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พระครูภาวนาพิลาศ
ทำ�กรรมฐานก็หวังผลอย่างเดียวให้ใจเป็นสุข ให้ใจเรา
มีอารมณ์สบาย  อารมณ์เป็นสุข หวังผลตรงนั้น พอมันทุกข์เข้า
มาปั๊บ! ให้มันรู้ว่า..เราก็อยากเอาออกแต่มันเกาะใจนะ   บางที
ใจเราไปเกาะมัน
ทีนี้วิธีเอามันออกก็คือ มีวิธีไง นั่นก็คือ “ฝึกกรรมฐาน  
วิธีต่าง ๆ”  ให้หนูรู้ไว้อย่างว่า ใจเราปกติเนี่ย ถ้าไม่เกาะร่างกาย
เนี่ย มันจะไม่ทุกข์ ร่างกายเราเองเนี่ยนะ จะไม่ทุกข์.. เช่นมอง
ใบไม้เขียว ๆ มองหมาตัวน้อยๆ กินนมแม่.. ไม่เกี่ยวกับเราเลย
นะ ใจสบายมั้ยลูก?  ถ้าบอก “หมาเรา แมวเรา ใครไปขว้างหัว
หมา?” ..ของเราเข้ามาแล้วใช่มั้ยลูก? พอมันมีเรื่องของร่างกาย
หรือสิทธิของร่างกายเข้ามานิดเดียวใจมันกังวลทันที ใจจะเป็น
ทุกข์ทันที  ให้หนูรู้ตรงนี้ไว้ก่อน ว่าความทุกข์ของใจเราเนี่ย เกิด
จากใจเราไปเกาะร่างกาย ให้ร่างกายมาเป็นเจ้าของมาเป็นใหญ่
เหนือใจเรา ตรงนั้นมันจะกดทับเราหนัก ๆ ให้จำ�ไว้ตรงนี้ลูก!
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เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เกาะร่างกายตัวเอง ไม่ทำ�                                                                                      
ผิดเพื่อร่างกายตัวเองนี่ คน ๆ นั้นไม่มีความทุกข์หรือทุกข์ก็
แบบ..ฟิ้ว! (หลวงตาเป่า).. เหมือนฝุ่นมาแล้ว..ฟิ้ว!! หน่อยเดียว
ใช่มั้ยลูก? สำ�คัญโคลนมันติดนะ (กลัวมันเป็นสนิมเกาะค่ะ)  
กลัวไม่เป็นสนิม กลัวเป็นไฝเลยน่ะสิ! นะลูกนะ.. ถ้ารู้ตรงนี้ก็
ง่ายแล้วลูก
เวลาเราทุกข์เราร้อนเนี่ย ส่วนใหญ่จะไปโทษคนอื่น
โทษรัฐบาล โทษพระ โทษระบบการเมืองกัน.. แต่ไม่ใช่! ที่เป็น
ทุกข์เพราะเกาะร่างกายตัวเอง เพราะร่างกายนี่มันมีธรรมชาติ
เป็นรังของความทุกข์   
ลองสังเกตดูนะลูกนะ ตื่นเช้าขึ้นมา.. อันแรกก็คือหิว
ข้าวหิวน้ำ� หลวงตาจะพูดซ้ำ�ตลอด เพราะพระท่านจะสอนเรา
ว่าให้พิจารณาอริยสัจตรงนี้   คือความจริงซึ่งแท้ ๆ เลยลูก ตื่น
ขึ้นมาทุกคนเลยต้องหิวข้าวหิวน้ำ� ไม่กินทนไม่ไหว ต้องกินต้อง
บริโภคลงไป คำ�ว่า  ‘ทนไม่ไหว’ ภาษาบาลีเขาเรียก ‘ทุกข์’
ไม่ใช่เรื่องพิสดารเลย คือมันทนไม่ไหว เหมือนหนูนั่งอยู่ท่าเดียว
มันเมื่อยฉิบหายเลยนะ ทนไม่ไหว มันต้องเปลี่ยนท่าใช่มั้ยลูก?  
ถ้าไม่เปลี่ยนหนูทุกข์ตาย ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ให้ความทุกข์มัน
คลายตัว
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พอใจมันไปเกาะร่างกาย “โอย.. กูนั่งท่านี้นานแล้ว            
อีห่านี่ก็มานั่งบังกู ไอ้นี่ก็นั่งเบียดกู” พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บ! มัน
จะทุกข์ใช่มั้ย? พอเปลี่ยนท่าหน่อย ทุกข์ก็คลายตัวนะ
ขึ้นมาอีกอย่าง หิวข้าวหิวน้ำ� เมื่อวานกินมาแล้วนะ
วันนี้ก็เลยปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว ทุกข์มั้ยลูก ถ้าปวดทนไม่ไหวไม่
เอาออก ไม่บริหาร? ของพื้น ๆ เลย เราลืมมองว่าทุกข์ทั้งหลาย
เกิดจากตรงนี้! (หลวงตัวชี้ไปที่ร่างกายของท่าน) หิวข้าว หิวน้ำ�
ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ง่วงเหงาหาวนอน ทุกข์เนาะลูกเนาะ ถ้า
ไม่งีบไม่หลับ ตายเลยทนไม่ไหว เจ็บไข้ไม่สบาย น้อยก็กินยา
หาย บีบนวดหาย ถ้ามากก็เข้าโรงพยาบาล ถ้าทนไม่ไหวก็คือ
ตาย! ต้องแก่! เคยวิ่งได้ เดินได้คล่อง ๆ พออายุมากก็เมื่อยเข่า 
เมื่อยแขน เขารียก ‘ชรา’ คือมันแก่ คนนี่แก่ตั้งแต่ ๓ ขวบก็แก่
แล้ว .. ๓ ขวบ ๑ วันก็แก่ไปวันนึงแล้ว มันใกล้ความดับเข้าไป
ผลสุดท้าย.. ลงท้ายด้วยความทนไม่ไหวด้วยประการทั้งปวง
คือ ‘ตาย!’ ร่างกายนี้แตกสลาย จบ! จบเรื่องของความทุกข์ใน
ร่างกายนี้
พอร่างกายคนตายปั๊บ!  มันหิวข้าวหิวน้ำ�มั้ยลูก? โอ้โห!
เศรษฐกิจไม่ดียังไง ไม่เกี่ยวกับคนตายเลย ปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว
มั้ย? เดินจะไปเยี่ยวหรือจะไปขี้ตายก่อนหน้าส้วม ไม่ต้องขี้แล้ว
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นะ จบกิจ!! เขาบอกจบกิจจากความทุกข์ เห็นไหมลูก? ถ้าเรา
พิจารณาจริง ๆ แล้ว เอ๊ย.. ใจเราเริ่มมองเห็นทางแล้ว มันอยู่
ตรงนี้! แต่เรามองไม่เห็น เราข้ามไป ก็เลยแก้ปัญหาไม่ถูก มอง
ข้ามเหตุไป
พอตายไปแล้ว.. ง่วงนอนมั้ย? ไม่ง่วงใช่มั้ยลูก? ไม่สน
ที่นอนยี่ห้ออะไร โรงแรมว่างไม่ว่าง ส้วมว่างไม่ว่าง ปวดท้องขี้
ท้องเยี่ยวไม่เกี่ยวแล้ว แก่ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะ ไม่มีไม้เท้านะ ตาย
ก็ไม่มีตายครั้งที่ ๒ กระดูกมันเผาไปแล้วนะ แสดงว่าทุกข์ทุก
อย่างเขาเรียก ๑๐ อย่างที่มีอยู่ในร่างกายคนเนี่ย อยู่ในโลกที่
มันฝังอยู่ในร่างกายคนเนี่ย มีอยู่ ๑๐ อย่าง มันจะทำ�ให้ร่างกาย
เป็นทุกข์ได้ต่อเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ ถูกมั้ย? ถ้าเขาจบขบวนการ
ชีวิต ทุกข์ก็จบกิจไปจากร่างกายนี้ถูกมั้ยลูก?
เออ..นี่ไง เขาถึงให้นึกถึงความตายบ่อย ๆ ไง “โอย..
ทุกข์โว้ยๆ ๆ” (เดี๋ยวก่อนเอาอีกอันนึง!) นอกจาก ๑๐ อย่าง
มันต้องบริหารมันทนไม่ไหวใช่มั้ยลูก? อย่างหนูออกไปตลาด
หนูหิวข้าวหิวน้ำ� หนูเอาหม้อข้าวไปหุงด้วยได้ไหมล่ะ? ..มันไม่
ได้  หนูต้องไปซื้อที่ตลาด ที่ร้านใช่มั้ย?  ก็ต้องไปพึ่งบริการของ
มนุษย์ซึ่งมีทุกข์ด้วยกัน
เป็นกระเป๋ารถเมล์ เป็นคนขับแท็กซี่ เป็นปลัดอำ�เภอ
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เป็นตำ�รวจ เป็นอะไร.. เขาทำ�งานเพื่อจะบริหารทุกข์ ๑๐ อย่าง
นั้น เท่านั้นเอง ถูกไหมลูก? ถูกไหมเล่า! รัฐมนตรีก็หิวข้าวหิวน้ำ�
ต้องปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว ส้วมทองคำ�มันก็ขี้นั่นแหละ ใช่มั้ยลูก?  
เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิต มันก็ทุกข์ด้วย
กันทุกคน แล้วมันหาอาชีพเพื่อจะหาปัจจัย เพื่อจะมาบำ�บัด
ความทุกข์นั้นก็ไปพึ่งบริการกัน ถ้าไปในทางเดียวกันก็ส่งเสริม
กัน เรียกว่าคบกันได้ ประคองกัน ไม่มีความทุกข์เพิ่ม ถ้ามันขัด
กันคนละเรื่องแล้ว ก็จะเกิดทุกข์ซ้อน ทุกข์ข้างในมันอยู่ในกาย
เรา ทุกข์ซ้อนเหมือนไฟแดดเผาเข้ามาคือ ความเศร้าโศกเสียใจ
พิไรรำ�พัน อึดอัดใจ คับแค้นใจ เหี่ยวแห้งใจ ต้องพบกับของที่
ไม่รักไม่พอใจ ของที่รักที่พอใจก็ไปเสียอีกแล้ว หายไปอีกแล้ว
สรุปก็คือความปรารถนาไม่สมหวังทุกอย่างนั่นเป็นความทุกข์
ถาม : ทุกข์ ๑๐ อย่างมีอะไรบ้างคะ?
   
หลวงตา : ความร้อน ความหนาว หิวข้าว หิวน้ำ� ปวด
ท้องขี้ ปวดท้องเยี่ยว (ภาษาบาลีเขาเรียก หิว กระหาย ปวด
อุจจาระ ปวดปัสสาวะ) ง่วงเหงาหาวนอน เจ็บไข้ไม่สบาย ป่วย   
ต้องแก่ ต้องตาย
ทุกข์ประจำ�กาย ภาษาธรรมเขาเรียก ‘ทุกข์ที่ตามกาย
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ไปในภพ’ ยังมีภาวะ ยังมีชีวิตอยู่ ไอ้ทุกข์นั้นมันจะตามไป อยู่
ใน..ฝังอยู่! มันทยอยเกิด เข้าใจไหมลูก? ถ้ามันยังไม่หิวข้าวหิว
น้ำ� มันง่วงนอน มันก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวหิวน้ำ�เป็นทุกข์ยังไง ใช่มั้ย
ลูก? กำ�ลังกินข้าวอิ่ม ง่วงนอนก็ยังไม่ง่วง มันจะไปทุกข์อะไรล่ะ!
แต่เดี๋ยวในวันหนึ่ง แกจะต้องเจอมัน จะทยอยกัดแกที
ละคำ� แล้วแกจะต้องบริหาร ไม่งั้นมันเอาตาย เอาจนทนไม่ไหว
ปวดท้องขี้นี่ ส้วมเต็มเนี่ย ขาสั่นทนไม่ไหว เขาเรียกทุกข์ เข้าใจ
มั้ยลูก?
“ชีวิตไม่เห็นเป็นทุกข์เลย” ไอ้บ้านี่! มองไม่เป็น มีลูก
ศิษย์หลวงตาคนนึง เก่งมาก ๆ เงินเดือนหลายแสนมาก เป็นคน
ก่อสร้างโบสถ์ “หลวงตาผมไม่เห็นทุกข์เลย จะเอาอะไรมันก็ใช้
ความเพียรของเราได้ พระพุทธเจ้าบอกให้เรามีวิริยะบารมี” กู
ก็บอก “กูไม่รู้จะสอนยังไง?” พูดอย่างนี้มันก็บอก “ก็ไม่เห็น
เป็นไร ทุกข์ก็กินข้าว หิวข้าวก็กินสิหลวงตา  ง่วงนอนก็นอน
อย่าไปผิดศีลเข้า” มันก็พูดของมันถูก แต่มันทำ�แล้วทำ�เล่ามึง
ไม่เบื่อบ้างเหรอ?  ใช่มั้ยลูก?
แล้วทุกข์เขาไม่ได้แปลว่า  เอาตายห่าเลย บอก ‘ทนไม่
ไหว’ มันรำ�คาญ ถ้าเรานั่งกรรมฐานอยู่เนี่ย มันปวดท้องขี้ท้อง
เยี่ยว ตดป๊าด! ออกมาหรือปวดท้องเยี่ยวมา มึงอยากจะนั่งต่อ
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มึงนั่งไม่ได้ มันต้องไปบำ�บัดเขาเรียก ‘ทุกข์’ มันไม่ถึงขนาดที่ว่า 
คอขาดกระเด็นอย่างว่าหรอก เอากันแค่อริยสัจ คือความจริงที่
มันปรากฏอยู่
ทีนี้ในการบริหารมันต้องไปอาศัยคนอื่นกับระบบอื่น
ในโลกเหมือนกัน ใช่มั้ยลูก? ทุกคนที่ออกมานอกบ้านเนี่ย มา
บำ�บัดความทุกข์ทั้งนั้นเลย แต่ไม่รู้ว่ามาทำ�เพื่อปลดความทุกข์                                                                                            
อยากมีรถเก๋งสักคันนึง อู้ย.. ทำ�ได้ก็สบายใจ ที่แท้มึงเป็นทุกข์
เพราะเดินทางเขาไม่ให้มึงขึ้นรถ รถเก่าก็เก่าแล้ว เครื่องเสียยาง
แตกวิ่งไม่ทันเขา ใจมันก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยล่ะ? รถเล็กไป ครอบครัว
ก็ใหญ่ขึ้น มันเป็นทุกข์มั้ยล่ะ? มันขนส่งไม่ได้น่ะ เออ.. ก็ไปหา
ซื้อรถได้ มีความสุข! ทุกคนออกจากบ้านนั้นมีความทุกข์ทั้งนั้น
เลย ทีนี้ถ้าหากมันบริหารกันไป มันก็สุขกันไป เงินเดือน
จ่ายดี เจ้านายชมเชย ลูกน้องก็รักเจ้านาย มันก็มีความสุข ที่
จริงมึงทุกข์ทั้งนั้นแหละ! เงินเดือนออกช้าไปวัน ก็ตายห่าแล้ว
ด่าเจ้านายแล้วใช่มั้ย? เจ้านายกว่าจะเอาเงินใส่มาในบัญชีของ
เงินเดือนได้เนี่ย เขาจะคิด “ฉิบหายแล้ว ล้านแปดแสน ในเก๊มี
อยู่ ๒ หมื่น” มึงไม่รู้ว่าเขาตัดเสื้อนอก เขาทุกข์ขนาดไหน เขา
จะต้องหาทางโทรศัพท์.. “มีมั้ย? เดี๋ยววันที่ ๑๕ เดือนหน้า ผม
ตีคืนให้” ถ้าเชื่อกันอยู่ มันรักษาคำ�พูด ก็เชื่อกัน.. เขาก็โอนเข้า

28
มาให้ “เอ้า! เซ็นชื่อ..” ลูกน้องก็ได้ ลูกน้องก็ไม่รู้ว่าเจ้านายหัว
แทบแตก ใช่มั้ยลูก? เนี่ย!.. บำ�บัดกันไป ทางเดียวกันก็ไม่ขัดกัน
ถ้าคนละทางก็ขัดกัน มันจะเกิดทุกข์ซ้อน เหมือนไฟ
แก๊สเป่าเข้ามา  คือความเศร้าโศกเสียใจ พิไรรำ�พัน บ่นอยู่นั่น
แน่ะ อึดอัดใจ กดดันกันคับแค้นใจ ต้องพบกับของ ๆ คนหรือ
เกาะอารมณ์ที่เราไม่พอใจ ก็บีบเข้ามาอย่างนั้นแหละนะ ของ
ที่พอใจก็เสือกหายไปเสียอีกแล้ว ต้องพบกับความปรารถนาไม่
สมหวัง (ถึงตอนนี้ ทุกข์กี่อย่างก็ไม่รู้ ไม่ได้นับ เอาแค่พอเข้าใจ
นะลูกนะ)
เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บ! มันทุกข์จนตาย ถ้ายังมีลมหายใจ
อยู่เนี่ย มันเป็นธรรมชาติของมันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าทุกข์น่ะ
มันเป็นทุกข์ในร่างกาย หิวข้าวหิวน้ำ�ก็เพราะร่างกาย แต่ใจเรา
เป็นดวงแก้วใสมาแต่ชาติก่อน ละชาติหมา ชาติคน ชาติเทวดา
ลงมาปั๊บ! ได้ร่างกายนี้ปั๊บ! มันก็มาบริหารตรงนี้ ถูกมั้ยลูก?
พอเกิดมา  แม่ก็ว่า  “คนดีของแม่ คนเก่ง กินข้าว..
เรียนหนังสือดี ๆ จะได้เงินเดือนเป็นแสน” ก็ยุให้.. เขาเรียก
‘อุปาทาน’ ว่านี่ คือ “หนูนะ คนดีของแม่” แต่เป็นความเมตตา
ของท่าน แต่นั่นก็คือลีลาของมนุษย์ที่เขาทำ�ให้ดวงจิตทั้งหลาย
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มีอุปาทานยึดมั่นว่านี่คือ ‘ตัวกู’ แล้วแม่ของกู กะจู๋ของกู ตูด
ของกู เสื้อผ้าของกู เข้าใจมั้ยลูก? เพราะมันเป็นตัวเดียวกัน!
แต่จะมีใครเล่าที่บอก “เออ..เบา  ๆ ๆ คลาย ๆ ตัว
หน่อย กินได้ ขี้ได้ เยี่ยวได้ ไปทำ�งานได้ แต่ดู ๆ ความจริงหน่อย
ว่ามันเป็นยังไง? ไอ้ที่เราเลี้ยงน่ะเราเลี้ยงอะไร? (ตอบ-ร่างกาย)
เอ้อ..บำ�บัดความทุกข์ให้ร่างกาย แล้วร่างกายมันก็ไม่ได้อยู่นาน
ไม่เกิน ๗๐-๘๐ ปีก็ตาย ตายแล้วก็เป็นปุ๋ยลงดินไป ลมก็ไปเป็น
ลมไป ไฟก็เป็นไฟ ดิน น้ำ� ลงไปเป็นปุ๋ยเป็นลูกมะม่วงเป็นลูก
มะกอก กินแล้วก็ไปขี้ที่อื่น    
ถามว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวใครของใครไหม? ..จิตนี่ใช้
ร่างกายมากี่พันล้านร่างแล้ว เปลี่ยน ๆ ๆ มาเนี่ย เขาเปลี่ยน
อยู่ในกระแสของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้น ทุกขัง แล้วเป็นอนิจจัง
อนัตตาสลายไป บริหารมันแล้วมันเล่าอีกเนี่ย.. ถ้าบริหารผิด
ไปคิดว่า  “เป็นตัวกู ของกู!” ร่างกายเนี่ยมันอยากจะทำ�กาม
อยากจะได้ทรัพย์สิน อยากจะได้เนื้ออันนี้มาใส่ทอง ให้มันกิน
เนี่ย ร่างกายมันทำ�อะไรไม่เป็นนะลูก ถ้าใจไม่สั่ง ใจสั่งเข้าไปใน
สมอง สัญญา สังขาร อย่างตาเห็นรูปก็สั่ง “เอาเลย เล็งให้ตรง
หน้าผาก โป้ง!เลย” เออ..นี่นะลูกนะ
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ถ้าใจเนี่ยไปเห็นทุกข์ของร่างกาย คือร่างกายเป็นของ                                                                                    
เรานี่ (เอากันจบพระไตรปิฎกเลยนะ จะได้เข้าใจ แล้วการสอน                                                                                    
กรรมฐานในเรื่องมโนมยิทธิเป็นส่วนเดียวกับอันนี้แหละ) มันก็                                                                                            
ไปเจตนา  เจตนามันก็ไปจับระบบของร่างกาย เหมือน
คอมพิวเตอร์ คนเล่นคอมพิวเตอร์ ก็ไปพิมพ์เจตนาลงไป แล้ว
กดลงไป ไอ้นี่มันก็ แป๊ด ๆ ๆ คุยกัน รับภาพ รับเสียง ด่ากัน ชม
กัน
อันนี่น่ะลูก! กำ�ลังใจอยู่ที่เจตนา  ถ้าเจตนาเลวมันก็
ชำ�นาญ ทำ�มาตั้งกี่ล้านร่างแล้วเนี่ยนะ มันก็โหลดอยู่ในนี้นี่นะ
เป็นผู้ชำ�นาญในความโกรธอย่างยิ่ง ในราคะอย่างยิ่ง ในความ
โลภอย่างยิ่ง พอเกิดไป พอ ๗ ขวบ แม่บอก “รวย ๆ นะลูก”
มันนึกออกเลยนะ มันจะโกงใครยังไง ขโมยตังค์แม่มันเป็นคน
แรกเลย ไอ้ความที่มันชำ�นาญในเรื่อง.. เขาเรียก ‘สังโยชน์’ คือ
กำ�ลังใจฝ่ายไม่ดี ฝ่ายร้อน ฝ่ายดำ�นี่เขาเรียก ‘บาป’  
ส่วนกำ�ลังใจฝ่ายดี “แม่จ๋า  พ่อจ๋า  หลวงตา  หลวง
ปู่ เลี้ยงลูกดี ๆ” เห็นลูกกระรอกมันกินนมแม่มัน แมวกินนม
หมา.. ใจสบาย นึกถึงแม่น้ำ�ตาไหล แล้วตายไปด้วยอารมณ์อัน
นั้น ใจของความเมตตามันก็โหลดเข้าไปในนี้ มันจะมีนามธรรม
๒ อย่างที่อยู่ในใจของแต่ละคน คือตัวบุญกับตัวไม่บุญนะลูกนะ
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ทีนี้มันอยู่ที่ว่า  อีตอนออกจากคอมพิวเตอร์ตัวนี้ ใจมึง
เอาอะไรออกหน้า? ชำ�นาญอะไรลูก? มึงเล่นเว็บอะไร คล่องที่
สุดน่ะ? หลับตาปั๊บ! เคาะอะไรนั่นน่ะ เวลาตายจะไปอย่างนั้น
ก่อน แล้วไอ้ส่วนที่อยู่ในก้นเขาเรียกอะไรอ่ะ? (คอมพิวเตอร์เขา
เรียกข้อมูลที่มันอยู่ถาวรน่ะ) ‘ฮาร์ดดิสก์’เหรอ? มันก็รอเวลา
มาใช้ แต่โปรแกรมใหม่ มันอยากสนุก มันลืมนึกถึงของดีคือ
‘บุญ’ มันไปสนุกตามสังคมเขาเสี้ยมสอนไง อย่าไปว่าเขาเลย
มันเสือกไปเชื่อเขาเอง ไปซื้อมาใช้เอง ไปนั่นเอง
ก็ไปเล่นอันนั้นเพลิน พอไปเล่นเพลิน มันก็โหลดตัว
เจตนาใหม่เข้ามาสั่งสมไว้ ถามว่า  วัน ๆ หนึ่ง ไอ้ตัวดำ�หรือตัว
ขาวมากกว่าลูก? ..ดำ�!! แล้วถ้ามันตายตอนดำ�ไป มันก็ไปดำ�ต่อ
ตัวขาวอีก ๘  ชาติเพิ่งนึกขึ้นออก เพิ่งเจอพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ โอ๊.. พูดขึ้นมา  สะเทือนใจ ร้องไห้น้ำ�ตาไหล “อืม..
ความกตัญญูเป็นอย่างนี้หนอ” ที่แท้ท่านไปไขกุญแจ เสียบปลั๊ก
แป๊บเข้าไปหน่อย จอวับ ๆ “รักแม่ ๆ กตัญญู ๆ”  ธรรมดาแล้ว
“ราคะ โทสะ โมหะ” เข้าใจมั้ยลูก?
เพราะฉะนั้น กรรมฐานก็คือ ให้รู้ก่อนว่า  ใจกับกายนี้
เป็นคนละตัว เข้าใจไหมลูก? กายนี่มันมีความทุกข์มันเป็นของ
โลกเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วเดี๋ยวก็ดับไป เรามาอาศัยเพื่อจะ ...
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๑. ละเว้นความชั่วที่เราโหลดไว้ด้วยประการทั้งปวง
แล้วอย่าทำ�เพิ่ม ด้วยการติดโปรแกรมศีล ๕ เสีย ป้องกันไวรัส
ซะ มันเข้ามา.. มันรังเกียจ เห็นเมียคนสวย ผัวเขาหล่อ พอนึก
อย่างนี้ปั๊บ! ใจมันบอก “ไม่ได้” ให้มันต้านออกไปเลย นั่นคือ
คนมีศีล เป็นคนดี แล้วความชั่วถ้ามาใหม่ก็.. ต้องกลัวครูบา
อาจารย์สั่งสอน..“อย่าไปทำ�เดี๋ยวจะตกนรก”   มโนมยิทธิ คือ  
จะสอนให้เห็นว่านรกมันมีจริง ๆ มันจะได้กลัว มันไม่กล้าจะผิด
ศีล ๕ ความชั่วเดิมก็ไม่นึกถึงล่ะ ความชั่วใหม่อย่าไปทำ�เพิ่ม
๒. เพราะความชั่วมันหมดไปแล้ว   เดี๋ยว! พูดตรงนี้
ก่อน คนเราที่มันเกิดมาได้ มันมีทั้ง ๒ อย่างคือ ดี-เลว มันโชค
ดีอยู่อย่างว่า ความดีกับความเลวเนี่ย ทำ�สนุกกว่ากัน  แต่ว่าให้
ผลตรงกันข้าม ความเลวทำ�ง่าย...
เอาความดีก่อน ความดีทำ�ยาก.. นาน ๆ ทำ�ที ก็เหมือน                                                                                          
กับเอาแร่ทองคำ�มาหล่อหลอม “เจอพระพุทธเจ้าชาติใด หนูจะ
เป็นพระอรหันต์” พระอรหันต์มี ๓ ประเภท ไม่เป็นพระพุทธเจ้า
เองก็เป็นพระปัจเจกฯ หรือเป็นพระสาวก อธิษฐานว่าเราวาด
แบบในใจของเราแล้ว ว่าเราจะหล่อทองคำ�ให้เต็มแบบอันนี้
ด้วยการทำ�ความดีทุกชาติ ๆ พอเลวกลับมาก็เป่าออกไป พอ
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ทองซึ่งมีตะกั่วผสมเขาจะไม่เทเข้าไปในเนื้อใจ เขาจะหลอม
ก่อนให้ออกไป ก็หมายความว่าเอากิเลสไล่ขี้ออกไปก่อน แล้ว
ถึงจะหลอมเข้าไป
ทีนี้ความดีนาน ๆ ทำ�ทีและทำ�ยาก พอหล่อไปได้นิด
เดียวตายห่าเลย ก่อนจะตายมันสนุกอย่างอื่น มันก็มีโคลนเข้า
มาทับทองคำ�ไว้อยู่ในแบบ เข้าใจมั้ยลูก? ทีนี้ใจคนขณะที่มันดู
อะไรก่อน (ใจมันเป็นเอกัคตารมณ์ มันคิดได้ทีละอย่าง) ถ้ามึง
เห็น “โคลนนี่หว่า  โลภ โกรธ หลง กูทั้งทั้งตัวเลย” มันก็เพิ่ม
ตรงนี้.. มันสนุก แล้วเวลาตายด้วยอารมณ์อันนี้ มันก็ไปใน
สถานที่มันจะเอาตรงนี้ออก  
เหมือนอย่างเอ็งขับรถเนี่ย หน้าต่างกระจกมีรูปพระ
สงฆ์เป็นลายเส้น ข้างในก็กลวง พอขับรถผ่านต้นไม้ พระสงฆ์
จะเป็นสีเขียวใช่มั้ย? ขับดูถนน พระสงฆ์จะเป็นสีดำ� ใช่มั้ยลูก?                   
เออ ๆ.. นี่ก็คือแบบของใจเรา
จะพูดให้ฟังว่า.. ความดีคือแบบที่เราหล่อไว้ เป็น
ทองคำ�มา  แล้วความเลวก็ทับถมเข้ามา  มันก็ผ่านไปตามเรื่อง
อะไร ทีนี้เวลาตายจากร่างกายนี่มันมีทั้งดีทั้งเลว มันอยู่ที่ว่าใจ
เรากำ�ลังเล่นโปรแกรมอะไรอยู่แล้วตาย เข้าใจมั้ยลูก?

34
ถ้าหากเล่นของดี ก็ไปมีสภาพวาดเป็นเทวดาหรือเป็น
พระอยู่ (ใจเราวาด) พอตายไปปั๊บ! วัฏสงสารมันก็คือพื้นน้ำ�
ทะเล ลงไป มันก็ไปได้ธาตุ ๔ ดิน น้ำ� ลม ไฟ มาปรุงเป็นตัว ถ้า
มันเป็นตัวคน กฎของคอมพิวเตอร์ คือกฎของกรรมอัตโนมัติ ก็
จะไปได้เกิดในท้องคน เพื่อที่จะปั๊มไอ้นี่เข้ามาในแบบของใจมัน
ถ้ามันมี ๔ ขา มันก็ไปอยู่ในท้องหมา ถ้างู ๆ..ก็งู ๆ ถ้า
สัตว์นรกก็คือสัตว์นรก แต่ก็ใช้กระแสสาธารณะอยู่นี่แหละ เข้า
ใจมั้ย? ก็เหมือนน้ำ�ในแม่น้ำ� มึงเอากาลักน้ำ�ยี่ห้อนกมากดมันก็
เป็นนกน้ำ� เป็นเหี้ยน้ำ� แต่พอตายปั๊บ! มันก็เป็นน้ำ�ธรรมดา ดิน
ธรรมดา ไฟธรรมดา ลมธรรมดา เข้าใจมั้ยลูก?
ทีนี้เวลาตกนรก หรือไปเป็นหมา  เป็นแมวเนี่ย มันจะ
มีความทุกข์ตามสภาพของมันนะลูกนะ สมมติว่าจะเป็นหมา ๗
ชาติ เกิดไป ๖ ชาติยังเหลืออีกชาติหนึ่งถึงจะ ๗ เงาหมาถึงจะ
หมดนะลูกนะ ถ้ามันหมดเงาหมามา หมดเงาสัตว์นรกมา มาได้
รูปร่างเป็นคน แสดงว่าหนี้ต่าง ๆ ในอบายภูมิเอ็งใช้หมดแล้ว
ถ้าไม่หมดเอ็งก็เกิดมาเป็นคนสมบูรณ์แต่นอกศาสนา  เพราะ
มิจฉาทิฐิ เรื่องไม่เชื่อฟังพ่อแม่ “พ่อแม่แต่งงานกันเพราะกาม
ไม่ได้รักเราจริงหรอก” เออ..มันเป็นมิจฉาทิฐิเสีย ก็ไม่ได้เกิดใน
เขตพระพุทธศาสนา  ไปเกิดในเขตแบบเดียวกันในอารมณ์ของ
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นามธรรม ถูกมั้ย? มันก็ไปเกิดอย่างนั้น
หรือเกิดมาในเขตศาสนา  ไอ้กรรมอย่างนั้นอารมณ์
อย่างนั้นหมดเบาบางไปแล้วชาติแล้วชาติเล่า  ที่เคยฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิตมา มันก็มาเกิดเป็นคนแขนด้วนแขนขาด ตาบอดข้างเดียว
พูดไม่ชัด อะไรอย่างนี่นะ เออ ๆ.. มันปรุงของมันมาเองทั้งนั้น
แบบที่มันออกมา  ด้วยการทำ�ร้ายใจตัวเองทั้งนั้นเลย มนุษย์
นี่ลูก ที่ทำ�บาปไม่ได้ทำ�ร้ายใครเลย ฆ่าหมาก็ไม่ได้ทำ�ร้ายหมา 
ทำ�ร้ายใจมึงให้มีเงาหมา ถูกมั้ย? นั่นแหละทำ�ร้ายตัวเอง!
ทีนี้เมื่อตายไปแล้ว พอพ้นจากเงาบาปอันนี้มา ทองคำ�
ที่เป็นรูปพระเนี่ยก็ลอยขึ้นมา ฉวยโอกาสเจอแผ่นดินเนี่ยมีพุทธ
ศาสนาสั่งสอนกันอยู่ หรือพรหม เทวดาที่มีกำ�ลังในการรักษา
แผ่นดินอยู่ ท่านก็ดูดวี้ด!.. เข้ามาในเขต เกิดในท้องคนที่เหมาะ
สมที่เราจะไปฟังธรรม หรือเป็นลูกศิษย์วัด เป็นแม่ชี เป็นพระ
เป็นเณร ถูกมั้ยลูก?
ถ้าเกิดมาอย่างนี้แสดงว่า  บุญของเราน่ะส่งเสริมแล้ว
บาปเนี่ยหายไปได้ เหมือนโคลนเหมือนเลน ถูกชำ�ระล้างไป คือ
ความเข็ดหลาบ “ไม่เอาอีกแล้วโว้ย!” เนี่ยคือการชำ�ระล้าง มัน
หลุดไปจากใจ แล้วอายบาป กลัวบาป ใช่มั้ยลูก?  สิ่งนี้เหมือน
กับ..ไม่รักแล้ว! ความไม่รักไม่พอใจนั่นคือการหลุด ถ้ายังรักยัง
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พอใจต้องแน่น ถูกมั้ยลูก?
ทีนี้พอออกมาเป็นคนอย่างนี้ปั๊บ! ได้อวัยวะสมบูรณ์
เกิดในเขตพระศาสนา  นั่งพับเพียบได้ อยากมาวัดเนี่ย ไอ้หนู
บุญของเอ็ง เอ็งจำ�ไว้เลย วันนี้เป็นวันที่บุญของเอ็งสมบูรณ์
ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด มากกว่าทุกชาติที่ผ่านมา เพราะชาติก่อน
ถึงเป็นพรหมเทวดา เป็นพระ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าแน่จริง
ไปนิพพานแล้ว ไม่ตกนรกสลับให้มาลำ�บากถึงขนาดนี้ แล้ววัน
นี้ก็เพิ่งไปทำ�วัตรเย็นมา  เพิ่งมาฟังธรรมะกัน ถวายสังฆทาน
โมทนากัน บุญอันนี้เป็นบุญปิดยอดอยู่แล้ว และเป็นเนื้อเดียว
กับบุญเดิม ถึงได้นั่งฟังหน้าบานกันอยู่อ่ะ ไม่งั้นมันคนละเนื้อ
น้ำ�กับน้ำ�มัน มันก็ไม่ฟังกัน ใช่ไหมลูก?
เพราะฉะนั้นจำ�ไว้ว่า  วันนี้ ณ ปัจจุบันนี้ ณ ที่นี้ ใน
ร่างกายร่างนี้ จิตของเรามีกำ�ลังบุญเต็ม! สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่
เราทำ�มาเต็มที่ ที่เราทำ� ไม่เหมือนใคร แล้วใครก็ไม่เหมือนเรา 
เข้าใจไหมลูก? อันนี้จริงไหมคำ�นี้?
ทำ�อย่างไรหนอ..? เราจะนึกถึงบุญของเราออก แล้ว
หล่อหลอมบุญใหม่ให้มันถึงพร้อม ให้มันเป็นเงาเดียวลายเดียว
เนื้อเดียวกับบุญเดิม ทำ�อย่างไรหนอ.. ใครหนอ.. หนังสือเล่ม
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ไหนหนอ? จะให้เรานึกถึงบุญเดิมของเราออก เหมือนกับหน้า
ตาไม่เห็น ใครหนอจะส่องกระจกให้เรา?
มีจมูกอยู่ใต้ตา..   “ใช่ ๆๆ”   คิ้วอยู่เหนือจมูก..
     เขาก็พูดไปตามสูตร ทีนี้มึงมีอยู่เอง มึงก็ร้องไห้  “หลวง
ตาพูดถูกใจ” ก็ถูกใจถูกความจริง แล้วเอ็งมีความจริงอยู่ ถูกมั้ย
ลูก? พระท่านเทศน์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูกนี่แหละ ผสมกันไปผสม
กันมา แล้วมึงไปเอาอะไรมาพูดนักหนา ผสมออกมาแล้วมันถูก
เลือดข้างใน เข้าใจมั้ยล่ะ?
ทำ�อย่างไรหนอ..? เราถึงจะนึกถึงบุญของเราออก ใคร
หนอ..จะสอนให้เราทำ�เหตุเพื่อให้เกิดบุญเพิ่มเติมขึ้นจนให้ถึง
พร้อม? ไอ้หนูจำ�ไว้ลูก! พอเราทำ�บุญปุ๊บ! ใจมันจะเริ่มผ่องใส แต่
ยังไม่บริสุทธิ์ เขาเรียก ‘ประภัสสร’..ผ่องใส เพราะฝุ่นละออง..
(หลวงตาเป่า)ฟิ้วไป ทำ�ยังไงหนอ? นอกจากทำ�บุญใหม่แล้วเรา
ถึงจะรังเกียจบาปทั้งหมดข้างหน้า  ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี่
อะไรเข้ามา.. ฟิ้ว ๆ (เป่าออก) “ไม่ใช่ ๆ” เหมือนแต่งตัวสวย ๆ
หนอนเกาะ..“ไป๊!” (ปัดออก)
ให้รังเกียจขนาดนั้น โดยติดโปรแกรมอัตโนมัติเข้าไป
เขาเรียกโปรแกรมพระโสดาบันนี่นะ ศีล ๕ บริสุทธิ์นี่นะ เคารพ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โหลดเข้าไปนะลูกนะ กตัญญูต่อ
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พ่อแม่ ปลูกตัวนี้เข้ามา พอความอกตัญญูเข้ามา มันจะรังเกียจ
อาการอย่างนั้น เห็นคนอื่นทำ�..“ทำ�ไปได้ยังไง” เข้าใจมั้ยลูก?
ให้ถึงพร้อมตามลายบุญที่เราทำ�มา  ถ้าผิดจากลายบุญ
ไป..ท้อ! มันไม่ตรงกับเรื่องเดิม หลวงตายกตัวอย่าง ถ้าเราจะ
เป็นเสือทองคำ� หล่อมาอย่างนี้นะ.. นักบุญอีกคนเขาก็เป็นช้าง
ทองคำ� เป็นพญาราชสีห์ทองคำ� เป็นหมาทองคำ�อะไรก็ช่าง
เถอะ ติ๋งต่างความเป็นทองคำ�คือความบริสุทธิ์นะ
ทีนี้แม่เสือนี่น่ะ มันก็เลี้ยงลูก อบรมลูก (เปรียบครูบา
อาจารย์สั่งสอน) สั่งสอนลูกเสือ คำ�ว่า  สูตรเสือ ลายเสือ ชาติ
เสือ ก็คือมุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกัน เพราะพุทโธ ธัมโม สังโฆ
สัมมาอะระหัง ก็ตัดเหมือนกันเลย ต่างกันตรงสัญชาติของการ
ภาวนา การทำ�ปัญญา 
ทีนี้ไอ้ (เสือ) ตัวนี้ มันเห็นช้างเดินมา โอ้โห!..ลูกช้าง พี่
ช้าง เดินสง่า  ไม่มีอะไรข้างหน้าเลย หักกิ่งไม้ดังเปาะเอามากิน
ก็เลื่อมใสช้าง คือ ไปเลื่อมใสบุญของคนอื่นซึ่งไม่ตรงกับบุญของ
เรา ก็น่าเลื่อมใส..ทองคำ�นี่ลูก! แต่ไม่รู้จักสัญชาติตัวเอง แล้วมึง
จะไปหาอะไรมาเติมได้ เห็นอะไรดีก็รักไปหมด มันก็เลื่อนไหล
ตกแถบช้างทองคำ�
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ช้างก็ไปกินหญ้า  ไปกินใบโพธิ์ เสือก็เอามือน้อย ๆ ไป
หักใบไม้มาใส่(อ้วก!) มันกินได้แต่เนื้อ มันกินหญ้าได้ที่ไหน มัน
ผิดสัญชาติ บุญอันนั้นมันเหมาะกับจริตตรงนั้นเขา  แล้วมึงไป
กินผิดกองแล้วมึงอ้วก..แสลง มึงอย่าไปโทษบุญเขา.. ไม่ได้ โทษ
ตัวเอง ไม่รู้จักสัญชาติตัวเอง เข้าใจมั้ยลูก?
เดินไป..พอไปถึงแม่น้ำ� เสือก็ต้องเลียน้ำ�กิน แผล็บ ๆ
กินใช่มั้ย? พ่อเสือบอก “ดู ๆ มันแม่” “ปล่อยมันเดี๋ยวแม่มันก็
มาเองแหละ”(ประชดลูกเสือ) แม่ช้างก็สอนลูกเอางวงดูดฟอด                                                                                                   
ไป.. ดูดมาพ่นผัว พ่นตัว พ่นลูก ไอ้ลูกก็พ่นตัว พ่นพ่อ พ่นแม่ไป
ด้วย ไอ้ลูกเสือสนุกเอาขาขวาจุ่มไปในน้ำ�.. ดูดดังฟิ้ว ไม่ได้เลย!
คนละสัญชาติเลย ท้อใจ! คลานกลับมาหาแม่ แม่ก็เคาะหัวซะ
หน่อย “เป็นไงลูก?”..ท้อ!! จำ�ไว้บุญที่ไม่ตรงกับลายของเรา..   
ฟอดตามไม่ไหว!
เพราะฉะนั้นคนที่ชี้ให้เราเอาบาปออกจากใจ ชี้ให้เรา
เห็นบุญ “นี้นะลูกนะ ทำ�อย่างนี้นะ!” คนนั้นมีคุณที่สุด คือพ่อ
แม่ ครูบาอาจารย์กับกัลยาณมิตร และคน ๆ นั้นจะต้องกล้าด่า
เรา “โคลนทั้งตัวจะไปเมคอัพได้อย่างไร? เอานี่เอา..น้ำ�” แต่เรา
ต้องการให้เขายื่นกับมือให้ ยื่นธรรมะให้
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ถ้าคนเขาบอก “โอ๊..หล่อเหลือเกิน โคลนอันนี้ ไฝ
อันนี้นะ โอ้โห..เป็นเสืออยู่ดี ๆ เอาเขาควายใส่ด้วยนะ.. เขา
ทองคำ� เอาหางเหี้ยใส่ด้วย” มันยุส่งเข้าใจมั้ยลูก? ไอ้เราก็บ้า
ไปติดเครื่องตามมันว่า  แล้วมันอนาถมั้ยล่ะ? รู้อะไรก็รู้หมดแต่
เอาดีไม่ได้เลย มีมั้ยอ่ะนักธรรมะน่ะ? ใครพูดอะไรติมันได้หมด
ทุกพันธุ์ทุกเผ่า  แต่ถาม “มึงเผ่าอะไร?” “กูไม่รู้เหมือนกัน!”
(หัวเราะ) ก็กลุ้มอยู่ เข้าใจมั้ยลูก? ฉะนั้นจึงต้องหาสัญชาติ หา
ครูบาอาจารย์ หาสายเลือดของเราให้เจอ คือกระแสบุญแห่งตัว
เองนะลูกนะ
ทีนี้จะรู้อย่างไร? รู้ได้.. พระพุทธเจ้าท่านจะบอก แต่
ท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราทุกปี ตอนนี้ พ.ศ. นี้ท่านไปแล้ว พระ
อรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีหน้าที่เกินพระพุทธเจ้า  ถึงท่านอนุญาต
ให้ทายใจคนได้ บอกให้เลิกอันนี้ ให้ทำ�อันนี้มันก็ไม่เชื่อท่าน
มีวิธีคือมันต้องรู้เอง วิธีอื่นก็มี ๒ วิธี คือ ศึกษา อ่านแล้ว
ก็ฟัง “โอ..” มันร้องไห้ นั่นแหละมึงเจอของมึงแล้ว เข้าใจมั้ย                                                                                           
ลูก?  เออ..รีบบันทึกเสีย! แล้วอ่านบ่อย ๆ อ่านให้เข้าใจ กับอีก
อย่าง.. ไอ้นี่มันก็ยังตอบปัญหาแทรกซ้อนไม่ได้ มันต้องรู้ด้วยตัว
เอง เหมือนอินเทอร์เน็ตเข้าไปในเครือข่าย พอเข้าเว็บได้แล้วมึง
จะถามอะไรมึงก็ถามต่อ เหมือนต้องมีญาณหยั่งรู้วิเศษบ้าง คือ
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วิชชา ๓ อภิญญา ๕ เช่น รู้ชาติก่อนเกิดเป็นอะไรมา คนที่ทำ�
อย่างนี้ควรไปเกิดเป็นอะไร ไปทำ�บุญทำ�บาปอะไรมา  เขาเรียก
ความรู้ รวมแล้วเขาเรียก ‘มโนมยิทธิ’ เข้าใจไหมล่ะ?
มโนมยิทธินี่เป็นการพิสูจน์ให้รู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น เคย
มั้ย ๆ ? เคยเป็นคนสวยคนรวยมีมั้ย? กดไปเลยนะสวยกว่านี่
เลยรวยกว่านี่เลย ถ้าเอ็งเคยมีประวัติมา เล่นละครมา เล่นกีฬา
มา  ปักกิ่งเกมส์ มิวนิคเกมส์ ลอนดอนเกมส์มา  มันถูกบันทึก
ไว้ ใ นเครื อ ข่ า ยของวิ ท ยาศาสตร์ ท างคลื่ น เสี ย งคลื่ น แสงเขา                 
เอ็งพิมพ์ พ.ศ. ให้ถูก พิมพ์ชื่อกีฬาให้ถูก ‘เหรียญเงิน!..’(กดปัง)
กำ�ลังวิ่งลิ้นห้อยเลย เสียงเชียร์ก็ยังอยู่ มันอยู่ตรงไหนวะ? มัน
อยู่ในระบบ.. ถูกไหม?
คนรู้วิธีก็เอาระบบมาใช้ได้ แล้วคนเลวเคยทำ�เลว แล้ว
เอามาใช้ใหม่.. ก็เอามาโกงชาติบ้านเมืองก็เอามาได้ ถ้ารู้ระบบ
ขนาด.. นิสัยเหี้ย ๆ มันยังเอามาทำ�เหี้ยต่อได้ แล้วทำ�ไมของ     
ดี ๆ ที่เราทำ�น่ะลูก บุญทั้งหมดที่ทำ�มาด้วยตัวเอง พ่อแม่ พี่น้อง
ครูบาอาจารย์เป็นเทวดา  เป็นพรหมอยู่ข้างบน กำ�ลังเชียร์มึง
มองไม่เห็นท่าน มึงไม่เห็นแชท(คุย)กะท่านไง เออ.. มึงต้องรู้วิธี
อันนี้เขาเรียก ‘อภิญญาสมาบัติ’ เป็นกีฬาสมาธิ ที่จะ
ทำ�ให้เราสามารถจะค้นคว้าความเลวที่เราทำ�มา  และทำ�มาถึง
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ไหน เพื่อจะเอามาทำ�สติปัฏฐานปัจจุบัน เอามาเอาความเลว
ออก เอาความดีเข้าให้มันผ่องใสนี่แหละ! เพื่อจะทำ�หัวใจพระ
ศาสนาให้ชัดเจน แต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราถาม ไม่มีพระ
อรหันต์ให้เราถาม แล้วมึงต้องถามอินเทอร์เน็ตธรรมะ ถาม
กระแสธรรม กระแสบุญกุศลที่มีอยู่ในวัฏสงสาร รู้วิธีก็ได้ ไม่รู้
วิธี..ก็ต้องถามหมอดู ก็เสียค่าอะไรต่ออะไร ก็ถูกเขาหลอกอีก
อะไรอีก ถ้ารู้ด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไร รู้ด้วยตัวเองก็ยังต้องเลือกใช้
ให้ถูกเวลา ใช่ไหมลูก?
โรคนี้ต้องกินแก้อะไร ก็ต้องยายี่ห้อนี้ ถ้าเป็นโรคแล้ว
ต้องกินยาแก้อะไร ก็ยายี่ห้อนี้ แล้วมึงยังไม่เป็น มึงเสือกไปกิน
ยาล่วงหน้าได้ไหม? เพราะฉะนั้นความรู้วิเศษนี้ก็เหมือนกัน จะ
ต้องรู้พอดีกับการชำ�ระกิเลส เมื่อมีเรื่องอยู่ในใจเรา เรากำ�หนด
จิตเพื่อจะแก้ไขด้วยตัวเอง ด้วยธรรมะ เข้าใจมั้ยลูก?
หรือกำ�ลังความผ่องใสของเรามีอยู่ ทำ�ยังไงถึงจะกิน
ยาเสริมบำ�รุงกำ�ลังเข้าไป คือธรรมะด้านดี ที่จะกินเข้าไปนี่
มันมีกำ�ลังเพื่อจะชำ�ระกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง
จำ�เป็นที่จะต้องใช้ ถ้าเอ็งทำ�ไม่ได้ เอ็งต้องไปหาหลวงปู่หลวงตา
ที่ดูให้เอ็งได้ แล้วเอ็งก็จะติดท่าน พอหลวงตาตาย หลวงปู่ตาย  
“ฮือ..(ร้องไห้) แล้วหนูจะไปพึ่งใคร?” ทำ�ไมมึงไม่พึ่งธรรมะเล่า?
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หลวงตาท่านก็พึ่งธรรมะ
แล้วเวลาถามท่าน ท่านก็ไม่ได้โกงเรา  ท่านเอา
คอมพิวเตอร์ของท่านน่ะ “อีห่านี่มาถามผมแล้วทำ�ไงนี่? มาที
ละทอด เข้าใจมั้ยลูก? ท่านกำ�หนดจิต.. ไม่ได้รู้เอง! รู้เองเป็น
พระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำ�หนดถามธรรมะ อยู่ใน
เครือข่ายรวม แต่พระองค์เป็นองค์แรกที่รู้วิธีนี้ในการใช้ แล้วรู้
อย่างคล่องแคล่วอย่างยิ่ง รู้แบบศาสตราจารย์ แบบครูใหญ่
เพราะฉะนั้นก็อธิบายให้ฟังว่า  มาปฏิบัติธรรมนี่ มา
เพื่อตัวเองนะลูกนะ.. มาเพื่อตัวเอง ครั้งแรก สรุปเลยนี่ ว่าเอ็ง
จะต้องรู้ว่าเอ็งเกิดมาได้ร่างกายร่างนึง ใจดวงเดียว ร่างกาย
ร่างเดียวนี่ เอ็งคนละตัวนะลูกนะ ถ้าเป็นแน่นเกินไปเขาเรียก
‘อุปาทาน’ มันยึดแน่นเกินไป
เขาด่ามึง “อีสีฟ้า!” “เอ้า!..ด่ากูนี่หว่า” ที่แท้เขาด่า 
เสื้อยืด ด่า“คอมพิวเตอร์กล่องสีฟ้า!” “แม่มึงสิสีฟ้า!” ก็ไปปรุง
คำ�ด่าด้วยความโกรธ กดเข้าไปในคอมพิวเตอร์คือลิ้น คือสมอง
“แม่มึงน่ะสิ! สีฟ้า” เห็นเขาโกรธ.. “สะใจ ดี ๆ!” อันนี้คือบาป
ใหม่ที่เราโหลดเข้าไป คือเจตนาใหม่
เห็นหรือยังล่ะ การทำ�ร้ายคนอื่น มึงทำ�ร้ายตัวเอง
ทำ�ร้ายพ่อแม่มึงด้วย เพราะว่าพ่อแม่มึงต้องเสียใจ ทำ�ร้ายพ่อ
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แม่ข้างบนด้วย “โห..ลูกกูทำ�ไมโง่อย่างนี้” อุตส่าห์ลุ้นโหลด
เชียร์ลงมา “ว้าย..แชทไม่ติด!” เข้าใจหรือยัง?
ครั้งแรกนี่เอ็งต้องรู้ก่อน เอ็งเกิดมานี่ เอ็งเกิดมาอยู่กับ
ร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ แล้วร่างกายนี้ไม่นานนักหนอ
มันก็ต้องตายไป แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนร่างใหม่ ก่อนที่จะตายไป
นี่ เรามีหน้าที่จะต้องเอาร่างกาย กับกาลเวลาเฉพาะหน้ากับ
จิตใจ ลงทุนเอาความเลวออก.. เอาความดีเข้ามาให้มันผ่องใส
ชำ�นาญ.. จะต้องไปเกิดต่ออีก ตอน ๗ ขวบจะได้รู้อะไรต่ออะไร
ขึ้นมาเลย       
เนี่ยรูปร่างของบุญมันผ่องใสขณะนี้ ก็โปรแกรมว่าจะ
ไปฟังพระอรหันต์ตอน ๗ ขวบ โปรแกรมอัตโนมัติก็จะไปเลือก
ท้องพ่อแม่ที่มาอยู่ใกล้วัด หรือนับถือพระอรหันต์อยู่แล้ว หรือ
ไปนับถือพระอนาคามี อีก ๖ ปี เป็นพระอรหันต์ พอ ๗ ปีท่าน
บรรลุ ไอ้นี่ก็ไปฟังพอดี คือคอมพิวเตอร์นี่มันอัตโนมัติ บุญยิ่ง
กว่านั้น!   มึงไม่ต้องไปอยาก ถ้าออกแบบให้ไปเจอพระที่พูด
เพราะ ๆ แสดงว่ามึงอยากแล้ว ก็พอกับมึงนั่นแหละ พอที่จะ
ปราบมึงได้นั่นแหละ!
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ขอให้เชื่อระบบ อย่าสงสัย! อย่าอยากออกแบบให้
มากกว่าระบบ เขาเรียก ‘ตัณหา’ ต้องยอมรับกฎธรรมดาที่เป็น                                                                                          
วาสนาของเรา  ใช้ให้เต็มที่! ใช้ด้วยความไม่สงสัย มันก็จะ
คลี่คลายใน ๓ อย่างไป คือ (๑) ความเลว ความชั่วมันจะหมด
ไป ถ้าไม่หมด ก็จะรังเกียจมากขึ้น ให้ทำ�ต่อไป กับ (๒) อิ่มใจใน
ความดีเดิมที่มี แล้วมีความมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ถึงพร้อม (๓) คนเรา
โคลนออกไป เลนออกไป เหลือแต่เนื้อทองคำ� ขัดถู พุทโธ ธัม
โม สังโฆ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตฯ ขัดแล้วมันบริสุทธิ์มั้ย ล่ะ?  
เอ้อ... ต้องการอันนี้
เพราะฉะนั้นพระจะภาวนาอะไร มีวิธีฝึกยังไงก็ตาม
มันเป็นเรื่องของการขยำ�ขยี้ ก่อนที่จะเอาใจมาแยกร่างกาย
ออก แล้วก็ทำ� ๓ อย่างนี้เท่านั้นเอง นั่นเขาเรียก ‘กีฬาสมาธิ’
อย่าไปติกัน
เป็นขี้กลากอยู่นี่นะ เขาก็มียายี่ห้อซีม่าไว้ทานะ ดัง
มาก ๆ เลย แล้วอีกคนเขาเป็นโรคกระเพาะเขาต้องกินยายี่ห้อ
อีกอย่าง ไมเกรนต้องกินยายี่ห้ออีกอย่าง ขณะที่มึงป่วยและเขา
ป่วยพร้อมกันเนี่ย เขากินยาไม่เหมือนมึง ๆ อย่าเสือกไปว่าเขา 
มึงไม่รู้ในใจเขาทุกข์ยังไงสุขยังไง เขาต้องกินยาตรงกับโรค ครู
เขาให้อยู่แล้ว หมอเขาจ่ายมา 
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“ฮึ ๆ.. อะไรเป็นโรคปวดท้องมันต้องทาซีม่า  ไอ้โง่”
เขาท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ดี ๆ ตรงกับโรคเขาอยู่ บอกจะเอา 
‘พุทโธ’ ให้เขา มันดูดี ๆ ทั้งนั้นแหละ ต้องรอให้มันตรงกันก่อน
ใช่มั้ยลูก? จะได้เลิกไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขา  เลิกติคนอื่น และ
เลิกงมงายโดยไม่ตรงกับเรื่องของเรา
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอันไหนตรงไม่ตรง ถ้าหากเราไม่
สามารถจะรู้ได้ ก็เข้าเน็ตสิลูก ล้างใจให้สบาย บุญที่เรามีในวัน
นี้สมบูรณ์ที่สุด ผ่องใสจริง ๆ ศีลก็บริสุทธิ์ทั้ง ๕ ข้อ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ก็เหนือเกศเหนือเกล้า ร่างกายก็ไม่เอาแล้ว
ถ้าตายเมื่อไร ลูกจะไปอยู่ที่ ๆ พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้ง
หลายอยู่ ภาษาสมัยนี้เรียกว่า ‘นิพพาน’ ลูกขอผูกพันมั่นหมาย
เข้าจุดสุดท้ายตรงนั้น อันนี้จะอีกกี่ล้านชาติกี่ล้านวัน ช่างมัน
เหอะ! แต่ถึงแล้วด้วยใจ
อันนี้เป็นเรื่องต่องแต่ง ๆ ชำ�ระล้างกัน แต่ใจถึง
แล้ว ไม่ใช่มาล้างกันวนแบบนี้ใหม่ บุญทั้งหมดที่ลูกทำ� ที่ลูก
ปรารถนาเป็นสัจธรรม ขอถวายให้แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า  (อย่างนี้ฉลาด แชทเลย เสียบปลั๊กเลย เข้าใจมั้ยลูก?) พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ ที่เคยเป็น
พ่อแม่ครูบาอาจารย์กันมาในสมัยก่อน หรือพรหมเทวดาซึ่งเคย
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เป็นคู่บารมีเคยอธิษฐานกันอย่างนี้ ว่าจะช่วยกันจนกว่าจะเข้า
พระนิพพาน ขอถวายกุศลให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาด้วย (ที่แท้
โกงท่านจะให้ท่านเปิดเว็บให้เรา  เออ ๆๆ เข้าใจหรือยังลูก?)
ขณะนี้ขอให้โมทนาบุญ
แล้วไม่ว่าบุญอะไร(หลอกท่านอีก)ที่หนูทำ�ไปจนกว่า
จะเข้าพระนิพพาน ติดตามโมทนาโดยไม่ต้องบอกกล่าวเล่า
ขานตลอดกาลตลอดสมัยด้วย จะผูกไว้เป็นของถาวร เขาเรียก                          
‘คนเข้าถึงสรณะ’ แต่ในเวลาเดียวกัน หนูผู้มีความโง่หลงเหลือ
อยู่มากเลย ความดีก็มี..เท่าไรก็ไม่รู้ พระคุณองค์ไหนเคยเป็น
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
สอนตรงกับเรื่องที่เป็นโจทย์อยู่ในใจ
เมตตาสอนมาเลย ลูกขอน้อมยอมรับนับถือ เข้าใจมั้ยลูก? มึงก็
จะได้ตรงกับเรื่องของเราเอง ได้ทีละอย่าง นี่คือ ‘มโนมยิทธิ’ ไง
หรือ ‘ทิพจักขุญาณ’ ก็ได้
ถ้าไม่งั้นมึงก็ต้องถามเขา  “หลวงตา  หลวงพี่ หนูเป็น
ยังไง นั่งแล้วมันตัวโยก ตัวคลอน?” ถามไปยังงั้นแหละ มึงไม่
ต้องถามหรอก ถ้ามึงเข้าเน็ตได้ ใช้ญาณหยั่งรู้หรือใช้กีฬาสมาธิ
ได้ มันจะตรงโดยไม่ต้องใช้ภาษามนุษย์ เข้าใจมั้ยลูก? ตรง ๆ
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เลย ถ้าภาษามนุษย์ต้องมาแปล ยังงี้ไง บางทีก็เข้ามาฝัน ไปหา
อาจารย์ไม่ทัน วันนี้ถ้าไม่ได้อารมณ์นี่ พรุ่งนี้กรรมใหญ่มันมา 
มันจะงับไปลงอีกรอบนึง
“ลูกกู ๖ โมงเช้าจะต้องตั้งอารมณ์ได้” เพื่อให้กระแส
กรรมใหม่มันทำ�ไม่ได้ ก็เข้ามาเข้าฝัน เข้าฝันออกมาเป็นภาษา
ทิพย์  “ลูกเอ้ย..รักษาศีล ๕ นะลูกนะ” (ลูกก็งง ๆ)..ไม่รู้อะไร
ของง่าย ของละเอียดพูดไม่รู้ ก็ต้องเอานิมิตเป็นรูป
องค์พระกำ�ลังบวช โยมสีขาว สมาทานศีลกราบพระ พระให้ศีล
มีตาลปัตร เพื่อจะให้ใจมันรู้ว่า  “หนูน่ะต้องรักษาศีล ๕ นะให้
มั่นคงเข้มแข็ง” แต่มึงแปลภาษาทิพย์ไม่ออก มึงก็ต้องเอาภาษา
นิมิต ภาษาฝัน เข้าใจมั้ยลูก? ก็เสือกแปลไม่ออก รุ่งขึ้นก็ต้องไป
หาพระ “ตาลปัตรหมายถึงอะไร เลข ๘ หรือเปล่า?” ไปโน่น
เลย.. แล้วมีความโลภเกาะใจอยู่ด้วย เข้าใจมั้ยลูก?
เพราะฉะนั้นหนูต้องเรียนแล้วช่วยตัวเองได้ ต้องฝึกฝน
มันช่วยตัวเองได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า  เรามาลืม ที่มันขวางใจเรา
เพราะคิดว่าร่างกายเป็นของเรา  ไม่คิดว่ามันจะต้องตาย หรือ
ต้องเปลี่ยนร่างอีกทีนึง แล้วก่อนมึงจะตาย กูจะใช้มึงให้หนำ�
เลย ตั้งแต่เด็กมาจนมาโตป่านนี้มึงใช้ใจกูแย่ซะแล้ว ต่อไปนี้ทำ�
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คืนบ้างแล้ว มึงอยากไปเดินเที่ยวช้อปปิ้ง ถ้ากูไม่จับมึงไปเนี่ย
มึงไปเดินไม่ได้ กูตามใจมึงมานานแล้ว เดี๋ยวมึงเดินจงกรมกับกู
เลย (หัวเราะ) เพื่อใจกูจะได้มีสติ เข้าใจมั้ยลูก?
คืนมา! มึงอยากจะไปเดินดู ไอโฟน ไอแพด บอกมึง
ไม่ต้องเลย นั่งดูร่างกายหัวจรดตีน ๆ จรดหัวไป เอามึงมั่ง! ถ้า
เราไม่ได้มันเราก็ไม่มีธรรมะดู(หลวงตาตีตัวเอง) เทวดาอยู่ข้าง
บนไม่รู้จักความหิวความกระหายเป็นยังไง ปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว
เทวดาไม่รู้อริยสัจตรงนั้น ต้องใช้ญาณหยั่งรู้ “สมัยเป็นมนุษย์
ปวดท้องขี้เป็นยังไงวะ?” ถึงจะรู้เข้าใจไหมล่ะ? แต่เรานี่มีพร้อม
ทุกอย่างไง เป็นเหตุให้เราเบื่อหน่ายมันได้ เราเรียก ‘อริยสัจ’
การบริหารทุกข์ไง นั่นแหละลูก
เพราะฉะนั้นการบริหารร่างกายนี่ โดยเจตนาเนี่ย อย่า
ไปสั่งให้มันไปหยิบของใครมากินก็ได้ เพราะเจตนา  “ของใคร
ก็ได้โว้ย!” ตัวนี้คือมันจะทำ�ร้ายใจของเรา ให้เราเป็นคนไม่มีศีล
เป็นคนไม่ยุติธรรม ตายออกไปมึงก็ตายด้วยบารมีของความ
ไม่ยุติธรรม มึงก็ไปเกิดในท้องในตระกูลซึ่งออกมาก็ชำ�นาญใน
เรื่องความไม่ยุติธรรม สอนหน่อยเดียวเป็นศาสตราจารย์เลย
เข้าใจมั้ย?
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เพราะฉะนั้นเวลาจะทำ�อะไร ต้องรู้ว่า  เมื่อมึงตายไป
แล้วนี่ (เขาเรียก‘วิปัสสนาญาณ’) อีกไม่นานหนอ..ร่างกายนี่
เมื่อวิญญาณออกจากร่าง ก็ต้องนอนทับถมแผ่นดิน (ตัวเราเอง
นี่) เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์..เน่า! ไม่มีใครเขาสนใจใยดี
สวด ๓-๗ วันก็เผาแล้ว ลมก็เป็นลม ไฟก็เป็นไฟ ดินน้ำ�ก็ลงเป็น
ปุ๋ยไป หาอะไรที่เป็นคน เป็นพระ เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้!
เข้าใจหรือยังล่ะ? เมื่อถึงที่สุดแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายคือ
อันนี้ ไม่มีความดี ความเลว ก็คือขี้เถ้ามันจะดีเลวอะไรเล่า  ดี
เลวมันอยู่ที่เจตนานะ
เพราะฉะนั้น การที่มึงมีทุกข์เนี่ย กูบริหารให้ได้ เพราะ                                                                                                           
กูจะเอามึงเดินจงกรมด้วย เพราะการกินข้าวกินน้ำ� มึงหากิน
เองไม่ได้ กูจะต้องคิดด้วยใจ เอาเจตนาจับมือมึงไปเอาข้าวใน
หม้อ หรือจับมือมึงเอาการ์ดไปรูด จับมือมึงหยิบสตางค์มานับ
เกิดจากใจสั่งผ่านสมอง ผ่านขันธ์ ๕ แล้วถึงผ่านไปสู่การกระทำ�
ถ้ากูไปทำ�เลวแทนมึงเนี่ย พอมึงตายกลายเป็นดินไป
กูตกรกแทนมึง ไม่มีดินสักเม็ดช่วยกูแบ่งตกนรกสักกัปสักกัลป์
ไปเป็นหมาถูกเตะ มึงก็ไม่ถูกเตะ ใจกูเจ็บในร่างใหม่ต่อไป ถ้า
หนักหนาถึงสัตว์นรกกูก็ต้องไปหมกไหม้ในร่างคอมพิวเตอร์
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สัตว์นรกอีก ส่วนมึงนี่หัวไปเป็นปุ๋ย เป็นดอกบัว ตีนเป็นผัก
กาด ถูกดูดเข้าไปในดิน คนไทยเอาดอกบัวไปไหว้พระธาตุ ฝรั่ง
กินผักกาดไปขี้ที่นิวยอร์ค มึงไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลย แต่กูไป     
ตกนรกแทนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกข์นี่กูรู้ แล้วกูต้องจากมึง ทุกข์กู
ต้องบริหาร รับรองกูไม่ผิดศีล ๕ ของกูแทนมึงเพราะมึงเป็นอัน
ขาด เมื่อรู้อย่างนี้แล้วถึงไม่ผิดศีล ๕ ไง เมื่อไม่ผิดศีล ๕ ปั๊บ! ใจ
จะผ่องใส ถ้ามันมั่นคงจริง ๆ บอก “เราเป็นผู้รู้ตามพระธรรม”
นี่ก็ไม่ใช่ของเรา อาศัยชั่วขณะเดียว แล้วไม่มีวันพลาดเข้ามาอีก
โอ๊ยเนี่ย.. ศีลลูกหมาตัวน้อย ๆ อย่างเรายังอิ่มขนาดนี้ ถ้าใคร
มาบอกว่าเราไปเป็นชู้กับเมียใครผัวใคร หรือไปขโมยใครเขามา 
เราจะบอก “ข้าแต่ท้าวสหัมบดีพรหมและพรหมทุกเหล่าชั้น
พญาอินทรราช เทพเจ้าทั้งหลาย มนุษย์ อัยการทั่วโลกทั่วทุก
ภาษา สัตว์นรก พญายมราช มาสอบเรา เราจะรออยู่ตรงที่ถูก
กล่าวหานี่!” เรารู้ว่าเราทำ�หรือไม่ทำ�อะไรไง คนมีศีลอาจหาญ
อย่างนี้ไง ตอบข้อกล่าวหาที่ไม่ใช่ที่เราทำ�
ขนาดไอ้ ลู ก เป็ ด ลู ก หมาอย่ า งเรายั ง อาจหาญขนาด
นี้ โอ๊ย.. ถ้าหลวงตาบัว หลวงพ่อฤๅษีฯ พระอรหันต์ทั้งหลาย..                                                                                                 
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เจ้าประคุณ ศีลของท่านจะขนาดไหนหนอ..? เข้าใจมั้ยลูก? ความ
มั่นคงในใจท่านจะมากกี่ล้านเท่าน้อ..? เอ้า!.. แล้วพระพุทธเจ้า                                                                                                              
ที่สอนพระอรหันต์มา  “เจ้าประคุณ พุทโธ อัปมาโณ” (น้ำ�ตา
ซึม.. กราบแล้ว)
ผู้ใดเห็นธรรมในใจตัวเองผู้นั้นถึงจะเห็นพระตถาคต
กับพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไร ไม่ได้เห็นด้วยตา  เห็นด้วยจิต
วิญญาณ ด้วยปัญญาญาณ ว่าเป็นที่พึ่งของเราได้แน่ แต่เราต้อง
เป็นที่พึ่งของตัวเราได้ก่อนถึงจะอนุมาน..เห็นได้!
ถ้ามึงยังไม่รู้ศีลข้อนั้น ไม่เคยอิ่ม ไม่เคยออก ไม่เคยเย็น
ไม่เคยร้อนอะไรกับเขาเลย ให้เทศน์ให้ตายห่ามันก็หูด้าน ก็ยัง
วิจารณ์พระองค์เทศน์ ยังอ่านหนังสือ เขียนหนังสือวิจารณ์พระ
ไตรปิฎกกันอยู่นั่นแหละ ต้องเข้าถึงอย่างนี้ แล้วถึงจะ “โอ..เจ้า
ประคุณหนอ.. เขียนหนังสือตั้งเล่มนึง อ่านแล้วผมไม่ชอบเลย
อารมณ์เหล่านี้ ท่านก็เขียนผิดพระไตรปิฎก อูย.. แต่ประโยค
นี้เจ้าประคุณเอ้ย.. ว่าร่างกายไม่ใช่เราของเรานี่มันถูกน้อ..ทั้ง
เล่มนี่ ขอบูชา ๒ ประโยคนี้อย่างเดียว ขอขอบคุณที่ท่านเกิดมา
เขียนหนังสือเลอะ ๆ เทอะ ๆ แต่ดีอยู่หน่อยเดียว” (วงเล็บซะ)
ก็ไม่ไปด่ากัน เข้าใจมั้ยลูก?
ถ้าคนเห็นความดีในตัวเอง มันจะเห็นความดีรอบ ๆ
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ตัวได้ ไม่ติใคร เลือกเฉพาะความดีที่เราจะชื่นชมเข้ามา  ส่วน
ความเลวที่เขาอ่านเขาเขียนเนี่ย “จิ๊บ ๆ กูเนี่ยทำ�มามากกว่า
มึงทั้งนั้นแหละในอดีตน่ะ” ใช้ไอ้นี่ดูเข้าไป เข้าเน็ต.. เอ้า! มึง
ฉิบหายแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงตรงนี้ รู้ร่างกายไม่ใช่เราของเรา
นะลูกนะ มันเป็นกองทุกข์บริหารด้วยศีลที่บริสุทธิ์ “นะพ่อจ๋า
หนูเป็นลูกพ่อ ศีลบริสุทธิ์ เห็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตายแล้วหนูไม่อยากเกิด หนูอยากไปอยู่กับพ่อ ถ้าพ่อเหมือน
ดวงอาทิตย์เต็มองค์ทรงกลดมีแสงสว่างรอบตัว หนูเป็นแสง ๆ                                                                                 
หนึ่ง ในองค์พ่อพระรัตนตรัยของพุทธเจ้า  บัดนี้หนูเอาแสงของ                                                                                       
จิตเชื่อมโยง ผูกพันมั่นหมายไว้แล้ว แล้วปลายแสงก็มาจับ
ร่างกายด้วยสติ ด้วยศีล พ่อต้องช่วยหนูนะ”
เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มี
นิพพานเป็นที่ไป มีศีลบริสุทธิ์ และมีสติอยู่กับร่างกายตาม
ความเป็นจริง วันแล้ววันเล่า  สงสัยเราก็เข้าเน็ต “พ่อจ๋า  อันนี้
เอาไงดี?” เพื่อจะมาทำ�หน้าที่ปัจจุบันให้ได้ ไม่ใช่ไปดูผัวดูเมีย ดู
ทิฐิมานะ ไม่ใช่! ดูก็ดูให้รู้ว่า “สวยตายห่าแล้ว หนอนตัวเบ้อเริ่ม
เลย ชาติก่อน แล้วตอนนี้อีนั่นมึงอยู่ตรงไหน? ตูดมึงอยู่ตรง
ไหน? ...ไม่มีเลย! มงกุฎกษัตริย์ ที่ดิน เคยเป็นของเรา  ตอนนี้
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เป็นโฉนดประเทศพม่าไปแล้ว มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่า”
ดูเพื่อ.. เพราะฉะนั้นชาตินี้ เดี๋ยวตายไปก็ไม่มีอะไร
เหลือ เกิดมาอีกกี่รอบก็ไม่มีอะไรเหลือ “พ่อ..หนูไม่เอาแล้ว วน
หนูไม่เอาแล้ว หนูขึ้นแล้ว ณ บัดนี้หนูขอผูกพันมั่นหมายไว้กับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กับพระนิพพาน จิตของหนูไป
อยู่เบื้องสูง” เขาเรียกขึ้นสู่กระแสพระนิพพาน เขาเรียก ‘พระ
โสดาบัน’
ถ้าเราทำ�การบ้านหนักเข้า  รังเกียจร่างกาย หมดรัก                                                                                 
ความโกรธ ความพอใจ หมดมัน เขาเรียกจบกิจแล้ว เป็นพระ
อรหันต์ ตายแล้ว ป๊อก! เข้าไปเต็มที่ ถ้ายังค้างเศษอยู่บ้างเป็น
พระโสดาบัน ก็ขึ้นไปปั๊บ! ละถึงนี่แล้ว.. ขึ้นไม่ได้! กิเลสมันบังไว้
จะลงมาเป็นสัตว์นรกก็เป็นไม่ได้เพราะมันเหนือสัตว์นรก ก็ต้อง
เป็นเทวดาอริยะ พรหมอริยะ ฟังธรรมอยู่บนนั้น เขาเทศน์กันที่
จุฬามณีก็ไป แต่ถ้าเทศน์ในโลกมนุษย์เทศน์เรื่องปวดท้องขี้ปวด
ท้องเยี่ยว..ไม่เข้าใจ ถ้าเทศน์เรื่องฌานเรื่องอารมณ์โกรธ..เข้าใจ
นามธรรมด้วยกันเนี่ย เข้าใจมั้ยลูก?
เพราะฉะนั้นต้องเจอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกองค์หนึ่ง                                                                                                                     
ประกาศพระศาสนา  เทศน์ตรงกับเรื่องที่เขา.. “ถ้าเรื่องนี้มี
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กัณฑ์เทศน์ที่ไหนเราต้อง แว่บ ๆๆ! รู้เป็นองค์แรก” เพราะ
ฉะนั้น พอพระพุทธเจ้าเทศน์กัณฑ์นี้ปั๊บ! เทวดาพรหมทั้งหลาย
จะมายืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฟังธรรมะเป็นพระอรหันต์ใน
กัณฑ์เดียวมากกว่ามนุษย์ที่เห็นด้วยตา  นี่คือกิจทั้งหลายซึ่งดับ
แต่ยังเหลือเชื้ออยู่
บางคนก็ยังต้องมาสร้างวัดสร้างวาก็มาเป็นพระอริยะ                                                                                  
มาอยู่ในท้องของคนในเขตศาสนา  เป็นพระโสดาบัน บวชต่อ                                                                                      
ทำ�กรรมฐานต่อ ขี้เกียจก็ยังไม่หมด ต้องเป็นอยู่อีกตั้ง ๗ ชาติ                                                                                        
มนุษย์อ่ะ ไม่เกิน ๗ ชาติมนุษย์อ่ะ อยู่ที่เราละ ถ้าสกิทาคามี                                                                                                                              
ก็ลงมาอีกชาติเดียว มันจวนจะหมด เหลือเสลดพันคออยู                                                                                                                                  ่
หน่อยเดียวตาย พอได้กลิ่นยานัตถุ์ซะหน่อยเหมือน (ไอ) ออก
มาเสลดหมด เป็นพระอรหันต์..(เปรียบความ) ฟังเทศน์หน่อย
เดียว พระอรหันต์ทั้งหลายฟังประโยคเดียว ใช่มั้ย? มันจะเข้าใจ
หมดเลย นั่นแหละลูก
เพราะฉะนั้นสรุปนะลูกนะ วันนี้เทศน์จบพระไตรปิฎก
นะ ลูกจะต้องตั้งใจว่า  กายกะใจนี่คนละตัว เราอาศัยชั่วชีวิต
เขา และเขาเป็นรังของความทุกข์ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก
ได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายถูกต้องสัมผัส ทำ�ให้อารมณ์ใจของเราไป
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ยึดมั่น แล้วเกิดโลภ โกรธ หลง แทนมัน เพราะมันทั้งนั้นเลย
แล้วไปผิดศีลแทนมันอีกด้วย ระวังตัวนี้ เข้าใจมั้ยลูก? ระวังตัว
นี้ ต้องมีสติระวังตัวนี้ให้ดี!
นี่คือหน้าที่ของปัจจุบัน ดูกาย ดูใจ ดูอารมณ์ เดิน
จงกรม เดินอะไรไป แต่ถ้ามันตัน ก็นั่นน่ะ เข้าเน็ตลูก! ใช้ทิพจักขุ
ญาณ หรือเบื่อเซ็งหนัก ๆ เข้าก็.. มันเต็มที่แล้ว.. อิ่ม ไม่รู้จะทำ�ไร
ก็ถ้ามันตาย มันก็ตายเน่าเละไปตามกิจ หายไป เหลือแต่ใจเรา 
“ณ บัดนี้ขอเอาใจของเรา  เหมือนแสงอาทิตย์กลับไปหา  ดวง
อาทิตย์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่ ณ ที่ไหน เกล้า
หม่ อ มฉั น ขอเอาจิ ต กราบลงแทบพระบาทด้ ว ยความเคารพ                                                                                       
เรียบร้อยแล้ว..” สระแอ๊ว.. ไม่ทันจบให้เรานึกว่าเรานุ่ม.. อยู่
ตรงเท้าของท่าน ถามว่าผู้หญิงขึ้นไป เอาความเป็นเพศไปด้วย
มั้ย? ..ไม่ได้เอาอีนั่นไป ไม่ได้เอาความเป็นเพศไป เอาแต่จิตซึ่ง
เคารพพระไป.. ไม่มีเพศ! นี่เขาเรียกว่าถอดจิตออกจากความ
เป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
ถ้ามึงมีอุปาทานว่า  “กูเป็นผู้หญิง เดี๋ยวลงมากูจะไป
ดูหมอให้ดีเชียว เดี๋ยวลงมาจะไปสอนแม่สอนพ่อให้ดี” ก็นึกว่า
เราเป็นลูกสาว มันก็เอาอุปาทานความเป็นเพศไปด้วย มึงก็ไม่
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กล้ากราบเท้าพระพุทธเจ้าไง กลัวท่านเป็นอาบัติ กลัวมึงบาป
ไง! ไม่ได้เอารูปไปแต่เอาสัญญา สังขารไปนะ ใช่มั้ย? เอาไปไม่
ครบ ๕ ขันธ์ แล้วเอาไป ๒ ขันธ์ สัญญากับสังขาร ใช่มั้ยลูก?
บางคนออกไปได้แล้ว.. บอกให้ไปไหว้มณฑปพระ              
พุทธบาท นึกอ้อมไปข้างหน้าพระลาน วิ่งวื้ด..ไปอย่างนี้ เอา
เวทนาไปกลัวชนภูเขาหน้าแตก มันต้องเหาะให้สูงกลัวหินเกี่ยว
ขาเจ็บ นั่นก็คืออุปาทานขันธ์ ๕ เข้าใจหรือยัง?
ถ้าจะหมดอุปาทานก็ต้องนึกว่าร่างกายนี้ตายแล้ว ลม
ไฟ ดิน น้ำ�ละลาย เผาไปหมดแล้ว เหลือแต่จิตที่ไม่มีร่างกาย     
ตานี้เอ็งจะนึกไปไหนเอ็งก็นึกได้ อย่างตอนนี้เอ็งนึกเข้าไปใน
โบสถ์ไปกราบพระเอ็งก็นึกได้   ทำ�มั้ยเอ็งไม่นึกเปิดประตูอ่ะ?
เพราะเอ็งไม่ได้คิดว่าเอ็งจะชนประตู เอาแต่ใจที่เคารพไป นี่คือ
‘มโนมยิทธิ’ ไง การเคลื่อนจิตไง
เอาลูก.. พอดีเป๊ะเลย ๓ ทุ่ม จบพระไตรปิฎกแล้ว มึง
ไปเลือกทำ�เอาเองนะ แล้วต่อไปข้างหน้าก็มาถามกันให้มันตรง
เรื่องกับเรื่องของตัวนะลูกนะ
ด้วยบุญที่หลวงตาทำ�มา  บุญที่พวกเราทำ�มา เต็มตาม
ความเป็นจริง สมบูรณ์ที่สุดแล้ว และบุญที่ได้ทำ�เพิ่มด้วยการ
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ฟังธรรม ถวายสังฆทาน โมทนาสังฆทาน จงรวมตัวกัน ให้จิตใจ
ของเราเข้าไปในบุญ ให้บุญคุ้มใจเรา  เต็มกำ�ลังที่เราปรารถนา 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะลูกนะ.. (หลวงตาให้พร ยถาฯ)
แค่นี้..แค่เข้าใจนะ แล้วทรงความเข้าใจไว้ให้ได้ แล้ว
ขยันทำ�ความเข้าใจให้มันต่อเนื่อง ไปยากอะไรเล่า  ยากตรงขี้
เกียจ!  นั่งทำ�ไม? ไป๊! ไปพักผ่อนกันไปลูก..
อีหนู! เอ็งนั่งอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ดูมาเห็นตัวเองนั่งอยู่มั้ย
เนี่ย? เอ็งเห็นท่านั่งตัวเองมั้ย? แกยืนอยู่แล้วท่านั่งเดิมหายไป
แล้วใช่มั้ย? เอ้อ ๆ.. มันมีที่ไหนเล่าลูก เพราะฉะนั้นความปวด
ความเมื่อยเขาถึงบอกว่า  เดี๋ยวก็หายไป พอไปยืนปั๊บ! เอ้า!..
หายไปแล้วอีห่า  หายไปไหนล่ะน่ะ? เขาเรียกอนัตตา  เอ็งเห็น
มั้ยเล่า? เห็นมั้ยล่ะ?
เพราะฉะนั้นเวลานั่งปวดนั่งเมื่อย บอก “เดี๋ยวก็หมด
ไป!” เขาเรียก อดทนขันติไว้ มีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอะไร
นี่เอ็งเปลี่ยนท่านั่งแล้ว ถูกไหมลูก? เดี๋ยวเอาใหม่ เอ็งนั่งอย่างนี้
อยู่ครึ่งชั่วโมงทนไม่ไหว เขาเรียก ‘ทุกข์’ เอ็งก็ต้องเปลี่ยน ถูก
ไหมล่ะ? แล้วเอ็งอยู่กับความทุกข์หรือเปล่าเนี่ย? เออ..สาธุ เห็น
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ทุกขณะ แต่อย่าไปเครียดกับมัน เพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เดินไป
นี่ ถ้าคนเขาจับอิริยาบถเขาบอก “มันไม่เห็นเลยไง” ไหนเล่า?
ข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มี ระวังปัจจุบันให้ดี อย่าให้เกิดโทษ.  

