






สงวนลิขสิทธ์ิ : ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๘
ห้ามเผยแพร่ คัดลอก ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความในหนังสือเล่มนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

บรรณาธิการ : พระนิพพาน โชติธมฺโม
กองบรรณาธิการ : วิสูตร จิรโสภณ, ศิริลักษณ์ พุทธโคตร
ปกและรูปเล่ม : พระนิพพาน โชติธมฺโม
พิสูจน์อักษร : วิสูตร จิรโสภณ, อภิสรา จุลพันธ์
แยกสีและพิมพ์ที่ : 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๘๘๒-๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒-๙๐๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๔๓๓-๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔-๑๓๘๕

เจ้าของ : วัดเขาวง (ถ้ำานารายณ์)
๖๒/๑ หมู่ ๕ ตำาบลเขาวง อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐
โทร. ๐ ๓๖๒๓-๖๕๐๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๖๒๓-๖๕๐๖



ภาษาไทยที่ท่านจะได้อ่านจาก
‘พูดตามพ่อสอน ฉบับพิเศษ’นี้ 

เป็นถ้อยที่ถอดจากการพูดตอบปัญหาและการสนทนา
ในงานประจำาวันจริงๆ โปรดทราบว่าเป็นการพูดเฉพาะกิจ 

เฉพาะกาลเวลาและเฉพาะอารมณ์ของบุคคล 
ซึ่งอาจไม่ถูกใจท่านก็ได้ เราถอดเทปพิมพ์ไว้ 

อ่านแล้วเห็นว่าฟังง่ายสบายใจ ก็ลองนำาเสนอแบ่งกันอ่าน

ตัวผู้พูดคือ ‘หลวงตา’ ท่านปรารภว่า
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนบริสุทธิ์มหาศาล

ทรงเลือกสรรเพียงน้อยนิดมาสอน พระสาวกองค์ใดดื่มด่ำาสิ้นสงสัย
ก็พยายามใช้ภาษามนุษย์พูดออกมาได้เพียงหนึ่งในหมื่นพัน
ที่กินใจอิ่มเอิบ หลวงตาท่านฟังจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ 
แล้วทรงไว้ ได้เพียงหนึ่งในล้านที่พ่อปรารถนาจะให้เข้าถึง

ต่อไปนี้จะเป็นภาษามนุษย์ ที่พยายามบรรยาย
ถ่ายทอดรสชาติที่ผ่านมาในใจของหลวงตา 

ท่านว่าจะได้สักกี่ส่วน จะเกิดประโยชน์สักกี่สัด 
ก็ทำาได้สุดความสามารถสุดวาสนา.. 

แล้วแต่ผู้ฟัง ผู้อ่านจะพิจารณาเอาเองเถิด.
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 พูดถึงศีล..ศีล ๘  เดี๋ยวเณรต้องฟัง  ตั้งใจฟังว่าศีลที่
ให้ เมื่อกี้นี้เป็นศีล ๘ เวลาบวชเณรนี่รับศีล ๑๐ ให้ศีล ๘ แต่ที่ 
จริงเป็นศีล ๙ คือข้อนัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา..นี่ ข้อนึง
ดูการเล่น เพลิดเพลินในเรื่องของ รูป เสียง.. แล้ว มาลาคันธะ                                                                                                          
วิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เป็นเรื่องของกลิ่น..                                                                             
แต่เวลามาให้ศีล ๘ มาให้รวม ที่จริงมี ๙ ข้อนะเมื่อกี้นี้ แล้ว
ก็เพิ่มอีกข้อนึง.. คือข้อไม่จับเงินไม่จับทอง แต่ว่าสมัยนี้จับ                 
ที่โยมให้โดยชอบ แต่อย่ายึดว่าเป็นของตัว สึกไปแล้วหรือว่าจะ
เอาไปใช้ที่โน่นที่นี่ หรือว่าระหว่างที่บวชอยู่จะเอาไปลงทุนกับ
ฆราวาส..ไม่ได้! ..ต้องซื้อของในเพศของความเป็นพระเป็น
เณรใช้ ถึงจะได้.. เวลาได้เยอะๆ แล้ว..สึกไป ก็ไม่ใช่ซื้อสร้อย 
คอทองคำาเผื่อไว้ เอาตังค์ออกไปที่บ้านไม่ได้เลย เอาของไป.. 
ไม่ได้!
 หมายความว่าเงินที่ได้จากความเป็นพระนี่..เพราะ
ว่าเราห่มผ้าเหลืองและทรงศีลเขาถึงถวาย ถึงจะเป็นส่วนตัว                                                                                                                                 
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ก็ช่างเถอะ เขาไม่ได้ถวายคนหัวดำาๆ ใช่ไหมลูก.. พอเลี้ยงตัว
เป็นพระเป็นเณร แต่ระหว่างที่เป็นพระเป็นเณรเกิดไปถอนฟัน 
แล้วใส่ฟันใหม่..ไม่ต้องถอดออกนะ เวลาไม่เป็นเณรแล้วเอาไป
ด้วยได้..เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หรือไปตัดแว่นสายตา สายตา
สั้น เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ ๕ เรา บริหารขันธ์ ๕ เอากลับไปใช้ ได้                  
แต่เผื่อหาแหวนเอาไว้อย่างนั้น ไม่ใช่เรื่องของพระเณร.. หรือว่า                                             
ไปผ่าตัดเปลี่ยนกระดูก ไม่ต้องถอดกระดูกทิ้ง ไม่อย่างนั้นกิน 
ข้าวเข้าไปก็ต้องหั่นเนื้อส่วนที่เป็นเณรออกสิ เออ!.. เอาใช้ ได้
ตามสมควร หรือว่าหนังสือธรรมะที่เราพอใจ เราอ่านตอนเป็น
พระเป็นเณร เราสึกไปแล้วเราอยากจะเอาไปอ่านต่อที่บ้าน นี่ก็
เป็นส่วนของสติปัญญา แต่ถ้าไม่สบายใจล่ะก็ชำาระหนี้สงฆ์เสีย 
หรือ เงินสดนี่.. จริงๆ เขาจะถวายสังฆทานในวันสุดท้ายก่อน
สึกกัน คืนแก่สงฆ์คืนแก่พระศาสนา
 ระหว่างที่อยู่นี่ก็ตื่นเช้ามืด เณร ฆราวาส.. อย่างนี้เขา   
เรียกพระโยคาวจรหรือคนปฏิบัติธรรม บางทีเป็นพระเป็นเณร 
ใจไม่เป็นพระโยคาวจร ก็สู้คนที่ใจเขาพร้อมที่จะถือศีล ๘ เป็น                                                                                 
พรหมจรรย์ไม่ได้ หรือที่ถือศีล ๕ บริสุทธิ์จริงๆ, เบื่อหน่าย 
ร่างกายไม่อยากเกิดต่อ, เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ด้วยใจอิ่มเอิบเบิกบานจริงๆ, ปรารถนาพระนิพพาน.. เขาเรียก                 
กระแสจิตของพระอริยะ แม้แต่ ๕ นาที ๑๐ นาที ก็เป็น ๕ 
นาที ๑๐ นาทีของสมบัติของพระอริยะก็ภูมิใจไว้ ถ้าหลุดไป                       
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ก็หมายความว่าเป็นของชั่วคราว ใครทรงอารมณ์ไว้ในขณะนั้น 
ได้ถวายสังฆทาน หรือบำาเพ็ญกุศลอะไรทุกอย่าง เกิดผลมาก! 
หากคนรับไม่มีความบริสุทธิ์พอ ไม่มีความภาคภูมิใจในศีลของ 
ตัว ก็เกิดโทษกับคนรับมาก ถ้ารับแล้วไปใช้ส่วนตัวนะ
 ก็การปฏิบัติธรรม ศีล ต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวรักษา เข้าใจ 
ศีล ศีลนี่เป็นจริยาระหว่างเอาใจไปผูกร่างกายบริหารร่างกาย                                                                                             
ว่าจะหิว จะอิ่ม จะหนาว จะร้อน จะมีกิเลส หรือไม่มีกิเลสก็ตาม 
จะไม่ตามใจร่างกายให้ผิดศีล หิวข้าวหิวน้ำาอยากได้ข้าวของ 
อะไรก็ไม่ไปหาโดยผิดศีล ๕ ข้อ.. ๘ ข้อนั้น..
 มีศีลบริสุทธิ์แล้ว ก็พิจารณาเห็นโทษของร่างกายว่าที่                                                                               
จริงนั้นไม่ใช่ตัวเราของเรายาวนานนัก! ถ้าตายลงวันนี้.. พรุ่งนี้ 
ร่างกายเป็นศพไป (นี่..พูดสมมตินะลูกนะ เดี๋ยวจะใจไม่ดี) ก็ไม่                       
เดินไม่เหินแล้ว อดีต อนาคตของคนตายก็ไม่มีแล้ว ทุกข์ที่เคย 
ทุกข์ประจำากายก็ไม่ปรากฏแล้ว จบเรื่องจบราวไปแล้ว ใจเรา                                                                             
ออกจากร่างกายไป เกิดใหม่หรือไม่เกิดเลยก็ตาม ทุกข์ที่อยู่
ในโลกประจำาร่างกาย ก็ไม่ใช่ของใจดวงนั้นแล้ว
 คิดถึงความตาย.. เขาถึงบอกเมื่อตายแล้วสิ่งเหล่า
นี้ก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย แม้กระทั่งอดีตซึ่งใจกับกายทำา
ร่วมกันมา พอกายตายปั๊บ! กายนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ กะ
ไว้ว่า ๓ วันจะไปโน่นไปนี่ พอไม่พอ คิดเสียรอบคอบ พอตาย
ปั๊บ! หยุดเรื่องเลยจบกิจเรื่องในโลกเลย.. ติดคุกตลอดชีวิตอยู่ 
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พอตายในคุกปั๊บ! นี่เอากระดูกมาเผาข้างนอกได้เลย ไม่ต้อง
รออีก ๑๐๐ ปี เออ..ไม่ต้องรอ.. ความตายนี่หักล้างหมดเลย 
อโหสิกรรมหมดเลยแม้กระทั่งติดคุกติดตะราง
 แม้กระทั่งทำาความเลวแล้ว..(พูดถึงร่างกายนะ!) ทำา                                                                                                                                  
ความเลวหยาบช้าสามานย์ยังไงก็ตาม พอตายปั๊บ! ร่างกาย                                                                                                                                
ไม่ได้ตกนรก ร่างกายก็ยังเป็นปุ๋ยอยู่ในดิน แต่ใจซึ่งใช้ร่างกาย 
ไปทำาผิดด้วย เจตนานั้นไปตกนรกแทนร่างกาย เอาร่างกายไป 
ลงทุนให้ตัวเอง ได้ดีหรือได้เลว นั่นแหละ!
 ก็คิดอย่างนี้ปั๊บ! เขาจะหมั่นนึกถึงความตายว่าถ้า
เผอิญเราตายลงไปวันนี้หรือวันไหนก็ตาม ความจริงก็คืออย่าง
นี้ เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่นี่ มันเป็นเรื่องก่อนตาย! และต้อง
ตาย!! เวลาไหนช่างมัน มันต้องตาย! เมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ใน
โลก ก็ของที่ต้องตายและต้องทิ้งไว้ในโลก แล้วผลสุดท้ายก็ไม่
ได้เป็นของ ใจเราเลยเนี่ย.. ทำาไมมันจะเกิดทุกข์เกิดยากอะไร
กับร่างกาย? ทำาไมจะต้องไปบริหารร่างกายด้วยการเอาใจเรา
ไปผิดศีล เจตนาผิดศีลด้วย
 คิดถึงความตายพอที่จะอาจหาญในศีลขนาดนี้ จะไม่มี                                                                                                                        
วันผิดศีลเลยเพราะคิดถึงความตายให้ถูกต้อง มันไม่มีสาระ 
อะไรเลยนี่.. ไอ้ความอิ่มความอร่อย อะไรต่ออะไรนี่นะ บริหาร                                                                                                                
ร่างกายให้อยู่ได้ชั่วขณะเพื่อให้ใจทำางานร่วมกับกาย ละเว้น 
ความชั่ว ทำาความดี ทำาใจให้ผ่องใส จุดมุ่งหมายมีเท่านั้นเอง 
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แล้วนึกถึงความตายปั๊บ! ศีลจะบริสุทธิ์กว่าเดิม ความเพียรที่   
ลุกขึ้นมาทำากรรมฐานก็ขยันกว่าเดิม เพราะมาคิดว่าถ้าเราตาย 
ภายในวันสิ้นสุดวันนี้ เมื่อสิ้นสุดวันนี้ (อันที่จริง ‘ขาด’ ศัพท์
นี้ ตรงที่สุด) เมื่อหมดวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ไม่มีใช่ไหม?  เมื่อสิ้นสุด
วันนี้คือชีวิตไม่มี! คำาว่า ‘วันนี้’  ก็คือ  ‘วันตาย’ แล้ว เมื่อสิ้น
สุดคำาว่า ‘วันนี้’เมื่อไหร่โอกาส ที่เราจะทำาดีทำาเลวคู่กับร่างกาย
ไม่มีแล้ว
 แต่เนื่องจากเรามาได้ร่างกาย ในยุคที่มาพบพระ พุทธ
ศาสนา มีตาเห็นพระ อ่านหนังสือได้ มีหูฟังเสียงพระ ฟัง เสียง
ธรรมะ ฟังเสียงเลวเสียงดีได้ มีจมูกได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียน กลิ่น
ดอกกุหลาบได้ มีลิ้นลิ้มรสอาหารได้ มีกายสัมผัสความเย็นร้อน
อ่อนแข็งทางกามทางไม่กามอะไรได้ แล้ววิญญาณที่อาศัย
กายนี่ มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างใจกับโลก ใจมันก็คิดปรุงแต่ง 
อะไรต่ออะไรรับรู้ความสุขความทุกข์ต่างๆ ให้เวทนาได้ เมื่อเรา
มีโอกาสใช้ร่างกายเครื่องมือพิเศษของโลก ทำาได้ทั้งดี ทั้งเลว                                                                        
เนี่ย แล้วเราทำามานาน.. ตั้งแต่เกิดหรือชาติก่อนๆ ทำามาตั้งแต่ 
เกิดจนถึงวันนี้ ถามว่าถ้าตายเมื่อสิ้นสุดวันนี้ ถ้าเรามีเวลา ทั้ง
วันเลยนี่.. ทำาแต่ความดีอย่างเดียว ถามว่าสามารถจะลบล้าง 
ความเลวที่เราสั่งสมเอาไว้ ได้ ไหม? ถ้ามีเวลาวันเดียวเนี่ย.. มี
ใครกล้าบอกว่าได้หมดล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครกล้าพูดเพราะ
ไม่รู้จะตายกี่วินาทีข้างหน้า..
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 แล้วความดีที่ยังชำาระให้ผ่องใสไม่หมด เช่นชำาระศีล 
ก็ดี ทำาวิปัสสนาญานก็ดี ทำาบารมี ๑๐ ก็ดี ทำาให้ใจเข้มแข็ง 
ทดแทนบุญคุณผู้ที่ควรทดแทนก็ดี  ชำาระล้างสิ่งที่ควรชำาระล้าง 
ออกไปก็ดี ความดีมากมายในหน้าที่ที่เรามีอยู่จำาเป็นต้องทำา
เฉพาะหน้า ถามว่า.. ถ้าทำาทั้งวันทุกวินาทีเนี่ย.. ทำาหมดไหม 
หน้าที่ของความดี?... ไม่หมด!
 เพราะฉะนั้นเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราตายลงในวันนี้ สิ้นสุด                                                                                       
วันนี้ ความเลวที่เราจะต้องสนใจคือ ความเลวในใจเราเอง 
ในวาจาเราเอง ในกายเราเอง ต้องเอาออกไปให้หมด ไม่ใช่
ไป สนใจความเลวคนอื่น “อีโน่น..ไอ้นี่เป็นอย่างนี้” มันไม่มี 
ประโยชน์แก่ใจเราไง ถ้าตายแล้ว มัวแต่ไปด่าคนอื่นไปนินทา 
คนอื่น แล้วความเลวยังท่วมหัวใจท่วมกายอยู่ มันก็ละไม่ได้ 
แม้แต่อย่างเดียว
 แล้วความดีเฉพาะหน้า เช่น จับอานาปาณ์ให้ชื่นใจ เดิน                                                                                            
จงกรม กราบพระให้ดี รักษาศีล ทำาใจให้ผ่องใส.. อยู่เฉพาะ
หน้า ความดีตรงนี้ถามว่าทำาทั้งวันนี่ มันอิ่มพอที่จะพ้นนรกได้ 
ไหม? ถ้าหากมันยังไม่สามารถจะตอบได้ว่า ‘ฉันทำาได้ ๑๐๐  
เปอร์เซ็นต์!’ เราต้องขมวดเข้ามา ถ้าความตายมาถึงในวันนี้ 
เราจะยุ่งเฉพาะความเลวในใจเรา จะเอาออกให้มากที่สุดเท่าที่ 
จะมากได้ จะไม่สนใจความเลวที่อื่นเลย! มันไม่มีประโยชน์ต่อ 
การละของเรา
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 แล้วความดีเราก็จะทำาเฉพาะความดีซึ่งอยู่ในวาสนา ที่
เราจะพึงทำาได้จริงๆ ในวันนี้วันเดียวเนี่ย ไม่ใช่ไปบอก..เมื่อจบ 
ปริญญาเอกจะเป็น โน่น..เมื่อเป็นพระโสดาแล้วจะเดินจงกรม
ที่นี่ ไม่ใช่! ต้องความดีที่จะทำาได้ในวันนี้ ทำาให้มากที่สุดโดย
ไม่สนใจความดีที่ฟุ้งซ่าน ไปในเรื่องความดีคนอื่น หรือว่าข้าง
หน้า อีกเมื่อ ๓ วันข้างหน้า ทำาเฉพาะวันนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด ให้
บริสุทธิ์จากความเลว ให้เต็มไปด้วยความดี แล้วจิตใจจะเริ่ม
เบิกบานผ่องใส เพิ่มความเบิกบานผ่องใสไว้ให้เต็มที่ เมื่อตาย
ไปคุณภาพของจิตขนาดไหน นั่นแหละ.. มีสิทธิ์ไปเกิดตาม
สภาพของจิตตอนนั้น
 บุญเดิมมันมี ทำาไว้เยอะ.. วิปัสสนาญาณในการละ
ความเลวก็ทำาไว้ชินเยอะแยะ ความดีในด้านกำาลังบารมี ๑๐ ก็
ทำาไว้มาก แต่ถ้าไม่ทำาเรื่องเฉพาะหน้าในวันนี้ให้ใจผ่องใสแล้ว
เนี่ย.. มันไม่สามารถจะเทียบกับกระแสบุญเดิม หรือภาษาสมัย
ใหม่ คือฐานข้อมูลเดิมได้ เพราะใจมัวหมองมาอยู่กับด้านเลว
เสีย แต่ความเลวมันยอดเยี่ยมในด้านเลวมาก พอไปแตะมัน
หน่อยเดียว มันท่วมทับเข้ามาเลย ไม่สามารถจะถอนใจออกมา
ได้เลย ถอนยาก!
 เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสวันนี้วันเดียว 
ความเลวที่เราจะต้องละและสนใจก็คือ ความเลวที่คลุมใจเรา 
อยู่ ทำาอย่างไรจึงจะละออกให้รังเกียจให้ถอนใจออกมา? แล้ว  
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ความดีที่มีอยู่ให้รีบนึกถึงเสียก่อนตาย ใจจะได้ผ่องใส จะได้ ไป
อยู่กับฝ่ายนี้ เวลาตายบุญจะได้ส่งเสริม บุญเดิมก็รองรับ
 ต้องระวังวันเดียวก็ยังยาวไป.. พระพุทธเจ้าท่านระวัง
ทุกลมหายใจเข้าออก ขนาดนั้นน่ะ ตายในลมหายใจไหนก็ไม่รู้ 
แต่ถ้าพูดๆ ไปดูเหมือนเครียด แต่ถ้าทำาไปแล้วมันไม่เครียด
 ความดีน่ะ..พอเข้าไปในกระแสความดีท่านจะมีกำาลัง  
รวมกันมาก จะมีความอาจหาญมั่นคงมาก แต่ต้องสนใจ
เฉพาะความดีของเราซึ่งเนื่องด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ที่ครูบาอาจารย์สอน ถ้าสนใจชะเง้อไปถึงคนอื่นมันจะฟุ้งมันจะ
ฝอยไป จิตก็ไม่ผ่องใส
 ดูเหมือนเครียดแต่จริงๆ แล้วเรื่องมันนิดเดียวนะ คน 
อายุเหลือน้อยอย่างพวกเราแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่า เวลาเราก็เหลือ 
น้อย ยังเดินจงกรมได้รีบเดินเสีย.. ยังหายใจสะดวกรีบหายใจ
พุทโธเสีย.. เพราะเดี๋ยวเกิดขาเป๋พิการหรืออัมพาตขึ้นมาเดิน                     
ไม่ได้.. แล้วลมหายใจก็ขัดข้อง ในขณะที่กุศลส่งเสริมผ่องใส
รีบนึกถึงกุศลแล้วตัดกิเลสเสีย เดี๋ยวเวลาใกล้จะตายหรือเกิด
ป่วยขึ้นมา จิตมันกลุ้มคิดอะไรไม่ออกเลย คิดได้แต่ความเลว
นะ ช่วยตัวเองไม่ทัน!
 นี่พูดกันถึงนักปฏิบัติรุ่นแกร่งๆ แล้วนี่นะ ต้องคิด
อย่างนี้ แล้วคนที่หวังดีต่อกันจริงๆ นี่ต้องเตือนกันในหมู่นัก
ปฏิบัติกลุ่มเดียวกัน พอพูดถึงเรื่องนอกเรื่องนอกราว บอก..  
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“อะแฮ่ม! มันยาวไปมั้งท่าน!..นะ เอาเฉพาะตรงนี้มั้ง” เตือน
กันให้ฉุกคิด ถ้าหากยังขืนเพลินคิดไปในเรื่องอนาคต อดีต 
หรือเรื่องคนอื่น ทั้งด้านดีด้านเลว คนฉลาดเขาจะถอนตัว
ออกมาบอก “ขอโทษ นะมีธุระ”..เขาจะไปนั่งทำางานของเขา..
หรือทำางานในหน้าที่ของจิต จะไม่นั่งตะบอยตะบันจูงกันไปใน
อารมณ์แบบนั้น
 แม้จูงไปในอารมณ์กุศล ซึ่งไม่ใช่การตัดกิเลสเฉพาะ 
หน้า หรือเกี่ยวกับความตายเฉพาะหน้า เขาไม่ฟัง! คนจะเอาดี 
น่ะ..เขาไม่ฟัง! คนจะเอาดีน่ะ..เขาไม่ฟัง! อะไรที่ไม่ได้เนื่องด้วย 
ความตายของตัวเขาเองและพูดไปข้างหน้า ไม่เนื่องด้วยศีล
ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้า ไม่เนื่องด้วยคุณ พระพุทธ พระธรรม พระ 
สงฆ์  มีมากหนอทำาให้เราเข้าถึงความสุขอันนี้ ร่างกายเป็น
ทุกข์จริงหนอ.. โลกเป็นทุกข์จริงหนอ.. พระนิพพานเป็นสุขจริง
หนอ..ถ้าไม่อยู่ในสังโยชน์ ๓ ข้อ เขาไม่คุย
 เพราะอย่างดีที่สุด ก็ไปเกิดเป็นฤาษีมีตบะ.. เกิดเป็น 
เทวดา.. เป็นพรหม.. ไปเกิดเป็นฤาษีมีตบะตอนขาดพระพุทธ                   
ศาสนา จะว่าอย่างไร? แล้วเรารู้หรือว่ากำาลังใจเราสามารถจะ   
ออกโปรแกรมหรือตั้งอธิษฐานบารมีว่า “ฉันจงเกิดเมื่อ พ.ศ. 
นี้ๆ” บังคับได้ ไง? แรงกรรมมันมีของมันอยู่ เราไม่รู้ว่าจะออกค่า
ยังไง แต่วันนี้วันเดียวที่เราสามารถจะตั้งใจ!..ตั้งใจชำาระสะสาง 
และเพิ่มพูนและก็ตั้งอธิษฐานได้ ในขณะที่มีสติในวันนี้วันเดียว 
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เมื่อวานก็ไม่ได้ สายไปแล้ว! มันทำาไปแล้ว ดีก็ทำาไปแล้วผล
ดีรออยู่ เลวก็ทำาไปแล้วผลเลวก็รออยู่ กลางๆ ก็ทำาไปแล้วผล
กลางๆ ก็รออยู่ รออยู่.. และผลมันกำาลังทยอยเข้ามาหา ถ้า
เกิดอีกป๊อก!เดียว ชาติหน้าเกิดอีกก้าวเดียว นี่..ปุ๊ง! ลงไป ใน
โลกเนี่ย สิ่งต่างๆ นั้นก็มา “สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน 
มีกรรมเป็นทายาท เป็นกำาเนิด เป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่พึ่งอาศัย รอ
อยู่ ทำากรรมอันใดต้องรับผลแห่งกรรมอันนั้น” ไม่มีทางที่จะไป
คดโกงหรือเปลี่ยนแปลงได้
 เพราะฉะนั้นเรา ไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเราตายลงไปในวัน
นี้ถ้าได้ร่างเป็นมนุษย์ จะไปได้ในเวลาไหน? ประเทศไหน? ใน 
ยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือเปล่า? แล้วไปได้ผลกรรมอะไรที่เป็น 
ทายาทกรรมอยู่? ไม่มีใครแน่ใจ..
 
 อดีตไม่ต้องไปคำานึงถึงเพราะมันทำาไปแล้ว และมันรอ 
อยู่แล้ว อนาคตยิ่งไม่ต้องใฝ่ฝันเพราะมันเป็นผลงานของอดีต
คุณเปลี่ยนไม่ได้! สิ่งที่เราจะทำาได้คือปัจจุบันเนี่ย เราเปลี่ยน                                                                                                                          
ปัจจุบันเนี่ย ยกใจขึ้นมาสู่ศีลที่บริสุทธิ์ เข้าไปในกระแสพระ 
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วยปัญญาเสีย ปรารถนากระแสที่ 
ปลอดภัย คือกระแสสุคติ คือพระนิพพานเป็นที่สุดเสีย แล้วก็
จงพิจารณาร่างกายในวันสุดท้ายถ้ามันตายแล้ว ความจริงมัน
เป็นยังไง?..
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 แบบที่ว่า ถ้าตายลงเมื่อสิ้นสุดวันนี้แล้ว ไม่มีอะไรเหลือ 
เลยเราจะมาอาลัยอาวรณ์แล้วผิดศีลเพื่อมันทำาไม? ถ้าเป็น 
อย่างนี้ปั๊บ! วันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุด ไม่มีอะไรดีเกินวันนี้ หรือ 
ขณะจิตปัจจุบันนี้ ข้างหน้าคุณจะรู้เหรอ มันจะดีกว่าเดิมไหม? 
“อ๋อ..รออารมณ์ดีๆ ก่อนจึงเดินจงกรม”  ไม่มีทาง! แล้วจะรู้                                                                                        
เหรอหายใจอีก ๓ ทีตาย สมมติอย่างนี้นะ แล้วไปเกิดในยุค
ไหน ยุค พ.ศ.๖๐๐๐ ปีเหรอ? พระพุทธศาสนาขาดไป ๑,๐๐๐ ปี
แล้ว ไปเจอคนนั่งเป็นหัวตอ กราบหัวตอหัวหลักกันนั่นน่ะ ไม่มี
คำาว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ ได้ยิน มีแต่ทำาบุญน่ะ..                                                                                                  
ถ้าเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังดีหน่อย ท่านก็สอนเฉพาะเป็น 
เนื้อนาบุญ ไม่ได้สอนให้เข้าถึงมรรคผล นอกจากเชื้อพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าด้วยกันที่ฟังธรรมแลกเปลี่ยนกัน บรรลุด้วย
อำานาจจิตของตัวเอง.. เสี่ยง! เพราะฉะนั้นเวลาที่น่าปลื้มใจ
ที่สุดคือเรายังไม่ตายไง เมื่อวานอารมณ์จิตเราจะอ่อนแอเข้ม
แข็ง ดำาหรือขาวอย่างไรก็ตาม แก้ ไขไม่ได้ อย่าไปโง่เศร้าหมอง
หรือกังวลถึง แล้วอย่าโง่หนักกว่านั้น ก็คืออย่าไปปั้นแต่ง
อนาคตว่า “น่าจะ เป็นอย่างโน้น น่าจะเป็นอย่างนี้”  ไม่ใช่! มัน
ทำาไปแล้ว..
 ถ้าหากเราอยู่ในปัจจุบันแล้ว.. ทำาบุญเพื่อให้นึกก็ตาม 
ฝันก็ตาม อะไรก็ตาม.. ทำาบุญเพื่อให้เกิดต่อเนี่ย.. ไอ้ที่ทำาใน                 
ปัจจุบันนี้นี่นะไม่ใชผ่ลบริสุทธิ์แท้ๆ ของชาติหน้านะ คุณปลูก                                                                                            
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ต้นบุญต้นบาปไว้เป็นแถวเชียว.. แล้วยังใช้ดอกผลไม่หมดน่ะ         
มันออกดอกรอเป็นป่าทึบเชียว แล้วคุณก็มาเพาะเมล็ดอีก
เมล็ดนึง “เจ้าประคู้ณ.. ขอให้เรารวยเถอะ” อ้าว! ก่อนจะรวย มึง
ต้องเจอป่านั่นก่อน.. ไอ้นี่มันค่อยๆ งอก... เข้าใจไหม? ไม่ใช่                                                                                     
อธิษฐานตอนนี้มันจะไปรอเลยอีตอนตาย ไม่ใช่!.. มันต้องเป็น 
ผลรวมของป่าทั้งป่า มันมีทั้งกุหลาบ..หอม ทั้งตำาแย..คัน ต้อง 
รับโทษ...
 แต่ว่าวิธีเดียวที่เราจะปลอดภัยคือ ณ ปัจจุบันต้องเข้า 
ถึงอารมณ์พระโสดาบันเป็นอย่างน้อยที่สุด กรรมเลว.. ป่าเลว 
จะให้ผลไม่ได้ เพราะพระโสดาบันใจท่านลอยเหนือยอดไม้แล้ว            
แต่เดี๋ยวก็โผไปจิกผลบุญมากินเสียหน่อย.. แต่ก็ไม่ได้เก็บไว้..
โลภก็ไม่ใช่พระโสดาบัน นั่นแหละ
 เพราะฉะนั้นเวลาที่มีค่าที่สุดคือวันนี้ คือจิตดวงนี้ ด้วย
กายๆ นี้ เป็นของที่มีค่าที่สุดสำาหรับใจเรา นอกนั้น..ไม่ใช่ลูก! 
กิเลสมันหลอกเรา..
 ของที่มีค่าที่สุดคือตรงนี้..คืนนี้! ณ บัดนี้ ถ้าเป็นพระ 
อยู่ก็คิดแบบพระไป สึกแล้วก็คิดแบบคนไป แต่ต้องวันนี้!
 ถามว่าอดีตมีประโยชน์ไหม? มีอยู่ ๒ อย่างคือถ้ามัน 
พลาดเสียแล้ว ปลูกต้นเลวไปแล้ว ให้เกิดความละอายและกลัว 
ผลข้างหน้า!ที่ทำาไปแล้วก็อายและกลัวผลข้างหน้า!! เป็นเหตุ
ให้ ไม่ทำาอย่างนั้นอีก นั่นคือวิธีคิดอดีต ประสบการณ์ของอดีต
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ต้องเป็นอย่างนี้ และความดีที่ทำาอยู่นี่  เออ.. คิดแล้วเราทำาทีไร                                                                                    
อธิษฐานให้รวย ให้เป็นเจ้าพระยาพานทองอะไรทุกที.. นี่
อธิษฐานเกิดไปอีกหลายชาติ.. โอ้โห! ตายห่า เสี่ยงเลย.. เอา
งี้แล้วก็กัน.. ทำาบุญใหม่ยกจิตให้ถึงศีล เข้าถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ นึกถึงวิปัสสนาญาณสักหน่อย คิดถึงพระ
นิพพานให้ชุ่มใจ แล้วก็ทำาบุญอธิษฐานเสียใหม่ว่า..
 “ด้วยอานิสงส์ที่ทำาบุญนี้รวมทั้งบุญทั้งหมด ที่ทำามา
จง ส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบัน! ไม่ใช่
ชาติหน้า.. หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คือจะมีวันนี้อีกกี่
วัน กี่แสนวันก็ตาม ขึ้นชื่อว่าความขัดข้อง ความไม่มี เมื่อจะ
ทำาความดีในเขตพระพุทธศาสนา ขอความขัดข้อง ความไม่มี
นั้น.. จงอย่าได้ปรากฏแก่เรา” เขาขอแค่นี้..
 
 ไม่ใช่ขอให้มีความรวยรออยู่ข้างหน้า “ขอให้..อู๊ย..
เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีก ๕๐๐ ชาติ” อ้าว!.. มึงก็มีขันธ์ ๕ อีก 
๕๐๐ ขันธ์ ไอ้ ๕๐๐ ชาติน่ะไอ้หนู! มันจองไว้แล้วนะ ระหว่าง
ชาติที่ ๑ กับ ๒..๓ กับ ๔..๕ กับ ๖...๔๙๙ กับ ๕๐๐ น่ะ มึงรู้
มั้ยว่ามึงทำาบาปเพิ่มได้ใช่ไหม? แล้ว ๕๐๐ น่ะ ไม่ได้เป็นพระเจ้า
แผ่นดินทีเดียว ๕๐๐ มึงต้องลงนรกไปก่อนนา..ไอ้หนูนะ ขึ้นไป
เป็นเทวดาด้วยนา แล้วถึงมาต่อสิทธิ์อันนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน ๕๐๐ ติดต่อกัน ไม่ใช่นา!
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 ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสั่งประหารชีวิตคน และเศร้าหมอง 
หรือเมาตายห่า.. มึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปได้ ไหมเล่า? 
ไม่ได้! นั่นแหละ.. ถ้าอธิษฐานล่ะฉิ..หายนะมึงน่ะ.. เอาขันธ์ ๕                                                                                  
ดักมึงไว้บานเลย เป็นโซ่ของการเกิดเป็นปล้องๆๆๆ... แล้ว 
ระหว่างโซ่ที่ขาดความดีไปน่ะ ตอนนั้นมึงมีสิทธิ์ลงนรกอีก
เยอะเลยลูก แล้วช่วงลงไปนี่มันเป็นมหากัป เป็นกัปๆ นี่มัน
เป็นล้านๆ ร้อยๆ ล้านปีนะลูกนะ! ถ้ากรรมหนักจริงๆ เนี่ย 
พระพุทธเจ้าท่านลงมาตรัสรู้กี่องค์ถึงจะได้ขึ้นมา โอย! ตาย..
เลย เราเพิ่งได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินชาติที่ ๒ โอ้โห.. แล้วจะไป 
คืนได้ ไง?
 นอกจากวันปัจจุบันนี้ ที่ถามถึงอารมณ์พระโสดาบัน        
และอธิษฐานให้เข้านิพพานในชาติปัจจุบัน... ละเลย! เหตุของ                
การเกิด.. เพราะเกิดแล้วมันสุขกับทุกข์สลับกัน แต่สุขอันนั้น                                                                                                            
ก็เป็นสุขที่ล่อให้ติดกับทุกข์ ไปล่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่                                                                                                        
ก่อนเป็นชาติที่ ๔.. นี่มึงต้องเป็นหมาอีก ๔ ชาติ แล้วเกิด
ทำากรรมที่เป็นหมาอีก ๑๘ ชาติล่ะ  มึงก็ไปมีหางอีก ๑๘ ชาติ 
แล้วค่อยต่อชาติที่ ๔ เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ ไม่ใช่ฝันหวาน
ตามตัว หนังสือนะอีหนูนา.. ไม่ใช่นา
 เหมือนกับท่ีพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์หรือพระ                    
อรหันต์ทั้งหลายผู้มีปฏิสัมภิทาญานพยากรณ์ เมื่อถามท่านว่า                                                         
“อย่างเราทำาดีในวันนี้ ด้วยอำานาจจิตขณะนี้ อีกกี่ชาติถึงจะ 
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บรรลุมรรคผล อีกเวลาเท่าไหร่?” ท่านก็บอก “เออ!..ถ้าทำา                           
ความดีอย่างนี้ทรงตัว ไม่ต้องมากกว่านี้นะ อีก ๑๘ ปีก็ได้ 
อรหันต์” หมายความว่า...ถ้าบารมี ๑๐ ทรงตัวแค่นี้นะ และ                                                                            
ปัญญาบารมีทำาเท่านี้ทุกวันนะ ไม่ได้ลดกว่านี้นะ แล้วไม่มี 
ความเลวเข้ามาแทรกนะ ถึงจะได้ตามนั้นนะ ท่านเอาฐานของ 
ความจริงปัจจุบัน พลังงานปัจจุบันคูณระยะทาง ออกค่าที่เรา 
ต้องการ พออยากได้ค่าออกค่าที่เราต้องการ พออยากได้ค่า 
แล้วมาคูณปัจจุบัน เขาหารแล้วมาคูณจำานวนปี ถูกไหม?...
 แต่ถ้าความเพียรมันน้อยลง วันนี้ท่านพยากรณ์.. รุ่ง
ขึ้นทำาแค่นี้ มะรืนทำาศูนย์(๐).. ศูนย์ๆๆๆ... ไปเรื่อยๆ แล้วมัน
จะ ๑๘ ปีได้ยังไง? เป็น ๑๘ ชาติ! เพราะตายจากชาตินี้ไปเกิด
ต่อเป็นอะไรเราไม่รู้ไง!..
 เพราะฉะนั้นจะบอกว่า เวลาพระพยากรณ์แล้วพลาด 
พระไม่ดีน่ะ.. รู้จักดูกะลาหัวตัวเอง และละอายใจตัวเองไปด้วย                     
ว่า... ตอนที่ให้ท่านพยากรณ์ ใจเรามีลักษณะอย่างไร? มี 
ความคมคาย อ่อนโยน เข้มข้นแค่ไหน? จำาค่าของใจอารมณ์                                                                                                                 
ตรงนั้นไว้แล้วทำาให้ ได้อย่างนั้นตลอด จะได้ตามนั้น แต่ถ้า
ลดกำาลังลง ทางก็ยืดไกลถูกไหม?... แต่ถ้าไม่ทำาเลยทาง
ก็คดลงข้างล่าง ถูกไหมล่ะ! เรื่องหลักวิทยาศาสตร์แท้ๆ 
วิทยาศาสตร์ทางจิต เรื่องกฎของกรรมนี่ ถ้าพูดกันจริงๆ ไม่มี
อะไรมีเหตุผลเท่าพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องตรงๆ เลย
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 สรุปว่า... เวลาที่มีค่าที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุด สำาหรับ   
ใจเราคือเวลาที่เรากับร่างกายยังมีชีวิตอยู่ คือขณะนี้มีสิทธิ์จะ 
แก้ ไขอนาคตได้ มีสิทธิ์ที่จะยกตัวยกใจให้ลอยขึ้นพ้นกระแส                                                                                                         
กรรมอันนี้ได้ หรือรับหนักเป็นเบา หรือรับเฉพาะความดีก็เลือก
เอา หรือไม่รับเลยทั้งดีและเลวก็อยู่ในที่ๆ บริสุทธิ์ก็ยังได้เลย 
ถ้าถามว่า..ได้ยังไง? มันมี.. ไม่ใช่เคล็ด แต่เป็นสัจธรรมที่พระ 
พุทธเจ้าท่านสอนไว้ 
 คุณดูนะ.. เวลาเราทำาเลวไปเมื่อวานนี้ ใจมันบังคับให้
ปากกับกายทำาใช่ไหมลูก.. เมื่อทำาไปแล้วพอมาถึงวันปัจจุบัน 
นี่ เรานึกจำาได้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเราทำาอะไร ปัจจุบันนี่เป็น  
สัญญาแล้ว ตัวตนของเมื่อวานนี่ไม่มีแล้ว.. เป็นความจำา ก็คิด 
ปรุงว่า “ฉิบหาย กูตกนรกแน่.. กูอย่างโน้นแน่ อย่างนี้แน่..” ก็
เกิดเศร้าหมองขึ้นมา
 ปัจจุบันน่ีสัญญากับสังขารทำางานถูกไหม? เกิดเวทนา
ขึ้นมา คือใจเราไปติดอยู่ในระบบของขันธ์ ๕ มันก็เชื่อมกับ 
วัฏฏะทั้งหมด ที่ทำามากี่ล้านชาติและที่จะรับอีกกี่ล้านชาติ มัน                                                                                                             
มีขันธ์ ๕ เป็นสะพาน เป็นสะพานกิเลส สะพานไฟที่เชื่อม 
เท่านั้นเอง 
 ถ้าใจดวงไหน เขาไม่เกาะอยู่ในระบบขันธ์ ๕ เขาถอด 
ระบบออกเสีย ทำาลายระบบเสีย แล้วไปอยู่ในระบบซึ่งคนละคลื่น
กัน คุณทำาอะไรไป.. ใจคุณไม่ใช้ความจำาของระบบ คุณก็ไม่
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เศร้าหมองถูกไหม?.. คุณไม่ได้ใช้ความปรุงแต่งแบบของขันธ์                   
๕ เขา.. เวทนาก็ไม่เกาะใจ แล้วก่อนที่จะตายไปยังใช้ปัญญา                                                                                                                 
ทางจิตนี่ เบื่อหน่ายระบบนี้เต็มที เกิดมากี่ล้านชาติมันก็อยู่ใน 
เรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณสัมผัสกัน เมื่อเกิด
วิญญาน ก็เกิดเวทนา เมื่อเกิดเวทนาเป็นความสุขความทุกข์ 
ก็เกิดความอยากทำาความเลว.. อยากทำาความดี เมื่อทำาแล้ว
ก็เกิดเป็นทายาทกรรมรอต่อ เขาเรียกกิเลสบันดาลให้ทำากรรม 
เมื่อทำากรรมแล้ว ก็เกิดผลของกรรมคือวิบาก ก้อนวิบากก็คือ 
‘ขันธ์ ๕’ ไง! ก็เป็นสมบัติของกิเลสใช่ไหม? ก็ไปเห็น ไปได้ยิน 
ไปเกิดความอยาก เกิดทำากรรม เกิดผลเป็นอะไรก็ตาม พอ
มันรับผล ก็คือขันธ์ ๕ นั่นแล้ว ก็คือคุณอธิษฐานให้ ได้ขันธ์ ๕ 
ชุดใหม่ ได้แท็กซี่คันใหม่ จะดีจะเลว มันก็ผ่านตา ผ่านหู จมูก                                                                                                          
ลิ้น กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วคุณแน่ใจแล้ว
หรือว่า คุณจะบังคับตาบังคับหูที่รับมาให้ใช้ผ่องใสได้ แน่ใจ
อย่างไร?.. 
 ถ้าเราเกิดไปเศร้าหมอง แล้วเกิดความอยากตัณหา 
ทำากรรมเพิ่ม ไปก่อไอ้ตัววัฏจักร กิเลสกับวิบากจักรน้อยๆ เพิ่ม
มา อีกจักรนึง.. หมุนวิ้ว.. ให้ใจหมุนไปในกฎกรรมใหญ่ของ
วัฏสงสาร เหมือนทะเลเดือดๆ ที่หมุนคว้าง เราเกิดเป็นน้ำาใน
ทะเลหน่อยเดียว ก็คือเป็นกงจักรเล็กในฟองน้ำา หมุนรอบตัว
จิ๋วๆๆ... อยู่ในกงจักรใหญ่ 
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 มีไหม.. คนที่จะฉลาดที่จะอธิษฐานว่า.. “ด้วยบุญที่
เราทำาขอให้เราพ้นจากกงจักรใหญ่ กงจักรเล็กทั้งหลาย และ 
กงจักรในอดีต ในอนาคต ขอให้เราพ้นจากสภาพนี้โดยเด็ดขาด 
เลย” มีไหม? มีแต่บอก “โอย... กงจักรนี้มันไม่รวย ขอให้ ได้กง 
จักรใหม่ที่รวยๆ กว่าเก่าสวยๆ กว่าเก่า จะได้มีกงจักรผู้ชายมา                                                                                                           
สนใจ กงจักรผู้หญิงมาสนใจ จะได้มีพัดยศ จะได้มีตำาแหน่ง  
เจ้าคุณข้างหน้า จะได้มีลาภวาสนา” ก็คืออยากได้กิเลสกรรม 
และวิบาก 
 
 นี่ไม่ได้ขัดคอคนทำาบุญแล้วเขาอธิษฐานให้เกิดใหม่ 
แต่ว่าบอกให้ฟังว่าทำาไมพระท่านถึงได้ตัดวัฏฏะตรงนี้ เพราะ
ท่านเห็นว่ามันโง่ไง.. มันหลอกให้เราอธิษฐาน หลอกให้เราเกิด
ลงไปตรงนั้น “ทำายังไงหนอ..ณ วันนี้วันเดียวเราจึงจะพ้นจาก
วัฏฏะอันนี้ได้?” พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่า “ทำาอย่างไรหนอ 
พรุ่งนี้เราถึงจะพ้นจากสังโยชน์ได้.. ไม่มี! เพราะพรุ่งนี้เราอาจจะ
ตาย 
 ทำาอย่างไรหนอ ณ บัดนี้เราจึงจะพ้นได้? วิธีพ้นก็คือ
ว่าเมื่อคุณมีรูป คือร่างกายนี้ แล้วมันมีประสาททางตา หู จมูก 
ลิ้น..อยู่นี่ เขาเรียกวิญญาณไปสัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส แล้ว   
มีตัวสัญญาเมมโมรี่ จำาได้ว่ามันทำาอะไร.. มีสังขารปรุงแต่งได้ 
ให้เห็นว่าสวยงามอย่างไร แล้วมีเวทนาด้วยเสวยสุขเสวยทุกข์ 



25

 รูปอันนี้คือร่างกายเนี่ย.. มันมีนามธรรมอีก ๔ อย่าง 
ฝังอยู่ เป็นไมโครชิพ (เปรียบความน่ะนะ..)รวมกันเป็น ๕ อย่าง 
รูป ๑ นาม ๔ มีรูปต้องมีนามธรรมอยู่ แต่นามธรรมจะสมบูรณ์              
ไม่สมบูรณ์ ฉลาด.. คล่องแคล่ว ไม่คล่องแคล่ว อยู่ที่อธิษฐาน
มา (แต่บางคนฉลาดกว่า ลงนรกลึกกว่าคนหัวช้าก็มี ก็มันปรู๊
ด ปร๊าดๆ ทำาอะไรไปเลย.. พิสดารกว่าเขา ผลก็พิสดารกว่า) 
เพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้ว่ามีรูปเพียงใดนามทั้ง ๔ อย่างก็เชื่อม     
ต่อกันเข้ากับรูป สมมติว่ารูปมันมีช่องอยู่ ใจเราก็เสียบแปล๊บ 
เข้าไปในรูป คิดว่ารูปนี้เป็นตัวกูของกู เวทนา สัญญา สังขาร 
ก็เป็นมึงของมึงด้วย ถูกไหม? ตาก็ของๆ มึงไปดูรูป ไอ้เนี่ย.. 
(ชี้ที่ลูกตา) เหมือนกล้อง ๒ กล้อง มันไปเห็นรูปมา (สมมติ
เราเป็นคนฉลาด) เราจับกล้องอันนี้ดู เหมือนดูที่จอที.วี. เออ! 
แพนกล้องไปดู อ๋อ..รูปนี้.. จอมันเห็นรูปแล้วก็ดับไป เสียงที่เข้า
มามันก็ดับไป กลิ่นเข้าจมูกก็ดับไป รสเข้าลิ้นก็ดับไป สัมผัส
ระหว่างตัวรูป คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เขาก็ดับไป แล้วใจ
เราไปเกี่ยวอะไร กับมันล่ะ.. ถ้าไปเผลอคิดว่ามันเป็นตัวเราของ
เราก็คือว่า ไปรัก ไปโลภ ไปโกรธ ไปหลงแทนมัน / เพราะมัน.. 
ก็ทำากรรมแทนมัน / เพราะมัน.. ก็ไปรับกรรมแทนมัน / เพราะ
มัน.. เพราะถ้ามันตายมันแตกดับไป มันไปเป็นดิน น้ำา ลม ไฟ 
อย่างเก่า แต่ใจนี่!.. มีเจตนาของความโง่อธิษฐานขอไปเกิด
ใหม่.. ใจตัวนี้ที่ไปเกิด ตกนรกแทน เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน
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มัน เป็นหมาแทนมัน เป็นมนุษย์แทนมัน
 พระท่านถึงบอกว่า.. คนจะตัดกิเลสไม่ใช่พรุ่งนี้! ต้อง
ตัด ก่อนตาย ก่อนตายในชาตินี้ แล้วคุณคิดว่าคุณจะตายได้
ตอนไหน คุณตัดตอนนั้นแหละ.. ถ้าแน่ใจอีก ๙๐ ปีตายค่อย
ไปตัดตอน ๘๙ ปี ๖ เดือน ๙ วัน ก็ตามใจมึงเหอะ.. ถ้ามึงแน่ใจ
ขนาดนั้นน่ะ แล้ว ถ้าตอนนั้นเดินไม่ไหว ตามองไม่เห็น ฟังอะไร
ไม่ได้ยิน..  จะว่ายังไง.. เล่นโยคะก็ไม่ได้อย่างเนี้ย.. 
 
 เพราะฉะนั้นในวันนี้เรา มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส.. เรา 
มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยู่ ณ บัดนี้ จงเอามา
ตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่ใจของเรานี้ อาศัยเป็นเครื่องระลึก เครื่องรู้                                                                                      
ให้เห็นถึงคุณเห็นโทษ.. แล้วจงใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด ให้ละ 
ความเลวออกจากใจ อาศัยมันทำาความดี เพื่ออาศัยมันให้เห็น
ความจริงและให้ใจผ่องใสขึ้นมา อย่าเกียจคร้านเป็นอันขาด!
 ถ้าเราตัดรูปไปจากใจได้ เวทนา สัญญา สังขาร                                                                                      
วิญญาณ ไม่ต้องตัด.. เพราะรูปพังมันพังอยู่แล้ว คอมพิวเตอร์
เนี่ยชักไฟออก.. ชักปลั๊กออก หงิก! ใช่ไหมลูก.. ให้มึงอธิษฐาน
มาเลอเลิศขนาดไหน เป็นแชมเปี้ยนโลก มีสมองสองยวงอะไร
ก็ช่างเหอะ.. สามารถจะจำาได้มากกว่าคนอื่น เมมโมรี่ของมึงจำา
ได้มากกว่า คอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง ชักไฟออก ตาย! ..ถูก
ไหมลูก เหมือนพอลมหายใจออกจากตัวปั๊บ! ก็หมดโอกาสใช้  
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 เพราะฉะนั้น ถ้าหากเราไม่พอใจในรูปเสียได้ เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทำาร้ายใจเราไม่ได้ ท่านถึงบอก.. 
“จงพังรูปเสียให้ ได้” หลวงพ่อ (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ท่าน                                                                     
ว่า “จงพังร่างกายเสียให้ ได้” จะง่ายกว่า.. ถ้าไปพูดรูปนาม                                                                                        
นามรูป ถ้าไม่เข้าใจละเอียดอย่างนี้ ตัดไม่ถูก แล้วเวลาไปตัด 
เขาไม่ได้ตัดตัวเวทนานี่ เวทนาไม่มีตัวตัดนะ ไม่น่ารังเกียจอะไร                                                                                                    
มันไม่มีตัวนะ มองก็ไม่เห็น มือก็จับไม่ได้ นานๆ มันจะแผ่ว
มาให้ วิญญาณทางกายสัมผัสเป็นเวทนาหน่อย.. ใช่ไหม?.. 
สัญญา..มันจะไปตัดอะไร มันมีอยู่ ตรงไหน เอาอะไรไปตัด 
สังขารนี่มันจะไปตัดตรงไหน การปรุงแต่งด้วยอารมณ์ต่างๆ 
มันคิดอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็ไป.. มันตัดไม่ทัน จับขึ้นเขียงเดี๋ยว
มันก็โดดไปอีกแล้ว วิธีเดียวที่จะตัดก็คือตัดตัวนี้.. ตั้งแต่หัว
จรดตีน ตีนจรดหัว มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ.. วันบวช ใหม่นะ พระ
อุปัชฌาย์ท่านให้กรรมฐานว่าเกศา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง.. 
หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม เห็นขั้นตอนแล้วก็ดูว่า ‘ผม’ น่ะตายแล้ว
ก็เป็นอย่างไร ‘เล็บ’ เป็นอย่างไร ‘ฟัน ฯลฯ’... แล้วลึกลงไป
ถึงเนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ หัว
จรดตีน ตีนจรดหัว อาการ ๓๒ น่ะ ดูสิว่า..รูปนี้! มันประกอบ
ด้วยของ ๓๒ อย่าง ส่วนที่อ่อนก็เป็นน้ำา ส่วนที่แข็งก็เป็นดินนะ       
รวมเป็นธาตุ ๒ แล้วมีลมกับไฟ เป็นธาตุ ๔ มี ๓๒ ชิ้นทั้งหมด
เนี่ย มีส่วนไหนบ้างที่จะแยกส่วน ออกมาเฉพาะส่วนเดียวแล้ว
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มันเป็นผู้หญิงผู้ชาย? ดึงเฉพาะปอดออกมาห้อยเล่น มีไหม
ปอด มีความเป็นพระอยู่ตรงไหน? สั่งขี้มูกพรืด! ออกมานี่ ขี้มูก
คนแก่ ขี้มูกพระเนี่ยเอาไปป้ายไว้ เรียงกันแยกไม่ออก.. 
 เขาให้แยกอย่างนี้ ว่าร่างกายกองทุกข์นี้.. กองสังขาร
นี้ ดูให้ดีแล้วใจมันจะสลด มันจะไม่หลงทำาอะไรเพื่อมัน.. เพราะ 
มัน.. แล้วยังจะคิดซ้ำาไปว่า นอกจากสกปรกขนาดนี้แล้ว มึง 
ตายย..!!  มึงตายแล้วมึงเน่าหนอนออก ถ้าตายแล้วมึงก็ไม่ตก                                                                                                                
นรก มึงก็เป็นปุ๋ยเข้าต้นไม้ ไป เข้าต้นกล้วยต้นผักกาดไป                                                                                                                   
ให้พระ ให้หมากิน ให้คนเลวคนดีกินต่อ ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ไต ส่วนหนึ่งของหางหมาตัวนึง ของผมคนส่วนหนึ่ง ของหู             
ผู้หญิง จมูกผู้ชาย.. ร่างกายที่เราใช้นี่..มันไม่ใช่ของเราเลย พอ                                                                                                                   
ตายแล้วมัน เป็นธาตุ ๔ ไป ให้ใจซึ่งลงมาเกิดเอาไปผสมใช้ต่อ
 เพราะฉะนั้น.. ควรหรือ? ที่เราจะเห็นแก่รูปๆ หนึ่งนี้                                                                                                                                   
เห็นแก่เวทนาประจำารูปนี้ อยากได้ความสุขเวทนา ไม่อยากได้ 
ความทุกขเวทนา ถึงกับละเมิดศีลไปทำาร้ายขันธ์ ๕ คนอื่นเขา 
ไปแย่งทรัพย์สินหรือผัวเมียเขามา เพื่อให้เวทนาของร่างนี้มัน
สม ปรารถนา หรือทุกขเวทนามันมีอยู่เนี่ย.. มันอยากบำาบัด                                                                                                                 
ออกไป มันไปแย่งเขามา มันไปฆ่าเขามาบำาบัดอย่างนี้.. ควร
หรือ? ที่เห็นแก่ร่างกายที่กำาลังจะตายและกำาลังจะทิ้ง ถึงขนาด
ผิดศีล ให้ใจเราต้องไปเวียนว่ายในวัฏสงสาร.. อะไรต่อ.. นี่คือ
การพิจารณาวันนี้ให้ ได้! 
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 พอ(พิจารณา)เหนื่อยก็เอาแล้ว..“สมเด็จพ่อ! ปัญญา
ลูกมีแค่นี้และขณะนี้ลูกขอเปลี่ยนมาจับลมหายใจ ร่างกายมัน                                                                                                                            
ยังไม่หลับ ก็ขอเดินทรงอารมณ์อย่างนี้ไปหน่อย..พุทโธ พุทโธ” 
คือเอาตัวผลที่เราพิจารณาแล้วมาจับลมหายใจ เพราะไม่รู้ คิด
ออกไม่ออก ลูกเอาผลตรงที่ลูกเข้าใจแล้ว นั่นเขาเรียกผลของ
ปัญญา.. คือตรงนี้.. ตรงอารมณ์ที่ทรงอยู่ขณะนี้ “จะทำาอะไร 
ลูกมั่นใจว่าใจลูกคิดอย่างนี้แล้ว ไม่ยอมลดจากความคิดอันนี้                                                                                                            
แล้ว คุณภาพของจิตลูกมีผลรวมอยู่ตรงนี้แล้ว” ให้อธิษฐาน                                                                                                    
อย่างนี้ ตายก็ตายด้วยอันนี้ “จะเผลออะไรไปลูกขอเอาอารมณ์
นี้เป็นอารมณ์อธิษฐาน เป็นอารมณ์รวบยอด” แล้วก็ยืน เดิน นั่ง 
นอน คิดเป็นอารมณ์นี้ 
 พอมันเริ่มโกรธ มันจางลงจากของเดิม “ฮึ.. นี่เราไป
เกาะร่างกายแล้ว มันแย่อย่างนี้แล้ว สมเด็จพ่อ! ทำาอย่างไร
หนอถึงจะพ้นในขณะนี้ได้..” ก็ทำาใหม่... ทำาเหตุอย่างไรผล
เกิดอย่างนั้น จำาเหตุกับผลไว้ อยากได้ผลอย่างไรก็ทำาเหตุ
อย่างนั้น รู้ว่ากำาลังทำาเหตุอย่างนี้แล้วมันจะฟุ้งซ่าน ก็อย่าไป 
ทำามัน.. ละเหตุนั้น เสียแล้วไปทำาเหตุแห่งกายคตาฯ เสีย.. 
เออ! หลักแท้ๆ.. เหตุผลแท้ๆ เลย..
 เพราะฉะนั้น.. สรุปว่า เวลาที่เราน่าจะปลื้มใจและดีใจ 
ที่สุดก็คือวันนี้ ขณะนี้.. ด้วยขันธ์ ๕ ชุดนี้ ด้วยใจดวงนี้ ไม่ต้อง
ไปน้อยใจ..บุญกูน้อยไม่ได้บวช เป็นผู้หญิงผู้ชาย พรรษาน้อย
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พรรษามาก ไม่ใช่.. น้อยใจให้โง่! เพราะว่าใจเราคือใจเรา.. น้อย
อย่างไรหรือว่าเคลิ้มอย่างไรมันก็คือใจเรา.. ของจริงมีอยู่แค่ 
ไหนก็แค่นั้น ใช้มันพิจารณาร่างกายเสีย..     
 ร่างกายที่เราจะละก็คือร่างกายที่ใจเรารักษาใช่ไหมล่ะ? 
เออ.. มันก็เรื่องของเรา มันก็พอใช้อยู่แล้ว ศีลที่ต้องรักษาคือ
ศีล ที่ใจ เราเข้าใจใช่ไหมเล่า?.. ไม่ใช่เกี่ยวกับใคร ไปเทียบกับ
คนอื่น ไม่ได้!  โง่ตายเลย..
 อย่างที่ท่านเคยบอกหลวงตาว่า.. “กิจกรรมทั้งหลาย 
ถ้าทำาเนื่องด้วยวัตถุด้วยร่างกายแล้ว มันอิจฉากัน มันจะโกรธ
กัน มันจะรักกัน” เช่น.. ซื้อเทปดีกว่ากันซื้อแว่นตาดีกว่ากัน 
มันอิจฉาได้นะ.. ใช่ไหม?.. ถูกไหม?.. แล้วเราต้องขวนขวาย
เหนื่อยยาก ทำาบาปมาเพื่อจะทำากรรมอันนี้ แม้แต่ทอดกฐิน
ผ้าป่าก็ตาม เถอะ.. อธิษฐานเพื่อเกิด อันนั้นก็ทุกข์ ก็ยังแข่ง
กันแข่งบุญ.. ดูถูก มีมานะกัน 
 แต่ถ้าใครก็ตามนั่งอยู่.. แล้วคิดว่า “เราจะนึกถึงศีล
ในใจเรา ที่เราทรงอยู่ เราจะไม่ละเมิดออกไปทำาร้ายคนอื่นเป็น 
อันขาด” อย่างนี้แย่งกันไหม?.. ต่างคนต่างประคองศีลแล้วไม่                                                                                                                       
ละเมิด ไม่ทำาร้ายคนอื่น นี่ไม่ต้องไปแย่งกับใคร ถูกไหมลูก! 
 ทำาไม.. ความดีที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ มนุษย์มันไม่ทำาก็ 
ไม่รู้?.. ไม่ได้โลภ โกรธ หลง ด้วย.. ทำาละเว้นด้วย.. แล้วก็คิดว่า 
“พุทโธ โอ! ศีลของลูกขนาดนี้ยังนึกถูกช่องถูกจังหวะยังอิ่มใจ
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เบิกบาน ขนาดนี้หนอ.. ถ้าศีลของพระอรหันต์จะขนาดไหน 
หนอ.. ถ้าศีล ของพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนหนอ.. โอ..เราเข้า
ถึงธรรมคือ สีลานุสสติหน่อยเดียว เข้าใจเลยว่าพระอรหันต์กับ 
พระพุทธเจ้านี่ ยอดเยี่ยมอัปมาโณขนาดไหน” แล้วก็ภาวนาว่า 
พุทโธ.. ธรรมโม.. สังโฆ..ก็ได้ ใจเราน่ะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า 
ด้วยใจเราเอง ต้องไปแย่งกับใครไหม?.. ต่างคนต่างทำาน่ะ.. 
เขาจะอิจฉาไหมว่า “มึง อย่านึกมากกว่ากูนะ มึงอย่านึกถึง 
พระเศียรนะ..กูกำาลังจะนึกถึงคอท่าน” ไม่มีใครเขาบ้าหวงกัน.. 
“ห้ามนึกถึงพระโมคคัลลานะของกูนา..” ไม่มีใครเขาบ้าอย่าง 
นั้นนะลูก..นึกถึงด้วยใจต่างคนต่างนึก! ทำาไมมนุษย์มันถึงไม่
ทำาสิ่งซึ่งพึงทำาได้โดยชอบ โดยไม่มีประมาณ.. หลับ ตื่น ยืน 
เดิน นั่ง นอน ทำาได้.. คนอื่นก็ไม่รู้ไม่อิจฉาว่าเราคิด.. เออ..
เราคิดว่าพระนิพพานเป็นที่ไป พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน
อยู่อย่างไร.. เราจะอยู่อย่างนั้น ถ้าตรงนั้นมีศัพท์สมมติว่ามี  
‘วิมาน’ เราจะมีหน่วยวิมานตรงนั้นของเราหลังหนึ่งหน่วยหนึ่ง..                                              
ถ้าพระอรหันต์อยู่อย่างไรเราจะอยู่เหมือนท่านนั้น พระพุทธเจ้า                                                                  
ท่านอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ ท่านสอนมาอย่างไร.. ท่านเห็นสมควร 
อย่างไรท่านก็สอนเราเอง เราจะอยู่ในนิพพาน เหมือนพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์นั่นแหละ!
 ถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนี้.. ต้องไปแย่งกันไหมว่า
วิมานทำาด้วยปูนตราเสือราคาขึ้น ของมึงทำาด้วยตราดอกบัว
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ด้อยกว่า กู ไม่มี..ๆ! เขาคิดอยู่ในใจ ใช่ไหมลูก เออ..แล้วต่าง
คนต่างทำา ก็คิดถึงร่างกายที่ใจเราอาศัย หัวมึงน่ะ..จรดตีนมึง
มีหนังมึงหุ้มอยู่โดยรอบ มึงพิจารณาแล้วด่ามันให้ตาย ใครเขา
จะมาโกรธมึง ใช่ไหมเล่า?.. พิจารณาว่าตายแล้วมึงจะพ้นทุกข์
อย่างไร ใครเขาจะมาอิจฉามึง.. ต้องไปแย่งไหม?.. “เดี๋ยวกู
ขอยืมร่างมึงมั่ง.. ขอยืมมาให้มึงตายหน่อย กูจะได้สบายใจ”  
มีใครบ้าอย่างนี้ไหม? ไม่มี..
 ทำาไมหนอ?.. พระพุทธเจ้าเราสอนขนาดนั้น ครูบา 
อาจารย์เราสอนขนาดนั้น กรรมซึ่งทำาได้โดยชอบด้วยกุศล ด้วย                                                                                         
ความฉลาด อันไม่มีเหตุของความรัก โลภ โกรธ หลง เลยเนี่ย..
ทำาไมไม่ทำาหนอลูก?.. ทำาไมไม่แข่งกันทำาตรงนี้ ถ้าเรารู้คนๆ นี้                                                                                                        
เป็นคน ที่เบื่อหน่ายร่างกายแม้แต่ร่างกายตัวเอง มีศีลบริสุทธิ์                                                                                                          
เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีพระนิพพานเป็นที่ไป  แล้ว
มีความเมตตาปรานีต่อเพื่อนทั้งหลายเนี่ย.. เขาไปนั่งหลับตา
ลืมตา ตรงไหนเราก็อยากนั่งใกล้ๆ  เขาใช่ไหม? เพราะทรัพย์สิน                                                                                                                       
เรา ลูกเรา ผัวเรา เมียเรา ไม่มีวันเป็นอันตรายเพราะดวงจิตที่
คลุมกายอันนี้ของเขา และคนท่ีทำากรรมอันนั้นยังเป็นที่รักของ                                                                                                            
มนุษย์.. แม้หมาก็ยังรัก.. พรหมเทวดากับพระย่อมรักเป็น 
ธรรมดา ย่อมคุ้มครองเป็นธรรมดา 
 เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกไง.. “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้
ประพฤติธรรม” ธรรมนี่หมายความว่า เข้าใจผลรวมอันนี้นะ 
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นึกถึงความตาย มีศีลบริสุทธิ์ เคารพพระพุทธ พระธรรม พระ 
สงฆ์ ปรารถนาพระนิพพาน แล้วย้ำานึกถึงความตายในปัจจุบัน 
ให้มากเลย.. ทำาลายรูปนี้ให้ ได้เลย ทำาลายรูปให้ ได้เลย.. ศีล 
เป็นนามธรรมที่มีอยู่แล้ว มองไม่เห็น! มีอยู่แล้ว.. นึกเมื่อไร       
ใจนึกได้เมื่อนั้น เขาเรียกคนใจถึงตลอด ไม่ยากไม่ลำาบาก ศีล 
๕ ข้อ, ๘ ข้อ, ๑๐ ข้อ, ๒๒๗ ข้อ.. ต้องไม่ยากไม่ลำาบากนะ นึก
เมื่อไรก็สบายใจเมื่อนั้น มันมีอยู่แล้ว เขาเรียกสมบัติทิพย์ ไม่
ต้องแบก!
 
 เท่านั้นก็ได้แล้ว เหมือนกับดอกไม้ทั้งป่าเนี่ยนะ เรา
ไม่ต้องไปเอากลิ่นดอกไม้ใส่กระป๋องนะ อยากดมเมื่อไหร่ก็ได้ 
กลิ่นเลย ใช่ไหม?.. เมื่อไหร่ก็ได้.. หรืออยากจะดมขี้หมาเมื่อ
ไหร่ก็ได้ ไม่ต้องเอาขี้หมามาไว้ในบ้าน เออ..ใช่ไหมลูก! เพราะ
ฉะนั้นเรื่องของสมบัติที่เป็นทิพย์ คือศีลที่บริสุทธิ์ เรานึกเมื่อไหร่
เราก็ไม่ละเมิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นึกเมื่อไหร่ก็รักท่าน 
ใช่ไหม?.. พระนิพพานนึกเมื่อไหร่ก็ปรารถนา อย่างนี้ไม่ต้อง    
แปล ตกน้ำาไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตัวตายในน้ำาตัวตายในไฟ 
ของดีนี่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกาย อยู่ในใจเรา คือสิ่งเหล่านี้.. แต่
อย่างร่างกายนี้ (ชี้หน้าอกหลวงตา) ตกน้ำาไหลตกไฟไหม้..
ฮ่ะ..ฮะ ลูกเต้าผัวเมียก็ตกน้ำาไหม้ ไฟได้ เสียใจได้ สิ่งเหล่านี้ใจ
เราอาศัยชั่วคราว 
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 ก็ต้องถามว่า ทำาไมหนอ.. พ่อแม่ครูบาอาจารย์มี
พระพุทธเจ้าเป็นต้นสุดกรุณาเมตตาสั่งสอนไว้ “จงพิจารณา
สังโยชน์ ๓ ไว้ลูก..แล้วจะมีความสุข” ทำามั้ย..ไม่เข้าใจกัน? ถ้า
คุณฝันถึง สังโยชน์ ๕ สังโยชน์ ๑๐ คุณบ้า แล้ว! คุณต้องเอา
ของใกล้มือก่อน บันไดมี ๑๐ ขั้น คุณต้องพยายามก้าวทีละ
ขั้นให้มั่นใจ คุณอยู่ขั้นที่ ๑ นะ แล้วเกาะขั้นที่ ๓ ไว้เนี่ย..โหน
โตงเตงอย่างไร คุณถึง ๑๐ ขั้นแน่!
 แต่ถ้าคุณบอกว่า..” โฮ้ย.. ๓ ขั้นขี้ไก่.. พระโสดาบัน..
(ขอประทานโทษ) ขี้ไก่.. กูต้องพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาน”                                                                                                                   
แล้วคุณก็นั่งจับฌานฟุ้งไปฟุ้งมา ไม่ยอมวิ่งขึ้นบันได มันโง่ 
หรือฉลาด..หา! ไม่เอาเสียวันนี้.. ไม่ขึ้นบันไดวันนี้แล้วจะไปรอ
ชาติหน้ากูจะขึ้น บันไดทั้ง ๑๐ เลย มันมีเรื่องอย่างนี้ได้ที่ไหน.. 
ทุกองค์ต้องขึ้นขั้นต้นก่อนทั้งนั้น.. ใช่ไหม? คือศีลต้องบริสุทธิ์
แล้วต้องบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ด้วย! เมื่อวานยังไงก็เป็นเรื่องที่ทำาไว้                                                          
แล้วแก้ ไม่ได้.. สมน้ำาหน้า ให้กลัวผลข้างหน้าไว้ คนกลัวน่ะ
เขาไม่กล้าเกิด เกิดแล้วฉิบหายแน่..” คนอย่างกูเนี่ย เกิดแล้ว
ระยำาบานตาเถรแน่กู ไม่กล้าพูดและไม่กล้าคิดถึงเลย ความ
เลวในอดีตเนี่ย.. ไม่ยอมคิดเลย เพราะคิดด้วยสัญญาทีไรกู
เสียวสยองข้างหน้าทั้งนั้นเลย ไม่ยอมกดปุ่มดูผลข้างหน้าเลย” 
ให้ละอายผลที่ทำาไปแล้วและกลัวผลอันนี้ ละอายเพราะว่าจะไม่
ทำาตรงนี้อีกในปัจจุบัน และผลข้างหน้าที่จะตามมาเราจะได้ ไม่
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เกิดอีก เขาตัดกันตรงนี้ ตัดตรงอารมณ์ปัจจุบัน 
 ถ้าคุณไปเล่นฌานเล่นทิพยจักขุญาน..มันล่อให้คุณ 
เพลินอยู่ไง มันจะให้คุณไปได้กิเลส กรรม วิบาก ที่เป็นพรหม 
เป็นเทวดา ก็ยังมีเชื้อที่ยังต้องเกิดมามีขันธ์ ๕ ต่อ เป็นพระเจ้า 
แผ่นดินอีก ๕๐๐ ชาติ เหลืออีก ๔๙๙ ชาติ หมาอีก ๘๔๕  ยัง
ไม่ได้ ใช้ชาติเขาน่ะ.. (เข้าใจคำาว่า ‘เกิดมาใช้ชาติ’ เลยใช่ไหม) 
อธิษฐานชาติไว้ ทำาเหตุเพื่อให้ ได้ชาติ มึงไม่มาใช้ยังไงล่ะ..
ของๆ  มึง มึงปลูกไว้น่ะ ใครเขาจะใช้เล่า! ถ้าจิตยังมีเชื้อขันธ์ ๕                                                                                                                   
อยู่ ต้องใช้ชาติจนกว่าจะสิ้นชาติขาดเชื้อ! (เออ..เนี่ย! คำาของ
ท่าน คำาโบราณ ขาดเชื้อต้องการชาติ) ขาดมันจะขาดตอนนี้..
 
 ใช่ไหม!.. เห็นแล้วเสียวนะ หลวงตาก็เสียว.. ไม่ใช่
วางใจได้ คนที่มีหิริโอตตัปปธรรม.. ความละอายกับความกลัว
ไม่ใช่ ของต่ำานะลูก! เป็นของที่ทำาให้ใจบริสุทธิ์ได้ในปัจจุบันนะ
ลูกนะ เขาเรียก เทวธรรม เป็นธรรมะของเทวดา เทวดานี่ศีล 
๕ ต้องบริสุทธิ์ด้วยนา.. ก่อนตายน่ะนะ ไม่งั้นไปเป็นเทวดา
ปลายแถว มีอานุภาพนิดเดียว.. เทวดามิจฉาทิฏฐิที่เกาะอยู่
ต้นถั่วงอกถั่วเขียวนั่นน่ะ.. ฮะ..ฮ่ะ.. ต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นกับเขา
ไม่ได้ ฟลุ้ค..ตอนตายนึกถึงบุญหน่อยเดียว มองเห็นพระพุทธ
รูปหน่อยเดียวแล้วก็ตายเลย อย่างนี้.. ก็ไปได้ผลหน่อยเดียว 
(อืม.. นินทาเทวดา เลยลืมเรื่องจะพูดเลย!.. กรรม)
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 เพราะเราพูดกันตรงๆ อย่างนี้ มันรู้เลยใช่ไหมลูก..                                                                                                                    
ชีวิตที่ผ่านมาทำาร้ายใจตัวเองล่วงหน้าเอาไว้เยอะเลย บอกว่า 
“ความดีผมก็ทำา..” ก็ถูก! แต่ว่าเป็นความดีที่ต้อง ‘เกิด’ ไป                                                                                                                                            
รับไง.. เป็นความดีที่ดักตัวเองไว้ ไง แต่ไม่เคยอธิษฐาน “ขอให้
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ร่างกายจงอย่ามีแก่กูอีกเป็นอันขาด”  
ไม่เคยอธิษฐานอย่างนี้ไง..” เอ้า! เกิดอีกสัก ๓ ชาติแล้วกัน เมีย
ยังมีไม่ครบ.. เอาสวยๆ หล่อๆ หน่อย.. เป็นพระโสดาบัน โกลังโก
ละดีกว่า ..เป็นมนุษย์อีก ๖ ชาติ มีเมียได้อีก ๗ คน..” อย่างนี้น่ะ
นะ.. อื้อหือ!ถ้าไปคิดอย่างนี้ ก็ตายเลย! เขาเรียกอนาคตแล้ว 
ไม่ใช่พระโสดาบันแล้ว คิดอยากจะสร้างบ่วงไว้ดักตัวเอง เนี่ย.. 
เพราะเข้าใจว่าปัจจุบันไม่ต้องทำา.. ใช่ไหม?.. ปัจจุบันต้องทำา                                                                                                      
แล้วอย่างพวกเรานี่..มันจะไปหวังว่าสาวกว่าเดิมหนุ่มกว่าเดิม 
มันไม่ได้! มึงต้องเกิดใหม่ ถึงจะได้ของที่มีคุณภาพมากกว่า
เดิม แล้วก่อนจะเกิดใหม่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้มาอยู่ในเขต
พระพุทธศาสนา แน่ใจไหมเล่า.. ว่ากรรมเลวที่เราปลูกไว้ตั้งป่า
ใหญ่  มันจะดึงเราไปไหนบ้าง? 
 อย่าเสี่ยงแม้แต่ชาติเดียว ชาติเดียวกูก็ไม่เสี่ยงกับ
มึง.. เพราะกูเชื่อชาติหน้า กูถึงได้พลาดมา แทนที่จะได้ ไปพระ     
นิพพานสมัยสมเด็จพระทีปังกร, สมเด็จพ่อพระพุทธกัสสปหรือ           
สมเด็จพ่อโกนาคมน์ นั่นน่ะ มีสิทธิ์หมดเลย! ที่กูต้องมาถึง      
เนี่ย.. เพราะกูบอก “ชาติหน้าเถอะวะ..” หรือ “พรุ่งนี้เถอะวะ                                                               
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ทั้งนั้นเลยย..” มันล่อให้เราอยู่ในตรงเนี้ย.. แล้วมันล่อด้วย 
ความดี ใครเขาจะล่อด้วยความเลว “ฮึ่ย!.. ไปชาติหน้าดีกว่า 
ชาติมะรืนมึงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ชาติหน้ามึงไปตกอเวจีกับ 
กูก่อน..” มึงจะไปไหมล่ะ ถ้ามันบอกอย่างนั้น มันไม่เอาความ 
เลวล่อเราหรอก มันจะเอาความดีล่อ
 “ไป.. ไปทำาบุญกันทำาบาปไปแล้วไม่เป็นไร สร้างระฆัง                                                                                                           
ทองด้วยกัน ต่อไปชาติหน้าขอให้เกิดเป็นนักร้องเสียงใส คน
ได้ฟังแล้วกรี๊ดเยี่ยวแตกทุกที..” มันจะล่อให้เกิด ก่อนจะเป็น
นักร้องมัน ไปเกิดเป็นหมาเสียงดีก่อนนะ หอนเฝ้าวัดอีตอน
ระฆังดังเหง้งๆ.. หอน.. ว้าว..ๆ..ไป ๘ ชาติก่อน ถึงได้เป็นลูก
ศิษย์วัด มันล่อเรา.. แต่ไม่บอกชาติที่เท่าไหร่ รู้ปล่าว?..มันบอก
ว่าจะได้เป็นคนเสียงดี แต่มันวงเล็บว่ากูไม่บอกมึงว่าชาติที่เท่า
ไหร่ ถ้าเสียงดีได้แต่ไป เป็นหมากับกระรอกเสียงดี มึงเอาไหม
เล่า.. เออ.. แล้วไปอยู่ตาลีบัน เสียงดีอย่างงี้ “เฮ้ว..เฮ้ว..ว ฆ่า
มันๆ..” เสียงเพราะอย่างนี้เอาไหมล่ะ? อานิสงส์มันมี แต่เรา
ไปบังคับอานิสงส์ได้ ไหม? ไม่มีใครแน่ใจ อย่าเสี่ยงแม้แต่ชาติ
เดียวลูก.. 
 ถามว่าแล้วบอกว่า จะให้ ไปนิพพานในชาตินี้แล้ว
หน้าที่อะไรต่างๆ เล่า?  โธ่คุณ! ถ้าคุณปรารถนานิพพานใน
ชาตินี้แล้ว หมายความว่าใจคุณไม่ต้องการขันธ์ ๕ และความ                                                                                 
เลวแล้ว ถ้าเชื้อมันยังอยู่คุณต้องเกิด แต่เกิดเป็นพระอริยะ
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ทันที เมื่อจิตมันไม่พอใจขันธ์ ๕ มันจะมาได้ร่างกายอะไรสัก
อย่างนึง ซึ่งไม่หล่อนักหรอก ก็พอสูดลมหายใจและเดินจงกรม
บิณฑบาตได้ สังเกตพระดีๆ เคยเห็นหล่อขนาดดารา มีไหม?.. 
เพราะท่านทำาลายขันธ์ ๕ จนกระทั่งไม่อยากจะได้ แต่เชื้อมันยัง
เหลือเชื้อบาปยังเหลือ ถึงมาได้ขันธ์ ๕ ที่เกิดมาแล้วไม่พอใจ 
ส่องกระจกทีไรก็..หวา..ไม่ใช่ส่องซ้าย..ส่องขวา.. นั่นแหละมัน
จะเกิดอีก! ไปส่องนานน่ะ
 ก็ไอ้ขนาดหล่อๆ..น่ะ เรายังคิด.. คิดว่าพอตายแล้ว
ลอกหนัง ยังคิดให้ ไม่หล่อ เพราะฉะนั้นพอเห็นด้วยตา เห็นแล้ว
ไม่หล่อเนี่ย.. เขาเรียกคนโชคดีแล้ว..แต่ว่าหูต้องไม่ตึงนะ ต้อง
ฟังเสียงธรรมรู้เรื่องนะ ตาต้องแจ่มใสที่จะมองสัมผัสได้นะ จมูก
ก็ต้องได้กลิ่นธูป หรือกลิ่นขี้หมาอยู่ตรงไหนก็พอรู้ว่า อันนี้ควร 
ถวายพระ.. ไม่ควรถวายพระใช่ไหม?.. ของเน่าหรือยัง อะไร 
หรือยัง เอามาไว้เพื่อกระทำาความดีนะ
 รู้แล้วนา.. ว่าเกิดแม้ชาติเดียวก็เสี่ยงหมดเลยนะ อย่า 
ไปเชื่อใครนา.. ว่าเกิดชาติหน้าแล้วได้ดีแน่ หมายความว่าถ้า
หากคุณทำาความดีอยู่อย่างที่คุยกันตอนนี้.. และเลวไม่ได้ทำา
ตอนนี้..คุยกันชื่นบานอย่างนี้ ถ้าคุณทรงความชื่นบานและ
ความเพียรไว้อย่างนี้ตลอดไปเนี่ย.. ชาติหน้าคุณได้อย่างที่ว่า.. 
แต่ก่อนจะตายคุณรู้ไหมว่า คุณทำาคุณภาพอย่างนี้ได้ตลอด 
พรุ่งนี้ได้แค่นี้.. มะรืนได้แค่นี้.. มะเรื่องได้ ๓ เท่าตัว อีก ๓ เดือน
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หายเป็นติดลบ หมด..แล้ว ค่าออกมามันไม่ใช้ชาติหน้านะ แรง
คูณระยะทาง..(หลวงตาเรียนกลศาสตร์เชยๆ สมัยก่อนตำารา
ไม่มีอะไรเลยนะ ลูกนะ.. มีแต่ท่องกันทั้งนั้น) เข้าใจเลย! เรา
อยากได้ผลอย่างนี้ แล้วเรามีแรงอยู่เท่านี้ ก็เอาไปหารตัวผล
มันจะเป็นจำานวนระยะทาง ใช่ไหมลูก!
 ถ้ามึงอยากให้ระยะทางสั้น มึงต้องเพิ่มแรงให้มาก
ขึ้นมา หารเสร็จแล้วหน่วยมันจะเล็กเข้ามา ถูกไหมลูก.. ที่เขา                                                                                                                                           
พยากรณ์ เขาพยากรณ์อย่างนี้นา.. ไอ้หนูนา.. ถ้าความเพียร
มึงมากกว่าเดิมไม่เป็นไร อย่างน้อยที่สุดได้ชาตินั้น เขาไม่เคย 
พยากรณ์ว่าชาติที่ ๗ เป๊ะ! พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยพูดอย่างนี้                                                                                    
นะ ชาติที่ ๓ เป๊ะ! ไม่ใช่.. ท่านบอกภายใน ๗ ชาติ ถูก
ไหม?..ภายใน ๓ ชาติ.. อาจจะเป็นชาติเดียวหรือ ๒ ชาติ
ก็ได้.. ภายใน! เป็นพระอรหันต์ภายใน ๗ วัน ไม่ใช่ ๗ วัน..พอ 
นาฬิกาวินาทีสุดท้ายเป๊ะ เป็นพระอรหันต์ปั๊บ.. ภายใน ๗ วันนี่..                                                                                                        
อาจจะ ๗ วินาที หรือ ๗ นาทีข้างหน้าก็ได้ อยู่ที่จำานวนความ
เพียรและปัญญาที่มีอยู่ ต้องดูศัพท์นา.. ไม่ใช่ ๗ ชาติ เปรี๊ยะ! 
อะไรอย่างนี้ ไม่ใช่! ไม่เคยมี ศัพท์นั้นในพระไตรปิฎกมีแต่คำาว่า
ภายในหรือไม่เกิน.. หรืออย่างช้าเสริมมาด้วย
 มีนายตำารวจคนนึงถามหลวงตา (สมัยนั้นอยู่วัดท่า
ซุง) ไอ้ต้อ.. ร้อยตำารวจเอก..มันขับรถอยู่แล้วถามว่า “หลวง
ตาครับ! หลวงพ่อก็เคยเทศน์.. ในตำาราก็มีว่า..พระโสดาบันซึ่ง
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เป็นเทวดาอยู่ข้างบน ฟังธรรมต่อแล้วก็ไปนิพพานได้.. พระสกิ
ทาคามีนี่.. ตามสิทธิ์แล้วต้องเกิดอีกชาตินึงหรือพระโสดาบัน
อีก ๗ ชาติ ไม่เกิน ๗ ชาติก็แล้วกัน แต่อย่างน้อยต้องชาตินึง..
ต้องลงมาเกิด ในเมื่อต้องเกิดตามกฎที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส
แล้วเนี่ย ทำาไมไปต่อบารมีข้างบนไม่มาเกิดรับขันธ์ ๕ รับทุกข์ 
เหมือนคนอื่นเขาล่ะ” มีเยอะแยะใช่ไหมลูก! ใครจะไปตอบได้.. 
ก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อ รูปหลวงพ่อก็ติดอยู่กระจกหน้ารถนี่.. 
บอก “หลวงพ่อผมจนแล้วนะเนี่ย.. นึกในใจ ถ้าไม่จับปากผม
ตอบ.. มันเรียกผมว่าหลวงตา ผมตายแน่!”
 
 มันนึกออก.. นึกออกว่าพระโสดาบันเนี่ย ถ้าหาก 
พิจารณาตรงศีลที่บริสุทธิ์.. ระหว่างจำาพวกที่ต้องลงมาเกิด..   
กับไม่ลงมาเกิดนี่ ศีลบริสุทธิ์เท่ากัน เคารพพระพุทธ พระธรรม                                                                                         
พระสงฆ์เท่ากัน ปรารถนานิพพานในชาตินี้! เท่ากัน(ชาติ 
ปัจจุบันนะ.. พระโสดาบันนะ) แต่ว่าเวลาและกำาลังปัญญาไม่ 
เพียงพอที่จะทำาให้เชื้อขาดลงได้ เชื้อเหลือเท่าไหร่ก็ต้องสลับ 
ลงไป(เกิด)ทำาความเพียรไม่เกินกี่ชาติ..กี่ชาติ.. ทีนี้ในชาตินี้                                                                                        
ที่ท่านทำาเนี่ย.. ศีลบริสุทธิ์เท่ากัน เคารพพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ และปรารถนาพระนิพพานเท่ากัน แต่ความเพียรใน 
การตัดร่างกาย และอุบายปัญญาในการตัดร่างกาย ไม่เท่า
กัน..
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 ถ้าพระโสดาบันจะอธิษฐานว่า.. “ข้าพเจ้าขอเข้าพระ 
นิพพาน ร่างกายไม่ปรารถนาอีกต่อไปแล้ว ไม่อยากจะเกิด
ในวัฏสังสาร ขอเข้าพระนิพพานเป็นที่สุด ไม่อยากจะเกิดเป็น 
มนุษย์อีกต่อไป” เทวดาพวกนี้.. พระอริยะพวกนี้จะต้องเกิดมา 
ไม่เกิน ๗ ชาติ เพราะไม่ปรารถนาร่างกาย แต่เชื้อร่างกายยังมี
ใช่ไหม?..เพราะอธิษฐานรวมๆ
 
 แต่คนที่ไม่ลงมาเกิดเขาอธิษฐานอย่างนี้.. “ข้าพเจ้า 
ต้องการพระนิพพานในชาติปัจจุบัน ขึ้นชื่อว่าร่างกาย.. ขึ้นชื่อ                                                                                               
ว่าขันธ์ ๕ จงมีขันธ์ ๕ นี้เป็นขันธ์ ๕ สุดท้าย! ขึ้นชื่อว่าเกิดมา 
มีร่างกายจะไม่มีสำาหรับเราอีกต่อไป...” นี่! เขาเอาตรงนี้ไง 
ขันธ์ ๕ นี้เป็นขันธ์ ๕ สุดท้าย แต่ว่าไปเป็นเทวดาเป็นพระอริยะ 
แล้วเชื้อขันธ์ ๕ ยังมีอยู่แต่เพราะอธิษฐานมีขันธ์ ๕ สุดท้าย 
เขาถึงมายืนฟังอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วบรรลุมรรคผล                                 
เออ..ไปเพิ่มซะนะว่า “ขันธ์ ๕ นี้ต้องเป็นขันธ์ ๕ สุดท้าย                                                                                              
ชาติเป็นมนุษย์นี่ต้องเป็นชาติสุดท้าย” ถ้าไปเกิดแล้วมันจะมี                                                                                               
ขันธ์ ๔..ขันธ์อะไรก็แล้วแต่เถอะ (เวทนาที่เป็นทิพย์สัญญาที่                                
เป็นทิพย์เขาเรียกทิพยจักขุญาณ เออ.. มันเป็นทิพย์ไปหมดไง                                                  
เล่า..) ก็เอาสิ่งเหล่านี้มายืนฟัง ธรรมอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ 
เป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องใช้อายตนะอันนี้ ใช้มโนวิญญานอย่าง
เดียว (หลวงตาก็ตอบไปได้..)
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 ถา้เป็นหลกั ตอ้งขมวดอยา่งนีล้กู.. “ไมใ่ชว่า่ขอเขา้ พระ
นิพพานในชาติปัจจุบัน ไม่อยากเกิดอีก” ..อ้าว! ถูก..อยากได้                                                                                                                  
ปัจจุบัน แต่มันเกินวาสนาความเพียรไม่พอ ก็ไปปัจจุบันหน้า                                                                                                                                             
ก็ แล้วกัน เออ..ใช่ไหมลูก! แต่บอก “ขันธ์ ๕ นี่เป็นขันธ์ ๕ 
สุดท้าย จะไม่มีขันธ์ ๕ ที่สองสำาหรับเราอีก” นี่อารมณ์เกือบ
เท่าพระอรหันต์แล้วนา.. นั่นอารมณ์พระอรหันต์ท่านนะ.. “ขึ้น
ชื่อว่าขันธ์ ๕ ไม่มีในเราอีกแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลย..” เนี่ยนะ.. 
แต่ว่าเพิ่งมาอธิษฐานตอนปลายอายุขัยแล้ว.. เวลาไม่เพียง
พอ หรืออุบายปัญญาไม่เฉียบคมพอ ถึงมีเวลามากแค่ไหนก็
เฉือนไป ฟุ้งไป ดูเขาไป ตัดไม่ขาดสักที นั่นแหละถ้าไม่ใช่พระ
อรหันต์ อย่างน้อยก็เป็นสกิทาคามี..หรืออนาคามี ดีไม่ดีอรหัต
มรรค คือเชื้อเหลืออยู่ในความกังวลหน่อยเดียว ก็ไปต่อข้าง
บน.. พระพุทธเจ้าองค์ไหน เสด็จลงมาก็ได้บรรลุนั่นแหละ.. ที่
ท่านบอกมนุษย์ในโลกบรรลุพระ อรหันต์ ๑๘ องค์ อนาคามี ๔๐ 
โสดา, สกิทาคา, สรณาคมณ์ เท่านั้นเท่านี้ แต่พรหมเทวดา 
เข้าถึงอรหัตผลมากกว่ามนุษย์ไม่มี ประมาณคือท่านจำาพวก
นี้ไง..ที่เป็นพระอริยะอยู่แล้ว แต่เชื้อยังเหลือค้างเศษ แล้วค้าง
เศษในส่วนที่ไม่ต้องใช้ขันธ์ ๕ พิจารณาด้วย.. เป็นค้างเศษของ                    
ทิฏฐิมานะ ของรูปฌาน อรูปฌาน ในสังโยชน์ตัวสูง เออ.. ยิ่ง
ถ้ากามราคะยังมีต้องลงมาเกิด.. สกิทาคามีนี่ ถ้ากามราคะ
ยังมีครองใจอยู่ต้องเกิด ต้องมาทำาเพื่อให้เห็นโทษอันนี้ แต่ถ้า
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คุณผ่านหลักสูตรที่ขึ้นชื่อว่าขันธ์ ๕ ไม่มีในเรา แต่ทิฏฐิมานะ
เนื่องจากเวทนาหรือวาสนาของฌาน.. ของอะไร.. ยังมีอยู่นั่น
แหละ นั่นไม่เกี่ยวกับขันธ์ ๕ แต่เป็นสังโยชน์ตัวปลาย ๕ ตัว
สุดท้าย
 แต่ว่าบางคนก็ค่อนมาทางตัวต้น แต่เนื่องจาก
อธิษฐานฉลาด “ขึ้นชื่อว่าขันธ์ ๕ ชุดนี้หรือชุดไหนๆ ไม่มี
ปรารถนาเป็นอันขาด!” แล้วฟังธรรมรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
หรือว่ามีพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทา                                                                                    
ญาณ ซึ่งมีเชื้อของพุทธภูมิที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์ข้างหน้า แต่ลาเป็นพระอรหันต์เสียก่อน พรหม เทวดา
รู้คุณสภาพของท่านดีอยู่ เขาจะนิมนต์พระอรหันต์พุทธภูมิไป
เทศน์ (ตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์ มีอภิญญาสมาบัติไปเทศน์ที่
ธรรมสภาบนดาวดึงส์ มีอยู่เป็นประจำา..) 
 หลวงตาก็ฟังจากพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ แต่ยัง                                                                            
ไม่แน่ใจประจักษ์ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่บนพระนิพพานแล้ว ลง
มาเทศน์ที่ธรรมสภา, ที่จุฬามณี พรหมเทวดาก็น่าจะบรรลุ 
มรรคผลตรงนั้นได้ หรือว่าจะต้องให้มีองค์มาตรัสรู้ แล้วยกขันธ์ 
๕ ของมนุษย์ซึ่งนั่งฟังอยู่ หรือขันธ์ ๕ ที่ท่านอยู่มายกตัวอย่าง
ให้กระจ่าง ให้มันแสบเผ็ดตรงหน้าเนี่ย! กระแสอันนั้นถึงได้ 
คมคายพอที่จะให้เทวดาพรหมเหล่านั้นฟังแล้วแหนงหน่าย 
แล้วให้เห็นโทษย้อนหลังได้ ข้างบนนี้ไม่รู้จะยกตัวอย่างขันธ์ ๕ 
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ชุดไหนให้เห็น มีที่ไหน แขนขา ตับไต ไส้ปอด ไม่มี.. มีแต่ก้อน
เมฆ ที่เป็นทิพย์ ฝอย...ย...หอม...ม.. ใช่ไหมลูก.. วิมานก็
สว่าง...ง ง.. องค์นั้นผ่านมาบ๊ายบายย.. แว้บ! สว่าง.. มีทุกข์
ตรงไหน? ที่จะให้เบื่อหน่าย 
 เพราะฉะนั้นต้องมาอาศัยเทศน์กัณฑ์ที่ประกอบด้วย                                                                                                 
ความทุกข์แท้ๆ ของหยาบที่จะฟังได้ด้วยอายตนะหยาบของ                                                                                          
มนุษย์ ถึงจะถึงใจท่านที่ยังมีเศษค้างค่อนข้างหยาบอย่าง    
สกิทาคามี, หรือโสดาบัน..กระมัง ถึงต้องลงมาฟังอย่างนั้น        
ถ้าอนาคามีไม่ต้องรอ อาจจะต่อข้างบนได้เลย ก็เขาไม่ได้มีเชื้อ 
ตรงนี้..(มือตบหน้าอก) เชื้อหยาบไม่มี! มีแต่เชื้อละเอียด.. ทีนี้                                                                                                                       
พระโสดาบัน.. ตอนที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ย (เป็นพระโสดาบันอยู่ 
แล้ว) มึงพิจารณารูปร่าง.. ร่างกายตัวเองมีทั้งตา หู จมูก ลิ้น มี                                                                                                                                           
ทั้งปัญญา มึงยังเอาไม่ขาดน่ะ ใช่ไหมลูก..เห็นโจทย์แท้ๆ  อยู่
นั่น ลุ่นๆ น่ะ สกปรกน่ะ ขี้แตกออกมาเหม็นเนี่ย.. ก็ยังตัดไม่                                                                                                                                         
ขาด แล้วข้างบนไม่มีขี้ให้เห็น มึงจะเอาอะไรไปตัด พระโสดาบัน
นี่.. ไม่มีโจทย์ มีแต่ก็เพลินในฌานใช่ไหมลูก.. ต้องรอ! รอ
ประกายเจิดจ้าของความทุกข์ เชื้อเพลิงของปัญญาคือ ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง (ถ้าพลาดไปก็ขอประทานอภัย... เจตนาจะให้
ลูกหลานเข้าใจ ไม่ได้ปรามาส ไม่ได้มุ่งอย่างอื่น)
 หลวงตาเข้าใจว่าทางที่ถูกต้อง.. มันคงเป็นอย่างนี้.. 
ถึงเกิดมีพระอรรถกถาจารย์ พระฎีกาจารย์ มาอธิบายในรุ่น                                                                                                                                       
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หลังๆ ที่ห่างจากพระพุทธเจ้ามา ในใจของท่านอาจจะบริสุทธิ์
จากกิเลสตามส่วนที่มีอยู่ แต่การที่คนๆ หนึ่งจะอธิบายความ
บริสุทธิ์ ที่มีอยู่ในใจด้วยภาษามนุษย์เนี่ย หนึ่งในแสนยังไม่ได้                                                                                                                    
เพราะฉะนั้น อรรถกถาหรือฎีกาอธิบายต่างๆ จึงไม่ถูกใจคน 
ทุกคนไง เพราะไม่ได้ทำามาลายเนื้อผ้าเดียวกัน แต่ถ้าลาย
เดียวก็คงจะสบาย เขาจะเข้าใจทันที อาจารย์รุ่นหลังๆ นี่ก็จะ
ได้ผลสำาหรับ คนที่ทำาบุญในลายเดียวกันมา ทำาบาปในลาย
เดียวกันมา มีปัญญาในลายเดียวกันมา จะเข้าใจอุปมาอันนั้น 
แต่ถ้าไพล่สีไพล่ลายกันนี่ ชักวิจารณ์ “ไม่ใช่.. ไม่ใช่พระพุทธ
พจน์” ไปเลย.. ไปดูถูกเหยียดหยามเลย นี่ข้อนึง
 แล้วอีกข้อนึงเสี่ยง ไม่อยากให้ใช้ แต่ต้องพูดเพื่อจะ                                                                                         
ให้ ไม่ไปดูถูกองค์อื่นหรือท่านอื่น ไอ้หนูจำาได้ ไหมที่สมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่า “ใบไม้ในมือเรากับ 
ใบไม้ในป่า นี่อันไหนมากกว่า” ที่ตถาคตตรัสรู้คือใบไม้ในป่า
ทั้งหมดแล้ว ทุกอย่างนี่ตัดขันธ์ ๕ ได้หมด เป็นพระอรหันต์ได้
หมด... ทุกใบนั่นแหละ แต่ด้วยวิบากกรรมของมนุษย์ในยุคนี้ 
เพียง กำามือเดียว ก็พอแล้ว คือ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
 ทีนี้ไอ้หนู! สมมตินะลูกนะ.. (แต่ไม่ต้องไปลุ้นนะ)                                                                                                 
สมมติว่า หนูมีกิเลสข้ามชาติข้ามภพ เกินยุคของสมเด็จพระ                         
สมณโคดม ไปบาปไปบุญอยู่ทางโน้น แล้วมีคนที่อธิษฐานด้วย                                                                                        
กันสมัยสมเด็จองค์รองๆ..ๆ.. ลงมา แล้วเป็นพระอรหันต์อยู่                                                                                                         
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ท่านส่งกระแสจิตลงมาคลุมใจให้พูดธรรมะ หรือว่าเข้าไปใน
อารมณ์ก็ตาม เกิดเป็นใบไม้อะไรสักใบ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกำามือ
ของสมเด็จองค์นี้ แต่ใช้ตัดขันธ์ ๕ ได้ ฟังแล้ว “อื้อหือ...”                                                                                                         
อย่าไปดูถูกเขานา ต้องดูว่าที่เขาพูดน่ะ.. อยู่ในหัวใจพระพุทธ
ศาสนาไหม? พูดเพื่อ ให้ใจละความเลวไหม? พูดให้ทำาความ
ดีไหม? พูดให้ใจผ่องใสไหม? ถ้าอยู่ในหัวใจพระพุทธศาสนา..
ใช่! ใช่แน่นอน แต่ว่าอย่าไปอยากทำา มันพ้นวาสนาพระพุทธ
สาวก จะทำาได้เฉพาะพระพุทธสาวกซึ่งมีเชื้อพุทธภูมิแท้ๆ แล้ว
แก่กล้าแต่หักใจลงมา เป็นพระสาวกเสีย จึงจะสามารถรับ
กระแส.. ไม่ใช่ไปเฟ้นเอาเองนะ! ถ้าท่านไปหาใบไม้นอกจากที่
พระศาสดาองค์นี้ตรัสไว้ ท่านก็ทำาลายสรณาคมณ์ของตัวเอง
ไม่มีใครเขาบังอาจคิด แต่ว่าอธิษฐานว่า “ท่านใดที่ทำาบุญทำา 
กรรมร่วมกับเกล้าหม่อมฉันอยู่ ขอให้ช่วยเข้ามาในนี้..” ช่วย
เหลือคนโน้นคนนี้หรืออะไรก็ตาม มันจะมีอุบายปัญญาเฉพาะ
หน้าหลากหลาย เอาแบบกันไม่ได้.. แต่อย่าดูถูกเขา 
 จงเอาหัวใจพระพุทธศาสนาเข้าไปเทียบ  ถ้าอยู่ในหัวใจ                                                                                                                                   
พระศาสนา แต่ไม่ใช่เรื่องของเราก็โมทนาด้วยใจ ไม่ต้องยกมือ 
ไหว้ก็ได้นะ..
 อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยุ่งเฉพาะความตายเฉพาะหน้า                                                                                    
ที่ว่านั่นแหละ ให้ละอายของที่เราทำาไว้แล้ว และกลัวผลที่เราทำา
ไป แล้วที่กำาลังจะเข้ามาชาติเดียวเสี่ยงไม่ได้เลย ไม่ได้เลย!.. 
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จะสิ้นชาติชั่วโมงไหน ก็เสี่ยงไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวเลย ต้อง
อย่างนี้ถึงจะถูกต้อง แล้วต้องอธิษฐานว่า “ขึ้นชื่อว่าขันธ์ ๕ 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชุดสุดท้ายจะไม่มีขันธ์ ๕ สำาหรับใจเรา
อีกต่อไป” มันจะตกนรกจกเปรตอย่างไง ขออย่างเดียวอย่ามี
เชื้อขันธ์ ๕ อยู่ในใจ ใช้ ได้ ขอให้ศีลบริสุทธิ์ทุกชาติใช้ ได้ เคารพ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นับตั้งแต่นี้ไปจนตราบเท้าเข้าสู่
พระนิพพาน ปรารถนาพระนิพพานจนกว่าจะเข้าพระนิพพานได้ 
อารมณ์ไม่เคยจางจากตรงนี้เลย มันจะตกนรก ได้ยังไงเล่า.. 
ใช่ไหมล่ะ! จะช้าจะเร็วอย่างไร ขอให้เราทรงคุณภาพอันนี้เอาไว้
ให้อยู่
 ดุเดือดเนาะ! เอาลูก..ไปพักกัน.
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(๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘)
---------------------

ถาม: เมื่อเดือนที่แล้วหลวงตาคุยให้เหตุผลว่า ทำาไมวันนี้ถึง     
ดีที่สุด ทีนี้มีอยู่คำาหนึ่งที่คนทั่วไปเขาชอบพูดกันว่า ‘ทำาวันนี้ให้ 
ดีที่สุด’ ทำายังไงครับ?
หลวงตา: ถ้าในแง่อื่นหลวงตาไม่รู้ แต่ในแง่เหตุผลทางธรรม 
ก็คือ... ในวันที่เรามีสิทธิ์จะทำาอะไรได้คือวันนี้เท่านั้นเอง เมื่อ                                                                                                                        
วานมันทำาไปแล้วมันแก้ ไม่ได้ ถ้าดีที่สุดคือเมื่อวาน วันนี้ก็ไม่
ต้องบ่นสิ ก็ทรงความดีที่สุด ให้มาถึงในลักษณะเดียวกัน ใช่
มั้ยลูก? มันก็ไม่มีปัญหา มันก็แสดงว่าเมื่อวานยังไม่ดีที่สุด 
มะรืนก็ไม่รู้จะทำาได้รึเปล่า เพราะมันอาจจะตายตอนเย็นก็ได้ 
เวลาที่เรายังเหลือที่จะเพิ่มพูนความดีหรือแก้ ไขความเลว ที่ยัง
บกพร่องอยู่ มันมีวันเดียวในชีวิตของคนทุกคน คือวันนี้เท่านั้น
เอง เฉพาะหน้าปัจจุบัน 
 ทีนี้คนเราประมาท ฟุ้งซ่าน เศร้าหมองไปถึงอดีต “รู้
งี้กูไม่ทำาอย่างนี้ก็ดี รู้งี้ทำาอย่างนี้ก็ดี โอ้ย! กูก็ทำาความดีมา  
มากแล้ว...” อะไรอย่างนี้นะ คิดฟุ้งไปในอดีต ถ้ามันดีจริงก็
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เป็นพระอรหันต์ ไปแล้ว ดีจริงก็รวยไปแล้ว ดีจริงก็หมดหนี้หมด
สินไปแล้วใช่มั้ยลูก? งั้นก็แสดงว่ามันยังดีไม่ครบ มันก็ต้องมา
ทำาใหม่ 
 ทีนี้อนาคต... จะบอกว่าถ้างั้นปีหน้าค่อยทำาก็แล้วกัน 
วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำาแรมค่ำาค่อยทำา ถ้ามันตายตอน ๘ ค่ำา.. จะว่า
ยังไง? แสดงว่ามะรืนนี้ก็ยังไม่ใช่วันที่ดีที่สุด เพราะว่ามันไม่แน่ 
มันรวนเรซะยิ่งกว่าเมื่อวานอีก เมื่อวานยังได้ทำาไปแล้ว..ใช่มั้ย?  
แต่พรุ่งนี้มันไม่มีโอกาสนะลูก! ไม่มีใครมีวันพรุ่งนี้เลย.. มีแต่         
วันนี้! ซึ่งผ่านมาครั้งละ ๒๔ ชั่วโมง ใช่มั้ยลูก? เวลาที่เหมาะสม 
ที่มนุษย์จะทำาอะไรก็คือ ‘วันนี้’
 เพราะฉะนั้นตามหลักของกุศลก็คือว่า ที่เราบำาเพ็ญ 
บารมีมาตั้งแต่ต้นนะลูกนะ!  เอ็งจะเอากี่อสงไขยก็ได้ มันนาน 
นับไม่ได้ลูก.. ยาวว..ว มาถึงนี่! กุศลมันก็เพิ่มเป็นเส้นกราฟ
สูงขึ้นมา ใช่มั้ยลูก? พอมาถึงวันนี้ถือว่าผลรวมยอดของกุศล
มันก็สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ เพราะพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไรมาเติม  
 แต่ที่นึกไม่ออกก็เพราะใจมันไพล่ไปนึกความเลว ก็ทำา 
ให้ตามองเห็นแต่ความเลว แต่ความดีที่ตัวเองดู...มองไม่เห็น  
ก็เลยไม่เชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองมี หรือทำาความดีต่อไม่ถูก 
เพราะความดีที่ตัวทำามา.. ลายไม่เหมือนกันเพราะว่ามีกิเลสมา                                                          
ครองใจเสีย แต่จริงๆ แล้ววันนี้เป็นวันที่กุศลที่สั่งสมมาทั้งหมด                                                    
สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แล้ว ให้ปลื้มใจว่าวันนี้เป็นวันท่ีดีด้วยเหตุ                                                                                                          
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ผลทุกอย่าง ใช่มั้ยลูก? นี่เป็นหลักที่กลัวกันในเรื่องทางโลกนะ 
 แต่ในทางธรรมก็คือว่า ถ้าเราทำากรรมในอดีต เมื่อ
วานนี้ด่าเขาไป เขาเจ็บใจไปแล้ว ก็ไปแก้ ไขไม่ได้ ผลก็คือต้อง
เกิดไปเป็นคนที่ถูกด่า หรือพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อถือ เพราะ
พูดให้คนขาดความสุขมาตั้งแต่อดีตชาติ มันเป็นฝ่ายทุศีลไป
เกาะใจอยู่ มันแก้ ไม่ได้แล้ว แล้วเอ็งจะไปพูดสรรเสริญพระธรรม
ความดี อานิสงส์ก็คือ พูดอะไรใครเชื่อหมด มันก็ตรงอยู่แล้ว 
มันก็แก้ ไม่ได้ทั้งความดีความเลว มันลงรากไปในวัฏสงสาร
แล้ว ในเนื้อใจเราแล้ว ไม่ต้องไปแก้มันรอสนองอยู่ข้างหน้าวน
อยู่อย่างนี้ นะลูกนะ! 
 ในวัฏฏะมันมีกระแสอยู่  ๒ กระแส คือกระแสบุญและ 
กระแสบาป พันกันเป็นเกลียว มันผูกทั้ง ๒ อย่างมา เพราะ
ฉะนั้น ข้างหน้ามันก็แก้ ไม่ได้ จะอยากยังไงมันก็ต้องรับผลเดิม                                                                           
เข้าใจมั้ยลูก? มึงไปบนบานศาลกล่าวว่า “เจ้าประคุณทำาบุญ 
วันนี้ขอให้บาปเดิมอย่าส่งผลข้างหน้าเลย” ไม่ได้! มันไม่ใช่..  
มันต้อง “สาธุ.. ที่ทำาบุญมานี่นะ ขอให้บุญใหม่เราผสมกับบุญ
เดิมได้ มั่นคงผ่องใสยิ่งขึ้น เมื่อบาปเก่ามาถึงขอให้ใจเรามีสติ
มั่นคง ไม่เดือดร้อนกับบาปเก่า ไม่โต้ตอบกับบาปเก่านอกเขต
ศีลที่เราเคยทำา” อย่างมากอธิษฐานได้แค่นี้ “ขอเทวดาฟ้าดิน 
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ซึ่งคุมชีวิตเราอยู่ รู้จักเราดีอยู่ โปรดคลุม
จิตใจของเรา ให้เลือกเฉพาะกระแสกุศล ให้หน่ายในกระแส
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อกุศล ให้มีจิตใจผ่องใสในปัจจุบันด้วยเถิด... ถ้าตายใน                                                                          
ปัจจุบันก็ขอให้ ไปนิพพาน ไม่อยากไปเกิดอีก” อย่างมากก็
ทำาได้แค่นี้ 
 เพราะฉะน้ันเวลาที่เราจะคิดสลดสังเวชตัวเองในอดีต 
แล้วก็ไม่อยากจะทำาในปัจจุบันเหมือนเก่าเลย แล้วให้มันกลัว 
ผลเลวข้างหน้าที่กำาลังจะมาถึง..ชั่วโมงหน้านี่แหละ! ไม่ต้องรอ                  
พรุ่งนี้หรอก อะไรมันจะเข้ามาก็ไม่รู้ เหมือนกับผลกรรมอดีต 
เดิม ให้ละอาย สลดใจในอดีตที่เราทำาเลวไว้ ความดีไม่ต้องนึก 
ถึงเท่าไหร่หรอก ถ้านึกดีในปัจจุบัน ดีเก่ามันก็ต่อกันอยู่แล้ว 
ใช่มั้ยลูก? ถ้านึกถึงความผิดความพลาด มันจะสลดใจ แล้ว
มัน จะกลัวผลเลวในอนาคต จะทำาให้เราคิดว่าถ้าเราเกิดอีก
แม้แต่ชาติเดียว ไม่รู้ว่าจะไปเจอกุศลหรืออกุศลข้างหน้า 
 
 แล้ววันๆ นึง ขนาดเอ็งเจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ชาตินี้ เอ็งตอบได้มั้ย เอ็งทำาเลวกับดีอันไหนมากกว่า? ...เลว
มากกว่าลูก อกุศลมากกว่า บาปมากกว่าบุญ แล้วชาติที่เอ็ง
ไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นแสนๆ ชาติ ที่ตามรอเป็นตับอยู่เนี่ย 
แล้วถ้ามึง ทำาบุญมากกว่าบาป มึงไปนิพพานพร้อมกับสมเด็จ
พระสมณโคดม พ่อใหญ่ของเราแล้ว เข้าใจมั้ยลูก? นี่ยังห้อย
ต่องแต่งอยู่ นั่นแสดงว่าบาปมันมากกว่าบุญใช่มั้ย? ขนาดเจอ
ท่านแล้ว ยังไม่รอดตัวมันต้องยังต่องแต่งมาในชาตินี้  
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 เพราะฉะนั้นกรรมเลวที่เราเกิดในสมัยที่เราไม่เจอพระ 
พุทธเจ้า ที่รอเราอยู่เนี่ยมันมีอีกมาก เพราะฉะนั้นเขาจะกลัว 
ขนลุกขนพอง “ถ้ากูเกิดอีกชาติเดียว.. กูไม่อยากเกิดอีก
แล้ว” อดีตแก้ ไขไม่ได้ สลด สังเวช จะไม่ยอมทำาในปัจจุบันอีก                                                                                                                                     
ข้างหน้าไม่อยากเกิดอีกแม้แต่ชาติเดียว “ทำายังไงหนอ? วันนี้
เราถึงจะยกใจขึ้นจากขันธ์ ๕ คือจากกระแสของวัฏสงสาร” ใน
กระแสนี่มันมีขันธ์ ๕ ไอ้ตัวนี้(ร่างกาย)มันรออยู่ เป็นฐานอยู่
ในนี้ ใจเรามันก็ยึดครองฐานอันนี้  กุศลและอกุศลก็เข้ามา ตา
ของมัน หู จมูก ลิ้น กาย ใจอารมณ์นี่นะ 
 
 ทำายังไงหนอเราจึงจะพ้นวัฏฏะ.. คำาว่า ‘วัฏฏะ’ ก็ยัง                                                                                                         
กว้างไป! ทำายังไงหนอ.. เราจึงจะพ้นจากขันธ์ ๕ อันนี้ที่มัน        
เป็นฐานในวัฏฏะ? ให้ใจเราพ้นจากขันธ์ ๕ เสียได้ ไม่ให้มีเชื้อ
อยาก มีขันธ์ ๕ อีกต่อไปเลย อย่าให้มีหลักฐานข้อมูลต่างๆ 
ทำาให้เรา ต้องมีขันธ์ ๕ อีกเลย ขอให้สิ้นชาติขาดเชื้อจากร่างนี้
ในวันนี้ ยังไงได้ 
 ก็เลยสรุปว่า..วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราจะทำาความ             
เพียร แล้วร่างนี้เป็นร่างที่ดีที่สุดที่เราจะเห็นโทษภัยในวัฏสงสาร
แล้ว.. ใจนี้เป็นใจที่เหมาะสมที่สุดที่จะต่อสู้กับกิเลส เพราะบุญ
มันถึงขีดกราฟสูงสุดของวัฏสงสารที่เราทำามาแล้ว.. ถูกมั้ย 
ลูก?  
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 เหลืออย่างเดียว หาสหธรรมมิก หาครูบาอาจารย์ 
เตือนให้เราละอายชั่ว กลัวบาป แล้วรักความดี แล้วเกลียดขันธ์ 
๕ ให้มากที่สุด ทำายังไงถึงจะเจอครู เจอสหธรรมมิก เจอสถานที่ 
ที่จะเป็นสัปปายะส่งเสริมให้เรานึกว่าวันนี้ดีที่สุด ยังไงได้ 
 พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรไว้สูตรนึง ชื่อว่า ‘บุคคลผู้มี 
ราตรีเดียวเจริญ’ ท่านบอกว่า
 “ บุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว, 
  ไม่ควรคำานึงถึง สิ่งที่ยังมาไม่ถึง,    
  สิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอันละไปแล้ว, 
  สิ่งที่ยังมา ไม่ถึงเป็นอันยังไม่ถึง,
  บุคคลใดเห็นธรรมในปัจจุบันเฉพาะหน้า ได้ทะลุ
  ปรุโปร่ง ตามความเป็นจริง, 
  ให้เพียรพยายามเพิ่มพูนอาการอย่างนี้ไว้    
  ไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์, 
  ความเพียรอย่างนี้รีบทำาเสียในวันนี้,    
  เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายในวันไหน, 
  การผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชคือความตาย ว่าขอ                                                                                                                     
พรุ่งนี้ อีกวันเถิด ไม่มีสิทธิ์สำาหรับเราเลย เพราะท่านจะมาเอา 
เมื่อไหร่ก็เอาไปได้ ไม่มีใครผัดเพี้ยนต่อความตายได้, 
  พระมุนีผู้สงบ คือพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้พ้นแล้ว
ท่านตรัสว่า เออ! ถ้าบุคคลใดมีความเพียรอยู่อย่างนี้ ไม่
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เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืน, 
  เขาผู้นี้มีชีวิตอยู่อีกเพียงราตรีเดียวก็พอแล้ว... 
  น่าชมแล้ว..” 
 มีพระสูตรนี้ที่ตรัสถึงการพ้นวัฏสงสารที่ชัดเจนที่สุด                                             
คนส่วนใหญ่จะเศร้าหมองในอดีต หรือหยิ่งลำาพองในอดีต ใช่ 
มั้ยลูก? ไปฟุ้งเฟ้อในอนาคต หรือว่ากลัวอนาคตจนงอมืองอ
ตีนไม่ยอมทำาความดี กลัวได้..แต่อย่างอมืองอตีน ยิ่งต้อง 
สลัดมือสลัดตีน “เดี๋ยวเต็มมือเลย เต็มตีนเลยเข้ามานี่” 
 ถ้าคิดอย่างนี้ ไม่มีใครเขาขี้เกียจหรอกลูก ไม่มีหรอก!            
เพราะมันเห็นกลิ่นไฟพรึ่บๆๆ เข้าไปในเฉพาะหน้า สมมติว่าเอ็ง 
เล่นหมากเก็บอยู่ที่ลานนะลูกนะ! เห็นสึนามิมันมา คนตาย                                                                                   
พั่บๆ ไล่เข้ามาอย่างนี้.. มึงจะนั่งรำาป้อหรือวิ่งหนีล่ะ เออ!..
ต้องวิ่งขึ้นก่อน ไม่มีใครเขานั่งแช่ปัจจุบันอยู่ในวงหมากเก็บนั้น
หรอก
 นั่นแหละลูกที่ดีที่สุด คือตรงที่ว่ามันเป็นวันเดียวเวลา 
เดียว เป็นสภาวะของสัจธรรมอย่างเดียว ซึ่งสามารถที่จะระลึก 
ข้างหน้า-ข้างหลัง แล้วแก้ ไขกรรมที่ทำาไปในอดีต แล้วหลีก
เลี่ยงอนาคต ด้วยการยกปัจจุบันให้พ้นจากเหตุของวัฏฏะเสีย 
เพราะ ว่าถ้าใจคนเนี่ยนะ.. มันหลบขึ้นมาบนยอดไม้ แต่คดีมัน
ยังมีอยู่ หลักฐานมันยังมี เช่นเสื้อเปื้อนเลือด กลิ่นตัวติดตัว
อยู่ เจ้าของคดีเขาตามกลิ่นตามหลักฐานเข้ามาดึงใจเราลงไป
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รับโทษได้ แต่ถ้าคนๆ นั้นหมดกลิ่นเลย เสื้อผ้าถอดใหม่ ตัวก็
ไม่มี เหมือนใจที่ไม่มีเชื้อ รูปก็ไม่มีในเรา เราก็ไม่มีในรูป...ไม่
เอาแล้ว เวทนาก็ไม่หร้อก! ไม่เอาแล้ว หมดเชื้อความต้องการ 
สัญญาก็ไม่มี ถ้าเราตายตอนนี้ศพมันยังจำาอะไรไม่ได้ แล้วเรา
ไม่ใช่ศพ เราจะไปจำาอะไร สัญญานี่เราไม่ใช้ เพราะฉะนั้นอะไรทำา
อะไร มามันจะตามหาสัญญาเข้ามาหาใจเรานี่ ขาดไปแล้ว 
 รูปไม่เข้าถึงเรา
 เวทนาไม่เข้าถึงเรา
 สัญญาไม่เข้าถึงเรา
 สังขารปรุงแต่ง กู-มึง.. มึง-กูนี่.. ไม่มีเชื้อเหลือ
ต้องการแล้ว 
 วิญญาณตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง มันเป็นเรื่องของศพ              
ที่ยังมีชีวิต ตอนนี้เรามีแต่จิตไม่มีร่างกาย วิญญาณก็ไม่ใช่ของ 
เรา
 เพราะฉะนั้น รูป เสียง กลิ่น รสที่เป็นเหยื่อของมาร ทั้ง
หลาย มันเข้าไปถึงกายที่ยังมีชีวิต แต่ชีวิตเราสิ้นแล้วเรา ออก
มาแล้วเนี่ย รูปของอาหารที่จะเข้าคือ ตา หู จมูก ลิ้น มันไม่ 
ทำางาน รูปรำาป้อมา.. ศพมันก็ไม่เข้าใจ คิดว่าศพไม่ใช่ของเรา 
รูปนั้นก็ไม่เข้าถึงจิต จิตนี่เขาเรียกสิ้นชาติขาดเชื้อ ดับสิ้นเชิง
แล้ว วัฏสงสารทั้งหมด หาคดีมาต้องเราไม่ได้แล้ว ดึงลงไปใน
วัฏฏะ ให้เกิดเป็นผัวใคร เมียใคร เป็นเจ้าเป็นนาย...ไม่มีแล้ว 
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เป็นสัตว์ นรก เป็นเทวดา พรหม...ไม่มีแล้ว พ้นมาสู่ความเป็น
พระ อรหันต์แล้ว คนที่จะทำาอย่างนั้นได้ช่วงเดียวคือช่วงวันนี้  
 ถามว่าเมื่อวานล่ะ? เมื่อวานถ้ามันดีจริงก็เป็นไปแล้ว                         
ก็มันยังดีไม่ถึงจริง เชื้อมันยังไม่สิ้น ก็ถูกล่ะ...ทำามาถูก แต่สิ่ง
ที่จะทำาให้เราขาดจากมันได้คือวันเฉพาะหน้า คือปัจจุบัน! พรุ่ง
นี้ก็ไม่ใช่ มันอาจจะตายซะก่อน.. เมื่อวานมันก็ยังไม่ครบ เพราะ 
ฉะนั้นตรงนี้คือวันนี้ คือวันที่เราต้องใช้ความเพียร 
 เฮอ้! ถา้มเีพือ่นคนนงึร่ำารวย มปีัญญามาบอก “อาทติย ์                                                                                                        
หน้าไปวัดกัน ไปทำากรรมฐาน ไปเดินจงกรมกัน” ยังไม่ใช่ 
บัณฑิตแท้ ชวนให้เราประมาท เอาความดีมาล่อให้เราเลิกทำา 
ความดีในวันปัจจุบัน.. เพื่อทำาให้เราบอกตัวเองว่า 
 “เออ! อีก ๗ วันไปทำากรรมฐานแล้ว วันนี้แอบไปกิน
เบียร์หน่อย ด่าใครซะหน่อย ฟุ้งซะหน่อยก็ได้ เดี๋ยว! อีก ๗ วัน
ไปล้างอารมณ์กัน หลวงตา หลวงปู่ หลวงพ่อท่านด่าท่านก็
สอนเราเองแหละ” ใช่มั้ยลูก? มันทำาให้เราประมาทตรงนี้ 
 หรือมาชวนบอกว่า “อดีตชาติทำาบุญมาเยอะ ไม่ต้อง 
กลัวเรานี่ลูกคนนี้ ลูกคนนี้ (ก็ถูกนา พูดความจริงนา) เกิด
ต่อไปข้างหน้าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ อีก ๕๐๐ ชาติ เป็นท้าว 
สักกเทวราช อีก ๑๘ ชาติ อีกครั้งจะเป็นพระอินทร์ ยังไม่หมด 
สิทธิ์นา เสร็จแล้วจะเกิดเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ ใน                        
สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๙๘ นับแต่กัปนี้นะ” ไหว 
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มั้ยนั่นน่ะ? ความจริงอย่างนั้นมึงไหวมั้ยน่ะ?
 “โอ๊!.. พรุ่งนี้ค่อยตาย” อนาคตพระอรหันต์องค์โน้น
น่ะ คือสัตว์นรกนะลูกนา ถ้าเอ็งอยากได้อย่างนั้นเอ็งก็เอา...
ไปเชื่อเขา แล้วคนที่ซวยก็คือเรา ไม่ต้องชวนให้ทำาเลวหรอกลูก 
ชวนให้ทำาความดีให้เคลิ้มในอดีตหรือดีในอนาคต ซึ่งไม่ใช่วัน
นี้ก็ถือว่า ทำาให้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิ โดยกระแสพระนิพพานแล้ว 
มิจฉาทิฏฐิ คือคิดพลาดไปหน่อย ไม่ใช่เลวนะ.. ตั้งทิฏฐิตั้ง
ความคิดไว้ผิดไปหน่อยเดียว...พลาดแล้ว 
 เพราะฉะนั้นบัณฑิตที่ดีจริง เมื่อถึงที่สุดแล้วต้องชวน                                                                                                                        
กันทำาวันนี้ให้รังเกียจความเลว ให้ก้มหน้าก้มตาทำาความเพียร 
กัน บิณฑบาตมาด้วยกันแทนที่จะไปคิดว่า “เออนะ...นี่นึกถึง 
ตรงนั้น อีก ๒ วันก็จะถึงบ้านนี้แล้ว ก็จะได้อาหารเภสัชอันนี้                               
เนาะ ฉันแค่นี้ก่อนก็ได้” ไม่ต้องให้ความหวังตรงนี้ มีอะไรนะ 
เอาแบ่งกัน ต่างคนต่างแยกทำาความเพียรกัน เอาแค่ตรงนี้  
ถึงจะเรียกว่า ‘ครูบาอาจารย์แท้’ หรือว่า ‘เพื่อนแท้’  ซึ่งได้มา 
เห็นภัยในวันพรุ่งนี้
 เวลาความตายจะมาถึงนี่ เขาไม่เคยตายในวันพรุ่งนี้
นะ มันตายในวันปัจจุบันนะไอ้หนูนะ...ทุกคน (หัวเราะ)  ไม่มี
ใครตายวันพรุ่งนี้นะ ตายตอนตายทั้งนั้นเลย ความดีก็เหมือน
กัน  เวลาใครจะให้เรา ให้ตอนนี้ทั้งนั้นนา ตอนที่เจอหน้ากันนะ
บอก..
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 “แกทำาความดีพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มาถึงเมื่อไรค่อยมารับ 
รางวัล” ได้มั้ยน่ะ ชีวิตนี้น่ะ? ไม่ได้มันไม่มี... ไม่มี!
 นี่โดยทางทฤษฎี โดยทางปรัชญาคิดได้แค่นี้ แต่โดย 
ทางเป็นจริงแล้วไม่มีภาษาพูดเลย กลัวขนลุกขนพองเลย ทำา                                 
อย่างเดียว คือกรรมฐานกองไหนในปัจจุบันที่มองได้ทะลุ                                                     
ปรุโปร่งและมันตรงกับบุญเรา ให้พากเพียรเพิ่มพูนไว้ อย่าได้
ถอนอารมณ์ออกมา....ไม่ได้ถอนอารมณ์ออกมา   
 มีอยู่อย่างนึง... ที่จะช่วยได้คือแผเ่มตตาให้ใจชุ่มชื่น                                                                                     
เบิกบานไว้ มันจะได้ ไม่ต้องไปแว้งกัดคนอื่นเขา ไม่ต้องไป
เปรียบเทียบแดกดันจับผิดคนอื่นเขา ต้องแผ่เมตตาก่อนจะ
ทำาความเพียรอุกฤษฏ์อย่างนี้ ต้องชุ่มชื่น ต้องทำาตามอาการ
คุณสมบัติ ของหมู ๒ อย่างคือ
 เมื่อเจอหนองน้ำา จะนอนเนี่ยนะ.. เขาจะเอาจมูกดุน 
โคลนให้เละก่อน เขาจะไม่นอนในน้ำาใสๆ หรอกนะ.. โคลนยัง                                                                                               
ไม่ถึงที่ เขาจะไม่นอนมันไม่เย็น เขาต้องเอาจมูกคุ้ยเลนให้ขึ้น
มา กวนน้ำาให้ควั่กให้เละที่สุดก่อน กวนเชียว.. เสร็จแล้วต้อง
นอนเนื่อง.. เย็นสบาย..
 เขาเปรียบความว่า พระโยคาวจรเจ้าเมื่อจะนอนเนื่อง 
ในอารมณ์กรรมฐาน ให้แผ่เมตตาให้เย็นชุ่มชื่นใจ แล้วดุนซุกไซ้ 
กายคตาสติน่ะให้เห็นให้เละที่สุด แล้วก็นอนเนื่องในความเละ 
นั้น มีความเยือกเย็นของพรหมวิหารอย่างนั้น วางอาญา ไม่ 
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ประทุษร้ายผู้ใด แต่ประทุษร้ายร่างกายตัวเอง ตับ ไต ไส้ ปอด 
ดุนออกมา ลากออกมาเขี่ยออกมา แล้วนอนเนื่องให้มันเหม็น 
อยู่อย่างนั้นแหละ เพื่อให้มันรู้ว่าเลวยังไง จะได้เบื่อ 
 โอ้โห! ภาษาโบราณเนี่ย! ท่านอุปมาได้เข้าใจเลย แต่
คนไม่เคยเห็นหมูนอนตีแปลงนี่ ไม่รู้จักนะ ไม่เข้าใจนะ ต้อง
บรรยายก่อน นี่ภาษาโบราณของมิลินทปัญหา นั่นแหละลูกคือ                                                                                
เหตุผล.. เวลาปฏิบัติจริงๆ นี่ เวลาใครชวนทำาดีก็ “จ้า..โมทนา 
เอาไป ๑๐๐ นึง โมทนาน้า.. เมื่อถึงวันนั้นแล้วอาจจะไปด้วย 
นะ” แล้วเราก็ทำาของเราของเราต่อ ชวนนึกถึงอดีต “ไอ้นั่น 
มันดีเลวยังไง?” เราก็บอก.. “โอ้ย! บังเอิญลืม ไม่รู้...ไม่บังอาจ
รู้หรอก” ไม่ต่อยอดกับใครลูก (หัวเราะ) “ปัจจุบันคนนี้เค้าเป็น
ยังไง?” “ไม่รู้เหมือนกัน.. ตอนนี้ความจำามันเสื่อมจากความ
ทุกข์ของเรื่องของคนอื่นแล้ว” ตอนหลังนี่วงเล็บนะ เดี๋ยวจะหา
ว่าเราอวดดี “ความจำาไม่ดี จำาไม่ได้ รู้สึกว่าจะใช่ แต่ไม่รับรอง 
นะจำาไม่ค่อยได้ เรื่องของตัวเองยังจำาไม่ค่อยจะได้เล้ย”  ใช่มั้ย                                                                                                                                          
ลูก? พูดอย่าให้เค้าหมั่นไส้ ได้นะ (หัวเราะ) จะมาว่า 
 “เฮ้ย ! เราเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญ อย่ามาพูดกับเรานะ”  
เขาแซวตายห่าเลย.. ต้องหาภาษาปัจจุบันพูดให้ ได้นะ.. พูด             
ภาษาโบราณเหมือนของพระเดชพระคุณพระนาคเสน เขาก็รู้ว่า                                                                                                                              
เป็นนักตำาราใช่มั้ยลูก? ต้องเอาภาษาพูดปัจจุบันนี่มาพูดมา 
สอน
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 ระหว่างครูนอมไม่อยู่.. (ครูสอนมโนมยิทธิที่บ้านทรัพย์                                                                                                          
บุญชัย) เราคุยกันอย่างนี้ดีกว่า มันเข้าใจดี ส่วนความเป็น
ทิพย์มีอยู่แล้ว เดี๋ยวได้จังหวะท่านก็ให้พูดเอง แต่รับรองได้ เห็น 
ความเป็นทิพย์ ต้องให้เห็นว่า แม้อดีตก็ล่มจมเป็นอนัตตาไป
แล้ว แม้อดีตยิ่งใหญ่แค่ไหน เราก็มีการตกนรกคั่นมาแล้ว มี
การเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นราชา เป็นหัวหน้าโจรก็ฆ่าคนมา
ทำาให้ตก นรกมาอีก ๑๘ ชาติแล้ว เหลืออีก ๒๒๒ ชาติ ถึง
จะครบกรรมเลว อันนั้นรออยู่เป็นตับเลยน่ะ ยังตกไม่ครบ 
เผอิญก่อนตายคว้าบุญมา ถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เสียก่อน 
หมดบุญตรงนี้ ถ้าทำาวันนี้ไม่ดีที่สุด ถ้าก่อนตายในวันนี้สติไป 
จับเอาอกุศล ไอ้ ๒๒๒ ชาติ ก็ยังรออยู่นา นี่เฉพาะเรื่องโจรนา 
เรื่องพระเจ้า แผ่นดินอีก ๘๕๒ ชาติก็ยังรออยู่นา ส่วนกุศลก็             
ยังรออยู่อีกแสนชาตินา จะเอามั้ยล่ะ! มาสลับอย่างเนี้ย ถ้าไม่
เอาต้อง เอาวันนี้ให้พ้นให้ ได้ ใช่มั้ยไอ้หนู? 
 
 เอาเหตุผลกันจะๆ อย่างนี้ เขาก็ไม่ได้ห้ามทำาบุญ
ไม่ได้ ห้ามหวังกุศลข้างหน้า ต้องเชื่อนะว่ากุศลให้ผลไม่มี
ประมาณ ถวายสังฆทานครั้งนึง ถ้าศีลเราบริสุทธิ์และใจเราอิ่ม
เอิบจริงๆ ผลของสังฆทานจะเกิดไปอีกจำานวนชาติเท่าไหร่  ผล
ของความร่ำารวย อยู่เย็นเป็นสุข มีมากจนพระพุทธญาณก็ไม่
อยากจะกำาหนดว่าจะได้นานกี่ชาติ...ยาวมากมาย 
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 แต่ท่านบอกว่า ลูกเอ๊ย! ไม่ได้รับยาวตลอดเป็นเส้น
ด้ายนะลูกนะ.. มันมีการด้ายขาดลงนรกไป.. แล้วขึ้นมาอีกก็มี
นา (หัวเราะ) วันนี้ไม่ต้องชาตินี้ เอ็งแน่ใจมั้ยว่าตายด้วยอารมณ์                                                                                               
เป็นฌานตอนตายเนี่ย? เออ! สมมติว่าคนขับรถเฉี่ยวชนตูด                                                                                                    
เราเด้งปั้ง! หันมาตบเราอีก “ไอ้ฉิบหาย เดินไม่หลบ” มึงจะแผ่
เมตตา “ฉันผิดเองจ้า..พ่อคุณ” มั้ย? ก็ต้อง “ไอ้ฉิบหาย” มัน 
ยิงเลยนะ อีตอนเราตาย เราตายตอนด่าไอ้ฉิบหายเนี่ย! ก็ต้อง                                                                                          
ไปข้างล่างก่อนนะ 
 ขนาดเราอยู่ในบ้านตัวเอง อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์                                                                                                                          
เอ็ง ยังรักษาอารมณ์กุศลไม่ได้เลย เอ็งยังเพ่นไปนอกบ้านเลย 
แล้วนับประสาอะไรเอ็งเอาตัวกับใจออกไปนอกบ้าน แล้วโดน 
คนบาปเค้าก่อกวน เอ็งจะรักษาความสงบได้ ไหม? วัฏสงสาร
ถึงมีภัยอย่างร้ายแรงอย่างนี้ ให้กลัวภัยในวัฏสงสารอย่างนี้ นี่
ยังไม่พูดถึงอบายภูมิ แค่ซอยทรัพย์บุญชัยนี่เท่านั้นนะ.. แค่นี้
เท่านั้นนา นะไอ้หนูนา  
 เขาจะต้องหลบด้วยการไม่เสียดายขันธ์ ๕ แล้ว  อีกกี่ 
ขันธ์ก็ตาม มันเสี่ยงทุกอย่าง ที่แล้วมากี่ร้อยล้านขันธ์ ก็ต้องใช้                                                                                                                            
ทิพยจักขุญาณดูก็จะรู้ว่าอยู่ในกฎนี้ทั้งนั้น ตายแล้วก็เน่า ตาย 
แล้วลมหายใจก็สลายไป หนอนก็ขึ้น ถ้าเผาก่อนก็เป็นกระดูก             
ไป ถ้าไม่เผาศพก็เป็นอาการนวสีฯ ๙ เหลือกระดูกร่อนไป หาย
ไปในที่สุดในลำาดับที่ ๙ มันก็คือตายลงดินเหมือนกัน เป็น                           
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กระดูกใน ๓ วัน หรือ ใน ๓๐ ปี มันก็เหมือนกันจิตก็ต้องออก 
จากร่างไปเสวยบุญเสวยบาปเหมือนกันไม่เบื่อหรือ? ไม่ขนพอง 
สยองเกล้าในข้างหน้าหรือว่าที่หนักกว่านี้ ยังมีอยู่ในข้างหน้า 
อีกนะ 
 ก็ขนาดว่าเราฟังธรรมของสมเด็จพ่อพระสมณโคดม                                                                   
ได้ถึงขนาดมือพนมไม่หลุดจากกัน หรือว่านั่งใจไม่หลุดจาก 
ธรรมะ หรือเอ็งแทบจะเจอพระองค์เอง ใน ๒,๕๐๐ กว่าปีนั่น   
อาจจะเจอะเจอท่าน แต่บังเอิญนี่แหละ ออกจากซอยทรัพย์                                                                                      
บุญชัยไปเที่ยวเสียหน่่อย หรือออกจากกุศลไป แล้วก็ไม่ทำา 
กรรมฐานในวันนี้ ในกรรมเฉพาะหน้า ไม่ให้มันบรรลุมรรคผล
เฉพาะหน้า มัวซ่านไปในอดีต ฟุ้งไปในอนาคต มันถึงต่อง
แต่งๆ มาจนถึงวันนี้ไง 
 พระศาสดาก็นิพพานไปแล้ว พระอรหันต์เอตทัคคะ 
ทั้งหลายก็นิพพานเสียหมดแล้ว สหธรรมมิกของเราซึ่งเป็นพระ 
อรหันต์เคยสัญญาจะช่วยเหลือกันก็ขึ้นนิพพานหมดแล้ว ตอน 
นี้ทุกองค์ที่ว่าท่านกำาลังจ้องจากหน้าต่างวิมาน มาลุ้นให้เรา
นึกได้สติ ก็ยังนึกรับกระแสท่านไม่ได้ นี่มันยังไง... จะไปรอ
พรุ่งนี้ยังไงเนี่ย ใช่มั้ยลูก? 
 เจอหลวงพ่อ...หลวงพ่อก็นิพพานแล้ว หลวงปู่ปาน
ก็ไม่เจอ เจอแต่อานุภาพบารมีของท่าน ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟัง 
ท่านไปอยู่ชั้นดุสิตแล้ว ท่านก็มองลงมาว่า “ไอ้หนู...กูได้ยิน 
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ที่มึงพูดทั้งนั้นเลยนะ ว่าทำาไมไม่ทำาลมหายใจนี้ ไปรอวันพรุ่งนี้ 
มันก็ช้าไป”  
 แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆ เราเผลอสติ เราลืมไปว่าเรา 
เกิดลงมาเพื่อจะทำาเชื้อให้สิ้นไป เราก็ฝึกไปเป็นผัวคน เมียคน 
ซะ ฝึกเป็นแม่คนพ่อคนซะ.. ทุกลมหายใจเข้าออกจะอยู่กับ 
ธรรมะไม่ได้ มันต้องอยู่กับกับข้าว ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อ 
มึงมา “พุทโธ” ข้าวสารไม่มา เข้าใจมั้ยลูก? มาแต่ความสงบ   
มันต้องเอาลมหายใจนั้นของชีวิตน่ะ ไปทำากิจของความหนัก              
เน้อ ..ของขันธ์ ๕   
 ขันธ์ ๕ ภายในภายนอก ที่ได้รับประจำามันหนักน้อ... 
กรรมของขันธ์ ๕ ที่เรารับผิดชอบก็มีอีกวงจรนึง ถ้าเขาถูก
ข่มขืนโดยกรรมเดิมของเขา เราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ หัวใจมันตก
นรก มันจะต้องฆ่าคนอีกเนี่ย  เออ! นี่ขันธ์ ๕ เป็นของหนัก
อย่างนี้ไง เอาวะ..ตัดใจซะในขันธ์ ๕ นี้แหละวะ ..เนาะ  
 พระพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมะของเรา ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติ 
อยู่ ผลยังมีอยู่เสมอ อรหัตผลยังมีให้ชิมอยู่ ถ้าทำาเหตุของ 
อรหัตผลไว้ในใจให้ ได้ แล้วทรงไว้ให้ ได้ยังไม่สาย พยากรณ์ไว้ 
เรียบร้อยว่า
 พันปีแรกมีพระอรหันต์เยอะ..มากมายเท่าที่ทำาได้ ใคร 
ตักตวงเอาเลย มากไปด้วยท่านผู้มีคุณวิเศษในปฏิสัมภิทาญาณ 
หมายความว่า ใน ๑๐๐ องค์เนี่ย อาจเป็นปฏิสัมภิทาญาณซะ 
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๙๐ องค์ 
 พันปีที่ ๒ มากด้วยพระอรหันต์อภิญญาหก หมาย 
ความว่า ใน ๑๐๐ องค์เนี่ย อาจจะมีปฏิสัมภิทาญาณแค่ ๒๐ 
องค์ อภิญญาหกซัก  ๘๐ องค์ 
 พันปีที่ ๓ มากด้วยพระอรหันต์วิชชาสาม อาจจะมีปฏิ
สัมภิทาญาณ ๕ องค์ อภิญญาหก ๑๘ องค์ นอกนั้นวิชชาสาม 
สุขวิปัสสโก 
 พันปีที่ ๔ มากด้วยพระอรหันต์สุขวิปัสสโก แต่ก็มีปฏิ
สัมภิทาญาณ อภิญญาหก วิชชาสามก็มีอยู่ แต่อาจจะ ๑๐๐ 
ต่อ ๑ เข้าใจมั้ยลูก  
 พันปีที่ ๕ มากด้วยพระอนาคามี พระอรหันต์ก็อาจมี                                                                                         
อยู่แต่เอ็งลองคิดดูเหอะ สมัยนี้จะทำาอะไรซักหน่อยนึง อินเตอร์ 
เน็ตโป๊มันมาแล้ว จะดูทีวีธรรมะซะหน่อย มันเต้นตะลึ่งตึงชึ่งมา
แล้ว ขนาดในวัดมันยังเอาวัดเป็นฉากของระบำาได้แล้ว เพราะ
ฉะนั้น พันปีที่ ๕ หาพระอรหันต์ยากก็เพราะอย่างนี้นี่แหละ สื่อ
ต่างๆ อายตนะต่างๆ มันมาช่วย 
 สมัยก่อนนะ จะคุยกับโยม สมมติว่าพระนักบวชที่มีใจ 
ฟุ้งซ่าน ยังมีใคร่ในกาม อยากจะคุยกับโยมให้ประโลมใจชั่ว ตัว
เองซะหน่อยนึง ต้องฝากจดหมายขึ้นม้าไป นะลูกนะ บอก.. 
 “อีก ๑๘ วันเผอิญอาตมาจะไปบิณฑบาตไปทางนั้น                                                                                     
ถ้าบุญกรรมมีจริง ก็คงได้กินข้าวโยมอีกสักมื้อนึง ประทัง
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ชีวิต ชั่วๆ ของ อาตมา” อะไรอย่างนี้นะ โยมก็ “โอ้โห! อีก ๑๘ 
วัน ต้องรอใส่บาตรพระแฟนเราหน่อย” นี่กว่าจะได้เจอกันมัน 
ยากลำาบากขนาดนั้น สมัยนู้นน่ะนะ เจอกันก็ต้องสำารวม ไม่                                                                      
กล้ายิ้มตรงๆ ยิ้มสะท้อนทัพพี ยิ้มตรงๆ เป็นอาบัติ.. ส่องหน้า 
กันด้วยทัพพีทองเหลือง ขนาดนั้นน่ะนะ 
 เดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้น โทรศัพท์มือถือ มันนอนหนุน 
หมอนคุยกันเลย เดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือมันนี่มีรูปนะ เพราะ 
ฉะนั้นมันจะเหลืออะไร พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณสงบ ก็                                                                                                                                           
สงบยากแล้วนะ มึงเอ๋ย.. ใช่มั้ยลูก? ให้เห็นกันตรงๆอย่างนี้ลูก
 ให้เกาะกลุ่มกัน...ทำาความเพียรในปัจจุบัน ทำางาน
ไปด้วย ขับรถไปค้าขายไปอะไรไป ก็อย่าชวนกันด่าคนอื่น นัก 
หนาด่าซัก ๑๐ นาที “พ่อมึง แม่มึงเอ้ย.. กูร้อนฉิบหายเลย ไป
หาหลวงตากันวันไหนดีหว่า” บอก “ไปหาอะไรเล่า มะรืนก็มี 
นัดลูกหนี้” เออ! อย่างน้อยก็ยังได้เอ่ยชื่อหลวงตา ๒ วินาที  
สลับมาใช่มั้ยลูก? เอ่ยชื่อหลวงพ่อ ๑๐ วินาที ก็ยังสลับ ไม่ใช่ 
อยู่ในเรื่อง “ไอ้ชิบหาย อีชิบหาย” ตลอด.. ก็ยังดียังเปลี่ยน                                                                                  
อนุสสติเปลี่ยนอารมณ์ให้ความดีมันได้ช่องมาบ้างเลย ไม่ใช่
ปิดช่องแน่นเลย “หลวงปู่หลวงตาไปข้างหน้า.. หนูจะอยู่กับ
อเวจีมหานรกก่อน” 
 แหม!..แล้วมีบางวัน หลวงปู่หลวงตาสมเด็จพ่อมา
เต็มอารมณ์เชียวนะ เต็มใจ..ยิ้มเบิกบานเชียว พอนั่งไปซัก ๑๐ 
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นาที “โอ้โห..เบิกบาน สมเด็จพ่อไปก่อนนะ ญาติหนูมา ความ
ฟุ้งซ่านกามกำาลังจะมา จะดูหนังโป๊ พรุ่งนี้ค่อยต่อเถอะสมเด็จ
พ่อ” แทนที่จะให้ท่านอยู่กับเรา ไม่ให้ความเลวเข้ามาในช่องได้ 
เรากลับบอก “ไปเถอะขอช่องให้แม่หนูมาพ่อหนูมาแล้ว” มัน
จะเป็นอย่างนั้นไง
 แล้วพันปีที่ ๕ มันจะเหลือหรือลูก อย่าไปเกิดเลย อย่า 
ไปหวังเลย เอามันวันนี้ เพราะว่าเรายังฟังธรรมกันแบบรู้เหตุผล  
ได้ กลุ่มคนที่ฟังธรรมแล้วพูดธรรมแบบที่กล้าหักหาญกับขันธ์ 
๕ ได้  เรายังอยู่ในกลุ่มที่พูดแบบเดียวกันได้ ยังไม่ค้านกันใช่มั้ย 
ลูก?  ถึงตามทันแต่ว่าไม่สว่าง สติตามทันปัญญาไม่เท่า หรือ                                                                                                                         
ปัญญามากไปไม่มีสติก็ฟุ้งไปตามตำารา แต่ก็ยังดีนะลูกยังพูด 
เรื่องเดียวกันได้ นะลูกนะ 
 วันนี้ดีที่สุดด้วยเหตุอันนี้.



คู่มือปฏิบัติ
วัดเขาวง(ถ้ำานารายณ์) จ.สระบุรี

----------------

 ญาติโยมพุทธบริษัทและเพ่ือนพระภิกษุสามเณรท้ังหลาย 
การท่ีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีที่ เข้ามา
ปฏิบัติธรรมในวัดนี้ ทุกท่านมีความประสงค์ดีทั้งหมด นั่นก็คือ
ทุกท่านมีความปรารถนาเพ่ือพระนิพพาน การปฏิบัติทำาความดี                                                                                                      
ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำาหรับพระภิกษุสามเณร อย่าลืมคำา
ว่า   

‘นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตังกาสาวัง  คะเหตะวา’
‘ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตร์ เพื่อทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน’



 
 เราจะทำาความเห็นให้ถูกต้อง(สัมมาทิฐิ) ทำาตามระเบียบ
วินัยนั้นให้ถูกต้อง อันไหนดีเราปฏิบัติตาม นอกจากนั้น.. เราก็
คิดต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่ดี เป็นปัจจัยของความ
ทุกข์ เราไม่ต้องการเกิดต่อไป เราต้องการพระนิพพานอย่าง
เดียว ตั้งใจให้ทานเพื่อตัดโลภะ ตั้งใจรักษาศีลเพื่อป้องกัน
โทสะ ตั้งใจปฏิบัติธรรมในด้านสมถวิปัสสนาเป็นการกำาจัด
โมหะ ตั้งใจปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ ให้ครบถ้วน คือ

 ๑. ด้านของความรัก เราจะรักคนอื่นเหมือนกับรักชีวิต  
   ของเรา จิตใจจะเยือกเย็น
 ๒.  มีอารมณ์สงสารอยู่เป็นปกติ ถ้าไม่เกินวิสัย   
   เราจะเกื้อกูลให้มีความสุขตามกำาลัง
 ๓. เราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ดี    
   เห็นเขาได้ดีพลอยยินดีด้วย
 ๔. ถ้าเขาพลาดพลั้งไป อาจจะต้องถูกลงโทษ ขับไล่   
   ประการใดก็ตาม เราช่วยไม่ไหว เราจะวางเฉย..
   ไม่ซ้ำาเติม
 
 น่ีกำาลังใจของทุกท่านท่ีมาอยู่ในท่ีน้ีท้ังพระภิกษุสามเณร
ประจำา หรือท่านที่มาปฏิบัติชั่วคราว ให้มีกำาลังใจตามนี้ อันดับ
แรกขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและจารีตของวัดดังนี้ :



กิจวัตรประจำาวัน
----------------

 ญาติโยมทั้งหลาย ที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวงเพื่อ 
ปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน และเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง 
เป็นสุข จึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลาย ดังนี้:
 ๑. เมื่อมาพักปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
  ให้ครบถ้วน และรักษากรรมบถ ๑๐* รวมเข้าไปด้วย
 ๒. ต้องร่วมกันทำากิจวัตรของสำานัก
  รายละเอียดกิจวัตร มีดังนี้ :
  ๐๔.๐๐ น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๐๕.๐๐ น. ทำาวัตรเช้า (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)  
  ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุออกบิณฑบาต 
    ฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร 
    หรือกวาดใบไม้ตามศรัทธา
  ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าแบบเจริญสติ 
    (ปิดวาจาไม่พูดคุยส่งเสียงในหอฉัน)
    บริการตนเอง ล้างภาชนะเอง 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๐๙.๐๐ น. เดินจงกรมใหญ่ (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
    หลังเดินเสร็จ เก็บกวาดสวนจงกรมใหญ ่ 



  ๑๐.๐๐ น. เสียงตามสาย (คำาเทศน์สอน)
  ๑๑.๐๐ น.  พระฉันภัตตาหารเพล (ผู้ปฏิบัติธรรม
    ซื้ออาหารรับประทานได้ที่ร้านค้าของวัด   
    ทั้งมื้อกลางวันและเย็น) 
  ๑๒.๐๐ น. อบรมวิปัสสนาญาณ, ฝึกมโนมยิทธิ
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๑๓.๓๐ น. เสียงตามสาย(เจริญพระพุทธมนต์)
  ๑๔.๐๐ น. พระอาจารย์สรุปอารมณ์กรรมฐาน
    บำาเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย 
  ๑๕.๐๐ น. ฝึกเดินจงกรม (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๑๖.๐๐ น. ฟังคำาสอนหลวงพ่อฤาษีฯ เรื่องพระวินัย
    กวาดใบไม้ตามศรัทธา
  ๑๗.๓๐ น. ระฆังเตือน เตรียมตัวพร้อม
  ๑๘.๐๐ น. ทำาวัตรเย็น สมาทานพระกรรมฐาน 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๒๐.๐๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหา สนทนาธรรม
  ๒๑.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของสำานัก.
 
 ให้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติ อย่าอยู่ในห้องพัก
ขณะเวลามีกิจวัตร เพราะบางคนแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ 
เวลาคนอื่นไม่อยู่ในห้อง ก็เข้าไปขโมยของ ก็ถือว่าถ้ามาดี 



ต้องเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน ถ้าไม่เจริญพระกรรมฐาน มีเหตุ
ขัดข้องอย่างไรให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีสำานักงานกลางทราบล่วงหน้า
 ๓. หากอยากทรงอารมณ์สบายๆ ไว้ ในขณะที่อยู่
ปฏิบัติธรรม ขอเชิญชวนให้ช่วยงานวัดเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาด 
ลานวัด พอหล่อเลี้ยงอิริยาบถให้ใจเป็นสมาธิสบายๆ ทางที่ดี
ควรช่วยกันกวาดลานวัด เพื่อเป็นการแทนคุณของสถานที่ ถือ
เป็นจารีตของผู้ปฏิบัติธรรมในสำานักนี้

การใช้สถานที่
----------------

 ทางวัดยังมีบุคคลากรที่จะอำานวยความสะดวกแก่ท่าน
ไม่เพียงพอ จึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายช่วย
ตัวเองและทางวัด ดังนี้:
 ๑. ลงทะเบียน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ของทุกวัน นำาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียน
เข้าพักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง! กรณีที่ท่านลืมนำามา ให้ติดต่อทาง
บ้านส่งโทรสารตามมาในขณะพักปฏิบัติธรรม
 ๒. อยู่พักปฏิบัติธรรมได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน
 ๓. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและกิจวัตรประจำาวันตามท่ีทาง
วัดกำาหนด และไม่ทำากิจกรรมใดๆ นอกจากที่วัดจัดวางเป็น
ระเบียบไว้



 ๔. เมื่อมีความจำาเป็นต้องออกนอกบริเวณวัดในขณะ
ที่อยู่พักปฏิบัติธรรม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำานักงานกลาง และ
ลงสมุดบันทึกการเข้าออกทุกครั้ง!
 ๕. สำารวม กาย วาจา ใจ รู้ตัวตลอดว่ามาเพื่อปฏิบัติ
กรรมฐาน ไม่รบกวนผู้อื่น ด้วยการคุยเสียงดัง, ไม่ชักนำาผู้อื่น
ไปสู่สำานักอื่น, ไม่ทำาการบอกบุญเรี่ยไร, ไม่อวดฉลาดมาสั่ง
สอนธรรมโดยทางวัดไม่ได้เชื้อเชิญหรือนิมนต์, ขอให้มาเพื่อ
ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อความสุขสบายใจของตัว
เองเท่านั้น
 ๖. เมื่อว่างจากกิจกรรมร่วมกันแล้ว ควรแยกย้ายกัน
ภาวนาหาความสงบ ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ห้ามทำาตัวเป็นหมอดู
พยากรณ์ รักษาโรค หรือประทับทรงไม่ว่าอาการใดๆ ทั้งสิ้น
 ๗. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณที่พัก 
ต้องช่วยกันกวาดบริเวณวัด อันเป็นจริยา มารยาท ประเพณี
ของผู้มาพักอาศัยเขตพระพุทธศาสนา
 ๘. ทางวัดจัดอาหารไว้ให้ ๑ มื้อ หากต้องการอาหาร
มื้อเที่ยงและมื้อเย็น มีร้านค้า ‘วันยังค่ำา’ ซึ่งเป็นร้านค้าของวัด 
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.
 ๙. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องใส่เสื้อ ‘ข้าวก้นบาตร’ ของสำานัก
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อแยกนักท่องเที่ยวออกจาก                                                                                        
กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ท่านสามารถหาซื้อได้ที่รา้นค้า ‘วันยังค่ำา’ 



เสื้อผ้าของท่านที่นำามา กรุณาสวมใส่แต่ในห้องพัก
 ๑๐. วัดนี้เป็นวัด ‘ปลอดสิ่งเสพติดและสัตว์เลี้ยง’ งดสูบ
บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดการนำาสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข, แมว 
เข้ามาในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากท่านนำามาด้วย (กรณีมา
บำาเพ็ญกุศล) ต้องให้อยู่ภายในรถของท่าน ไม่อนุญาตให้นำา
สัตว์เลี้ยงลงมาเดินหรือขับถ่ายในบริเวณวัด  
 ระเบียบดังกล่าว เป็นเพียงการแนะนำาให้ท่านเตรียมตัว 
เตรียมใจ ได้ถูกต้อง ยังมีมารยาท ประเพณี ของสำานัก ซึ่งท่าน
ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง และของผู้อื่นที่ใช้
เวลาและสถานที่ร่วมกัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดนั้น เมื่อท่าน
เดินทางมาถึงวัดเขาวงแล้ว.

มารยาท จารีตประเพณี
----------------

 ๑. เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัด หรือเดินทางกลับบ้าน 
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำานักงานกลางให้ทราบก่อนทุกครั้ง!
   ส่งคืนกุญแจและอุปกรณ์ที่พัก รับบัตรคืนในเวลา
   ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
 ๒. ห้ามทำาตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ ห้ามทำาการประทับ
ทรง หรือทำาการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าด้วยอาการใดๆ เพื่อการใด 
ทั้งสิ้น



 ๓. ห้ามทำาการหรือขอรับการรักษาโรค ไล่คุณไสย หรือ 
พิธีกรรมใดๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิศดารไม่ว่าอย่างใดๆ ทั้งสิ้น
 ๔. ครูอาจารย์ผู้แนะนำาพระกรรมฐานของสถานที่นี้ ต้อง
ได้รับการรับรองแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส และคณะกรรมการ
สงฆ์ของวัด และต้องนำาสอนลูกศิษย์ตามปฏิปทาของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ต้อง
ไม่สอนเพื่อติดพัน ฟั่นเฝือในความเป็นทิพย์ ในชาติภพอื่นใด
นอกจากปัจจุบัน ซึ่งต้องพากันละให้สิ้นชาติขาดเชื้อ ต้องสอน
และปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนา คือ: 

• พากันละความชั่ว 
• ชวนกันทำาความดีตามครรลองจารีตของสำานัก 
• และทำาจิตใจให้มีอารมณ์ ผ่องใสเบิกบาน

 มีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น
 ๕. ห้ามจำาหน่ายและดื่มสุราเมารัยในบริเวณวัด ห้ามดื่ม
สุราเมรัย มึนเมาจากภายนอกเข้ามาในวัด
 ๖. ห้ามจำาหน่ายและเสพยาเสพติด และสิ่งเสพติดทุก
ชนิด ภายในบริเวณวัด
 ๗. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบริเวณวัด 
 (รวมทั้งซื้อขายหวยทุกประเภท) 
 ๘. ห้ามแสดงอาการชู้สาว ไม่ว่าด้วยลักษณะอาการหนัก                                                                                          
หรือเบา อย่างใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาใน



วัดแล้ว ต้องอดใจสำารวมไว้ก่อน
 ๙. ผู้ที่อยู่ภายในสำานักแห่งนี้ ทั้งบุคคลภายในและผู้ที่มา                                                                                            
พักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่จับกลุ่มคุยกันหรือพูดถึงปฏิปทาอัน
ขัดแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของสำานัก ไม่นำาเรื่องภายนอก
สำานักมาคุยกัน ในทำานอง ‘ไฟในนำาออก ไฟนอกนำาเข้า’ และ
ไม่ทำากิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่สำานักจัดให้มีขึ้น
 ๑๐. การออกเสียงทำาวัตรสวดมนต์ ให้ฟังและสวดคล้อย
ตามพระสงฆ์ผู้นำาสวดของสำานัก มิใช่สวดตามความเคยชิน
ของตนเอง หรือออกเสียงดังตามใจชอบ
 ๑๑. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
และปฏิบัติพระกรรมฐานทุกครั้ง
 ๑๒. เมื่อกระทำาการอันใดเกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้เจ้า
หน้าที่หรือคณะกรรมการสงฆ์เรียกตัวมาไต่สวนเพื่อหาข้อสรุป 
ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพริ้ว.





ภาษาไทยที่ท่านจะได้อ่านจาก ‘พูดตามพ่อสอน ฉบับพิเศษ’ นี้ 
เป็นถ้อยที่ถอดจากการพูดตอบปัญหาและการสนทนา

ในงานประจำาวันจริงๆ โปรดทราบว่าเป็นการพูดเฉพาะกิจ 
เฉพาะกาลเวลาและเฉพาะอารมณ์ของบุคคล 
ซึ่งอาจไม่ถูกใจท่านก็ได้ เราถอดเทปพิมพ์ไว้ 

อ่านแล้วเห็นว่าฟังง่ายสบายใจ ก็ลองนำาเสนอแบ่งกันอ่าน

ตัวผู้พูดคือ ‘หลวงตา’ ท่านปรารภว่า
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนบริสุทธิ์มหาศาล

ทรงเลือกสรรเพียงน้อยนิดมาสอน พระสาวกองค์ใดดื่มด่ำาสิ้นสงสัย
ก็พยายามใช้ภาษามนุษย์พูดออกมาได้เพียงหนึ่งในหมื่นพัน

ที่กินใจอิ่มเอิบ หลวงตาท่านฟังจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ 
แล้วทรงไว้ ได้เพียงหนึ่งในล้านที่พ่อปรารถนาจะให้เข้าถึง

ต่อไปนี้จะเป็นภาษามนุษย์ ที่พยายามบรรยาย
ถ่ายทอดรสชาติที่ผ่านมาในใจของหลวงตา 

ท่านว่าจะได้สักกี่ส่วน จะเกิดประโยชน์สักกี่สัด 
ก็ทำาได้สุดความสามารถสุดวาสนา.. 

แล้วแต่ผู้ฟัง ผู้อ่านจะพิจารณาเอาเองเถิด.




