี้มันจะไม่มี
กับเราอีกแล้ว เพราะเราขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าเทียบกับการที่เราต้องทนมี
ชีวิตอยู่ไปถึงวันตายซึ่งไม่เกิน ๑๐๐ ปีนี้ กับการเวียนตายเวียนเกิดที่นับกัปไม่ถ้วน 
มันเป็นเวลาแค่นิดเดียว เหมือนอย่างกับชั่วหลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นก็ผ่านพ้นไปแล้ว 
ทำไมเราจะอยู่กับอย่างมีความสุขไม่ได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นก็ เออ....ธรรมดาของมัน เรา
ทำไว้เราถึงได้รับ เออ ! ธรรมดาของมันๆ ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ถ้าเกิดมาเราต้อง
พบต้องเจอมัน จิตใจก็จะปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางคราวนี้ทุกข์มหาศาลที่เรารู้สึกว่าเรา
ต้องแบกมันๆ ไม่มีอะไรต้องแบกเลย กองมันลงเมื่อไหร่ก็เบาเมื่อนั้น ก็สบายเมื่อนั้น 
คราวนี้ในเมื่อเราวางสิ่งที่หนักลงได้ แล้วเรื่องที่จะตะกายไปนิพพานก็ง่ายแล้วไม่มี
อะไรถ่วงเรา จำเอาไว้ว่าทุกข์มีคุณมหาศาล มีค่ายิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าพลอยอีก โอกาสที่จะ
ได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาน่ะมันยากแสนจะยาก บัดนี้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราแล้ว กรี๊ดโดดใส่
เลย ไม่ใช่ว่าไปกรี๊ดสลบ พอทำไปถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกเลยว่า ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่แค่ลม
หายใจเข้าออกแค่นั้น หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้ว หายใจออกไม่หายใจเข้าก็
ตายแล้ว ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเดียว มันไม่มีอะไรที่สร้างความกระทบ
กระเทือนให้เราได้ ตายเมื่อไหร่เราก็ไปนิพพานของเรามันก็แค่นั้นเอง คราวนี้ก็สบายๆ 
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ไปวนัๆ มคีวามสขุมากจนคนเขาอจิฉา ปว่ยจะตายนางพยาบาลดา่เอาเลย ไปโรงพยาบาล
เจา้พระยายมราช สงสยันางพยาบาลจะชือ่สวุรรณ ีโอ้โห...เจา้พระคณุเถอะ วา๊ก ! เอาซึง่ๆ 
หน้าเลย จะตายอยู่แล้วยังจะมาหน้าเป็นอีก ก็คนเรามีความสุข เห็นๆ อยู่แล้วว่ามันเป็น
ทกุขอ์ยา่งนี ้ยงัไงๆ ขา้ก็ไมเ่อาเอง็อกีแลว้ ขา้กก็ำลงัจะพน้มนัอยูแ่ลว้ คนทีป่ระเภทตดิคกุมา
ตลอดอยู่ๆ  รูว้า่จะพน้คกุวนันี ้จะมคีวามสขุขนาดไหน นัน่แหละบงัเอญิเจอสวุรรณเีขา้ เขามี
แตส่วุรรณ กบั สวุารใชม่ัย๊ ? คราวนีถ้า้เปน็ผูห้ญงิกเ็ปน็สวุรรณ ี(หวัเราะ) โรงพยาบาลนีค้น
ขวัญอ่อนไม่ควรเข้า ชื่อโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จริงๆ อยู ่ สุพรรณโน้น ท่าน
เจา้พระยายมราช (ปัน้ สขุมุ) ไปสรา้งไว ้เลยชือ่โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชฟงัแลว้สยอง
ขวญัเลย สงสยัวา่คนปว่ยเขา้ไปอาการจะทรดุหนกัหรอืเปลา่ ของเราๆ กว็า่เรามคีวามสขุ
ของเราอยูไ่ดท้กุวนั เหน็คนอืน่เขาหนา้นิว่คิว้ขมวดมนัแบกอะไรของมนัเยอะขนาดนัน้วะ 
นกึไปนกึมา ออ๋...เรากเ็คยแบกไวเ้หมอืนกนั (หวัเราะ) 
ถาม : ถ้าเราป่วยแล้วใกล้ตายมากเมื่อไหร่ เราก็จะรู้สึก...? 
ตอบ : อารมณ์นั้นน่ะจำเอาไว้แล้วเอามาใช้ให้ได้ทุกวัน มาถึงตอนนั้นก็ปล่อยๆ วางๆ 
ไว้แม้กระทั่งนิพพานก็ไม่เกาะแล้ว เต็มอยู่ในใจของเราแล้วจะต้องไปเกาะทำไม เหมือน
เราเดินขึ้นบันไดมาเราเกาะราวบันได พอมาถึงห้องแล้วเราจะไปเกาะราวบันไดให้เสีย
เวลาทำไม เพราะฉะนั้นที่มันยึดมันเกาะจริงๆ น่ะตอนแรกแต่หลังจากนั้นก็ปล่อยหมด
แล้ว นิพพานก็ไม่ต้องเกาะแล้วเต็มอยู่ในใจของเรานี่แหละ เขาจะรู้เลยว่าตายตอนนี้ก็
ไปนิพพานตอนนี้แหละ มันจะไม่มีความสุขไปได้อย่างไร ไอ้ทุกข์ ๑๐๘ ที่เขาแบกไว้พอ
ถึงเวลาอยู่ตรงหน้าเราไม่มีอะไรเลย มีแต่ของดีๆ ทั้งนั้น กระทั่งมารก็กลายเป็นครูที่ดี 
กระทั่งทุกข์ก็กลายเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่หาได้ยาก ตะเกียกตะกายมาตั้งกี่ชาติกี่
ภพกว่าจะได้พบได้เห็นมัน ก็ลองดูถ้าเกิดว่าเราไปขุดหาทองขุดจนลิ้นห้อยชาติแล้วชาติ
เล่าไม่เจอ อยู่ๆ ไปเจอทองเข้าจะต้องไปนั่งกลุ้มมันหรอก มันก็ต้องดีใจใช่มั๊ย ? พอถึง
เวลาโลกมันจะพลิกกลับสิ่งที่ไม่ดี มันจะเห็นว่าดีหมด 
ถาม : พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ? 
ตอบ : คล้ายๆ อย่างนั้นเลย สิ่งที่เคยเห็นว่าไม่ดีไม่งามเห็นเป็นของดีไปหมด จำเป็นจะ
ต้องเห็นถึงมันไม่เห็นก็ต้องบังคับให้มันเห็น พยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันเป็นอย่างนี้ 
ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอยากได้อีกมั๊ย ? 
ถาม : บางทีเวลาเดินไปแล้วไปเห็นคนจนจะถามตัวเองตลอด ? 
ตอบ : ไม่ต้องจนหรอก ดูหน้าใครก็ได้ ยิ่งตามป้ายรถเมล์น่ะยิ่งดี ดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกา
อีก ชะโงกแล้วชะโงกอีก มากี่คันก็ไม่ใช่คันที่เราจะไปซักที คิดดูเถอะใจมันกระวนกระวาย
ขนาดไหน แบกทุกข์ไว้ทั้งนั้น เดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเจ้านายจะด่า เดี๋ยวเขาก็จะขีดเส้นแดง
แล้ว โอ๊ย...ประสาทจะกิน แค่ป้ายรถเมล์ป้ายเดียวมันก็จะบรรลุอยู่แล้ว 
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ถาม : มันจะถามตัวเองว่าถ้าเกิดมาแล้วเราไม่รู้ว่าทำอะไรไว้ แล้วเกิดเป็นอย่างนั้นจะ
เอามั๊ย เป็นหมาหรือเป็นหมาขี้เรื้อนเราก็ไม่รู้ว่าเราทำบาปอะไรไว้บ้างถ้าเกิดมาอย่างนั้น 
ใจมันบอกไม่เอาๆ ? 
ตอบ : อาจจะทุเรศกับมันด้วย (หัวเราะ) นั่นแหละดีที่สุดเลยย้ำมันบ่อยๆ ตอกหัวตะปู
ให้มันจมให้มิดให้ได้ 
ถาม : บางทีไม่ทันมันก็เซเหมือนกัน ? 
ตอบ : ก็ธรรมดาเคยแพ้มันมานานนี่ พวกกิเลสนี่แหม ! เหมือนมันรู้ทางจริงๆ จะเจาะ
ตรงที่เป็นจุดอ่อนของเรา 
ถาม : แล้วจะทำยังไงครับถ้ามันรู้จุดอ่อนของเรา ?  
ตอบ : ไม่ต้องทำ ตั้งสมาธิไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเสร็จแล้ว เอากำลังสมาธิทั้งหมด
ของเราเกาะนิพพานไว้ตั้งใจว่าตายเมื่อไหร่เราจะอยู่ตรงนี้แหละ มันจะมาอีท่าไหนไม่
ใส่ใจทั้งนั้น ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธินิวรณ์ ๕ มันดับลงชั่วคราว ถ้านิวรณ์ ๕ ดับลง
ชั่วคราวจิตใจเราไม่สอดส่ายวุ่นวายกิเลสละเอียดเข้ามามันจะเห็นชัด เสร็จแล้วมันจะ
ละเอียดแค่ไหนเรื่องของเอ็ง ราคะเกิดขึ้นเรื่องของราคะ ข้าอยู่บนนิพพานข้าไม่ไปปรุงไป
แต่งกับเอ็งด้วย โทสะเกิดขึ้นเรื่องของเอ็ง ข้าอยู่บนนิพพานข้าไม่ไปปรุงไปแต่งกับมันด้วย 
โลภะเกิดขึ้นข้าอยู่บนนิพพาน ข้าไม่ไปปรุงแต่งกับมันด้วย ไม่มีตัวจิตไปคอยใส่พริก ใส่
เกลือ ใส่น้ำปลา โลภะ โทสะ โมหะที่เป็นสมบัติของร่างกายก็อยู่ไม่ได้ มันจืดชืดไม่
เป็นท่า อย่างเก่งก็ตั้งอยู่ได้แป๊บหนึ่งก็สลายไป เพราะฉะนั้นใครได้มโนมยิทธินี่ถือว่า
เป็นกุศลมหาศาลเลย เพราะสามารถตัดกิเลสอัตโนมัติตรงจุดนี้ได้ เผ่นขึ้นไปเกาะพระ
บนนิพพานโน่น มีอะไรเกิดขึ้นเกาะพระท่าเดียวอย่างอื่นไม่สนทั้งนั้น ในเมื่อไม่มีจิตไป
คอยปรุงแต่ง ตัวจิตสังขารนี่แหละน่ากลัวที่สุดเลย เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าคติเราจะคิดยังไง 
จะมีแต่สาเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นเลย เพราะการคิดมันมีฟุ้งซ่านไป ๒ ทาง คือไม่ไป
อดีตก็ไปอนาคต อดีตผ่านมาแล้วไปนิพพานได้ที่ไหนกัน ถ้าไปได้ไม่มานั่งแหง็กอยู่อย่าง
นี้หรอก อนาคตก็ยังมาไม่ถึงรถที่ไม่ออกเราไปขึ้นมันมีประโยชน์อะไร ต้องเอาปัจจุบันนี้
เอารถเที่ยวปัจจุบันที่ออกอยู่นี่แหละ ต้องรีบไปกับมัน ขืนช้าตกรถไปนิพพานไม่ทัน ใน
เมื่อเราไม่ใส่ใจกับมันไม่สนใจกับมันเราเกาะนิพพานอย่างเดียวจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะกิเลสมายุ่งด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันก็หมดไม่รู้ตัว ที่ว่าหมดนั่นก็คือ กิเลสมันหมดไม่รู้
ตัวโดนกดอยู่นานๆ เฉาตายไปเอง ตอนนั้นเราก็อยู่ยาวไปเลยไม่ต้องลงแล้ว (หัวเราะ) คน
อื่นมาก็ว่าหัวใจล้มเหลว (หัวเราะ) ตายไปซะแล้ว เป็นพระนี่เสียท่านะ ถึงทำได้อย่างนั้นก็
ต้องทนอยู่ต่อไป ของโยมถ้าทำได้ก็ไปเลย ตัวอย่างคุณจันทนา วีระผล พอทำไปๆ ถึง
ตรงจุดหนึ่งจิตมันก็ยั้งเอาไว้ ตอนนั้นปัญญามากความเป็นทิพย์มีเยอะ ต้องรู้ว่าถ้าเรายั้ง
จิตไว้ตรงจุดนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก ๑๒ ปี แล้วถ้าหากว่าเราพิจารณาต่อเข้าถึงที่สุดนี่เรา
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จะตายเลย เสร็จแล้วท่านก็พิจารณาดูว่ามีอะไรต้องห่วงมั๊ย ? คนที่รัก ของที่รัก ทรัพย์
สมบัติอะไรทุกอย่างไม่มี ในเมื่อไม่มีจะอยู่ต่อไปทำไม ร่างกายก็ป่วยตะแง็กๆ อยู่ ไปเลยดี
กวา่ ก็ไปเลยงา่ยดนีอนไปเฉยๆ นี่ๆ  บรรดาทา่นทีป่ญัญาเยอะรูแ้จง้เหน็ทกุขช์ดัเจน พวกที่
ปัญญาน้อยๆ เห็นท่านย่าบอกว่าจะแกล้งให้มันปวดท้องให้มันขาดใจตายไปเลยจะได้เห็น
ทุกข์ เหมือนวัวดื้อออกนอกเส้นทางต้องเจอไม้เรียว วัวตัวไหนอยู่ในเส้นทางอยู่แล้วไม่
โดนตีหรอก เดินตรงไปเดี๋ยวมันก็ไปคอกเอง เพราะฉะนั้นคนไหนวัวดื้อไม่ยอมพิจารณา
ทุกข์นี่เดี๋ยวโดนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเขาเอาเราจนได้ แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆ เห็น
เป็นปกติ เขาไม่ต้องบังคับเราแล้วนี่ มันก็เหมือนกับวัวไม่ออกนอกทางก็ไม่ต้องเจอไม้
เรียว ก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะให้เขาตีเราดีหรือว่าเราจะเลือกเดินไปเองดี เขาตีเรานี่บางที
เขาตีหนักรับไม่ได้ บางทีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเลย เป็นมิจฉา
ทิฐิตรงที่ว่าพอเข้ามาปฏิบัติดีเท่านั้นเองล่ะ สารพัดเรื่องเลวร้ายมันก็ถล่มเข้ามาเลย รู้
อย่างนี้ไม่ทำดีกว่า ก็บรรลัยเลยซิ นั่นแหละ ถ้าเผลอเมื่อไหร่สติมันไม่ทัน กิเลสมันชัก
ได้ก็กลายเป็นว่าห่างความดีไปเลย ทั้งๆ ที่เดินใกล้ประตูนิดเดียวจวนจะผ่านประตูไป
ได้แล้ว ตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องทั้งอดทั้งทน ขันติบารมีใช้ให้เยอะๆ ไว้ ไม่ว่า
อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไว้ แต่แรกเป็นยังไง
ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น  
ถาม : ถ้าเราเกาะร่างกายอยู่แล้วเราคิดถึงตัวนี้มันมีเลยนะคะ ? 
ตอบ : ก็ใหม้นัแคน่ี ้ ลอ็คมนัอยูแ่คน่ี ้ มนัไดแ้คช่าตนิี้ใหม้นัเถอะ ดอกเบีย้ดว้ย ไม่ใชเ่งนิ
ตน้จา่ยมนัซะดีๆ  บอกแลว้วา่ ธรรมดาของการเกดิมามนัเปน็อยา่งนี ้ ในเมือ่ธรรมดาของ
มนัเปน็อยา่งนี ้ เราเองมชีวีติแคช่ัว่ลมหายใจเดยีวจะตอ้งไปสนใจไปกงัวลอะไรกบัมนัจบ
แลว้กจ็บกนั มวัแตไ่ปพะวงอยูเ่ดีย๋วกเ็สรจ็กนั ถา้มวัแตไ่ปพะวงอยูเ่ดีย๋วกเ็สรจ็มนั 
ถาม : (ถามเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรูปเหมือนพระองค์ที่ ๑๑) 
ตอบ : คือว่าพระองค์ที่ ๑๑ ท่านเคยมาสงเคราะห์หลายครั้ง ที่ว่าหลายครั้งก็คือ
ประมาณ ๓ ครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านมาในลักษณะของพระองค์ที่ ๑๑ ก็ได้เห็นท่าน แล้ว
หลังจากนั้นเวลาลำบากมากๆ อย่างเช่น ตอนที่อยู่ที่พม่าท่านก็เคยมาสงเคราะห์ คราวนี้
ท่านมาทีไรท่านไม่เคยมาในลักษณะพระวิสุทธิเทพ ท่านมาในลักษณะนี้ เวลามาลักษณะ
หน้าตาของท่านเหมือนรูปหลวงปู่ปานตอนหนุ่มๆ ผ่องใสเนื้อเหลืองเป็นทองเลย เพราะ
ฉะนั้นเวลาสร้างลักษณะรูปขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาก็จะสร้างในลักษณะนี้คือจากความเคยชิน
ที่เคยเห็นว่าท่านมาสงเคราะห์เราในท่านี้ แล้วเรื่องของพระองค์ที่ ๑๐ ก็คือว่าเขามีการ
นิมนต์พระ ๙ องค์แล้ว องค์ที่ ๑๐ ท่านมาหลวงพ่อก็เลยเรียกท่านว่าองค์ที่ ๑๐ ทีนี้พอ
องค์นี้ท่านจะมาบ้างในเมื่อมีองค์ที่ ๑๐ แล้วข้าเอา ๑๑ แล้วกัน มันก็เลยกลายเป็นประวัติ
พระองค์ที่ ๑๑ ด้วยประการฉะนี้แล 
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ถาม : เวลาเรามีอะไร มีความทุกข์อะไรก็นั่งมองท่าน ก็รู้สึก เออ...สบายใจดีเหมือน
ท่านยิ้ม แล้วพระขรรค์ในตู้ล่ะครับ ? 
ตอบ : ไม่มีอะไรหรอก ไปที่บ่อเหล็กน้ำพี้มาเขาทำไว้จำหน่ายก็เลยซื้อมา ของที่อยู่ในตู้
เป็นของอะไรบางอย่างที่หายากในสายตาคนอื่น แล้วก็มีค่าในสายตาของเขา ของเรามัน
บังเอิญได้มาเลยมาใส่เอาไว้ให้เขาดู ของบางอย่างบางคนหาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเจอเหมือน
กัน ไปนั่งเล็งเอาก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้าง 
ถาม : บางสิ่งที่เราเห็นแปลกๆ ดูจริงๆ แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลก ? 
ตอบ : มันก็ไม่มีอะไรแปลก คือเราเองยังไม่เคยเห็นมันก็เลยเห็นเป็นของแปลก ถ้าเคย
เห็นบ่อยๆ ก็เซ็งไปเอง ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมันที่จะเกิดขึ้น อย่างหลวง
ปู่บุดดาท่านบอกว่า ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเอง ธรรมะของมันเป็นอย่างนั้นเอง 
เพียงแต่เราไม่เคยเจอแล้วบางอย่างมันก็มีพลังงานอยู่ในตัวของมันๆ อาจจะเป็นของ
คู่บุญของเขาอย่างเช่น เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือกลวง พวกเพชรตาแมว อะไรพวกนี้ ส่วน
ใหญ่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็คือพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีก็สิ่งที่เป็นของคู่บุญของเขามา 
ในเมื่อของเราเองนานๆ เจอทีมันมีความขลังอยู่ตามความเชื่อของเขาก็เลยพลอยแตกตื่น
กันไปใหญ่โตเลย 
ถาม : อย่างของคู่บุญของพระโพธิสัตว์ที่ว่ากำเนิดมาพร้อมกับตัวท่านนี่ แล้วคนอื่นไป
ฆ่าท่านแล้วเอามาเป็นของขลังนี่มันจะมีผลหรือครับ ? 
ตอบ : พูดง่ายๆ ถ้าหากว่าไปฆ่าเอามาไม่น่าจะมี แต่ว่าของพวกนี้ถึงวาระถึงอายุขัย
ของเขามันก็จะทิ้งอยู่ ในเมื่อมันทิ้งอยู่คนรุ่นหลังที่เอาไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสใช่มั๊ย ? 
สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคยทำมาในลักษณะ พุทโธอัปมาโน คุณที่ไม่สามารถจะประมาณได้
ก็แผ่ปกลงมาถึงเราด้วย ของเราเองถ้าหากว่าเราไปยึดถือเลื่อมใสในสิ่งนั้นๆ มันก็มีผล
เหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดมันจะอยู่ที่ใจของเรา จะเป็นมโนมยา คือสำเร็จด้วยใจ คือใจ
ของเราไปยึดมันก็มีผลนะ แบบเดียวกับที่เขาว่า ไปออกรบอมพระเอาไว้แล้วพระหลุดออก
จากปากไปคว้าลูกเขียดมาใส่ปากแทน พอลูกเขียดมันดิ้นก็ได้ใจหลวงพ่อไม่ต้องช่วยผม
เองก็ได้ พอรบชนะเสร็จคายออกมาลูกเขียดตายแหงแก๋ไปแล้วอมนานไปหน่อย นั่นแหละ
ก็คือตัว มโนมยาคือ สำเร็จด้วยใจ เขียดตัวนั้นมันซวยจริงๆ กำลังใจของตัวเองเกินครึ่ง
แล้วนี่ ถึงได้ว่าวัตถุมงคลทุกอย่างที่ทำมาถ้าถูกต้องตามพิธีกรรมก็เหมือนกับเครื่องส่ง 
เครื่องส่งๆ พลังงานเต็มที่แล้ว มันก็สำคัญตรงเครื่องรับคือ ตัวเรานี่แหละว่าเราเปิดใจรับ
แค่ไหน ถ้าหากเปิดใจรับได้มากเท่าไหร่ผลก็ได้รับมากเท่านั้น หลวงพ่อเงิน วัดดอนยาย
หอม ท่านบอกว่า ถ้ากำลังใจของเราเข้มแข็งถึงที่สุด ปืนยิงไม่ออก กำลังใจลดลงมา
หน่อยยิงออกไม่ถูก กำลังใจลดลงไปอีกนิดนึงยิงถูกไม่เข้า ประเภทถูกไม่เข้านี่เรานึกว่าดี
นี่เริ่มห่วยแล้วนะ ถ้ากำลังใจแย่ไปอีกหน่อยยิงเข้าไม่ตาย ถ้ากำลังใจห่วยแตกจริงๆ ถึง
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ตายก็ไปสวรรค์ เพราะใจมันคิดถึงพระอยู่ นั่นแหละอย่างน้อยๆ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็มีคุณ 
แต่คนมันไม่คิดกัน บางทีมันก็ว่าๆ ทำให้ไปยึดติดบ้างอะไรบ้าง หลวงปู่ดู่ วัดสะแกท่าน
บอกว่า ยึดติดในวัตถุมงคลดีกว่าไปยึดติดในวัตถุอัปมงคลนะลูก เจอพระอรหันต์ท่านว่า 
เจ็บปวดมากเลยแบบเดียวกับที่เขาเอาเขี้ยวหมู เอานอแรด เอางาช้างไปต่างคนต่างอวด
ว่าของใครดีกว่า แล้วไปอวดใครไม่อวดไปอวดต่อหน้าหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพารามนั่น 
หลวงปู่ดุลย์นี่ปรมาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นองค์หนึ่งนะ แล้วไปให้ท่านตัดสิน   
หลวงปู่ของใครดีกว่ากัน ท่านพูดว่าไงรู้มั๊ย ท่านบอกมันของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้น (หัวเราะ) 
ได้ยินเข้านี่หมดราคาเลย จริงของท่านนะ มันจะประเภทมีอำนาจมีอะไรขนาดไหนก็เป็น
ของสัตว์เดรัจฉาน ตัวเราเป็นมนุษย์เป็นพวกที่ประเสริฐแล้วแทนที่จะสร้างกำลังใจของตัว
เองให้ประเสริฐสมกับที่เป็นมนุษย์ เปล่าหรอกดันไปยึดของสัตว์เดรัจฉานซะ อันนี้ก็
เหมือนกันเวลาคนเขาไปฮือฮากันก็ไปเตือนเขา บอกว่าจริงๆ แล้วเพชรตาแมวๆ มันยัง
ตายเลยแล้วมันจะช่วยเราได้สักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดถึงตรงจุดนี้ไง เขาจะคิด
ว่ามันให้ผลอย่างไรบ้าง 
ถาม : แล้วที่เป็นหินโดยธรรมชาติล่ะคะ ? 
ตอบ : ก็พวกนี้แหละคือว่า โลกเรามีพลังงานหลายอย่างด้วยกัน พลังงานอย่างหนึ่งถ้า
เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ถ้าลงจับกับวัตถุธาตุธรรมชาติจะทำให้วัตถุชิ้นนั้นเปลี่ยนสภาพไป 
โบราณเขาเรียกว่ากลายเป็นแก้วบ้าง กลายเป็นคด กลายเป็นทองแดง กลายเป็นอะไร
อย่างนี้ จริงๆ ก็คือมันจะแข็งตัวจนกระทั่งอยู่ในลักษณะที่ว่าคงทนอยู่ได้ระยะยาวนานไป
ชั่วระยะหนึ่ง ไม่เสื่อมสลายไปตามสภาพที่ควรเป็นของมัน ทางไสยศาสตร์เขาต้องการ
ของพวกนี้เพราะว่าของพวกนี้จะมีพลังงานในตัวอยู่แล้ว เขาก็แค่มากำกับด้วยคาถาเพื่อ
เพิ่มพลังงานในการใช้งานของเขาให้มากขึ้น ถึงเวลาก็กลายเป็นของขลังไป ของพวกนี้
ส่วนใหญ่เขานิยมในทางอยู่ยงคงกระพันนั่นแหละไปดูๆ เอาก็แล้วกันเถอะจะเป็นแก้วเป็น
หินเป็นทองแดงเป็นอะไรก็เหอะ จริงๆ มันก็คือวัตถุธรรมชาตินั่นแหละ 
ถาม : อย่างกัลปังหานี่มันก็คือต้นไม้แล้วจนกระทั่งกลายเป็นหินก็คือแบบนี้ใช่มั๊ยคะ ?  
ตอบ : จ้า ของทุกอย่างน่ะมันมีพลังงานในตัวของมันอยู่แล้วๆ ขณะเดียวกันในสภาพ
ของกายภาพของมันก็สามารถดึงดูดพลังงานอื่นเข้ามาได้ด้วย เพราะฉะนั้นหยิบหินทุก
ก้อนมันก็มีพลังของมันอยู่แล้ว อย่าลืมว่าไอสไตน์บอกไว้ชัดเลยว่า สสารทุกอย่างแกน
กลางของมันมีพลังงานทั้งสิ้น ถ้าเราสามารถทำให้แกนกลางของมันแตกตัวออกมาได้ เรา
ก็จะให้พลังงานระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่า อย่างก้อนหินทั่วๆ ไปมันแตกตัวมามันก็ให้
พลังงานน้อยมาก แต่ถ้าเป็นยูเรเนี่ยมแตกออกมาเมื่อไหร่ล่ะก็ให้พลังงานที่ประมาณมิได้ 
เพราะมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เขา
ตามทันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันตามทันแบบหยาบๆ มันเข้าถึงได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง 
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ถาม : มีหินอยู่อย่างหนึ่งครับ เขาบอกว่าเป็นเพชรพญานาคอยู่ในก้อนหินเป็นของ
พญานาคเหรอครับ ? 
ตอบ : อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าหากว่าเราเชื่อถือยึดถือตามนั้น นี่ไงต้นตำรับอยู่
ในหนังสือนี้ทั้งเล่มเลย อาจารย์ศักดาไง อาจารย์ศักดาจริงๆ ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ 
ตั้งใจจะสงเคราะห์คน ก็จะมีเทวดาเขามาบอกว่ามันจะมีวัตถุชนิดนี้อยู่เอาไปลักษณะเพื่อ
การสงเคราะห์คนหมู่มาก ไปสร้างความดีเพื่อส่วนรวมอย่างที่ท่านสร้างโรงเจ ช่วยเขา
สร้างวัดสร้างโบสถ์ ที่ไหนเอาจำหน่ายแล้วเอาเงินไปทำในลักษณะนี้ วัตถุเหล่านี้มันจะมี
พลังงานของมันอยู่ คือเขาทุบออกมาต่อหน้าต่อตามันเป็นตามนั้นจริงๆ เพราะสิ่งที่อยู่
ข้างในมันไม่ใช่แกนหิน กลายเป็นลักษณะของอัญมณีที่ได้รับการเจียรนัยแล้ว ตามที่เขา
เล่าต่อๆ กันมาเขาว่าพญานาคเขาต้องการจะร่วมบุญด้วยเขาเลยเอามาให้ 
ถาม : เขาเอาไปใช้ในด้านไหน ? 
ตอบ : อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าด้านไหน ต้องถามต้นตำรับเขาดู เขาบอกว่าสีไหนมี
อำนาจทางด้านไหน ก็ไม่รู้เขาแยกสีแยกสันกัน ลองไปถามอาจารย์ศักดาดู อยู่หมู่บ้าน
อะไรก็ไม่รู้ทางปิ่นเกล้านี่ สายปิ่นเกล้าพุทธมณฑล 
ถาม : เมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ใช่มั๊ยคะ ? 
ตอบ : จ้า เดี๋ยวนี้เขาก็อยู่เชียงใหม่ แล้วที่นี่แล้วก็อีกแห่งแถวนครสวรรค์มั้ง ? สาขา
อะไรต่างๆ เยอะแยะก็กลายเป็นว่ายุบไปมากแล้ว เพราะทำให้เงินทองมันกระจายไปมาก
ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้เฉพาะจุด 
ถาม : เดี๋ยวนี้มีของปลอมก็มี ? 
ตอบ : คือของปลอมมันมีขึ้นมาทันๆ กันเลย อะไรก็ตามที่มันมีของจริง นี่ท่าพระ
จันทรห์าของปลอมได้ในระยะที่ไล่เลี่ยกันได้เร็วมากเลย วิทยาการเดี๋ยวนี้ก้าวหน้ามากเลย
กระทั่งประเภท เพชรเทียม พลอยเทียมที่ทำได้ดีกว่าของแท้เยอะแยะไปหมด ทำได้ใน
ลักษณะที่ความแข็งแกร่งเท่ากัน แต่ว่ามวลสารดีกว่าเพราะสามารถควบคุมแรงกดดันและ
อุณหภูมิได้ไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แรงกดดันมันไม่สม่ำเสมออุณหภูมิมันไม่
สม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้น่ากลัวมากที่เขาเอาเพชรไปหลอกทั้งร้าน
เพชรได้ สายตาไม่ถึงก็เจ๊ง เขาบอกว่าเพชรของแท้จะมีรอยแตกมีรอยร้าวมีฟองอากาศ
อยู่ในเนื้อมันต้องตาถึง จึงจะดูออกแต่ที่สร้างด้วยกรรมวิธีอย่างนี้เนื้อจะเรียบแน่นไปเลย
จะสวยกว่าปกติ 
ถาม : แต่ความแข็งเหมือนกันใช่มั๊ยคะ ? 
ตอบ : เหมือนกัน ดีไม่ดีจะแข็งกว่าซะด้วยซ้ำไป 
ถาม : อย่างนั้นก็ใส่ของแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือคะ ? 
ตอบ : ดีกว่า ดีไม่ดีก็คอขาดไปเลย เพราะเขาคิดว่าของแท้ (หัวเราะ) เขาทำดีกว่าของ
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จริงอีก เดี๋ยวนี้ของจริงมันกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ บุญคนมันดีขึ้นมั๊ง ในเมื่อบุญคนมันดี
ขึ้นวิทยาการก้าวหน้าขึ้น ฤทธิ์ต่างๆ มันก็มากขึ้น ปัจจุบันนี้วิชชามัยฤทธิ์ครองโลกแล้ว 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วว่า ฤทธิ์ ๑๐ อย่างมันมีวิชชามัยฤทธิ์ ฤทธิ์ที่เกิดจากวิชา
การสร้างเสริมขึ้นมา ประเภทเหล็กแท้ๆ หนักตั้งหลายๆ ตันเอาขึ้นไปลอยอยู่กลางฟ้านั่น
แหละวิชชามัยฤทธิ์แหละ อยู่กันคนละทิศคนละทางคนละมุมโลกแท้ๆ ยังพูดคุยกันได้
แทนที่จะใช้อภิญญาก็ใช้วิชชามัยฤทธิ์มือถือ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ได้จ้ะ ไม่เป็นไร คนที่เดินทางโดยปราศจากแผนที่ แสดงว่ามีความกล้าหาญมาก
กว่าปกติ (หัวเราะ) อย่างน้อย ต้องมีแผนที่เอาไว้ ถึงเวลาจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างที่เราทำไป
เวลาเราพบเราเห็นแล้วเป็นยังไง จะได้ตั้งใจรับมือได้ถูก หลวงพ่อท่านบอกว่าก่อนท่านจะ
บวช หลวงปู่ปานโยนวิสุทธิมรรคให้คนละเล่ม เอาไปอ่านแล้วจำให้ได้ครบทั้งสี่สิบกอง ว่า
แต่ละกองของกรรมฐานมีอะไรเป็นนิมิต ? มีสัญลักษณ์อย่างไร ? แต่ละขั้นตอนมีอาการ
อย่างไร ? ต้องจำให้ได้หมด จำได้เมื่อไหร่แล้วมาบอก หลังจากนั้นท่านก็เริ่มให้ไปทีละ
กอง เพราะว่าตอนทำตัวของเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียว เกิดมาหลายต่อหลายชาติ ยิ่งถ้า
หากว่าต้องการจะปฏิบัตินี่มันยิ่งระดับปรมัตถบารมีแล้วใช่มั๊ย ? สามัญบารมีให้ทานได้
รักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ อุปบารมีให้ทานได้รักษาศีลได้บอกภาวนาก็ไม่ได้ พวก
ภาวนานี่ต้องปรมัตถบารม ี คราวนี้กว่าจะถึงปรมัตถบารมี เกิดตายมานับชาติไม่ถ้วน 
ของที่ได้มีมันเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นที่ท่านต้องบังคับให้จำได้ทั้งหมด เพราะว่าเวลาทำไปๆ 
ของเก่ามันคืนมา ถ้าหากว่าฟังในปฏิปทาท่านผู้เฒ่าจะเห็นว่าหลวงปู่ปานบอกว่าถ้า
หากว่านิมิตมันเกิดขึ้นให้ละเสีย เอาแต่กองกรรมฐานอย่างเดียว ถ้าไม่ใช่นิมิตในกองกรรม
ฐานไม่เอา ปรากฏว่ามีกะโหลกศีรษะลอยมา อยู่ๆ มีกระดูกลอยมาทีละท่อนๆ ผ่านไปๆ 
พอครบแล้วก็เริ่มต้นลอยมาใหม่ หลวงพ่อท่านก็ทิ้งมันซะตามครูบาอาจารย์บอกไม่ยอม
สนใจ พอไม่สนใจมันยิ่งเข้ามาใหญ่ พอตอนเช้ากำลังจะฉันเช้าหลวงปู่ปานก็ถาม เป็นไง
คุณ...เมื่อคืนผีหลอกหรือ ? ท่านบอกว่าไม่ใช่ครับกระดูกมันหลอน ท่านบอก แล้วคุณทำ
ยังไงล่ะ ? ผมก็ช่างมันตามแบบหลวงพ่อสอน ท่านบอกไอ้นั่นมันช่างเผือกซะแล้ว 
(หัวเราะ) มันไม่ได้ช่างมัน ไอ้ที่ช่างเผือกเพราะว่านั่นเป็นกรรมฐานเก่า เขาเรียกอัฏฐิกัง 
ปะฏิกุลัง เป็นอสุภกรรมฐานกองหนึ่ง ท่านบอกต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้น กะโหลกศีรษะลอย
มาให้กำหนดใจให้ตกอยู่ตรงหน้า กระดูกคอลอยมาก็ให้ตกอยู่ตรงหน้าต่อๆๆ กันให้เป็นตัว
ทั้งตัว แล้วก็พิจารณาต่อไปเลย หลวงพ่อท่านบอก แหม...เจ็บใจ ท่านบอกให้เราละเราก็
ละ แต่ที่ไหนได้ไปเจอนิมิตที่ต้องยึด มันรู้จักยึดซะแล้วสิ คราวนี้ท่านก็เลยเล่นอสุภกรรม
ฐานกองนั้น จนกระทั่งช่ำใจ พออารมณ์ทรงใจเต็มที่ท่านบอกจิตมันมัวไปนิดหนึ่ง 
ลักษณะของมันเหมือนกับเคลื่อนวื๊บ แล้วปรากฏแสงไฟขึ้นมาแทน ตอนนี้รู้แล้ว แสดงว่า



230 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

กรรมฐานกองเดิมมันเต็มที่ของมันแล้วก็คลายตัวลง กรามฐานเก่าที่เคยทำได้กองใหม่
โผล่มาเป็นเตโชกสิณ ท่านก็จับ เตโชกสิณังต่อไปเลย ท่านบอกว่ายอมโง่ครั้งเดียว ท่าน
บอกให้ละก็ละ คราวนี้รู้อยู่ว่าแต่ละอาการของกรรมฐานเป็นอย่างไร ? นิมิตเป็นอย่างไร ? 
ท่องตำรามาจนช่ำใจแล้วก็จำได้ จำได้ก็ต่อได้ทีเดียวเลย ไม่ต้องเสียเวลาไปถามครู
อาจารย์ เพราะฉะนั้นยึดตำราไว้บ้างเพื่อเป็นหลักเท่านั้น แต่ไม่ใช่กอดตำราตายไปเลย 
เพราะว่าสิ่งที่ตำราเขียนไว้เป็นแค่ส่วนหยาบๆ สิ่งที่เราพบเองเห็นเองเป็นส่วนละเอียด 
มันละเอียดจนถึงระดับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกปัจจัตตัง ผู้ที่พบรู้เห็นด้วยตัวเองถึงจะ
เข้าใจว่าเป็นยังไง อย่างเช่นท่านบอกว่าพออารมณ์ใจเข้าถึงตัวสุข มันสุขเยือกเย็นอย่าง
บอกไม่ถูก มันบอกไม่ถูกจริงๆ อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ คนเรามันโดนไฟราคะ โลภะ 
โทสะ โมหะ สี่กองเผาอยู่ตลอดเวลา พอกำลังใจก้าวเข้าสู่ความเป็นฌานปุ๊บ ไฟสี่กองโดน
อำนาจของฌานดับไฟชั่วคราว คนที่โดนไฟเผาอยู่ตลอดอยู่ๆ ไฟดับไฟมันเย็นขนาดไหน
ล่ะ ? สบายขนาดไหนอธิบายเป็นคำพูดได้มั๊ยล่ะ ? ไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็น
ลักษณะอย่างนี้ ก็เลยไม่ใช่ว่าไปกอดตำราตายตัว ถ้ากอดตำราตายตัวนี่เราเองจะไม่เข้าใจ
อะไรมากไปกว่าตำราที่เขียน มันเป็นส่วนหยาบเพราะส่วนละเอียดที่พบจริงๆ มันละเอียด
เกินกว่าคำพูดและตัวหนังสือจะอธิบายได้ ขณะเดียวกันถ้าเปรียบกับแผนที่เขาขีดไปทาง
ด้านนี้ เราเองอาจจะเห็นเส้นตรงขีดจากกรุงเทพฯ ตรงไปปทุมธานี ขึ้นไปอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ไปวัดท่าซุง วิ่งเข้าจริงๆ ดูสิ มันขีดอย่างนั้นซะเมื่อไหร่ เดี๋ยว
โน่นก็ตึก เดี๋ยวนี่ก็ห้างสรรพสินค้า เดี๋ยวโน่นสะพานลอย มันเยอะแยะไปหมดตามแต่
สภาพให้เราประสบในลักษณะของการปฏิบัติจริง เพราะฉะนั้นมันเป็นแค่แนวทางคร่าวๆ 
เท่านั้นที่จะให้เรารู้ได้ว่าจะเจออะไรบ้าง เราเองพอถึงเวลาต้องจัดการด้วยตัวเอง 
ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอารมณ์ใจตัดสินใจด้วยตัวเองอันนั้นสำคัญที่สุด ถ้า
ทำได้ทำถูกวิธี ต่อไปทุกอันมันก็เหมือนกัน ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ ยังตัดสินใจไม่ถูกทำ
ไปก้าวหน้ายาก บางทีไม่ได้อะไรเลย 
ถาม : ................................. 
ตอบ : การเกิดมามีวัตถุประสงค์...ตายล่ะหว่าที่ตั้งวัตถุประสงค์มา พวกน้อยคนที่จาก
ข้างบนลงมาเพื่อสร้างบารมี เขาจะตั้งใจลงมาเลย การเกิดของเขานี่อย่างน้อยเขาจะ
ต้องไม่เลวไปกว่าเดิม มีแต่ว่าจะต้องดีกว่าเดิมเขาจึงยอมลงมา พวกชิงมาเกิดเขา
เลือกได้ ส่วนพวกทั่วๆ ไปที่เป็นไปตามกรรมนั่นมันแล้วแต่บุญบาปจะส่งไป แต่ว่าการ
เวียนเกิดของเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะใกล้ความดีเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสร้างความดี
บริสุทธิ์จนถึงที่สุดก็หลุดพ้นจากการเวียนตายเวียนเกิดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรก เปรต 
อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เทวดา มาร พรหม ในที่สุดก็เข้านิพพานหมด เพียงแต่ว่าใคร
จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานก่อนใครที่จะเวียนตายเวียนเกิดเนิ่นนานกว่ากันแค่นั้นเอง 
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แล้วแต่สภาพจิตของเขาว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือว่าเป็นสัมมาทิฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิกว่าจะย้อน
เข้าสัมมาทิฐิกว่าจะปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อเข้าสู่นิพพานก็เนิ่นนานจนนับไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์เลยพวกที่ตั้งใจเกิดถึงจะมีวัตถุประสงค์ ส่วนที่เหลือนั้นมันเป็นไป
ตามแรงกรรมบ้างก็เกิดมาเพื่อชดใช้ บ้างก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพิ่มเติม 
ถาม : พอจะรู้ได้อย่างไรครับ ? 
ตอบ : รู้ได้อย่างไร ? ถ้าหากว่าผู้ที่สามารถให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาได้เป็น
ปกติถือว่าอยู่ในระดับปรมัตถบารมี ถ้าหากว่ามีความปรารถนานิพพานเป็นปกติก็
ถือว่ามีปรมัตถบารมีขั้นละเอียดสูงสุดแล้วได้ ถ้ากำลังใจเกาะนิพพานเป็นปกติ อันนี้
ถือว่าเต็มได้ คือว่าถ้าปฏิบัติ มีสิทธิที่บรรลุมรรคผล ที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือน
ว่าบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วเพียงกระทบแสงตะวันเท่านั้นก็จะเบ่งบานไม่ใช่บัวที่อยู่กลางน้ำ 
ไม่ใช่บัวที่อยู่ในโคลน  
ถาม : ................................. 
ตอบ : อันนั้นก็ลำบากเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยเทศน์อยู่บทหนึ่ง เคยอ่านมั๊ย ที่ท่าน
บอกว่า บุคคลที่เคยสร้างบารมีมาดีแล้วเท่านั้น ถึงจะได้พบครูบาอาจารย์ที่ดี แล้วท่าน
ก็ยกตัวอย่างหลวงปู่ปาน หลวงปู่ปานท่านมหีลวงปู่สุ่นเป็นครูบาอาจารย์ พระอุปปัชฌาย์
ก็เป็นพระอรหันต์ พระคู่สวดก็เป็นพระอรหันต์ เสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้พูดถึงตัวท่านสักคำ 
เราก็ไล่ลงมา ว่าไปแล้วหลวงพ่อร่วมอุปปัชฌาย์เดียวกับหลวงปู่เหมือนกัน เพราะว่า
พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพนเป็นอุปปัชฌาย์ ไม่ทราบว่าหลวงปู่ปานนี่น่าจะหลวงปู่
สุ่นอุปัชฌาย์มั้ง ถ้าอย่างนั้นพระครูรัตนาภิรมย์ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกับหลวง
ปู่ปาน แล้วก็จะมีหลวงพ่อเล็ก ซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระอนาคามี ตอนหลังก็ต้องเป็นพระ
อรหันต์แหงๆ เป็นคู่สวดให้ แล้วก็เปรียบเทียบมาเสร็จเรียบร้อย ท่านก็บอกว่าบุคคลที่
สร้างบารมีมาดีแล้วเท่านั้นถึงจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดี ก็ประเภทที่เรียกว่ายังไง...ถือว่าเป็น
สัจธรรมเถียงไม่ได้ ของเขาเองของเขาเกิดมาโดยเฉพาะพวกอุปบารมีขั้นกลางทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันจะแทบจะสมบูรณ์พร้อม เพราะว่าสมบูรณ์พร้อมก็คือกำลังใจกำลังมุ่งมั่น
แรงกล้ามาก สังเกตพวกบรรดาพระโพธิสัตว์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเรียงนามส่วนใหญ่จะ
อยู่ในระดับอุปบารมี กำลังสร้างบารมีกันอย่างเข้มแข็งเลย ชนิดที่เรียกว่าตัดศีรษะเป็น
ทาน ตัดแขนตัดขาเป็นทานควักหัวใจเป็นทานได้กำลังใจเขากำลังมุ่งเต็มที่ คราวนี้ว่าอยู่
ในระดับนั้น การมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างเจ้าแม่กวนอิม อย่าลืมว่าถ้าหากว่าเป็นอุปบารมีขั้น
ปลายแล้วถึงจะเกิดเป็นผู้ชาย ถ้ายังไม่ถึงอุปบารมีขั้นปลายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ ยกเว้นผู้
หญิงบางประเภทซึ่งเป็นปรมัตถบารมีแล้วแต่ยังต้องเกิดเป็นผู้หญิงอยู่เพราะชาติก่อนเป็น
ผู้ชายแล้วเจ้าชู้มาก ก็เลยโดนบังคับให้เกิดเป็นผู้หญิง ให้รู้รสชาติซะมั้ง ไม่อย่างนั้นแล้ว
จริงๆ ถ้าผู้หญิงทั่วๆ ไปการสร้างบารมีเขาจะเบากว่าจะน้อยกว่า ไม่ต้องเรียกร้องสิทธิสตรี 
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สู้ผู้ชายเขาไม่ได้ เพราะผู้ชายเขาเกิดมาเยอะกว่า การสร้างบารมีการเวียนตายเวียนเกิด
มันก็จะค่อยๆ เข้มเข้าไปเรื่อยจนในที่สุดก็หลุดพ้นไปได้ 
ถาม : แล้วอย่างที่บอกว่าเราตามๆ หลวงพ่อมา เราก็จะชอบ อย่างน้อยรายที่ตามสาย
พระธรรมกายมาเขาก็จะชอบ ? 
ตอบ : บางทีเป็นการสร้างบุญมารวมกัน ร่วมกันมาเขาก็จะตามกันไปถึงได้ว่าเสียดาย
หลายต่อหลายคนที่ประเภทที่เรียกว่าเข้าสายผิดจนกระทั่งที่เขาสอนนรกไม่มี สวรรค์ไม่มี 
นิพพานสูญ นั่นล่ะน่าเวทนามากเลย เพราะว่าคงจะต้องไปอีกกันยาวเลย หาทางจบยาก  
ถาม : แล้วอย่างนั้นคนที่ก่อนที่จะเกิดมานี่ก็ต้องทราบด้วยสิคะว่าก่อนที่เขาจะลงมาเกิด
นี่ .....? 
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นพวกที่เลือกลงมาเขาจะทราบอยู่แล้ว เพราะว่าตอนอยู่ข้างบนนี้
ความเป็นทิพย์จะรู้อยู่ รู้อยู่ว่าถ้าตัวเองลงมาเกิดในแต่ละช่วงชีวิตจะพบอะไร แต่ว่าจุดที่  
สำคัญที่สุดก็คือได้พบธรรมะในจุดที่ตัวเองต้องการ แล้วการปฏิบัติของตัวเองก้าวหน้าเพื่อ
ส่งให้ขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปดีขึ้นไป เขาถึงจะยอมเสี่ยงลงมา ตอนที่ไปอ้อนเทวดาผู้ใหญ่
ให้ท่านช่วยรับรองให้นี่ลำบากหน่อย เพราะว่าท่านที่รับรองให้ท่านก็ต้องคอยควบคุมดูแล
ความประพฤติด้วย อย่างนี้มันก็จะลำบากหนักเข้าไปอีก อีตอนนั้นลำบากแค่ไหนก็จะทน 
ลงมาลำบากหน่อยเดียวบ่นกันอุบเลย (หัวเราะ) 
ถาม : ความจริงก็ทราบว่าทุกข์นี่มันทำให้เราเกิดปัญญา มันเหมือนไม่อยากเจอน่ะ
หลวงพี่ ปวดหัวหน่อยก็กินยาให้มันหลับไปเลย ? 
ตอบ : ไม่เป็นไร เพราะว่าสภาพร่างกายของเรา เรายืมโลกมาใช้ในเมื่อเรายืมโลก
มาใช้มารยาทของการยืมต้องรักษามันให้ดีที่สุด พระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งให้มันเจ็บให้มัน
ป่วยซะเมื่อไหร่ ยกเว้นว่ารักษาแล้วรักษาอีกมันไม่มีปัญญารักษาได้อย่างโรคของอาตมา 
กินยาเข้าไปเท่าไหร่ก็เฉยไม่รู้สึกรู้สา อย่างของหลวงพ่อท่านเล่นทีเป็นกำๆ แต่ท่านก็
พยายามรักษาในเมื่อรักษาแล้วไม่สามารถจะรักษาได้ ดิ้นรนทุกวิถีทางแล้วไม่สามารถจะ
เอาอยู่นั่นน่ะถึงจะยอมรับว่าเป็นกฏของกรรม ไม่อย่างนั้นมีช่องทางแม้แค่น้อยนิดเดียวก็
ต้องว่าไว้ก่อน ที่เราทำน่ะเราทำถูกแล้ว เวทนามันเกิดขึ้น ถ้าหากกำลังใจไปหมกมุ่น
กังวลอยู่กับมันจะทำให้ใจเศร้าหมองซะด้วยซ้ำไป ว่ายาเข้าไปเรียบร้อยนั่งจับพระนิพพาน
ให้ใสแจ๋ว จะเป็นจะตายเรื่องของเอ็งเถอะ 
ถาม : ขันธ์ห้าตอนนี้มันไม่ไหวน่ะ เอาแค่อานาปาก็ยังดี ? 
ตอบ : เอาแค่นั้นก็ยังดี ใช้วิธีง่ายๆ ว่าหายใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูป พระพุทธรูป
องค์เล็กๆ หายใจปี๊ดก็ไหลตามลมหายใจเข้าไป หายใจออกก็ไหลตามลมหายใจออก
มา คิดว่านั่นคือภาพแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหน
หรอก นอกจากนิพพาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตายเมื่อไหร่ขอไปอยู่กับท่าน
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กำหนดใจอย่างนี้ หายใจเข้าก็นึกถึงภาพพระไหลเข้าไป หายใจออกก็นึกถึงภาพพระวิ่ง
ออกมาสนุกดีซะอีก หาอะไรสนุกๆ เล่นมั่งสิ พลิกแพลงไม่เป็นน่าเบื่อนะ จะเอาสามองค์
ห้าองค์อะไรก็ได้ หายใจเข้าเอาองค์แรกเข้า ไปกระทบซิ่งองค์ที่สองออกมาอะไรอย่างนั้น
สนุกดีเล่นซนอย่างนี้มันซนได้ 
ถาม : เมื่อก่อนนี้ชอบโครงกระดูก ดูแล้วมันก็เฉยๆ ?  
ตอบ : เรื่องอย่างนี้ถ้าหากจิตมันชินแล้วบางทีพูดง่ายๆ ว่าความเคยชินในด้านชั่วมัน
มากกว่า เคยไปพิจารณาพวกซากศพพวกอะไรที่เขาผ่าๆ ดูไปดูมาเสร็จกำลังใจพอมัน
ตายด้านมันก็เลือกดูแต่ที่เราชอบ ที่เขาผ่าเราไม่ดูเป็นซะอย่างนั้นไป ลองดูมั๊ย ? ไป
สมัครเป็นลูกมือหมอพรทิพย ์เผื่อจะได้ออกทีวีมั่ง นั่นผ่าศพอยู่ทั้งวัน 
ถาม : แต่เขากลิ่นแรงมากเลย ?  
ตอบ : กลิ่นศพนี่ได้กลิ่นปุ๊บรู้ทันทีเลยว่ากลิ่นศพ ศพใหม่ๆ สดๆ แท้ๆ ยังไม่ทันจะเน่า 
พอผ่าเปิดหน้าอกนี่มันจะเหมือนมีแก๊สค้างข้างใน มันปี๊บออกมาเรารู้ทันทีเลยว่ากลิ่นศพ 
ตอนสี กลิ่น รส พร้อมกันนี่มันจะอ้วก บางองค์ประเภทสมาธิไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบเลือด
ด้วยเป็นลมก็มี อาเจียนอยู่ตรงนั้นก็มี คือตอนนั้นพี่สุรินทร ์เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของนิติเวช 
โรงพยาบาลตำรวจอยู่ ตอนนี้เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย เจ้ารังสรรค์ลูกชายเขาก็
หลานโยมกิมกีนั่นล่ะ พอถึงเวลาเข้าเวรบอกหลวงพี่องค์ไหนจะลงมาดูศพให้ไปวันนั้นวัน
นี้ ก็ไป เขาก็ผ่า ปรากฏว่าเมาหัวทิ่มกันทั้งวันเลย เพราะต้องเอาเหล้ากลบกลิ่นศพ จะมี
แม่โขงแบนหนึ่งเหน็บอยู่ที่กระเป๋าหลัง ถึงเวลาก็ยกขึ้นมา เสร็จแล้วก็ผ่าไปก็วิเคราะห์ไป 
แผลกว้างเท่าไหร่ ลึกเท่าไหร่ ลักษณะของกระเพาะ ลำไส้ อวัยวะภายในเป็นยังไงบ้าง 
เสร็จแล้วก็สาเหตุการตาย ลักษณะของแผลเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนกว้างด้านล่างแคบ 
แสดงว่าจะต้องเป็นมีดสันหนาอะไรอย่างนี้ แทงลึกเข้าไปห้าเซ็นติเมตร สาเหตุการตายไม่
หายใจโดนถีบกระเด็น (หัวเราะ) บางทีเขาไม่มีอะไรทำก็แกล้งกัน ลูกพี่กับลูกน้อง 
แหม...โดนเสียบเข้าไปตั้งห้าเซ็นต์น่ะ มันเขียนสาเหตุการตายไม่หายใจ เขาเล่นของเขา
ได้อย่างนั้นล่ะ ไม่งั้นอยู่กับศพทั้งวันมันน่าเบื่อ 
ถาม : อย่างนี้ถ้าเขาปฏิบัติพระกรรมฐาน....? 
ตอบ : พวกหมอพวกพยาบาลถ้าหากว่าปฏิบัติได้เปรียบคนอื่นเยอะเลย เพราะเขาเห็น
ของจริงอยู่ทุกวัน อย่างน้อยๆ ที่มานี่ไม่สบายดีสักคนล่ะ วิ่งเข้ามาหาเมื่อไหร่แปลว่าเจ็บ
ไข้ได้ป่วยมาทั้งนั้น ถ้าพิจารณาจะเห็นชัดๆ จะสังเกตว่าพวกหมอนี่ถ้าเขาปฏิบัติธรรมจะ
เข้าได้เร็วมาก ลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะแยะไป อย่างหมอวิสุทธิ์ หมอวัชรี หมอชนะ 
ถาม : มองกายยังไงก็ไม่เห็นเกลียดเลย ถ้าผ่าศพด้วยน่ะ ? 
ตอบ : ลองไปของจริงดูสิ นั่นยังไม่มีกลิ่น ได้กลิ่นสักหน่อยแล้วมันจะซาบซึ้ง วิธีการ
พิจารณาอสุภกรรมฐานมันต้องยืนเยื้องทางเหนือลม ยืนตรงเหนือลมเลยก็ไม่ได้ เพราะว่า
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พวกสัตว์ที่กินศพเขาจะรำคาญ เพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ใกล้มันจะเป็นอันตราย เขาก็อาจจะ
เกิดปฏิกิริยาไม่ดีกับเรา ให้ยืนเยื้องๆ เหนือลมอย่าไปยืนใต้ลม ถ้ายืนใต้ลมเวลาเราหายใจ
เข้าไปมากๆ กลิ่นเหม็นมันจะเป็นพิษได้ จะทำให้กระเพาะอาหาร ลำไส้ ทำงานผิดปกติไป
หมด บางคนท้องเสียไปเป็นอาทิตย์เลยนะ แค่ได้กลิ่นศพ บางคนก็อาเจียนซะไม่มีดีเลย 
คราวนี้ครั้งนั้นมันอยู่ในห้องแอร์ ในเมื่ออยู่ในห้องแอร์เราก็ต้องยืนข้างแอร์ (หัวเราะ) 
อย่างน้อยมันเป่าไปได้มั่ง แต่ว่ามันอบอยู่ในนั้นมันเหม็นซะไม่มีล่ะ 
ถาม : ขนาดดูแล้วเอามาทาบ นึกถึงภาพมันก็ยังเฉยๆ น่ะค่ะ กระดูก ซี่โครง บางที
ปวดขาตรงไหนดึงหักขา นึกน่ะค่ะ หักขามันเล่น เอ๊ะ ! มันก็ยังปวด ? 
ตอบ : ก็มันต้องประเภทหลับตานึกภาพออกลืมตาก็เห็นชัด เจออย่างนั้นจึงจะใช้ได้ 
อย่างเช่น ของหนุ่ย ชอบโครงกระดูกก็นึกภาพสิว่า เออ...นี่กระโหลกศีรษะนะ กระโหลก
ศีรษะเราถ้านึกดูมันก็จะต้องเริ่มจากเบ้าตา เบ้าตาของเรานี่มันก็จะมีกระดูกต่อเป็นรอยต่อ
อยู่ เห็นเป็นชิ้นๆ ไปเชื่อมกับกระโหลกศีรษะ ไปเชื่อมกับกระดูกขมับ ไปเชื่อมกับกระดูก
ท้ายทอย ถ้าแยกเป็นชิ้นๆ ออกมา มันก็ไม่ได้เป็นกระโหลกเลยมันเป็นแผ่นๆ ซะด้วยซ้ำ 
แล้วกระดูกฟันอย่างน้อยๆ ก็ ๓๒ ซี่มีครบบ้างไม่ครบบ้าง กระดูกกรามล่างลักษณะ
เหมือนกับอะไรล่ะ ใส่อยู่ในเบ้าเหมือนกับครกแทนที่มันจะตำลงมันกลับตำขึ้น ถึงเวลา
กระดูกก้านคอ เป็นข้อๆ ลงไป กระดูกไหปลาร้า กระดูกหัวไหล่ กระดูกต้นแขน กระดูก
ปลายแขน กระดูกข้อมือ กระดูกฝ่ามือ กระดูกนิ้วมือเป็นข้อๆ กระดูกเล็บมืออย่างนี้ เสร็จ
แล้วย้อนกลับมากระดูกหน้าอก กระดูกสันหลังลงไป กระดูกซี่โครงเป็นวงๆ วิ่งจากกระดูก
สันหลังไปชนกันที่กระดูกหน้าอกทีละวงๆ กระทั่งถึงสามชุดสุดท้ายที่ไม่ถึงมันก็จะไปได้แค่
ครึ่งทางเท่านั้น เพราะเปิดเป็นช่องท้องลงมา และก็เป็นกระดูกบั้นเอวเป็นข้อๆ ลงไปถึง
กระดูกเชิงกราน กระดูกก้นกบ และก็จะมีกระดูกต้นขาติดอยู่กับกระดูกเชิงกราน ถัดลงไป
ก็เป็นกระดูกหัวเข่า จากกระดูกหัวเข่าก็จะเป็นกระดูกหน้าแข้ง เป็นกระดูกข้อเท้า เป็น
กระดูกฝ่าเท้า เป็นกระดูกนิ้วเท้า กระดูกเล็บเท้า ดูมันเป็นชิ้นๆ อย่างนี้ อย่างนี้ แล้วก็
ย้อนจากข้างล่างขึ้นบนจากบนลงล่าง ถึงเวลาถ้าหากว่ามันยังคุมกันอยู่เพราะว่ามีเส้นเอ็น
ดึงอยู่ก็ดี พังผืดรัดอยู่ก็ดี ถ้าหากว่าโดนแดดโดนลมโดนฝนไปมันก็เปื่อย มันก็ละเอียด สิ่ง
ทั้งหลายเหล่านี้ก็หลุดเป็นชิ้นๆ กระจัดกระจาย มีสัตว์ลากไปกินบ้าง อยู่กับที่บ้าง ผ่าน
การเผาของแดด การซะของลมการล้างของน้ำฝน มันก็ค่อยๆ เก่าเปื่อยผุพังไปเรื่อยจน
ในที่สุดก็จมดินไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียว เสร็จแล้วก็พิจารณาต่อว่า เออ.... นี่ล่ะ 
ร่างกายของเขาเป็นอย่างนี้ ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ คน สัตว์ วัตถุ ธาตุ สิ่งของ
ทั้งหมด ในที่สุดก็เสื่อมสลายตายพังไม่มีอะไรเหลือ 
ถาม : แล้วเราก็...?  
ตอบ : แล้วแต่ความจำนั้น ของเรามันละเอียดไม่พอ การปฏิบัติใหม่ๆ นี่จะต้อง
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เหมือนยังกับว่าเหวี่ยงแหเอาปลาทั้งทะเล ในเมื่อเหวี่ยงแหเอาปลาทั้งทะเลพอเรา
ตะล่อมๆ เข้ามาจนถึงท้ายสุด มันก็เหลือนิดเดียว คือพอจิตมันเชื่อเสร็จแล้วแค่บอก
ว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรา มันก็เชื่อแล้ว แรกๆ ก็ต้องแยกมันออกเป็นส่วนๆ เป็นดิน 
เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ส่วนที่แข็ง เป็นแท่ง เป็นก้อน เป็นชิ้น เป็นอัน เป็นธาตุดิน 
ได้แก่ ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ตับ ไต ไส้ ปอด อวัยวะภายใน
ภายนอกใหญ่น้อยที่เเข็งจับต้องได้เป็นธาตุดินทั้งหมด ที่เหลวไหลไปมาเป็นธาตุน้ำ ได้แก่ 
เลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำตา น้ำลาย น้ำดี เหงื่อ ไขมันเหลว นึกตามไปเรื่อย ส่วนนี้
เป็นธาตุน้ำ ส่วนไหนที่พัดไหวไปมาก็ถือเป็นธาตุลม ได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก 
ลมที่ค้างในช่องท้องในไส้ที่เรียกว่าแก๊ส ลมที่พัดขึ้นเบื้องสูง ลมที่พัดลงเบื้องต่ำ ลมที่พัด
ไปมาทั่วร่างกาย (ความดันโลหิต) นี่เป็นธาตุลม ส่วนที่อบอุ่นอยู่ในร่างกายนี่เป็นธาตุไฟ 
ก็คือไฟธาตุที่เผาผลาญย่อยอาหาร ไฟธาตุที่กระตุ้นร่างกายให้เจริญเติบโต ไฟธาตุที่ช่วย
เผาผลาญร่างกายให้ทรุดโทรมลง นี่เป็นธาตุไฟ ก็แยกออกเป็น ๔ กอง กองนี้เป็นธาตุดิน 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ตับ ไต ไส้ ปอด ทั้งหมด กองนี้เป็นธาตุน้ำ
นะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำตา น้ำลาย น้ำดี เหงื่อ ไขมันเหลว กองนี้เป็นธาตุ
ลม ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ลมในท้องในไส้ ลมพัดขึ้นเบื้องสูง ลมพัดลงเบื้องต่ำ 
ลมพัดไปมาทั่วร่างกาย กองนี้เป็นธาตุไฟ ไฟธาตุเผาผลาญย่อยอาหาร ไฟธาตุที่ช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต ไฟธาตุที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมลง พอครบสี่แล้วมันเหลืออะไร ? 
มันก็ไม่เหลือ เสร็จแล้วพอแยกออกเป็นชิ้นๆ ก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา ถ้าไม่ถนัด
อย่างนี้ก็ดูว่ามันตายเป็นอย่างไร ? สมมติว่า เออ... ตอนนี้เราหยุดหายใจแล้วนะ ธาตุลม
ขาดไป ธาตุไฟก็ดับ ลมไม่มีไฟดับแน่ๆ ในเมื่อธาตุไฟดับไม่มีตัวควบคุมธาตุน้ำ น้ำมันก็
จะล้นเกิน มันก็จะพังทลายทำลายธาตุดิน มันก็จะบวมขึ้นๆ เพราะน้ำมันดันออกมา พอ
ธาตุดินรับไว้ไม่ได้ก็ปริก็แตกออก น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง ไหลโทรมเชียว กลิ่น
เหม็นตลบอบอวลไปหมดบรรดาสัตว์ต่างๆ ก็มาฉีกทึ้งมาดึงมาลากไปกิน พวกหนอนพวก
เเมลงก็มาเจอะไชเละเทะไปหมด พอมันดึงกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางกระดูกทั้ง
หลายทั้งปวงก็หลุดเป็นชิ้นๆ ออกไปจากกระดูก ของใหม่ก็เป็นของเก่า จากเก่าก็เปื่อยก็ผุ
พังจนกระทั้งในที่สุดก็ฝังจมดินไปไม่มีอะไรเหลือ ค่อยๆ ดู ค่อยๆ พิจารณาแล้วแต่ว่าเรา
ชอบลักษณะไหน ถึงเวลาก็รวมมันขึ้นมาเป็นตัวเเล้วก็ถอดมันเป็นชิ้นๆ ใหม่ ป่นมันทิ้งไป
ใหม่อีก ทำกลับไปกลับมาอย่างนี้ ขี้เกียจไม่ได้จนกระทั่งเราบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา
ไมใ่ชข่องเรา มนัยอมรบัเดีย๋วนัน้เลย ไมม่กีารถกเถยีง ไมม่กีารตา้นทานอกี กแ็ปลวา่
กำลงัใจใชไ้ดแ้ลว้ ไมอ่ยา่งนัน้แรกๆ มนัตอ้งเหวีย่งเอาปลาทัง้ทะเล นานไปนานไปปลาทัง้
ทะเลไมต่อ้งละ่ เรารูว้า่ตวัไหนด ี ตวัไหนแพง จบัมนัตวันัน้ตวัเดยีว เพราะฉะนัน้การปฏบิตัิ
ยิง่ทำไปทำไปกเ็หลอืเลก็ลงๆ จนในทีส่ดุเหลอือยูก่ระจึง๋หนึง่นดิเดยีวนัน่จบัใหต้ดิแลว้กนัสดุ
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ยอดของมนัเลย กลบัไปวา่ให้ไดน้ะสญัญาก็ไมด่ ีปญัญาก็ไมด่ ีตอ้งเจอไมเ้รยีว 
ถาม : มันขี้เกียจ โครงก็กระดูกแล้วก็จนบางทีมันไม่ละเอียด ?  
ตอบ : ไม่เป็นไร เพราะว่าของเองถ้าหากมันดื้อจริงๆ ไปไหนไม่รอด เราอาศัยสิ่ง
แวดล้อมเป็นเครื่องช่วย อย่างเช่นเราไปวัดไปวาไปฟังเทศน์ ฟังธรรม ไปสวดมนต์ 
ไหว้พระ ให้จิตมันเกาะอยู่ด้านดีด้านเดียวอย่าให้มันคิดชั่ว อย่าให้มันฟุ้งซ่านได้ ขณะ
เดียวกันอารมณ์สุดท้ายของเราตั้งใจว่าบุญกุศลทั้งหมดถ้าเราตายเราขอไปนิพพาน 
สรุปมันง่ายๆ เลย เหมาะสำหรับคนขี้เกียจสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ทางด้านกุศลให้
ตลอด เพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นกุศลจิตใจก็ผ่องใส กิเลสมันก็กินได้น้อย เดี๋ยวถ้ามัน
ไม่มีปัญญาเกิดก็ช่างมันเถอะ เราตั้งใจว่าตายเมื่อไหร่เราไปนิพพาน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : สมัยก่อนนี้ไปนั่งบรรยายให้ลูกศิษย์เขาฟังละเอียดยิบ เสร็จแล้วมีคนเอาไปฟัง
เสร็จ เขาถามว่าพระองค์นี้เขาเปิดตำราท่องเหรอ ? บอกมันไม่ได้เปิดหรอก พูดกี่ครั้งก็
เหมือนเดิมมันทำมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ในเมื่อนับครั้งไม่ถ้วนทวนไปทวนมาก็เหมือน
เดิม แบบเดียวกัน พระพุทธโฆษาจารย์ไปเขียนวิสุทธิมรรค ไปเขียนฉบับแรก 
พระอินทร์ก็จิ๊กไปซะ ท่านหายเหนื่อยลืมตามาอ้าว.... ลมพัดตกทะเลไปมั้ง ก็เขียนอีก 
เขียนอีกฉบับพระอินทร์ก็เก็บเงียบไปอีก ก็เขียนอีกฉบับหนึ่ง พอฉบับที่สามเขียนเสร็จ 
พระอินทร์เอาอีกสองฉบับมาคืนปรากฏว่าบรรดาพระเถระของลังกาที่ท่านต้องการจะไป
แปลพระไตรปิฏก พออ่านทวนทั้งสามฉบับแล้วก็ทึ่งมากเหมือนกันทุกตัวอักษร แสดงว่า
ของท่านก็ทำมาจนช่ำแล้ว ในเมื่อทำมาจนชินแล้วอะไรก็ตามก็เหมือนกันทั้งนั้น มี
ญาติโยมหลายคนเวลาที่หลวงพ่อเทศน์แล้วเขาขอจดชวเลขตามไปสมัยนี้ใช้อัดเทป สมัย
ก่อนเขาขยันจด จดตามไป หลวงพ่อเทศน์ครั้งนี้เรื่องนี้ก็จด ต่อไปเทศน์ซ้ำอีกทีจดเอาอีก 
เอาไปเทียบกันบอกเหมือนกันทุกคำเลย จะไม่เหมือนได้ยังไงล่ะถ้าทำมา คนทำมากว่าจะ
ได้อย่างที่ต้องการมันต้องย้ำแล้วย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทวนแล้วทวนอีก เบื่อไม่ได้เด็ดขาด 
กิเลสตีตาย ในเมื่อมันต้องทำขนาดนั้นมันย้ำแล้วย้ำอีกขนาดนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงรอยที่
แน่นอนของมันเพี้ยนไปไม่กี่คำหรอก จะให้ไล่กรรมฐาน ๔๐ ให้ฟังมั๊ย ? เหนื่อยตายกัน
ไปข้างหนึ่ง กรรมฐาน ๔๐ ที่มันหนักจริงๆ สมัยที่ทำอยู่จะมีพรหมวิหาร ๔ กับอรูปฌาน 
๔ เพราะว่ามันเป็นของที่จับต้องได้ยาก แล้วก็อย่างพรหมวิหาร ๔ นี่มันต้องเกิดจาก
สภาพจิตใจของเราเองจริงๆ ประเภทไปดัดจริตเมตตามันไม่เอากับเราหรอก มันต้องแกะ
ออกมาจากใจจริงๆ ส่วนอรูปฌานนี่จะเป็นส่วนละเอียดจับต้องได้ยาก อารมณ์มันคล้ายๆ 
กับอารมณ์วิปัสสนาญานเลย ยังไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขามีสถาบันอื่นเขาสอนเกี่ยวกับกรรม
ฐานทัง้ ๔๐ หรอืเปลา่ ? แตว่า่ถา้เปน็ศษิยส์ายหลวงพอ่ทีท่า่นสอนครบถอืวา่พวกเราโชคดี 
เวลาไปเจอสำนักกรรมฐานไหนเขาสอนแบบอื่นขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งเถียงเขา อย่าง
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พวกสมาธิหมุน... เคยไปลองมั๊ยล่ะ ? สมาธิหมุนจริงๆ ก็คือมหาสตินั่นล่ะ แต่บอกว่าจะ
กำหนดจิตหมุนตัวเองเร็วขึ้นๆๆๆ เรื่อยๆ ล่ะ ก็เป็นการกำหนดสติของตัวเองเท่านั้น   
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะเหวี่ยงกิเลสให้พ้นออกไปได้ จริงๆ มันไม่ใช่สมัย
ก่อนหลวงพ่อท่านก็แนะนำหลวงพ่อองค์นั้นดี หลวงพ่อองค์นี้ดี หลวงพ่อวัดท่าซุงเราไม่
หวงลูกศิษย์หรอก ท่านต้องการให้รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นพระดีที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามพูดลงรอยเดียวกันหมด หลวงพ่อท่านก็เลยแนะนำให้ไป สมัย
ก่อนก็แนะนำไปหาใครล่ะ... หลวงปู่ชุ่ม หลวงปู่แหวน หลวงปู่สิม หลวงปู่คำแสนใหญ่ 
หลวงปู่คำแสนเล็ก หลวงปู่วงศ์ หลวงปู่ธรรมชัย นั่นล่ะ มีปัญญาก็ไป  
ถาม : ถ้าจะถวาย ถ้ารวมๆ นี่ทุกทีจะถวายหลวงปู่ปาน หลวงพ่อชุดหนึ่ง ถวายเทพ
พรหมชุดหนึ่ง แต่ยังบอกว่าตั้งสังฆทานทีเดียว แล้วก็ส่งให้หลวงพี่อย่างนี้ก็ได้อานิสงส์ผล
เหมือนกัน ? 
ตอบ : ได้ ถ้าหากว่ากำลังใจของเราดีมันเหมือนกัน แต่ถ้ากำลังใจไม่ดียกหลายๆ ครั้ง
มันเห็นของเยอะ โดยเฉพาะเห็นพระหลายๆ หนก็ดีกว่าเลือกเอาก็แล้วกัน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อ้าว ! หลวงปู่ปลื้มไปซะแล้วสิ มรณภาพนานหรือยัง ?  
ถาม : เมื่อสัปดาห์กว่าๆ นี่เอง ? 
ตอบ : หลวงปู่ปลื้ม วัดสวนหงส์ มรณภาพไปอีกองค์แล้ว พระดีๆ ท่านจะเลือกจังหวะ
ที่ประเทศชาติแย่ๆ ก็ไปซะเพื่อตัดเคราะห์กรรมเพราะฉะนั้นเรื่องที่ควรจะเกิดก็เลื่อนไป
หน่อยหนึ่ง เดี๋ยวถ้าพ้นวาระก็ไม่ต้องเกิดเลย รู้จักหลวงปู่ปลื้ม สัดสวนหงส์ บางปลาม้า 
สุพรรณมั๊ย ? พวกเรานี่ไม่ค่อยสรรหาก็เลยไม่ค่อยได้เจอ ขณะเดียวกันเวลาสรรหา ก็ไป
สรรหาไปเจออะไรก็ไม่รู้ วิชาที่หลวงพ่อสอนเอาไว้โดยเฉพาะมโนมยิทธิน่ะเรื่องหาพระดีนี่
เรื่องหมูๆ เลย หลวงปู่ปลื้ม วัดสวนหงส์ คนสุพรรณวิ่งไปหาหลวงพ่อคูณ โคราชโน่น 
หลวงพ่อคูณก็ถามพวกมึงมาจากไหนกันล่ะลูก ? มาจากสุพรรณเจ้าค่ะ อำเภอไหนหว่า ? 
บางปลาม้าเจ้าค่ะ แล้วมึงจะมาทำไม....หลวงปู่ปลื้มเก่งกว่ากูอีก (หัวเราะ) ขนาดหลวงพ่อ
คูณบอกเลยนะ หลวงปู่ปลื้มอยู่ใกล้ๆ เก่งกว่ากูอีก ก็แบบเดียวกับอะไร.... พวกจากตาคลี 
พวกจากตาคลีขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนถามว่ามาจากไหนกันล่ะลูก ? มา
จากตาคลี นครสวรรค์ โห... แล้วมาทำไมอาจารย์ฉันอยู่ตาคลีนั่นล่ะ ถามว่าใครเจ้าค่ะ ? 
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำ บุนนาค ไม่รู้จัก (หัวเราะ) บางคนก็ไปต่อว่าหลวงปู่สีไม่ค่อยจะทำ
อะไรให้เลยครับ ว่างั้น เอาของไปเสกก็มือแปะๆ สามทีเท่านั้นเอง (หัวเราะ) หลวงปู่
แหวนบอกว่าท่านเอามือแปะสามทีดีกว่าข้าเสกสามเดือนอีก (หัวเราะ) พระที่กำลังใจท่าน
ทรงตัวอยู่นี่พลังงานมันส่งออกตลอดเวลาอยู่แล้ว แปะสามทีดีกว่าเสกสามเดือนอีก นี่ถ้า
เป็นอาตมานี่ดีกว่าอาตมาเสกสามสิบปียังสู้ไม่ได้เลย นั่นล่ะคือไม่ค่อยจะรู้จักกันไง เพราะ
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ว่าพระดีนี่ท่านจะไม่ได้ประกาศตัวว่าได้อะไร แล้วทำตัวซะยิ่งกว่าธรรมดา เข้าหาง่ายอะไร
ง่ายไปหมดจนกระทั่งคนเขาชักจะไม่เชื่อว่า เอ๊ะ ! จะดีจริงหรือเปล่า ? คิดว่าพวกดีจริงจะ
ต้องมีประเภทคนคอยกีดคอยกันให้อยากเข้าไป 
ถาม : เมื่อก่อน โบราณเขาบอกว่ารัชกาลที่ ๑๐ นี่ไม่มี ? 
ตอบ : ไม่มีได้ไง เยอะแยะไป ถ้าไม่ตายซะก่อนเดี๋ยวก็ได้รู้ รับประกัน ราชวงศ์จักรี
อายุยาวมากเป็นร้อยๆ รัชกาลล่ะคราวนี้ ต่อไปในภายภาคหน้าพวกประเทศต่างๆ ที่
มีกษัตริย์อยู่เห็นว่าระบบกษัตริย์แบบไทยดี ช่วยให้ประเทศชาติร่มเย็นประชาชน
เป็นสุข ก็พยายามจะฟื้นระบบกษัตริย์ของตัวเองคืนมา ประเทศที่ไม่มีเห็นว่าดีบางที
อยากจะมีบ้าง ก็อาจจะมีการตั้งราชวงศ์กันขึ้นมา ถ้าหากว่าใครเกิดใหม่ก็ตามดู ต่อไป
ระบบกษัตริย์จะปกครองเยอะมาก พื้นฐานใหญ่ก็ รัชกาลที่ ๙ นี่ล่ะ กลายเป็นคนของโลก
ไปแล้ว เจอฝรั่งเดนมาร์กคนหนึ่งห้อยเหรียญในหลวง บอกเฮ้ย ! ยูเอาคิงของไอไปห้อย
ได้ยังไง ? เขาบอกว่าเราใจคับแคบในหลวงเป็นคนของโลกไม่ใช่คนของคนไทย เขา
ย่อมมีสิทธิ์ เขาว่าอย่างนั้น อ๋อ ... มันว่าเราเสียหมาเลย (หัวเราะ) เราก็ปากเสียเจอฝรั่ง
ความคิดเค้าอิสระดี เขาเห็นว่าอะไรดีอะไรเหมาะสมเขารับไว้เลย เขาไม่มีการมาดัดจริต
กัน เห็นว่าสมควรก็เอาแล้ว เขาเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยของดีเขาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึก 
เอาเหรียญไปเลี่ยมห้อยคอเฉยเลย เหรียญที่เราใช้ซื้อของกันนี่ล่ะ ก็ไม่ได้เลือกที่ดีที่เด่น
อะไรอย่างของเรา อาตมาอุตสาห์หาเหรียญพระมหาชนกมาให้ ของเขาเขาไม่หาหรอก 
แสดงว่ากำลังใจมันเต็มกว่าเรา เอาเหรียญบาทเลี่ยมใส่คอ ทุกประเทศพูดถึงในหลวงก็มี
แต่ชื่นชม จนกระทั่งบางประเทศบอกว่า ถ้าหากว่าคนไทยทำงานให้ได้ครึ่งหนึ่งของ
ในหลวงนี่รับรองว่าไม่มีประเทศไหนในโลกสู้ได ้แต่ญี่ปุ่นนี่แสบที่สุด ญี่ปุ่นมันบอกว่าคน
ไทยนอกจากในหลวงแล้วมันโกงทั้งนั้นล่ะ (หัวเราะ) เหมารวมพระไปด้วย (หัวเราะ) คำว่า
โกงของเขา เขาใช้คำว่าคอร์รัปชั่น คอร์รัปชั่นนี่ฟังดูแล้วมันเบา คำว่าโกงแรงหน่อย 
นอกจากในหลวงแล้วคอร์รัปชั่นทั้งนั้น เล่นเหมาหมดทุกวงการเลย อย่างน้อยๆ ของเรา
ถ้าเอาตั้งแต่ราชวงศ์จักรีมาเราก็มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเป็นพระมหา
กษัตริย์ที่เหมาะกับยุคสมัยตลอดมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ยังมีศึกเสือเหนือใต้อยู่เป็น
ปกติต้องรบทัพจับศึกอยู่เป็นปกติ เราก็มีรัชกาลที่ ๑ ที่เข้มแข็งเก่งกล้าในการรบ พอมา
ถึงรัชกาลที่ ๒ แผ่นดินเริ่มสงบลง ของท่านเองท่านก็มาทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
วรรณคดี ดนตรีการ จนขนาดฝากฝีมือเอาไว้ที่ปานประตูวัดสุทัศน์ โอ้โห... แกะสลักลายนี่
ประเภทที่พูดง่ายๆ ว่าแทบจะหลุดจะบินออกมาจากข้างในได้เลย พอมาถึงรัชกาลที่ ๓ 
พวกฝรั่งต่างชาติเข้ามาเยอะ ท่านเองท่านมองการณ์ไกล ค้าขายกับต่างประเทศถึงขนาด
มีกองเรือพาณิชย์ของตัวเอง ค้าขายกับจีนหาเงินเข้าท้องพระคลังเอาไว้ถ้าหากว่ารัชกาล
ที่ ๔ ขึ้นครองราชย์จะได้มีเงินส่วนนี้เอาไว้กอบกู้ประเทศชาติเวลาที่ฝรั่งยุโรปมา
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เบียดเบียน พอรัชกาลที่ ๔ เข้ามา พวกฝรั่งเยอะแล้วนี่ แล้วรัชกาลที่ ๔ เก่งภาษา
อังกฤษมากเลยเก่งอย่างชนิดที่ฝรั่งเขาทึ่ง เขาบอกว่านึกไม่ถึงว่าคนที่อยู่ไกลขนาดนี้จะใช้
ภาษาได้ดีขนาดนี้ แล้วก็ยังมีการเอาพวกข้าราชการฝรั่งอะไรต่างๆ มารับราชการสำรวจ
ทำแผนที่บอกเขตประเทศให้ชัดเจน บังเอิญว่ายังทำไม่สำเร็จ พอมารัชการที่ ๕ นี่พวก
บรรดาอังกฤษ ฝรั่งเศสก็แย่งกันครอบครองดินแดน เราก็มีพระมหากษัตริย์ที่เปรื่อง
ปราชญ์ปรีชาสามารถ สามารถตัดสินใจยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากได้ มีการ
เลิกทาส มีการนำความเจริญสมัยใหม่มา ไม่ว่าจะเป็นโทรเลข โทรศัพท์ การไฟฟ้า รถไฟ 
อะไรพวกนี้ มาถึงรัชกาลที่ ๖ สมัยนี้แผ่นดินจนหน่อย เพราะว่ารัชกาลที่ ๕ ทุ่มเทเพื่อ
แผ่นดินมาก รัชกาลที่ ๖ ก็จะมีการดุลข้าราชการ คือว่าปรับสมดุล สมัยนี้ก็เหมือนกับ
เลย์อ๊อฟให้ออกเพื่อให้ส่วนที่เหลืออยู่สามารถทำงานได้ พระองค์ท่านก็เปรื่องปราชญ์ถือ
เป็นนักปราชญ์เอกเลย แต่งหนังสือหนังหาเอาไว้เยอะมาก พอมาถึงรัชกาลที่ ๗ นี่ยุค
สมัยของประชาธิปไตยโดยท่านเองท่านตั้งใจจะให้นานอยู่แล้วแต่คณะราษฏร์ใจร้อนไป
หน่อย รีบเปลี่ยนแปลงพลิกฟ้าแปลงดินไปเลย ท่านก็ไม่ได้หวงราชอำนาจอะไร วินิจฉัย
ได้ถูกต้องซะด้วยซ้ำไปว่าท่านมอบพระราชอำนาจให้ประชาชนทั้งประเทศไม่ได้ให้แก่หมู่
คณะใดขณะหนึ่ง มาถึงรัชกาลที่ ๘ ช่วงสงครามโลกพอดี เราก็มีพระราชาที่เรียกว่าเป็น
หนุ่มน้อยน่ารักใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชม พระองค์ท่านสามารถวางพระองค์ได้ถูกต้องกับ
เหตุการณ์ได้หมดจนคนเขาทึ่ง ครองราชย์ตั้งแต่ยังเล็กๆ ทำไมถึงทำได้ดีขนาดนี้ อันนี้
ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับสมเด็จย่า สมเด็จย่าอบรมมา พอมาถึงรัชกาลที่ ๙ นี่อายุ
ท่านยืนยาวกว่า ท่านต้องทำงานเหมือนกับทำงานสองรัชกาลเลย พี่สวรรคตตั้งแต่อายุยัง
น้อยอยู่ น้องขึ้นครองราชย์เท่ากับว่าทำงานยาวมาถึงปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่
เหมือนยังกับว่ามันเป็นไปตามวาระ ตามเวลาถึงกรรมจะมีแต่บุญก็แรงอยู่ เราก็เลยมี
พระมหากษัตริย์มีผู้นำที่พูดง่ายๆ ว่าเหมาะสมกับยุคสมัยตลอดมา เพราะฉะนั้น
รัชกาลที่ ๑๐ ก็ต้องเหมาะสม 
ถาม : จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ?  
ตอบ : เขาว่าอะไรน่ะ โบราณคำทำนายของสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ สมัยอยุธยาว่า 
มหากาฬผ่านมหายักษ ์ รัชกาลที่ ๑ กับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พอรัชกาลที่ ๒ ก็รู้จัก
ธรรม ไม่รู้จักธรรมได้ไงบูรณะวัดไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ขนาดสร้างวัดสุทัศน์แกะสลัก
บานประตูเอง รัชกาลที่ ๓ จำต้องคิด ไม่คิดก็ไม่ได้ฝรั่งมันล่าเมืองขึ้นอยู่ รัชกาลที่ ๔
สนิทธรรม บวชเองตั้งยี่สิบกว่าพรรษา กำเนิดธรรมยุติด้วย รัชกาลที่ ๕ จำแขนขาด 
ต้องเสียแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาประเทศเอาไว้ รักษาความเป็นเอกราชเอาไว้ รอบข้าง
ของเรากลายเป็นทาสของฝรั่งเศสกับอังกฤษแต่ประเทศไทยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ 
รัชกาลที่ ๖ ราษฏร์ราชาจน จนพอกันเงินหมดพระคลัง รัชกาลที่ ๗ นั่งทนทุกขป์ฏิวัติ
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ต้องระเห็จไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็สิ้นพระชนม์ต่างประเทศด้วย รัชกาลที่ ๘ ยุคทมิฬ ยุค
สงครามโลกนับอีกทีก็พระมหากษัตริย์โดนปลงพระชนม์ด้วย รัชกาลที่ ๙ นี่ถิ่นกาขาว 
โดดเด่นไม่เหมือนใคร เขาเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่เป็นกับเขา เศรษฐกิจล่มประเทศอื่นจะ
เป็นจะตายคนไทยก็เชื่อในหลวงอย่างเดียว รัชกาลที่ ๑๐ นี่ชาววิไล ถึงเวลาสบายซะที 
เพราะรัชกาลที่ ๙ วางพื้นฐานเอาไว้ดีแล้ว พอรัชกาลที่ ๑๑ กไ็ทยมหารัฐ เริ่มมีอำนาจ
ขึ้นมารอบข้างเราต้องพึ่งพา พอรัชกาลที่ ๑๒ จักรพรรดิราช ถึงเวลาประเทศอื่นๆ เขา
ปกครองด้วยระบบพระมหากษัตริย์ก็ต้องลอกเลียนแบบของเราไป ก็เท่ากับว่ามาจากของ
เรานั่นเอง ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวครบ ๑๕๐ รัชกาลแล้ว จะยุ่ง 
ถาม : ................................. 
ตอบ : บอกว่าอยู่เป็นพันปี ตอนนี้เพิ่ง ๒๒๐ ปี เมื่อวานมีใครไปวัดพระแก้วมั่งมั๊ย ? 
ประสาทพระเทพบิดรเปิด พระบรมรูปทั้ง ๘ รัชกาลก็อยู่ที่นั่น พระบรมอัฐิก็อยู่ที่นั่น ถ้ามี
โอกาสก็ไปกราบไหว้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวบ้าง พวกเรานานๆ ไปนี่จิตสำนึกเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัรยิม์นัจางๆ ลง ตอ้งไปดจูะไดรู้ว้า่บรรพบรุษุของเรานะ่ทำมาอยา่งไร ? 
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ? ประเทศชาติบ้านเมืองทุกตารางนิ้วสละเลือดทาแผ่นดินเอาไว้เขา
ว่าอะไร ...ดาบไทยหลายแสนเล่มหักอยู่เต็มปฐพ ี 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นา รู้สึกก็คือรู้สึกเราอาจจะเคยบวชมาจนนับชาติไม่ถ้วนแล้ว
ก็ได้ แต่มันยังเอาดีไม่ได้ซักที ชาตินี้ว่าใหม่มันอีกซักรอบมั๊ย เผื่อมันจะได้ดีมั่ง จำเอาไว้
ว่าการบวช บวชส่งเดชแบบที่เห็นนั่น เขาว่าพวก อกหัก หลักลอย คอยงาน สังขาร
เสื่อม เอือมเจ้านาย คุณยายให้บวชแก้บน พวกนั้นช่างมันเหอะ บวชไปก็เลวระยำ แต่
มันมีความสุขของมันคือกำลังใจเขาไม่รู้สึกว่าผิด แต่ขณะเดียวกันอย่างพวกเรานี่ เรารู้ว่า
ถ้าบวชไปแล้วรู้สึกว่าผิด แต่ขณะเดียวกันอย่างพวกเรานี่ เรารู้ว่าถ้าบวชไปแล้วไม่ดีจะได้
รับโทษอย่างไร ? ทำดีจะมีคุณอย่างไร ? คราวนี้ตัวเกร็งเลย แต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้
อย่างกับเป็นปี จนกว่าคุณจะทำกำลังใจของคุณให้ลงได้กับศีล ชนิดที่เรียกว่าขยับไปไหน
ปุ๊บ สติสมาธิพร้อมว่าศีลจะขาดหรือไม่ขาด มันระวังตัวมันเองโดยอัตโนมัติ นั่นแหละถึง
จะค่อยมีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นบวชพระไม่ใช่เรื่องง่าย เห็นพูดกันเยอะ
ต่อเยอะแล้วบวชพระแล้วสบายๆ บวชทีไรมันสึกทุกที ถ้าสบายจริงมันสึกไปทำไม   
ทีว่ัดท่าขนุนตอนนี้มีพวกระบบเสียงตามสายแล้ว ถึงเวลาเช้าตื่นขึ้นมาเปิดเทปธรรมะของ
หลวงพ่อนั่งกรรมฐานเสร็จก็สวดมนต์ทำวัตรกันต่อ คราวนี้พอเราเปิดระบบเสียงตามสาย
มันก็ดังเข้าไปตัวอำเภอด้วย ญาติโยมเขาชื่นชมกันมากเลย บางคนเขาขนาดออกปาก
เลยว่า ทำกันได้อย่างไร ตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัตรนั่งกรรมฐานกันแล้ว มันต้อง
แหวกกิเลสกันขึ้นมาเชียวนะ (หัวเราะ) เขาใช้คำพูดอย่างนั้น รู้สึกชาวบ้านเขาชื่นชมมาก 
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พระทำได้ ตอนนี้มาตรฐานสูงเสียแล้วสิ ชาวบ้านเขาให้เครดิตมากเลยยิ่งต้องระวังมาก 
เขาใช้คำว่าแหวกกิเลสขึ้นมาเลยนะ เป็นไงแหวกไหวมั๊ย ? นอนเพลินเห็นหลวงตาบัว 
ท่านบอกเหมือนกับหมูพาดเขียงหมูมาถึงเห็นขอบไม้เขียงที่เขาไว้สับหมูนั่นแหละมาถึง 
เออ... น่านอน ก็นอนอิงสบายใจเฉิบ ไม่รู้หรอกมีดมันจะมาเมื่อไหร่  
ถาม : ตอนนี้มันเหมือนรอวันตายอย่างเดียวเจ้าค่ะ ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว ?  
ตอบ : จ้ะ ไม่เป็นไรจ้ะไม่เกิน ๑๐๘ ปีจ้ะ อาจจะ ๑๐๗ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน  
ถาม : ตายก็ตายไปเลย เบื่อ ...? 
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นต้องขยัน ถ้าเราขยันพิจารณาเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่มันตายเลยไม่
ต้องเสียเวลามาเบื่อ เพราะฉะนั้นต้องขยัน ขี้เกียจไม่ได้ ถ้าขี้เกียจมันไม่ตายหรอกมันอยู่
ไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ 
ถาม : มันนั่งแป๊บๆ เดี๋ยวนี้นั่งแล้วไอ ไปวัดนั่งแป๊บเดียว ?  
ตอบ : นอนซิ ไม่ต้องนั่ง 
ถาม : นอนก็หลับ ?  
ตอบ : (หัวเราะ)  
ถาม : มันจะมีอะไรที่เรารู้ว่าเป็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เลย มันลืมไปเลย ?  
ตอบ : อ๋อ...แสดงว่าจิตมันหยาบขึ้น ถึงว่ายิ่งฝึกยิ่งถอยหลัง (หัวเราะ) เอาใหม่จ๊ะ
เอาใหม่ อะไรที่เคยได้แล้วมันไม่ยากย้อนทวนไปมันได้ แต่บังเอิญว่าเราทิ้งมันนาน 
คนที่ว่ายทวนน้ำแล้วพอทิ้ง น้ำมันพัดไปไกลลิบเลย คราวนี้มันท้อเลยต้องพยายามสู้
ใหม่ ถ้าสู้นี่ได้แน่นอนรับรองเพราะว่าเคยประสบมาด้วยตัวเอง ตอนที่หัดปฏิบัติใหม่ๆ 
เมื่อ ๒๗-๒๘ ปีก่อนนั้น เจ้าประคุณเถอะ ประภทหกล้มหกลุกวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันครั้ง 
ตอนบวชพระใหม่ๆ ก็เหมือนกัน นึกอยากจะสึกวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้อง
ห่วงหรอก ทุกคนเคยเป็นมาก่อน แต่ว่าสิ่งต่างๆ ถ้าเคยทำได้แล้วมันไม่ยาก ถ้าย้อนทวน
มันจะได้ใหมเ่พียงแต่ว่าแรกๆ ต้องฝืนใจหน่อย ปล่อยทิ้งมานานสนิมมันขึ้น รีบๆ ขัด
สนิมให้เยอะหน่อย  
ถาม : จริงๆ เราไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดของเขา แต่ว่าเราวิสาสะหยิบมาแต่ใช้ร่วมกัน
อย่างนี้ ? 
ตอบ : ของพระเขาก็วิสาสะได้ แต่คราวนี้ของพระ พระพุทธเจ้าอนุญาตให้วิสาสะ ท่าน
บอกต้องเคยรู้จักกันมา ต้องเคยได้เห็นกันมา ต้องเคยได้พูดกันมา และข้อสุดท้าย
สำคัญที่สุด รู้ว่าถ้าเราทำดังนั้นแล้วเขาไม่ว่าอะไร เพราะฉะนั้นของฆราวาสนี่ผ่อนผัน
ได้เยอะกว่าพระเยอะ เราอย่าไปเอามาเป็นของๆ เราก็แล้วกัน ถ้าของใช้ร่วมกันบางที
ปากกาเพื่อนคว้ามาใช้ชั่วคราว วิสาสะอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอก  
ถาม : สมมติว่า เราไปกินอาหารอะไรที่เราไม่รู้ว่าเขาผสมเหล้า หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ ?  
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ตอบ : ก็กินอย่างพระสิ พระก่อนกินเขาพิจารณาต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลา คือถ้าคิด
ว่าหากว่าไม่มีรสไม่มีกลิ่นก็แล้วไป ถ้าหากได้รสได้กลิ่นเมื่อไหร่หยุดทันที  
ถาม : คนที่เขาฆ่าตัวตาย จะหยุดเมื่อไหร่ ?  
ตอบ : จะหยุดเมื่อไหร่ ....เลิกฆ่าเมื่อไหร่ ก็หยุด (หัวเราะ)  
ถาม : เขาบอกว่าอีก ๕๐๐ ชาติ ? 
ตอบ : ส่วนใหญ่พวกที่ฆ่าตัวตายจะมีประวัติฆ่าตัวตายของเขามาอยู่แล้ว มันไม่แน่
หรอกว่าจะ ๕๐๐ มันอาจจะเป็นชาติที่ ๕๐๐ พอดีก็ได้ 
ถาม : ไม่ได้ทดไปเรื่อยๆ ? 
ตอบ : ไม่มีจ้ะ ไม่อย่างนั้นบวกเข้าไปตายชักเลย 
ถาม : แค่ ๕๐๐ ก็หยุด ?  
ตอบ : อืม้ม.์.. พอแลว้ เรือ่งของธรรมเขาตรงไปตรงมา เปน็อยา่งไงจะตอ้งลองฆา่ดมูัง่ 
จะได้เริ่มนับหนึ่ง วิธีแนะนำก็คือกินให้ครบสามมื้อเสร็จแล้วก็ทำงานทำการอะไรไป 
พยายามหายใจเขา้ไวอ้กีไมเ่กนิรอ้ยปตีายแนเ่ลย ลองฆา่ตวัตายวธินีีด้มูัง่มัย๊ ? กนิใหค้รบ
สามมื้อ กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วย รับรองไม่เกินร้อยปีตายแน ่ ฆ่าตัวตายบางคนไม่ใช่
ความตอ้งการของเขานะ มพีระอยูอ่งคห์นึง่ ตอ้งเรยีกพระโบราณหนอ่ย ไม่ใชส่มยัอาตมา
หรอก ในสมยันัน้เขามสีว้มหลมุ รูจ้กัสว้มหลมุมัย๊ ? เขาขดุลงไปเอาไมพ้าดๆ แลว้ก็ไปนัง่
ถา่ยกนั แลว้กจ็ะมลีอ้มขา้งฝาเอาไวห้นอ่ยหนึง่ อาจจะเปน็ประเภทใบกลว้ย ใบตาล ใบจาก
อะไรอยา่งนัน้ ขา้งบนกเ็ปดิโลง่กม็ ี มหีลงัคากม็ ี ปรากฏวา่ทีพ่ระทา่นถา่ยประเภททีเ่รยีกวา่
เปดิโลง่เขาเหน็ผูห้ญงิคนหนึง่ปนีขึน้ตน้ไม ้แลว้กม็ผีูห้ญงิอกีคนหนึง่ตามไป คนทีป่นีนำหนา้
นัน่ แกเอาผา้สไบของตวัเองผกูกบักิง่ไมแ้ลว้กค็ลอ้งคอตวัเอง แลว้ผูห้ญงิคนทีป่นีตามขึน้ไป
นะ่กระโดดขึน้ไปบนบา่แลว้กข็ยม่จะใหเ้ขาตกลงไปตาย พระเหน็กร็อ้งเอะอะขึน้พอรอ้งเอะอะ
ขึ้นผู้หญิงที่ปีนขึ้นไปขย่มมันหายไป เขาก็เลยโวยวายเสียจนลูกศิษย์แตกตื่นกันมาทั้งวัด 
ชว่ยกนัพาผูห้ญงิคนนัน้ลงมาขา้งลา่ง แลว้กม็าถามวา่ขึน้ไปทำอะไร จะผกูคอตายร ึ? เขา
บอกเขาไมรู่ต้วัหรอก เขารูส้กึวา่มคีนชวนไปเทีย่วงาน มนัเปน็งานรืน่เรงิลกัษณะเหมอืนกบั
ว่าเป็นงานบุญงานวัด งานสงกรานต์ตามต่างจังหวัดอย่างนั้น แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง เขา
อธบิายหนา้ตาใหฟ้งั กค็อืผูห้ญงิทีพ่ระเหน็วา่ปนีขึน้ไปขยม่ไหลเ่ขานัน่แหละ ผูห้ญงิคนนัน้
เอาพวงมาลยัใหเ้ขาพวงหนึง่ บอกวา่ใหค้ลอ้งคอเสยีแลว้ก็ไปสนกุดว้ยกนั เขาเองเขารบัพวง
มาลัยมาแล้วแต่ว่าใจมันไม่อยากจะคล้อง คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้ามัวแต่สนุกเดี๋ยวกลับบ้าน
ไมท่นัแมจ่ะดา่ ผูห้ญงิคนนัน้กย็ือ้จะใส่ให้ได ้ทนีีถ้า้หากคลอ้งคอเมือ่ไหรเ่สรจ็เขาเลย เพราะ
ฉะนัน้ลกัษณะการฆา่ตวัตายนีบ่างทมีนัไม่ใชค่วามตอ้งการของเขา เปน็ชว่งทีอ่ปุฆาตกรรม
เขา้มาถงึพอดอีปุฆาตกรรมฝา่ยอกศุลกค็อืกรรมหนกัทีเ่ราไดฆ้า่คน ฆา่สตัว์ใหญ่ในอดตีเอา
ไวม้นัตามมาถงึ ถงึวาระนัน้ ถงึเวลานัน้บางสิง่บางอยา่ง ทีเ่ขารอจงัหวะอยูเ่ขาฉวยโอกาส
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สวมรอยเลย เพือ่อาศยัโอกาสนี ้ทำลายชวีติของเราเสยี อกีรายหนึง่ หลวงพอ่เลา่วา่อยูท่าง
โนน้ ทางสมทุรสาครนัน่นะ่ กำลงัตอกเหลาอยู ่ เหลาไปเหลามาอยู่ๆ  แกกล็กุพรวดพราดถอื
มีดเดินลงบันไดไป คราวนี้บ้านแกอยู่ริมน้ำ บันไดโผล่พ้นน้ำแค่สองสามขั้นเท่านั้นเองที่
เหลอืมนัจมอยู่ในนำ้หมด แกกเ็ดนิผลบุหายลงไปเลย ลกูหลานเขาคดิวา่ เออ...ปู ่ ตา ของ
ตวัเองคงรอ้นเตม็ทีก่เ็ลยลงนำ้ไป เพราะวา่คนโบราณเขาไมค่อ่ยใสเ่สือ้อยูแ่ลว้ อยา่งเกง่กน็ุง่
กางเกงนุง่ผา้ขาวมา้ ปรากฏวา่หายไปนานเหมอืนกนักร็อ้งเอะอะขึน้มาวา่เอะ๊... ทำไมหาย
ลงไปนานชว่ยกนัดำลงไปคน้ปรากฏวา่กอดโคนเสาตนีบนัไดอยู ่ พอแงะขึน้มาไดพ้ยาบาลแก
จนฟืน้ขึน้มาถามวา่ลงไปทำอะไร ? เขาบอกวา่กำลงันัง่เหลาตอกอยูม่คีนมาทา้ใหล้งไปสูก้นั 
เลยถอืมดีลงไปสูก้นักำลงักอดปลำ้แทงกนัอตุลดุเลย แลว้ก็ไปลากแกขึน้มา แตต่อนที่ไปนัง่
เหน็แกกำลงักอดตนีบนัไดอยูแ่ละกจ็มอยู่ใตน้ำ้ อกีสกัพกัคงหมดลม ดงันัน้วา่การฆา่ตวัตาย 
มนัไม่ใชค่วามตอ้งการของตวัเขาเอง อาจจะมอีะไรบางสิง่บางอยา่งทีม่าดลใจหรอืมาอาศยั
จงัหวะทีก่รรมมนัเปดิเขา้พอด ี กม็าชว่ยซำ้ชว่ยสวมรอยให ้ ที่โบราณเขาวา่ ผซีำ้ดำ้พลอย 
รูจ้กัไหม “ดำ้” คอือะไร “ดำ้” กค็อื ผปีา่ ภาษาโบราณอกีเหมอืนกนั พวกเรานี่ไมรู่จ้กัหรอก 
“ผ”ี กห็มายถงึผทีัว่ๆ ไป อาจจะเปน็ผบีา้นผเีรอืนอะไรก็ได้ใช่ไหม แต ่“ดำ้” นีผ่ีในปา่ 
ถาม : อย่างนี้ถ้าเขาตายไปแล้ว อายุขัยเขาก็ยังไม่หมด จนกว่าจะหมดอายุเข้าถึงไป
เกิด ?  
ตอบ : ยังไม่หมดจ้ะ เป็นอุปฆาตกรรม ยกเว้นว่าได้รับการทำบุญก็สบายไปเลย 
ถาม : สัมภเวสี คืออะไรคะ ?  
ตอบ : สัมภเวสีก็คือ จิตหรือว่าใช้คำว่าวิญญาณแล้วกันนะ ใช้คำว่า จิต พวกเราเข้าใจ
ยาก เพราะพวกเราชินกับคำว่า วิญญาณก็คือวิญญาณที่ตายก่อนจะหมดอายุจริงๆ อย่าง
สมมติ เขาอายุ ๗๕ ปีแล้วมาตายตั้งแต่อายุ ๓๐ เรียกว่าตายก่อนหมดอายุ ต้องคอย
เร่ร่อนเรื่อยไป เพราะว่ายังไปหาที่เกิดของตัวเองไม่ได้จนกว่ารอจนครบอายุก่อน อยากจะ
เห็นสัมภเวสีมั๊ย ? ร่อนไปร่อนมา อย่างสมัยนี้พวกเด็กนักเรียนเป็นสัมภเวสีกันบ่อยมันใช้
คำว่า สิง มันบอกว่ามันไปสิงที่หอ (หัวเราะ) เคยสิงหอมั๊ย ? อาศัยเพื่อนนอน แหม... 
บางคนยัดเข้าไปได้ ๘ คน ๑๐ คน หัวก่ายท้ายเกยก็นอนกันเข้าไปได้  
ถาม : อย่างทานบารมี หลวงพ่อบอกว่าทานบารมีตัวเดียวสามารถไปนิพพานได้ ต้อง
ทำได้ถึงระดับไหน ? 
ตอบ : ก็ประเภทที่ว่าให้จนกระทั่งไม่ติดทั้งดีทั้งชั่ว รู้ว่าดีก็ทำ ใครเขาอยากได้ก็ให้ 
ให้แล้วก็ไม่ไปตามคิดว่ามันเอาไปทำอะไร ? มันหลอกเราหรือเปล่า ? มันไปใช้สมกับ
คุณค่าที่เราให้หรือเปล่า ? จะไม่มี ตัวสุดท้ายก็คือพยายามให้อภัย พยายามสร้างความดี
ให้ทรงอยู่ในใจ ใครทำผิดคิดร้ายกับเราก็ตามจะไม่ถือโทษโกรธเคืองทั้งสิ้น อะไรทำนอง
นั้น จิตใจอยู่กับการให้ตลอดเวลาพร้อมที่จะสละอยู่เสมอ เมื่อสร้างอารมณ์ใจมั่นคง
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เสร็จก็ภาวนาต่อไปเลย คิดอยู่ตลอดเวลาว่าที่เราให้นี้ เราทำเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรม
บูชา สังฆบูชา จิตใจมุ่งตรงต่อพระนิพพานที่เดียว 
ถาม : เขาบอกว่าไง....ถือศีลแปด ตกดึกเขาก็กินกะหรี่ปั๊บเลย ? 
ตอบ : นั่นก็ถือได้ตั้งหลายชั่วโมงแล้ว (หัวเราะ) ตายละหว่า ตกลงน้องเขาทำถูกหมด
เลย พี่เองแหละทำผิด (หัวเราะ) ใช่มั๊ย ? เราก็ถือได้ตั้งหลายชั่วโมงแล้ว มันหิวมันก็กิน
นะซิ อย่าลืมว่าเทวดาคนใช้เขาถือได้แค่ครึ่งวันใช่มั๊ย ? เรื่องของศีลแปดมีอานุภาพสูง
กว่าศีลห้า เราถือเป็นเวลากี่นาที กี่วินาที กี่ชั่วโมงแล้วแต่เรา อานิสงส์มันได้ทั้งนั้น จะ
มากจะน้อยมันไม่ใช่ไม่ได้เลย น้องเขาทำถูกแท้ๆ ไปว่าเขาได้ (อย่างนี้ได้พวกเลย) ไม่
ต้องห่วงหรอก เด็กๆ มาที่นี่ไม่ว่าสักคำมีแต่ยุ จริงๆ แล้วการมาหาพระก็ไม่ได้น่ากลัว
อย่างที่คิดใช่ไหม ? ไม่อย่างนั้นมานั่งเครียด เอ๊ะ...จะนั่งท่าไหน ? บางคนใช้แทนตัวว่า
อาตมาด้วย เล่นเอาพระพูดไม่ออก เล่นแย่งพูดหมดแล้ว ของเรามาใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยรู้
ศัพท์บางคำมันยาก ถ้าหากว่าไม่รู้ถามความหมายบางทีก็ไม่เข้าใจ ไปอ่านหนังสือเจอก็
ตีความไม่ออก (ไม่กล้าอ่านค่ะ) เป็นยังไงไม่กล้าอ่าน ? ก็นั่นแหละ เพราะเราไม่มีพื้นฐาน
ตรงนี้ไงได้นั่นมันต้องดูพื้นฐานตรงนี้เอาไว้ก่อนว่า ของเราเองอันไหนไม่เข้าใจต้องศึกษา
สอบถามก่อน พอถึงเวลาเข้าใจแล้วไปอ่านหนังสือมันก็จะรู้เรื่องแหละคราวนี้  
ถาม : คำว่าบารมีเต็ม เป็นอย่างไร ?  
ตอบ : บารมีเต็ม แปลว่า ทำจนถึงที่สุดของกำลังใจแล้ว บารมีก็คือกำลังใจ มีอยู่ ๓ 
ระดับ ๙ ขั้น  
  ๑. สามัญบารม ีกำลังใจขั้นต้น ประกอบไปด้วย หยาบ กลาง ละเอียด  
  ๒. อุปบารม ีกำลังใจขั้นกลาง ประกอบไปด้วย หยาบ กลาง ละเอียด  
  ๓. ปรมัตถบารมี กำลังใจขั้นสูงสุด ประกอบไปด้วย หยาบ กลาง ละเอียด 

เหมือนกัน 
 ถ้าหากว่าถึงปรมัตถบารมีขั้นละเอียดก็แปลว่ากำลังใจเต็ม พร้อมที่จะเข้าพระ
นพิพานได ้ คราวนีจ้ะวดัจากตรงไหนได ้ สามญับารมใีหท้านไดบ้อกใหร้กัษาศลีกจ็ะไม่ไหว 
อุปบารมีให้ทานได้รักษาศีลได ้ บอกให้ภาวนาไม่ไหว ถ้าหากว่ากำลังใจพร้อมทั้งทานศีล
ภาวนา ตัง้มัน่วา่จะทำเพือ่พระนพิพาน อนันีถ้อืเปน็ปรมตัถบารมเีตม็แลว้ พรอ้มจะไปแลว้ 
ถาม : ถ้าในชาตินี้เราให้ทานประจำ รักษาศีลก็ได้ ภาวนาได้ ?  
ตอบ : แสดงว่ากำลังใจของเราอยู่ระดับปรมัตถ์แล้ว เพียงแต่มันจะหยาบ จะกลาง 
จะละเอียดเท่านั้น ถ้าถึงปรามัตถบารมีนี้มีสิทธิ์ไปนิพพานได้แล้ว อย่างแย่ๆ ก็เป็น
ดอกบัวกลางน้ำ พร้อมที่จะโผล่พ้นน้ำในวันต่อไป 
ถาม : หมายความว่า บุญเก่า บุญใหม่ มาผสมกันเมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์ ซึ่งตรงนี้
ต้องรอวาระ ต้องทำที่ไหนคะ ถึงจะมาบรรจบกันได้ ? 
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ตอบ : ใครเป็นคนบอกล่ะจ๊ะ ? 
ถาม : อ่านในหนังสือ ?  
ตอบ : (หัวเราะ) ถือว่าของทุกอย่างมันมีวาระเวลาของมันบุญเก่า คือสิ่งที่ทำมาดั้งเดิม 
ในชาติก่อนๆ ภาษาพระเรียกบุปเพกตปุญญตา แต่ส่วนบุญใหม่ก็คือที่เราสร้างเสริมขึ้น
มาในชาตินี้ เราใช้กำลังของเก่าสร้างเสริมของใหม่ของเราให้เข้มแข็ง พอถึงที่สุดถึงวาระ
ของมัน มันก็จะหลุดพ้นเข้านิพพานไปได้เอง เหมือนลักษณะว่าของเราบุญเก่าเราก็ทำ 
ทาน ศลี ภาวนา มาในอดตีแลว้ เมือ่มาถงึปจัจบุนันีบ้ญุใหมค่อืของเรากค็อื พยายามสรา้ง
เสรมิทาน ศลี ภาวนานัน้ใหเ้ขม้ขน้ยิง่ๆ ขึน้ไป จนถงึวาระสดุทา้ยจติสามารถตดักเิลสเปน็
สมทุเฉทปหาน เขา้สูน่พิพาน กค็อื จงัหวะนัน้แหละทีเ่กา่กบัใหมม่นัผสมเตม็ทีพ่อด ี 
ถาม : แสดงว่าเขามีการกำหนดมาแล้วใช่ไหมคะ ? 
ตอบ : ไม่ใช่ อยู่ที่ความขยันหรือขี้เกียจของเราถ้าหากว่าประเภทบุญเก่าเยอะ ก็จะ
เหมือนกับยายหนุ่ยเมื่อกี้ อีกกี่ชาติไม่รู้กว่าจะได้ไป เอะอะเขาก็บอกว่าหนูขี้เกียจค่ะ 
อย่างนั้นยังอีกนานจ้ะ 
ถาม : แล้วที่บอกว่าการนึกถึงผลกรรมไม่ดี เราทำมา จะทำให้มีโอกาสที่จะตกนรก เคย
ได้ยินมาว่าคนนั้นสมมติในชีวิตทำดีมา ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ?  
ตอบ : ๙๙.๙๙ % ก็ลงได้จ้ะ  
ถาม : ลงไปแค่สำนักพญายม หรือลงไปเลย ? 
ตอบ : ลงนรกไปเลยก็มี น่ากลัวไหม ? ในมหากัมมวิภังคสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
บุคคลผู้ตั้งใจภาวนาสามารถทรงฌานทรงสมาบัติได้ สร้างทิพยจักขุญานให้เกิดสามารถรู้
เห็นนรกสวรรค์ได้ มากล่าวว่าบุคคลที่ทำดีแล้วไปสวรรค์ บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปนรก 
ตถาคตกล่าวว่าไม่ใช่ เหตุที่ไม่ใช่เพราะสำคัญต้องอารมณ์สุดท้าย ทำดีมาตลอดชีวิต 
อย่างพระนางมัลลิกาเทว ีก่อนตายจิตใจไปว้าวุ่นว่าตัวเองล่วงเกินพระสวามีเสียแล้ว ทั้งๆ 
ที่โทษก็ไม่มี ก็เลยต้องแช่อยู่ในนรกเสีย ๗ วัน ถึงจะเป็นเท้าข้างเดียวก็เถอะ อย่างเราเท้า
ข้างเดียวโดนไฟเผาไม่ร้อนรึ ? 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ใช้ได้จ้ะ เรื่องของคาถาพระยายม เราจะว่าเป่าให้คนอื่นก็ได้ เป่าให้ตัวเองก็ได้ 
ถ้าจะเป่าให้ตัวเองก็นึกถึงภาพกายในของเราไปยืนข้างหัว ตั้งใจขอบารมีพระพุทธ   
พระธรรม พระสงฆ์ พรหม เทวดา ทั้งหมดมีพระยายมราชเป็นที่สุด ขอได้โปรดเมตตา
บรรเทาอาการเวทนาของทางร่างกายให้หมดสิ้นไปด้วย เสร็จแล้วก็ว่า นะโมพุทธายะ 
เป่าทางศีรษะลงไปปลายเท้า ๓ ครั้ง  
ถาม : จุดธูป เทียนหรือเปล่า ?  
ตอบ : ก็ตอนป่วยอยู่ จะจุดไหมล่ะ ? คลานยังจะคลานไม่ขึ้นเลย 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

 
ถาม : คำว่า “ตัดร่างกาย” ในขณะก่อนตาย เราจะต้องทำจิตใจอย่างไร ? 
ตอบ : ทำเหมือนกับตอนเป็นนั่นแหละ ถ้าคิดจะตัด คือว่าจริงๆ แล้วตอนก่อนตาย 
ส่วนใหญ่จะมีอาการเวทนาคือการเจ็บป่วยอย่างแรงกล้า มันเป็นการตัดกิเลสไปในตัว
หมดอยู่แล้ว พอเวทนาขึ้นมาอย่างแรง กิเลสมันก็เกิดไม่ได้ กำลังเจ็บป่วยร้องโอดโอยอยู่ 
คิดจะไปรักใคร คิดจะไปโกรธใครล่ะ หลงก็หลงไม่ไหวก็เห็นอยู่แล้วว่าร่างกายเจ็บป่วย
ขนาดนี้ เราก็แต่เพิ่มความคิดเราไปนิดเดียวว่า ถ้าหากว่าตายตอนนี้เราจะไปนิพพาน
ง่ายที่สุด เพียงแต่คนที่จะคิดขนาดนั้นได้ บุญเก่าต้องสร้างมาพอทีเดียว ถ้าหากว่าทำมา
ไม่พอมันก็มืดบอด นึกไม่ออกคิดไม่ได้อยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นตุนบุญไว้ให้เยอะๆ เอา
ไว้วินาทีสุดท้าย แล้วคิดออกไปนิพพานได้ก็กำไรมหาศาลแล้ว ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น
ตั้งแต่ก่อนตายหรอก 
ถาม : อ้อ...แค่ตรงนั้นคิดออก และพูดออก ก็คือถึงเลย ? 
ตอบ : แค่นั้นแหละจ้ะ ไปเป็นเทวดาได้ก็กำไรบานแล้ว ถ้าขนาดนั้นนี่ถูกรางวัลที่ ๑ ที่ 
๖๐ คู่เลยมั้ง ไม่ใช่...๖๐ คู่ มันกี่คู่นะ ๖๐ ล้านน่ะ 
ถาม : ทำไงถึงละสังโยชน์ได้ ?  
ตอบ : กต็ัง้ใจละจรงิๆ ซจิะ้ ไม่ใช่ไปนัง่มองมนัเฉยๆ ทำจรงิๆ จะ้สงัโยชนส์ำคญัทีส่ดุขอ้
ที ่๑ ที ่๒ ที ่๓ ทีว่า่เหน็วา่ตวัเราเปน็ของเราละใหไ้ด ้ถา้หากวา่เราเปน็ทีต่วันีแ้ลว้ ตวัที ่
๒ วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถ้าเราเข้ามาถึงระดับนี้ไม่
เรยีกวา่ลงัเลแลว้ ถา้ลงัเลจะไมเ่ขา้มา กถ็อืวา่เปน็กำไรอยู่ในตวั ก็ไปเนน้หนกัอกีนี ่ขอ้ที ่๓ 
ทรงเรือ่งของศลี พยายามรกัษาสกิขาบทตา่งๆ ใหบ้รสิทุธิจ์นกระทัง่มนัชนิเปน็สว่นหนึง่อนั
เดยีวกบัตวัเรา ไมล่ว่งศลีดว้ยตวัเอง ไมส่นบัสนนุคนอืน่ลว่งศลี ไมย่นิดเีมือ่เหน็คนอืน่ลว่ง
ศลี ถา้ทำไดข้นาดนีโ้ดดไปควา้ตรงทา้ยเลยตัง้ใจวา่ไปเมือ่ไหรจ่ะไปนพิพาน ไมอ่ยา่งนัน้
เดีย๋วมนัจะไปตดิตรงนัน้จะไปตดิตรงนี ้ถา้เราตัง้ใจจะไปนพิพาน ตวัอวชิชาทีจ่ะทำใหเ้รา
ยดึตดิในรา่งกายนีใ้นโลกนี ้ กเ็ปน็อนัวา่โดนตดัไปดว้ย ทำจรงิๆ อนัดบัแรกรกัษาศลีให้
บรสิทุธิ ์ อนัดบัที ่ ๒ พยายามสรา้งสมาธใิหต้ัง้มัน่ให้ไดอ้ยา่งนอ้ยปฐมฌาน เพือ่จะไดม้ี
กำลงัตดักเิลสพอศลีบรสิทุธิ ์ สมาธติัง้มัน่ปญัญากจ็ะเกดิ ถา้หากวา่ปญัญายงัไมเ่กดิ ยงั
ไมเ่หน็รูต้ามความเปน็จรงิ ยงัไมเ่ขด็ยงัไมก่ลวัมนั กจ็ะเกดิอยูร่ำ่ไป ฉะนัน้ถา้ถามวา่ตดั
อย่างไร เดี๋ยวหามีดมา สิ่งไหนที่มันพอตามันก็จะพอใจด้วย จำไว ้ อย่าลืมว่าถ้าเราเกิด
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ฉนัทะความพอใจขึน้มา ราคะยนิด ีอยากม ีอยากไดม้นักจ็ะเกดิ ฉนัทะบวกกบัราคะ ภาษา
พระเขารวมกนัแลว้เรยีกวา่อวชิชา เขา้ใจหรอืยงัจะ๊ เหน็อะไรแลว้พอตา พอใจกเ็จง๊เลย 
ถาม : เวลาเราอยู่ในภวังค์จวนจะหลับ ก็จะรู้สึกว่ามีพระท่านมาสอนอย่างนี้ค่ะ แต่ว่า
พอเราตื่นขึ้นมารู้ตัวดีแล้วนี่เราจะไม่รู้เลยค่ะว่าท่านมาสอนอะไรค่ะ ? 
ตอบ : หลวงพอ่ทา่นสอนอยูเ่สมอวา่ นกัปฏบิตัทิีด่กีระดาษกบัปากกาตอ้งใกลม้อืไว ้พอ
ทา่นสอนเรากเ็ขีย่เลย ไม่ใชเ่ขยีน ตอนนัน้เขยีนไม่ได ้บางทเีปดิไฟก็ไม่ได ้ตอ้งคลำทัง้มดืๆ 
อยา่งนัน้แหละ เพราะถา้ขยบัมากๆ สมาธคิลาย สิง่ทีเ่ราตอ้งการก็ไมส่ามารถจะรูไ้ดอ้กี 
เพราะฉะนัน้เขีย่ใหม้าเปน็เลาๆ ไวก้อ่นวา่ทา่นสอนเรือ่งอะไร แลว้พอตืน่ขึน้มากม็าอา่นมนั
จะได ้อาตมาเขีย่ประจำละ่ พอถงึเวลาขึน้มามนัจะไดม้เีคา้อยู ่เรือ่งของพระของเทวดาหรอื
ผบีอกอะไรนีม่นัแปลกอยูอ่ยา่งวา่ อยา่รอใหส้วา่ง รอสวา่งปุบ๊มนัคน้ไมเ่จอเลย หลวงพอ่
เคยมาบอกใหท้ำโนน่ทำนีอ่ยู ่๓ ขอ้ เราก ็โอย๊...สบายมาก ๓๐ ขอ้ยงัจำได ้มัน่ใจหวัตวัเอง
ใชม่ัย๊ ? ตืน่ขึน้มาเหลอือยูข่อ้เดยีว อกี ๒ ขอ้แคะเทา่ไหรก่จ็ำไม่ได ้หาไมเ่จอมนัหายเงยีบ
ไปเฉยๆ เหมอืนกบัไมเ่คยเจอกนัมากอ่น แตจ่ำไดว้า่ทา่นให้ไว ้๓ ขอ้เปน็ซะอยา่งนัน้ เพราะ
ฉะนัน้ใหร้บีๆ เขีย่ไวก้อ่นใหม้นัมเีคา้วา่เปน็เรือ่งอะไรถงึเวลามนัจะไดแ้คะออก 
ถาม : แล้วอย่างบางทีเราได้ยินเสียงนะคะ แต่มองไม่เห็นตัวตน แต่ตอนนั้นยังไม่หลับ
เท่าไหร่ พอได้ยินเสียงมาเหมือนจะทำนองแบบไม่รู้ว่าหนูโดนทดสอบหรือเปล่าน่ะค่ะ 
แบบว่าเรานี่ดี อย่างเช่นเป็นคนดี เรียนดี เรียนเก่งอะไรอย่างนี้และมีอีกเยอะแยะมากมาย 
ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลย ? 
ตอบ : อันนั้นไม่ต้องห่วงอันนั้นข้อสอบชัวร์ๆ เลย พระนั่นเจอมาเยอะต่อเยอะเลย 
อย่างของหลวงพ่อท่านทำๆ ไปก็มีคนเดินมาถึง ก็ถือดาบมา ๒ เล่ม โยนให้เล่มหนึ่งบอก
มาฟันกัน หลวงพ่อบอกไม่เอาหรอก ถ้าแกอยากจะฟันก็ไปฟันเอา แกอยากจะฟันแขน 
ฟันขา ฟันคออะไรก็เชิญ ฉันยอมตาย เขาว่า เอ๊ะ เรามาเจอพระอรหันต์เข้าแล้วก็ก้ม
กราบ แล้วถ้าหลวงพ่อเชื่อว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เจ๊งเลยสิใช่ไม๊ ? อย่างเช่นว่า
บางทีพระปฏิบัติไป ปฏิบัติไป อยู่ๆ เห็นเทวดาเดินมาตัวสว่างโร่มาเลย รู้เลยว่าพระหรือ
เทวดาในลักษณะนี้ เป็นพระอริยเจ้าแน่นอนเลย เพราะรัศมีสว่างผิดปกติไม่เหมือนเทวดา
ทั่วไป มาถึงก็กราบๆ ก้นโด่งเชียวนะ แหม...ชื่นใจเหลือเกิน นานๆ ได้กราบพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบซะที เป็นเราคนกิเลสท่วมหัวก็เจ๊งเลย เทวดารู้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าแน่ๆ 
มากราบเราแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมันจะไปหลงว่า เอ๊ะ...เราก็ไม่
เลวนี่หว่า ดีไม่ดีจะเป็นโน่นเป็นนี่ซะหน่อยแล้วมั้ง แล้วเราก็ไม่ปฏิบัติต่อไม่ทำต่อ อย่างนี้
เราก็เสียท่าเขา พวกนี้เป็นข้อสอบทั้งนั้น อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆ รับรู้รับทราบไปด้วย
ความเคารพ อะไรไม่เหลือบ่ากว่าแรงพยายามทำไป ถ้าหากว่ามันเหลือบ่ากว่าแรง
ตะกายไม่ถึงก็ละไว้ก่อน ต่อไปเขาจะเปลี่ยนเป็นด่าแทน ชมแล้วมันอยากไม่ฟังดีนัก 
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ถาม : แล้วอย่างที่...ถามเฉยๆ นะคะ อย่างที่พระโสรยานี่คือ ? 
ตอบ : หูเป็นทิพย์  
ถาม : ได้ยินแต่เสียง ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นทิพโสต ได้ยินแต่เสียง จะใกล้จะไกลขนาดไหนในโลกนี้ก็ได้ ใน
โลกอื่นก็ได้ ถ้าต้องการฟังจะได้ยินหมด ถ้าหากว่าทิพจักขุญาณถึงจะเห็น 
ถาม : แล้วที่เราได้ยินเสียงเทวดาพูดคุยกันอย่างนี้คือ เป็นยังไงคะ ? 
ตอบ : ก็ลักษณะของทิพโสต แต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาปรับมาหาเรา ของเรา
กับเขานี่มันคนละคลื่นความถี่กัน ถ้าเราปรับไปหาเขาก็คือเราสร้างทิพโสตหรือทิพจักขุขึ้น
มา แต่ถ้าเขาปรับมาหาเรา เขาจะใช้กำลังของเขาปรับมาเอง ถ้าเขาปรับมาหาเรานี่ชัด
เป็นพิเศษ ถ้าเราปรับไปหาเขาส่วนใหญ่ความสามารถเรามันแย่ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่  
ถาม : แล้วอย่างเป็นเรื่องสมมติน่ะค่ะ อย่างไปออสเตรเลียแล้วฝันว่ามีดวงวิญญาณดวง
หนึ่งเขาเดินมาคุยกับเราเลย เขาบอกเราว่า เขาชื่อนี้เขามาตายที่นี่ เขาเป็นชาวที่นี่ แล้ว
ก็อีกพวกหนึ่งก็จะเดินมาแบบมาขอบุญ แบบทำมืออย่างนี้น่ะค่ะ ที่ปลายเตียงเราแล้วก็
เดินออกไปอย่างนี้ค่ะ คือในสิ่งที่เราเห็นดังกล่าว ณ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าเรามีความ
สัมพันธ์กับพวกเขามาแต่เก่าก่อนหรืออย่างไรคะ เราจึงได้สัมผัสแล้วเจอ ?  
ตอบ : มีทั้งว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขามาแต่เก่าก่อนก็ได้ ขณะเดียวกันเขารู้ว่าเรา
เป็นผู้ที่มีบุญเป็นนักปฏิบัติมั่นคงใน ทาน ศีล ภาวนา เขาสามารถที่จะได้ส่วนบุญกับ
เราได้ เขามาขอเอาเฉยๆ ก็มี คราวหน้าให้เพิ่มความขี้สงสัยขึ้นนิดหนึ่ง อย่างเช่นเขา
บอกเสร็จเรียบร้อยถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานมั๊ย อย่างเช่นว่าไปถามใครหรือว่าไปหาดู
ได้ที่ไหน เพื่อจะได้ยืนยันว่าเรื่องที่เธอบอกฉันเป็นเรื่องจริง แล้วเขาจะบอกให้ มันจะ
พิสูจน์ได้ง่ายๆ อย่างว่าเขามีญาติมีโยมเหลืออยู่ที่ไหนบ้าง ที่เราจะติดต่อสอบถามเรื่องนี้
ว่ามันถูกต้องมั๊ย แล้วเขาจะบอกหมด แต่ตอนนั้นต้องรีบจดนะ อย่าให้สว่างๆ ลืมอีก 
ถาม : ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบ อย่างเช่น เราไม่ได้ตั้งใจ คือตอนนี้กำลังจะเรียน
ต่อนะคะ คือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นประเทศไหน พอดีในฝันนี่มาอีกแล้วค่ะ ชัดมาก 
เป็นชาวอินเดียมาบอกเราว่า ถ้าได้ไปอังกฤษให้ไปที่เมืองแทนสฟิว แล้วบอกว่าที่แห่งนี้
จะเป็นป่าทึบแล้วมีลำธาร ก็แสดงภาพให้ดูเลย ซึ่งเราก็เอ๊ะ อะไร...เราไม่เคยคิดว่าเราไป
จะไปไหนเลย ปรากฏหลังจากฝันได้มา ๑ ปี ตัวเองก็ไปสมัครไปก็ปรากฏว่า ที่อังกฤษรับ
เข้าเรียนแต่ว่าตอนนี้ยังสอบไม่ผ่าน แต่อังกฤษรับแล้วก็เลยไปค้นหาดูในอินเตอร์เน็ตน่ะ
ค่ะ ว่าเมืองแทนสฟิวที่เขาพูดนั่นมันมีจริงหรือเปล่า ปรากฏไปเช็คดูมันมีจริงๆ น่ะค่ะ ซึ่ง
เราก็ตกใจขนลุกซู่เลย เฮ้ย มันเป็นไปได้ด้วย แล้วลักษณะอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับว่า
เป็นเทพมาบอกก่อนล่วงหน้าหรือว่าอย่างไรคะ ? 
ตอบ : เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้คือว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์เคยอยู่ที่นั่น เคยทำอะไรไว้ที่
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นัน่ เขาเองเขาตอ้งการใหเ้รากลบัไปสถานทีน่ัน้ มนัเปน็ไปได ้๒ อยา่งวา่ ถา้อยูใ่นสถาน
ที่ๆ  เราคุน้เคยสิง่ตา่งๆ ทีเ่ราทำมนัจะงา่ยหรอืวา่อยูใ่นสถานที่ๆ  เขามอีำนาจถงึ เขา
สามารถชว่ยเหลอืสงเคราะหเ์ราไดง้า่ยนะ คราวนีบ้อกเขาดว้ย จดุธปูบอกเขานกึถงึหนา้
คนๆ นัน้นะ่ บอกเขาบอกวา่ตอนนีจ้ะไปแลว้ละ่ ชว่ยสงเคราะห์ใหท้กุอยา่งมนังา่ยๆ หนอ่ย 
ถาม : ค่ะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ยังหาทุนยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : บอกเขาไปตรงๆ เลยเดี๋ยวเขาจัดการเอง เรื่องของผี ของเทวดา ถ้าเขาโอเค. 
ถ้าเขาต้องการจะช่วยต้องการให้เราไปจริงมันจะง่าย วิธีง่ายที่สุดคบกับผีคบกับเทวดา
สบายใจ เขาไม่หลอกเราหรอก ของเขาได้เขาก็บอกว่าได้ ไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่ได้ แต่ว่า
อย่าตั้งใจมากนะ ทำใจสบายๆ ภาวนาหลับไปเหมือนเดิม ถ้าหากจุดธูปบอกเขาแล้วมี
อะไรขัดข้องเดี๋ยวเขามาบอกเอง หรือว่าจะให้เราแก้ไขยังไง ไปหาใคร หรือขอทุนที่ไหน
อย่างนี้ เดี๋ยวเขามาบอกเอง 
ถาม : การที่บุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เราไม่รู้จักเลย อยู่ดีๆ ก็อยากจะเข้ามาแย่งคิวที่
จะสอนภาษาอังกฤษให้ ก็เลยว่าคนเหล่านี้นี่เพียงแค่เราเอ่ยปากว่า เราต้องการเรียนภาษา
อังกฤษก็มาทั้งหมด ๓ คนเรียงกัน มาทั้งหญิงทั้งชาย แสดงว่าเราเคยมีความสัมพันธ์...?  
ตอบ : พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่เกิดมาในโลกแล้วได้พบกัน ในอดีตไม่มีความ
สัมพันธ์มานั้นไม่ม ี ต้องเคยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างน้อยๆ ในฐานะใดฐานะหนึ่ง 
หลวงพี่ประทีปพระที่น่ารักของวัดท่าซุง เดินทางไปพร้อมกับหลวงพ่อ ทีนี้อเมริกามัน
หนาวนี่ พระใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้ ก็ได้แต่ห่มจีวร ปรากฏว่ามีคุณมืดหลายคน เดินมาก็ส่ง
ตังค์ให้เอาไปซื้อสเวตเตอร์ อีกคนหนึ่งก็มาส่งตังค์ให้บอกเอาไปซื้อซะ อีกคนก็ส่งตังค์ให้
เอาไปซื้อซะ พระทั้งกลุ่มมันให้อยู่องค์เดียว ไม่ให้องค์อื่นด้วย ทีนี้ท่านก็งงๆ ว่า อะไรกัน
วะ ? หลวงพ่อบอก เอ็งเคยเกิดที่นี่ เป็นหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง พวกนั้นลูกน้องเก่าเอ็ง
ทั้งนั้นแน่ะ มันเห็นเจ้านายมันจำได้ มันก็เลยให้สตางค์ มันห่วงกลัวจะหนาวตาย ปรากฏ
ว่าหลวงพี่ทีปแกกลับมา แกบอกว่า เฮ้ย...เล็ก ข้าไม่อยากจะเชื่อว่ะ ข้าเองก็ไม่รู้ว่าใจมัน
มีความผูกพันอะไร แกก็เปิดต้นขาให้ดูแกสลักรูปหัวอินเดียแดงอยู่น่ะ คือแสดงว่าใจลึกๆ 
ของแกๆ ก็ยังนึกถึงเรื่องเดิมๆ ของแกอยู่ แต่ว่ามันไม่รู้ตัว พอไปถึงโน่นชัดเลย ยิ่งหลวง
พ่อยันไว้ด้วยเถียงไม่ออกเลย ให้อยู่คนเดียวจริงๆ พระนั่งอยู่ตั้ง ๔-๕ องค์ เป็นยังไงเจอ
หัวหน้าอินเดียนเข้าแล้ว นั่นน่ะลักษณะเดียวกัน คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ได้พบได้เจอได้
อะไรกัน ในอดีตไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมานั้นไม่มีหรอก อย่างน้อยๆ ก็ต้องมีไม่ฐานะใด
ก็ฐานะหนึ่ง อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกัน อาจจะเป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่ เป็น
น้อง เป็นสามี ภรรยา เป็นเพื่อนฝูง เป็นครูบาอาจารย์อะไรกันมาอย่างนั้น พวกนั้นอาจ
จะเป็นเพื่อนที่เรารักมากก็ได้ เคยซี้กันมาก่อนในอดีต มาชาตินี้ถึงเวลาเจอเพื่อนก็อยาก
จะช่วย เขาเองเขาก็ไม่รู้ตัว แต่ว่าความสัมพันธ์จะทำให้เหมือนกับมันดึงดูดกันเข้ามา 



251 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

เดี๋ยวพอไปแล้วก็จะเจอพวกนี้อีก ยิ่งสถานที่ๆ เป็นถิ่นเก่าที่เป็นอะไรนี่นะ แต่ว่าให้ระวังๆ 
เอาไว้นิดหนึ่ง สถานที่เก่าที่ไหนก็ตามคนที่รักเรามีอยู่ อย่าลืมว่าคนที่เกลียดเราก็มีอยู่ 
เพราะฉะนั้นถึงไปอยู่ก็ตามอย่าประมาท ต้องตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในทาน ศีล ภาวนา โดย
เฉพาะภาวนารักษาอารมณ์ให้ทรงตัวไว้เสมอ ถึงเวลาอะไรจะเกิดขึ้นพรรคพวกเขาจะได้
บอกเราได้ 
ถาม : การที่เราจะได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตด้วยหรือเปล่าคะ ? 
ตอบ : ขึ้นอยู่กับจังหวะ ถ้าหากว่าจังหวะไหนกุศลส่งอะไรก็ง่ายไปหมด ถ้าหากว่า
เป็นช่วงอกุศลคือความไม่ดีที่เราทำไว้มันเข้ามา อะไรมันเข้ามาก็สะดุดติดขัดไปหมด 
จำเอาไว้ว่า เราเกิดเป็นมนุษย์ ต้นทุนเราพอแล้ว บุญเราต้องทำมาพอสมควรทีเดียว
ถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ ในเมื่อบุญเราทำมาพอสมควรแล้วก็อย่าประมาท ต้องรีบเร่ง
ทำไปให้มันมากขึ้น โดยเฉพาะตัวที่มันไม่เสียอะไรเลย ก็คือศีลกับภาวนา รักษาศีลให้
ปกติ ภาวนาเจริญสมาธิให้เป็นปกติ พวกนี้จะเป็นบุญใหญ่กำลังสูงมาก ถ้าหากว่าเรา
ให้ทานอย่างเดียว มันเสียทรัพย์เสียของเสียอะไร แต่ศีลกับภาวนาเราไม่ต้องเสียอะไรเลย 
เป็นบุญใหญ่ง่ายที่สุด บุญกุศลพวกนี้แหละที่จะตามส่งผลให้กับเรา ถ้าจะมีเคราะห์กรรม
อะไรเนื่องด้วยสิ่งไม่ดีเก่าๆ ที่เราทำมา ถ้าเราเป็นผู้มั่นคงใน ทาน ศีล ภาวนา สิ่งทั้ง
หลายเหล่านั้นจะตามสนองเราได้ไม่ถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เต็มที่ก็ได้แค่ ๑ ใน ๔ เท่านั้น 
อีก ๓ ส่วนนี่อานุภาพของทาน ศีล ภาวนากันไปเรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปต่างประเทศยิ่งต้อง
อาศัยเยอะเลย เพราะว่าเราไปต่างบ้านต่างเมือง มันเหงาบ้าง เครียดกับการเรียนบ้าง 
เดี๋ยวถึงเวลาร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเลย เคยเห็นเขาเผาเต่ามั๊ย ? เขาจะเอากาบกล้วย
พันๆๆ แล้วก็โยนเข้ากองไฟเลย เต่าก็ตะเกียกตะกายตายยากตายเย็นน้ำตาไหลน้ำตาร่วง 
โบราณเขาว่าอะไรมันมีเหตุ มีผลแต่บางคนเขานึกไม่ถึง ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่ามันจะ
เผาทำไม มันก็เผาไปกินนั่นแหละ (หัวเราะ) เต่าก่อนจะตายมันก็ดิ้นก็รนของมันน้ำตา
ไหลน้ำตาร่วง  
ถาม : ช่วงนี้ถ้าทำวิปัสสนาให้กายว่าง แต่ทำไม่ค่อยบ่อยน่ะค่ะ นานๆ ทีจะจับลมหายใจ
จะจับตอนนอนแล้วช่วงกลางวันนึกถึงความตายบ้าง วันหนึ่งประมาณครั้งเดียว ? 
ตอบ : ดีกว่าไม่นึกเลย จริงๆ แล้วชีวิตเราอยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าไม่
หายใจออกมันก็ตายแล้ว หายใจออกไม่หายใจเข้าไปใหม่มันก็ตาย เพราะฉะนั้นให้
นึกถึงทุกลมหายใจเข้าออก นึกได้เมื่อไหร่ก็ เอ๊ะ นี่เราจะตายแล้วนี่หนอ ถ้าหายใจเข้า
ไม่หายใจออก ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ตั้งเป้าไว้เลยว่าตายแล้วจะไปไหน ถ้าหากว่าเราคิด
ว่าเทวดาดีตายแล้วเราจะไปเป็นเทวดา คิดว่าพรหมดีตายแล้วเราจะเป็นพรหม ถ้าคิดว่า
พระนิพพานดีตายแล้วเราจะไปพระนิพพาน ตั้งเป้าของเราเอาไว้ ลักษณะของกำลังใจมัน
เหมือนกับสมาร์ทบอม ถึงเวลาเสร็จล็อคเป้ายิงมันถึงเวลามันทำงานของมันเอง เช้าๆ 
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ของเราๆ ก็ตั้งกำลังใจของเราเอาไว้ว่า วันนี้เราตึ่นขึ้นมาแล้ว เราต้องไปทำหน้าที่การ
งานของเราที่เราดำเนินมาแล้วทุกวัน ถ้าหากมันหมดอายุขัยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอัน
ทำให้เราต้องตายไปภายในวันนี้ เราขอไปนิพพานที่เดียว แล้วภาวนาให้กำลังใจ
ทรงตัวซักพักหนึ่งอาจจะ ๕ นาที ๑๐ นาที ถ้าทำอย่างนี้ได้ วันนั้นทั้งวันต่อให้จิตมัน
วุ่นวายด้วยเรื่องงานเรื่องการอะไรก็ตามที ถ้ามันตายมันจะไปนิพพาน เพราะเราล็อค
เป้าเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว สมัยนี้โทมาฮอคมันทำได้ใช่มั๊ย ? เราเอามั่ง 
ถาม : ขนเจียมคืออะไรครับ ? 
ตอบ : ขนเจียมก็คือขนสัตว์ แต่คราวนี้มันเป็นขนสัตว์ที่เป็นเส้นๆ มันไม่ใช่ขนที่เป็น
หนัง อย่างเช่นว่า เขากร้อนมาอย่างนี้ ประเภทที่เราตัดผมเลยล่ะ คำว่าหล่อสันถัดด้วยขน
เจียม ก็คือทำที่นั่งด้วยขนสัตว์ แต่ที่เขาเรียกว่าหล่อก็เพราะว่า สมัยก่อนนี่เขาหล่อจริงๆ 
เขาจะทำเป็นกะบะขึ้นมานะ แล้วเสร็จแล้วก็เอากาวลงครั้งหนึ่ง แล้วก็เอาขนสัตว์โรยให้ทั่ว
ลงกาวอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ขนสัตว์โรยให้ทั่ว ไล่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหนาตามต้องการ ทิ้งไว้ให้
แห้งแล้วก็ลอกออกมาทั้งผืน  
ถาม : ขอให้หลวงพี่อวยพรให้หน่อยค่ะ...(จะแต่งงาน ขอพรจากหลวงพี่) ?  
ตอบ : ช่วยอวยพรให้หน่อย คำอวยพรทั้งหมดมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ 
  ๑. เราเป็นผู้มีความอดทน การที่เราครองคู่กันไป ช่วงที่เรารักกันอยู่มันเหมือน
กับว่าเราต่างคนต่างนำเสนอในสิ่งที่ดีๆ ของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ ข้อบกพร่องนี่เรา
เก็บมันเอาไว้ ในเมื่อเราเสนอแต่สิ่งที่ดีๆ ไปเขาชินกับสิ่งนั้น พอไปอยู่ร่วมกันเข้าข้อ
บกพร่องก็ปรากฏขึ้น ถึงตอนนั้นเราต้องทำใจให้ได้ว่าเขาเป็นปุถุชนคนหนึ่งย่อมมีอะไรที่
มีส่วนไม่ดีอยู่เป็นธรรมดา ในเมื่อเรารักกัน เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เราก็ต้องยอมรับเขาให้ได้ 
อย่าถือทิฐิมานะปรับตัวเข้าหากันซะคนละครึ่งหนึ่ง อันดับต่อไปก็คือว่า ต้องมีความ
จริงใจต่อกัน มีอะไรพยายามพูดกันก่อน อย่าประเภทไปใช้อารมณ์ ถึงเวลางอนไป ๓ 
วัน กว่าจะเจรจากันรู้เรื่องคนง้อก็เหนื่อย คนงอนก็เหนื่อย มันไม่มีอะไรดีนอกจากจะทำให้
ชีวิตครอบครัวแตกร้าวกันเสียเปล่าๆ พองอนหลายๆทีเขาเลิกง้อขึ้นมาก็บ้านแตกอีก 
เพราะฉะนั้น สัจจะ จริงใจกัน ทมะ ต้องมีความข่มกลั้นเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามอะไรขึ้น
มาหรือว่าในสิ่งที่เราคิดว่าเราถูก เขาไม่ถูกอะไรเหล่านี้พยายามข่มกลั้นเอาไว้ หาอะไรใส่
ปากคาบไว้ก็ได้ อย่าเพิ่งว่าเขา ขันต ิ อดทนต่อการดำเนินชีวิต ชีวิตคู่น่ะมันเหนื่อยเพิ่ม
ขึ้นอย่างน้อยเท่าหนึ่ง แทนที่จะเป็นตัวเราคนเดียวมันกลายเป็นเขาไปแล้วใช่มั๊ย ? ก่อน
หน้านี้เราไม่ซักผ้าซัก ๓ วัน ๗ วันก็เรื่องของเราได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว จะกินข้าวซักวัน
ละมื้อ ๒ มื้อ กินเช้า กินดึกยังไงก็ได้ ตอนนี้ไม่ได้แล้ว มีอีกคนหนึ่งต้องคิดถึงอีกคนหนึ่ง
เขาไว้ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความอดทนขึ้นอีกหลายเท่าตัว ตัวสุดท้ายคือ จาคะ เสียสละ 
ตัวนี้ก็คือว่า มีอะไรในส่วนที่เราคิดว่าเราพอที่จะสละ พอที่จะอภัยให้กับอีกฝ่ายได้ก็รีบๆ 
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ทำเอาไว ้ แล้วขณะเดียวกันว่าอะไรที่เรามีอยู่มันดีมันเหมาะมันสมสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งก็
พยายามหาใหเ้ขา เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่ชวีติคูข่องเรามคีวามจรงิใจตอ่กนั มคีวามขม่
กลัน้ มคีวามอดทน มคีวามเสยีสละตอ่กนั มนักจ็ะอยูด่ว้ยกนัไดย้นืนาน ไมม่พีรอะไรที่
จะรกัษาชวีติคูข่องเราเอาไวไ้ด ้ นอกจากสิง่ทีเ่รากระทำดตีอ่กนัเทา่นัน้เอง เทศนาวสาเน 
ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา (หัวเราะ) ไปๆ มาๆ มันจะกลายเป็นเทศน์ไปซะแล้ว เอาแค่
นั้นแหละ ตั้งใจเอาไว้จำเอาไว้ว่ารักกันได้ กว่าจะตกลงกันได้มันยากมันเย็น ได้มาแล้ว
รักษาเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะถนอมน้ำใจต่อกัน พยายามประเภทปิยะวาจาต่อกันมีอะไรพูด
ดีต่อกัน เราแต่งงานไปเราไม่ได้แต่งงานกับเขาคนเดียว แต่ว่าเราต้องแต่งกับครอบครัว
กับญาติพี่น้องของเขาอีกเยอะแยะ คนที่เรารักอาจจะดี แต่ญาติของคนรักของเราอาจจะงี่
เง่าไม่เอาไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องอึดมากๆ เลย อาตมาทุกวันนี้เคยบอกกับรุ่นน้องว่าให้
นางสาวไทย พ.ศ. ล่าสุดมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้า บอกว่า ท่านเจ้าขาสึกไปแต่งงานกับดิฉัน
เถิด บอกไม่ไหวนึกแล้วมันสยดสยอง คือมานึกแล้วว่าเราแต่งกับเขามันไม่ได้แต่งคน
เดียว มันต้องแต่งกับครอบครัวเขา กับญาติพี่น้องของเขาอีก ตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วเดี๋ยวจะ
ต้องมีลูก มีหลาน มีเหลน มีโหลน จะต้องไปดำเนินชีวิตในลักษณะของฆราวาส บอกมัน
ได้ยินแล้วมันสยอง ไปไม่ไหว ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดี เขาดีแต่เราเองมันไปไม่รอด เพราะฉะนั้น
ต่อให้เป็นนางสาวไทย พ.ศ. ล่าสุดมาขอแต่งงานด้วยก็ไม่เอาแล้วจ้าหนูเอ๊ย...มัน
กลว้จรงิๆ ใครทีก่ลา้แตง่งานขอชมวา่กลา้หาญมากตอ้งใหเ้หรยีญอะไร ? กางเขนเหลก็ ?... 
ชีวิตคู่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้ามีศีลมีทานเสมอกันอยู่กันได้นาน ท่านบอกว่าเป็นคู่
เทวดากับเทวดา มันจะมีคู่เทวดากับเทวดา เทวดากับมนุษย์ เทวดากับนางผีเสื้ออะไร
อย่างนี้ ไล่ไปเรื่อยสลับกันไปสลับกันมา ถ้าได้คู่เทวดากับเทวดา มนุษย์กับมนุษย์ ผีเสื้อ
กับผีเสื้อ ผีเสื้อนี่ก็คือยักษ์ ยักษ์กับยักษ์อย่างนี้ มันก็เรียกว่ายังไง ถูกฝาถูกตัว มันไม่ผิด
ฝาผิดตัว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาล่ะก็ ชีวิตคู่อาจจะไม่ดีพอ
หรืออาจจะไม่ยืนยาวอย่างนี้เป็นต้น โบราณเขาถึงจะต้องมีการดูดวง แต่จริงๆ แล้วดวง
นั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่า ถ้าตั้งใจจะประคับประคองมันให้ดีจริงๆ อยู่กันด้วยความ
อดทนอดกลั้นมันต้องได้ดีอยู่แล้ว 
 แต่งงานก็มาหาพระใช่มั๊ย ? ถึงเวลาวันแต่งก็ทำบุญเลี้ยงพระ มีลูกก็หาพระตั้งชื่อ
ให้ ถึงเวลาก็มีการโกนผมไฟเดือดร้อนพระอีก สมัยก่อนนี่ถ้าหากว่าเข้าเรียนก็ส่งไป
โรงเรียนวัดอีก ถึงเวลาจะแต่งงานแต่งการก็ถึงพระอีก เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพระสวดต่อ
นาม ตายขึ้นมาพระสวดบังสุกุล โบราณเขาเก่งเขาผูกพวกเราอยู่กับความดีตลอด พวก
เรามันสู้โบราณไม่ได้ ไม่เห็นความฉลาดล้ำลึกของคนโบราณ  
ถาม : อย่างคนที่เขาไป (ไม่ชัด) แต่หลังจากที่เขาผิดแล้ว แล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอีก เพราะ
เขาไม่ได้คืน อย่างนี้ถือว่าเขาผิดมั๊ย ? 
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ตอบ : ถ้าหากว่ายังไม่มีการไปขอขมากันความผิดนั้นก็ยังมีอยู่ โบราณเขาถึงได้ว่า ถ้า
หากว่าเวลามีการหนีตามกันไป มีการฉุดกันไป โบราณเขาถึงมีการขอขมา การขอขมานี่ 
ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งยกโทษให้ถือว่าเป็นการอโหสิกรรม คือจะไม่มีโทษอีกเลย 
ถาม : อย่างศีลข้อ ๑ นี่เราฆ่าไปแล้วๆ เราขอขมานี่ตรงนั้นอาจว่าศพ ศพนี่เขาอาจจะ
ไม่ให้อภัยเรา แต่หลังจากนั้นเราไม่ฆ่าอีก ตรงนี้จะถือว่าผิดมั๊ยคะ ? 
ตอบ : ตรงนั้นน่ะ โทษเก่าจะถือว่าไม่ผิดไม่ได้ มันผิดอยู่ แต่ว่าโทษใหม่มันไม่มี 
เพราะเราพยายามทำในด้านดีให้มากเข้าไว้ ให้จิตมันเคยชินกับความด ี จะได้ไม่นึกถึง
ความชั่วที่เคยทำไว้ตรงนั้นอีก ไม่ว่าศีลข้อไหนก็ตาม เมื่อเราล่วงเราละเมิดไปแล้ว ให้ตั้ง
หน้าตั้งตารักษามันใหม่ทันที อย่าไปหวนคิดถึงของเก่า เพราะว่าถ้าคิดถึงของเก่าแล้วใจ
มันจะหมอง ตั้งหน้าทำดีเข้าไว้ให้ความดีมันเคยชินอยู่ในใจเรา ถ้าหากว่าจิตมันเกาะ
ความดีจนชิน ถึงเวลาตายมันไปดี  
ถาม : เพราะฉะนั้น คนที่ผิดศีลข้อ ๓ นี่ถ้าฝ่ายเจ้าของเขาไม่อภัยอยู่แล้ว แต่ว่าผู้ที่เข้า
มาอยู่ด้วยกันเขาก็พายามปฏิบัติธรรมนะคะ ตอนนี้มันได้นิดหน่อย แต่...?  
ตอบ : ผิดน่ะผิด แต่ถ้าหากว่าเราทำความดีสูงกว่ากำลังของความดีมันก็สามารถส่งให้
เราไปได้แต่ว่ามันประมาทไม่ได้เลยนะ  
ถาม : เราจะถือว่าเขาจะไม่ผิดอีกแล้วตอนนั้น แต่ว่าเขาไม่คืนให้ตอนนี้นี่จะถือว่าเขา
ถือศีลบริสุทธิ์ได้มั๊ยคะ ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าเราไม่ละเมิดคนของเขาอีกก็ไม่เป็นไร 
ถาม : ถ้าเราไปเอาของเขา แล้วได้รับความยินยอมจากเขา ? 
ตอบ : อันนั้นไม่ผิด 
ถาม : แต่ว่าต้องยินยอมด้วยใจจริงๆ ใช่มั๊ยคะ ?  
ตอบ : หลอกให้เขาเอ่ยปากยอมก็ใช้ได้แล้ว เรื่องของธรรมะเขาตรงไป ตรงมา ถ้าบอก
ว่ายอมก็เป็นอันว่าจบเลย พยายามไปกล่อมเขาหน่อยก็แล้วกัน  
ถาม : แล้วอย่างกรณีที่เรานั่งสมาธินี่ อย่างความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าหลวงพ่อท่าน
มาโปรดเราหรือมาสงเคราะห์เรานี่ มันจะมีเกณฑ์อะไรวัดคะ เพราะบางครั้งมันเหมือนกับ
ว่าเราคิดเองเพียงแต่ว่าภาษาพูดมันเหมือนกับเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้ ? 
ตอบ : บางที บางอย่างบางเวลา เราถามท่านในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ๆ ไม่ใช่
ว่าเราปรามาสในครูบาอาจารย์ แต่ต้องการจะทราบจริงๆ ว่าที่มาท่านมาจริงๆ มั๊ย ? 
เพราะฉะนั้นถามเรื่องที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆ อย่างเช่นว่า สมมติว่าพรุ่งนี้เราออกไปข้างนอกจะ
เจอใครก่อน คนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ใส่เสื้อผ้าสีอะไรแล้วเราก็จดจำไว้ ถ้าหากว่ารุ่ง
ขึ้นเป็นไปตามนั้นจริงๆ ก็แปลว่าใช่อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าถามหวยก็คงจะโดนไม้ตะพด 
เพราะฉะนั้นก็เลือกถามเอาหรือไม่ก็จะมีเหตุดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว ถ้าเกิดขึ้นจะ
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เกิดในลักษณะไหนอย่างนี้ ถามเพื่อต้องการความมั่นใจไม่เป็นไร 
ถาม : แล้วอย่างการที่เรารู้สึกว่าท่านมาโปรดนี่ อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เป็นท่านใช่มั๊ยคะ 
บางครั้งเราอาจจะคิดเองก็ได้ใช่มั๊ยคะ ? 
ตอบ : มันอาจจะมีได้ทั้งสองอย่าง แต่ถ้าหากว่าเราเคยใช้อารมณ์ใจนั้นจนชินแล้ว
มั่นใจ พอความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมา เราจะรู้ทันทีว่านั่นแหละของจริง หลวงพ่อท่าน
ถึงได้ย้ำแล้วย้ำอีกบอกให้จำอารมณ์นั้นไว้ ถ้าเราจำได้ถึงเวลาอาการเกิดขึ้นตามนั้นก็
แปลว่าใช่ ถ้าหากว่าผิดไปจากนั้นก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่  
ถาม : ที่เมื่อวานบอกว่าถ้าเรื่องงานให้ติดต่อกับพระวิสุทธิเทพนี่ คำว่าพระวิสุทธิเทพนี่
ในความหมายก็คือ...?  
ตอบ : พระพุทธเจ้าบนพระนิพพาน จุดธูปบอกท่านกลางแจ้งก็ได้  
ถาม : จะองค์ไหนก็แล้วแต่หรือคะ ? 
ตอบ : ก็เอาว่า องค์ปัจจุบันแล้วกัน 
ถาม : มีอีกอันหนึ่งคือ เพื่อนเขาถามมาคือเขาจะจับลมหายใจไม่ค่อยจะได้ พอจับไป
ซัก ๓-๔ หนมันก็จะหายไปทุกครั้ง เขาก็มีความรู้สึกว่า ทำไมเขาถึงจับไม่ได้ ? 
ตอบ : บางทีเขาอาจจะมีสมาธิสูงไปเลยก็ได้นะ ลมหายใจหายไปเลยนี่อย่างน้อยๆ มัน
จะต้องเป็นปฐมฌานละเอียดหรือไม่ก็เป็นฌานที่ ๒ ความรู้สึกของจิตกับกายมันแยกออก
จากกันเราจับอาการของลมหายใจเข้า-ออกไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้น
บอกเขา บอกว่าลองอย่าไปควานหาลมหายใจ ทำเฉยๆ ไม่รู้ไม่ชี้ให้กำหนดสติรู้ไว้ว่าตอน
นี้ลมมันไม่มีแล้ว มันจะมีคำภาวนาหรือไม่มีคำภาวนาก็ให้รู้ไว้อย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่า
เราทำใจรักษาไว้ในระดับนี้ได้ มันจะก้าวหน้าไปอีก ถ้าหากว่ามันเป็นฌาน ๒ อย่างที่ว่า 
ว่าจริงนะจ๊ะ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ก็แปลว่าจิตของเขาหยาบ เผลอไปกับลมหายใจเข้าออก ก็
ให้ย้อนกลับมานึกถึงลมหายใจเข้าออกใหม่ เป็นไปได้ทั้ง ๒ อย่าง ทีนี้ตัวเขาเองต้อง
สังเกตเองว่ามันเป็นแบบไหน 
ถาม : ไม่สอนนั่งสมาธิเหรอคะ ? 
ตอบ : คอืวา่บา้นสายลมเขาสอนเปน็ปกตอิยูแ่ลว้ ถา้หากวา่เราไปสอนมนัเหมอืนกบัสอน
แขง่กบัสำนกัใหญ ่มนันา่เกลยีด เพราะฉะนัน้ถา้ใครปฏบิตัมิาตดิขดั สอบถามตรงนีด้กีวา่ 
ถาม : ...ปกติจะหยอดทุกวัน ทีนี้จะไม่อยู่บ้านเดือนหนึ่ง ก็เลยจะหยอดเผื่อไว้ ๓๐ วันที่
กำลังจะมาถึงข้างหน้านี่ถือว่าถูกต้องมั๊ยคะ ? 
ตอบ : ก็ได้เหมือนกัน คือความตั้งใจของเรา แต่จริงๆ ถ้าหยอดทุกวัน จิตก็คือ
จิตใจของเราได้สละออกทุกวัน ประเภทที่ว่าทำบุญทีละบาท ทำ ๓๐ ครั้งโอกาสดีกว่า
ทำบุญที ๓๐ บาทแต่ทำครั้งเดียว ดีกว่าตรงที่ว่าจิตใจเราได้สละออกทุกวัน ได้นึกถึง
บุญทุกวัน มันจะอยู่ในกุศลที่มากกว่า แต่อันโน้นมันจะได้นึกถึงครั้งเดียวได้ทำครั้ง
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เดียว เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วก็คือมันใช้ได้ทั้งคู่ แล้วแต่ว่าโอกาสมันจะอำนวย แต่ถ้าว่า
กันตามความเป็นจริงแล้วหยอดทุกวันโอกาสมันจะดีกว่า เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทำทุกวัน
ก็ทุกวัน ถ้าไม่มีทุกวันก็เล่นมันทีหนึ่ง ๓๐ เหรียญไปเลยหรือจะเอา ๓๖๕ เหรียญ 
(หัวเราะ) เล่นมันปีละครั้งเลย  
ถาม : แล้วถ้าเรามีการแผ่เมตตา สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน นี่ถ้าเราทำทุกวันเป็น
กิจวัตรไม่มีพลาดอะไรเลย ถือว่าเป็นการดีใช่มั๊ยคะ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่ามันไม่มีพลาดเลย ถ้าไม่ได้ทำแล้วรู้สึกทันทีว่าเราขาดการกระทำอัน
นั้นจำเป็นต้องรีบไปทำ อันนั้นถือว่าทำเป็นฌานแล้ว ความดีมันมั่นคงแล้ว แต่ทีนี้การ
แผ่เมตตาของเรานี่ลักษณะไหน การแผ่เมตตาก็คือกำหนดจิตของเราให้มีความรู้สึกว่าเรา
ไม่เป็นศัตรูกับใคร เรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลก ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วม
ทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายภพไหนภูมิไหน ก็ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์อยู่ดีมีสุขด้วยกันใน
ลักษณะนี้ ส่วนอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตา เรียกอุทิศส่วนกุศล ของเราใช้คำพูด
ผิด อุทิศส่วนกุศลก็คือ เราทำความดีในทาน ในศีล ในภาวนาเสร็จก็ตั้งใจให้เขา อันนั้นดี
มากเลย เพราะว่าบุคคลที่เขามารอรับน่ะมีอยู่ทุกครั้งแหละ เพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็น
เท่านั้น ถ้าหากว่าเขามาแล้วเราไม่ให้เขาก็ถือว่ามาเก้อ บางทีเสียใจเดินน้ำตาร่วงไปเลย
อุตส่าห์ตะกายมาทั้งทีแล้วทำไมไม่ให้เราวะ ? 
ถาม : หนูใช้วิธีตามของหลวงพ่อน่ะค่ะ ? 
ตอบ : ทำตามนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว 
ถาม : แต่ไม่มีตรงที่ให้พ่อแม่น่ะค่ะ ? 
ตอบ : ในนั้นเขาบอกอยู่แล้ว บอกว่าให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่มั๊ย ? จะเป็นญาติก็ดี ไม่ใช่
ญาติก็ดี ถ้าหากว่าจะให้พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่บอกท่านตรงๆ เลยว่าเราทำอะไรขอให้ท่าน 
โมทนาด้วย ถ้าหากว่าท่านไม่เอ่ยปากคัดค้านก็ถือว่าใช้ได้แล้ว คนเป็นต้องบอกกับตัวเอง 
แต่ว่าคนตายนี่เหวี่ยงแหได้ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : การสวดมนต์ทำวัตร ถึงเราจะชอบภาวนาก็ตามพยายามทำไว้ เพราะว่า การ
ภาวนาจิตใจของเรามันอาจจะฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวก็ได้ การสวดมนต์ทำวัตรจริงๆ ถ้าเราทำ
เป็นมันก็คือ การทำสมาธิดีๆ นี่เอง อีกอย่างหนึ่งถ้ากำลังใจเราเฮงซวยห่วยแตกจริงๆ 
ตอนนั้นจะคิดชั่วอย่างไรก็ตามมันพูดชั่วไม่ได้ เพราะสวดมนต์อยู่ ทำชั่วไม่ได้เพราะนั่งอยู่ 
ต่อหน้าพระ อย่างน้อยๆ ความเลว ๓ อย่างมันโดนตัดไป ๒ อย่างเป็นอย่างน้อยแล้ว 
เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านถึงได้สั่งพระของท่านว่า ให้สวดมนต์ทำวัตรทุกวันอย่าให้ขาด 
ถ้าหากว่าทำเป็นการสวดมนต์ทำวัตรสร้างเป็นทิพจักขุญาณได้ เข้าฌานเข้าสมาบัติ
ได้ไปนิพพานได้ง่ายนิดเดียว จะทำเป็นทิพจักขุญาณก็นึกถึงตัวหนังสือขึ้นมาเลย   
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อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ขึ้นมาทีละตัวเลยชัดเจนแค่ไหนทิพจักขุญาณก็
ชัดแค่นั้น จะไปนิพพานก็โดดพรวดขึ้นไปกราบพระบนนิพพานเลย ตั้งใจสวดถวายเป็น
พุทธบูชาอยู่ตรงนั้น ตราบใดที่จิตยังมีงานทำมันก็จะไม่เคลื่อนไปจากจุดนั้น เราสวด
ได้นานเท่าไหร่เราก็อยู่บนนิพพานได้นานเท่านั้น ตกลงว่าถ้าทำเป็นทุกอย่างล้วนแล้ว
แต่ทรงความดีได้จนถึงที่สุดทั้งนั้น 
ถาม : หนูสวดคาถาพระอินทร์น่ะค่ะ สหัสสเนตโต จะสวดก่อนอ่านหนังสือแล้วอ่าน
เสร็จก็จะสวดอีก ๑ จบ แล้วคืนนั้นนอนแล้วหนูรู้สึกว่ามีคนมาบอกว่า ในฝันน่ะนะคะ 
เหมือนเราเข้าไปนั่งทำในห้องสอบเลย แล้วเป็นข้อสอบแบบสอบฟังค่ะ ภาษาอังกฤษ 
พูดๆ มาหมดเลยแล้วเราก็ทำในนั้นในฝันน่ะค่ะ เป็นข้อสอบเดิมย้ำๆ ๒ รอบน่ะค่ะ พอตื่น
มาจำไม่ได้เลยค่ะ คือแสดงว่ามีเทพมาหรืออะไร ? 
ตอบ : คอืจรงิๆ แลว้ตวัคาถาทา่นปูพ่ระอนิทรน์ีเ่ปน็ทพิจกัขญุาณอยา่งหนึง่ ทพิจกัขุ
ญาณนีก่ส็ามารถจะลว่งรูเ้หตกุารณล์ว่งหนา้ได ้ แลว้อกีอยา่งหนึง่ถา้หากวา่เราทำคาถานี้
คลอ่งตวัจรงิๆ ทา่นบอกวา่เวลารบักระดาษคำถามมาแลว้ใหค้วำ่ลง ตัง้ใจขอบารมพีระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์พรหม เทวดาทัง้หมด มทีา่นปูพ่ระอนิทรเ์ปน็ทีส่ดุ ขอใหท้ำขอ้สอบนี้
ได้ถูกต้องและก็ถูกใจกรรมการผู้ตรวจข้อสอบด้วย แล้วก็คว่ำกระดาษลง ตั้งใจว่านะโม ๓ 
จบวา่คาถานี ้๓ จบพอพลกิขึน้มาอา่นคำถามด ูถา้ยงัทำได้ไมห่มดคดิวา่ทำได้ไมห่มดกค็วำ่
ลงวา่คาถาซะอกี ๗ จบ คราวนีรู้ส้กึอยากทำอยา่งไรใหท้ำอยา่งนัน้เลย เคยทดลองมาแลว้
ไดผ้ลดมีาก มนัดขีนาดตอบตรงทกุตวัอกัษรเลย ของพระนีจ่ะไมม่ชีอ้ยใหเ้ลอืก ของพระมี
แตจ่งอธบิายความ แลว้จงอธบิายความนี ่ถา้เจอ ๓ หนา้กระดาษ ๕ หนา้กระดาษ มนัแย่
เหมอืนกนัใชม่ัย๊ ? แตท่นีีข้องเรามนัแยห่นกักวา่ตรงนัน้อกีกค็อืวา่ แยต่รงทีม่นัดนัตรงทกุ
ตวัอกัษร ถา้เขาจบัเราวา่เราลอกขอ้สอบนีเ่จง๊เลย เถยีงเขาไมอ่อก คณุไม่ไดล้อกมนัเขยีน
ตรงได้ยังไงเยอะขนาดนั้นน่ะ ความรู้สึกมันชัดๆ เลยว่ามีพลังงานวิ่งปี๊ดลงตรงนี ้ แล้วมัน
กระจายไปทั่วตัว โดยเฉพาะมือ มันสั่นเลยล่ะ ประเภทแทบจะบังคับไม่อยู ่ ต้องประเภท
ใจเยน็ๆ ถา้ขนืเขยีนไมส่วยเดีย๋วเขาไมอ่า่น แลว้มนัจะแยจ่ะเปน็อยา่งนัน้ ความรูส้กึเปน็ยงั
ไงวา่ไปตามนัน้ ขอ้สอบไมม่ยีากเลย บางคนทีเ่ปน็ลกูศษิยห์ลวงพอ่ถามหลวงพอ่วา่ เดก็ไม่
อา่นหนงัสอืแลว้ไปทำขอ้สอบในลกัษณะนัน้เดก็มนัไม่โงห่รอื หลวงพอ่บอกวา่ไมว่า่ขอ้สอบ
ออกอะไรเดก็มนักท็ำไดแ้ลว้มนัโงม่ัย๊ละ่ เหลอืเชือ่เหมอืนกนันะ แตถ่า้หากวา่เราไดอ้า่นซะ
หนอ่ยหนึง่ มนัจะเปน็การดมีากกวา่ อนันีล้องมาดว้ยตวัเองไดผ้ลเกนิ ๑๐๐% 
ถาม : แล้วตอนอ่านหนังสือความจำจะดีด้วยมั๊ยคะ ? 
ตอบ : ความจำจะดีด้วย ถ้าหากว่าเวลาที่เราจะสอบถ้าเราว่าคาถาว่าอะไร ถ้าจิตของ
เรานิ่งจริงๆ ความรู้สึกมันจะย้อนกลับไปถึงตำราที่เราอ่านย้อนทวนได้หมดเลย 
เหมือนเรากางตำราลอกเลย ค่อยๆ ทำซ้อมไว้ทุกวัน 
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ถาม : นั่งอยู่เฉยๆ ไม่อ่านได้มั๊ยคะแต่ท่องคาถา ? 
ตอบ : ก็ให้อ่านไว้ซะหน่อยเผื่อเหนียวไว้ จริงๆ แล้วที่อาตมาทำข้อสอบก็คือว่าปีนั้น
ป่วยหนัก พอป่วยหนักเสร็จไม่มีเวลาอ่านหนังสือ แล้ววิชาของพระหนังสือมันตั้งแค่นี้มัน
ออกข้อเดียว (หัวเราะ) คุณอ่านมันอาจจะไม่ออก แต่ถ้าคุณไม่อ่านมันออกแน่ๆ 
ถาม : การแก้กรรมมีจริงมั๊ยคะ ? 
ตอบ : การแกก้รรมมจีรงิ แตบ่คุคลทีแ่กก้รรมใหต้อ้งรูจ้รงิๆ สามารถตดิตอ่เจา้กรรม
นายเวรได้จริง ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกให้ทำแบบไหนแล้ว ทำแบบนั้นสิ่งนั้นก็จะ
พน้ไปได ้ อยา่งเชน่วา่ บางคนเจบ็ไข้ไดป้ว่ยดว้ยกรรมอะไรบางอยา่ง เขาตอ้งการทดแทน
แบบไหน แลว้ทำใหเ้ขาไป อาการปว่ยนัน้จะหายทนัทเีลยไมต่อ้งรกัษาไมต่อ้งอะไรก็ได ้แต่
อยา่ลมืนะคนนัน้ตอ้งรูจ้รงิๆ ถา้รู้ไมจ่รงิอาจจะลำบากหนอ่ย โดนหลอกไดง้า่ย 
ถาม : มีโฆษณาเยอะมาก ? 
ตอบ : โฆษณานั้นอย่าเพิ่งเชื่อ เรื่องกฏของกรรมนี่ถ้าเรามั่นคงในทาน ศีล ภาวนา 
เขาจะสนองเราได้ไม่ถึง ๒๕% อีก ๓ ส่วนนั่นโดนอานุภาพของทาน ศีล ภาวนาป้องกัน
ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเราแก้กรรมทำด้วยตัวเองก็ได้ โดยเฉพาะทาน ศีล ภาวนามันมีผล
บุญสูงสุด ทานให้ผล ๑๐๐ ส่วน ศีลให้ผล ๑๐,๐๐๐ ส่วน ภาวนาให้ผล ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ส่วน เพราะฉะนั้นภาวนาจะให้ผลสูงสุด ถ้าเราทำจนกระทั่งกำลังใจทรงตัวเป็นปกติ
พวกกรรมเก่ามันจะตามได้ยาก แล้วถ้าหากว่าเรายิ่งหลุดพ้นไปเลยก็เป็นอันว่าจบกัน
ไม่ต้องตามกันเลย 
ถาม : แล้วเราอธิษฐานช่วยคนอื่นได้มั๊ยคะ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าถึงระดับที่ว่าจบกันไปแล้วมันจะเกิดฤทธิ์อย่างหนึ่ง เขาเรียกว่า 
อธิษฐานฤทธิ ์กับบุญฤทธิ์ ๒ อย่างนี่สามารถช่วยคนได้  
ถาม : ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่ควรใช่มั๊ยคะ ? 
ตอบ : ถ้ายังไม่ถึงช่วยได้แต่มันก็ได้น้อย 
ถาม : เพราะว่าอย่างแม่เขาจะเป็นโรครักษาไม่หายซักที เสร็จแล้วอย่างหนูสวดมนต์
หรือคนอื่นเขาจะทำบุญนี่หนูๆ ก็จะ...(ไม่ชัด) ? 
ตอบ : ไม่เป็นไร ทุกครั้งก็บอกให้เขาโมทนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วย ทำไป
เรื่อยๆ ทีละนิดทีละหน่อยดีกว่า ถ้าหากว่าไปแก้กรรมประเภทที่ว่าไม่ถูกต้องตามศีลตาม
ธรรมเดี๋ยวจะเสียหายกันยกใหญ่เพราะมันจะเรียกกันเยอะๆ 
ถาม : ก็จะมีเพื่อนแนะนำให้ไปวัดโน้นวัดนี้บ้างแต่ก็ไม่กล้าไป ? 
ตอบ : ลำบากหน่อย ถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็ย่องๆ ไปดูเขาก่อนอย่าเพิ่งพาคนไข้ไป ทำ
เป็นไม่รู้ไม่ชี้เข้าไปเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง ไปสังเกตการณ์ก่อนก็ได้ ถ้ายิ่งได้ทิพจักขุ
ญาณก็ดูมันเลย ดูมันทำได้จริงหรือเปล่า ? 
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ถาม : แล้วอย่างหนูทำบุญทุกวันหยอดเงินบาทหนึ่ง หยอดเงินหน้าหิ้งพระค่ะ แล้วหนู
ยังไม่ได้เอามาถวายถือเป็นการทำบุญหรือเปล่าคะ ? 
ตอบ : เปน็แลว้ เพราะวา่เราตัง้ใจอยูแ่ลว้วา่เงนิสว่นนีจ้ะทำบญุ ถา้หากวา่เราตายตอน
นัน้ผลบญุอนันัน้เราไดเ้ลย แตพ่ระขาดทนุ เพราะยงัไม่ไดร้บัสตางค ์(หวัเราะ) อนันี้ไมต่อ้ง
กงัวล อนันีเ้ปน็บญุอยูแ่ลว้ เพยีงแตว่า่ของเรานี ่ เจตนามนัเปน็บญุอยูแ่ลว้ พอเราไดท้ำไป
ผลบญุนัน้กเ็ปน็อนัสำเรจ็แลว้ มนักเ็หลอือยูเ่พยีงวา่มวีาระมโีอกาสกเ็อาเงนินัน้มาถวายพระ 
เพราะฉะนั้นห้ามตายก่อน ตายก่อนพระขาดทุน อธิษฐานบารมีนี่สำคัญนะ เป็นบารมีที่
สำคญัมาก คนทีไ่มถ่งึระดบัปรมตัถบารมใีชอ้ธษิฐานไมเ่ปน็ดว้ยซำ้ไป บางคนกเ็ขา้ใจผดิ
วา่ อธษิฐานบารม ี อยา่งเชน่วา่ ทำบญุแลว้ขอใหเ้ปน็นัน่ขอใหเ้ปน็นี ่ ขอให้ไดน้ัน่ขอให้ไดน้ี่
ปรากฏวา่เปน็การโลภเขาไปคดิอยา่งนัน้ อนันัน้ไม่ใช ่ อธษิฐานบารมเีปน็การเจาะจงวา่ผล
บญุทีเ่ราทำจะใหม้นัเกดิอะไร จะใหเ้กดิขึน้เมือ่ไหร ่ สำหรบัตวัเราเปน็การเจาะจงเวลา ถา้
หากวา่เราตอ้งการของอยา่งหนึง่ตอนนี ้ถา้เราไมต่ัง้ใจไวก้อ่นมนัมาอกีโนน่ป ี๒ ป ีขา้งหนา้ 
ซึง่ไมม่ปีระโยชนก์บัเราแลว้ อธษิฐานบารมเีปน็การยงิปนืเลง็เปา้เพือ่ใหถ้กูตอ้งเปา้หมาย 
ถา้หากยงิเหวีย่งแหสง่เดชไปมนัอาจจะไมถ่กูเปา้หมายเลยก็ได ้ สิง่ทีเ่ราทำไมว่า่จะดหีรอืชัว่
เขาสง่ผลอยูแ่ลว้ อธษิฐานบารมนีีเ่ปน็การจำกดัวา่จะใหเ้กดิขึน้เมือ่ไหร ่ เกดิผลอยา่งไร 
มันไม่ได้โลภอะไรเลย เพียงแต่กำหนดให้มันแน่นอนลงไปเท่านั้น เรื่องของอธิษฐาน
บารมนีีถ่า้หากวา่เราสรา้งสาเหตไุดเ้พยีงพอ ผลมนักจ็ะเกดิ ทนีีถ้า้หากวา่เหตมุนัยงัไม่
พอผลมนักย็งัไมเ่กดิหรอก อยา่งเชน่วา่นำ้ขวดนี ้ยกตวัอยา่งนำ้นีง่า่ยด ีถา้หากวา่โยมสรา้ง
เหตเุพยีงพอกค็อื นำ้มนัจะเตม็ขวดแลว้ โยมตัง้ใจอธษิฐานขอนำ้ขวดหนึง่โยมไดแ้นน่อน แต่
ถา้หากวา่นำ้มนัแคน่ี ้แลว้โยมตัง้ใจขอนำ้เตม็ขวด เขาก็ใหเ้ราไม่ไดเ้พราะวา่ยงัไมเ่ตม็ เพราะ
ฉะนัน้เราตอ้งทำเหตใุหเ้พยีงพอ ผลถงึจะได ้ เรือ่งของธรรมะเปน็เรือ่งตรงไปตรงมา ทีห่ลวง
พอ่โตวดัระฆงัทา่นบอกวา่ ถา้เจา้ไมส่รา้งเอาไวแ้ลว้ เทีย่วไปขอรอ้งขอตอ่คนอืน่เมือ่ไหรเ่จา้
จะได ้ เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นอยู่ตรงนี้ว่า เราต้องทำให้เพียงพอ ถึงเวลาอธิษฐานว่าเรา
ตอ้งการอยา่งไรมนัถงึจะเปน็อยา่งนัน้ 
ถาม : การสวดมนต์นี่ถือเป็นภาวนาอย่างหนึ่งมั๊ยครับ ? 
ตอบ : เปน็แนน่อน เมือ่กีอ้ธบิายไปแลว้วา่กนัไดย้นันพิพานไปเลย สวดมนตอ์ยา่งเดยีวแท้ๆ  
ถาม : มีอานิสงส์เท่ากับการนั่งสมาธิมั๊ย ? 
ตอบ : ถ้าหากว่านั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่มีคุณภาพ กับสวดมนต์แล้วจิตใจทรงตัวมาก
กว่า ก็มีอานิสงส์มากกว่าซะด้วยซ้ำไป มันก็ต้องดูว่าคนทำๆ ได้แค่ไหน 
ถาม : ที่บอกว่าจิตมีคุณภาพหมายความว่ายังไงครับ ? 
ตอบ : จิตมันไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อย ถ้าหากว่ามันทรงตัวแน่นอนไป
เลยก็สบาย 
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ถาม : ถา้เปดิเทปธรรมะนีแ่ทนทีต่าจะดหูนงัสอืแลว้สวดตามนีห่ลบัตาสวดตามไดม้ัย๊ครบั ? 
ตอบ : ได้เหมือนกัน อย่างน้อยๆ ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิมันจะสวดผิด สมาธิขั้นต้นมัน
ต้องได้อยู่แล้ว 
ถาม : (ถามเรื่องคนเอาเงินจั๊ตมาถวาย) 
ตอบ : พวกนี้ไปพม่ามาแล้วเขาเห็นอาตมาไปสร้างวัดไว้ที่พม่า ไปเที่ยวพม่ากลับมา
เงินเหลือเขาก็เอามาถวาย เงินพม่าตั้งเยอะตั้งแยะ แลกเป็นเงินไทยได้นิดเดียว ของพม่า
เองจริงๆ เขาอยากถือดอลลาร์มากกว่า ใครเข้าไปนี่เขาบังคับให้แลกดอลลาร์ ถ้าเข้าไป
ถูกต้องตามพิธีกรรมของเขา นี่จ่ายอานเลย เพราะเขาจะบังคับให้แลกอย่างน้อย ๓๐๐ 
ดอลลาร์ ๓๐๐ ดอลลาร์นี่มันตั้ง ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ เชียวนะ เสร็จแล้วใช้ไม่หมดนี่ห้าม
เอากลับด้วย เท่ากับบังคับเราใช้ให้หมด พม่านี่เขาแสบไส้ จริงๆ ใช้ไม่หมดห้ามเอากลับ
ด้วย อะไรก็ไม่ว่าหรอก เงินที่ไปแลกตามสถานที่อย่างเป็นทางการ มันใช้ได้เฉพาะแหล่ง
เที่ยวเท่านั้น มันเป็นเงินพิเศษต่างหากออกไป ชาวบ้านทั่วๆ ไปใช้ไม่ได้ ถ้าเงินอย่างนี้
เขาใช้กันทั่วๆ ไป เราไปแลกในตลาดมืดนี่ถ้าหากว่าบาทหนึ่งได้ ๑๙ จั๊ต ปัจจุบันนี้นะ แต่
ถ้าหากว่าคุณไปแลกดอลลาร์ ปัจจุบันในธนาคารนี่ ดอลลาร์หนึ่งได้ ๕-๖ จั๊ตเท่านั้นเอง 
พม่ามันไม่ชอบอเมริกา มันกดเงินอเมริกา เลยเล็กกว่าเงินไทยตั้งหลายเท่า จริงๆ แล้วใน
ตลาดมืดนี่ดอลลาร์หนึ่งแลกได้ประมาณ ๖๐๐ จั๊ต ความไม่ชอบหน้ามันก็เล่นกดซะเลย
หมดเรื่องหมดราว เงินพม่าเป็นเงินตลกมาก เงินของเขามันจะมี ๑ จั๊ต, ๕ จั๊ต ๑๐, ๑๕ 
จั๊ต ๒๐,๒๕,๓๐,๓๕,๔๐,๔๕,๕๐ ไปจนถึง ๙๕ แล้วก็ ๑๐๐ โอ้โห...เราเองมันไม่เคยชินกับ
เขา เวลาเขาทอนเงินมาทีนี่นับตาเหล่เลย ของเขาชินนี่เขาจับรวบ ๔๕ กับ ๕ เป็น ๕๐ 
๙๕ กับ ๕ เป็น ๑๐๐ ส่งมาเรานับจนตาเหล่เลยกว่าจะครบ ไอ้นั่นมันนับแป๊บเดียว แล้ว
เสร็จแล้วพอถึง ๑๐๐ มันก็จะเป็น ๒๐๐ เป็น ๕๐๐ เป็น ๑,๐๐๐ แต่ว่าแรกๆ นี่มันลงท้าย
ด้วย ๕ หมดเรียงเป็นแถวไปเลย ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงทำเงินอัตรานี้ออกมา 
ถาม : คืบพระสุคตคืออะไรครับ ? 
ตอบ : คืบพระสุคตก็คือ คืบของพระพุทธเจ้า ๑ คืบ มีอยู่ ๒๘ นิ้วเศษๆ คือ ๒ ฟุตกว่า 
เพราะฉะนั้นที่บอกว่ากว้างคืบครึ่ง ชายคืบหนึ่งนั่นจริงๆ แล้วของเรามันเกือบเท่าผ้าห่ม
แน่ะ สมัยก่อนคนหัวโต ในเมื่อคนตัวโตก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าใช้ของชิ้นใหญ่หน่อย 
ถาม : ................................. 
ตอบ : คืบมือของพระพุทธเจ้าตามอัตราส่วนแล้วก็ประมาณ ๒๘ นิ้วเศษๆ ของปัจจุบัน
นี้เท่ากับว่าคืบหนึ่งของพระพุทธเจ้าเท่ากับ ๒ ฟุตกว่าของสมัยนี้  
ถาม : เช็งเม้งนี่ถ้าเราถวายสังฆทานแทนการไปไหว้ ?  
ตอบ : โอ๊ย ตรงกว่ากันเยอะเลย แต่ว่าตามประเพณีนั่นเราควรจะทำ ไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่น
เขาว่าเอาแล้วเราจะไม่สบายใจ จริงๆ แล้วมันได้เยอะ ประเพณีเช็งเม้งนี่คือการแสดงออก
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ซึ่งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ หลวงพ่อท่านบอกว่าให้สังเกตคนจีนดู คนจีนประกอบไป
ด้วยความกตัญญูเพราะฉะนั้นจะหาคนตกต่ำได้ยาก ท่านบอกว่าตัวความกตัญญูนี่
สร้างความรุ่งเรืองให้คนจีนไปอยู่ไหนจะลำบากแค่พักเดียว ไม่ช้าก็ตั้งหลักได้ ท่านบอก
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็น
เครื่องหมายของคนดี เพราะฉะนั้นประเพณีบางอย่างนี่มันก็ตรงกับความดีเหมือนกัน แต่
วา่สว่นบญุกศุลทีท่ำนะ่มนัไมค่อ่ยตรง ในเมือ่มนัไมค่อ่ยตรงถงึเวลาเรากถ็วายสงัฆทานทาง
ดา้นนีต้ัง้ใจอทุศิใหท้า่นไปแลว้ก็ไปทำตามประเพณขีองเขาซะใหม้นัไดท้ัง้สองฝา่ยไปเลย 
ถาม : ที่เขาเผาๆ อะไรเขาได้จริงหรือเปล่าครับ ทำไมเขาชอบเอามาเผา ? 
ตอบ : มันไม่ได้หรอก ไม่มีอะไรได้ อันนั้นเขาเชื่ออย่างนั้น เผาต่อไปก็แล้วกันไม่เป็นไร
หรอก อย่างที่บ้านก็เหมือนกัน พอเตี่ยตายเขาทำกงเต็กกัน ตอนนั้นปี ๒๕๑๘ กี่ปีมาแล้ว
ล่ะ ตอนนั้นกงเต็กคืนละ ๗,๐๐๐ ล่อไป ๗ คืน สมัยนั้นเงิน ๔-๕ หมื่นนี่ซื้อรถได้หลายคัน
เลย (หัวเราะ) ถามพี่ชายบอกว่าจะทำไปทำไมก็รู้ๆ อยู่ว่าทำไปก็เท่านั้นแหละ เขาบอกว่า
ถ้าทำได้แล้วไม่ทำเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะดูถูกเอา เลยกลายเป็นว่าซื้อการดูถูกของเพื่อนบ้าน
ไปซะเยอะ เสียสตางค์ไปมากเลย เรื่องของการปฏิบัติ เราต้องโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย 
พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยคัดค้านใคร เพราะฉะนั้นประเพณีเคยทำมาอย่างนั้นก็ทำไป รู้ว่า
อะไรดีกว่าเราก็แอบทำอย่างนั้นไปซะ 
ถาม : แต่ถ้าไม่มีคนว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำ ? 
ตอบ : ทำไปเลย โดยเฉพาะถ้ารุ่นของเราจะเปลี่ยนแปลงแล้ว รุ่นหลังๆ ไม่ค่อยเท่าไหร่
หรอก ส่วนใหญ่เขาเบื่อด้วยซ้ำไป บางทีไปตากแดดร้อนก็ร้อนรถก็ติด แม่เจ้าพระคุณตั้ง
ครึ่งค่อนวันวิ่งไม่ถึงซะทีหนึ่ง ลองดูตอนเช็งเม้งออกชลบุรีดูซิ สระบุรีอีกที่หนึ่ง โอ้โห...มัน
ติดได้ติดดี 
ถาม : แต่เดี๋ยวนี้เขายินยอมเวลาเผาเสร็จแล้วเอาไปลอยน้ำหมด ? 
ตอบ : ของไทยเขาทำกันอย่างนั้น ง่ายดี บางทีก็เหลือกระดูกไว้นิดเดียวสำหรับทำบุญ
เท่านั้นเอง นอกนั้นลอยน้ำไปเกลี้ยงเลย ไม่เปลืองที่น่ะ เรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของอะไร
มันมีผลเหมือนกัน แต่ก็อย่างว่าแหละ ถ้าหากว่าเรามั่นคงในทาน ศีล ภาวนา เรื่อง
เหล่านี้ก็ให้ผลเราน้อย แต่ถ้าหากว่าเราไม่มั่นคงในทาน ศีล ภาวนาเรื่องเหล่านี้ก็พอมี
ผลกับเราเหมือนกัน เพราะว่าโลกของเรามีสนามแม่เหล็กโลก มันจะมีพลังงานอะไรของ
มันอยู่ ถ้าหากว่าถูกที่ถูกทางถูกจุดมันก็หนุนเสริมได้เหมือนกัน 
ถาม : อย่างนี้คนเราก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับ ? 
ตอบ : คือว่าเรื่องของพื้นฐานดวงสำคัญที่สุด ถ้าคุณทำบุญทำกุศลมา กุศลจะส่งซะ
อย่าง ประเภทที่เรียกว่าไปนอนใต้ต้นไม้ยังได้ทองไปเข่งหนึ่ง ขำก็ขำ 
ถาม : แต่เห็นคนทำชั่วเยอะๆ ก็ได้ดีอะไรอย่างนี้นะ ของเก่าเขาเยอะเหรอครับ ? 
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ตอบ : อย่างนั้นเขาเองเขายังไม่เจอสิ่งที่ทำชั่ว เวลาส่งผลมันเป็นยังไง ก็เลยไปสบาย
อกสบายใจอยู่กับการกระทำอย่างนั้น พอถึงเวลากุศลมันหมด อกุศลคือ ความไม่ดีมันเข้า
มา คราวนี้ร่ำร้องไปก็ไม่ทันการณ์แล้ว  
ถาม : คนตายนี่เขาเอากระดูกเก็บไว้ไหว้ ถึงเวลา ๒๐-๓๐ ปีนี่ถึงเวลาคนนั้นมันเกิด
แล้วนี่....?  
ตอบ : คือกำลังใจของเรานี่ถ้าหากว่าเรายังยึดอยู่ เช่นว่า รัชกาลที่ ๕ ของเราคนให้
ความเคารพมาก ถ้าหากว่าท่านไปเกิดแล้ว แต่คนยังกราบไหว้เคารพอยู่เป็นปกติ ข้างบน
จะจัดเทวดาหรือพรหมที่มีบารมีใกล้เคียงกันลงมารับหน้าที่นั้นแทน ท่านเองท่านก็จะ
สามารถสงเคราะห์ได้ใกล้เคียงเหมือนเดิม 
ถาม : คนจีนน่ะ บางคนที่ตายไปแล้วนี่ พ่อ แม่ พี่น้องคนที่ตายนี่เขาจะเชิญวิญญาณ
เขาเรียกทังซีกุ้ยอันนี้จะเป็นจริงมั๊ย ?  
ตอบ : อันนี้รู้จัก เป็นปลอมก็ได้ เพราะว่าบรรดาร่างทรงถ้าหากอย่างเป็นเปรต อสุร
กายอะไรเหล่านี้ ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะมีความเป็นทิพย์อยู่ เขาจะรู้ว่าคนๆ นั้นลักษณะ
ท่าทางเป็นอย่างไร ชอบแสดงออกอย่างไรเป็นปกติ เขาจะทำอาการพวกนั้นออกมาหมด
เลย เสร็จแล้วสภาพครอบครัวอะไรเป็นอย่างไร พวกนั้นเขาจะมีความเป็นทิพย์เขารู้เขา
จะบอกถูก แต่ว่าเขาจะถูกเฉพาะในส่วนที่เป็นอดีตเท่านั้น ถ้าถามถึงอนาคตเมื่อไหร่
พวกนี้ไปไม่ถึง เพราะว่ากำลังบุญของเขาไม่ถึงตรงจุดนั้น เพราะฉะนั้นถามพวกนี้ถาม
อดีตมันตอบได้จ๋อยๆ แสดงท่าทางเหมือนกันหมดเคยนั่งไขว่ห้างสูบยายังไงมันทำได้หมด 
แล้วที่เป็นของแท้น่ะมันหายาก แต่ว่ามันก็ยังดีอยู่อย่างนะ อย่างน้อยเวลาเราไปทำอย่าง
นั้นเราก็สบายใจใช่มั๊ย คิดว่าญาติพี่น้องของเราไปดี  
ถาม : คือความจริงถ้าไม่เชิญมานี่คนที่ตายไปนี่ต่อไปจะเกิดมาเป็นใบ้ แต่นี่ก็ไม่เชื่อนะ
ครับ เพียงแต่ว่า โบราณเขาเล่าให้ฟัง ? 
ตอบ : อันนี้ก็เจอมาเยอะ แต่ว่ามันแปลกอยู่อันหนึ่ง อยู่ในลักษณะแบบมโนมยิทธิของ
หลวงพ่อเลย จะมีการประเภทพอคนตายแล้วเขาจะดูว่าคนตายนั้นไปไหนก็จะมีการนั่ง
ภาวนา เสร็จแล้วตัวอาจารย์ก็เอาตั่วป้อมาปิดหน้าให้ แล้วก็มีการจุดธูปจุดเทียน ลักษณะ
คล้ายๆ กับการฝึกมโนมยิทธิที่จะมีกระดาษนะโมพุทธายะปิดหน้า แล้วก็จะมีการส่องไฟ
แบบนั้น แต่ว่าเขาบอกเอาไว้อย่างหนึ่งเลยว่า ถ้าหากว่าคนตายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ
อย่าข้ามไป ถ้าข้ามไปเราจะตายไปด้วย ให้ตะโกนติดต่อถามกันอยู่ตรงนั้นแหละ ให้
ตะโกนถามไปว่าเป็นยังไงตายแล้วสบายมั๊ย อยู่ตรงนั้นแหละ เป็นยังไงมีอะไรจะฝากถึงลูก
ถึงหลานบ้าง เขาจะมีข้อห้ามของเขาอยู่เหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องแปลกมาก อันนี้เป็น
อาการของคนจีนแท้ๆ แต่มันมาตรงกับมโนมยิทธิของหลวงพ่อได้ แสดงว่าเรื่องของคนที่
เขาทำได้จริงๆ ถึงวาระ ถึงเวลามันก็คล้ายกันหมด อันนี้ตามดูเขามาตั้งแต่เด็กๆ 
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ถาม : ก็อย่างของคนจีนน่ะ ๗ วันเขาก็จะมีทำกงเต็กสะพานก็มี...(ไม่ชัด)...คือสะพาน  
นี้ ...? 
ตอบ : ถ้าหากว่าข้ามไปฝั่งโน้นจะเป็นโลกวิญญาณไปเลย แล้วถ้าหากว่าคนเป็นนี่ถอด
จิตไปแล้วข้ามไปฝั่งโน้นจะกลายเป็นคนตาย ทางด้านโน้นพวกยมบาลเขาจะจับตัวไว้ไม่
ปล่อยคืนมา เพราะฉะนั้นเขาจะกำชับนักกำชับหนาว่าอย่าให้ข้ามไป แล้วก็ลักษณะที่เขา
ภาวนาอะไรไป มันก็จะมีการสั่นตบขาตัวเอง ทุบอกตัวเองเหมือนกับมโนมยิทธิเต็มกำลัง
อย่างนั้น ตลกมากเป็นไปได้เหมือนกันยังไงไม่รู้  
ถาม : อันนี้มีจริงมั๊ย ?  
ตอบ : ลักษณะนี้ที่ดูแล้ววิชาการมันเหมือนกันมันก็น่าจะจริง แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่า 
เขาดูได้เฉพาะที่มันไปตรงนั้นเท่านั้นแหละ ถ้าหากว่าจะไปนรกไปสวรรค์อะไรแบบที่ของ  
มโนมยิทธิเต็มกำลังนี่เขาทำไม่ได้ เขาติดต่อได้แค่ตรงจุดนั้นเท่านั้นแหละ เด็กๆ ชอบยุ่ง
ไปดูเขาอยู่เรื่อย เวลาเขาเข้าทรงอะไรก็ไปดู มันอัศจรรย์จริงๆ เขาเชือดลิ้นออกมาให้
เห็นๆ เลย พอเขียนฮู้เสร็จเขาก็ใส่คืนไป ก็ไม่เห็นมีร่องมีรอยอะไรเลย 
ถาม : แต่เขาแสดงอภินิหารแบบนี้ไม่เป็นการ ...?  
ตอบ : อันนี้ไม่เป็นไรหรอก เขาถือเป็นการสงเคราะห์คนได้ระดับหนึ่งเป็นการสร้าง
ศรัทธาได้ 
ถาม : ถ้าเช้าเราถือศีล ๘ แล้วไปทำงานแล้วงานเราเลิกเที่ยงนี่ เที่ยงเราทานอะไรได้
มั๊ยครับ ?  
ตอบ : ได้ ถ้าเราถือศีล ๘ แล้วงานเลิกเที่ยงนี่ หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่า อนุญาตให้ไม่
เกินบ่าย ๒ โมง ถ้ายังไม่เกินบ่าย ๒ โมง ยังถือเป็นศีล ๘ อยู่  
ถาม : ศีล ๑๐ ข้อที่ ๙ กับข้อที่ ๑๐ คืออะไรครับ ? 
ตอบ : ศีล ๑๐ ข้อที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ มันก็เป็นข้อที่ ๗ ที่มันยืดออกมา นัจจะคีตะ วาทิตะ 
วิสูกะทัสสนานี่จะเป็นข้อที่ ๗ แล้ว มาลาคันธะ วิเลปนะ นี่เป็นข้อที่ ๘ ไปเพิ่มข้อที่ ๑๐ 
ก็คือ ชาตะรูปะ ระชะตะ ไม่ให้จับเงินจับทองเพราะมันเป็นศีลของเณร 
ถาม : ฝนัวา่พระที่ใสแ่ตก แลว้หยบิขึน้มาพอดเีปน็พระหลวงพอ่โสธรคะ่ มนัหมายความ
วา่ยงัไงคะ กรอบแตกแตพ่ระไมเ่ปน็ไร แตพ่อหยบิมามองเปน็พระหลวงพอ่โสธรแทนคะ่ ? 
ตอบ : ก็หลวงพ่อโสธรเป็นพระมหาลาภ นั่งอยู่เฉยๆ สร้างโบสถ์ได้ตั้ง ๑,๘๐๐ กว่าล้าน  
ถาม : แล้วช่วงหลังจะฝันเห็นพระบ่อยมากค่ะ แล้วช่วงหลังจะเดินทางไปไหนจะมี
เหมือนพระมาคุยกับเรา เหมือนสอนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ?  
ตอบ : ฝันเห็นพระถือว่าเป็นมงคลใหญ่ ถ้าหากว่าฝันเห็นพระใจยังเกาะพระอยู่ แสดง
ว่ากำลังใจของเราอยู่ในด้านดีมากกว่าก็ควรจะดีใจ  
ถาม : หนูกลัวว่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่า ?  
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ตอบ : ถ้ามีเดี๋ยวท่านบอกเองล่ะ พระแตกท่านอยากได้กรอบใหม่มั้งเลี่ยมทองไปเลย 
(หัวเราะ) 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ดอกบัว พระองค์ที่ ๑๐ ท่านเคยเปรียบไว้ว่า คนเราก็เหมือนกับดอกบัวเกิด
ขึ้นมาจากโคลนตมแล้วก็พยายามดิ้นรนให้มันพ้นน้ำเบ่งบานขึ้นมาให้ได้กลายเป็นสิ่ง
ที่เขาเอาไปบูชาไปถวายบูชาพระ ท่านบอกว่าเท่ากับเราสร้างคุณค่าให้มันมากขึ้นให้
มันสูงขึ้น จนในที่สุดก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากรากเหง้าดั้งเดิมของตัวเอง ไปสู่จุดมุ่ง
หมาย ที่ดีที่สุดที่จะพึงมี ท่านเปรียบคนเหมือนกับดอกบัว ๔ เหล่า  
  ดอกบัวเหล่าแรกเปรียบเหมือนกับพวกอุคติตัญญ ู ฟังธรรมแต่หัวข้อก็สามารถ
เข้าใจได้เพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีไว้มาก มีความเฉลียวฉลาดมาก เพราะฉะนั้นท่าน
เปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะเบ่งบาน ทันทีที่กระทบกับแสงตะวัน 
  เหล่าที่ ๒ เปรียบบุคคลเป็นวิปปัญจิตัญญ ู ท่านบอกว่าเหมือนดอกบัวที่ปริ่มน้ำ
พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเพื่อรับแสงอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นบุคคลประเภทนี้ฟังธรรมขยายความ
เล็กน้อยก็เข้าใจ 
  เหล่าที่ ๓ ท่านบอกว่า เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้ำ ท่านบอกว่าเปรียบ
เหมือนบุคคลที่เรียกว่าเนยยะ คือเป็นผู้ที่ควรแก่การฝึกหัดสั่งสอนได้ก็ต้องเคี่ยวเข็ญกัน
หน่อย 
  ส่วนเหล่าสุดท้ายเป็นพวกปทปรมะ ท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่
ใต้น้ำ พร้อมที่จะตกเป็นภักษาหารของเต่าและปลา คำว่าปทปรมะนี่มันแปลจริงๆ มาก
ด้วยบทบาท คนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่แต่ฉลาดเกินไป พวกตะเเบงข้างเก่ง พวกนี้เขา
ประเภทที่เรียกว่าฟังธรรมแล้วจะไม่น้อมจิตตามไป แต่จะหาช่องว่างรอยโหว่เพื่อที่จะเถียง
มันก็เลยกลายเป็นว่าสอนไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางทีเราไปคิดว่าปทปรมะ นี่พวกโง่เต่าตุ่น 
ไม่ใช่ พวกปทปรมะนี่ฉลาดเกินไปจนสอนไม่ได ้ โง่จริงๆ ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่บำเพ็ญ
บารมีมาถึงขนาดได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า ถ้าโง่จริงๆ ไม่มีหรอก อย่างดีก็เป็น
พวกเนยยะ เคี่ยวเข็ญกันได้ ปทปรมะนี่ฉลาดเกินเหตุ 
ถาม : ช่วงนี้ท่านบอกว่าราหูแรง ? 
ตอบ : ทา่นใหใ้ชข้องดำ คอืจะมธีปูดำ ๑๒ ดอก เทยีนดำ ๑๒ ตน้ จำงา่ย... ๑๒ ทัง้หมด
เลย เพราะพระราหกูำลงั ๑๒ นะ ธงดำ ๑๒ อนั ธงดำนีท่ำงา่ยตดักระดาษเปน็สามเหลีย่ม
เลก็ๆ ทำเปน็ธง ใช้ไมเ้สยีบลกูชิน้ทำตามก็ไดง้า่ยออก ธปูดำ เทยีนดำ ธงดำ อาหารสดีำ
อยา่งเชน่วา่พวกอะไรละ่ (พวกขนมเปยีกปนู เฉากว๊ย ) ไดจ้ะ๊ อยา่งนัน้ละ่ อยา่งละ ๑๒ 
แลว้กส็ตางค ์ ๑๒ บาทเอาไปถวายพระ และกต็ัง้ใจอทุศิสว่นกศุลใหพ้ระราหทูา่นวา่อะไรที่
จะเกดิขึน้กบัเรา ไมว่า่จะรา้ยจะดอียา่งไร เราขอดอียา่งเดยีว (หวัเราะ) ตำราอืน่เขาใช ้ ๘ 
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ไอ ้๘ นีม่นักำลงัพระองัคารไมใ่ชพ่ระราห ูจรงิๆ แลว้มนัตอ้ง ๑๒ ถงึจะถกู 
ถาม : คราวนี้มันมีเครื่องรางที่เป็นพระราหูติดตัวไว้จะดีมั๊ย ? 
ตอบ : ตัง้ใจนกึถงึทา่นใหด้ ีพระราหจูรงิๆ แลว้ทา่นเปน็พระโพธสิตัวจ์ะตรสัรู้ในภทัรกปันี้
ด้วย จะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่านารทะ ท่านเคยช่วยงานหลวงพ่อสมัย
อยู่วัดท่าซุงอยู่ด้วย หลวงพ่อก็ถามท่านว่าทำไมท่านไปเที่ยวไล่อมพระจันทร ์ ท่านบอกว่า
ใครจะไปอมขี้ดิน (หัวเราะ) คือพระจันทร์ในสายตาท่านก็ขี้ดินก้อนหนึ่ง คือปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตแิลว้คนไปบอกวา่ราหอูมจนัทร ์ ทา่นบอกวา่ไม่ไดเ้กีย่วกนั อสรุนิทราหนูีท่า่น
ก็ในสมยัพระพทุธเจา้ กเ็คยไปโปรดทา่น กจ็ะมพีระพทุธเจา้ปางหนึง่คอื ปางไสยาสน ์ ถา้
หากวา่เปน็ปางไสยาสนพ์ระบาทเสมอกนันัน้เรยีกวา่ปางปรนิพิพาน แตถ่า้พระบาทเหลือ่ม
กันเขาเรียกปางโปรดอสุรินทราห ู กายท่านใหญ่มาก คราวนี้ว่าถ้าเราบูชาเราก็บูชาพระ
ราหูในแงพ่ระโพธสิตัวท์ีจ่ะตรสัรูเ้ปน็พระพทุธเจา้ในอนาคตถา้อยา่งนีจ้ะไดต้รงกนัจะ้ 
ถาม : บางคนเขาบูชาธรรมจักรกะลา ?  
ตอบ : มันจะเป็นกะลาตาเดียวแบบนั้น ถ้าหากว่าเขาเอามาทำแล้วก็จะมีการปลุกเสก
ตามวิชาการของเขาก็เชื่อว่าจะตัดเคราะห์ได้ จริงๆ ก็คือว่าถ้าหากว่าราหูจริงๆ ก็เป็นดาว
นพเคราะห์ดวงหนึ่ง คราวนี้บรรดาดาวนพเคราะห์ทั้งหมด จะมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็น
ผู้รักษา จริงๆ แล้วแขกเก่งตั้งเทวดาได้ คือเขาจะบอกว่าพระอาทิตย์เป็นอย่างนั้นมี
อานุภาพอย่างนั้นๆ พระอังคารเป็นอย่างนั้นๆ พระนารายณ์ พระอิศวรเป็นอย่างนั้น เขา
ต้องหาเทวดาที่มีอนุภาพใกล้เคียงหรือความสามารถใกล้เคียงอย่างที่เขาว่ามาเพื่อมารับ
ตำแหน่งนั้น คราวนี้ราหูในดาวนพเคราะห์ก็จะเป็นเทวดาองค์หนึ่งในจาตุมหาราชที่ดูแล
อยู่ คราวนี้ว่าในเมื่อเราจะตั้งใจบูชาท่านก็นึกถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็ได้ แต่ว่าถ้าจะ
เป็นอสุรินทราหจูริงๆ นั่นจะเป็นพระโพธิสัตว์ 
ถาม : เห็นบางคนบอกว่าคนบางวันบูชาไม่ได้ ?  
ตอบ : จริงๆ การทำความดีมันได้ทุกวัน เรื่องหลักการต่างๆ เขากำหนดขึ้นมาทีหลังทั้ง
นั้น แล้วอีกอย่างเรื่องเคราะห์กรรมต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นก็ต้องชมอีกเหมือนกันว่าแขกเขา
เก่ง เขาช่างสังเกตและเก็บมาเป็นสถิติต่อเนื่องกันมาเป็นพันๆ ปีว่า คนที่เกิดในวันนี้ 
เดือนนี้ ปีนี้ลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงกันจะมีดีมีร้ายอะไรที่มันเข้ามาใกล้เคียงกันในแต่ละ
ระยะของชีวิต เขาก็เก็บสถิติมาจนกระทั่งจดจารเป็นตำราขึ้นมา จริงๆ แล้วถ้าเปรียบทาง
พุทธศาสนาก็คือว่าคนที่เกิดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือคนที่ทำบุญทำบาปมาใกล้
เคียงกัน ถึงเวลาผลบุญผลบาปก็เลยส่งผลให้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วย ก็เป็น
อันว่าของเขาใช้ได้เหมือนกัน หลวงพ่อท่านบอกว่าตำราที่แม่นจริงๆ ได้ผลถึง ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าไม่เลวเทีเดียว เพราะฉะนั้นพอถึงวาระถึงเวลาอย่างเช่นราหูเข้า ก็คือ
มันเป็นช่วงระยะที่กุศลกรรมของเราขาดช่วงลง อกุศลกำลังจะเข้า ถ้าเรามีการทำบุญมัน
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ก็เหมือนกับเราเพิ่มกำลังในการหนีห่างเคราะห์กรรมนั้นไปได้ เสร็จแล้วว่าเราประมาท
เมื่อไร เคราะห์กรรมนั้นก็ตามใกล้เข้ามาอีก เราต้องหาทางทำบุญใหญ่เพื่อหนีไปอีกอย่าง
นั้น เคราะห์กรรมไม่สามารถจะล้างได้ คำว่าสะเดาะทำให้หลุดก็ไม่หลุด แล้วก็ไม่
สามารถจะกลบได้ด้วยความดี หากแต่ว่าเราทำความดีเพื่อหนีห่างไปได้ 
ถาม : เรื่องวันนี้ก็ไม่ใช่สาระที่....? 
ตอบ : อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจทำความดีมั๊ย ? ถ้าอยากจะทำความดีวันไหนก็ได้ ถ้าหากว่า
เรามั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งที่เราทำมา เราทำความดีเอาไว้พอ คงจะไม่
ตกระกำลำบากอะไรก็ตามสบายมันเลยจ้ะ  
ถาม : (ถามเรื่องการท่องคาถาเงินล้าน)  
ตอบ : อย่างนี้ยิ่งได้เปรียบเลย เวลาคนอื่นเขาลำบากเราก็ไปของเราเขาได้เรื่อยๆๆ 
สังเกตดูลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลายต่อหลายคนใช้คาถาเงินล้านเป็นปกติเวลาคนอื่น
เขาลำบากกันพวกนี้เขาไปของเขาได้ลื่นเลย แบบประเภทที่อย่างแย่ๆ เลย ขี้เกียจๆ 
ไม่ค่อยจะท่องเท่าไหร่อย่างน้อยๆ ก็หมุนทัน เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยในลักษณะนี้ดีไม่ไดีก็มีความคล่องตัวกว่าคนอื่นเขา 
ถาม : (ถามเรื่องคาถาอิติปิโสแปดทิศ)  
ตอบ : บทแรกเรียกว่ากระทู้เจ็ดแบก ถือว่าเป็นเรื่องของทรหดอดทนโดยเฉพาะ รู้จัก
ไม้กระทู้มั๊ย ? ไม้ไผ่นั้นล่ะแบกมาตั้งเจ็ดหอบตีเท่าไหร่ไม่รู้สึกล่ะ บทที่สองเรียกว่าฝนแสน
ห่า ใช้ในทางแคล้วคลาดเดินตากฝนเม็ดฝนไม่ถูกตัว ต่อไปบทที่สามเรียกว่านารายณ์
เคลื่อนสมุทร เขาจะเอาไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ บทต่อไปเรียกว่านารายณ์ถอด
จักร นี่เอาไว้ถอนคุณไสย ต่อไปเรียกว่านารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ อันนี้ไว้ขับพวกผี
ร้ายต่างๆ ต่อไปเรียกตวาดป่าหิมพานต์ บทนี้ให้เป็นมหาอำนาจ บทสุดท้ายเขาเรียกว่า 
นารายณ์แปลงรูป เวลาตกอยู่ในวงล้อมศัตรูตั้งใจภาวนาคาถาบทนี้เขาจะเห็นเราเป็นคน
อื่น สมมติว่าเขาเห็นหน้าเราเขาจำได้ว่าศัตรูเขาจะเฉ่งเราแน่ๆ แต่ถ้าภาวนาคาถาบทนี้
เขาจะเห็นเป็นคนอื่น เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรมันไม่ใช่ศัตรูเขาแล้วนี่ อาตมาเองเวลาไปพม่า
ถ้าทหารมันจะตรวจมากก็แปลงเป็นพระพม่าไปเลยใช้มาเยอะแล้วจ้ะ มันต้องนารายณ์
พลิกแผ่นดินก่อน จากตวาดป่าหิมพานต์แล้วก็เป็นนารายณ์พลิกแผ่นดินนี่เขาใช้ตอนสู้
ความคดีความอะไรเปลี่ยนจากร้ายเป็นดี อันสุดท้ายเรียกว่านารายณ์แปลงรูปลองแปลงตัว
ดูบ้างสิเผื่อจะกลายเป็นอุลตร้าแมน  
ถาม : (อานุภาพของมีดหมอดาบฟ้าฟื้น)  
ตอบ : ติดตัวก็เป็นมหาอำนาจ สามารถล้างอาถรรพ์ได้ เหนียวแค่ไหนก็ฟันเข้า เสร็จ
แล้วท่านก็เฉยๆ น่ะสิ ท่านจะมีประเภทบรรจุกระดูกผีตายโหง ผงผีพรายตายท้องกลม
อะไรไว้ ถึงเวลามีอะไรที่มันจะเป็นภัยมาถึงเจ้าของดาบจะเตือนภัยให้ได้ด้วย 
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ถาม : ตรงบนตัวดาบนี่ต้องมียันต์อะไร ?  
ตอบ : อันนี้จริงๆ แล้วสมัยนั้นไม่มี เขาไม่ได้มาลงยันต์แบบสมัยนี้ สมัยก่อนเขาจะทำ
เป็นอาวุธใช้งาน แต่ว่าอาวุธใช้งานนี่ของเขาจะมีตำราของเขาอยู่ ว่าเขาจะทำด้วยโลหะ
แบบไหนบ้าง ต้องเสาะหากันอุตลุดเลยล่ะกว่าจะได้ครบ เขาเรียกว่าตำรามหาศาสตรา
คม คือตำราที่ว่าด้วยอาวุธที่ว่าด้วยอาคม เขาจะสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธคู่มือเป็นอาวุธพวก
ขุนศึกถึงเวลาฝึกปรือวิชาของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาอาวุธคู่มือที่ถนัดและก็
เหมาะใจตัวเอง เขาว่าอะไร... จะจัดแจงตีดาบไว้ปราบศึก ตรองตรึกหาเหล็กไว้หนักหนา 
เสร็จสมอารมณ์ตามตำรา ที่ว่าไว้ในมหาศาสตราคม เอาเหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุ ตั้งพาน
ชำระหนี้สงฆ์ด้วยนะ มันเล่นยอดเจดีย์เลย ยอดปราสาททวารามาประสม อันนี้มันต้อง
ประเภทมีเส้นมีสายหน่อยยอดปราสาท เก่าที่ไหนมันผุพังแล้วเก็บเหล็กอันนั้นมา เขา
ถือว่าเป็นของสูงเป็นของสูงเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม ไอ้
เหล็กที่เขาสะกดผีตายทั้งกลมเลยล่ะ ถอนออกมาเมื่อไหร่ ผีมันก็อาละวาดเมื่อนั้น ไม่แน่
จริงมันก็เดี้ยง เหล็กตรึงโลงตรึงปั้นลมสลักเพชรหอกสัมฤทธิ์กริชทองแดงพระแสงหัก 
เหล็กปฏักสลักประตูตะปูเห็ด ตะปูเห็ดนี่มันไม่ใช่ตะปูสังกะสีสมัยนี้ ตะปูเห็ดนี่สมัย
โบราณเขาเรียกตะปูสังขวานร เป็นตะปูหล่อหัวโตๆ ส่วนใหญ่เขาเอาไว้ย้ำประตูโบสถ์ อีก
ทั้งเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ด เหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแท้เอาเหล็กไหลเหล็กหล่อ
บ่อพระแสง เหล็กกำแพงน้ำพี้ทั้งเหล็กแร่ อีกทองคำสัมฤทธิ์นาคอะแจ เงินที่แท้ชาติ
เหล็กทองแดงดง ไปหาเอาเหอะ นั่นล่ะหาเสร็จเรียบร้อยก็หาวันเสาร์ขึ้น ๑๕ ค่ำนุ่งขาว
ห่มขาวตีดาบไปก็แล้วกัน 
ถาม : แล้วช่างตีนี่ชำระหนี้สงฆ์ ? 
ตอบ : อะไรก็ตามที่เป็นของสงฆ์นี่รีบชำระซะ เพราะว่ามีหลายอย่างอยู่ด้วยกันที่ส่วน
ใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เขาถือขลังกัน อย่างเช่นว่าของโบสถ์อย่างนี้พระต้องลง
อุโบสถกันทุกกึ่งเดือนสวดกันอยู่ทุกๆ ครึ่งๆ เดือนทีหนึ่งก็ว่ากันต้องเต็มที่ทีหนึ่ง เขา
ถือว่าขลังในตัวอยู่แล้ว ถึงได้ว่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธร มาเท่าไหร่ไม่
เหลือหรอก พวกป่นสร้างเป็นพระเกลี้ยงเลย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กระเบื้องหลังคาโบสถ์ 
หลวงพ่อโสธรก็ว่าไปเรื่อย แล้วก็อ้างว่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ยันเตเลย อะไรๆ ก็พระเป็น
ที่พึ่งไว้ก่อนใช่มั๊ย ? ไอ้ที่อะไรน่ะโก้งโค้งแล้วจะเห็นผีเวลาเขาแห่ศพน่ะ เขาให้โก้งโค้งมอง
ลอดหว่างขา มองให้ดีๆ ว่ามีโบสถ์อยู่ใกล้ๆ รึเปล่า พวกนี้ถ้าเราเห็นเขาลักษณะนั้นเขาจะ
ไล่มาทำร้ายเอา หนีเข้าโบสถ์ให้ทันก็แล้วกัน (หัวเราะ) ถ้าอยู่ห่างโบสถ์เดี๋ยววิ่งกันตับแตก 
แต่ว่ามีอยู่หลายรายสมัยเด็กๆ จะเป็นการแห่ศพแถวๆ บ้าน คนแบกมันก็บ่นว่าอะไรวะยิ่ง
แบกยิ่งหนัก ปรากฏว่ามีหลายคนที่เห็นด้วยตาเปล่าๆ เลย เห็นว่ามีพวกผีเจ็ดตัวแปดตัว
กระโดดโลดเต้นอยู่บนโลง ดีใจได้เพื่อนใหม่อย่างนั้น คราวนี้มันขึ้นไปกระโดดโลดเต้น
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อย่างนั้น คนความรู้สึกดีๆ รู้สึกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลย เหมือนกับแบกคนหลายๆ คน
พร้อมๆ กัน ไม่ใช่แบกศพๆ เดียว นั่นล่ะไอ้คนเห็นก็รีบไปหาน้ำมนต์มาล้างมาอาบอะไร
ให้ยุ่งกันไปหมด ความจริงมันเป็นความดีกำลังใจของเราอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในอุปจาร
สมาธิถึงจะเห็นเขาได้ แล้วก็ดันไปกลัวเขา ถือว่าเห็นผีแล้วซวยต้องรีบล้างซวยซะ บาง
คนอาบน้ำมนต์เจ็ดวัด น้ำมนต์เจ็ดวัดน่ะจริงๆ แล้วก็คือบทที่พระสวดที่เรียกว่ามงคล
จักรวาลน้อย จะมี....อายุวัฑฒโก ธะนะวัฑฒโก สิริวัฑฒโก ยะสะวัฑฒโก พละวัฑฒโก 
วัณนวัฑฒโก สุขะวัฑฒโก ทั้งหมดความเจริญเจ็ดประการ ตัววัฒนะน่ะเวลาเขาว่าสั้นๆ 
เขาเรียกว่าวัดเฉยๆ เล่นการันต์นอหนูไปอย่างนั้น เขาเรียกน้ำมนต์เจ็ดวัดคือเสกด้วยบท
นี้ คนไม่รู้ แหมตระเวณหาพระซะเจ็ดวัดเลย จริงๆ น้ำมนต์เจ็ดวัด ทำวันเดียวก็ได้แล้ว 
สมัยก่อนอย่างเช่นของเมืองจีนเขา เขาทำกระบี่วิเศษอะไรกันทีหนึ่งก็ลักษณะนี้ล่ะ เหล็ก
สามร้อยชั่งหลอมเหลือสามสิบตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งชั่ง เหล็กสามร้อยชั่งหลอมเหลือ
สามสิบ เหล็กสามร้อยชั่งหลอมเหลือสามสิบตำลึงคือเหล็กแค่ชั่งครึ่ง สร้างกระบี่ได้เล่ม
เดียว โอ้โห ! สงสัยหมดไม้เป็นป่าไอ้ที่หมดไม้เป็นป่า เพราะมันต้องสุมหลอมเหล็กไล่ขี้ไป
เรื่อยไงเคยไปดูเขาหลอมเหล็กมั๊ย ถึงเวลาพอหลอมปุ๊บนี่เวลาที่มันเป็นส่วนที่ไม่ดีมันจะ
ลอยหน้าๆ เป็นฝ้าขึ้นมา ก็นั่นล่ะหลอมไล่ไปเรื่อย เสร็จแล้วก็ที่เหลือก็มาตีควบเป็นแท่ง 
จากแท่งก็ตีเป็นรูปอาวุธมาขัดมาเกลามาตะไบกว่าจะเป็นอาวุธได้ แต่ว่ามันเหลือเชื่อจริงๆ 
ว่าคมมันจะขนาดนั้นแล้วความคงทนมันจะขนาดไหน เราดูถูกโลหะศาสตร์แบบโบราณไม่
ได้เลยนะ นั่นล่ะยายหมวยเธอไปดูปืนใหญ่ที่กระทรวงกลาโหมมีกระบอกไหนมีสนิมกิน
บ้างมั๊ย ? ไม่มีเขียวปลอดเลย นั่นล่ะวิชาโลหะศาสตรแ์บบโบราณเขาใช้หลายๆ อย่างมา
รวมกัน อันนั้นก็เหมือนกันเคยดูสารคดีเรื่องจีนแผ่นดินมหัศจรรย์เขาขุดได้กระบี่วิเศษเล่ม
หนึ่ง จากสุสานของฮ่องเต้องค์ไหนจำไม่ได้ ลักษณะก็จะเป็นตัวกระบี่ยาวแค่เนี๊ยะ ส่วน
ด้ามที่เป็นโลหะหรือเป็นไม้อย่างอื่นผุหายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวกระบี่ของเขาส่งแสงเป็น
ประกายรุ้งเลย ไม่มีสนิมแม้แต่จุดเดียว เคยอ่านมั๊ยของโก้วเล้งที่ฟันผ่าสองซีกแล้วมันยัง
ไม่รู้ตัวๆ เองโดนน่ะ มันต้องลักษณะอย่างนั้นล่ะ 
ถาม : มันยังวิ่งต่อไปได้ซักพัก ? 
ตอบ : มันวิ่งต่อไปซักพักหนึ่งแล้วมันก็แบะเป็นสองซีกร่วงแผละลงไปกับพื้น น่ากลัว
ขนาดเห็นแล้วสยองเลย เหมือนกรีดกระดาษปรี๊ดทั้งปึกเลย ไม่ใช่แผ่นเดียวซะหน่อย 
เพราะฉะนั้นวิชาการของโบราณดูถูกไม่ได้เหล็กเหนียวเหล็กแข็งของไทยเรานี่สูญไปแล้ว 
แต่จริงๆ ถ้าเขามานั้นสูตรใหม่น่าจะได้นะ อย่างเหล็กแข็งพวกอะไรยังมีตัวอย่างอยู่ 
เหล็กเหนียวนี่ไม่รู้จะหาตัวอย่างที่ไหน เห็นหลวงพ่อท่านบอกสมัยหนุ่มๆ ท่านได้ดาบมา
เล่มหนึ่ง ดาบเหล็กเหนียวท่านเรียกเหล็กกัมพล เหล็กกัมพลคือเหล็กเหนียวเหมือนกับ
ผ้าท่านบอกว่าสามารถงอปลายมันติดด้ามได้ จับดูก็เหมือนกับทื่อๆ แต่ท่านบอกว่าฟันนี่
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มันกินลึกดีเหลือเกิน ฉับเดียวมุมโต๊ะขาดเป็นหั่นเต้าหู้เลย น่าจะได้นะ วิทยาศาสตร์สมัย
ใหม่มันน่าจะพิสูจน์โลหะแล้วเอามาผสมกันได้ เพราะว่าอย่างสมัยฉลองกรุง ๒๐๐ ปี   
พลเอกเปรม ติณสูลานนทเ์ป็นประธานในการตีดาบเหล็กน้ำพี้ ๑,๕๐๐ เล่มนั่นล่ะ นั่นก็
เป็นน้ำพี้วิทยาศาสตร์ คือเขาแยกแล้วว่าน้ำพี้มีส่วนประกอบของอะไรบ้าง มีกระทั่ง
ไทเทเนียม แล้วเขาก็เอามาผสมกันแล้วเขาก็เอามาตีเป็นดาบเหล็กน้ำพี้มีส่วนผสมของ
ไทเทเนียมอยู่โดยธรรมชาติเลย แล้วเขาก็ผสมตามอัตราส่วนของเหล็กน้ำพี้ธรรมชาติแล้ว
ก็ระดมช่างจากอรัญญิกเขามาตี ตอนนั้นเขาจำหน่ายเล่มหนึ่งเท่าไหร่ ? ตอนนั้น ๒,๐๐๐ 
บาทรึไง ? คุณนิรัตน์ เลาหสุรโยธิน ซื้อไปสองเล่มเอาไปเข้าพิธีที่วัด เราลองจับดูแล้วว่า 
เออ...ดาบมันต้องอย่างนี้ เพราะว่าน้ำหนักมันดีเหลือเกิน ลักษณะว่าฟันทีเดียวมันต้อง
ขาดสองท่อน ดาบมันต้องลักษณะอย่านั้น คือน้ำหนักมันหน่วงมือดีมากเลย สมัยนี้ไปที่
บ่อเหล็กน้ำพี้มาเลยไปดูมาที่เหล็กของเขาน่ะเราหยิบเล่มไหนก็สั่นหัวเล่มนั้นล่ะ น้ำหนัก
มันไม่ได้ จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาเอาไอ้ที่เขาตียาวพิเศษเมตรห้าสิบมาให้เราจับดูก็เบา
เกินไปอีก ถึงได้บอกเขาว่าถ้าอาตมาสั่งตีพิเศษต่างหากได้มั๊ย ? เขาบอกว่าได้ ถาม
ว่านานมั๊ย ? เขาบอกว่า ๒ อาทิตย์ถึงจะได้ ก็เลยบอกเขาว่าถ้าหากว่าโยมทำดาบลักษณะ
อย่างนี้สำหรับอาตมาสันมันต้องหนาอย่างน้อยเซ็นต์หนึ่งเพราะของเขาๆ พยายามที่จะ
ลดวัสดุมันเหลือบางน้ำหนักมันไม่ได้สำหรับเรา คืออย่างน้อยๆ สันมันควรจะหนาสัก
เซ็นต์หนึ่งถึงจะพอเหมาะสำหรับเรา ที่เขาทำลักษณะเหมือนกับให้ซื้อไปโชว์หรือไม่ก็ไป
เข้าพิธีแล้วก็เป็นของป้องกันภัยอะไรอย่างนั้น ไม่รู้จะเอาอันไหนดี พอดีไปเจอเล่มนี้เข้า
น้ำหนักมันดี อันนี้ไม่ขี้เหนียวมันตีหนาหน่อย ก็เลยซื้อมาอันนี้พร้อมกับฐานของเขา อัน
นี้เขาทำเป็นพระขรรค์มีลงยันต์อะไรมาด้วย ถามว่าเหล็กน้ำพี้ขึ้นสนิมมั๊ย ? เผลอก็เอา
เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้ตั้งแต่ซื้อมามันยังไม่เป็นไร ที่โบราณเขาว่าสีปีกแมลงทับน่ะ จริงๆ 
มันน่าจะสีปีกแมลงภู ่มากกว่า ปีกแมลงทับมันออกเขียว แมลงภู่สีปีกมันออกสีน้ำเงิน 
ถาม : วิชาชาตรีนี่เป็นยังไง ? 
ตอบ : ชาตรี... จริงๆ แล้วมันเป็นการตั้งธาตุปลุกธาตุในตำราการต่อสู้โบราณเรียก 
พาหุยุทธ์ พาหุยุทธ์นี่เป็นการใช้อาวุธหลายๆ อย่างพร้อมกันจนกระทั่งหมัด เท้า เข่า 
ศอกในร่างกายของเรานี่ต้องใช้เป็นอาวุธหมด ชาตรมีันพูดยาก ต้องใช้คำว่าเหนือกว่าใคร 
ไม่รู้จะแปลยังไงมันถึงจะได้เต็มใจเต็มอารมณ์อย่างนั้น พวกวิชาการเหล่านี้คนสมัยก่อน
ต้องศึกษาเอาไว้ อันดับแรกก็คือป้องกันตัว ป้องกันครอบครัวตัวเอง อันดับต่อไปก็คือถ้า
เกิดศึกเสือเหนือใต้ขึ้นมา บ้านเมืองต้องการทหารรับใช้ชาติก็จะได้ออกรบได้เลย ดังนั้นว่า
สมัยโบราณบังคับก่อนแต่งงานคุณต้องบวชเพราะว่าวิชาการทั้งหมดมันอยู่ในวัด คุณต้อง
บวชไปศึกษาก่อน จะเอาประเภทท่องบ่นเวทมนต์คาถา ดูฤกษ์ล่างฤกษ์บน ดูตำราพิชัย
สงครามหรือจะฝึกอาวุธอะไรก็ว่ากันไปเลย ให้มันมีวิชาความรู้เพื่อที่จะรักษาครอบครัวตัว
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เองได้ ถ้าคุณแต่งงานสมัยก่อนคุณต้องเรียนประเภทคาถาเสกน้ำมนต์ พ่นน้ำหมากไป 
เวลาเมียท้องก็จะได้เสกให้คลอดลูกง่ายอะไรยุ่งไปหมด 
ถาม : แล้วคนสมัยนี้ต้องเรียนวิชาพวกนี้ ? 
ตอบ : สมัยนี้ ปืนง่ายกว่า ถ้าหากจะไปเรียนมันจะทำให้ช้า จริงๆ แล้ว เราเรียนตรง
ตามกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนก็เหลือเฟือแล้ว กรรมฐาน ๔๐ นี่ถ้าหากว่ากองใดกอง
หนึ่งอย่างกสิณอะไรที่เราทำได้มันเหนือกว่านั้นเยอะ เรื่องของคาถาเป็นแค่อารมณ์
สมาธิที่ไม่ต้องมากนัก เกินอุปจารสมาธิขึ้นไปหน่อยใกล้ๆ ปฐมฌานคาถาก็ได้ผลแล้ว 
เพียงแต่ว่าถ้าสมาธิสูงเท่าใดผลก็จะได้ยิ่งสูงเท่านั้น ดังนั้นว่าสมัยนี้ของเราเอาพุทธคุณ
เป็นหลัก (กลัวว่าวิชาจะสูญหายไป)...ไม่ต้องกลัวมันสูญไปเยอะแล้ว ขนาดของหลวงพ่อ
ท่านศึกษาเอาไว้เยอะ แต่ท่านก็บอกมาไม่กี่อย่าง อย่างเรื่องยันต์เรื่องอะไรของหลวงพ่อนี่
เท่าที่เรียนๆ มาก็ ๑๐ กว่าอย่างเท่านั้น คือท่านเอาที่มันชัวร์จริงๆ น่ะ แล้วก็ทำไม่ยากจน
เกินไป หลวงพ่อท่านมีคติประจำใจว่าถ้ายากไม่ทำ จริงๆ แล้วงานยาก หลวงพ่อท่าน
ทำได้ทุกอย่าง แต่ว่าถ้าหากมันเสียเวลามากอย่างธงมหาพิชัยสงคราม กว่าจะเขียนเสร็จ
แต่ละผืนมันยากแสนยากเย็นแสนเข็นท่านก็ไม่เอา จนกระทั่งท้าวมหาชมพ ู ท่านต้อง
อนุญาตให้ไปปั้มมา เพราะฉะนั้นท่านประเภทที่คำที่พูดว่ายากไม่เอาก็คืออะไรที่ทำยากไม่
เอาขี้เกียจแล้ว 
ถาม : แล้ววิชามวยล่ะครับ ? 
ตอบ : มันก็ยังมีสืบทอดกันมาตามสายครูบาอาจารย์อยู่ แต่ว่าคนมันทำไม่ถึงอย่างสมัย
นี้ประเภทที่ใช้อำนาจจิตรวมกับการต่อสู้นี่รู้สึกว่าปัจจุปันนี้ ถ้าหากว่าไม่มีคนอื่นทำได้ก็คง
เหลือแต่ สเกน แก้วผดุง คนเดียว สเกน แก้วผดุงตอนนี้เปิดค่ายมวยอยู่ที่ประเทศ
อังกฤษ มวยไทยขั้นสุดท้ายๆ สุด มันจะมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าเหินเตะ ลักษณะนี้เขาเรียก
ว่าหนุมานเหินหาว มันจะลอยตัวตามคู่ต่อสู้เตะไปเรื่อยจนกว่า เขาจะหมอบ มันจะ
เป็นการใช้อำนาจจิตรวมเข้าไปด้วย ตามที่เห็นปัจจุบันอยู่นี่เห็นสเกนเขาทำได้ เขาให้ฝรั่ง
คนหนึ่งขี่คออีกคนหนึ่ง แล้วก็ถือดาบที่เสียบลูกแอปเปิ้ลแล้วชูไว้เขาเตะถึง ก็แค่เตะถึง
ก้านคอฝรั่งมันก็เหลือเกินแล้วใช่มั๊ย ? นี่สูงขนาดนั้นเขาลอยขึ้นไปเตะได้ ถ้าไปโน้นเขา
บอกมาสเตอร์สเกนเดี๋ยวๆ ก็จะมีพวกฝึกวิชาการต่อสู้มาขอลองที เดี๋ยวๆ ก็ขอลองทีเขา
บอกสงสารมัน แต่ว่าเพื่อความอยู่รอดของค่ายก็ต้องอัดมัน เพราะว่าถ้าไม่สู้มันก็จะไปว่า
ของเรามันแหยไม่มีฝีมืออะไร เดี๋ยวคนก็ไปเรียนกับของมันหมด ไม่มาเรียนกับของเราสะ
ตุ้งสตางค์ก็ไม่มี (หัวเราะ) พออัดมันไป ก็ไปหาคนที่เก่งกว่ามาอีกก็ไม่รู้จบกันซะที  
ถาม : แล้วในประเทศไทยล่ะครับ ?  
ตอบ : ที่เรียนรู้อยู่มันก็มีนะ เพียงแต่ว่าอาจจะเบื่อสอนแล้วก็ได้ อยู่ตรงนี้ก็มีอยู่คนหนึ่ง 
(หัวเราะ) วิชาการต่อสู้ทุกอย่างหลังจากที่ฝึกมาแล้ว ลงท้ายแล้วเหมือนกันหมด ลงท้าย
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แล้วมันจะเป็นเรื่องของจิตใจควบคุมร่างกาย ถ้าหากว่าสภาพจิตเรามั่นคง โอกาสชนะมี
เกินครึ่ง ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฝึกหนักเกินไปรึเปล่า อยู่มาจนป่านนี้มันยังอ้วนไม่เป็นเลย 
จะรอดูท่านต้าถ้าท่านต้าเหมือนกันก็แปลว่าเรื่องนี้น่าจะใช่ถ้าหากว่าฝึกหนักเข้าที่จริงๆ 
มันไม่อ้วนหรอกเขาบอกว่าอะไรล่ะ กล้ามเนื้อมันตายกล้ามเนื้อตายก็คือมันฝึกหนักไม่
สามารถจะเติบโตไปได้มากกว่านั้นแล้วมันรีดไขมันซะจนหมดเหลือแค่ไอ้ที่จำเป็นเท่านั้น
เองล่ะ คนอื่นเขาบวชกัน ๒ พรรษา แหม...หุ่นเจ้าอาวาส หุ่นเจ้าคุณ ตูล่อมาจะ ๒๐ แล้ว
ได้แค่นี้ (หัวเราะ) สมัยที่เป็นทหารเป็นยุคที่เรียกว่าน้ำหนักร่างกายดีที่สุด ๖๓ กิโลครึ่ง 
เต็มรุ่นไลท์เวทเลย ๑๓๐ ปอนด์เป๊ะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน อดเท่าไหร่ก็ไม่ลด มวยทหารนี่
รุ่น ๑๓๐ ปอนด์ นี่ไม่มีใครกล้ายุ่ง (หัวเราะ) เคยสอนท่านตูเ่ขาไปหน่อยหนึ่ง รายนั้นเขา
ใจร้อน เอางี้ดีกว่าครับหลวงพี่ออกท่ามาให้ดูแล้วผมจะหัดเอง ก็เลยทำให้มันดูเข้าท่าดีว่า
เรื่องของมันสำคัญตรงจังหวะ อย่างพวกนาคมุดบาดาล หนุมานถวายแหวน หิรัญม้วน
แผ่นดินอย่างนี้ ถ้าพลาดท่ามันจะชักเองอย่างนี้สิ บางอย่างนี้มันต้องล่อให้เขาเตะมันต้อง
ยื่นหน้าไปหาตีนเขาน่ะ คือถ้าเขาออกอาวุธมาตามจังหวะที่เราต้องการได้ก็เสร็จเรา งวด
นั้นหลอกท่านตู่บอกว่าคุณเตะผมน่ะ ไม่ต้องคิดว่าผมเป็นอาจารย์นะลองเตะดู (หัวเราะ) 
นึกๆ แล้วก็ขำดี มันต้องขยันซ้อมด้วยนา ประเภทเรียนรู้ไปแล้วขี้เกียจก็เท่านั้นล่ะเดี๋ยวจะ
เป็นพี่มารถอ่อนซ้อม พอขยันซ้อมไปแล้วเรื่องลูกไม้มันจะตามไปเอง แม่ไม้กี่ขบวนท่าถ้า
หากว่าเราขยันซ้อมจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติ ถึงเวลาการต่อสู้ขึ้นมา มันจะมีพวก
ลูกไม้อะไรต่างๆ ออกไปเองตามช่วงจังหวะที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนั้น มันจะกลายเป็น
อัตโนมัติไปที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเคาเตอร์แอทแทคมันจะเป็นการตอบโต้อัตโนมัติ สมัยที่เป็น
ทหารอยู่นี่ หลับๆ นี่เพื่อนเเตะตัวไม่ได้หรอกเราเตะกลิ้งเลยเหลือเชื่อจริงๆ ว่าจะออก
อาวุธได้ขณะนั้น มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่า ทวี วงศ์รัตน์ มันมาปลุกเราไปเข้าเวร มันก็ปลุกไม่
เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา มาถึงมันเอามือตบพุงเรา เฮ้ย ! ลุก ตีนถึงหน้าพอดี 
(หัวเราะ) มันไปของมันเอง ไอ้เราไม่ได้เจตนาเลย ขอโทษเพื่อน แล้วไอ้ที่แย่ที่สุดก็คือว่า
ก่อนบวชไม่นานน่ะไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงแล้วเขาสะกิดเอว โอ้โห....เรียกก็ไม่เรียกสะกิด
เอว ไอ้เรากระชากศอกกองอยู่กับพื้น มันไม่นึกเลยมันออกไปเองโดยอัตโนมัติด้วยล่ะ
โห....อีงานนั้นขอโทษขอโพยกันเป็นเดือนกว่าจะยอมเชื่อ บอกว่าคราวหน้าเรียกนี่ให้เรียก 
อย่าไปสะกิดอย่างนั้น น่าอเน็จอนาถมากเลย กระทั่งผู้หญิงยังไม่ละเว้น มันไม่ได้เจตนา
จริงๆ สัญชาตญาณติดตัวล่ะ เพราะฉะนั้นจำไว้นะให้เรียกนะ อย่าไปสะกิดอย่างนั้นนะ 
ถาม : ตอนนี้ยังเป็นอยู่มั๊ยค่ะ ? 
ตอบ : ตอนนี้มันเบาลงเยอะแล้ว ตอนก่อนนั้นมันเรียกว่าประเภทยังไงล่ะ... มันยัง
ระแวงอยู่ วีรกรรมเรื่องผู้หญิงมีเยอะ ตั้งแต่สมัยทหารนั่นน่ะ ผู้หญิงไปหาพาไปฝากแม่ชี
ไว้ ต้องยอมรับว่าผู้หญิงนี่ร้ายจริงๆ เขาก็รู้อยู่ว่าทหารที่อยู่ชายแดนที่ไปตั้งค่ายไปอะไร
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นั้น ร้อยวันพันปีผู้หญิงมันก็ไม่ได้เห็น ประเภทควายยิ้มได้อย่างนั้นน่ะ ควายเดินผ่านยัง
ว่าไอ้ตัวนั้นยิ้มสวย แล้วมันกล้าเข้าไปหา อู้ย...จริงๆ เราก็เวทนาเห็นเขาเป็นลูกเป็น
หลาน ทำไง...พาไปฝากแม่ชีไว้ที่วัดใกล้ๆ โน้น ตรงจุดที่ตั้งค่ายมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านซัก 
๒ กิโลมันมีวัดอยู่เหมือนกัน นั่นวีรกรรมครั้งนั้นพวกโห่ไปเป็นปีเลย คนอื่นเขาถือว่าลาภ
ลอย (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นของเราโดนโห่ไปเป็นปี ผู้หญิงแถวนั้นเขาจะยังไงล่ะ ทหาร
เขาจะเปลี่ยนกำลังกัน ๔ เดือนครั้งหนึ่งน่ะ จะเป็นหน่วยเดียวกันในหนึ่งปี หน่วยเดียวกัน
ก็จะมี ๓ กองร้อยหมุนเวียน เพราะฉะนั้นปีหนึ่งจะเปลี่ยนกำลังพล ๓ ครั้ง พอครบ ๓ 
ครั้งแล้วก็หน่วยอื่นจะมาเปลี่ยน อย่างของเราขึ้นไปก็ไปเปลี่ยน ร. ๑๑ พอของเราลงมา 
ร. ๒ ก็ขึ้นไปแทนมันจะหมุนเวียนไปเรื่อย ผู้หญิงแถวนั้นเขาจะหาสามี ๔ เดือนครั้ง มัน
ก็ตำหนิเขาไม่ได้ เพื่อความอยู่รอดจริงๆ เพราะว่าชายแดนนี่พวกสินค้าหนีภาษีราคามันดี
เหลือเกิน ซิบ YKK ยาวประมาณคืบแค่เนียะ ๖๐ บาท สมัยปี ๒๕๒๔ บุหรี่ตอนนั้นซอง
ละ ๖ บาท แต่มันไปถึงโน้นมันซองละ ๑๒๐ เพราะว่าของพวกนี้เราถือว่าเป็นยุทธปัจจัย
ไม่ให้ข้ามไปฝั่งโน้น กลายเป็นของขาดตลาด ราคามันจะแพง เพราะฉะนั้นพวกนี้ เขาจะ
พยายามมาตีสนิทจนกระทั่งได้ทหารเป็นสามี แล้วก็รอจังหวะที่สามีตัวเองเข้าเวรที่ด่าน 
แล้วก็ขนของข้าม มันข้ามได้เที่ยวมันคุ้มแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมีสามี ๔ เดือน
คนหนึ่ง ฟังดูแล้วประเภทยังไงล่ะ อเน็จอนาถมั๊ยโห...ทหารแต่ละคนก็เหลือเกินทำยังกะ
ไม่เคยเห็นผู้หญิง พวกสาวๆ ในหมู่บ้านนี่เย็นๆ เขาออกมาก็เข้าไปแซวสาวเขาว่ามาหา
อะไร มาหาคนจ๊ะ ? พวกนั้นก็ข้อยมาหาค้วย มันเลี้ยงควายมันทิ้งอยู่กลางทุ่ง ภาษา
อีสานเขาว่าอย่างนั้นจริงๆ ใช่มั๊ย ? ไอ้พวกนั้นมันบอกเข้ามาข้างในสิมีเยอะเลย (หัวเราะ) 
โอ้โห...เหลือเกินตกลงมันความหมายอะไรกันแน่ๆ (หัวเราะ) นั่นน่ะเป็นอย่างนั้น เพื่อน
บางคนไปเจอไอ้เพื่อนร่วมเบิม เบิมก็คือบังเกอร์ที่เขาขุดเอาไว้เวลาปะทะกับคนอื่น เขา
มันจะใช้ไม้ท่อนใหญ่ๆ มาล้อมรอบแล้วทำเป็นหลังคาแล้วก็จะมีกระสอบทรายพวกอะไร
กันเอาไว้ นั่นล่ะเบิมหนึ่งจะนอน ๒ คนน่ะ เบิมไหนที่ประเภทที่เรียกว่าตัวเองไม่สนใจ
เรื่องผู้หญิงแล้วเพื่อนพาเข้าไปทุกคื้นทุกคืน ก็นอนห่มผ้าอุดหูไปเถอะ (หัวเราะ) มันเป็น
ยังไงมันไม่อยากฟังประเภทเสียงในฟิล์ม เรื่องพวกนี้ตอนอยู่ชายแดนนี่เยอะจริงๆ เรื่องผี
เรื่องสางเรื่องอะไรนี่ก็เจอประจำ ตายซับตายซ้อน ตายทับตายถมอยู่นั้นล่ะ เพราะช่วงที่
ขึ้นไปรับหน้าที่โดนเหตุการณ์โนนหมากมุ่นใหม่ๆ น่ะ ประเภทผีตายเกลื่อนทุ่งน่ะ งานนั้น
งานเดียว ๓๐๐ กว่าศพ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : น้ำมันสังคโรคก็คือน้ำมันชาตรีที่หลวงปู่ปานท่านทำ ท่านเอามาให้พวกเราใช้
ก่อนน้ำมันชาตรีหลายปี ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำมันชาตรี คือว่าหลวงพ่อท่านกลับไป 
กลับไปวัดบางนมโคกลับไปเยี่ยมวัดเก่านั่นล่ะ แล้วท่านก็ขึ้นกุฏิเก่าของท่าน ท่านบอกว่า
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อะไรต่อมิอะไรมันปล่อยรกรุงรังหมด ข้าวของอะไรที่เคยเป็นของหลวงปู่ ที่หลวงพ่อท่าน
รักษาเอาไว้ดี มันก็ปล่อยกระทั่งฝุ่นจับหยากไย่ขึ้นเละเทะไปหมด ท่านบอกว่าอะไรก็ไม่ว่า
หรอก ไปเจอขวดน้ำมันชาตรีหลงอยู่มันแห้งเกือบจะติดก้นขวดท่านบอกว่าเห็นเข้าก็ดีใจ
แทบตาย ก็ไปถามเขาบอกว่าขอได้มั๊ย ? เขาบอกว่าเอาไปเหอะขวดเก่าๆ น้ำมันชาตรีนี่
มีอานุภาพพิเศษก็คือเติมเท่าไหร่ก็ตามอานุภาพยังเหมือนเดิม แต่ท่านไม่ได้บอกเรา
เพราะว่าอานุภาพของน้ำมันชาตรีถ้าเราสังเกตหลวงพ่อท่านจะเน้นเรื่องรักษาโรค คำว่า
สังคโรคมันแปลว่ารวมทุกโรค คราวนี้น้ำมันชาตรีนี่ท่านจะเน้นทางรักษาโรค เพราะว่า
ถ้าไม่เน้นคนมันเอาไปใช้นี่ดีไม่ดีเละ เพราะว่าเห็นคาๆ ตามาว่าคนโดน ๑๑ ชนิดที่กระสุน
แบนแต็ดแต๋ติดเอวเลย เขาบอกไม่รู้สึกอะไร รู้สึกเหมือนกับตัวเเมงบินมาชน มันได้ขนาด
นั้น แล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนมันเฮี้ยนขึ้นมามันไม่ตีกันกระจายทั้งบ้านทั้งเมืองหรือ ใครๆ 
รักจะเป็นนักมวยก็เอา หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านขโมยน้ำมันชาตรีหลวงปู่มาครึ่งขวดยา
นัตถุ์ขโมยเลย พอหลวงปู่กลับมาถามว่าใครขโมยน้ำมันวะ ? บอกว่าผมเองครับ บอกแล้ว
มึงขโมยทำไมวะ ? ผมคิดค่าเฝ้ากุฏิครับ (หัวเราะ) ไม่ได้ขโมยค่าเฝ้ากุฏิ เออมีมึงคนเดียว
ล่ะที่กล้าพูดอย่างนี้ แล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้เจ้าอั๋นลูกศิษย์ที่จะขึ้นชกมวย เจ้าอั๋น
เวลาขึ้นชกมวยใช้ชื่อนิตย์ ท่านก็เอาก้านไม้ขีดก้านธูปอะไรนั่นล่ะ จิ้มแล้วเจิมหัวให้มันไป 
ไปชกชนะน็อคเขามายกสาม ถามมันบอกตอนชกรู้สึกยังไง มันบอกว่าเวลาคู่ต่อสู้เตะมา
ต่อยมาโดนน่ะโดนจังๆ แต่รู้สึกว่ามันเบาเหมือนไม่มีน้ำหนัก โบราณท่านถึงได้เรียกน้ำมัน
ชาตรีว่าลูกเบา โดนอะไรมันเบาไปหมด ไม่เบาได้ยังไงล่ะ ฟูลเมตัลเเจ๊คเก๊ตนะ หัวตันน่ะ
ความเร็ว ๙๕๐ ฟุตต่อวินาที นี่แรงปะทะของมันนี่นักมวยปล้ำตีลังกาแล้วโยมผู้หญิง
ผอมๆ แห้งๆ โดนเข้าไปเต็มเอวแบนเเต๋ติดอยู่อย่างกับประเภทเอาดินเหนียวไปแปะเลย
ล่ะ นั่นล่ะเขาบอกมันรู้สึกเหมือนยังกะแมงมันบินมาชน เราก็ขอดูแผลมันแดงๆ หน่อย
เดียวเอง เหมือนยังกับเราเอาอะไรไปขว้างแรงๆ ใส่หน่อยแค่นั้นน่ะ หนังมันเป็นสีแดงๆ  
ถาม : อันนี้นี่คือทาไว้ก่อนหรือว่า ?  
ตอบ : เขาบอกว่าเขากินวันละช้อน (หัวเราะ) หรืออาจจะเอาอย่างพี่อาจินต์ก็ได้ พี่อา
จินต์เขากินวันละแก้ว พักเดียวอ้วนปี๋เลย ใครเห็นรูปเก่าๆ หลวงพี่อาจินต์ แหม....หนุ่ม
น้อยเอวบาง เล่นน้ำมันชาตรีวันละเเก้วพักเดียวล่ะ ตันตึ๊กเลย 
ถาม : แล้วเวลาเติมนี่ต้องใช้น้ำมันอะไร ? 
ตอบ : จริงๆ แล้วใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ น้ำมันพืชก็ได้อะไรก็ได้ แต่ว่านิยมน้ำมันงา 
เพราะกลิ่นมันหอม ใช้น้ำมันชาตรีเติมลงไปในน้ำมันใหม่อย่าเอาของใหม่เททับของ
เก่า ถ้าของใหม่เททับของเก่าของเก่าจะเสื่อมไปด้วย ให้เอาของเก่าเทใส่ของใหม่ ไม่ต้อง
ว่าคาถงคาถาอะไรทั้งนั้นล่ะเทลงไปเฉยๆ ด้วยความเคารพก็พอ 
ถาม : หลวงพ่อค่ะทำไมน้ำมันงาแพงจังค่ะ ? 
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ตอบ : ก็มันอาจจะเป็นเพราะคนใช้น้อย เขาผลิตน้อยมันก็ต้องขายแพงหน่อยไม่งั้นมัน
ไม่คุ้มต้นทุนเขาน่ะ  
ถาม : แล้วจะใช้....?  
ตอบ : จะกินจะทาอะไรก็ได ้ แต่ว่าถ้ารักษาโรคลองเอาแตะเนื้อดูก่อน ถ้าหากว่าร้อน
รักษาโรคไม่หาย แต่ถ้าหากว่าปกติหรือหากว่าเย็นโรคอะไรก็รักษาได้  
ถาม : เฉพาะคนเหรอค่ะหลวงพ่อ ? 
ตอบ : ถ้ารักษาสัตว์นี่เราไม่รู้จะลองยังไง มันบอกว่าเย็นได้มั๊ยล่ะ ถ้ามันบอกได้ก็เอา 
น้ำมันชาตรีเป็นวิชาการที่ทำยากที่สุดตามสายของหลวงพ่อ ต้องรอพระท่านอนุญาต
เท่านั้นถึงจะทำได้ ไม่งั้นต่อให้คุณได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ อะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้น หลวง
พ่อท่านบอกว่าในชีวิตท่านเห็นแค่ ๒ องค์ที่ทำได้คือหลวงปู่ปาน กับ อาจารย์โภคา ลืม
ถามท่านไปว่าอาจารย์โภคาอยู่วัดไหนหรือว่าเป็นฆราวาสที่ไหน สมัยที่เคยได้ยินคำว่า
น้ำมันชาตรีครั้งแรกก็ได้ยินจากครูเขตรนั้นล่ะ เพราะท่านสอนวิธีตั้งธาตุ ปลุกธาตุ เรียก
ธาตุเข้าตัวอะไรเสร็จ สอนวิชาเสร็จท่านบอกว่าเสียดายวิชาการปลุกน้ำมันชาตรีท่านทำไม่
สำเร็จ ท่านบอกว่าถ้าทำสำเร็จนี่เราจะสร้างแชมป์เปี้ยนโลกกี่คนก็ได้ แล้วเสร็จแล้วพอ
พระท่านอนุญาตให้ทำหลวงพ่อก็สั่งโรงงานเลย ผลิตมา ๓๐๐ ปี๊บ เข้าพิธีรวดเดียว ๓๐๐ 
ปี๊บ เพราะฉะนั้นออริจินอลอย่างน้อยก็มี ๓๐๐ ปี๊บ แต่ว่าจริงแล้วมันเติมเท่าไหร่ก็ได้ 
แล้วท่านก็บอกว่าในชีวิตของข้า หลวงปู่ปานท่านทำได้ ๒ ครั้ง ตัวข้าเองอาจจะทำได้ครั้ง
เดียวเท่านั้น เพราะว่าต้องรอพระท่านอนุญาต ปรากฏว่าท่านทำได้ครั้งเดียวจริงๆ ไม่ทัน
จะทำใหม่ก็มรณภาพซะเสียก่อน น้ำมันชาตรีไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร ชาตรีมันก็เหนือกว่า
อื่นใด ขืนไปบอกมันว่าชาตรีใช้ได้ขนาดนั้นรับรองมันตีเขากระจายหมดไม่ต้องกลัวใคร 
หลวงพ่อท่านถึงได้เน้นไปทางรักษาโรค รู้แล้วอย่าเอ็ดไป (หัวเราะ) ไม่งั้นเดียวมันไม่หา
มามั่ง ต่างคนต่างต่อยครบๆ ยกเหนื่อยลิ้นห้อยมันไม่มีใครแพ้ใครชนะ 
ถาม : ของทุกอย่างมันมั่นใจกับตัวของผู้ใช้ด้วยหรือเปล่า ? 
ตอบ : อันนั้นมีส่วนเรื่องของน้ำมันชาตรีนี่มันประเภทที่เรียกว่านอกเหตุเหนือผลคือ
ถ้าคุณใช้อานุภาพก็ม ี
ถาม : แล้ววัตถุมงคลด้วยรึเปล่าค่ะ ? 
ตอบ : วัตถุมงคลนี่สำคัญอยู่ที่กำลังใจ ถ้ากำลังใจเปิดรับมากเท่าไหร่มีผลมาก
เท่านั้น แต่ว่าน้ำมันชาตรีนี่ ประเภทที่เรียกว่าคำว่าชาตรีนี่คงตั้งใจสงเคราะห์โดยตรงละ
มั้ง หลวงพ่อท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ ท่านเสกของเสกอะไรก็มีชาตรีเหมือนกันแต่ซุกๆ อยู่
ข้างใน นี่คราวนี้ว่าตั้งแต่ยุคนั้นมานี่ชาตรีนำหน้า เตรียมไว้ให้ตีกับชาวบ้าน 
ถาม : เรื่องที่ว่าเปิดรับนี่หมายความว่า...?  
ตอบ : คือจิตใจของเราเคารพ มีการอาราธนาเป็นปกติเป็นสมัยของเรานี่ไม่ต้องเสีย
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เวลาเสกน่ะ ถึงเวลาก็กรอกเติมไปเรื่อย ตอนนี้ที่วัดท่าขนุนนี่ท่านเอทำแจกเลย เป็นไงจ๊ะ
ยังมาโชว์ปานแดงอยู่อีกไม่ดีขึ้นใช่มั๊ย ? มันเหมือนกับรอยสักสวยดี เขาเป็นทั้งตัวเขา
บอกว่ารักษาแต่หน้าสวยไว้ก่อน นางขุชชุตราเป็นคนหลังค่อมเพราะว่าไปทำท่าหลังโก่ง
เลียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านหลังค่อมของเราอาจจะไปหัวเราะเยาะพระที่ท่านเป็น
ขี้กลากล่ะมั้ง ? 
ถาม : แล้วถ้าเกิดว่าบางทีเราก็มีอาการคุยกับเพื่อนว่าท่านอ้วนท่านหลังโก่ง ?  
ตอบ : อันนั้นคุยไม่เป็นไร แต่คราวนี้นางขุชชุตรา เพื่อนเขาถามว่าพระคุณเจ้าของเรา
น่ะรูปร่างเป็นยังไง เพราะว่าพวกสาวสรรกำนัลในนี่กว่าจะได้พบผู้ชายยากเต็มที ขนาดจะ
ฟังเทศน์นี่เขายังกั้นม่านเจ็ดชั้นน่ะ คราวนี้นางขุชชุตราเป็นผู้หญิงหลังค่อมคนก็ถือว่า 
เออ.. ยังไงๆ ก็ไม่สวยไม่งามก็ให้ออกไปจัดการน้ำใช้น้ำฉันอะไรได้ท่านก็มีโอกาสได้เห็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วก็เอาหม้อมาใบหนึ่ง เอาผ้ามาห่มเอาหม้อซ่อนไว้ในข้างในผ้า
ทำท่าเหมือนกับถือบาตรแล้วก็ทำท่าก้มหลังโก่งเดินให้ดู ลักษณะทำท่าล้อเลียนแค่นั้นเอง
โดยไม่ได้เจตนาร้าย เกิดเป็นคนหลังค่อม ๕๐๐ ชาติ  
ถาม : แล้วอย่างนั้น ถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวก่อนจะตายแล้วก็....?  
ตอบ : ขอขมาซะก่อน ขอขมาก็แล้วไป ก็ไม่ได้ขอขมานี่น่ะ  
ถาม : แล้วสมัยปัจจุบันนี่พระปัจเจกพุทธเจ้านี่ไม่มีใช่มั๊ย ? 
ตอบ : ไม่มีจ๊ะ พระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ในยุคที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้า
เท่านั้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นทีละองค์แบบพระพุทธเจ้าทั่วไป เกิดขึ้นทีหนึ่งเป็นหลายๆ 
ร้อยๆ หลายๆ พันบางทีก็เป็นแสน พระปัจเจกพุทธเจ้าจะสร้างบารมีมาอย่างน้อย ๒ 
อสงไขยแสนมหากัป คือในระดับเดียวกับพระอัครสาวก แต่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ต้องการ
จะตรัสรู้ทุกอย่าง เพียงแต่ไม่ต้องการจะเป็นครูสอนใครก็เลยใช้คำว่าปัจเจกะ...(ไม่ชัด)... 
เป็นช่วงที่โลกว่างจากศาสนาเท่านั้น ประวัติของพระเถรีก็คือภิกษุณีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ มี
อยู่องค์หนึ่งก็คือนางอุบลวรรณาเถรี จะเป็น อัครสาวิกาเบื้องซ้ายผู้เลิศไปด้วยฤทธิ์ 
นางอุบลวรรณาเถรีในชาติหนึ่งท่านเคยมีลูกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๑ องค์ แล้วมี
โอกาสได้ทำบุญกับลูกด้วยดอกบัว เกิดมาชาติใหม่จะเดินไปไหนก็ตาม แผ่นดินจะมีดอก
บัวผุดขึ้นมารองรับ อานุภาพบุญ แล้วถามว่าทำไมมีลูกเยอะอย่างนั้น ปรากฏว่าท่านตั้ง
ท้องคนเดียว แต่ตอนคลอดลูกบอกว่าเหงื่อกาฬมันไหลท่วมตัวแล้วเม็ดเหงื่อมันกลายเป็น
เด็กไปหมด มันเป็นเรื่องของบุญจริงๆ ท่านจะมาเกิดน่ะ แต่รุมลงมาในท้องทีเดียวมันไม่
ไหว อาศัยเกาะก็ยังดี เสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเม็ดเหงื่อกลายเป็นเด็กๆ ๕๐๐ คน แล้ว
ก็ลูกที่จริงๆ อีกคนหนึ่ง ปรากฏว่าทั้งหมดกลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหมด พอบรรลุ
มรรคผลก็มาโปรดแม่ แม่ก็ได้ทำบุญด้วย เพียงแต่ว่าแม่ไม่ได้เข้าถึงมรรคถึงผล เพราะ
อาจจะประเภทที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ได้ แต่ว่าพอ
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เกิดมาชาติใหม่ท่านก็กลายเป็นอัครสาวิกาที่เลิศไปด้วยฤทธิ์  
ถาม : แล้วพระรามของพระพุทธเจ้านี่เป็น...? 
ตอบ : พระรามของพระพุทธเจ้า... ราโมจะ รามสัมพุทโธ ก็รอเวลาตรัสรู้สิจ๊ะ ไม่ต้อง
ห่วงหรอกยุคของเรานี่ล่ะ ถ้าหากว่าคนยอมรับกฏของกรรมมากกว่านี้หน่อยเดียวเท่านั้น
เอง พวกอภิญญานี่จะปรากฏออกอีกเยอะเลย เพราะอภิญญานี่สามารถทำอะไรก็ได้เกิน
กว่าคนทั่วๆ ไปมาก ถ้าหากว่าไม่ยอมรับกฏของกรรมนี่มันทำเขาวุ่นหมด ก็เลยรออยู่นิด
เดียวว่าถ้าหากกำลังใจยอมรับกฏของกรรมเมื่อไหร่ กำลังอภิญญาก็ขึ้นมาใช้ได้เต็มที่ 
สมัยเด็กๆ มีหลวงพ่อยีอยู่วัดดงตาก้อนทองที่พิษณุโลก นั่นไม่ได้ยืดอย่างเดียวนั่น
สารพัดที่จะทำได้เลย คนไปฟ้องร้องจะปรับปาราชิกท่าน ปาราชิกขาดความเป็นพระนี่
ต้องบอกอุตริที่ไม่มีมนุษธรรมในตน คราวนี้ของท่านๆ ทำได้นี่ก็เดือดร้อน จนกระทั่ง   
พันเอกปิ่น มุทุกัณฑ์ ที่เป็นอธิบดีกรมศาสนาตอนช่วงนั้นเดินทางไปดูด้วยตัวเองแล้วก็
กลับมาเขียนรายงานว่าท่านทำได้จริงปรับท่านไม่ได้ พันเอกปิ่น มุทุกัณฑ์นี่ท่านรู้จริง
เพราะท่านศึกษาพวกนี้มาลึกซึ้งมากตัวเองเคยบวชด้วย 
ถาม : ท่านทำอะไรได้บ้าง ?  
ตอบ : สารพัดอภิญญาเลย ประเภทบิณฑบาตข้าวเทวดามาเลี้ยงลูกศิษย์ก็มี ชาวบ้าน
คนไหนสงสัยไปเอามาให้กินซึ่งๆ หน้า บางทีก็มีสมบัติใต้ดินมีอะไรอยู่ตรงไหนท่านก็
ประเภทก็ไปล้อมสายสิญจน์วงๆ ไว้แล้วก็ขุดขึ้นมาหน้าตาเฉยเลย ที่เขาว่าเอาเหรียญบาท
มาดึงปื้ดยืดออกมายังกับประเภทยืดหมากฝรั่งอย่างนั้น เป็นโลหะแท้ นั่นจริงๆ ก็แค่กสิณ
น้ำ แต่ว่าคนที่ทำไม่ได้จะเห็นเป็นเรื่องประเภทที่เรียกว่ายังไงล่ะ... ตื่นเต้นก็มีมากต่อมาก
ด้วยกันที่หาว่าท่านเล่นกลหลอกเขา ก็เลยไปกล่าวหาว่าท่านอวดฤทธิ์อวดเดชจะปรับ
ปาราชิกเรื่องของการเล่นฤทธิ์เล่นเดชอะไรจริงๆ นี่พระพุทธเจ้าท่านก็สั่งห้ามอยู่แล้ว 
เพราะว่าไม่อย่างนั้นศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้ เหตุที่ศาสนาตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าพระไม่ได้มี
อภิญญาหมวดเดียว ยังมีพระสุกขวิปัสโก พระวิชชาสาม พระอะไร คนเราโดยธรรมชาติ
มันชอบบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเขา ในเมื่อชอบลักษณะนั้นพอมีใคร
เล่นฤทธิ์เล่นอภิญญาให้ดูมันจะแห่ไปที่เดียว แล้วก็จะไปทำบุญอยู่ที่เดียว ที่เหลือก็อดตาย
แหงแก๋แล้วศาสนาจะอยู่ได้ยังไง ? ท่านถึงได้ต้องห้าม บางคนอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้า
ห้ามทำไม พระทำได้น่าจะปล่อยให้ลุยไปเลย ถ้าขืนปล่อยให้ลุยไปเลยศาสนาไม่น่าจะอยู่
ได้ ๕,๐๐๐ ปีหรอก 
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เหรียญทำน้ำมนต์ 

 เมื่อปลายปี ๒๕๔๘ ต่อต้นปี ๒๕๔๙ อาตมาป่วยหนัก “พระ” ท่านเสด็จมาบอก
ว่า “ยิ่งนานไปโรคภัยไข้เจ็บของคน ก็จะยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆ ตามแรงกรรมที่กระทำ
ไว้ ทำให้การรักษาโรคโดยหมอแผนปัจจุบันเป็นไปโดยยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถ
ของ “พระ” ไปได้”  
 ท่านสั่งให้ทำเหรียญสำหรับทำน้ำมนต์รักษาทุกโรค แต่ไม่ให้ทำมาก ด้วยเหตุผล
ว่า “กำลังใจของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ผู้ที่กำลังใจต่ำ เอาไปใช้แล้วไม่ได้ผล จะมี
โทษจากการปรามาสพระรัตนตรัย”  
่ วิธีใช้ เอาน้ำสะอาดใส่ลงในภาชนะ อาราธนาเหรียญลงแช่ในน้ำกราบขอบารมี 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีพระสารีบุตรมหา
เถระเจ้าเป็นประธาน ขอได้โปรดทำให้น้ำมนต์นี้เป็นยา รักษาสรรพโรคาพาธทั้งในร่างกาย
ของคนและสัตว์ ให้หายโดยฉับพลันด้วยเถิด 
 จากนั้นว่า นะโม ๓ จบ อิติปิโส (สามห้อง) ๗ จบ นะมะพะทะ ๑๕ จบ แล้ว
อาราธนาน้ำมนต์ดื่มหรืออาบตามอัธยาศัย จะทำครั้งเดียวแล้วเติมไปเรื่อยๆ ก็ได้ ถ้าไม่
มั่นใจในความสะอาด อนุญาตให้เอาน้ำมนต์ไปต้มได้  
 ข้อควรระวัง เนื่องจากเหรียญทำน้ำมนต์นั้น พระท่านให้ทำด้วยทองคำ นาก หรือ
เงินเท่านั้น แต่วัสดุดังกล่าวปัจจุบันราคาสูงมาก จึงกราบขออนุญาตพระท่านทำเป็น
เหรียญชุบทองแทน 
 เหรียญชุบทอง ควรจะเลี่ยมกรอบ เพราะถ้าทองลอกจะหมดอานุภาพทันที  
 แต่ถึงทองลอกแล้วก็ตาม ถ้าเรานำไปชุบใหม่แล้วทำการปลุกเสกด้วย อิติปิโส ๓ 
ห้อง (อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ) ๑๐๘ จบ นะมะพะทะ ๑๐๘ จบ ก็ใช้ได้เหมือน
เดิมทุกประการ 

 ด้านหน้า ด้านหลัง
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

 
ถาม : แล้วอย่างนี้ คนสมัยก่อน ...(ไม่ชัด)...? 
ตอบ : จริงๆ ระยะการเดินนี่ถ้าเป็นเส้นตรงนี่มันไม่ไกลนะ มันไม่ไกลจากชมภูทวีป 
ของสมัยก่อน ถ้าออกมาของเรานี่มันเป็นเขตปัจจันตชนบท จริงๆ แล้วผืนแผ่นดินนี่มัน
ต่อเนื่องกันมา ถ้าสมัยก่อนการเดินทางรอนแรมค้าขายอะไรไปกัน ถ้าไปแบบสบายๆ นี่
ประมาณเดือนหนึ่งก็ถึงเอาเร่งๆ หน่อยสิบเจ็บ สิบแปดวันก็ถึง เพราะว่าสมัยก่อนนี้ของ
พวกเรามันจะเป็นปัจจันตชนบทอย่างเช่นว่า ตักศิลาก็กำแพงเพชร ปรันตปะ ก็พวก
สระบุรอีะไรของเรา สมัยนี้ก็ลองดูได้เดินลุยตรงๆ ออกจังหวัดตากเข้าไปเลย พอเข้าพม่า
ไปก็ผ่านยะไขก่็ทะลุเข้าอินเดียเลย 
ถาม : ถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบว่าใช้ของก๊อปปี้เขามาถือว่าเป็นการ ...? 
ตอบ : คุณเป็นคนก๊อปรึเปล่า ? ถ้าคุณไม่ได้ก๊อปและไม่ได้ขโมยเขา จ่ายเงินให้เขาตาม
ปกติคุณไม่เป็นไร เรื่องของธรรมะเขาตรงไปตรงมา ใครทำโทษเป็นของคนนั้น 
ถาม : ................................. 
ตอบ : เขาอนุญาตให้ก๊อปมั๊ยล่ะ ถ้าหากว่ามันดาว์นโหลดได้ก๊อปได้เป็นปกตินี่มันไม่มี
ปัญหาอะไร โดยเฉพาะว่าเรื่องของธรรมะ มีอยู่เที่ยวหนึ่งที่พวกหนังสือโลกทิพย์เขายก
ขบวนไปขอหลวงพ่อขออนุญาตนำเอาธรรมะของหลวงพ่อลงในหนังสือเครือโลกทิพย์ 
มันจะมีโลกทิพย์ โลกลี้ลับ ตายแล้วไปไหน อะไรพวกนั้น หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ต้องขอ
อนุญาต ถ้าทำเพื่อเป็นธรรมทานทำได้เลย อนุญาตให้ตลอดไป เพราะฉะนั้นของเขาก็  
เหมือนกันน่ะ ถ้ามันดาว์นโหลดได้มันก๊อปได้แปลว่าเขาเต็มใจให้ลุยไปเถอะ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่แล้ว คนเป็นโรคจิตคือสภาพจิตของเขามันฟุ้งซ่าน 
เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมได้ บุคคลที่จะเข้าถึงธรรมได้อย่างน้อยๆ ต้อง
ทรงสมาธิได้ถึงระดับปฐมฌานขึ้นไป ดังนั้นว่าถ้าหากว่าคนเป็นโรคจิตทรงปฐมฌานได้
เขาก็จะไม่เป็นน่ะสิ เพราะกำลังใจมันตั้งมั่นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นที่เป็นอยู่มันไม่ใช่แน่ ดัง
นั้นว่า ถ้าเป็นโรคจิตอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ ถ้าใครทรงฌานได้ก็ไม่เป็น
โรคจิต 
ถาม : คือว่าร้อนๆ หนาวๆ น่ะค่ะ ? 
ตอบ : ไอ้นั่นไม่ได้เกี่ยวกับโรคจิต 
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ถาม : มันเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้ ? 
ตอบ : จ้ะ...บังคับไม่ได้หรอก อาจจะกำลังอยู่ในวัยทองก็ได ้(หัวเราะ) ไม่ต้องไปบังคับ
มนัหรอก รำคาญมนัหนอ่ยแคน่ัน้เอง ถา้ไมส่นใจมนัๆ กห็ายเอง พวกนีม้นัประเภทเรยีก
รอ้งความสนใจ คนไมส่นใจกบัมนัๆ กห็ายเอง...นัง่กรรมฐานแลว้ชอบบงัคบัลมหายใจ ตอ้ง
ดูใหด้ีๆ  วา่มนัเปน็การบงัคบัรเึปลา่ ? เพราะวา่ถา้หากวา่เรามคีวามคลอ่งตวั พอกำหนด
ใจปุบ๊มนัจะกระโดดไปถงึระดบัอารมณน์ัน้เลย ลมหายใจมนัอาจจะเบาลงโดยอตัโนมตัิ
เหมือนยังกับว่าเราบังคับให้มันเบาลง รึว่าบังคับให้มันเบาลง รึว่าบังคับให้มันยาวขึ้น
หรอืละเอยีดขึน้อะไรอยา่งนัน้ คอยดูใหด้ีๆ  อาการบงัคบักค็อืวา่ตัง้แตแ่รกเริม่เราบงัคบัให้
มันต้องหายใจยาวแค่นี ้ ต้องหายใจสั้นแค่นี ้ เบาแค่นี ้ เพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองด้วย 
หลายคนที่คิดว่าตัวเองไปบังคับลมหายใจแต่ความจริงไม่ใช ่ เขามีความคล่องตัวในสมาธิ
แตล่ะระดบันัน้ซะแลว้ พอถงึเวลานกึปับ๊มนักเ็ขา้ตรงนัน้เลย เหมอืนกบัเราไปบงัคบัมนั 
ถาม : เวลาเรานั่งกรรมฐาน ก็จะมีหมาไปด้วย หมาก็จะนั่งใกล้ๆ คราวนี้มันก็เห่าก็ตก
ใจแล้วก็กลัวก็เลยออกจากสมาธิเลย 
ตอบ : ลักษณะตกใจจริงๆ ก็คือว่าสภาพจิตใจเราไปสนใจข้างนอกโดยไม่รู้ตัว พอ
สนใจข้างนอกมีอะไรมากระทบประสาทตาประสาทหูปั๊บ มันจะรีบดึงจิตกลับมารับรู้ว่า
สิ่งนั้นคืออะไร คราวนี้จิตที่กลับมาเร็วเกินไปจะมีอาการที่เรียกว่าตกใจ แสดงว่าตอน
นั้นจิตไม่เป็นสมาธิหรอก ถ้าเป็นอย่าว่าแต่หมาเห่าเลยฟ้าผ่ายังเฉยๆ ดีแล้วเขาจะได้เป็น
ตัววัดอารมณ์ของเรา ถึงเวลามันไม่เห่าก็แหย่ให้มันเห่า จะได้รู้ว่าเราไปถึงไหนแล้ว 
ถาม : หลายคนก็โทษพระเจ้าว่าหน้าตาไม่ดีก็...? 
ตอบ : พระเจ้าไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย ตัวเองทำเองแท้ๆ เกิดมาอายุยืนเขาว่าเป็นผู้มี
เมตตาปราศจากปาณาติบาตหรือทำปาณาติบาตแต่น้อย ปาณาติบาตก็คือฆ่าคนฆ่าสัตว์ 
เกิดมาอายุสั้นพลันตายเพราะทำปาณาติบาตไว้มาก ไปตัดชีวิตเขาไว้เยอะ พอถึงชีวิตตัว
เองก็น้อยไปด้วย เรื่องการกระทำกรรมอะไรต่างๆ พระพุทธเจ้าท่านบรรยายเอาไว้ละเอียด
ยิบ พวกประกวดนางงามผิวงามแล้วตกตั้งแต่รอบแรกอย่างนี้ อันนี้พูดเล่นน่ะ ถ้าหากว่า
ระดับประกวดนางงามมันก็ต้องผิวดีอยู่แล้ว เพียงแต่มันดีสู้คนได้รางวัลไม่ได้เท่านั้นเอง ผู้
มีผิวพรรณดีเป็นผู้มีเมตตามีอารมณ์ใจเยือกเย็น ผู้มีผิวพรรณทรามประกอบไปด้วยโทสะ 
มีจิตใจเร่าร้อน ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะว่าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ยกย่องผู้อื่น ผู้เกิดใน
ตระกูลต่ำเพราะว่าเป็นผู้ที่ชอบยกตนข่มท่านดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น  
ถาม : ................................. 
ตอบ : เอาให้ดีๆ นะ ผีอำมันอย่างหนึ่ง มันจะบังคับให้เราแข็งกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ 
เสร็จแล้วเขาก็แกล้งเรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของเรา หรือไม่ก็เราไปอยู่ในสถานที่ของ
เขาแล้วเขาไม่ชอบใจเขาจะแกล้งเอา ส่วนอีกอันหนึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนมีก้อนอะไร
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ดำๆ กดทับอยู่อึดอัดแน่นมาก นั่นจะเป็นเลือดลมภายในของเราเดินไม่สะดวก เราอาจจะ
นอนทับร่างกายบางส่วนที่ทำให้เลือดลมมันเดินไม่สะดวก มันอั้นอยู่ก็เลยทำให้มันเกิด
ความรู้สึกนั้นขึ้นมา ส่วนอาการของร่างกายที่มันแข็งไปเฉยๆ ถึงเวลาแล้วขยับไม่ได้บางที
มันเป็นการทรงฌาน มันต้องแยกให้ออกว่าพอสมาธิทรงเป็นฌานปุ๊บนี่จิตกับประสาทมัน
แยกออกจากกัน ประสาทร่างกายกับจิตมันคนละส่วนพอลืมตาตื่นความรู้สึกใหม่ๆ มันยัง
ไม่เต็มที่ มันควบคุมร่างกายไม่ได้มันก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งเพื่อให้ประสาทร่างกายมัน
สมบูรณ์พร้อมถึงจะขยับได้ ถ้ายิ่งไปภาวนากลัวว่าผีมันจะหลอกผีมันจะอำสมาธิยิ่งแน่นก็
เลยพาลยิ่งขยับไม่ได้เข้าไปใหญ่ 
ถาม : แล้วทุกครั้งจะรู้สึกเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆ คือเราเรียกว่าถูกควบคุมรึเปล่า ? 
ตอบ : ก็ตั้งใจกำหนดถามเขาดูสิว่าเขาเป็นใคร เพราะว่าขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติภาวนา
แค่ทรงเป็นอุปจารสมาธิท้าวมหาราชก็จะให้บริวารมาช่วยดูแลความปลอดภัยเราอยู่  
ถาม : แต่ที่มันลึกๆ มันจะรู้สึกกลัว ? 
ตอบ : แน่นอน ไม่กลัวก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นน่ะ  
ถาม : การนั่งสมาธินี่มันหวาดระแวง กลัวคนเข้ามา จะรักษากำลังใจยังไงถึงจะทำให้ใจ
เราสบาย ? 
ตอบ : พยายามให้ใจอยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าใจอยู่กับลมหายใจเข้าออก สมาธิ
มันทรงตัวความฟุ้งซ่านจุดนั้นจะไม่มี ถ้ายิ่งทรงตัวเป็นฌานได้ความกลัวต่างๆ มันก็จะ
ไม่มี ยกเว้นว่าเจอขั้นตอนของฌานใหม่ๆ มันกลัวตายมันจะเสียวลึกๆ อยู่ในอก แต่ว่า
อาการที่หวาดระแวงกลัวจะมีคนเข้ามากลัวคนจะทำร้ายอะไรมันจะไม่มี ตั้งใจจับลม
หายใจเข้าออกให้จริงจัง 
ถาม : ................................. 
ตอบ : สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พวกฝรั่งเขาเข้ามาเผยแพร่ศาสนาก็จะมี
หมอมารักษาคนเพื่อดึงศรัทธา เขาเขียนรายงานส่งกลับไปบอกว่าคนไทยตัวเล็กไม่ได้กิน
อาหารเหมือนอย่างของทางยุโรป แต่ว่าแต่ละคนแข็งแรงจนเหลือเชื่อ ไม่เห็นเขาขาดสาร
อาหารอะไรเลย คราวนี้พอมาระยะหลังก็หลักสูตรอาหาร ๕ หมู่ มันมาจากฝรั่งเขาบังคับ
ให้เด็กกินนม ของเราเองมันไม่ใช่พวกฝรั่ง นมเนยนี่มันจะเป็นอาหารของเขา เพราะว่า
มันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดี พอเรามากินเข้าส่วนใหญ่มันก็เลยอ้วนไปหมด สังเกต
ว่าตอนนี้คนอ้วนจะเยอะมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นกลายเป็นโรคอ้วนไป เพราะว่าพลังงานมัน
ล้นเกิน นมเป็นอาหารของฝรั่งกับวัวเขาไม่ใช่ของคนไทย 
ถาม : เวรกรรรมเป็นของคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะไม่สามารถจะรับแทนกันได้ ? 
ตอบ : รับแทนกันไม่ได้จ้ะ ไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าเราทำไม่ดีลูกก็ไม่ต้องรับหรอก ถ้าลูก
ทำไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับหรอก ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างได้ แต่ว่าบางครอบครัวเหมือนยัง
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กับว่าพ่อแม่ทำแล้วลูกได้รับมันเป็นเพราะว่าคนที่เกิดมาครอบครัวเดียวกันเขาจะ
ทำบุญทำบาปมาใกล้เคียงกัน บางทีอาจจะทำกรรมอย่างเดียวกันมา ถึงวาระ ถึงเวลา
มันสนองเข้าพอดี ก็เลยคิดว่าตัวเองทำแล้วคนอื่นได้ คนข้างเคียงได้ ไม่ใช่ ใครทำใคร
ได้ตรงไปตรงมา คิดไม่ถึงน่ะพ่อแม่ทำไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้แล้วมาเกิดกับลูกตัวเอง ก็คิด
ว่าพ่อแม่ทำ แล้วลูกได้รับ ไม่ใช่ล่ะจ้ะ บังเอิญลูกมันทำกรรมชนิดนั้นมา กรรมมันถึงวาระ
มันมาสนองเข้าพอดี แต่มันก็ดีไปอย่างถ้าเข้าใจอย่างนั้นมันทำให้คนกลัวๆ เหมือนกันจะ
เลิกทำชั่วไปซะหน่อย 
ถาม : ถ้าเราทำความผิดโดยที่เจตนาดีน่ะ ?  
ตอบ : ความผิดโดยที่เจตนาดีมันก็เป็นโทษ แต่เนื่องจากว่าเจตนาที่จะให้ร้ายคนอื่น
มันไม่มีโทษมันก็น้อยลง คือว่าอย่างเช่นว่าการฆ่าสัตว์ ตัวเองอยากจะรักษามันแต่ให้ยา
ผิด เจตนาการที่ฆ่าเขามันไม่มีแต่สัตว์นั้นตาย ถ้าหากว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ เรารู้ว่าสัตว์นั้น
มีชีวิตอยู่ เราตั้งใจฆ่า เราลงมือฆ่า เราฆ่าสำเร็จ ถ้าอย่างนี้ผิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์จ้ะ แต่ว่า
อันนี้ของเรานี่เราไม่ได้ตั้งใจฆ่าเราตั้งใจช่วยเขาแต่สัตว์นั้นตาย โทษมันก็เหลือส่วนเดียว
หรือบางทีเขาเองก็มีกรรมมา กรรมนั้นมันเนื่องด้วยกันทำให้เขาต้องมาเสียชีวิตลงด้วย
เงื้อมมือของเราก็มี  
ถาม : ทำยังไงเจ้ากรรมนายเวรถึงจะอโหสิกรรมให้ ?  
ตอบ : รีบๆ เป็นพระอรหันต์ เขาไม่ได้อยากอโหสิกรรมหรอก แต่ความดีมันสูงจนเขา
ตามทวงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นอโหสิกรรมไปโดยปริยาย การที่จะให้เจ้ากรรมนายเวร
อโหสิกรรมต้องตกลงกันต่อหน้าว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ เธอ
อโหสิกรรมให้แก่เราได้มั๊ย ? ถ้าหากว่าเขาเอ่ยปากว่าได้ก็เป็นอันว่าจบกันลงตรงนั้นเลย 
อันนี้โจทย์กับจำเลยต้องตกลงกันเอาเอง มีคนกลางด้วยก็ได้แต่ว่าทำยังไงให้เขาเอ่ย
ปากขออโหสิให้ หลอกให้เขาพูดคำว่าได้ออกมาแล้วมันจบ 
ถาม : ใช้วิธีนี้กับเจ้ากรรมนายเวรได้รึเปล่าคะ ? 
ตอบ : ไม่ได้จ้ะ เพราะว่าเราเองนี่เจ้ากรรมนายเวรนี่ตัวตนเขาไม่มีแล้ว มันเหลือแต่
พลังงานส่วนที่เราทำมันเหลืออยู่ กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามทวง ตัวตนจริงๆ นี่
บางทีถ้าเราฆ่าเขานี่เขาก็ไปเกิดใหม่แล้วใช่มั๊ย ? หรือไม่ก็ไปเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ในภพ
ภูมิของเขาแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เรากระทำต่างหากล่ะที่ตามทวงเรา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
เจอตัวตนที่เราเคยกระทำเขาแล้วรู้เรื่องนี้ขึ้นมา เอ่ยขึ้นยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่าย เอ่ย
ปากอโหสิกรรมกันก็เป็นอันว่าจบ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ไปใต้มา ๑๐ วัน คราวนี้ ๑๐ วัน ๑๐ คืนน่ะกินไม่พอนอนไม่พอเหนื่อยตลอดมัน
ก็เครียดมากใช่มั๊ย ? กลับมาถึงวัดก็มาทำงานเลย ต้องมาทำใบสุทธิใหห้ลวงตาน้อย กับ
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ท่านก้องเขา ก็ให้ท่านบ่าวเขาช่วยเขียน ลายมือเขาสวยหน่อย ปรากฏว่าวันนั้นไม่รู้ว่า
เป็นอะไร ท่านเขียนผิดแล้วผิดอีก ลบแล้วลบอีกอยู่นั่นแหละ เราก็เออ...รักษาอารมณ์ใจ
ของเราใช่มั๊ย? ปากดุก็จริง แต่ใจของเราๆ ดูอยู่ตลอดว่ามันเป็นยังไง จนกระทั่งเขาเขียน
เสร็จเรียบร้อยเราก็ติดรูป ใบสุทธิมัน ๒ ฉบับ โอกาสพลาดมันมีแน่ๆ อยู่แล้วถ้าติดสลับ
กัน เราก็ระวังจุดนี้ดูแล้วดูอีกว่าใช่แน่ พอติดเสร็จกลายเป็นสลับกัน เอ...มันทำยังไงมัน
แหกตาเราได้ถึงขนาดเห็นชื่อคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งไปได้น่ะ เราก็เออ...ไม่ว่าอะไร ก็บอก
หลวงตาน้อยเขาเซ็นต์ใบสุทธิไปแล้ว บอกกลับมาเซ็นต์ใหม่ พอหลวงตาน้อยเขามาเซ็นต์
เสร็จเรียบร้อย เราก็แกะรูป แล้วแทนที่แกะรูปเสร็จแล้วจะขอรูปใหม่เขามาติด...เปล่า
หรอก ส่งรูปที่เหลือให้หลวงตาน้อยไป หลวงตาน้อยแกก็ไปแน่บเตรียมจะขึ้นรถ ไอ้เราพอ
นึกขึ้นมาได้ อ้าว...มันเอากูอีกยกแล้วหรือเนี่ย ? ทำไม๊...มันมาเร็ว มาเป็นชุดๆ เลย แล้ว
มาจังหวะที่เรากำลังเครียดสุดๆ ด้วย มันจะเอาให้ได้เลย ไอ้เรา เออ...ไม่เป็นไรวะ ไหนๆ 
มันก็ไหนๆ มาถึงขนาดนี้แล้วใช่มั๊ย ? จะดุจะด่าจะโทษใครก็ไม่ได้หรอกนอกจากตัวเราเอง 
ก็บอกพี่มุกดาวิ่งตามไปทีซิ ไปเอามาหน่อย เขาก็ลงทางหลังวัดที่เป็นสะพานจะไปขึ้นรถ
น่ะ พี่มุกดาแกวิ่งอีท่าไหนไม่รู้แกไถพรืดลงไป ๕-๖ แผล ตกลงว่าเรารักษากำลังใจของ
เราเอาไว้ได้ แต่คนอื่นเจ็บตัวแทน มันเอาจนได้ล่ะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วพี่เขาก็บ่นกะ
ปอดกะแปดขึ้นมา สอบตกไปเรียบร้อยแล้ว (หัวเราะ) เราสอบได้พี่เขาสอบตกแทน เจ็บ
ตัวฟรี มันมาลักษณะอย่างนี้ ต้องคอยระวังอยู่ตลอดเลย เผลอเมื่อไหร่เป็นโดน พอรู้ตัวว่า
เครียดนี่ สติต้องประเภทจดจ่ออยู่ตรงหน้าเลย อย่าเผลอให้มันเป็นอันขาด ถ้าเครียด
นี่มันจะไม่อยู่แค่เรา มันจะไปลงคนอื่น อย่างพวกเรานี่ยังรักษาอารมณ์ใจลักษณะนี้ไม่
เป็น ยังคลายมันออกไม่เป็น ยังปลดมันทิ้งไม่เป็น ให้มันอยู่แค่ตัวเอง อย่าให้มันไปใส่
คนอื่นเขาแทน ขังเสือไว้ในอกให้มันกัดเราคนเดียวพอนะ อย่างนี้ยังถือว่าใช้ได้ คือ
มันเสียแค่ใจ กายวาจามันไม่เสีย อย่างน้อยๆ เราก็ได้กำไร ๒ ส่วน แต่ถ้าหากว่า
ใจเสียด้วย กายวาจาเสียด้วย มันไม่เหลือซักสลึงหนึ่ง มันกินหมดทุกส่วนเลย มีอย่าง
หนึ่งนะ คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเครียดแล้ว มันไม่ไหวแล้ว มันจะระเบิดแล้วนี่ ไม่ต้องไปถือ
มารยาทอะไรมากเดินหนีไปเลย ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้น ถ้าอยู่ต่อไปเป็นเรื่องแน่ๆ เลย 
หลวงปู่หล้าท่านถึงได้บอกหัดเป็นนักหลบซะบ้าง อย่าเป็นนักรบอย่างเดียว หลบให้เป็น 
ไม่ไหว...มันมีแต่สู้แล้วแพ้ท่านบอกไม่ใช่ผู้มีปัญญารู้ว่าสู้ไม่ไหวหลบมันก่อน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ค่อยสู้ไป ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์ ตอนนี้ของเรามันยัง
อายุน้อยอยู่ ถ้าไม่ตายซะก่อนยังมีโอกาสลำบากอีกเยอะ (หัวเราะ) เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเรา
จะค่อยๆ เก็บเอาประสบการณ์ไป แล้วก็จะเห็นช่องทางมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใจมันจะเข้ม
แข็งไปเรื่อย เรื่องที่เคยรับไม่ได้ต้องแอบไปร้องไห้ จะต้องไปบูด ไปโกรธมันก็จะไม่เป็นอีก  
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ถาม : จริงๆ ที่คนเราจะรู้วันตายของเราได้ไหมคะ ? 
ตอบ : ได้จ้ะ ถ้าหากว่ามีความชำนาญในอานาปานสติจะรู้วันตายล่วงหน้า รู้ทีหนึ่งล่วง
หน้านานๆ 
ถาม : แล้วอย่างของหลวงพ่อล่ะคะ ? 
ตอบ : อาตมาน่ะเหรอ...วันที่ไม่หายใจแน่นอนจ้ะ 
ถาม : ทำยังไงครับอานาปา...? 
ตอบ : ก็อยู่กับลมหายใจเข้า-ออกตลอด ยิ่งอยู่กับลมหายใจเข้า-ออกมากเท่าไหร่จิตก็
ยิ่งสงบ ยิ่งสงบเท่าไหร่ปัญญาก็จะยิ่งผ่องใสชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ความเป็นทิพย์มันก็จะ
เกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้น ตัวความเป็นทิพย์นั่นแหละที่มันจะบอกได้ เพียงแต่เราอย่าไปมั่นใจ
อย่าไปประมาทว่า อีก ๑๐ ปีตาย ๒๐ ปีตาย ให้คิดอยู่เสมอเราอาจจะตายวันนี้ ถ้าใครไป
มั่นใจว่า โอ๊ย...อีก ๒๐ ปีข้างหน้าเราค่อยตายล่ะเดี๋ยวเจ๊ง นั่นเป็นการพยากรณ์ตอน
นั้น การพยากรณ์ตอนนั้นก็คือตามกำลังใจของเราตอนนั้น ถ้าความดีความชั่วมัน
เปลี่ยนแปลง มีอุปฆาตกรรมเข้ามาแทรกบ้าง ปัจจัยมันจะเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้น
ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราอาจจะตายวันนี้ ถ้าหากว่าตายวันนี้ที่ๆ เราจะไปมันมั่นคงแล้ว
หรือยัง ? ถ้ายังไม่มั่นคงก็พยายามทำให้มั่นคงเอาไว้ 
ถาม : ตอนนี้หนูก็พยายามจะอยู่ตรงนี้ให้ได้ จิตใจจะได้อยู่กับคำภาวนา แต่ความรู้สึก
หนูทำไมมันเครียด มันอะไรต่ออะไร ...? 
ตอบ : การภาวนานี่ก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเริ่มมากขึ้นมันก็จะเครียด จะมีขั้นตอน
หนึ่งที่ทุกคนจะต้องประสบเลยก็คือว่าระหว่างที่ยังไม่สามารถปรับตัวเองให้พอดีการ
ปฏิบัติมันจะเครียด ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นจุดพอดีของตัวเองแล้วทำตามนั้นมันก็จะเริ่ม
สบาย เป็นทุกคน 
ถาม : ตอนนั้นทุกคนจะไม่เหมือนกันหรือครับ ? 
ตอบ : ใช่ มันจะมากจะน้อยจะสูงจะต่ำมันต่างกัน คราวนี้ถ้าหากว่าเราปรับตัวเขาได้
เมื่อไหร่ก็สบาย สมัยบวชใหม่ๆ ๓ พรรษาแรก โอ๊ย...เจ้าประคุณอยากสึกวันเป็น ๑๐๐ 
หน คือลักษณะนั้น จนกระทั่งเราปรับตัวได้ว่า เออ...เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศีล ขยับตัว
เมื่อไหร่รู้ว่าศีลจะขาดหรือเปล่า แล้วเราระมัดระวังได้นั่นล่ะค่อยสบายใจขึ้นมา เพราะ
ฉะนั้น ของโยมก็เหมือนกัน อันดับแรกเราก็ระวังศีลด้วย ระวังสมาธิ รักษาใจของเราด้วย
มันเท่ากับงานหลายอย่าง แล้วงานประจำวันก็ต้องทำด้วย อย่างนี้มันรับไม่ไหวก็เครียด 
ถึงเวลาพอปรับอยู่ตัวเมื่อไหร่ก็สบาย 
ถาม : เราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆ หรือคะ ? 
ตอบ : ทำไปเรื่อยๆ จ้ะ รู้สึกว่าเครียดก็ลดลงมานิดหนึ่ง รู้สึกว่ามันหย่อนก็เพิ่มขึ้น
ไปนิดหนึ่ง ต้องคอยสังเกตตัวเองไว้ตลอดแล้วก็จะเจอจุดพอดีของตัวเอง 
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ถาม : อะไรก็ได้ใช่ไหมคะ ที่จะทำให้เป็นคำภาวนาของเราก็ได้ ? 
ตอบ : ได้ โดยเฉพาะอนุสสติทั้ง ๑๐ อย่าง เริ่มต้นด้วยอานาปานสติคือนึกถึงลมหายใจ
เข้า-ออก พุทธานุสสต ิ นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้าง ธัมมานุสสต ิ นึกถึง
ความดี ของพระธรรมว่ามีอะไรบ้าง สังฆานุสสต ินึกถึงความดีของพระสงฆ์ว่ามีอะไรบ้าง 
สีลานุสสต ิ คุณของศีลดีอย่างไร จาคานุสสต ิ การบริจาคให้ทานดีอย่างไร เทวตานุสสต ิ
คุณความดีของเทวดามีอย่างไรบ้าง มรณานุสสติ ความตายจะมาถึงเราอยู่ตลอดเวลา
แล้ว ถ้าเราประมาทอาจไม่ได้ความดีจุดที่ต้องการ กายคตานุสสติ ระลึกถึงร่างกายของ
เราให้เห็นตามความเป็นจริงว่า มันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามที่ดีที่มั่นคงเลย เกิดขึ้นใน
เบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง ตายไปสลายไปในที่สุด อุปสมานุสสต ิ ยึดพระ
นิพพานเป็นอารมณ์ รวมแล้ว ๑๐ อย่าง ในแต่ละวัน ๑๐ อย่างนี้ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ก็ตามต้องให้มี ๑ ใน ๑๐ อย่างนี้อยู่ในใจของเราให้ได้ เอาอันไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ให้
เป็นความดีอันนี ้เพราะว่าอนุสสติทั้ง ๑๐ อย่างนี้เป็นของที่ทำได้ง่าย รักษาได้ง่าย มัน
ไม่ลำบากด้วยอุปกรณ ์ อย่างกสิณ ๑๐ ก็ต้องไปหาอุปกรณ์เพ่งกสิณมา อสุภกรรมฐาน 
๑๐ ก็ต้องไปดูศพ มันจะลำบาก จตุธาตุวัฏฐานกับอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็ดี พรหมวิหาร 
๔ ก็ดี มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังใจกำลังปัญญาสูงมาก เราแตะเข้าไปอาจจะลำบาก ก็
เล่นอนุสสติ ๑๐ อย่างสบายๆ  
ถาม : ...(ไมช่ดั)...สว่นตวัของเรา เราจะทำยงัไงทีจ่ะสง่ของเราไปใหถ้งึแม่ไดม้ากทีส่ดุ ? 
ตอบ : เอามากที่สุด ถ้าหากว่าเป็นทั่วๆ ไปอย่างของอามิสบูชา เป็นข้าวเป็นของเป็น
เงินเป็นทองเป็นอะไรที่ถวายพระเป็นชิ้นเป็นอันได้ ก็ให้ทำให้สังฆทาน วิหารทาน ธรรม
ทาน ซึ่งถือว่าเป็นทานสูงสุดของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติบูชาให้ตั้งใจ
รักษาศีลบำเพ็ญภาวนาของเราไป นั่งสมาธิของเราไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน บุญกรรม
ฐานนี่เป็นบุญใหญ่มาก เท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาผีหลายต่อหลายตัวด้วยกัน ที่เวลา
เขามาขอโมทนาบุญ ให้บุญอื่นรับไม่ได้เลย เพราะกรรมของเขาหนักมาก แต่ว่าถ้าให้
บุญกรรมฐานแล้วเขาโมทนาได้ เพราะบุญกรรมฐานเป็นบุญที่ใหญ่มาก เพราะงั้นถ้า
หากเราตั้งใจแล้วก็มีการถวายสังฆทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนาของเราไปแล้วอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ท่าน 
ถาม : ในตอนนั้นหรือว่าในวันนั้นหรือว่าตอนเรากลับมาแล้ว ? 
ตอบ : หลังจากกลับมาแล้วก็ได้ แต่ว่าให้เร็วๆ หน่อยแหละดี เพราะว่าผีบางทีเขาก็ไม่
ค่อยมีเวลานัก ปลีกตัวมาได้แป๊บเดียว เดี๋ยวจะเหมือนกับตัวอย่างที่หลวงวพ่อท่านเจอ 
หลวงพ่อท่านเจอจะมีผู้คุมเขาก็คุมผีมาโมทนาบุญ หลวงพ่อท่านก็มัวแต่อิมินา
ปุญญากัมเมนะอยู่ ผู้คุมก็ลากคอไปเพราะเขามีเวลาให้แป๊บเดียว ให้ยาวเกิน เพราะ
ฉะนั้นให้ไวๆ ให้เร็วๆ ง่ายที่สุด 
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ถาม : สรุปว่าตอนที่พระให้พรนี่เราพยายามให้ตอนนั้นเลย ?  
ตอบ : ตั้งใจเลยจ้ะว่า ผลบุญทั้งหมดที่เราทำมาตอนนี้เราจะอุทิศให้กับใคร ขอให้เขา
ผู้นั้นมาโมทนา เราจะได้รับประโยชน์ความสุขเท่าใดขอให้เขาได้รับด้วย แค่นั้นล่ะ  
  การกินยานอนหลับบางคนจะคิดว่ามันตายสบาย จริงๆ ก็คือมันไม่ได้ทุรนทุราย
อะไรมาก หลับไปเฉยๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าตายแล้วจะไปดี การจะไปดีไปชั่วมัน
สำคัญว่าจิตสุดท้ายของเราเกาะอะไร พอตอนกินยาเข้าไปถึงก็ห่วงทั้งตัวเองห่วงทั้งลูก
ทั้งหลานทั้งอะไรก็เรียบร้อยล่ะ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ก็...มันอยู่ที่วาระสุดท้ายแว้บเดียวเท่านั้นเอง อย่างสุปติฏฐิตะเทพบุตรไง นั่นน่ะ
ชั่วมาตลอดชีวิตนะ ก่อนตายนึกถึงพระพุทธเจ้าแว้บเดียวไปอยู่ข้างบนนู้น และก็พระนาง
มัลลิกาเทวีทำดีมาตลอดชีวิต ก่อนตายนึกถึงเรื่องไม่ดีนิดเดียวลงนรกซะ ๗ วันของ
มนุษย์ ถ้าถามว่ายุติธรรมมั๊ย? คนที่ทำดีมาตลอดทำชั่วมาตลอดแล้วไปรับในสิ่งที่ตรงกัน
ข้าม ก็ตอบว่ายุติธรรมมาก ยุติธรรมตรงที่เขาไปรับเขาก็รับแป๊บเดียว อย่างสุปติฏฐิตะ
เทพบุตรนั่นถ้าไม่ได้ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าต่อก็เรียบร้อยนะ นรกทุกขุมแกเหมาคน
เดียว (หัวเราะ) เพราะทำมาครบทุกอย่างจริงๆ 
ถาม : แล้วเขาไม่ได้มารับเหรอคะ ? 
ตอบ : ก็ได้ฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระโสดาบันนี่ พระโสดาบันพ้นอบายภูมิ
โดยสิ้นเชิงเกิดอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทวดาเท่านั้น ไม่เกิน ๗ ชาติก็ไปนิพพานแล้ว 
ถาม : แล้วทำไมเขาถึงไม่ต้องรับตรงนั้นล่ะคะ เพราะเขาได้ทำมาแล้ว ?  
ตอบ : ก็ในเมื่อลักษณะนั้นกลายเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วกำลังบุญมันสูงกว่า กรรมตาม
ไม่ทัน ในเมื่อกรรมตามไม่ทันก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปโดยปริยาย อย่างเก่งในตอนมีชีวิต
อยู่เศษกรรมก็ตามทวงได้เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเอง มันก็ป่วยแค่ทางกายนะ ใจ
ไม่เกี่ยวนี่  
ถาม : ต้องอโหสิไปโดยปริยาย ?  
ตอบ : ไม่อโหสิก็ไม่ได้ เผ่นไปต่างประเทศแล้วจะไปทวงที่ไหนล่ะ (หัวเราะ) ลูกหนี้โกย
แน่บไปถึงไหนแล้วไม่รู้ แล้วจะไปทวงที่ไหน 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อันนั้นก็คือการกระทำกับเราโดยตรง คือ... ถ้าหากว่าเรายังไปยึดกับตัวบุคคล
เราก็จะเศร้าหมองเอง แล้วก็อย่าลืมว่าเขาเองก็ต้องมีผลกรรมที่เขารับในจุดนั้น เขาก็
ฉวยตรงนัน้ใหเ้ปน็ประโยชน ์มนัตซีิง่เราหลายทอดนะ่ โอย๊...รบกบัมารนีม่นัส ์เซยีนหมากรกุ
อย่างคาสปารอฟ สู้มันไม่ได้หรอก มันวางหมากกินเรา ๒๐ ชั้นน่ะ พูดง่ายๆ ว่าเขาเก็บ
ประโยชน์ได้ทุกชั้น ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราเขา
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สามารถดึงมาใช้งานได้หมด คนรอบตัวเราพร้อมจะเป็นมารทดสอบเราได้ทันทีเลย 
นั่นเป็นงานของเขา เขาเองเขาก็ฝืนกฎของกรรมไม่ได้ก็อาศัยช่องว่างรอยโหว่พวกนี้
แหละ มาจัดการกับเราแทน เขาจะทำให้เราตายไปเลยได้มั๊ย ? ถ้าไม่มีอุปฆาตกรรมเข้า
มาก็ทำไม่ได้ มัจจุมารก็ไม่มีสิทธิ์ ก็ใช้อย่างอื่น ฉะนั้นจะว่าแล้วเขาก็ยุติธรรมอยู่ ของ
เราถ้าปัญญาไม่ถึงแพ้เขาก็เป็นเรื่องปกติ เผลอเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนั้นแหละ 
ถาม : ก็นึกอยู่เหมือนกันวันนี้ว่าน่าจะเป็นความยุติธรรมเหมือนกัน เพราะว่าถ้าคนๆ 
นั้นไม่เคยทำมาก็ไม่สมควรจะได้รับ ? 
ตอบ : เรื่องนี้ไม่ต้องไปถกกับเขาหรอก บอกง่ายๆ ว่าถ้าถึงเวลาเขาเล่นเรานี่เขาเล่นทุก
นาทีไม่มีคำว่าปราณีหรอก 
ถาม : แต่ยังมีกฎกติกาอยู่บ้างใช่ไหมครับ ? 
ตอบ : กติกาก็คือมันจะไม่เกินกฎของกรรม 
ถาม : พอมันนิ่งจิตเป็นจิตแล้วน่ะค่ะ จะเห็นเป็นกองไฟน่ะค่ะ แล้วจะตกใจ...กลัวลง
นรก ? 
ตอบ : มะเหงกแน่ะ ! ถ้าหากว่าทำสมาธิเห็นไฟมันอาจจะเป็นอุคหนิมิตของเตโชกสิณ
ก็ได้ ? 
ถาม : คือ...มันเป็นหลายครั้งแล้วค่ะ ?  
ตอบ : จ้ะ นั่นแหละ ในอดีตของเราๆ อาจจะเคยได้เตโชกสิณมาก่อน ถึงเวลานั้นก็
รักษาอารมณ์เดิมให้ตั้งมั่น แล้วก็ภาวนาเตโชกสิณัง จับภาพนั้นต่อไปเลย สบายเลยคราว
นี้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาอุปกรณ์ เพราะอันนั้นเท่ากับเป็นนิมิตติดตาแล้ว มันต่ออีกแป๊บ
เดียวเท่านั้นล่ะจ้ะ 
ถาม : เป็นสิบๆ ครั้งหลายทีแล้วค่ะ ?  
ตอบ : จ้ะ โอ้โห...ฉลาดมาก (หัวเราะ) เดี๋ยวก็เหมือนกับหลวงพ่อ ของหลวงพ่อท่าน
ภาวนาไปๆ ก็เห็นกะโหลกศีรษะลอยมาแล้วก็ผ่านไป กระดูกซี่โครง กระดูกแขน กระดูก
ขา ลอยมาก็ผ่านไป หลวงปู่ปาน สอนไม่ให้สนใจนิมิต เมื่อไม่ให้สนใจนิมิตหลวงพ่อท่าน
ก็ปล่อยไป นั่นก็ลอยมาอยู่อย่างนั้นแหละเป็นชั่วโมงๆ ลอยมาแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ ท่านก็ไม่
สนใจมัน จนกระทั่งพอรุ่งเช้าพอจะฉันเช้าไปกราบหลวงปู่ปานก่อน พอฉันเสร็จหลวงปู่
ปานท่านก็ถามว่าเป็นไงคุณ เมื่อคืนผีมันหลอกรึ ? หลวงพ่อท่านก็บอกว่า ผีไม่ได้หลอก
หรอกครับ แต่กระดูกมันหลอน ท่านบอกแล้วคุณทำยังไงล่ะ หลวงพ่อบอก ผมก็ช่าง
มันตามที่หลวงพ่อว่าล่ะครับ ท่านบอกนี่ไม่ใช่ช่างมันแล้ว คุณน่ะช่างเผือกซะแล้ว ท่าน
บอกว่าอันนั้นน่ะมันเป็นกรรมฐานเก่าที่เราได้มาคืออสุภกรรมฐาน ข้อที่เรียกว่าอัฏฐิกัง
ปฏิกุลัง การเพ่งกระดูกใช่มั๊ย? ต่อไปถ้าหากว่าเจอภาพอย่างนั้นให้อธิษฐานมันตกลงตรง
หน้า แล้วก็ค่อยๆ ต่อมันขึ้นมาจนเป็นรูปร่าง แล้วก็จับนิมิตต่อไปเลย หลวงพ่อท่านบอก 
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แหม...เสียดายก่อนหน้านี้ครูบาอาจารย์บอกให้ละก็ละท่าเดียวใช่มั๊ย ? หารู้ไม่ว่ามันมีนิมิต
บางอย่างที่เป็นกรรมฐานเก่าที่เราทำมา สังเกตมั๊ยว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนี่เหมือนยังกับว่า
อารมณ์ของเรา เคลื่อนไปวูบหนึ่งจากจุดที่เราตั้งอยู่มั่นคงๆ เคลื่อนไปวูบหนึ่งแล้วก็จะเห็น
ภาพนั้นขึ้นมาเลย อาการนั้นเป็นอาการกรรมฐานเก่ามันคลายตัวลงแล้ว เตรียมจะรับของ
ใหม ่ตอ่ไปวา่ตอ่ไดเ้ลยจะ้ นา่อจิฉามัย๊ ? (หวัเราะ) ถา้ไดซ้ะกองหนึง่ ๙ กองหมูในอวยเลย  
ถาม : ................................. 
ตอบ : เบื่อจ้ะ เขาไม่ไล่ก็ไล่ตัวเองออก พอๆ กับฉันนั่นแหละ ฉันเบื่อฉันก็ไล่ตัวเอง
ออกมาบวช แต่ของฉันนี่เพื่อนมันจะไล่เตะเอา คือทุกอย่างที่มันอยากได้มันไม่ได้ ทุก
อย่างที่เราอยากได้เราได้หมดแล้ว ก็เลยพอ มีอยู่เที่ยวหนึ่งสอบแข่งกัน ๑๕ กองพันเขา
เอาตำแหน่งเดียวแล้วได้ แล้วเราสละสิทธิ์ โอ๊ย...เพื่อนมันยัวะใหญ่ คือว่าถ้าปล่อยให้เขาก็
หมดเรื่องไปแล้ว คือสอบให้เขารู้ว่าถ้าเราจะเอามันต้องได้ แล้วหลังจากนั้นก็พอ เบื่อๆ ก็
มาบวช สังเกตดูผู้ชายอยู่ใกล้หลวงพ่อไม่นานก็บวชกันหมดแหละ ฉันเองก็มีโอกาสรับใช้
หลวงพ่อทีส่ายลม ได้แค่ ๓ ปีกว่าๆ ก็บวช มีหลวงตาวัชระชัยน่ะอยู่อึดกว่าเพื่อน อยู่ ๘ 
ปีกว่า นอกนั้นอยู่กันแป๊บๆ ก็บวชกันหมด 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ไม่ต้องเลยจ้ะ จับภาพนั้นแทนเลย ตั้งใจภาวนาว่าเตโชกสิณังแทน หายใจเข้าก็
นกึวา่เตโชกสณิงั หายใจออกกน็กึวา่เตโชกสณิงั นกึถงึภาพนัน้แทน จบัภาพนัน้เอาไว ้ ถา้
หากว่าเลิกกรรมฐานแล้วจะไปทำอย่างอื่นก็กำหนดใจส่วนหนึ่งนึกเอาไว้เสมอ แบ่งความ
รูส้กึสว่นหนึง่จะ ๒๐-๓๐% ก็ได ้ นกึถงึภาพนัน้อยูต่รงหนา้นีเ่สมอ เราจะทำอะไรจะลมืตา
หลบัตานกึวา่อยูต่รงนี ้ แลว้ภาพนัน้จะคอ่ยๆ เปลีย่นไปเรือ่ย จากสขีองไฟธรรมดากจ็ะจาง
ลงๆ กลายเป็นสีเหลือง กลายเป็นขาว แล้วคราวนี้ความขาวมันจะสว่างขึ้นๆ มากขึ้นไป
เรือ่ยๆ สวา่งจา้เลย เหมอืนยงักบัเราเอากระจกสะทอ้นแสงอาทติย์ใสห่นา้อยา่งนัน้นะ่ ถา้
หากวา่ไดข้นาดนัน้แลว้กอ็ธษิฐานดวูา่ให้ใหญ่ไดม้ัย๊ ? ใหเ้ลก็ไดม้ัย๊ ? ใหห้ายไปเลยไดม้ัย๊ ? 
ใหก้ลบัมาใหม่ไดม้ัย๊ ? ถา้หากวา่ไดท้กุอยา่งคราวนีอ้ธษิฐานใชผ้ลได ้ ทนีี้ทพิจกัขญุาณนี่
เรือ่งเลก็เลยจะ้ เพราะวา่มนัเปน็กำลงัเตม็ทีข่องเขาเลย แตจ่ำเอาไวอ้กีอยา่งหนึง่วา่ บดันี้
เรารูแ้ลว้วา่มนัคอือะไร ตอนภาวนาอยา่ไปอยากถา้อยากไมไ่ดเ้จอมนัหรอก ทำไมรู่้ไมช่ี้
เหมือนเดิม ภาวนาบอกไม่อยากได้เลยกลัวตกนรกเหมือนเดิม แหละเดี๋ยวมันมาเอง... 
เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เหมือนกัน ที่บอกว่ามันเป็นของเก่า
ของเรา ถ้าเราไปยินดีแล้วฟูกับมันเดี๋ยวเถอะทำไม่เจอหรอก แล้วขณะเดียวกันถ้าทำแล้ว
อยากใหเ้ปน็มนัก็ไมเ่ปน็หรอก ทำใจสบายๆ เรามหีนา้ทีภ่าวนา ถา้มนัเกดิขึน้เรารูอ้ยูข่ัน้
ตอนตอ่ไปเปน็ยงัไงเราทำตามนัน้ ถา้มนัไมเ่กดิขึน้ก็ไมต่อ้งไปอยากไดม้นั ทกุอยา่งเขา
ลองเราได้ทุกเวลา ต้องระวังให้ด ี ตอนนี้ที่บอกว่าแข็งแรงผิดปกตินี่ล่ะปกต ิ ไอ้ฉันมันป่วย
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ประจำโดยเฉพาะมาเลเรียเรื้อรังนี่มันตีเอาปางตายเลย ระยะนี้ฝนตกบ่อยมันมีอาการหวัด
เข้ามาหน่อยหนึ่ง แล้วมันเป็นหวัดครั้งแรกที่ไม่มีมาเลเรียช่วยซ้ำ แล้วหลังจากนั้นมา
ประมาณอาทติยท์ีผ่า่นมาตลอดมนัก็ไม่ไดเ้จบ็ไม่ไดป้ว่ยอะไรกบัใคร ชกัมานัง่ระแวงวา่มนั
จะมาไม้ไหนกบัเราอกีแลว้เนีย่ ? ตอ้งตัง้ทา่ใหด้เีลยละ่ พลาดเมือ่ไหรเ่ดีย๋วมนัฟนัเราเละ 
ถาม : ขนาดหลวงพี่ยังเละ แล้วผมจะไปเหลือเหรอครับ ? 
ตอบ : (หัวเราะ) รักษาตัวให้ดี กว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ให้เขากราบให้เขาไหว้ได้ กว่า
จะมาแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้นี่ ถ้าเป็นนักรบก็แผลทั้งตัวเย็บกันจนเข็มหลง ลักษณะอย่าง
ที่ว่ามานี่แหละ อันไหนที่เป็นประโยชน์แก่เราได้ก็เก็บไปใช้ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : มันสำคัญอยู่ตรงว่าทำจริงมั๊ย ? ทำจริงๆ อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกให้มันตายลง
ไปดูซักทีสิน่า (หัวเราะ) ส่วนใหญ่พวกเรามันยังทำไม่จริง จนพ่อระอาหนีไปแล้ว (หัวเราะ) 
มัวแต่มั่นใจว่าท่านจะอยู่อีกเป็นร้อย เออ...มั่นใจไปเหอะ อาตมาวันไหนฟ้าฝนผิดปกติลุก
ขึ้นมานั่งกรรมฐานรอเลย...หลวงพ่อไปแล้ว หรือยังว้า...? (หัวเราะ) เตรียมส่งอยู่เสมอ 
แต่บอกคนอื่นไม่ได้หรอกนะ บอกคนอื่นเขาจะหาว่าเราแช่งพ่อ เขาจะด่าเอา เมื่อเช้ายัง
คุยกับโยมที่มาเลี้ยงอาหารเช้าบอก เขาไปบวชอยู่ด้วยกันระยะหนึ่ง ก็บอกเขาบอกว่า
ทบทวนดูซิว่าช่วงที่บวชอยู่กับช่วงนี้กำลังใจมันต่างกันอย่างไร ? ช่วงก่อนบวชกับช่วงนี้มี
อะไรที่ก้าวหน้าบ้าง ? อย่าลืมว่ากระทั่งของเราถ้าหากว่าทำงานทำการอยู่มันยังต้องมี
การประเมินผลตลอดเพื่อจะได้รู้ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ ? แล้วเราเป็นนักปฏิบัติถ้า
หากว่าไม่มีการทบทวนกำลังใจของเรานี่ เราอาจจะเสียท่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้ เขาก็บอก
ให้ว่ากำลังใจเป็นลักษณะอย่างนั้นๆ อยู่ เราบอกว่าพวกคุณมันประมาทอยู่จุดหนึ่ง 
ประมาทอยู่จุดถ้าคิดว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่ ในเมื่อคิดว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่ พวกคุณก็ทำ
กันด้วยความสบายใจเลย แต่ว่าในสมัยที่ผมอยู่กับหลวงพ่อผมคิดอยู่เสมอว่าหลวงพ่ออาจ
จะตาย เพราะฉะนั้นอะไรที่ผมเร่งรัดได้ผมเร่งรัด อะไรที่ผมกอบโกยได้ผมกอบโกย 
พยายามเอาให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นั่นแหละคุณประมาทเกินไป คิดอยู่เสมอว่า
ครูบาอาจารย์ยังอยู่ ตัวเองมันยังจะตายเลย ไปมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่ เพราะฉะนั้น
เป็นการประมาทเกินไปอะไรที่ทำได้ให้รีบทำ โดยเฉพาะพวกเรามันทันรุ่นหลวงพ่อมา สิ่ง
ใดที่พ่อสอนเราย่อมมั่นใจแล้ว ถ้าหากว่ารุ่นลูกๆ มาใครบอกอะไรถูกอะไรไม่ถูก เราก็จะ
เข้าใจเราก็จะรู้อยู่ เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพื้นฐานดีมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อก็เร่งซะ เร่งเอา
ไว้ๆ ถึงเวลาเหยีบบคันเร่งไวแ้ตไ่มใ่ชเ่รง่อยา่งเดยีวนะ ใหม้นัมตีวัพอเหมาะพอดขีองมนั 
ที่ปรารภกันเมื่อครู่นี้ ตัวพอเหมาะพอดีมันจะมีของมัน ถ้ารู้สึกว่าหย่อนไปก็เร่งขึ้นหน่อย 
ถ้ารู้สึกว่าเครียดไปก็เบาลงหน่อย คอยประคับประคองหลอกล่อมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตาม
เรามาเองล่ะ 
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ถาม : ................................. 
ตอบ : ๙ พฤศจิกาจ้ะ เป็นวันเสาร์ห้า ปีนี้มีวันเสาร์ห้า ๒ เสาร์ ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่
ทำ เพราะว่างานเป่ายันต์แต่ละครั้งก็คืองานของพระใหญ่ท่าน ซึ่งเราไม่ต้องการที่จะ
รบกวนเบื้องสูงขนาดนั้น ก็ตั้งใจจะหาข้ออ้างว่าที่ไม่ทำเพราะว่าไม่มีใครเขาทำบายศรี 
บวงสรวงให้ ปรากฏว่าหลังจากตั้งท่าเบี้ยวได้หน่อยเดียว ต้นเดือนมีโยมอาสาทำบายศรี
ให้ แหะ..แหะ...บีบคอกันชัดๆ เลย ลักษณะนี้ไม่ต้องไปปฏิเสธให้เสียเวลาเลย น้อมรับไว้
แต่โดยดี (หัวเราะ) ไม่อย่างนั้นอย่างอื่นจะมาแทน โยมเขามีความสุขมากเลยที่ได้
ปวารณาว่าจะทำบายศรีให้ เขาไม่รู้หรอกว่าเราทุกข์ขนาดไหน (หัวเราะ) ร้อยวันพันปีก็ไม่
ปวารณา มาปวารณาตรงที่เราตั้งใจจะเบี้ยวงานพอดี  
ถาม : ที่บอกว่าธูปเทียนที่ใช้ในการเป่ายันต์เกราะเพชรเอาไปจี้คนที่ .....? 
ตอบ : ถ้าใครผีเข้าล่ะก็ได้เลยจ้ะ 
ถาม : ต้องจุดก่อนไหมคะ ? 
ตอบ : ไม่ต้องจ้ะ เอาแค่ว่าแตะมันก็เผ่นแน่บแล้ว 
ถาม : เอาไปแตะเฉยๆ หรือคะ ? 
ตอบ : จ้ะ ถ้าไปจุดด้วยนี่คนดีๆ ก็เผ่นจ้ะ (หัวเราะ) ไม่ต้องจุดจ้ะ ใช้ได้เลย 
ถาม : ................................. 
ตอบ : เรื่องของอาหาร ถ้าเราทรงอาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นปกติอยู่ มันก็แทบจะไม่มี
ปัญหาอะไรเลย แต่ว่ามันจะมาเพิ่มความระมัดระวังอยู่จุดหนึ่งตรงที่ว่า คอยระวังว่า
อาหารนั้นจะเป็นโทษแก่เราหรือเปล่า ? กินลงไปจะดีกับร่างกายเรามั๊ย ? บางคนแพ้
อาหารบางอย่างอย่างนี้ บางคนตัวเองธาตุไฟพร่องกินอาหารเย็นเข้าไปก็เจ๊งเลย เพราะ
ฉะนั้นถึงตอนนั้นต้องพิจารณาเองแล้วว่าอะไรเป็นอะไร แล้วยังมีของที่ภิกษุไม่ควรฉันอีก
เยอะ อย่างเช่นเนื้อที่ต้องห้าม ๑๐ อย่าง เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อหมา เนื้อ
หมี เนื้องู เสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาว ราชสีห ์ อย่างนี้ห้าม ต้องคอยระวังไว้ แล้วก็
อาหารสด อาหารดิบไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นพวกเนื้อสดเนื้อดิบไม่ได้หรอก ใครเล่นลาบ
เลือดมาก็อดเลย เขาจะมีข้อห้ามอยู่ แล้วก็พวกน้ำผลไม้ที่เป็นมหาผล ผลโตเกินกำปั้น
หรือเกินลูกมะตูม อย่างเช่น มะพร้าว ส้มโอ แตงโม สับปะรด ถ้าหากว่าเป็นพวกนี้ห้าม 
เพราะฉะนั้นต้องคอยระวังอยู่ตลอด ถ้าหากว่าหลังเพลหลังเที่ยงไปแล้วนี่ถ้าหากว่าเป็นน้ำ
ที่...ตอนแรกอนุญาตไว้แค่ ๘ อย่างเรียกว่าอัฐบานเป็นน้ำ ๘ อย่างเกิดจากผลไม้ ๘ 
อย่างด้วยกัน เช่น น้ำกล้วยมีเมล็ด น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำเหง้าบัว อะไรอย่างนี้ แล้วตอน
หลังพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงบัญญัติเพิ่มให้ว่าอย่างอื่นก็ได้ยกเว้นที่เป็นมหาผล คราวนี้มหา
ผลนี่เขาใช้คำว่าโตกว่ากำปั้น ในอรรถกถาท่านบอกว่า ถ้าหากว่าใหญ่เกินกว่าลูกมะตูม ก็
ถือว่าไม่ได้ สิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามเอาไว้สองพันกว่าปีแล้ว ฝรั่งเขาเพิ่งตามทัน ฝรั่ง
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เขาเพิ่งพิสูจน์ได้ว่าพวกมหาผลส่วนใหญ่จะมีฮอร์โมนเยอะมาก กินลงไปนี่ เดี๋ยวมันอยู่ไม่
สุขกันหรอก โดยเฉพาะก่อนหน้าที่เขาว่าอะไรนะ...ผู้หญิงท้องห้ามกินน้ำมะพร้าวใช่มั๊ย ? 
สมัยนี้หมอเขาบอกว่าให้กินเข้าไปให้เยอะๆ เลยมันมีประโยชน์แก่เด็กในท้องมาก พวก
ฮอร์โมนพวกนั้นมันจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายได้สมบูรณ์กว่าปกติ เห็นว่ากิน
น้ำมะพร้าวเยอะๆ แล้วเด็กออกมาตัวขาวจ๋อง (หัวเราะ) 
ถาม : ตาขาวจนเป็นสีฟ้าเลยค่ะ ? 
ตอบ : มันขาวจนเป็นสีฟ้าเลยเหรอ ? จ้ะ ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามหรือว่า
อนุญาตมีเหตุผลทั้งนั้น เราตามถึงมั๊ย ? ห้ามมาสองพันกว่าปี ฝรั่งมันเพิ่งตามทันว่าห้าม
เพราะอะไร เพราะฉะนั้นถึงเวลานั้นแล้วก็ต้องระวังเอง นักปฏิบัติที่เข้มๆ จนกระทั่งไม่
ติดในรสอาหารแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะฉันอะไรส่งเดช สิ่งที่ห้ามหรือว่าสิ่งที่ไม่เหมาะกับธาตุ
ขันธ์ของตนเองก็ต้องระวังไว้ พระบางรูปไปอยู่อีสานไม่ได้หรอก...แพ้ข้าวเหนียว ฉันจะ
มากจะน้อยยังไงก็ตาม มันหลับหัวไถพื้นอย่างเดียว ภาวนาไม่ได้เลยล่ะ ถ้าอย่างเขาก็ต้อง
เลิกข้าวเหนียว ต้องย้ายที่ ย้ายที่มาอยู่แถวภาคกลางมากินข้าวเจ้าแทน พระพุทธเจ้าท่าน
ถึงได้บอกว่าถ้าอาหารสัปปายะ คืออาหารเหมาะสม อุตุสัปปายะ อากาศเหมาะสม ไม่
หนาวไม่ร้อนจนเกินไป สถานที่สัปปายะ สถานที่เหมาะสม การปฏิบัติจะเจริญ ก็เลือกหา
ที่เหมาะที่ควรแก่ตัวเอง อยู่ที่นี่ไม่มีความสงบก็ขยับซะหน่อย ขนาดบ้านหลังเดียวกัน
แต่ละมุมยังทำกรรมฐานได้ไม่เท่ากันเลย หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าถ้านั่งที่ไหนแล้ว 
กำลังใจมันรวมตัวได้เร็วนะ เอาชอล์กขีดไว้เลย ถึงเวลานั่งที่นั่นใหม่ (หัวเราะ) 
ถาม : (ถามเรื่องพระกริ่งพิชัยสงคราม) 
ตอบ : เอาพระกริ่งแช่น้ำนะ จุดธูป ๕ ดอก อาราธนาบารมีพระขอให้ช่วยสงเคราะห์
ทำนำ้มนตท์ีเ่ปน็ยารกัษาโรค เสรจ็แลว้กว็า่อติปิโิส ๓ จบ อติปิโิสทีว่า่นีห่มายถงึ อติปิโิสฯ 
สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ ด้วยนะจะให้รักษาโรคอะไรก็อธิษฐานไปจะรักษาคนรักษา
สัตว์ยังไงก็ว่าไป ตอนนี้กำลังให้เขาไปทำอยู่ ๒ องค์จะใช้เอง (หัวเราะ) 
ถาม : ถ้าจะใช้ขอโชคลาภนี่ใช้ยังไงครับ ? 
ตอบ : อันนี้ลองดูแล้วกัน เพราะว่าจริงๆ ที่ทำมานี่เน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับการศึกการ
สงครามมากกว่า แต่จริงๆ ท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างล่ะ ลองดู ถ้าใช้ในด้านโชคลาภก็ต้อง
กำกับคาถาเงินล้านไปด้วย เดี๋ยวเป่ายันต์ครั้งหน้าทำใหม่ คราวนี้เอาเป็นสีเงินจะได้ไม่ซ้ำ
กัน โทรบอกช่างเขาแล้วว่าไม่ต้องประหยัดงบประมาณหรอกใส่ไปให้เต็มที่เลย...คิดราคา
มาก็แล้วกัน เพราะเราทำเราต้องการให้สวย พระสวยคนมองมันติดตา ได้อนุสสติถึงแม้ว่า
จะแพงขึ้นแต่คิดราคาเท่าเดิม 
ถาม : ถ้ามีคนทำคุณไสยในน้ำในอาหารนี่ แล้วเราไม่รู้ตัวนี่ เราจะแก้ไขได้ยังไงโดยที่
เราไม่รู้ ? 
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ตอบ : เท่าที่หลวงพ่อท่านสอนพระ ท่านให้เสกอาหารก่อนทุกครั้ง เสกด้วยคาถา
บารมี ๓๐ ทัศ ต่อด้วย นะโมพุทธายะ ตั้งใจอาราธนาบารมีพระท่านช่วยสงเคราะห์
ทำลายไสยศาสตร์ เสร็จแล้วก็ว่าคาถาบารมี ๓๐ ทัศต่อด้วยนะโมพุทธายะ บางทีท่าน
บอกให้ทำน้ำมนต์พรมแต่ว่ามันประเจิดประเจ้อจนเกินไป อาตมาเองถนัดประเภท
อาราธนาพระคลุมลงมาเลย ลักษณะนั้นถ้าหากว่าเขาทำมาในอาหาร ไสยศาสตร์มันจะ
สลายตัวหมด เคยไปลองกับพวกหมอผีกะเหรี่ยงมาหลายยกแล้วจ้ะ กินมันไปหน้าตาเฉย
เลย แล้วมันเองก็นั่งมองด้วยความหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่เรา ก็เกิดเหมือนกัน
แหละ...อร่อยดี (หัวเราะ) เล่นเอาประสาทกลับไปหลายรายแล้วจ้ะ อันนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิ
ของเราเหมือนกัน  
ถาม : บารมี ๓๐ ทัศนี่กี่จบครับ ? 
ตอบ : จบเดียวก็พอ แล้วถ้าจะให้ดีก็ภาวนาตลอดเวลาที่กินก็ได้  
ถาม : มีวันหนึ่งน่ะค่ะ นอนอยู่ในห้อง เห็นมีเงาคนตัวใหญ่ ใหญ่กว่าคนสัก ๓-๔ เท่า
น่ะค่ะ มาจับตัวเอาไว้ นิ่มก็หันไปมองหน้าเขาก็หันไม่ได้ เขากดหัวไว้ด้วย ก็เลยไปถามพี่
เจี๊ยบค่ะ พี่เจ๊ยบเขาบอกว่านิ่มเคยสั่งฆ่าคนน่ะค่ะ ฆ่าเขาทั้งโคตรเลย เขาก็เลยอธิษฐานว่า
จะตามมา แล้วก็ตามมาทุกภพทุกชาติเลยจนกว่าจะเอาเลือดของนิ่มไปล้างกันได้ ก็เลย
ถามเขาดูถามว่าจะบวชให้เขาค่ะ ทำบุญอย่างอื่นเขาไม่เอาต้องบวชให้เขา แล้วพี่เจี๊ยบ
บอกว่ามีตังค์ต้องไปซื้อโลงศพมาน่ะค่ะ แล้วเขียนชื่อของทุกคน...(ไม่ชัด)...แล้วก็มอบดวง
ให้วัดไปไว้อุทิศให้เขาค่ะ ? 
ตอบ : แล้วคิดจะทำวิธีไหนคะ เอาวิธีไหนดี ไปบวชง่ายที่สุด 
ถาม : จะถามว่าจริงๆ มันใช่หรือเปล่าคะ ? 
ตอบ : อาตมาก็ไมท่ราบส ิแตถ่า้เปน็อาตมามนัอยากไดง้ัน้บอกวา่อกี ๒๘ วนัแลว้คอ่ยมา 
ถาม : ๒๘ วนั ? 
ตอบ : เออ...ก็พอดีเมนส์มาไง 
ถาม : อ้าว...(หัวเราะ) 
ตอบ : อยากได้ให้มันเลย ไอ้พวกนี้มันพลิกแพลงไม่เป็น ถ้าเรานี่พวกผีระอา แกล้งมัน
ชนิดที่...หัวทิ่มหัวตำไปเลย 
ถาม : แล้ว...คือพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าเขายังไม่...? 
ตอบ : คือเรื่องของกรรมนี่เราอาจจะเคยทำไว้จริงๆ เพราะว่าเราเกิดมาแต่ละชาติ ก็ไม่
ได้หมายความว่าเราอยู่ในสถานภาพอย่างนี้ อาจจะเคยเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมา ถึงเวลา
อาจจะประหารที ๗ ชั่วโคตร อย่างนั้นน่ะ มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน ขณะเดียวกันถ้า
หากว่าเราตั้งใจทำ ทำความดีของเรา มั่นคงอยู่ในทานศีลภาวนา ถึงเขาจะเพียร
พยายามตามเท่าไหร่มันก็ตามไม่ทันหรอก แต่อย่าให้ความดีขาดช่วงลง ถ้าความดี
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ขาดช่วงลงเขาก็มีโอกาสตามเหมือนกัน 
ถาม : คือ...เขาก็ไม่ไปไหนสักทีน่ะค่ะ สงสารเขา มันเสียเวลาเขาด้วยน่ะค่ะ แล้ว...? 
ตอบ : ไม่เห็นเป็นไร แล้วเขาได้บอกเราตรงๆ หรือเปล่า ถ้าเขาไม่ได้บอกคราวหน้ามา
ก็บอกว่าจะให้หวยก็ให้ซะทีสิ (หัวเราะ) มัวแต่ช้าอยู่นั่นแหละขี้เกียจรอแล้วนะ 
ถาม : พี่เจี๊ยบบอกว่าเขาน่ะอยากจะไปเต็มแก่แล้วค่ะ...(ไม่ชัด)...เขาก็คงเบื่อเต็มแก่
แล้วค่ะ แต่เขาก็ไม่ไปสักที ทำไมเขาไม่ไปล่ะคะทั้งที่เขาเบื่อจะแย่อยู่แล้ว ? 
ตอบ : ใจของเขายังผูกอยู่มันกลายเป็นตัวเองผูกตัวเองอยู่ตรงนั้น คราวหน้าถาม
เขาเองนะ ให้คนอื่นถามมันไม่เคลียร์ พอเขามาแล้วถามเขาเองเลย เป็นใคร มีธุระอะไร 
ตอนนั้นกลัวเขาหรือเปล่า กลัวๆ เหมือนกันใช่มั๊ย ? ตั้งใจถามเขาจำไว้ว่า เรื่องของผี
เรื่องของเทวดา ถ้าไม่ใช่วาระของอุปฆาตกรรมเข้ามาจริงๆ เขาทำให้เราตายไม่ได้
หรอก อย่างเก่งก็แกล้งให้เรากลัวแค่นั้นเอง เขาไม่มีสิทธิที่จะฆ่าเรา บีบคอเราไม่ได้ 
แลบลิ้นเลียหน้าแบบแม่นาคพระโขนงก็ไม่ได้ (หัวเราะ) อย่างดีเขาทำให้กลัวเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นก็รวบรวมกำลังใจไว้หน่อย ถึงเวลาก็ถามเขาว่าเขามาด้วยเหตุใด มีธุระอะไร 
ถ้าหากว่าช่วยเหลือได้ไม่เกินวิสัยจะช่วย ถ้าเกินวิสัยคุณก็ไปหาทางช่วยตัวเองก็แล้วกัน 
ถาม : แล้วถ้าเกิดว่าอุทิศส่วนกุศลให้เขา ทีแรกหนูก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาน่ะค่ะ หนูบอก
ให้เขาอโหสิกรรมให้ด้วยค่ะ แล้วเสร็จแล้วก็ไปถามพี่เจี๊ยบว่าเขาได้รับหรือเปล่า พี่เจี๊ยบ
บอกว่าเขาไม่รับ ก็เลยเอาใหม่ค่ะ อุทิศส่วนกุศลให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ไม่รู้ว่าถ้า  
สมมติบุญมากเยอะมากขึ้นแล้วเขาจะทำอะไรเราได้มากหรือเปล่า ? 
ตอบ : แรงมันดีขึ้นมันได้บีบคอเราหนักขึ้น (หัวเราะ) อันนี้พูดเล่นนะ จริงๆ แล้วที่เขา
บอกว่า ตื๊อเท่านั้นที่จะครองโลกน่ะ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน ตั้งใจทำดีให้เขา
ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันทนความดีของเราไม่ไหวมันก็ไปเองแหละ ตื๊อบ่อย ตื๊อทุกวัน โดย
เฉพาะว่าบุญกรรมฐานให้ไปเยอะๆ ตั้งใจว่าเราจะได้รับประโยชน์รับความสุขสักเท่าไหร่
จากผลบุญอันนี้ขอให้เขาได้รับตามนั้นด้วย จะให้บวชชีก็จะบวชให้แต่รอเวลาหน่อย ลา
งานได้แล้วจะบวช เขาเอากี่วันนะ...บวช ? 
ถาม : เขาไม่ได้บอกค่ะ ? 
ตอบ : ไม่ได้บอกใช่มั๊ยอ๋อ...ถ้าอย่างนั้นเขาต้องการแค่อานิสงส์ในการบวชเท่านั้น แบบ
เดยีวกบับวชพระไงละ่ บวชพระทนัททีีญ่ตัตเิสรจ็นะ่ เขาจะใชแ้คว่า่ อปุสมัปนัโน สงัเฆนะ 
บัดนี้อุปสมบทเป็นสงฆ์แล้วนะ ตอนนั้นน่ะอานิสงส์ของการบวชจะได้เต็มที่เลย ถ้าหากว่า
เป็นเจ้าตัวของคนที่บวชเองก็จะได้ ๖๐ กัปเลย พ่อแม่ได้ ๓๐ เจ้าภาพได้ ๑๕ คน
ช่วยงานได้ ๘ อานิสงส์ได้ตอนนั้นเลย ส่วนการที่อยู่ต่อยาวนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าทำดี
ก็บวกเข้าไป ถ้าทำชั่วก็ลบออกมา หลายคนอยู่นานๆ อยู่ซะขาดทุนเลย เพราะฉะนั้น
เขาอาจจะต้องการแค่อานิสงส์ของการบวช ถ้ามีเวลาแค่วันสองวันก็บวชให้เขาก็ได้ 
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ถาม : ถ้าเผื่อเราฆ่าคนมากๆ อย่างนี้น่ะค่ะ แล้วยังไม่ตกนรกสักที มันก็จะตามเราไป
อย่างนี้หรือคะ ? 
ตอบ : มันก็จะตามไปเรื่อย อย่างอาตมามันก็ตามมาเรื่อย ไม่ได้ใช้หนี้มันมาเยอะหลาย
ชาติเต็มทีแล้วล่ะ แต่มันตามทวงไม่ได้เองช่วยไม่ได้  
ถาม : หนี้เสียหรือคะ ?  
ตอบ : (หัวเราะ) ไม่ใช่ NPL เราเต็มใจจะคืนให้แต่มันไม่มาเอาสักทีน่ะ แล้วเขาก็จะรอ
ระยะรอโอกาสรอเวลาที่ตัวกุศลของเราขาดช่วงลง ถ้ากุศลที่เราทำขาดช่วงลงพวกนี้ก็จะ
หาจังหวะแทรกเข้าแทน เพราะฉะนั้นอย่าเผลอเป็นอันขาด อย่างพวกเรานี่ถ้าลงนรกนี่มัน
ซ้ำเลย ของเก่าเท่าไหร่มันคิดดอกทบต้นหลายเท่าเลยล่ะ 
ถาม : แล้วถ้าเผื่อว่าปรารถนาพุทธภูมินี่ก็แย่ ? 
ตอบ : จะแย่ตรงไหนล่ะ...ก็หนีมันไปทุกชาติสิ สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งอย่างน้อยๆ 
ทรงปฐมฌานให้ได้ก็เผ่นหนีจากมันได้แล้ว ถึงเวลากำลังบุญสูงกว่าเราก็เกิดเป็นเทวดา
เป็นพรหมอยู่ข้างบนโน้น บ๊ายบาย...เอาไว้ชาติต่อไปนะจ๊ะ แล้วชาติต่อไปถ้าตามไม่ได้ก็
ไปต่ออีก (หัวเราะ) ฉันเต็มใจที่จะจ่ายแต่ตามมาให้ทัน เป็นไง...เกิดมาแต่ละชาติ การ
สร้างบุญสร้างบารมีเราไม่ได้ทำความดีอย่างเดียว ความชั่วก็ทำด้วย ถ้าหากว่าเกิดมาเป็น
นักรบต้องปกป้องครอบครัวตัวเอง ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันก็ยิ่งต้อง
ทำบาปหนักขึ้นไปอีก แต่ขณะเดียวกันท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็คือ สิ่งที่ทำแทบจะไม่มี
โอกาสได้ทำเป็นส่วนตัวเลย ทำเป็นส่วนรวมมากกว่าในเมื่อทำเป็นส่วนรวมมากกว่า 
เจตนามุ่งร้ายใครมันไม่มี เพราะฉะนั้นโทษเกิดเหมือนกันแต่มันไม่ได้เกิดเต็ม ๑๐๐% 
แล้วอีกอย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่กำลังใจเข้มแข็งมากถึงเวลาก็อาศัยการฝึกสมาธิทรงฌาน
ทรงสมาบัติได้ก่อนตายก็เข้าสมาบัติไปแน่บ (หัวเราะ) ไม่เห็นต้องกลัวมันตามเลย ทุก
วันนี้ยังสบายใจอยู่เลย ดูเอาแค่ลุ้นแค่ว่าให้ไปอยู่ตรงหน้าท่านลุงพระยายมเท่านั้นแหละ 
รับรองว่ารอดแน่ ฝากไว้เยอะ ทำเมื่อไหร่ก็ฝากไว้ๆ นึกไม่ออกจริงๆ ท่านก็ต้องบอกอยู่
แล้ว อาตมาลุ้นแค่นั้นแหละ เอาเท่านั้นพอ ได้มากกว่านั้นถือว่าฟลุค 
ถาม : แล้วถ้าอย่างนั้นในส่วนที่ไม่ได้ให้ท่านลุงเป็นพยานไว้จะส่งผลเมื่อไหร่ครับ ? 
ตอบ : ถึงเวลามันจะมารวมตัวหมด 
ถาม : เรามีสิทธิ์ใช้จนหมดแล้วค่อยลงไม่ได้เหรอครับ ? 
ตอบ : โอ้โห...ถ้าหากว่าขึ้นไปข้างบนแล้วยังลงอีกแสดงว่าเซ่อสะเด็ดเลย พอขึ้นไปข้าง
บนก็เห็นแล้วว่าพลาดเมื่อไหร่นี่ยับเยินแค่ไหน เราก็ไปต่อซิ ใครจะอยู่ล่ะ อย่าหนีไป
มาเลเซียแล้วก็กลับมาให้จับได้นะ...ตาย 
ถาม : ไปวัดท่าขนุนนี่ โดนทั้งคืน ให้ผมตื่นทุกชั่วโมงเลย ?  
ตอบ : ยังดี บางทีนี่ไม่ให้หลับเลย พอเคลิ้มๆ จะหลับมันกระตุกขาให้ตื่น 
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ถาม : กลับบ้านมานอนอีก ๓ วันก็ไม่ได้หลับเลย ? 
ตอบ : แล้วตอนนี้หลับได้หรือยัง ? 
ถาม : ตอนนี้ก็หลับแต่ไม่สนิทน่ะฮะ ? 
ตอบ : มา เดี๋ยวจะช่วยตีให้สลบเลย ก้มหัวมา 
ถาม : เป็นทุกข์จริงๆ (เสียงตีหัว) ? 
ตอบ : เอาให้แตกกระจาย มีสาวบ้านอู่ล่องคนหนึ่งชื่อบัวเงินไม่ได้นอนมา ๔ เดือนกว่า
แล้ว หน้าเหี่ยวมาเชียว มาบวชชี เขามาถึงก็...หลวงพ่อช่วยหนูด้วยค่ะ หนูโดน
ไสยศาสตรม์า ถามวา่รู้ไดย้งัไงวะ ? มนับอกวา่มคีนเขาตัง้ใจทำ ของเราเองคอืวา่ตัง้ใจแลว้
วา่ถา้มนัไมม่าดิน้พราดๆ อยูต่รงหนา้ก็ไมช่ว่ยมนัหรอก แตน่ีม่นัมาแลว้กจ็ำเปน็ ก็ใชว้ธินีี้
แหละ ตหีวัมนัไปทหีนึง่ มนันอนไป ๒ วนักบั ๒ คนืถงึตืน่ คุม้กบัไม่ไดน้อนมา ๔ เดอืน 
ถาม : (ถามเกี่ยวกับสุนทรภู่) 
ตอบ : เขาอธิษฐานทีไร เขาจะอธิษฐานแสดงถึงความปรารถนาพระโพธิญาณทุกที 
อย่างไปไหว้ภูเขาทอง ขอเดชะพระเจดีย์คิรีมาศ บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์ ข้าอุตส่าห์
มาเคารพอภิวัน เป็นอนันต์อานิสงส์ดำรงกาย จะเกิดชาติใดๆ ในมนุษย์ ให้บริสุทธิ์
สมจิตที่คิดหมาย ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์ ทั้ง
โลโภโทโสแลโมหะ ให้ชนะใจได้อย่าไหลหลง ขอฟุ้งเฟื่องเรืองวิชาปัญญายง อีกทั้ง
ทรงศีลขันธ์ในสันดาน อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว อย่าเมามัวหมายรักสมัคร
สมาน ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวร เป็นไง...เขา
เลี้ยวเข้าหาพระโพธิญาณจนได้เลย เพราะฉะนั้นสุนทรภู่รับประกันว่าต้องเป็นพระโพธิ
สัตว์แน่ๆ ไปเถอะไปอธิษฐานเอาตรงนั้น แต่อย่าไปอธิษฐานตราบนิพพานเอาชาติหน้านะ 
เราเอาชาตินี้นะโว้ย วันก่อนหลวงพี่กิตติชัย เขาก็ไปอยู่ที่วัดท่าขนุนด้วย รายนี้ก็พระโพธิ
สัตว์ พวกเราพอทำกรรมฐานทำวัตรเสร็จก็อธิษฐานขอนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ แก
สะดุ้งยึก (หัวเราะ) รีบปฏิเสธพัลวันไม่เอาด้วย ไปคนละทางกันล่ะสิ ของเขา จะเกิดใหม่ 
ของเรา เอานิพพานในชาติปัจจุบันนี้แกก็เลยต้องเปลี่ยน ให้แกให้ศีลแทนที่แกจะให้ เขา
ขอศีลห้านี่ ไปกาเมสุมิฉา จะหลุดอะพรัหมจริยาออกมา ไอ้เรานี่ขำก็ขำ เขาก็รีบเปลี่ยน
เป็นกาเม เขาไม่ได้หลุดออกมาหรอก แต่ใจมันคิดแล้ว ว่าให้ศีลเสร็จก็เลยถามเขาว่าจะ
ให้อะพรัหมจริยา แล้วเสือกอมกลับเข้าไปทำไม เขาหัวเราะใหญ่ ตัวเองมันชินกับ
อะพรัหมจริยาเวระมะณีใช่มั๊ย ? โยมขอศีลห้าก็จะให้อะพรัหมจริยา 
ถาม : ได้หอพักที่หนึ่งก็ไปนอน คืนแรกก็ไม่เป็นไร คืนที่สอง คืนที่สาม คืนที่สี่นี่ก็จะ
ฝันไปว่ามีดวงวิญญาณอยู่แถวนั้นเยอะ เขาก็มาเหมือนกับว่ามา แล้วก็ด้วยความกลัว
จิตมันเป็นไปเองมันไม่ได้ไปบังคับ จิตมันก็เลยขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พ่นใส่
เขาก็กลัวสิค่ะ เขาก็หนีเลย มีความรู้สึกว่า....? 
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ตอบ : คราวหน้าอุทิศส่วนกุศลแทน พวกที่เขามาส่วนใหญ่เขาจะลำบากเราไปนี่เรา
สร้างสมบุญเอาไว้เยอะทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา ไม่เพียงแต่ชาติก่อน ชาตินี้ก็เอาไว้
ทำไว้มาก เขาเจอเขาก็อยากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือ แต่เรานี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะ
กลัว คราวหน้าให้ตั้งใจว่า ผลบุญที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ขอให้เธอทั้งหลายได้โมทนา 
เราจะได้รับประโยชน์รับความสุขเท่าไรขอให้เธอได้รับด้วย แค่นั้นล่ะ รับรองได้ว่าเขารีบ
ไปเลย เขาไม่อยู่เกะกะลูกกะตาเราหรอก ไม่ต้องไปไล่เขาด้วย ลักษณะอย่างนั้นมันเป็น
ทิพจักขุญาณอย่างอ่อน แสดงว่าในอดีตเราเคยทำได้แล้ว ถ้าหากว่าสภาพจิตใจเรา
มันนิ่งพอ มันก็จะรับรู้เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ลักษณะของการนิ่งมันก็คือต้องหลับ
ไปสักพักหนึ่ง โดยเฉพาะตอนใกล้ๆ สว่างจิตที่วุ่นวายมาทั้งวันพอมันได้พักไป ก็เหมือนยัง
กับว่า รถถึงเวลาถึงเราจะดับเครื่องแล้ว แต่แรงเฉื่อยมันยังมีอยู่เรื่อยๆ พอแรงเฉื่อยมัน
หมดมันนิ่งเมื่อไหร่ ตอนนั้นมันก็จะเริ่มแล้ว คราวนี้ไอ้โน่นก็มาไอ้นี่ก็มา ชักจะเห็น 
ถาม : เขาพูดในลักษณะว่าเราเป็นอาจารย์เขา ? 
ตอบ : อาจจะมียิ่งกว่านั้นอีก อาจจะเคยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติ เป็นโยมอะไรเยอะ
กว่านั้นอีก 
ถาม : เลยโทรไปหาลูกศิษย์ที่พิษณุโลก ว่าใครเป็นอะไรไปบ้าง เพราะว่าเห็นมาแล้ว
ส่วนใหญ่...แต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ ไม่รู้ว่าได้ปฏิบัติรึเปล่า แต่พอดีอยู่แถว
บางเขนซึ่งมีเครื่องบินๆ ผ่านตลอดเลย ได้ยินเสียงวืดๆ ตลอดเลยดัง เรากลัวว่าเครื่องบิน
จะตก ก็เลยบอกว่าถ้าตายตอนนี้ นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เครื่องบินมันบินผ่าน ก็คือว่า
ถ้ามันหล่นนี่หนูต้องตายแน่ ก็กลัวมันจะหล่นโดนที่เราอยู่ ตอนนั้นบินมาทีไรก็เอาและต้อง
ตายแน่เลย? 
ตอบ : นี่เป็นคุณูปการของการบินไทย น่าให้รางวัล จริงๆ สิ่งที่เรานึกเป็นสิ่งที่ดีมากเลย 
เพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสสต ิ นึกถึงความตายก็เป็นมรณานุสติ เป็นกรรม
ฐานใหญ่ทั้งสองอย่าง ซึ่งปกติเราจะทำได้ยาก แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะมันกลัวตาย ใจ
มันจะเกาะมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นควรจะย้ายบ้านให้อยู่ใกล้กว่านั้นอีกหน่อยหนึ่ง เผื่อ
มันจะเกาะได้ดีขึ้น 
ถาม : หนูยังงง ชาวบ้านอยู่ได้ยังไง ? 
ตอบ : เขาเคยชินไง เขาเคยชิน แล้วก็อยู่ในความประมาทเป็นปกติ ถ้าหล่นมาเราไม่
ต้องทำยังไงหรอกจ้ะ คนอื่นเขาทำให้แหงๆ เลย (หัวเราะ) ถ้าหล่นเราก็แบนแต๋เลย ไม่
ต้องทำยังไงหรอก เกาะพระให้ทันอย่างที่ทำก็แล้วกัน 
ถาม : แต่ว่าไอ้ความตั้งใจมันก็ยังอยู่ คือมันก็ไม่ได้ตายสนิท ? 
ตอบ : คอืจติแรก คดิถงึอะไรมนักจ็ะไปทีน่ัน่ ใจคดิถงึพระพทุธเจา้ปุบ๊ เครือ่งบนิทบั
แบนแตม๋นัก็ไป กำลงับญุมแีคไ่หนสง่ถงึแคน่ัน้ ถา้ไมน่ยิมการเกดิไปถงึนพิพานไดเ้ลย  
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ถาม : ทั้งๆ ที่เราแบบว่ามุ่งมั่นจะเรียนต่อ แต่ก็จะตายจริงๆ เครื่องบินจะหล่นมา ก็ไม่
เอาแล้วล่ะปริญญาเอกน่ะ ? 
ตอบ : (หัวเราะ) จริงๆ แล้วเราว่าเราไม่ค่อยได้ทำความดีมันก็ไม่ใช่ การที่เรามุ่งมั่นอยู่
กับการเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ ตั้งใจท่องตำรา ตั้งใจจำมันเป็นสมาธิอยู่แล้ว เพียงแต่
ว่ามันเป็นสมาธิที่ใช้งาน มันไม่ใช่สมาธิแบบที่เรามานั่งฝึก ก็เลยใช้ลักษณะที่ว่า ถ้า
หากว่าเวลางานใจเราให้อยู่กับงาน ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มานั่งภาวนาของเรา ต่อให้จบด็อก
เตอร์มันก็จะประเภทไม่ถึงพระโสดาบันก็ยังมีสิทธิลงนรกอยู่นั่นล่ะ เพราะฉะนั้นเอาให้มัน
เยอะๆ เข้าไว้ 
ถาม : บางทีตั้งนาฬิกาปลุกไว้น่ะค่ะ ตีห้า พอตีห้าปุ๊บเราก็ปิดนาฬิกาปลุกแล้วหลับต่อ 
สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงตื่นได้แล้ว ตีห้าแล้วตื่นเถิดอะไรอย่างนี้น่ะค่ะ ? 
ตอบ : ยังดีที่บอกว่าตีห้าแล้ว ยังบอกว่ายังไม่ถึงตีห้า เพราะมันเลยไปแล้ว คราวหน้า
ก่อนหลับให้ตั้งใจว่าจะตื่นเวลาไหน นึกถึงภาพนาฬิกาเลยตอนที่เข็มมันชี้ตรงนั้นล่ะ แล้ว
กำหนดให้แน่ๆ ด้วยนะ ว่าเป็นอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ รึว่าภายในคืนนี้ไม่อย่างนั้นบางทีมัน
ข้ามวันเลยนะ ถ้าเรากำหนดใจในลักษณะอย่างนั้นพอถึงเวลามันจะตื่นเอง 
ถาม : หนูมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งค่ะว่า ในช่วงที่เราท่องสหัสเนตโตปึ๊บ ความรู้สึกเหมือน
บอกว่าช่วงท่องเวลาที่เรานั่งอ่านหนังสือ เทวดาท่านจะมา รู้สึกน่ะค่ะ ว่าจะมีเทวดาท่าน
จะมา มาหมดเลย ตอนนั้นหนูขอบารมีกรมหลวงชุมพรด้วยค่ะ เพราะว่าเคยไปเรียนที่
อังกฤษ และหนูก็กำลังจะไปก็เลยขอบารมีท่านมาช่วยด้วย รู้สึกว่าท่านก็มาเทวดาก็มารู้
สึกเองน่ะค่ะ แล้วช่วงเวลาที่อ่านหนังสืออยู่ บังเอิญลืมท่องจบ หนูมีความรู้สึกว่า พออ่าน
เสร็จแล้วเราไม่ท่องปิดท่านก็ยังอยู่ท่านยังไม่ไปไหน (หัวเราะ) นี่เราเข้าห้องน้ำอยู่น่ะนี่เรา
อาบน้ำอยู่นี่ท่านยังอยู่น่ะ หนูเอ๊ะ...ตาย อุ๊ยตาย...เราลืมกำลังนั่งอึอยู่ในส้วม ตายแล้วลืม
ท่องปิดรีบนั่งท่องอยู่ในส้วมเลยเพราะกลัวท่านจะ...หนูก็เลยว่ามันเป็นอย่างนี้ตามที่หนูคิด
หรือเปล่าค่ะ ? 
ตอบ : อันนั้นไม่ใช่คิดจ้ะ คิดยังไงก็คิดแบบนั้นไม่ได้ ความรู้สึกอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูก
ต้องตามนั้นเลย เพราะอย่าลืมว่าคาถานี้เป็นของท่านปู่พระอินทร ์ท่านปู่พระอินทร์ถือว่า
เป็นนายของเทวดาทั้งหมด ถ้าหากว่าเรามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้น 
เทวดาที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องช่วยเรา เพราะอย่าง
น้อยๆ เราก็ประเภทเด็กเส้นของเจ้านายอะไรอย่างนี้ ในเมื่อมาแล้ว แล้วไม่บอกให้ไปก็อยู่
ก่อน คราวหน้าเลี้ยงข้าวด้วยนะ 
ถาม : บางครั้งยังรู้สึกเลยว่ากรมหลวง ขณะเราเข้าห้องน้ำ พออึเสร็จน่ะค่ะ ลืมๆ   
ท่องปิด แล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเรานั่งฟังเพลง ฟังเพลงไปเรื่อยเพราะเราว่าอ่านเสร็จ
แล้วลืมท่องปิด ตอนนี้ฟังเพลงไปเรื่อยรู้สึกว่ากรมหลวงท่านอยู่แถวนั้น ? 
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ตอบ : ยังดีที่ไม่เขกกะบาลเอา 
ถาม : หนูก็เลย อุ๊ยตาย...นี่เราลืมท่องปิด พอรู้สึกว่าท่านยืนปึ๊บเราจะเอะใจ อุ๊ยตายเรา
ลืมท่องปิด ก็เลยต้องมาท่องปิดก่อนแล้วมาฟังเพลงใหม่ ? 
ตอบ : จ้า...แหมเชิญมาแล้วก็ส่งกลับด้วยสิ 
ถาม : การที่ท่องคาถาหลังจากอ่านจบนี่เป็นการปิดหรือคะ ? 
ตอบ : จริงๆ แล้วมันอยู่ที่เรา ถ้าใจของเรายึดถือมั่นคง ท่านก็พร้อมที่จะสงเคราะห์ให้ 
คราวหน้าบอกท่านก็ได้ว่าหนูเรียกมาแล้ว ถ้าหากว่าหนูไม่ได้ส่งกลับก็กลับเองด้วยน่ะค่ะ 
(หัวเราะ) ถ้าอยู่ที่นี่มันจะมีแต่ประสบการณ์อย่างนี้ทั้งวันแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราผิดปกติ คน
อื่นเขาดีหมด (หัวเราะ) ไม่ใช่คนอื่นบ้าแล้วเราดีอยู่คนเดียว ตัวเราผิดปกติคนอื่นเขาดี
หมด ตกลงว่าจะไปแน่ๆ เมื่อไหร่ 
ถาม : เมื่อคะแนนผ่านน่ะค่ะ ? 
ตอบ : เอาๆ ลองดู 
ถาม : ก็อธิษฐานอยู่ทุกวันน่ะค่ะ ทำบุญทุกวันขอให้ผ่าน ?  
ตอบ : ไม่ใช่ประเภทพอผ่านเสร็จเรียบร้อยลืมทำบุญ ก็ดียังมีแรงเรียนเอาไว้ก็ดี เดี๋ยว
ไฟมันมอดซะก่อนกว่าจะลุ้นฝนจบด็อกได้ หลวงพ่อเหนื่อยเกือบตาย ปริญญาตรีแค่เรารู้
ตามครูสอนก็พอแล้วไง ถ้าปริญญาโทนี่จะต้องเกลี้ยกล่อมให้ครูเขาคล้อยตามให้ได้ว่าเรารู้
จริง ถ้าปริญญาเอกนี่มันจะต้องหลอกครูได้ เจ้าฝนเขาเรียนนีศ่ศินทร์ เรียนของแพง 
ถาม : ตอนที่ท้อๆ น่ะค่ะ หนูก็เลยคิดว่า ...? 
ตอบ : โทรได้จ้ะ ถ้าโดนด่าแล้วจะมีไฟขึ้น 
ถาม : (หัวเราะ) กลัวโดนด่า เลยไม่กล้าโทร ? 
ตอบ : ขึ้นอยู่กับจังหวะเหมือนกัน ถ้าผิดจังหวะล่ะได้แน่ๆ หลังสงกรานต์ลงไปปักษ์ใต้
ไปเจอที่หนึ่งน่าอยู่มากเลย มันเหมือนกับเขตหวงห้ามเล็กๆ เนื้อที่ซัก ๒๐๐ ตารางวา
เท่านั้นล่ะ จะเป็นตำหนักในลักษณะที่ว่าคล้ายๆ กับศาลเจ้าพ่อทางบ้านเรา เขาเรียก
ตำหนักโต๊ะชายดำ โต๊ะชายดำปกติลงไปก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำแล้วมันไม่มีอะไร 
งวดนี้ไปเขาขอความช่วยเหลือ ว่าให้ถวายสังฆทานให้เขาบ้าง เขาบอกว่าความจริงใน
อดีตก็เคยเนื่องกันมา เพราะว่าในสมัยที่กรุงแตกจากการล้อมตีของพม่าเขา คณะของเขา
เห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆ ก็เลยอพยพหนีออกจากกรุงไปก่อน อพยพหนีไปก่อน ไปยันโน่น
แน่ะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เขาก็ไปตั้งรกรากกันอยู่ตรงนั้น โดยเฉพาะทรัพย์
สินอะไรที่ขนไปก็เอาไปฝังรวมกันไว้ตรงนั้น ทำตัวเป็นชาวบ้านธรรมดา ทำมาหากินไป
ตามปกติ กะว่าถ้าหากว่ามีใครกู้บ้านกู้เมืองคืนขึ้นมาได้เมื่อไร ก็จะมาร่วมงานกับเขา แต่
บังเอิญว่าไปไกลไปหน่อย แล้วพระเจ้าตากสินท่านทำงานเร็วมากเลย แปดเดือนก็
เรียบร้อยแล้ว กว่าข่าวจะไปถึงก็เลยอยู่กันตรงนั้น อยู่กันสองร้อยกว่าเกือบๆ สามร้อย 
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เราผ่านไปผ่านมาหลายทีวาระบุญวาระกรรมมันยังไม่เปิดให้ มันก็เนื่องกันมาไม่ถึง เขาไม่
สามารถที่จะติดต่อเพื่อแสดงให้รู้ได้อะไรได้ คราวนี้งวดนี้ลงไปได้รับการติดต่อมาว่าให้
ทำบุญให้เขาก็เลยไปกัน ไปถวายสังฆทานก็มีพระพุทธรูป มีผ้าไตรจีวร แล้วก็ชาวบ้าน
เขาเลี้ยงพระซะจนไม่มีปัญญาจะฉัน ตัวเรานั่งอยู่นี่กับข้าวมันไปเลยเสาโน้นอีก แล้วมัน
เหลือเชื่อว่า อำเภอตากใบ คนตรงจุดนั้นมันเป็นไทยล้วนๆ ปกติมันน่าจะมีอิสลามบ้าง 
แล้วสถานที่นั้นมันเป็นเขตลักษณะเหมือนเขตหวงห้าม มีต้นไม้ใหญ่มีอะไรร่มเย็นน่าอยู่
มากเลย แล้วก็มีพวกลักษณะเขาทำไว้เหมือนยังกับศาลเจ้าอย่างศาลเจ้าพ่ออย่างนั้น 
แล้วก็จะมีลักษณะเหมือนยังกับที่นั่งเล่น เป็นที่นอนได้ มีกระทั่งห้องน้ำและก็มีบ่อน้ำ 
พร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีใครอยู่ได้ โดยเฉพาะพวกที่เข้าไปบริเวณนั้นแล้วเข้าไปล่าสัตว์ 
เพราะว่าพื้นที่ของเขามีสัตว์ชุกชุมมาก มักจะเจอดีจนกระเจิดกระเจิงออกมาหมด ไปเห็น
ปุ๊บแล้วติดใจเลย สถานที่มันสงบน่าอยู่จริงๆ ไม่มีใครไปกวน แต่ว่าวันนั้นพอเขาเห็นพระ
ไปเขาก็เข้าไปกัน ไปทำบุญบ้างไปอะไรกันบ้าง มันก็เลยสบายตกลงว่าพวกเก่าเขาเลี้ยงดี
กินไม่ไหว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เขาเรียกว่าโคกอิฐ ก่อนจะถึงโคกอิฐนี่ถ้า
หากว่ามาจากทางด้านปัตตานีไปนราธิวาส ถนนเส้นนอกมันจะมีป้ายบ้านโคกยางก่อน 
พอเห็นบ้านโคกยางปุ๊บก็ไปยูเทินร์เลี้ยวกลับ แล้วก็จะมบี้านโคกกระท่อม พอเห็นบ้าน
โคกกระท่อมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลย ตรงนั้นเขาเรียกโคกอิฐ แสดงว่าแถวนั้นมีแต่ที่สูงมัน
มีแต่โคกทั้งนั้นล่ะ เคยไปตากใบมั๊ย โห...เสียชาติเกิดจริงๆ อยู่ใต้ไม่เคยไปตากใบ 
(หัวเราะ) น่าอยู่เสียดายที่เลยล่ะ สงบเหมาะที่พระจะอยู่ปฏิบัติเป็นที่สุด อย่ากลัวผีก็แล้ว
กัน ไปนี่พรรคพวกบานเบิกเลย 
ถาม : แช่งคน ...? 
ตอบ : แช่งนี่เขา คือพูดอะไรไปมันจะเป็นตามนั้น อย่างหลวงพ่อเดิม ข้าวในนาชาว
บ้านเขากำลังงามๆ อยู่ๆ ม้าของหลวงพ่อเดิมก็ไปกิน เจ้าของนาแกเป็นผู้หญิงปากร้าย
แกก็มาเท้าเอวด่าๆๆ ไม่รู้จักจบ ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมสิ หลวงพ่อเขียนๆ ก็โผล่หน้าออกมา
ทางหน้าต่างบอกอีปากเน่า ด่ากระทั่งพระกระทั่งเจ้าไม่รู้จักเลิก ปรากฎว่าไม่รู้แกเป็นอะไร
ล่ะ เกิดปากเปื่อยขึ้นมาเฉยๆ ล่ะ ลักษณะอย่างนั้นไม่ขอขมาพระไม่หายหรอก เพราะ
ฉะนั้นถ้าหากว่าทำคาถานี่ขึ้นอย่าเผลอ หลวงพ่อท่านถึงได้บอกว่าท่านเองท่านกลัวจะ
เผลอ ถ้าเผลอไปว่าไม่ดีมันจะเกิดไม่ดีกับคนจริงๆ จริงๆ ก็คือกำลังของเจ้าของคาถา
แช่งคนนั้นมันเป็นของท้าวมหาพรหมท่าน 
ถาม : ทำอาหารถวายพระ ท่านเป็นหมูอ่อนใช่มั๊ย พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จก็บอกว่าที่
เหลือให้เอาไปฝังเป็นเพราะอะไร ? 
ตอบ : ในขณะที่นายจุนทะ เขาทำอาหารนั้นน่ะ เทวดาเขาก็อยากได้บุญ ก็เขาพวก
เครื่องทิพย์มาโปรยผสมลงในอาหารนั้น คราวนี้ส่วนที่มันได้รับการผสมลักษณะนั้น ธาตุ
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ของคนจะย่อยไม่ไหว คนละเรื่องกันเลยน่ะนะ จากที่ร่างกายของคนทั่วไปมันจะย่อยได้จะ
ดูดซึมได้เอาไปใช้งานได้มันจะทำไม่ได้ แต่ว่าธาตุของพระพุทธเจ้ายังย่อยได้อยู่ เพราะว่า
ท่านเป็นบุคคลพิเศษนี่ ในเมื่อถ้าหากว่าบุคคลอื่นกินเข้าไปไม่ย่อยมันจะเป็นอาหารเป็น
พิษ ท่านก็เลยสั่งให้ไปฝังทิ้งซะ แล้วก็ยังบอกเอาไว้อีกว่า หลังจากนี้ไม่นานท่านจะ
ปรินิพพานคือจะตาย ถ้าหากว่าคนคิดว่าท่านฉันอาหารของนายจุนทะแล้วตายให้พระบอก
ไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะปรินิพพานวันนั้นเวลานั้นอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉัน
อาหารของนายจุนทะเข้าไป เพราะพระองค์ยังตรัสว่าทานที่บุคคลให้ในวันแรกที่จะ
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณกับวันสุดท้ายที่จะปรินิพพานเป็นทานที่มีผลมากที่สุด 
คนที่ถวายก่อนจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณคือนางสุชาดา ถวายข้าวมธุปายาสไปแล้ว ก็
คนที่ถวายคนสุดท้ายคือนายจุนทะ 
ถาม : ข้าวมธุปายาสเป็นยังไง ? 
ตอบ : มธุปายาสอย่างน้อยๆ ต้องเลี้ยงวัว ๔๙ ตัวจ้ะ เขาจะรีดนมวัวจาก ๗ ตัวแรก
กรองให้สะอาดแล้วก็ไปให้ ๗ ตัวที่สองกินเข้าไป รีดนมวัดจาก ๗ ตัวที่สองมากรองให้
สะอาดให้ ๗ ตัวที่สามกินเข้าไปจนกระทั่งชุดสุดท้าย ๗ ตัวนั่นล่ะ รีดเอานมนั้นมาหุงข้าว 
ลองดูมั๊ยล่ะ ? 
ถาม : ปัจจุบันยังมีมั๊ยเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : มีจ้ะ เพิ่งจะฉันมาเพราะว่าลงไปปักษ์ใต้งวดนี้ไปเจอสาวฮินดูคนหนึ่ง ชื่อสุภิตา 
คานธี นามสกุลคานธีด้วยนะ ก็แม่สาวนี่ล่ะที่ถามซะจนพระรำคาญนั่นล่ะ จนกระทั่งพระ
ท่านบอกให้ถามได้ไม่เกินหนึ่งข้อต่อวัน เขาก็ยังสงสัยอีกว่าถ้าสงสัยเกินข้อหนึ่งแล้วทำยัง
ไง พระท่านก็ให้มาถามอาตมา อาจจะให้ไปถามคนอื่นก็ได้ แต่บังเอิญชื่อเล็กเหมือนกัน 
เขามาควานเจอเราเข้าก็เอาล่ะ เขาก็เลยไปหุงข้าวมธุปายาสมาถวาย ครั้งแรกเราดูๆ ก็
นึกว่ากับข้าว จ้วงเข้าไปซะเต็มๆ ปรากฏว่ามันออกหวานๆ เหมือนขนมมากกว่า 
ถาม : แล้วอย่างในปัจจุบันล่ะเจ้าคะ ที่เรานำข้าวไปถวายที่วัดแล้วถาดที่เรายกถวาย
ท่าน ท่านฉันเสร็จท่านก็ลุกไป ชาวบ้านทั่วไปจะยกอันนั้นมาทานต่อ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าพระฉันเหลือแล้ว ชาวบ้านกินได้เขาเรียกว่าวิทาสาโท รับของที่เป็น
เดนแล้ว แต่ถ้าจะให้ดีน่ะ ให้พระวัดนั้นมีการอุปโลกน์ซะก่อน การอุปโลกน์นี่คือก็จะสมมติ
ขึ้นมา อย่างเช่นว่าเขาจะประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า ยัคเฆ ภัณเต สังโฆ ชานาตุ ขอ
สงฆ์ทั้งหลายโปรดฟังคำข้าพเจ้า บัดนี้ได้มีทายก ทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาซึ่งภัตตา
หาร ถวายเป็นสังฆทานในท่ามกลางสงฆ์ อันว่าสังฆทานนั้นย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
มาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้เฉพาะภิกษุ 
สามเณรรูปใดรูปหนึ่ง แต่ว่าสมควรแก่สงฆ์ทั้งสังฆมณฑล ให้แจกแก่สงฆ์ทั้งหลายใน
บรรดาที่มาถึงในสถานที่นั้น บัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์หากสงฆ์ทั้ง
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หลายเห็นสมควรก็ให้นิ่งอยู่ ถ้าหากว่าเห็นไม่สมควรก็ให้ทักท้วงขึ้นได้อย่าได้เกรงใจ   
ในเมื่อสงฆ์ทั้งหลายนิ่งอยู่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จะแจกภัต ณ บัดนี้ แล้วก็
เริ่มต้นว่า อะยัง ปะฐะมะภาโค มหาเถรัสสะปาปุนาต ิ ส่วนที่ ๑ ก็พึงถึงแก่มหาเถระ ผู้
เป็นใหญ่เหนือกว่าข้าพเจ้าอะวะเสสาภาคาอัมหากังสามเณรัญจะปาปุนาต ิส่วนที่เหลือก็
ถึงแก่ข้าพเจ้าจนภิกษุสามเณรทั้งมัชชิมะ และนะวะกะคือผู้กลางและผู้ใหม่ทั้งหลายตลอด
จนถึงสามเณร เมื่อเหลือจากพระภิกษุและสามเณรแล้วไซร้ ก็มอบให้เป็นของทายก 
ทายิกา ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการมีส่วนร่วมในอาหารนี้ด้วยเทอญ อย่างนี้
ถ้าพระสาธุก็เป็นอันว่ากินไปเถอะ 
ถาม : ยังไม่เคยเห็นมีใครทำแบบนี้ ? 
ตอบ : เขาทำกันเยอะเหมือนกัน หลายวัดเขาทำกัน วัดที่อาตมาอยู่ก็ทำเป็นปกติ   
กันนรกให้ เพราะว่าส่วนใหญ่นี่เขาไม่รู้กัน 
ถาม : เห็นเขาใส่เป็นถาดแล้วก็ถวาย แล้วพระก็ฉัน พอฉันเสร็จ...?  
ตอบ : ถ้าพระฉันเหลือแล้วจริงๆ กินต่อได้น่ะ แต่ว่าอย่าเอาไปบ้าน ส่วนที่เหลือแล้วไม่
ต้องขออนุญาตก็ได้แต่ห้ามเอาไปบ้าน ถ้าหากว่าลักษณะที่ว่านี่ ถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์
อุปโลกน์ขึ้นมาแล้วทุกองค์ มีความเห็นร่วมกันว่าได้อย่างนั้นกินเสร็จถ้าเหลือขนกลับ
บ้านต่อไปเลย 
ถาม : การใส่บาตรนี่ถ้าเราเตรียมข้าวไปแล้ว จำเป็นมั๊ยจะต้องตักจนเหลือไว้ก้นๆ 
หน่อยหนึ่ง ? 
ตอบ : ไม่จำเป็น แล้วแต่เรา ถ้าหากว่าพระมีมากข้าวมีน้อยก็ตักกันจนหมดขูดกันไป
เลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่าพระมีน้อยข้าวมีมากก็เหลือกลับไปกินเป็นของเราก็ได้ เพราะว่า
อันนั้นยังเป็นสมบัติของเราอยู่ ยังไม่ใช่ของสงฆ์  
ถาม : ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ของเรา บางทีไปถวายแล้วพระบางองค์เขาบอกไม่ต้องตักหมด
หมดหรอกเดี๋ยวเก็บไปบ้านอะไรอย่างนี้ ? 
ตอบ : เผื่อไว้ส่วนที่เหลือจากการทำบุญถือว่าเป็นมงคล เก็บไว้กินเองบ้างเผื่อฟลุคจะได้
รวย (หัวเราะ) 
ถาม : ศาสนาพราหมณ์กับพุทธนี่อันไหนเข้ามาประเทศไทยก่อน ?  
ตอบ : จริงๆ แล้วศาสนาพราหมณ์นี่จะเป็นพื้นฐานที่เข้ามาก่อน ประเทศไทยของเรา
ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปเหมือนกัน มีหลายส่วนอย่างเช่นว่า สุนาปะรันตะ
ปะก็คือสระบุรี ตักกะศิลาก็คือกำแพงเพชร ตกลงว่าชื่อเพราะๆ ในภาษาบาลีจริงๆ แล้ว
มันมีมาถึงประเทศไทยเหมือนกัน เพราะสมัยก่อนเขตแดนมันต่อเนื่องกันไกลมากเลย   
มิถิลาอยู่ในพม่า เวสาลีอยู่ในพม่า มิถิลามหานครปัจจุบันมันก็ยังชื่อมิถิลาอยู่นั้นล่ะ 
เมืองกาสกี็อยู่ในพม่า พม่ามันเรียกตาซ ิตาซิจริงๆ ก็คือกาสี เพราะฉะนั้นว่าถามว่าพุทธ
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หรือพราหมณ์มาก่อน พราหมณ์จะมาก่อน พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อนุตรสัมมาสัม
โพธิญาน ก็ไปเป็นลูกศิษย์พราหมณ์ก่อน เรียนจนกระทั่งถึงสมาบัติ ๘ แล้วด้วยความที่
พระองค์ท่านมีปัญญาก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง ก็เลยไปปฏิบัติเองจนกระทั่งได้
รู้เห็นอริยสัจขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า 
ถาม : แล้วที่รอยพระพุทธบาทสระบุรีนั้นเป็นรอยที่จริงใช่มั๊ยเจ้าคะ ? 
ตอบ : ปัจจุบันรอยที่เห็นอยู่เป็นรอยที่ทำครอบไว้ ของจริงจะอยู่ข้างใต้ ถ้าอยากจะดู
จริงๆ เลยให้เลยไปอีกนิดหนึ่ง เลยไปตรงที่เขาเรียกว่าพระฉาย บนยอดเขาพระฉายจะมี
อีกรอยหนึ่งซึ่งจะเป็นรอยซ้าย รอยขวาของรอยพระพุทธบาทที่ปัจจุบันสร้างมณฑปอยู่ 
ถ้ารอยนั้นล่ะเป็นรอยแท้ๆ แต่เขาก็ทำกระจกปิดไว้ ถึงเวลาก็ยกขึ้นมาดูได้ สองรอยนั้น
เหยียบในคราวเดียวกัน พอเหยียบข้างซ้ายแล้วก็เหยียบข้างขวาแล้วก็ไปแน่บ (หัวเราะ)  
ถาม : อย่างนี้ก็มีเรื่อยๆ เกิดไปเรื่อยๆ ? 
ตอบ : ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจให้ปรากฏก็จะไม่เป็น ไม่อย่างนั้นก็เต็มไปหมด 
ถาม : แล้วประเทศอื่นมีมั๊ยคะ ? 
ตอบ : มีจ้ะ มีอยู่อย่างสมัยอะไร สมัยพระเจ้าทรงธรรมที่อยุธยาภิกษุไทยเดินทางไป
เพื่อไหว้รอยพระพุทธบาททีล่ังกา แล้วคราวนี้ พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ พอได้ข่าวว่ามี
พระสงฆ์จากไทยมา ท่านเลื่อมใสนี่ ก็นิมนต์ไปฉัน พอทราบจุดประสงค์ก็บอกว่า พระคุณ
เจ้า ต้องลำบากมาถึงลังกาทวีปทำไมล่ะ ที่ภูเขาสัจจะพันธะคีรขีองเมืองไทยก็มี พอกลับ
มาพระภิกษุก็มากราบทูลให้พระเจ้าทรงธรรมทราบ พระเจ้าทรงธรรมรู้ว่าเมืองไทยก็มีก็
เลยประกาศค้นหาพระพุทธบาทกันจนกระทั่งพรานบุญแกไปเจอเข้า 
ถาม : อันนั้นเรื่องจริงใช่มั๊ย ? 
ตอบ : เรื่องจริงเลยจ้ะ พรานบุญตอนหลังพระเจ้าแผ่นดินตั้งเป็นท่านขุน ขุนสัจจพันธ์  
คีรินทคูหาพนมโขลน ตำแหน่งผู้ดูแลรักษาภูเขาพุทธบาท 
ถาม : แล้วที่เขาว่าต้องขึ้นไปตั้งกี่ขั้นอันนั้น ก็ข้างในเป็นรอยพระพุทธบาท ? 
ตอบ : สมัยก่อนมันเป็นป่านี่จ้ะ พอมาตอนนี้เขาเล่นสร้างบันไดขึ้นไปแล้ว (หัวเราะ)  
ถาม : เขาวงกต ? 
ตอบ : สมัยก่อนมันเป็นป่าเป็นดง สมัยนี้สบายมากกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปแล้ว มัน
ก็เป็นเมืองเป็นป่าสลับกันไปเรื่อยล่ะ อาจจะประเภทรบกันจนตายเกลี้ยง ป่าคืนกลับมาอีก
ทีหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วก็ประเภทรื้อป่ากลายเป็นเมืองไปอีก 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ลักษณะนั้นมันหมายความว่าเราทำของเราเต็มที่แล้ว ในเมื่อเต็มที่ทุกอย่างแล้ว
มันยังไม่เกิดผลในจุดที่เราต้องการก็ต้องปล่อยวาง เพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากมากเกิน
ไป ตัวอยากนั่นล่ะมันเป็นเสาต้นเบ้อเร่อขวางหน้าอยู่ เดินชนไปก็หัวแตกเปล่า หายอยาก
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เมื่อไหร่มันจะได้เอง 
ถาม : ................................. 
ตอบ : พระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่านักปฏิบัติที่ดีต้องมีกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติช่วงนั้นมาก่อน ในเมื่อมีประสบการณ์ของเขา ถ้าหากว่าเราน้อมนำมาเพื่อปฏิบัติ
ตาม มันก็จะเป็นการเรียนลัดไปเลย สามารถก้าวข้ามไปได้ง่ายๆ แต่ว่าบุคคลที่เป็นครูบา
อาจารย์ถึงมีประสบการณ์มาก่อนอาจจะใช้เวลาสามปี ห้าปี สิบปีกว่าจะข้ามตรงนั้นไปได้ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : มันไม่ได้เป็นยังไงหรอก คือถ้าหากว่าบางอย่างที่เราคิดว่ามันมั่นคงแล้วจับหลัก
ได้แล้ว คนอื่นเขามาพูดมันก็สักแต่ว่าผ่านหูไป แต่ขณะเดียวกันว่าอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งดีทั้ง
สิ่งไม่ดี คือสิ่งที่เราทำตรงช่วงนั้นมันอาจจะดี ดีจริง อาจจะถูก ถูกจริงแต่ว่ามันดีแค่
ตรงนั้น มันอาจจะถูกแค่ตรงนั้น เหมาะสมกับเราแค่ช่วงนั้น ถ้าหากว่าเราก้าวเข้ามาสู่
ระดับจิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป ก็จะเห็นว่าความจริงมันดีแค่นั้นมันถูกแค่นั้น ถ้าเราไปยึดถือ
เอาไว้มันกลายเป็นมานะถือตัว ถือตนซะด้วยซ้ำไป จะกลายเป็นทิฏฐุปาทาน ถือความ
เห็นตัวเองเป็นใหญ่ สีลัพพัตตุปาทาน ยึดมั่นว่าศีลและการปฏิบัติของตนเองนั้นดีกว่าเขา 
มันจะมีต้องให้ระวังอยู่เรื่อยๆ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ดูกติกาของการเป็นพระอริยเจ้าว่ามีอะไรบ้าง แล้วทำตามนั้น เอาเป็นว่าพระ
โสดาบัน อันดับแรกเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆ อันดับสองเคารพพระธรรมจริงๆ อันดับ
ที่สามเคารพพระสงฆ์จริงๆ อันดับที่สี่เป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ล่วงเกินด้วย
กาย วาจา ใจ ไม่ยุยงให้คนอื่นเขาทำ ไม่ยินดีเมื่อคนอื่นเขาทำ อันดับสุดท้ายคิดว่า
ตายแล้วจะไปนิพพาน ง่ายนิดเดียว ไม่เห็นมีอะไรเยอะเลย 
ถาม : ................................. 
ตอบ : มันละเอียดยากหน่อยหนึ่ง คราวนี้เราจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าคนเรา
มันอดไม่ได้ที่จะล่วงเกินในพระรัตนตรัยด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ การรักษาศีลถึงตัวเอง
ประคับประคองสิกขาบทไว้ได้แล้ว ก็อาจจะให้คนอื่นเขาทำแทนหรือเห็นคนอื่นเขาทำแล้ว
เราพลอยยินดีด้วย มันก็จะลำบากนิดหนึ่ง มันสำคัญตรงที่ว่าได้ทำจริงมั๊ย ? ถ้าทำจริง
แล้วเรามีไกด์ไลน์ลักษณะนี้นำไปก่อนแล้ว โอกาสพลาดมันยาก เพียงแต่อย่าไปคิดว่าตัว
เองดีก็แล้วกัน ถ้าเชื่อว่าตัวเองดีเมื่อไหร่ ความเลวเริ่มเข้าหาแล้ว ดูใจอย่างเดียวแต่
ละวันๆ อย่าให้มันเศร้าหมอง อย่าให้นิวรณ์ ๕ อย่างกินใจของเราได้ นิวรณ์เป็น
เครื่องกั้นความดีที่แย่มากเลย 
ถาม : ................................. 
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ตอบ : อันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเรามีหน้าที่หนีเขา เขามีหน้าที่กั้น เราต่างคนต่างทำ
หน้าที่ไป ถ้าความรู้สึกทั้งหมดของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเขาก็หมดสิทธิที่จะกั้นเรา 
หลุดออกมาเมื่อไหร่ก็เสร็จเขา 
ถาม : ................................. 
ตอบ : สองสามวันนี่เร็วแล้วจ้ะ (หัวเราะ) บางคนปล้ำเป็นปียังกั้นมันไม่อยู่  
ถาม : ................................. 
ตอบ : สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเรารักษาอารมณ์ต่อเนื่องไม่ได้ ตอนที่เราทำอยู่อารมณ์ใจ
มันทรงตัวมันสงบ มันเยือกเย็น มันเป็นสุขยังไง เลิกแล้วประคับประคองอารมณ์นั้นให้
อยู่กับเราให้ได้ พออยู่ได้แล้วก็พยายามรักษามันให้นานที่สุด เหมือนยังกับเป็นแม่ลูก
อ่อนที่อุ้มลูกแดงๆ ไว้อย่าให้พลาดหลุดมือเป็นอันขาด หลุดเมื่อไหร่ลูกตาย แต่อันนี้ถ้า
หากว่าเราพลาดเมื่อไหร่นิวรณ์มันตีเราตายไม่ใช่ว่าลุกแล้วเลิกเลย ลุกแล้วต้องรักษา
อารมณ์นั้นให้ต่อเนื่องยาวนานที่สุด ยิ่งยาวนานไปมากเท่าไหร่เรายิ่งเป็นสุขมากเท่านั้น 
จิตจะเคยชินกับการละกิเลสมากเท่านั้น ทำไปๆ ถ้าหากว่ามันต่อเนื่องยาวนานได้มาก
จริงๆ กิเลสมันจะขาดไปเองโดยไม่รู้ตัว มันเหมือนกับเราเอาหินทับหญ้าไว้ ทับไปนาน
หญ้ามันเฉาตาย ส่วนใหญ่ลุกแล้วก็ลืมก็ถ้าทำทั้งทีแล้วไม่เอาจริงแล้วจะทำไปทำไมล่ะ ?  
ถาม : ................................. 
ตอบ : คือเราผิดตั้งแต่ไปรับมันแล้วนะ พยายามกั้นเอาไว้ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่า
กายนครคือร่างกายของเรานี้ ประกอบไปด้วยประตู ๕ ช่อง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
พระเจ้าจิตราชที่ครองอยู่ภายใน เราต้องรักษาไว้ไม่ให้ข้าศึกมันตีได้ ก็ต้องคอยระวังรักษา
ประตูทั้ง ๕ เอาไว้อย่าให้เข้ามาถึงข้างใน สิ่งที่ตาเห็นให้สักแต่ว่าเห็นอยู่แค่นั้น สิ่งที่หู
ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินให้มันอยู่แค่นั้น สิ่งที่จมูกได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นให้มันอยู่แค่นั้น สิ่งที่
ลิ้นได้รสสักแต่ว่าได้รสให้มันอยู่แค่นั้น สิ่งที่กายสัมผัสสักแต่ว่า สัมผัสให้มันอยู่แค่นั้น 
อย่ารับมันเข้ามาสู่ใจ โดยเฉพาะรับเข้ามาแล้วไปปรุงแต่งต่อ ถ้าไปปรุงแต่งต่อจิตใจ
มันก็จะว้าวุ่นสับสนโดยเฉพาะฟุ้งซ่านไม่อยู ่ เพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เข้ามาทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจมันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างคืออิฏฐารมณ ์ อารมณ์ที่น่าพอใจ ถูกใจ   
อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่พอใจถูกใจ ทั้งสองอย่างถ้าเราคิดเมื่อไหร่สิ่งที่น่าพอใจมันจะ
กลายเป็นราคะกับโลภะ ราคะก็คือยินดี โลภะคืออยากมีอยากได้ แล้วอนิฏฐานรมณ์ที่ไม่
น่าพอใจมันจะเป็นปฏิฆะกับโทสะ ปฏิฆะคือเกิดแรงกระทบในสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา โทสะก็คือ 
พลอยที่จะไม่ยินดีกับมันเป็นอย่างยิ่งไปเลย 
ถาม : ................................. 
ตอบ : รู้ตัวเมื่อไหร่ไล่มันออกไป ถึงได้ว่าของเรามันผิดตั้งแต่ตอนที่เราไปรับมันเข้ามา
แล้ว ต้องหยุดมันเอาไว้แค่นั้น เห็นอยู่ตรงหน้าหล่อแค่ไหนก็ช่าง แต่ว่าเห็นก็พออย่าไป
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คิดต่อว่า เออ...ถ้าหากว่าเป็นแฟนเราก็ดี ถ้าได้ควงกันซักสามปีจะเป็นยังไง ไม่ต้องไปคิด 
ให้มันหยุดอยู่แค่นั้นนะ ถ้าหากว่าเราทำในลักษณะนี้ได้มันจะสักแต่ว่าเห็น ปากกาด้าม
หนึ่งเราเห็น เราหยุดความคิดของเราอยู่แค่นั้นอย่าไปปรุงแต่งต่อมันก็เป็นปากกาไม่
สามารถจะให้ทุกข์ให้โทษกับเราได้ แต่ถ้าหากว่าเรา เออ...ปากกามันเขียนจดหมายได้
เขียนไปหาแฟนดีกว่าอ้าวไปแล้ว อันนี้จะออกไปทางราคะ ความรักแล้ว นั่นวันก่อนมันด่า
เรา เราด่ามันไม่ทัน เราเขียนไปด่ามันดีกว่า กลายเป็นโทสะไปอีกแล้ว แต่ถ้าเราหยุดตั้ง
แต่แรกก็คือปากกา ไม่ใช่ราคะ ไม่ใช่โทสะ ไม่ใช่โมหะ 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ตามดวูา่มนัคดิยงัไง ถา้เอามนัไมอ่ยูจ่รงิๆ มนัคดิไปแลว้ เรากต็ามดมูนัคดิยงัไง 
ทำตัวเหมือนกับคนดูหนัง อยากรู้ว่ามันคิดอย่างนี้ ต่อไปมันจะเริ่มยังไงตามดูมันไปเรื่อย 
ไอ้นี่มันขี้อายถ้าหากว่ามีคนไปจ้องดูอย่างนั้นมันจะคิดได้ไม่นาน ลักษณะมันเหมือนยังกับ
ว่าเวลาม้าเตลิดหลุดจากคอกไป เราฉุดไม่อยู่ รั้งไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้ว ก็โดดขี่หลังกอดคอ
มันไปเลย วิ่งไปเดี๋ยวหมดแรงมันเลิกเอง เรากำหนดสติตามรู้มันไปเรื่อยว่าตอนนี้มันคิด
อย่างนี้ ลักษณะที่บางสำนักท่านใช้คำว่ารู้หนอ รู้หนอไปเรื่อย จนกระทั่งมันหมดเรี่ยวแรง
ไม่มีปัญญาจะคิด แล้วเราก็ดึงกลับมาอยู่กับอารมณ์ภาวนาใหม่ ก็จะสงบได้อีก หรือไม่อีก
ทีหนึ่งก็พอภาวนาสงบแล้ว ก็ถือลมหายใจของเรานี่ล่ะมันคือชีวิตของเรามันจะเป็นก็เป็น
ตรงนี้ มันจะตายก็ตายตรงนี้ หลุดจากลมหายใจเมื่อไหร่กิเลสมันตีเราตายแน่ ก็เกาะหนับ
เอาไว้อย่าปล่อยไปเลย จะหลับ จะตื่น จะยืน จะนั่ง ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าอย่าง
นั้นมันจะมีสติอยู่ตลอดแล้วก็จะไม่หลุดไปคิดอีก เผลอหลุดเมื่อไหร่มันก็เอาเรื่องใหม่  
ถาม : ................................. 
ตอบ : อานิสงส์อันดับแรกเกิดกับตัวเราก่อน ถ้าเขาล่วงลับไปแล้วหลังการที่เราปฏิบัติ
กรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วย ถ้าอย่างนั้นละเขาได้แน่นอน ได้แน่นอนแต่ว่า
อย่างไรก็ตามเหตุที่เราเกิดปัญญาขึ้นมามีส่วนนับเนื่องด้วยเขา เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆ 
อานิสงส์บางส่วนมันต้องมีเป็นของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ในเขตที่สามารถที่จะ
ใช้ผลของอานิสงส์นั้นได้มั๊ย ? อยู่ในเขตที่โทษเบาหน่อยก็สามารถใช้ผลจากอานิสงส์นั้น
ได้ ถ้าอยู่ในเขตที่โทษหนักก็ยังไม่มีสิทธิที่จะใช้ได้จนกว่าจะพ้นโทษขึ้นมา 
ถาม : เวลาเราคิดฟุ้งซ่านใช่มั๊ยค่ะ เราก็คิดที่จะดับความฟุ้งซ่านเหล่านี้ ? 
ตอบ : ไม่ต้องคิดจ้ะ ถ้าหากว่าเราไปคิด กำลังที่มันไปฟุ้งซ่านอยู่ในด้านที่ไม่ดีมัน
แรงกว่าซะแล้ว มันจะพาเราไปคล้อยตามมันไปได้ง่ายกว่า ให้ดึงกลับมาหาลมหายใจ
เข้าออกง่ายที่สุดเลย ถ้าหากว่าสติผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก จิตผูกอยู่กับลมหายใจ
เข้าออก ตัวฟุ้งซ่านมันจะเกิดไม่ได ้ ไอ้ที่ไปคิดสู้มันนั้นเจ๊ง เพราะว่าด้านที่ไม่ดีกำลังมัน
สงูกวา่ซะแลว้เริม่ตน้ทีม่นักอ่น ยอ้นกลบัมาภาวนาใหม ่ไมต่อ้งไปสูก้บัมนัสูม้นัไม่ไหวหรอก 
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ถาม : ................................. 
ตอบ : เจา้นัน่ไปเทีย่วบางแสน ๔ วนักลบัมาแอรเ์ปดิคาอยูด่ทีี่ไม่ไหมแ้สดงวา่มนัอดึนา่ดู
เลยน่ะ ๔ วัน ๔ คืนเปิดอยู่ได้ยังไง บ้านเขาติดธงมหาพิชัยสงครามเลยมั่นใจว่าเป็น
อานภุาพของธง ลกัษณะเดยีวกบัตอนที่ไฟมนัไหมต้กึแถว พอไหมม้าถงึบา้นทีเ่ขาตดิธงเอา
ไว้ไม่รู้มันกระโดดข้ามไปได้ยังไงมันไหม้ห้องต่อไป เว้นห้องนั้นเอาไว ้ ไอ้เราก็ยังงงๆ เลย  
ไม่ว่าจะเป็นกฏฟิสิกส์หรือหลักของอากาศพลศาสตร์อีท่าไหนก็ตาม มันไม่มีทางที่กระโดด
ขา้มหอ้งแถวทีต่ดิกนัไปหอ้งหนึง่ไดห้รอก แตม่นัไปได ้(หวัเราะ) ไปไหมห้อ้งถดัไป ตกลงคน
อืน่เขาดำเปน็ตอตะโกกนัหมด มขีาวอยูห่อ้งเดยีว งวดกอ่นไปหาดใหญซ่กัสามปมีาแลว้มัง้ 
ตรงชว่งในเปน็หอ้งแถวไมก้็ไฟไหม ้ เขาเกบ็ของหนกีนัอลหมา่น พวก ทา่นแสงชยัตอนนัน้
ยงัไม่ไดบ้วช ก็ไปชว่ยเขาเกบ็ของอะไรดว้ย เกบ็เสรจ็กม็านัง่หอบแฮกๆ อยู ่ เรากถ็ามวา่ที่
บา้นตดิธงมหาพชิยัสงครามดว้ยรเึปลา่ ? เขาบอกวา่ตดิ พอถามวา่ตดิธงไวร้เึปลา่ เขาบอก
วา่ตดิ เรากส็บายใจ ถา้มธีงละก็ไมเ่ปน็ไรหรอก ใหม้นัไหม้ไปเถอะ ไหมท้ีอ่ืน่เดีย๋วมนัไมม่า
ถึงเราหรอก ปรากฏว่าคุณแสงชัยเขายกพานใส่วัตถุมงคลให้ดูอยู่นี่ครับ ผมถอดมาด้วย 
(หวัเราะ) แหมมนัเกบ็เกลีย้งจรงิๆ อยูน่ีค่รบัผมถอดมาดว้ย ยงัดนีะทีร่ถดบัเพลงิสกดัเอาไว้
อยูก่อ่น ไมง่ัน้กค็งมโีอกาสโทษกนัใหวุ้น่ไปเลย ดว้ยความหวงัดเีกบ็ใหก้เ็ลยเกบ็มาเกลีย้งเลย 
ถาม : แสดงว่าไฟไหม้นี่ให้เหลือธงไว้ เก็บอย่างอื่นไป ?  
ตอบ : อย่างอื่นเก็บไปเถอะ อันนั้นเขาเอาไว้กันโดยตรง เรื่องอย่างนี้ฟังๆ ดูแล้วเหมือน
ยังกับว่ามันไม่น่าเชื่อ แต่ว่ามันพิสูจน์ได้เห็นมาเยอะต่อเยอะด้วยกัน เจ้าแขกลับไปแล้วใช่
มั๊ย ? เจ้าดวงแขนี่บ้านเขาอยู่ด่านช้าง เขาทำไร่อ้อยอยู่สองร้อยกว่าเกือบสามร้อยไร่ 
แล้วก็มีพวกเห็นแก่ตัวมันจะเผาไร่อ้อยกันประจำเลย โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลมันจ้างเผา 
เหตุที่จ้างเผาเพราะว่า ถ้าโรงงานที่อยู่ไกลๆ ให้ราคาดีกว่าเขาจะขายให้โรงงานที่อยู่ไกล
ไม่ขายให้ของเขา เขาก็จะมาจ้างคนเผาไร่ อ้อยที่ผ่านการเผาไฟมาจะบูดเร็วมากเลย ไม่
เหมือนกับอ้อยที่ตัดสดไป ทิ้งอยู่เป็นอาทิตย์มันอยู่ได้ แต่อ้อยเผาไฟนี่อยู่ได้วันสองวันมัน
จะบูด ก็เลยต้องเข้าโรงงานใกล้ๆ คือวิ่งไปเข้าโรงงานของมันนั่นล่ะ ยายนี่ประสาทกลับ
เลยรอบข้างมีแต่ไฟไหม้ไปหมด ก็เลยบอกให้เอาธงไปติดเอาไว้ ขนาดธงไปติดไว้มันก็ยัง
ประสาทกินอยู่นั่นล่ะ ไฟไหม้ล้อมมาทุกด้านเลย แต่ปรากฏว่ามาไม่ถึง ใช้คำว่าบังเอิญดับ
ซะก่อน แต่เรื่องบังเอิญนี่มันบังเอิญบ่อยจังเลย จริงๆ แล้วธงมหาพิชัยสงครามท่านใช้คำ
ว่าดีทุกอย่าง ตามตำราโบราณสมัยพระร่วงอยู่บอกว่า แม้แต่ถือด้ามธงเข้าป่าไปก็จะไม่
อด อานุภาพถึงขนาดนั้น เพียงแต่ว่าของเราเองจิตใจยึดมั่นแค่ไหน ? วัตถุมงคลทุก
ชนิดเหมือนกับเครื่องส่งกำลังสูงในเมื่อเครื่องส่งๆ เต็มที่ สำคัญตรงเครื่องรับกำลังใจ
ของเรามันเปิดรับเท่าไหร่ ถ้าหากว่ามีจิตเลื่อมใสมีการอาราธนาถูกต้องตามรูปแบบ
ของเขา เท่ากับเอาเปิดรับเต็มที่มันก็จะได้ผลมาก คนที่เขาไม่เลื่อมใสไม่เชื่อถือผลก็
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จะน้อย เพราะฉะนั้นเครื่องส่งๆ แล้วสำคัญตรงเครื่องรับของเรานั่นล่ะ ถึงว่าทุกสิ่งทุก
อย่างถ้าหากว่ามันจะดีมันต้องประกอบด้วยศรัทธาก่อน แต่ว่าศรัทธาอันนี้มันต้องมี
ปัญญาประกอบ ไม่ใช่เชื่อหัวทิ่มหัวตำไปอย่างเดียวพิสูจน์ซะก่อน เขาบอกกันไฟได้เราก็
เอานำ้มนัราดเผามนัซะเองเลย ดซูมินักนัไดจ้รงิมัย๊ ? เจอขอ้หาวางเพลงิบา้นตวัเองแหงๆ 
ถาม : เอาธงไว้ที่ไหนในบ้านหรือเอาไว้หน้าบ้าน ?  
ตอบ : ที่ไหนก็ได้แต่ว่าให้หันหน้าไปทิศเหนือหรือทิศตะวันออกผืนเดียวคุ้มได้ทั้ง
สถานที ่ สมมติว่าบ้านเรามีที่ดินซักพันไร่ก็คุ้มได้ทั้งพันไร่นั่นล่ะ เพียงแต่ว่าเวลาอธิษฐาน
ขอให้ท่านป้องกันให้ครบด้วยนะ ไม่ใช่ประเภทไปถึงแปะฉับก็ทิ้งเอาไว้ทั้งปีทั้งชาติไม่เคย
นึกถึงท่านเลย 
ถาม : ต้องดูวันปิดมั๊ยเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : ดูจ๊ะ ดูวันที่เรามีธง วันที่ไม่มีติดไม่ได้แน่เลย 
ถาม : ต้องดูฤกษ์ ดูยามนี่จริงมั๊ยเจ้าค่ะ ? 
ตอบ : ไม่ค่อยจะจริงจ้ะ เรื่องของฤกษ์ยามมันเหมือนกับคนข้ามถนนเปรียบให้ฟังง่ายๆ 
ถ้าข้ามถนนในจังหวะที่ไม่มีรถมันก็ปลอดภัยแน่นอนนะ แต่ว่าคนที่เขาเก่งๆ เขาก็ข้าม
โดยที่รถเยอะๆ เขาก็ข้ามได้ปลอดภัยดีแต่ว่ามันประมาทเกินไป สักวันหนึ่งอาจจะชราหู
ตาฝ้าฟางพลาดท่าให้รถชนเดี้ยงไปก็ได้ถ้าไม่เป็นการยุ่งยากลำบากเกินไปนักก็อาศัยฤกษ์
ยามซะหน่อยหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าเห็นว่ามันยุ่งยากมันลำบาก กำลังใจของเราเข้มแข็ง   
เกิดอะไรขึ้นรับได้อยู่แล้ว ลุยไปเลยวันไหนก็ได้ 
ถาม : หนูไปติดหนูก็ไม่ได้ดูวัน ? 
ตอบ : ก็บอกแล้วไงว่า ถ้าเป็นวันที่มีธงก็ใช้ได้แล้วล่ะจ้ะ  
ถาม : ใส่กรอบเสร็จแล้วก็ตอกตะปูแขวนหน้าบ้าน ? 
ตอบ : นั่นล่ะ สะดวกที่สุด  
ถาม : แล้วต้องระลึกถึงท่านทุกวัน ? 
ตอบ : ตั้งใจสวดมนต์ภาวนานึกถึง โดยเฉพาะธงนี่เป็นของ ท้าวมหาชมพู ท่าน จะมี
คาถาปลุกสั้นๆ ว่า “พุท - ธะ - สัง - มิ” ก็คือ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ 
เขาตัดมาอย่างละตัว เราจะใช้ “อิทธิฤทธิ พุทธนิมิตตัง” ก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของการ
ปลุก ก็คือเปิดกำลังใจของเรารับอานุภาพของเขา บอกแล้วเครื่องส่งๆ อยู่ตลอดอยู่แล้ว
มันสำคัญตรงใจเรา เครื่องรับของเราดีแค่ไหน 
ถาม : เรื่องการทำงานของจิตน่ะครับ ในลักษณะการเดินแล้วจับลมหายใจ ทำไปจุด
หนึ่งแล้วจะรู้สึกว่าปล่อยให้ร่างกายมันเดิน เราก็จับลมหายใจแล้วก็ดูมันว่ามันเคลื่อนไหว
ยังไงอันนั้นถูกหรือเปล่าครับ ? 
ตอบ : ใช้ได้แล้ว ถ้าหากว่ารู้ลมสามฐานได้พร้อมกับที่ร่างกายมันเดินได้ ก็แปลว่า
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ถูกทางแน่นอน แต่ถ้าหากว่ารู้ลมครบสามฐานร่างกายเดินไม่ได้ต้องไปหัดใหม่อีกเยอะ 
เพราะการรู้ลมสามฐานนี้จิตมันเริ่มเป็นฌานพอเริ่มเป็นฌานจิตกับประสาทร่างกายมัน
เริ่มแยกออกจากกัน ใหม่ๆ จะก้าวไม่ออกหรอก มันติดจึ๊กอยู่แค่นั้นล่ะ ไปให้รุ่นน้องไป
ทำมาหลายองค์ โวยวายว่าเราหลอกมันนี่หว่า ความจริงไม่ใช่ฝีมือห่วยเอง 
ถาม : เราต้องกำหนดลมหายใจมากกว่าร่างกาย ?  
ตอบ : ยังไงก็ได้ กำหนดความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายก็ได้ กำหนดความรู้สึกอยู่ที่ลม
หายใจก็ได้ สติรู้ตลอดอยู่ว่าตอนนี้ร่างกายมันเคลื่อนไหวยังไง ลมหายใจมันเข้า
ออกแรง เบา ยาว สั้นยังไงในลักษณะนั้น แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งความรู้สึกส่วนไหน
มากกว่าส่วนไหนน้อยกว่าอยู่ที่เรา 
ถาม : ...(ไม่ชัด)... เกี่ยวกับผีอำ ?  
ตอบ : ลักษณะนั้นจริงๆ นักปฏิบัติเขาใฝ่หากันมาก คือเราจะต้องปฏิบัติภาวนาไป
จนถึงระดับจะหลับหรือจะตื่นจิตมันจะรู้อยู่เสมอ ตัว พุทโธ ที่แปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิก
บานคืออยู่ตรงจุดนี้เอง ถึงเวลาแม้แต่หลับก็รู้อยู่ว่าหลับ กรนเราก็รู้ว่ามันกรน บางที
เราสามารถกำหนดความรู้สึกขยายกว้างออกไปรอบข้างของเรามีอะไรมันก็รู้หมดจน
กระทั่งบางทีมันก็เหมือนสถานที่มันไม่มีข้างฝา ไม่มีกำแพงเรายิ่งกำหนดกว้างออก
ไปเท่าไหร่เราก็รู้หมดเห็นหมดว่าเขาทำอะไรกันอยู่ แต่ขณะเดียวกันเราดึงมันกลับเข้า
มามันก็จะรู้เฉพาะหน้าอยู่ คราวนี้ในลักษณะนั้นจิตกับประสาทมันแยกไปคนละส่วนกัน
ไปแล้ว ถ้าหากว่าเราปลุกมันให้ตื่นก็ต้องให้จิตกับประสาทมาประสานกลับกันไปอีกที
หนึ่ง ถึงจะสามารถที่จะปลุกมันตื่นขึ้นมาได้อย่างที่เราใช้คำว่าใช้ความพยายามมันถึงจะ
สามารถตื่นขึ้นมาได้ลักษณะนั้น อาตมาเคยวิ่งไปรับโทรศัพท์มาแล้ว พอคว้าโทรศัพท์มา
ขึ้นมาเราก็เอ๊... นี่เราหลับลึกอยู่นี่หว่า เราจะพูดกับมันยังไง บังคับปากให้พูดไม่ได้ แต่
ตอนที่รับเพราะว่าตอนนั้นหลวงปู่ท่านป่วยอยู่ หลวงปู่มหาอำพัน ท่านป่วยอยู่นอนเฝ้าไข้ 
ลูกศิษย์ไม่รู้ภาษามันโทรมาตอนตีสอง พอโทรศัพท์กริ๊งหนึ่งเรารู้สึกตัวอยู่นี่ก็พรวดเข้าไป
หาเลย ขืนกริ๊งที่สองเดี๋ยวหลวงปู่ตื่น พอยกหูขึ้นมาเอ้า....ตายล่ะหว่านี่ตูหลับลึกขนาดนี้
แล้วจะพูดกับมันยังไง ไอ้โน่นก็ฮัลโหลๆๆ อยู่นั่นล่ะ รับแล้วทำไมไม่พูด ก็มันยังพูดไม่ได้ 
ต้องบังคับให้ประสาทร่างกายมันกลับมาทำงานใหม่ คือคลายกำลังใจตรงจุดนั้น คราวนี้
ของเรามันไม่ชินกับการคลายกำลังใจออกมา ต้องเขย่ามันบ้างกระแทกมันบ้าง กระทืบ
มันมั่งจนกว่ามันจะอยู่ตัว 
ถาม : ................................. 
ตอบ : ต่อไปถ้าหากว่าเราไม่กลัวแล้วไม่สงสัย รู้แล้วว่าปกติมันเป็นอย่างนั้น มันควรจะ
เป็นอย่างงั้นซะด้วยซ้ำไป ต่อไปก็กำหนดรู้ไว้เฉยๆ แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ตอนนั้นจิต
มันจะรู้รอบ อะไรที่เป็นรัก โลภ โกรธ หลงเกิดขึ้นกับเรามันจะรู้ แล้วก็สกัดมันเอาไว้
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ทัน ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ากำลังของสมาธิสมาบัติในตรงจุดที่ใช้ในการข่มกิเลสตัดกิเลส
เริ่มใช้ได้แล้ว เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราตื่นอยู่คือตอนกลางวันนะ เราจะข่มกิเลสอยู่
อาจจะสกัดกั้นมันอยู่ แต่เวลากลางคืนเมื่อสติมันขาดมันตัดหลับลงไป มันก็อาจจะไปฟุ้ง
ซ่านฝันเลอะเทอะก็ได้ คือบางคนก็ประเภทที่นอนกว้างเท่าไหร่ก็กลิ้งมันซะจนทั่วเลย คือ
มันจะเป็นการแสดงออกลักษณะที่กลางวันมันเก็บกดไว้มากเกินไป ก็ไม่สามารถที่จะหัก
ห้ามมันได้ กิเลสมันจะมาตีเอาตอนกลางคืนที่สติมันขาดแทน แต่ในเมื่อกลางวันกลาง
คืนจะหลับแล้วตื่น อารมณ์ใจของเราอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะระมัดระวังไม่ให้กิเลส
เข้ามากินใจได้เสมอกัน ตอนนั้นก็เป็นอันว่าเราเริ่มจะเอาตัวรอดได้แล้วนักปฏิบัติ
จริงๆ เขาจะพยายามให้ถึงจุดนี้เป็นอย่างน้อย 
ถาม : ต้องบอกว่าฟลุ๊ค เพราะว่า ...?  
ตอบ : ต้องให้มันฟลุ๊คบ่อยๆ ได้ล่ะดี ถ้าตั้งใจมันไม่ได้ จำไว้ตัวตั้งใจมันเป็นอุทธัจ
จกุกกุจจะ เป็นตัวฟุ้งซ่าน กั้นเราด้วยซ้ำไป เรามีหน้าที่ภาวนา มันจะเกิดอะไรขึ้น
เรื่องของมัน ถ้าทำใจอย่างนี้ได้ทุกอย่างมันจะเกิดง่ายมาก 
ถาม : ................................. 
ตอบ : อันนั้นมันมีเหตุสองประการ ประการแรกจะเป็นของ ผรณาปิต ิกับ อุเพ็งคาปิต ิ
รวมกัน ตัวอุเพ็งคาปิตินี่ ถ้าเราภาวนาไปจนถึงจุดๆ หนึ่ง ตัวมันจะลอยขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ ถ้าเป็นผรณาปิตินี่มันจะรู้สึกว่าตัวเบา ซาบซ่าน ซู่ซ่าไปหมดทั้งตัว บางทีมันเบา
จนกระทั่งมันลอยขึ้นเองเหมือนกัน ถ้าสองอย่างรวมกันมันกำลังของมันก็สูงพอที่จะพาตัว
เราลอยไปไหนๆ ได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันลักษณะเหมือนยังกับว่าถอดจิตไปโดยที่ ถ้า
หากว่าเป็นพวกที่ฝึกมโนมยิทธิเขาเรียกว่าไปแบบเต็มกำลัง คือมันไปหมดเลย ความรู้สึก
ทุกอย่างเหมือนกับเอาตัวนี้ไป แต่จริงๆ แล้วมันเป็นกายในของเรา ถ้าลักษณะนั้นไป
ประเภทกระทบอากาศมันก็รู้ว่ากระทบ กระทบแสงสว่าง กระทบแดดมันร้อนมันอุ่น
อย่างไรมันก็จะรู้ มันเป็นไปได้สองอย่างด้วยกัน อยู่ในลักษณะว่าพยายามสังเกตดูว่ามัน
เป็นตัวไหนกันแน่ แต่ว่าประเภทที่ว่ามันลอยขึ้นไปแล้วมันจะต้องติดเพดานติดอะไรนั้นน่ะ 
ถ้าหากว่าไปในลักษณะของมโนมยิทธิเต็มกำลังก็ดีไป กำลังของอภิญญาเต็มที่ดีมันจะไม่
ติดหรอก มันไปเฉยๆ มันทะลุไปเฉยๆ จนบางทีตกใจว่าบรรลัยแล้วหลังคาไปหมด แต่ว่า
มันก็ไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็น แต่ว่าจิตตอนนั้นห้ามคลายนะ ถ้ากำลังจิตคลายออกเมื่อ
ไหร่เดี๋ยวเดี้ยงเพราะว่าลักษณะแบบนี้เคยเป็นมาแล้ว ก็คือว่าพอมันลอยขึ้นไปปุ๊บก็เอ๊ะ
เดี๋ยวก็พอดีหลังคาพังกันอย่างนี้ พอความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาสภาพจิตมันก็ตกลง
มานิดหนึ่ง มันลอยขึ้นมามันไปกระแทกแบนแต๊ดแต๋อยู่กับเพดานนั่นล่ะ หายใจลำบาก
เป็นบ้าเลยจมูกมันบี้อยู่ จริงๆ แล้วมันไปจริงๆ จ๊ะ แต่เราเองไปกลัวว่าเออ...เดี๋ยวหลังคา
มันพัง ถ้าหากว่าไปลักษณะอย่างนั้น เป็นกำลังของอภิญญาใหญ่มันหลุดออกไปได้เลย 
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โดยที่มันไม่มีร่องไม่มีรอย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกไปช่องไหนรูไหน มันไปได้จริงๆ 
พยายามอีกหน่อย เริ่มสนุกแล้ว เรื่องพวกนี้มันเป็นของแถมอยู่แล้วจ้ะ เป็นของแถมของ
นักปฏิบัติ ซื้อรถเขาแถมล้อให้ ต้องการไม่ต้องการก็เอาไปเหอะ ถ้าเราไปถึงจุดนั้นมันจะ
ได้เอง จะมีเองจะเป็นเอง ไม่ต้องใช้คำพูดที่ว่ากำลังมันพอแล้ว มันจะมีมันจะเป็นของมัน
เอง ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาตะกายหาซื้อรถ ซื้อล้อรถ เอารถมันทั้งคันนั่นล่ะ ถึงเวลาได้รถ
มาล้อมันมาเอง 
ถาม : ยาก..มันค่อนข้างละเอียด ? 
ตอบ : สติมันขาดเมื่อไหร่มันก็หลุดจากจุดนั้น พยายามหน่อยรับรองได้ว่าทำจริงๆ ได้ดี
แน่นอน ที่วัดเพิ่งมีแม่ชีสิบองค์ ยังมีกุฏิว่างอยู่พร้อมที่จะรับ 
ถาม : (ถามเกี่ยวกับเรื่องฝัน) 
ตอบ : ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ทำไป คืออย่างน้อยถ้ามันเป็นจริง เขาผู้
นั้นก็จะดีรับในสิ่งที่เรารับปากตั้งใจทำให้กับเขา ถึงจะไม่เป็นจริงอย่างน้อยๆ ก็ได้ทดสอบ 
สัจจะบารมีของเรา ขนาดในฝันแล้วเรายังตั้งหน้าตั้งตาทำเลย แสดงว่ากำลังใจต้องเข้ม
แข็งจริงๆ เรื่องสัจจะบารมีพร่องนี่น่าเบื่อหน่าย คนสัจจะบารมีพร่องนี่ดูง่ายมากเลยนัด
ไม่ค่อยเป็นนัดหรอก ผิดเวลา ผิดนัดเสมอ 
ถาม : บารมีถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งเต็มก็จะเต็ม ?  
ตอบ : เราต้องเน้นหนักจริง ส่วนใหญ่พวกที่พร่องน่ะมันพร่องทุกตัวล่ะ 
ถาม : ถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งเต็มตัวอื่นก็จะมา ?  
ตอบ : มันมาของมันเอง มันมาลักษณะว่าถ้าหากว่าตัวหนึ่งเต็ม ตัวอื่นมันก็เต็มไปด้วย 
เรื่องของบารมีเป็นเรื่องแปลก ถ้าหากว่าเน้นตัวหนึ่งตัวอื่นมันจะมา อย่างเช่นว่าเราเน้น
เรื่องทานบารมี คนจะให้ทานต้องมีอะไร มันจะต้องมีปัญญา จะต้องรู้ว่าทานดีถึงจะให้  
ใชม่ัย๊ ? เสรจ็แลว้คนทีจ่ะใหเ้ขาไดจ้ติใจจะตอ้งประกอบไปดว้ยเมตตาเปน็ปกตอิยูแ่ลว้ใชม่ัย๊ ? 
คนที่มีเมตตาเป็นปกติศีลก็จะทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติ แล้วในขณะที่ให้ทานความรู้สึกของ
คนที่สละออกที่ประเภทอยากได้ตอบแทนมามันไม่มี  
ถาม : .................................  
ตอบ : มีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งก็คือสติปัญญายังไม่เพียงพอนะ สติ สมาธิ ปัญญายัง
ไม่เพียงพอ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบังเอิญเรามีเชื้อเก่าที่ไม่ยอมตายอยู่ ก็คืออยากจะเป็น
พระพุทธเจ้า ตัวอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์นี่กำลังใจ
ต่อให้เข้าถึงธรรมขนาดไหนก็ตามจะไม่ตัดขาด เทียบเท่าได้เท่านั้น ก็จะเลือกเอาจะ
เอาข้อไหนดี รู้จริงเห็นจริงจิตยังไม่ยอมรับก็แสดงว่ากำลังยังไม่เพียงพอก็ต้องไปเพิ่ม
ทบทวนของศีล สมาธิ ปัญญาใหม่  
ถาม : ตัวที่เป็นชิ้นเอกตัวแรกควรจะทำมาก... (ไม่ชัด)...? 
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ตอบ : จ้ะ... พยายามพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง จริงๆ เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี
อะไรเป็นเราเป็นของเรา ขึ้นชื่อว่าในสภาพที่ทุกอย่างมันเป็นแค่สมมติ ขณะที่ดำเนิน
ชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราต้องการมันมั๊ย ? ถ้าจิตไม่ต้องการยกออก
มาจริงๆ มันก็จะหลุดจะขาดไปเลย 
ถาม : ถ้าอย่างนั้นจริงๆ แล้วเวลาที่เราคิด...(ไม่ชัด)...? 
ตอบ : แน่นอน ไม่อย่างนั้นไปแล้วจ้ะ แรกๆ มันจะเป็นแค่สัญญา คือความจำก่อน 
เมื่อมันเป็นสัญญาคือความจำนี่ เราพยายามที่จะคิดจะนึกไปตามแบบของมัน พอทำ
ซ้ำแล้วซ้ำอีก ย้ำแล้วย้ำอีกแบบไม่เบื่อไม่หน่าย นานๆ ไปสภาพจิตมันจะยอมรับก็จะ
เริ่มกลายเป็นปัญญา ถ้ายอมรับถึงที่สุดมันก็เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน ก็เป็นอันว่า
จบ แต่ว่ายังไม่ยอมรับถึงที่สุดก็จะได้เป็นขั้นๆ ตามกำลังที่มันยอมรับของมันไป อาจ
จะเป็นโสดาปฏิมรรค โสดาปฏิผล สกิทาคามีมรรค สกิทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคา
มีผลถึงอรหันตมรรคยกเว้นว่ายอมรับโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง จิตยกหลุดถอนออกมาได้เป็น
อรหันตผลไป  
ถาม : แล้วเวลาคิดยังไงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันอยู่ในความฟุ้งซ่านหรือว่าเป็นการคิด
ด้วยเหตุผลอยู่ในเหตุและผล บางทีรู้สึกว่าเวลาคิดหรือพิจารณาไปแล้วมัน ..?  
ตอบ : ดีจ้ะดี ตัวนี้แสดงว่าเราระวังอยู่ตลอดเวลา การคิดที่ถูกต้องอันดับแรกให้คิดอยู่
ในกรอบของไตรลักษณ ์ ไตรลักษณ์ ก็ลักษณะของความเป็นจริงสามอย่าง อนิจจังมันไม่
เที่ยงเป็นปกติ ทุกขังเราไปยึดถือมั่นหมายมันเมื่อไหร่มันประกอบไปด้วยทุกข์แน่นอน 
อนัตตาไม่มีอะไรยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็เสื่อม
สลายไปทั้งหมด หรือว่าคิดในแง่ของวิปัสนาญาณ ๙ วิปัสนาญาณ ๙ มันจะมีประเภทว่า
คิดถึง ความเกิดและความดับของมัน หรือคิดถึงความดับอย่างเดียว คิดว่ามันเป็นโทษ
เป็นภัยคิดว่ามันเป็นของน่ากลัว คิดว่ามันเป็นของน่าเบื่อหน่าย คิดว่ามันเป็นของไปเสีย
ให้พ้น จนกระทั่งในที่สุดถึงจุดสุดท้ายมันก็จะปล่อยวางกลายเป็นสังขารุเบกขาญาณ คือ
ยอมรับสภาพของมัน เห็นธรรมดาของมันและอีกจุดหนึ่งก็คือคิดว่าคิดตามแนวอริยสัจ 
ถ้าอริยสัจนี่คิดในเรื่อง ทุกข์ อย่างเดียวก็พอ เพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ทุกข์ เราก็ไม่อยาก
จะไปแตะต้องมันอีก จนกระทั่งเห็นว่า มันประเภทเข้มข้นเกินไปหนักเกินไปก็เอาทุกข์ กับ
สมุทัย สมุทัย คือสาเหตุที่ทุกข์มันเกิด เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้สาเหตุใหญ่ก็คือเกิดมา ถ้า
เราไม่เกิดมาเราก็ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้ พยายามตัดตรงที่สาเหตุมันคือตัวอยากเกิดให้
ได้เหล่านี้เป็นต้น ถ้าหากว่าตัดลงได้มันก็คือนิโรธ ขณะที่เรากำลังตัดกำลังทำมันก็คือ 
มรรค อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เอาแค่ว่าเอาแค่สมุทัยกับทุกข์สองตัวก็ได้ หรือจะเอาแต่ทุกข์
อย่างเดียวเห็นแล้วเข็ดไม่เอาเลยก็ได้ ถ้าหากว่าอยู่ในกรอบของสามอย่างนี้คือตามแนว
ของไตรลักษณ์ก็ดี ตามแนววิปัสสนาญาณ ๙ อย่างดีก็ตามแนวของอริยสัจ ๔ ก็ดี   
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ก็เป็นอันว่าความคิดของเราถูกต้อง แต่ถ้าพ้นจากที่นี่ไปก็ถือเอาว่าฟุ้งซ่าน ฟังแล้ว
เหนื่อยมั๊ย ? นึกว่าฟังแล้วเหนื่อย คนอธิบายไม่เหนื่อยจ้ะ ถ้าหากว่ามีคนสนใจจริงๆ ว่า
กันได้ ๓ วัน ๓ คืน สมัยเป็นฆราวาสมีคู่มือที่ทัดเทียมกันจริงๆ จ้ะ ๖ โมงเช้ายัน ๔ ทุ่ม 
ข้าวปลาไม่ต้องกินก็ได้นั่งคุยกันอย่างเดียว แต่มันไม่ใช่นั่งคุยกันเฉยๆ เพราะฟุ้งซ่านแต่
เป็นการไล่อารมณ์กันว่า หัวข้อนี้ที่เราทำมามันเป็นอย่างนี้ๆ เธอทำอย่างนั้นได้อย่างนั้น
ฉันทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ ไล่กันไปไล่กันมา มันจะไปยันกันอยู่ตรงจุดสุดท้ายพอดีทุกครั้ง
เลย แล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก แสดงว่ามันเป็นพวกประเภทคู่บุญกันคู่กัดกันมาจริงๆ 
แล้วก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเขาจะทำได้ในจุดไหนก่อนหน้าที่จะเจอเขาสอง
สามวันเราจะทำได้ ในจุดนั้น แล้วเราก็มีเวลาทวนอยู่สองสามวัน จนกระทั่งช่ำชองแล้วก็
มั่นใจว่าอันนี้ไม่ผิดพลาดแน่ ก็บังเอิญได้เจอกับเขาก็ไปกัดกันต่อ แล้วมันจะไปอยู่ตรงจุด
สุดท้ายที่ว่าเขาหมดปัญญาที่จะรุกแล้ว ก้าวสุดท้ายไม่มีแรงที่จะก้าวขึ้นหน้ามา ขณะ
เดียวกันเราก็ติดผนังพอดีถอยต่อไม่ได้เหมือนกัน แต่บังเอิญเรามันใจดีสู้เสืออยู่เรื่อย ถึง
ถอยไม่ได้ก็ยังยิ้มเข้าไว้ เขาพยายามจะเค้นคอเราว่ายังมีอะไรอีก ความจริงเราหมด
เกลี้ยงกระเป๋าแล้วพอๆ กับเขานั่นล่ะ จะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้ง ที่ขำที่สุดเพราะเขาเป็นผู้
หญิง นั่งคุยกันไปคุยกันมา ปะป๊าก็คว้ากาน้ำชามานั่งฟังด้วยอยากรู้ว่ามันคุยอะไรกัน
นักหนา คุยกันได้เป็นวันเป็นคืน กินน้ำชาหมดไป ๒ กา ป๊าบอกกูไปนอนดีกว่ามันคุย
อะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง (หัวเราะ) น่าสนุกมั๊ย ? มันต้องมีคู่ปฏิบัติที่เรียกว่าทันๆ กันอย่างนี้
ถึงจะก้าวหน้า ไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าสมมติว่าปัจจุบันอาตมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ ส่วนใหญ่ที่ได้
มามันน้อยกว่า ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักขวนขวายหาความก้าวหน้า พอใจอยู่แค่นี้ คิดว่าเรา
อยู่ในจุดที่สูงแล้วพอแล้ว มันจะสะดุดอยู่แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นคู่ศึกนี่สำคัญมากเลยขอ
ให้ได้กัดกันหน่อยแล้วปัญญามันจะเกิด เป็นไงฝีมือตกไปมากเลยหรือ ? ไม่ใช่หรอกเขา
เรียกว่ามันรู้ตัวมากขึ้น รู้ตัวมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปลีกย่อยเราก็ตัดมันออกไปเยอะ 
เมื่อเราตัดมันออกไปเยอะก็เหมือนยังกับว่าอะไรที่มันรุงรังมันมีน้อยลง สิ่งที่เราต้อง
ให้ความสนใจก็มีน้อยลง มันรวบเข้ามาเป็นเฉพาะหน้ามากขึ้น ก็เลยเหมือนยังกับว่ามี
อะไรน้อยลง แต่จริงๆ แล้วมันน้อยลงจริงๆ แรกๆ การพิจารณาก็เหมือนกันมันต้อง
กระจายกว้างเหมือนยังกับตีอวนล้อมเอาปลาทั้งทะเล แต่หลังจากที่ประเภทที่เรียกว่า
เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกก็ลากอวน ปลาทั้งทะเลมันเหนื่อยขนาดไหนมันก็เข็ดพอมันเข็ด 
คราวนี้มันก็เลือกเอาเฉพาะจุดที่ตัวเองต้องการ มันไปๆ มาๆ มันก็เหลือหน่อยหนึ่ง ก่อน
หน้านี้ก็ต้องไปแยกเป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ภายนอก ภายในอะไรบ้างก็ไม่รู้ยุ่งไป
หมด หลังจากนั้นบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันโอเคจบเลย เหลืออยู่กระจ้อยหนึ่ง... 
จำไว้เลยว่าการปฏิบัติถ้ามันไม่ก้าวหน้านะอย่าไปท้อถอย ย้ำแล้ว ย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำ
อีกตรงจุดนั้น แสดงว่ากำลังของเรามันยังไม่พอ ศีล สมาธิ ปัญญาของเราต้องมีตัว
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ใดตัวหนึ่งมันพร่องอยู่ เราย้ำแล้ว ย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก เดี๋ยวถ้าหากว่ากำลังมันพอ
มันจะก้าวผ่านไปได้เอง คือมันอาจจะพร่องทั้ง ๓ ตัวนั่นล่ะ  
ถาม : อย่างกรณีของคือตัวเองโทสะแรงมาก จะมีอะไรยังไงโทสะให้มัน...?  
ตอบ : ตัวโทสะ พระพุทธเจ้าท่านให้สู้กับมันด้วยพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติอยู่แล้ว แต่
เพียงแต่ว่าลักษณะของการแผ่เมตตาของเราอย่าไปให้คนที่เราเกลียด ให้คนที่เราเกลียด
ปฏิกริยาสะท้อนกลับมันจะแรงมาก ต้องให้คนที่เรารัก พอถึงเวลากำหนดใจมั่นคงเสร็จ
เรียบร้อยก็กำหนดใจใปถึงคนที่เรารักก่อนทั้งหมด ว่าต้องการให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาอยู่ดีมี
สุข พอกำลังใจมันทรงตัวแล้วค่อยไปให้คนที่เรารักน้อย จนกระทั่งถึงคนที่เราไม่รักไม่
เกลียด จนกระทั่งถึงคนที่เราเกลียดน้อย จนกระทั่งถึงคนที่เราเกลียดมากของเราถ้า
หากว่าข้ามขั้นทีเดียวมันยันกลับหงายท้องล่ะ  
ถาม : เมื่อพฤหัสที่แล้วโดนเตะซะเต็มแขน ก็เลยไม่รู้จะยังดี ?  
ตอบ : เอาอย่างใครน่ะเดี๋ยว พระปุณณะเถระ โดนเตะแขนดีกว่าก้านคอ (หัวเราะ) พระ
ปุณณะเถระท่านอยู่ในเขตเมืองในที่เขาชื่อว่าเมืองของคนดุร้าย พอท่านบรรลุธรรมแล้ว
ขอพระพุทธเจ้าไปเพื่อโปรดคนในเขตของท่าน เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคนเขาด่า
เธอจะว่ายังไง เขาด่าดีกว่าเขาต ี ถ้าหากว่าคนเขาตีล่ะ ถ้าคนเขาตีดีกว่าเขาฆ่าใช่มั๊ย ? 
แล้วถ้าหากว่าคนเขาฆ่าเธอล่ะ ? ถ้าหากว่าคนเขาฆ่าก็ถือว่าเป็นความกรุณา เพราะว่า
เราก็ไม่ต้องการอยู่ๆ แล้ว พระพุทธเจ้าท่านถึงได้สาธุการให้ บอกว่าถ้าเธอคิดอย่างนี้ก็ไป
ได้ ของเราเอาลักษณะเดียวกันนั่นล่ะ เขาเตะแขนดีกว่าโดนก้านคอ 
ถาม : มันต้องเห็นกันอยู่ ต้องเจอกันอยู่ทุกวัน ก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้นิดหนึ่ง ? 
ตอบ : อันนั้นมันเป็นการป้องกันตัวอย่างหนึ่ง สมควรที่จะทำจ้ะ แต่ว่าใจของเราจริงๆ 
อย่าให้มันอยู่ตรงนั้น โกรธได้แต่อย่าไปผูกโกรธ การผูกโกรธมันเป็นการอาฆาต
พยาบาท ประเภทว่ายังไงกูก็ต้องเอาคืนให้ได้อันนั้นใช้ไม่ได้ แต่ว่าตอนโดน คนเรามันรัก
ตัวเองเป็นปกติอยู่แล้ว มันต้องโกรธเป็นธรรมดา แต่ว่าโกรธแล้วก็ให้มันเลิกๆ กันไปอย่า
ไปผูกมันเอาไว้ 
ถาม : ยอมรับว่ามันก็ยังมีอยู่ล่ะครับ ?  
ตอบ : ก็ให้มันมีก็ให้มันอยู่ในใจของเรา ขังมันไว้ในอกอย่าให้มันอยู่ทางกายหรือทาง
วาจา ถ้ากิเลสมันจะฟัดเราคนเดียว อย่าให้มันลามไปเดือดร้อนคนอื่นด้วย  
ถาม : เราต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี๊ยะ คนประเภทอย่างนี้อันธพาลมันก็มี  
ตอบ : พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ปฏิรูปเทสวาโส เอตัมมังคละมุตตะมัง อยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมจัดเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง ของเราอยู่ผิดที่ไปหน่อย เอาน่ะ ถ้าหากว่าเราเอาดี
ได้ แปลว่ากำลังใจของเราต้องเข้มแข็งแน่นอน มันอยู่ในลักษณะเหมือนยังกับว่า ในที่ๆ 
เราจะต้องขวนขวายใช้กำลังใจมากเป็นพิเศษ ถ้าเราชนะได้ แสดงว่าเราเก่งจริง... ตั้งใจจำ
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นะ ไปได้มางวดนี้ได้คาถาหลวงปู่จันทรม์าบทหนึ่ง หลวงปู่จันทร์อายุร้อยกว่าปีแล้ว กะว่า
ท่านก็คงจะไปเร็วๆ นี้แล้วล่ะ จำไม่ทันก็จด คาถาขอให้แม่ธรณีช่วยท่านบอกว่าต้องเอาไว้
ให้จำเป็นจริงๆ เพราะฉะนั้นจำเป็นจริงๆ ของเราถ้าหากว่ามันยังพอดิ้นรนได้ไม่เหลือบ่า
กว่าแรงก็อย่าไปกวนท่าน ให้จุดธูป ๖ ดอก ปักกลางแจ้ง ขอให้แม่ธรณีช่วย คาถามัน
เป็นภาษาไทยง่ายๆ คาถาว่า พระแม่ธรณีเจ้าแม่เอ๋ย บัดนี้แม่มาอยู่หรือยัง ? เสร็จแล้ว
เราก็จัดแจงเออเองเรียบร้อยเลยว่า อยู่แล้วอะไรก็ได้ โปรดมาช่วยคลายทุกข์ลูกบ้าง แม่
สังขะตังโลกะวิทู คาถามาอยู่แค่นี้ล่ะ แล้วเสร็จจะให้ท่านช่วยเรื่องอะไรก็บ่นไปเหอะ พระ
ธรณีเจ้าแม่เอ๋ย บัดนี้แม่มาอยู่หรือยังโปรดได้มาช่วยคลายทุกข์ลูกบ้าง แม่สังขะตัง
โลกะวิท ูคาถามีอยู่แค่นี้ล่ะ อยากจะให้ท่านช่วยอะไร ก็บ่นไปสัก ๓ วัน ๓ คืนก็ได้ จุดธูป 
๖ ดอกปักกลางแจ้งแล้วก็ลุยเลย คงไม่มีแม่ไหนยิ่งใหญ่กว่าแม่ธรณีอีกแล้วมั้ง ลูกทั้งโลก
ก็ต้องอาศัยอยู่บนอกท่าน  
ถาม : งวดที่แล้วฝันตีสองกว่า ฝันว่าไปกราบหลวงพ่ออุตตะมะ ให้ท่านเป่ากระหม่อม
ให้ ยื่นหัวเข้าไปเป่ากระหม่อม ท่านบอกว่าลูกเตรียมของให้ ๓๐ ดอกอะไรหรือ ๓๐ อย่าง 
ไปเตรียมของให้ ๓๐ ดอกหรือไงไม่รู้ล่ะ ท่านพูดอย่างนี้นะจำไม่ค่อยได้ ก็ไปซื้อหวยล็อต
ตารีซะห้าหกใบมันออกข้างบนน่ะ ๒ ตัว ว่าจั่วข้างล่างซะ ๑๐๐ หนึ่งไม่มีบุญจะถูกอีก ?  
ตอบ : เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมมันบัง บอกแล้วเล่นอะไรไม่เล่นๆ เล่นหวย อาตมาไม่
เคยสนับสนุนใครเลย 

พระมหาจักรพรรดิ วัดพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

๑. ตายแล้วฟื้น 

 ชีวิตของเราคนเรา มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง 
และมีความตายเป็นที่สุด ไม่มีใครหลบพ้นความตายไปได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หนุ่มสาว 
เฒ่าชรา ต่างมีที่สุดคือความตายด้วยกันทั้งนั้น... 
 แต่สำหรับบางคนแล้ว ความตายไม่ใช่ที่สุดแห่งชีวิตของท่าน แม้ว่าท่านจะตายไป
แบบผู้อื่นก็จริง แต่ท่านก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ บางท่านก็ตายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย
วาระ แล้วกลับฟื้นคืนมา คืนมาทุกครั้งไป... 
 ท่านที่ตายแล้วฟื้น ที่มีพยานหลักฐานบันทึกไว้ชัดเจนให้ผู้อื่นได้ทราบถึงเรื่องราว
หลังความตาย ประกอบด้วย พล.ท.สมาน วีระไวทยะ พ.อ.พิเศษเสนาะ จินตรัตน ์และ
ท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพิเศษ คือ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) 
 มีคนเป็นจำนวนมาก ที่ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ปฏิเสธเรื่องชาติภพภายหน้า คิดเอาเองว่า นรก สวรรค์ไม่มี แล้วพยายามเสนอคนอื่นให้
คล้อยตามความเห็นของตน...  
 พระพทุธเจา้ทรงสอนไวช้ดัเจน วา่ผลบญุ-ผลบาป ชาตนิี-้ชาตหินา้ นรก-สวรรค ์นัน้
มจีรงิ แตท่า่นนกัปราชญเ์หลา่นัน้ กลา้คา้นแมค้ำสอนขององคส์มเดจ็พระบรมครขูองเรา... 
 เป็นเรื่องน่าสงสารที่ท่านทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาไม่ได้ ท่าน
ก็คิดว่าคนอื่นคงทำไม่ได้ด้วย ความจริงแล้วแม้แต่เด็กๆ จำนวนมากก็ทำได้และมีความ
สามารถกว่าท่านปราชญ์ใหญ่เหล่านั้นซะอีก... 
 ประกอบกับเรื่องราวของท่านทั้งหลาย ที่ฟื้นคืนจากความตาย บรรดานักปราชญ์
ทั้งหลายนั้น ท่านเหนื่อยเปล่าแล้วกับการสอนผิดๆ ของท่าน... 
 ในที่นี้ขอกล่าวถึงการตายแล้วฟื้นของอาตมาเอง ที่เป็นการตายเปล่าๆ ไม่ได้มี
เรื่องราวของชีวิตหลังความตายมาเล่าสู่กันฟังอย่างผู้อื่นเขา ขณะนั้น...อาตมาเพิ่งจะอายุ
สองขวบเท่านั้น... 
 จากคำบอกเล่าของ พ่อ-แม่ และพี่ๆ หลายคน ว่าตอนนั้นอาตมากับพี่สาว (คุณ
มุกดา เพชรชื่นสกุล) ได้รับแจกท็อฟฟี่จากพ่อ ก็แบ่งกันกิน พี่มุกดาเขารู้จักแกะเปลือก
ออกก่อน ส่วนอาตมานั้นไม่รู้ความ... 
 รับท็อฟฟี่มาก็ใส่ปากอมเล่นทั้งเปลือก ท็อฟฟี่สมัยนั้นเม็ดโตมาก (ราคาเม็ดละ 
๓๐ สตางค์) พออมไปอมมาเปลือกท็อฟฟี่ถูกน้ำลายลื่นเข้าก็ผลุบเข้าไปในหลอดลม 
อาตมาเลยชักตาตั้ง...! 
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 พ่อ - แม่ เห็นอาการของอาตมาเข้า ก็รีบล้วงคอจะเอาออก แต่กลายเป็นดันให้
ท็อฟฟี่หลุดลึกเข้าไปอีก เลยวุ่นวายโกลาหลไปทั้งบ้าน อาตมานั้นขาดอากาศหายใจ หมด
สติไปตั้งนานแล้ว... 
 เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน คำว่าโรงพยาบาลเป็นสิ่งไกลเกินฝัน ได้แต่พยาบาลกันตาม
มีตามเกิด เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมง อาตมาเขียวไปหมดทั้งตัว ดูด้วยสายตาก็ตายไป
นานแล้ว แต่ด้วยความรักของพ่อ-แม่ แม้สภาพจะเป็นถึงเพียงนั้น ท่านก็ไม่ยอมหมดหวัง 
หันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือบนบานต่อ “เจ้าแม่เบิกไพร” ว่าถ้าอาตมาฟื้นจะยกให้เป็น
ลูกจ้าวแม่ ๑๐ ปี...  
 จะด้วยบารมีของจ้าวแม่ หรืออาตมายังไม่ถึงที่ตายก็ไม่รู้ พอพ่อจับร่างอาตมา
ห้อยหัวลง ตบหลังเข้าอย่างแรง ท็อฟฟี่เจ้ากรรมก็หลุดกระเด็นออกมายังกับปาฏิหาริย์ 
อาตมาแหกปากร้องไห้จ้า...!  
 แทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่คนหมดลมไปนานขนาดนั้น กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง แต่มันก็
เป็นไปแล้ว และจากการที่สมองขาดอ๊อกซิเย่นเป็นเวลานาน ทำให้อาตมาป่วยเป็นโรคลม
ชักอยู่หลายปี...  
 ไปกราบฝากตัวเป็นลูกจ้าวแม่ตามสัญญา ตลอดเวลา ๑๐ ปีเสี่ยงเซียมซีได้ใบ
เดียวกันทุกครั้ง ข้อความมีว่า “ใบที่สิบสองต้องกันเหมือนจันทร์ฉาย เปรียบกับต้น
พฤกษีคราวที่ตาย แล้วกลับกลายฟื้นเป็นเหมือนเช่นเดิม...”  
 น่าอัศจรรย์มาก ที่ข้อความตรงกับชีวิตอาตมาจริงๆ และการตายครั้งนั้น อาตมา
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตายเปล่าๆ แล้วก็ฟื้นคืนมา จำไม่ได้จริงๆ ว่าไปพบอะไรมาบ้างเพราะ
ยังเด็กเกินกว่าจะจำอะไรได้...  
 ท่านผู้อ่านทั้งหลาย...ความตายเป็นของไม่แน่นอน ไม่ทราบว่าจะมาถึงตัวเราเมื่อ
ไหร่ ขอทุกคนจงอย่าประมาท เร่งปฏิบัติความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเวลาตาย จะได้ไปสู่
ภพภูมิที่ดี สมกับที่เรามุ่งหวังทุกประการ...  

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒. วิเวกใต้บาดาล 

 คำว่า “วิเวก” แปลว่า ความสงัด มีอยู่สามประการคือ  
   กายวิเวก ความสงัดทางกาย 
   จิตวิเวก ความสงัดทางใจ 
   อุปธิวิเวก ความสงัดจากกิเลส 
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 ทั้งสามประการนี้เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ คือ ความสงัดทางกาย(วาจาด้วย) พาให้
เกิดความสงัดทางใจ เมื่อใจสงัดกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ได้ ก็นับเป็นการสงัดจากกิเลสไปด้วย... 
 ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆ จะแสวงหาความวิเวกทั้งสามประการ ชนิดเอา
ชีวิตเข้าแลกทีเดียว แต่ความสงบสงัดนั้น ใช่ว่าจะไขว่คว้าหามาโดยง่าย ที่ใดกล่นเกลื่อน
ด้วยหมู่ชน ที่นั้นย่อมหาความสงบได้ยาก... 
 ดังนั้น...พระท่านจึงมักหลีกหนีจากหมู่คน ธุดงค์ไปตามป่าตามเขาแสวงหาความ
วิเวกจากธรรมชาติ กระนั้นก็ดี จิตที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก็หาได้สงบลงง่ายๆ ไม่ ต้อง
ทรมานกันขนาดหนักจึงจะพอควบคุมไหว... 
 เมื่อเจ้าตัวกิเลสต้องพบกับการทรมานจึงยอมก้มหัวให้ บรรดาผู้มุ่งความสงบ จึง
หันหน้าเข้าสู่ป่า อาศัยภัยจากสัตว์ร้าย ภูติผีปีศาจช่วยปราบปรามกิเลสให้สงบลงบ้าง ถ้า
ไม่สงบก็ให้มันตายไปเลย... 
 สภาพจิตของคนเรา ถ้าไม่มีที่ให้กลัวเกรงแล้ว ก็มักโลดโผนโจนทะยาน ขึ้นฟ้าลง
ดินไปตามแต่มันต้องการ เมื่อพบภัยอันตรายเข้า ความกลัวตายก็ทำให้มันเลิกดิ้นรน รีบ
กลับมาภาวนาเป็นการใหญ่... 
 การภาวนาโดยไม่ต้องบังคับ จิตใจก็ดิ่งสู่ความสงบวิเวกโดยเร็ว ดื่มด่ำกับความสุข
ของจิตที่สงัดจากกิเลส “สุโข วิเวโก” ความสงัดนี้เป็นสุขจริงหนอ... 
 แล้วความสงบวิเวกหาได้จากในป่าเท่านั้นหรือ...? หามิได้...ที่ใดก็ตามที่เราทรง
อารมณ์ภาวนาไว้ได้ ที่นั้นล้วนแต่เป็นที่สงัด เพียงแต่ว่าสภาพจิตต้องฝึกมาดีพอ จึงจะปัก
ลงสู่ความสงบได้ในทุกที่... 
 อาตมาพบกับความสงบวิเวกครั้งแรกนั้น เป็นเพียงเด็กน้อยที่อายุ ๕-๖ ขวบ แต่
ความสงบสุขที่ได้รับนั้น มันดื่มด่ำลึกซึ้งจนบอกไม่ถูก ทำให้จำเหตุการณ์ได้แม่นยำ ความ
วิเวกคราวนั้นเป็นฉันใด...? 
 ขณะนั้นเป็นหน้าฝน คูน้ำริมถนนที่ลึกเกือบสองเมตรน้ำกำลังเปี่ยมฝั่ง อาตมากับ
พี่น้องวัยซนทั้งหลาย ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องทำแพหยวกกล้วยเล่นกัน... 
 เริ่มจากตัดต้นกล้วยขนาดเท่าๆ กันมา ๕-๖ ท่อน จัดเรียงให้เป็นระเบียบ เอา
หลาวไม้ไผ่ตอกติดกันเป็นแพ ในสายตาผู้ใหญ่แล้วทำแสนจะง่าย แต่กับเด็กๆ อย่างเรา
แล้วมันเป็นผลงานชิ้นมโหฬารเลยทีเดียว... 
 ทั้งผลักทั้งดันแพลงไปในน้ำ หาไม้มาทำเป็นถ่อ แล้วทโมนทั้งฝูงก็ลงไปแออัดอยู่
บนแพ ทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยสักคน แต่ขอให้ได้เล่นเถอะ เรื่องจมน้ำตายไม่ต้องคิดถึง... 
 ปกติต้นกล้วยก็ลื่นอยู่แล้ว มาเปียกน้ำเข้าก็ยิ่งลื่นหนัก จังหวะที่อาตมาตึงถ่อขึ้น
จากโคลนนั่นเอง...ก็พลาดท่าลื่นตกน้ำดังตูมใหญ่ จมหายไปในห้วงน้ำที่ขุ่นข้นและมืด
มิด...! 
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 น่าประหลาด...ในความมืดอันเย็นเฉียบนั้น อาตมารู้สึกสงบเยือกเย็น สุขสบายจน
บอกไม่ถูก เลยนั่งเงียบอยู่ใต้น้ำ ดื่มด่ำกับความสุขที่ได้รับ โดยไม่คิดดิ้นรนขึ้นไปแบบคน
ตกน้ำทั้งหลาย... 
 เวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่รู้...อาตมารู้สึกตัวเมื่อมีมือควานมากระทบ ดึงผมสั้นๆ 
ของอาตมาจนตัวลอยขึ้นเหนือน้ำ...พี่มุกดานั่นเอง...กำลังนอนพังพาบบนแพ และควาน
ไปพบดึงอาตมาขึ้นมา...  
 ทุกคนตกใจหน้าซีดปากสั่น การล่องแก่งมหาภัยเลิกล้มไปโดยปริยาย ไม่มีใคร
บอกพ่อแม่ให้ถูกฟาดกัน อาตมาเงียบขรึมเป็นพิเศษ เพราะความรู้สึกยังดื่มลึกติดอก
ติดใจกับความสงัดที่ได้รับ...  
 จนบัดนี้อาตมายังนึกไม่ออก ว่าทำไมเกือบ ๑๐ นาทีใต้น้ำนั้นอาตมาจึงรู้สึกหายใจ
ได้สบายๆ เป็นการหายใจทางไหน...? ทำไมถึงไม่ตกใจ...? ใครสามารถเดาได้โปรด
เมตตาเฉลยให้ด้วย...  
 ชีวิตนี้เป็นของน้อย จะสลายไปยามใดก็ไม่แน่ ขอทุกท่านเร่งทำความดี เพื่อเป็น
ทุนไปสู่จุดหมายในภพหน้ากันเถิด...  

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๓. ท่านเจ้าคุณนรฯ 

 หากเอ่ยถึงนาม “หลวงพ่อธมฺมวิตกฺโก” หรือ ภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต ที่
ผู้คนเรียกกันสั้นๆ ว่า ”ท่านเจ้าคุณนรฯ” แล้วเชื่อว่าทุกท่านต้องเคยได้ยินชื่อเสียงเกียรติ
คุณของท่านมาไม่มากก็น้อย... 
 ท่านเจ้าคุณนรฯ เป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง ยากที่จะ
หาพระผู้เด็ดเดี่ยว เฉียบขาดในการปฏิบัติธรรมเสมอด้วยท่านอีกแล้ว ท่านเอาจริงเอาจัง
ในการปฏิบัติทุกอย่าง... 
 ด้วยศีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์งดงามของท่าน นำพาท่านโดดเด่นขึ้นมาเป็นหลักชัย
ของหมู่ชน แม้ท่านจะเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวสุงสิงกับใคร แต่คุณความดีของท่าน ก็
เจิดจ้าสว่างไสวจนปิดไม่มิด... 
 ดวงจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยได้รับการขัดเกลาอย่างวิเศษ ก่อให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ สงเคราะห์ต่อหมู่ชนโดยไม่เลือกหน้า ปากต่อปากที่พากันกล่าวขาน เกียรติคุณ
ของท่านยิ่งขจรขจายไป ไปอย่างไม่รู้จบ... 
 ในที่สุดก็มีผู้สร้างรูปเหรียญของท่านขึ้นมาบูชา ท่านก็โปรดเมตตา ปลุกเสก
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อธิษฐานจิตให้ บุคคลผู้รับไปบูชา พบประสบการณ์พิสดารต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วน 
อาตมาเองก็พบกับความมหัศจรรย์นั้นด้วย... 
 นายตู่ (วิจิตร แซ่ล้อ) เพื่อนของอาตมา นำเหรียญนาคปรกใหม่เอี่ยมของท่าน
เจ้าคุณนรฯ มาแลกกับพระนางพญาของอาตมา ตอนนั้นอาตมายังไม่รู้คุณค่า เลยถูกพี่
ก้อง (คุณก้องเกียรติ เพชรชื่นสกุล) หักคอเอาไปซึ่งๆ หน้า...  
 พอทราบว่าท่านดีอย่างไร อาตมาก็เสียดายใจจะขาด จนแม่ต้องไปหาให้ใหม่ ตอน
นั้นอาตมาเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องนำเงินไปจ่ายค่าเทอม ๒๒๐ บาท ได้เงินทอนกลับ
มา ๘๐ บาท... 
 อาตมาสอดเงินไว้ในสมุด ขี่จักรยานกลับบ้านเป็นระยะทาง ๖ กิโลเมตร ถึงบ้านจะ
นำเงินไปคืนให้แม่ แต่พอเปิดสมุดขึ้นมาไม่ทราบว่าเงินนั้นอัตรธานไปไหนแล้ว...! 
 เคราะห์ดีที่อาตมาไม่เคยเหลวไหล หาไม่คงถูกฟาดก้นลายแน่ แม่ให้บนท่านเจ้า
คุณนรฯ ขอให้ได้คืนมา อาตมาไม่ทราบว่าจะหันหน้าพึ่งใคร ก็เลยต้องบนท่านตามที่แม่
แนะนำ แต่ไม่คิดว่าจะมีทางได้คืนหรอก... 
 พอเช้าขึ้นไปโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ประกาศหาคนทำเงินหาย อาตมาแสดงหลัก
ฐานถกูตอ้งทกุอยา่งจงึไดร้บัเงนิคนืมา เพือ่นหญงิชือ่ “ทองคำ มากสรุวิงศ”์ เปน็ผูเ้กบ็ได ้
ได้รับการสรรเสริญความดีจากครูและเพื่อนๆ ทุกคน... 
 นั่นเป็นความเมตตาของท่านเจ้าคุณนรฯ ที่สงเคราะห์แก่อาตมา หลังจากนั้นไม่
นานอาตมาเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ มีโอกาสกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มหา
อำพัน (พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์)แห่งวัดเทพศิรินทราวาส... 
 หลวงปู่ท่านเป็นสหธรรมิกของท่านเจ้าคุณนรฯ เมตตาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์
มหัศจรรย์ต่างๆ ของท่านเจ้าคุณนรฯ ให้อาตมาฟังเสมอๆ จนกระทั่งอาตมาอยากได้พระ
เครื่องของท่านเจ้าคุณนรฯ รุ่นอื่นๆ ขึ้นมาอีก... 
 วนัหนึง่อาตมาอดัรปูไปถวายหลวงปู ่๑ โหล กะวา่ถา้หลวงปูจ่ะใหเ้ปน็มลูคา่ อาตมา
จะขอเปลีย่นเปน็พระทา่นเจา้คณุนรฯ ดว้ยทราบมากอ่นวา่หลวงปูท่า่นมอียูจ่ำนวนหนึง่ 
  แต่เอาเข้าจริงๆ อาตมากลับไม่กล้าขอ พอออกจากกุฏิของท่าน อาตมาก็เลยไป
เยี่ยมคุณยายที่บางกอกน้อย น้าฟ้าบอกกับอาตมาว่าอยากได้พระอะไรไว้ใช้ ไปหาดูบน
ห้องพระข้างบนได้เลย... 
 อาตมาพบพระเครื่องเนื้อผงของท่านเจ้าคุณนรฯ ถึง ๔ องค์ คิดดูเถิด...อาตมา
อยากได้ ท่านก็บันดาลให้ดังใจนึก แต่อาตมาเก็บของไม่อยู่ เพื่อนฝูงมาขอก็ให้เขาต่อไป
จนหมด..ตัวเองมานั่งอยากต่อไป... 
 มาภายหลังหลวงปู่มหาอำพันมอบเหรียญใบโพธิแ์ละรอยเท้าท่านเจ้าคุณนรฯ ให้
อาตมาเป็นรางวัล ที่ไปเฝ้าพยาบาลท่านไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก... 
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 จากที่เล่ามา แสดงให้เห็นว่า ดวงจิตบริสุทธิ์ของท่านเจ้าคุณนรฯ แม้จะละสังขาร
ไปแล้ว ก็ยังคอยอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาท่านอยู่มิได้ขาดใครเดือดร้อนอะไร ท่าน
ก็คอยช่วยเขาอยู่เสมอ... 
 คุณความดีใด ที่ท่านให้การสั่งสอนไว้ ขอศิษย์ทั้งหลายจงนำไปปฏิบัติเถิด จะ
เกิดสุขแก่ตน และครอบครัวอย่างหาที่เปรียบมิได้ จัดเป็นสังฆานุสสติกรรมฐาน นำท่าน
พ้นจากที่ชั่วได้อย่างแน่นอน...  

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔. ครูกรรมฐานคนแรก 

   ข้าฯ ขอนอบน้อมคุณ แด่ท่านครูผู้อารี 
   กรุณาและปรานี อุตส่าห์สอนทุกทุกวัน 
   ยังไม่รู้ก็ได้รู้ ส่วนของครูสอนทั้งนั้น 
   เนื้อความทุกสิ่งสรรพ์ ดีชั่วชี้ให้ชัดเจน 
   จิตมากด้วยเอ็นดู อยากให้รู้เหมือนแกล้งเกณฑ์ 
   รักไม่ลำเอียงเอน หวังให้แหลมฉลาดคม 
   เดิมมืดไม่รู้แน่ เหมือนเข้าถ้ำเที่ยวคลำงม 
   สงสัยและเซอะซม กลับสว่างแลเห็นจริง 
   คุณส่วนนี้ควรไหว้ ยกขึ้นไว้ในที่ยิ่ง 
   เพราะเราพึ่งท่านจริง จึงได้รู้วิชาชาญ 
 บทสรรเสริญคุณครูบาอาจารย์นี้ ท่านจางวางอยู่ เหล่าวัตรเป็นผู้ประพันธ์ 
ลิขสิทธิ์เป็นของหลวงปู่หลุย (พระโศภณสีลคุณ) วัดเทพศิรินทราวาส หลวงปู่มหา
อำพัน เมตตาท่องให้อาตมาฟังทุกคืน... 
 คำว่า “ครู” มาจากภาษาบาลีว่า “คุรุ” แปลตรงตัวว่า “หนัก” เพราะหน้าที่พ่อ
พิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ที่จะหล่อหลอมเยาวชนออกมาให้ได้ดีนั้น เป็นภาระที่หนักหนา  
สาหัสจริงๆ ต้องเป็นทั้งพ่อแม่และครูอาจารย์ในเวลาเดียวกัน... 
 สมัยอาตมาเรียนชั้นประถมอยู่นั้น ครูท่านเข้มงวดทั้งความรู้และความประพฤติ 
ไม่ยอมปล่อยปละละวางเด็ดขาด เพื่อนรุ่นพี่และรุ่นเดียวกัน ถูกปรับตกซ้ำชั้นคนละ
หลายๆ ปี ถ้าไม่ดีจริงไม่มีทางได้เลื่อนชั้นให้เสียชื่อครูหรอก... 
 ที่เรียนซ้ำชั้นจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลยก็มาก ส่วนใหญ่พวกนี้มักจะเกเร จึง
ต้องมีไม้กว้างสามนิ้วยาวสองเมตรไว้คุมประพฤติ ฟาดแต่ละทีแทบจะลอยตามไม้ไปเลย 
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สมัยนี้ทำอย่างนั้นคงถูกย้ายไปดาวอังคารโน่น...! 
 ครูบางท่านตีนักเรียนมาตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นลูก มาจนถึงรุ่นหลาน ดังนั้น นักเรียนที่
จะมาขึ้นเสียงกับครูจึงไม่มี ก็พ่อยังถูกครูตี ลูกมันจะดีกว่าพ่อได้อย่างไร มาฟ้องพ่อว่าถูก
ตีมีหวังโดนฟาดซ้ำอีกรอบ... 
 สมัยนั้นจบป. ๔ มาก็มีการคัดตัวผู้ที่ต้องการเป็นครู เข้าสอนต่อโดยได้รับการ
บรรจุเลย จึงไม่ต้องสงสัยว่า การเรียนนั้นโหดขนาดไหน ความรู้ถ้าไม่แน่นจริง จะออกไป
เป็นครูเขาได้อย่างไร... 
 อาตมาเองมีครูจบ ป. ๔ หลายท่าน ขอเอ่ยนามไว้เป็นที่เคารพบูชาสัก ๒ ท่าน 
คือ ครูเสงี่ยม หรั่งนิ่ม และ ครูพิส ถิ่นญวน จิตวิทยา ในการสอนเด็กของท่านนั้น ผู้ที่
จบครุศาสตร์บัณฑิตในสมัยนี้ เทียบไม่ได้แม้หนึ่งในหมื่น...? 
 ขอกล่าวถึงครูกรรมฐานคนแรกของอาตมาเสียที ตอนนั้นอาตมาเรียนอยู่ที่
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วิชาที่เป็นยาขมหม้อใหญ่ของทุกคนคือ คณิตศาสตร์ 
ไม่ว่าจะเป็นเลขคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ ไซคลิกออเดอร์ ฯลฯ... 
 หลังจากถอดสมการสิบหกชั้น จนหน้ามืดตาลายกันทั่วหน้าแล้ว อาจารย์ณรงค์
เดช บุญมี ก็ถามทุกคนว่า “นักเรียน มีใครอยากรู้โดยไม่ต้องเรียนบ้าง ?” ทุกคนยกมือกัน
สุดแขนเลย... 
 ท่านอาจารย์เลยอธิบายวิธีรู้โดยไม่ต้องเรียน กลายเป็นว่าท่านสอนกรรมฐาน แบบ
ธรรมกาย ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ และอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ แบบผู้รู้จริง โดยบอกว่า 
ถ้าถึงธรรมกายแล้ว อยากจะรู้อะไรให้ถาม “พระ” ท่านจะบอกได้ทุกอย่าง... 
 ในยุคนั้น...ใครปฏิบัติกรรมฐาน มักถูกกล่าวหาว่า “บ้า” ดังนั้นบรรดาครู และ
นักเรียนทั้งหมด จึงลงความเห็นเป็นเสียงเดียวว่าอาจารย์ณรงค์เดช “บ้า” แล้ว ยกเว้น
อาตมาที่ไม่ได้คิดแบบนั้น...! 
 คำสอนของท่านอาจารย์ เหมือนกับจุดไฟในกายอาตมาให้สว่างรุ่งโรจน์ขึ้น 
เหมือนม้าคะนองที่มีคนเปิดคอกให้โลดทะยานไป จิตของอาตมาได้รับความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมที่ใฝ่หามานานในคราวนี้เอง...! 
 ท่านอาจารย์ณรงค์เดช บุญมี ประกอบด้วยปฏิปทาของผู้เสียสละอย่างเปี่ยมล้น 
ของทุกอย่างท่านสละให้แก่ผู้ต้องการโดยไม่ลังเล บ้านพักครูที่สมัยนั้นหายากกว่าทอง 
ท่านก็ยกให้เพื่อนครูไปอาศัยแทน... 
 เงินเดือนของท่านจะแลกเป็นเหรียญบาทใส่พานไว้ นักเรียนคนไหนต้องการเงิน
ซื้อข้าว ซื้อขนมไปหยิบเอาได้เลย...ถ้านึกสนุกขึ้นมาท่านจะบอกอดีตชาติของนักเรียน
แต่ละคนว่าเป็นใคร มาจากไหน เกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไร...? 
 ปัจจุบัน หากท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ คงจะชราภาพมากแล้ว ขอท่านอาจารย์
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โปรดทราบ...ศิษย์คนนี้ยังระลึกถึงอยู่มิรู้วาย...  
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕. คาถาชินบัญชร 

 รากศัพท์ของคำว่า “คาถา” มาจากภาษาบาลีว่า “กถา” แปลว่า “วาจาเป็น
เครื่องกล่าว” ดังนั้น...คำพูดของคนเราทุกคำก็คือคาถาทั้งสิ้น แต่คาถาในความเข้าใจ
ของทุกคน ไม่ใช่ความหมายเช่นนั้น... 
 คาถาที่เรารู้จัก คือถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถแสดงผลอันวิเศษแก่ผู้ที่ยึดถือ
ท่องบ่น ในบรรดาคาถาที่ท่านผู้รู้ผูกขึ้นมานั้น คาถาชินบัญชร ของ สมเด็จพุฒาจารย ์
หรือหลวงพ่อโต วัดระฆัง นับว่าแพร่หลายที่สุด... 
 คาถาชินบัญชรนี้เพียบพร้อมไปด้วยอรรถและฉันทลักษณ ์ ทั้งยังคงความเข้มขลัง
ศกัดิส์ทิธิเ์ปน็ทีย่ิง่ พระเครือ่งสมเดจ็วดัระฆงัทีล่อืลัน่สนัน่เมอืง กป็ลกุเสกดว้ยคาถานีเ้อง... 
 แต่ว่า...คาถาชินบัญชรนี้ ก็ยังมีแปลกแตกต่างไปหลายฉบับ บางฉบับก็เพิ่มมา
หนึ่งบทบางฉบับก็หดหายไปสองบรรทัด คาถาบางตัวก็ผิดเพี้ยนกันไป แต่นั่นไม่ใช่เรื่อง
แปลกอะไร... 
 ความศักดิ์สิทธิ์ของคาถานั้น ขึ้นอยู่กับสมาธิจิตของผู้ท่องบ่น ต่อให้คาถาผิด
พลาดเพียงไรก็ตาม หากจิตเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเสียแล้ว ผลก็เป็นไปตามการ
อธิษฐานทุกประการ... 
 หากท่านผู้อ่านตัดความตะขิดตะขวงใจในตัวคาถาเสีย ตั้งใจท่องบ่นอย่างจริงจัง 
ผลดีย่อมบังเกิดแก่ท่านอย่างไม่ต้องสงสัย และต้องอัศจรรย์ใจในคาถาอันวิจิตรไพเราะ ที่
เป็นผลผลิตจากอัจฉริยภาพของเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นแน่แท้... 
 อาตมาได้คาถานี้จาก “หนังสือลานโพธิ์” อ่านแล้วชอบใจตรงที่ว่าหากใครท่องบ่น
ด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริง พระสมเด็จวัดระฆังที่หายากเป็นนักหนา จะเสด็จมาอยู่กับ
ผู้ท่องบ่นเอง... 
 ด้วยความอยากได้พระสมเด็จวัดระฆัง อาตมาจึงพยายามหัดท่องคาถา วันแรกก็
ตะกุกตะกักไม่เป็นท่า เหนื่อยขึ้นมาเลยเอาคาถาหนุนหัวหลับไป เกิดฝันว่าท่องคาถาได้
บรื๋อเลยล่ะ...! 
 ตื่นขึ้นมาก็ท่องได้จริงๆ ...! นับว่าอัศจรรย์มาก เพราะความฝันกลายเป็นความจริง
ไปได้ อาตมาก็เลยท่องคาถาทุกวัน ท่องไปก็อธิษฐานไป ขอให้สมเด็จวัดระฆังเสด็จมาที
เถอะ...เจ้าประคุ้ณ...! 
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 เวลาผ่านไป...ผ่านไป ไม่เห็นมีวี่แววว่า สมเด็จวัดระฆังจะมาซักที จนอาตมาท่อง
คาถาจนชิน วันไหนไม่ได้ท่องเหมือนขาดอะไรไป ความอยากได้พระหายไปจากใจ กลาย
เป็นหน้าที่ประจำที่จะต้องท่องอย่างน้อยวันละ ๑ จบ... 
 ปีแล้ว...ปีเล่า...อาตมายังคงท่องคาถาโดยไม่เบื่อไม่หน่าย จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตไปแล้วในปีที่ ๑๑ ของการท่องคาถาติดต่อกันนั่นเอง สมเด็จวัดระฆังที่อยากได้
เป็นนักหนาก็ได้มาสมใจนึก... 
 ผู้มอบให้ เป็นนักสะสมพระเครื่องตัวยง ทั้งบ้านมีแต่ของเก่าแทบไม่มีที่จะเก็บ 
เขาติดหนี้บุญคุณอาตมาไม่ทราบจะทดแทนอย่างไร เลยมอบพระเครื่องสุดรักสุดหวงของ
ตนให้อาตมา ๑ องค์... 
 นี่แหละ...ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ของ
ทุกอย่างเขาดีจริงอยู่แล้ว ขอเพียงเราทำให้จริงเท่านั้น ผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่าง
แน่นอน...  

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖. เสียงเรียกกลางดึก 

 คนโบราณมักมีคำสอนแปลกๆ เช่น “กินข้าวเย็นแล้วหน้าจะนวล” บรรดาลูกๆ 
ต่างก็อยากสวยอยากหล่อ เลยแย่งข้าวเย็นก้นหม้อแทบจะตีกันตาย กว่าจะรู้ว่าเป็น
นโยบายประหยัดก็หมดข้าวเย็นไปหลายเกวียน... 
 “กวาดบ้านกลางคืนขโมยจะขึ้นบ้าน” ยุคนั้นมีไฟฟ้าใช้ซะเมื่อไรล่ะ เราเองนั่น
แหละจะกวาดของมีค่าทิ้งเอง “หวีผมผัดหน้ากลางคืน ผีจะมาเอาตัวไป” อารามกลัวผี
เลยแต่งตัวไปจู๋จี๋กันไม่ได้ ถูกผู้ใหญ่ต้มสุกสนิทเลย... 
 “ได้ยินเสียงแปลกๆ กลางคืนอย่าไปทัก” อันนี้สิสำคัญ เพราะของจำพวก
ไสยศาสตร์ คุณผีคุณคนนั้น ถ้าเราทักเข้าเท่ากับเปิดทางให้เขา มีของดีแค่ไหนก็หงาย
ท้องทุกราย สมัยนี้ก็ระบาดมากไม่แพ้สมัยก่อน... 
 บรรดาหมอไสยศาสตร์มักจะร้อนวิชา ถ้าหาเป้าหมายให้ลงมือไม่ได้ ในสิบวัน  
ครึ่งเดือน ต้องปล่อยของอาถรรพ์ออกไปทีหนึ่ง ของพวกนี้เขาเรียกว่า “ลมเพลมพัด” 
ได้ยินเสียงไปทักเข้าเราก็ซวยไป... 
 ส่วนพวกอสุรกาย สัมภเวสี ที่หมอผีใช้มา มักทำให้เราตกใจแล้วฉวยโอกาสทับร่าง 
ถ้าเราอยู่ในบ้านก็พยายามทำให้เราทัก ถ้าเราทักเท่ากับอนุญาตให้เขาเข้ามา พระภูมิเจ้า
ที่ หมดสิทธิ์ขวางเขา เราก็เสร็จอีกนั่นแหละ... 
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 อาตมาฝึกกรรมฐานตามแนวหลวงพ่อมาเกือบสองปี จึงเข้ามาทำงานกับพี่ชาย 
(คุณประสิทธิ์ เพชรชื่นสกุล) ในกรุงเทพฯ คืนหนึ่งอาตมานอนภาวนาจนอารมณ์ทรงตัว 
ก็ได้ยินเสียงพี่ชายคนโต ซึ่งไปทำสวนอยู่จันทบุรี เรียกอย่างชัดเจน... 
 เนื่องจากคำสอนที่จำขึ้นใจว่า “อย่าทัก” อาตมาจึงนอนฟังเฉยอยู่ ครั้นหมดความ
อดทนก็กระซิบกับแม่ว่า “แม่...พี่ใหญ่เรียก...” แม่รีบดูให้อาตมานอนเงียบๆ บอกว่า
กำลังฟังอยู่เช่นกัน... 
 อาตมานอนภาวนาไปเรือ่ย เวลาผา่นไป...ผา่นไป เสยีงรถราตา่งๆ เงยีบลง แสดงวา่ดกึ
มากแลว้ ทกุคนคงหลบักนัหมด ทนัใดนัน้...วตัถกุลมๆ อยา่งหนึง่ ลอยวดืเขา้มาทางหนา้ตา่ง... 
 ของสิ่งนั้นตกตุ้บกลิ้งขลุกๆ เข้ามาใกล้ อาตมาเพ่งมองในความมืดสลัว ก็เห็นว่า
มันคือ หัวกระโหลก...! เจ้าประคุณเอ๋ย...เพิ่งเคยถูกผีหลอกซึ่งๆ หน้าก็วันนี้แหละ...! เจ้า
หัวกระโหลกทำปากพะงาบๆ หัวเราะแบบหนังใบ้... 
 โยมแม่ของอาตมานั้น เคยถือไม้คานตามตีเปรต ที่มาขอส่วนกุศลกลางป่าไผ่ ใน
พายุฝน อาตมาก็ลูกแม่คนหนึ่ง ไอ้เรื่องจะกลัวอะไรง่ายๆ นั้นไม่มีเสียล่ะ... อาตมา
กระโดดตะครุบเจ้าหัวกระโหลกทันที...! 
 มันกลิ้งหลบแฮะ...อาตมาหมุนตัวตามผีหัวกระโหลกที่กลิ้ง เอาเถิดเจ้าล่อไปรอบ
ที่นอน ไล่ตะครุบจนเหนื่อยไม่ได้ซักที จนมันกลิ้งหนีไปหลบที่มุมมืดของซอกตึก คล้ายจะ
บอกว่า ขอพักก่อน... 
 ที่นอนของอาตมาอยู่ข้างหน้าติดบันได แม่นอนห่างออกไปเกือบสิบเมตร อาตมา
นึกได้ว่ามีเครื่องทุ่นแรงอยู่ใต้บันได จึงควานได้แป๊บน้ำขนาดหนึ่งนิ้ว ยาวเมตรเศษๆ 
ขนาดกำลังเหมาะมือเลย... 
 “คราวนี้แหละแกเอ๋ย...ข้าจะทุบให้กะโหลกกระจายเชียว อยากหลอกกันดีนัก...” 
ความโกรธที่ถูกหลอกบวกกับ ความพยาบาทจ้องจะล้างแค้น ทำให้อาตมาถ่างตารอเจ้าผี
หัวกะโหลกโดยไม่รู้สึกง่วงแม้แต่น้อย... 
 นาฬิกาบอกเวลาตีสอง เสียงแมวจรจัดสองตัวขู่ตะคอกใส่กันจนแสบแก้วหู ฟัง
เสียงแมวอยู่ครู่หนึ่ง ก็มีเสียงเรียกชื่ออาตมาดังขึ้น... อาตมาเงื้อแป๊บน้ำสุดล้า..มา
เลย...ไอ้ผีตัวแสบ..! 
 “เฮ้ย..นี่ข้าเองนะ...!” เสียงพี่ประสิทธิ์โวยวายจนตื่นกันทั้งบ้าน ที่แท้พี่เขาจะปลุก
อาตมาไปไล่แมว ดีที่ตาไวเห็นอาตมาเงื้อแป๊บน้ำจะบ้อมกบาล ไม่งั้นมีหวังถูกอาตมา
ฆาตกรรมแน่ๆ ...! 
 อาจเป็นเพราะอาตมาไม่กลัว ไม่ทัก ไอ้ผีเลยทำอะไรไม่ได้ ต้องใช้ลูกไม้หลอกให้พี่
น้องฆ่ากันเอง ซึ่งจังหวะเวลามันเหมาะเจาะพอดี ทำให้แผนการของมันเกือบจะสำเร็จ 
กว่าจะอธิบายกันรู้เรื่องก็เกือบสว่างคาตา... 
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 หากท่านผู้อ่านทั้งหลาย หมั่นเจริญภาวนาจนจิตใจมั่นคง สิ่งลี้ลับอันเป็นภัยมืด
เหล่านี้ ย่อมทำอันตรายท่านมิได้ และการเจริญภาวนานั้น ยังเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มบารมี 
ช่วยให้ท่านเข้าถึงจุดหมายในชีวิตได้โดยง่าย...  

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๗. กายกรรมบนเก้าอี้ 

 อาตมาติดนิสัยชอบการห้อยโหนโยนตัวมาตั้งแต่เด็ก ขนาดขึ้นไปเล่นไล่จับกับพี่ๆ 
น้องๆ บนยอดไม้เป็นประจำ ทำไมไม่ตกลงมาคอหักตายซะตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ อาจเป็น
เพราะเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติก็เป็นได้... 
 โตขึ้นมาหน่อยก็เป็นแฟนหนังทาร์ซาน ติดใจ นายจอห์นนี่ ไวท์สมุลเล่อร์ เป็น
ที่สุด แล้วมาเป็นแฟนยอดหญิงยิมนาสติค นาเดีย โคมานิซี ่ มีการถ่ายทอดยิมนาสติคที
ไร แทบต้องเอารถขุด มาขุดตัวจากหน้าจอทีวีเลยล่ะ... 
 ความบันเทิงประเภทเดียว ที่สามารถควักเงินจากกระเป๋าอาตมาได้ คือ พวก
กายกรรมหรือละครสัตว์ อย่างอเมริกันเซอร์คัสนั้น อยากดูแต่ไม่ได้ดู เพราะบวชมา
หลายพรรษาแล้ว ขืนแหกคอกไปดู มีหวังถูกขับออกจากวัดเป็นแน่แท้... 
 เมื่อมาฝึกกรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อ จะด้วยเป็นวิสัยเก่าๆ ที่ชอบหกคะเมนตี
ลังกาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ทำให้อาตมาต้องมาเล่นกายกรรมซะเอง เป็นการเล่นที่เป็นเอง
โดยไม่ต้องมาเสียเวลาหัดซะด้วยซิ... 
 ปกติอาตมาใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ” ซึ่งหลวงพ่อแนะนำว่า เป็นคำภาวนาที่ง่าย
และมีผลใหญ่ถึงพระนิพพาน พอมีเวลาว่างจากงานประจำอาตมาจะฉวยโอกาสภาวนา
ทันทีโดยไม่ยอมหายใจทิ้งเปล่าๆ อย่างเด็ดขาด... 
 การภาวนาของอาตมานั้น แบ่งออกเป็นวันละสามเวลา คือ เช้ามืดตื่นตีสาม ออก
กำลังกายแล้วอาบน้ำอาบท่า สวดมนต์นิดหน่อย อ่านกรรมฐาน ๔๐ วันละบท พอ
อารมณ์ทรงตัว ก็จับคำภาวนา จนหกโมงเช้าถึงเริ่มทำงาน... 
 รอบกลางวันพักเที่ยง เสียเวลาไปกับการกิน ๑๕ นาที แล้วมุดเข้าไปใต้ท้องรถ 
จับอารมณ์ภาวนาในอนุสติ ๑๐ ประการ เริ่มจากอานาปานุสต ิ ที่เป็นแม่บทใหญ่ คือ
นึกถึงลมหายใจเข้า ออก จนกระทั่งอารมณ์ทรงตัว... 
 แล้วใคร่ครวญถึงความดีอันหาประมาณไม่ได้ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริย
สงฆ์ทั้งหลายเรื่อยไปถึงความดีของเทวดาว่าต้องทรงความดีเช่นไร จึงสามารถเกิดเป็น
เทวดา เป็นพรหม เป็นพระอรหันต์วิสุทธิเทพได้... 



327 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

 จากนั้น ตรึกตรองถึงอานิสงส์ใหญ่ของการบริจาคให้ทานและการรักษาศีล คิดถึง
สภาพร่างกาย ที่มีแต่ความสกปรกโสโครก ไม่น่ารักน่าใคร่ ถ้าตายจากมันไปตอนนี้ เรา
ขอไปพระนิพพาน จิตเกาะนิพพานเป็นจุดสุดท้าย... 
 การภาวนาช่วงนี้ มีเวลาแค่ ๔๕ นาที อารมณ์บางทีแนบแน่นจนแทบไม่อยากลุก
ไปทำงานเลย แต่ก็ไม่อาจจะอู้ได้ เพราะชักช้าแม้นาทีเดียว ตีนหนักๆ จะลอยมากระทบ
จนหลุดจากการภาวนาไปเอง...!  
 รอบค่ำร่างกายเหนื่อยมากแล้ว หลังจากบริหารร่างกาย อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยก็
กราบพระ คิดตามที่หลวงพ่อสอนว่า เราอาจจะตายตั้งแต่คืนนี้โดยไม่ได้เห็นวันใหม่ก็ได้ 
ถ้าเราตาย เราขอไปนิพพานแห่งเดียว... 
 แล้วนึกถึงพุทโธ หงายหลังไม่ทันแตะพื้นก็หลับคร่อกไปเลย แต่ละวันภาวนาได้ไม่
สมใจอยาก ต้องมาเพิ่มการภาวนาในวันหยุดคือวันอาทิตย์ ซึ่งการภาวนาในวันหยุดนี้เอง
ที่อาตมาต้องเล่นกายกรรมอยู่เป็นนาน... 
 อาตมานั่งภาวนาอยู่ที่โต๊ะบัญชี ครู่หนึ่งก็เห็นแสงสว่างแพรวพราวยังกับเพชรลอย
อยู่ข้างหน้า (หลับตาเห็น) แสงสว่างนั้นมีแรงดึงดูดมหาศาล อาตมาต้านไม่อยู่ถูกดูดจน
สภาพร่างกายตัวเองก้มลงหน้าติดกับโต๊ะไปเลย... 
 แสงนั้นยังคงดูดต่อไป จนหน้ากดลงบนมือที่วางราบบนโต๊ะ แรงกดหนักจนปวด
มือเหมือนกระดูกจะแตก จึงเลิกการภาวนาถอนจิตคืนมา อาการก็หายไป ภาวนาใหม่
เมื่อไรก็เป็นใหม่อีก... 
 พอขยับเก้าอี้ห่างโต๊ะมากๆ มันดูดจนศีรษะติดกับปลายเท้า งอก่องอขิงไปเลย พอ
คิดว่าจะดูดไปถึงไหนวะ...? มันก็เปลี่ยนจากดูดเป็นผลักออกตัวค่อยๆ ยืดตรง แล้วหงาย
ไปทีละน้อย จนศีรษะติดพื้นดิน...! 
 ก้นอยู่บนเก้าอี้กลม ศีรษะกับเท้าติดพื้นอยู่คนละด้าน เป็นการติดท่าสะพานโค้ง
ของยมินาสตคิ บางทตีดิอยูเ่ปน็ครึง่ๆ ชัว่โมง บางทกีด็ิน้ตมูตาม ตกเกา้อี้ไปกองแอง้แมง้  
กับพื้นก็บ่อยไป... 
 แม้ร่างกายมันจะอาละวาดขนาดไหน จิตมันก็เป็นสุขแนบแน่นกับการภาวนา เป็น
อยู่นานนับเดือนกว่าอาการต่างๆ จะหมดไป อาตมาทราบภายหลังว่า เป็น ๑ ในปิติทั้ง ๕ 
ชื่อว่า อุเพ็งคาปิติ 
  ถ้าท่านผู้อ่านภาวนาแล้วเป็นแบบนี้ จงอย่ากลัว อย่าตกใจ ให้ภาวนาไปเรื่อยๆ 
ไม่นานอาการต่างๆ ก็จะหมดไปเอง บางคนกลัวจนไม่กล้าภาวนาทำให้ทิ้งความดีไปอย่าง
น่าเสียดาย...  

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺปญฺโญ  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

 
ถาม : ในฤกษ์พรหมประสิทธิ์ จะมีวันที่มีปัญหา ?  
ตอบ : เขาเรียกว่า ดิถีพิฆาต คือมันไม่เหมาะ เหมือนกับว่าเราเป็นมด แบกข้าวได้เม็ด
หนึ่ง แต่เขาโยนมาให้กระสอบหนึ่ง แล้วมดแบนไหมล่ะ ? คือมดมันอยากได้ข้าวสารเป็น
เรื่องปกติ แต่ว่าอะไรบางอย่างมันเกินกำลังเกินบุญ  
ถาม : (ถามเรื่องพระวินัย)...ถ้าเกิดว่ามีพระที่เป็นปาราชิกอยู่แม้แต่องค์เดียวในหมู่
สงฆ์...?  
ตอบ : มาระยะหลังเขาตีความเอา ถ้าองค์สงฆ์ครบ ต่อให้มีพระที่เป็นปาราชิก หรือ
สังฆาทิเสส ก็ไม่ถือว่าเสียสังฆกรรม แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได ้คือถ้าอยู่ก็เท่ากับเป็นอนุ
ปสัมบัน (ผู้ที่ศีลน้อยกว่า) อยู่ในนั้นเลย ต่อให้ครบองค์สงฆ์ก็ใช้ไม่ได้ อย่างของเรานี้เป็น
ปัจจันตประเทศ คือนอกเขตมัธยมประเทศ ถือว่าห้ารูปก็ครบองค์สงฆ์ที่จะบวชพระได้ ถ้า
เกิดว่ารูปที่หกเป็นปาราชิก หรือสังฆาทิเสสมา ต่อให้ครบองค์สงฆ์ จริงๆ แล้วมันก็เสีย
สังฆกรรม มีอนุปสัมบัน (ผู้ที่ศีลน้อยกว่า) อยู่ในท่ามกลางสังฆกรรมนั้น แต่ระยะหลังเขา
พยายามจะตีความว่าให้มันเยอะเข้าไว้เผื่อว่าถ้ามีใครเป็นอาบัติ ที่เป็นครุอาบัติอยู่ด้วย 
เขาถือว่าไม่เสีย อย่าไปตีความตามจะพาเราเดี้ยงอีก  
ถาม : แล้วของทุกอย่างที่จะใช้ต้องประเคนไหมครับ ?  
ตอบ : ของทีจ่ะใช้ให้โยมเขาถวายแลว้ประเคนทเีดยีว แตถ่า้ของทีจ่ะบรโิภค เขาเรยีกวา่
กาลกิ มทีัง้ยามะกาลกิ ยาวะกาลกิ สตัตาหะกาลกิ ยาวะชวีกิ ของทีจ่ะใช้ไดร้ะหวา่งอรณุถงึ
เทีย่ง เชน่ พวกอาหารตอ้งประเคนทกุครัง้ทีเ่ราจะกนิลงไป เพือ่กนัไวว้า่เปน็ของขาดประเคน 
สว่นสตัตาหะกาลกินีเ่จด็วนัประเคนท ีสว่นยาวะชวีกินีส่ว่นใหญจ่ะเปน็พวกเภสชั เชน่ ปณัณ
เภสชั ใบไมเ้ปน็ยา มลูเภสชั รากไมเ้ปน็ยากถ็อืวา่ประเคนครัง้เดยีวใช้ไดต้ลอดชวีติ  
ถาม : (ถามเรื่องคาถา)  
ตอบ : ถ้าเขาต้องการความสำเร็จก็ สัมปฏิจฉามิ ,ถ้าต้องการปัดเคราะห์ก็ใช้ ภะสัมสัม
วิสะเภทะ ,ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องศึกษาก็ใช้ อิติปิโส แก้วยอดฟ้า พวกนั้นแหละ มัน
จะมีเกี่ยวกับพวกปัญญาแล้วแต่สิ่งที่เขาขอ ว่าเขาจะขอเรื่องอะไร มันไม่เหมือนกัน  
ถาม : (เรื่องเงินทำบุญ)  
ตอบ : ถ้าเขาตั้งใจเป็นสังฆทาน ก็ไว้ในส่วนของสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานก็ได้ ดู
ถ้ามีตู้หยอดก็หยอดไป ถ้าไม่มีหลวงพ่อท่านว่า อันดับแรกเอาเข้าโรงครัว เป็นค่าอาหาร
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พระ เณร คือว่าเป็นสังฆทานอยู่แล้ว อันดับที่สองก็แบ่งให้ใช้ในวิหารทานคือการก่อสร้าง
ทั่วไป อันดับที่สามก็ค่อยเหลือเอาไว้ใช้ในฐานะของส่วนตัว อย่างเช่นว่าเจ็บไข้ได้ป่วย 
เป็นค่ายานพาหนะ เป็นค่าอาหาร  
ถาม : .................................  
ตอบ : หลวงปูเ่ดมิ วดัหนองโพธิ ์ เปน็อาจารยท์ีร่ว่มสมยักบัหลวงปูป่าน สมยันัน้เขาใช้
คำว่าวิชามันยันกัน คือว่าต่างคนต่างมีด ี ไม่ด้อยกว่ากัน หลวงพ่อเดิมท่านเก่งยันต์
มหากาฬ ใครไปก็สักติดกระหม่อมให ้ แต่หลวงปู่ปานท่านเก่งยันต์เกราะเพชร ถึงเวลา
ท่านเป่าทีก็ยกศาลาเลย ถ้าเป่ายันต์เกราะเพชรแล้วไปสักยันต์มหากาฬ หลวงปู่เดิมท่าน
บอกวา่ไมต่อ้งแลว้ ทีเ่อง็ไดแ้ตก่เ็หลอืดแีลว้ สว่นใครทีส่กัยนัตม์หากาฬ ถา้ไปรว่มเปา่ยนัต์
เกราะเพชร หลวงปู่ปานท่านก็บอกว่าไม่ต้อง ท่านเป็นอาจารย์รุ่นไล่ๆ กัน แต่ว่าหลวงปู่
ปาน ถา้นบัแลว้ ถอืวา่อายนุอ้ย เพราะวา่หกสบิเอด็ยา่งหกสบิสองกม็รณภาพแลว้ หลวงปู่
เดมินีพ่อๆ กบัหลวงปูจ่ง อยูก่นัลมื หลวงปูเ่ดมินีเ่ขาเรยีกหลวงพอ่สีศ่อก ทา่นสงูสองเมตร
พอดเีปะ๊เลย โยมไปสรา้งกฏุิใหท้า่นกวา่สองเมตร ทา่นนอนหวัยนัตนียนัพอดเีลย หลวงปู่
เดมินีแ่หละทีท่า่นเอามดีหมอ มดีหมอสมยักอ่นใช้ในการรกัษาโรค คราวนีม้าถงึยคุหลวงปู่
เดิมนี ่ ท่านทำเพื่อให้เขาติดตัวไว้ได ้ ก็เลยกลายเป็นว่าติดตัวก็เป็นมหาอำนาจ ใช้ในการ
รกัษาโรคก็ได ้ใช้ในการขบัไลพ่วกไสยศาสตรก์็ได ้พวกเสอืสางสมยักอ่นมนัหนงัเหนยีว แต่
มนักลวัลกูศษิยห์ลวงพอ่เดมิ ถา้หากวา่พกมดีหมอนี ่ เสยีบเมือ่ไรกย็ุย่เมือ่นัน้แหละ ทำอยู่
ตัง้หลายขนาด ตัง้แต่ใบเกา้นิว้ ลงมาเจด็นิว้ หา้นิว้มหีมด จนกระทัง่เลก็ๆ เหมอืนปากกา 
แล้วลูกศิษย์ท่านที่เป็นควาญช้างสมัยก่อนเยอะ ถือมีดหมอแทนที่จะเอาขอสับ ก็เอาสัน
มดีหมอตกีบาล มนักย็อมแลว้ คราวนีเ้รือ่งของรอยเทา้นี ่รอยเทา้ที่ใหเ้ขาบชูา ทา่นกพ็มิพ์
ใหเ้ขาๆ จนกระทัง่มนัมงีานหนึง่ ซึง่รูส้กึวา่เขาตอ้งใชม้ากเปน็พเิศษ ถา้ขนืปัม๊กล็มใสพ่อด ี
ทา่นกบ็อกวา่ยกมาทัง้ถาดนัน้แหละ ยกมาแลว้ทา่นกเ็อาเทา้จุม่ครามแลว้กว็าง แลว้เอามอื
ตบหัวเข่า มันติดทะลุจนถึงผืนสุดท้ายนั่นแหละ ยิ่งกว่าซีร็อกอีก วิชานี้เรียกว่า นะ ปัด 
ตลอด หลวงพอ่ทา่นบอกวา่ เคยเหน็หลวงปูป่านทำอยูค่รัง้เดยีว ชว่งสงครามมหาเอเชยี
บูรพาที่ไทยรบกับฝรั่งเศส หลวงประธานถ่องวิจัย มากับกำนันเถา เอาผ้ามาเป็นถาด
เหมอืนกนั บอกวา่จะออกรบจะขอยนัต ์คราวนีม้นัเปน็เรือ่งรบีดว่น ปกตแิลว้ผา้ยนัตว์ดับาง
นมโค หลวงปูป่านทา่นใหพ้ระอาจารยเ์จมิเปน็คนเขยีน พออาจารยเ์จมิเขยีนเสรจ็ หลวงปู่
ปานถงึเอาไปปลกุเสกอกีท ีพอเรือ่งดว่น หลวงปูป่านกเ็ลยบอกหลวงพอ่วา่ไปเอาไมเ้ทา้มา 
หลวงปู่ปานเคาะเปรี้ยงเดียว ยันต์ติดหมดทุกแผ่นเหมือนกัน ไม่รู้ว่ายันต์มาจากไหน เรา
เหน็ผา้ขาวๆ นีแ่หละ แตต่ทีเีดยีวตดิหมด วชิานีเ่รยีกวา่ นะ ปดั ตลอด เมือ่ทา่นมรณภาพ 
หลวงพ่อไม่ทันได้เรียนเอาไว ้ ก็ได้ข่าวว่ามีลูกศิษย์หลวงปู่อีกคนหนึ่ง เป็นลิเก ได้วิชานะ 
ปดั ตลอด ตวันี้ไว ้ ปรากฏวา่ตา่งคนตา่งตาย เลยไม่ไดเ้รยีนวชิาอกีตามเคย คอืลเิกนีเ่ขา
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หยุดหน้าฝน ช่วงนั้นพระเข้าพรรษา แล้วการที่จะไปไหนในพรรษา พระท่านให้ในกรณี
จำเปน็ เรยีกวา่สตัตาหะกรณยีะแลว้ไปได้ไมเ่กนิเจด็วนั กำหนดไวเ้ลยวา่ตอ้งเปน็ พอ่ปว่ย 
แม่ป่วย ครูบาอาจารย์ป่วย ไปเพื่อรักษาพยาบาล เพื่อนสหธรรมิกที่อยู่ต่างวัดจะสึก ไป
เพื่อห้าม วัดพังไปหาสัมภาระมาซ่อมวัด แล้วก็ได้รับกิจนิมนต์ไปเพื่อเจริญศรัทธา เรียน
ไมท่นั สมยันีเ้อะอะ กส็ตัตาหะกรณยีะ ไมรู่ข้าดพรรษากนัมัง่หรอืเปลา่ คราวนี้ในเมือ่ลเิก
เขาหยดุ หลวงพอ่ก็ไม่ไดเ้รยีน พอออกพรรษาเขากต็ระเวนรบังานตอ่ไปเรือ่ย ตา่งคนตา่ง
ตายไป หลวงพอ่ทา่นบอกวา่เจา้ของโรง ทีเ่ลน่เปน็ตวัเอก กค็อืนายโรงใช่ไหม ถงึเวลาจะ
ทำแปง้ขึน้มา แลว้วา่คาถาตามวธิคีรบูาอาจารยบ์อกแลว้กเ็ปา่ไป มนักว็ิง่ไปเรือ่ย จนกวา่จะ
มีอะไรขวางหน้ามันก็จะไปติดอยู่ตรงนั้น ถ้ามีสามกิโลอยู่ข้างหน้า มันก็ไปยันสามกิโลนั่น
แหละถงึไดต้ดิอยูด่า้นโนน้ อยา่งนัน้แลว้แปง้ไปอยูท่ศิไหน คนกจ็ะมาทศินัน้มากทีส่ดุ สมยั
กอ่นเขามกีารเสกธง ถา้เหน็ธงตอ้งมา เสกกลอง ถา้ไดย้นิเสยีงกลองตอ้งมา กต็วันีแ้หละ 
นะ ปดั ตลอด กจ็ะมาทางดา้นนัน้ คราวนีห้ลวงพอ่ทา่นก็ไม่ไดเ้รยีนไว ้อาตมาก็ไม่ไดเ้รยีน
ไว ้วชิานี้ไมส่ามารถทีจ่ะทำได ้แตว่า่เคยรูม้าวา่ถา้จะเรยีน นะ ปดั ตลอด เขาจะเขา้ไปใน
ป่าช้า เขียนตัว น เอาไว้บนฝาโลง ว่า คาถา ภาวนาตามแบบแล้วตบ ไปติดที่กะโหลก
ศีรษะของผีตายในโลง ถ้าสำเร็จนี ่ ต้องเอาผ้าขาววางไว้ใต้โลงแล้วตบทะลุลงไปที่ผ้าขาว
แทน สมยัหลงัมหีลวงพอ่วงศ ์ วดับา้นคา่ยทีร่ะยอง กค็งสมยัใกลเ้คยีงกนันีแ่หละ แตว่า่
เป็นรุ่นหลังมานิดหนึ่ง อันนั้นเอาขมิ้นชันจารหัวให้แม ่ ถ้าลูกอยู่ในท้องติดหัวลูกด้วย ไม่
อยา่งนัน้ไมม่ทีางทีจ่ะทำได ้แตถ่า้ดยูนัตเ์กราะเพชรนา่จะเปน็สว่นหนึง่เหมอืนกนั เพราะวา่
ถ้าเป่าแม่ก็ติดลูกด้วยใช่ไหม เพียงแต่ว่าที่จะโชว์ออกมาให้เห็นต้องเป็นลูกชายคนแรก 
หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร เกิดมามีแต่ให้จริงๆ มีแต่คนมาให้ท่านปั๊มรอยเท้าทั้งวัน ปั๊มจน
กระทัง่ไมม่เีรีย่วแรงจะปัม๊ นัง่แปะอยูก่บัพืน้มนักย็งัจะเอาอกี ไมม่กี็ใหเ้ปา่หวัให ้ ใหเ้ขกหวั
ให ้ ให้ถ่มน้ำลายใส่หัว คนเขาถามว่าหลวงพ่อครับ ถึงขนาดนี้แล้วยังจะทำให้เขาอีกเหรอ
ครบั ทา่นบอกวา่ใชห้นีม้นั กอ่นนีท้า่นเคยเกดิเปน็คนเลีย้งชา้ง ไปตกปลอกชา้ง กค็อืวา่มดั
ขาชา้งเอาไว ้ คราวนีต้อ้งไปใชห้นี้ใหเ้ขาจบัขาปัม๊อยูท่ัง้วนั หลวงพอ่เดมิทา่นทำประโยชน์
ตั้งแต่แรกจนถึงวินาทีสุดท้าย ท่านรู้เวลาตายของตัวเอง แต่ว่าท่านก็ไม่บอกใคร ท่าน
เตรยีมทกุอยา่งไวเ้รยีบรอ้ย พอเวลาใกลจ้ะสิน้ลมทา่นถามครัง้สดุทา้ยวา่นำ้ในสระเตม็ไหม ? 
ลกูศษิยก์บ็อกวา่ปนีีเ้ปน็หนา้แลง้ เหลอืไมถ่งึครึง่ ทา่นถามใชจ้นถงึหนา้ฝนไหม ? กบ็อกวา่
ไม ่พอเสรจ็แลว้ทา่นกห็ลบัตาเขา้สมาธ ิ เมฆมา ฝนตกหนกัจนกระทัง่นำ้เตม็สระ ฝนหยดุ
ทา่นกห็มดลม สงเคราะหจ์นถงึวนิาทสีดุทา้ยจรงิๆ ฝนตกขนาดนำ้เตม็สระนี่ไม่ใชเ่รือ่งเลก็
เลย ว่ากันเป็นชั่วโมงๆ หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร ถัดมาก็มีหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว   
หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพธิ ์ รุ่นหลังๆ ถัดจากหลวงพ่อกัน หลวงพ่อน้อยนี่ไม่รู้ว่ามีใคร
บา้ง หลวงพอ่กนั มรณภาพไปแลว้ หลวงพอ่นอ้ยไมรู่ย้งัอยูห่รอืเปลา่ ?  
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ถาม : การที่เราฟังเทปธรรมครับ ถ้าเกิดเราทำอะไรไปด้วยได้ไหม ?  
ตอบ : จริงๆ คือว่าให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ ถ้าไม่ใช้สมาธิจริง มันจะฟังได้ไม่ตลอด 
การที่ทำงานไปอะไรไป บางทีมันไม่ได้สนใจเสียด้วยซ้ำไป จะกลายเป็นปรามาสพระ
รัตนตรัยไป  
ถาม : แล้วอิริยาบถในการฟังจะฟังอย่างไร ?  
ตอบ : ไม่มีปัญหา จะหกคะเมนตีลังกาอย่างไรก็ได้  
ถาม : แล้วประเภทอยู่ในโบสถ์แล้วใส่หมวก ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นพวกคริสต์ หรือ ฮินดู ไม่เป็นไร มันเป็นระเบียบการถือของ
ศาสนาเขา แต่ถ้าหากว่าบุคคลอื่นๆ เขาใส่หมวกให้เขาถอดหมวกเสีย ถ้ามีผ้าคลุมหัวให้
เอาผ้าลงเสีย ถ้าหากว่าเขายังทำอยู่ก็อย่าไปสนทนาธรรมด้วย เพราะมันเป็นการไม่เคารพ 
ยิ่งประเภทขัดสมาธิคุยกับพระนี้ อยากจะเตะให้หงายท้องไปเลยเชียว  
ถาม : แล้วลักษณะเดินกระโหย่ง โคลงกาย สั่นศีรษะเป็นอย่างไร ?  
ตอบ : ก็เหมือนกับย่องเบานึกออกไหม โคลงกายก็โยกตัวไปโยกตัวมา สั่นศีรษะก็รู้อยู่
แล้ว พูดไปอย่าไปสั่นหัว ลักษณะนั้นถ้าเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ถือว่าไร้มารยาท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พูดกับพระก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่  
ถาม : แล้วอนามาสคืออะไร ?  
ตอบ : คือ เงิน ทอง สิ่งที่ใช้แทนเงิน ทอง รัตนชาติทุกอย่าง อนามาส คือ ไม่ควรจับ 
ผู้หญิง วัตถุที่เนื่องด้วยกายหญิง เช่น เส้นผม เสื้อผ้า รูปที่ทำเป็นรูปผู้หญิง เครื่อง
ประโคมทุกอย่าง หรือเครื่องดนตรีทุกชนิด ศาสตราอาวุธทุกชนิด เครื่องมือจับสัตว์ทุก
ชนิด แล้วก็ผลไม้และข้าวเปลือกที่เกิดอยู่กับต้น กลัวจะไปขโมยเขา ถึงไม่ให้จับ  
ถาม : แล้วถ้าไปจับเข้า ?  
ตอบ : จริงๆ มันดูเจตนาของเรา ที่ท่านห้าม ห้ามเพราะว่ากันการสะสม กันการมีจิต
กำหนัด  
ถาม : .................................  
ตอบ : การลาพทุธภมูิใชธ้ปูหา้ดอก เทยีนขาวหา้ดอก บวัขาวหา้ดอก ตัง้ใจลาหนา้หิง้พระ  
ถาม : การอยู่ด้วยกันสองต่อสอง แม้กลางแจ้งก็ไม่ได้ ?  
ตอบ : ไม่ได้ คือว่าการอยู่ด้วยกันสองต่อสอง ถ้าคนอื่นไม่ได้ยินว่าเรา คุยเรื่องอะไรกัน 
ถึงอยู่กลางแจ้ง เรียกว่าที่ลับห ู ถ้าหากว่าอยู่ในที่มุงที่บังพร้อมไม่เห็น เรียกว่าที่ลับตา ก็
ปรับอาบัติทั้งคู่ ถ้าหากว่าเขาโจทย์ขึ้นมาด้วย อาบัติอะไรก็ปรับตามนั้นเลย บอกปาราชิก
ก็ปาราชิก สังฆาทิเสสก็ สังฆาทิเสส ปาจิตตีย์ก็ปาจิตตีย์ หรือว่ารับว่าต้องอาบัติอะไรก็
ปรับตามนั้น อันนี้มันเกิดจากพระอุทายนีั่นแหละ อันนีน้างวิสาขาท่านโจทย์ขึ้นมา ก็ท่าน
เป็นพระโสดาบันเรื่องที่ท่านโจทย์ขึ้นมาเชื่อถือได้  
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ถาม : ถ้าเกิดเอ่ยชื่ออาหารนี้ ท่านจะไม่รับ ?  
ตอบ : ยกเว้นได้รับอานิสงส์กฐินให้ฉันคณะโภชนาคือสิ่งที่เจ้าภาพเขาประกาศบอกชื่อ
อาหารแล้วร่วมฉันเกินสี่รูปได้ แต่ถ้าไม่ได้อานิสงส์กฐินฉันได้แค่สามองค์เป็นอย่างมาก 
เกินนั้นแล้วต้องอาบัติทุกคำที่กลืน จริงๆ แล้วเกิดจากสมัยก่อนเวลาพระมหากษัตริย์หรือ
มหาเศรษฐีนิมนต์ก็ดี อย่างเช่นบอกว่าจะเลี้ยงข้าวมธุปายาส ได้ยินอยากกินขึ้นมา ก็ตะบี้
ตะบันแย่งกันไป อย่าลืมว่าพระสมัยก่อนไปกันทีสามร้อย ห้าร้อย เจ้าภาพเลี้ยงไหวไหม
ล่ะ ? ท่านก็เลยต้องกำหนดห้ามเอาไว้ ไม่ฉะนั้นออกชื่อโภชนะ หรือว่าบ้านนี้เลี้ยงอาหาร
ดี ก็แย่งกันไปอีก ถ้าไม่ถึงคิวของตัวเอง ถ้าไม่กิจนิมนต์ให้ก็ไปด่าเขาอีก ไปโกรธเขาอีก 
หาเรื่องลงนรก  
ถาม : ถ้าเกิดว่าพระวิดพื้น ออกกำลังกาย ?  
ตอบ : ได้ แต่อย่าให้โยมเห็น ทำในกุฏิ อย่าให้เขาเห็น ออกกำลังกายออกได้อยู่หรอก 
แต่จริงๆ แล้วถ้าหากว่าพระเดินจงกรม ภาวนาอยู่มันหนักกว่าออกกำลังกายเสียอีก 
เพราะเขาเล่นกันเป็นวัน แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปวิดพื้นล่ะ ?  
ถาม : แล้วเวลาบิณฑบาต ต้องวางอารมณ์อย่างไรครับ ?  
ตอบ : จริงแล้ว ต้องจับภาพพระหรือทรงอารมณ์ภาวนาไว้ได้ตลอดยิ่งดี แต่มันยาก 
อาตมาเองปล้ำอยู่เป็นพรรษา กว่าจะทำได้ตลอด ส่วนใหญ่มันจะเผลอแว๊บหลุด พอเผลอ
ก็เกาะใหม่  
ถาม : แล้วเวลาที่โยมใส่บาตรจะอวยพร ?  
ตอบ : ตั้งใจอธิษฐานว่า ขอให้โยมที่สงเคราะห์เรา เป็นผู้มีความเป็นอยู่คล่องตัว มี
ปรารถนาที่สมหวังทุกอย่าง  
ถาม : พระโพธิสัตว์ที่รอตรัสรู้กำลังใจท่านเทียบเท่าพระอรหันต์หรือเปล่า ?  
ตอบ : ถ้าหากท่านที่บารมีเต็ม รอตรัสรู้จริงๆ ส่วนใหญ่อารมณ์ใจจะเทียบเท่าพระ
อรหันต์ แต่ละเอียดกว่ากันเยอะนะ เพียงแต่ว่ารู้เท่าทันกิเลส สามารถป้องกันไม่ให้กิเลส
เกิดขึ้นในใจได้ของท่านเท่ากับพระอรหันต์เพียงแต่ไม่ได้ตัดขาดทีเดียว  
ถาม : แล้วเวลาบวชครับ จะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ องค์ไหน
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ?  
ตอบ : องค์ไหนอาวุโสน้อยกว่าเป็นพระอนุสาวนาจารย์ องค์ที่อาวุโสมากกว่าเป็น
พระกรรมวาจาจารย์ ถ้าหากว่านั่งหันหน้าตามอุปัชฌาจารย์ องค์ที่อยู่ขวามือจะเป็น
พระกรรมวาจาจารย์ องค์ที่อยู่ซ้ายมือ จะเป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วส่วนใหญ่  
อนุสาวนาจารย์จะเป็นคนให้อนุศาสน์ มี ๘ อย่าง แบ่งเป็นนิสสัย คือเครื่องที่พระต้อง
อาศัย ๔ อย่างคือ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ถือบิณฑบาตเป็นวัตร อยู่โคนต้นไม้ ฉันยาดองด้วย
น้ำมูตรเน่า และอกรณียกิจ ๔ อย่างที่พระทำไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือ เสพเมถุน ลักของเขา 
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ฆ่ามนุษย์ให้ตาย อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน องค์นั้นจะเป็นผู้ให้อนุศาสน์ เรียก  
อนุสาวนาจารย์ อีกองค์ก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์  
ถาม : (ถามเรื่องสร้างธงท่านปู่)  
ตอบ : สร้างก่อนได้ แต่ตอนเสกต้องทำให้ถูกพิธีกรรม โดยเฉพาะธงท่านปู่นี้มีเครื่อง
บวงสรวงที่ไม่เหมือนใคร คือ ต้องมีผ้าขาวคู่หนึ่ง ถ้าจะเอามาเข้าพิธีก็เอาผ้าขาวมา 
๒ ผืน ใส่พานมา ซ้ายผืน ขวาผืน ทางเดียวกันก็ไม่ได้ด้วย  
ถาม : แล้วเวลาพระให้พร จะเลือกบทไหนดี ?  
ตอบ : แล้วแต่ มันจะมีจำกัดเหมือนกัน อย่างเช่นว่าอันไหนที่เป็นงานศพก็จะให้บท 
อะทาสิเม อะกาสิเม ญาติมิตตาฯ บางทีเขาตัดเอาครึ่งเดียว ขึ้น อะยัญจะโข ทักขิณา
ทินนาฯ มันก็เป็นครึ่งหลังของบทอาทาสิเม ถ้าหากเป็นงานมงคลทั่วๆ ไป ส่วนใหญ่ก็ใช้
มงคลจักรวาฬน้อย ถ้าหากเป็นเรื่องการถวายสังฆทานใช้บท อัคคะโต เว ปะสันนานัง 
ถ้าหากว่าเป็นของที่ถวายตามกาลอย่างเช่นว่า ถวายกฐิน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ใช้บท กาเล 
ทะทันติ สะปัญญา ถ้าหากว่าให้พรคนป่วย มารดน้ำมนต์ ต้องการให้หายก็ขึ้นบท โส 
อัตถะลัทโธ เขาจะมีเฉพาะของเขาเหมือนกัน ถ้าหากว่าเขาถวายอาหารก็ ภุตตา โภคาฯ 
แต่ละบทจะใช้ในโอกาสและวาระ เราจะมั่วก็ได้ เพราะโยมเขาไม่รู้ แต่ถ้าเจอโยมที่เขารู้
เดี๋ยวเขาท้วงมาจะขายหน้าเขา  
ถาม : แล้วเวลาที่เราให้พรจะทำอารมณ์อย่างไร ?  
ตอบ : ก็ตั้งใจนึกถึงพระเลย นึกว่าพระท่านว่าเองเลย นึกถึงภาพพระท่านสวดเองเลย 
ง่ายดี  
ถาม : สำหรับโยมอุปัฏฐากนี้สามารถขอทุกอย่างได้ ?  
ตอบ : จริงๆ แล้วก็ เอาแค่สมควร ขอแค่ที่จำเป็นของพระ ไม่ใช่ว่าโยมอุปัฏฐาก
ปวารณาแล้ว ก็ขอสะบั้นหั่นแหลกเลย อย่างนั้นจะไม่ใช่พระ ขอในสิ่งที่สมควรแก่สมณะ
วิสัย จริงๆ ก็ไม่มีอะไรให้ขอมากไปกว่าจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานะเภสัช เท่านั้น
แหละ จีวรชุดหนึ่งก็ใช้กันจนลืมไปเลย บิณฑบาตก็บิณเองอยู่ทุกวันใช่ไหม เสนาสนะก็ที่
อยู่อาศัย ให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น คิลานะเภสัช ยารักษาโรค ถ้าหากว่าป่วยไข้เป็นโรค
เฉพาะก็ขอโยมได้ หรือไม่ก็ไปหาหมอ หมอก็จัดให้อยู่แล้ว  
ถาม : แล้วเรื่องการสอนธรรมะ จะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมไหม ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการสอนกัน ที่เขาว่าอุตริมนุสธรรม อย่างเช่นว่า ฌาน 
วิโมกข์ วิมุติ สมาธิ สมาบัติ ห้ามบอกกล่าวกัน มิฉะนั้นจะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรม ถ้า
หากว่าเรามีจริงกล่าวถึงได้ ถ้าเป็นการสอนธรรมกัน ถ้าไม่ใช่การสอนธรรมกัน กล่าว
เพื่ออวดไม่ได้  
ถาม : (เรื่องทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน)  
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ตอบ : ถ้าหากว่าฝันไม่เป็นไร แต่หากว่าเสียดสีกับผ้าหรือกระทบกับผ้าแล้วเป็นเองไม่
เป็นไร ยกเว้นตั้งใจจะทำ ถ้ามันหลุดออกมาจากปัสสาวะเองก็เรื่องของมัน ยกเว้นแต่
ตั้งใจ เรื่องของธรรมะเขาตรงไปตรงมา คำว่าแกล้งทำ ก็คือตั้งใจทำ แกล้งฆ่าสัตว์ให้
ตาย ก็ตั้งใจให้ตาย แกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน คือตั้งใจให้มันเคลื่อน  
ถาม : แล้วถ้าเกิดเรื่องการกล่าวเตือนพระภิกษุ ?  
ตอบ : ไม่ต้องเสือกยุ่งเลย โดยเฉพาะพระใหม่ มันทะเลาะกันมาเยอะต่อเยอะแล้ว 
เพราะว่าต่างคนต่างรู้ดีนั่นแหละ เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เขาจะตักเตือนเอง  
ถาม : ของอะไรที่เราสามารถใช้เป็นส่วนตัวได้บ้าง ?  
ตอบ : ถ้าเป็นของที่ใช้ตอนเป็นฆราวาสนั้น เป็นของเราถึงเวลาสึกแล้วเอากลับมาได้ 
แต่ถ้าเป็นของที่เขาตั้งใจใช้ในการบวชอย่างเช่นว่า จีวรก็ดี ผ้าห่ม หมอน อะไรพวกนี้ 
ของทุกอย่างที่เป็นของสงฆ์ไปของทุกอย่างที่ออกจากโบสถ์มา รับจากโยมมาก็ดี เป็นของ
สงฆ์ทั้งหมด ถ้าต้องการต้องชำระหนี้ทำราคาปัจจุบัน  
ถาม : (ถามเรื่องการฉันเภสัชในเวลาวิกาล)  
ตอบ : ไม่ใช่อิ่มนะ เนยใส เนยข้น...น้ำอ้อย ไม่ใช่ฟาดกันพุงกาง ถ้าสมัยหลวงพ่อน้ำ
ร้อนหนึ่งแก้ว น้ำตาลหนึ่งช้อนชาแค่นั้นแหละ ท่านให้เอาอย่างนั้นจริงๆ ถามว่าทำไมต้อง
น้ำร้อนครับ ท่านบอกว่าน้ำร้อนทำให้กระเพาะมันขยายตัว มันจะไม่บีบเข้ามาทำให้ไม่รู้
สึกหิว น้ำตาลก็เพิ่มสารอาหารที่มันอยากได้เข้าไปหน่อยหนึ่ง  
ถาม : เมื่อไรห่มดองกับห่มคลุม ?  
ตอบ : ห่มดองใช้กับวาระที่สำคัญ เช่นว่า สวดมนต์ ทำวัตร กรรมฐาน แล้วก็เข้าหา
พระผู้ใหญ่อย่างนี้ ถ้าผ้าคลุมนี้ใช้เวลาออกนอกวัด ถ้าหากว่าออกนอกวัดห่มดองไปก็
ใช้ได้ แต่เป็นทางการจนเกินไป เหมือนกับให้เกียรติเขาเต็มที่ ห่มเสียครบชุด เต็มยศ แต่
จริงๆ แล้วออกข้างนอกให้ห่มคลุม อยู่ในวัดให้ห่มเฉวียงบ่า คือ ปล่อยแขนข้างหนึ่ง 
ถ้าหากว่างานสำคัญของวัดก็ห่มดองพาดสังฆาฏิเข้าไป แต่ถ้าพระธรรมยุต เวลาออก
ข้างนอกท่านก็เอาสังฆาฏิซ้อนกับจีวรแล้วห่มไป แต่บางองค์ท่านห่มคลุมแล้วเอา
สังฆาฏิพาดไหล่ไปด้วย  
ถาม : ถ้าจะไปข้างนอกต้องบอก ?  
ตอบ : จำเป็นต้องบอก นี่เป็นศีลพระเลย ต้องบอกผู้ปกครองเอาไว้ ถ้าเจ้าอาวาสไม่อยู่
ก็ต้องบอกผู้ที่ทำการแทน ไม่อย่างนั้นก็โดนอาบัติศีลขาดเลย  
ถาม : คำว่าไม่เอื้อเฟื้อหมายถึง ?  
ตอบ : คือไม่เคารพ คำว่าเอื้อเฟื้อความหมายก็คือเคารพและปฏิบัติตาม ไม่เอื้อเฟื้อ
ตามพระวินัยก็คือไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติตามคือประเภทผิดแล้ว ผิดอีก 
ถาม : (ถามเรื่องพินทุ)  
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ตอบ : ให้ทำทันทีตั้งแต่ออกจากโบสถ์มา คำว่า พินทุนั้นแปลว่า วงกลม เขาว่าให้มี
ขนาดไม่เล็กกว่าแววหางนกยูง นั่นคือเท่าหัวแม่มืออย่างนี้ จะได้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจน 
ได้รู้ว่าเป็นของเรา  
ถาม : .................................  
ตอบ : อันนี้เราดูตัวเองได้ คือว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตาม เขาไม่ให้ยินดีกับผลอันนั้น ให้ตั้ง
หน้าตั้งตาทำต่อไป ถ้าคิดว่าอันนี้เราทำได้แน่ ศีลห้าเราทำได้แน่ ขยับขึ้นไปศีลแปด 
ทดลองดู  
ถาม : .................................  
ตอบ : หลวงพ่อท่านบอกว่ากาญจนบุรี มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง โดดเดี่ยวไม่เข้าเทือกกับเขา
ลูกใดเลย ภูเขาลูกนั้นตั้งแต่กึ่งกลางเขาออกไปสิบห้ากิโลเป็นทองคำหมด อาตมางมเจอ 
เป็นโยมงมเจอไหมล่ะ ? ก็ท่านบอกอย่างนี้ยังเจอเลย นีสุ่พรรณเล็กกว่าเมืองกาญจน์ตั้ง
เยอะ เมืองกาญจน์แค่ทองผาภูมิอำเภอเดียวใหญ่เท่ากับสมุทรสาคร สมุทรสงครามและ
สมุทรปราการรวมกัน แล้วที่เหลือมันใหญ่แค่ไหนล่ะ ? สุพรรณเล็กกว่าตั้งเยอะ  
ถาม : .................................  
ตอบ : เอาอย่างนี้แล้วกัน ตระเวนไปตามวัดสายหลวงพ่อ อย่างหลวงพ่อโหน่งที่
ปัจจุบันเรียกวัดอัมพวัน ที่สองพี่น้อง หลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อขอมนี่วัดจะอยู่ใกล้ๆ 
กัน วัดหลวงพ่อโหน่งตอนนี้มีศพหลวงพ่อทองใบที่เป็นลูกศิษย์ตายแล้วไม่เน่าอยู่ แต่
หลวงพ่อโหน่งเขาเผานะ ถัดไปอีกนิดหนึ่ง หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวก็ไม่เน่าเหมือนกัน 
หรือไม่ก็เลยไปโน้นเลย หลวงพ่อเนียม วัดน้อยก็ได้ หลวงพ่อปลื้ม วัดสวนหงสไ์ม่รู้เขา
จะเผาหรือเปล่า ? เพิ่งมรณภาพเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง เอาลักษณะนี้แหละ ไปตระเวนดู 
อยากได้หรือเปล่าจะพาไปขุด ?  
ถาม : ไม่อยากได้ค่ะ แต่อยากรู้ว่ามีจริงๆ หรือเปล่า ?  
ตอบ : มีจริงๆ จ้ะ ตอนแรกก็คิดว่าฝันไปหรือเปล่า ก็เลยให้เพื่อนทหารไปเอาเครื่องมือ
วัดแร่ไปเช็ค ก็เป็นเรื่องจริง คือมันเยอะจนน่ากลัว ในชีวิตไม่เคยเจอทองธรรมชาติอะไร
อย่างนั้นมาก่อนเลย มันเป็นแบบทรายจ้ะ ตักขึ้นมาเป็นทรายเลย แต่ว่ามันเป็นทอง มัน
เป็นเม็ดเล็กๆ ละเอียดๆ ตอนแรกคิดว่าจะเป็นก้อน อย่างเป็นก้อนอย่างเก่งก็สักปลายนิ้ว
เท่านี้ อาตมาเป็นพระเลยขนไม่ได้  
ถาม : อ่านแล้วรู้สึกว่าท่านทำง่ายมากเลย ?  
ตอบ : ถ้าเอาจริงเอาจัง มันง่าย มันสำคัญว่าเราเอาจริงหรือเปล่า ? บางอย่างต้อง
ทำให้พอดี เกินก็ไม่ได้ ขาดก็ไม่ได้ ถ้าหากว่าเกินพอดีมันทรมานร่างกายจนเกินไป 
ร่างกายถ้าได้รับการทรมานมากจิตใจก็จะกระวนกระวาย กังวลอยู่ตรงนั้น มันก็ไม่
ก้าวหน้า ขณะเดียวกันถ้าสบายเกินไป กิเลสมันก็จะเป็นเจ้านายเราแทน มันก็ไม่
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ก้าวหน้าอีกเหมือนกัน มันต้องพอดี คราวนี้พอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน มันไม่มี
มาตรฐาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มันมีตามกำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญาของเราที่จะ
ต่อสู้กับมัน ถ้ามันบอกว่าไม่ไหวอย่าเพิ่งเชื่อมัน มันบอกว่าไม่ไหวก็ลองฝืนดูนิดหนึ่ง ถ้า
ฝืนได้ก็อย่าให้เกินชั่วโมง เพราะว่าเกินนั้นมันเป็นการทรมานร่างกายแล้ว ตั้งเวลาไว้เลย 
แต่ใหม่ๆ อย่าเพิ่งไปตั้งนะ เพราะว่าถ้าร่างกายมันแย่จริงๆ ห้านาทีมันก็นานอย่างกับ
ชั่วโมง อาตมาเคยนั่งประเภทเหงื่อมันไหลอย่างกับงูเลื้อยเลย ลองดูว่าห้าชั่วโมง สิบ
ชั่วโมง รสชาติเป็นอย่างไร มันเหมือนก้นจะทะลุ นั่งไปๆ มันเหมือนอย่างกับเนื้อมันบาง
ลงๆ จนกระทั่งมันจะทะลุหนังออกมา สุดยอดความทรมานเลย บอกไม่ถูกว่ามันเจ็บมัน
ปวดขนาดไหน  
ถาม : .................................  
ตอบ : คือถ้าเรามัวไปสนใจอยู่มันก็ไม่ผ่าน แต่ถ้าเราไม่สนใจปุ๊บ จิตมันจะตัดไปเลย 
เพราะประสาทมันแยกจากกัน คราวนี้นั่งไปสามวันสามคืนก็ไม่มีปัญหา  
ถาม : .................................  
ตอบ : คือว่าถ้าไม่รู้ก็ถือว่าความผิดน้อย แต่ถ้ารู้แล้วยังทำนี้ถือว่าเจตนาปรามาสพระ
รัตนตรัยเลย  
ถาม : (ถามเรื่องพระพุทธบาท)  
ตอบ : เท่าที่เคยเจอประสบการณ์ของตัวเอง ก็มีแต่รอยพระพุทธบาท อย่างรอย
พระหัตถ์พระพุทธเจ้าเท่าที่เคยดู มันก็ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปหัตถ์โดยตรงก็มี บางทีก็เหมือน
กับเป็นแค่นิ้วมือ แต่คราวนี้มันสำคัญที่ว่าอยู่ที่คนเราเชื่อถือ ถ้าคนเราเชื่อถือ ถือว่า
เป็นพุทธานุสสติ อะไรก็ได้ สมัยก่อนนักเทศน์เขาถามกันเช่นว่า เขาขุดส้วม แล้วเจอไม้
ท่อนหนึ่ง สมมติว่าไม้ท่อนนั้นมันจมอยู่ในส้วมมาแล้วห้าปีสิบปี เอาขึ้นมาทำความสะอาด
เสร็จเรียบร้อยแกะเป็นพระพุทธรูปให้คนเขากราบไหว้ จะได้บุญไหม มันก็ได้เพราะว่าคน
เห็นเป็นพระพุทธรูป คนไม่ได้เห็นเป็นไม้ที่อยู่ในส้วม ตัวพุทธานุสสตินี้คือการยึดเกาะ
พระพุทธเจ้า เห็นเป็นพระพุทธเจ้า ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เลย แล้วอีกอันหนึ่งสมัย
ก่อนเด็กมันใส่ตะปิ้ง ถึงเวลาขอบริจาคเงิน บริจาคทอง บริจาคทองเหลือไปหล่อพระพุทธ
รูป เอาตะปิ้งเด็กไปหล่อพระพุทธรูปจะได้บุญไหม ทำไมจะไม่ได้ ก็เขาหล่อเป็นพระถึง
เวลาไหว้ก็ไหว้พระไม่ได้ไหว้ตะปิ้งเด็ก นั่นแหละนักเทศน์สมัยก่อนเขาถามกันเอาตายเลย 
ถ้าไม่แม่นตำราจริงๆ เสร็จเขานะ ลักษณะเดียวกัน มันถึงจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตาม ถ้าใจเขา
ยึดถือก็ใช่เลย อย่างมีพ่อค้าชาวพม่าอยู่คนหนึ่ง เขาก็ประเภทเรียกว่ารักกตัญญูต่อแม่ตัว
เองมาก จะไปค้าขายที่อินเดีย ก่อนจะไปก็กราบลาแม่ ถามแม่ว่าจะเอาอะไรบ้างไหม ถ้า
ไม่เกินวิสัยก็จะหามาให้ แม่บอกว่าอยากได้พระธาตุเขี้ยวแก้ว พระสารีบุตร ทำยังกับหา
ซื้อได้ในตลาด ลูกชายก็รับปากด้วยความที่รักแม่ ไม่อยากปฏิเสธให้แม่เสียใจ ถ้าอยากได้
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ก็ต้องได้ ไม่คิดว่ามันจะหายากแค่ไหน ลูกก็ไปค้าขายจนกระทั่งสินค้าหมดแล้วจะเดินไป
หา ก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปหาพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ไหน กลับมาเจอหมาตายอยู่ก็เลยทุบเอาเขี้ยว
หมาไปล้างขัดเสียอย่างดี ใส่ผอบไปให้แม่ แม่ก็ดีอกดีใจว่าได้พระธาตุเขี้ยวแก้วพระสารี
บุตรมา ก็ตั้งใจบูชา สวดมนต์ไหว้พระบูชาอย่างดี พอกลางคืนปรากฏว่าเขี้ยวหมาเปล่ง
แสงสว่างไปทั้งกระท่อมเลย คือใจเขายึดว่าเป็นเขี้ยวแก้วพระสารีบุตร เทวดาท่านก็ต้อง
สงเคราะห์ให้ เจ้าลูกชายก็อกจะแตกตาย พูดก็พูดไม่ได้ มันกลายเป็นของแท้ไปได้
อย่างไร มันสำคัญตรงใจยึด ถ้ายึดใจเกาะ โดยเฉพาะพุทธานุสสติ ธรรมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ เกาะเป็นอันว่าใช่  
ถาม : เหมือนกับอ่านธรรมะปฏิบัติตอนเข้าส้วม เข้าส้วมทีไรปฏิบัติจิตได้ดี ?  
ตอบ : จ้ะ นั่นแหละสำคัญที่สุด อยู่ในส้วมจำเป็นต้องภาวนาไว้ ไม่มีใครเขาว่าอะไรเลย 
ยิ่งทำยิ่งดี เพราะตอนที่เราจะเผลอสติ ส่วนใหญ่ก็ตอนเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม ตอนเคลิ้ม
กำลังใกล้จะหลับ ถ้าหากว่าเราเผลอสติตอนนั้นอันตรายบางอย่างมันจะเข้ามาแทรกได้ 
เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ในส้วมยิ่งต้องภาวนา พระพุทธเจ้าท่านไม่รังเกียจหรอก  
ถาม : ตอนเป็นฆราวาสนี้ ถือศีลแปดตลอดเวลาเลยไหม ?  
ตอบ : สองปีก่อนบวช มันมีอยู่วันหนึ่งที่หลวงพ่อท่านบอกที่ซอยสายลมหลังจากออก
จากกรรมฐานแล้วว่า ผู้ที่ปฏิบัติอยู่วันนี้ พระท่านบอกว่ามีอยู่ ๗๐ คน ถือศีลแปดทรงตัว
ได้เลย เราก็ฟันธงโช๊ะเลยว่า ข้าคือหนึ่งใน ๗๐ คน นั้น จำไว้เลยนะว่าการตัดสินใจนั้น
สำคัญที่สุด ถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นเมื่อไรได้ มรรคผลมันก็จะมา ถ้าตัดสินใจตอนนั้น
มันก็จะมาตอนนั้น รุ่งขึ้นมันก็เหมือนกับคอหอยมันตัน มันไม่อยากกินอะไร คราวหลัง
เที่ยงแล้วก็เป็นอันว่าเลิกกัน มันจะเป็นของมันเอง มันก็ดีได้เตรียมอดข้าวไว้ตั้ง ๒ ปี จาก 
๖๓ โลครึ่ง เหลือ ๕๔ โล  
ถาม : ถ้าไม่บวช สงสัยจะไม่ได้เจอหลวงพี่ ?  
ตอบ : ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็หลวงพ่อท่านชวน ก็ต้องบวช ดื้อกับพ่อไม่ได้หรอก ท่านรู้ไม่
หมด ของเรานี่รู้หมด ถามๆ ท่านเท่าไรก็ตอบได้ ไม่รู้จักหมดสักที ของเรานี่ ถามๆ ไป ก็
หมดเสียแล้ว  
ถาม : (คุยเรื่องลูกศิษย์หลวงพ่อที่ใช้ทิพจักขุญาณดูหมอ)  
ตอบ : บุคคลที่ไปหาหลวงพ่อสมัยโน้นมีสองแสนเศษ งานใหญ่อาจถึงสามแสนกว่า แต่
หลวงพ่อท่านบอกว่า การที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของข้าไม่จำเป็นต้องมาหาข้าก็ได้ อันดับ
แรกให้ตั้งใจรักษาศีลห้าให้ครบ อันดับที่สองให้ตั้งใจเคารพพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์จริงๆ อันดับที่สามให้ตั้งใจว่าตายเมื่อไรขอไปพระนิพพาน ถ้าประเภทนี้ต่อให้ไม่
ไปหาเลย หลวงพ่อก็รับเป็นลูกศิษย์ แต่ถ้าพวกที่อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์แล้วไม่สามารถ
ปฏิบัติสามข้อนี้ได้ ต่อให้มันอยู่กับข้าทุกวัน ข้าก็ไม่ถือว่ามันเป็นลูกศิษย์ สะใจไหม ก็ดู
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เอาก็แล้วกันว่าเขาทำได้หรือเปล่า คราวนี้เข้าใจแล้วนะว่าลูกศิษย์ประเภทไหนที่หลวงพ่อ
บอกว่าใช่ แล้วประเภทไหนที่ไม่ใช่ คนไปหาหลวงพ่อมากต่อมาก ใครเขาบอกว่าเป็นลูก
ศิษย์หลวงพ่อ เราปฏิเสธเขาไม่ได้แต่ให้ดูความประพฤติของเขาแทน หลวงพ่อเคยบอก
กับพระอยู่เสมอว่า แกบอกเขาว่าเป็นพระวัดท่าซุง แกเอาซุงดีๆ หรือเอาซุงผุๆ ไปอวด
เขา ถ้าประเภทซุงผุท่านไม่รับหรอกจ้ะ  
ถาม : (คุยเรื่องความไม่พยาบาท)  
ตอบ : มันมีคาถาอยู่บทหนึ่ง ซึ่งผลของมันรุนแรงมากเลย คือสัมปจิตฉาม ิ ผู้ที่ได้กลั่น
แกล้งเรานะ เราไม่ต้องไปตอบโต้ ไม่ต้องไปอะไรเขา ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ โดยมี
พระพุทธเจ้า ผู้มีนามว่าเรวัตตะเป็นที่สุด ขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์ให้เราพ้นจากเรื่อง
เดือดร้อนนี้ อันนี้แหละคนทำซวยเอง ถ้าเขาทำดีกับเรา เขาก็รับดีไปหลายเท่า ถ้าเขาทำ
ไม่ดีกับเราก็เละเอง เราไม่ได้ทำอะไรเขาหรอก กฎแห่งกรรมสนองเขาเอง  
ถาม : .................................  
ตอบ : อันนี้เป็นงานของท่านโดยตรง สมเด็จพระพุทธเรวัตตะนี้ สมัยของท่านเขา
แกล้งกันซึ่งๆ หน้า ท่านเทศน์อยู่มันก็แกล้งดิ้นๆ พราดๆ อยู่กลางศาลาอย่างนี้ คือจะให้
คนเสื่อมศรัทธาท่านให้ได้ เพราะว่าศาสนาอื่นๆ เขาเสียลาภไปเยอะเมื่อท่านตั้งศาสนา
พุทธขึ้นมา ก็พยายามจะแกล้งท่านทุกวิถีทาง เพราะฉะนั้นองค์นี้ถนัดที่สุดกับการรับมือ
พวกช่างแกล้ง ท่านเคยให้พรไว้เลยว่า ถึงเวลาถ้าเดือดร้อนขึ้นมาแล้วให้บอกท่าน 
จุดธูป ภาวนา คาถาบทนี้เดี๋ยวมันเจ๊งไปเองเราไม่ได้ทำเขาหรอก  
ถาม : แล้วคาถา สัมปฏิจฉามิ ?  
ตอบ : อันนั้นก็ใช้ได้อยู่ อันนั้นเรียกว่าสารพัดนึกจ้ะ แต่อันนี้โดยประเภทโดยตรงเลย 
อันนั้นเหมือนเอาขวานไปถากไม้ มันก็ถากได้เหมือนกันแต่มันไม่ถนัด  
ถาม : หลวงพี่รับสมัครลูกแถวไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง ?  
ตอบ : ไม่ต้องจ้ะ ให้ตั้งใจทำตามกติกาหลวงพ่อ ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ เคารพพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ มั่นคง ตั้งใจว่าตายแล้วจะไปที่นั่น เดี๋ยวก็เป็นลูกแถวหลวงพ่อไปเอง 
ไม่ใช่ลูกแถวหลวงพี่ ทำอย่างไรบ้าง ? อันดับแรกต้องอดข้าวเก่งๆ อันดับที่สองต้องไม่
ขี้แย หลงทางทีสามวันเจ็ดวันนี่ห้ามร้องไห้เด็ดขาดจ้ะ มันจะทั้งเหนื่อย ทั้งหิว ทั้งสุดยอด
ของความทรมาน ทำอย่างไรจะให้เราคิดตัดร่างกายได้ เลิกห่วงร่างกายได้ แล้วของเรานี่ก็
ดื้อจริงๆ เลย เจ้าประคุณ จนถึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองใจมันถึงยอมรับกฎของกรรม ความที่
มันเป็นนักรบมาทุกชาติ มันตั้งหน้าตั้งตาสู้ตะบันเลย ไม่ยอมรับกฎจริงๆ พอยอมรับกฏ
ของกรรมปิ๊งเดียวกลายเป็นสังขารุเบกขาญาณไปเลย มันไม่เอาต้นไม่เอากลาง มันโดดไป
ปลายเลย จะว่าไม่กลัว มันก็เย็นไปถึงสันหลังเหมือนกันนะ แต่ว่ามันไม่หนี เคยไปโดน
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ควายล้อมอยู่กลางป่า น่าจะเกินสามสิบตัว แต่ที่ประจันหน้ากับเรานั่น นับเรียบร้อยแล้ว
สิบสองตัว แล้วที่ยังแหกป่าโครมๆ นี่ไม่รู้อีกเท่าไร ชนิดที่แม่เตรียมจะชาร์จแล้ว เพราะ
มันหวงลูกมัน แล้วถึงเวลาเสือมันจะลงไปกินน้ำ มันก็อาละวาดใหญ่ เพราะว่าเรานอน
ขวางทางมันอยู่ แต่มันไม่กล้าเข้าใกล้  
ถาม : .................................  
ตอบ : คำว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยรูปิยะ ที่มันไม่เหมาะไม่งาม เราใช้เด็กวัดไปซื้อ
แทนได้ เช่น พวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน มาบูชาพระอย่างนี้ ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ดี หรือ
เขาถือสาเรื่องนี้ ก็ใช้เด็กวัดไปทำแทน  
ถาม : (คุยเรื่องการแขวนพระ)  
ตอบ : เป็นเรื่องจำเป็นเสียด้วยซ้ำไป เพราะว่าถ้าสมาธิของเราไม่ดี ไม่สามารถจะ
ทรงอารมณ์อยู่ได้ตลอดเวลา โอกาสที่จะพลาดให้ อันตรายเข้ามาทำเราได้มันมีอยู ่
เพราะฉะนั้นการพกพระอยู่กับตัว ถึงเวลาเช้าภาวนาให้พระอยู่กับตัว ภาวนาให้ท่าน
คุ้มครอง ท่านจะรักษาเราได้ตลอด ตัวเราเผลอได้ แต่พรหมหรือเทวดาท่านไม่เผลอ
อยู่แล้ว  
ถาม : ตอนเช้านี้ควรจะตื่นสักกี่โมง ?  
ตอบ : ตีสามตีสี่ก็ได้แล้วแต่เราถนัด แต่อย่าตื่นสายมาก ถ้าตื่นสายมากกิเลสมันตื่น
ก่อนก็ฟุ้งซ่านมาก ตื่นก่อนกิเลสนั่นแหละดี ภาวนาจนอารมณ์ใจทรงตัว รัก โลภ โกรธ 
หลง มันก็เยินไปเสียแล้ว โดนดับไปชั่วคราวก็สบายไปทั้งวัน แต่ถ้ากิเลสตื่นก่อนก็มีเรื่อง
แน่งานนี้ ฟุ้งซ่านไปทั้งวัน รักษาอารมณ์ใจให้ดี ถ้ารักษาอารมณ์ใจไม่เป็น มันจะเป็นโทษ
แก่ตัวเรา เรื่องของหนังสือก็ดี วิทยุโทรทัศน์ก็ดี หนังสือพิมพ์ก็ดี อ่านได้ แต่ว่า ต้อง
รักษาอารมณ์ใจตัวเองให้เป็น รักษาไม่เป็นก็เหมือนรู้ว่าอาหารมันไม่ดี แต่ก็กิน ก็เจ็บ
บ้าง แสบท้องบ้าง  
ถาม : (ถามเรื่องการทำสมาธิ)  
ตอบ : การนั่งทำสมาธิภาวนาตัวสำคัญคือสติที่รู้อยู่ตอนนั้น อย่าให้สติเคลื่อนออก
จากลมหายใจเข้าออก ตามรู้เข้าไปว่ามันผ่านรูจมูกแล้ว ผ่านอกแล้ว ไปสุดที่ท้องแล้ว 
และออกจากท้องมาแล้วผ่านหน้าอกแล้ว มาอยู่ที่จมูกแล้ว ต้องให้ความรู้สึกทั้งหมดของ
เราอยู่ตรงนี้ อย่าไปคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องอื่นเมื่อไร ดึงมันกลับมา ไม่อย่างนั้น มันจะ
ไม่ก้าวหน้า พอถึงเวลามันฟุ้งซ่านอีกใจหนึ่งมันยังพุทโธๆ อยู่ ก็เหมือนกับท่องอาขยาน
อย่างที่ว่า ไม่มีอะไรแนะนำจ๊ะ เพียงแต่ให้ทำใหม่ การนั่งทำสมาธิภาวนาจุดสำคัญคือ 
การสงบของใจ เรื่องอื่นเป็นของแถม ของแถมชนิดที่ต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็
ต้องให้มา ซื้อรถเขาก็ต้องให้ล้อมาแน่ๆ ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาหาล้อรถ ขอให้ซื้อรถให้ได้
ได้ล้อรถแน่ ท่านถึงว่าให้เราภาวนาอย่างเดียว พอถึงเวลาจิตมันทรงสมาธิได้ มันจะรู้
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เห็นเอง การรู้เห็น ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะว่าเราอาจไปยึดติดกับมันก็ได้ ทำให้
การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้า การปฏิบัติที่แท้จริง คือการทำให้หมดสิ้นซึ่งกิเลส 
คราวนี้มันจะหมดสิ้นได้เท่าไร มันจะละได้เท่าไร อยู่ที่ความสามารถของเรา เรื่องอื่น
เป็นเรื่องที่เขาแถมมาให้ สำคัญที่สุดตรงนั้น คือเพื่อความสุขในปัจจุบัน ให้จิตของเรา
ไม่ฟุ้งซ่าน อนาคตถ้าเราทรงความดีได้ เราก็ไปเกิดในที่ดี อย่างเช่นไปเป็นเทวดา เป็น
พรหม หรือไปนิพพานเลย อย่าไปขวนขวายเพื่อไปอยากรู้อยากเห็น ตัวอยากมันจะ
กั้น ภาวนาไปอย่างเดียว เดี๋ยวถึงเวลาผลมันจะเกิดเอง กำหนดสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้า
ออก อยู่กับปัจจุบันแค่นี้ สิ่งที่เราคิดมัน มันพาเราให้เราทุกข์ทั้งนั้น คิดไปในอดีตก็ดี 
คิดไปในอคาคตก็ดี ล้วนแล้วแต่ พาให้เราฟุ้งซ่าน หยุดอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับลม
หายใจเข้าออก อยู่กับการภาวนา หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ นับหนึ่งหายใจเข้าพุท 
หายใจออกโธนับสอง ไล่ไปเรื่อย เอาสักห้าสิบคู่ก็พอ ถ้าทำได้โดยไม่ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์
อื่นได้นับว่ายอดมนุษย์แล้ว ถ้าหากว่าแว๊บไปเรื่องอื่นนี่ ตั้งต้นนับใหม่เลยนะ ให้มันได้ทุก
วัน ถ้ามันเมื่อยขา ปวดหลัง ก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ ไปยืน หรือว่าไปเดิน ไปนอนก็ได้ แต่
ว่าอิริยาบถนอนต้องกำหนดสติให้มั่นคงเข้าไว้มิฉะนั้นจะหลับ  
ถาม : เวลานั่งแล้วรู้สึกปวด ?  
ตอบ : เรื่องของร่างกาย ภาษาทางพระเรียกว่าขันธมาร มารคือสิ่งที่จะมาขวางไว้ไม่ให้
เราทำความดี เพราะว่าเราปกติเป็นสาวกเขาอยู่แต่ถ้าใครดิ้นรน ทำความดี ก็จะหลุดจาก
อำนาจของเขา เขาก็จะพยายามขัดขวางเรา มารมีอยู่ด้วยกัน ๕ อย่างคือ กิเลสมาร 
ความชั่วที่นอนนิ่งอยู่ในใจมานาน มันก็อาละวาด อภิสังขารมาร เป็นบุญ / บาปที่เราทำ
มาขวางเราได้ ทำบุญมาทรงอรูปฌานได้ ตายไปเป็น อรูปพรหม อย่างเช่น เนวสัญญานา
สัญญายตนพรหม ต้องอยู่นั่นตั้งแปดหมื่นมหากัลป์ ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย ความดีก็
ขวางได้ ส่วนความชั่วก็ขวางเป็นปกติอยู่แล้วขันธมารร่างกายเรา เดี๋ยวเจ็บโน้นเดี๋ยวปวด
นี่ เดี๋ยวเมื่อยนั่น เขาไม่ต้องการให้เราทำความดี ก็เลยดึงความสนไปจากจุดเฉพาะหน้า 
การที่เราปฏิบัติภาวนา เขาไม่ให้สนใจยึดติดร่างกายอยู่แล้ว คราวนี้เราไปยึดก็เป็นอันไม่
ก้าวหน้า เทวปุตตมาร เทวดาเขามาลองใจ ทำโน่น ทำนี่ให้เห็น เราไปยึดติดตามนั้นหรือ
เปล่า เราไปยึดติดก็เสร็จเขา ถ้าไม่ยึดติดก็ผ่านไปได้ ก็สบาย มัจจุมาร ความตายมา
ขวาง เห็นว่ากำลังใจของเรา เด็ดเดี่ยวแน่นอนแล้ว ไม่สามารถที่จะดึงเราไว้ได้แล้ว แต่ว่า
บังเอิญเรามีกรรมเก่า ที่เป็นอุปฆาตกรรมนั้นมา เขาเลยฉวยโอกาสตอนกรรมนั้นเข้า 
ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุให้เราตายไปเลย จะได้ไม่ต้องหนีพ้นเขา เสียไปชาติหนึ่งฟรีๆ 
ฉะนั้นเจ้าพวกนี้ ๕ ตัว นี้จะคอยขวางอยู่ตลอดเวลา แล้วอาการเจ็บป่วยของร่างกายนี้เป็น
ขันธมาร  
ถาม : .................................  
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ตอบ : โดยส่วนใหญ่แล้ว โดยสัญชาตญาณมันจะประกอบไปด้วยอคติไม่รู้ตัว อคติ
อย่างเช่นว่า ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะโกรธ ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะหลง 
คราวนี้ว่าลักษณะของการบิณฑบาตแล้วให้กำหนดใจในลักษณะนั้น เรียกว่าอัปปมัญญา 
คือว่าเห็นทุกคนเสมอกันหมด ไม่ไปเลือกว่าของคนรวยเราถึงจะรับ ของคนจนเราไม่รับ 
กับข้าวอันโน้นอร่อยเราจะเอา อันนี้ไม่อร่อยเราไม่เอา คนโน้นคนใส่สวยเรารับ ไม่สวยเรา
ไม่รับ อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ ตั้งใจสงเคราะห์ทุกคนให้มีความสุขเสมอหน้ากัน ต้องรักษา
อารมณ์ใจตัวเองให้เป็น รักษาไม่เป็นก็เหมือนรู้ว่าอาหารมันไม่ดี แต่ก็กิน ก็เจ็บบ้าง แสบ
ท้องบ้าง 
ถาม : ...(ไม่ชัด)...เลือกห้องพัก ?  
ตอบ : เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรร คนอื่นเขาหนีไปนอนห้องแอร์หมดทิ้งกุฏิที่มีเทปหลวง
พ่อไว้บานเลย ดีมั๊ยล่ะ ? สบาย ทำตัวให้มันลำบากเข้าไว้ ต่อไปอยู่ที่ไหนมันก็สบาย 
ถ้าไปทำตัวสบายเข้าไว้ แล้วมันจะลำบาก หลายต่อหลายคนเขาถามว่าออกจากวัดท่า
ซุงทำไมสบายจะตาย ก็มันสบายจะตายนะสิถึงได้ไม่อยากอยู่  
ถาม : .................................  
ตอบ : เฮ้อ ถ้าหากว่ามันขาดความรู้ตัวเมื่อไหร่ เดี๋ยวมันก็เผลอลอยลมไอ้เผลอตัวนี้พา
ลงนรกอยู่เรื่อยล่ะ  
ถาม : .................................  
ตอบ : คือบางคนเก่งเกินไป ดังนั้นเก่งเกินไปอย่าเพิ่งเชื่อ ระยะหลังๆ นี่มีพวกได้มโน
มยิทธิไปใช้ผิดเยอะ เอาไปใช้ผิด รู้จริงบ้าง ไม่รู้จริงบ้าง อะไรบ้างลักษณะนั้น ก็เลยทำให้
คนอื่นเดือดร้อนกันเยอะ เพราะอย่างที่ดูนี่แหละ พอดูเสร็จแล้วก็เอาไปบอกคนอื่นเขา 
ทำให้ญาติโยมพี่น้องเดือดร้อนกัน ต้องไปแก้ไขต้องไปทำอะไรกัน เราเป็นลูกทำความดีที่
เป็นบุญเป็นกุศล อุทิศให้พ่อแม่ไป ถ้าท่านอยู่ในเขตที่เป็นกุศลก็ได้รับสบายไปเลย ถ้า
ท่านยังโมทนาไม่ได้ ผลบุญนั้นก็ยังรออยู่ไม่ได้ไปไหน  
ถาม : .................................  
ตอบ : มันมีเยอะ ระยะหลังนี่เขาเก่ง ใช้ผิดกันอยู่เรื่อย มโนมยิทธิ นี่หลวงพ่อท่าน
สอนให้รู้แล้วละ รู้แล้วเข็ดซะบ้าง เกิดมากี่ชาติต่อกี่ชาติ มีชาติไหนไม่ทุกข์บ้าง แต่
ปรากฏว่าระยะหลังนี้ รู้แล้วไปยึดกันเรื่อย ประเภทไปฟื้นความสัมพันธ์ ชาติก่อนเธอเป็น
อย่างนั้นกับฉัน เธอเป็นอย่างนี้กับฉัน สบาย แทนที่ว่ายน้ำถึงฝั่งก็เลยกอดคอจมน้ำตาย
กันหมด มีชาติไหนที่เราไม่ทุกข์บ้าง ? ทุกชาติที่เกิดมายังทุกข์อย่างนี้แล้วยังอยากเกิดอีก
ไหม ? อันนี้ไม่ได้ตำหนิเขานะ คือคนเราบางทีมันก็คัน พอมันคันมันรู้อะไรก็อดไม่ได้ ทำ
อะไรได้ก็ใช้มันไปเรื่อย แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร แล้วบางอย่างประเภทเขา
มาหลอกเรา คนที่รู้เห็นยิ่งชัดเจนเท่าไร ยิ่งมีโอกาสโดนหลอกง่ายเท่านั้น เห็นเขาไล่ยิง
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กันมา เราก็โทรแจ้งตำรวจ ตำรวจมาถึงเราหน้าแตก เขาถ่ายหนังกันอยู่น่ะ แล้วเราเห็น
เขายิงกันจริงๆ ไหมล่ะ ? จริง...แล้วเรื่องที่เราเห็นจริงไหมล่ะ ? ไม่จริง...ลักษณะนี้แหละ 
การรู้เห็นของทิพจักขุญาณ บางทีก็มีการทดสอบกัน แล้วเขาทดสอบกันแรงหนักๆ กัน 
เขาไม่เกรงใจกันหรอก โดนต้มได้สบาย ฉะนั้นยิ่งรู้มากเท่าไร ยิ่งต้องระมัดระวังมาก
เท่านั้น สมมติว่าความเป็นทิพย์บอกเรามา ๓ เรื่อง ๔ เรื่องพร้อมๆ กัน เรื่องที่ ๑ ถูก
ต้องก็น้อมใจเชื่อ เรื่องที่ ๒ ถ้ายังไม่เกิดขึ้นตามนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้น 
อะไรที่มันจะเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายหรือเสียหายกับเรา เราก็
ระมัดระวังป้องกันเอาไว้ แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่เกิดขึ้น ก็ระมัดระวังป้องกันเฉยๆ อย่า
เพิ่งเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นตามนั้น จนกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆ พอเรื่องที่ ๒ ถูกก็อย่า
เชื่อว่าเรื่องที่ ๓ จะถูกเป็นไปตามนั้นต้องละไว้ไนฐานที่เข้าใจเสมอ เชื่อเต็มๆ ไปเมื่อไร
โอกาสโดนหลอกมีเยอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้แต่ที่อาตมาพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อเลย  
ถาม : ถ้าเราไม่ได้มโมยิทธิ แต่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนขององค์พระ...?  
ตอบ : โอ้ อันนี้เป็นพระอรหันต์ง่ายเลย  
ถาม : แต่เราไม่เห็นพระนิพพาน ?  
ตอบ : ก็บอกแล้ว ถ้าเป็นพระอรหันต์ง่ายเลย จำไว้ว่ากติกาของคนไปนิพพาน อันดับ
แรก ต้องเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จริงๆ อันดับที่ ๒ รักษาศีลให้บริสุทธิ์
ไม่ล่วงศีลด้วยตนเองไม่ยุให้คนอื่นทำ ไม่ยินดีเมื่อมีคนอื่นทำ อันดับที่ ๓ ตั้งใจว่าตาย
แล้วไปนิพพาน มีแค่นี้แหละ มีข้อไหนบอกว่าต้องได้มโนมยิทธิ ? มีข้อไหนบอกว่าต้อง
ได้อภิญญา ? ไม่มี... 
ถาม : คือเราจะไม่ได้พวกนี้เลย พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อจริงๆ ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าอย่างนั้นยิ่งง่ายจริงๆ โอกาสโดนหลอกก็น้อยมากเรียนจบเร็วกว่าเขา 
เพราะวา่พระอรหนัตจ์รงิๆ ม ี๔ ประเภทดว้ยกนัประเภทที ่๑ เรยีกวา่สกุขวปิสัสโก เขา้ถงึ
ธรรมไปเลยไมจ่ำเปน็ตอ้งเหน็อะไร ประเภทที ่ ๒ เตวชิโช เขา้ถงึธรรมแลว้สามารถระลกึ
ชาตไิด ้ รูว้า่คนและสตัวก์อ่นเกดิมาจากไหน ตายแลว้จะไปไหน ประเภทที ่ ๓ ฉฬภญิโญ 
หรอือภญิญา ๖ เขา้ถงึธรรมแลว้ยงัมคีวามสามารถพเิศษอกี ๕ ประการ ประเภทที ่๔ เรยีก
วา่ปฏสิมัภทิาญาณ เขา้ถงึธรรมแลว้ยงัมคีวามสามารถครอบคลมุบคุคลทัง้ ๓ ประเภทขา้ง
ต้นที่กล่าวมา เหมือนกับเราเรียนจบปริญญาตรีเท่ากัน แต่เพียงแต่ว่าเพื่อนเราเป็นหมอ 
แลว้เขาผา่ตดัได ้ เราเองไม่ไดเ้ปน็หมอ ขนืไปผา่คนไขต้าย แลว้จบเหมอืนกนัไหม ? จบ
เหมอืนกนั ดไีมด่เีราจะทำงานเกง่กวา่ดว้ย เพยีงแตเ่ราไม่ได ้เปน็หมอแคน่ัน้เอง  
ถาม : .................................  
ตอบ : ฟังแล้วค่อยยังชั่วเนอะ ไม่งั้นนึกว่าชีวิตนี้ไม่มีหวัง สำคัญตรงศีล เน้นเรื่องศีล
เอาไว้ ถ้าหากว่าศีลทรงตัวสมาธิก็จะมั่นคง สมาธิมั่นคงปัญญาจะเกิด ปัญญาเกิด   
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ก็ไปคมุศลีใหบ้รสิทุธิย์ิง่ๆ ขึน้ ศลียิง่บรสิทุธิข์ึน้ สมาธกิย็ิง่ด ีสมาธยิิง่ด ีปญัญากย็ิง่เกดิ 
โอ้ย...สนุกอย่าบอกใคร  
ถาม : หลวงพ่อครับ คาถาบทนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?  
ตอบ : อันไหนจ๊ะ  
ถาม : พระโมคคัลลาน์ ?  
ตอบ : พระโมคคัลลาน์ อันนี้เขาใช้ประเภทที่ว่ากระดูกแตก กระดูกหัก เสกน้ำมันทา
ประสานกระดูกได้ แล้วก็ดับพิษไฟได้  
ถาม : .................................  
ตอบ : เต็มกำลัง ถ้าหากว่ากำลังเราไม่พอ ยังไงๆ มันก็ไม่ได้หรอก เอาครึ่งกำลัง
ให้มันคล่องตัวไว้ก่อนดีกว่า เต็มกำลังมันต้องสะสมกันนาน ถ้าไม่ใช่คนที่มีของเก่ามา
ก่อนมันไม่ได้ง่ายๆ หรอก แต่ว่าพอถึงเวลาเขามีฝึกเต็มกำลัง เราก็ไปร่วมกับเขา ลองดู
ซะก่อน มันต้องคิดว่าเราต้องเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ได้ ถ้ากำลังใจเรามั่นคง อย่างนั้นมัน
ได้ง่ายอยู่ ถึงเขาเปิดฝึกเต็มกำลังเราก็ไป แต่ว่าก่อนไปเราซ้อมครึ่งกำลังเอาไว้ก่อน  
ถาม : .................................  
ตอบ : หลักการปฏิบัติจริงๆ เน้นตรงศีลก่อน เอาศีลเป็นหลักเลย ถ้าศีลไม่มีหรือว่า
ศีลบกพร่อง โอกาสสมาธิทรงตัวมันจะยากแล้วพอก้าวเข้ามาจับตรงจุดสมาธิ เน้น
ตรงลมหายใจเข้าออกไม่ว่าเราจะฝึกตามสายไหนมา จะใช้คำภาวนาอย่างไรก็ตาม
อย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกเป็นอันขาด กำหนดใจให้รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ หายใจเข้า
ให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออก เอาความรู้สึกทั้งหมดตามลมหายใจไป ลม
หายใจมันผ่านจมูก รู้ว่าตอนนี้มันผ่านจมูก ผ่านกึ่งกลางอก ให้มันรู้ว่าผ่านกึ่งกลางอก สุด
ลงที่ท้อง ให้รู้ว่ามันสุดที่ท้องให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราอยู่ตรงจุดนี้แหละจ๊ะ แล้ว
พยายามประคองศีลให้บริสุทธิ์ พยายามสร้างความมั่นคงในการภาวนาให้ได้ คือว่าเรา
แรกๆ อาจจะทำมากไม่ได้ ก็กะว่านับ ๑- ๒๐ ก็พอ หายใจเข้าหายใจออกนับ ๑ หายใจ
เข้าหายใจออกนับ ๒ ถ้ามันไปคิดเรื่องอื่นเราดึงกลับมานับ ๑ ใหม่พยายามเอาให้ได้สัก 
๒๐ ก่อน แล้วพออารมณ์ใจเริ่มทรงตัวปุ๊บ มันก็จะเกิดอาการประหลาดๆ ขึ้นกับตัวเยอะ 
ตอนนั้นก็มาไล่ถามได้ว่าแต่ละอย่างคืออะไร หลักใหญ่ๆ อยู่ตรงนี้แหละจ้ะ เอาศีลให้
บริสุทธิ์ แล้วก็ตั้งหน้าภาวนาโดยอยู่กับลมหายใจเข้าออกไว้ แล้วคราวนี้รับรองว่าเจอ
กับตัวเองแน่ๆ เดี๋ยวคราวหน้าจะเช็คความก้าวหน้า คือถ้าหากว่าเราเกาะอยู่ในนี้จะไม่มี
ทางพลาดเลย เพราะว่าศีลจะเป็นเครื่องป้องกันเราทุกรูปแบบ อยู่กับโลกแต่ไม่ติดในโลก 
เพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกัน  
ถาม : .................................  
ตอบ : พระกาลท่านถึงเวลา ท่านจะมารับหลวงพ่อ ปรากฏว่าพอพระกาลจะมา   
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พระท่านเสด็จก่อน ในเมื่อพระท่านเสด็จก่อน พระกาลก็ต้องรออยู่ด้านนอก เพราะว่า
เทวดาชั้นผู้ใหญ่ พรหม มาเกลี้ยงเลยโดยเฉพาะพระอรหันต์ ท่านก็เข้ามาไม่ได้ พระท่าน
อยู่สนทนากับหลวงพ่อไปพักหนึ่ง พอพ้นเวลาท่านก็ลากลับ เรื่องของเทวดาเขาตรงไป
ตรงมา ถ้าตรงเวลาเขาก็มารับ ถ้าเลยเวลาก็ถือว่าจบกันแค่นั้น ทีนี้เรื่องของวาระสงคราม
ก็เหมือนกัน ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความรู้สึกก็คืออยากให้เกิดๆ ไปเลย มันไม่ใช่
ซาดิสม์หรอกนะ มันขี้เกียจรอ ให้มันเกิดๆ ไปเลยหมดเรื่องหมดราว จะได้รู้หน้ารู้หลังกัน
ไปเลย แต่ปรากฏว่าท่านพยายามจะดึงมันเอาไว้ เนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่ว่าเราอาจจะ
พ้นได้ ในเมื่ออาจจะพ้นได้ ท่านก็จะใช้เวลาดึงให้มันพ้นเกณฑ์เมษายน ปี ๔๖ ไป ถ้าพ้น
เกณฑ์ตรงนั้นแล้ว มันจะเกิดก็จะเกิดในวงแคบๆ เท่านั้นจะไม่ลามใหญ่ออกไป  
ถาม : แต่ถ้าเกิดในช่วงนี้ ?  
ตอบ : ถ้าเกิดในช่วงนี้รับรองได้ว่ากว้างแน่ แต่ถ้าหากว่ามันพ้นเกณฑ์ไปแล้ว มันก็อยู่
ในวงแคบๆ อาจจะประเภทตีกันแค่ ๒ ประเทศ ๓ ประเทศอะไรอย่างนั้น  
ถาม : บทสวดพุทธคุณ ตรงปัญญาปะทีปะชะลิโต มีที่มาอย่างไร ?  
ตอบ : ปัญญาปะทีปะชะลิโต ความแปลตรงๆ ว่ามีปัญญาอันสว่างไสวเหมือนอย่างกับ
ไฟที่รุ่งโรจน์ เหมือนอย่างกับเปลวไฟที่สว่างรุ่งโรจน์  
ถาม : เคยอ่านเจอแล้ว ที่มาของบทพุทธคุณตรงนี้ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถาม แล้วใช้
ปัญญาโต้ตอบกันและกัน ใครเป็นคนถามและโต้ตอบกัน ?  
ตอบ : สัจกนิครนถ์ นิครนถ์ จะเป็นนักบวชจำพวกหนึ่ง สัจกนิครนถ์เขาเป็นคนมี
ปัญญามาก ศึกษาวิชาการทางด้านของเขาเจนจบ จนกระทั่งเขาเชื่อว่าความรู้ของเขามัน
ล้นพุงน่ะ จะต้องเอาเหล็กแผ่นมาคาดพุงเอาไว้ กลัวพุงแตก ความรู้มันเยอะ แต่บังเอิญ
ความรู้ของเขามันเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าไปเพื่อที่จะแก้ เพราะว่าเล็งญาณดูแล้วว่า
คนนี้ โปรดได้ ก็เลยไปในลักษณะที่ เรียกว่าเพื่อโต้ตอบปัญหากัน แล้วชนะโดยที่  
สัจกนิครนถ์ไม่สามารถที่จะเถียงได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบอกไว้มันแจ่มแจ้ง 
เปรียบเหมือนกับว่าหงายของที่คว่ำ หงายกะลาที่คว่ำขึ้นมาหรือไม่ก็เปิดของที่ปิดอยู่ขึ้น
มา สัจกนิครนถ์รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้น ก็เลยเปรียบในลักษณะที่ว่าพระองค์ท่านมีปัญญา
อันรุ่งเรืองเหมือนอย่างกับเปลวไฟ ส่องสว่างให้ความมืดมนของเขาหมดไปได้   
สัจกนิครนถ์ถ้าหากว่าอยู่มันจะอยู่ในพาหุง ๘ บท น่าจะเป็นบทที่ ๖ สัจจังวิหายะมะติ 
สัจจะกะวาทะเกตุง คนเวลามันดื้อ มันดื้อสะเด็ดเหมือนกัน  
ถาม : เวลามันออกมาแล้วเห็นสัมภเวสี แล้วเราจะทำอย่างไร ?  
ตอบ : ก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขา เพราะว่าพวกนั้นส่วนใหญ่เขาจะลำบาก เราน่ะถ้า
ออกไปเราจะลืมสังเกตตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่ออกไปได้ลักษณะนั้น บารมีจะ
เท่ากับพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งตามความหยาบละเอียด ส่วนใหญ่ก็จะเท่ากับพรหมชั้นที่ 
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๑๐ เพราะว่าจะออกด้วยกำลังของฌาณ ๔ ถ้าหากว่าออกด้วยกำลัง กำลังฌาณ ๔ 
ละเอียดก็จะเท่ากับพรหมชั้นที่ ๑๑ ซึ่งถือว่าบารมีสูงมหาศาลเลย คราวนี้พวกนี้เขา
ลำบากอยู่ เขาอยากได้บุญ โดยเฉพาะบุญกรรมฐานเป็นบุญที่ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเมื่อ
เห็นเราก็ตั้งใจอุทิศให้เขาจ้ะ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น จะไปกลัวกัน วันก่อนมียายหนูคน
หนึ่งมาพอเจอเข้าก็รีบท่องคาถาไล่เขาเพราะว่าตัวเองกลัว ถ้าเจอในลักษณะอย่างนั้นผี
ร้องไห้แน่เลย ตั้งใจอุทิศ ว่ากุศลบารมีทั้งหมดที่เราสร้างสมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ 
โดยเฉพาะบุญกรรมฐาน ขออุทิศให้แก่เธอทั้งหลายที่เราได้เห็นเมื่อครู่นี้ ขอให้เธอทั้ง
หลายได้โมทนา ประโยชน์ความสุขใดที่เราจะพึงได้รับ ขอเธอทั้งหลายจงได้รับด้วย 
 เรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์ บางคนเลี้ยงกุ้ง บางคนเลี้ยงปลา บางคน
เลี้ยงไก่ เคยมาถามว่าเขาเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ แล้วก็ขายเขานี่บาปมั๊ย ? ก็บอกว่าให้เขาวาง
อารมณ์ว่า ในเมื่อเราเอาลูกสัตว์เล็กๆ มาแล้ว เราจะตั้งใจว่าเลี้ยงดูเขาให้รับความสุข
สะดวกสบายทุกอย่าง ให้ตั้งใจอย่างนี้ แล้วเสร็จแล้วพอมันได้อายุขายได้นะ เราขาย
อย่างเดียว ส่วนคนซื้อ ซื้อไปทำอะไรเราไม่รับรู้ ถ้าเราสามารถตัดกำลังใจอย่างนี้ได้
โทษจะไม่มี ลักษณะเดียวกับภรรยาของพรานกุกุตตมิต ภรรยาของพรานกุกุตตมิต เป็น
พระโสดาบันแต่สามีเป็นพราน ถึงเวลาจะออกล่าสัตว์ก็แม่อีหนูเอาหน้าไม้มา ก็ส่งให้ แม่อี
หนูเอาบ่วงเชือกมา ก็ส่งให้ แม่อีหนูเอาหอกเอาแหลนมาก็ส่งให้ พระภิกษุไปบิณฑบาต
เห็นเข้าก็งงๆ พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าคนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วทำไมสนับสนุนผัวให้ฆ่า
สัตว์อีก ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกเธอก็ไปถามเขาดูสิว่าเขาคิดยังไง ? ถึง
เวลามีโอกาสพระก็ไปถาม ภรรยาของพรานของกุกุตตมิตก็บอกว่า เขาเป็นเมีย หน้าที่
ของเมียก็คือ ผัวสั่งอย่างไรก็ต้องทำตาม ผัวบอกให้ส่งหน้าไม้มาก็ส่งให้ ส่งบ่วงเชือกมาก็
ส่งให้ ส่งหอกมาส่งแหลนมาก็ส่งให้ ทำตามคำสั่งผัวแค่นี้เท่านั้น ส่วนผัวเอาไปทำอะไร
เธอไม่รับรู้นั่นมันเรื่องของผัวไม่ได้เกี่ยวกับตัวแล้ว ก็ลักษณะเดียวกัน ส่วนเรื่องของการที่
ว่าขายอย่างเช่น ขายหมู ขายไก่ ตามเขียงในตลาดน่ะ ถ้าหากว่าสั่งให้เขาฆ่านี่มีโทษ
แน่นอน หรือว่าถ้าหากว่าฆ่าด้วยตัวเองก็มีโทษแน่นอน แต่ว่าเรื่องของการฆ่าหมูฆ่าไก่
อย่างนี้ญาติโยมทางใต้เขาจะมีอยู่ โดยเฉพาะพวกแพปลาสงขลา เขาจะนิมนต์พระถวาย
สังฆทานให้เขาทุกเดือนแต่มันมีสิ่งที่เขาขอร้องพิเศษเหมือนกัน อย่างไก่ ก่อนหน้านี้เขา
ขอข้าวเปลือก ๒ รวง ข้าวเปลือกนะ ๒ รวง เอามาพร้อมกับน้ำสะอาดขันหนึ่งให้บูชาอยู่
หน้าพระให้เราสวดมนต์ภาวนากี่ชั่วโมง กี่นาที แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขา เขาจะกำหนดมา
เลย มาตอนหลังหลวงพ่อไปต่อรองเขาบอกว่า ทำอย่างนั้นน่ะมันยาก มีที่ง่ายกว่านี้มั๊ย ? 
ก็เลยตกลงว่าถ้าใครเคยฆ่าไก่มา ให้ถวายผ้าไตรจีวรกับพระสงฆ์ ๑ ชุด เพราะฉะนั้น
พ่อค้าไก่ ถ้าหากว่ามีญาติโยมอะไรเป็น ก็แนะนำถวายเดือนละชุดเลยก็ได้ คือประเภทที่
ว่าถวายให้แก่ไก่ทั้งหมดที่เราฆ่าหรือสั่งฆ่าเพื่อเอามาขาย ส่วนหมูนี่เขาขอหนักหน่อย 
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เพราะหมูเป็นสัตว์ใหญ่ การจะฆ่าสัตว์ใหญ่ต้องใช้กำลังใจสูงกว่า โทษมันก็เลยหนักกว่า 
หมูเขาขอพระพุทธรูปหน้าตัก ๓๐ นิ้วองค์หนึ่ง ๓๐ นิ้วประมาณตัวคนน่ะ ราคาไม่หนี
หมื่นขึ้นไป ถ้าหากว่าเป็นไปได้ถวายไปสักปีละครั้งก็ได ้ ตั้งใจให้เขา เพราะว่าพระพุทธ
รูปหน้าตัก ๓๐ นิ้วหลายตังค์อยู่ ถ้าหากว่าถวายทุกเดือนอาจจะหนักเกินไป แต่อย่างผ้า
ไตรราคา ๖-๗๐๐ บาท พอไหวอยู่ ถวายได้ทุกเดือน ตั้งใจอุทิศให้แก่พวกเขาทั้งหลายที่
ได้สั่งให้เขาฆ่าหรือว่าฆ่าด้วยตัวเอง 
ถาม : ได้ยินข่าวว่า ดาวหลายๆ ดวงเดือนพฤษภาคมจะเห็นกันอยู่ทั่วโลก...พยากรณ์ว่า
จะเกิด ?  
ตอบ : ดาวหางมั้ง ๒ ดวงมาพร้อมกัน ตอนนี้ไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมาหรอก ที่ผ่านมา
นั่นดาวเคราะห์ ๙ ดวงเรียงกันมาเป็นแถวเดียวกันน่ะ เขาว่าอาจทำให้น้ำท่วมโลกเพราะ
แรงดึงดูดมันมาก แต่จริงๆ แล้วมันไกลเกินกว่าที่แรงดึงดูดจะส่งผลมาถึง ที่น้ำขึ้นน้ำลงก็
มันอิทธิพลของดวงจันทร์อย่างเดียว คราวนี้ว่าปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาก็จะดูเหมือนกัน แต่
เผอิญว่าฝนมันตก  
ถาม : เห็นว่าจะดูได้ทั่วโลกโดยเฉพาะที่อเมริกา ?  
ตอบ : เรื่องอย่างนี้บางทีมันก็จะมีผลกระทบบ้าง ถ้าหากว่าเรามั่นคงอยู่ในทาน ศีล 
ภาวนา ไม่ต้องไปกลัวเขาหรอก อีกอย่างหนึ่ง ดาวหาง ๒ ดวง อิเคยะกับชไนเดอร์ 
นานๆ ร้อยวันพันปีมันถึงจะมีสักที เพราะว่าปกติที่ผ่านมาก็ทีละดวงเดียว งวดนี้มันมา ๒ 
ดวงพร้อมกัน ถ้าหากว่าตามแบบโบราณเขา เขาถือกัน ถ้าหากว่าดาวหางมา ส่วนใหญ่จะ
มีแต่สิ่งที่ร้ายๆ เพราะอย่างสมัยรัชกาลที่ ๕ ดาวหางฮัลเล่ย์มา พระองค์ท่านก็สวรรคต 
แล้วเสร็จแล้วพอมาสมัยรัชกาลที่ ๘ ดาวหางมาก็เกิดสงคราม สมัยนี้อาตมาก็ไม่ทราบ
เหมือนกันเพราะมันมาหลายยกเหลือเกิน ยิ่งวิทยาการมันยิ่งก้าวหน้ามากเท่าไร คนก็ยิ่ง
ค้นพบมากขึ้นเท่านั้น  
ถาม : กลัวเศรษฐกิจจะแย่ ?  
ตอบ : เศรษฐกิจปีนี้มันก็ขึ้นๆ ลงๆ แหละจ้ะ กราฟหัวใจเต้นดึ๋งๆ  
ถาม : หลานสาวอายุ ๙ ขวบ เป็นลูกของน้องสาว ปีที่แล้วน้องเขยตาย เขาเป็นคนใต้ 
ปีนี้เขาเช็งเม้งรวมไหว้ทั้งพ่อแม่ที่ตายด้วย สำหรับน้องเขยเป็นคนไทยถวายสังฆทานแบบ
ไทย ทางนี้มีเผากระดาษเงินอะไรเยอะแยะ ตอนพ่อเขาเสียใหม่ๆ เขากลางคืนนอนคุยกับ
พ่อเขาตลอดเวลา แม่แล้วก็ย่ายายบอกว่าเหมือนคนแบบละเมอ เขาก็โมโห เขาตื่นขึ้น
บอกว่าคุยกับพ่ออยู่มาขัดจังหวะกำลังดีใจ หลังวันเช็งเม้งเด็กฝันบอกว่าพ่อนั่งรถมากับอา
กงที่ตายไปแล้ว ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าแต่ชี้รูปที่ตั้งเอาไว้มากับคนๆ นี้ แล้วพ่อเขามาบอก
ว่าใครๆ ก็ได้ตังค์ ตัวเขาเองยังไม่ได้ตังค์เลยสงสัยจะมาถามว่าทำไมเขาพูดกันแบบนี้ ?  
ตอบ : คือลักษณะนี้จริงๆ แล้วคล้ายๆ กับว่า เขาไปแบ่งแยกออกมาสิ่งที่ทำที่ถูกต้อง
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แล้วที่ทำไป จริงๆ แล้วน่ะถูกแล้ว คือว่าเราเอง เราถวายสังฆทานทำบุญทำกุศลอะไรไป 
แต่ว่าบังเอิญว่าเราแยกออกมาเหมือนอย่างกับว่าเขาเป็นคนนอก เหมือนอย่างกับว่าไม่ใช่
คนครอบครัวเดียวกัน เขาก็เลยตั้งใจที่ว่าจะเตือนสติเราให้รู้ว่า จริงๆ แล้วถ้าหากว่าถึง
เวลาทำก็ทำให้มันเหมือนๆ กัน แล้วอีกอย่างถ้ามาในลักษณะนั้นก็ได้แสดงว่าเขาสบายดี 
ในเมื่อเขาสบายดี บุญกุศลอะไรที่เราทำไปเขาจะโมทนาได้ทุกอย่าง ขณะเดียวกันเขาเอง
เขารับผลสังฆทานไป เขาก็คงสบายกว่าคนอื่นเขา ก็เลยอยากจะทำอะไรให้พวกอากง
อาม่าเขาบ้าง ลักษณะเดียวกัน ลักษณะที่มาอย่างนี้บางทีมันเตือนกันเป็นนัยๆ เราเอง
อาจจะตีความไม่ถูก เราไปแบ่งแยกเขาออกมาซะแล้ว  
ถาม : พูดแบบคนจีนแล้ว คิดว่าทางนี้ทำอะไรไม่ถึงแน่ ทำไมไม่ได้ตังค์ ?  
ตอบ : ใช้วิธีว่าแนะนำเขาว่า ต่อไปถ้าหากว่าทำเช็งเม้งแบบจีน ก็ให้ทำให้ครบไปเลย 
แล้วถ้าหากว่าถึงเวลาทางด้านนี้ทำแบบไทยก็ตั้งใจอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เป็นคนจีนไป
ด้วย เพราะว่าทางด้านสังฆทานนี้จะเป็นบุญใหญ่มากกว่า ทำยังไงเขาก็ได้รับโดยตรงไป
เลย ไม่ต้องไปแบ่งไปแยกอะไรหรอก อันนั้นเขาแค่มาเตือนในลักษณะที่บอกว่า ทำก็
ทำให้มันเหมือนกันเท่านั้นเอง  
ถาม : ถังเดียวก็สามารถอุทิศให้ได้ ?  
ตอบ : ไดจ้ะ้ กีห่มืน่กีแ่สนคนก็ให้ไปเถอะ ถวายครัง้เดยีวอทุศิให้ไดต้ลอดเวลาเลย สมมติ
ว่าเราทำปีที่แล้วมา ปีนี้ยังไม่ได้ทำ ไปเจอผี มันมาขอ ตั้งใจเลยว่าผลบุญสังฆทานที่เรา
เคยทำมาครั้งโน้นขอให้เขาไปด้วย ให้ได้อยู่ตลอดเวลา  
ถาม : ถ้าอย่างนั้น เมื่อกี้ที่ทำหลายๆ ถัง ความจริงก็ถังเดียวก็ได้ ?  
ตอบ : ถังเดียวก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราทำมาก็คือกำลังใจของเราดีมาก กำลังทรัพย์ของ
เรามีมาก สังฆทานนี่ถ้าหากนับแล้วผลเขาบังคับว่าถ้าเกิดใหม่ต้องเป็นมหาเศรษฐี คราว
นี้มหาเศรษฐีน่ะสถิติต่ำสุดเขาต้องมีเงินอยู่ ๘๐ โกฏิ ไอ้ ๘๐ โกฏิก็คงประมาณ ๘ พัน
ล้านของสมัยนี้ แต่คราวนี้ถ้าเราทำเยอะ เราจะมีมากกว่านั้น แต่ว่าเป็นมหาเศรษฐีเหมือน
กัน คือจะมีไม่ต่ำกว่า ๘๐ โกฏิ ถ้าเขามีต่ำสุดแค่นั้น เราจะมีมากกว่า มันก็เลยกลายเป็น
ว่า ถ้ามีความสามารถทำมากก็ทำไป ถ้าไม่มีความสามารถทำมากขนาดนั้นชุดเดียวก็พอ 
เรื่องของการบริจาคให้ทาน สำคัญที่สุดคือ อย่าให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อน 
ทำแบบประเภทที่เรียกว่าเราสบายใจ ถ้าทำแล้วตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อน
พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญนะจ้ะ  
ถาม : เราก็นึกว่าสังฆทานชุดหนึ่งก็ให้คนตายคนนี้ ชุดหนึ่งก็ให้คนตายคนนั้น ที่แยกๆ 
เมื่อกี้น่ะ ?  
ตอบ : ทำอย่างนั้นก็ได้จ้ะ แต่จริงๆ แล้วชุดเดียวให้ได้ทั้งหมด เพียงแต่ว่าถ้าเป็นญาติพี่
น้องเราโดยตรงให้ออกชื่อออกนามสกุลนึกถึงอุทิศให้เขาไปเลย เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อย
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ให้ทั่วไป อย่างที่หลวงพ่อท่านว่าให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะใช่ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี อย่าง
นั้นน่ะ ถ้าเราไปเหวี่ยงแหเสียตั้งแต่แรก บางทีญาติเราอาจจะกำลังน้อยกว่าคนอื่นเขา คน
อื่นเขาได้ไปซะหมด อันนั้นก็ให้ญาติเราไปก่อน ออกชื่อออกนามสกุลไปก่อน แล้วหลัง
จากนั้นค่อยให้ทั่วไป  
ถาม : อ๋อ...อย่างพวกสุนัขที่ตายไป ถ้าเราให้สังฆทาน เขาก็ยังได้รับเหมือนกัน ?  
ตอบ : ได้จ้ะ คือว่าสัตว์ที่ตายไป อทิสมานกายจริงๆ ก็คือคนนี่แหละ เพียงแต่ว่ากรรม
ที่เขาทำมา ทำให้เขาต้องอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าหากว่าเขาตายปุ๊บพ้นจากสภาพ
นั้น สัตว์เดรัจฉานนี่จะได้เปรียบเราอยู่อย่างหนึ่งว่าโอกาสจะลงอบายภูมิของเขายาก
เหลือเกิน ยากมากๆ เลย อย่างประเภทที่แย่ๆ ก็คือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิม 
ถ้าจิตเขาเกาะคน เขาจะเกิดเป็นคน ถ้าจิตเขาเกาะพระ เขาจะเกิดเป็นเทวดาไปเลย 
เพราะฉะนั้น อทิสมานกายของเขาข้างใน ก็คือคนดีๆ นี่เอง เราให้เขา ถ้าเขามีความ
สามารถโมทนาได้ อยู่ในเขตที่โมทนาได้ เขาเต็มใจรับอยู่แล้ว อาตมาเองเวลาเดินทางเจอ
สัตว์โดนรถชนตาย อุทิศส่วนกุศลให้เขา บางตัวมันดีอกดีใจมันตามมา บอกแกไม่ต้อง
ตามหรอก ถ้าไปเกิดได้ก็ไปเลย ไม่อย่างนั้นแล้วพวกนี้เขากตัญญูนะ เขาเคยได้รับจาก
ใคร เขาจะคอยช่วยเหลือคนนั้น โดยเฉพาะว่าเวลาตายมันมีตัวอย่างหลายครั้งแล้วว่าเวลา
ตายปุ๊บเนี้ย ลงไป เคยไปทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ไว้ โอ้ย...เขาไปเจี๊ยวจ๊าวกันไปหมด หลวง
พ่อท่านก็ถามว่า ทำไมในนรกในสวรรค์มีสัตว์ด้วยหรือ ? พระยายมท่านบอกว่าไม่ใช่
หรอก อันนั้นน่ะเป็นเทวดา เขาแสดงภาพนิมิตให้เห็น จะได้รู้เอาไว้ว่าความดีที่เขาทำน่ะ 
มันมากขนาดไหนแล้วพวกนี้เขาพร้อมที่จะเป็นพยานให้อยู่แล้วน่ะ  
ถาม : อย่างนี้เวลาเราไปปล่อยสัตว์ ?  
ตอบ : ถ้าหากว่าคุณประเภทตาย แล้วต้องไปผ่านการสอบสวนรับรองว่าพวกนี้ไป
กับเพียบเลย คนที่เคยช่วยปล่อยกันไว้มันมีตัวอย่างอยู่ครั้งหนึ่ง ว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง พี่สาว
เขาจะปล่อยเต่านะ ก็เขียนชื่อเอาติดไว้ที่ใต้กระดอง แล้วก็ให้น้องชายไปปล่อย คราวนี้
พระยายมราชท่านสอบสวนว่าเคยทำความดีอะไรบ้าง ? ไล่ไปไล่มาเขาก็บอกว่าเคยปล่อย
เต่าไว้ตัวหนึ่ง แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเต่าก็เดินต้วมเตี้ยมมาให้เห็น พอจับพลิกใต้ท้องขึ้น
มา อ้าว... กลายเป็นชื่อของพี่สาวตัวเอง แต่ว่าตัวเองเป็นคนปล่อยก็ถือว่าโมทนาในบุญ
นั้นด้วย ถึงได้เอาไปปล่อยให้ ก็เลยหลุดไป หลุดไปอย่างชนิดหวุดหวิดเลย  
ถาม : อานิสงส์ของการปล่อยสัตว์ใหญ่...?  
ตอบ : อันดับแรกได้ตัวเมตตาบารม ี เราไปปล่อยเขาให้มีชีวิตรอดได้รับความสุขความ
สะดวกสบายน่ะ ต่อไปเราทำอะไรก็จะสะดวกสบายไปหมด แล้วเสร็จแล้ว มีอานิสงส์
พิเศษอีก เรื่องของการปล่อยชีวิตสัตว์ถ้าหากว่าเป็นสัตว์ที่เขาขายเพื่อให้ไว้ฆ่าเป็นอาหาร
น่ะ ถ้าช่วงนั้นเรามีอุปฆาตกรรมเข้ามามันจะเป็นกุศลต่อชีวิตให้เราด้วย ตัวหนึ่ง
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เท่ากับปีหนึ่ง สมมติว่าคุณปล่อยปลา ๑๐ ตัว นี่อายุยืนต่อไป ๑๐ ปีแน่ๆ แต่ถ้าหากว่า
ไม่มีอุปฆาตกรรมเข้ามารบกวน อานิสงส์ตัวนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขสะดวกสบาย 
เรื่องเคราะห์กรรมใหญ่ๆ อย่างเช่นว่าหนักอยู่สักหน่อย ถ้าหากว่าปล่อยพวกไก่พวก
เป็ดที่เขาจะฆ่าเคราะห์กรรมอันนั้นก็จะเบาไป ถ้ามันจะถึงแก่ชีวิตเลย ปล่อยสัตว์
อย่างพวกแพะ แกะ วัว ควาย ก็จะเป็นการต่อชีวิตของเราได้เลย ประเภทที่เรียกว่า 
ยิ่งกรรมหนักก็ยิ่งปล่อยสัตว์ใหญ่ยิ่งได้เปรียบแล้วมันมีอานิสงส์แปลกๆ อยู่อย่าง คือ
หลวงพ่อท่านเคยซื้อปูทะเลไปปล่อย เห็นมันโดนมัดอยู่เป็นเข่งๆ ก็สงสาร ซื้อแล้วก็เอาไป
ปล่อยตัดเชือกปล่อยมันลงทะเลไป ปรากฏว่าท่านบอกว่า ปกติแล้วท่านจะปวดหลังเมื่อย
ตัวเป็นประจำ พอปล่อยแล้วมันไม่เป็นอีก ท่านก็เลยมานึกๆ ดู อ๋อ... ปูมันโดนมัดอยู่ทั้ง
วันทั้งคืน มันคงเมื่อยแย่อยู่แล้ว มีโอกาสได้ไปปล่อยมันเข้าอานิสงส์ตัวนี้ก็เลยช่วยท่าน 
ประเภททันตาเห็นเลย อานิสงส์แปลกๆ พวกนี้บางทีก็ต้องเจอด้วยตัวเองน่ะ ไม่งั้นบอกไม่
ถูกเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร  
ถาม : วันก่อนปล่อยกบน่ะค่ะ กบถูกมัดๆ ?  
ตอบ : จ้ะ ลักษณะนั้นน่ะจ๊ะ แต่ว่าปูนี่เขามัดแน่นแน่ๆ เพราะถ้าไม่มัดมันหนีบเขา เคย
ปล่อยอะไรไปบ้าง ? มันมีอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าหากว่าปล่อยนก แล้วช่วง
นั้นกรรมเกิดจากอทินนาทานคือเคยลักเคยขโมยเขามันเข้ามาถึง จะทำให้เราของหายน่ะ 
ถ้าเราปล่อยนกนี่มันจะแก้เรื่องของหายได ้ แล้วใครที่ประเภทโดนเขาขโมยประจำ ลอง
ปล่อยนกดู เป็นเรื่องแปลกๆ เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านพิสูจน์แล้ว ท่านถึงแนะนำต่อมา 
ปล่อยนกกันของหายได ้ 
ถาม : ไม่จำกัดว่ากี่ตัว ?  
ตอบ : ไม่จำกัดว่ากี่ตัวจ้ะ แต่ว่าหมอดูบางคนก็เหลือเกิน มีโยมอยู่คนไปให้หมอดู อายุ
ของเขา ๒๖ หมอดูบอกว่าเคราะห์ร้ายมากให้ปล่อยปลาไหล ๒๗ ตัวคือให้เกินอายุ ๑ ปี 
แล้วก็ให้เขียนชื่อติดตัวปลาไปด้วย เราได้ยินนี่หัวเราะเลย บอกตายห่าหมดเลยใช่มั๊ย ? 
เขาบอกแล้วทำไมรู้ล่ะ ? บอกไปเชื่ออะไรส่งเดชกับหมอ ปลาไหลตัวมันลื่นๆ ถ้าหากว่า
จะเขียนได้ก็ต้องรูดจนเมือกมันหมด และปลามันโดนรูดเมือกจนหมดมันจะรอดหรือ ? ก็
หงิกน่ะสิคือบางอย่างมันต้องใช้ปัญญาเหมือนกันน่ะจ้ะ พอเราได้ยินว่าให้เขียนชื่อติดไป
ด้วยหัวเราะ เลยถามว่าตายหมดเลยใช่มั๊ย ? เขาบอกว่าทำไมรู้ล่ะ ก็ต้องรูดเมือกกันหมด
แล้วเอาสีเขียนติดไปน่ะ แล้วจะไปเหลือเหรอ เจตนาเขาไม่มีน่ะ พวกนั้นคงเคราะห์กรรม
หนักมากเลย แล้วก็กรรมมันเคยเนื่องกันมาในอดีต ทำให้ต้องกลับมาตายเพราะมือของ
คนๆ นี้ เจตนาดีจ้ะ ปล่อยเขาแท้ๆ ตายหมดเลย  
ถาม : แล้วหมอดูบาปไหมคะ ?  
ตอบ : ประเภทแนะนำห่วยแตกแบบนั้นมันน่าจะได้ส่วนแบ่งไปบ้างคราวหน้าคิดให้ดีๆ 
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นะ ปล่อยปลาไหลแล้วบอกให้เขียนชื่อติดไปด้วยปล่อยเต่าปล่อยอะไรก็ว่าไปอย่างมันพอ
เขียนได้  
ถาม : แล้วแทนที่จะไปช่วยปลาไหลเขา ?  
ตอบ : มันกลายเป็นตายไปเลย ตกลง ๒๗ ตัวม่องเท่งหมด  
ถาม : อย่างนี้แสดงว่าการปล่อยนกจะช่วยในเรื่องของของหายนี่หมายถึงว่าเราเคย
ปล่อยเมื่อช่วง ๑๐ ปีก่อน ?  
ตอบ : ไม่ใช่ หมายถึงช่วงนี้ แบบเดียวกับที่ว่าปล่อยสัตว์แล้วต่ออายุตอนแรกก็ไม่เข้าใจ 
หลวงพ่อท่านบอกตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสว่า แกเป็นนักรบมาทุกชาติ ฆ่าเขาเอาไว้มาก 
เศษกรรมปาณาติบาตตัวนี้จะทำให้แกป่วยประจำ ให้ไปปล่อยปลาที่เขาขายเพื่อฆ่าอย่าง
น้อยๆ เดือนละตัว ๒ ตัว จะได้ตัดกรรมอันนี้ได้ ก็บอกว่าหลวงพ่อครับการปล่อยปลา ผม
เข้าใจว่ามันเป็นการต่ออายุ แล้วผมไม่อยากอยู่อยู่แล้ว ผมจะไปปล่อยมันทำไมล่ะ ท่าน
บอกว่าแกอย่าเพิ่งเข้าใจผิด มันจะต่ออายุก็ต่อเมื่อช่วงนั้นมีอุปฆาตกรรมเข้ามา อุป
ฆาตกรรมที่จะเข้ามาตัดให้ชีวิตของเราสิ้นลงนี่ มันก็คือเราเคยฆ่าคนฆ่าสัตว์ใหญ่เอา
ไว้ แล้วช่วงนั้นกรรมอันนี้มันเข้ามาพอดีช่วงบุญของเราหมดลง กรรมอันนี้ถ้าเข้ามา
จังหวะพอดี ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นลักษณะต่ออายุได้ คือไม่ได้ทำบุญใหญ่ มันจะ
ต้องถึงตายจริงๆ แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีอุปฆาตกรรมเข้ามาช่วงนั้น มันก็ไม่เป็นไร 
อานิสงส์ที่ปล่อยปลามันก็ไม่ได้ต่ออายุ แต่ว่าทำให้เราได้รับความสุขได้รับความ
สะดวกสบายทีหลัง อาตมาเองปัจจุบันทำอะไรมันง่ายจนคนเขาอิจฉากันหมดเพราะว่า
ปล่อยปลามาติดกัน ๑๗ ปี ปล่อยก่อนบวชมาปี  
ถาม : หลวงพี่ปล่อยปลาทุกเดือน ?  
ตอบ : ทุกเดือนจ้ะ เดือนนี้ก็ปล่อยไป ๕ พันกว่า  
ถาม : อยา่งนีแ้สดงวา่ อยา่งพวกหนรูว่มทำบญุกบัหลวงพี ่แลว้หลวงพีเ่อาไปปลอ่ยปลา ?  
ตอบ : ก็มีส่วนของพวกเราด้วยจ้ะ แต่ว่าขออภัยไม่ได้บอกเพราะคิดว่ารู้ ปกติจะปล่อย
ทุกวันอาทิตย์ที่ลงมาสังฆทานตอนเช้าวันอาทิตย์  
ถาม : .................................  
ตอบ : ๕ พันกว่าบาท ก็หลายสิบกิโลอยู่ เดือนนี้ที่ปล่อยไปมีปลาช่อน ปลาดุก ปลา
หมอ มีหอยอีก ๔-๕ กิโล แล้วก็วัวตัวหนึ่ง  
ถาม : ปล่อยวัวด้วยหรือคะ ?  
ตอบ : ปล่อยวัวด้วยจ้ะ วัวตัวหนึ่งประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท  
ถาม : หมายถึงทุกเดือนเลยหรือคะ ?  
ตอบ : กแ็ลว้แตจ่ะ้ ถา้หากวา่เงนิทีเ่ขามาสมทบมามนักป็ลอ่ยเลย กข็ำๆ ดเีหมอืนกันน่ะ 
ธนาคารโค-กระบือน่ะมันอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์พอเราจะบริจาคด้วยการปล่อยวัว ก็ไปเลือก 
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แล้วก็จูงข้ามฝั่งมาให้เขาลงบัญชี แหม... ชัยภูมิดีเหลือเกิน รู้ว่าคนเขานิยมไปปล่อยมันก็
เลยตั้งรับเอาไว้ตรงข้างหน้าเลย แล้วถึงเวลาก็จะมีพระมาชยันโต มาพรมน้ำมนต์ให้ แล้ว
พวกนี้เขาจะเอาไปให้ชาวไร่ชาวนาที่ยากจนไม่มีวัวควายทำนาจ้ะ แต่ว่าจะทำหนังสือ
สัญญากันเอาไว้ว่าให้ใช้งานได้อย่างเดียวถ้าหากว่าแก่ชราใช้งานไม่ได้ ต้องเลี้ยงเขา
จนกว่าจะตาย จะไม่มีการฆ่าไม่มีการขาย  
ถาม : แล้วถ้าเขาแอบฆ่าล่ะคะ ?  
ตอบ : ไม่.. ทางด้านนี้ของเขา เขาทำสัญญาเอาไว้แล้วนี่ เขาปรับโทษได้ เพราะว่า
มูลนิธินี่รู้สึกว่าในหลวงจะอุปถัมภ์เอาไว้ซะด้วย  
ถาม : นึกว่าชาวนาบางทีจนๆ เอาซะเลย ?  
ตอบ : ประเภทจนแล้วมีวัวเอาไว้ใช้งานเขาคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกจ้ะ พวกชาวไร่
ชาวนาถ้าไม่จำเป็นถึงขีดสุดจริงๆ เขาจะไม่ขายวัวขายควายหรอกโดยเฉพาะลูกๆ ของตัว
เอง มันผูกพันกับวัวควายมากเลยบางคนจูงวัวไปขาย วัวก็ร้องไห้ ลูกๆ ก็ร้องไห้กัน
กระจองอแงเพราะมันรักวัว ในเมื่อรักแล้วไม่อยากให้วัวโดนเอาไปขาย แต่ไม่รู้หรอกว่า
บางทีพ่อแม่ก็จำเป็นสุดขีด ไม่มีเงินไปใช้หนี้เงินกู้เขา เดี๋ยวเขาก็จะยึดไร่ยึดนาก็ต้องรักษา
ที่เอาไว้ก่อน เลยยอมเสียวัวไป ขายควายส่งลูกเรียนใช่มั๊ย ส่งไปส่งมาชักยัวะ รู้งี้ขายลูก
ส่งควายเรียนดีกว่า  
ถาม : วุ่นวายมากเลยค่ะ ?  
ตอบ : ที่วุ่นจริงๆ ก็คือเราไปยุ่งกับเขา ถ้าเรารักษาสภาพจิตใจของเราสงบอยู่กับ
อารมณ์เฉพาะหน้า อยู่กับปัจจุบัน มันจะไม่วุ่นกับใครส่วนใหญ่แทนที่จะเป็นคนดู มัน
กระโดดลงไปเล่นเองซะทุกที ต่อไปทำตัวเป็นคนดูจ้ะ อะไรเกิดขึ้นรักษาอารมณ์แจ่มใส
เฉพาะหน้าของเราเอาไว้ รักษาสติสัมปชัญญะของเราเอาไว้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทำไมถึง
ต้องเป็นอย่างนั้น ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ ขึ้นชื่อว่า ทำไมเมื่อไรก็ทุกข์แล้ว มันทุกข์
เพราะเราไปแบกเอาไว้แล้ว เลยอุดปาก ไม่ต้องพูดเลย  
ถาม : ถ้าสมมติว่าคนอื่นขอความช่วยเหลือแม่เรา ซึ่งแม่อยากช่วยแต่อึดอัดกลุ้มใจ 
เรารู้ว่าถ้าเราไปช่วยแม่หายกลุ้มใจ แต่คนกลุ้มใจคือเรา เราควรทำอย่างไรดี ?  
ตอบ : ก็ตัดสินใจเอาสิ ว่าจะให้แม่หรือให้เรากลุ้ม  
ถาม : ถ้าเรากลุ้มไปแล้ว แต่ว่าเราตัดสินใจช่วยจริง พอครั้งหน้ามีอีกซึ่งมันเกินกำลัง
ตัวเราแล้ว ?  
ตอบ : ถา้เกนิกำลงัปฏเิสธไดจ้ะ้ เขาไม่ไดบ้งัคบันีว่า่ตอ้งชว่ยทกุครัง้ไป พดูคำวา่ ไม ่ ให้
เปน็ ตวัอยา่งตอ้งหลวงพีโ่อ หลวงพี่โอนีว่นัพระทเีขา้โบสถป์ลงอาบตัทิกุครัง้เลย คราวนีป้ลง
อาบตัวิดัทา่ซงุนะ่ เขาปลงอาบตัเิปน็ภาษาไทย เพราะฉะนัน้ทกุคนจะฟงัรูห้มด เขาไม่ไดม้า
ถงึ อะหงั ภนัเต สพัพหลุา นานาวตัถกุาโย บาลเีขาไมเ่อา วดัทา่ซงุเลน่ภาษาไทย มาถงึก็
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ขา้แตส่งฆท์ัง้หลายผูเ้จรญิ กระผมตอ้งอาบตัปิาจติตยีด์ว้ยโกหกเขา เนือ่งจากเขามายมืเงนิ
แล้วบอกว่าไม่ม ี ขอสงฆ์ทั้งหลายโปรดรับทราบความชั่วหยาบที่ข้าพเจ้าได้ล่วงอาบัตินี้ไป
ดว้ย ตอ่ไปนีข้า้พเจา้จะไมพ่ดู ไมค่ดิ ไมท่ำอยา่งนีอ้กี ขอสงฆท์ัง้หลายโปรดรบัทราบดว้ย
เถิด กี่วันพระ ก็จะต้องมีข้อนี ้ แล้วหัวเราะกันทุกท ี คือหลวงพี่โอน่ะ นอกจากว่าท่านจะ
ประเภทลกูเถา้แก่โรงสแีลว้นะ ยงัอยูก่บัหลวงพอ่มานาน อาวโุสถอืเปน็อนัดบัสองของวดัเลย 
หลวงพี่นันต์อาวุโสอันดับสาม คราวนี้หลวงพี่โอนอกจากบ้านตัวเองรวยแล้ว ญาติโยมยัง
เหน็หนา้อยูท่กุบอ่ย ถงึเวลานมินตเ์ขาจะบอก สมยักอ่นหลวงพี่โอ หลวงพีน่นัต ์ หลวงตา
ผอ่ง หลวงตานา หลวงพีท่ปี เขาจะทอ่งมาเลย คณุจะนมินต์ใครบา้งละ่ ? คราวนีท้า่นกจ็ะ
สตางคเ์ยอะ หลวงพี่โอพอสตางคเ์ยอะนีจ่ะรวมไปเรือ่ยครบหมืน่เมือ่ไหรฝ่ากประจำ ๓ เดอืน 
ครบหมืน่เมือ่ไหรฝ่ากประจำ ๓ เดอืน คนกว็า่หลวงพี่โอรวย ถงึเวลายมืสตางค ์พีก่บ็อกไมม่ี
โวย้ แลว้ก็ไปปลงอาบตั ิ ความจรงิไมม่นีะ่ หลวงพอ่สอนไวแ้ลว้ บอกวา่ไมม่นีะ่ ใหเ้ขา้ใจวา่
เราไมม่ีใหเ้ขายมื แตท่ีเ่ราจะใชน้ะ่เราม ี แตว่า่อยา่งวา่นัน่แหละ ถา้พีเ่ขาใจละเอยีด เขาก็
ประเภทตดิใจ กูโกหกเขาแลว้นีห่วา่ ก็ไปปลงอาบตัมินัซะไดท้กุวนัพระเหมอืนกนั คราวนีท้ี่
หลวงพี่โอท่านเอาไปฝากในลักษณะอย่างนั้น พอถึงเวลา ๑ ป ี หลวงพี่โอจะสร้างพระ
ประธานถวายวดัใดวดัหนึง่ใหเ้ปน็ประธานในโบสถ ์๑ องค ์คราวนีเ้ขา้ใจหรอืยงัวา่ หลวงพี่โอ
เขาฝากเงนิไวท้ำไม ? แลว้หลวงพี่โอถา้หากวา่สัง่ทำชา่งเขาจะลดใหพ้เิศษจะ้ ซีก้นัอยู ่นกึๆ 
แลว้กข็ำด ีเพราะฉะนัน้ของเราถงึเวลาปฏเิสธบา้ง กข็นาดปฏเิสธแบบทีว่า่มีใชเ้องแต่ไมม่ีให้
เขาน่ะ หลวงพ่อยังสอนมาแล้ว ปฏิเสธเพราะไม่มีจริงๆ มันก็ต้องปฏิเสธได้สิเอามั่งมั๊ย ?   
ถงึเวลา ขา้แตส่งฆท์ัง้หลายผูเ้จรญิ พวกพระนอ้งๆ กห็วัเราะกนัแลว้ละ่ แหงๆ เลยขอ้เดมิ 
และโยมกเ็หลอืเกนินะ มนัตัง้ทา่จะยมืเงนิพระ อาตมาเองเฝา้หนา้หอ้งใหห้ลวงพอ่ เขาโทร
มาใชม่ัย๊ พระคณุทา่นเจา้ขา ขออนญุาตกิูเ้งนิหลวงพอ่สกัสามแสนไดม้ัย๊เจา้คะ ? บอกโยม
พระที่ไหนเขาใหกู้เ้งนิไดเ้ลา่ มแีตว่า่ถา้หากวา่โยมจะถวายกเ็อามา เขาบอกวา่วดันัน้วดันีเ้ขา
ใหกู้ ้ดอกเทา่นัน้ดอกเทา่นี ้บอกเวรเลยก ูมจีรงิๆ โวย้ กบ็อกเขาบอกโยมจา๋ถา้เขาใหกู้ก้ก็ูท้ี่
นัน่แหละจะ้ ทีน่ี่ไมม่ีใหกู้ห้รอก ไมรู่จ้ะวา่อยา่งไง มนัมจีรงิๆ ดว้ย ประเภททีเ่อาไปปลอ่ย
ดอก เอาไปใหกู้ ้ เอาไปซือ้ทีซ่ือ้ไรก่นันะ่ ทองผาภมู ิ ตอนนีเ้จา้อาวาสโดนเดง้ไป ๒ องค์
เพราะเอาเงนิสงฆ์ไปซือ้ที่ไว ้ซือ้ที่ไว้ไมซ่ือ้เปลา่ไปลงมะนาวไวอ้กีตา่งหาก ถงึเวลาก็ไปรดนำ้
มะนาว คนเหน็แลว้มนัทเุรศลกูตา กเ็ลยฟอ้งรอ้งขึน้มา เจา้คณะรบัผดิชอบตามสายงานก็
ตอ้งไปพจิารณาดวูา่มนัจรงิอยา่งทีเ่ขาวา่หรอืเปลา่ บางทกีเ็ปน็การใสค่วามไป ปรากฏวา่ไป
ถงึ ไมต่อ้งพจิารณาเลย พระคณุทา่นกำลงัรดนำ้อยูพ่อดกีเ็ลยตอ้งใหเ้ขาพน้จากตำแหนง่ไป 
หาคนมาเปน็แทนโอย้...เบือ่เหลอืเกนิ คอืเขาไมรู่ว้า่โทษมนัเกดิจากเอาของสงฆ์ไปใชน้ะ่เปน็
อยา่งไร ถา้หากวา่เขารู ้เขาคงไมก่ลา้ทำอยา่งนัน้ บางทเีขาไมรู่เ้ขากท็ำไปรืน่เรงิบนัเทงิใจ กู
รวยแลว้แน่ๆ  เลย มทีีต่ัง้หลาย ๑๐ ไร ่ตายเมือ่ไหรแ่ลว้รู.้..! 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

๘. ท่องสวรรค์ 

	 อาตมามุมานะฝึกกรรมฐานตามแบบของหลวงพ่อ	 ก็ด้วยความอยากมีฤทธิ์มีเดช	
อยากไปเที่ยว	 นรก	 สวรรค์	 คร่ำเคร่งกับการฝึกแบบเอาเป็นเอาตาย	 ดีที่ทางบ้านศรัทธา
หลวงพ่อทุกคน	ไม่งั้นคงจับอาตมาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว...	
	 เย็นวันหนึ่งของปลายปี	๒๕๒๑	พี่ชาย	(คุณประสิทธิ์ เพชรชื่นสกุล)	ชวนอาตมา
ไปฝึกมโนมยิทธิที่บ้านท่านเจ้ากรมเสริม	 (พล.อ.ท.ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์)	 โดยบอกว่า
ใครฝึกวิชานี้ได้สามารถไปนรก	สวรรค์	ได้เลย...	
	 อาตมาแทบเหาะไปด้วยความดีใจ	 โธ่...เสียเวลาฝึกแทบล้มประดาตายก็เพราะเหตุ
นี้	 พอรู้ว่ามีครูฝึกสอนให้	 จะไม่ให้อาตมาดีใจได้อย่างไร	 กระนั้นก็ยังไปแทบไม่ทันเวลา	
เพราะเขาจะลงมือฝึกกันแล้ว...	
	 ผู้เข้ารับการฝึก	รวมอาตมากับพี่ชายแล้วมีอยู่แค่เจ็ดคนเท่านั้น	ได้รับความเมตตา
จากพี่ๆ	 ทุกท่าน	 จัดหาเครื่องบูชาครูมาให้ทุกอย่าง	 ยกเว้นเงินหนึ่งสลึง	 ที่อาตมาพาซื่อ
ไปหาแลกมาจนได้	มารู้ทีหลังว่าใส่เกินก็ได้	ขายหน้าชมัดเลย...	
	 พอสมาทานกรรมฐานเสร็จ	 ครูฝึกก็ให้ทุกคนภาวนา	 “นะมะพะธะ”	 ครู่หนึ่ง	 พอ
อารมณ์ทรงตัว	 ก็มีครูฝึกมานั่งอยู่ข้างหน้า	 แนะนำให้ทำตัวสบายๆ	 สอนให้ทำใจเลิกห่วง
ร่างกาย	แล้วสอบถามว่า...	
	 “เห็นแสงสว่างมั้ย...?”	 “ไม่เห็นครับ”	 “เห็นภาพพระพุทธเจ้ามั้ย...?”	 “ไม่เห็นครับ”	
สารพัดจะไม่ครับ...อาตมาก็อยากเห็นอยู่หรอก	 แต่มันมืดตึ๊ดตื๋อ	 แมวสักตัวก็ไม่เห็น	 แล้ว
จะให้บอกว่าเห็นอะไรได้	ทำเอาครูฝึกท้อใจ	นั่งเงียบไปเลย...	
	 พอดีได้ยินเสียงครูฝึกอีกท่าน	ที่กำลังสอนศิษย์ของท่าน	กล่าวกับลูกศิษย์ขึ้นที่ข้าง
หลังอาตมาว่า	 “คุณนึกถึงภาพพระพุทธรูป	 ที่คุณรักชอบที่สุดดูซิคะ...เห็นชัดมั้ย...?”	
โอ๊ย...แบบนี้ก็หวานเท่านั้น...!	
	 อุตส่าห์จับภาพพระมาตั้ง	๓-๔	ปี	มีหรือที่จะไม่ชัด	เลยบอกครูฝึกว่าเห็นภาพพระ
แล้ว	พลางอธิบายจ๋อยๆ	ไม่ขาดปาก	พุทธลักษณะเป็นอย่างไร	อธิบายซะละเอียดยิบ	จน
ครูฝึกก็งงว่าอยู่ๆ	อาตมาผีเข้าหรืออย่างไร...?	
	 ครูฝึกค่อยๆ	ตะล่อมกำลังใจของอาตมา	ให้เข้าที่เข้าทางที่ท่านต้องการ	จนถึงตรง
ที่ว่า	 “นึกกราบขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ	 ขอพระองค์โปรดประทับ
ยืนขึ้นด้วย...”	เหตุการณ์มหัศจรรย์พันลึกก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา...!	
	 ภาพพระที่อาตมาจับเป็นกสิณนั้น	 เป็นภาพวาดตอนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค
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เจ้าตรัสรู้ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ	วาดโดย	คุณคำนวณ ชานันโท	เป็นภาพนั่งสมาธิแท้ๆ	
แต่พออาตมากำหนดจิตตามที่ครูฝึกสอน...	
	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงประทับยืนขึ้นจริงๆ	...!	 พุทธลักษณะกลาย
เป็นปางลีลา	 พระวรกายเหลืองอร่ามดังทองคำ	 สว่างไสวจนหาประมาณไม่ได้	 อาตมา
ขนลุกซ่าเห่อไปทั้งตัว...!	
	 น้อมจิตกราบลงแทบพระยุคลบาท	 พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์งดงามสุด
พรรณา...โอ...สมเด็จพ่อของลูก...!	น้ำตาแห่งความปิติไหลพรากลงทันที...	
	 ยามนี้แม้ตายลงในทันทีอาตมาก็ยินดี	 ชีวิตนี้ไม่เสียดายอีกแล้ว	 เรามีโอกาสพบ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว...ครูฝึกแนะนำให้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปยัง
พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์... 
	 ขอบารมีพระองค์ท่านขอให้พ่อ-แม่	ครูบาอาจารย์	และผู้มีพระคุณในทุกๆ	ชาติ	ที่
เป็นเทวดา	 เป็นพรหม	 เป็นพระบนนิพพาน	 ได้โปรดมาประชุมรวมกัน	 ณ	 บัณฑุกัมพล
ศิลาอาสน์	ในบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด...	
	 ภาพที่ปรากฎพรึ่บขึ้นมาทำเอาตกใจ	 ทำไมช่างมากมายมหาศาลอะไรอย่างนี้	
แน่นขนัดไปหมดในทุกที่ทุกทาง	 กราบลงแทบเท้าของทุกๆ	 ท่าน	 แล้วตั้งใจดูพระอินทร์
ตามที่ครูฝึกบอก	อยากเห็นมานานแล้ว...	
	 เห็นลุงแก่คนหนึ่ง	 ครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงหมอนขวานอยู่บนแท่น	 ลุงแก่อ้วนพุงพลุ้ย	
ไว้หนวดยาวโง้ง	 นุ่งกางเกงขาสามส่วนไม่ใส่เสื้อ	 มีผ้าขาวม้าพาดชายอยู่สองบ่า	 สูบบุหรี่
มวนเบ้อเริ่ม	ควันโขมงเลย...	
	 “นี่น่ะเหรอ...พระอินทร์...?”	 คิดแค่นั้นลุงกำนันก็ลุกนั่งตัวตรงถามว่า	 “จะเอาแบบ
ไหนล่ะ...?”	 พริบตาเดียวท่านเปลี่ยนให้ดูเป็นร้อยเป็นพันแบบ	 ในที่สุดก็ทรงเครื่องเต็ม
อัตรามหามงกุฎยอดแหลมรัศมีสีเขียวสวยจนบอกไม่ถูก...	
	 กราบลาท่านตามพระไปยังจ ุฬามณีเจดียสถาน	 เห็นเจดีย์แก้วสว่างไสวดุจอาทิตย์
ยามเที่ยง	รายรอบด้วยราชวัตรฉัตรธง	และวิหารเจดีย์มณฑป	สวยงามเหลือที่จะบรรยาย	
รู้สึกเย็นฉ่ำชื่นใจจนบอกไม่ถูก...	
	 พบเทวดาร่างใหญ่ดังภูเขาเฝ้าทางเข้าพระจุฬามณี	 ท่านบอกว่าชื่อ	 “มเหสักข์”	
เรียกท่านว่าพี่ก็ได้	 จึงขอให้ท่านนำเข้าไปภายใน	 เพื่อกราบพระเขี้ยวแก้วและพระเกตุ
มาลา	ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...	
	 ภายในพระจุฬามณีที่กว้างขวางใหญ่โตนั้น	 เต็มไปด้วยเหล่าเทวดา	 พรหม	 และ
พระอรหันต์	 มาถวายนมัสการเป็นพุทธบูชา	 เป็นหมวดหมู่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ท่าน
แบ่งหมู่กันเอง	ตามลักษณะของกายทิพย์...	
	 พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว	 เป็นเพชรสว่างสดใส	 พระเกตุมาลานั้นเป็นคล้ายแก้วสีดำ
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ละเลื่อม	 ต่างเปล่งฉัพพรรณรังสีละลานตา	 อาตมากราบบูชาด้วยความปลาบปลื้มใจเป็น
ที่สุด	นับว่าไม่เสียทีที่เกิดมา...!	
	 ท่านผู้อ่านทุกท่านจะเชื่อหรือไม่...?	 บรรดานักปราชญ์ที่โลกยกย่อง	 ท่านบอกว่า	
นรกไม่มี	 สวรรค์ไม่มี	 แล้วที่อาตมาพบเห็นอยู่นี่เป็นอะไร	 ขอทุกท่านใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญดูเถิด...!		
   ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๙. นิมิตจากในหลวง 

	 ประเทศไทยของเราโชคดีกว่าทุกประเทศในโลก	 เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรง
ทศพิธราชธรรม	 เป็นหลักชัยของมหาชนทั้งแผ่นดิน	ยิ่งองค์ภูมิพลมหาราชด้วยแล้ว	 เป็น
สุดยอดของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมเลยทีเดียว...	
	 “ท่านผู้รู้”	เมตตาเล่าว่า	องค์ในหลวงรัชกาลที่	๙	ของเรานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เลิศ
ด้วยบารมี	ได้ทิพยจักขุญาน	ตั้งแต่พระชนมายุ	๗	พรรษา	ทรงปฏิบัติธรรมได้ละเอียดลึก
ซึ้งยิ่งนัก	สามารถทรงสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการ...!	
	 หลังจากออกจากพระจุฬามณีแล้ว	 องค์สมเด็จพระประทีปแก้วเสด็จนำอาตมาไป
ยังดินแดนแห่งเอกันตบรมสุข	 คือพระนิพพาน	 อาตมาได้พบเห็นเมืองแก้ว	 แพรวพราว
งามระยับจับตา	สูงส่งสง่า	สงบ	เยือกเย็น	เป็นสุขสบายจนบอกไม่ถูก...	
	 อาตมาได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบ	 สมเด็จพระพุทธสิขีทศพลที่ ๑	 ซึ่งเป็น
พระพุทธเจ้าองค์แรกสุด	 พร้อมด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ	 พระองค์	 พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	และพระอรหันตเจ้าทั้งหมด...	
	 ถ้าใครบอกว่าเป็นการสะกดจิต	 เป็นการนึกฝันเอาเอง	 อาตมาก็ยอมให้สะกดจิต	
ยอมเพ้อฝันเอาเอง	 ขอให้มีคนสามารถสะกดจิต	 ให้คนไปนิพพานได้จริงๆ	 เถอะน่า	 จะ
ยอมให้สะกดทั้งชาติเลยซิเอ้า...ถ้าท่านทำไม่ได้	ก็อย่าแสดงความโง่ด้วยการปฏิเสธเลย...!	
	 ออกจากวิมานขององค์สมเด็จพระบรมสุคต	 อาตมาก็ตรงไปยังวิมานของตน			
ที่หน้าวิมานนี่เอง	อาตมาพบองค์ในหลวงในเพศพระภิกษุห่มจีวรเหลืองอร่าม	ในพระหัตถ์
ทรงบาตร	ประทับยืนขวางทางอยู่...	
	 อาตมาถวายบังคมอย่างปลาบปลื้มใจ	 ทูลถามว่า	 เสด็จมาด้วยพระประสงค์ใด	
พระองค์ชี้พระดัชนีลงในบาตร	 อาตมาเห็นว่ามีน้ำอยู่ครึ่งบาตร	 และมีเรือสำเภาลำน้อย
ลอยวนอยู่...	
	 ทันใดนั้น...อาตมาลงไปอยู่ในเรือได้อย่างไรไม่รู้	 น้ำในบาตรกลายเป็นมหาสมุทร
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กว้างสุดลูกหูลูกตา	 กระแสน้ำกลายเป็นวังวนมหึมาหมุนวนเชี่ยวกรากน่าสะพรึงกลัว	 ดูด
เอาเรือสำเภาที่มีอาตมาอยู่ในนั้นเข้าไปใจกลางวังวนอย่างรวดเร็ว...!	
	 “ทำไมมาแกล้งกันแบบนี้...!”	อาตมาตะโกนด้วยความตกใจ	องค์ในหลวงมีดำรัสว่า	
“หาทางขึ้นมาซิ...”	พริบตานั้น...ปรากฏเส้นเชือกใหญ่น้อยนับไม่ถ้วนพาดจากฝั่งมายังเรือ	
อาตมาเลือกเชือกเส้นใหญ่ที่สุดปีนกลับขึ้นมาบนฝั่งอย่างง่ายดาย	 กราบทูลถามว่า	 “นิมิต
นี้หมายถึงอะไรพระเจ้าข้า...?”	ทรงตรัสว่า	“นานไปแล้วเธอจะรู้เอง”...	
	 หลังจากนั้นหลายปี	 มีผู้รู้พยากรณ์นิมิตนั้นว่า	 เรือสำเภาหมายถึงพระโพธิสัตว์	 ผู้
บำเพ็ญบารมีมาเพื่อขนถ่ายสัตว์โลกข้ามวัฏสงสารแสดงว่าอาตมาคงบำเพ็ญบารมีมาใน
ด้านนี้	แต่การที่สละเรือขึ้นสู่ฝั่งแปลว่าอาตมาต้องลาจากพุทธภูมิ...!	
	 เชือกเส้นใหญ่ที่สุดที่อาตมาเลือกเพื่อปีนขึ้นฝั่ง	 คือหนทางปฏิบัติที่อาตมาเห็นว่า
มั่นคงที่สุด	 ที่จะพาตนพ้นจากวัฏสงสาร	 เข้าสู่ดินแดนแห่งพระนิพพาน	 คือการที่อาตมา
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นเอง...!	
	 องค์ในหลวงของเราทรงปฏบิตัภิารกจิ	 เพือ่ความอยูด่มีสีขุของประชาชนทกุถว้นหนา้	
อย่างมิคำนึงถึงความเหนื่อยยากของพระองค์	 เกียรติคุณของพระองค์ท่าน	 ขจรขจายไป
ทั่วโลก	ทุกชาติทุกภาษาทั้งอิจฉาทั้งเลื่อมใส	ที่เรามีผู้นำที่วิเศษเห็นปานนี้...	
	 ดวงแก้ววิเศษอยู่กับเราแล้ว	อีกกี่ยุคกี่สมัยจึงจะมีเช่นนี้อีก	ขอทุกท่านจงคำนึงและ
ยึดมั่นในพระองค์ท่าน	 สิ่งใดที่เป็นการแบ่งเบาพระราชภาระ	 และแสดงออกซึ่งความจงรัก
ภักดี	ขอทุกคนจงทำสิ่งนั้นอย่างเต็มสติกำลังโดยถ้วนหน้ากันเถิด...	
	
	 	 	 บารมีพระมากพ้น	 รำพัน	
	 	 พระพิทักษ์ยุติธรรม์	 ถ่องแท้	
	 	 บริสุทธิ์ดุจดวงตะวัน	 ส่องโลก	ไซร้แฮ	
	 	 ทวยราษฎร์รักบาทแม้	 ยิ่งด้วย	บิตุรงค์		
   ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๑๐. อานุภาพพระภูมิเจ้าที่ 

	 พระภูมิเจ้าที่เป็นเทวดาประเภทหนึ่ง	เรียกว่า	ภุมมเทวดา	มีหน้าที่รักษาพื้นที่ของ
โลกมนุษย์	 และบันทึกความดีของมนุษย์ส่งต่อท้าวจตุโลกบาล	 เพื่อนำเสนอต่อพระอินทร์
ในการประชุมเทวสภา	 วิมานของภุมมเทวดาเป็นทองคำหรือเงิน	 ทั้งหลัง	 ลอยสูงจากพื้น
ประมาณ	๑	ศอก	แต่ละองค์รับผิดชอบอาณาเขต	องค์ละหลายตารางกิโลเมตร...	
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	 น่าสลดใจที่มีบุคคลจำนวนไม่น้อย	ที่นอกจากจะไม่เคารพพระภูมิเจ้าที่แล้ว	ยังจาบ
จ้วงด้วยวจีกรรม	 ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง	 เช่น	 ว่าท่านเป็นเทวดาตีนโรงตีนศาล	 ดีแต่อาศัย
ชาวบ้านอยู่	 ควรจะทุบศาลทิ้งซะให้หมดเรื่อง	 ที่ใจกล้าหน้าด้านกว่านั้น	 ก็กล่าวว่าเลี้ยง
หมาไว้ยังมีประโยชน์กว่า	เพราะหมาเฝ้าบ้านได้	ถ้าภุมมเทวดาเห่าได้เหมือนหมา	ก็จะตั้ง
ศาลให้...!	
	 ท่านคงจะลืมไปว่าเทวดานั้น	อย่างน้อยต้องประกอบด้วยคุณธรรม	๒	อย่าง	คือ	
	 ๑.	 หิร	ิมีความละอายแก่ใจไม่กล้าทำความชั่วทุกอย่าง	
	 ๒.	 โอตตัปปะ	 กลัวว่าผลของความชั่ว	 จะทำให้ตกสู่อบายภูมิ	 และต้องมี	ศีล ๕ 

บริสุทธิ	์ จึงจะมีสิทธิ์เกิดเป็นเทวดา	 ไม่ทราบว่าตัวท่านผู้เหยียดหยามเทวดา
นั้น	มีคุณธรรมสูงส่งประการใดจึงกล้ากล่าววาจาเช่นนั้น...	

	 พระภูมิเจ้าที่แต่ละองค์มีศักดานุภาพแตกต่างกันไป	 ตามแต่วาสนาบารมีที่บำเพ็ญ
มา	 มีที่สังเกตคือให้ดูที่มือขวาของท่าน	 จากข้อศอกลงไปจะเป็นสีแดง	 ยิ่งสีแดงจัดมากก็
ยิ่งมีอานุภาพมาก	 ภุมมเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงก็มีอยู่ไม่น้อย	 หลวงพ่อเคยพบ
ภุมมเทวดาที่เป็นพระอนาคามีถามท่านว่าทำไมไม่ไปอยู่	 สุทธาวาสพรหมท่านว่าอยาก
เป็นแค่นี้...!	
	 การตั้งศาลพระภูมินั้นเป็นการแสดงความยอมรับนับถือ	 ว่าเราขออยู่ใต้การดูแล
ของท่าน	 ไม่ใช่ไปสร้างบ้านให้ท่านอยู่	 วิมานของท่านมีเองอยู่แล้ว	 สวยกว่าศาลที่เราตั้ง
ให้เป็นล้านเท่า	 เมื่อเรายอมรับนับถือท่าน	มีเรื่องอะไรที่ไม่เกินวิสัย	 ท่านก็ช่วยสงเคราะห์
เราอย่างเต็มที่...	
	 หลวงพ่อเคยท้ารบกับพระภูมิเจ้าที่	 ผู้รักษาวัดบางนมโคมาแล้ว	 ท่านมาขอให้ตั้ง
ศาลให้	 หลวงพ่อบอกว่า	 ถ้าเก่งจริงถึงจะยอมรับนับถือ	 เทวดาท่านก็รับคำท้า	 ปรากฎว่า	
วันแรกจมูกข้างซ้ายหายใจไม่ได้	 วันที่สองจมูกข้างขวาตันไปอีกข้าง	 ตันขนาดสั่งไม่ออก
เลย	 ต้องหายใจทางปากแทน	 จึงยอมตั้งศาลให้	 ไม่งั้นวันที่สามคอจะตันไปด้วย	 องค์นี้
มือขวาแดงแช้ดเลย...	
	 การตัง้ศาลพระภมูนิัน้	มหีลกัเกณฑค์อื	ตวัศาลตอ้งอยูท่างทศิเหนอื	หรอืตะวนัออก	
หรือ	 ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านเท่านั้น	(ทิศใต้เป็นทิศของอากาศเทวดา	 ห้ามตั้ง
ทางทิศใต้อย่างเด็ดขาดอาจถึงตาย)	 หน้าศาลหันไปทิศใดไม่จำกัด	 แต่ตัวศาลต้องอยู่ใน
ทิศดังกล่าว	 หลวงพ่อบอกว่า	 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือดีที่สุด	 ทิศตะวันออกมักให้หวย
แม่น	(จุดธูปขอกับท่าน	 แล้วเอากระดาษกับดินสอใส่ไว้ในศาล	 ใกล้รุ่งให้รีบไปดู	 ถ้าสว่าง
ตัวเลขจะเลือนหายหมด)	ผู้ที่บอกว่าไม่มีที่ตั้งศาล	ให้ดู	คุณเซียวมิ้น กาญจนอุทัย เป็น
ตัวอย่าง	หลวงพ่อบอกให้ตั้งศาลที่หัวเตียง	งวดนั้นถูกรางวัลที่	๕	ซะหลายใบ...!	
	 ที่อู่ซ่อมรถของพี่ประสิทธิ์	 มีศาลพระภูมิอยู่หนึ่งหลัง	 อาตมาบูชาท่านทุกวัน	 จะ
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ออกจากบ้านก็บอกท่านว่า	 “ปู่ครับ...ผมกลับมาแล้ว	ขอบพระคุณมากนะครับ”	ทุกวันพระ
จะจัดข้าวปลาอาหารชุดเล็กๆ	 ถวายท่านหนึ่งชุด	 ท่านก็ช่วยคุ้มครองรักษา	 ให้ทุกคน
อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา...	
	 ทำไมอาตมากล้ากล่าวเช่นนั้น...?	 ก็ซอยที่ตั้งอู่นั้น	 เป็นแหล่งรวมยาเสพย์ติดและ
การพนันทุกชนิด	บรรดาสิงห์เฮโรอีน	ทินเนอร์	กัญชา	เดินชนไหล่กันทุกวัน	ข้าวของชาว
บ้านหายเป็นประจำ	วันดีคืนดี	ตำรวจก็ปิดซอยกวาดล้างกันที	วิ่งหนีกันตกน้ำตกท่า	ของ
อะไรที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินได้	เผลอเมื่อไรเป็นหายวับติดมือเจ้าพวกนี้ไปทันที...	
	 บ้านช่องของใครเจ้าของไม่อยู่	 จะมีผู้ถือวิสาสะเข้าไปช่วยขนข้าวของไปอย่าง
หน้าตาเฉย	 ปิดประตูสามชั้นมันก็ปีนหลังคา	 งัดกระเบื้องมุดฝ้าเข้าไปแทน...ทีนี้บ้านของ
พี่ชายคือ	 พี่ก้องเกียรติ	 กับ	 พี่ประสิทธิ์นั้น	 มีรั้วเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น	 ด้านข้างกับด้าน
หลังปล่อยโล่งทิ้งไว้เย้ยฟ้าท้าดินเล่นโก้ๆ	ซะอย่างนั้นแหละ...	
	 ทีนี้เมื่อมีการฝากกับพระภูมิเจ้าที่แล้ว	 ทั้งที่โล่งโถงปานนั้น	 แถมทิ้งเครื่องมือซ่อม
รถไว้เกลื่อนอู่	 ตลอดห้าปีไม่เคยหายซักชิ้น	 มีกางเกงที่อาตมาใส่ทำงาน	 ถูกสอยไปตัว
เดียว	 อาตมาดีใจแทบแถมเงินให้มันด้วยซ้ำ	 เพราะใส่มาตั้งหลายปี	 อยากได้ของใหม่
เต็มทีแล้ว...	
	 บ้านพี่ก้องเกียรติถูกงัดครั้งหนึ่ง	 โทรทัศน์	 ตู้เย็น	 หม้อไฟฟ้า	 มันไม่แตะเลย	
เอาแต่วิทยุเทปรุ่นคุณย่ายังสาวไปเครื่องเดียว	 ซึ่งพี่เขาก็อยากแถมตัวแปลงไฟให้มันไป
เช่นกัน	ถ้าพระภูมิเจ้าที่ไม่สงเคราะห์	คงถูกขนหมดบ้านตั้งแต่ปีแรกแล้ว...!	
	 ก่อนนอนอาตมาบอกพระภูมิท่านว่า	 “ปู่ครับ...ถ้ามีเหตุร้ายปลุกผมก่อน	 ๑๕	 นาที
นะครับ”	และแล้วคืนหนึ่ง...เวลาตีหนึ่งกว่า	ก้อนดินขนาดหัวแม่มือก้อนหนึ่ง	หล่นป๊อกลง
ที่หัวนอน	 อาตมาคว้าลูกซองห้านัดแบบกึ่งอัตโนมัติของบราวนิงก์ติดมือ	 ย่องออกจาก
ห้องอย่างเงียบกริบ	แต่มาเสียท่าตรงเปิดประตูบ้าน	มันลั่น...แ..อ๊...ด...ด...!	
	 เสียงฝีเท้าไม่ต่ำกว่าสามคู่	 เผ่นออกนอกเขตบ้านไปทันที	 อาตมาเลื้อยตามไปดูที่
นอกรั้ว	 เห็นแต่ไฟบุหรี่แดงวาบๆ	 อยู่เท่านั้น	 ซุ่มรอจนฝ่ายตรงข้ามหมดความอดทน	 พา
กันหนีกลับไปจนหมด	อาตมาจึงกลับเข้าบ้าน...	
	 เปิดไฟหยิบเอาก้อนดินก้อนนั้นเก็บไว้เป็นที่ระลึก	 ก่อนนอนอาตมาแง้มบานเกล็ด
หน้าต่างไว้นิดเดียว	 ต้องขว้างย้อนจากข้างล่างขึ้นบน	 ก้อนดินนี้จึงมีสิทธิ์เข้ามาในห้องได้	
แต่ว่าเจ้าดินก้อนนี้มันตกลงมาตรงๆ	จากหลังคา...!	
	 หลังจากบวชแล้วไม่นาน	 อาตมาก็	 “ฝัน”	 ว่าไปเยี่ยมบ้าน	 เห็นมีแสงสว่างล้อม
รอบศาลพระภูมิ	 เป็นวงกลมใสสะอาด	 กว้างประมาณสองเมตร	 นอกนั้นมืดตื๋อไปทั้งบ้าน	
อาตมาถามพระภูมิเจ้าที่ท่าน	ว่าเป็นเพราะเหตุใด...?	
	 พระภูมิท่านบอกว่า	พี่ประสิทธิ์ไม่ทราบว่าเห็นผิดเป็นชอบประการใด	 เอาของขลัง
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จากหมอไสยศาสตร์ชาวอิสลามเข้ามาไว้ในบ้าน	 บอกว่าช่วยให้การงานดีขึ้น	 ท่านเองไม่
ทราบว่าจะขัดขวางอย่างไร	จึงได้แต่รักษาเฉพาะตนเท่านั้น...!		
   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๑๑. คาถามหาประสาน 

	 คาถาแต่ละบทนั้น	 ผูกขึ้นโดยครูบาอาจารย์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติอย่างหนึ่ง	 หรือ
ได้มาจาก	พระ	หรือพรหม	หรือ	 เทวดา	ท่านมาบอกอีกอย่างหนึ่ง	 ซึ่งถ้าหากเราเชื่อถือ	
และตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้ว	 ท่านเจ้าของคาถาก็จะแผ่บารมีลงมา
ช่วยให้คาถานั้นๆ	เกิดความศักดิ์สิทธิ์	สมดังความปรารถนาของเราทุกประการ...	
	 การเล่นคาถานั้นเป็นการทดสอบตรงๆ	 ว่าเรามีความลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์
หรือไม่เพียงใด	เพราะคาถาบางบท	ฟังดูแล้วตลกขบขันไม่น่าเลื่อมใส	บางทีก็เป็นคำด่าที่
หยาบคาย	ไม่น่าจะมีสรรพคุณ	ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยซักนิดเดียว...!	
	 หลวงพอ่เลา่วา่	หลวงพอ่เรือ่ง วดัใหมพ่ณิสวุรรณ จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี มคีาถาบท
หนึง่	 ถา้ทา่นขึน้กฏุจิดุธปู	 แลว้ดา่ลัน่ไปสามบา้นแปดบา้นเมือ่ไร	 ชาวบา้นจะขนเอาผกัหญา้	
ขา้วสาร	 อาหารแหง้	 มาถวายใหท้า่นเลีย้งพระเปน็หาบๆ	 เลย	 หลวงพอ่ถามทา่นวา่	 ทำไม
ตอ้งดา่กนัหยาบคายขนาดนัน้ดว้ย...?	ทา่นตอบวา่	“กค็าถามนัเปน็อยา่งนัน้เองนีห่วา่...!”	
	 หลวงพ่อบอกว่า	 คาถาเป็นบาทของอภิญญา	 คือขั้นต้นของอภิญญา	 เพราะสมาธิ
จิตของคนเล่นคาถานั้น	 ต้องเข้มระดับใกล้อภิญญา	 ไม่อย่างนั้นเล่นคาถาไม่ขึ้น	 ที่สำคัญ
คือต้องเป็นคนจริงจังไม่เหลาะแหละมีสัจจะตั้งมั่น	 โดยเฉพาะตัวสัจจะสำคัญที่สุด	 จะเห็น
ได้จากบรรดาอ้ายเสือยุคก่อน	 ปล้นเขากินแท้ๆ	 แต่กลับอยู่ยงคงกระพัน	 เป็นที่ปวดเศียร
เวียนเกล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปราบปราม	 เหตุที่พวกนี้หนังดี	 เพราะเล่นของเล่นคาถา	 และมี
สัจจะมั่นคงนั่นเอง	
	 ตัวสัจจะที่แต่ละคนยึดมั่น	 แตกต่างกันไปตามแต่ครูบาอาจารย์สั่งมา	 บ้างก็ห้าม
ลอดราวผ้า	ห้ามด่าแม่คนอื่น	ห้ามกินผักผลไม้บางอย่าง	ที่เชื่อว่าล้างอาถรรพ์ได้	 เช่นผัก
กระเฉด	ฟัก	แฟง	แตง	น้ำเต้า	เป็นต้น	ถ้าครูบาอาจารย์เป็นพระ	ส่วนมากก็จะให้ลูกศิษย์	
ถือศีล	๕	อย่างเคร่งครัด	ถ้าศีลบกพร่อง	คาถาก็เสื่อม	เป็นต้น	
	 หลวงพ่อของอาตมานั้น	 ท่านมีกุศโลบายยอดเยี่ยม	 ในการสอนศิษย์ทุกประเภท	
ถ้าเป็นนักรบเก่าอย่างอาตมา	 ท่านจะหลอกให้คาถาไปภาวนา	 โดยกำชับว่า	 ต้องภาวนา
กันจริงๆ	และต้องรักษาศีล	๕	ให้บริสุทธิ์	ไม่อย่างนั้นจะทำคาถาไม่ขึ้น...	
	 อาตมาได้คาถาไปก็ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	 ภาวนากันแบบเอาเป็นเอาตาย	
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พอได้ผลก็วิ่งโร่หน้าบานมารายงาน	หลวงพ่อก็จะให้คาถาบทใหม่	ที่มีอานุภาพแปลกๆ	ไป
ภาวนาใหม่	 กว่าจะรู้ตัวก็ติดการภาวนาและรักษาศีลจนเป็นนิสัย	 ทีนี้หลวงพ่อก็เปลี่ยนให้
ใช้การภาวนาพิจารณาตามแบบ	 กรรมฐาน ๔๐ มหาสติปัฏฐานสูตร	 หรือ	 วิปัสสนา
ญาณ ๙ แทน	ผลก็คือสามารถทำได้เร็วกว่าการปฏิบัติตรงๆ	ตามปกติ...	
	 วนัหนึง่...หลวงพอ่บอก	 “คาถามหาประสาน”	 ให	้ คาถาบทนีห้ากทำถงึทีส่ดุ	 ตอ่ให้
เกดิบาดแผลใหญข่นาดไหน	กส็ามารถเปา่ใหแ้ผลนัน้	ประสานตดิเปน็เนือ้เดยีวกนั	 โดยไมม่ี
แผลเปน็หลงเหลอือยู	่ซึง่ดกีวา่ศลัยกรรมใหมห่ลายเทา่	เพราะไมต่อ้งเสยีเงนิซกับาท...	
	 คาถานี้มีเคล็ดสำคัญ	คือต้องใช้ใบตองสดปิดแผล	แล้วกลั้นใจว่าคาถาเป่าลงไป	ตัว
คาถาว่าดังนี้...	

“วะโร วรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ” 
	 อาตมาภาวนาคาถานี้อยู่เป็นนาน	 แต่โอกาสทดลองไม่ค่อยมีเพราะไม่ได้รับ
บาดแผลบ่อยนัก	แรกๆ	เป่าลงไป	พอเปิดใบตองดู	เลือดก็ยังไหลโกรกเหมือนเดิม	กว่าจะ
ได้เป่าอีกหน	อาจจะสองเดือนครึ่งปีไปโน่น	พยายามแล้วพยายามเล่า	 ในที่สุด	ก็สามารถ
เป่าให้เลือดหยุดไหลได้...	
	 หลังจากทบทวนว่า	 ใช้กำลังใจอย่างไร	 ใช้สมาธิระดับไหน	 พอแน่ใจแล้วอาตมาก็
นอกครู	 เพราะขี้เกียจไปหาใบตองสด	 เอามือปิดแผลว่าคาถาเป่าไปเลย...มันง่ายดี...ผลก็
คือเป่ากี่ทีก็เลือดนองอย่างเก่า	กลั้นใจซะหน้าเขียว	เป่าจนตาเหล่ก็ไม่เป็นผล...!	
	 เลยตอ้งยอมแพไ้ปหาใบตองมาปดิแผล	 เปา่ปุบ๊เปดิด	ู เลอืดหยดุแลว้	 เฮอ้...แปลวา่คำ
สัง่ครบูาอาจารยค์อืพรอนัศกัดิส์ทิธิ	์ ทีต่อ้งเทดิไวเ้หนอืเศยีรเหนอืเกลา้	 อยา่ไดบ้งัอาจฝา่ฝนื
เปน็อนัขาด	ถา้เปน็บาดแผลขนาดใหญ	่หวัรัน้นอกครอูยา่งอาตมา	คงวายชวีาไปแลว้...	
	 แตอ่าตมาทำคาถาบทนี้ไมถ่งึทีส่ดุ	เพยีงเปา่ใหเ้ลอืดหยดุไหลเทา่นัน้	บาดแผลตอ้งไป
ใหห้มอเยบ็กนัเอาเอง	 เลยไม่ใชค่าถามหาประสาน	 กลายเปน็คาถาหา้มเลอืดไปซะฉบิ...และ	
หา่งตน้กลว้ยไม่ไดเ้ลย	ขาดใบตองสดเมือ่ไร	ตอ้งปลอ่ยตามเวรตามกรรมเมือ่นัน้...		
   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๑๒. คาถาเรียกเงิน 

	 ขึน้ชือ่วา่เงนิตรา	 รูส้กึวา่ยคุสมยันีจ้ะซือ้ไดแ้ทบทกุอยา่ง	 แมแ้ตศ่ลีธรรมจรรยา	 ถา้
เงนิเขา้ทางประต	ู ศลีธรรมกถ็กูเบยีดออกทางหนา้ตา่งจนมคีนใหส้มญาแกเ่งนิวา่	 “พระเจา้”	
แต่คงเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายอยู่สักหน่อย	 เพราะถ้าขาดเงินเสียแล้ว	 รู้สึกว่าจะหาน้ำใจยาก
เหลอืประมาณ	ยิง่ในกรงุเทพฯ	เมอืงสวรรค	์ขาดเงนิกเ็หมอืนขาดใจ	พึง่พาใครไม่ไดเ้ลย...	
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	 ยิ่งมาสมัยของแผ่นเงินพลาสติค	 อยากซื้ออะไรก็รูดบัตรเอง	 ความแล้งน้ำใจก็ยิ่ง
มากเป็นเงาตามตัว	อาตมาเคยฝันเฟื่องว่า	ถ้าสามารถเสกเงินได้เมื่อไร	จะแจกจ่ายแก่คน
ทั่วไปให้สนุกไปเลย	อย่าเพิ่งหัวเราะเยาะนา...คนเสกเงินได้มีจริงๆ	นะ...!	
	 ท่านคือขรัวอีโต้	 ฆราวาสผู้ทรงอภิญญา	 เป็นสหายทางธรรมของหลวงปู่ปาน วัด
บางนมโค	ท่านขรัวอีโต้มีวิชาดักเงินด้วยลอบ	ตกเย็นท่านจะเอาลอบดักปลาใบเล็กๆ	 ไป
แขวนไว้บนต้นไม้	ตอนเช้ามืดก็ขึ้นไปเอาลงมา	มีธนบัตรใบละ	๑๐	บาท	ใหม่เอี่ยมติดมา
ด้วย	สมัยนั้นก๋วยเตี๋ยว	๒	ชาม	๕	สตางค์	ได้วันละ	๑๐	บาทก็รวยอื้อแล้ว...!	
	 ส่วนท่านที่เสกเงินได้คือ	 หลวงพ่อเอง	 ท่านไปพบคาถาเสกข้าวตอกเป็นเงินที่
หลวงปู่ปานทิ้งไว้ให้ทดลอง	 เลยไปขโมยข้าวตอกที่หลวงปู่เก็บไว้สำหรับทำข้าวตอกน้ำ
กะทิมาเสกเป็นเงิน	พอทำคล่องตัว	แค่กำข้าวตอกหว่านไป	กลายเป็นเหรียญเงินร่วงกราว	
เด็กๆ	วิ่งเก็บกันเป็นที่สนุกสนาน...	
	 หลวงพ่อน้อมกับหลวงพ่อสวัสดิ์เอาอย่างบ้าง	 แต่หลวงพ่อทั้งสองเป็นพระ
อภิญญา	 พอโรยข้าวตอกไป	 มันกลายเป็นเหรียญทองคำซะนี่...สนุกได้พักเดียว	 หลวงปู่
ปานโผล่มาทางไหนไม่รู้	 โดนตะพดเคาะกบาลไปตามๆ	 กัน	 แถมต้องหาข้าวเปลือกมา
คนละกระบุง	คั่วเป็นข้าวตอกเอาไปคืนอย่างเดิม	ไม่อย่างนั้นโดนตะพดอีกแน่ๆ	...!	
	 แต่การเสกแบบนี้	 เอาเงินไปใช้ไม่ได้	 เพราะเมื่อถึงเวลากำหนดเงินจะกลายเป็น
ข้าวตอกอย่างเดิม	 คนที่รับเป็นคนสุดท้ายก็ซวยไป...แต่มีคาถาบทหนึ่งเวลาทำขึ้นแล้ว	
ข้าวของเงินทองต่างๆ	 จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าพิศวง	 คล้ายกับเรียกเงินมาได้	 และเงินที่ได้มา
ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายซะด้วย	 คาถาบทนี้ชื่อ	 “คาถาพระปัจเจกโพธิโปรดสัตว์”	
เรียกกันง่ายๆ	ว่า	“คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า”... 
	 พระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง	 แต่ละองค์สร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้เอง
เท่านั้น	 ไม่ต้องการรับภาระ	 ขนถ่ายสัตว์โลกข้ามวัฏสงสาร	 หากผู้ใดปรารถนาจะเป็นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า	 ไปหาพระองค์เพื่อศึกษาวิธีการ	 พระองค์ก็จะสอนให้	 แต่สำหรับคนทั่วไป
แล้ว	พระองค์จะสอนเฉพาะ	การปฏิบัติความดีเบื้องต้น	ไม่สอนถึงมรรคผลนิพพาน...	
	 ระยะเวลาที่ปรากฏมีพระปัจเจกพุทธเจ้า	 คือระยะที่ว่างลงของพระศาสนา	 ระหว่าง
ที่สิ้นพระศาสนา	ก่อนจะปรากฏพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้น	ช่วงเวลา	“หนึ่งพุทธันดร”	นั้น	
จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นทีละมากๆ	...	
	 พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระมหาลาภ	 เพราะชอบเข้านิโรธสมาบัติแล้วเสด็จไป
โปรดผู้ที่วาระของบุญแสดงผล	ทำให้บุคคลนั้นร่ำรวยขึ้นมาอย่างฉับพลัน...	
	 หลวงพอ่เลา่วา่	หลวงปูป่านเรยีนคาถาบทนีม้าจาก	“ครผูึง้”	ชาวนครศรีธรรมราช	
คราวที่หลวงปู่ธุดงค์ไปทางใต้	 ครูผึ้งนั้นชาวบ้านเรียกท่านว่า	 “ผึ้งบุญ”	 หมายถึง	 ผึ้งผู้
ใจบุญ	หรือผึ้งผู้มีบุญ	ใครไปขอให้ท่านช่วยทำบุญ	ท่านจะช่วยเขารายละ	๑๐๐	บาท	สมัย
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นั้น	 เงิน	 ๕	 สตางค์	 ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้	 ๒	 ชาม	 คนได้เงิน	 ๑๐๐	 บาท	 คงนอนไม่หลับไป
หลายคืน...!	
	 หลวงปู่ปานกลับจากปักษ์ใต้	 มาพักที่วัดสระเกศ	 หลังจากฉันแล้ว	 ท่านก็พูดถึง
คาถาบทนี	้แตไ่มม่ใีครสนใจ	ยกเวน้นายประยงค ์ตัง้ตรงจติร	เจา้ของหา้งขายยาตราใบโพธิ ์
ชาวท่าเตียน จังหวัดพระนครเพียงผู้เดียว	 หลวงปู่ปานจึงมอบคาถาให้ไป	 และกล่าวว่า	
หากนายประยงค์ทำคาถานี้ไม่มีผล	ท่านจะไม่ถ่ายทอดให้ใครอีก	คาถาว่าดังนี้...		

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ 
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี 
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ 

พุทธัสสะ สวาโหม 
	 นายประยงค์	 ตั้งตรงจิตร	 ตั้งใจนำไปปฏิบัติ	 ตอนเช้าจุดธูปไหว้พระภาวนาคาถานี้
จนใจตั้งมั่น	 จึงเปิดร้านทำการค้าขาย	 จะหยิบยามาบรรจุห่อจำหน่าย	 ก็ว่าคาถา	 ๙	 จบ			
จะเอายาออกขาย	 จะเอายาเก็บ	 ก็ว่าคาถา	 ๙	 จบ	 จะเอาเงินออกใช้	 จะเอาเงินเก็บ	 ก็ว่า
คาถา	๙	จบ	ชั่วเวลาไม่นานก็ปรากฏผล	ทั้งยาและเงินที่นับดีแล้ว	เวลานับใหม่	จะเกินมา
มากๆ	 ทุกที	 ค้าขายจนร่ำรวยมหาศาล	 ปวารณากับหลวงปู่ว่า	 ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม	
หากขาดปัจจัยเท่าไร	ขอถวายทั้งหมด...!	
	 มารดาของนายประยงค์	 ตั้งตรงจิตร	 เจ็บป่วยไปไหนไม่ได้	 นอนภาวนาคาถานี้อยู่
ทุกวัน	วันหนึ่ง	ท่านเห็นมีแสงสีทองสว่างจ้า	พุ่งหายเข้าไปในตู้เก็บเงิน	จึงเรียกลูกชายมา
เปิดดู	เห็นภายในตู้ซึ่งแต่เดิมทิ้งว่างไว้	มีธนบัตรใบละร้อยเป็นมัดๆ	อัดอยู่แน่นทั้งตู้เลย...!		
	 อีกรายคือ	นายแจ่ม เปาเล้ง	ชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร	ีมีอาชีพทำไร่	ได้
คาถานี้ไปก็บอกกับลูกหลานว่า	 “หลวงพ่อปาน	 บอกว่า	 ภาวนาคาถานี้แล้วรวย	 ข้าจะ
ภาวนาทุกวัน	 พวกเอ็งมีหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำเท่านั้น	 ห้ามรบกวนเรื่องอื่นเป็นอันขาด...”			
ลูกหลานก็แสนดี	ปล่อยแกภาวนาอย่างเป็นล่ำเป็นสันไปคนเดียว...	
	 เมื่อถึงหน้าเก็บเกี่ยว	 ไร่พริกของนายแจ่ม	ที่ดูต้นแคระแกร็น	 ใบหงิกใบง่อย	 กลับ
เก็บได้มากกว่าคนอื่นเขา	 ทั้งน้ำหนักมาก	 ขายได้ราคาดี	 เป็นที่ต้องการของตลาดมาก	
และที่สำคัญคือ	 ของคนอื่นเก็บ	 ๒-๓	 ครั้งก็หมด	 ของนายแจ่มเก็บตั้ง	 ๕-๖	 ครั้ง	 ยังไม่
อยากจะหมด	ปีนั้นได้กำไรใช้หนี้หมด	แล้วยังเหลือเงินปลูกเรือนหลังใหญ่สบายไปเลย...!	
	 อาตมาได้คาถาไปจากหลวงพ่อ	 ก็ตั้งใจภาวนาเป็นกรรมฐาน	 คือปกติใช้	 “พุทโธ” 
หรือ	 “นะมะพะธะ”	 ก็ภาวนาคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าแทน	 อาตมาทำบัญชีรายรับ-ราย
จ่ายของตนอย่างละเอียดทุกเดือน	อยู่มาวันหนึ่ง...	
	 อาตมาพกเงินไปซื้อของสามร้อยกว่าบาท	 เหตุที่ต้องเอาไปแค่พอซื้อของ	 เพราะ
ว่าอาตมาเป็นคนใจง่าย	ถ้าพกไปเยอะๆ	มีเท่าไรก็หมด...	เมื่อซื้อของไปประมาณสามร้อย
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แล้ว	อาตมาก็กลับบ้านมาทำบัญชี...	
	 พอเอาเงินที่เหลือออกมานับ	 มันยังคงเหลืออยู่สามร้อยกว่าบาท...!	 ตั้งแต่นั้นมาก็
เป็นแบบนี้บ่อยๆ	 เสียอย่างเดียวว่า	 เรียกเงินมาตอนไหนก็ไม่รู้	 ถ้ารู้คงได้ใช้กันลื่นไปเลย	
แต่ถ้าไปบอกคนอื่นเมื่อไรจะหยุดไปนานกว่าเงินจะมาอีก	คือถ้าทำได้ก็มิบังควรไปอวดใคร	
หาไม่จะถูกตัดการช่วยเหลือ	เช่นเดียวกับอาตมาฉะนี้แล...ฯ		
   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๑๓. ผีนางไม ้

	 ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดกล่าวไว้	 ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายชาติหนึ่ง	 ถ้าต้องการรู้ว่าความ
เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร	 ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ระหว่างการเป็น
ทหาร	กับการบวชพระ	แล้วจะซาบซึ้งว่า	รสชาติของชีวิตเป็นอย่างไร...!	
	 อาตมาเกิดมาโชคดีเสมอ	 อะไรที่เพิ่มความมันแก่ชีวิต	 มักจะได้พบมากกว่าเขา	
เปน็ทหารกเ็ปน็ซะเอยีน	ตอนนีย้งับวชพระอยูอ่กี	ขอใหค้ำจำกดัความงา่ยๆ	วา่	“เปน็ทหาร 
ลำบากกาย เป็นพระลำบากใจ”	 ถ้อยคำสั้นๆ	 แค่นี้	 จะแฝงความหมายสาหัสสากรรจ์
เพียงไร	ผู้ที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น	ที่จะซาบซึ้งจนน้ำตาร่วง...!	
	 ด้วยเหตุจำเป็นบีบบังคับ	 ทำให้อาตมาต้องเป็นผู้เสียสละ	 หลบไปเรียนวิชาทหาร
และรับใช้ชาติอยู่ระยะหนึ่ง	 ตั้งแต่วาระแรกที่เหยียบย่างเข้าไป	 จนเบื่อระบบนายใครนาย
มัน	ออกจากราชการมา	บอกได้เลยว่า	ไม่เคยพบความสุขใจเลยแม้แต่นิดเดียว...!	
	 ท่านลองนึกภาพดู...ว่าถ้าเป็นท่านแล้วจะเป็นอย่างไร	ต้องตื่นนอนแต่ตีห้า	ภายใน
สามนาที	ต้องอาบน้ำ	ล้างหน้า	แปรงฟันเข้าส้วม	แต่งกายให้เรียบร้อย	แล้วลงมาเข้าแถว	
จัดระเบียบแถวให้เรียบร้อย	ขอย้ำ...ภายในสามนาทีเท่านั้น...!	
	 หากไม่ทันหรือ...?	 สารพัดการลงโทษที่ท่านจะได้รับ	 จากนั้นก็วิ่งไปเถอะ	 จนกว่า
ครูฝึกจะพอใจ	 แล้วมาเล่นกายบริหารอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินข้าวเช้าบางทีเกือบจะได้
เวลาเคารพธงชาติ	 ก่อนจะกินยังพบการทรมานจิตใจสารพัด	 บางทีให้เวลากินนาทีเดียว	
ซึ่งท่านไม่มีโอกาสโวย	ไม่อย่างนั้นอด...!	
	 รีบๆ	 ยัดอาหารลงกระเพาะ	 แล้วไปตั้งแถวเคารพธงให้ทัน	 จากนั้นเป็นการตรวจ
ร่างกาย	 ใครแต่งกายไม่เรียบร้อย	 ไม่โกนหนวด	 ไม่ตัดเล็บ	 รับเละลูกเดียว...!	 แล้วลง
สนามฝึก	ทั้งระเบียบแถว	ท่าอาวุธ	ยุทธวิธีในการรบ	กว่าจะได้หยุดก็เที่ยงกว่า	ยัง...ยังไม่
ได้กินหรอก	 ต้องเดินแถวสวนสนาม	 จนกว่าครูฝึกจะพอใจ	 แล้วไปพบกับการกลั่นแกล้ง
ทุกรูปแบบในโรงเลี้ยง	จะได้กินแต่ละมื้อแทบน้ำตาร่วง...!	
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	 เสร็จจากอาหารก็บ่ายโข	 ไปลงสนามฝึกต่อจนห้าโมงเย็น	 เวลาจะขี้จะเยี่ยวยังไม่มี	
ไปวิ่งออกกำลังยามเย็นต่อ	 แล้วไปทนทรมานในโรงเลี้ยงอีกรอบ	 ถึงได้อาบน้ำอาบท่า	
ไม่ใช่นอนพัก	ทฤษฎียังรออยู่อีกบานตะไท	ไปเข้าห้องเรียนซะดีๆ	...	
	 เกือบสามทุ่มเลิกเรียน	 ให้เวลาจัดที่หลับที่นอน	 และขัดเครื่องหมาย	 รองเท้า	
เข็มขัด	 ทุกชิ้นต้องเงาวับ	 สามทุ่มตรงเป๊ะแตรนอนดังต้องหลับทันที	 ใครขยุกขยิกแม้แต่
นิดเดียวถือว่าไม่อยากนอน	 ต้องลงไปวิ่งอยู่คนเดียว	 หรือ	 ถ้าโชคดีก็มีเพื่อนร่วมชะตา
กรรม	 ที่หลับนั้นอย่าเพิ่งฝันดี...สี่ทุ่มนกหวีดปลุกดังสนั่นหวั่นไหว	 ไปฝึกการรบเวลากลาง
คืน	ห้ามชักช้างัวเงีย	ไม่เช่นนั้นเจ็บตัว...!	
	 กว่าจะจบการฝึกก็ตีสองขึ้นไปนอนได้	 แต่พวกเวรยามต้องถ่างตาต่อไป	 ตีห้าแตร
ปลุก	 ให้ลุกไปพบกับระบบนี้ของวันใหม่	 ใครทนไม่ได้จะหนีก็เชิญ	 ถ้าไม่มีค่ารถจะแถมให้	
ไปเป็นคนเถื่อนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	เกิดอะไรขึ้นมีหวังติดคุกหัวโต...!	
	 นั่นแค่ภาคที่ตั้งเท่านั้น	 ภาคป่าและเขานั้น	 ท่านต้องลุยไปแก้ปัญหาการฝึก	 ครึ่ง
เดือนไม่ได้อาบน้ำซักหยด	 ตัวเหม็นกว่าสกั๊งค์หลายเท่า	 เดินจนรองเท้าคอมแบ็ทพังเป็น
คู่ๆ	กว่าจะแก้ปัญหาแต่ละจุดได้	แทบอ้วกเป็นเลือด...!	
	 ภาคที่ลุ่มนั้นระยะทางแค่	๑๐๐	เมตร	ให้เวลาตั้งแต่	๑	ทุ่มถึงตี	๕	ยังไม่แน่ว่าท่าน
จะลุยโคลนถึงอกขึ้นฝั่งมาได้หรือไม่...	 ภาคทะเลนั้นท่านต้องฝึกร่วมกับมนุษย์กบที่มาจาก
หน่วยทำลายใต้น้ำของราชนาวี	แต่ละคนว่ายน้ำอย่างกับปลา	ให้เราแบกเรือยางวิ่งจนเม็ด
ทรายฝังเข้าหนังหัว	 เอาเราไปทิ้งกลางทะเลให้ว่ายน้ำกลับเอง	 หรือสามวันทิ้งให้อยู่บน
เกาะร้างมีมีดให้หนึ่งเล่มกับน้ำอีกหนึ่งลิตร	 ทำอย่างไรก็ได้ที่ท่านจะรักษาชีวิตไว้	 จนกว่า
เขาจะมารับ...!	
	 ยังไม่หมดง่ายๆ	 หรอก	 วิ่งเจ็ดไมล์นี่เจอทุกวัน	 ค้นแผนที่ปัญหาจากศพอย่างนี้	
กระโดดร่มจนไส้เลื่อนแทบรับประทาน	 หรือดิ่งพสุธาจากผาสูงด้วยเชือกเส้นเดียว	 ท่านจะ
ไม่กระโดดก็ได้	ครูฝึกยินดีช่วยถีบส่งให้...!	เขาโหดร้ายต่อท่าน	เพื่อให้ท่านรักษาชีวิตอันมี
ค่าไว้ได้ในยามที่เกิดการรบขึ้นมาจริงๆ	...!	
	 ความทุกข์สาหัสทั้งกายทั้งใจของการฝึกทหาร	 ไม่ได้หนึ่งในร้อยของการบวชพระ	
ที่มีเงื่อนไขว่า	“ต้องเอาดีให้ได้”	จะไม่เอาดีก็ไม่มีใครว่า	ไฟนรกลุกท่วมฟ้ารอท่านอยู่	ไม่
ต้องไปเลือกให้เสียเวลา	“อเวจีมหานรก”	คือที่ไป...!	
	 อาตมาถูกส่งไปเปลี่ยนกำลังพล	 ที่พื้นที่ชายแดนสามอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี	
คอืวฒันานคร	อรญัประเทศ	และตาพระยา	หลงัเหตกุารณท์ีบ่า้นโนนหมากมุน่จบลงใหม่ๆ 	
มีการปะทะใหญ่ๆ	ย่อยๆ	เกือบสามสิบครั้ง	สูญเสียเพื่อนรักและเจ้านายไป	๒๖	คน...!	
	 ปกติฐานแต่ละแห่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนพื้นที่กัน	ฐานละ	๔	เดือน	แต่อาตมาติดอยู่
ที่ฐานหน้าตาพระยาเกือบครึ่งปี	 เพราะปะทะติดพันเปลี่ยนกำลังไม่ได้	 และที่นี่เอง	 ที่
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อาตมาได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ	มากมาย...!	
	 เวลาว่างเว้นจากการรบ	ฝ่ายหมอเสนารักษ์ก็ทำการรักษา	ทั้งชาวบ้านทั้งทหาร	ที่
บาดเจ็บ	ฝ่ายกำลังพลก็ตรวจตราการวางกำลัง	ต้องพร้อมรบอยู่ทุกขณะจิต	อาตมาอยู่กับ
ส่วนบัญชาการกองร้อย	 เมื่อว่างจากเวรยาม	 ก็ตรวจตราอาวุธ	 และซักซ้อมการใช้เพื่อ
ความคล่องตัว	ที่ชอบเป็นที่สุด	คือ	การซ้อมขว้างดาบปลายปืน...	
	 ตัง้แตร่ะยะหา่ง	๗	กา้ว	ถงึ	๑๒	กา้ว	เปน็ระยะทีอ่าตมาแมน่ยำทีส่ดุ	เปา้หมาย	คอื	
ตน้ไม้ใหญท่ีส่มมตเิปน็ตวัคน	 เพือ่นกช็ว่ยกนัขวา้งจนพรนุไปเปน็ตน้ๆ	 พอเบือ่กเ็ปลีย่นตน้
ใหม	่วนัหนึง่...เพิง่เปลีย่นไปขวา้งตน้ใหมก่นั	พอเทีย่งคนืเพือ่นกม็าปลกุไปเขา้เวร...	
	 ตีหนึ่งกว่า	 อาตมานั่งถ่างตาอยู่คนเดียว	 ที่ด่านตรวจหน้าฐาน	 เห็นหญิงสาวคน
หนึ่งตรงมาหา	 อาตมาคิดว่าเป็นชาวบ้าน	 ที่มาตามหมอไปช่วยรักษาคนป่วย	 แต่แปลกที่
ถามอะไรเธอไม่ยอมตอบซักคำ	พอเพ่งดูถนัด	อาตมาก็เย็นวาบไปทั้งตัว...!	
	 ในความมืดสนิทนั้น	 อาตมากลับเห็นเธออย่างชัดเจน	 เธอใส่ผ้าถุงสีดำ	 สวมเสื้อ
แขนกระบอกสีดำ	 ปล่อยผมดำสนิทยาวถึงเอว	 อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับดวงตาคู่นั้น	 มันไม่มี
แววของคนมีชีวิตเลยแม้แต่น้อย	ซ้ำจ้องอาตมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อ...!	ผีนี่หว่า...!	
	 นางผีร้ายไม่พูดพล่ามทำเพลง	เอื้อมมือคว้าหมับเข้าที่คอ	อาตมาเผ่นวูบไปสุดช่วง
แขน	 เกือบจะพลัดตกจากป้อมลงไปคอหักตาย	 มันยังเดินทื่อเข้ามาอีก	 พ่อแก้วแม่แก้ว
ช่วยลูกด้วย...!	
	 “ชะยาสะนากะตาพุทธา...” พระคาถาชินบัญชรที่ท่องจำขึ้นใจ	กระหึ่มขึ้นมาทัน
เวลา	 ร่างนั้นหายวับไปเหมือนถูกกระชาก	 อาตมาถอนใจเฮือกทั้งที่เหงื่อท่วมตัว	 มันเรื่อง
อะไรกัน	มาถึงก็ไม่พูดไม่จา	จะฆ่ากันท่าเดียว...!	
	 นั่งคิดทบทวนอยู่จนออกเวร	“เราไม่เคยฆ่าผู้หญิงนี่หว่า...บรรดาศพที่ถูกพวกเขมร
ฆ่าตายเกลื่อนทุ่ง	 เราก็ช่วยฝังให้แท้ๆ	 แล้วยายผีนี่มาจากป่าไหน...?	 ป่า...?	 เฮ้ย...!	 มา
จากต้นไม้ละมั้ง...?	ใช่แล้ว...นางไม้แน่ๆ	เลย...!”	
	 รุ่งเช้า...อาตมาไม่ได้บอกใคร	 กลัวจะทำให้เพื่อนๆ	 เสียขวัญ	 แอบเอาข้าวปลา
อาหารไปขอขมาต่อเธอ	 เราไม่ได้เจตนาล่วงเกินเธอเลยสิ่งที่แล้วมาจงอภัยแก่เรา	 และ
เพื่อนๆ	ด้วยเถิด...!	
	 ยอมรับผิดก็หมดปัญหา	 เพราะบรรดาภูติผีปีศาจ	 เขามีเหตุมีผลอยู่แล้ว	 เรายอม
ขอขมา	 เขาก็ยินดีให้อภัย	 การขอโทษเป็นการขอที่ไม่น่าละอาย	 การให้อภัยเป็นการให้ที่
ไม่สิ้นเปลือง	 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 อาตมาเลิกขว้างดาบปลายปืนโดยเด็ดขาด	 กลัวเจอ
แจ๊คพ็อตอีกนะซิ...!		
   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๑๔. ธงมหาพิชัยสงคราม 
	 วัตถุมงคลของหลวงพ่อที่อาตมาประจักษ์ชัดใน
อานุภาพมากที่สุด	เชื่อมั่นติดตัวเป็นที่พึ่งสุดท้ายในยาม
คับขันตลอดมาคือธงมหาพิชัยสงคราม	 ด้วยธงเล็กๆ	
ผืนเดียวนี่แหละที่ช่วยอาตมารอดจากการบอมบ์ด้วยปืน
ใหญ่	อย่างไม่ลืมหูลืมตาของฝ่ายตรงข้ามมาแล้ว	ทั้งยัง
รอดจากจรวดอาร์พีจี	 และกระสุนปืนที่ระดมมาเป็นห่า
ฝนยิ่งกว่าปาฏิหาริย์...!	
	 ธงมหาพิชัยสงครามนั้น	 สร้างขึ้นตามตำรา
พระร่วง	 เป็นธงนำทัพในสมัยนั้น	 กว่าจะเขียนเสร็จ	
กว่าจะปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อย	 ก็กินเวลาเป็นเดือนๆ	
แต่มีอานุภาพคุ้มกับความเหนื่อยยาก	 ผืนเดียวคุ้มกัน
ได้ทั้งกองทัพ	 ตามตำรากล่าวว่า	 เพียงถือด้ามธงเข้าไป
ในป่า	 รับรองว่าไม่อดตาย	 ป้องกันอันตรายและเสนียด
จัญไรทุกชนิด	 ซ้ำยังดึงดูดแต่สิ่งที่ดีมีมงคลเข้ามาสู่ผู้ใช้
อีกด้วย	ให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกประการ...	
	 หลังจากอาจารย์แจง ชาวสวรรคโลกตาย	
หลวงพ่อก็ไปขอตำราพระร่วงที่ท่านยืมไปจากหลวงปู่
ปานคืนมา	 เปิดดูแล้วชอบยันต์มหาพิชัยสงครามที่สุด	
แต่วิธีทำตามที่ระบุในตำรา	มันช่างยากเย็นเหลือประมาณ	นิสัยของหลวงพ่อนั้น	ถ้าอะไร
มันยากก็ไม่เอาซะเลย	หมดเรื่อง...!	จึงปล่อยทิ้งคาตำราไว้อย่างนั้นเอง...	
	 คืนหนึ่ง...ปรากฏท้าวมหาพรหมองค์หนึ่ง	 เสด็จมาหาหลวงพ่อ	 บอกว่า	 หลวงพ่อ
เป็นเชื้อสายสุดท้ายของพระร่วง	 ขอให้ช่วยทำธงมหาพิชัยสงครามขึ้นมา	 ของวิเศษชิ้นนี้
จะได้ไม่สูญหายไปจากโลก	 ถ้าผิดจากหลวงพ่อแล้ว	 คนอื่นเอาไปทำเท่าใดก็ไม่เป็นผล	
เพราะไม่ใช่เชื้อสายกัน	หลวงพ่อท่านปฏิเสธไม่ขอทำ	บอกว่า	“มันยาก”...	
	 ท่านท้าวมหาพรหมพยายามขอร้องให้หลวงพ่อทำให้ได้	 ต่อรองกันจนในที่สุด	
ท่านขอแค่ว่า	 ถ้ากลัวเขียนยาก	ก็ให้ลูกศิษย์ไปจ้างเขาพิมพ์มา	แล้วตั้งเครื่องบวงสรวงไว้	
ท่านจะเสด็จมาทำพิธีให้เอง...!	เป็นอันว่าตกลงตามนี้	หลังเสร็จพิธี	ท่านบอกว่า	“ลง”	ให้
หนักที่สุดอย่าให้ใครเอาไปทดลองปลุก จะทานอานุภาพไม่ไหว ถึงตายเอาง่ายๆ ....! 
	 ระยะแรกหลวงพ่อท่านแจกให้เฉพาะทหาร	 และต้องเป็นทหารที่อยู่แนวหน้า
เท่านั้น	 อานุภาพประจักษ์ชัดเป็นที่เลื่องลือ	ขนาดรถจิ๊ปโดนกับระเบิด	แหลกราญหมดทั้ง
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คัน	 ยังลุกขึ้นมายิงกับฝ่ายตรงข้ามได้หน้าตาเฉย	 ตกอยู่ในวงล้อมชนิดหนึ่งต่อร้อย	 ยังฝ่า
ออกมาได้	 ชนิดที่กลับถึงฐานเพื่อนเผ่นกระเจิง...นึกว่าผีหลอกเพราะจำหน่ายว่าตายไป
แล้ว...!	
	 อาตมาขึ้นชายแดนคราวนั้น	 สิ่งเดียวที่ติดกระเป๋าไป	 คือ	 ธงมหาพิชัยสงคราม	 ที่
รับมาจากหลวงพ่อ	 ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของอาตมาคือ	 ๒-๓	 วัน	 ต้องเข้าไป
อรัญประเทศเพื่อซื้ออาหารสดมาเลี้ยงกำลังพล	 ระยะทาง	 ๕๐	 กิโลเมตร	 มีโจรเขมรดัก
ปล้นทุกวัน	 ออกไปลำบากยากเข็ญขนาดนั้น	 แต่เพื่อขวัญและกำลังใจของเพื่อนๆ	 ก็ต้อง
ยอม	เสี่ยงเอา...	
	 รถขนเสบียงนั้น	 จ่าสิบเอกสมชัย สะอิ้งทอง	 รับมาจากตอนยานยนต์	 มีธงมหา
พิชัยสงครามติดอยู่ด้วย	 เก่าแก่จนแทบจะกลายเป็นสีขาว	 ไม่ทราบว่าใครเอามาติดไว้ตั้ง
แต่เมื่อไร	 วันเกิดเหตุนั้น	 อาตมากับลุงจ่าและเพื่อนทหารอีกหนึ่งนาย	 ออกไปรับเสบียง
ตามปกติ...	
	 ขาไปสะดวกราบรื่นดี	 ขากลับมาถึงทางช่วงสุดท้าย	 เลยบ้านนางามไปเล็กน้อย
เป็นรอยต่อระหว่าง	ร้อยร. ๙๑๐๒	กับ	ร้อยร. ๙๑๐๓	ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างกองร้อย
ของอาตมากับกองร้อยข้างเคียงเสียงจรวดอาร์พีจีก็ลั่น...แ..ว้..ด...ด...!	
	 จุดอ่อนของจรวดทำลายรถถังชนิดนี้	คือ	ขณะถูกส่งออกจากลำกล้อง	จะมีเสียงดัง
ให้รู้ตัวชั่วเสี้ยววินาที	 จ่าสมชัยกระทืบเบรคทันที	 เสียงตูมสนั่นฝุ่นตลบ	 จรวดมหาประลัย
ตกห่างจากหน้ารถไม่ถึง	๑๐	เมตร	แรงอัดระเบิดกระแทกทุกคนผงะหงายหลัง...!	
	 ถ้าไปด้วยความเร็วเดิมรับรองเละทั้งคัน...!	 ไม่ทราบว่าลุงจ่าแกเหยียบคลัชเปลี่ยน
เกียร์อีท่าไหน	รถทั้งคันกระโจนพรวดอย่างกับเหาะ	พร้อมๆ	กับเสียงแ..ว้...ดตูมขึ้นสั่นขึ้น
อีกครั้ง	 ตรงที่รถเพิ่งกระโจนออกมากลายเป็นหลุมมหึมา	 แรงอัดอากาศกระแทกจนตับไต
ไส้พุงแทบขย้อนออกทางปาก...!	
	 ยอดพลขับเหยียบคันเร่งจนมิด	 ยี.เอ็ม.ซี.คู่ใจทะยานไปแข่งกับเสียงจรวดที่ลั่นตาม
มาอีก	 อย่างจะไม่ให้รอดกันเลย	 แถมด้วยกระสุนปืนระนาดด้วยฤทธิ์อาวุธสงครามนานา
ชนิด…!	
	 สิงห์ทะเลทรายประจำกองร้อยของเราสวนออกมาเร็วทันใจดีเหลือเกิน	 เอ็ม.๖๐
ผงาดร่าพ่นมัจจุราชหัวทองแดงเข้าหาฝ่ายตรงข้ามเป็นห่าฝน	เท่านั้นเอง...ฟาดกันนัวไม่รู้
ว่าใครเป็นใคร	จนกองร้อยทหารพรานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ	ต้องยกกำลังมาเสริมทั้งกองร้อย...!	
	 จ่าสิบเอกสมชัย	 สะอิ้งทอง	กลายเป็นวีรบุรุษไปเลย	แต่ลุงจ่าแกบอกอยู่คำเดียว
ว่า	“ไม่ใช่ฝีมือผม...ผมทำแบบนั้นได้ซะเมื่อไหร่..เดชะบุญคุณพระคุ้มแท้ๆ	....!”	แต่ไม่มี
ใครฟังแกเลย	 ต่างคว้าพระที่คอของลุงจ่าไปดูกันเป็นการใหญ่	 แต่สรุปไม่ได้ว่าองค์ไหน
ช่วย...!	
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	 อีกไม่กี่วันต่อมา	 หมู่ปืนเล็กลาดตระเวนของสิบเอกอภิชาติ อินต๊ะรัตน	์ ไปถูก
ล้อมกรอบที่เนิน	 ๔๒	 สิบเอกบุญยูร ทรัพย์อุปการ	 ตัดสินใจขับรถปาฏิหาริย์คันนี้	 ลุย
เข้าไปกลางวงล้อม	ช่วยพรรคพวกทั้งหมดออกมา	ชนิดที่รถไม่ระคายเลยแม้เท่ารอยแมว
ข่วน...!	 ทุกคนอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว	 รถคันเท่าบ้านเท่าตึก	 ฝ่ายตรงข้ามยิงไม่ถูกซัก
นัด...!	มีเพียง	พลทหารวรรณะ ใสรังกา บาดเจ็บที่ข้อเท้าคนเดียว...!	
	 อานุภาพธงมหาพิชัยสงครามที่เด่นชัดที่สุดที่อาตมาพบ	 เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้าม	
ถล่มกองร้อยของอาตมาด้วยปืนใหญ่ขนาด ๑๕๕ ม.ม.เสียงระเบิดปานฟ้าผ่าปลุกทุกคน
ขึ้นมาตอนใกล้รุ่ง	 อาตมากระโดดลงหลุมปืนกลหนักขนาด	 ๑๒.๗ ม.ม.	 ระดมยิงสวนไป
อย่างหูดับตับไหม้	 หมู่	 ค. ๘๑	 เผ่นเข้าประจำที่	 ส่งกระสุนตอบโต้อย่างกับเด็กหาญสู้
ผู้ใหญ่...!	
	 ตามปกติแล้วหมู่ปืนใหญ่ที่ชำนาญมากๆ	ภายในสามวินาทีจะยิงได้	๑	นัด	อาตมา
ให้อย่างช้าหกวินาทีต่อนัดเลยเอ้า	...ปืนใหญ่ทั้งสามกระบอกรุมบอมบ์อยู่	 ๑๕	นาที	 ๔๕๐	
นัด...!	 มัจจุราชแตกอากาศ	 ที่รัศมีแห่งความตายของแต่ละนัด	 เท่ากับ	 ๕๐๐	 เมตร	 ไม่
ทราบว่าวิ่งชนกำแพงอะไร	 ตกอยู่แค่แถวหน้าฐานทั้งหมด	 กระทั่งข้ามฐานยังข้ามไม่ได้
เลย...!	
	 “ผืนเดียวคุ้มได้ทั้งฐาน”	เสียงหลวงพ่อที่บอก	ขณะอาตมารับธงจากท่าน	ดังก้อง
ขึ้นในใจ	 อาตมาขนลุกซู่ไปทั้งตัว	 สาธุ...พระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อ	 ถ้าไม่ได้ความ
เมตตาจากท่านช่วยคุ้มครอง	ลูกคงตายไปหลายวาระแล้ว...!	
	 ต่อมาภายหลัง	 อาตมาได้รับวัตถุมงคลรุ่นเก่าของหลวงพ่อหลายอย่าง	 ที่คนอื่น
เขาหากันทั้งชีวิตก็ไม่ได้	เช่น	เหรียญเกลียวเชือก ธงเขียว ธงแดง ลูกแก้วจักรพรรดิ 
มีดหมอ พระเนื้อชินตะกั่ว ยันต์ท้าวมหาชมภู ตลอดถึงพระบรมสารีริกธาตุ พระ
ธาตุพระสีวลี	 เป็นต้น	 ไว้ในครอบครองอย่างง่ายดาย	 อาตมามั่นใจว่า	 เป็นอานุภาพ
ของธงมหาพิชัยสงคราม	 ที่ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้าหาเจ้าของ	 ช่วยบันดาลให้เป็นไปอย่าง
แน่นอน...!		
   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  

๑๕. บนหลุมฝังศพ 

	 อาตมาชืน่ชมกบัพระนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุาร	ีที่
ขยายความบทเพลง	 “ความฝนัอนัสงูสดุ”	 ไดล้กึซึง้กนิใจเปน็ทีส่ดุ	 ซึง่อาตมาขออญัเชญิ
มา	เพือ่ทา่นผูอ้า่นไดร้ว่มกนัชืน่ชม	ในพระปรชีาสามารถของพระองคท์า่น	ณ.	โอกาสนี.้..	
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  ฝันจะทำความดีนี้แสนยาก ต้องลำบากกว่าจะรุดถึงจุดหมาย 
 ย่อมน่าขำสำหรับผู้อยู่สบาย ไม่เคยกรายใกล้ระกำน้ำตากระเด็น 
  พบศึกหนักสักเท่าใดไม่หวาดหวั่น แต่สู้ใจตนนั้นแสนยากเข็ญ 
 ถึงหนักหน่วงสู้แน่แม้ยากเย็น เลือดกระเซ็นก็เพราะห่วงหวงแผ่นดิน 
  ยามมีทุกข์มาผจญจะทนสู้ ถึงมีผู้กล่าวหยามประณามสิ้น 
 ถูกทอดทิ้งเดียวดายหมายชีวิน เจียนพังภินท์ยังสู้ผู้รุกราน 
  แม้จะมีภยันตรายมากรายกล้ำ ศัตรูล้ำโหมหนักเข้าหักหาญ 
 จะฝ่าฟันเสี่ยงชีวิตพิชิตพาล ให้ชาติผ่านผองทุกข์ยุคเข็ญคลาย 
  เราเป็นเพียงปุถุชนธรรมดา ใช่เทวาเพราะร่างยังเสื่อมสลาย 
 มีอารมณ์เปลี่ยนไปไม่เว้นวาย จะแน่วแน่แก้ให้หายไม่ช้าพลัน 
  แม้ชีวิตเป็นสิ่งยิ่งแหนหวง แต่ความรักใหญ่หลวงใช่ความฝัน 
 รักผืนแผ่นดินแม่แน่นอนครัน ยอมสละแม้ชีวันไม่หวั่นภัย 
  ยอมสูญเสียชีวารักษาสัตย์ รักษารัฐสีมาที่อาศัย 
 ดีกว่าสูญธรณินทร์สิ้นชาติไทย สิ้นธงชัยจะชักสู่ฑิฆัมพร 
  แสนเห็นใจเพื่อนไทยที่หวาดหวั่น อาสาพลันทอดชีพสู่สมร 
 บุกระเบิดฝ่ากระสุนในคงดอน เพื่อนิกรผาสุขทุกนาที 
  ตั้งจิตมั่นในพระธรรมอันล้ำเลิศ ทำแต่สิ่งประเสริฐไม่หน่ายหนี 
 ไม่ท้อถอยมุ่งทำล้วนความดี ถ้าถึงที่ยอมสละละลมปราณ 
  เราก็มีเลือดเนื้อที่ปวดเจ็บ แต่ต้องเก็บความรู้สึกอย่างอาจหาญ 
 จะมุ่งมั่นฝ่าฟันทุกวันวาร เพราะยึดในอุดมการณ์ต้องอดทน 
  นึกว่าได้เกิดมาทำหน้าที่ เพื่อศักดิ์ศรีเลือดไทยไม่หมองหม่น 
 ไม่น้อยใจโชคชะตากล้าผจญ แม้บางคนไม่เคยทุกข์ทุกยุคกาล 
  มอบเลือดเนื้อกายใจพลีให้ชาติ อย่างแกล้วกล้าสามารถองอาจหาญ 
 ถึงสิ้นชีพไว้อย่างลายว่าชายชาญ มอบวิญญาณเลือดเนื้อเพื่อบ้านเมือง 
  ปณิธานคือชาติศาสน์กษัตริย์ ร่วมขจัดเสี้ยนหนามเมื่อยามเฟื่อง 
 สมานสามัคคีไทยให้รุ่งเรือง เกียรติกระเดื่องแดนดินทั่วถิ่นไกล 
  คงไม่มีแต่เราเพียงเท่านั้น ที่ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายได้ 
 ผู้อื่นอาจปราดเปรื่องเลื่องลือชัย หมายผดุงทุกสิ่งไว้ให้ยุติธรรม์ 
  สักวันหนึ่งเขาคงเข้าใจว่า การมีชาติศาสนาทุกสิ่งสรรพ์ 
 มีไตรรงค์ธงชัยพร้อมใจกัน นั่นคือสิ่งยึดมั่นที่ควรตรอง 
  ขอเดชะบารมีที่ปกเกล้า บุรพกษัตริย์เจ้าไทยทั้งผอง 
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 บันดาลดลคนไทยให้ปรองดอง ไม่ผยองอิจฉาผลาญรุกรานกัน 
  แล้ววันที่ปรารถนาคงมาถึง จะตราตรึงความดีที่บากบั่น 
 โลกมนุษย์สุดสะอาดปราศทุกข์ทัณฑ์ เพราะเรานั้นเข้าใจกันได้ดี 
  เขาจะรู้ว่าเหตุใดไม่ยอมแพ้ เพราะถึงแม้ถูกเหยียดถูกเสียดสี 
 หาว่าอยากเด่นดังหวังชื่อดี อยากครอบครองปฐพีก้องกำจาย 
  ไม่เคยคิดหวังเป็นวีรบุรุษ แต่ก็สุดจะเห็นชาติพินาศสลาย 
 ด้วยเผ่าไทยมอบชีวีพลีใจกาย มามากมายเหลือที่จะลืมเลือน 
  จะถมร่างกายนี้พลีชีวิต เพื่อพิชิตไพรีที่เชือดเฉือน 
 เพื่อแผ่นดินของไทยไม่กระเทือน เพื่อให้เพื่อนผองไทยปลอดภัยเทอญ. 
	
	 ขอน้อมเกล้าถวายความคารวะ	ในพระปรีชาสามารถอันยอดยิ่งของพระองค์	ที่ทรง
เข้าถึงจิตใจทหารหาญอย่างแท้จริง	 อาตมายอมรับว่า	 เมื่ออ่านจบแล้วเกิดอาการ	 “ซึม” 
ไปพักใหญ่	อาการแบบนี้อาตมาเคยเป็นมาสองครั้งเท่านั้น...	
	 ครั้งแรก...ขณะที่กอดปืนยืนเหงา	อยู่เวรยามค่ำคืนบนยอดเขาสูงทั้งหนาวเหน็บทั้ง
ว้าเหว่	 สิบตรีสุรสิทธิ์ ด่านบางภูมิ	 ชี้ ให้อาตมาดูตัวเมืองไกลลิบๆ	 สุดสายตา	 ที่
แพรวพราวไปด้วยแสงสียามค่ำคืน	พลางกล่าวว่า	 “พี่ครับ...พวกเขาจะรู้บ้างไหมว่า	 ขณะ
ที่พวกเขามีความสุขกันอยู่นั้น	พวกเรากำลังลำบากกันขนาดไหน...?”	
	 อาตมาได้ยินเข้าถึงกับคอหอยตัน	 น้ำตาพาลจะไหลออกมาดื้อๆ	 ...ครั้งที่สองเกิด
ขึ้นขณะแกะห่อของขวัญ	ที่ได้รับเป็นกำลังใจจากแนวหลัง	ในห่อใบน้อยที่มีทอฟฟี่	๓	เม็ด	
และบะหมี่แห้งอีก	 ๑	 ห่อนั้น	 มีกระดาษสมุดเขียนด้วยดินสอตัวเท่าหม้อแกง	 มาจากหนู
น้อยแห่งชั้น	 ป.๓	 ร.ร.สมาคมสตรีไทย	 ชื่อ	 เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุดมพงษานนท์	 มี
ข้อความว่า	 “คุณอาต้องไปยิงกับข้าศึกใช่ไหมคะ...?	 หนูเป็นห่วงคุณอา...ขอให้คุณอา
ปลอดภัยนะคะ...!”	
	 อาตมาถึงกับน้ำตาซึม	 หนูเอ๋ย...ถ้าทุกคนมีน้ำใจ	 เห็นความทุกข์ยากลำบากของ
ทหารแนวหนา้	 เชน่เดยีวกบัหนแูลว้ไซร	้ ถงึชวีติของอาตอ้งสิน้ไป	 ในการปฏบิตัหินา้ทีน่ีอ้าก็
เตม็ใจ	ดว้ยมัน่ใจวา่	ความดทีีท่ำไปไมส่ญูเปลา่	อยา่งนอ้ยญาตมิติรในแนวหลงัยงัมองเหน็...!	
	 การปะทะในแต่ละครั้ง	 ย่อมมีการสูญเสียเป็นธรรมดา	 ถ้าเพื่อนเราตาย	 ทุกคนจะ
ถูกหักเบี้ยเลี้ยงคนละ	๒	บาท	ช่วยงานศพของเพื่อน	ถ้าฝ่ายตรงข้ามตาย	พวกเราก็ช่วย
กันขุดหลุมฝังให้	ขอจงอโหสิกรรมด้วยเถิด	อย่าได้มีเวรมีกรรมแก่กันเลย...	
	 ป่าช้าชั่วคราวที่เราฝังพวกเขานั้น	 ส่วนใหญ่ก็เป็นบริเวณที่ปะทะนั่นเอง	 การฝังก็
ไม่ได้ปราณีตอะไรนัก	 บรรดาสัตว์ต่างๆ	 มักมาขุดคุ้ยกินกันอยู่เสมอ	 ถ้าเป็นที่ทุเรศแก่
สายตามาก	 ก็ลากพลั่วไปกลบใหม่ซะที	 พวกสัตว์กินศพเป็นอาหารประท้วงกันให้วุ่น	
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แต่ละตัวใหญ่ๆ	ทั้งนั้น	เหี้ยตัวขนาดจระเข้	อีกาตัวเท่าแม่ไก่	แค่เห็นก็สยองแล้ว...!	
	 คืนหนึ่ง...ประมาณสองทุ่ม	 เวรยามจากจุดตรวจบนคันคูยุทธศาสตร์	 รายงานถึง
ความเคลื่อนไหวผิดปกติ	 มีท่าทีว่าฝ่ายตรงข้ามจะเข้าตีคืนนี้	 ร้อยเอกวีรพล คุ้มบน	
ผบ.ร้อย	 รีบนำกำลังไปเสริมทันทีทิ้งพาหนะไว้ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ	 ๕๐๐	 เมตร	
แล้วเดินเท้าเข้าไปทิ้งอาตมาให้เฝ้ารถอยู่คนเดียว...	
	 พิจารณาฉากหลังที่เป็นท้องฟ้าขาวโล่งแล้ว	 รถคันนี้ตกเป็นเป้าเด่นของอาวุธหนัก
แน่ๆ	 อาตมาจึงหลบเข้าไปชายป่า	 อาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบัง	 พอย่างเข้าใต้ต้นไม้
นั่นเอง...พายุหมุนลูกเล็กๆ	ที่ชาวบ้านเรียกว่า	“ลมบ้าหมู”	ก็เกิดขึ้น...!	
	 ลมประหลาดหมุนฮือๆ	 อยู่ไปมา	 ตั้งหลายนาทีผ่านไปก็ไม่ยอมเคลื่อนไปไหน	 คง
หมุนไปรอบๆ	ตัวอาตมาอยู่นั่นแหละ	จนอาตมาฉุกใจคิดขึ้นมาว่า	“เขา”	คงจะมาขอส่วน
กุศล	จึงตั้งใจอุทิศให้	พออุทิศส่วนกุศลจบ	พายุก็สลายตัวไปอย่างฉับพลัน...!	
	 เมื่ออากาศนิ่ง	 คราวนี้กองทัพยุงก็บุกแหลก	 รู้อย่างนี้ให้พายุหมุนอย่างเดิมก็ดีแล้ว
จะได้ช่วยไล่ยุงให้...ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไป	 ผบ.ร้อยนำกำลังกลับมา	 ตอบรหัสบอก
ฝ่ายได้ถูกต้อง	 อาตมาจึงออกจากที่ซ่อน	 พลทหารพายับ สุขหอม	 เห็นทิศที่ออกมา	 ก็
ถามขึ้นว่า...	
	 “เมื่อกี้หมู่แอบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเหรอ...?”	 “เออ”	 “วันก่อนผมเพิ่งฝังไว้	 ๓	ศพ...!”	
เจริญมั้ยล่ะลูกน้องฉัน...	ไม่บอกซะยังดีกว่า	คิดแล้วยังเสียวสันหลังไม่หาย	กลางค่ำกลาง
คืนแท้ๆ	ไปยืนกินลมเอ้อระเหยเล่นอยู่บนหลุมศพ	ช่างกล้าหาญชาญชัยอะไรเช่นนั้น...!		
   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  
	

พุทธพจน์  

ธรรมดาบัณฑิต พึงเปลื้องความอาลัยในขันธ์ทั้งหลาย 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 
จึงจักพ้นจากทุกข์ มีชาติเป็นต้น 

(องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงตรัสแก่	อุคคเสนะ	บัตรคฤหบดี	ชาวกรุงราชคฤห์			
ได้บรรลุอรหัตตผล)	
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺปญฺโญ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ถาม : .................................	
ตอบ : มีจริงๆ	 หลวงปู่โลกอุดร	 จริงๆ	 คณะของท่านมี	 ๕	 องค์	 ก็คือสมณะฑูตสายที่	
พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเผยแพร่พระศาสนาที่สุวรรณภูมิ	 สมัยนั้นทะเลมันยังอยู่ที่เขต	
นครปฐม	ตรงจุดที่ท่านขึ้นมา	เขาถึงสร้างเป็นเจดีย์ทุกวันนี้	ห่างมาสองพันปีทะเลมันงอก
ไปโน้นแล้ว	ชะอำ	 งอกเยอะ	 คราวนี้หลวงปู่โลกอุดรก็คือ	พระอุตระเถระ	 อุตระก็คืออุดร	
เพียงแต่ว่าคณะของท่านมี	 ๕	 องค์ด้วยกัน	 แล้วก็ทำงานลักษณะเดียวกัน	 บางทีมีคนเขา
เจอคนโน้นบ้าง	คนนี้บ้าง	คนเขาก็เลยงงๆ	ว่าเป็นองค์ไหนกันแน่	แต่ว่าตัวจริง	ก็คือพระ
อุตรเถระ	 แล้วก็ตรงจุดที่สำคัญก็คือว่า	 ท่านตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณ	 คือ	 อยาก
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อน	 บริษัทบริวารที่ตามท่านมาก็มาก	 มาถึงชาตินี้พอท่าน
พบธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอันนี้ง่ายกว่าก็ลุยเลย	 พักเดียวกลาย
เป็นพระอรหันต์	ลูกศิษย์ตามไม่ทัน	ในเมื่อตามไม่ทัน	ท่านเองในเมื่อเป็นพระอรหันต์ท่าน
ต้องนิพพาน	 ก็เหลือวิธีเดียวที่จะสงเคราะห์ลูกศิษย์ของตัวเอง	 คือต้องอธิษฐานให้อยู่ได้	
ท่านเองท่านมาไทยตั้งแต่ประมาณ	พ.ศ.	๓๗๕	จนป่านนี้ท่านยังไม่ตาย	อายุตั้งเท่าไรแล้ว	
ตัวนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันสิ่งที่	 พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มั่นคงในอิทธิบาทสี่สามารถอธิษฐาน
ให้อยู่เป็นกัลป์ก็อยู่ได้	 ถามหลวงปู่ว่าอายุเท่าไรแล้ว	 ท่านบอกว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน	 แต่
ตอนสร้างพระปรางค์สามยอดที่ลพบุรี	 ข้าไปยืนดูมันสร้างอยู่	 พระปรางค์สามยอดไม่หนี
พันห้าพันหกนะอายุ	อยู่จนป่านนี้	
ถาม : .................................	
ตอบ : ถ้าต้องการจะติดต่อกับท่าน	 โดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์สายของท่าน	 ท่านจะ
ไม่ยุ่งด้วยเลย	 ถ้าหากว่าใครเคยเป็นลูกศิษย์สายตรงของท่าน	 เคยอธิษฐานตามกันมา	 ถึง
เวลาท่านจะไปหาเขาเอง	ถึงเวลาท่านจะไปสงเคราะห์เขา	สอนธรรมะให้	สอนอภิญญาให้	
แต่ท่านเคยให้พรไว้ว่าถ้าหากต้องการพบท่านให้จัดอาสนะปูผ้าขาว ๕ ที่ แล้วจุดธูป 
๕ ดอก นึกถึงท่าน ว่าคาถา โลกะอุตโร มหาเถโร อะหังวันทามิ ตังสะทา	 ภาวนา
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ	ท่านบอกว่า	ถ้าหากว่าสภาพจิตดีสมาธิดี	ท่านอาจปรากฏทั้งตัวเลย	แต่
ถ้าสมาธิไม่ดี	 ภาวนาได้ตกๆ	 หล่นๆ	 ท่านอาจปรากฏให้ในฝันก็ได้	 แต่ว่าอาสนะปูผ้าขาว	
๕	 ที่	 ต้องมีนะ	 ที่	 ๕	 ที่	 เพราะของท่านทั้งทีมเลย	 ก็มพีระโสณะเถระ พระอุตตระเถระ 
พระฌานียะเถระ พระภูริยะเถระ พระมูนียะเถระ 
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ถาม : อยู่ครบทุกองค์เลยหรือครับ	?	
ตอบ : อยู่แค่องค์เดียวล่ะจ้ะ	 แต่ว่าท่านที่ไปนิพพานแล้ว	 กลับมาช่วยเมื่อไรก็ได้อยู่แล้ว	
แต่ว่าที่ต้องแบก	สังขาร	คือ	ขันธ์ห้าอยู่	ก็มีหลวงปู่เทพโลกอุดรนี่แหละ	จริงๆ	ถิ่นที่ท่าน
อยู่	 มันเป็นถ้ำใหญ่มากเลย	อยู่ใต้เขาที่เนปาล	 เย็นอย่างกับตู้เย็น	 เวลาท่านจะสงเคราะห์
ใครก็ไปได้ทั่วแหละ	ไม่จำเป็นต้องเมืองไทยหรอก	
ถาม : มีคนเข้าไปถึงไหมครับ	?	
ตอบ : มพีวกทีต่ัง้ใจจรงิ	ตอ้งการจะไปหาทา่นจรงิ	ก็ไปเจอได	้บางทเีขาเรยีกวา่ถำ้ววัแดง	
มันเป็นถ้ำ	 เคลื่อนที่	 ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาหรอก	 จะสังเกตไหมตามประวัติ	 เจอท่านที่
ถ้ำวัวแดง	 แล้วกลับไปใหม่	 ก็ไม่เจอ	 ถ้ำนั้นเลยกลายเป็นถ้ำเคลื่อนที่	 ท่านอยากจะให้ไป
โผล่ที่ไหน	 มันก็ไปโผล่ตรงนั้น	 ถามว่าอย่างเราไปเจอท่านได้ไหม	 ถ้าตั้งใจจริงๆ	 เดิน
ส่งเดชไปเถอะ	 ถ้าท่านต้องการให้พบ	 เดี๋ยวไปโผล่ที่ถ้ำเองแหละ	 ในชีวิตเคยพลัดกับท่าน	
๓-๔	 ครั้ง	 ไล่ไม่ทัน	 เร็วจริงๆ	 ประเภทเห็นหลังไวๆ	 ไล่ไม่ทัน	 สรุปว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของ
ท่าน	แล้วอีกอย่างก็คือว่า	สิ่งที่หลวงพ่อสอนมาเหลือเฟือแล้ว	ไม่จำเป็นให้ท่านสอนก็ได้	
ถาม : (ถามเรื่องพระพุทธบาท	๔	รอย)	
ตอบ : พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต้นกัป	 คือ	 พระพุทธกกุสันโธท่าน
ตั้งใจประทาน	 รอยพระพุทธบาทไว้ให้หมู่มนุษย์และเทวดาได้บูชา	 ท่านก็เล็งว่าตรงจุดนั้น
มันเหมาะที่สุด	 เพราะว่ากาลต่อไปข้างหน้า	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง	 ๕	 องค์	
ก็จะไปประทับรอยไว้ที่นั่น	 ก็เลยกลายเป็นว่า	 ท่านตั้งใจอธิษฐานเหยียบรอยเอาไว้	 พอมา
องค์ที่สองคือ	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโกนาคม	 ก็ไปเหยียบรอยเอาไว้	 องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธกัสสป	 ก็ไปเหยียบเอาไว้	 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	
สมัยนั้นยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่	 จนปัจจุบันนี้ยังเป็นป่าอยู่	 เพียงแต่ว่าหนทางดีขึ้น	 คราวนี้มี
วาระที่สมควรแล้ว	 เทวดาที่รักษาที่นั่นก็แปลงเป็นเหยี่ยวใหญ่	 มาถึงก็คว้าเอาสัตว์เลี้ยง
ของชาวบ้านไป	บินขึ้นไปยอดเขา	เดี๋ยวก็มาเอาแล้วบินขึ้นไปยอดเขา	ชาวบ้านก็ยัวะต้อง
ล่ามันให้ได้	ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกินหมด	ลูกเป็ด	ลูกไก่	อะไรจะไม่เหลือ	ก็ลุยตามขึ้นไป	เลย
เจอรอยพระพุทธบาท	ในเมื่อเจอรอยพระพุทธบาทอยู่	ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์	ซ่อมแซม	
เพื่อให้เป็นที่พอจะสักการะบูชาได้	 แต่สมัยก่อนเส้นทางสุดสาหัส	 ต่อให้มีรถโฟร์วีลก็อาจ
ไปไม่รอด	 แต่ปัจจุบันนี้ดีแล้ว	 เพราะว่าช่วงที่เป็นเนินสูงเป็นอะไรนี่	 เขาจะลาดคอนกรีต
เอาไว้กันมันพัง	ไม่เช่นนั้นร่องน้ำลึกๆ	เวลาหน้าฝนขนาดโฟร์วีลยังไปไม่รอด	
ถาม : แล้วพอถึงศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรย	?	
ตอบ : ท่านก็จะไปเหยียบเสียอีกที	พระศรีอริยะเมตไตรยรอยใหญ่กว่าเพื่อน	 ถึงเวลา
ท่านไปเหยียบ	 กลายเป็นรอยเดียวกันไปเลย	 เคยไปกันบ้างไหม	?	 อาตมาไปหลายครั้ง
เต็มทีแล้ว	ไปปลายปีที่แล้วไปเจอน้ำขังอยู่ในรอยพระบาท	สูงตั้งศอกหนึ่ง	แสดงว่าฝนมัน
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สาดเข้าไปเลย	ก็เลยตักกรอกใส่ขวดกันอุตลุด	เอามาไล่แจกชาวบ้านเขา	นานๆ	จะฟลุ้คที		
สมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่า	พระบาทรังรุ้ง	คือรังเหยี่ยว	เหยี่ยวรุ้งตัวใหญ่ๆ	ที่ลงมาจับสัตว์
เลี้ยงชาวบ้านไปกิน	 เปลี่ยนไป	 เปลี่ยนมากลายเป็นพระบาท ๔ รอย	 ปัจจุบันนี้ไปง่าย
หน่อย	 พอเข้าเขตอำเภอแม่ริม	 ก็เล็งซ้ายมือไว้เลย	 จะมีคนเอาป้ายไปปักไว้	 ลูกศิษย์
หลวงพ่อทั้งนั้น	ตามป้ายไปเรื่อยๆ	ถึงแยกเมื่อไร	ก็ดูซิมีป้ายไหม	ถ้ายังไม่มี	ก็วิ่งต่อไป	มี
ก็เลี้ยวได้	 สมัยก่อนกว่าจะคลำไปถึงได้	 หลงแล้วหลงอีก	 โดยเฉพาะช่วงหมู่บ้านทางเยอะ
แยะไปหมด	 ปัจจุบันนี้ทางก็ยังหลายเส้นอยู่	 แต่ว่าพอมีป้ายแล้ว	 ก็เลยกลายเป็นสะดวก
ขึ้น	 พระพุทธบาทที่เดียว	 ๔	 รอย	 หายากมากเหยียบซ้อนๆ	 กันอยู่	 ขององค์ปัจจุบันเล็ก
ที่สุด	เห็นชัดที่สุด	แล้วอีกสามองค์	องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดจะเห็นชัดที่สุด	อีกสองรอยจะซ้ำๆ	
กันอยู่	ต้องไปเล็งอยู่นาน	กว่าจะรู้ว่าของท่านอยู่ตรงไหน	
ถาม : องค์ปัจจุบันนี้ขนาดไหน	?	
ตอบ : นั่นเล็กที่สุด	ที่เราเห็นประเภทเมตรกว่าจะสองเมตร	นั่นแหละ	เล็กที่สุด	ไม่ต้อง
ห่วงเรื่องที่พัก	 เรื่องอะไร	 ที่นั่นถึงพระไม่อยู่ก็อาศัยแม่ชีได้	 เขาเต็มใจเลี้ยง	 อากาศดี	 แต่
อย่าไปหน้าหนาวนะ	 หนาวเอาเรื่องเลย	 ไปหน้าร้อนอากาศกำลังเย็นสบาย	 ของเราชอบ
อะไรที่มันสุดๆ	ก็เลยไปหน้าหนาว	
ถาม : ผมเคยไปไหว้ครั้งหนึ่ง	แล้วน้ำตาไหลขึ้นมา	?	
ตอบ : อาจเกิดปิติขึ้นมา	 สถานที่ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดก็ว่าได้	 ขณะนี้เรา
ได้มาถึงแล้ว	 เดี๋ยวก็จะเหมือนกับหลวงพี่นันต์ วัดท่าซุง	 ไปถึงพระเจดีย์สแวดอเมี้ยต	
พระครูปลัดของเราไม่ต้องอายชาวบ้านเขาหรอก	 คือเข้าไปเห็นก็น่าทึ่ง	 เสาต้นหนึ่ง
ประมาณสามคนโอบ	 แล้วเขาปิดทองอร่ามเลย	 แล้วก็หล่อเทวดาด้วยเงินสูงประมาณสอง
เมตร	สองเมตรครึ่ง	ประจำเสาทั้งสี่ทิศ	แปดทิศ	เพื่อเฝ้ารักษาพระบรมสารีริกธาตุ	แต่อัน
นั้นจะเป็นพระทันตธาตุ พระธาตุเขี้ยวแก้ว	 ทางประเทศจีนเขามอบมาให้	 ของพม่านี้ถ้า
เรื่องพระศาสนา	 เขาทุ่มเทให้สุดๆ	 เลย	 ไปถึงแล้วก็	 พระพี่ยาก็นั่งร้องไห้ที่นั่นแหละ	 ใคร
เคยไปที่ไหนแล้วร้องไห้บ้าง	 ไม่ใช่โดนรังแกนะ	 แสดงว่าชีวิตหนึ่งไม่เสียชาติเกิดที่ได้ไป	
อีกที่หนึ่งทีพ่ระธาตุเชิงชุม	ที่	สกลนคร	นั่นก็มี	๔	รอยเหมือนกัน	ที่พระพุทธบาทสี่รอย	
คงให้พี่น้องไทยกับพม่า	ทางด้าน	พระธาตุเชิงชุม	ก็ไทยกับลาว	
ถาม : แล้วพระธาตุศรีสองรัก	?	
ตอบ : ศรีสองรักอยู่ที่เลย	 อันนั้นไทยกับลาวช่วยกันสร้าง	 อธิษฐานให้เป็นอย่างไรล่ะ	
เหมือนกับว่าสุวรรณปฐพีเดียวกัน	 ต่อให้มีน้ำโขงกางกั้น	 น้ำใจของไทยและลาวก็จะสมาน
สามัคคีกันอย่างนั้นแหละ	เขาเรียกศรีสองรัก	คือสองประเทศเขารักกัน	
ถาม : รักกัน...วันดีคืนดีก็ทะเลาะกัน	?	
ตอบ : ชว่งรกักนัเราไมท่ำ	ไมร่กักนัแลว้คอ่ยวา่กนั	ทางลาวเขาเรยีกวา่	พระธาตหุมากโม	
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รู้จักหมากโมไหม	แตงโมไง	ขำอะไรไม่ขำ	ขำท่านพร	ท่านพรมาจากปากงึม แขวงนคร
เวียงจันทร	์ถือว่าเป็นเด็กเมืองเหมือนกัน	มาถึงไทยก็เลยชวนกันลุยไปพม่า	แล้วเส้นทาง
ตั้งแต่หงสาวดีไปร่างกุ้ง	 มันมีร้านขายแตงโมอยู่เยอะเลย	 ท่านพรก็มันเขี้ยวขึ้นมาอยาก
กินแตงโม	 บอกรถให้หยุด	 ส่งสตางค์ให้เด็กวัด	 บอกมึงไปเอาบักโม	 หน่วยบักใหญ่นั่นมา	
ปรากฏว่าอุตส่าห์ประคับประคองเป็นอย่างดี	 เที่ยวขากลับ	 วนกลับมาถึงพระธาตุอินทร์
แขวนแล้ว	อดใจไม่ไหวขอกินมันหน่อยวะ	สงสัยจะชอบมากเลย	ถึงเวลาตอนอาหาร	ก็ส่ง
แตงโมลูกเบ้อเริ่ม	 ให้เขาไป	 บอกว่าให้ช่วยผ่าให้ที	 พวกเราก็ก้มหน้าก้มตาฉันอาหารไป	
พอเงยขึ้นมาอีกที	ลักษณะเหมือนกับส้มตำเปี๊ยบเลย	เขาผ่าแตงโมแล้วซอยมาละเอียดยิบ
เชียว	 เราก็นั่งเกาหัวอยู่	 เอ็งเอามาทั้งชิ้น	 แล้วให้ข้าตักก็ได้	 หรือไม่ก็หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ	
หน่อยได้ไหม	เขาบอกว่าเห็นใช้ช้อนกัน	กลัวจะกินไม่ถนัด	เลยสับมาให้	ของเขาส่วนใหญ่
ใช้มือนี่ก็ชิ้นใหญ่ได้ใช่ไหม	งานนั้นท่านพรอยากจะเอาหัวชนเสา	จะกินให้อร่อยเสียหน่อย	
พวกสับมาเป็นส้มตำเลย	ไปลองดูเหอะ	พม่านี่	ทำอะไรชนิดที่เราไม่ต้องเถียงมันเลย	มัน
มีเหตุผล	 ของเราไปสั่งเขา	 เอาหัวหมูสามหัวไก่หนึ่งตัว	 จะเอาไปทำบวงสรวง	 ให้มาหัว
เดียวเลย	 บอกว่าหัวเดียวก็พอกินแล้ว	 เอาอะไรเข้าไปตั้งเยอะแยะ	 เสร็จแล้วเราก็ไม่ว่า	
หัวเดียวก็หัวเดียว	 ย่อเป็นชิ้นเล็กก็ได้ใช่ไหม	 ก็สั่งให้ชาวบ้านช่วยไปต้มเสียหน่อย	 เรา
เผลอหน่อยเดียว	 มันเผาเสียดำปี๋เลย	 เราก็เห็นว่า	 ทำไมถึงทำอย่างนี้	 เขาบอกว่าจะให้
อร่อยต้องทำอย่างนี้	 มันนึกว่าเราจะกินเอง	 เพราะฉะนั้นไปพม่าต้องทำใจให้ได้	 ไม่งั้น
เดี๋ยวไล่เตะกันทั่วประเทศ	ทุกอย่างที่ทำมันมีเหตุผลทั้งนั้น	 ถามมันก็ได้	 เป็นไงล่ะ	 ต้มไม่
อร่อยต้องเผา	แล้วเผาเสียดำปี๋เลย	งานนั้นเลยได้หัวหมูกระดำกระด่าง	กว่าจะเอาช้อนขูด
ให้สะอาดขึ้นมาได้	 ขำก็ขำ	 หิวก็หิว	 แล้วโปรดระวังนะไปฝั่งโน้นตั้งท่าจะล้มทับเราอย่าง
เดียว	 อ้างว่าไปน้อยไม่ปลอดภัยต้องไปเยอะๆ	 จริงๆ	 ก็คืออยากอาศัย	 อาศัยเราเที่ยว	
เสร็จแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันด้วย	 รถก็ไปฟรี	 กินก็กินฟรี	 มีอยู่เที่ยวหนึ่งไปจนสตุ้งสตางค์
หมดแล้ว	รถก็เราเช่า	ค่าอาหารก็เราจ่าย	มันยังอยากจะไป	ตองย	ีเมืองหลวงของรัฐฉาน	
เราก็บอกว่าสตางค์ไม่มีแล้ว	 จะกลับ	 มันก็อุตส่าห์ไปเกลี้ยกล่อมคนขับ	 ให้ขับรถไปฟรีได้
ไหม	อยากจะไปเที่ยว	มันไม่เคยไป	แล้วจะเอาเราไปด้วย	เพราะยังไงๆ	เราเป็นตัวประกัน
อยู่แล้ว	 เราก็เลยสั่งคนขับบอก	 กลับ	 ไม่ต้องไปต่อหรอก	 แหมขับรถให้ฟรี	 ถึงเอ็งฟรีมา	
แล้วค่าอาหาร	ค่าน้ำมันใครจ่ายล่ะ	?	ไปที่โน่นจะเจอรายการล้มทับอย่างมโหฬาร	เขาเห็น
เรารวย	เหมือนยังกับว่าเราเห็นฝรั่งรวย	ตอนนั้นไปกันสามองค์	สามประเทศ	ท่านนาวิน 
พม่า	 ท่านพรลาว	 เรานี้ไทยคุยกันรู้เรื่องเหมือนกัน	 บางคำนึกภาษาเขาไม่ออกจริงๆ	 ก็
ต้องทับศัพท์ไป	 เดี๋ยวปีหน้าก็จะฉลองวัดหนองบัวแล้ว	 ไม่รู้ท่านนาวินจะมีฝีมือหรือเปล่า	
ให้ไปล๊อบบี้ทหาร	จะเอาคนของเราเข้าสักหน่อย	สัก	๕๐	คนก็ยังดี	สองปิ๊กอัพเอง	เคยนั่ง
รถมันทีหนึ่ง	ของนี่ล้นกะบะเลยนะ	ยังเอาคนยัดไปตั้ง	๑๙	คน	ระยะทาง	๑๐๗	กิโล	 เรา
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ไปได้	ประมาณ	๓	กิโล	ยางระเบิดไปสองเส้น	บรรทุกน้ำหนักจนเกินไปไง	คราวนี้บ้านเขา
ไม่ใช่บ้านเรา	 ที่จะมีร้านซ่อมอะไหล่เยอะแยะ	 ของเขานี้ต้องรอ	 รอจนกว่าจะหาร้านซ่อม	
ช่างซ่อม	 จนกว่าจะหาอะไหล่ได้	 ซึ่งอาจอีก	 ๗	 วัน	 ข้างหน้าหรือ	 ๑๐	 วัน	 ข้างหน้า	 ซึ่ง
พวกเขาก็เคยชินนะ	 พอรถยางระเบิดปุ๊บ	 ก็ลงไปปูเสื่อนอนเลย	 รู้ว่าอยู่	 ยาวแน่	 แต่ของ
เรามันยาวไม่ได้	 ถ้าเรามาไม่ถึงเมืองไทย	สมมติว่าเลยเวลารับสังฆทานอย่างนี้	ญาติโยม
มาแล้วไม่เจออาตมาเป็นไงล่ะ	?	 รับรองได้ว่าหูชาแน่	 ก็เลยต้องย่ำต๊อก	 ตกลงเสียค่ารถ		
ไป	 ๒๐,๐๐๐	 กว่าพม่า	 แล้วก็เดินเองสะใจมาก	 ระยะทาง	 ๑๐๐	 กว่ากิโล	 ค้างคืนหนึ่ง
เท่ากับว่า	สองวัน	ลองดูไหม	ที่ค้างเพราะว่ามันค่ำจริงๆ	ไม่อย่างนั้นก็จะเดินต่อ	ไปค้างที่
บ้านกะเหรี่ยงเลโพ	 สวดมนต์	 ทำวัตรเสร็จก็หลับ	 ตื่นเช้าขึ้นมา	 ไม่ได้ตื่นเพราะถึงเวลา
หรอก	ตื่นเพราะชาวบ้านมาปลุก	 โอ๊ย...มากันเยอะแยะ	ถือตะเกียงเทียนกันมาแต่มืด	 ไป
กัน	๕	องค์	พอดีพม่าเขาถือ	เลข	๕	เป็นเลขมงคล	แล้วชาวบ้านเขาบอกว่า	เขาฝันล่วง
หน้ามาสองวันแล้วว่ามีพระมาพักอยู่ที่นี่	 ก็เลยเตรียมเลี้ยงพระไว้ก่อนแล้ว	 ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าองค์ไหนมาช่วยเข้าฝันให้	 เราก็กินอ่วมกันไปเลย	 งวดนั้นที่ไปกัน	 ๕	 องค์นี่	
กินที่ไหนแทบไม่ต้องเสียสตางค์	 ของพม่านี่เขานิยม	 การทำบุญอยู่แล้ว	 แต่ถ้าหากว่า
นิมนต์พระอย่างเป็นทางการ	นอกจากเลี้ยงอาหารแล้วยังต้องถวายปัจจัยไทยทาน	ค่าเดิน
ทางด้วย	คนรายได้เขาน้อย	ก็เลยไม่กล้านิมนต์	ของเรานี้	๕	องค์	เป๋เข้าร้านเขาส่วนใหญ่
กินฟรี	 เดี๋ยวนี้ยังคิดๆ	 อยู่	 น่าไป	๕	 องค์อีกสักรอบ	 ประหยัดเยอะเลย	 ขนาดบอกเขาว่า
ฉันมาแล้วนะ	 ถึงเวลานั่งรถเหนื่อย	 ลงไปพัก	 เขายังอุตส่าห์เลี้ยงพวกกาฟงกาแฟเลย	
ตกลงเลข	๕	ของพม่าเป็นเลขมงคลนะ	ของไทยเราเลข	๙	
ถาม : (คุยเรื่องประวัติศาสตร์ไทย)	
ตอบ : สมัยของพระเจ้าตากที่ไปตจีันทบุร	ี ความตั้งใจจริงๆ	ก็คือว่าตั้งใจจะไปขอความ
ช่วยเหลือแต่พระยาจันทบุร	ี โดนนายทองอยู่ นกเล็ก	 เขาให้ตั้งตัวเป็นจ้าวเสียเอง	
พระเจ้าตากก็เลยระดมทหารไปตีพวกเดียวกัน	 ตรงจุดนั้นไม่ได้ติดใจหรอก	 ไปติดใจตรงที่
ว่า	 เมื่อท่านออกจากปากอ่าวแล้วเลาะอ้อมไปทางจันทบุรีนั้นท่านไปด้วยเรือ	 แล้วมันมี
การทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืด	เพื่อใช้กินแล้วก็อาบ	สมัยนี้เขาใช้สกัดเอาใช่ไหม	?	แต่สมัยโน้น
เทคโนโลยีเขายังไม่ถึง	 แต่บรรพบุรุษของเราเก่งตักน้ำทะเลมาแล้วแกว่งด้วยสารส้ม	 ให้
ตกตะกอน	แล้วก็ใส่ขัณฑสกร	คือน้ำตาลกรวด	 เพื่อลบรสเฝื่อนของน้ำ	 เพราะว่ารสมันจะ
ไม่จืด	 จะออกกร่อยมากกว่า	 แล้วรสจะออกเค็มหน่อยๆ	 ก็ให้มันหวานไปเลย	 ง่ายๆ	 ดี
เหมือนกัน	 แต่กินมากไม่ได้	 เดี๋ยวไตพังหมด	 เอาแค่พออาศัยได้	 ทำน้ำจืดทะเลจากน้ำ
ทะเล	 สมัยนี้หลายๆ	 ประเทศเขากลั่นน้ำจืดจากน้ำทะเล	 แต่เมื่อเช้าเห็นข่าวว่า	 ไต้หวัน	
ไม่ไหวแล้ว	 ต้องขอซื้อน้ำจืดจากแผ่นดินใหญ่	 จีนกำลังสร้าง	 เขื่อนต้าซานเสียเขื่อนยักษ์	
ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก	 ถ้าหากว่ากักน้ำเอาไว้แล้ว	 ปริมาณน้ำจะมากกว่าปริมาณน้ำจืดที่มี
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อยู่ในโลกถึง	๗	เท่า	จีนเขาบอกว่า	ต่อไปน้ำจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากเตรียมขายแล้ว	
แต่ว่าบรรดาพวกนักอนุรักษ์เขาโวยวายกันเสียไม่มี	 ถึงขนาดบอกว่าถ้ากักน้ำด้วยปริมาตร
ขนาดนั้น	 จะทำให้ศูนย์ถ่วงของโลกมันเสีย	 จะทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น	 เพราะฉะนั้นวันเวลา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 ลองนึกๆ	 ดู	 ถ้าหนักขนาดนั้น	 แรกมันก็ไปแล้วพอข้าม
จุดศูนย์กลางแล้วเป็นไง	 มันวูบ	 มันน่าเป็นลักษณะนั้นใช่ไหม	?	 แต่คงไม่แย่ขนาดนั้น	
เพราะโลกเราใบใหญ่ขนาดนี้	 ตอนนี้ใครจะไปเมืองจีนต้องรีบไปเพราะเขาจะเก็บกักน้ำในปี	
๒๕๔๗	 แล้วช่องแคบใหญ่	 ๓	 จุด	 ที่คนจีนเขาเรียกว่าประตูมังกร	 จะจมน้ำหายไปเลย	
แล้วพวกบรรดาโบราณวัตถุต่างๆ	 พวกสถานที่สำคัญหลายแห่งอาจจมหายไปด้วย	 บ้าน
ของขงเบ้งก็จมหายไปด้วย	 เพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวต้องรีบไป	 เกินปี	 ๔๗	 เขากักน้ำ
แล้ว	 ไม่ได้เจอแน่เลย	มีคนเขาสงสัยว่าเมื่อถึงเวลาการกักน้ำแล้วเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่
จะข้ามไปอย่างไร	 จีนบอกว่าเขาไม่มีปัญหาสร้างลิฟท์	 ถึงเวลาคุณแล่นเรือไปจอดยกปี๊ด
ไปหย่อน	 อีกฝั่งหนึ่งวิศวกรจีนตอนนี้เขาระดมกำลังไปทั้งประเทศ	 เสร็จแล้วก็เกิดปัญหา
ขึ้นมาหาลวดสลิงที่ใหญ่	 ขนาดนั้นเพื่อมาดึงลิฟท์ไม่ได้	 ก็เลยต้องสร้างโรงงานผลิดลวด
สลิงเพื่องานนี้อีกหนึ่งโรง	ทำอะไรก็ต้องมีปัญหาให้แก้	
ถาม : .................................	
ตอบ : โยมคนนั้นเขาตั้งใจหล่อรูปพระศรีอริยะเมตไตรย	แล้วไม่ใช่องค์เล็กๆ	องค์ใหญ่
ขนาด	 ๖-๗	 คน	 ยกกันหลังแอ่น	 คราวนี้ก่อนที่จะเอาไปถวายวัดไลยท์ีล่พบุร	ี ก็ผ่านมาที่
วัดบางนมโค	 เสร็จแล้วแวะขึ้นที่วัดก่อน	กลางคืนหลวงปู่ปาน	ท่านก็ให้ลูกศิษย์วัดไปตาม
หลวงพ่อ	 หลวงพ่อก็ประเภทว่าอาจารย์ตามก็ไม่ถามแล้ว	 เดินดุ่ยๆ	 เข้าไป	 ไปถึงปรากฏ
ว่าหลวงปู่ปาน	 ท่านบอกว่า	 ให้ลองเสี่ยงอธิษฐานบารมีดูว่า	 สิ่งที่ต้องการจะทำในชีวิตจะ
สำเร็จไหม	?	แล้วหลวงปู่ปานก็ลองนำให้ดู	ท่านก็จุดธูปเทียนอธิษฐานว่า	ถ้าหากว่าความ
ปรารถนาพระโพธิญาณท่านจะสำเร็จ	 ก็ขอให้ยกขึ้น	 สองมือยกขึ้นเฉยเลย	 ทั้งที่ตอนยก
ขึ้นจากเรือแบกกัน	มาตั้ง	๖-๗	คน	เสร็จแล้วหลวงพ่อลองดูบ้าง	ปรากฏว่ายกขึ้น	ท่านว่า
มันเบาๆ	 เหมือนกับลังกระดาษ	 คราวนี้หลวงปู่ปานให้หลวงพ่ออธิษฐานอีกอย่างหนึ่งว่า	
อธิษฐานดูซิว่าอายุเท่าไรถึงจะตาย	 หลวงพ่อท่านก็อธิษฐานเอา	 เริ่มจากอายุปัจจุบัน	
อย่างเช่นว่า	 ๒๒	 ถ้าหากว่ายกขึ้นก็แปลว่าตาย	 ถ้ายกไม่ขึ้นก็ไม่ตาย	 ก็ไล่ไปเรื่อยก็ยกไม่
ขึ้น	จนกระทั่งอายุ	๒๗	ยกขึ้นปุ๊บเลย	หลวงพ่อก็	เอ่อ...สบายใจ	อายุหมดแค่	๒๗	ปรากฏ
ว่าหลวงปู่ปานท่านบอกว่า	 ให้ไปปล่อยปลา	 เพื่อต่อชีวิตตัวเอง	 ข้างหลวงพ่อท่านก็นอนตี
พุง	เรื่องอะไรจะไปปล่อยให้เสียเวลา	ตายๆ	เสียให้หมดเรื่องหมดราว	หลวงปู่ปานเห็นท่า
ไม่เอาแน่	 ก็เลยซื้อปลามาใส่กะละมังเอาไว้	 ถึงเวลาก็บอกหลวงพ่อว่า	 ไปช่วยปล่อยให้
หน่อยซิ	 หลวงพ่อท่านก็	 เออ...อันนี้ของหลวงปู่ท่านก็ยกไปปล่อย	 พอปล่อยเสร็จ
เรียบร้อย	 หลวงปู่ท่านบอกว่า	 เป็นอันว่าแกต่ออายุเรียบร้อยแล้วนะ	 ตกลงพระศรีอารย์



379 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

องค์นั้นแหละจ๊ะ	องค์ที่วัดไลย์ ลพบุร	ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของลพบุรี	เช่น	วัดไลย์ วัด
เขาวงพระจันทร์ วัดมณีชลขันธ	์ เพราะฉะนั้นไปไม่ถูก	ถามชาวบ้านเขาก็บอกได้อยู่แล้ว	
ไปเถอะ	หลงเสียหน่อย	มันจะได้ฉลาดขึ้น		
ถาม : (คุยเรื่องไปต่างประเทศ	และไปทำงานและซื้อที่ดิน	ที่กาญจนบุรี	)	
ตอบ : โดยปกติแล้วสถานที่ไหนมีอากาศเทวดาดูแล	 สถานที่นั้นจะสำคัญมาก	 อย่าง
กรุงเทพมหานคร ของเรานี่ เจ้าพ่อหลักเมืองท่านเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ แล้วเจ้าพ่อ
หลักเหมือง เมืองกาญจน์ ท่านเป็นพรหมชั้นที่เจ็ด	แสดงว่าต้องสำคัญสุดๆ	เลย	ไปบน
ท่านเลย	 ไปไหนถ้าเคารพเจ้าที่เอาไว้	 ยังไงๆ	 ท่านก็สงเคราะห์ให้ก็สบาย	 ไปไหนถ้ามอง
ข้ามท่าน	 บางทีอะไรๆ	 มันก็ขรุขระ	 ไปออสเตรเลียก็เหมือนกัน	 เจ้าที่เขาไม่เป็นฝรั่งดอก
จ้ะ	จุดธูปบอก	ตรงไหนก็ได้	
ถาม : ต้องว่าภาษาอังกฤษไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องจ้ะ	ไม่ต้อง	เทวดาท่านรู้ทุกภาษาอยู่แล้ว	ไม่ต้องเล่นเป็นภาษาอังกฤษ	
ถาม : ทำไมมีทุกข์มาก	?	
ตอบ : มันก็มีเท่ากับคนอื่นนั้นแหละ	 เป็นธรรมดา	 ร ักตัวเองให้มากเข้าไว้ แล้วจะไม่
ทุกข์ จำไว้แค่นั้นพอ 
ถาม : ต้องทำกรรมอะไร	?	
ตอบ : เรื่องของกรรมเป็นคำรวม	 มันแปลได้ทั้งดีและชั่ว	 กุศลกรรมคือกรรมดี	 อกุศล
กรรม	คือความชั่ว	สำคัญที่ว่ากำลังใจของเรา ถ้าอยู่กับตัวเราเองมันไม่ทุกข์มาก เวลา
ไปฝาก กับคนอื่นเขาไว้ มันก็ทุกข์มากซิจ้ะ	เก็บกลับคืนมา	เอาดอกไว้ด้วย	ฝากไว้นาน
แล้วมันจะได้ไม่ทุกข์	
ถาม : ทำอย่างไรถึงไม่ทุกข์อย่างนั้นอีก	?	
ตอบ : เกิดอีกเมื่อไร	ก็ทุกข์อย่างนั้นแหละ	ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะ	สำหรับเรื่องของความ
ผิดหวังมันดีตรงที่ว่า ทำให้เราเห็นทุกข์ ในเมื่อเราเห็นทุกข์ได้ เราจึงเห็นธรรมะได้ 
ถ้าหากไม่ทุกข์มาก เราก็ไม่เข็ดใช่ไหม มันยังอยากเกิดอีก	 คราวนี้ถามตัวเองว่า	 ถ้า
เกิดมาแล้วทุกข์อย่างนี้อีก	เอาอีกไหม	?	
ถาม : ไม่เอา	?	
ตอบ : ไม่เอา	ก็จะได้ไม่ต้องทุกข์อีก	ถ้าอย่างนั้นเกิดใหม่จะได้แช่งให้ทุกข์อีกเยอะๆ	
ถาม : แล้วทำบุญอย่างไรจะได้สมหวัง	?	
ตอบ : ก็ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ทุกอย่างเอาให้ครบเลย	 แล้วก็บริจาคแฟนเป็นทานไปด้วย	
ถึงเวลาจะได้เยอะๆ	เลย	ให้ทานเกิดมาจะรวย รักษาศีลเกิดมาจะสวย ภาวนาเกิดมาจะ
ปัญญาดี คนสวย คนรวยคน ปัญญาดี	 ใครๆ	ก็อยากได้เป็นคู่ครองทั้งนั้นแหละ	 เพราะ
ฉะนั้นเอาทุกอย่างเลย	ถึงเวลาจะได้เยอะๆ	ตั้งใจว่าเราจะไปนิพพานในชาตินี้	เอาให้มันสุด
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ยอดไปเลย	 ถ้ามันไปไม่ได้	 เผลอเกิดใหม่เมื่อไรแล้วสบายเพราะมันตุนไว้เต็มที่แล้ว	 ถ้ามี
โอกาสก็โน้นไปซ่อมพระเก่า	 สร้างพระเก่า	 ขัดส้วมบ้าง	 ถ้าจะเอาให้สวยครบทุกกระเบียด
นิ้วเลย	สร้างพระเป็นมหาอำนาจ	เกิดมาเมื่อไร	เป็นผู้นำเขา	เหนือกว่าเขา	แต่ซ่อมพระนี้
จะได้เป็นเบญจกัลยาณี	 สวยพร้อม	 เป็นผู้มีศีลมีเมตตาเป็นปกติ	 จิตใจเยือกเย็น	 ยิ่งสวย
หนักเข้าไปใหญ่	 เดี๋ยวตอนโน้นต้องประกวดนางงามจักรวาลไม่พอแล้ว	 ต้องหลายๆ	
จักรวาล	ไปที่ไหนก็แข่งกับเขาได้เอาไหม	
ถาม : (ถามเรื่องแก้วจักรพรรดิ)	
ตอบ : รูปร่างเป็นอย่างไร	 ก็เหมือนไข่ไก่	 ถามว่าสีอะไร	 บอกไม่ถูก	 มันหลายสีรวมกัน	
เหมือนกับแก้วแล้วก็มีลายเป็นทอง	 แต่ว่าดูด้วยสายตาเหมือนกับทึบ	 แต่ถ้าเอามาส่องไฟ
กลับมองทะลุได้	แปลกมาก	
ถาม : เกิดอย่างไร	?	
ตอบ : แก้วจักรพรรดิ เกิดจากการหุงปรอท	 ในสมัยโบราณเขาเล่นแร่แปรธาตุก็จะมี
การหุงปรอท	 ถ้าของฝรั่งตามวิทยาศาสตร์ก็คือโลหะธาตุอย่างหนึ่ง	 แต่ว่าเป็นโลหะเหลว	
แต่ว่าทางจิตศาสตร์หรือไสยศาสตร์เขาเชื่อว่ามันมีชีวิตอยู่	 มันสามารถไปได้	 มาได้	 กิน
อาหารได้	 แล้วคนที่เขาเล่น	 พวกเล่นแร่แปรธาตุเกี่ยวกับปรอท	 เขาจะไปดักจับมันเสร็จ
แล้วก็เอามา	ทำการหุงด้วยสมุนไพร	จนมันจับตัวแข็งขึ้นมา	ที่เขาเรียกว่าทำปรอทสำเร็จ	
ที่นี้มีอยู่หลายระดับ	 พอทำไปถึงระดับหนึ่งจะเป็นมหาเสน่ห	์ เรียกว่าใครเห็นก็รักอะไร
อย่างนั้น	 ต่อไปก็	 ป้องกันภัย รักษาโรค ทำเป็นทอง	 ทำเป็นแก้ว	 แล้วตรงทำเป็นแก้ว
นั้นแหละที่ปรอทมันจะกลายเป็นแก้วจักรพรรด	ิหรือ	แก้วราห	ูแล้วแต่ธาตุปรอท	ถ้าธาตุ
ปรอทเป็นธาตุตัวเมีย	 จะเป็นแก้วราหู	 จะเป็นองค์เล็ก	 แต่ถ้าหากว่า	 ปรอทธาตุเป็นตัวผู้	
จะเป็นแก้วจักรพรรดิ	 คือ	 องค์ใหญ่	 เคยไปคลำๆ	 พวกอย่างนี้มาพักใหญ่	 เหมือนกัน	
ปรากฏว่าปีนั้นมีพระข้ามไปเรียนวิธีหุงปรอทที่พม่า	๕	องค์	กลับมาสึกเกลี้ยง	ขั้นแรกพอ
เป็นมหาเสน่ห์แล้วทนไม่ได้	 สึกหมด	สาวๆ	มาหาเยอะ	 เป็นการทดสอบตัวเอง	 ได้ดีมาก	
ตัวอย่างผู้สำเร็จปรอทของพม่าที่ดังที่สุด	 ก็คือ	 ฤๅษีบูบูอ่อง	 ท่านนุ่งขาวห่มขาว	 ศึกษา
วิชาพวกนี้อยู่บนยอดเขาโป๊ปป้า	 ภูเขา	 เขานี้อยู่ระหว่างเส้นทางจากพุกามจะไป			
มันฑะเลย์	 จะมียอดภูเขาไฟอยู่ยอดหนึ่ง	 เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับทำพวกพรรค์นี้
มาก	 เคยไปค้างอยู่ลิงเยอะเป็นบ้านเลย	 คราวนี้ว่า	 พอทำเป็นแก้วได้	 ก็จะมีฤทธิ์เหาะได้	
โบราณท่านเรียกว่าสำเร็จปรอท	 พวกที่สำเร็จปรอทนี้พอถึงทำเป็นแก้วแล้ว	 เรื่องทำทอง
เป็นเรื่องเล็ก	เขาก็จะทำแผ่นทองจารึกชื่อตัวเอง	พร้อมกับวันเดือนปีที่สำเร็จปรอท	แล้วก็
เอาไปถวายบูชาตามเจดีย์ต่างๆ	 โดยเฉพาะเจดีย์ชะเวดากอง	 ถ้าอยากดูก็ต้องปีนขึ้นไปดู	
ที่เมืองไทยมีอยู่	 องค์หนึ่ง	 แต่ว่าท่านอยู่ในป่า	 สำเร็จปรอทแล้วท่านก็อมเอาไว้	 คราวนี้
ธาตุปรอท	 คล้ายๆ	 กับว่ามันเรืองแสงออกมาได้	 เขาก็เลยเห็นออกมาเป็นสีแดงๆ	 ก็เลย
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เรียกท่านว่า	 หลวงพ่อแก้มแดง	 เหลือเชื่อไหมว่าธาตุอย่างหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นอีก
อย่างหนึ่งได้	
ถาม : แล้วอานุภาพเป็นอย่างไรครับ	?	
ตอบ : แก้วจักรพรรดิจะให้ลาภเป็นส่วนรวม	 ใครมีแก้วจักรพรรดิอยู่จะเลี้ยงคนสักเท่า
ไหร่ก็ไม่ต้องหนักใจเลย	
ถาม : แล้วแก้วราหูครับ	?	
ตอบ : เหมือนกัน	ต่างกันแต่ว่าว่าอันหนึ่งเล็กกว่า	อันหนึ่งใหญ่กว่า	แก้วจักรพรรดิของ
หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ชุ่ม วัดวังมุย	 ที่ลำพูน	 หลวงปู่ชุ่มท่านมีความคล่องตัวใน		
นิโรธสมาบัติที่สุดเลย	บุคคลอื่นเข้านิโรธสมาบัติแค่สามอิริยาบถ	คือ	 ไม่นั่ง	 ก็นอน	ยืนนี่
น้อย	แต่หลวงปู่ชุ่มท่านทำได้	สี่อิริยาบถเลย	ยืน	 เดิน	นั่ง	นอน	ได้หมด	นิโรธสมาบัตินี้	
สัญญาเวทยิตนิโรธ	 มันจะไปตัดสัญญา	 คือความรู้ทั้งหมด	 และความรู้สึกทั้งหมด	 ก็เลย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านใช้	 อะไรบังคับร่างกายให้เดินได้	 อาจใช้อธิษฐานจิตทับเอาไว้
ก่อนก็ได้	 แต่ว่าท่านทำได้จริงๆ	 คราวนี้หลวงปู่ชุ่ม	 ท่านเคยเป็นพี่หลวงพ่อมาหลายชาติ	
แล้วก็เป็นพี่ที่	 ถ้าถึงเวลาก็อาจโดนน้องประหารบ้าง	 ก็เลยกลัวหลวงพ่อ	 ก่อนที่ท่านจะ
มรณภาพท่านก็มาหาหลวงพ่อ	 บอกว่าหลวงน้อง	 ต่อไปหลวงน้องต้องทำงานใหญ่เพื่อ
ทำงานพระศาสนา	 คนที่มาหาจะมีจำนวนมากมหาศาล	 ถ้าหากว่าหลวงน้องมีแก้ว
จักรพรรดินี้เอาไว้	 หลวงน้องก็สามารถที่จะเลี้ยงคน	 โดยที่ไม่ต้องหนักใจ	 หลวงจากนั้นไม่
นานหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไป	 เสร็จแล้วหลวงปู่ท่านบอกว่า	 ท่านเองก็เคยทำตระกรุด
ปรอทมาแจกลูกศิษย์แต่ท่านบอกว่าอาจารย์ท่านเก่งกว่าทำเป็นแก้วจักรพรรดิได้	แสดงว่า
อาจารย์ของหลวงปู่ชุ่มนี้สุดยอด	
ถาม : หลวงพ่อท่านมีกี่องค์ครับ	?	
ตอบ : แก้วจักรพรรดินี้มีองค์เดียว	 แล้วมีแก้วราหูอีกองค์หนึ่ง	 แก้วราหูนี้จริงๆ	 แล้ว	
ตอนนั้นผู้กองอรรณพ	 แกเป็นแค่ร้อยตำรวจโทตระเวนชายแดนเอง	 แต่เป็นที่ถูกใจหลวง
ปู่	 หลวงปู่ก็มอบให้	 แล้วเพื่อนก็ยืมไปใช้	 ตี๋เล็กมันยืมไปใช้	 แล้วทะลึ่งไปเที่ยวซ่อง	 หาย
จ้อยไปเลย	ทั้งๆ	ที่ถักเอาไว้อย่างดี	ไม่มีทางออกไปไหนได้เลย	แล้วก็ผูกติดไว้กับสร้อยคอ	
เล่นเอาคุณอรรณพเกือบจะบีบคอเพื่อนตาย	ปรากฏว่าหลังจากที่หายไปไม่นาน	ไปโผล่อยู่
กับหลวงพ่อโน้น	 วิ่งไปหาพวก	 หลวงพ่อท่านก็เลยเก็บไว้เองทั้งคู่เลยปัจจุบันนี้ก็อยู่กับ
พระครูปลัดอนันตเ์จ้าอาวาสองค์ใหม่	
ถาม : แล้วที่หลวงพ่อท่านทำลูกแก้ว	?	
ตอบ : หลวงพ่อท่านบอกว่ามีอานุภาพถึง	 ๘๐	 เปอร์เซ็นต์ของของแท้	 ๘๐	 เปอร์เซ็นต์	
นี้ท่านทำครั้งแรกๆ	 มาครั้งหลังๆ	 นี้ไม่ทราบว่าได้เกินหรือเปล่า	?	 ท่านบอกว่าได้ขึ้นไปดู
แก้วจักรพรรดิของท่านปู่พระอินทร์แล้ว	 เหมือนกันเลย	 แสดงว่าท่านปู่พระอินทร์เวลาได้
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แก้วจักรพรรดิมาก็คงลักษณะเดียวกัน	 เพราะว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องมี			
จักรรัตนะ	 คือแก้วเจ็ดประการ	 ก็จะประกอบไปด้วย	 อันดับหนึ่ง	 จักรแก้ว,	 อันดับที่สอง	
ปรนิายกรตันะ	คอืขนุพลแกว้,	แลว้กอ็สัสะรตันะ	มา้แกว้,	หตัถริตันะ	ชา้งแกว้,	อติถรีตันะ	
นางแก้ว,	เสร็จแล้วก็มี	มณีรัตนะ	คือ	แก้วมณ	ีมีไว้เพื่อเลี้ยงคน	เพราะท่านต้องปราบไป
ในทวีปทั้งสี่	ในเมื่อเขาอยู่ใต้อำนาจแล้ว	เกิดตกระกำลำบากอะไรขึ้นมา	ไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้	
ในเมื่อจำเป็นต้องช่วยเขาก็ต้องมีพวกนี้เอาไว้	 ไม่อย่างนั้นก็ช่วยเขาไม่ไหว	 ใครจะเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิต้องมีให้ครบ มีไม่ครบเป็นไม่ได	้ มีอยู่ ใน	 จักกวัตติสูตร	 ใน			
อังคุตตรนิกาย	 ไปเปิดพระไตรปิฎกดูได้	 อ่านมานานแล้ว	 จำไม่ค่อยได้	 ต้องไปทบทวน
ใหม่	 เมื่อกี้ที่ว่ายังขาด	 คหปติรัตนะ	 คือ	 ขุนคลังแก้วนะ	 มีหน้าที่หาสตางค์ใส่คลัง	 ม	ี	
ทิพจักขุญาณแจ่มใสมากไปที่ไหน	 เจอสมบัติก็ขุดมาใส่คลังไว	้ ใครมีลูกน้องอย่างนี้รวย	
รชักาลทีส่าม	ทา่นบอกวา่	ทา่นมขีนุพลแกว้	คอืเจา้พระยาบดนิทรเ์ดชา (สงิห ์ สงิหเสนยี)์	
มีขุนคลังแก้วคือเจ้าพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง)	 แล้วก็มีนางแก้ว	 นางแก้วนี้ไม่ใช่มเหสี	
แต่เป็นลูกสาว	 โอ้โห...เก่งจริงๆ	 จำไม่ได้แล้วว่าเป็นพระองค์ไหน	 ของท่านเองท่านว่าถึง
ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 แต่ก็มีแก้วตั้งสามอย่างแล้ว	 ท่านก็พอใจแล้ว	 สมัยรัชกาลที่
สามเงินคงคลังล้นท้องพระคลัง	ท่านบอกว่าท่านเตรียมไว้ให้น้องคือรัชกาลที่สี	่ เพื่อว่าต่อ
ไปข้างพวกยุโรป	คือ	พวกฝรั่ง	อังกฤษ	จะมาเบียดเบียน	ถึงเวลาจะได้มีเงินมีทองสำรอง
เอาไว้	 เพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้	 รัชกาลที่สี่ท่านก็เลยใช้เพลิน	 สบาย	 ตกลง
รัชกาลที่สามเหนื่อยที่สุด	 เพราะว่ารัชกาลที่สองพอว่าท่านรับงานได้	 ก็ทิ้งงานให้เลย	
เรียกว่าท่านทำงานแทนรัชกาลที่สองมาตลอด	 แล้วก็ทำงานในรัชกาลของตัวเอง	 แล้วก็
เผื่อแผ่ไปยังรัชกาลที่สี่ด้วย	 ตกลงเท่ากับว่าคนเดียวล่อเสียสามรัชกาล	 ปัจจุบันนี้ยังเป็น	
พระสยามเทวาธิราช	อยู่	ไหนๆ	ก็เหนื่อยแล้ว	ก็เหนื่อยให้ตายไปเลย	
ถาม : คือสงสัยว่า	แต่ละศาสนาต่างมีคำสอนของตนเองใช่ไหมคะ	...(ไม่ได้ยิน)...?	
ตอบ : นรก สวรรค์ พรหม นิพพาน ที่เดียวกันหมดไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตาม			
หลักการของแต่ละศาสนาที่สอนถูกก็มี	สอนผิดบ้างถูกบ้างก็มี	ผิดไปเลยก็มี	แต่ว่าทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำ	 ถ้าทำดี	 เรียกว่า	 กุศลกรรม	 ทำชั่ว	 เรียกว่า	 อกุศลกรรม 
กรรมคือการกระทำนั้นส่งผลให้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการ ไม่ต้องการก็ตาม ถึง
เวลาผลนั้นจะเกิด ถ้าเราทำกรรมชั่ว ส่วนของสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน 
เหล่านี้ก็รอรับเราอยู่ เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความชั่วของเรา ถ้าเราทำความดี เทวดา 
พรหม พระนิพพาน ก็รอเราอยู่ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จริงๆ	แล้ว	ไม่มีเลยก็ว่าได้	แต่ที่มีขึ้น
มา	 ก็เพราะว่าเราทำให้มีเอง	 เหมือนกับบ้าน	 ถ้าเราไม่สร้างบ้านจะมีไหม	 มันเกิดจาก		
กระการทำของเรา	
ถาม : .................................	
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ตอบ : สิ่งที่เราทำ	 จะเรียกว่ากรรมก็ได้	 สิ่งที่เราทำที่ไม่เท่ากันก็เลยให้มีการแบ่งออก	
เช่นว่า	 ทำกรรมหนักเอาไว้ก็จะมีนรกแต่ละชั้นแต่ละขุมที่ต่างกันไป	ทำความดีเอาไว้	 ก็จะ
มีสวรรค์แต่ละชั้น	 แต่ละเขตแตกต่างกันไป	 ถามว่าอะไรมาแบ่ง ? ก็คือ สภาพหยาบ 
ละเอียด ของจิตของเราเป็นเครื่องแบ่ง	 อย่างเช่นว่า	 พรหมมีรูปพรหม	 ๑๖	 ชั้น	 ก็เกิด
จากความหยาบ	 ละเอียดของจิตของเรา	 ถ้าหากว่ากำลังจิตของเราเข้าถึงปฐมฌานหยาบ	
ก็เป็นพรหมชั้นที่	 ๑	 เป็นปฐมฌานอย่างกลางเป็นพรหมชั้นที่	 ๒	 ปฐมฌานอย่างละเอียด	
เป็นพรหมชั้นที่	๓	ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ	
ถาม : ก็แสดงว่าเมื่อก่อนที่ไม่มีเลย	เพราะว่าไม่มีความแตกต่างกันเหรอคะ	?	
ตอบ : ก่อนที่จะกำเนิดเป็นมนุษย์ขึ้นมา	 ส่วนอันนั้นเขาว่า	 สภาพจิตของเขาเทียบเท่า	
อาภัสราพรหม	คือ	ชั้นที่	๖	จะมีความสว่างไสวมีความมั่นคง	แน่วแน่	ลักษณะนั้น	คราว
นี้โลกของเรา	ต้องใช้คำว่ากำเนิดโลกนะ	ถือว่าเล่านิทานให้ฟังแล้วกัน	กำเนิดโลก	โลกเรา
จะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก	ซึ่งทฤษฎีนี้	ฝรั่งว่าเป็น	บิ๊กแบงก์ (Big Bang)	ถึงเวลาแล้ว
ดวงอาทิตย์จะขยายตัวระเบิดออกมากลืนเอาดาวเคราะห์ทั้งหมดไป	 คราวนี้...ลักษณะนี้
ของทางพระ	 เรียกว่าไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก	 เมื่อถึงเวลาแล้วเกิดฝนตกลงมา	 ดินที่โดน
เผาพอโดนฝน	โดนน้ำใหม่ๆ	กลิ่นมันหอม	มันก็ลอยสูงขึ้นไป	อาภัสราพรหม	คือพรหมที่
อยู่ข้างบนได้กลิ่นก็อยากรู้อยากเห็น	เลยลงมา	ลองมาชิมมากินดู	เมื่อตัวเองอยู่ด้วยความ
เป็นทิพย์	 กินของหยาบเข้าไปเลยทำให้ร่างกายหยาบ	 ไม่สามารถเหาะกลับได้	 จากแสง
สว่างที่เคยมีอยู่	 แสงก็หมดไป	 กลายเป็นต้นกำเนิดมนุษย์ขึ้นมา	 เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะ
ต้องมีการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง	เกิดอาการทำในสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมก็มี	ผิด
พลาดไม่เป็นไปตามศีลธรรมก็มีสิ่งเหล่านี้ก็เลยจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับเขาจริงๆ 
แล้วมันเกิดจากการกระทำตัวเองแท้ๆ เลย 
ถาม : .................................	
ตอบ : ถ้าหากว่าไปหาจุดกำเนิด	 ต้องกล่าวถึงแรกเริ่มที่จิตเกิดมาอันนี้	 ถ้าว่าไปแล้ว
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	เป็นอจินไตย	ไม่ควรไปคิดผู้ใดคิดพึงมีส่วนของความเป็นบ้า	คือ
มันเสียเวลาคิด	 แต่ว่าบอกง่ายๆ ว่าการเกิดของจิตก็ลักษณะเดียวกับแร่ธาตุต่างๆ	 คือ
ว่าพอถึงเวลาภายในจักรวาลของเราที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ	 เป็นจำนวนมากด้วย
กัน	 ถึงเวลาสิ่งต่างๆ	 หมุนวนเข้ามา	 แล้วก็ผสมรวมกันไปรวมกันมา	 ถึงวาระหนึ่ง	 ธาตุ
หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการผสมรวมที่สมบูรณ์แล้ว	จะกลายเป็นธาตุเฉพาะๆ	ของแต่ละอย่าง
ไป	ลักษณะของจิตก็เหมือนกัน แต่ว่าจิตนี่แปลกตรงที่มันเป็นธาตุรู	้ ถ้าตราบใดที่ยังไม่
เป็นธาตุรู้อยู่	อย่างโลหะธาตุบางอย่าง	อย่างเช่น	ปรอท	ก็สามารถที่จะมาได้	ไปได้	หนีได้	
ลักษณะอีกอย่าง	 อย่างเหล็กไหลสามารถกินอาหารได้	 สามารถมาได้	 หนีไปได้	 นี่เขายัง
ไม่มีธาตุรู้นะ	เขายังสามารถที่ทำได้ขนาดนั้น	แต่สภาพจิตขนาดอาภัสราพรหมนี่เป็นธาตุรู้
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ด้วย	ที่เรียกว่าเกิดยากเย็นแสนเข็ญนักหนา	ประเภทมองไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายกันเลยว่า
เกิดมาจากไหน	 จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนลองดูไหม	?	 ไปค่อยๆ	 เสาะหาดู	 ถ้าเกิดเป็น
พระพุทธเจ้าจะรู้ครบทุกอย่างตั้งหน้าตั้งตาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้	 อีกไม่เกินสี่อสงไขยกับแสน
กัปก็ได้เป็น	
ถาม : เคยมีคนบอกว่า	จริงๆ	แล้วไม่ได้มีแต่โลกของเรา	มีโลกอื่นๆ	?	
ตอบ : มีเยอะแยะไป	 สุริยจักรวาลของเราที่มีมนุษย์ก็มีดาวตั้งหลายดวง	 จักรวาลอื่นๆ	
ที่มีมนุษย์อีกก็เยอะแยะ	 ในภาษาบาลีเขาใช้ว่า	ทสสหัสสีโลกธาตุ	(ทะ-สะ-สะ-หัส-สี-โล-
กะ-ธา-ตุ)	มีตั้งหมื่นโลกธาตุ	เพราะฉะนั้นสารพัดกาแลคซี่	คงประกอบไปด้วยดวงดาวสิ่งที่
มีชีวิตเยอะแยะไปหมด	ตราบใดที่ยังมีการกระทำอยู่ ตราบนั้นก็ยังไม่มีที่สิ้นสุด ยกเว้น
ถ้าสามารถหลุดพ้นเข้าพระนิพพานได้ก็เป็นอันว่าจบ ถ้ายังไม่เข้าก็เวียนตายเวียนเกิด
ไปเรื่อย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว มันสุขน้อย ทุกข์มาก 
ถาม : (ถามเรื่องการเกิดขึ้นของดวงจิต)	
ตอบ : มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 แต่ก็อย่างที่บอก	 มันสามารถเกิดได้	 แต่โอกาสมันน้อยมาก	
แล้วขณะเดียวกัน	 ที่ไปนิพพานแล้วก็ดี	 ที่อยู่เป็นเทวดา	 พรหมก็ดี	 ที่อยู่ในมนุษย์โลก	
รวมๆ	แล้วยังไม่เท่ากับข้างล่างเลย	ข้างล่างยังมีโอกาสขึ้นมาอีกตั้งเยอะ	
ถาม : แล้วโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี่	มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จองค์ปฐมแล้วเหรอครับ	?	
ตอบ : บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามีมาสมัยไหน	 เดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองไปเคาะถามมันดู	 มัน
จะตอบไหม	ถึงเวลาก็เอาไม้กระทุ้งๆ	หน่อย	เฮ้ย	!	เอ็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ะ	?	
ถาม : มีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับ	ที่พระพุทธเจ้าท่านจะลงมาตรัส	?	
ตอบ : มีโลกนี้โลกเดียวที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัส เพราะว่าเป็นโลกที่ประกอบไป
ด้วยลักษณะที่มีความทุกข์ ความสุขที่มันแตกต่างแยกเห็นกันอย่างชัดเจน ในเมื่อเห็น
กันอย่างชัดเจน สามารถสั่งสอนให้คนเข้าถึงธรรม ก็เห็นได้ง่าย	โลกอื่นส่วนใหญ่สบาย	
ในเมื่อสบายไปบอกว่าทุกข์	 ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง	 ไปบอกว่าไม่เที่ยง	 ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่	 อายุ
เป็นหมื่นๆ	ปีน่ะ	ฉะนั้น	โอกาสที่เขาจะเห็นธรรม	เข้าถึงธรรมมันก็น้อย	พระพุทธเจ้าท่าน
ลงมาตรัสรู้เฉพาะในโลกนี้	 เขาถึงได้เรียกว่า	 มงคลจักรวาล	 จักรวาลที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง	
ลองไปโลกอื่นดูก็ได้ประเภทบำเพ็ญบารมีกันทีลืมไปเลย	
ถาม : จิตเวลาจะเกิดที่ไหน	มันจะผูกพันกับที่นั่นหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : มันมีส่วนความจำของมันอยู่	 ถึงเวลาพอไปถึงตรงจุดนั้น	 มันก็จะจำได้	 นึกได้	
หรือไม่ก็ประเภทที่ว่า	อยู่ๆ	ก็คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก	
ถาม : อย่างนี้	ถ้าเกิดสมมติเราไปเกิดที่จักรวาลที่ไกลมากๆ	โอกาสก็น้อยสิครับ	ที่จะมา
เกิดในจักรวาลนี้	?	
ตอบ : ทำไม	มีเยอะแยะไป	 เกิดสลับกันไปสลับกันมา	ของเขาก็เหมือนกัน	 เคยมาเกิด
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เป็นของเรา	 แล้วก็ไปเกิดเป็นของเขา	 เกิดเป็นเทวดา	 เป็นพรหมเหมือนกัน	 ขึ้นอยู่กับ
ความดี	ความชั่วที่เขาทำ	ทำความดีเอาไว้มากกว่านี้	แต่ไม่พอที่จะเป็นเทวดา	ก็ไปเกิดอยู่
ในดวงดาวที่มีสะดวกสบาย	 ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าไม่ควรคิดมันมันอยู่ ๔ 
อย่าง	 คือ	พุทธวิสัย	 ความสามารถของพระพุทธเจ้า	 กว่าจะบำเพ็ญบารมีมาอย่างน้อย			
สี่อสงไขยกับแสนมหากัป	สิ่งที่ท่านทำได้พิลึกพิลั่นเกินกว่าปุถุชนทั่วไปจะเข้าถึงหรือทำได้	
ฌานวิสัย	 ความสามารถของผู้ทรงฌาน	 ทรงสมาบัติ	 คือพวกได้อภิญญา	 ว่าเขาจะทำ
อะไรได้บ้างจะเป็นอย่างไรได้บ้าง	 กรรมวิบาก	 คือการส่งผลของกรรม	 โลกจินไตย	 คือ
ความไม่มีที่สิ้นสุดของโลก	คือความเป็นไปของโลกเรานี้	ท่านบอกว่าทั้ง ๔ อย่างนี้ ผู้ใด
คิด พึงมีส่วนของความเป็นบ้า เพราะเสียเวลาตายซะเปล่าๆ โดยไม่มีความดีติดตัวไป 
เพราะมัวแต่ไปคิดอยู่ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมไป จะเกิดผลเร็วกว่าเยอะ 
ถาม : อ่านในเว็บครับ	 เขาเขียนว่าปัญญาธิกะ	 ฉลาดกว่า	 บำเพ็ญบารมีน้อยกว่า		
ศรัทธาธิกะ	?	
ตอบ : เขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ	 บางฉบับ	 เขาเปรียบเทียบว่า	 เด็กโง่กับเด็กฉลาดเลย	
คนจะเป็นพระพุทธเจ้าโง่ มีหรือ ?	ก็เอาอย่างเขาว่าแล้วกัน	ที่เขาเปรียบมาน่ะมันใช่ของ
เขา	เราเองรู้สึกว่าใกล้จะปรามาสพระรัตนตรัย	เราก็เลี้ยวออกมาซะ	
ถาม : ผมอ่านความเชื่อของชาวคริสต์	 นี่น่ากลัวเหมือนกันครับ	 ใครไม่เชื่อแบบพระ
คริสต์ก็ลงอเวจีอย่างเดียวไม่ผุดไม่เกิดเลย	?	
ตอบ : เขามีอเวจีเหมือนกันเนอะ	
ถาม : ก็นรกเขา	ก็คือ	ถ้าใครไม่เชื่อในพระคริสต์คือก็ลงอเวจีอย่างเดียว	?	
ตอบ : อันนั้น	เขาหมายความว่าถ้าไม่เชื่อพระคริสต์แล้วไม่มีศาสนาอื่นเป็นเครื่องยึด	
ถาม : ผมอ่านในนั้นมันมีการ์ตูนศาสนาคริสต์น่ะครับ	 มีคนแบบเข้าวัดทำบุญ	 แล้วก็มี
คนมาชวนเข้าศาสนาคริสต์แล้วเขาก็ไม่สนใจ	สุดท้ายรถคว่ำตาย	ไปเจอ	เจอพระเยชู	พระ
เยชูก็บอก	 เนี่ย	 เราพยายามให้คนมาชักชวนเจ้าหลายครั้งแล้ว	 แต่เจ้าไม่สนใจในศาสนา
เรา	เจ้าก็เลยต้องลงนรกชั่วนิรันดร์	?	
ตอบ : ชั่วนิรันดร์นี่	 อยากได้มากเลยล่ะ	 จริงๆ	 แล้วก็คือว่าของเขาอยู่ในลักษณะที่เรียก
ว่า	จะข่ม	ตั้งใจข่มศาสนาอื่นเขา	เผยแพร่ในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ	เพราะว่า
พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงการเผยแพร่ศาสนา พระองค์ท่านคือ แนะนำเพื่อประโยชน์
ของเขา แนะนำเพื่อความสุขของเขา จะไม่ยกศาสนาของเราว่าดีกว่าความเชื่อของ
เขา จะไม่มีการประเภทกดข่มเขาลง 
ถาม : แต่ผมดูแล้วมันคล้ายๆ	 จริงๆ	 นะ	 อย่างล้างบาปอย่างเนี่ย	 สารภาพบาป	 ก็
เหมือนกับตอนพระท่านปลงอาบัติ	?	
ตอบ : พระครสิตท์า่นสอนใหส้ารภาพบาป	 แตค่ราวนีว้า่	 สารภาพบาป	 บางทมีนัอายเขา	
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เขาเลยสอนให้ล้างบาปแทน	 ระยะหลัง	 เอาคำสอนพระคริสต์มาดัดแปลงให้เข้ากับกิเลส
คน	ถ้าอย่างของเรา	เขาเรียก	สัทธรรมปฏิรูป 
ถาม : จริงๆ	ของเราก็	ก็มีการดัดแปลงบ่อยๆ	?	
ตอบ : เยอะ	 ประเภทดัดแปลงเข้ากับกิเลสชาวบ้านได้	 แหม...รวยๆ	 ไปตามๆ	 กัน	พอ
เอาของจริงมา	เขาไม่ค่อยสนใจกัน	
ถาม : แล้วปฏิรูปอะไรเนี่ยครับ	?	
ตอบ : ปล่อยเขาปฏิรูปต่อไปเถอะ	
ถาม:่จะสำเร็จไหม	ไม่ออกมารบกันเหรอครับ	?	
ตอบ : แล้วจะรบกันไปทำไมล่ะ	?	
ถาม : ก็เห็น	เอาม็อบมาชนม็อบ	?	
ตอบ : ก็นั่นแหละ	 ผิดตั้งแต่คิดจะเอาม็อบชนม็อบแล้ว	 โดยปกติทั่วๆ	 ไปแล้ว	 แค่คน
ธรรมดาความเห็นไม่ตรงกัน	 เห็นแย้งกันได้	 นี่ถ้าหากว่าถือว่าคุณเป็นพุทธศาสนิกชน 
เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่คนแย้งแล้วคุณเห็นเขาเป็นศัตรูก็บรรลัยแล้ว 
ถาม : ผมว่ามันไม่รู้สิ	มันทั้งสองฝั่ง	ก็มาจาบจ้วงหลวงตาบัว	มาจาบจ้วงสงฆ์	?	
ตอบ : ก็ปล่อยเขา	
ถาม : แต่ผมนึกๆ	แล้วทำไมท่านไม่ออกมาห้ามปรามบ้างล่ะ	?	
ตอบ : ไม่มีประโยชน์อะไร	 เพราะว่าถ้าหากว่าโดดลงไปเล่นซะอีกก็จะพาคนหมู่มากร่วม
เข้าไปอีก	 เพราะว่าแต่ละองค์ท่านก็มีลูกศิษย์มากๆ	 ทั้งนั้น	 ก็เลยจำเป็นต้องนิ่งไว้	 เขาจะ
ว่าอะไรก็ให้เขาว่าไป	 วันก่อนบอกสำนวนกำลังภายในเขาบอกว่า	 สวรรค์มีทางเจ้าไม่ไป 
นรกไร้ประตูเสือกตะกายมา	ก็ปล่อยมันลง	สำนวนจีนมันสะใจกว่า	
ถาม : แต่ผมว่านะครับ	 ให้เห็นตัวอย่างความเป็นทุกข์ของคน	 เหนื่อยๆ	 ก็ยังรู้สึกว่า	
ทำไมยังต้องเดินทางต่อไป	?	
ตอบ : อันนี้	อาตมา	โน	คอมเม้นท์	แล้วแต่โยมเหอะ	ก็เพราะยังอยากเดินอยู่	
ถาม : ควรจะทำอะไรให้มันดีที่สุดล่ะ	?	
ตอบ : เป็นพระพุทธเจ้าวิริยาธิกะ	ดีที่สุด	สิบหกอสงไขยกับแสนมหากัป	
ถาม : ผมหมายถึงว่า	ควรจะแบบทำอย่างไรบ้างที่แบบมันเร็วๆ	หน่อย	?	
ตอบ : ไม่มี	มีทางตรงก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ย่อมาจาก มรรค ๘ นั่นแหละ ตรง
ที่สุดแล้ว 
ถาม : แต่ที่เคยอ่านน่ะครับที่หลวงพ่อ	 หรือหลวงพี่บอก	 ที่บางองค์พระโพธิสัตว์ที่ท่าน
เอาร่างกายเผาเป็นพุทธบูชา	แล้วแบบทำให้เร็วขึ้นอย่างเนี่ยครับ	?	
ตอบ : อนันัน้ของทา่นเองทา่นตัง้ใจทำ	ความเขม้แขง็ของทา่น	การปรารถนาพระโพธญิาณ	
จะมีมาว่า	 ปรารถนาด้วยใจ ปรารถนาด้วยวาจา ปรารถนาด้วยกาย ปรารถนาด้วย
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กายและวาจา	อย่างเช่นว่าปรารถนาด้วยใจ	ก็คือ	ตั้งใจว่า	เราจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้น
จากวัฏฏสงสาร	สิ่งใดที่เรารู้จะให้เขารู้ด้วย	สิ่งใดที่เรามีความสุขจะให้เขาสุขด้วย	คิดในใจ	
แล้วปรารถนาด้วยใจ	ถ้าเอ่ยออกมาคือปรารถนาด้วยวาจา	กายกับวาจา	อย่างเช่นว่า	พระ
โพธิสัตว์แลเห็นเสือกำลังจะกินลูกตัวเองเพราะหาอาหารไม่ได้	 ตัวเองกำลังบำเพ็ญอยู่บน
หน้าผา	 มองลงไปใต้หน้าผา	 เสืออยู่ในถ้ำ	 จะกินลูกตัวเอง	 ก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อคนอื่นเขา
จะเดือดร้อน	 ตัวเราเองผู้ที่ตั้งใจจะขนถ่ายสัตว์โลกข้ามวัฏฏสงสารอย่าให้คนอื่นเขาเดือด
ร้อนเลย	 เรายอมสละตนเองดีกว่า	 ก็ตั้งใจอธิษฐานว่า	 ขอให้ผลการเสียสละนี้	 ส่งผลให้
ข้าพเจ้า	 เป็นผู้เข้าถึงพระโพธิญาณด้วยเถิด	แล้วก็โดดลงไปให้เสือกิน	นี่เรียกว่าปรารถนา
ด้วยทั้งกาย	 ทั้งวาจา	 พอลงไปแปะอยู่ข้างหน้าเสือมันก็เลิกกินลูก	 หันมาแทะซาก		
ท่านแทน	
ถาม : อย่างนี้	มันเหมือนกับจำเป็นไหมครับว่า	ไม่น่าจะมีลูกมีเมียเลย	?	
ตอบ : จำเป็นต้องมี	ถ้าหากว่าไม่มี	แล้วจะหาคนร่วมสร้างบารมีมาจากไหน	?	
ถาม : แล้วจะตัดใจลงเหรอครับ	 ตอนนั้นเกิดพอกระโดดปั๊บหันไป	 เฮ้ยลูกยังแบเบาะ
ช่วยตัวเองไม่ได้	?	
ตอบ : ชาตินั้น	ท่านเป็นฤๅษีอยู่คนเดียว	
ถาม : (หัวเราะ)	
ตอบ : เราก็เลือกตอนอยู่คนเดียวสิ	 จะมีประเภทสละร่างกายเป็นทานสละเลือดเนื้อเป็น
ทาน	 ตัดศีรษะ	 ตัดแขน	 ตัดขา	 ควักดวงตา	 ควักหัวใจ	 อะไรแบบนี้	 ลองดู	 จนกระทั่งถึง
ท้ายๆ	ก็ให้ลูกเป็นทาน	ให้เมียเป็นทาน	
ถาม : อันนั้นบารมีปลายหรือยังครับหลวงพี่	?	
ตอบ : พวกอันนั้นก็ยิ่งนาน	ก็ยิ่งเข้มขึ้น	ถ้าหากว่าอย่าง	พระศรีอริยะเมตไตรยนี่	ชาติ
แรกก็ตัดศีรษะเป็นทานเลย	ถวายพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณ	
ถาม : ชาติแรกที่ปรารถนาเลยเหรอครับ	?	
ตอบ : เป็นพระเจ้าบรมสังขจักรพรรด ิ
ถาม : ก่อนหน้านั้นไม่เคยปรารถนามาก่อนเลยเหรอครับ	?	
ตอบ : น่าจะเป็นอย่างนั้น	
ถาม : แล้วกรรมดีส่งผลให้เป็นถึงพระมหากษัตริย์	 โดยที่ไม่เคยบำเพ็ญในพระพุทธ
ศาสนามาก่อน	?	
ตอบ : ต้องเคย	แต่ไม่เคยคิดจะเป็น	
ถาม : อ๋อ	 อย่างพระพุทธเจ้าท่านเปิดโลกทีหนึ่ง	 ก็จะเป็นกันหมดอยู่แล้วล่ะ	 จะเหลือ
ใครอยู่ให้ไม่คิดเป็นอีกล่ะ	 แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆ	 พระองค์	 เปิดโลกทุกพระองค์หรือเปล่า
ครับ	?	
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ตอบ : นั่นเป็นธรรมเนียมเลย	ต้องเรียกว่าเป็น	พุทธประเพณ ี
ถาม : แล้วจะรอดได้ด้วยเหรอครับ	ที่แบบไม่เคยปรารถนามาก่อน	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าอยู่ในโลกันต์นี่	รอดแน่	มันไม่เห็นนี่หว่า	
ถาม:่อ้าว	ตอนนั้นในโลกันต์ก็ไม่เย็นลงเหรอครับ	?	
ตอบ : แค่เห็นสว่างวูบเดียว	 เหมือนยังกับฟ้าแลบผ่านในที่มืดเท่านั้นให้เย็นลงกว่านั้นก็
ไม่ไหว	เย็นสุดๆ	ของมันแล้ว	
ถาม : เอ๊ะ	แล้วอย่างนี้แสดงว่า	มีพระพุทธเจ้าบางองค์ท่านเคยผ่านโลกันต์ด้วยสิครับ	?	
ตอบ : ไม่แน่ใจเหมือนกัน	ต้องถามท่านดู	
ถาม : มีใครที่แบบตกโลกันต์สั้นๆ	ไหมครับ	ตกแป๊บเดียว	?	
ตอบ : คงไม่มี	 เพราะมันสี่เท่าของอเวจี	อย่างสั้นๆ	ของโลกันต์	โลกันตะ	โลกะ	อันตะ	
สุดแล้วซึ่งโลก	 เป็นนรกขุมเดียวที่ไม่จำกัดเวลา	 อยู่ไปเหอะเลิกชั่วเมื่อไหร่แล้วค่อยหลุด
ออกมา	(หัวเราะ)	 คุ้มกับความชั่วที่ทำ	 เลิกชั่ว	 ถ้าเลิกมันก็ไม่ต้องอยู่แล้วสิ	 โลกันต์เป็น
นรกต่างหากออกไปไม่ได้อยู่ในเขตนรกทั้งหมด	
ถาม : แย่ที่สุดแล้วใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ถอืวา่แยท่ีส่ดุ	 ไมใ่ชย่ากทีส่ดุ	 เพราะวา่นรกขมุใหญท่ีส่ดุ	 โทษหนกัทีส่ดุคอือเวจมีหา
นรกเขามอีายกุปัหนึง่	 แตโ่ลกนัตเ์ขาไมม่อีาย	ุ กปัหนึง่นีย่งัรูว้า่ถา้เราเอาผา้สำลไีปลบูภเูขาหนิ
กวา้งยาวสงู	๑๖	กโิลเมตร	ใหส้กึ	เสมอพืน้แคอ่ายกุปัหนึง่	แตอ่นันีไ้มม่อีาย	ุสภาพมนัเปน็ยงั
ไง	 เหมอืนกบับอ่หรอืหลมุอะไรลกึๆ	ทีอ่ยูต่รงกลาง	คำวา่	โลกนัต ์กค็อืสดุโลก จะเปน็รอย
ตอ่ระหวา่งมนษุย ์นรก แลว้กส็วรรค ์ตรงบุม๋อยูต่รงกลางนี ่ไปอยูก่นัตรงนัน้แหละ 
ถาม : ไม่มีวิธีช่วยเลยเหรอครับ	?	
ตอบ : ไม่รู้สิ	ยังไม่ได้ลอง	
ถาม : แล้วอย่างอเวจี	ถ้าต้องตกกัปหนึ่ง	ถึงเวลาอาจจะตกแค่แบบ	๑๐๐-๒๐๐	ปีอย่าง
นี้เป็นไปได้ไหมครับ	?	
ตอบ : ได้	ก็แบบเดียวกับเทวดา	อายุของเขาสมมติว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์๒๐๐	ปีทิพย์	
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ตามนั้น	สุปติฏฐิตเทพบุตร	มีอายุแค่	๗	วันมนุษย์เอง	ถ้า
พระพุทธเจ้าไม่ขึ้นไปเทศน์โปรดพุทธมารดา	ได้ฟังเทศน์จนกลายเป็นพระโสดาบันล่ะก็	ลง
นรกไปนานแล้ว	 ไม่จำเป็นต้องอยู่จนครบอายุที่เขากำหนดเพราะว่า กรรมที่ทำแต่ละ
อย่างหนักเบาไม่เท่ากัน	 แต่ว่าไปทำกรรม	 สมมติว่าคนหนึ่งโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่า	
คือใช้อาวุธทำร้ายคนอื่น	 แต่ขณะเดียวกัน	 อีกคนหนึ่งแค่ชักปืนขึ้นมาขู่ก็แจ้งข้อหา
พยายามฆ่าเหมือนกัน	 อันนี้ถือว่าตามกฏหมายไทยเลยนะ	 แล้วโทษมันจะหนักเท่ากันซะ
เมื่อไหร่ล่ะ	?	 อันหนึ่งลงมือซะเลือดตกยางออก	 บาดเจ็บสาหัสไปเลย	 อีกอันหนึ่งแค่ขู่
เฉยๆ	แต่แจ้งข้อหาเดียวกันก็เลยลงนรกขุมเดียวกัน	แต่โทษมันยาวสั้นต่างกัน	
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ถาม : ทำความชั่วน้อยๆ	ถ้าเผลอไปก็คงลงน้อยหน่อย	?	
ตอบ : ไม่เป็นไร	อนุญาตให้ลงได้	๔๕๕	ขุม	เว้นไว้ซะขุมหนึ่ง	
ถาม : ทั้งหมด	๔๕๕	ขุมเหรอครับ	?	
ตอบ : ๔๕๖	
ถาม : ถ้ารวมโลกันต์ด้วย	?	
ถาม : รวมโลกนัตด์ว้ย	๔๕๗	แตโ่ลกนัตเ์ขาไมน่บัรวม	ถอืวา่เปน็เขตพเิศษตา่งหากออกไป	
ถาม : อ้าว	แล้วทำไมเว้นอะไรไว้หลุมหนึ่งล่ะครับ	?	
ตอบ : ก็เมื่อกี้บอกไง	ถ้าหากว่าทำชั่วน้อยลงก็เว้นให้หลุมหนึ่งเหลือซะ	๔๕๕	แล้วกัน	
ถาม : ต้องแบบแผนด้วยเหรอครับ	ว่าหลุดจากอเวจีแล้วต้องมานรกบริวาร	ต้องมา...?		
ตอบ : กติกาของเขาเป็นอย่างนั้น	ต้องเดินผ่าน	ในเมื่อผ่านก็แวะหน่อยแล้วกัน	
ถาม : มันหลุดขึ้นมาเลยไม่ได้เหรอครับเป็นไปได้ไหมครับกำลังร้อนอยู่	...?	
ตอบ : มีๆ ๆๆ	มทีีห่ลดุไปเลยกม็	ี ตวัอยา่งกค็อื	ผูท้ีน่กึถงึความดขีึน้มาได ้ กห็ลดุไปเลย	
โอกาสที่จะนึกถึงความดีมันน้อยมาก	 อย่างเช่นว่า	 มีสัตว์นรกตนหนึ่ง	 ก่อนหน้านี้	 เป็น
อุบาสกชรา	 ตั้งใจบวชลูกตัวเองก็พอถึงวันบวชก็เอาผ้ากาสาวพัสตร์ถวายก็คือ	 มอบให้กับ
นาค	ทีนี้ตัวเองแก่ชรา	 เงอะๆ	งะๆ	แล้ว	ก็ทำเอาผ้าตกพื้นเสียงดังตุ๊บ	 เสียงผ้าตกพื้นมัน
ตดิอยู่ในใจของแก	 ในเมือ่มนัตดิอยู่ในใจของแก	 แตว่า่ตอนตายใจแกไม่ไดเ้กาะอยูต่รงจดุนัน้	
มัวไปวุ่นวายกับสิ่งที่เศร้าหมองต่างๆ	 ก็ลงนรกไปก่อน	 พอลงนรกไปก่อน	 นายนิรยบาล
เอาตาข่ายเหล็กมาเพื่อจะทอดจับเอาสัตว์นรกไปทรมาน	 เสียงตาข่ายกระทบพื้น	 เหมือน
ยังกับเสียงผ้าหล่นกระทบพื้น	 แกก็เลยจำขึ้นมาได้ว่าแกเคยบวชลูกชายเอาไว้	 พอนึกถึง
ความดีได้	 ความดีทั้งหมดรวมตัว	 พ้นจากเขตนั้นไปเป็นเทวดาไปเลย	 ส่วนอีกรายหนึ่ง	
คล้ายๆ	กัน	บวชลูกเหมือนกัน	นายนริยบาลหิ้วโยนลงขุมนรกแล้ว	ปรากฏว่ามีจีวรมารอง
รับลอยขึ้นมาอยู่ข้างบน	 นายนิรบาลก็แปลกใจหิ้วโยนไปใหม่	 ก็รองรับขึ้นมาอีก	 ถามว่า
เขาบอกว่าทำความดีอะไรมา	เขาบอกว่าเห็นไฟนรกสีเหมือนจีวรลูกที่เคยบวชนึกขึ้นมาได้	
รอดไปอย่างหวุดหวิดเลย	นั่น	ขนาดโยนลงไปแล้วนะ	
ถาม : ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนึกได้หรือเปล่า	?	
ตอบ : ใช่สำคัญตรงนั้นเลย	 บุคคลที่ทำกรรมหนักๆ	 มา	พระยายมราชสอบสวนถาม
รายละเอียดหมดทุกอย่างของความดีเขานึกไม่ได้ เพราะกรรมมันกดอยู่ บังอยู่ 
ประเภทนึกได้พูดไม่ออกบ้าง	 นึกไม่ได้เลยบ้างอะไรบ้าง	 ในเมื่อท่านพยายามจนถึงที่สุด
แล้วไม่สามารถจะบอกได้ว่าทำความดีอะไรมาบ้าง	ท่านก็ต้องยอมปล่อยให้เขารับความชั่ว	
คือลงนรกไปซะก่อน	 พ้นขึ้นมาแล้วค่อยมาว่าเรื่องความดีกันใหม่	 ถ้านึกได้แม้แต่นิดเดียว
ก็เป็นอันว่าไปสบายข้างบนก่อน	 แล้วถ้าหากว่ายังประมาทเผลอลงมาอีกก็ดอกเบี้ยทบต้น
อีกทีหนึ่ง	ความดีกับความชั่วหักกลบลบล้างไม่ได้แยกกันรับไปตามวาระของมัน	
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ถาม : ถ้าทำแต่ว่านึกไม่ได้ก็ต้องลงโทษก่อนเหรอคะ	?	
ตอบ : ถามว่าทำไหม	ไม่ได้ถามว่านึกออกไหม	
ถาม : ถ้าทำแต่นึกไม่ออกล่ะคะ	?	
ตอบ : ถ้านึกไม่ออก	 ก็โดน	 ทำหรือเปล่า	 ไม่ได้ถามว่านึกออกหรือเปล่า	 พราะฉะนั้น	
นึกถึงความดีให้ชินเอาไว้ ถึงเวลาใจเกาะความดี ไปเสวยความดีเลย	แล้วก็หาทางหนี
มัน	 อย่าเผลอลงไปข้างล่างได้แล้วกัน	 ลงไปเมื่อไหร่นี่ดอกเบี้ยทบต้น	 มันทบเอาไว้บาน
เลย	 ถ้าอย่างพวกเรานี่ก็คงประเภทเงินต้นร้อยเดียว	 แต่ดอกเบี้ยเป็นล้านแล้ว	 หนีมันมา
นานเหลือเกินนี่	
ถาม : ผมสงสัยอยู่อย่าง	 อยู่ดีๆ	 กันไม่ชอบ	 ทำไมชอบอุบัติขึ้นมาเป็นชีวิต	 คือเหมือน
แต่ก่อนก็ไม่มีชีวิตให้ต้องมารับรู้	แล้วก็ดันไปจุติขึ้นมาแล้วที่นี้ก็เวียนว่ายตายเกิดเข้าไป	?	
ตอบ : ส่วนผสมมันลงตัวพอดี	มันไม่ลงตัวพอดี	ก็ไม่ได้มาเกิดอยู่แล้ว	
ถาม : สงสัยว่าเวลาคนเราตายไป	 พอจิตออกจากร่างใช่ไหมคะ	 แล้วจิตมันจะเป็นรูป
ร่างเหมือนหน้าตาคนที่ก่อนจะตาย	?	
ตอบ : ไม่แน่	 ทำความดีเอาไว้มากจิตก็จะเป็นไปตามบุญตามบารมีของตัวเอง	 คือสวย
สดงดงามไป	 ถ้าทำความชั่วไว้มากสภาพภายในก็เศร้าหมอง	 อาจจะอยู่ในลักษณะของ
สัตว์นรก	 เปรต	อสุรกายเลยก็มี	หรือไม่ก็อยู่ในลักษณะที่ประเภททั้งโทรม	ทั้งซีด	ดูไม่ได้
เลยก็มี	แต่ว่าเราจะรู้เลยว่านั่นคือเรา คนอื่นเขาเห็น เขาก็รู้เลยว่านั่นคือเรา เพราะว่า
สภาพเขตอื่นเขามีความเป็นทิพย์เป็นปกติอยู่ 

หลวงพ่อนาคปรก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

๑๖. เสียงสยองขวัญ 

	 ขึ้นชื่อว่าเสียงแล้ว	 ย่อมเป็นที่พอใจและไม่พอใจของคนเราแตกต่างกันไป	 เสียงที่
คนพอใจเป็นอิฏฐารมณ์นั้น	 ต้องเป็นเสียงที่ไพเราะน่าฟัง	 อย่างเสียงจากเครื่องดนตรี	
หรือเสียงหวานจากเพศตรงข้าม	 เป็นต้น	 เสียงดนตรีนั้น	 ถ้ามีฝีมือจริงๆ	 แล้ว	 สามารถ
แสดงผลเป็นที่น่าอัศจรรย์	 ขณะเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง	 “นางพญาจิ้งจอกขาว”	 อาตมา
เผลอหลับ	พอเสียงขลุ่ยเปิดตัวนางเองดังขึ้น	อาตมาถึงกับหูตาสว่างโพลง	ความง่วงเหงา
หาวนอนหายไปสิ้น	 ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะเบิกบานอะไรเช่นนั้น	 กระตุ้นความรู้สึกให้
คึกคักกระปรี้กระเปร่า	นึกถึงสายน้ำรี่ไหล	สกุณาระเริงไพร	ทุ่งหญ้าแมกไม้เขียวขจี	
	 อานุภาพของเสียงดนตรีนั้น	 “สุนทรภู่”	 เปรียบไว้ว่า	 “อันดนตรีมีคุณทุกสิ่งไป 
ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์”	 แต่เสียงดนตรีแม้จะมีพลานุภาพเพียงไหน	 ยังแพ้เสียง
ออดอ้อนเว้าวอนของเพศตรงข้าม	 จิตใจที่แข็งแกร่งดังเหล็กเพชร	 ก็อ่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟ
มานักแล้ว	ดังนั้น...ผู้ถือพรหมจรรย์	จึงไม่ควรให้เพศตรงข้ามมาเว้าวอนมากนัก	ไม่อย่าง
นั้นมักเสียท่า	ถูกสมิงสาวแห่งป่ากิเลส	งาบไปรับประทานซะเยอะแล้ว...!	
	 ส่วนเสียงที่เป็นอนิฏฐารมณ์อันไม่น่าพอใจ	 ได้แก่	 เสียงอันเป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์
ของเราในขณะนั้นๆ	 เช่น	 กำลังฟังเพลงอยู่อย่างสุดมันในอารมณ์	 คุณแม่ก็บ่นว่าหนวกหู	
ฟังอะไรก็ไม่รู้	 เสียงยังกับควายออกลูก...!	 เช่นนี้เสียงเพลงก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่		
คุณแม่	 และเสียงบ่นของคุณแม่ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของคุณลูกเช่นกัน	 หรือ	 ท่านที่ปฏิบัติ
กรรมฐานย่อมไม่ต้องการเสียงอึกทึกครึกโครม	เพราะเป็นศัตรูกับสมาธิ	เป็นต้น	
	 อาตมาชอบป่าเขาลำเนาไพรเป็นอย่างยิ่ง	 รู้สึกว่าบรรยากาศในป่าเขา	 ก่อให้เกิด
ความสงบวิเวกอย่างบอกไม่ถูก	 เสียงลมพัด	 เสียงน้ำไหล	 เสียงกิ่งไม้ใบไม้หล่น	 เสียงนก	
เสียงสัตว์ป่าร่ำร้อง	 เสียงจั๊กจั่นเรไรหรีดหริ่งลองไนกรีดเสียง	 ชวนให้จิตใจสงบเยือกเย็น	
คงเป็นเพราะเสียงเหล่านี้	 เป็นเสียงของธรรมชาติ	 ไม่มีการปรุงแต่ง	 สภาพจิตอันเป็น
ธรรมชาติมาแต่เดิม	จึงยอมรับได้ง่าย	ไม่ดิ้นรนส่งส่ายไปสู่อารมณ์อื่น...	
	 เสียงธรรมชาติที่เป็นศัตรูของความสงัด	 ส่วนใหญ่เป็นเสียงคนและต้องเป็นเสียงที่
เราฟังเข้าใจด้วย	 จิตจะนึกคิดปรุงแต่งไปตามคำพูดของเขา	 เลยวุ่นวายหาความสงบไม่ได้	
อาตมาเคยไปอาศัยกับกะเหรี่ยงในป่าเขา	 ฟังภาษาเขาไม่เข้าใจ	 ก็เหมือนกับฟังเสียงนก
เสียงกา	 เขาพูดอะไรมาเราสั่นหัวท่าเดียว	 จิตใจจึงไม่ฟุ้งซ่าน	 แต่พอสาวกะเหรี่ยงมาพูด
บ้าง	เสียงนกเสียงกาก็ชักจะฟังรู้เรื่อง	เสียงเพศตรงข้ามจึงทรงมหิทธานุภาพที่สุด...!	
	 เสียงอีกประเภทหนึ่ง	 เป็นเสียงที่เราไม่ทราบที่มา	 ไม่ทราบว่าต้นเสียงเป็นอะไร	



393 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ทำให้ขวัญหนีดีฝ่อเอาง่ายๆ	เช่น	เวลาอยู่ในป่า	มีเสียงคนแก่คุยกัน	เสียงร้องไห้คร่ำครวญ	
เสยีงกรดีรอ้งอยา่งเจบ็ปวดโหยหวน	ถา้มกีนัหลายคน	กม็องหนา้กนัเลิก่ลัก่	 เผน่เขา้กลางวง	
ถ้าอยู่คนเดียวมีหวัง	เผ่นป่าราบจับไข้หัวโกร๋น	หมดสิทธิ์ใช้หวีตลอดชาติ...!	
	 บางทีอาตมาได้ยินพระนับร้อยนับพัน	 สวดมนต์ดังกระหึ่มน่าเลื่อมใส	 แต่หาแหล่ง
ที่มาไม่เจอ	ขณะรับราชการอยู่ที่กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายกาญจนบุรี	(ปัจจุบันเปลี่ยน
เป็นค่ายสุรสีห์)	 วันดีคืนดี	 จะมีเสียงโห่ร้องเอาวา	 เสียงช้างม้าโกญจนาท	 เสียงขับพลเข้า
ประจัญบาน	 เสียงอาวุธปะทะกัน	 เหมือนกับมีกองทัพโบราณ	 กำลังรบราห้ำหั่นกันอย่าง
เอาเป็นเอาตาย	และไม่ใช่ได้ยินกันแค่คนสองคน	บางทีทหารทั้งกองพันได้ยินพร้อมๆ	กัน	
แต่เมื่อตามหาเข้าจริงๆ	ก็ไม่รู้ว่าดังมาจากไหน	?	
	 หลวงพ่อท่านไปธุดงค์	 มีขบวนทิพย์ดุริยางค์	 ตามขับกล่อมไปตลอดทาง	 เมื่อเห็น
ว่าไม่สนใจจริงๆ	 พวกเล่นโผล่มาทั้งขบวนเลย	 ทั้งโห่ทั้งแห่พร้อมสรรพ	 หรือพระบางท่าน
กำลังอดอาหาร	 ได้ิยินเสียงขูดมะพร้าว	 ตำน้ำพริกอยู่ใกล้ๆ	 แต่เดินตามไปเถอะ...เหนื่อย
แทบขาดใจ	ไม่ถึงซักที	ไม่ทราบว่ามาจากฟากฟ้าป่าหิมพานต์ไหน...?	
	 ชีวิตทหารชายแดนนั้น	 อยู่ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์อย่างน่าอิจฉา	 แสงจากปาก
กระบอกปืนและพลุส่องสว่าง	 สีเขียวแดงเหลืองของระเบิด	 ควันและกระสุนส่องวิถี	 เสียง
สนั่นลั่นป่าของอาวุธสงครามนานาชนิดไงล่ะ	 พระคุณท่าน...ใครว่าห่างไกลแสงสีอย่าไป
เชื่อเชียว...เสียงสยองขวัญสั่นประสาทอาตมาก็เจอมาแล้ว...เรื่องมันเป็นอย่างนี้...	
	 คืนนั้น	อาตมากับสิบตรีมาโนต วานะวงศ	์และ	สิบตรีรัว สุดใจ	อยู่เวรดึกที่หน้า
ฐานตามเคย	 ประมาณตีหนึ่งเศษๆ	 เสียงประหลาดอย่างหนึ่ง	 ก็ดังขึ้นอย่างฉับพลัน	 มัน
โหยหวนแซ่ส่ำไปหมด	 เหมือนกับมีกองทัพปีศาจนับหมื่นนับแสน	 รายล้อมเข้ามารอบ
ด้านเสียงสุนัขในหมู่บ้านทัพเซียมที่ห่างไปเล็กน้อย	 หอนประสานรับกันระงมทั้ง
หมู่บ้าน...!	
	 อาตมาคว้าเอ็ม.๑๖	 คู่มือ	 ร้องบอกหมู่มาโนตที่ผวาลุกอย่างขวัญหายว่า	 “ฉายไฟ
เร็วข้าจะยิง...!”	 แสงไฟฉายขนาดห้าท่อนสว่างจ้า	 นิ้วที่แตะไกปืนของอาตมาชะงักค้าง
เสียงไอ้ผีนรกหายวับไปเหมือนฟิวส์ขาด...	 เบื้องหน้ามีแต่ต้นไม้กับทุ่งหญ้า	 เจ้าของเสียง
ที่กะว่าบุกเข้ามาห่างไม่ถึงวา	ไม่รู้ว่าอันตรธานไปไหน...!	
 ท่านผู้อ่านช่วยบอกหน่อยได้ไหม...? ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่...?  
 
   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๑๗. ลิงลม 

	 ลิงลมที่กล่าวถึงในที่นี้	ไม่ได้หมายถึง	เจ้าตัวน้อยตาโตแสนจะขี้อายนั่นหรอก	หาก
แต่หมายถึงวิชาไสยศาตร์ประเภทหนึ่ง	 ซึ่งใช้คาถาหัวใจลิงลม	 ปลุกตัวเองขึ้นมา	 หรือให้
ครูบาอาจารย์ที่ชำนาญในคาถานี้ทำการสักอักขระหรือรูปลิงลม	แล้วปลุกเสกให้...	
	 วิชาประเภทนี้	 ต้องหมั่นปลุกตัวเองอยู่เสมอ	 หาไม่แล้วเวลาฉุกเฉินขึ้นมา	 มักถูก
เขาเหยียบอาน	 เพราะของดันไม่ขึ้น	 ทีตอนไม่ต้องการให้ขึ้น	 กลับขึ้นได้ขึ้นดี	 อาตมาเอง
อยากรู้อยากเห็นมาก	ว่าเวลาของขึ้นแล้ว	มันจะแน่จริงซักแค่ไหน...!	
	 นิสัยเชื่อยากแบบนี้ไม่ค่อยดีนัก	 กว่าจะยอมเชื่ออะไรซักทีต้องลองแล้วลองอีก	 ถ้า
เจอที่เขาดีจริงก็เสมอตัว	 ถ้าเจอพวกดีแต่คุยโม้เราไม่ติดคุกก็ได้ศัตรูเพิ่มขึ้น	 การทดลอง
บางทีก็เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง	พลาดพลั้งขึ้นมาตายโหงเอาง่าย...!	
	 เช่นหลวงพ่อบอกว่า	 ข้าวตอกพระร่วงมีอานุภาพกันงูได้	 อาตมาเชื่อน่ะเชื่ออยู่			
แต่ก็ขอลองให้หายคันหัวใจหน่อย	 คว้าคองูเขียวหางไหม้ตัวเบ้อเริ่ม	 ปรากฎว่ามันไม่กัด
จริงๆ	 ตั้งแต่นั้นมา	 งูอะไรเจออาตมาเป็นเผ่นกระเจิง	 เพราะถูกไล่จับเล่นเป็นของสนุกไป
เลย...!	
	 เมื่อขึ้นเปลี่ยนกำลังพลที่ฐานหน้าตาพระยา	 ผบ.ร้อยสั่งทหารทุกนายว่า	 “อย่ารับ
ของกินของใช้ทุกอย่างจากชาวบ้านที่นี่	 พวกนี้เลี้ยงผีและเล่นไสยศาสตร์กันทุกบ้าน...!”	
อาตมารับทราบ	แต่ไม่รับปฏิบัติ	ก็มันไม่เชื่อนี่ครับ...!	
	 ด้วยบารมีหลวงพ่อคุ้มหัว	 ทำให้อาตมารอดจากยาพิษ	 ยาสั่ง	 และอาถรรพ์มืดที่
หมอผีพวกนี้ตั้งใจจัดการกับอาตมา	 เหตุเพราะนำกำลังพลไปปิดตลาดมืด	 ทำให้พวกเขา
หมดทางทำกิน	จึงมีหนี้แค้นที่ต้องชำระกัน	และทหารโดนเวทย์มนต์ลี้ลับเล่นงานปางตาย
ไปหลายคน...	
	 เมื่อเข้าเวรดึก	 อาตมาและเพื่อนๆ	 ได้ยินเสียงหวืดหวือ	 เหมือนกับมีตัวแมลง
ขนาดใหญ่	 บินฉวัดเฉวียนไปมารอบฐาน	 พอมองไปยังต้นเสียงทั้งที่มืดสนิทก็ยังมองเห็น	
วัวขี้ผึ้ง	ตัวเล็กๆ	ควบตะบึงอยู่บนอากาศอย่างคึกคะนอง...!	
	 อาตมาพกธงมหาพิชัยสงครามของหลวงพ่อ	 จึงไม่ได้หวั่นเกรงเจ้าวัวอาคมแม้แต่
น้อย	 เพียงแต่บอกเพื่อนๆ	 ว่า	 “อย่าทัก”	 เจ้าวัวร้ายก็หมดช่องทางทำอันตราย	 ต้องย้อน
กลบัไปหาเจา้ของในทีส่ดุ	อกีคราวหนึง่...ทหารยามของรอ้ย ร.๙๑๐๒	เขา้เวรดกึเชน่กนั...	
	 เห็นนกประหลาดตัวมหึมา	 บินพึ่บพั่บมาจับยอดไม้ข้างฐาน	 ด้วยความกลัวสุดขีด
เลยซัดด้วย	 ปืนกล ๙๓	 เป็นชุด	 เจ้านกยักษ์ตกพลั่กลงมา	 ผบ.ร้อย	 และเพื่อนทหารที่
ตกใจตื่น	แห่กันไปดูแล้วก็พบกับสิ่งสยองขวัญ...!	
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	 เป็นร่างของชายฉกรรจ์ที่มีร่างกายท่อนบนกำยำล่ำสัน	 กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ	 อย่าง
กับนักมวยปล้ำ	ท่อนล่างตั้งแต่หัวเข่าลงไป	ถูกมัดติดกันจนเล็กลีบนิดเดียว	หน้าตาเหี้ยม
แสยะอย่างกับยักษ์มาร	แขนสองข้างคล้องกระด้งที่ใช้เป็นปีก...“ผีกระหัง”...! 
	 แม่นแล้ว...ผีกระหังที่เขาเล่าลือกันนั่นแหละ	 เห็นแล้วต้องยอมเชื่อว่า	 มันบินด้วย
กระด้งได้จริงๆ	 ก็แขนมันแข็งแกร่งออกปานนั้น	 คว้าคอใครเข้าคงหักทันที	 ร่างกายมัน
ไมม่บีาดแผลแมแ้ตน่อ้ย	แต่โดนแรงปะทะของกระสนุปนื	กระแทกจนกระดกูปน่ไปทัง้ตวั...!		
	 จบภารกิจจากแนวหน้า	 กลับมาพักผ่อนยังที่ตั้งปกติที่ส่วนหลัก	 เนื่องจากการรบ
ติดพัน	ทำใหท้หารเกณฑ์ผลัดที่ ๒ ปี ๒๕๒๒	ค้างปลดเป็นเวลาสามเดือน	อาตมาที่เข้า
เวรอยู่	จึงผ่อนผันให้พวกเขาหาความสำราญกันได้	อย่าให้มีเรื่องเดือดร้อนก็แล้วกัน...	
	 อาตมานั่งคิดเบี้ยเลี้ยง	 ขณะที่ทหารตั้งวงชนแก้วกัน	 กำลังลงบัญชีเพลินๆ	 เสียง
ตึงตังโครมคราม	และเสียงเอะอะโวยวายไม่ได้ศัพท์	อาตมาพรวดเข้าไปจะห้ามทัพ	เพราะ
คิดว่ามีการเมาแล้วตีกัน	กลับเห็นพวกเขาล้อมวงดูอะไรบางอย่าง...!	
	 ที่กลางวงนั่นเอง...พลทหารสมศักดิ์	 หกคะเมนตีลังกาอย่างคล่องแคล่ว	 บางทีก็
หงายหลงัเอาหวัชนสน้เทา้	แตม่นักลบัเดนิได	้ปากกร็อ้งวา่	 “อาจารย.์..อยา่ทำผม...อยา่ทำ
ผม”	ถามดจูงึรูว้า่เขาสกัลงิลม	และฝนืคำครกูนิเหลา้เหลอืเดนคนอืน่	เลยถกูครเูลน่งาน...!	
	 วิธีแก้ง่ายมาก	 แค่ตบบ้องหูผัวะเดียวก็หายแล้ว	 พรรคพวกมันมัวแต่กลัวกันอยู่	
ส่วนอาตมานั้น	 อยากลองดูกับของอย่างนี้มานานแล้ว	 เลยโดดเข้าล็อคคอ	 แบกเจ้าตัวดี
ลอยขึ้นมาทั้งตัว	 คิดว่าเขาพ้นพื้นจะใช้แรงไม่ได้	 มันกลับดิ้นตูมเดียวกระเด็นไปคนละทิศ
ละทาง...!	
	 ฮ่า...แบบนี้ก็มันสิขอรับ...!	 ตามปล้ำตามฟัดกันแทบกองร้อยถล่ม	 พวกทหารเห็น
ดังนั้นก็เอาด้วย	 ช่วยกันจับช่วยกันคว้า	 แต่พ่อเจ้าประคุณเอาแรงบ้ามาจากไหนไม่รู้	
เหวี่ยงเอา	ออกหัวออกก้อยไปตามๆ	กัน	พลทหารถวิล	โมโหเข้า	 เอาน้ำสาดโครมลิงลม
หายจ้อยเลย...!	
	 รุ่งขึ้น...อาตมาระบมอย่างกับชกมวยไทยมาห้ายก	 แต่เจ้าตัวแสบไม่เป็นอะไรเลย	
บอกแค่ว่า	 “เมื่อคืนผมคงเมามาก	 หลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลย...”	 เออ...ฝากไว้ก่อนเถอะ
น่า...ของขึ้นอีกเมื่อไหร่เจอกัน...อูย...ระบมทั้งตัวเลยเรา...!	
	 เครื่องรางของขลังทุกชนิด	 เป็นที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้น	 ที่พึ่งแท้จริงของเราคือ	ทาน 
ศีล ภาวนา	 เร่งใชป้ัญญา	พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง ความทุกข์ ความตั้งอยู่ไม่ได้
ของร่างกายนี้	ถอนความพอใจในมันเสีย	ตั้งใจไปนิพพานกันดีกว่า...!		
   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๑๘. ปาฏิหาริย์พระปฐมเจดีย์ 

 “นครปฐมเมืองอุดมสิ่งดีเลิศหล้า เป็นเมืองพัฒนาเหล่าประชาอยู่ร่มเย็น บ้าน
เมืองเราก็รื่นรมย์สมมีสิ่งที่บูชา อร่ามงามตาสูงส่งเสียดฟ้าเขาเหิน สร้างความ
เพลิดเพลินหากใครได้มา สักการบูชาพระธาตุนั้นหนาของพุทธองค์...” 
	 นี่เป็นท่อนแรกของเพลงประจำจังหวัดนครปฐม	ดินแดนแห่งส้มโอหวาน ข้าวสาร
ขาว ลูกสาวสวย ผ้าดำดี	และปัจจุบันเพิ่ม	โต๊ะจีนดัง	ขึ้นมาอีก	เป็นจังหวัดแรกของไทย	
ที่มีนิยามคำขวัญประจำจังหวัดก่อนใคร	 จนทุกวันนี้ทุกจังหวัด	 ต่างก็ตั้งคำขวัญตามกัน
เป็นแถวๆ	...	
	 อาตมาเป็นลูกนครปฐมขนานแท้	 ที่เขาว่า	 “ใจกว้างดังฐานองค์พระ ปัญญา
แหลมดุจยอดเจดีย์”	 เกิดที่นี่	 โตที่นี่	 เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดทุกอย่างกับตา	
เป็นที่น่าเสียดายว่า	เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางลบเสียส่วนมาก...	
	 ส้มโอหวาน	 เป็นส้มโอนครชัยศรี	 ข้าวสารขาว	 เป็นข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว	 ที่ชนะเลิศที่	
๑	ของโลก	ปัจจุบันกลายพันธุ์ไป	จนไม่มีใครรู้จักข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วกันแล้ว	ลูกสาวสวย	ถูก
หนุ่มต่างเมืองขอไปแทบหมดไม่เหลือให้หนุ่มนครปฐมบ้างเลย	 จนต้องหันหน้าเข้าวัดอยู่
นี่...!	
	 ผ้าดำดี	 เป็นผ้าย้อมมะเกลือ	 ถูกวิทยาการสมัยใหม่ตีตกคูไปนานแล้ว	 ข้าวหลาม
ชั้นดี	 ก็ถูกข้าวหลามหนองมนแย่งตำแหน่งไปซึ่งๆ	 หน้า	 เหลือแต่	 องุ่นรสดี	 กับมะพร้าว
น้ำหอม	ที่พอจะกู้หน้าของจังหวัดเอาไว้ได้บ้าง...	
	 สิ่งที่ชาวนครปฐมภาคภูมิใจและเคารพบูชาอย่างสูงสุดคือ	 องค์พระปฐมเจดีย์	
เป็นมหาเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ	ยอดแหลมเสียดฟ้า	บุกระเบื้องโมเสค	สีทองอร่ามตระการตา	
ใครมานครปฐม	จะมองเห็นองค์มหาเจดีย์	สูงเด่นเป็นสง่าอยู่แต่ไกล...	
	 ความสูงขององค์มหาเจดีย์นั้น	ตำราว่า	สูงชั่วนกเขาเหิน	คือสูงสุดเพดานบินของ
นกเขานั่นแหละ	 จนร่ำลือกันว่า	 สูงจนไม่มีเงา	 คือเงาเจดีย์ตกไม่พ้นฐาน	 ส่วนความกว้าง
ของฐานนั้น	เดินกันลิ้นห้อยกว่าจะรอบเป็นปูชนียสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก...!	
	 ประวัติการสร้างพระปฐมเจดีย์มี	 ๒	 ตำนาน	 เรื่องแรกว่า	พระเจ้าอโศกมหาราช	
แห่งชมพูทวีป	 ได้ส่งพระมหาเถระ	 ๕	 รูป	 มี	พระโสณะ	 และพระอุตตระ	 เป็นประธาน		
อัญเชิญพระไตรปิฎกมา	เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	ในดินแดนสุวรรณภูมิ...	
	 เวลานั้นตรงกับสมัยของ	พระเจ้าตวันอธิราช	 แห่งเมืองทวาราวดี	 พระมหาเถระ
ทั้ง	 ๕	 มาขึ้นที่ เมืองท่าแห่งนี้	 เป็นแห่งแรกในสุวรรณภูมิ	 จึงขนานมงคลนามว่า	
“นครปฐม” และเรียกสืบๆ	กันมานับแต่บัดนั้น...	
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	 เรื่องที่สองกล่าวถึงพระยากงผู้ครองเมืองนครปฐม	มีโอรสองค์หนึ่ง	โหรทำนายว่า
จะฆ่าพ่อ	 จึงให้เอาไปลอยน้ำทิ้งเสีย	 ยายหอมเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรให้ชื่อว่าพาน	ต่อมาไป
ศึกษาศิลปวิทยาการทีเ่มืองราชบุร	ีเจ้าเมืองราชบุรีต้องชะตา	จึงขอไปเป็นพระโอรส...	
	 ขณะนั้น	 เมืองราชบุรีกับนครปฐมเป็นศึกกัน	 พระยาพานโตเป็นหนุ่ม	 จึงยกทัพ
มาตีนครปฐม	 พระยากงทำยุทธหัตถีกับลูกชาย	 ถูกฟันตายคาคอช้าง	 พระยาพานเข้า
เมืองได้	สั่งริบของทุกอย่างเป็นราชบาท	แม้แต่มเหสีและนางสนมกำนัลทั้งหมด...!	
	 เทวดา	(ยุ่งกับเขาได้ทุกเรื่อง)	 เห็นว่าพระยาพานทำปิตุฆาต	 เป็นอนันตริยกรรม
แล้ว	ยังจะเอาแม่เป็นเมียอีก	จึงแปลงร่างเป็นแมวแม่ลูกอ่อน	นอนขวางประตู	พูดกับลูก
ถึงเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงของพระยาพาน	(แมวพูดได้...จะเชื่อดีมั้ยเนี่ย...?)	
	 พระยาพานไปเค้นถามจากยายหอม	 พอทราบความจริงก็โกรธหาว่ายายหอม
ปิดบังตน	 จึงฆ่ายายหอมซะอีกคน	(เจริญมั้ยล่ะ...?)	 ต่อมาสำนึกผิด	(สายไปซะแล้ว)	 จึง
สร้างเจดีย์สูงชั่วนกเขาเหิน	บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	อธิษฐานขอไถ่บาป	(ไม่สำเร็จหรอก
จ้ะ)...	
	 ตำนานทั้งสองเรื่องตำนานเกินไป	 เลยแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดี	 แม้ว่าต่างก็มีเค้า
ความจริง	 แต่องค์มหาเจดีย์ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นองค์ใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๔	 ทรงพบ
ขณะที่ยังผนวชอยู่	 เมื่อขึ้นครองราชย์	 จึงทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมา	 เป็นรูปทรงใน
ปัจจุบันนี้...	
	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่องค์มหาเจดีย์	 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้ว	 ยังมีพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ	 ที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๖	 ได้	 พระเศียร	 พระหัตถ์	 และพระบาท	 มาจากหัว
เมืองฝ่ายเหนือ	 ทรงให้ช่างหล่อเสริมจนเป็นองค์สมบูรณ์	 ประดิษฐานอยู่คู่กับองค์มหา
เจดีย์สืบมา	ประทานนามให้ว่า	พระร่วงโรจนฤทธิ	์มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก...	
	 ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์มหาเจดีย์	เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว	ครั้งในหลวงรัชกาลที่	๖	ยัง
ดำรงพระยศสยามมงกุฎราชกุมาร	 แปรพระราชฐานมาประทับที่	พระราชวังสนามจันทร์	
ทรงพบพระบรมสารีริกธาตุเสด็จพระมหาเจดีย์เปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั้งองค์...!	
	 ทรงมีจดหมายเหตุกราบถวายรายงานต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง	 องค์พระปิย
มหาราชดำรัสว่า	 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นผ่านไปทางนครปฐม	 ก็พบปาฏิหาริย์แบบนี้
เช่นกัน	 มีรับสั่งให้มหาดเล็กตรวจค้นหาดูว่า	 มีผู้ใดแกล้งทำให้เป็นไปแบบนั้นหรือไม่...?	
ปรากฎว่าไม่มี...!	
	 งานนมัสการพระปฐมเจดีย์จะมีขึ้นในวันเพ็ญเดือน	 ๑๒	 ของทุกปี	 ประชาชนทุก
สารทิศหลั่งไหลมาเที่ยวงาน	มีการออกร้านเป็นที่เอิกเกริกรื่นเริง	อาตมาเบื่อคนมากๆ	จึง
ไม่เคยเยี่ยมกรายไปในงานเลย	นอกจากส่งงานฝีมือ	มาช่วยหาทุนให้โรงเรียนเท่านั้น...	
	 ก่อนงานประจำปี	 จะมีการประดับไฟรอบองค์พระ	 สมัยก่อนเทคโนโลยีเครื่องไม้
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เครือ่งมอืไมท่นัสมยั	ตอ้งใชน้กัโทษปนีขึน้ไปประดบัไฟ	 ใครพลาดกต็ายไปเลย	ถา้รอดลงมา
ก็ได้รับอภัยโทษ	ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ	นับว่าเป็นนโยบายที่ดี...	
	 อาตมาออกจากราชการทหาร	 จึงไปกราบขอพรที่องค์พระ	 นับเป็นครั้งแรกในชีวิต
ที่มานมัสการพระปฐมเจดีย์	(เจริญมั้ยล่ะโยม...!)	 เห็นยอดมหาเจดีย์สูงทะยานเยี่ยมเมฆ	
บวกกับตำนานนักโทษประดับไฟ	จึงเกิดความคิดอยากลองดีขึ้นมา...!	
	 ความคิดอยากพิชิตยอดมหาเจดีย์	 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตน	 โดยไม่คิดว่า
เป็นการปรามาสพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง	พออาตมาปีนขึ้นไปตามท่อเหล็ก	ที่
สูงประมาณ	๔	เมตร	ขึ้นไปถึงบันไดเล็กๆ	ก็คิดว่า	สบายข้าล่ะ...ง่ายยังกับปอกกล้วย...!	
	 สำรวจรา่งกายวา่พรอ้มทกุประการ	อาตมาก็ไตข่ึน้ไปตามบนัไดเหลก็อยา่งระมดัระวงั	
เรือ่งหมูๆ 	แคน่ีเ้อง	ภเูขากีล่กูตอ่กีล่กูกข็า้มมาแลว้	ขึน้บนัไดแบบนีส้บายมาก...มวัแตค่ดิฝนั
เฟือ่งเพลนิ	ขึน้ไปไดน้ดิเดยีว	พลนั...ลมแรงประหลาดกพ็ดักระโชกลงมา...!	
	 องค์มหาเจดีย์ขยายใหญ่ขึ้น	 เต็มไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้า	 ตัวของอาตมาดูไปคล้าย
ตัวไรไต่ภูเขา	 ลมแรงพัดเฮือกๆ	 เหมือนจะกระชากอาตมาปลิวไปให้ได้	 พยายามปีนสวน
ขึ้นไปหนักเหมือนแบกภูเขาไว้ทั้งลูก	จนเหงื่อแตกท่วมตัว	เรี่ยวแรงหดหายไปทุกที...!	
	 “โอย...เข็ดแล้ว...ไม่ขอลองดีอีกแล้ว...”	 คิดเพียงแค่นี้ทุกอย่างก็คืนสภาพเดิม...!	
อาตมารีบไต่ขึ้นไปจนถึงประตูรูปกลีบบัว	 มุดเข้าไปหอบเป็นหมาหอบแดด	 พักจนหาย
เหนื่อยจึงปีนกลับลงมา	ใช้เวลาแค่แป๊บเดียว	สะดวกสบายทุกประการ...	
	 ประจักษ์ตากับความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้	 ประกอบกับหลวงปู่มหาอำพันสั่งอาตมาให้ไป
นมัสการทุกปี	 ดังนั้น...ออกพรรษาแล้วของทุกปี	 อาตมามีงานประจำคือ	 ต้องเดินทางไป
กราบนมัสการพระปฐมเจดีย์	เสมอมามิได้ขาด...		
   ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๑๙. ยันต์เกราะเพชร 

	 หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดนครศรีอยุธยา	 องค์บูรพาจารย์
ของหลวงพ่อ	 เป็นต้นตำรับการเป่ายันต์เกราะเพชร	 หลวงพ่อเมตตาเล่าว่า	 งานเป่ายันต์
แต่ละครั้ง	 เรือแพแน่นขนัดไปทั้งแม่น้ำ	 เดินข้ามไปอีกฝั่งได้สบายๆ	 ผู้คนหลั่งไหลกันมา
มืดฟ้ามัวดิน	หุงข้าวพร้อมกันทีละแปดกระทะ	ตั้งแต่เช้ายันเย็นยังไม่พอเลี้ยงคนเลย...!	
	 ยันต์เกราะเพชรนี้	 หลวงปู่ปานศึกษาจากตำราพระร่วง	 โดยตัดมาจากส่วนหนึ่ง
ของธงมหาพิชัยสงคราม	 เป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็น	 ตัวขอม	 อ่านตาม
ขวางว่า	
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 อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 
 ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 
 ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท 
 โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ 
 ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ 
 คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ 
 วา โธ โน อะ มะ มะ วา 
 อะ วิ สุ นุต สา นุส ติ 
	 บางคนเรียกว่า	 คาถาปิติปิโสแปดทิศ	 เขียนแล้ว	 ชักสูตร	 จะออกมาเป็นยันต์
เกราะเพชร	
	 วันเป่ายันต์	 เป่าได้เฉพาะ	วันเสาร์ห้า	คือ	ต้องตรงกับ	วันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำ	เดือน
ใดก็ได้	ผู้รับยันต์ต้องมี	ธูปเทียน ๑ ชุด	เป็นเครื่องบูชาพระ	ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์	ต้องจัด
ธูปเทียน	เผื่อลูกในท้องอีก	๑	ชุด	ธูปเทียนนี้ไม่ต้องจุด	เมื่อเสร็จพิธีแล้ว	นำกลับบ้านได้	
ใช้สำหรับไล่ผีชะงัดนัก	เอาธูปเทียนจี้เข้า	ผีเผ่นกระเจิง...!	
	 การเป่ายันต์ไม่ได้เป่าทีละคน	 หากแต่เป่าทีละเต็มศาลา	 กี่หมื่นกี่แสนคนก็เป่า
พร้อมกันทีเดียว	 “พระ”	 ท่านบอกว่า	 เป่าทีเดียวทั่วจักรวาล	 จะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม	
ถ้าตั้งใจรับด้วยความเคารพก็มีผลเช่นเดียวกับคนที่มาเข้าพิธีด้วยตัวเอง...	
	 หลวงพ่อจะให้ผู้รับยันต์	 สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน	 แล้วดูภาพยันต์ที่
ตั้งไว้ในพิธี	 ตั้งใจจำภาพยันต์ไว้ในใจ	 แล้วหลับตาภาวนาว่า	พุทโธ	 ไปเรื่อยๆ	 จนกว่า
หลวงพ่อจะบอกว่าเสร็จพิธี...	
	 ยันต์เกราะเพชรคือพุทธานุภาพ	 ขณะที่เราหลับตาภาวนา	พระพุทธเจ้าจะเปล่ง
ฉัพพรรณรังสีลงมา	 ครอบคลุมท่านที่ตั้งใจรับยันต์	 หลวงพ่อท่านจะคอยดูอยู่	 พอพระ
ท่านบอกว่าเต็มแล้ว	หลวงพ่อก็จะบอกให้เลิกภาวนา...	
	 เมื่อยันต์เกราะเพชรเริ่มจับตัว	 ผู้รับจะมีอาการต่างๆ	 กัน	 เช่นร้อนหู	 ร้อนหน้า	
ขนลุกขนชัน	 หนักศีรษะ	 หรือ	 คันยุบยิบเหมือนมีตัวไรไต่	 บางคนจับไข้ไปเลย	 อาการ
เหล่านี้จะทรงอยู่ไม่เกิน	๒-๓	วัน	พอยันต์เข้าตัวหมดก็หายไปเอง...	
	 ผู้ที่ถูกไสยศาสตร์มา	 ไม่ว่าจะเป็นคุณผี-คุณคน	 หรืออะไรก็ตาม	 เมื่อเริ่มทำการ
เป่ายันต์	ท้าวจตุมหาราชและบริวาร	 จะช่วยขับของเหล่านั้นออกให้	 คนที่โดนของมาจะ
ทั้งดิ้นทั้งร้อง	 ต้องปล่อยให้สงบไปเอง	 เลิกดิ้นเลิกร้องเมื่อไร	 แปลว่า	 ของอาถรรพ์สลาย
ตัวหมดแล้ว...!	
	 การเป่ายันต์เกราะเพชร	 เป็นการปลุกเสกวัตถุมงคลไปในตัวด้วย	 ใครมีวัตถุมงคล	
ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง	ผ้ายันต์	ตะกรุด	หรือ	 เครื่องรางใดๆ	ก็ตาม	 เวลาเข้าพิธีให้วางไว้
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บนตักตัวเอง	เสร็จพิธีเป่ายันต์	ก็นำไปใช้ได้เลย...	
	 การรักษายันต์เกราะเพชรให้อยู่กับตัว	ผู้รับยันต์ไปต้องมีศีล	๕	บริสุทธิ์	หรืออย่าง
น้อย	ต้องมีศีล	๒	ข้อ	คือห้ามกินเหล้า	และห้ามลักขโมย	ตอนเช้าต้องสวดมนต์ไว้พระ	
นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 อาราธนาบารมีของท่าน	 ลงมาเป็นเกราะเพชร
คลุมกายเรา	ภาวนา	 “พุทโธ”	 ให้ใจสบาย	แล้วกลืนน้ำลาย	๓	ครั้ง	ถ้าทำแบบนี้ได้ทุกวัน	
อานุภาพของยันต์เกราะเพชร	จะคุ้มครองรักษา	ให้ท่านมีความปลอดภัยทุกประการ...	
	 ผู้ที่รับยันต์ไปแล้ว	ถ้ารักษาไว้ได้จะมีอานุภาพดังนี้	
  ๑. จะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาด 
  ๒. จะไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิด 
  ๓. ปลอดภัยจากไสยศาสตร์ทุกชนิด 
  ๔. ไสยศาสตร์ทุกประเภท จะสะท้อนกลับไปเอง 
	 ผู้รับยันต์ไปเป็นผู้ใหญ่	 ถ้ารักษาไว้ด้วยดี	 เมื่อตายแล้วเผา	 จะมียันต์ติดอยู่ที่
กระดูก	 สำหรับเด็กในท้อง	 ถ้าเป็นลูกชายคนหัวปี	 เมื่อคลอดออกมา	 จะมียันต์ติดอยู่
ตามตัว	เป็นลวดลายต่างๆ	กันไป...	
	 ลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคน	เมื่อตายแล้วเผามียันต์ติดที่กระดูก	บางคนกระดูกกลาย
เป็นพระธาตุไปเลย	 เด็กที่เกิดมามียันต์เกราะเพชรติดตัวเป็นจำนวนมาก	 บางคนลายเป็น
แตงไทย	บางคนหูดำทั้งสองข้าง	บางคนเป็นยันต์เกราะเพชรอย่างชัดเจน...	
	 รายหนึ่งอยู่ลพบุรี	 ผู้เป็นแม่รับยันต์ไปแล้ว	 ตั้งใจรักษาศีล	 ๘	 อย่างเคร่งครัด	 ลูก
เกิดมามียันต์เป็นสีแดง	 และปรากฏขึ้นทุกวันพระ	 อีกรายมียันต์ติดกระหม่อมเป็นรูป
กงจักร	 ซึ่งลวดลายยันต์เหล่านี้จะค่อยๆ	 ซึมเข้าเนื้อ	 ไปอยู่ที่กระดูกจนหมด	 คุณแม่ราย
หนึ่ง	เกรงว่าลูกจะเสียโฉม	ให้หมอตำแยเอาเหล้่าพ่นพรวดเดียว	ยันต์หายวับไปเลย...!	
	 หลวงพ่อเริ่มเป่ายันต์อย่างเป็นทางการครั้งแรก	 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๒๕	ที่	ศาลาพระพินิจอักษร	 คนมารับยันต์หลายพันคน	ต้องทำพิธีเป่าอยู่หลายรอบ	
ครั้งที่	๒	เมื่อ	วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๖	ที่	ศาลา ๒ ไร	่ผู้คนแห่กันมาหลายหมื่นคน	
ศาลา	๒	ไร่	ที่ยังไม่เสร็จดี	ต้องเปิดรับคนจนล้นหลายรอบเช่นกัน...	
	 พอเป่ายันต์ครั้งที่	๓	วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗	ศาลาสองไร่	พัง...!ผู้คนแทบจะ
เหยียบกันตาย	มากันเป็นแสนๆ	คน	ข้าวที่เคยหุงเลี้ยงคนครั้งที่แล้ว	๒๒	กระสอบ	ครั้งนี้
แค่ช่วงเช้าหมดไปแล้วเกือบ	๓๐	กระสอบ...!	
	 มาถงึปจัจบุนันี	้ หลวงพอ่ทำการเปา่ยนัต์ไปแลว้	 ๑๓	 ครัง้	 แตล่ะครัง้ผูค้น	 มากขึน้
ทกุท	ีขนาดใช้	้ศาลา ๑๒ ไร	่ยงัตอ้งเปา่ถงึ	๓	รอบผูท้ี่โดนไสยศาสตรม์า	ดิน้กนัศาลาแทบ
พงั	คนทีม่าเขา้พธิ	ีเหน็เขา้กช็ว่ยบอกกนัตอ่ๆ	ไป	คนเลยหลัง่ไหลกนัมามดืฟา้มวัดนิ...!	
	 อาตมาเข้ารับยันต์เกราะเพชรครั้งแรก	 เกิดไข้จับไปเกือบสามวัน	 ครั้งที่สองขนลุก
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เป็นตุ่มพราวไปทั้งตัว	เป็นอยู่หลายชั่วโมงจนรู้สึกเจ็บ	ครั้งต่อๆ	มาคงจะอยู่ตัวแล้ว	จึงไม่รู้
สึกอะไร	ช่วยจำหน่ายวัตถุมงคลของหลวงพ่อ	อย่างสบายอกสบายใจ...	
	 อานุภาพยันต์เกราะเพชรที่พบมา	 คือ	 โยมแม่ของอาตมา	มารับยันต์ไปแล้ว	 โดน
รถชนจนกระดูกหักไปทั้งแถบ	 ร่างกายยุบไปซีกหนึ่ง	 นอนห้องไอซียูอยู่	 ๑๘	 วัน	 อาตมา
ถวายสังฆทานให้ล่วงหน้า	เพราะคิดว่าตายแน่ๆ	แม้แต่หมอก็คาดเช่นนั้น...	
	 แต่หลวงพ่อท่านยืนยันว่า	 คนรับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว	 ไม่ตายโหงอย่างแน่นอน	
และก็เป็นความจริง	 หลังจากออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่กับบ้าน	 และไปให้หมอ
ตรวจประจำทุกอาทิตย์	สามปีให้หลังโยมแม่ก็หายเป็นปกติ	แข็งแรงดีทุกประการ...	
	 อีกราย	 คือ	 จารุณี สุขสวัสดิ	์ ดารายอดนิยมแห่งยุค	 รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว	
ไปรถคว่ำหลังหัก	แต่ก็รักษาหายเป็นปกติเช่นกัน	แสดงว่าผู้รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว	ถ้า
รักษาเอาไว้ได้	รับรองว่าไม่ตายโหงอย่างแน่นอน...ส่วนอาตมาเอง	โดนงูพิษกัด	 เพราะไป
จับมันเล่นพิษวิ่งขึ้นมาแค่ข้อศอก	 แล้วกลับลงไปที่ปากแผล	 ขึ้นลงอยู่	 ๓-๔	 วาระ	 ก็สูญ
สลายไปเอง	อานุภาพยันต์เกราะเพชร	ป้องกันพิษสัตว์ได้จริง...!		
   ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๐. พรท้าวจตุมหาราช 

	 ในฉกามาพจร	แห่ง	มัชฌิมสงสารนั้น	ประกอบด้วยสวรรค์	๖	ชั้นคือ	
	 ๑. จตุมหาราชิกา ๒. ดาวดึงส์ ๓. ยามา ๔. ดุสิต ๕. นิมมานรดี   
๖. ปรนิมมิตวสวัสดี	สวรรค์ทั้ง	๖	ชั้นนี้	จะมีจอมเทพผู้ทรงศักดานุภาพ	ปกครองในแต่ละ
ชั้นนั้นๆ	ศูนย์กลางการปกครองขึ้นกับชั้นดาวดึงส์	มี	ท้าวโกสีย์สักเทวราช	คือพระอินทร์ 
เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหมด	ในที่นี้	จะกล่าวถึงชั้นจตุมหาราชิกาเท่านั้น...	
	 สวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่ที่	 กึ่งกลางเขาพระสุเมร	ุ (อย่าไปเปิดหาในแผนที่ซะให้ยากเลย	
หาเจอคงมหัศจรรย์พิลึก...!)	 ประกอบด้วยมหานครทั้งสี่ทิศ	(ไม่ใช่ตลาดสี่มุมเมืองนะจ๊ะ)	
ล้วนแล้วไปด้วยกำแพงสุวรรณปราการมหึมา	(แคะมาซักก้อนก็รวยอื้อแล้ว...)	
	 บนพื้นนั้นเป็นทองคำทั้งสิ้น	(อะไรจะร่ำรวยปานนั้น)	 เวลาเดินทองคำจะยุบตัวลง
ไป	เป็นรอยเท้า	(ทองคำแท้	๑๐๐%	รับรองว่าไม่ขี้โกงผสมอย่างเด็ดขาด)	เมื่อเดินผ่านไป
แล้ว	พื้นก็จะเต็มเสมอขึ้นเหมือนเก่า	(ไม่เคยไปหรอก...	“ฝัน”	เอาเองจ้ะ...!)	
	 ในมหานครแต่ละทิศ	 ประกอบด้วยเทพยดาแต่ละเหล่า	 มีจอมเทวราชของตน
ปกครองดังนี้	
	 ๑.	 ทิศตะวันออก	 ปกครองโดย	 ท้าวธตรฐ	 หรือบางที่เรียกท้าวทศรถ	 เทวดา
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เหล่านี้เรียกว่า	คนธรรพ	์เปรียบได้กับทหารอากาศของเรา...	
	 ๒.	 ทิศใต	้ปกครองโดย	ท้าววิรุฬหก	เทวดาเหล่านี้เรียกว่า	กุมภัณฑ	์เปรียบไป
แล้วคงเหมือนกับตำรวจของเรา...	
	 ๓.	 ทิศตะวันตก	 ปกครองโดย	 ท้าววิรูปักข	์ เทวดาเหล่านี้เรียกว่านาคา	 หรือ	
นาค	เปรียบไปคงได้แก่ทหารเรือของเรา...	
	 ๔.	 ทิศเหนือ	 ปกครองโดย	 ท้าวเวสสุวรรณ	 หรือบางทีเรียกว่า	 ท้าวกุเวร	
ปกครองเทวดาเหล่าที่เรียกว่า	ยักษ	์เปรียบได้กับทหารบก	เพราะมีบทบาทมากที่สุด	การ
ปกครองทั้งสี่ทิศนี้	ขึ้นกับท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด...	
	 ในท้าวมหาราชทั้งสี่	จะมีมือรอง	(คงคล้ายรองผบ.เหล่าทัพ)	ที่เรียกว่า	“อินทกะ” 
ทิศละ	 ๑,๐๐๐	 องค์	 คอยช่วยเหลืออยู่	 หากท้าวมหาราชองค์ใด	 หมดวาระพ้นจาก
ตำแหน่งท่านอินทกะทั้งหนึ่งพันองค์ของทิศนั้น	 ก็จะคัดเลือกองค์ใดองค์หนึ่งที่เหมาะสม	
ขึ้นมารับตำแหน่งแทน	(รับรองว่าไม่มีใบปลิว	 หรือบัตรสนเท่ห์โจมตีกันอย่างเด็ดขาด)	
ส่วนตำแหน่งที่ว่างลง	ก็จะเลือกเทวดาชั้น	วชิระ	ขึ้นมาแทน...	
	 เทวดาชั้นจตุมหาราชนี้	 จัดว่าชอบยุ่งกับมนุษย์มากที่สุด	 (ไม่ใช่ชอบยุ่งโว้ย...ไอ้
น้อง...รู้จักคำว่าหน้าที่มั้ย...? ถ้าไม่ใช่หน้าที่ พี่ก็ไม่”เสือก” หรอก...!)	แฮ่..เย็นไว้น่า
ท่านพี่	แค่ล้อเล่นนิดหน่อย	โหสิให้น้องเถอะนะพี่นะ...!	
	 หน้าที่ของเทวดาเหล่านี้คือ	 ปกครองดูแลโลกมนุษย์ในทิศทั้งสี	่ (ก็ทั่วโลกนั่น
แหละ	 แค่นี้ก็ต้องเล่นสำนวนให้เวียนหัวด้วย...)	 คอยเก็บบัญชีความดีชั่วของมนุษย์	 จาก
พระภูมิเจ้าที่	บัญชีความดีส่งให้	ปัญจสิกขเทพบุตร	บันทึกไว้รายงานต่อพระอินทร	์ส่วน
บัญชีความชั่วนั้น	สิริคุตมหาอำมาตยน์ายบัญชีใหญ่แห่งเมืองนรก	จะเป็นผู้บันทึก	(ความ
จริงไม่ต้องบันทึกให้เสียเวลา	 มันก็ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว)	 และหน้าที่หลักคือ	
รักษาสถานที่สำคัญต่างๆ	บนโลกมนุษย์ทั้งหมด...	
	 ใครอยากเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้	 ต้องฝึกฌานสมาบัติให้ได้	 แล้วเวลาตายให้แกล้งๆ	
ลืมเข้าฌาน	 ก็จะมาเกิดที่นี่	 อยากมีรูปร่างสะโอดสะองก็ไปเป็น	 คนธรรพ	์ (พระเอกลิเก)	
อยากอ้วนม่อต้อเป็นตุ่มต่อขาก็ไปเป็น	 กุมภัณฑ์	 อยากล่ำบึ้กเป็นแรมโบ้	 ก็ไปเป็น	 ยักษ์	
หากเห็นว่าเดินมันจะเมื่อย	 ขอเลื้อยเล่นเวลาทำงาน	 ก็ไปเป็น	 นาค	 ความจริงทุกเหล่า	
ต่างก็มีกายทิพย์สวยงาม	แต่เวลาทำงานมันก็ต้อง	แต่งเครื่องแบบ	กันหน่อย...	
	 หลวงพ่อเคยสงสัยว่า	ท้าวมหาราชทั้งสี่	มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร...?	เห็นแต่รูป	
ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่ที่เขาวาดไว้	 เวลาบวงสรวงหลวงปู่ปานจึงแนะนำให้ขอเชิญพบ	ท่านก็มา
ตามคำเชิญจริงๆ	 ซ้ำยังรายงานตัวว่า	 เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน	 และให้การสงเคราะห์
หลวงพ่อตลอดมา	ขนาดอยากฉัน	ผักบุ้งต้มจิ้มน้ำปลาพริก	ท่านก็ช่วยหามาให้	แต่ท่าน
ไปเก็บผักบุ้งมาจากไหนก็ไม่รู้	ปล้องใหญ่ขนาดสอดแขนลงไปได้	ยาวเป็นวาเลย	ขดมาใน
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ชามดินเผาใบโตเท่ากาละมัง	น้ำพริกก็เผ็ดน้ำหู	น้ำตาเล็ด...อร่อยจริงๆ	ให้ดิ้นตาย...!	
	 ในงานฉลองวันเกิดหลวงพ่อ	ปี	๒๕๒๖	ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ให้พรแก่ลูกๆ	หลวง
พ่อถึง	๕	ข้อด้วยกัน	อาตมาจำข้อสุดท้ายได้ข้อเดียว	คือ	“ลูกหลวงพ่อทุกคน บาดเจ็บ
ได้หนักที่สุด แค่เย็บไม่เกิน ๕ เข็ม”	อาตมามีนิสัยชอบลุยอยู่แล้ว	จึงรับพรใส่เกล้าด้วย
ความยินดี...	
	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 ขึ้นรถทีไรมักสั่งว่า	 “๑๒๐	 เป็นอย่างต่ำ	 เกินเท่าไหร่ไม่ว่า
กัน...!”	 แหม...มันถึงที่หมายทันใจดีเหลือเกิน	 ยิ่งได้มือซิ่งประจำตัว	 คือ	มงคล จอมผา	
ไอ้น้องรักมีแต่เกินไม่มีขาด	ขนาดโค้งอันตราย	เขาให้ไป	๓๐	ก.ม./ช.ม.	นายแดงเขาใจดี	
แถมให้ฟรีอีก	๑๐๐	กลายเป็น	๑๓๐	ทิ้งโค้งทีหายวับไปเลย...!	
	 ครั้งหนึ่งอาตมาป่วยเป็นซีสต์	 ขนาดลูกปิงปองที่หนังตาขวา	 ไปผ่าตัดก็เย็บแค่	 ๕	
เข็ม	หลวงตาวัชรชัย	(พระวัชรชัย	อินทวํโส)	 ไปผ่าตัดไส้เลื่อน	ก็เย็บ	๕	 เข็มเช่นกัน	พร
ของท่านแน่นอนจริงๆ	...!		
   ๑ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	 บันทึกเพิ่มเติม หลวงตาวัชรชัย	 ปัจจุบันนี้คือ	 พระครูภาวนาพิลาศ	 เป็นเจ้า
อาวาสวัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
   ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๑. ปัตตานุโมทนามัย 

	 ใน	บุญกิริยาวัตถุ ๑๐	คือ	หนทางแห่งการทำบุญ	๑๐	ประการ	ได้บอกวิธีทำบุญ
ทั้งสิบอย่างไว้	ดังนี้...	
	 ๑.	 ทานมัย	บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน	
	 ๒.	 สีลมัย	บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล	
	 ๓.	 ภาวนามัย	บุญสำเร็จด้วยการภาวนา	
	 ๔.	 อปจายนมัย	บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน	
	 ๕.	 เวยยาวัจจมัย	บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลืองานบุญผู้อื่น	
	 ๖.	 ปัตติทานมัย	บุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อื่น	
	 ๗.	 ปัตตานุโมทนามัย	บุญสำเร็จด้วยการยินดีในผลบุญของผู้อื่น	
	 ๘.	 ธัมมัสสวนมัย	บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม	
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	 ๙.	 ธัมมเทสนามัย	บุญสำเร็จด้วยการสอนธรรม	
	 ๑๐.	ทิฏฐุชุกัมม	์บุญสำเร็จด้วยการมีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม	
	 โอ๊ย...!	 เวียนหัว...มีใครจำไ้ด้หมดมั๊ยเนี่ย...?	 ถ้าไม่ชอบของยากจะอ่านข้ามๆ	 ไป
ก็ได้	ในบุญทั้ง	๑๐	อย่างที่ว่ามา	การโมทนา	บุญคนอื่นน่าจะทำได้ง่ายที่สุด	แต่ถ้าลองทำ
ดูแล้วจะทราบว่า	มันยากเย็นเข็ญใจเหลือกำลัง	เพราะลึกๆ	ในใจแล้ว	เรามักมีความอิจฉา
ริษยา	ซ่อนอยู่	เหมือนที่	หลวงวิจิตรวาทการ	ท่านกล่าวไว้ว่า...	

“อันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดี แต่เราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้” 
	 การโมทนาบุญคนอื่นนั้น	 เจ้าของบุญเขาได้ดีเพียงไร	ผู้โมทนาก็จะได้อย่างนั้นด้วย	
ตัวอย่างคือ	พระนางพิมพาราชเทว	ี ตามโมทนาผลบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาทุกชาติ	ชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผล	พระนางก็บรรลุไปด้วย...	
	 ผลบุญชนิดเดียว	ที่ผู้รับไม่ต้องโมทนาก็ได้รับ	จัดเป็นผลบุญที่พิเศษจริงๆ	คือ	บุญ
จาก	การบรรพชาอุปสมบท	กล่าวกันว่า	แม้ลูกเกิดมาในวันนั้น	พ่อแม่ก็แยกทางไป	ผู้อื่น
เลี้ยงมาจนเติบใหญ่	ถ้าลูกบวชเมื่อไหร่	พ่อแม่จะได้รับส่วนบุญทันที	(ง่ายดีจัง...)	ส่วนบุญ
อื่นต้องโมทนาทั้งสิ้น	(ถ้าแค่โมทนายังขี้เกียจ	ก็อย่าเอามันเลย...!)	
	 หลวงพ่อเคยอุทิศส่วนกุศล	 ให้แก่ผีที่นายนิรยบาลคุมมา	 พอโมทนาก็พ้นจากการ
ทรมานทุกอย่าง	กลายเป็นเทวดาสบายไป	นายนิรยบาลเห็นอย่างนั้นก็ขอบ้าง	หนีไปเป็น
เทวดา	ไม่ต้องมาเหนื่อยยาก	กับการทรมานสัตว์นรกอีก...(เอาเปรียบกันนี่หว่า...!)	
	 ผู้ที่มีสิทธิ์โมทนาบุญ	(ไม่มีชื่อ	 ไม่มีบัตร	 ไม่มีสิทธิ์	 นะจ๊ะ)	นั้นประกอบด้วย	 เปรต	
๑๒	จำพวก	ที่เรียกว่า	ปรทัตตูปชีวีเปรต อสุรกาย ๔ ประเภท สัมภเวสี เทวดาทุกชั้น 
พรหมทุกชั้น (เว้นอสัญญีสัตตาพรหม และ อรูปพรหม ๔ ชั้น) และ พระบนนิพพาน	
นอกเหนือจากนี้ ไม่มีสิทธิ์จ้ะ	 ต้องรอแก้รัฐธรรมนูญเอ๊ย..ไม่ ใช่ . . .รอจนกว่าจะมี
สิทธิ์...ฮิ...ฮิ...!	
	 ผู้ที่โมทนาบุญเขารู้จักเลือก	 ต้องเป็นการทำบุญที่เป็นบุญจริงๆ	 เขาจึงจะโมทนา	
ถ้าเป็นบุญผสมบาป	 เขาไม่โมทนาให้โง่หรอก	 เพราะผลบาปมันจะพาเขาไปทุกข์หนักขึ้น	
อาตมาเจอมากับตัวเองเลย	 ตอนนั้น	 ไปงานทำบุญ	 ๗	 วันของแม่ยายแจ๋ว	(เด็กที่ร้านค้า
ในวัด)	
	 กำลังสวดมนต์อยู่ดีๆ	แม่ยายแจ๋วก็เดินเข้ามาหา	(อย่าลืมว่าแกตายแล้วนะ...แฮ่...)	
มาถึงก็ไม่พูดพล่ามทำเพลง	 ขอส่วนกุศลเลย	 อาตมาบอกว่า	 เขากำลังทำบุญให้	 เดี๋ยว
โมทนากับลูกหลานก็แล้วกัน	 ยายผีทีเด็ดตอบว่า	 “ไก่ที่ท่านจะฉัน	 มันไม่ได้ตายเอง
เจ้าค่ะ...!”	
	 หลวงพ่อท่านไปเจอเทวดาที่หลังวัดคุยกัน	 หัวหน้าเทวดาถามบริวารว่า	 “บ้านโน้น
เขากำลังมีงานบุญกัน	 มีใครไปโมทนาบุญกับเขาบ้าง...?”	 บรรดาลูกน้องทำหน้า
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เบ้...รายงานว่า	“ไม่ไหวหรอกครับ	มันเมากันทั้งงาน	แถมล้มหมูล้มวัวกันอีกต่างหาก	ไม่
รับประทานละครับ”...	
	 อาตมาไปเข้าใจคำว่า	 โมทนาบุญ	 ตอนที่พาโยมแม่ไปหาหมอ	 ที่โรงพยาบาล
ราชวิถี	ขากลับโหนรถเมล์กลับ	มีหญิงสาวคนหนึี่ง	กำลังท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที	ขึ้นรถที่
หน้าห้างโรบินสัน	ดูท่าทางเธอแล้วสงสารใจจะขาด	ถ้ามีที่นั่งอาตมาคงสละให้เธอทันที...	
	 ก็พอดี...มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง	 สละที่นั่งให้แก่เธอ	 อาตมารู้สึกเย็นวาบเข้าไปในอก	
มันสว่างไสวไปทั้งโลก...โอหนอ...ขณะที่เราอยากทำบุญใจจะขาด แต่โอกาสไม่เปิดให้ 
ก็มีท่านผู้ใจบุญได้ทำบุญส่วนนั้นแทนเรา...! 
	 มันชื่นอกชื่นใจบอกไม่ถูก	 รู้สึกเป็นมิตรกับคนทั้งหมดในโลก	 อิ่มอกอิ่มใจไปหลาย
วัน	ที่แท้การโมทนาบุญผู้อื่นเป็นสุขเช่นนี้เอง...!		
   ๑ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	 บันทึกเพิ่มเติม ห้างโรบินสัน	ปัจจุบันนี้คือ	ห้างแฟชั่นมอลล์	
   ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺปญฺโญ 

๒๒. พระบรมสารีริกธาตุอันตรธาน 

	 ใน	 อัตรธานปริวรรต	 แห่ง	 ปฐมสมโพธิกถา	 กล่าวถึงการสิ้นสุดของพระพุทธ
ศาสนาว่า	ประกอบด้วยการเสื่อมสูญ	๕	อย่าง	คือ...	
	 ๑.	 ปริยัติอันตรธาน	เสื่อมสูญจากการศึกษาธรรม	
	 ๒.	 ปฏิบัติอันตรธาน	เสื่อมสูญจากการปฏิบัติธรรม	
	 ๓.	 ปฏิเวธอันตรธาน	เสื่อมสูญจากผลของการศีกษาและปฏิบัติธรรม	
	 ๔.	 ลิงคอันตรธาน	เสื่อมสูญจากเพศของภิกษุ	
	 ๕.	 ธาตุอันตรธาน	เสื่อมสูญจากพระบรมสารีริกธาตุ	
	 การเสื่อมสูญแต่ละอย่างนั้น	 จะทวีมากขึ้นไปตามลำดับ	 ในท้ายสุดแห่งพระพุทธ
ศาสนา	 พระบรมสารีริกธาตุทั้งมวลจะมาประชุมรวมกันเป็นพระรูปองค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า	ถึงพร้อมด้วยฉัพพรรณรังสี	รัศมี	๖	ประการ...	
	 รูปพระพุทธนิมิต	 ทรงเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นครั้งสุดท้าย	 เป็นเวลา	 ๗	 วัน	 ๗	
คืน	 แล้วอัตรธานไป	 ปล่อยให้ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก	 ให้สะอาดหมดจดดังเดิม	 (ใช้ผง
ซักฟอกยี่ห้อไหนจ๊ะ...?	จะขอมาฟอกลูกศิษย์บางคนซักกำมือ...!)	
	 นั่นเป็นไปตามตำราเขาว่าไว้	 อาตมาก็จำขี้ปากเขามาเล่าต่อ	จะเท็จจริงประการใด	
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ขอเชิญบรรดาท่านผู้สงสัย	 อยู่รอดูจนกว่าจะถึงวันนั้น	 ถึงเวลาก็จะทราบเอง	 แค่สองพัน
กว่าปีเท่านั้น	นั่งบ้างนอนบ้างแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว...ฮิ...ฮิ...!	
	 หลังจากพระมหากัสสปเถรเจ้า	 เป็นประธานประชุมเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว	 สิ่งที่
เหลืออยู่คือ	 พระบรมสารีริกธาตุน้อยใหญ่	 จำนวน	 ๘	 ทะนานทอง	 บรรดากษัตริย์ทั้ง	 ๗	
นครต่างยกทัพมาเพื่อขอแบ่ง	พระบรมสารีริกธาตุไปบูชา	(ยกทัพมาเนี่ยขอแน่นะ...!)	
	 นครกุสินารายณ์ถึงจะเป็นเมืองเล็ก	แต่ไอ้การทำเป็นนักเลงโต	ยกทัพมาเบ่งทำท่า
ขู่กันแบบนี้	 ใหญ่เท่าใหญ่ก็ขอลองซักตั้งเถอะน่า	 แพ้ชนะค่อยว่ากันทีหลัง...(แหม...	
ถูกใจ...!)	ก็ตั้งป้อมสู้ซิ...แน่จริงเข้ามาเล้ย	...ได้ฟัดกันแหลกราญไปข้าง...!		
	 บังเอิญมีบัณฑิตผู้หนึ่ง	 ชื่อว่า	 “โทณพราหมณ์”	 เห็นว่า	 การรบกันนั้นไม่ใช่วิสัย
ของพุทธศาสนิกชน	 จึงเข้ามาไกล่เกลี่ย	 อาสาเป็นผู้แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ	 ซึ่งต่าง
ฝ่ายต่างก็ไม่อยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บล้มตาย	เมื่อมีพระเอกมาห้ามทัพแบบนี้ก็ตกลง...	
	 โทณพราหมณ์เห็นว่า	 พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว	 เป็นของสำคัญหากมอบให้ผู้ใดผู้
หนึ่งไปผู้อื่นย่อมไม่พอใจ	 จึงงุบงิบหยิบซ่อนไว้ในมวยผม	 แต่ว่า...เหนือฟ้ายังมีฟ้า			
เหนือกระดาษยังมีซาละเปา	 พระอินทร์	 เจ้าเก่า	 เอาพานแก้วมณีมารองรับ	 เท่ากับ		
โทณพราหมณ์หยิบใส่พานให้ท่านปู่เลยเอาไปบรรจุไว้	 ณ	 จุฬามณีเจดียสถาน	 ที่			
ดาวดึงสเทวโลก... 
	 ดังนั้น...ในระยะแรก	 พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย	 จึงแยกย้ายกันไปใน	 ๗	
พระนคร	 ต่อมา	 ผู้ที่ทำการสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส	 พระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จไป
โปรดท่านผู้นั้น	อย่างที่เสด็จมาอยู่กับหลวงพ่อนับเป็นล้านๆ	องค์เลยทีเดียว...!	
	 พระบรมสารรีกิธาตมุพีรรณสณัฐานตา่งๆ	กนั	คอื	เหมอืนถัว่แตก	หรอืขา้วสารหกั	
ยกเว้นพระบรมธาตุสำคัญ	ที่มีรูปร่างเฉพาะ	เช่น	พระเขี้ยวแก้ว	พระอุณหิส	พระรากขวัญ	
เป็นต้น	มีสี	ขาวเหมือนสีสังข	์บ้าง	ใสเหมือนเพชร	บ้าง	สีทองแวววาว	บ้าง...	
	 เวลาพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ	 จะเป็นดวงแสงสีนวลสว่างจ้า	 เมื่อหลวงปู่ปานพา		
หลวงพ่อทั้งสามไปธุดงค์	 พบพระธาตุเสด็จที่	พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเมื่อไป
อยู่ทีว่ัดประยุรวงศาวาส จังหวัดธนบุร	ีก่อนที่สัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดที่	สะพานพุทธ	
แค่ไม่กี่วัน	หลวงพ่อและเพื่อนพระทั้งวัด	ตลอดจนชาวบ้านที่ยังไม่ย้ายหนีภัยสงครามเห็น
พระธาตุเสด็จเหนือสะพานพุทธ	 สว่างจัดมาก	 ขนาดอยู่ที่วัดประยูรฯ	 ยังอ่านหนังสือได้
เลย...!		
	 ในงานฉลองวันเกิดหลวงพ่อ	ปี	๒๕๒๖	ท่านเมตตาแจกพระบรมสารีริกธาตุให้ลูกๆ	
นำไปบูชา	ผู้คนแห่กันไปรับแทบจะเหยียบกันตาย	บางคนเพิ่งรับมากับมือแท้ๆ	หายวับไป
กับตา	อาตมานั่งนวดเท้าให้	หลวงปู่มหาอำพัน	อยู่	 เห็นพระธาตุมาตกที่ข้างหน้าหลวงปู่
มากมาย	เก็บได้เป็นกำๆ	เลย...!	
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	 คืนหนึ่ง	อาตมา	“เห็น”	พระบรมสารีริกธาตุ	สัณฐานเหมือนเม็ดข้าวสารเต็มเม็ด
เสด็จมาสว่างไปทั้งท้องฟ้า	 พุ่งตรงมาที่หิ้งพระในห้องนอน	 ด้วยความดีใจรีบไปเปิดตลับดู	
ไม่เห็นมีท่านอยู่	พอไปเปิดตลับของพี่ประสิทธิ์ดู	เสด็จมาอยู่ที่นี่เอง...!	
	 ตอนที่อาตมาปิดฝาตลับนั่นเอง	 เกิดพลาดทำตลับตกพื้น	 พระบรมสารีริกธาตุ
กระจายไปทั้งห้อง	 และแสดงปาฏิหาริย์หายวับไปซึ่งๆ	 หน้า	 พื้นเป็นคอนกรีดขัดมันแท้ๆ	
จะหาร่องหารูที่ไหนก็ไม่มี	แต่ท่านมุดดินหายไปเฉยๆ	...!	
	 ต่อมา	อาตมาได้พระบรมสารีริกธาตุมาอีก	๒-๓	พันองค์	แบ่งถวาย	หลวงปู่ครูบา
ไชยวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม	และ	สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม	ไป
จนหมด	 พอได้มาอีกเมื่อไร	 ถูกญาติโยมขอหมดทุกที	 ยังไม่ทันสิ้นศาสนาเลย	 หายหมด
เกลี้ยงซะแล้ว...!		
   ๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๓. หวยร้อนๆ จ้ะ 

	 คนไทยทุกคนมีสายเลือดการพนันอยู่ในตัว	ขนาดเด็กๆ	ยังเล่นยิงลูกหิน	ทอยกอง	
เป่ากบ	 ใครแพ้จ่ายมาซะดีๆ	 ...หัดพนันกันตั้งแต่เล็กแต่น้อย	 พื้นฐานดีแบบนี้นี่เอง	 การ
พนันถึงได้ระบาดไปทุกหัวระแหง	ขนาดธุดงค์ไปกลางป่ากลางดง	พวกกะเหรี่ยงยังตามขอ
หวย	ถามว่าจะไปเล่นกันที่ไหน...?	เขาบอกว่าฝากกันไปแทงข้างนอก	ยอดจริงๆ	...!	
	 คนไทยเราพนันทุกอย่างที่ขวางหน้า	 แม้แต่หมากัดกันก็เล่นได้	 เสียกันแล้ว	 แต่ที่
แพร่หลายที่สุดคือหวย	 เป็นเหตุให้พระเจ้า	 ผีสาง	 เทวดา	 ตลอดถึง	 ต้นไม้ใบหญ้า	 เดือด
ร้อนไปตามๆ	กัน	และเป็นเหตุให้เกิดนักคิดคอมพิวเตอร์	 เก็งตัวเลขขายแก่บรรดานักเล่น	
จนรำ่รวยไปตามๆ	กนั	ขณะทีค่นเลน่หมดตดูเหมอืนเดมิ...!	(ใหอ้าจารยม์าเลน่เองกเ็จง๊...!)		
	 ทุกเรือนชานบ้านช่อง	 หายใจเข้าออกเป็นแต่หวย	 ทุกวันหวยออกระบบต่างๆ	
แทบจะชะงักงันไปทั่วประเทศ	 เพราะผู้คนมัวแต่ไปเฝ้าอยู่หน้าวิทยุ	 คอยลุ้นตัวเลขของตน
อย่างเคร่งเครียด	 พอหวยออกก็หงอยเป็นไก่ชนแพ้	 แต่ไม่มีเสียละที่ความหวังจะสิ้น	 งวด
หน้าแก้ตัวใหม่	ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง	เป็นหนี้เป็นสินอีรุงตุงนัง	บ้านแตกสาแหรกขาดมานักต่อนัก
แล้ว...!	
	 ที่พึ่งของลูกช้างนักเล่นหวย	 ได้แก่บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารพัด	 ซึ่งบางอย่างไม่รู้ไม่
เห็นด้วยซักนิด	ก็ถูกตีเป็นหวยไปหมด	ของแปลกๆ	พิลึกกึกกืออย่าง	แมวออกลูกเป็นช้าง	
หมามีหน้าเหมือนลิง	 กระทั่งจอมปลวกก้อนอิฐก้อนหิน	 ล้วนกลายเป็นที่พึ่งของบรรดาลูก
ช้างหน้ามืดทั้งหลาย	ถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่เวรแต่กรรม...!	
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	 ที่เดือดร้อนที่สุดก็	หลวงปู่	หลวงพ่อ	ตามวัดต่างๆ	นั่นแหละ	ไม่เป็นอันกินอันนอน
กันล่ะ	ยิ่งวันหวยออกยิ่งไปเฝ้ากันแน่นขนัด	จะอุจจาระ	ปัสสาวะมันตีเป็นหวยหมด	ขนาด
ปัสสาวะแกมผายลม	 ยังเอาไปตีเป็นสี่แปด	 ดันถูกซะอีกแน่ะ...!	 งวดต่อไปเลยต้องอั้นจน
หน้าเขียว	 เดี๋ยวมันออกซ้ำเจ้ามือจะเดือดร้อน	 หรือไม่ก็ลูกช้างนั่นแหละ	 ได้มาเท่าไรจะ
เอาไปคืนเขาหมด...!	
	 เรื่องของความบ้ามันพูดยาก	 ขอให้เห็นพระเป็นรี่เข้ามาขอหวย	 ไม่ให้ก็โกรธด้วย
นะ	หาว่าให้หวยไม่เป็นแล้วบวชมาทำไม...?	วะ...อาตมาบวชมาเพื่อนิพพานโว้ย...ก่อนไป
นิพพาน	ขอเตะปากโยมซะก่อนดีมั๊ย...?	เจอพระวัดเส้าหลินแบบนี้เข้าเลยเปิดแน่บ...!	
	 หลวงพ่อบอกว่า	 พระที่ท่านรู้หวยจริงๆ	 มีถมไป	 เช่น	 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่าง
นอก หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร	เป็นต้น	ท่าน
ทั้งหลายเหล่านี้	 ใช้ทิพยจักขุญาณรู้วาระบุญของคน	 ว่าคนนี้บุญจะให้ผลท่านจึงให้	 ไม่ใช่
ให้ส่งเดช	การให้ก็มีทั้งการให้ตรงๆ	และใบ้เป็นปริศนาให้ไปคิดเอาเอง...	
	 หลวงพ่อจงและหลวงพ่อเรื่องนั้น	 ทั้งให้ตรงๆ	 และใบ้เป็นปริศนา	 หลวงพ่อเขียน	
ท่านเขียนให้ตรงๆ	เลย	เคยให้หลวงพ่อมา	๒๐	งวดติดกัน	ตั้งแต่รางวัลที่	๑	ถึงเลขท้าย	
๒	ตัว	ไม่มีพลาดซักตัวเดียว	แต่ท่านห้ามเล่น	อยากพิสูจน์ดีนักให้เอาไปดูเฉยๆ	ถ้าอยาก
ได้ไปเล่น	งวดต่อไปค่อยไปเอา	จนป่านนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ไปเอาเลย...!	
	 หลวงพ่อเขียนสอนวิธีให้หวยแก่หลวงพ่อ	 ท่านว่า	 คุณมันมีของดีแล้วใช้ไม่เป็น	
การให้หวยก็ใช้	ทิพจักขุญาณ	นั่นแหละ	เพียงแต่ใช้ในด้าน	อนาคตังสญาณ	ดูอนาคตว่า	
งวดไหนเลขมันจะออกอะไร	แล้วใช้	อตีตังสญาณ	บวกกับ	ปัจจุปันนังสญาณ	ดูวาระบุญ
ของเขา	ถ้าบุญเก่าของเขาจะให้ผล	ก็รีบให้ไปเลย...	
	 ส่วนมากถ้าให้หวยแบบนี้	ต้องจำกัดจำนวนการเล่น	ไม่อย่างนั้นเจ้ามือเจ๊ง...!	พระ
ก็อาจถึงตาย	เพราะเจ้ามือตามมายิงกลิ้งคากุฏิ	หรืออย่างที่หลวงพ่อให้ไปตรงๆ	ลืมจำกัด	
การเล่น	 หลวงปู่ปานเลยฟาดซะ	 หัวปูดเป็นลอนไปหลายวัน	 ท่านบอกว่า	 แบบนี้มันไป
ปล้นเขาชัดๆ	...เป็นการละเมิดกฎของกรรมด้วย...!	
	 หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณ	ี ท่านเป็นราชันย์ในการให้หวยจริงๆ	 ให้ติดต่อกันมา
หลายสิบปี	 วิธีเล่นหวยของท่าน	หลวงพ่อบอกว่าให้ตามไปเรื่อยๆ	งวดแรกเล่น	๑๐	บาท	
ถ้าไม่ออก	 งวดสองเล่น	 ๒๐	 บาท	 งวดสาม	 ๓๐	 บาท	 เพิ่มไปเรื่อยๆ	 ไม่เกิน	 ๑๒	 งวด	
ออกแน่นอน	แต่ถ้าต้องการเร็ว	ให้ตัดท้ายไปเล่นตัวเดียว	ส่วนมากงวดแรกก็มาเลย...!	
	 พี่ก้องเกียรติพี่ชายอาตมา	ได้หวยจากหลวงพ่อเนื่องไป	ตามแค่สามงวดก็ทิ้ง	งวด
ที่สี่ออกเจ๋งๆ	สามตัวตรงๆ	แทบจะเขกกบาลตัวเอง	โดนไปสองงวดก็เข็ด	ไม่ไปขออีกเลย	
และเป็นที่น่าเสียดายอย่างสุดซึ้งคือ	 เมื่อหลวงพ่อเนื่องมรณภาพแล้ว	หลวงพ่อจึงเปิดเผย
ว่า	หลวงพ่อเนื่องเป็นพระอรหันต์...!	ขอหวยจนพระอรหันต์ไปนิพพานทั้งองค์...!	
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	 ปี	๒๕๒๖	น้ำท่วมมาก	ที่อาตมาทำงานอยู่ถูกท่วมหมด	เลยต้องเป็นพ่อพวงมาลัย	
ลอยไปวัดบ้าง	บ้านสายลมบ้าง	 เงินทองร่อยหรอไปทุกที	 วันหนึ่งที่บ้านสายลม	ครูฝึกมา
รายงานผลการฝึกมโนมยิทธิว่ามีผู้ฝึกได้	๙๘	คน	มีผู้ถามว่า	“ออกมั๊ยครับ...?”	เล่นเอาฮา
กันตึง...หลวงพ่อบอกว่า	“เอาอย่างนี้ซิ...๙๘	ลบออกจาก	๓๐๐	เหลือเท่าไหร่...?”	
	 ทุกคนมัวแต่นิ่ง	หลวงพ่อเลยตัดบทว่า	“ไอ้ขี้หมา...!	แค่นี้ก็คิดไม่ทัน...”	แล้วท่านก็
ชวนคุยเรื่องอื่น	....อาตมาไปหาซื้อเลข	๒๐๒	แม่ค้าคงเห็นเป็นหมูมาชนปังตอ	เพราะเป็น
เลขที่เพิ่งจะออกไปหยกๆ	 เลย	 ยัดเยียดมาให้ซะ	 ๘	 คู่	 เลขมันออกซ้ำ	 งวดนั้นฟันมา	
๘,๐๐๐	บาท	แต่ด้วยความโลภมาก	งวดถัดไปเลยเอาไปคืนเจ้ามือหวยเถื่อนซะหมด...!	
	 การเล่นหวยมันติดยิ่งกว่าเฮโรอีน	 อาตมาเห็นมานักต่อนักแล้ว	 เป็นหนี้เป็นสิน
ล้นพ้นตัว	บอกให้เลิกแต่ไม่ยอมเลิก	กู้หนี้ยืมสินเขามาเล่นก็เอา	ลูกเมียจะลำบากอย่างไร	
ข้าไม่สน...!	ขอให้ได้ลุ้นตัวโก่งวันหวยออกเป็นใช้ได้...	
	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงตรัสไว้อย่างชัีดเจนว่า	 หนทางแห่งความ
ฉิบหาย	คือ	อบายมุข	นั้น	ประกอบด้วย	
	 ๑.	 ดื่มน้ำเมา		
	 ๒.	 เที่ยวกลางคืน		
	 ๓.	 เที่ยวดูการละเล่น		
	 ๔.	 เล่นการพนัน		
	 ๕.	 คบคนชั่วเป็นมิตร		
	 ๖.	 เกียจคร้านการทำงาน		
	 การพนนันัน้	อาตมายงัไมเ่คยเหน็ใครรวยเพราะมนัซกัรายเดยีว	มนัเปน็เงนิอาถรรพ	์
ไดม้าแลว้ตอ้งหมดไปทกุท	ี ไมเ่หน็มีใครเกบ็ไว้ไดเ้ลย	 ในทีส่ดุ	 เรอืนชานบา้นชอ่ง	 ตลอดถงึ
ทรพัยส์นิตา่งๆ	กฉ็บิหายวายวอดไปกบัการพนนั	จนกลา่วกนัวา่	 “โจรปลน้	๑๐	ครัง้	 ไมเ่ทา่
ไฟไหมค้รัง้เดยีว	แต่ไฟไหม	้๑๐	ครัง้	ไมเ่ทา่กบัการเลน่การพนนั”	มนัมแีตห่มดกบัหมด...!	
	 อาตมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่า	 “เล่นหวยผิดศีลไหมครับ...?”	 ท่านเมตตาตอบ
ว่า	 “ไม่ผิดหรอกลูก	 แต่...มันร้อน...!”	 อาตมาได้ฟังถึงกับสะดุ้งเฮือก...ใช่...มันร้อนจริงๆ	
ยิ่งวันหวยออกด้วยแล้ว	มันร้อนรุ่มกระวนกระวาย	อยากจะรู้ผลเร็วๆ	รอแล้วรออีก	เมื่อไร
จะประกาศผลซักที	คิดฝันไปล่วงหน้าสารพัด	ว่าถ้ารวยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรดี...?	
	 เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อชี้ทางสว่างให้แล้ว	ถ้าไม่เดินก็โง่เต็มที	อาตมาจึงหย่า
กับหวยอย่างเด็ดขาด	 กองสลากขาดลูกค้าที่ดีไปหนึ่งราย	 พอๆ	 กับพญามารที่ขบเขี้ยว
เคี้ยวฟันด้วยความโกรธา	“ไม่น่ารู้ตัวเล้ย...กำลังจะดึงมันลงนรกทั้งเป็นอยู่ทีเดียว...!”		
   ๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๒๔. อาถรรพ์กว๊านพะเยา 

	 ดินแดนอาถรรพ์นั้นมีอยู่แทบทุกมุมโลก	 ในขณะที่วิทยาการของมนุษย์	 ก้าวหน้า
ถึงขนาดเดินทางไปดวงจันทร์	 ปล่อยยานอวกาศไปสำรวจดวงดาวต่างๆ	 แต่มนุษย์ก็ไม่
อาจไขปริศนาดำมืดตามมุมต่างๆ	ของโลก	ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ได้สำเร็จ...	
	 ป่าดงดิบแห่งลุ่มน้ำอเมซอน	 ยังคงแฝงเร้นด้วยตำนานลึกลับ	 ไม่ว่าจะเป็นงูยักษ์
มหึมาที่เรียกว่า	อะนาคอนดา	หรือ	เมืองแม่หม้าย	ที่มีแต่หญิงสาวล้วนๆ	ทำการรบอย่าง
ห้าวหาญไม่แพ้ผู้ชาย	เป็นเพียงบันทึกและคำบอกเล่าที่ไร้หลักฐานยืนยัน...	
	 เทือกเขาหิมาลัย	 ประกอบด้วยยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก	 สูงสลับซับซ้อน	 ปกคลุม
ด้วยหิมะชั่วนาตาปี	ซ่อนเร้นเรื่องราวของมนุษย์หิมะ	ฤๅษีผู้ทรงฤทธิ์อภิญญา	และภูติเทพ	
สารพัดตามความเชื่อของชาวพื้นเมือง	ก็ยังเป็นดินแดนลึกลับตลอดกาล...	
	 ป่าดงดิบแห่งดินแดนกาฬทวีป	 มีเรื่องของมนุษย์ตัวจิ๋วเผาปิ๊กมี่	 ที่ตัวนิดเดียวแต่
ชอบกินช้างเป็นชีวิตจิตใจ	 สัตว์ป่าจำนวนมหาศาล	 มนุษย์เผ่าแปลกๆ	 สัตว์ป่าพันธุ์
ประหลาดๆ	เล่าขานกันต่อๆ	มา	ท้าทายนักพิสูจน์เป็นอย่างยิ่ง...	
	 ป่าดงดิบเขตแดนไทย-พม่า	มีเมืองหลงสำรวจ	นักล่าหัวมนุษย์เผ่าละว้า	 เสือโคร่ง
ดำขนาดมหึมา	 จระเข้มหายักษ์ที่เรียกว่าตะโขง	 พระผู้ทรงอภิญญาจำนวนมาก	 ยังคงพ้น
จากสายตาของโลกภายนอกตลอดมา...	
	 เรือ่งราวของเมอืงลบัแล	ดนิแดนชาวบงับดผูเ้ปน็มนษุยก์ึง่เทพ	แกง่หลีผ่	ีมหาสทีนัดร	
ที่กลืนทุกชีวิตที่ล่วงล้ำเข้าไป	ดงพญาไฟ	ป่าดงดิบ	มหากาฬที่น้อยคนจะรอดมาได้	 เมือง
พญานาคใต้ลำน้ำโขง	เป็นแค่เรื่องเล่าปากต่อปากสืบๆ	กันมา...	
	 มีเรื่องอยู่	 ๔	 ประการ	 ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงตรัสไว้ว่า	 อย่าไป
ค้นหาสาเหตุเลย	จะเสียเวลาทำความดีไปเปล่าๆ	คือ...	
	 ๑.	 พทุธวสิยั	ความสามารถของพระพทุธเจา้	อยา่งนอ้ย	๔	อสงไขย	๑	แสนมหากปั	
ที่บำเพ็ญบารมีมา	สิ่งที่พระองค์ทำได้	ย่อมเกินกว่าคนทั่วไปจะคาดคิดถึง...	
	 ๒.	 ฌานวิสัย	 ความสามารถของผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ	 การเหาะเหินเดินอากาศ	
มุดน้ำ	ดำดิน	ท่องนรกเที่ยวสวรรค์	ถ้าเราทำไม่ไ่ด้	คิดไปก็หัวหงอกเปล่าๆ	...	
	 ๓.	 กรรมวิบาก	ผลแห่งกรรมที่ตนทำมานำพาให้	ร่ำรวย	ยากจน	มีอำนาจ	ด้อย
วาสนา	สวยงาม	อัปลักษณ์	คิดให้ตายก็คิดไม่ออกว่า	เหตุใดกรรมจึงปรุงแต่งได้มหัศจรรย์
ขนาดนั้น...	
	 ๔.	 โลกจิณไตย	ความพิสดารของสิ่งต่างๆ	ในโลก	ถ้าดั้นด้นไปค้นหาด้วยเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์	เกิดใหม่อีกหลายชาติก็ไม่แน่ว่าจะหาพบ...	
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	 หลวงพ่อเล่าว่า	 สมัยยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่	 ตอนกลางคืนชอบไปเรือนท่านย่า	 ฟัง
ท่านเล่าเรื่องราวต่างๆ	ให้ฟัง	วันหนึ่งระหว่างเดินทางไป	พบหมู่บ้านประหลาดหมู่หนึ่งมา
คั่นกลางอยู่	พอเดินไปถึงเรือนท่านย่า	จึงถามว่าบ้านใคร...?	
	 ท่านย่ายืนยันว่า	 ไม่มีบ้านใครอยู่ระหว่างทางอย่างเด็ดขาด	 พอหลวงพ่อเดินทาง
กลับ	 ก็ไม่พบหมู่บ้านนั้นเสียแล้ว	 ไม่ทราบว่าหายไปทางไหน	 หลวงพ่อบอกว่า	 คงเป็น
เมืองลับแลที่เขาเล่าลือกัน	 เสียดายว่าตอนนั้นไม่ได้คิดสงสัย	 ไม่อย่างนั้นจะลองเข้าไปใน
หมู่บ้านนั้นดู...!	
	 ลูกศิษย์ของหลวงปู่ครูบาไชยวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม	 พบเห็นชาวเมือง
ลับแลออกมาทำบุญกับหลวงปู่ทุกวันพระใหญ่	 มีที่สังเกตคือ	 พวกเขาจะมี	 กล้วยน้ำว้า	
มาทำบุญ	กล้วยของเขาทุกเครือจะมี	๑๓	หวี	ทุกหวีจะมี	๑๖	ผล...	
	 เคยมีผู้ติดตามไปหลายหน	 เพื่อจะได้ทราบว่าพวกเขามาจากไหน	 แต่พอเดินตาม
ไปได้ไม่นาน	ชาวลับแลเหล่านั้น	ก็หายตัวไปเฉยๆ	 ไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไร	ทั้งๆ	ที่
จ้องดูอยู่ทุกอิริยาบถ	ชนิดไม่ยอมให้คลาดสายตา	แต่ก็คลาดกันไปทุกที...!	
	 อาตมาไม่เคยพบดินแดนลับแลขนาดนี้หรอก	แต่ที่พบมาก็นับว่าประหลาดอย่างยิ่ง	
ตอนนัน้อาตมาเดนิทางไปทอดกฐนิทีเ่ชยีงใหม	่ คณะที่ไปดว้ยกนันัน้	 สว่นใหญจ่ะเมากนัเละ	
ทำความอึดอัดใจแก่อาตมาเป็นอย่างยิ่ง...	
	 นับว่ายังโชคดี	 ที่ได้พบกับ	 คุณกัลยา (วิริยะ) สินวงศ์	 ซึ่งมาคนเดียว	 เป็นพวก
ขวางโลกพอกัน	 คือเขาผิดศีลกันเท่าไร	 เราก็ไม่ยอมผิดไปด้วย	 เลยกลายเป็นเพื่อนสนิท
กัน	เมื่อไปรถเสียแทบล้มประดาตายที่เวียงป่าเป้า	พวกเราก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ...	
	 แวะเที่ยวกว๊านพะเยากันก่อน	 ปล่อยเขาไปเมากันต่อ	 เราไปเดินหาที่ถ่ายรูปกัน	
ทั้งที่ริมกว๊านและภายในกว๊าน	พอถ่ายจนเป็นที่พอใจก็เดินทางกลับ	ถึงกรุงเทพฯ	แล้วเอา
ฟิล์มไปล้าง	ภาพที่ออกมาทำเอางงเป็นไก่ตาแตก...!	
	 ไมว่า่เปน็ภาพการถวายกฐนิ	 งานเลีย้งขนัโตก	 สถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ	 ตลอดถงึรมิกวา๊น	
ล้วนแต่ชัดเจนแจ่มใส	 แต่ทุกภาพที่ถ่ายภายในกว๊านขาวโล่งไปเฉยๆ	 ชนิดหาสาเหตุไม่ได้	
อาตมากับกัลยาได้แต่มองหน้ากัน	มันเป็นเพราะอะไรกันแน่...?	
 ภายในกวา๊นมอีาถรรพอ์ะไร...? สิง่ลีล้บัทกัทายหรอืไฉน..? ใครบอกไดบ้า้ง...?  
   ๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	 บันทึกเพิ่มเติม	 มาภายหลังเมื่อคุ้นเคยกับพวกลับแลแล้ว	 จึงทราบว่าพวกเขาก็
เป็นคนอย่างเรานี่เอง	 เพียงแต่ทำความดีไว้มากกว่า	 ความดีนั้นดีเกินกว่าจะมาอยู่ร่วมกับ
เรา	แต่ไม่เพียงพอที่จะไปเป็นเทวดา	จึงต้องเกิดเป็นชาวลับแล	
	 พวกเขาจะมีอยู่ในทุกมุมโลก	 เป็นเขตเฉพาะ	 ต่างหากออกไป	 ถ้าไม่ใช่พวกของ
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เขา	 หรือเป็นบุคคลที่เคยมีกรรมร่วมกับพวกเขาแล้ว	 จะไม่สามารถเข้าไปในเขตของเขา
ได้	อาตมาเองได้รับนิมนต์จากหัวหน้าชาวลับแล	ให้เข้าไปในเขตของเขา	แต่ยังไม่รับปาก	
เพราะเวลาของเขา ๑ วัน เท่ากับ ๑ ปีของเรา...!		
   ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺปญฺโญ 

๒๕. ชนแหลก...! 

	 การพบกับอุบัติเหตุต่างๆ	 นั้น	 นับเป็นของธรรมดา	 ยิ่งอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วย
แล้ว	 เกือบจะมีให้เห็นอยู่ทุกวัน	 โชคดีก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อย	 โชคร้ายก็นอนอ่าน
หนังสือพิมพ์	รอให้คุณปอฯ	มาช่วยเก็บ	ถ้ามีประกันอยู่	คนหลังเขาก็ร้องไห้ดีใจ	ถ้าไม่มีก็
เสียใจมากหน่อย...!	
	 อาตมาซ้อมขับรถแทบเป็นแทบตาย	 พอไปยื่นเรื่องขอสอบใบขับขี่	 เจ้าหน้าที่ท่าน
ก็แสนจะเมตตา	ค่าใบขับขี่ตลอดชีวิต	๒๐๐	บาท	ท่านบอกว่า	เอามา	๓๐๐	บาท	แล้วไป
รอรับใบขับขี่ที่บ้านได้...!	 รู้อย่างนี้ไม่หัดให้เสียเวลาหรอก	(ใจดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าก็
ไม่รู้...?)	
	 เมื่อได้ใบขับขี่มาก็เริ่มซ่า...ขับลุยให้มั่วไปหมด	 ทำสถิติชนข้างฝาพังไปทั้งแถบ	
ชนวัวที่เอ้อระเหยข้ามถนนจนรถพัง	 แต่วัวไม่เป็นอะไรเลย...!	 ที่หนักที่สุดในชีวิตคือ	 วัน
เดียวชนมันสามครั้งรวด...!	เรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอรับคุณตำรวจ...!	
	 พี่ประสิทธิ์จะเอารถลูกค้าคันหนึ่ง	 จากเพชรบุรีตัดใหม่	 ไปปลุกผีที่อู่ซอยอ่อนนุช	
ถ้าจ้างรถลาก	อย่างน้อยก็เสีย	๔๐๐	บาท	เรื่องอะไรจะไปจ่ายให้โง่	ในเมื่อเราเองก็มีฝีมือ	
ว่าแล้วพี่เขาก็แสดงการลากเอง	แต่ให้อาตมาถือพวงมาลัย...!	
	 ไอ้ปิ๊คอัพคันนี้	 ระบบต่างๆ	 มันดับจิตหมดมาตั้งหลายปีแล้ว	 โดยเฉพาะเบรคแข็ง
เป็นหิน	 กระทืบยังไม่ยอมลงเลย	 ลูกค้าเขามาขอให้เป็นหมอผี	 ช่วยปลุกมันให้ฟื้นหน่อย	
เพื่อเงิน	เอ๊ย...เพื่อชื่อเสียงของอู่	เราก็จำเป็นต้องรับไว้...แฮ่...!	
	 เหล็กลากถูกดัดแปลงจากแป๊บน้ำขนาด	๒	นิ้ว	 เอาเหล็กขนาด	๒	หุนดัดเป็นห่วง	
ใช้โซ่คล้องกับคัซซีเจ้าปิ๊คอัพอีกด้านคล้องกับหูแหนบของรถลาก	 พอเรียบร้อยก็บรรเลง
เล้ย...ไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามอะไรกันอีกแล้ว...!	
	 พอออกตัวได้พี่ประสิทธิ์เขาก็ไปลิ่ว...รถราในกรุงเทพฯ	มันเยอะขนาดไหนก็รู้อยู่	มี
ช่องว่างตรงไหนพวกเป็นจิ้มพรวดทันที	 แล้วช่วงลากระหว่างรถ	 ๒	 คัน	 ยาวเป็นวา	 จึงมี
พวกไม่ดูตาม้าตาเรือ	คอยเสียบเข้ามาอยู่เรื่อย...อาตมาหัวใจแทบวาย...!	
	 ตะโกนบอกพระพี่ท่านให้ไปช้าๆ	 หน่อย	 แต่พี่เขาทรงอุเบกขาดีแท้ๆ	 ไม่ฟังเสียง
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เลย	อาตมาเลี้ยงพวงมาลัย	หลบรถต่างๆ	แทบประสาทกินตาย	...บางทีมีช่องแค่คันหน้า
ไปได้	พี่ท่านก็เสียบพรวดเข้าไป	โดยไม่ได้นึกถึงสวัสดิภาพของอาตมาซักนิดเดียว...!	
	 ช่วงแรกรถรายังมากอยู่	 ไปได้ไม่เร็วนักพออาศัยเลี้ยงพวงมาลัย	 ให้เหล็กลากเป็น
เส้นตรงค้ำเจ้าปิ๊คอัพให้หยุดได้	 พอท้ายถนนเพชรบุรีตัดใหม่จะเข้าคลองตัน	 รถชักบางตา
ลง	พี่เขาใส่ซะเต็มที่เลย...อาตมาตะโกนจนเสียงหลงพี่แกก็ไม่ฟัง...!	
	 และแล้ว...เหตุการณ์วินาศสันตะโรก็เกิดขึ้น	 เมื่อรถลงสะพานมาด้วยความเร็วสูง	
ข้างหน้าเป็นไฟเขียวสว่างโร่	 พี่ประสิทธิ์คิดจะไปยาวเลย	 ก็เร่งความเร็วขึ้นอีก	 รถปิ๊คอัพสี
แดงคันหนึ่ง	พรวดออกมาจากซอยซ้ายมือ	ตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด...!	
	 “เ-อี๊-ย-ด-ด...โ-ค-ร-ม...!”	 เสียงแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 แต่ไม่ได้
เกิดกับเจ้าปิ๊คอัพแดงนั่นหรอก	 เจ้านั่นปาดหน้าได้ก็เข้าไฟเขียว	 ไปแน่บไม่เหลียวหลัง	
อาตมาเองที่รับไปเนื้อๆ	 เหล็กลากรับแรงรถที่มาเร็วขนาดนั้นไม่ไหว	 จั่วท้ายคันหน้าดัง
สนั่น...!	
	 รถที่พี่ประสิทธิ์ใช้ลาก	 เป็นรถเก๋งโตโยต้าคราวน์รุ่นเก่า	 ที่มีคัชซีเหมือนรถปิ๊คอัพ	
ความแข็งไม่ต้องพูดถึง	กระโดดขึ้นนั่งบนฝากระโปรงได้	โดยไม่มีรอยยุบก็แล้วกัน	ถึงแข็ง
ขนาดนั้นก็เถอะ	 โดนเข้าเต็มๆ	 อย่างนั้น	 ถึงกับยุบไปครึ่งคัน	 ดันเป็นรถของลูกค้าซะ
ด้วย...!	
	 อะไรจะเกิดมันตัองเกิด...ว่าแล้วพี่เขาก็ลากต่อไป	 ไม่ถามซักคำว่าอาตมาเป็น
อย่างไรบ้าง...?	 ออกรถได้ก็ไปแบบเดิมอีก	 ให้ตายเถอะโรบิ้น..นี่ท่านพี่เขาคิดว่าอาตมา
เป็นซูเปอร์แมนหรืออย่างไร...?	ภาวนาเรียกหลวงพ่อให้ช่วยไปตลอดทาง...!	
	 แรงกระแทกทำให้ห่วงลากร้าว	 พอรถกระชากไม่กี่ทีก็ง้างออก	 เพิ่งออกรถไปได้ไม่
ถึง	๒	กิโลเมตร	รถคันหน้าก็วิ่งห่างออกไปผิดปกติ...ตายละวา...เหล็กลากขาด...!	 เบรคก็
ไม่มี	รถราก็เต็มไปหมด	พ่อแก้ว	แม่แก้ว	หลวงปู่	หลวงพ่อ	ช่วยลูกช้างด้วย...!	
	 “โ-ค-ร-ม”	เสาไฟฟ้าเป็นที่พึ่ง	หยุดสนิทดีจริงๆ	...!	พี่ประสิทธิ์ถอยรถกลับมา	ทำ
หนา้ปัน้ยาก	 ไมพ่ดูไมจ่า	 ถอดเหลก็ลากออก	 วิง่ไปหารา้นเชือ่มใหเ้ชือ่มใหม	่ แลว้ยิม้แหยๆ	
กับอาตมา	พลางคล้องเหล็กเข้าที่เดิม	จัดการลากต่อ	โอ๊ย...ทารุณจริงๆ	...!	
	 นึกว่ารอดแล้วเชียว...ที่ไหนได้...พอถึงโค้งโรงเจเก่าซอยอ่อนนุช	 เจ้าห่วงลากขาด
อีกหน	 รถวิ่งทื่อเข้าหาชาวบ้านข้างทาง	 อาตมาหักซ้ายสุดตัว	 เฉียดคุณป้าแก่ๆ	 ไปนิด
เดียว	แล้วพุ่งลงข้างทางที่สูงเกือบเมตรครึ่ง	เบรคกับจอมปลวกดังสนั่นหวั่นไหว...!	
	 อาตมาเซ็งในอารมณ์จนบอกไม่ถูก	 เลยนั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ในรถ	 ปล่อยให้
เขาช่วยกันงัดรถที่ยับเยินไปทั้งคัน	 ลากเอาอาตมาออกมา	 พอเห็นว่าไม่เป็นอะไร	 พี่เขาก็
ถอนใจโล่งอก	 ขอแรงรถบรรทุกดินลากเจ้าปิ๊คอัพมหาภัยขึ้นมา	 เชื่อมห่วงลากเสร็จก็ไป
ใหม่...!	
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	 ดว้ย	ธงมหาพชิยัสงคราม	และ	เหรยีญกผููช้นะ	ของหลวงพอ่	ทีพ่กอยูแ่ท้ๆ 	อาตมา
จงึถอืพวกมาลยัรถไปจนถงึอู	่ โดยไมม่อืออ่นตนีออ่นไปซะกอ่น	 เฮอ้...อยูช่ายแดนลกูปนืบนิ
ถากหวั	ยงัไมน่า่กลวัเทา่ขบัรถในกรงุเทพฯ	โดยเฉพาะตอนถอืพวงมาลยัตามพีช่ายคนนี.้..!		
   ๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๖. ตะขาบเจ้ากรรม 
	 พระพุทธศาสนาของเราสอนให้คนยอมรับกฎของกรรม	 ใครทำดีก็ได้ดี	 ทำชั่วก็ได้
ชั่ว	โดยแยกแยะกรรมต่างๆ	ออกเป็นหมวดหมู่	แบ่งออกถึง	๑๒	ประเภท	ถ้าอยากทราบ
รายละเอียดไปหาอ่านเองได้	 จากหนังสือ	 กัมมทีปนี	 ของ	 พระเทพกวี	 แห่งวัดดอน	
ยานนาวา	กรุงเทพฯ	เล่มเบ้อเริ่มเทิ่ม	อ่านกันตาแฉะไปเลย...	
	 คำว่า	กรรม	เป็นคำรวม	แปลว่า	การกระทำ	ถ้าทำดีเรียกว่า	กุศลกรรม	ถ้าทำชั่ว	
เรียกว่า	 อกุศลกรรม	 กรรมนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดยังภพภูมิใด	 ถ้าทำความดีมี
การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา	เป็นต้น	จะได้ไปเกิดเป็น	เทวดา	พรหม	หรือ	ถึงที่
สุดเข้าสู่พระนิพพานไปเลย	 ถ้าต้องเกิดเป็นมนุษย์	 ก็มีความร่ำรวย	 หน้าตาสะสวย	 มีแต่
ความสุขสะดวกสบาย...	
	 ถ้าทำความชั่ว	เช่น	ละเมิดศีล	๕	ละเมิดกรรมบถ	๑๐	ก็จะตกสู่อบายภูมิ	เกิดเป็น
สัตว์นรก	 เปรต	 อสุรกาย	 สัตว์เดรัจฉาน	 ถ้ามาเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่สมประกอบ	 พิกล
พิการ	บ้าใบ้	ยากจนข้นแค้น	เป็นต้น	ด้วยเหตุจากการปรุงแต่งของกรรม	คือ	การกระทำ
ของเราเองทั้งนั้น	พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนคนให้ยอมรับกฎแห่งกรรม	ทุกวันนี้เราเสวยผล
ของกรรมเก่า	จะดีชั่วอย่างไรก็เราทำมาเอง	(ห้ามบ่นเด็ดขาด...!)	
	 องค์สมเด็จพระทศพล	 ทรงสอนวิธีการพิสูจน์ให้เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า	
ถ้าเราทำดีทำชั่วแล้ว	 ต้องไปเกิดเพื่อเสวยกรรมนั้น	 ที่ภพใดภูมิใดกันบ้าง	 ความรู้สำคัญนี้	
เรียกว่า	 กรรมฐาน	 แบ่งออกเป็น	 ๔	 หมวด	 ถ้าปฏิบัติใน	 ๓	 หมวดหลัง	 คือ	 วิชชา ๓ 
อภิญญา ๖	 และ	 ปฏิสัมภิทาญาณ ๔	 หมวดใดหมวดหนึ่ง	 พอเกิด	 ทิพจักขุญาณ	 ก็
สามารถพิสูจน์ทราบด้วยตัวเอง	อยากรู้เห็นภพภูมิใดๆ	ตอนนี้ไม่ใช่ของยากแล้ว...	
	 หลวงพ่อเมตตาสอนกรรมฐาน	 ที่เรียกว่า	 มโนมยิทธิ	 ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งของ
อภิญญา	 ๖	 ให้คนพิสูจน์ผลของกรรม	 มีคนฝึกได้นับแสนคนแล้ว	 เมื่อทราบว่า	 ทำดีแล้ว
ได้รับผลดีอย่างไร	 ทำชั่วต้องรับผลของกรรมชั่วอย่างไร	 ทุกคนจะได้ละความชั่ว	 หันมา
ทำความดีกัน	หรือเวลาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเรา	ได้รู้ว่าเกิดจากกรรมอะไร	จิตใจจะได้ปล่อย
วาง	ว่าเป็นเพราะเราทำมาเอง	เราต้องก้มหน้ารับกรรมไป...	
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	 เมื่ออาตมารับการฝึกมโนมยิทธิมาแล้ว	ก็พยายามฝึกฝนในด้านของ	ญาณ ๘ คือ	
ใช้ความเป็นทิพย์ของใจ	ไปเป็นความรู้	๘	อย่าง	ได้แก่...	
	 ๑. ทิพย์จักขุญาณ	มีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์	๒. เจโตปริยญาณ	รู้วาระจิต
ของคนอื่น	๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	 ระลึกชาติได้	๔. จุตูปปาตญาณ	 รู้ว่าคนและ
สัตว์เกิดมาจากไหน	 ตายแล้วจะไปไหน	 ๕. อตีตังสญาณ	 รู้เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้ว	 ๖. 
อนาคตังสญาณ	รู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ๗. ปัจจุปันนังสญาณ	รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนี้	๘. ยถากัมมุตาญาณ	รู้กฏของกรรม	
	 ฝึกแล้วฝึกอีก	 ไม่แน่ใจซักที	 จนครูชอ	 (คุณอัญชัญ ศุทธรัตน์)	 ไล่ตะเพิดเอาว่า	
คลอ่งตวักวา่ครแูลว้ยงัจะมาตือ้เอาอะไรอกี	จะลองดกีนัหรอืไง...?	แฮ.่..แฮ.่..	ผูน้อ้ยมบิงัอาจ	
เดนิหนา้เหีย่วออกมา	หลวงพอ่เมตตาบอกวา่	“คลอ่งตวัแลว้กส็อนคนอืน่ไดเ้ลยนะ....”	
	 กราบอาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหมด	 ช่วยสงเคราะห์ยามสอนคนอื่น	 ทำใจ
กล้าหน้าด้านเข้าไปสอนอย่างนั้นแหละ	คิดว่าถ้าได้ก็เป็นกำไร	ถ้าไม่ได้ก็เสมอตัว	ปรากฏ
ว่าได้	แถมลูกศิษย์เก่งกว่าครูซะอีก	ครูเลยต้องเร่งตัวเองสุดชีวิต....	
	 การทบทวนบ่อยๆ	 ความคล่องตัวก็เกิด	 เดินไปเห็นคนอื่นมือหงิกใจมันบอกเลยว่า
เขาไปหักขากบมา	มันรายงานเสร็จยังไม่พอ	บางทีมีภาพแสดงให้เห็นชัดแจ๋วเลย...	
	 คืนหนึ่ง...อาตมาสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก	 รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งอก	 เหมือนมี
บาดแผลอย่างฉกรรจ์	 ปวดจนกระดิกตัวไม่ได้	 พยายามทบทวนว่านี่เราไปโดนอะไรมา	 ก็
หาคำตอบไม่ได้	ก่อนนอนมันยังเป็นปกติอยู่นี่นา...	
	 รวบรวมกำลังใจทั้งหมด	เอื้อมมือไปยังสวิทช์ไฟอย่างลำบากยากเย็น	พอกดสวิทช์
ไฟสว่างขึ้น	...อาตมาก็เห็น	...ตะขาบตัวดำสนิท	แต่ขาแดงฉานอย่างกับเปลวไฟ	วิ่งปราด
ออกไปจากส่วนอก...	“ไอ้นี่เองที่กัดเรา...ทำไมมันถึงกัดเรานะ..?”	
	 ความคิดเกิดขึ้นภาพก็ปรากฏ...	 เป็นการพันตูกันระหว่างกองทัพไทยกับพม่า	
ทหารพม่าโถมเข้าฟันทั้งตัว	 ทหารไทยเบี่ยงออกซ้ายฟันด้วยดาบขวาย้อนจากล่างขึ้นบน
โดนเข้าเต็มอกแทบขาดสะพายแล่งทหารพม่าล้มตายคาที่...	
	 ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง	 เราทำเขาไว้ก่อน	 ชาตินี้เขาตามมาทวงคืนถึงจะเจ็บปวดสา
หัสสากรรจ์ขนาดไหน	ก็ไม่ถึงแก่ชีวิตอย่างที่เราทำไว้หรอก	 ร้อยหนึ่งเขาทวงแค่บาทเดียว	
ทำไมเราจะให้เขาไม่ได้...	
	 จิตใจมันปล่อยวาง	 ดูเจ้าตะขาบเลื้อยหนีไปอย่างสบายใจ	 ขอให้อโหสิกรรมต่อกัน
เถิด	 อย่าได้จองเวรจองกรรมกันสืบไปเลย	 เวรกรรมทั้งหลายจงสิ้นสุดลงเพียงชาตินี้	 เรา
ให้อภัยแก่เธอ	ขอเธอจงยกโทษทัณฑ์ทั้งหมดแก่เราด้วยเถิด...		
   ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๒๗. ความรู้สึกช้า 
	 ตอนเป็นวัยรุ่น	อาตมาเป็นคนเลือดร้อน	เจ้าโทสะ	ใครพูดผิดหูเป็นได้เรื่อง	ไม่ต้อง
ถึงพูดหรอก	บางทีแค่มองหน้าก็ได้เรื่องแล้ว	ไม่มีคนมาหาเรื่องเราก็ไปหาซะเอง	ฟาดกัน
จนปากปลิ้นเป็นครุฑ	กินน้ำพริกไม่ได้	ค่อยนอนหลับหน่อย...	
	 ต่อมาเมื่อฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อแล้ว	ก็พยายามใช้กำลังใจข่มโทสะ	ตามที่หลวง
พ่อเมตตาสอนว่า	 “แรกๆ เรายังละโทสะไม่ได้ให้พยายามขังมันเอาไว้ เหมือนขังเสือ
ไว้ในอก อย่าให้ความเลวมันไหลออกมา ทางกายหรือวาจาได้” 
	 ยิ่งไปพบการฝึกแบบทหาร	 ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา	 เพื่อทดสอบความอดทน	อด
กลั้น	จากเช้ายันค่ำ	ค่ำยันเช้าเป็นปีๆ	จิตใจก็เริ่มหนักแน่นขึ้น	มีความอดกลั้นต่อเรื่องราว
ต่างๆ	มากขึ้นตามลำดับ	อารมณ์ใจอยู่กับการภาวนาจนเคยชิน...	
	 หลักสูตรจู่โจม	เขาสอนวิธีฆ่า	และ	ทำลายล้างทุกรูปแบบ	อาวุธทุกชนิดตั้งแต่เข็ม
เย็บผ้าขึ้นไป	ต้องใช้ฆ่าคนได้ทุกอย่าง	 อาตมาจึงเกิดสลดใจขึ้นมาว่า	 ชีวิตคนช่างน้อยนิด
เหลือเกิน	แค่กระดิกนิ้วก็ตายเสียแล้ว	เกิดอารมณ์สงสารขึ้นมาจับใจ...	
	 เวลาเห็นวัยรุ่นยกพวกตีกัน	 ปกติชอบผสมโรงเป็นที่หนึ่ง	 อัดมันทั้งสองฝ่ายนั่น
แหละ...!	แต่มาถึงตอนนี้	กลับคอยเลี่ยงห่างๆ	เข้าไว้เรามันคนมือไม้หนัก	ฉวยพลาดพลั้ง
ลงมือไปตามความเคยชิน	จะกลายเป็นฆาตกรไปซะเปล่าๆ	...	
	 ในซอยที่อาตมาอยู่	 มีวัยรุ่นแสบๆ	 อยู่หลายกลุ่ม	 คอยระรานชาวบ้านเขาไปทั่ว	
ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องกับมัน	 นอกจากอาตมากับพี่น้องเท่านั้น	 ตอนนั้น	 อาตมาเพิ่งออก
จากราชการได้ไม่นาน	ส่วนน้องแสงชัยเป็นครูฝึกของเหล่าราบอากาศอยู่...	
	 “ตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ อย่างดีเลิศ
ตามมีและตามเกิด ให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับ”	ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้	คนว่าง่ายอย่าง
อาตมากับพี่น้อง	จึงต้อนรับผู้มาหาเรื่องอย่างประทับใจ	หามกันร่องแร่งกลับไปทุกที...	
	 ได้รับการต้อนรับอย่างดีทุกครั้ง	 พวกเขาเลยมากันบ่อย	 ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อสี่	 ตัว
ต่อตัวมีรุม	หรือ	วันบายกลุ่ม	โดนมาแล้วทั้งนั้น	ครั้งที่หนักที่สุด	คือ	สองต่อสามสิบ	เล่น
ยกขบวนปิดซอยกันเลย	เป็นไรมี...มาเท่าไหร่ก็ยินดีต้อนรับ...	
	 คนที่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะ	กับคนที่มีแต่แรงกับความคะนองมันห่างชั้นกันสุดกู่	
ต่อให้มามากเท่ามาก	พอคนหน้าลงไปนอนอมยิ้มสัก	๒-๓	คน	ที่เหลือก็แตกฮือทั้งขบวน	
ในที่สุด	ก็ฝากเอาไว้ก่อน	คราวหน้ามาใหม่	เลยได้ดอกทบต้นหนักเข้าไปอีก...	
	 เป็นอย่างนี้มาตลอด	 แต่ไม่มีเสียละที่จะเข็ด	พอรวบรวมขวัญและกำลังใจได้	 บวก
กับได้แรงยุจากเพื่อนๆ	 ก็แห่กันมาอีก	 ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหน้าใหม่ๆ	 พวกเก่าที่รู้รสมือ
รสเท้าดีแล้วมักจะนกรู้	คอยหลบอยู่ห่างๆ	เป็นฝ่ายยุลูกเดียว	...	
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	 อาตมาขอชมเชยวัยรุ่นประจำซอยทุกคนว่า	 มีความเป็นลูกผู้ชายดีมาก	 ไม่ยอมใช้
เครื่องทุ่นแรงแบบซอยอื่นเขา	 อย่างดีก็แค่สนับมือหนักหน่อยก็มีดหรือคมแฝก	 ของหนัก
ประเภทปืนหรือระเบิด	ไม่เคยเห็นใช้แบบซอยอื่นเขา	(อาจจะกลัวเจอไอ้ที่หนักกว่า...!)	
	 คืนหนึ่ง....อาตมาสะดุ้งตื่นกลางดึก	ด้วยเสียงตะโกนและเสียงถีบประตูโครมๆ	แอบ
ดูก็เห็น	“ขาใหญ่”	ประจำซอย	กำลังอาละวาดอยู่ด้วยความเมา	แค่นี้ไม่หนักใจหรอก	แต่
ที่เสียวไส้ยิ่งกว่านั้น	คือ	พี่ประสิทธิ์ที่ยืนเงียบที่ข้างประตู	ในมือถือดาบเปลือยคมขาววับ...	
	 ขนืปลอ่ยไวค้งมขีา่วหนา้หนึง่เปน็แน	่ อาตมารบีเปดิประตอูอกไป	 ยกมอืไหวข้อรอ้ง
ให้เขากลับไป	 อย่ามาท้าตีท้าตอยเลย	 อาตมาไม่สู้หรอก	 พยายามพูดให้พวกเขาได้ยิน	
เพราะรูด้วีา่พวกนี้ไมเ่คยไปเดีย่ว	ตามมมุมดืตอ้งมพีรรคพวกของเขาแอบอยูอ่ยา่งแนน่อน...	
	 เจอไม้นวมเข้าคงคาดไม่ถึงเลยยอมกลับไป	 นึกว่าหมดเรื่องแล้วกำลังจะเข้านอนก็
ต้องลุกขึ้นมาใหม่	 เพราะเสียงท้าทายดังขึ้นอีกแล้ว	 เฮ้อ....กูละเบื่อ	 มันอยากเจ็บตัวซะ
จริงๆ	ออกไปเป็นทูตสันติอีกครั้ง	ใจเกาะคำภาวนาแน่น	เย็นเหมือนซุกน้ำแข็งไว้ในอก...	
	 แต่คราวนี้ขาใหญ่ไม่ฟังเสียง	 ด่าพ่อล่อแม่หยาบคายฟังไม่ได้จนถึงประโยคสุดท้าย
ที่ว่า	 “ถุย...!	 ทหารมันจะแน่ซักแค่ไหนวะ...?”	 อาตมาก็ถูกดึงออกด้านข้าง	 น้องแสงชัย
นั่นเอง	ออกมาตอนไหนไม่รู้	บอกสั้นๆ	ว่า	“ผมเอง”....	
	 ตูมแรกคือแข้งขวา	พาดเข้าทัดดอกไม้	ฝ่ายตรงข้ามโค่นเหมือนท่อนซุงผุๆ	แต่ไม่
ได้ลงถึงพื้น	 เพราะแข้งซ้ายหวดรับเข้าที่ชายโครงจากนั้นก็เป็นการเตะเลี้ยงไม่ให้ล้ม	
พรรคพวกของมันกรูกันออกมาแต่ชะงักเมื่ออาตมาบอกว่า	“อยากเจ็บตัวบ้างก็เข้ามา...!”		
	 น้องแสงชัยเตะไปสั่งสอนไป	 แต่อีกฝ่ายจะซึมซับได้เท่าไรไม่รู้...?	 เนื่องเพราะรับ
ประทานแข้งแทบรากเลือด	 พอเลิกเตะก็กองกับพื้นเหมือนผ้าขี้ริ้ว	 อาตมาต้องแบกมันไป
ส่งถึงบ้าน	ตอนกลับมาแล้วนี่ซิ	มันโกรธจนสั่นไปทั้งตัว	“รู้อย่างนี้กูเตะซะเองก็ดีหรอก...!”	
	 ความโกรธเหมือนน้ำป่า	 บ่าไหล	 ทะลักทลายมาอย่างควบคุมไม่อยู่	 พยายาม
ภาวนามันก็ไม่เอาด้วย	 อีตอนมันอยู่ไม่รู้สึก	 เสือกมาโกรธตอนนี้	 หาที่ระบายไม่ได้ซะด้วย	
กรรมฐานพังไปหลายวัน	ความรู้สึกช้าแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยแฮะ...		
   ๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๘. ผีบังตา 

	 ในอารกสตูร สตัตกนบิาต องัคตุรนกิายกลา่วถงึศาสดานอกพระพทุธศาสนา	 ชือ่
วา่	อารกะ	ไดส้อนศษิยข์องตน	วา่ชวีติเปน็ของนอ้ยไมค่วรประมาท	ไดเ้ปรยีบเทยีบไวว้า่...	
	 -	 ชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้าง	คือ	มีแต่จะระเหยแห้งหายไปโดยเร็ว	
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	 -	 ชีวิตเหมือนต่อมน้ำ	คือ	ผุดขึ้นมาก็แตกทำลายไปโดยพลัน	
	 -	 ชีวิตเหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำ	คือ	ปรากฏวูบก็หายวับไป	
	 -	 ชีวิตเหมือนลำธารไหลลงจากภูเขา	คือ	มาโดยฉับพลัน	แล้วผ่านไปทันที	
	 -	 ชีวิตเหมือนก้อนเขฬะ	คือเหมือนน้ำลาย	ที่มีแต่จะถูกเขาถ่มทิ้ง	
	 -	 ชีวิตเหมือนชิ้นเนื้อนาบไฟ	คือ	จะถูกเผาไหม้หมดไปในเวลาไม่นาน	
	 -	 ชีวิตเหมือนโคที่เขานำไปฆ่า	คือ	ต้องตายอย่างแน่นอน	ไม่มีทางหลบพ้น	
	 ขนาดศาสดานอกพระพุทธศาสนา	 ยังสอนธรรมได้น่าฟังขนาดนี้แต่เขาเห็นแค่	
อนิจฺจ	ํความไม่เที่ยงและ	ทุกฺข	ํความเป็นทุกข์เท่านั้นไม่มีปัญญารู้ถึง	อนตฺตา	ความไม่มี
อะไรเป็นเรา	เป็นของเรา	อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้...	
	 ชวีติของอาตมา	 เลยีบเลาะขอบเหวแหง่ความตายมาหลายครัง้ไมว่า่จะเปน็การหมด
ลมเพราะทอ็ฟฟีอ่ดุคอ	เปน็มยัโคพลาสมา่นวิมอเนยีสลบไปสองวนัสองคนื	กระดกูคอเคลือ่น
ทบัประสาท	อาเจยีนจนตวัซดีเปน็จิก้จก	ฉนัขา้วไม่ไดแ้มแ้ตเ่มด็เดยีวตัง้หกวนั...!	
	 นัน่มนัเปน็เรือ่งปกตธิรรมดา	(แลว้ไอท้ี่ไมธ่รรมดามนัเปน็อยา่งไง...?)	 แตถ่า้ทา่นเจอ
เรือ่งราวประหลาด	ทีช่าวบา้นเชือ่กนัวา่เปน็เพราะผบีงัตาเพือ่จะเอาชวีติทา่น	 แลว้ทา่นจะทำ
อยา่งไร...?	ถงึชวีติเปน็ของนอ้ย	แตม่นัไม่ไดต้ายแบบปกตนิีข่อรบัพระคณุทา่น...!	
	 ตอนเด็กๆ	 มีเรื่องเล่ากันว่า	 เด็กที่เล่นซ่อนหาตอนกลางคืนถูกผีบังเอาไว้	 หายไป
เป็นเวลานาน	กว่าจะตามกันเจอ	ต้องเดือดร้อน	ทั้งหมอพระหมอผี	หลายต่อหลายรายที่
เจอดี	แต่อาตมาแคล้วคลาดไปทุกที	เลยได้แต่ฟังเขาเล่าว่าตลอดมา...	
	 คุณประเสริฐ โตทัพ	 เพื่อนบ้านที่แสนดี	 ขับรถตกถนนขาหักหลายท่อน	 ตอนไป
เยี่ยมท่านได้ถามว่า	ทำไมเกิดอุบัติเหตุ...?	ท่านบอกว่า	“ผมก็ขับไปตามปกตินี่แหละ	เห็น
ถนนใหญ่ๆ	โล่งๆ	มารู้ตัวอีกทีตอนลงไปอัดกับจอมปลวกแล้ว...!”	
	 ทุกคนลงความเห็นว่า	“ผีบังตา”	ตามเคย	สรุปได้ความว่า	คนที่เคราะห์ร้ายดวงตก	
หรือจะต้องตายโหงแล้วไซร์	ผี	(ไอ้ตัวเสือก...!)	จะบังตา	ให้เกิดอันตรายนานาประการ	จะ
หนักเบาตามแต่เคราะห์กรรม	แต่อาตมาไม่เคยเจอเลยไม่ยอมเชื่อ...!	
	 ตอนเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯแล้ว	อาตมาจึงเจอเข้าเต็มๆ	ถึง	๒	วาระ	ทำให้เชื่อ
สนิทเลยว่า	 คนเราที่เกิดอุบัติเหตุนั้น	 มองไม่เห็นจริงๆ	 ส่วนจะเป็นผีบังตาอย่างโบราณว่า
หรือไม่นั้น	ขอมอบเป็นการบ้านให้ท่านไปวินิจฉัยเอง...	
	 ครั้งแรก...อาตมาข้ามถนนที่ปากซอยหน้าบ้าน	 มองขวามองซ้ายเห็นถนนว่างดี	
อาตมาก็รีบข้ามทันที	 เสียงเบรคดังสนั่นหวั่นไหว...!	 ปิ๊คอัพสีเขียวขี้ม้าคันหนึ่ง	 พุ่งเข้ามา
ถึงตัว	แรงส่งที่มาด้วยความเร็วสูงทำให้เบรคไม่อยู่...!	
	 เหมอืนมีใครกระชากคอเสือ้	 อาตมาปลวิถอยไปขา้งหลงั	 ปิค๊อพัคนันัน้เฉยีดไปอยา่ง
หวดุหวดิ	เมือ่ครูก่ด็ดูแีลว้วา่ถนนวา่ง	แลว้เจา้ปิค๊อพัมหาภยัมาไดอ้ยา่งไร..?	จะไมเ่ชือ่เรือ่งผี
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บงัตาก็ไม่ได	้สายตาไม่ไดม้ปีญัหา	แลว้ทำไมถงึมองไมเ่หน็...?	
	 ครั้งที่สอง...อาตมาเดินอยู่ข้างสะพานลอยพระโขนง	 อเมริกันโฮลเด้น	 คันมหึมา
ทื่อเข้ามาถึงตัว	 อาตมากระเด็นไปข้างหน้าเหมือนถูกถีบ	 พ้นจากการโดนบี้ชนิดเส้น
ยาแดงผ่าสิบหก	คนขับรถนั่งปากอ้าตาค้าง	คงจะเพิ่งเห็นอาตมาเหมือนกัน...!	
	 ไอผ้รีา้ยนีบ้งัไดแ้สบมาก...มนัเลน่บงัทัง้คนขบัทัง้อาตมาเลย	 ดทีีบ่ารมคีรบูาอาจารย์
ยงัคุม้หวั	เพราะอาตมาพก	ธงมหาพชิยัสงคราม	และ	เหรยีญกผููช้นะ	ของหลวงพอ่	ทำให้
รอดพน้จากเคราะหก์รรมไปอยา่งหวดุหวดิ...	
	 เรื่องพิสดารเหล่านี้	 ควรรับฟังเอาไว้บ้าง	 พอเป็นเครื่องประดับความรู้	 ที่สำคัญ
ที่สุด	 คือต้องเร่งการปฏิบัติให้ยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 ถ้าถึงระดับหนึ่งแล้ว	 ความตายก็ไม่ใช่ของน่า
กลัวเลย	แม้แต่น้อย	กล้ากวักมือเรียกมันให้มาเสียด้วยซ้ำไป...!		
   ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๒๙. ท่านแม่เรือล่ม 

	 อนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	 คือ	 ทัชมาฮาลปราสาทหินอ่อนทั้ง
หลัง	ซึ่งตั้งอยู่	ณ	ดินแดนชมพูทวีป	ความยิ่งใหญ่โอฬารของมัน	ถูกจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์
อย่างหนึ่งของโลก	 นั่นเป็นสิ่งแสดงออกซึ่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่	 ชาห์เจฮัน	 มีต่อ			
พระมเหสีมุมตัส 
	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ทรงตรัสว่า	ปิยโต ชายเต โสโก	ที่ใดมีรัก	ที่นั่น
มแีตค่วามเศรา้โศก	ปเิยห ิวปิปฺโยโค ทกุโฺข	ความพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้ปวง	
ย่อมเป็นทุกข์	ผู้ทุกข์โศกในโลกนี้	มิใช่มีแต่ชาห์เจฮันเพียงผู้เดียวหรอก...	
	 ณ.	 มุมหนึ่งของพระราชวังบางประอิน	 ปรากฏอนุสาวรีย์เล็กๆ	 หลังหนึ่ง	 มีคำ
จารึกพรรณาถึงนางอันเป็นที่รัก	 ผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นถ้อยคำที่กลั่นออกมาจาก
ดวงใจอันแสนเศร้าอย่างแท้จริง	แม้ผู้ตายมีญาณวิถีรับรู้	ก็คงจะปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด...	
	 ถูกแล้ว...	 นั่นเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่	 สมเด็จพระปิยมหาราช	 ทรงสร้างขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึง	 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี	 ผู้เป็น
พระมเหสีที่รักยิ่ง	 ซึ่งสวรรคตด้วยเหตุเรือพระที่นั่งล่ม	 พระนางจมลงสู่ใต้กระแสน้ำเชี่ยว	
ถึงแก่สิ้นพระชนม์...	
	 บางพูด นนทบุรี	 ในวันนั้น...	 ท่ามกลางกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากของแม่น้ำ
เจ้าพระยา	ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งยินยอมช่วยเหลือ	องค์พระมเหสีที่รักยิ่งก็ไม่ต้องจากไป	สมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง	ก็ไม่ต้องเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งเช่นนั้น...	
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	 ทว่า...กฏมณเฑียรบาลในยุคนั้น	 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	 ผู้ใดให้การช่วยเหลือต่อ
องค์พระมเหสีก็ดี	 เจ้าจอมหม่อมห้ามก็ดี	 ขึ้นมาจากน้ำมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต	
แล้วผู้ใดล่ะ	...?	ที่จะกล้าฝ่าฝืนกฏมณเฑียรบาล	โดยไม่เกรงกลัวพระราชอาญา...	
	 พิเคราะห์เพียงเผินๆ	จะคิดว่า	ไม่น่ามีโทษถึงเพียงนั้น	แต่ถ้าคิดดูให้ดี	จะพบว่าใน
ยุคสมัยนั้น	...	ชายหญิงไม่อาจชิดใกล้กันไม่ว่ากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	นอกจากสามีภรรยา	หรือ
ญาติสนิทเท่านั้น	การถูกเนื้อต้องตัวยิ่งเป็นของต้องห้ามอย่างเด็ดขาด...!	
	 นั่นเป็นเรื่องของสามัญชน	 นี่เป็นเรื่องของเจ้าพระยามหากษัตริย์	 พระวรกาย
ประดุจสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 แม้แต่มองยังไม่กล้า	 แล้วถ้าเป็นเรื่องในสระสวนอุทยาน	 ผู้ที่สามารถ
ทำการช่วยเหลือได้ทัน	 ต้องอยู่ในบริเวณนั้น	 การล่วงล้ำเขตหวงห้ามเพียงนั้น	 โทษก็ถึง
ตายแล้ว...!	
	 เสียงของครูเปี๊ยก	 (คุณสมพร บุณยเกียรติ)	 ที่ทำการฝึกญาณ	 ๘	 แก่ลูกศิษย์สั่ง
ทุกคนกำหนดใจย้อนหลังไปยังเหตุการณ์ครั้งนั้น	 “เอ้า...ทุกคนดูซิคะ	 ทำไมพระองค์ท่าน
ถึงสิ้นพระชนม์	?”	 ภาพที่ปรากฏคือ...	 ท่ามกลางกระแสน้ำอันปั่นป่วนนั้น	 พระองค์ท่าน
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ...	
	 ทรงเหลียวมองรอบด้าน	 แล้วร้องออกมาคำเดียวว่า	 “ลูก...!”	 พลางแหวกว่าย
เข้าหาเรือพระที่นั่งที่จมผลุบๆ	 โผล่ๆ	 อยู่อย่างสุดกำลัง	 จังหวะเดียวกับที่คลื่นอีกลูกโถม
ซัดมา	เรือพระที่นั่งพลิกกลับ	ครอบพระองค์ท่านหายวับไปกับตา...!	
	 อาตมาน้ำตาร่วงพรู...แม่...นี่แหละแม่...	 ความเป็นแม่ที่รักลูกยิ่งอื่นใด	 แม้แต่ชีวิต
ก็สละเพื่อลูกได้	“แม่”	คำเดียวสั้นๆ	ที่แฝงไว้ด้วยพลานุภาพใหญ่หลวง	ยอมทำทุกสิ่งทุก
อย่างเพื่อเลือดในอก	แม้ต้องสละด้วยชีวิตและเลือดเนื้อแห่งตน...	
	 แล้วพ่อละ...?	 มีใครคิดถึงหัวอกพ่อบ้าง...?	 พ่อที่เลียทั้งแม่ทั้งลูกจะทุกข์ใจสุด
พรรณาขนาดไหน...?	อาตมาต้องลุกหนีการฝึกแต่กลางคันออกไปร้องไห้อยู่ข้างนอก	ร้อง
จนสาแก่ใจ	วันนั้นทั้งวันมีแต่น้ำตา	ที่ใดมีรัก	ที่นั่นมีทุกข์หนอ...!		
	
 รักใด ไหนเล่า เท่าแม่ 
 เที่ยงแท้ ยืนยง คงมั่น 
 รักลูก ยิ่งกว่า ชีวัน 
 ลูกนั้น รักแม่ เท่าใด..? 
	
   ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๓๐. ยาอมแก้ปากไว 
	 ในศีล ๕	 อันประกอบด้วย	 ห้ามฆ่าสัตว์	 ห้ามลักทรัพย์	 ห้ามประพฤติผิดในกาม	
ห้ามพูดปดมดเท็จ	 และ	 ห้ามดื่มสุราเมรัย	 นั้น	 หากไปถามบุคคลทั่วไปว่า	 ศีลข้อไหนที่
รักษายากที่สุด	ร้อยละเก้าสิบต้องตอบว่าข้อสี่	ห้ามพูดปด	รักษายากที่สุด...!	
	 แล้วถ้ากล่าวถึงกรรมบถ ๑๐	 ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเพราะประกอบด้วย	
ข้อห้ามทางกาย	 ๓	 ข้อ	 คือ	 ห้ามฆ่าสัตว์	 ห้ามลักทรัพย์	 ห้ามประพฤติผิดในกาม	 เช่น
เดียวกับศีล	๕ แต่มีข้อห้ามทางวาจาเพิ่มเป็น	๔	ข้อ	คือ	
	 ๑.	 มุสาวาทา เวรมณ	ีเว้นจากการพูดปดมดเท็จ	
	 ๒.	 ผรุสวาทา เวรมณ	ีเว้นจากการพูดคำหยาบคาย	
	 ๓.	 ปิสุณาวาทา เวรมณ	ีเว้นจากการพูดส่อเสียด	
	 ๔.	 สัมผัปปลาปวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล	
	 และข้อห้ามทางใจ	 อีก	 ๓	 ข้อ	 คือ	 ไม่โลภอยากได้จนเกินพอดี	 ไม่โกรธเกลียด
อาฆาตพยาบาทใคร	และ	เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า	ไม่ออกนอกลู่นอกทาง...	
	 ทุกคนจะไปร้องอู้เอาตรงวจีกรรมทั้ง	 ๔	 ข้อนั่นแหละ	 เพราะคนเรามักปากไว	 พูด
ไปแล้วจึงคิดได้	 ว่าผิดศีลเสียแล้ว	(แสดงว่าโกหกจนชำนาญ)	 บางทีด่าไปแล้วสามวัน	 จึง
นึกได้ว่านี่	เราด่าเขาไปแล้วนี่หว่า...(เจริญเนอะ...ยังดีที่นึกได้...!)	
	 แล้วไอ้การพูดส่อเสียดนั่นน่ะ...บางคนถือเป็นของว่างหลังอาหารเลยเชียว	 ถ้าไม่
ได้พูดจายุแหย่ชาวบ้านเขาวันใด	 รู้สึกมันจะท้องขึ้นท้องเฟ้อ	 กินไม่ได้ถ่ายไม่ออก	 ซักวัน
คงเป็นปลาหมอตายเพราะปาก	แบบ	นางปิสุณาวาท	ีเข้าซักวัน...!s	
	 อันว่านางปิสุณาวาทีนั้น	 ในชาดกกล่าวไว้ว่า	 เธอมีพี่น้อง	 ๔	 คน	 แต่ละคนมี
คุณสมบัติแสบไส้ไปคนละอย่าง	เช่น	ด่าไฟแล่บสามวันไม่ซ้ำคำ	ท้องยุ้งพุงกระสอบกินทุก
อย่างที่ขวางหน้า	 บ้างก็คว้าผู้ชายทุกคนที่ผ่านมาเป็นสามี	 แต่ว่าที่แสบแบบไม่ต้องกิน
พริกเข้าไปช่วย	คือ	นางปิสุณาวาทีนั่นแหละ...	
	 นางคนนี้มักนำเรื่องของชาวบ้าน	 ไปนินทาเป็นอาหารปาก	 แล้วชักมันมากเกินไป	
จึงมีการต่อเติมเสริมแต่ง	 แถมยุแยงตะแคงรั่วจนชาวบ้านที่ไม่รู้ตัว	 ตกเป็นเหยื่อของนาง
ปากชั่ว	ถึงกับตีด่าทะเลาะกันมั่วไปทั้งเมือง	เป็นที่สุขใจของนางยิ่งนัก...	
	 ต่อมาชาวบ้านทบทวนถึงสาเหตุ	 ทราบว่า	 เกิดอาเพศเพราะนางปากไม่ดี	 จึงช่วย
กันจับนางทรลักษณ์ปากอัปรีย์	 ลอยแพไปตามยถากรรมแต่ดวงคนยังไม่ถึงที่	 จำเพาะไป
เจอกับเรือโจรสลัด	 หัวหน้าโจรเห็นปั๊บก็ปิ๊ง	 จึงรับนางขึ้นเรือมา	 แต่งตั้งเป็นศรีภรรยา
ทันที...	
	 พอได้อยู่สบายลายก็เริ่มออก	 นางนอกคอกก็เริ่มซ้อมฝีปากยุแหย่หัวหน้าโจรกับ
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ลูกน้องให้แตกแยกกันตามระเบียบ	ทะเลาะกันจนแทบล้มประดาตาย	จึงนึกขึ้นมาได้ว่าไม่
เคยเป็นแบบนี้	สอบถามสาเหตุก็มาลงที่นางปิสุณาวาที	(อีกแล้ว...!)	
	 ขืนให้อยู่ด้วยคงฆ่ากันตายหมดแน่ๆ	 นายโจรจึงตัดใจ	 จับนางปากมหาภัยลอยน้ำ
ไปอีก	 แต่ชะตาชีวิตก็ชอบกล	 บันดาลให้มีนกอินทรีใหญ่สองตัวผัวเมียมาพบนางเข้า	
พญานกสงสารจึงหาไม้มาหนึ่งท่อนให้นางจับตรงกลาง	พาบินไปส่งที่ฝั่ง...	
	 ขนาดห้อยโตงเตงอยู่บนอากาศ	 ก็ยังอดปากหมาไม่ได้	 (หมาไม่เกี่ยวนะครับ	
โฮ่ง...)	 นางขยับไปทางนกผู้เป็นผัว	 ทำกระซิบกระซาบอะไรอยู่ครู่หนึ่ง	 แล้วก็ปีนมาทาง
นางนก	 บอกว่าผัวนางไว้ใจไม่ได้	 อาไร้...	 เป็นนกไม่อยู่ส่วนนก	 ต่อหน้าเมียแท้ๆ	 ยังมา
เกี้ยวพานาง...!	
	 ลมเพชรหึงไม่ขึ้นหน้าก็ไม่ใช่วิสัยหญิง	 นางนกโกรธจนหน้าเขียวหน้าดำ	 ตรงเข้า
จิกตีผัวอุตลุด	 สมใจนึกของนางปิสุณาวาทีเขาล่ะ...	 แต่ว่าถึงคราวกรรมจะสนอง	 พอตีกัน
ไม้ที่นางปากระยำอาศัยเกาะ	 ก็หล่นตูมลงทะเล	 คราวนี้จบเห่จมน้ำตายห่...สมใจนึกไป
เลย...!	
	 ยัง...	ยังไม่หมดฤทธิ์	เป็นผียังอาละวาดได้	พอศพลอยไปติดฝั่งพระพบเข้าก็สงสาร	
(ยายนี่ทำบุญอะไรมาน้อ...?	 ใครเจอเป็นต้องสงสาร)	 จึงจัดการเผาศพให้	 แล้วเก็บเอา
กะโหลกไปปลงอสุภกรรมฐาน	พอกะโหลกเข้าวัดก็เกิดเรื่อง...	
	 ธรรมดาพระท่านอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ	 ก็ต้องมาทะเลาะกันอย่างหาสาเหตุไม่
ได้	กว่าจะรู้ตัวนำกะโหลกไปทิ้งป่าช้า	ก็วางมวยเป็นพระวัดเส้าหลินไปหลายยก	เดี๋ยว...ยัง
มีต่อ	พวกคอเหล้าเข้าไปต้มเหล้ากันในป่าช้า	เจอทีเด็ดยายฝีปากม้าเข้าอีก...!	
	 หาหินมาทำก้อนเส้า	 เพื่อจะวางหม้อต้มเหล้า	 ดันไปเก็บเอาหัวกะโหลกมาแทน	
ทุกวันกินเหล้าไม่มีเรื่อง	วันนั้นตีกันหัวร้างคางแตกปากคอเริ่ดไปตามๆ	กัน	แล้วตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา	 ใครกินเหล้าเป็นต้องชอบหาเรื่อง	 ฝีมือนางปิสุณาวาทีเขาละ	ตามมาอาละวาด
จนถึงสมัยนี้...!	
	 เรื่องของปากมันแก้ยากอย่างนี้นี่เอง	พออาตมาเริ่มรักษาศีลด้วยความเคยชินก็มัก
จะเผลอโกหก	 แก้อย่างไรก็ไม่หาย	 เพราะสติยังตามปากไม่ทัน	 ต้องหาทางจัดการขั้นเด็ด
ขาด	ไม่มีอะไรดีกว่ายึดหลวงพ่อเป็นที่พึ่ง...	
	 เอาเหรียญยันต์เกราะเพชร	 ของหลวงพ่อ	 มาอมแทนยาอมเลยทีนี้ใครจะมาพูด
ด้วย	 เหรียญที่คาปากอยู่ทำให้เกิดความยั้งคิด	ก่อนจะพูดก็มีสติตรองดูก่อน	ว่าพูดไปแล้ว
ผิดศีลมั๊ย..?	พยายามแทบตายกว่าจะเลิกโกหกได้เด็ดขาด	เฮ้อ...ขอบคุณยาอมวิเศษ...!		
   ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๓๑. อานุภาพศีล ๘ 
	 มีฤๅษีหมู่หนึ่ง	 เดินทางมาจากป่าหิมพานต์	(แฮ่...อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้...!)	 เพื่อมาเฝ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เกิดอาการเหนื่อยล้าเต็มที	 เมื่อถึงทางแยกเมืองสาวัตถี	
จึงพากันหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่	ที่ขึ้นอยู่ตรงทางแยกนั่นเอง...	
	 เห็นต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้ม	 เป็นที่เย็นสบาย	 หัวหน้าฤๅษีก็คิดว่า	 ต้นไม้ใหญ่โตขนาดนี้
ต้องมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่	 เรามาเหนื่อยแทบตาย	 ซ้ำกระหายน้ำอีกต่างหาก	 ถ้าเทวดาจะ
เมตตาบันดาลน้ำมาให้ดื่มกันสักหน่อยคงจะดี...(เล่นง่ายดีนิ...)	
	 คิดเพียงเท่านั้น	 พลันก็ปรากฏภาชนะบรรจุน้ำใสสะอาดเต็มเปี่ยมขึ้นที่เบื้องหน้า
ฤๅษีทั้งหลายเป็นที่น่าอัศจรรย์	 ทั้งนี้เกิดจากอานุภาพรุกขเทวดา	 ที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่
นั้น	พอทราบความคิดของหัวหน้าฤๅษี	ก็บันดาลให้มีขึ้นทันใด	
	 ฟาดกันไม่ต้องฟังเสียงล่ะ	 พอสิ้นความกระหายก็คิดต่อไปว่าพวกเราเดินทางมา
ไกลร่างกายสกปรกมอมแมม	เมื่อรุกขเทวดาบันดาลน้ำให้ดื่มได้	ก็น่าจะบันดาลน้ำสำหรับ
อาบให้แก่พวกเราได้เช่นกัน	(น่าน...เอาซะให้คุ้ม)	
	 ทันใด	 ก็ปรากฏสระโบกขรณีขึ้น	 ให้เหล่าฤๅษีได้อาบอย่างสำราญใจ	(น่าจะมีนวด
แถมซะให้เข็ด...!)	พอร่างกายสบาย	ใจก็อยากต่อไม่สิ้นสุด	เลยคิดต่อไปว่า	น้ำดื่มน้ำอาบ
ก็มีแล้ว	อีนี่ฉานหิวนะนาย...มีอะไรให้ฤๅษีกินบ้างละนายจ๋า...!	
	 รุกขเทวดาก็พี่มีแต่ให้จริงๆ...บันดาลให้ต้นไม้เกิดผลสะพรั่งไปทั้งต้น	 (ไม่ยักเป็น
โต๊ะจีนแฮะ...)เหล่าพวกฤๅษีกินอิ่มแล้ว	 เกิดอยากเห็นเทวดา	 จึงตั้งความปรารถนาขอพบ
ซักหน่อย	รุกขเทวดาก็สุดเขินจึงบันดาลให้ปรากฏเฉพาะเสียงว่า...	
	 “ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีล	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการน้อยนิด	 มีความ
ละอายเป็นที่ยิ่ง	ไม่กล้าปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านทั้งหลาย”	แม้ว่าผู้น้อยมิบังอาจ	เหล่าฤๅษีก็
อ้อนวอนจนใจอ่อน	 แสดงกายทิพย์ขึ้นเฉพาะหน้า	 ประกอบด้วยรัศมีกายเป็นที่สว่าง
รุ่งเรืองยิ่งนัก...(แอ่น...แอ๊น...!)	
	 หัวหน้าฤๅษีจึงถามว่า	 “เทวะ...ดูก่อน	 เทวดา	 ท่านมีฤทธานุภาพเป็นที่น่าอัศจรรย์	
ทั้งสว่างรุ่งเรืองไปด้วยรัศมี	ขอถามว่าท่านนี้ทำบุญมาด้วยสิ่งใด	จึงมีศักดานุภาพใหญ่เห็น
ปานนี้”	รุกขเทวดาประคองอัญชลีตอบต่อฤๅษีทั้งหลายว่า...	
	 “ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีล	กล่าวไปแล้วเป็นที่ละอายยิ่ง	บุญญานุภาพของข้าพเจ้านี้	เกิด
ด้วยผลการรักษาศีล	 ๘	 เพียงครึ่งวัน...”	 แล้วรุกขเทวดาจึงเล่าบุรพกรรมให้ฤๅษีได้ทราบ
ดังนี้	
	 “ชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจ	 ไปขอทำงานกับท่าน	 สุทัตตเศรษฐี	 ผู้มีอีกนาม
หนึ่งว่า	อนาถปิณฑิกเศรษฐ	ีขอเพียงมีอาหารวันละ	๒	มื้อ	แลกกับแรงงานก็เป็นที่พอใจ	
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ท่านเศรษฐีผู้มีใจกรุณา	รับข้าพเจ้าไว้เป็นคนรับใช้ทั่วไป...	
	 วนันัน้เปน็วนัอโุบสถ	 ขา้พเจา้ไปตดัฟนืในปา่ตัง้แตเ่ชา้	 กลบัมากเ็ลยเทีย่งไปแลว้	 จงึ
ตรงไปขออาหารที่โรงครวั	 เหน็ภายในโรงครวัเงยีบสนทิ	ปราศจากคนพลกุพลา่นเชน่วนักอ่น	
จงึถามแมค่รวัวา่	“นีแ่นะ่แม.่..วนันี้ไฉนจงึเงยีบนกั	อาหารสว่นของขา้พเจา้อยู่ไหนเลา่...?”	
	 แม่ครัวตอบว่า	 “นี่แน่ะท่านผู้เจริญ...วันนี้เป็นวันอุโบสถ	 ทุกคนในบ้านนี้แม้แต่
ทารกเพิ่งอดนม	 จะบ้วนชำระปากให้สะอาด	 ตั้งใจรักษาอุโบสถศีล	 เว้นอาหารตั้งแต่หลัง
เที่ยงไปแล้ว	 ท่านเป็นผู้มาใหม่	 ยังไม่ทราบระเบียบข้อนี้	 ข้าพเจ้าจักรีบประกอบอาหาร
เพื่อท่าน...”	
	 ข้าพเจ้ารับฟังเป็นที่อัศจรรย์ใจ	 คิดว่าอุโบสถศีลนี้เป็นไฉนหนอ...?	 บุคคลในบ้าน
ท่านเศรษฐี	 จึงพร้อมใจกันสมาทานรักษา	 แม้แต่ทารกเพิ่งอดนม	 ยังประกอบด้วยศรัทธา
เห็นปานนี้	จึงยับยั้งแก่แม่ครัวว่า	“นี่แน่ะแม่...จงงดการประกอบอาหารไว้ก่อน	ข้าพเจ้าจัก
รักษาศีลเช่นเดียวกับพวกท่านบ้าง...”	 ว่าดังนั้นแล้ว	 ข้าพเจ้าจึงไปหาท่านเศรษฐีศึกษาใน
อุโบสถศีลแล้ว	มีใจอันผ่องแผ้ว	ตั้งใจสมาทานรักษา...	
	 ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีล	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำงานหนัก	 ไม่มีอาหารตกถึงท้องมาทั้งวัน			
ตกดึกลมกำเริบขึ้น	 ข้าพเจ้าทนไม่ไหว	 ได้ทำกาละคือตายไป	 มาเกิดเป็นรุกขเทวดา			
สิงสถิตย์ที่ต้นไม้ใหญ่นี้	 อานุภาพทั้งหมดที่ท่านเห็น	 เป็นอานิสงส์ของอุโบสถศีลครึ่งวันดัง
กล่าวมาแล้ว...”	
	 นั่นเป็นเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฏก	 อ่านแล้วแปลไทยเป็นไทยเอาเองก็แล้วกัน	
เขียนแบบธรรมดาเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เก่ง	 เล่นสำนวนให้เวียนหัวซะอย่างนั้นแหละ	ทีนี้จะ
กล่าวถึงอานุภาพศีล	๘	ที่อาตมาพบมาเองบ้าง	(เข้าเรื่องซะที	อู้มานานแล้ว...!)	
	 คนืหนึง่ทีบ่า้นสายลม	หลงักรรมฐานแลว้	หลวงพอ่เมตตาเลา่วา่	“พระทา่นมาบอกวา่ 
คนที่มาเจริญกรรมฐานในคืนนี้ทั้งหมด มีอยู่ ๗๐ คนที่รักษาศีล ๘ ได้...”	เรื่องแบบนี้
อาตมาไม่เคยล้าหลังใครอยู่แล้วจึงทึกทักว่า	“ข้าคือหนึ่งในจำนวนนั้น...!” 
	 เมือ่มัน่ใจกเ็อาเลย	ตัง้ใจรกัษาศลี	๘	ตัง้แตว่นิาทนีัน้เปน็ตน้ไป	ขากลบับา้นอาศยัรถ
ของนา้โชค	 (คณุประสพโชค ปจัฉมิางกรู)	 เพราะไปทางเดยีวกนั	 นา้โชคชวนกนิขา้วกอ่น	
อาตมายอมเสยีมารยาท	ปฏเิสธการเลีย้ง	แลว้เดนิกลบับา้นเอง	(กลวัเสยีไม่ไดน้ะซี.้..!)	
	 กราบขอบารมีพระ...	 “ด้วยอานุภาพศีล	 ๘	 ที่ลูกตั้งใจรักษา	 ขออย่าให้ร่างกายมี
ความกระวนกระวายใดๆ	 เลย...สาธุ”	 พอหลังเที่ยงวันรุ่งขึ้นมันเหมือนกับคอหอยตัน	 กิน
อะไรไม่ได้นอกจากน้ำ	ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นแบบนั้นทุกวัน	เลยรักษาศีล	๘	ได้อย่างสบายๆ...		
   ๔ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๓๒. สามปีที่รอคอย 
	 การรอคอยเปน็เรือ่งนา่เบือ่หนา่ยซะเหลอืเกนิ	(แนน่อน...ยกเวน้ตอนคอยแฟนนะจะ๊)	
อาตมาเป็นคนใจร้อนให้คอยใครนานๆ	มันไม่ไหว	มีนัดกับใคร	มักจะไปก่อนเวลานัดเสมอ	
แต่จะรอแค่ไม่เกิน	๑๕	นาทีเท่านั้น	ถ้าเขาไม่มาอาตมาก็ไป	เพราะคนผิดนัดไม่ใช่เรา...!	
	 ในทางทหาร	 การนัดหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุด	 จะพลาดไม่ได้เลยยิ่งเป็นการเข้าตี
ฝา่ยตรงกนัขา้มดว้ยแลว้	 หาก	 วนั ว. เวลา น.	 ผดิพลาด	 ถงึเวลาอาวธุหนกัทกุชนดิ	 จะ
ระดมใส่อย่างต่อเนื่อง	 ถ้าเราไปไม่ถึงที่หมายตามเวลา	 มีสิทธิ์ตายด้วยอาวุธของฝ่าย		
เราเอง...!	
	 แม้จะเป็นคนตรงต่อเวลาและไม่ยอมรอใคร	 แต่ในบางเรื่องที่ตั้งใจทำนั้น	 อาตมา
เป็นคนที่ดื้อรั้นถึงที่สุด	 ถ้าไม่สำเร็จละก	็ อาตมาจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีก	 จนกว่าจะสำเร็จดัง
ปรารถนา	ถ้าไม่ได้ผลก็สู้ทนทำต่อไปนานเท่าไรก็จะรอ	ไม่ได้ไม่เลิกซิน่า...!	
	 อาตมาปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อ	 ด้วยความอยากมีฤทธิ์เดชไว้อวด
ชาวบ้าน	ว่าข้าก็หนึ่งในตองอู	 ใครอย่ามาทาบซะให้ยาก...ความคิดเลวๆ	แบบนี้	ฝังหัวมา
ตลอด	 เล่นเอาตัณหานำหน้าการปฏิบัติแบบนี้	 กว่าจะทำอะไรได้แต่ละที	 มันจึงลำบาก
สาหัสดีนัก...!	
	 หลวงพ่อเขียนถึง	ปฐมฌาน	 ในหนังสือ	คู่มือปฏิบัติกรรมฐาน	 ว่า	 ถ้าใครทรงไว้
ได้	 มีสิทธิ์เกิดเป็นพรหมชั้นที่	 ๑-๒-๓	 อย่างสบายๆ	 และถ้าเอากำลังฌานมาตัดกิเลส	 ก็
สามารถทำได้ง่าย	อาตมาเลยอยากจะเป็น	ผู้ทรงฌาน	ขึ้นมาบ้าง	(น่าสมเพชมั๊ยล่ะ...?)	
	 เมื่อกิเลสขึ้นหน้าตัณหานำทาง	 อาตมาก็เร่งภาวนาเพื่อปฐมฌานที่ตนหวัง	 ตามที่
อ่านมา	หลวงพ่อเขียนไว้ว่า	ปฐมฌานประกอบด้วยองค	์๕	คือ	
	 ๑.	 วิตก	คิดนึกตรองอยู่ว่าเราจะภาวนา	
	 ๒.	 วิจารณ	์รู้อยู่ว่ากำลังภาวนาอย่างไร	
	 ๓.	 ปิต	ิมีความอิ่มเอิบใจปรากฏขึ้น	
	 ๔.	 สุข	รู้สึกสุขสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก 
	 ๕.	 เอกัคตารมณ	์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว	
	 ภาวนาไปก็ตามจับอาการทางร่างกายไป	 เมื่อไรจะถึงปฐมฌานเสียที	 นี่วิตก...	
กำลังนึกว่าหายใจอย่างไร	 ภาวนาอย่างไร	 นี่วิจารณ์...	 ลมหายใจเข้าออกสั้นหรือยาวเท่า
ไหร่	หนักเบาอย่างไร	คำภาวนาผูกกับลมหายใจเข้าออกอย่างไร...	
	 นี่ปิติ...เกิดอาการขนลุกซู่ซ่าไปทั้งตัว	ใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว...	ถึงตรงนี้เป็นจอด
ไม่ต้องแจวทุกที	 ด้วยความโง่ไปตามจับแต่อาการทางร่างกายใจเลยไม่ตั้งมั่น	 แล้วฌาน
ที่ไหนมันจะเกิดกับไอ้คนที่ฟุ้งซ่านแบบนั้น...!	
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	 หนึ่งปีก็แล้ว	 สองปีก็แล้ว	 คำว่าสุขหน้าตาเป็นอย่างไรไม่เคยรับรู้	 ถึงปีที่สามยังย่ำ
ต๊อกอยู่ที่เก่า	วนเป็นงูกินหางอยู่แค่นั้น	วิตก	วิจารณ์	ปิติ	แล้วก็เจ๊ง...	จนอาตมาชักท้อใจ	
อะไรมันจะยากเย็นขนาดนี้	แต่ความรั้นยังคงมีอยู	่จึงซังกะตายภาวนาต่อไป...	
	 แล้ววันนั้นก็มาถึง	 อาตมาตั้งใจว่า	 จะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันได้ไม่ได้ก็ช่าง 
หน้าที่ของเราคือภาวนา	 ว่าแล้วก็ภาวนาไปเรื่อย	 ไม่สนใจอาการทางกายอีก	 นึกถึงลม
หายใจเข้าออกแค่ไม่กี่ครั้ง	อารมณ์ตรงจุดพอดี	รู้สึกสว่างวาบไปทั้งตัว...!	
	 จากกรุงเทพฯ	อาตมากระโดดขึ้น	บ.ข.ส.	ตรงแน่วไปอุทัยธานีถึงวัดหลวงพ่อกำลัง
รับแขกอยู่พอดี	อาตมาตรงเข้าไปกราบ	แล้วต่อว่าท่านเป็นการใหญ่	ว่าปฐมฌานมันไม่ได้
เกิดขึ้นเป็นขั้นๆ	อย่างที่หลวงพ่อเขียนนี่ครับ	มันเกิดพร้อมกันเลยต่างหาก...!	
	 หลวงพ่อหัวเราะอย่างอารมณ์ดี	 พลางกล่าวว่า	 “เดี๋ยว...ไอ้หนู...ใจเย็นๆ	 รู้จักคำ
โบราณที่ว่า	ลัดนิ้วมือเดียว	มั๊ยล่ะ...?”	ท่านงอนิ้วแล้วดีดให้ดู	แล้วอธิบายว่า...	
	 “เวลาดีดนิ้ว	 เราจะเห็นตอนนิ้วมันงอและชี้ตรงเท่านั้น	 แต่นิ้วมันชี้ตรงขึ้นไป
อย่างไร	คนที่สังเกตละเอียดจะทราบได้	ปฐมฌานก็เช่นเดียวกัน	มันเกิดขึ้นเร็วมาก	เราก็
คิดว่าเกิดขึ้นพร้อมกัน	 แต่คนที่กำลังใจละเอียด	 เขาจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นทีละขั้น	 พอเป็น
ปฐมฌานก็ครบองค์	๕	พอดี”	
	 ถ้าเป็นผู้อ่านจะรู้สึกอย่างไร...?	อาตมาเองแทบมุดพื้นศาลาหนี	ไม่รู้จริงดันไปอวด
เก่งไปต่อว่า	 ยังสงสัยอยู่ครามครันว่า	 ทำไมหลวงพ่อไม่ล่อกบาลด้วยตะพดซักที...?	 ตอน
หลังคำถามโง่น้อยกว่านี้ตั้งแยะ	โดนซะคลำป้อยไปทุกที...!		
   ๕ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สธมฺมปญฺโญ 

๓๓. พลังเหนือโลก 

	 โลกเบี้ยวๆ	 ของเราใบนี้	 ปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศและสนามพลังแม่เหล็ก	
นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้า	 คลื่นของเรด้าร์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรศัพท์	 สารพัด
สารเพ	บางทีกระแสพลังเหล่านี้ก็ให้โทษ	เช่น	เครื่องบินตก	เพราะสับสนในเคลื่นสัญญาณ	
จนต้องสร้างวัตถุที่ป้องกันคลื่นสัญญาณ	 เรียกว่า	 กรงฟาราเดย์	 ขึ้นมาแก้ ไข
สถานการณ์...	
	 พลังบางอย่างสุดที่นักวิทยาศาสตร์จะหาเหตุผลได้	 เช่น	 พลังประหลาดจาก
สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า	 พลังลึกลับจากปิรามิด	 เป็นต้น	 อาตมาเผชิญกับพลังของกระแส
ไฟฟ้าในอากาศ	จนแทบจะเสียชีวิตมาแล้ว	บอกไปจะมีใครเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้...?	
	 อาตมานอนภาวนาอยู่	 เกิดตาดีมองเห็นประจุไฟฟ้าในอากาศอนุภาคไอออนจิ๋วๆ	
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เกาะตัวเป็นกลุ่มๆ	 มีทั้งโปรตอน	 อีเล็คตรอนครบครับ	 ดันไปนึงถึงกำลังภายในของจีน	
เขาว่านี่แหละของแท้ล่ะ...	ถ้าดึงมาเข้าตัวได้	ก็ใช้เป็นกำลังภายในแบบในหนังได้...!	
	 ไม่ได้นึกเล้ยว่ามันจะมีอันตราย	 ใช้กำลังใจดึงเอาประจุไฟฟ้ามารวมตัวกัน	 แล้ว
ดึงดูดเข้ามาสู่ตัวเองทันที...	วูบแรกที่รู้สึกคือ...	เส้นเลือดทุกเส้นพองตัวแทบระเบิด	ลูกตา
เหมือนจะทะลักออกนอกเบ้า	สมองจะพุ่งกระจายออกทางกระหม่อม...!	
	 ดีที่ไม่ขาดสติ	 รีบตัดพลังไฟฟ้าทิ้ง	 นอนแผ่หราแทบขาดใจตาย	 เกือบจะจับตัวเอง
นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วไหมล่ะ...!	 ใช้กำลังใจเยียวยาตัวเองเป็นชั่วโมง	 กว่าจะกระย่องกระแย่ง	
ออกไปทำวัตรได้	เข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว...!	
	 พลังเหนือโลก	ที่นักวิทยาศาสตร์ก็สุดที่จะพิสูจน์ได้	เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอาตมาอีก
หนหนึ่ง	 ตอนนั้น	 มีคำทำนายของ	 ท่านปรีชา ทรงธรรม	 ว่า	 “ในวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๒๘ ศูนย์โลกุตรพลัง จะหมุนเวียนมาอยู่ที่วัดท่าซุง ถึงเวลานั้น บุคคลในสถานที่
นั้น จะกระทำในปริยัติ ปฏิบัติ หรือ ปฏิเวธ จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง” 
	 วันนั้นอาตมาชวนเพื่อนๆ	 ไปวัด	 เพื่อรอพิสูจน์ว่ามีอะไรเป็นหลักฐานบ้าง	 ยามที่
พลังเหนือโลกหมุนเวียนมาถึง	 ในขณะที่อาตมาเดินไปไหว้พระจุฬามณีนั่นเอง	 ก็ได้
เห็น...ต้นโพธิ์ใหญ่หน้าโรงไฟฟ้าข้างพระจุฬามณีที่ใบร่วงหมดทั้งต้น	 จนอาตมาคิดว่ามัน
คงจะตายในไม่ช้า	 อยู่ๆ	 ก็มีใบอ่อนสะพรั่งพรึ่บขึ้นมา	 และโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างกับ
เล่นกล	กายเป็นใบอ่อนขนาดใหญ่	เขียวขจีไปทั้งต้น...!	
	 ไม่น่าเป็นไปได	้แต่ก็เป็นไปแล้ว	อาตมารีบไปตามเพื่อนมาดูขณะเดินทางจากห้อง
พักมายังต้นโพธิ์	 ยายติ๋ว	 (ร.ท. หญิงสิริพร จอมผา)	 ชี้ท้องฟ้าพลางบอกว่า	 “ฟ้าแลบ
แลบสวยจัง	เหมือนรากไม้เลยเสียดายนะ...ถ้าถ่ายรูปไว้ทันก็ดี...”	
	 อาตมาเองไม่ทันสังเกต	 จึงไม่ทราบว่ามันสวยอย่างไร	 นอกจากพาพรรคพวกไปดู
ของมหัศจรรย์ที่ตนเองพบมา	แต่คืนนั้นเอง	พี่เสาวณีย์	 (คุณเสาวณีย์ บุญบุตร)	ถ่ายรูป
สถานที่ในวัดหลายแห่ง	และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล	พอล้างฟิล์มออกมา	ปรากฏว่า...	
	 ทุกภาพมีแสงสีประหลาด	 เป็นเส้นสายสีสรรพ์ต่างๆ	 กัน	 สอดกระหวัดกันไปมา
สวยงามเปน็อยา่งยิง่	ยายติว๋เหน็เขา้กร็อ้งลัน่วา่	“เหมอืนฟา้แลบทีต่ิว๋เหน็เลย...”	บางภาพมอง
เหน็ภาพทีต่ัง้ใจถา่ยอยูร่างๆ	บางภาพมแีตเ่สน้สายประหลาดแนน่ทบึจนมองไมเ่หน็อะไร...	
	 บางภาพเส้นสายถักกันเป็นรูปยันต์เกราะเพชรอย่างสวยงาม	 บางภาพเป็นอักขระ
ขอมและตัวหนังสือแปลกๆ	 ช่างภาพหลายรายมาขอดูแล้วว่า	 หลายภาพสามารถทำขึ้น
เองได้	 แต่ภาพตัวอักษรและยันต์เกราะเพชรนั้น	 ไม่มีใครทำขึ้นมาได้ด้วยเทคนิคถ่ายภาพ
อย่างแน่นอน...!		
   ๕ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

๓๔. พบพระองค์ที่ ๑๐ 

	 พระองค์ที่	 ๑๐	 เป็นใคร...?	 มาจากไหน...?	 มีความสำคัญอย่างไร...?	 หลวงพ่อ
ท่านเล่าให้พวกเราฟังว่า...	
	 ครั้งหนึ่ง...มีโยมนิมนต์ท่านไปงานทำบุญบ้านที่จังหวัดราชบุร	ี พระที่ได้รับนิมนต์
มีอยู่ด้วยกัน	๙	องค์	มีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน	แต่พอไปถึงบ้านงาน	ปรากฏว่ามี
พระอีก	๑	องค์	ไปนั่งรออยู่ก่อนแล้ว...	
	 พระองค์นั้นเป็นพระหนุ่ม	 ดูแล้วอายุคงจะไม่เกิน	 ๓๐	 ปี	 รูปร่างหน้าตาดีมาก	 ผิว
ขาวอมเหลือง	 ดูผ่องใสอย่างประหลาด	ท่านนั่งอยู่ในตำแหน่งประธาน	 แม้พระองค์อื่นมา
กันครบแล้ว	 ท่านก็ไม่มีทีท่าว่าจะลุกจากที่	 ท่านเจ้าคณะจังหวัดจึงนั่งถัดมาเป็นคอสอง	
ตามลำดับไป	จนถึงหลวงพ่อ	ที่นั่งปิดท้ายอยู่...	
	 พอพระองค์นั้นให้ศีล	 หลวงพ่อเล่าว่า	 ได้ยินแล้วทึ่งมาก	 เสียงท่านแจ่มใสกังวาน	
ฟังไพเราะรื่นหู	ชื่นใจจนบอกไม่ถูก	อักขระทุกตัวถูกต้องชัดเจน	เสียงอย่างนี้ในตำราเรียก
ว่า	“โฆสัปปมาณิกา”	คือ	มีเสียงไพเราะเป็นที่ชอบใจ	ของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย...	
	 เมื่อกำลังฉันอยู่	ท่านเจ้าคณะจังหวัดถามว่า	บวชมากี่พรรษาแล้ว...?	พระองค์นั้น
ส่งหนังสือสุทธิให้ดู	 ปรากฏว่า	 ท่านบวชมากว่า	 ๓๐๐	 ปีแล้ว...!	 ท่านเจ้าคณะจังหวัด
ราชบุรีถึงกับพูดไม่ออก	เรื่องอื่นที่คิดจะถามเลยไม่กล้าถามต่อ...!	
	 พอให้พรญาติโยมเสร็จท่านก็ลากลับ	หลวงพ่อถามเจ้าของบ้านว่านิมนต์พระองค์นี้
มาจากไหน...?	เจ้าของบ้านตอบว่า	ผมคิดว่ามาด้วยกันกับท่านซะอีก...!	เอาละซี...มีเรื่อง
จนได้แล้วไหมล่ะ...	หลวงพ่อบอกให้เจ้าของบ้านวิ่งลงไปดูซิว่าท่านไปทางไหน...?	
	 เพิ่งคล้อยหลังลงบันไดไปแท้ๆ	 บ้านก็อยู่กลางทุ่งโล่ง	 ไม่มีที่ให้หลบมุมซักหน่อย	
แต่พระองค์นั้นหายไปทางไหนไม่มีใครรู้	 อย่างกับท่านเหาะเหินเดินอากาศ	 หรือว่าดำดิน
ได้อย่างนั้นแหละ	 เนื่องจากเจ้าของบ้านนิมนต์พระ	 ๙	 องค์	 แล้วท่านมาเพิ่มเป็นองค์ที่	
๑๐	หลวงพ่อจึงเรียกท่านว่า	พระองค์ที่ ๑๐	ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา...	
	 หลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนานมากแล้ว	 จนชักจะลืมๆ	 กันหมด	 อยู่ๆ	 ก่อน	
งานประจำปีของวัดท่าซุง ปี ๒๕๒๘	หลวงพ่อก็บอกกับลูกๆ	ทั้งหลายว่า	งานนี้พระองค์
ที่	 ๑๐	 จะมาโปรด	 พร้อมกับบรรยายรูปร่างลักษณะให้พวกเราได้ทราบเอาไว้	 อาตมาตื่น
เต้นมาก	ที่จะได้พบกับพระพิเศษอย่างนี้	ชวนพรรคพวกไปวัดก่อนงานตั้ง	๓	วันแน่ะ...!	
	 หลวงพ่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า	 จะมีพระดีมาเป็นจำนวนมาก	 “หลวงตาลา”	
กับ	“หลวงตาบุตร”	ก็มาด้วย	หลวงตาลารูปร่างสูงใหญ่ผมหงอกประปราย	หลวงตาบุตร
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ผอมเล็ก	ผิวดำ	อาตมากับพรรคพวกยิ่งตื่นเต้นใหญ่...	
	 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘	 เวลาเช้ามืด...อาตมาตื่นตั้งแต่ตีสาม	 อาบน้ำเปลี่ยน
เสื้อผ้า	ตั้งใจเจริญกรรมฐานตามปกติ	แต่วันนี้อารมณ์มันแกว่งๆ	พิกล	นั่งกรรมฐานไม่ได้
เอาเลย	 จึงนั่งแกล้งพรรคพวกจนตื่นนอนไปตามๆ	 กัน	 พร้อมกับร้องเพลงงึมงำอยู่คน
เดียว...	
	 ธรรมนูญ	(อาจารย์ธรรมนูญ นาคส่องแสง)	ร้องว่า	“โอ้โฮพี่ร้องเพลงเชียวหรือ?”	
แมมมี	 (ร.ท.หญิงรมณีย์ พยุงเวช)	 ที่นอนอยู่ใกล้ๆ	 หัวเราะคิก	 เพราะอาตมาถือศีล	 ๘	
จนผอมกะหร่อง	อยู่ๆ	ยอมศีลขาดร้องเพลงเล่น	นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...!	
	 ทำอย่างไรใจก็ไม่ยอมสงบ	 อาตมาจึงทิ้งเพื่อนๆ	 ให้นอนต่อ	 เปิดประตูออกไปเพื่อ
จะเดินเล่น	 ก็พบกับ	 สามเณรบุญชุ่ม ทาแกง	 ยืนจ้องเป๋งอยู่หน้าห้อง...อาตมาถามว่า	
“หลวงพี่เณรมีธุระอะไรกับผมหรือครับ...?”	ท่านไม่ตอบ	หันหลังเดินจากไปเฉยๆ...	
	 สำหรับเณรองค์นี้	 (ปัจจุบันคือ	 ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอนเรือง)	
อาตมาเลื่อมใสท่านมานานแล้ว	 ทราบว่าท่านเก่งแน่	 แต่มาจ้องอยู่ที่หน้าห้องแต่เช้ามืด
แบบนี้	ท่านมีอะไรจะบอกใบ้หรือเปล่าหนอ...?	อาตมาคิดว่า	“วันนี้ต้องมีเหตุการณ์สำคัญ
เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน”	 มันรู้สึกสังหรณ์ใจผิดปกติ	 ตั้งแต่ตอนที่นั่งกรรมฐานไม่ได้
แล้ว...	
	 ประมาณ	 ๑๗.๓๐	 น.	 เลิกจากการงานของวัดแล้ว	 พออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
เรียบร้อยอาตมาก็ชวนพรรคพวก	 ประกอบด้วย	 ธรรมนูญ	 แมมมี	 ติ๋ว	(ร.ท.หญิงสิริพร 
จอมผา	 ยศในขณะนั้น)	 ตุ้ม	 (จำชื่อจริงไม่ได้)	 นัน	 (นันฑิญา เหลืองถาวรกุล)	 แข	
(ดวงแข คชภูมิ)	นิพพา	(นิพพา สืบสิงห์)	คิ้ม	(จงกล แจ่มแจ้ง)	ออกลาดตระเวนกัน...	
	 จุดมุ่งหมายคือ	 ตามหาพระที่หลวงพ่อบอกไว้	 ตอนนี้พระอาคันตุกะมาเป็นร้อย
องค์แล้ว	 ลองสำรวจเผื่อจะโชคดี	 ได้พบองค์ที่เหมือนกับที่หลวงพ่อบอก	 จะได้ทำบุญกับ
ท่านก่อนคนอื่น	 (ขนาดเรื่องทำความดีนะเนี่ย	 ยังไม่ยอมให้คืนอื่นเกินหน้าเล้ย...ตูละ
หน่าย...)	
	 จากพระจุฬามณี	 เดินลัดเลาะเรื่อยมา	 พบพระหลายองค์แต่ไม่เข้าเค้า	 บางองค์
โดนหมากัดซะเหวอะ	 ต้องเข้าไปช่วยทำแผลให้กับท่าน	(ติ๋วกับแมมมีเป็นพยาบาลทหาร
อากาศ)	 จนข้ามมาฝั่งวัดเก่า	 ซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่	 (ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งตึกรับแขก
ทั้งหมด)	
	 ขึ้นไปปฏิสันถารกับพระหลายองค์	 ที่กางกลดอยู่บนศาลาไม้สัก	(ปีถัดมาศาลาหลัง
นี้ถูกไฟเผาซะเรียบเลย)	 พอสมควรแก่เวลาก็กราบลาท่าน	 ลงจากศาลาเพื่อไปหาพระที่
ตั้งใจไว้	พอเดินมาถึงหน้าโบสถ์เก่า	อาตมาก็เห็น...	
	 พระหนุ่มองค์หนึ่ง ลักษณะท่าทางดีมาก อายุประมาณ ๓๐ ปี นั่งตัวตรงอยู่
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บนตอไม้ ที่ซึ่งท่านนั่งอยู่เป็นที่เด่นมาก	 อยู่ห่างจากศาลาไม้สักไม่ถึง	 ๑๐	 เมตร	 อาตมา
เป็นคนสายตาดีเป็นพิเศษ	(พวกมือปืนต้องสายตาดีกันทุกคน)	 แต่เชื่อหรือไม่...?	 อาตมา
เดินมาจนเกือบถึงองค์ท่านแล้ว	ถึงได้มองเห็นท่านนั่งอยู่กับลูกศิษย์	๓	คน...!	
	 ในสายตาอาตมา	 พระที่จะขลังต้องแก่ๆ	 หน่อย	(แบบนี้มีหวังถูกต้มทั้งชาติ)	 เมื่อ
เห็นเป็นพระหนุ่ม	 อาตมาก็จะเดินหลีกไป	 แต่เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้น...คือ	 เท้ามันไม่ยอม
เชื่อฟัง	 สั่งให้มันเดินหนี	 แต่มันกลับพาเลี้ยวเข้าไปหาท่าน	 โดยที่อาตมาฝืนอย่างไรก็ฝืน
ไม่ได้...!	
	 อาตมานั่งลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้	 ท่านก็โอภาปราศรัยด้วย	 ประโยคแรกซึ่ง
ท่านถามอาตมาคือ	 “เธอมาจากไหน...?”	 พรรคพวกทุกคนฟังแล้ว	 สะดุ้งกันแปดตลบ	
เพราะไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสถามเปสการีธิดาเปี๊ยบเลย...!	
	 อาตมาตอนนั้นทั้งมืดทั้งบอดอย่างสนิท	 ไพล่ไปตอบท่านว่า	 “หลวงพี่ต้องการแบบ
ไหนละครับ...?	 ถ้าจากวัดผมมาจากจุฬามณี	 ถ้าจากบ้านผมมาจากพระโขนง...”	 ท่านยิ้ม
น้อยๆ	พลางว่า	“นี่เธอรวนฉันก่อนนะ	ขอถามอีกที	เธอจะไปไหน...?”	
	 เพื่อนพ้องทุกคนเหงื่อแตกพลั่ก...แต่อาตมาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น	ตอบท่านว่า	“ผมมา
หาพระดีครับ”	 “แล้วเจอไหมเล่า...?”	 อาตมาตอบเป็นเชิงกระทบกลายๆ	 ว่า	 “ยังครับ”	
ความหมายคือ	พระดีที่ตามหา	ไม่ใช่ท่านอย่างแน่นอน...!	
	 เพราะอะไรจึงมั่นใจอย่างนั้น...?	 ก็ทันทีที่กราบท่าน	 อาตมาใช้วิธีดูใจแบบที่หลวง
พ่อสอนเอาไว้แล้ว	มืดสนิทอย่างนี้เป็นพระดีก็เกินไปละ...(ภายหลังหลวงพ่อท่านชมว่าโง่ดี
มาก	คนที่เราจะดูใจได้ คือคนที่เสมอกันหรือต่ำกว่าเท่านั้น คนที่มีคุณธรรมสูงกว่าถ้า
ตั้งใจปกปิด เราจะไม่มีวันได้รู้กำลังใจที่แท้จริงของท่านเลย) 
	 เมื่ออาตมาประกาศสงคราม	 ท่านก็ลงสนามรบด้วย	 ลีลาของท่านแม้จะนุ่มนวล	
แต่ก็สง่างาม	เหมือนราชันย์สู่สงคราม	ถึงลูกถึงคน	เปี่ยมไหวพริบปฏิภาณ	มีทั้งลูกล่อลูก
ชน	หากว่าอาตมาไม่มีไม้ตาย	คือยามคับขันอ้างว่า	“หลวงพ่อยังไม่ได้สอน”	มีหวังจอด
ตั้งแต่ยกแรก	 ท่านต้อนจนฉิว	 บ่นว่า	 “ไอ้ลูกลิงนี่เหลือเกิน	 ติดมุมแล้วมุดดินหนีก็ยัง
เอา...!”	
	 ลูกเล่นลูกฮาของท่านก็เหลือเกิน	พรรคพวกส่งเสียงเฮชอบอกชอบใจ	นานๆ	ถึงจะ
มีพระยอมเล่นด้วยซักที	 ความเกรงท่านแต่แรกหายไปหมด	 เหลือแต่ความปีติอิ่มเอิบใจ	
จึงนั่งเชียร์พระโต้ธรรมะกับฆราวาสอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน...	
	 จนเกือบสองทุ่ม	 ฝนเริ่มลงเม็ดเปาะแปะ	 ท่านก็ขอตัวไปพักผ่อน	 อาตมาพาพรรค
พวกกลับที่พัก	 ทุกคนแจ่มใสเบิกบานโดยทั่วหน้ากัน	 อารมณ์ขุ่นมัวแต่เมื่อเช้า	 หายขาด
เป็นปลิดทิ้ง	ยังข้องใจกับคำพูดประหลาดๆ	บางประโยคของท่านที่ว่า...	
 “ฉันมาจากวัดที่มีพระ” “ฉันมาที่นี่บ่อย แต่เธอไม่ได้เห็นฉันหรอก ฉันมาหา
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ฤๅษีเขา” “ฉันเป็นผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ ทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าที่พระโพธิสัตว์อยู่” 
“ฉันคิดว่าคงจะช่วยใครให้พ้นนรกไม่ได้ ฉันมีหน้าที่บอกทางให้เท่านั้น”...ฯลฯ 
	 รุ่งเช้า...	 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๘	 เป็นวันงานประจำปี	 พระเถรานุเถระทยอย
กันมาตั้งแต่เมื่อคืน	 บางองค์	 เช่น	 พระพรหมคุณาภรณ์ วัดสระเกศ	 ถึงกับลงไปฉัน
ก๋วยเตี๋ยว	ร่วมกับพระทุกองค์ในวัด	อย่างไม่ถือองค์เลย...	
	 อาตมาทำหน้าที่ประเคนอาหารพระ	 พอครบถ้วนดีแล้ว	 นึกถึงหลวงพี่องค์เมื่อคืน
ขึ้นมา	จึงบอกพี่ประทุม	(แม่ครัวกองทุน)	ว่ามีพระอาคันตุกะกับลูกศิษย์	อยู่ทางฝั่งวัดเก่า	
ไม่เห็นท่านมาฉันที่นี่	ขออาหารไปถวายท่าน	และขอเผื่อลูกศิษย์ท่านด้วย...	
	 พี่ประทุม	(เสียชีวิตไปประมาณ	๓-๔	ปีแล้ว)	ก็แสนดี	รีบจัดอาหารให้โดยเร็ว	เป็น
เกาเหลาแห้ง	 ๘	 ชาม	 อาตมาก็ไม่ทราบว่า	 ขนไปได้เรียบร้อยในเที่ยวเดียวได้อย่างไร	?	
(แต่ก็เอาไปแล้วล่ะ)	ไม่เห็นท่านบนศาลา	จึงชะโงกไปดูข้างนอก	แล้วก็ได้เห็น...	
	 ข้างศาลาที่อาตมาเพิ่งเดินผ่านมานั่นแหละ	 ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่...อะไรกันวะ?	
เมื่อกี้เดินมาเราไม่เห็นใครเลยนี่หว่า...รอบศาลาก็ว่างโล่งไม่มีอะไรบัง	 เราผ่านท่านมาโดย
ไม่เห็นเลยได้อย่างไรกัน	?	ตาถั่วแล้วมั้งตู...?!?	
	 แต่ว่างานกำลังยุ่ง	 กระทั่งเวลาสงสัยยังไม่มี	 กราบเรียนท่านว่า	 “อาหารวางไว้บน
อาสน์สงฆ์	จะฉันเมื่อไรหลวงพี่หาคนประเคนด้วยนะครับ”	ท่านตอบยิ้มๆ	ว่า	“เดี๋ยวก็มีคน
มาประเคนให้เองแหละ...”	อาตมาจึงโกยแน่บไปช่วยงานที่ศาลา	๒	ไร่...	
	 บนศาลานั้น	หลวงปู่มหาอำพัน วัดเทพศิรินทราวาส หลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัด
ทุ่งหลวง หลวงปู่ครูบาไชยวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม หลวงพ่อบุญรัตน์ วัดโขงขาว	
กำลังช่วยหลวงพ่อรับแขกอยู่	 อาตมากราบท่านทุกองค์	 แล้วไปช่วยงานที่ข้างองค์หลวง
พ่อ...	
	 หลวงพ่อกำลังคุยกับ	พล.ท.พิจิตร กุลละวณิชย์	และพล.ท.เทียบ กรมสุริยศักดิ์ 
สองแม่ทัพภาคอยู่	 อาตมาแจกหนังสือของขวัญวันรับสมณศักดิ์	 แก่ญาติโยมที่มาทำบุญ
กัน	ผู้คนมากันแน่นขนัดไปทั้งวัด	ศาลา	๒	ไร่เล็กเกินไปซะแล้ว...!	
	 พระเถรานุเถระมี	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา	 เป็นประธาน	
กำลังจะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์	 พี่สุนันท์	 (คุณสุนันท์ เจียรกูล)	 มากระตุกแขนเสื้อ
กระซิบว่า	“พระองค์ที่	๑๐	มาถึงแล้ว	อยู่ที่ฝั่งวัดเก่าแน่ะ...!”	
	 อาตมาขนลุกด้วยความดีใจ	 รีบถามว่าท่านมีลักษณะอย่างไร	?	 อยู่ตรงไหน	?	
พอได้รับคำอธิบาย	 อาตมาก็งงเป็นกำลัง	 ลักษณะที่บอกมา	 มันตรงกับหลวงพี่องค์นั้นนี่
นา...!	ถามด้วยความไม่มั่นใจว่า	“แน่ใจแล้วหรือพี่...?”	
	 “แน่ซิน่า...เมื่อคืนหลวงพี่วัชรชัย	 (พระวัชรชัย อินทวํโส)	 เห็นท่านเดินจงกรม	
เท้าลอยพ้นพื้นตั้งสูง...แล้วตาใหญ่	 (คุณอรรถวุฒิ ภาณุพินทุ)	 ขอถ่ายรูปท่าน	 เห็นรัศมี
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ออกมาเป็นประกายรุ้งเลย...!”	พี่สุนันท์ยืนยันขันแข็ง	ขณะที่อาตมายังลังเลใจอยู่...	
	 เรื่องของเรื่องก็ต้องพิสูจน์กันหน่อย	 อาตมาลากพี่น้องฝาแฝดมาทำหน้าที่แทน	
เหลียวมองหาพรรคพวก	เห็นแต่ติ๋วกับแมมมีสองคนเท่านั้น	คว้าแขนได้ก็ลากวิ่งลิ่วไปเลย	
อธิบายให้ทราบคร่าวๆ	ว่า	พระองค์ที่	๑๐	มาแล้ว	มีคนพบท่านที่ฝั่งวัดเก่า...	
	 ที่หอกลองข้างศาลาการเปรียญ	ซึ่งอยู่ติดกับหอฉันหลังใหม่นั่นเอง	“หลวงพี่”	นั่ง
เด่นเป็นสง่าอยู่	 มีญาติโยมเข้าแถวยาวเหยียด	 เพื่อเข้าไปทำบุญกับท่าน	 อาตมาขี้เกียจ
เข้าคิวจึงทิ้งเพื่อนทั้งสองเอาไว้ข้างล่าง	ตัวเองปีนต้นมะม่วง	ขึ้นไปนั่งแปะอยู่ข้างองค์ท่าน
เลย...	
	 ท่านเหลือบมาดูนิดเดียว	แล้วกล่าวคำพูด	ที่อาตมาเข้าใจคนเดียวว่า	“มาแล้วรึ...?	
ตอนนี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะ...!”	 อาตมากราบท่านแล้วมองไปรอบข้าง	 เห็นท่านเจ้ากรมเสริม	
(พล.อ.ท.ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์)	พี่ปี๊ด	 (คุณกัลยาณี ไชยะโท)	และใครต่อใครมากันจน
แน่นหอกลอง	ติ๋วกับแมมมีก็แสดงปาฏิหาริย์	เหาะขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆ	เมื่อไรก็ไม่รู้...!	
	 ตรงหน้าท่านมีถุงใบใหญ่	 ญาติโยมที่ทำบุญกับท่าน	 ต่างเอาปัจจัยหย่อนใส่ถุงจน
แทบล้น	 อาตมาหมายมั่นปั้นมือว่า	 ถ้าท่านไม่เอาไปถวายหลวงพ่อ	 แบบหลวงปู่หลวงพ่อ
องค์อื่นๆ	 ทำละก็	 อาตมาจะ	 “อัด”	 ท่านให้หนัก	 ท่านหันมาพูดยิ้มๆ	 ว่า	 “ไม่มีทาง
หรอก...!”	
	 อาตมาถึงกับสะดุ้ง	 ท่านรู้วาระจิตผู้อื่นจริงๆ	 หรือนี่...?	 เห็นพี่ปี๊ดถือกล้องถ่ายรูป
อยู่	 อาตมาเลยอาสาถ่ายรูปท่านให้	 รับกล้องมาแล้ว	 อธิษฐานขออนุญาตในใจ	 ท่านหัน
มาบอกว่า	“ขอให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยซิ...!”	อาตมาสะดุ้งกล้องแทบหลุดมือ...!	
	 พอถ่ายรูปท่านเรียบร้อย	 อาตมาก็กราบขอบารมีองค์สมเด็จพระบรมครู	 ขอ	 “ดู”	
ท่านอีกวาระหนึ่ง	 คราวนี้เห็นแสงสีทองเป็นกรวยสามเหลี่ยม	 พุ่งจากข้างบนมายังศีรษะ
ของท่าน	มันชักจะยังไงๆ	ซะแล้ว	ก็เมื่อคืนไม่เห็นแบบนี้นี่นา...	
	 อาตมามองเห็นใต้สังฆาฏิของท่าน	 มีลูกประคำโผล่ออกมาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า	
“ถ้าท่านคือพระองค์ที่ ๑๐ จริงๆ และวาสนาบารมีของลูกสามารถเข้าถึงพระนิพพาน
ในชาติปัจจุบันนี้จริงๆ ขอให้ท่านแสดงออก ด้วยการมอบลูกประคำให้แก่ลูกด้วย
เถิด...” 
	 ท่านยิ้มพลางกล่าวเบาๆ	พอได้ยินว่า	“ได้ซิ...แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ...คนเยอะ...”	ได้ยิน
แล้วอาตมาหัวใจพองคับอก	 เป็นท่านจริงๆ	 ด้วย	 ไม่น่าเชื่อเลย...ท่านมาโปรดลูกหลาน	
ตามที่สัญญาไว้กับหลวงพ่อจริงๆ	 อาตมานั่งดูท่านรับแขกอย่างเพลิดเพลิน	 รู้ตัวอีกทีตอน
ท่านสั่งให้กันคนออกไปก่อน	แล้วยกอาหารมาประเคนด้วย	ท่านจะได้ฉันซะที...!	
	 อาตมารีบขอร้องทุกคน	 ให้ถอยออกไปชั่วคราว	 แล้วยกอาหารมาจะประเคนท่าน	
คนอื่นเห็นอาตมาได้ถวายอาหารท่าน	 ต่างก็เอาอาหารที่ตนมีอยู่ ใส่ถาดร่วมถวาย
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ด้วย...ท่านดูถาดที่พะรุงพะรังด้วยอาหารแล้ว	ถามยิ้มๆ	ว่า	“นั่นเธอจะเลี้ยงลิงหรือ...?!”	
	 อาตมาตีหน้าไม่ถูก	ท่านรับประเคนแล้ว	ไล่อาตมาไปเฝ้าทางขึ้นเอาไว้	อย่าให้ใคร
ขึ้นมารบกวนตอนนี้	อาตมา	ติ๋ว	แมมมี	นั่งเรียงหน้ากระดาน	ขวางอยู่ตรงทางขึ้น	สับสน
ไปหมด	เหมือนฝันไปทั้งกำลังตื่นอยู่	(ลองกัดลิ้นตัวเองซักทีซิ...จะได้รู้ว่าไม่ได้ฝัน)	
	 กำลังคิดเพลินอยู่	 ก็มีหลวงตาร่างผอมบางองค์หนึ่ง	 เดินหลีกคนขึ้นมาข้างๆ	
อาตมา	แล้วกราบพระองค์ที่	๑๐	อย่างนอบน้อม	อาตมามีคำถาม	๑๐๘	อยู่เต็มสมอง	แต่
หลุดปากไปแบบโง่สุดขีดว่า	“หลวงตาชื่ออะไรครับ...?”	
	 “อาตมาคือ	 โหรอรุณ เทศถมทรัพย”์	 อาตมาได้ยินแทบหงายผลึ่ง	สุดยอดหมอดู
ของเมืองไทยท่านนี้	 ที่แท้เป็นพระหรือนี่	 หลงเข้าใจว่าเป็นฆราวาสมานาน	 อาตมาถาม
ท่านด้วยปริศนาว่า	“องค์นี้ท่าน	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์แน่นะครับ...”	
	 “ยิ่งกว่า	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์ซะอีก”	 หลวงตาอรุณตอบอย่างหนักแน่น	 อาตมาเหงื่อ
แตกพลั่ก...นรกกินหัวแน่กู...!	 เมื่อคืนล่วงเกินท่านไว้ขนาดหนักเลย	 พอดีท่านฉันเสร็จ	
เตรียมให้พร	 อาตมาคิดว่า	 ถ้าให้พรไม่ถึงนิพพานละสวยแน่	 (เป็นซะอย่างนี้แหละ	 ไอ้
ควาย...!)	
	 ท่านให้พรเป็นภาษาไทย	 ไพเราะกลมกลืน	 รื่นหูเป็นอย่างยิ่ง	 แต่เชื่อหรือไม่	
อาตมาเองจัดเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศคนหนึ่ง	 ฟังอะไรครั้งแรกจะจำได้เกือบครึ่ง	 ถ้า
สามครั้งแปลว่าชาตินี้ไม่มีวันลืม	แต่จำคำให้พรของท่าน	ไม่ได้แม้แต่คำเดียว...!	
	 ท่านบอกว่า	 “จำไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ	 ถึงเวลาจะได้เอง”	 อาตมายกถาดอาหารออก
มา	 ไม่ทราบว่าท่านฉันอย่างไร	 ไม่ยุบเลยแม้แต่น้อย	 ส่งแอ๊ปเปิ้ลให้ติ๋วกับแมมมีคนละ	 ๑	
ลูก	 ตัวเองเก็บลูกที่ท่านฉันแหว่งไปลงกระเป๋า...(คอยคลำอยู่เรื่อย	 กลัวรอยแหว่งจะ
หาย...!)	
	 มีผลไม้ประหลาดลูกหนึ่ง	 ลักษณะคล้ายผลทับทิม แต่ดูเนื้อคล้ายสาลี่ คล้าย
แอ๊ปเปิ้ล ผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อน	 ไม่ทราบว่ามือลึกลับที่ไหนถวายมา...อาตมาตัดสินใจ
ถวายหลวงตาอรุณไป	 ท่านรับได้ก็หันหลังไปแน่วเลย	 เหมือนกับตั้งใจมารอรับผลไม้ลูกนี้
เพียงอย่างเดียว...!	
	 พอไมม่หีลวงตาขวางทาง	 มอืนอ้ยรอ้ยกย็ืน่มาทกุทศิทกุทาง	 คนละหมบุคนละหมบั
พรบิตาเดยีวหมดเกลีย้ง	 แมแ้ตท่ีต่กลงบนพืน้กก็วาดเรยีบ...อาตมายนืงง	 ดถูาดเปลา่ๆ	 ใน
มอืซึง่เมือ่กีย้งัมอีาหารเตม็ถาด	ตอนนีห้ายวบัไปกบัตา	ยิง่กวา่ปาฏหิารยิซ์ะอกี...!	
	 ท่านบอกให้ทุกคนเปิดทาง	 ท่านจะไปนั่งที่ศาลาการเปรียญ	 เงินในถุงท่านให้
รวบรวมเอาไปถวายหลวงพ่อ	 พวกรูป-เหรียญของหลวงพ่อที่ญาติโยมถวายท่าน	 ท่านสั่ง
ให้อาตมาแจกแก่ญาติโยมจนหมด	 อาตมาขอผ้าขนหนูผืนเล็กจากท่าน	 ไว้เป็นที่ระลึก	 ๑	
ผืน...	
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	 พอท่านออกเดินก็มีคนปูผ้าเป็นทางตลอดแนว	 เพื่อเก็บรอยเท้าท่านไว้บูชา	
อาตมารีบปูผ้าขนหนูผืนเล็กลง	ก้มกราบขณะที่ท่านเหยียบผ้าพอดี	จึงได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์
อีกวาระหนึ่ง	ผ้าผืนนั้นกว้าง	๑	ฟุต	ยาว	๒	ฟุต	เท้าของท่านโตเต็มผ้าพอดี...!	
	 มัวแต่ตกละลึงอยู่	จนท่านเรียกให้อาตมาปูอาสนะ	๒	วาระ	จึงได้สติ	ปูอาสนะลงที่
มุมศาลา...คลื่นมนุษย์รายล้อมเข้ามา	 แย่งกันถวายปัจจัยท่าน	 พรรคพวกของอาตมาก็มา
กันครบ	ธรรมนูญขึ้นมาช่วยอาตมานับเงินอีกคน...	
	 นับเงินไปฟังท่านให้พรญาติโยมไป	 ตาก็ชำเลืองคอยดู	 ไม่เห็นจะต่างกับคนทั่วไป
เลย	เสียงท่านบอกว่า	“อย่าดูเลย...ไม่ได้เห็นหรอก”	อาตมาหลบตามานับเงินต่อ	ท่านพูด
อีกว่า	“ไม่เชื่อรึ...?	ลองคลำดูก็ได้นะ...”	ไม่ว่าจะคิดอะไร	ท่านเป็นรู้ล่วงหน้าไปซะหมด...!		
	 พี่วิไล	 (คุณวิไลวรรณ ภูมิธเนศ)	 ติดเครื่องบันทึกเสียงมาพอดี	 อาตมาขอยืมมา
เพื่อบันทึกเสียงของท่าน	 แต่กดปุ่มเรคคอร์ดไม่ลง	 ต้องอธิษฐานขอเสียงท่านไว้เป็น		
หลักฐาน	ทีนี้กดลง	แต่เทปเดินแค่	๑๐	นาที	แล้วหยุดเอง...!	
	 อาตมาต้องขอท่านว่าให้ได้หมดทั้งม้วน	 เทปก็เดินต่อเอง	 เอากับท่านซิ...เห็นผู้คน
มากันมืดฟ้ามัวดิน	 อาตมาห่วงงานที่	 ๒	 ไร่ก็ห่วง	 ห่วงลูกประคำที่ท่านจะให้ตามคำขอก็
ห่วง	จนท่านต้องหันมาบอกเองว่า	“ร้อนตัวได้ แต่อย่าร้อนใจ”... 
	 อาตมาอายท่านแทบแย่	 มีอะไรอยู่ในใจท่านขุดออกมาซะหมด	 จึงเอ่ยปากบอก
ท่านไปตรงๆ	 ว่า	 “ขอลูกประคำของหลวงปู่เถิดครับ	 ผมจะได้นำญาติโยม	 กราบขอขมา
หลวงปู่ซะทีเดียว”	 ท่านบอกให้ขอขมาก่อน	 อาตมาจึงนำญาติโยมกราบพระ	 และกล่าว
คำขอขมาดังนี้	
	 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 ภันเต ภะคะวา ข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า 
กรรมอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินไปแล้วต่อพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์ จะด้วยกาย วาจา หรือใจ ก็ดี จะโดยต่อหน้าหรือลับหลัง รู้หรือไม่รู้ เห็นหรือไม่
เห็น ทราบหรือไม่ทราบ เจตนาหรือไม่เจตนา จะโดยต่อหน้าหรือลับหลังก็ดี... 
 ลูกทั้งหลายขอกราบขอขมากรรมนั้น ต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอ
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดเมตตาอดโทษนั้นแก่ลูกตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าว
เข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า... 
 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ 
 สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ 
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	 พอกราบพระเรียบร้อย	ท่านก็กล่าวตอบว่า	 “ขอบใจ...ขอบใจ	 เทวดาลิงน้อยๆ	ทั้ง
หลาย	 ที่มีแก่ใจขอขมาต่อเรา...”	 ท่านยินดีอโหสิกรรมทุกประการ	 ขอให้ทุกคนตั้งใจ
ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานของตนเถิด...	
	 ตลอดเวลาที่ปฏิสันถารกับญาติโยม	 เสียงของท่านแจ่มใสกังวาน	 ลีลานุ่มนวลชวน
มอง	 แต่แฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้ง...ใครกราบขอพรท่านก็ให้	 ใครจะ	 “ดูใจ”	 ท่านก็ปราม	
ทุกคนต่างอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว	ที่ท่านรู้วาระจิตไปเสียทุกอย่าง...	
 “พรใดในหล้าว่าประเสริฐ จงบังเกิดแก่เธอทั้งหลาย”... “รักษาศีลให้ประเสริฐ 
ทำสมาธิให้เลิศ ทำปัญญาให้บริสุทธิ์”... “คำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจ จะมาขอบารมี
ฉันทำไม? ทำให้มีให้เกิดขึ้นกับตัวเองซิ ถ้าบารมีขอกันได้ ฉันก็กลายเป็นบารจน
เท่านั้นเอง...” 
 “นพิพานไมใ่ชภ่าษาพดู ไมใ่ชภ่าษาเขยีน เปน็ภาษาใจ ถา้อยากไปนพิพานให้
เรง่ปฏบิตั ิเรง่ขวนขวาย เรง่หาธรรม ใครทำใครไดไ้มม่ใีครทำแทนกนัได”้... “พวกทีค่ดิ
วา่ตวัเอง “แวน่ตา” ดนีะ่ อยา่พยายามดเูลย เดีย๋ว “แวน่แตก” แบบเมือ่คนืนีอ้กี...” 
	 “เธอกับฉันมีธรรมเสมอกัน คือมีความตายเหมือนกัน มันต่างกันตรง  
ไหนล่ะ...?” ที่ได้ยินทุก	๓-๕	นาทีคือท่านบอกว่า	ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายมา	ท่านจะมอบ
ให้หลวงพ่อไปทำอะไรบ้าง	ขอให้ทุกคนโมทนา	ท่านเน้นเรื่อง	ปัตตานุโมทนามัย	มาก...	
	 ผู้ที่ขอถ่ายรูป	ท่านถามว่า	“ถ่ายไปทำไม...?	ถ่ายไปแล้วเธอไม่ตายรึ...?”	เลยไม่มี
ผู้ใดกล้าขออีก	จนกระทั่งถึงน้องเพิร์ล	(สรัญญา แสงหิรัญ)	อาตมาจึงตอบแทนว่า	“ขอไว้
เพื่อเป็นอนุสติครับ...”	นั่นแหละ...ท่านจึงยอมให้ถ่ายได้...	
	 จนเวลาใกล้เที่ยงเต็มที	 ท่านจึงมอบหมายให้อาตมากับธรรมนูญนำปัจจัยและ
สิ่งของทั้งหมดไปถวายหลวงพ่อ	ขึ้นไปบนศาลา	๒	ไร่	งานเขาเลิกกันแล้ว	แต่หลวงพ่อยัง
นั่งรออยู่	พอเห็นหน้าท่านก็ถามว่า	“ไอ้หนูเอ๊ย...เอามาจากไหนหว่า...?”	
	 “หลวงปู่ที่ฝั่งวัดเก่าริมน้ำ	 ให้นำมาถวายหลวงพ่อครับ...”	 “เออ..ใช่...	 ใช่...องค์นั้น
แหละ...”	 หลวงพ่อตอบเหมือนรับรอง	 ว่าเป็นท่านแน่นอน	 อาตมากราบลาออกมาหา
อาหารรองท้อง	มันหิวจนไส้กิ่ว	พรรคพวกก็แยกย้ายกันไป	ตอนนี้เล่นบทตัวใครตัวมัน...	
	 ว่าจะพักผ่อนแต่ใจหนึ่งก็ห่วง	เลยกลับไปฝั่งวัดเก่าอีก	พบพระองค์ที่	๑๐	ท่านย้าย
ไปนั่งที่โคนโพธิ์	 มีญาติโยมล้อมแน่นเช่นเดิม	อาตมาสังเกตท่าทีอยู่ห่างๆ	ดูท่านแปลกไป
มาก	บางทีก็ดูเป็นองค์ท่าน บางทีก็ไม่ใช่ท่าน	ไม่ทราบว่าอุปาทานไปหรือเปล่า...?!	
	 จนประมาณบา่ยสามโมง	ทา่นไลท่กุคนใหห้ลกีไป	แลว้ไปนัง่พกัทีร่มิศาลาการเปรยีญ
ดา้นตดิกบัแมน่ำ้	อาตมาตามไปทวงลกูประคำ	ทา่นลว้งพวงลกูประคำออกมา	พลางกลา่ววา่	
“นีเ่ปน็ของโบราณ	ฉนัทำดว้ยมอืของฉนัเอง	ฉนัจะใหเ้มด็ที	่๑๐๙	แกเ่ธอ...”	
	 ท่านดึงลูกประคำเม็ดที่	 ๑๐๙	 ออกจากสาย	 แต่ดึงไม่ออก	 นายตี๋แว่น	(ปัจจุบันนี้
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ท่านคือ	พระนิติ สุธมฺมสุนฺทโร)	ใช้กรรไกรตัดฉับเข้าให้	ลูกประคำทั้งสายเลยขาดกระจาย	
หล่นลงเกลื่อนพื้น	ผู้คนกรูกันเข้ามาเก็บ	ธรรมนูญร้องห้าม	แต่ท่านบอกว่า...	
	 “ช่างเขาเถอะ...ใครมีบุญเขาก็ได้ไปเอง...”	 ไม่น่าเชื่อที่ลูกประคำมากมายปานนั้น	
มีน้องเป้	 (รังสิมา แสงหิรัญ)	 เก็บได้	 ๒	 เม็ด	 หลวงพี่ชัยวัฒน์	 (พระชัยวัฒน์ อชิโต)			
เก็บได้	๑	เม็ด	นอกนั้นอัตรธานไปไหนหมดก็ไม่รู้...!	
	 พอส่งเม็ดประคำให้อาตมาแล้ว	 ท่านก็ออกเดินตรงไปยังโบสถ์ใหม่	 อิริยาบถการ
เดินดูแผ่วพริ้วนุ่มนวล	 เหมือนกับท่านลอยไปอย่างนั้นแหละ	 ผู้คนปูผ้าให้ท่านเหยียบเป็น
ทาง	บางคนหาผ้าไม่ทัน	ถึงกับถอดเสื้อลงปูให้ท่านก็มี...!	
	 ท่านไหว้พระประธานที่หน้าโบสถ์	แล้วหันหน้าไปทั้งสี่ทิศ	ยืนสงบนิ่งอยู่ทิศละอึดใจ
หนึ่ง	ก่อนจะหันมาถามอาตมาว่า	 “เธอรู้ไหม	ฉันทำอย่างนี้เพื่ออะไร...?”	 “ขอความกรุณา
อธิบายเพื่อความกระจ่างด้วยครับ...”	ท่านตอบว่า...	
	 “ฉันทำอย่างนี้เพราะปรารถนาให้สัตว์โลกในทิศทั้งสี่ มีความสุขเสมอหน้ากัน” 
อาตมาถามว่า	 “ทิศสุดท้ายหมายถึงองค์หลวงปู่ใช่ไหมครับ...?”	 ทิศเหนือคือทิศอุดร	
อาตมาหมายความว่า	ท่านคือ	หลวงปู่ใหญ่โลกอุดร	ท่านตอบว่า	“เธอเข้าใจผิดแล้ว...”	
	 อาจารยป์ระเสรฐิ เกษตรเอีย่ม	 ขออนญุาตไปสง่ทา่น	 ทา่นถามวา่	 “เธอแน่ใจแลว้
หรอืวา่	 จะไปสง่ฉนัไดต้ลอด...?”	 “ผมสง่หลวงปูย่นันพิพานเลยครบั...!”	 ตอบไดเ้ดด็ขาดมาก	
นา่เสยีดาย	ที่ไปแคก่ลางทาง	ทา่นกเ็ลน่กล	หายไปตอ่หนา้ตอ่ตาซะอยา่งนัน้แหละ...!	
	 หลวงพ่อเมตตาให้ความกระจ่างว่า	 “ฉันยืนยันองค์เดียวนะ	องค์ที่ใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ 
คือพระองค์ที่ ๑๐	องค์อื่นฉันไม่รับรอง”	อาตมาเชื่อ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เอง	แต่ท่าน
ไปถึงฟากฟ้าป่าหิมพานต์ไหนแล้วก็ไม่รู้...?	อีกนานไหมหนอ...กว่าจะได้พบท่านอีก...!?	
	 ภายหลังหลวงพ่อได้สร้างศาลาประดิษฐานรูปปั้นของท่าน	 ไว้ที่โคนโพธิ์ริมน้ำเพื่อ
ให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชา	 เท่านั้นยังไม่พอ	ยังสร้าง	มณฑปแก้ว	 เป็นที่ประดิษฐานรูป
หล่อของท่าน	และพระองค์ที่	๑๑	อีกหลังหนึ่ง	งานหล่อรูปของท่าน	ผู้คนแห่กันมามืดฟ้า
มัวดิน	บริจาคทองคำช่วยหล่อรูปของท่านได้ถึง	๒๒	กิโลกรัม...!	
	 ผ้าพิมพ์รอยเท้าของท่าน	อาตมามอบให้น้องแสงชัย	 (แสงชัย เพชรชื่นสกุล)	ไป
บูชา	เมื่อคราวเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย	ส่วนลูกประคำนั้น	อาตมามอบ
ให้กับ	ติ๋ว	(ปัจจุบันคือ	น.ต.หญิง อิศรา กิติธีระกุล)	เป็นของขวัญแก่ลูกในท้องของเธอ...	
	 หลังจากนั้นไม่นาน	 เถ้าแก่สุวิทย์	 (คุณสุวิทย์ สวรรค์กสิกร)	 ไปพบพระองค์หนึ่ง	
ที่รูปร่างหน้าตา	 คล้ายพระองค์ที่	 ๑๐	 มาก	 พระองค์นั้นท่านก็รับสมอ้างด้วย	 หลวงพ่อ
ท่านบอกว่าไม่ใช่	แต่อาตมาชอบพิสูจน์ทราบ	จึงเดินทางไปดูด้วยตาตนเอง...	
	 เห็นปุ๊บก็รู้ว่าไม่ใช่	 เพราะลีลาไปกันคนละโลกเลย	 แต่การพิสูจน์ครั้งนั้นเป็นเหตุให้
อาตมาถูกเข้าใจผิด	 หาว่าสมรู้ร่วมคิดกับพระองค์นั้นหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองจากลูก
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ศิษย์หลวงพ่อ	ทั้งที่พวกเขาไปทำบุญกันเอง	อาตมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยแม้แต่นิดเดียว...!	
	 สู้ทนให้เขาเข้าใจผิดไป	 เพราะจำลีลาหลวงพ่อได้	 “ใครว่าร้ายท่านไม่เคยโต้ตอบ 
ไม่แก้ข่าว ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์”	ในที่สุด	บรรดาผู้ที่ด่วนลงความเห็น	ต่างพา
กันยิ้มแหยๆ	เวลาเห็นหน้าอาตมา	แต่ยังไว้ท่า	จะขอโทษสักคำก็ไม่มี	นี่แหละมนุษย์...!	
	 ลูกกราบขอบารมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	ได้โปรดช่วย
สงเคราะห์ให้ทุกท่านที่ได้พบกับพระองค์ที่	๑๐	ก็ดี	หรือ	อ่านพบและเลื่อมใสในองค์ท่านก็
ดี	จงเป็นผู้มีจิตอันเข้าถึงธรรมโดยถ้วนหน้ากัน	ธรรมอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรรลุ
แล้ว	ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนเห็นธรรมนั้น	ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ...	
  องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน 
   ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว 
  หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว 
   ราคีบ่พันพัว สุวคนธกำจร 
  องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร 
   โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร 
  ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานติ์ 
   ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย....ฯ 
 
  นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ 
  นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ 
  นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ 
  เอเตน สจฺจ วชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ...ฯ  
   ๖ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	 บันทึกเพิ่มเติม	 ภายหลังพระรูปที่รับสมอ้างว่าเป็นพระองค์ที่ ๑๐	 ไปสร้างว ัดอ้อ
น้อยธรรมอิสระ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	 แล้วหลวงพี่ชัยวัฒน์ยังไป
รับรองกับบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อ	“องค์นั้นแหละ	พระองค์ที่ ๑๐...”	
	 เมือ่เปน็ดงันัน้จงึมลีกูศษิยล์กูหาของหลวงพอ่จำนวนมากแหก่นัไปหา	ทา่นเองกพ็ลอย
รบัสมอา้งไปกนัใหญโ่ต	จนทา้ยสดุ	ทา่นสะดดุคำพดูตวัเอง	เลยตอ้งลาสกิขาบท	แลว้บวชใหม่
เพือ่ใหพ้น้จากขอ้หาโกงพรรษา	 ปจัจบุนันีท้า่นมชีือ่เสยีงมากทเีดยีว	 แตผู่ท้ีไ่ปหาตอ้งทำใจกบั
จรยิาบางอยา่งทีเ่ปน็เฉพาะตวัของทา่น	ถา้คดิจะหาประสบการณก์ท็ดลองไปดูได	้	
   ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ  



439 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

๓๕. ถูกเทวดาหลอก 

	 เคยได้ยินแต่ถูกผีหลอก	 มีคนถูกเทวดาหลอกด้วยหรือ...?	 มีซีจ๊ะ...อาตมาเองนี่
แหละที่ถูกหลอกอย่างจั๋งหนับเลย	 อะฮ้า...อะฮ้า...ไม่อยากคุยถึงความโง่ของตนเอง	 แต่
เมื่อมันแพลมออกมาถึงขนาดนี้แล้ว	ถ้าไม่เล่าเดี๋ยวแม่ตีตายเลย...ฮึ...ฮึ...	
	 เทวดาเขาหลอกสนิทดีจริงๆ	ถือว่าศักดานุภาพมาก	ปลอมตัวเก่งเลยหลอกต้มเขา
เรื่อยไป	กรรมสนองเข้าซักวันหนึ่งหรอกน่า	(อาฆาตล่วงหน้าไว้เลยซิเอ้า...)	 หลวงพ่อเอง	
ท่านโดนมาหลายวาระด้วยกัน	ท่านเล่าให้ฟังว่า...	
	 ครั้งหนึ่ง	 ท่านไปธุดงค์กับหลวงพ่ออีกสององค์	 ออกจากวัดบางนมโคตัดเข้า
สุพรรณบุรี	 ปักกลดที่บ้านไร่รถ	 ๑	 คืน	 รุ่งขึ้นตรงเข้ากาญจนบุรี	(สมัยนั้นแค่สุพรรณก็ดง
เสือดงช้างแล้ว	ถ้าถึงเมืองกาญจน์แปลว่าไม่ต้องการเห็นหน้ามนุษย์กันล่ะ...)	
	 ปา่เมอืงกาญจนน์ีเ่อง	 ทีห่ลวงพอ่เจอดเีขา้	 พอพบทีเ่หมาะใจกป็กักลดเจรญิกรรมฐาน	
ตามแบบทีห่ลวงปูป่านทา่นสอนมา	รุง่เชา้ออกบณิฑบาต	ิกลางปา่ดงดบินัน่แหละ	มเีดก็หญงิ
ตวัเลก็ๆ	อายซุกั	๑๓-๑๔	ป	ี(ถา้เปน็สมยันี	้กด็ดัจรติเปน็สาวแลว้...)	มาใสบ่าตรทกุวนั...	
	 อีหนูหน้ามอมมีแต่ข้าวกับดอกไม้เท่านั้น	 บ้านช่องของเธอก็ไม่เห็นว่าอยู่ทางไหน	
(ป่าตอนนั้นเป็นป่าดงดิบ	 ต้นไม้สูงลิบลิ่วมีใบแต่บนยอด	 ข้างล่างเหมือนเสาไปตั้งไว้	 มอง
ไปทีเห็นไกลเป็นกิโลเลย)	หลวงพ่อเล็กลงทุนเดินหาบ้านของเธอก็ไม่พบ...	
	 วันที่สาม...หลวงพ่อเล็กทนสงสัยไม่ไหว	ถามว่า	 “หนู...บ้านอยู่ไหนจ๊ะ...?”	 เธอไม่
ตอบ	หัวเราะเสียงดัง	แล้วเดินหายไปในหมู่ไม้	ไม่ออกมาใส่บาตรอีกเลย	หลวงพ่อทั้งสาม
อดแทบตาย	ต้องฉันยอดต้นเปราะป่าประทังหิว...	
	 อดข้าวได้สามวัน	 ทุกองค์	 “เห็น”	 หลวงปู่ปานมาหา	 บอกว่าเด็กหญิงนั้นเป็น
เทวดา	 ต่อไปจงอย่าสนใจเรื่องอื่น	 เขาจะมาจากไหนก็ช่าง	 ใส่บาตรให้เรามีข้าวกินก็
พอแล้ว	พรุ่งนี้ให้ออกบิณฑบาตใหม่	เธอกับเพื่อนๆ	จะมาใส่บาตรให้...	
	 รุ่งเช้าเธอมากับเพื่อนหลายคน	 แต่งตัวมอมแมมเหมือนเดิม	 พอเห็นหลวงพ่อทั้ง
สามเธอก็ยิ้ม	(ยายนี่สมน้ำหน้าที่พระอดข้าว...)	 แต่หลวงพ่อท่านไม่ยิ้มด้วยแล้ว	 ก้มหน้า
ก้มตารับบาตรอย่างเดียว	โดนเข้าไปครั้งหนึ่งเข็ดไปนาน...	
	 หลังจากนั้นก็ปักกลดแถวนั้นแหละ	(มีคนเลี้ยงแล้วนี่	 จะดิ้นรนไปไหนล่ะ...)	 อยู่
ตามถ้ำบ้าง	 อยู่ตามโคนไม้บ้าง	 ตั้งแต่เดือนอ้าย	 จนใกล้ถึงกลางเดือนหก	 วันหนึ่ง...มี
ผู้ชาย	๔	คน	รูปร่างล่ำสัน	ผิวดำ	ผมหยิก	ตรงเข้ามาหา	ร้อยวันพันปีไม่เคยเจอ	อยู่ๆ	ก็
โผล่มาดื้อๆ...	
	 พวกเขาบอกว่า	 บริเวณนี้จะมีฝนตกหนัก	 ๓	 วัน	 ๓	 คืน	 นิมนต์หลวงพ่อทั้งสาม	
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ย้ายไปพักที่ภูเขาด้านทิศตะวันตก	 ที่นั่นมีถ้ำใหญ่น้ำท่วมไม่ถึง	 เรื่องอาหารการกินไม่ต้อง
ห่วง	พวกเขาจะหามาให้	(รู้ด้วยว่าห่วงเรื่องกิน	น่าขายหน้า	แฮ่...!)	
	 คราวนี้หลวงพ่อทั้งสามไม่ยอมให้หลอกง่ายๆ	 อีกแล้ว	 สังเกตว่าพวกเขาตาแดง
และไม่กระพริบตา	 ก็มั่นใจว่าเป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณปลอมตัวมา	 จึงแกล้งถามว่า	 รู้
อย่างไรว่าฝนจะตก	เขาบอกว่า	อยู่แถวนี้มานานจนรู้ดี	(ไปได้ลื่นๆ	เลย...)	
	 หลวงพ่อทั้งสามตามไปก็พบถ้ำใหญ่	อยู่ใต้ผาชะโงก	พอเข้าไปฝนก็ตกพอดี	มันตก
สามวันสามคืนจริงๆ	 หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป	 ไม่มีขาดเม็ด...พอเวลาเช้าก็มีคนมา	
บ้างก็หญิง	บ้างก็ชาย	หนุ่มสาว	เฒ่าชะแรแก่ชรา	มีครบ	ลุยน้ำมาใส่บาตร...	
	 หลังฉันแล้วเขาก็ชวนคุย	 สารพัดเรื่องที่จะสรรหามา	 ตอนหนึ่ง...หลวงพ่อถามเขา
ว่า	 “บ้านอยู่แถวนี้กันทุกคนเลยหรือ...?”	 เขารับคำว่าใช่	 หลวงพ่ออดรนทนไม่ไหวเลยพูด
ตรงๆ	ออกไปว่า	“นี่คุณ...ตั้งแต่คุณมาจนบัดนี้	คุณยังไม่กระพริบตาเลยนะ...”	
	 พวกเทวดาเขาไม่ต้องกระพริบตากันหรอก	(แต่ถ้าไปจ้องจริงๆ	 เดี๋ยวพวกกระพริบ
ให้ดูซะอย่างนั้นแหละ...)	 พวกเข้าร้องว่า	 “อ้าว...ท่านรู้แล้วก็ไม่บอก	 เล่นเอาพวกผมหลง
แสดงฟรีซะตั้งนาน...”	เลยได้หัวเราะกันครื้นเครง	แต่คราวนี้ไม่อดข้าวแฮะ...	
	 นี่เป็นลวดลายที่เทวดาเขาหลอกต้มกัน	อีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อโดนที่ป่าเมืองกาญจน์
เช่นเคย	 ท่านเล่าว่า...ประมาณหกโมงเย็นก็ปักกลด	 ปรากฏรัศมีสีเขียวจัดจ้ามาก	
ครอบคลุมไปทั่วบริเวณ	 ทั้งกลดทั้งจีวรดูเขียวไปหมด	 กินเวลานานทีเดียวกว่ารัศมีสีเขียว
จะจางไป...	
	 หลวงพ่อถามพระภูมิเจ้าที่ว่าเป็นแสงอะไร	 ท่านบอกว่า	 เป็นแสงของ	 เหล็กไหล	
ที่อยู่ในถ้ำใกล้ๆ	 นี่เอง	 หลวงพ่อขอให้นำไปดูหน่อย	 ท่านบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาไป	 หลัง
ฉันเช้าจะมารับ	ขอให้หลวงพ่อเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกัน...	
	 ถึงเวลามีชายชาวป่าคนหนึ่ง	 นุ่งกางเกงขาสามส่วน	 มีผ้าขาวม้าพันหัว	 ถือมีดขอ
มาหนึ่งด้าม	มาถึงก็ชวนว่า	“ไปกันเถอะ...”	หลวงพ่อถามว่าจะให้ไปไหน	เขาว่า	“อ้าว...ก็
จะพาไปดูเหล็กไหลอย่างไรเล่า...”	หลวงพ่อบอกว่าเสียท่าเขาจนได้...	
	 นึกว่าจะมาเป็นเทวดา	 เล่นมาซะสุดโทรมแบบนี้ใครจะไปจำได้	 ถูกต้มสุกสนิทไป
เลย	 เขาถางต้นไม้ที่ขึ้นรกใกล้ๆ	 ที่ปักกลด	 เห็นมีปากทางเข้าไป	 ได้พบโคตรเหล็กไหล
ก้อนเท่าหม้อข้าว	ลองเอาเทียนลนมันก็ยืดลงมา	พอเอามือแตะมันหดปั๊บกลับไปเป็นก้อน
อย่างเดิม...	
	 หลวงพ่อถามว่ามีวิธีตัดมั๊ย...?	 เขาบอกว่า	 มี	 ใช้คาถาตัด	 “แต่ผมบอกท่านไม่ได้
หรอก	 เพราะผมมีหน้าที่รักษาเหล็กไหลก้อนนี้ครับ...”	 เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันต่อ	 จากที่
เล่ามาแสดงให้เห็นว่า	ถ้าเทวดาจะหลอกใครละก็	พ่อหลอกได้สนิทนักแล...	
	 อาตมาเคยถูกแม่ยายแจ๋ว	(เด็กในร้านอาหารที่วัด)	ต้มซะเปื่อยเหมือนกัน	ตอนนั้น
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อาตมาเพิ่งบวชได้ไม่นาน	 ได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญ	 ๗	 วันหรือ	 ๑๐๐	 วัน	 ก็จำไม่ถนัด	
กำลังสวดมนต์อยู่เห็นอทิสมานกายของหญิงชราคนหนึ่ง	 รูปร่างท้วมเล็กน้อย	 แต่งเนื้อ
แต่งตัวซะสุดโทรมเลย	มาถึงก็ขอส่วนกุศลเอาดื้อๆ	...	
	 อาตมาบอกเขาไปวา่	 “เจา้ของบา้นกำลงัทำบญุเลีย้งพระ	 เดีย๋วโมทนาบญุกบัเขาซ”ิ	
ผียายแก่ตอบไปคนละเรื่องว่า	 “ไก่ที่เขาแกงเลี้ยงท่าน	 มันไม่ได้ตายเองเจ้าค่ะ”	 อาตมางง
ไปครู่หนึ่งจึงนึกออกว่าหลวงพ่อเคยสอนว่า...	
 “งานบุญใดก็ตาม ถ้าเจ้าภาพเริ่มต้นด้วยบาป เช่น มีการฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหาร 
หรือมีการเลี้ยงเหล้า เป็นต้น ผีเขาไม่ยอมโมทนาด้วยอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจาก
จะไม่ได้บุญแล้ว ยังจะเดือดร้อนเพราะโมทนาบาปซะอีก...” 
	 อาตมาจึงอุทิศส่วนกุศลให้	 ยายผีนั่นโมทนาปุ๊บ	 กลายเป็นนางฟ้าสวยแพรวพราว	
หายตัวแว่บไปทันที	 อาตมาเพิ่งรู้ว่าถูกหลอกอย่างจังเบอร์	 เพราะถ้าแกลำบากจริงจะมา
ไม่ได้	ภายหลังสอบถามดูจึงรู้ว่า	ลักษณะอย่างนั้นคือแม่ของยายแจ๋วเอง...	
	 นี่ยังจับได้แม้จะไล่ไม่ทัน	 ครั้งที่โดนต้มเปื่อยจริงๆ	 คือ	 ครั้งที่	 พระองค์ที่ ๑๐	
เสด็จมางานวัดท่าซุงนั่นแหละ	 มีชายหนุ่มตามมาด้วย	 ๓	 คน	 มีคนหนึ่งที่อาตมาตามพบ
ทีหลัง	แสดงว่าไม่ใช่พ่อเทวดาตัวดี	แต่อีกสองคนนี่ซิ...	
	 คนหนึ่งหุ่นแบบอาเสี่ยเลย	 ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว	 กางเกงขายาวสีเทา	 อีกคนหนึ่ง
นุ่งกางเกงสีเขียวขี้ม้า	 ใส่เสื้อยืดลายพรางเหมือนทหารนั่งรวมกลุ่มกับนายหนุ่มที่เป็นคน
แท้ๆ	ดูอาตมาปะทะคารมกับพระองค์ที่	๑๐	ท่าน...	
	 ขณะที่ทุกคนเกิดความมันในอารมณ์	 ส่งเสียงเฮฮาชอบใจ	 มีแต่พ่อสองคนที่นั่งยิ้ม
อยู่เฉยๆ	(มาตอนนี้เพิ่งนึกได้	เขายิ้มเยาะเรานี่หว่า)	คงจะสมเพชเวทนา	ที่อาตมาหูหนวก
ตาบอด	ไปดวลกับพระชั้นบรมครูอยู่ได้	(มันน่า...นัก...!)	
	 เมื่อพระองค์ที่	 ๑๐	 จะกลับ	 ท่านให้เรียกหา	 “คน”	 ทั้งสอง	 อาตมาเห็นแต่นาย
หนุ่มคนที่มาพบทีหลังเท่านั้น	อยู่ๆ	อีกสองคนก็เดินออกมาจากหลังต้นโพธิ์	ทำท่าเหมือน
กับเพิ่งได้ยินเสียงเรียก	(ตีหน้าตายสนิทเป็นบ้าเลย...)	
	 ตอนขึ้นรถอาจารย์ประเสริฐนั่นเอง	 พ่อเทวดาเห็นอาตมาไม่หายโง่ซักที	 จึง
ออกลายให้เห็น	 โดยอาตมาเห็นแต่พระองค์ที่	 ๑๐	กับพระสมานเท่านั้น	อีกสองพระหน่อ
ไม่ทราบว่าไปอยู่ซะที่ไหน	 “เอ๊ะ...ลูกศิษย์หลวงปู่หายไปไหน...?”	 อาตมาถามเพื่อน	 ยาย
ติ๋ว(ปัจจุบันคือ	น.ต.หญิงอริศรา กิติธีระกุล)	ตอบว่า	“อยู่ในรถนั่นไง	แน่ะ...เขายิ้มให้ฉัน
ด้วยล่ะ...”	
	 อาตมามองจนตาแทบประทุก็ไม่เห็นใครซักคน	 ฝ่ายยายติ๋วก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามี
แน่ๆ	(ยายนี่เขาโกหกไม่เป็นหรอก	 โง่กว่าอาตมาตั้งเยอะ...ฮิ...ฮิ...)	 พออาจารย์ประเสริฐ
ถูกพระองค์ที่	๑๐	เล่นกลทิ้งไปดื้อๆ	กลับมาถึงวัด	จึงมีการสอบถามกันเป็นการใหญ่...	
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	 อาตมาถามพระสมาน	(ลาสิกขาไปแล้ว)	ท่านก็ยืนยืนว่า	ทั้งสอง	“คน”	นั่งไปด้วย
กันแน่	รถของอาจารย์ประเสริฐคันแค่แมวดิ้นตาย	เบาะหลังถ้านั่งสามคนก็แทบจะขี่คอกัน	
อาตมาถามว่า	“เบียดกันมั๊ยครับ...?”	ท่านว่า	“หลวมๆ	นั่งสบายๆ	...!”	
	 เมื่ออาตมากราบเรียนถามหลวงพ่อ	 ท่านหัวเราะอย่างอารมณ์ดี	 บอกว่าทั้งสอง
องค์	เป็นอินทกะของท้าวเวสสุวรรณ	นั่งมองอาตมาตาไม่กระพริบเป็นชั่วโมงๆ	ทนความ
โง่ของอาตมาไม่ไหว	ก่อนจากเลยทิ้งท้ายให้รู้ตัว	(แต่ก็ยังไม่หายโง่	แฮ่...)	
	 อาตมากับธรรมนูญ	 (อาจารย์ธรรมนูญ นาคส่องแสง)	 ถูกคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็น
ท่านอินทกะทั้งสองอยู่นานนับเดือน	กว่าเขาจะยอมรับว่า	 อาตมาเป็นคนปกติเหมือนพวก
เขา	 ส่วนพ่อเทวดาทั้งสองสบายไปเลย	 ยายติ๋วเขาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำบุญ	 แถม
ยังมาคุยจ้อว่า	“เทวดานะเหรอ	...ฉันเคยคุยด้วยมาเป็นวันๆ	เลยล่ะ...”	เอากับแม่ซิ...!	
	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงตรัสถึงเทวดาทุกบ่อย	 บรรดาพระอรหันต
สาวกก็พบกับเทวดาเป็นประจำ	แต่ยังมีท่านที่เขายกย่องว่าเป็นปราชญ์	พยายามบิดเบือน
คำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู	ว่าเทวดาไม่มี	พรหมไม่มี	นิพพานสูญ...	
	 พวกนี้ต้องให้ยายติ๋วเจริญพรให้ซักชุด	 จะได้ไม่ขยายความโง่ของตนออกมาอีก	
เลวซะเทวดาไม่มอง	 ดันมาหาว่าท่านไม่มี	 น่าจะโดนบาทาของท่านซักฉาด	 จะได้รู้สำนึก	
แต่ก็นั่นล่ะ	คนเราจะโง่หรือฉลาด	อยู่ที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอน	ท่านได้รับการอบรมมา
อย่างนั้น	ท่านก็ต้องเชื่ออย่างนั้น	เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากกว่า...!		
   ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๓๖. พระหกกษัตริย์ 

	 สมยัยงัหนุม่ๆ	(แฮ.่..ยอมรบัวา่แกแ่ลว้)	 อาตมาออกเสาะหาพระเครือ่งเปน็การใหญ	่
จนไปเจอดจีากหลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร	ทา่นวา่	“ดนีอก เอาไปเดีย๋วกห็ลน่หาย เอาดใีนซ.ิ..”	
ดีในของท่านคือ	“พุทโธ” ท่านว่าคำเดียวคุ้มได้ทั้งสามโลก...	
	 หลวงปู่ใหข้องดแีบบนัน้	 อาตมากลบัไมช่อบใจ	(จะเอาอะไรกบัเดก็โงแ่ตอ่วดฉลาด)	
เทีย่วเสาะหาเรือ่ยไป	หมดเงนิหมดทองไปไมรู่เ้ทา่ไรตอ่เทา่ไร	 แตพ่ระแบบทีอ่ยากไดก้ลบัไมไ่ด้
ซกัท	ีพระทีว่า่คอืพระเครือ่งของ	หลวงปูป่าน วดับางนมโค จงัหวดัพระนครศรอียธุยา...  
	 หลวงปู่ปานนั้น	นอกจากจะมีชื่อเสียงทาง	รักษาโรค	และ	เป่ายันต์เกราะเพชรแล้ว	
เครื่องรางของขลังอื่นๆ	 ของท่าน	 ก็มีชื่อเสียงเลื่องลือไม่แพ้กัน	 โดยเฉพาะพระดินเผาชุด
ที่เรียกว่า	พระหกกษัตริย์	เป็นที่สรรหาของเหล่านักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างยิ่ง...	
	 พระเครื่อง	 และ	 เครื่องรางของขลังนั้น	 บางสำนักเขาโจมตีว่าเป็นเรื่องเหลวไหล	
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บ้างก็ว่าเป็นเดรัจฉานวิชา	หลอกลวงให้คนหลงงมงายช่างน่าสมเพชเวทนา	ที่ท่านมีความ
คิดสั้นๆ	โดยไม่มองให้เห็นถึงอุบายอันชาญฉลาด	ของคนโบราณที่แฝงไว้...	
	 หลวงพ่อบอกว่าคนเล่นพระเครื่อง	 ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดีเอาเลย	 ถ้าจิตเขาเกาะจริงๆ	
จัดเป็นพุทธานุสติ	 หรือสังฆานุสติ	 ถ้าตายไปอย่างน้อยก็เกิดเป็นเทวดาได้	(แต่พวกที่เอา
พระไปทำเม็ดถั่ว	กำทายกันเล่นการพนัน	รับรองว่าลงนรกแน่...!	อันนี้อาตมาว่าเอง)	
	 อานุภาพของ	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ย่อมตามรักษาผู้ที่ระลึกถึง	อย่างน้อย
ก็ป้องกันอบายภูมิได้	 จิตที่เกาะพระคือจิตที่เป็นกุศล	 ผู้ที่จิตเป็นกุศลเขาห้ามลงอบายภูมิ	
ถ้าไม่เชื่อลองไปถามพระยายมราชดูซิ...(หรืออยากลงเลยก็เชิญตามสบายนะจ๊ะ...)	
	 พระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม	 พูดถึง
กำลังใจของผู้ที่แขวนพระเครื่องไว้ว่า...	
 กำลังใจสูงสุดเข้มข้นมาก ปืนจะยิงไม่ออก (มหาอุตม์) 
 กำลังใจอ่อนลงมานิดหนึ่ง ยิงออกแต่ไม่ถูก (แคล้วคลาด) 
 กำลังใจปานกลาง ยิงถูกแต่ไม่เข้า (คงกระพัน) 
 กำลังใจอ่อนมาก ยิงเข้าแต่ไม่ตาย (โชคดี) 
 กำลังใจอย่างแย่ที่สุด ยิงตายแต่ไปสวรรค์ (สุคติ) 
	 ครูบาอาจารย์สมัยก่อน	 ท่านมีความฉลาดมาก	 หาอุบายให้คนเกาะความดีด้วย
ประการต่างๆ	 การสร้างพระขึ้นมาแจก	 ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง	 ท่านจะแนะนำให้ผู้รับพระ
เครื่องไป	ตั้งอยู่ในศีลในธรรม	ห้ามพูดคำหยาบ	ห้ามด่าแม่เขา	 โดยสำทับว่า	ถ้าทำไม่ได้	
พระจะไม่คุ้มครอง	ผู้ที่รับพระไป	จึงกลายเป็นคนมีศีลสัตย์ไปโดยปริยาย...	
	 พระหกกษัตริย์นั้น	 หลวงปู่ปานเรียนวิธีทำมาจาก	 ชีปะขาวที่ปรากฏตัวมาบอก	
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง	 อยู่บนหลังสัตว์พาหนะ	๖	ชนิด	ประกอบด้วย	ครุฑ หนุมาน 
ไก่ ปลา เม่น และนกกระจาบ	ตำราสร้างพระชุดนี้	ตกทอดมาจากสมัยพระร่วงโน่น...	
	 วิธีการทำพระก็แสนยาก	 ต้องเป็นผู้ที่คล่องในสมาบัติ	 ๘	 เท่านั้น	 ถ้าเป็นพระ		
อนาคามี	หรือพระอรหันต์	ก็ต้องเข้า	นิโรธสมาบัติ	ด้วย	ปิดโบสถ์ทำผงพระ	๑๕	วัน	๑๕	
คืน	ดื่มได้แต่น้ำสะอาดเท่านั้น	(ถ้าไม่แน่จริงก็ลมใส่วายปราณไปเองแหละ...)	
	 การทำผงเริ่มด้วยการเอาผ้าขาวมาเสกเป็นรูปสัตว์นั้นๆ	 เช่น	 เสกเป็นครุฑ	ครุฑก็
จะกางปีกออก	มีคาถาปรากฏอยู่ที่ปีก	ให้ลอกคาถานั้นมาเขียนด้วยดินสอพองบนกระดาน
ชนวน	เสกไป	เขียนไป	ลบไป	จนได้ผงวิเศษมากพอ	ที่จะบรรจุในพระชนิดนั้นๆ	...	
	 ทำพระผงหนุมานก็เสกผ้าขาวเป็นลิงเผือก	ลิงจะแบมือออกให้เห็นคาถา	ถึงจะเป็น	
พระไก่	 พระปลา	 พระเม่น	 และพระนกกระจาบก็เช่นกัน	 คือ	 เสกผ้าขาวเป็นสัตว์ชนิดนั้น	
แล้วลอกคาถามาเขียนลบทำผงวิเศษ	(อาตมาเสกเท่าไรก็เป็นผ้าขาวอย่างเดิม...ฮิ...ฮิ...)	
	 องค์พระทำจากดินเหนียวเผาไฟ	 เจาะรูด้านบนสำหรับบรรจุผงวิเศษ	 ซึ่งผงแต่ละ
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ชนิดมีอานุภาพต่างๆ	 กันไป	 แต่เวลาหลวงปู่ปานเสกเสร็จ	 ท่านเอาผงทั้ง	 ๖	 ชนิดเคล้า
รวมกัน	ดังนั้นพระเครื่องของท่านทุกองค์	จึงมีอานุภาพครบถ้วนทั้ง	๖	ประการ	ดังนี้...	
 พระหนุมาน เป็นพระหมอ ใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคทุกชนิด 
 พระครุฑ ใช้ทำน้ำมนต์ครรภ์รักษา หญิงมีครรภ์ดื่มกินจะคลอดบุตรง่าย 
 พระนกกระจาบ ใช้ทำน้ำมนต์พรมไร่นา ข้าวกล้าจะได้ผลดี 
 พระปลา ใช้ทำน้ำมนต์พรมสินค้า จะซื้อง่ายขายคล่อง 
 พระไก่ ใช้พกติดตัวไปไหนมีแต่คนรักใคร่เมตตา 
 พระเม่น ใช้พกติดตัวเวลาเดินทาง ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวง 
	 ดังกล่าวแล้วว่า	 พระทุกองค์มีอานุภาพครบทั้ง	 ๖	 ประการ	 นอกจากนี้ยังช่วย
ป้องกันการกระทำทางไสยศาสตร์	 คุณผีคุณคน	 และถอนพิษสัตว์ได้ทุกชนิด	 เมื่อจะ
ถอนพิษให้เอาองค์พระชุบน้ำ	 ปิดลงที่แผลโดยหันเศียรพระขึ้นด้านบน	 พระจะดูดติดแน่น
กับแผลจนกว่าพิษจะหมด	เมื่อพิษหมดพระจะหลุดออกมาเอง	(ระวังตกหายนะจ๊ะ...)	
	 ส่วนที่พิสดารคือ	ชาวบ้านแถวบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม	 เอาไปแขวน
กันไข้จับสั่น	(บ่แม่นจับไข่สั่นเด๊ออ้าย...!)	 เห็นว่าได้ผลชะงัดนัก	 ขนาดสั่นเป็นจ้าวเข้าแล้ว	
แขวนไว้พักเดียวหาย	(หายไข้นะจ๊ะ	ไม่ใช่พระหาย...)	
	 การทำน้ำมนต์รักษาโรค ให้เอาน้ำสะอาดมา ๑ แก้ว เอาองค์พระแช่น้ำ จุดธูป
เทียน บูชาพระ สวดนะโมฯ ๓ จบ ว่าไตรสรณาคม ตั้งแต่ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จนถึง 
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สวดอิติปิโสทั้งสามห้อง	แล้วว่าคาถาดังนี้...	
	 “อิทธิฤทธิ พุทธนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้
เถิด”	แล้วอธิษฐานว่า	“ขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และ
พระ...ขอจงทำน้ำนี้เป็นน้ำมนต์ รักษาโรค...ให้หายโดยพลันด้วยเถิด...” 
	 ที่เว้นวรรคไว้เติมเอาเอง	 เช่น	พระหนุมาน	 โรคเอดส์	 เป็นต้น	 แล้วเอาน้ำมนต์ให้
คนป่วยดื่ม	 ถ้าไม่หายก็ตายแล...เอ๊ย...ถ้าไม่กรรมหนักจริงๆ	 รับรองว่าหาย	 ก่อนให้ดื่มก็
เอาพระออกก่อนนะจ๊ะ	เดี๋ยวอร่อยจัดพาลดื่มพระลงท้องไปด้วย	มันจะยุ่งกันใหญ่...	
	 หลวงพ่อและเพื่อนพระช่วยกันพิมพ์พระ	 เจาะรู	 สุมไฟ	 บรรจุผงวิเศษ	 อยู่หลาย
เดือนจึงได้พระมา	๘๘๐ ปีบ	 เอามาให้หลวงปู่ปานเสก	 วันแจกพระคนมาอย่างกับมีงาน
มหกรรม	หุงข้าวพร้อมกันทีละ	๘	กระทะยังไม่ทันคนกินเลย...	
	 การแจกกแ็จกฟรีๆ 	ใหค้นละ	๑	องค	์จงึมคีนหวัด	ี(ในดา้นเลว)	เวยีนเทยีนเขา้มารบั	
ขนาดหลวงประธานถ่องวิจัย	 เอาปูนป้ายเสื้อทำเครื่องหมายไว้	 มันออกไปกลับเสื้อแล้ว
เข้ามารับใหม่จนได้	(คนจะโกงซะอย่าง	 จับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอก)	 หมดพระไป	๔๔๐ ปีบ	
ที่เหลือบรรจุเอาไว้ในเจดีย์...	
	 วันหนึ่ง...หลวงพ่อเล่าว่า	 หลวงปู่ปานมาบอก	 ว่าผู้ที่ได้พระเครื่องของท่านไป	 ไม่
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ว่าจะจริงหรือปลอมก็ตาม	 ถ้านึกถึงท่านมีอานุภาพเท่ากันหมด	 อาตมานึกอยากได้พระ
ของท่าน	 จึงอธิษฐานขอเอาดื้อๆ	 และได้พิมพ์ขี่ไก่หางพวงมา	 ๑	 องค์	(โดนมือดีงาบไป
แล้ว...)	
	 การแขวนพระเครื่องไว้กับคอให้หมั่นนึกถึงท่าน	 จิตใจจะเกาะอยู่แต่ในด้านกุศล	
ฉวยพลาดพลั้งอะไรไป	พระท่านช่วยไม่ได้จริงๆ	เราก็ยังไม่ลงอบายภูมิละน่า...ถ้ารอดนรก
ได้ซะอย่างเรื่องอื่นว่ากันทีหลัง	ถ้าไม่นึกก็ไม่มีใครช่วยได้เน้อ...		
   ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	
	 ปัจจุบันนี้อาตมามีพระหลวงปู่ปานทั้งพิมพ์ขี่ไก	่และพิมพ์ขี่ครุฑ	รวม	๔	องค์		
   ๘ กรกฎาคม ๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

 พระหนุมาน พระครุฑ พระนกกระจาบ

 พระปลา พระไก่ พระเม่น
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกันยายน ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : ผมนึกอย่างพวกนักการเมืองที่แบบโกงกินบ้านเมืองมา	 แล้วก็ไปทำบุญเอาหน้า	
สร้างวัดสร้างวา	ทำโน่นทำนี่	แล้วจิตใจมันก็จับแต่แบบเอ้ย	เนี่ยเคยทำบุญหนักๆ	สร้างวัด
สร้างวามาตลอด	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเขาจับอย่างนั้นก่อนตาย	ได้ดีจริงๆ	แต่ส่วนชั่วมันรออยู่	
ถาม : คืออย่าพลาด	?	
ตอบ : อย่าพลาดก็แล้วกัน	 ตามกติกา	 บอกแล้วเอาอันไหนก่อนก็ได้	 อนุญาต	 ค่านิยม
ผิดๆ	ว่า	ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วได้รับความสนใจมันเด่น	ก็เลยไปกินยาบ้าบ้าง	 ไล่ยิงกบาล
เพือ่นบา้ง	 ตวัเนีย่มนัเปน็จติวทิยาอยา่งหนึง่	 โดยทีค่นเรามนัผดิพลาดโดยไมรู่ต้วั	 จนกระทัง่
ทุกวันนี	้ พวกสื่อมวลชนก็เหมือนกัน	 บุคคลที่ทำความดีมีเยอะแยะมันไม่ค่อยจะกล่าวถึง
หรอก	แตถ่า้พลาดเมือ่ไหร	่ โอ้โฮ	้ ลงใหย้บัไปเลย	บางทยีงัไมท่นัจะตดัสนิถกูผดิ	มนัจดัแจง
จะตดัสนิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ดว้ย	ถงึเวลาพสิจูน์ไดว้า่เขาเปน็คนด	ีไมแ่กข้า่วใหอ้กีตา่งหาก	
ถาม : .................................	
ตอบ : มีเหมือนกัน	แต่เนื่องจากว่าขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดี	การยึดถือในสิ่งเก่าๆ	ที่
เขาบอกเล่ากันมาก็ดี	 ทำให้สิ่งที่เขาเห็นมันต่างกันไปๆ	 อย่างเช่น	 ของจีนเขาบอกว่านรก
เขามี	 ๑๐	 ขุมใช่ไหม	 แสดงว่ายังเห็นไม่ครบ	 เสร็จแล้ว	 ของฝรั่งเทวดาฝรั่งก็ต้องแต่งตัว
เป็นผ้าขาว	มีวงแสงอยู่บนหัว	มีปีกด้วย	คือลักษณะนั้นที่เขามา	เขามาตามความเชื่อของ
เขา	 ถ้าไม่มาลักษณะนั้น	 เขาจะไม่รู้ว่านี่เป็นเทวดา	 ของจีนก็เหมือนกัน	 เขาต้องแต่งตัว
เป็นงิ้วมา	ถ้าไม่อย่างนั้น	เขาก็ไม่เชื่อว่า	นี่คือเทวดา	ก็คือว่าทำตามความเชื่อของเขา	แต่
สภาพความเป็นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่ง	 เพราะฉะนั้น	สิ่งที่ใช้มโนมยิทธิไปดู	คือถอดจิตไปดู	
เมื่อเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้ว	 เกิดความสงสัย	 ให้กำหนดใจถามท่านว่า	 ขอดู
ตามสภาพความเป็นจริง	ว่าเป็นอย่างไร	แล้วจะรู้เลย	ของเขา	 เขาไม่ได้สงสัย	 เพราะเขา
เชื่อและมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้น	ในเมื่อเชื่อและมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นก็	โอ.เค.	แต่ว่าเท่าที่ดูๆ	
มาแล้ว	 มีของไทยกับพม่าที่เห็นได้ใกล้เคียงความจริง เพราะว่า อย่างของพม่านี่ 
พระพุทธรูปส่วนใหญ่เขาทำทรงเครื่องไปเลย ส่วนใหญ่พระพุทธรูปทรงเครื่องแล้วก็
เครื่องทรงเทวดา เขาก็ใกล้เคียงกับของเรา 
ถาม : หมายถึง	 คนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ	 ไม่ได้หมายถึงเทวดา	 ไม่ได้หมายถึงคนที่
ตายไปแล้ว	แล้ว...?	
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ตอบ : หมายถึงว่าเขาเห็นแล้วเขามาสร้าง	 ได้ใกล้เคียงของจริงหน่อย	 ของชาติอื่นนี่
ไกลไปเลย	
ถาม : .................................	
ตอบ : มีอยู่ขุมหนึ่งจะเรียกว่าตามโพทกนรก	 จริงๆ	 ก็ต้องเรียกว่าหม้อทองแดง	 แต่
บังเอิญมันเป็นหม้อที่ใหญ่โตมโหฬารมาก	คนเลยคิดว่าเป็นกระทะไปเลย	 เป็นแค่ขุมเดียว
ในยมโลกีย์นรกสิบขุม	 ต้นงิ้วก็เป็นอีกขุมหนึ่ง	 เรียกสิมพลีนรกหรือฉิมพลีนรก	 ฟังชื่อ
เพราะๆ	นะ	ความจริง	สิมพลี	หรือฉิมพลี	ภาษาบาลี	มันแปลเป็นไทยว่าต้นงิ้ว	
ถาม : ฝรั่งหรือไทยก็ต้องโดนเหมือนกัน	?	
ตอบ : โดนเหมอืนกนั	 ถงึเวลาเขาจะซาบซึง้เองวา่รสชาดเปน็อยา่งไร	 ขอใหท้ำผดิเอาไว้
เหอะ	ไม่ใชว่า่	เออ...อยูป่ระเภทศาสนาพทุธแลว้กลวัตกนรก	ยา้ยไปอยูศ่าสนาครสิตแ์ลว้ไม่
ตอ้งลงนะ	 ปลอดภยั	 ไมร่อดละจะ๊	 ขอใหท้ำเทา่นัน้แหละ ผลของการกระทำของเรานัน่
แหละ ทีเ่ลน่เราเอง ไมใ่ชใ่ครหรอก อยา่คดิถงึความชัว่เกา่ๆ ทีเ่ราทำมา ใหต้ัง้หนา้ตัง้
ตาคิดถึงแต่ความดีที่เราได้สร้างขึ้นจนมั่นคงในจิตใจ สภาพจิตของเราถ้าเกาะความด ี
ตายมนัจะไปด ีเกาะความชัว่ตายมนัจะไปชัว่	เพราะฉะนัน้	เกาะดีใหช้นิ	ถงึเวลามนัจะได้
ไปดไีวก้อ่น	พอไปดไีดแ้ลว้	คราวนีม้นัจะเหน็ชอ่งทางเองวา่	จะหนอียา่งไร	?	ถงึเวลามนัจะ
รู้ว่าหนีหนี้ได้อย่างไร	 ไม่งั้นหนีไม่รอดขึ้นมาก็เสร็จ ไม่มีใครที่เป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง 
สว่นใหญเ่คยทำความชัว่มาแลว้ทัง้อดตีและปจัจบุนั	ตวัอยา่งทีห่นกัๆ	กค็อื	พระองคลุมีาล	
ฆ่าคนมาเกินพันนะ	 นั่นน่ะ	 อีกรายหนึ่งยิ่งมากกว่าองคุลีมาลอีก	 ก็คือตามพทาธิกโจร	
ตามพทาธิกโจร	 นี่เขาจะเป็นนายโจรเคราแดง	 ตอนหลังโดนกวาดจับได้ทั้งแก๊งเลย	 ๕๐๐	
กวา่คน	เพชฌฆาตเขาก็ไมม่ปีญัญาจะฆา่แลว้	เยอะขนาดนัน้นะ่	เพราะวา่โทษประหารชวีติ
หมดทั้งแก๊งเลย	 แก๊งนี้เลวมาก	 ตามพทาธิกโจร	 ท่านก็เลยอาสาบอกว่า	 ทางการเขา
ประกาศว่ามีใครอาสาจะฆ่าพวกโจรทั้งหมดนี่ได้บ้าง	 ต่อให้เป็นโจรด้วยกันก็ตาม	 จะ
อภัยโทษให	้ ไม่มีใครอาสาสักคนหนึ่ง	 ถามไล่ไปทีละคน	 พ่อเจ้าประคุณอยู่ท้ายแถวก็เลย
อาสา	ฟนัหวัเพือ่นซะ	 ๔๙๙	หวัเปน็อยา่งนอ้ย	 เขากเ็ลยอภยัใหแ้ลว้ตัง้เปน็เพชฌฆาต	 ใน
เมือ่ตัง้เปน็เพชฌฆาตแลว้ตอ้งฆา่อกีตัง้เทา่ไหรล่ะ่	 รบัรองวา่เยอะกวา่องคลุมีาลอกี	 แตว่า่
องคลุมีาลเมือ่ทา่นบวชแลว้	ตัง้หนา้ตัง้ตาปฏบิตัดิกีลายเปน็พระอรหนัต	์กรรมเกา่ทัง้หมดก็
ถอืเปน็อโหสกิรรมไป	ไมส่ามารถตามทวงทา่นได	้ตามพทาธกิโจรกเ็หมอืนกนั	ถงึเวลาพระ
สารีบุตรไปสงเคราะห	์ จริงๆ	 แล้วท่านเองก็จิตใจกลุ้มมากว่า	 ฆ่าสัตว	์ ฆ่าคนเอาไว้เยอะ	
สงสัยลงนรกแน่ๆ	 พระสารีบุตรท่านฉลาดกว่า	 ถามว่า	 ที่ทำน่ะ	 ทำด้วยความพอใจของ
ตนเองหรอืวา่ใครสัง่	 กบ็อกวา่	 พระราชาสัง่	 ในเมือ่พระราชาสัง่	 พระสารบีตุรกบ็อกวา่	 ถา้
หากมันมีนาอยู่ผืนหนึ่ง	 เจ้าของนาเขาจ้างเราไปทำนา	 ถึงเวลาข้าวเกิดขึ้นมันเป็นของ
เจา้ของนา	 หรอืของเรา	 ตามพทาธกิโจร	 กบ็อกวา่	 กต็อ้งเปน็ของเจา้ของนา	 เพราะวา่ตวั
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เรารับค่าจ้างไปแล้ว	 พระสารีบุตรก็เลยเลี้ยวกลับมาว่า	 ก็ในเมื่อท่านรับค่าจ้างเป็น
เพชฌฆาตแลว้	 เวลาทา่นฆา่คน	 บาปจะตกกบัใคร	 คดิไมท่นั	 กเ็ลยคดิวา่	 บาปตกกบัพระ
ราชา	 ตวัเองเลยสบายใจ	 ในเมือ่สบายใจคดิวา่ตวัเองไมม่กีรรม	 พอพระสารบีตุรเทศนเ์ขา้	
จิตส่งไปตามธรรมได	้ เป็นพระโสดาบันรอดไปอีก	 ตกลงว่าไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิด 
แตว่า่ตอ่ใหผ้ดิมากมายเพยีงไร ถา้ไมใ่ชอ่นนัตรยิกรรมแลว้ ตัง้หนา้ตัง้ตาทำด ี ถา้จติ
เกาะความด ี จะไปรบัผลของความดกีอ่น เมือ่รบัผลของความดกีอ่น ถงึเวลาแลว้กห็า
ทางหนกีนัเอาเองกแ็ลว้กนั	 นา่ลองไหม	 ไอข้องเรานี่ไมต่อ้งถงึขนาดฆา่มานบัไม่ไดอ้ยา่ง
ตามพทาธกิโจรละ่นะ	เอาแคค่น	สองคน	กป็ระเภทขวญัหนดีฝีอ่แลว้	ปจัจบุนัมนักฆ็า่พลิกึ
พลิัน่	เยอะแยะ	ประเภทหัน่เปน็ชิน้ๆ	ใส่โถชกัโครกบา้ง	ฆา่โบกปนูบา้ง	
ถาม : เขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการย่นระยะทางครับผม	?	
ตอบ : ย่นระยะทาง	 เอากสิณ ๑๐	 ให้ได้ก่อน	 พอได้แล้วมันก็แค่	 ใช้ความคล่องตัวใน
กสิณ	 ๑๐	 อธิษฐานเอา	 หรือ	 เน้นในวาโยกสิณ	 แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้ง	?	 อาตมา
เคยลองดู	 มันไม่ใช่ย่นระยะทางนะ แต่มันเร็วกว่าปกต	ิ ตอนนั้นใช้คาถา	 สัมปจิตฉาม	ิ
เราเดินก็รู้ว่าทางมันยาวเท่าเดิม	แต่คนเดินตามวิ่งตามไม่ทัน	แล้วก็อีกทีหนึ่ง	นั่นเขาลอง
เอามอเตอร์ไซค์ลองไล่ดู	 ก็ไม่ทัน	 เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย	 เราก็เดินของเราเอ้อระเหย
ลอยชายของเราไปอย่างนั้น	 เขามาบอกทีหลัง	 ของเราก็ภาวนาไปของเราเรื่อยเปื่อย	 มัน
อยากวิ่งตามเองนี่หว่า	 เอาแค่คาถานี้ก้ได้	 เพราะว่าถึงเวลาทำมันก็มีผล	 เหมือนกับ
อภิญญาใหญ่เหมือนกัน	 ย่นระยะทางเหรอ	?	 สมัยนี้หลวงพ่อสอน	 ขึ้นรถแล้วหลับไปเลย	
ลืมตาขึ้นมาก็ถึงแล้ว	
ถาม : .................................	
ตอบ : ถ้าหากมองเห็นว่าธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้น มันก็จะไม่เครียดหรอก	 แต่
คราวนี้สภาพจิตของเราที่เครียดเพราะยังรับไม่ได้ ถ้ายอมรับได้ มันจะไม่เป็น เพียงแต่
ว่าเราจะควานคำว่าธรรมดาเจอไหม ?	 ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นน่ะ	 ทำงานกับคนงี่เง่า
อย่างนั้น	มันต้องมีปัญหาอยู่แล้ว	เรื่องของมัน	พอปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นลูกโซ่ไปเรื่อย	
ถาม : เราแก้ตัวเราได้	แต่เราแก้คนอื่นไม่ได้	?	
ตอบ : จริงๆ ก็คือ แก้ที่ตัว ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด คนอื่นจะเป็นอย่างไร ช่างมัน	
ถ้าหากว่านายเขามีความยุติธรรม	มีสายตาที่ยาวไกลเขาเห็นอยู่แล้วว่าใครผิด	
ถาม : เรื่องเกี่ยวกับงาน	เทคนิคอะไรพวกเนี่ย	มันเป็นเทคนิค	เราแก้ไม่ได้	?	
ตอบ : ลองหาใครที่มีความสามารถที่จะแก้ไขตรงจุดนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือเราสิ	 ถ้าบ้อ
ท่าจริงๆ	ก็รายงานขึ้นไป	
ถาม : มีคาถาจัดการเจ้านายโหดหรือว่าคนที่สูงกว่าแล้วเขาแบบไม่ค่อยมีเหตุผล	 ใช้
อารมณ์	?	
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ตอบ : เอาอย่างนี้ดีกว่า	ไปนั่งท่องคาถาดีกว่าได้สองฝ่าย	คือตัวเราก็ได้สมาธิด้วย	ขณะ
เดียวกัน	 ผลของคาถาก็ทำให้เขารักเขาเมตตาเราด้วย	 แต่ระวังเอาไว้นะ	 มันดีกับเราผิด
ปกติเลย	ต่อไปมันอาจจะถมงานมาให้เราเยอะกว่าเดิมอีก	รักมาก	ก็ให้เยอะ	คาถาเมตตา
ของหลวงพ่อนะว่า	พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะ เมตตาจิต	ถึงเวลาก่อนไปทำงาน
ก็นึกถึงหน้าเขา	ว่าคาถานี้ไปเรื่อยๆ	จนใจสบาย	 เอาซัก	๒๐	นาที	ครึ่งชั่วโมง	อะไรก็ได้	
หรือไม่ก็ระหว่างเดินทางอยู่ก็นึกถึงหน้าเขา	 แล้วว่าไปเรื่อยๆ	 แล้วคอยดูจะต่างกันเป็นฟ้า
กับดินเลย	พระอะระหัง	สุคะโต	ภะคะวา	นะ	เมตตาจิต	จำให้ได้	ว่าไปเรื่อยๆ	ตอนแรกว่า
จะให้คาถาพวกวัวกินนมเสือ	หนูกินนมแมว	ไอ้นั่นมันไม่สนุก	ยกเว้นผู้ที่แสวงหาความตื่น
เต้น	ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า	กำลังกินๆ	อยู่จะโดนตบชักหรือเปล่า	ฉะนั้น	เอาคาถาบทนี้ดีกว่า	
เพราะมันได้ผลเลย	
ถาม : ขออีกทีค่ะ	จำไม่ได้	?	
ตอบ : พระอะระหงั สคุะโต ภะคะวา นะ เมตตาจติ	คาถาบทนี	้เปน็ของหลวงพอ่แชม่ 
วัดฉลอง ที่ภูเก็ต	 สมัยหลวงปู่ปาน	 ธุดงค์ลงใต้ได้มา	 สมัยนั้นท่านก็ได้คาถาพระปัจเจก
โพธิโปรดสัตว์มาด้วย	เสร็จแล้วนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร	เอาไปทำได้ผล	ร้านขายยาตรา
ใบโพธิ์	 ของท่านเปิดกิจการจนกระทั่งร่ำรวย	 หลวงปู่ปานจะต้องการเงินเพื่อการก่อสร้าง
ซักเท่าไหร่ก็ได้	 สมัยก๋วยเตี๋ยว	 ๒	 ชาม	 ๕	 สตางค์	 นายประยงค์สำรองเงินให้หลวงปู่	
๒๐,๐๐๐	 บาท	 เทียบกับเงินสมัยนี้มันเท่าไหร่	 ๒	 ชาม	 ๕	 สตางค์	 ตีซะสมัยนี้อย่างถูกๆ	
ชามละ	๑๕	บาท	ซื้อได้เปล่าล่ะ	มันล่อไป	๒๐	ไปแล้วมั้ง	เอา	๒๐	ก็ได้	๒	ชาม	เท่ากับ	
๕	สตางค์	ก็เท่ากับว่า	๔๐	บาท	๕	สตางค์	๔๐๐	ก็	๕๐	สตางค์	บาทหนึ่ง	เท่ากับ	๘	ร้อย
พันบาท	๘	แสน	หมื่นบาท	๘	ล้าน	ต้องสำรองเงินให้หลวงปู่ทีหนึ่ง	๑๖	ล้าน	เขารวยได้
ขนาดนั้น	 เอาไหม	มีเงินสำรองเอาไว้ใช้ที	๑๖	ล้าน	ตั้งใจจริงๆ	ทุกอย่างมีผลจริง	คาถา
มันสำหรับคนจริงเท่านั้น ขอให้ทำจริงๆ แล้วจะมีผล	ส่วนใหญ่มันทำๆ	ทิ้งๆ	ไม่เอาจริง
เอาจัง	 คาถาบทไหนที่อาตมาบอกไป แปลว่าใช้ได้ผลด้วยตัวเองมาแล้ว	 สมัยก่อนหัด
ภาวนาใหม่ๆ	มันคัน	อยากมีฤทธิ์มีเดช	มีอะไร	หลวงพ่อท่านรู้จริต	ท่านก็ให้คาถาไป	เอา
บทนี้ไปทำๆ	 มันจะมีผลอย่างนี้ๆ	 นะลูก	 ภาวนาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า	 ๓๐	 นาทีนะ	 แล้วอย่า
ลืมนะเว้ย	ศีลต้องบริสุทธิ์	 ไม่งั้นไม่ได้ผล	กว่าจะรู้ท่านหลอกให้เราปฏิบัติซะเต็มๆ	ไปแล้ว	
พอได้ผลก็วิ่งหน้าบาน	ท่านเออๆ	ดีๆ	ลูก	เดี๋ยวเอาบทนี้ไปนะ	บทนี้มีผลอย่างนี้ๆ	โดนอีก	
วา่ไปเรือ่ย	จนกระทัง่มาถงึปจัจบุนันี ้ นกึไมอ่อกวา่สิง่ทีม่นัเกดิขึน้ เกดิขึน้เพราะอะไร ? 
เกิดขึ้นเพราะว่า กำลังของสมาธิ กำลังของคาถา หรือว่าพระท่านสงเคราะห์ หรือ
อะไรไม่รู้ มันคล่องตัวลักษณะเหมือนว่า ต้องการอะไรได้อย่างนั้น จนตอนนี้บอกไม่
ถูก แยกไม่ออกแล้วมันเกิดเพราะอะไรกันแน่ สมัยใหม่ๆ ยังแยกออก 
ถาม : .................................	
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ตอบ : สมาธิยิ่งดีเท่าไหร่ จะได้ผลมากเท่านั้น	 เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขึ้นกับคนสวด
หรือเปล่า	?	ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย	
ถาม : .................................	
ตอบ : พื้นฐานต้องมีอยู่แล้ว	 เรื่องของศีล	 สมาธิ	 ถ้าจัดการกับเจ้านายไม่ถึงตาย	 ถือว่า
ไม่ผิดศีล	 เจ้านายนี่	 น้อยคนที่จะยอมรับว่า	 ความผิดพลาดเป็นของตัวเอง	 ส่วนใหญ่มีลูก
น้องให้	 มันก็ยัดให้ยันเต	 เอาตัวรอดไว้ก่อน	 บุคคลที่ทำอนันตริยกรรมชาตินี้ตกอเวจีมหา
นรกแน่นอน	
ถาม : พระโมคคัลลาน์...?	
ตอบ : พระโมคคัลลาน์	 ท่านเคยๆ	 ทำ	 แล้วท่านก็รับกรรมไปเรียบร้อยแล้ว	 แต่ว่าเศษ
กรรมที่เหลือ	 เงินต้นน่ะจ่ายไปแล้ว	 เศษกรรมที่เหลือมันตามมาในชาติปัจจุบันนี้	 ทำให้
ท่านต้องโดนทุบจนกระทั่งว่า	 กระดูกป่นเท่าเม็ดข้าวสาร	อรรถกถาเขาเปรียบไว้ว่า	 ถ้าจับ
ใบหูนี่	 กระดูกทั้งหมดก็จะไปกองที่ปลายเท้า	 ถ้าจับปลายเท้ากระดูกทั้งหมดก็จะมากอง
ด้านศีรษะ	ละเอียดได้ขนาดนั้น	นั่นแค่เศษกรรม	แต่ว่าตัวต้นจริงๆ	ลงอเวจี	ฆ่าพ่อ หนึ่ง 
ฆา่แม ่หนึง่ ฆา่พระอรหนัต ์หนึง่ ทำรา้ยพระพทุธเจา้ถงึหอ้พระโลหติ หนึง่ ทำสงัฆเภท 
คือยุสงฆ์ให้แตกกัน	ความจริงทำร้ายพระพุทธเจ้า	ทำอย่างไรก็จะไม่หนักหนาเกินกว่านั้น
อยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้น	 โทษก็เลยกลายเป็นทำร้ายพระพุทธเจ้า	 อย่างเก่งก็ได้แค่ห้อเลือด	
แต่ว่าความที่เจตนาทำร้ายต่อพระพุทธเจ้า โทษก็เลยกลายเป็นอนันตริยกรรม	ลงอเวจี	
แน่นอน	
ถาม : แต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าพระนิพพาน	?	
ตอบ : มี	 แต่ว่าต้องพ้นจากชาตินั้นแล้ว	 หลุดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าได้	 ทำชั่วเอา
ไว้เยอะ	 ถ้าลงอเวจีเป็นพื้น	 ต่อไป	 ขุมอื่นๆ	 มันก็เก็บไปเรื่อยแหละ	 กว่าเงินต้นจะหมด
เดี๋ยวดอกเบี้ยตามมาอีก	
ถาม : แล้วพระเทวทัตล่ะคะ	?	
ตอบ : พระเทวทัตนี่	 สองอย่างรวมกัน	 คือว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิตอย่าง
หนึ่ง	 จริงๆ	 ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย	 แต่ฆ่าไม่สำเร็จ	 ไม่ว่าจะเป็นเอาช้างนาฬาคีรี	 มากรอก
เหล้าให้เมา	 แล้วไสไปไล่ชนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้	 จัดนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าก็ไม่
สำเร็จ	 ตัวเองก็เลยขึ้นไปบนเขาคิชกูฏ	 กลิ้งหินลงมาจะทับพระพุทธเจ้า	 ก็ไม่สำเร็จอีก	
แล้วอีกอย่างก็คือยุสงฆ์ให้แตกกันกลายเป็นสองฝ่าย	 ตั้งใจว่าจะชิงอำนาจการปกครอง
สังฆมณฑลไปจากพระพุทธเจ้าท่าน	 ในเมื่อทำให้สงฆ์แตกกันก็เป็น	 อนันตริยกรรมอย่าง
หนึง่	ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิตก็เป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่ง	แต่ว่า	พระเทวทัต	
ก่อนที่จะโดนธรณีสูบมิดไปทั้งตัวได้ตั้งใจขอขมาพระรัตนตรัย	 โทษก็เลยน้อยหน่อย	 กลาย
เป็นว่าลงอเวจีแค่ประมาณสิ้นอายุศาสนานี้	 เท่านั้น	 คือ	 ราวๆ	 ๕,๐๐๐	 ปี	 กับอีกหน่อย
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หนึ่ง	 เพราะว่าก่อนพระพุทธเจ้า	 จะปรินิพพาน	 ก็เลยบวกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง	 เสร็จแล้ว
ขึ้นมาจะเป็น	พระปัจเจกพุทธเจ้า	บุญเก่าท่านก็ทำไว้เยอะ	
ถาม : แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมคะ	หรือว่าเป็นแค่พระปัจเจกฯ	?	
ตอบ : พระเทวทัตน่ะเหรอ	 ท่านตั้งใจไว้อย่างนั้น	พระปัจเจกพุทธเจ้ามีความสามารถ
เหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ขาดแต่สัพพัญญุตาญาณอย่างเดียว แล้วก็ไม่อยากสอน
ใครให้เข้าถึงมรรคผล ยกเว้นบุคคลใดมีวิสัยจะได้มรรคผล ในลักษณะเป็นพระปัจเจก
พุทธเจ้าเหมือนกัน ท่านก็จะสอนเขา ถ้าสำหรับประชาชนทั่วๆ ไป ท่านสอนแค่   
ทาน ศีล ภาวนาขั้นต้นเท่านั้น ไม่สอนให้ถึงมรรคถึงผล ปัจเจกะ	แปลว่า	รู้เฉพาะตัว	
คือขี้สงสัย	 แต่ไม่อยากสอนใคร	 ขี้สงสัย	 ก็เลยอยากจะรู้ให้ครบ	 จริงๆ	 โอกาสที่คนจะทำ
อนันตริยกรรมมันยาก	 คนฆ่าพ่อ	 ฆ่าแม่ได้	 นี่มันโหดน่าดูเลย	 แล้วพระอรหันต์ท่านทรง
ความดีขนาดนั้นน่ะ	
ถาม : อย่างคนที่เมายาบ้าแล้วฆ่าพ่อ	แม่นี่เป็นอะไรไหมคะ	?	
ตอบ : เป็นจ้ะ	 เขาไม่ได้ถามว่าคุณเมาหรือเปล่า	?	 แต่เขาถามว่า	 คุณทำหรือเปล่า	?	
เสร็จแหงๆ	เลย	
ถาม : .................................	
ตอบ : จริงๆ	 สังฆเภท	 ก็คือสงฆ์เขาแยกกัน	 ประเภทว่าถ้าหากว่าวัดเดียวกันแยกกัน
ทำสังฆกรรมคนละโบสถ์นั่น	ชัวร์เลย	สังฆเภทแน่	สังฆะเภทะ ความแตกแยกในหมู่สงฆ์	
ถาม : อ้าว	แล้วถ้าเกิดพระพวกนั้นที่บวชเข้ามาไม่ใช่	พระแท้ล่ะครับขาดจากความเป็น
พระไปหมดแล้วล่ะ	?	
ตอบ : ขาดตั้งแต่แรกแล้ว	 โทษอันนี้ก็ไม่มี	 แต่ถ้าหากว่าเจตนาร้าย	 มันก็ต้องโดน
เหมือนกัน	
ถาม : อ๋อ	เจตนาเป็นตัวตั้ง	?	
ตอบ : ตัวท่านไม่ใช่พระ	แต่สิ่งที่ทำก็คือโทษของอเวจีเขา	เป็นอนันตริยกรรม	
ถาม : หนึ่งกัปนี่จะนับกันอย่างไรครับ	?	
ตอบ : ก็อรรถกถาถึงได้เปรียบว่า	 เป็นภูเขาหินล้วน	 กว้างหนึ่งโยชน์หนาหนึ่งโยชน์			
ยาวหนึ่งโยชน์	 ร้อยปี	 เทวดาเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดทีหนึ่ง	 ร้อยปีมาปัดทีหนึ่ง	
สึกเสมอพื้นเมื่อไร	ก็ได้กัป	
ถาม : เวลาตกอเวจีทีหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไปแบบ	...?	
ตอบ : ก็ถึงได้บอกไงว่า	 ถ้าหากว่าในช่วงนี้นะ	 ถ้าใครขึ้นข้างบนได้	 ถือว่า	 เฮงที่สุด	
เพราะว่าพระพุทธเจ้ายังเหลืออีกตั้ง	๖	องค์ติดๆ	กัน	แต่ขณะเดียวกันใครลงข้างล่างก็ซวย
ที่สุด	ซวยตรงที่ว่า	พระพุทธเจ้าไปซะจนหมดทั้ง	 ๖	องค์แล้ว	ยังไม่โผล่ขึ้นมาเลย	ตกลง
จะเอาเฮง	หรือเอาซวยดี	
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ถาม : แล้วมันมีความดีพิเศษอะไรหรือเปล่าครับ	ทำไมกัปนี้ถึงได้เยอะอย่างนี้	?	
ตอบ : คือมันฟลุคน่ะ	 ปกติแล้วจะมี	 สารกัป	 มีพระพุทธเจ้า	 ๑	 องค์	 มัณฑกัป	 มี
พระพุทธเจ้า	๒	องค์	วรกัป	มีพระพุทธเจ้า	๓	องค์	สารมัณฑกัป	มี	๔	องค์	ภัทรกัป	มี	
๕	องค์	เต็มที่ก็แค่นี้	ไม่เกินนี้	บังเอิญนี่เป็น	ภัทรกัป	๒	กัปติดกัน	รวยเป็นบ้าเลย	อย่าง
ว่าบางช่วงที่ผ่านมา	ระหว่าง	กัปหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้า	บางทีเว้นไป	อสงไขยกัป	กว่าจะมี
มาอีกองค์หนึ่ง	ห่างกันถึงขนาดนั้น	
ถาม : จริงๆ	ถ้าขึ้นข้างบนช่วงนี้	ก็ถือว่าโชคดีสุดๆ	?	
ตอบ : โชคดีสุดๆ	เลย	เพราะ	๒	กัปติดกันนะ	๒	กัปไม่ใช่น้อยๆ	นะ	๒	กัป	๑๐	องค์	
ถาม : แล้วหลังๆ	นี่	พระโพธิสัตว์ท่านเยอะขึ้นๆ	มากๆ	หรือเปล่าครับ	ผมรู้สึกว่า	พอ
ศาสนาเหมือนกับว่า	 พอพระพุทธเจ้าท่านมีเยอะขึ้นๆ	 คนที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็
เยอะขึ้นๆ	มันจะทำให้แบบถึงเวลา	พระโพธิสัตว์บารมีเต็มจะมาแบบอัดๆๆๆ	กัน	?	
ตอบ : อย่างนั้นคนที่บารมีเต็มก็ต้องรีบมาอัดกันด้วย	 ไม่อย่างนั้นก็คงเหมือนเดิม	
นานๆ	โผล่ที	
ถาม : จริงๆ	ถ้าฟังอย่างนี้	แสดงว่ามันไม่มีจุดจบเลยนะชีวิตที่เกิดใหม่เนี่ย	?	
ตอบ : ก็ดันทะลึ่งเกิดมาแล้ว	จุดจบน่ะมี เพียงแต่มันจะทำหรือเปล่าหลุดพ้นได้ก็เป็น
อันว่าจบ หลุดพ้นไม่ได้ก็เวียนตายเวียนเกิดทุกข์โทษเวรภัยกันต่อไป 
ถาม : แต่จริงๆ	ก็พูดยาก	เคยมีคนถามผมว่า	ทำไมไม่เปิดโลกให้เห็นกันจะๆ	ไปเลยว่า	
นรกอย่างนี้นะ	สวรรค์อย่างนี้	จะได้เห็นกันแล้วจะได้รู้จะได้ไม่ต้องมา	?	
ตอบ : เขาใชค้ำวา่	 มนัเกนิกฏของกรรม	ทีม่นัเกนิกฏของกรรมเพราะวา่ ทกุอยา่งให้
เปน็จติแทเ้ขากระทำ ไมใ่ชเ่กดิจากการโดนชกัจงูหรอืวา่ขม่ขูก่นั	เอาเปน็อนัวา่ถงึเวลาคณุ
เปน็แลว้	กเ็ปดิใหม้นั	มนันานๆ	หนอ่ยแลว้กนั	สว่นใหญก่เ็ปดิแคแ่วบเดยีว	ตอนเสดจ็ลง	
ถาม : ผมเข้าใจแล้วครับ	พอมันไม่ใช่จิตแท้	มันก็ๆ	จะแค่ช่วงนั้น	พอถึงเวลาที่มันผ่าน
ไปมันก็ลืม	?	
ตอบ : ดีไม่ดี	มันก็เลวเหมือนเดิม	มันไม่ใช่ทำดี	เพราะเกิดจากจิตใจที่แท้จริง	มันกลาย
เป็นฝืนทำซะแล้ว		
ถาม	:่	เรื่องสีของพระนิพพาน	ฟังจากท่านเล่ามานี้	จริงๆ	แล้ว	เป็นสีแก้วหรือสีแก้วผสม
ทอง	?	
ตอบ : คุณชอบแบบไหน จะมีแบบนั้น เพราะว่าถึงตอนนั้นแล้ว พระนิพพานมันถึง
พร้อมทุกอย่าง ต้องการอะไรสิ่งนั้นจะมา	 คราวนี้	 หลวงพ่อท่านชอบในลักษณะ	 แก้ว
แกมกาญจน์	 คือ	 แก้วผสมทองถึงเวลาสีก็ออกในลักษณะนั้น	 แต่คำว่านิพพานมันพูดยาก	
ถ้าในสายตามนุษย์เหมือนเห็นลมเป็นตัว	 มองเห็นไหมล่ะ...ลม	?	 แต่ว่าเป็นลมที่
แพรวพราวมากเลย	 ระยิบระยับมีประกายมีสีสันอะไรทุกอย่าง	 คำว่านิพพานอธิบายเป็น
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ภาษามนุษย์คงไม่รู้เรื่องหรอก	 ไปสัมผัสเอาเองแล้วกันอย่างคุณให้ความสนใจอยู่แล้ว	
กำลังใจทำถึงเมื่อไร	ดีไม่ดีมันไปถึงเองเลย	
ถาม : แล้วอย่างอารมณ์ตัดร่างกายนี้	ตัดตอนไหน	หรือว่าตัดทุกตอนครับ	?	
ตอบ : คือจริงๆ	 ต้องรู้สึกเสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถึงจะเรียกว่าตัด
ร่างกาย	 แต่ว่าการปฏิบัติมันก็จะมี	 วิขัมภนะวิมุตต	ิ คือ	 หลุดพ้นด้วยความข่มไว้	 แต่			
ตทงัคะวมิตุต	ิ คอืหลดุพน้ดว้ยวปิสัสนาญาณนัน้ๆ	 มนัสำคญัตรง	 สมทุเฉทวมิตุต	ิหลดุพน้
โดยเดด็ขาดเลย	เพราะฉะนัน้ทีบ่อกวา่ ตดัๆ ตดัยงัไง ? รูต้วัอยูต่ลอดเวลาวา่มนัไมใ่ชเ่รา 
เราไม่คิดจะรักใคร่ใยดี ทรงอารมณ์นี้เป็นปกติเป็นเอกัคตารมณ์ ก็คงเป็นสมุทเฉท
วิมุตติไปเลย ตัดโดยเด็ดขาดและสิ้นเชิงไม่มีการกำเริบใหม่อีก 
ถาม : อย่างที่เราคิดว่าเราไปตัดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้	มันจำเอาใช่ไหมครับ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นสัญญามันก็แค่จำ	 เหมือนยังกับว่าจำไปตอบอย่างเช่น	 รู้ว่าต้อง
ตอบอย่างนี้	 ครูถึงบอกว่าถูก	 กลัวเสียฟอร์มก็เลยตอบไปตามนั้น	 แต่จริงๆ	 แล้วยังไม่
ยอมรับ	 ถ้าใจยอมรับจริงๆ	 อย่างเช่นว่า	 กำลังใจรู้อยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา 
พอไปเห็นร่างกายคนอื่น ก็เห็นว่านั้นไม่ใช่ของเขา และไม่ใช่ของเราด้วย มันก็จะไม่
เกิดความอยากได้ใคร่ดีในร่างกายของคนอื่นเขา จะเป็นปัญญาที่ยอมรับ	แต่ถ้าสัญญา
ก็แค่จำได้	
ถาม : อย่างสมมติว่าเราได้ยินคำพูดบางคำพูด	 เมื่ออยู่ในหัวอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับ
ว่าคิดไปเองหรือได้ยินเสียงจริงๆ	?	
ตอบ : มันมีเรื่องที่เราพิสูจน์ในระยะสั้นๆ	 อย่างเช่นว่า	 หวยออกเลขนี้นะ	 ลองจำไปดู	
ไม่ต้องไปเล่นนะ	 จำไปดู	 ถ้าเกิดออกตามนั้นก็ให้จำให้ได้	 ว่าตอนนั้นอารมณ์เอาวาง
อารมณ์แบบไหน	?	แล้วลักษณะของเสียงมายังไง	?	มันถึงถูกต้อง	 แล้วจำขั้นตอนเอาไว้	
ต่อไปถ้ามาอย่างนั้น	 ก็พิสูจน์อีก	 ถ้าถูกอีกก็พยายามจำไว	 พอจำได้มั่นคงว่าเราวาง
อารมณ์ใจแบบนี้ลักษณะสุ้มเสียงแบบนี้	 แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 ต่อไปถ้ามาก็โอเค	 แต่ว่า
จริงๆ	แล้ว	เขาไม่ให้เชื่อทีเดียว	
ถาม : ถ้าหากว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้	ก็คือต้องรอดูไปก่อน	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นการแนะนำเกี่ยวกับกองกรรมฐานที่เราปฏิบัติแล้วเห็นว่าทำตาม
แล้วจะมีผลก็ลองดู	 แต่ถ้าเห็นว่าเราทำกรรมฐานอยู่กองหนึ่ง ชวนไปทำอีกกองหนึ่ง 
อย่าไปสนใจ เป็นการดึงให้สมาธิของเราเสีย 
ถาม : สมมติว่า	ได้ยินว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย	?	
ตอบ : เรื่องที่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน เสียงที่มาทำนายห้ามเชื่อเด็ดขาด รับทราบ
ไว้ด้วยความเคารพ แต่ไม่ต้องไปสนใจ เพราะว่าถ้าหากว่าเราไปได้จริง เรารับรู้แล้ว
เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ เพื่อฝึกให้ได้อย่างนั้นจริงก็แค่เสมอตัว แต่ถ้าเรายังไปไม่ได้
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จริง ถึงเวลารับรู้แล้วเกิดความประมาท นอนตีพุงเฉยๆ ชาตินี้เราไปได้แน่ ชาตินี้คุณ
ขาดทุนยับเยินเลย	 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ต้องไป
ใส่ใจ	 ยกเว้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาชัดเจนแจ่มใสเลย	 แต่ว่าลักษณะนั้นของท่านก่อนที่ท่าน
จะพยากรณ์เรา	ท่านก็ต้องมาสอนเราอยู่ระยะหนึ่งแล้ว	
ถาม : ท่านมาสอนเลยหรือครับ	?	
ตอบ : จะว่าท่านมาเลย	จริงๆ	แล้วท่านก็อยู่บนนิพพาน	ที่เป็นเป็นองค์ท่าน	ภาษาพระ
เรียกว่า	ฉัพพรรณรังส	ีแต่ว่ามาปรากฏเฉพาะหน้าเหมือนกับท่านมาเอง	คือในความเป็น
ทิพย์ท่านสามารถที่จะแบ่งการทำงานออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนได้พร้อมกัน	 อาจโปรดคน
เปน็แสนๆ	คน	เปน็แสนๆ	ที	่ไดพ้รอ้มกนัได	้องคจ์รงิของทา่นอยู่ในนพิพานโนน้	ขอใหเ้ปน็
องคท์ี่ไดเ้หน็	จะเปน็องคจ์รงิหรอืเปน็ฉพัพรรณรงัสกี็ให้ไดเ้หน็เถอะสำคญัไม่ไดเ้หน็นัน่ส	ิ
ถาม : เรื่องของสงคราม	คนจะตายกันหมด	?	
ตอบ : มนัไมห่มดหรอก	ถา้ตามพยากรณข์องพระพทุธเจา้	กต็ายไปฝา่ยละครึง่ใช่ไหม	?	
ถาม : แล้วจะหากินกันได้ไหม	?	
ตอบ : ข้าวแกงจานละ	 ๑๐๐	 คงพอซื้อได้มั้ง	 (หัวเราะ)	 บ้านเราถ้าไม่ค้าขายเพลินจะ
สบาย	ถ้าขายเพลินใครสั่งกูจะส่งตะบัน	เดี๋ยวก็มาเคี้ยวสตางค์แทน	
ถาม : ก็คือว่า	เราไม่ต้องไปวิตก	?	
ตอบ : ไม่ต้องวิตกกังวลหรอก	กัมมัสสะ โกมหิ กัมมะ ทายาโท	ทำกรรมไว้ดี	ยังไงๆ	
มันก็ต้องมีกิน	
ถาม : แล้วระบบเศรษฐกิจโลกนี้จะล่มสลายไหมครับ	?	
ตอบ : อย่างน้อยๆ	 ทางบ้านเรายังพอทำมาค้าขายได้	 เรียกเศรษฐกิจโลกไม่ได้หรอก	
บอกได้อย่างเดียวว่าต่อไปเอเชียจะเป็นผู้นำ	เรื่องนี้ให้ฟุ้งซ่านเลยตายไปพักหนึ่ง	
ถาม : คือยังไม่ถึงขั้นต้องเลิกใช้เงินตรา	?	
ตอบ : มันยิ่งต้องใช้	 ไม่ใช้แล้วจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจยังไงล่ะ	?	 เอา
แบบสมัยก่อนไหมล่ะ	?	 คุณเอาของนี้มา	 ผมเอาของนี้ไป	 แลกกัน	 ของอะไรที่มันเคยใช้
แล้วมันทำความสะดวกให้	เขาก็ไม่เลิกหรอก	
ถาม : มีเท่านี้ครับ	ความสงสัยมันเริ่มลดลง	?	
ตอบ : จำไว้ว่าให้ทำ	อย่าไปเที่ยวถาม	ถ้าถามแล้วไปยึดถือคำตอบเป็นประมาณ เขา
เรียกว่าเป็นอุปาทาน	 ด้วย	 ทำแล้วเกิดปัญหา	 แล้วมาถาม	 มันจะดี	 เพราะแก้ไขได้ตรง
จิตตรงใจ	 ถ้าหากว่าถามแล้วเอาไปทำ	 แล้วมันฟุ้งซ่านหลายเรื่อง	 เรื่องแรกคือ	 เอ...	
ทำไมมันไม่เหมือนเขา	 แต่ละคนจริตนิสัยต่างกัน	 จะให้เหมือนกันก็ไม่ได้	 แล้วอีกอย่าง
หนึ่งสถานที่ที่ไป	ถ้าเป็นสถานที่เดียวกันแต่คนละจุด	มันก็ต่างกันอีก	อย่างนี้	เพราะฉะนั้น
ทำแล้วค่อยถาม	ปลอดภัยที่สุด	
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ถาม : .................................	
ตอบ : เมื่อกี้นี้ไปกราบ	 หลวงพ่อสมเด็จ	 ท่านบอกว่า	 เรียนบาลีอย่าทิ้งสมาธิเป็นอัน
ขาด ทิ้งเมื่อไรมันจะท้อแล้วจะเลิกเอาง่ายๆ	 เพราะว่าวันแรกที่เปิดบาลี	 มีพระเรียนอยู่	
๑๖	องค์	มาถึงวันนี้เหลืออยู่	๙	องค์เท่านั้น	คือยิ่งสอบก็ยิ่งกำลังใจเสีย	ตอนแรกถ้าเรียน
เราไม่ดีเขาก็เสียกำลังใจ	 เขาจะบอกว่า	 อาจารย์เล็ก	 ยังเรียนได้แค่นั้นเอง	 แล้วจะเอา
อะไรกับเขา	 คราวนี้พอเราเรียนดีขึ้นมา	 เขาก็หมดกำลังใจอีก	 เลยไม่รู้จะเอายังไงกัน	
เพราะว่าสอบผ่านไปสองครั้ง	เพราะว่าไม่คุ้นชินกับภาษาบาลีก็เลยตกจุดบ้าง	ภาษาบาลีนี้
ตกจุดหนึ่งตัดคะแนนหนึ่ง	เกินจุดหนึ่งตัดคะแนนหนึ่ง	ขาดคำเก็บคะแนนหนึ่ง	เกินคำเก็บ
คะแนนหนึ่ง	 สอบครั้งแรกโดนเก็บไปสองคะแนน	 เสียประวัติหมดเลย	 เพราะระยะหลังๆ	
๒๐	 กว่าปีที่ผ่านมา	 สอบครั้งใดต้องได้คะแนนเต็ม	 คราวนี้ก็มาครั้งสุดท้ายที่สอบไปก็สิ้น
เดือน	 ครั้งนั้นได้เต็ม	 เล่นเอาอาจารย์บ่นอุบเลย	 หาเก็บยากเก็บเย็นจริง	 มีใครบ้างหว่า
ทำได้ขนาดนี้	 ก็เลยกลายเป็นว่าเราเรียนไม่ดี	 ลูกศิษย์ก็หมดกำลังใจ	 เราเรียนดีลูกศิษย์ก็
หมดกำลังใจ	 เมื่อไปกราบหลวงพ่อสมเด็จ	 ก็กราบเรียนท่านเรื่องนี้	 ท่านถึงได้บอกว่า	
เรื่องของการเรียนบาลีนั้นอย่าทิ้งสมาธิ	 ถ้าทิ้งสมาธิกำลังใจมันไม่มั่นคง	 ถ้ากำลังใจไม่
มั่นคง	 มันอาจถอดใจเอาง่าย	 ไม่ยอมเรียนต่อกัน	 คราวนี้จากที่สังเกตกัน	 อย่างท่านเอ			
ก็ดี	 ตัวอาตมาก็ดี	 สรุปแบบเข้าข้างตัวเองว่า	 คนที่สมาธิดีสอบได้คะแนนดี	 อย่างคราวที่
แล้วอาตมาสอบได้	๗๐	ท่านเอได้	๖๙	พลาดไปคำเดียว	คือเขาห้ามพลาดเด็ดขาดเลย	ก็
ดีอยู่อย่าง	คือทำให้เรารอบคอบขึ้น	อะไรต่อมิอะไรต้องมีการตรวจการทานขาดไม่ได้	เกิน
ไม่ได้	เลยกลายเป็นเรื่องหนักในความรู้สึกของคนอื่น	ท่านมหาปรีชา	ท่านก็พยายามที่จะ
ยกตัวอย่าง	 ดูอย่างอาจารย์เล็กสิ	 อายุท่านก็มากที่สุด	 งานท่านก็เยอะที่สุด	 เช้าต้องสอน	
บ่ายต้องเรียน	 ทำได้ขนาดนี้	 แล้วพวกคุณไม่พยายามหรือ	?	 กลายเป็นว่ายิ่งยกตัวอย่าง	
เขาก็ยิ่งฝ่อไปเรื่อย	 เรื่องของการเรียน	 ถ้าเราทิ้งมันจะต่อไม่ติด	 โดยเฉพาะบาลีนี้	 เขา
บังคับให้ท่อง	เหตุที่บังคับให้ท่องเพราะว่าเปรียญ	๑-๒	จะเป็นพื้นฐานไปถึง	๙	เลย	แบบ
ทั้งหมดที่เขาให้ท่อง	จะเอาไปใช้ตั้งแต่เริ่มแปลไปยันเปรียญ	๙	เลย	ถ้าท่องแบบไม่ได้	ต่อ
ไปมันก็จะไม่รอด	คราวนี้จากที่สังเกตที่ผ่านมา	พระอื่นถ้าหากว่าท่านไม่ท่อง	เวลาอธิบาย	
ท่านก็ไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่ง	 พอว่าตอนนี้ไม่ท่อง	 ตอนหน้ามาก็ไม่ท่อง	 ก็กลายเป็นดิน
พอกหางหมูไปเรื่อยๆ	 แล้วก็หมดกำลังใจ	 ก็เลยมาดูว่าเรื่องของฉันทะ	 อิทธิบาท ๔ 
พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องทำให้สำเร็จทุกอย่าง ฉันทะความพอใจของท่านไม่เต็ม
ร้อย วิริยะความเพียรท่านก็ไม่เต็ม จิตตะเรื่องปักมั่นไม่มี วิมังสาการไตร่ตรอง
ทบทวนไม่มี สอนนักธรรมในตอนเช้า	 ถามว่าเมื่อว่าที่สอนนั้น	 เป็นยังไง	?	 คือเขาเข้า
ห้องเรียนโดยไม่ได้อ่านทวนของเก่าเลย	 สอนแล้วก็แล้วกัน	 เข้าหูซ้ายทะลุหูหมาไปเรื่อย	
คราวนี้ของเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็พยายามท่อง	 พยายามนำ	 พยายามทำให้ดูเป็น
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ตัวอย่างเพราะว่าจริงๆ	แล้วไม่ได้ตั้งใจคิดจะเรียน	ตั้งแต่พรรษาที่	 ๔	สอบนักธรรมเอกได้	
เพราะว่าเว้นไปพรรษาหนึ่ง	 เพราะว่ามัวแต่ไปเฝ้าไข้	 หลวงปู่มหาอำพัน	 อยู่	 ไม่มีเวลาไป
สอบ	 พรรษาที่	 ๔	 สอบนักธรรมเอกได้	 หลวงพ่อบอกว่า	 แกจะไปเรียนต่อไหม	 ถ้าจะไป
เรียนต่อข้าจะส่งไปให้เรียนที่กรุงเทพฯ	 คือว่าวัดที่ท่านรู้จักมันมีเยอะ	 สำนักเรียนต่างๆ	 มี
เยอะ	ก็กราบเรียนหลวงพ่อว่า	ผมคงไปไกลหลวงพ่อไม่ได้หรอกครับ	 ไกลเมื่อไรก็เลวเมื่อ
นั้น	 ท่านก็เลยบอกว่าตามใจแก	 คราวนี้พอย้ายจากวัดท่าซุงไปอยู่ที่วัดท่ามะขาม	 ท่าน
เจ้าคุณก็จะให้เรียน	 ในช่วงที่ระหว่างให้ย้าย	 ท่านเจ้าคุณราชปริยัติโมลี	 ซึ่งก่อนหน้านั้น
อยู่วัดชนะสงคราม	 เป็นลูกศิษย์ของวัดชนะสงครามด้วย	 เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย	 ก็
พยายามลากตัวไปให้เรียน	 ไปถึงที่สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆสโน้น	 ก็เห็นว่าเวลาเรียนนี้
มันต้องทุ่มเทจริงๆ	 ของเรางานมันเยอะ	 ก็เลยปฏิเสธท่านไป	 ไปถึงเมืองกาญจน์ที่วัดท่า
มะขาม	ท่านเจ้าคุณก็จะให้เรียนก็ปฏิเสธท่านไปเรื่อยๆ	มาระยะหลังนี้ท่านบังคับให้เรียนก็
ส่งลูกศิษย์ไปเรียนบ้าง	จนกระทั่งวาระสุดท้าย	ย้ายมาวัดท่าขนุน	ท่านขอให้เจ้าอาวาสไป
เรียน	 โดยให้เราทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสก็เบี้ยว	 ท่านก็เลยใช้วิธีว่า	 ในเมื่อคุณไม่ยอมไป
โรงเรียนผมก็เลยยกโรงเรียนมาให้คุณ	 เอาโรงเรียนมายัดไว้ในวัดเลย	 คราวนี้ก็เลยกลาย
เป็นว่า	 เราเองอยู่ในฐานะผู้นำกลายๆ	 เพราะว่าอาจารย์สมพงษ์	 เจ้าอาวาสก็ลูกศิษย์	
ท่านมหาปรีชา	 ที่มาสอนก็ลูกศิษย์กลายเป็นอาจารย์เขา	 ถ้าเป็นอาจารย์แล้วทำไม่ดี	
อย่างที่ว่านั่นแหละมันจะอ้างว่าขนาดอาจารย์เล็กยังเรียนห่วยแตกเลย	แล้วเอาดีกับมันแค่
ไหน	เลยพยายามทำให้มันดี	พอทำให้ดี	ความเคยชินที่ว่าถ้าทำอะไรก็ต้องทุ่มเทไปเลย 
ทุ่มเทในลักษณะที่ว่าเรามีวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นทำวันนี้ดีที่สุด ผลเป็น
อย่างไรช่างมัน ปรากฏว่าผลมันออกมาด	ี คนที่ไม่มีกำลังใจไล่ไม่ทัน	 ปรากฏว่าเดี๋ยว
เขาจะทิ้งไปเรื่อย	 พอไปกราบเรียนหลวงพ่อสมเด็จท่านพูดถึงเรื่องสมาธินี้เห็นชัดเลย			
ชัดมาก	ชัดตรงที่ว่า	พระที่เรียนดีส่วนใหญ่จะเอาสมาธิเข้าว่า องค์อื่นๆ เท่าที่สังเกตดู 
องค์ไหนถ้าสนใจทำสมาธิเป็นปกติ องค์นั้นท่านจะเรียนได้อยู่ในระดับด	ีคราวนี้มันก็จะ
มีบางพวก	บางพวกที่อยู่ในลักษณะแหกคอก	 เพราะว่าครูจะจับผิดละเอียดมาก	 เขาก็เลย
เปลี่ยนไปจับผิดครูบ้าง	 สนุกสนานกันใหญ่	 สักวันจะโดนครูขว้างกบาลด้วยแปรงลบ
กระดานเอา	ยังไม่รู้ว่าจะไปได้เท่าไร	เพราะว่าอายุมากแล้ว	ก็กะให้เวลา	๕	ปี	อายุขึ้นเลข	
๕	เรียนไม่ไหวแล้วก็เลิก	๕	ปี	ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น	แต่ทว่าท่านมหาก็พยายามให้กำลังใจ
บอกว่าระดับอาจารย์สอบเมื่อไรได้เมื่อนั้นแหละ	 แต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาระดับ
ไว้ได้ไหม	 อย่างภาษิตจีนบอก	ขึ้นสูงไม่ลำบาก รักษาระดับจึงยากเย็น	 ถอยหลังเมื่อไร
ลูกศิษย์มันโห่เอา	แล้วโดยวิสัยตัวเองขึ้นหน้าตาย	ถอยหลังตาย	จะขึ้นหน้าอย่างเดียว	ขึ้น
หน้าไปตายเขายังชมว่ากล้า ถอยหลังมาตายเขาว่าขี้ขลาด	 นิสัยอย่างนี้เอาไปใช้ได้นะ
เจริญแน่ๆ	 ไปกราบหลวงพ่อสมเด็จ	 พอออกมาที่วัดเขาจะมีคติธรรมของ	 สมเด็จ  
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พระสังฆราชอยู่ ญาโณทัยมหาเถระ	 เขาติดเอาไว้ว่า	 ถ้าหากว่าบุคคลยังเกิดแก่เจ็บ
ตายอยู่ บุญเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องขวนขวายทำบุญให้มาก	 ชัดไหม	?	 ถ้ายังเกิดแก่
เจ็บตายอยู่ก็แปลว่าเรื่องของบุญของบาปยังให้ผลเราเต็มที่	 ในเมื่อเรื่องของบุญของบาป
ให้ผลเราเต็มที่	ก็ต้องขวนขวายในสิ่งที่มันเป็นบุญก่อนเพื่อที่จะได้รับแต่ผลที่ดี		
	 เดี๋ยวนี้สายตาแย่แล้ว	 พอความชรามาเยือน	 มีดีอยู่อย่างเดียวคือ	 ดีที่ได้แก่	
นอกจากนั้นไม่ดีสักอย่าง	
ถาม : การท่องหนังสือธรรมะ	มันเครียดไหมครับ	?	
ตอบ : ใหม่ๆ	 มันเครียด	 เพราะเราไปคิดจะจำมัน	 มาตอนหลังถือการท่องเป็นสมาธิ	 ก็
เลยเหมือนทำสมาธินั่นหละ	 วิธีอัดเทปนี้ดีที่สุดเลยเพราะตอนท่องนี้เราต้องทุ่มเท	 เพราะ
ว่าอันดับแรกต้องดูว่าสายตาผิดหรือเปล่า	 ปากต้องว่าผิดหรือเปล่า	 แต่เทปนี่ใจมันคลาย
ไปครึ่งหนึ่งแล้ว	คือยังไงๆ	มันอยู่ในเทปแน่	ตั้งใจฟังไป	ก็คลายเครียดได้เหมือนกัน	
ถาม : ขออารัมภบทนิดหนึ่งนะเจ้าคะ	คือ	มีลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนพิเศษน่ะเจ้าค่ะ	 เวลา
มาเรียนก็มาปฏิบัติมานั่งสมาธิกันอยู่ที่บ้าน	พ่อเป็นอาจารย์อยู่เจ้าค่ะ	หลังจากนั้นเขาก็ไป
จบมหา‘ลัย	อายุเขาประมาณ	๒๔-๒๕	หลังจากจบมาเขาไปทำกรรมหนักมากเจ้าคะ	?	
ตอบ : กรรมอะไรหรือ...แบกช้าง	?	
ถาม : ไม่ใช่เจ้าค่ะ	 เขาโกงกินในลักษณะประมูลงานของราชการแล้วก็โกงกินกัน	 เขา
สามารถมีเงิน	 จากไม่มีเงินเลยนะเจ้าคะ	 จากอายุ	 ๒๔	 ปี	 สมารถมีเงินเป็น	 ๑๐๐	 ล้าน
บาท	ภายในอายุ	๒๘	ปี	?	
ตอบ : แสดงว่าเป็นคนเก่ง	
ถาม : เขาเก่งมากเลยเจ้าค่ะ	 แต่ว่าเก่งในทางขี้โกง	 ทีนี้เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้ว	
เขาขับรถเบนส์สีแดงวิ่งสวนประสานงารถสิบล้อเจ้าค่ะตายคาที่ทั้งตัวเขาและภรรยา	 และ
คนในรถอีกหนึ่งคน	 ตอนนั้นเราเองก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น	 แต่ว่าดวงวิญญาณของ
เขาเจ้าค่ะที่เสียชีวิต	 ตายโหงอยู่	 ณ.	 จุดที่เกิดเหตุ	 เขามาหาในสภาพศพที่เละเขาตายใน
สภาพศพยังไงเขาก็มาหาในสภาพเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ	 ทีนี้เขาจะมาให้เราช่วย	 พอเราจะ
เริ่มสวดให้เขานะเจ้าคะ	 พวกเจ้ากรรมนายเวรเขามาเป็นหมื่นเลย	 ล้อมตัวเขาจนตัวเอง
ต้องถอยมาตั้งหลัก	 พอเราหันหน้าเข้าไปมอง	 พวกเจ้ากรรมนายเวรก็หันมาหน้าเขียวปั้ด
ไปหมดเลย	ก็เลยต้องถอยมาตั้งหลัก	ไม่รู้จะทำอย่างไรดี	?	
ตอบ : ไมต่อ้งทำ	เพราะวา่บางคนนี	่ เอาเปน็แคต่วัอยา่งนะ	เปรตญาต	ิพระเจา้พมิพสิาร	
นั่นผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งกี่องค์	ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านามว่า	ปทุมุตตระ	๙๑	กัปเต็มๆ	
กว่าจะมาถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะ	 แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 คือผู้
ทีท่ำบญุรว่มกนัมา	 คอืพระเจา้พมิพสิาร	 ทีเ่คยทำบญุรว่มกนัมาในชาตนิัน้	 มาถวายเวฬวุนั
มหาวิหาร	และอุทิศส่วนกุศลให้	ถึงได้รับ	พระพุทธเจ้าตั้ง	๕-๖	องค์	ยังช่วยไม่ได้เลย	
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ถาม : ตอนนี้ก็เห็นสภาพวิญญาณเขาถูกลากลงไปที่ข้างล่างแล้วนะเจ้าคะ	 ก็คงต้อง
ปล่อยไปตามสภาวะกรรมของเขาใช่ไหมเจ้าคะ	?	
ตอบ : ต้องอย่างนั้นจ้ะ	
ถาม : ก็ดูจากชะตาเขายังไม่ถึงฆาต	 ก็เลยจะถามว่านะเจ้าคะ	 ทำกรรมชนิดใดถึงได้ก่อ
กรรมทำเข็ญถึงขั้นตัดรอนชีวิตอายุขัยเขาขนาดนั้น	?	
ตอบ : ตัวส่วนนี้จริงๆ	 แล้ว	 เรียกว่าอุปฆาตกรรม	 ส่วนใหญ่เกิดจากกรรมในอดีตที่เคย
ฆ่าคนฆ่าสัตว์มาก่อน	คราวนี้แทนที่จะทำความดีเพื่อหนีกรรมส่วนนี้	เขาก็ไปทำแต่ในสิ่งที่
ไม่ดี	 ในเมื่อไปทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีพอบุญขาดช่วงลงกรรมส่วนนี้ก็เข้าแทรกพอดี	 ก็เป็น
อันว่าแบนคาเบนซ์...!	
ถาม : อันนี้คือกรรมของเขาโดยตรงใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : กรรมโดยตรงจะเป็นอย่างนี้	 ส่วนอีกอย่างหนึ่งโทษปัจจุบันคือโกงกินเงินหลวง	 ก็
คล้ายๆ	กับโกงกินเงินสงฆ์	ถ้าหากว่าโกงเงินสงฆ์ลงอเวจีมหานรก	พวกโกงเงินหลวงก็ไม่
แคล้วเหมือนกัน	 เพราะเงินสงฆ์กับเงินหลวงมันเป็นของกลางที่จะเป็นประโยชน์แก่คน
หมู่มากเหมือนกัน เพียงแต่ว่าอันหนึ่งเป็นประโยชน์แก่สงฆ์หมู่มาก อีกอันหนึ่งเป็น
ประโยชน์แก่คนทั่วไป ลักษณะก็เลยคล้ายๆ กัน โทษก็หนักพอกัน	 ใครรู้ตัวรีบคายคืน
มาเสียเร็วๆ	
ถาม : แล้วอย่างพวกที่เขาไปเอาอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เป็นของส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหม
เจ้าคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าจิตละเอียด	เขาจะไม่ทำ	
ถาม : แล้วพวกค้ายา	 พวกนี้เขาจะได้รับกรรมในลักษณะไหนเจ้าคะ	?	 เพราะตอนนี้มี
เยอะมาก	
ตอบ : ไม่ต้องหวงหรอกจ้ะ	 พวกยามันอยู่ในของมึนเมาทำให้ขาดสติสัมปะชัญญะ	 ก็
โดนโทษอย่างเดียวกับพวกที่ผิดศีลข้อ	 ๕	 ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนครบ	 แต่ว่าคน
ฟังก็ดีหรือว่าคนสอนก็ดี	 มักจะตีความไม่ครบ	 ท่านบอกว่า	สุรา	 สิ่งที่กลั่นขึ้นมาประกอบ
ด้วยแอลกอฮอล์	เมรัย	สิ่งที่หมักดองประกอบด้วยแอลกอฮอล์	มัชชะ	ของมึนเมาที่ทำให้
ขาดสติสัมปะชัญญะ	จริงๆ	แล้วมันรวมหมดใช่ไหม	?	พวกยาเสพติดจัดอยู่มัชชะ	คราวนี้
คนเขาไม่นิยมที่จะแปลกัน	 มันแปลแต่คำหน้าคำเดียว	 คือ	 สุรา	 ไอ้เมรัยที่หมักดองนั่น
แหละตัวเจ็บเลย	
ถาม : ถา้เกดิเราจะตอ้งคอยทีจ่ะไปวิง่	 ไปเทีย่วชว่ยเหลอืคน	 คนทีเ่ขามาหาเรา	 กต็อ้งวิง่	
ต้องไปช่วย	เราเหนื่อยใจจะขาด	อันนี้ถือว่าเป็นกรรมของเราไหมเจ้าคะ	?	
ตอบ : จะเรียกว่ากรรมของเราก็ได้	จะเรียกว่าโง่ก็ได้	แรงไปไหม	?	เพราะว่าจริงๆ	แล้ว
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะ	 มันได้รับการดลจิตดลใจมาเหมือนกัน	 เขาเห็นว่ากำลังใจของเรา	
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ถ้ารวบรัดตัดตรงมันจะเข้าถึงมรรคผลได้เร็ว	 จะทำให้พ้นจากเงื้อมมือเขา	 เขาก็หาสิ่งอื่น
มาขวาง	คราวนี้สิ่งอื่นที่มาขวาง	ด้วยวิสัยของเราก็คือสู้	ก็ใช้วิธีนำสิ่งที่น่าสงสารมา	ทำให้
เราต้องไปใจอ่อนกับมัน	 ในเมื่อเราต้องไปใจอ่อนกับมัน	 ก็ทำให้เราต้องเสียเวลา	 ดังนั้น
ท่านถึงได้สอนว่า	ตัวเมตตาพรหมวิหารนะ	ตอนแรกต้องรักตัวเองก่อน	สงสารตัวเองก่อน	
รักษาตัวกลัวกรรม อย่าทำชั่ว จะหมองมัว หม่นไหม้ไปเมืองผี	 ตอนแรกต้องรักษาตัว
เองก่อน	 เอาตัวเองให้รอดก่อน	 เมื่อตัวเองรอดแล้ว	 เราจะช่วยคนหมู่มากก็ช่วยได้	 แต่ถ้า
ตัวเองยังไม่รอด	เขาได้ประโยชน์ตรงเฉพาะหน้าตรงนั้นนิดเดียว	เราเองสิเสียประโยชน์ไป
ตลอดกาล	ดังนั้นจะเรียกว่าโง่ก็ย่อมได้	อาตมาเองเมื่อวานกำลังไปโรงเรียนแล้ว	ตอนแรก
เปิดประตูกุฏิออกมา	 เจอรถยนต์คันหนึ่งมีคนนั่งอยู่สามคน	 เขาเองก็มองๆ	 ไปได้สักพัก
หนึ่ง	ท่านเทพวสันต	์พระลูกศิษย์วิ่งมาตาม	บอกว่า	อาจารย์ครับมีคนรออยู่	ก็บอกปล่อย
มันรอไป	มันรอฉันไม่ใช่ฉันรอมัน	 ว่าแล้วก็ขึ้นโรงเรียน	ฟังดีๆ	 นะ	 เดี๋ยวจะกลายเป็นคน
ใจดำ	ไปถึงก็นั่งท่องหนังสือ	อาจารย์เขาจะใส่ตรงหน้านี่แล้ว	ถ้าท่องไม่ได้ก็ตายแน่ใช่ไหม	
ไปนั่งท่องหนังสือได้สัก	 ๒๐	 นาที	 เขาก็เดินมา	 คราวนี้ตามมาแล้ว	 ตามมาจากทางด้าน
กุฏิขึ้นโรงเรียนมา	เราเองก็ไม่สนใจ	ก็ท่องหนังสือไปเรื่อย	เขาก็กราบๆ	เสร็จก็เงียบ	เงียบ
ก็เรื่องของเขา	โยมมีธุระกับอาตมา	อาตมาไม่มีธุระกับโยมนี่หว่า	ใช่ไหมก็เรื่องของเขา	ก็
ไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อย	ท่องไปเรื่อย	จนกระทั่งเขาเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้	เราคงไม่มองเขา
แน่ๆ	 เลย	 เขาก็เลยถามว่า	 หลวงพี่เล็กหรือเปล่าครับ	 ก็ถามว่ามีธุระอะไร	 เขาก็บอกว่า	
เขามาหา	หลวงพี่สมปอง	ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปหาที่ข้าง	วัดท่าซุง	ไม่ใช่หาที่นี่	ว่าแล้ว
เราก็อ่านหนังสือต่อ	 ก็หมดธุระแล้วนี้	 เขามาหาหลวงพี่สมปอง	 ไม่ได้มาหาอาตมานี่	
คราวนี้พอเขาไป	 แล้วพระเขาสงสัย	 ก็พระเรียนอยู่ตั้งเยอะนี่	 พระเขาสงสัยว่าทำไมถึงทำ
อย่างนั้น	บอกว่าถ้ากำลังใจในปัจจุบันของอาตมาแล้วนะ	ถ้าไม่ใช่มาดิ้นพราดๆ	ล้มทับตีน
อยู่ตรงหน้าก็เดินผ่านไปเลย	 ถ้ามันล้มทับตีนอยู่ก็จำเป็นต้องช่วยมันหน่อย	 เพราะเราเดิน
ต่อไม่ได้	 กำลังใจเมื่อถึงเวลา	 ถึงวาระแล้ว	 มันจะเอาเฉพาะงานตรงหน้าเท่านั้น	 เรื่องอื่น
ไม่พยายามเอาแล้ว	 เหนื่อยพอแล้วจ้ะ	ของเราถ้ายังเหนื่อยไม่พอก็ต่ออีกหน่อยก็ได้	 เชิญ
ตามสบายจ้ะ	
ถาม : เหนื่อยมากไหมคะหลวงพี่	?	
ตอบ : เหนื่อยไม่มากจ้ะ	 เหนื่อยคนเดียว	 คนเดียวจะไปมากยังไง	 ใจดำไหม	?	 เมตตา 
กรุณา	 แต่ขณะเดียวกัน	 อุเบกขา	 ท่านก็สอนไว้ด้วย	 ส่วนใหญ่มันไม่เบรคขาหรอก	 ทั้ง
แขนทั้งขา	มันไปหมดอีกต่างหาก	
ถาม : แล้วอย่างนี้ถ้าเราเจอพวกวิญญาณขอส่วนบุญ	?	
ตอบ : ถ้าเขาแสดงว่าเขารับได้	 ให้เขาไป	 ถ้าอันไหนที่เราสงเคราะห์ไม่ได้ก็หยุดไว้แค่
นั้น	 มีจิตคิดสงสาร	 พร้อมที่จะให้การสงเคราะห์	 แต่ขณะเดียวกันเมื่อตอนนี้ยังสงเคราะห์
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ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางก่อน	 เขาเรียกว่า	 อุเบกขาในกรุณา	 ไม่ใช่เมตตา กรุณา อุเบกขา	
เฉยๆ	นะ	มันมี	 เมตตาในเมตตา เมตตาในกรุณา เมตตาในมุทิตา เมตตาในอุเบกขา 
มีกรุณาในเมตตา กรุณาในกรุณา มีกรุณาในมุทิตา กรุณาในอุเบกขา	 ทั้งสี่ตัวมี
ลักษณะเดียวกันหมด	 ถ้าถึงที่สุดนี้	 อุเบกขาในอุเบกขา	 เจอเบรคสองชั้นก็เหมือนกับ
อาตมานี้แหละ	ไม่ถึงขนาดไปดิ้นทับขาอยู่ข้างหน้าก็ปล่อยมันไป	
ถาม : จะพยายามค่ะ	
ตอบ : ไม่ต้องพยายามจ้ะ	 ถ้ายังไม่เหนื่อยทำต่อไปได้	 ไม่เป็นไร	 ถ้าเหนื่อยแล้วก็
พยายามหน่อย	
ถาม : สงสัยค่ะ	ตอนนี้มีน้ำมาจากทางเหนือ	ก็จะมีการตายหมู่	 เกิดขึ้นไม่ทราบว่าพวก
ที่มีกรรมจากการตายหมู่	เขาทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องตายหมู่	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าตายจริงๆ	 ก็คือโทษปานาติบาต	 แสดงว่าได้ทำกรรมมาในลักษณะ
เดียวกันและพร้อมเพรียงกันทำ	อย่างเช่นว่า	องคุลีมาล	สมัยที่ท่านเป็น	อหิงสกะ	ที่เป็น
โจรอยู่	ท่านฆ่าคนไปในตำราเขาบอกว่า	๙๙๙	นั่นไม่ใช่หรอก...เกิน	 เพราะระยะแรกที่ฆ่า	
แล้วท่านคิดว่าท่านจำได้	ก็ไม่ได้จดไว้	จนกระทั่งจำไม่ได้จริงๆ	ต้องตัดนิ้วมาร้อยไว้	แสดง
ว่าเกินปรากฏว่าในอดีตชาติ	 มีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นควายป่า	 ชาวบ้านเอาควายมาเลี้ยง
ที่ชายป่า	ท่านก็ออกมาขวิดควายชาวบ้านเขา	ชาวบ้านเขาก็เลยพร้อมใจกัน	ล้อมฆ่า	 ใน
เมื่อก่อนจะตายท่านก็เลยอาฆาตไว้ว่าจะมาฆ่ามันบ้าง	 เมื่อกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้พวกที่
โดนฆ่าก็คือพวกที่เคยล้อมฆ่าท่านตอนนั้น	 ถ้ากรรมมาอย่างเดียวกัน	 ก็จะตายในลักษณะ
เหมือนๆ	กัน	บางทีตายพร้อมกันด้วย	ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทรัพย์สินสิ่งของที่เสียหาย	
อันนี้เกิดจากกรรมอทินนาทาน	 เคยลักขโมยเขามาทรัพย์สินในชาตินี้จะเสียหายด้วยการ
ลักขโมยบ้าง	 เรียกว่า	 โจรภัย	 โดนทำลายด้วยลมบ้าง	 เรียกว่า	 วาตภัย	 โดนทำลายด้วย
น้ำบ้างเรียก	อุทกภัย	โดนทำลายด้วยไฟบ้างเรียก	อัคคีภัย 
ถาม : แล้วที่เขาตายหมู่วิญญาณพวกเขาเหล่านี้จะไปเกิดพร้อมกัน	 หรือว่าต่างคนต่าง
ไปคะ	?	
ตอบ : ต่างคนต่างไป	ตามกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมา	แล้วแต่ว่าหนักเบาแค่ไหน	 เพราะว่า
แตล่ะคนก็ไม่ใชน่ดักนัทำอยูท่กุบอ่ย	 สิง่ทีต่วัเองทำเฉพาะตนอยูก่ม็	ี เหมอืนพระพทุธเจา้กบั	
พระเทวทัต	 พระเทวทัตกอบทรายขึ้นมาประกาศว่าเราจะตามจองพระพุทธเจ้าทุกชาติ
เท่ากับจำนวนเม็ดทรายในกำมือนี้	 เสร็จแล้วท่านก็ตามจองมาเรื่อย	 ไม่ใช่ว่าเจอกันทุก
ชาติ	 ไม่ใช่เจอกันทุกครั้ง	 หากแต่ว่าถ้าชาติไหนพระเทวทัตพลัดลงนรกไป	 พระพุทธเจ้า
ท่านเองก็ไปทำบุญทำบาปอะไรของท่านอย่างอื่นไป	 มีหลายชาติที่ท่านลงนรกไปอย่าง
หน้าชื่นตาบานเหมือนกัน	แต่พอเกิดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไรก็ฟัดกันต่อ	แล้วอันนี้เป็นอันว่า
พระพุทธเจ้าท่านเสียเปรียบพระเทวทัต	 เพราะพระเทวทัตเล่นฝ่ายเดียวตลอด	 เพราะ
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ฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละชาติจะได้นัดไปทำความดีความชั่วพร้อมๆ	 กันอย่างนั้น	
มันก็มีแต่ละชาติที่ต่างคนต่างทำบ้าง	 พอมาถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเกิดเป็น
พระพุทธเจ้า	 พระเทวทัตเกิดเป็นพระเทวทัต	 ก็มาว่ากันยกสุดท้าย	 พอยกสุดท้ายแล้วต่อ
ไปเทวทัตท่านเกิดท่านก็เดือดร้อนเองแล้ว	พระพุทธเจ้าท่านไม่เกิดแล้วนี่	
ถาม : พวกเคยอาฆาตกันข้ามชาตินี่มีวันหมดไหม	?	
ตอบ : ถ้าหมดความตั้งใจอันนั้นเมื่อไรก็มีวันหมด ถ้ายังไม่หมดความตั้งใจ มันไป
เรื่อย	 ถ้าอย่างการอาฆาตกันเหมือนอย่างกับนางกุลธิดากับยักษิณี	 อันนี้ต้องให้
อโหสิกรรมกันก่อน	 นางกุลธิดาแกคลอดลูกเมื่อไรจะมียักษ์ตัวหนึ่งคว้าลูกเอาไปกินเสีย
ทุกทีเลย	จนกระทั่งแกรู้เลยว่าถ้าคลอดอีกก็เสร็จอีกเพราะฉะนั้นวันนั้นพอคลอดเสร็จ	ก็ไม่
สนใจว่าร่างกายจะอ่อนแอขนาดไหนก็ตาม	 อุ้มลูกได้ก็วิ่งไป	 เชตวัน	 จะอาศัยบารมี
พระพุทธเจ้าช่วย	 ไปถึงประตูเชตวันมหาวิหารนางยักษิณีตามทันพอดี	 ปรากฏว่าท้าวจตุ
มหาราชที่รักษาพระพุทธเจ้าอยู่ในบริเวณนั้น	 ยักษ์ก็เลยไม่กล้าทำอะไร	 พระพุทธเจ้าเลย
สั่งให้พายักษิณีเข้ามา	พอเข้ามาก็ประกาศกรรมในอดีตชาติให้รู้	ว่าชาติหนึ่ง	นางยักษ์เกิด
เป็นแม่ไก่ส่วนนางกุลธิดาเกิดเป็นแม่แมว	แม่แมวกินลูกไก่เสียเกลี้ยงเลย	แม่ไก่ยัวะขึ้นมา
ก็ประกาศเลยว่าจะตามไปกินลูกแกบ้าง	 พอชาติต่อมาแม่แมวไปเกิดเป็นแม่กวาง	 แม่ไก่
ดันไปเกิดเป็นแม่เสือ	กินลูกกวางคืนไป	กินกันไปกินกันมาจนมาถึงชาติปัจจุบันนี้	 เมื่อถึง
ชาติปัจจุบันนี้	 พระพุทธเจ้าท่านประกาศบอกแล้ว	 ก็เลยขอให้โจทก์และจำเลยอโหสิกรรม
ตอ่กนั	 ในเมือ่ทัง้หมดออกปากอโหสกิรรมตอ่หนา้กนั โดยทีป่ระกาศวา่จะไมจ่องกนัตอ่ 
กรรมอันนั้นก็ขาดช่วงลง	คือ	ความตั้งใจหมดลงแล้ว	เมื่อความตั้งใจหมดลงแล้ว	กรรมก็
ขาดช่วงลง	
ถาม : อันนี้ต้องเป็นทั้งสองฝ่ายเลยไหมคะ	?	
ตอบ : ต้องทั้งสองฝ่าย	โจทก์และจำเลยพร้อมกัน	ถ้าหากว่าเราให้อภัยฝ่ายเดียว	ก็เป็น
ว่าเราปลดออกจากจุดนั้นได้	แต่เขาเอง	เขาก็ตามอย่างที่เทวทัตเล่นพระพุทธเจ้า	
ถาม : ไปงานศพแม่ของน้องที่ทำงานเขามีปี่พาทย์มอญเจ้าคะ	 ทีนี้พอเข้าไปกราบศพ	
วิญญาณแม่ของน้องที่เพิ่งจะเสียไปก็เดินวนเวียนๆ	 อยู่รอบศพของเขา	 ตอนแรกก็ไม่
ทราบว่าทำไมเขาเดินอยู่	 แล้วพอปิดม่านเลิกการบรรเลง	 ไม่ทราบว่ามีกินรีออกมาได้
อย่างไร	 จากฆ้องวงที่เป็นรูปฆ้องวง	 ออกมาร่ายรำให้วิญญาณของคุณแม่ของน้องที่เสีย
ไปแล้ววิญญาณเขารับรู้การแสดงได้อย่างไรเจ้าคะ	?	
ตอบ : จริงๆ	 ถ้าเป็นคนตาย	 ก็เปลี่ยนจากกายหยาบเป็นกายทิพย์เท่านั้น	 อายตนะ	 ตา	
หู	ลิ้น	กาย	ใจ	อะไรพร้อมที่รับสัมผัสยังมีอยู่เป็นปกติ	ก็เลยสามารถรับรู้ได้	ส่วนเรื่องที่มี
กินนร	 กินรี	 ออกมาร่ายรำน่ะ	 เคยได้ยินบ้างไหม	 เคยได้ยินคนเขาพูดไหมว่าเรื่องของ
เครื่องดนตรีนะ	 อย่าไปเล่นส่งเดช	 เขามีครู	 ก็ลักษณะนั้นแหละ	 คอืเขาประกอบพธิกีรรม
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ของเขามาเรยีบรอ้ยแลว้	 แลว้คนที่ไมรู่้ไปเลน่สง่เดชเขา้กเ็ปน็ไขบ้า้ง	 ปวดหวับา้ง	 อะไรบา้ง	
ตามแตค่วามหนกัเบา	 แลว้แตค่รจูะเมตตาลกัษณะนัน้	 เรือ่งของดนตรอียา่งหนึง่	 เรือ่งของ
นาฏศลิปอ์ยา่งพวกลเิก	 โขนอะไรอยา่งหนึง่	 เขาจะมคีรขูองเขา	 ถา้หากวา่เปน็สายทีบ่รสิทุธิ์
ตั้งใจทำ	 เขาเรียกว่าเป็นธรรมทานก็ด	ี ลักษณะแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก	 แต่ว่ามันม	ี	
บางอยา่ง	 บางอยา่งเขาทำในลกัษณะดงึคน	 เขาจะมกีารเสกกลอง	 เสกธง	 ถา้เหน็ธงตอ้งไป
เขา้โรงของเขา	 ถา้ไดย้นิเสยีงกลองยงัไงกอ็ยู่ไม่ได	้ กต็อ้งไปหาเขา	 เขาใชล้กัษณะวา่หาเงนิ	
ถา้พวกนีอ้นัตรายนดิหนึง่	ถา้กำลงัใจของเราตำ่เมือ่ไรโดนเขาครอบงำไดเ้ลย	จะสงัเกตไดเ้ลย	
ลิเกบางคนนี่ไปแสดงสุดเหนือสุดใต้พวกแม่ยกตามกันหัวทิ่มหัวตำกัน	 หลวงพ่อท่านเคย
อยากจะไปขอเรียน	 ท่านเรียกว่า	 นะปัดตลอด	 ท่านบอกว่าครูลิเกคนหนึ่ง	 น่าจะเป็น	
หอมหวล	 เพราะวา่หอมหวลเปน็ลกูศษิยข์อง	หลวงปูป่าน	 ทา่นบอกวา่เขาใชน้ะปดัตลอด
เสกแปง้	ถงึเวลาเสกแปง้กำหนึง่แลว้กเ็ปา่ไป	ถา้เปา่ไปทศิไหนคนทศินัน้ทีอ่ยู่ในระยะนัน้ตอ้ง
มา	 แล้วแป้งกำนั้นจะวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกว่าจะมีอะไรมาขวางก็ไปติดที่สิ่ง
กดีขวางนัน้	ถา้ไมม่กี็ไปเรือ่ยละ่	แลว้ลองคดิดสู	ิถา้มนัไปสกั	๒๐	-	๓๐	กโิล	แลว้คนดา้นนัน้
มาหมดมนัจะเยอะแค่ไหน	เพราะฉะนัน้ไมแ่ปลกหรอกทีเ่หน็แคน่ัน้	มเียอะกวา่นัน้	
ถาม : แล้วพวกที่เล่นของ	 เสกสิ่งของเข้าในตัวล่ะเจ้าคะ	 พวกนี้ถือว่าพวกนี้ถือว่าเขามี		
วิชาไหมคะ	?	
ตอบ : อันนี้ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่ง	 แต่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธ	ิ ก็คือใช้สมาธิผิด	 แต่
วิชาเขาก็มี	 จริงๆ	 แล้วพวกนี้เป็นไสยศาสตร์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าคุณคน	 ก็คืออาศัย
คนทำสิ่งของไปทำร้ายคน	 ถ้าหากว่าคุณผ	ี หมายถึงบังคับผีไปทำร้ายคน	 อาจเป็นการสิง	
เป็นการบังคับให้ทำอะไรตามที่ตนต้องการ	 ก็เลยมีทั้งคุณผีและคุณคน	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้
มันจะเป็นประโยชน์แค่ปัจจุบันของเขาเท่านั้น	 เพราะว่าเท่ากับตัวเองเป็นผู้มีวิชา	 ก็จะมี
ลูกศิษย์ลูกหา	 มีคนขึ้น	 มีคนไปมาหาสู่	 เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือ	 แต่ว่าพวกนี้ถ้าไม่มี		
จริยธรรมจริงๆ	เขาสามารถเอาออกได้	เวลาเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็เอาเข้าได้เหมือนกัน	
เพราะฉะนั้นเผลอเมื่อไรเขาก็แถมให้	 ถึงเวลาก็ต้องวิ่งไปหาเขา	 เสียสตางค์ให้เขาอีก	
คราวนี้พวกนี้มันมีสุขแต่ปัจจุบัน	ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้	ตัวเองอาศัยความเดือดร้อน
ของคนอื่น	 เป็นความสุขของตัว	 ถ้าตายลงนรกก่อน	 เมื่อลงนรกเสร็จแล้วขึ้นมาเป็นเปรต	
พวกนี้จะเป็นเปรตพวกหนึ่งใน	 ๑๒	 จำพวก	 เรียกว่า	 มหิทธิกาเปรต	 จะเป็นเปรตที่มีฤทธิ์
มาก	เพราะตัวเองมีสมาธิสมาบัติมาก่อน	มหิทธิกาเปรตนี่อานุภาพเขามาก	จะครองพื้นที่
เขตใดเขตหนึ่ง	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเจ้าพ่อ	 เจ้าป่า	 เข้าเขา	 พวกนี้ถ้าเทวดาที่มี
ศักดานุภาพน้อยๆ	 ต้องหลีกให้เขานะ	 สู้เขาไม่ได้จริงๆ	 เพราะพื้นฐานเขามาดีกว่า	 ถ้า		
สมมติว่าเราเป็นเทวดาด้วยพื้นฐานของทาน	 ด้วยพื้นฐานของศีล	 แต่นั่นเป็นเปรตด้วย		
พื้นฐานของสมาธิ	สูงกว่ากี่เท่าล่ะ	?	ต้องถอยให้เขาเหมือนกัน	
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ถาม : แล้วถ้าเรามัวแต่ทำสมาธิ	จะเป็นการถ่วงตัวเองหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : รูปราคะ และอรูปราคะ การติดในรูปและสิ่งที่ไม่ใช่รูป สิ่งที่ติดอย่างชนิดที่
แกะยากที่สุดก็คือติดในรูปฌานและอรูปฌาน จะเรียกว่าถ่วงตัวเองก็ได้	 แต่ในขณะ
เดียวกัน	 แค่พลิกกำลังใจนิดเดียวเท่านั้นเอง	 อาศัยกำลังสมาธิเกาะนิพพานแทน	 คราวนี้
สบายมากเลย	 เพราะกำลังมันเหลือเฟือแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าจะแก้ข้อนี้ก็เปลี่ยนจาก
การที่ไปยึดอยู่ในฌาน เปลี่ยนเป็นเกาะนิพพานแทน คราวนี้จะมั่นคงกว่าปกติ เพราะ
กำลังมันสูง 
ถาม : ถามเรื่องการถวายดอกไม้กับดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับพระพุทธรูปเจ้าค่ะ	 ไม่ทราบ
ว่าจำเป็นไหมเจ้าคะที่ต้องถวายดอกไม้สดเสมอ	?	
ตอบ : เรือ่งดอกไมส้ดนีม่ตีวัอยา่งอยูก่ค็อื	นางอมติดา	 ใน	 เวสสนัดรชาดก	 นางอมติดา
ได้ตาชูชกแก่งั่กเป็นผัว	 อรรถกถาท่านบอกว่านางอมิตดาถวายดอกไม้เหี่ยวบูชาพระ	
เพราะฉะนั้นถ้าถวายพวกดอกตูมๆ	 จะได้เด็กหน่อย	 คราวนี้เสียวอยู่อย่างเดียว	 ไปถวาย
ดอกไม้ประดิษฐ์	 ถ้าไม่ได้ลักษณะ	 เบญจกัลยาณี	 สาวสองพันปีไม่แก่สักที	 ก็จะได้สาว
พลาสติกแถมไปด้วย	 คาดว่าคงไม่ได้สาวพลาสติกหรอก	 คงจะได้สาวเบญจกัลยาณีแบบ	
นางวิสาขา	 มากกว่า	 เบญจกัลยาณีนี้ในสี่อย่างแรกเป็นความสวยปกติอยู่แล้วใช่ไหม	?	
งามผม	งามเล็บ	งามฟัน	งามเนื้อ	แต่สุดท้ายนี้เขาว่างามวัย	งามวัยเขากำหนดเอาไว้ว่า
มีลูกคนแรกอายุเท่าไรผู้เป็นแม่ลักษณะร่างกายจะอยู่แค่นั้นจนกว่าจะตาย	 นางวิสาขาท่าน
แต่งงานตั้งแต่ตอนอายุ	๑๖	ก็ตีเสียว่ามีลูกตอน	๑๗	ก็แล้วกัน	ก็กลายเป็นว่าเป็นสาว	๑๗	
ไปจนถึง	๑๒๐	ปี	แกมีลูกอยู่	๒๐	มีหลานอยู่	๔๐๐	นั่งอยู่ในกลุ่มหลานสาวๆ	คุณยายอายุ	
๑๐๐	 กวา่แลว้	 คนเขาดูไมอ่อกวา่คนไหนเปน็ยาย	 คนไหนเปน็หลาน	พระเจา้ปเสนทโิกศล	
ก็เล็งแล้วเล็งอีกเขาว่านางวิสาขามีเครื่องมหาลดาปสาธน์	 ใช่ไหม	?	 ก็พยายามเล็งดูใคร
แต่งมาวิริศมาหราคนนั้นแน่	ปรากฏว่าดันไปดูตอนไปวัด	 เขาก็เก็บเครื่องแต่งตัวก่อนแล้ว
ค่อยไปวัด	 ไม่เจอสักที	 คราวนี้พระเจ้าปเสนทิโกศลท่านฉลาด	 ท่านก็คิดเออ...คนแก่นี่
กำลังจะไม่ดี	 ถึงรูปกายจะหนุ่มจะสาวก็เหอะ	 คนกำลังไม่ดีเวลาลุกต้องเอามือยันพื้นก่อน	
พอถึงเวลาเลิกเทศน์ปุ๊บก็มียายแก่ยักแย่ยักยันอยู่คนเดียวแหละ	 สาวเซ้งเลย	 แต่ต้องเอา
มือค้ำยันก่อนถึงค่อยลุก	 ก็ถึงได้รู้ว่านั่นแหละนางวิสาขา	 เพราะฉะนั้นก็คาดว่า	 การถวาย
ดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งมันอยู่ยงคงทนมากกว่าก็อาจมีเนื้อคู่อย่างนางวิสาขา	เป็นหนุ่มเป็นสาว
สองพันปี	ไม่รู้จักแก่สักทีคงไม่ใช่ได้สาวพลาสติกศัลยกรรมมาหรอก	
ถาม : คนที่จะได้เป็นเบญจกัลยาณี	ต้องทำบุญอย่างไรบ้างเจ้าคะ	?	
ตอบ : เบญจกัลยาณีนี้	 จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าซ่อมพระพุทธรูป	 เป็นพระพุทธรูปปรักหัก
พังอย่างไรก็ไปซ่อม	แต่ว่าขณะเดียวกัน	ถ้ามีเมตตาเป็นปกติ มีศีลเป็นปกติก็จะสวยอยู่
แล้ว คราวนี้ความสวยนี้จะเสื่อมไปตามวัย เบญจกัลยาณีนี้ถ้ามีลูกเมื่อไรจะอยู่แค่นั้น	
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ได้กำไรกว่าเขาอยู่อันหนึ่ง	
ถาม : ไม่ทราบว่า	ภพชาติที่จะได้ผล	จะยาวนานแค่ไหน	?	
ตอบ : ก็ต่อไปๆ	 ในภายหน้า	 เขาเรียกว่า	อปราปรเวทนียกรรม	กรรมที่ให้ผลในชาติที่
สองที่สามต่อไปเรื่อย	ไม่ใช่ปัจจุบันนี้	ปัจจุบันนี้ที่เป็น	ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม	มันมีอยู่ทั้ง
ความดคีวามชัว่	ถา้หากวา่ฝา่ยชัว่	กค็อื	ฆา่พอ่	ฆา่แม	่ฆา่พระอรหนัต	์ทำรา้ยพระพทุธเจา้	
ถึงห้อพระโลหิต	 ยุสงฆ์ให้แตกกันเป็นสังฆเภท	 อันนี้ลงอเวจีมหานรกอย่างเดียว	 ถ้าทำ
ครบสี่อย่างก็ลงโลกันต์ไปเลย	
	 คราวนี้ในฝ่ายดี	 ก็คือสร้างฌานสร้างสมาบัติได้เป็นปกติ	 อยู่ระดับก็จะส่งผลให้เกิด
เป็นพรหมในระดับนั้น	 ถ้าทรงอรูปฌานได้ก็จะเป็นพรหมในระดับนั้น	 แต่ว่ามีอยู่อีกอัน
หนึ่งว่า	 ถ้าได้ทำบุญกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติจะรวยในชาตินั้นทันทีเลย	 เพราะฉะนั้น
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนี้ทำยากหน่อย	 ให้ผลในปัจจุบัน	 แต่ว่าให้แล้วให้เลย	 เหมือนกับ
การเพาะถ่วงอกกินแล้วหมดเลย	 ให้ผลเร็วมาก	 ถั่วงอกนี้	 ๓	 ชั่วโมงได้กินแล้ว	 แต่ว่ากิน
แลว้หมดเลย	ขณะเดยีวกนักบักรรมอืน่ๆ	ทีเ่ปน็	อปุชัชเวทนยีกรรม	อปราปรเวทนยีกรรม	
ให้ผลในการข้างหน้าต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยเหมือนกับเราปลูกไม้ผล	๓	ปี	๕	ปี	กว่าจะ
ได้กิน	แต่ถ้ามันโตขึ้นมามันได้อยู่เรื่อย	

พระประธานในโบสถ์วัดสระเกศ
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

๓๗. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 

	 หลวงพ่อบอกว่า	 การจะปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้มีอานุภาพทางมหาอุตม์หรือ
แคล้วคลาด	คงกระพันชาตรีนั้น	ไม่ใช่ของยาก	ที่ยากคือผลทางเมตตา	เพราะเมตตาต้อง
กลั่นออกมาจากใจของผู้เสกจริงๆ	ไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นผล...	
	 ในด้านการปฏิบัติธรรมนั้น	 เมตตาพรหมวิหาร	 เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย	 เพราะเป็น
ตัวหล่อเลี้ยงจิตใจ	 ให้ชุ่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ	 อารมณ์กรรมฐานจะก้าวหน้าหรือไม่	 ก็ขึ้น
อยู่กับตัวเมตตานี่แหละ	(ไม่ขึ้นไม่ได้เหรอ...มันยากนะ...)	
	 ภิกษุคือผู้ปราศจากเวรภัยกับใครทั้งปวง	 ท่านทั้งหลายเหล่านั้นรอดพ้นจาก
อันตรายนานัปการมาได้	 ด้วยอาวุธที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงประทานไว้ให้	 คือเมตตา
พรหมวิหาร	นี่เอง	ไปไหนก็ปราศจากทุกข์ภัยกับใคร	มีแต่ความสงบเย็นใจแก่คนและสัตว์
ทั้งโลก...	
	 ในสมัยพุทธกาล...มีภิกษุหมู่หนึ่ง	 ไปจำพรรษาอยู่ในป่า	 ครั้นออกพรรษาก็พากัน
มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระองค์ทรงตรัสถามถึงความทุกข์สุขว่าเป็นไฉน	
ภิกษุหมู่นั้นกราบทูลว่า	 “แรกๆ	 อยู่ในป่าอย่างมีความสุข	 แต่พอนานไปถูกเหล่าอมนุษย์
เบียดเบียนให้หวาดสะดุ้งอยู่เสมอ	พระพุทธเจ้าข้า...”	
	 พระพุทธองค์ทรงมีพระดำรัสสั่งให้ภิกษุทั้งหลายกลับไปยังป่าแห่งนั้นอีก	 พร้อมกับ
มอบอาวุธคือกรณียเมตตาสูตรให้ไป	 ภิกษุทั้งหลายก็ตั้งใจสวดสาธยายกรณียเมตตาสูตร	
พร้อมกับแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั่วหล้า...	
	 เหล่าอมนุษย์พอได้รับกระแสเมตตาอันชุ่มเย็น	 ก็กลับใจอ่อนเลิกรังควาน	 หันมา
ช่วยกันอุปัฏฐากแก่ภิกษุทั้งหลาย	 ให้ได้รับความสุขสบายโดยทั่วหน้ากัน...ตั้งแต่นั้นมา
ภิกษุทั้งหลาย	เวลาเข้าไปในป่าหรืออยู่ที่คับขันอันตราย	ต่างก็อาศัยความเมตตานี้	พาตน
ให้พ้นภัยตลอดมา	
	 ครัง้	พระเทวทตั	 สมคบกบั	พระเจา้อชาตศตัร	ู วางแผนปลงพระชนมอ์งคส์มเดจ็
พระผูม้พีระภาคเจา้	ดว้ยการจบั	ชา้งธนบาลนาฬาคริ	ี ทีต่กมนั	กรอกซำ้ดว้ยเหลา้	๑๖	ถงั	
แลว้ปลอ่ยพญาคชสารซึง่กำลงัคลัง่	ตรงเขา้หมายทำรา้ยองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้...	
	 ในความโกลาหลของหมู่ชน	 ที่กำลังใส่บาตรองค์สมเด็จพระจอมไตร	 และภิกษุ
ปุถุชนทั้งหลายที่วิ่งหลบคชภัย	พระอานนท์พุทธอนุชาถลันขึ้นขวางหน้า	 หมายใจว่าจะ
พลีชีพถวายเป็นพุทธบูชา	หากพระพุทธองค์ทรงมีดำรัสว่า	“อานนท์...เธอจงหลีกไป...!”	
	 แล้วทรงหันไปเผชิญหน้ากับจอมคชสาร	 ที่ห้อตะบึงเข้ามาดุจฟ้าถล่ม	 ด้วย
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หมายใจที่จะบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้า	 องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแผ่เมตตาต่อพญา
คชสาร	 ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว	 กระแสแห่งพระเมตตาอันเย็นใจ	 แผ่ซ่านไปทั่วสากล
จักรวาล...	
	 กระแสแห่งพระเมตตาอันเย็นฉ่ำ	 อาบชโลมดวงจิตอันเร่าร้อนของพญาคชสาร	 ดุจ
ดั่งอุทกธารอันดับซึ่งเปลวไฟ	 ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหวนคืนมาครบถ้วน...ท่ามกลางความ
อกสั่นขวัญหายของหมู่ชนทั้งหลาย	 สายตาทุกคู่ก็ได้เห็นร่างใหญ่โตปานขุนเขา	 ทรุดลง
แทบเบื้องยุคลบาท	ใช้งวงโอบกอดพระบาทเอาไว้	ประดุจดังจะกราบขออโหสิกรรม...!	
	 ดีใจที่ไม่ได้ประกอบอนันตริยกรรมอันสาหัสสุดแสน	 เสียใจที่แสดงกิริยามุ่งร้ายต่อ
องค์สมเด็จพระบรมศาสดา	 พญาช้างแสนรู้คร่ำครวญปริเทวนาการ	 ยิ่งพระหัตถ์อันเปี่ยม
ล้นด้วยพระเมตตาปรามาสอยู่เหนือกระพองแห่งตน	น้ำตาก็ยิ่งรวงหล่นลงพร่างพรู...!	
	 กระทั่งพระสุรเสียงกังวานว่า	 “นาฬาคิรี...จงกลับคืนที่อยู่ของเธอเถิด”	 ร่างมหึมาที่
อยู่ในคราบคชสาร	 แต่ดวงจิตแสนรู้ยิ่งกว่ามนุษยก็กลับหลังหันดุ่มเดินกลับคืนสู่โรงช้าง
หลวงอย่างว่าง่าย	 บัดนั้นเอง	 เสียงแซ่ซ้องสาธุการ	 ก็ดังกระหึ่มจนพสุธากาศสะท้าน
สะเทือน...!	
 “...เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวามุนินฺโท พระจอมมุนีทรงชนะแล้วด้วยพระเมตตา
อันยิ่งล้น...” 
	 ในคราวที่พระนางมัลลิกาเทวี	 พระมเหสีแห่งพระเจ้าปเสนทิโกศล	 จัดถวาย	
อสทิสทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 มีการใช้ช้าง	 ๕๐๐	 เชือกทำการกั้นกลด
ถวายต่อภิกษุทั้งหลาย	 ในจำนวนช้างทั้งหมดนั้น	 จำเพาะให้มีอยู่เชือกหนึ่งที่กำลังตกมัน
อยู่...!	
	 จะไม่ใช้ก็ขาดไปไม่สมบูรณ์	 จะใช้ก็เกรงอันตรายจะเกิดต่อพระภิกษุสงฆ์	 พระพุทธ
องค์ทรงมีดำรัสให้นำช้างเชือกนั้น	ไปกั้นกลดถวาย	พระองคุลิมาลเถระ	อโห...จะถึงคราว
ที่ผลกรรมตามสนองแล้วกระมัง...?	
	 ท่ามกลางการหายใจไม่ทั่วท้องของเจ้าภาพและภิกษุที่เป็นปุถุชน	 พญาช้างตกมัน
ใช้งวงจับกลดกั้นถวายต่อพระมหาเถระ	 ยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิก	 อย่างกับเป็นรูปปั้นช้างก็
ไม่ปาน	ภิกษุปุถุชนถามพระมหาเถระว่า	“รู้สึกอย่างไรที่มีช้างตกมันยืนอยู่ข้างหลัง...?”	
	 พระมหาเถระตอบว่า	 “รู้สึกเพียงว่า	 เรามีความรักต่อเขา เขาก็มีความรักต่อเรา”	
นั่นเป็นคำตอบที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาเพียงใด	 ความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้ง
หลายในใต้หล้า	เห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	หาใช่ศัตรูแต่อย่างใดไม่...	
	 บรรดาสัตว์ทั้งหลาย	 มีประสาทสัมผัสที่หกไวมาก	 เขาจะรับรู้ได้ทันทีว่า	 บุคคลใด
ควรที่จะไว้วางใจ	 พระภิกษุสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา	 บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างผูกพันรัก
ใคร่ท่านเป็นพิเศษ	มีเรื่องเล่าขานกันมากมาย	ตัวอย่าง	เช่น...	
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	 สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดพลับ	 สามารถเรียกไก่ป่าที่แสนเปรียว	 ให้มาหา
ท่านได้	 หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม อยุธยา	 ออกบิณฑบาตแต่ละที	 มีกามาจับ
เรือเป็นฝูง	 รอให้ท่านแบ่งอาหารให้	หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิจิตร	 ในวัดสมัย
ท่านอยู่	 เหมือนกับเป็นสวนสัตว์กลายๆ	 ทั้ง	 ช้าง	 ม้า	 วัว	 ควาย	 กวาง	 จระเข้	 เต็มไป
หมด...	
	 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์ มีช้างทั้งโขลงมาคอยช่วยงาน	มาจนถึง
สมัยปัจจุบัน	 หลวงปู่มหาอำพัน (พระภาวนาปัญญา วิสุทธิ์)	 วัดเทพศิรินทราวาส	 ก็มี
กระรอกทั้งใหญ่เล็ก	มาขออาหารจากท่านแต่ละวันเป็นสิบๆ	ตัว	
	 มาถึงที่ใกล้ตัวที่สุดคือ	 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)	 ท่าน
เลี้ยงหมาไว้มากมาย	 เฉพาะตึกที่ท่านพักตึกเดียวมีมากกว่า	 ๑๘๐	 ตัว	 เวลาหลวงพ่อเข้า
ออกแต่ละที	 พ่อเจ้าประคุณห้อมล้อมกันทั้งกองทัพ	 ใครแหลมเข้าไปผิดท่ามีหวังแหลก
แน่...!	
	 หลวงพ่อท่านเล่าว่า	 เวลาออกธุดงค์ให้ตั้งใจแผ่เมตตาให้ดี	 จะปลอดภัยจากสัตว์
ร้ายทั้งปวง	 ท่านเองนั้นถึงขนาด	 มีช้างมาเป็นองครักษ์ให้	 ลิงเอาผลไม้มาแบ่งถวาย	 เสือ
โคร่งตัวเกือบเท่าม้ามานั่งลูบหนวดฟังท่านคุยกัน	งูมาขดเป็นหมอนให้หนุนนอน...ฯลฯ	
	 “ก็ไม่มีอะไรมาก	 ใช้	 คาถาเมตตา	 บทเดียวเท่านั้น...”	 ฮ้า...อาตมาฟังแล้วตาลุก	
เรื่องคาถานี่ของโปรดเลย	 รีบกราบเรียนถามท่านว่าจะเมตตาถ่ายทอดให้ได้หรือไม่...?	
หลวงพ่อก็เมตตาเหลือล้นบอกให้ตั้งใจจำ	(ไม่ให้จด)	คาถาว่าดังนี้...	
 “พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะ เมตตาจิต” 
	 หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นคาถาของ	 หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต	 ให้ตั้งใจ
ภาวนาไว้	รับรองว่าเวลาธุดงค์	จะไม่มีอันตรายใดๆ	มาแผ้วพานแน่นอน	“ที่สำคัญคือ	ถ้า
ทรงเมตตาบารมีได้ไม่บกพร่อง การขอข้าวเทวดากิน เป็นเรื่องกล้วยๆ...”	
	 น่าน...ล่อให้นึกอยากหนักเข้าไปอีก	 กราบเรียนถามท่านว่า	 ต้องทรงอารมณ์
เมตตาขนาดไหน	 เทวดาจึงจะให้ข้าวกิน	 “อย่างน้อยต้องทรงให้ได้ตลอดสามวัน ครบ
สามวันได้กินแน่ ถ้าพร่องแม้แต่วินาทีเดียวเป็นอด...!”	 โอ๊ย...ทำไมมันยากนักละ
ครับ...?	
	 ยากก็ยากซีน่า...ตั้งหน้าตั้งตาแผ่เมตตาทันที	 อารมณ์จิตเยือกเย็นชุ่มชื่น	 เห็นคน
เห็นสัตว์มันยิ้มกับเขาได้ไปซะหมด	ไม่มีอะไรยิ้มกับถนนก็ยังเอา	(อาการหนักแล้ว...!)	วัน
แรกรูส้กึสบายมาก	วนัทีส่องชกัเปแ๋ลว้	มนัหนกัขึน้...หนกัขึน้...อยา่งกบัแบกชา้งไวต้ัง้ตวั...!	
	 วันที่สามเรียบร้อย...พังครืนไม่เป็นท่า	 หน้ามุ่ยเข้าไปกราบหลวงพ่อ	 พอเห็นหน้า
ทา่นหวัเราะ	 พลางบอกวา่	 “ไอห้นเูอย๊...คนจะทรงเมตตาพรหมวหิาร	 จนกนิขา้วเทวดาได	้
ฌานสีจ่ะตอ้งคลอ่งตวัจรงิๆ	ไมง่ัน้ไปไมร่อดหรอกลกู...”	เฮอ้...มนิา่ละ่	เลน่เอาปางตายเลย...!		
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	 อยู่มาวันหนึ่ง	 อาตมาจะไปเยี่ยมโยมแม่ที่ถูกรถชน	 ท่านไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
บางกอกน้อย	อาตมาสองจิตสองใจ	อยากไปเยี่ยมแม่ก็อยาก	แต่กลัวปากคุณน้าที่อยู่ด้วย	
คุณน้าท่านปากร้ายสาหัส	คล้ายกับว่าในโลกนี้ถ้าจะมีคนดีเหลืออยู่บ้าง	ก็คงจะเป็นตัวท่าน
เอง	นั่นแหละ...	
	 คนอื่นท่านบ่นได้เป็นบ่น	 ด่าได้เป็นด่า	 อาตมาเองโดนซะเบื่อที่จะฟัง	 ถ้าโผล่หน้า
ไปให้เห็นรับรองว่าโดนแน่	 แต่แม่ก็อยู่ที่นั่นซะด้วย	 ในที่สุด...นึกถึงคาถาเมตตาของหลวง
พ่อขึ้นมา	อาตมาก็นึกถึงหน้าของคุณน้า	พลางว่าคาถาเรื่อยไป...	
	 ไปถึงเหตุการณ์กลับตาลปัตร	 คุณน้าคลานเข้ามาหา	(อาตมายังเป็นฆราวาสอยู่)	
ซึ่งปกติแล้วท่านเจ้ายศเจ้าอย่างจะตายไป	 เรื่องลงทุนคลานนั้นในชีวิตยังไม่เคยเห็น	 ท่าน
ส่งซองใส่เงินจำนวนหนึ่งให้	พลางบอกว่า...	
	 “นี่เป็นของแทนดอกไม้ธูปเทียนสำหรับขอขมา	 อะไรที่น้าเคยล่วงเกินเอาไว้	 ขอให้
อโหสิกรรมแก่น้าด้วยเถอะนะ...”	อาตมายอมรับว่าตกตะลึง	ทำอะไรไม่ถูกไปพักใหญ่	จาก
คนทิฏฐิมานะแรงกล้า	ชนิดที่อะไรตนต้องเป็นฝ่ายถูก	ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้...!?	
	 หลังจากบวชแล้ว	 อาตมามีโอกาสบุกเข้าไปในดงดิบดึกดำบรรพ์	 เขตติดต่อ
ระหว่างสุโขทัยกับลำปาง	 ด้วยความไม่เคยทาง	 เลยหลงไปแทบถึงป่าหิมพานต์	(เปรียบ
เทียบให้มันเว่อร์น้อยกว่านี้หน่อย...)	บุกบั่นไปเรื่อยๆ	ชนิดไปตายเอาดาบหน้า...	
	 หลุดจากป่าอ้อลงมาชายน้ำ	 ป่าไหวครืนอยู่รอบกาย...!	 ลูกหลานทรพีตัวดำมหึมา	
ยืนจังก้าเบิ่งใส่อาตมาทั้งฝูง...ตายแน่...ตายแน่...คำภาวนาเหลืออยู่เพียงเท่านี้	 พระกับ
ควายเป็นคู่ศึกกันมาแต่ปางบรรพ์	พระห่มเหลือง	ส่วนควายเกลียดสีเหลือง...!	
	 พอไดส้ตอิาตมากแ็ผเ่มตตาตอ่เหลา่มหงิสา	 เราเปน็เพยีงผูผ้า่นทางมา	ไมม่อีนัตราย
ใดๆ	 ต่อเธอเลย	 ขอจงช่วยเปิดทางให้แก่เราด้วยเถิด...พออารมณ์ใจตั้งมั่น	 อาตมาก็เดิน
ฝ่าวงล้อมออกไปหน้าตาเฉย	พ้นออกมาได้ก็จ้ำอ้าว	ตัวใครตัวมันละเว้ย...!	
	 ปักกลดค้างคืนกลางหุบเขา	 สรรพสำเนียงส่ำสัตว์ระงมไพร	 ตั้งใจแผ่เมตตาต่อ
เจ้าของเสียงทุกเสียงโดยทั่วหน้ากัน...	
 “มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย...ผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตกล่วงไปแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ขอ
ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงไปเสวยสุขในสุคติภพโดยทั่วหน้ากันเถิด... 
 มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตกอยู่ในความทุกข์ยากเศร้าหมอง 
เดือดร้อนลำเค็ญ ทุกข์กายทุกข์ใจ เจ็บไข้ได้ป่วย พิกลพิการใดๆ ก็ดี ขอให้ท่านทั้ง
หลายเหล่านั้น จงล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นเถิด... 
 มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
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ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีความสุขความเจริญดีอยู่แล้ว ขอ
ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเถิด... 
 มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น พึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน เสียสละให้ปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล แก่ผู้
ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกว่าตน ให้พ้นทุกข์ เพื่อยังโลกนี้ไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์
ด้วยเถิด... 
	 พออารมณ์ทรงดี	 ก็จับมรณานุสติ	 จิตเกาะพระนิพพาน	 หลับสบายไร้กังวล	 ไม่มี
อะไรมาแผ้วพาน	ตลอดเวลาที่อยู่ในป่านั้น	ได้รับความสะดวกสบายสมดังใจทุกประการ...		
   ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๓๘. แก้วมณีรัตนะ 

	 ใน	 จักกวัตติสูตร อังคุตตรนิกาย	 กล่าวถึงสมบัติของพระเจ้าจักรพรรด	ิ ว่า
ประกอบด้วย	แก้ว ๗ ประการ	คือ	
 ๑. จักกรัตนะ (จักรแก้ว) ๒. อิตถิรัตนะ (นางแก้ว) ๓. มณีรัตนะ (ดวงแก้ว) 
๔. ปรนิายกรตันะ (ขนุพลแกว้) ๕. คหปตริตันะ (ขนุคลงัแกว้) ๖. หตัถริตันะ (ชา้งแกว้) 
๗. อัสสรัตนะ (ม้าแก้ว) 
	 จักรแก้ว	 เป็นเครื่องหมายประกาศความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 อานุภาพแห่งจักร
แก้วนั้น	ยามปรากฏขึ้น	จะดึงดูดเอามหาสมบัติทั้งหมดในสะดือทะเล	(อยู่แถวๆ	ท้องทะเล	
แฮ่...)	มาไว้ในท้องพระคลังหลวง	และเป็นพาหนะให้ขุนพลแก้ว	พาทหารทั้ง	๔	เหล่าทัพ	
เหาะไปปราบปรามในทวีปทั้งสี่	(เหมือนยานขนส่งอวกาศเลย...)	
	 นางแก้ว	 เป็นอัครมเหสีคู่บารมีพระเจ้าจักรพรรดิ	 กลิ่นกายหอมเหมือนดอกอุบล	
หน้าหนาวเนื้อจะอุ่น	 หน้าร้อนเนื้อจะเย็น	 งามพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีอิตถีลักษณ์ทุก
ประการ	จะมีเทวดานำจาก	อุตรกุรุทวีปมาถวาย	(ขอข้อยจั๊กคนแหน่...!)	
	 ดวงแก้วมณีโชติ	 จะปรากฎผุดขึ้นใจกลางมหานคร	 แล้วเคลื่อนไปอยู่ในท้องพระ
คลัง	 ทำหน้าที่รักษาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ	 ให้มีเพียงพอเลี้ยงดูประชากรทั้งโลก	
ส่องสว่างอยู่ชั่วกาลนาน	(เป็นทั้งยาม	ทั้งนายบัญชีเลยนิ...)	
	 ขุนพลแก้ว	 ผู้ประกาศบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ	 ให้ปรากฏไปตลอดทวีปทั้ง	 ๔	
ใครไม่ยอมสวามิภักดิ์	 ก็เป็นหน้าที่ของขุนพลแก้ว	 ที่จะปราบปรามให้ราบคาบ	 รบกับใคร
ไม่มีคำว่าแพ้	ถ้าพระเจ้าจักรพรรดิสละราชสมบัติ	ขุนพลแก้วก็จะขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
แทน...	
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	 ขุนคลังแก้ว	 เป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ	 หากยามใดที่ทรัพย์
สมบัติมีทีท่าว่าจะไม่พอเพียง	 ขุนคลังแก้วก็จะใช้ทิพจักขุญาณ	 มองหาขุมทรัพย์ใต้ดิน	
แล้วขุดขึ้นมาเก็บไว้ในท้องพระคลัง	 บ้านเมืองใดขัดสน	 ก็ขุดขึ้นมาให้เขาใช้จ่าย	
(ขอมั่งฮี่...)	
	 ช้างแก้ว	 เป็นช้างเผือกตัวประเสริฐ	 สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคชลักษณ์อันอุดมมงคล	
จะมาสู่โรงช้างต้นด้วยตนเอง	ยามออกรบแค่ช้างศึกฝ่ายตรงข้ามได้กลิ่น	ก็แตกพ่ายไปเอง	
(แบบว่ามันเก่งมาตั้งแต่เกิดน่ะ...ฮิ...ฮิ...)	
	 ม้าแก้ว	เป็นม้าอาชาไนยแห่งลุ่มน้ำสินธุ	เกิดมาผ่าเหล่าผ่ากอ	(เอ๊ะ..ชมหรือด่ากัน
แน่หว่า...?)	 ปรากฎเป็นลักษณะอันประเสริฐ	 มีฝีเท้าจัด	 ยามวิ่งเหมือนเดินบนที่ราบ	(นี่
มันอัสดรพันลี้ในกำลังภายในละมั้ง...?)	 จะเดินมาเข้ากรง	 เอ๊ย...โรงม้าด้วยตนเองเช่น
กัน...	
	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะมณีรัตนะเท่านั้น	 เรื่องมีอยู่ว่า	 หลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก 
แห่งวัดไชยมงคล (วัดวังมุย) จังหวัดลำพูน	 ท่านเป็นหนึ่งในพระสุปฏิปันโน	ที่หลวงพ่อ
แนะนำให้ลูกๆ	ไปทำบุญด้วย	ท่านมีวิชา	ปรอทสำเร็จ... 
	 คือท่านสามารถนำปรอทมาเสกเป็นตัว	 เพื่อทำตะกรุดปรอทได้	 อาตมาเคยได้มา		
ดอกหนึ่ง	(ได้ให้ลูกปุ๊ก	(สุมาลี ตีรเลิศพานิช)	ไปแล้ว)	อันวิชาปรอทสำเร็จนั้น	สุดจะยาก
เย็นแสนเข็ญอยู่แล้ว	และความสามารถของหลวงปู่นั้น	หลวงพ่อเล่าว่า...	
	 หลวงปูชุ่ม่สามารถ	 เขา้นโิรธสมาบตัดิว้ยอริยิาบถทัง้ ๔	(ปกตผิูท้ีเ่ขา้นโิรธสมาบตั	ิ
จะเข้าได้เฉพาะอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง	 ส่วนใหญ่ไม่นั่งก็นอน)	 ซึ่งหลวงพ่อเล่าว่าในชีวิต
ของท่าน	ไม่เคยได้ยินว่ามีใครทำได้อย่างนี้มาก่อนเลย...	
	 แต่ความสามารถระดับนี้ของหลวงปู่ชุ่ม	 ท่านทำได้แค่เสกปรอทเป็นตัวเท่านั้น	
หลวงปู่บอกว่า	ครูบาอาจารย์ของท่าน	สามารถเสกปรอทเป็นแก้ว	ได้	ปรอทนั้นมีทั้งตัวผู้
ตัวเมีย	ถ้าเสกปรอทตัวเมียจะเป็น	แก้วราห	ูถ้าเสกปรอทตัวผู้จะเป็น	แก้วจักรพรรดิ...! 
	 หลวงปู่ท่านไม่ใช่มีแต่ราคาคุยเท่านั้น	 ลูกศิษย์ใกล้ชิดบางท่านที่โชคดี	 ก็ได้รับแก้ว
ราหูจากมือหลวงปู่ไปบูชา	 ส่วนแก้วจักรพรรดินั้นหลวงปู่ได้รับมาแค่องค์เดียว	 วันหนึ่ง
หลวงปู่ซึ่งทราบวาระของท่านเอง	ก็ไปหาหลวงพ่อถึงวัดท่าซุง...	
	 หลวงปู่ชุ่มได้มอบลูกแก้วจักรพรรดิแก่หลวงพ่อ	 พลางบอกว่า	 “หลวงพี่แก่แล้ว	
งานที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้ว	 หลวงพี่ขอมอบแก้วจักรพรรดินี้ให้แก่หลวงน้องไว้	 ต่อไป
หลวงน้องต้องปกครองบริวารเป็นจำนวนมาก	 ลูกแก้วจักรพรรดินี้จะช่วยหลวงน้องได้
มาก...”	
	 หลวงพ่อสนองความเมตตาของหลวงพี่	 (อดีตชาติท่านเป็นพี่จริงๆ)	 รับเอาลูกแก้ว
จกัรพรรดไิว	้หลงัจากนัน้ไมน่าน	หลวงปูชุ่ม่กม็รณภาพ	(เฮอ้...ไมน่า่รบัเลย้	 รบัแลว้หนเีลย)	
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ส่วนหลวงพ่อก็พกแก้วจักรพรรดิติดองค์เรื่อยมา...	
	 ต่อมา...	“พระ”	ท่านเสด็จมาบอกหลวงพ่อว่า	หลวงพ่อจะต้องทำงานใหญ่ในกาล
ข้างหน้า	ถ้าลูกๆ	ไม่มีความคล่องตัวในการเป็นอยู่จะสนับสนุนหลวงพ่อได้ไม่เต็มที่	ขอให้
ไปหาลูกแก้วมา	ท่านจะช่วยเสกให้	ผู้ที่ได้ไปจะเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกไว้ทีเดียว...	
	 หลวงพ่อท่านขึ้นไปที่ดาวดึงส์	 ขอดูลูกแก้วจักรพรรดิของท่านปู่พระอินทร์	 ปรากฏ
ว่ามีลักษณะเหมือนของหลวงปู่ชุ่มเปี๊ยบเลย	 กระทั่งสีสันก็แทบไม่แตกต่างกัน	 ท่านปู่บอก
ด้วยว่า	ขอให้หลวงพ่อทำตามที่พระท่านบอก	ท่านปู่จะมาช่วยอีกแรงหนึ่ง...	
	 หลวงพ่อให้ลูกศิษย์ไปหาลูกแก้วมา	 ลูกศิษย์ตัวดีก็เหลือเกิน	 ไปเหมาลูกแก้วเด็ก
เล่นที่บางลำพูมาทั้งกระจาด	(จะให้ดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้)	 หลวงพ่อก็เมตตาทำพิธีให้โดยมี
แก้วจักรพรรดิเป็นองค์ประธาน	 แล้วแจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์เป็นการภายใน	 ๒	 วาระ	
ปรากฏว่าผู้ที่รับไปต่างก็มีผลทางด้านลาภเป็นที่น่าอัศจรรย์...	
	 ต่อมาจึงทำแจกเป็นการสาธารณะ	 โดยใช้แก้วคริสตัลของออสเตรียเป็นส่วนใหญ่	
ซึ่งผู้ที่ได้ไปก็ประสพผลในด้านต่างๆ	 ทั้งลาภผล	 แคล้วคลาด	 คงกระพัน	 เป็นสารพัดนึก
จริงๆ	 หลวงพ่อจึงเรียกว่า	 “แก้วมณีรัตนะ”	 คือ	 เหมือนกับมีแก้วจักรพรรดิไว้ในครอบ
ครองนั่นเอง...	
	 หลวงพ่อเองก็ออกปากว่า	ตั้งแต่ได้แก้วจักรพรรดิมา	การงานการเงินมีความคล่อง
ตัวมาก	 ในองค์หลวงพ่อพกของมงคลอยู่เพียง	 ๒	 อย่าง	 คือพระบรมสารีริกธาตุ	 และลูก
แก้วจักรพรรดินี้เอง	 การพุทธาภิเษกทุกครั้ง	 หลวงพ่อต้องนำแก้วจักรพรรดิมาเป็นองค์
ประธาน	
	 ลูกแก้วจักรพรรดิที่หลวงปู่ชุ่มมอบให้	 เป็นลูกแก้วขนาดเขื่องกว่าลูกปิงปองเล็ก
น้อย	 มีลวดลายคล้ายสีทองในเนื้อแก้ว	 เปล่งแสงสีม่วงอ่อน	 เหลือบรุ้งสวยงามยิ่งนัก	 ต่อ
มางานของหลวงพ่อมากขึ้นทุกที	 “ท่านย่า”	 จึงมอบแก้วให้อีก	 ๑	 องค์	 บอกว่าเป็นองค์
น้อง	มีขนาดเล็กกว่านิดหน่อย	หลวงพ่อก็ใช้ควบคู่กันเรื่อยมา...	
	 อาตมาพบปาฏหิารยิข์องแกว้มณรีตันะ	อยา่งชดัเจนทีส่ดุวาระหนึง่	คอื	อาตมาตเีชค็
ลว่งหนา้ไป	ถงึเวลาหาเงนิเขา้บญัชไีมท่นั	ถา้หากเงนิสองแสนบาทไม่ไดภ้ายในสองวนั	กค็ง
ตดิคกุหวัโตกนับา้ง	หนัหนา้ไปพึง่ใครเขา้กเ็บอืนเปน็แถว	(อตีอนพึง่เราละวิง่เขา้ใส.่..)	
	 หมดท่าเข้าจริงๆ	 อาตมาก็พึ่งลูกแก้วของหลวงพ่อ	 นำลูกแก้วมาตั้งเฉพาะหน้า	
แล้วอธิษฐานขอเอาดื้อๆ	 จากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจภาวนา	 ผลที่ออกมาเหลือเชื่อ	 คือมีผู้ให้ยืม
เงินจำนวนสองแสนบาท	โดยที่คนให้ยืมนั้น	เคยเห็นหน้าอาตมาครั้งเดียวเท่านั้นเอง...!	
	 ผู้ที่ได้แก้วมณีรัตนะรุ่นแรก	 (แก้วเด็กเล่น)	 ไป	 ถึงได้หวงกันเป็นนักหนา	 ถึง
ลักษณะเป็นลูกแก้วเด็กเล่น	 แต่อานุภาพไม่ได้ล้อเล่นด้วย	 ท่านปู่พระอินทร์บอกว่า
อานุภาพเกือบเท่าของจริงเลยทีเดียว	(มิน่าล่ะ...ขออะไรได้อย่างนั้นเลย...)	
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	 แก้วมณีรัตนะรุ่นแรกนั้น	อาตมาได้รับจาก	หลวงปู่มหาอำพัน	โดยที่ผู้ได้รับพร้อม
กันมี	พี่มุกดา	 (คุณมุกดา เพชรชื่นสกุล)	 เกียง	 (มาลินี ตีรเลิศพานิช)	 ลูกปุ๊ก	 (สุมาลี 
ตีรเลิศพานิช)	 ต่างคนต่างรักษายิ่งกว่าชีวิต	 เพราะของดีของมงคลที่รับจากมือครูบา
อาจารยแ์บบนี	้ใชว่า่มกีนัทกุบอ่ยเสยีเมือ่ไร	รบัจากคนอืน่อาจเปน็ของปลอมก็ได้ใครจะรู.้..!		
   ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๓๙. พบพระองค์ที่ ๑๑ 

	 หลังจากที่	“พระองค์ที่ ๑๐”	เสด็จมาโปรดลูกๆ	ของหลวงพ่อ	จนเกิดเรื่องราวกัน
วุ่นวายใหญ่โต	หลวงพ่อก็สร้างศาลาที่โคนโพธิ์ริมน้ำประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์ที่	๑๐	
และยังให้ช่างปั้นรูปหล่อของ	“พระองค์ที่ ๑๑”	ไว้บูชาคู่กันด้วย...	
	 หลวงพ่อเล่าว่า	 พระองค์ที่	 ๑๑	 นั้น	 ประกอบด้วยบุญญาบารมียิ่งกว่าพระองค์ที่	
๑๐	เสียอีก	และในงาน	เป่ายันต์เกราะเพชร	ปลายปีนี้พระองค์ที่	๑๑	รับปากว่า	จะเสด็จ
มาโปรดลูกๆ	ของหลวงพ่อ	เช่นเดียวกับพระองค์ที่	๑๐	บ้าง...	
	 พอศาลาและรูปปั้นของท่านสร้างเสร็จ	 อาตมาก็บอกบุญพวกพ้องทั้งหมด	 ให้ร่วม
กันซื้อเก้าอี้นวมถวายท่าน	 ได้นัน	 (นันฑิญา เหลืองถาวรกุล)	 เจ้าของโรงงาน
เฟอร์นิเจอร์	ขายให้ในราคาถูกเป็นพิเศษ	แถมขนมาส่งให้จนถึงที่อีกด้วย...	
	 โส่ย	(จันทกานต์ ตรีอุดมสิน)	ถักหมอนอิงใบโตให้พวกเรา	นำทั้งเก้าอี้และหมอน
อิงสีขาวเข้ากันทั้งชุด	 ไปตั้งถวายเป็นพุทธบูชา	 ที่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน	 อธิษฐานด้วย
ความปลื้มใจว่า	“เมื่อท่านเสด็จมาโปรด ขอโอกาสให้ลูกได้พบด้วยเถิด...” 
	 พรรคพวกพี่น้องตามกันเป็นโขยง	 เพราะทุกคนเกิดความมั่นใจว่า	 อาตมาจะต้อง
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เป็นคนพบพระองค์ที่	 ๑๑	 อย่างแน่นอน	 ก่อนงานสองวัน	 อาตมานำพี่มุกดา	 (คุณมุกดา 
เพชรชืน่สกลุ)	เกยีง	(มาลนิ ีตรีเลศิพานชิ)	พร	(ชยาพร ลีป้ระเสรฐิ)	ติว๋	(ร.ท.หญงิสริพิร 
จอมผา)	 และลกูสาวคนโตทีเ่พิง่หดัหนเีทีย่วของอาตมา	คอื	 ลกูปุก๊	 (สมุาล ี ตรีเลศิพานชิ)	
ไปวัดด้วยกัน...	
	 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘	คาราวานรถเทรลเลอร์	บรรทุกพระพุทธรูปหน้าตัก	๒๙	
นิ้ว	เกือบ	๓๐๐	องค์	มาจากพิจิตร	อาตมาและลูกๆ	ทั้งหลายของหลวงพ่อ	ช่วยกันขนลง
ไปไวท้ี่ใตอ้าคาร	โรงเรยีนพระสธุรรมยานเถระวทิยา	รอบรรดาโรงเรยีนตา่งๆ	มารบัแจก...	
	 เขาใช้เวลาขนขึ้นนานเท่าไรไม่รู้	 แต่พวกเราช่วยเฮพักเดียวก็เรียบร้อย	 ยิ่งองค์
หลวงพ่อลงไปบัญชาการเอง	 พวกเราก็ทำงานกันแบบลืมเหนื่อย	 ทั้งลูกหญิงลูกชายแข่ง
กันขนแบบไม่ยอมน้อยหน้ากันเลย	(ต่อหน้าพ่อต้องเก่งไว้ก่อน...)	
	 หลังงานขนพระแล้ว	 อาตมาก็นำพรรคพวก	 ตะลุยหาพระองค์ที่ ๑๑	 รอบวัด	 จะ
มืดค่ำขนาดไหนไม่สนใจทั้งนั้น	 ลุยกันป่าราบเป็นแถบๆ	 งูเงี้ยวเขี้ยวขอเผ่นกันกระเจิง	
เพราะมีคนยกขบวนตามมาเป็นสิบๆ	งานกวนข้าวทิพยก์็กำลังสนุก	ซ้ำมีคนมารายงานว่า	
ได้พบกับหลวงปู่ใหญ่โลกอุดร	ด้วย	พวกเรายิ่งลุยกันชนิดสุดแรงบ้าเลยล่ะ...	
	 เกอืบเทีย่งคนืถงึยอมแพ	้กลบัไปนอนหมดแรงทีอ่าคาร ๑๗ หอ้ง	เกา้คนนอนหวัชน
กนัเปน็ลกูระนาดเลย	 ติว๋ซึง่อุม้แตงทอ้งโย	้ นอนตดิกบัอาตมาตรงประต	ู แถมออกคำสัง่ดว้ย
วา่	“ดกึๆ	เขาจะปลกุไปเปน็เพือ่นตอนลกุไปหอ้งนำ้นะ...”	เฮอ้...ทำไมถงึตอ้งเปน็เรา...?	
	 ประมาณตีสาม	 อาตมาตื่นขึ้นมาตามความเคยชิน	 ลืมตาขึ้นมาก็งงเป็นไก่ตาแตก	
เรามานอนอยู่กลางแจ้งตั้งแต่เมื่อไรหว่า...?	 รอบตัวว่างโล่งไปหมด	 ทั้งหอพระ ตึก  
ธัมมวิโมกข์ โบสถ์ หอนาฬิกา ศาลานวราชบพิตร	ไม่รู้ว่าหายไปไหนหมด...!	
	 ฝั่งตรงข้ามที่เป็นวัดเก่านั่นเอง	 เทวดาองค์มหึมายืนตระหง่านค้ำฟ้า	 กายสีขาว
สว่างจ้าอย่างกับเพชร	นั่นท่านปู่มหานาคานี่นา	ท่านปรากฏกายด้วยเหตุใดกัน...?	ความ
คิดยังไม่ทันสิ้นสุด	สิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา...!	
	 ประกายสีทองเจิดจ้าแพรวพราว	 ราวกับจะข่มทุกอย่างให้หมองราศี	 ปรากฏขึ้นที่
ขอบฟ้าตะวันออก	 แล้วเลื่อนลอยเข้ามาอย่างรวดเร็ว	 ชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงตรงหน้า	
เห็นเป็นพระภิกษุหนุ่ม	ผิวพรรณสีทองอร่ามตา	ยิ้มแย้มแจ่มใสสวยงามจนบอกไม่ถูก...!	
	 รูปร่างท่านคล้ายกับหลวงปู่ปานตอนหนุ่มๆ	 ไม่มีผิด	 ภิกษุผู้ปรากฏกายอย่าง
พิสดาร	 กล่าวกับอาตมาว่า	 “ลูกเอ๋ย...อย่าไปเดินหาพ่อแบบนั้น	มันอันตรายนะลูกนะ	 ถ้า
อยากพบพ่อจริงๆ	พรุ่งนี้ให้ไปกราบรูปปั้นของพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ	หรือไปกราบหลวงพ่อ
ของเจ้า	พ่อจะอยู่แค่สองที่นี้เท่านั้น	อย่าลืมนะลูก...”	
	 พอจบคำท่านก็ลอยหายลับไปทางเดิม	 ท่านปู่มหานาคาก็หายวับไปกับตา	 หมู่ตัว
อาคารต่างๆ	 ปรากฏพรึ่บขึ้นมาอย่างเดิม	 กลายเป็นอาตมานั่งอยู่ในห้องพัก	 รอบข้าง
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เพื่อนๆ	ยังหลับเหมือนสลบไสล	ไม่มีใครตื่นขึ้นมาร่วมรับรู้ด้วยซักคนเดียว...	
	 เช้ามืด...อาตมารีบไปยังใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ	โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเลย	พอไปเกือบ
ถงึหนา้รปูปัน้ของทา่น	 อาตมากเ็หน็พระภกิษอุงคห์นึง่หม่จวีรสเีหลอืงอรา่ม	 นัง่อยูบ่นเกา้อี้
นวมอยา่งสบายใจ	อาตมาโมโหแทบไฟแลบ่	“พระที่ไหนนะ...?	ไมรู่จ้กัทีส่งูทีต่ำ่เลย...!”	
	 ตรงเข้าไปจะต่อว่า	 ที่ท่านบังอาจมานั่งบนที่บูชา	 พอเข้าไปถึงก็ต้องขยี้ตาตัวเอง	
ไม่เห็นมีใครซักคน	แล้วเมื่อกี้ใครกันล่ะ	?	เก้าอี้และหมอนอิงต่างก็เป็นสีขาว	ไม่มีทางที่จะ
ตาฝาดเห็นเป็นสีเหลืองไปได้	อาตมาขนลุกซู่ไปทั้งตัว	รีบกราบลงแทบไม่ทัน...	
	 ไม่กล้าบอกกล่าวกับใครเลย	 เพราะเหตุการณ์ทั้งเมื่อคืนและตอนเช้า	 อาตมา
พบเหน็อยูค่นเดยีว	ไมม่ีใครชว่ยเปน็ประจกัษพ์ยาน	จงึไปชว่ยงานที	่ศาลา ๔ ไร	่ ผูค้นแห่
กนัมาในงานเปา่ยนัตแ์นน่ไปหมด	ชว่ยเขาจดัระเบยีบแถวเขา้ถวายสงัฆทานเสยีแทบแย.่..	
	 การเป่ายันต์รอบแรกผ่านไป	 บรรดาผู้ที่ถูกของไสยศาสตร์มาต่างดิ้นกันแทบศาลา
ถล่ม	 พอการเป่ายันต์รอบสองจบลง	 กำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่	 ได้ยินเสียงหลวงพ่อถามว่า	
“เออ...เมื่อคืนมีใครพบพระองค์ที่	๑๑	บ้างหว่า...?”	
	 อาตมาได้แต่รับว่า	 “ผมครับ”	 อยู่ในใจ	 เพราะไม่มีใครเป็นพยาน	 เลยไม่กล้าเสนอ
หน้า	 กลัวโดนตะพด	 เสียงหลวงพ่อกล่าวต่อไปว่า	 “เมื่อคืนพระองค์ที่	 ๑๑	 ท่านมาตอนตี
สาม	ท่านตั้งใจให้เห็นทุกคน	ถ้าใครไม่หลับรับรองว่าได้พบท่านแน่...!”	
	 “ตอนนี้ท่านคุมฉันอยู่	 และอยู่ที่โคนโพธิ์ริมน้ำอีกแห่งหนึ่ง	 ใครเป่ายันต์แล้วจะไป
กราบท่าน	ก็ข้ามไปที่ฝั่งวัดเก่านะ...”	อาตมาแทบเขกกบาลตัวเองด้วยความเจ็บใจ	พบกับ
ท่านจังๆ	ถึง	๒	วาระด้วยกัน	แต่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเลย...!	
	 กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า	 ทำไมพระองค์ท่านไม่เสด็จมาแบบพระองค์ที่	 ๑๐...?	
หลวงพ่อตอบว่า	“ท่านกลัวพวกแกไม่ยอมปล่อยให้กลับเหมือนพระองค์ที่	๑๐	เลยต้องมา
แบบนี้	ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกแกก็สร้างกรรมกับท่านแบบพระองค์ที่	๑๐	อีก...!”	
  มือลูกสิบนิ้ว ยกขึ้นเหนือคิ้ว 
 ต่างธูปเทียนทอง 
  มุ่นมวยเกศา ต่างมาลากรอง 
 ดวงเนตรทั้งสอง ต่างประทีปถวาย 
  ผมเผ้าเกล้าเกศ ต่างปทุเมศ 
 บัวทองพรรณราย 
  วาจาเพราะพร้อง ต่างละอองจันทร์ฉาย 
 ขอน้อมถวาย บูชาทรงธรรม์  
   ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๔๐. ฝนล้างอาถรรพ์ 
	 พระเดชพระคุณหลวงพ่อของอาตมา	 เป็นพระผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ	
ศาสนา	และ	ประชาชน	อย่างอเนกอนันต์	ทั้งในทางโลก	และในทางธรรม	ด้วยเหตุที่ท่าน
เป็นคนตรง	จึงมักพูดหรือเทศน์แบบขวานผ่าซาก	ทำให้ชาวบ้านได้รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ	
ขึ้นอีกเป็นอันมาก	 แต่มันกระทบกระเทือนต่อนักบวชเลวๆ	 และฆราวาสผู้กอบโกยโกงกิน
ทั้งหลาย	จึงเป็นเหตุให้ท่านมีศัตรูเป็นจำนวนมาก	ที่สำคัญคือ...	
	 มีลัทธิการเมืองลัทธิหนึ่งต้องการครอบครองประเทศไทย	 ทำการล้มล้างประเทศ
ของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม	 แต่ไม่สำเร็จซักที	 เขารวบรวมข้อมูลแล้ววิจัยออกมาว่า	
เหตุที่ทำลายชาติของเราไม่ได้ เพราะเราประกอบด้วยสถาบันหลัก ๓ ประการคือ 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คอยค้ำจุนเอาไว้ ถ้าต้องการล้มล้างชาติไทย ต้อง
ทำลายเสาหลักทั้งสามให้ได้เสียก่อน	เมื่อจับจุดได้ดังนี้	เขาก็เริ่มดำเนินการทันที...	
	 อันดับแรกก็ปลุกปั่นยุยง	 ให้ชนในชาติแตกความสามัคคี	 โดยยกเหตุข้าราชการ
เลวๆ	 ที่กอบโกยโกงกิน	 ซ้ำยังข่มเหงรังแกชาวบ้น	 หรือช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย	
ที่ต่างกันราวฟ้ากับดินขึ้นมาอ้าง	 แค่นั้นยังไม่พอ	 ยังยุยงชนกลุ่มน้อยที่ปรารถนาจะมี
ประเทศของตน	และผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน	 ให้ลุกฮือขึ้นก่อการกบฎ	 โดยให้ความ
หวังว่าถ้าลัทธิของเขาเป็นใหญ่ในแผ่นดิน	ทุกคนจะอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้ากัน...	
	 น่าเสียดาย...ที่ความพยายามของพวกเขาต้องสูญเปล่า	เพราะเรายังมีศาสนา	และ	
องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดมั่น	 อย่างดีก็รวนเรกันไปพักหนึ่ง	 พอองค์ในหลวงมีรับสั่ง
ออกมาอย่างไร	 ชาวบ้านก็พร้อมใจกันปฏิบัติตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เมื่อเป็นเช่นนี้
เขาจึงปล่อยข่าวทำลาย	 ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับมีบาง
ท่านประพฤติตนชนิด	เตะลูกเข้าทางตีน	ของพวกเขาด้วย	เลยระส่ำระสายไปพักใหญ่...	
	 แต่ด้วยบุญญาบารมีของในหลวง	 ที่ทรงสร้างแต่ความดี	 เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	 โดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากพระวรกาย	 ติดต่อกันมาเป็น
เวลายาวนานเหลือเกิน	 ทำให้การทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขา	 ไม่อาจสำเร็จลง
ได้อย่างใจ	 มิหนำซ้ำยามชาวบ้านทุกข์ใจ	 ยังพากันหันหน้าเข้าวัด	 สงบจิตสงบใจทำบุญ		
สุนทานกัน	 เป็นเหตุให้มีจุดยึดที่หนักแน่นมั่นคง	 เจ้าของลัทธิมหาประลัย	 จึงทุ่มเททั้ง
กำลังคนกำลังทรัพย์	เพื่อทำการล้มล้างสถาบันศาสนาให้ได้	หมดเท่าไรเท่ากัน...	
	 เขาทุ่มเทเงินทองซื้อตัวนักบวชเลวเป็นจำนวนมาก	 ให้ช่วยกันบ่อนทำลายพระ
ศาสนา	 เขามั่นใจถึงกับกล้ากำหนดว่า	 เมื่อนั้นเมื่อนี้เป็นเวลากี่ปี	 เขาจะสามารถตัดภาค
อีสานทั้ง	 ๑๖	 จังหวัด	(ในขณะนั้น)	 ไปเป็นของเขา	 ซ้ำส่งคนของเขาเข้ามาบวช	 แล้ว
ทำความเลวทุกรูปแบบให้ชาวบ้านเห็น	 และซื้อตัวนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนบางคน	
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ช่วยกระพือข่าวซ้ำเติมให้ลุกลามใหญ่โต	 เป็นการขยายผลความระยำที่พวกเขาสร้างขึ้น	
ให้ชาวบ้านหลงเชื่อ	 จะได้เกลียดชังศาสนา	 ด้วยระอาต่อนักบวชเลวระยำที่เห็นตำตาอยู่	
(ที่แท้พวกเขาทั้งนั้น)...	
	 ความพยายามของเขาน่าจะได้ผล	 ถ้าพวกเราไม่มีหลวงปู่-หลวงพ่อผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ	 คอยถ่วงดุลย์เอาไว้	 ใครจะทำเลวอย่างไรก็ช่าง	 พระดีๆ	 ยังมีอยู่อีกมากนัก	
ชาวบ้านเขามีปัญญา	รู้จักเลือกว่าอะไรดีอะไรเลว	เขาก็หันไปยึดเกาะพระที่เขาเคารพบูชา
อย่างเหนียวแน่น	 ยิ่งฝ่ายโน้นทำความเลวให้เห็นมากเท่าไร	 ก็ยิ่งหนุนเสริมให้ความดีของ
หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลาย	โดดเด่นขึ้นมากเท่านั้น	(กลับตาลปัตรแบบนี้ก็ปวดกบาลไปซิ...)		
	 เมือ่เหตกุารณก์ลบักลายเปน็อยา่งนี	้ พวกเขากล็งมติใหจ้ดัการขัน้เดด็ขาด	 ขึน้บญัชี
ดำพระผูเ้ปน็หลกัของพระศาสนาในชว่งนัน้	 ทัง้	 ๕๒	 องค	์ สง่มอืสงัหารตามเกบ็กนัเลย	 นา่
อนาถทีเ่ขากระทำกนัถงึเพยีงนัน้	 แตด่ว้ยบญุบารมขีองหลวงปู-่หลวงพอ่ทัง้หลาย	 อนัตราย
ตา่งๆ	จงึผา่นพน้ไปแบบนา่ใจหายใจควำ่	ชนดิทีผู่ค้ดิรา้ยตอ้งแพภ้ยัตวัเองฉะนัน้...	
	 โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อของเรานั้น	 บรรดาศัตรูทางลัทธิถือเป็นหมายเลขหนึ่งที่
ต้องกำจัดให้ได้	 แต่ด้วยความสามารถที่นอกเหตุเหนือผลของหลวงพ่อ	 เหล่ามือสังหาร
ต่างพ่ายต่อบารมี	 นอกจากเลิกคิดทำอันตรายหลวงพ่อแล้ว	 ยังเข้าไปกราบสารภาพความ
ผิด	 ซ้ำเปิดเผยจนหมดสิ้นว่า	 ใครที่ไหนเป็นผู้ส่งตัวเขามา	 ซึ่งคำสารภาพเหล่านี้	 เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะได้รู้ถึงบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเลวระยำ
ได้ถึงเพียงนั้น...	
	 เมื่อเล่นกันซึ่งหน้าไม่สำเร็จ	 เขาก็หันไปใช้ไสยเวทย์อาคม	 บรรดาหมอไสยศาสตร์
ทั้งหลาย	ทั้งในคราบผู้ทรงศีลห่มเหลืองก็ดี	 ในคราบผู้ทรงศีลห่มขาวก็ดี	ซึ่งที่แท้ก็คือสัตว์
นรกที่แฝงกายหากินกับศาสนา	 ถูกจ้างให้ทำลายหลวงปู่-หลวงพ่อเป็นการเฉพาะ	 จะใช้
วิชาทางไสยศาสตร์แบบใดก็ได้	 ขอเพียงหลวงปู่-หลวงพ่อทั้งหลายมรณภาพลงได้	 เอาไป
เลยเงินสดรายละเป็นล้านๆ	บาท...!	
	 หลวงปู่-หลวงพ่ออีก	 ๕๑	 องค์	 จะโดนกันหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ไม่อาจจะ
ทราบได้	 แต่สำหรับหลวงพ่อของเราแล้ว	 ทั้งที่อาตมาเห็นด้วยตนเอง	 และที่ท่านบอกเล่า
ให้ฟัง	 เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว	 บอกได้แค่ว่า	 ถ้าเป็นคนอื่นมีอีกล้านคนก็ตายทั้งล้าน
คน	ไสยศาสตร์นั้นมันน่ากลัวเหลือที่จะกล่าว	ความตายลึกลับที่เกิดขึ้นนั้น	วิทยาการสมัย
ใหม่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้	 ว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุใด	 ได้แต่ลงมรณบัตรไปอย่างคลุมเครือว่า	
“หัวใจล้มเหลว”	แค่นั้น...!	
	 บรรดาหมอไสยศาสตร์	 เริ่มบุกวัดตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๗	 สารพัดอย่างที่พวกเขาจะทำ		
ไม่ว่าจะเป็นปล่อยของ	ฝังอาถรรพ์	คุณผี	คุณคน	ฝังรูป	ฝังรอย	เผาหุ่น	เอากันทุกท่า	ซึ่ง
ถ้าทำที่อื่นก็คงจะมีผล	 แต่ที่วัดท่าซุงนั้น	 เทวดาคือ	ท้าวจตุโลกบาล	 และบริวารทั้งหมด	
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ขีดรัศมีไว้ว่า	ระยะ ๔ กิโลเมตรรอบวัด ของไสยศาสตร์ทุกอย่างที่ทำมา พอเข้าเขตจะ
เสื่อมทันที... 
	 เวลาวัดมีงาน จะเพิ่มเป็นรัศมี ๑๖ กิโลเมตรรอบวัด	แบบนี้เขาทำมาเท่าไรก็เสีย
เวลาเปล่า	 ซ้ำยังเหนื่อยฟรีอีกด้วย	 พวกเขาจึงแค้นใจมาก	(แปลกดีเนอะ	 ทำเขาไม่ได้ยัง
มีหน้ามาโกรธเขาอีกแน่ะ...)	 บุกเข้ามาทำกันในวัดเลย	 ของส่วนใหญ่ทำแล้วไม่ได้ผล	 ที่
พอจะมีผลบ้างก็ถูกอานุภาพของ	 ยันต์เกราะเพชร	 สะท้อนกลับ	 บาดเจ็บล้มตายไป		
หลายราย...	
	 พวกเขาโดนไปขนาดนี้ยังไม่มีเข็ด	 เนื่องเพราะนอกจากเงินจำนวนมหาศาลซึ่งล่อ
ใจแล้ว	 คราวนี้ยังต้องแข่งขันกันเองอีก	 ว่าใครจะเป็นผู้ล้มหลวงพ่อลงได้	 ถ้าใครทำได้
สำเร็จ	ทั้งชื่อเสียงเงินทองก็จะไหลมาเทมา	(ดูเอาเถอะ...เขาทำกันได้ขนาดนี้	พวกหิ่งห้อย
ไม่ได้เจียมสังขาร	หมายประชันขันแข่งกับดวงอาทิตย์แท้ๆ	เชียว...)	
	 อาตมาและญาติโยมเป็นพันๆ	 คนเห็นกับตาตัวเองว่า	 ขณะที่หลวงพ่อทำพิธีบวง
สรวงอยู่ที่ลานโบสถ์	 ปรากฏ	 ตะปูตอกโลงผี	 เป็นจำนวนมาก	 ตกลงมาจากกลางอากาศ	
หลวงพ่อบอกว่า	 เป็นของที่เขาทำมา	 แต่เสื่อมอานุภาพหมดแล้ว	 ถ้ายังมีอานุภาพอยู่จะ
มองไม่เห็น	นี่เทวดาเขาทำลายแล้ว	และปล่อยไว้ให้พวกเราประจักษ์แก่ตาตนเอง...	
	 ช่วงนั้นประมาณปี	๒๕๒๙	เวลาห้าทุ่มและตีสองของทุกวันเสาร์	และวันอังคาร	ถ้า
หมาวัดหอนพร้อมกันเมื่อไรละก็	 ไปรอดูฝนตะปูตกแถวโบสถ์ได้เลย	 มาตรงเวลาทุกครั้ง	
เก็บได้ครั้งละมากๆ	จนในที่สุดพวกเขาคงหมดวัตถุดิบ	ไม่มีปัญญาหาตะปูตอกโลงผีมาทำ
อีก	ต้องเลิกไปโดยปริยาย	(คงรื้อโลงรื้อเมรุกันหมดไปหลายป่าช้าแน่ๆ...)	
	 ของอาถรรพท์ีส่ง่มา	นอกจากตะปตูอกโลงผแีลว้	ยงัม	ี เงนิปากผ ีกระดกูผตีายโหง	
หาอะไรไม่ไดจ้รงิๆ	กระโถนลงยนัตก์ส็ง่มา	(อาจจะเปน็กระโถนผนีะ่	ฮ.ิ.ฮ.ิ..)	หลวงพอ่บอกว่า
ยังไม่เก่งจริง	สมัยหลวงปู่ปาน	เขาส่งครกตำข้าวมาทั้งใบ	(เสกให้เล็กจนเป็นฝุ่นส่งมาด้วย
ฤทธิ์นะจ๊ะ	ไม่ได้ฝากรถขนมา...)	โดนต้นหางนกยูงโค่นไปเลย	ถ้าถูกคนก็ตายแน่...	
	 ใชแ่ตท่างอากาศเทา่นัน้	ทางไปรษณยีพ์วกเขากส็ง่มาเปน็ประจำ	อาตมาสงัหรณ์ใจที
ไร	 เปดิดเูปน็ใชท่กุท	ี นอกจากสง่ใหห้ลวงพอ่แลว้	 ยงัสง่ใหห้ลวงลกูอกีหลายองค	์ อาตมารือ้
ดแูลว้ก็โยนลงถงัขยะไป	 เสยีเวลาเสยีคา่สง่เปลา่ๆ	 ไมเ่หน็มผีลอะไรเลย	 “ถา้จะใหด้สีง่เหลก็
เสน้มาซกัหลายๆ	ตนัดกีวา่	กำลงัตอ้งการใช้ในการกอ่สรา้งอยูม่าก...”	หลวงพอ่วา่	
	 ของบางชิ้นทำมาแรงมาก	 เขาเอามาถวายตอนงานวัด	 พระอื่นจะรับหลวงพ่อห้าม
ไว้แล้วรับเอง	 ท่านบอกว่า	 “มันปวดจี๊ดขึ้นมาถึงข้อศอกแน่ะ...”	 แฮ่...ถ้าอาตมารับเองมี
หวังชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นแหละ...พวกใจถึงก็มานั่งล้อมทำหลวงพ่อซึ่งๆ	 หน้าเลย	 ท่าน
ประกาศออกไมโครโฟนบอกให้รู้กันทั่ว	 พวกนั้นเลยเผ่นแน่บ	 ขืนช้าโดนสหบาทารุม
กระทืบแน่ๆ	...!	



479 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

	 เมื่อของไสยศาสตร์ทำไม่ได้ผล	พวกเขาก็ส่งอสุรกาย	สัมภเวสีเกาะติดคนเข้ามาใน
งาน	 เมื่อเกาะคนเข้ามา	 เทวดาเขาก็หมดสิทธิ์ไล่	 เมื่อเริ่มพิธีพวกนี้จะดิ้นรนร้องโอดโอย
โหยหวน	 ทำให้คนอื่นตกใจกลัว	 อาตมาตบคว่ำคามือมาหลายรายแล้ว	 ถ้าเป็นงานเป่า
ยันต์เกราะเพชรละสบายมาก	พอเริ่มพิธีเจ้าพวกนี้อยู่ไม่ได้	เผ่นกันกระเจิดกระเจิง...!	
	 หลวงพ่อท่านบอกให้ภาวนา	คาถามหาอำนาจ	เอาไว้	พวกอสุรกายจะทำอันตราย
ไม่ได้	คาถาว่า	“ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”	ถ้าเป็นพวกผีที่ถูกผูกมา	ให้ช่วยปล่อยไปเลย	
โดยใชค้าถา	 “สมัปฏจิฉาม”ิ	 เปา่ให	้ เครือ่งทรมานทัง้หลายจะหลดุหมด	 เปน็อสิระจากการ
ควบคมุของหมอผ	ี(หลวงพอ่ปลอ่ยไปมากมาย	จนหมอผหีมดเนือ้หมดตวัไปตามๆ	กนั)	
	 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘	นักบวชมหาภัยรูปหนึ่ง	ที่ต้องการล้มล้างหลวงพ่อ	เพื่อ
ยึดวัดให้ได้	 เข้ามานั่งทำของไสยศาสตร์ในพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรเลย	 (ไอ้พวกไม่รู้จัก
ตาย...)	 ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น	 เขานั่งเงียบปลุกของอย่างคร่ำเคร่งอยู่คนเดียว	
ถูกอานุภาพของยันต์เกราะเพชรสะท้อนกลับ	ถึงกระอักโลหิตหอบหิ้วกันกลับไป...!	
	 พอเป่ายันต์รอบแรกจบลง	 ทั้งที่แดดเปรี้ยงๆ	 ฟ้าใสแจ๋วนั่นแหละ	 ฝนได้เทครืนลง
มาอย่างหนัก	 พอครบ	 ๕	 นาทีก็ขาดเม็ดเป็นปลิดทิ้ง	 หลวงพ่อบอกว่า	 ของที่เขาทำเป็น
ของร้อน	 พระท่านเมตตาเอาความเย็นมาดับให้	 เป็นการล้างอาถรรพ์ไสยศาสตร์ทั้งปวง	
บรรดาญาติโยมต่างฮือฮากันมาก	วัตถุมงคลต่างๆ	จำหน่ายเป็นเทน้ำเทท่า...	
	 เมื่อกริ่งบอกเวลาจบการเป่ายันต์รอบสองดังขึ้น	 ฝนก็เทตึงลงมาอีกเช่นเดิม	 ผู้คน
นบัหมืน่เฮพรอ้มกนั	 ศาลา	๔	 ไรแ่ทบถลม่	 ตา่งไชโยโหร่อ้งดว้ยความยนิด	ีทีเ่หน็พทุธานภุาพ	
เปน็ทีป่ระจกัษแ์กต่าตนเอง	พีก่อ้ง	(คณุกอ้งเกยีรต ิเพชรชืน่สกลุ)	มาถงึทหีลงัการเปา่ยนัต์
รอบสอง	บอกว่าฝนตกแค่รอบบริเวณวัดเท่านั้น	ทางมโนรมย์ที่ห่างแค่	๓	ก.ม.	แห้งสนิท
เลยจะให้มีฝนอย่างไรเล่าพี่เอ๋ย...ก็มันหน้าหนาวแดดแจ๋ออกอย่างนี้...!		
   ๑ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๑. เล่ห์ลวงแห่งมาร 

	 บุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติความดี	 มักจะมีอุปสรรคมาขัดขวาง	 เรียกกันว่ามาร	 คำว่า	
มาร	แปลว่า	ผู้ฆ่า	คือฆ่าเราจากความดี	หากไปหลงติดบ่วงของมัน	มารมี	๕	อย่างคือ	
	 ๑. ขันธมาร	หมายถึง	 ร่างกายของเราเป็นมาร	พอจะทำความดี	มันให้เจ็บโน่น
ปวดนี่	 เมื่อยนั่น	 จะเข้าวัดเข้าวามันพาลป่วยหนักซะเลย	 ถ้าจะเข้าเธคเข้าคลับเข้าบาร์		
ละก็	ไม่เป็นไร	ไปได้ปร๋อเชียว...	
	 ๒. กิเลสมาร	คืออารมณ์ชั่วของจิตเป็นมาร	จะคิดดี	พูดดี	ทำดี	มันเป็นขัดขวาง
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สุดตัว	ถ้าจะคิดชั่ว	พูดชั่ว	ทำชั่ว	เชิญตามสบาย	มันคอยชักนำให้ยึดความรัก	โลภ	โกรธ	
หลง	แทนที่จะปล่อยวาง...	
	 ๓. มจัจมุาร	คอื	ความตายเปน็มาร	พอเราจะทำความด	ีมนักลวัเราหนพีน้	ไมรู่จ้ะ
ขดัคอเราอยา่งไร	พาลชกัแหงก็ๆ	ตายเอาดือ้ๆ	ฆา่เราตายจากความดทีัง้รา่งกายและจติใจเลย	
	 ๔. อภิสังขารมาร	 คือ	 ผลแห่งบุญบาปเป็นมาร	 คอยขวางเราไม่ให้ทำดีจนถึง
ที่สุด	 ฝ่ายบุญที่ถูกมารแฝง	 เช่น	 ยึดติดในรูปฌาน	 อรูปฌาน	มานะถือตัวถือตน	 ว่าเราดี
กว่าคนอื่นเพราะเราทำดี	 ฝ่ายบาป	 คือ	 ความชั่วทุกอย่างที่ทำมา	 ที่ดึงให้เราชั่วไปกับมัน
ตลอดเวลานั่นเอง...	
	 ๕. เทวปุตตมาร	 คือ	 เทวดาเป็นมาร	 เป็นเทวดาพวกมิจฉาทิฏฐิ	 นอกจากจะไม่
ส่งเสริมเวลาคนทำความดีแล้ว	 ยังคอยขัดขวางไม่ให้เขาทำความดีอีก	 สารพัดวิธีที่พวกนี้
จะนำมาหลอกล่อ	 หรือบางทีก็เทวดาสัมมาทิฏฐินั่นแหละ	 ทดสอบกำลังใจแล้วเราสอบตก	
ท่านเลยกลายเป็นมารไปซะฉิบ...	
	 พอเราเริ่มทำความดี	 มารทั้งหลายก็จะยกพหลโยธามาคอยขัดขวางทันที			
ล่อหลอกให้เราติดบ่วงของมัน	 จะได้ดึงเราให้ห่างความดี	 คอยยั่วให้กำหนัด ล่อให้
หงุดหงิด ลวงให้หลงผิดร่ำไป...	
	 อาตมาผจญกับมันมาจนนับไม่ถ้วน	ทุกวันนี้ก็ยังรบกันอยู่	พอรู้ทันเท่ห์ลวงของมัน
ปุ๊บ	มันก็เปลี่ยนวิธีใหม่มาทันทีเลย	กว่าจะจับได้ไล่ทันก็ปางตาย	แล้วก็ต้องผจญกับวิธีการ
ใหม่ๆ	ต่อไป...	
	 จะขอยกตัวอย่างให้ทราบเล่ห์ลวงแห่งมาร	คือ	ตอนอาตมาฝึกมโนมยิทธิใหม่ๆ	จัด
อยู่ในจำพวกรุ่นใหม่มาแรง	 มันอยากอวดคนอื่นว่าเราทำได้	 อยากพูด	 อยากสอน	 อยาก
ไปหมด...	
	 ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน	 การปฏิบัตินั้นถ้าอารมณ์เราถึงระดับไหน	 ก็มักจะตู่เอาว่า
ทุกคนต้องเป็นแบบนั้น	(ซึ่งผิดร้อยเปอร์เซนต์)	พออารมณ์ละเอียดขึ้นไปอีก	อ้าว...ที่ผ่าน
มาผิดนี่หว่า...	
	 ในเมื่ออารมณ์เข้าไม่ถึงที่สุด	 มันก็พูดผิด	 สอนผิดร่ำไป	 กลายเป็นเอาทิฏฐิของตน	
ลทัธขิองตน	ซึง่ถกูมารชกันำหลอกลวง	ไปสอนปนกบัธรรมะของพระพทุธเจา้ไปโนน่เลย...	
	 พอสอนคนใหม่ต่อใหม่เข้าด้วยกัน	กิเลสมันใกล้เคียงกันนี่	พูดอะไรก็จี้ใจดำเขาเป๊ะ
เลย	คราวนี้คำสรรเสริญก็จะตามมา	พาเข้ารกเข้าพงกู่ไม่กลับมานักแล้ว...	
	 เมื่อกู่ไม่กลับ	 ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความสามารถของตนก็พังซิครับ	 ถูกมารจูง
จมกูตามมนัตอ้ยๆ	หา่งความดไีปทกุท	ีพญามารตบมอืหวัเราะรา่	เสรจ็ขา้อกีหนึง่รายละ่...	
	 พอใชม้โนมยทิธทิำนายทายทกัเขา้	แรกๆ	กแ็มน่ด	ีคำชมเชยกม็าทนัท	ี “แหม...รู้ได้
แจม่ใสชดัเจนดจีรงิ...”	“แมน่อยา่บอกใครเลย...”	“เกง่อะไรอยา่งนี.้..”	ขาดสตหิลงคำชมกพ็งั	
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	 การที่เรารู้ได้	 เพราะพระท่านสงเคราะห์	 หรือ	 พรหม	 เทวดา	 ครูบาอาจารย์ท่าน
ช่วยเหลือ	พอถูกยกยอเข้าหน่อย	ชักเคลิ้มไปว่า	“เอ๊ะ..เราก็เก่งไม่เบานี่หว่า...?”	ถ้าอย่าง
นี้ละก็เตรียมพังได้...	
	 จะมีอยู่ระยะหนึ่ง	 ที่เราพูดจริงพูดเล่นมันก็ถูกไปหมด	 คนก็จะทึกทักว่าเราเก่ง			
ยกตัวอย่างอาตมาเอง	ยกของชิ้นหนึ่งให้คณะคุณพรพรรณพลางบอกเขาว่า	“อย่าทะเลาะ
กันนะ...”	
	 คือของมีชิ้นเดียว	 กลัวเขาจะแย่งกัน	 กลายเป็นว่า	 “โอ้โฮ...รู้ไปหมด	 หลวงพี่
นี่...เราเพิ่งทะเลาะกันมาจริงๆ...”	เป็นซะอย่างนี้ยืดแทบจีวรขาดไปเลย...	
	 ทักสุทธิพัฒน์หลานหลวงปู่มหาอำพัน	 เพราะเห็นเขาหน้าตาสดใสว่า	 “โหงวเฮ้ง	
เงินล้านขึ้นแล้ว	 จะรวยใหญ่แล้วนะ...”	 เขาตอบว่า	 “จริงครับ...ผมเพิ่งเซ็นต์สัญญาส่ง
สินค้าราคาเป็นล้านมาจริงๆ...”	
	 เป็นอย่างไรบ้าง...ถ้าท่านเจอเข้าแบบนี้	 ตามด้วยคำเยินยออีกกระบุงโกย	 ยัง...ยัง
มีที่แสบกว่านี้	ที่จะให้ท่านหลงติดกับของมารอีกมากมายนัก	ตัวอย่างคือ...	
	 ลุงถนอม รวงผึ้ง	 รายนี้เป็นฆราวาสทรงอภิญญา	อธิษฐานขอพบครูบาอาจารย์ที่
จะสอนตนให้เก่งไปยิ่งกว่านี้	แล้วพบกับอาตมาในนิมิต	เขาอุตส่าห์ตามตัวจนเจอ...	
	 “ท่านนี่แหละ...ใช่แน่นอน	 ผมจำได้	 รูปร่างหน้าตา	 ลักษณะท่าทางไม่มีผิดเพี้ยน
จากนิมิตเลย...”	น่าเคลิ้มมั๊ยล่ะ...มีลูกศิษย์ทรงอภิญญาเชียวนะเนี่ย...	
	 สุวรรณา	ลูกสาวลุงถนอม	ตอกย้ำความเชื่อของครอบครัวให้ศรัทธาหนักเข้าไปอีก
ว่า	 “หนูเห็นกับตาจริงๆ	 ท่านเดินทะลุประตูเข้ามา	 ทั้งๆ	 ที่ประตูล็อคอยู่...”	 เอาเข้าไป...	
เอาให้หนัก...	
	 น้องแสงชัย	 น้องชายอาตมา	 มักจะพบอาตมาไปสอนในนิมิตเสมอ	 แล้วไป
ประกาศปาวๆ	ว่า	อาตมาเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้	ไอ้ตัวเขาเก่งอยู่แล้ว	มาว่าเราเก่งเข้าก็
เละหนักเลยซิ...	
	 “หลวงพี่ไปหาผมที่ซาอุดิอาระเบีย	 เวลาตีสองกว่า	 ตรงกับประมาณตีห้าของเมือง
ไทย	ลืมตาก็เห็น	หลับตาก็เห็น...”	นั่น...เอาให้พอ	ไอ้เรานอนกรนตูดโด่งอยู่แท้ๆ	...!	
	 นีเ่ปน็ตวัอยา่งเลก็ๆ	นอ้ยๆ	เทา่นัน้	ทีล่ะเอยีดจนนกึไมถ่งึในเลห่ก์ลของมาร	ยงัมอีกี
มากนกั	 บอกไดเ้ลยวา่	 มารนัน้แฝงอยู่ในทกุลมหายใจเขา้ออก	 มนัเดนิบนทางแหง่ความดนีี่
แหละ	พอถงึจดุสดุทา้ย	มนัดงึทา่นออกนอกทางกา้วเดยีว	ลงเหวไปกบัมนัทนัท.ี..!	
	 พอคำสรรเสริญเยินยอมา	 ชื่อเสียงลาภยศก็ไหลมาเทมา	 คราวนี้แหละ	 สารพัด
บ่วงที่จะเค้นคอท่านให้ตาย	เป็นทาสมันอย่างไม่รู้ผุดรู้เกิดเลย...	
	 อยากเด่นอยากดังรึ...?	 โอ๊ย...มีคนโฆษณาแทนท่านเป็นร้อยเป็นพัน	 สารพัด
ปาฏิหาริย์แปลกจนคิดไม่ถึง	เดี๋ยวก็มีหนังสือมาสัมภาษณ์	เอาไปลงให้ดังหนักเข้าไปอีก...		
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	 โลภในลาภรึ...?	 สารพัดเงินทองข้าวของเครื่องใช้	 จะเอาทันสมัยใหม่ล่าสุดเพียง
ไรได้ทั้งนั้น	ตัวเลขในบัญชีธนาคารขึ้นพรวดพราด	ยิ่งกว่าน้ำป่าบ่าไหลซะอีก...	
	 อยากมีบริวารมากรึ...?	 เอาไปเลย	 คนมาหมอบราบกราบกรานเป็นร้อยเป็นพัน	
จะเอานายพันนายพลมีทั้งนั้น	พูดคำไหนบริวารเป็นกระตั้กรีบสนองความต้องการทันที...	
	 ตายครับ...ตายสนิทไม่ต้องกระดิกเลย	 ไม่มีแม้แต่เวลาจะหลับจะนอน	 เวลาปฏิบัติ
จะเอามาจากไหน	ยิ่งทิ้งการปฏิบัติ	มารยิ่งชอบใจ	ฮ่า...เสร็จข้าล่ะ...!	
	 เท่านั้นเอง	ปณิธานปรารถนา	จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึง	อรหัตตผลพระนิพพาน	ก็สลาย
เป็นอากาศธาตุ	 กลายเป็นบรรลุซึ่งคฤหัสถผลมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร	 ไอ้ที่จมจ่อมยอมเลว
อยู่ทั้งผ้าเหลือง	รอเวลาลงอเวจีหรือโลกันต์อีกนับไม่ถ้วน...	
	 นี่แหละ...ตัวอย่างเล็กๆ	น้อยๆ	ของมาร	ที่มาลวงท่านให้หลงติดบ่วงของมัน	ต้อง
ใช้สติสัมปชัญญะมากๆ	 ประกอบด้วยปัญญารู้เท่าทันมันให้ได้	 ถึงรู้ช้าหน่อยก็ขอให้รู้แล้ว
กัน	 พยายามมุ่งลัดตัดตรงไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ยังไม่ตาย
เข้านิพพานเพียงไร	อย่าไว้วางใจอะไรทั้งนั้น	มารยังรอท่านอยู่...!		
   ๑ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๒. ใครกล่อม...? 

 “โยกเยกเอย...น้ำท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก...” 
 “วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ มีตะโหนดอยู่เจ็ดต้น เจ้าขุนทองไปปล้นป่านฉะนี้ไม่เห็น
มา...ฯลฯ” 
 “เจ้านกกาเหว่าเอย...ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร คาบ
เอาข้าวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาป้อน...ฯลฯ” 
	 ตัวอย่างที่ยกมา	 ท่านผู้อ่านคงทราบทันทีว่าเป็นเพลงกล่อมเด็ก	 ทุกภูมิภาคของ
เราต่างมีเพลงพื้นบ้านสำหรับกล่อมเด็กด้วยกันทั้งนั้น	 เนื้อร้องทำนองแตกต่างกันไปตาม
ท้องถิ่นนั้นๆ	...	
	 สิ่งที่ควบคู่มากับเพลงกล่อมเด็ก	 ก็คือนิทานก่อนนอน	 ตั้งแต่งูเขียวกินตับตุ๊กแก	
หมาจิ้งจอกกินช้าง	 หนูกับราชสีห์	 อึ่งอ่างกับวัว	 ฯลฯ	 สารพัดจะสรรหามาหลอก...	
เอ๊ย...มาเล่าให้ฟัง...	
	 ในตอนที่อาตมายังเด็กอยู่	ไม่แก่งั่กกั้กอย่างทุกวันนี้	จำได้ว่ายามค่ำคืนของฤดูร้อน	
แม่จะพาลูกๆ	ออกมานั่งรับลมนอกบ้าน	ชี้ให้ดูดวงดาว	พลางเล่านิทานให้ฟัง...	
	 “บนดวงจนัทรม์เีทพธดิา	งดงามโสภาอกีทัง้ใจด	ีมพีรวเิศษสำหรบัมอบใหแ้กค่นทีข่ยนั
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ขนัแขง็	และมคีวามกตญัญตูอ่พอ่	-	แม	่(นี.่..สาระจากนทิานอยูต่รงขยนักบักตญัญนูีเ่อง)	
	 มีชายหนุ่มยอดกตัญญูผู้หนึ่ง	 อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชราที่กระท่อมชายป่า	 มีอาชีพตัด
ฟืนไปขาย	พอได้เงินมาก็ซื้ออาหารสำหรับแม่และตัวเอง	มีฐานะยากจนมาก...	
	 คืนหนึ่ง...ดวงจันทร์สว่างดังกลางวัน	ชายหนุ่มคนขยันจึงลุกขึ้นตักน้ำ	ตำข้าว	และ
เข้าป่าตัดฟืนสำหรับนำไปขายวันรุ่งขึ้น	 พอเดือนตกก็กลับมานอนพัก...ครั้นรุ่งเช้าปรากฏ
ว่า	ข้าวของทุกอย่างที่เตรียมไว้เมื่อคืนกลับกลายเป็นทองคำไปหมด...	
	 เทพธิดาจันทรานั่นเอง	 ที่เนรมิตของทุกอย่างให้กลายเป็นทอง	 ตอบสนองความ
ขยันขันแข็งและกตัญญูของเขา	 ชายหนุ่มเลยกลายเป็นคนร่ำรวย	 เลี้ยงดูแม่อย่างมีความ
สุขสืบมา...	
	 ถ้านิทานจบแล้วลูกๆ	 ยังไม่ยอมหลับ	 แม่ก็จะร้องเพลงชาวเขา	(ซัวกอ)	 กล่อมลูก
เนื้อเพลงมีว่า...	
	 “ดวงเดอืนสกุสกาว	ดวงดาวใสสวา่ง	ขีม่า้ขาวขา้มสระกวา้ง	สระนัน้ชา่งลกึลำ้...ฯลฯ”	
รอ้งวนไปวนมาไมก่ีร่อบ	ลกูๆ	กน็ัง่คำนบักนัอยา่งซาบซึง้	เทา่นีก้แ็บกไปนอนได.้..	
	 พอโตขึ้นมาคืนไหนนอนไม่หลับ	(คิดถึงแฟนมั้ง...?)	อยากให้แม่ร้องเพลงกล่อมอีก
ก็เป็นไปไม่ได้	 แม่แก่มากแล้ว	 ให้หนุนตักยังพอไหว	 จะเอาแรงที่ไหนมาร้องเพลงเล่าลูก
เอ๋ย...?	
	 ร่างกายจิตใจเติบโตแข็งแกร่งขึ้นตามวัย	 ทำให้ค่อยๆ	 ลืมเพลงกล่อมและตักแม่ไป
เกือบหมดแล้ว	ก็บังเอิญให้มีผู้มาช่วยทบทวนความจำให้อีกวาระหนึ่ง...	
	 วันนั้น...หลังจากวิ่งรับใช้หลวงพ่อมาทั้งวัน	 พอมีโอกาสพักก็รีบนอนเอาแรง	 เพิ่ง
เอนตัวลงหลับตา	 ก็รู้สึกว่ากำลังหนุนอยู่บนตักใครคนหนึ่ง	 กลิ่นบุหงาแป้งร่ำคุ้นเคยกระไร
ปานนั้น...!	
	 “ท่าน”	 ผู้นั้น	 เอาพัดโบกวีให้	 รู้สึกเย็นชื่นใจบอกไม่ถูก	 หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง	
เสียงสดใสไพเราะร้องเพลงกล่อมให้ด้วย	เนื้อเพลงมีว่า...	
	 “ศรีไพรเอย...ช่างงามสวยแท้ ห่มสไบแพร แลน่าชม คิ้วเจ้าก็ต่อ คอเจ้าก็
กลม ช่างสวยสมจริงนะแม่ศรีเอย...”	 เนื้อเพลงมีอยู่เพียงเท่านี้เอง	 ร้องวนไปวนมาอยู่
อย่างนั้น	
	 ใครหนอ...?	จะลืมตาดูก็ไม่กล้า	กลัวเป็นอย่างพี่ตุ๋ม	 (คุณแสงเดือน พร้อมพันธุ์) 
คือลืมตาขึ้นมาปุ๊บ	ทุกอย่างหายวับไปกับตาเสียดายแย่เลย...	
	 ความรู้สึกอบอุ่น	 ปลอดภัย	 สบายอะไรเช่นนั้น	 เห็นภาพซ้อนขึ้นมา	 เป็นเด็กหญิง
ผมจุก	 นุ่งโจงกระเบนสีน้ำตาลลายทอง	 ใส่เสื้อลูกไม้สีขาว	 คาดเข็มขัดทองเส้นเบ้อเริ่ม	
หลับปุ๋ยอยู่บนตักแม่...	
	 หลบัไปนานเทา่ไรไมรู่	้ ตืน่ขึน้มาดว้ยความสดชืน่แจม่ใส	ทบทวนความทรงจำ	 แลว้
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บนัทกึเนือ้เพลงไว	้“กราบขอบพระคณุครบั	“ทา่นแม”่	ทีเ่ฝา้ตามสงเคราะหล์กูตลอดมา...”		
	 คุณพ่อ	-	 คุณแม่	 ต้องทุกข์ยากลำบากเพียงไหน	 กว่าจะเลี้ยงดูเราเติบใหญ่จนทุก
วันนี้	 เป็นพ่อ	-	แม่แม้เพียงชาติเดียว	ยังเฝ้าตามสงเคราะห์ตลอดมา...เราล่ะ...ทำอะไรให้
ท่านชื่นใจบ้าง...?		
   ๒ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๓. ฌานค้าง 

	 ฌาน	 คือ	 อารมณ์เคยชิน	 หากแต่เป็นความเคยชินในด้านดี	 เมื่อทุกคนฝึกหัด
ภาวนากัน	 ในระยะเวลาไม่นาน	 ถ้าท่านมีความเข้าใจพอ	ท่านก็สามารถทรงฌานในระดับ
ใดระดับหนึ่งได้	และถ้าท่านมีความพยายามจริงๆ	ก็อาจทรงได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานใน
เวลาเดียวกัน	ซึ่งถ้าทำได้แล้วจะเป็นเครื่องอาศัยที่ดีที่สุดของเรา...	
	 ปกติคนเรามีจิตฟุ้งซ่านไปในความชั่ว	 แม้ว่าจะพยายามหักห้ามจิตใจขนาดไหน	 ก็
อดจะคิดชั่ว	ทำชั่วไม่ได้	ถ้าเราเป็นผู้ทรงฌาน	อำนาจของฌานที่ทำให้จิตสงบ	จะเป็นผู้กด
ความฟุ้งซ่านในราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ให้สงบลงชั่วคราว	เหมือนกับใช้ก้อนหินทับหญ้า
ไว้	หญ้าก็ไม่สามารถงอกงามได้...	
	 จิตใจที่ปลอดจากนิวรณ์อันเป็นอารมณ์เลวต่างๆ	 เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง	 เมื่อ
อารมณ์เลวถูกกดลง	 ปัญญาก็เกิดขึ้น	 แหลมคมขึ้น	 สามารถพิจารณาหาต้นตอความเลว	
และตัดมันละมันไปทีละน้อย	ในที่สุดก็พ้นจากความเลวได้...	
	 ดังนั้น...ฌานสมาบัติ	 แม้ว่าไม่สามารถยึดเกาะเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป	 เพราะมีขึ้นมี
ลงก็ตาม	 ก็ควรจะทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นแก่เรา	 เพื่อความเป็นสุขชั่วคราว	 และมีสติรู้อยู่เสมอ
ว่า	 รูปฌานก็ดี	 อรูปฌานก็ดี	 มันเป็น	อนิจจัง	 หาความเที่ยงแท้แน่นอนอย่างใจเราไม่ได้	
ถ้าเราไปหมายมั่นปั้นมือ	ยึดมันเกาะมัน	เมื่อไม่ได้อย่างใจ	ก็	ทุกขัง	เป็นทุกข์	เพราะมัน
เป็นอนัตตา	 ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรา	 บังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้	 คือ
อาศัยมัน	แต่อย่ายึดเกาะมันก็แล้วกัน...	
	 อารมณ์ที่ชินแล้วนั้น	 จะอยู่ในสถานการณ์ใด	 ก็มีสติกว่าผู้อื่นเสมอ	 คล้ายกับเป็น
คนความรู้สึกช้า	 ไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรง่ายๆ	 เพราะจิตใจไม่ได้ล่องลอยเคว้งคว้างอย่างคน
ทั่วไป	 หากแต่มีหลักยึดเหนี่ยวอย่างเหนียวแน่น	 ยิ่งพบอารมณ์กระทบจากภายนอกมาก
เท่าไร	ก็ยิ่งดิ่งลงสู่อารมณ์ชินมากเท่านั้น...	
	 อาตมามีกรรมอย่างหนึ่ง	 คือ	 บริวารรอบข้างเป็นหญิงซะร้อยละเก้าสิบเก้า	 แม้
อาตมาจะขีดวงป้องกันตัวดีอย่างไร	 ในที่สุดก็พบคนหัวรั้นพยายามฝ่าฝืนกฎส่วนตัวจนได้	
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“เธอ”	ผู้นั้นเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย	ถ้าหวังอะไรต้องได้อย่างนั้น...	
	 “เธอ”	 เกาะติดอาตมา	 กีดกันคนอื่นออกห่างจนหมด	 แสดงความเป็นเจ้าของ
อย่างออกหน้าออกตา	 แต่การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดัง	 “เธอ”	 จึงใช้เล่ห์กลมารยาหญิง	
พยายามดึงให้อาตมาไปตบมือร่วมกับเธอให้ได้...	
	 เดชะบุญคุณพระคุ้ม	 อาตมาทราบกลมารยาที่	 “เธอ”	 วาง	 เพื่อล่ออาตมาให้
ตกหลุมทันท่วงที	จึงเกิดความรังเกียจ	“เธอ”	ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก	พบ	“เธอ”	ทีไรจิต
จะมุดดิ่ง	หนีจากอารมณ์ภายนอกทั้งหมด	ลงสู่อารมณ์ที่ฝึกมาได้สูงที่สุดที่ทำได้ทันที...	
	 ใจมันอยู่กับอารมณ์เดียวตลอด	 ไม่ว่า	 “เธอ”	 จะงัดเล่ห์มารยาออกมากี่ร้อยเล่ม
เกวียน	 ก็ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวไปด้วย	 “เธอ”	 ยิ่งเห็นแบบนั้น	 ยิ่งต้องการเอาชนะมากขึ้น	
พยายามบุกฝ่าในทุกที่ที่คิดว่าจะทำลายกำแพงส่วนตัวได้	แต่ก็ไร้ผล...	
	 ความจริงอาตมาต้องขอบคุณ	 “เธอ”	 อย่างมาก	 หลายเดือนที่	 “เธอ”	 พยายาม	
“จัดการ”	 อาตมาให้ได้	 เท่ากับเป็นผู้ซ้อมให้อาตมามีความคล่องตัวในการหนีโลก
ภายนอกที่วุ่นวายมากขึ้นทุกที	 กว่า	 “เธอ” จะหมดความพยายาม	 อาตมาก็คล่องใน
ขบวนยุทธรบกิเลสเพลงนี้ซะแล้ว	 “อารมณ์ค้าง”	 อยู่ในระดับนั้นเป็นเดือนๆ	 ทั้งที่ก่อนนี้
ทำได้คราวละแป๊บเดียว...!	
	 “ปมาโท มจฺจุโน ปทํ”	 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย	 ฌานสมาบัติ
เป็นเพียงเครื่องนำทางของเรา	ที่จะไปสู่พระนิพพานเท่านั้น	หาใช่ที่พึ่งอันแท้จริงไม่	 อย่า
หลงคิดว่าเราดี	เราเก่ง	จงเร่งทำความดีให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป	จนกว่าจะถึงจุดหมายเถิด...!		
   ๓ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๔. นิมิตก่อนบวช 

	 นิมิตในที่นี	้ หมายถึง	 ภาพเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ปรากฏขึ้นคล้ายความฝัน	 แต่ไม่ใช่
ความฝนั	 สว่นมากมกัเปน็ภาพทีบ่อกเหตกุารณล์ว่งหนา้	 เมือ่ถงึเวลาเหตกุารณน์ัน้กเ็กดิขึน้
จรงิๆ	ภาพนมิตินัน้เปน็ภาพปรากฏขึน้เอง	บงัคบัไม่ได	้บทจะมากม็า	บทจะไปก็ไป	ไมม่ลีาง
บอกลว่งหนา้วา่ฉนัจะมานะจะ๊	หรอื	ฉนัจะไปแลว้จะ๊	เรยีกวา่	ตามใจมนัไมต่ามใจเรา...	
	 เมือ่ยงัเดก็อยู	่ถา้อาตมาเหน็ภาพนำ้วนมหมึาหมนุวนกดทบัลงมา	อดึอดัแทบหายใจ
ไม่ออกทีไร	 ก็เจ็บไข้ได้ป่วยทีนั้น	 และถ้าเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่าไผ่โปร่ง	 สีเขียวขจ	ี มี
แสงแดดสทีอง	สอ่งลอดลงมาเปน็ทางๆ	ละกอ้	หายปว่ยทกุท	ีกน็บัเปน็เรือ่งแปลกมาก...	
	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 สุบินนิมิตเห็นน้ำป่าหลากมาจากตะวันตก	 มีพญา
จระเขม้หมึาวา่ยมากบัสายนำ้ตรงเขา้ทำรา้ยพระองค	์ จงึเกดิตอ่สูก้นัขึน้	 พระองคฆ์า่จระเข้
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ร้ายลงได	้ พอยกทัพไปรบกับ	 พระมหาอุปราช	 พระองค์ก็ทรงมีชัยชนะอย่างเด็ดขาด	
เหมอืนกบัในสบุนินมิตินัน้...	
	 เล่าปี	่ นิมิตเห็นน้องร่วมสาบานทั้งสอง	 คือ	กวนอ	ู และ	 เตียวหุย	 ซึ่งเสียชีวิตไป
แล้วทั้งคู่	 มาตามให้ไปอยู่ด้วย	 หลังจากนั้นไม่นาน	 เล่าปี่ซึ่งป่วยกระเสาะกระแสะอยู่	 ก็
สวรรคตจริงๆ	ไปอยู่ร่วมกับน้องทั้งสองสมดังนิมิตที่เห็นล่วงหน้า...	
	 ในพงศาวดารโยนกเชียงแสน	 เจ้าพรหมกุมาร	 โอรสของพระเจ้าพังคราช	 นิมิต
เห็นเทวดามาบอก	 ว่าจะมีช้างเผือกล่องมาตามแม่น้ำ	 ถ้าคล้องเชือกแรกได้	 จะเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ	 ปราบได้ทั้งโลก	 ถ้าคล้องเชือกที่สองได้	 จะปราบได้ทั่วชมพูทวีป	 ถ้า
คล้องเชือกที่สามได้	จะได้เป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิ...	
	 เจ้าพรหมกุมารจึงพาบริวารไปดักรอแต่เช้า	 แต่ไม่เห็นช้างเผือกดังนิมิต	 หากแต่
เป็นงูยักษ์ตัวใหญ่โตมโหฬาร	 ล่องมาตามแม่น้ำ	 หลังจากปล่อยผ่านไปสองตัว	 ก็ตัดสินใจ
คล้องตัวสุดท้ายไว้	 งูยักษ์กลายเป็นช้างเผือกผ่องทั้งกาย	 จึงให้ชื่อว่า	 “พลายประกาย
แก้ว” ภายหลังใช้เป็นช้างศึก	 ปราบขอมดำจนสิ้น	 ได้เป็น	 พระเจ้าพรหมมหาราช	
ปกครองแคว้นโยนกเชียงแสน	ตลอดถึงสุวรรณภูมิจริงๆ...	
	 จากที่ยกตัวอย่างมา	 เป็นนิมิตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าที่แม่นยำทั้งสิ้น	 ในที่นี้ขอ
กล่าวถึงนิมิตของตนเองบ้าง	 คืนหนึ่ง	 อาตมาเห็นตัวเองและประชาชนนับหมื่นนับแสน	
ถูกกักบริเวณอยู่ในรั้วลวดหนามฝั่งหนึ่ง	แออัดยัดเยียดไปหมด...	
	 อกีฝัง่เปน็ที่โลง่	มเีตน้ทก์างอยู	่ภายในเตน้ทม์	ี“หลวงพอ่” หลวงปูม่หาอำพนั	ฯลฯ	
นัง่อยู	่ อาตมาทนเขาเบยีดไม่ไหว	 จงึปนีลวดหนามขา้มไปอยูก่บัหลวงปู	่-	 หลวงพอ่	 มอง
กลบัมาไมเ่หน็มีใครตามมาซกัคน	ทัง้ทีป่นีไม่ไดย้ากเยน็อะไรเลย...	
	 อีกคราวหนึ่ง	 อาตมาเห็นตนเองเป็นพระแบกพัดจะไปงานมงคลบ้านใครคนหนึ่ง	
อาตมาห่มจีวรแต่นุ่งกางเกงอยู่	 ไปถึงบ้านงาน	 เห็นพระหนุ่มๆ	 นับร้อย	 นั่งเงียบน่าเลื่อม
ใส	แต่อาตมารู้สึกว่าพวกเขา	“แกล้งทำเคร่ง”	เลยไม่นั่งด้วย	พอดีเห็นแถวในสุด	มีหลวง
ปู่มหาอำพันนั่งอยู่	จึงไปนั่งต่อท้ายหลวงปู่...เอาจีวรปิดกางเกงไว้...	
	 จากนมิติทัง้สองครัง้	อาตมาคดิวา่คงตอ้งบวชแน	่แมว้า่แมข่อรอ้งใหบ้วชทไีร	อาตมา
ปฏิเสธทุกทีเพราะกลัวนรก	 และก็เป็นจริง	 เมื่อ	 “หลวงพ่อ”	 ถามว่า	 “ไอ้หนู...หลวงพ่อ
ต้องการพระบวชแก้บนสามองค	์ จะบวชให้พ่อได้ไหมลูก...?”	 อาตมาเห็นว่าเป็นการบวช
แก้บน	 คงบวชแค่ไม่กี่วัน	 จึงรับปาก	 และบวชมาจนบัดนี	้ ก็เพิ่งคิดได้ว่า	 ๑๐๐	 ป	ี มีแค	่
๓๖,๕๐๐	วนัเทา่นัน้เอง...!	
	 ภาพนิมิตทั้งหลาย	 หากปรากฏขึ้น	 จงศึกษาไว้เป็นแนวทางเท่านั้น	 อย่ายึด-อย่า
เกาะ	 เพราะมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์	 นิมิตส่วนใหญ่จะเป็นมารมาพาให้หลง	 ภาวนาอยู่เกิด
นิมิต	 ก็ไปติดไปเกาะ	 ไม่ยอมละ	 ยอมวาง	 แบบนี้ก็เอาดียาก	 นิมิตที่จำเป็นต้องยึด	 มี
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ประการเดียว	คือนิมิตตามกองกรรมฐานเท่านั้น...!		
   ๔ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๕. นักบวชมหาภัย 

	 ดังที่เคยกล่าวแล้วว่า	 “หลวงพ่อ”	 ของอาตมา	ท่านมีอุบายสอนศิษย์แบบแปลกๆ	
ไม่ซ้ำกัน	 แต่ละอย่างล้วนมีรสชาติสะเด็ดสะเด่าชนิดคนโดนจำไปจนวันตาย	 บางขณะ
อุบายของท่านก็เสี่ยงกับอันตรายอย่างร้ายแรง	ชนิดถ้าพลาดถึงตายก็มี...	
	 ครั้งหนึ่ง...ลูกศิษย์ของท่านแนะนำพระองค์หนึ่ง	 โดยบอกว่าท่านมีความเก่งแบบ
นั้นแบบนี้	 “หลวงพ่อ”	 ท่านก็เล่นด้วย	 ช่วยเชียร์เพิ่มอีกแรง	 จนลูกศิษย์	 “หลวงพ่อ” 
จำนวนมาก	แห่กันไปหานักบวชรูปนี้	(ตามปกติหลวงพ่อไม่เคยหวงลูกศิษย์อยู่แล้วด้วย)	
	 บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของ	 “หลวงพ่อ”	 ที่เข้าไปพบปฏิปทาของนักบวชรูปนี้	 คนที่
ฉลาด	 มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย	 พอเห็นความไม่ชอบมาพากล	 ก็ถอยฉากไปอยู่
วงนอก	ปล่อยพวกมืดหน้าตามัว	คลุกคลีตีโมงกับนักบวชมหาภัยต่อไปตามสบาย...	
	 อาตมาเป็นฝ่ายพวกหน้ามืด	ตามไปถึงวัดของนักบวชรูปนี้ถึงสามวาระ	จะไม่ให้ไป
อย่างไรได้	 ก็เรื่องอภิญญาสมาบัตินั้น	 นักบวชรูปนี้คล่องตัวมาก	 ขนาดเรียกฝนให้ตกทั้ง
แดดเปรี้ยงๆ	ให้เห็นจะจะแก่สายตา	บอกรางวัลที่	๑	มาตรงเป๊ะทุกตัว...!	
	 เดชะบุญคุณพระคุ้ม	 อาตมาทั้งที่ไม่รู้เลยสักนิดว่านักบวชมหาภัยรูปนี้	 รับจ้างจาก
ลัทธิการเมืองลัทธิหนึ่ง	เพื่อโค่นล้ม	“หลวงพ่อ”	โดยเฉพาะก็ตาม	กลับไม่สามารถค้างอยู่
วัดของเขาได้ซักครั้ง	มีเหตุให้หงุดหงิดใจ	ต้องขับรถกลับแต่กลางดึกทุกทีไป...	
	 นักบวชจอมไสยศาสตร์มาเหนือเมฆ	 ซึมลึกเข้ามาในหมู่ศิษย์	 “หลวงพ่อ”	 ด้วย
ลีลาหน้าฉากที่สวยงามสุดยอด	กว่าจะรู้ก็เข้าไปปล่อยของ	เล่น	“หลวงพ่อ”	ซึ่งๆ	หน้าถึง
ข้างเตียง	 ขนาดสุนัของครักษ์ของหลวงพ่อและสุนัขในวัดหลายสิบตัว	 โดนของถึงกับล้ม
ตายเป็นใบไม้ร่วง	แต่อาตมาจะระแคะระคายซักนิดก็หาไม่...!	
	 เมื่อเห็นว่า	 ถ้าขืนสอนด้วยวิธีนี้ต่อไป	 ลูกศิษย์โง่ๆ	 อย่างอาตมาจะตายฟรีอีกเป็น
จำนวนมาก	 “หลวงพ่อ”	 จึงประกาศความจริงให้ทราบ	 และให้นำของทุกอย่างที่นักบวช
มหาภัยแจกให้	มามอบให้ทางวัดจะได้จัดการทำลายอาถรรพ์เสีย...	
	 อาตมาจัดการทำลายซะเอง	 แต่เหลือเชือกเส้นหนึ่ง	 ติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าแบบ
ไม่รู้ตัว	 อาตมาเดินทางไปวัดเตรียมตัวจะบวช	 เอากระเป๋าขึ้นรถด่วน	 ๙๙	 ลงมาซื้อ
หนังสือพิมพ์	๑	ฉบับ	หันไปอีกที	รถออกไปไกลแล้ว...กระเป๋าติดไปด้วยนะซี...!	
	 เรียกแท็กซี่มาดักแยกลาดพร้าว	 รถไม่จอด	 ตามไปดักรังสิตไม่จอดอีก	 ตามถึง
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ด่านบางปะอิน	 ให้นายด่านเรียกให้จึงยอมจอด	 ต้องไปตีตั๋วที่จุดตรวจอยุธยา	 รวมค่ารถ
เกือบสี่ร้อยบาท	มาถึงทางแยกวัดสิงหส์ี่โมงกว่า	อาตมาก็ลงรอรถเข้าวัด...		
	 เชื่อหรือไม่ว่ารอจนค่ำไม่มีรถซักคัน	 อาตมาสงสัยจึงรื้อกระเป๋าค้นดู	 พอพบเชือก
อาถรรพ์และตัดมันเป็นชิ้นๆ	 ทิ้งไปปุ๊บ	 คุณอุ่นพ่อค้าร้านมะม่วงดองแม่เล็กที่หน้าวัด	 ขับ
รถผ่านมาพอดี	ได้อาศัยรถคุณอุ่นไปส่งวัด	ถึงวัดเกือบ	๑	ทุ่มแน่ะ...!	
	 หลังจากบวชได้สองพรรษา	 หลวงปู่มหาอำพันฝากของของนักบวชมหาภัยไป
ทำลายที่วัด	 อาตมาก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆ	 แบบนี้อีก	 จนตัดสินใจทิ้งของถ่วงแม่น้ำ
เจ้าพระยาไป	จึงกลับวัดได้	เจ้าประคุณเอ๋ย...ช่างเฮี้ยนอะไรขนาดนี้...!	
	 ภายหลังหลวงพ่อแนะนำนักบวชมหาภัยเพิ่มขึ้นอีก	 ๑	 องค์	 คราวนี้อาตมาระแวง
อยู่แล้ว	 เลยรู้ตัวเร็ว	 จากบทเรียนเช่นนี้	 สำหรับคนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่รู้	 แต่กับอาตมา
แล้ว	 ภายหลังเข็ด	 ไม่แส่ไปหาเรื่องใส่ตัวอีกเด็ดขาด	 มี	 “หลวงพ่อ”	 องค์เดียวก็พอแล้ว	
ใครจะวิเศษเพียงไรอาตมาโมทนาด้วย	แต่ไม่เล่นด้วยแล้วจ้า...!	
	 นักบวชสมัยนี้	 ที่เลวก็มี	 ที่ดีก็มาก	 ขอท่านผู้อ่านค่อยๆ	 ใช้ปัญญาพิจารณาดู	
เพราะบางทีสิ่งที่เห็นกับตา	 ได้ยินกับหู	 ยังเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งมาหลอกลวงกัน	 จงอย่ายึด
รูปแบบ	 แต่ให้ยึดธรรมะ	 ใครสอนตรงตามพระไตรปิฎก	 นั่นจึงนับว่าพอเชื่อได้	 ถ้าลอง
ปฏิบัติตามแล้วเกิดผลดี	คราวนี้กราบไหว้ได้ทั้งกาย	ทั้งใจเลย...!		
   ๕ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๖. หลวงปู่ขนมจีน 

	 วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี	 มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี	 ด้วยสร้างมาตั้งแต่สมัย	
พระเจ้าสามพระยา	 เจ้าอาวาสองค์แรกคือ	หลวงปู่ปาน	(ซึ่งชื่อไปซ้ำกับหลวงปู่ปาน วัด
บางนมโค)	และมีความรุ่งเรืองเสื่อมโทรมสลับกันไปหลายวาระด้วยกัน...	
	 ขณะที่	“หลวงพ่อ”	ยังจำพรรษาอยู่ที่	วัดสะพาน จังหวัดชัยนาท	คืนหนึ่ง	หลวง
ปู่ปาน วัดท่าซุง	 ไปปรากฏองค์	 และบอกว่า	 วัดท่าซุงนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยบูรณะมา		
สองครั้งแล้ว	ขอให้หลวงพ่อช่วยบูรณะขึ้นมาอีกสักครั้งเถิด...	
	 หลังจากนั้นไม่นาน	พระครูสังฆรักษ์อรุณ อรุโณ	 เจ้าอาวาสวัดท่าซุงในขณะนั้น	
ก็พาญาติโยมหลายคันรถ	ไปรับ	“หลวงพ่อ”	แห่แหนมายังวัดท่าซุง	“หลวงพ่อ”	ท่านทำ
พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง	 และเจ้าอาวาสเก่าทุกองค์ที่มรณภาพไปแล้ว	 ขอ
ความอนุเคราะห์ให้การบูรณะวัด	มีแต่ความสะดวกด้วย...	
	 “หลวงพ่อ”	 เมตตาเล่าว่า	 บรรดาเจ้าอาวาสเก่าทั้งหลายมากันหมด	 ยกเว้นองค์
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หนึ่งทำลับๆ	 ล่อๆ	 จนต้องเชิญซ้ำ	 จึงยอมเข้ามาองค์นี้ท่านบอกว่า	 ท่านชื่อ “เส็ง”	 เป็น
เจ้าอาวาสองค์ที่สองถัดจากหลวงปู่ปานลงมา...	
	 ท่านบอกว่า	 ท่านชอบขนมจีนทุกประเภท	 ถ้า	 “หลวงพ่อ”	 จะทำอะไร	 ให้จัด
ขนมจีนบูชาท่าน	๑	ที่	ท่านจะสงเคราะห์ให้	และบอกว่า	“หลวงพ่อ”	จะสร้างโบสถ์เสร็จ
ภายในสามปี	ซึ่งต่อมาก็เป็นดังนั้นจริงๆ	
	 ต่อมา	 ไม่ว่าใครเดือดร้อนอะไร	 ก็ไปบอกกล่าวให้ท่านสงเคราะห์พอสำเร็จก็แก้บน
ด้วยขนมจีนกันทุกบ่อย	ไปๆ	มาๆ	พวกเราเลยเรียกท่านตามความสะดวกลิ้นว่า	“หลวงปู่
ขนมจีน”	ตั้งแต่บัดนั้น	เป็นต้นมา...	
	 หลวงปู่ขนมจีน	 ท่านรับผิดชอบด้านความประพฤติและความเป็นอยู่ของพระและ
ฆราวาสในวัด	 คอยให้การสงเคราะห์เรื่อยมา	 จน	 “หลวงพ่อ”	 ดำริจะสร้างมณฑปถวาย
ท่าน	จึงมีบัญชาให้จัดที่บูชาขึ้นมา	๑	ที่	ด้านมุมตะวันตกฉียงใต้ของโบสถ์	
	 อาตมาช่วยหลวงพี่วัชรชัย	 (พระวัชรชัย อินฺทวํโส)	ขัดกระถางธูป	 เพื่อตั้งไว้บนที่
บูชา	 ขณะขัดไปก็ปากหมาขาดการสำรวม	 พูดล้อเล่นว่า	 “นี่ถ้าขึ้นครบเจ็ดตัวจะทำไงดี
ล่ะ...?”	หลวงพี่ท่านปรามว่า	“ไอ้นี่...ทะลึ่งล่ะ...”	
	 ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา	 ความรู้สึกประหลาดอย่างหนึ่งก็ก่อหวอดขึ้นภายในอก	
และค่อยๆ	 รุนแรงขึ้นเป็นลำดับ	 คือมันรู้สึกอยากไปจากวัด...	 จะไปไหนก็ได้	 ขอให้ไปให้
ไกลๆ	ไม่กลับมาเลยยิ่งดี	สึกหาลาเพศออกไปก็ได้...	
	 ยิ่งนานความรู้สึกยิ่งรุนแรงขึ้นทุกขณะ	 แม้ว่าจะมืดค่ำแล้วก็ตามมันกระวนกระวาย
เหมือนอกจะระเบิด	 คล้ายๆ	 กับเขื่อนที่ทานแรงน้ำจำนวนมหาศาลไม่ไหว	 จะพังถล่ม
ทลายลงไปไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่ง...	
	 เดินจงกรมจนสี่ทุ่มก็ไม่หาย	อกจะแตกตายให้ได้	 ไม่อยากอยู่วัดนี้แล้ว...!	 จนหมด
หนทางจริงๆ	 อาตมาก็เข้ากุฏิ	 ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดแล้วก็วิ่ง...วิ่ง...วิ่ง...วนเวียนอยู่ใน
กุฏิแคบๆ	ขนาด	๖x๙	ฟุต	วิ่งให้มันหายบ้าให้ได้...!	
	 หมดแรงพับไปตอนไหนไม่รู้	 ตื่นขึ้นมา	 โอ้โฮ้...ฤทธิ์บ้าของเราหรือนี่...?	 ข้าวของ
กระจุยกระจายอย่างกับโดนพายุสลาตัน	 สรงน้ำแล้วไปทำวัตรเช้า	 ความรู้สึกคุกรุ่นเหมือน
ภูเขาไฟจะระเบิด	ทำวัตรก็คิดไปเดี๋ยวจะไปอาละวาดที่ไหนดี...?	
	 ทำวัตรเสร็จก็เล่าอาการให้หลวงพี่วัชรชัยฟัง	 ท่านถามว่า	 “คิดูซิ...เป็นตั้งแต่ตอน
ขัดกระถางธูปใช่มั๊ย...?”	 ตอบท่านว่าใช่	 ท่านบอกว่า	 “ถูกหลวงปู่เล่นงานเข้าแล้ว	 รีบเอา
ดอกไม้	-	ธูป	-	เทียนแพ	ไปกราบขอขมาท่านโดยเร็ว...”	
	 อาตมาขอให้โยมศุ	 (คุณศุภาพร ปุษยนาวิน)	 จัดทำพานดอกไม้	 ธูป	-	 เทียนแพ
ให้	 ทันทีที่กราบขอขมาเสร็จ	 ควาวมรู้สึกประหลาดนั่นก็หายไปเฉยๆ	 หายไปทันทีเหมือน
โยนของหนักๆ	ทิ้งก็ไม่ปาน	อะไรจะขนาดนั้น...?	
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	 เมื่อเจอเจ๋งๆ	เข้าแบบนี้	อาตมาก็หน้าด้านพอ	กราบอธิษฐานกับหลวงปู่ว่า	“หลวง
ปู่เล่นงานผมคนแรก	 ผมถือว่าผมเป็นลูกคนโต	 หลวงปู่ครับ...ลูกกราบอาราธนาหลวงปู่
โปรดเมตตาควบคุมความประพฤติของลูกด้วย	สิ่งใดที่ถูกต้องตรงตามพระวินัย	ขอหลวงปู่
ดลใจให้ทำสิ่งนั้น	 สิ่งใดไม่ถูกไม่ต้องแล้วไซร้	 หลวงปู่โปรดเมตตาดลจิตดลใจ	 อย่าให้ลูก
ทำความผิดนั้นๆ	เลยครับ	ลูกกราบขอความเมตตา...”	
	 สบายเลยคราวนี้	 มีอะไรบอกหลวงปู่ลูกเดียว	 ไปกรุงเทพฯ	 ไม่ทันก็บอกหลวงปู่	
อาหารไม่พอฉันก็บอกหลวงปู่	 อยากได้เงินใช้ก็บอกหลวงปู่	 อยากทราบว่าอารมณ์เข้าถึง
ธรรมเป็นอย่างไร	ก็บอกหลวงปู่	ท่านช่วยได้ไปซะทุกเรื่องเลย...	
	 ไปฉันเพลบ้านคุณวิไลวรรณ ภูมิธเนศ	 เห็นมีขนมจีนก็นึกถึงหลวงปู่	 คุณอารี   
จงพิสุทธิโศภณ	 บอกว่า	 “เห็นหลวงปู่ขนมจีนมาแน่ะ...”	 ตาดีเสียด้วย	 เราไม่ได้บอกเขา
ซะหน่อย	ว่าเวลาไปไหนขอท่านตามไปคุมประพฤติด้วย...	
	 ทุกวันอาตมาต้องไปกราบท่านที่มณฑปเสมอ	 จะไปไหนก็กราบลา	 กลับมาก็ไหว้	
เรื่องไม่ดีหลายๆ	 อย่างที่เกิดขึ้น	 อาตมาแคล้วคลาดไปทุกที	 ล่าสุดมีการจับสลากตั้ง
พระครูฐานานุกรมของ	“หลวงพ่อ”	๔	องค์	หลวงปู่ท่านเป็นผู้จับมือพระหยิบสลากขึ้นมา	
ตำแหน่งเหมาะสมกับหน้าที่ทั้ง	๔	องค์เลย	...!	
	 “อย่าอวดดีกับผี อย่าลองดีกับพระ”	 เพราะของจริงเขามีอยู่	 “หลวงพ่อ”	 ท่าน
พร่ำสอนมาอย่างนี้	 แต่อาตมาไปนอกครูเอง	 โดนอัดพอท้วมๆ	 นับว่าท่านยังปรานี	 แต่
นิสัยเสียเฉพาะตัวก็ดันเป็นซะแบบนี้	คือ	ถ้าไม่แน่จริงก็ไม่เชื่อซะด้วยซิ....!		
   ๕ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
 

พระเจ้าแค่งคม วัดศรีเกิด จังหวัดเชียงใหม่
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

	
ถาม : การถวายน้ำพระพุทธรูปนี้ควรที่ถวายอย่างสม่ำเสมอไหมคะ	?	
ตอบ : อะไรทีเ่ราทำสมำ่เสมอมนัเปน็อนสุตแิละขณะเดยีวกนั มนักเ็ปน็ฌานดว้ย	คำวา่	
ฌาน	ก็คือเคยชิน	 เราพุทธานุสตจินเป็นฌาน	วันนี้ถ้าไม่ได้ถวายน้ำจิตมันจะห่วง	อันนั้น
แสดงว่าเริ่มเป็นฌานแล้ว	 ก็ทำต่อไป	การถวายข้าวก็ดี ถวายน้ำก็ดี พระท่านไม่ได้ฉัน
หรอก เพียงแต่ว่าเป็นการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกิดขึ้นกับใจเราว่าเราต้องทำอันนี้ก่อน 
ต้องทำอย่างนี้ก่อน เลยทำให้จิตมีที่ยึดที่เกาะในส่วนที่หยาบ มันสะดวกกว่า ก็กลาย
เป็นว่าเกาะในพุทธานุสติ ถ้าหากมีรูปพระสงฆ์อยู่ด้วยก็เป็นสังฆานุสติด้วย 
ถาม : แล้วเราอธิษฐานน้ำหลังจากถวายพระพุทธแล้วได้ไหมคะ	 อธิษฐานว่าขอให้เป็น
น้ำมนต์	?	
ตอบ : ได้จ๊ะ	 อันนั้นอยู่ที่ความมั่นใจของเรา	 ถ้าหากว่าประเภทกลัวจะน้อยไปก็เอาสัก
โอ่งก็ได้	จริงๆ	แล้ว	ใช้อิติปิโสทั้งบทนะ	อิติปิโสฯ	สวากขาโตฯ	สุปฏิปันโนฯ	ตั้งใจว่าด้วย
ความเคารพขอบารมีพระท่านช่วยสงเคราะห์	 ยิ่งมีกำลังฌานสูงเท่าไรก็มีผลมากเท่านั้น	
ทำน้ำมนต์ทำไม่ยากหรอก	เพราะว่าเราไม่ได้ทำเอง	อาศัยบารมีพระพุทธเจ้า	
ถาม : สงสัยพวกที่เขามีอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	พวกนี้เขามีกรรมต่อๆ	กันมา	?	
ตอบ : ก็มีอยู่ในลักษณะที่สืบเนื่องกันมาว่า	 เขาฆ่าเรา	 เราก็ต้องฆ่าเขาคืน	 มันก็ส่วน
ของปานาติบาตเหมือนกัน	 แต่ขณะเดียวกัน	 อย่าลืมโทสะจริตมันต้องมีอยู่	 จะถูกฆ่ามัน
ต้องมีอยู่สองอย่าง	 คือกลัวกับโกรธ	 กลัวนี้คือกลัวตายเป็นปกติตามสัญชาติญานของคน
และสัตว์อยู่แล้ว	 ขณะเดียวกันก็โกรธว่าทำไมเขามาทำเรา	 ตัวโกรธนี้ถ้าหากว่ามันเป็น
โทสะก็อาละวาดไปเฉยๆ	 แต่ถ้ามันเป็นพยาบาทเมื่อไรก็จะเป็นจองล้างจองผลาญ	 จะตาม
ไปเรื่อยๆ	 ก็จะตามกันฆ่ากันไปฆ่ากันมาไปเรื่อยๆ	 อย่างน้อยๆ พวกนี้ก็มีกรรมปานาติ
บาตและโทสะจริตบวกกัน	ต้องมาฆ่ากัน	ต้องเอาเลือดเนื้อร่างกายของคนอื่นมาขายบ้าง	
พระพุทธเจ้าเรียกว่า	 มิจฉาวณิชชา	 หากินในทางทีไม่ถูกต้อง	 ค้าขายในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	
ท่านบอกว่า	 ขายสุรา ขายยาพิษ ขายมนุษย์ ขายอาวุธ ขายสัตว์มีชีวิต	 สัตว์มีชีวิตนี้
ขายให้เขาฆ่าใช่ไหม	ขายมนุษย์	สมัยก่อนเขาค้าทาส	สมัยนี้ก็มีเหมือนกันประเภทหลอก
เขาไปขาย	 ท่านบอกว่าผู้ที่เป็นพุทธมามะกะไม่ควรทำ	 อาชีพเหล่านี้อย่าไปยุ่งเลย	 ขาย
สุรา	 เราไม่ได้บังคับให้เขากิน	 แต่ว่าถ้าเราไม่สามารถตัดกำลังใจได้	 มันก็เหมือนเรา
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สนบัสนนุเขาใหท้ำความผดิ	ขายอาวธุ	ขายยาพษิ	เหมอืนกนั	ไม่ไดบ้อกให้ไปฆา่คนฆา่สตัว	์
แต่มันเอาสิ่งนั้นไปใช้	 คนที่เขาไม่รู้	 ถ้าเราทำกำลังใจได้	 มาต่อว่าเรา	 โทษก็เกิดกับเขา			
ถ้าเราทำกำลังใจไม่ได้	 มันก็เกิดโทษกับตัวเรา	 มันโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง	 พระพุทธเจ้าท่านถึง
ได้บอก	มิจฉาวณิชชา ๕ อย่าง ผู้เป็นพุทธมามกะไม่ควรทำ 
ถาม : แล้วอย่างเป็นเพชฌฆาตล่ะเจ้าคะ	?	
ตอบ : อันนั้นปาณาติบาตตรงเลย	ถ้าเกาะความดีไม่ได้ไปนรกแน่	...!	
ถาม : ..................................	
ตอบ : พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 มิจฉาวณิชชา	 คือ	 การค้าขายที่ไม่สมควร	 เป็นการค้าที่		
ผิดทาง	 ประกอบไปด้วย	 1) ขายสุรา 2) ขายยาพิษ 3) ขายอาวุธ 4) ขายมนุษย์   
5) ขายสัตว์ที่มีชีวิต	 ท่านบอกว่า	 บุคคลที่เป็นพุทธมามกะไม่พึงกระทำด้วยเหตุ   
๒ ประการ 
 ประการแรก - ถ้ารักษากำลังใจไม่เป็น จิตเศร้าหมอง จะลงนรกเสียเอง 
 ประการที่สอง - บุคคลที่ไม่เข้าใจจะกล่าวจาบจ้วงว่า เป็นพุทธมามกะผู้รักษา

ศีล แล้วทำไมถึงสนับสนุนการขายการฆ่าอยู่อีก 
	 เราไม่ได้บีบคอให้มันกินเหล้าสักหน่อย	 แต่เราขายเหล้า	 คนด่าเราอย่างนี้	 จริงๆ	
เรื่องของธรรมะตรงไปตรงมา	 คือคนกินถึงผิด	 แต่คนที่เขาไม่เข้าใจ	 เขามากล่าวหาจาบ
จ้วงอาจเป็นโทษแก่เขา	อย่างเช่นว่า	ยาพิษอย่างนี้	ยาฆ่าคน	ยาฆ่าสัตว์	ฆ่าแมลง	เราไม่
ได้ฆ่าเอง	 เขามาซื้อจากเราไป	 แต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาว่าเราสนับสนุนในการฆ่า	 เรื่อง
ของอาวุธก็เหมือนกัน	ส่วนเรื่องของค้ามนุษย์ค้าขายคนนี้ทุเรศที่สุดอยู่แล้ว	รู้ๆ	อยู่ใช่ไหม	
ขายสตัวม์ชีวีตินี	้ ถา้เขาเอาไปเลีย้ง	ก็โดนกกัขงั	อาจอดๆ	อยากๆ	ตอ้งทนทกุขท์รมานมาก	
สร้างเวรสร้างกรรมเปล่าๆ	แต่ถ้าเขาเอาไปฆ่ากิน	ก็ยิ่งบรรลัยใหญ่เลย	
	 ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายระวังความสัมพันธ์ให้ดี	 การสงเคราะห์เขาในเพศตรงกัน
ข้าม	 ผู้ชายสงเคราะห์ผู้หญิงก็ดี	 ผู้หญิงสงเคราะห์ผู้ชายก็ดี	 แม้ด้วยเมตตาบริสุทธิ์ก็ตาม	
แต่ว่าคนเรามันอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้	 ในเมื่อคิดเข้าข้างตัวเอง	 เขามาช่วยเราขนาดนี้	
เขาต้องชอบเราแน่เลย	 ถ้าเขาคิดแค่นี้มันไม่มีปัญหา	 แต่ถ้าเขาทุ่มแทกำลังใจให้อะไรจะ
เกิดขึ้น	?	ถ้าคุณมั่นคง	อยู่ในศีลในธรรมไม่มีปัญหา	แต่ถ้าวันไหนคุณมีทีท่าเอนเอียงตาม
ไปด้วย	 ตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง	 คุณยื่นหน้าไปให้เขาตบมันดังแหละ	 เรียบร้อย	 ไม่รอด
ทุกราย	 ระวัง	 ยิ่งเป็นอาจารย์เดี๋ยวโดน	 มันจะมาเองแล้วจะมาอย่างคิดไม่ถึงด้วย	 พอเรา
สงเคราะห์เขาไปจะออกมาแง่นี้เลย	 เพราะฉะนั้นต้องขีดวงตัวเองให้ดีที่สุด	 อาตมาเองใน
สมัยฆราวาส	มีวงล้อมประจำตัวแน่นปั้กเลย	ทั้งๆ	ที่ไปไหนตามเป็นฝูงเลย	เพราะว่าบอก
เขาชัดๆ	เลย	ไปกับพวกเธอให้ฉันเป็นพ่อเป็นได้	 เป็นพี่เป็นได้	 เป็นลูกเป็นหลานก็เป็นได้	
แต่เป็นผัวเธอ	ฉันไม่เอา	บอกเขาชัดเลย	เขาจะได้ไม่ต้องมาตั้งความหวังไว้กับเรา	เราเอง
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ถ้าหากว่าประเภทมัวแต่สงสารเขา	เดี๋ยวก็เสร็จ	วัวพันหลัก	พันไปพันมา	เชือกมันสั้นเข้า	
สั้นเข้า	มันจะหนีไปไหน	เดี๋ยววัวก็ขี่บนหลักนั่นแหละน่ากลัวไหม?	ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้
กันเหมือนกับแม่เหล็กดูดเศษเหล็กโดยธรรมชาติแล้ว	จะมีการชื่นชมกัน	ระยะแรกๆ	จะมี
การตื่นแต้นเกี่ยวกับรูปร่าง	 หน้าตา	 แต่พอนานไป	 นานไป	 ความเคยชิน	 มันมี	 พอมัน
เคยชินเขาจะไม่สนใจเรื่องรูปร่างหน้าตาต่อไป	 เหลือแค่ว่าเขามีความดีอะไรที่เคย
สงเคราะห์เราเอาไว้	 เกิดมาตื้นตันในพระคุณก็เรียบร้อย	 ยิ่งประเภทหนังจีนกำลังภายใน	
ตื้นตันขึ้นมาเมื่อไรต้องมอบกายถวายชีวิตก็บรรลัยยิ่งถ้าปฏิบัติธรรม	 เอกายโน อะยัง 
ภิกขเว พระพุทธเจ้าท่านบอกชัดแล้ว ทางของบุคคลเดียว ถ้าหากว่าเป็นหนทางของ
บุคคลสองบุคคลเมื่อไรก็ตาม ก้าวหน้ายากไปเท่านั้น	 เสียดายเพื่อนฝูงหลายคนมีกำลัง
ใจมาทางด้านนี้แต่เขาใจไม่แข็งเท่ากับเรา	 ก็ไม่รอด	 ของเราเองก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่
อยู่หลายยกเหมือนกัน	บวชใหม่ๆ	ก็ตามตื้ออยู่นั่นแหละ	หลวงพี่	เมื่อไรจะสึก	?	เอาน่า	...	
บวชทั้งที	ขอเข้าพรรษาก่อน	ออกพรรษาก่อนแล้วเมื่อไรจะสึก	ขอรับกฐินก่อน	ผัดไปผัด
มา	 ไม่ไหวแล้วโว้ยถ้ารักษาโรคนี้ขืนจ่ายยาไปเรื่อยนี้	 หมอก็แย่เหมือนกัน	 ก็ผ่าตัดไปเลย	
ผ่ากระจาย	บอกเอาสมบัติทั้งสามโลกมาแลกกับความปรารถนาพระนิพพานยังไม่แลกเลย	
อย่าว่าแต่เธอคนเดียว	ร้องไห้จ้าเลย	ตอนนั้น	เราก็ใจจะขาดรอนๆ	เหมือนกัน	ความรู้สึก
ตอนนั้น	 ถ้าเขาเหลียวหน้ามามองเราจะตามไปเลย	 คราวนี้เขาก็ไม่เหลียว	 บ๊ะ!	 ทำไงดี	
เออ...เดี๋ยวขับรถผ่านกุฏิเราแน่ๆ	 เลย	 แค่เหลือบขึ้นมามองนิดเดียวก็จะสึกเหมือนกัน	 ก็
ไม่เหลือบมา	 แหม	!	 หมดท่าเลย	 ตกลงว่าจำเป็นต้องอยู่ต่อไป	 ยิ่งอยู่นานยิ่งแก่	 หมาไม่
แลเสียแล้ว	 อันตรายมาก	 ระวังให้ดี	 อยู่ใกล้กันเมื่อไร	 เป็นเรื่องเมื่อนั้น	 เรื่องอื่นไม่มี
ปัญหาหรอก	 เรื่องที่เขาเห็นด้วยขึ้นมา	 แล้วเราปฏิเสธยากอีกต่างหาก	 เดี๋ยวก็ยุ่งตายชัก	
ไม่ได้ตำหนิใครนะ เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ว่าถ้ารักจะปฏิบัติ จะต้องทิ้งให้ได้ ถ้าเรื่อง 
หยาบๆ แค่ขั้นต้นนี้ ยังทิ้งไม่ได้ ความละเอียดส่วนของธรรมะอื่นๆ จะเข้าถึงได้ยาก 
	 มีหลายคนเขาบอกว่า	 คนโน้นเป็นโสดาบันแล้วแต่งงาน	 คนนี้เป็นโสดาบันแล้ว
แต่งงาน	 ยกธรรมบทมาด้วยอย่างนี้ใช่ไหม	?	 เออ....นั่นเขาเป็นพระโสดาบันนะ	 แล้วเธอ
ล่ะเป็นอย่างเขาหรือยัง	?	เขาถือว่าเขาพ้นแล้วมีพื้นที่รองรับเขาระดับหนึ่งแล้ว	ยังไงๆ	ไม่
ตกต่ำกว่านั้นแน่	 แล้วอีกอย่างหนึ่ง	 คุณจะเคี่ยวเข็ญตัวเองให้เป็นพระโสดาบันง่ายเหมือน
สมัยโน้นไหมล่ะ	?	สมัยโน้นมีพระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอง	มีโอกาสไหมล่ะ	?	ถ้ามีโอกาสก็
โอเค	ไม่ว่ากัน	แต่ยังไงๆ	ประกันความเสี่ยงไว้ก่อน	อยู่ห่างๆ	แล้วดี	
	 การปฏิบัติเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของพระ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ไม่รู้ไม่เห็น
ได้เป็นการดี ถ้าหากว่าจำเป็นต้องรู้ต้องเห็น ก็อย่าพูดด้วย ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วย ก็
ให้พูดโดยธรรม	อย่างที่เมื่อกี้คุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนั่นแหละ	เราชวนเข้าวัดท่าเดียว	มัน
จะไปเที่ยวมันก็ไม่ไปกับเราแล้ว	หมดเรื่อง	



494 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ถาม : ประเภทมีลูกมีผัวแล้วก็จะให้ไปหาอีก	ปวดหัวเลย	?	
ตอบ : ไปผิดจังหวะ	 ผัวเขาเข้าใจผิดล่ะยุ่งเลย	 วันก่อนดูการ์ตูนตลกผัวเขาเปิดตู้	 เจอ
ผู้ชายแก้ผ้า	 ยืนกุมมืออยู่ในตู้	 ก็บอก	 ที่รักมาดูสิ	 มีไอ้บ้าที่ไหนมันมาแอบอยู่ในตู้ของเรา	
คือเขาเห็นของตลกนี่	เออ...ถ้าหากผัวอารมณ์ดีอย่างนั้นก็แล้วไป	ถ้าเจออารมณ์ไม่ดี	คว้า	
๑๑	ได้	ไล่ยิงกระจายเลย	มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มันมาเล่นซ่อนหาอยู่ในตู้		
	 ฉิมพลีนรก	 นรกต้นงิ้ว	 เป็นยมโลกีย์นรกขุมหนึ่ง	 สำหรับผู้ที่มีเศษกรรม	 ต้องใช้		
คำว่าเศษนะ	 เพราะขุมใหญ่เขาลงแล้ว	 มีเศษกรรมของการผิดลูกผิดเมียเขา	 เป็น
กาเมสุมิจฉาจาร	ถึงเวลา	นายนิรบาลจะบังคับให้ปีนขึ้นไป	เพราะว่าคู่ของตัวเองจะอยู่ข้าง
บนโน้น	รักกันชอบกันมากนัก	ก็ปีนขึ้นไป	ไม่ปีนก็ใช้หอกแทง	หมาก็ไล่กัด	ต้องปีนขึ้นไป	
ปีนไปถึงข้างบน	 ปรากฏว่าคู่ไต่ลงมาข้างล่างตอนไหนก็ไม่รู้	 ข้างบนโดนอีกาไล่จิก	 ก็เจ็บ
นัก	รีบปีนลงมาหาคู่ตัวเอง	ปรากฏว่าทางนี้โดนเขาบังคับให้ปีนขึ้นมาอยู่ข้างบนอีก	ไล่กัน
ไม่รู้จบอยู่อย่างนี้	 แล้วหนามงิ้วไม่ได้คมอย่างเดียว	 ร้อนด้วย	 แล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างเดียว	
ดีดอย่างกับสปริง	 งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม	 ข้อนิ้วสิบหกข้อนะ	 ไหวไหมล่ะ	 ยาวทะลุตัว	
มันดีดโชะเดียวทะลุตัวเลย	
ถาม : มันต้องศีลขาดเลยใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ใช่	 แต่ว่าถึงจะศีลขาดไปแล้วก็ตาม ถ้าในอดีตเคยเป็น ไม่ต้องไปตามนึกถึง
มัน ปัจจุบันนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำในทาน ศีล ภาวนา ให้ทรงตัวไว้ ถ้าอารมณ์ใจทรงตัว 
เกาะในด้านดีเอาไว้ได้มั่นคง ก็เป็นอันว่ารอดชั่วคราว ไปนิพพานได้เมื่อไรก็เป็นอันว่า
พ้นกัน	 ไม่อย่างนั้นต่อให้เป็นเทวดา	 เป็นพรหมเป็นอะไร	ถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ร่วง
ลงไปอีก	
ถาม : เขาตามเก็บกันหมดไหมครับ	?	
ตอบ : ไม่ต้องเลย	 พวกนี้เขาคิดยิบคิดย่อย	 พวกนี้ถ้าสอบผู้ตรวจสอบบัญชี	 ต้องได้
อันดับหนึ่งของประเทศแน่เลย	แม้แต่นิดๆ	หน่อยๆ	แค่นั้น	เราเห็นว่าเป็นการบังเอิญ	ทำ
โดยไม่เจตนาอะไรก็ตาม	เขาคิดหมด	
ถาม : แล้วอย่างประเภทที่ลูกสาวเขา	ไม่ใช่เมียเขา	?	
ตอบ : พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเลย	 เรื่องของกาเมสุมิจฉาจาร	 ฟังให้ดีๆ	 นะ	 หญิงนั้นมี
บิดาปกครอง หญิงนั้นมีมารดาปกครอง หญิงนั้นมีพี่ชายปกครอง หญิงนั้นมีพี่สาว
ปกครอง หญิงนั้นมีครอบครัวปกครอง	คือ	จะเป็นพี่	 เป็นน้อง	 เป็นอะไรสักคนหนึ่งก็ได้	
หญงินัน้มผีูจ้องแลว้ดว้ยพวงมาลยั	 กล็กัษณะเปน็การหมัน้	หญงินัน้มพีระราชาปกครอง	
อันสุดท้ายนี่เจ็บปวดที่สุดเลย	 มีธรรมปกครอง	 โดนทุกรูปแบบเลย	 ท้ายสุดนี่เจ๊งเลย			
อันหมายความว่าถ้าเขาไม่มีใครเลย	 ก็มีธรรมปกครอง	 คือ	 อย่างน้อยๆ	 การละเมิดโดยที่
เขาเองไม่ยินยอมเสร็จเหมือนกัน	คือ	ถ้าหากว่าตัวคนเดียวจริงๆ	ก็เสร็จเหมือนกัน	
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ถาม : ถ้าเขายินยอม	?	
ตอบ : ถ้าหากเขาตัวคนเดียวจริงๆ	เขาต้องยินดีด้วย	
ถาม : ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมแต่เรายินดีด้วย	?	
ตอบ : อันนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่รับรู้	 อย่างสมัยก่อนเขาทำถูกนะ	 พากันตามกันไป	
เสร็จแล้วกลับมาขอขมา	 ถ้าหากว่าเขารับการขอขมาถือว่าอโหสิกรรม ก็จบกันไป	
สมัยก่อนนี้เขาทำถูก	แต่สมัยนี้ไปแล้วไปเลย	
ถาม : ถ้าหากว่าพ่อแม่เสียไป	แล้วพี่ก็ไม่มี	?	
ตอบ : ก็ต้องดูว่า	 ถ้าหากไม่มีน้องก็แล้วไป	 คือ	 มันต้องให้คนที่เป็นญาติพี่น้องของเรา
ทั้งหมด	คนใด	คนหนึ่งถ้าเหลืออยู่	ต้องให้เขายินยอม	
ถาม : ถ้าน้องมีแล้วเขาบอกว่า	แล้วแต่พี่ล่ะครับ	?	
ตอบ : อันนั้นก็แล้วแต่พี่เหอะ	 มันยุ่งเหมือนกัน	 ท่านบัญญัติละเอียดยิบเลย	 เรื่อง
บัญญัตินี้ไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติมันขึ้นมาเอง	แต่ว่าเรื่องของการละเมิดในสิทธิของผู้อื่น	เป็น
เหตุให้เกิดกรรมขึ้นมา	ท่านก็ว่าไปตามความเป็นไปของมันนั่นแหละ	
ถาม : แล้วพวกชายกับชาย	หญิงกับหญิงนี่	ต้องลงนรกหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : เป็นอาตมานี้จะตั้งขุมใหม่ให้เลย	แต่เสียดายมันก็อันเดิมนั่นแหละ	นั่นแค่เศษนะ	
เพราะมันลงมหานรกมาแล้ว	 ลงอุสุทนรกมาแล้ว	 มหานรกมี	 ๘	 ขุม	 ใช่ไหม	 อุสุทนรกมี	
๔	ทิศ	ทิศละ	๘	ขุม	รวมเป็นเท่าไร	๑๒๘	ขุม	แล้วยมโลกีย์นรก	มีอยู่	๔	ทิศ	ทิศละ	๑๐	
ขุม	เท่าไร่ละ	๓๒๐	ขุม	รวมๆ	แล้วทั้งหมด	๔๕๖	ขุม	ถ้านับรวมโลกันตนรกด้วย	ก็	๔๕๗	
ขุม	อาตมาสำรวจมาครบถ้วนทั้งหมดแล้ว	ยกเว้นโลกันต์	
ถาม : โลกันต์นี่ไม่มีเวลาหรือครับ	?	
ตอบ : ไม่มีเวลา	 บังเอิญเคยเป็นเชื้อพุทธภูมิมา	 เขาเลยห้ามลงโลกันต์	 บุคคลผู้
ปรารถนาพุทธภูมิมาห้ามลงโลกันต์ และห้ามเป็นอรูปพรหม เพราะเวลามันยาวนาน
จนเกินไป ทำให้ขาดช่วงการสร้างบารมี เลยมีกติกาปลอดภัย	 นอกจากนั้นเฟสไหนที่
เขาอนุญาตให้จองนี่อยู่มาหมดแล้ว	กว่าจะดีได้นี่มันชั่วมาจนครบเหมือนกัน	
ถาม : แล้วอย่างที่เคยผิดพลาดไป	อะไรไป	?	
ตอบ : ก็บอกแล้วว่าอย่าไปตามนึกถึงมัน	ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีให้จิตใจมันมั่นคงอยู่ใน
ด้านดี	ถ้าเผลอคิดถึงแวบตอนก่อนตายก็เรียบร้อยเลย	
ถาม : แล้วอย่างบางทีเราขอขมาอย่างนี้	?	
ตอบ : ขอขมา	กต็อ้งด	ูดวูา่ขอกบัใคร	ขอกบัตวัเขา	ขอกบัผูป้กครองเขา	หรอืขอกบัอะไร	
ถาม : ถ้าไม่เจอกัน	คือไม่สามารถติดต่อกันได้	?	
ตอบ : ก็แล้วไป	คำว่าแล้วไปก็คือ	แก้ไขไม่ได้	มันไม่ใช่แล้วไปจะพ้น	
ถาม : ถ้าเราคิดขอขมาในใจนี้ได้ผลไหมครับ	?	
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ตอบ : เรื่องของอโหสิกรรมนี่ โจทย์กับจำเลยต้องมาอยู่ต่อหน้ากัน แล้วมาเอ่ยปาก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่อย่างนั้นมันไม่ครบตามกติกา 
ถาม : (คุยเรื่องคู่ครอง	)	
ตอบ : เรื่องของเนื้อคู่นี้	ถ้าเป็นบุพเพสันนิวาส	คือเคยเนื่องกันมาแต่ชาติก่อนจริงๆ	พบ
เจอหน้ามันเลี่ยงกันไม่พ้นหรอก	 ยิ่งเกิดมากเท่าไรความผูกพันก็จะมากเท่านั้น	 อาตมา
สมัยบวชใหม่ๆ	เจอหน้าผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้อยู่ในสเป๊ก	รูปร่างก็ไม่ได้อยู่ในสเป๊ก	
แต่มีแรงดึงดูดมหาศาลเลย	 ชนิดเราทำอะไรไม่ถูกเลยนะ	 เห็นคราวนี้	 โอ้ย	 !	 ตายละวา	
...เจ้าหนี้ตามทวง	ความรู้สึกมันว่านั้น	แต่คราวนี้ว่า	เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไป
ให้หลบรอดไปได้มากกว่าสติสัมปะชัญญะที่พอมีอยู่เท่านั้น	 แต่สติที่มีอยู่มันหายไปเกิน
ค่อนหนึ่ง	 สมาธิก็หายไปเหมือนกัน	 ทำวัตรก็มองหน้า	 นั่งกรรมฐานแทนที่จะหลับตาก็
ลืมตามองอยู่นั่น	 ความรู้สึกบอกว่า	 ถ้าพูดกับเขาแม้แต่คำเดียว	 เราเสร็จแน่	 แล้วยายนั่น
เขาก็รู้เหมือนกัน	ถึงเวลาก็ต้องแถเข้าไปใกล้ๆ	พอถึงเวลาเขาพูดอะไร	ความรู้สึกเราบอก
ว่า	 ถ้าพูดแม้แต่คำเดียวเราเสร็จแน่	 ยอมเสียมารยาทคุยกับคนอื่น	 พอเขาเสียบเข้ามา	
เอ่ยปากถามปุ๊บ	เราเดินหนีไปเลย	หลบอยู่	๓-๔	วัน	เห็นท่าไม่รอดแน่	พอดีหลวงพ่อสั่ง
ให้ไปประจำอยู่ที่หน้าตึกของท่าน	 ตรงจุดนั้น	 ถ้าไม่มีธุระจริงๆ	 ห้ามเข้า	 ก็เป็นอันว่ารอด
ไป	ไม่อย่างนั้นเสร็จ	 เพราะว่าพวกนี้ ถ้าช่วงวาระเวลาของเขามาถึง บุญกรรมที่มันส่ง
มาถึงจะทำให้เราอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถตื๊อให้พ้นช่วงนั้นไปได้ มันก็พ้นไปเลย 
จนกว่ามันจะมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง 
ถาม : แล้วเขาจะไปมีคู่กับผู้อื่น	?	
ตอบ : มันจะไปมี	ก็ปล่อยมันไป	ยิ่งมีเร็วเท่าไรยิ่งดี	หลวงปู่ฝั้น	ครูบาอาจารย์ที่เคารพ
ท่านมากที่สุดองค์หนึ่งนะ	 ท่านบอกว่าท่านธุดงค์ไป	 ท่านจะข้ามลำน้ำ	 มีเรือจ้างอยู่สอง
แม่ลูก	 พอเห็นหน้าลูกสาวปุ๊บหลวงปู่บอกว่าใจหายแวบเลย	 หน้าอย่างนี้ใช่เลยล่ะ	 เสร็จ
แล้วท่านจะทำอย่างไร	?	ท่านก็พอขึ้นเรือได้	 บอกขอบอกขอบใจเสร็จก็รีบเดิน	 เดินอย่าง
ไม่มีสติ	ภาวนามันหายหมดเลย	เดินไปจนกระทั่งค่ำก็ปักกลดปรากฏว่าเขาตามมา	แม่ลูก
ตามมา	 แม่มาถึงก็บรรยาย	 ตัวเองมีนากี่ไร่	 มีควายกี่ตัว	 เฒ่าชะแรแก่ชราป่านนี้แล้ว	 มี
ลูกสาวคนเดียว	ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเลย	เห็นท่านนี้แหละพอจะเป็นที่พึ่งได้	ถ้าหากว่าท่าน
สึกหาลาเพศไปก็พร้อมจะยกสมบัติและลูกสาวให้ด้วย	 หลวงปู่ท่านบอกว่าสติสตังที่จะต่อ
ต้านสักนิดหนึ่งก็ไม่มี	ได้แต่เออ...ไปตามเรื่อง	บอกว่าตอนนี้ยังเป็นพระอยู่	ถ้าหากสึกแล้ว
เราค่อยพูดกันอีกทีหนึ่ง	 เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเอาคำตอบ	 แล้วก็กลับบ้าน	 หลวงปู่
ท่านยอมเสียสัจจะถอนกลดหนีคืนนั้นเลย	ปกติพระธุดงค์ถ้าไม่สว่างห้ามถอน	หลวงปู่ท่าน
บอกว่ายอมเสียสัจจะถอนกลดหนีคืนนั้น	 ธุดงค์ข้ามไป	 ๓	 จังหวัด	 มีปัญญาให้มันตามมา	
ถ้าตามมาก็จะยอมรับมันล่ะ	แต่ระหว่างที่เดินอยู่นั่นเห็นแต่หน้าลอยอยู่	ท่านบอกว่า	 เห็น
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แต่หน้ายายหน้าใบโพธิ์	คือหน้าเป็นรูปหัวใจ	เห็นแต่หน้ายายหน้าใบโพธิ์	ตามอยู่นั่นแหละ	
โอ้โห	!	ความผูกพันแรงขนาดนั้น	
ถาม : แล้วตัวผู้หญิง	เขาก็ผูกพันด้วยไหมครับ	ต้องทั้งสองคนไหมครับ	?	
ตอบ : เขาเห็นปุ๊บเขารู้เลย	 พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม	 ครูบาอาจารย์ใหญ่	 สาย	
หลวงปู่มั่น	 ท่านบอกว่าเห็นหน้าปุ๊บผู้หญิงหงายหลังสลบ	 ตัวท่านเองก็เข่าอ่อนกองอยู่
ตรงนั้นเหมือนกัน	 คิดดูว่ามันแรงขนาดไหน	 นั่นแสดงว่าใช่แน่ๆ	 อย่างไรก็หนีไม่พ้น	
หลวงปู่สิงห์	 ท่านก็เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นอีก	 พ่อแม่เขามาบอกว่าขอให้สึกไปแต่งงาน	 ท่าน
บอกก็ได้	 แต่ต้องทำที่ต้องการนะ	 อันดับแรกให้สร้างปราสาทลอยอยู่กลางท้องฟ้า	 เอาไว้
เป็นเรือนหอ	 อันดับที่สองให้หายาอะไรก็ได้ที่กินแล้วไม่แก่ไม่เฒ่า	 ไม่ตาย	 โอ้โห	!	 สิ่งที่
ท่านยื่นมาทั้งนั้นนี่นิพพานทั้งหมดเลย	 ไม่มีที่อื่นนี่	 บอกถ้าหาให้ไม่ได้	 ไม่แต่ง	 เอากับ
ท่านสิ	 ก็คือท่านรู้เสียแล้วว่านิพพานเป็นอย่างไร	 ในเมื่อรู้แล้วก็พยายามจะไปให้ได้	 เขาก็
เลยขวางเลยยื่นข้อเสนอเสียเลย	 มีปัญญาหามาได้	 ก็ยอมแต่งเหมือนกัน	 หลวงปู่เทสก์ 
เทสรังสี เรียกว่าปรมาจารย์ใหญ่ของสายกองทัพธรรมเหมือนกัน	 ท่านบอกว่า	 ไปเยี่ยม
เขา	 ด้วยประเภทที่เรียกว่าจิตห่วงใยตามปกติ	 เห็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ชวนเด็กวัดไปด้วย	
เจ้าเด็กวัดระยำเสือกหลับ	 อาจารย์นั่งมองอยู่	 สาวเจ้าก็ตาหวานขึ้นมาเรื่อยๆ	 ท่านก็บอก
ว่าสติสตังมันไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัว	 เหงื่อกาฬแตกพลั่ก	 ก็เลยต้องบอกลา	 ปลุกเด็ก
แล้วรีบกลับเลย	ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปอีกเลย	ถ้าคนนี้มาก็บอกเขาด้วยว่าไม่อยู่	 ไม่อย่างนั้น
ก็เสร็จ	น่ากลัวขนาดไหน	?	
ถาม : (คุยเรื่องคู่ครอง)	
ตอบ : มันคล้ายๆ	 กับว่า	 ถ้าวาระและเวลามาถึง มันจะโคจรเข้ามาชนกันเอง อันนี้
เป็นแรงกรรมส่ง บุญบาปที่เคยทำร่วมกันมาจะส่งผลเข้ามา เมื่อส่งผลมาถึง คราวนี้ก็
อยู่ที่ว่ารักษาตัวรอดไหม และถ้าหากว่าพ้นจากคนนี้ไปแล้ว เดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาอีก	
เราไม่ได้เกิดชาติเดียวนะ	ในเมื่อไม่ได้เกิดชาติเดียว	เนื้อคู่มันก็มีหลายคนไปด้วย	คนไหน
ที่เกิดร่วมกับเรามากชาติที่สุดก็มีอิทธิพลต่อเรามากที่สุด	 คนไหนเกิดน้อยชาติหน่อย	 ก็
อิทธิพลน้อยหน่อย	 สมัยหลวงพ่อบวชกับหลวงปู่ปาน	 มีพระอยู่องค์หนึ่งท่านได้อภิญญา
และก็ได้ทิพจักขุญาณแจ่มใสมาก	ท่านจะบอกเลยว่าวันนั้นเวลานั้น	ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งรูป
ร่างอย่างนี้	 แต่งตัวอย่างนี้มา	 ผมต้องสึกนะ	 ก็จริงๆ	 ถึงเวลาต้องสึกไปอยู่กินกับเขา	 แต่
คราวนี้ท่านมีอภิญญาอยู่	 ก็พยายามรวบรวมกำลังของอภิญญาใช้ในการดูหมอ	 ใช้ในการ
รกัษาโรคบา้ง	หาเงนิใหเ้ขากอ้นหนึง่	ไม่ใชน่อ้ยๆ	นะ	หลวงพอ่บอกประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท	
ของสมัยนั้น	 หือ...สมัยนี้	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ยังจะน้อยกว่าล่ะมั้ง	?	 อย่าลืมว่าสมัยนั้น
กว๋ยเตีย๋ว	๒	ชาม	๕	สตางค	์เทา่กบั	๔๐	บาท	สมยันี	้๕๐	สตางค	์ก	็๔๐๐	บาท	บาทหนึง่ก็
แปดร้อยนั่นแหละ	 เสร็จแล้วท่านก็กลับมาบวชใหม่	 แล้วก็บอกไว้อีกว่าวันนั้นเวลานั้น			
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ถ้ามีผู้หญิงหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นมา	ท่านจะต้องสึก	 แล้วก็สึกอีก	 สึกอยู่อย่างนั้นแหละ	
๔	เที่ยว	๕	เที่ยว	จนกระทั่งครั้งสุดท้าย	พอกลับเข้ามาบวชก็ลาหลวงปู่เข้าป่าเลย	หลวง
พ่อก็ย่องไปถามว่า	 ทำไมงวดนี้ไม่อยู่แล้วหรือ	?	 ท่านบอกว่าหมดหนี้แล้ว	 ไปแล้ว	 เผ่น
เข้ามาแล้วสบายใจ	 เพราะว่าของท่านได้อภิญญาอยู่แล้ว	 พอเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพักตร์
รักษาศีลบริสุทธิ์แป๊บเดียว	 ก็ได้กำลังอภิญญาเต็มคืนมา	 ไม่เหมือนตอนเป็นฆราวาส	 มัน
โดนจำกัดให้ใช้ได้น้อย	ท่านรู้ขนาดนั้นยังต้องสึกเลย	อาตมาเองยังรอว่า	รายต่อไปคือใคร	
มาจะด่าให้กระจายเลย	 ถึงเวลาอ้าปากไม่ขึ้น	 ประมาทไม่ได้	 อย่าคิดว่าตัวเองแก่แล้ว	
หลวงพ่อท่านสมัยก่อนก็อายุประมาณนี้แหละ	 ท่านบอกว่า	 โอ้โห	!...แก่จะตายชักอยู่แล้ว	
เด็กๆ	 มันเรียน	 ม.๕	 ม.๖	 อาชีวะบ้าง	 อะไรบ้าง	 มาถึงก็ประจ๋อ	 ประแจ๋เต็มกุฏิไปหมด	
แล้วหลวงพ่อก็ไม่มีทีท่าจะเล่นด้วย	 ไปๆ	 มาๆ	 ก็ประเภทว่าฉันไม่เชื่อหลวงน้าแล้วล่ะ	
ทำท่าเหมือนอยากจะแต่งงานด้วยแล้วอยู่ๆ	ก็ลืมไปเฉยๆ	อะไรอย่างนั้น	หลวงพ่อก็นึกได้
แต่เวทนาอยู่ในใจไม่รู้จะช่วยมันอย่างไรวะ	 ฟังดูในปฏิปทาท่านผู้เฒ่าว่าหลวงพ่อท่านโดน
มาขนาดไหน	บางอย่างท่านเล่าไว้นิดเดียว	แต่ถ้าเรามีประสบการณ์ก็จะรู้เลยว่า	นิดเดียว
ของท่าน	กว่าจะผ่านได้	เลือดตาแทบกระเด็นไป	
ถาม : (คุยเรื่องคู่ครอง)	
ตอบ : พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า	 ไม่ว่าท่านจะหนีไปซอกเขา ไปลำห้วย ในกลีบเมฆ 
ในถ้ำ ในก้นมหาสมุทรที่ใดก็ตาม ไม่สามารถจะหนีกรรมได้พ้น คุณทำไว้เอง	ไม่ต้อง
ไปกลัวมัน	ถ้าตั้งใจหนีจริงๆ	หนีพ้น	อาตมาอย่างน้อยก็พ้นมาหลายยกแล้ว	มันจะมีอีกสัก
ยกสองยกก็เชื่อว่าน่าจะพ้นนะ	 จำเอาไว้ว่าอย่ายื่นหน้าไปให้เขาตบหน้าก็พอ	 ตบมือ		
ข้างเดียวไม่ดังหรอก	
ถาม : (คุยเรื่องคู่ครอง)	
ตอบ : คือมันน่ากลัวมาก	 มันไม่ใช่ขึ้นแค่นั้นลงแค่นั้น	 เพราะว่าเราพอถึงเวลาแต่งงาน
ไปปุ๊บ	 ไหนจะตัวเขา	 ไหนจะพ่อแม่พี่น้องของเขา	 แล้วถึงเวลาลูกอีก	 หลานอีก	 ตายล่ะ
หวา	 ถึงบอกว่าบางทีก็พูดกับพระว่าตอนนี้นะต่อให้น้องป๊อบมาคุกเข่าต่อหน้าว่า	 หลวงพี่
เจ้าขาสึกไปแต่งกับหนูเหอะ	 ไม่กล้าไปเลย	 กลัวจริงๆ	 เอ้อ...มันอธิบายเป็นคำพูดได้	 แต่
ถ้าเห็นนี่	เห็นเลยว่าน่ากลัวจริงๆ	ไม่มีจุดลงท้ายเลย	มีแต่ยาวไปเรื่อย	ไปเรื่อย	
ถาม : (คุยเรื่องคู่ครอง)	
ตอบ : ไม่ต้องโทษใคร	โทษตัวเอง	มันแปลกอยู่อย่าง	ตอนบวชอยู่มันดูดีไปหมด	ก็เลย
กลายเป็นว่าถ้าหากว่าสึกไปก่อน	 เขาก็ไม่โอเคเหมือนกันยุ่งเป็นบ้าเลย	 ที่ขำๆ	 ก็เคยถาม
บางคนนะ	ผู้ชายเยอะแยะ	ทำไมต้องมาแถววัดด้วยวะ	คือเราปากเสียว่าตรงๆ	อยู่แล้วใช่
ไหม	 เขาเองก็แน่เหมือนกัน	 เขาว่าในวัดแหละดีไม่มีเอดส์	 ก็บอก	 เออ...ถ้าวันไหนเจอ
เอดส์แล้วจะรู้	
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ถาม : (เรื่องการบวชของผู้ที่ป่วย)	
ตอบ : ถ้าหากว่าวัดที่เคร่งครัดนี่	 ระยะหลังเขาให้ตรวจเลือดก่อนที่จะบวช	 แต่ว่าก็ยังมี
โอกาสพลาด	อย่างเช่นว่า	การรักษาพยาบาล	การให้เลือด	การฉีดยา	บางทีก็เป็นเหมือน
กัน	 อย่างของอาตมาก็เสี่ยงเหมือนกัน	 เพราะทำฟันบ่อย	 ทำฟันแต่ละทีบางทีหมอเขาก็
แคะเสียจนเลือดท่วมเลย	
ถาม : อย่างวัดพระพุทธบาทน้ำพุ	 โยมเป็นเอดส์นี่เขาบวชพระให้เลยหรือว่าใครมี
ศรัทธาก็บวชได้ครับ	?	
ตอบ : ก็ไม่มีปัญหา	 คือ	 ของเขาเป็นวัดที่คนเขารู้อยู่แล้วว่าคนเป็นเอดส์ไปอยู่ด้วยกัน	
นี่ของเราถ้าหากว่าเขารู้ก็จะรังเกียจ	 ดีไม่ดีพาลไม่ใส่บาตรให้กินทั้งวัดก็เสร็จล่ะสิ	 อย่าลืม
ว่าพระพุทธเจ้าท่านให้	มหาปเทส ๔ คือ	ข้ออ้างในการตัดสินธรรมวินัย	ท่านให้ไว้ว่า	
 ของสิ่งใดควร พิจารณาแล้วว่าควร สิ่งนั้นย่อมสมควร 
 ของสิ่งใดไม่สมควร พิจารณาแล้ว ว่าไม่สมควร สิ่งนั้นย่อมไม่สมควร  
 ของสิ่งใดควร พิจารณาแล้วว่าไม่สมควร สิ่งนั้นไม่สมควร  
 ของสิ่งใดไม่สมควร พิจารณาแล้วว่าสมควร สิ่งนั้นสมควร  
	 ทีนี้เราฟังแล้วอาจงงๆ	คือว่า	ก่อนบวชพระเขาจะมี	อันตรายิกธรรม	คือ	การถาม
ถึงเรื่องที่จะเป็นข้าศึกต่อการบวชอยู่	 มันจะมีโรคติดต่อหลายอย่าง	 คราวนี้พอมาถึงโรค
เอดส์	 ปัจจุบันนับเป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ	 ในเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่สมควร	พิจารณาแล้วว่า
ไม่สมควรสิ่งนั้นย่อมไม่สมควร	อย่างนี้เป็นต้น	การตัดสินพระธรรมวินัย	พระพุทธเจ้าท่าน
ให้เหตุผลไว้ชัดเจน	ก็อย่างเดียวกับพวกยาบ้า	เฮโรอีน	ยาอี	สมัยก่อนไม่มีนี่	แต่พิจารณา
แล้วเข้าในมัชชะ	 คือของมึนเมา	ทำให้ผู้เสพเสียสติสัมปชัญญะอะไรอย่างนี้	 ถ้าหากว่าทำ
ก็ต้องอาบัติเหมือนกัน	 จะไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามดื่มสุราเมรัยแค่นั้นเอง	 ไม่ได้	
มันเล่นยาบ้ากันหัวทิ่มหัวตำกัน	ประเภทชาวบ้านยังติดคุก	แล้วพระจะรอดไปได้อย่างไร	
ถาม : .................................	
ตอบ : ท้าวมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาล เป็นตำแหน่ง	 เหมือนยังกับตำแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 อย่างนี้	 เปลี่ยน
บุคคลไปได้เรื่อยๆ 
ถาม : ครองตำแหน่งนานไหมคะ	?	
ตอบ : แล้วแต่วาระของแต่ละคน	 บุญบาปของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ในเมื่อกำลังบุญของ
ท่าน	 ถ้าหากว่าสูง	 ท่านก็อาจไปนิพพานเร็วหรือไม่ก็เลื่อนขึ้นไปเป็นพรหม	 ถ้าหากท่าน
เลื่อนพ้นตำแหน่งไป	ก็คัดจากเทวดาที่เป็นลำดับรองลงไป	อย่างเช่นพวก	รอง	ผบ.	อย่าง
นี้	 เขาเรียกว่าชั้นของ	 อินทกะ แต่ละทิศที่มีท้าวมหาราชอยู่จะมีอินทกะ ๑,๐๐๐ องค์ 
จะคัดอินทกะมาแทนองค์หนึ่ง	 พอมารับตำแหน่งแทน	 ตำแหน่งอินทกะที่ว่างลง	 ก็เลื่อน
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ชั้นวชิระขึ้นมาแทน	 เขาจะมีทดแทนเป็นชั้นๆ	ไป	พวกนี้ถ้าอยากรู้ขึ้นไปคุยกับท่าน	สนุก
จะตาย	เพียงแต่จำให้หมดก็แล้วกัน	ปวดกระโหลกเหมือนกัน	
ถาม : มีคนเขาบอกว่า	 ท้าวธตรฐมาบอกว่าให้ไปอยู่ด้วยจะตกลงไหม	 ถ้าตกลงจะให้อยู่
ในโลกมนุษย์อีกเพียง	๕	ปี	?	
ตอบ : กล็องดสู	ิจะไปยากอะไร	ถา้ตกลงแลว้อยู่ได	้๕	ป	ีจรงิไหม	ของพรรคน์ีบ้างอยา่ง
บอกแล้วว่า	 ยิ่งรู้เห็นชัดเจน โอกาสโดนหลอกยิ่งง่าย อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อ	 เตือนแล้ว
เตอืนอกี	อยา่เพิง่ปกัใจเชือ่อะไรงา่ยๆ	เพราะอาจมกีารหลอกกนั	ยิง่ชดัเจนมากยิง่หลอกงา่ย	
เพราะฉะนัน้ตอ้งรูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจดว้ย	 เรือ่งทีห่นึง่ถกูอยา่เพิง่เชือ่	 เรือ่งทีส่องถกูอยา่เพิง่เชือ่	
เรือ่งทีส่ามถกูอยา่เพิง่เชือ่	 เปน็อยา่งไรมนัอยากไปเตม็ทแีลว้ใช่ไหม	ไลม่นัไปเลย	อาจเปน็
ความจรงิก็ได	้ แลว้ขณะเดยีวกนัอาจเพีย้นก็ได้	 เรือ่งอยา่งนี้ไมต่อ้งตำหนกินั	 เพราะเรือ่งที่
เขารู	้ เขารูจ้รงิๆ	 แต่ในเมือ่เรือ่งทีเ่ขารูแ้ลว้	 มนัจะเปน็จรงิตามนัน้ไหม	 อกีเรือ่งหนึง่	 เหน็
เขาไล่ตีกันมา	 ก็วิ่งเข้าไปขอท	ี ขอท	ี อย่าตีกันเลย	 คราวนี้มันหันมารุมตีนใส่เรา	 เพราะ
กำลงัถา่ยหนงักนัอยู่	 วิง่เขา้ไปขวางกลอ้งเขา้ตอนไหนก็ไมรู่้	 เราเหน็จรงิๆ	 ไหมละ่	?	 แต่
เรือ่งทีเ่ราเหน็มนัจรงิไหมละ่	?	นัน่แหละลกัษณะอยา่งนัน้ระวงัเอาไว	้
ถาม : แล้วท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่	ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่	ตอนนี้เปลี่ยนหมดหรือยัง	?		
ตอบ : เปลี่ยนหมดหรือยัง...	 สมัยพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไปทีหนึ่ง	 เพราะว่าพอพระเจ้า
พิมพิสารท่านสวรรคต	 ท่านก็ขึ้นไปเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ	 เป็นอินทกะของท้าว
เวสสุวรรณ	แล้วปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นท้าวเวสสุวรรณเสียเอง 
ถาม : แล้วบริวาร...(ไม่ชัด)...	
ตอบ : ก็ต้องดูความสำคัญนะ	 ถ้าหากว่าบารมีท่านสูง	 เป็นพระโพธิสัตว์มาอะไรอย่างนี้	
บางทีท่านก็มีสิทธิ์ได้ก่อน	 องค์ที่เป็นพระอริยเจ้าก็รอ	 เพราะพระอริยเจ้าไม่อยากได้อะไร
อยู่แล้ว	ถึงเวลาถ้าโดนมัดมือชกส่งขึ้นหน้า	ก็เต้นไปตามบท	
ถาม : แล้วปฏิเสธได้ไหม	?	
ตอบ : ก็ไม่ทราบเหมือนกัน	
ถาม : หลวงพี่ครับ	มีอะไรฝากถึงพี่ตั้มไหมครับ	เมื่อวานผมโทรไป...?	
ตอบ : มอีะไรฝากไหม...	บอกเขาวา่	อะไรทีเ่กดิขึน้กต็ามนะ	ใหต้ัง้สติใหด้	ีอยา่ทำตวัเปน็
คนเล่น ถ้าเป็นคนเล่นก็จะไม่เห็นทางออกของปัญหา ต้องทำตัวเป็นคนดูไว้เสมอ 
เปลีย่นมมุมองทีม่อียู	่แลว้บางสิง่บางอยา่งทีย่ากมนัจะงา่ย	อยา่งนีม้นัเหมาะสำหรบันกัธรุกจิ	
ถาม : (ถามเรื่องการช่วยเหลือเพื่อน)	
ตอบ : ก็ต้องดูว่าเราสนับสนุนเขาแล้วจะเป็นผลดีต่อเขาไหม	?	 ทำให้ธรรมะของเขา
ก้าวหน้าขึ้นไหม	?	 ทำให้ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ของเขาเจริญขึ้นไหม	 ถ้าเจริญขึ้นก็ไม่ถือว่า
เป็นการไปขัดขวางเขา	แต่ถ้าหากว่าไม่เจริญขึ้น	เราเองก็มีส่วนในการขวาง	
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ถาม : แล้วอย่างบางทีเราไปไหนนี่	 แล้วเจอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว	 บางทีมันซ้ำแล้ว
ซ้ำอีก	เป็นโรคสมองหรือเปล่า	?	
ตอบ : เรียกว่าโรคทางสมองก็ได้	 บางอย่างจะมีนิมิตขึ้นก่อน	 หรือไม่บางอย่างเราเคย
อยู่ในจุดนั้นมาก่อน	 พอผ่านไปความรู้สึกคุ้นชินจะเกิดขึ้นทันที	 อาตมาเองเคยฝันเห็น
สถานที่หนึ่งอยู่	 ๓๐	 ปี	 ติดต่อกัน	 ทุกครั้งที่มีอันตรายถ้าหนีภัย	 สู้ไม่ได้แล้วหนีไปตรงนั้น	
เนื่องจากว่าเราชำนาญภูมิประเทศมาก	 คุ้นเคยกับมันมาก	 ถ้าไปถึงตรงนั้นไม่มีใครตาม
เราได้	หนีพ้นทุกที	๓๐	กว่าปีให้หลัง	ถึงไปเจอเข้า	ตอนแรกที่ไปเจอก็ไม่รู้ว่าใช่เพราะว่า
ภูมิประเทศมันเปลี่ยน	ปกติแล้วจะเป็นน้ำตกลงมา	แล้วเราจะปีนสวนน้ำตกขึ้นไป	หลบไป
ทางด้านหลัง	 จะมีหินหลบลงไปได้เรื่อยๆ	 ไปตามป่าตามเขา	 ตอนที่ไปถึงเป็นหน้าแล้ง	
น้ำมันแห้ง	 ก็เลยไม่นึกว่าใช่	 คราวนี้อยู่ไปพักหนึ่งปวดฉี่	 หลบไปข้างหลัง	 พอเห็นปั๊บใช่
เลย	จำได้ทุกซอกทุกมุมเลย	เลยมาดูข้างหน้า	อ้าว	!	...ข้างหน้าก็ลักษณะน้ำตกเก่าเพียง
แต่ว่ามันแห้งไปเท่านั้นเอง	 เลยถามเขา	 โยมบอกว่าจะมีน้ำตกเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น	 เลย
รอหน้าฝนอีกที	 คราวนี้ชัดเจนว่าใช่ที่ๆ	 เราเห็นอยู่ตลอดเวลา	 แสดงว่าแถวนั้นเราเกิดจน
ช่ำเลย	 จำติดตาติดใจอยู่ได้อย่างไรก็ไม่รู้	 ฝันถึงมันอยู่ได้ตั้ง	 ๓๐	 กว่าปี	 จนกระทั่งไปเจอ
มันเข้าถึงได้เลิกฝัน	
ถาม : แล้วของผมนี้เป็นโรคสมองหรือเปล่า	?	
ตอบ : เปน็	พวกทีเ่ปน็อยา่งนี	้เขาวา่บา้...	กอ็ยา่ไปเทีย่วบอกคนอืน่ซ	ิเขาจะได้ไมว่า่เอา	
ถาม : ...(ไม่ชัด)...ก่อนศาสนาพุทธ	๕,๐๐๐	ปี	 แล้วมาสร้างบารมีต่ออีก	หมด	๕,๐๐๐	
ปีนี้	 ต้องไปรอพระศรีอารย์เพื่ออะไรก็ไม่ทราบ	 ผมอยากจะถามหลวงพ่อ	 มันข้องใจมาก
เลย	?	
ตอบ : ของคุณมันตอบไม่เป็น	 อาตมาเองเจอหลวงปู่อ่ำ	 ท่านเจ้าคุณพระราชกวี   
วัดโสมนัส ครั้งแรก	 เคาะประตูเรียก	 เปิดประตูมาถามเป็นไงเพื่อนจำกันได้ไหม	 คนอายุ	
๖๐	กว่า	ถามคนอายุ	๓๐	กว่า	ว่าจำกันได้ไหม	แล้วคุณบอกว่าจำไม่ได้ใช่ไหม	เป็นผมไม่
ตอบอย่างนั้นหรอก	 เราบอกว่า	ผมจำหลวงปู่ไม่ได้ครับ	แต่ผมเชื่อหลวงปู่จำผมได้แน่เลย	
(หัวเราะ)	 เสร็จ...ท่านก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเคยปรารถนาพุทธภูมิร่วมกันมาตั้งแต่ยุคไหน	
ยุคไหน	โอย...สนุก	
ถาม : อย่างนี้ถ้าถามหลวงพ่อยังไงดี	 คือที่ผมคิดมันมีอยู่สองอย่างแน่	 อย่างหนึ่งคือไป
รับพยากรณ์	แต่อย่างหนึ่งอาจไปเป็นพระสาวกสมัยไหน	?	
ตอบ : ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องในอนาคตหรอก	ทำปัจจุบันให้ดีก็พอ		
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๔๗. แม่คนที่สอง 

	 “แม่”	 คำเดียวสั้นๆ	 ที่บุพการีทุกคน	 ต้องใช้เลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกจึงจะได้มา	
แม่ต้องทุกข์ยากลำบากเพียงไหน	กว่าจะครบเก้าเดือนที่อุ้มท้องมา	ต้องอดอยากปากแห้ง	
กินอะไรตามใจก็ไม่ได้	เพราะห่วงใยว่าจะกระทบกระเทือนกับลูกในท้อง...	
	 ความเจ็บปวดแทบขาดใจยามคลอดลูกแต่ละคน	 แม่ก็ต้องทนแทบชีวิตจะดับดิ้น	
ต้องอดตาหลับขับตานอน	เฝ้าถนอมกล่อมเลี้ยงมาจนใหญ่	ยามลูกเจ็บไข้ไม่สบาย	ดังแม่
จะป่วยไปด้วย	 ยามลูกมีทุกข์แม่ยิ่งทุกข์ระทมใจ	 เอาชีวิตเข้าแลกความสุขเพื่อลูกได้แม่ก็
ยินดี...	
	 แล้วฉะนี้ควรหรือ...?	 เด็กยุคใหม่ทั้งหลายเอ๋ย...ที่เจ้าเฝ้าแต่หมิ่นแคลนพ่อ	-	 แม่
ของตน	ถ้าท่านไม่รักเรา	มีหรือที่เราจะรอดมาจนเติบใหญ่	มีหน้ามากล่าวหาว่าท่านไม่ได้
ตั้งใจให้เกิดมา	ตนเป็นเพียงผลพวงแห่งกามารมณ์เท่านั้น	นี่นะหรือ...ความคิดของปัญญา
ชน...!	
	 พ่อ	-	 แม่เป็นดั่งพระอรหันต์ของลูก	 มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อลูกอย่าง
แท้จริง	 แม้แต่มหาโจร	 เสือปล้น	 ฆาตกรโหด	 ก็ล้วนต้องการให้ลูกเป็นคนดีทั้งสิ้น	
ปรารถนาจะให้ลูกอยู่ดีมีสุขกันทั้งนั้น	แล้วเราเล่า...?	ทำอะไรให้พ่อ	-	แม่ชื่นใจบ้าง...?	
	 ถ้าเราสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้	จะพบว่าในชาติที่กุศลกรรมส่งผล	บางชาติ
เราได้พบพระพุทธเจ้า	 บางชาติเราพบพระปัจเจกพุทธเจ้านับแสนองค์	 บางชาติเราพบ
พระอรหันต์เจ้านับร้อยนับพันองค์	เราพบท่านผู้ทรงความดีสูงสุดมากถึงเพียงนั้น	
	 พ่อ	-	แม่เป็นแดนเกิด	ถ้าไม่มีท่านมีหรือที่เราจะได้เกิดมา	และได้ทำความดีอย่าง
ทุกวันนี้	 ชาติที่เราพบพระผู้บริสุทธิ์นับหมื่นนับแสนองค์	 เราก็มีพ่อมีแม่อย่างละหนึ่งท่าน
เท่านั้น	ไม่ว่าใครก็มาทดแทนตำแหน่งอันยิ่งใหญ่นี้ในใจของเราไม่ได้เป็นอันขาด...	
	 พระคุณของพ่อ	-	แม่	ยากจะเปรียบปานได้	องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า	
“บุรุษผู้มีกำลัง	 นำบิดา	 มารดาวางไว้บนบ่าแห่งตน	 เลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดี	 ให้ท่านกิน	
ถ่าย	นอน	อยู่บนนั้น	 สิ้นเวลาร้อยปียังทดแทนไม่ได้แม้แต่คุณค่าคำหนึ่งแห่งน้ำนมที่กลืน
กิน”	
	 ในโลกนิติคำโคลง	 เปรียบพระคุณพ่อ	-	 แม่เอาไว้ว่า	 “คุณแม่หนา หนักเพี้ยง
พสุธา คุณบิดรดุจอา กาศกว้าง”	 นับว่ามากมายจนประเมินค่าไม่ได้	 ผู้ฆ่าพระอรหันต์
ต้องอนันตริยกรรม	 ผู้ฆ่าพ่อ	-	 ฆ่าแม่ก็ต้องอนันตริยกรรมเช่นกัน	 ดังนั้น	 การเปรียบว่า	
พ่อ	-	แม่	คือพระอรหันต์ของลูก	จึงไม่นับว่าเกินเลยแม้แต่น้อย...	
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	 เรื่องพระอรหันต์ของลูกนั้น	ชาวจีนกล่าวถึงนิทานไว้ว่า	ชายหนุ่มผู้ใฝ่รู้ต้องการพบ
พระอรหันต์	เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์	จึงลามารดาคนเดียวของตน	เพื่อเดินทางไปแสวงหา
ครูบาอาจารย์	แม้มารดาจะทัดทานเช่นไรก็ไม่เป็นผล...	
	 เขาบุกป่าฝ่าดงจนได้พบเซียนผู้วิเศษกลางป่าเขา	พอทราบความประสงค์เข้า	ท่าน
ผู้วิเศษก็หัวเราะลั่น	กล่าวว่า	 “เจ้าไม่น่าลำบากลำบนมาถึงเพียงนี้เลย	ละแวกบ้านของเจ้า
ก็มีพระอรหันต์	ท่านใส่เสื้อกลับตะเข็บ	และใส่รองเท้ากลับข้าง	จงสังเกตให้ดี...”	
	 ชายหนุ่มดีใจนัก	 รีบเดินทางกลับภูมิลำเนาแห่งตน	 วันหนึ่งก็ถึงบ้านเกิด	 เขาจึง
กลับบ้านไปหามารดาก่อน	 ฝ่ายแม่เฒ่าพอได้ยินเสียงลูกก็ผวาออกจากบ้านมาด้วยความ
ดีใจ	ชายหนุ่มมองดูมารดาอย่างพินิจพิจารณา	แล้วทรุดกราบลงแทบเท้า...	
	 ที่แท้ดวงใจผู้เป็นแม่นั้น	 เฝ้าห่วงใยครุ่นคะนึงมิรู้วาย	 พอแว่วเสียงลูกชายก็ดีใจดัง
ได้แก้ว	 คว้าเสื้อสวมรองเท้าอย่างรีบร้อน	 เลยใส่เสื้อกลับตะเข็บ	 ใส่รองเท้ากลับข้าง	 ชาย
หนุ่มจึงทราบทันทีว่า	นี่คือพระอรหันต์ที่ท่านผู้วิเศษกล่าวถึง...!	
	 “ขาดแม่เหมือนแพแตก”	 นาวาชีวิตคล้ายดังจมหาย	 ถ้าไร้ซึ่งแม่คอยคัดท้าย	
“ขาดพ่อมีแม่ ก็เหมือนมีทั้งพ่อและแม่ ขาดแม่มีพ่อก็เหมือนไม่มีอะไรเลย...”	 ใน		
พระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ชัดเจนว่า	ผู้ฆ่าแม่ต้องอนันตริยกรรมหนักกว่าฆ่าพ่อ	๑	เท่าตัว...	
	 ถ้าดูจากความทุกข์ยากแสนสาหัส	 ยามอุ้มท้องมาก็ดี	 ยามคลอดก็ดี	 ทั้งยังต้อง
กลั่นเลือดในอกของตนให้ลูกดื่มกินเพื่อยังชีวิตก็ดี	 เราก็จะเห็นได้ว่า	 พระคุณของแม่นั้น			
ดูท่าจะล้ำหน้าพ่อไปแล้วจริงๆ...	
	 อาตมามีแม่ที่เป็นยอดวีรสตรีของลูกๆ	 ท่านทำงานลำบากตรากตรำราวเครื่องจักร
ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 หาเลี้ยงลูกๆ	 ทั้งสิบสองชีวิตส่งเสียให้เล่าเรียนทุกคน	 ทั้งยังต้อง
เลี้ยงดู	-	รักษาพยาบาลพ่อที่ป่วยหนักมาเป็นสิบๆ	ปี...	
	 ในสามโลกนี้หาใครยิ่งใหญ่กว่าแม่คงจะไม่มี	 ไม่ว่าจะเจ็บไข้เหนื่อยยากเพียงไหน
ไม่เคยบ่น	 ดูจากผลงานยามลูกทุกคนตั้งหลักปักฐานได้แล้ว	 คงต้องให้แม่คนอื่นซักสิบ
สองคน	จึงจะสามารถสร้างผลงานนี้ขึ้นมาเท่ากับแม่ของอาตมาคนเดียว...	
	 ยามเป็นฆราวาส	 อาตมายังพอจะหาเลี้ยง	-	 รักษาพยาบาล	 ยามแม่เจ็บป่วยบ้าง	
พอบวชเข้ามา	 ก็ทำได้เพียงแต่ส่งขนมไปให้แม่ทุกเดือน	 อย่าตำหนิกันเลยนะ...	
พระพุทธเจ้า	ท่านอนุญาตให้ภิกษุเลี้ยงดูบิดา	-	มารดาได้	โดยไม่ผิดธรรมวินัย...	
	 อาตมาเป็นคนโชคดี	 บวชมาถึงจะห่างแม่ไปบ้าง	 ก็ได้พบกับแม่อีกท่านหนึ่ง	 คือ	
อาจารย์เบ็ญจา วิบูลย์พันธุ์ พอเห็นหน้าท่าน	อาตมาก็เรียกแม่อย่างเต็มปากเต็มคำ...	
	 ไม่ทราบว่าเป็นวาสนาผูกพันมาแต่ปางไหน	 พอเห็นก็รักเคารพท่านออกจากใจ	
และท่านเองก็รับในความเป็นแม่ในทันทีเช่นกันต่างคนต่างบอกไม่ถูก	 คล้ายกับแม่ลูกที่
จากกันนานแสนนาน	แล้วพลันมาพบหน้ากันฉะนั้น...	
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	 ยามเจ็บไข้ได้ป่วย	 แม่ก็เฝ้าห่วงใย	 เหมารถรับไปรักษาพยาบาลจนสุดความ
สามารถ	ฐานะแม่ก็ใช่ว่าจะดีนัก	แต่ด้วยความรักความห่วงใน	“ลูกพระ”	แม่ก็ยอมทุ่มเท
ทุกสิ่งทุกอย่าง	ทั้งๆ	ที่แม่เองก็ยอบแยบออกปานนั้น...	
	 ไปเยี่ยมแต่ละครั้ง	 แม่ก็แสนจะยินดี	 ตื่นเต้นจนแทบทำงานไม่ได้	 ขอแว่บกลับมา
สงเคราะห์ลูกพระซักนิดก็ยังดี	 ทั้งอาหารการกิน	ที่อยู่	 ที่นอน	แม้แต่สบงจีวร	แม่ก็ซักให้
เสร็จสรรพ	ถ้าไม่ให้ทำ	แม่ก็ห่อเหี่ยวท้อแท้	ลูกพระไม่รักแม่แล้วหรือไร...?	
	 เมื่อออกธุดงค์	 ความจริงอาตมาจะรีบเดินทางไปหาญาติโยมที่กรุงเทพฯ	 กลับต้อง
รีบตีรถไปหาแม่ที่อู่ทองอย่างด่วนจี๋	 ไปถึงจึงทราบว่าทำไมต้องมานี่ก่อน	 แม่อดข้าวเย็น
รักษาศีลแปด	 ขอผลบุญคุ้มครองลูกพระให้ปลอดภัย	 ถ้ายังไม่เห็นลูกพระเพียงใด	 ก็จะ
ยอมอดทนรักษาศีลแปดเรื่อยไป...โธ่...แม่จ๋า...!	
	 ออกจากป่ามาแข้งขามีแต่บาดแผลยับเยิน	 อาตมาคิดว่า	 ถ้าแม่เห็นเข้าคงแทบ
ช็อคตาย	 เลยปรากฏมโนภาพขึ้นในใจ	 ว่าชาติไหนๆ	 ก็เป็นอย่างนี้	 ยามจากไปแม่ก็แทบ
ขาดใจ	กลับมาทีไรเจ็บโทรมกลับมาให้แม่รักษาเหนื่อยยากทุกที...	
	 ภาพทีน่า่ขนัทีส่ดุคอื	 ลกูหมาวยัคะนองไปหยอกแมวเลน่	 ถกูแมวตบซะรอ้งเอง๋ๆ	 วิง่
หวัซกุหวัซนุหาทีพ่ึง่	 แม่ไกท่ีคุ่ย้เขีย่หาอาหารเลีย้งลกูอยู่ไม่ไกล	 ตรงรีเ่ขา้ชว่ยเหลอืประจญั
บานกบัเจา้แมวจนฝุน่ตลบ...เจา้แมวโดนโจมตแีบบตัง้ตวัไมท่นั	กเ็ผน่แนบ่ดว้ยความตกใจ...	
	 เออหนอ...ต่างเผ่าต่างพันธุ์กันถึงเพียงนั้น	 ความเป็นแม่ที่รักลูกคอยปกป้องยาม
ลูกมีภัยก็ไม่ได้น้อยลงเลย	ดูเจ้าตัวแสบอีกที...ไม่มีละที่จะเข็ด	คอยหาเรื่องให้แม่ตัวแม่ไก่
วุ่นวายได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นซีน่า...!	
 “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลัง เมื่อยังนอนเปล แม่เรา
เฝ้าโอ้ละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปล ไม่ยอมหันเหไปจนไกล... 
 แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ เติบโตโอ้
เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนากระไร ไม่ใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม... 
 ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า...ลูกคิดถึง
ค่าน้ำนม เลือดในอกประสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน... 
 ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน บวช
เรียนพากเพียรจนสิ้น... หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย...” 
	 “มยฺหํ มาตาปิตุ ปาเท วนฺทามิ”	ลูกขอกราบลงแทบเท้าบิดา	มารดา	ในทุกชาติ	
ทุกภพ	จวบจนชาตินี้ภพนี้	พระคุณความดีที่ให้การสงเคราะห์	อุ้มชูเลี้ยงดูลูกมาในทุกชาติ	
ลูกขอเทิดไว้เหนือเศียรเกล้าตราบสิ้นกาลนาน...!		
   ๕ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๔๘. นิมิตมรณะ 

	 ดังได้กล่าวแล้วว่า	นิมิต	เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาเอง	โดยที่เราไม่สามารถบังคับได้	
“หลวงพ่อ”	เมตตาบอกถึงนิมิตที่คนใกล้ตายมักจะเห็น	และสามารถบอกที่ไปของคนตาย
ได้ด้วย	ดังนี้	
	 -	เห็นเปลวไฟลุกท่วม	จะลงนรกโดยตรงเลย	
	 -	เห็นคนสี่คนนุ่งแดงใส่แดงมารับ	 แบบนี้ต้องผ่านการสอบสวนของพระยา
ยมราชก่อน	แล้วไปตามผลดีชั่วของตน	
	 -	เห็นป่า	จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	
	 -	เห็นก้อนเนื้อ	จะไปเกิดเป็นคนอีก	
	 -	เห็นเทวดามายืนแถวหน้า พรหมยืนแถวกลาง พระอริยเจ้ายืนแถวหลัง	แบบ
นี้ไปเกิดเป็นเทวดา	
	 -	เห็นพรหมยืนแถวหน้า เทวดายืนแถวกลาง พระอริยเจ้ายืนแถวหลัง	 แบบนี้
ไปเกิดเป็นพรหม	
	 -	เหน็พระพทุธเจา้หรอืพระอรยิเจา้อยูข่า้งหนา้ พรหมอยูก่ลาง เทวดาอยูห่ลงัสดุ 
แบบนี้ไปนิพพาน	
	 นิมิตที่กล่าวมานี้	 เป็นเพียง	 “แบบ”	 เท่านั้น	 อาจจะมีแตกต่างไปบ้าง	 ก็คง
คล้ายคลึงกันอย่าง	 “ธัมมิกอุบาสก”	 เห็นเทวดาจากสวรรค์ทั้งหกชั้น	 นำรถทิพย์มารับ	
ลูกหลานบอกให้ท่านไปชั้นดุสิต	ท่านจึงเอาพวงมาลัยคล้องงอนรถทิพย์ชั้นดุสิต	ปรากฏว่า	
ลูกหลานเห็นเพียงพวงมาลัยลอยอยู่	หาได้เห็นรถทิพย์หรือเทวดาดังที่ท่านเห็นไม่...	
	 นิมิตมรณะอีกอย่าง	 ที่คนโบราณสอนต่อๆ	 กันมาก็คือ	 ถ้าเห็นใครไม่มีหัว	 หรือ	
ไม่มีเงาหัว	 แปลว่าบุคคลนั้นจะตายภายในเจ็ดวัน	 คนเห็นจงอย่าตกใจ	 อย่าเอะอะ	 หากมี
ผ้าให้เอาผ้าม้วนกลมๆ	ขว้างใส่พร้อมกับพูดว่า	“เอ้า...ข้าต่อหัวให้...”	แล้วรีบบอกคนนั้น
ให้ทราบ	 ให้เขาปล่อยชีวิตสัตว์	(ต้องเป็นสัตว์ที่จะถูกฆ่า	 หรือเขาขายให้คนไปฆ่าเท่านั้น)	
แล้วถวายสังฆทานด้วย	จะช่วยต่ออายุให้ยืนยาวไปได้...	
	 แต่ต้องระวังไว้หน่อย	 คือ	 เพื่อนรุ่นพี่ของอาตมา	 เห็นเพื่อนไม่มีหัว	 แกก็จะช่วย	
แต่หาอะไรไม่ได้	 บังเอิญหิ้วถังน้ำอยู่เลยขว้างด้วยถังน้ำ	 แหม...แม่นเหลือใจ	 โพละเดียว
ตะครุบกบเปียกปอนไปทั้งตัว	 ขนาดบอกให้ทราบ	 เพื่อนยังโกรธแทบฆ่ากันตาย	 หาว่าแก
แกล้ง	เลยไม่ทำบุญอะไรทั้งสิ้น	ต่อมาไม่กี่วันโดนรถชนขาหัก	นี่ขนาดได้ถังน้ำไปต่อหัวทั้ง
ใบแล้วนะ	ถ้าไม่ได้คงถึงตายจริงๆ...	
	 ตอนบวชใหม่ๆ	 อาตมาพักอยู่ที่ป้อมยามด้านตะวันออก	 หลังร้านอาหารของวัด	
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ข้างป้อมยามมีต้นพุทราใหญ่	 ขึ้นแผ่คลุมด้านตะวันตกของป้อมไปทั้งแถบ	 ช่วยให้ยาม
บ่ายไม่ร้อนอบอ้าว	(ขณะนี้ถูกโค่นทำเสาเรือนไปซะแล้ว)...	
	 ตอนเที่ยงของวันหนึ่ง	 อาตมากำลังนอนฟังเสียงตามสายของหลวงพ่อ	 บรรยาย
ธรรมะอยู่นั่นเอง	อาตมาก็เห็นภาพที่น่ากลัวเหลือที่จะกล่าว...	
	 งูจงอางตัวมหึมา	 เลื้อยมาบนยอดพุทรา	 น้ำหนักตัวของมันทำให้ต้นพุทราไหว
ระเนนไปทั้งต้น	มัจจุราชไร้เท้าเลื้อยปราดๆ	 เข้ามาอย่างรวดเร็ว	แล้วดีดตัวพุ่งเข้ามาทาง
หน้าต่าง	ฉกใส่อาตมาที่นอนตะลึงตัวแข็งอยู่ทันที...!	
	 “หลวงพ่อ” ปรากฏขึ้นทางไหนดูไม่ทัน	 ท่านตวัดไม้เท้าเขี่ยขึ้นนิดเดียว	 เจ้า
จงอางยักษ์ก็ฉกพลาดเป้า	 ฝังเขี้ยวลงพื้นกระดานข้างใบหน้าอาตมาโครมเบ้อเริ่ม	 ลำตัว
มหึมาของมันฟาดพลั่กลงบนอก	อาตมาถึงกับจุกแอ้ดๆ	ชักตาตั้งไปเลย...!	
	 เจ้างูร้ายเลื้อยลงบันไดไปยังชั้นล่าง	 เสียงลำตัวมันลากพื้นดังแสกสากชวนสยอง
ขวัญ	 อาตมาพอหายจุก	 ก็เผ่นลุกขึ้นแบบอกสั่นขวัญหาย	 แล้วทำสิ่งบ้าๆ	 แบบขาดสติ
เพราะตกใจ	คือ	วิ่งลงบันไดไป	เพื่อจะหนีงู...!	
	 พรวดลงมาชั้นล่างเพิ่งนึกได้	 “เฮ้ย...ไอ้งูมันเลื้อยลงมานี่หว่า...”	 ทั้งที่ไม่กลัวงูมา
ก่อน	 อาตมาก็ขาแข็งวิ่งไม่ออก	 ค่อยๆ	 มองซ้ายมองขวาเหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว	 โธ่...ก็งู
จงอางตัวเท่าต้นกล้วย	คนบ้ากว่านี้ก็ยังกลัวเลย...!	
	 มองหาเท่าไรก็ไม่เจอ	 ประตูก็ปิดล็อคอย่างดี	 ดูใต้บันไดก็ไม่มีย่องไปชะโงกดูใน
ห้องน้ำก็ไม่มี	 มุมลับตาก็มีแค่สองที่นี้เท่านั้น	 “บนเพดานล่ะ...?”	 “ไอ้บ้า...งูบ้านคุณนะ
ซิ...ถึงแขวนอยู่บนเพดานเหมือนจิ้งจกได้...”	
	 ทะเลาะกับตัวเองพักใหญ่	 สติสตังค่อยๆ	 กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหน่อย	 “เฮ้ย...	
“หลวงพ่อ”	 ยังอยู่ข้างบน	 อาตมาวิ่งขึ้นมาข้างบน	 มีแต่ห้องโล่งๆ	 “หลวงพ่อ”	 หายไป
ไหน...?	งงยิ่งกว่าถูกอีซ้ายของเขาทรายอัดปลายกระโดงคางซะอีก...	
	 “หลวงพ่อ”	 มาจากไหนแล้วหายไปไหน	 ไม่น่าประหลาดใจหรอก	 ยิ่งกว่านี้ท่านก็
ทำได้	แต่ไอ้จงอางยักษ์ล่ะ...?	ประตูหน้าต่างชั้นล่างปิดดิบดีมันหายไปไหน...แล้วหน้าต่าง
ที่มันพุ่งเข้ามา	ทั้งมุ้งลวดทั้งเหล็กดัดมีพร้อม	มันเข้ามาได้อย่างไร...?	งูลมเรอะ...?	
	 งูลมคืองูนิมิต	 แล้วทำไมเวลาตัวมันฟาดลงมาเราจุกแทบตายล่ะ...?	 งูลมมันต้อง
ไมม่นีำ้หนกั...แลว้มนัพุง่เขา้มาเหน็ๆ	เสยีงฉกเสยีงเลือ้ย	ยงัดงัถนดัห	ูโวย้...!	จะบา้ตาย...!	
	 ถ้าเป็นความฝัน	 “งู”	 คือ	 “ผู้หญิง”	 ถ้าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างแน่ๆ	
และงานนี้เราหมดทางสู้อย่างเห็นๆ	ถ้าหลวงพ่อไม่เมตตาช่วย	คงม้วยมอดเป็นแน่แท้...	
	 หลังจากนั้นก็ได้เรื่อง	“เธอ”	ผู้ทำให้	อาตมา	“ฌานค้าง”	มาตั้งแต่ก่อนบวชตาม
ตื๊อถึงวัด	มาได้ทุกอาทิตย์	ขนาดปิดกุฏิก็ยังหาผู้ชายมาเป็นเพื่อน	 เคาะประตูเรียกออกมา
จนได้	การโจมตีแบบต่อเนื่องทำเอาอาตมาตั้งตัวไม่ติดเลย...	
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	 ขืนเป็นแบบนี้คงแย่แน่	 จะรักษาด้วยการผ่าตัดมันก็ต้องทนเจ็บเอาบ้าง	 เมื่อ	
“เธอ” มาขอคำตอบครั้งหลังสุด	 อาตมาตอบไปว่า	 “เอาสมบัติทั้งสามโลกมาแลกกับ
ความปรารถนานิพพาน อาตมายังไม่ต้องการ อย่าว่าแต่ผู้หญิงคนเดียว” “เธอ”	
ร้องไห้โฮวิ่งจากไป	ขณะที่คนผ่าตัดก็ใจจะขาดรอนๆ...!	
	 ขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่...	 “งูตัวนั้น”	 มาทีหลัง	 เป็นโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด	 เพิ่งเคย
มาครั้งแรก	พอเห็นต่างคนต่างตะลึง	สัญญาเดิมมันจับใจทันที	อาตมาเดินหนีทันควัน	รู้ดี
ว่าถ้าเปิดโอกาสให้เธอพูดแม้แต่คำเดียว	อาตมาเสร็จแน่...!	
	 อาตมาเป็นฝ่ายหลบ	 ขณะที่เธอเป็นฝ่ายตาม	 แม้จะหลบขนาดไหน	 เวลาออก
บิณฑบาต	 ทำวัตร	 กรรมฐาน	 ก็เจอกันจนได้	 ถ้าเวลาเช่นนั้น	 อาตมาทำอะไรไม่ถูกเลย	
เป็นฝ่ายแอบมองเธออยู่ตลอดเวลา...	
	 จู่ๆ	 ก็มีคำสั่ง	 “หลวงพ่อ”	 เรียกอาตมาไปเฝ้าหน้าตึกให้ท่าน	 สถานที่นั้นเป็นเขต
หวงห้าม	 ถ้าไม่มีธุระจริงๆ	 ไม่มีทางหาข้ออ้างย่างเหยียบเข้าไปได้เลย	 งูสาวแสนสวยจึง
หมดหนทางตามล่า	 อาตมาก็ไม่ต้องโผล่มาผจญกับเธอ	 จนกระทั่งเธอเป็นฝ่ายหมดความ
พยายามไปแล้วไปลับไม่กลับมาอีก	นิมิตมหาประลัยช่างน่ากลัวแท้ๆ	ถ้า	“หลวงพ่อ”	ไม่
แผ่เมตตาต่อเงาหัวให้	อาตมาคง	“ตาย”	ไปนานแล้ว...!	
	 ความตายอยู่ห่างเรา	แค่ชั่วลมหายใจเข้า	-	ออก	อาจจะมาถึงตัววินาทีใดก็ได้	ขอ
ท่านทั้งหลายอย่ามัวสนุกเพลิดเพลินอยู่เลย	 เราเหมือนอยู่บนเรือนที่ไฟกำลังไหม้	 จงเร่ง
หาทางหนีไปให้พ้นภัยกันเถิด...	
	 ทาน	-	 ศีล	-	 ภาวนา	 เหมือนพาหนะที่จะนำพาเรา	 ให้ข้ามห้วงน้ำใหญ่	 คือกิเลส	
จงเร่งทำให้มีขึ้นโดยไว	 เพราะมัจจุราชคือความตายไม่เคยผ่อนผันแก่มนุษย์หน้าไหนเลย	
พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางมาสองพันกว่าปีแล้ว	จงเร่งเดินทางกันเถิด...!		
   ๗ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๔๙. ขุมทองวัดท่าซุง 

	 “หลวงพ่อ”	เล่าให้ฟังหลายวาระว่า	อาคารแทบทุกหลังในวัด	ปลูกคร่อมขุมสมบัติ
เอาไว้	สมบัติเหล่านี้เป็นทองคำธรรมชาติบ้าง	ทองคำแท่งบ้าง	ทองรูปพรรณ	และบรรดา
แก้วแหวนเงินทองต่างๆ	บ้าง...	
	 ขุมทรัพย์เหล่านี้มีเทวดาคอยรักษา	 โดยทั่วไปมักมีกำหนดว่า	 จะอยู่ตรงจุดนั้นๆ	
เป็นเวลากี่ปี	พอครบตามเวลา	เทวดาก็จะพาย้ายหนีไปที่อื่น	เรียกว่าทรัพย์เคลื่อนที่	เรื่อง
นี้ต้องถาม	นายดาบตระกูล เปาริก	แกเห็นทรัพย์เคลื่อนไปอยู่ใต้อาคาร	จุดเดิมเป็นช่อง
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ขนาดโอ่งมังกร	ลึกถึงไหนก็ประมาณไม่ได้...	
	 บรรดาแก้วแหวนเงินทองตามจุดต่างๆ	 ของประเทศ	 ถูกเทวดานำเคลื่อนเข้ามา
ภายในวัดเป็นจำนวนมาก	 ถ้าจะให้ประเมินคงเป็นพันๆ	 ตัน	 ที่อาตมาทราบแน่ๆ	 คือ
ขุมทรัพย์ที่	 เขาพลอง จังหวัดชัยนาท	 และสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิที่ทะเลซับ(มักเขียน
เป็นทะเลทรัพย)์	จังหวัดชุมพร	ถูกเคลื่อนมาอยู่ในวัดแน่นอน...	
	 แก้วแหวนเงินทองที่เขาพลองจำนวนก็เป็นตันๆ	 อยู่แล้ว	 ส่วนสมบัติจักรพรรดินั้น
เป็นทองคำแท่งขนาดโตกว่าเสาซีแพ็คซะอีก	แต่ละแท่งยาวเป็นเมตร	นับไม่ถูกว่ากี่หมื่นกี่
แสนแท่ง	แค่สองแห่งก็เหลือคณาแล้ว	
	 แต่บรรดาเทวดาเขายังไม่พอ	 เฝ้าทรัพย์อยู่จะไปไหนก็ไม่ได้	 เลยขนมาฝากวัดกัน
ยกใหญ่	 จนกระทั่ง	 “หลวงพ่อ”	 ต้องรีบสร้างกำแพงรอบที่ธุดงค์ร้อยกว่าไร่	 เพื่อป้องกัน
คนขโมยขุดสมบัติ...	
	 ความจริงใครขุดเทวดาก็เอาตายอยู่แล้ว	 แต่ด้วยความเมตตาผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่	
หรือป้องกันคนโลภจะเอาชีวิตมาทิ้งซะเปล่าๆ	 “หลวงพ่อ”	 จึงต้องเสียเงินเป็นล้าน	 สร้าง
กำแพงล้อมไว้ซะเลย...	
	 อาตมาเป็นคนเชื่อยาก	ดังนั้น	เวลาสอนมโนมยิทธิให้เด็กๆ	กลุ่มหนึ่ง	มี	อ๊อด กุ๊ก 
เก๋ เพ็ญ	 เป็นต้น	 จึงพาเขาไปดูสมบัติเป็นพยานไว้ว่ามีจริงแน่ๆ	 เด็กๆ	 ตื่นเต้นกันใหญ่ที่
เห็นสมบัติจำนวนมหาศาลเหลือคณานับ...	
	 ยัง...เท่านั้นยังไม่สะใจ	 อยู่มาวันหนึ่ง	 “หลวงพ่อ”	 มีบัญชาให้สร้างเพิงให้เป็นที่
หลบร้อนของสุนัขหกสิบกว่าตัวของท่าน	 บรรดาช่างจำเป็นมี	พระสวัสดิ์ พระสุธน พระ
สัมฤทธิ	์(สามองค์นี้ลาสิกขาหมดแล้ว)	พระชลอ	 และอาตมา	 ช่วยกันกะแปลน	 ขุดหลุม
เป็นใหญ่...	
	 เสาคอนกรีตที่มีอยู่ยาว	 ๔	 เมตร	 กะจะให้เพิงสูงสองเมตรครึ่ง	 ต้องฝังเสาลงดิน
เมตรครึ่ง	 จึงช่วยกันขุดหลุมก่อนอื่น	 พอจวนได้	 ระดับเมตรครึ่งก็มีน้ำเจิ่งขึ้นมา	 ดินเริ่ม
เป็นทราย	พอตักทรายจอบแรกขึ้นมานั่นเอง...	
	 ประกายเหลืองอร่ามสะท้อนแสงอาทิตย์พราวระยับจับตา	 โอ้โฮ...ทองทั้งนั้นเลย...!	
ตักใหม่ก็ทองอีกนั่นแหละ	 เป็นทองธรรมชาติเม็ดละเอียดยิบ	 อาตมาและเพื่อนๆ	 มองตา
กันอยู่ไปมา	“นี่ถ้าเป็นฆราวาสละก้อ...เสร็จผมแน่...”	อาตมาบอก...	
	 ตกลงขุดหลุมเดียว	 เอาเสาลงแล้วกลบ	 เสาที่เหลือใช้วิธีตัดให้สั้นแทน	 ขืนขุดต่อ
อาจมีเรื่องยุ่ง	 ขนาดนั้นก็ตาม	 อาตมาและพระทุกองค์ถูกเท้าลึกลับ	 ถีบร่วงลงจากเสาลง
มาออกหัวออกก้อยกันครบครัน	 คนปากเสียคืออาตมา	 ได้แผลใต้ฝ่าเท้าเพิ่มมากกว่าคน
อื่น	แผลเบ้อเร่อ	ต้องเดินตะแคงเท้าบิณฑบาตเป็นอาทิตย์ๆ	ปวดจะตายชัก	สมน้ำหน้าตัว
เองอยากปากหมาดีนัก...!		
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   ๘ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	 บันทึกเพิ่มเติม หลวงน้าสัมฤทธิ์มาบวชใหม่	 ส่วนพระชลอคือ	 หลวงตาชลอ   
วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห	์	
   ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๐. ตามรอยเท้าพ่อ 

	 บวชมาทั้งที	 มีครูบาอาจารย์สุดวิเศษอย่าง	 “หลวงพ่อ”	 ก็ตามแต่กิเลสมารมักมา
ล่อหลอกอยู่เรื่อยๆ	มันคอยชวนให้สึกซะร่ำไป...	
	 ตอนกุศลกรรมค้ำจุนหนุนเสริม	 ก็สามารถจะอยู่ในผ้าเหลืองอย่างมีความสุข			
พออกุศลกรรมเข้าแทรกก็นำให้ทุกข์	อยากสึกมันวันละร้อยหนพันหน...	
	 มีทางเดียวคือใจต้องมั่นคง	 ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรก็ต้องมุ่งหน้าลูกเดียว	 ไปตาย
ขา้งหนา้อยา่งคนกลา้ ยงัดกีวา่ถอยหลงัมาตายแบบคนขลาด	ถา้บา้ขนาดนีก้พ็อสู้ไหว...	
	 แตบ่างทเีหตกุารณท์ีป่รากฏขึน้	 กช็วนให้ใจฝอ่เหมอืนกนั	 พอพรรษาแรกผา่นพน้จะ
เริม่เขา้พรรษาสอง	บรรดาพระเกา่ทีบ่วชมาเปน็สบิๆ	พรรษา	ยกขบวนสกึซะหก	-	เจด็องค.์..	
	 แบบนี้ก็แย่ซิครับ...พระใหม่ๆ	 กำลังหารุ่นพี่ๆ	 เป็นหลักยึด	 อยู่ๆ	 หลักก็มาจมหาย
วับไป	ก็วิเวกโหวงเหวงไปตามๆ	กัน	โดยเฉพาะอาตมานอนละเมอเลยล่ะ...!	
	 กลับจากกรรมฐานคืนหนึ่ง	 ขณะเดินรักษาอารมณ์จะกลับกุฏิ	 พอผ่านตึกกลางน้ำ		
ที่	 “หลวงพ่อ”	 พัก	 อาตมายกมือไหว้	 พลางถามในใจว่า	 “น้ำหน้าอย่างลูกนี้	 จะไป
นิพพานชาตินี้กับเขาไหวหรือเปล่าครับ...?”		
	 ทันใดนั้น...ทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้า	 หมู่ไม้และตัวอาคารก็หายวับไปกับตา	 องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระวรกายแก้วสว่างไสว	ปรากฏขึ้นใหญ่เต็มจักรวาล...	
	 พระหัตถ์ซ้ายจูงมืออาตมา	 พระหัตถ์ขวาชี้ไปเบื้องหน้าลิบๆ	 ที่ไกลเหลือประมาณ	
เห็นแสงสว่างสุกสกาวเป็นจุดเล็กๆ	 อยู่สุดขอบฟ้าตรัสว่า	 “พระนิพพานคอยอยู่ข้างหน้า 
ไปให้ถึงนะลูกนะ”	ตรัสจบทุกอย่างก็คืนสภาพเดิม...	
	 อาตมาเกิดความมั่นใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 กลับถึงกุฏิเขียนกลอนขึ้นมา			
๑	บท	ใจความมีว่า...	
  “ ...หนทางแม้สุดไกล ขอมุ่งไปกว่าจะถึง 
 ยากเข็ญมิคำนึง ถึงทุกข์ทนสักเพียงไร 
  เดินตามรอยเท้าพ่อ มั่นคงต่อธรรมวินัย 
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 พ่อชี้หนทางใด จะมุ่งไปไม่ลังเล 
  จิตมั่นด้วยศรัทธา ทุกเวลามิหันเห 
 ผู้ใดจะรวนเร มิชวนเซตามเขาไป 
  พ่อนำทางให้ลูก มีแต่ถูกลูกมั่นใจ 
 ขอเดินตามพ่อไป ตราบจนถึงซึ่งนิพพาน...” 
	 กำลังใจตอนนั้นมันหนักแน่นมั่นคงขนาดนี้จริงๆ	 นึกเมื่อไรภาพพระพุทธลีลา
พระหัตถ์ขวาชี้ไปยังเมืองแก้ว	พระหัตถ์ซ้ายจูงมืออาตมา	ก็ปรากฏชัดในห้วงนึกทุกครั้งไป		
 “สมเด็จพ่อขอรับ ขอปณิธานของลูกจงสำเร็จ สมดังมโนรถปรารถนา จงทุก
ประการด้วยเถิด...”  
   ๘ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๑. ซ้อมมวยกับผี...! 

	 ขึ้นชื่อว่า	 “ผี”	 ไอ้ที่ไม่น่ากลัว	 เห็นจะมีแต่ผีเสื้อเท่านั้น	 แต่ก็ไม่แน่นัก	 ถ้าไปเจอ		
ผีเสื้อโลกล้านปี	อย่างในเรื่อง	“พระอภัยมณี”	แต่ละตัวปีกเท่าเสื่อลำแพน	แถมกินคนซะ
ด้วย	แบบนี้ก็ตัวใครตัวมัน	วิ่งกันตูดแป้นไปตามๆ	กัน...!	
	 ตอนเด็กๆ	 ละก้อชอบนัก	 ใครเล่าเรื่องผีเป็นหูผึ่ง	 นั่งเบียดกันเป็นกระจุก	 กลัวก็
กลัว	 อยากฟังก็อยาก	 พอถึงตอนแม่นาคพระโขนง	 เอื้อมมือยาวเหยียด	 หยิบไม้ทะเลาะ
ครกที่ใต้ถุน	ต่างคนต่างขยับหนีร่องกระดาน	กลัวผีมันจะล้วงตูด...!	
	 ปวดฉี่ก็ทนเอา	 จะออกไปก็กลัวผี	 จดๆ	 จ้องๆ	 อยู่กันทั้งกลุ่มแค่หัวบันได	 ผู้ใหญ่
แกล้งร้อง	 “เอิ๊บ...”	 ขึ้นทีเดียว	 ปล่อยซ่ารดกางเกงกันตรงนั้นเอง	 กลางคืนนอนคลุมโปง
เหงื่อท่วมตัว	จะเปิดก็ไม่กล้าเดี๋ยวผีมันจะเห็น	เวรกรรมแท้ๆ	...!	
	 อาตมาชะตาต้องกับผี	 ถูกหลอกมาแต่เล็ก	 นอนกับน้องชาย	 (น้องแสงชัย)	 อยู่
สองคนแท้ๆ	 ตื่นขึ้นกลางดึกกลายเป็นห้าคน	 แต่ละคนพระหน่อหุ่นชวนสยองทั้งนั้น	 ทั้งๆ	
ที่รู้ว่าเรากลัว	มันก็เสือกมาซะทุกคืนไอ้ผีไม่มีมารยาท...!	
	 ไปเก็บฝรั่งมากินกัน	 ก็มีนายบึ้กหุ่นแรมโบ้ตัวดำเป็นเหนี่ยง	 แต่ดันนุ่งแดงใส่แดง	
แถมผ้าโพกหัวสีแดง	 นั่งแกว่งเท้ายิ้มฟันขาวอยู่บนต้นฝรั่ง	 ผลคือวิ่งกันตีนพลิก	 สาปส่ง
ฝรั่งต้นนั้นไปเลย...!	
	 ไล่ทุบไอ้ผีหัวกะโหลกที่ดันมารู้จักเราตอนไหนก็ไม่รู้	 เรียกชื่อถูกซะด้วย	 ทุบไปทุบ
มา	 จะล่อกบาลพี่ชายเข้าให้	 หรือโดนผีนางไม้ตามบีบคอ	 แทบจะตกลงมาคอหักตายที่
ชายแดนตาพระยา	 แถมเหยียบอยู่บนกบาลผีตั้งสามศพ	 โดยไม่รู้เรื่องซักนิดว่ายืนอยู่บน
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หลุมของมัน	ช่างซื่อบริสุทธิ์อะไรเช่นนั้น...!	
	 โดนเจ้าของเสียงประหลาดไม่มีตัวตน	 ล้อมกรอบเอาที่หมู่บ้านทัพเซียม	 รอดมา
ได้เพราะจะซัดมันด้วยเอ็ม.๑๖	 ผีมันก็กลัวคนบ้าเหมือนกันนี่หว่า...นั่นโดนสมัยฆราวาส	
พอบวชมายิ่งเจอหนักเข้าไปอีก	มันหลอกถนัดขึ้นว่างั้นเถอะ...	
	 รายแรกคือแม่ของยายแจ๋ว	 นังผีขี้โกงหลอกต้มกันกลางงานศพตัวเอง	 ถัดมาก็		
ป้ากุหลาบ	 อุทิศส่วนกุศลให้แกตอนที่เผาแก	 กลางคืนแกตามไปขอบคุณซะแทบหัวโกร๋น	
ไปสวดศพทีว่ัดแก่นเหล็ก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	ญาติๆ	เมากันเละ...	
	 หลวงพ่อพระครูวิชาญไชยคุณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า	 ไม่รู้จะเทศน์ให้ใครฟัง	
มันเมากันทั้งศาลา	 เลยคุยกับผีหน้าตาเฉย	 ไอ้ผีก็ยืนตัวขาวโพลน	 พนมมือฟังเทศน์งาน
ศพตัวเอง	ต้องอย่างนี้	มันถึงจะแน่...!	
	 ไปธดุงค	์ ปกักลดในปา่ชา้กะเหรีย่ง	 ตกคำ่มนัมาซะหกตวั	 ยงัดวงดมีเีทวดาชว่ย	 ไม่
ม้วยไปแล้ว	แถมผีเด็กมากระโดดน้ำหลอกอีก	ด้วยความโมโหที่ถูกหลอก	เลยไม่อุทิศส่วน
กุศลให้	ไอ้ผีแสดงฟรีไป	ไม่ได้ค่าแสดงซักเก๊...!	
	 ออกไปทางด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร	ี ก็ถูกผีหลอก	 มันมาขย่มโครมๆ	 หลังคา
แทบถล่มทลาย	นอนดูมันขย่มไปเรื่อย	เหนื่อยเข้ามันก็หยุดไปเอง	ไม่แน่จริงนี่หว่า...ฯลฯ	
พวกนี้เป็นผีนอกวัดถึงจะหลอกก็ไม่น่ากลัว	ผีในวัดซิดุบรรลัยเลย...!	
	 พระในวัดโดนกันบ่อย	 พวกมาช่วยเข้าเวรด้วย	 มีรายหนึ่งไปท้าพี่แกเข้า	 แกมา
เขย่าป้อมยามไหวทั้งหลัง	 ต้องหนีไปนั่งที่โบสถ์จนสว่างคาตา	 อีกรายถูกถีบร่อนจากชั้น
บน	ออกหัวออกก้อยมาตามบันไดสบายไปซิ...!	
	 พระอาคันตุกะเป็นสังฆาธิการทั้งสิ้น	 มาดูงาน	 แล้วกลางคืนเขาเจริญกรรมฐาน	
พระคุณท่านก็คุยไม่เลิก	 โดนเคาะประตูเตือนก็ไม่รู้ตัว	 พี่ท่านเลยเขย่าตึกเล่นมันซะเลย			
รุ่งเช้ามีหน้ามาถามว่า	“วัดนี้ผีดุเหรอ...?” 
	 อาตมานอนภาวนากรรมฐานที่ป้อมตะวันออก	 พวกมากัน	 ๔	-	 ๕	 ตัว	 หิ้วหัวคน
ท้ายคน	 จับเราเปลี่ยนท่านอนใหม่	 ยกเท้าขวาถีบมันจับเท้าขวาไว้	 ถีบซ้ายมันจับซ้าย			
ชกขวามันจับขวา	ชกซ้ายมันจับซ้ายจะทำไงดี...?	
	 อธิษฐานเตโชธาตุเผามัน	 มันก็หลบได้	 ว่าคาถาเป่ามันยังมองเห็น	 เบี่ยงตัวหลบ
นิดเดียว	 แถมเยาะเย้ยซะด้วยว่า “ไม่ถูก”	 แหม...เจ็บใจ	 จะขยับทำอะไรมันรู้ก่อนซะทั้ง
นั้น	ทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชาย	ช่วยกันนั่งทับจากอกถึงเท้าเลย...	
	 “บอกว่ากลัวซิ แล้วจะปล่อย...”	ไม่มีทาง	เอ็งจะแน่ซักแค่ไหนวะ...?	สะบัดหลุด	
โผนเข้าชกเจ้าตัวข้างหน้าสุดแรงเกิด...	“โครม”	ไม่ใช่เสียงหมัดกระทบผี	หากแต่เป็นเสียง
อาตมาล้มตะครุบกบโครม	สนั่นป้อมสะเทือนเลย...!	
	 ไอ้ตัวข้างหลังนะซิ	 มันเตะตัดด้วยท่าเถรกวาดลาน	 ลุกขึ้นได้ก็ตามแก้คืน	 ทั้งชก
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ทั้งเตะ	 ศิลปมวยไทย	 ที่เรียนมาจาก	 ครูเขตร์ ศรียาภัย	 งัดมันขึ้นมาใช้	 แม่ไม้พันลำ			
ที่ไม่ค่อยได้เห็นก็ได้เห็น...!	
	 หมดั	 เทา้	 เขา่	ศอก	ถองกนัอตุลดุ	 ไอพ้วกนีน้กรู	้ มนัสูไ้มไ่หวกถ็อยไปลอ้มอยูห่า่งๆ	
คอยเราเผลอ	ถา้เผลอมนัอดัทนัท	ีแบบนีก้แ็ยซ่.ิ..อาตมาเปน็คนนีห่วา่	พอเหนือ่ยกเ็สรจ็มนั...!	
	 ถูกจับขึงพืดกดกับพื้น	แล้วพวกมันยื่นหน้ามาหัวเราะเยาะ...	เออ...ทีเอ็งข้าไม่ว่าที
ข้าเอ็งอย่าโวยแล้วกัน	 วันพระมีเดือนหนึ่งตั้งสี่ครั้ง	 ต้องมีทีข้าบ้างละวะ...!	 คิดอาฆาตเอา
ไว้ในใจ	ขณะถูกกดจนกระดิกกระเดี้ยไม่ไหว...	
	 พอสงบสติอารมณ์ได้บ้างก็พิจารณาดู	 เจ้าพวกนี้ถ้าหลับตาหรือลืมตา	 แต่ทำไม่รู้
ไม่ชี้	 จะเห็นเป็นเงาหนา	 ดูออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย	 แต่ถ้าตั้งใจดูจะมองไม่เห็น	
เหมือนกับมองผ่านกระจกใสๆ	อย่างนั้นแหละ...!	
	 ดูมือที่มันกดเราไว้	 ก็เป็นรูปมือดีๆ	 นี่เอง	 แต่ถ้าเพ่งดูจะเห็นแต่ร่างกายเรา	 แต่
ความรู้สึกชัดเจนว่ามันกดเราซะแน่นปั๋งเลย	 ดูตัวของมันก็เหมือนกัน	 ถ้าไม่ตั้งใจก็ชัด	 ถ้า
ตั้งใจดูก็มองทะลุ	เห็นข้างฝาเห็นโต๊ะ	-	เก้าอี้แทน...	
	 ก็ตัวเป็นเงาๆ	 ทำไมมันชกเราก็เจ็บ	 เราเตะมันก็ถูก	 กระชากมือซ้ายหลุดออกมา
ได้	 ควานไปถูกเอวผีผู้หญิง	 เลยคว้าซะเต็มมือ	 ยายนี่บ้าจี้	 หัวเราะคิกๆ	 น้ำหูน้ำตาไหล	
เนื้อมันก็นิ่มๆ	เหมือนคนทั่วไปไม่มีผิด...!	
	 รวบรวมเรี่ยวแรงสะบัดโครม	 หลุดออกมาได้	 เจ้าพวกนั้นรีบเผ่นออกนอกรัศมีมือ	
เท้าทันที	อาตมากำหนดสมาธิ	ขีดเป็นแนวป้องกันตัว	เป็นวงกลมรัศมีซักวาหนึ่ง	กำหนด
สติระมัดระวังตัวตลอดเวลา...	
	 ใครว่าผีหลอกกลางคืนอย่าไปเชื่อเชียว	 นี่กลางวันเที่ยงๆ	 มันก็เอา...ตั้งแต่นั้นมา	
ก็เลยมีคู่มือชั้นดี	มาช่วยซ้อมมวยให้	ใครๆ	เขาโดนแค่พักเดียว	พอนึกถึงนิพพานได้เขาก็
เลิกซ้อม	อาตมาโดนเป็นปีๆ	นึกถึงนิพพานไม่ได้ซักที...!	
	 ต่อมาน้องแสงชัยบวช	 ตอนแรกจะเอาตั้งเดือนหนึ่ง	 พอครบเจ็ดวัดรีบขอสึกบอก
ว่า	 “ไม่ไหวครับ...มันเล่นไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลย	 ขืนอยู่ต่อไปผมคงบ้าแน่ๆ...”			
นั่นไง...นึกว่าเราจะโชคดีคนเดียว	มีเพื่อนจนได้ซิน่า...!	
	 “หลวงพ่อ”	บอกว่า	พวกผีที่มาหลอกนั้น	ส่วนมากคือเพื่อนเก่าของเราทั้งสิ้น	เขา
มาทดสอบกำลังใจ	ถ้าใครกลัวมากเขาก็จะไม่มาแกล้งอีก	หรือกลัวแล้วใจเกาะความดี	คือ	
นึกถึงพระหรือคำภาวนาได้เขาก็เลิกแกล้งเช่นกัน...	
	 แต	่ “เพือ่นเรา”	 ทำไมโหดรา้ยนกั...?	 ทัง้กลางวนักลางคนืสองพรรษาหลอกไมเ่ลกิ	
ถ้าไม่ย้ายหนีซะก่อน	คงจับไข้หัวโกร๋น	ไม่ต้องโกนกันเลยละมั้ง...?		
   ๑๓ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๕๒. คาถาตาทิพย์ 

 “...มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวสหัสนัยน์ตรัยตรึงศา ทิพยอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อน
มา กระด้างดังศิลาประหลาดใจ จะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดิน อมรินทร์เร่งคิดสงสัย   
จึงสอดส่องทิพยเนตรดูเหตุภัย ก็แจ้งใจในนางรจนา...ฯลฯ” 
	 บทกลอนที่ยกมานี้	 มาจากวรรณคดีเรื่อง	 สังข์ทอง	 ตอน	 ตีคล	ี บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน์ของพระอินทร์	 เกิดแข็งกระด้างนั่งไม่สบายขึ้นมา	 เหตุเพราะคนดีกำลังเดือดร้อน	
พระอนิทรก์เ็ลยควา้กลอ้งสอ่งทางไกล	เอย๊...!	สอ่งทพิยเนตรด	ูวา่ใครเปน็สาเหตกุนัแน.่..?	
	 เนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะ	 ที่ติดใจคือคำว่า	 ทิพยเนตร	 นั่นแหละ	
ถ้าใครมีละคุณเอ๋ย...แทงไฮโลว์อย่างเดียวก็รวยอื้อแล้ว...!	 “ไอ้โลภแบบนี้มันน่าไปนรก
นิ...!”	แฮ่...คิดแค่เนี้ย	ลุงจะลากไปปิ้งซะแล้วไหมล่ะ...!	
	 “หลวงพ่อ” เคยใช้	คาถาดูโป	 เหมือนกัน	 ใช้สีผึ้งปิดหน้าคนตายวันเสาร์	 เผาวัน
อังคาร	 ใช้นิ้วตัวเองทำเป็นก้อนเส้า	 เสกคาถาหุงสีผึ้ง	 ตำราว่าทำสามเดือนจะได้ผล	 แต่	
“หลวงพ่อ”	ทำแค่ไม่กี่วัน	แถมได้แบบสุดยอดซะด้วย...!	
	 ทีนี้ก็มาลองกัน	 ปั่นเองแทงเอง	 มันออกมาตามที่เห็นจริงๆ	 กำลังรุมทดลองกัน
เพลินๆ	หลวงปู่ปานมาจากเขาวงพระจันทรต์อนไหนไม่รู้	 เอาไม้เท้าล่อกบาลเรียงตัวเลย	
บังคับให้เอาไปทิ้ง	โธ่...น่าเสียดาย...!	
	 พระองค์ที่เอาไปทิ้งเอาซ่อนไว้ในกระเป๋าอังสะ	 กลับมาบอกหลวงปู่ว่าทิ้งไปแล้ว	
เลยโดนซะอีกโป๊กเบ้อเร่อ	 “ชะ..ชะ...แล้วในกระเป๋าอังสะนั่นอะไร...คิดว่าพระแก่ตาไม่ดี
เรอะ...?”	จ๋อยไปซิ...ต้องเอาไปทิ้งทั้งที่สุดแสนเสียดาย...	
	 แสดงว่าตาทิพย์แบบดูโป	 สู้ทิพยจักขุของหลวงปู่ไม่ได้	 ซึ่ง	 “ทิพยจักขุ”	 แปลว่า	
“ความรูส้กึทางใจทีรู่ไ้ดเ้หมอืนมตีาทพิย”์	ไม่ใชท่พิยเนตร	เพราะ	ทพิยเนตร	คอื	ตาทพิย	์
มีได้เฉพาะโอปปาติกะ	ประเภทต่างๆ	เช่น	เทวดา	พรหม	พระบนนิพพาน	เป็นต้น	
	 หลวงปู่มหาอำพัน	 แห่งวัดเทพศิรินทราวาส	 ติดคำว่า	 ทิพยเนตรอยู่นาน	 เพราะ
คดิวา่เปน็การใชต้าเหน็	ไม่ใช่ใช้ใจเหน็	“หลวงพอ่”	เลา่วา่	วนัแรกทีห่ลวงปูม่หาอำพนัมาหา	
ท่านเจ้าคุณนรฯ	ลอยคุมหลังมาด้วย...	
	 ท่านเจ้าคุณนรฯ	บอก	“หลวงพ่อ”	 ว่า	 “ท่านช่วยสงเคราะห์น้องชายผมด้วยเถอะ	
เขาต้องการทิพยเนตรท่าเดียว	 ผมหมดปัญญาแล้ว...”	 ซึ่ง	 “หลวงพ่อ”	 แนะนำนิดเดียว
เท่านั้น	 หลวงปู่ก็ทำได้ดี	 เพราะเข้าใจแล้วว่า	 ตาเห็นกับใจเห็นนั้น	 ต่างกันอย่างไร	 ภาย
หลังพอหลวงปู่เล่าเรื่องลูกศิษย์ถูกเชือดคอ	 เห็นท่านเจ้าคุณนรฯ	 มาช่วย	 ท่านย้ำเสียงใส
ว่า	“ใจเห็นนะ	ไม่ใช่ตาเห็น...”	
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	 สมัยหลวงพ่อสอบเปรียญ	 ๔	 ตอนนั้นเป็นช่วงสงครามพอดี	 ครูบาอาจารย์อพยพ
หนีลูกระเบิดกันหมด	 เลยไม่ได้เรียน	 แต่ถึงเวลาก็ไปสอบกับเขา	 แบบนี้ถ้าสอบได้ก็
มหัศจรรย์ล่ะ	แต่เหตุมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจนได้ซิน่า...!	
	 ท่านปู่พระอินทร	์มาบอกคาถาบทหนึ่ง	ท่านว่าเป็น	คาถากันลืม	อ่านหนังสือแล้ว
จะจำได้	แต่	“หลวงพ่อ”	ท่านเรียกว่า	“คาถารู้ก่อนเกิด”	เพราะบาลีนั้น	ถ้าไม่มีครูสอน
ให้แปล	อ่านไปจำได้แต่แปลไม่ได้จะมีประโยชน์อะไร...คาถาว่าดังนี้...	
 “สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสธายิ” 
	 เวลารับกระดาษสอบมา	 อย่าเพิ่งอ่าน	 ให้คว่ำกระดาษลงก่อน	 ให้นึกขอบารมี
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	พรหม	และเทวดาทั้งหมด	มีท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุด	ขอ
ให้ช่วยสงเคราะห์ทำข้อสอบนี้ได้	โดยถูกต้องและถูกใจผู้ตรวจด้วย	จากนั้นว่าคาถา	๓ จบ	
แล้วพลิกอ่านดู	ถ้ายังไม่เข้าใจให้คว่ำกระดาษลงใหม่	 ว่าคาถาอีก	๗ จบ	คราวนี้อยากทำ
อยากเขียนอะไรให้ลุยได้เลย...!	
	 “หลวงพ่อ”	บอกว่า	พอว่าคาถา	๓	จบ	แล้วดูข้อสอบ	มันแปลได้เกือบครึ่ง	ว่าอีก	
๗	จบ	คราวนี้ทำได้หมดเลย	ท่านเขียนแค่	๑๕	นาทีเสร็จ	เอากระดาษคำตอบไปส่ง	ท่าน
เจ้าคุณธรรมปาหังสนาจารย	์ที่คุมห้องสอบถามว่า...	
	 “จะไม่ทำซะหน่อยรึ...?”	 “หลวงพ่อ”	 บอกว่า	 “เสร็จแล้วครับ”	 ท่านก็งง	 ถามว่า	
“ทวนแล้วยัง...?”	“หลวงพ่อ”	บอกว่า	 “ทวนหรือไม่ทวนก็เหมือนกันครับ...”	 ความหมาย
ของ	“หลวงพ่อ”	คือ	ตกแน่ๆ	แล้วจะไปทวนทำไมให้เสียเวลา...!	
	 กลับไปนอนตีพุงที่วัดประยูรวงศาวาส	 วันประกาศผลสอบ	องค์อื่นนั่งล้อมวิทยุฟัง
ผลกัน	 “หลวงพ่อ”	นอนเขลงอยู่คนเดียว	หลังจากประกาศผลไม่นาน	 เสียงเจ้าคุณธรรม
ปาหังสนาจารย์	ตะโกนโหวกเหวกว่า...	
	 “ไอ้มหาสิบห้านาทีอยู่กุฏิไหนวะ...?”	 มีพระชี้กุฏิให้ที่แท้ท่านสงสัยว่า	 “หลวงพ่อ” 
ทำข้อสอบอย่างไรเร็วนัก	เลยจดชื่อ	-	ฉายา	และวัดเอาไว้	ถึงเวลา	“หลวงพ่อ”	สอบได้
จริงๆ	ท่านเลยรีบมา	ช่วงสงครามข้าวของหายากยิ่งนัก	ท่านอุตส่าห์เอานมกับโอวัลตินมา
ถวาย	“หลวงพ่อ”	จนได้...	
	 นั่น	 “หลวงพ่อ”	ทำ	ทีนี้มาถึงตัวอาตมาเองตอนเป็นนักเรียนทหารสอบอะไรๆ	 ก็
ผลออกมายอดเยีย่ม	เตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ตซ์ะเรือ่ยไป	แมแ้ตว่ชิาแผนที	่-	เขม็ทศิ	ทีเ่ปน็ยาขม
หม้อใหญ่	ก็ไม่เห็นยากสักนิด	แต่บังเอิญตัวเองความจำดี	เลยแยกไม่ถูกว่า	เป็นอานุภาพ
ของคาถา	หรือตัวเองจำแม่นกันแน่...?	
	 พอมาบวชเข้าคราวนี้ชัดเลย	 สอบนักธรรมไม่ว่าจะเป็น	 นวกะตรี	 โท	 เอก	 อ่าน
หนังสือเองแล้ว	 ไปอาศัยสนามสอบในเมือง	 วิธีอ่านหนังสือคือ	 เอาหนังสือวางบนอก		
แล้วกรนคร่อกๆ	ตามสบาย...	
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	 เที่ยงจะไปสอบ	 เช้ายังนอนตีพุงอยู่เลย	 พอรับข้อสอบมา	 คว่ำกระดาษว่าคาถาซะ
รวดเดียว	๑๐	จบ	แล้วตะลุยโลด	รู้สึกมีพลังลึกลับแทรกมาทางขม่อม	มันให้รู้ไปหมด	ว่า
ควรเขียนอย่างไร	ควรตอบอย่างไร...!	
	 ๑๕	 นาทีเสร็จเหมือนกัน	 ส่งกระดาษคำตอบ	 แล้วกลับมานอนต่อ	 ใช้วิธีแบบนี้มา
ตลอด	 สอบได้ทุกที	 คะแนนยอดเยี่ยมซะด้วย	 จนพนันกันว่า	 ถ้าอาตมาสอบตกจะต้อง
เลี้ยงโต๊ะจีนทั้งวัด	จนป่านนี้ยังไม่มีใครได้ฉันซักองค์...!	
	 ตอนสอบนักธรรมเอกอาตมาป่วยเป็นไวรัสลงตับ	 ซังกะตาย	 ไปสอบอย่างนั้นเอง	
หนังสือตั้งเบ้อเร่อออกแค่	๗	ข้อ	น่าตกหยอก	 ใครล่ะ...แถมป่วยจนไม่ได้อ่านด้วย	ก็ต้อง
เล่นคาถาตามเคยซิ...!	
	 พอว่าคาถาจบ	มือมันเขียนเองจนบังคับแทบไม่ได้	ตอนไหนเสือกรู้ดีไปแก้	ความรู้
จะขาดวับไปเลย	 ทำต่อไม่ได้	 จนยอมตอบตามความรู้สึกนั่นแหละ	 จึงต่อติดทำได้เหมือน
เดิม	จะยากง่ายแค่ไหนก็	๑๕	นาทีเสร็จ...	
	 ถ้ากรรมการออกข้อสอบรู้ว่า	 ข้อสอบที่ท่านพยายามเค้นออกมาเล่มละ	 ๑	 ข้อนั้น	
คนไม่อ่านหนังสือก็ทำได้	คงแค้นจนแทบกระอักโลหิตตาย	ก็ช่วยไม่ได้นี่ครับ	“หลวงพ่อ” 
ของผมเก่งนี่นา...!		
   ๑๓ เมษายน ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
 
 หมายเหตุ : ตอนนั้นหมอวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสลงตับ มาตอนนี้ทราบชัดว่าที่จริง
แล้วเป็นมาเลเรีย...!  
   ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๓. หลวงปู่มหาอำพัน 

	 จากห้าสิบกว่าเรื่องที่ผ่านมา	 ท่านผู้อ่านคงผ่านสายตามาหลายวาระด้วยกัน	 ที่
อาตมากล่าวถึงหลวงปู่มหาอำพัน	 บางท่านที่ไม่เคยสัมผัสกับหลวงปู่มาก่อน	 ก็คงจะ
สงสัยเป็นกำลัง	ว่าอาตมากล่าวถึงผู้ใดกันแน่	ก็ขอเล่าแจ้งแถลงไขไว้	ณ.	ที่นี้เลย	
	 หลวงปู่มหาอำพัน	 มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ	 ที่	
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ จำพรรษาอยู่ที่กุฏิ	 น.๓	 คณะเหนือ วัดเทพศิรินทราวาส	
กรุงเทพฯ	ปัจจุบันไม่ต้องไปหาที่นี่	ท่านมรณภาพไปนานแล้ว...!	
	 อาตมาพบหลวงปูค่รัง้แรก	ทีบ่า้นทา่นเจา้กรมเสรมิ	(พล.อ.ท. ม.ร.ว.เสรมิ ศขุสวสัดิ)์	
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ซึ่งหลวงปู่ไปฟัง	 “หลวงพ่อ”	 สอนธรรมะทุกครั้ง	 ท่านเล่าให้ฟังภายหลังว่า	 คุณเฉิดศรี 
ศุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นภรรยาท่านเจ้ากรมเสริม	ได้ถวายหนังสือประวัติหลวงปู่ปานแก่ท่าน...	
	 พออ่านประวัติหลวงปู่ปานจบ	ก็มีความเลื่อมใสต้องการกราบพบ	 “หลวงพ่อ”	จึง
สอบถามจากคุณเฉิดศรี	 ว่าจะไปวัดของ	 “หลวงพ่อ”	 ได้อย่างไร	 คุณเฉิดศรีซึ่งเป็นศิษย์
ของหลวงปู่ด้วย	จึงกราบเรียนว่า	ได้นิมนต์	“หลวงพ่อ”	มาที่บ้านเป็นประจำทุกเดือน...	
	 หลวงปูด่ีใจมากทีท่ราบวา่	“หลวงพอ่”	มากรงุเทพฯ	ทกุเดอืน	ไดแ้จง้ความประสงค์
วา่	 จะไปกราบพบ	 “หลวงพอ่”	 คณุเฉดิศรจีงึสง่รถมารบัหลวงปูท่กุครัง้ที	่ “หลวงพอ่”	 มา	
ดงันัน้...ตัง้แตเ่ดอืน	พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๖	หลวงปูก่็ได้ไปหา	“หลวงพอ่” เปน็ประจำ...	
	 ความมานะ	ถือตัวถือตน	แม้แต่น้อยหนึ่งก็มิได้มีอยู่ในใจของหลวงปู่	ดังนั้น	แม้ว่า
ท่านจะสูงวัยกว่า	 “หลวงพ่อ”	 ๑	 รอบ	 พรรษาแก่กว่าถึง	 ๑๐	 พรรษา	 ก็ตาม	 หลวงปู่ก็
กราบเท้าของ	“หลวงพ่อ”	อย่างนอบน้อมสนิทใจ...	
	 อาตมาเคยถามเรื่องนี้กับหลวงปู่	 ท่านกล่าวว่า	 “พระมหากษัตริย์ยังต้องกราบคน
จัณฑาลเพื่อขอเรียนวิชา	 เราอยากได้ความรู้	ถ้าไปทำตัวใหญ่เป้ง	แล้วใครเขาจะกล้าสอน
ล่ะ...?	แล้วนี่	“หลวงพ่อ”	เก่งออกปานนั้น	กราบได้รีบกราบเถอะคุณเอ๋ย...”	
	 หลวงปู่ไปถึงบ้านสายลมก็ดี	 ไปยังวัด	 “หลวงพ่อ”	 ก็ตาม	 พอกราบพระกราบ	
“หลวงพ่อ”	แล้ว	ท่านจะนั่งอย่างสงบเสงี่ยม	พูดน้อยแทบนับคำได้	ใครมากราบท่านก็ยิ้ม
อย่างเดียว	 อาตมาถามท่านที่กุฏิวัดเทพศิรินทร์ว่า	 ทำไมหลวงปู่ไม่คุยเหมือนกับอยู่กุฏิ
บ้าง	หลวงปู่เมตตาตอบติดตลกว่า...	
	 “อ้าว...ก็ที่นั่นถิ่นเราซะเมื่อไรล่ะ	 คุยมากๆ	 คนเขาหมั่นไส้	 จะได้ไล่ส่งประไร...”	
แล้วท่านให้เหตุผลที่แท้จริงว่า	“ที่นั่นมี	“หลวงพ่อ”	อยู่ทั้งองค์แล้ว	ก็ฟัง	“หลวงพ่อ”	กัน
ซิ	จะมาฟังหลวงปู่ทำไมให้เสียเวลาให้ไปสอนแข่ง “หลวงพ่อ”	จะได้รึ...?	อั๊วม่ายล่ะ...!”	
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	 ที่น่าทึ่งอีกอย่างคือ	หลวงปู่ป่วยเป็น	โรคด่างขาว	ท่านเล่าว่าเริ่มเป็นมาตั้งแต่ก่อน
บวช	ท่านนำรูปสมัยหนุ่มๆ	มาให้ดู	ซึ่งดูแล้วน่ากลัวมาก	เพราะลายไปหมดทั้งองค์	หมอ
หลายท่านพยายามช่วยรักษาจนอ่อนใจก็ไม่ได้ผล...	
	 แม้ว่าหน้าตาจะดูน่าเกลียดน่ากลัว	แต่หลวงปู่ก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจ	“รูปธรรมนาม
ธรรม”	 ท่านว่าอย่างนั้น	 แต่มาภายหลัง	 ท่านกลับ	 “ลอกคราบ”	 กลายเป็นผิวขาวอม
ชมพู	ดูผุดผ่องไปทั้งองค์	“ผู้หญิงเขาอิจฉาแน่ะ...เขาอยากผิวสวยแบบนี้	แหม..อีตอนเป็น	
“หลวงตาด่าง”	ไม่ยักมีใครอยากได้บ้าง...!”	
	 อาตมามีวาสนาผูกพันกับหลวงปู่แต่ปางบรรพ์	 ได้กราบพบท่านตั้งแต่ยังเป็น	
“หลวงตาด่าง”	อยู่	นึกชอบใจว่าท่านยิ้มสวย	อีกอย่างก็คือหลวงปู่เกิดปีเดียวกับพ่อ	เลย
ยึดท่านเป็น “พ่อ”	มาตั้งแต่บัดนั้น	ที่สำคัญคือ	ความสบอัธยาศัยซึ่งกันและกัน	ซึ่งหลวง
ปู่บอกภายหลังว่า	“คนรู้ใจกันนี่ดีมาก	ไม่ต้องพูดกันนาน...”	
	 ครั้งแรกอาตมาขอนวดท่าน	 หลวงปู่บอกว่า	 “แล้วแต่คุณจะเมตตา...”	 อาตมาเลย
กลายเปน็หมอนวดประจำองคท์า่นไปเลย	 ภายหลงัอาตมาไปเปน็ทหาร	 จงึหา่งเหนิหลวงปู่
ไปพักหนึ่ง	พอออกจากราชการอาตมาก็ไปกราบท่านถึงกุฏิเป็นครั้งแรก...	
	 เดินส่งเดชเข้ามาทางเมรุ	กะว่าถ้าหาไม่เจอก็จะถามคนแถวนี้ดู	 เดินเรื่อยมาถึงหอ
เก็บอัฐิท่านเจ้าคุณนรฯ	 ถามคนทำความสะอาดว่า	 “หลวงปู่องค์ขาวๆ	 ท่านอยู่กุฏิไหน
ครับ...?”	เขาชี้ข้ามไหล่อาตมา	ตอบว่า	“นั่งอยู่นั่นไง...!”	
	 จุดไต้ตำภูเขาเลยทีเดียว	มาถามหาหลวงปู่ที่หน้ากุฏิของท่านเอง	อาตมารีบเข้าไป
กราบเท้าท่านด้วยความดีใจ	หลวงปู่บอกว่า	“เอาธูป	-	เทียนนี่ไปไหว้เจ้าคุณนรฯ	ก่อน...”	
อาตมารับธูป	-	เทียนมา	แล้วไปจุดบูชาที่หอเก็บอัฐิหน้ากุฏินั่นเอง...	
	 ตั้งแต่นั้นมา	 อาตมาก็ไปหาหลวงปู่ที่กุฏิทุกอาทิตย์	 โดยแบ่งเวลาวันอาทิตย์ไปหา
หลวงปู่ครึ่งวัน	 ไปหาแม่ครึ่งวัน	 อาทิตย์ไหนตรงกับงานวัด	 หรือ	 “หลวงพ่อ”	 มาบ้าน
สายลม	ก็ไปพบหลวงปู่ที่นั่นเลย	ไม่ต้องแวะมาที่กุฏิ...	
	 การไปกราบหลวงปู่บ่อยๆ	 เห็นปฏิปทาของท่านเข้า	 อาตมายิ่งเคารพรักสนิทใจ	
หลวงปู่ท่านช่างเมตตาคนทุกคนอย่างเหลือเกิน	 ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง	 ที่อัศจรรย์คือ	
ความจำที่เป็นเลิศของท่าน...	
	 เวลาลูกศิษย์มากราบ	 นอกจากท่านเรียกชื่อถูกทุกคนแล้ว	 ยังถามไปถึงคุณพ่อ	-	
คุณแม่	 ลูก	-	 หลานอีกด้วย	 มีกี่คน	 ชื่ออะไรบ้าง	 หลวงปู่บอกถูกหมด	 สั่งใครให้ทำอะไร
บ้าง	 พบหน้าท่านถามเรื่องเก่าทันที	 ลูกศิษย์เป็นพันเป็นหมื่น	 ไม่รู้ว่าท่านจำได้หมด
อย่างไร	ช่างมีอัจฉริยภาพที่สูงล้ำจริงๆ	...	
	 ความละเอียดรอบคอบของหลวงปู่	 ยากจะหาใครมาเสมอเหมือน	 เรื่องอะไรที่ท่าน
ไตร่ตรองดีแล้ว	 และสั่งให้กระทำ	 อย่าไปหาข้อบกพร่องซะให้ยากเลย	 ขนาดทำความ
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สะอาด	หลวงปู่ยังตรวจแม้แต่หลังตู้	-	ขอบโต๊ะ	ใครอย่าคิดดีกินเป็นอันขาด...!	
	 การใช้เครื่องปรุงอาหาร	 จำพวก	 ซอส	 น้ำปลา	 เกลือ	 พริกไทย	 ท่านจะปิดขวด
เรียบร้อยทุกครั้ง	 พวกขวดซอส	 ขวดน้ำปลา	 ท่านจะใช้กระดาษเช็ดปากขวดก่อนทุกครั้ง
จึงปิดฝา	ท่านบอกว่าจะได้ไม่ไหลเลอะเทอะเปรอะเปื้อนทีหลัง...	
	 ประตู	-	หน้าต่าง	ต้องปิดมิดชิดทุกครั้งก่อนจะออกจากกุฏิไปไหน	การไหว้พระนั้น	
จุดธูปแล้วเอามือป้องเป่าไฟให้ดับ	 ห้ามสะบัดเด็ดขาด	 เกรงว่าเศษไฟจะกระเด็นไปไหม้
ข้าวของ	การดับเทียนให้ใช้กรวยเหล็กที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ	ครอบให้ดับ...	
	 อาบัติเล็กน้อยต่างๆ	ที่มาในอภิสมาจาริยสิกขา	หลวงปู่ทรงไว้ได้อย่างไม่มีที่ติ	ซ้ำ
ยังช่วยอบรมสั่งสอน	 จ้ำจี้จ้ำไชให้อาตมาทรงตามไปด้วย	 ท่านเกรงว่าอาตมาจะไปทำผิด
พลาด	เป็นการขายหน้าครูบาอาจารย์ที่อื่น	ตัวอย่างคือ...	
	 อาบัติเกี่ยวกับผู้หญิง	หลังห้าโมงเย็นไปแล้ว	ถ้าไม่ใช่วันถวายสังฆทาน	ซึ่งมีคนอยู่
จำนวนมาก	หลวงปู่จะงดรับแขกผู้หญิงเลย	ยกเว้น	คุณพรทิพยท์ี่มาช่วยทำความสะอาด	
ซึ่งต้องมคีุณรุ่งเรือง	อยู่เป็นเพื่อนทุกครั้ง...	
	 การรับแขกผู้หญิง	 แม้จะไม่อยู่ที่ลับหูลับตา	 หลวงปู่จะให้อาตมาหรือลูกศิษย์ผู้ชาย
อยู่เป็นเพื่อนทุกครั้ง	 มีหลายวาระที่อาตมาขยับจะไปทำธุระอย่างอื่น	 แต่ท่านเรียกไว้ทุกที	
“แหม...คุณก้อ...อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนซิ...”	
	 เวลาฉันอาหาร	 ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง	 ป้องกันอาบัติฉันร่วมภาชนะ	 ผลไม้ทุก
อย่าง	 โยมต้องปอกมาเรียบร้อย	อาหารชิ้นใหญ่	ต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กพอคำ	ของทุกอย่าง
ต้องทำการประเคนให้เห็นกับตาท่านจึงยอมฉัน...	
	 เรื่องประเคนอาหารนี่เอง	 วันหนึ่ง	 อาตมาไปถึงก็บ่ายสองโมงแล้ว	 พบหลวงปู่นั่ง
มองสำรับอยู่องค์เดียว	 ที่แท้ลูกศิษย์ต่างคนต่างคิดว่า	 วันอาทิตย์คงมีคนมากแล้ว	 จึงไม่มี
ใครมา	เมื่อหาคนประเคนอาหารไม่ได้	หลวงปู่ก็ได้แต่นั่งมอง...	
	 อาตมารีบชงโกโก้ถ้วยใหญ่ถวายหลวงปู่ทันที	 ท่านรับมาฉันแล้วค่อยยิ้มออก	 พูด
แบบเพลียๆ	ว่า	“ชาติก่อนคงไปแกล้งใครเขาเอาไว้	เลยต้องมานั่งมองสำรับ	เป็นหมาเห็น
ข้าวเปลือกแบบนี้...”	อาตมาได้ยินเข้าแทบจะร้องไห้เลย...	
	 มาถึงตอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือ	 หลังจากออกกราวด์ในตอนเช้าแล้ว	
หมอผู้ชายทั้งหลายก็หายหมด	เวรวันนั้นล้วนแต่เป็นพยาบาลหญิง	หลวงปู่เลยไม่ได้ฉีดยา	
๑	วัน	ท่านว่า	“ถ้าหาผู้ชายไม่ได้	ก็ปล่อยหลวงปู่ตายไปเถอะ...!”	
	 หลังจากเจ้ากรมแทพย์	 (พล.ร.ท.พนิต ศรียาภัย)	 ทราบเข้า	 จึงสั่งพยาบาลชาย
ประจำตึกนี้ทุกวันอย่างน้อยเวรละคน	อาตมาเองให้หมอผู้หญิงรักษามานักต่อนัก	จึงกราบ
เรียนถามหลวงปู่ว่า	“ทำไมไม่ยอมให้พยาบาลหญิงฉีดยาละครับ...?”	
	 หลวงปู่ตอบว่า	“ไว้ใจได้หรือคุณ...เกิดตอนนั้น	มีจิตกำหนัดขึ้นมา	แม้แต่แว่บเดียว
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ก็สังฆาทิเสสนะซิ...!”	 โอ...!	 ท่านทรงความไม่ประมาทในทุกเวลาจริงๆ	 เล่นเอานักเล่นกับ
ไฟอย่างอาตมา	 แทบมุดตึกหนีด้วยความละอาย...ท่านรักษาศีลด้วยชีวิต	 แต่อาตมามักจะ
ถือคำว่า	“ไม่เป็นไร”	ซะเรื่อยเชียว...	
	 ขนาดเจ้า	 “หม่าเมี้ยว”	แม่ของเจ้า “ใหญ่”	 และเจ้า	“ลิลลี่”	 แม่ของเจ้า	“จู๋จี๋” 
เป็นแมวเป็นหมาตัวเมียแท้ๆ	ถ้าหลวงปู่จะลงมาฉันข้างล่าง	เป็นต้อง	“เชิญ”	เจ้าสองตัว
ออกไปให้พ้น	และปิดประตูดีแล้วนั่นแหละ	ท่านจึงจะลงมาฉัน...	
	 ความเมตตาของหลวงปู่	หาที่เปรียบมิได้เลย	กระรอกที่แสนเปรียว	จะมาขอผลไม้
จากหลวงปู่ทุกเช้า	 มากันทีละหลายๆ	 ตัว	 แต่ละตัวอ้วนปี๋เชียว	 หลวงปู่ให้ทำตะกร้าเล็กๆ	
เอาไว้	 สำหรับใส่ผลไม้แก่กระรอกโดยเฉพาะ	 ผูกไว้บนต้นวาสนาต้นใหญ่	 ถึงเวลาบรรดา
กระรอกจะมาล้วงอาหารไปกินเอง...	
	 อาหารดีๆ	 รสแปลกๆ	 มักจะเหลือถึงลูกศิษย์อยู่เสมอ	 เป็นความกรุณาของท่านที่
เห็นว่า	ยากนักที่ศิษย์บางคนจะมีกิน	แต่ท่านก็พูดไปว่า	“เขามารับใช้เรานี่นา	จะมีอะไรไป
ตอบแทนความดีเขาเล่า	นอกจากอาหารอร่อยๆ	บ้างเท่านั้น...”	
	 พระ	-	 เณรในวัด	ที่มีอติเรกลาภน้อย	จะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่	 ให้ลูกศิษย์
นำอาหารไปถวายอยู่บ่อยๆ	 “กระเพาะเราแค่นี้	 จะฉันอะไรได้นักหนาเล่าคุณ...ต้องแบ่งคน
อื่นเขาบ้าง	“เนกาสี ลภเต สุขัง”	กินคนเดียวไม่มีความสุขหรอก”...	
	 แม้แต่มะม่วงสุกที่ท่านชอบมาก	 ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือถึงลูกศิษย์ทุกครั้ง	 “ข้าว
เหนียวมี มะม่วงหมด ลูกศิษย์อด อาจารย์อิ่ม	 ใช้ได้ที่ไหน	จะอดก็อดด้วยกัน	ถ้าอิ่มก็
ต้องอิ่มด้วยกันซิคุณ...”	เล่นเอาลูกศิษย์กินไปสูดจมูกไป	น้ำตามันจะไหลนะซิ...!	
	 คราวที่ท่านป่วยหนัก	 อาตมาสั่งแขวนป้ายห้ามเยี่ยม	 แต่ป้องกันไม่สำเร็จ	 เพราะ
ทุกคนทราบดีว่า	 ถึงป่วยแค่ไหน	 ถ้าเข้าไปหา	 หลวงปู่ก็เมตตาลุกมาคุยด้วยทั้งนั้น	 ท่าน
รักษาน้ำใจเราขนาดนี้	แต่ลูกศิษย์นะซิ	บางรายก็ร้ายแสน...	
	 ฟูมฟายน้ำตาอย่างกับเผาเต่า	 รำพันว่ารักหลวงปู่	 ห่วงหลวงปู่	 สงสารหลวงปู่
สารพัด	แต่ส่งแผ่นทองปึกเบ้อเริ่มให้หลวงปู่จารอักขระให้	 แม้อาการสาหัสปานนั้น	หลวง
ปู่ก็รับทำให้เขา	ดูเอาเถอะ...ระหว่างใจเขากับใจหลวงปู่...	
	 ออ๊กซเิยน่คาจมกูอยูก่ไ็มว่าย	มาออกนัเตม็หนา้เตยีง	ไลเ่ทา่ไรกไ็มไ่ป	“เดีย๋วซ.ิ..หลวง
ปูย่งัไมย่ิม้ใหห้นเูลย...”	...ถา้ไมต่ดิวา่เปน็ผูห้ญงิละกอ้	 อาตมาคงเตะใหท้ัง้ๆ	 ทีห่ม่เหลอืงอยูน่ี่
แหละ...!	ทา่นปว่ยจนขยบัไมไ่หว	ยงัเคีย่วเขญ็เอายิม้จากหลวงปูไ่ปจนได	้คนหนอคน...	
	 ลูกศิษย์จะยากดีมีจนขนาดไหน	 หลวงปู่เมตตาเสมอกันหมด	 ถ้ารับนิมนต์ไว้แล้ว	
แม้บ้านลูกศิษย์จะสุดโทรมเพียงไร	 หลวงปู่ก็ต้องไป	 ขนาดนั่งสวดมนต์บนฟุตบาทก็เอา	
จะเป็นนายพลเป็นคุณหญิง	ยิ่งใหญ่มากจากไหนก็เปลี่ยนใจท่านไม่ได้ทั้งนั้น...	
	 ความถ่อมตัวของหลวงปู่เกิดจากใจจริงๆ	 ไม่ใช่มารยาหลอกกัน	 ท่านพูดเสมอว่า	
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“แรกบวชใหม่ๆ	 ไม่ค่อยจะมีฉัน	 ตอนนี้ดูซิ...อาหารล้นโต๊ะเลย	 นี่แหละ...ความดีของสม
เด็จอุปัชฌาย์	ความดีของท่านเจ้าคุณนรฯ	ความดีของหลวงพ่อแท้ๆ	ทำให้เรามีวันนี้ได้...”		
	 “สมเด็จอุปัชฌาย์ท่านเฝ้าดูมาถึง	 ๒๑	 ปี	 จึงบอกว่า	 “ต่อไปนี้ท่านเป็นคู่สวดนะ”	
ใครมาขอบวช	 ถ้าไม่รู้จักกับพระในวัดเลย	 ท่านก็แนะนำว่า	 “ไปหามหาอำพันเขาซิ	 เขา
อบรมดีนะ”	คุณเอ๋ย...ครูบาอาจารย์อย่างนี้จะหาที่ไหน...”	
	 “ท่านเจ้าคุณนรฯ	ท่านบวชทีหลังหลวงปู่	แต่ท่านเก่งนี่...หลวงปู่เลยยกให้ท่านเป็น
อาจารย์เลย	องค์นี้สุดยอดเลยนะคุณ...พระในกรุงเทพฯ	จะหาปฏิปทาอย่างท่านก็แสนยาก	
โอ๊ย...ปาฏิหาริย์ของท่านเล่าไม่รู้จบหรอก...”	
	 “หลวงพ่อวัดท่าซุงนะหรือ...?	 จะมีใครเทียบท่านได้ล่ะ...	 พระกี่องค์	 เทวดากี่องค์	
ผีอีกเท่าไหร่ท่านบอกหมดเลย	 อยากได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้มานานแล้ว	 พวกคุณโชคดี
นะ...	อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งอย่างนี้	ต้องเอาดีให้ได้นะคุณ”...	
	 อะไรๆ	 ก็เป็นความดีของเจ้าประคุณสมเด็จฯ	 ของท่านเจ้าคุณนรฯ	 ของหลวงพ่อ
วัดท่าซุง	 หลวงปู่กล่าวถึงความดีความเก่งของครูบาอาจารย์อย่างชื่นอกชื่นใจ	 เทิดไว้
เหนือเศียรเหนือเกล้าจริงๆ	ความดีของท่านไม่เคยกล่าวเลย...	
	 ใครมานิมนต์เอารถราคาแพงๆ	 คันโตๆ	 มารับ	 หลวงปู่แทบไม่อยากไป	 “เรามัน
พระกระจอก”	 ท่านว่าอย่างนั้น	 “ไปนั่งรถคันโตเขาจะว่าบ้าเห่อ”	 แต่พวกเราทราบดีว่า	
ท่านทำแบบนี้	เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์จนๆ	เอาแท็กซี่มารับได้...	
	 “บวชมาก็ไม่นึกว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนี้	 ตอนนี้มีลูกศิษย์เป็นนายพลตั้งหลายคน	แค่
นี้ก็พอแล้วคุณเอ๋ย...ใครจะคิดว่าพระกระจอกอย่างเรา	 ก็มีนายพลมาไหว้เหมือนกัน...”	
หลวงปู่พูดยิ้มๆ	พลางกล่าวต่อว่า...	
	 “แรกๆ	 เรียนไม่สำเร็จกลับมาก็น้อยใจว่า	พรรคพวกเขาเป็นคุณหลวงกันหมด	 เรา
มัวต๊อกต๋อยอยู่คนเดียว	 แต่ตอนนี้เราเป็นคุณพระแล้ว	 จะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะ...”	 ท่าน
หมายถึงตำแหน่งที่พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ของท่าน...	
	 หลวงปู่กล่าวถึงศิษย์ร่วมอุปัชฌาย์เดียวกันว่า	 “ถ้าเป็นพระก็ต้องยกให้ ท่าน  
เจ้าคุณนรฯ	 กับ	 ท่านเจ้าคุณสาสน์ฯ	 ถ้าเป็นฆราวาส	 ก็ต้องอาจารย์กำชัย	 (ศ.กำชัย 
ทองหล่อ)	อาจารย์กำชัยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้สมเด็จพระเทพฯ	เชียวนะ...”	
	 ท่านพูดถึงแต่ความดีของผู้อื่นเสมอ	 ที่วัดเทพศิรินทร์นี้	 มีธรรมเนียมปฏิบัติสืบๆ	
กันมาอย่างหนึ่งคือ	มีการเทศน์ทุกวันอาทิตย์	โดยท่านเจ้าคุณพระสาสนโสภณ (นิรันตร์) 
เป็นผู้เทศน์	หลวงปู่ไล่ให้อาตมาไปฟังเสมอ...	
	 “ไปเถอะคุณ...ได้เวลาเทศน์แล้ว	 ท่านเจ้าคุณสาสน์ฯ	 เทศน์อย่างนี้เลย”	 ท่านยก		
หัวแม่มือชูร่อน	 อาตมาจึงไปพิสูจน์	 และก็เจอดีแทบมุดดินหนี	 เพิ่งทราบว่าท่านเจ้าคุณ
สาสน์ท่านมีดีจริงๆ	และหลวงปู่ต้องทราบจึงให้ไปฟัง...	
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	 วันนั้น...ท่านเจ้าคุณสาสน์เทศน์เรื่อง	 “ประตูแห่งความเจริญหกประการ”	 เทศน์
เป็นชั่วโมงโดยไม่เลิกซักที	 อาตมาเป็นคนมีความอดทนน้อย	 จึงคิดว่า	 “ไม่เห็นเทศน์เรื่อง
นิพพานซักที	อีแบบนี้	เราจะมาทนเมื่อยทำไมวะ...?”	เท่านั้นก็ได้เรื่อง...!	
	 ท่านเจ้าคุณหันขวับมาชี้หน้าอาตมาเลยทีเดียว	 กล่าวว่า	 “อย่าโง่ซิ...ทุกอย่างที่พูด
มาถ้าคิดเป็น	มันก็ลงอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละ...”	แล้วท่านก็บรรยายเป็นฉากๆ	ไปเลย
ว่า	มันอนิจจัง	ไม่เที่ยงแท้อย่างไร	ทุกขัง	เป็นทุกข์อย่างไร	อนัตตา	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของ
เราอย่างไร	ตบท้ายด้วยกลอนว่า	...	
  สิ่งทุกสิ่งเที่ยงแท้แน่ในโลก 
 แต่เป็นโอฆขังรักกักสังขาร 
 ใครไม่หลงปลงเห็นเป็นสำคัญ 
 เปรียบยวดยานนาวาพาหนะ 
	 มีพาหนะแล้วจะไปไหนก็ตามใจคุณ	 อยากไปนิพพานก็ไปซิ	 เอวังก็มีด้วยประการ
ฉะนี้...”	อาตมากราบลาเปิดแน่บเลย...	
	 หลวงปู่ท่านสอนลูกศิษย์ให้กราบเท้าคุณพ่อ	-	 คุณแม่ก่อนนอนทุกคน	 ท่านเล่าว่า	
ตอนเด็กๆ	 คุณใช้ให้ไปกราบเท้าคุณพ่อก่อนนอน	 กราบพ่อแล้วจะไม่กราบแม่ก็กระไรอยู่	
เลยกราบทั้งพ่อทั้งแม่ตลอดมาตั้งแต่นั้น...	
	 บางคนโตแล้วบอกว่าอาย	 ไม่สามารถจะทำได้	 เลยถูกดุว่า	 “ทีเข้าร้านเหล้าเห็น
เป็นวีรกรรม	ไม่เห็นอายเลย	แค่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่กลับอาย	อย่างนี้จะใช้ได้เรอะ...?”	
บรรดาลูกศิษย์ที่บวชกับหลวงปู่	วันลาสิกขา	ถ้าคุณพ่อคุณแม่มาด้วย	ท่านจะบอกให้กราบ
เท้าคุณพ่อคุณแม่ต่อหน้าท่านทันทีที่สึกเรียบร้อย...	
	 “คุณพ่อคุณแม่	 คือพระอรหันต์ของลูกๆ	 เราต้องเคารพเชื่อฟัง	 และกตัญญูต่อพ่อ
แม่	 ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญ”	 หลวงปู่ท่านไม่ได้สอนอย่างเดียว	 ท่านเองทำให้ดู
เป็นตัวอย่างด้วย...	
	 ทุกปี	 ในวันครบรอบวันมรณะของเจ้าประคุณสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของท่านก็ดี	
ของคณุพอ่	-	คณุแมก่ด็	ีหลวงปูจ่ะทำบญุเลีย้งพระ	ถวายสงัฆทานอทุศิสว่นกศุลแกผู่ล้ว่งลบั
ทุกครั้ง	ของที่ทำบุญ	ต้องเลือกแล้วว่าดีที่สุดทั้งสิ้น...	
	 ทุกวันศุกร์	 อันเป็นวันมรณะของท่านเจ้าคุณนรฯ	 ผู้เป็นทั้งสหธรรมิกและครูบา
อาจารย์	หลวงปู่จะจัดถวายสังฆทานมิได้ขาด	ทำติดต่อกันมาทุกวันศุกร์	จนกระทั่งหลวงปู่
มรณภาพ	รวมเป็นเวลาถึง	๑๘	ปี	ติดต่อกัน...	
	 ทุกคืนขณะสวดมนต์	 ท่านจะท่องลำดับรายชื่อของบรรดาผู้มีพระคุณต่อท่าน	 ตั้ง
แต่ต้นมาถึงปัจจุบัน	 ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว	 ขอให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่มีความ
สุขความเจริญ	 รายชื่อเป็นร้อยเป็นพันนั้น	 มีลำดับก่อนหลังแน่นอนตายตัว	 บางทีท่องไป
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ตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วลำดับผิด	หลวงปู่จะเริ่มต้นใหม่ทันที...	
	 กับหลวงพ่อวัดท่าซุง	 ซึ่งหลวงปู่ถือเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง	 ทุกวันเกิดของท่าน	
หลวงปู่จะจัดของขวัญไปถวาย	 พร้อมกับกราบเท้า	 ล้างเท้า	 เช็ดเท้าให้ท่าน	 กิริยาอาการ
นั้นนอบน้อมนุ่มนวล	 ออกมาจากดวงใจที่บริสุทธิ์จริงๆ	 อาตมาเห็นทีไรน้ำตาซึมทุกที	
แค้นใจที่ตัวเองทำอย่างหลวงปู่ไม่ได้...	
	 “เรื่องนี้บางทีลูกศิษย์เขาไม่ยอมเข้าใจหรอก	 ก็ช่างเขาเถอะ...เรากราบครูบา
อาจารย์ของเรานี่นา	 ถ้าเกรงว่าเขาจะว่าเราประจบหลวงพ่อ	 ก่อนกราบก็ว่า	 สุปฏิปันโน 
ภควโต สาวกสังโฆ สังฆังนมามิ ก็หมดเรื่อง...”	
	 เกี่ยวกับธรรมะต่างๆ	 หลวงปู่จะยอมสอนก็ต่อเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ	 เท่านั้น	
ท่านบอกว่า	 “ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้ยังไม่จริง” คำสอนก็คือ “ให้รักษาศีลให้
บริสุทธิ์ ทำความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้แน่นแฟ้นจริงจัง แล้วคิด
ว่าตายเมื่อไร เราจะไปนิพพาน...เท่านี้ก็พอแล้วคุณ” 
	 เมื่ออาตมาเอาดอกไม้	-	ธูป	-	เทียนแพ	ไปกราบลาหลวงปู่เพื่อจะไปบวช	หลวงปู่
ให้โอวาทว่า	 “ถ้าบวชน้อยอย่างต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ ถ้าบวชนานก็เอา
นิพพานเลยนะ...”	 อาตมายังจำโอวาทนี้ได้ดีเสมอ	 นึกขึ้นมาทีไรเห็นภาพตอนนั้นชัดเจน
แจ่มใสทุกที...		
	 หลวงปู่ท่านขยันทำบุญจริงๆ	 นอกจากจะถวายสังฆทานทุกวันศุกร์แล้ว	 ท่านยังใส่
บาตรทุกเช้าด้วย	 อาตมาเคยถามว่า	 “หลวงปู่ครับ...ทุกวันนี้บุญของหลวงปู่ก็กินไม่ไหวใช้
ไม่หมดอยู่แล้ว	ทำไมหลวงปู่ยังต้องทำบุญอีกละครับ...?”	
	 “ไฮ้...คุณนี่...คนเราถ้าขึ้นถึงขอบเหวแล้ว	 ก็มีแต่รีบๆ	 หนีไปให้ไกลจากมัน	 มัวแต่
นั่งอยู่ตรงนั้น	 เดี๋ยวมันกลิ้งตุ้บลงไปอีกก็แย่ซิ...”	 ท่านไม่ยอมประมาทจริงๆ	 ขนาดใกล้
มรณภาพยังแอบถามอาตมาว่า...	“อย่างผมนี่ไปนิพพานแน่นะ...!”	
	 อาตมาต้องนั่งยันนอนยันว่า	“แน่นอนครับ	หลวงพ่อและหลวงปู่บุดดาบอกมาเป็น
สิบปีแล้ว...”	 ท่านทำท่าโล่งใจ	 พลางกล่าวว่า	 “ไม่มาเกิดเป็นดีที่สุด ผมเบื่อร่างกายนี้
เต็มทีแล้ว ไม่รู้ว่ามันจะทุกข์อีกนานเท่าไร...?” 
	 หลวงปู่เป็นของจริงที่นิ่งเป็นใบ้จริงๆ	 ท่านมีความสามารถพิเศษมากมาย	 แต่น้อย
ครั้งจะแสดงออก	 ครั้งหนึ่ง	 อาตมาสงสัยเรื่องการแสดงฤทธิ	์ ว่าในขอบเขตของความเป็น
พระ	เราจะใช้ได้ในโอกาสใดบา้ง	ประจวบกบัหนงัสอืพมิพล์งขา่ววา่	ชาวนากำลงัแย	่เพราะ
ขา้วกำลงัขาดฝน	หลวงปูก่แ็สดงปาฏหิารยิ	์ทำใหฝ้นตกซึง่ๆ	หนา้	เปน็การบอกวา่	ถา้เพือ่
ชว่ยเหลอืคนหมูม่าก	ไมเ่กนิกฎของกรรมก็ใช้ได	้พรอ้มกบักำชบัอาตมาไม่ใหบ้อกใคร...	
	 นอกจากนั้นแล้ว	 หลวงปู่ยังมีหูทิพย์อีกด้วย...ถึงจะใส่เครื่องช่วยฟังถึงสองเครื่อง	
แถมต้องตะโกนซ้ำถึงได้ยิน	 แต่ถ้าคุยธรรมะผิด	 แม้กระซิบห่างเป็นวา	หลวงปู่ก็ช่วยแก้ให้
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ถูกได้	เรื่องนี้ท่านบอกกับอาตมาว่า...	
	 “จะให้ได้ยินเรื่อยไปก็ไม่ไหว	 บางคนพูดแต่เรื่องเพ้อเจ้อ	 จะเอาแต่ประโยชน์ตนทั้ง
นั้น	 ถ้าไม่ได้ยินเขาก็ไม่รบกวน	 เอาแค่จำเป็นดีกว่า...”	 ขนาดอาตมาหัวเราะในใจ	 ท่าน
ก็ได้ยิน	เรื่องนี้คนไม่เชื่อก็ถามกับหลวงพี่มนตรีดูได้...	
	 วันนั้น...หลวงพี่มนตรี	 (พระมนตรี สุมนฺตี)	 จะดูหนังสือสอบ	 หลวงปู่ท่านเลยรีบ
สวดมนต์	ชุมนุมเทวดาแบบเร็วปรื๋อเลย	เทวดาท่านก็มาพรืดทันใจเหมือนกัน	อาตมาเห็น
ดังนั้นอดขำไม่ได้	เลยหัวเราะหึ...หึ...อยู่ในใจคนเดียว...	
	 หลวงปู่หยุดสวดมนต์	 หันมาพูดกับอาตมาว่า	 “หัวเราะอะไรคุณ...?	 เดี๋ยวเลิกสวด
มนตเ์ลา่ใหฟ้งับา้งนะ...”	หลวงพีม่นตรมีองอาตมาแบบงงๆ	 เพราะไมเ่หน็ใครหวัเราะซกัคน	
พอหลงัสวดมนต	์อาตมากราบเรยีนใหห้ลวงปูฟ่งั	เลยหวัเราะกนัครืน้เครง	ดเูหมอืนหลวงพี่
มนตรีจะแอบบันทึกเสียงเอาไว้ด้วย...	
	 เรื่องของตาทิพย์นั้น	 ลูกศิษย์คนไหนทำอะไร	 ท่านจาระไนให้อาตมาฟังเป็นฉากๆ	
และให้ไปสอบถามเอาว่าจริงไหม	 พี่มุกดาพี่สาวของอาตมา	 เอาตะกรุดมาถวาย	 ท่าน
แบมอืทวงทนัททีีเ่หน็หนา้เลยเชยีว...	ทีท่า่นเลา่ใหค้นอืน่ฟงัสองเรือ่งคอื	ทา่นเหน็พระกาล
มาหา	 และเห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์ที่พระธาตุจอมกิตต ิ	 “แต่คนอื่นเขาไม่
เห็นหรอกนะ”	โธ่...ก็เขาทำแบบหลวงปู่ได้ซะเมื่อไรละครับ...!	
	 ทางด้านมโนมยิทธิ	อันเป็นการถอดกายทิพย์ไปภพภูมิต่างๆ	ซึ่งเป็นวิชาของหลวง
พ่อวัดท่าซุงนั้น	 หลวงปู่ก็ทำได้ดี	 ตอนบวชใหม่ๆ	 อาตมาคิดถึงหลวงปู่มาก	 หลวงปู่ก็
เมตตาไปหาด้วยกายทิพย์ถึงสองวาระด้วยกัน	ทั้งกลางวันและกลางคืน...	
	 ขณะที่ป่วยอยู่ที่	 ร.พ.ทหารเรือ	 เมื่อทราบว่า	 พล.ร.ท.ประเสริฐ ท้วมเริงรมย์   
ลกูศษิยเ์กา่แกค่นหนึง่มาปว่ยอยู่ใกล้ๆ 	 หลวงปูพ่อดมีอีาการปวดขอ้ดว้ยโรคเกา๊ทเ์ดนิไม่ได้	
ท่านเลยถอดกายทิพย์ไปเยี่ยม...	
	 พอดีหมอมาตรวจประจำวัน	 พอจับชีพจรเข้า	 หมอก็แทบช็อคตาย...เพราะถ้าทรง
สมาธิสูงเท่าใด	 ชีพจรก็เต้นอ่อนลงเท่านั้น	 ยิ่งเป็นฌานสี่เต็มกำลังละก็	 เหมือนคนตายดีๆ	
นี่เอง	จะเหลือเพียง	“ลมละเอียด”	นิดเดียวเท่านั้น...	
	 อาตมาเห็นท่าไม่ดี	 จึงกระซิบบอกหลวงปู่ว่า	 หมอมาตรวจ	 หลวงปู่ทราบดังนั้นก็
ดึงกายทิพย์กลับ	 ลืมตายิ้มหวานกับหมอ	 พลางกล่าวว่า	 ““ฝัน”	 ว่าไปเยี่ยมลูกศิษย์มา”	
หมองงเป็นไก่ตาแตก	เพราะตอนนี้ชีพจรปกติทุกอย่าง...	
	 หลวงปู่ ให้หวยแม่นมากด้วยนะ	 ที่ทราบเพราะอาตมาอยู่ ในเหตุการณ์ด้วย	
เนือ่งจากอาการปว่ยของทา่นมแีตท่รงกบัทรดุ	ลกูศษิยท์ัง้หลายตา่งกพ็ยายามชว่ยกนัทกุทาง	
พวกพี่มุกดา คุณรุ่งเรือง คุณพรทิพย	์ฯลฯ	ก็ปล่อยปลาเป็นการใหญ่...	
	 พอไปบอกให้หลวงปู่โมทนากุศล	 ท่านมองหน้าแต่ละคนแล้วถอนใจเฮือก	 เพราะ
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ทกุรายกระเปา๋กลวงแทบทัง้สิน้	เมือ่เขามมีติรจติ	หลวงปูก่ม็มีติรใจ	หยบิรปูทา่นเจา้คณุนรฯ	
มาเขียนเลขไว้ข้างหลังรูป	แล้วส่งให้...	
	 “อย่าลืมซื้อนะ...”	 ท่านกำชับ	 ทุกคนไม่ลืมหรอก	 แต่ซื้องวดเดียวพอผิดก็เลิกตาม	
งวดถัดมาออกเจ๋งเป้งไปเลย...!	 เล่นเอาเต้นผางไปตามๆ	 กัน	 นั่งบ่นเป็นหมีกินผึ้ง			
เกี่ยวกับเรื่องบุญมีแต่กรรมบังอะไรทำนองนี้แหละ...	
	 การรู้วาระจิตของบุคคลอื่น	 หลวงปู่ก็แสดงความมหัศจรรย์นับครั้งไม่ถ้วน	 ทุกคน
ต่างทึ่งกันโดยทั่วหน้า	 อาตมาขยายรูปหลวงปู่ไว้	 ๑	 รูป	 อยากจะขอลายเซ็นเป็นที่ระลึก	
พอหลวงปู่ไปวัดท่าซุง	อาตมาก็ถือรูปย่องเข้าไปหา...	
	 จะทำอย่างไรดีล่ะ...?	การใช้พระนั้นโทษเบาที่สุดก็เป็นทาสเขา	๕๐๐	ชาติเชียวนะ	
อาตมาลังเลอยู่	หลวงปู่ก็ถามว่า	“คุณเอาอะไรมา...?”	“รูปของหลวงปู่ครับ”	“อือม์...สวยดี	
แต่ถ้ามีลายเซ็นจะสวยกว่านี้มาก...”	
	 ท่านว่าพลางคว้าปากกาเมจิกมาเซ็นชื่อให้	 พอเรียบร้อยก็ส่งคืนอาตมา	 ยิ้มพลาง
พูดว่า	“ใช้ได้แล้ว”	อาตมากราบก้นโด่งไปเลย	ใครเจอเข้าแบบนี้คิดว่าคงเหมือนกับอาตมา
ทั้งนั้น	คือซาบซึ้งจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูก...	
	 หลวงปู่เป็นหนอนหนังสือชั้นยอดเลยทีเดียว	ในกุฏิของท่านเนืองแน่นไปด้วยตำรับ
ตำราทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ	 ใครซื้อหนังสือมาถวาย	 จะเป็นประเภทไหนก็ตาม	
หลวงปู่จะตั้งอกตั้งใจอ่าน	จนกว่าจะจบจึงยอมเลิก	บางทีถึงตีสองตีสามก็มีอยู่บ่อยๆ...	
	 อาตมาชอบหนังสือประเภทลึกลับ	หาข้อพิสูจน์ได้ยาก	พอเอามาอ่านทีไร	หลวงปู่
ขออ่านด้วยทุกที	หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับท่านอ่านทุกคอลัมภ์	คราวหนึ่งท่านชี้ให้อาตมาดู
รูปสาวโฆษณาชุดชั้นใน	พลางกล่าวว่า	“ก็มีแต่แบบนี้	มันถึงมีข่าวข่มขืนแล้วฆ่าได้ทุกวัน”	
อ่านไปอ่านมาท่านถอนใจเฮือก	วางหนังสือพิมพ์	และพูดว่า	“มันมีแต่ทุกข์นะคุณนะ...” 
	 เมื่อ	“หลวงพ่อ”	มาบ้านซอยสายลม	หลวงปู่จะฟังหลวงพ่อบรรยายธรรมะทุกวัน	
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจึงยอมขาด	ประมาณ	๑๘.๔๕	น.	หลวงปู่จะไปถึงพอดี	พอนั่งพักสัก
ครู่	 “หลวงพ่อ”	 ก็ลงมากล่าวคำทักทาย	-	 ตอบรับ	 มีประจำคือ	 “อ้อ...หลวงน้ามาแล้ว
หรือ...?”	หลวงปู่ก็ตอบว่า	“ขอรับกระผม”	ทุกครั้งไป...	
	 เมื่อ	 “หลวงพ่อ”	 บรรยายธรรม	หลวงปู่จะตั้งสมาธิฟังแบบใจจดใจจ่อ	 อาตมาซึ่ง
นั่งนวดเท้าให้ท่านสังเกตเห็นว่า	 ใจของหลวงปู่รวมลงเป็นหนึ่งเดียว	 สนิทแนบแน่นตลอด
เวลาสามสิบนาที	พอจบท่านจึงถอนสมาธิเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน...	
	 ปกติของพระทั่วไป	 เวลาตั้งนะโมให้สรณาคมน์	 จะพนมมือ	 เมื่อถึงตอนให้ศีลจะ
เอามือลง	 แต่หลวงปู่ท่านเคารพในศีลถึงขนาดพนมมือรับศีล	 ๕	 กับทุกคนด้วย	 แถม
สมาทานศีลเสียงดังเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์	“หลวงพ่อ”	อย่างน่าชื่นชม...	
	 เวลามีผู้ถวายปัจจัยทำบุญ “หลวงพ่อ”	 จะอธิษฐานจิตให้ทุกครั้ง	 เพราะพวกเรา
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มักถอด	สร้อย	แหวน	ปากกา	นาฬิกา	ลงในถาดใส่ของเพื่อเป็นเครื่องหมาย	“หลวงพ่อ” 
เลยเสกให้เรียบร้อย	 พวกเราพนมมือรับพร	 หลวงปู่ก็พนมมือรับด้วย	 พอจบท่านก็ลูบ
ศีรษะ	พลางกระซิบกับอาตมาว่า	“รับดีใส่เกล้า...”	
	 “หลวงพ่อ”	มอบหมายให้หลวงปู่	เป็นผู้รับสังฆทาน	หลังกรรมฐานทุกครั้ง	ปัจจัย
ที่รับมาหลวงปู่จะถวายให้	“หลวงพ่อ”	แล้ว	
	 “หลวงพ่อ”	ก็กลับมอบถวายหลวงปู่อีกที	หลวงปู่พูดแบบชื่นชมว่า	“คงไม่มีครูบา
อาจารย์องค์ไหนให้เงินลูกศิษย์เป็นล้านอย่าง	“หลวงพ่อ”	หรอกนะ...”	
	 ยามที่วัดท่าซุงมีงาน	 หลวงปู่จะไปร่วมงานทุกที	 เมื่อมีผู้ถวายปัจจัย	 หลวงปู่ก็จะ
ถวาย	 “หลวงพ่อ” หมดทุกครั้ง	 “หลวงพ่อ”	 จัดให้หลวงปู่นอนเตียงของท่านเอง	 แต่
หลวงปู่ให้เอาที่นอนลงมาปูบนพื้นแล้วนอน	“อย่าตีเสมอครูบาอาจารย์	มันไม่ดี..”	
	 วันเกิดของหลวงปู่ธรรมชัย	ปี	๒๕๒๘	“หลวงพ่อ”	มอบ	“ไม้ถือ”	แก่หลวงปู่	ให้
หลวงปู่แตะศีรษะญาติโยมเพื่อให้พร	 หลวงปู่ท่านแตะไปพักเดียวก็วาง	 กล่าวว่า	 “มันจะ
เป็นการตีเสมอครูบาอาจารย์	ถ้า	“หลวงพ่อ”	หรือหลวงปู่ธรรมชัยจะทำก็ไม่เป็นไร	ท่าน
เก่งนี่...แล้วเราเป็นใครล่ะ...?	จะให้ทำแบบท่านได้หรือ...?”	
	 ความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงปู่	 เล่นเอาพระวัดท่าซุงช็อคมาหลายครั้ง	 เพราะ
ยามพบหน้า	หลวงปู่จะไหว้ก่อนทุกที	แม้แต่อาตมาที่เพิ่งบวช	หลวงปู่ก็ไหว้	เล่นเอาเหงื่อ
แตกพลั่ก	 กลัวนรกจะกินกบาล	 คราวหน้าต้องค่อยๆ	 ย่องหลบหลีกเข้าไป	 พอถึงก็พรวด
เข้ากราบเท้าท่านก่อน...เฮ้อ...รอดตัวไปที...	
	 หลวงปู่ท่านรักษาน้ำใจคนเป็นที่สุด	แม้บางคนช่วยทำงานให้หลวงปู่แล้วไม่ได้เรื่อง	
ก็ไม่เห็นท่านว่าอะไร	นอกจากให้พร	 ใครจะไปจะมา	ถวายของนิดของหน่อย	ท่านเป็นให้
พรทุกครั้ง	คนแรกรับพรยังไม่ทันลุก	คนที่สองเข้ามา	ท่านก็ให้พรอีกรอบหนึ่ง...	
	 คราวท่านป่วยหนัก	 เวลาให้พรท่านจะหอบ	 หายใจไม่ทัน	 พวกเราขอให้ท่านเปิด
เทปให้พรแทน	 แต่ท่านไม่ยอม	 บอกว่า	 “โธ่เอ๊ย...เทปมันจะชื่นใจเหมือนเสียงจริงได้
อย่างไร...?”	พยาบาลเลยชักแถวมากราบขอพรท่านทุกวัน...	
	 กับท่านเจ้าคุณนรฯ	 ที่หลวงปู่เคารพเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง	 หลวงปู่ท่านมักจะ
เล่าประวัติ	ตอนที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ของท่านเจ้าคุณนรฯ	ให้ฟังเสมอ	เรื่องที่เล่าบ่อย	
คือ	เรื่องลูกศิษย์ถูกเชือดคอที่ตรอกไข	่ยังเรียกสามล้อมาโรงพยาบาลกลางได้...	
	 พอท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์	 เขาเล่าให้ฟังว่า	 เห็นท่านเจ้าคุณนรฯ	 อยู่ด้วยตลอดเวลา	
บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้	 จนหมอเย็บแผลให้เรียบร้อยและหายดีในเวลาไม่นาน	 อีกเรื่อง	
คือ	คุณประพันธ์ จารุมณี	ไปรับเรือที่อเมริกา	ผจญคลื่นยักษ์แต่ฝ่าฟันมาอย่างปลอดภัย	
ด้วยบารมีท่านเจ้าคุณนรฯ...	
	 เรื่องลูกศิษย์ถูกยิงเข้าหัวใจ	๕	นัด	แต่กระสุนติดอยู่แค่ใต้ผิวหนัง	 เพราะเรียกนาม
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ท่านเจ้าคุณนรฯ	 คือ	 “ธมฺมวิตกฺโก”	 ให้ช่วย	 หลวงปู่ย้ำว่า	 “เวลาเกิดอะไรขึ้น	 ท่องคำว่า	
“ธมฺมวิตกฺโก”	ไว้นะ	ใครมาขอเหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ	หลวงปู่จะย้ำคำว่า	“ธมฺมวิตกฺโก” 
ให้เขาเหล่านั้น	นำไปท่องเสมอ...	
	 พระแก้วมรกต	เป็นมิ่งขวัญประจำชีวิตของหลวงปู่	ท่านมีรูปพระแก้วขนาดเล็กติด
ย่ามไว้เสมอ	 เวลานั่งกรรมฐาน	 ก็จะนำรูปพระแก้วมาเป็นนิมิต	 ตอนป่วยอยู่โรงพยาบาล	
หลวงปู่นำรูปพระแก้วไปไว้ที่หัวเตียง	กราบไหว้อยู่ทุกวัน...	
	 ใครมีอะไรขัดข้องมา	 หลวงปู่จะแนะนำให้บนบานต่อพระแก้วมรกต	 ของแก้บน	
คือ	พริกกับเกลือ	และไข่ต้มร้อยฟอง	ซึ่งมีผู้บนสำเร็จมามากต่อมากด้วยกัน	ไข่ต้มถ้าไม่
กินเอง	ก็นำไปให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า	เป็นอาหารของเด็กๆ	เหล่านั้นแทน...	
	 “ตอนยังแข็งแรงอยู่	 เวลาออกพรรษาแล้ว	 หลวงปู่จะไปไหว้พระปฐมเจดีย์ 
พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระแก้วมรกตทุกปี	 ถ้าคุณยังบวชอยู่	 ควรไปให้
ได้ทุกปีนะ...”	อาตมารับคำใส่เกล้า	และปฏิบัติตามคำสั่งหลวงปู่มาจนทุกวันนี้...	
	 วัดสนามรัตนาวาส	 เป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ 
ญาณวรมหาเถระ)	 พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่สร้างไว้	 หลวงปู่จึงบูรณะซ่อมแซมต่อมา	
จากวัดที่แทบไม่มีอะไรเลย	กลายเป็นวัดใหญ่ที่สวยที่สุดของจังหวัดระยองไป	หลวงปู่ท่าน
เล่าถึงการสร้างวัดนี้อย่างชื่นชมทุกครั้ง...	
	 ท่านเล่าว่า	เงินทุนก้อนแรกมาจากการจัดงานฉลองวันเกิดของท่าน	และกลายเป็น
งานของท่านที่จะซ่อมจะสร้างไปโดยปริยาย	 ท่านกล่าวถึงโบสถ์ที่ปูหินอ่อนถึงเพดาน	 กุฏิ	
ศาลา	ที่ทำด้วยปูนเป็นเปลือกไม้หลอกตาคนสนิทดีนัก	ดูไม่ดีจะนึกว่าเป็นท่อนซุงทุกที...	
	 ท่านว่าทำปูนเปลือกไม้ตุ๊กแกเกาะไม่ได้	และคนมือบอนก็ไม่มาขีดเขียนด้วย	กล่าว
ถึงบานประตู	-	 หน้าต่างโบสถ์ที่เป็นทองเหลือง	 สลักลายไทยเป็นท้าวจตุโลกบาล	 “คุณ
เอ๋ย...ถ้าได้ลงยาเคลือบเงาละก้อ...สวยอย่างงี้เลย...”	
	 เศียรพญานาคที่แกะจากก้อนหินก้อนละ	 ๔	 ตัน	 เป็นแบบนาคศิลปะขอมของ
ปราสาทหินพนมรุ้ง	 หลวงปู่ลงทุนบุกไปถึงเขาพนมรุ้ง	 ถ่ายภาพมาละเอียดยิบ	 จ้างช่าง
แกะเป็นราวบันได้ขึ้นโบสถ์	ใครมาหลวงปู่ก็อวดเขาอย่างชื่นชม...	
	 โครงการของหลวงปู่มีอีกมากมาย	 เช่น	 ขุดสระน้ำ	 ปลูกต้นลำพูรอบสระ	 ทำสวน
มะขามหวาน	มะม่วงมัน	ขนุนพันธุ์ดี	เพื่อขายเป็นทุนบูรณะวัด	น่าเสียดายหลวงปู่มาด่วน
สิ้นไปก่อน	จึงไม่ได้เห็นความคิดความอ่านของหลวงปู่เป็นรูปธรรมขึ้นมา...	
	 เพื่อนสหธรรมิกที่สนิทสนมกับหลวงปู่เป็นอย่างมาก	 คือ	 หลวงปู่ครูบาธรรมชัย	
แห่งวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่	 และหลวงปู่ครูบาไชยวงศ์	 แห่งวัดพระพุทธบาท  
ห้วยต้ม จังหวัดลำพูน	ทั้งสามองค์รักใคร่ผูกพันกันเหมือนพี่น้องร่วมอุทรเลยทีเดียว...	
	 งานทำบุญวันเกิดของหลวงปู่ทุกปี	 หลวงปู่ครูบาทั้งสองต้องมาทำพิธีสืบชะตาต่อ
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อายุให้	 พอวันเกิดหลวงปู่ทั้งสองบ้าง	 ก็ต้องพบหลวงปู่ในงานของท่านเช่นกัน	 ถ้อยทีถ้อย
อาศัย	ไปเยี่ยมเยียนกราบกรานกันอยู่เสมอ...	
	 บรรดาศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่ทั้งสามองค์	 ชอบดูหลวงปู่ท่านกราบกรานซึ่งกัน
และกัน	 ดูเท่าไรก็ไม่รู้เบื่อ	 ท่านแสดงความนอบน้อมถ่อมตน	 ช่างนุ่มนวลชวนมองอะไร
ปานนั้น	กราบแล้วกราบอีก	ต่างองค์ต่างยกย่องเคารพในธรรมซึ่งกันและกัน	ต่างองค์ต่าง
ลดตัวเป็นผู้น้อย	 เคารพนบไหว้อีกองค์อย่างนอบน้อมจริงใจ	 ช่างเป็นภาพประทับใจจริงๆ	
เห็นแล้วปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง...โอหนอ...ครูบาอาจารย์ของเรา...	
	 ทุกวันวิสาขบูชา	 จะเป็นวันที่หลวงปู่แจกรางวัลให้แก่นักเรียนที่เรียนดี	 ซึ่งท่านทำ
ติดต่อกันมาเป็นสิบๆ	 ปี	 หลวงปู่บอกถึงจุดมุ่งหมายในการแจกรางวัลว่า	 “คุณค่าของ
รางวัลไม่ได้อยู่ที่ราคา	 แต่อยู่ที่ความภูมิใจของเด็กๆ	 เป็นการกระตุ้นให้เขาขยันหมั่นเพียร	
และเชื่อมั่นว่า	คนทำดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน...”	สาธุ...	
	 โรงพยาบาลสงฆ์	สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า	มูลนิธิที่เป็นสาธารณกุศล	มักจะได้รับการ
สนับสนุนจากหลวงปู่เสมอ	 เป็นเงินบ้าง	 เป็นสิ่งของบ้าง	 ผู้ที่มักถูกหลวงปู่ใช้ให้นำของไป
ก็คือ	คุณอรสา ณ ระนอง	ศิษย์รักท่านหนึ่งของหลวงปู่...	
	 เกี่ยวกับเงินทองนั้น	 แม้จะมีไวยาวัจกรจัดการแทน	 แต่ทุกบาททุกสตางค์ต้องลง
บัญชีอย่างละเอียด	 และออกใบโมทนาบัตรให้ทุกครั้ง	 และถึงเวลาต้องส่งบัญชีให้หลวงปู่
ตรวจสอบเป็นประจำ...	
	 การนับเงินต้องปิดประตูมิดชิดทุกครั้ง	 พอทราบจำนวนเงินก็เป็นหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน	 ต้องนำไปฝากธนาคารทันที	 “เอาเงินไว้กับกุฏิมันอันตราย	 เดี๋ยวขโมยเห็นแค่
หลวงตาแก่อยู่คนเดียว	ขึ้นมาบีบคอเราตายแหง	เอาไปเกลี้ยงนะซิ...”	
	 หลวงปู่ท่านแทบจะอยู่องค์เดียวมาตลอด	ลูกศิษย์ที่มาบวชอยู่กับท่าน	แค่	๑๐	วัน	
๑๕	วัน	หรือ	๓	เดือน	ก็สึกกันหมด	เห็นมีหลวงพี่มนตรีนี่แหละ	บวชอยู่กับท่านนานกว่า
เพื่อน	และดูแลหลวงปู่จนถึงวาระสุดท้าย...	
	 ตลอดระยะเวลาหลายปี...	 อาตมาเคยพบหลวงปู่รับอารมณ์กระทบเพียงครั้งเดียว	
ครั้งนั้น...หลวงปู่มอบนาฬิกาชนิดตั้งพื้น	 เรือนสูงประมาณ	 ๒	 เมตร	 ไว้ประจำในอุโบสถ
ของวัดสนามรัตนาวาส	 โดยกำหนดสถานที่ตั้งพร้อมเสร็จ	 ให้ลูกศิษย์นำนาฬิกาไปส่ง	
แล้วกลับมารายงานผลปฏิบัติด้วย...	
	 ปรากฏว่า	 เจ้าอาวาสวัดสนามรัตนาวาสย้ายที่ตั้งนาฬิกาโดยพลการ	 พอหลวงปู่
ได้ยินถึงกับส่งเสียงดังว่า	“อะไรนะ...?	ทำแบบนั้นจะใช้ได้ที่ไหนกัน...”	ทันใดนั้น	หลวงปู่ก็
พนมมือไหว้กลางอากาศ	 กล่าวว่า	 “แล้วแต่พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ท่านเถอะ...”	
อารมณ์ท่านกลับผ่องใสในทันที...	
	 อาตมาได้พบสิ่งมหัศจรรย์ทางจิตนี้กับหูกับตาตนเอง	 อารมณ์กระทบของหลวงปู่
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ท่าน	 พอเกิดปุ๊บท่านรู้ตัวทันที	 และตัดมันลงอย่างฉับพลัน	 กลายเป็นกระทบแล้วหล่นอยู่
ตรงนั้นเอง	 ผู้ที่มีสติรู้เท่าทันกิเลส ขุดถอนมันจากใจโดยพลันแบบนี้ ต้องทรงสติ
สมบูรณ์พร้อมขนาดไหน โปรดตรองดูเถิด...! 
	 สิ่งของต่างๆ	 ที่หลวงปู่จะมอบแก่ผู้อื่น	 ล้วนแต่คัดเลือกเอาแต่ของที่ดีที่สุดเท่านั้น	
เป็นความปลื้มใจของผู้ให้และผู้รับ	 หลวงปู่กล่าวว่า	 “เราให้แต่ของที่ดีที่สุด	 เราก็จะได้รับ
แต่ของที่ดีที่สุด	ทาสทาน	 กับสหายทานเราไม่เอา	 ทำทั้งทีมันต้องสามีทาน	 คนให้ก็ชื่น
ใจ	คนรับก็ชื่นใจ...”	
	 หลวงปู่มักมีสิ่งของเล็กๆ	 น้อยๆ	 มอบให้เป็นสินน้ำใจ	 แก่บรรดาศิษย์ที่รับใช้ท่าน
เสมอ	 อาตมาเองได้ภาพพุทธประวัติ	 พร้อมอัลบั้ม	 ๑	 เล่ม	 และปากกาหมึกซึม	 ๑	 ด้าม	
ท่านว่า	“ปากกาของคุณสีมันจางมาก	อ่านยาก	เอาหมึกซึมนี่ไปใช้	ใช้กับหมึกดำนะ	จะได้
อ่านชัดตาหน่อย...”	
	 คราวที่ป่วยเพราะประสาททรงตัวเสียศูนย์	 ต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการเดิน	 อาตมา
ทราบว่าถ้าไปหาหลวงปู่ท่านจะให้ไม้เท้า	 จึงตะกายจากบ้านแม่เบ็ญที่อู่ทอง	 มาถึงกุฏิ
หลวงปู่ท่านมอบไม้เท้าให้จริงๆ	ท่านก็บอกว่า	“ผมให้คุณเป็นที่ระลึก	จะได้จำได้ว่าคุณเคย
ป่วยขนาดไหน	เอาไปวัดด้วยนะ	ไม่ต้องคืนผมหรอก...”	
	 วิชาความรู้ต่างๆ	 ที่หลวงปู่เชี่ยวชาญ	 และทำแล้วเกิดผลเป็นที่เลื่องลือในหมู่ศิษย์	
มีการทำ	 ดอกบัวครรภ์รักษา	 ให้หญิงมีครรภ์ต้มรับประทาน	 เด็กจะคลอดง่าย	 เฉลียว
ฉลาด	การสับไม้รักษาโรค	การเสกไม้ปักบ้านกันขโมย	และคาถาต่างๆ	...	
	 หลวงปู่เมตตาถ่ายทอดแก่ศิษย์อย่างไม่ปิดบัง	 อาตมาทดลองนำไปใช้ได้ผลมาก	
ตวัอยา่งเชน่	ดอกบวัครรภร์กัษา	หลานสาวของหมอเพชร	(ท.พ.เพชรไพฑรูย ์จนัทรช์เูชดิ)	
น้ำหนักแปดปอนด์กว่าสามารถคลอดได้โดยปลอดภัย	 ทั้งที่หมอสูติเตรียมผ่าตัด	 เพราะ
เห็นว่าไม่มีทางคลอดตามปกติได้...	
	 คาถาสะเดาะก้างหรือกระดูกที่ติดคอ	อาตมานำไปช่วยเพื่อนพระที่ถูกก้างปลาติด
คอมาครึ่งค่อนวัน	 ทำอย่างไรก็ไม่ออก	 พอเสกน้ำให้ดื่มแก้วเดียว	 ไม่ทราบว่าหายไปทาง
ไหน	คาถาเรียกเงิน (ฮัดนิ)	ก็มีผลน่าอัศจรรย์มาก...	
	 ปกติแล้ว	 หลวงปู่ท่านไม่ได้จ้ำจี้จ้ำไช	 สั่งสอนศิษย์แบบตรงๆ	 มากนัก	 ส่วนมาก
ท่านจะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง	 หากใครดูเป็นรับเป็นจะได้สิ่งต่างๆ	 จากหลวงปู่อย่าง
มหาศาล	ผู้ที่เห็นแล้ว	เอาเป็นแบบอย่างไม่ได้	ก็นับว่าน่าเสียดายมาก...	
	 มีอยู่วันหนึ่ง	 หลวงปู่ถูกยุงกัดจนบวมไปทั้งองค์	 ผิวขาวๆ	 ของท่านมีแต่จุดแดงๆ	
เต็มไปหมด	อาตมาถามว่า	ทำไมปล่อยให้ยุงกัดถึงขนาดนี้	ท่านตอบว่า	 “หนีมันเข้าในมุ้ง
ลวดมานานแล้ว	 ปล่อยให้มันกินซะบ้าง...”	 ความจริงก็คือท่านลืมกุญแจ	 กลับจากบ้าน
สายลมแล้ว	เข้ากุฏิไม่ได้	เรียกเณรกุฏิใกล้เคียงที่ฝากกุญแจสำรองไว้ก็ไม่ตื่น	ท่านต้องนั่ง
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นอกกุฏิให้ยุงกินจนสว่าง...!	“ไปแกล้งเขาไว้มาก	ถึงเวลาเขาก็มาเอาคืน...”	หลวงปู่ว่า...	
	 ครั้งที่หลวงปู่สั่งให้คุณพรทิพย	์ค้นหารอยเท้าท่านเจ้าคุณนรฯ	ที่ท่านมีอยู่จำนวน
หนึ่ง	 อาตมาก็ช่วยหาด้วย	 คุณพรทิพย์พบรอยเท้าหลวงปู่ท่านให้เป็นรางวัลคนละ	 ๑	 ผืน	
ส่วนอาตมาพบแผ่นทองคำ	 มีน้ำหนักถึง	 ๓	 บาท	 ราคาที่เขียนติดซองแผ่นทองคำ	 คือ
บาทละ	๔๐๐	บาท...!	
	 อาตมากราบเรียนให้หลวงปู่ทราบว่า	แผ่นทองแบบนี้แหละที่	“หลวงพ่อ”	ท่านใช้
ทำ	 ตะกรุดมหาสะท้อน	 ตะกรุดนี้มีอานุภาพ	 คือใครทำผิดคิดร้ายกับเจ้าของตะกรุด	 ผล
นั้นจะย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันทวี	โดยที่เจ้าของไม่ต้องทำอะไรเลย...!	
	 หลวงปู่ทราบดังนั้น	 จึงมอบหมายให้อาตมานำแผ่นทองไปกราบเท้าขออนุญาต	
“หลวงพ่อ”	 ขอความกรุณาทำตะกรุดให้ด้วย	 “หลวงพ่อ”	 ซึ่งกำลังป่วยอยู่	 พอทราบ
เจตนาของหลวงปู่	ท่านก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจ...	
	 จากการตรากตรำทำงานหนัก	 เป็นเหตุให้สภาพสังขารของหลวงปู่ทรุดโทรมลง	
พอไปกระทบอากาศร้อนจัดที่ระยอง	 จากการไปตรวจงานที่วัดสนามรัตนาวาส	 หลวงปู่ก็
ป่วยหนัก	จนต้องเข้าโรงพยาบาลซ่อมเครื่องกันใหม่...	
	 พล.ร.ท.บรรยงก์ ถาวรามร	 อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ	 ผู้เป็นหมอประจำองค์
หลวงปู่	 เป็นผู้ติดต่อวิ่งเต้นทุกอย่าง	จนหลวงปู่ได้เข้าอยู่ในตึกพิเศษ ๕	และท่านเจ้ากรม
แทพย์ทหารเรือในขณะนั้น	คือ	พล.ร.ท.พนิต ศรียาภัย	ได้อำนวยความสะดวกแก่หลวงปู่
ทุกประการ...	
	 อาตมาขอลา	 “หลวงพ่อ”	 มาเฝ้าไข้หลวงปู่	 ดูเหมือนหลวงปู่จะทราบวาระของ
ท่าน	 ทั้งที่นอนอยู่บนเตียง	 ก็ยังสอนให้อาตมาเขียนอักษรขอม	 และถ่ายทอดวิชาเสก
ดอกบัว	และเสกไม้กันขโมยให้	นับเป็นการเรียนวิชาในสถานที่ที่คิดไม่ถึงมาก่อน...	
	 ตอนที่มีผู้สร้างเหรียญของหลวงปู่	 อาตมาก็แน่ใจว่า	 หลวงปู่จะไปแล้ว	 เพราะเห็น
มามากต่อมาก	 ที่พระดังๆ	 ท่าน	 พอมีรูปแทนองค์ก็ทิ้งขันธ์ไปตามๆ	 กัน	 พอหลวงปู่
ถ่ายทอดวิชาให้อาตมาก็ยิ่งแน่ใจ	 เลยขยักวิชาสับไม้รักษาโรคเอาไว้	 เพราะกลัวว่าถ้าเรียน
หมด	ท่านจะไปเลย	ผลสุดท้ายท่านก็ไป	ทั้งๆ	ที่ยังไม่สอนให้นั่นแหละ...!	
	 หลวงปู่ถึงป่วยก็ยังรวยอารมณ์ขัน	 เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง	
ทุกเช้า	ร.อ.หญิงนัยนา ศิริรัตน์ จะพาน้องๆ	พยาบาลชาย	-	หญิง	มากราบขอพรหลวง
ปู่ทุกวัน	และนำอาหารมาเลี้ยงอยู่บ่อยๆ	...	
	 คุณรุ่งเรือง คุณอุกฤษฏ์ และหมอเพชร	 ผลัดกันมานอนเฝ้าหลวงปู่	 เป็นการ
เบาแรงของอาตมาไปมาก	 หลวงปู่ท่านย้ำอยู่เสมอว่า	 “การพยาบาลภิกษุไข้ เหมือน
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า”	 แต่อาตมาคิดว่าป้าดวงตา	 พูดถูก	 ว่าพวกเราชาติก่อนเป็นหนี้
หลวงปู่	ชาตินี้เลยต้องตามมาใช้หนี้มากกว่า...!	
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	 หลวงปู่ให้โอวาทว่า	 ยามป่วยอย่าทำตัวเป็นคนไข้แบบแย่ๆ	 เอาแต่คร่ำครวญถึง
อาการของตน	 ให้เชื่อหมอและให้ความร่วมมือกับหมอทุกวิถีทาง	 เพื่อเราเองจะได้หาย
ป่วยโดยเร็ว	ถ้ากำลังใจเข้มแข็งอาการของโรคก็น้อยลง...	
	 อารมณ์ขันยามป่วยของหลวงปู่มีมากมาย	 เวลาอาตมาสรงน้ำให้ท่าน	 พอราดน้ำ	
ท่านก็ว่า	“นะโมโตเร็วๆ นะโมโตเร็วๆ ...”	เหมือนกับตอนอาบน้ำให้เด็ก	หลวงปู่ท่านว่า	
“ก็คุณเล่นจับผมอาบเป็นไอ้หนูไปเลย	มันก็ต้องว่าคาถาให้โตเร็วๆ	บ้างซิ...”	
	 พออุ้มท่านขึ้นเตียง	 ห่มผ้าให้	 ท่านให้เอาผ้าขนหนูห่มอก	 ๑	 ผืน	 ห่มเท้า	 ๑	 ผืน	
หลวงปู่บอกว่า	“ผืนบนกันปอด	จะได้ไม่ไอ	ส่วนผืนล่างกันโป๊”	อาตมาถึงกับปล่อยหัวเราะ
พรืดออกมาชนิดเบรคไม่อยู่...	
	 ถึงวันโกน	 อาตมาปลงผมให้หลวงปู่	 โดยใช้ใบมีดโกนหนวดแบบใบคู่	 เป็นการ
แก้ขัดที่ ไม่ ได้ติดมีดโกนมา	 ทำให้ปลงผมได้ช้ามาก	 หลวงปู่ท่านก็ ให้กำลังใจว่า	
“...เอ้า...เพียรเถอะนะพ่อเพียร...”	แล้วเล่าให้ฟังว่า...	
	 มีชายติดฝิ่นคนหนึ่ง	 ไปขโมยผลไม้แล้วถูกเจ้าของจับได้	 พอทราบว่าจะขโมยไป
ขายเอาเงินซื้อฝิ่น	 เจ้าของสวนก็ยกต้นหมากให้	 ๑	 ต้น	 มีข้อแม้ว่าต้องเก็บเอง	 ชายขี้ยา
แกอยากฝิ่นจนหมดเรี่ยวหมดแรง	ปีนขี้นไปไม่ไหว...	
	 แกเลยเอามีดพับเล็ก	 ที่ติดตัวมา	 ค่อยๆ	ฟันต้นหมาก	หวังจะให้ล้ม	 จะได้เก็บผล
ไปขาย	 ปากก็ร้องเพลงให้กำลังใจตัวเองว่า	 “เพียรเถอะนะพ่อเพียร	 ไม่งั้นเงี่ยนตาย...”	
การปลงผมคราวนั้นใช้เวลาเกือบชั่วโมง	เพราะมัวแต่หยุดหัวเราะกัน...	
	 อาตมา คุณรุ่งเรือง คุณพรทิพย์ หมอเพชร พี่มุกดา มาลิน	ี และ	สุมาล	ี จัด
เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก	 เพราะหลวงปู่พิมพ์รอยเท้าท่านให้ไว้บูชาคนละ	 ๑	 ผืน	 พร้อม
กับกำชับว่า	“อย่าบอกคนอื่นเชียวนะ	เดี๋ยวหลวงปู่เดือดร้อน...”	
	 หลังจากมอบรอยเท้าให้ไว้บูชาไม่นาน	 หลวงปู่ท่านก็ทิ้งขันธ์ไปเสวยอมตสุขบน
แดนนิพพาน	ผู้ใดที่ได้พบได้เห็นหลวงปู่	นับว่าโชคดีกว่าใคร	เพราะนึกออกทันทีว่า	หลวง
ปู่เมตตาต่อตนอย่างไรบ้าง...	
	 “ขันธ์ห้าตาย หลวงปู่ไม่ตาย”	 นึกขึ้นยามใดก็ปรากฏภาพหลวงปู่ขึ้นเด่นชัด	
เป็นการทรงสังฆานุสติเต็มระดับ	โดยไม่ต้องเสียเวลาภาวนาใดๆ	ทั้งสิ้น	บารมีของหลวงปู่
ยังคงตามปกเกศปกเกล้าเหล่าศิษย์อยู่เสมอ...	
	 คุณความดีของหลวงปู่	บรรยายเท่าไรก็ไม่มีวันหมดสิ้น	เป็น	“สังโฆ อัปปมาโณ” 
อย่างแท้จริง	 เป็นปูชนียบุคคลที่กราบไหว้ได้ทั้งกายทั้งใจ	 สาธุ...	 ธรรมใดที่หลวงปู่รู้แจ้ง
เห็นจริงแล้ว ขอลูกทั้งหลายรู้เห็นธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด...		
   ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : (มีผู้ถวายตู้พร้อมยารักษาโรค)	
ตอบ : อยากมีอานิสงส์แบบพระพากุละเถระไหม	?	ท่านบอกว่าตลอดชีวิต	แม้แต่สมอ
ที่จะฉันเพื่อรักษาโรคสักชิ้นหนึ่งก็ไม่เคย	ท่านเป็นผู้เอตทัคคะ	คือเป็นผู้เลิศในทางไม่มีโรค
เลยหรือมีโรคน้อย	 แต่นั้นท่านไม่ได้ถวายยานะ	 ถ้ายาน่าจะเจ๋งกว่านั้น	 ของท่านในอดีต
ท่านเคยสร้างส้วมถวายพระ	 ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ	 ใช่ไหม	 อะโรคยา			
ปะระมา	 ลาภา	 พระพากุละเถระ	 ชื่อพากุละ	 แปลว่าจากตระกูลสู่ตระกูล	 วันที่ท่านคลอด			
พี่เลี้ยงเอาไปล้างตัวที่แม่น้ำ	ปลาใหญ่ฮุบตูมเดียวไปเลย	
ถาม : เอามาคืนไหมคะ	?	
ตอบ : เสร็จแล้วกลายเป็นว่าปลาตัวนั้นไปโดนจับได้ที่เมืองหนึ่ง	 คนใช้เศรษฐีเห็นปลา
มันตัวใหญ่	 อ้วนน่ากินจังเลย	ซื้อไปให้เจ้านายดีกว่า	พอจะเอาปลามากิน	ผ่าท้องออกมา	
เด็กดิ้นกระแด่วๆ	อยู่ในท้อง	ไม่น่าจะเป็นไปได้	ระยะเวลาจากเมืองหนึ่งถึงเมืองหนึ่ง	กว่า
จะขายนี้หลายวันนา	 แต่ว่าเรื่องของบุญรักษาก็อยู่ได้	 เศรษฐีเมืองนั้นก็บังเอิญไม่มีลูก	
โห...เห็นเข้า	 เทวดาประทานมา	 แก้บนกันยกใหญ่	 พอข่าวรั่วกลับมาถึงเมืองเดิม	 ทาง
ด้านนี้ยกพหลพลโยธาไปเอาลูกคืน	 ก็อ้างเหตุอ้างผลว่า	 ปลาชนิดนั้นฮุบลูกไป	 ทางนี้ก็ไม่
เชื่อ	 กูผ่าท้องปลามาได้ก็ต้องเป็นลูกกู	 ก็ทะเลาะกัน	 พระราชาท่านก็เลยต้องตัดสิน	 ผลัด
กันเลี้ยงคนละ	๓	เดือน	ท่านก็เลยชื่อพากุละ	จากตระกูลสู่ตระกูล	
ถาม : ขอความเมตตาหลวงพี่ช่วยไขปัญหา	ผมฟังเทปหลวงพ่อเยอะ	ได้ยินว่า	ท่านแม่	
ท่านย่า	ผมก็มีความเคารพในท่าน	แต่ไม่รู้จักเลย	?	
ตอบ : ที่ท่านเรียกท่านแม่	 ท่านย่า	 จริงๆ	 ก็เคยเป็นแม่	 เป็นย่ามาจริงๆ	 อย่างท่านปู่	
ท่านย่า	หมายถึง	ท่านปู่พระอินทร์	ท่านย่าที่เป็นชายาของพระอินทร์	ท่านปู่ท่านย่าที่เป็น
พระอินทร์นี้	 ในอดีตสมัยเชียงแสน	เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของหลวงพ่ออยู่	ท่านปู่คือพระเจ้า
พังคราช ท่านย่าก็คือพระนางพังครานี ส่วนท่านแม่เกิดเป็นคู่บารมีหลวงพ่อมานาน
เหลือเกิน	 ชื่อท่านก็คืน	พรรณวดีศรีโสภาค	 แต่ว่าหลวงพ่อเรียกสั้นๆ	 ว่า	 แม่ศรี	 ส่วน
ท่านมเหสักข์ ก็พี่ชายพวกเราเองปัจจุบัน	ท่านรับตำแหน่งเป็นพระนารายณ	์นอกจากมี
อาชีพเป็นพระนารายณ์ให้พวกฮินดูกราบไหว้บูชา	 ก็อำนวยความสะดวกให้เขาแล้ว	 ยังรับ
หน้าที่เฝ้าปากทางเข้า	จุฬามณดี้วย	
ถาม : ผมเคยฟังข่าวที่เขาจับโต๊ะพนันบอลแล้วก็ถูกยิง	 เอาระเบิดมาขว้างที่บ้าน	 ลูก
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เมียเสียกำลังใจหมด	ฟังแล้วสงสาร	?	
ตอบ : ของอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังใจขนาดท่านฮิตเลอร์เอาไม่อยู่หรอก	 อาตมาเองบางที
ยังคิดบ้าๆ	บอๆ	อยู่ในใจคนเดียวเลย	ถ้าไม่ใช่พระคงสนุกน่าดู	 ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรระบบ
มันไม่ดี	เราจะทำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนดีขึ้นมาก็ไม่อยากจะดีอีก	นักเรียนนายร้อยมีเหมือน
กัน	 มีตั้งแต่ขั้นตอนของการโกงข้อสอบ	 ประเภทซื้อข้อสอบให้คนสอบแทน	 แต่ว่าสำคัญ
ตรงว่าคุณผ่านข้อเขียนได้หรือเปล่า	 ถ้าผ่านข้อเขียนได้	 และถ้ากลัวว่าเทสต์ร่างกายไม่
ผ่านตอนนี้แหละที่สารพัดจะโกงกันเลย	 สมัยที่อาตมาเป็นแค่นักเรีียนนายสิบแค่นี้ยังโกง
น้ำหนักตัวกันเลย	 ซึ่งดูดีๆ	 แล้ว	 ก็เป็นลูกนายทหารดีๆ	 นี่เอง	 สูงประมาณ	 ๑๕๕	 ซม.	
ถามว่าเอ็งผ่านมาได้ยังไง	?	มันบอกว่าถึงเวลาก็เขย่งตัวขึ้นไปหน่อย	เขาไม่ว่าหรอก	แล้ว
น้ำหนักตัวล่ะ	?	 มันบอกว่ากำลูกเหล็กไป	 ๒	 ลูก	 มันเอาของมันจนได้	 เสร็จแล้วก็สมน้ำ
หน้าเพราะว่าหัวแถวคุณศิลปะชัย บำรุงกิจ	 เขาเรียกไอ้ยักษ์	 สูงจนโหนบาร์ไม่ได้	
นึกออกไหมบาร์มาตรฐาน	 ที่ทหารเขาโหนกัน	 จับเอาคางเกยแล้วนึกซิว่ามันสูงแค่ไหน	
สูงเกือบ	๒	เมตรเต็มๆ	ในขณะเดียวกันท้ายแถวที่สูงประมาณ	๑๕๐	ซม.	พอถึงเวลาเขา
เรียกหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ	 คือต้องเข้าแถวเดียวยาวไปเลยแล้วเอามือยันบ่าอีก
คนเอาไว้	 คือเปิดระยะแล้วมันจะยาวแค่ไหน	 ไอ้ลูกทหารวิ่งแทบตายเพราะว่ามันอยู่		
ท้ายแถว	 ครูฝึกหันหน้าชี้มือไปด้านไหน	 มันก็ต้องเล็งไว้แล้วว่าท้ายแถวอยู่ไหน	 แล้วก็
ควบฝุ่นตลบไปเลย	 เพราะว่าเขาจะนับเลยว่ากี่วินาที	 ถ้าตั้งแถวไม่เสร็จก็จะโดนลงโทษ
พร้อมกัน	 ส่วนไอ้ยักษ์หัวแถวแทนที่จะได้ออกกำลังบ้าง...เปล่าหรอก	 มีหน้าที่อย่างเดียว
คือยืนห่างครูฝึกไม่เกิน	 ๖	 ก้าว	 ตั้งหัวแถวไว้	 มันก็สมควรอยู่หรอก	 ตอนนั้นมี	 นฤทธิ์   
คงอยู่. บุญลือ พวงมาลัย. สุรสิทธิ์ ด่านบางภูมิ ๓-๔	 คนนี้	 ลูกทหารทั้งนั้น	 เฉพาะ		
นฤทธิ์เขาเรียกว่าไอ้จิ้งหรีดคือทั้งเล็กทั้งผอม	คิดดูมันกำลูกเหล็กเข้าไป	๒	ลูก	น้ำหนักยัง
จะไม่พอเสียด้วยซ้ำไป	
ถาม : แต่ก่อนผมก็เคยไปสอบ	 คือข้อเขียนก็ผ่าน	 เวลาวิ่งเขาได้ที่	 ๓	 เราได้ที่	 ๒	 แต่
แล้วไปๆ	มาๆ	เราก็ได้สำรอง	?	
ตอบ : มันจะมีของมันอยู่	ถึงเวลาพวกเส้นพวกสายจะเสียบและเบียดเราร่วงไป	
ถาม : .................................	
ตอบ : ก็มี	บอกแล้วเมืองไทยมีทุกรูปแบบ	มีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่คนหนึ่งเรียนตั้งแต่ประถม
มาด้วยกันชื่อสังวาลย์ แย้มสำราญ	แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเจษฎาภรณ์ ในชั่วโมงอาวุธศึกษา
เขามีปืนประจำตัวของใครของมัน	 ปรับดีแล้วก็เข้าแนวยิง	 เจ้าสำราญตะบันไปเรียบร้อย
แล้ว	ประเภทว่า	๓	ชุด	๙	นัด	เป้าว่างชนิดที่เขาเรียกว่าเป้าสะอาดไม่มีติดสักนัดเลย	เขา
เลยให้ลองยิงอีกก็ไม่มีสักกะนัดหนึ่ง	 เราดูปืนมันก็ดี	 ให้คนอื่นยิงมันก็ดี	 ปรากฎว่ามา
สังเกตอีกทีว่าตอเสาที่อยู่เยื้องๆ	กับเป้าลงต่ำลงไปเยื้องซ้ายไปประมาณสัก	๕๐	ซม.	แล้ว
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ต่ำลงไปเกือบเมตรครึ่งเสานั้นพรุนทั้งเสาเลย	 แสดงว่ายิงแม่นมาก	 แต่ตาเอียงขนาดนั้น
แล้วเข้าไปได้ยังไง	ผ่านตรวจโรคไปได้ยังไงถ้ามันไม่ยัดเงินน่ะ	
ถาม : ผมสมัยเป็น	ร.ด.	ได้ที่	๒	?	
ตอบ : อันนั้นไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าหากของนักเรียนเขาจะตรวจรู้	 รูที่กระสุนปืนมัน
จะกลม	คมมากเลยขอบมันน่ะ	ดินสอขอบมันจะเยิน	เห็นๆ	อยู่	ยกเว้นว่าเขาแกล้งทำเป็น
ไม่รู้	
ถาม : .................................	
ตอบ : ดูคนรุ่นนี้แล้วกลัวแทนเขา	 จะเรียกว่าภยตูปัฏฐานญาณได้หรือเปล่าก็ไม่รู้	
เพราะวา่ญาณตวันีจ้ะพจิารณาวา่โลกนีเ้ปน็ภยัอนันา่กลวัอยา่งยิง่	มนันา่กลวัตรงไหนรู้ไหม	?	
อันดับแรกอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆ มากจนเกินไป	 จนกระทั่งเสื่อม
สมรรถภาพไปเลย	 โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์	 สังเกตว่าเด็กสมัยนี้ลายมือห่วยแตกมาก	 มัน
พิมพ์แต่คอมพิวเตอร์มากไปจนกระทั่งลายมือตัวเองไม่ได้ใช้	อันดับที่	๒	ก็คือข้อมูลต่างๆ 
เขาจะค้นหาจากคอมพิวเตอร์ โดยตัวเองไม่ได้จำ	 พอถึงเวลาถ้าคอมฯ	 เจ๊งก็จะไม่มี
อะไรเหลืออยู่ในหัวตัวเองเลย	 และอันดับต่อไปพวกเครื่องอำนวยความสะดวกของเขา
ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่พึ่งพาไฟฟ้า	ถ้าไฟฟ้าดับเจ้าพวกนี้ตายก่อน	 แล้วระบบข้าวของที่
เงินผ่อนทุกประเภทมันเอาเงินในอนาคตมาใช	้ หลอกล่อให้เราซื้อโดยยื่นเงื่อนไขที่ล่อ
ใจมากๆ	 ถ้าหากว่าคนไม่มีสติสัมปชัญญะโดนแรงโฆษณาโดยการชวนเชื่อจนเกิดความ
ต้องการปลอมขึ้นมา	คือว่ารู้สึกว่ามันจำเป็นทั้งๆ	ที่จริงๆ	แล้วไม่จำเป็น	ก็จะต้องไปดาวน์
ไปผ่อนอะไรกัน	 มันเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้	 ทันทีที่ทำแปลว่าผูกขาเป็นทาสเขา
เป็นเวลา	๓	เดือน	๖	เดือน	๑	ปี	๓	ปี	๕	ปีข้างหน้า	เงินที่หามาได้จะกลายเป็นของคน
อื่นเขาไม่ใช่ของตัวเองแล้ว	 ยิ่งบัตรเครดิตยิ่งแย่ใหญ่เลย	 เพราะว่ามันใช้โดยไม่เห็นตัวเงิน	
กว่าจะรู้ตัวก็เข้าเนื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้	ยิ่งปัจจุบันเขายื่นเงื่อนไข	ดอกเบี้ย	0%	ใช่ไหม	?	แต่
ว่าบรรทัดสุดท้ายของสัญญา	 เขาจะมีว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยได้ตามใจของเขา	
ไม่ใช่ตามใจเรา	เพราะฉะนั้นต่อไปมันขึ้นไปๆ	ก็เสร็จอีก	และตัวบัตรเครดิตร้ายที่สุดคือมัน
เอาเงินของเราให้เรากู้	เราต้องมีเงินสำรองในธนาคารเพียงพอมันถึงออกบัตรเครดิตให้เรา	
แล้วในหนังสือสัญญาจะบอกเอาไว้เลยว่าทันทีที่ท่านเป็นสมาชิกของเราๆ	 จะสำรองไว้ให้
ท่าน	 อย่างสมัยก่อนบัตรทองอเมริกันเอ็กซ์เพรสมันตื๊ออาตมาให้เป็นสมาชิก	 ทันทีที่ท่าน
เป็นสมาชิกของเราๆ	จะสำรองเงินไว้ให้ท่าน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	จะไม่คิดดอกเบี้ยจนกว่าวัน
แรกทีท่า่นใชบ้ตัร	 เรามานัง่ด	ูอา้ว...แลว้เงนิของเรากม็ทีำไมไมเ่อาเงนิของเรามาใหเ้ราใชล้ะ่	
เลยกลายเป็นว่าเอาเงินของเรามาให้เรากู้	 คือเราต้องมีเงินประกันอยู่ถึงจะยอมออกบัตร
ให้เรา	 เงินเราก็มีคาบัญชีอยู่แต่ไม่เอาเงินที่คาบัญชีอยู่มาให้เราใช้	 แล้วเก็บค่าอำนวย
ความสะดวกไปเหมือนบัตรเอทีเอ็ม	 มันไม่ใช่	 แต่ว่าเอาเงินตัวนี้มาให้เรากู้	 ทันทีที่เรารูด
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บัตรปุ๊บก็คิดดอกเบี้ยเราเดี๋ยวนั้นเลย	 เรามีแต่เสียกับเสีย	 ได้อย่างเดียวคือความสะดวก	
อันนี้ลองมาคิดถึงว่าโลกข้างหน้าที่จะพาให้คนมาเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไร	แล้ว
ก็จะมีแต่การอาศัยเครื่องมือต่างๆ	 อำนวยความสะดวกให้	 แล้วลองคิดดูว่าคนเรามันจะ
เหลืออะไร	?	 คงหาตัวตนของตัวเองไม่เจอแล้วก็ร้อนรนอยู่กับมัน	 ปัจจุบันนี้เด็กๆ	 สมาธิ
สั้นมากเลย	 เพราะติดโทรทัศน์กดปุ่มเปลี่ยนไปเรื่อย	 โดยใช้รีโมทคอนโทรล	 เพราะฉะนั้น
ความทรงจำหรือสมาธิของเขาจะเป็นชิ้นๆ	เหมือนตัวต่อจิ๊กซอว์อะไรอย่างนั้น	ไม่สามารถ
ที่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 ความจำและสมาธิของเขาไม่ได้ปักมั่นอยู่กับเรื่องเดียว	
เพราะฉะนั้น	เด็กสมัยนี้สมาธิสั้นมาก	คุยเรื่องหนึ่งยังไม่ทันได้ครึ่งมันก็เปลี่ยนไป	๓	เรื่อง
แล้ว	 เมื่อมองตรงจุดนี้แล้วเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก	 คนอื่นๆ	 กลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่อาตมาเห็นว่ามันน่ากลัวจริงๆ	 ก็เลยคิดว่าภยตูปัฏฐานญาณนี้	 เห็นเป็นโทษเป็นภัย	
เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าจะดูในลักษณะนี้	 ลองดูบ้างแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ๆ	 เกิดพายุสุริยะ
ขึ้นมาเป็นประเภทพายุแม่เหล็ก	ลบข้อมูลเกลี้ยงไปเลย	คอมพิวเตอร์ทุกตัวเดี้ยงพร้อมกัน	
โลกทั้งโลกจะไปรอดไหม	?	 อาตมาซื้อพิมพ์ดีดไปนั่งดีดป๊อกแป็กๆ	 แล้วท่านกอล์ฟ	 ก็ว่า
อาจารย์จะซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ขนาดไหนก็มีปัญญาซื้อ	 ทำไมเอาพิมพ์ดีดเก่างั่กมาก
เลย	พิมพ์ดีดไฟฟ้าก็ไม่เอา	เลยบอกว่าแล้วถ้าไฟดับล่ะมึงพิมพ์ได้รึเปล่า	แต่กูพิมพ์ได้	แต่
ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราขวางโลกหรือเปล่า	 ?	 ไฟฟ้าดับคุณทำได้ไหมล่ะ	 ?	 คุณมี
คอมพิวเตอร์	แล้วพิมพ์ดีดอาตมาพิมพ์ได้	ถึงไม่มีพิมพ์ดีดก็เขียนเอาได้	
	 การถือมงคลตื่นข่าวเป็นวิสัยของปุถุชน	 อย่างที่โบราณบอกไว้ว่า	 ตื่นวัวตื่นควาย
พอรั้งได้ ตื่นคนรั้งไม่ไหว	อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า	บุคคลที่เริ่มเข้าถึงความเป็น
พระโสดาบันจะไม่ถือมงคลตื่นข่าว	 คือกำลังใจเขาปักมั่นกับพระรัตนตรัยที่เป็นคุณ
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	จริงๆ	จะยึดในตัวธรรมะ ยึดในตัวคุณพระรัตนตรัยที่เป็น
ส่วนของนามธรรม จะไม่ยึดตัวบุคคล ตัวบุคคลท่านก็ให้ความเคารพบูชา กราบไหว้
บูชาตามปกติ แบบเดียวกับหลวงพ่อวัดท่าซุงท่าน	 ถึงเวลาท่านบอกว่าพระองค์นั้นดี
พระองค์นี้ดีให้ไปหา	ไปกราบไปทำบุญไปขอข้อธรรมของท่านมา	แต่จริงๆ	ยังยึดหลวงพ่อ
เป็นหลักแน่นแฟ้นอยู่ในใจของเรา	ไม่ได้ไหลตามเขาไป	การถือมงคลนี้มันก็แย่เหมือนกัน	
ไม่กี่วันก่อนแห่ไปขอหวยแม่พวงกันซะจนผีนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้	 นั่นแหละตื่นข่าวคน
ตายไปตั้งนานแล้ว	 การตื่นข่าวมีทั้งดีและไม่ดีคือถ้าเข้าไปในสถานที่ดีที่ถูกต้องมันก็เป็น
คุณแก่ตัวเขา	 ถ้าไปในสถานที่ที่เขาหลอกลวงหวังจะเอาประโยชน์จะเอาอะไรจะพลอยเสีย
ไปเลย...ลำบาก	
ถาม : เหมือนคนสมัยนี้คนเขากำลังมีคนรุ่นใหม่ไฟแรงเสาะแสวงหาสิ่งที่จะอยากยึด
เหนี่ยวสะเปะสะปะ	เขาไม่รู้จะไปทางไหนดี	แต่เขาเห็นมีใครบอกอะไรเขาก็รีบไป	อยากจะ
พบอยากจะเจออยากจะยึดอะไรหรือเปล่า	?	
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ตอบ : บางทีเหมือนอย่างกับไปดูสมบัติมหาเศรษฐี	คนนั้นรวยเท่านั้น	คนนี้รวยเท่านี้	มี
สมบัติอย่างนั้นมีสมบัติอย่างนี้	 ไปชื่นชมกับเขา	 แต่ถ้าตัวเองไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อให้ตัว
เองมีสมบัตินั้นขึ้นมา	 ประโยชน์นั้นก็น้อยเต็มที	 สำคัญอยู่ตรงที่ว่าตัวเองเมื่อไปดูไปรู้ไป
เห็นแล้ว ยึดเอาปฏิปทานั้นมาปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองมีสมบัติเช่นนั้นบ้างหรือเปล่า ?	 ไป
เฉยๆ	ประโยชน์มันน้อย	ไปแค่ไปตื่นเต้นว่าเขารวยจังเลย	
ถาม : ช่วงนี้เห็นว่าที่อินเดียเขาอพยพกัน	?	
ตอบ : ปล่อยมันเหอะ	
ถาม : อันนี้คือหนึ่งในสงครามใหญ่หรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : มันมีส่วนด้วยกันทั้งนั้น	แรกๆ	จะเป็นจุด	แต่พอนานๆ	ไป	ต่างคนต่างมีพวกมัน
ก็เริ่มขยายตัว	
ถาม : ก็คือมองๆ	แต่อิสราเอล	ที่ไหนได้กลายเป็นอินเดีย	?	
ตอบ : ไม่ต้องไปกังวลมากหรอกจ้ะ	 ยังไงๆ	 เขาก็ยื้อกันสุดชีวิตอยู่แล้วแหละ	 เพราะว่า
ถ้าพ้นเมษายนปีหน้าไปได้	ภาวะสงครามใหญ่จะไม่มี	มันพ้นเกณฑ์ไปแล้ว	ตอนแรกสงสัย
ว่าเกณฑ์จะเกิดสงครามใหญ่ตั้ง	 ๓	 ปี	 ๔	 ปีมาแล้ว	 ทำไมยังไม่เกิดสักที	 กว่าจะรู้ว่า
กุศโลบายก็คือว่า	ถ้าสามารถดึงถ่วงจนกระทั่งเลยเวลามันจะไม่เกิดอีก	เพิ่งจะมาเข้าใจเอา
ตอนนี้เอง	
ถาม : แล้วอย่างนี้พุทธทำนายจริงๆ	แล้วเพื่อที่จะ...?	
ตอบ : นี่ก็ฝีมือพระองค์อีกแหละ	เพื่อที่จะ่ช่วยกันยื้อให้มันผ่านไป	
ถาม : ที่ผ่านมาก็คือขึ้นอยู่กับการยื้อ	?	
ตอบ : พยายามดึงเกมส์ให้พ้นเวลาไปเหมือนกับให้มันสิ้นอายุรัฐบาล	 ถึงเวลาสิ้นอายุ
รัฐบาลนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์จะนั่งเสวยสุขอยู่อีก	 ก็ไปให้พ้นหน้า	 เราก็หาใหม่	 ลักษณะเรื่องของ
กฏของกรรมก็เหมือนกัน	 ถ้ามันพ้นวาระ	 พ้นเวลาก็รอรอบใหม่	 เป็นอันว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็
พ้นไป	
ถาม : มิใช่ว่าต้องเกิดก็ต้องเกิด	สามารถจะ...?	
ตอบ : สิ่งที่มาแลกเปลี่ยนถ้ามีน้ำหนักเพียงพอก็ได้จ้ะ	
ถาม : อย่างนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับใครอย่างนั้นหรือคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่จ้ะ	 อยู่ที่พวกเราต้องทำความดีให้มากๆ เอาความดีมาแลก ในเมื่อเอา
ความดีมาแลกกำลังบุญที่สูงถึงแม้จะทำน้อย แต่กำลังสูงมีค่าเหมือนกับเพชร เอาไป
แลกสตางค์ได้เป็นเข่ง 
ถาม : ต้องทำความดี	?	
ตอบ : ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยได้ทำ	ไหลตามกระแสบอลไปหมด	
ถาม : มีคนนั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นเงาดำๆ	?	
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ตอบ : พวกนั้นเป็นฝ่ายอกุศล	 ฝ่ายไม่ดี	 คือพลังงานที่เราทำ	 ไม่ว่าจะเป็นดีหรือเป็นชั่ว
ไม่ได้สูญหายไปไหน	มันสะสมตัวของมันอยู่	ในเมื่อสะสมตัวพอมากเข้าๆ	ถึงวาระถึงเวลา
ก็จะแสดงผล	 ถ้าหากพวกอยู่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ	 มานี่สังเกตได้ชัดเลย	 ต่างจังหวัด
เรื่องรัก	 โลภ	 โกรธ	 หลงยังเบากว่ายังน้อยกว่า	 พอทรงอารมณ์ดีๆ	 มาอยู่กรุงเทพฯ	 พัก
เดียวโดนเบียดกลิ้งไม่เป็นท่าเลย	 คือลักษณะอย่างนี้กำลังงานส่วนนี้ก็จะคอยซ้ำเติม
บุคคลที่รัก โลภ โกรธ หลง อยู่แล้วให้เป็นยิ่งๆ ขึ้นไป ขณะเดียวกันก็จะคอยทำให้
พวกที่เขาทรงอารมณ์เอาไว้แล้วดีๆ แต่ว่ายังไม่มั่นคงพังได ้	 คราวนี้คนทั่วไปถ้าอยู่ใน
ศีลในธรรม	 รักชั่วกลัวบาป	 มีหิริโอตัปปะ	 ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่	 แต่ถ้าไปเจอพวกระดับ
ผู้นำประเทศให้ผลต่อคนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกได้	 ขณะเดียวกันว่าบังเอิญพลังงานส่วน
นี้ชักนำให้เขาขาดสติสัมปชัญญะ	เกิดก่อสงครามขึ้นมามันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัว	
ถาม : ตอนที่เคยฟังตอนเกิดสงครามโลก	 แม่ชีจันทร์เพ็ญ	 นกยูง	 นั่งแล้วเป็นอานุภาพ
เป็นไปได้ไหมคะ	?	
ตอบ : มีส่วนที่เป็นไปได้	 เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าถ้าวาระสงครามจริงๆ	 บรรดาผู้
ที่มีฤทธิ์	มีอภิญญา	ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าฆราวาส	ถึงเวลาต้องเป็นที่พึ่งของคนในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ	 คือในเขตที่ตัวเองอยู่	 อย่างน้อยๆ	 ก็เป็นที่พึ่งเขาต้องให้ความปลอดภัย	
ถ้าอย่างพระถ้าโยมไม่ปลอดภัย	 ใครจะใส่บาตรให้กินล่ะ	 เลยกลายเป็นว่าถึงเวลาถึงวาระนี่
มันจะรู้เองแหละว่าใคร	เดี๋ยวเขาก็โผล่มาเอง	ได้แต่ภาวนาว่าภายใน	๒	เดือนนี้ให้มันพ้นๆ	
ไปเหอะ	 สายชนวนมันสั้นจังเลย	 จวนจะระเบิดเต็มที่แล้ว	 มิถุนายน	 กรกฎาคม	 คนมัน
เยอะไง	ก่อสงครามให้มันตายเหลือน้อยๆ	หน่อย	
ถาม : สงครามนี่เป็นกรรมของโลกหรือเป็นกรรมของคน	?	
ตอบ : เป็นเฉพาะตนของใครของมัน แต่ว่าถ้าเป็นกรรมใหญ่ที่ร่วมกันทำมา อย่าง
เช่นว่า ในอดีตเคยไปตีบ้านตีเมืองใครเขามา ถึงเวลาต้องชดใช้ก็ต้องใช้พร้อมๆ กัน 
ถาม : อย่างนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยกี่ปีในการตีบ้านตีเมืองใครมา	?	
ตอบ : ของเราไม่ได้ไปตีเมืองเขาอย่างเดียว	 ถึงเวลาก็เลี้ยงดูให้สุขให้สบาย	 ถึงเวลาเรา
ก็ช่วยเขาบูรณะซ่อมแซมอะไรขึ้นมา	ลำบากหน่อยแล้วก็สบาย	
ถาม : กลัวจะเกิดสงคราม	?	
ตอบ : ไม่ต้องกลัว	คิดว่ามันเกิดแน่แต่ถ้าไม่เกิดก็กำไร	
ถาม : คิดว่าประเทศไทยจะโดนเยอะไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ถึงกับทั่วประเทศ	(พูดเล่น)	ของเรามันสำคัญแค่ภาคใต้ ถ้าคุมภาคใต้ได้จุด
อื่นก็ไม่ค่อยมีอะไร 
ถาม : ถ้าการที่เราพยายามที่จะละนิวรณ์	 ละกิเลส	 บางทีมันก็ท้อถอยในเรื่องของแต่ละ
คนจุดของการที่จะจับกำลังใจไม่ให้ท้อถอยไม่เหมือนกัน	?	
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ตอบ : ไม่เหมือนกัน	มันขึ้นอยู่กับกุศโลบายส่วนตัวของแต่ละคน เป็นอย่างไร ท้อได้
แต่ห้ามถอย ถ้าถอยเมื่อไหร่เราจะแพ้ยาวไปเลย	 เรื่องของกำลังในการต่อสู้กับกิเลสมัน
เหมือนกับว่ายทวนน้ำ	 ถึงแม้จะไม่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นให้ย่ำอยู่กับที่ก็ยังดี	 ถ้าหมดกำลังใจ
เมื่อไหร่มันไหลยาว	 ตานี้เอาคืนได้ยากมาก	 เพราะกระแสโลกมันแรงกว่า	 ถึงเวลา
ตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างดีก็แค่เดิม	 แล้วก็หมดแรงปล่อยลอยตามน้ำไปอีก	 สรุปแล้ว
ขยันมากทำได้แต่งาน	แต่ไม่ได้ผลงานเพิ่มขึ้นเลย	เพราะฉะนั้น	มันสำคัญตรงจุดที่ว่าเรา
ทำได้แล้วต้องรักษากำลังใจของเราให้ทรงตัวเอาไว้ พอกำลังใจมันทรงตัว เราทำต่อ
มันเท่ากับเราก้าวขึ้นหน้าไป	 ปัจจุบันที่เจอร้อยละ	 ๙๙	 ก็คือลุกจากการภาวนาแล้วก็เลิก
เลย	 มันต้องรักษาอารมณ์ที่ได้ในตอนภาวนาให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 
เพื่อความเคยชิน การที่จิตจะละ รัก โลภ โกรธ หลง พอมันชินนานๆ เข้า รัก โลภ 
โกรธ หลง มันหมดกำลังลงเราก็ชนะเหนือมันได้ 
 

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๕๔. แหวนจักรพรรดิ 

	 ปลายปี	 ๒๕๒๙	 มีผู้นำเพชรที่ขุดได้ที่	 เขาพระงาม จ.ลพบุรี	 มาให้หลวงพ่อดู	
เป็นเพชรที่เปอร์เซ็นต์เนื้อสูงมาก	 เกือบจะเป็นเพชรแท้อยู่แล้ว	 อาตมาลองกรีดกระจกดู	
ผลคือ	ตู้กระจกพังไปเลย..!	
	 หลวงพ่อถามว่า	 ถ้าต้องการเป็นจำนวนมาก	 เพื่อจัดสร้างเป็นวัตถุมงคล	 จะหาให้
ได้หรือไม่...?	 เขาบอกว่าได้	พวกเราต้องการทราบว่าหลวงพ่อจะสร้างเป็นอะไร	 ในที่สุดก็
ออกมาเป็นแหวน	มีชื่อว่า	“จักรพรรดิ”... 
	 ในพิธีพุทธาภิเษก	 หลวงพ่อเล่าเหตุมหัศจรรย์ให้ฟังว่า	 การปลุกเสกทุกครั้ง	
อานุภาพที่คลุมลงบนวัตถุมงคล	 จะเป็นละอองแก้วบางๆ	 เท่านั้น	 แต่คราวนี้ประกายแก้ว
หนาทึบจนมองไม่เห็นโต๊ะหมู่บูชาเลย...	
	 ยิ่งกว่านั้นคือ	หลวงพ่อเริ่มพิธีหลังสามทุ่ม	พอหลับตาลงจิตก็รวมดิ่งเป็นหนึ่งเดียว	
รู้สึกว่าเดี๋ยวเดียว	 แต่พอลืมตาขึ้นมา	 ตีสี่พอดี...!	 คืนต่อมาเริ่มเหมือนเดิม	 ลืมตามาตี
สาม...!	ท่านบอกว่าเหมือนนั่งครู่เดียวจริงๆ...	
	 “ตั้งแต่ป่วยมาหลายปีแล้ว	 เพิ่งมีครั้งนี้แหละ	 ที่จิตรวมตัวได้เต็มอัตราขนาดนี้...”	
เรื่องอานุภาพไม่ต้องพูดถึง	 ปกติน้อยครั้งที่หลวงพ่อจะกล่าวถึงสรรพคุณของวัตถุมงคล	
แต่คราวนี้ท่านบอกว่า	“พระควรจะมีติดตัวไว้...” 
	 พระเจ้าจักรพรรดิสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้อย่างไร	 ต่อไปภายหน้า	 หากพระต้อง
ย้ายแยกกันไป	เป็นผู้นำแก่หมู่ชนที่ใด	จะได้เลี้ยงดูญาติโยมและศิษย์ทั้งหลายได้	ไม่มีการ
อดอยากขาดแคลน	 เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิฉันนั้น	 อยากได้นะอยากอยู่	 แต่ราคามัน
แพงนะซิ...	
	 เรือนแหวนเป็นทอง	 ใต้ท้องแหวนสลักนามหลวงพ่อในขณะนั้น	 คือ	 “พระสุธรรม
ยานเถระ”	หัวแหวนเป็นเพชรเรียงสามเม็ด	เม็ดใหญ่อยู่กลาง	เม็ดรองอยู่สองข้าง	 เพชร



541 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

นี้มีเทวดารักษาเม็ดละ	๑	องค์เลยเลยทีเดียว...	
	 “พระ”	ท่านให้กำหนดราคาสามเท่าของราคาทองคำ	เพื่อนำเงินส่วนกำไรไปสร้าง
วิหารแก้วร้อยเมตร	ราคาทองประมาณ	๒,๒๐๐	บาท	สามเท่าก็ตก	๖,๖๐๐	บาท	นับว่า
แพงมาก	 จัดเป็นวัตถุมงคลราคาแพงที่สุดเท่าที่หลวงพ่อเคยมีมา	 ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน	
เพราะปกติราคายืนพื้นที่	๑๐	บาท...!	
	 แต่แปลก...ราคาแพงปานนั้น	 คนกลับแย่งกันจองเหมือนได้เปล่า	 จ่ายมัดจำก่อน	
๒,๒๐๐	บาท	ของจะได้เมื่อไรก็ไม่รู้?	ขนาดนั้นบัญชีรายชื่อยังยาวเหยียด	และมีไม่น้อยที่
สั่งหลายวง	จะเผื่อคนอื่นหรือของตนเองก็ไม่อาจจะทราบได้...	
	 สำหรับพระนับว่าน่าเห็นใจ	จะหารายได้มากมายแบบนั้นมาจากไหน	หลวงพ่อเลย
อนุญาตพิเศษ	คิดราคาทุนเฉพาะพระ	คือ	๒,๒๐๐	บาท	สั่งได้องค์ละ	๑	 วงเท่านั้น	 ใคร
สละสิทธิ์	ห้ามองค์อื่นใช้สิทธิ์แทนเป็นอันขาด	ผู้ใดสวมสิทธิ์เจออาบัติปาราชิก...!	
	 อาตมาได้รับความเมตตาจากน้องสาวคนเล็กของ	หลวงปู่มหาอำพัน	 คือ	 น้านิล	
(คุณนิลประไพ บุญ-หลง)	 น้านิลท่านสงสารพระจะผอมตายซะก่อน	 เลยช่วยจ่ายค่า
แหวนให้	นับเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้...	
	 ตั้งแต่ได้แหวนจักรพรรดิมา	 เรื่องลาภผลมีความคล่องตัวจริงๆ	 อาตมาสามารถ
ถวายสังฆทานชุดละ	๑	พันบาท	ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละชุดบางเดือนถึง	๔	-	๕	ชุด	แล้วยัง
การทำบุญอื่นๆ	อีกนับไม่ถ้วน	เรียกว่าถ้าสะสมเงินเป็นซะหน่อยเดียว	แค่ปีสองปีก็รวยอื้อ
แล้ว...!	
	 อาตมามีดวงสมพงษ์กับผีมาก	 ไม่ว่าจะไปไหนเป็นต้องถูกผีหลอกเสมอ	 กลางปี	
๒๕๓๐	 อาตมาย้ายมาเข้าเวรหน้าตึกของหลวงพ่อจำต้องย้ายที่อยู่จากป้อมตะวันออก	
มาพักทีต่ึกกองทุนฝั่งวัดเก่าแทน...	
	 ตึกกองทุนนั้น	 เดิมเป็นที่ตั้งของกุฏิเจ้าอาวาสองค์ก่อน	 หลวงพ่อทำตะกรุดแจก	
คนแย่งกันรับจนกุฏิพัง	 หลวงพ่อเลยสร้างใหม่	 กลายเป็นตึกกองทุนในปัจจุบัน	 เคยเป็นที่
หลวงพ่อรับแขกอยู่ระยะหนึ่ง	มีชื่อเสียงทางผีดุเป็นพิเศษ...ฮ่า...!	
	 มีโครงกระดูกเก่าๆ	 อยู่ในตึกโครงหนึ่ง	 อาตมาเห็นไม่มีใครสนใจเลยเอาไปไว้ใน
ห้องด้วย	 ผลคือคุณเธอมาหานะซิ...!	 ยังดีที่มาแบบสวยงาม	 รายต่อมาคือนาฬิกาปลุก
ประจำตัว	 ถ้าถึงเวลากรรมฐานแล้วยังนอนละก็	 เคยหวดอาตมาด้วยกระบองจนดาว
กระจายว่อนมาแล้ว	โหดชะมัดเลย...!	
	 อีกรายมาเป็นชุด	 เป็นพวกหมอศัลยกรรม	 หามศพเข้ามาวางข้างๆ	 อาตมา	
จัดการผ่าอุตลุด	หั่นให้ดูทีละชิ้น	ทีละชิ้น	เลือดนองพื้นไปหมด	กลิ่นคาวแทบอาเจียน	พอ
ทนไม่ไหว	แกก็หายวับไปทั้งกลุ่ม...เฮ้อ...รอดตายไปที...!	
	 โดนแบบนี้ก็ไม่ว่ากันหรอก	ถือว่ามาดี	มาช่วยให้เข้าถึงธรรมเร็วขึ้น	แต่ไอ้ประเภท
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ที่มาร้ายนี่ซิ	โดนเข้าทีเข็ดไปนานเลย	ตอนนั้น	อาตมาตื่นมาภาวนาตอนตีสาม	พอถึงตีห้า
ชักเมื่อย	เลยคิดจะนอนภาวนาแทน...	
	 พอเอนตัวลง	ดึงผ้าห่มคลุมอก	ผีผู้หญิงตัวเล็กๆ	ขนาดเด็ก	๕	-	๖	ขวบ	กระโดด
ติดผ้าขึ้นมาเลย	 คว้าคออาตมาได้	 ก็ตั้งหน้าตั้งตาบีบ...บีบ...บีบ...ไม่รู้ว่าโกรธแค้นกันมา
แต่ปางไหน	เห็นตัวเล็กแค่นั้นมือหนักชะมัดญาติ	อย่างกับถูกบีบด้วยคีมเหล็กก็ไม่ปาน...!	
	 อาตมาดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุด	ลมหายใจเหลือนิดเดียว	จะขาดใจอยู่รอมร่อแล้ว	นึกขึ้น
มาได้ว่า	เราพกแหวนจักรพรรดิอยู่ในกระเป๋าอังสะแท้ๆ	ยายผีนี่นั่งทับแหวนอยู่เลย	ทำไม
แหวนถึงไม่ช่วยเรานะ...?	
	 พอคิดว่าทำไมแหวนไม่ช่วยเท่านั้นเอง	 ก็มีประกายสว่างวาบอย่างกับฟ้าแลบ	 สี
ขาวเจิดจ้าหมุนคว้างเต็มไปทั้งห้อง	 ยายผีเด็กและองครักษ์ที่ยืนประจำสี่มุมห้อง	 ป่นเป็น
ผุยผงแหลกราญไปในพริบตา...!	
	 โอ้โฮ...!	 อานุภาพแหวนจักรพรรดิ	 ร้ายกาจถึงปานนี้เชียวหรือ...?	 ยายผีนั่นจะ
แหลกหาซากไม่เจอขนาดไหนก็ช่างเถอะ	สมน้ำหน้ามันเสือกมาบีบคอเรา	แต่องครักษ์ทั้ง
สี่นั่นซิ...เทวดาทั้งนั้นนะ...!	
	 อาตมากำหนดจิตเรียกสักเท่าไร	 สี่องครักษ์ก็ไม่เห็นกลับมา	 แม้จะจุดธูปขอขมาก็
แล้ว	สัญญาว่าจะไม่เผลอใช้แหวนจักรพรรดิอีกก็แล้ว	หายเงียบเรียบร้อย	คงหลบไปรักษา
ตัวกระมัง...?	ถ้าเป็นคนคงเจ็บปางตายทีเดียว...	
	 จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้	 สามปีเข้าไปแล้ว	 จะหาผีสักตัวมาแผ้วพานที่ตึกกองทุนก็
แสนยาก	 โธ่...เขาผิดไปแล้วจริงๆ	...ขอร้องล่ะ...กลับมาเถอะนะ	 คราวนี้จะอัดหนักขนาด
ไหนก็ยอมล่ะ...ช่วยกลับมาหลอกทีเถอะ...ผีจ๋า...!		
   ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๕. ปลุกตัวเอง 

	 ตอนเด็กอยู่นั้น	 ทางบ้านของอาตมา	 เขามีการปลุกตัวเองในหลายรูปแบบ	 ไม่ใช่
การปลุกให้ตื่นจากหลับนะจ๊ะ	 หากแต่เป็นการทดสอบเครื่องรางของขลังว่า	 มีอานุภาพ
เป็นประการใด	และการปลุกอีกแบบหนึ่ง	เป็นการกระทำเพื่อดูนรก	-	สวรรค์...	
	 การทดสอบอานุภาพของขลังนั้น	 เขาจะให้คนที่ต้องการทดลองกำของขลังชิ้นนั้น
ไว้	ภาวนาคาถาอะไรก็ไม่ทราบ	เห็นหลับตาเฉยไปครู่หนึ่ง	แล้วร่างกายจะค่อยๆ	สั่น	แรง
ขึ้น...แรงขึ้นเรื่อยๆ	จนบางทีกระโดดโครมๆ	เรือนแทบทรุด...!	
	 บางรายไปสักมาจากอาจารย์ดังๆ	 มีการทดสอบด้วยการปลุกตัวบ่อยๆ	 นัยว่าเพื่อ
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เพิ่มความขลัง	 ก็ปลุกขึ้นดี	 แต่เวลามีเรื่องกัน	 เห็นถูกเหยียบหามมาเหมือนกัน	 ได้ยินว่า	
ถ้าไม่ใช่ครูเผลอหลับ	 ก็คงเป็นว่าของมันขึ้นแต่เวลาปกติจนชิน	 ถึงเวลาฉุกเฉินเกิดถ่าน
หมด	เลยงอมพระรามกลับมา...!	
	 ส่วนการปลุกตัวเพื่อดูนรก	-	 สวรรค์นั้น	 เขามักจะทำกันเวลามีคนตาย	 และทำกัน
ในหมู่คนจีนเป็นส่วนใหญ่	 ดูวิธีการคล้ายกับการเข้าทรง	 พอสั่นได้ที่คราวนี้อยากรู้ว่านรก	
-	สวรรค์	เป็นอย่างไร	ญาติพี่น้องตายแล้วไปไหน	เชิญถามได้เลย...	
	 บางคนปลุกแรงไปหน่อย	 เอามือตีอกหรือหน้าขาตัวเองจนช้ำไปหมด	มาภายหลัง
อาตมาเห็นการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังของ	“หลวงพ่อ”	แล้ว	 เหมือนกับการปลุกตัวแบบ
นี้เปี๊ยบเลย	ของจีนกับไทยทำไมเหมือนกันได้ก็ไม่รู้...?	
	 วันหนึ่ง...หลวงพ่อรับแขกที่ศาลานวราชบพิตร	 ท่านได้เล่าเรื่องที่ท่านทดลอง	
คาถาหัวใจปลาไหลเผือก	 โดยให้เด็กอายุ	 ๔	-	 ๕	 ขวบภาวนาคาถา	 พอคาถาขึ้นก็ให้
ผู้ใหญ่ช่วยกันจับ	ปรากฏว่าผู้ใหญ่	๕	-	๖	คน	จับไม่ติด	เด็กมันลื่นเป็นปลาไหลจริงๆ...	
	 เอ๊ะ...น่าเล่นนี่	 อาตมาจึงกราบขอคาถานี้กับหลวงพ่อ	 ท่านบอกว่า	 “ไม่ได้...ลูกข้า
หนีเขาก็ขายหน้าหมด	มันต้องสู้ถึงจะใช้ได้...!	เอาคาถาหัวใจหนุมาน	ดีกว่าลูก	ถ้าทำขึ้น	
ต่อให้มาเป็นร้อยก็สู้เขาได้สบาย...”	
	 แล้วหลวงพ่อก็เล่าสรรพคุณคาถาหัวใจหนุมานว่า	 สมัยท่านอยู่ตลิ่งชัน	 ท่านกับ
เพื่อนเห็นกับตา	 หมอแผนโบราณท่านหนึ่ง	 รักษากำนันอิทธิพลแล้ว	 ค่ารักษาไม่ได้ไม่ว่า	
แต่ค่าบูชาครูต้องมี	เมื่อกำนันไม่ให้ก็ใช้ลูกศิษย์มาทวง...	
	 เงินบูชาครูไม่กี่สตางค์	 แต่คนพาลซะอย่าง	 นอกจากจะไม่ให้แล้ว	 ยังสั่งลูกน้องรุม
ตีเขาอีก	 เปรี้ยงเดียวจากคมแฝกไม้จริง	 ไอ้หนุ่มลูกศิษย์คุณหมอก็ปลิวติดรั้ว	 พอไม้สอง
ซ้ำตูมเข้าให้	ก็ได้เรื่องทันที...!	
	 ร่างที่ตามปกติต้องม่อยกระรอกแน่นอน	 กลับหมุนควับกลับมาพร้อมกับซอไม้ไผ่ที่
ถอนจากรั้ว	 ตะลุยเข้ากลางหมู่ศัตรู	 ตีกระจุยเลย	 ผลัวะไหนผลัวะนั้นไม่มีพลาด	 ฝ่ายตรง
ข้ามตีมาเท่าไรหลบได้หมด	ลิงที่ว่าไวยังอาย...!	
	 หลวงพ่อกับเพื่อนที่เตรียมช่วยก็เลยได้แต่ยืนดู	 พอนวดลูกน้องกำนันหมอบกระแต
ดีแล้ว	 ไอ้หนุ่มก็ทวงค่าบูชาครูซะใหม่	 คราวนี้กำนันรีบให้แฮะ	 ไม่งั้นร่างที่นอนหาระเบียบ
ไม่ได้บนพื้น	คงเพิ่มกำนันผู้ยิ่งใหญ่อีกคนแน่ๆ	...!	
	 พอตามไปถามดูก็ถึงบางอ้อ	 ไอ้หนุ่มบอกกับหลวงพ่อและเพื่อนว่า	 พ่อหมอทราบ
อยู่แล้ว	 ว่าถ้ามาต้องมีเรื่อง	 เลยให้เขาปลุกคาถาหัวใจหนุมานจนขึ้นดีแล้วค่อยมา	พอลูก
น้องกำนันรุมตี	ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ...	
	 อีกครั้งหนึ่ง...หลวงพ่อกับเพื่อนได้รับคำสั่งให้ไปปราบโจรที่ไหน	 อาตมาจำไม่ได้
แล้ว	พอดีฝนตกก็เลยเข้าไปนั่งหลบฝนในร้านกาแฟ	 ในนั้นมีเจ้าถิ่น	๓	-	๔	คนเมาเหล้า
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ตาขวางอยู่ก่อนแล้ว	แต่หลวงพ่อไปหลายคนเขาก็ไม่กล้าเสี่ยง...	
	 สักครู่ก็มีหนุ่มต่างถิ่นเดินตากฝนมา	 ขอซื้อเหล้าดื่มแก้หนาวถ้วยหนึ่ง	 แล้วออก
เดินทางต่อ	บรรดาเจ้าถิ่นเห็นเหยื่อมาเดี่ยว	ได้โอกาสระบายความคลั่งของตน	ก็ถือไม้คม
แฝกบ้าง	ตะพดบ้าง	ไล่ตี...	
	 หนุ่มต่างถิ่นวิ่งหนีแต่ไม่พ้น	 โดนฟาดตูมเข้าท้ายทอยตะครุบกบแน่นิ่ง	อีกรายหวด
ซ้ำที่กลางหลัง	อย่างกับปาฏิหาริย์...ไอ้หนุ่มต่างถิ่นเด้งติดไม้ขึ้นมา	หันหน้าจมูกชนกับคน
ตีแล้วหันหลังเดินไปหน้าตาเฉย...!	
	 คนตีทรุดฮวบคว่ำกับพื้น	 เพื่อนๆ	 พลิกตัวหงายขึ้นมาแล้วครางฮือ...!	 เก้ารูจาก
สะดือถึงคอหอย	ไอ้หนุ่มต่างถิ่นชักมีดเหน็บแทงเอาเมื่อไรดูไม่ทัน	ตายขาดชนิดไม่ได้ร้อง
ซักแอะ	ถ้าตามไปอีกก็คงตายหมดแน่ๆ	...!	
	 “ลักษณะโดนซ้ำแล้วสวนทันที	 คือลักษณะของคนเล่นคาถาหัวใจหนุมาน	 ถ้าซ้ำ
ของจะขึ้น	 คราวนี้ทั้งไวทั้งเหนียวมาเท่าไรก็ไม่เหลือ...”	 “แล้วถ้าไม่ซ้ำละครับ”	 “ก็น้ำค้าง
ตกนั่นแหละถึงจะฟื้น”	โธ่...แบบนี้ไม่เอาละครับ...	
	 เกิดทำคาถาขึ้นดี	 ถูกเพื่อนแกล้งเตะเบาๆ	 ก็ไปฟื้นเอากลางดึกแบบนี้ไม่ไม่ไหว
ครับ...เอาคาถาอื่นดีกว่า	หลวงพ่อหัวเราะชอบใจ	บอกวิธีเล่นสนุกวิธีใหม่	เป็นการปลุกตัว
เองแบบทดสอบอานุภาพวัตถุมงคล...	
	 ให้เอาของกำไว้ในมือ	 ทำใจสบายๆ	 ว่าคาถา	 “สุนักขัตตัง สุมังคะลัง”	 ไปเรื่อย	
ถ้ากำลังใจได้ที่ของจะขึ้น	 อาการที่แสดงออกจะทราบได้ทันทีว่าของชิ้นนั้นทำมาด้านไหน	
จะเป็นมหาอุตม์	คงกระพันชาตรี	หรือ	เมตตามหานิยมก็สังเกตุเอา...	
	 อาตมาได้คาถาและวิธีการมาแล้วก็ลองทันที	 เอาพระของหลวงพ่อใส่มือ	 ทำใจ
สบายๆ	 ว่า	 สุนักขัตตัง สุมังคะลัง	 ไปเรื่อยประมาณ	 ๓๐	 นาที	 ก็ได้เรื่อง	 มือมันค่อยๆ	
สั่น	จากเบาเป็นแรงขึ้นเรื่อย	จนตีอกตัวเองดังป้าบๆ	เลย...!	
	 อยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้	 พอบังคับหยุดมันเหมือนมีแรงฝืน	 ดึงมือเราไปเขย่าจน
ได้	 เหนื่อยแทบขาดใจ	 พอดิ้นหลุดเอาพระออกก็หยุดสั่น	 พอจับพระใหม่ก็สั่นทันที	 ต้อง
รีบวาง	กลัวจะเหนื่อยตายซะก่อน...!	
	 พอหายเหนื่อยก็ลองใหม่	 คราวนี้ใช้สมเด็จวัดระฆัง	 พอขึ้นปุ๊บมือทั้งสองคล้ายมี
คนดึง	 มันค่อยๆ	 พุ่งขึ้นฟ้า	 แทบจะฉุดเอาตัวลอยขึ้นไปทั้งตัว	 เอ๊ะ...?	 อานุภาพไปคนละ
ทางกันจริงๆ	 ลองกับพระของหลวงปู่บุดดา	 ปรากฏว่ามือทั้งสองค่อยๆ	 แกว่งไปทางซ้าย	
-	 ขวา	 อย่างช้าๆ	 ดูนิ่มนวลมาก	ถ้าจีบมือซะหน่อยคงเป็นท่ารำไทยไปเลย	แสดงออกถึง
ความเมตตาที่ชุ่มเย็นอย่างชัดเจน...	
	 พอทำขึ้นคราวนี้จับองค์ไหนก็ขึ้นหมด	 ถึงขนาดนอนนึกก็ดิ้นโครมๆ	 ซะแล้ว	 ใจ
หนึ่งอยากลองภาวนาคาถาหัวใจหนุมาน	 อีกใจก็ค้านว่าอย่าดีกว่า	 ไปนอนให้เขาหาม	มัน
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ไม่เข้าท่าแน่	 และที่ไม่ลืมเด็ดขาดคือ	 จะไม่เผลอเอาธงมหาพิชัยสงครามมาปลุกเด็ดขาด
กลัวตายก่อนอายุขัย...!	
	 นอนสั่นอยู่หลายวันจึงเข้าใจ	 ว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นแคอุ่ปจารฌานเท่านั้น	ถ้าเรา
กำหนดจิตให้สูงกว่านั้น	 อาการสั่นก็จะหายไปเอง	 เฮ้อ...กว่าจะเข้าใจก็นอนดิ้นซะตึกแทบ
พัง	เหนื่อยจะตายชัก...!		
   ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๖. พระธาตุพระสีวลี 

	 พระสีวลีเถรเจ้า	 เป็นพระอรหันตเจ้าสมัยพุทธกาล	 ตามประวัติกล่าวว่า	 ท่านเป็น
โอรสของ	พระนางสุปปวาสา	 พระมารดาทรงครรภ์นานถึงเจ็ดปีกับอีกเจ็ดวัน	 แม้จะทรง
ครรภ์นานเห็นปานนั้น	 แต่ความลำบากแม้แต่น้อยหนึ่งก็มิได้มีแก่พระมารดา	 มิหนำซ้ำ
พระมารดายังสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะเป็นอันมาก...	
	 บุรพกรรมที่ทำให้ท่านต้องอยู่ในครรภ์นานถึงเพียงนั้น	 กล่าวไว้ว่าในชาติก่อนท่าน
เป็นพระมหากษัตริย์	 ได้ยกทัพไปตีเมืองอื่น	 ทำการล้อมเขาไว้ตามคำแนะนำของ
พระมารดา	 เป็นเวลานานถึงเจ็ดปีกับอีกเจ็ดวันเขาจึงยอมแพ้	 มาในชาตินี้ท่านถึงต้องทน
อยู่ในครรภ์พระมารดาเป็นเวลาเท่ากันเพื่อใช้หนี้กรรม...!	
	 ต่อมาท่านได้ฟังเทศน์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 มีความเลื่อมใสจึงทูล
ขออุปสมบท	 เพียงมีดโกนจรดศีรษะก็ได้โสดาปัตติผล	ปลงผมเสร็จก็สำเร็จอรหัตผล	 เป็น
ผู้มีลาภสักการะยิ่งกว่าผู้ใด	 องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตั้งไว้เป็นเอตทัคคะ	
คือ	เป็นผู้เลิศไปด้วยลาภ...	
	 ความเป็นเลิศในด้านลาภผลของท่าน	 ปรากฏชัดครั้งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา
พร้อมด้วยภิกษุ	๕๐๐	องค์	เสด็จไปเยี่ยม	พระเรวัตตะ	ณ	ป่าไม้ตะเคียน	องค์สมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงถามทางจากพระอานนท์ พระอานนท์ทูลตอบว่า	 ทางตรงลำบาก
ด้วยอาหารบิณฑบาต	มีแต่อมนุษย์เป็นจำนวนมาก	มีระยะทาง	 ๖๐	 โยชน์	 ส่วนทางอ้อม
สะดวกต่อการบิณฑบาต	มีบ้านเรือนเป็นระยะไปแต่หนทางไกลถึง	๑๒๐	โยชน์...!		
	 องค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่า	 “พระสีวลีมาด้วยหรือไม่...?”	 พระอานนท์ทูลว่า	
“มาด้วยพระเจ้าข้า”	 องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงมีพระดำรัสว่า	 “อานันทะ	 ดูกรอานนท์	
ถ้าสีวลีมาด้วยเราจะไปทางตรง...”	
	 เมื่อองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมด้วยภิกษุทั้ง	 ๕๐๐	 เสด็จไปทางตรง	 บรรดา
เทวดาทั้งหลายก็เนรมิตที่พักเป็นระยะๆ	 ไปตลอดทาง	 ๖๐	 โยชน์	 และนำอาหารมาถวาย
เฉพาะพระสีวลี	 มีจำนวนมากพอที่จะถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดา	 และภิกษุทั้ง	 ๕๐๐	
โดยทั่วถึงกัน...	
	 บุรพกรรมที่ทำให้มีลาภมากนี้	 กล่าวไว้ว่า	 ในชาติหนึ่งมหาชนทั้งหลายตั้งใจถวาย
ทานต่อภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก	 มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน	 ของทุก
อย่างมีครบแล้ว	 ยกเว้นน้ำผึ้งสดเพียงอย่างเดียว	 ชนทั้งหลายจึงพากันออกหาน้ำผึ้งสด
เป็นการใหญ่...	
	 พระสีวลีในชาตินั้น	 เป็นชายตัดฟืน	 พอดีได้ผึ้งมาหนึ่งรัง	 ชนเป็นอันมากเหล่านั้น
ขอซื้อ	 ให้ราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะท่านก็ไม่ขาย	 แต่ขอร่วมทำบุญด้วย	 อานิสงส์การ
ทำบุญปิดท้ายมหาสังฆทานด้วยน้ำผึ้งสดรวงเดียวในชาตินั้น	 บันดาลให้ท่านเกิดมาถึง
พร้อมด้วยลาภสักการะทุกชาติ	 เทวดาที่นำอาหารมาถวาย	คือชนทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญ
ในครั้งนั้นเอง...	
	 “หลวงพ่อ”	 เล่าให้ฟังว่า	 คืนหนึ่งท่านเจริญกรรมฐานอยู่	 เห็นประกายสีเขียวนวล
สว่างจ้าอยู่บนขื่อ	 มีเสียงบอกว่าขอมาอยู่ด้วย	 “หลวงพ่อ”	 ถามว่าเป็นใคร	 เสียงนั้นตอบ
ว่า	“ผม...สีวลี	ครับ”	รุ่งเช้าท่านขึ้นไปดูบนขื่อ	พบพระธาตุพระสีวลีองค์หนึ่งจริงๆ	จึงเก็บ
เอามาบูชาไว้...	
	 อาตมาได้ยินดังนั้นก็เกิดความ	 “อยาก”	 ได้ขึ้นมา	 อุตส่าห์ไปค้นหาคาถาบูชาพระ
สีวลีมาท่อง	คาถาก็ยาวจัง	จึงตัดทอนเอาสั้นๆ	แค่ว่า	
 “สวีล ีจะ มหาเถโร เทวะตานะระภปิชูโิต โสระโห ปจัจะยาทมิห ิอะหงั วนัทาม ิ
ตังสะทา มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม” 
	 ทอ่งไปขอไป	ขอให้ไดพ้ระธาตพุระสวีลมีาบชูา	เวลาผา่นไปสามเดอืน	มผีูน้ำพระธาตุ
พระสีวลีมาถวาย	จากหนึ่งเป็นสอง	จากสองเป็นสาม	จากสามเป็นสี่	 จนอาตมาเห็นว่าได้
มากแล้ว	ขอแค่นี้ก็พอ...	
	 อาตมาแบ่งปันพระธาตุพระสีวลีให้แก่นัน (นันฑิญา)	 ๑	 องค์	 เกียง (มาลินี)			
๑	องค์	พี่วิไล (วิไลวรรณ)	๑	องค์	เหลือไว้บูชาเอง	๑	องค์	แต่ไม่นานมานี้ได้มอบให้กับ
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หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลองคือ	 คุณประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ไปเสียแล้ว	
เห็นทีต้องท่องคาถาใหม่อีกตามเคย...	
	 พระธาตุพระสีวลีเถระ	 มีลักษณะขรุขระ	 แบบที่ค่อนข้างเรียบมีลักษณะคล้ายเม็ด
มะละกอ	 แบบปานกลางคล้ายเม็ดพุทรา	 แบบขรุขระมากมีลักษณะคล้ายลูกยออ่อน	 มี
สองสีคือ	เขียวแก่แบบใบผักตบ	กับเหลืองเหมือนหวายตะค้า	ที่อาตมาได้มานั้น	สีเหลือง
เหมือนหวายตะค้าทั้งสี่องค์...	
	 หากท่านผู้อ่านท่านใด	ต้องการพระธาตุพระสีวลีไว้บูชา	ก็โปรดทดลองท่องคาถาดู	
ของอย่างนี้ใครบอกก็อย่าเพิ่งเชื่อ	จนกว่าเราจะทำเห็นผลเอง	ถ้าท่านมีความอดทนพอ	มี
สัจจะแน่วแน่มั่นคง	คิดว่าในเวลาไม่นาน	ท่านก็จะเห็นผลเช่นเดียวกัน...	
 

“กับของจริง ต้องทำจริง จึงจะได้ผลจริง”  
	
   ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๗. หลวงปู่ธรรมชัย 

	 หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย	 แห่งวัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นพระสุปฏิปันโนที่ควรแก่การเคารพเป็นที่ยิ่ง	 จริยาวัตรของท่านงดงาม
เย็นตาเย็นใจ	 เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมเป็นอย่างสูง	 สงเคราะห์ต่อมหาชนโดยมิเห็นแก่
เหนื่อยยาก	 แค่เห็นอิริยาบถอันนุ่มนวล	 และรอยยิ้มเปี่ยมปรานีของท่าน	 ก็ชื่นใจจนบอก
ไม่ถูกแล้ว...	
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	 “ท่านผู้รู้”	 เมตตาบอกว่า	 หลวงปู่ครูบาธรรมชัย	 ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณ	 จะ
เห็นได้ว่างานสงเคราะห์ญาติโยมพุทธบริษัท	ด้วยการรักษาโรคภัยและแก้กรรมทุกชนิดนั้น	
เป็นงานของพุทธภูมิอย่างแท้จริง	 แม้ภายหลังหลวงปู่จะเปลี่ยนใจ	 ขอเป็นเพียงอัครสาวก
ของ	สมเด็จพระศรีอาริยเมตตรัยก็ตาม	ท่านก็ยังคงทำงานของพระโพธิสัตว์อยู่เช่นเดิม...	
	 บรรดาศิษย์ของหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยยอดนักบุญแห่งลานนาไทยนั้น	 หลวงปู่ครู
บาธรรมชัยก็เป็นองค์หนึ่ง	 ที่เป็นที่พึ่งของชนทั้งหลาย	 วัดทุ่งหลวงของท่านแม้จะอยู่บ้าน
ป่าบ้านดง	 หลวงปู่ก็สามารถรวบรวมศรัทธาจากญาติโยม	 สร้างเป็นวัดใหญ่โตมโหฬาร	
พร้อมด้วยเมืองพระนิพพาน	สวยงามติดตาติดใจ...	
	 ความสามารถของหลวงปู่	 ไม่เป็นที่สงสัยเลย	 ใครเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไร	 เป็น
มากี่ปี	กี่เดือน	ใช้ยาอะไรรักษา	ท่านบอกได้ละเอียดยิบ	กรรมเก่าของใครเป็นอย่างไร	จะ
แก้อย่างไร	 หลวงปู่บอกได้หมด	 “หลวงพ่อ”	 บอกว่า	 “ทิพจักขุญาณของหลวงปู่ธรรม
ชัยเยี่ยมที่สุดในยุคปัจจุบันนี้...!” 
	 เพราะหลวงปู่ต้องมาช่วยรักษาคนโดยตรง	 ดังนั้น	 จำเป็นอยู่เองที่ทิพจักขุญาณ
ของทา่นตอ้งเลศิจรงิๆ	 ไมอ่ยา่งนัน้จะทราบสมฏุฐานของโรคโดยละเอยีดไม่ได	้ “หลวงพอ่”	
นั้น	เคยรักษาคนในระยะแรกๆ	“แต่มันไม่ใช่งานของฉัน	พอเห็นหลวงปู่ธรรมชัยปุ๊บ	ฉันก็
รู้ว่าเจ้าของงานเขามาแล้ว”	ตั้งแต่นั้นมา	ใครมาให้	“หลวงพ่อ”	รักษา	ท่านบอกให้ไปหา
หลวงปู่ธรรมชัยทั้งสิ้น...	
	 หลวงปู่กล่อม (พระธรรมวราลังการ) วัดบุปผาราม	ครั้งยังเป็นเจ้าคุณเทพฯ	อยู่	
พบหลวงปู่ครูบาธรรมชัย	ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตำแหน่งที่พระครูวรเวทย์วิสิฐ	หลวงปู่กล่อม
ซึ่งเป็นเจ้าคุณเทพฯ	 อายุมากกว่าหลวงปู่ครูบาสามสิบปีเห็นจะได้	 กราบหลวงปู่ครู
บาธรรมชัย	พร้อมกับกล่าวว่า...	
	 “พระเดชพระคุณขอรับ	 กระผมทราบว่าตนเองปรารถนาพระโพธิญาณ	 แต่กระผม
โง่เขลาเบาปัญญา	 ไม่ทราบว่าตนเองบกพร่องในบารมีใดบ้าง	 ขอความกรุณาจากพระเดช
พระคุณ	ได้โปรดเมตตาชี้แนะแก่กระผมด้วยเถิดขอรับ...”	
	 หลวงปู่ครูบาธรรมชัยเอง	ท่านก็ไม่นึกว่าจะถูกจู่โจมเอาซึ่งหน้าอย่างนั้น	ถึงกับพับ
เพียบแต้	 พนมมือตอบอย่างหมดทางเลี่ยงว่า	 “ปัญญาบารมีกับวิริยะบารมียังพร่องอยู่	
พยายามหน่อยนะครับ”	 เรื่องนี้หากจดจำผิดพลาดก็ต้องขออภัย	 เพราะเป็นเวลา	 ๑๕	-	
๑๖	ปีมาแล้ว...!	
	 ความเมตตาของหลวงปู่	ยากจะหาใดเปรียบได้	ท่านให้การสงเคราะห์แก่ผู้คน	โดย
ไม่ได้นึกถึงองค์ท่านเองเลยแม้แต่น้อย	บ่อยครั้งที่ท่านต้องอดเพล	เพราะญาติโยมกลุ้มรุม
กันอยู่โดยไม่ยอมถอย	 เมื่อโยมไม่ไปท่านก็ไม่ลุก	 ยังคงช่วยเหลือรักษาพยาบาลด้วย
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม	ผลคือเลยเวลาจนต้องอดเพล...!	
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	 คำว่าหวงของ	รู้สึกจะไม่มีในพจนานุกรมส่วนองค์ของท่านเลย	ใครขออะไรท่านให้
เขาหมด	แม้แต่ลูกประคำที่คล้องคออยู่	ท่านก็ถอดให้เขาหน้าตาเฉย	อาตมาเองก็ยังได้มา
เส้นหนึ่ง	 ปัจจุบันลูกประคำเส้นนี้อยู่กับน้องแสงชัยซึ่งเป็นน้องชายอาตมาเอง	 เขาไป
ทำงานต่างประเทศ	จึงให้เขาไว้เป็นเครื่องคุ้มตัว...	
	 หลวงปู่เคยมอบธรรมะให้	 ชนิดที่อาตมาคิดไม่ถึง	 เกือบหงายท้องเพราะรับไม่ทัน	
ตอนนั้น...อาตมากับสุภาพสตรีท่านหนึ่ง	 ซึ่งหลวงปู่รับเขาเป็นลูกสาวบุญธรรม	 ไปให้
หลวงปู่ช่วยรักษาโรคด้วยกันเกิดรู้จักกันขึ้น	 และมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์	 เพราะเธอมี
ปัญหาสารพัดมาขอคำปรึกษาอยู่บ่อยๆ	...	
	 ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 ความเมตตานั้นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดเศษเหล็ก	 ยิ่ง
สงเคราะห์เขามากเท่าไร	และเขาเป็นผู้หญิงด้วย	เขากลับคิดไปว่า	เราต้องรักใคร่ชอบพอ
เขาแน่แล้ว	 แม้อาตมาในตอนนั้น	 จะรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไร	มีจุดมุ่งหมายอย่างไร	แต่เธอ
ไม่รับรู้ด้วย	เมื่อคิดว่าเรารัก	เขาก็ทุ่มเทใจตอบมาทั้งสิ้น...!	
	 ผลคือ...เธอตกหลุมที่ตัวเองขุดเอง	ถอนตัวไม่ขึ้น	ไปกราบถามหลวงปู่ว่า	ทำไมถึง
เป็นถึงเพียงนี้	 จะหลับจะตื่นเฝ้าคิดถึงแต่อาตมา	 เขาโดนไสยศาสตร์จากอาตมาหรือ
เปล่า...?	หลวงปู่ตอบชนิดอาตมาหงายหลังทั้งยืนว่า	“ใช่...!”	คุณเอ๋ย...โลกทั้งโลกมันมืด
ไปหมด	ทำไมครูบาอาจารย์ของเรากลายเป็นเช่นนี้...!	
	 อาตมาหน้ามืดไปทั้งอาทิตย์	 คิดเท่าไรก็คิดไม่ออก	 ในที่สุด	 มาสรุปกับตนเองว่า	
การรู้เห็นของหลวงปู่ไม่มีทางผิดพลาดอย่างเด็ดขาด	 เมื่อท่านจงใจผิดเช่นนี้	 ท่านต้อง
กำลังให้อะไรเราอย่างแน่นอน	ในที่สุดก็สรุปออกมาได้ว่า...	
	 กำลังใจเรายังอ่อนมาก	 กระทบแค่นี้จะตายซะให้ได้	 ยังต้องเร่งการปฏิบัติอีกมาก
นัก	 และการเมตตาต่อเพศตรงข้ามนั้น	 ต้องพึงระวังให้จงหนัก	 หาไม่จะกลายเป็นวัวพัน
หลัก	 ดิ้นไม่หลุดทีหลัง	 พอหาข้อสรุปได้	 ก็ชักฟ้าแจ้งจางปาง	 ไปกราบหลวงปู่อีกครั้ง	
คราวนี้ท่านยิ้มหวานอย่าบอกใครเชียว...โธ่...หลวงปู่นะ	 หลวงปู่...เล่นส่งข้าวสารมาทั้ง
กระสอบเกือบถูกทับตายคาที่ซะแล้วไหมล่ะ...!	
	 หลวงปู่ท่านเป็นผู้คล่องในพิธีการต่างๆ	 เป็นอย่างมาก	 อาตมาชอบดูท่านทำพิธี
ต่างๆ	เวลาท่านสวดชุมนุมเทวดาแต่ละครั้ง	“หลวงพ่อ”	กลับจะถึงวัดอยู่แล้ว	ทางนี้หลวง
ปู่ยังว่าไม่ถึงครึ่งเลย	ละเอียดละออเป็นที่สุดจริงๆ...	
	 เพราะท่านทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมด	 ในการสงเคราะห์ต่อมหาชน	 จนสุด
ที่สังขารท่านจะทนไหว	 จึงต้องทิ้งร่างไปในที่สุด	 ท่ามกลางความสุดรักสุดอาลัยของหมู่
ศิษย์ทั้งหลาย	ร่มโพธิ์ร่มไทรได้ถึงกาลโค่นลงอีกต้นหนึ่งแล้ว...	
	 อาตมาลงมาร่วมงานศพหลวงปู่ที่กรุงเทพฯ	ได้พักอยู่กับ	หลวงปู่มหาอำพัน ทีว่ัด
เทพศิรินทราวาส	 ตอนเช้าขณะที่สวดมนต์ทำวัตรเช้าอยู่	 สำเนียงสวดของอาตมากลาย
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เป็นเสียงสวดแบบเหนือไปหมด	ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้...?!?	
	 ลืมตาขึ้นด้วยความสงสัย...เห็นหลวงปู่ธรรมชัย	 ยืนยิ้มเห็นฟันดำเป็นเงา	 อยู่ห่าง
จากอาตมาไม่ถึงเมตร...!	 อาตมารีบกราบแทบเท้าท่านด้วยความตื้นตันใจ	 หลวงปู่ละ
สังขารไปแล้ว	ยังอุตส่าห์มาให้เรากราบเท้าจนถึงที่นอนเลย...	
	 ครูบาอาจารย์แต่ละองค์	ค่อยๆ	ร่วงโรยไปตามวาระของท่าน	คำสั่งคำสอนและการ
ปฏิบัติองค์เป็นตัวอย่างของท่าน	 เป็นสมบัติล้ำค่าที่ท่านทิ้งไว้เป็นมรดกแก่ศิษย์ทั้งหลาย	
จะติดองค์ท่านก็จงติดแบบเป็นอนุสติเถิด	 ระลึกถึงเมื่อใด	 ความเมตตาปรานีของท่านที่มี
ต่อเราก็เต็มอิ่มเต็มอารมณ์เมื่อนั้น	 หลวงปู่จากไปแต่กาย	 ความดีของท่านยังคงอยู่ในดวง
จิตดวงใจของเราทั้งหลายตราบสิ้นกาลนาน...		
   ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๘. เกราะแก้วแห่งธรรม 

	 สิ่งที่นักปฏิบัติหน้าใหม่	(หรือเก่าด้วย)	กลัวกันเป็นนักหนาคือ	การ	“จิตตก”	มัน
เป็นอาการที่กำลังใจซึ่งทรงไว้ในด้านดี	 เกิดพลาดท่าพลาดทาง	 เลี้ยวกลับไปหาความเลว
เก่าๆ	เอาดื้อๆ	บางคนตั้งหลักไม่ทัน	ทำใจให้ยอมรับไม่ได้	เกิดฟุ้งซ่านคิดมาก	แทบจะฆ่า
ตัวตายประชดชีวิตไปเลยก็มี...!	
	 ความจริงอาการ	 “จิตตก”	 หรือ	 “กำลังใจตก”	 หรือ	 “สมาธิตก”	 เป็นของ
ธรรมดาที่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องเจออยู่แล้ว	 ไม่เห็นจะต้องเสียอกเสียใจอะไร	 ก่อนนี้เรา
ทำความเลวอยู่	มาตอนนี้หันมาทำความเลวใหม่	เพราะหลงกลพญามารที่มาล่อลวง	ก็ไม่
ได้ขาดทุนอะไรเลย	 เพราะเรามาจากที่ต่ำ	 การย้อนกลับที่ต่ำคือเท่าทุน	 มิหนำซ้ำยังกำไร
ประสบการณ์อีกต่างหาก...!	
	 เมื่อรู้ตัวก็ตั้งหน้าทำดีใหม่	 ระวังไว้ว่าคราวก่อนเราพลาดตรงไหน	 ถึงเวลาอย่าให้
พลาดอีก...แต่ก็นั่นแหละ	 เล่ห์เหลี่ยมของมารนั้น	 ยากที่เราจะระวังป้องกัน	 ปิดจุดนี้มันตี
จุดนั้น	 ตั้งป้อมรับจุดนั้น	 มันเข้าตีจุดโน้น...วนเวียนไปไม่รู้จบ	 จนกว่าเราจะประกอบไป
ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	พร้อมนั่นแหละ...มารจึงหลอกไม่ได้...	
	 อาตมาเองนั้น	 หกล้มหกลุกมานับครั้งไม่ถ้วน	 บางปีก็หลายๆ	 พันครั้ง	 อาการจิต
ตกของอาตมาส่วนใหญ่	 เกิดจากกำลังสมาธิขาดตอน ทำให้นิวรณ์เข้าแทรก	 ชักนำจิต
เข้าสู่ความรัก	 โลภ	 โกรธ	หลง	 แรกๆ	 ก็แย่เหมือนกัน	 ยิ่งคิดฟุ้งซ่านนิวรณ์ยิ่งซ้ำ	 กว่าจะ
ทำใจได้	ก็ชอกช้ำทั้งกายและใจ...	
	 การ	“จิตตก”	บ่อยๆ	เท่ากับได้ซ้อมความคล่องตัวของกำลังใจ	แรกๆ	ก็มืดไปเป็น
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เดือนๆ	 มาตอนหลังชักจะชำนาญกับการยกจิตขึ้นสู่จุดเดิม	 ระยะเวลาของการพลาดไป		
คิดเลว	 พูดเลว	 ทำเลว	 ก็สั้นเข้าทุกที	 จนถึงระดับหนึ่ง	 กำลังใจเห็นความธรรมดาของ
อาการ	จิตตกคือ	เริ่ม	“ทำใจได้”	คราวนี้ก็มีพื้นฐานรองรับ...!	
	 เมื่อเป็นเช่นนี้กำลังใจก็จะแน่นเข้า	ถึงพลาดตกลงมา	ก็จะไม่ตกเกินกว่าจุดพื้นฐาน
นี้	และจะ	“ฟื้นตัว”	เร็วมาก	สามารถไปสู้กับกิเลสใหม่	ถึงโดนชกร่วงอีกกี่ครั้ง	ก็สามารถ
ลุกขึ้นก่อนที่จะถูกนับสิบ	 คราวนี้แหละคุณเอ๋ย...การประลองยุทธในสนามเพื่อเอาชนะ
กิเลสก็เริ่มสนุกสนาน	เพราะชักจะมีลุ้นขึ้นมาบ้าง...!	
	 อาตมานั้น	 ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด	 มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถูกโจมตีด้วยกระบวนท่า
เดียวบ่อยๆ	พลอยเกิดความชำนาญ	สามารถทรงอารมณ์สมาธิ	หนีนิวรณ์ได้ติดต่อกันโดย
ไม่ขาดตอนเป็นเวลาหลายเดือน	 แต่อารมณ์มันแน่นมาก	 ไม่อยากจะพูดจากับใครทั้งนั้น	
ซึ่ง	“หลวงพ่อ”	บอกว่า	“ยังใช้ไม่ได้” 
	 ในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้น	 ก็จำเป็นต้องพยายามกันใหม่	 แต่
แหม...อารมณ์	 “ใช้ได้”	 ของ	 “หลวงพ่อ”	มันยากอย่าบอกใคร	 ไอ้เรามันประเภทปรอท	
เทลงดินเป็นซึมหายวับ	 ถูกอารมณ์ทางโลกกลืนไปสนิท	 อารมณ์ที่	 “หลวงพ่อ”	 ต้องการ	
จะต้องเหมือนกับน้ำบนใบบอน	หมุนไปกับโลกทุกอย่าง แต่ไม่ติดในโลก...! 
	 งานเป่ายันต์เกราะเพชรของ	 “หลวงพ่อ”	 มักจะมีควบกับการกวนข้าวทิพย์ 
อาตมาช่วยงานกวนข้าวทิพย์มาตั้งแต่ครั้งแรก	 หน้าที่ประจำคือขูดมะพร้าวด้วยกระต่าย
ไฟฟ้า	 ไอ้กระต่ายมหาภัยนี้ใครๆ	 ก็กลัว	 เพราะพลาดนิดเดียวเป็นได้แผลเหวอะหวะ	
อาตมาเลยต้องเหมามาทุกงาน	และเจ็บตัวทุกงานซิน่า...!	
	 โรงเรียนวัดในขณะนั้นยังเป็นโรงเรียนรัฐบาล	 ไม่ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์
อย่างทุกวันนี้	 อาจารย์ที่คุมหอพักนำนักเรียนหญิงมาช่วยขูดมะพร้าวและคั้นกะทิ			
วงพิณพาทย์ตีเพลงมันๆ	 ให้จังหวะอย่างคึกคัก	 เป็นการช่วยให้ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา	
และไม่เหน็ดเหนื่อย	
	 “อายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำวง มาใส่กระโปรงวับๆ แวมๆ...”	 พอเขาขึ้นเพลงนี้
เท่านั้นก็ได้เรื่อง...!	บรรดานักเรียนทั้งหลาย	ทั้งโห่ทั้งเฮ	ส่งเสียงกรี๊ดกันเป็นที่สะใจ	ที่ทน
ไม่ไหวก็ออกรำเฉิบๆ	 ไปตามจังหวะเพลงด้วยความมันสุดขีด	 การงานถูกทิ้งชั่วคราว	 หัน
มารำวงกันเป็นที่สนุกสนาน	กองเชียร์ก็ตะเบ็งเสียงเชียร์กันสุดหัวใจ...!	
	 เด็กสาวอายุ	๑๕	-	๑๖	นับร้อยๆ	คน	ตะเบ็งเสียงพร้อมๆ	กันนั้น	มันจะแสบแก้วหู
สุดทนขนาดไหนก็สุดที่จะบรรยายถูก	จิตของอาตมาที่ชำนาญต่อการ	“หนีโลก”	ก็วูบเข้า
สู่อารมณ์เคยชิน	ละวางสิ่งต่างๆ	ภายนอกทั้งปวง	จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวภายใน	สรรพ
สำเนียงต่างๆ	ขาดจากใจโดยสิ้นเชิง...!	
	 ประหลาดแท้...?	ทุกครั้งพออารมณ์ถึงที่สุด	จิตจะไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเลย	แต่
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คราวนี้มันรู้ทุกอย่าง	 และถ้าอะไรจำเป็น	 จิตจะคลายออกมาเพื่องานนั้นโดยเฉพาะ	 พอ
เสร็จก็ดิ่งกลับจุดเดิม	 บังคับมันขึ้นได้ลงได้ดังใจ	 เหมือนกับการเปิดปิดประตูอย่างไรก็
อย่างนั้น	นี่กระมัง...	น้ำกลิ้งบนใบบอน...? 
	 จับจิตตัวเองดู	เห็นเป็นวงกลมใสสะอาดหมุนวนโดยรอบ	เหมือนมีเกราะแก้วคุ้มจิต
จากนิวรณ์	 ถ้าจำเป็นก็เปิดเกราะออกมารับรู้โลกภายนอก	 ไม่จำเป็นก็ปิดเกราะกั้นนิวรณ์
ไว้	 ปล่อยกายวาจาทำหน้าที่ของโลกไปตามเรื่อง	 มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา	 อารมณ์หนัก
เบาจากภายนอกกระทบไม่ได้เลย...	
	 หลังจากฝึกซ้อมจนชำนาญอาตมาก็เข้าใจ	 มันเป็นสมาธิสำหรับใช้งานนั่นเอง	
สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง	 โดยไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทรงอารมณ์สมาธิอยู่...ถ้าเป็นเช่น
นั้น	มันก็ยังไม่ใช่ที่พึ่งของเรา	เพราะอารมณ์โลกีย์	ประมาทเมื่อไรพังเมื่อนั้น...	จงระวัง... 
จงระวัง...!  
   ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๕๙. เทวานุภาพ 

	 คำว่า	“เทวดา”	แปลว่า	“ผู้ประเสริฐ”	เทวดานั้นมีอยู่สามประเภทด้วยกัน	คือ	
	 ๑.	 สมมติเทพ	 เป็นคล้ายเทวดา	 ซึ่งก็คือบุคคลที่มากไปด้วยวาสนาบารมี	 เป็นที่
เคารพยกย่องจากหมู่ชน	 ให้เป็นผู้เยี่ยมไปด้วยยศและอำนาจ	 ได้แก่	 พระมหากษัตริย์	
พระเจ้าจักรพรรดิ	เป็นต้น	เรียกว่าเป็นเทวดาโดยสมมติแต่งตั้งขึ้นมา...		
	 ๒.	 อุปัตติเทพ	เป็นเทวดาโดยกำเนิด	ได้แก่	ผู้ที่ทำความดีไว้	เมื่อละจากโลกนี้ไป	
ก็ไปเกิดเป็นเทวดาในฉกามาพจร	 หรือ	 เกิดเป็นพรหม	 เป็นอรูปพรหม	 ซึ่งเทวดา	 มาร	
พรหม	นับเป็นอุปัตติเทพทิ้งสิ้น...	
	 ๓.	 วิสุทธิเทพ	 เทวดาผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง	 คือผู้ที่สามารถตัดกิเลสเป็นสมุเฉทปหาน	
เข้าสู่แดนพระนิพพานได้	ประกอบด้วย	องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธ
เจ้า	และพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนั่นเอง...	
	 เทวดานั้นมีจริง	 อานุภาพของเทวดาก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น	 ถ้าไม่เกินความสามารถ
ของท่าน	และไม่เกินกฎของกรรมแล้วไซร้	ท่านสามารถบันดาลให้ทุกอย่างจริงๆ	คนที่คิด
อวดดีอยากลอง	จงเลิกล้มความคิดเสียเถอะ	ท่านยังมีความคิดเลวๆ	แบบนี้	เทวดาเขาไม่
คบหาสมาคมด้วยหรอก...	
	 เทวดาประจำตัวนั้นมีจริง	ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อ	-	แม่	-	ญาติ	-	พี่	-	น้อง	-	สามี
ภรรยา	-	 ครูบาอาจารย์	 ที่ท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว	 และยังผูกพันจดจำเราได้	 คอยให้ความ
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อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เรา	 ถ้าเราจะทำความดี	 ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยหนุนเสริมทุก
อย่าง	 และถ้าเราจะทำชั่ว	 ท่านก็พยายามขัดขวาง	 ถ้าเกินกฎของกรรม	 ท่านจึงจะปล่อย
ให้เลวไปตามกิเลสที่มาชักจูง	 แต่มีโอกาสเมื่อไร	 ท่านจะพยายามชักจูงเรากลับมาทางดี
เมื่อนั้น...	
	 ในพระไตรปิฎก	 กล่าวถึงเทวดานับร้อยนับพันหน	 แต่ก็ยังมีบุคคลที่	 “แสนรู้” 
พยายามบิดเบือนพระพุทธวจนะ	 ตีความเอาเองด้วยปัญญาแค่หางอึ่ง	 แต่คิดว่าฉลาด
ปราดเปรื่องกว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต	 พยายามปฏิเสธนรก	-	 สวรรค์	 ว่าเทวดาไม่มี	
พรหมไม่มี	นิพพานสูญ	แบบนี้จะบวชให้เป็นเสนียดแก่พระศาสนาทำไมก็ไม่รู้...!?	
	 อาตมาเองขอยืนยัน	(นั่งยันและนอนยันด้วย)	 ว่าเทวดามีจริงแท้แน่นอน	 การที่ไป
เที่ยวนรก	-	 สวรรค์มาแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังไม่ขอพูดถึง	 มันจะวิลิศมาหราเป็นที่ขัดหู
ขัดตาของท่าน	 “ปาดใหญ่”	(จะใช้คำว่า	 “ปราชญ์”	 แบบคนอื่นเรียกท่านก็ให้เสียดายคำ)	
จนเกินไป	 ขอกล่าวแค่ประสบการณ์ที่คนทั่วไปจะพึงเจอก็แล้วกัน	 เอาไปตัดหัวคั่วแห้ง
ที่ไหน	อาตมาก็ขอยืนยันว่า “เทวดามีจริง”	ใครจะว่าบ้าก็ยินดีบ้าไปคนเดียวนี่แหละ...!	
	 คราวหนึ่ง...กิ่งโพธิ์กิ่งใหญ่ได้กดทับสายไฟจนมีทีท่าว่าจะขาด	 อาตมาจะตัดทิ้ง	
“หลวงพ่อ”	 ท่านให้จุดธูปบอกเทวดาก่อนตัด	 อาตมาก็จัดการบอกกล่าวจนเรียบร้อย	
แถมท้ายด้วยคำขู่ว่า	 “ถ้าตกละก้อ...จะฟ้องหลวงพ่อ”	 แล้วก็ขัดเขมรเหน็บอีโต้	 ปีนขึ้น
ไปแสดงวีรกรรมของตนทันที...!	
	 ตัดทางด้านปลายที่กดสายไฟจนหมด	 แล้วก็จัดการกับท่อนโคน	 เพื่อป้องกันมัน
แตกกิ่งออกไปถึงสายไฟอีก	หวดฉับ...ฉับ...ไม่นานก็ขาด	คมมีดจั่วลมซะวืดใหญ่	แต่...กิ่ง
โพธิ์ขนาดขาอ่อนยาวเมตรกว่านะซิ...มันลอยอยู่กลางอากาศ...!	
	 อาตมามองแล้วมองอีก	 มันก็เห็นๆ	 ว่าขาดแล้ว	 แต่ไม่ยอมตก	 จึงค่อยๆ	 ดันมัน
ออกไป	 พอพ้นหลังคาหอฉันเก่าเท่านั้น	 ก็ร่วงกระทบพื้นตึงใหญ่...แฮะ...แฮะ...อาตมา
หมายถึงว่าถ้าตัวเองตกต้นไม้จะฟ้องหลวงพ่อ	 พ่อเทวดาช่วยสงเคราะห์ไม่ให้หลังคาพัง	
หรือกลัวหลวงพ่อก็ไม่รู้	กระทั่งกิ่งโพธิ์ก็ยังไม่ยอมให้ตกเลย...!	
	 เจอกับตัวเองแบบนั้น	 อาตมาก็ขอท่านเป็นที่พึ่ง	 เวลาเข้าเวรก็ขอท่านช่วยดูแล
ความเรียบร้อย	 ส่วนตัวเองนอนภาวนาลูกเดียว	 จนใครๆ	 เขาแปลกใจว่า	 อาตมาเข้าเวร
ภาษาอะไร	มาทีเห็นหลับทุกที	ก็เขามีนาฬิกาปลุกนี่นา...	
	 ขอท่านช่วยปลุกก่อนหลวงพ่อเรียก	 ๑๕	 นาที	 และถ้าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในเขต
รับผิดชอบ	ขอให้ปลุกก่อนสามนาที	ได้ผลทุกที	ถึงเวลาท่านจะกระตุกเท้า	เราก็ค่อยๆ	ลุก
ขึ้นมาตรวจดูความเรียบร้อย	 บางทีนอนภาวนาลืมตั้งนาฬิกาปลุก	 ท่านก็ช่วยกระตุกขาให้	
หรือนอนหลับแล้วท่านอนไม่เรียบร้อยท่านก็เตือน...	
	 ปกติประมาณบ่ายโมงครึ่ง	“หลวงพ่อ”	จะลงรับแขก	วันนั้นอาตมาเป็นไข้แทบลุก
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ไม่ไหว	 บอกเทวดาแล้วก็นอนภาวนา	 ได้ยินคนขับรถที่นั่งดูที.วี.เปิดรายการ	 “ท้าพิสูจน์” 
บอกว่ามีเรื่อง	“หัวชนะขวด”	คือ	ตีหัวด้วยขวด	หัวไม่แตกแต่ขวดแตก	อาตมาอยากดูแต่
ไข้จับจนลุกไม่ขึ้นลืมตาก็ไม่ได้...	
	 เวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ไม่รู้	 อยู่ๆ	 อาตมาก็ลุกขึ้นได้เฉยๆ	 อาการป่วยไม่มีแม้แต่
นิดเดียว	 อาตมาบอกกับทุกคนว่า	 “อีก	 ๑๕	นาทีหลวงพ่อจะเรียก”	 และก็จริงๆ	 ตรงเวลา
เป๊ะ	 “หลวงพ่อ”	 โทรศัพท์มาบอกว่าจะไปรับแขก	 พอส่ง	 “หลวงพ่อ”	 ขึ้นรถเรียบร้อย	
อาตมาก็ถูกไข้จับหงิกเหมือนเดิม...	
	 ครั้งไปสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลองที่ตำบลลิ่นถิ่น	 อำเภอทองผาภูม	ิ
จงัหวดักาญจนบรุ	ี พอไปถงึสรงนำ้เรยีบรอ้ย	 อาตมากส็วดมนต	์-	 ทำวตัรเยน็	 อยู่ๆ 	 กม็ผีู้
หญงิคนหนึง่เดนิเขา้มาหา	 อาตมาถามวา่	 “อหีน.ู..มธีรุะอะไร...?”	 พอถามเสรจ็กเ็พิง่นกึได	้
อาตมาปดิประตอูยู	่แลว้เขาเขา้มาไดอ้ยา่งไร...?	แมเ่จา้ประคณุเดนิทะลปุระตเูขา้มานะซ.ิ..!	
	 “เธอ”	 บอกว่าเป็นเจ้าที่ของที่นี่	 ทั้งเธอและบริวาร	 ขอโมทนาในความดีที่อาตมา
ทำทั้งหมด	 และขอรับรองความปลอดภัยทุกอย่างตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่	 มีอะไรขัดข้องเรียก
เธอได้ทุกเวลา	คนที่นี่เรียกเธอว่า	“เจ้าแม่เบิกไพร” 
	 อาตมาออกมาสอบถามว่า	 เจ้าที่ของที่นี่เป็นผู้หญิงหรือ...?	 ได้รับคำตอบว่า	 “ใช่”	
และชี้ให้ดูว่ามีศาลอยู่ทางด้านโน้น...แม้จะมืดค่ำแล้ว	 อาตมาก็เดินไปดูศาล	 วนเวียนจน
อ่อนใจก็หาศาลไม่เจอ...พอรุ่งเช้าไปดูใหม่	 เห็นศาลหลังเบ้อเร่อ	 มีแต่รอยเท้าอาตมาย่ำ
เปรอะไปหมด	แต่...เมื่อคืนทำไมเราไม่เห็นอะไรเลยวะ...?	
	 แบบนี้ก็วิเศษ...จะค่ำมืดดึกดื่นขนาดไหน	อาตมาเดินท่อมๆ	มันไปทั่ว	ไม่ต้องกลัว
เสือสางช้างกระทิงใดๆ	ทั้งสิ้น	เวลาหลงทางก็มีเงาดำๆ	มาโบกมือเรียก	เดินไปเถอะ	ไม่มี
คำว่าหลงอีก	 เขามารับกันเป็นช่วงๆ	 ไปเลย	 แรกๆ	 ก็เย็นสันหลังเหมือนกัน	 พอบ่อยๆ	
เข้าก็ชิน	ไปเอง...	
	 พอไปทองผาภูมิครั้งที่สอง	เลยทางแยกเข้าบ้านเก่าไปซัก	๕	-	๖	ก.ม.	มีภูเขาลูก
หนึ่ง	 ดูเผินๆ	 คล้ายคนนอนตะแคงอยู่ด้านขวามือของถนน	พอนึกว่าคล้ายคนนอน	 เขาก็
ลุกขึ้นยืนไหว้	ใส่ชุดเขียวลายทองพราวระยับ...!	
	 “ท่าน”	บอกว่า	เป็น	“ตัวแทน”	ของ	“ขุนแผน”	อาตมาเลยขอความสงเคราะห์
ให้ทุกคนในคณะปลอดภัยและขอให้ถึงสถานีก่อนห้าโมงเย็น	 “ท่าน”	 บอกว่า	 “ได้”	
อาตมาเองก็หนักใจ	เพราะผู้ช่วยนายสถานีคือ	คุณสมชาย อ่อนอาษา	นั้น	นอกจากจะมี
นิสัยร่าเริงแล้ว	ยังขับรถใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลย...	
	 อาตมาแกล้งถามผู้ช่วยสมชายว่า	“มีทางไปถึงสถานีก่อนห้าโมงเย็นไหม...?”	“เป็น
ไปไม่ได้ครับ”	 แต่มันก็เป็นไปแล้ว	 รถไปถึงสถานีตามเวลาจริงๆ	 อาตมารู้อยู่ว่าเทวดาเขา
ไม่โกหก	แต่มันอด	“ท้าพิสูจน์”	ไม่ได้	พอ	“ท่าน”	ทำได้	เราก็จ๋อยไปตามระเบียบ...!	
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	 ออกเดินธุดงค์ไปยังเมืองลับแลแม่สาน	 ตอนแรกจะไปกันหลายองค์อยู่หรอก	 แต่
พอทราบถึงความลำบากของสถานที่	ก็พากันถอนตัวหมด	เหลืออาตมาบินเดี่ยว	ไม่ใช่เก่ง
กล้าอะไร	หากแต่บอกเขาซะทั่วว่าจะไป	ถึงเวลาไม่ไปก็อายเขานะซิ...!	
	 ไปกราบ	หลวงพ่อพระพุทธชินราช	ที่พิษณุโลกก่อน	แล้วจึงเข้าสุโขทัย	กราบขอ
พร	 แม่ย่าสุโขทัย	 ขอให้เข้าถึงแม่สานก่อนค่ำ	 ท่านบอกว่า	 “ได้”	 ออกจากสุโขทัย	 เข้า
ศรีสัชนาลัย	 จากศรีสัชนาลัย	 เป็นทางฝุ่นคดเคี้ยว	 ขึ้นเขาเข้าป่าเข้าดงไป	 ๔๙	 ก.ม.	 มา
ถึงบ้านกะเหรี่ยงห้วยหยวก... 
	 ฉันเพลที่ห้วยหยวกก่อน	 ดูเวลาแล้วไปถึงก่อนค่ำแน่นอน	 เพราะหลวงลุงสุนทร 
(พระสุนทร สุธมฺมสุเมโธ)	ท่านเคยเดิน	บอกว่าระยะทางจากห้วยหยวกไปถึงแม่สาน	ใช้
เวลาเดิน	๖	ช.ม.	อาตมาเริ่มออกเดิน	๑๑.๓๐	น...	
	 ออกไปได้หน่อยเดียวก็หลงทาง	 ต้องย้อนกลับมาตั้งหลักใหม่	 คราวนี้เข้าป่าดงดิบ
ดึกดำบรรพ์	ต้นไม้แต่ละต้นสูงเยี่ยมเทียมเมฆ	บุกบั่นข้ามเขาข้ามห้วยไปเรื่อยๆ	หลงทาง
อีกตามเคย	เลยอธิษฐานขอเทวดาชี้ทาง...	
	 เอาด้ามกลดปักพื้น	 อธิษฐานแล้วปล่อย	 มันชี้ข้ามเขาที่ไม่มีทางไป	 คิดว่าเหลว
แน่ๆ	 เดินหาทางจนพบรอยเท้าคน	 สาวรอยไปเรื่อยๆ	 ข้ามเขาไปสองลูก	 ทะลุออกทาง
เดินเล็กๆ	อธิษฐานถามทางใหม่...	
	 ด้ามกลดชี้ข้ามเขาไปทางที่เราเพิ่งลงมา	 ลองอีกทีก็ชี้ทางเดิม	 จึงเดินหาทางจน
พบหนุ่มกะเหรี่ยง	 ถามทางไปแม่สาน	 แกชี้ข้ามเขาที่เราเพิ่งลงมาจริงๆ	 ปรากฏว่า	 หลง
เตลิดมาไกลลิบ	ต้องเดินย้อนมาออกที่ห้วยหยวกใหม่...	
	 จะบ่ายสามอยู่แล้ว	 ขืนไปก็ค่ำกลางทาง	 แล้วไอ้ดงดิบดึกดำบรรพ์แบบนี้	 ถ้าคิดจะ
ฆ่าตัวตายละก็ค่อยไปค้างคืนกลางป่าเถอะ	 แต่แม่ย่าสุโขทัยท่านบอกว่าถึงก่อนค่ำ	 เทวดา
เขาไม่เคยโกหก	เอาวะ...ไปก็ไป...	
	 หาจนได้คนนำทาง	 เป็นกะเหรี่ยงเฒ่าที่เดินอย่างกับเหาะ	 พอข้ามห้วยครั้งที่
สามสิบสาม	แกเลี้ยวขวา	อ้อ...เราหลงเพราะไปเลี้ยวซ้าย	ตาเฒ่าขอตัวกลับ	เขาพยายาม
ตีใบ้ว่า	กลับเถอะตะวันจะตกดินแล้ว	ค้างคืนในป่านี้มีแต่ตายกับตาย...!	
	 ขอบใจในความหวังดีของแก	 พอตาเฒ่ากลับไป	 อาตมาก็ชุมนุมเทวดา	 ขอความ
สะดวกให้ไปถึงแม่สานก่อนค่ำ	 เจ้าที่ท่านชื่อ	 “ทรงเดช”	 รับรองแข็งขันว่าถึงก่อนค่ำแน่	
แบบนี้ก็วิเศษ	อาตมาลุยป่าไปเป็นพายุบุแคมเลย...!	
	 ตลอดทางแทบจะต้องอาศัยลุยไปตามลำห้วยล้วนๆ	 จะมีขึ้นบกบ้างก็ไม่กี่ก้าว	
หกล้มหกลุกไปตลอดทาง	 เส้นขาพลิกปวดแทบขาดใจ	 แต่มาถึงจนขนาดนี้แล้ว	 ไอ้เรื่อย
ถอยกลับน่ะเมินซะเถอะ	ไม่มีทายอมแพ้หรอก...!	
	 หนทางดูยาวไกลไม่สิ้นสุด	 มีเงาดำๆ	 คอยกวักมือเรียกเป็นระยะไป	 พอเข้าใกล้ก็
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เห็นเป็นก้อนหินบ้าง	 ตอไม้บ้าง...ขอบใจทุกท่านที่เมตตาสงเคราะห์	 อ้อมเขาไปกี่ลูกจำไม่
ได้	รู้แค่ว่าถ้ามืดแปลว่ากำลังอ้อมเขา	สว่างแปลว่าพ้นไปหนึ่งละนะ...	
	 ทางช่วงสุดท้ายประมาณ	 ๒	 ก.ม.	 เลียบไปกับขอบเหว	 เดินพลาดจะหล่นลงเหว	
เอามือค้ำถูกยอดเถาวัลย์	 เชื่อหรือไม่...?	 ยอดเถาวัลย์นั้นแน่นหนาอย่างกับแผ่นหิน	 ค้ำ
ติดรับน้ำหนักทั้งตัวของเราได้อย่างไรไม่รู้...!?	
	 รอดจากตกเหวตายลงสู่พื้นราบ	 ถึงแล้ว...แม่สาน	 ดินแดนลี้ลับจัดการกางกลด	
สรงน้ำ	 ซักผ้า	 แล้วดูนาฬิกา...ห้าโมงเย็น...!	 เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้ว	 ถึงก่อนค่ำอย่าง
เทวดาท่านว่าจริงๆ	...	
	 อยู่ดินแดนลับแลก็ต้องระวังตัวหน่อย	สวดมนต์	-	ไหว้พระ	อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าที่
เจ้าทาง	 เราไม่ได้มาเบียดเบียนใคร	 ขอความเมตตาจากท่านทั้งหลาย	 ช่วยคุ้มครองให้
ความปลอดภัย	ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ด้วยเถิด	
	 คืนที่สองไปปักกลดในป่าช้ากะเหรี่ยง	 ไม่ใช่เก่งแต่เพราะไม่รู้จริงๆ	...พวกมาซะหก
ตัว	 ท่าทางบอกว่าเอาตายแน่...	 แต่...ยังก่อนสหาย	ฝ่ายเรามาซะสิบสอง...ผีก็ผีเถอะ	 ขืน
อยู่โดนเทวดาอัดน่วมแน่	เปิดแน่บไม่เหลียวหลังเลย...	
	 วันที่สี่บุกขึ้นไปค้นหารอยพระพุทธบาท	 ตามคำเล่าลือของพวกกะเหรี่ยง	 ไปทั้งขา
เจ็บๆ	 นั่นแหละ...ขอให้ท่านทรงเดชช่วย	 อยู่เขตศรีสัชนาลัย	 ต้องบุกป่าขึ้นเขาลงห้วยไป
ยังเขตลำปาง	ฝ่าดงทากมหาภัย	โดนรุมซะเลือดนองไปเลย...	
	 ปีนสวนน้ำตกเจ็ดชั้นขึ้นไป	 ผงะหงายหลังหลายหน	 มันเหมือนพิงติดผนังผา	
กำหนดจิตดูเห็นท่านทรงเดชและบริวารตัวโตเท่าภูเขา	ยืนคุมหลังให้	ไม่งั้นคงลงไปแหลก
อยู่กับวังน้ำข้างล่างนั่นแหละ	ขอบคุณมากครับ...	
	 ด้วยการสงเคราะห์ของเทวดา	 ค้นหารอยพระพุทธบาทจนเจอ	 อยู่กึ่งกลางลำห้วย
เลย	 ประทับอยู่บนหินก้อนยาววากว่า	 เป็นรอยชัดเหมือนเราเหยียบดินเหนียว	 ความยาว
สองศอกกำกับอีก	๑	ฝ่ามือ...!	
	 กราบนมัสการด้วยความปลาบปลื้มใจ	 ขากลับหลงทางเหมือนกัน	 แถมหล่นน้ำตก
ลงมาหัวแม่เท้าเดาะ	 ข้อเท้าพลิก	 หัวเข่าพลิก	 แทบจะต้องคลานกลับ	 ระยะทางยาวไกล
เท่าไรกำหนดไม่ได้	เท้าแตะพื้นแต่ละทีปวดแทบน้ำตาร่วง...!	
	 แต่ด้วยความกรุณาของท่านทรงเดชและบริวาร	ทำให้หอบสังขารกลับมาจนได้ห่าง
จากที่ปักกลดซัก	๒๐๐	เมตร	ท่านก็ถอนกำลังกลับ	เจ้าประคุณเอ๋ย...เพิ่งรู้ว่าตัวเองเจ็บถึง
เพียงนั้น	 ระยะทางสั้นๆ	 แทบต้องนอนมันกลางทาง	 เหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดเจียนจะ
ขาดใจ...!	
	 ห้าวันห้าคืนที่บุกบั่นอย่างสนุกสนานในบ้านลับแล	 ถึงเวลาจะต้องกลับ	 ขากลับ
ค่อยมีแก่ใจชมนกชมไม้หน่อย	 ป่าดงดิบรกทึบจริงๆ	 มีแสงแดดส่องลอดลงมาได้บ้าง	
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ลำแสงพันกับเกลียวหมอกเป็นภาพงดงามแสนประทับใจ...	
	 “ดวงตะวันลับทิวแมกไม้ใจพี่ก็หาย...หายลับไปกับตะวัน...”	 น่าน...จิตหลุดจาก
คำภาวนา	มานึกถึงเพลงแทน	เข้ากับบรรยากาศดีแท้ๆ	...	“เฮ้ย...ย..! ตูม - ม ... !” 
	 ถูกใครไม่รู้ถีบส่ง	 หล่นไปแช่น้ำในลำธาร	 เปียกจากศีรษะจรดปลายเท้า	 หนาวสั่น
งั่กๆ	ไปเลย	ข้าวของทุกชิ้นชุ่มโชกไปหมด	ดี...สมน้ำหน้า	เขาให้ภาวนาดันมานึกถึงเพลง	
โดนแค่นี้ยังน้อยไปนะเนี่ย	สั่งสอนแบบกรุณาแล้วนะ...!	
	 ขากลับใช้เวลาสองชั่วโมงยี่สิบห้านาที	 ไม่รู้ว่าพ่อเทวดาจัดการอีท่าไหน	 มันถึงได้
กำไรตั้งหลายชั่วโมงแบบนี้	 เล่นเอาต้องนั่งรอที่ห้วยหยวกจนหลับไปหลายตื่น	 กว่าที่รถจะ
มารับตามนัด...ขอบคุณมากครับพ่อปู่	-	แม่ย่า	โอกาสหน้าจะมารบกวนใหม่...	
	 ในอนุสติ ๑๐ ประการ มีเทวตานุสติ	 การระลึกถึงคุณงามความดีของเทวดาอยู่
ด้วยใครจะรู้เกินพระพุทธเจ้า	 ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มี	 ก็ตามใจท่าน	 บุคคลเราฉลาดและโง่
ต่างกัน	 อาตมาพิสูจน์แล้ว	 และขอยืนยันว่า	 “เทวดามีจริง”	 แน่นอน	และขอยึดในความ
เชื่อนี้ตามประสาคนโง่แล้วกัน	 คนฉลาดที่ไม่เชื่อทั้งหลายอย่ามาค้านซะให้ยากเลย			
“ข้อยบ่ฟังเจ้าดอก...!”		
   ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖๐. คาถาอภิญญา 

	 อภิญญา	 แปลว่า รู้ยิ่งกว่า	 มาจากคำว่า	 “อภิ”	 แปลว่า	ยิ่งกว่า	กับ	 “อัญญา” 
แปลว่า	รู	้คำว่าอภิญญา	เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องการเป็นที่ยิ่ง	อย่าไปดูคนอื่นเลย	
ตัวของอาตมานี่แหละ	 ปฏิบัติภาวนามาเพราะต้องการฤทธิ์อภิญญา	 หาได้เริ่มเพราะ
ต้องการรู้แจ้งเห็นธรรมไม่	(เปิดเผยความเลวตัวเองซะเลย)	
	 ศึกษาประวัติหลวงปู่	-	หลวงพ่อสมัยก่อน	แต่ละองค์ล้วนแล้วแต่มากด้วยอิทธิฤทธิ์	
ก็ยิ่งคิดอยากมีฤทธิ์มากขึ้น	 ดังนั้น...กรรมฐานหมวดแรกที่ฝึกจึงเป็นกสิณ	 กสิณกองอื่นๆ	
หาอุปกรณ์ยาก	สู้กสิณไฟไม่ได้	แค่ตะเกียงดวงเดียวก็ทำได้แล้ว...	
	 ปกติแล้วอาตมาเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือ	 อาศัยจำจากครูบาอาจารย์สอนใน
ห้องเรียนก็เหลือจะพอแล้ว	สู้พี่สาวเขาไม่ได้	พี่มุกดา	 เขาขยันอ่านเป็นบ้าเป็นหลัง	ก่อน
หลับก็เห็นอ่านอยู่	ตื่นขึ้นเช้าก็เห็นเขาอ่านอยู่อย่างนั้น	ยอมแพ้แล้วจ้า...!	
	 ทีนี้จะฝึกกสิณต้องอาศัยตะเกียง	 ถ้าจุดโดยไม่ได้ทำอะไร	 นอกจากนั่งมองก็มีหวัง	
นอกจากถูกหาว่าบ้าแล้ว	 ก็อาจถูกไม้เรียวจนหายบ้าแน่ๆ	 เพราะมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ	
ของพรรค์นี้มันก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะหน้ากันบ้าง...	
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	 ทำเป็นขยันอ่านหนังสือบ้างนะซิ...จุดตะเกียวกระป๋องแล้วกางหนังสือตรงหน้า	 ตา
ดูดวงไฟแล้วจำภาพไว้	 หลับตาภาวนา	 “เตโชกสิณังๆๆๆๆ”	 พอภาพเลือนจากใจก็ลืมตา
ดูใหม่	 เล่นนั่งทำในมุ้งไม่มีใครรู้หรอกว่าหลับตาหรือลืมตา	 เห็นกางหนังสือนั่งตัวตรง
แหน็ว	ใครๆ	ก็คิดว่าอ่านหนังสือกันทั้งนั้น...	
	 เช้ามืดตื่นขึ้นมาติดไฟหุงข้าว	(สมัยนั้นยังไม่มีเตาแก๊ส	ไม่มีหม้อไฟฟ้า	ป่วยการจะ
ไปพูดถึงเตาไมโครเวฟ)	 เอาไฟทั้งเตานั่นแหละเป็นนิมิตกสิณ	 ก็ไม่เห็นแปลกอะไร	 กอง
ใหญ่ดีจำภาพง่าย	 ตกเย็นกลับจากโรงเรียน	 ยังจุดตะเกียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร	 พักกสิณไฟไว้
ชั่วคราว	ตักน้ำมา	๑	ขัน	หลบเข้าดงมะม่วง	แอบหลังต้นไม้ไม่มีใครเห็น	ทีนี้ก็	“อาโปกสิ
ณังๆๆๆๆ”	ฮ่า...ยิ่งทำยิ่งสนุก...	
	 มัวแต่สนุกอยู่นั่นแหละ	และทำกสิณหลายกองในเวลาเดียวกัน	ผลคือเจ๊งไม่เป็นท่า	
พอเข้ามาทำงานกรุงเทพฯ	 ไปฝึกมโนมยิทธิที่	 บ้านสายลม	 อาศัยพื้นฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพราะเล่นกสิณมาก่อน	พอฝึกปุ๊บก็ได้ปั๊บเลย	ไม่เสียแรงเปล่านิ...	
	 หันไปสนุกกับมโนมยิทธิเกือบสามปี	 คืนหนึ่งที่บ้านสายลม	 “หลวงพ่อ”	 เทศน์
เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจว่า	 “วิชชาสอง...อภิญญาห้า...สมาบัติแปด...กรรมฐาน 
๔๐...ต่อให้คล่องแค่ไหน ก็ยังแช่อยู่ในนรกทั้งตัว...!”	 ตายละวา...ที่ท่านเทศน์มาเรา
ไม่มีซักอย่าง	แบบนี้คงมิดหัว	ไม่ต้องผุดต้องเกิดซะละมั้ง...!?	
	 กำลังคิดว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นนรกได้	“หลวงพ่อ”	ท่านก็เทศน์ต่อว่า	“...บุคคลที่
จะพ้นอบายภูมิได้ อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบัน การจะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ยาก 
ให้ทรงอารมณ์ดังนี้... 
	 	 ๑. เคารพในพระพุทธเจ้า 
  ๒. เคารพในพระธรรม 
  ๓. เคารพในพระสงฆ์ 
  ๔. รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ 
  ๕. คิดว่าตายเมื่อไรเราต้องการไปที่เดียวคือนิพพาน 
 ถา้อารมณเ์หลา่นีท้รงใจไดแ้นน่อน ทา่นกเ็ปน็พระโสดาบนั คนทีเ่ปน็พระโสดาบนั 
อบายภูมิจะปิดสำหรับท่าน...” 
	 อาตมาเหมือนคนร้าย	 เห็นประตูคุกเปิดรออยู่แน่ๆ	แล้ว	มีคนมาชี้ทางหนีให้ก็เผ่น
สุดชีวิต	ฤทธิ์เดชอะไรก็ไม่เอาแล้วทั้งนั้น	ยิ่งคิดยิ่งสยองขวัญ	อีตอนกำลังสนุกเพลินๆ	อยู่
นั้น	 เกิดปุ๊บปั๊บตายขึ้นมาก็เรียบร้อย	 ประดาความเลวทั้งหลายที่ทำมา	 คงเชิญเสด็จไป
นรกแน่ๆ	โธ่...มาหลงโง่อยู่ซะเป็นนาน...!	(ตอนนี้ก็ยังไม่ฉลาดขึ้นเล้ย...)	
	 หันมารักษาศีลอย่างจริงจังบ้าง	 จากศีล	 ๕	 ไม่เคยครบก็เริ่มครบค่อยๆ	 ก้าวไป
เรื่อยถึงศีลแปด	 พอรักษาศีลแปดได้ไม่นานก็บวชพอดี	 เรื่องอภิญญาสมาบัติหายไปจาก
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ความคิดชั่วคราว	จนกระทั่งพรรษาที่สอง	ขณะหลวงพ่อให้โอวาทพระใหม่อยู่นั่นเอง...	
	 “หลวงพ่อ”	ขอให้พระทุกองค์	สละเวลา	๑	ชั่วโมง	ภาวนา	“คาถาอภิญญา”	ให้
ทำติดต่อกันทุกวัน	 ท่านบอกว่าคาถานี้	 “พระ”	 มาบอกให้ภาวนา	 ถ้าทำได้จะมีผลคล้าย
อภิญญา	คือไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกกสิณ	๑๐	ภาวนาคาถานี้แล้วจะใช้ผลของกสิณได้เลย...	
 “กาลต่อไปข้างหน้า บรรดานักบวชที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะ
คุกคามหนักขึ้น ถึงขนาดโจมตีเรื่องอภิญญาสมาบัติ ว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหล 
เมื่อถึงเวลานั้นพวกคุณจะต้องแสดงออกให้ชาวบ้านได้เห็น เขาจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่
ปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...” 
	 ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก	 ถึงขนาดเดิมพันกันด้วยอนาคตของพระศาสนาเชียว
หรือ...?	 ในเมื่อเป็นคำสั่งของ	 “หลวงพ่อ”	 อาตมาก็น้อมรับใส่เกล้า	 นำไปยึดถือปฏิบัติ
ทันที	วิธีการมีดังนี้...	
	 	 ๑. นะโมฯ. ๓ จบ 
  ๒. พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิฯ. ตติยัมปิฯ. 
  ๓. อิติปิโสฯ. สวากขาโตฯ. สุปฏิปันโนฯ. 
  ๔. แล้วทำใจสบายๆ ภาวนาว่า “สัมปจิตฉามิ” อ่านว่า สำ - ปะ - จิต - 

ฉา - มิ ไปเรื่อยๆ 
	 ถ้าเห็นประกายแสงสีสีทอง	 ให้ดึงมารวมเป็นก้อนกลม	 เอาเข้าไว้ในอก	 ตัวจะลอย
พ้นพื้น	ถ้าทรงสติให้ดี	จะบังคับให้เหาะไปไหนก็ได้	ถ้าคล่องตัวเมื่อไร	อภิญญาใหญ่จะเข้า
จับ	สามารถใช้ผลของกสิณ	๑๐	ได้ดังใจทุกอย่าง...	
	 อาตมาทดลองทำดู	 พอเริ่มภาวนาก็เห็นประกายสีทองพร่างพราวไปหมด	 จิตดิ่ง
ลึกควบแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 เหมือนมีพลังลึกลับบีบอัดเข้ามาทุกทิศทุกทาง	
แน่นเปรี๊ยะไปหมด	ภาวนาไปไม่นาน	รู้สึกมีอะไรหมุนๆ	อยู่ข้างเอว...	
	 ลืมตาขึ้นดู...	 “เหวอ - อ...!” “โครม - ม - ม...!”	 ตึกสะท้านไปทั้งหลัง	 ไอ้ที่
หมุนๆ	 น่ะพัดลมเพดานที่เปิดไว้	 ตัวเราดันลอยขึ้นมาตอนไหนไม่รู้	 ห่างพัดลมนิดเดียว	
พอเห็นเข้าก็ตกใจ	เลยหล่นจากท่าขัดสมาธิ	ตะครุบกบดังสนั่นไปเลย...!	
	 ปิดพัดลมภาวนาใหม่	 เอ๊ะ...มันลอยจริงๆ	 แฮะ	 จะเป็นอุเพ็งคาปิต	ิ หรือเปล่า
หนอ...?	“ป้าบ - บ”	อูย...ย	แบนเป็นกล้วยปิ้งเลย	มันลอยวืดขึ้นไปอัดติดกับเพดานทั้ง
แรงทั้งเร็ว	แล้วหมุนติ้วไปรอบห้อง	เร็วจี๋จนดูแทบไม่ทัน...	
	 รู้สึกกลัวนิดๆ	 มันเลยค่อยๆ	 ลอยลงมาที่เดิมตรงจุดเดิมเป๊ะเลย	 พอภาวนาใหม่	
ก็ได้เรื่อง	มันพุ่งตูมทะลุหลังคา	พุ่งปร๊าดไปในอากาศ	เร็วยิ่งกว่าเอฟ. ๑๖	ผิวหนังเสียดสี
กับอากาศจนแสบชาไปทั้งตัว	แบบนี้ตายแน่ๆ...	
	 “โครม-ม...!”	หล่นลงที่เดิมเป๊ะ	ไม่มีเคลื่อนแม้แต่นิดเดียว	ฝ้าเพดานกับหลังคาก็
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ปกติทุกอย่าง	แล้วเราออกไปทางรูไหนกันแน่...?	จะว่าฝันก็ไม่ใช่	เพราะตื่นอยู่สติสมบูรณ์
พร้อมทุกประการ	หล่นก็เจ็บ	สูงก็กลัว	มันอะไรกันแน่...?	
	 ออกไปรับเวรตามปกติ	 ฝากเวรกับเทวดา	 แล้วเอาจีวรคลุมโปง	 ภาวนาไปเรื่อยๆ	
อาการชาควบแน่นเข้า	-	แน่นเข้า	พอดีหลวงพี่โอ (พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร)	เดินเข้ามา
ในห้องยาม	เสียงแว่วๆ	พูดว่า	“ท่านนี่เอาแต่ภาวนาจังเลยนิ...”	
	 รู้สึกว่าหลวงพี่ท่านแกล้งเอานิ้วจิ้มที่ศีรษะ	 คุณพระช่วย...!	 ตัวมันลอยวืดขึ้นมา
ทันที	 “เดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดทั้งวัดเท่านั้น...”	 พอคิดวิตกมันก็ค้างกลางอากาศ	 สูงจาก
เตียงแค่มือลอดได้	พอดีจีวรคลุมอยู่	หลวงพี่ท่านเลยไม่ทันสังเกต...!	
	 แต่หัวเรานะซิ...มันเหมือนลูกโป่งถูกเจาะ	 มีอะไรจากข้างในไม่รู้พุ่งฟู่ออกมาเป็น
สายเลย	แรกๆ	ก็ออกตรงถูกจิ้มแค่รูเดียว	หนักๆ	เข้าตัวมันพรุนเป็นฝักบัว	พุ่งออกทุกทิศ
ทุกทาง	เป็นอยู่นานหลายสิบนาทีทีเดียว...	
	 อาตมาทบทวนความรู้จาก	“หลวงพ่อ”	ที่สอนไว้	 ไอ้อาการลอยกับเหาะ	ต้องเป็น	
อุเพ็งคาปิต	ิแน่ๆ	ส่วนไอ้ตัวรั่วเป็นรู	คงเป็น	ผรณาปิต	ิ เป็นอันว่านับเวลาปฏิบัติมาเข้าปี
ที่สิบสาม	เพิ่งจะพบปิติครบทั้ง	๕	ตัวในวันนี้เอง...!	
	 การภาวนาหลังจากนั้นซิ...วิสัยเดิมที่เลวชักนำไป	 ภาวนาทีไรอยากเหาะทุกที	 มัว
แตต่ามจบัอาการทางกายอยูน่ัน่แหละ	 วา่ใกลจ้ะลอยหรอืยงั	ผลคอืจติไมร่วมตวั	กรรมฐาน
เลยพังไปเป็นเดือน	แค่อารมณ์สมาธิธรรมดายังทรงไม่ได้เลย...	
	 ขืนปล่อยให้พญามารจูงจมูกแบบนี้คงแย่แน่ๆ	 อาตมาเลยอธิษฐานตัดทิ้งไปเลย...”	
ลูกจะภาวนาทุกวัน	แต่ผลใดๆ	อย่าเพิ่งเกิดขึ้นเลย	ไม่งั้นลูกหลงเดินผิดทางเป็นแน่	ขอแค่
เวลาลูกจำเป็นต้องใช้	แล้วขอให้ผลเกิดกับลูกตอนนั้นเถิด”	
	 คราวนี้สบาย...ภาวนาได้ใจสงบดี	 อาการประหลาดๆ	 ไม่เกิดขึ้นอีก	 เพียงแต่ไม่
ทราบว่าผลที่ภาวนาทุกวันได้เท่าไรแล้ว	 และไม่คิดว่าจำเป็นต้องทราบด้วย	 จนกระทั่งไป
เยี่ยม	สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง	มันก็เกิดเหตุจำเป็นจนได้...	
	 คุณประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ หัวหน้าสถานี	 นำคณะเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆ	 ชมงาน
ของทางสถานี	 ไม่ว่าจะเป็นการ	 เก็บตะกอน วัดน้ำ วัดอากาศ การทดลองพืชคลุมดิน 
พืชยึดน้ำ ฯลฯ	เพลินไปถึง	สถานีย่อยนิคุฮ	ุเป็นเวลา	๑๑.๑๐	น.	แล้ว	เราพร้อมที่จะอด	
แต่ทางสถานีใหญ่	เตรียมอาหารไว้ถวายเพล...	
	 ต้องฉลองศรัทธาเขาหน่อย	 แต่มันอยู่ห่างตั้งสี่กิโลเมตร	 และเป็นทางขึ้นเขาลง
ห้วยด้วย	จำเป็นขึ้นมาแล้ว	ขอให้ลูกใช้อำนาจคาถาอภิญญาด้วยเถิด...สำรวมจิตขอบารมี	
ภาวนาคาถาพลางเดินไปเรื่อยๆ	ทันเพลก็ฉัน	ไม่ทันก็อดเอา...	
	 ห่างจากสถานีครึ่งกิโลเมตร	 รถของสถานีวิ่งสวนออกมา	 เหลียวดูข้างหลังไม่เห็น
คณะญาติโยมเลยซักคน	เลยบอกรถเขาเลยไปรับโยม	เราเองเข้าหน่วยไปฉันเพล	เหลือบ
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ดูนาฬิกาแล้วงง	มันเสียละมั้ง...?	ทำไมเวลาผ่านไปแค่	๒๐	นาที...	
	 พักใหญ่รถที่ไปรับโยมก็มาถึง	 แม่ถามปนหอบว่า	 “ท่าน...ทำไมเดินเร็วอย่างนี้...?	
ข้างหลังวิ่งไล่ยังไม่ทัน	จุ๊บ (เบญจพร)	 วิ่งซะเลือดกำเดาไหลเลย...!”	อันนี้อาตมาตอบไม่
ได้	เพราะรู้สึกว่าทางมันก็ไกลเท่าเดิม	แต่ทำไมใช้เวลาน้อยจัง...!	
	 อำนาจคาถาอภิญญาแสดงผลอีกครั้ง	 ตอนที่บุกไปเมืองลับแลแม่สาน	 ระยะทาง
นั้นหลวงลุงสุนทรเดินจนปรุ	 ยืนยันว่าใช้เวลาเดินหกชั่วโมง	 แต่อาตมาภาวนาคาถา
อภิญญา	ใช้เวลาเดินแค่สองชั่วโมงครึ่ง	มันเป็นไปได้เหมือนกัน...!	
	 ตอนเดินอยู่รู้สึกว่าหนทางมันช่างยาวไกลไม่สิ้นสุด	 มีหลายวาระที่ยอมรับว่าท้อใจ	
เพราะเดินเท่าไรไม่ถึงจุดหมายซักที	พอไปถึงดูเวลาเข้าได้กำไรตั้งสามชั่วโมงครึ่ง	ขากลับ
ขนาดเดินชมนกชมไม้มาตลอดทาง	ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงยี่สิบห้านาที...เอากับเขาซิ...	
	 ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ	 ก็ขอเชิญภาวนาดูได้	 ผลเป็นประการใด	 ขอให้เล่าสู่กันฟัง
บ้าง	 วงการศาสนาระยะนี้	 มีแต่ข่าวนักบวชเลวปรากฏอยู่เสมอ	 เมื่อชาวบ้านพึ่งเขาไม่ได้	
ก็พยายามทำให้อภิญญาเกิดแก่ตัวเอง	 เผื่อนักบวชเหล่านั้นหันมาเป็นศิษย์ของฆราวาส
กันบ้าง	คงสนุกดีพิลึก...!		
   ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	
	 หมายเหตุ :	 เมื่อไปอยู่ที่เกาะพระฤๅษีใหม่ๆ	 อาตมาต้องเดินขึ้นเขาไปบิณฑบาต	
เป็นระยะทาง	๕	ก.ม.เศษ	รวมไปกลับสิบก.ม.ครึ่ง	ทีแรกก็มีคนงานป่าไม้	เดินตามไปช่วย
หิ้วปิ่นโตให้	พอผ่านไปไม่ถึงครึ่งเดือน	คนงานหายหัวกันไปหมด...	
	 อาตมาเลยต้องหิ้วปิ่นโตเอง	 วันหนึ่ง...สมบัต	ิ ซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานมากราบแล้ว		
กราบอีก	 บอกว่า	 “ผมเชื่อแล้วครับว่า	 พระอาจารย์เดินเร็วๆ	 จริงๆ...ทีแรกผมสงสัยว่า	
ทำไมคนงานมันไม่ไปช่วยหิ้วปิ่นโต	ถามมันแล้วมันบอกว่า	พระอาจารย์เดินเร็วจนมันตาม
ไม่ทัน...	
	 คนงานพวกนี้เวลามันเดินผมต้องวิ่งตามนะครับ...!	 แต่มันบอกว่ามันต้องวิ่งตาม		
พระอาจารย์	 ผมเลยขี่มอเตอร์ไซด์ตามไป	 พระอาจารย์เดินเร็วจริงๆ	 ครับ...ขนาด		
มอเตอร์ไซด์ยังกวดไม่ทันเลย...!”	
	 เรื่องนี้ท่านผู้อ่านต้องไปถามคุณสมบัติ คุ้มท้วม	 เอาเองว่ามีความจริงแค่ไหน	
เพราะว่าอาตมาเองก็รู้สึกว่าเดินไปตามปกติ	 เพียงแต่ว่าหาคนถือปิ่นโตตามหลังไม่ได้
เท่านั้นเอง		
   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : นั่งแล้วบางทีจะมีทำสมาธิเหมือนวิญญาณจะมาอยู่	 แผ่อุทิศส่วนกุศลให้การที่นั่ง
สมาธิครั้งนี้ให้เขาหมดเลย	?	
ตอบ : ได้อยู่	 แต่ว่ามีบางรายที่เขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้น	 เขามาเพื่อดูแลเรา	 มาเพื่อ
ช่วยรักษาความปลอดภัยของเรา	 แต่อย่างว่าเขามาในเมื่อเราทำความดี	 ขอให้เขายินดี
โมทนาด้วยเขาก็เต็มใจรับอยู่แล้ว	 มาโดยไม่ได้คิดต้องการผลประโยชน์แต่ให้ก็เอา	 แต่มี
พวกที่เข้ามาขอส่วนกุศล	ขออะไรก็มี	
ถาม : ของหลวงพี่มาบ่อยซิครับ	แต่เปรตน่ะไม่เคยเห็น	อยากเห็นเหมือนกันว่าตัวใหญ่
ขนาดไหน	?	
ตอบ : ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวนานๆ	ไปเห็นเอง	
ถาม : กำลังนั่งสมาธิอยู่มีวิญญาณมารออยู่นอกหน้าต่าง	 แผ่อุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ไป	
แล้วนั่งสักพักหนึ่งหลวงพ่อท่านมา	ผมก็ไม่ได้คิดถึงหลวงพ่อนะครับ	หลวงพ่อมาองค์ใหญ่
มากเลยมานั่งอยู่ต้นห้อง	ผมก็หันไปมองท่าน	ทีแรกผมจำไม่ได้ท่านก็ขยับแว่น	แล้วท่าน
ก็บอกว่าจำฉันไม่ได้เหรอ	 ฝึกมากๆ	 นะแล้ว	 เดี๋ยวเจอกัน	 โอกาสเป็นนิมิตหรือเปล่าครับ	
กราบท่านแล้วผมก็ร้องไห้ด้วย	โอกาสเป็นนิมิตไหมครับ	?	
ตอบ : โอกาสอย่างนั้นหายาก	 ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสงเคราะห์เราจริงๆ	 งานของ
ท่านเยอะ	 เวลาของเราเองถ้าหากไม่ตรงกัน	 ท่านก็สงเคราะห์ไม่ได้	 มีอยู่เที่ยวหลังจากที่
หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้ว	 อาตมาเองก็ไปอยู่ทองภูมิโน่น...ตอนเช้าๆ	 ก็ว่าจะขึ้นไป
กราบพระบนพระนิพพาน	 ปรากฏว่าไปเจอหลวงพ่อไล่เคาะประตูบ้านนั้นบ้านนี้ป๊อกๆ	 ไล่
เคาะไปเรื่อยเดินเหงื่อท่วมเลย	 ก็เลยไปกราบท่าน	 ขำก็ขำ	 ถามว่าหลวงพ่อครับตายแล้ว
มันเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรือครับ?	 ท่านบอกว่าตายนี่มันแย่กว่าเดิมหลายเท่าเลย	 เพราะ
ว่าก่อนหน้านี้มันเรียกทำเป็นไม่ได้ยินก็ได้	 แต่ตายแล้วมันเรียกได้ยินทุกทีเลย	 คราวนี้		
จากลักษณะนั้น	 ก็แสดงว่าถ้าหากว่าใครที่มีกำลังใจส่งถึงท่าน คิดถึงท่าน นึกถึงท่าน 
ในช่วงนั้นจะสามารถพบท่านได้ไม่วิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะฝันเห็นหรือว่านิมิตเห็นในขณะ
ทำกรรมฐาน หรืออาจจะเห็นมาทั้งตัวเลย 
ถาม : แต่ท่านมาคล้ายๆ	กายทิพย์ครับ	ใสๆ	?	
ตอบ : ท่านจะต้องมีวิธีให้รู้ว่าท่านมา	 แต่คราวนี้จะเป็นแบบไหนเท่านั้นเอง	 เล่นไปไล่
เคาะทีละบ้านเลย	 เอาไม้เท้าเคาะป๊อกๆ	 เดี๋ยวไปบ้านโน้นก็ป๊อกๆ	 เหมือนว่ามาแล้วอะไร
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อย่างนี้	 คือว่าตัวคนที่อยู่นั้นเขาจะรู้เองว่า	 มาอย่างไร	 เขาอาจจะฝันเห็นเก็บไว้เป็นกำลัง
ใจตัวเอง	หรือนั่งกรรมฐานนิมิตเห็น	หรือว่าอาจจะมาด้วยกายเนื้อเป็นองค์มาเลย	นั่นเป็น
วิธีของท่านที่ท่านจะทำ	 แต่ขำก็คือว่า	 แหม...ในนิมิตท่านเล่นเหนื่อยเหงื่อโทรมมาเลย	
มันไม่น่าจะเป็นไปได้	แต่ท่านทำให้ดูว่างานเยอะขึ้นขนาดไหน	
ถาม : นี่ขนาดท่านไปจุดนั้นยังต้องมีหน้าที่ทำงานขนาดนี้ไม่ได้อยู่	อยู่สบายเลย	?	
ตอบ : ท่านจึงบอกว่าตอนเป็นมันเรียกทำเป็นไม่ได้ยิน	แต่ตอนตายใครเรียกก็ได้ยิน	
ถาม : ไม่อยากให้ท่านทำกลัวท่านเหนื่อย	?	
ถาม : เคยเห็นพระพิฆเนศ...?	
ตอบ : อยู่ชั้นดาวดึงส์	 เป็นเทวดาชื่อ...............ฮินดูเขาตั้งเทวดาได้	 แล้วก็จะกำหนด
คุณสมบัติขึ้นมาว่าเทวดาองค์นั้นชื่อนั้นมีความสามารถอย่างนั้นๆ	 คราวนี้บังเอิญไปตรง
กับเทวตานุสติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ระลึกถึงความดีเทวดาใช่ไหม	 แต่คราวนี้การ
ระลกึถงึของเขาๆ	 ไม่ไดม้าด	ู วา่	 เออ!	 เทวดาตอ้งมหีริ-ิละอายแก่ใจ	 โอตปัปะ-กลวัความชัว่	
อย่างน้อย	ต้องมีศีล	๕	ทรงตัวถึงจะใช้ได้	 เขาไม่ดูในจุดนั้น	และไม่ทำในจุดนั้นด้วย	 เขา
เล่นมาอ้อนและร้องขอเอา	 แต่ก็ยังเป็นการยึดเทวดาเป็นอนุสติอยู่	 เบื้องบนก็เลยต้อง
ลำบากหาเทวดาที่มีความสามารถใกล้เคียงกับที่เขาว่าเอามารับหน้าที่นั้นแทน	
ถาม : ที่บ้านมีรูปพระพิฆเนศอยู่	 ในจิตตอนนั้นบอกว่าเป็นพระพิฆเนศ	 ผมก็	
โอ๊ย...เห็นอีกทีทำไมเศียรเป็นพระด้วย	ผมก็เลยสงสัย	?	
ตอบ : เหมือนอาตมาไปเจอท่านปู่พระอินทร์	 ขึ้นไปถึงไม่ได้เจอพระอินทร์ในความคิด
ของเราเลย	เจอลุงแก่ๆ	อ้วนพุงปลิ้นนั่งสูบบุหรี่	 เราก็ไปนั่งดูอยู่หน้าแท่นบัณฑุกัมพลศิลา
อาสน์	นี่หรือพระอินทร์?	ท่านก็ลุกขึ้นนั่งพรึ่บเอ็งอยากดูแบบไหน	?	และท่านก็เปลี่ยนให้
ดูเป็นร้อยๆ	แบบเลย	และแบบสุดท้ายก็คือต้องตัวเขียวๆ	 เราถึงจะว่าใช่	บางทีท่านทำตัว
ตามสบายมา	 ลักษณะที่ท่านมาถ้าท่านมาตามปกติขอให้ใจของเราบอกว่าท่านเป็นใคร	
ตอนนั้นให้เชื่อตามนั้น	เพราะว่าความเป็นทิพย์รายงานหมดว่าเป็นอะไร	
ถาม : ตอนเด็กๆ	สวดมนต์เสร็จแล้วมานั่งดู	เราอยากทำให้ถูกไม่รู้จะทางไหนดี	?	
ตอบ : อันดับแรก	ศีล	๕	ข้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยจ้ะ	ถ้ารักษาด้วยตัวเองได้ก็อย่ายุให้
คนอื่นทำ	รักษาด้วยตัวเองได้ไม่ยุคนอื่นทำได้	เห็นคนอื่นทำก็อย่าไปยินดีด้วย	
ถาม : เห็นคนอื่นก็อย่าไปยินดีด้วยหรือคะ	?	
ตอบ : ประเภทที่เรียกว่าเราเองไม่ฉีดยาฆ่ามดแล้ว	 ไม่บอกให้คนอื่นฉีดแล้ว	 พอเขา
ควา้มาฉดีปุบ๊	 แหม...มนันา่จะทำซะนานแลว้	 มสีว่นดว้ยจะ้	พยายามใหม้นัละเอยีดขึน้ไป 
ศีลทรงตัวลักษณะเดียวกัน ถ้าหากศีลทรงตัวเราปฏิบัติภาวนาอยู่สมาธิตั้งมั่นได้ง่าย 
สมาธติัง้มัน่ไดง้า่ยปญัญาจะเกดิ ปญัญาเกดิจะมสีต ิ สมาธทิีจ่ะไปควบคมุศลีใหล้ะเอยีด
ยิ่งๆ ขึ้นไป ศีลยิ่งละเอียดสมาธิยิ่งทรงตัว สมาธิยิ่งทรงตัวปัญญายิ่งเกิด 
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ถาม : ทีนี้ทำงานต้องติดต่อลูกค้าอย่างนี้เรียกว่าโกหกไหมคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเรารับสินค้ามา	สมมติว่าราคาหนึ่งแต่ว่าเราต้องการขายลักษณะนี้	 เรา
ก็บอกว่าเขาแล้วกันรับมาแพงต้องขายราคาแพง	ต้องขายราคานี้ราคาอื่นไม่ได้	แต่อย่าไป
บอกเขาว่ารับมาเท่านั้นบาทเท่านี้บาท	 ถ้าประเภทนั้นโกหกตรงๆ	 แต่รับมาแพงนี่ไม่รู้มัน
แพงเท่าไหร่	๓	บาท	๕	บาทมันก็แพงของเรา	
ถาม : ตัวเองเป็นคนตรงๆ	แล้วสงสารลูกค้าด้วยค่ะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าอันไหนหนักใจเราๆ	คิดว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขได้	 มันจะต้องศีลขาด
แน่ๆ	 เราโกหกเขาแน่ๆ	 ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งไปถึงที่ทำงานเราต้องไม่
โกหกเด็ดขาด	 รักษาเป็นเวลาแทน	หลังจากนั้นก็ว่ามันไปเลิกงานเมื่อไหร่จนถึงกลับบ้าน
จะไม่โกหกเด็ดขาดอะไรอย่างนี้	 ใช้วิธีรักษาเป็นเวลาแทน	 อย่างน้อยๆ ๒๔ ช.ม. เราก็
ไม่ขาดทุนตลอด มันมีส่วนของความกำไรอยู่ 
ถาม : ตอนนอนก็ไม่ได้ทำค่ะ	?	
ตอบ : ก่อนนอนก็ตั้งใจสมาทานศีล	หลับยาว	
ถาม : คือว่าแต่ก่อนสวดมนต์	แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้สวด	เป็นอะไรหรือเปล่าคะ?	
ตอบ : สวดมนต์นี่เหนื่อยๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน ให้ใช้เป็นภาวนาแทน	 นอนภาวนา
ตามแบบของหลวงพ่อหากินทางนอนง่ายดี	 ถึงเวลาตั้งใจเรานอนลงไปแล้วร่างกายที่
เหยียดยาวก็เหมือนศพดีๆ นี่เอง ถึงเวลามันจะตื่นขึ้นมาเห็นตะวันขึ้นหรือเปล่าก็ช่าง
มัน ถ้าตายตอนนี้เราจะไปพระนิพพาน เราก็จับตัวภาวนาหลับไปเลย 
ถาม : มีปัญหาเรื่อง	๓	ฐานของลมหายใจ	หลวงพ่อบอกว่าพอเข้าปั๊บ	มาที่อกแล้วท้อง	
เวลาลมหายใจออกไม่เห็นรู้สึกเลยครับตรงหน้าอก	?	
ตอบ : ถ้าใจยังไม่ละเอียดมันจะไม่รู้สึก	มันต้องไปสักพักถึงจะรู้สึก	
ถาม : ลมละเอียดขนาดไหนครับถึงจะรู้สึก	?	
ตอบ : เราเอาความรู้สึกตาม	 ตอนนี้เราหายใจเข้าไป	 ตอนนี้เราหายใจออกมา	 หายใจ
เข้ามันผ่านจมูก	 ผ่านกึ่งกลางอกลงไปสุดที่ท้อง	 ออกจากท้องผ่านกลางอกมาสุดที่จมูก	
ตามความรู้สึกไปแค่นั้นเอง ว่าตอนนี้มันเข้า ตอนนี้มันออก 
ถาม : รู้สึกภายในใช่ไหมครับ	ผมนึกว่าให้ลมพัดผ่าน	?	
ตอบ : ไม่ใช่ๆ	มันอยู่ข้างในจ้ะ	ลมมันอยู่ข้างใน	
ถาม : แล้วเอาแค่ปลายจมูกนี้ได้ไหมครับ	?	
ตอบ : ได้	เอาที่เดียวก็ได้ ๓ ที่ก็ได้ ๗ ที่ก็ได้ ไม่เอาสักที่เลยก็ได้ ไม่เอาสักที่นี้มัน
ยากนะ เพราะมันรู้ตลอด	 หายใจเข้ามันรู้ยาวไปเลยเท่ากับสัมผัสตลอดเส้นทาง	 ออกก็รู้
ยาวออกไปเลย	ถ้าจิตไม่ละเอียดจริงๆ จะรู้ไม่ตลอด 
ถาม : กำหนดลมหายใจแล้วมันคิดโน่นคิดนี่เยอะ	 ตานี้หลวงพ่อก็ให้กำหนดภาพพระไป
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ด้วย	ไม่ตีกันใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่เป็นไรจ้ะ	ไปด้วยกันได้ลื่น	
ถาม : นึกภาพพระหลายองค์ล่ะคะ	?	
ตอบ : ก็ดีจ้ะ	 เอาเรียงไว้ตลอดตั้งแต่หัวถึงท้องกี่องค์ก็ได้ หายใจเข้าให้ผ่านทุกองค์
เลย ลงมา สว่างตลอด ถึงเวลาก็ออก หรือไม่ก็พระท่านไหลเข้าไหลออกเป็นขบวน
ตามลมหายใจเลย สนุกดีอีกต่างหาก ขยายท่านให้ใหญ่ พอออกมาองค์ใหญ่เบ้อเร่อ
อยู่ข้างนอก ถึงเวลาจะเข้าก็หดข้างในเหลือนิดเดียวอยู่ข้างใน ให้มันใหญ่ให้มันเล็ก
อย่างนี้สนุกดีจ้ะ 
ถาม : เวลาทำงานเราทำอย่างนี้ได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ทำได้จ้ะ	 จำเป็นต้องทำไปด้วย เพราะถ้าหากสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกงาน
จะมีคุณภาพ เพราะว่าสมาธิมันจดจ่ออยู่ตรงหน้า 
ถาม : อย่างนี้มโนมยิทธิเห็นเขาทำได้	ทำไมเราไม่ได้	?	
ตอบ : ถ้าหากทำลักษณะที่ว่านี้ได้	 นึกถึงภาพพระเข้าไปออกมาได้ ก็เป็นมโนมยิทธิ
ดีๆ นี่เอง ถึงเวลาเราก็แค่เปลี่ยนจากภาพพระ รู้เห็นสิ่งที่ต้องการแค่นั้นเอง ทำง่ายๆ 
สบายๆ ไม่ใช่เรื่องยากเลย	 มโนมยิทธิคิดง่ายๆ	 สบายๆ	 ตอนนี้ตรงหน้าเรามีพระองค์
หนึ่ง	ขนาดที่เรารู้สึกกำลังสบายสำหรับเรา	หายใจเข้าก็ไหลตามลมเข้าไปท่านก็เล็กลงมา	
จากใหญ่ก็เป็นเล็กๆ	 ลงมา	 เล็กสุดตรงสุดของลมประมาณบริเวณท้อง	 หายใจออกท่านก็
ค่อยๆ	โตจนขนาดเท่าเดิมจนมาอยู่ข้างหน้า	จับภาพพระได้ชัดเท่าไหร่การใช้มโนมยิทธิ
เพื่อดูอย่างอื่น ก็จะรู้เห็นได้ชัดเท่านั้น 
ถาม : ถ้าเรื่องกสิณควรจะฝึกกองไหนก่อนครับ	?	
ตอบ : ตามที่หลวงพ่อท่านบอก	 ท่านบอกว่าเอาตำรามาอ่านดูก่อน	 ชอบกองไหนมาก
ที่สุดให้ทำกองนั้น ถ้าหากว่าชอบหลายกองให้ตั้งใจจุดธูปกราบพระ อธิษฐานว่ากอง
ไหนที่ข้าพระพุทธเจ้าทำแล้วได้ผลเร็วที่สุดให้ชอบกองนั้นมากที่สุด	 ส่วนใหญ่แล้วพวก
เราจะมีพื้นฐานเดิมอยู่เยอะ	เพราะฉะนั้นบางทีชอบหลายกอง	
ถาม : เคยไปถามพวกที่ฝึกมโน	 เขาบอกว่าชาติที่แล้วผมน่าจะได้กสิณไฟมาก่อนครับ	
เพราะตอนนั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับมันแตกเป๊ะๆ	จากข้างล่างมาถึงข้างบน	แล้วก็
พอนั่งเป็นประจำจะได้ยินเหมือนอะไรดังปั้ง	?	
ตอบ : นั่นไม่ต้องไปใส่ใจมัน คือถ้าหากว่าเป็นกรรมฐานในอดีตที่จะได้ ถึงเวลาตัว
นิมิตจะปรากฏขึ้นเอง	 อย่างเช่นว่าเคยได้กสิณไฟมันจะปรากฏเป็นเปลวไฟขึ้นมาเอง	 ถึง
เวลานั้นเราก็จับภาวนาต่อไปเลย	 แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงตรงจุดนั้นกำลังยังไม่พอ	 อารมณ์
ใจเรายังไม่เข้าถึงที่สุดของกรรมฐานกองที่ทำอยู่	 นิมิตใหม่มันก็ยังไม่มา	 พอมันเข้าถึงที่
สุดกำลังมันเต็มแล้วได้กองใหม่ก็จะมาเอง	
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ถาม : อย่างหนูไม่รู้ว่าจะชอบอะไร	ไม่ต้องฝึกก็ได้ใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องฝึก...ได้จ้ะได้	 แต่คราวนี้ลุงพุฒ	แกจะตกลงหรือเปล่าเท่านั้นเอง	ถ้าไม่มี
อะไรเป็นเครื่องยึดโอกาสที่เราจะพลาดลงอบายภูมิมันเยอะ อย่างน้อยๆ จะต้องลม
หายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึด ลมหายใจเข้าออกป้องกันความฟุ้งซ่านได้ดีที่สุด	 ขณะที่
จิตใจฟุ้งซ่านไปอารมณ์ที่อื่น	 ถ้าเราผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ไปหาความลำบาก
เดือดร้อนให้กับเรา	 ไม่อย่างนั้นมันก็ให้เราคิดโน่นคิดนี่พาให้เราทุกข์	 ไปนั่งซ้อมเอา		
ทุกวันๆ	ตรวจสอบความก้าวหน้าตัวเอง	
ถาม : เพื่อนโทรมาบอกว่ามีลูกสาวคนเดียวต้องไปใส่บาตรด้วยขนมจีนพระ	 ๙	 องค์			
ไม่อย่างนั้นลูกจะตาย	?	
ตอบ : ไม่เป็นไรหรอก	ปล่อยมันตายไปเหอะ	เจอบ่อยจ้ะ	ใส่บาตรที่ไหนก็ได้	
ถาม : เขาสร้างกระแสหรือคะ	?	
ตอบ : มนัเปน็กระแสทีด่จีะ้	คนกลวักว็ิง่ไปทำบญุ	ตอนสมยัอยูว่ดัทา่ซงุมอียู	่๒	ครัง้	ชว่ง
ที่บวชเป็นพระ	 ๗	 ป	ี ที่บวชอยู่วัดท่าซุงมีอยู	่ ๒	 ครั้ง	 ครั้งหนึ่งเขาว่าคนที่เกิดมันก็ม	ี	
ปมีะ...ไปขอเงนิเขามาให้ได	้ ๒๙	 บาทแลว้เอาไปถวายสงัฆทาน	 ขอตอ้งใหค้นละไมเ่กนิ	 ๑	
บาท	อยา่งนอ้ยๆ	คณุตอ้งตากหนา้ไปเจอคนอืน่	๒๙	คนแต่ไม่ไดเ้อาเงนิมาใชน้ะ	ตอ้งเอาไป
ถวายพระเปน็สงัฆทานถงึจะพน้เคราะห	์ ไมอ่ยา่งนัน้จะตาย	 โอ้โห...ตานีเ้จอแตข่อทานเตม็
เมอืง	เจอหนา้เอง็ขอขา้	ขา้ขอเอง็	หา้มซำ้เดมิดว้ยนะ	ใหเ้กนิบาทก็ไม่ไดด้ว้ย	แลว้อกีทกีว็า่	
หลวงพอ่ธรรมจกัร วดัธรรมมลู	 มาเขา้ฝนัวา่ใครมลีกูคนหวัป	ี คอืคนโตเปน็ผูช้ายใหถ้วาย
ขา้วตม้มดั	๔๐	มดั	ไมอ่ยา่งนัน้ลกูชายจะตาย	ปรากฏวา่อาตมาเจอบา้นแรก	๔๐	บา้นทีส่อง
กห็ิว้มา	เขาวา่เอาไวพ้รุง่นีก้็ไดค้ะ่	มนัจะตายเอา	๔๐	มดั	มนักต็ะกรา้เบอ้เรอ่เลย	เรากห็ิว้มา
แล้วใช่ไหมล่ะ	 ไอ้บ้านที่สองอีก	 ๔๐	 เขาก็บอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได	้ งวดนั้นฉันข้าวต้มมัด	
ตาเหลือกตาปลิ้นกันทั้งวัดเลย	 แต่ว่าดีอยู่อย่างคือว่าอันนี้เข้าใจเลยว่าอย่างหลวงพ่อธรรม
จักร	 ท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำชัยนาทอยู่ที่วัดธรรมมูล	 พระองค์นั้นลอยน้ำมา	
วันดีคืนดีก็จะลงไปเล่นน้ำก็ศักดิ์สิทธิ์มาก	 ทีนี้เทวดาที่ท่านรักษาองค์พระท่านคงเห็นว่า	
นานๆ	 กระตุน้ใหค้นมนัทำบญุซะทหีนึง่	 อยา่งเหน็วา่ไปขอเงนิอยา่งนี	้ กจ็ะไดจ้าคานสุต ิใช่
ไหม	 ต้องสละออก	 แล้วก็ลดมานะ	 เพราะว่าต้องไปขอเขาและยังได้ถวายสังฆทานด้วย	
กศุโลบายทา่นดแูลว้ยอดเยีย่มมากเลย	แตข่า้วตม้	๔๐	มดันี่ไม่ไหว	พระแทบตายเลยกวา่จะ
หิว้ถงึวดั	โอ้โห...อยา่งทีบ่ณิฑบาตเสน้ทางบณิฑบาตกวา่จะเดนิครบตัง้ชัว่โมงกวา่	
ถาม : .................................	
ตอบ :	เขาเล่นมัดมาตรฐานเลย	ชาวบ้านเขาซื่อสัตย์มากเลย	ไม่มีการย่อส่วนเลย	
ถาม :	.................................	
ตอบ : ถ้าหากว่าพูดถึงชัยนาทก็โน่นน่ะจ้ะ	วัดธรรมมูล	แล้วตรงนั้นมีเกจิอาจารย์อยู่องค์
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หนึ่งก็คือหลวงพ่อผล วัดดักคะแนน	 วัดดักคะแนนกับวัดธรรมมูลที่ห่างกันอยู่นิดเดียว	
ไปไหว้พระสงฆ์ก็ได้	ไหว้พระพุทธด้วย	ไปไหว้พระพุทธก็ได้ไหว้พระสงฆ์ด้วย	
ถาม : .................................	
ตอบ : ลองดูไหมถ้าเจอใครให้ถวายทุเรียน	๑๐๐	ลูก	นี่อาตมาวิ่งหนีแน่	เป็นคันรถ	ใคร
จะไปขนมันไหว	 วันก่อนบิณฑบาตอยู่ในทองผาภูมิ	 ก็มีโยมคนหนึ่งถือทุเรียนมาจะถวาย	
คราวนี้บังเอิญพระ	๒	สายมาชนกันพอดี	สายของวัดทองผาภูมกิับสายของวัดท่าขนุนมา
จ๊ะเอ๋กัน	 เราก็เลยชี้ ไปทางด้านสายของวัดทองผาภูมิ	 โน่นแน่ะ...ถวายวัดโน้นก็
แล้วกันท่านไม่ค่อยได้อะไร	 คือวัดโน้นเขาไม่ค่อยปฏิบัติ	 คนไม่ค่อยศรัทธาจะไม่ใส่บาตร	
เราก็กะงานนี้กูรอดแน่	ที่ไหนได้...พอพ้นโค้งไปเจอกองเบ้อเร่อ	อาจารย์สมพงษก์็บอกว่า
นี่อานิสงส์ตีกลับฉับพลันเลย	 ที่หลวงพ่อสพฤกษ์บอกให้เขาไปลูก...	 ตัวเองได้มากอง
เบ้อเร่อเลย	เขาเตรียมไว้	๙	ลูกเขาใส่บาตร	๙	องค์	ตกลงหิ้วกันกระโตงกระเตง	อานิสงส์
ตีกลับฉับพลัน	 บางทีชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าใจ	 คือเห็นวัดอื่นเขามาเราจะบอกให้ไปใส่
ของเขา	 เพราะของเราได้เกินแล้วเกินอีก	 บางทีฉันเหลือเฟือ	 เหลือจากเด็กวัดก็ยังเหลือ	
เหลือจากหมาก็ยังเหลือ	 เลยเห็นวัดอื่นเขาไม่ค่อยได้ก็ให้เขาไป	 บางทีโยมเขาเตรียม
อาหารไว้	 ๒	 ชุด	 อย่างนี้ใส่ปุ๊บ	 ก็ว่าอีกชุดไปใส่วัดโน้นนะเขากำลังเดินมา	 บางทีเขาก็ทำ
หน้างงๆ	ว่าเขาอยากใส่วัดเราทำไมไม่ให้เขาใส่	แบ่งให้เขากินบ้าง	
ถาม : วัดที่ทางจะไปเขื่อนเขาแหลม	อยู่ซ้ายมือนั้นวัดอะไรคะ	?	
ตอบ : วัดเขื่อนเขาแหลมจ้ะ	วัดเขื่อนเขาแหลมไม่ได้ออกมาบิณฑบาต	ที่บิณฑบาตนั่น
ก็จะมวีัดป่าผาตาดทางสวรรค	์ วัดป่าผ่าตาดทางสวรรค์จะอยู่ทางด้านหินดาด	 เขาจะมีรถ
มาส่งให้บิณฑบาติ	 มีวัดท่าขนุน วัดทองผาภูม	ิ แล้วก็วัดเขารวก	 และอีกหนึ่งวัดป่า  
สุนันทาวราราม	 เขตไทรโยค	 แต่ว่าแถวที่ท่านอยู่ก็คงบิณฑบาตไม่พอกินละมั้งก็เลยเอา
รถปิกอัพ	 มาส่งพระบิณฑบาตในตลาดเหมือนกัน	 เคยถามโยมที่ใส่บาตรทุกวัดช่วงเข้า
พรรษานี้พระเยอะไหม	?	 เขาบอกถ้ามาครบทุกวัดก็ร่วม	 ๒๐๐	 องค์	 โยมเขาต้องหุงข้าว
ต่างหากไว้เป็นหม้อๆ	 เลยแหละ	 เอาไว้ใส่บาตรอย่างเดียว	 กำลังใจเขาดีจัง	 แต่ว่าส่วน
ใหญ่ก็จะเลือกใส่เฉพาะวัดที่ตัวเองศรัทธา	มันก็เลยจะเป็นวัดท่าขนุนกวาดมาเกลี้ยง	
ถาม : หลวงพี่คะ	ไม่ค่อยได้ตื่นใส่บาตรเลย	?	
ตอบ : ไม่เป็นไรจ้ะ	 เพราะว่าอย่างไงล่ะ	 ทานเกิดมารวย ศีลเกิดมาสวย ภาวนาเกิด
มาฉลาด เลือกเอา เอามันทุกอย่าง 
ถาม : แล้วทำทานอย่างอื่นได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ได้จ้ะ	 ทานเยอะแยะไป	 ทานเกิดมารวย	 รักษาศีลเกิดมาสวย	 ภาวนาเกิดมา
ฉลาดมีปัญญา	 ทำให้ครบไปเลย	 ไม่จำเป็นต้องไปทำทุกวันก็ได้	 มีโอกาสช่วงวันสำคัญ
หรือวันหยุดก็ไปทำ	 แต่ถ้าหากได้ทำทุกวันได้ดี	 เพราะว่าโยมหลายคนอย่างหมอสุวรรณ	



568 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

โอ้โห!	แก่ก็แก่แล้ว	เกษียณแล้วเกษียณอีก	เกษียณมาสัก	๒๐	ปีได้แล้วมั้ง	ใส่บาตรอยู่ทุก
วัน	ฝนตกแดดออกอย่างไรหมอสุวรรณก็ต้องเข็นรถเข็นมาใส่บาตร	จนกระทั่งลูกชายต้อง
ต่อคานและก็เสียบร่มเอาไว้ให้	 เพราะว่าเวลาฝนตกแกก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็มุดอยู่ใต้ร่ม
แล้วก็เข็นออกมาใส่บาตร	 ลักษณะอย่างนั้นแหละทำให้เราขี้เกียจไม่ได้	 วัดอื่นเวลาฝนตก
บางทเีขาไมบ่ณิฑบาตเลย	แตว่ดัทา่ขนนุ	ฝนตกแดดออกตอ้งไปเพราะโยมมา	 โยมมารออยู	่
ถา้เราไม่ไปนีเ่ราเสยีเลย	สมยัอยูท่า่ซงุ	๒	องคก์บัทา่นสมปองจะเปน็พระพีพ่ระนอ้งทีเ่ขาเบือ่
ทีส่ดุ	 ฝนตกแดดออกอยา่งไรออกบณิฑบาตทา่เดยีว	 แลว้ระเบยีบของหลวงพอ่กค็อื	 ถา้ยงั
กลบัมาไมค่รบยงัฉนัไม่ได	้ เขากต็อ้งรอจนกวา่เราจะกลบัมา	 กลบัมาถงึกม็าบดิจวีรสะบดัๆ	
หนอ่ยแลว้กห็ม่ฉนักนัไป	แตเ่ขากบ็น่ไม่ได	้ เพราะวา่เขาไมอ่อก	แตข่ณะเดยีวกนัของเราพอ
เดนิไปถงึสดุทางแลว้นี	่คณุยายแก่ๆ 	หลงักค็อ่ม	ผมกข็าว	ถอืใบกลว้ยบงัหวัออกมาใสบ่าตร	
ถา้เราไม่ไปเราจะทำอยา่งไร	 เขากย็นือยูน่ัน่แหละ	 นัน่แหละตอนสมยัอยู่โนน่มอียู่ไมก่ีอ่งค์
หรอกทีบ่า้แบบระเบยีบ	ตอนนีก้อ็อกกนัเยอะแยะ	หลวงตาสมชายกม็รณภาพไปแลว้	หลวง
ตาวชัระชยัก็ไปอยูเ่ขาวง	 อาตมากม็าอยูท่ีน่ี	่ทา่นปองก็ไดย้นิวา่กอ็อกไปแปะทีข่า้งวดัทา่ซงุ
นัน่แหละ	ตกลงพวกรกัษาระเบยีบไปกนัหมดแลว้	เขาคงอยูก่นัสบายขึน้	
ถาม : ยายแก่ๆ	เขาอาจจะคิดว่าพระมาเดี๋ยวมาเก้อ	เขาก็เลยต้องออกมารอ	?	
ตอบ : เขามารอจริงๆ	ในเมื่อโยมยังมีกำลังใจมา	แล้วเป็นพระอย่างนี้เขาให้เราแท้ๆ	ยัง
ไม่ไปรับมันก็น่าเกลียดเต็มที	ก็ลองคิดดูแล้วไอ้สายที่ไม่เกรงใจ	เขามาเปียกฟรีแล้วเป็นยัง
ไง	ไม่แช่งชักหักกระดูกก็บุญโขแล้ว		
ถาม : ที่ให้ไปซื้ออุปกรณ์	 จะซื้อถุงใส่ด้วยหรือเปล่า	 เพราะกระเป๋าเป้เขาจะดูแข็งแรง
กว่าปกติและก็ใบยักษ์มาก	?	
ตอบ : แล้วมันราคาเท่าไหร่ละจ๊ะ	ถ้ามันไม่โหดร้ายมากนักก็เอา	
ถาม : ไม่เคยดูเลย	เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าอุปกรณ์เยอะปานนี้	?	
ตอบ : มันคงยัดไปไม่ได้หรอก	 คือเจตนาว่าจะทำรถคันหนึ่งเรียกว่ารถอุปกรณ์สำหรับ
เก็บพวกเครื่องดับเพลิง	คีมถ่าง	หัวตัด	ค้อนปอนด์	ชะแลง	อะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลย	ถึง
เวลาโดดขึ้นรถไปได้ถึงที่ไม่ว่ามันจะมารูปแบบไหนต้องรับมือได้	 เดี๋ยวรอให้งานก่อสร้าง
ให้มันเบาๆ	 ก่อนเดี๋ยวจะดาวน์อีซูซุดีแมกซ์	 (พูดเล่น)	 และอีกอย่างหนึ่งสำคัญก็คือรถตู้
พยาบาล	 รถตู้ก็ล้านกว่าเข้าไปแล้ว	 ถ้าไปต่อเตียงพยาบาล	 พวกเครื่องมือ	 เครื่องไม้			
เสาแขวนน้ำเกลือ	สายอ๊อกซิเจน	ท่ออ๊อกซิเจน	ก็คงหลายสตางค์	แต่มันเป็นของที่ต้องมี	
ถาม : ต้องใหน้้องกาญจนไ์ปประจำรถหรือเปล่า	?	
ตอบ : ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก	
ถาม : .................................	
ตอบ : ทางเส้นเมืองกาญจน์	-	 ทองผาภูมิ,	 ทองผาภูมิ-สังขละ	 มันเป็นทางภูเขา	 และ
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จากทองผาภูมิก็ยิ่งเขาหนักเข้าไปใหญ่	อุบัติเหตุมันบ่อย	โดยเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์	รถ
ท่องเที่ยวเยอะมากเลย	 เพราะมันไปกลับวันเดียวได้ไง	 หรือไม่ประเภทไปวันเสาร์ค้างคืน	
แล้ววันอาทิตย์กลับ	ก็เลยมีอุบัติเหตุอยู่เรื่อย	ถ้าหากว่าเรามีรถอุปกรณ์มันจะมีราวสำหรับ
แขวน	ถึงเวลาก็เกี่ยวๆ	ขึ้นไป	ตีนกบก็เกี่ยวเอาไว้เตี้ยๆ	หน่อย	มูลนิธิพิทักษ์กาญจนม์ัน
เป็นสาขาของร่วมกตัญญ	ู และของเราที่เป็นศูนย์แหลมทองนี่มันเป็นสาขาของพิทักษ์
กาญจน์เขาอีกทีหนึ่ง	 ตอนนี้เขากลัวมากเลยกลัวเราจะแยกตัวออกมา	 เพราะว่าพอเข้าไป
บริหารปุ๊บปั๊บๆ	 ตอนนี้มันมีรถเป็นของตัวเอง	 มีอาคารที่ตั้งเป็นของตัวเองหมดแล้ว	 แล้ว
ยิ่งได้ข่าวที่เราจะซื้อกระทั่งชุดมนุษย์กบนี่มันหนาวเลย	 วันก่อนพลเอกอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นตัว
ประธานมูลนิธิ	 พยายามเกลี้ยกล่อมท่านพงษ์ว่ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือบ้าง	 เราก็รู้ท่าอยู่
แล้วว่ามันต้องมาไม้นี้	 ก็เลยบอกท่านพงษ์ไปตั้งแต่แรกที่ไปร่วมประชุม	 บอกว่าถ้ามันพูด
ไม่ดีบอกไปเลยนะว่าอาจารย์เล็กเขาจะแยก	ขู่ให้เข็ด	ปรากฏว่าได้โลงมา	๒๐	 ใบ	ตอนนี้
รู้จักข่มขู่ผู้อื่นนะ	ได้โลงฟรีๆ	มา	๒๐	ใบ	
ถาม : พวกมูลนิธินี้อยู่ได้ด้วยเงิน	?	
ตอบ : จริงๆ	ก็คือเงินบริจาคและเกิดจากสมาชิก	อยู่ด้วยใจ	นึกออกไหมต่างคนต่างเสีย
สละเพื่องาน	 ตอนนี้พวกนักการเมืองท้องถิ่นก็พยายามอิงๆ	 เข้ามา	 แต่มันอาศัยชื่อมัน
อย่างเดียวไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา	 ก็เลยต้องบอกว่าอยากจะโละมันทิ้งๆ	 ไปเลย	 แล้วเราก็
ดำเนินการกันเอง	ศูนย์ใหญ่เขามีสมาชิก	๒๐๐	กว่า	แต่ของเราที่เป็นหน่วยย่อยมีตั้ง	๗๐	
กว่า	ตัดของเราออกนี่เขาหายฮวบ	๑	ใน	๓	เลย	
ถาม : หายรายจ่าย	?	
ตอบ : ค่าสมาชิกเขาก็หดไปเลยแหละ	คนละ	๑๕๐	บาท	
ถาม : ...(ไม่ชัด)...ภารกิจของสงฆ์หรือว่าทำอะไรภายในวัด	 แล้วถ้าเกิดว่าถ้าพระออก
ไปข้างนอก	แล้วทำอะไรแปลกๆ	แล้วดิฉันคิดนี่ถือเป็นการปรามาสหรือเปล่า	?	
ตอบ : จริงๆ	 ก็คือควรจะศึกษาศีลของพระเอาไว้นะ	 ศีลของพระจะระบุชัดเลยว่าเป็น
พระต้องทำอะไรบ้าง สิ่งต่างๆ ที่พระทำน่ะ ถ้าหากว่ามันเป็นส่วนที่ผิดพระธรรมวินัย
จริงๆ ที่เราคิดอย่างนั้น ไม่เป็นการปรามาสพระรัตนตรัย แต่ว่ามีบางประเภท...ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นพระอรหันต์ พระประเภทนี้จะปิดบังตัวเอง ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ก็จะ
ทำจริยาแปลกๆ บางทีเราก็เห็นในลักษณะเหมือนอย่างกับคนบ้าๆ บอๆ	 อย่างเช่น
หลวงพ่อขี้วัว	 หลวงพ่อขี้วัวนี่วันๆ	 ไม่มีอะไรหรอก...โน่นน่ะ	 วิ่งกระเตงๆ	 เล่นอยู่กับเด็ก
เลี้ยงวัว	บางคนเห็นว่าเป็นคนบ้าๆ	บอๆ	ก็ไม่ไปสนใจยุ่งกับท่าน	ท่านก็สบายไม่ต้องไปยุ่ง
เกี่ยวกับชาวบ้านเขามาก	 แต่ภายหลังหลวงพ่อไปจุดธูป...บอก	 อธิษฐานว่าถ้าหากว่าเป็น
พระดีจริงพรุ่งนี้ให้มา	ปรากฏว่าฟ้ายังไม่ทันจะสว่างเลย	มาโวยๆ	อยู่ตีนบันไดน่ะ	บอกว่า
แน่จริงไปท้าแล้วหลบทำไมวะ	 โผล่มาตีกันซิ	 หลวงพ่อท่านก็ออกมากราบ	 บอกว่าเลิกบ้า
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ได้แล้วครับ	 บ้าลักษณะนี้ผมรู้	 มันเป็นการบ้าดี	 ท่านก็เลย	 เออ...เลิกก็ได้วะ	 จีวรที่เอา
เคียนหัวอยู่ก็เปลี่ยนมาห่มแล้วก็ขึ้นไปคุยกัน	 คือลีลาแบบนี้จะแปลกในสายตาของเรา			
แต่ว่าจะไม่ผิดพระธรรมวินัย	 เพราะท่านต้องการปิดบังตัวเอง	 มีบางองค์คนไปกวนท่าน
มาก	 ท่านก็ฉี่ใส่กระโถนแล้วก็ราดมันเต็มพื้นนั่นน่ะ	 จนกระทั่งเหม็นตลบยังกับส้วมแตก	
พอหลวงพ่อขึ้นไปถึงท่านก็รีบต้มน้ำร้อนมาราดพื้น	 บอกว่าเดี๋ยวๆ	 ขอให้กลิ่นมันน้อยลง
หน่อย	ถามว่าแล้วหลวงพ่อราดเอาไว้อย่างนี้ทำไม	?	บอกว่าไม่ไหวหรอก	ไอ้พวกมาแล้ว
พูดไม่รู้เรื่อง	มันจะเอาหวยท่าเดียว	ท่านก็ต้องแกล้งทำไปอย่างนั้น	ท่านทั้งหลายเหล่านี้มี
อยู่แต่มันน้อย	 ปัจจุบันน่ะส่วนใหญ่ที่เป็นเพราะว่าอุปัชฌาย์อาจารย์สมัยนี้บวชให้แล้ว
บวชเลย ไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันต่อเนื่องไป	 สมัยก่อนระเบียบพระพุทธเจ้าบังคับไว้
ว่าต้องอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างน้อย	 ๕	 ปี	 คือ	 ๕	 พรรษา	 เพื่อศึกษาความรู้
ต่างๆ	ทั้งทางโลกทางธรรม	 เมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ไม่ปฏิบัติผิดพลาด	ท่านเรียกว่าอยู่นิสัย 
คืออยู่อาศัยพระอุปัชฌาย์ ถ้าหากว่าพ้น	 ๕	 ปีแล้วยังเอาดีไม่ได้ก็ให้อยู่ต่อ	 แต่ถ้าพ้น	 ๕	
ปีแล้วมีความรู้พออาศัยได้เรียกว่าได้นิสัยมุตตะกะ คือพ้นจากการอาศัยอุปัชฌาย์แล้ว 
สามารถจะออกไปยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองได	้ สมัยก่อนเขาเข้มงวดหน่อย	 สมัยนี้
ประเภทบวชเอาสตางค์	 ถึงเวลาเขานิมนต์ไปเป็นอุปัชฌาย์นั่งบวชพระ	 บวชแล้วเขาก็
ถวายสตางค์มาก็ตั้งหน้าตั้งตาเมคมันนี่กันไป	แต่ลูกศิษย์ของตัวเองบวชมาเท่าไหร่ๆ	 ไม่มี
การไปตามควบคุมตามดูแลตามสั่งสอน	 ก็เลยกลายเป็นพิลึกพิลั่นอย่างที่เห็น	 ส่วนใหญ่
ปัจจุบันจะเป็นอย่างหลัง	 อย่างแบบหลวงพ่อขี้วัวนั่นมีน้อยเต็มที	 สมัยอาตมาเด็กๆ	 ก็มี
หลวงปู่เจ๊ก	อยูน่ครปฐม	แบกไหน้ำตาลเมากินเมาแอ่นอยู่ทั้งวัน	 เสร็จแล้วทางกรุงเทพฯ	
พอได้ข่าวก็ส่งสังฆาธิการ	 ๒	 องค์ไปเพื่อไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย	 ไปถึงท่านก็เข้าไป
หาหลวงปู่เจ๊ก	 กราบปฏิสันถารอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็...	 เทไหที่แบกอยู่ให้กลายเป็นน้ำ
ชาคนละถ้วย	 พอฉันน้ำร้อนน้ำชากันเสร็จเรียบร้อย	 หลวงปู่เจ๊กก็ถามว่า	 ๒	 องค์ท่านมา
ทำไม	?	สังฆาธิการนั้นก็บอกว่าท่านได้รับคำสั่งมาว่าหลวงปู่เจ๊กกินเหล้าเมาอยู่ทุกวัน	ถ้า
หากว่าพระกินเหล้าน่ะให้อยู่ไม่ได้หรอกต้องจับสึก	 หลวงปู่เจ๊กก็บอกว่าถ้าหากผมต้องสึก	
คุณ	๒	 องค์ก็ต้องสึกด้วย	 ถามว่าทำไม	?	 บอกว่าคุณก็เพิ่งกินเหล้าเข้าไป	 เสร็จแล้วพระ	
๒	 องค์นั้นดูแก้วที่เมื่อกี้ซดน้ำชาแท้ๆ	 ไอ้ที่ติดก้นแก้วมันเป็นเหล้าหมดเลย	 ท่านก็เลย
กราบๆ	 ลากลับไปเลย	 รู้แล้วว่าหลวงปู่เจ๊กท่านทำเพื่อปิดบังจริยาตัวเอง	 พระระดับท่าน
คิดให้เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น	เพราะฉะนั้นที่คนเห็นท่านแบกไหน้ำตาลเมา	จริงๆ	แล้ว
ก็น้ำเปล่านั่นแหละ	 เพียงแต่ว่าถ้าคนมาท่านคิดให้เป็นน้ำตาลเมามันก็เมา	แต่ท่านก็ไม่ได้
กินมันหรอก	คือ	หลอกชาวบ้านเขา	ไปเจอลูกศิษย์รู้ทันเข้ารายหนึ่ง	มันตื๊อให้หลวงปู่เจ๊ก
สอนวิชาให้มัน	 หลวงปู่เจ๊กรำคาญก็ปีนหนีขึ้นไปบนพระปฐมเจดีย์	 พระปฐมเจดีย์ด้านข้าง
จะเป็นบันไดเล็กๆ	 ขึ้นไปจนถึงคอระฆังนั่นน่ะ	 มันก็ปีนตามขึ้นไป	 เอากะมันซิมันบ้าพอ	
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หลวงปู่เจ๊กรำคาญก็รำคาญ	 กูไม่รู้จะสอนอะไรให้มึง	 อยากเป็นลูกศิษย์กูมึงก็โดดลงไปซิ	
มันโดดลง	ลงไปจริงๆ	ความสูงขนาดนั้น	๕๐-๖๐	 เมตรได้มั้ง	มันน่าจะคอหักตาย...เปล่า
หรอก	 ลูกศิษย์มันบ้าโดดจริงๆ	 ท่านก็ต้องช่วยมัน	 ลงไปไม่เป็นไรท่านก็เลยตกลง	 เลยไอ้
นั่นได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เจ๊ก	 คนอื่นไม่ได้เป็น	 พระที่ลักษณะอย่างนี้มี...แต่ไม่มาก	 ถ้า
หากว่าเห็นผิดปกติ	 ให้ระแวงเอาไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ดีจริง	 มันมีหลักการที่จะทดสอบ
เหมือนกัน	 แต่ว่าต้องเป็นพระที่ทันกันถึงกันถึงจะสอบกันได้	 ถ้าเราเป็นฆราวาสไปลอง
สอบท่านดีไม่ดีท่านต้อนตายเลย	เพราะฉะนั้น...ถ้าไม่มั่นใจก็อยู่ห่างๆ	เอาที่เรามั่นใจดีกว่า		
	 นครปฐมมพีระแบบนีเ้ยอะ	 อกีองคห์นึง่ก็หลวงพอ่แชม่ วดัตากอ้ง	 หลวงพอ่แชม่	
วดัตากอ้ง	วนัๆ	กเ็อาแตท่ำไร่ไถนา	พดูงา่ยๆ	คอืวา่	เชา้ขึน้มากจ็งูววัออกไปนาเลย	ไปทำไร่
ไถนาสนกุสนาน	ชาวบา้นเขากน็นิทาเอา	แลว้สงัฆาธกิารพอมเีรือ่งโจทยเ์ขา้ไปถงึแลว้	กเ็กดิ
อธกิรณข์ึน้มา	 ทา่นกต็อ้งสง่คนไปสอบ	 ไปถงึกเ็หน็หลวงพอ่แชม่กำลงัไถนาอยูก่ลางนาเลย
ละ่	 หลกัฐานคาตาเลย	 เขา้ไปถงึถามวา่ทา่นทำอยา่งนี้ไดอ้ยา่งไรเปน็พระเปน็เจา้?	 หลวงพอ่
แชม่บอกวา่	พระพทุธเจา้บอกวา่สิง่ใดกต็ามทีญ่าตโิยมมศีรทัธาอยูถ่า้หากวา่	 เราทำสิง่นัน้ให้
เจรญิงอกงามขึน้มากร็กัษาศรทัธาไทยใหเ้จรญิยิง่ๆ	 ขึน้ไป	 ผูท้ี่ไมเ่ลือ่มใสกจ็ะเลือ่มใส	 ผูท้ี่
เลือ่มใสแลว้กย็ิง่เลือ่มใสขึน้ไป	พระสงัฆาธกิารทา่นกถ็ามหลวงพอ่แชม่	แลว้ทา่นทำตรงไหน	?	
ทา่นกบ็อกวา่ทีน่ี่โยมเขาถวายมาใหเ้ปน็ทีก่ลัปนา	 คอืเปน็ทีท่ี่ใหว้ดัหาดอกผล	 จากพืน้ที่ได	้
เพือ่เอาเงนิไปบำรงุวดั	 เขาใหม้าแลว้ถา้ผมปลอ่ยมนัรกเปน็ปา่ไปเฉยๆ	 ก็ไมม่ปีระโยชน	์ ผม
ทำนาถงึเวลามขีา้วมาผมกเ็อามาเลีย้งพระ	 ถา้หากวา่มนัเหลอืเฟอืผมกข็ายเอาเงนิมาชว่ย
สรา้งวดัซอ่มแซมวดั	ตกลงขอ้นีต้กไป	กบ็อกวา่เขาวา่ทา่นนะ่ไมย่อมทำกจิของสงฆส์วดมนต์
ทำวตัร	อะไรไมเ่อาเลย	ทา่นบอกวา่ผมเอานะครบั	แลว้บอกวา่กช็าวบา้นเขาฟอ้งมาอยา่งนัน้	
หลวงพอ่แชม่กเ็ลยสวดปาฏโิมกขใ์หฟ้งัตรงนัน้เลย	ปาฏโิมกข	์๒๒๗	ขอ้นีค่นสวดเกง่ๆ	มนัตัง้	
๔๐-๕๐	นาทนีะ่	หลวงพอ่แชม่วา่เดนิหนา้เสรจ็ถอยหลงัใหฟ้งัอกีตา่งหาก	 เอาไหมละ่	๒๒๗	
ขอ้	วา่ขึน้หนา้แลว้ถอยหลงัใหอ้กี	ตกลง	๒	รปูนัน้ตอ้งกราบแลว้กราบอกีเหมอืนกนั	รูส้กึวา่
พระแถวนัน้จะมจีรยิาคลา้ยๆ	กนั	 เชือ้สายคงจะสบืกนัมา	นา่เสยีดาย	พอมาถงึสมยันีท้า่นก็
ลว่งลบัดบัขนัธก์นัไปหมด	สมยักอ่นนีอ้าตมาอยู่ใกล้ๆ 	บา้นกบัหลวงพอ่อนิทร	์โธ!่	หลวงพอ่
อนิทรน์ีด้เุดด็ขาดเลย	สมยักอ่นมนัจะมวีทิย	ุกระบะโตๆ	ถา่น	๑๒	กอ้น	รุน่โยมนีต่อ้งทนัแน่
เลย	ทีเ่ขาเรยีก	๘	หลอด	๑๒	หลอด	พอถงึเวลาก็ไปหมนุหาเอาวา่จะฟงัคลืน่อะไร	และกจ็ะ
มแีผน่เสยีงทีเ่ขาใชแ้ผน่ครัง่	 แลว้กจ็ะมเีขม็อนัหนึง่วางลงไป	 พระเขาแอบเอามาฟงั	 หลวง
พ่ออินทร์ก็ฟังเหมือนกัน	 ฟังอยู่หน้าประต	ู ถือหางกระเบนด้วยซ	ิ(หัวเราะ)	 ไปถึงก็ยืนอุด
ประตูไว้แล้วก็ตีกระจายอยู่ตรงนั้น	 พระต้องโดดหน้าต่างหนีล่ะ	 ใครๆ	 เป็นลูกวัดหลวงพ่อ
อนิทรน์ีเ่ตรยีมตวัไดเ้ลย	ทำผดินีท่า่นตเีอาจรงิๆ	เขาเรยีกวา่อาญาวดั	เจา้อาวาสเปน็เจา้พนกั
งานตามกฎหมายมีสิทธิ์ลงโทษผู้กระทำผิดภายในเขตวัดได	้ แล้วสมัยก่อน	 ใครทำผิดก็ถ้า



572 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

หากวา่อยู่ในวดันีก่บ็างทกี็โดนพระตหีวัรา้งขา้งแตกไปเลย	
ถาม : แบบว่าที่บ้านใช้หางปลาประเบน	?	
ตอบ : จะ้	 อนันีก้เ็หมอืนกนัหลวงพอ่อนิทรก์ห็างกระเบน	 โอ้โห!	 ฟาดกระจายเลย	 แลว้
สมยันัน้กม็มีา้มเีกวยีน	แลว้กม็มีอเตอร์ไซดเ์กา่ๆ	รุน่ฮอนดา้ทีเ่ขาเรยีกไอม้า้มเีขา	เกา่งัก่กัก่
เลย	ถา้หากวนัไหนมกีจินมินตแ์ลว้โยมเอาพวกรถ	พวกเกวยีน	พวกมา้มารบั	ถงึเวลาทา่นไป
กลบักีก่โิลทา่นจะจำไว	้แลว้กลางคนืทา่นจะมาเดนิจงกรมใชห้นี	้(หวัเราะ)	ใชเ้ครือ่งทุน่แรงไป
ระยะเวลาเทา่ไร	 ระยะทางเทา่ไร	 ถงึเวลาทา่นจะมาเดนิใชห้นี้ใชค้รบแลว้ถงึไดน้อน	 ฮ.ึ..เอา
มัย๊	?	ใครๆ	วา่หลวงพอ่อนิทรด์เุปน็บา้เปน็หลงั	โดยเฉพาะพวกหนุม่ๆ	ทีจ่ะตอ้งบวช	แตพ่อ่
แมช่อบจรงิๆ	เลย	ยดัใหเ้ปน็ลกูศษิยห์ลวงพอ่อนิทรก์นั	สมยันีป้จัจบุนัทีว่ดัทา่ขนนุนัน้	เขาก็
บอกกนัวา่อาจารยเ์ลก็ดยุงักะหมา	 บงัเอญิมเีชือ้สายมาเหมอืนกนั	 เปน็พระเปน็เจา้นะ่	 มนั
จรงิๆ	 กค็อืลกูชาวบา้นเพยีงแตว่า่เปลีย่นเครือ่งแตง่ตวัเปลีย่นกตกิาการดำเนนิชวีติมา	 ทนัที
ทีบ่วชเขา้มาตวัเองเปน็ลกูแท้ๆ 	พอ่แมปู่ย่า่ตายายตอ้งมาไหวล้ะ่	 ถา้หากวา่ศลีไมด่คีวามดไีม่
พอจะเอาอะไรไปใหเ้ขาไหวล้ะ่	?	ถงึเวลาญาตโิยมใสบ่าตรสาธทุนูหวัทนูเกลา้ให	้กนิของของ
เขาเขา้ไปโดยไม่ไดท้ำความดอีะไรเลย	 มนัหาเรือ่งลงนรก	 เพราะฉะนัน้มนัตอ้งฟดักนัใหจ้ม
เขี้ยวหน่อย	 แรกๆ	 อาจารย์สมพงษ์เจ้าอาวาสท่านหนักใจ	 เขาบอกว่าอาจารย์ทำอย่างนี้
เดีย๋วพระก็ไมเ่หลอื	 บอกใหม้นัไมเ่หลอืกช็า่งมนัเหลอือยูอ่งคเ์ดยีวกพ็อวะ	 ไปอยู่ใหม่ๆ 	 พระ
เขาเกอืบ	๓๐	เราอาละวาดพกัเดยีวเหลอืแค	่๑๑	ตอนนี้ไดม้าอกีเกอืบ	๓๐	แลว้	คอืพอโยม
เขาเหน็วา่ระเบยีบมนัเขม้งวด	เขากย็ดัลกูมาใหบ้วช	นีร่ออยูส่บิกวา่คน	ในพรรษานีก้ค็งบวช
อกีประมาณเปน็สบิ	ระยะหลงันีล้ำบากใจอยูอ่ยา่งคอืพวกตดิยาบา้	พอ่แมจ่บัมาหกัยาใหบ้วช
อยู่ในวดั	บางรปูสวดมนต์ไปกด็า่ไป	มนักำลงัอยากยาขึน้มา	 เออ...เอง็นัง่ดา่ไปตรงนัน้แหละ	
คืออย่างน้อยๆ	 มือมันไหว้พระอยู่ใช่มั๊ย	 ปากมันอยากด่าด่าไป	 ใจมันอยากคิดคิดไป	
กายกรรม	 วจกีรรม	 มโนกรรม	 อยา่งนอ้ยมนัหา้มไปได	้ ๑	 ใน	 ๓	 คอืกายกรรมมนัทำไม่ได้
แลว้	 และ	 เออ...ถา้มนัไมด่า่ดว้ยวจกีรรมมนัทำไม่ไดแ้ลว้	 ใจอยากคดิใหม้นัคดิไป	 สวดมนต์
ทำวตัรอยา่งนอ้ยๆ	 กห็า้มความชัว่ทางกาย	 ทางวาจาได	้ ใจอยากคดิๆ	 ไปแคส่ว่นเดยีวมนั
นอ้ย	ถา้หากวา่ใครตัง้ใจสวดจติกเ็ปน็สมาธ	ิถา้หากวา่คนทีอ่ารมณ์ใจรวมตวัไดเ้รว็กเ็ปน็ฌาน
ไปเลย	 ถา้หากวา่ใครตัง้ใจทำทพิจกัขญุาณนกึถงึตวัหนงัสอืทีเ่ราสวดขึน้มาเปน็คำๆ	 ไดย้ิง่ด	ี
ถงึเวลาเหน็นรก	 เหน็สวรรค	์ เหน็ผ	ี เหน็เทวดา	 กเ็หน็ไดช้ดัเหมอืนกบัเหน็ตวัหนงัสอืนัน่นะ่	
หรอืถา้หากวา่ใครยกจติไปนพิพานได้	 ไปสวดถวายพระพทุธเจา้ขา้งบนนูน่	 เปน็การตดักเิลส
อตัโนมตัอิกีอยา่ง	บางคนถามบอกแคส่วดมนต์ไดอ้ะไร?	บอกอยา่คดิวา่แคส่วดมนต	์ทำเปน็
ไปนพิพานได	้
ถาม : .................................	
ตอบ : จ้ะ...ให้มันได้เถอะ	 หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า	 มีเจ๊กคนนึง...เจ๊กขายหมู	 แกก็
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ท่องคาถงคาถาอะไรไม่ได้หรอก	 ได้ยินพระสวดแกก็จำได้	 นะโมตัสสะ	นะโมตัสสะ	แค่นั้น
แหละ	วันนั้นผีหลอกแกไม่รู้จะนึกยังไงขึ้นมาหาที่พึ่งไม่ได้	แกก็นะโมตัสสะ	นะโมตัสสะ	ผี
มันก็เผ่นน่ะซิ	ถึงเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	อีนะโมตัสสะอย่างเดียวนะ	แกเชื่อแล้ว	ผีหลอก
ยังหนี	(หัวเราะ)	คือกำลังใจมันยึดมั่นจริงๆ	
ถาม : หลวงพ่อคะ	 เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเวลาทำสังฆทานนี่เขาก็จะมีพิธีครบหมดเลย	
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บางที่นะคะ	แค่ยกไปวาง	เอาเงินใส่ถัง	จะมีผลเหมือนกันไหมคะ	?	
ตอบ : มันขึ้นอยู่กับกำลังใจของเราจ้ะ	 คำถามนี้เคยมีญี่ปุ่นคนหนึ่ง	 เขาไปที่วัดท่าซุง
แล้วเขาข้องใจมากเลย	 เขาหาคนตอบเขาไม่ได้	บังเอิญเปะปะไปเจอกัน	 เขาก็ถาม	คราว
นี้เจ้าประคุณเถอะมันพูดไทยฟังยากเป็นบ้าเลย	ต้องแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่ง	คือมันพูดไทย
สำเนียงญี่ปุ่น	 เร็วปรื๋อเลยนั่นน่ะ	 เขาถามว่าที่ประเทศญี่ปุ่นของเขานี่เวลาคนจะทำบุญ	
เขาจะมีกล่องบริจาคอยู่	 เราก็ไปยืนอธิษฐานเอาจนกว่าเราจะพอใจเสร็จแล้วก็โยนเงินใส่
กล่อง	แต่ที่วัดท่าซุงนี่คุณมีโอกาสยืนอยู่หน้าหลวงพ่อไม่ถึง	๓	วินาที	มันเหมือนยังกับวิ่ง
ทำบุญกันเลย	ทำไมมันต่างกันขนาดนี้	?	ก็บอกกับเขาบอกว่าคุณเคยเห็นเด็กเล็กๆ	มั๊ย	?	
เขาบอกว่าเคยครับเคยเลี้ยงน้องมา	 บอกนั่นแหละตอนที่เขาหัดเดินใหม่ๆ	 เราต้องจูงเขา
ใช่ไหม	?	 บอกใช่	 ก็เลยบอกเขาบอกว่า	 ประเทศญี่ปุ่นของคุณนั่นน่ะทำบุญมาจูงเด็กเดิน	
แต่ที่นี่เขาผู้ใหญ่วิ่งกันแล้ว	 มันขึ้นอยู่กับกำลังใจ ถ้าหากว่ากำลังใจของเรายิ่งดีเท่าไร 
ผลบุญจะมากเท่านั้น ถ้ากำลังใจของเราเศร้าหมองผลบุญจะลดลง ดังนั้นการที่ทำให้
ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด จะทำให้กำลังใจของเราดี อย่างเช่น	มาถึงนี่	ก็คือผาติกรรมแลก
เปลี่ยนกันไป	เอาสตางค์วางลงได้ก็ยกมาถวายเลย	แต่ขณะเดียวกันลองนึกดูว่าอันดับแรก
ถ้าเราต้องไปซื้อเอง	 จำนวนเงินที่เราทำมันซื้อไม่ได้	 อันดับที่สองถ้าหากว่าขายแพงไป	
ต่อรองกันไม่ได้	 เดี๋ยวจะไปด่าคนขายเขาอีก	 กำลังใจมันแย่มั๊ย	?	 ถ้าเกิดขึ้นรถเมล์รถ
แท็กซี่มาข้าวของมันเกะกะเขาบ่นเราหน่อย	 เราก็ไปยัวะเขาอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่	
ตกลงว่าทำให้ง่าย ทำให้สะดวกเข้าไว้ ผลบุญก็ได้ง่ายได้สะดวก	ขณะเดียวกันบางที่ถ้า
หากกำลังใจของเขาไม่ดี	ไม่ได้ทำเต็มพิธีเขาไม่ยอม	แบบเดียวกับเมื่อตอนวิสาขที่ผ่านมา	
จะมีโยมเขาเอาผ้าป่าไปถวายหลายๆ	 กอง	 คราวนี้มีทางบ้านลาวเขายกมาทีหลัง	 ขณะที่
คนอื่นสมาทานศีลกล่าวคำถวายอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 บอกให้เขาถวายเลยเขาไม่
ยอม	 ก็ต้องตั้งต้นมาให้ศีลกันใหม่	 พอให้ศีลครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาขึ้นนะโมแล้ว
ว่าคำถวายอีกทีหนึ่ง	 คนอื่นก็รอเงกไปกว่าจะจบอีกรอบหนึ่ง	 ถ้าหากว่ากำลังใจเขาน้อย 
ไม่มีพิธีกรรมเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้บุญก็ทำให้เขา แต่ถ้าหากว่ากำลังใจของเขาดีแล้ว 
ประเภทวางแปะลงเป็นอันว่าฉันได้ถวายแล้วก็จบกันแค่นั้น การทำบุญสำคัญอยู่ตรง
ตัวปิติ เพราะว่าปิตินั้นมันจะทำให้ไม่อิ่ม ไม่เบื่อ ไม่หน่ายในการทำบุญ	 แต่ขณะ
เดียวกันพวกเราจำนวนหนึ่งมาทำไปๆ	ตัวปิติมันไม่มี	มันเหมือนกับตายด้านไปเฉยๆ	บาง
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คนว่า	 เอ๊ะ...ผลบุญเราลดลงไปหรือเปล่า	?	 ทำไมระยะหลังๆ	 เราทำบุญแล้วมันไม่ชื่นใจ
อย่างตอนนั้น	?	 ความจริงมันไม่ใช่	การที่เราทำบ่อยๆ ทำจนชินมันเลยตัวปิติไปกลาย
เป็นฌานแล้ว เป็นฌานในจาคานุสติที่ก้าวข้ามตัวปิติไป ก็เลยกลายเป็นว่ารู้ว่าดีเราก็
ทำ ตอนนี้มันสักแต่ว่าทำ เห็นว่าดีก็ทำๆ กำลังใจมันสูงกว่าตอนปิติเยอะมาก	ก็แปลก	
ก็บอกว่าเอ๊ะ...ทำไมมันไม่ชื่นใจเหมือนสมัยก่อนที่ทำ	ก็มันอยู่เรื่อยไม่เลิกทำเสียที	 คือมัน
กลายเป็นฌาน	 มันเคยชินไปเสียแล้ว	 สรุปได้ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจคน ถ้าหากว่ากำลัง
ใจดียังไงก็ได้ ถ้ากำลังใจไม่ดีก็ต้องมีพิธีกรรมให้เขาหน่อย		
	 อานุภาพของพระขึ้นอยู่กับคนทำ	 สมัยก่อนครูบาอาจารย์	 ที่สอนสืบๆ	 กันมาตาม
สายของบูรพาจารย์แต่ละสายจะมีความสามารถที่ต่างกันไป	 ยกตัวอย่างของเมืองกาญจน์	
กาญจนบุรีช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่า	อยากเจ้าชู้ให้ไปวัดเหนือ	อยากเป็นเสือให้ไปวัดใต้	วัด
เหนือคือวัดเทวสังฆาราม	 วัดเทวสังฆารามนี่เขาถนัดทางเมตตามหานิยม	 ส่วนทางด้าน
วัดใต้คือวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	 เขาถนัดในทางคงกระพันชาตร	ี คราวนี้ตามสาย
ครูบาอาจารย์ที่สืบๆ	 กันมาแล้วส่วนใหญ่	 ก็เป็นเพราะว่าใช้กำลังใจกำลังสมาธิของตัวเอง
ทำ	 ในเมื่อคนที่นิยมเหมือนกันกำลังใจกำลังสมาธิไปแบบเดียวกัน	 ถึงเวลาทำมันก็จะออก
มาแบบเดียวกัน	 มันก็เลยมีผลต่างกันไป	 แต่ว่า	 จะมีบางประเภทที่ท่านรู้จริงแล้วจะไม่
ใช้กำลังของตัวเอง แต่ว่าถึงเวลาแล้วจะอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์ให้ 
ถ้าประเภทนี้นี่ได้ทุกทาง ทำยังไงก็ได้ แต่ว่าถ้าหากเป็นไปตามสำนักตามรูปแบบที่
เขาสืบทอดกันมาแต่โบราณๆ ส่วนใหญ่เขาลุยเดี่ยวกัน ที่เขาเรียกว่า นั่งปรกคนเดียว
ปลุกเสกเดี่ยวอะไรกันประเภทนั้นน่ะ คือว่ามันก็จะมีอานุภาพไปตามที่ตัวเองศึกษามา	
คราวนี้แต่ละอย่างในเมื่อไม่เหมือนกัน	 แขวนหลายๆ	 องค์	 มันก็เผื่อเหนียวไว้ได้ล่ะนะ	
ประกันความเสี่ยง	 วันนี้จะไปจีบสาวก็ขอองค์ขุนแผนช่วยหน่อย	 วันนี้จะไปตีกับชาวบ้าน
เขาก็อาจจะเล่นโน่น...	 ยอดธงหรือ	พระมเหศวรเศียรกลับ	 อะไรทำนองนั้น	 คราวนี้พระ
หลายๆ	 องค์	 บางคนบอกว่าบางทีท่านทะเลาะกันก็เลยไม่ช่วยเรา	 ไอ้นั่นมันเอากิเลสชาว
บ้านไปปนกับพระได้ยังไงก็ไม่รู้	ตัวเองไม่ค่อยสามัคคีกับคนอื่นเขาก็เลยพลอยคิดว่าคนอื่น
ก็อาจมีนิสัยเหมือนกับตัว	สรุปรวมกระทั่งพระเจ้าก็จะให้มีนิสัยเหมือนกับตัว	ก็เลยแปลว่า
หลายๆ	 องค์อาจจะทะเลาะกัน	 นั่นเป็นความคิดของเขานะ	 ไม่ใช่เรื่องจริง	 แต่ด้วย
อานุภาพของพระที่ต่างๆ กันไป มันเนื่องจากว่าท่านที่ทำท่านถนัดแบบไหน หรือ
ต้องการให้เด่นไปทางไหนก็จะกำหนดใจให้เป็นไปตามด้านนั้น ถ้าอานุภาพของพระ
ด้วยกันทั้งหมดแล้ว ด้านเมตตามหานิยมทำยากที่สุด เพราะว่าตัวเมตตาต้องออกมา
จากใจของคนทำจริงๆ ถึงจะมีผล คราวนี้ว่าถ้าหากว่าใช้ในลักษณะแบบที่เรียกว่า
ไสยศาสตร์มันมีผล มันไม่นาน แต่ว่าถ้าหากว่าจะเอาในลักษณะได้ผลนานเลยจริงๆ 
ต้องเป็นเมตตาที่เกิดจากกำลังใจของตัวเองเข้าถึง	 ในเมื่อกำลังใจของตัวเองเข้าถึงจุด
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นั้น	 อธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้	 ถ้าถามว่าอันไหนทำยากที่สุด	 ขอยืนยันว่าตัว
เมตตาทำยากที่สุด	ต้องเป็นกำลังใจแท้ๆ	ของเรา	
ถาม : กำลังใจแท้ๆ	ของเรานี่หมายถึงคนทำหรือคะ	?	
ตอบ : คนทำ	 คนที่ปลุกเสก	 ถ้าหากว่ากำลังใจท่านประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เต็มเปี่ยมจริงๆ ละก็ ต่อให้ไม่ตั้งใจให้เป็นเมตตามหานิยมมันก็เป็น 
บุคคลที่ละรัก โลภ โกรธ หลงได้ แล้วไปไหนมีเสน่ห์ทั้งนั้น	 ในเมื่อไปไหนมีเสน่ห์อยู่
แล้ว	 อย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนมีแต่คนรัก	 มีแต่คนกราบไหว้บูชาเป็นปกติ	 ก็ไม่
เห็นจะต้องไปตั้งหน้าตั้งตาทำอะไร	มันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว	
ถาม : งั้นพระที่ไม่ได้รับการปลุกเสกล่ะคะ	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าจะมีเทวดารักษาอยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าไม่จำเพาะ
เจาะจงเหมือนกับสาธารณะสมบัติ	 ตู้โทรศัพท์หนึ่งตู้สมบัติของคนทั้งประเทศพักเดียวพัง
ใช่มั๊ยล่ะ	แต่พระที่ผ่านการปลุกเสกนี่ถ้าหากว่าตามแบบที่หลวงพ่อท่านสอนมา	ถึงเวลาจะ
อัญเชิญบารมีพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 พรหมเทวดาช่วยสงเคราะห์	 คราวนี้ถึงเวลา	
ท้าวสหัมสบดีพรหมที่เป็นใหญ่เหนือพรหมทั้งหลายกับพระอินทร์ที่เป็นใหญ่เหนือเทวดา
ทั้งหลายก็จะมารับคำสั่งจากพระว่า	 วัตถุมงคลแต่ละชิ้นจะจัดสรรปันส่วนให้เทวดาองค์
ไหนรับผิดชอบส่วนนั้นไป	 เทวดาแต่ละองค์อายุอย่างต่ำๆ	 ก็เป็นร้อยปีทิพย์	 คราวนี้ร้อยปี
ทิพย์ของท่านนี้ต่ำสุดของท่านนี่วันหนึ่งเท่ากับ	๕๐	ปีมนุษย์	เอา	๕๐	ปีคูณ	๓๐	คูณ	๑๒	
คูณ	 ๑๐๐	 นับตัวเลขยากจัง	 อายุท่านยืนยาวขนาดนั้น เลยกลายเป็นว่าเมื่อดูแลวัตถุ
มงคลชิ้นนั้น เลยมีอานุภาพที่ขลังและยาวนาน สามารถที่จะให้ผลในด้านต่างๆ ที่ผู้
ติดตัวไว้ตั้งใจอธิษฐานหรืออาราธนาขอ	 เมื่อทำดังนั้นแล้ว	 สิ่งที่พระหรือพรหมหรือ
เทวดาท่านสงเคราะห์จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางจิตใจของเรามากที่สุด ถ้าหากว่า
กำลังใจของเราดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นปกติอยู่แล้ว ตั้งใจอาราธนานึกถึงด้วยความ
เคารพ ก็เหมือนกับว่าเราเปิดเครื่องรับ พระเครื่องเป็นเครื่องส่ง เครื่องส่งๆ กำลังเต็ม
ที่เป็นปกติอยู่แล้ว สำคัญตรงเครื่องรับว่ารับได้แค่ไหน ?	 ก็เลยกลายเป็นว่าพระรุ่น
เดียวกัน	บางคนเอาไปใช้	 โอ๊ย	อยู่ยงคงกระพัน	ยิงไม่เข้า	ฟันไม่เข้า	แต่บางคนเอาไปใช้
โดนเขาจว้งมาเลอืดโชกไปเลย	 มนัขึน้กบักำลงัใจของคนรบัวา่เปดิรบัไดแ้คไ่หน	หลวงพอ่เงนิ 
วัดดอนยายหอม	 ท่านเคยเปรียบเทียบว่า	 ถ้ากำลังใจสูงสุดปืนยิงไม่ออก	 ท่านเรียกว่า
มหาอุตม	์ ถ้าต่ำลงมาหน่อยหนึ่งยิงออกไม่ถูก	 เขาเรียกว่า	 แคล้วคลาด	 ต่ำลงมาอีก
หน่อยหนึ่งยิงถูกไม่เข้านีค่งกระพัน	 ยิงถูกไม่เข้านี่ห่วยแตกแล้วนะ	 ต่ำลงมาอีกยิงเข้าไม่
ตาย	 คือผ่อนจากหนักเป็นเบา	 เคราะห์หนักก็เป็นเคราะห์เบาได้	 ข้อสุดท้ายเฮงซวย
หน่อยถึงตายก็ยังไปสวรรค์เพราะจิตเกาะพระอยู่	 ก็เลยแบ่งออกเป็นระดับๆ	 อย่างนี้	 ขึ้น
กับเราเอง	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๗ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๖๑. หลวงปู่บุดดา 

	 ในบรรดาพระสุปฏิปันโนเจ้ายุคปัจจุบันนี้	 หลวงปู่บุดดา ถาวโร	 แห่ง	 วัดกลางชู
ศรีเจริญสุข จังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นพระเถระอีกองค์หนึ่ง	 ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ	
ใครไปกราบท่านก็จะได้ความชื่นอกชื่นใจโดยทั่วหน้ากัน	 สิ่งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่
เหมือนใครก็คือ	ท่านจะแจกแป้งให้เป็นสิริมงคลแก่ทุกคน	บางคนเรียกว่า	“น้ำมนต์แห้ง” 
	 เรื่องที่ท่านแจกแป้งมีที่มาคือ	 ครั้งหนึ่งหลวงปู่ป่วยอยู่ที่ โรงพยาบาลตำรวจ			
ในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเยี่ยมไข้	 มีอยู่คนหนึ่ง	 ชื่อ	 “คุณสุทธิลักษณ์”	 คุณคนนี้มี		
สัญญลักษณ์ประจำตัว	 คือ	 จะใส่แหวนเพชรทีละสี่นิ้ว	 เรียกว่าใส่จนของแท้กลายเป็นของ
ปลอมไปเลย	ค่าที่มันเยอะจนเกินมนุษย์มนาเขา...	
	 คุณสุทธิลักษณ์เห็นหลวงปู่นอนป่วยอยู่	 ก็เกิดเมตตาจิต	 ช่วยนวดให้หลวงปู่
เป็นการใหญ่	นวดไม่นวดเปล่า	เอาน้ำมันนวดกล้ามทาให้หลวงปู่ด้วย...!	
	 โดนน้ำมันนวดกล้ามเข้า	หลวงปู่ก็บวมแดงไปทั้งเนื้อทั้งตัว	พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ 
สืบสงวน	 นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเห็นเข้า	 แทบจะเป็นลมด้วยความตกใจ	
ทำไมเขาทำกับหลวงปู่ขนาดนั้น...!?	
	 คุณหมอสมศักดิ์	 จึงเอาแป้งทาให้หลวงปู่	 เพื่อลดการอักเสบและระคายเคือง	 ลูก
ศิษย์ลูกหาที่มากราบเยี่ยม	พอเห็นดังนั้น	เลยช่วยกันซื้อแป้งมาถวายเป็นการใหญ่...	
	 คนโน้นก็ซื้อ	คนนี้ก็ซื้อ	กลายเป็นว่าหลวงปู่ชอบแป้ง	ถวายจนแทบจะเปิดร้ายขาย
ได้	หลวงปู่เห็นแป้งมีมาก	ท่านก็เลยแจกเขาบ้าง	คนเลยเฮละโลกันมารับ	จนกลายเป็นว่า	
หลวงปู่ท่านต้องแจกแป้งติดกันมาจวนจะยี่สิบปีเข้าไปแล้ว...	
	 ในการเตรียมงานฉลองครบ	 ๑๐๐	 ปี	 หลวงปู่ปาน	 วัดบางนมโค	 และฉลองโบสถ์	
วัดท่าซุง	 คณะลูกศิษย์	 “หลวงพ่อ”	 มี	 ร.ต.ท.อรรณพ กอวัฒนา	(ยศขณะนั้น)	 เป็น
หัวหน้า	 ออกกราบพระสุปฏิปันโนทั่วประเทศสิบกว่าองค์	 (ส่วนใหญ่เป็นพระทางภาค
เหนือ)	ขอผ้าสังฆาฏิของท่านทั้งหลายมา	เพื่อทำเป็นวัตถุมงคลแจกในงาน...	
	 หลวงปู่บุดดาท่านมอบผ้าสังฆาฏิให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ	 และปฏิสันถารกับ
ญาติโยมอย่างรื่นเริง	 ท้องฟ้ามืดมิดเข้ามาทุกที	 มีทีท่าว่าฝนจะตกหนักในไม่ช้า	 ผู้หมวด
อรรณพเริ่มคิดกังวลใจ	 เพราะต้องไปกราบ	 หลวงปู่สี ฉนฺทสิร ิ	 ที่	 วัดถ้ำเขาบุนนาค 
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อีก	กลัวจะเจอฝนกลางทาง...	
	 “ไปเถอะ...ไม่เจอฝนหรอก”	 หลวงปู่บุดดากล่าวแทรกความคิดจนผู้หมวด
อรรณพสะดุง้	จงึพากนักราบลาหลวงปู	่มุง่ตรงไปยงัตาคล	ีตลอดทางทอ้งฟา้ดกูดตำ่มดืทบึ	



578 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

หยาดฝนพร้อมจะย้อยลงมาได้ทุกเวลา	 แต่ก็ไม่ตกจนแล้วจนรอด	 พอถึงวัดถ้ำเขาบุนนาค
แล้วนี่ซิ...หลวงปู่สีท่านออกมารอรับอยู่แล้ว...	
	 “เจอฝนไหมเล่า...?	หลวงปู่บุดดาท่านตามมาส่งถึงนี่	เจอฝนก็แย่ซิ...”	หลวงปู่สีซึ่ง
อายุกว่า	๑๒๐	ปีแล้วเอ่ยเป็นประโยคแรก	พลางกุลีกุจอมอบสังฆาฏิให้	ซึ่งสังฆาฏิหลวงปู่
สีนั้น	ท่านครองมาตั้งแต่อายุ	๔๐	แทบจะติดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผืน	และที่ทุกคนดีใจเป็น
ที่สุด	คือท่านแจกชานหมากให้คนละคำ...!	
	 หลวงปู่พระสุปฏิปันโนชุดนั้นทั้งสิบกว่าองค์	 “หลวงพ่อ”	 บอกว่าเป็นผู้คล่องใน		
ปฏิสัมภิทาญาณทุกองค์	 ดังนั้น	 จึงไม่น่าแปลกใจที่หลวงปู่บุดดาจะบอกว่าฝนไม่ตก	 และ
หลวงปู่สีมาคอยรับ	 พร้อมกับบอกว่าหลวงปู่บุดดามาส่งถึงนี่	 เพราะทุกองค์ท่าน	 “ถึง”	
กันหมด	 ปล่อยให้ลูกศิษย์งงกันไปเอง	 โดยเฉพาะหลวงปู่บุดดา	 ท่านมีการแสดงออกที่
ชัดเจนกว่าใครทั้งหมด...	
	 ใครจะไปใครจะมา	 มีธุระอะไร	 ไม่ต้องเอ่ยปากให้เสียเวลา	 หลวงปู่รู้ซึ้งเข้าไปถึงใน
จิตในใจ	 ตามประวัติหลวงปู่ท่านไม่รู้หนังสือ	 แต่ท่านกลับแตกฉานพระไตรปิฎกอย่างน่า
มหัศจรรย์	 ยกธรรมะมาประกอบแต่ละข้อ	 เล่นเอาคนแบกพระไตรปิฎกหงายท้องตึง	
เพราะคล่องแต่ตำรา	 หลวงปู่ท่านคล่องปฏิบัติ	 เหมือนเอามวยวัดไปปะทะแชมป์มวยโลก	
แบกตำราเข้าไปกี่คน	หลวงปู่ต้อนซะเจ๊งไม่เป็นท่าทุกราย...!	
	 หลังจากบวชได้ไม่นาน	 อาตมามีความคิดถึง	 อยากจะไปกราบหลวงปู่	 จุดธูปบอก
ท่านล่วงหน้า	กะว่าไปถึงวัดหลวงปู่ซักเจ็ดโมงเช้า	ปรากฏว่าเล่นเอาเพลพอดี	หลงทางนะ
ซิ...ก่อนนี้หลวงปู่อยู่	 สำนักสงฆ์สองพี่น้อง	 กับ	 อาศรมฤๅษีขาว จังหวัดชัยนาท	 พอ
ย้ายไปสิงห์บุรี	อาตมาไม่เคยไปเลยหลงซะยกใหญ่...	
	 พอกราบเท้าท่าน	 โยมที่อยู่ปฏิบัติหลวงปู่	 บอกว่า	 “หลวงปู่ฉันเช้าตั้งแต่หกโมง	
แล้วนั่งรอจนป่านนี้...”	คราวนี้สนุกกันใหญ่	ใครมีปัญหาอะไรไม่ต้องถาม	หลวงปู่ท่านควัก
เอากิเลสในใจของเราออกมาโชว์ให้ดู	 ใครบกพร่องอย่างไร	 ติดขัดตรงไหน	 หลวงปู่ท่าน
ชี้แจงเป็นฉากๆ	สว่างโล่งไปตามๆ	กัน...	
	 “หลวงปู่ครับ...ถ้ากระผม...”	 “ดูที่ศีล”	 คำตอบมาขณะคำถามยังไม่หลุดจากปาก
เลย	ตั้งใจถามว่าถ้าปฏิบัติตรงตามมรรค	๔	ผล	๔	แล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด	“พระ
โสดาบันศีล ๕ พระอนาคามีศีล ๘ พระอรหันต์ศีล ๑๐...”	คำตอบตามมาเป็นชุด	จน
อาตมาคิดไม่ทันตามไม่ทัน...พระเราศีล	๒๒๗	นี่ครับ...?	
	 แค่เถียงในใจก็ได้เรื่อง...	 “...นั่นมันศีลเพื่อโลก เพื่อเอาใจชาวบ้าน ศีลของพระ
อรหันต์จริงๆ แค่สิบก็พอแล้ว ดูเณรซิ...ศีล ๑๐ เท่านั้นทำไมเป็นพระอรหันต์ได้...?”	
เสร็จครับ...นับร้อยก็ไม่ฟื้น	 แต่ละหมัดชกตรงๆ	ทั้งนั้น	 ใครมีคำถามผุดขึ้นในใจ	 เป็นโดน
เปรี้ยงเข้าแสกหน้าทุกที	หูตาสว่างทั้งๆ	เห็นดาวนั่นแหละ...!	
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	 อิ่มอกอิ่มใจก็กลับวัดได้	 อยากโดนถลกหนังเปิดกิเลสเมื่อไรก็ไปใหม่...มีโอกาสเป็น
แว่บไปกราบเท้าหลวงปู่ทันที	 ระยะหลังกายสังขารท่านทรุดโทรมลงมาก	 ครั้งล่าสุดที่เพิ่ง
ไปมา	ท่านนอนเงียบเฉยๆ	ไม่พูดไม่คุยด้วยแล้ว...	
 “พระพุทธเจ้าไม่ตาย พระธรรมเจ้าไม่ตาย พระสังฆเจ้าไม่ตาย...แก่นของ
ศาสนาอยู่ตรงไม่ตายนี่แหละ...  
 ไม่ตายอย่างไร...? อย่างตอนนี้แหละ ถ้าตายแล้วจะพบกันอย่างไร...? ต้อง
ตรงนี้ เดี๋ยวนี้  
 อดีตไม่มี อนาคตไม่มี เอาแต่ปัจจุบันนี้ สังขารหยุดปรุงแต่งทุกอย่างก็หยุด
หมดดับหมด...  
 กายเดียว จิตเดียวก็นิโรธ หลายกายหลายจิตมันยุ่ง อะไรๆ มันก็อยู่ตรงนี้ 
หนังแผ่นเดียวนี่...  
 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องต่อเนื่องตามกันทุกลมหายใจเข้าออก อย่าเกาะ
ตำราซิ...  
 เอาแต่เกาะตำรา ก็เป็นมอด เป็นปลวกแทะคัมภีร์ แทะกระดาษใบลาน อยู่นั่น
แหละ...  
 สนามหลวงบอกว่า ...อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา...อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร โธ่เอ๊ย...!  
 อวิชชา สังขารมาจากไหน มาจากใจนี่...มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา...ธรรมทั้ง
หลายมีใจเป็นหัวหน้า...  
 สนามหลวงเคยพูดถึงใจมั๊ยล่ะ...? ในปัจจยาการน่ะ เกาะตำราจบประโยคเก้าก็
ไม่หายโง่หรอก...!”  
	 ยิ่งเขียนยิ่งคิดถึง	 เดี๋ยวต้องไปกราบเท้าหลวงปู่ซะหน่อย	 ธรรมแท้ๆ	 จากดวงจิต
ที่แท้	ไปหาฟังที่ไหนได้ง่ายๆ	ล่ะ...?		
   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖๒. คาถาเงินล้าน 

	 วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีนั้น	 เมื่อสองปีก่อนหนังสือพิมพ์บ้านเมืองประเมิน
ราคาสิ่งก่อสร้างว่า	 ต้องใช้เงินประมาณสี่พันล้านจึงจะสร้างได้ขนาดนี้	 ถ้าถามว่าเอาเงิน
มาจากไหนมามากมายขนาดนี้	ก็เห็นทีต้องคุยกันยาวหน่อย...		
	 ตามที่หนังสือพิมพ์ก็ดี	 วิทยุ	 โทรทัศน์ก็ดี	 เรียกวัดนี้ว่าวัดพันล้านก็ไม่ได้เกินจริง
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เลย	หากแต่เขาคำนวนราคาตามที่สายตาเห็น	แต่เวลาสร้างจริงๆ	ราคาไม่ถึงนั้น	ตัวอย่าง
เช่นศาลาสองไร	่ สถาปนิกคำนวณ	 ๑๒๐	 ล้านบาท	 หลวงพ่อเห็นว่าแพงไป	 ขอสร้างเอง
ตามแบบฉบับของท่าน	ปรากฏว่าใช้เงินแค่เจ็ดล้านกว่าก็สร้างสำเร็จ...	
	 เหตุเพราะปูนก็ดี	 เหล็กเส้นก็ดี	 หลวงพ่อสั่งตรงจากโรงงานทีละเป็นร้อยๆ	 ตัน	 จึง
ได้ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	วัสดุก่อสร้างอื่นก็เช่นกัน	และหลวงพ่อควบคุมการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด	 โอกาสจะทุจริตเลยไม่มี	 ประหยัดไปได้มหาศาล	 ดังนั้น	 เมื่อสองปีก่อนหลวงพ่อ
แจ้งยอดการก่อสร้างว่า	ใช้เงินไปประมาณสามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเท่านั้น...	
	 เงินสามร้อยกว่าล้าน	 ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน	 นับว่าเล็กน้อยเหลือเกิน	 แต่ถ้า
มาคิดว่านี่เป็นเงินที่วัดต่างจังหวัดวัดหนึ่ง	 ใช้เป็นงบประมาณก่อสร้างเท่านั้น	 ก็ต้องคิด
หนักเสียแล้ว	 ว่าเงินมหาศาลขนาดนั้น	 ต้องเกิดจากศรัทธาญาติโยมจำนวนมหึมาขนาด
ไหน	อะไรเป็นเหตุให้หลวงพ่อมั่นใจ	จนถึงกับกล้าเป็นหนี้เขาทีละห้า	-	หกล้าน	ในการสั่ง
ของล่วงหน้าแต่ละที...	
	 หลวงพ่อเมตตาเล่าให้ฟังว่า	 เมื่อมาอยู่วัดท่าซุงใหม่ๆ	 มีเงินติดย่ามมาร้อยเดียว	
“เงินร้อยสมัยปี	 ๒๕๑๑	 มันหายากนะ...”	 ท่านใช้	 คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า	 พร้อมกับ
ทำงานก่อสร้างไปเรื่อย	 มี	 “พระ”	 ท่านมาบอก	 คาถามหาลาภ	 ซึ่งทางวัดพนัญเชิงเขา
เคยใช้	 เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงองค์แรกใช้ภาวนาอยู่สามปี	 วัดนั้นจึงมีลาภมากมาจนทุกวัน
นี้	หลวงพ่อก็ว่าของท่านเรื่อยไป...	
	 มาปีหนึ่งกำลังบวงสรวงอยู่	 “พระ”	 ท่านบอกคาถาอีกบทว่าเป็นคาถาเงินแสน	
พอหลวงพ่อใช้ดู	 ปีนั้นกฐินได้เงินแสนกว่า	 สมัยนั้นจะหาซักหมื่นยังยากเลย	 ปีถัดมา	
“พระ”	 ก็บอกอีกบท	 ว่าเป็น	 คาถาเงินล้าน	 ให้ว่าต่อเนื่องกับบทก่อน	 แล้วลงท้ายด้วย
คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า	 ปรากฏว่าได้เงินเป็นล้านจริงๆ	 และรายรับดีขึ้นทุกทาง	 จึงกล้า
เป็นหนี้เขาทีละมากๆ	
	 ต่อมา	 หลวงพ่อรวบรวมคาถาต่างๆ	 เป็นบทเดียว	 พิมพ์แจกเป็นของขวัญปีใหม่ปี	
๒๕๒๘	 ท่านบอกว่า	 เป็นเพราะ “ท่านย่า”	 กับ	 “ท่านแม่”	 ไปช่วยขอความกรุณาจาก	
“พระ”	 ว่า	 ในปี	๒๕๒๘	นั้นสถานการณ์ด้านต่างๆ	จะเครียดมาก	ถ้าลูกหลานไม่มีความ
คล่องตัว	 ก็ช่วยเหลือหลวงพ่อได้ไม่เต็มที่	 การก่อสร้างของวัดจะชะงักลง	“พระ”	ท่านจึง
อนุญาตให้บอกคาถาเหล่านี้แก่ญาติโยมได้...	
	 “พระ”	 ท่านว่า	 คาถานี้ทุกคนต้องทำด้วยความเคารพ	 ถ้าไม่เคารพจะไม่มีผล	
คาถาว่าดังนี้		

นาสังสิโม 
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะลายันติ 
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภวันตุ เม 
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มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม 
มิเตพาหุหะติ 

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ 
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี 
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ 

พุทธัสสะ สวาโหม 
สัมปะฏิจฉามิ 

	
	 พออาตมาได้คาถามา	ก็ท่องวันละ	๙	จบทุกวัน	รู้สึกตัวเลยว่า	รายรับ	-	รายจ่าย	
คล่องตัวมาก	การส่งเสียให้น้องสาวสองคน	หลานอีก	๑	คนเรียนนั้น	รู้สึกไม่หนักใจ	ปีนั้น
น้องเรียนจบ	 ปีถัดมาอาตมาก็บวช	 คราวนี้เห็นผลของคาถาชัดมาก	 หลวงปู่มหาอำพัน
กล่าวว่า	“คุณเป็นเนื้อนาบุญแล้วนี่	บุญใหญ่มาหนุน	ลาภผลก็มากซิ...”	
	 หลวงพ่อสอนพระเวลาออกบิณฑบาตว่า	 ก่อนจะไปบิณฑบาตให้ทรงกำลังใจให้
สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อผลใหญ่จะได้เกิดแก่ญาติโยมที่ให้การสงเคราะห์เรา	
อาตมาเล่นด้วยคาถาเงินล้านนี่แหละ	 แต่เพิ่มเป็นสามสิบจบ	 ว่าให้ช่ำปอดก่อน	 แล้วจึง
ออกบิณฑบาต	ระหว่างเดินก็ว่าไปเรื่อยจนกว่าจะครบสามสิบ...	
	 อยู่มาวันหนึ่ง	 อาตมาตื่นตีสามตามปกติ	 ก็ว่าคาถาซะ	 ๑	 จบก่อนจะไปสรงน้ำ	
ทำกรรมฐาน	พอว่าจบลืมตาขึ้นมา	ฟ้าสว่างโร่เลย...!	คว้าบาตรออกบิณฑบาตแทบไม่ทัน	
เดินงงไปตลอดทาง	เราไม่ได้หลับ	สติไม่ขาดไม่เคลิ้ม	อารมณ์ต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียว	รู้ตัว
ตลอดเวลา	ทำไมคาถาสั้นๆ	บทเดียวใช้เวลาเกือบสามชั่วโมง...!	
	 รุง่ขึน้ลองดอูกีท	ี คราวนี้ไดต้ัง้สามจบแน.่..!	 ตัง้แตน่ัน้มา	 ทัง้ๆ	 ทีบ่วชใหมน่ัน่แหละ	
ลาภผลเงนิทองไมรู่ว้า่ไหลมาเทมาจากไหน	รบักนัไมห่วาดไม่ไหว	ใครจะทำบญุสนุทานอะไร	
รว่มกบัเขาทกุรายการ	รายการละไมต่ำ่กวา่	๑๐๐	บาท	ชว่ยเปน็เจา้ภาพบวชพระ	-	บวชเณร	
เปน็วา่เลน่	ถวายสงัฆทานแทบทกุเดอืน	ใครเดอืดรอ้นเรือ่งเงนิละมาไดเ้ลย...	
	 เงินมาเป็นเทออก	 ยิ่งเทก็ยิ่งมา	 อาตมาเพิ่มจากวันละสามสิบจบ	 เป็นวันละหนึ่ง
ร้อยยี่สิบจบ	เชื่อหรือไม่ว่า	ให้ความคล่องตัวขนาดอาตมาขึ้นรถฟรีแทบทุกคัน	คือ	ถ้าเรา
ไม่ยัดเยียดให้เขาจริงๆ	 เขาก็ไม่รับ	 ขนาดพระกับพระนั่งไปด้วยกัน	 เขาเก็บค่ารถองค์อื่น	
เว้นอาตมาไว้องค์เดียว	ยัดให้เขาก็ไม่รับ	จะไปไหนแทบจะไม่ต้องพกเงินเลย...	
	 จากรอ้ยยีส่บิจบเพิม่เปน็สามรอ้ยจบ	 คราวนีอ้าหารการกนิกพ็ลอยฟรไีปดว้ย	 บางที
ทนไม่ไหวบอกเขาวา่	 “อาตมามเีงนินะโยม”	 เขากบ็อกวา่	 “ผมถวายครบั”	 “หนถูวายเจา้คะ่”	
เคยทำสถติจิากอทุยัธานมีากรงุเทพฯ	 จากกรงุเทพฯ-กลบัอทุยัธาน	ี ระหวา่งทีอ่ยูก่รงุเทพฯ	
นัง่แทก็ซีอ่ยา่งเดยีว	ปรากฏวา่สิน้คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดสามบาท...!	สามบาทจรงิๆ...!	
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	 พยายามจะใช้เงินให้หมดก็ไม่มีวันหมด	ลองถึงขนาดสามทุ่มซื้อน้ำหวานถวายพระ
จนหมดตัว	 สี่ทุ่มเขาเรียกไปสวดศพรับเงินมาจนได้	 จะไปธุดงค์เทกระเป๋าทำบุญเกลี้ยง	 ก็
มีคนตามถวาย	หมดเมื่อไรได้ทันที	เขาถวายจนระอาใจ	ต้องพกเงินไปธุดงค์ด้วย	ทุเรศตัว
เองชะมัดเลย...	
	 มาถึงตอนนี้	 อาตมาหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิง	 ของอะไรทำจริงย่อมได้ผลจริง	
หลวงปู่มหาอำพันท่านบอกว่า	 “เรื่องวัตถุทางโลก	 ผมไม่หนักใจเลย”	 ท่านพลางชี้ให้ดู
อาหารที่มากมายจนล้นโต๊ะ	 กินไม่ไหวใช้ไม่หมด	 “ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในอานุภาพ		
พระรัตนตรัยจริงๆ	ต้องการอะไรก็ได้อย่างนั้น...”	
	 ครับ...หลวงปู่กล่าวชอบแล้วทุกประการ	 นอกจากจะได้แล้ว	 ยังได้มากเสียด้วย	
ใครจะคิดถึงว่าขนาดอยู่กลางป่ากลางดงยังกินไม่ไหว	 ใช้ไม่หมด	 สามารถเลี้ยงพระ-เณร
จนอิ่มหนำ	 ซ้ำยังเหลือเผื่อหมาอีกเยอะแยะ	 คุณพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 นั้นเป็น		
อัปปมาโณ	หาประมาณมิได้จริงๆ...!		
   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖๓. นอกข้อไม่เหนียว 

	 ธรรมดาของคนเรา	 ย่อมหวั่นเกรงภัยอันตราย	 ดังนั้น	 การแสวงหาสิ่งคุ้มครอง
ตนเอง	จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดา	ในบรรดาเครื่องป้องกันตัวชนิดต่างๆ	เครื่องรางของขลัง
มาเป็นอันดับหนึ่ง	อะไรที่พกแล้วแคล้วคลาด	อยู่ยงคงกระพันเป็นหากันให้ควั่ก...	
	 คนไทยเราผูกพันกับเครื่องรางของขลัง	 และไสยเวทอาคมมาแต่ดึกดำบรรพ์	 จะ
เห็นได้จากประวัติการต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินไทย	 ของบรรพบุรุษของเรา	 เกี่ยวพันกับสิ่ง
เหล่านี้มาตลอด	 อาจจะพูดได้ว่าไทยเราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้	 ก็ด้วยสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
เหล่านี้เอง...		
	 จะไม่กล่าวถึงเกราะอ่อน	 หรือ	 กระจกกันกระสุนกันล่ะ	 มาว่าเฉพาะของขลังดีกว่า	
ของเหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท	คือ	
	 ๑. พระเครื่อง	 สร้างขึ้นโดยครูบาอาจารย์ต่างๆ	 ผ่านการอธิฐานจิต	 เพื่อเป็น
เครื่องคุ้มครองแก่ผู้ระลึกถึง	ตัวอย่างเช่น	พระรอด พระคง กริ่งคลองตะเคียน	เป็นต้น	
	 ๒. เครื่องราง	 ประกอบขึ้นตามวิธีการที่โบราณาจารย์ท่านถ่ายทอดสืบต่อกันมา	
และผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง	เช่น	ตะกรุด พิสมร ผ้ายันต์ เป็นต้น	
	 ๓. คาถา	 ถ้อยคำที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์	 มีอิทธิฤทธิ์ปกป้องต่อผู้ท่องบ่นจริง	 ขอให้มี
กำลังใจมั่นคงเท่านั้น	 เช่น	 หัวใจหนุมาน คาถามหาชาตรี คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 
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เป็นต้น รอยสักก็จัดอยู่พวกนี้	
	 ๔. ว่านยา	พืชจากธรรมชาติต่างๆ	ที่เคี้ยวกินแล้ว	 ทำให้เนื้อหนังคงทนต่ออาวุธ	
แตจ่ะอยูช่ัว่เบาคอื	 ถา้ปสัสาวะกห็มดฤทธิ	์ เชน่	วา่นสบูเ่ลอืด วา่นคางคก วา่นสามพนัตงึ 
ว่านเฒ่าหนังแห้ง	เป็นต้น	
	 ๕. ของวเิศษธรรมชาต	ิเปน็ของศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กดิขึน้เอง	ใครมบีญุกไ็ดไ้ป	เชน่	เหลก็
ไหล เพชรตาแมว คดไม ้เขีย้วหมตูนั เขากวางคดุ โปง่ขา่ม เมด็ขนนุทองแดง เปน็ตน้	
	 ๖. ของที่เป็นไสยดำ	 เป็นพวกของสกปรกส่วนใหญ่	 แต่คนถือมั่นก็คุ้มเขาได้	
เช่น	อีเป๋อ อิ้น งั่ง	เป็นต้น	ปกติแล้วคนทั่วไปไม่นิยม	แค่ยึดถือกันเป็นกลุ่มเล็กๆ	...ฯลฯ	
	 จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมด	 ของทุกอย่างล้วนมีจุดอ่อน	 มีวันดับ	 ของตนทั้งนั้น	
ถ้าหมดอายุขัยจริงๆ	ก็ช่วยไม่ได้	หรือ	เขาหาของแก้ได้	ก็เสร็จเหมือนกัน	ตัวอย่างคือ	
	 หลาวไมไ้ผ ่ กระสนุดนิ	 เปน็ของปราบเซยีนชะงดันกั	 เหนยีวเทา่เหนยีวก็ไปไมร่อด	
แมแ้ตเ่หลก็ไหลทีว่า่แน่ๆ 	ถา้โดนกดนำ้หรอืรดัคอก็ไปไมร่อดเชน่กนั	“หลวงพอ่”	เลา่วา่...	
	 มีอ้ายเสือรายหนึ่ง	 แขวนพระที่เหนียวสะเด็ดนัก	 ถูกตำรวจยิงตาย	 พอลากศพพ้น
ที่ตรงนั้นมานิดเดียว	 ยิงเท่าไรก็ไม่ออก	 ท่านว่าตรงนั้นเป็น	 “ที่ตาย”	 ของมันพอดี	 ของ
อะไรก็คุ้มไม่ได้	(พระที่เขาแขวนคือพระมเหศวรเศียรกลับ)...	
	 น้าชายของหลวงพ่อเป็นตำรวจ	 ควงดาบฟันกับโจร	 ตั้งแต่เช้ายันเพลลายไปทั้งตัว
ไม่มีเข้า	จังหวะหนึ่งเผลอยกมือขึ้นรับ	โดนดาบมือแปไปเลยท่านว่า	“นอกข้อไม่เหนียว” 
	 “นอกข้อ”	 คือ	 จากข้อมือข้อเท้าลงไป	 ไม่ทราบว่าเพราะอะไร	 ของขลังทุกชนิด
คุ้มไม่ได้	 แรกๆ	 อาตมาไม่เชื่อ	 พอเจอกับตัวเองหลายวาระเลยยอมรับว่า	 “นอกข้อไม่
เหนียว”	จริงๆ	โดนเมื่อไรได้เรื่องเมื่อนั้น...!	
	 อาตมาโดนหมาฟัดจนมือแปไปเกือบสี่เดือน	 เข้าแต่บริเวณฝ่ามือสิบเอ็ดเขี้ยว
ถ้วนๆ	 จากข้อมือขึ้นมามีแต่รอยขีดนูนๆ	 เท่านั้น	 ครั้งอื่นๆ	 ก็เข้าตรงเอ็นร้อยหวายกับใน
ฝ่ามือที่โดนกระชากปวดขัดไปเป็นสิบวัน	แต่ไม่มีเข้า...	
	 ของเหล่านี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์	 แค่เล่าสู่กันฟังเท่านั้น	 ถ้าหากทางพ้นจากการเกิด	
แก่	เจ็บ	ตายได้	ก็ไม่ต้องหาของขลังกันให้เสียเวลา	หรือท่านผู้อ่านว่าไม่จริง...!		
   ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖๔. มัจจุราชพยากรณ์ 

	 “พิภพมัจจุราช ใครถึงฆาตดับชีวี สุวรรณสุวานก็ดูบัญชี ใครทำดีส่งไปสวรรค์ 
ทั่ว...? นรกนะซิ...ตกกระทะทองแดงโดนหอกแหลมแทงทุกวัน...ทุกวัน”	 นี่เพลงเขา



584 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ว่านะ	อาตมาเปล่าว่า...	
	 ความจรงิแลว้	 พระยายมราช	 ทา่นไม่ไดเ้อาใครลงนรก	 ทา่นเปน็พรหม	 มแีตค่วาม
เมตตา	 คอยชว่ยเหลอืคนตายทกุคน	 พยายามอยา่งทีส่ดุทีจ่ะไม่ใหค้นลงนรก	 เวลาสอบสวน
ทา่นถามละเอยีดยบิ	ถงึความดขีองเรา	ถา้มแีมแ้ตน่ดิเดยีว	ทา่นให้ไปเสวยบญุทนัท.ี..	
	 ตำหนักพระยายม	 อยู่ในเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา	 บรรดาคนและสัตว์ที่ตาย	
ต่างพยายามมุ่งมาที่นี่	 ถ้าบุญบาปไม่มากพอที่จะไปเกิดใหม่ทันที	 ส่วนใหญ่จะมาที่นี่ทั้ง
นั้น	เพราะเป็นที่เดียวที่จะพยายามป้องกันไม่ให้เขาลงนรก...	
	 ในตำหนักหรือที่ทำงาน	 ประกอบด้วยพระยายมราชเป็นประธานการสอบสวน	 มี
สิริคุตมหาอำมาตย์ (ท่านนายบัญชีใหญ่)	 เป็นผู้ยืนยันผลการสอบสวน	(นายบัญชีมีท่าน
เดียว	 สมุดบัญชีเล่มหนามหึมา	 เป็นทองคำทั้งเล่ม	 ไม่ใช่บัญชีหนังหมาอย่างเขาว่ากัน
ต่อๆ	มา...)	
	 เวลาถาม	-	ตอบ	ถา้ตดิขดั	ทา่นนายบญัชีใหญจ่ะเปดิสมดุบญัชทีนัท	ี เปดิทไีรกต็รง
หนา้ทีต่อ้งการทกุท	ี ตวัหนงัสอืก็ไมต่อ้งจดใหเ้สยีเวลา	 มนัขึน้ของมนัเอง	 คอมพวิเตอรท์ีว่า่
แน่ๆ 	ยงัตอ้งเสยีเวลาปอ้นขอ้มลู	เรยีกขอ้มลู	นี่ไมต่อ้งเลยอตัโนมตัทิัง้หมด...!	
	 ถ้าผู้ตายยืนยันความดีแม้เพียงข้อเดียว	 เทวทูตจะนำไปสุคติภูมิตามกำลังบุญทันที	
ถ้ากรรมหนักบันดาลให้คิดไม่ออก	พูดไม่ได้	ถามเท่าไรก็ไม่ตอบ	พระยายมท่านก็ต้องวาง
อุเบกขา	ปล่อยให้นายนิรยบาลนำไปนรกตามกำลังบาปของตน...	
	 พระยายมราชท่านก็มี	 วันหยุดงาน	 เหมือนกัน	 แต่ไม่ใช่มัจจุราชฮอลิเดย์อย่าง
นิยายเขาเขียน	 ไอ้นั่นมันเพ้อเจ้อ	ท่านมีวันหยุด	 เช่น	มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา 
ออกพรรษา	แตง่านทา่นไม่ไดห้ยดุ	ทา่นจะเนรมติรปูไวส้อบสวนแทน	สว่นตวัเองหนเีทีย่ว	
(แฮ่...เขียนผิด	แหม...เอะอะจะจดท่าเดียวปู่ก้อ...!)	
	 ถ้าถามว่ารูปนิมิตทำงานอย่างไร...?	 ก็ทำเหมือนกับองค์ท่านอยู่ทุกประการ	
โธ่...คนตายท่วมหัวท่วมหู	 ขืนทิ้งงานก็ทับตายไปด้วยเท่านั้น	 (ท่านไม่ตายหรอก	 เขียน
เพลินไปนิด)	ถ้าถามว่าทำได้อย่างไร...?	แบบนี้ชกกันดีกว่าว่ะ...!	
	 ความเป็นทิพย์จ้ะ...ความเป็นทิพย์ซะอย่าง	 อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ	 ถ้าคิด
เถียงก็ทดลองตายซะเดี๋ยวนี้	 แล้วไปนั่งดูพระยายมท่านทำงานเองแล้วกัน	 (จะยุให้ท่าน		
จับโยน	ลงกระทะทำบาบีคิวซะให้เข็ด	แก่ถามดีนัก...!)	
	 ตัง้แต	่“หลวงพอ่”	สอนมโนมยทิธมิา	อาตมาเคยไปดนูรกแคไ่มก่ีค่รัง้เอง	เพราะชาติ
กอ่นเคยตกนรกจนชำนาญเลยไมก่ลา้ไปบอ่ย	 กลวัพระยายมทา่นหมัน่ไส	้ ใหน้ายนริยบาลจบั
ลงนรกกเ็สรจ็กนัเทา่นัน้	เพราะหนีเ้กา่ในชาตหิลงัๆ	ยงัคา้งอยูบ่านตะเกยีงเลย...!	
	 มนีรกขมุเดยีวทีอ่าตมาสนใจไปดคูอื	 โลกนัตนรก	 เพราะตำราทา่นวา่ขมุนีล้งโทษดว้ย
ความเยน็	 ดว้ยความสงสยัเลยลงไปด	ู เหน็สตัวน์รกพลดัตกลงในทะเลนำ้กรด	 ความเยน็จดั
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ของนำ้ถงึกบัทำใหร้า่งสตัวน์รกกรอบเปน็ผงทนัททีีส่มัผสันำ้	ทีแ่ทเ้ปน็อยา่งนีเ้อง...	
	 การจะไปดูนรก	 ต้องลงไปขออนุญาตพระยายม	 ท่านจะมีไกด์นำทางให้	 ถ้าเราไป
เองสุ่มสี่สุ่มห้าจะมีอันตราย	 น้องแสงชัยน้องชายของอาตมา	 ถอดจิตหล่นโครมไปกลาง
ขุม	 ไฟนรกดับเกลี้ยง	 บรรดาสัตว์นรกนับแสนนับล้านล้อมเข้ามาทุกทิศทุกทาง	 ถ้าสติไม่
มั่นคงพอ	มีหวังตกใจจนเป็นบ้าเอาง่ายๆ	ให้ท่านส่งคนนำทางให้จะดีกว่า...	
	 เดือนเมษายน	 ๒๕๓๓	 อาตมาประสบอุบัติเหตุ	 ทำให้กระดูกคอเคลื่อนไปทับ
ประสาท	 รู้สึกเหมือนกับยืนอยู่บนแผ่นดินที่กำลังไหวโคลงเคลงตลอดเวลา	 อาเจียนจนน้ำ
ในร่างกายแทบไม่เหลือ	เพื่อนพระช่วยกันหอบหิ้วไปโรงพยาบาล...	
	 ทางโรงพยาบาลพยายามเตม็ที	่ ชว่ยรกัษาจนอาการโคลงเคลงหายไป	 แตป่ระสาท
ควบคมุการเคลือ่นไหวเสยีหมด	ถา้ลกุขึน้จะหมนุไปทางขวาตลอด	จนกวา่จะชนขา้งฝา	หรอื
ยดึจบัอะไรไดจ้งึหยดุ	คดิจะพลกิตวัรา่งกายจะพลกิวบูไปควำ่หนา้เลย	ควบคมุอะไรไม่ได.้..!	
	 อาหารฉันไม่ได้เลย	แค่ได้กลิ่นก็อาเจียนแล้ว	หกวันไม่มีข้าวตกถึงท้องซักเม็ด	น้ำ
เกลือก็ให้ไม่เข้า	 แทงเข็มไว้หกชั่วโมงเข้าไปแค่ห้าสิบกว่าซี.ซี.	 เส้นมันลีบหมดทั้งตัว	 จน
หมอหมดปัญญา	เลยหอบหิ้วกันกลับมา	ตั้งใจมาตายที่วัด...!	
	 คนืนัน้รูส้กึหวิจนไสแ้ทบขาด	อยากจะฉนัอะไรก็ไดท้ีเ่ผด็มากๆ	มนัอยากแทบขาดใจ	
ยิ่งกว่าคนแพ้ท้องซะอีก	 พอสว่างเลยหาไม้เท้าค้ำยันไปร้านค้าของวัด	 สั่งข้าวผัดกระเพรา
จานใหญ	่ไมส่นใจวา่ทอ้งจะวา่งมานานแค่ไหน	ดมกลิน่ดเูหน็ไมอ่าเจยีนกฟ็าดโลด...!	
	 ฉันเสร็จปุ๊บมันง่วงทันที	เลยนอนที่ป้อมยามหน้าร้านค้า	พอเอนตัวลงรู้สึกเตียงมัน
ยุบฮวบ	 หล่นลงตรงหน้าพระยายมราชและท่านนายบัญชีใหญ่พอดี	 ความรู้สึกแรกที่บอก
กับตัวเองคือ	“นี่เราคงตายแล้วซินะ...และอาจจะตกนรกด้วย...”	
	 ความกลัวตกนรกจับใจ	 เห็นท่านนายบัญชีเปิดสมุดดูปั๊บบอกทันทีว่า	 “อีกหกวัน
หาย...”	อาตมากราบลาเปดิแนบ่	โธ.่..อยู่ๆ 	 ไปนัง่แหมะยงักบัรอคำตดัสนิ	ไมข่วญัหนดีฝีอ่
กเ็กนิไปละ่...อาตมาบอกตรงๆ	วา่	กลวันรก	ขนาดให้ไปเทีย่วเฉยๆ	ยงัไมอ่ยากไปเลย...!	
	 บรรดาญาติโยมทั้งหลาย	 พอทราบว่าอาตมาป่วย	 ก็มาเยี่ยมกันใหญ่	 แม่เบ็ญ 
(อาจารย์เบ็ญจา วิบูลย์พันธุ์)	 เอารถมารับไปบ้านที่อู่ทอง	 อาตมาทราบดีว่าเป็นโรคจาก
กรรมเก่า	หมอปัจจุบันรักษาไม่หายหรอก	แต่ก็ไม่อยากขัดใจแม่	ไปก็ไป...	
	 ได้น้าเล็ก	 (อาจารย์จารุวรรณ ศรีแสงจันทร์)	 จุ๋ม	 (เบญจรัตน์)	 จุ๊บ	 (เบญจพร) 
ช่วยกันดูแล	ไม่มีใครทราบว่า	อาตมาป่วยขนาดไหน	เพราะหน้าทะเล้นเป็นปกติ	จิตใจมัน
สบาย	เพราะทราบว่าเป็นกฎของกรรม	และอีกหกวันจะหาย...	
	 อยูบ่า้นแมเ่บญ็หา้วนั	ถกูจบัเอก๊ซเ์รยซ์ะหวัแทบผ	ุหาสาเหตไุม่ได	้ไดแ้ตก่นิยาปรบั
ความดนัในชอ่งห	ู กนิซะหอูือ้ตาลาย	 ระยะแคเ่มตรสองเมตรเหน็คนเปน็เงารางๆ	 จำไม่ได้
วา่ใครเปน็ใคร	ตอ้งใชจ้ำเสยีงเอา	บอกวา่ปว่ยไมม่ีใครเชือ่	เพราะหนา้เปน็ตลอดกาล...	
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	 วันที่หกตอนเช้าแม่เบ็ญไปส่งที่กรุงเทพฯ	 ไปกราบหลวงปู่มหาอำพัน	 เพราะนิมิต
เห็นท่านบอกว่าจะให้ไม้เท้า	 เลยรีบไปรับด้วยความงก	 ถือไม้เท้าเป็นหลวงตาแก่ไปเลย	
หลวงปูห่วัเราะชอบใจ	บอกวา่	“คราวกอ่นคณุพยาบาลผม	คราวนีผ้มขอดแูลคณุบา้งนะ...”	
	 ตอนเพลญาติโยมทางกรุงเทพฯ	แห่มาเยี่ยม	พี่บี (พัลลภา เอี่ยมเพชราพงศ์)	มี
พ่อบุญธรรมเป็นหมอจับเส้น	 ลากอาตมาไปให้พ่อเขาช่วย	 หมอเอามือแตะต้นคอปุ๊บก็
บอกว่า	“กระดูกเคลื่อนสองข้อแน่ะ	ไม่เป็นไร	จะจัดการให้	เดี๋ยวก็หาย...”	
	 แกจับบิดซ้ายขวาสองกร๊อบเข้าที่	หายทันที	ขามาค้ำไม้เท้ามา	ขากลับเดินตัวปลิว
เลย	กลายเป็นปกติทุกอย่าง	 เหมือนไม่เคยป่วยมาก่อน	คำพยากรณ์ว่า	“อีกหกวันหาย” 
ดังก้องอยู่ในหู	หกวันจริงๆ	ด้วย	ของท่านไม่เคยพลาดเลย...	
	 ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 ร่างกายนี้เป็นรังของโรค	 มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปกติ			
เอวํ ธมฺโม	มีธรรมดาเป็นเช่นนี้	เอวํ ภาว	ีสภาพของมันต้องเป็นอย่างนี้	เอวํ อนตีโต	ไม่
อาจจะล่วงพ้นไปได้	 สภาพร่างกายที่มีแต่ทุกข์โทษเวรภัยเช่นนี้	 อย่ามีมันอีกเลย	 ขอให้
ตั้งใจว่า	ตายเมื่อไรเราจะไปพระนิพพาน	จะได้ไม่ต้องอกสั่นขวัญหายกับนรกแบบเดียวกับ
อาตมาได้พบมาแล้ว...สวัสดี		
   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๖๕. ลูกสาวมาหา 

	 “ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ” เจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ ทรงเปล่งอุทาน		
ออกมา	 เมื่อทราบว่าพระชายาพิมพาราชเทวี มีพระประสูติกาล	 เป็นพระโอรสหน่อเนื้อ
แห่งบรมกษัตริย์ศากยราช...	
	 “บ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องผูกพันได้เกิดขึ้นแล้ว”	 เป็นวาจาที่แสดงถึงความ
ตระหนกอย่างยิ่ง	หนทางที่จะออกสู่มหาภิเนษกรมย์	คล้ายดังถูกปิดตันลงทันที...	
	 โบราณกล่าว่า	 “ลูกเปรียบประดุจโซ่ทองคล้องใจ”	 นับว่าเปรียบเทียบได้ลึกซึ้ง
โดยแท้	มันคล้องใจรัดใจจริงๆ	หากไม่มีปัญญาวุธอันคมกล้า	ก็ยากจะตัดให้ขาดได้...	
	 มีบาลีกล่าวไว้ว่า	“ปุตตํ คีเว ภริยํ หตฺเถ ธนํ ปาเท”	แปลเป็นใจความว่า	“ห่วง
ลูกผูกคอ ห่วงภรรยา (สามี) ผูกมือ ห่วงทรัพย์สมบัติผูกเท้า” 
	 จะกินอะไรแต่ละทีพ่อ	-	 แม่ก็ต้องนึกก่อน	 เจ้าตัวน้อยจะมีกินหรือเปล่า...?	 ของที่
กลืนได้ก็พาลฝืดคอ	ต้องเก็บไว้ให้ลูก	กลัวลูกจะอด	เหมือนถูกรัดคอไว้พาให้กลืนไม่ลง...	
	 อยู่คนเดียวสบายๆ	ไปหาสามี	-	ภรรยามาพาให้ทุกข์	แทนที่จะลำบากคนเดียว	ก็
มีปากมีท้องมาเพิ่ม	ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว	เหมือนถูกล่ามมือติดอยู่กับงาน...	
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	 มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว	 ถ้ามากกว่าหนวดกุ้งมิถึงกับเรือนทรุด
เลยหรือ?	จะไปไหนก็ไปได้ไม่ไกลต้องรีบกลับมาดูแลทรัพย์สิน	อย่างกับถูกตีตรวนติดไว้ก็
ไม่ปาน	
	 แต่สมเด็จพระบรมพรหมพงศ์โพธิสัตว์	 บำเพ็ญบารมีมาเพื่อตรัสรู้	 จึงหักห่วงบ่วง
มารทั้งหลาย	 ออกผนวชค้นหาธรรม	 จนบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
พระปัญญาอันปรีชายิ่งสุดที่สิ่งใดจะมาร้อยรัดได้...	
	 สมเด็จพ่อ	ทรงมีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าผู้ใด	แต่ก็หาได้ยึดติดไม่	ทรงสละ
ละวางทุกสิ่งเพื่อแสวงหาสัจธรรม	 ตรากตรำพระวรกายแทบจะสิ้นลมปราณ	 กว่าจะบรรลุ
ฝั่งแห่งวัฏฏสงสาร...	
	 ตัวเราเล่า...?	ไม่มีทางเปรียบใดๆ	เลยเป็นอันขาด	อีกกี่แสนชาติก็ผูกขาดจองขาด	
อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป	 ไม่มีอะไรจะละกลับยึดถือไขว่คว้ามาตามแต่ตัณหาจะ
บัญชาการ...	
	 หาเหาใส่หัวนะซิ...รับเอาลูกเขามาเป็นภาระ	 เจ้าประคุณเอ๋ย...ทีนี้ละซึ้งถึงความ
ทุกข์ของพ่อ	-	แม่	อะไรๆ	แทบจะต้องคิดแทนทำแทนไปซะทุกอย่าง...สมน้ำหน้าตัวเอง...		
	 มันให้ห่วงใยให้กังวลไปสารพัด	 ถ้าลูกผู้ชายยังพอจะปล่อยได้วางได้	 นี่ทั้งห้าคน	
เป็นผู้หญิงล้วนๆ	ยิ่งกว่าเอาเนื้อวางไว้ที่จมูกเสือเสียอีก	ดูแลรักษาสุดจะยากเย็นเข็ญใจ...	
	 เผชิญกับปัญหาร้อยแปดพันเก้า	หวานสู้อมขมสู้กลืน	ฝืนทำหน้าชื่นไป	ทำอย่างไร
ได้...รับเอากระดูกมาแขวนคอแล้ว	ก็ต้องทนจนกว่ากระดูกจะผุพังหล่นหายไปเอง...	
	 ใกล้รุ่งของคืนวันหนึ่ง...	 ลูกปุ๊ก (สุมาลี ตีรเลิศพานิช)	 ลูกสาวคนโตที่ทำงานอยู่
กรุงเทพฯ	 ตรงเข้ามาหาด้วยใบหน้าหม่นหมองครองทุกข์	 พอเห็นหน้าอาตมา	 ก็โผเข้า
กอดในทันที...	
	 อาตมาสะดุ้งใจ	 นี่เราตื่นอยู่	 กำลังภาวนาด้วย	 ไม่มีทางที่จะเกิดอุปทานได้	 หรือ
เป็นนิมิตของมาร...?	แต่น้ำหนักตัว	ไออุ่นจากร่างบอกชัดๆ	ว่านี่ของจริง...!	
	 ปล่อยให้ลูกเขากอดไป	สัมผัสจากใจบอกว่าลูกกำลังทุกข์ใจสาหัส	จนต้องบากหน้า
มาหาพ่อ...เอาเถอะลูกเอ๋ย...พ่ออยู่นี่แล้ว	อย่าได้กลัดกลุ้มกังวลไปเลย...	
	 สิบห้านาทีเต็มๆ	 ที่นอนภาวนานิ่งเฉย	 แต่เหลือบตาดูนาฬิกาปลุกตลอดเวลา	 เฝ้า
คอยว่าเมื่อไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลง	ในใจมีแต่ความรักความสงสารสุดหัวใจ...	
	 ในที่สุด...ร่างที่ชัดเจนว่าเป็นกายเนื้อของมนุษย์	 ก็ค่อยๆ	 บางลงเรื่อยๆ	 จนจาง
หายไป	 อาตมาดึงตัวลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ	 ใจยังทรงคำภาวนาอยู่เป็นปกติ	 คิดหาสาเหตุว่า
มาจากอะไร...	
	 ตัดเรื่องธิดาพญามารไปได้เลย	 เพราะเชื่อมั่นว่าในอารมณ์ช่วงนั้นมารแทรกไม่ได้
เด็ดขาด	แล้วทีท่าของลูกที่มาก็เพื่อหาที่พึ่งจริงๆ	เพียงพบหน้าพ่อก็พอใจแล้ว...	
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	 เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ	 ลูกเขาส่งกำลังใจทั้งหมดมาหา	 กายในเลยหลุดมาแบบ
มโนมยิทธิเต็มกำลังโดยที่ลูกเองก็คงไม่รู้ตัว	แต่บังเอิญพ่อรับสัมผัสได้...	
	 จะไปยากอะไร...พอพบหน้าก็ถามเอาตรงๆ	 ลูกเขาก็ยอมรับว่าช่วงนั้นกลุ้มใจมาก	
คิดถึงหลวงพ่อใจจะขาด	เลยไปหาจนถึงกุฏิ	เก่งไม่เบานิลูกเรา...!	
	 พอมีหนึ่งก็มีสอง	 ไปได้ซักครั้ง	 ครั้งต่อไปก็ไม่มีปัญหา	 ยิ่งการเดินทางของกายใน	
แค่คิดก็ถึงแล้ว	ก็ยิ่งสะดวกใหญ่	พบลูกทีไรแปลว่าตัวจริงกำลังร้องไห้ทุกที...!		
	 ประสบการณ์แบบนี้	อาตมาเคยพบมาก่อน	ตอนนั้นน้องแสงชัย	ป่วยเป็นเชื้อราที่
ฝ่าเท้าสองข้าง	เน่าลามขึ้นมาข้างบน	ต้องไปหาหมอจีน	เอายามารักษา...	
	 ยาจีนแสดงผลทางขับเชื้อรุนแรงมาก	 น้องแสงชัยเจ็บปวดจนร้องโอดโอย	 อาตมา
สงสารน้อง	จึงนั่งภาวนาส่งกำลังใจจากวัด	ไปช่วยเหลือน้องชายที่กรุงเทพฯ...	
	 พอหายป่วย	น้องแสงชัยก็ไปวัด	กราบขอบคุณที่อาตมาช่วยร้กษาให้	 “เฮ้ย...ข้าไม่
เกี่ยว...”	“หลวงพี่อย่าปิดผมเลย	ผมเห็นหลวงพี่นั่งอยู่ทางปลายเท้าทั้งคืน...!”	
	 แค่เราคิด	เขาก็เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้ว	ดังนั้น...ที่ลูกปุ๊กใจจดใจจ่ออยากให้พ่อช่วย	
ก็คงเป็นแบบเดียวกัน	จิตคงออกไปในลักษณะการใช้มโนมยิทธิแบบเต็มกำลังนั่นเอง...	
	 ก่อนธุดงค์ไปเมืองลับแลแม่สาน	 อาตมาบอกกับลูกปลา (ปราณี ขวัญเพ็ญ)	
ลูกสาวคนกลางว่า	“ถ้าสิ้นเดือนไม่ได้ข่าว	หนูก็หาพ่อใหม่เลยนะ”	เห็นลูกหน้าเสียเลย	คง
คิดไม่ถึงว่าจะหนักหนาปานนั้น...	
	 เข้าถึงแม่สาน	ตกค่ำกางกลดอยู่เชิงเขาริมห้วย	กลางคืนนอนภาวนาอยู่	พอห้าทุ่ม
กว่าขยับตัวเปลี่ยนท่า	รู้สึกว่ามีใครมาอยู่นอกกลดด้านปลายเท้า	“ผี...?” 
	 คว้าไฟฉายได้ก็ลุกนั่ง	 อุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังมาหลอกกันแบบนี้ก็สวยซิ...!	 เงื้อ
ไฟฉายจะฟาดให้จั๋งหนับ	แล้วกลับเปลี่ยนใจขอดูหน้าผีหน่อยน่า...	
	 “อ้าว...ลูกปลา	 หนูมาได้อย่างไร...?”	 อีหนูขยี้ตาเพราะโดนไฟส่องเข้าเต็มหน้า	
ตอบเสียงง่วงนอนว่า	 “หนูเป็นห่วงหลวงพ่อค่ะ...เลยตามมาดู”	 เกือบตีกบาลลูกตัวเองแล้ว
มั๊ยล่ะ...!	
	 รายนี้เรียนอยู่	 ร.ร.พระสุธรรมยานเถรวิทยานักเรียนของที่นี่ต้องฝึกมโนมยิทธิได้	
จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียน	ดังนั้น	การที่เขาตามมาได้	ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย...	
	 ปล่อยเขานอนนอกกลดอยู่อย่างนั้น	 ประมาณตีหนึ่งครึ่งก็ค่อยๆ	 เลือนหายไป	
แสดงว่าตัวจริงคงหลับ	กำลังใจขาดช่วงต่อไม่ติด	กายทิพย์จึงกลับร่างเดิม...	
	 จากที่เล่ามา	 เป็นที่ยืนยันได้ว่า	การถอดจิตไปไหนๆ	 เป็นเรื่องกล้วยๆ	ปัจจุบันนี้มี
คนทำได้นับแสนคนแล้ว	ท่านล่ะ...?	พอจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือไม่...?		
   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๓  
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๖๖. มีเงินใช้ไม่รู้จักหมด 
	 ขึ้นหัวข้อมาท่านผู้อ่านก็คงหูตาสว่าง	 อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันที	 ว่าทำอย่างไร
ถึงจะมีเงินใช้ไม่รู้จักหมด	ขอใช้แบบสบายๆ	ด้วย	ไม่ใช่อดจนไส้กิ่วเพื่อจะเหลือเงินเก็บ...	
	 ในพระไตรปิฎก	 กล่าวถึงตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่รวยจนไม่ทราบว่ามีเงินเท่าใด	
เพราะขนาดตวงใส่เกวียนยังนับไม่ไหว	นั่นคือ	ท่านเมณกเศรษฐ	ีปู่ของ	นางวิสาขามหา
อุบาสิกา	นั่นเอง...	
	 กล่าวกันว่าผลบุญที่ทำให้รวยจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นของท่านเมณกเศรษฐี	 คือ	 ใน
ชาติก่อนโน้นได้ถวายทองเท่าปีกริ้นบูชาพระรัตนตรัย...	
	 ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	พุทโธ ธัมโม สังโฆ อัปปมาโณ	คุณของพระพุทธ	พระธรรม	
พระสงฆ์	นั้น	มหาศาลสุดที่จะมีอะไรมาเปรียบปานได้...	
	 ยิ่งท่านเมณกเศรษฐีในชาตินั้น	 ทำงานเช้าจรดเย็น	 พอได้เงินค่าอาหารมา	 แทนที่
จะบำรุงกระเพาะที่หิวโหยของตน	กลับเอาไปซื้อทองมาบูชาพระรัตนตรัย...	
	 แม้ว่าจะได้ทองคำเท่าปีกริ้น	 น้อยนิดจนน่าเวทนา	 แต่กำลังใจที่เคารพในพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	ของท่านนั่นซิ	ยิ่งใหญ่ไพศาลสุดจะพรรณาได้...	
	 ตายจากชาตินั้นท่านไปเกิดเป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติ	 อยู่เป็นสุขหลายพันปี	 จุติ
จากอัตภาพของเทวดามาเกิดในชาตินี้	พอเข้าท้องแม่ปุ๊บก็รวยปั๊บเลย...	
	 เพราะกอไผ่ที่ขึ้นรอบบ้านทุกกอ	พร้อมใจกันออกหน่อเป็นทองคำ	คนอื่นเอาไม่ได้
ด้วยนะ	 ต้องท่านแม่ไปหักถึงจะยอมหลุด	 ก็เลยเพลินกับการเก็บหน่อไม้ทองคำจนกอง
เป็นภูเขาเลากา	เรียกว่าภูเขาทองในบ้านเลยเชียวล่ะ...	
	 ยัง...ยังไม่พอ	แม้ว่าหน่อไม้จะงอกตลอดเวลาก็ยังไม่สะใจ	ยังมีแพะทองคำ	ตัวเท่า
ช้างมาเป็นกองทัพเลย	เข้ามายืนล้อมรอบบ้านไปหมด	ให้รวยซะให้เข็ด...	
	 ไม่ใช่ทุบแพะทองคำไปขายนะ...หากแต่ในปากแพะมีสายกลไกพอนึกอยากได้อะไร	
จะเป็นเสื้อผ้า	แก้วแหวนเงินทอง	ไปชักสายกลไกของที่ต้องการจะไหลออกมาทันที...	
	 คราวนี้มีปัญญาก็นั่งดึงกลไกไปเถอะ	อยากได้เท่าไรก็เท่ากันซิน่า	แล้วจะไม่ให้รวย
จนไม่รู้ว่ามีเงินเท่าไรได้รึ...?	แค่ชักสายก็ลมใส่แล้ว	ใครจะมีปัญญาไปนับ...!	
	 “ช้าก่อน...มันจะมีจริงเหรอคนรวยขนาดนี้น่ะ...?”	 “บ๊ะ...แล้วกัน	 ถ้าไม่มีแล้วจะมา
นั่งเล่าหาสวรรค์วิมานอะไรล่ะ...?	อยู่เฉยๆ	น่า	ขืนขัดคอเดี๋ยวเจอเตะนะ	จะบอกให้...!”	
	 ถึงคราวของกบน้อยไม่เคยเจอทะเล	 มีเศรษฐีต่างเมืองชื่อ	 ชฎิลเศรษฐี	 มีทรัพย์	
๘๐	โกฏิ	ก็ราวๆ	แปดร้อยล้าน	ไม่ใช่ก้อยนะเนี่ย	เกิดอยากรู้ว่ามีใครรวยเท่าตัวเองบ้าง...	
	 ก็ใช้บริวารทำทองแท่ง	ไม้เท้าทอง	รองเท้าทอง	เอาไปถือเล่นใส่เล่น	เป็นการอวด
ตัวกลายๆ	ว่า	จะมีใครรวยกว่านี้ก็ว่ามา	ข้าจะขอแสดงความนับถือ...	
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	 เจอภูเขาทองของท่านเมณกเศรษฐีเข้าก็หงายหลังตึง	 อายจนแทบมุดดินไปอยู่กับ
ไส้เดือน	 ของตัวเองถ้าเผลอใช้ล้างผลาญอาจจะหมด	ของท่านเมณกเศรษฐีใช้เท่าไรก็ไม่รู้
จักหมด	ไปเก็บเอาชักเอาเมื่อไรก็ได้...	
	 เมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่งงาน	 ท่านปู่ก็ให้ของรับไหว้เล็กๆ	 น้อยๆ	 เป็นเงิน
ห้าร้อยเล่มเกวียน	ทองห้าร้อยเล่มเกวียน	เครื่องใช้ไม้สอยห้าร้อยเล่มเกวียน	ข้าทาสหญิง	
-	ชายอีกอย่างละห้าร้อยคน	ห้าร้อยซะให้พอ...	
	 อ่านถึงตรงนี้ชักอยากจะยอมเป็น	 “ไอ้ห้าร้อย”	 บ้างมั๊ยล่ะ?	 อาตมาแม้ไม่มี
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยทองคำเท่าปีกริ้นแบบท่านเมณกเศรษฐีก็ตาม	แต่อาตมาก็มี
อานิสงส์อื่นมาทดแทน...	
	 นั่นคือ...เกิดมาได้มีวาสนาเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน	(สมณศักดิ์
ในขณะนี้)	แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี อานิสงส์นี้ก็เหลือเฟือเกินพอแล้ว...	
	 “หลวงพ่อ”	ท่านเมตตามอบคาถามหาลาภ	คือ	“คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า”	ให้	
มาภายหลังท่านต่อเติมจนเป็น	“คาถาเงินล้าน”	ก็ยิ่งมีผลเป็นร้อยเท่าพันทวี...	
	 อาตมาเป็นคนเชื่อยาก	 ลองแล้วลองอีกจนหมดความสงสัยใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ขนาดสอง
ทุ่มเทย่ามเลี้ยงพระจนเกลี้ยง	กลับไปจำวัดยังถูกปลุกไปสวดศพ	รับเงินมาจนได้...	
	 รุ่นที่อาตมาบวชทั้ง	๓๕	องค์	ตั้งใจช่วยสร้างห้องกรรมฐาน	และพระหน้าตักสี่ศอก	
เพื่อชำระหนี้สงฆ์กับหลวงพ่อเป็นเงินสองแสนกว่าบาท	ก็แบ่งเฉลี่ยกันจ่าย...	
	 อาตมาเทย่ามถวายหลวงพ่อหมดเรียบตั้งแต่ออกจากโบสถ์	 อยู่ๆ	 มาเจอหนี้สิน
บานตะเกียงแบบนี้ก็หน้ามืดไปเลย	จะเอาที่ไหนมาให้ละหว่า...?	
	 หลังจากบวชได้	 ๗	 วัน	 พอดีลงศาลาสองไร่ในงานวันวิสาขบูชา	 พบกับพี่สาวที่
แสนดี	คือ	คุณนารถฤดี เจริญราศร	ี พี่เขาขอทำบุญด้วย	๒๐	บาท	พออาตมาเปิดย่าม
รับ	สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น...!	
	 ญาติโยมทั้งหลายพากันเข้าแถวยาวเหยียดตั้งแต่หัวศาลาถึงท้ายศาลา	 เธอบ้างฉัน
บ้าง	 ควักเงินใส่อุตลุด	 อาตมาเองรับเงินซะงงเป็นไก่ตาแตก	 กลับกุฏเทกองพะเนินเลย	
นับรวบรวมเสร็จ	เหลือจะพอรีบนำไปถวาย	“หลวงพ่อ”	หมดหนี้หมดสินกัน	โล่งอก...!	
	 นี่ขนาดเพิ่งบวชนะ...มาตอนออกธุดงค์ไปเมืองลับแล	 อาตมาก็ถลุงเงินเกลี้ยงฉาด	
ตั้งใจไปตัวเปล่าจริงๆ	แต่อานิสงส์ที่ติดตัวไม่ยอมให้เป็นอย่างต้องการ...	
	 พอเทกระเป๋าเลี้ยงพระวันมาฆบูชากับแม่ครัวและครัวกองทุนจนหมด	 กำลัง
สบายใจ	ก็พบกับ	คุณวิไล จณวัตร	กับ	คุณอัญชนา ลิขิตธนารักษ์ เจ๊แกถวายแต๊ะเอีย
มาซองเบ้อเริ่ม...!	
	 ลงสวดมนต์ที่ศาลาสองไร่	พบอาจารย์ประเสริฐ เกษตรเอี่ยม	บอกว่าจะบวช	เลย
ร่วมเป็นเจ้าภาพยกซองให้ไปเลย	 ออกจากศาลามาน้าอึ่ง (คุณอุไรวรรณ ปัจฉิมางกูร)	
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กลางทาง	ถวายเงินมาอีกหนึ่งร้อย	อาตมาละกลุ้ม...!	
	 จ่ายเป็นค่าล็อคเก็ตหลวงพ่อ	๕	อันหมดพอดี	มาเข้าเวร	พี่สาว	(คุณมุกดา เพชร
ชื่นสกุล)	กับเกียง	 (มาลินี ตีรเลิศพานิช)	ตามมาถวายอีก	๔๙๐	บาท	(อยากจะบ้าตาย
จริงๆ)	เอาไปจ่ายเป็นค่าเหรียญทำน้ำมนต์และล็อคเก็ตหลวงพ่อ	หมดตัวซะที...	
	 ลงปาฏิโมกข์แล้ว	 ออกจากโบสถ์มาพบแม่เบ็ญ	 (อาจารย์เบ็ญจา วิบูลย์พันธุ์) 
ถวายเงินส่วนตัว	๕๐๐	บาท	อาตมาอยากหัวเราะและร้องไห้พร้อมๆ	กัน...!	
	 แดง	(มงคล จอมผา)	เอารถไปส่ง	เลยเติมน้ำมันที่พิษณุโลกซะ	๒๐๐	บาทเหลือ	
๓๐๐	บาท	ยกให้แดงไป	อีทีนี้ตอนเข้าป่ามันต้องจ้างคนนำทางนะซิ...!	
	 นึกถึงเงินสามร้อยบาทชะมัด	 ล้วงย่ามค้นไปค้นมาได้สามร้อยบาท	 มาจากไหน
วะ...?	ฮ่า...เราทำได้	จ่ายค่านำทางค่ายาจิปาถะ	ขากลับออกมาห้วยหยวก	เลี้ยงขนมเด็ก
กะเหรี่ยงและหมูหมากาไก่	ช่วยกันกินครึกครื้นไปเลย	รวมทั้งหมดจ่ายไป	๒๐๐	บาท...	
	 กลับถึงวัดเกือบสี่ทุ่ม	 ทำความสะอาดบริขารแล้ว	 สงสัยว่าทำไมฝั่งโบสถ์เปิดไฟ
สว่างโร่	 ถามได้ความว่าแม่ของโยมเอี่ยม	(แม่ครัววัด)	ตาย	กำลังมีงานศพอยู่	 จะไปร่วม
งานก็เหนื่อยเต็มที	นอนดีกว่า...แผ่หราหลับเป็นตายเลย...	
	 ตีสี่เจอแม่ครัว	 ควักเงิน	 ๑๐๐	 สุดท้ายช่วยงานศพเขา	 แล้วอาตมากับแดงก็	
“เหาะ” ไปบ้านแม่เบ็ญที่อู่ทอง	ฉันเช้าแล้วนอนยาวยันบ่ายเลย	ตกบ่ายแม่เบ็ญพาเพื่อน
บ้านมาฟังประสบการณ์ในป่า	คุยกันเพลินเกือบสี่ทุ่มจึงเลิก...	
	 ญาติโยมพากันถวายเงินเจ็ดร้อยกว่าบาทเป็นค่าเล่าเรื่อง...เห็นมั๊ยล่ะ...?	 เช้ามืด
หมดตัว	กลางคืนรับใหม่	ไม่เคยหมดข้ามวันเลยซักครั้งเดียว	จะมากจะน้อยก็ต้องมีมาจน
ได้	ถ้าไม่ขยันทำบุญ	คงเก็บเงินได้หลายตันแล้ว...!	
	 หลายครั้งหลายหนที่เป็นแบบนี้	 จนกระทั่งเชื่อยิ่งกว่าเชื่อ	 ว่าชาตินี้	 อาตมามีเงิน
ถลุงเล่นไม่รู้จักหมดแน่ๆ	 แฮ่...ลุงพุฒพูดเสียงเขียวว่า	 “เขียนดีๆ	หน่อยคุณ	 เดี๋ยวคนเขา
เข้าใจผิดว่าเอาไปปล่อยกู้	 เลี้ยงสาว	 ซื้อบ้าน	 ซื้อที่ดิน	 แบบพวกที่มาอยู่ข้างล่างนี่	 บอก
เขาไปตรงๆ	ซิว่า	“หลวงพ่อ” สั่งให้ทำบุญให้หมด	ห้ามมีเงินเก็บข้ามปี”	
	 หวิดไปแล้วมั๊ยล่ะ...!	 คะนองมือไปหน่อยถูกเบรคหัวทิ่มเลย	 โอ.เค.ชาตินี้อาตมามี
เงินทำบุญเพลินอุราชนิดไม่มีวันหมดแน่...อย่างนี้ใช้ได้นะลุงนะ...!	
	 ท่านผู้อ่านจะทดลองดูบ้าง	 ก็โปรดย้อนไปดูตอนคาถาเงินล้าน	 แล้วปฏิบัติตามนั้น
เถิด	 การภาวนาถ้าใจเกาะ	 พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ท่านก็ไม่มีวันตกสู่ที่ชั่วอยู่แล้ว	
ยิ่งเอากำลังจากการภาวนา	 มาพิจารณาวิปัสสนาญาณ	 ยกจิตของตนขึ้นสู่ภูมิสูงยิ่งๆ	 ขึ้น
ไปได้	ก็ยอดเยี่ยมสุดหาใดปานเลยทีเดียวเชียว...		
   ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 



592 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : .................................	
ตอบ : คือเราตั้งใจจะให้เสื่อม	 แล้วก็ไปลอด	 ถ้าอย่างงั้นก็เสื่อม	 แล้วเรามีโทษปรามาส
พระรัตนตรัยด้วย	 แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นของสำนักที่ทำตามแบบของไสยศาสตร์
เขาจะมีข้อห้ามของเขาอยู่	 อย่างเช่นว่า	 ห้ามลอดใต้ถุนร้าน	 ห้ามกินฟัก	 แฟง	 แตง			
น้ำเต้า	 ห้ามด่าแม่เขา	 ถ้าเราไปละเมิดข้อนี้ของเขาจะเสื่อมไปเลย	 เพราะฉะนั้น
ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ต่างกัน	 พุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นอานุภาพของพระ ของ
พรหม ของเทวดา มันจะยั่งยืนกว่า หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพธิ์ ท่านทำเครื่องรางของ
ขลังเอามาลูกศิษย์เอาไปใช้	 มีลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่า	 หลวงพ่อครับ	 วัตถุมงคลของหลวง
พ่อลอดราวผ้าได้มั๊ย?	 ลอดใต้ถุนร้านได้มั๊ย?	 หลวงพ่อเดิมบอกว่างูเห่ามันเลื้อยลอดพระ
ลอดราวผ้า	 แล้วลอดใต้ถุนร้านมากัดเอ็งๆ	 ตายมั๊ย?	 คนถามบอกว่า	 ตายครับ	 หลวงพ่อ
เดิมบอกว่า	 ของๆ	 ข้าก็เหมือนกับงูเห่านั่นแหละ	 ลอดเท่าไรก็ไม่เสื่อม	 นั่นแสดงว่าเป็น
พุทธานุภาพ 
	 การฝึกปฏิบัติสำคัญที่สุดก็คือรักษากำลังใจของเราให้ทรงตัวต่อเนื่องกันให้ได้ 
ถ้ากำลังใจมันทรงตัวต่อเนื่อง รัก โลภ โกรธ หลง มันจะทำอันตรายเราไม่ได้ ส่วน
ใหญ่ของเราทำพอเลิกมาก็เอ้อระเหยลอยชายลืมไปเลย	 กำลังใจไม่ได้	 รักษาต่อแล้วก็นั่ง
กลุ้มว่าทำมั๊ย	 ทำไม	 ทำไม	 ตอนนี้มันวุ่น	 มันกลุ้ม	 มันทุกข์สารพัดสาระเพ	 ทำตัวเองทั้ง
นั้นเลย	
ถาม : .................................	
ตอบ : หยอดตู้ไปเลย	 สงัฆทาน	 วหิารทาน	 ธรรมทานนะ่	 ธปูเทยีน	 เอามานี	่ ธปูเทยีน
ของจำเป็นใช้อยู่ทุกวัน	 มา...ไว้บนนี	้ ถ้าหากว่าพระที่เป็นพระจริงๆ	 เครื่องบูชาเหล่านี้
สำคัญ	 คราวนี้ลูกศิษย์สายหลวงพ่อมักจะเคยชินเหมือนกันตัวทานบารม	ี ไปไหนก็ควัก
กระเปา๋	 ถงึเวลากค็วกัสตางคว์างลงไป	 ถา้หากวา่มดีอกไมธ้ปูเทยีนไป	 พระทีเ่ปน็พระจรงิๆ	
ทา่นจะยนิดมีากกวา่เงนิทองเยอะ	อนัดบัแรกคอืทา่นยนิดใีนความดขีองเรา การทีเ่รานำ
ดอกไม้ธูปเทียนมาคือตั้งใจมาบูชาพระรัตนตรัย การบูชาพระรัตนตรัยคือเคารพใน
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เปน็กฏกตกิาขอ้แรกของการเขา้ถงึพระโสดาบนั ถา้ทา่น
เห็นท่านจะดีใจว่าคุณใกล้พระโสดาบันแล้ว	 แต่เห็นสตางค์เป็นคนละเรื่องเลย	 ไอ้สตางค์
ในความหมายของทา่นบางทมีนักค็อืเศษกระดาษหรอืเศษโลหะเทา่นัน้เอง	 เพราะฉะนัน้ถา้
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ไปหาพระที่เรามั่นใจว่าท่านเป็นพระดีแน่ๆ	 ของเหล่านี้อย่าลืม	 ถึงมันจะเป็นอามิสบูชา	
บชูาดว้ยสิง่ของกต็าม	 แตว่า่อามสิบชูานะ่ผลของมนัจะเกดิในลกัษณะวา่รำ่รวย	 ปฏบิตับิชูา
ผลมันจะเกิดในทางปัญญาด	ี ทำมันซะทั้งสองอย่างนั่นน่ะ	 จำไว้ให้แม่นๆ	 บางคน	
เอะ๊...ทำไมตอ้งตัง้ขนัคร	ู ตอ้งบชูาครกูนัอยูต่ลอด	 จรงิๆ	 ทัง้หมดทำกเ็พือ่ตวัเราเองทัง้นัน้	
นัน่ละ่จำเอาไว้ใหแ้มน่	 เจตนาบรสิทุธิ ์ วตัถทุานบรสิทุธิ ์ ผูใ้หบ้รสิทุธิ ์ ผูร้บับรสิทุธิ ์ ทาน
นัน้มผีลเตม็รอ้ยสว่น	คราวนีข้องเราเองเราเพิง่ทำกรรมฐานมากำลงัใจมนัตอ้งดอียูแ่ลว้	
ถาม : ตอนนี้เริ่มอายุมากขึ้นค่ะ	 เริ่มไปวัดไปวานี่ก็จะเริ่มเจอคำถามแปลกๆ	 หรือไม่
บางอย่างที่ตอนเด็กๆ	 สงสัยน่ะค่ะ	 แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ถูกใจ	 ก็เลยอยากเรียนถาม
หลวงพี่น่ะค่ะ	 ถามหลวงพี่เรื่องธูปเทียนดอกไม้ที่ถวายพระนี่หมายความว่าอย่างไร	 เทียน
นี่จะจุดข้างไหนก่อนน่ะค่ะ	?	
ตอบ : การถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องบูชา	 คือเป็นการถวายแสงสว่างและของ
หอมเป็นเครื่องบูชา	 จัดเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่ง	 อามิสบูชาส่วนใหญ่ผลตอบแทนหรือ
อานิสงส์ของมันต่อไปในภายหน้ามันจะเกี่ยวกับเรื่องลาภผลเงินทอง แต่ถ้าเป็นปฏิบัติ
บูชามันจะเป็นด้านของปัญญา	 คราวนี้การจุดธูปจุดเทียนน่ะ	 ตามความนิยมกัน	 เขาจะ
จุดด้านซ้ายของเราคือขวามือของพระก่อน	 จุดเทียนทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วมาจุดทาง
ด้านขวา	แล้วธูปก็รวบปั๊บมาก็จ่อไปทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิม	
ถาม : มคีวามหมายอะไรมัย๊คะ	เปน็ดอกไมน้ีท่ำไมถงึนยิมถวายดอกบวัอะไรอยา่งนีค้ะ่	?	
ตอบ : ดอกบวัสว่นใหญแ่ลว้เขาถอืวา่เปน็ของสงู	จรงิๆ	แลว้	มนัคลา้ยๆ	กบัปรศินาธรรม
อยูอ่ยา่งหนึง่ที่โบราณเขาถอืกนัมา	อยา่ลมืวา่ดอกบวัตน้กำเนดิมนัจรงิๆ	คอืยูท่ี่โคลน	แตว่า่
สามารถที่จะชูตัวเองจนกระทั่งพ้นโคลนขึ้นมา	 พ้นน้ำจนกระทั่งเบิกบานขึ้นมาได	้ ท่าน
เปรียบในปริศนาธรรมที่ว่าคนเราทุกคนน่ะ ต่อให้มีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยหรือว่ามีการ
กระทำทีย่ำ่แยข่นาดไหนกต็าม แตถ่า้มคีวามพยายามตัง้หนา้ตัง้ตาตอ่สูฟ้นัฝา่ทำความดี
ไวส้มำ่เสมอ กย็อ่มมโีอกาสทีจ่ะหลดุพน้ไดเ้หมอืนกบัดอกบวัทีช่พูน้นำ้ขึน้มาเหมอืนกนั 
ถาม : แล้วการจบของน่ะค่ะ	 อย่างถ้าสมมติว่าถวายพระพุทธหรือว่าพระสงฆ์เป็นพวก
อาหารหรือปัจจัยอย่างนี้น่ะค่ะ	เวลาจบของควรจะจบแบบไหน	จบอย่างไร	?	
ตอบ : อธิษฐานเอานิพพานไว้ก่อน	 ถ้าขอนิพพานนี่อย่างอื่นได้หมดเองแหละ	 จะขึ้น
ยอดเขามันต้องละไปตลอดทางอยู่แล้ว	
ถาม : แล้วอย่างที่เวลาเวียนเทียนที่เขานั่งเป็นวงกลมๆ	 แล้วเวลาเวียนก็แบบอย่างนี้	
ทำอย่างนี้	แล้วก็ปัดอย่างนี้	?	
ตอบ : นั่นถือตามแบบของพราหมณ์เขา	 คือมีการวนเข้าสามรอบ	 วนออกสามรอบ	
ตอนวนออกนั่นเขาเอาสิ่งไม่ดีออก	 ตอนวนเข้านั่นเขารับสิ่งดีเข้า	 เขาตั้งใจอย่างนั้น	 แต่
คราวนี้วนออกแล้วไม่ทันจะไป	เราไปวนเข้ามันก็กลับมาใหม่หรือเปล่านี่ไม่รู้	(หัวเราะ)	
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ถาม : แล้วเวียนยังไง	เขาทำกันยังไง?	
ตอบ : เขาเชื่อถืออย่างนั้นเขาทำกันอย่างนั้น	 มันเป็นรูปแบบของเขา	 ของเราเองเรา
ตั้งใจจุดถวายพระไปก็หมดเรื่องหมดราวไป	
ถาม : การกรวดน้ำค่ะ	 อุทิศส่วนกุศลน่ะค่ะ	 สั้นๆ	 น่ะค่ะ	 แล้วก็ให้ถึงทุกท่านทั้งที่มีกาย
เนื้อและก็ไม่มีกายเนื้อน่ะค่ะ	?	
ตอบ : ถ้าอย่างนั้นเอาตามแบบของหลวงพ่อน่ะจ้ะ	 อิทัง	 ปุญญะผะลัง	 น่ะเคยท่องมั๊ย?	
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว	 ณ	 โอกาสนี้	 ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรม
นายเวรทั้งหลาย	ที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี	ชาตินี้ก็ดี	ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้ง
หลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้	 ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า	 ตั้งแต่บัดนี้ตราบท้าวเข้าสู่		
พระนิพพานด้วยเถิด	 และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า	
เทพเจ้าทั่วสากลพิภพและพระยายมราช	 ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนา
ในส่วนกุศลนี้	 ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด	 และ
ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว	ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี	 เสวยความ
สุขอยู่ก็ดี	 เป็นญาติก็ดี	 มิใช่ญาติก็ดี	 ขอเธอทั้งหลายจงโมทนาในส่วนกุศลนี้	 พึงได้รับ
ประโยชน์	ความสุข	เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ	ณ	กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด	และก็อธิษฐาน
ปิดท้ายว่าผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว	 ณ	 โอกาสนี้	 ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้
ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด	
ถาม : แล้วการขอขมาพระรัตนตรัยล่ะค่ะ	?	
ตอบ : การขอขมาพระรัตนตรัยนี่	 พอเราทำความดีไปถึงระดับหนึ่ง	 ไม่ต้องมากหรอก	
แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นตั้งใจทำจริงๆ	 มารเขารู้ว่าเราจะพ้นมือเขาแล้ว	 เขาก็พยายามที่จะ
หลอกล่อเราทุกวิถีทาง	 ให้เราหลงผิดเป็นชอบ	 มีการปรามาสพระรัตนตรัยบ้างอะไรบ้าง	
คราวนี้ถ้าหากว่าใครเป็นดังนั้นเขาให้ตั้งใจขอขมาพระ	 เพราะว่าการปรามาสพระ
รัตนตรัยนี่ แปลว่าเราไม่เคารพจริง ถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จริง เราจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ก็ให้ตั้งใจไว้ว่า	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรา
ล่วงเกินต่อพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์ไปแล้ว	 ด้วยกาย	 ด้วยวาจา	 หรือด้วยใจก็ดี	 จะ
โดยต่อหน้าหรือลับหลัง	เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี	ข้าพเจ้าขอกล่าวขอขมากรรมนั้นต่อองค์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอได้โปรดเมตตาอดโทษแก่ลูกตั้งแต่บัดนี้	 ตราบท้าวเข้าสู่พระ
นิพพานด้วยเทอญ	 ตั้งใจอย่างนี้แม้ว่าสิ่งนั้นเราไม่ได้เจตนาทำจะเป็นการดลอกดลใจของ
กิเลสมารหรือตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมใดๆ	 ชักนำก็ตาม	 ถ้าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์เรื่องเหล่านี้	 เราไม่ทำอยู่แล้ว	 แต่เนื่องจากว่ามีการชักนำจากกิเลสมารหรือว่า
ตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมดลบันดาลให้เป็นไปก็ตาม	 ถึงไม่ใช่การกระทำของเรา	 เราก็
เต็มใจขอขมา	 พยายามตื้อไว้บ่อยๆ	 เจ้าพวกนี้มันกลัวคนหน้าด้าน	 ถ้าตื้อบ่อยๆ	 สู้ไม่ได้
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มันถอยไปเอง	 ให้ขอขมาทุกครั้งเวลาจะสวดมนต์ไหว้พระ หรือว่าจะทำกรรมฐานอะไร
ให้ตั้งใจทำไว้ก่อน เพื่อกรรมส่วนนี้จะได้ขาดลง ไม่อย่างงั้นมันจะขวางอยู่เข้าไม่ถึง
กระแสพระนิพพาน 
ถาม : เวลาไปงานศพน่ะค่ะ	 แล้วเวลาขอขมาศพหรือเวลาที่ไปจุดธูปไหว้ศพให้พูดว่ายัง
ไงคะ	?	
ตอบ : ไม่ต้องพูดนะ	 ไหว้ไปหลายศพแล้วมันได้แต่ศพน่ะจ้ะ	 ให้ไปตั้งใจกราบพระพุทธ	
พระธรรม	 พระสงฆ์	 โดยเฉพาะพระธรรมตั้งโด่อยู่ตรงหน้าตายไปแล้ว	 ท่านบอกว่า	 ทุก
อย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นทุกข์ ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา นั่น
เขาก็ตายให้เราเห็นอยู่แล้ว อีกไม่นานเราก็ตายตามนั้น ตอนนี้สัจธรรมอันประเสริฐ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้ว น้อมกราบเคารพบูชาในความ
เป็นจริงที่พระองค์ท่านเห็น และลูกก็ทราบดีว่าอีกไม่นานลูกก็จะตายแหงแก๋ตามนี้ ถ้า
ตายเมื่อไหร่ขอไปอยู่กับพระองค์ท่านก็แล้วกัน เรามันไปไหว้แต่ศพ	
ถาม : แล้วเวลาไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้ค่ะ	จุดธูปกี่ดอก	?	
ตอบ : จุดธูปกี่ดอก...มัดใหญ่ๆ	โรงงานผลิตธูปจะได้รวยมั้ง	
ถาม : แสดงว่าเขาไม่มีกำหนดเหรอคะ	?	
ตอบ : ไม่มีหรอกจ้ะ	แล้วแต่เราชอบใจ	จุดมัน	๕	ดอก	๗	ดอก	๙	ดอก	๑๖	ดอก	แล้ว
แต่ที่เขาถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี	
ถาม : แล้วนั่งสมาธิกับเดินจงกรมน่ะคะ	อย่างไหนดีกว่ากัน	?	
ตอบ : ถ้าสามารถทำได้ก็เหมือนกัน	 เพราะว่าการที่เราทำสมาธิภาวนา จะเป็น
อิริยาบถไหนก็ตามถ้าทำถึงมันมีผลเหมือนกันหมด แต่ว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรม
มันมีต่างหากออกมา คืออันดับแรกท่านบอกว่าธรรมะที่ได้จะไม่เสื่อมง่าย	 เพราะว่าได้
ขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่	 เวลานั่งภาวนาถ้าเราขยับลุกไปนี่กำลังใจมันอาจจะเคลื่อนไปได้	
เพราะมันเปลี่ยนอิริยาบถ	แต่ถ้าเราได้ในขณะที่อิริยาบถเคลื่อนไหวอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว	ถ้า
เราไปนั่งก็กลายเป็นของง่ายไปเลย	อันดับที่สองทำให้อาหารย่อยได้ดี เลือดลมก็ปลอด
โปร่งได้เร็ว ภาวนาได้ดีขึ้น อันดับต่อไปทำให้เป็นผู้มีความอดทนเดินทางไกลโดยไม่
เหนื่อย	ก็ลองเดินมันเช้ายันเย็นดูซิ	พอชินๆ	เข้าบ่อยๆ	ต่อไปพอไกลก็เป็นใกล้ไปเอง	สิ่ง
ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ต่างหากของเขา	แต่ว่าจริงๆ	แล้วอิริยาบถไหนก็ตามถ้าทำ
ถึงจริงๆ	มีผลเหมือนกัน	แต่อานิสงส์จงกรมมันต่างหากออกมาหน่อยหนึ่ง	
ถาม : ช่วงนี้ปฏิบัติพอสมควรค่ะ	อย่างไม่ขาดทุกวัน	ยังไงก็ทำ	?	
ตอบ : จ้ะ	
ถาม : มันเกิดการสับสนค่ะ	?	
ตอบ : สับสนตรงไหน	?	
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ถาม : บางทีนึกไม่ออกค่ะ	ว่าที่เราทำไปมันถูกหรือมันผิด	?	
ตอบ : ถ้าหากว่ายังอยู่ในกรอบของทาน	ศีล	ภาวนา	ไม่ผิดจ้ะ	หลุดออกนอกกรอบของ
ศีล	๕	มั๊ย	?	หลุดออกจากการภาวนามั๊ย	?	ก็ตรวจดูง่ายๆ	
ถาม : อย่างเวลาเราชี้แจงเหตุผลให้คนอื่นทราบน่ะค่ะ	 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่	 ถ้าเหตุผล
ของเรามันไม่ถูกจิตถูกใจเขาน่ะค่ะ	ถึงเป็นเหตุผลที่ถูก	แต่บางครั้งคำพูดของเราอาจจะไป
ก่อกวนจริตของเขาได้	อย่างนั้นถือว่าเป็นการก่อกรรมเพิ่มมั๊ยคะ	?	
ตอบ : มันแล้วแต่ว่าเขาถือสามั๊ย	 ถ้าเขาถือสาก็เป็น	 แต่อย่าลืมว่า	 ถึงแม้ว่าเราไม่
เจตนาก็ตาม	 แต่บางอย่างมันก็เป็นกรรมได้	 และ	 กตัตตากรรม	 กรรมที่ทำโดยไม่เจตนา	
ถ้ากรรมมวลอื่นไม่ได้ผลกรรม	มวลนี้ก็อาจจะให้ผลได้	กตัตตากรรมนี้อย่างพระพุทธเจ้าไง	
ระหว่างที่ปลงอายุสังขารแล้วเดินจากปาวาลเจดียไ์ป	เมืองกุสินารา	อยากจะดื่มน้ำขึ้นมา	
เพราะว่ากระหายมาก	 ให้พระอานนท์ไปตักน้ำ	 ปรากฏว่า	 เกวียน	 ๕๐๐	 เล่มเพิ่งลุยผ่าน
แม่น้ำไปขุ่นคลั่กเชียว	 พระอานนท์ก็กลับมากราบทูลว่าไม่มีน้ำ	 พระพุทธเจ้าตรัสว่าไป
เถอะมีอยู่	 พอกลับไปน้ำขุ่นๆ	 ไม่น่าเชื่อว่าเดินแค่นั้นมันใสแล้ว	 ท่านก็กรองน้ำถวาย
พระพุทธเจ้า	 พอฉันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นบุพกรรมที่ท่านทำไว้	 ชาติหนึ่งท่านเป็น
ลูกชาวนา	 พ่อแม่ไถนาอยู่ทั้งวัน	 พอตอนเย็นปลดควายออกจากไถได้	 ก็บอกให้จูงไปกิน
น้ำทีมันหิวน้ำแล้ว	 ท่านก็จูงไป	 ไอ้ควายหิวจนหน้ามืด	 เจอแอ่งน้ำมันก็พรวดเข้าใส่	 ท่าน
เห็นว่าแอ่งน้ำนั้นมันขุ่นไปหน่อยหนึ่ง	น่าจะให้มันกินน้ำใสๆ	จะได้ชื่นใจมากกว่า	ท่านก็ดึง
ให้มันย้ายมาหน่อยเดียวแค่นั้นเอง	 เจตนาดีแท้ๆ	 เขาเรียกว่ากรรมไม่ได้เจตนาทั้งๆ	 ที่
เจตนาก็เจตนาดีแต่ว่ามันก็ยังอุตส่าห์ตามมาสนองท่านขณะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว	 ตรง
จุดนี้ก็ให้ระวังไว้นิดหนี่ง	 บางอย่างเราหวังดี	 ปรารถนาดี	 แต่ใช้คำพูดผิด	 หรือว่าพูดผิด
จังหวะ	ผิดกาละเทศะ	ผิดเวลา	คนหนึ่งรับได้อย่างนี้	อีกคนรับไม่ได้ขึ้นมาก็บรรลัยเหมือน
กัน	 เอาเหอะ	 อยู่ในโลกนี้มันต้องสร้างกรรมเป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่ยังไงๆ	 ก็ให้มันจบลงแค่
ชาตินี้ก็แล้วกัน	
ถาม : ช่วงหลังนี่ทำไม...	 เขาว่านั่งสมาธิแล้วความจำจะดีขึ้น	 แต่ทำไมลืมอะไรง่ายกว่า
ปกติล่ะคะ	?	
ตอบ : อันนี้ย้อนไปถึงก่อนถามเลย	เราชราแล้วจ้ะ	(หัวเราะ)	
ถาม : คนอื่นเขายังไม่เป็นเลยค่ะ	เรื่องชรายอมรับอยู่แล้วแต่ว่ามัน...?	
ตอบ : พอเริ่มชราความจำมันก็ไม่ดีเป็นปกติ	 แต่คราวนี้ถ้าหากว่าเราจะตั้งใจจำอะไรนะ	
ถ้าเราสมาธิทรงตัว โดยเฉพาะทรงเป็นฌานเลย แล้วกำลังใจเรามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้น 
เมื่อถึงวาระถึงเวลามันจะนึกได้	 คราวนี้ก็สำคัญอยู่ตรงที่ว่าสติสมาธิของเราเต็มที่แค่ไหน	
ถ้ามันไม่ได้	ถึงขนาดของเขาเราเองจำไม่ได้มั่งก็ช่างเหอะ	มันเริ่มชราแล้วจ้ะ	
ถาม : แล้วที่พูดบ่อยๆ	น่ะ	รู้ทั้งรู้ทำไม่ได้	ไม่เข้าใจค่ะ	?	
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ตอบ : พยายามบ่อยๆ	 คือเรื่องบางอย่างนี่เรารู้อยู่ว่าต้องทำอย่างไร	 แต่ว่ามันทำเท่าไร
ก็ยังทำไม่ได้	 เพราะอันดับแรกกำลังของเรายังไม่เพียงพอ	 อันดับที่สองวาระและเวลามัน
ยังมาไม่ถึง	 เหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง ดูแลรักษามาตั้งนานเนกาเลแต่มันยังไม่
ออกดอกออกผลซักที เพราะว่ายังไม่ถึงฤดูกาลของมัน คราวนี้เราก็รู้ทั้งรู้ มันจะ
ออกดอกออกผลแต่มันไม่ออกซักที ทำยังไงล่ะ รอ...รอ ด้วยความอดทนและใจเย็น 
ขณะเดียวกันสิ่งใดที่เคยทำเป็นความดีก็ย้ำแล้วย้ำอีก ทำแล้วทำอีกไปเรื่อย มัน
เหมือนยังกับว่า เราทวนแล้วทวนอีกจนกระทั่งมั่นใจ เหมือนก้าวข้ามจุดนั้นไป ผลก็
จะเกิดแก่เรา ห้ามขี้เกียจ ต่อให้ย่ำเท้าอยู่กับที่ก็ต้องย่ำไม่งั้นแล้วมันจะถอยหลัง 
ถาม : แล้วระยะเวลาที่รอประมาณแค่ไหนคะ	?	
ตอบ : ประมาณแค่ไหน	?	
ถาม : หมายถึงว่าต่อวันอย่างนี้ค่ะ	?	
ตอบ : ๒๔	ชั่วโมงก็พอจ้ะ	
ถาม : .................................	
ตอบ : จริงๆ	 ถ้าสำหรับนักปฏิบัติจริงๆ	 ทิ้งช่องว่างแม้แต่นิดเดียวให้กิเลสมันแทรกเข้า
มาได้	คราวนี้มันตีเราตายเลย	แต่ว่าของเราเองนี่	 เอาเป็นอันว่าถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็รีบทำก็
แล้วกัน	
ถาม : อานาปานสติ?	
ตอบ : จะ้	๒๔ ชัว่โมง อยา่ใหม้นัขาดทนุตลอด ใหม้นัมสีว่นกำไรใหม้ากกวา่กแ็ลว้กนั 
ถาม : ตอนนี้อยู่คนเดียวนานไป	คราวนี้พอเราจะต้องมาพูดกับคนเยอะๆ	...?	
ตอบ : สมัยหลังการอยู่ปริวาสน่ะ	...ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปปั่นข่าวเข้าจนกลายเป็น
ว่าถ้าได้ทำบุญกับพระออกปริวาสแล้วจะมีบุญมาก	 ตัวนี้น่ะมันพาบรรลัยเลย	 พระอยู่
ปริวาสจริงๆ	 เป็นพระที่ต้องอาบัติหนัก	 คือศีลข้อสำคัญขาดไปแล้ว	 ตัวเองขาดความเป็น
พระไปแล้ว	 ต้องอยู่ปริวาสคือโดนกักบริเวณเป็นการลงโทษ	 ถ้าหากว่าโดนปุ๊บสารภาพปั๊บ
เลยก็โดนอยู่	 ๖	 วัน	 ๖	 คืน	 ถ้าหากว่าโดนแล้วไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าระยะนานเท่า
ไหร่...ลืม	เขาให้นับตั้งแต่วันบวชมาจนถึงวันมาสารภาพ	(หัวเราะ)	ถ้าบวชมาปีหนึ่งก็โดน
ปีหนึ่งกับ	 ๖	 วัน	 เป็นการกักบริเวณเพื่อลงโทษ	 คราวนี้พอครบแล้ว	 เก็บมานัตรัตติเฉท	
อะไรเรียบร้อยแล้ว	ก็ให้พระสงฆ์	๒๐	รูป	เป็นอย่างน้อย	สวดอัพภานคืนความเป็นพระให้	
ถึงจะกลับมาเป็นพระอีกครั้งหนึ่ง	 ไอ้คนโดนหนักขนาดนั้นน่ะ	 มันสามารถสร้างข่าวจน
กลายเป็นว่าทำบุญกับพระอยู่ปริวาสแล้วจะได้บุญมาก	 แล้วก็เลยมีการที่ว่าจัดเพื่อหาเงิน
กัน	 บางทีก็จัดหาคู่	 โอ้โห...เป็นเรื่องที่มันมากเลย	 วัดคูหาสวรรค์ สุโขทัย	 เขาโดนปิด
ปริวาสไปเลย	 สั่งห้ามจัดตลอดชีวิตเลย	 เพราะว่าเขาจัดซุ้มปริวาสคือพระจะอยู่ในที่จำกัด	
ปรากฏว่าจะมีโยมเข้าไปแต่งซุ้มให้ให้อยู่	 ลักษณะแบบว่าอยู่กึ่งๆ	 ป่า	 แขวนกลดอยู่อะไร
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อย่างนั้น	 คราวนี้ก็จะมีคนไปจอง	 ส่วนใหญ่ก็พวกสาวแก่แม่ม่ายนั่นแหละ	 ไปถึงก็ไปจอง	
เสร็จแล้วตกลงปลงใจกันได้	 วันออกปริวาสก็สึกผูกข้อมือเพื่อนพระชยันโตให้เลย			
เป็นไง...คุณฟังแล้วน่าหวาดเสียวมั๊ย	?	นั่นแหละ	พอมันเละมากๆ	 เข้า	ทางสุโขทัยก็เลย
โดนสั่งห้ามจัดปริวาสไปเลย	 เพราะว่าลักษณะนั้นน่ะจะต้องโดนอาบัติซ้อนอาบัติไปแล้ว	
คือมีอยู่ข้อหนึ่งว่า	 ภิกษุเกี้ยวหญิงต้องอาบัติสังฆาทิเสส	 คราวนี้จะตกลงปลงใจกันได้มัน
ต้องคุยกันแน่น่ะ	 ไม่คุยกันตีใบ้ก็โดน	 เขียนจดหมายก็โดน	 แสดงว่าโดนซ้ำเข้าไปแล้ว
แก้ตัวยังไงก็ไม่หลุด	
ถาม : .................................	
ตอบ : คราวนี้เขาไม่เอาอย่างนั้น	 มันก็เอาแค่กำหนด	 ๗	 วันนั่นแหละ	 พอออกมาเสร็จ
เรียบร้อยเขาก็ไปเลย	
ถาม : พอโดนซ้อนต้องอยู่แบบ	...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ : มันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นน่ะ	 เสร็จแล้วพอมันจัดแล้ว	 เนื่องจากว่าโยมเข้าใจเสีย
แล้วว่าทำบุญกับพระอยู่ปริวาสจะได้บุญมาก	เขาก็แห่กันไปทำ	เจ้าของวัดได้กำไรก็เลยจัด
กันบ่อย	 แต่ถ้าหากว่าจะจัดเอาอย่างเป็นอันเป็นธรรมจริงๆ	 ต้องอย่างวัดชากสมอ			
วัดชากสมอนี่จัดเพื่อสงเคราะห์จริงๆ	สิบห้าวันนะ	พระไปอยู่ต้องช่วยตัวเองตลอด	ถึงเวลา
วันนี้ฉันใช่มั๊ย	?	 โต๊ะนี้มีหน้าที่เก็บกวาดเช็ดถูล้างอะไรก็ล้างไป	 ถึงเวลาคุณฉันเสร็จ	 คุณ
ต้องไปนั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง	เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง	อะไรก็ทำไป	จนถึงเวลาครบ	ครบ
เวลาออกมาฉันน้ำปานะเสร็จแล้วต่างคนต่างเข้าที่	ภาวนาของตัวเองไป	ถ้าอย่างนี้ละก็จัด
แล้วได้บุญแน่	แต่ที่ทำๆ	กันอยู่นี่	ไม่ค่อยแน่ใจว่าจัดแล้วจะได้อะไรกัน	
ถาม : .................................	
ตอบ : คืออย่างน้อยๆ	ถ้าหากว่าคนที่ตั้งใจไปเพื่อแก้ตัวเองจริงๆ	มันก็ได้อยู่	แต่คราวนี้
เจตนามุ่งหมายมันผิดไปซะแล้ว...ลำบาก	 ระยะหลังๆ	 นี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอา
ไว้น่ะ	นานไปสัทธรรมปฏิรูป	มันจะปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ	สัทธรรมปฏิรูปก็คือสิ่งที่แฝงคำ
สอนของท่านเข้ามา	ยุ่งมากเลย	เฮ่อ...ลำบาก	
ถาม : ไม่เคยไป	เพิ่งไป	ไปที่นี่น่ะครับ	?	
ตอบ : ดีจัง	 ผมเองน่ะก่อนหน้านี้คิดจะไปปริวาสเหมือนกัน	 เห็นเขาไปแล้วมันน่าสนุก	
แบกกลดแบกบาตรกันไปมันก็ธุดงค์ดีๆ	 ปรากฏว่าได้แต่คิด	 รุ่นพี่เข้าไปกราบลาหลวงพ่อ
ว่าขออนุญาตไปอยู่ปริวาส	หลวงพ่อถามว่าแกโดนอาบัติข้อไหน	?	ก็อึ้ง...บอกไม่โดนครับ	
ไม่โดนแล้วไปทำไม	?	 แกไปแล้วถึงเวลาแกไปอยู่ปริวาสแกก็ต้องมาสารภาพว่าแกผิดยัง
ไง	 ในเมื่อไม่โดนแล้วไปบอกให้ตัวเองผิดก็โกหกเขาน่ะสิ	 ทางวัดท่าซุงก็เลยไม่มีการ
ปริวาสกับใครมาตลอด	
ถาม : ที่ไปเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไง	?	
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ตอบ : ครับ	ผมว่าถ้าไปลักษณะนั้นจะได้ประโยชน์มากเลย	จะได้ศึกษารูปแบบเขาเอาไว้	
และอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่านานๆ	 ไป	 เราต้องไปเป็นเจ้าอาวาสจะต้องไปเป็นครูบา
อาจารย์เขา	 ถึงเวลาถ้าลูกศิษย์เกิดจ้าก...เข้าไปโดนเข้ามันต้องแก้ได้	 นั่นแหละครับตัวนั้น
น่ะสำคัญที่สุด	
ถาม : ไปศึกษาเอ่อ...เป็นยังไงนะอะไรนะ	?	
ตอบ : แต่ว่าระยะหลังนี่มันมีรูปแบบอันหนึ่งที่ดี	 คือเขากั้นเขตต่างหากไปเลย	ถ้าไม่กั้น
เขตต่างหากนี่	 พวกคุณเข้าไปเขาต้องมาคุกเข่าสารภาพทีละองค์เลย	(หัวเราะ)	 เหนื่อย
ตายเลย	
ถาม : ทำแค่ครึ่งคืนเช้าก็...	?	
ตอบ : ก็เก็บรัตติเฉทเสร็จก็ออกมาทำโน่นทำนี่ไป	 ทำวัตรเย็นเสร็จกลับเข้าไปใหม่	 แต่
ถ้าหากว่าปริวาสแท้ๆ	ที่แบบอุกฤษฏ์นี่ประเภทแบบไม่ต้องเจอหน้าคนเลยจนกว่าจะพ้น	
ถาม : ผมไปนี่แบบคืนก่อนๆ	นี่แหม...ก่อนที่ผมไป...(ไม่ชัด)...	กลางคืนพระเข้ามาบ่อย
เหลือเกิน	ผมไปนี่	...(ไม่ชัด)...	หลวงพ่ออย่าให้มีพระเข้ามานะหลวงพ่อนะ	?	
ตอบ : (หัวเราะ)	ไม่งั้นไปสารภาพกับเขาแย่เลย	
ถาม : บางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองจะตีระฆังแม้งๆๆๆ	 แล้ว	 เขาว่าที่เขาว่ากันน่ะครับ	
....(ไม่ชัด)...	หลวงพ่ออย่าให้พระเข้ามา	เข้ามาก็ได้	แต่ให้มาตอนเช้า	?	
ตอบ : คือพระใหม่ๆ	น่ะ	คุณฟังรูปแบบเอาไว้ให้ดี	ถึงเวลามันจะได้ไม่ได้ไปทำผิด	คือว่า	
พระที่โดนอาบัติสังฆาทิเสสนี่มันเท่ากับขาดความเป็นพระชั่วคราว ในเมื่อขาดความ
เป็นพระชั่วคราวนี่ ต่อให้เขาบวชก่อนกี่พรรษาก็ตามเขากลายเป็นพระใหม่ไป	 กลาย
เป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าเรา	 ถ้าเราเข้าไปเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เขาจะต้องมากราบเพื่อ
สารภาพว่าเขาทำผิดอะไร	 ตอนนี้ได้รับการลงโทษไปแล้วกี่วันกี่คืน	 ยังเหลืออีกเท่าไหร่	
ต่อไปนี้จะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอย่างนี้อีก	 เหมือนถ้าคุณเข้าไปซักสิบคนมันก็ตายแล้ว	 ต้อง
สารภาพเป็นสิบครั้ง	เอ้อ...ลำบากครับ	เพราะฉะนั้นระวังให้หนัก	หลวงพ่อท่านสอนผมตั้ง
แต่วันแรกที่บวช	พออกจากโบสถ์ปั้บก็เอาพานดอกไม้ธูปเทียนไปกราบหลวงพ่อ	หลวงพ่อ
ท่านบอกว่าการบวชน่ะมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง	 คือมันเสี่ยงว่าเราเองจะเอาดีได้หรือ
ว่าเราเองจะลงอเวจีไปเลย	 เพราะว่าพระโทษผิดทุกอย่างมันตั้งต้นที่อเวจีทั้งหมด	 อย่าง
เช่นว่าชาวบ้านถ้าฆ่าปลาวันละตัวๆ	ตลอด	๑๐๐	ปี	คือเอาตั้งแต่เกิดยันตายเลยฆ่าทุกวัน	
สมมติอย่างงั้นน่ะนะ	 ปรากฏว่าตายแล้วลงอเวจี	 เขาเรียกว่า	 อาจิณกรรม	 แต่พระ...คุณ
ทุบปลาตัวเดียวเท่านั้นแหละครับ	ไปเลยที่เดียวกัน	โทษของพระเราหนักกว่าชาวบ้านเป็น
แสน	 เนื่องจากว่าเราเป็นปูชนียบุคคล	คุณลองนึกดูว่าคุณเอง...เอ้า...ถ้าสมมติว่าอายุ	๒๐	
ปี	พอคุณบวชเข้าไปปั้บพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมาไหว้เราหมด	 ไอ้ของเราจะสูงกว่าท่านอยู่
อย่างเดียวก็คือศีลล่ะครับ	ถ้าเราไม่มีศีลมากกว่าเราจะเอาความดีอะไรไปให้ท่านไหว้	เลี้ยง
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ดูท่านก็เลี้ยงดูเรามา	อาวุโสท่านก็มากกว่า	เรื่องทางโลกท่านก็รู้มากกว่า	ในเมื่อเป็นอย่าง
นั้นแล้วยิ่งออกไปบิณฑบาตนี่ยิ่งสะดุ้ง	 อะไรๆ	 ก็ยกทูนขึ้นเหนือหัว	 เท่ากับว่าเราไปกินไป
ใช้อยู่บนหัวชาวบ้านเขา	 ทันทีที่คุณบวชเข้าไปเลือดเนื้อร่างกายไม่ใช่ของพ่อแม่แล้วครับ	
กลายเป็นของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงคุณใส่บาตรให้คุณ	 ทุกส่วนมันเกิดจากอาหารที่เขาให้มา
แล้วเรากินเข้าไป	 คุณเป็นหนี้เขาทันทีที่อ้าปาก	 กินข้าวคำแรกหลังจากที่บวชแล้วครับ	
คราวนี้แหละใช้หนี้กันหัวโตละซิครับถ้าหากความดีไม่พอ	 ท่านบอกว่าการบวชถึงจะระยะ
เวลาน้อยแต่ถ้าตั้งใจทำดีก็เหมือนกับเพชร	 ถึงเม็ดเล็กก็ราคาสูง	 ถ้าบวชนานแต่ว่าทำชั่ว
มันก็เหมือนขี้	ยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งเหม็นมาก		
ถาม : .................................	
ตอบ : บุญฤทธิ์	เป็นบุญที่เกิดจากกำลังบุญ	ไม่ใช่ฤทธิ์ในลักษณะของอภิญญา	มีอยู่ครั้ง
หนึ่งพระยามารแกล้งพระพุทธเจ้า	รายนี้มีโอกาสเมื่อไหร่ก็แกล้งๆ	จนถึงวาระสุดท้าย	ทูล
พระพุทธเจ้าอาราธนาให้นิพพาน	พระพุทธเจ้าแสดงนิมิตใหพ้ระอานนทท์ราบถึง	๑๖	ครั้ง	
แต่ว่าด้วยกรรมบังและพระยามารตั้งใจแกล้งจริงๆ	 พระอานนท์ก็ไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้า
ท่านเปรียบว่า	 ถ้าหากว่ามีเกวียนอยู่เล่มหนึ่ง	 เก่าคร่ำคร่าเต็มทีแล้ว	 ดุมก็หลวม	 กงก็
คลอน	 พื้นก็ผุ	 ถ้าหากว่าเป็นพระอานนท์มีเกวียนอย่างนั้นอยู่จะเปลี่ยนใหม่ดีหรือว่าจะ
ซ่อมเกวียนเก่าไว้ ใช้ต่อไป	 พระอานนท์บอกว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าพระพุทธเจ้าข้า	
พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกครั้งเดียว	ท่านแสดงนิมิตว่าท่านใกล้จะไปแล้วถึง	๑๖	ทีด้วยกัน	ตั้ง
แตป่าวาลเจดีย	์ไปจนกระทั่งถึงเมืองกุสินารา	๑๖	ระยะด้วยกัน	พระอานนท์ถูกมารดลใจ
ด้วย	 ขณะเดียวกันเขาตั้งใจแกล้ง	 จากคนที่ฉลาดที่สุดก็เลยกลายเป็นว่านึกไม่ถึงขึ้นมา	
พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดสินใจปลงอายุสังขาร	 พอพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร	 แผ่นดินก็
ไหว	พระอานนท์แปลกใจทูลถามว่า	ทำไมแผ่นดินถึงไหว	พระพุทธเจ้าตรัสว่าแผ่นดินไหว
ด้วยสาเหตุ	๘	ประการด้วยกัน	
	 ประการที่	 ๑	 :	 เกิดจากลมกำเริบ	 คือใต้โลกของเรานี้เป็นหินเดือดๆ	 พอเดือด
มากๆ	 ไอร้อนมารวมตัวกันเกิดเป็นความดันสูง	 พอความดันได้ที่ก็ผลักพื้นโลกข้างบนให้
โยกคลอนได้	เขาใช้คำว่า	ลมกำเริบ	
	 ประการที่	 ๒	:	 เกิดจากผู้มีฤทธิ์บันดาล	 ผู้ได้ฤทธิ์ได้อภิญญาบันดาลให้เกิดแผ่น
ดินไหวอย่างไรก็ได้		
	 ประการที่	 ๓	:	พระโพธิสัตว์ในชาติที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต
เข้าสู่ครรภ์พุทธมารดา		
	 ประการที่	๔	:	พระโพธิสัตว์ประสูต ิ
	 ประการที่	๕	:	ตรัสรู ้
	 ประการที่	๖	:	แสดงปฐมธรรมเทศนา 
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	 ประการที่	๗	:	ปลงอายุสังขาร		
	 ประการที่	๘	:	ปรินิพพาน 
	 พระอานนท์ได้ยินใจหายแวบเลยรู้แล้ว	แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้ว	เลยทูลพระพุทธเจ้าว่า	
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าบุคคลผู้ทรงอิทธิบาท	 ๔	 สามารถอธิษฐานร่างกายให้อยู่ได้ถึง	 ๑	
กัป	 ขออาราธนาพระพุทธเจ้าอยู่ต่อในลักษณะนั้น	 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ทันแล้ว	
ท่านรับคำอาราธนาของมารปลงอายุสังขารไปแล้วว่า	แต่นี้ไปอีก	๓	เดือนเราจะนิพพานที่
ระหว่างนางรังทั้งคู่ของเมืองกุสินารา	 แล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางไปเมืองกุสินาราเลย	
เพราะฉะนั้นเรื่องมารแกล้งเป็นเรื่องปกติ	 ท่านแกล้งตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ออกบวช	 พระพุทธเจ้านั่งอยู่หลังม้ากัณฐกะพร้อมทั้งนายฉันนะมหาดเล็ก	 เรื่องนี้เป็น
เรื่องอัศจรรย์	 เป็นเรื่องของกำลังบุญๆ	 ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า	พระอานนทก์็ดี	
นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดี	 นางบุญทาสีก็ดี	 มีกำลังได้	 ๗	 ช้างสารนับว่าเป็นกำลังบุญ	
มาเห็นได้ชัดตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกบวช	 (ถ้าใครอ่านรายละเอียดตรงนั้น)	
พระพุทธเจ้าพอทราบว่าพระราหุลประสูติ	 ถ้าขืนอยู่ต่อไปเห็นหน้าลูกแล้ว	 ตัดใจออกบวช
ไม่ได้แน่	 เลยตัดใจหนีคืนนั้นเลย	 เสด็จออกกลางดึกปลุกนายฉันนะมหาดเล็กขึ้นมาให้ไป
ผูกม้า	 บอกว่าเราจะออกมหาภิเนษกรมณ์	 นายฉันนะก็ดีใจรอเวลานี้มานานแล้วก็ไป
เตรียมม้า	 ม้ากัณฐกะคอดำ	 เขาบอกว่าเป็นพญาม้าอาชาไนยตัวประเสริฐ	 กายขาวปลอด
เหมือนดังสีสังข์	 ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายหาง	 วัดได้	 ๑๘	 ศอก	 มีศีรษะอันดำประดุจขนนก
กาน้ำ	 เขาเรียก	 กัณฐกะ	 (ดำแต่คอ)	 ม้ากัณฐกะเป็นหนี่งในเจ็ดสหชาติที่เกิดพร้อม
พระพุทธเจ้า	 และอยู่ๆ	 มาผูกม้ากลางดึก	 ด้วยสัญชาตญาณรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ออกบวชแน่แล้ว	 เลยร้องเสียงลั่นด้วยความดีใจ	 แต่อรรถกถาบอกว่าเทวดาตั้งใจปิดเสียง
ไว้	 เสียงเลยไม่ได้ยินไปถึงมนุษย์ทั้งหลาย	 ไม่เช่นนั้นไม่ได้บวชแน่	 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ
ขึ้นม้าตรงไปถึงประตูเมือง	 ปรากฏว่าประตูเมืองปิดอยู่	 (อย่าลืมว่ากำแพงเมืองสมัยก่อน
ทั้งสูงทั้งใหญ่	 ถึงจะกันศึกเสือเหนือใต้ได้)	 พระพุทธเจ้าคิดว่าถ้าประตูเมืองไม่เปิดเราจะใช้
เท้าหนีบม้ากัณฐกะ	พร้อมกับจับมือนายฉันนะกระโดดข้ามกำแพงไป	 เป็นเรื่องหมูๆ	ของ
ท่าน	 ไปถึงพันธุรเสนาตอนที่แสดงศิลปศาสตร์ที่เรียนมาจากเมืองตักศิลา	 ไผ่หนึ่งพันลำ
วางต่อกันแล้วกระโดดฟันทีเดียวขาดหมด	 กำลังขนาดไหน	 และไม่ใช่ฟันไม้ไผ่ธรรมดา	
เพราะคนจะแกล้งเอาเหล็กสอดไว้ในปล้องไม้ไผ่ด้วย	 พอท่านฟันแล้วเสียงดังผิดปกติท่าน
ก็ถามว่ามีอะไรอยู่	 เขาก็บอกให้ว่ามีเหล็กสอดอยู่ข้างใน	 พันธุรเสนาบอกว่าถ้าบอกให้รู้
ก่อนว่ามีเหล็ก	 จะฟันให้ขาดโดยไม่มีเสียงเลย	 พระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนั้น	 นายฉันนะ
มหาดเล็กก็คิดว่าถ้าหากว่าประตูเมืองปิด	 เราจะให้พระลูกเจ้าขี่คอแล้วก็จูงม้ากัณฐกะ
กระโดดข้ามไป	 ส่วนม้ากัณฐกะคิดว่าถ้าประตูเมืองปิดอยู่	 เราที่มีพระลูกเจ้าอยู่ข้างหลัง
และมีนายฉันนะเกาะหางอยู่เราจะกระโดดข้ามไป	 ทุกคนคิดเหมือนกันหมด	 ปรากฏว่า
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เรื่องมันยุ่งมาก	 เทวดาก็เลยช่วยกันเปิดประตูให้	 เราลองมาคิดดูว่าตัวคนๆ	 หนึ่งปกติจะ
กระโดดข้ามกำแพงก็แย่แล้ว	คราวนี้ยังหนีบม้าอีกตัวและก็จูงบริวารอีกคน	กำลังของท่าน
จะขนาดไหน	 ส่วนนายฉันนะท่านก็ตั้งใจให้พระพุทธเจ้าขี่คอและจูงม้ากระโดดข้ามไป			
ม้าท่านก็ว่าถ้าหากว่าประตูเมืองปิดอยู่	 จะจัดการกระโดดข้ามไปเองพร้อมกับเจ้านายและ
คนรับใช้	 เมื่อออกไปจากกำแพงเมืองแล้ว	 ก็ด้วยธรรมดาของคนที่เคยอยู่	 เคยผูกพันกัน
มานาน	 ท่านต้องการดูเป็นครั้งสุดท้าย	 ในอรรถกถากล่าวว่า	 แผ่นดินหมุนเหมือนกับ
กงล้อ	 พระพุทธเจ้าท่านก็เลยหันไปเพื่อจะดูบ้านเมือง	 พอหันไปก็เจอพระยามาราธิราช
โผล่ออกมาและบอกว่า	 สิทธัตถะราชกุมาร	 อีกเจ็ดวันจักรรัตนะคือ	 จักรแก้ว	 อันเป็น
เครื่องหมายของพระเจ้าจักรพรรดินี้	 จะปรากฏแก่เธอแล้วอย่าออกบวชเลย	 ถ้าจักรแก้ว
ปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เธอจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทั้งโลก	สิทธัตถะราชกุมารหรือ
พระพทุธเจา้กลา่ววา่	ปาปมิะ	ดกูอ่นมารผูม้บีาป	เรากท็ราบวา่อกี	๗	วนัจกัรรตันะจะปรากฏ
ขึ้น	 แต่เราตั้งใจเสียแล้วจะออกบวช	 เธอจงหลีกไป	 พระยามารไม่อาจจะทานความดีของ
พระพทุธเจา้ไดก้ต็อ้งถอยไป	ตัง้แตว่นิาทนีัน้พระยามารตามตดิเลย	มโีอกาสเมือ่ไหรก่เูอาแน	่
คราวนีก้ลา่วถงึเรือ่งของบญุคน	 พระเจา้จกัรพรรดจิะตอ้งปกครองโลกทัง้โลก	 ปราบไดท้วปี
ทั้ง	 ๔	 คืออย่างน้อยๆ	 ดาวอีก	 ๓	 ดวงที่มีคนอยู	่ ท่านต้องปราบได	้ ในจักกวัตติสูตร   
องัคตุตรนกิาย	กลา่วถงึสตัตรตันะ	แกว้ทัง้	๗	ประการของพระเจา้จกัรพรรด	ิม.ี..	
	 ปริณายกรัตนะ	 (ขุนพลแก้ว)	 ทำหน้าที่แทนทุกอย่าง	 รบที่ไหน	 ไม่เคยแพ้	 ถ้า
พระเจ้าจักรพรรดิสละราชสมบัติออกบวช	ขุนพลแก้วจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแทน	
	 คหปติรัตนะ	(ขุนคลังแก้ว)	มีทิพจักขุญาณที่แจ่มใส	สามารถเห็นขุมทรัพย์ทุกแห่ง
ที่อยู่ใต้พื้นดินได้	มีหน้าที่ขนมาใส่ท้องพระคลัง	เพื่อให้พระเจ้าจักรพรรดิเลี้ยงดูคนทั้งโลก		
	 หัตถิรัตนะ	 (ช้างแก้ว)	 เป็นช้างเผือกตัวประเสริฐจากป่าหิมพานต์	 แม่ช้างเมื่อ
ตกลูกแล้วจะพาลูกมาอยู่ในโรงช้างเอง	รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทำอะไร		
	 อัสสะรัตนะ	(ม้าแก้ว)	เป็นม้าอาชาไนยตัวประเสริฐจากลุ่มแม่น้ำสินธุ	มีกำลังวิ่งได้
ถึงวันละ	๑,๐๐๐	โยชน์	เป็นผู้ไม่มีความกลัวเกรงในสิ่งใดๆ	ถึงแม้ศึกเสือเหนือใต้	เสียงมัน
จะดังขนาดไหนก็ตาม	 ฆ่าแกงกันขนาดไหนก็ตาม	 ม้าอาชาไนยจะไม่มีความหวั่นไหว	
พระพุทธเจ้าท่านเคยบอกเอาไว้ว่าบุคคลที่ไร้ความกลัว	 เช่น	 ๑)พระพุทธเจ้า	 ๒)พระ
อรหันต์	สองอย่างนี้เรารู้ว่าท่านไม่กลัวตายแน่นอน	เพราะว่าท่านหลุดพ้นแล้ว	๓)พระเจ้า
จักรพรรดิ	 ท่านไม่กลัวอะไรเพราะรู้ว่าท่านปกครองคนทั้งโลก	 ทั้งโลกนี้และโลกอื่นทั้ง	 ๔	
ทวีป	ไม่มีศัตรูก็เลยไม่ต้องกลัวใคร	๔)ม้าอาชาไนย	ไม่กลัวอะไรเหมือนกัน		
	 อิตถีรัตนะ	(นางแก้ว)	 ส่วนใหญ่จะเป็นนางที่มาจากอุตตรกุรุทวีป	 ดาวพลูโตโน่น	
ประกอบไปด้วยเบญจกัลยาณี	อิตถีลักษณะครบถ้วนทุกประการ	เนื้ออุ่นในหน้าหนาว	เนื้อ
เย็นในหน้าร้อน	
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	 มณีรัตนะ	(มณีแก้ว)	 เป็นดวงแก้วมณีโชติคู่บารมี	 จะผุดขึ้นกลางพระลานหลวง
แล้วก็เลื่อนไปอยู่ในท้องพระคลังเอง	 มณีรัตนะอยู่ที่ใดก็ตาม	 ทรัพย์สมบัติจะปรากฏในที่
นั้นตลอดกาล	เหมือนอย่างกับแม่เหล็ก	แต่เป็นแม่เหล็กดูดสตางค์		
	 จักกรัตนะ	(จักรแก้ว)	 เป็นการประกาศความดีของพระเจ้าจักรพรรดิว่า	 สมควรที่
จะปกครองในทวีปทั้ง	๔	ท่านบอกว่าปกติจะอยู่ที่สะดือทะเล	เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของแผ่นดิน	
อยู่ใต้น้ำ	 ถึงเวลาจะลอยขึ้นมา	 พร้อมกับดึงดูดเอาสมบัติที่อยู่ในจุดนั้นมาทั้งหมด	 ท่าน
บอกว่าด้วยอานุภาพของจักรแก้ว	 พระเจ้าจักรพรรดิต้องการบรรทุกคนไปสักเท่าไร่ก็ได้	
สามารถไปทวีปอื่นๆ	 ได้ในชั่วพริบตาเดียว	 ดีกว่าจานบินสมัยนี้เยอะ	 ท่านบอกว่าถ้า
พระเจ้าจักรพรรดิต้องการจะออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย	 ความสุขความทุกข์ของ
ประชาชนในทวีปทั้ง	 ๔	 จักรแก้วอาจจะพาออกไปได้	 ในขณะที่พ่อครัวเริ่มทำอาหารและ
กลับมาทันกิน	เร็วไหม	ดาว	๔	ดวงไปอีท่าไหนไม่รู้ไปทั่วเลย		
	 คราวนี้บุคคลที่ปรากฏเห็นได้ชัดที่มีวาสนาบารมีมาก	 อย่างเช่น	 พระยาชมภูบดี	
ถ้าหากว่าการสร้างพระพุทธรูปเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปปางหนึ่งที่เรียกว่า	 ปางทรง
เครื่องมหาจักรพรรด	ิ หรือปางปราบพระยาชมภูบด	ี พระยาชมภูบดีเป็นผู้มีบุญมากมี
ของวิเศษอยู่ก็คือ	 รองเท้าแก้ว พระขรรค์แก้ว อวิสศร	 ธนูวิเศษยิงไปสั่งให้ไปฆ่าใคร
ที่ไหนไกลแค่ไหนก็ไป	 วันหนึ่งแกก็ไปเที่ยวเล่นใส่รองเท้าแก้วเหาะไปเหาะมาเจอปราสาท
พระเจ้าพิมพิสาร	 ก็ไม่ได้สวยอะไรกว่าของแกหรอก	 แต่มันสวยด้วยแรงบุญ	 พระเจ้า
พิมพิสารเป็นพระโสดาบัน	ในระหว่างคนมีบุญกับคนมีบุญด้วยกันจะดูกันออก	ในเมื่อดูกัน
ออกแกก็เกิดอิจฉาขึ้นมา	 ปราสาทธรรมดาๆ	 มันไม่ได้สวยอะไร	 แต่คนมีบุญอยู่มันก็สวย
เป็นพิเศษ	 แกก็จัดแจงเอาพระขรรค์แก้วฟันฉับเข้าให้	 ตัดยอดปราสาททิ้งให้กุดจะได้ไม่
สวย	ปรากฏว่าท่านบอกว่าพระขรรค์แก้วอันคมกล้าซึ่งสามารถจะบั่นภูเขาทั้งลูกได้	วันนั้น
เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำให้พระขรรค์บิ่น	 แรงบุญจริงๆ	 แกยัวะขึ้นมาก็เลยกระทืบ	 ด้วยกำลัง
ของแกบวกกับอานุภาพของเกือกแก้ว	ยังไงๆ	ภูเขาทั้งลูกก็ไม่พอให้กระทบหรอก	ปรากฏ
ว่ากระทืบโครมลงไปยอดปราสาททิ่มรองเท้าทะลุ	 (เจ็บเท้าอีก)	 ยัวะใหญ่เหาะกลับบ้าน
กลบัเมอืงของแก	กลบัถงึบา้นเมอืงใหเ้อาอวสิศรแผลงมา	สัง่วา่	“ไปรอ้ยหพูระเจา้พมิพสิาร”	
อวิสศรก็ไปๆ	 ถึงก็ประกาศลั่นมาแต่ไกลเลยว่า	 เราจะร้อยหูพระเจ้าพิมพิสาร	 ลูกศร
ประกาศอย่างนั้น	พอพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็เกิดกลัวภัยขึ้นมา	(อย่าลืมว่าพระโสดาบันยัง
หนีตายเป็นปกติอยู่)	 หลวงพ่อเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่า	 พระอรหันต์ก็หนีภัยหรือ	
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า	 ถ้าสมควรก็หลีกเลี่ยงเสีย	 ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้ก็ยอมรับ	(ไม่ใช่ไม่หนี	 ไม่หนีก็โง่)	พระเจ้าพิมพิสารรีบหนีไปที่	 เวฬุวันมหาวิหาร	
(สมัยก่อนมีประเทศเล็กใหญ่เต็มไปหมด	 พระเจ้าพิมพิสารครองแคว้นมคธก็คือประเทศ
หนึ่ง	 พระเจ้าปเสนทิโกศลครองแคว้นโกศลอีกประเทศหนึ่ง	 สมัยก่อนกษัตริย์เยอะ)	
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พระพุทธเจ้าท่านอยู่	 เห็นอันตรายจะเกิดขึ้นกับพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นศิษย์คนสำคัญ	 ก็ใช้
วาโยกสิณหอบลูกศรกลับไปคืนให้กับพระยาชมภูบดี	 พอเห็นลูกศรโบ๋เบ๋กลับมาปกติไม่
เคยพลาด	 ก็รู้ว่าคนมีบุญมีอยู่ก็อัดอั้นตันใจไม่รู้จะทำอย่างไร	 พระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะ
ทรมานพระยาชมภูบดี	 เพราะเห็นว่ามีวิสัยจะเป็นพระโสดาบัน	 เลยเนรมิตเวฬุวันมหา
วิหารกลายเป็นมหาปราสาทแก้วมณี	 ประเภทที่เรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอยู่อย่างไรก็อยู่
อย่างนั้นเลย	 และเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดก็กลายเป็นอำมาตย์ข้าราชบริพาร	 พระ		
โมคคัลลาน์	พระสารีบุตรกลายเป็นมหาเสนาบดีคู่พระทัย	ส่วนเทวดาก็สนุกมากันครึกครื้น	
กลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเต็มตลาดไปหมด	 ท้าวจตุมหาราชอาสาเป็นยามเฝ้าประตูให้	 แล้ว
ส่งเณรอนาคามีแปลงตัวเป็นทหารถือสาส์นไปส่งให้พระยาชมภูบดีบอกว่าพระเจ้า
จักรพรรดิผู้เป็นเลิศแล้วในทวีปทั้ง	 ๔	 ขอเชิญให้ท่านไปพบ	 พระยาชมภูบดีพอเห็นตอน
แรกก็ตั้งท่าจะไหว้	 (อย่าลืมพระอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณ	 ท่านเต็มกำลังบุญของท่าน	
ท่านสวยขนาดไหน	 มันข่มกันเห็นๆ	 อยู่แล้ว)	 แต่สามเณรก็ห้ามไว้ว่าไปไหว้เจ้านายเรา
เถอะ	 เราเป็นแค่คนถือสาส์นเท่านั้น	พระยาชมภูบดีถึงกับโอโหขนาดคนถือสาส์นยังขนาด
นี้เชียวหรือ	 พอเสด็จไปถึงเห็นท้าวมหาราชที่เฝ้าประตูอยู่	 ก็คิดว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็
ตั้งใจจะไหว้อีก	ท้าวมหาราชทั้ง	๔	บอกว่าอย่าเพิ่งไหว้เราๆ	เป็นแค่คนเฝ้ายามหน้าประตู
เท่านั้น	 พอแกเข้าไปเห็นทางเป็นแก้วมณีที่ลาดยาวไปแกก็ถลกผ้าตั้งท่าจะลุยน้ำ	 เณรก็
บอกว่าไม่ต้องหรอกทางที่เห็นเป็นแก้วมณีเดินไปได้ไม่ใช่น้ำหรอก	(ใสเป็นน้ำเลย)	 แก
เข้าไปเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็มตลาดไปหมด	 แต่ละคนราศีดีกว่าแกทั้งนั้น	 ทั้งเทวดาทั้ง
นางฟ้ามากันเต็มไปหมด	 แกก็ตั้งท่าจะไหว้เขาอีก	 ไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนเต็มไปหมด	
เณรก็ห้ามไว้	 ให้เข้าไปข้างใน	 พอเข้าไปเจอพระอานนท์ก็ไหว้	 เจอพระโมคคัลลาน์	 พระ
สารีบุตรก็ไหว้	 เจอใครก็ล้วนแต่ดีกว่าแกทั้งนั้น	(คนมีบุญเขาดูกันออก	 บุญพระอรหันต์จะ
ไม่มากกว่าได้อย่างไรเล่า)	 พระพุทธเจ้าเนรมิตตนให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเต็มบุญเต็ม
บารมีของตน	 (สวยขนาดไหน)	 พอพระยาชมภูบดีเห็นก็ยอมกราบยอมไหว้ก่อน	
พระพุทธเจ้าถึงได้คลายฤทธิ์ให้เห็นว่าสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไร	 พระยาชมภูบดีจึงยอม
ศิโรราบเต็มหัวใจ	 (ก็ตั้งแต่ปากประตูเข้ามาก็เป็นเทวดาทั้งนั้น	 ยอดขุนพลอย่างท้าว
มหาราชทั้ง	 ๔	 กลายเป็นแค่ยามเฝ้าประตู)	 ท่านก็เลยยอมละมานะทิฏฐิ	 ฟังธรรมกลาย
เป็นพระโสดาบัน	เขาถึงมีพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ	หรือปางปราบพระยาชมภูบดีด้วย	นี่
เป็นตัวอย่างหนี่งว่าคนมีบุญขนาดนั้นยังไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิเลย	 แค่มีรองเท้าแก้ว	 มี
พระขรรค์แก้ว	และมีศรวิเศษขนาดนั้น		
	 อีกรายหนึ่ง	 หลังพุทธกาลมาแล้ว	พระเจ้าอโศกมหาราช	 เรื่องอื่นไม่รู้ๆ	 แต่ว่ามี
นางแก้วแน่นอน	 เขาบอกว่าเป็นนางแก้วคู่บารมีของท่าน	 ไม่รู้ว่มาจากอุตรกุรุทวีปหรือ
เปล่า	 มเหสีคู่พระทัยคนนี้แกมีบุญมาก	 เขาบอกว่าแกมีผอบติดตัวมาใบหนึ่ง	 ต้องการผ้า
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มากเท่าไหร่ก็ดึงออกมา	 ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หมด	 พระเจ้าอโศกมหาราชเลี้ยงพระเป็นหมื่น	
ถวายจีวรได้ครบทุกองค์	 บรรดาพวกสนมกำนัลอื่นๆ	 ที่ไม่รู้บุญของนางก็อิจฉานางอยู่
ตลอด	 วันหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชรำคาญเต็มที	 ที่แต่ละวันมีแต่นกกระจอกแตกรัง	 นั่ง
นินทาแต่พระมเหสี	 ก็ให้พ่อครัวปั้นขนมขึ้นมา	 ๑,๐๐๐	 ชิ้น	 แล้วถอดพระธำมรงค์จากนิ้ว
ยัดใส่ไปในขนมลูกหนึ่ง	 แล้วก็ปั้นคืนไปดังเดิม	 บอกพ่อครัวเอาไปนึ่งจะสลับลูกอย่างไร
ก็ได้	 แล้วประกาศบอกสนมกำนัลทั้งหมดว่าจะแจกขนมให้คนละ	 ๑	 ชิ้น	 ใครหยิบชิ้นที่มี
พระธำมรงค์อยู่	 จะแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสี	 จะได้เลิกนินทากันเสียที	ปรากฏว่าต่างคนคิด
วา่ตวัเองนา่จะได	้จนกระทัง่หยบิไปแลว้	๙๙๙	ลกู	เหลอืเพยีง	๑	ลกู	พระมเหสไีปหยบิขึน้
มากเ็ปน็ขนมทีม่พีระธำมรงคอ์ยู	่ขนาดคนอืน่เลอืกไปกอ่นแลว้	บญุคนยงัไงๆ	ตอ้งมบีญุอยู	่	
	 ตอนที่มีการขุดพบห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอโศกมหาราช	 ตอนที่
ขุดพบนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง	 ได้ข่าวมีที่ไหนก็ไปขุดอัญเชิญมาสร้างเจดีย์	 ๘๔,๐๐๐	 องค์	 บรรจุพระบรมสารีริก
ธาตุถวายเป็นพุทธบูชา	จัดฉลองพระเจดีย์	๗	ปี	๗	เดือน	๗	วัน	ที่พระยามารจะมาขวาง
บญุทา่น	พระทัง้หมดก็ให้ไปนมินตพ์ระอปุคตุมา	เรยีก	กสีะนาคะอปุคตุ	(นาคะ-นาค,	กสีะ-
ผอม)	 ตามตำรายุทธจักรโกว้เล้งเขาเรียก	 พระคุณท่านมังกรผอม	 พระอุปคุตท่านเอาแต่
เข้านิโรธสมาบัติอยู่สะดือทะเล	 ข้าวปลาอาหารไม่ค่อยได้กินเลยผอม	 พอขึ้นมาพระสงฆ์
ทั้งหมดก็ประชุมกัน	ประกาศบอกว่า	คนอื่นเขามาลงอุโบสถสังฆกรรม	ทำงานทำการเพื่อ
พระศาสนา	มีแต่ท่านไปนอนสบายอยู่คนเดียว	 เพราะฉะนั้นปรับโทษต้องคอยระวังพระยา
มารรักษาตลอด	๗	ปี	๗	เดือน	๗	วัน	ที่พระเจ้าอโศกมหาราชจะฉลองพระเจดีย์	อย่าให้
พระยามารทำลายได้	 และท่านก็เป็นองค์เดียวที่ทรมานพระยามารสำเร็จ	 ในเมื่อพระสงฆ์
ประชุมลงทัณฑ์ท่านก็ยอมรับ	 แต่อย่างไรก็ขอกินข้าวก่อนท่านก็ออกบิณฑบาต	 พระเจ้า
อโศกมหาราชอยากลองของว่าแน่แค่ไหนจะมารับหน้าที่นี้	(ผอมเชียวหลวงตา)	ทรงปล่อย
ช้างตกมันออกมาให้ไปเหยียบเสียให้แบนถ้าไม่เก่งจริง	 ปรากฏว่า	 พระอุปคุตแค่หันมาใช้
นิ้วทิ่มใส่หน้าช้างก้นกระแทกไป	 แสดงว่ากำลังเหนือกว่ากันขนาดนั้น	 เขาเรียกว่ากำลัง
บุญจริงๆ	 พระอุปคุตเห็นพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ยอมเชื่อความสามารถของท่าน	 ก็บอก
มหาบพิตรว่า	 อาตมาภาพจะบันดาลให้เกิดแผ่นดินไหว	 พระเจ้าอโศกมหาราชก็บอกว่า	
เดี๋ยวๆ	หลวงตาผมจะไปรู้หรือว่าหลวงตาไปดูยามฤกษ์ล่างฤกษ์บนที่ไหนมา	อาจรู้ว่าแผ่น
ดินจะไหวตอนนี้ก็ได้	จะมั่นใจได้อย่างไรหลวงตาทำ	ท่านบอกว่าไปตักน้ำมาขันหนึ่ง	เดี๋ยว
จะให้แผ่นดินไหวแล้วน้ำกระเพื่อมแค่ครึ่งขัน	 พระเจ้าอโศกมหาราชก็ตักน้ำมา	พระอุปคุต
ก็บันดาลให้แผ่นดินไหว	 ท่านบอกว่าสะเทือนถึงน้ำรองแผ่นดิน	 แสดงว่าไหวทั่วถึงจริงๆ	
แต่ว่าขันน้ำที่พระเจ้าอโศกมหาราชตักมาไหวอยู่แค่ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งนิ่ง	 ก็เลยยอมรับ
ยอมกราบยอมไหว้	 มอบภารธุระให้และขอพระคุณท่านโปรดเอาภารธุระในพระพุทธ
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ศาสนาด้วย	โยมตั้งใจจะชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์	ตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง	 ทำมาขนาดนี้อย่าให้งานของโยมต้องเสีย	 พระอุปคุตก็รับปากเพราะว่า
พระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้น	 ประกาศตนเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธ	 เจอนักบวชที่ไหนก็
ให้ทำนุบำรุงเต็มที่เลย	 พวกนักบวชนอกศาสนาเห็นกินสบายอยู่สบายก็บวชกันเข้ามาเต็ม
ไปหมด	มึงบวช	กูบวช	ไม่รู้ว่าบวชถูกหรือไม่ถูกไม่รู้	โกนหัวห่มผ้าเหลืองเข้ามา	พระเจ้า
อโศกมหาราชเลี้ยงหมด	บวชเข้ามาก็ไม่ปฏิบัติธรรมตามธรรมวินัย	พระเจ้าอโศกมหาราช
ก็เลยปรึกษากับพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ	 ขอให้ชำระพระพุทธศาสนา	 วิธีชำระท่านดุ
เดือดมาก	เรียกพระมาทั้งหมด	แล้วให้พระอรหันต์ถามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทีละคน	
คนไหนตอบไม่ได้ถ้าไม่ยอมสึกตัดหัว	 พระพุทธศาสนาสะอาดเอี่ยมเพราะฝีมือท่านในครั้ง
นั้น	 แต่ท่านก็ฆ่าไปบานเลย	 เพราะคนหน้าด้านไม่เชื่อว่าจะทำจริง	 มีคนตายเป็นตัวอย่าง
สัก	๑๐-๒๐	ก็เข็ดไปตามๆ	กัน	 ไม่ต้องมาตอบคำถามแล้ว	ถอดผ้าเหลืองเผ่นหนีไปเยอะ	
ทำถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็ยังสร้างเจดีย์	 ๘๔,๐๐๐	 องค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ	 ตัวท่านเองใช้สำลีอันสะอาดพันรอบตัวชุบด้วยน้ำมัน	 จุดไฟถวายเป็น
พุทธบูชายืนเพ่งเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่	 ตั้งใจจุดไฟเผาถวายพุทธบูชา	
บังเอิญกำลังบุญของท่านสูงก็เลยทำให้เทวดารักษาและอีกอย่างได้สมาบัติด้วย	 ท่านบอก
ไฟไหม้อยู่ตลอด	๗	วันแต่ท่านไม่เป็นอันตรายอะไร	เป็นเรากล้าทำไหมอย่างนั้น	พระเจ้า
อโศกมหาราชทำลักษณะนั้นได้เพราะกำลังบุญท่านสูงมากก็เลยไม่มีอันตราย	 คราวนี้
พระยามารก็แกล้งตามปกตินั่นแหละ	
	 ถ้าหากเราไปประเทศพม่า	 จะเห็นรูปพระอุปคุตมือหนึ่งกำลังล้วงบาตรจะฉัน	 ลูก
ตาก็แหงนมองฟ้าอย่างนี้	 ระวังว่าเมื่อไหร่มารจะแกล้ง	 ที่มีคนถามว่าทำไมพระท่านต้อง
แหงนมองฟ้า	พวกที่รู้ดีบอกว่าท่านดูว่าตะวันถึงหัวหรือยังจะได้หยุดฉัน	ก็ยังดีเป็นการคิด
เข้าข้างพระอยู่	 ถ้าไม่คิดเข้าข้างพระ	 เสียแน่	 การแหงนมองฟ้าคือท่านระวังไม่ให้มารมา
ขวาง	พอพระยามารมาถึงก็บันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นมืดฟ้ามัวฝน	มืดมนอนธการไปในทิศทั้ง	
๑๐	 พระอปุคตุรูว้า่มาแลว้คูป่รบั	 พระพทุธเจา้ไมยุ่ง่กบัพระยามารเพราะรูว้า่คูป่รบัของเขามี	
คู่นี้เขาเคยฟัดกันมาทุกชาติแล้ว	 พระอุปคุตก็ชนะมาทุกชาติ	 ถ้าหากว่าเจอรายนี้เข้าถึงจะ
เอาอยู่	 เพราะยอมรับกันมาหลายชาติแล้ว	 ขนาดพระพุทธเจ้าเขาไม่ยอมรับ	 พระอุปคุตก็
ออกไป	พอพระยามารบันดาลความมืดมา	ท่านก็เอาความสว่างเข้าไป	บันดาลฝนมาท่าน
ก็เอาภูเขากันไว้	 พระยามารสู้จนกระทั่งหมดความรู้สู้ไม่ได้	 พระอุปคุตจับได้	 ตอนสุดท้าย
ท่านแปลงเป็นนกหนี	 พระอุปคุตกลายเป็นเหยี่ยวตามไปไล่จับ	 แกก็แปลงเป็นพญานาค
หันมาจะกินเหยี่ยว	ท่านก็กลายเป็นพญาครุฑไปจับนาค	ไล่กันมันไปเลย	พอจับได้พระยา
มารก็บอกว่ายอมแพ้พระคุณท่านแล้ว	 ยอมก็ยอมเถอะแต่ตอนนี้ไว้ใจไม่ได้	 ลื้อมันท่ามาก
นักเขาจะฉลองพระเจดีย์ตั้ง	 ๗	 ปี	 ๗	 เดือน	 ๗	 วัน	 ขืนปล่อยให้ลื้ยออกไปเดี๋ยวก็ยุ่ง			
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เกิดกลับใจจะมากวนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้	 ตอนแรกอธิษฐานหมาเน่าผูกคอเอาไว้	 (อย่าลืมว่า
พระยามาราธิราชจริงๆ	 แกเป็นมาร	 มารตามพระไตรปิฎกจัดอยู่ชั้นสูงกว่าเทวดา	 ท่านจะ
ใช้คำว่า	เทเว	นะวา	มาเรนะ	วา	พรหมุนา	วา	เทวดา	มาร	พรหม	เรียงตามลำดับ	อย่าง
นี้ตลอดเพราะว่าพวกมารเขามีพื้นที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่	 ๖	 ปรนิมมิตวสวัตตี	 สวรรค์ชั้น
สูงสุด	 แบ่งกับเทวดาคนละซีก)	 ในเมื่อท่านเองอยู่แบบเทวดาก็รักสะอาด	 อยู่ๆ	 เอาหมา
เน่ามาผูกคอ	 แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออก	 วิ่งไปหาพระอินทร์ก็แกะไม่ออก	 บอกข้าก็หมด
ปัญญา	 ไปหาท้าวสหัมสบดีพรหมๆ	 แกะไม่ออก	 ให้กลับไปขอขมาพระคุณเจ้าท่านขอให้
ท่านแกะให้	 เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์	 สิ่งที่ท่านอธิษฐานมา	 เทวดา	 พรหม	
ไม่มีปัญญาช่วยได้หรอก	 เพราะพรหมอยู่สุดสุดก็แค่อรหัตมรรคเท่านั้น	 ก็เลยต้องกลับมา
ง้อพระอุปคุตๆ	 ก็เลยจับเอารัดประคตมัดติดกับภูเขาไว้	 บอกว่าให้อยู่ที่นี่แหละ	 หาก
พระเจ้าอโศกมหาราชฉลองพระเจดีย์เสร็จแล้วจะมาแกะให้	 แกอยู่ที่นั่นโดนมัดไม่ได้
กระดิกกระเดี้ยอยู่	 ๗	 ปีกว่า	 นั่งรำพึงรำพันเห็นพระพุทธเจ้า	 พระสมณโคดมท่านทรงคุณ
อันประเสริฐ	 เราตามจองล้างจองผลาญท่านตลอด	 ตั้งแต่แรกจนถึงวาระสุดท้ายท่านไม่
เคยถือโกรธ	สมณะนี้เป็นลูกศิษย์สมณโคดมทำไมถึงได้ไร้เมตตาขนาดนี้ไม่รู้	 จับเรามัดติด
กับภูเขามา	 ๗	 ปีกว่าแล้ว	 พระอุปคุตย่องมาแอบฟัง	 รำพึงรำพันไป	 พอเห็นความดี
พระพุทธเจ้า	ท่านก็เลยแกะรัดประคตออกให้	แล้วก็ชี้แจงแสดงเหตุให้รู้	ทำภาพเบื้องหน้า
เบื้องหลังให้รู้ว่าเคยเป็นคู่ปรับกันมากี่ภพกี่ชาติ	 พระพุทธเจ้าอานุภาพเหนือกว่าท่านไม่รู้
เท่าใด	 แต่ที่ท่านปล่อยเว้นไว้ก็เพราะจะรอให้เรามาจัดการเอง	 พระยามารพอทราบเข้าก็
ยอมแพ้ยอมกราบ	 ถามพระอุปคุตว่าพระคุณมีอะไรที่ต้องการให้ช่วยเหลือบ้าง	 ถ้าไม่		
เหลือบ่ากว่าแรงก็จะทำให้	 พระอุปคุตบอกว่าท่านเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า	 ไม่เคยเห็น
พระพุทธเจ้าในลักษณะกายเนื้อนอกจากธรรมกาย	 แสดงว่าเห็นเป็นพระวิสุทธิเทพ	 มา
ตลอดใช่ไหม	 ก็เลยไม่ทราบว่ามีพุทธลักษณะแบบไหน	 อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองสักที
หนึ่ง	 พระยามารที่ทำพระพุทธเจ้ามาตลอดช่วยให้เห็นบ้างได้ไหม	 พระยามารบอกว่าได้	
โยมจะเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าพร้อมอัครสาวกซ้ายขวาและพระสงฆ์บริวารอย่างสมัย
โน้นให้ดู	 ขออย่างเดียวอย่าไหว้โยม	 ตอนนี้รู้แล้วท่านเป็นพระอรหันต์ฤทธิ์มากกว่า	 ไม่รู้
เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่	 กลัวบาปเหมือนกัน	 ขอร้องว่าอย่าไหว้โยม	 พระอุปคุตก็ตกลง	
ประกาศเรียกพระภิกษุสามเณรทั้งหมด	 ตลอดจนพระเจ้าอโศกมหาราชและบริวาร	 มาดู
พระพุทธเจ้ากันให้เต็มๆ	ตาวันนี้	พระยามารก็เร้นกายหายไปหลังภูเขา	 โผล่มาอีกทีกลาย
เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยฉัพพรรณรังสี	 อัครสาวกซ้ายขวาและพระสงฆ์อีก	 ๘๔,๐๐๐	
องค์	เนรมิตได้ขนาดนั้น	พระอุปคุตเห็นนั่งกราบ	พระสงฆ์สามเณรเห็นกราบหมด	พระยา
มารตกใจรีบคืนร่างกายเป็นมารตามเดิม	 มาถึงก็โวยวาย	พระคุณเจ้าทำอย่างนี้เวรกรรมก็
เกิดกับโยมนะสิ	 ท่านบอกว่าไม่ใช่หรอก	 ที่ไหว้นั้น	 ไม่ได้ไหว้มารแต่ว่าไหว้พระพุทธเจ้า	
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กำลังใจของท่านจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าโดยตรง	เพราะฉะนั้นพวกมารไม่มีโทษ	เมื่อท่าน
รู้ว่าไม่มีโทษท่านก็เลยลากลับวิมานของตัวเอง	 งานฉลองของพระเจ้าอโศกมหาราชจบ	
พระอุปคุตก็กลับสะดือทะเลเหมือนเดิม	งานเดิมของตัวเองคือเข้านิโรธสมาบัติต่อ	วันไหน
อยากกินข้าวก็ออกบิณฑบาตสงเคราะห์โยม	อย่างน้อยก็	๗	วันโผล่ที	(ทางภาคเหนือของ
เราจะมีธรรมเนียมใส่บาตรเที่ยงคืน	 วันไหนตรงกับวันเพ็ญขึ้น	 ๑๕	 ค่ำตรงกับวันพุธ	 เขา
จะปลุกพระแหกขี้ตาขึ้นมารับบาตร	 เกิดจากพระอุปคุตนี่แหละ	 คนที่ได้รับการสงเคราะห์
จากท่าน	บังเอิญตรงกับวันขึ้น	๑๕	ค่ำและตรงกับวันพุธ	ทางเหนือเขาเรียกว่าเป็งพุธ	คือ
วันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญ	 คนที่ใส่บาตรกับพระที่เข้านิโรธสมาบัติก็รวยวันนั้นเลย	 ต่างคนก็
ต่างอยากรวย	 ถึงเวลาก็แหกขี้ตามารอ	 คนโน้นใส่บาตรตอน	 ๖	 โมงเช้า	 อีกคนก็ใส่บาตร
ตอนตีห้าครึ่งเผื่อฟลุ๊ก	 ไล่กันไปไล่กันมา	 กูตัดหน้ามึงๆ	 ตัดหน้ากูก็ดึกขึ้นเรื่อยๆ	 กลาย
เป็นเที่ยงคืน	ธรรมเนียมการใส่บาตรเที่ยงคืนจึงมาด้วยประการฉะนี้)	
	 คราวนี้พระเจ้าอโศกมหาราช	 หลังจากนั้นถึงเวลาพระศาสนาก็กลับกลายเป็นหาย
จากชมพูทวีปเพราะศาสนาอื่นเบียดเบียน	แต่ว่าจุดใหญ่ใจความก็คือว่า	บริษัท	๔	ไม่ช่วย
กันทำนุบำรุงศาสนา	โดยเฉพาะภิกษุ	ภิกษุณี	บริษัทกลายเป็นว่าทำในสิ่งที่ไม่ดี	กลายเป็น
ข้อโจมตีจากศาสนาอื่นเสียเอง	ศาสนาพุทธก็เลยสลายจากชมพูทวีปออกมาทางด้านตะวัน
ออกนี้แทน	 สิ่งต่างๆ	 ที่เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาปรักหักพังไปตามกาลเวลา			
ต่อมามีการขุดค้นกันทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่าไปพบพระเจดีย์องค์หนึ่งที่พระเจ้าอโศก
มหาราชท่านสร้างไว้	 เป็นหนึ่งใน	๘๔,๐๐๐	องค์	 สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	พอ
ไปถึงข้างล่างมีประตูเข้าไปในเจดีย์ที่เป็นห้องบรรจุพระธาตุ	 มีโคตรเพชรแท่งเบ้อเร่อวาง
อยู่และมีจารึกติดไว้ด้วยว่า	ท่านคือพระเจ้าอโศกมหาราช	สร้างเจดีย์ขึ้นมาถวายพุทธบูชา
ทำการฉลอง	๗	ปี	๗	เดือน	๗	วัน	ต่อไปพระมหากษัตริย์ใดก็ตามที่มาพบ	ถ้าไม่มีสิ่งของ
ควรค่าแก่การถวายเป็นพุทธบูชาก็จงถือเอาแก้วมณีนี้เข้าไปบูชาพระ	(หายสงสัยหรือยังว่า
ทำไมเพชรใหญ่ๆ	 มันอยู่แต่อินเดียทั้งนั้น	 แต่โดนพวกราชวงศ์อังกฤษยึดไปเอาไปทำคฑา
ประจำพระองค์บ้าง	 เพชรยอดมกุฏบ้าง	ก็เล่นทิ้งไว้แท่งเบ้อเร่อ)	บอกไว้ด้วยว่า	พระมหา
กษัตริย์รุ่นหลังๆ	 ถ้าหากจนไม่มีอะไรที่จะพอถวายพุทธบูชาสมบารมีพระพุทธเจ้าก็จงถือ
แก้วมณีนี้เข้าไป	นั่นแค่เศษเสี้ยวหนึ่ง	และนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า	บุคคลที่มีบุญมีบารมี
ขนาดนี้ยังไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิเลย	 เพราะว่าท่านมีรัตนะไม่ครบ	 ๗	 อย่าง	 อย่างเช่น
สมัยรัชกาลที่ ๓	 ของเราท่านก็บอกว่า	 ท่านมีขุนพลแก้ว	 คือเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนีย์)	 มีขุนคลังแก้ว	 คือพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง)	 และมีนางแก้ว	 คือ	
ลูกสาวตัวเองรับงานรับการเป็นเลขาให้พ่อ	 ทำงานทำการทุกอย่างไม่ให้พ่อต้องเดือดร้อน
มาก	แต่ท่านบอกว่าท่านก็มีแค่	๓	อย่าง	เจ้าพระยาบดินทรเดชารบที่ไหนไม่เคยแพ้	เป็น
ขุนพลแก้วประจำรัชกาล	รบเขมรชนะเขมร	รบลาวชนะลาว	ลาวเรียกพระยาเสือ	ท่านทำ
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ราชการไม่เห็นกับการเหนื่อยยาก	 ออกไปรบทางด้านญวน	 ลาว	 เขมร	 ๑๖	 ปีไม่เคยกลับ
บ้าน	 พระเจ้าแผ่นดินต้องมีพระราชหัตถเลขาไปว่า	 กลับมาให้ลูกเมียเห็นหน้าบ้างอย่า
เอาแต่ราชการ	๑๖	ปี	หรือ	๑๒	ปีไม่รู้	แต่ไม่เคยกลับบ้านเลยเพื่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง	 พวกญวนถ้าบอกพระยาเสือนี่ฉี่ราดเลย	 รบที่ไหนชนะที่นั่น	 ประวัติการรบของ
ท่านสะใจมาก	ไม่ว่าเขาจะมาด้วยกลยุทธ์กลศึกอันไหน	เจ้าพระยาบดินทรเดชาแก้ตกและ
ตอบคืนเจ็บๆ	 แสบๆ	 ทั้งนั้นเลย	(ไปหาประวัติท่านอ่าน	 หาไม่ได้ก็ไปที่โรงเรียนบดินทร
เดชาถามดูว่ามีประวัติของพระยาบดินทรเดชาไหม)	
ถาม : อย่างหลวงพี่บอกว่าเผาเพื่อเป็นพุทธบูชา	 สมมติในการเผาจิตใจ	 เขาคิดเป็น
พุทธบูชาจริงๆ	แต่เกิดตายอย่างนี้จะเป็นบุญหรือบาป	?	
ตอบ : อย่าลืมว่าก่อนตายเกาะอะไร ? ใจเขาเกาะบุญเต็มที่อยู่แล้ว เพราะว่าตั้งใจ
ถวายเป็นพุทธบูชา อย่างไรๆ ก็กำไร ถ้าว่าเขามีกำลังใจทำขนาดนั้นได้ ความเข้ม
แข็งของเขามันเหลือเฟือเกินพอ	 อย่างพระเยซูโดนทรมานขนาดตรึงกางเขนขนาดนั้น	
ท่านไปอยูส่วรรค์ชั้นดุสิต	หลวงพ่อถามท่านว่าโดนขนาดนั้นจิตใจไม่เศร้าหมองหรือ	ท่าน
บอกว่าอาศัยกำลังที่อยากจะสงเคราะห์คนอื่นเขา	ในเมื่อเขาไม่เข้าใจ	เขาจะจับมาทรมาน
ทรกรรมอย่างไรก็เต็มใจอภัยให้เขา	 กำลังอย่างนั้นถ้าไม่ทรงฌานทำไม่ได้หรอก	 โดน
ขนาดนั้น	และยังให้อภัยอยู่ตลอด	
	 ใครจะทำบุญก็รีบทำนะ	 อย่าถึงทุ่มหนึ่งๆ	 อาตมาจะไข้จับอีก	 มาลาเรียมันมาตรง
เวลา	 ไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้บารมีดีมาก	 สัจจบารมีจริงๆ	 พวกตรงเวลานี้ถ้าใครผิดนัด
แสดงว่าสัจจบารมีพร่อง	 แสดงว่าเชื้อมาลาเรียนี้สัจจบารมีเต็ม	 มาตรงเวลาเป๊ะทุกวันเลย	
สมัยก่อนหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านไม่สบายจนจะคลานไม่ขึ้น	 แต่พอถึงเวลางานของพระ
ท่านจะมีกำลัง	 เพราะว่าท่านสงเคราะห์	 ตอนนั้นอาตมาก็ไม่ทราบ	 รู้แต่ว่าจะโมงเช้าอยู่
แล้ว	 อาตมายังโงเงๆ	 อยู่เลยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะเดิน	 พอเจ็ดโมงเช้าตรงเป๊ะ	 ได้เวลารับ
สังฆทานไม่รู้มันก็มีแรงมานั่งมาจนบัดนี้	
ถาม : มีคนเขาฝากถามเจ้าค่ะ	 คือเขาจะคลอดลูก	 เขาบอกว่าเขาอัลตร้าซาวด์แล้วได้
ลูกสาว	ทีนี้จะรบกวนว่าจะเอาลูกออกวันไหนถึงจะดีเจ้าคะ	?	
ตอบ : พรุ่งนี้	
ถาม : Tomorrow	หรือเจ้าคะ	?	
ตอบ : พรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์	อมฤตโชค	...ผู้หญิงหรือผู้ชาย	?	
ถาม : ได้ลูกสาวเจ้าค่ะ	?	
ตอบ : โฮ้โห	ถ้าหากได้ลูกสาว	ดาวจันทร์เป็นศุภ-หัวบันไดไม่แห้ง	ดาวจันทร์เป็นศุภคือ	
เป็นมหาเสน่ห์	และอมฤตโชคซะด้วย	ถ้าหากว่าระยะนี้ผ่าได้ก็ลุยเลย	
ถาม : สมมติว่าวันจันทร์ทั้งวัน	และถ้าเกิดเตรียมตัวไม่ทันเพราะเร็วค่ะ	?	
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ตอบ : ให้ไปดูฤกษ์พรหมประสิทธิ์	 มีตลอดยันสิ้นปีเลย	 ดาวเยอะๆ	 ยิ่งดี	 แต่จำไว้ว่าลูก
กำลังบุญสูงเท่าไหร่พ่อแม่บารมีไม่เท่า	เดี๋ยวลูกมันดื้อฉิบหาย	
ถาม : กรณีบารมีพ่อแม่น้อยกว่า	?	
ตอบ : คนที่เกิดร่วมกันนั้น	 บุญบารมีมันต้องใกล้เคียงกัน	(ขู่เข้าหน่อยเดียวทำท่าจะ
ถอยหลัง)	
ถาม : ถ้าหากว่าได้พระมานำมาถวายที่วัดได้ไหมคะ	?	
ตอบ : ก็ขึ้นหิ้งบูชาให้สมกับพระหน่อยสิ	
ถาม : ไม่มีที่วางแล้วค่ะ	?	
ตอบ : ไม่มีที่วาง	ถ้าเอามาถวายที่นี่เดี๋ยวยึดทรัพย์	
ถาม : หนูเอาไว้ในตู้ตอนนี้	
ตอบ : จ้ะ	ขอให้มันสมควรหน่อย	ไว้ที่ไหนก็ให้มันสมควร	
ถาม : มาถวายได้ไหม	?	
ตอบ : ก็บอกแล้วว่ามาถวายที่นี่จะยึด	
ถาม : ถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาอารมณ์ตัวเองไม่ได้	 หนูไม่รู้ว่าทำไมหนูต้องร้องไห้ทุกที
เลย	?	
ตอบ : เป็นธรรมดาของมัน	ตัวนี้เป็นกำลังของปิติ	กำลังของปิติเรียกขุททกาปีต	ิน้ำตา
มันจะร่วงเอง	 เป็นเรื่องปกติของมัน	 อย่าไปห้ามมันด้วย	 มันอยากร้องไห้ร้องเต็มที่ไปที
เดียวแล้วมันจะเลิก	 แต่ถ้าหากว่าเราจะอั้นมันไว้	 เพราะว่ากลัวอายคน	 กำลังมันถึงเสีย
แล้วนี่	ถ้ามาในที่ของความดีเมื่อไหร่	ไม่ว่าคิดจะพูดจะทำมันก็จะไหลอยู่อย่างเดียว	ฉะนั้น
ปล่อยให้มันร้องไห้โฮไปเลย	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๖๗. ยันต์ทำน้ำมนต์ 

	 การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม	 เพราะว่าร่างกายเป็นรัง
ของโรค	ถ้าป่วยไม่นับว่าแปลก	ถ้าไม่ป่วยซิเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์...!	
	 ความเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากเศษกรรมปาณาติบาต	 คือไปฆ่าคน-ฆ่าสัตว์ไว้
มากในชาติก่อน	เกิดมาชาตินี้เศษกรรมตามมาสนอง	ก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ...	
	 อาตมาเขียนอย่างนี้	 เป็นการยืนยันการเกิดการตายแล้วไม่สูญ	 และการระลึกชาติ
เป็นของทำได้จริง	ใครจะว่าอาตมาสอนให้คนงมงายก็เชิญ...	
	 น่าสมเพชบรรดานักบวชทรงสมณศักดิ์ใหญ่โตทั้งหลาย	 ที่ออกมาพูดปาวๆ	 ว่า	
การเที่ยวนรก	-	สวรรค์	การระลึกชาติเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงกัน...	
	 พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจน	 ถ้าท่านทำทิพจักขุญาณให้เกิดขึ้นได้	 การระลึก
ชาติ	เที่ยวนรก	-	สวรรค์	ก็เป็นเรื่องกล้วยๆ	กล้วยสุกงอมซะด้วยซิ...	
	 แต่ท่านทำกันไม่ได้	 จะด้วยความโง่ของท่านเอง	 หรือวาสนาบารมีไม่พอก็ไม่ทราบ
ได้	ท่านก็ออกมาประกาศปาวๆ	ว่า	“ไม่มี - ไม่จริง - งมงาย - หลอกลวง ฯลฯ” 
	 อาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านห่มผ้าเหลืองมาได้อย่างไรกันคนละ	๕๐-๖๐	ปี	มีตำแหน่ง
ใหญ่โตจนปานนี้	แต่มากล่าวตู่พระพุทธวจนะ	ทำตนเป็นเดียรถีย์ไปได้...!	
	 ในเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้า	 แล้วจะมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาทำไม...?	 หรือว่า
ลาภสักการะและยศศักดิ์สรรเสริญทั้งหลายทำให้ท่านบวชอยู่ได้	 อย่างนั้นท่านก็เป็นได้แค่
เปรตหรือสัตว์นรก	 ที่อาศัยผ้าเหลืองปกปิดความชั่วของตน	 เพื่อบ่อนทำลายพระพุทธ
ศาสนาเท่านั้น...	
	 อดนอกเรื่องไปไม่ได้	 เพราะข่าวคราวในระยะนี้มีแต่ทางลบ	 อาตมาเป็นคนเลือด
ร้อน	 แม้จะบวชก็ติดนิสัยฆราวาส	 อดจะปาก(กา)เสียไม่ได้	 สงสัยจะเป็นสันดานติดตัวมา
จากชาติก่อน	(นั่น...เอาซะให้พอ)	ใครทนอ่านไม่ได้ก็วางซะก็แล้วกัน...	
	 เขียนนอกเรื่องมากไปจริงๆ	 วกกลับมาเรื่องเจ็บป่วยอีกที	 อาตมาเคยป่วยหนัก
แบบปางตายแค่ไม่กี่ครั้ง	แต่โอกาสหน้าคงมีสถิติเพิ่มขึ้น	ตอนนี้เอาแค่ที่เคยเป็นก่อน...	
	 เริ่มจากหวัดเขมร (มัยโคพลาสม่า นิวมอเนีย)	ติดมาตอนอยู่ชายแดน	สลบไป	๒	
วัน	 ๒	 คืน	 ความจริงก็ไปหาหมอเสนารักษ์	 แต่เขามีแค่ยาแก้ปวดสีชมพู	 อนาถแท้...	
ท.บ.ไทย...!	
	 อาการเลยทรุดหนัก	 กว่าจะทุเลาก็เกือบครึ่งปี	 เป็นซะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	 เพิ่ม
มาอีก	๑	 โรค	คุณโชติกา บุญ - หลง	หลานของหลวงปู่มหาอำพัน	(คนนี้คุยกับเทวดา
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ทุกวัน)	จะเอาไปยกเครื่องให้	แต่อาตมาปล่อยมันเลยตามเลย	จะได้ตายเร็วๆ	น่ะ...!		
	 ต่อมาก็กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทเดินวนเป็นปูขาเกไปเลย	 เดือดร้อน
ญาติโยมทั้งหลายที่ให้การสงเคราะห์	 กลัวหลวงตาแก่จะตายเร็ว	 พาไปหาหมอซะแทบทั่ว
เมืองไทย	บทจะหายกลับหายด้วยมือหมอนวดจับเส้นซะนี่...!	
	 ล่าสุดเป็นไวรัสลงตับ	 แรกๆ	 นึกว่าไข้หวัด	 กว่าจะรู้ตัวก็เป็นซะหนักแล้ว	 เจ้า
ประคุณเอ๋ย...แค่หายใจยังเหนื่อยเลย...มันให้เห็นทุกข์	 เห็นโทษของการแบกขันธ์ห้าจริงๆ	
ฉันน้ำหวานจนขวดกองเป็นภูเขาเลากา	 กว่าจะทุเลาเล่นเอาสองเดือนกว่า	 ตัวเหลืองเป็น
มนุษย์ทองคำไปเลย...!	
	 นั่นเป็นการป่วยที่นับว่าหนักจริงๆ	 ชนิดไปเดินวนที่ตำหนักพระยายมมาแล้ว	 แต่
ท่านเห็นว่ายังไม่สมควรจะตาย	 เพราะตายตอนนี้จะลงขุมตื้นไป	 เลยปล่อยให้มาสะสม
ความเลวต่อ	ถึงเวลาจะได้พุ่งหลาวไปตรงเลย	ไม่ต้องตัดสินให้เสียเวลา...	
	 ทีนี้มากล่าวถึงโรคประจำตัว	 อาตมาเป็นโรคภูมิแพ้	 อากาศเปลี่ยนนิดเปลี่ยน
หน่อยก็จับไข้	 เป็นมันได้อาทิตย์ละสอง-สามหน	 จนเป็นเพื่อนกับอาการไข้	 สามารถขอ
เวลานอก	เพื่อทำงานก่อนได้	หลังงานค่อยว่ากันใหม่	สนุกดีเหมือนกัน...	
	 การเจ็บไข้ได้ป่วยมีคุณมหาศาล	 เพราะทำให้ทรงมรณานุสติกรรมฐานได้ดี	 แต่ไอ้
การที่จะตายก็ไม่ตายนี่ซิ...	 มันทรมานเหลือร้าย	 ฉะนั้น...ถ้าเลือกได้อาตมาก็ไม่ขอป่วย
หรอก	(กลัวตายละมั้ง...?)	แล้วทำอย่างไรล่ะที่จะไม่ป่วย...?	
	 ก็มีอยู่วันหนึ่ง	“หลวงพ่อ”	ท่านเล่าให้ฟังว่า	“พระ”	ท่านมาขอให้เป็นหมอรักษา
โรค	 หลวงพ่อบอกว่าตัวเองป่วยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่	 ให้เป็นหมอแล้วใครจะเชื่อ	 อีก
อย่างคือไม่ชอบทำอะไรยากๆ	จึงไม่ขอเป็นหมอจะดีกว่า...	
	 ต่อรองกันไปต่อรองกันมา	 ในที่สุดหลวงพ่อก็กราบเรียนว่า	 “ถ้ามีน้ำมนต์ที่รักษา
โรคได้ทุกชนิดก็จะยอมเป็นหมอ”	 คือทำทีเดียวไม่ยุ่งยาก	 ใครมาก็แจกน้ำมนต์ให้	 หายไม่
หายก็ช่าง	“พระ”	ท่านว่า	“ต้องการแบบนั้นก็เอา...ตามใจคุณ”	
	 “พระ”	 ท่านมอบหมายให้	 พระสารีบุตรมหาเถระ	 เป็นองค์สอนวิธีทำน้ำมนต์	
พระมหาเถระกล่าวว่า	 “เคยบอกวิธีให้ไปนานแล้ว	 แต่เธอลืมไปเอง”	 แล้วทบทวนความจำ
ว่า	เมื่อปีนั้น	วันเวลานั้นๆ	เคยสอนเอาไว้แล้ว...	
	 หลวงพ่อทบทวนดูก็นึกออก	 ว่าเคยทำให้เขาไปเจริงๆ	 แต่ทำให้เฉพาะตัว	 ไม่เป็น
สาธารณะ	 และเขียนอักขระผิดไปหนึ่งตัวด้วย	 แต่ตอนนั้นพระมหาเถระบอกว่าไม่เป็นไร	
ถึงผิดก็มีอานุภาพเช่นกัน	แต่คราวนี้ต้องแก้ให้ถูก...	
	 หลวงพ่อก็จดวิธีทำมา	 ต้องใช้แผ่นทองคำหกแผ่น แผ่นเงินหกแผ่น	 หนักอย่าง
น้อยแผ่นละ	 ๑	 บาท	 เขียนยันต์ลงอักขระแล้วปลุกเสกตามวิธีการ	 จึงจะใช้ทำน้ำมนต์
รักษาโรคได้...	
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	 อาตมาพอทราบเรื่องก็อยากได้ตามประสาคนกิเลสมาก	 เงินที่มีอยู่ถึงจะพอซื้อ	
แผ่นทอง	-	แผ่นเงิน	แต่มันเป็นเงินที่ญาติโยม	ทำบุญมาจะมาใช้เปะปะได้อย่างไร...?	
	 ตัดใจว่าถ้าเราสมควรได้มันก็ได้เอง	 ถ้ามีคนถวายเงิน	-	 ทองเพื่อการนี้โดยเฉพาะ	
ก็จะทำ	ถ้าไม่มีก็สบายไม่ต้องเหนื่อย	ถ้าจะให้เอาเงินสงฆ์ไปใช้ส่งเดชเป็นไม่เอาด้วยแน่...	
	 พอดีพบกับน้าเล็ก (อาจารย์จารุวรรณ ศรีแสงจันทร์)	 น้าเล็กถวายของขวัญ		
ปีใหม่	 เป็นสร้อยคอทองคำ	 ๕๐	 สตางค์	 ก็เลยบอกกับน้าเล็กว่า	 ขอเอามาใช้ในงานนี้			
น้าเล็กอนุญาตด้วยดี...	
	 เมือ่ญาตโิยมทราบ	 กถ็วายทัง้เงนิ-ทองและเงนิสด	 คดิแลว้เกนิจำนวนทีต่อ้งการไป
มาก	อาตมาจงึแจง้ใหท้ราบวา่	ถา้มเีหลอืจะรว่มในงานหลอ่พระตอ่ไป	ทกุคนก็โมทนาดว้ย...	
	 ติดต่อทางร้านให้รีดแผ่นเงิน-แผ่นทองให้	 ตอนนั้นทองแท่งราคาบาทละ	 ๔,๗๐๐	
ร้านค้ามันโขกซะบาทละ	 ๖,๐๐๐...!	 เออ...ทีเอ็งข้าไม่ว่า	 ถึงทีข้าบ้างอย่าโวยก็แล้วกัน	
แน่ะ...อาฆาตซะด้วย...!	
	 พอได้แบบยันต์มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เขียนเป็นการใหญ่	 กะว่าเขียน
เสร็จ	จะขอความกรุณาหลวงพ่อให้ท่านช่วยเสกให้	ปรากฏว่าต้องเสกเองครับ...!	
	 อิติปิโสฯ. สวากขาโตฯ. สุปฏิปันโนฯ. ๑๐๘ จบ นะมะพะทะ ๑๐๘ จบ	เหนื่อย
แทบขาดใจ	 เข็ดจริงๆ	 คุณเอ๋ย...	 แถมไม่มั่นใจตัวเอง	 เอาไปเข้าพิธีใหญ่ที่หลวงพ่อทำใน
วิหารร้อยเมตรอีกครั้ง	เอาให้ชัวร์ปึ้กไปเลย...!	
	 ในพิธีมีเหรียญยันต์ทำน้ำมนต์ ๓๐,๐๐๐ เหรียญด้วย	 ครั้งแรก	 “พระ”	 ท่านให้
ทำแค่	 ๑,๐๐๐	 เหรียญ	 ท่านบอกว่ากำลังใจคนไม่เท่ากัน	 เดี๋ยวเอาไปใช้เปะปะจะไม่มีผล	
แต่หลวงพ่อต่อรองตามเคย	 จนได้มา	 ๓๐,๐๐๐	 เหรียญ	 คนศรัทธาจะได้เช่าซื้อตาม
อัธยาศัย...	
	 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒	เวลา	๑๘.๐๐	น.	เริ่มพิธี	“พระ”	ท่านเมตตาเป็นพิเศษ	
เป่ายันต์ติดกระหม่อมให้ทุกคนในพิธีด้วย	 อาตมารู้สึกหนังศีรษะถูกขึงสี่มุมตามรูปยันต์	
ตึงเปรี๊ยะเลย	จึงอธิษฐานจิตเพื่อญาติโยมและลูกสาวทั้ง	๕	คนด้วย...	
	 น้ำมนต์และเหรียญรุ่นนี้	 มีผู้นำไปรักษาโรคได้ผลมากต่อมาก	 แม้แต่เป็นมะเร็งก็
หาย	แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจคนใช้จริงๆ	บางคนเช่น	จุ๊บ (เบญจพร วิบูลย์พันธุ์)	เป็นหวัด
นิดหน่อย	กินน้ำมนต์เป็นโอ่งยังไม่หายเลย...!	
	 อาตมาเองหลังเข้าพิธีแล้ว	 ก็ปลุกยันต์อยู่ทุกวัน	 อาการโรคภูมิแพ้รู้สึกดีขึ้นมาก	
หลังพิธีตั้งแปดเดือนจึงเป็นหวัดหนหนึ่ง	แบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อย...	
	 น้ำฝน (มณีรุ่ง)	 ลูกสาวคนเล็ก	 ไปเที่ยวป่าทองผาภูม	ิ ถูกผึ้งป่าต่อยมือบวมเป็น
กะโล่	เอาเหรียญรุ่นนี้แปะไว้นาทีกว่าๆ	ก็หายเป็นปกติ	นับว่าอัศจรรย์มาก...!	
	 คนนำเหรียญไปใช้ต้องสวดมนต์ทุกวัน	 ซึ่งเท่ากับบังคับให้ภาวนานั่นเอง	 เวลา
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ภาวนา	 จิตจับภาพยันต์ก็เป็นกสิณ	 นึกถึงบารมีพระเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ 
สังฆานุสติ	 ก็เท่ากับเจริญกรรมฐานทุกวัน	 เป็นความดีที่สูงยิ่ง	 แบบนี้ใครว่างมงาย	 ไม่มี
ในพุทธศาสนา	 ก็ปล่อยเขาฉลาดไปคนเดียวเถอะ	 อาตมาขอทำแบบโง่ๆ	 อย่างนี้แหละ	
สบายใจดี...		
   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
 หมายเหตุ : เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาตมาถูกบีบคอให้ทำเหรียญทำ
น้ำมนต์ จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ เพื่อให้ญาติโยมไว้ใช้รักษาโรคที่หมอแผนปัจจุบัน
รักษาได้ยาก กลายเป็นว่าต้องมาทำทั้งที่ตนเองก็ป่วยอยู่ทุกบ่อยเช่นกัน...!  
   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺปญฺโญ 

๖๘. พระพุทธบาทขุนห้วยแห้ง 

	 รอยพระพทุธบาทนัน้	ตามตำราบนัทกึไวว้า่	มอียู	่๕ แหง่	คอื	๑. ภเูขาสวุรรณมาลกิ 
๒. ภูเขาสุวรรณบรรพต ๓. ภูเขาสุมนกูฎ ๔. โยนกมหานคร ๕. แม่น้ำนัมทานที 
	 ท่านผู้อ่านต้องทำใจก่อนว่า	 นั่นเป็นชื่อสถานที่	 ซึ่งเรียกกันในสมัยโบราณ	 มาถึง
สมัยนี้	ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเป็นอะไรไปบ้าง	อาจจะเป็นนามสกุลดังๆ	ของผู้มีอำนาจในแผ่น
ดินบางคนไปแล้วก็เป็นได้...	
	 ที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดก็คือ	 รอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี มีประวัติว่าค้นพบใน
สมัยอยุธยา	เนื่องจากพระสงฆ์ไทยเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท	ณ	ลังกาทวีป...	
	 พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ	 เจ้าผู้ครองลังกาทวีป	 ทรงกราบเรียนคณะสงฆ์ไทยว่า	
“ทำไมพระคุณเจ้าต้องลำบากตรากตรำมาถึงเมืองลังกา	 ในเมื่ออยุธยามหานครก็มีรอย
พระพุทธบาทอยู่แล้ว...?”	
	 คณะสงฆ์ไทยได้สอบถามจนทราบชัดว่า	 รอยพระพุทธบาทนั้นองค์สมเด็จพระภ
ควันทรงประดิษฐานไว้	เหนือสุวรรณบรรพต	ทางทิศอุดรของกรุงศรีอยุธยา...	
	 พอข่าวแพร่กระจายไปทั่วกรุงศรีอยุธยา	 ก็มีการค้นหาเป็นการใหญ่	 ในที่สุดก็พบ
โดยพรานบุญที่ขึ้นไปล่าสัตว์บนเขาขุนโขลน เมืองปากเพรียว	 ซึ่งก็คือสระบุรีในปัจจุบัน
นี้...	
	 พรานบุญยิงเนื้อด้วยหน้าไม้	ถูกเข้าที่สำคัญ	จึงไล่ตามไปเอาตัว	เห็นเนื้อนั้นดื่มน้ำ
ในแอ่งเล็กๆ	ลูกศรก็หลุดออกมา	บาดแผลหายเป็นปกติ...	
	 เห็นเข้าดังนั้น	พรานบุญซึ่งเป็นกลากเกลื้อนไปทั้งตัว	(คงเกามันดีพิลึก)	จึงลองใช้
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น้ำนั้นชำระกายดู	 ปรากฏว่า	 กลากเกลื้อนทั้งหลายหายไปอย่างน่าอัศจรรย์	 เมื่อพิจารณา
แอ่งน้ำนั้นแล้ว	พรานบุญก็แทบช็อค...!	
	 ขุนสัตตภัณฑ์คิรินทคูหาพนมโขลน	(ยศภายหลัง)	หรือพรานบุญนั้น	ตัวแกเกือบ
เท่าตึก	ถ้าเอาหัวกะโหลกแกมาได้	คงใช้ทำบาตรพระได้สบายๆ	หัวเท่าบาตรจริงๆ	...!	
	 แต่ตัวขนาดนั้นของพรานบุญ	 พอพบเห็นว่าแอ่งน้ำนั้น	 เป็นรอยเท้าขนาดมหึมา	
ยาวเป็นวา	พี่แกก็ขนหัวตั้งเด่เหมือนกัน	เพียงแต่ไม่ถึงกับวิ่งป่าราบไปเท่านั้นเอง...!	
	 พอทราบข่าวว่ามีการค้นหารอยพระพุทธบาท	 พรานบุญก็เลยฉุกใจคิด	 ว่าแอ่งน้ำ
ศักดิ์รูปรอยเท้านั้น	น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทแน่นอน	จึงแจ้งให้ทางการทราบ...	
	 สอบสวนทวนความจนแน่ใจแล้ว	 ก็มีการสร้างมณฑปครอบเอาไว้	 ให้ชาวบ้านได้
สักการบูชา	 กล่าวกันว่าใครได้ไปไหว้รอยพระพุทธบาทครบเจ็ดครั้ง	 จะไม่มีวันตกนรก	
แน่นอน...เราต้องนึกถึงว่าหนทางสมัยก่อนนั้นยากลำบากขนาดไหน	 การบุกป่าฝ่าดงที่
เปี่ยมด้วยอันตรายร้อยแปดนั้น	 ถ้าปราศจากศรัทธาที่มั่นคงจริงๆ	 แล้ว	 ครั้งเดียวยังยากที่
จะไปเลย...	
	 การบากบั่นไปตั้งเจ็ดครั้ง	 ศรัทธาที่มั่นคงกำลังใจที่เข้มแข็ง	 ยึดมั่นในพุทธานุสติ
ขนาดนั้น	นรกเขารังเกียจมากจึงไม่ยอมให้ลงอย่างเด็ดขาด	ขืนลงก็นรกพังกันเท่านั้น...!	
	 ถ้าเป็นสมัยนี้ก็หวานเลย	 อาตมาไปกลับได้ไม่ต่ำกว่าวันละสองเที่ยว	 และไป
อธิษฐานยกช้างเป็นที่สนุกสนาน	กราบไหว้ทำบุญให้ชื่นใจและไปได้ทุกปีซิน่า...	
	 “หลวงพ่อ”	 เล่าให้ฟังว่า	 สมัยนั้นใครออกธุดงค์ก็ตาม	 มักจะมุ่งไปนมัสการรอย
พระพุทธบาท	และพระพุทธฉายที่สระบุรีกันทั้งนั้น...	
	 หลวงปู่ปานนำคณะที่ประกอบด้วย	 “หลวงพ่อ” และเพื่อนพระผู้	 “เอาจริง”	 ใน
การปฏิบัติธรรม	ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท	พบพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ	 เป็นที่ปีติชื่น
ใจโดยทั่วกัน...	
	 อาตมาเองถ้าผ่านไปทางนั้น	 หรือไปธุระที่ใกล้ๆ	 นั้น	 ก็จะแวะไปนมัสการทุกครั้ง	
สมัยก่อนบุกป่าฝ่าดงแทบตายกว่าจะไปถึง	 สมัยเราไปได้ง่ายๆ	 ถ้ายังไม่แวะก็ไม่ทราบว่า
จะพูดอย่างไรแล้ว...	
	 ดังที่กล่าวแล้วว่า	ตามตำราบันทึกไว้ว่ารอยพระพุทธบาท	มีถึง	๕	รอยด้วยกัน	จน
ป่านนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่า	 อยู่ที่ใดกันบ้าง	 แต่อาตมาไปพบเข้ารอยหนึ่ง	 ในป่าดงดิบรอยต่อ
ระหว่างสุโขทัยกับลำปาง	เรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอรับท่านสารวัตร...	
	 อาตมาบุกไปเมืองลับแลแม่สาน	 ด้วยปรารถนาที่จะพิสูจน์เรื่องลึกลับหลาย
ประการ	 เช่น	 แร่ธาตุที่ผสมกันเป็นทอง ช้างน้ำที่เป็นจ้าวแห่งสัตว์ป่าทั้งมวล	 ถ้ำลับ  
ที่สมัยเชียงแสนใช้ส้องสุมผู้คน	เพื่อกู้ชาติจากขอมดำ	เหล่านี้เป็นต้น	
	 ความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย	 บวกกับบารมีของครูบาอาจารย์คุ้มเศียรคุ้มเกล้า
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อยู่	 ทำให้อาตมากล้าทำในสิ่งที่ชาวกะเหรี่ยงทั้งหลายไม่กล้า	 คือบุกเข้าไปพิสูจน์มันซะทุก
เรื่อง	จนเป็นที่ยอมรับของพวกเขาว่า	อาตมา	“บ้า”	เข้าขั้นจริงๆ...!	
	 พวกเขาจึงเล่านิทานปรัมปราของเขาว่า	 บนเทือกเขาที่สลับซับซ้อนในดงดิบข้าง
หน้า	 บนภูเขาที่มีนามว่า	 ขุนห้วยแห้ง	 มีคนเฒ่าคนแก่ไปล่าสัตว์	 พบรอยพระพุทธบาท
อยู่บนนั้น	แน่ล่ะ...ไม่ต้องรอเขาแนะนำซ้ำ	อาตมาก็พร้อมจะไปเองทันทีอยู่แล้ว...	
	 ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทาง	 เดินขาลากไปข้างหนึ่ง	 แตะพื้นแต่ละทีปวด
แทบน้ำตาเล็ด	 แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความตั้งใจของอาตมาได้	 บุกบั่นไปทั้งเจ็บๆ	
นั่นแหละ	ให้มันรู้ไปว่าจะตายก่อนพบรอยพระพุทธบาท...!	
	 หนทางที่ดูเหมือนยาวไกลไม่สิ้นสุด	 ฝ่าดงทากที่รุมดูดเลือดจนแดงไปทั้งสองเท้า	
ในที่สุด...อาตมาก็ได้พบได้นมัสการสมดังใจ	 รอยพระพุทธบาทนั้นอยู่บนหินใหญ่กลาง
ห้วยเป็นรอยพระบาทขวาลักษณะมุ่งไปทางทิศเหนือ...	
	 พบครั้งแรกอาตมาคิดว่าไม่ใช่	 เพราะแม้ว่าจะปรากฏชัดบนหินอัคนี	 เหมือนเรา
เหยียบบนดินเหนียวก็ตาม	 แต่ดูด้วยตาแล้ว	 ใหญ่กว่ารอยเท้าคนทั่วไปนิดเดียว	 พอ
อาตมาทดลองวัดด้วยด้ามกลด	ก็เกิดความพิศวงยิ่งขึ้น...?	
	 ดูเท่าไรก็เล็กนิดเดียว	 แต่พอวัดเข้าจริงๆ	 ยาวถึงสองศอกกับ	 ๑	 คืบ...!	 อัศจรรย์
ไหมเล่า...?	 น่าเสียดายที่ไปอยู่กลางลำห้วยช่วงน้ำตกแก่งพอดี	 แรงน้ำที่เทลงในหน้าฝน	
จึงลบทำลายจนรายละเอียดต่างๆ	จางหายไปเกือบหมด...	
	 นิ้วพระบาทปรากฏพระอังคุฐและพระดัชนีเพียงรางๆ	 อีกสามนิ้วเลือนหายหมด
แล้ว	 พออาตมาจุดธูปเทียนบูชา	 น้ำตาเทียนทั้ง	 ๑๑	 เล่ม	 ไหลรวมกันเป็นรูปเท้าเล็กๆ	
เหมือนเท้าเด็กอ่อน	ชัดเจนและสวยงามเป็นที่สุด...!	
	 จากการคาดเดาของอาตมา	 รอยพระพุทธบาทนี้	 หากเป็น	๑	 ใน	๕	จริง	 สมควร
เป็นรอยที่ตำราบ่งบอกว่า	ประดิษฐานอยู่	ณ	เมืองโยนกนคร	เพราะถ้ำที่พระเจ้าพังคราช	
ใช้ส้องสุมกำลังพลกู้ชาติ	อยู่ห่างจากรอยพระพุทธบาทชั่วระยะเดินไม่นาน...!	
	 หากผู้ใดปรารถนาไปนมัสการ	 จะต้องเป็นผู้ที่ยอมไปตายจริงๆ	 อาตมาก็จะรับ
นำทางให้	 เพราะหนทางหฤโหดสุดจะเปรียบได้	 ร่างกายไม่ดี	 ใจไม่ถึง	 แค่เลียบเหว	 ทาง
กว้างแค่ฝ่ามือ	หรือปีนสวนน้ำตกมหึมา	ท่านก็อาจจะแหลกเหลวได้ทุกเวลา...!	
	 “หนทางแม้สุดไกล ขอมุ่งไปกว่าจะถึง ยากเข็ญมิคำนึง ถึงทุกข์ทนสักเพียง
ใด”	ถ้าแบบนี้ละก้อ...ถึงไหนถึงกัน...		
   ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๖๙. พระคำข้าวมหาลาภ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 “ข้าว”	 มีคุณอนันต์กับคนเรามาตั้งแต่ยุคพระเจ้าสร้างโลก	 ความจริงโลกเราก็คง
อยู่ของมันอย่างนี้แหละ	 แต่หลังจากไฟบัลลัยกัลป์ล้างโลกแล้ว	 “อาภัสราพรหม”	 ที่ท่อง
เที่ยวผ่านมา	ได้กลิ่นหอมของดินเผาไฟ	อดใจไว้ไม่ได้ก็แวะมาชิมดู...	
	 ทา่นผูอ้า่นคงจะพอจำกนัได	้เมือ่หลายปกีอ่นมโีฆษณาชิน้หนึง่	ขึน้ตน้ดว้ย	“มทีกุข์
ในเรือนกาย มีความตายในดวงตา น้ำนมแห่งมารดา ในสายเลือดยังเหือดหาย...”	
ลงทา้ยดว้ย	“ดนิเอย๋โอด้นินี ้ยงัพอมใีหแ้บง่ปนั...”	แลว้มภีาพเดก็กนิดนิกนัอยู.่..	
	 โฆษณาชุดนี้ฮือฮามาก	 ถึงขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยุคนั้น	 ออกมาปฏิเสธ
เป็นพัลวัน	 ว่าประชาชนใต้การปกครองของท่าน	 อยู่ดีกินดีกันทั่วหน้า	 ไม่มีทางอดอยาก
ขนาดกินดินกันหรอก	โถ...ท่านไม่รู้อะไรน่ะ...!	
	 เด็กๆ	 เหล่านั้นรักษาสายเลือดบรรพบุรุษกันต่างหาก	 พออาภัสราพรหมกินดิน
เข้าไป	 ของหยาบก็ทำให้กายทิพย์หยาบ	 เหาะกลับพรหมโลกไม่ได้	 พอนานไปก็ปรากฏ
เพศชัด	ว่า	ใครเป็นหญิงใครเป็นชาย	เลยช่วยกันผลิตบรรพบุรุษให้เราไงเล่า...!	
	 พอจำนวนมากเข้าดินไม่พอกิน	 อาศัยบุญเก่าก็เกิดมีต้นข้าวเกิดขึ้น	 ข้าวสมัยนั้น
เป็นข้าวสารเลย	 ไม่มีเปลือก	 ใครหิวก็ไปเก็บมาหุงกินกัน	 นานไปมีคนโลภกักตุนข้าวกัน
ขึ้น	ข้าวคงหมั่นไส้	เลยเกิดเปลือกหุ้มเมล็ดอย่างทุกวันนี้...	
	 เห็นมั๊ยล่ะ...ว่าคนเรากินดินมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์	 และข้าวก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว	
ดังนั้น...การที่เด็กกินดินก็ไม่ใช่ของแปลก	 ทุกวันนี้เขาก็ยังกินดินกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่	 และ
บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย	 ใครแพ้ท้องอยากกินดินขึ้นมา	 คนแก่คนเฒ่าเขาว่าเด็กเป็นพรหม
มาเกิดเชียวนะจะบอกให้...	
	 ข้าวเป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่งบริบูรณ์	 สมัยพุทธกาลเขานับข้าวเป็นทรัพย์
ประเภทเดยีวกบัเงนิทองเลยเชยีว	มาสมยันี	้ขา้วยงัคงใชเ้ปน็เคลด็ของความสมบรูณพ์นูสขุ
เชน่เดมิ	พธิกีรรมตา่งๆ	มกัมขีา้วเปลอืก	ขา้วสาร	ขา้วสกุ	เขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ยเสมอ...	
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	 ในเมื่อถือกันว่าข้าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งบริบูรณ์	 โบราณท่านจึงมีการนำ
ข้าวมาใช้ในพิธีต่างๆ	เสมอ	ทางพระก็มีการสร้างรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
ด้วยการใช้ข้าวมาเป็นส่วนผสมเช่นกัน...	
	 รูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่เกิดจากข้าวเป็นส่วนผสม	 ที่โด่งดัง
ที่สุดคือ	“สมเด็จวัดระฆัง”	นั่นเอง	ซึ่ง	สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)	ท่านใช้ข้าวคำที่รู้สึก
ว่าอร่อย	คายออกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมทำพระ	จนเกิดสมเด็จวัดระฆังออกมา...	
	 ในสมัยต่อมามีหลายท่านที่เจริญรอยตาม	ด้วยการทำพระจากส่วนผสมของคำข้าว
บ้าง	 แต่จะหาใครที่โด่งดังเทียมเท่าต้นตำราไม่ได้เลย	 ของต้นฉบับกลายเป็นที่ต้องการ
มาก	จนเกิดการทำเลียนแบบขึ้น	ของปลอมเลยเต็มตลาด...	
	 “หลวงพ่อ”	เล่าให้ฟังว่า	หลวงปู่ปานก็สร้างพระจากคำข้าวเช่นกัน	แต่หลวงปู่ทำ
แค่องค์เดียวเท่านั้น	 เวลาหลวงปู่ฉันข้าว	 ถ้ารู้สึกว่าคำไหนอร่อย	 ก็จะคายเก็บไว้	 ตากจน
แห้ง	ทำอย่างนี้ตลอดสามเดือน	แล้วเอาข้าวตากมาตำเป็นผง...	
	 จ้างช่างมาปั้นผงเป็นพระพุทธรูป	ได้องค์เล็กหน้าตักประมาณ	๕	นิ้ว	จากนั้นหลวง
ปู่ก็ทำพิธีบวงสรวง	 ขอบารมีพระและเทวดาช่วยรักษา	 แล้วสั่งว่า	 เวลาท่านไม่อยู่	 ถ้า
อาหารในโรงครัวไม่พอฉัน	ให้จุดธูปขอกับหลวงพ่อคำข้าวนี้	จะได้อย่างใจทุกอย่าง...	
	 สมัยนั้นหลวงปู่ไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ต่างจังหวัดไกลๆ	 ไปทีหลายเดือนกว่าจะ
กลับ	 พอหลวงปู่ไม่อยู่ก็เกิดลาภผลน้อย	 ไม่พอจะเลี้ยงพระในวัด	 ท่านจึงเมตตาทำหลวง
พ่อคำข้าวขึ้นมา	หวังจะให้สงเคราะห์เวลาท่านไม่อยู่...	
	 “หลวงพ่อ”	 ท่านชอบพิสูจน์	 ดังนั้น	 อาหารยังไม่ทันจะขาด	 ท่านก็จุดธูปขอซะ
แล้ว	 จะเอากับข้าวชนิดไหน	 จากบ้านเหนือบ้านใต้	 ได้อย่างใจทุกครั้ง	 ขอเพลินจนถูก
หลวงปู่ซัดด้วยไม้เท้า	ไหนว่าไปนานทำไมแค่สี่วันมาซะแล้ว...!	
	 หลวงปู่บอกว่าเทวดาไปฟ้อง	 ว่าทำตัวไม่สมกับเป็นพระ	 ติดในรสอาหารจนเกิน
พอดี	 แล้วเทศน์กัณฑ์มหาราชซะหูอื้อไปตามๆ	 กัน	 ขามาจากเขาวงพระจันทร์มาอย่างไร
ก็ไม่รู้เร็วจัง	พอเทศน์เสร็จต้องประคองไปส่งกุฏิ	หลวงปู่ขาไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหว...!	
	 พอฟังประวัติอาตมาก็อยากได้หลวงพ่อคำข้าวขึ้นมาทันที	 ถ้าได้มาจะขอยำหัวปลี
กบัผกับุง้ตม้จิม้พรกินำ้ปลามะนาว	 อยากฉนัมานานแลว้	 แตห่ลวงพอ่คำขา้วอยูว่ดับางนมโค	
อาตมาเลยฝันค้างไปคนเดียว...ฮิ...ฮิ...	
	 ปลายปี	 ๒๕๓๒	 อยู่ๆ	 “พระ”	 ท่านก็มาบอกให้หลวงพ่อทำพระคำข้าวขึ้นมาบ้าง	
เวลาฉันท่านจะมาชี้เอาข้าวคำนี้กับข้าวอย่างนี้	 เสกด้วยคาถาบทนี้	 แล้วเก็บตากแห้งไว้	
ให้ช่างออกแบบพระมาให้เลือก	ดูว่าจะเอาแบบไหนดี...	
	 ในที่สุดก็ได้แบบพระสี่เหลี่ยมองค์ขนาดหัวแม่มือ	 ด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราช	
ด้านหลังเป็นภาพหลวงพ่อนั่งอยู่ในกระจังรูปคล้ายพัดยศ	 จำนวนพระ	 ๑๐๐,๐๐๐	 องค์			
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กะว่าจะแจกกันให้หนวดหงอกไปเลย	ดูซิว่าเมื่อไรจะหมด...!	
	 พิธีพุทธาภิเษกทำที่วิหารร้อยเมตรในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓	เวลา	๑๘.๐๐	น.	
มีพระครูองค์หนึ่งจากจังหวัดนนทบุรี	ขออนุญาตนำวัตถุมงคลของวัดท่าน	จำนวน	๑	คัน
รถ	มาเข้าพิธีด้วย	ซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตด้วยดี...	
	 เช่นเดียวกับทุกครั้ง	อาตมาจะนำวัตถุมงคลส่วนตัวไปร่วมเข้าพิธีด้วย	ในวิหารร้อย
เมตรแบ่งวัตถุมงคลเป็นสองที่	คือ	ของท่านพระครูและบุคคลภายนอก	๑	ที่	ของวัดอีก	๑	
ที่	แต่ก็อยู่ชิดติดกันนั่นเอง...	
	 อาตมาแบกลังวัตถุมงคลส่วนตัว	 เข้าทางด้านหลังพระประธาน	 มองไปเห็น
พระพุทธรูปปางต่างๆ	 เหลืองอร่ามไปหมด	ก็ตั้งใจว่า	 จะวางลังไว้ใกล้ๆ	พระพุทธรูป	พอ
เดินไปถึงอาตมาก็วางลังลง	แล้วก็ยืนเซ่ออยู่ตรงนั้นเอง...?!?	
	 จะไม่ให้งงเป็นไก่ตาแตกได้อย่างไร...?	 ในเมื่อวางลังวัตถุมงคลลงในกองแล้ว	
อาตมาไม่เห็นมีพระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียว...!	 เหลียวไปดู...อ้าว...มาอยู่ข้างหลังนี่เอง	
แล้วอาตมาเดินผ่านไปตั้งแต่เมื่อไร...ของตั้ง	๑	คันรถเชียวนะ...!	
	 ประหลาดดีแท้...ของก็วางเต็มล็อค	 ไม่มีทางหลบหลีกไปทางไหน	 อาตมาเดิน
มาตรงๆ	 กลับฝ่าของกองมหึมาไปโดยไม่รู้สึกว่ามีอะไรเลย	 ดังนั้น...แทนที่จะวางรวมกับ
ของท่านพระครู	ก็กลายเป็นวางกับกองของวัดจนได้	ถูกบังคับนี่นา...!	
	 พอพุทธาภิเษกเสร็จ	 คราวนี้เกิดสงครามย่อยๆ	 ขึ้นทันที	 ต่างคนต่างต้องการพระ	
เธอถุงฉันถุง	 ฉันยังไม่ได้นะ	 ขอฉันสองถุงซิ...แบงค์ห้าร้อยปลิวให้ว่อน	 อย่างกับเกิดการ
รบระหว่างอิรักกับคูเวตขึ้นกลางวิหาร	๑๐๐	เมตรก็ไม่ปาน...!	
	 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ	 เมตตาศิษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้	 ของดีของขลังของ
ท่าน	จึงมักตั้งราคาต่ำสุดไว้ก่อน	เพื่อจะได้มีกันโดยทั่วถึง	คราวนี้ก็เช่นกัน	พระคำข้าวชุด
นี้ตั้งราคาไว้องค์ละ	๑๐	บาทเหมือนเดิม	(มาตรฐานวัดท่าซุง)	
	 พระหนึ่งแสนองค์หมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน...!	คิดว่าจะได้แจกจ่ายซัก
หลายปี	 กลับหมดลงแทบจะทันทีที่ปลุกเสกเสร็จ	 ราคาแพงขึ้นทันทีอย่างน่ากลัว	 ทันทีที่
หมดก็มีคนให้องค์ละ	๑,๐๐๐	บาท	เข้าไปแล้ว...!		
	 “หลวงพ่อ”	 ทราบดังนั้น	 จึงมีเมตตาเตือนว่า	 “อย่าไปซื้อเขาแพงๆ	 เลยลูก	 มัน
หมดเปลืองโดยใช่เหตุ	 เอาไว้ในพรรษาหลวงพ่อจะทำให้ใหม่	 อดใจรอหน่อยนะลูกนะ...”	
สาธุ...พระเดชพระคุณท่าน	ช่างเมตตาเหลือประมาณ...	
	 อาตมาพอไดพ้ระคำขา้วมา	กฝ็ากแมเ่บญ็ (คณุเบญ็จา วบิลูยพ์นัธุ)์ ให้ไปทำกรอบ
ทองให	้ ผลออกมาคอืชา่งฝมีอืหว่ยชะมดัเลย	 อาตมาแคบ่น่วา่	 “ไมส่วยเลยแม.่..”	 เทา่นัน้
เอง	พระทีพ่กไมถ่งึครึง่วนัปาฏหิารยิอ์นัตรธานไปเมือ่ไรก็ไมรู่.้..หาเทา่ไรก็ไมเ่จอ...!	
	 ตั้งใจกราบขอขมา	 บนหลวงพ่อสี่พระองค์ขอให้ได้พระคืน	 ก็ได้ดังใจไม่ทันข้ามวัน	
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เพราะน้าเล็กเห็นอาตมานั่งหน้าเหี่ยวแล้วสงสาร	เอาของตัวเองถวายอาตมาซะเลย	องค์นี้
ไม่หายแน่ๆ	เพราะสวยถูกใจ...แฮ่...แฮ่...	
	 พระคำข้าวรุ่นนี้	มีอานุภาพคือ	“ให้ลาภ ปลอดโรค ศัตรูพินาศ”	คือถ้าเราเชื่อถือ
มั่นคงจริงๆ	หมั่นบูชาด้วยความเคารพ	ลาภผลเงินทองจะไหลมาเทมา	โดยเฉพาะขอจาก
งานที่ทำ	มีหลายรายต้องขอให้เบาลง	เพราะทำไม่ไหว...!	
	 ส่วนด้านโรคภัยไข้เจ็บ	 อาราธนาบารมีท่านคุ้มครองป้องกันได้	 หรือถ้าป่วย
อธิษฐานทำน้ำมนต์กินก็หาย	 ศัตรูคิดร้ายจะแพ้ภัยไปเอง	 ของแบบนี้พิสูจน์ซะก่อนแหละ
เป็นดี	จะได้ไม่ว่าอาตมาโฆษณาชวนเชื่อสิ่งเหลวไหล...	
	 ด้านลาภผลเงินทอง	อาตมาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์	เพราะตั้งแต่ได้พระมา	รับเงินเกิน
หมื่นหลายวาระด้วยกัน	 รายที่หนักที่สุด	 ช่วยใช้หนี้แทนทีหนึ่งห้าหมื่นบาท	 ที่ถวายเป็น
ทองรูปพรรณก็มี	รวยไม่รู้เรื่องละคุณเอ๋ย...!	
	 ยังดีที่อาตมาใช้เงินเป็น	 พอรับมาก็หายวับไปกับตา	 ไม่ชอบให้คั่งค้าง	 ตอนนี้ก็
กำลังมองงานใหญ่เอาไว้	ปลายปีนี้ได้ลุยแน่	และหลวงพ่อกำลังทำผงพระรุ่นใหม่อยู่	ได้ยิน
ว่าปลายปีคงได้เช่นกัน	เอาเถอะ...ญาติโยมรวย	พระก็สบายไปด้วย...	
	 “หลวงพ่อ”	บอกว่า	 “พวกคุณถ้าจะขอเรียนวิชานี้	 ผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดอย่างไร	
เพราะตอนเสกคำข้าว	 “พระ”	 ท่านจะมาชี้เองว่าเอาข้าวตรงนี้	 กับอย่างนี้	 เสกด้วยคาถา
บทนี้	รุ่งขึ้นเปลี่ยนอีกแล้ว	บางทีเหมือนกันสิบกว่าวัน	อ้าว...เปลี่ยนบทใหม่อีกแล้ว...”	
	 “ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อ...หลวงพ่อทำพระไว้เยอะๆ	 แล้วกัน	ญาติโยมเขาคงกักตุน
ไว้เผื่อลูกเผื่อหลานของเขาเอง	ในเมื่อต่างคนต่างมี	ถึงสิ้นหลวงพ่อแล้ว	ก็คงไม่เดือดร้อน
ถึงพวกผมที่จะต้องมาสร้างเองหรอกครับ...”	
	 “หลวงพ่อ”	 หัวเราะชอบใจบอกกับพระปลัดวิรัชว่างวดนี้ให้ทยอยทำไปเรื่อยๆ	
“เอาซักห้าล้านองค์ดีไหมหว่า...?”	หลวงพ่อถามแบบนี้	พระปลัดท่านถือว่าอนุญาตเลย	มี
หวังร้านรับพิมพ์พระหากินกับวัดท่าซุงวัดเดียวก็พอแล้ว...!	
	 ความปรารถนาของหลวงพ่อ	คือ	ต้องการให้ญาติโยมีความเป็นอยู่คล่องตัว	คนเรา
พอไม่หนักใจในการดำรงชีวิต	เขาก็มีแก่ใจให้ทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนาเอง	เงื่อนไขการ
ใช้พระก็ต้องหมั่นสวดมนต์	-	ไหว้พระ	เท่ากับบังคับกันอยู่แล้ว...	
	 ใครจะโจมตีว่าเครื่องรางของขลัง	 การเสกน้ำมนต์	 พ่นน้ำหมากเป็นเดรัจฉานวิชา	
ก็โปรดดูอุบายแฝงที่ทำให้คนปฏิบัติความดีด้วย	 ถ้าท่านยังไม่ยอมเข้าใจ	 ก็เชิญท่านตาม
สบาย	เพราะการหลับหูหลับตากัดเขาท่าเดียว	ก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนัก...!	หรือ
ท่านผู้อ่านมีความเห็นว่าอย่างไร...?		
   ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๗๐. ลายมือพิฆาต 
	 “ระวังให้ดีนะโว้ย...ในเส้นทางพวกมันจะซุ่มคอยเด็ดหัวเอ็ง	 นอกเส้นทางก็มีแต่กับ
ระเบิด	 ถ้าพลาดก็ถูกจำหน่ายละนะ...”	 สิบเอกหัตถชัย เสือคะนอง	 ครูฝึกเจ้าของฉายา	
“จอมโหด”	เตือนอย่างเป็นห่วง...	
	 จรดฝีเท้าลัดเลาะไปตามภูมิประเทศ	 สายตากราดไปรอบข้างอย่างระมัดระวัง	
เอ็ม.๑๖	คู่มือกระชับมั่น	ประสาททุกส่วนตื่นพร้อม	แม้เป็นเพียงการฝึกก็จริงอยู่	แต่มีการ
ผิดพลาดถึงตายอยู่ทุกปี	จะทำเป็นเล่นไม่ได้...	
	 “พรึ่บ...!” “ปัง...ปัง - ปัง...ปัง - ปัง...ปัง...!”	เพื่อนคู่ชีพคำรามลั่น	ส่งหัวตะกั่ว
เคลือบทองแดงออกไปเป็นชุดๆ	 ตามวิธีการยิงที่ฝึกแล้วฝึกอีก	 จนแทบจะเป็นสัญชาติ
ญาณ	เป้าทั้งสามพลิกคว่ำไปในความรกทึบ...!	
	 “ดีมาก...เฮ้ย...! ข้างบน...” ครูฝึกที่คุมหลังมาชมไม่ทันขาดคำ	 ร่างดำทะมึน
พร้อมหลาวไม้ไผ่แหลมเปี๊ยบ	 พุ่งจากคาคบไม้เข้ามาอย่างกับสายฟ้าแลบ	 อาตมาวัด
เอ็ม.๑๖	ขึ้น	นิ้วกระดิกระรัวชนิดสมองไม่ทันสั่งงาน...!	
	 “ปัง...ปัง...ปัง...”	นัดแรกพุงกระทิ	นัดที่สองยอดอก	นัดที่สามเด็ดเอายอดไม้ขาด
กระเด็น	 แต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะลากชีวิตของตน	 กลับคืนมาจากขอบนรก	 เฮ้อ...เกือบ
ไปแล้วซิเรา...!	
	 ภาพในห้วงนึกพลิกผันไป...ที่ย่างสามขุมเข้ามานั้น	 ทั้งสามคนอยู่ในชุดพรางลาย
พร้อย	 ไม่มีเครื่องหมายยศหรือสังกัดใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ตามแบบฉบับของผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่	
ในพื้นที่ประกาศกฏอัยการศึก	อาตมาเองก็เช่นเดียวกัน...	
	 “ลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ...”	 คำสอนของครูฝึกแว่วมาในห้วงนึก	 เล่นสามรุม
หนึ่ง	 แบบนี้	 ปล่อยเขาก่อนเราเละแน่	 “เฮ้ย...!”	 แผดเสียงข่มขวัญ	 พร้อมกับพุ่งเข้าหา
คนทางขวามือ	เจ้านั่นผงะ	เพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเป้าแรก...	
	 “ผลัวะ...!”	 ที่ม่อยกระรอกเพราะรับกำปั้นเข้าไปเต็มกราม	 กลายเป็นคนทางซ้าย
สุดที่ถือไม้หน้าสาม	 เพราะอาตมาแว้งตัวกลับ	 ด้วยหมายเอาเป็นเป้าตั้งแต่แรกแล้ว	 กับ
คนถืออาวุธ	ครูฝึกสอนนักสอนหนา	“เก็บได้เก็บไว้ก่อน...” 
	 “โพละ...”	 เท้าขวาเป็นแกนบิดตัวด้วยแรงส่งของหัวไหล่และสะโพก	 เท้าซ้ายหุ้ม
ไอ้โอ๊บก็พาดเข้าก้านคอเจ้าคนกลางเสียงดังแปลกๆ	 ร่างนั้นร่วงเป็นนกปีกหัก...!	 เท้าซ้าย
แตะพื้น	เท้าขวาดีดขึ้นตรงๆ	แบบผ่าหมาก...!	
	 “กร๊อบ...”	 ทั้งเลือดทั้งฟันกระจายว่อน	 ไม่ต้องกินน้ำพริกไปเป็นเดือนละเอ็ง
เอ๋ย...อาตมาคิดขณะกระโจนเกาะมอเตอร์ไซค์	 ที่พรรคพวกโฉบเข้ามารับ	 บิดคันเร่งเสียง
แสบแก้วหู	พาสองเสือเดนตายเผ่นฝุ่นตลบจากที่เกิดเหตุ...!	
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	 ภาพถัดไป...กำลังสอนลูกสาวคนโตให้หัดยิงปืน	 ลูกเสือลูกจระเข้ต้องเอาตัวรอดได้
ทุกสถานการณ์	สมิธแอนด์เวสสัน เอ็ม. ๔๕๐๖	 ระเบิดขึ้นเป็นจังหวะจะโคน	 เป้าหมาย
คือ	เป้าหุ่นคนแบบแมนไซส์ทาร์เก็ตทั้งสองตัว...	
	 “นี่มือขวานะลูก...”	 “ปัง...”	 หัวเป้าเป็นรูกลวงโบ๋...	 “มือซ้ายนะลูก...”	 “ปัง...”	 ที่
เดียวกันแต่คนละเป้า	“คราวนี้สองมือจ้ะ...”	มือซ้ายตะปบซ้อนทับมือขวาด้วยท่าถนัดที่	
ครูอี๊ด (ครูฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ)	จ้ำจี้จ้ำไชมาหลายปี...	
	 “ปัง...ปัง-ปัง...ปัง...”	 กลุ่มกระสุนจับเข้ากลางลำตัวเป็นกระจุก	 ถ้าเป็นคนก็ตาย
ขาดตั้งแต่นัดแรกแล้ว	 แรกฝึกก็ให้สงสัยอยู่ครามครัน	 ว่าทำไมเพิ่งจับอาวุธแท้ๆ	 แต่มัน
กลับคุ้นเคยคล่องตัว	เหมือนเคยใช้อยู่ประจำ...	
	 “ของเก่าตามมา...”	 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน	 เมตตาเฉลยให้ทราบ	 “อย่าง
หลวงพ่อเองก็เหมือนกัน	 ท่านแม่ให้ไปสอยหัวปลี	 ไม่เคยใช้มีดขอแบบคนอื่นเขาเลย			
พกมีดไปหลายๆ	เล่ม	ใช้วิธีขว้างตัดขั้วเอา...”	
	 “ความเคยชินที่เป็นทหารมาทุกชาติ	 จับอาวุธขึ้นมาก็ใช้ได้คล่องตัวเลย	อย่างมีดนี่
จะขว้างให้ปลายแทง	 สันฟาด	 ด้ามตี	 ได้ทั้งนั้น	 สำหรับปืนคู่มือแล้ว	 ระยะ	 ๒๐๐	 เมตร	
รับรองว่าแสกหน้าทุกนัด...”	
	 ภาพเหตุการณ์เปลี่ยนไปทิดดร (อุดร โตกระโทก)	 ส่งตะกรุดโทนของหลวงปู่สี 
(หลวงปู่สี ฉนฺทสิริ) มาให้	 อาตมาผูกติดกับขวดน้ำพลาสติก	 แขวนไว้กับรั้วเหล็กโปร่ง	
“ถ้าพังห้ามโทษกันนะเว้ย...”	อาตมาบอกไว้ก่อน...	
	 “เออน่า...ของดีย่อมดีทุกที่ทุกเวลา...”	 เขาตอบอย่างมั่นใจเต็มที่	 มันก็น่ามั่นใจอยู่
หรอก	เพราะของทุกชิ้นของหลวงปู่สีนั้นเยี่ยมจริงๆ	ขนาดชานหมากเพิ่งคายออกจากปาก
ท่าน	ควักปืนจ่อได้เลย	แชะเปล่า...แชะเปล่า	ไปซะทั้งนั้น...	
	 อาตมาประทับเออร์ม่า คาร์ไบน	์ขนาด	 .๒๒	อย่างมั่นใจเช่นกัน	ระยะแค่สิบกว่า
เมตร	 อาตมายิงดับเทียนให้พรรคพวกดูมาแล้ว	 หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวา	 ผ่อนลม
หายใจออกครึ่งปอด	แล้วกลั้นใจลากไกอย่างนุ่มนวล...	
	 “เปรี้ยง...!”	ในความรู้สึกของอาตมา	มันดังกว่าฟ้าผ่าซะอีกทิดดรยืนตัวแข็ง	หน้า
ซีดเป็นกระดาษชำระ	 ตะกรุดโทนดอกเบ้อเริ่ม	 หักพับเป็นรูปตัววี	 ผู้สูญเสียของดีแทบ
ปล่อยโฮด้วยความเสียใจ...!	
	 “ไม่มีอะไรที่หลวงพ่อยิงไม่ออก...”	 หลวงพ่อเมตตาเล่าในงานแจกพัดยศแก่	
พระครูปลัดนิภัทร อคฺคธมฺโม	 และอาตมาเป็นผู้กั้นร่มถวายหลวงพ่อ	 “หลวงพ่อใช้คาถา
หรือเปล่าครับ...?”	อาตมากราบเรียนถาม...	
	 “คาถาก็ใช้	 ถ้าจะคัดของเขาเพื่อเรายิงออก	 ให้ว่า	 “คัจฉะ อะมุมหิ”	 แต่มีคน
ประเภทหนึ่ง	 ของเหนียวแค่ไหนก็ยิงออก	 คนพวกนี้จะมีลายมือเส้นหนึ่ง ขึ้นจากโคน
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เส้นสมอง ตัดผ่านเส้นใจ อ้อมเนินอังคารเหมือนรูปเดือนเสี้ยว...” 
	 หลวงพ่อแบมือลากนิ้วประกอบให้ดู	 “แล้วเส้นของหลวงพ่อละครับ...?	 “บวชมา	
๕๐	-	 ๖๐	 ปี	 มันหายไปหมดแล้ว...”	 หลวงพ่อตอบแกมหัวเราะ	 อาตมาแบมือตัวเองดู
บ้าง...เดือนเสี้ยวขึ้นหราเลย...!		
   ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๗๑. พระธาตุชานหมาก 

	 ความอัศจรรย์ต่างๆ	 ในพระพุทธศาสนานั้น	 มักปรากฎให้เห็นอยู่เนืองๆ	 เช่น	 การ
เหาะเหินเดินอากาศ	การย่นระยะทาง	การแยกร่างบิณฑบาต	เป็นต้น	แต่นั่นเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล	คือผู้ที่ทำบุญมาร่วมกัน	ก็ได้เห็นเป็นการเฉพาะตน...	
	 แต่ของที่สามารถพบเห็นและสัมผัสได้ด้วยคนหมู่มากก็มีอยู่	และยืนยงคงทนให้คน
ขี้สงสัยไปรู้เห็นด้วยตนเอง	 จะได้ไม่เป็นเรื่องคาใจที่ฟังแต่เขาเล่าว่า	 แต่อาตมาก็ให้สงสัย
ว่า	มันจะคาใจหนักขึ้น	เพราะหาคำตอบไม่ได้มากกว่า...	
	 โบราณท่านว่า	 คนเลวมันเลวจนเข้ากระดูกดำ	 อาตมารับฟังมาแต่เด็ก	 แต่ก็เฉยๆ	
มาภายหลังได้พบทั้งพระบรมสารีริกธาตุ	 และ	 พระอรหันตธาตุ	 จำนวนมาก	 จึงได้คิดว่า	
ไม่ใช่คนเลวที่เลวจนกระดูกดำเท่านั้น	คนดีก็ดีจนกระดูกเป็นแก้วเช่นกัน...	
	 การที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 เมื่อมรณะแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุหรือไม่	 ขึ้น
กับปัจจัย	๒	ประการ	คือ	
	 ๑.	 อธิษฐานไว้ให้เป็น	 ท่านต้องการจะทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้	 ให้คนรุ่นหลังได้กราบ
ไหว้บูชา	ก็จะอธิษฐานให้กระดูกเป็นพระธาตุ	
	 ๒.	 พระท่านช่วยสงเคราะห์	 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกำลังใจของคนหมู่มาก	
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ก็จะบันดาลให้กระดูกของท่านนั้นๆ	เป็นพระธาตุ	
	 บางท่านอาจจะคิดว่า	 พระท่านต้องมรณภาพและเผาแล้ว	 กระดูกถึงจะเป็นพระ
ธาตุ	 ถ้าท่านคิดเช่นนั้นอาตมาขอบอกว่าคิดผิด	 เพราะอาตมาเคยพบเห็นมาด้วยตนเองว่า	
พระธาตุนั้นปรากฏขึ้นได้	แม้ว่าท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีชีวิตอยู่	ตัวอย่าง	คือ	
	 หลวงปู่มหาอำพัน (พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์) วัดเทพศิรินทราวาส	 เกศาของ
ท่านกลายเป็นไข่มุกเล็กๆ	 สีขาวนวล	 นับร้อยนับพันองค์	 หลวงปู่อนุญาตให้อาตมานำไป
เท่าใดก็ได้	แต่อาตมาสำนึกตัวว่าเก็บของดีขนาดนี้ไม่อยู่แน่	จึงไม่ได้นำมาเลย...!	
	 หลวงพ่อฤๅษี (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง	 เกศาของท่านที่ผู้อื่นเก็บไว้บูชา	
กลายเป็นพระธาตุ	อาตมาไปดูของตัวเองบ้าง	เห็นรวมตัวกันเป็นก้อน	ที่ยอดบนสุดขมวด



625 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ปลายแหลมไว้นิดหนึ่ง	ตรงยอดแหลมนั่นเองปรากฏพระธาตุอยู่	๑	องค์...	
	 พระธาตุเกศาหลวงพ่อนี้	 อาตมามอบให้นัน	 (นันฑิญา เหลืองถาวรกุล)	 ไปบูชา	
พอไปถึงบ้านของนัน	 ท่านก็แสดงปาฏิหาริย์ให้ดู	 เป็นแสงระยิบระยับเหมือนกับหิ่งห้อย
บินวนเวียนเต็มไปหมดทั้งห้อง...!	
	 ส่วนพระธาตุของหลวงปู่-หลวงพ่อต่างๆ	 ที่ปรากฏขึ้นหลังจากเผาแล้ว	 มีมากมาย
หลายองค์	 ส่วนใหญ่เป็น	 อัฐิธาตุ	 (กระดูก)	 น้อยรายที่เป็น	 ทันตธาตุ	 (ฟัน)	 หรือเป็น		
เกศาธาตุ (ผม)	นอกเหนือยิ่งไปกว่านี้	ยังไม่เคยปรากฏมีมาก่อนในประวัติศาสตร์...	
	 แต่กฏทุกกฏย่อมมีข้อยกเว้น	 บัดนี้ปรากฏว่ามีสิ่งนอกเหนือกว่านั้นกลายเป็นพระ
ธาตุแล้ว	 เนื่องจากหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านไม่เคยไว้วางใจตนเองเลย	 แม้องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์ที่สุดของความดีแล้วก็ตาม...	
	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีรับสั่งว่า เพื่อความมั่นใจในมรรคผลของ
หลวงพ่อ พระองค์จะบันดาลให้สิ่งของ ๓ สิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเป็นพระธาตุ 
เพื่อยืนยันในความดี อย่างแรก	ที่เป็นพระธาตุ	คือ	เกศาของหลวงพ่อ	ดังกล่าวแล้ว...	
	 ต่อมาไม่นาน	 ทางศูนย์พุทธศรัทธาท่าลาน	 ซึ่งมี	 คุณชนะ สิริไพโรจน์ เป็น
หัวหน้าคณะ	 ก็แจ้งข่าวมาว่า	 ชานหมากของหลวงพ่อกลายเป็นพระธาตุแล้ว	 พวกเราที่
พบเห็นต่างอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว...	
	 เพราะตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนเลย ที่สิ่งของ
ซึ่งห่างไกลจากขันธ์ห้าจนปานนี้จะกลายเป็นพระธาต	ุ พวกเรากราบไหว้บูชาด้วยปิติ
เหลือขนาด	พลางชมความงามอันมหัศจรรย์และจดจำบันทึกไว้ในดวงจิต...	
	 ส่วนที่เป็นพระธาตุแล้วเป็นแก้วสีแดงสดใสเหมือนทับทิม	 ส่วนที่ยังไม่เป็นก็เป็นสี
เขียวของหมากพลูอยู่	 บางชิ้นก็เป็นแก้วครึ่งหนึ่งเป็นพลูครึ่งหนึ่ง	 ดูครึ่งเขียวครึ่งแดง	
งดงามพิสดารบอกไม่ถูก	เห็นปุ๊บก็เชื่อได้เลยว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์...!	
	 ปกติแล้วหลวงพ่อท่านไม่เคยคายชานหมากเลย	 พอเคี้ยวแหลกท่านจะกลืนลงไป
หมด	 เพื่อรักษาโรคทางท้อง	 มีคราวเดียวที่คายออกมาและกลายเป็นพระธาตุ	 ซึ่งท่าน
บอกว่า	“ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องคายเอาไว้...”	
	 ต่อมาชานหมากที่ท่านตำแจกก็ดี	 หางพลูที่ท่านโยนให้ยามฉันหมากก็ดี	 ต่าง
กลายเป็นแก้วด้วยกันทั้งนั้น	 ของที่ห่างไกลหลวงพ่อจนปานนี้ยังกลายเป็นแก้วได้	 แล้ว
ดวงจิตที่อยู่ภายในของหลวงพ่อนั้นจะเป็นดวงแก้วที่สว่างไสวถึงปานใดหนอ...?		
   ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๗๒. พระสมเด็จหางหมาก 

	
	
	
	
	
	
	
	 “จะไหวหรอืหลวงพี.่..?”	หวัหนา้ชาตชิายปา่ไมจ้อมเฮีย้บ	(ปจัจบุนัคอืพระชาตชิาย 
สุธมฺมธนปาโล)	 ถามขึ้นทั้งที่อ้าปากพะงาบๆ	 อย่างกับปลาติดแห้ง	 อาตมาเองก็มีสภาพ
ไม่ต่างกันเท่าใดนัก...	
	 “สิบเอ็ดลูกเขาของบึงลับแลยังไม่เหนื่อยแทบขาดใจเหมือน	๓๐๐	เมตรของที่นี่...”	
แดง	 (มงคล จอมผา)	 ที่นอนแผ่หราทับเป้หลัง	 พูดพลางตอบพลาง	 อากาศแทบทุกอณู
ของที่นี่	แฝงไว้ด้วยแรงกดดันมหาศาล...	
	 พระและฆราวาสเดนตายทั้งสาม	เดินทางมาเพื่อจะพิสูจน์ว่า	แร่ยูเรเนียมที่	หลวง
พ่อพระราชพรหมยาน	 เมตตาบอกไว้นั้น	 มันจะมีมากมายขนาดไหน	 แล้วก็สมใจนึก
บางลำภู	แค่ปากประตูก็แทบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้ว...!	
	 ดูจากสภาพทั่วไปก็เป็นป่าธรรมดานี่เอง	 จะผิดจากที่อื่นก็ตรงที่แห้งแล้งกรอบ
เกรียมไปหมดเท่านั้น	 เนินเขาที่ต้องปีนก็เตี้ยนิดเดียว	 คะเนด้วยสายตาแล้วสูงไม่เกิน	
๔๐๐	เมตร	แบบนี้ก็หมูตายชัก...	
	 ใช่...เกือบจะตายชักจริงๆ	 อากาศมันทั้งแน่นทั้งหนัก	 เดินเข้าไปคล้ายกับเดินสวน
น้ำตกก็ไม่ปาน	 แต่ละคืบแต่ละศอกเหมือนทวนกระแสคลื่น	 ต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดถึง
ตะเกียกตะกายเข้าไปได้ทีละนิด...	
	 ที่ร้ายกาจที่สุดคือ	 เหมือนกับว่าอ๊อกซิเย่นในอากาศไม่มีเหลืออยู่เลย	 หายใจแทบ
สุดชีวิตได้อากาศไม่ถึงครึ่งปอด	 หน้ามืดวูบวาบ	 ไม่ทราบว่าจะหมดสติลงไปในวินาทีไหน	
จะหวังพึ่งใครก็ไม่ได้	ปางตายด้วยกันทั้งนั้น...!	
	 หลังพิธีพุทธาภิเษกที่วิหารแก้ว	 ๑๐๐	 เมตร	 “หลวงพ่อ”	 เมตตาเล่าให้ฟังว่า	
“สมเด็จองค์ปัจจุบัน เสด็จมาเป็นประธานเอง	 ระหว่างปลุกเสกมองไปเห็นสมเด็จหาง
หมากแต่ละองค์	เปล่งแสงสว่างจ้า	ยิ่งกว่าดวงไฟ	๑๐๐	แรงเทียนซะอีก...”	
 “สมเด็จท่านตรัสว่า อานุภาพของสมเด็จหางหมากนั้น รอบรัศมี ๔ เมตร 
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กัมมัตภาพรังสีจะเข้าไม่ได้เลย ถ้าใช้ในการรบเพื่อประเทศชาติ คำว่าตายรับรองว่า
ไม่มี แต่ถ้าใครนำไปใช้ในทางที่ผิด จะถูกปืนที่แสกหน้าตาย...!” 
	 นี่ขนาดกัมมันตภาพรังสีเข้าไม่ได้แล้วนะ	 ไม่ถึงครึ่งทางยังแทบตายเลย	 ถ้ามันเข้า
ได้	 จะมีสภาพอย่างไรหนอ...?	กัดฟันโซซัดโซเซต่อไป	ตายก็ตายซิวะ...มาถึงขนาดนี้แล้ว	
ถ้าถอยหลังก็เสียชื่อลูกหลวงพ่อหมด...!	
	 “หลวงปู.่..มพีระสมเดจ็หางหมากเหลอืบา้งมัย๊ครบั...?”	 ผูก้องพงษเ์ทพ	 (พ.ต.พงษเ์ทพ 
พุ่มนิคม)	 ถามอาตมาที่เพิ่งกลับจากทำวัตรเย็น	 “โดนปล้นหมดตัวไปตั้งนานแล้ว	 ใจคอ
เอ็งจะปล้นซ้ำอีกเรอะ...?”	
	 “ผมเพิ่งกลับจากฝึกภาคสนาม	เลยเอาพระของหลวงพ่อไปลองด้วย...”น่าน...เจริญ
ล่ะเอ็ง...	 “แล้วผลเป็นอย่างไร...?”	 “ผมเอาพระผูกปากกระบอกเครื่องยิงลูกระเบิด	 ทั้ง	
ค.๖๐	ทั้ง	ค.๘๑	ยิงไม่ออกทั้งนั้น...!”	“ฮื้อ...ปืน	ค.มันด้านออกจะบ่อยไป...”	
	 “มันคงไม่ด้านทุกนัดหรอกครับ	 พอปืนค.ยิงไม่ออก	 เพื่อนผมใช้ปืนพกยิงเสียงดัง
เชียะ...ลูกปืนหล่นอยู่แค่ปากกระบอกนั่นแหละ...!”	ผลก็คือพระสมเด็จรุ่นนี้ที่มีแค่หนึ่งแสน
องค์	หมดเกลี้ยงในพริบตา	และขึ้นราคาหูดับไปเลย...!	
	 “ไอ้ก้องไปลองมาแล้วหลวงพี่...”	แดงมารายงานให้ทราบ	“ก้องมันยิงออกครับ	แต่
ยิงเท่าไรไม่ถูก	 ห่างองค์พระเป็นศอกทุกที...”	 อือม์...แบบนี้ค่อยน่าเชื่อถือหน่อย	 ไอ้เสือ
ก้อง	(ศุภฤกษ์ รัชฎาวงศ์)	เชื่อมือได้	มันยิงตอกหัวตะปูได้เลย...!	
	 ในงานเป่ายันต์เกราะเพชร	 ครั้งที่	 ๑๖	 คุณธนาวุธ เลิศศิริจินดา	 เอาภาพ	พระ
สมเด็จหางหมาก	 และ	 สมเด็จคำข้าว	 ที่ขึ้นพระธาตุทั้งองค์มาโชว์ให้ดู	 เป็นที่ฮือฮากัน
มากเพราะไม่ใช่ของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ...	
	 เป็นอันว่า	 สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เป็นพระธาตุ	 เพื่อรับรอง
มรรคผลของหลวงพ่อ	ปรากฏครบ	๓	สิ่งแล้ว	คือ	
	
	 ๑. ชานหมากของหลวงพ่อ 
 ๒. เกศาของหลวงพ่อ 
 ๓. วัตถุมงคลของหลวงพ่อ 

 
“สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆัง นมามิ”  

   ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกันยายน ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ  

ถาม : บางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถพิจารณาตัวเองได้ค่ะ	 หนูอยากรู้ขั้นตอนว่าหนูจะ
พิจารณาตัวเองอย่างไร	?	
ตอบ : พยายามดูให้ตลอดว่า ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตานอนมีอะไร ที่เราไม่ต้องทน
บ้าง ทุกอย่างที่เราต้องทนเป็นทุกข์ทั้งนั้น	 ไม่ล้างหน้าได้ไหม	 ไม่แปรงฟันไหวไหม	 ไม่
อาบน้ำได้ไหม	ไม่กินข้าวได้ไหม	ไม่อึไม่ฉี่ได้ไหม	ทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทน
และต้องทำอยู่ตลอด	 แม้กระทั่งทำงานทำการก็เพื่อเลี้ยงร่างกาย	 มันเหนื่อยไหม	 สิ่งทั้ง
หลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น	 ตั้งแต่ตื่นและหลับมีความทุกข์อย่างไรดูให้มัน
เห็นให้หมด	 แม้กระทั่งกินข้าวทุกข์ไหม	 ลองเอามือยื่นเข้ายื่นออกสักหมื่นครั้งดูสิเมื่อย
ขนาดไหน	แล้วกินมา	๑๐	กว่าปีนี่มันกี่ครั้ง	สมเด็จพระเทพฯ	ท่านยื่นปริญญาบัตรใช่ไหม	
ลองไปยื่นขนาดนั้นบ้างยกแขนไม่ขึ้นหรอก	 ทุกข์ขนาดไหน	 เราตักข้าวเข้าปากก็เหมือน
กันมันก็ต้องอีท่านี้	 มีอะไรที่มันไม่ทุกข์บ้างไม่มีหรอก	 ดูให้เห็นมันให้ตลอด	พอเห็นเสร็จ
ถามตัวเองว่าในเมื่อร่างกายที่มีความทุกข์ขนาดนี้ โลกที่มีความทุกข์ขนาดนี้เรายัง
อยากเกิดอีกไหม	ถ้าอยากเกิดก็เกิดให้พอ	ถ้าไม่อยากเกิด	พอแล้วเข็ดแล้วถามมันดูสิว่า
คนที่เรารักมีไหม	 โอเค	 “มี”	 แต่ว่าถึงเวลาแล้ว	 ต่างคนต่างเกิด	 ต่างคนต่างตาย	 ต่างคน
ต่างทุกข์ใช่ไหม	“ใช่”	ของที่เรารักมีไหม	“มี”	ถึงเวลามันต้องพลัดพรากจากกันไป	มันไม่
พังก่อนเราก็ตายก่อน	ทรัพย์สมบัติต่างๆ	มีไหม	“มี”	แต่ว่ามันอาศัยในโลกหน้าไหม	มันก็
ใช้ได้เฉพาะตอนเรามีชีวิตอยู่เท่านั้น	 ในเมื่อทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีแก่นสาร เกิดขึ้นใน
เบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง ตายไปในที่สุด แม้กระทั่งร่างกายก็เป็นดังนี้ เอา
เถอะในเมื่อเราต้องทุกข์กับมันก็ชาตินี้ชาติเดียว เราอยากโง่เกิดมาแล้ว ขึ้นชื่อว่าการ
เกิดจะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไป ตายเมื่อไหร่เราขอไปนิพพานที่เดียว พอพิจารณา
อย่างนี้เสร็จ เอากำลังการพิจารณาเกาะพระนิพพาน	 ตั้งใจว่าเราจะอยู่หน้าพระนี้ให้
นานที่สุดเท่าที่จะนานได้	 ถ้ามันถึงเวลาที่จะทำงานทำการลุกไปทำงานทำการได้	 ไม่ว่าจะ
กินข้าว	จะอาบน้ำ	จะไปทำงานท่าไหนก็ตาม	 ให้แบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งเกาะพระนิพพาน
ไว้อย่างนี้เสมอๆ	 ทุกวัน	 กำลังใจที่เราเห็นทุกข์เห็นโทษในร่างกาย	 เห็นทุกข์เห็นโทษใน
โลกนี้แล้ว	 ไปเกาะพระนิพพานมันจะมั่นคง	 ยิ่งทำไปจะยิ่งอยู่นาน	 ยิ่งมั่นคงไปเรื่อยๆ	
เดี๋ยวนิพพานก็เป็นของเราเองโดยอัตโนมัติ	
ถาม : ทำไมอารมณ์ของคนเรามันหวั่นไหวเยอะคะ	?	
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ตอบ : ก็ธรรมดา	 เพราะว่าขาดการฝึกฝนมา	 ต้องอาศัยการฝึกฝน	 ยิ่งทำบทเรียนมาก
เท่าไรก็ยิ่งมีความคล่องในการเรียนมากเท่านั้น	 สภาพของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามี
การฝึกฝน พยายามดิ้นรนในลักษณะที่เรียกว่า ฝืนๆ ในสิ่งที่เป็นกระแสโลก พูดง่ายๆ 
ก็คือ ฝืนในเรื่องของกิเลส	มันจะรักเราก็อย่ารักมัน	มันจะโลภเราก็อย่าโลภกับมัน	มันจะ
โกรธเราก็อย่าโกรธกับมัน	 มันจะหลงเราก็อย่าหลงกับมัน	พอเราฝืนไปนานๆ จะกลาย
เป็นความเคยชิน กำลังมันเพียงพอ เรื่องที่เคยหนักก็เบา แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่
ต้องฝืน	 เพราะเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง	 สภาพแท้จริงเป็นอย่างไร	 จากที่แบกก็เริ่มปล่อย	
ปล่อยเมื่อไหร่มันก็หนักน้อยลง	
ถาม : เริ่มจากอาการเบื่อใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ตัวเบื่อไม่ใช่ตัวเริ่ม ตัวเบื่อเป็นปลาย ถ้าถึงตรงเบื่อเมื่อไหร่ แสดงว่าเข้าถึง
ความดีแล้ว พยายามรักษาความดีนั้นเอาไว้ เบื่อสุดๆ ก็ให้มันเบื่อไป	พิจารณาให้เห็น
ว่าแม้แต่ตัวเราที่ตั้งใจปฏิบัติที่จะไปนิพพานยังต้องการทุกข์ทนขนาดนั้น	 เพราะว่าเกิดเป็น
ทุกข์	 แก่เป็นทุกข์	 เจ็บเป็นทุกข์	 ตายเป็นทุกข์	 เศร้าเป็นทุกข์	 เสียใจเป็นทุกข์	 ร่ำไห้
คร่ำครวญเป็นทุกข์	 ปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์	 กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็น
ทุกข์	 ได้ของที่ไม่รักเป็นทุกข์	 จากของที่รักเป็นทุกข์	ทุกอย่างมีแต่ทุกข์ทั้งหมด กระทั่ง
อารมณ์ใจที่เบื่อโลกอยู่ตอนนี้มันก็ทุกข์ ขึ้นชื่อว่าการเกิดมามีทุกข์ อย่างนี้ต้องการอีก
ไหม รวบท้ายเข้ามา ในเมื่อเราไม่ต้องการ ไปนิพพานดีกว่า	 ทนอยู่กับมันชาตินี้ชาติ
เดียว	 การที่เราอยู่กับมันชาตินี้ชาติเดียว	 เปรียบกับการเวียนตายเวียนเกิดนับกัปไม่ถ้วน	
มันแป๊บเดียวเอง	ในเมื่อมันแป๊บเดียวจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ได้	ให้เห็นว่าธรรมดา
ของการเกิดเป็นอย่างนี้เอง	จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเอ็ง	ข้าจะไปนิพพานก็แล้วกัน	
	 วนักอ่นสอนพระ	 ตอนพระพทุธเจา้ตรสัรู	้ ยามตน้-ทา่นไดป้พุเพนวิาสานสุสตญิาณ	
(ระลึกชาติได้)	 พอยามสอง-ท่านก็ได้จุตูปปาตญาณ	(รู้ว่าคนและสัตว์มาจากไหน	 ตาย
แล้วไปไหน)	 ยามสุดท้าย-ท่านไดอ้าสวักขยญาณ	(ทำกิเลสให้สิ้นไป)	 ตกลงพระพุทธเจ้า
บรรลุด้วยวิชชาสามแต่กำลังของท่านคลุมทั้งอภิญญา	๖	และปฏิสัมภิทาญาณหมด	
	 เคยมีคนถามหลวงพ่อว่า	ทำไมเป็นอย่างนั้น	หลวงพ่อบอก	วิชชา	๓	ของช้างต้อง
ต่างกับอภิญญาของมด	 กำลังห่างกันขนาดนั้น	 คราวนี้โบราณเขาแบ่งคืนหนึ่งมี	 ๔	 ยาม	
ได้แก่	 ยามต้น-ปฐมยาม(หกโมงเย็นถึงสามทุ่ม)	 ยามสอง	(สามทุ่มถึงเที่ยงคืน)	 ยามสาม	
(เที่ยงคืนถึงตีสาม)	ยามสุดท้าย	(ตีสามถึงหกโมงเช้า)	๔	ชั่วยาม	
	 ยามต้น	(หกโมงถึงสามทุ่ม)	บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	(ระลึกชาติไปเป็นแสน
กัลป์)	ยามสอง	(สามทุ่มถึงเที่ยงคืน)	บรรลุจุตูปปาตญาณ	(สามชั่วโมง)	ยามสุดท้าย	(หก
ชั่วโมงเต็มๆ)	บรรลุอาสวักขยญาณ	
ถาม : .................................	
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ตอบ : เรื่องสุข เรื่องทุกข์ เราสัมผัสได้อยู่แล้ว เพราะความรู้สึกของเรามี แต่ว่ารับรู้
ไว้เฉยๆ อย่าไปยินดียินร้ายกับมัน หลวงพ่อท่านสรุปสั้นๆ ว่า อย่าติดในสุขและอย่า
กังวลในทุกข์ วางเฉยในร่างกายนี้ให้ได้ ถ้าวางเฉยในร่างกายนี้ยังไม่ได้ ก็ให้เบื่อ
ร่างกายนี้ให้ได้ ปล่อยวางภาระทั้งปวง เรื่องอะไรที่จะขวนขวายแบกเพิ่มไม่ต้องหา
แล้ว ทำเฉพาะหน้าให้ดีที่สุด แล้วก็ยอมรับกฎของกรรม	 ถ้าบอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็
เอากันแค่นี้แหละ	ไม่เอาเยอะหรอก	การยอมรับกฎของกรรมทำยากที่สุด	ถ้าคนปัญญาไม่
ถึงจะยอมรับแบบโง่ๆ	ลูกศิษยห์ลวงพ่อชา	ซึ่งเป็นพระด้วย	พายุฝนมันตีหลังคากุฏิเปิงไป	
ท่านก็ปล่อยให้ฝนมันรั่ว	 ให้แดดมันเผาอยู่อย่างนั้นแหละ	 จนหลวงพ่อชาทนไม่ได้	 ไปถึง
บอกว่าคุณซ่อมหลังคาหน่อย	พระท่านบอกว่าผมปล่อยวางแล้วครับหลวงพ่อ	หลวงพ่อชา
ท่านบอกว่าปล่อยวางแบบควายนะสิ	 ควายมันทนแดดทนฝนกว่าคุณอีก	 อะไรก็ตามถ้ายัง
สามารถแก้ไขด้วยกำลังกาย	 กำลังสติปัญญา	 กำลังคน	 กำลังทรัพย์	 แม้มีช่องทางเพียง
หนึ่งเปอร์เซนต์ก็ต้องแก้ไขก่อน	 ถ้าดิ้นรนจนครบทุกวิถีทางและไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว	
ค่อยยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นกฎของกรรม	เกินกำลังที่เราจะแก้ไข	ฟังง่ายไม่ยากเกินความ
สามารถ	ถ้าหากว่ายากท่านไม่ไปนิพพานกันเยอะแยะ	ต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอๆ	
	 วันก่อนด่าหลวงตากอล์ฟไป	 บอกว่าขึ้นอยู่ที่สูงต้องหมั่นเหลียวมองหลังไว้เสมอ	
การจะไปนิพพานคือเราค่อยๆ	 ไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ	 ใช่ไหม	 ต้องเหลียวมองหลังไว้เสมอ	
เพราะจะได้ทบทวนตัวเอง	 สิ่งที่ผ่านมามันผิดถูกอย่างไร	 เอามาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข
ปัจจุบันให้ดี	 แล้วในปัจจุบันนี้เรายืนอยู่จุดไหน	 ห่างไกลจากเป้าหมายเท่าไหร่	 เราต้องรีบ
เร่งขวนขวายอีกเท่าไหร่	 หรือสบายใจนอนทอดหุ่ยได้แล้ว	 หลวงพ่อท่านบอกว่า	 ขนาด
พระอรหันต์ท่านยังไม่คิดเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์	 ท่านตั้งหน้าตั้งตาทำไปเรื่อยด้วย
ความไม่ประมาท	 เพราะฉะนั้นที่คิดจะนอนทอดหุ่ยจริงๆ	 ส่วนใหญ่ไม่ใช่พระอรหันต์หรอก	
ยิง่เปน็พระอรยิเจา้แลว้ยิง่ขยนัเพราะทา่นไมป่ระมาท	 เชน่	หลวงปูม่หาอำพนัใสบ่าตรทกุวนั	
เวลาช่วยท่านเตรียมของมันก็เหนื่อย	 ถามว่าหลวงปู่ครับจะทำไปอะไรนักหนา	 บุญของ
หลวงปู่ก็กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอยู่แล้ว	 ท่านบอกว่ามันจะไปประมาทได้อย่างไรล่ะ	 คนเรา
เมื่อไต่ถึงปากเหวแล้วมีแต่ตะกายให้มันพ้นๆ	 ขืนเอ้อระเหยมันกลิ้งตุ๊บลงไปใหม่แล้วจะทำ
อย่างไร	 ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลย	 เพราะว่าอายุมาก	 พรรษามาก	
ตำแหน่งสูง	 อยู่วัดใหญ่	 แต่ท่านไม่เคยเอาอะไรทั้งหลายเหล่านี้มาอยู่ในจิตในใจของท่าน
เลย	 ยศช้างขุนนางพระอย่างไรก็อย่างนั้น	 คำว่า	 ยศช้างขุนนางพระเป็นการสรรเสริญ
ความดี	ยศช้าง	ช้างศึกเมื่อพระเจ้าแผ่นดินออกทำศึกทำสงคราม	ชนะขึ้นมาก็ปูนบำเหน็จ
แม้กระทั่งช้าง	 ช้างเป็นเจ้าพระยา	 เจ้าพระยาไชยานุภาพ	 เจ้าพระยาปราบไตรจักร	
ตำแหน่งเจ้าพระยานี้เจ้าคุณใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลย	 แค่พระยาก็เจ้าคุณแล้ว	 เจ้าพระยาสูง
กว่านั้น	มีอีกชั้นเดียวสมเด็จเจ้าพระยา	นอกนั้นก็จะเป็นวังหลัง	วังหน้า	พระมหากษัตริย์	
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เพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้ที่ไม่ใช่ราชวงศ์สูงสุดก็คือ	 สมเด็จเจ้าพระยา	 นี่แค่ช้างเป็น
เจ้าพระยาแล้ว	 เขาเรียกเจ้าคุณใหญ	่ พระยาก็เรียกเจ้าคุณเล็ก	 พระยาถือเป็นเจ้าคุณ
ลำดับแรก	ถ้าเป็นพระเฉยๆ	เขายังไม่เรียกเจ้าคุณ	เขาเรียกคุณพระ คุณหลวง ท่านขุน	
ปรากฎว่ายศช้างขุนนางพระก็คือเขาตั้งยศให้ช้าง	 ช้างมันเคยยินดียินร้ายไหมล่ะ	 ตูก็กิน
หญ้ากินกล้วยของตูไปเรื่อยอยากตั้งก็ตั้งไป	 ขุนนางพระก็เหมือนกัน	 ท่านทำความดี
สงเคราะห์คนหมู่มาก	 เท่ากับเป็นการแบ่งเบาภาระพระเจ้าแผ่นดิน	 พระเจ้าแผ่นดินเห็น
ความดี	ก็แต่งตั้งยศให้เป็นพระครู	 เป็นเจ้าคุณ	 เป็นสมเด็จ	สมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินท่าน
ตั้งให้เองจริงๆ	 จะเห็นว่าในสมัยหลวงปู่ปานเป็นพระครู	 ใหญ่เบ้อเร่อยืดได้ทั่วประเทศ	
มาสมัยนี้ขนาดเป็นเจ้าคุณราช	 เจ้าคุณเทพ	คนยังไม่ค่อยเห็นหัวเท่าไหร่	 เพราะระยะหลัง
นี้มันเป็นการเสนอจากหน่วยงานขึ้นไป	 คนเส้นดีก็ได้	 คนเงินดีก็ได้	 ไม่ต้องมีความดีอะไร
มากมายหรอก	 แล้วมาตอนหลังยิ่งเละหนักเข้าไปใหญ่	 ทำความดีคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่
ขอชั้นยศไหนได้	 อาตมาถ้าจะเอาเป็นเจ้าคุณไปนานแล้ว	 ก่อสร้างไม่รู้หมดไปกี่สิบล้าน	
แต่ว่าพระที่รับชั้นยศท่านก็ไม่ได้ติดในยศนั้น	 เพราะท่านเป็นผู้เสียสละอย่างไรก็ยังสละ
อย่างนั้น	 ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุข	 เป็นเรื่องของโลก	 พระเจ้าแผ่นดินถวายมาก็รับไว้ด้วย
ความเคารพในฐานะไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินผู้หนึ่ง	 รับมาเสร็จก็เก็บไว้ในตู้	 ไปหาหลวงพ่อ
สมเดจ็วดัอนงคส์มยักอ่นดสู	ิ ไปถงึถามหลวงพอ่สมเดจ็อยู่ไหมครบัหลวงตา	 หลวงตาบอก
อยู่ตรงบันไดโน่นแน่ะ	 อยู่ข้างในห้องนั่นแหละ	 เข้าไปในห้องไม่เจอใครเลย	 ออกมาต่อว่า
หลวงตาไหนว่าหลวงพ่อสมเด็จอยู่ในห้อง	 เป็นพระโกหกได้อย่างไร	 ท่านบอกอยู่ในนั้น
จริงๆ	ไปดูสิเก็บใส่ตู้ไว้ดิบดีเลยทั้งตราตั้ง	ทั้งพัดยศ	มันมาหาหลวงพ่อสมเด็จ	แต่ถ้ามาหา
หลวงตามันเจอตั้งแต่ตีนบันไดแล้ว	 นั่นแหละยศช้างขุนนางพระ	 คือสักแต่ว่ารับเอาไว้และ
ก็ไม่ได้ไปยึดไปติดอะไร	 แต่สมัยนี้แหม	 มันแข่งกันเป็น	 แข่งกันเป็นไม่พอ	 ใครจะอยู่กุฏิ
หลังใหญ่กว่ากัน	 ใครจะขี่รถยี่ห้อแพงกว่ากัน	 ไปกันเตลิดเปิดเปิงเลย	 อันนี้เป็นตัวอย่าง
ของโลกธรรม	 ญาติโยมจำนวนมากโชคดีปฏิบัติไปถึงระดับพยายามลด	 ละ	 เลิก	 ในสิ่ง
ต่างๆ	ที่จะผูกพันทำให้เรายึดติดอยู่กับโลก	แต่ว่าบรรดานักบวชที่ควรจะลด	ละ	เลิก	กลับ
พยายามจะสะสมให้มันมากขึ้นๆ	
ถาม : ตามที่เล่ามานี้มีเงินหรือสิ่งตอบแทนมาเกี่ยวข้อง	พิจารณากำหนดด้วยหรือคะ	?		
ตอบ : ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ได้เร็วเท่านั้น	
ถาม : ไม่ใช่ความดีความชอบหรือคะ	?	
ตอบ : ความดีเก็บไว้ทีหลัง	กินไม่ได้	
ถาม : เห็นชัดเจนในพระพุทธศาสนา	?	
ตอบ : เป็นอย่างนี้ไปเกิน	 ๘๐%	 แล้ว	 เหลือเชื่อไหม	 ฟังแล้วห่อเหี่ยวใช่ไหม	 ช่วยกัน
แก้ไขหน่อย	 เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็อย่าไปสนับสนุน	 ต่อปีกต่อหางกลายเป็นเหี้ยติด
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ปีก	 มันก็จะยิ่งสร้างความเหี้ยใหญ่โตเข้าไปอีก	 จะทำอะไรต้องพิจารณาให้ดี	 บางทีไปเติม
ขนปีกให้เหี้ยมันเรื่อย	เดี๋ยวปีกมันใหญ่มันก็บินได้เอง	
ถาม : ผลตอบแทนจะตกอยู่กับใครหรือคะ	?	
ตอบ : ส่วนใหญ่ก็ตัวท่าน	 ญาติพี่น้องของท่าน	 บริวารที่ประจบรับใช้ท่านแค่นั้นแหละ	
ไม่ใช่ตกอยู่กับสงฆ์	 คนอื่นเขาต้องการยศต้องการตำแหน่งเจ้าคณะตำบล	 เจ้าคณะอำเภอ	
เจ้าคณะจังหวัด	 เพราะว่าปัจจุบันมีรายได้ที่พึงมีพึงได้ตามระดับชั้น	 สมมติว่าคุณจะเอา
ผ้าป่า	 ญาติโยมมาจะถวายผ้าป่าในตำบลนั้นคุณก็ต้องรายงานเจ้าคณะตำบลๆ	 จะอนุญาต
ไหม	ถ้าคุณจะเรี่ยไรในอำเภอคุณต้องรายงานเจ้าคณะอำเภอๆ	จะอนุญาตไหม	ถ้าคุณเรี่ย
ไรในจังหวัดต้องรายงานเจ้าคณะจังหวัดๆ	 จะอนุญาตไหม	 ทั้งนี้การอนุญาตจะให้ง่ายก็
บอกไปเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์เขาทำกันอย่างนี้	
ถาม : เพิง่ทราบ	คดิวา่ตอ้งทำความด	ีความชอบ	ชว่ยงานสงัคม	งานศาสนา	แลว้จงึได	้?	
ตอบ : แบบนี้มีน้อยราย	 ประเภทท่านดีจนเขากันไม่อยู่นั่นแหละถึงจะได้	 ไม่อย่างนั้น
ท่านจะกันให้พวกของท่านก่อน	 คือจริงๆ	 แล้วพอเข้าไปสัมผัสในจุดนี้แล้วรู้สึกสลดใจ	 ใน
วงสังคมของผู้ที่ได้ชื่อว่าละแล้วซึ่งกิเลส	แล้วกิเลสมันท่วมหัว	ยิ่งระเบียบการหลังๆ	ที่ออก
มามันเห็นชัดเลยว่าออกมาเพื่อสนองตัณหาตัวเองและพรรคพวกอย่างเช่น	 กำหนดว่า
ทำความดีเป็นจำนวนเท่าไหร่จะขอชั้นยศไหนได้	
ถาม : ความดีเป็นจำนวนเงินนี้หมายถึง...	?	
ตอบ : คือในลักษณะที่ว่าสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา	อาจจะบริจาคเงินช่วยกิจการของ
สงฆ์	 ให้ทุนการศึกษา	 สนับสนุนในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์	 เสร็จแล้วก็ไปด่าอาจารย์
จันทร์ วัดป่าชัยรังษี อาจารย์จันทร์	๓	ปี	๔	ปี	ชั้นยศจากหลวงตาแก่ๆ	 โดดพรวดเดียว
เป็นพระเทพสิทธิญาณรังษวี่าท่านไม่ได้	ก็คุณกำหนดมาเองว่า	ทำความดีเป็นจำนวนเท่า
ไหร่ขอชั้นยศไหนก็ได้	 ลูกศิษย์ท่านบริจาคให้ท่านทีละ	 ๖๐	 ล้านบาท	 ท่านก็เอาไปทุ่ม
สาธารณประโยชน์หมด	ทำให้เห็นๆ	ตัวเงินมีแน่ๆ	บัญชีรับ-จ่ายมีพร้อมมาเถียงท่านไม่ได้	
พอท่านขอยศตำแหน่งขึ้นมา	 ก็ไปโวยวายท่านว่าโตเร็วเกินไป	 โทษท่านได้ยังไง	 คนอย่าง
หลวงตาจันทร์จริงๆ	น่าสรรเสริญมากท่านไม่ติดยศจริงๆ	เป็นคนอื่นมีหรือเป็นเจ้าคุณเทพ
แล้วจะประเภทลาออก	 อันนั้นท่านรู้ว่าถ้าท่านอยู่จะทำให้เสียหาย	 เพราะว่ากิเลสมีอำนาจ
สูงกว่า	 ท่านไม่สามารถรักษาความดีในผ้าเหลืองได้	 ท่านก็สละออกไปเลย	 ยังไงๆ	 ก็ไม่
ยอมเลวในผ้าเหลือง	 เพราะโทษมันหนัก	 คนอื่นมีหรือ	 ไม่มีหรอก	 ยังไม่เห็นตัวอย่างเลย
เขาถึงได้โวยวายกัน	นี่เป็นครั้งแรกในพระศาสนาที่พระผู้ใหญ่ระดับนั้นแล้วลาออก	ลาออก
ไม่ลาเปล่าสึกด้วย	 อีกคนหนึ่งที่ชื่นชมเขาแต่คนอื่นจะด่าเราหรือเปล่าไม่รู้	 คือเณรแอ	
เณรแอจะบวมๆ	 เล่นไสยศาสตร์เป็นพ่อมดหมอผีก็จริง	 แต่เขารู้ว่าถ้าเป็นพระก็ถือศีลพระ
ไม่ได้ก็เลยยอมเป็นแค่เณร	 บวชเณรเพราะหวังกุศล	 กุศลของการบวชเณรดูถูกไม่ได้			
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ตัวคนบวชเองถ้าเป็นเทวดาอยู่ได้	๓๐	กัป	เขาหวังตรงจุดนั้นมาเสริมบารมีตัวเอง	เมื่ออยู่
ในผ้าเหลืองใช่ไหม	อันดับแรกก็คือธงชัย	อันดับสองก็คือมีศีลคุ้ม	กำลังของศีลจะส่งผลให้
สิ่งที่เขาทำมีอานุภาพมากขึ้น	 ลงทุนบวชแต่ไม่บวชพระ	 ระดับเขาจะบวชพระเมื่อไหร่ก็
บวชได้	 แต่ไม่บวช	 อายุก็เกินแล้วเกินอีก	 เขาบวชแค่เณร	 คนที่เขามีกำลังใจมากขนาดนี้
จริงๆ	ไม่น่าตำหนิที่เขาไปปิ้งเด็กย่างเด็ก	เขาก็ขอกับพ่อแม่เด็กแล้ว	รายนั้นถ้าไปปิ้งเสร็จ
เรียบร้อยโดยที่ใครไม่รู้ไม่เห็นก็เงียบไป	บังเอิญหนังสือพิมพ์ไปถ่ายรูปมาเท่านั้นเอง	พวก
บรรดาศีลธรรมจัดก็เลยโวยวายซะ	
ถาม : ถ้าสมมติว่าบวชแล้ว	 จิตใจมุ่งไปอยู่กับเรื่องแบบนั้นจะขัดกันกับคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไหม	?	
ตอบ : มันขัดตั้งแต่แรกแล้ว	แต่ที่พูดนี่พูดตรงจุดที่ว่าเขารู้คิด	 ในเมื่อเขารู้คิดเขารู้ว่าถ้า
เป็นพระเขาจะสร้างความเสียหายกับพระพุทธศาสนา	 ตัวเองไม่สามารถรักษาศีลได้	
เพราะอยากทำในสิ่งนี้ก็ยอมลดลงเป็นแค่เณร	 แต่ถ้าเป็นคนอื่นมีโอกาสที่จะยืดขึ้นไปได้	
ไม่สนใจผ้าจะเหลืองหรือไม่เหลือง	 มันก็ไปของมันเต็มที่แหละ	 เคยมองหลวงตาจันทร์ใน
แง่นี้บ้างไหมล่ะ	
ถาม : ผมเอาซองไปแล้ว	ผมไปบอกเด็กรวมๆ	กันมาได้	๔,๐๐๐	บาท	?	
ตอบ : อันนี้ซองเขาเอามาฝากไว้โยม	 อาตมาไม่แจกซอง	 วัดอื่นๆ	 ส่วนใหญ่วัดพี่วัด
น้องเขาก็จะฝากกัน	 เพราะเอามาฝากตรงนี้ยังไงก็หมดแน่	 โยมทำในลักษณะนี้นอกจาก
กุศลจะเป็นของเราแล้วเป็นของเด็กด้วย	 คือว่า	 เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ขอให้คนได้
เริ่มทำเถอะ มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาได้สร้างความดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายหน้า 
กุศลของทาน ถ้าหากยังเกิดอยู่อีกเมื่อไหร่ คำว่าอดอยากเดือดร้อนมันไม่มี	เพราะตัว
เองให้เขาไว้แล้ว	 เรื่องของศีลถ้ารักษามั่นคงจริงๆ	 เกิดใหม่เมื่อไหร่ก็รูปสวย	 จิตใจดีงาม	
ส่วนเรื่องของสมาธินี้จะเกี่ยวกับปัญญา	 สติปัญญา	 ความจำ	 แล้วทำธรรมทานซ้ำเข้าไป
ด้วย	คราวนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องไปในภายหน้า	ได้ไปกราบ
หลวงพ่อสมเด็จวัดสระเกศ	วัดทีท่่านปิงอยู่	ท่านได้เขียนคติธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราช วัดสระเกศ	ในสมัยโน้นคือ	สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโนทัยมหาเถระ)	
ติดเอาไว้ที่ประตูวัด	 ใครออกจะต้องเห็น	ท่านเขียนไว้ว่า	 “ถ้าหากยังเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
อยู่ให้เร่งขวนขวายในบุญให้มาก เพราะว่าบุญย่อมส่งผลดีต่อไปในภายภาคหน้า”	 ถ้า
ยังเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	อยู่ยังไงๆ	ผลดีนี้ก็ส่งผลให้ตลอดอยู่แล้ว	เพียงแต่ท่านไม่ได้อธิบาย
มากมายอะไร	บางคนก็ประเภทที่ว่าทำบุญแล้วติดดี	ตำหนิคนอื่น	จำไว้เลยนะว่าติดในสิ่ง
ที่เป็นมงคลมันดีกว่าติดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลเยอะเลย	 อะไรๆ	 ก็จะละ	 จะลด	 จะเลิก	 ขอ
ถามว่าถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรมาสละ	 เคยคิดถึงจุดนี้บ้างไหม	 คนที่ไม่มีสมบัติ
บอกว่าจะเอาสมบัติมาสละ	 เป็นไปได้ไหม	 เพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องเกาะความดีไว้ก่อน	
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ขึ้นบันไดเกาะราวบันไดเพื่อความมั่นคง	 วาระสุดท้ายเดินมาจะเข้าประตูห้องมีใครแบก
บันไดเข้าห้องบ้าง	 ปล่อยตั้งแต่ตรงโน้นแล้วใช่ไหม	 ถึงวาระถึงเวลากำลังพอ	 สติปัญญา
สมาธิพอ	 พิจารณาเห็นแจ้งทุกอย่างก็ปล่อย	 เขาปล่อยตอนท้ายกันทั้งนั้นแหละ	 ปีนภูเขา
อยู่บอกว่าติดเกาะได้ยังไง	ปล่อยสิตกตายพอดี	ถึงยอดภูเขาก่อนถึงจะปล่อย	เพราะฉะนั้น
บางคนเห็นแล้วน่าเบื่อหน่าย	 ฉลาดเกินไป	 คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่สอน	 เรียกว่า			
ปทปรมะ	คนประเภทนี้ไม่โง่	เป็นคนฉลาดเกินไป	ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น	เห็น
ว่าความคิดของตนเองถูกต้อง	 ปทปรมะ แปลว่า มากด้วยบทบาท	 พวกท่ามาก	 เรื่อง
มาก	รู้มาก	เกือบทั้งนั้น		
	 พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญในบุญ พระอริยเจ้าทุกท่านก็สรรเสริญในบุญ ถ้าบุญ
ไม่ดีจริง เขาจะสรรเสริญไปทำไม เราอาศัยกำลังบุญก้าวไปสู่ทางหลุดพ้นข้างหน้า 
ไมใ่ชอ่ะไรๆ กล็ะ อะไรๆ กว็าง	แบบเดยีวกบัคนทีเ่พิง่คยุผา่นไปเมือ่กี	้อะไรๆ	กส็ญุญตา 
อะไรๆ	 ก็อนัตตา	 ขนาดอยู่วัดไม่ไหว้เจ้าอาวาส	 อาตมาก็เลยให้ไปสุญญตาที่อื่นซะ	 นั่นก็
สูญจากความดีไปแล้ว	 ถามอาจารย์สมพงษ์ว่าตาคนนี้ชื่ออะไร	 อาจารย์สมพงษ์บอกไม่รู้	
เขามาถึงก็บอกขออนุญาตอาศัยกุฏิหลังนั้นอยู่	 เพื่อปฏิบัติหน่อยครับ	 เสร็จแล้วอยู่เป็นปีๆ	
กินอยู่กับวัด	 อาศัยวัดมาตลอด	 เจ้าอาวาสไม่ไหว้ไม่พอ	 พอให้ออกจากวัดมีโอ่งน้ำอยู่	 ๒	
ใบก็เอาไปให้ร้านขายวัสดุก่อสร้าง	 วัดยังไม่ให้เลย	 สุญญตาได้จริงๆ	 ไม่ใช่อยากได้โอ่งแต่
บอกให้รู้ว่าหลักการปฏิบัติลักษณะนี้ไม่ถูกต้อง	 คนเราถ้าหากรู้จักความดี	 ไม่รู้จักบุญคุณ	
ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีมันก็คงดีได้ยาก	
ถาม : ความเย่อหยิ่งกับการอ่อนน้อมถ่อมตน	?	
ตอบ : ความอ่อนน้อมถ่อมตน มันเกิดจากจิตใจของตนที่เห็นความดีของคนอื่น 
จิตใจที่จะเห็นความดีของคนอื่นจะต้องเป็นมุทิตาจิต การเห็นความดีของคนอื่นก็ต้อง
มีมุทิตาจิตยินดีในความดีนั้น ไม่ใช่เป็นคนจ้องจับผิดคิดร้ายต่อผู้อื่น	 ในเมื่อเห็นความ
ดีของเขาก็เคารพในความดีของเขาอย่างเช่น	ผู้อายุมากกว่าก็เคารพในวัยวุฒิของเขา	ผู้มี
ความรู้สูงกว่าก็เคารพในคุณวุฒิของเขา	 ก็จะกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน	 แต่จริงๆ 
แล้วคนทั้งหลายเหล่านี้ ตัวมานะสังโยชน์ของเขาน้อย เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึง
ธรรมได้เร็ว คนไม่มีมานะมันใกล้เต็มทีแล้ว 
ถาม : การเห็นความดีคนอื่นนี้เข้าใจ	 แต่แล้วเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องเคารพในอายุ
ของคนนี้คะ	?	
ตอบ : คนเราไม่ได้เกิดเพราะกินข้าว	 เฒ่าเพราะอยู่นาน	อย่างน้อยๆ	ประสบการณ์ของ
เขาที่ผ่านมาก็มี	ถ้าหากว่าความดีของเขาไม่มีเลย	เขาก็มีความแก่	อย่างน้อยๆ	เกิดก่อน
เรา	คนเกิดก่อนเขาก็มีมากกว่าเราหน่อยก็คือความแก่	ยกให้เขาหน่อยก็ยังดี		
ถาม : ทำไมต้องลำบากทำมาหากินอะไรหนักหนา	?	
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ตอบ : คนอย่างพวกเราสร้างบารมีมาเยอะ	 ถ้าปล่อยให้สบายจะเตลิดไม่เห็นทุกข์ก็เลย
ต้องใช้วิธีนี้	 ถ้าสังเกตดูจริงๆ	 จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นสิ่งที่สมควรจะได้เราได้	 แสดงว่าบุญมา
เหลือเฟือแล้ว	 แต่บังเอิญกำลังใจของคนประเภทนี้เข้มแข็งเกินไป	 ไม่มีสายกลาง	 คือ	
ซ้ายสุดกับขวาสุดอย่างเดียว	 ถ้าปล่อยให้สบายเมื่อไหร่มันเตลิดเปิดเปิง	 เพราะฉะนั้นต้อง
บี้ให้ตาย	
ถาม : ให้เห็นทุกข์ตลอด	?	
ตอบ : ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็จะรู้จักเข้าถึงธรรมเอง	
ถาม : มาสงัเกตตุวัเองชว่งแรกทกุขเ์พราะตวัเราเอง	ความรกัหรอือะไรกต็าม	ความรกัตวั
เราเอง	รกัลกูรกัหลาน	มนัทำใหเ้กดิทกุขท์ัง้นัน้	ทำไมถงึทำใจไดล้ำบากคะ	ทัง้ๆ	ทีรู่น้ะคะ	?	
ตอบ : ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้คำว่า	 สังโยชน์	 หมายถึงเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้จมอยู่กับ
วัฏฏสงสาร	มันถ่วงอยู่เสมอ	ต้องดูกำลังใจ	ยายหนูอ้วน เจ้ากิ่งกาญจน	์ อายุถ้านับก็ยัง
น้อยอยู่	 เพิ่งจะ	 ๒๐	 ต้นๆ	 เขาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขา	 ทำไมเวลาหนูเห็นคนบางคนที่เขา
ทำความดีแล้ว	 ก็เกิดความชื่นชมความยินดีในความดีของคนอื่นเขา	 แต่มาจับความรู้สึก
ของตัวเองจริงๆ	 แล้วมันร้อนๆ	 คือเห็นก็เกิดความรัก	 ความเคารพ	 พลอยยินดีที่เขาทำ	
อยากเลียนแบบในสิ่งนั้นบ้าง	 ก็บอกว่าคำว่า	 “รัก”	 กับคำว่า	 “โลภ”	 มันรวมกันแล้ว	
พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า	“ราคะ”	คือความยินดี	อยากมี	อยากได้	ถึงเราจะยินดีในความ
ดีเขาก็จริง	 แต่ว่าตัวราคะนี้ท่านเรียกว่า	 “ราคัคคิ”	 ไฟคือราคะ	 “โทสัคคิ”	 ไฟคือโทสะ	
“โมหัคคิ”	ไฟคือโมหะ	ในเมื่อมันเป็นไฟ	มันย่อมเผาเราให้ร้อนได้	ไม่น่าเชื่อว่าเด็กขนาด
นั้นสามารถคลำจุดนี้เจอได้	
ถาม : .................................	
ตอบ : ...สว่างอยู่ในอดีต	คือฟุ้งซ่านกับเรื่องที่ผ่านมา	ก็จะไปอนาคต	ฟุ้งซ่านกับเรื่องที่
ยังมาไม่ถึง	 ถ้าเราหยุดอยู่กับปัจจุบันได้ ความทุกข์ก็จะเหลือน้อย	 อยู่กับสภาพความ
เป็นจริง	 วิธีที่อยู่ได้ง่ายที่สุดคืออยู่กับลมหายใจเข้า-ออก ถ้าจิตหยุดอยู่ตรงนั้น รัก 
โลภ โกรธ หลง จะเข้ามากินใจไม่ได้เลย	 ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันหลุดจากจุดนั้นไป	
หลุดไปอยู่กับอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้ว	 ไปคร่ำครวญหวนไห้อยู่กับมัน	 หรือไม่ก็หลุดไป
อยู่กับอนาคตในเรือ่งทีย่งัมาไมถ่งึ	 ใฝฝ่นัอยากได	้ อยากม	ี อยากเปน็อยูก่บัปจัจบุนันัน่ละ่ 
ปลอดภยัทกุขน์อ้ยลงเหลอืแตน่พิทัธทกุข	์คอืทกุขเ์นอืงนติยท์ีเ่กดิกบัรา่งกาย	ปวดอจุจาระ	
ปวดปสัสาวะ	หวิ	กระหาย	รอ้น	หนาว	แคน่ัน้เองไมต่อ้งไปซำ้ใจตวัเองใหท้กุขห์นกัขึน้	
ถาม : แล้วจะยึดธรรมะอะไรคะ	?	
ตอบ : จริงๆ	 ก็คือควรพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีปกติธรรมดาอย่างนี้ เราเกิด
มาเช่นนี้เมื่อไหร่มันก็จะทุกข์อย่างนี้อีก แล้วขึ้นชื่อว่าการเกิดแบบนี้ต้องการไหมล่ะ ? 
ถ้าไม่ต้องการก็ไปนิพพานดีกว่า เกาะนิพพานยาวไปเลย 
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ถาม : อยากจะมีหลักปฏิบัติเพื่อเป็นการได้ฝึก	?	
ตอบ : เริ่มฝึกเลยอันดับแรกศีล ๕ ข้อ	ศีล	๕	ข้อต้องรักษาให้ได้	เมื่อศีลทรงตัวแล้วก็
อย่ายุให้ผู้อื่นเขาล่วงศีลขาด	เมื่อศีลของเราทรงตัว	ไม่ยุให้ทำคนอื่นทำก็ไม่ยินดีด้วย	หลัง
จากนั้นก็เริ่มหัดภาวนาจับลมหายใจเข้าออก	 ถ้าหากว่าศีลทรงตัวการจับลมหายใจ
ภาวนามันจะง่าย	 ถ้าจับลมหายใจภาวนาได้	 อันดับแรกก็จะเกิดอาการต่างๆ	 ขึ้นกับ
ร่างกายเขาเรียกว่า	“ปีติ”	มีอยู่	๕	อย่าง	บางทีก็ขนลุกเป็นพักๆ	บางทีก็น้ำตาไหล	บางที
ก็ตัวโยกไปโยกมา	 บางทีลอยขึ้นทั้งตัวเลย	 บางทีรู้สึกตัวพองตัวใหญ่	 บางทีรู้สึกว่าแตก
ระเบดิกลายเปน็ชิน้ๆ	 หายวบัไปเลยกม็	ี อนันัน้มนัเปน็แคอ่าการทางรา่งกายกบัจติประสาท
ซึ่งมันกำลังปรับสภาพของมันใหม่ๆ	เขาเรียกว่าเป็นอาการของปีติ	คือการเข้าถึงองค์ฌาน
ระดับหนึ่ง	 อย่าไปใส่ใจกับมันและอย่าไปกลัวมัน ให้ตั้งใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจ  
เข้า-ออกเท่านั้น ลมหายใจเข้า-ออกถ้ามันแรงให้รู้ว่าแรง ถ้ามันเบาให้รู้ว่าเบา ถ้ายาว
ให้รู้ว่ายาว ถ้าสั้นให้รู้ว่าสั้น ขณะเดียวกันถ้ามันไม่มีเลยก็ให้รู้ว่าไม่มี ไม่ต้องไปดิ้นรน
ขวนขวายหายใจมัน เพราะตอนที่เราไม่มี เราอยู่ได้สบายอยู่แล้ว ถ้าหากว่าทำอย่าง
นั้นได้ก็จะทรงเป็นฌานได้อย่างรวดเร็ว	 เมื่ออารมณ์ใจทรงฌานได้	 ต่อไปการที่เราตั้งใจ
ที่จะละกิเลส	 รัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 ตัวไหน	ถ้าเราไม่คลายอารมณ์ฌานออกมากิเลสตัว
นั้นก็จะโดนกดนิ่งไป ถ้าสามารถกดอยู่ระยะยาวนานเพียงพอมันก็จะขาดจะดับของ
มันไปเอง	 เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นเลย	 นึกถึงลมหายใจเข้า-ออกได้	 พร้อมๆ	 กันในระหว่าง
นั้นก็รักษาศีลทรงตัวไปด้วย	 กำลังใจถ้าทรงตัว สติสมาธิอยู่เฉพาะหน้า ความทุกข ์ 
ก็น้อย การงานอะไรทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยาก เพราะว่าเมื่อสต ิ สมาธิอยู่เฉพาะหน้า   
การแก้ไขปัญหาและการทำงานทุกอย่างมันจะมีคุณภาพ ปัญญามันจะมีเห็นทะลุ
ตลอดสายงานไปเลย 
ถาม : “ปัญญา”	เป็นตัวสุดท้ายผมเพิ่งมาเข้าใจ	ซึ่งพอเข้าใจแล้วก็ไปลองเพียรทำดู	พอ
เพียรก็มีอาการอย่างที่กล่าว	 แต่อาการประเภทนี้พอแตะไปนิดเดียวแต่ก็มีอาการชุ่มชื่น	
แต่พอออกมาแล้วไม่มีทั้งตัวปีติ	 ไม่มีทั้งตัวยินดีบังเกิดเลย	 ทั้งการวางอารมณ์ผมก็มอง
การพิจารณาอารมณ์แบบหยาบ	 ไม่เห็นจะมีอะไร	 แต่ไปสอบฌานกับครูบาอาจารย์ท่านก็
บอกอย่าคิดอารมณ์ที่ไม่ปีติไม่มียินดีมันวางไปทั้งหมด	มันเป็นของเรานะ	มันเป็นอารมณ์
ที่ทำได้ยาก	จริงๆ	แล้วผมก็คิดว่าเราคงได้อานิสงส์ธรรมทานแล้ว	ก็คิดเป็นลำดับ	เริ่มจาก
อะไร	?	 เริ่มจากอานาปานุสติจับภาพนิมิตแล้วก็เพิกสภาพของความว่าง	สภาพของความ
รู้ความว่างไปหมด	 ความเพิกไปหมด	 มีเหมือนไม่มี	 แล้วก็ถอยอารมณ์ไปถอยอารมณ์มา	
จนมันเกิดความเข้าอารมณ์	มองว่าอารมณ์นั้นมันทำได้ยาก	ท่านบอกตัวนี้คนถามตั้งเยอะ
ไปหน่อย	 หงายท้องไปเลย	 คนที่เขาทำได้เขาทำเพียงแค่อารมณ์คิด	 ผมก็เลยมีความ
น้อยใจไม่น่าหาเรื่องเลย	 ผมเลยโทรศัพท์ไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนอรูปฌาน	 นี่แหละครับ
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ท่านบอกว่าเขาไม่ทำตรงนี้	 ถ้าเราทำตรงนี้	 เขาก็จะเห็นภาพตัวนี้	 ก็ยังเป็นความหยาบ
ของผมอยู่ใช่ไหมครับ	?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วตอนปลายมันไม่ใช่อารมณ์ของอรูปฌาน	 แต่มันเป็นอารมณ์ของ
วิปัสสนาญาณแทน	เราไปพิจารณาวิปัสสนาญาณเสียจนชิน	พอถึงเวลากำลังใจถึงมันก็จะ
ตัดเข้าหาจุดนี้ของมันเอง	 มันเป็นโดยอัตโนมัติของมัน	 บางทีเราเองเราก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าจิต
เคยมุ่งในลักษณะนั้น	 พอถึงเวลากำลังมันก็จะตรงไปทางด้านนี้ของมันเอง	 ถ้าลักษณะ
อย่างนั้นพอถึงเวลาเราวิ่งไปจับอารมณ์นั้นเลยก็ได้	 เสร็จแล้วพยายามรักษาให้ทรงตัวอยู่
ตลอด	ถ้าทรงตัวได้	นึกถึงเมื่อไหร่ก็รักษาไว้ได้	ประคับประคองอยู่กับเรายาวนานเท่าไหร่
ก็สบายเท่านั้น	มันเป็นสังขารุเปกขาญาณแล้ว	
ถาม : เห็นจริงว่าแต่ละตัวผมว่าแค่อรูปฌานก็เห็นสภาพความว่าง	 อากาศไม่มีที่สิ้นสุด	
ตรงนีถ้า้เอาปญัญาเขา้ไปนอ้มจติกห็าทีส่ดุไม่ไดเ้หมอืนกนั	 ยงัไมต่อ้งไปกลา่วถงึตวัรู้ในจติที่
เรยีกวา่วญิญาณ	คำทีว่า่ไมม่อีะไรเหลอืแตล่ะขอ้	มองวา่หาทีส่ดุไม่ไดเ้ลยเหน็วา่มนัมคีา่	?	
ตอบ : อย่าลืมว่า	อรูปฌาน	พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น	๔	พรหมวิหาร	ท่านแยก
เป็น	๔	จตุธาตกุลับเป็น	๑	อาหารเรปฏิกูลสัญญา	กลับเป็น	๑	และเราต้องนึกถึงตอนที่
หลวงพ่อท่านบอกว่า	 หมวดใดหมวดหนึ่งก็ตามถ้าหากทำถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์ได้	
เพราะฉะนั้นอรูปฌานทั้ง ๔ คุณจะจับตัวไหนขึ้นมาถ้าตั้งใจทำจริงๆ มันก็เป็นได้ 
เพราะกำลังของมันเท่ากับกำลังฌาน ๔ การตัดกิเลสเพียงพอแล้ว แต่ว่าอรูปฌาน
เพิ่มรายละเอียดเข้าไปในลักษณะใช้ปัญญาเสียด้วยซ้ำไป 
ถาม : อย่างนี้ผมเห็นว่ามีค่ามาก	?	
ตอบ : ตรงจุดนี้ถ้าหากว่าคนทำไม่ถึงจริงๆ	บางทีที่ว่าต้องครบ	๘	ก่อน	จริงๆ	มันแค่	๔	
ก็พอ	๕	ก็พอ	๖	ก็พอ	๗	ก็พอ	๘	ก็พอ	อันไหนก็ได้ใส่ไปซะอันเดียวมันก็ถึงแล้ว	
ถาม : เคยพิจารณาอยู่ทุกๆ	วัน	มีอาการมีความรู้สึกว่าตัวอากาศกับวิญญาณมันใกล้กัน
เหลือเกิน	?	
ตอบ : ใกล้กัน	ใกล้มาก	
ถาม : บางครั้งเราพิจารณา	 เราไม่รู้หรอกว่า	 มันอยู่อากาศหรือวิญญาณ	 แต่พอทำว่า
ไม่มีมันก็จะน้อม	มันจะถูกหรือผิด	?	
ตอบ : ระหว่างอากาศกับวิญญาณมันต่างกันอยู่อย่างเดียว อากาศเราใช้ความรู้สึก
คลุมมันอยู่ แต่วิญญาณ เราจับความไม่มีขอบเขตของความรู้สึกเท่านั้นเอง มันต่าง
กันนิดเดียวเท่านั้นเอง 
ถาม : ตอนหลังผมกลุ้มใจ	หาคนคุยเรื่องอรูปฌานด้วยไม่ได้	?	
ตอบ : สมัยนี้คนเล่นของยากมันไม่มี	 เพราะอย่างที่ทำก็ยอมรับเลย	พรหมวิหาร ๔ 
กับอรูปฌาน ๔	มันหินชัดๆ	ประเภทแทะไม่เข้า	ฟันบิ่นเลย	
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ถาม : วันนั้นถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าผมฟังไปก็สงสัย	 เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่า	
“เรารักราหุลลูกชายเราเท่าไร	 เราก็รักพระเทวทัตเท่ากับราหุล”	 เข้าใจอยู่แล้วแต่ต้องให้
หายสงสัย	 ขอถามเพราะอะไร	?	ท่านบอกว่านี่เป็นพุทธวิสัย	 ถ้ารักอยากจะปฏิบัติต้องมา
จากพุทธวิสัยข้างในท่านก็ทำได้	?	
ตอบ : เราก็ไม่เห็นว่ามันยากแต่มันยังทำไม่ถึง	 มันจะคลำให้เจอ	 เห็นศัตรูที่ร้ายที่สุด
เท่ากับลูกรักที่สุด	แหม...มันอัศจรรย์นะ	
ถาม : ผมเหลือเรื่องอรูปฌาน	 คุยกับท่านผู้ปฏิบัติต้องเอาตำรามากางไม่เอา	 มองไป
แล้วเอาตำรามากางมันจับได้	พอคุยไปปั๊บมันไม่ใช่นี่หว่า	เอาตำรามาเปิดไม่ซึ้ง	ไม่ใช่ไม่ดี
แต่ไม่ซึ้ง	?	
ตอบ : คนที่ไม่ได้ทำมาจริงๆ พอพูดไปถึงจะได้แค่เปลือก ได้แค่ผิว เพราะว่ารายละ
เอียดจริงๆ ของอารมณ์ใจที่เข้าถึงพูดเป็นภาษามนุษย์แทบไม่ได้เลย ภาษาคนมัน
หยาบเกินไป ต้องเป็นภาษาใจเท่านั้น 
ถาม : ที่กราบเรียนว่าวันหนึ่งนั่งสมาธิมีกระท่อมในสวนนะครับ	 ตัวสุดท้ายผมก็คลำเอง
ได้	ที่อธิบายไปแล้วก็ทำเองบ้าง	เมื่อเรามองเองทั้งหมดแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ	อารมณ์
อะไรที่รู้ไปกว่านี้พอพิจารณาไป	 ตัวเหลือจริงๆ	 ก็คือจิตของเราที่ว่ายังเหลืออยู่	 เพราะ
ฉะนั้นของความจริง	 มันยังเป็นตัวเยื่อใยอยู่นิดเดียว	 สภาพของมันมีเหมือนไม่มี	 สภาพ
มันความจำมันก็เหมือนไม่จำ	ตัวนี้ทำอย่างไรไม่เข้าถึงใจ	?	
ตอบ : เมื่อเช้ามีโยมคนหนึ่งเขามาคุยเรื่องนี้ว่า	 คนนั้นเขากำลังปฏิบัติอยู่โดยการ		
ดับสัญญา	 เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปไกลแล้ว	 ถ้าเขาบอกอย่างเช่นว่ามองก็พยายามคิดว่า
จะไม่นึกถึงว่ามันคืออะไร	 ถ้าอย่างนั้นผิดแล้วก็ไปไกลแล้วด้วย	 เรามองและรับรู้ไว้เฉยๆ	
แต่ให้มันอยู่ของมันตรงนั้น	 เราไม่ต้องเอามาคิดต่อ	 ไม่ปรุงแต่งต่อ	 ปากกาด้ามหนึ่งถ้า
มองเห็นเป็นปากกามันก็อยู่ของมันอย่างนั้น	 ถ้าเป็นปากกาเขาเอาไว้เขียนหนังสือ	
อ้าว...เขียนหนังสือเริ่มฟุ้งซ่านไปหน่อยหนึ่งแล้ว	 วันนั้นคนนั้นด่าเรากูจะเขียนไปด่าออก
ไปทางโทสะแล้ว	 สาวคนนั้นสวยจะเขียนไปจีบออกไปทางราคะแล้ว	 มันไปของมันเรื่อยๆ	
ก็เลยบอกเขาไปว่าตัวลักษณะที่เขาจะทำจริงๆ	นั้น	 เขาเข้าใจผิดไปไกลแล้ว	จริงๆ	มันสัก
แต่ว่าเห็น	นั่นเป็นประเภทไม่รับรู้มันเลย	จะกลายเป็นอรูปฌานซะด้วยซ้ำไป	
ถาม : จริงๆ	แล้วมันเป็นตัวกรองดวงจิตใช่ไหมครับ	?	
ตอบ : ใช่	 คือระมัดระวังไว้อย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในใจ	 ก็ลักษณะเดียวกัน	 เช่นกับที่
อั้นพูดมานั่นแหละ	 คือว่าถ้าหากว่าเราพอทำไปถึงจุดนั้นแล้ว พอเข้าถึงอารมณ์นั้น
แล้ว เราจับตัวสุดท้ายมันเลยก็ได ้
ถาม : แล้วก็คือ	 “อานาปานสติ”	 มันยากสำหรับผมมากอาจจะเคยทำกรรมมา	 มันยาก
จรงิๆ	 ทำไมยากสาหสัสากรรจ์ไมท่ราบ	 กเ็ลยทำคำภาวนาตามลมหายใจ	 พอคำภาวนาตาม



639 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

ไป	นะมะพะธะ	ตามลมหายใจเขา้ไปในกาย	พอภาวนาดว้ยกำลงัใจมนักเ็ตม็ขึน้มา	พอเตม็ก็
เพิก	 ไอ้ตัวเต็มจิตมันมีกำลังขึ้นมาก็เลยน้อมแล้วก็เพิก	 สังเกตของใจๆ	 มันหนักในการ
ภาวนา	ถา้เพกิจติแลว้มาจบัอรปูฌานเรือ่ยๆ	ตามลำดบัเทา่ทีป่ญัญาจะมอียู	่พอทำไปๆ	มนั
ถอยออกมาอารมณป์กตทิี่ไมม่ตีวัปตี	ิ ไมม่ตีวัยนิดนีะครบั	 กม็เีทวดามาองคห์นึง่ขีม่า้มา	 ผม
ถามวา่พระคณุเจา้ทา่นผูเ้จรญิ	ทา่นทำบญุอะไรไวถ้งึมกีายทพิยค์รบั	กภูาวนานะมะพะธะ	?	
ตอบ : แสดงให้เห็นอานิสงส์ชัดเลย	
ถาม : แต่ว่า	นะมะพะธะ	คงทำในเรื่องของทานมาและภาวนา	ไปๆ	มาที่ว่าไม่หลงมันก็
หลงได้	เพราะว่าอารมณ์มันแจ่มใสมากกว่าที่เราจะใช้อารมณ์เกาะอรูปฌาน	?	
ตอบ : มันเบากว่า	 กำลังมันสูงกว่า	 แต่ว่าทั้งรูปฌานและอรูปฌานที่เป็นปลายสุดของ
สังโยชน์นั้น เขากลัวว่าเราจะไปติดอยู่กับมัน เราก็แค่เปลี่ยนกำลังของตัวนั้นไปเกาะ
นิพพานนิดเดียวก็เป็นอันว่าจบเลย	 ถ้าเราใช้กำลังอันนี้เกาะพระนิพพานแทนก็ไม่ต้อง
กงัวลวา่ในตวัสงัโยชนข์องรปูราคะ	อรปูราคะ	มนัจะเกาะใจเราไดเ้พราะวา่มนัเกาะถกูทีซ่ะแลว้	
ถาม : ผมมีความรู้สึกว่าถ้าทำถ้าเราใช้ปัญญาศึกษาไปแล้วสามารถเข้าถึงแม้จะเป็น
ผู้ทรงฌานอย่างน้อยเกิดมาไม่เสียชาติเกิด	?	
ตอบ : เพราะกำลังใจที่เราเข้าถึง จะทำให้เรามั่นใจในคุณพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้น	
ตัวเราประเภทปลายอ้อปลายแขมยังขนาดนี้	พระอริยเจ้าท่านจะขนาดไหน	?	พระอรหันต์
ขนาดไหน	?	พระพุทธเจ้าขนาดไหน	?	ยิ่งเปรียบไปยิ่งรู้สึกยิ่งเห็นคุณค่าความเคารพใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยั่งยืนคงอยู่ในใจของเรา มั่นคงเท่าไหร่ ความมั่นง
คงในพระรัตนตรัยของเราเป็นอันว่าก็ทรงตัว ก้าวแรกของพระโสดาบันอยู่ในมือแน่ๆ 
แล้ว ก็เหลือไปไล่ศีลให้บริสุทธิ์ เกาะนิพพานให้มั่นคง 
ถาม : มีงานหนึ่งที่ญาติโยมไปนิมนต์พระมา	 เขาบอกว่าเป็นพระสุปฏิปันโน	 ผมจำชื่อ
ไม่ได้	 เป็นพระหลวงปู่	 พระหนุ่มพระแก่เดินมามีท่านที่เป็นอาจารย์ผมร่วมอยู่ด้วย	 มีพระ
อยู่องค์หนึ่งท่านสอนเรื่องอรูปฌานอยู่	 พระทุกองค์จะพูดตรงกันเรื่องศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	
แต่มีอยู่องค์หนึ่งกำหนดจิตเข้าไปพิจารณาองค์ท่านมองหาท่านไม่เจอแล้ว	 ผมบอกว่ามัน
หมายความว่าอย่างไร	หมายความว่าหาที่สุดไม่ได้	เห็นด้วยไหมครับ	?	
ตอบ : จริงๆ	 คือว่าของท่านมันไม่มีอะไรเหลือแล้ว	 ในเมื่อมันไม่มีอะไรเหลือเราจะไป
จับอะไรท่านได้	พระอย่างนั้นหายากที่สุด	
ถาม : รวมความว่าเรื่องอรูปฌานผมไม่คุยอะไรแล้วครับ	?	
ตอบ : ตั้งหน้าตั้งตาลุยไปได้เลย	 เพราะว่ามาถึงจุดนี้ไม่มีอะไรน่ากังวล	 ต่อไปนี้มันเป็น
ประเภทเราเริ่มต้นหรือกระโดดข้ามขั้น	หกคะเมนตีลังกา	สลับฌานอย่างไรก็ได้แล้ว	
ถาม : มีเรื่องหนี่งคือลักษณะในการคุมศีล	ศีลต้องคุมด้วยฌาน	ฌานจะเกิดขึ้นต้องมีศีล
เป็นพื้นใช่ไหมครับ	มีไหมครับที่เขาทำฌานให้เกิดแล้วเอาฌานมาคุมศีล	?	
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ตอบ : ทั้ง ๓ ตัวมันเหมือนอย่างกับเชือกที่เกิดจากการฟั่นเชือก ๓ เส้นให้เป็น
เชือกเส้นเดียว ถ้าศีลทรงตัวสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย สมาธิตั้งมั่นได้ง่ายสติปัญญามันเกิด 
สติปัญญามันเกิดมันจะไปคุมศีล ศีลยิ่งทรงตัวสมาธิก็ยิ่งตั้งมั่น สมาธิยิ่งตั้งมั่นปัญญา
ยิ่งเกิด ปัญญายิ่งเกิดก็ยิ่งไปคุมรายละเอียดของศีลมากขึ้น มันพึ่งพาอาศัยกันทั้งหมด
มันอยู่ตัวเดียวไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่าการที่เราเพ่งพิศพิจารณาในศีล ตั้งใจระวังรักษา
ไม่ล่วงด้วยตัวเอง ไม่ยินดีเมื่อคนอื่นล่วง ไม่ยุยงให้คนอื่นเขาล่วง กำลังสมาธิมันจะ
ค่อยๆ เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าคนไม่สังเกตจะไม่รู้ตัว ในเมื่อกำลังสมาธิมันทรงตัว กลับ
มารักษาศีลอีกทีหนึ่ง 
ถาม : มีอยู่ท่านผู้หนึ่งเขาก็เหมือนเป็นครูผมเหมือนกัน	 บอกว่าคุณเองก็ศีลดีเป็นบาง
เวลา	 บางเวลาก็บกพร่องทั้งเจตนาและไม่เจตนา	 แต่มีอยู่ท่านหนึ่งศีลบริสุทธิ์คือระวังคุม
ศีลเสมอ	 ในเรื่องของศีลไม่ยอมพลาด	 ท่านก็บอกว่าคุณดูสิ	 คนนั้นเขาเป็นผ้าขาวทั้งผืน	
แต่ผ้าของคุณมันมีรอยแต่ใจของคุณไม่มีความกังวล	 เพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อผิดแล้วก็
เป็นครู	แต่ท่านผู้นั้นผิดไม่ได้	ตัวนี้ที่ถูกที่ควรจะเป็นอย่างไรครับ	?	
ตอบ : จริงๆ	ก็คือทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดได้ พอพลาดแล้วอย่าไปคร่ำครวญอยู่กับ
มัน	 เหมือนกับคนเดินทางมาพร้อมๆ	 กัน	 ๒	 คนหกล้มพร้อมกัน	 คนหนึ่งก็นั่งกุมอยู่นั่น
แหละ	 โอ๊ย...เจ็บเหลือเกิน	 ปวดเหลือเกิน	 เดินมาได้ขนาดนี้แล้วไม่น่าพลาดล้มเลย	 ขณะ
ที่อีกคนหนึ่งล้มแล้วลุกเดินต่อไปเลย	 ใครจะได้ระยะทางที่ไกลกว่ากัน	?	 นี่คือในลักษณะที่
ว่าถึงเวลาเราไม่ต้องไปกังวลกับมัน เพราะมันคืออดีตไปแล้ว ในเมื่อเป็นอดีตไปแล้ว 
ของเราก็คือทำปัจจุบันตรงนี้ให้ดี ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็จะดีเอง เสียเวลาไป
นั่งคลำ ประเภทที่ผิดไม่ได้ถ้าโดนทีหนึ่งหมองนาน น่ากลัว 
ถาม : เมื่อกี้จะมาหา	 อยู่ไกลฝนตก	 ตายแล้วฝนตก	 เดินมาก็นึกในใจว่ากูจะไปดีหรือ
เปล่าหว่า	 เสร็จแล้วมีเสียงท่านก็มาบอกว่าชีวิตคุณจะอยู่ไปถึงเดือนหน้าจนกว่าพระคุณ
เจ้าท่านจะมาหรือเปล่า	ผมก็บอกว่าผมไปครับๆ	?	
ตอบ : นี่แหละที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่ไม่เห็นตัวถึงจะ
ใช้ได	้เพราะว่าสิ่งที่ท่านให้ข้อคิด	ให้อะไรแต่ละอย่างประเภทสับมาตรงหน้าแงพอดีๆ	เลย	
ประเภทหูตาสว่างเดี๋ยวนั้นเลย	
ถาม : ผมกราบลาเลยนะครับ	
ตอบ : โชคดีมีชัยเลยจ๊ะ	ขอให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งๆ	ขึ้นไป	
ถาม : เดือนหน้าจะมีชีวิตมาถึงหรือเปล่า	?	
ตอบ : เอาเลยถ้าไม่มีก็ไปรอข้างบน	(คุยกับญาติโยมที่ยังอยู่ต่อ)...หลังจากอีตาพลฤทธิ	์
แล้วก็มีรายนี้แหละที่เล่นอรูปฌาน	 คนอื่นเขาไม่เอามันยาก	 คนประเภทนี้แหละที่บอกว่า
ถ้าเวลาเขาใส่บาตรถ้าเรากำลังใจไม่ดีแทบจะกินของเขาไม่ลง	 น่ากลัวมากเพราะว่ากำลัง
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ใจเขาสูง	 กำลังใจเขาสูงถ้าหากว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นมันรู้สึกว่าความดีของเราไม่พอที่จะ
รองรับกำลังใจของญาติโยม	สังเกตคำถามของเขาไหมเขาจะเจาะตรงปัญหาของตัวเอง 
ในเมื่อเจาะจงปัญหาของตัวเองประเภทนี้เขาจะได้ความรู้เฉพาะเพื่อไปปรับปรุงให้ตัว
เองก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ว่าประเภทที่ถามปัญหาทั่วๆ ไปในลักษณะอยากรู้อยาก
เห็นค่อนไปในทางฟุ้งซ่านพวกนั้นจะไม่ค่อยได้อะไร แล้วก็ถามปัญหาเกินจากจุด
ปฏิบัติอาจจะพาเสียได้ เพราะหลักการปฎิบัติถึงแนวทางมันเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคนที่
จะเอาไปปฏิบัติจริตนิสัยที่ทำมามันไม่เหมือนกัน	 กำลังที่ทำมามันไม่เท่ากัน	 ถึงเวลาจะมี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปตามแต่จริตของแต่ละคน	ถ้าหากว่ามาถามเสียก่อน
แล้วรับรู้ไปในลักษณะหนึ่ง พอไปเจอมันไม่เหมือนที่ตัวเองทำ คราวนี้แหละจะไปนั่ง
ค้านตัวเองทำให้เสียผลเสียด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นให้ทำเสียก่อนพอมันมีปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาในระหว่างที่ทำแล้วเราค่อยถาม ไม่จำเป็นจริงๆ อย่าถามแล้วค่อยไปทำ ถ้า
ถามแล้วค่อยไปทำจะเสียผลได้ง่าย	กำลังใจพวกนี้เขาสูงมาก	เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาไป
ถามแล้ว	 คนที่ขาดความคล่องตัวในกรรมฐานกองนั้นๆ	 ตอบไป	 เขาจะรู้เลยว่าไม่ใช่ของ
จริง	 ในเมื่อไม่ใช่ของจริงเขาไม่ยอมรับหรอก	 ที่เขาใช้คำว่าอะไรตอบแล้วมันไม่ซึ้ง	 มัน
อธิบายเป็นภาษาคนมันก็ยากอยู่แล้ว	 แล้วยิ่งอธิบายจากความเข้าใจจากตำรามันยิ่งไม่ใช่
ของจริงนี่มันแย่เลยโอกาสจะถูกน้อยเต็มที		
	 ตกลงเดอืนนีน้อกจากบอลโลกพาไปกม็รีายนีแ้หละเปน็นำ้เปน็เนือ้ทีส่ดุ	 มานัง่ตรงนี้
บางทีเหมือนมันอวดความรู	้ คือว่าสิ่งที่เขาถามบางอย่างกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า
เปน็	“อจนิไตย”	ไม่ใชเ่รือ่งทีค่วรตอบ	แตว่า่สำหรบัคนบางคนทีต่อบใหเ้ขาไปไม่ใชอ่วดวา่
เราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเรารู้จริงกว่า	 ไม่ใช	่ แต่ว่าคนประเภทนั้นถ้าหากไม่มีใครคลายข้อ
ขอ้งใจของเขาลงได	้ เขากอ็าจหลงผดิเตลดิเปดิเปงิไปอกีนาน	 เลยกลายเปน็วา่สิง่ทีท่ำกค็อื
การหวา่นเชือ้ของความดไีว้ในใจของเขาไวส้กันดิหนึง่	 ใหรู้ว้า่จรงิๆ	 แลว้เรือ่งทัง้หลายเหลา่
นี้ผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้ว	 เขารู้ไม่ใช่ไม่รู	้ เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเข้าไป
เกีย่วขอ้ง	 พระพทุธเจา้ทา่นถงึหา้มเอาไว้	 เพราะวา่ถา้เกีย่วขอ้ง	 ทา่นบอกวา่เปน็ธรรมอนั
เนิ่นช้าทำให้การปฏิบัติเสียเวลาไปเสียเปล่า	 ในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนั้นพอเราทำให้เขารู้
ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนจริงแล้วรู	้ เขาก็จะเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น	 ต่อไปถ้ามัน
ประเภทหาทางไปไม่เจอมันก็จะเลื้ยวมาเอง	 เท่ากับว่าเราปลูกฝังความดีบางอย่างลงใน
จิตใจของเขา	 เมื่อถึงวาระถึงเวลามันก็จะงอกงามเป็นดอกเป็นผลขึ้นมา	 งานนี้มันเหนื่อย	
คงไม่มีใครเขามานั่งทำหรอก	 คือมันสงสัยจริงๆ	 พอไปถามเจอท่านที่อารมณ์ตัดตรงเสีย
แลว้กก็ลายเปน็เรือ่งรงุรงัรอบตวัก็ไลต่ะเพดิออกมา	เลยกลายเปน็วา่พอถงึวาระ	ถงึเวลาเรา
ต้องมารับหน้าที่นี้ไปเหอะ	 เหนื่อยแทบตายชัก	 แบบเดียวกันกับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี	้
พอสองโมงครึ่งท่านเอ	 ก็เปิดเทศน์วิสาขะของหลวงพ่อเลย	 เราก็นั่งกุมกะบาล	 เอเอ๋ย!			
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แลว้จะเหลอือะไรใหเ้ทศนว์ะเนีย่	?	พอ่วา่ไปแลว้	อกีสกัพกัหนึง่	เทศนห์ลวงพอ่จบ	โยมบวั
ทายกอยู่วัดนานรู้มากคว้าไมค์มาบรรยายเรื่องวันวิสาขะซ้ำเข้าอีกคาบหนึ่ง	 ตานี้กูตายห่า
พอด	ีเปน็เราเจอเขา้ไปยกเดยีวกเ็ดีย้ง	นีเ่จอสองนดัแลว้	กเ็ลยบอกกบัทา่นเอ	จรงิๆ	ไมน่า่
เปิด	 ครับ...ผมก็คิดอย่างนั้น	 แต่ว่ามันเปิดอยู่ผมก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะเปิดดีหรือไม่
เปดิด	ี ตกลงรกัษาเวลาดว้ยการเปดิดกีวา่	 ผมเชือ่อยูอ่ยา่งวา่หลวงพี่ไปได	้ ใชค่รบั	 ผมเอง
ผมก็จะดูว่าท่านจะไปทางไหนเหมือนกัน	 เพราะว่าเทศน์ของเรามันไม่ได้ใช้ตำรา	 เล่นถือ
คัมภีร์ขึ้นไปเป็นเพื่อนเท่านั้นเอง	 ลักษณะนี้มันไม่ใช่อวดเก่ง	 แต่ว่าหลวงพ่อท่านเคยสอน
เอาไวว้า่ถงึวาระถงึเวลาใหจ้บัภาพพระตัง้ใจวา่สิง่ใดทีท่า่นตอ้งการสงเคราะหค์นกข็อใหผ้า่น
ลงมา	 เราเองก็ว่าไปตามรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ท่านว่ามาปรากฏท่านก็ไปของท่านลื่นๆ	 เลย	 ไป
ชนดิทีเ่รยีกวา่เราคาดไมถ่งึ	กราบเรยีนทา่นวา่ไมก่ลา้ครบัหลวงพอ่	ผมกลวัตกธรรมาสน	์ดู
ตัวอย่างหลวงตาโชติเจอมาแล้วใช่ไหม	 หลวงตาโชติก็เห็นว่าหลวงพ่อป่วยบ่อยๆ	 พอ
วันพระญาติโยมมาถึงก็ได้แต่ทำบุญ	 ใส่บาตร	 ฟังพระสวดแล้วก็กลับไม่ได้ฟังเทศน์	
ประโยชน์มันน้อย	 หลวงตาโชติเป็นนายพลมาอยู่แล้วกำลังใจแกถึงก็ขออนุญาตหลวงพ่อ
เทศน	์ ถึงเวลาหลวงพ่อก็ถาม	 มั่นใจนะว่าทำได	้?	 มั่นใจครับ	 อย่างนั้นอนุญาต	 ท่านก็
เตรยีมหวัขอ้เทศน์ไว	้ ถงึเวลากย็อ่ความแลว้ขยายหวัขอ้จนคลอ่งตวั	 กะครึง่ชัว่โมงไดเ้ตม็ๆ	
แนเ่ลย	 ยงัไมรู่ว้า่อาถรรพธ์รรมาสนว์า่เปน็อยา่งไร	 พอขึน้ไปมนัมดืไปหมด	 ทีเ่คยซอ้มจน
คลอ่งนกึไมอ่อกเลย	กเ็ปดิโพยกม็แีตย่อ่ๆ	เอาไว	้แกกเ็ลยเอาหวัขอ้พออา่นหวัขอ้จบภายใน	
๒-๓	นาทเีทา่นัน้เอง	แลว้จะทำอยา่งไร	?	กน็ัง่อึง้นิง่เงยีบ	โยมสงา่ สาโรจน ์ทายกตาบอด	
แกบวชพระมา	๒๐-๓๐	พรรษา	พอตาเสยีจงึไดส้กึออกมาอยูก่บับา้นใหล้กูหลานดแูล	คนที่
รูม้ากขนาดนัน้นะ่	ไมเ่กรงใจอยูแ่ลว้	เหน็ไปไมร่อดสาธสุง่เลย	หนัทะ	มะยงั	สาธกุารงั	สทัธา	
มะเสฯ	 สาธ	ุ มนัไลส่ง่เลย	 หลวงตาโชตแิกเสยีใจมาก	 คดิมากประสาทกนิไปเลย	 คราวนีก้็
เลยกลวัวา่จะเปน็อยา่งหลวงตาโชต	ิแตข่องเรานีม่นัฉกุเฉนิมาตลอดตัง้แตเ่ทศนก์ณัฑแ์รกแลว้	
ตอนนัน้กอ็ยูว่ดัเทพศรินิทร	์กบัหลวงปูม่หาอำพนั	วดัเทพศรินิทรเ์ขามรีะเบยีบอยา่งหนึง่วา่	
พระจะบวชกีว่นักต็ามกอ่นสกึอยา่งนอ้ยตอ้งไปเทศน์โปรดโยม	๑	กณัฑ	์เพราะฉะนัน้ถา้คณุ
คดิจะสกึกซ็อ้มเทศน์ไดเ้ลย	พอวนันัน้ไปคณุอกุฤษ	เขาจะสกึเขาจะตอ้งไปเทศน์โปรดโยมที่
บา้น	 เหน็เขาซอ้มอา่นใบลานของเขาอยู่	 ซอ้มไปซอ้มมาพอถงึวนัจรงิ	 หลวงปูบ่อกวา่คณุ
ไปเป็นพี่เลี้ยงเขาหน่อยซ	ิ ครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไปๆ	 ถึงคุณอุกฤษขึ้นธรรมาสน์ไปนั่งสั่น
พับ่ๆ	อยูข่า้งบนใหศ้ลียงัไม่ไดเ้ลย	มนัไซดข์นาดหนกั	โยมเขาทนรำคาญไม่ไหว	บอกอยา่ง
นั้นนิมนต์พระพี่เลี้ยงแทนก็แล้วกัน	 จากเราที่ไม่เคยเทศน์เลยและก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเลย
เรากแ็ยส่	ิจะใชว้ธิไีหน	?	กต็อ้งใชว้ธิตีามแบบหลวงพอ่	ตกลงกข็ึน้ไปเทศนแ์ทน	กว็า่ตัง้แต่
ตน้ยนัปลาย	ไดก้ณัฑเ์ทศนม์า	๗๐๐	บาท	จำไดแ้มน่ยำ	เทศนก์ณัฑแ์รกไดม้า	๗๐๐	บาท	
และหลังจากนั้นก็จะเจอที่เทศน์ฉุกเฉินลักษณะอย่างนี้	 ประเภทไปงานเขาแท้ๆ	 แล้วอยู่ๆ	
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เขากน็มินตเ์ทศน	์หรอืไมก่ป็ระเภทเกดิฉกุเฉนิกะทนัหนัขึน้มา	คนเทศน์ไมข่ึน้ธรรมาสนเ์รา
กต็อ้งไปรบัหนา้ทีแ่ทน	กเ็ลยตอ้งใชว้ธินีีม้าตลอด	จนกระทัง่ทา่นสมพงษม์าบอกอาจารยจ์ะ
เอาคมัภรีเ์ทศน์ไหม	?	วนันีว้นันีต่อ้งใชค้มัภรีอ์ยา่งนี	้วนันีเ้ทศนเ์รือ่งนีต้อ้งใชค้มัภรีน์ี	้บอก
ไมต่อ้งหรอกผมเอาของผมชิน้เดยีวนีแ่หละ	ถงึเวลากถ็อืขึน้ไปมอีนัเดยีวจรงิๆ	อานสิงสก์าร
ถวายพระไตรปฎิก	 เขาใหม้าตอนทีซ่ือ้พระไตรปฎิกพรอ้มตู	้ กถ็อืขึน้ไปมาอยูต่ลอด	 ถอืซะ
จนเปือ่ยหมดแลว้เพราะเขาใช้ใบลานจรงิๆ	 เปน็แผน่ๆ	 แลว้กผ็กูเชอืก	 อาศยัมาตลอดเวลา	
อาจารย์สมพงษ์เขาออกปาก	 ผมทำอย่างอาจารย์ไม่ได้หรอกครับ	 ขนาดอ่านยังไปไม่รอด
เลย	 กเ็ลยบอกวา่เอาอยา่งนีแ้ลว้กนั	 ถา้ยงัไงจะไดซ้อ้มๆ	พระเอาไวส้กัชดุหนึง่	 แลว้ชว่งใน
พรรษาจะเปน็เวลาซอ้มพระพรรษาหนึง่	จะมวีนัพระประมาณ	๑๒	หน	พระเดอืนละ	๔	ใช่
ไหม	จะเปน็	๘	คำ่	๒	แลว้ก	็๑๔	คำ่กบั	๑๕	คำ่	กเ็ลยวา่อยา่งนอ้ยๆ	จะมพีระขึน้เทศน	์
๑๒	องคส์ลบักนัไป	ใครมแีววกจ็ะถา่ยทอดเคลด็ลบัให	้แตถ่า้เคลด็ลบัขนาดตอ้งไปเทศน	์๒	
ธรรมาสน	์ ๓	 ธรรมาสน์อะไรนั่นคงจะต้องมีอีกเรื่องหนึ่งเอาไว	้ พวกนั้นมันถึงต้องมีการ		
หกักนัอะไรกนัมนัมากเลย	
ถาม : เมื่อวานนี้เจอคุณหมอๆ	บอกว่าจะถามที่โรงพยาบาลให้	เซลล์ขายยาโดยตรง	?	
ตอบ : ลดราคาให้ไหม	 ไม่เติมลมให้ก็ต้องไปจ้างเขาอัดถังหนึ่งละตั้ง	 ๘๐	 บาท	 ให้มัน
ลดให้สัก	๑๐๐	ก็ยังได้	สงสัย	๕๐,๐๐๐	จะไม่พอ	ชุดประดาน้ำเต็มชุดประมาณ	๗๐,๐๐๐	
อันนั้นมันพวกลงทะเลลึกเลย	 ของเราตัดพวกเครื่องวัดอากาศ	 พวกคอมพิวเตอร์วัดแรง
ดัน	วัดระดับความลึกอะไรออกไป	มันก็ลดได้หลายตังค์	
ถาม : แล้วต้องไปเรียนประดาน้ำหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : เป็นอยู่แล้ว	 ก็บอกพวกนั้นแล้วว่า	 ถ้าไม่เป็นจะต้องสอน	 คราวนี้พวกเจ้าหน้าที่
ในเขื่อนที่คอยดำตรวจสภาพฐานเขื่อนมันมีอยู่	 ซึ่งถ้าจะเป็นสมาชิกของมูลนิธิพิทักษ์
กาญจน์	 หน่วยเดียวกันนี้เท่ากับว่าเขาเป็นลูกน้อง	 พวกนั้นก็จะรับหน้าที่สอนให้	 ถ้าหาก
พวกนั้นไม่ว่างอาตมาคงต้องสอนเอง	 คงสนุกน่าดู	 เพราะว่าอันดับแรกแค่การปรับความ
ดันของหูที่เขาเรียกว่าป๊อบหู	 นั่นก็มีปัญหาแหละ	 ของเราทำได้ไหมล่ะ	 ส่วนใหญ่มันต้อง
บีบจมูก	 ของเรามันชินโดยไม่ต้องบีบจมูกแล้วล่ะ	 แค่อัดลมหายใจดันปึ้กไป	 หูมันก็จะโล่ง
แล้ว	 ลักษณะหูเราบางทีเราสั่งน้ำมูกแรงๆ	 แล้วหูดับอย่างนั้นแหละ	 จริงๆ	 ก็คือว่าอากาศ
มันเข้าไปเราทำเพื่อจะไล่ดันมันออกมา	 ถ้าเราทำอย่างนั้นได้น้ำมันจะไม่เข้าหู	 ถึงเวลาที่
เราทำอย่างนี้อัดลมออกหูส่วนใหญ่ต้องบีบจมูก	 ของเรามันเคยชินซะแล้ว	 ขยับกราม
หน่อยเดียวก็ไปแล้ว	 ถ้ามีอากาศอยู่น้ำก็ยังไม่เข้า	 แบบเดียวกันกับว่าถึงเวลาเราใส่หน้า
กากเข้าไป	 ถ้าหากว่าเราเป่าลมหายใจออกมานิดหนึ่งมันจะไล่น้ำออกหมด	 เคล็ดลับของ
การทำให้หน้ากากไม่เป็นไอน้ำก็คือ	 เอาน้ำลายทาเสียก่อนกลิ่นเหม็นเป็นบ้า	 ถึงเวลาเอา
น้ำลายถูๆ	ให้แห้งไว้ก่อนเสร็จแล้วลงไป	ไอน้ำจากลมหายใจเราจะไม่เกาะหน้ากาก	มันจะ
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ใสอยู่ตลอดเวลา	 ถ้าไม่อย่างนั้นไอน้ำจากลมหายใจเราเกาะปุ๊บ	 ก็จะมัวมองอะไรไม่ค่อย
เห็น	 บอกแล้วจะเรียนร่ำทำอะไรไม่ลำบาก	พอมาถึงจุดนี้แล้วยังไม่เห็นว่าอะไรมันยาก	
ก็บอกแล้วจนท่านกอล์ฟเขาสงสัยว่าพอเขาทำอะไรไม่ได้	 เราก็ทำแทนเขาทุกที	 เขาบอก
ว่าตอนแรกเห็นสั่งคนโน้นสั่งคนนี้	 นึกว่าทำอะไรไม่เป็น	 จนพระท่านอื่นเขาบอกไม่รู้จัก
สังเกตหรือไง	ถ้าคนทำไม่เป็นแล้วจะสั่งคนอื่นให้ทำได้เหรอ	ถ้าคนทำไม่เป็นมันจะอธิบาย
งานไม่ได้	ก็ได้แต่บอกว่าจะเอา	แบบนี้ๆ	พอเขาซักรายละเอียดก็เดี้ยงแล้ว	หลวงพ่อท่าน
บอกเอาไว	้ทา่นบอกวา่ใครทีอ่ยูก่บัทา่นคำวา่ “ไมส่ามารถ” อยา่พดูใหท้า่นไดย้นิ ถา้พดู
ใหท้า่นไดย้นิทา่นไลอ่อกจากวดัเลย	ไมว่า่ยงัไงกค็รบัไวก้อ่นแลว้ก็ไปแกป้ญัหาเอาเอง	
ถาม : ท้อใจ...?	
ตอบ : ท้อได้แต่ห้ามถอย คนอื่นมันท้อถอยไง ของเรามันท้อได้แต่ห้ามถอย ลุยต่อ
ไปข้างหน้า	 ขณะที่เราแย่ที่สุดกิเลสมันก็แย่ด้วย	 ถ้าเราอึดต่อได้อีกนิดเดียวมันอาจจะแย่
ไปเลย	 เพราะพวกกิเลสต่างๆ	 โดยเฉพาะกิเลสสบายมันก็อาศัยความประเภทที่เรียกว่า	
คล้ายๆ	 กับความแข็งแรงของร่างกายอะไรอย่างนี้	 ในเมื่อมันอาศัยร่างกายอยู่ถ้าร่างกาย
แข็งแรง	 มันก็พลอยแข็งแรงไปด้วย	 เพราะฉะนั้นตอนที่มันแย่ที่สุดก็คือกิเลสมันก็แย่ด้วย	
งั้นก็ตามตีมันซ้ำไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจมัน	
ถาม : อังกฤษจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ	?	
ตอบ : ถ้าอังกฤษไม่ไปแหย่เสือช่วยถล่มอัฟกานิสถานมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอก	 มันดัน
ไปแหย่เสือด้วย	 คือคราวนี้ก็มีส่วนแจ๊กพอตด้วย	 คนกำลังเชียร์บอลสนุกๆ	 แล้วตูมขึ้นมา	
มันส์เนอะ	แหม...คิดว่ายิงประตูทีสะเทือนที่ไหนได้ระเบิด	
ถาม : .................................	
ตอบ : คือปกติแล้วทางพวกฟิสิกซ์หรือวิทยาศาสตร์เขาก็รู้อยู่ว่าโลกของเรามีสนามพลัง
แม่เหล็กอยู่	 คราวนี้พวกกระแสพลังงานนี้มันจะเคลื่อนไปในทิศไหน	 แนวไหน	 อะไร	
อย่างไร	 จะมีผลอะไรอย่างไร	 คนจีนเขาศึกษาลึกซึ้งมากและก็ออกมาเป็นวิชาพวกฮวงจุ้ย
นี่แหละ	 คราวนี้สิ่งที่จะมีผลกับเราจริงๆ แล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราทำมาเหมือนกัน 
บุคคลที่สร้างกรรมดีเอาไว้มากก็ย่อมไปเกิดในจุดที่พอเหมาะพอสมเป็นสถานที่ที่ดี 
ใครได้สร้างกรรมไม่ดีเอาไว้ ประเภทบุญมีแต่กรรมบังอาจจะไปเกิดในจุดที่ไม่ดี แต่ว่า
เขาก็มีวิธีแก้ไขถ้าคนไหนที่ยังรู้วิธีแล้วแก้ไขได้ก็แสดงว่าบุญเก่าเดิมเขายังส่งผลอยู่ 
ไม่อย่างนั้นบางคนก็แย่ไปเลยก็มี มันให้ผล แต่ถ้ากำลังใจของเราเข้มแข็งมันก็ไม่มี
ผลเท่าไหร่ ของพวกนี้มันจะส่งผลให้ไม่เกิน ๒๕% แต่ถ้ากำลังใจของเราอ่อนแอถ้ามี
โอกาสแก้ไขให้มันถูกต้องได้มันก็ดี แต่ถ้าแถวฮ่องกง	ไต้หวัน	ปัจจุบันนี้	ถึงเวลาสอบข้อ
เขียนไม่มีปัญหา	 ถึงเวลาสอบสัมภาษณ์นี่ถ้าซินแสบอกว่าไม่ผ่านก็แปลว่าไม่ต้องมาอีก
เลย	เขาจะเอาคนดูโหงวเฮ้งมานั่งรอเลย	ถ้าคนนั้นพยักหน้าแปลว่าผ่าน	
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ถาม : .................................	
ตอบ : ไม่มีทาง	 เขาจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเขา	 ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อ
ไปหากินไม่ได้	ถ้าเกิดคนที่เขาบอกว่าดีแล้วเข้าไปเล่นเอาบริษัทเจ๊งเลยล่ะ	ต่อไปซินแสคน
นั้นก็ไม่ต้องไปหากินแล้ว	
ถาม : อย่างที่บริษัทเขาก็มาดู	 แล้วเขาก็เชื่อ	 เขาบอกว่าหน้าบ้านแตกพื้นลานซีเมนต์
แตกแล้วให้โป๊วไปก่อน	 เจ้าหน้าที่จะนำไปโป๊วปูนไม่ได้	 ต้องทำใหม่หมดเลย	 เพราะการ
โป๊วมันไม่ดี	ก็เชื่อนะ	เขาเชื่อซินแส	เขาก็รื้อใหม่ทำใหม่หมดเลย	?	
ตอบ : ของอะไรถ้าหากว่ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงไม่สิ้นเปลืองมากก็แก้ไขตามเขาไป	
แต่ถ้าอันไหนที่แย่มากๆ	เราก็มั่นใจว่าเราก็ทำดีมาพอสมควรแล้วลุ้นกับมันดูหน่อย	
ถาม : ซินแสคนนี้แปลกนะคะ...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ : เขากลวักระแสไมด่มีนัจะขึน้ไปเขาจะเอาพระไปยนั	 เดีย๋วจะกลายเปน็ประเภทโทษ
ปรามาสพระรตันตรยัไมรู่ต้วัอกี	แตว่า่เรือ่งนีม้นักอ็ศัจรรย	์คอืวา่ทางดา้นเสน้ทางทองผาภมู-ิ
สงัขละมนัจะมเีนนิยาวอยูเ่นนิหนึง่	 มนัจะลงเนนิยาวมา	๓,๐๐๐	กวา่เมตร	๓	กโิลกวา่	 เขา
เรยีกวา่เนนิตะลเุก	้เปน็ภาษามอญ	เนนิตะลเุกก้อ่นหนา้นีร้ถมนัลงแลว้ลงอกี	มเีทีย่วหนึง่ขึน้
ไปบรรยายทางดา้นหนว่ยตน้นำ้ซองโกเลยีทีส่งัขละบรุ	ี ขาขึน้ตอนเชา้มนักำลงัสรา้งศาลอยู	่
พอขาลงตอนบา่ยศาลราบไปแลว้	มนัจะแหกโคง้ตรงนัน้ประจำ	ขนาดหลวงพอ่อตุตมะ	กล็ง
ตรงนัน้ซี่โครงหกัไป	 ๒	 ซี	่ ลกูศษิยเ์อาทา่นไปหาทีแ่ท้ๆ 	 เลย	 เพราะทา่นบอกวา่ทา่นไม่ไปๆ	
ไปไม่ไดช้ว่งนีม้เีคราะหอ์ยู	่ ลกูศษิยก์ต็ือ๊ใหท้า่นไปจนได	้ แลว้ก็ไปแหกโคง้ทีต่ะลเุกน้ี	้ ปรากฏ
วา่ในทีส่ดุกม็คีนดเีขา้มา	 เขาจดัแจงทำแทน่ขึน้มาแลว้	 เอาพระพทุธรปูตัง้หนัเขา้หาทางวิง่
ลงเลย	 ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มายงัไมม่ีใครตายที่โคง้นัน้อกี	 ตัง้แตส่รา้งมามบีางททีีร่ถมนัขึน้ไม่
ไหว	 มนัไหลลงมากแ็คว่า่รถเสยีหายนดิหนอ่ย	 คนก็ไมเ่ปน็ไร	 แสดงวา่เขาแก้ไดผ้ล	 เพราะ
ฉะนัน้เขาเองกค็งคดิวา่อยา่งอืน่มนัแกค้งยากอาศยับารมพีระดกีวา่	แตม่นัเกนิไป	มนัเลน่หา
บนัไดทกุชัน้เลย	บนัไดชัน้หนึง่ตัง้พระองคห์นึง่มนัเกนิไป	
ถาม : คิดว่ามีห้องพระอยู่ข้างบน	มีทุกชั้นเลย	แล้วก็มีน้ำพุด้วย	?	
ตอบ : เรื่องของน้ำพุนี้เป็นการกระจายพลัง และรับสิ่งที่ไม่ดี คือมันจะกระจายพลัง
ที่ดีให้วนเวียนอยู่ และในขณะเดียวกัน สิ่งที่ไม่ดีมามันก็ตกน้ำไป ก็คือความเจริญ
รุ่งเรือง	 แล้วสมัยนี้ไปดูฮวงจุ้ยนี่บางทีเห็นมันตีกันด้วยฮวงจุ้ยแล้วก็ขำนะ	 คือตึกนี้เห็นว่า
อันนี้มันไม่ดีก็ตั้งกระจกรับ	 ถ้าอันโน้นเห็นเอ็งตั้งกระจกรับมันก็ทำเหล็กแทงตรงไป	 โอ้
โห...สนุกกันเป็นบ้าเลย	 ถ้าหากว่าอยากจะดูไปดูตรงนี้	 ตรงใกล้ๆ	 อาคารชินวัตร 
สำนักงานของธนาคารกสิกรไทย	 ทำกระจกเป็นยันต์	 สนุกมากเลยไปดูสิ	 บางทีมันทำ
ลักษณะเหมือนรั้วแต่ไม่ใช่รั้ว	 มันประเภทหันปลายรั้วที่เป็นเหล็กทิ่มเข้าใส่อีกตึกหนึ่ง	 เรา
ก็เคยมีความรู้ทางด้านนี้บ้าง	พอผ่านไปเห็นมันตีกันแหลกเลย	
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ถาม : เจ้าของไม่ถูกกันหรือครับ	?	
ตอบ : ไม่ใช่หรอก	 เขากลัวสิ่งไม่ดีจะไปหาเขา	 เขาก็ต้องหาวิธีแก้ของเขาไง	 เชื่อมาก
เกินไปก็งมงาย	เอาแค่ว่าถ้ามันไม่ลำบากมากนักก็ทำไป	ถ้าลำบากมากก็ไม่ต้อง	
ถาม : มีอยู่บ้านหนึ่งนะคะ	 กว่าจะเข้าไปอยู่ได้	 ให้ซินแสมาดูทุบแล้วทุบอีก	 เสียเงิน		
บานเลย	?	
ตอบ : .................................	
ถาม : หว่านทราย	หว่านหิน	หว่านข้าวสาร...?	
ตอบ : อันนั้นมันแก้อาถรรพ์	มันคนละเรื่องกัน	อาถรรพ์มันเกิดจากคนทำฮวงจุ้ยนั่นมัน
ธรรมชาติ	
ถาม : ใช้กันอะไรครับ	?	
ตอบ : กันอะไรก็ทำไปเถอะ	 ไม่มีใครเขาว่าหรอกจ้ะ	 เพียงแต่ว่าอย่าเที่ยวไปหว่านใส่
บ้านอื่นก็แล้วกัน	เดี๋ยวได้ตีกัน	หว่านก็หว่านแค่เขตบ้านเรา	
ถาม : การใช้ญาณเพื่อเรียกคน	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าใช้แบบถูกต้องตามศีลธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไร	 เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์เขา	 แต่ถ้าหากว่าใช้ในลักษณะที่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองก็ระวังไว้	 ตอนดวงยัง
เฮงอยู่ไม่เป็นไร	ถ้ากุศลกรรมขาดช่วงเมื่อไหร่	เดี๋ยวได้รางวัลหนักๆ	
ถาม : แบบเรียกมายืมของ	
ตอบ : อ๋อ...ไม่ได้ทำอะไรมาก	ไม่เป็นไร	ก็โดนไม่มาก	
ถาม : ขอลากลับ	?	
ตอบ : เชิญจ้ะเชิญ	 รักษากำลังใจให้ดีนะ	 จำไว้ว่าที่บางอย่างที่มันหายไป	 เพราะเรา
ประมาท	เผลอปล่อยนิดเดียวก็ไม่ได้	ปล่อยนิดเดียวคลำไม่เจอเลย	ของดีมีน้อย	กว่าจะได้
ต้องรอครบรอบอีกทีหนึ่ง	แหม...เราก็นึกว่าไม่เจอ	ตายไปแล้ว	ที่ไหนได้คลำไม่ติดเอง	
	 เฮ้อ...	 ไม่ต้องเสียดายอะไรที่เคยทำไว้	 ถึงเวลามันก็ได้อีก	 คือถ้ารักษาอารมณ์
ปฏิบัติช่วงนั้นได้นี่	ตายจริงๆ	นะ	บังเอิญว่าเขาเกาะไม่ติดหลุดไปซะได้	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๓๙ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๗๓. หลวงปู่อ่ำ วัดโสมนัส 
	
	 “หลวงพ่อ”	เคยกล่าวว่า	คนเรามักคาดไปต่างๆ	นาๆ	ว่าพระดีควรจะเป็นอย่างนั้น	
ควรจะเป็นอย่างนี้	 กลายเป็นคนกิเลสท่วมหัว	แต่ไปกำหนดคุณสมบัติพระอริยเจ้า	 เลยไม่
ต้องพบพระดีกันทั้งชาติ	 “มันเดินชนพระอรหันต์ตายไปหลายหลายองค์แล้ว...” 
“หลวงพ่อ” ปรารภ...		
	 เช่นเดียวกับ	 หลวงปู่อ่ำ (พระราชกวี) วัดโสมนัสวรวิหาร	 ท่านเป็นพระดีที่ไม่
ยอมแสดงออก	 จนหลวงพ่อต้องเปิดเผยให้ทราบ	 พวกเราจึงได้ไปกราบไว้ทำบุญกับท่าน	
หลวงพ่อบอกว่า	 “องค์นี้ คือช้างปาลิไลยกะ จะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าองค์สุดท้ายของกัปป์นี้...”		
	 บรรดาพระภิกษุจากวัดท่าซุง	 พากันไปกราบสนทนาธรรมกับหลวงปู่	 แล้วพากัน
กล่าวขานถึงความเป็นยอดปราชญ์ของท่าน	 อาตมาก็เพียงรับฟังไว้	 เนื่องจากโอกาสที่จะ
ไปกราบขอความรู้จากท่านยังมาไม่ถึง	 เพราะทำตัวเป็นคนไม่มีเวลาว่างเสียที	 ทั้งที่จะไป
จริงๆ	ก็สามารถปลีกตัวได้...		
	 วันหนึ่งอาตมาลงมากรุงเทพฯ	เพื่อสวดมนต์-ฉันเพล	ที่บ้านของโส่ย	 (จันทกานต์ 
ตรีอุดมสิน)	 ในวาระทำบุญเปิดร้านใหม่	 รับข้าวของที่เขาถวายมามากมาย	 ซึ่งอาตมายึด
ตามแบบของหลวงพ่อเสมอมา	คือ	ของเกิดขึ้นที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั่น...		
	 แต่นี่มันเป็นบ้าน	 ไม่ใช่วัด	 แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ...?	 พอดีนึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่ห่าง
จากวัดโสมนัสไม่ไกล	 เลยให้เสี่ยล้ง (สุเมธ ตรีอุดมสิน)	 ขับรถขนของไปส่ง	 มีพี่มุกดา	
(คณุมกุดา เพชรชืน่สกลุ)	 กบัหวัหนา้ชาตชิาย	(ปจัจบุนัคอืพระชาตชิาย สธุมมฺธนปาโล)	
ขอตามไปกราบหลวงปู่ด้วย	จะได้ช่วยกันแบกของไปถวายท่าน...		
	 ทันทีที่เปิดกุฏิออกมารับ	 ประโยคแรกที่หลวงปู่ทักอาตมา	 ทำเอาพี่มุกดากับ
หัวหน้าชาติชายงงเป็นไก่ตาแตก	 คือ	 “เป็นอย่างไรบ้างเพื่อน...ไปถึงไหนแล้ว...?”	 แต่
อาตมาเข้าใจดี	กราบเรียนท่านว่า	“ไม่ไหวครับหลวงปู่ กระผมเลิกแล้วครับ...”	หลวงปู่
ยิ้มแบบให้กำลังใจ	พลางกล่าวว่า	“น่าเสียดายนะ...”		
	 ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น...?	 ก็หลวงปู่เป็นพระโพธิสัตว์	 จะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายกัปป์นี้	อาตมาเองก็เคยปรารถนาเช่นนี้มาก่อน	แต่ว่าหมดกำลังใจที่
จะทำต่อ	 ขอลาจากความปรารถนานั้นแล้ว	 บรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหมด	 ถือว่าเป็นเพื่อน
ร่วมสร้างบารมีมาด้วยกันทั้งสิ้น	หลวงปู่เห็นหน้าจึงทักเช่นนั้น...		
	 หลังจากถวายสิ่งของกับหลวงปู่แล้ว	 อาตมาขอให้หลวงปู่เทศน์เรื่องสังโยชน์ ๑๐	
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เรียกว่าลองของกันซึ่งๆ	หน้าเลย...!	หลวงปู่บอกว่า	“นั่นเป็นเรื่องที่พระอริยเจ้าท่านพูด
กัน ฌานโลกีย์อย่างคุณ อย่างผมพูดไปก็ผิด...”  
	 ในที่สุดเมื่อเสียไม่ได้	 หลวงปู่ก็เทศน์วนอยู่แคส่ังโยชน์ ๕	 เป็นการเปิดให้ดูก้นหีบ
ว่า	มีอยู่แค่นี้เอง	พออาตมาถามถึงเรื่องนรก	-	สวรรค์	-	พรหม	-	นิพพาน	หลวงปู่นิ่งไป
ชั่วอึดใจ	ก่อนจะกล่าวว่า	“ผมเกรงว่าจะอวดอุตริมนุสสธรรม...”  
	 “ไม่ใช่การปรารภเพื่อลาภผลนี่ครับหลวงปู่...”	 เท่านั้นเอง	 เรื่องราวก็พรั่งพรู
ออกจากปากหลวงปู่	 ตั้งแต่ครั้งเรียนบาลีอยู่	 อ่านเรื่องช้างปาลิไลยกะอุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้า	พอพระพุทธเจ้าจากไป	ก็อาลัยรักจนอกแตกตาย...		
	 “อ่านถึงตรงนี้ทีไรมันจับอกจับใจ ถึงแก่ร้องไห้ทุกที...”	 แต่ตอนนั้น	 หลวงปู่ยัง
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร	จนกระทั่งวันหนึ่ง	ขณะนั่งดูตะวันตกดินอยู่	สภาพจิตทรงฌาน
อัตโนมัติ	กายทิพย์หลุดจากร่าง	ตรงไปเฝ้าสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตร...		
	 สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรตรัสเล่าให้ทราบ	 ว่าหลวงปู่คือช้างปาลิไลยกะ	 เคย
ปรารถนาพุทธภูมิมาพร้อมกัน	สมัยองค์สมเด็จพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า	แต่หลวงปู่
ประเดิมความเป็นพระโพธิสัตว์ชาติแรกเยี่ยมมาก	คือ	ตกนรก...!		
	 เวียนตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ถ้วน	ชาติที่สำคัญคือ	เกิดมาเป็นผู้ประดิษฐ์อักษร
ไทย	 ซึ่งหลวงปู่ยืนยันหนักแน่นว่า	 อักษรไทยมีมาก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	
และคนไทยอยู่ในสุวรรณภูมินี้มาแต่ดั้งเดิม	ไม่ใช่อพยพมาจากภูเขาอัลไต...		
	 ชาตินี้ความจริงไม่ใช่วาระที่หลวงปู่จะมาเกิด	 เป็นคิวของพระศรีอาริย์	 แต่งาน
สำคัญคือ	 ต้องมารวบรวมประวัติการเกิดอักษรไทย	 พระศรีอาริย์ท่านเห็นว่า	 หลวงปู่เป็น
คนต้นคิดเอง	ก็สมควรจะมาเกิดเพื่อทำงานนี้ซะเอง...		
	 หลวงปู่จึงต้องลัดคิวลงมาทำหน้าที่นี้	 และบัดนี้ได้รวบรวมประวัติหนังสือไทยและ
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิไว้เรียบร้อยแล้ว	 “ตอนนี้ยังหาคนยอมรับได้ยาก ต้องให้
ผมตายไปแล้วนั่นแหละ ไม่อย่างนั้นเขาเชื่อแต่ จอร์จ เซเดย์...”		
	 ท่านขนเอาตำรับตำราอักษรโบราณต่างๆ	 ตลอดจนกระเบื้องดินเผาจารอักษร	 ที่
ขุดได้จากเมืองเก่าราชบุรี	 (เมืองโบราณคูบัว)	 มาให้ดู	 เป็นที่น่าอัศจรรย์มากที่ตัวอักษร
ไม่ว่าชาติใดภาษาใด	ตลอดถึงอักษรในกระเบื้องจาร...		
	 พอหลวงปู่ชี้เท่านั้น	 ทั้งอาตมา	 พี่มุกดา	 และหัวหน้าชาติชาย	 ต่างก็เห็นว่ามันคือ
อักษรไทยปัจจุบันนี้เอง	 สามารถอ่านได้ทุกคำ	 แต่เมื่อหลวงปู่ยกนิ้วขึ้น	 ทุกคนก็เห็นเป็น
ตัวยึกยืออะไรก็ไม่รู้	อ่านไม่ออกซักคำ...!		
	 “ผู้คิดดัดแปลงอักษรให้แก่ชนชาติอื่นๆ นั้นเก่งมาก ทั้งที่มีรากฐานไปจาก
อักษรไทยแท้ๆ แต่ดูจากสายตาทั่วไปแล้วจะไม่เห็นเค้าเลย...”	ฮั่นแน่...ชมตัวเองก็เป็น
เหมือนกันนะครับหลวงปู่...ฮิ...ฮิ...		
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	 กว่าสามชั่วโมงที่หลวงปู่เมตตาเล่าเรื่องราวต่างๆ	 ให้ฟัง	 จนกระทั่งขอตัวกราบลา	
และกราบขอขมาที่ล่วงเกินหลวงปู่	 ท่านเมตตากล่าวว่า	 “คุณถามเพราะใฝ่รู้ไม่ถือว่า
เป็นการล่วงเกินอะไรหรอก...”  
	 หลังจากกราบลาแล้ว	 ทั้งที่หลวงปู่กำชับว่า	 ให้ไปหาอีกทันทีที่มีโอกาส	 แต่อาตมา
ก็ทำตัวเป็นคนไม่มีเวลา	 จนกระทั่งหลวงปู่มรณภาพ	 แต่ผลงานของหลวงปู่ก็ยังอยู่นะครับ	
หัวหน้าชาติชายตัวขี้สงสัย	โดนหลวงปู่ต้อนเข้าวัดไปเลย	บวชซะแล้วครับ...!	
   ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๗๔. ลาพุทธภูมิ 

	 “ห้าพรรษาเท่านั้นแหละ	 ท่านต้องใช้รถสิบล้อมาขน...”	 หลวงพี่วัชรชัย	 (พระครู 
สังฆรักษ์วัชรชัย อินทวงฺโส)	 เอ่ย	 เมื่อเห็นของกินของใช้กองเต็มโต๊ะทำงานของอาตมา	
บนศาลานวราชบพิตร	เนื่องจากญาติโยมเอามาถวายคนละเล็กคนละน้อย...		
	 อาตมาเองก็งงเหมือนกัน	 นี่มันอะไรกันนักหนา...?	 บวชมายังไม่ทันครบพรรษา
เลย	 ทำไมผู้คนเมตตาสงเคราะห์ขนาดนี้...?	 คิดไปคิดมาสรุปได้ว่า	 เกิดจากการที่อาตมา
ปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนนั่นเอง	บริวารถึงได้มากนัก...		
	 ไม่ว่ามาจากอีสาน	 กลาง	 เหนือ	 ใต้	 ความตั้งใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้น	 คือ	
มากราบ	 “หลวงพ่อ”	 แต่มันให้มีเหตุที่เขาต้องมาพบกับอาตมา	 แล้วก็ชอบอกชอบใจ
เกาะหนับเป็นตุ๊กแกเลย...		
	 ขืนเป็นแบบนี้	 ไม่ทันครบพรรษาคงถูกไล่ออกจากวัดแน่ๆ	 เพราะคณะสงฆ์ท่านจะ
ตั้งข้อหา	 ว่าแข่งบารมีกับ	 “หลวงพ่อ”	 นะซิ...ไอ้เรารึก็ไล่แล้วไล่อีก	 ให้เขาไปกราบ	
“หลวงพ่อ”	สมกับที่ตั้งใจมา	แต่เขาก็อิดเอื้อนโยกโย้	จนบางทีอยากซัดซักฉาด...!		
	 เคยกราบเรียนถาม	“หลวงพ่อ”	ว่า	ทำไมศิษย์สายครูบาอาจารย์อื่นๆ	เขาไม่ค่อย
มีพระโพธสิตัวเ์อาซะเลย	แตข่องวดัทา่ซงุพระโพธสิตัวแ์ทบจะเดนิชนกนัตาย...?	“หลวงพอ่”	
เมตตาตอบว่า	ท่านเองก็เคยกราบเรียนถาม	“พระ”	ท่านเช่นกัน...		
 “พระท่านบอกว่า งานของเธอเป็นงานใหญ่ ต้องสั่งสอนคนหมู่มากเพื่อ
มรรคผลอย่างแท้จริง แทบจะเป็นการประกาศศาสนาใหม่เลย ถ้าไม่ได้กำลังของพระ
โพธิสัตว์มาช่วย ลำพังกำลังของเธอเองจะรับมือไม่ไหว...”  
	 ที่สำคัญคือ	หลวงพ่อท่านปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน	ถ้ายังไม่ละความปรารถนานั้น
เสียก่อน	 เมื่ออายุครบ	 ๖๐	 ปีในชาตินี้	 จะบำเพ็ญบารมีของวิริยาธิกะโพธิสัตว์เต็ม	 ครบ	
๑๖	อสงไขย	กับ	๑	แสนมหากัปป์พอดี...		
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	 หลวงพ่อเล่าว่า	 “คนของฉันที่อธิษฐานตามกันมา เลยทำงานพุทธภูมิไปโดย
ปริยาย ยิ่งพวกที่ตามกันมาแต่ต้นๆ บำเพ็ญบารมีมาเกิน ๑๐ อสงไขยกัปป์ทั้งนั้น ถ้า
เป็นสาวกภูมิก็บรรลุไปนานแล้ว...”  
	 การบำเพ็ญบารมี	 เพื่อความเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น	แบ่งออกเป็น	๓	
ประเภทด้วยกัน	คือ		
	 ๑. ปัญญาธิกะ	บำเพ็ญบารมี	๔	อสงไขย	กับ	๑	แสนมหากัปป์		
	 ๒. ศรัทธาธิกะ	บำเพ็ญบารมี	๘	อสงไขย	กับ	๑	แสนมหากัปป์		
	 ๓. วิริยาธิกะ	บำเพ็ญบารมี	๑๖	อสงไขย	กับ	๑	แสนมหากัปป์		
	 การจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบใด	 ก็ขึ้นอยู่กับว่า	 พระโพธิสัตว์ท่านนั้นจะตั้งความ
ปรารถนาว่า	ต้องการบริวารแบบใด	แบบปัญญาธิกะนั้น	บริวารของท่านจะคละเคล้ากันไป	
ทั้งยากดีมีจน	ขี้เหร่สวยงาม	แบบยำใหญ่ใส่สารพัดเลยล่ะ...		
	 แบบศรัทธาธิกะ	 บริวารของท่านจะสวยรวยดี	 ตั้งอยู่ในศีลธรรมเสมอกัน	 คนชั่วจะ
เข้ามาในเขตประกาศศาสนาของท่านไม่ได้	 แบบวิริยาธิกะ	 นอกจากสวยรวยดีเสมอกัน
หมดแล้ว	ช่วงนั้นคนชั่วไม่มีโอกาสมาเกิดในโลกได้เลย...!		
	 ถ้าหลวงพ่อไม่ลาพุทธภูมิเสียก่อน	ท่านจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่	๒๒	ถัดจาก
พระศรีอาริยเมตไตร	 “...ขี้เกียจนั่งแกร่วรอคิวอีกไม่รู้กี่กัปป์	 ฉันเลยเลิกเป็นซะงั้นแหละ...”	
หลวงพ่อเล่า	 นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง	 ความจริงคือหลวงพ่อท่านเกรงว่าจะต้องฆ่าคน	
ด้วยว่าวิสัยของพุทธภูมินั้น หากการกระทำของตนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่
มากแล้ว ท่านยอมแม้จะต้องตกนรกหมกไหม้ขนาดไหนก็ตาม...!		
	 ยุคนั้นนักบวชเลวที่เป็นใหญ่เป็นโต	ข่มเหงรังแกพระดีๆ	ทั่วไป	จับสึกซะบ้าง	ถอด
ออกจากตำแหน่งบ้าง	 ข่มขู่เรียกร้องลาภผลจากท่านบ้าง	 เรียกว่าชั่วกันอย่างบริสุทธิ์	
หาความดีไม่เจอเลยทีเดียว	ขืนอยู่ก็ฆ่ากันแน่	หลวงพ่อจึงลาพุทธภูมิ...!		
 กำลังใจของผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้น เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกว่าคนทั่วไปมากนัก ทำ
อะไรเด็ดขาดจริงจัง เสียสละความสุขของตนเพื่อผู้อื่นเสมอ แม้ตัวเองต้องอด ก็ขอให้
คนอื่นอิ่มก็แล้วกัน ที่สังเกตอีกประการคือ บริวารจะมากเป็นพิเศษ...  
 แต่ที่เสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะฝึกหัดอะไร จะได้ช้ากว่าเขามากนัก ต้อง
ทวนแล้วทวนอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ช่ำชองชำนาญทุกจุดจริงๆ จะไม่ยอมปล่อยผ่าน
อย่างเด็ดขาด ถ้ารู้ไม่ครบถ้วนเจนจบ จะไปเป็นครูสอนคนอื่นเขาอย่างไร...?  
	 อาตมาเองก็เช่นกัน	 กว่าจะผ่านได้แต่ละจุดแทบรากเลือด	 อย่างที่เคยเล่าไว้แต่ต้น
ว่า	 เพียงปฐมฌานอย่างเดียว	 เคี่ยวซะสามปี...!	 จนเหตุจูงใจสำคัญมาถึง	 คือ	 หลวงพ่อก็
ลาพุทธภูมิแล้ว	อาตมาจะอยู่ไปทำเกลืออะไรล่ะ...?		
	 กราบทูลลาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง	 ๓	 วาระ	 พระองค์จึงประทาน
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อนุญาต	 แต่ก็มีข้อแม้ว่า	 “จะลาก็ได้ แต่งานเก่าต้องทำต่อไป...”	 เฮ้อ...ตกลงว่าถ้าดีก็
ไปนิพพานได้	ถ้าเลวก็ลงอเวจีต่อไป	งานเก่าก็ไม่ยกเลิก...เก๊กซิม..!		
	 ขนาดลาแล้วนะเนี่ย	 บริวารยังไหลมาเทมา	 แล้วข้อยสิเฮ็ดหยังหวา...?	 ฆ่าก็ไม่
ตาย	ขายก็ไม่ออก	หนักอกหนักใจเรื่องบริวารอยู่นาน	จนเกือบจะโดนไล่ออกจากวัดหลาย
วาระ	ก็พอดีคนดีศรีอยุธยาขี่ม้าขาวโผล่มาช่วยไว้ทัน...		
	 ท่านนันทชัย	 (พระนันทชัย สุธมฺมเทวธมฺโม)	 บวชเข้ามาพอดี	 อาตมาเห็นปั๊บก็
ทราบเลยว่าพระโพธิสัตว์แหงแซะ...	 วันหนึ่งมีโอกาสนั่งผลิตลูกประคำอยู่ด้วย	 อาตมาจึง
ถามท่านว่า	“คุณคิดจะลาพุทธภูมิบ้างมั๊ย...?”		
	 ท่านตอบว่า	“มันเหมือนกับผมทำงานชิ้นหนึ่ง เห็นอยู่ว่าผลงานนั้นจวนจะเสร็จ
อยู่แล้ว จะให้ผมทิ้งไปกลางคัน ผมทำไม่ได้ครับ...”	เห็นความเข้มแข็งของกำลังใจของ
ท่านหรือยัง...?	ไอ้ใจไม่ถึงอย่างเราดันไปชักใบให้เรือเสียซะนี่...!		
	 “ผมเองน่ะลาแล้ว แต่บริวารของผมมากเหลือเกิน คุณจะรังเกียจมั๊ย...? ถ้า
ผมจะฝากให้คุณช่วยรับภาระแทนด้วย...”	 อาตมายื่นภูเขาพระสุเมรุให้หน้าตาเฉย	ท่าน
ก้มหน้าคิดไม่ถึงสามวินาที	ก็ตอบว่า...	
	 “ได้ครับ...แต่เมื่อหลวงพี่ไปสบายแล้ว ขอให้กลับมาช่วยผมบ้าง...”	 ไชโย้...!	
ทันทีเลยน้องเอ๋ย...ขอให้หมดภาระเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละ	 เรื่องย้อนกลับมาช่วยภาย
หลังนั้นเรื่องเล็ก	ถึงตอนนั้นทำอะไรก็ได้อยู่แล้ว...	
	 น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	กระแสคนมันขาดลงไปเฉยๆ	คล้ายกับน้ำ
ที่ถูกปิดเขื่อนอย่างนั้นแหละ	 แต่ก็นั่นแหละ...	 ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว	 อยากฝาก
เขาดีนัก	ตอนนี้เลยถูกฝากบ้าง	แต่ละท่านนี่เราไม่มีโอกาสปฏิเสธเลย...โธ่ๆๆๆ	...!	
   ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
	
	 หมายเหตุ : “หลวงพ่อ”	บอกกับอาตมาว่า	“ระวังนะคุณ...ลาพุทธภูมิแล้วกำลัง
มันจะตก..”	 ทีแรกอาตมาเองยังนึกค้านท่านในใจว่า	 ไม่เห็นมันจะตกตรงไหนเลย	 ความ
บ้าก็ยังเท่าเดิม	สมาธิสมาบัติก็ยังเหมือนเดิม...		
	 มาตอนนี้ต้องเชื่อหลวงพ่อโดยไม่มีข้อแม้	 เพราะเพิ่งสังเกตว่าก่อนหน้านี้ถ้าเห็น
ใครลำบากอยู่	 ถึงเขาไม่ออกปากก็รีบแถเข้าไปช่วย	 มาตอนนี้ถ้ามันไม่ล้มทับตีนอยู่ตรง
หน้าอย่าหวังเลยว่าจะยื่นมือไปช่วย...!	ที่แท้กำลังใจมันลดลง	เอาแต่เรื่องเฉพาะหน้าจริงๆ	
เท่านั้น...	
   ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๗๕. พร ๓๐ ประการ 
	 ฟังนิทานสมัยเด็กๆ	 ชอบใจที่เทวดามักจะให้พร	 ให้ขออะไรก็ได้	 ๓	 อย่าง	 นั่งคิด
นอนคิดเป็นวันเป็นคืน	ว่าถ้าเราได้พรอย่างนั้นบ้าง	จะขออะไรดี...?		
	 สิ่งที่อยากได้มันเกินพรไปซะทุกที	 นึกต่อว่าเทวดา	 ให้พรทั้งทีจะให้มากกว่านี้ซัก
หน่อยก็ไม่ได้	(ไม่ค่อยจะโลภเลยนิ...)		
	 มาไม่นานนี้เอง	 พระท่านให้พรทีเดียว	 ๓๐	 อย่าง	 ต้องการอะไร	 คราวนี้ขอซะให้
เข็ด	จะได้ไม่มาบ่นให้หนวกหูอีก...		
	 ๒๑ กันยายน ๒๕๓๒ “หลวงพ่อ”	 ทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่มหาวิหาร	
๑๐๐	เมตร...		
	 พออาตมาหลับตาลงก็ตกใจ	 กระแสพลังที่ปรกติคล้ายละอองแก้วคลุมลงมา	 คราว
นี้มาอย่างกับกระแสพายุ	ยังคิดว่านี่เราจิตเฝือไปหรือเปล่า...?		
	 หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า	“พอเริ่มบวงสรวง	“พระ”	ท่านก็เสด็จมาเป็นประธาน	พรหม	
เทวดา	มากันแน่นขนัด	ฉันกำลังกราบขอพรให้ลูกหลาน	เพิ่งนึกได้แค่	๓	ข้อ...”		
	 “ท้าวเวสสุวรรณท่านกางกระดาษแผ่นเบ้อเริ่ม	 ขนาดหนังสือพิมพ์ซักคู่หนึ่งเห็นจะ
ได้	บอกว่า	ไม่ต้องขอหรอกครับ	พระท่านให้พรคราวนี้	๓๐	ประการเลย...”		
	 “ฉันดูในกระดาษเห็นตัวหนังสือถี่ยิบ	เป็นพรที่ท่านเคยให้มาแล้วในครั้งก่อนๆ	รวม
กันทั้งหมด	และพรที่เพิ่งให้เพิ่มในครั้งนี้	ข้อใหญ่ใจความ	คือ...”		
	 “๑. ดา้นโชคลาภ	 ตอ้งดตูวัอยา่งพระพทุธเจา้ทา่น	 ไมว่า่จะเสดจ็ไปที่ไหน	 กม็แีต่
โชคลาภเนอืงนอง	พระพทุธเจา้มโีชคลาภอยา่งไร	ญาตโิยมกจ็ะมโีชคลาภอยา่งเดยีวกนั...”		
	 “๒. ด้านความปลอดภัย	 ข้อนี้คลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยนะ	 ท่านบอกว่าถ้า
ไม่ใช่กฎของกรรมที่รุนแรงจริงๆ	รับรองว่าปลอดภัยทุกอย่าง...”		
	 “๓. ด้านเมตตามหานิยม	 ไม่ว่าจะไปที่ไหน	 ก็มีแต่คนรักใคร่เมตตา	 คนที่ไม่เคย
รักก็จะรัก	คนที่รักอยู่แล้ว	จะรักมากยิ่งขึ้น...”		
	 “วัตถุมงคลรุ่นนี้บังเอิญทำมาน้อย	 ไม่นึกว่าพระท่านจะสงเคราะห์ขนาดนี้	 แต่ท่าน
บอกว่า	 ถึงของจะน้อย แต่เสกให้ทั้งหมด ทั้งวัตถุมงคลในพิธี ทั้งวัตถุมงคลที่ติดตัว
ของโยมอยู่ ตลอดถึงตัวคนในพิธีท่านก็เสกให้ด้วย...”		
	 หลวงพ่อเล่าไม่ทันจบ	 วัตถุมงคลรุ่นนี้ก็หมดไปแล้วตั้งครึ่งตั้งค่อน	 อาตมาเองโชค
ดีตามเคย	เพราะทำตะกรุดเงินมาเข้าพิธีตั้ง	๖๐	ดอกแน่ะ...!		
	 ระยะนั้น	 อาตมากำลังเฮี้ยน	(อาการแบบนี้มีเป็นพักๆ	 ตามความร้อนหนาวของ
อากาศ...!)	เพราะขโมยตำราหลวงพ่อมาได้	เลยลองทำโน่นทำนี่สารพัด...	
	 ของอะไรในตำราว่าดีก็ทำดู	 ปรากฏว่าดีจริงๆ	 ซะด้วย	(แฮ่...โม้ก็เป็น)	 นั่นแค่เอา
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ทองเหลืองทองแดงทำเท่านั้น	ตำราว่าถ้าเอาดีจริงๆ	ต้องทองคำ...!	
	 อาตมาเองก็อยากได้เหมือนกันที่ดีจริงๆ	 น่ะ	 แต่มันติดขัดที่บริวารมากน่ะซิ	 เขา
บังคับว่าตะกรุดต้องหนักดอกละ	๑	บาท	ขืนใช้ทองคำอาตมาคงเป็นหนี้บานตะไท...!		
	 คนรับเขาไม่รับรู้หรอก	 ว่าคนทำต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร	 รู้แต่ว่าถ้าทำมาเขาต้อง
ได้	คนรับไปก่อนก็หน้าบานเป็นจานเชิง	คนไม่ได้หน้างี้หงิกเป็นจวักเชียว...!		
	 แค่ตะกรุดเงิน	ดอกละ	๒๕๐	บาท	๖๐	ดอก	อาตมาก็แทบหมดเนื้อหมดตัวแล้วล่ะ	
เวลาแจกต้องแอบแจก	บอกคนรับว่าอย่าบอกใครต่อ	แหม...มันปิดกันแซ่ดเลย...!		
	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ข่าวคราวของวัตถุมงคลชุดนี้	 ก็เข้ามาเป็นระยะๆ	 ขอยก	
ตัวอย่างให้ฟังเล็กๆ	น้อยๆ	ก็แล้วกัน...		
	 หลวงพี่สมคิด	(พระอธิการสมคิด อคฺควโร)	เจ้าสำนักสงฆ์ตะเคียนงาม	มาเล่าให้
ฟังตอนงานกฐินวัดท่าซุงว่า...		
	 “โยมลูกศิษย์วัดของผมถูกงูกัด	 ผมใช้มันไปถางป่าหลังวัด	 โดนงูเห่าตัวเบ้อเร่อกัด	
ปวดจนนอนดิ้นโอยๆ	ผมเองก็ทำอะไรไม่ถูก	นึกถึงตะกรุดของหลวงพี่ขึ้นมาได้...		
	 “ผมบอกมันว่า...เฮ้ย...มึงไม่ต้องกลัว	 งูกัดแค่นี่จิ๊บจ๊อยว่ะ	 กูมีของดีของครูบา
อาจารย์	ไอ้งูเฮงซวยแค่นี้กัดมึงไม่ตายหรอก...!”		
	 “ผมเอาตะกรุดวางตรงปากแผล	 ขอบารมีพระรัตนตรัย	 หลวงปู่	 หลวงพ่อ	 ให้ช่วย
ทำลายพิษให้ด้วย	ไม่ถึง	๒	นาที	หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ...”		
	 “อีตอนหายแล้วนี่สิ	 ผมอยากถีบมันซักพลั่ก...มันบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจ	 อาจจะแค่
ถูกไม้ทิ่มเอาก็ได้	มันน่าให้ทิ่มอีกซักทีสองที	จะปล่อยให้ดิ้นซะให้เข็ด...!”		
	 “อีกรายถูกผีเข้าครับ	 ใครไล่มันไม่ออกทั้งนั้น	 ผมไปถึงก็เอาตะกรุดแช่น้ำ	
อาราธนาพระ	สาดโครมเข้าให้	มันร้องกรี๊ดหงายผลึ่งเงียบไปเลย...!”		
	 “ทีนี้มั่วเลยครับ	 มึงมั่งกูมั่ง	 แย่งน้ำมนต์กันขันหกคว่ำคะเมนตะกรุดมันก็ฉกเอาไป
ซึ่งๆ	หน้า	ว่าแต่ว่า	ตอนนี้หลวงพี่พอมีให้ผมอีกซักดอกไหมครับ...!?”		
	 น่าน...เลี้ยวมาลงจนได้	นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ	น้อยๆ	เท่านั้น	อีกสารพัดของอำนาจ
พร	๓๐	ประการ	จะไม่ขอกล่าวถึง	ถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังเอง...!	
   ๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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๗๖. มีดหมอชาตรี 
	
	
	
	
	
	
	 คำว่า	 “ชาตรี”	 ในภาษาโบราณนั้น	 ครอบคลุมความหมายกว้างไกลมาก	 อาตมา
ขอแปลง่ายๆ	ว่า	“เหนือกว่าทุกสรรพสิ่ง”	ซึ่งก็ได้แค่ความหมายใกล้เคียงเท่านั้น...		
	 ชายชาตรีในยุคก่อน	 ต้องศีกษาสารพัดตำรับตำรา	 ตลอดถึงฌานสมาบัติและไสย
เวทย์อาคม	ให้เจนจบทั้งผูกทั้งแก้	รวมถึงเพลงอาวุธ	และตำราพิชัยสงครามด้วย...		
	 ที่ขาดไม่ได้คืออาวุธคู่มือ	 ที่ต้องลุยได้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ	 จะได้รับจากครูบา
อาจารย์	หรือจะทำขึ้นด้วยมือตนเองตามตำรามหาศาสตราคมก็ย่อมได้...		
	 ตัวอย่างชายชาตรีที่ขึ้นชื่อลือชา	คือ	ท่านพ่อขุนแผนแสนสะท้าน	แม่ทัพรูปหล่อ
เจ้าพ่อกาญจนบุรีนั่นแหละ	มาดูท่านสร้างอาวุธคู่มือกันดีกว่า...		
	 “จะจัดแจงตีดาบไว้ปราบศึก ตรองตรึกหาเหล็กไว้หนักหนา สำเร็จสมอารมณ์
ตามตำรา ที่ว่าไว้ในมหาศาสตราคม...”	ดูซิว่าท่านพ่อของเราหาเหล็กอะไรมาได้บ้าง...		
	 ๑. เหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุ	(เป็นหนี้สงฆ์แหงเลยพ่อ...ข้าไม่โง่อย่างเอ็งนี่หว่า	
ข้าตั้งพานชำระหนี้สงฆ์ไว้ก่อนแล้วว่ะ...)		
	 ๒. เหล็กยอดปราสาท	(ทหารเขาจับได้ก็คุกซิพ่อ...วิชาล่องหนหายตัวเอ็งเรียน
ไว้ทำไมวะ...?)		
	 ๓. เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม	(บรื๊อว์...ไหวหรือพ่อ...?	 ถ้าสะกดมันไม่อยู่	
เอ็งก็ตายตามมันไปเถอะ...!)		
	 ๔. เหล็กตรึงโลง	(แฮ่...พอกันเลยนะพ่อนะ)		
	 ๕. เหล็กตรึงปั้นลม		
	 ๖. เหล็กสลักเพชร	(สองอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อย...)		
	 ๗. หอกสัมฤทธิ ์
 ๘. กริชทองแดง 
	 ๙. พระแสงหัก	(ขององค์เหนือหัวไม่หักง่ายๆ	นะพ่อ...)		
 ๑๐. เหล็กปฎัก	(โคนันทวิศาลหรือเปล่าพ่อ...?)		
	 ๑๑. สลักประต	ู(แม่ค้อนตาเขียวแน่	ถ้าพ่อถอดประตู...!)		
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	 ๑๒. ตะปูเห็ด	 (สมัยนี้ซื้อยกกล่องได้เลยพ่อ...ไอ้เวร...เขาใช้ตะปูหล่อที่เรียกว่า	
ตะปูสังขวานรโว้ย...!)		
	 ๑๓. เหล็กเบญจพรรณ	(เห็นมีแต่ไม้เบญจพรรณนะพ่อ...)		
	 ๑๔. เหล็กไหล	(หัวลำโพงเยอะแยะเลยพ่อ...พลั่ก..!	อูย...ถูกถีบจนได้...!)		
	 ๑๕. เหล็กหล่อ	(เหล็กพระเอกลิเกมั้ง...?)		
 ๑๖. เหล็กบ่อพระแสง 
	 ๑๗. เหล็กกำแพง	(มีหรือพ่อ...?	เหล็กจากเมืองกำแพงเพชรโว้ย..ฮ่วย...!)		
	 ๑๘. เหล็กน้ำพี	้(ไม่ใช่อย่างเดียวกับเหล็กบ่อพระแสงหรือครับ...?)		
	 ๑๙. เหล็กแร	่ (แหม...กำปั้นทุบดินดังปึ้กเลยพ่อ	 เหล็กมันก็ต้องเป็นแร่...!)	 ขืน
กวนต่อไม่แคล้วท่านพ่อประทานแข้งให้อีกแน่ๆ	มาดูตอนตีดาบดีก่า	เอ๊ย...กว่า...!		
	 “ขุนแผนสูบเหล็กให้แดงดี นายช่างตีรีดรูปให้เรียวปลาย ที่ตรงกลางกว้างงาม
สามนิ้วกึ่ง ยาวหนึ่งศอกกำมาหน้าลูกไก่...”	(ทำไมสั้นเป็นอีโต้เลยล่ะพ่อ...?)		
	 อาวุธสมัยนั้นต้องทั้งหนาทั้งหนัก	เอาไว้เก็บไอ้พวกหนังเหนียว	โดยเฉพาะแรงไม่ดี
จริงคอนดาบยังไม่ขึ้นเล้ย...!		
	 จะทำด้ามทำฝักด้วยไม้ราชพฤกษ์	 ไม้คูณตายพรายอะไรก็ช่างเถอะ	 พอจับดาบ
กวัดแกว่งลองน้ำหนักหน่อยเดียว	ฟ้าลั่นครืนพอดี	เลยชื่อว่า	“ดาบฟ้าฟื้น”	แต่นั้นมา...		
	 แบบอย่างการสร้างอาวุธตามตำรามหาศาสตราคมนี่แหละ	 ที่ครูบาอาจารย์สมัย
หลังๆ	นำมาเป็นแบบในการสร้างมีดหมอสืบๆ	กันมา...		
	 ชื่อก็บอกแล้วว่ามีดหมอ	 ส่วนมากเลยใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น	 ที่ทำเป็นอาวุธ
คู่มือ	ส่วนมากก็ทำไว้แค่เล่มเดียว...		
	 มาถึงยุค	หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์นี่เอง	ที่ท่านทำมีดหมอ
เป็นมีดสารพัดประโยชน์	 ไม่ว่าจะติดตัวเป็นมหาอำนาจ	 รักษาโรค	 ถอนคุณไสย	 ทำลาย
วัตถุอาถรรพ์	บรรไอ้เสือหนังเหนียวกลัวกันนัก	โดนเข้าเป็นยุ่ยทุกราย...!		
	 ครูบาอาจารย์ที่สืบทอดวิชามีดหมอมีอยู่มาก	 แต่จะทำให้เท่าหลวงพ่อเดิมนั้น
หาไม่ได้เอาเลย	จนกระทั่งมาถึงสมัย	“หลวงพ่อวัดท่าซุง”		
	 หลวงพ่อท่านทำมีดหมอขึ้นมาครั้งแรก	 สมัยผูกพัทธสีมาวัดท่าซุง	 อานุภาพเป็นที่
ประจักษ์ตา	แต่คนทั่วไปใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ	เพราะมีเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้น...		
	 อาตมาเองรอแล้วรออีก	 ว่าเมื่อไรหลวงพ่อจะเมตตาทำมีดหมออีกครั้ง	 รอจนลืม
ไปแล้ว	อยู่ๆ	หลวงพ่อก็บอกว่าจะทำมีดหมอ	ใครอยากได้ไปหามีดมา...!	
	 อาตมาดีใจเป็นที่สุด	 รีบบึ่งไปพยุหะคีรี	 ที่นั่นเป็นแหล่งมีดหมอที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศก็ว่าได้	กวาดมาซะ	๔๒	เล่ม	ถูกฟันเลือดโกรกไปเหมือนกัน...!		
	 คนที่ไปทหีลงัโดนหนกักวา่นัน้อกี	เพราะใครๆ	ก็ไปสัง่ทีพ่ยหุะครีกีนัทัง้นัน้	จนถงึวนั
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สำคญั	จะทำพธิีในตอนเยน็	เชา้ถงึเทีย่งราคามดีหมอขึน้ยิง่กวา่ปัน่หุน้ซะอกี...!		
	 วันอาสาฬหบูชา ๒๕๓๕ พิธีพุทธาภิเษกที่ศาลา	 ๒	 ไร่	 ญาติโยมแออัดยัดเยียด
จนแทบไม่มีที่นั่ง	หลังพิธีหลวงพ่อเมตตาเล่าว่า...		
	 “สมเด็จองค์ปฐม	 เสด็จมาเป็นประธานเอง	 พระพุทธเจ้า	 พระอรหันต์	 มากัน
แน่นขนัด	กระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตรัสเรียกท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาเพื่อสั่งการ	ขนาดท้าว
สหัมบดีพรหมยังต้องกราบขอทางแทบแย่	กว่าจะหลีกเข้าไปได้...”		
	 “ของทุกอย่างในพิธี	 ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอ	น้ำมัน	 ชานหมาก	 สมเด็จองค์ปฐมตรัส
ว่า	เสกคราวนี้เอาชาตรีนำหน้าทั้งนั้น ทุกครั้งท่านซุกไว้ คราวนี้นำหน้าเลยนะ”		
 มีดหมอนั้นห้ามชักเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะหลวงพ่อตกลงกับท้าวมหาราช  
ทั้งสี่ว่า ถ้าลูกหลานหลวงพ่อชักมีดให้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วย...  
	 รุ่งขึ้นหลวงพ่อบอกว่า	 เมื่อคืนท้าวมหาราชทั้งสี่มาฟ้อง	 ว่าลูกหลานหลวงพ่อชัก
มีดเล่นเป็นของสนุก	ท่านต้องเตรียมพร้อมเก้อ	ขอให้ตักเตือนให้ด้วย...		
	 อาตมาชอบทดสอบ	 รับมีดหมอมาใหม่ๆ	 รุ่งเช้าก่อนออกบิณฑบาตอธิษฐานว่า	
“ขอให้รวยๆ”	แหม...กับข้าวถุงล่อซะ	๔	เข่ง...!		
	 พี่สาวของท่านชาติชาย (พระชาติชาย สุธมฺมธนปาโล)	 ซื้อบ้านที่ออสเตรเลีย	
เงินไม่พอ	เลยขอกับมีดหมอ	ฝรั่งมันลดราคาให้ทีเดียวสองพันกว่าเหรียญ...!		
	 นี่ขนาดเรื่องลาภผลที่ไม่ใช่อานุภาพโดยตรง	 ยังเป็นได้ขนาดนี้	 เรื่องอื่นไม่ต้องพูด
ถึง	เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ...!		
	 อาตมาขณะนั้นกำลังประกาศสงครามกับพวกเรือหาปลา	 เพราะขอร้องกันดีๆ	 ให้
งดจับปลาหน้าวัด	มันไม่ยอมฟังแถมด่าให้ด้วย	พอออกไปมันยิงเอาเลย...!		
	 เลือดขึ้นหน้าขึ้นมา	อาตมาเลยอาละวาดแหลก	บุกยึดเครื่องมือมันบ้าง	จมเรือมัน
บ้าง	เล่นเอาดังระเบิดไปทั่วคุ้งน้ำสะแกกรัง...!		
	 เล่นงานจนมันเข็ดเขี้ยวไปตลอดคุ้งน้ำ	 ก็เหลือแต่ราย	 “เจ้าพ่อ”	 เท่านั้นที่ยังไม่
เข็ด	เผลอเมื่อไหร่เป็นแอบลงข่ายทุกที...แบบนี้ก็สวยซิ...!		
	 คืนหนึ่ง	 มันตะโกนให้	 “กล้วย”	 มาเป็นลำเรือได้มั้ง...?	 ซ้ำยังกวักมือร้องด่า
ท้าทาย	 “แน่จริงข้ามมาซิโว้ย...กูจะยิงให้กลิ้งเหมือนหมาเลย...ให้มันรู้ไปว่าพระมึงจะ
ตายห่าไม่เป็น...!”	เออ...กูรอมึงนิมนต์อยู่นี่แหละ...!		
	 อาตมาบุกข้ามน้ำไปหามันถึงที่ตามคำท้า	 เจ้าพ่อตัวแสบคว้าปืนลูกซองยาวมาขึ้น
ลำดังสนั่น	“เข้ามาซิโว้ย...กูจะยิงให้ดู...!”		
	 อาตมาสำรวมจิตมั่น	 ก้าวเข้าหาแบบเอ็งอยู่ข้าก็ตาย...	 มันกลับวิ่งเตลิดเปิดเปิง
ร้องลั่นเกาะ	ทั้งที่ปืนอยู่ในมือ	“เฮ้ย...โว้ย...! ช่วยกูด้วย มันจะฆ่ากูแล้ว...!”  
	 นี่มันเห็นอาตมาเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วหรือไร...?	 นึกถึงทุกครั้งที่ออกยึดเครื่อง
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มือหาปลาของพวกมัน	 จมูกชนกันอยู่แท้ๆ	 มันเห็นอาตมาเป็นคนอื่นไปทุกที	 จนหลวงพี่
หลายองค์ในวัดโดนขึ้นบัญชีดำแทน	นี่ก็เป็นอีกเหตุกระมัง...?		
	 รุ่งขึ้นหลวงพ่อถามถึง	พออาตมารายงานให้ทราบ	ว่ามันวิ่งหนีทั้งที่ถือปืนอยู่ในมือ	
หลวงพ่อหัวเราะ	“มันเจอคนบ้ากว่าเข้านะซิ...”	โธ่...เสียหายโม้ดเลย...!		
	 ระยะนั้นวัตถุมงคลที่อาตมาพกติดตัวอยู่ก็คือมีดหมอชาตรี	 เวลาปลดปลาออกจาก
ข่าย	ถ้ามันช้านักไม่ทันใจ	อาตมาก็ตัดด้วยมีดหมอนี่แหละ...!	ใช้งานผิดประเภทหรือเปล่า
ก็ไม่รู้...?	แต่เท่ากับว่าต้องอารธนาติดตัวอยู่ทุกวัน...	
   ๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๗๗. น้ำมันชาตรี 

	 สำรวมจิตลงเป็นหนึ่ง	ระลึกถึงพ่อแม่	ครูอาจารย์	องค์บุรพมหากษัตริย์	ตลอดถึงผู้
มีพระคุณทั้งหมด	ขยับเปลี่ยนจากท่าเทพพนม	เป็นท่าถวายบังคม	ต่อด้วยพรหมสี่หน้า 
ย่างสามขุม คุมเชิงครู ดูดัสกร ฟ้อนลองเชิง	ฯลฯ...		
	 “ดีมาก...”	คำชมสั้นๆ	จากครู	(ครูเขตร์ ศรียาภัย)	ทำเอาศิษย์หน้าใหม่ปลาบปลื้ม
เป็นที่ยิ่ง	“อุตส่าห์ฝึกหัดเอาไว้เถอะ	ต่อไปจะได้ถ่ายทอดแก่ลูกหลานไว้ไม่ให้สูญหาย	สมัย
นี้ท่ามวยอย่าง	ทุ่มทับ จับหัก เหินเตะ	ไม่มีใครเขารู้จักกันแล้ว...”		
	 “ครูเองก็เสียดายวิชา	 “ปลุกน้ำมันชาตรี”	 ทำเท่าไรก็ไม่ขึ้น	 ถ้าทำขึ้นละคุณ
เอ๋ย...เก่งเท่าเก่ง	 ใหญ่เท่าใหญ่	 เรียงหน้าเข้ามาเถอะ...”	 นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต	 ที่ได้ยิน
คำว่า	“น้ำมันชาตรี”	ตามวิชาตั้งธาตุ	ปลุกธาตุของพาหุยุทธ	(มวยไทย)		
	 “หลวงพ่อ” วัดท่าซุง	เล่าว่า	“ในชีวิตฉันเห็นคนปลุกน้ำมันชาตรีขึ้นเพียง	๒	ราย
เท่านั้น	หนึ่งคือ	หลวงพ่อปาน	สองคือ	อาจารย์โภคา	ต้องปลุกขึ้นถึง	๗	วาระ	จึงนับว่า
ใช้ได้	ฉันเองก็ทำไม่ได้	พระท่านว่ายังไม่ถึงเวลา”		
	 “ชาตรีนี่เหนือกว่าคงกระพัน	คงกระพันถูกตีถูกฟันหนักๆ	ถึงไม่เข้าก็เจ็บ	แต่ชาตรี
นี่โดนเท่าไรมันไม่รู้สึกเจ็บ	 โบราณเรียกว่า	“ลูกเบา”	คือ	ถูกอะไรรู้สึกว่าเบาไปหมด	ฉัน
เห็นกับตาครั้งหนึ่ง	ตอนนั้นกำลังเดินตัดทุ่งจะไปเทศน์...”		
	 “มันเกิดลมหมุนขึ้นมา	 เห็นคนตกจากยอดตาลลงมาพลั่กใหญ่	 ไอ้เราคิดว่าถึงไม่
ตายก็คางเหลือง	 วิ่งเข้าไปหมายจะช่วย	 มันลุกขึ้นปัดตูดหน้าตาเฉย	 มือยังถือกระบอก
น้ำตาลอยู่เลย	ปัดไปบ่นไป	“ไอ้ห่...หกไปซะหน่อยได้...”		
	 “ถามมันดูว่ามีอะไรดี	 มันบอกว่ามี	 “ลูกเบา”	 อีกรายคือเจ้าอั๋น	มันจะขึ้นชกมวย	
เจ้านี่เวลาชกมวยใช้ชื่อว่า	 “นิตย์”	 คู่ชกมันเก่งมาก	 กลัวสู้ไม่ได้เลยมาหาฉัน	 ฉันขโมย



659 “กระโถนข้างธรรมาสน์”

น้ำมันชาตรีหลวงพ่อปานมาหน่อยหนึ่ง	ก็ไม่หน่อยล่ะ	เกือบครึ่งขวดยานัตถุ์...”		
	 “ความจริงไม่ได้ขโมยหรอกนะ	 ท่านใช้ฉันเฝ้ากุฏิ	 ฉันเลยคิดค่าเฝ้าซะ	 เอาแตะหัว
เจิมให้เจ้าอั๋นมันนิดหนึ่ง	 มันก็ชึ้นไปชก	 ชนะน็อคเขาลงมา	 ถามมันว่าตอนที่เขาชกมัน
รู้สึกอย่างไร	มันบอกว่า	เหมือนเขาชกเบาๆ	โดนเท่าไรก็ไม่รู้สึกเจ็บ...”		
	 อานุภาพอีกอย่างของน้ำมันชาตรี	คือ	อธิษฐานกินเพื่อรักษาโรคได้ทุกชนิด	น้ำมัน
หลวงปู่ปานที่ทุกคนเรียกว่า “น้ำมันสังฆโรค”	 ก็คือน้ำมันชาตรีนั่นเอง	 หลวงพ่อไปพบ
เหลือก้นขวดอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ปาน	 ไม่มีใครเขารู้จัก	 เลยเอามาเติมแบ่งให้ใช้รักษาโรคกัน	
โดยไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำมันชาตรี	เล่นเอาอาตมากอดขวดโง่อยู่ตั้งนาน...!		
	 ก่อนเข้าพรรษา	ปี ๒๕๓๔ “หลวงพ่อ”	บอกว่า	“พระท่านอนุญาตให้ทำน้ำมัน
ชาตรีได้แล้ว ท่านจะช่วยให้ปลุกครั้งเดียวใช้ได้เลย ไม่ต้องทำถึง ๗ วาระ...”	ว่าแล้ว
หลวงพ่อก็สั่งน้ำมันงาจากโรงงาน	รวดเดียว	๓๐๐	ปีบ...!		
	 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔	 วันอาสาฬหบูชา	 หลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษกที่ศาลา	 ๒	
ไร่	โดยมีมีดหมอและชานหมากมาเข้าปลุกเสกด้วย	หลังพิธีหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า...		
	 “สมเด็จองค์ปฐม	 เสด็จมาเป็นประธานเอง	 พระพุทธเจ้า	 พระอรหันต์มากัน
แน่นขนัด	 กระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตรัสเรียกท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาสั่งการ	 ขนาดท้าว
สหัมบดีพรหมยังต้องกราบขอทางแทบแย่	กว่าจะหลีกเข้าได้...”		
	 “ในชีวิตหลวงพ่อปาน	ท่านทำน้ำมันชาตรีแค่	๒	วาระ	ส่วนฉันเองก็คงได้ทำครั้งนี้
ครั้งเดียว	 แต่ไม่เป็นไรนะ...	 น้ำมันชาตรีนี่เอาไปเติมเท่าไร อานุภาพก็ยังเหมือนเดิม	
ถ้าเราเติมไว้เรื่อย	 มันก็ไม่หมดใช่ไหม...?	 เวลาเติมให้เอาน้ำมันชาตรีเททับน้ำมันงานะ	
อย่าเอาน้ำมันงาเททับน้ำมันชาตรี	ถ้าทำแบบนั้นจะไม่มีผล...”		
	 ญาติโยมที่ได้น้ำมันชาตรีไป	 ต่างก็ปลาบปลื้มใจเป็นที่ยิ่ง	 นำไปใช้ได้ผลเป็นที่
อัศจรรย์	 บางคนรถชนกันยับเยินไปทั้งคัน	 ตำรวจถามว่าศพอยู่ไหน...?	 เขาตอบว่า			
“ศพอยู่ไหน	ผมก็ไม่รู้...?	แต่รถคันนี้ผมขับมาเองครับ...!”		
	 อาตมาเห็นอานุภาพน้ำมันชาตรีถนัด	ตอนไปดูดวงแข (ดวงแข คชภูมิ)	หัดยิงปืน	
พ่อของดวงแขเพิ่งตาย	 ในครอบครัวก็เป็นผู้หญิงเกือบหมด	 คนเขาเลยไม่ให้ความเกรงใจ	
จ้องจะรังแกกันท่าเดียว	ล่าสุดเพิ่งจี้เอารถเครื่องใหม่เอี่ยมไป	๑	คัน...!		
	 ด้วยความเจ็บใจที่ถูกจี้รถไป	 ดวงแขเลยหัดเล่นของหนัก	 เอาปืนมาหัดซ้อมยิงกัน	
บังเอิญปืนก็มาก	คนก็มาก	เลยเกิดเหตุสยองขวัญขึ้น	ขณะที่ดวงแขกำลังฝึกบรรจุกระสุน
ของ	ซีแซด	ขนาด	๙	ม.ม.	อยู่	จุ๊บ	(เบญจพร วิบูลย์พันธุ์)	ก็หยิบเอา	สมิธ	ขนาด	๑๑	
ม.ม.	ไปลูบๆ	คลำๆ...		
	 เสียงเกียง	 (มาลินี ตีรเลิศพานิช)	 บอกว่า	 “เซฟไว้แล้ว	 ลองเหนี่ยวไกดูซิ...”	 จุ๊บ
ซึ่งไม่ประสีประสากับปืนก็เหนี่ยวไก	 “เปรี้ยง...!”	 เสียงดังสนั่นปานฟ้าผ่า	 จุ๊บตกใจช็อค
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ตาค้าง...!	มือยังกำปืนที่ง้างนกร่าน่าหวาดเสียว	เพื่อนต้องแย่งมาลดนกก่อน		
	 “กระสุนไปทางไหน...?”	อาตมาถามหาวิถีกระสุน	ถ้าไปโดนบ้านใกล้เรือนเคียงบาด
เจ็บล้มตาย	 มีหวังคุกแน่ๆ	 “อยู่นี่...”	 แม่ของดวงแขหยิบหัวกระสุนที่แตกเปลือกแบน
แต๊ดแต๋มาชูให้ดู	“มาถูกฉันที่ชายโครงนี่...!”		
	 ทุกคนพรวดเข้าไปดูด้วยความตกใจ	 แม่ของดวงแขเปิดเสื้อให้ดู	 เห็นมีรอยผื่น
แดงๆ	นดิเดยีว	 “รูส้กึเหมอืนตวัแมงมนับนิมาชนอยา่งนัน้แหละ...”	 กระสนุฟลูเมตลัแจค๊เกต็	
แรงปะทะ	 ๔๕๐	 ฟุตปอนด์	 นักมวยเฮฟวี่เวทยังตีลังกาสามทอด	 กลายเป็นตัวแมลงบิน		
มาชน...!	อะไรมันจะ	“ลูกเบา”	ได้ขนาดนั้น...?		
	 ถา้ใครไมรู่อ้านภุาพของกระสนุบวกพขีนาด	 ๑๑	 ม.ม.	 คงจะไมก่ระไรนกั	 แตอ่าตมา
ซาบซึ้งเป็นที่สุด	 ใครโดนเข้าเต็มภิกขาขนาดนั้น	 ต่อโลงได้เลยทุกราย	 ความเร็วต้น	
๑,๐๕๐	ฟุต/วินาที	 จากลำกล้อง	๕	นิ้ว	 ไม้กระดานขนาดนิ้วครึ่งยังทะลุกลมดิกเป็นสว่าน
ไชเลย	อย่าว่าแต่เนื้อคน...!		
	 “ก็ไม่เห็นมีอะไร	 นอกจากกินน้ำมันชาตรีวันละช้อนทุกวัน...”	 แม่ของดวงแขเฉลย
ให้ทราบ	เท่านั้นเองข่าวคราวของน้ำมันชาตรี	ที่เหนือกว่ามหาอุตม์และคงกระพัน	ก็ระบือ
ลือลั่น	จนกลบอานุภาพทางรักษาโรคซะสนิทเลย...!	
   ๓ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๗๘. หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน 

	 หลวงพ่อสาย อคฺควงฺโส (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์) แห่งวัดท่าขนุน อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอะไรดีหรือ...?	หลวงพ่ออุตตมะ (พระราชอุดมมงคล)	
ผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้าของชาวมอญทั้งหลาย	จึงต้องแวะกราบทุกครั้งที่ผ่านทางมา...		
	 ในสายตาชาวบ้านทั่วไป	 หลวงพ่อสายคือพระแก่ขี้โมโห	 ผิดท่าผิดทางขึ้นมาเป็น
ด่าแหลก	 แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า	 ท่านด่าก็เพราะเราผิดจริงๆ	 ถ้าเราแก้ไขตามที่ท่าน
ด่าแล้ว	เราก็จะไม่ผิดอีก	ส่วนมากที่ผิดก็เป็นความผิดชวนลงนรกเสียด้วย...!		
	 คนเราถึงจะโกรธง่ายหายเร็วขนาดไหน	 ก็คงไม่โกรธปุ๊บหายปั๊บอย่างท่านหรอก	
พวกเราดแูตเ่ปลอืกเทา่นัน้	 ลองดลูกึเขา้ไปในใจของทา่นดว้ยซ	ิ แลว้ทา่นจะทราบวา่	หลวง
พอ่โกรธแตเ่ปลอืกเทา่นัน้	และเปน็การแกลง้โกรธ	เพือ่ชว่ยกนันรกใหก้บัพวกเราแท้ๆ 	...!		
	 ในสายของพระเณรแล้ว	 หลวงพ่อสายคือเจ้าอาวาสผู้เฉียบขาด	 ผิดขึ้นมาท่านจับ
สึกลูกเดียว	 แค่เณรขาดทำวัตร	 ครั้งแรก	 ครั้งที่สองไม่เป็นไร	 ครั้งที่สามหลวงพ่อจะเรียก
ตัวเข้ามา	สั่งสั้นๆ	ว่า	“เณร...พรุ่งนี้สึกนะ...ไปหาเสื้อผ้ามา...”		
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	 เราอาจจะเหน็วา่ทา่นโหดเกนิไป	 แตเ่ราเคยคดิบา้งหรอืไม.่..?	 วา่พระเณรนัน้ทำตวั
สมควรแลว้หรอื...?	 เปน็ปชูนยีบคุคล	 ชาวบา้นเขาเคารพบชูา	 ไมร่กัษาสารปู	 ไมส่วดมนต์
ทำวตัร	ไมบ่ณิฑบาต	ไมท่ำกรรมฐาน	ศลีขาดศลีแหวง่	แลว้เอาอะไรไปใหช้าวบา้นเคารพ...?		
	 สะสมแต่ความเลวเต็มตัว	 แต่อยู่ในคราบพระคราบเณรที่ใครๆ	 คิดว่าดี	 ชาวบ้าน	
เขาเคารพนบไหว้	 ยกปัจจัยไทยทานทูนหัวถวาย	 ไปกินไปใช้อยู่บนหัวชาวบ้าน	 ก็มีแต่ลง
นรกลึกไปทุกที	หลวงพ่อท่านตัดกรรมอันหนักให้	ยังคิดว่าท่านโหดร้ายอีกหรือ...?		
	 บรรดาท่านผู้มีอิทธิพล	 เอาลูกมาบวชกับหลวงพ่อ	 ไอ้ลูกก็คิดว่าพ่อกูใหญ่	 คิดจะ
ทำอะไรก็ทำตามใจ	 ไม่คิดว่าตอนนี้โกนหัวห่มเหลืองแล้ว	 ให้ใหญ่เท่าใหญ่	 เป็นเจ้าพ่อเจ้า
แม่สถิตย์ศาลไหนก็มาเถอะ	หลวงพ่อจับสึกกลางพรรษามานักต่อนักแล้ว...!		
	 อย่าโกรธหลวงพ่อเลยคุณเอ๋ย...	 ลูกเราเลวก็ต้องยอมรับว่ามันเลว	 นักเลงมันต้อง
กล้าสู้ความจริง	 อย่าให้ความอคติมาปิดตาบังใจ	 ไปโกรธพระผู้บริสุทธิ์อย่างหลวงพ่อ	 จะ
พาให้ตัวเองพลอยลงนรกไปด้วย...		
	 หลวงพ่อท่านไม่มาจ้ำจี้จ้ำไช	 สอนซ้ำสอนซากอยู่หรอก	 คนดีรับคำสอนไปครั้ง
เดียวก็ต้องถือปฏิบัติตลอดชีวิต	 บางอย่างท่านก็ไม่สั่งไม่สอน	 เพียงแต่ทำตัวเป็นตัวอย่าง
ให้ดูเท่านั้น	ใครจดจำนำไปปฏิบัติก็จะเป็นคุณอันใหญ่แก่ตนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้...		
	 นักบวชสมัยนี้	 ส่วนมากบวชเข้ามาแสวงหาลาภยศชื่อเสียง	 อยากเด่นอยากดัง	
อยากมีคนกราบไหว้มากๆ	 ทั้งที่ไม่ได้ทำความดีอะไรที่พอจะให้ชาวบ้านเขาไหว้สักนิด	
เรื่องแบบนี้จะไม่มีในองค์หลวงพ่อเป็นอันขาด	ท่านทิ้งหนีเข้าป่ามานักแล้ว...		
	 ยังจำวันที่ต้องยกขบวนไปตามหลวงพ่อกลับมาได้ไหม...?	แล้วท่านต่อรองว่า	ต้อง
ไม่ให้ท่านรับตำแหน่งใดๆ	 เป็นอันขาด	 ไม่อย่างนั้นท่านจะไม่กลับ	 พวกเราต้องยอมทุก
อย่าง	กว่าจะน้อมเชิญท่านกลับมาเป็นมิ่งขวัญอย่างเดิมได้...		
	 แล้วนี่หลวงพ่อเพิ่งหมดลมหายใจ	 สังขารยังไม่ทันเย็นซะด้วยซ้ำ	 พวกท่านก็แย่ง
ชิงตำแหน่ง	ประจบประแจงวิ่งเต้นเป็นการใหญ่	จะทำอะไรอย่าให้มันแสดงกิเลสในใจออก
มานอกหน้ามากนักซิครับ...มันน่าทุเรศแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก...		
	 อาตมาก็ศิษย์มีครู	 ขอบอกกับท่านทั้งหลาย	 โดยไม่เกรงว่าจะเสียถึงครูบาอาจารย์	
หลวงพ่อสายนั้นท่านเป็นพระทองคำทั้งองค์	 ซึ่งจะคงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปตราบชั่วฟ้า
ดินสลาย	 ใครมาอยู่วัดท่าขนุน	จะยิ่งใหญ่มาจากไหน	ถ้าไม่เอาแบบอย่างของหลวงพ่อ	ก็
พังแน่ๆ		
	 หลวงพ่อสายท่านเป็นศิษย์	 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ	์ ครูบาอาจารย์ที่ยอดยิ่ง
ปานนั้น	หลวงพ่อจะไม่ได้อะไรดีมาบ้างเชียวหรือ...?		
	 คุณเอ๋ย...สังวรณ์กันไว้สักนิด	 เราเป็นนักบวช	 เป็นผู้สละแล้วซึ่งทุกสิ่ง	 เพื่อดับสิ้น
โดยไม่มีเชื้อ	 หากคุณหาฟืนหาไฟสุมตัวเองไว้ตลอดเวลา	 ก็เท่ากับว่าคุณเผาตัวเองแท้ๆ	
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ถึงเวลาหมดลมหายใจขึ้นมา	คุณจะกลับตัวกลับใจก็ไม่ทันเสียแล้ว...		
	  เราไม่กลัวความผิด เพราะเรามีหิริโอตตัปปะ  
  เราไม่กลัวราคะ เพราะเราไม่ดำริ  
  เราไม่กลัวมิจฉาทิฏฐิ เพราะเรารู้แจ้ง  
  เราไม่กลัวความแห้งแล้ง เพราะเราอยู่กับนิพพาน  
	 คำสอนของหลวงพ่อที่พระครูวินัยธร วัดคู่สอง	 บันทึกไว	้ แสดงถึงภูมิธรรมอัน
บรสิทุธิย์ิง่ของหลวงพอ่	อาตมาขอเทดิไวเ้หนอืเกลา้และยดึมัน่เปน็แบบอยา่งชัว่กาลนาน...	
   ๔ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

บันทึกเพิ่มเติมเรื่องหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน 

	 เดินทางกลับจากการไหว้รอยพระพุทธบาท	 ที่ลิ่นถิ่น	 ตั้งใจไปกราบหลวงพ่อสาย	
รถวิ่งมาได้หน่อยหนึ่ง	 รู้สึกพิกล	 เห็นหลัก	 ก.ม.	 “อีก	 ๒๐	 ก.ม.	 ถึงทองผาภูมิ”	 อาตมา
บอกทุกคนสังเกตหลักต่อไปให้ดี	“หลวงพ่อสายท่านเล่นตลกกับพวกเราแล้ว...”		
	 หลักต่อมาที่เห็นคาตาทุกคนคือ	“อีก	๘	ก.ม.	ถึงทองผาภูมิ”	หายไปไม่มากหรอก	
แค่	๑๒	ก.ม.	เท่านั้นเอง...!	พอถึงวัดหลวงพ่อนอนหลับไม่รู้ไม่ชี้	อาตมาเลยนั่งหลับดูบ้าง	
ใครจะนั่งทนกว่ากัน...		
	 ทันใดนั้นเอง...อักขระขอมตัวเบ้อเริ่ม	 สว่างจ้าขึ้นที่กลางอกของหลวงพ่อ	 อ่านว่า	
“ณะ”	 ซึ่งย่อมาจาก	 “จรณะ”	 ที่แปลว่า	 “แบบอย่าง”	 ท่านบอกตรงๆ	 ว่า	 อย่าดูกันแค่
เปลือก	แบบอย่างใดดีก็เลือกนำไปประพฤติปฏิบัติ	สาธุ...	
   ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๔ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าซุง 
	
	 ตอนเช้า	 สวดมนต์	-	 ไหว้พระ	 กราบอธิษฐานเรื่องจะไปดูภูเขาทองที่บ้านอีต่อง	
แล้วเดินทางไปกราบหลวงพ่อสาย	 ไปถึงยังไม่ทันโมงเช้าเลย	 หลวงพ่อสายท่านห่มดอง
พาดสังฆาฏิเรียบร้อย	นั่งรอรับอยู่แล้ว...		
	 “ไปเถอะ...ไปดู	 ไปรู้	 ไปเห็น	 ซะด้วยตัวเอง	 คนอื่นบอกมันไม่เหมือนกับเราเห็น
ด้วยตาตัวเองหรอก...”	หลวงพ่อท่านพูดออกมาแทบจะเลียนประโยคชนิดคำต่อคำ	จากคำ
อธิษฐานเมื่อเช้านี้เลย...!	
   ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าซุง 
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	 หญิงแอ๊ว	 (คุณอุไร สุวรรณธรรมา)	 พาอาตมากับท่านชาติชาย	 มากราบสังขาร
หลวงพ่อสายที่มรณภาพครบ	 ๑๐๐	 วัน	 ทันทีที่กราบลง	 “เห็น”	 หลวงพ่อสายท่านแสดง
การละสังขารสู่ความเป็นพระแท้ต่อหน้าต่อตา...		
	 กราบเรียนท่านว่า	 “แบบนี้ผมรู้เพียงคนเดียว	 เอาแบบที่คนอื่นเขารู้ด้วยซิครับ...”	
ท่านบอกว่า	 “เดินหาดูเอาเอง	อยู่แถวนั้นแหละ...”	 อาตมาเดินไปถึงตราตั้งของหลวงพ่อก็
ตกตะลึง...พระธาตุขึ้นเต็มกระจกกรอบตราตั้งเลย...!	
   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าซุง 

๗๙. หมาเกิดเป็นเทวดา 

	 “มีด้วยหรือหมาเกิดเป็นเทวดา...?”	มีซิจ๊ะ...บรรดาสัตว์ต่างๆ	ก็สร้างบุญทำบาปได้
เหมือนคนเรานี่แหละ	 มีทั้งไปสุคติและตกอบายภูมิอย่าง	 เอราวัณเทพบุตร	 ก็ช้างไปเกิด
เป็นเทวดา	กากะเปรต	ก็กาไปเกิดเป็นเปรตไงล่ะ...		
	 หมาเกิดเป็นเทวดา	 ต้องดูตัวอย่างนายโกตุหลิกะ	 นายนี่ประสบทุพภิกภัย	 พาเมีย
อพยพไปหาที่อุดมสมบูรณ์ใหม่	 อดแทบตายกลางป่า	 ขนาดลูกยังต้องทิ้งให้ตาย	 ข้ามป่า
ข้ามเขาไปเจอบ้านของเศรษฐีต่างเมืองก็เข้าไปของานทำ...	
	 เศรษฐีกำลังกินข้าวอยู่พอดี	 เห็นสองผัวเมียหิวซ่กมาก็สงสาร	 ให้คนใช้จัดอาหาร
มาให้	 ส่วนท่านเศรษฐีเองกินข้าวมธุปายาส	 มีหมาตัวหนึ่งที่ท่านรักมากอยู่ใกล้ๆ	 กินไปก็
ป้อนหมาไปด้วย	น่าอร่อยนิ...		
	 นายโกตุหลิกะหิวตาลายมาหลายวัน	 ได้อาหารมาก็ฟาดเรียบในพริบตา	 ฝ่าย
ภรรยาก็แสนดี	 เห็นสามีหิวจัด	 ตัวเองก็สู้ยอมอด	 ยกอาหารส่วนของตนให้สามีกินต่อไป	
นายโกตุหลิกะก็ยอดสุภาพบุรุษ	เห็นผู้หญิงยอมอดก็รีบฉลองศรัทธา	(ให้ตายเถอะโรบิ้น...)		
	 กินไปมองหมาไป	 “หมาตัวเมียซะด้วย	 นังนี่วาสนาดีกว่าตูเป็นร้อยเท่า	 ตูอดแทบ
ตายห่...มันมีข้าวมธุปายาสกินทุกวัน	อ้วนท้วนขนเป็นมันเชียว	อิจฉาเว้ย	ตูไม่ไปเกิดเป็น
หมาท่านเศรษฐีบ้างก็แล้วไป...”		
	 แดก...ขออภัย...กินแบบไม่ยอมหายใจ	แทนที่จะดีกลับกลายเป็นโทษ	อดกระเพาะ
กลวงมาหลายวัน	 ยัดทะนานลงไปแบบนั้น	 ลมเลยตีขึ้นจุกชักตาตั้ง	 ยังไม่ทันจะช่วยปฐม
พยาบาล	จิตวิญญาณก็ปิ๋วออกจากร่าง	เท่งทึงไปทันที	(ตายจริงๆ	ว่ะโรบิ้น...)		
	 ก่อนตายจิตจับอยู่กับหมา	 เลยวิ่งจู๊ดเข้าท้องหมาไปเลย	(ชิงหมาเกิด)	 สามเดือน
ต่อมาก็โผล่หน้ามาเป็นหมาท่านเศรษฐีสมใจนึก	 พอเติบโตเจริญวัย	 ก็ติดตามท่านเศรษฐี
ไปไหนมาไหนตลอด	อาศัยตายจากคนไปเป็นหมา	เลยมีความฉลาดมาก...		
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	 ท่านเศรษฐีมีกิจวัตรที่น่าโมทนาอย่างยิ่งประการหนึ่ง	 คือทุกวันต้องไปนิมนต์พระ
ปัจเจกพุทธเจ้ามารับบาตรที่บ้าน	 เจ้าหมาน้อยก็ตามไปทุกวัน	 มาภายหลังอาศัยความ
ฉลาดของมัน	จำงานประจำของท่านเศรษฐีได้	เลยไปนิมนต์ซะเอง...		
	 ไปถึงก็เห่านิมนต์	พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็มารับบาตร	 โดยมีเจ้าหมาน้อยนำทาง
ให้	 เป็นแบบนี้ทุกวัน	 จนเจ้าหมาน้อยผูกพันรักใคร่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหนักหนา	 จน
กระทั่งวันหนึ่ง	พระปัจเจกพุทธเจ้าจะเสด็จกลับภูเขาคันธมาศ	ก็บอกลาท่านเศรษฐี...		
	 เจ้าหมาน้อยทราบเข้าก็สุดแสนจะเสียใจ	 ทั้งเห่าทั้งหอนอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าท่าน
ก็ไม่กลับมา	 เลยเกิดอาการหัวใจสลาย	(สมัยหนุ่มๆ	 เคยเป็น	แฮ่...)	 ตายไปอีกที	 คราวนี้
อาศัยจิตผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้า	เลยไปเกิดเป็นเทวดา...		
	 อาศัยทำบุญมาด้วยเสียง	 แค่เจ้าประคุณกระซิบก็ดังไปเป็นโยชน์	 ถ้าพูดเต็มเสียง
จะได้ยินไปทั่วดาวดึงส์	 (หนวกหูตายห่...)	 เลยได้นามใหม่ว่า	 “โฆษกเทพบุตร”	 คอยทำ
หน้าที่เป็นโทรโข่ง	มีเรื่องต้องการประชุมเทวดา	พ่อเรียกทีเดียวได้ยินกันทั่วเลย...		
	 นั่นเป็นหมาในธรรมบท	ทีนี้มาดูหมาที่อาตมาพบเองบ้าง	 หลวงพ่อเล่าว่า	 เมื่อมา
อยู่วัดท่าซุงใหม่ๆ	 ไม่มีหมาซักตัว	 พักเดียวเท่านั้น	 มาซะ	 ๒๐	 กว่าตัว	 ท่านบอกว่า	 “ดู
ลักษณะแล้วเป็นหมาดีทั้งนั้น...”	วิธีดูลักษณะหมาดูอย่างนี้...		
 “ใหด้ตูรงตุม่ใตค้าง จะมขีนแขง็ๆ ขึน้อยูท่ีตุ่ม่นัน้ ถา้ขน ๒ - ๓ เสน้ สว่นใหญ่
เป็นหมาที่เกิดจากเทวดาหรือพรหม ถ้าขนเส้นเดียวเป็นราชาหมา ไปไหนหมาอื่นจะ
กลวัเกรง สว่นใหญม่าสงู ถา้เจา้ของมาตำ่กวา่เขาจะไมอ่ยูด่ว้ย จะหนไีปหาผูท้ีม่าเสมอ
กนั หรอืผูท้ีม่าสงูกวา่ ถา้ขน ๔ เสน้ขึน้ไปจะเปน็หมาดือ้ เลีย้งยาก พดูกนัไมรู่เ้รือ่ง...”  
	 อาตมาเองเข้ากรุงเทพฯใหม่ๆ	 ไม่มีหมาซักตัว	 อยู่ไปจนก่อนบวชมีซะ	 ๑๑	 ตัว	
หมาคนอื่นหนีมาอยู่ด้วยทั้งนั้น	 เจ้าของมาลากตัวกลับก็ไปพักเดียว	 เดี๋ยวหนีมาอีกแล้ว	
มาบวชอยู่วัดท่าซุงก็เหมือนกัน	หมาคนอื่นเขาเลี้ยงแท้ๆ	อาตมาไม่ได้เลี้ยงมันซักนิด	มา
อยู่ด้วยซะ	๘	ตัว	ถึงเวลากลับไปกินที่เจ้าของเดิม	อิ่มแล้วมาออกันเต็มหน้ากุฏิเลย...		
	 หมาของวัดท่าซุงส่วนใหญ่ประเภทขน	๒	-	๓	 เส้นทั้งนั้น	 เคยเจอขนเส้นเดียวแค่	
๒	 ตัว	 คือ “เจ้ามะดัน”	 เจ้านี่อายุไม่เต็มสองเดือนก็ป่วยตาย	 มันแน่ขนาดกัดตัวโตกว่า
เพื่อแย่งอาหาร...อีกรายก็	 “เจ้าตี๋น้อย”	 รายนี้ตามออกบิณฑบาตทีไร	 ทำเอาหมาเจ้าถิ่น
เสียฟอร์มทุกที	วิ่งมาจะรุมฟัด	กลายเป็นโดนเจ้าตี๋น้อยไล่กระเจิงทุกทีไป...		
	 หมาที่วัดท่าซุงมีอยู่มาก	 แต่ประเภทเด่นๆ	 ควรแก่การจดจำมีไม่กี่ราย	 รายแรกก็	
“เจ้าใหม่”	เจ้านี่แสบมาก	ทำสถิติกัดคนมานับไม่ถ้วน	กระทั่งพระก็ไม่ละเว้น	กัดจนหลวง
พี่วิรัช	 (พระครูปลัดวิรัช โอภาโส)	 กลัวมันยิ่งกว่าเสือ	 ขนาดถือไม้มาเตรียมป้องกันตัว
เต็มที่	เจ้าใหม่คำรามแฮ่เดียว	มืออ่อนตีนอ่อนร่วงไปให้มันกัดแต่โดยดี...!		
	 อาตมาเองเป็นคนเดียวที่กล้าจับมันทายาแก้ขี้เรื้อน	 ขนาดนั้นก็ตาม	 พอมันไม่
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พอใจขึ้นมา	มันฟัดจนอาตมามือแปไปเกือบสี่เดือน	ซึ่งก็พอกันกับเวลามันไล่กัดคนอื่น	ก็
จะถูกอาตมายิงกบาลด้วยหนังสติ๊กเป็นประจำ	กลายเป็นคู่กัดไปโดยปริยาย		
	 วันหนึ่ง...เจ้าตัวแสบหายสาบสูญไป	 ปกติมันต้องวิ่งนำหน้ารถหลวงพ่อทุกวัน	 ถ้า
ใครขวางหรือเข้าใกล้หลวงพ่อตอนนั้นกระจุยแน่	 มันหายไปสองวัน	 พวกเราตามหากันให้
ควั่ก	หาเท่าไรก็ไม่เจอ	คืนนั้นเอง...มันก็ไปหาอาตมาถึงบนกุฏิ...		
	 มันตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา	 กลัวอาตมาจะจำมันไม่ได้	 มาหาทั้งทีแบกเอาหน้า
หมามาอย่างเดิม	บอกว่า	 “ผมตายแล้วครับ...”	พลางทำภาพให้ดู	 เสือกทะลึ่งไปดึงผักตบ
ชวาเล่น	พลัดตกน้ำจมตายขึ้นอืด	กลิ่นเหม็นหึ่งไปทั่วห้องเลย...		
	 เล่นสีกลิ่นรสพร้อมแบบนี้ไม่ค่อยโสภาว่ะ	 มีอะไรก็ว่ามา...ไอ้ท่านใหม่ขอส่วนกุศล
นะซิ...เจริญนะเอ็งนะ...ขอใครไม่ขอ	 มาขอคู่กัดเลย	 อุทิศให้ไปแล้วพร้อมสัญญาว่า	 จะ
ถวายสังฆทานให้ด้วย	รุ่งขึ้นก็แจ้งเรื่องกับเพื่อนพระและตำรวจ...		
	 ตำรวจวัดไม่มีปัญหา	 เขาเชื่อง่ายๆ	แต่พระซิจ้องจับผิดกันจัง	 ไปรายงานหลวงพ่อ
เพื่อขอคำยืนยัน	 หลวงพ่อบอกว่า	 “ท่านใหม่เขาไปเป็นเทวดาจริงๆ	 ตอนนี้อยู่ชั้นดาวดึงส์	
ปกติเขาต้องอยู่ดุสิต	เพราะเป็นพระโพธิสัตว์	ถามเขาดูแล้วว่าทำไมไม่ไปอยู่ดุสิต	เขาตอบ
ว่า	ไม่อยากถูกนิมนต์มาเทศน์ที่เทวสภาตอนวันพระ	เลยหลบมาแค่ดาวดึงส์...”		
	 อีกรายก็	 “เจ้าทหาร”	 รายนี้ตามไปทำวัตร	 นั่งกรรมฐานทุกวัน	 พอรถออกจาก
หน้าโบสถ์ไปวิหาร	 ๑๐๐	 เมตร	 เจ้าทหารต้องปร๋ออยู่บนรถก่อนแล้ว	 เวลาพระนั่งลงตาม
ลำดับเพื่อทำวัตร	ตรงไหนว่างเจ้าทหารจะไปเกาขี้เรื้อนประจานพระองค์นั้น	ว่าเอาเข้าจริง
แล้ว	ขี้เกียจกว่าหมาอย่างมันซะอีก...!		
	 พระขึ้นโยโส	 ภควา...เจ้าทหารหมอบลงปั๊บ	 จิตทรงฌานนิ่งเลยนะ...พอจบทำวัตร
กราบพระ	 เจ้าทหารจะคลายจิตออกมา	สะบัดเนื้อสะบัดตัว	 วิ่งไปหาที่เตรียมทำกรรมฐาน
ต่อ	 พอเริ่มสมาทานมันก็เข้าฌานปั๊บเลย	 อุทิศส่วนกุศลเสร็จก็สะบัดตัวพรืด	 วิ่งไปขึ้นรถ
เตรียมกลับ	มันแน่ขนาดทรงฌานตั้งเวลาได้เป๊ะเชียวล่ะ...!		
	 พอเจ้าทหารตาย	 หลวงพ่อบอกว่า	 “ไปเป็นพรหม	 เนื่องจากอานิสงส์ทรงฌาน...!	
เป็นอย่างไร...?	อาตมางี้อายหมาแทบแย่...!	
   ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 

๘๐. อาถรรพ์ป่า 

	 หมวดจรรย์นพ	 (ร.ท.จรรย์นพ กำแพงทอง)	 เกิดอาการเชื้อเก่ากำเริบ	 นึกอยาก
จะเล่นแร่แปรธาตุขึ้นมา	ชวนอาตมาไปขุดแร่เพรียงไฟ	ที่เมืองลับแล...		
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	 เรื่องเข้าป่าอาตมาไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้ว	 แต่ขอยกความเป็นหัวหน้าคณะให้ไอ้
หมวดตัวแสบ	เพราะเรื่องขุดทรัพย์แผ่นดินนี้	พระมิบังควรยุ่งด้วยเด็ดขาด...		
	 อาการประหลาดพิลึกพิลั่นเริ่มขึ้นทันทีที่จะออกเดินทาง	 เริ่มด้วยไอ้หมวดของเรา
หาเข็มทิศไม่ได้	มันเหลือเชื่อมั๊ยล่ะ...?		
	 “ทุกกองพันให้มีเหตุต้องออกฝึกภาคสนามกันหมด	 ไม่มีเข็มทิศเหลือให้ยืมซัก
อัน...”	ช่างมันเถอะ	เราหาซื้อกันเองก็ได้นี่หว่า...		
	 หลังจากมีเหตุผิดพลาดในการนัดหมาย	 จนอาตมาต้องรอเงกไปแล้ว	 พอจะออก
เดินทาง	แดง	(มงคล จอมผา)	เข้าเกียร์แล้วรถมันไม่ยอมวิ่ง...!		
	 หาสาเหตุกันครู่ใหญ่	 เสี่ยแสง	 (แสงชัย เพชรชื่นสกุล)	 ก็ร้องบอกออกมาจากใต้
ท้องรถว่า	“เกียร์หลุด...หมุดล็อคมันขาด	ผมเอาลวดผูกไว้แทนไปก่อน...”		
	 บริรักษ์	 (บริรักษ์ ศรีพราว)	 เจ้าพ่อ	 เอ๊ย...ผู้จัดการไฟลท์ของการบินไทย	 ขน
เครื่องบวงสรวงมาเต็มคันรถ	ขนาดตั้งใจไปเซ่นเจ้าที่เต็มที่ยังเป็นถึงเพียงนี้...		
	 ผ่านสระบุรี	พลัน...อาตมาก็เห็น	มหาวาตะหมุนวนเป็นเกลียว	น่าสะพรึงกลัว	หมู่
เมฆก่อตัวเป็นรูปคนหัวขาดลอยตามรถมาทางด้านหลัง...!		
	 ถ้าเป็นการตั้ง	 “เมฆฉาย”	 ตามตำราฤกษ์บนของการเดินทัพแต่โบราณ	 การศึก
ครั้งนี้	พวกเราแพ้ตั้งแต่ในมุ้ง	แต่มันก็ดื้อไปทั้งที่รู้ว่าจะต้องแพ้...!		
	 ผ่านวิเชียรบุรีไปหน่อยเดียว	 กระจกบังลมหน้าทั้งแผ่นก็แตกเปรี๊ยะ...!	 ร้าวเป็นใย
แมงมุม	ฝืนขับต่ออีกหน่อย	คราวนี้ถล่มพรูลงทั้งกระบิ...!		
	 คลานไปถึงวังชมพู	แวะพักบ้านผู้ใหญ่เหลือง	(ชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ)	อาตมา
ควักย่ามให้แดงไปเปลี่ยนกระจกรถ	หมดไปสองพันกว่าบาท...		
	 รุ่งเช้าออกเดินทางต่อ	 แวะกราบ	 หลวงพ่อพระพุทธชินราช	 และ	 แม่ย่าสุโขทัย	
แล้ว	ตรงไปทางสวรรคโลก	-	ศรีสัชนาลัย...		
	 หลงทาง...เลยปากทางเข้าบ้านแก่งไปตั้งไกล	 ต้องย้อนกลับมาใหม่	 ทางฝุ่น		
คดเคี้ยว	ผ่านป่าเขาสลับซับซ้อน	เชื่อมั๊ยว่าหลงอีก...!		
	 ทางเคยผ่านมาแล้วอาตมาหลงยาก	 แต่คราวนี้มันอาถรรพ์อะไรนักหนา	 หลงได้
หลงดี	กว่าจะเข้าถึงห้วยหยวกก็หลงซะเกือบหมดอารมณ์...		
	 คราวนี้นอกจากข้อต่อเกียร์จะหลุดอีกครั้ง	 ยางก็พลอยแบนไปด้วย	 บริรักษ์ตั้ง
เครื่องบวงสรวง	ขณะที่เหลือง	แดง	จ้อน	(ปริวัฒน์ วัฒนโชติ)	ช่วยกันปะยาง...		
	 อาตมา	จรรย์นพ	แสงชัย	บริรักษ์	ขนของใช้ส่วนตัวขึ้นหลัง	แหม...มันเล่นขนกัน
มาชนิดแทบทับตัวเองตาย	อาตมาต้องสั่งลดโหลดเต็มที่	เอาไปแค่จำเป็น...		
	 รถตู้เลี้ยวกลับ	อีกสามวันให้หลังจะมารับ	เหลือสี่เสือเดนตายลุยป่าต่อ	แค่เห็นรอย
เท้าสัตว์เป็นเทือก	สามพระหน่อก็แทบถอดใจถอยหลังซะแล้ว...		
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	 อาศัยทางด่านสัตว์ที่เดินจนเตียนเป็นซูเปอร์ไฮเวย์	 มีทางแบบนี้ไปจนบ้านแม่สาน	
แต่คราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะซิ...		
	 ตามไปเรื่อยๆ	จนถึงยอดเขา	รอยเท้าเหล่านั้นมันหายวับไปดื้อๆ	ยังกับพวกมันทั้ง
ฝูงบินได้อย่างนั้นแหละ	เล่นทิ้งกันกลางป่าดงดิบนี่เลยนะ...		
	 เลาะลงไปในลำห้วย	เดินหารอยจนพบ	พอแกะรอยไปจนถึงยอดเขา	รอยเท้าเหล่า
นั้นก็หายวับไปกับตา	แบบนี้มันแกล้งกันชัดๆ	นี่หว่า...!		
	 ฟ้ามืดลงทุกขณะ	 หลงตามไอ้รอยบ้าๆ	 จนแทบหมดวัน	 น่าน...อยากบ่นดีนัก
อาตมาถูกเศษไม้แทงฉึกเข้าที่ซอกนิ้ว	ลึกเข้าไปจนชนกระดูกฝ่าเท้าเลย...!		
	 ไปทั้งเจ็บแทบดิ้นนั่นแหละ	มะงุมงะงาหราไปในความมืด	ขืนงมต่อไปมีหวังถูกเสือ
งาบแน่ๆ	อาตมาพาตะกายฟ้าขึ้นไปค้างคืนบนยอดเขา...		
	 จรรย์นพ	เสี่ยแสง	บริรักษ์	แทบหมดสภาพไปตามๆ	กัน	เกิดมาไม่เคยเจอบทโหด
ขนาดนี้	โดยเฉพาะไอ้หมวด	ปีนยังไม่ถึงยอดเขา	มันหลับกลางอากาศได้...!		
	 มีแต่อาหาร	 น้ำหมดไปนานแล้ว	 นอนคันคะเยอเพราะยุงเป็นฝูงๆ	 แห่มารุมดูด
เลือดอย่างครื้นเครง	แถมฝนตกลงมาตอนใกล้สว่างอีก	เปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเลย...		
	 ตื่นขึ้นมาปิ้งเสื้อผ้ากันตั้งแต่ตีสาม	 ขืนนอนต่อมีหวังปอดบวมตาย	 พอสว่างก็งัด
เอาหารเย็นๆ	ขึ้นมากินกันตาย	ไม่มีน้ำนี่มันฝืดคอเป็นบ้าเลยว่ะ...		
	 แล้วช่วยกันขุดตรงที่นอนนั่นแหละ	 เผื่อหลงไปจนถึงที่หมายโดยไม่รู้ตัว	 แต่ไม่มี
อะไรที่พอจะเห็นเป็นแร่เพรียงไฟซักนิดเดียว...		
	 เหนื่อยเปล่าแถมหิวน้ำหนักขึ้นไปอีก	 ค่อยไต่ลงจากยอดเขามาข้างล่าง	 ตอนขึ้น
มันมืดตึ๊ดตื๋อ	ขาลงสว่างจึงเห็นชัด	ว่ามันชันเกือบเก้าสิบองศา...!		
	 กว่าจะถึงข้างล่างเล่นเอามืออ่อนตีนอ่อน	 เกือบตกลงไปตายซะหลายหน	 คราวนี้
งมโข่งไปเถอะ	หลงซะไม่มีล่ะ...เกิดจากท้องพ่อท้องแม่	ไม่เคยเจอะเคยเจอ...		
	 ทางที่เดินไปดีๆ	 พอพ่อไม่ให้ไปขึ้นมา	 ก็มีต้นไผ่ล้มมาสอดประสานกันอย่างแน่น
หนา	เหลียวหลังจะกลับทางเดิม	ไอ้ที่เพิ่งผ่านมาก็พลอยหายไปด้วย...!		
	 หนทางที่จำได้ถนัดว่าเคยเดินผ่านเมื่อครั้งก่อน	 พอเดินไปๆ	 ไม่ไปสุดที่ขอบเหว			
ก็กลายเป็นทางตัน	ถ้าไม่พบแอ่งน้ำเล็กๆ	มีหวังอดน้ำตายไปแล้ว...		
	 อาหารทุกอย่างเรียบวุธ	 ต้องกินหน่อไม้บ้าง	 หยวกกล้วยบ้าง	 หลงทางเดินวนเป็น
ไอ้บ้า	แถมบริรักษ์เห็นสาวมากวักมือเรียก	ก็ตะกายตามไม่ฟังเสียง...		
	 ดีที่อาตมาสังเกตเห็น	 ทางที่บริรักษ์ตามสาวมา	 มีรอยเท้าเสือย่ำไว้อย่างสดๆ	
ร้อนๆ	ต้องชี้ให้ดูค่อยหูตาสว่าง...บรื๊อว์...!		
	 เผน่กนัแทบไมท่นั	คราวนีเ้ลยหลงหนกั	ตอ้งถางทางกนัเอาเอง	เชือ่หรอืไม.่..?	ไมว่า่
จะถางไปทางไหน	มันลงมาที่เดียวกันหมด...!		
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	 เหนือ...ลงที่เดิม	 ใต้...ลงที่เดิม	 ตะวันออก...ลงที่เดิม	 ตะวันตก...ลงที่เดิม	 ให้ตาย
เถอะ	ใครนะมันแกล้งกันซะจริง...		
	 สามสหายหมดเรี่ยวหมดแรง	 อาตมาต้องยอมอาบัติ	 ลงมือถางป่าซะเอง	 พอเงื้อ
มีดฟันฉับ...ลมฝนมาอื้ออึงไปทั้งป่า	มันตกยังกับฟ้าถล่มดินทลาย...!		
	 อาตมาไม่ฟังเสียงซะแล้ว	 อาศัยความรู้สึกถางทางตะลุยออกไปเลย	 ให้มันรู้ไปว่า
จะออกไม่ได้	จากบ่ายสองโมงตากฝนถางป่าจนสี่ทุ่มครึ่ง...!		
	 สามทหารเสอืหมดแรงปอ้แป	้ บรริกัษต์ะครวิกนิ	 จนตอ้งยกขาตวัเองกา้วไปทลีะกา้ว	
ทุกคนถอดใจขอพักกันกลางป่ากลางฝนนั่นแหละ...		
	 แต่อาตมาไม่ยอมให้พัก	 ขืนพักไม่ปอดบวมตายก็จมน้ำตาย	 น้ำในห้วยเพิ่งก้าว
ข้ามมาท่วมแค่หลังเท้า	ก้าวลงไปอีกทีขึ้นมาถึงเข่าแล้ว...!		
	 จรรย์นพ	 เสี่ยแสง	 ช่วยกันเข้าปีกหิ้วบริรักษ์ไป	 เป้หลังอาตมาช่วยแบกให้เอง			
ในที่สุด	ความบ้าก็ชนะอาถรรพ์ป่า	หลุดออกมาถึงห้วยหยวกจนได้...		
	 เข็ดไปจนตายไอ้เรื่องสมบัติป่า	 แค่คิดจะไปเอายังโดนลงโทษขนาดนี้	 ถ้าเอาออก
มา	มันจะตายซับตายซ้อนกันขนาดไหนก็ไม่รู้...		
	 ยังหรอก...ขนาดกึ่งสลบไสล	 ยังต้องเดินทางออกมาที่ปากทางบ้านแก่ง	 เพราะ
ถนนเละจนรถของแดงเข้าไม่ได้	อย่าคิดว่าจะหมดง่ายๆ...		
	 รถไปหมุนติ้วเป็นลูกข่างบนเขาค้อ	 เกือบจะได้นอนก้นเหวกันโดยทั่วหน้า	 ขนาด
มาถึงอุทัยธานีถิ่นของอาตมาแท้ๆ	ยังหลงทางจนฉิว	เออ..ทีเอ็งข้าไม่ว่า...		
	 ลำบากลำบนกันก็เพราะความโลภตัวเดียวแท้ๆ	 ความทุกข์	 ความยากของการเกิด	
ไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชกันแล้ว	เห็นโหมะเยย...ฮิ...ฮิ...	
   ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
   พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนกันยายน ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ถาม : ของเดือนก่อน...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ : บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น	 ย่อมระลึกถึงเรื่องที่พูดแล้วนาน	 ทำแล้วนานไม่พลาดหรอก	
ไม่งั้นเสียท่าสอนลูกศิษย์ไม่ได้	 เป็นมหาปุริสวิตก ๘ ประการ	พระอนุรุทธ	 เพื่อนร่วมรุ่น
มีอยู่	 ๗	 คนด้วยกัน	 เป็นตระกูลของศากยะวงศ์	 โกลิยะวงศ์เขาบวชกัน	 ตอนนั้นบรรดา
พวกเชื้อพระวงศ์บวชกันเยอะ	 ตามพระพุทธเจ้าท่าน	 ทางด้านสายของพระเจ้าอาคือ		
พระเจ้าอมิโตทนะ	 น้องของพระเจ้าสุทโธทนะ	 ท่านยังไม่มีใครบวช	 ในเมื่อยังไม่มีใคร
บวช	พระเจ้ามหานามะที่รับราชสมบัติต่อจากพระเจ้าอมิโตทนะ	 ก็บอกว่าใหพ้ระอนุรุทธ	
น้องชาย	(เจ้าชายอนุรุทธ)	ให้เป็นพระมหากษัตริย์	ท่านจะไปบวช	พระอนุรุทธถามว่าเป็น
กษัตริย์ต้องทำอย่างไรบ้าง	?	บอกว่าต้องรบเพื่อขยายพระราชอำนาจ	ต้องปราบปรามโจร
ผูร้า้ย	 เพือ่ใหช้าวบา้นอยูเ่ยน็เปน็สขุ	 ตอ้งตดัสนิลงโทษคน	ประหารชวีติคน	ตอ้งทำไรท่ำนา
เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป	 ถ้าไม่มีนาก็ต้องไปหักร้างถางพงก่อน	 สร้างนาขึ้นมา	 พอมีนา
แล้วก็ต้องไถต้องหว่าน	 ต้องดูแล	 ต้องเก็บเกี่ยว	 ต้องขนข้าวขึ้นยุ้ง	 เจ้าชายอนุรุทธได้ยิน
บอก	พี่อยู่เหอะ	 ผมบวชเองดีกว่า	 งานที่ไม่รู้จักจบนี่ไม่เอาหรอก	 ไปขอแม่	 ขอบวช	 แม่
ไม่ยอมให้บวช	ก็ตื๊อแล้วตื๊ออีกจนแม่ใจอ่อน	บอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าภัททิยะ	ศักยะราชา
อีกองค์หนึ่ง	 คือศากยะวงศ์นี่เขาเป็นอยู่	 ๖	 ตระกูลด้วยกัน	 ทั้งตระกูลข้างพ่อข้างแม่รวม
แล้ว	 ๖	 ตระกูล	 แต่ละตระกูลครองแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์อยู่	 ก็บอกว่า	 ถ้าหากว่า
พระเจ้าภัททิยะพี่ชายของเธอยอมบวช	เธอก็บวชได้	รายนี้ก็ไปตื๊อ	ไปตื๊อพระมหากษัตริย์
ให้สละราชสมบัติ	 แต่ปรากฏว่าเจ้าชายอนุรุทธประเภทเจ๋งมาตั้งแต่เด็ก	 เพราะว่าทำบุญ
มาดีในอดีต	ขนาดเล่นตีคลีกับพวกลูกพระเจ้าแผ่นดิน	คือเจ้าชายด้วยกัน	แพ้เขาต้องเสีย
ขนม	ก็ให้คนไปขอแม่มาเรื่อย	จนกระทั่งแม่ว่าลูกไม่รู้จักเสียซักทีนึง	เพราะฉะนั้นต้องให้รู้
ซะมั่งเรื่องของความผิดหวังเป็นยังไง	 ก็เอาถาดเปล่าครอบกันไว้แล้วให้แบกไปให้	 ถ้าลูก
ถามให้บอกว่าขนมไม่มี	 พอคนใช้ไปถึง	 เธอถามว่าตอนนี้ได้ขนมอะไรมา	?	 กลัวว่าถ้าไม่
ถูกปากเดี๋ยวเพื่อนไม่เอา	 คนใช้บอกขนมไม่มี	 เอ๊ะ	 ขนมชื่อนี้แปลก	 ไหนดูซิ	 เปิดมา
ปรากฏว่าขนมเต็มถาดเลย	 ทั้งกลิ่นทั้งรสนี่วิเศษอย่างไม่เคยกินมาก่อน	 คือในอดีตชาติ
ของเจ้าชายอนุรุทธ	 ท่านเคยทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านอธิษฐานว่า	 ขอว่าคำ
ว่าไม่มีจงอย่าได้มีในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เลย	 งั้นเกิดทุกชาติต้องมี	 อยากได้อะไรต้องได้	 แม่
ไม่ทำขนมให้	 เดือดร้อนเทวดาต้องมาเนรมิตขนมให้	 ก็ไปต่อว่าแม่	 บอกว่าก่อนหน้านี้แม่
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ไม่รักแล้วหรือ	ท่านถามว่ามันเรื่องอะไรล่ะลูก	บอกว่าก่อนหน้านี้แม่ทำขนมให้กิน	ไม่เห็น
อร่อยอย่างนี้เลย	ตอนนี้ลูกเกิดน่ารักขึ้นมาหรือไงแม่ถึงทำขนมไม่มีให้	อร่อยอย่าบอกใคร
เชียว	แน่ะอย่าลืมว่าแม่เป็นราชินีนะ	 ในเมื่อแม่เป็นราชินี	ท่านต้องมีความฉลาดเป็นปกติ
อยูแ่ลว้	ก	็เออ้...สงสยับญุลกูเรามนัจะด	ีขนาดสง่ถาดเปลา่ไปใหย้งัมกีนิ	ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา	
แม่เจ้าประคุณส่งถาดเปล่าตลอด	เดือดร้อนเทวดาต้องคอยเนรมิตขนมให้	เจ้าชายภัททิยะ
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน	 ไปครองเมืองอีกเมืองหนึ่งอยู่	 เห็นความดีของน้องมาตั้งแต่เล็ก	
ถ้าหากว่าน้องตื๊อจะบวช	ต้องมีเรื่องดีแน่ๆ	 เลย	น้องตื๊ออยู่	๓	วันใจอ่อนก็เลยบวช	ตอน
นั้นมีเจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายกิมพิละ เจ้าชายภัคคุ เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายเทวทัต 
เจ้าชายอนุรุทธ	ออกบวชพร้อมๆ	กัน	๖	องค์	แล้วก็มีนายภูษามาลา	เป็นช่างตัดผมชื่อ
อุบาลไีปบวชอีกองค์หนึ่ง	 ปรากฏว่าทั้งหมดเป็นกษัตริย์บ้าง	 เป็นเจ้าชายบ้างย่อมมีมานะ
เป็นปกติ	เลยคิดว่า	เออ...เราเมื่อตั้งใจจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่ควรที่จะมีมานะ	ก็เลย
ให้นายอุบาลีที่เป็นนายภูษามาลาเป็นพนักงานตัดผมบวชก่อน	 เพราะว่าพระบวชก่อนจะ
เป็นพี่	 คนที่บวชทีหลังเป็นน้อง	 ต้องไหว้พี่น่ะ	 ตัวเองบวชทีหลังจะได้ไหว้นายอุบาลีได้	
พระอุบาลีท่านก็บวช	 พอบวชเสร็จ	 บรรลุอรหันต์กันเป็นแถว	พระอุบาลีเป็นพระอรหันต์
เป็นผู้เลิศในทางวินัย	พระวินัยจะแตกกิ่งก้านสาขาขนาดไหนท่านจำได้ละเอียดยิบ	ตัดสิน
ความไม่เคยพลาด	 เจ้าชายภัคคุ	 เจ้าชายกิมพิละ	 บรรลุมรรคผลไปตามๆ	 กัน	 เจ้าชาย
อานนท์ได้พระโสดาบัน	 กลายเป็นพระอานนท์โสดาบันไป	 จนกระทั่งพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว	 ๓	 เดือน	 ถึงเป็นพระอรหันต์	 เจ้าชายเทวทัตกลายเป็นพระเทวทัตได้
อภิญญาห้า	 ตอนหลังคอยจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าอยู่	 อภิญญาเสื่อมโดนธรณีสูบ
ไป	เหลือเจ้าชายอนุรุทธปล้ำอยู่	๗	ปี	ตัวชวนเขาบวชไปช้าที่สุดเลย	ถ้าไม่นับพระอานนท์	
ปล้ำอยู่	๗	ปี	ปีที่	๗	น่ะท่านไปนั่งระลึกถึงมหาปุริสวิตก ๘ ประการ	ว่าพระธรรมวินัยนี้
เป็นของผู้สันโดษ	 คือยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้	พระธรรมวินัยนี้เป็นของผู้มักน้อย	
คืออย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เลย	 คือถ้าเขารู้ว่าเรามีความดีแล้ว	 เดี๋ยวเขาจะมากวน
เยอะ	 พระธรรมวินัยนี้เป็นของผู้ยินดีในที่สงัด	 ไม่ชอบระคนด้วยหมู่ประกอบด้วยการ
หลีกออกกล่าววาจาส่งเขากลับ	 ไล่แขกให้เป็น	 ไล่ไม่เป็น	นั่งกันอยู่ก็ไม่ต้องทำมากินอะไร
หรอก	ต้องคอยนั่งรับแขกไป	พระธรรมวินัยนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่น	ที่เมื่อกี้ว่าไป	ผู้มีสติ
ตั้งมั่นคือระลึกถึงเรื่องที่พูดมานานๆ	 ได้	 ระลึกถึงเรื่องที่ทำมานานๆ	 ได้	พระธรรมวินัยนี้
เป็นของผู้มีใจตั้งมั่น	คือกำลังใจทรงฌานหนึ่ง	ฌานสอง	ฌานสาม	ฌานสี่	ห้า	หก	เจ็ด	
แปด	 ได้พระธรรมวินัยนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมอันไม่เนิ่นช้า	 คือเป็นผู้ที่ตั้งใจละตัณหา	
มานะ	 ทิฏฐิ	(ตัณหา	มานะ	 ทิฏฐิมันเป็นตัวถ่วงให้ช้า)	 พอท่านพิจารณาอย่างนี้กลายเป็น
พระอรหันต์และเป็นผู้เลิศด้วยทิพจักขุญาณ	 ท่านเป็นแค่พระวิชชาสามนะ	 วิชชาสามนี่
ยังมีอภิญญาหกเหนือกว่าปฏิสัมภิทาญาณเหนือกว่าแตพ่ระอนุรุทธนี่ทิพจักขุญาณของ
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ท่านเลิศกว่าพระวิชชาสาม และอภิญญาหกทั้งหมด	 ยกเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้วท่าน
เจ๋งที่สุด	 ไม่น่าเชื่อกลายเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ	 ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่	 อยู่ใน
ระหว่างฌานไหน	มีพระอนุรุทธตามได้อยู่คนเดียว	คนอื่นตามไม่ทัน	ในอดีตชาติท่านเคย
ถวายประทีปโคมไฟในพระพุทธศาสนา ตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาด้วยไฟด้วยแสงสว่าง 
เกิดมาก็เลยกลายเป็นผู้เลิศทางทิพจักขุญาณ	 มหาปุริสวิตก	 ๘	 ประการ	 วิตก	 แปลว่า	
คิดถึง	 คำนึงถึง	 มหาปุริสวิตกคนคิดจะเป็นมหา	 ไม่ใช่นะ	 มหาปุริสวิตกไม่ใช่คนคิดจะ		
เป็นมหา	 มหาบุรุษคือผู้ที่ตั้งใจลด	 ละ	 เลิกในตัณหา	 เพื่อแสวงหาทางออกจากกิเลส			
เขาเรียกมหาบุรุษ	ผู้ที่มีความตั้งใจอันใหญ่ยิ่งจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเรียกมหาบุรุษเหมือนกัน	
ถาม : ท่องคาถาเงินล้านเป็นฌานจะมีอะไรเกิดขึ้น	?	
ตอบ : จะมีอะไรเกิดขึ้น...อาจจะมีเซฟหล่นมาทับตาย	 คาถาเงนิลา้นมนัคาถารวย แต่
ต้องวางกำลังใจให้เป็น อย่าท่องด้วยความอยาก ให้วางกำลังในลักษณะที่ว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อให้มา เราเป็นลูกก็มีหน้าที่รักษาสมบัติของพ่อไว ้ การรักษาที่ดีที่สุดก็
คือหมั่นท่องบ่นภาวนาให้เป็นปกติให้ตั้งใจทำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ไปเลย	 อย่าไปอยากได้	 ถ้าหากว่ามันอยากได้	 ตอนแรกเกิดความอยากปล่อยมันอยากไป	
แต่ระหว่างที่ท่องต้องลืมความอยากให้ได้	 ถ้าความอยากยังอยู่ข้างหน้ามันบังไว้	 ลาภผล
จะเข้ามาไม่ถึง	หมดอยากเมื่อไหร่มันไหลมาเทมา	
	 ประวัติหลวงปู่มั่น	๕๐๐	บาทนี่ไม่แพงนะ	เล่มหนาขนาดนี้	ปฏิปทา	ผลงาน	และ
พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระ	คุณเชื่อมั๊ยว่า	หลวงปู่สายอาจารย์มั่น
เนี่ย	 รู้จักท่านเกือบทุกองค์เลย	 สมัยตัวเล็กๆ	 เคยวิ่งรับใช้ท่านอยู่เยอะ	 คนอื่นไปทำบุญ	
ไอ้เรานี่ไปแคะข้าวจากบาตรพระมากิน	ทีว่ัดธรรมมงคล	ซอยสุขุมวิท	๑๐๑	ตอนช่วงนั้น
หลวงพ่อวิริยังค์ ท่านยังเป็นแค่หลวงพ่อวิริยังค์	 ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณอะไรหรอก	 ท่านจะ
สรา้งวดัธรรมมงคล	 ปรากฏวา่ทางโยมแมก่็ไปชว่ยเปน็กรรมการวดัให้	 เราก.็..หลวงพอ่ครบั
ขอมัง่	 หลวงปู่ครับขอมั่ง	 แทนที่จะใส่บาตรพระ	 ไปแคะข้าวจากบาตรพระมากิน	ท่านเอง
ท่านก็ไม่ว่าอะไร	 องค์โน้นตักช้อน	 องค์นี้ตักช้อน	 มันก็ล้นจานอยู่แล้วนี่	 กินไปเรื่อย	 ถึง
เวลาท่านจะใช้อะไร	 เรามันวิ่งเร็ว	แล้วขณะเดียวกันก็สนใจการปฏิบัติด้วย	ท่านก็เลยชอบ
กัน	 ก็มีใครเชื่อบ้างว่าหลวงตาบัวให้หวย	?	 อาตมาขอมาแล้ว	 ได้ด้วยออกอีกต่างหาก	
ลองไปขอดูสิหัวแตกแน่	 คือตอนนั้นอยากจะรู้ว่าพระที่ปฏิบัติในสายวิสุทธิมรรคตรงๆ	 โดย
เฉพาะปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตร	 นิมิตทุกอย่างต้องละหมด	 ท่านไม่ให้เกาะเลย	 นิมิต
ทุกอย่างเกิดขึ้นละหมด	ตามรู้ๆๆ	อยู่อย่างเดียว	ถึงเวลาแล้วจะมีฤทธิ์มีอภิญญามั่งรึเปล่า	
วิธีพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดก็คือขอหวย	ท่านก็รู้อยู่ว่าเราขอเพื่อพิสูจน์	ไม่ได้ขอเพื่อเล่น	ท่านก็ให้
จริงๆ	แล้วมันก็ออกจริงๆ	ซะด้วย	แต่ตอนนี้พวกเราไปขอ	ถ้าวางกำลังใจไม่เป็น	นอกจาก
ไม่ได้แล้วอาจจะโดนไม้เท้า	ดังนั้นเปิดมาเนี่ยจะคุ้นหน้าแทบทุกองค์	พูดง่ายๆ	ว่าต่อให้ปิด
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ชื่อไว้ก็บอกถูกว่าใครเป็นใคร	 ไปนึกถึงสมัยนั้นแล้วมันสบายใจตรงที่ว่า	 พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นร้อยๆ	 องค์มาประชุมรวมกันอยู่	 โอ้โห...ทำบุญนิดเดียวก็ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
แล้วใช่มั๊ย	?	แล้วท่านมาแต่ละครั้งนี่	ไม่ใช่มาเฉยๆ	นอกจากจะมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วยังมี
พิธีพุทธาภิเษกอีก	 แล้วลองคิดดูว่าพระระดับนั้น	 ถ้าออกจากสมาบัติมาพร้อมๆ	 กัน			
คนทำบุญมันจะสบายขนาดไหน	?	ตอนสมัยนั้น	หลวงปู่	 หลวงพ่อ	ท่านก็ยังอยู่กันครบๆ	
หลวงปู่ชอบ หลวงปู่หลุย หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่เทสก์ หลวงตามหาบัว	
กลายเป็นพระท้ายๆ	 แถวเลย	 นึกเอาก็แล้วกัน	 ตอนนี้ของท่านกลายเป็นหัวแถวไปแล้ว	
สมัยนั้นก็ตั้งใจว่าถ้าบวชก็จะบวชกับพระสายหลวงปู่มั่นนี่หละ	 แต่คราวนี้มันไปเกิดจุด
ผกผันอยู่คือ	 หลวงปู่ฝั้นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพท่านมากที่สุด	 เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่
ให้สติ	แล้วได้สติก่อนเพื่อน	คือตอนช่วงวัยรุ่นๆ	นั่นจะชอบมากเลย	ครูบาอาจารย์ที่ไหนมี
ก็วิ่งไปหา	ไปถึงก็แบมือขอพระขอเหรียญ	หลวงปู่ครับขอของดีบ้างครับ	หลวงพ่อครับขอ
ของดบีา้งครบั	 ไปขอหลวงปูฝ่ัน้เขา้	 ครัง้แรกเลยทา่นบอกวา่ดนีอกเอาไปเดีย๋วมนัหลน่หาย	
ทำไมไมเ่อาดีในละ่	 นา่คดิมัย๊	?	 ไดย้นิกแ็ปลก	 ไมเ่คยไดย้นิอยา่งนีม้ากอ่น	 ดนีอกเอาไป
ทำไมเดีย๋วกห็ลน่หาย ทำไมไมเ่อาดใีน	 กถ็ามวา่ดีในเปน็ยงัไงครบั	?	 ทา่นบอกพทุโธไง	
พุทโธคำเดียวคุ้มได้	๓	โลกเลย	ไม่ต้องพกไว้หรอก	ภาวนาให้มันชินไว้	ไปทำเอาไปปฏิบัติ
เอา	 ถ้าใจดี อะไรๆ ก็ดีหมด	 ก็เลยถือท่านเป็นบูรพาจารย์องค์แรก	 คราวนี้มาช่วงปี	
๒๕๑๘	 น่ะ	 โยมพ่อเสียชีวิตลง	 พี่ชายเขาเอาคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อวัดท่าซุง
ไปให้	 บอกเอ้า...อ่านซะจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก	 ถ้าทำได้ก็ทำไปนะ	 คือเขาเห็นว่าเราดูแล
พอ่อยู	่๖	ปเีตม็ๆ	ทัง้กลางวนักลางคนื	พอ่ตายอาจจะเสยีใจ	ความจรงิดีใจจะแย	่โอ้โห...ไอ้
คนกำลังกินกำลังนอน	 แล้วต้องมาอดตาหลับขับตานอนทั้งวันทั้งคืน	 รสชาติเป็นยังไง	?	
พอเสร็จแล้วเปิดอ่าน...ทึ่งมาก	 หลวงพ่อองค์นี้เก่งแฮะ	 เขียนอะไรง่ายไปหมด	 ก็เลยทำ
ตามดู	 ทำไปทำมามันกลายเป็นติดไปเลย	 ก็เลยเปลี่ยนมาหาหลวงพ่อแทน	 แล้วมันก็
ลักษณะเหมือนยังกับท่านส่งต่อ	เพราะว่าเริ่มได้ตำราหลวงพ่อมาปี	๒๕๑๘	เดือนสิงหาน่ะ	
เท่ากับว่าเราเริ่มต้นการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปี	 ๒๕๒๐	 วันที่	 ๔	 มกรา	 หลวงปู่ฝั้นมรณ
ภาพ	ท่านเปิดโอกาสต่อให้นิดเดียว	ถ้าท่านไปก่อน	เราก็ไม่เจอหลวงพ่อแน่นอนเลย	ตอน
แรกก็ตั้งใจอย่างนั้น	พอทำไปทำมา	 โอ๊ย...หลวงพ่อท่านสารพัดจะหลอก	สุดยอดจะเซียน
เลย	 เราชอบทางด้านไหนท่านหลอกให้ทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อย	 พอทำได้วิ่งโร่หน้าบาน
ไปรายงาน	 เสร็จแล้วก็เอายังงี้ไปทำอีกลูก	ยังงั้นไปทำอีกลูก	สนุกของท่านน่ะ	แต่ว่าจุดที่
เราได	้ คอืทา่นบอกวา่ตอ้งรกัษาศลีนะ	 ถา้ไมร่กัษาศลีแลว้พวกอภญิญาสมาบตัจิะไมเ่กดิผล	
แล้วขณะเดียวกัน	 อีกอย่างก็คือว่า	 อย่างน้อยต้องภาวนาให้ได้วันละครึ่งชั่วโมง	 ทำไป
ทำมามันติดไม่รู้ตัว	 กว่าจะรู้ก็แคะไม่ออกแล้ว	 ไม่อย่างนั้นป่านนี้เป็นพระธรรมยุติไปแล้ว	
ตอนนี้ดีใจที่เป็นพระมหานิกาย	เพราะเราชอบจับตังค์	พระธรรมยุติจับสตางค์ไม่ได้		
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	 หลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองค์	กว่าท่านจะไปเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้	ท่านผ่านร้อน
ผ่านหนาวมาอย่างชนิดที่เรียกว่าถ้าเป็นนักรบก็แผลทั้งตัว	 รบกับกิเลส	 แล้วเสร็จแล้วท่าน
ก็มากลายเป็นหลักชัยอันมั่นคงได้	 หลวงปู่มั่นท่านสอนพระให้เป็นพระ	 สร้างพระเป็น
พระจริงๆ	แต่ละองค์ประเภทที่เรียกว่าขอให้ได้พบท่าน	 ให้ได้ฟังธรรมจากท่าน	 ให้ได้หลัก
การปฏิบัติจากท่าน	 มาสมัยหลังๆ	 กลายเป็นครูบาอจารย์	 เป็นหลักชัยให้เขาได้ทุกคน	
ขนาดหลายตอ่หลายองค์ในชวีติไดเ้หน็หลวงปูท่า่นแคแ่วบเดยีวจากหนา้ตา่งรถไฟเทา่นัน้นะ	
หลวงปู่มั่นท่านนั่งรถไฟไปเพื่อรักษาตัว	พระเณรได้ข่าวว่าท่านจะผ่านไปทางนั้น	 ไปดักรอ
แถวสถาน	ี ทา่นก็โผลห่นา้มาโบกมอืให	้ เออ้...ขอบใจทกุคนนะ	 ตัง้ใจปฏบิตัภิาวนาเอาเดอ้  
อย่าทิ้งพุทโธนะ	 ได้ฟังแค่นั้นแหละตลอดชีวิต	 แล้วท่านได้ดีกันหมด	 ของเรานี่ฟังกันได้
ทุกเดือน	เดือนหนึ่ง	๓	วัน	๔	วัน	มันน่าทุบซ้ำนัก	อันนี้ว่าหลวงปู่ท่านสร้างพระเป็นพระ	
หลวงพ่อเรางานหนักกว่า สร้างคนเป็นพระ	 จะเรียกว่าคนก็ไม่ได้	 มันต้องบอกสร้างลิง
เป็นพระ	 โอ้...สาหัสจริงๆ	 เลย	 ไม่ได้เจอด้วยตัวเองนี่ไม่ซาบซึ้งหรอก	 ตอนนี้สายของ
หลวงปู่ท่านที่เนื้อแท้ๆ	 ที่อยู่ทันในสมัยเป็นพระ	 จะเหลือแต่หลวงตาบัวองค์เดียวละมัง	
เพราะว่าหลวงตาบัวตอนนั้นท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นได้	 ๘	 พรรษา	 หลวงปู่มั่นก็มรณภาพ	
อาตมาอยู่กับหลวงพ่อแค่	๗	พรรษาเอง	น้อยกว่าหลวงตาเยอะเลย	อย่างหลวงพ่อวิริยังค์	
อย่างหลวงพ่อสมชาย	ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นตอนเป็นเณร	เณรเล็กๆ	เลย	แหม...อยากฟัง
ธรรมมาก	 เอาหม้อดินไปต้มน้ำ	ต้มน้ำถวายพระผู้ใหญ่	ก่อเสร็จก็ย่องไปข้างกุฏิ	 เงี่ยหูฟัง	
อยากฟังธรรมมากเลย	 หลวงปู่สอนใคร	 อย่าลืมว่าพระปฏิบัติท่านพูดเบาน่ะ	 ท่านพูดเบา	
ถา้ไมต่ัง้ใจฟงันีบ่างทไีม่ไดย้นิ	 ในเมือ่ทา่นพดูเบา	ทา่นตัง้ใจปฏบิตัอิยา่งงัน้	 มนัตอ้งเงีย่หฟูงั	
เพลินสมาธิดี	 ลืม	น้ำเดือดซะแห้งเลย	หม้อทะลุ	คราวนี้เดือดร้อนล่ะสิ	 ใครจะเจ็บตัวหว่า	
ฮึ	 ก็ต้องวิ่งหาหม้อมาคืน	 ถ้าหามาคืนไม่ได้โดนแน่ๆ	 เลย	 เรามีฉันทะขนาดนั้นมั๊ยล่ะ	?	
ทำงานไปตอ้งแอบฟงัไป	เอาซกัคำครึง่คำกย็งัด	ีของเรานีม่เีปน็เลม่ๆ	มนัยงัไมเ่ปดิอา่นเลย	
ถาม : เราทำความดี	แต่คนข้างหลังกลับชมเรา	เราจะแผ่เมตตาให้เขายังไงดี	?	
ตอบ : อันดับแรกจริงๆ	 อย่าลืมว่าเขาเองจะอยู่ในลักษณะที่ว่าตั้งตนเป็นศัตรู	 มันจะมี
การกระทบกระทั่งกับเรามาก่อน	 ในเมื่อมีการกระทบกระทั่งกับเรามาก่อน	 เราไม่ชอบใจ
เขาอยู่แล้ว	 ในเมื่อไม่ชอบใจเขาอยู่แล้ว	 จะแผ่เมตตาให้เขาตรงๆ	 นี่ไม่ไหวหรอก	 ใจของ
เรามันจะเข็นไม่ไป	มันเห็นเขาเป็นศัตรู		เพราะฉะนั้นอันดับแรกของเมตตา ถึงได้บอกว่า
ให้ตัวเองก่อน ที่รักที่สุดก็คือตัวเอง ให้ตัวเองก่อน ให้คนที่เรารัก ให้คนที่เรารักมาก 
ให้คนที่เรารักน้อย ให้คนที่เราไม่รักไม่เกลียด แล้วให้คนที่เราเกลียดน้อย จนกระทั่ง
ให้คนที่เราเกลียดมากได้ ไล่ไปทีละขั้น	 งั้นถ้าไปให้เขาอย่างนั้นทีเดียวเดี๋ยวตีกลับเสีย
ของเปล่า	ไปทีละขั้น	ทีละขั้น	ให้เยอะทีเดียวเดี๋ยวอารมณ์ใจมันไม่รับด้วยมันตีกลับ	
ถาม : ก็นึกว่าให้คนแทงมาข้างหลัง	เขาเกาะเขายึดอยู่	?	
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ตอบ : ไม่มีทาง	เดี๋ยวลองดูก็ได้	ให้ไปให้มาแทนที่จะแผ่เมตตา	กลายเป็นด่ามันเข้า	ให้
คนที่เรารักก่อน	 โดยเฉพาะรักมากๆ	 ให้ตัวเอง	 ให้คนที่เรารักมากก่อน	แล้วหลังจากนั้นก็
ให้คนที่เรารักน้อยหน่อย	ให้คนที่เราเฉยๆ	ไม่รักไม่เกลียด	ให้คนที่เราเกลียดน้อย	ให้คนที่
เราเกลียดมาก	ให้ไปทีละระดับ	ไม่ยังงั้นให้ไปไม่ตลอดหรอก	เจ๊งซะกลางทาง	
ถาม : ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน	?	
ตอบ : ถ้ารักตัวเองอย่าทำชั่ว	ชัดมั๊ย	นั่นแหละ	รักก็คือเมตตา	ถ้าสงสารตัวเองก็อย่าทำ
ชั่ว	 นั่นแหละกรุณา	ตัวเองทำดีก็รู้จักดีใจกับตัวเองบ้าง	มุทิตาใช่มั๊ย	?	 ทำเท่าไหร่มันไม่
ก้าวหน้าซักที	ก็รู้จักอุเบกขา	เฉยๆ	ไว้มั่ง	ไม่ใช่โวยวายอยู่เรื่อย	
ถาม : เมตตากับกรุณา	ต่างกันยังไง	?	
ตอบ : หือ...ต่างกันยังไง	?	 เมตตารักเขาเหมือนตัวเอง กรุณาสงสารอยากให้เขาพ้น
ทุกข์ ต่างกันมากมั๊ยล่ะ	?	ตัวเมตตามันประกอบไปด้วยความหวังดี	 เราดีอย่างไงอยากให้
เขาดีอย่างเรา	คือรักเขาเหมือนตัวเราเอง	มันเป็นความรักแท้เลย	ประเภทไม่ใช่รักเพราะ
อำนาจของราคะจริต	ด้วยความรักและหวังดีจริงๆ	ถ้ากรุณานี่มันเป็นความสงสาร	เห็นเขา
มีทุกข์อยู่ก็อยากให้พ้นทุกข์	 ถ้ามุทิตานี่ยินดี เมื่อเขาอยู่ดีมีสุข เห็นพวกขี่เบนซ์มา	 เออ
หนอเขาทำบุญมาดีเนอะ	 มีเบนซ์ขี่	 มันแทนที่จะไป	 แหม...เมื่อไหร่กูจะมีอย่างงั้นมั่งวะ	
ไม่ใช่	มุทิตานี่ไปดีใจ	เออ..เขามีเบนซ์ขี่	เขาทำบุญมาดี	น่าปลื้มใจจังเลย	เสร็จแล้วเราจะ
ต้องทำบุญให้ดีบ้าง	เพื่อจะได้มีอย่างเขา	ไม่ใช่เมื่อไหร่กูจะมีอย่างมันนะ	ไม่มีมั่งก็แล้วไป	
ถาม : เรื่องบางเรื่องเนี่ย	พี่น้องกันจะเล่าให้ฟัง...?	
ตอบ : ก็ดูว่ามันเหมาะสมแค่ไหน	 ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขานินทาพี่น้องเรามา	 ไปเล่าให้เขา
ฟังเกิดร้อนหูร้อนใจขึ้นมา	 เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ก็เงียบซะ	 รู้เองดีกว่า	 จำไว้	 ถ้าใจดี 
อะไรๆ ก็ดีหมด	 ถึงได้บอกว่ามาทีหนึ่ง	 ก็กลับไปดีหน่อยหนึ่ง	 อย่าเผลอสิ	 เผลอเมื่อไหร่
มันก็ตีเอา	ไม่รู้จักเข็ดก็เจ็บตัวต่อไปเรื่อยๆ	
ถาม : ก็โดนทำร้าย	?	
ตอบ : โดนบ่อย	แต่อาตมาเฉยๆ	ถือว่าเราโง่เอง เมื่อเราโง่เอง โดนเขาเล่นงานมา ก็
เรื่องของเขา	ถ้าคิดจะตอบโต้ก็คิดไป	ถ้าไม่คิดจะตอบโต้ก็ปล่อยวางไปเลย	มีอยู่เที่ยวหนึ่ง	
ตอนเช้ามืดทำกรรมฐานพระท่านตรัสว่า	 บุคคลที่จิตประกอบไปด้วยกุศลกรรม เมื่อ  
ปฏิสนธิแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลเพื่อยังจิตของตนให้สู่ภพภูมิที่สูงยิ่งๆ 
ขึ้นไป บุคคลที่จิตประกอบไปด้วยอกุศลกรรม เมื่อปฏิสนธิแล้ว ก็กระทำแต่สิ่งที่ไม่ดี
ไม่งาม ถ่วงตนให้ตกต่ำจ่อมจมลงไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด	แล้วท่านก็ถามว่า	มาจนถึง
ขนาดนี้แล้ว ยังจะถอยหลังกลับไปอีกหรือ ?	 ตอนนั้นจะไปตื้บช่างมัน	 มันรับสตางค์ไป
แลว้มนัไมท่ำให	้ มนัทิง้งานไป	แหม...โดนดา่อยา่งเพราะมากเลย	ก็โธ.่..มนัทิง้งานเราไมพ่อ	
มันเอาตังค์ไปใช้แล้วด้วย	...กะว่าจะไปตื้บให้มันรู้ฤทธิ์ซะบ้างว่าก่อนบวชอาตมาเป็นยังไง	
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เมื่อ	๑๐	ปีที่แล้วตอนไปสร้างที่เกาะใหม่ๆ	นั่นแหละ	นั่นยังคิดจะตื้บคนอยู่เลย	พวกที่รู้จัก
ช้ามา	 ๑๐	 ปีนี่นับว่าปลอดภัยขึ้นเยอะแล้ว	 จิตที่ประกอบด้วยกุศล	 จิตที่ประกอบด้วย
อกุศล	กุศลคือความดีความงาม	อกุศลก็คือความชั่วความเลว	
ถาม : ตอนชว่งอยูม่หาวทิยาลยัจะรอ้นอดึอดัใชม้โนมยทิธไิม่ไดเ้ลย	อกีซกัพกัหนึง่	วนัพธุ
นอนไม่หลับ	ได้ยินเสียงบอกว่าจะฆ่า	ไม่แน่ใจว่า...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ : อ๋อ	ไม่เป็นไร	คราวหน้าถ้าได้ยินเสียงบอกรีบฆ่าหน่อย	หนูเบื่อชีวิตเต็มที	ต้องดู
วา่ตอนนัน้เราคดิถงึอะไร	 ของบางอยา่งมนัเปน็การลองกำลงัใจ	 ครบูาอาจารยก์ด็	ี พรหมกด็	ี
เทวดาก็ดี	 อยากเห็นเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ	 ก็จะมาทดสอบ	 ถ้าหากว่าเรากลัว
มากเขาก็เลิก	 ถ้าหากว่าเราบ้าจนกระทั่งประเภทที่เรียกว่าไม่กลัวใคร	 เขาก็ไม่ยุ่งด้วย
เหมือนกัน	 พวกครึ่งกลัวครึ่งกล้านี่แหละ	 ชอบนักแล	 จะเป็นลักษณะนั้น	 เขาจะชอบลอง	
คราวนี้ให้เราดูกำลังใจของเราตอนนั้นว่าพอเรารู้สึกว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเราเกาะ
อะไรเป็นหลัก	?	ถ้าคิดถึงความดีได้เกาะพระได้	เกาะนิพพานได้	สบายมาก	ไม่ต้องไปกลัว
อะไรแล้ว	 กำลังใจของเราแสดงว่าเวลาฉุกเฉินเรายังเกาะความดีอยู่	 อย่างพระวัดท่าซุงน่ะ	
ที่วัดท่าซุงนี่	 เขาต้องเรียกว่าด๊อกเตอร์ผี	 เพราะไม่เคยเจอผีที่ไหนดุเท่าผีที่วัดท่าซุง			
โอ้โห...สารพัดมันจะเล่นพระเลย	 พระองค์ไหนถ้านึกถึงนิพพานได้	 นึกถึงพระได้	 เขาก็ไม่
ยุ่งด้วย	 แต่ถ้าองค์ไหนนึกไม่ได้ก็แกล้งไปเรื่อย	 ถ้าองค์ไหนกลัวมากๆ	 กลัวอย่างชนิดจะ
เสียสติจะอะไรเขาก็เลิก	เพราะว่าเขาเองเขาทำให้เราเป็นอันตรายอะไรไม่ได้	มีโทษกับเขา
เหมือนกัน	ของอาตมานี่มันไม่กลัว	ไม่กลัวเปล่าสู้ด้วย	เขาก็เลยมันมาก	ตามฟัดอยู่	๓	ปี
เต็มๆ	ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน	เที่ยงๆ	ก็เอา	บ่ายๆ	ก็เอา	เย็นๆ	ก็เอา	ใครบอกว่าผีหลอก
กลางคืนอย่าไปเชื่อมันนะ	 ไอ้ผีหลอกกลางคืนน่ะไม่เก่ง	 พวกเก่งๆ	 นี่กลางวันมันก็เอา			
ก็อยู่ในลักษณะนั้น	 แต่ปรากฏว่าของเรามันแข็งเกินไป	 มันแข็งอยู่ตรงจุดที่ว่าพอเขามา
แล้วสู้เขา	 แทนที่จะนึกถึงความดีได้	 ก็ไม่เกาะอะไรเลย	 รู้อยู่อย่างเดียวเอ็งแกล้งข้าก็สู้			
เขาแกล้งอยู่	 ๓	 ปี	 เบื่อเต็มที	 มันไม่นึกถึงความดีซักที	 เขาก็เลยเลิก	 แต่ว่าเวลาเขาไป
แกล้งองค์อื่นนี่	 แป๊บๆ	 เดียวเขาก็นึกถึงความดีได้	 บางองค์นี่เขาบีบคอซะหน่อยหนึ่ง	
หายใจจะไม่ออก	 เอ้อ...ตายตอนนี้ก็ไปนิพพาน	 เขาบอกหน้ายังนี้เหรอจะไปนิพพาน			
แล้วมันถึงจะปล่อย	แหม...ดูถูกกันจัง	
ถาม : ถ้าความจำน่ะค่ะ	จำไม่ได้	?	
ตอบ : จำไม่ได้	 เอาคาถาท่านปู่พระอินทร์ไปสิ	 เคยได้มั๊ย	?	 เคยจดไปมั่งรึเปล่า	?			
คาถาสหัสสเนตโต	ใช้ได้ประโยชน์มหาศาลเลยนั่นน่ะ	
ถาม : สถิติ	?	
ตอบ : โอ้โห...งา่ยเปน็บา้	วชิาทีด่ิน้ไม่ไดน้ีอ่าตมากนิดบิหมด	ถงึไดบ้อกเสยีฟอรม์มากเลย	
๒๐	กว่าปีมาแล้วนะ	ไม่เคยโดนใครหักคะแนนได้	พอสอบบาลีโดนหักไป	๒	คะแนน	
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ถาม : ท่องมึนมากกว่าจะสอบได้	?	
ตอบ : อ่านครั้งแรกไม่เข้าใจ	อ่านครั้งที่สอง	ครั้งที่สองไม่เข้าใจ	อ่านครั้งที่สาม	สามไม่
เข้าใจ	อ่านครั้งที่สี่	 ว่าไปเหอะ	ร้อยสองร้อยครั้งมันก็จำได้ไปเอง	 เพราะมันเหนื่อย	ไม่จำ
เหรอ...อ่านต่อ	ฉันทะคือ	ความพอใจที่จะทำ	มันจะต้องมีให้ครบนะ	ถ้ามีไม่ครบ	มีไม่พอ	
ก็เสร็จเขาแหละ		
	 ...ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง	 อุดหูไว้ลูก	 อุดหูไว้	 ถ้าหนูมาฟังเดี๋ยวเสียคนหมด	 เพราะสมัย
หลวงพ่อเรียนอยู่	 หลวงพ่อสู้ครู	 เล่าให้เขาฟังว่าถามถึงครูร้องไห้นี่เขาไม่ค่อยเชื่อหรอก	
แต่ที่เรียนด้วยกันผ่านมานี่ชักเชื่อ	ครูสั่งการบ้าน	๑๐	ข้อ	อาตมาทำไป	๓๘	ข้อ	ไอ้ที่	๓๘	
ข้อเพราะเวลามันหมดพอดี	 ไม่งั้นจะทำให้เยอะกว่านั้นอีก	 นึกออกมั๊ย	?	 ยิ่งทำมันยิ่งเกิด
ความชำนาญ	แลว้เราจะมัน่ใจ	ถา้หากวา่มนัผดิ	ผดิตรงไหนครเูขาจะบอก	ถา้มนัถกูเราจะได้
จำได้	 ไม่ยากหรอก	 เพียงแต่ว่าเราต้องสนใจมันต่อเนื่อง	 คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้	 ขาดซัก	
๑๐	นาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อไม่ติดแล้ว	แล้วพอต่อไม่ติดปุ๊บ	พอครูเขาสอนตอนต่อไปเราไม่
เข้าใจ	ของเก่าก็ไม่เข้าใจ	มันจะเป็นดินพอกเป็นหางหมูไปเรื่อย	
ถาม : มันไม่มีคาถาเรียกฝนด้วย	?	
ตอบ : มี	 แต่ขณะเดียวกันคนที่ห้ามกำลังใจมันขนาดนั้น	 แล้วเราจะไปนั่งแก้คืนมัน	 ๒	
ชั่วโมงมั๊ยล่ะ	?	 ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในลักษณะที่ว่า	 กำลังใจแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ปีนี้เขาบ้าสัก
ยันต์กัน	 เดี๋ยวๆ	 ก็ดอกไม้ธูปเทียนมาแล้ว	 อาจารย์เขียนให้หน่อย	 ก็เขียนให้มันไป	 เดี๋ยว
ไอ้โน่นก็จะเอายังงั้น	ไอ้นี่ก็จะเอายังงี้		คนแรกที่มาให้เขียนก็คือท่านเอกพงษ	์ พอเขียน
เสร็จ	 พวกนี้กำลังใจมันน้อย	 เราก็คิดว่าเอ่อ...ทำอะไรหนักๆ	 ให้มันหน่อย	 จะได้มั่นใจ		
ถึงเวลาก็แกล้งทุบหลังมันบั๊กเบ้อเร่อ	 ทำเป็นว่ากูอัดให้แล้ว	 ปรากฏว่าทุบมันพลั่กเดียว
เท่านั้นเอง	เส้นไหล่จม	๒	เส้นเลย	เดี้ยงอยู่	๓	วัน	บอกให้ตายเถอะวะ	เขียนมันดันมายัน
เราเองไม่ไปยันคนอื่น	มันยันคนเขียนซะก่อน	ไม่ไหว	ก็ยังดีอยู่ว่า	พวกยันต์มันจะมีคาถา
กำกับ	 หลอกให้เขาภาวนาได้อย่างๆ	 เขามีฉันทะ	 ...อยากได้ของขลังก็ต้องขยันหน่อย	
ลักษณะเหมือนสมัยก่อนหลวงพ่อหลอกอาตมา	 จริงๆ	 ท่านไม่ได้หลอกหรอก	 ท่านบอก
ของดีๆ	ให้เพียงแต่ว่าถ้าบอกตรงๆ	มันไม่ทำ	
ถาม : โดนเจ้าเหมียวกัด	ก็ตบหัวไปแล้ว	เขี้ยวมันหักฟันมันหัก	ทำยังไง	?	
ตอบ : แก้ไม่ได้	 ไม่รู้จะแก้ยังไง	 เมื่อตอนที่เสือน้อยมันกัด	 เราก็ไม่ได้เจตนาหรอก	 มัน
กัดเสร็จก็เลือดท่วมเชียว	 เราก็คิดว่าเลือดเรา	 ที่ไหนได้ฟันมันหัก	 หมามันเป็นขี้เรื้อน	
คราวนี้ไม่คุ้นกับมันน่ะ	 ไปถึงวัดท่าขนุนใหม่ๆ	 มีแต่พันธุ์หนังกลับก็ไปรักษาให้มัน	 จำไว้
เลยว่ารักษาหมาขี้เรื้อนง่ายที่สุดเลย	น้ำมันพืช ๑ ขวด ยิ่งเยอะยิ่งดี แล้วก็กำมะถันผง
มาปนกัน คลุกกันให้เป็นโคลนไปเลย แล้วก็จับมันทาทั้งตัวทีเดียวหาย	 กำมะถันถ้า
เป็นอย่างแท่งๆ	 ก็มาตำหน่อย	 ตำให้ละเอียดเป็นผงไปเลย	 ก็ผสมกันคลุกกันให้เหลวเป็น
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โจ๊ก	แล้วก็ทาให้มันครั้งเดียวหาย	คราวนี้เราไปอยู่วัดใหม่ๆ	หมามันไม่คุ้นด้วย	พอไปล็อค
คอทามันก็กัดเอา	 พอมันกัดปุ๊บ	 เจ้าอาวาสเอยลูกศิษย์เอยกระเจิดกระเจิงไปหมด	 เหลือ
เราจับมันอยู่คนเดียว	 อยากกัด	 กัดไป	 ทาเสร็จแล้วค่อยปล่อย	 พอมันกัดเห็นเลือดเต็ม
ปาก	ก็คิดว่าเออ...มันกัดเราแล้วเลือดออก	ที่ไหนได้	ไปดูอีกทีเขี้ยวมันหัก	
ถาม : มันกัดเข้า	?	
ตอบ : มันกัดตรงข้อพอดี	ปวดอยู่หลายวัน	อาจจะโดนกระดูกมั้ง	?	เขี้ยวหักไปเลย	
ถาม : เจ้าเหมียวมันกัด	๓	เขี้ยว	?	
ตอบ : กลายเป็นแมวเขี้ยวหลอไปแล้ว	 ไม่มีจริงๆ	 มันถึงได้คาบลูกแบบพิสดาร	 จน
กระทั่งลูกมันประเภทกระโดดไปชนหน้าต่าง	 คอหักตาย	 เพราะปกติเขาคาบต้นคอ	 นี่ต้อง
งับทั้งตัวเลย	เพราะเขี้ยวมันไม่มี	
ถาม : สัตว์ที่ต่ำกว่าหมา	มีชีวิตจิตใจแต่ว่าปัญญาอ่อน	?	
ตอบ : ไม่ใช่	สัตว์ก็คือคน	เขามีความรู้สึกความต้องการเหมือนคนทุกอย่าง	เพียงแต่ว่า
สภาพร่างกายของเขาบังคับ	 เลยทำให้เขากินไม่ได้อย่างใจ	 นอนไม่ได้อย่างใจ	 ต้องการ
อะไรคนก็ไม่สามารถจะสนองตอบให้	ต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าหน่อย	จำไว้ว่าสัตว์ที่อยู่
ใกล้คน	 ที่คนเลี้ยงเขา	 กรรมของการเป็นสัตว์เดรัจฉานของเขาจะหมดแล้ว	 ถ้าใจเกาะคน
จะเกิดเป็นคน	ถ้าใจเกาะพระเกิดเป็นเทวดา	จำนังแสบได้มั๊ยล่ะ	?	เทวดาหน้าอีเห็นน่ะ	?	
ถาม : เขาเหมือนคน	?	
ตอบ : ไม่ใช่เหมือน	มันใช่เลย	เพียงแต่ว่ากรรมที่เขาทำ	ทำให้เขาต้องลำบากอยู่ในภูมิ
ของเดรัจฉาน	ก็เลยไม่สามารถที่จะสื่ออะไรกับคนที่ไม่ได้ทิพจักขุญาณได้มากนัก	
ถาม : แต่เขาฟังเรารู้เรื่องตลอด	?	
ตอบ : เขารู้	 แต่วาเวลาเขาสื่อสารมันก็เป็นภาษาของเขา	 เป็นภาษากายมั่ง	 เป็นภาษา
ตามั่ง	ประเภทยิ้มด้วยหู	กระดิกหาง	
ถาม : เหมือนเขาฟังคำพูดเราออก	แต่ทำไมคนฟังคำพูดเขาไม่ออก	?	
ตอบ : ก็ส่วนใหญ่แล้วคนมันห่วยแตกสู้หมาไม่ได้	เคยเห็นหมาตัวไหน	หัดพูดภาษาต่าง
ประเทศบ้างมั๊ย	?	ไม่มี	แต่เอาหมาไทยกับหมาต่างประเทศมาสิ	มันคุยกันได้ทุกตัวแหละ	
เขาเรียกว่า	 กรรมวิปากชาฤทธิ	์ ฤทธิ์ที่เกิดโดยวิบากกรม	 เขาสื่อสารกันได้	 หมาไม่ต้อง
ฝึกทิพจักขุญาณ	 ไม่ต้องฝึกกสิณหรอก	 มันเห็นผีทุกตัวแหละ	 ฤทธิ์โดยวิบากกรรม	
พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเลยฤทธิ์มี	๑๐	อย่าง	เพราะฉะนั้นเราจริงๆ	สู้หมาไม่ได้นะ	หมามัน
เจง๋กวา่เยอะ	 ทีว่ดัถงึเวลาหมาไมย่อมกนิขา้ว	 หลวงพอ่กส็งสยั	 ทา่นแมบ่อกวา่กเ็ขาไปดมุนั	
ต้องพูดกับมันเพราะๆ	มันถึงจะกิน	มาอีกทีหนึ่ง	ประเภทว่าแมวไม่ยอมกินอาหาร	ท่านก็
บอกว่าให้เรียกชื่อเก่ามันสิ	 บอกว่าชื่อเก่าชื่ออะไร	?	 ชื่อชูศรี	 พอเรียกชูศรีเอ้ยมากินข้าว	
วิ่งอ้าวมาเลย	
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	 พวกสัตว์ดีอยู่อย่างหนึ่ง ตรงจุดที่ว่ามันมีกิริยา มารยามันไม่มี ทำอะไรมันก็
แสดงออกตรงๆ	ของคนเรานี่ปรุงแต่งเยอะไปหน่อย	ไปเจอที่ไหน	?	คงจะแถวๆ	เส้นทาง
ระหว่างบ่อพลอยออกด่านช้างไปโน่น	 ไปวัดท่าซุงนั่นแหละ	 จำได้ว่าเข้าปั๊ม	 เราก็จะเดิน
ไปฉี่	 พออ้อมพ้นตึกปั๊บ	 จ๊ะเอ๋กับหมาตัวหนึ่ง	 ความคิดมันออกชัดเลยนั่นแน่กูได้กินแน่
แล้ว	 มันรู้เลยแล้วมันก็เดินตามเดี๋ยวนั้น	 เราเองก็ต้องไปซื้อขนมให้มันกิน	 มันรู้ขนาดนั้น	
มันรู้ว่าคนๆ	นี้สงเคราะห์มันได้	
ถาม : แสดงว่ามันมีเจดตปริยญาณ	?	
ตอบ : ตัวนั้นน่ะพิเศษสุด	นานๆ	 เจอทีหนึ่ง	แต่ถ้าอย่างคุณทหารนั่นทรงฌานเป็นปกต	ิ
ทรงฌานเป็นปกต	ิ ถึงเวลาพระจะนั่งรถรางไปทำวัตรเย็นที่วิหารร้อยเมตร	 พอห้าโมงตรง			
รถรางจะออก	 คุณทหารก็โดดขึ้นรถราง	 แต่คราวนี้มันเป็นขี้เรื้อนคนก็รังเกียจกลิ่นมัน			
พอคนรังเกียจกลิ่นมัน	ก็ไล่มัน	มันก็	อ๊ะ...ไม่ไปก็ได้	วิ่งเองก็ได้วะ	มันก็วิ่งไป	ไปถึงวิหาร
ร้อยเมตร	 ก็เข้าไปข้างใน	 ปกติพระจะนั่งตามลำดับพรรษา	 ถ้าองค์ไหนไม่มาที่ก็โหว่อยู่	
คุณทหารจะไปนั่งเกาขี้กลากตรงนั้นน่ะ	 ประจานซะ	 อยากไม่มาดีนัก	 พอพระเริ่มทำวัตร
ขึ้นโยโส	ภควา	มันหมอบป๊อกลง	ใจใสนิ้งเลย	ฌานสี่เต็มกำลังเลย	แล้วมันตั้งเวลาได้ด้วย	
ตั้งเวลาได้ถึงขนาด	 พอพระ...อรหังสัมมาสัมพุทโธ	 มันลุกพรืดสะบัดตัววิ่งไปเตรียม
ทำกรรมฐานต่อแล้ว	 เราก็	 เออ...ไอ้ตัวนี้มันยอดว่ะ	 มันเจ๋งกว่าเราเยอะเลย	ปรากฏว่าคน
เขารังเกียจเพราะว่ากลิ่นมันไม่ดี	ในเมื่อรังเกียจมัน	ถึงเวลาเขาปิดประตูวิหารร้อยเมตรไม่
ยอมให้เข้า	 โอ้โห...มันหอนอยู่หน้าประตูวิหารอย่างกับจะขาดใจ	 ประเภทว่าจะทำความดี
ทำไมต้องขวางด้วย	 เราก็คิดนะ	 วันนี้ล่ะมึงเอ๊ย	 มีเรื่องแน่เลย	 จริงๆ	 ด้วย	 หลวงพ่อออก
เสียงตามสายประกาศเลย	 บอกว่าถ้าไอ้ทหารมันจะเข้าวิหารร้อยเมตร	 ปล่อยมันเข้าไป	
มันไม่เคยทำสกปรก	หัดสังเกตดูมั่ง	 คือหมาตัวอื่นเห็นเสาต้องฉี่	 คุณทหารไม่เคยฉี่	 หลัง
จากนั้นไม่นานก็ตาย	 หลวงพ่อบอกไปเป็นพรหมแล้ว	 กำลังของฌานอายหมามั๊ยล่ะ	?	
เออ...อีกตัวหนึ่งก็ท่านใหม่	 ไอ้นี่พระโพธิสัตว์	 โอ้โห...กัดแหลก	 กัดทุกคนที่ขวางหน้า	
หมาอย่างท่านใหม่นี่น่ากลัวที่สุดเลย	มันหนีมันไม่หนีไกล	มันหนีแค่สุดปลายไม้	จะตีมันนี่
ไม้ผ่านปุ๊บมันโดดสวนเลย	 โอ้โฮ...สุดยอดหมาจริงๆ	 น่ะ	 ของเราเนี่ยเคยโดนมันกัดครั้ง
หนึ่ง	 ๑๑	 เขี้ยว	ทางด้านนี้มือแปไป	๔	 เดือน	ตั้งแต่ช่วงนี้ลงมามันกัดเข้าหมด	ทางข้าง		
บนมันกัดแล้วเป็นรอยขีดๆ	นูนๆ	 เท่านั้น	 ถามหลวงพ่อบอกทำไมมันกัดเข้าครับ	?	ท่าน
บอกว่าถ้านอกมือนอกเท้าแล้วกันไม่ได้	 ถ้าของดีแค่ไหนก็กันไม่ได้	 ท่านบอกน้าของท่าน
สมัยก่อนไปยิงกับโจร	พอปืนมันหมด	บรรจุลูกไม่ทัน	ก็คว้าดาบโดดใส่กันฟันตั้งแต่เช้ายัน
เพล	 บอกไปเสียหลักหน่อยหนึ่ง	 ไปสะดุดตอแล้วเขาฟันเอา	 ก็เผลอยกมือกัน	 โดนมือแป
ไปเหมือนกัน	ส่วนอื่นยังไงๆ	ก็ฟันไม่เข้า	เสื้อขาดกะรุ่งกะริ่งหมด	แต่ว่าถ้านอกข้อออกมา
นีเ่ขา้	นีส่งัเกตมา	๓-๔	ทลีะ	อาตมาเองโดนเองประจำนัน่แหละ	ขอ้มอืขอ้เทา้นีจ่ะเขา้	คอืวา่
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มันเป็นขี้เรื้อนเหมือนกัน	ก็ไปทายาให้	มันลักษณะเดียวกัน	คราวนี้พอทาๆ	กว่าจะทั่วตัว	
ก็นานหน่อย	 มันเริ่มร้อนมันก็สะบัดจะออก	 เราก็ล็อคไว้	 พอล็อคปุ๊บมันกัดเลย	 กระทั่ง
หลวงพ่อไปตีมัน	 มันก็ฮึ่มใส่	 ถามหลวงพ่อบอกทำไมมันเป็นยังนี้ครับ	?	 ท่านบอกว่า		
ไอ้เจ้าเนี่ยชาติก่อนมันตายขณะกำลังตะลุมบอนอยู่	 มันก็เลยไม่แยกมิตรไม่แยกศัตรูหรอก	
ใครที่คิดว่าอันตรายมันกัดไว้ก่อน	 ท่านใหม่เขาจะมีอาชีพหลักก็คือวิ่งนำหน้ารถหลวงพ่อ
ตอนเช้าๆ	 บ่ายๆ	 ตอนเช้าหลวงพ่อจะมาทางด้านตึกกลางน้ำหรือวิหารร้อยเมตรมาหน้า
ตึกที่ริมน้ำ	หรือออกจากหน้าตึกริมน้ำนี่จะไปรับแขกที่ตึกรับแขก	และท่านใหม่จะมีหน้าที่
วิ่งนำหน้ารถ	ตอนนั้นใครอย่าขวางนะ	ขวางมันกัดแหลกจริงๆ	เป็นหน้าที่ของมันน่ะ	
	 มอียู	่๒	คนทีม่นัไมก่ดัคอือาตมากบัทา่นนอ้ย	ทา่นนอ้ยถา้เหน็ทา่นใหมค่วบเขา้มา
อยา่งกบัสงิโตละกจ็ะตะโกนลัน่เลย	 ไอ้ใหม	่ กเูองโวย้	 กเ็ออ...จะไดส้ต	ิ สว่นของเรานี่ไมห่นี
มัน	 คนอื่นหนีมัน	 มันไล่กัดเอา	 ของเราไม่หนีอยู่ได	้ คราวนี้จะมหีลวงพี่วิรัชกับหลวงพี่
ชลอนี่คู่ปรับของใหม่มันเลย	 หลวงพี่ชลอนี่ท่านใหม่มันแค้นมากเลยล่ะ	 จะย่องตามอยู่
ตลอด	 เผลอเมือ่ไหรก่ดัทนัท	ี เพราะวา่หลวงพีช่ลอแกเลีย้งหมาไว	้ ๔	 ตวั	 พวกไอแ้ฟนตา้	
สไปรท์	หลวงพอ่มโีคลา่	หลวงพีช่ลอเขามนีำ้อดัลมยีห่อ้อืน่	นัน่แหละ	วนันัน้	ทา่นใหมม่นั
ออกไปทางดา้นหลงัหอฉนัใหม	่ เปน็ถิน่ของไอ	้ ๔-๕	 ตวั	 มนักร็มุฟดั	 พอรมุฟดั	 ทา่นใหม่
มันก็สู	้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก	 มีปัญหาตรงพี่ชลอแกเข้าข้างหมาตัวเอง	 แทนที่จะห้าม
หมาตวัเอง	 ไมห่า้ม	 ดนัไปชว่ยตไีอท้า่นใหม	่ โอ้โห...มนัจำจนวนัตายเลย	 นัน่แหละหลวงพี่
ชลอไปไหนตอ้งถอืไมต้ดิมอืไว	้อยา่เผลอนะ	เผลอเมือ่ไหรม่นัถงึตวัมนัไมบ่อกดว้ย	สว่นอกี
คนหนึ่งนี่หลวงพี่วิรัช	 หลวงพี่วิรัชกลัวมัน	 มันข่มเลยกลายเป็นลูกไล่มันเลย	 หลวงพี่วิรัช
โดนมันกัดรักษาตัวอยู่ครึ่งค่อนเดือนกว่าจะหาย	 ไปให้เขาเหลาไม้มา	 ไม้รวกอันแค่นี้ยาว
เปน็วาเลย	 กะจะตกีบัทา่นใหม	่ พอถงึเวลาเจอะหนา้กนั	 ทา่นใหม่โฮกใส	่ พีว่ริชัมอืออ่นตนี
ออ่น	กองใหม้นักดัแต่โดยด	ีมนัดอุยา่งกบัเสอืจรงิๆ	หมาตวันี	้นัน่แหละ	หลวงพีช่ลอตมีนั	
สงัเกตเหน็ชดัเลย	 มนัไมห่ลบไกล	 มนัแคด่งึตวัพน้ปลายไม	้ แลว้โดดสวนเลย	 โอ้โห...หมา
หยั่งนี้น่ากลัว	 เสร็จแล้วกรรมการสงฆ์ปรึกษากันจะจับมันมาปล่อยกรุงเทพฯ	 จุดมุ่งหมาย		
ก็คือให้เทศบาลเก็บแทน	 เป็นพระฆ่าหมาไม่ได	้ หลวงพ่อบอกว่ามีของดีอยู่แล้วไม่รู้จักใช้	
ทา่นบอกวา่หมาดนุะ่มนัด	ีคนมนัจะไดเ้กรง	 เรารูอ้ยูว่า่ตอนไหนมนัทำหนา้ทีอ่ะไร	ตอนเชา้
กบับา่ยทีม่นัจะตอ้งวิง่นำหนา้รถกอ็ยา่ไปขวางทางมนัสิ	 มนักห็มดเรือ่งไปแลว้	 ถา้กลางคนื
ทา่นใหมม่นัสา่ยอาดๆ	 อยู่ในวดั	 ใครมนัจะกลา้เขา้วดัละ่	 ขนาดพระดว้ยกนั	 ยงัเตรยีมเผน่
อยูแ่ลว้	คราวนีม้นัหายไป	๒	วนั	ไมม่าวิง่นำหนา้รถ	หลวงพอ่ก็ใหท้หารตำรวจไปเดนิหาซิ
ว่าอยู่ที่ไหน	 พอเช้าวันที	่ ๓	 เช้ามืดกำลังทำกรรมฐานอยู	่ มีเทวดาอยู่องค์หนึ่งเดินขึ้นมา	
หนา้เปน็ทา่นใหมเ่ปะ๊เลย	 เทวดาหนา้หมา	 ถามวา่	 เฮย้...เทวดามหีนา้อยา่งนีด้ว้ยเหรอ	?	
บอกวา่กลวัทา่นจะจำผมไม่ไดค้รบั	ถามวา่แลว้ตอนนีห้ายหวัไปไหนมา	?	บอกผมตายแลว้
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ครับตกน้ำตาย	 ทำภาพให้ด	ู แก่แล้วทะลึ่งเล่นซนเป็นหมาเด็กๆ	 ไปยื้อพวกผักตบชวาเล่น	
ดงึไปดงึมา	 เยอ่ไปเยอ่มา	 ลืน่พรดืตกลงไป	 คราวนีต้วัเองแกแ่ลว้	 ตะเกยีกตะกายเกาะแพ
อยู่ไมก่ีท่หีมดแรงกจ็มบอ๋ง	ตอนทำภาพใหด้นูีม่นัลอยอดืแลว้ปลาดอดตบุตบัๆ	อยู	่กลิน่มา
พรอ้มเลย	บอกไอฉ้บิหาย	รบีเอาไปไกลๆ	เลยมงึ	ปกตแิลว้ทา่นใหมม่นัไม่ไดก้ลวัเราหรอก	
แต่ว่ามันเกรงเพราะว่าบอกกับมันไว	้ บอกว่าถ้าหากว่าเอ็งกัดข้านะ	 ข้าจะเอาหนังสติ๊กยิง
กบาลเอง็	 หมามนัจะกลวัหนงัสติก๊	 เพราะวา่ยงิมนัได้ไกลๆ	 มนักเ็ลยเกรงใจ	 ปรากฏวา่พอ
ถงึเวลาตาย	 แทนที่ไปหาคนอืน่	 มาหาคูก่ดักอ่น	 มาบอกใหฟ้งับอกวา่เขาตายแลว้	 ไมต่อ้ง
ไปหาเขา	มนัลอยนำ้ไปแลว้	พอตอนเชา้กบ็อกพวกทหารตำรวจเขา	บอกไมต่อ้งไปหาทา่น
ใหม่หรอกนะมันตายแล้ว	 เมื่อเช้ามันแวะมาหา	 บอกให้ช่วยถวายสังฆทานให้มันด้วย			
พวกแกถวายสงัฆทานใหม้นัดว้ยกแ็ลว้กนั	 ทหารตำรวจเขาเชือ่	 แตพ่ระไมเ่ชือ่ไปแอบถาม
หลวงพอ่ตอนออกรบัแขก	 หลวงพอ่เลยยนืยนัให้	 เขาไปถามในลกัษณะวา่อาตมาบอกวา่ไอ้
ใหม่ตายแล้วเป็นเทวดาด้วย	 จริงรึเปล่าครับหลวงพ่อ	?	 หลวงพ่อบอก	 เออจริง	 มันเป็น
เทวดา	ปกตแิลว้ตอ้งอยูช่ัน้ดสุติ	 เพราะเปน็พระโพธสิตัว	์ โอ้โห...สดุยอดนะ่	แตว่า่ทา่นใหม่
ไม่ไปดสุติ	 หลบอยูแ่คด่าวดงึส	์ ถามแลว้วา่ทำไมถงึหลบมาอยูด่าวดงึส์	?	 บอกถา้อยูด่สุติ
ต้องมีหน้าที่เทศน์สอนเทวดา	 มันขี้เกียจเทศน	์ พระโพธิสัตว์จะรู้ธรรมมาก	 ถึงเวลาต้อง
เทศน์สอนเขา	 มันขี้เกียจเทศน	์ แล้วบอกว่าต่อไปจะเป็นยังไง	 อีกไม่นานจะลงมาเกิดใหม่
อกีท	ีใครเปน็คูป่รบัมนั...เจออกี	ตกลงวา่หมานีเ่ขาไปเปน็เทวดาเปน็พรหมกนัเปน็แถว	
ถาม : ก่อนตายนี่สำคัญมาก	?	
ตอบ : สำคัญ	 แล้วอีกอย่างหนึ่งพวกพระโพธิสัตว์นี่กำลังใจเขาเข้มแข็งอยู่แล้ว	 แล้วเขา
เองเทา่กบัวา่เขาทำงานใหส้งฆอ์ยูท่กุวนั	ดแูลของสงฆร์กัษาความปลอดภยัใหห้ลวงพอ่ดว้ย	
ถาม : การสะกดจิตรักษาโรค	 บางคนที่มีนิสัยประหลาดพอสะกดจิตย้อนหลังพบว่าก่อน
ตายจะเจออะไรที่...	กลายเป็นนิสัย	?	
ตอบ : มนักเ็จอลกัษณะนัน้	มอียูค่นหนึง่เขากลนืยาไมไ่ด	้กลนือะไรใหญห่นอ่ยมนัจะตดิคอ	
ไปสะกดจิตรักษาโรค	ปรากฏว่าชาติก่อนเขาโดนเชือดคอตาย	มันระแวงอยู่เสมอ	ตัวเองมี
แผลอยู่ไง	กลืนอะไรไปก็เด้งดึ๋งขึ้นมา	
ถาม : จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย	?	
ตอบ : ออสเตรเลีย	 อุปสรรคทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจเรา	 อันดับแรก	 ไปไกลแล้วเหงา	
อันดับที่สองทนความเย้ายวนไม่ได้	 ไหลตามเพื่อนไป	 ทำไมไปออสเตรเลีย	 เงินมันใหญ่
กว่าเราเยอะ	ไปไอ้ที่เงินเล็กๆ	กว่าไม่ได้เรอะ	?	
ถาม : ที่ไหนที่เงินเล็กกว่า	?	
ตอบ : ลาวยังงี้	 เขมรยังงี้	 พม่ายังงี้	 ตอนนี้ลาวแย่หน่อยเพราะว่าบาทหนึ่งนี้สองร้อย
กว่าของเขา	 เขมรนี่ก็ระดับเดียวกัน	 มีญวนน่ะสิ	 ญวนนี่บาทหนึ่งได้ประมาณพันหก			
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ของพม่านี่บาทหนึ่งยี่สิบกว่า	อินเดียบาทต่อบาท	บาทต่อบาทแต่ถ้าแลก	๓	บาทมันใหเ้รา
สบิสลงึ	 แสดงวา่ของเราเลก็กวา่เขาหนอ่ยหนึง่	 เงนิไทยกบัอนิเดยีนีส่สูกีนันะ	 บาทตอ่บาท	
แต่ถ้าแลก	๓	บาทเขาให้เราสิบสลึง	เพราะฉะนั้นแลกมันทีละบาท	
ถาม : .................................	
ตอบ : ไปหางานทำด้วย	 ร้านอาหารไทยเป็นหลัก	 จำไว้ว่าอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ทำ
อย่าเพิ่งกลัว เขาบอกว่าทำไม่ได้ ตื๊อทำมันให้ได้ แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต	
อาตมาคนหนึ่ง	ใครว่าอะไรที่ไม่ได้นี่	ไม่เคยเชื่อเลย	หลวงพี่วิรัชเป็นหมอดูชั้นยอดของวัด
ท่าซุงเลยนะ	 ตำราของท่านเนี้ยบมากเลย	 เขายืนยันท่านเล็กพรรษาที่สามคุณสึกแน่	 ผม
ดูมาเป็นสิบละ	คนที่ดวงตกลักษณะอย่างนี้สึกหมด	ก็บอกแล้วถ้าผมไม่สึกล่ะ	?	ท่านบอก
ถ้าไม่สึกผมยอมเผาตำราทิ้ง	 ตกลงหลวงพี่วิรัชต้องเผาทิ้งทั้งเซ็ดเลย	 เสียดายเหมือนกัน
เพราะว่าเก็บลายมือของคนเอาไว้เป็นปึกๆ	 เลย	 ใครไปดูหมอจะปั๊มลายมือเก็บไว้หมด	
เอาไว้เป็นตัวอย่างศึกษา	เสียดายเหมือนกันคือคนบ้าๆ	อย่างเรานี่มันนอกเหตุเหนือผลอยู่
แล้ว	 คือถ้าท่านท้านี่เราสู้	 แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนกันว่ามันแย่	 จะไปแหล่ไม่ไปแหล่
เหมือนกัน	 ที่ตื๊ออยู่ได้เพราะอยากเอาชนะเท่านั้น	 เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกว่าเราทำ
ไม่ได้พยายามทำซะ อะไรที่ทำไปแล้วไม่ต้องเสียใจ แต่จงเสียดายถ้าไม่ได้ทำ 
ถาม : อิทธิพลดวงดาว	ชะตาชีวิต	?	
ตอบ : มันมีผลอยู่	 อย่าลืมว่าแค่ดวงจันทร์แค่นี้	 ยังทำให้น้ำขึ้นน้ำลง	 แล้วโดยเฉพาะผู้
หญิงกับดวงจันทร์นี่ไปด้วยกันอยู่แล้ว	๒๘	วันเจอกันทีหนึ่ง	ดาวอื่นๆ	ก็เหมือนกัน	แต่ว่า
ขณะเดียวกันว่า	 เราก็อย่าปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อเราฝ่ายเดียว ถ้าหากว่าความดีของ
เราสูง ความเข้มแข็งของใจของเราสูง เขาก็มีอิทธิพลน้อย	 ในเรื่องของดวงเรื่องของ
โหราศาสตร์ที่แม่นที่สุด	ถ้าหากว่าเรามั่นคงในเรื่องของทาน ศีล ภาวนา เรื่องไม่ดีที่จะ
เกิดขึ้นมีไม่เกิน ๒๕% ที่เหลือมันสู้ความดีไม่ได ้
ถาม : มีผลต่อการปฏิบัติใช่มั๊ยคะ	?	
ตอบ : มี	ถ้าเราสามารถดึงเอากลับเข้ามาใช้ได้ก็สนุก	แต่อย่าเล่นแบบอาตมานะ	เกือบ
ตาย	 มีอยู่วันหนึ่งนอนภาวนา	 ตอนนั้น...ฝึกกรรมฐานไม่นาน	 เห็นประจุไฟฟ้าใน
บรรยากาศ	เห็นอันนี้บวก	อันนี้ลบ	เต็มไปหมดเลย	แล้วมานึกๆ	นี่แหละ	ถ้าดึงเข้ามาใน
ตัวได้ก็เหมือนอย่างกับกำลังภายใน	 ใช้งานได้ด้วย	 เราก็ลองเอากำลังใจรวบรวมมันเป็น
จุดเดียว	 แล้วดึงมันลงมาใส่ตัว	 เจ้าประคุณเถอะ	 เกือบพิพากษาประหารชีวิตตัวเอง	 รู้สึก
เหมือนตัวมันพอง	วูบออก	เส้นเลือดมันจะระเบิด	สมองมันจะกระเด็นออกทางกระหม่อม	
ตรงลูกกะตาจะหลุดออกไปเลยยังงั้น	 ชั่ววินาที	 ๒	 วินาทีแค่นั้นเอง	 ต้องรีบตัดกำลังใจ
คลายมันออก	ผลปรากฏว่านอนแผ่หรา	 เยียวยาตัวเองอยู่	๒	ชั่วโมงกว่าจะกระดิกได้	ตั้ง
แต่นั้นมาเข็ด	 ง่ายแค่ไหนก็ไม่เอาแล้ว	 วิธีมักง่าย	 มันจะพาเราตายเร็ว	 ตอนนั้นลืมนึกไป
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ว่ามันเยอะเกินไป	โลภมากเอาเยอะๆ	ยิ่งดี	เกือบจะโดนไฟช็อตตายโดยไม่มีสาเหตุ	
ถาม : ฝึกกำลังภายใน	ฝึกไป...?	
ตอบ : ท้ายๆ	มันก็เป็นเรื่องของจิตหมด	ดูอย่างในมังกรคู่สู้สิบทิศ	ตอนนี้มันสัมพันธ์กับ
ฟ้าดินแล้ว	แต่ว่ายังมีอีกขั้นหนึ่ง	เขาบอกสู่อนุภาพ	ตอนนี้มันเหลือแต่จิตล้วนๆ	สมัยก่อน
คนไทยของเรา	 เวลาฝึกมวยฝึกอาวุธ	 มันจะต้องหัดสมาธิภาวนาไปด้วย	 ระยะแรกๆ	 การ
ใช้อาวุธ	 ท่าเท้า	 การเคลื่อนไหวของร่างกายต้องสัมพันธ์กันหมด	 ในเมื่อสัมพันธ์กันหมด	
พอมันเริ่มกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าม้าย่อง	 พอต่อไปกำลัง
จิตเริ่มส่งออกมันกดดันคู่ต่อสู้ได้	 จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าเสือย่าง	 คือเดินแบบเสือ	 แค่เดินคู่
ต่อสู้ก็รู้แล้วละว่าไอ้นี่มันเอาเราตายแน่	 บางคนแพ้ตั้งแต่ไม่ทันจะลงมือ	 เพราะระดับมัน
ห่างกันมาก	พอสุดท้ายเขาเรียกสีหยาตรเดินแบบพญาราชสีห์	นี่พลังจิตออกกดดันคู่ต่อสู้	
ส่วนใหญ่ยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนจะลงมือ	 ที่อ่านๆ	 ไปนั่นแหละ	 สังเกตมั๊ยว่าพอถึงระดับ
สุดท้ายแล้ว	 ของเขาสามารถที่จะใช้กำลังใจของเขาควบคุมคนอื่นได้	 เหินเตะ	 ท่านี้เขา
เรียกหนุมานเหินหาว	 จะเป็นการใช้กำลังใจคุมร่างกายตัวเองให้ลอยขึ้นตามเตะคู่ต่อสู้			
ถ้ามันไม่หมอบคาตีนก็ไม่เลิก	ปัจจุบันเท่าที่รู้มีทำได้อยู่คนเดียว	ก็คือคุณสเกน แก้วผดุง	
ตอนนี้เปิดค่ายมวยอยู่อังกฤษ	 ต้องอัดกับพวกไอ้มืดไอ้หรั่งตัวยักษ์ๆ	 ประจำ	 สเกนเขาให้
ฝรั่งๆ	 ๒	 คนขี่คอกัน	 แล้วเอาดาบเสียบลูกแอ๊ปเปิ้ลชูขึ้นไปสุดแขน	 สูงประมาณเท่าไหร่	
น่าจะเกิน	 ๓	 เมตร	 คุณสเกนเตะถึงลักษณะเหมือนกระโดดในสายตาคนอื่นเขา	 แต่ถ้า
หากว่าในสายตาของพวกเราก็คือมันลอยขึ้นไปเฉยๆ	 หลวงพ่อบอกว่าใช้กำลังใจไม่มาก	
แค่คุมอุเพ็งคาปิติให้อยู่ในระดับนั้นก็พอ	 กำหนดใจเมื่อไรให้ได้ตรงจุดนั้นก็ใช้ได้แค่นั้นเอง	
ไม่ได้ใช้กำลังใจเยอะเลย	 แต่อย่าลืมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ	 เพราะฉะนั้นปัจจุบัน
ของเราอย่างที่หัดๆ	 กันอยู่ในเรื่องของอาวุธ	 อย่างพวกสำนักพุทไธสวรรย์ ตามปัจจุบัน
มันห่วยแตกแล้ว	ถ้าสามารถใช้ได้แค่นั้นเมืองไทยเราไม่รอดจากข้าศึกมาจนทุกวันนี้หรอก	
เคยอ่านประวัติพระยาสีหราชเดโชหายตัวได้อึดใจหนึ่ง	 ก็ลักษณะนั้นแหละ	 พอถึงเวลา
กลั้นใจว่าคาถา	 เขาเรียกคาถาวิรุฬจำบัง	 ข้าศึกจะมองไม่เห็นทั้งตัวทั้งเงา	 ไปได้ชั่วอึดใจ
หนึ่ง	 ชั่วอึดใจหนึ่งนี่	 ประเภทมันเหลือเฟือที่จะฟันหัวฝ่ายตรงข้าม	 มันจะเหลืออะไร			
ก็อาวุธยังเหมือนเดิมทุกอย่าง	 เพียงแต่เขามองไม่เห็น	 นั่นคือการใช้พลังจิตอย่างหนึ่ง			
มารุ่นหลังๆ	 นี่หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา	 เจ้าของหนึ่งในเหรียญเบญจภาคี			
แพงที่สุดในประเทศไทย	 หลวงพ่อกลั่น	 วัดพระญาติ	 ท่านเปิดสำนักสอนกระบี่กระบองใน
วัด	 สมัยนั้นมันยังมีการค้าขายอยู่	 ค้าขายสำเภากับจีนอยู่	 มีมือกระบี่จากเมืองจีนมา	
อยากทดสอบวิชาตัวเองว่าอยู่ระดับไหนแล้ว	 ก็ตามลุยไปทีละสำนัก	 เขาชนะมาตลอด			
พอไปถึงวัดพระญาติก็ขอลองด้วย	หลวงพ่อกลั่นบอกว่าท่านเป็นพระ	ท่านสอนแต่ลูกศิษย์	
ถ้าคุณอยากลองยอมให้ลอง	 แต่ว่ามีข้อแม้	 หลวงพ่อกลั่นท่านบอกว่าจะปิดให้ตีเพลงหนึ่ง	
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เพลงหนึ่งนี่เขาตีกลองกันลิ้นห้อยเหมือนกัน	 มันไม่ใช่แป๊บเดียว	 อย่าลืมว่าเพลงหนึ่งอาจ
จะมีซักร้อยแปดกระบวน	 จะปิดให้ตีเพลงหนึ่ง	 ถ้าคุณไม่สามารถทำอันตรายได้คุณต้อง
กลับเมืองจีนแล้วอย่ามารังควานคนไทยอีก	 เขาก็ตกลง	หลวงพ่อกลั่นถือพลองสั้น	๒	อัน	
ฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธได้ตามถนัด	 ลูกศิษย์บอกว่าพอหลวงพ่อกลั่นควงพลองมองไม่เห็นตัว	
เหน็แตเ่งาพลองลอ้มอยู	่ เจา้นัน่ตจีนลิน้หอ้ย	 ตไีมถ่กูซกัท	ี เขา้ไปเทา่ไหรก่ระดอนกลบัหมด	
กเ็ลยยอม	วางกระบีก่ราบหลวงพอ่กลัน่แลว้กก็ลบั	ไมรู่จ้ะสู้ไปทำไม	เขายงัไมท่นัจะตคีนืเลย	
คือลักษณะอย่างนั้น	
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(“กระโถนข้างธรรมาสน์”  ฉบับที่ ๔๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

๑. อานาปานสติ อสุภกรรมฐาน พรหมวิหาร ๔ 
	
	 ขอให้ทุกคนนั่งตัวตรงสบายๆ	 ไม่ต้องเกร็งตัว	 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหมด	
หุบปากสนิท	 ลิ้นแตะเพดานไว้นิดหนึ่ง	 หลับตาเบาๆ	 เหมือนกับเรามองย้อนเข้าไปในตัว
เอง	คือมองขึ้นไปบนศีรษะจนกระทั่งมันโค้งลงไปในอก	ลงไปอยู่ในท้อง		
	 หายใจเข้านึก	พุท	หายใจออกนึกว่า	โธ	หายใจเข้าผ่านจมูก	ผ่านกึ่งกลางอก	ลง
ไปสุดที่ท้อง	 หายใจออกจากท้อง	 ผ่านกึ่งกลางอก	 มาสุดที่ปลายจมูก	กำหนดความรู้สึก
ทั้งหมดของเรา ตามไปกับลมหายใจเข้าออก  
	 หายใจเข้า	 รู้อยู่ว่าหายใจเข้า	 พร้อมกับคำภาวนา	 หายใจออก	 รู้อยู่ว่าหายใจออก	
พร้อมกับคำภาวนา	จะใช้คำภาวนาว่าอะไรก็ได้	 แล้วแต่เราชอบ	 ให้ความรู้สึกทั้งหมดคือ
จิตของเรา อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้น  
	 ถ้ามันคิดถึงเรื่องอื่น	 นอกเหนือจากลมหายใจเข้าออก	 นอกเหนือจากคำภาวนา
เมื่อไร	 ดึงมันกลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจเข้าออก	 อยู่กับคำภาวนาเมื่อนั้น	 รู้ตัวเมื่อไรดึง
มันกลับมา	ทำให้เคยชินไว้	นานไปมันก็จะทรงตัวได้เอง		
	 คราวนี้กำหนดนึกถึง	 ภาพพระพุทธรูปที่เรารักเราชอบ	 จะเป็นแบบพระสงฆ์	
แบบพระพุทธ	 แบบพระวิสุทธิเทพ	 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้	 อยู่ตรงที่สุดของลมหายใจ	 คือ
แถวๆ	 สะดือ	 หายใจลงไปสุดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละ	 เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆ	 ใสสว่าง
อยู่ในนั้น		
	 หายใจเข้า พระพุทธรูปก็สว่างขึ้น หายใจออกพระพุทธรูปก็สว่างขึ้น	หายใจเข้า	
ภาพพระก็สว่างขึ้น	หายใจออก	ภาพพระก็สว่างขึ้น	จนกระทั่งความสว่างของพระนั้นกลบ
กลืนเราไปด้วย	ตัวเราสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระ		
	 หายใจเขา้	 พระสวา่งขึน้	 ตวัเราสวา่งขึน้	 หายใจออก	พระสวา่งขึน้	 ตวัเราสวา่งขึน้	
กำหนดใจใหน้ิง่อยูต่รงนีค้รูห่นึง่	 คราวนีเ้มือ่หายใจเขา้พระสวา่งขึน้	 หายใจออกใหพ้ระไหล
ตามลมหายใจของเราออกมา	แต่ไม่ไดม้าทีป่ลายจมกู	ใหท้า่นขึน้ไปอยูบ่นศรีษะของเราเลย		
	 ภาพพระจะขยายใหญ่ขึ้น	 อยู่บนศีรษะของเรา	 หายใจเข้าภาพพระเล็กลง ลงไป
อยู่ที่ท้อง หายใจออกภาพพระใหญ่ขึ้น ขึ้นไปอยู่บนศีรษะ	 หายใจเข้าภาพพระเล็กลง	
แต่ยังคงสว่างไสวเป็นปกติ	 ลงไปอยู่ในท้อง	 หายใจออกภาพพระขยายใหญ่ขึ้น	 ไปสว่าง
สดใสอยู่บนศีรษะของเรา		
	 กำหนดความรู้สึกเท่านั้น	 เป็นความรู้สึกไม่ใช่ตาเห็น	 ขอให้เรามั่นใจว่ามีพระอยู่
กับเรา	 จะเห็นชัดเจนรึไม่ชัดเจนก็ตาม	 เอาแค่ความมั่นใจที่สัมผัสได้เท่านั้น	 หายใจเข้า
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ภาพพระไหลลงไปอยู่ที่ท้อง	 หายใจออก	 ภาพพระลอยขึ้นไปอยู่บนศีรษะ	 หายใจเข้าภาพ
พระเล็กลง	หายใจออกภาพพระใหญ่ขึ้น		
	 คราวนี้ให้ทุกคนกำหนดภาพพระให้นิ่งอยู่บนเหนือศีรษะ	 น้อมจิตน้อมใจกราบลง
ตรงนัน้	 ตัง้ใจวา่นัน่คอื	 องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้	 องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้		
ที่กำลังมาโปรดเราอยู่	 เราต้องมีความดีพอเพียง พระองค์ท่านถึงเสด็จมาโปรดเรา			
มาสงเคราะห์เรา		
	 องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้	พระองคท์า่นไมอ่ยูท่ีไ่หนนอกจากอยู่
บนพระนพิพาน เราเหน็ทา่นคอืเราอยูก่บัทา่น เราอยูก่บัทา่นคอืเราอยูบ่นพระนพิพาน		
	 จากนั้นกำหนดใจคิดต่อจากที่เคยสอนวันก่อน	 วันก่อนนั้น	 เราดูว่าร่างกายนี้มันไม่
เที่ยงอย่างไร	 มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลาง และ
สลายตัวไปในที่สุด  
 ร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ ตายเป็น
ทุกข์ พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ปรารถนา
ไม่สมหวังเป็นทุกข์ กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์  
	 วันก่อนเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่เที่ยงจริงๆ	เป็นเด็กเล็ก	เป็นเด็กโต	เป็นหนุ่มเป็น
สาว	 เป็นวัยกลางคน	 เป็นคนชรา	 ในที่สุดก็ตายไป	 อาจจะตายตั้งแต่ตอนเด็กก็ได้	 ตอน
หนุ่มตอนสาวก็ได้	ตอนชราก็ได้		
	 แล้วมันยังมีแต่ความทุกข์ยากอยู่ตลอดเวลา	 อย่างน้อยๆ	 ก็ต้องเจ็บป่วย	 หนาว
ร้อน	หิวกระหาย	ร่างกายสกปรก	ต้องคอยดูแลมันอยู่ต้องทำหน้าที่การงาน	บริหารตัวเอง	
บริหารหมู่คณะ	ต้องกระทบกระทั่งกับผู้ร่วมงาน	ทั้งหมดนี้มีแต่ความทุกข์		
	 คราวนี้เรามาดูจุดสุดท้าย	ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	“ร่างกายนี้ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของ
เรา”	 ต้องพยายามทบทวนจุดนี้บ่อยๆ	 ให้มากไว้	 เพื่อสภาพจิตจะได้ยอมรับว่า	 มันไม่ใช่
เรา	 ไม่ใช่ของเราจริงๆ	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 ร่างกายเรานี้ประกอบขึ้นจากธาตุ ๔	 คือ	
มหาภูตรูป	ได้แก่	ดิน น้ำ ลม ไฟ		
	 ส่วนที่แข็ง	 เป็นแท่งเป็นก้อน	 เป็นชิ้นเป็นอัน	 จับได้ต้องได้	 เรียกว่า	 ธาตุดิน	 นึก
ตามไป	ได้แก่	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เส้นเอ็น	กระดูก	อวัยวะภายในทั้งหลายอย่าง
ปอด	 ตับ	 ม้าม	 หัวใจ	 กระเพาะอาหาร	 กระเพาะปัสสาวะ	 ลำไส้ใหญ่	 ลำไส้เล็ก	 เหล่านี้
เป็นต้น	พวกนี้เป็นธาตุดินแยกมันไว้ส่วนหนึ่ง		
	 ส่วนที่ไหลไปมาในร่างกายของเรา	เรียกว่า	ธาตุน้ำ	มี	เลือด	น้ำเหลือง	น้ำหนอง	
น้ำตา	น้ำลาย	น้ำดี	ปัสสาวะ	เหงื่อ	ไขมันเหลว	แยกมันไว้อีกส่วนหนึ่ง		
	 ส่วนที่พัดไปมาในร่างกายของเรา	 เรียกว่า	 ธาตุลม	 คือ	 ลมหายใจเข้า	 ลมหายใจ
ออก	ลมที่ค้างในท้อง	ในไส้	ในกระเพาะ	เรียกว่า	แก๊ส	ลมที่พัดขึ้นเบื้องสูง	พัดลงเบื้องต่ำ	
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พัดไปทั่วร่างกาย	เรียกว่าความดันโลหิต	เหล่านี้แยกไว้อีกส่วนหนึ่ง		
	 ความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกาย	 เรียกว่า	ธาตุไฟ	ได้แก่	 ไฟธาตุ	ที่กระตุ้นร่างกายให้
เจริญเติบโต	 ที่เผาผลาญร่างกายให้ทรุดโทรมลง	 ที่สันดาปช่วยย่อยอาหาร	 ที่ให้ความ
อบอุ่นไปทั่วร่างกายของเราแยกไว้อีกส่วนหนึ่ง		
	 ส่วนแรกเป็นธาตุดิน	กองมันไว้	คือ	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	กระดูก	เส้นเอ็น	
ตับ	ไต	ไส้	ปอด	อวัยวะภายในภายนอกทั้งหลายทั้งปวง		
	 ส่วนที่สองคือธาตุน้ำ	ได้แก่	เลือด	น้ำเหลือง	น้ำหนอง	น้ำตา	น้ำลาย	น้ำดี	เหงื่อ	
ปัสสาวะ	ไขมันเหลว	แยกไว้อีกกองหนึ่ง		
	 ส่วนที่เป็นธาตุลม	คือ	ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	ลมในท้อง	ในไส้	ลมที่พัดไป
เบื้องสูง	พัดลงเบื้องต่ำ	พัดไปทั่วร่างกาย	แยกไว้อีกส่วนหนึ่ง		
	 ส่วนที่ให้ความอบอุ่นในร่างกาย	 เป็นธาตุไฟ	 คือ	 ไฟธาตุที่กระตุ้นร่างกายให้เจริญ
เติบโต	 ไฟธาตุที่เผาผลาญร่างกายให้ทรุดโทรมลง	 ไฟธาตุที่ช่วยสันดาปย่อยอาหาร			
แยกไว้อีกส่วนหนึ่ง		
	 นีค่อืดนิ	นีค่อืนำ้	นีค่อืลม	นีค่อืไฟ	แลว้ตวัเราของเราอยูท่ี่ไหน	 เมือ่เอาดนิ	นำ้	 ไฟ	
ลม	เหลา่นีม้าประกอบกนัเขา้	มปีญัจสาขา	คอืหนึง่ศรีษะ	สองแขน	สองขา	จติคอืตวัเรามา
อาศยัอยูช่ัว่ครัง้ชัว่คราว ตามบญุตามกรรมทีเ่ราสรา้งมา	เราก็ไปยดึไว	้นีต่วัก	ูนีข่องก	ู	
	 แต่ความจริงแล้วไม่ใช่	 มันเป็นแค่เปลือก	 เหมือนกับเปลือกหอย	 เหมือนกับ
กระดองเต่า เหมือนกับรถยนต	์ เปลือกหอยกับกระดองเต่านั้น	เป็นคนละเรื่องกับตัวหอย
หรือตัวเต่า	รถยนต์นั้นเป็นคนละเรื่องกับคนขับรถ		
	 ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นดิน	เป็นน้ำ	เป็นลม	เป็นไฟ	เท่านั้น	ไม่มีอะไรเป็นเรา
เป็นของเราเลย	 จะเป็นหญิงเป็นชาย เป็นคนเป็นสัตว์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากธาตุ ๔ นี้
ทั้งสิ้น	ประกอบไปด้วย	ปัญจสาขา	หนึ่งศีรษะ	สองแขน	สองขา	ประกอบไปด้วยทวารทั้ง	
๙	ที่มีแต่ความสกปรกหลั่งไหลออกมาเป็นปรกติ		
	 ถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่อง มันก็เจ็บ มันก็ป่วย ถ้าหากว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง
ไปเลย มันก็ตาย	 ถ้าธาตุลมขาดไป	 ธาตุไฟก็ดับ	 เมื่อไม่มีธาตุไฟคอยควบคุม	 คอยเผา
ผลาญไว้	ธาตุน้ำก็ล้นเกิน	ดันธาตุดินที่เป็นส่วนใหญ่ของร่างกายอืดพองขึ้นมา		
	 ผ่านกาลเวลานานเข้า	 ธาตุน้ำยิ่งล้นเกินมากเข้า	 ร่างกายก็ปริก็แตก	 มีแต่น้ำเลือด	
น้ำเหลือง	น้ำหนอง	ไหลโทรมไปทั้งกาย	สัตว์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นนกแร้ง	นกตะกรุม	สุนัข	
เหี้ย	ตะกวดทั้งหลาย	ก็มาฉีกมาทึ้ง	มาดึง	มาลาก	เอาไปกินเป็นอาหาร		
	 ตับ	 ไต	 ไส้	 ปอด	 เนื้อหนังมังสา	 โดนทึ้งกระจัดกระจาย	 ส่งกลิ่นเหม็นตลบไปไกล	
หลายๆ	 ร้อยเมตร	 นี่คือสภาพร่างกายที่แท้จริงของเรา นี่คือสภาพร่างกายที่แท้จริง
ของคนที่เรารัก นี่คือสภาพร่างกายที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูมันไว้ให้ชัดเจน		
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	 พอถูกฉีกถูกทึ้ง	 ถูกดึง	 ถูกลาก	 เนื้อหนังมังสาหมดไปแล้ว	 โครงกระดูกอาจจะยัง
ควบกันอยู่เพราะเส้นเอ็นยังมี	 เมื่อผ่านการชะของฝน	 ผ่านการเผาของแดด	 ผ่านการพัด
โกรกของลม	เส้นเอ็นก็ค่อยๆ	เปื่อยสลายไป		
	 โครงกระดูกก็หลุดลุ่ยกระจัดกระจาย	 กะโหลกศีรษะกระเด็นไปทางหนี่ง	 กระดูกฟัน
ไปทางหนึ่ง	 กระดูกกรามล่างไปทางหนึ่ง	 กระดูกคอที่เป็นข้อๆ	 ไปทางหนึ่ง	 กระดูก
ไหปลาร้าที่เหมือนกับสามเหลี่ยมสองอันมาชนกันไปทางหนี่ง		
	 กระดูกหัวไหล่	 กระดูกต้นแขน	 กระดูกข้อศอก	 กระดูกปลายแขน	 กระดูกข้อมือ	
กระดูกฝ่ามือ	 ตลอดจนเล็บมือ	 กระจัดกระจายไปทางหนึ่ง	 กระดูกสันหลังที่เป็นข้อๆ	 มี
กระดูกซี่โครงยึดโยงอยู่กับกระดูกหน้าอก	ก็หลุดเป็นข้อๆ	หลุดเป็นวงๆ	กลิ้งเกลื่อนไป		
	 กระดูกบั้นเอวที่เป็นข้อๆ	 สำหรับก้มได้เงยได	้ มีทั้งข้อต่อกระดูกและหมอนรอง
กระดกู	กห็ลดุลุย่เปน็ชิน้ๆ	กระดกูเชงิกราน	หรอืสว่นทีเ่ราใชน้ัง่	 โคง้ๆ	 เวา้ๆ	มชีอ่งวา่งอยู่
ตรงกลาง	กระเดน็ทางหนึง่	กระดกูกน้กบทีเ่ปน็ปลายแหลมๆ	เปน็ชิน้ๆ	กระเดน็ไปทางหนึง่		
	 กระดูกต้นขา	 กระดูกท่อนขา	 กระดูกหัวเข่า	 กระดูกหน้าแข้ง	 กระดูกข้อเท้า	
กระดูกฝ่าเท้า	 กระดูกส้นเท้า	 กระดูกนิ้วเท้า	 ตลอดจนเล็บเท้าทั้งปวง	 หลุดลุ่ย
กระจัดกระจาย	ไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นรูปร่างอีกเลย		
	 ลองดูย้อนกลับมาอีกทีหนึ่ง	จากเล็บเท้า	นิ้วเท้า	ฝ่าเท้า	ข้อเท้า	ส้นเท้า	หน้าแข็ง	
หัวเข่า	ต้นขา	 โคนขา	 เชิงกราน	ก้นกบ	บั้นเอว	สันหลัง	หน้าอก	ซี่โครง	ไหปลาร้า	หัว
ไหล่	 ต้นแขน	 ข้อศอก	ปลายแขน	ข้อมือ	 ฝ่ามือ	 นิ้วมือ	 เล็บมือ	 ต้นคอ	 กรามล่าง	ฟัน	
กะโหลกศีรษะ		
	 ประกอบขึ้นมาเป็นตัวใหม่ แล้วปล่อยมันสลายลงไป สลายลงไปแล้วประกอบ
ขึ้นมาเป็นตัวใหม่ จากนั้นปล่อยมันสลายลงไปอีก	 ดูมันอยู่อย่างนี้ให้เห็นจริงว่า	 นี่คือ
สภาพที่แท้จริงของร่างกายของเรา		
	 สภาพที่แท้จริงของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นคน ความเป็นสัตว์ 
มันเหมือนกันทั้งสิ้น คือเป็นเพียงธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราว ถึง
เวลาก็เสื่อมสลายตายพัง คืนให้แก่โลกไปตามเดิม  
 ระหว่างที่อาศัยมันอยู่ก็มีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ความทุกข์ ในที่สุดมันก็เสื่อม
สลายตายพังไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย	 จากกระดูกใหม่ๆ	 สีขาว	 ผ่านการเผาของแดด	
ผ่านการพัดโกรกของลม	ผ่านการชะของฝน	ก็ค่อยๆ	เก่าลงๆ		
	 ในทีส่ดุกเ็ปือ่ยสลาย	กลายเปน็ฝุน่	จมลงดนิไป	ไมม่อีะไรเหลอือยูอ่กี	แมแ้ตน่อ้ยหนึง่
กไ็มม่	ีตวัเรา	ตวัเขา	คน	สตัว	์วตัถธุาต	ุสิง่ของ	บา้น	เรอืนโรง	ภเูขา	ปา่ไม	้อะไรกต็าม	ไมม่ี
เหลอือยูเ่ลย	แมแ้ตน่ดิเดยีวกไ็มม่	ีสลายทัง้หมด	ตายทัง้หมด	พงัทัง้หมด	คงอยูไ่มไ่ด	้เกดิขึน้
มาเมือ่ไรกเ็ปน็อยา่งนี ้ไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้เปน็ทกุขอ์ยา่งนี ้ไมม่ตีวัตน ใหย้ดึมัน่อยา่งนี ้ 
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	 ดังนั้น	เราควรจะไปอยู่ที่ไหน	ถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้	องค์สมเด็จพระชินสีห์บรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระองค์ท่านค้นพบว่า	 มีสถานที่ที่เป็นเอกกันตบรมสุข เป็น
สถานที่ที่หลุดพ้นไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องทุกข์อีก นั่นคือ พระนิพพาน		
	 ให้ทุกคนเอากำลังใจ	เกาะภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ใครยกจิตขึ้นพระ
นิพพานได้	 ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าบนนั้น	 ตั้งใจเอาไว้ว่า	 ถ้าหากว่าเราตาย เราขอมา
อยู่ที่นี่แห่งเดียว	เอาใจจดจ่ออยู่เบื้องพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		
	 ถ้ามันยังหายใจ	 กำหนดรู้ว่ามันหายใจอยู่	 ถ้ามันไม่หายใจ	 กำหนดรู้ว่ามันไม่
หายใจ	 ถ้ามันภาวนาอยู่	 กำหนดรู้ว่ามันภาวนาอยู่	 ถ้ามันไม่ภาวนา	 กำหนดรู้ว่ามันไม่
ภาวนา	เอาจิตจดจ่อมั่นคงอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานนั้น		
	 ตั้งใจแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย	 ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์	
เกิด	แก่	เจ็บ	ตายด้วยกันทั้งสิ้น	เราปรารถนาความสุขอย่างไร เขาทั้งหลายก็ปรารถนา
ความสุขอย่างนั้น เราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อย่างไร เขาก็ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์
อย่างนั้น		
	 กำหนดภาพพระพุทธเจ้าให้สว่างไสว	 แผ่กว้างออกไปเรื่อยๆ	 คิดว่านั่นคือความ
เมตตาจากเรา	ที่ส่งไปสู่สรรพสัตว์โดยทั่วหน้า	กำหนดใจสบายๆ	คิดง่ายๆ	ว่า	
 “...มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลากเหล่านั้นได้ตกล่วงไปแล้ว ขอให้ทั้งหลาย
เหล่านั้น จงไปเสวยสุขในสุคติภพโดยทั่วหน้ากันเกิด...” 
	 กำหนดความสว่างแผ่กว้างออกไปเรื่อยๆ	 เต็มทั้งสถานที่นี้	 วัดนี้	 บ้านนี้	 ตำบลนี้	
อำเภอนี้	จังหวัดนี้	กว้างออกไปทุกทีๆ	กำหนดใจคิดว่า	
	 “...มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์ยาก เศร้าหมอง 
เดือนร้อน ลำเค็ญ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เจ็บไข้ได้ป่วย พิกลพิการใดๆ ก็ดี ขอให้ท่านทั้ง
หลายเหล่านั้น จงล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นเถิด...” 
	 กำหนดใจแผ่กว้างออกไปเรื่อยๆ	 ครอบคลุมไปทั้งประเทศครอบคลุมทั้งโลก	
ครอบคลุมไปทั้งจักรวาล	 โลกเราเหมือนกับอะไรเล็กๆ	 นิดเดียวอยู่ใต้ร่างกายของเรา	 ตัว
เราที่เป็นเครื่องส่งผ่านของพระมหากรุณาธิคุณ	 แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
บัดนี้ตัวเราใหญ่โตเต็มไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้า	มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	กลมกลืน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรา	ตั้งใจว่า	
	 “...มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีความสุขความเจริญดีอยู่แล้ว ขอ
ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเถิด...” 
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	 กำหนดใจกว้างออกไป	กว้างออกไป	ไปจนถึงทุกจักรวาล	ไปทุกดวงดาว	ไปทุกภพ
ทุกภูมิ	 ตั้งแต่สัตว์นรก	 เปรต	 อสุรกาย	 สัตว์เดรัจฉาน	 มนุษย์	 เทวดา	 มาร	 พรหม	 จน
กระทั่งพระทั้งหมดบนพระนิพพาน	พระเมตตาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรง
แผ่ไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้น	ทุกภพทุกภูมิ	ทุกหมู่ทุกเหล่า	ตั้งใจว่า		
 “...มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น จงอย่าได้มีเวรมีกรรมและเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอท่านทั้ง
หลายเหล่านั้นพึงเสียสละให้ปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกว่า
ตนให้พ้นทุกข์ เพื่อยังโลกทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์ด้วยเถิด...”  
	 ตอนนี้ตัวเรากลมกลืนเป็นอันหนี่งอันเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระนิพพาน	 ตั้งใจว่า	 วันนี้ถ้าถึงอายุขัยตายไป เราก็ขออยู่ ณ 
สถานที่นี้ อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ คือ พระนิพพาน		
	 ตั้งใจว่า	 ในวันนี้	 เราจะประกอบกิจการงานอะไรก็ตาม	 ถ้าเกิดอุบัติเหตุอันตราย
ถึงแก่ชีวิตลง เราขอมาอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ คือ พระนิพพาน	
กำหนดใจสบายๆ	เอาไว้ตรงจุดนี้		
	 แล้วค่อยๆ	คลายสมาธิออกมา	โดยกำหนดสติรู้อยู่ตลอดเวลา	แบ่งความรู้สึกส่วน
หนึ่งสัก	๒๐	-	๓๐	 เปอร์เซ็นต์	นึกถึงภาพพระ	นึกถึงพระนิพพานไว้ดังนี้	อีก	๗๐	-	๘๐	
เปอร์เซ็นต์	เราจะทำหน้าที่ของเราคือ	สวดมนต์	-	ทำวัตร	ต่อไป		
	 ตั้งใจว่า	ผลานิสงส์ที่ได้จากการเจริญกรรมฐานก็ดี	จากการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธ
บูชา	 ธรรมบูชา	 สังฆบูชา	 ก็ดี	 ลูกตั้งความปรารถนาไว้หนึ่งเดียวคือ	 พระนิพพานนี้	 อย่า
ลืมแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งเกาะไว้ตลอดเวลา	 แม้จะทำอะไรก็ตาม	 อย่าทิ้งความรู้สึกจาก
พระ	อย่าทิ้งความรู้สึกจากพระนิพพาน	
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
   วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
	
	
	
	
	
	
	

งานทำบุญถวายหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน มีทุกวันที่ ๑๔ ของเดือน  
แต่งานใหญ่จริงๆ ต้อง ๑๔ กันยายน ของทุกปี 
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๒. อานาปานสติ พุทธานุสติ 
	 ทุกคนนั่งในท่าสบายของตัว	 นั่งตัวตรงๆ	 บาลีบอกว่า	 “อุชุ กายํ”	 ตั้งกายให้ตรง	
แต่ไม่ใช่เกร็งร่างกาย	 เป็นการนั่งตัวตรงตามสบายๆ	 อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง	 กล้ามเนื้อ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง	อย่าไปเกร็ง	อย่าไปฝืนมัน	ปิดปากลงเบาๆ	ปลายลิ้นแตะเพดานไว้	แตะ
ไม่ใช่กด		
	 หลับตาลง	 เหมือนกับเรานึกย้อนเข้าไปในกะโหลกศีรษะของเรา	 จนกระทั่งมัน
ค่อยๆ	ไหลลงไปในอก	ลงไปสุดที่ท้อง	กำหนดความรู้สึกทั้งหมด	อยู่ที่สุดของลมหายใจที่
ท้อง	 หายใจเข้านึกว่า	 พุท	 หายใจออกนึกว่า	 โธ	 หรือใช้คำภาวนาใดก็ได้ที่เราถนัด			
ที่แนะนำให้ใชพุ้ทโธ	เพราะว่าสั้นดี	สามารถจับคำภาวนาได้ง่าย		
	 กำหนดลมหายใจเข้าออก	 หายใจเข้าผ่านจมูก	 ผ่านกึ่งกลางอก	 ลงไปสุดที่ท้อง	
หายใจออก	 ออกจากท้อง	 ผ่านกึ่งกลางอก	 มาสุดที่ปลายจมูก	 การกำหนดลมหายใจนั้น	
ไม่ใช่การบังคับลมหายใจ เป็นการกำหนดความรู้สึกตามลมหายใจเข้าไป		
	 ร่างกายมันต้องการลมหายใจแรงก็ดี	 ต้องการเบาก็ดี	 ต้องการยาวก็ดี	 ต้องการสั้น
ก็ดี	เราแค่กำหนดรู้เท่านั้น	เอาความรู้สึกทั้งหมดของเรา	อยู่กับลมหายใจเข้าออกเฉพาะ
หน้า	ถ้ามันส่งไปที่อื่น	ไปนึกถึงเรื่องอื่น	ให้ดึงมันกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกใหม่		
	 พอมันเคลื่อนไปเราก็ดึงมันกลับมา	 พอมันเคลื่อนไปเราก็ดึงมันกลับมา	 เมื่อทำไป
นานๆ	ความคล่องตัวมีมากขึ้น	อารมณ์ใจเริ่มทรงตัว	แค่นึกเท่านั้น	ความรู้สึกทั้งหมดก็จะ
อยู่กับลมหายใจเข้าออกทันที		
	 ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เป็นพื้นฐานใหญ่ของกรรมฐานทั้งปวง	 ถ้าไม่มี
ลมหายใจเข้าออก	 สติจะไม่ตั้งมั่นทรงตัว	 สมาธิจะเกิดได้ยาก	 ดังนั้น	 การปฏิบัติในทุกวัน	
เราทิ้งลมหายใจเข้าออกไม่ได้	หายใจเข้ารู้อยู่	หายใจออกรู้อยู่		
	 คราวนี้กำหนดความรู้สึกทั้งหมดของเรา	ไว้ที่จุดสุดของลมหายใจ	คือไว้ที่ท้อง	มัน
จะเป็นฐานที่	๓	ฐานที่	๗	อย่างไรแล้วแต่เราถนัด	ให้รู้ว่าลมหายใจมันลงไปสุดตรงนั้น		
	 จากนั้น	 นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง	 ที่เรารักเราชอบมากที่สุด	 จะเป็น
พระปางอะไรก็ได้	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	 อย่างไรก็ได้	 เป็นภาพพระพุทธเจ้าในลักษณะพระ
สงฆ์ก็ได้	ในลักษณะพระวิสุทธิเทพก็ได้	เอาภาพพระนั้นไว้ตรงที่สุดของลมหายใจ		
	 เมื่อหายใจเข้า	 ให้ไปสุดที่พระพุทธรูป	 เมื่อหายใจออกพระพุทธรูปไหลตามลม
หายใจออกมา	หายใจเข้าพระพุทธรูปองค์เล็กๆ	 ใสสว่าง	 ไหลตามลมเข้าไป	ผ่านกึ่งกลาง
อก	ลงไปสุดที่ท้อง	หายใจออกภาพพระพุทธรูป	 ไหลออกจากท้องผ่านกึ่งกลางอก	มาสุด
ที่ปลายจมูก	 หายใจเข้าภาพพระไหลเข้า	 สว่างไสวอยู่ในท้อง	 หายใจออกภาพพระไหล
ออก	สว่างไสวอยู่ที่ปลายจมูก	ทำอย่างนี้ให้ได้ระยะหนึ่ง		
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	 แล้วกำหนดใจให้นิ่งอยู่ที่ภาพพระซึ่งอยู่ในท้อง	 หายใจเข้าพระก็สว่างขึ้น	 หายใจ
ออกพระก็สว่างขึ้น	หายใจเข้าพระก็สว่างขึ้น	หายใจออกพระก็สว่างขึ้น	ให้อยู่นิ่งอยู่ที่ท้อง	
กำหนดความรู้สึกหยุดอยู่ที่ท้องแห่งเดียว		
	 คราวนี้กำหนดความรู้สึก	 เลื่อนภาพพระขึ้นมาตรงจุดกลางอก	 ตรงที่เรารู้สึกว่าลม
หายใจผ่านแรงที่สุด	หายใจเข้าลมหายใจเข้าที่จมูก	ผ่านองค์พระที่ใสสว่างอยู่กลางอก	ลง
ไปสุดที่ท้อง		
	 ความรู้สึกส่วนใหญ่	อยู่ที่องค์พระที่อยู่กลางอก	หายใจออกจากท้อง	ผ่านภาพพระ
ที่สว่างไสวอยู่กลางอก	 มาสุดที่ปลายจมูก	 หายใจเข้า	 ภาพพระอยู่กลางอกสว่างไสว	
หายใจออกภาพพระที่อยู่กลางอกสว่างไสว		
	 แล้วกำหนดความรู้สึก	 เลื่อนภาพพระขึ้นมาอยู่ในศีรษะของเรา	จะชัดหรือไม่ชัดไม่
เป็นไร	 ให้เรามั่นใจว่ามีภาพพระอยู่ก็ใช้ได้	 อย่าไปใช้สายตาบังคับเห็น	 เอาความรู้สึก
เท่านั้น	ว่านั่นเป็นองค์พระ	ภาพพระอยู่ในศีรษะของเรา		
	 หายใจเข้าลมหายใจเข้าที่จมูก	 ภาพพระสว่างไสวอยู่ในศีรษะของเรา	 ลมหายใจ
ผ่านอกลงไปสุดที่ท้อง	 หายใจออกลมหายใจออกจากท้อง	 ผ่านกึ่งกลางอกลงมาสุดที่
ปลายจมูก	 แต่ภาพพระนั้นสว่างไสวอยู่ในศีรษะของเรา	 หายใจเข้าภาพพระในกะโหลก
ศีรษะของเราสว่างไสวไปทั่ว	หายใจออกภาพพระในกะโหลกศีรษะของเราสว่างไสวไปทั่ว		
	 คราวนี้กำหนดความรู้สึกทั้งหมด	 เลื่อนภาพพระไปตรงหน้าของเรา	 กะว่าอยู่ห่าง
สักประมาณช่วงแขนเอื้อมถึง	 ไปสว่างไสวลอยอยู่ข้างนอกตรงหน้า	 หายใจเข้าภาพพระก็
สว่าง	 หายใจออกภาพพระก็สว่าง	 เอาใจจดจ่ออยู่กับภาพพระตรงหน้าของเรา	 อย่าใช้
สายตา	ให้กำหนดความรู้สึกสบายๆ		
	 ขอย้ำอีกทีอย่าใช้สายตา	 จะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ตาม ให้เรารู้สึกว่ามีภาพพระอยู่
ตรงหน้าก็ใช้ได้แล้ว	 หายใจเข้าภาพพระตรงหน้าเราสว่างไสว	 หายใจออกภาพพระตรง
หน้าเราสว่างไสว		
	 จากนั้นกำหนดความรู้สึกทั้งหมด	 เลื่อนภาพพระไปอยู่ด้านหลังของเรา	 ในระดับ
เดียวกับศีรษะของเรา	 หันหน้ามาด้านเดียวกับเรา	 หายใจเข้านึกถึงภาพพระข้างหลัง
สว่างไสวอยู่	หายใจออกนึกถึงภาพพระข้างหลังที่สว่างไสวอยู่		
	 พุท...โธ	 ภาพพระข้างหลังสว่างไสว	 พุท...โธ	 ภาพพระข้างหลังสว่างไสว	 นึกอยู่
อย่างนั้น	ความรู้สึกอย่าให้เลื่อนไปที่อื่น	ถ้าจะรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมคำภาวนา	ให้เป็น
ความรู้สึกส่วนน้อย	สัก	๒	ส่วน	๓	ส่วน	เท่านั้น	อีก	๗	ส่วน	๘	ส่วนของเรา	ให้กำหนด
นิ่งอยู่ที่ภาพพระเท่านั้น		
	 แล้วกำหนดความรู้สึกทั้งหมด	 เลื่อนภาพพระขึ้นไปอยู่บนศีรษะ	 ภาพพระลอยอยู่
เหนือศีรษะของเรา	 สว่างไสวอยู่ตรงนั้น	 ตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องปลายจมูก	 หายใจ
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เขา้คดิวา่	ลมหายใจขาวสะอาดไหลจากพระ	ผา่นกระหมอ่มของเรา	ลงไปทีอ่ก	ลงไปทีท่อ้ง		
	 หายใจออก	ลมหายใจไหลออกจากทอ้ง	ผา่นกึง่กลางอก	ออกไปทางกระหมอ่ม	สดุที่
ภาพพระนัน้	 หายใจเขา้	 เหมอืนเราหายใจจากเหนอืศรีษะลงไป หายใจออก เหมอืนกบั
ออกไปทีเ่หนอืศรีษะ	ทีต่รงภาพพระนัน้	ใหก้ำหนดความรูส้กึสว่นใหญอ่ยูท่ีภ่าพพระ		
	 ภาพพระสว่างไสวอยู่เหนือศีรษะของเรา	 หายใจเข้า	 ลมหายใจที่ขาวใสสะอาด	
ไหลตามลงไปสุดที่ท้อง	 หายใจออก	 ลมหายใจที่ขาวใสสะอาด	 ไหลออกไปสุดที่องค์พระ	
กำหนดความสว่างไสวของพระลงมาให้คลุมกายเราทีละน้อยๆ		
	 อย่ากำหนดพรวดพราดทีเดียว	ค่อยๆ	สว่างลงมาที่ศีรษะ	สว่างลงมาถึงลูกตา	ถึง
ระดับดวงตา	ถึงระดับใบหู	ถึงระดับคาง	สว่างลงไปถึงหัวไหล่	ถึงต้นแขน	ถึงกลางอก	ถึง
ท้อง	ถึงเชิงกราน	ถึงตลอดทั้งร่างกาย		
	 หายใจเข้า	 ภาพพระสว่างขึ้น	 ตัวเราก็สว่างขึ้น	 หายใจออกภาพพระสว่างขึ้น	 ตัว
เราก็สว่างขึ้น	 หายใจเข้าภาพพระสว่าง	 ตัวเราสว่าง	 หายใจออกภาพพระสว่าง	 ตัวเรา
สว่าง	แล้วกำหนดความรู้สึกใหม่		
	 หายใจเข้า	 ภาพพระไหลจากศีรษะลงไปอยู่ที่ท้อง	 จากองค์ใหญ่เป็นเล็ก	 ลงไปสุด
อยู่ที่ท้อง	 หายใจออก	 ภาพพระไหลอกจากท้อง	 ขึ้นไปอยู่บนศีรษะ	 กลายเป็นองค์ใหญ่	
หายใจเข้าองค์เล็กลงไปสุดที่ท้อง	 หายใจออกองค์ใหญ่ไปอยู่ที่ศีรษะ	 พุท...โธ	 ภาพพระ
ใสๆ	ไปอยู่ที่ท้องเป็นองค์เล็ก	พุท...โธ	ภาพพระใสๆ	ขึ้นไปอยู่ที่ศีรษะเป็นองค์ใหญ่		
	 คราวนี้ให้กำหนดใจนิ่งอยู่ที่ภาพพระบนศีรษะ	 น้อมจิตน้อมใจ	 กราบลงตรงจุดนั้น	
ให้ตั้งใจว่านั่นคือ	 “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”	 ขณะนี้พระองค์ท่านเสด็จมาโปรด
เราแล้ว		
	 การที่จะเกิดมาเป็นคนสักชาติหนึ่งก็แสนยาก	 เกิดมาแล้วจะได้พบพระพุทธเจ้าก็
แสนยาก	พบพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ฟังธรรมกแ็สนยาก	ได้ฟังธรรมแล้วจะเกิดความเลื่อม
ใสกแ็สนยาก	เลื่อมใสแล้วจะปฏิบัติตามให้ได้ผลกแ็สนยาก		
	 ตอนนี้	 เดี๋ยวนี้	 ปัจจุบันนี้	 องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	
ประทับอยู่เหนือเศียรเหนือเกล้าของเรา	 พระรัศมีที่ใสสว่างครอบคลุมลงมา	 ทำให้ทั้ง
ร่างกายและจิตใจของเราสว่างไสวไปหมด		
	 พระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์สุดประเสริฐ	 มีพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศ	
สามารถตรัสรู้พบเห็นอริยสัจที่ไม่มีใครพบเห็นได้	 พระองค์มีพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่	
ทรงตรากตรำพระวรกายสั่งสอนสัตว์โลกอยู่	๔๕	ปีเต็มๆ		
	 ๔๕	 ปีที่พระองค์ท่าน	 อดตาหลับขับตานอนสอนพวกเรา	 เนื่องจากเพราะเห็นว่า
พวกเราโปรดได้สงเคราะห์ได้	 ในแต่ละคืนพระองค์ท่านจะได้บรรทมสักชั่วโมง	 สองชั่วโมง
ก็แสนยาก	ในบาลีกล่าวถึง	พุทธกิจ ๕ ประการ	ไว้ว่า		
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	 “ปุพพัณเห ปิณฑปาตัญ จะ”	 เช้าขึ้นมาเสด็จออกบิณฑบาต	พระองค์ท่านเสด็จ
บิณฑบาตตลอดพระชนม์ชีพ		
	 “สายัณเห ธัมมเทสนัง”	ตอนบ่ายทรงเทศน์โปรดสั่งสอนประชาชน		
	 “ปโทเส ภิกขุโอวาทัง”	 ค่ำลงมาให้โอวาทสั่งสอนพระภิกษุ	 ภิกษุณี	 สามเณร	
สามเณรี	และสิกขมานาทั้งหลาย		
	 “อัฒฑรัตเต เทวปัญหะนัง”	 เที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาให้กับเทวดา	พรหม	ที่เขา
สงสัย	หรือเทศน์โปรด	เทวดา	พรหม	ที่มาขอฟังธรรม		
	 “ปัจจุเสว คเตกาเล ภัพพาภัพเพ วิโลกะนัง”	พอใกล้รุ่ง	อย่างเช่นตอนนี้	เวลานี้	
พระองค์ท่านก็จะสอดส่อง	 ตรวจดูอุปนิสัยสัตว์โลก	 ว่าสมควรจะเสด็จไปโปรดผู้ใด	 สรุป
แล้วลองคิดง่ายๆ	ดูว่า	พระองค์ท่านมีเวลาบรรทม	คือนอนอย่างพวกเราคืนหนึ่งกี่ชั่วโมง		
	 พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายลักษณะนี้	 ๔๕	 ปีเต็มๆ	 ด้วยพระกรุณาคุณอันยิ่ง
ใหญ่	 เพื่อสงเคราะห์พวกเรา	 เห็นว่าพวกเราสอนได้	 มีโอกาสที่จะทำเพื่อความหลุดพ้นได้	
พระองค์ท่านทุ่มเทชีวิต	 จนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เพื่อพวกเรา	 และขณะนี้พระองค์ท่าน	
เสด็จอยู่เหนือเศียรเหนือเกล้าของเรา	 พร้อมที่จะสนับสนุนความดีในทุกๆ	 ด้านของเรา	
พร้อมที่จะรับเราไปสู่พระนิพพาน		
	 พระองค์ท่านประทับอยู่อย่างนั้น	 ทุกวันทุกเวลา	 ไม่ได้ไปไหน	 แต่เราเคยเอาจิตใจ
จดจ่อกับพระองค์ท่านสักวันละเท่าไหร่	 กี่นาที	 กี่ชั่วโมง	 หรือว่าลืมโดยสิ้นเชิง	 พระองค์
ท่านประกอบไปด้วย	พระบริสุทธิคุณ	 คือชำระจิตใจของพระองค์ท่านให้ผ่องใสจากกิเลส
ได้อย่างวิเศษยิ่ง	ไม่มีใครทำได้ดีกว่าพระองค์ท่านอีกแล้ว		
	 เมื่อประกอบไปด้วยพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศ	 พระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่	 พระ		
บริสุทธิคุณอย่างสิ้นเชิง	 นี่แหละ..พระองค์ท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้า	 คำประพันธ์สรรเสริญ
คุณพระพุทธเจ้าเราสวดอยู่ทุกวันว่า		
	 อิติปิโส ภควา	แม้เพราะเหตุนี้	องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น		
	 อรหัง	เป็นพระผู้ไกลจากกิเลส		
	 สัมมาสัมพุทโธ	ตรัสรู้เองโดยชอบ		
	 วิชชาจรณสัมปันโน	ถึงพร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติที่ดีทั้งปวง		
	 สุคโต	 พระองค์ท่านไปดีแล้ว	 ในทางโลกนั้นจะไปที่ไหนก็ตาม	 พระองค์ก็สร้าง		
บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เกิด	ปลูกฝังธรรมะในจิตในใจของคน	 ในทางธรรมนั้น	พระองค์ท่าน
ไปสู่พระนิพพานแน่นอนแล้ว		
	 โลกะวิท	ูเป็นผู้รู้แจ้งในโลก	โลกคือหมู่สัตว์	กี่ภพกี่ภูมิ	กี่หมู่กี่เหล่า	พระองค์ท่านรู้
แจ้งเห็นจริงหมด	 ใครสร้างกรรมอย่างไร	 ถึงได้รับผลของความทุกข์	 พระองค์ท่านรู้หมด	
ใครสร้างบุญอย่างไร	ถึงได้รับผลของความสุข	พระองค์ท่านรู้หมด		
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	 จะทำอย่างไร	ถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง	พระองค์ท่านรู้ทั้งหมด	รู้โลก
ภายในคือกายนี้	 รู้โลกภายนอก	 คือกายคนอื่น	 รู้โอกาสโลก	 คือโลกนี้ที่เป็นอยู่ทั้งหมดนี้	
ตลอดถึงดวงดาวในทุกจักรวาล	พระองค์ท่านรู้หมด	รู้ครบถ้วน	จึงชื่อว่าโลกะวิทู		
	 อนุตตโร ปุริสทัมมะสารถิ ทรงเป็นสารถีคือผู้ควบคุม	ผู้ฝึกสอนที่ยอดเยี่ยม	ไม่มี
ใครเหนือไปกว่านี้อีกแล้ว		
	 สัตถา เทวมนุสสานัง	 พระองค์ท่านเป็นศาสดา	 คือ	 เป็นครูของทั้งมนุษย์และ
เทวดา	สอนทั้งคน	ทั้งเทวดา	นางฟ้า	พรหม	ไปด้วย		
	 พุทโธ	ทรงเป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	มีสติมั่นคงอยู่ตลอดเวลา	จะหลับจะตื่น	จะยืน
จะนั่ง	 พระองค์ท่านรู้ตัวอยู่ตลอด	 รู้ว่าร่างกายนี่มันทุกข์	 รู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ใน
กองทุกข์	 รู้ว่าร่างกายนี่มันต้องตาย	 หายใจเข้าไม่หายใจออก	 มันก็ตาย	 หายใจออกไม่
หายใจเข้า	มันก็ตาย	รู้ว่าตายแล้ว	พระองค์ท่านไปพระนิพพาน		
	 ภควา	ถือเอา	๒	ศัพท์ว่าเป็นผู้มีโชค	เสด็จไปที่ใดก็ตาม	สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
ทั้งร่างกายและจิตใจ	 ทั้งอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์	 แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย	 อีกศัพท์หนึ่ง
กล่าวว่า	 เป็นผู้จำแนกแจกธรรม	 คือนำธรรมะไปสั่งสอนคนอื่นเขา	 พระองค์ท่านตรัสรู้ได้
ด้วยพระองค์เอง	แล้วสอนธรรมะนั้นแก่ผู้อื่น	ให้ตรัสรู้ตาม		
	 บัดนี้	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่เป็นอัจฉริยะมนุษย์สุดประเสริฐ	 ล้ำเลิศ
กว่าผู้ใด	 ประทับอยู่เหนือเศียรเหนือเกล้าของเราแล้ว	 ทุกวันทุกเวลาในแต่ละวัน ให้เอา
จิตจดจ่ออยู่กับพระองค์ท่านให้มากที่สุด  
	 ตั้งใจว่า	 นี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ของพวกเรา	 พระพุทธเจ้าไม่อยู่
ที่ไหนเลย	นอกจากพระนิพพาน	 เราเห็นท่านคือ เราอยู่กับท่าน เราอยู่กับท่านคือ เรา
อยู่บนพระนิพพาน  
	 เอาใจเกาะภาพนี้ไว้	 คือเอาใจเกาะพระนิพพาน	 หายใจเข้าพระรัศมีที่สว่างไสวก็
ครอบคลุมกายของเรามา	หายใจอก	พระรัศมีที่สว่างไสว	ก็ครอบคลุมกายของเรามา		
	 หายใจเข้าครั้งหนึ่ง	 หายใจออกครั้งหนึ่ง	 นึกถึงภาพพระองค์ท่าน	นึกถึงคำภาวนา	
ก็คือเราใกล้พระนิพพานไปก้าวหนึ่ง	หายใจเข้าใกล้พระนิพพานไปก้าวหนึ่ง หายใจออก
ใกล้พระนิพพานไปก้าวหนึ่ง  
	 ให้ตั้งใจว่า...ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี้	 เราไม่ขอเกิดมามีมันอีก	
ขึ้นชื่อว่าโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเร่าร้อนนี้	 เราไม่ขอมาเกิดอีก	 การเป็นเทวดา
เป็นพรหม	ที่มีสุขชั่วคราว	 เราก็ไม่ปรารถนา	ตายเมื่อไร เราขอไปอยู่พระนิพพาน กับ
พระองค์ท่านเท่านั้น  
	 หายใจเข้า	ภาพพระไหลตามลมหายใจเข้า	ไปสุดที่ท้อง	หายใจออก	ภาพพระไหล
ตามลมหายใจออก	มาอยู่ที่เหนือศีรษะ	ทุกวัน ทุกเวลา เอาใจเกาะไว้ดังนี้ให้ได้  
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	 ตอนนี้ให้แบ่งความรู้สึกออกเป็นสองส่วน	 ความรู้สึกสัก	 ๒๐	-	 ๓๐	 เปอร์เซ็นต์			
ให้จับภาพพระไว้อย่างนั้น	จดจ่อกับภาพพระอย่างนั้น	ความรู้สึกที่เหลือทั้งหมดกำหนดให้
กายมันเคลื่อนไหว	เพื่อทำหน้าที่ของเรา		
	 ตั้งใจว่าเราจะทำงานทุกอย่างเป็นพุทธบูชา	 ธรรมบูชา	 สังฆบูชา	 ถ้ามันตายวันนี้
เราขอไปพระนิพพาน	กำหนดใจให้มั่นคงดังนี้	แล้วเตรียมตัวทำวัตรต่อได้	
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

งานตักบาตรวันเทโวที่วัดท่าขนุน 
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๓. “มาร” 
	 ขอให้ทุกคนขยับตัว	 นั่งในท่าที่สบาย	 จะนั่งขัดสมาธิก็ได้	 นั่งพับเพียบก็ได้	 ขยับ
เปลี่ยนอิริยาบถเสียก่อน	ถึงเวลาจะได้ไม่เมื่อยมาก	เพราะว่าตราบใดที่กำลังใจของเรา	ยัง
ข้องเกี่ยวอยู่กับร่างกาย	ยังนึกถึงร่างกาย	ยึดติดกับร่างกาย	ความรู้สึกต่างๆ	มันก็จะครบ
ถ้วนสมบูรณ์	ทำให้เรานั่งได้ไม่นาน	เพราะว่ามันจะเมื่อย	จะชา	จะปวด		
	 ยกเว้นว่าเราต้องการดูตัวเวทนา	 ถ้าอย่างนั้นจะมีการทนนั่งกัน	 นั่งมันนานๆ	 เพื่อ
ให้อาการเวทนา	และความทุกข์ทั้งหลาย	มันเกิดขึ้นแล้วจะได้แยกแยะว่า	ความทุกข์ที่มัน
เกิดขึ้นนั้น	มันเกิดขึ้นกับตัวเรา	หรือว่าเกิดขึ้นกับใจของเรา	ซึ่งลักษณะแบบนั้น	พวกเรา
ไม่ค่อยถนัดกัน		
	 ดังนั้น	พวกเรานั่งท่าที่สบาย	หายใจเข้า	หายใจออกยาวๆ	ทั้ง	๒	-	๓	ครั้ง	 เพื่อ
เป็นการระบายลมหยาบออกให้หมด	 ไม่อย่างนั้น	 บางคนพอเริ่มภาวนา	 จะรู้สึกอึดอัด	
รู้สึกแน่น	 ทำให้ตกใจ	 บางทีคนไม่กล้าทำต่อไปเลยก็มี	 นั่นเป็นอาการที่ลมหายใจเข้า	 ลม
หายใจออกมันหยาบไปนิดหนึ่ง		
	 หายใจเข้า	 หายใจออกยาวๆ	 สัก	 ๒	-	๓	 ครั้ง	 ระบายลมหยาบให้หมด	 แล้วค่อย
ปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามปกติ	 หายใจเข้านึกว่า	พุท	 หายใจออกนึกว่า	 โธ	 กำหนด
ความรู้สึกไปด้วยว่ามันผ่านจมูก	 ผ่านกึ่งกลางอก	 ลงไปสุดที่ท้อง	 ออกจากท้อง	 ผ่าน
กึ่งกลางอก	มาสุดที่ปลายจมูก		
	 ความรู้สึกทั้งหมดของเราต้องอยู่ตรงนี้	 อยู่ตรงลมหายใจเข้าออกนี้อย่าให้มัน
เคลื่อนไปไหน	 นึกถึงเรื่องอื่นเมื่อไร	 ให้ดึงกลับมาตรงนี้ทันที	 หากว่าเราจะดูกำลังใจของ
เราตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่า	จริงๆ	แล้วมันมีการส่งออกอยู่ตลอดเวลา	ส่งออกไปยังเรื่องอื่น	
ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออก	ไม่ได้อยู่กับสติสมาธิเฉพาะข้างหน้า		
	 แม้กระทั่งการปฏิบัติในมโนมยิทธิของเรา	 คณาจารย์สายอื่น	 ท่านก็กล่าวว่าไม่ถูก
ต้อง	 เพราะเป็นการส่งจิตออกนอก	 แต่อาตมาขอยืนยันว่า	 การส่งจิตออกนอกในลักษณะ
ฟุ้งซ่าน	ขาดสมาธิ	เป็นคนละเรื่องกับมโนมยิทธิ		
	 มโนมยิทธิเป็นการส่งจิตออกนอก	 ด้วยกำลังของฌานสมาบัติ	 จะมีการควบคุม	 มี
การป้องกัน	 ควบคุมไม่ให้นิวรณ์กินใจเราได้	 ควบคุมไม่ให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับใจได้	
ต้องการจะไปตรงจุดไหนไปได้	 นี่คือการใช้ผลของฌานสมาบัติ	 ไม่ใช่ว่าสร้างผลเกิดแล้ว
ไม่สามารถที่จะนำผลนั้นไปใช้ได้		
	 ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด	ลืมลมหายใจเข้าออกเมื่อไร	คือ
ลืมความดีเมื่อนั้น	 ดังนั้น	 ทุกวันๆ	 เราต้องทบทวนตัวเอง	 ต้องอยู่กับลมหายใจเข้าออก
ของเรา	ทุกเวลาต้องกำหนดรู้อยู่เสมอ		
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	 ถ้าไม่รู้ลมหายใจเข้าออก	ก็ต้องรู้อิริยาบถ	คือการเคลื่อนไหวของร่างกายแทน	เรา
เดินให้รู้ว่าเดินอยู่	 ก้าวเท้าซ้ายรู้อยู่ว่าก้าวเท้าซ้าย	 ก้าวเท้าขวารู้อยู่ว่าก้าวเท้าขวา	 แกว่ง
แขนซ้ายรู้อยู่ว่าแกว่งแขนซ้าย	 แกว่งแขนขวารู้อยู่ว่าแกว่งแขนขวา	 อย่างน้อยๆ	 ต้องรู้
อิริยาบถเหล่านี้อยู่		
	 จะทำการทำงานใดๆ	ก็ตาม	สติสัมปชัญญะให้อยู่เฉพาะหน้า	กวาดใบไม้	ทำความ
สะอาด	 ไม้กวาดเราจะไปทางซ้าย	 ไปทางขวา	 ไปแรง	 ไปเบา	 ต้องรู้อยู่	 จะถูพื้น	 ไม้ถู
เคลื่อนไปข้างหน้า	กลับมาข้างหลัง	เราต้องรู้อยู่		
	 ไม่ว่าทำกิจทำการใดๆ	 ก็ตาม	 ถ้าสติสมาธิไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออก	 ก็ต้องอยู่
กับอิริยาบถเฉพาะหน้า	 ต้องกำหนดรู้มันไว้	 ถ้าสติสมาธิทรงตัวอยู่ตรงหน้า	 นิวรณ์ก็ทำ
อันตรายเราไม่ได้	มารทั้ง	๕	ก็ทำอันตรายเราไม่ได้		
	 การที่เราปฏิบัติความดี	จะมีสิ่งที่คอยมาขัดขวางอยู่	เรียกว่า	“มาร”	รากศัพท์ของ
มารเป็นบาลี	คือคำว่า	“มาระ”	แปลว่า	“ผู้ฆ่า”	คือฆ่าเราเสียจากความดีทั้งปวง		
	 ทันทีที่เราเริ่มต้นปฏิบัติภาวนา	 กำลังใจเริ่มเข้าสู่ตัวปีติ	 มารจะขัดขวางทันที	
เพราะบุคคลที่เริ่มเข้าถึงปีติ	 จะเกิดความยินดี	 อิ่มเอิบ	 ไม่เบื่อไม่หน่ายในการปฏิบัติ	 จะ
ทุ่มเทความพากเพียรกับการปฏิบัติ	 ดังนั้นจะหลุดพ้นจากอำนาจของเขาได้	 มารจึง
พยายามขัดขวาง		
	 มารมี ๕ อย่าง	คือ		
	 ขันธมาร	 ร่างกายนี้แหละที่เป็นมาร	 เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วย	 ทำให้เราทำความดีไม่
ถนัด	สมัยฆราวาส	อาจจะกินเหล้าเมายาหัวทิ่มพื้น	นอนตากน้ำค้างอยู่ก็ไม่เป็นไร	แต่พอ
มาปฏิบัติภาวนา	มันเจ็บโน่น	ป่วยนี่อยู่เรื่อยไป		
	 บางคนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลย	คือ	คิดว่าเพราะมาทำความดีถึงเป็นอย่างนี้	ดัง
นั้นอย่าทำเลยดีกว่า	อันนี้คือ	ขันธมาร	นั่งๆ	อยู่ก็คันตรงโน้น	เจ็บตรงนี้	ปวดตรงนั้น	อยู่ๆ	
ก็เกิดแปลบปลาบขึ้นมาในร่างกาย	 ทำให้สมาธิของเราเคลื่อนไป	 ให้รู้จักหน้าตาของมันไว้	
ว่านั่นคือ	มาร		
	 กิเลสมาร	คือความชั่วที่ฝังอยู่ในจิตใจของเรามาเป็นแสนๆ	ชาติมาแล้ว	พยายาม
จะกระตุ้นเราให้ฟุ้งซ่าน	ให้ไหลไปกับรัก	โลภ	โกรธ	หลง	อยู่ตลอดเวลา	ลีลาของมารก็คือ	
ยั่วให้กำหนัด ล่อให้หงุดหงิด ลวงให้หลงผิด  
	 ความกำหนัดยินดี	 อยากมีอยากได้	 ทำให้เกิดความราคะกับโลภะ	 เพราะโลภจึง
อยากได้	 เพราะยินดีจึงอยากมีอยากเป็น	 ยั่วให้หงุดหงิดคือกระตุ้นโทสะให้เกิด	 ตาเห็น	 หู
ได้ยิน	 จมูกได้กลิ่น	 ลิ้นได้รส	 กายสัมผัส	 มันพยายามสอดแทรกเข้ามาในใจของเราอยู่
เสมอ	 จะทำลายเกราะป้องกันจิตใจของเรา	 เพื่อยึดเราให้เป็นทาสของมันให้ได้	 รู้จัก
หน้าตาของมันเอาไว้		
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	 เทวปุตตมาร	ก็คือ	การทดสอบของเทวดาก็ดี	ครูบาอาจารย์ก็ดี	แต่ถ้าเกิดเราสอบ
ตก	อย่างเช่นว่าท่านมาทำร้ายเรา	อาจจะทำร้ายในนิมิตก็ดี	ทำร้ายตัวตนของเราจริงๆ	ก็ดี	
จนใกล้จะถึงแก่ความตาย	 แทนที่เราจะรำลึกถึงความตายได้	 นึกถึงพระพุทธ	 พระธรรม	
พระสงฆ์ได้	คิดว่าถ้าตายเราไปนิพพานได้		
	 กลายเป็นว่า	 เรากลัวตาย	 เราไปดิ้นรน	 ไปต่อสู้	 ถ้าหากว่าเราปล่อยวางร่างกายไม่
ได้	เขาก็คือมาร	เพราะว่าขวางเรา	ทำให้เราก้าวไม่ผ่านจากจุดนั้น	แต่ถ้าปัญญาของเราดี	
ก้าวผ่านไปได้	เขาก็กลายเป็นผู้หนุนเสริมของเรา		
	 อภิสังขารมาร	คือ	บุญบาป	บาปนั้นขวางเราอย่างไร	เรารู้อยู่	ตกนรก	เป็นเปรต	
เป็นอสุรกาย	 เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 โอกาสจะประกอบกรรมทำความดีนั้น	 สัตว์นรก	 เปรต	
อสุรกายไม่มีโอกาสเลย	สัตว์เดรัจฉานมีน้อยเหลือเกินที่จะได้ทำความดี	ดังนั้นมันขวางเรา
ให้เข้าถึงความดีได้ยากแบบนี้		
	 ส่วนบุญที่ขวางเราไม่ให้เข้าถึงความดีนั้น	 มีกำลังของฌานสมาบัติ	 เป็นต้น	 โดย
เฉพาะอรูปฌาน	ถ้าได้อรูปฌาน	ต้องไปเกิดเป็นอรูปพรหม	หนึ่งหมื่นมหากัลป์	สองหมื่น
มหากัลป์	 สี่หมื่นมหากัลป์	 แปดหมื่นมหากัลป์	 อยู่กันเนิ่นนานเหลือเกิน	 นานจนกำหนด
เป็นตัวเลขแล้ว	เราไม่สามารถจะอ่านมันออกมาได้		
	 ดังนั้นโอกาสที่จะทำความดีต่อของเราก็ไม่มี	 ถ้าเศษบุญเก่าไม่เหลืออยู่	 หลุดจาก
จุดของอรูปพรหม	 อาจะลงอบายภูมิไปเลย	 แต่ถึงเศษบุญเก่ามีเหลืออยู่	 ได้ลงมาเกิดเป็น
มนุษย์	ก็ต้องมาลำบากยากเข็ญกันต่อไป	ดังนั้นเขาจึงขวางเราด้วยวิธีนี้		
	 ตัวสุดท้ายคือ	มัจจุมาร	คือ	ความตายที่คอยขวาง	หลายคนกำลังใจแรงกล้า	มอบ
กายถวายชีวิตต่อพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 เขารู้ว่าขวางไม่ได้ด้วยวิธีอีก	 ๔	 อย่างที่
ผ่านมา	ก็ทำให้ตายไปเลย		
	 แต่นั่นหมายความว่า	ช่วงนั้นเราต้องมีอุปฆาตกรรมเข้ามาถึงด้วย	กรรมใหญ่ที่เรา
เคยฆ่าคน	ฆ่าสัตว์	เศษกรรมนั้นจะมาสนองช่วงนั้นพอดี	เป็นวาระ	เป็นเวลาที่เปิดให้เขา		
	 ดังนั้น	 เขาจึงสามารถทำอันตรายเราได้	 เพราะเขารู้จังหวะรู้เวลานั้นๆ	 ถ้าไม่ใช่
จังหวะอย่างนั้น	ไม่ใช่เวลาอย่างนั้น	เขาทำอะไรเราไม่ได้		
	 มารมตีวัมตีนจรงิๆ เปน็ตวัเปน็ตน จบัไดต้อ้งได	้แตว่า่เรากวา่จะรู	้กวา่จะเหน็เขา	
บางทกีลายเปน็สนบัสนนุเขา	 มารมคีวามสามารถมาก	 เวลาเราตอ่สูก้บัเขา	 ถา้หากวา่เรา
โกรธ	มโีทสะ	เรากแ็พเ้ขา	เพราะวา่การลอ่ใหห้งดุหงดิ	เขาสามารถทำไดส้ำเรจ็แลว้		
	 ถ้าเราไปยินดีกับสิ่งที่เขามาล่อลวง	โลภะกับราคะก็เกิด	การยั่วให้กำหนัดของเขาก็
สำเร็จอีกแล้ว	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ของเราทั้งหมด	มารจะส่งข้อสอบมาทุกเวลา	ทุก
นาที	ทุกวินาที	หัวข้อข้อสอบก็คือ	รัก	โลภ	โกรธ	หลง	แค่	๔	ข้อนี่แหละ	เขาออกข้อสอบ
ได้เป็นล้านๆ	ทดสอบเราอยู่ตลอดเวลา		
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	 คนรอบข้างของเรา	 วัตถุทุกชิ้น	 ข้าวของทุกอย่าง	 เขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้	
อยู่ๆ	คนข้างตัวของเราที่เรารัก	เราไว้เนื้อเชื่อใจ	อาจจะพูดอะไรบางอย่าง	ที่กระทบใจเรา
อย่างรุนแรงได้	นั่นเป็นการดลใจของมารให้ทำดังนั้น		
	 เห็นข้าวของวางอยู่	 เดินผ่านมาอารมณ์เสียอย่างกะทันหัน	“...ใครกันวะ	?	มันวาง
ข้าวของเกะกะขนาดนี้	 ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักทำ...”	 กลายเป็นว่าของชิ้นหนึ่ง	 คนคนหนึ่ง	 คำ
พูดคำหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม	รอบข้างของเรา	เขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับ
เราได้ทั้งหมด		
	 เราแผ่เมตตาให้เขาได้อย่างเดียว	 แต่การที่เราแผ่เมตตาให้เขาอย่างเดียว	 บางที
กำลังเราไม่พอ	เนื่องจากว่าเมตตาขนาดพระพุทธเจ้าแผ่ให้เขา	เขายังไม่ยินดีที่จะรับ	แล้ว
กำลังเราเท่าพระพุทธเจ้าหรือไม่?	แต่ขณะเดียวกันถ้าเราใช้โทสะ	เราก็แพ้เขาอีก		
	 ดังนั้นว่าเมตตาก็ไม่ไหว	 โทสะก็ไม่ได้	 แล้วเราจะทำอย่างไร	?	 ก็ต้องพิจารณาให้
เห็นจริงว่า	 มารนั้นไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่ดีที่สุดของเรา	 สิ่งที่เขาเอามาทดสอบ	 ถ้าเรา
สามารถก้าวผ่านไปได้	เราจะไม่ตกต่ำจากจุดนั้นอีก		
	 ข้อสอบชนิดนี้จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้อีก	 ถ้าเราสอบตกต่างหาก	 เขาจึงจะ
เป็นผู้ขวาง	 เป็นผู้ฆ่าเรา	 ดังนั้นว่าจริงๆ	 แล้วมารก็คือครูบาอาจารย์ประเภทหนึ่ง	 เป็น
ครูบาอาจารย์ที่ขยันเหลือเกิน		
	 ออกข้อสอบทดสอบเราอยู่ทุกเวลา	 ทุกนาที	 ทุกวินาที	 เผลอเมื่อไหร่	 รัก	 โลภ	
โกรธ	หลงกินใจเราเมื่อนั้น	เผลอเมื่อไหร่ก็รับเข้าทางตา	รับเข้าทางหู	รับเข้าทางจมูก	รับ
เข้าทางลิ้น	รับเข้ากาย	แล้วก็เข้าไปสู่ใจเมื่อนั้น		
	 พระพุทธเจ้าท่านถึงได้สอนให้เรารู้จักสำรวมอินทรีย์	 คือ	 รู้จักระมัดระวังตา	 หู	
จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ของเราเอาไว้	ไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบ	ตาเห็นรูปหยุดอยู่แค่
นั้น	 รูปทำอันตรายเราไม่ได้	 อย่าไปปรุงแต่งว่านั่นเป็นหญิง	 นั่นเป็นชาย	 นั่นสวย	 นั่นไม่
สวย	ถ้าหากว่าเริ่มปรุงแต่งเมื่อไหร่	ก็เสร็จเขาเมื่อนั้น		
	 ขอให้ทุกคนตั้งใจว่า	เราทำหน้าที่ของเรา	คือพยายามที่จะไปนิพพานให้ได้	เขาทำ
หน้าที่ของเขา	 คือเขามีหน้าที่ขวางก็ขวางไป	 ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัว	 ไม่มีใครทำ
อะไรขัดกัน	ไม่มีใครเป็นศัตรูกัน		
	 มารไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่ดีที่สุด	 เป็นครูที่ขยันออกข้อสอบมากที่สุด	 จึงเป็น
หน้าที่ของเรา	ที่ต้องสร้าง	สติ	สมาธิ	ปัญญา	ให้มั่นคง	เพื่อจะได้รับมือกับเขาได้		
	 บริวารของเขาทั้งหลายที่ส่งออกมา	 อยู่ในลักษณะของกามฉันทะ	 พอใจในรูปสวย	
เสียงเพราะ	กลิ่นหอม	รสอร่อย	สัมผัสระหว่างเพศ		
	 พยาบาท	ความผูกโกรธ	อาฆาตแค้นผู้อื่นเขา	ถีนมิททะ	ความง่วงเหงาหาวนอน	
ความขี้เกียจปฏิบัติ	จะได้อยู่กับเขาต่อไป		
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	 อุธัจจะ	ความฟุ้งซ่านอารมณ์ใจไม่ตั้งมั่น	วิจิกิจฉา	ความลังเลสงสัยในผลของการ
ปฏิบัติ	 ลังเลสงสัยในพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์	 ว่าจะมี
ความสามารถจริงหรือไม่	?	นั่นเป็นการดลใจของมาร	เป็นบริวารของมาร		
	 เราสามารถหลีกพ้นได้ง่ายที่สุด	 คืออยู่กับลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออกเท่านั้น	
หายใจเข้าก็นึกว่า	พุท	หายใจออกก็นึกว่า	โธ	กำหนดภาพพระให้แนบแน่นอยู่ในใจ		
	 ภาพพระไหลตามลมหายใจเข้า	ไหลตามลมหายใจออก	เข้าไปเล็กลง	ออกมาใหญ่
ขึ้น	เข้าไปเล็กลง	เล็กลง	ออกมาใหญ่ขึ้น	ใหญ่ขึ้น	กำหนดใจให้นิ่งอยู่อย่างนี้		
	 มารจะทำอันตรายเราไม่ได้	 เนื่องเพราะว่าจิตของเราอยู่เฉพาะหน้า	 ไม่ได้ส่งออก	
ไม่ได้ปรุงแต่งไปในอารมณ์อื่นๆ	 มารทั้งหลายที่เขาขัดขวางเรา	 เพราะไม่ต้องการให้เรา
หลุดพ้น		
	 หนา้ทีข่องเขากค็อื	 สรา้งความลำบากนานปัการใหแ้กเ่รา	 ใหเ้ราตอ่สู	้ ใหเ้ราฟนัฝา่	
เพือ่บารมขีองเราไดเ้ขม้แขง็ขึน้	ไดม้ัน่คงขึน้	กำลงัจะไดส้งูขึน้	เพือ่ทีจ่ะหลดุพน้จากกเิลสได	้	
	 ดังนั้น	 มารไม่ใช่ศัตรู	 เราไม่ใช่คนมีศัตรู	 เราอย่าไปคิดเป็นศัตรูกับใคร	 เพราะนั่น
เป็นกำลังใจของ	วิหิงสาวิตก	คือการตรึกในการจะเบียดเบียนคนอื่น		
	 เปน็กำลงัใจของ	พยาปาทวติก	คอืการตรกึทีจ่ะอาฆาตแคน้โกรธเคอืงคนอืน่	 ใหว้าง
กำลงัใจลงเสยี	คดิวา่เราเปน็ผู้ไมเ่ปน็ศตัรกูบัใคร	เรายนิดเีปน็มติรกบัคน	และสตัวท์ัว่โลก		
	 ขอใหม้นษุยท์ัง้หลาย	 สตัวท์ัง้หลาย	 ทกุภพ	 ทกุภมู	ิ ทกุหมู	่ ทกุเหลา่	 ทีเ่ปน็เพือ่น
ทกุข	์เกดิ	แก	่เจบ็	ตาย	ดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้	จงอยา่ไดม้เีวรมกีรรม	และเบยีดเบยีนซึง่กนั
และกนัเลย	ขอใหเ้ขาทัง้หลายเหลา่นัน้	ไดล้ว่งพน้จากความทกุข	์ไดป้ระสบแตค่วามสขุ	โดย
ถว้นหนา้กนั	ทกุๆ	ทา่นเถดิ		
	 จบัภาพพระของเราใหส้วา่งไสวเอาไว้	 กำหนดใจแผเ่มตาใหเ้ปน็ปกติ	 เมตตาตอ่คน	
เมตตาต่อสัตว	์ อย่าให้มีประมาณ	 อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง	 อย่าไปดูว่า	 คนนี้สวยเราเมตตา	
คนนีห้ลอ่เราเมตตา	สตัวต์วันีส้วยเราเมตตา	สตัวต์วันี้ไมส่วยเราไมเ่มตตา	อยา่งนัน้ใช้ไม่ได	้	
	 กำลังใจของเราต้องเป็น	อัปปมัญญา	คือ	หาประมาณไม่ได	้ตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะ
สงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขเสมอหน้ากัน	 เวลาออกทำการทำงาน	 ทำ
หน้าที่ของเรา	ฆราวาสทำการทำงานก็ดี	 กำหนดใจให้สบาย	 ให้สดชื่น	 ให้แจ่มใส	 ให้เห็น
ว่าคนรอบข้างของเรา	คือ	เพื่อนร่วมทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตายด้วยกันทั้งนั้น		
	 ถ้าเขามีสุข	 เรายินดีในความสุขของเขา	 เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน	
ในชีวิต	เรายินดีกับเขา	ถ้าเขาอยู่ในความทุกข์	เราพร้อมจะช่วยเหลือเขา	ถ้าหากว่าความ
ทุกข์นั้น	เกินจากความสามารถของเรา	เราก็ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือ	ถ้าหากว่ามันมีความ
สามารถถึงเมื่อไหร่	เราช่วยเมื่อนั้น		
	 เป็นพระเป็นเณร	 ถึงเวลาออกบิณฑบาต	 กำหนดใจให้ญาติโยมทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะ
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ใส่บาตรก็ดี	ไม่ใส่บาตรก็ดี	ขอให้เขาเหล่านั้น	มีแต่ความสุข	ล่วงพ้นจากความทุกข์โดยทั่ว
หน้ากัน	 ให้เมตตาเป็นปกติ	 กรุณาเป็นปกติ	 มุทิตาเป็นปกติ	 และวางกำลังใจให้เป็น
อุเบกขาเป็นปกติ		
	 ไม่ยินดี	ไม่ยินร้ายต่อสิ่งทั้งปวงที่มากระทบ	ตาเห็นรูป	สักแต่ว่าเห็น	หูได้ยินเสียง	
สักแต่ว่าได้ยิน	จมูกได้กลิ่น	สักแต่ว่าได้กลิ่น	ลิ้นได้รส	สักแต่ว่าได้รส	กายสัมผัส	สักแต่
ว่าสัมผัส	ให้สติรู้เท่าทัน	หยุดมันเอาไว้แค่นั้น	อย่าให้เข้ามาทำอันตรายจิตใจของเราได้		
	 ถ้าใจของเราอยู่กับพระ	 ใจของเราอยู่กับการภาวนา	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	 จะทำ
อันตรายเราไม่ได้	 ดังนั้นทุกเวลาที่สติ	 สมาธิ	 ทรงตัว	 พยายามเกาะภาพพระให้เป็นปกติ	
เกาะลมหายใจเข้าออกให้เป็นปกติ		
	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ	 หน้าที่การงานทุกอย่างของเรา	 ให้คิดว่า	 วันนี้เป็นวัน
สุดท้าย	 เรามีแค่วันนี้วันเดียว	 หรือว่าเรามีแค่ลมหายใจเข้าออกเดียวเท่านั้น	 หายใจเข้า	
ถ้าไม่หายใจออก	อาจจะตายไปเลย	หายใจออก	ไม่หายใจเข้าก็อาจจะตายไปเลย		
	 ดังนั้น	 ถ้าเวลาเราน้อยจนขนาดนี้	 เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	 หน้าที่		
การงานอะไรที่เรารับผิดชอบ	 ทำเหมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิต	 ทำแบบทุ่มเท	
ทำให้ดีที่สุด	เพื่อถึงเวลาแล้วเราจะได้จากไปอย่างสง่างามที่สุด		
	 ดังนั้น	 ในเมื่อเรามีแค่ตอนนี้	 มีแค่เดี๋ยวนี้เท่านั้น	 ถ้าหากว่าดูเวรกรรมเก่าๆ	 ที่เรา
ทำไว้	 มันมากเหลือเกิน	 เวลาที่เหลืออยู่แค่ตอนนี้	 เดี๋ยวนี้	 ชั่วโมงข้างหน้าไม่มี	 นาทีข้าง
หน้าไม่มี	เราจะรีบตะเกียกตะกายสร้างความดี	เพื่อให้หนีความชั่ว	ให้ได้มากที่สุด	สมควร
ที่จะทำดังนี้แล้วหรือไม่	?		
	 ในเมื่อความชั่วในอดีตที่ทำไว้	 มีมากเหลือเกิน	มันเกาะติดหลังมาแล้ว	 เราต้องรีบ
ยึดพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ยึดลมหายใจเข้าออก	ยึดพระนิพพานให้แนบแน่นเข้าไว้	
ไม่อย่างนั้นกรรมเก่าที่เกาะติดมาอยู่	 ก็จะลากเราลงสู่อบายภูมิ	 ทำให้เราต้องทุกข์ยาก
ลำบาก	หาที่สิ้นสุดไม่ได้		
	 น้อมจิตน้อมใจเกาะภาพพระให้เป็นปกติ	ตั้งใจว่า	นั่นคือพระพุทธเจ้าของเรา	ท่าน
ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากพระนิพพาน	 เห็นท่านเมื่อไหร่คือเราอยู่กับท่าน	 อยู่กับท่านเมื่อไหร่
คือเราอยู่บนพระนิพพานด้วย	 ให้จิตจดจ่ออยู่กับเฉพาะหน้า	 อย่าส่งอารมณ์อื่น	 การรับรู้
อารมณ์อื่น	ถ้าขาดสติ	กันมันไม่ทัน	มันจะทำอันตรายให้กับเราได้ทันที		
	 ค่อยๆ	คลายสมาธิ	 ออกมาสู่อารมณ์ปกติอย่างระมัดระวัง	 แบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่ง
เกาะภาพพระ	เกาะการภาวนาไว้ให้เป็นปกติ	เราจะได้ทำหน้าที่การงานของเราต่อไป	
   พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
   วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๔๕  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ 

ตอบ : สมัยก่อนให้สังเกตว่าบรรดาพวกขุนศึก	 แม่ทัพ	 นายกองต่างๆ	 วาระสุดท้ายจะ
เขา้วดับวชกนัหมด	 อยู่ในลกัษณะบวชลา้งบาป	 ถวายดาบเปน็ราวเทยีนพทุธบชูา	 เลกิกนัท	ี
แต่วิชาความรู้ยังอยู่	 ในเมื่อวิชาความรู้ยังอยู่พวกลูกหลานชาวบ้านถึงเวลาเข้าวัดบวชบ้าง
หรือไปฝากตัวเป็นศิษย์วัดบ้างก็ศึกษาวิชาการทางในวัด	 มาระยะหลังๆ	 นี่เขารังเกียจวัด	
โรงเรียนดังๆ	 ที่ชื่อวัด	 ตอนนี้มันถอดคำว่า	 “วัด”	 ออกจากโรงเรียนหมด	 คุณธรรมและ
จริยธรรมมันเริ่มตกต่ำตั้งแต่เขาแยกโรงเรียนออกจากวัด	 อาตมาเองอายุไม่มากนะ	 แค่	
๔๐	 กว่าๆ	 ยังไม่	 ๕๐	 ยังเรียนทันอยู่ตอนช่วงที่เขาปิดวันโกนวันพระ	 พอขึ้น	 ป.๓	 เขา
เปลี่ยนมาปิดเสาร์อาทิตย์	 ไม่รู้หรอกว่าเสาร์อาทิตย์หน้าตาเป็นยังไง	 เพราะรู้แต่ว่าวันโกน
วันพระมันขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำ	พอถึงเวลาวันโกนครึ่งวันเช้าครูจะพาไปวัด	จากโรงเรียนไปวัด	
ถ้าโรงเรียนไม่ได้อยู่ในวัด	 ก็อยู่ห่างวัดไม่ไกล	 พาไปวัดไปทำความสะอาดวัด	 ดายหญ้า		
ขดัสว้ม	 ถศูาลา	 ประเคนอาหารพระ	 พระฉนัเสรจ็กฟ็าดกนัพงุปลิน้อยูน่ัน่	 ลา้งถว้ยลา้งชาม
ครอบเสร็จกลับบ้านได้	 ส่วนวันพระหยุดให้เต็มวัน	 ใหม่ๆ	 เปลี่ยนเป็นเสาร์อาทิตย์	 ไม่รู้
เสาร์อาทิตย์หรอก	 ถามพี่มุกดาจนแกรำคาญ	 ไม่รู้จักดูเองมั่งรึไง	 ก็มันดูไม่รู้เรื่อง	 แล้วพี่
เขาก็สอนให้	 บอกไอ้กระดาษแดงๆ	 นี่วันอาทิตย์	 เราต้องคอยไปเปิดดูเมื่อไหร่มันจะถึง
แผ่นแดงๆ	 สมัยก่อนปฏิทินมันจะเป็นปึกเล็กๆ	 เปิดไปเรื่อย	 พอวันอาทิตย์มันจะเป็นแผ่น		
สีแดงนั่นแหละ	 กว่าจะรู้ว่าวันอาทิตย์หน้าตาเป็นยังไงก็เกือบตาย	 ก็ยังมานึกอยู่ว่ามันไม่
น่าเลิก	อย่างพวกที่ทองผาภูม	ิพวกมอญ	พม่า	กระเหรี่ยง	เขาจะหยุดงานวันโกนวันพระ	
วันโกนเขาจะหยุดงานไปเตรียมข้าวเตรียมขนม	 บ้านไหนมีทุนเยอะหน่อยทำขนมจีน	
เพื่อนฝูงก็แห่กันมาช่วยกันตำแป้งขนมจีน	 เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กิน	 ถวายพระเสร็จได้กินแน่	
เตรียมขนมเตรียมข้าว	 พอวันพระจะได้ไปวัด	 ยังหยุดอย่างนั้นเป็นปกติอยู่	 บ้านเรานี่เล่น
ตามฝรั่งหยุดเสาร์อาทิตย์	 ไปอ่านเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องโบราณนี่แหละ	 เสร็จแล้วเขานัด
หมายกันว่าวันอาทิตย์อย่างนี้	วันพฤหัสอย่างนี้	บอกนี่มันไม่รู้จริง	สมัยก่อนเขานัดกันเป็น
ขึ้นเป็นแรม	 ไอ้นี่ดันมานัดวันอาทิตย์	 วันพฤหัส	 ทันสมัยเกินไป	 ไม่ต้องมากหรอก		
ต้นรัชกาลที่	๙	นี่ก็สุดโบราณแล้ว	
ถาม : แล้วสำนักเส้าหลินในปัจจุบันนี้	?	
ตอบ : มันก็ได้ไม่ถึง	๑	ใน	๑๐๐	ของสมัยก่อนแล้ว	มีอยู่รายหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นพระด้วย	
พระญี่ปุ่นนั่นโคตรอัจฉริยะเลย	 คงจะประเภทอดีตชาติเคยทำมา	 เขาไปเที่ยวเมืองจีนไป
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วัดเส้าหลิน	ไปเห็นภาพวาดการต่อสู้ที่ติดผนังอยู่เขาทำได้ทุกท่าเลย	แค่เห็นนะเลียนแบบ
ได้หมด	ให้คนอื่นลองลงไม้ลงมือกับเขา	แล้วเขาก็ใช้กระบวนท่าที่ผนังอยู่นั่นน่ะ	เขาใช้ได้
หมด	 แค่เห็น	 เล่นเอารัฐบาลจีนกลุ้มใจเป็นอันมาก	 น่าจะเป็นคนจีนศึกษาได้	 กลายเป็น
ญี่ปุ่นศึกษาได้ก่อน	 ก่อนหน้าเขาคิดว่าเป็นภาพที่วาดติดผนังไว้สวยๆ	 ไม่นึกว่ามันจะเป็น
วิชาการต่อสู้ที่ใช้ได้ผลจริงๆ	 ต้องรอพวกประเภทนี้เกิดใหม่	 แล้วพวกนี้เกิดใหม่เมื่อไหร่ก็
เป็นอันว่าเขาจะสามารถศึกษาวิชาเดิมของเขาได้	
ถาม : คนรุ่นใหม่จะไม่มีสิทธิ์...?	
ตอบ : จริงๆ	 แล้วรุ่นนี้	 รุ่นปัจจุบันนี้น่าจะได้เพราะว่าเป็นรุ่นของอภิญญาโดยเฉพาะ	
พวกอภิญญานี่	โน่นมันขั้นต้นๆ	เท่านั้นเอง	ที่เขาว่าอะไรล่ะ	“ตั๊กม้อโจ้วซือ”	หันหน้าเขา
หาผนังถ้ำ	 นั่งสมาธิอยู่	 ๙	 ปี	 คนจีนเขาใช้คำว่าลมปราณที่แผ่ออกจากร่างกายมาทำให้
ผนังศิลากลายเป็นรูปของท่าน	 ถ้าเป็นอย่างเราเขาเรียกว่า	 “พระฉาย”	 ที่สระบุรี	 ที่เงา
พระพุทธเจ้าทาบติดผนังหิน	ลักษณะนั้น	
ถาม : ไม่ลุกไปกินข้าว	?	
ตอบ : ไม่ไปไหนเลย	๙	ปีเต็มๆ	เรื่องเล็ก	จะอยู่ระดับนั้นจะอยู่กี่ร้อยปีก็อยู่ได้	เพราะว่า
อยู่ด้วยธรรมปิติอยู่แล้ว	 แบบเดียวกับหลวงพ่อขี้ค้างคาว	 ที่หลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ฟัง	
อยู่ในถ้ำจนขี้ค้างคาวสูงถึงเอว	 อยู่มากี่ปี	 ค้างคาวมันขี้ไปเรื่อย	 ขี้ค้างคาวท่วมเอวแล้ว	
หลวงพ่อบอกไม่เห็นท่านจะผอมเลยเหลืองอ้วนสวยเชียว	 ท่านคลานเข้าไปถึง	 หลวง
พ่อ...หลวงพ่อ	 ก็เออๆๆ	 ก็หลับของท่านอยู่อย่างนั้น	 นั่งหลับ	 จริงๆ	 ก็คือเข้าสมาธิอยู่	
ท่านทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วคือไม่มีงาน	รอวันตายอย่างเดียวก็นั่งของท่านอย่างนั้น	
ถาม : ท่านถึงที่สุดหรือยัง	?	
ตอบ : ถึงที่สุดหรือยัง	?	อันนี้ต้องถามท่าน	อาตมาไม่มีสิทธิ์พยากรณ์เรื่องนี้จะไม่เผลอ
เด็ดขาด	 หลวงพ่อสั่งไว้กลัวโดนเหยียบ	 ท่านบอกว่าการพยากรณ์มรรคผลเป็นหน้าที่
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
ถาม : คนเขียนเรื่องกำลังภายในพวกนี้...(ไม่ชัด)...?	
ตอบ : มันต้องรู้	 ถ้าไม่รู้มันเขียนไม่ได้	 เพราะว่าระยะหลังๆ	 นี่ใช้กำลังใจมากกว่ากำลัง
กายอยู่แล้ว	 ถึงได้บอก	 “ดาบสวรรค์ดวลกับผู้วิเศษกำจาย”	 นี่	 แหม...มันสุดยอดอลังการ
เลย	 สมาธิชัดๆ	 เลย	 วัดมันใหญ่โตมโหฬารขนาดไหน	 เดินไม่ถึงประตูวัด	 ข้างในยินดี
ต้อนรับแล้ว	รู้ขนาดนั่นน่ะ	มันรู้ด้วยอะไร..ถึงเวลากำลังฌานมันคุ้มได้	ถ้าเป็นกำลังภายใน
ก็อยู่ระดับ	 “เทวราชคงกะพัน”	 ความจริงไอ้นั่นห่วยแตกนะ	 เทวราชคงกะพันน่ะ	 เพราะว่า
ถ้าหากว่านับอย่างในเรื่องอาวุธอย่างปืน	 ถ้ายิงไม่ออกถึงจะถือว่าสุดยอด	 รองลงมาก็ยิง
ออกไม่ถูก	 ถ้ายิงถูกไม่เข้านี่มันประเภทอยู่ระดับสาม	 เพราะถ้านับจริงๆ	 พวกหนังเหนียว
นี่ห่วย	
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ถาม : พวกคัมภีร์	พิมพ์เอง...?	
ตอบ : เคยอา่นมงักรหยกมัย๊ละ่	?	เตยีบอ่กีฝ๋กึจากคมัภรีอ์ะไรละ่	?	กค็มัภรีว์สิทุธมิรรคนัน่
แหละ	เขาเรยีกอะไรละ่	“คมัภรีจ์ากลงักา”	มนักต็ำราวสิทุธมิรรคของพทุธโฆษาจารยท์ัง้นัน้	
ถาม : แล้วทำไมกลายเป็นการโคจรพลัง	ลมปราณอยู่ไหน	?	
ตอบ : เราจับติดมั๊ยล่ะ	?	 ถ้าหากว่าเราทำจนกระทั่งคล่องตัวจริงๆ	 มันทำได้	 ก็ลักษณะ
ใช้มโนมยิทธินั่นแหละ	 เป็นการบังคับกำลังข้างในให้เคลื่อนไหวไปตามจุดใดจุดหนึ่งของ
ร่างกาย	 กำลังข้างในของเรา	 มันต้องเรียกว่าเป็นกำลังจากอวัยวะ	 ถ้าหากว่าธรรมดาเรา
ยืดตัวตรงๆ	แล้วหายใจเข้า	มันจะมีกำลังส่วนหนึ่งวิ่งสวนขึ้นมาอยู่ตรงคอ	จะรู้ตัวทันทีเลย	
เพียงแต่เราไม่เคยจับสังเกตเท่านั้น	 เขาจะบังคับกำลังส่วนนี้ให้มันไปสู่ร่างกายในจุดต่างๆ	
ได้	 สมัยก่อนเคยหัดอยู่	 เสร็จแล้วมาฝึกกรรมฐานใหม่ๆ	 นี่	 ประสาทจะกิน	 เราเคยชินใน
การที่ไล่ให้มันวิ่งทั้งตัวแล้วนี่	 มันต้องหยุดแค่จุดศูนย์อย่างนี้	 ไปต่อไม่ได้	 ก็ต้องประเภท	
หนึ่ง	สอง	สาม	สาม	สอง	หนึ่ง	จมูก	อก	ท้อง	ท้อง	อก	จมูก	จะมีปัญหามาก	มีปัญหา
ตรงจุดที่ว่า	 เราได้บังคับกำลังให้มันวิ่งไปทั่วตัวแล้ว	 แล้วต้องมาหยุดมัน	 ปล้ำอยู่เป็นปี	
กว่ามันจะยอมหยุด	 ถ้าไม่ดื้อขนาดนั้นก็คงทำไมได้	 เพราะจะไปชินกับวิธีเดิมของตัวเอง	
แล้วพอมาฝึกมโนมยิทธิก็เข้าใจเลยว่าคือมโนนั่นเอง	 เพียงแต่ว่าแทนที่จะออกไปเที่ยว		
ข้างนอก	มันไปเที่ยวอยู่ข้างใน	
ถาม : กำลังภายในที่เขาว่าคือ	กำลังในอวัยวะ	?	
ตอบ : มันกำลังในอวัยวะ	นั่นน่ะพวกอะเดรนาลีน	ลักษณะนั้นแหละ	พวกกำลังภายในนี่
เขาสามารถควบคุมให้มันออกมาเมื่อไหร่ก็ได้	 แต่ว่าของคนทั่วๆ	 ไป	 มันต้องตกใจ	 ก็แค่
นั้นเอง	
ถาม : พวกรัสเซียเขามีพลังจิต	สะกดจิต	?	
ตอบ : นั่นมันแค่ขั้นต้นๆ	แค่นั้นเอง	พวกนี้ถ้าไม่มีพื้นฐานสมาธิของเดิมๆ	มา	เขาก็ทำ
ไม่ได้อยู่แล้ว	ในเมื่อพื้นฐานเดิมเขาอยู่เยอะ	เมื่อมาฝึกทางด้านนี้มันจะได้ง่ายกว่าเขา	
ถาม : .................................	
ตอบ : แต่อย่าลืมว่าคนที่มีฉันทะจะทำในปัจจุบัน	 อดีตต้องเคยทำมาแล้ว	 ถึงจะเป็น
ปัจจัยส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สืบเนื่องต่อไปข้างหน้า	
ถาม : เขาไม่ได้เข้าวัดฝึกสมาธิ...	?	
ตอบ : ก็ใครว่าเขาไม่ได้ฝึก	เพียงแต่เขาฝึกมาก่อน	ไม่ได้ฝึกแบบเรามันสารพัดวิธี	แบบ
หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม	ยังอยู่รึเปล่าไม่รู้	?	ยังอยู่ใช่มั๊ย	?	หลวงพ่อสมชาย	วัดเขา
สุกิมท่านใช้คำภาวนาที่แปลกมากเลย	 พ่อพาไปวัดแล้วพ่อไปคุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาส	
ทิ้งท่านอยู่ที่ศาลาเด็กเล็กๆ	 นี่อยู่ที่ศาลามืดๆ	 คนเดียวก็กลัว	 หลับหูหลับตานั่งกอดเข่า	
กลัวแล้วไม่เอาอีกแล้ว	 คือยังไงๆ	 เจอก็ไม่เอาแล้ว	 ปรากฏว่าคำว่า	 “กลัวแล้วไม่เอาอีก
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แล้ว”	 ของท่านนั่นแหละ	 กลายเป็นสมาธิหลุดออกจากตัวไป	 กลายเป็นออกด้วยมโนฯ	
เต็มกำลังเลย	คำภาวนาอย่างนี้มีใครใช้บ้าง	กลัวแล้วไม่เอาอีกแล้ว	ท่านบอกว่ามันเห็นว่า
วัดมันสว่าง	 มันไม่มืดเลย	 ความกลัวก็เลยลดลง	 พอจิตหลุดออกจากร่างกายเห็นอะไรจะ
สว่างเหมือนกับกลางวัน	
ถาม : พวกกรรมฐานเขาทำถึงระดับไหน	?	
ตอบ : ระดับไหน	?	มันน่าจะอยู่ระดับฌาน	๔	นะ	
ถาม : แค่ฌาน	๔	แค่นั้นเอง	?	
ตอบ : ก็คุณจะเอาอะไรมากกว่านั้นเล่า	สมาบัติ	๘	มันก็กำลังของฌาน	๔	เพียงแต่มัน
เปลี่ยนวิธีการใช้แค่นั้นเอง	
ถาม : .................................	
ตอบ : ต้องดาบสวรรค์	 นอกจากดาบแล้วไม่มีอย่างอื่น	 แสดงว่ากำลังใจของเขามุ่งอยู่
จุดเดียว	 คนที่สามารถตัดความรู้สึกรอบข้างออกหมด มุ่งจดจ่ออยู่จุดใดจุดหนึ่งนี่ถ้า
ไม่ได้ฌานทำไม่ได	้ อันนั้นก็เหมือนกัน	 อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่า	 คือยัง
อยู่ในระดับที่เราจับได้ต้องได้	 ถ้าอย่างพวกวาตะเมฆานี่มันเวอร์เกินไป	 จินตนาการมันดี
จริง	 แต่มันเวอร์อยู่ในลักษณะที่เรารู้ว่าทำไม่ได้	 ประเภทยิงธนูไปถล่มเขาจนราบอย่างกับ
ระเบิดนิวเคลียร์ทำได้มั๊ยล่ะ	?	 ทำไม่ได้อยู่แล้ว	 แต่ว่าอย่างมังกรคู่สู้สิบทิศนี่	 มันทำได้	
แล้วค่อยๆ	 พัฒนาการทีละระดับทีละระดับ	 เพราะจุดที่สำคัญที่สุดที่ควรจะศึกษาก็คือว่า
เขาใช้คำว่า	 “ต่อสู้เพื่อหล่อเลี้ยงการต่อสู้”	 คือจะกระตุ้นตัวเองให้เข้าไปอยู่ในจุดอับ	 ใน
ลักษณะที่ว่ามีศัตรูอยู่ตลอดเวลา	 ทำให้ตัวเองต้องพัฒนาการเพื่อให้ก้าวหน้า	 ไม่งั้นสู้เขา
ไม่ได้	 แพ้เขาหรือตายลักษณะของการปฏิบัติก็เหมือนกัน	 ของเราทุกวันนี้มันอยู่ในจุดอับ	
คือจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้	 ชีวิตมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออก	 ถ้าเราไม่ดิ้นรนให้ปัจจุบันให้ดีที่สุด	
อาจจะไม่มีโอกาสทำอีกแล้ว	 ถ้าเราสามารถยัดตัวเองเข้าไปตรงจุดนั้นได้เราก็จะก้าวหน้า
แบบเขา	พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า	 เราเหมือนกับอยู่บนเรือนที่ไหม้ไฟ	ไฟกำลังไหม้บ้าน
อยู่	แล้วเราอยู่ข้างบนนั้นมีแต่จะรีบหนีมันไปเสียให้พ้น	แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่อยู่สุขอยู่
สบายกับมันดีจังเลย	
ถาม : มันนึกยาก	นอนสบาย...	?	
ตอบ : นึกยากใช่	ลองจุดไฟเผาบ้านแล้วก็นอนรอ	เดี๋ยวก็รู้เองว่าต้องหนีแบบไหน	
ถาม : พอมีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะนึกออก	?	
ตอบ : ถึงได้บอกว่าฉันทะมันมีไม่พอ	ฉันทะมันไม่พอ	วิริยะก็เลยไม่พยายาม	
ถาม : .................................	
ตอบ : อ๋อ	อันนี้ของอาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ	เคยได้ยินชื่อท่านมั๊ย	?	ท่านบอกว่า
เรียนเก่งเรียนอย่างไร	 จดสิ	 ไม่จดก็เรื่องของเขาเนอะ	 บอกทีเดียวอยู่แล้ว	 เรียนด้วยใจ  
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หิววิชา	เมื่อวานคนเขาสงสัยว่าอาตมาทำคะแนนเต็มร้อยได้ยังไง	ก็เลยบอกเขา	อยากรู้ดู
ตำรา	 มันไม่อ่านหรอกครู	 สอนเสร็จโยนกองแล้วไปเที่ยว	 ยิ่งค้นคว้ายิ่งพาเพลิน ยิ่ง
เรียนยิ่งสนุก	 ส่วนใหญ่ไม่อยากเรียนกันนี่	 ฉันทะไม่พอหมดความสนุก	 ผลักความทุกข์ 
พ้นทางเดิน	 ถ้ามันสนุกอยู่กับการเรียนก็ลืมเรื่องอื่นหมด	 ไม่หิวไม่อิ่มเกิน	 จำไว้หิวไปก็
ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิ	อิ่มเกินไปก็หลับ	ไม่ห่างเหินไม่โหมเอย	ไปเรื่อยๆ	สม่ำเสมอ	ไม่ใช่ไป
โหมเอาก่อนสอบไม่กี่วัน	 เดี๋ยวก็เครื่องพัง	 เจ้าพวกนี้อ่านอะไรแล้วไม่ค่อยจำ	ของเราก็ไม่
ได้ตั้งใจจำ	 บังเอิญอ่านแล้วมันอยู่ในหัวมันไม่ไปไหน	 ความตั้งใจมันไม่พอ	 เด็กรุ่นใหม่น่า
สงสารมากเพราะสมาธิมันไม่ทรงตัว	 เขาใช้คำว่า	 สมาธิสั้น	 เมื่อสมาธิสั้นอย่าไปหวังเลย
ว่าความจำมันจะดี	
ถาม : บนไว้แต่มีความจำเป็นไปไม่ได้	ขอผ่อนผันได้ไหม	?	
ตอบ : เรื่องของการบนพระบนเทวดา	 ต้องตรงไปตรงมา	 ถึงเวลานี่จะมีความจำเป็นยัง
ไงก็อย่าไปทิ้งมันนาน	
ถาม : คืออยากจะถาม	เห็นท่าเดินแล้ว...	?	
ตอบ : เห็นท่าเดินแล้วไปไม่รอดแน่	 พอมาเลเรียมันขึ้นสมองแล้วมันจะเบลอ	 ถ้าเราไม่
ตั้งสติดีๆ	 นี่เดี๋ยวร่วง	 ก็เลยต้องเดินท่าที่เห็นนั่น	 เป็นอะไรที่สนุกมากเลย	 คือเราเห็นชัดๆ	
เลยว่า	 ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ในเมื่อมันไม่ใช่ของเรา ก็คือเราต้องบังคับมัน ไม่ใช่
มันบังคับเรา จำเอาไว้เลยนะ สร้างกำลังใจตัวนี้ให้ได้	ในเมื่อมันไม่ใช่ของเรา	ก็ต้องเรา
บังคับมัน	 อย่าให้มันบังคับเรา	 อยากเป็นอะไรก็เป็น	 พอถึงเวลาทำงานทำไปก่อน	 ตาย
เมื่อไหร่ก็เลิก	
ถาม : จะตั้งอารมณ์ต่อสู้กับความเจ็บปวด	?	
ตอบ : ตัวนั้นใช้อานาปาณสติอย่างเดียว	 ถ้ากำลังใจทรงตัวปุ๊บ	 จิตกับประสาทมันเริ่ม
แยกจากกัน	 มันไม่ค่อยรู้สึก	 ไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ปวด	 เจ็บปวดตามปกติ	 แต่เราไม่ได้ไปสนใจ
มัน	ก็เลยไม่ได้นึกถึง	มีบางคนถามตอนนี้เป็นยังไงมั่ง	?	บอกมึงอย่าถามได้มั๊ย	?	ถามที
ไรกูต้องนึกทุกที	นึกถึงมันเมื่อไหร่ก็..โอ๊ยแย่แล้ว...!	
ถาม : .................................	
ตอบ : พยายามแล้วได้แค่นี้	 วิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คืออย่ามาที่นี่	 มันก็จะได้พัก	 ตั้งแต่
ศึกษาวิชาการตามสายหลวงพ่อมา	 ถ้าคนอื่นเขาจะว่าเราปลุกเสกของ	 แต่ความจริงไม่ใช่	
เพราะว่ามันเป็นการขอบารมีพระท่าน	 เราเองมีหน้าที่ทำอย่างที่ท่านสั่ง	 ท่านจะสั่งว่าตั้ง
กำลังใจแบบไหน	ขนาดไหน	 ใช้คาถาบทไหน	หรือภาวนาอย่างไรเราก็ทำตามไป	ที่เหลือ
ท่านจะสงเคราะห์ให้เอง	 มีอยู่งวดหนึ่ง	 ตอนนั้นหลวงพ่อท่านได้รับคำสั่งจากพระ	 ให้ทำ
ยันต์	 ทำน้ำมนต์รักษาโรคได้ทุกโรค	 หลวงพ่อท่านก็บอกว่าคนเขาจะเชื่อหรือครับ	 ผมเอง
ก็ป่วยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่	พระท่านบอกว่า	ถ้าหากว่าคนที่กรรมเบาเขาจะเชื่อ	 เขา
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เชื่อก็จะเกิดประโยชน์กับเขาเอง	 หลวงพ่อท่านก็ให้แบบยันต์มา	 เราก็มานั่งเขียน	 เขียน
เสร็จเรียบร้อยก็บอกหลวงพ่อว่าเสร็จแล้วครับ	 หลวงพ่อจะเสกให้เมื่อไหร่	 หลวงพ่อบอก	
วิธีก็รู้อยู่แล้วไปเสกเอง	โห...เจ้าประคุณเอ๋ย	อิติปิโสฯ	สวากขาโตฯ	สุปฏิปันโนฯ	๑๐๘	จบ	
นะมะพะธะ	อีก	๑๐๘	สองชั่วโมงครึ่ง	ถอนกำลังใจไปนี่หมดแรงเลย	หลวงพ่อท่านบอกว่า
ตำรานี้บังคับ	 บังคับว่าคนทำต้องเสกเอง	 ของเราไม่มั่นใจ	 พอหลวงพ่อท่านทำพิธี
พุทธาภิเษาก็แอบเอาไปซุก	 ท่านเห็นเข้าท่านก็หัวเราะ	 ท่านบอกว่า	 ก่อนหน้านี้สมัย		
หลวงปู่ปานอยู่	ข้าก็ไม่เคยมั่นใจเหมือนกัน	แต่พอสิ้นครูบาอาจารย์แล้ว	คนเขาเห็นว่าแก
เป็นลูกศิษย์ไม่มั่นใจก็ไม่ได้แล้ว	 เท่ากับว่าถึงเวลาโดนมัดมือชก	 ยังไงก็ต้องทำไป	 เคย
กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า	 ระหว่างหลวงพ่อกับหลวงปู่ใครดังกว่ากัน	 นี่พูดถึงว่าการที่มี
คนเคารพนับถือ	 ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ	 หลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ดังกว่าเยอะ	 สมัยหลวงปู่
คนมาประมาณเท่าไหร่	หลวงพ่อบอกไม่หนี	๗-๘	หมื่น	สมัยหลวงพ่อคนมันมาต้อง	๒-๓	
แสนนะ	ก็บอกไม่หนี	๗-๘	หมื่น	 เพราะว่าเรือมันจอดเต็มหน้าวัดชนิดที่คนเดินข้ามฝั่งได้
เลย	 ไม่ต้องลงน้ำ	 หุงข้าว	 ๘	 กะทะต่อเนื่องเลี้ยงเขาทั้งวันไม่พอ	 หุงตลอดไม่มีการหยุด	
หลวงพ่อท่านบอก	 แกคิดดูซิสมัยนี้วิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรศัพท์	 มาทำให้เราคล่องตัวเท่าไหร่	
แลว้สมยันูน้มเีหรอ	 เขาบอกกนัปากตอ่ปากแคน่ัน้	 แลว้เขามนักนัขนาดนัน้	 กล็องใหห้ลวงปู่
มาอยู่สมัยข้าดูสิ	คนไม่มาเป็นล้านรึ	มานึกดูก็จริงอย่างท่านว่า	ถึงได้ยอมรับ	อ้อ...หลวงปู่
ท่านดังกว่าจริงๆ	แล้วจนทุกวันนี้พระที่หลวงปู่ท่านทำก็ยังเป็นอมตะอยู่	 เป็นที่แสวงหากัน
ในวงการอย่างยิ่งเลย	
	 ครูบาอาจารย์แต่ละองค์	กว่าจะมานั่งให้เขาไหว้ได้ทำบุญได้	ผ่านร้อนผ่านหนาวมา
เยอะเหลือเกิน	 สมัยที่บวชใหม่ๆ	 พอถึงพรรษาที่	 ๓	 เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านักบวชที่เขา
บวชกันอยู่ทุกวันนี้	ใครก็ตามที่อยู่นานๆ	จะดีจะชั่วยังไงนี่เรากราบตีนได้ทุกองค์เลย	ทำไม
เขาทนได้ขนาดนั้น	 นี่ความรู้สึกเฉพาะตัวเลยนะ	 ของเรานี่ทำกรรมฐานพื้นฐานมันแน่น
ปั๊กมาตั้งแต่ฆราวาส	 มันจะไปแหล่ไม่ไปแหล่	 แล้วพวกเฮงซวยห่วยแตกไม่เอาอะไรเลย	
ทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้	 ถึงได้บอก	 แหม..นับถือความอดทนของเขาเลย	 ในเมื่อนับถือความ
อดทนของเขา	ก็เลยอยู่ในลักษณะที่ว่านั่นแหละ	ถ้าหากว่าอยู่นานๆ	นี่จะดีจะชั่วยอมกราบ
หมด	 โห...เขาอึดจริงๆ	 อยู่มาได้ยังไง	 แต่ว่าพอมาศึกษาวิชาการตามแบบหลวงพ่อมันดี
อยู่อย่างหนึ่ง	 ดีตรงจุดที่ว่า	 เราพอจะรู้บ้างว่าพระองค์ไหนท่านดียังไง	 บางองค์นี่คนอื่น
ไม่รู้เรื่องเลย	 ไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระดี	 อย่างของหลวงพ่อท่าน	 ท่านบอกว่าสมัยอยู่วัด
บางนมโค	วันหนึ่งตั้งใจจะไปกราบพระที่จุฬามณ	ีพอพุ่งจิตออกไป	มันไม่ไปจุฬามณี	มัน
ไปล่วงปั๊กอยู่ทีว่ัดสระเกศโน่น	 อยุธยาไปลงวัดสระเกศไปหล่นหน้ากุฏิใครก็ไม่รู้	 มีแต่หมา
ขี้เรื้อนเต็มไปหมดเลย	 ประเภทนั่งเกาขี้กลากประทับใจมากเลย	 แล้วพระท่านก็บอกว่า
เจ้าของกุฏิเป็นพระที่หมดโกรธแล้ว	 ทรงความดีได้ขนาดนั้นแล้ว	 หลวงพ่อท่านก็แปลกใจ	
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กลับ	ท่านบอกว่าสมัยนู้นข้าจะมีเงินติดกระเป๋า	๒๐๐	ประจำ	เผื่อไว้ใช้ฉุกเฉิน	โดยเฉพาะ
รักษาตัวเอง	 คว้าย่ามได้ก็โดดลงเรือเลย	 ตอนนั้นเรือเขียวเรือแดงมันวิ่งอยู่ระหว่างท่า
เตียน	 อยุธยา	 บ้านแพน	 ข้าโดดลงเรือเลย	 ไปวัดสระเกศ	 คือข้องใจมากว่าท่านเป็นใคร	
ขอไปดูด้วยตาจริงๆ	ซะที	พอไปถึงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ	คือมีแต่หมาขี้เรื้อนเต็มกุฏิ	แล้ว
เจ้าของกุฏิก็ตะโกนบอกว่า	มาสิ	ตั้งแต่เมื่อคืนก็มาแล้ว	ทำไมไม่เข้ามาเล่า	เอากะท่านสิ	!	
ถาม : .................................	
ตอบ : นั่นล่ะ	 ท่านพระครูพิทักษ์สุวรรณบรรพต คณะ ๑๑ วัดสระเกศ	 มาตอนหลัง
รู้สึกท่านขึ้นเป็นได้ถึงเจ้าคุณธรรม	 สุดยอดเลย	 วัดสระเกศวัดหนึ่ง	 วัดเทพศิรินทร์วัดหนึ่ง	
ต้องบอกว่าซ่อนเสือซ่อนมังกร	คนดีอยู่มาก	จนเรานึกไม่ถึง	อย่างของวัดเทพศิรินทร์นี่ตั้ง
แต่ตั้งวัดมาสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ถึงปัจจุบัน	 มีพระอริยเจ้าต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายเลย	 แต่
ตอ้งงมใหเ้จอวา่องค์ไหน	ทีด่กีแ็สนด	ีทีเ่ละไมเ่อาไหนเลยกเ็ยอะ	เพราะฉะนัน้ตอ้งคลำใหเ้จอ	
อย่างของวัดสระเกศปัจจุบันนี้ก็รู้ๆ	อยู่สุดยอดเลย	คนไม่รู้ก็พยายามดิสเครดิตท่าน	อยู่ใน
ลักษณะกล่าวโจมตีบ้างอะไรบ้าง	 แต่ถ้าเราดูวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อสมเด็จวัดสระเกศ
แล้วจะรู้	 เหน็ดเหนื่อยจากข้างนอกมาขนาดไหนก็ตาม	 คนอายุ	 ๗๐	 กว่าแล้วนะท่านไม่
เคยทิ้งพูดง่ายๆ	 ก็คือว่า	 สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการสวดมนต์	 ทำวัตร	 บิณฑบาต	
กรรมฐาน	 ท่านไม่ทิ้ง	 กลับมา	 ๓	 ทุ่มทุกคืน	 จะต้องลงมาสวดมนต์ทำวัตรร่วมกับพระ	
พระลูกวัดก่อน	 แล้วเสร็จแล้วก็รับสังฆทานที่โยมรอกันเป็นแถวยาวเหยียดเลย	 เมื่อจบ
จากตรงนั้นเสร็จยังต้องเดินไปเยี่ยมลูกวัดทีละคณะ	 ทีละคณะ	 ไปดูเสร็จ	 ไอ้เราแค่	 ๔๐	
กว่ายังไม่ทันจะ	 ๕๐	 เลย	 เราก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว	 ของท่าน	 ๗๐	 กว่าแล้วยังทำได้
ขนาดนี้	 ลองดู	 ตายให้มันตายไป	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่มายา	 เป็นสิ่งที่ท่านทำออก
มาจากใจจริงๆ	ถ้าหากว่าเป็นมายา	 ไม่ได้ทำออกมาด้วยความตั้งใจจริง	 ไม่ได้ทำออกจาก
น้ำใสใจจริงนี่จะทำไม่ทนทำไม่นาน	แต่ของท่านปีแล้วปีเล่าก็อยู่อย่างนั้น	สมัยก่อนท่านยัง
ไม่เป็นสมเด็จ	เป็นเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ ไปวัดท่าซุงประจำ	หลวงพ่อจะนิมนต์ทุกงาน	
เสร็จแล้วของพวกเราถ้าพระผู้ใหญ่ไป	ก็จะจัดพวกชุดจะเป็นพวกชามฝา	ฝาปิด	ชุดแก้วๆ	
อย่างนั้น	มันดูดีแล้วก็สวย	จัดอาหารเพื่อไปถวายท่านจนถึงที่พัก	ปรากฏว่าขึ้นไปถึงหาย
จ้อยไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหน	 ไปตามเจออีกที	 โน่น...นั่งฉันก๋วยเตี๋ยวในสวนไผ่กับพวกเรานั่น
แหละ	 ไปปนอยู่กลางกลุ่มนั่นเลย	 คือพระท่านท่านดีจริงท่านจะไม่ถือตัว	 ดูตรงนี้	 น่ากลัว
มาก	ปัจจุบันนี้อาตมาเจออยู่	๒-๓	องค์	อยู่ในลักษณะนี้	ใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่เคยถือเนื้อ
ถือตัวอะไรเลย	 สมัยก่อนจะบวชก็หลวงพ่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม 
หลวงพ่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา	แต่ละองค์ใหญ่เป้งคับบ้าน	คับเมืองเลย	
เข้าไปเหอะ	 เมื่อไหร่ก็ได้	 เข้าไปท่านก็คือหลวงปู่	 หลวงตาของเรา	 ไม่เคยประเภทที่เรียก
ว่าจะออกปากขับไล่หรือว่าอะไร	 มีการสงเคราะห์เสมอหน้ากันหมด	 เราทำบุญ	 ๒๐	 บาท	
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พวกสังฆการีที่ทางด้านกระทรวงเขาส่งไปประจำอยู่ช่วยๆ	งานพระผู้ใหญ่ก็วิ่งเอาพานทอง
มารับบอก	 แหม..ให้ตายเถอะวะ	 ทำอย่างนี้เราเองก็แทบจะไม่กล้าถวาย	 แต่ว่าจริงๆ			
ท่านไม่มีปัญหาอะไร	จะมากจะน้อยยังไงก็ได้	บางทีเวลามีกิจนิมนต์	งานหลวงงานราษฎร์	
พระผู้ใหญ่ท่านไปก็ต้องไปนั่งเรียงแถวอยู่	 เราเข้าไปกราบท่านก็ชวนคุยไปเรื่อย	 ซักพัก
หนึง่กเ็จา้หนา้ทีน่ีแ่หละกจ็ะมาดงึออก	 ทา่นบอกไมต่อ้งไปหรอก	 มนัเหน็พวกขา้ไมม่ปีากวะ่	
จะให้ท่านนั่งเงียบอยู่อย่างเดียว	มันเป็นไปได้มั๊ยล่ะ	?	
	 มีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงครั้งหนึ่ง	 ปกติเวลาพระท่านสงเคราะห	์ มันจะเหมือนกับ
เปน็มา่นแกว้บางๆ	ลงมาอยา่งกบัฝนตกอยา่งนัน้	คราวนีม้นัจะมอียูค่รัง้หนึง่ทีว่ดัทา่ซงุ	พอ
หลับตาลงปั๊บมันรู้สึกเหมือนจะหงายหลัง	 เพราะว่ากระแสมาแรงมากเป็นพายุเลย	 เราก็
แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้น	 ทำไมวันนี้ผิดปกติขนาดนี	้ ตอนนั้นหลวงพ่อพุทธาภิเษกสมเด็จ
หางหมาก	 เราก็แปลกใจว่าทำไมถึงขนาดนั้น	 ปรากฏว่าพอมาอีกสักครู่หนึ่งก็สว่างขึ้นๆๆ	
สวา่งจนบอกไมถ่กูนะวา่สวา่งกนัขนาดไหน	แลว้อยู่ๆ 	ไฟฟา้กด็บัปึบ๊ไปพรอ้มๆ	กนั	เลน่เอา
พวกเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องไฟวิ่งกันตับแลบเลย	 ปกติงานอย่างงี้มันไม่เคยเสีย	 อยู่ดีๆ	 ก็ดับ
พรอ้มๆ	กนั	ปรากฏวา่ไมท่ราบเหมอืนกนัวา่เบรกเกอรต์กีลบัอทีา่ไหน	อยู่ๆ 	 มนัดดีมาเฉย
เลย	เหมอืนอยา่งกบัวา่มไีฟชอ็ต	กำลงัไฟเกนิแลว้มนักด็บัอยา่งนัน้	กแ็คย่กกลบัขึน้ไปมนัก็
ตดิตามเดมิ	 พอพทุธาภเิษกเสรจ็หลวงพอ่ทา่นกบ็อกกวา่วนันีพ้ระทา่นทำสมเดจ็หางหมาก
รุ่นนี้ให้เป็นพิเศษ	 ท่านบอกว่าทำเพื่อกันพวกรังสีนิวเคลียร	์ ท่านบอกว่าภายในรัศม	ี ๔	
เมตรนิวเคลียร์เข้าไม่ได้	 ใครมีพระรุ่นนั้นสบายเลย	 เราก็ไม่นึก	 เพราะว่ากระแสไม่เคยมา
แรงขนาดนั้น	 ท่านบอกว่ามันจำเป็นนะท่านทำให	้ เรื่องของพระหรือเทวดาพุทธาภิเษก
แตล่ะครัง้ ถา้ทา่นเคยสงเคราะหเ์ทา่ไหรค่รัง้ตอ่ไปจะไมต่ำ่กวา่นัน้ มแีตว่า่ถา้ทา่นเพิม่
อะไรให้เป็นพิเศษท่านก็จะบอกให ้ อย่างเมื่อครู่นี้ก็เหมือนกัน	 พอตั้งใจเชิญท่านปุ๊บก็มา
กนั	 แลว้กร็ศัมทีีค่รอบลงมามนัเปน็สมีว่งนำ้เงนิ	 มว่งนำ้เงนิออ่นสวยมากเลย	 ทา่นบอกวา่
เน้นหนักไปทางป้องกัน	 เพราะว่าโดยเฉพาะวัตถุมงคลรุ่นนี้รับรองได้ว่าไปทั่วประเทศไทย	
เจตนาของคุณเป็นยังไงไม่รู้	 แต่ท่านรับรองว่าไปทั่ว	 เสร็จแล้วก็มีของพระยายมราชท่าน
บอกวา่ของทา่น	ถา้หากวา่ใครโดนผเีขา้เจา้สงิหรอืเจบ็ไข้ไดป้ว่ยยงัไงกต็าม	 ใหน้กึขอบารมี
พระพทุธ	 พระธรรม	 พระสงฆ	์ พรหม	 เทวดาทัง้หมด	 โดยมพีระยายมราชเปน็ทีส่ดุ	 ตัง้ใจ
เอาวตัถมุงคลแชน่ำ้ทำนำ้มนต์ใหค้นปว่ยกนิหรอืพรมใหก้็ได	้ใหว้า่นะโมพทุธายะ 
ถาม : .................................	
ตอบ : ดี	ท่านบอกว่าคนทำมีเจตนาดี	ท่านก็เต็มใจสงเคราะห์อยู่แล้ว	ถ้าหากว่าทำเพื่อ
ประโยชน์ตัวเองบางทีเชิญไม่มาหรอก	เอายันต์เกราะเพชรรุ่นนี้คนเขียนมันห่วย	เราเขียน
แบบไปให้ดีๆ	 นะ	 มันบอกใหญ่ไป	 มันไปเขียนเอง	 มันขีดเส้นขาดไปเส้นนึง	 ถ้าพระท่าน
ไม่บอกอาตมาก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกัน	แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านเสกให้	
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ถาม : แล้วท้าวมหาราช	กับพระสยามฯ	ล่ะครับ	?	
ตอบ : อันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว	 ก็บอกแล้วว่าท่านสงเคราะห์ให้เป็นส่วนรวม	ท่านบอก
ว่าจะหนักไปทางป้องกัน	 เรื่องของพระสยามเทวาธิราช	 ท่านต้องดูแลทั่วประเทศจริงๆ	
พระสยามเทวาธิราชขอให้ทุกคนรู้ไว้	ไม่ได้มีองค์เดียว	มีเป็นพันเลย	ทุกคนทำหน้าที่อย่าง
เดียวกันก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนี้	 ส่วนใหญ่ท่านก็คือบูรพมหากษัตริย์	
แล้วก็เชื้อพระวงศ์ที่สร้างคุณความดีให้กับประเทศชาติเอาไว้	 เมื่อถึงเวลาตายแล้วก็ยังต้อง
ไปทำหน้าที่นี้ต่อ	 เป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้าง	 เพราะงั้นถ้าหากว่าบอกว่าพระสยาม
เทวาธิราชองค์ไหน	 อาตมาชี้ไม่ถูกเหมือนกัน...เยอะ	 กระทั่งอย่างเสด็จในกรมหลวง
ชุมพรฯ	ก็รับทำหน้าที่นี้ด้วย	ทั้งๆ	ที่จริงๆ	ท่านเป็นท้าวมหาราชด้วย	
ถาม : .................................	
ตอบ : ถ้าหากว่ามันไปถึงระดับนั้นแล้วจะเป็นจิตคุมกาย ไม่ใช่กายคุมจิต	ถือว่าเขาจะ
สามารถควบคุมร่างกายได้	 อย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ไหว	ก็บอกมัน	ตอนนี้เลิกมารยา
ชั่วคราวแล้วไปทำงานก่อน	 พอทำงานเสร็จแล้วค่อยนอนแผ่หราใหม่	 ถ้าหากว่าถึงระดับ
นั้นแล้ว	 ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม	 ความรับรู้ของจิตที่ชัดเจน	 ก็จะกลายเป็นว่าร่างกายก็
พลอยรับรู้ไปด้วย	แต่ขณะเดียวกันว่าถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะที่ว่า	จิตกับกายแยกออกไป
คนละส่วนกัน	 จิตจะดำเนินหน้าที่ไปตามวิถีของมัน	 กายก็เป็นเรื่องของกายไป	 ถ้าอย่าง
นั้นกายจะไม่รับรู้	อย่างเช่นว่า	ถ้าหากว่ากำลังจิตเข้าถึงฌาน	๔	เต็มระดับ	จิตกับกายแยก
ออกเป็นคนละส่วนกัน	ฟ้าผ่าข้างหูไม่ได้ยิน	เพราะว่ามันไม่เนื่องกับประสาทร่างกาย		
ถาม : ตัวฌานสมถะใช่ไหม	?	
ตอบ : การพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามปัญญาและสามารถตัดได้เป็นกำลังของฌาน
อยู่แล้ว	 การพิจารณาวิปัสนาญาน	 พิจารณาไปเรื่อยๆๆ	 มันจะดิ่งลึกไปเรื่อย	 จะเป็นฌาน
โดยอัตโนมัติ	แต่ว่า	ตัวสมถะคือการทำใจให้สงบ จะเป็นกำลังของฌานล้วนๆ	ถ้าเราไม่
ถอยจิตออกมา	เพื่อคิดพิจารณา	ถึงเวลามันไปตันของมันเสร็จ	มันถอยออกมาเอง	จะพา
ฟุ้งซ่านไปเรื่องรัก	โลภ	โกรธ	หลง	 เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นเรื่องของฌานใช่ไหม ? ไม่
วา่จะวปิสันาหรอืวา่สมถะกต็ามมนัเปน็เรือ่งของฌานดว้ยกนั	แตว่ปิสันาเปน็ฌานทีแ่ฝงอยู	่
ถ้าหากว่าไม่ใช่คนที่ตั้งใจไปไล่จับจริงๆ	 บางทีจับอาการของมันไม่ออก	 แต่ว่ากำลังของ
ปัญญาทุกระดับ	 ต้องมีกำลังของฌานช่วยเหลืออยู่	 อย่างปัญญาของพระโสดาบันก็ต้องมี
ปฐมฌานเป็นอย่างน้อย	 ถ้ากำลังของพระอนาคามีก็ต้องฌาน	 ๔	 ขึ้นไป	 ไม่งั้นเอาไม่อยู่	
เพราะว่าราคะ	 โทสะ	 เป็นเรื่องละเอียดและก็ลึกซึ้ง	 ถ้าไม่ได้กำลังของฌาน	 ๔	 ที่เข้มแข็ง
และก็ลึกซึ้งในระดับเดียวกันมา	ก็กดมันไม่อยู่เอามันไม่อยู่	
ถาม : .................................	
ตอบ : เป็นกำลังของปฐมฌาน	อย่างน้อยต้องเป็นปฐมฌาน นิวรณ์ ๕ ถึงไม่มีนิวรณ ์	
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กิเลสหยาบที่กั้นใจของเราไม่ให้เข้าถึงความดี	จะมีกามฉันทะ	ความพอใจในรูปสวย	เสียง
เพราะ	กลิ่นหอม	รสอร่อย	สัมผัสระหว่างเพศ	มีพยาบาท	ความโกรธเกลียด	อาฆาตแค้น
คนอื่นเขา	มีถีนะมิทธะ	ความง่วงเหงาหาวนอน	ชวนขี้เกียจ	มีอุทธัจจะ	อารมณ์ฟุ้งซ่าน	
ไม่ตั้งมั่น	 มีวิจิกิจฉา	 ลังเลสงสัยในผลการปฏิบัติ	 หรือลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์	 ถ้า	 ๕	
ตัวนี้มีอยู่ใจเข้าไม่ถึงความดี	 ถ้าหากว่าเริ่มทรงปฐมฌานขึ้นไป	 ๕	 ตัวนี้จะโดนไล่หายไป
ชั่วคราว	จิตจะสงบและมีความสุข	
ถาม : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า	เราเหมาะกับกรรมฐานกองไหน	?	
ตอบ : คือถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้เรามีความถนัดและชำนาญกองไหน ให้ทำกองนั้น 
ตอกย้ำมันบ่อยๆ ยิ่งย้ำบ่อยๆ ความชำนาญยิ่งเกิด จนกระทั่งมันกลายเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับเราไป	ถ้ายังไม่ได้ถึงระดับนั้นก็ซ้ำมันไปเรื่อย	
ถาม : ดูได้จากอุบายหรือเปล่าคะ	?	
ตอบ : อบุายวธิทีีเ่ราจะเอาขึน้มาสูก้บัพวกรกั	โลภ	โกรธ	หลง	ใหม้นัเขา้มา	มคีวามคลอ่ง
ตวัมัย๊	?	มคีวามทนัเหตกุารณม์ัย๊	?	ไม่ใชป่ลอ่ยใหก้เิลสดงึเราไปหลายกโิลแลว้กวา่จะรูต้วั	
ถาม : ถ้ารู้ทีหลังแล้วแก้คืนได้ไหมคะ	?	
ตอบ : อันนั้นก็ขาดทุนไปเยอะแล้ว	ก็ยังดี	ดีกว่าไม่รู้เลย	
	 อ๋อ...เป็นไงจะท่องมั๊ย	 ?	 นามศัพท์มีอยู่ ๓ คือนามนาม ๑ คุณนาม ๑ 
สรรพนาม ๑ (หัวเราะ)	เขาต้องท่องทุกตัวอักษรจริงๆ	นามที่เป็นชื่อทั่วไปได้แก่คน	สัตว์	
สิ่งของ	เรียกว่า	นามนาม	แบ่งออกเป็น	๒	คือ	สาธารณะนาม ๑ อสาธารณะนาม ๑ 
ถาม : ต้องท่องจำด้วยหรือ	?	
ตอบ : ต้องท่องจำอย่างนี้	ทุกตัวอักษรเลยล่ะ	
ถาม : เวลาสอบ...	?	
ตอบ : ถึงเวลาเขียนตอบ	 ถ้าหากว่าขาดเขาตัด	 เกินเขาตัด	 เรื่องของบาลี	 คุณไม่ต้อง
เอาความเข้าใจหรอก	“ทาระ” แปลว่าภรรยา	เขากำหนดเป็นเพศชาย	เป็นไง	ถ้าคุณเอา
ความเข้าใจปกติของคุณก็เพี้ยน	 บ้าอีกต่างหาก	 เพราะว่าเขาจะมีกำหนดแยกเพศ	 เขา
เรียกว่า	“ลิงค์”	คือเป็นโดยกำเนิด	เป็นโดยสมมติ	ฉะนั้นถ้าหากว่าโดยสมมติของ	“ทาระ”	
ก็คือว่าเป็นภรรยา	แต่ว่าพอเข้าปฐมาวิภัตติเป็น	“ทาโร”	กลายเป็นเพศชายไป	ก็เลยต้อง
กลายเป็นเพศโดยสมมติขึ้นมา	 บ้ามั๊ยล่ะ	?	 เพราะฉะนั้นคุณจะไปเอาความเข้าใจไม่ได้
หรอก	จำอย่างเดียว	จำล้วนๆ	เหมือนอย่างกับท่องสูตรเลยล่ะ	
ถาม : ประโยคที่พูดมาเมื่อตะกี้สามารถมาเรียบเรียงใหม่	 ให้เป็นคำเท่าเดิม	 ไม่ขาดไม่
เกินไม่ได้หรือ	?	
ตอบ : ไม	่ เขาไมเ่อา	ของบาล	ี ของนกัธรรม	ของพระ	ม	ี๒	อยา่ง	อยา่งหนึง่กค็อืวา่ตาม
ความเขา้ใจ	อกีอยา่งหนึง่คอืตามแบบ	ถา้หากวา่เปน็บาล	ีไวยากรณเ์ขาบงัคบัใหต้อบตามแบบ	
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ถาม : เข้าใจไม่เข้าใจ	ก็ไม่สนใจ	?	
ตอบ : ไม่สนใจ	 เขียนขาดตัด	 เขียนเกินตัด	 เขียนผิดตัด	 ลักษณะสอบกฎหมายนั่น
แหละ	คือต้องว่ากันตามทุกตัวอักษร	
ถาม : การสอบที่ให้มาเป็นประโยคอย่างนี้	ผิดข้อหนึ่งก็ผิดหมดทั้งข้อเลยหรือ	?	
ตอบ : ไม่ถึงกับผิดหมดทั้งข้อ	แต่ก็หักไปเรื่อย	ถ้าสมมติว่าเขากำหนดไว้ที่	๑๐	ที่อย่าง
นี้	ถ้าผิด	๑๐	ที่ก็เดี้ยงแล้ว	
ถาม : ข้อหนึ่งใช่ไหมคะ	?	
ตอบ : ไม่ใช่ข้อหนึ่ง	
ถาม : ทั้งหมด	?	
ตอบ : วิชาหนึ่ง	 ถ้าเขาตัดแค่	 ๑๐	 เราไป	๑๐	ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ	ปีหน้าต้องไปนั่งหน้า
แป้นใหม่อีกรอบ	
ถาม : รู้สึกว่าเรียนเปรียญ	เอ..ก็แย่เนอะ	?	
ตอบ : มีจำนวนมากที่เราจะไม่เข้าใจ	 เพราะว่าจะเป็นภาษาเฉพาะของมัน	 ก็ขนาด		
มหาปรีชาเขาสอน	สอนไปสอนมา	อาตมาเป็นลูกศิษย์แท้ๆ	ต้องไปอธิบายแทน	
ถาม : มีพรสวรรค์ในเรื่องการทำเรื่องอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายไปหมด	?	
ตอบ : ไปถึงเราก็ลากภาพรวมให้เขา	 เขียนเป็นแผนผังโยงไปโยงมาให้	 ให้เขาเสร็จ	
แล้วถามพระว่าทีนี้ง่ายขึ้นไหม	 ทุกคนก็บอกว่าง่ายขึ้น	 แต่ถ้าอ่านร่ายไปตามนั้นนี่ตายเลย	
มันจะนึกภาพรวมมันไม่ออก	
ถาม :	แล้วที่เขียนกระดานนี่	ลบทิ้งแล้วใช่ไหม	?	
ตอบ : เขียนใหม่เมื่อไหร่ก็ได้จ้ะ	เพราะว่าอันนี้เป็นความเข้าใจ	
ถาม :	สนใจว่าอยากเข้าใจ	
ตอบ : ถา้หากวา่เอาแคเ่ขา้ใจนะ่ได	้แตถ่า้จะเอาใหเ้เมน่ยำชนดิแปลไดน้ี่ไม่ได	้จะตอ้งทอ่ง	
ถาม : แสดงว่าที่เขาแปลบาลีกันเขาต้องท่องกันมา	?	
ตอบ : ก็นั่นแหละ	ยังดีนะ	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์ไม่ต้องท่องทั้งหมด	
ถาม : ต้องแม่นด้วย	?	
ตอบ : คือมันจะมีอะไรล่ะ	 คล้ายๆ	 กับว่าแต่ละลำดับ	 แต่ละขั้นตอนของมันแต่ละเสียง
สระของมันอย่างนี้	 อย่างเช่น	 อุตุ เป็น	 “นปุงสกลิงค์”	 คือไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิง	
เพราะ	 อุตุ	 แปลว่าอากาศ	แล้วเขาก็กำหนดว่า	 “นปุงสกลิงค์”	 คือไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศ
หญิง	จะลงด้วยเสียง	อะ	อิ	อุ	แต่พอ	ยาค	ุแปลว่าข้าว	ดันเป็น	“อิตถีลิงค์”	เพศหญิง	เรา
ก็เลยโอเค	 เออ...	 อย่างน้อยพระแม่โพสพก็เป็นเพศหญิงล่ะวะ	 บ้าก็บ้าวะ	 คือคุณจะเอา
ความรู้ตามตำรามันไม่ได้	 เพราะว่าของ	 “อิตถีลิงค์”	 คือเพศหญิง	 ก็จะมี	 อา	 อิ	 อี	 อุ	 อู	
อย่างนี้	 พอลง	 ยาคุ	 เสร็จมันแทนที่มันจะกลายเป็นไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิง	 มันก็
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กลายเป็นเพศหญิงไป	เพราะว่ามีตัวสระอุซ้ำกันไง	บ้าดีมั๊ย	?	
	 ลักษณะเดียวกับภาษาไวยากรณ์เหมือนกันน่ะ	 แบบเดียวกับจะพูดภาษาอังกฤษไป
พูดตามไวยากรณ์ก็เพี้ยน	แต่พูดโดยธรรมชาติมันไป	ของมันลื่นๆ	 เลย	 เมื่อคืนไง	?	 เมื่อ
คืน	อาจารย์สมพงษ	์เขาถาม	อาจารย์เตชะ	โทรศัพท์รุ่นไหน	?	เขาก็บอกว่า	เอจ	ตี	วัน	
ซีโร	แล้วพวกนั้นก็นั่งเซ่อไป	บอกว่า	เฮ้ย	๘๓๑๐	โนเกียด้วย	คือเขาไม่เคยชินกับสำเนียง
พม่า	พอเขาไม่เคยชินกับสำเนียงพม่าก็เดี้ยงไปเลย	 ของเรามันไปลุยกันมาหลายปีก็พอที่
จะแยกออก	คือพม่าออกเสียง	T	 เป็น	 ต	หมดทุกสถานการณ์	 ไม่มี	 ท	 ไม่มี	 ธ	 ไม่มี	 ต	
อย่างของเรา	ตัว	C	มันเป็น	ก	อย่างเดียว	ไม่มีเสียง	ค	ไม่มีเสียง	ซ	ไม่มีเสียง	ก	อย่าง
ของเรา	P	ก็คือ	ป	ล้วนๆ	ตัว	R	เป็นเสียง	ย	RAW	มันอ่าน	ยอ	KY	ออกเสียง	จอ	ก็เรา
ไปใหม่ๆ	 นี่	 เราอ่านแล้วครูบาน้อยเขาหัวเราะ	 จนในที่สุดก็เลยบอกเอาอย่างงี้	 คุณอ่าน
ออกเสียงมาผมจะได้จำ	นั่นแหละบ้ามั๊ยล่ะ	?	ตัว	T	พม่า	ถ้าหากว่าตัว	T	พม่านี่นะมันใช้
แทนเสียง	ส	อย่างมันเขียนว่า	TIRI	อ่าน	สิริ	
ถาม : แล้วทำไมมันไม่ใช้ตัว	S	ล่ะ	?	
ตอบ : ก็มันไม่ใช้	เพราะว่าเสียง	จ	ออกเป็นเสียง	ซ	เออ...	บ้ากันไปข้าง	อย่าพยายาม
ไปเอาอะไรกับมันเลยบอกแล้ว	เรียนบาลีนี้ก็พอๆ	กันนั่นแหละอย่าไปเอาความเคยชินของ
เรา	ต้องประเภทโละของเก่าทิ้งให้หมด	ทำตัวเป็นถ้วยเปล่าๆ	แล้วก็ให้ครูเขาเติมน้ำลงไป	
ถ้าทำเป็นประเภทน้ำเต็มถ้วยใส่ไปเมื่อไหร่มันก็เจ๊ง	 อาจารย์ใหญ่ยานิกะ	 เดี๋ยวนี้แกพูด
ประเภทคล่องปรื๋อเลย	
ถาม : ใครนะคะ	?	
ตอบ : อาจารย์ใหญ่ยานิกะ	 วัดสะกายที่เมืองมุด่ง	 เจอกันนี่แกพยายามตีสนิทกับเรา	
คือจะชวนให้เราไปสร้างวัดให้แกบ้าง	 ภาษาพม่าเราก็ไม่เก่งมอญเราก็ไม่เก่ง	 อังกฤษเราก็
ไล่ท่านไม่ทัน	 เพราะอังกฤษสำเนียงพม่านี่ท่านพูดอย่างชนิดน้ำไหลไฟดับ	 เราเองแปลไป
ได้ประโยคหนึ่ง	 แกไปสามประโยค	 เราจะไล่ไม่ทัน	 ไปๆ	 มาๆ	 ประเภทตกลงกันได้ตรง
ภาษาบาลี	 คนพูดบาลีเป็นธรรมชาตินี่หายากจริงๆ	 คือของเขาประเภทผูกประโยคเป็น
ภาษาปัจจุบันของเราได้นั่นแหละ	 ของเราเองมันก็แปลก	 เตลิดข้ามขั้นอีท่าไหนไม่รู้มัน
แปลได้	 แต่หลักไวยากรณ์ไม่ได้	 แกก็เลยว่ากันน้ำไหลไฟดับไปเรื่อย	 รู้สึกว่าบาลีจะง่าย
สำหรับเรา	เขาก็เลยเล่นบาลีมาตลอด	
ถาม : สุดท้ายไปสร้างวัดให้ไหมคะ	?	
ตอบ : เปล่า	เขาขอห้าสิบแสน	บอกยังไม่ให้		
	 เรื่องหนังสือพระจะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่ง	ก็ลองดูที่เขาเขียนหน้าแรกๆ	ที่
ว่านามที่เป็นชื่อของ	 สัตว์ที่อื่นได้	 ก็ต้องฟังแล้วบ้ามั๊ยล่ะ	?	 คือมันต้องนามที่เป็นชื่อของ	
คนอื่น	 สัตว์อื่น	 ที่อื่นได้	 อย่างนี้	 แล้วเขาเขียนเอาไว้แค่นี้เองแล้วเราไปอ่านตามเขาก็
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เพี้ยนไปเลย	เช่น	มนุสโส	(มนุษย์)	ติรัจฉาโน	(สัตว์เดรัจฉาน)	นครัง	(เมือง)	ชื่อสาธารณะ
นาม	คือเป็นชื่อที่เรียกว่า	สาธารณนาม	แต่มันจะแค่นั้น	นามไม่เป็นที่ทั่วไป	เช่น	ฑีฆาวุ	
(กุมารชื่อฑีฆาวุ)	 เอราวโณ	(ช้างชื่อเอราวัณ)	 สาวัตถี	 (เมืองชื่อสาวัตถี)	 เป็นต้น	 ชื่อ		
อสาธารณนาม	ไม่ต้องอ่านหรอก	ท่องได้ทุกคำจริงๆ	บอกให้ตายดิ้นเถอะ	มันเอาท่องทุก
คำจริงๆ	นะ	ท่องกันหัวจะระเบิดอยู่เนี่ย	คือมันจะไป	sense	ทีหลังไง	เพราะมันมีแปลโดย
พยัญชนะ	แปลโดยพยัญชนะนี่ว่าตามตัวอักษร	พยัคโฆ	อันว่าเสือ	โภชนัง	อาหารคือข้าว	
ภุญชต	ิ กินแล้วก็เสือกินข้าว	 นี่แปลตามพยัญชนะ	 บ้ามั๊ยล่ะ	?	 เสือบ้านเอ็งจะกินข้าว	 ก็
ต้องมาแปลโดยอรรถโดยสำนวน	แล้วก็มาแยกศัพท์	พยัคโฆอันว่าเสือ	โภคือผู้เจริญ	ชนัง	
คือคน	ภุญชติคือกิน	 เสือกินคน	 ถ้าหากว่าดูตามศัพท์ก็บ้ากับมันไปเลย	 แต่คราวนี้พอมา
แยกศัพท์ก็ได้ใจความ	พยัคโฆ	โภชนังภุญชติ	
ถาม : ถ้าเรียนภาษานี่	มันก็ใช้อย่างเช่นมีนิทานบาลี	?	
ตอบ : นิทานบาลีนี่แหละเพี้ยนเลย	 เพราะว่าของเขาจะเป็นคำสั้นๆ	 แต่ใจความแฝงมัน
เยอะ	อย่างในปัญญาวาปุริโสใช่มั๊ย	?	ปัญญวา	มีปัญญา	ปุริโส	คือบุรุษ	ว่าตามภาษาของ
เราว่าบุรุษมีปัญญา	ปุริโสเป็น	นามนาม	ปัญญวา	เป็น	คุณนาม	คุณนามคืออาการแสดง
ซึ่งลักษณะของนามนามว่าเป็นอย่างไร	ดี	ชั่ว	สูง	ต่ำ	ดำ	ขาว	อ้วน	ผอม	อะไรอย่างนั้น	
ก็จะแยกออกมาของเราเองไม่นึกว่าจะไปไกล	 พอไม่นึกว่าจะไปไกลก็เลยว่าผิดไปคำหนึ่ง
เพราะว่าคำฉัน	 จริงๆ	 มันเป็นสรรพนาม	แต่ของเราเอาเป็นสาธารณนาม	 สาธารณนาม
คือฉัน	 ฉันคนไหนล่ะ	?	 มันต้องเป็นสรรพนามใช้แทนนาม	 เอาไว้เดี๋ยวมันจะมีกองทัพวัด
ท่าขนุน	 พอถึงเวลาแล้วจะมีคล้ายๆ	 กับว่าหนังสือยืนยันว่าคุณมีความรู้	 แล้วคราวนี้
ตำแหน่งจะไหลมาเทมา	 มันไม่เชื่อความสามารถ	 เชื่อหนังสือฉบับเดียว	 เขาจะเอา
กระดาษแผ่นเดียว	ที่	วิทยากร เชียงกูร	เขาเขียนกลอนของเขา	“ฉันเยาว์	ฉันเขลา	ฉัน
ทึ่ง	ฉันจึงมาหาความหมาย	หวังจักเก็บได้อะไรมากมาย	สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว”	
นี่ตัวปฏิวัติเลยนะ	ด่าการศึกษาตั้งแต่สมัยโน้น	สมัย	๖	ตุลา	๑๔	ตุลา	อะไรพวกนั้น	
ถาม : .................................	
ตอบ : บางทีครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะย่อยสลายความรู้ของตัวเองเพื่อป้อนให้กับ
ศิษย์ได้	ครูเก่ง	แต่เก่งแบบที่ต้องระดับครูถึงจะรู้	พูดแบบที่ต้องอยู่ระดับเดียวกันถึงรู้	 เด็ก
ก็เดี้ยงหมด	
ถาม : .................................	
ตอบ : ด๊อกเตอร์โกมล	เวลาไปบรรยายด้วยกัน	ด๊อกเตอร์โกมล แพรกทอง	ก็บรรยาย
ไปเรื่อยๆ	 แต่บรรยายแบบด๊อกเตอร์รู้	 อยู่กลางดงกระเหรี่ยงไปอุปโภคบริโภคอะไรอย่างนี้	
พวกนั้นรู้แต่ออหมี่	ออที	ต้องไปแปลของยากให้เป็นง่ายทุกทีแหละ	ประสาทจะกิน	
ถาม : .................................	
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ตอบ : จริงๆ	 ต้องวัดจากคุณภาพของนักศึกษามากกว่า	 แต่ว่าขณะเดียวกันเขาต้องใช้
คำว่าอะไรล่ะ	?	ไอคิวของคนที่เขาว่าแบ่งออกเป็น	๗	ประเภทด้วยกัน	จะมีไอคิวด้านการ
ศึกษา	ไอคิวด้านคำนวณ	ไอคิวด้านดนตรี	ด้านศิลปะ	ด้านการทำความเข้าใจตนเอง	การ
ทำความเข้าใจคนอื่น	 เสร็จแล้วพอถึงเวลาคนมันเก่งอย่างเดียวล่ะ	 เก่งอย่างเดียวคำนวณ
ได้เต็มแต่ระดับไอคิวเท่าคนปัญญาอ่อน	คำนวณเร็วกว่าเครื่องคิดเลขอีก	ถ้าหากว่าไปเจอ
อย่างนั้นเข้าแล้วเราก็ไปวัดคุณภาพนักเรียนก็แย่เหมือนกันอย่างพวกเด็กๆ	 ที่เพิ่งได้
เหรียญทองเคมี	เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิคอะไรมา	เขาบอกเขาเรียนอ่อนจะตายไป	
คนเก่งเคมีบอกชีวะเกือบตก	เขาชอบของเขาอย่างนั้นเขาก็ทำได้ดี	
ถาม : ถ้าไม่จบปริญญาเอก	เขาก็จะไม่สอนในคอร์สปกติ	?	
ตอบ : เอาเหอะ	มันสำคัญตรงถ่ายทอดได้	 ก็แบบเดียวกับ	คุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
ตอนที่ไปเรียนที่คอร์แนลไง	 ประเภทโดนโปรเฟสเซอร์กระแทกแล้วกระทุ้งอีก	 นวดซะจน
น่วมเลยนั่นนะ	 พอจบการศึกษาเสร็จเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่ต้องเรียกผมว่าโปรเฟสเซอร์	
แต่คุณเรียกผมว่าจอห์น	 เราเป็นเพื่อนกัน	ตอนนั้นหน้าที่ผม	มีหน้าที่อัดคุณจนกว่าคุณจะ
มีความรู้จริงๆ	แต่ตอนนี้คุณมีความรู้จริงแล้ว	เราเป็นเพื่อนกัน	
	 มันก็ลำบาก	 ตอนที่สอนเขาอยู่ก็บอกพวกนี้	 นักศึกษาบาลีนักธรรมบอกว่าอันดับ
แรกต้องจับให้ได้ก่อนว่าข้อใหญ่ใจความคืออะไร	?	 แล้วหัวข้อหลักคืออะไร	?	 หัวข้อย่อย
คืออะไร	?	 แล้วทีนี้ก็ฟังคำอธิบายอย่างเดียวจนคุณมั่นใจว่าคุณอธิบายได้ก็แปลว่าคุณ
เข้าใจแน่นอน	 เสร็จแล้วก็เขียนภาพรวมให้เขาดู	 พอเขาเห็นภาพรวมปุ๊บเขาจะเข้าใจเลย
ว่าอ๋อที่แท้หลักมันมีแค่นี้เอง	พอมาถึงประเภทที่วิภัตติแยกแยะ	ก็ไล่ตั้งแต่	๑,	๒,	๓,	๔,	
๕,	๖,	๗,	....ยังมี	อาลปนะ	ที่ยังไม่เหมือนเขาอีกอะไรอย่างนี้	ตายชักกันพอดี	แต่ว่าของ
บาลีมันแย่ตรงที่ต้องอาศัยความจำซะเกือบ	๑๐๐%	แต่รับรองได้ว่าถ้าผ่านไปถึงเปรียญ	๙	
ด้วยฝีมือจริงๆ	เรียนอะไรไม่มียากเพราะที่โหดที่สุดก็คือนี่แหละ	
ถาม : ท่องจำนะ	?	
ตอบ : โดยเฉพาะจำสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเลย	 บางอย่างมันค้านนะนั่น	 ในนั้นเขาเรียกว่า	
การันต	์พออ่านแล้วเข้าใจไอ้คำว่าการันต์	มันคืออะไรล่ะ	?	
ถาม : ตัวการันต์	?	
ตอบ : ใช่	 ถ้าคุณใช้ความรู้สึกอันนี้ก็เดี้ยงไปเลย	 การันต์ของเขาแปลว่าสระที่อยู่ที่สุด
ของคำ	 อย่างเช่น	 อุตุ	 สระที่อยู่ที่สุดของคำก็คือเสียงสระอุ	 พอเรากำหนดสระที่อยู่ที่สุด
ของคำได้เราก็จะเริ่มว่ามันอยู่ในเพศไหนหรือไม่ก็มันอยู่ในระดับของการแยกวิภัตติไหน	
จะเป็นปฐมา	ทุติยา	ตติยา	จตุตถี	ปัญจมี	ฉัฏฐี	 สัตตมี	อย่างนี้	นั่นแหละ	แล้วมันถึงจะ
ค่อยๆ	 แยกอีกทีหนึ่ง	 พอแยกออกแล้วเราก็จะได้แปลอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง	 อย่างเช่น
ประเภทว่า	 ปุริสะ	 คนๆ	 เดียวอย่างนี้	 พอไปเป็นปุริโสเป็นคนหลายคนเราจะแปลว่ายังไง	
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ไหวมั๊ยล่ะ	?	มันเท่ากับท่องภาษาไทยทั้งหมดในโลกนี้ที่มีอยู่	
ถาม : สรุปว่ามันต้องท่องไม่ใช่หรือคะ	?	
ตอบ : ท่อง	ท่องให้ได้ก็แล้วกัน	ยืนยัน	ไวยากรณ์ของประโยค	๑	๒	มี	๔	เล่ม	เพียง	๔	
เล่มเท่านี้	 ต้องท่องให้ได้ทุกเล่ม	 หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายมีกี่ตัวอักษร	 แล้วตอนนี้มหา
ปรีชาเขาบอก	 “อาจารย์ครับ	 ขอทุนหน่อยครับ”	 ถามว่าทำไม	 ใครท่องได้เล่มหนึ่ง	 ถวาย
พันหนึ่ง	บอกโอเค	ตกลง	แต่ถ้าผมท่องได้ก่อน	มันทั้งหมดต้องให้ผมคนละพันนะ	ใครมัน
จะเอา...ก็ตกลงเราจ่ายฝ่ายเดียว		
	 สำหรับเยาวชนรุ่นเยาว์ ต้องบอกให้เขาเป็นผู้มีสติ อย่าหลงไปตามแรงโฆษณา
ที่ทำให้เราเกิดความต้องการเทียมขึ้น	 ความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์มีแค่	 ๔	 อย่าง	
คือ	 อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	 ยารักษาโรคเท่านั้น	 ปัจจัยอื่นๆ	 ล้วนแล้วแต่เกิน
ความจำเปน็	เปน็การโฆษณาเพือ่การคา้โดยใชก้ารกระตุน้บอ่ยๆ	ดว้ย	สนิคา้ทีส่สีนัสดใสบา้ง	
พรีเซนเตอร์ที่หล่อๆ	สวยๆ	บ้าง	ทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นหลงผิดแล้วก็ไปใช้ตาม	โดยที่
ไม่ได้นึกดูก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจำเป็นสำหรับตนหรือไม่	 อย่างเช่นว่า	 วัยรุ่นสมัยนี้ก็
ใช้พวกเครื่องประทินผิว	 บำรุงผิว	 เครื่องสำอางอะไรต่างๆ	 ทั้งๆ	 ที่ไม่มีความจำเป็น	 เด็ก
วัยรุ่นสภาพร่างกายกำลังเจริญเติบโต	มันจะสวยงามเป็นปกติตามธรรมชาติอยู่แล้ว	 ใช้ไป
ก็เท่ากับสูญเปล่าเพราะร่างกายเขาสามารถที่จะสร้างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นปกติอยู่	
ไม่ใช่คนอายุมากขึ้น	 คนอายุมากขึ้นน้ำเลี้ยงร่างกายบกพร่องบ้างอะไรบ้างจำเป็นที่จะต้อง
อาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสริมเข้าไป	 แล้วอีกอย่างหนึ่งการโฆษณาที่ปราศจากจรรยา
บรรณมักจะบอกแต่เฉพาะด้านที่ดีๆ	แต่ว่าไม่ได้บอกด้านที่เสีย	โดยมุ่งเน้นการค้าเป็นหลัก	
ทำให้คนขาดสติไหลตามกระแสไป	 ในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดรายจ่ายอย่าง
มหาศาล	 โดยที่ตนเองยังไม่สามารถที่จะหารายได้มาได้ด้วยตัวเอง	 ก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่	
เมื่อพ่อแม่ไม่สามารถสนองความต้องการได้	 ก็อาจจะมีการ...ประเภทที่เรียกว่าไปหาเงิน
ในทางที่ผิดๆ	 ดังที่รู้ๆ	 กันอยู่	 ขณะเดียวกันกระแสโลกที่มาแรงทำให้ไม่รู้จักยั้งคิด	 ขนเอา
เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	ที่ไม่จำเป็นแก่ตัวเองเลยเข้ามาไว้เต็มบ้านเต็มช่อง	 โดยเฉพาะ
ระบบเงินผ่อน	ระบบเงินผ่อนจูงใจให้คนต้องการของสิ่งใดก็สามารถหามาได้ โดยที่ใช้
เงินดาวน์เพียงเล็กน้อยแต่ขณะเดียวกันต้องกลายเป็นหนี้ระยะยาว	 ถ้าไม่มีปัญญาส่ง
ตน้สง่ดอกก็โดนเขายดึขา้วของไป	เมือ่ขาดสตยิัง้คดิคลอ้ยตามกระแสโลกไป	เหมอืนกบัคนที่
ตกลงไปในกระแสนำ้ที่ไหลพดัอยา่งรนุแรง	 ชว่ยตวัเองใหห้ลดุพน้จากกระแสไดย้าก	 รงัแตจ่ะ
จอ่มจม	 แลว้กพ็าใหต้วัเองตายไป	 ระบบเงนิผอ่นอยา่งหนึง่ ระบบบตัรเครดติอยา่งหนึง่ 
เป็นการเอาเงินในอนาคตของเรามาใช ้ ทำให้เราต้องมีพันธะผูกพันกลายเป็นทาสเขา
ตลอดไป จนกวา่จะหลดุพน้ไปได ้ จนกวา่ทีจ่ะเลกินสิยัอนันัน้ได ้ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเลิก
ไม่ได้	อีกประการหนึ่งการดำเนินชีวิตเมื่อมันเร่งรัดขึ้นมาถึงระดับนี้	ถึงเวลากก็ลายเปน็คน
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ใจร้อนใจเร็วไม่มีความอดทน	 ลงทุนแต่ละทีก็หวังที่จะร่ำรวยในทีเดียวก็ต้องลงทุนสูง	 เมื่อ
ตอ้งลงทนุสงู	 ปจัจยัไมเ่พยีงพอกม็กีารกูย้มืมา	 เริม่แรกกเ็ปน็หนีแ้ลว้	 ถา้หากวา่การดำเนนิ
การผดิพลาดกร็งัแตผ่กูมดัตวัเองใหจ้มอยูก่บัหนีท้ีม่ากขึน้ไปทกุท	ี ไมส่ามารถทีจ่ะแกต้วัหรอื
วา่หลดุพน้เปน็ไทแกต่วัเองได	้ ระบบบตัรเครดตินำเงนิของเราเองมาใหเ้รากูโ้ดยใชเ้พยีง
ความสะดวกทีเ่ราจะพงึรบัเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้เปน็เครือ่งแลกเปลีย่น	 แม้ว่าปัจจุบันนี้จะ
อ้างว่าบัตรเครดิตดอกเบี้ย	0%	 แต่ว่าในสัญญาที่เราเซ็นต์เอาไว้มักจะมีข้อความว่าสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 โดยที่ให้เป็นสิทธิ์เฉพาะของทางธนาคารเท่านั้น	
ถ้าหากว่าเราเพลิดเพลินไปซักระยะหนึ่ง	 เขามีการคิดดอกเบี้ยขึ้นมาเราก็ต้องลำบากเดือด
ร้อนอีก	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่อยู่รอบตัวของเรา	 สิ่งยั่วยุต่างๆ	 ที่มาทางตา	 หู	 จมูก	
ลิ้น	 อะไรก็ตาม	 มีแต่จะดึงเราให้จมไปกับมันทุกทีทุกทีถ้าหากว่าไม่มีสติ	 จึงอยากจะให้
เยาวชนของเรารู้จักคิด	 รู้จักตรอง	 เห็นว่าอะไรสมควรไม่สมควร	 โดยควรจะยึดพระราช
ดำรัสของในหลวงเป็นหลักว่า	 เราจะซื้อก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น	 การอยู่ให้อยู่ระดับ
เศรษฐกิจพอเพียง	 สิ่งใดก็ตามที่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นก็ไม่ต้องหามา	 สิ่งใดก็ตามที่สามารถ
ทดแทนได้ด้วยสิ่งต่างๆ	 ที่หามาโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองมากนักก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าง่ายๆ	 ว่าถูก
ลงให้เป็นบ้าง	 เพื่อที่จะได้มีปัจจัยเหลืออยู่นำไปทำสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ได้	 เพราะฉะนั้นการอยู่
ในโลกยุคปัจจุบันของวัยรุ่นจำเป็นที่สุดก็คือการอยู่กับมันอย่างมีสติ รู้ยั้ง รู้คิด มองให้
เห็นความเป็นจริงว่า ขณะนี้ทุกๆ คนกำลังตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่มีอำนาจ ไม่ว่าจะ
ในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดี จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ายึดกุมสภาพของ
เศรษฐกิจก็ดี การเงินก็ดี ถ้าเรายังหลงอยู่ในวังวนแห่งนี้ก็ไม่สามารถถอนตัวออกมา
ได้ มีแต่จะจมลงไปทุกวันๆ	ดังนั้นการมีสติ	มีปัญญาให้สมกับเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่	จึงเป็น
เรื่องสำคัญที่สุดที่สมควรที่วัยรุ่นทั้งหมดควรที่จะคิดให้เป็น	ทำให้เป็น	พูดให้เป็น	คือคิดให้
ดี	ทำให้ดี	พูดให้ดี	อยู่อย่างคนมีสติ	อยู่อย่างคนมีปัญญา	จึงจะสมควรกับที่จะเป็นเด็กยุค
อินเตอร์เนตดอทคอม	
ถาม : ทนายจำเป็นต้องว่าความให้กับคนผิด	?	
ตอบ : ยังไง	 ถ้าว่าตรงไปตรงมาตามวิชาชีพทั้งๆ	 ที่รู้ว่าเขาผิด	 มันก็เท่ากับเราเข้าข้าง
คนผิดด้วยใช่มั๊ย	?	
ถาม : แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ล่ะครับ	แต่ว่าสมมติจำเลย...?	
ตอบ : คุณอย่าไปสนใจตรงจุดนั้นสิ	ถ้าหากว่าต้องการจะตัดปัญหาไปจริงๆ	ให้ว่าไปตาม
หลักฐานที่มีอยู่	 ถ้าหากว่าเราว่าไปตามหลักฐานที่มีอยู่นี่เราไม่ต้องไปรับรู้	 รู้อยู่อย่างเดียว
ว่าถ้าเขาเป็นลูกความของเรา	เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	อันนี้ก็จบ	เฮ้อ	!	แต่หนักใจ		
ถาม : แล้วศาลล่ะครับ	เรื่องการตัดสินประหารชีวิตบาปไหม	?	
ตอบ : ถ้าหากว่าทำหน้าที่โดยการโกรธแค้นกันเป็นส่วนตัว	 กลั่นแกล้งเขา	 นั่น	 ๑๐๐%	
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เตม็	แตถ่า้หากวา่ทำตามหนา้ทีเ่พือ่ความสงบความเรยีบรอ้ยของสว่นรวม	ถอืวา่ทำเพือ่สว่น
รวม	เจตนาทีจ่ะฆา่เขาโดยตรงมนัไมม่	ีโทษมนักน็อ้ยลงไปแต่ไมม่โีทษเลยนัน้เปน็ไปไม่ได	้
ถาม : แต่คือมันมีบ้าง	?	
ตอบ : มอียูแ่ตม่นันอ้ยลง	 กถ็งึไดบ้อกวา่หนกัใจไง	 มนีทิานเรือ่งหนึง่เขาบอกวา่นรกมนั
ขยายกจิการจนไปรกุพืน้ทีข่องสวรรค	์ จอมเทพกเ็ลยลงไปตอ่วา่ซาตานวา่ทำอยา่งนี้ไดย้งัไง	
ถ้าหากว่ายังไม่หยุดการขยายขอบเขตขึ้นมาจนลุกล้ำเขตสวรรค์อีกล่ะก็จะฟ้องร้องล่ะนะ	
ซาตานกบ็อกวา่คณุแน่ใจแลว้หรอื	 ทนายฝมีอืดีๆ 	 อยูก่บัผมหมดเลยนะ	 ตกลงวา่ทนายไม่
ไดข้ึน้ขา้งบนซกัคนหนึง่อยูก่บัซาตานหมด	ทนายมอืดีๆ 	อยูก่บัเขาหมด	อนันีเ้ปน็นทิาน	
ถาม : อย่างนี้ก็คิดยาก	?	
ตอบ : ถึงได้บอกว่าเอาไปตามหลักฐานสิ	 อย่าไปสร้างหลักฐานเท็จแล้วกัน	 ตรงไปตรง
มาตามวิชาชีพของเรา	 ถ้าหากว่าเป็นอัยการเป็นศาล	 มีหน้าที่ส่งฟ้อง	 มีหน้าที่ตัดสิน	
อะไรก็ตามก็ว่าให้ตรงไปตรงมา	ตงฉินให้มันเลื่องลือซะที	
ถาม : ก็ถือว่าศีลไม่บริสุทธิ์	
ตอบ : เราไม่ได้ทำตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 เวลาของการทรงความดีของเราก็มีอยู่	 ก็ตีซะว่า
ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนไปถึงที่ทำงานเรารักษาศีลของเราทุกข้อ	 กลับจากที่ทำงานมาถึงบ้าน
เรารักษาศีลของเราทุกข้อ	 ในระหว่างที่ทำงานก็ว่ามันไปตามนั้น	 อย่าให้มันขาดทุนตลอด	
๒๔	 ชั่วโมงก็แล้วกัน	 ให้มีส่วนของความดีเอาไว้	 ถ้ารักษาตามเวลาไม่ได้ก็เอาเป็นวาระ
ตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้	
ถาม : ต้องสอบ	๒	วิชา	บริหาร	เศรษฐศาสตร์	อะไรก็ไม่รู้เรื่อง	?	
ตอบ : มองภาพรวมไม่ออก	จับใจความหลักไม่ได้	ยากที่จะเรียนรู้	ต้องมองภาพรวมให้
ออก	การเรียนเรื่องอะไร	เรื่องนั้นแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักอย่างไรบ้าง	หัวข้อย่อยยังไงบ้าง	
ถ้าจับตรงจุดนี้ได้เสร็จแล้วก็พยายามฟังเนื้อหาให้เข้าใจ	 จนกระทั่งคิดว่าเราดูแค่หัวข้อ
ย่อยเราก็สามารถอธิบายเนื้อหาได้แค่นั้นแหละจบ	 ส่วนใหญ่จับจุดกันไม่ค่อยถูก	 ไปควาน
หาอะไรก็ไม่รู้	อันโน้นก็สำคัญ	อันนี้ก็สำคัญ	
ถาม : .................................	
ตอบ : นั่นยิ่งเหลวไหลใหญ่เลย	 ถ้าหากว่าอ่านทำความเข้าใจทั้งหมดก็ไม่ต้องไปเสีย
เวลาไปเดา	 แต่อย่างว่านั่นแหละ	 พวกเราพอมาอยู่ช่วงอายุอย่างนี้	 สิ่งที่น่าสนใจมากกว่า
การเรียนมันมีเยอะโดยเฉพาะกิจกรรม	 บางทีก็ทำกันซะจนเหมือนตาชาติชาย	 อาจารย์
เขาออกข้อสอบประชดว่าอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ชื่ออะไร	 มันยังตอบไม่ได้เลย	 ถึงขนาดนั้น
จริงๆ	 แต่ว่าครั้งสุดท้ายเขาสอบได้ที่	 ๑	 ของคณะ	 มีเวลา	 ๒๕	 วันก่อนสอบ	 มันอ่าน
หนังสือจนหัวแทบระเบิด	 หนังสือกองเรียงเป็นตั้งเลย	 ตั้งหน้าตั้งตาอ่าน	 อ่านๆๆ	 มีเวลา
กินข้าวแค่	๑๐	กว่านาที	แล้วก็อ่านต่อ	รอบแรกไม่รู้เรื่องอ่านรอบที่	๒	รอบ	๒	อ่านไม่รู้
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เรื่องอ่านรอบที่	๓	รอบ	๓	อ่านรู้เรื่อง	อ่านรอบที่	๔	อ่านของมันไปเรื่อย	เขาทำได้จริงๆ	
๒๕	 วัน	 สอบได้ที่	 ๑	 ของคณะ	 คนเรียนมาทั้งปีสู้คนเรียน	 ๒๕	 วันไม่ได้	 ก็มันเหลืออยู่
แค่นั้นน่ะ	มันไม่บ้าก็ไม่ได้แล้ว	ก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านอย่างเดียว	
	 เมื่อวานเรียนกันสนุกมาก	 คือพวกเราหลายคนพอปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งแล้วลืม
พื้นฐาน	 พื้นฐานลืมไม่ได้	 พื้นฐานมันต้องแน่น	 เมื่อวานก็เลยมีการย้อนทวนกันเพราะว่า
สงสารเด็ก	 เหมือนกัน	 เขาเรียนปริญญาโทเพิ่งจะจบมาใหม่ๆ	 ช่วงที่ทำปริญญาโททำ
วิทยานิพนธ์จะประสาทกินกันไปตามๆ	 กัน	 ทุ่มเทกำลังใจไปทางด้านนั้นมาก	 เรื่องของ
การปฏิบัติก็เลยย่อหย่อนไป	แต่จริงๆ	แล้วถ้าหากว่ารักษาอารมณ์ปฏิบัติเป็น ขณะที่เรา
ทุ่มเทอยู่กับงานสภาพจิตจะเป็นสมาธิอยู่แล้ว ได้เปรียบเขาอยู่แล้ว แต่คราวนี้
เนื่องจากว่ารักษาอารมณ์ยังไม่เป็น ถึงเวลากำลังมันก็ค่อยๆ คลายตัวลง รัก โลภ 
โกรธ หลง ก็เข้ามาแทน	เมื่อวานก็ได้โอกาส	เขาจบกันแล้ว	ในเมื่อจบปริญญาโทกันแล้ว
ก็ถือว่าว่างจากภาระ	 ว่างจากภาระก็เลยมารื้อฟื้นเริ่มนับหนึ่งกันใหม่	 ก็ยอมรับกันนะเออ
ทิ้งมานานจริงๆ	 พวกภาระต่างๆ	 ลักษณะนี้แหละว่าเราพยายามให้มันชินกับคำว่าจบ	
สังเกตมั๊ยทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จรู้สึกโล่งใจจังเลย สบายใจอีกต่างหาก ทำใจของเราให้
ได้ลักษณะนั้นคือให้มันโล่ง เบา สบาย ปล่อยวางได้ในลักษณะนั้น	 พยายามดึงเอา
ความคุ้นชินตรงจุดนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน	ทำสักแต่ว่าทำ	ทำทีละอย่าง	ทำทีละชิ้น	ทำ
ทีละขั้นตอน	 พอเสร็จแล้วก็ถือว่าจบภารกิจไป	 อันนี้คือเป็นภารกิจ	 แต่ถ้าหากว่าเป็นกิจ
ทางพุทธศาสนา	คุณจะจบกิจต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์	ฉะนั้นพวกเราทำตัวให้คุ้นชิน โดย
การจบภารกิจบ่อยๆ เดี๋ยวภาระทางใจก็จะพลอยจบไปด้วย เพราะว่ามันเริ่มตัด
อารมณ์เป็น พอตัดอารมณ์เป็น ปล่อยวางเป็น งานก็ทำแต่เฉพาะหน้าที่เมื่อทำเฉพาะ
หน้า จบแล้วแล้วกัน นี่คือการมีตัวอุเบกขาในการปฏิบัติ ตัวอุเบกขาจะแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติทุกขั้นตอน ถ้าหากไม่มีเอกัคตาและอุเบกขา การปฏิบัติในทาน ศีล 
ภาวนาของเราจะไม่ก้าวหน้า	 ให้ทานก็ให้ลักษณะนี้	 ให้แล้วก็ยังมากำชับอีกว่าต้องใช้นะ	
ห้ามให้คนอื่นนะ	 ใช่มั๊ย	?	 นี่ทานที่ปราศจากอุเบกขา	 อุเบกขาคือให้แล้วให้เลย	 เราได้ให้
แล้วคือว่าจบสิ้นเรื่องของเราลงแล้ว	 ส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง
กันนี่คืออุเบกขา	
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พ ร ะ พ ุท ธ ช ิน ร า ช  ( ป ก ห น ้า ) 
 พระพทุธชนิราช เปน็พระพทุธรปูหลอ่ดว้ยทองสมัฤทธิป์างมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง ๕ ศอก ๑ คบื ๕ นิว้ สงู ๗ ศอก
ประดิษฐานบนฐานชุกชีที่มีบัวคว่ำบัวหงายมีพุทธลักษณะงดงามมาก พระพักตร์ค่อนข้างกลมมีพระอุณาโลมฝังแก้วผลึก  
อยูร่ะหวา่งพระขนง พระเกตมุาลาเปน็เปลวเพลงิ ปลายนิว้พระหตัถท์ัง้สีเ่สมอกนั ปลายสงัฆาฏเิปน็เขีย้วตะขาบมซีุม้เรอืนแกว้  
ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปมกรอยู่ตรงปลายซุ้ม ตรงช่วงกลางซุ้มแกะสลักเป็นรูปเหรา ซุ้มเรือนแก้วลงรักปิดทองงดงามประณีต
ประดับที่พระปฤษฎางค ์ ทำให้องค์พระพุทธชินราชงามสง่าโดดเด่นยิ่งนัก เอกลักษณ์ของพระพุทธชินราชอีกประการหนึ่งคือมี  
รูปอาฬวกยักษ์และท้าวเวสสุวัณ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าพิทักษ์อยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายของพระองค ์ บริเวณด้านหน้า
ของพระพทุธชนิราช มรีปูอคัรสาวกยนืประณมมอืทัง้ ๒ ดา้น ดา้นขวาคอืพระสารบีตุรสลกัดว้ยไม ้ ดา้นซา้ยคอืพระโมคคลัลานะ
ทำด้วยปูนปั้นพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หันพระพักตร์ไปทางแม่น้ำน่านหรือ  
ทางทศิตะวนัตก เปน็พระคูบ่า้นคูเ่มอืงเปน็ศนูยร์วมใจทีเ่คารพสกัการะของชาวพษิณโุลกและพทุธศาสนกิชนทัว่ไป 

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

เ ล่ ม ๒ ๗  เ ล่ ม ๒ ๘  เ ล่ ม ๒ ๙   เ ล่ ม ๓ ๐   เ ล่ ม ๒ ๖  

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

เ ล่ ม ๓ ๗  เ ล่ ม ๓ ๘  เ ล่ ม ๓ ๙  เ ล่ ม ๔ ๐  เ ล่ ม ๓ ๖  




