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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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 กรรมฐานนะลูก... เป็นเรื่องจำาเป็น! เพราะทำาให้ใจเรา 
ผ่องใส มีความสุขนะลูกนะ! กรรมฐานกี่กองๆ กี่ระดับก็ตามนี่
ลูก สังเกตมั้ยลูก..วันนี้เราภาวนาดีเชียว พอตอนสายฟุ้งแล้ว 
นาทีแรกภาวนาจับใจ.... ปลื้มใจ ๗ นาที ๘ นาทีไปเสียอีกเรื่อง
หนึ่ง แล้ว.. เวลาไปมันไม่ค่อยกลับเสียด้วยนะลูกนะ 
 ถามว่าบุญของเราแท้ๆ ทำาไมเราเอามาใช้ ไม่ได้? บุญ 
ทั้งหลายที่เรานึกออกเป็นบุญที่สั่งสมอยู่ในใจ บารมี ๑๐ ของ    
เรานี่ ทำามาเท่าไรไม่เคยลดลงไปจากจิตใจเลย กี่ร้อยชาติ พัน                                                                      
ชาติ กี่ล้านชาติก็ตาม  ค่อยๆ หยดลงไปในแก้วใจโอ่งใจของ
เรา ทีละหยดป๋องๆ ๆ ก็เพิ่มระดับขึ้นมา 
 ส่วนตัวบุญกุศลเนี่ย ไม่เคยลดระดับลง เพิ่มพูนขึ้น
เต็มอยู่ตามความจริงอยู่เสมอ และก็เพิ่มขึ้นทุกขณะ ถ้าเต็ม
ที่ก็ไม่มีเชื้อความเลวเหลืออยู่ เหมือนแก้วน้ำาแก้วใหญ่ๆ นะ
ลูกนะ.. พอเต็มขึ้นมาปั๊บ! ความเลวไม่ได้ช่องโดยสิ้นเชิง และ
ความดีก็ไม่ลดละ ความดีทรงไว้โดยสิ้นเชิงเขาเรียก ‘พระ
อรหันต์’
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 แต่ทีนี้ที่เราทำาแล้วก็ฟุ้งไปบ้าง หรือจะจับมันไม่ยอม 
สงบมันฟุ้งอยู่ เป็นเพราะเราประมาทธรรมะอยู่ข้อหนึ่ง.. “ไม่
นึกว่าเราจะตายวันนี้” ถ้าใครก็ตามนึกแบบเสียวสยอง แล้ว 
ตัดสินใจเด็ดขาดเลย “เราอาจจะตายวันนี้ได้” เรานั่งอยู่ในตอน 
กลางคืนเราอาจไม่มีชีวิต ไม่มีขันธ์ ๕ ไปสัมผัสแสงอาทิตย์ วัน
ตอนเช้าก็ได้ ถ้าใครกล้าพูดขนาดนี้.. กล้าคิดขนาดนี้.. คนนั้น 
เข้าถึงธรรม  
 แต่มันไม่จำาเป็นว่า เราจะต้องตายตามที่ว่าหรอก เรา 
คิดให้มันเชื่อว่า เราตายได้จริงๆ ถ้าคนเราคิดว่าเราอาจอยู่ได้
อีก ๓ เดือน - ๒ เดือน อีก ๒ เดือนครึ่ง มันจะประมาท!
 
 สมมติว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ ระยะทางวัดมา เรา 
ต้องการเป้า ๑๐๐% มันหารมาว่าแรงคูณระยะทางได้วันละ 
ก้อนแค่นี้  ถ้าคนไม่ประมาท เขาจะทำาทรงตัววันละเท่านั้น ก็ยัง           
ทำาความเพียร ๓ เดือนเต็ม ยิ่งคนที่คิดว่าตัวเองยังอยู่ ๒๐ ปี 
นา.. ก็ยิ่งยืดเฉลี่ยความเพียร ใช่มั้ย? เป็นเรื่องธรรมดา นี่คือ 
ความไม่เอาจริง เอาไม่เต็มที่  
 นี่ขนาดทำาความดีอย่างเดียวนา ยังไม่ได้ทำาความเลว                                                                                      
นา ถ้าแค่ไม่คิดว่าตัวเองตาย ยังทำาความดีน้อยไปเลยลูก!
เพราะมันยังคิดว่ามันยังมีเวลาทำาอีกหลายวัน หลายปี ถ้ามัน
ตายก่อน มันก็ได้แค่นั้นแหละ มันถึงค้างที่พรหม ค้างที่เทวดา
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ไงล่ะลูก! ถ้าเป็นพระอริยะก็จะค้างที่พระโสดาบัน ที่พระสกิทา
คามี ใช่มั้ยลูก! นี่ขนาดทำาความดีอย่างเดียว ไม่ทำาเลวเลย
นะ ยังช้า... อย่างนั้นแหละ  ถ้าเอ็งเผลอไปทำาความเลว (ไม่
ได้เผลอหรอก..เป็นปกติคนที่ประมาทน่ะ) ย่อมจะทำาอกุศล
มากกว่ากุศล ถูกมั้ย? ย่อมจะบาปมากกว่าบุญ คำาว่า ‘บาป’ 
ไม่ใช่ผิดศีลเสมอไป แค่ฟุ้งซ่านค้อนคนนี้ค้อนคนโน้นก็ได้เรียก
ว่า ‘โทสะ’ แล้ว ถ้าตายตอนนั้น โทสะคลุมใจ...ก็หมาเหมือน
กัน
 คนประมาทเขามีชีวิตอยู่ได้อีกเกินวันเนี่ย แค่ทำาความ 
ดีหย่อนๆ ทั้งวันก็แย่แล้ว.. เพราะความเลวเดิมก็ยังค้างอยู่                                                                                                     
ต้องคิดให้ ได้เลยว่า วันนี้อาจจะตาย.. ความเลวอะไรที่เราทำา
ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ มันมีอยู่เท่าไรเรารู้อยู่แก่ใจ มัน ชั่ง ตวง 
วัดไม่ได้ แต่เราจะรู้ว่าเทียบกับความดีที่ทำามาตั้งแต่อ้อนแต่
ออกมาจนถึงวันนี้ ในด้านศีลธรรมกรรมฐานเราก็รู้อยู่แก่ใจว่า
อันไหนมันออกหน้าออกหลัง ถูกมั้ยลูก? ถ้าความดีมันออก
หน้า เท่าท่วมตัวมันไม่ฟุ้งหรอกลูก พอจับลมหายใจปั๊บ! ความ
ดีเขาจะกดความเลว ถ้าความเลวมันออกหน้า ก็แสดงว่า
ความเลวในตอนปัจจุบันมันสิงใจมากกว่า แต่ฐานของความ
ดีจริงๆ ที่ทำามา มันมากกว่าความเลว แต่ความเลวปัจจุบัน
ในชาตินี้มันเกาะตัวอยู่ตรงฝาปัจจุบัน.. ใกล้ปัจจุบันนี่ มันเป็น
มลทินบังความดีไว้
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 นี่หลวงตายกตัวอย่างว่า เหมือนว่าเราต้องการจะเป็น                                                                                    
พระทองคำานะ ใจเรานี่นะ ใจเราต้องเป็นพระนะ ชาติแรกก็
ออกแบบเอาปางไหนดี? กว่าจะออกแบบได้ ตายไปอีกแล้ว         
ใช่มั้ยลูก? เกิดมาเจอครูบาอาจารย์พูดถึงหล่อพระ “หล่อบารมี 
๑๐ ทำายังไงดี?” เอ้า!.. เลือกปางพระได้แล้วไปกี่แสนชาติก็
ไม่รู้ กว่าจะมั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ “เราต้องเป็น 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” อู้หู!.. เยอะนา เขาเรียกเข้า‘อุป
บารมี’ นา.. บารมีธรรมดายังไม่เข้าถึงจุดนี้นา.. ยังทำาบุญเพื่อ
รวย เพื่อเกิดดีอยู่  
 พอเข้าถึงเลือกแบบ เหมือนว่าปั้นแบบพระเสร็จหงาย 
พระขึ้นปั๊บ! ก็ผสมทองซี (คนก็อยากทำาสิ...พระทองคำา) ก็
เอาทองมาหลอมแล้วก็เท...บางคนก็ไล่ขี้ทอง กุศลหยาบบ้าง 
อะไรบ้าง มีโลภโกรธหลงเจือบ้าง ก็เหมือนว่าทอง มีขี้ตะกั่วอยู่ 
พอหลอมเขาก็ต้องเสียเวลาไล่ขี้ทอง พอเทไปมันก็มีมลทินอยู่ 
แต่ว่าแบบของพระบารมี ๑๐ ทัศนี่! เวลาเรามีความเพียรเขาจะ 
ไล่ขี้ทองออกเองโดยอัตโนมัติ
 เพราะฉะนั้นเวลาเราทำาบุญมาเนี่ยทองคือบารมี ๑๐                                                                                                    
ก็จะเต็มตัวขึ้นมาทุกขณะ อาจจะขึ้นมาถึงเอวแล้ว เป็นพระเอว
ขาด.. ยังไม่เต็ม เข้าใจมั้ยลูก? แต่มันเต็มที่ตามที่เราทำามา เรา
ไปตกนรกเป็นหมาเสียหลายร้อยชาติเนี่ย พระบารมี ๑๐ ทัศก็                        
ยังอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อขึ้นมาเป็นคนเจอครูบาอาจารย์แนะ 
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นำาการสั่ง-สม-เพิ่ม-พูนบารมี...ก็มาทำาเพิ่ม
 เพราะฉะนั้นเข้าใจใช่มั้ย? ว่าคนที่จะเพิ่มพูนให้เต็มได้ 
ต้องรู้จักบารมีเดิมของตัวว่ามีวาสนามาทางไหน แล้วก็ทำาต่อ
บุญเดิม บางคนเขาก็ทำาบารมีในช่วงแรก ขอให้เป็นพระเจ้า                      
จักรพรรดิ มีจักรแก้ว ฯลฯ มึงอย่าเอาแบบพระอรหันต์ ไปเท 
ไหลออกหมดนา.. มึงก็ต้องทำาตามแบบที่เขาต้องการ
 สมมติว่าในชาตินี้ เรานั่งพับเพียบถวายชีวิตเข้าวัดกัน                                                     
ถือว่าสรณาคมน์นี่เราเต็ม หล่อมาเต็มแล้ว แต่ยังไม่ผ่องใส
เป็นทอง ยังมีตะกั่ว.. ยังมีสักกายทิฏฐิ.. วิจิกิจฉา.. สีลัพพต
ปรามาส เล็กบ้าง น้อยบ้าง.. จางอยู่ทั้ง ๑๐ ตัว ก็มาใช้ปัญญา 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาและความเพียรเป่าลงไป มันก็เดือด
ไล่ออกมา คายมลทินออกมา.. ตายก่อน!! ยังค้างเศษอยู่ เขา
ถึงบอกว่า “เชื้อมันยังเหลืออยู่” มันยังไหม้เป็นความอยากอยู่
ในใจนี่แหละลูก!
 เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดว่า เราไม่รู้ว่าเราทำาอะไรมาแต่
เรารู้ว่าเราทำามาเต็มที่ของเราแน่ ไม่มีใครมาโกงบุญเราได้แน่                                                                                  
แล้วเรามาได้ร่างมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ถือว่าบุญมีอยู่ มี
สิทธิ์ใช้ ได้เต็มที่ บุญก็มีสิทธิ์เพิ่มพูนขึ้น แต่ว่าประมาทว่า 
“เออ!.. ร่างกายนี้คงจะอยู่ได้ตั้งทันอายุขัย ๗๕ ปี นี่เราเพิ่ง ๔๐ 
เพิ่ง ๒๐ เหลือตั้ง ๔๐ ปี” ถ้ามันตายใน ๔๐ วินาที ก็เป็นอันว่า
ไม่ได้หล่อพระต่อ ดีไม่ดีก่อนจะตายนี่ไปเอาอุปาทานดินเหนียว
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หรือดินอะไรมาใส่เข้าไปในใจ อิจฉาริษยาพอกพูน เนื้อพระก็มี
มลทิน แต่ทองคำาก็เป็นทองคำา แต่จะมีของเคลือบ เข้าใจไหม
ลูก?  เชื้อที่มานี่นะมันจะเคลือบเข้ามา
 เพราะฉะนั้นคนฉลาดน่ะ! เขาไม่ทำาความเลวหรอกลูก 
มันทำาร้ายตัวเอง.. อย่างโกรธคนอื่น คิดจะด่าคนอื่น “อีโน่น 
แม่มึงชื่อไรพ่อมึงชื่อไร เคยมีชู้หรือเปล่าวะ?” หาข่าวหาข้อมูล 
เพื่อที่จะไปจู้จี้ๆ ด่าด้วยตัวเองก็ดีนินทากระทบกันก็ดี คนที่          
เริ่มหาความเลวคนอื่นและส่ังสมความโกรธความพยาบาทหรือ
ความโลภเนี่ย ก็คือสั่งสมมลทินเข้ามาในดวงจิตของตัว ถูก
ไหมลูก? แล้วจิตมีหน้าที่ปรุง ขยำาขยี้ มันไปนึกถึงเท่ากับไป
ออกแบบคอมพิวเตอร์น่ะ “มึงจงเป็นหมา ๕๐๐ ชาติ เหี้ย ๗๐๐ 
ชาติ ขอให้มึงตายโหง...” อะไรต่ออะไรนี่ เราชำานาญในการ
อธิษฐาน เชื้อต่างๆ มันมาอยู่ในใจเราเอง ถูกมั้ยลูก? 
 
 เปรียบความเหมือนว่า ใครสักคนเกลียดหนู... เกลียด                
หนู.. เกลียดท่าน (หลวงตายกตัวอย่างโดยชี้ไปที่ฆราวาสและ                                                                            
พระที่นั่งฟัง) ต้องการจะเอาไฟหรือเอาขี้ไปป้ายเขา มันต้องเอา
มือป้าย ถูกไหม? พูดถึงรูปธรรมนี่นะ ถ้าจะเอาไฟไปจุดเขาต้อง
เอาไฟไปชุบน้ำามันยาง “เดี๋ยวจะเอาให้ติดไฟที” มือกุมความ
พยาบาทไว้นะ ก็เอามือนี่ไปจี้ไฟ เพื่อให้เอามือที่ติดไฟ ไปตบ
หัวคนอื่นหรือจะไปจี้คน ถามว่าใครร้อนก่อนลูก?.. นี่คือโทสะ!
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 ส่วนมลทินในเรื่องความโลภ หรือกามราคะก็ตาม 
เหมือนคนที่เอามือ จะเอาขี้ไปลูบหน้าเขานี่นะ เหมือนเอาน้ำา 
หนองของหมาไปลูบหน้าคน มึงก็เอามือไปบีบน้ำาหนองให้
ชุ่ม  “เดี๋ยวกูจะป้ายมึงให้” ระหว่างที่คิดอยู่นี่นะ ถามว่าใคร
มี มลทินก่อน? ถ้าเกิดไปป้ายแล้วเขาวิ่งหนี ป้ายไม่ถูก มึงก็
เปื้อน อยู่นั่นแหละ ถึงเอาไปป้ายยังไงก็ตามมันก็เหลือเศษค้าง
อยู่
 จะเห็นว่าคนที่ปรุงกิเลสไปโลภโกรธหลง จับผิดคน
อื่น ก็ดีนี่นะ... ทำาร้ายตัวเองก่อนแล้ว นี่ไงลูก!  เพราะคิดว่า
วันนี้ยัง ไม่ตายไง  “ทำามันซะก่อน เดี๋ยวปลงอาบัติ เดี๋ยวต่อ
ศีลใหม่ สมาทานเข้าพรรษาหน้าเอาให้เต็มที่” แล้วมึงจะอยู่ทัน
หรือ เปล่าเล่า? แค่ ๒ วันก็ประมาทไปวันแล้วใช่มั้ยลูก? ถ้า ๓ 
วัน ประมาท ๒ วัน ถูกไหมลูก? ถ้าวันต่อวันยังประมาทเป็นราย 
ชั่วโมงอีก
 
 พระคุณเจ้าพระสารีบุตร แม้เป็นเอกอรหันต์รองจาก 
พระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ย ท่านยังบอกเลยว่าหายใจเข้าอาจจะ 
ตายตอนหายใจเข้าก็ได้... ไม่ได้ออก หายใจออกแต่ไม่ได้เข้า
อาจจะตายเสียก็ได้ ท่านบอกว่าเราคิดถึงความตาย ประหนึ่ง
ว่า เขียนว่า ‘ตายแน่’ อยู่บนหน้าผาก ส่องดูกระจกหรือส่องดู
อะไร 
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 ต้องเห็นว่าร่างนี้น่ะตายแล้วเหมือนศพซึ่งตายแล้ว 
แล้วมีผ้าดิบผูกเป็นตัวศพที่เขาเก็บไว้เตรียมเอามาผ่า... นั่น
แหละๆ เรานุ่ง ขาว นุ่งเหลือง นุ่งกางเกงอยู่นี่ ถ้าแน่จริงนะ
นักกรรมฐานจริงๆ นะ เขาต้องมองเห็นว่า...(เขาจะชี้หน้าตัว
เองว่า) “อ้าว...วันนี้ เธอตายแน่ อ้าว! แล้วใจกูจะไปจับมือไป
ทำาร้ายเขาทำาไม เดี๋ยวร่างกายเรานี่มันตายแล้วก็เผาไป แต่จิต
ที่ไปจับตกนรกแทนตัว เนี้ยะ!! (ร่างกาย)”
 เพราะฉะนั้นลูกเอ้ย!.. ถ้าเป็นสัมมาทิฐิแล้วไม่คิดร้าย                                                                                 
ใครเลยลูก แค่คิดแล้วก็แต่งใจเรา แล้วพูดร้ายก็แต่งปาก
เข้าไปด้วย แรงขึ้นไปอีก แล้วเอากายไปทำาร้าย ลงมือเดินไป 
ด่า เดินไปให้ร้ายนินทาเขาเนี่ย.. ก็ทำาทั้ง ๓ กรรมด้วยลูก แล้ว
มันก็เข้าไปในใจเรา ชำานาญนักหนาเป็นวสี เป็นอมตะในเรื่อง
สั่งสมความเลวเชียวเนาะลูกเนาะ (หัวเราะ)   
 ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่เคยสอนกันบอกวา่ โง่นะลูก                                                      
นะ! จะไปทำาทำาไม ทำาร้ายเราเองทำาไม? คนๆ นั้น ถ้าเขาเลว ไม่
ต้องไปด่าเขาหรอก เดี๋ยวเขาตายเขาก็ลงนรกไปเอง อนาคต 
สัตว์นรกตัวหนึ่งจะตายในวันรุ่งขึ้นเหมือนกัน ร่างนั้นเขาก็ต้อง 
ลงเป็นดินน้ำาลมไฟ แต่ใจเขาต้องลงไปเป็นสัตว์นรก ถ้าเราอยู่ 
เฉยๆ หันมาทำาความดีแล้วชำาระความเลวด้วย เขาก็ตายเขา
ก็ลงนรก เดี๋ยวร่างเราวันนี้ก็ตายลงไปในดินเป็นเถ้า แต่ใจเรา   
จะเป็นพรหมหรือเทวดาหรือเข้านิพพาน หรือเป็นพระอริยะลงมา
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บวชต่อบารมี  
 ทำาไมจะต้องไปร้อยรัดหรือไปแก้ ไข “จงดีอย่างโน้น 
จงดีอย่างนี้” เข้าไปขัดข้อง “จงอย่าเลวอย่างนี้ จงอย่าเลว 
อย่างนี้”  ทั้งไปร้อยรัดทั้งไปขัดข้องจริยาคนอื่น นั่นก็คือเอาใจ
เราไปผูกไว้กับกระแส ถ้าเขาจะเป็นสัตว์นรกเราก็ไปแก้ ไข
ความประพฤติสัตว์นรก “จงอย่าเป็นอย่างนี้” ใช่มั้ยลูก? ถ้าแก้
ไม่จบแล้วตายก่อน มึงไปไหนลูก? ตอบคำาถามได้ใช่ไหมลูก?
 ถ้าหากเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้า คิดว่า “กูเป็นคนที่เก่ง 
กว่าพระพุทธเจ้า สามารถด่าให้คนเป็นพระอรหันต์ได้ อีนี่มึง...
ทำาอย่างนี้มันไม่ดี ต้องทำาอย่างนี้สิ ...บวชมาเรียนมาอย่าง 
งี้ๆ เป็นพระอรหันต์...เพี้ยง!!” แล้วมันเป็นพระอรหันต์ใสไป
ต่อหน้าเนี่ย ถามว่าใครได้เปรียบ? ไปด่าให้เขาเป็นพระอรหันต์ 
แล้วมึงเองปากจัดอยู่งั้นน่ะ ใช่ไหมลูก? (เอากันตรงๆ อย่างนี้
เลยนะไอ้หนูนะ..ไม่หนักไปนะลูก.. ฟังเหตุผลดู)  
 โง่หรือฉลาดถ้ามันเป็นจริงนะไอ้หนูนา... มึงก็นั่งหน้า 
กระจกเลยนา “ไอ้เนี่ย.. กูเห็นมึงหล่อ มึงเฟะ มานานแล้วเนี่ย  
มึงตาย!  มึงเน่า!  มึงเป็นพระอรหันต์  ซะ... ปิ้ว!  เป็นพระ
อรหันต์”   แหม...อันแรกต้องด่าตัวเราใช่ไหมลูก?  แต่มันได้ 
ไหม? กูก็เพียร ด่าตัวเองมา ๒๔ พรรษาแล้ว ไอ้หนูเอ๊ย! กูก็ยัง
เต๊าะแต๊ะๆ อยู่นี่ลูก ยังไงลูก?.. แล้วนับย้อนชาติไปกี่ล้านชาติ 
ก็ยังด่าตัวเองเพื่อจะเอาความเลวออก... มันยังไม่จบ เพื่อ
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จะเสียเวลาเอา มลทินเราออก ไปเขี่ยมลทินให้คนอื่นมันเรื่อง    
อาราย....ย....
 หรือว่าจะไปบอกเขา “บารมี ๑๐ อย่างนี้ทำาให้หมด” คือ
ไปร้อยรัดเขา อยากจะแต่งเติมให้ดีนะสงสารเขาหรืออะไรก็ตาม 
หรือด่าด้วยความอะไรก็ตาม “ต้องทำาอย่างนี้ถึงจะเต็ม... เธอ
อย่าโง่อย่างนี้” ถ้าเกิดไปชี้ให้เขาแล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์เต็ม                                                                                         
องค์ไปเนี่ย ก็ใครได้ประโยชน์ก่อน ถูกมั้ยลูก? แต่มันไม่ 
ด้าย...ย...  
 พระพุทธเจ้ายังบอกว่า ท่านไม่สามารถที่จะไปโขก
หัว ใครให้ ได้ฌาน ๔ ได้ ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ว่าทางนี้                    
อย่าเดินนะลูกนะ มันจะไปอย่างนี้ ทางนี้เดินมามันจะได้อย่าง
นี้ หรือผลดีเพราะเกิดจากการเดินทางมรรคตรงนี้ ผลเลวเกิด 
เพราะกรรมอย่างนี้ พระองค์เพียงแต่ชี้เหตุกับผลอริยสัจใช่มั้ย                                                                                                   
ลูก? ทุกข์เกิดจากสมุทัย ถ้าคุณอยากได้นิโรธคุณต้องเดิน 
มรรคนี้   เป็นเหตุผลที่สวยงามมากมาย เพียงแต่ทรงชี้และทรง
ให้กำาลังใจ ทรงให้อุบายว่าทำาต้องทำาอย่างนี้ แต่ไม่สามารถจะ
ไปเดินแทนเขาทีละก้าว หรือเอาลมเป่าให้ฌาน ๑ ไม่ได้ลูก! 
 แต่ยกตัวอย่างในพระสูตรให้กำาลังใจ ให้ตัวอย่างดอก 
ไม้ ใบไม้ “ดอกไม้นี่นะลูกนะ มันก็เป็นต้นอยู่แค่นี้ลูก เมล็ด
มันหล่นจากขั้วลงในดินสกปรกเนี่ยลูก ก็ดินน้ำาลมไฟปกตินี่
ลูก โตขึ้นมา ดอกมันก็ออกสีชมพูสีขาวตามพันธุ์ กลิ่นหอม
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ก็ออกมา ได้เมล็ดมะม่วงหล่นลงไป ก็ออกมาเป็นความมัน
ของมะม่วงได้ ก็ไอ้ต้นไม้ต้นไร่นะลูกเอ๊ย.... ไม่มีใครไปอบรม
มันซะหน่อย มันแค่ยอมรับกรรมของมัน ที่มันทำามาตามปกติ
ว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท เป็น
กำาเนิดเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่พึ่งอาศัย จะทำากรรมอะไรต้องได้ผล
ตามพันธุกรรมนั้น แน่นอนไม่สามารถจะผิดไปได้” เออ...เนี่ย
ให้กำาลังใจ....
 เพราะฉะนั้นเราเป็นคน ลูกเอ้ย... พบพระพุทธศาสนา 
มีครูบาอาจารย์ สอนวิธีขยับเมล็ด ขยับราก เติมปุ๋ยเติมอะไร 
ด้วยตัวเองได้ใช่มั้ยลูก? ต้นไม้เติมให้ตัวเองไม่ได้ คนเราเติม 
ปุ๋ยให้ตัวเองได้ เดินจงกรมได้ ไปวัดได้ พุทโธ ธัมโม สังโฆได้ 
ก็ทำาไงล่ะลูก! เราเพียรทำามานานแสนนานแล้ว เรามาละเว้นปุ๋ย 
เลวๆ ออกเสีย อย่ามาทำาให้เป็นมลทินนะลูกนะ เอาปุ๋ยดีๆ คือ 
บารมี ๑๐ นี่ เข้า มาคบเฉพาะคนที่ดี ต้นไม้ที่ดีพันธุ์ที่ดีด้วยกัน
ทำาไมมันจะออกดอกออกกลิ่นเป็นศีลไม่ได้ ทำาไมจะออกผล
เป็นโสดาฯ สกิทาคาฯ ไม่ได้.. จะออกผลเป็นฌานสมาบัติ 
ทำาไมจะออกไม่ได้..  เพียงแต่ลูกไม่สนใจตัวเอง แทนที่จะรดน้ำา
ตัวเองกลับไปด่าคนอื่น “มึงรดน้ำาไม่เป็น (โง่เหมือนกูเลย)” 
... เพราะฉะนั้นเสียเวลาทั้งนั้น!
 เพราะอะไรลูก? เพราะไม่คิดว่าตัวจะตายวันนี้ ถ้าใคร                                                                                             
ก็ตามตายไปแล้วนะ เขาผูกมือแล้วนะ จิตออกมาจากร่างแล้ว 



18

นะ มองลงดู...อู้หู! ถามตัวเองดูว่า เมื่อเราออกจากร่างเรานี่ 
กำาลังของจิตเนี่ย เรานึกถึงอะไรก่อนมันจะไปทางนั้นก่อน ถาม                                                                                                       
ว่าจิตผูกพันอยู่กับกำาลังกุศลหรืออกุศล? ถ้าอกุศลนำาหน้ามี 
กำาลังมากกว่าตกนรกก่อน หรือไปเป็นหมาเป็นอะไรก่อนตาม 
พันธุ์ที่ปลูกไว้ แล้วความดีที่ทำาก็ยังไม่เต็มคือนิพพานไม่ถึง  
ถ้าถึงนิพพานแล้วมันไม่ประมาท ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็น
พระอรหันต์อยู่แล้ว       
 เพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า “ลูกเอ้ย!.. ลูกได้                                                                                
พรพิเศษพ่อจะให้เวลาอีกวันหนึ่ง.. วันสุดท้ายร่างเธอเริ่มเหม็น
ตุๆ แล้วนะ ขอให้บุญของธาตุ ๔ ไฟเป่าเข้าไปให้มันอุ่นขึ้นมา 
เหมือนแกงอุ่นหอมขึ้นมา อารมณ์ใส่เข้าไปให้ขยับได้ ดิน-น้ำา-
อาการ ๓๒ หัวจรดตีน.. ตีนจรดหัวที่ตายไปแล้ว มีหนังหุ้มอยู่ 
โดยรอบ มีไฟกับลมเข้ามาประกอบเป็นธาตุ ๔ เริ่มใช้งานได้ 
วิญญาณประสาทต่างๆ ที่สลายไปเนี่ย...เอาเข้ามา” ตีนก็
เหยียด ออกมาซะ! ลืมตา.. เห็นรูปทางตาเข้ามา แต่ว่าข้อมือ
ยังผูกอยู่ ยังไม่ได้เอาออก  
 ให้มีความรู้สึกประหนึ่งว่าเราได้รับพรวิเศษว่า เราจะมี 
เวลาที่จะครองร่างอันนี้ ในโลกมนุษย์ ในวัฏสงสาร อีกเพียง ราตรี
และทิวานี้เวลาเดียว พ้นจากเวลานี้แล้วเราจะหมดสิทธิ์ ต้องคืน
แล้ว เพราะร่างนี้ได้ตายไปเสียแล้ว แต่เราได้รับพร ปฏิโลมขึ้น
มาใช้ ถ้าใครคิดถึงอย่างนี้ไม่อยากไม่ยุ่งกับความเลวคนอื่น
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เลย เขาจะยุ่งกับความเลวตัวเองอย่างเดียว... ไอ้หนู! แล้ว                                                                                          
ความดีที่ยังทำาไม่เต็มเขาจะไม่เห่อเหิมทะเยอทะยาน
 ขอโทษนะลูกนะไม่ได้ว่าใคร แต่ว่า.. ว่าตัวเองในสมัย 
ก่อน และทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่า.. เทียบความให้เห็นภัยถึงขนาดนี้ 
เขาไม่ซื้อตั๋วรถทัวร์ไปทอดกฐินไกลนักหนาหรอกลูก ถ้าจำาเป็น
ต้องซื้อตั๋วรถทัวร์ไปไกลๆ เขาต้องนึกถึงความตายในรถทัวร์
ด้วย เกิดตายกลางทางจะได้มีสิทธิ์ใช้วันนี้วันเดียว เขาจะ
ทำาบุญเฉพาะบุญที่มันต่อกับบุญเดิมปัจจุบัน มีอะไร... อ๋อ!มี
ศีล สมาธิ ปัญญา เขาจะเอาตรงนี้!! ไม่ต้องอะไรเลย.. ทานมัย
ถ้ายังไม่มีเวลาทำา เอาศีลมัยกับภาวนามัย มันอยู่กับที่ได้ เขา
จะเร่งทำากุศลตรงนี้ลูก ทำาประหนึ่งว่ามีเวลาอยู่วันนี้วันเดียว  
 ถ้าใครกต็าม อดตี-ไมต่อ้งไปสนใจ เพราะมนัปลกูกรรม
ดีกรรมเลวมันรออยู่ข้างหน้าแล้ว อนาคต-เราไม่มีสิทธิ์ไปคิดว่า
เราจะมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ เพราะอนาคตถ้ามีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ก็                                                                                                            
เป็นกรรมดีกรรมเลวก็ทยอยเข้ามาตามอายุของกรรม ไม่แน่ว่า                                                                    
กรรมดีที่เราทำาเมื่อวานจะมาให้ผลก่อนกรรมเลวที่เราทำาเมื่อ                                                                                    
แสนชาติที่แล้ว เขาออกดอกย้อยอยู่หน้าประตูน่ะรอให้เราออก                                                                                                                 
ไปก็... หล่นทับหัวเลยได้กินผลนั้นเลย ส่วนที่ทำาสังฆทานไว้
โน่น! รออันดับ ๓ โน่น แล้วอันดับ ๑ อันดับเดียว นี่กี่ร้อยล้านปี
ลูก.. จะรู้หรือลูก...ในนรกน่ะ เสี่ยงแม้แต่วันเดียวหรือร่างเดียว
ไม่ได้เลยลูก ขึ้นชื่อว่าร่างกายหรือการเกิดอีกชาติเดียวนี่.. ชื่อ
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ว่าเสี่ยงที่สุด หลวงตาไม่ได้บอกว่าต้องตกนรกทุกคน แต่เสี่ยง
ที่สุด
 เพราะขณะนี้!! ที่นั่งมีขันธ์ ๕ มีสติอยู่นี่ ลูกก็รู้ว่ากุศล 
กับอกุศลอะไรครองใจเราได้มากที่สุด ตอบได้เองไม่ต้องมา
ถาม แล้วเวลาจะตายเวทนามันเกาะ ทุกข์ก็เกิด ใจมันจะนึกถึง
พระพุทธเจ้าออกไหมลูก? ...นึกออกหลายคน แต่ถามจริงๆ 
แน่ใจหรือว่าจะใสออกขนาดนั้นน่ะ ก็ขนาดยังไม่ป่วยนี่นะ ตีน
ยังเดินจงกรมได้นี่นะ มือยังไหว้พระได้นี่นะ กินข้าวได้นะ มึง
บวกกันสิลูก! ๑๐ ส่วน ให้ความดีกับความเลวกี่ส่วน... ตอบ
ได้! ถ้ามีเวทนาแรงกล้า เอ็งจะช่วยตัวเองได้ ไหม? 
 เพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ มีครูบาอาจารย์ 
อยู่ มีสหธรรมิก มีเวลาอยู่มีขันธ์ ๕ อยู่ หลวงตาถึงบอกว่าทุน 
ของคนบัณฑิตของคนดี... มีอยู่  
 ๑. ร่างกายร่างสุดท้ายนี้ร่างเดียว 
 ๒.  ใจเราดวงๆ เดียวซึ่งเราทำามา แค่ไหนก็แค่นั้น   
  และ.. 
 ๓. เวลาวันเดียว
 ๓ อย่างนี้เอามาเป็นทุนให้ประเสริฐที่สุด ซอยลงมา 
ทุกเวลานาทีย่อมจะมีค่า เผลอไปทำาอกุศลมาใหม่ ใจก็หมอง 
กว่าเดิมไปใหม่ มันจะไม่ทันใช่ไหมลูก แค่ไปหลงบุญซึ่งจะ
ทำาให้เกิดต่อ เขาก็ไม่ทำากันแล้ว!!
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 หนู... ถ้าวันนี้วันเดียวนะ สมมติว่าถ้าหลวงตารู้ว่า 
ถ้าหลวงตาตายแล้วยังไม่ใช่พระอรหันต์นี่นะ กรรมของหลวง
ตาต้องตกนรกก่อนถึงจะขึ้นมาบวชต่อได้ สมมติอย่างนี้นี่นะ         
เขาไม่ยอมทำากุศลที่จะทำาให้เกิดหรอกลูก เขาจะทำากุศลเพราะ
ศีลมัยกับภาวนามัย ทานมัยนี่.. ทำามามากแล้ว ถ้ามีโอกาส
ก็ทำา ถ้าไม่มีโอกาส...วันเดียวนี่ไม่เอาแล้ว เอาอย่างเดียวศีล
มัย กับภาวนามัย ภาวนามัยแค่ไหนลูก? ...ต้องละขันธ์ ๕ ใน
ปัจจุบันนี้ให้ ได้  
 เพราะฉะนั้นที่หลวงตาพูดมาวันนี้ ใจมันอยากจะมา
พูดเตือนพระ เตือนเราว่า ‘อย่าประมาทเลยลูก’ ถ้ามี ๒ วัน
ลูกโง่ ลง ๑ วัน ถ้ามีวันเดียวนี่อาจจะโง่เป็นรายชั่วโมง เข้าใจ        
มั้ยลูก?
 พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรซึ่งพระมหากัจจายนะทรง 
โปรดมากที่สุด พระพุทธเจ้าอธิบายสั้นๆ พระสาวกไปถามขอ 
ให้อธิบายละเอียด ท่านบอกให้ ไปถามพระมหากัจจายนะ ซึ่ง                               
หลวงปู่พระมหากัจจายนะท่านเป็นเอกในการขยายธรรมะให้ 
ยาวพิสดาร หรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศน์พิสดารมาถามให้                                                              
ท่านย่อลงเอาแต่หัวใจท่านทำาได้ เป็นเอตทัคคะทางนี้ ‘บุคคล
ผู้มีราตรีเดียวเจริญ’ คือสูตรที่สำาคัญที่สุด หมายความว่า   
 อย่าได้กังวลถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วในอดีต  
 อย่าได้มุ่งหวังฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่ยังอยู่ในอนาคต
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 เพราะสิ่งที่เป็นอดีตเป็นอันลับไปแล้วแก้ ไขไม่ได้
 สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่รู้อะไรจะมาก่อน
 บุคคลใดก็ตามมองเห็นปัจจุบันธรรม ตามยถากรรม                                                                                                      
ของตัว(ปัจจุบัน..ไม่ใช่ของพระสารีบุตรหรือของคนนี้ๆ) มองใจ                                                                                    
ของเรามองกรรมของเราปัจจุบันว่า ไม่ให้ง่อนแง่นไม่ให้คลอน 
แคลน ดูเลว ดูดี ตรงนี้ แล้วพึงให้แจ่มแจ้งแทงตลอดว่า ความ
เลวนี่เมื่อวานก็ทำา แต่ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไปแล้ว                                                                                                  
กลายเป็นดอกเป็นผลรออยู่แล้ว การกระทำาความดีที่นั่งสมาธิ 
ภาวนาก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่รอเป็นบุญอยู่ข้างหน้า 
แล้ว ข้างหน้าจะมาอีกกี่ชาติก็เป็นเหมือนอดีต คือ อนิจจัง       
ทุกขัง อนัตตาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น.. สิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดก็
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เฉพาะหน้านี่..
 กายที่กำาลังเป็นทุกข์กำาลังเสื่อมไป แล้วกายที่กำาลัง 
สลายไปและตายไป ขอยืมมาใช้วันเดียวนี้.. ให้เห็นว่ามันมีอะไร 
น่ารักและน่าพอใจบ้าง 
 ถ้ามันหมดความรักความพอใจในกาย
 ย่อมหมดความรักความพอใจในเวทนาของกาย      
 ย่อมเบื่อหน่ายหมดความพอใจในสัญญาความจำาได้ 
ของกาย 
 ย่อมเบื่อหน่ายในสังขาร คืออารมณ์ปรุงแต่งของร่าง 
กาย
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 ย่อมเบ่ือหน่ายในวิญญาณ คือการได้เห็นรูปหรือได้ยิน
เสียงหรือกามคุณของร่างกาย
 เมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นความกำาหนัดยินดี  
 เมื่อสิ้นความยินดีหรือความพอใจ จิตก็ถือว่าพ้นจาก 
ความยินดี  ‘มันเน่าทั้งตัวแล้วมันเหม็น’ จนหมดความพอใจนี่  
ใจมันพ้น...
 เมื่อพ้นแล้วเขาจะรู้ว่าพ้นแล้วว่า  ‘กูโง่มานาน’
 ถ้าพ้นแล้วคือกิจที่ควรทำาได้ทำามา...พอแล้ว!ทำาเพ่ือ
จะละในปัจจุบัน กิจอื่นอีกเพื่อความพ้นไม่มีแล้ว พรหมจรรย์ที่
จะทำามาเพื่ออย่างนี้ก็จะจบแล้ว พรหมจรรย์กับกิจนี่จะจบอยู่ใน 
ปัจจุบันธรรม ไม่ใช่มะรืนนี้จะจบ.. ไม่ใช่! พระพุทธเจ้าก็จบใน 
ปัจจุบันเฉพาะหน้าถูกมั้ยลูก?
 ตรงนี้เองที่หลวงตาบอก ถ้าใครนึกอย่างนี้ไม่ทะเลาะ 
กันหรอกลูก... ไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องคนอื่นหรอก! นอกจาก 
มันจะทำาเลวแล้วมันเสียสำานัก... เสียหายสำานักเสียหายส่วน
รวม จึงมาบอก... ก็บอกกับองค์ที่จะว่ากล่าวเขาได้ จะไปบอก
เพื่อนกันหรืออะไรกัน ก็ไม่รู้ว่าบอกด้วยเจตนาจะให้ร้อนหรือ
เปล่า   
 เราก็จำาเอาไว้ ถ้าเกิดตายก่อน ไอ้หนู.. อารมณ์ตรง
นั้นน่ะ! มันถ่วงใจเรา เขาเลวจริงเขาก็ตกนรกไปก่อน เขาไม่
เลวจริงเขาก็ไปตามความดีของเขา แต่แน่นอน.. เราที่เอากรรม                                                                                       
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จำาของคนอื่นมาใส่ในใจไว้นั้น.. มันหนักลูก แต่ถ้ารู้ว่าตายวันนี้
ก็ไม่มีอะไร เพียงแต่ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ
โจทก์ตัวเราแทน บอกว่า..
 “โอหนอ!.. แค่ความเลวในใจเราก็เอาออกไม่ทันแล้ว 
วันนี้แค่ความดีของเราที่ยังขาดอยู่ก็ทำาให้เต็มไม่ทันแล้วในวัน
นี้ ทำาไมเราจะต้องไปยุ่งกะเรื่องความเลวคนอื่น” และเห็นความ  
เลวคนอื่นที่เขาทำาอยู่ เรามองย้อนลงมาความเลวอย่างเดียว 
กัน มีมั้ย..? ถ้ามีรีบเอาออกเสีย! ไม่ใช่เอาของเขาออก ถ้า
ไม่มี...  คล้ายกันมีมั้ย? เชื้อเดียวกันมีมั้ย? ถ้ามีต้องเอาออก 
ถ้าไม่มีเลยล่ะลูก! ก็...
 “สาธุ! ความเลวอย่างนี้ไม่มี เราจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำา
อย่างนี้ อุตส่าห์มาเตือนให้เราเห็นด้วยการกระทำา” ยังฉวยเอา 
ประโยชน์เลย แม้เชื้อเลวไม่มี เรายังไม่ยอมให้ความเลว อย่าง
นี้ที่เห็นแล้วแหนงหูแหนงใจเนี่ย.. มาเกิดขึ้นในใจ วาจา กาย 
ของเราเป็นอันขาด!  
 เมื่ออันนี้เราไม่ได้ทำา! ก็หันมาดูตั้งแต่หัวจรดตีน - ตีน                                                                                        
จรดหัว มีอะไรบ้าง ที่มันสกปรกหรือสะอาด การที่ใจคนเป็น 
ทุกข์เพราะอะไรรู้มั้ยลูก คือปัจจุบันมันมีร่างกายอาศัยอยู่ ก็ที่                                                                                              
บอกว่าในร่างกายมันเป็นช่องของกิเลสกับกรรมเข้ามา เมื่อมี                                                                                
รูปกาย มันมีวิญญาณ ตามันเห็นรูปได้ ถูกมั้ยลูก? ถ้ารูปที่
กิเลส
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มันพอใจมา.. มันย่อมกระวนกระวายอยากได้รูปนั้น รูปก็คือ                                                                                                       
วัตถุในกาม ผู้หญิงผู้ชายนี่แหละ! ไม่ใช่รูปภาพเขียนอย่าง
เดียว ไอ้ที่ฉันเห็นแก แกเห็นฉันนี่ แกเห็นทางลูกตา แต่
สัญญามันจำาได้ว่านี่ผู้หญิงหรือผู้ชาย.. สังขารมันปรุงแต่งว่า
สวยหรือไม่สวย เมื่อปรุงแต่งก็เกิดความอยาก มันเกิดเวทนา
ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ กลุ้มใจหรือไม่กลุ้มใจ เมื่อเกิดเวทนา
ก็เกิดสังขาร อยากจะทำา...ใช่มั้ยลูก? ความอยากมันเป็นตัว
เจตนา พอลงมือกระทำาไปผลกรรมเกิดเป็นผล ถ้าเอ็งทำาดีผล
ดีเกิด ถ้าเอ็งทำาเลวผลเลวเกิด 
 ที่ใจต้องทำากรรม ต้องไปจับกายกับวาจาทำา เพราะ 
ร่างกายมันมีวิญญาณทางตา  ทางห ู จมูก  ลิ้น  กายอยู่ ...                                                                                    
เพราะมึงนี่ยังมีชีวิตอยู่ วิญญาณถึงมาเกาะอาศัยทำางาน ให้ใจ
กูต้องหลงวิญญาณและร่างกายว่า เป็นตัวของกู เมื่อมี
วิญญาณปั๊บ! มันก็มีสังขารมันปรุงแต่ง พอรับรูปเข้ามา.. 
สัญญาก่อนจำาได้!.. ว่าครูบาอาจารย์ ว่าพระสงฆ์ ว่าเป็นผู้
หญิงผู้ชาย พอมันจำาได้ ปั๊บ!  มันปิ้ววว... มันเร็วมาก  
 เห็นรูปก็จำาได้..  จำาได้ก็ปรุงแต่ง.. เลยรู้เลยว่าสวยหรือ 
ไม่สวย.. ตบซะเถอะ เตะซะเถอะ หรือรักซะเถอะ.. ฆ่าซะเถอะ 
มันปรุงแต่งเร็วมาก ณ ที่เดียวกันเลย แล้วก็เกิดเวทนา ถ้าคิด
ดี ก็รู้สึกเคลิ้มๆ เป็นสุข ถ้าคิดไม่ดีก็ทุกขเวทนา ถ้าคิดเฉยๆ 
ก็เฉยๆ นี่แหละ แต่กิเลสของเก่าก็ยังไม่ออก
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 เพราะฉะนั้น ถ้าเรายังมีร่างกายยังมีชีวิตอยู่เนี่ย หู-                            
วิญญาณทางหู..ได้ยินเสียง เสียงดีก็จำาได้เสียงอะไร..ปรุงแต่ง 
เวทนาใช่มั้ยลูก? มันเกิดตัณหา อยากทำาอะไรซักอย่าง จมูก
ได้กลิ่น... ก็เหมือนกัน ได้กลิ่นอะไรก็อยากทำาอย่างนั้นอย่าง
นี้ ลิ้นได้รสก็อยากกินต่อ อะไรต่อ การสัมผัสทางเพศ... ก็ไป
กันใหญ่เลย  
 ที่ใจเราต้องมีกิเลสไหลเข้ามา ให้เราต้องไปเจตนาทำา 
อะไรเนี่ย เพราะร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมีชีวิตอยู่..วิญญาณ 
มันทำางาน สัญญามันทำางาน สังขารมันทำางาน เวทนามัน
ทำางาน เมื่อไปกระทบอะไร มันจะปรุงไป จนลืมกระทั่งไปคิด
ว่า.... ใจเรารับเอง แต่ที่จริงใจเราไม่รับ ใจเรามันโง่คิดว่ารูปเป็น
ตัวเรา ของเรา รูปทางตาของไอ้นี่ เป็นรูปของเราด้วยใช่ที่ไหน
เล่า ใช่ไหมลูก?  
 
 เออ... สมมติว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินมา ผู้ชายคนนึง
เดินมา มันก็คนเดียวกันนี่แหละ ต่างคนต่างมองไป ไอ้นี่รักเข้า
มา อีนั่นอิจฉาเกลียดเข้ามา มันใช่ของใครที่ไหนเล่าลูก เดี๋ยว
มันก็ตาย ห่าไปเนาะ พอตาเห็นรูปพอหลับตาไปก็ไม่เห็น ว่า
รักอะไร เกลียดอะไร มันก็ไม่เห็นรูป รูปก็หายไป ถามว่ารูปที่
ปรากฏ เนี่ยมันมีอยู่ไหม?... มันไม่มีอยู่... ถึงมันมีอยู่ ท่าที่
เดินมาก็เป็นกระดูกผลสุดท้ายรูปก็จะหายไป  
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 ของที่มันไม่มีอยู่ มันเกิดขึ้นผลสุดท้ายมันก็เสื่อมไป 
สลายไป ไอ้ตัว(ร่างกาย)ขรัวนี่! มันไปเอาวิญญาณมา ตา..
หู.. จมูก.. ลิ้นมา สัมผัสเข้ามา แล้วมันหลอกจะให้ตัวเราของ
เรา แล้วก็ทำากรรม อาศัยสิ่งที่ไม่มีอยู่เลยนั่นแหละ เขาหลอก
ให้ใจไปมีอุปาทานคลุมเครือ คิดว่ามีแล้วก็มาทำากรรม ตอน
ทำากรรมมีจริง นรกมีจริง สมมติว่าเกิดเป็นสัตว์นรกหรือหมานี่
นะ มันก็มีร่างหมาร่างสัตว์นรก ใจก็ไปเสวยทุกข์อยู่ เหมือนเรา
เป็นมนุษย์อยู่ในร่างของมนุษย์  ใช่ไหมลูก? 
 
 ร่างกายนี่มันเห็นผู้หญิงผู้ชายสวย ใจไม่ได้มีกะจู๋หรือ
กะจ้อนซะหน่อย ไปนึกแทนร่างกายเสียได้ อยากจะให้ ไอ้โน่น                                                                                 
เอาไปทำาไอ้นี่ (ขอโทษนะลูกนะ..เอาตรงๆ ก่อนนะแกจะได้ 
เข้าใจนะ) ใจน่ะไม่ได้มีอะไรกับเขาเลย ไปปรุงตัวว่า‘เรามี’ แล้ว                       
ก็อยากไปทำาแทน พอไปเจตนาก็ไปทำาแทน ไอ้ ๒ อย่างที่มันทำา
กันนั้นน่ะ พอมันตายแล้วมันเป็นดินลงไปหรือเปล่าลูก? เป็น
ขี้เถ้า ไม่มีของผู้หญิงผู้ชาย แต่ใจนี่มีอุปาทาน “กูเป็นผู้ชาย                                                                                      
ในชาติก่อน ชื่อนี้ มีเมียชื่อนี้” มีอุปาทาน มีสัญญาอุปาทาน..
แน่นอยู่ในใจ แล้วก็เกิดใหม่.. ตัวเดิมก็ฝังทำางาน เพียรทำางาน                                                                                                    
อยู่มันอัพเกรดขึ้นมานะ พอรูปเข้ามา... มันปรุงแต่งอยากทำา 
ใหม่แล้วก็ตายไปอีก มันเพิ่มอุปาทานเพิ่มสังโยชน์ เพิ่มอวิชชา
คือความไม่รู้เนี่ยหนาขึ้นทุกชาติ  เข้าใจมั้ยลูก? 
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 หน้าที่ในการเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากใจ คืออุปาทานก็ 
มากพอแล้ว เราไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเลยลูก
 หลวงตาไปไกลแล้ว.. เพื่อจะมาลงที่ว่า เพราะเรามีร่าง
กายอยู่ร่างหนึ่ง มันมีตาหูจมูกลิ้นกายมีเวทนาสัญญาสังขาร                                                                                                      
วิญญาณ ถ้าร่างกายนี้ดับเมื่อไร ตาเห็นรูปไหมล่ะ? คนตาย 
เนี่ย... ไม่เห็นแล้ว วิญญาณหายไป ตั้งอยู่ไม่ได้ หูได้ยินเสียง 
มั้ย? จมูกได้กลิ่นมั้ย? ลิ้นได้รสมั้ย? กายสัมผัสเห็นผู้ชาย แล้ว 
รู้สึกเสียวสยองมั้ย? กายศพเนี่ย.. ไม่มี!  
 ร่างนี้แตกดับหมดอายุใช้งานเมื่อไหร่  เวทนาก็สลาย
ไป  ร่างนี้ก็ไม่มีเวทนา  เวทนาก็ไม่มีในร่างนี้  สัมผัสกันไม่ได้
แล้ว กระดูกกับเวทนาหายไปไหน  
 สัญญาเคยจำาได้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ กระดูกจำาอะไร 
ไม่ได้แล้ว น้ำาเหลืองน้ำาหนองเนี่ยจำาอะไรได้มั้ย?... ไม่ได้! 
 สังขารท่ีจะปรุงแต่ง..จะกินข้าวกินน้ำา..ทำาดีทำาเลว..       
นี่ผู้หญิง นี่ผู้ชาย ศพปรุงได้มั้ย?... หนอนขึ้นอึ้ดๆ เขาเตรียม
จะรดน้ำานี่เมียมาร้องไห้มันจำาเมียมั้ย? ปรุงคำาพูดได้มั้ยว่า“เธอ
จ๋า... ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะจองเวรจองกรรมมาหลอกคนที่จะมา
จีบเธอทุกชาติ” มันพูดได้สักคนมั้ย?... พูดไม่ได้!  
 เมื่อร่างกายแตกดับไปปั๊บ! เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณดับไป รูปแตกดับนามธรรมดับไปทั้งรูปทั้งนามก็ไม่มี                       
ในกันและกัน สลายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหมือนคอมพิวเตอร์หรือ   
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เทปหรือกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง เมื่อมัน 
พังลงแล้ว ซิมการ์ดถอดไปแล้ว การรับรูป รับเสียงได้มั้ยลูก? 
เคยมีก็หายไปแล้ว ถูกไหมลูก?  
 เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่า ถ้ารูปนี้ตายลง 
ไปเมื่อไหร่ สิ่งเหล่านี้ก็สลายไปด้วย มันมีทุกข์สาหัสขนาดนี้ 
ทำาให้เราทำากรรมมา นรกรออยู่อะไรรออยู่มากมายขนาดนั้น ถ้า                                             
ไปมีอีกร่างหนึ่งนี่ ก็ไปอยู่ในกฎของขันธ์ ๕ อีก เราจะต้องไป
ตกนรกเป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรอีกหมุนกันไปไม่รู้จักจบสิ้น ไม่
เอา แล้ว...ไม่เข้าท่า ชินแล้วสยดสยองต่อความเลว อันไม่มี
ประมาณ กรรมดีนะมีอยู่แล้วล่ะ เอาด้านจะละกิเลส ถ้าไปเกิด
อีกชาติ เดียวก็วนอยู่อย่างนั้น กี่ล้านชาติมันก็วนอยู่อย่างนี้
แหละ
 เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพ้นก็คือว่า ปัจจุบันเนี่ยใจจะต้อง 
ไม่มีเชื้อว่าร่างกายเป็นเราของเรา เวทนาว่าเป็นเราของเรา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นเราของเรา ต้องไม่มีเหลือใน 
ปัจจุบัน จิตจะต้องมีความสว่างไม่มีเงา... เชื้อของความอยาก 
ในร่างกาย หรือคิดว่าร่างกายเป็นเรา หรือเมื่อวานเราอยู่ตรง 
ไหน  
       ถ้าหากว่าคนๆ นี้ตายไป มันจำาหน้าได้ ไหมว่าเมื่อวานมัน
อยู่ตรงไหน ศพนี้น่ะ? ศพจำาได้มั้ยเมื่อวานวันอยู่ตรงไหน?... 
ไม่ได้! สัญญามันทำางานไม่ได้ ก็ใจมึงออกจากศพแล้ว มึงจะ
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ไปจำาแทนศพได้ยังไง? ว่าเมื่อวานศพอยู่ตรงไหน เพราะใจไม่มี
สัญญา มีแต่ตัวญาณหยั่งรู้ นอกจากไปเกาะขันธ์ ๕ อีก จึง
มีสัญญา สังขารมาปรุงกับตัวญาณ ทำาให้มีอุปาทานคิดว่า
วิญญาณ กับญาณเป็นตัวเดียวกัน ก็เป็นอุปาทานเคลือบเป็น
ตัวเดียวกัน ใครเขาชมก็หน้าบานเชียว...ใครเขาด่าก็หน้าหุบ
เชียว
 นี่แหละลูก... เพราะฉะนั้นที่หลวงตาบอกว่า ถ้าหาก   
เราหมั่นคิดถึงความตายว่าความตายมีในวันนี้ เราไม่อาจจะผัด 
เพี้ยนต่อพญามัจจุราชว่า ‘ขอพรุ่งนี้เถอะ’ เราหมดโอกาสแล้ว 
เราจะใช้วันนี้ทั้งวันนี่ ความเลวอะไรที่เรายังละไม่ได้ เราจะละ...
ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออก ในเวลาเดียวกันจะฉวยทำา         
ความดีอะไรที่จะทำาให้ใจผ่องใสและละกิเลสได้ เราจะทำาทุกลม            
หายใจเข้าออก กุศลอะไรที่จะทำาให้เราเกิดต่อ.. เราจะไม่ไป 
อิจฉาริษยา และไม่ขวนขวายไปทำา ทำาแต่เฉพาะหน้า เราจะ 
โมทนาและช่วยเสมอ เราจะทำาเฉพาะกุศลคือ ศีลมัยการรักษา 
ศีลกับการภาวนา ให้มากกก...ที่สุด!!! ในเฉพาะหน้า ใจของ
เรา อารมณ์ของเรา เวลาของเรา ใครมันจะมาขวาง เราจะทำาดี
เรา จะละเลว ใครมันจะมาห้ามลูก?...มึงน่ะห้ามตัวเองนะ..
 (หัวเราะ) 
 กิเลสมันยุ... “โอย...อายุน้อยอยู่.. ฝนตกอย่างนี้
มันจะ เดิน(จงกรม)ยังไง.. เดี๋ยวรอให้ฝนหายก่อน รอแดดดี..” 
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นี่มันจะให้เราคิดว่าพรุ่งนี้ยังเป็นของเราอยู่ ถ้ามีพรุ่งนี้...ความ
ประมาทก็คือช่วงว่างตรงนี้ไงลูก!  
 ท่ีจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศน์คือตรงนี้นะลูกนะ     
ใครก็ตามทำาในปัจจุบันธรรมของตัวเอง ให้แจ่มแจ้งแทงตลอด 
ไปจนถึงผลสุดท้าย เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไปไม่มีอะไร
เหลือ ถ้ามันไม่เหลือแล้วเราจะไม่ไปเอาพระทุกขังครองร่าง ขึ้น
ชื่อว่า ‘พระทุกขังครองร่าง’ ที่ผ่านมาจะไม่มีเงาของใจเราไปอยู่
ในนั้นอีก เพราะใจเราจะอยู่กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
 หยั่งจิตลงมาว่า “พระพุทธเจ้าข้า ร่างนี้ร่างสุดท้าย” ก็                                                                                          
เห็นอยู่เฉพาะหน้า ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน แล้วนึกถึง              
ความตายตลอดเวลา นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็น                                                                             
ที่พึ่งตลอดเวลา และทุกข์ของร่างกายมีอยู่ ยังเป็นอนิจจัง           
ทุกขัง อนัตตาอยู่ จะบริหารมันด้วยศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ที่
บริสุทธิ์..เท่านี้!! ระวังตรงนี้!! ว่าร่างกายไม่ใช่เราของเรา มัน
เป็นกองทุกข์ มันมีทุกข์จะเอาศีลมาปกครองหุ้มห่อไว้แล้ว ใจ
เราเป็นใหญ่เป็นประธาน ใจเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้ว นี่คือ 
‘อารมณ์พระนิพพาน’
 ตรงนี้ต้องมั่นใจก่อนตาย และก่อนตายก็คือวันนี้วัน 
เดียว ต้องมั่นใจวันนี้ลูก! เพราะฉะนั้นอะไรที่มันฟุ้งไป มาก
ไป ความรู้มากไป ก็ค่อยๆ คิด.. บูชาไว้ พระไตรปิฎกเนี่ย มี
มากแต่เหมาะสำาหรับคนเป็นโรค ๘๔,๐๐๐ โรค ก็ทรงบอกยา



32

ไว้ ๘๔,๐๐๐ ขนาน ก็เราเป็นโรคเฉพาะตัว หมอเฉพาะทางมา 
บอกแล้วว่าโรค นี้กินยา ๒ ขนานหาย มึงก็กินเฉพาะตรงนั้น...
ลูกเอ้ย... ดูผลเฉพาะโรคของตัว อย่าไปดูโรคของพระสารีบุตร
โรคของพระโมคคัลลาน์ คนละมุม คนละ.. คนละหมัด เอา
เยี่ยงของความเพียรของท่านได้ แต่อย่าไปเอาอย่าง ว่าจะต้อง                                                                                                                       
ประณีตต้องมากต้องอะไรเท่าท่าน เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งพระ
ศาสนาขึ้นมา เราเป็นผู้เสวยผล เราเอาเฉพาะผลลูก!
 หลวงตาพูดอย่างนี้คนไม่ค่อยชอบหรอก ไม่ได้ยุให้คน
เห่อเหิมในบุญเท่าไร ไม่ได้ยุว่ามึงเกิดไปจะสวยกว่าเก่า... คน 
มันชอบฟัง แต่เราจะประมาท หลวงตาพอจะเห็นโทษของความ 
ประมาทอยู่ก็ไม่อยากให้ใครคิดอย่างนั้นเลย แต่นานๆ ก็เอา                                                                               
เถอะ! ความดีนี่ลูก.. ทำาอยู่แล้วไม่ต้องไปอธิษฐาน ผลเขาก็
งอกเงยอยู่แล้ว เหมือนเอ็งปลูกดอกกุหลาบลงไปเนี่ย ผลมัน
จะออกเป็นมะม่วงไม่ได้ ใช่มั้ยลูก? เอ็งปลูกกุหลาบสีชมพูไป 
มันต้องเป็นกุหลาบสีชมพู แต่เอ็งสามารถจะปรุงดินปรุงอะไร
ให้กลีบมันโตกว่าเดิมได้ แต่จะข้ามพันธุ์ไปเป็นดอกอุตพิด.... 
ไม่ได้  ข้ามไปเป็นดอกมะลิ... ไม่ได้
 เพราะฉะนั้นบุญที่ทำาทั้งหมด หนูไม่ต้องอธิษฐานก็เป็น
ผลมาตรฐานอยู่แล้ว เอาแค่ผลมาตรฐานที่ทำามาทุกอสงไขย                         
กับปัจจุบัน ศีลมัย ภาวนามัยมา เป็นเหตุปัจจัย และทำาผล                                                               
อันใหม่ด้วยในเรื่องทาน (ต้องใส่บาตรนะ.. หลวงตาพูด ยังนี้
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เดี๋ยวหา เรื่องอดข้าว (หัวเราะ) ...ทานที่มันจะทำาในวันนี้ 
  กุศลอะไรที่จะทำาให้เต็มที่จะไปนิพพานได้ในวันนี้ เรา                                                                                                                                          
จะทำาเฉพาะกุศลนั้น ปัญญาอะไรที่จะทำาแล้วให้กิเลสมันขาด    
ไปทันวันนี้ เราจะทำาเฉพาะกิเลสอันนั้น และข้อสำาคัญกิเลส 
ของใครที่เราควรจะยุ่งด้วยที่สุด จงยุ่งกับกิเลสของคนๆ นั้น           
คือของมึงเองนั่นแหละ! ไม่ใช่ของคนอื่น..
 
 เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงตาบอกว่า “โอยอีนั่น.. ปาก                                                                           
ว่าตาขยิบ มือถือสากปากถือศีล แม่มึงก็เหมือนกัน พ่อมึง
ก็ เหมือนกัน” ด่าเขาจนเขาขาดใจตายเป็นหมา เป็นสัตว์นรก  
มึงก็แก้เขาไม่ได้ ต้องมาดูเราเองลูก อย่าให้ประมาทกันเลย..
ลูกเอ้ย...
 ส่วนกีฬาสมาธิ ที่พระเดชพระคุณสอนเป็นของจริง
ใน พระไตรปิฎกก็มีวิชชา ๓ อภิญญา ๕ อภิญญา ๖ ปฏิสัม
ภิทา ญาณก็มีอยู่ แต่ถ้าเราตายวันนี้มันไม่ทัน เพราะเราจะคิด
ไว้ เสมอว่าถ้าตายวันนี้ พรุ่งนี้ไม่รู้กรรมอะไรจะมาดึงเราไปเสวย                                                                                             
ผลใช่มั้ยลูก? ถ้าบอกว่า “ฉันจะไปนิพพานตอนตาย” ก็แม่
คุณเอ้ย! อีตอนใกล้จะตายเวทนามันมี แล้วอีตอนนี้เวทนา               
ไม่มี   ยังนั่งฟังอิ่มข้าวอิ่มใจอยู่เนี่ย มึงคิดว่าถ้าตายตอนนี้
มึงไปนิพพานได้มั้ย? มึงถามตัวเองดู  ถูก! มันยังไปไม่ได้... 
เอ้อ.. มันยังอยู่ บนทางนิพพานอยู่   
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 ทีนี้พอทำาอย่างนี้แล้ว พออารมณ์เต็มก็เตือนตัวเอง
ไว้ แล้วก็บอกพระพุทธเจ้าว่า เกล้ากระหม่อมฉันขอมอบกาย
มอบใจถวายชีวิต ผูกพันมั่นหมายไว้ พระองค์มีพระบริสุทธิคุณ                                                                                
อย่างไร เกล้าหม่อมฉันปรารถนาความบริสุทธิ์นั้น จงคุ้มใจลูก
ด้วย 
 พระองค์มีพระปัญญาธิคุณกระจ่างสว่างโล่งอย่างไร
ขอให้จิตของลูกสว่างดุจพระองค์ด้วย... แต่น้อยกว่า! พระองค์
มีพระมหากรุณาธิคุณเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไร ขอให้เกล้า
หม่อมฉัน มีความเยือกเย็นเป็นสุขในพระกรุณาอันนั้นด้วยอย่า
ได้คิดร้ายกับตัวเองและทุกสัตว์อื่นเลย
 พระองค์มีศีลที่บริสุทธิ์อย่างไร กระหม่อมฉันจะเว้นการ
ละเมิดศีล เช่นเดียวกับที่พระองค์สอน 
 ถ้าพระองค์ตายแล้ว พระองค์อยู่ในพระนิพพาน มี                                                                                                                                    
วิมานหรือไม่มี ลูกจะอยู่อย่างพระองค์นั้น ถ้าพระองค์อยู่
อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น ถ้าพระองค์สูญ ก็สูญไปในความสูญ
ของพระองค์ ถ้าพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ได้ ก็เข้าไปเสวยกับ
พระองค์ 
 ขออธิษฐาน ณ บัดนี้ว่า ตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปจิต                                                                                                                    
ของลูกจะมอบกายถวายชีวิตเข้าไป ให้ท่านเป็นสรณะครอบ 
คลุมเราไว้ 
 แต่ร่างกายมันยังมีชีวิตอยู่ ขอหยั่งกระแสจิตซึ่งอยู่กับ                                                                       
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเนื้อเดียวกัน หยั่งเฉพาะ             
กระแสอารมณ์ลงมาว่ากายที่เราจะทิ้งในวันนี้จะตายในวันนี้
เราจะปกครองเขาด้วยศีล ใจเราเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่กับ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปรารถนาพระนิพพาน แล้วสมบัติ
ของเราที่จะปกครองกายนี้มีแต่ศีลกับสติ มีสติว่ามันใช่ตัวเรา
ของเรามั้ย? กับศีลเนี่ย ใจจะต้องเป็นใหญ่เป็นประธาน ทุก
อย่างที่บริหารจะต้องสำาเร็จจากใจก่อน 
 
 ถ้าอย่างนี้อีหนู!.. จะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่พลาดจากพระ                                                                           
นิพพาน มันจะเกิดเฉพาะแผ่นดินซึ่งมีพระพุทธศาสนา เจอ 
เพื่อน เจอสหธรรมมิกซึ่งพากันมาวัดได้ แต่มันจะไม่เกิดในแดน
ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏในโลกในกาลนั้น  
 ที่ต้องการให้เป็นคืออย่างนี้ลูก ส่วนบุญที่ทำาไว้ถ้าหนู                                                                                                                            
ยังเกิดต่อย่อมได้กุศลแน่ ที่พูด..กันว่า นรกจะมาแย่งไปกินซะ                                                                                   
ก่อน ถ้าไม่ตกนรก หนูต้องได้ผลของสังฆทานแน่ลูก... ได้
แน่นอน! เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นเศรษฐีกี่ร้อยชาติ ได้
แน่นอน! แต่หนูอย่าลืมนะว่าที่ผ่านไปทุกวันนี้ หนูปลูกต้นเลว
สลับกับดี เลว - ดีอยู่ตลอด บางทีก็ดี - เลว - เลว - เลว - 
เลว  ดีกิ่งนึง... เลว - เลว - เลว ๕๐๐ กิ่ง ป่าที่ปรากฏขึ้นคือ
กฎของกรรมที่รอเราอยู่นั่นแหละ! หนูก็รู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไร
มากกว่า..
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 เพราะฉะนั้นที่บอกว่า ให้กลัวตายในวันนี้ไว้และยึด  
พระพุทธเจ้ากับศีลให้บริสุทธิ์ไว้ กันนรก! แต่ถ้ามันถืออารมณ์ 
นี้แล้วตายไป จิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ร่างและเวลา และตระกูลซึ่ง 
จะฟังธรรมรู้เรื่อง เอ็งเข้าใจเจตนาหลวงตาไหม?  ที่ด่ามึงอยู่เนี่ย 
ไม่ได้ห้ามเกิด แต่ไม่อยากให้ลงนรก ถ้าพลาดจากอารมณ์นี้            
๙๙ % ลูก เชื่อหลวงตาเฮอะ !
 อย่าประมาทกันเลยลูก.. เราอาจจะตั้งไม่ได้ทั้งวัน 
ตอนแรกคิดอย่างนี้ได้แค่ ๑๕ นาที เสร็จแล้วก็บอกว่า..
 “สมเด็จพ่อ.. ลูกยังมีชีวิตมีร่างกายอยู่ แต่คิดว่าตาย 
วันนี้ แต่ถ้าจะผ่านวันนี้ไปอีกกี่วันก็ช่างมันเถอะ ขอให้พระองค์
เตือนสติลูก เตือนปัญญาลูก ตลอดกาลตลอดสมัย เสมือน
หนึ่งว่าพระองค์เป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ ลูกเป็นแก้วดวงเล็ก 
ซึ่งอยู่ตรงขอบพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็จะส่องแสงผ่านแก้วอัน
นี้มา นั่นคือใจพ่อคิดยังไงลูกจะคิดตาม ขอจงหยั่งพระปัญญา
ธิคุณ ครอบคลุมใจของลูก ให้หยั่งลงมาสู่พระวิปัสสนาญาณ
หรือพระ สมาธิข้างล่าง โดยมีศีลคลุมอย่างเดียว” 
 สีเลนะ สุคะติง  ยันติ 
 เชิญไปที่สุคติ 
 สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
 เป็นโภคะเลี้ยงร่างกาย ก่อนมันตายอีกชาติเดียวเนี่ย 
           สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ตัสฺมา      
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 ศีลนี่แหละเป็นตัวนิพพาน
 สีลัง วิโส ทะเย         
 เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปรามาสพลาดพลั้งเป็นเด็ดขาด       
 เกิดไปเถอะ! แต่ว่าอย่าลงนรก อย่าไปอบายลูก อย่า                                                                         
เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา อย่าเป็นหมา อย่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน    
แล้วอย่าเกิดในแดนซึ่งไม่มีพระพุทธศาสนา อย่าเกิดในกาล
เวลาที่พระพุทธศาสนาสูญไปจากโลกแล้ว ยังไม่มีพระพุทธเจ้า
ตรัส ยังที่ไม่มีธรรมกระจายอยู่ในโลก ที่พูดนี่ต้องการให้หลีก
กรรม อันนั้นเท่านั้นเอง นอกนั้นก็นิมนต์.. เชิญ!.. เกิดตาม
สบาย ตามยถากรรมที่ตัวต้องการตั้งใจเท่านั้นเอง   
 หล่อยังไงฉลาดยังไง สวยยังไงก็ได้ ขออย่างเดียวให้ 
ออนไลน์ไว้กับพระพุทธเจ้า ขอให้ปัญญาของเรารู้รอบด้วยพระ 
พุทธญาณกำาหนดครอบคลุมไว้ตลอด และสายที่เชื่อมก็คือ
สายศีล ถ้าเกิดเป็นฆราวาส เกิดมาแค่ ๕ เส้นก่อน ๕ ใยเดี๋ยว
ก็เพิ่มเป็น ๘ ใย เป็น ๑๐ เป็น ๒๒๗ เป็นนางภิกษุณี ๕๐๐ กว่า
สิกขาบท เหนียวแน่นขึ้นมาอีก แต่จะไม่ขาดศีลจะไม่ปรามาส
ศีล เชือกของศีล เชือกของสติจะผูกเชื่อมใจเราไว้กลายเป็น
เชือกแก้วแล้วไปเชื่อมกับใจของพระพุทธเจ้า มันจะไม่มีขาด
ต๋องแต๋งๆ โด๋งเด๋ง..ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นพรหมที่ไหนก็ได้ 
เวลามีพระพุทธศาสนา เราจะมาเกิดในร่างมนุษย์ในแผ่นดินที่นี่  
ต้องการแค่นี้ ต้องการอย่างเดียว...ต้องการเป็นพระอรหันต์ 
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ถ้าไม่ถึงแค่นี้ พรุ่งนี้เสี่ยง! เพราะปรามาสศีล และประมาทใน
ความตาย 
 ใครทำาได้อย่างนี้เฉียดพระอรหันต์แล้วนา แต่อย่ามา
ถามหลวงตาว่าเป็นหรือไม่เป็นนะ หลวงตาอัญเชิญธรรมะของ 
พระอรหันต์ ธรรมะของพระนิพพาน มาให้เราได้ชื่นชมกัน มา                     
ให้เราวัดใจว่าฟังแล้วมีกำาลังใจมั้ย? ถ้ามีกำาลังใจมีสิทธิ์ชาตินี้ 
ทุกคนและมีสิทธิ์วันนี้ด้วย ออกไปล้างเรื่องยุ่ง เรื่องโลก คนอื่น                 
ซะ ถึงเรื่องของตัวเองก็ยุ่งอยู่ ๒ เรื่องคือ เรื่องเลวของตัวเอง 
ต้องเอาออก เรื่องดีที่ตรงกับวาสนาตัวเองก็เอาเข้ามา แล้วมัน
มีเวลาความดีก็ต้องเลือกทำาด้วย เอาเฉพาะที่อยู่ในมือเอื้อม 
 ไม่ใช่ว่าเขาชวนเราไปอินเดีย (หลวงตาขออภัยหาก
จะ ไปตรงกับใครเข้า)หรือไปธุดงค์อีก ๔ เดือนข้างหน้ายังงี้                                                                               
หวังไว้ ได้ แต่อย่าข้ามบุญปัจจุบันถึงขนาดไป “กู้เงินใครว้า?  
รูดเครดิตการ์ดไว้ก่อน  ซื้อพาสปอร์ต  ซื้อวีซ่าไว้ก่อน” แต่
พุทโธ ธัมโม สังโฆ มึงไม่ทำา.. มึงประมาทข้ามไป ๓ เดือน ถ้า
ตายวันนี้ มึงไปไหน มึงไม่ถึงอินเดียหรอกร่างกายน่ะ เขาเผา
อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ ถ้าหากเอ็งเป็นปุ๋ยลงไปในต้นมะละกอ 
แขกกินแล้วไปขี้ที่อินเดีย อย่างนี้เอ็งถึงได้ ไป แล้วเอ็งก็ไม่ได้
กลับเป็นดินอยู่ที่อินเดียนั่นแหละ 
 ร่างกายเพียงเท่านั้นเอง ใช่มั้ยคุณ? ธรรมะต้องอันนี้                                                  
แต่ว่าถ้าดวงจิตไหนก็ตามที่เกิดมามีสติอย่างนี้ บำาเพ็ญอย่าง
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นี้เขาก็ฝึกอภิญญาฝึกทิพยจักขุญาณมา พอจิตเข้าถึงตรง
นี้ปั๊บ!... นึกอะไรมันนึกออกหมดเลยว่าเกี่ยวพันกับใคร ถึง
เวลาจะใช้มโนมยิทธิใช้อภิญญาเขาก็ใช้ ได้เลย เพราะจิตไม่มี
กิเลสเกาะ ไม่ได้เหาะ หรือไม่ได้ทายใจเพื่อให้คนเอาลาภมา
ให้  เพื่อกูจะได้หลง แล้วตกนรกในวันพรุ่งนี้ ไม่ได้ทำาอะไรเพื่อ
อามิสเลย เทศน์ก็ไม่ต้องการให้มึงมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ แล้ว
โทรศัพท์กวนกู กลางค่ำากลางคืน....กูไม่ต้องการอย่างนั้น 
 ให้เอาไปทำาวันนี้! ทำาให้สุดเชียว.. สงสัยก็เอาอารมณ์ 
เดิมที่ทำาในธรรมที่เรียกไม่ถูก ขึ้นไม่ได้ ซ้ายไม่ได้ ขวาไม่
ได้    ไม่ออก เอามาถาม.. อย่าถามว่า! “หลวงตาจ๋า ท่านพระ                                                                              
โมคคัลลาน์ บรรลุ ๗ วัน ทำาไมเร็วกว่าพระสารีบุตร?” มึงอย่า
เอามาถามกู กูไม่รู้ กูเกิดไม่ทัน ต้องถามว่าทำาอย่างนี้เกิด
อย่างนี้ มันเป็นยังไง ถึงจะตอบ! แค่หลวงพ่อ หลวงปู่ปานก็
สุดวาสนาที่เราจะไปรู้แล้วลูก!  กูตอบไม่ได้ แค่เรื่องของเอ็ง                                                                                   
เมื่อวานกูก็ไม่รู้แล้ว มึงยังไม่รู้ กูจะไปรู้ได้ยังไง รู้ก็เป็นพระ
อรหันต์ไปแล้วใช่มั้ยลูก? อย่าถาม!! ต้องถามอารมณ์ปัจจุบัน
ที่เราตันอยู่ เราชื่นบานอยู่ จะทำาให้มันงอกเงยยังไง? จะทำาให้
มันหลุดไปยังไง?.. ต้องถามตรงนี้... ถามตรงนี้ลูก! 
 นี่คือธรรมะเฉพาะหน้า นอกนั้นเป็นกีฬาสมาธิ ที่จะทำา 
ให้ธรรมะเฉพาะหน้าคมคายมั่นคงขึ้นเท่านั้นเอง กี่องค์กี่สำานัก 
สอนเหมือนกันหมด แต่ถ้าหากว่าอาจารย์ยังเป็นฌานโลกีย์   
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ก็ยังไม่พูดถึงความตาย จะต้องพูดถึงเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่                                                                                                                
ถ้าอาจารย์เป็นแค่พระโสดาบันท่านก็ยังบอกว่า “เดี๋ยวไปเกิด 
อีก ๗ ชาติ ต้องสร้างพระพุทธรูป เกิดต่อไปจะได้งามสมส่วน  
สร้างเทปอัดเสียงถวายหลวงตาเฮอะ! ชาติที่ ๒ จะได้เสียงดี 
เทศน์ดังๆ” แล้วสอนตามที่ตัวผ่าน ผ่านได้แค่ไหนสอนได้แค่
นั้น ตัวปรารถนาอะไรจะสอนสิ่งที่ตัวปรารถนา ไม่งั้นสอนไม่ได้ 
สอนไม่ออก   
 ไม่ได้อิจฉาหรือทะนงอะไรจะพูดให้ฟังว่า.. จงดูตัวเอง                                                                                     
ก็แล้วกัน ฟังตรงนี้เรามั่นใจมั้ย? ว่าเป็นเหตุผลที่ถูก ถ้าเป็น                                                                                   
เหตุผลที่ถูก แล้วมาถามอีก “หนูจะเริ่มต้นยังไง?” เออ!               
เนี้ยะ! เอาเลข ๑ กัน มันจบตรงเลข ๑ นะลูก  มันไม่มีเลข 
๒ หรอก ก็มีวันเดียวนี่แหละ ต้องจบตรงนี้แหละ จะทรงเลข ๑ 
ตลอด แต่อายุขัยของร่างกายมันยังมีก็เลื่อนไปอีกวัน มันก็ ๑ 
อยู่อย่างเนี่ย  
 นี่ไงนะลูกนะเราจะมีแต่วันเดียว และอารมณ์เดียว ไม่
เปลี่ยนอารมณ์เป็นเอกัคตารมณ์  เหมือนกับของวิเศษอันหนึ่ง 
ดวงแก้วดวงหนึ่ง ใจเราเนี่ย มีแสงหมุนแจ๊ดดดด... เห็นอะไร 
ก็อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา... มีความรักอยากให้มีความสุข มี 
ความสงสารอยากให้พ้นทุกข์ เห็นเขาดีขึ้นมาเราก็ดีใจ เห็นดี 
ก็โมทนาด้วย แล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราก็วางเฉยเสีย เขาก็เป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตกนรกต่อไปอีก ก็เฉยไม่ตามไปอะไร
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 มีจิตเป็นเอกัคตารมณ์อยู่ในกายของเรา อย่างนี้เวลา                                                                                            
ใครเขามา ก็เอาอารมณ์อันเดียวนี่อธิบายไปตามที่เราได้ แต่ลด                                                                                 
สำานวนลงมา อายุมันอ่อนนัก บารมีอ่อนให้มันคำาเล็กๆ ปาก
มันน้อย ก็เอาข้าวในจานที่เรากินของเรา เวลาเห็นคนมาปาก
มันน้อย ก็เอาคำาน้อยให้ ปากเขาใหญ่เราก็เอาทัพพียัดเข้าไป! 
ให้มันเหมาะ... เหตุกับผลใช่มั้ยลูก?
 เพราะฉะนั้น... ถ้าเรามีอารมณ์วันนี้วันเดียวมึงอยู่อีก
หมื่นวันมันก็ไม่ตกนรก ต้องคิดเป็นเอกัคตารมณ์ว่าอะไรมา 
ความเลวมา.. อ๋อ!เป็นทุกข์ทั้งนั้น แล้วก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาไป นั่นมันเรื่องอะไรของเราน้อ ความดีมันก็... อ๋อ!ก็
เป็นผลความดี อ๋อ!ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไป  
 เห็นสภาพเดียวคือสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่และก็ดับไป                                     
แต่ใจเราเห็นอย่างนี้เราไม่ไปแตะต้องสิ่งซึ่งเกิดได้ดับได้ตั้งได้
สิ่งที่เกิดได้ดับได้ตั้งได้ยังเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ จะ
มีร่างเดียวคือร่างนี้ ในวันเดียวนี่ ถ้าพ้นจากวันนี้แตกดับไป
แล้ว  คำาว่า ‘อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา’ ไม่เกี่ยวกะใจเราแล้วเรา
คือวิมุตติพ้นจากนี้!! กฎของไตรลักษณ์ก็เกาะใจเราไม่ได้แล้ว  
เพราะไม่มี รูปกับนามที่จะไปเกิดดับ..เกิดดับต่อ
 เขาเกิดมาบวชเนี่ย...เพื่อความดับไม่เหลือเชื้อ!! ใน 
ความโง่ว่าอะไรยังเป็นนิจจัง สุขขัง อัตตาอยู่ ร่างกายเป็นของ 
เราอยู่ ยังน่ารักยังน่าพอใจอยู่ ไอ้นั่นยังเต็มไอ้นี่ยังพร่องอยู่  
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เต็มหรือพร่องก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
 ถ้าคนเราเนี่ยอะไรผ่านมา ก็ไม่รักไม่พอใจ แต่เมตตา 
เต็มเปี่ยมแต่ว่าอยู่กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสียแล้ว 
 ผลอันใดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
ต้องการ คือยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เราก็ได้
ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 จุดมุ่งหมายใดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ต้องการ 
คือนิพพาน เราก็จับคันธงอันนั้นไปแล้ว      
 แล้วสมบัติอะไรที่สั่งสมมาที่จะเอามาเล้ียงใจกับกาย  
กติกาต่างๆ ก็คือศีลอันบริสุทธิ์ตามเพศ (สมณะหรือฆราวาส) 
เราก็มีอยู่แล้ว  
 แล้วทุนสำาคัญที่สุดจะใช้เป็นกรรมฐาน ใจเนี่ยทำาพระ        
กรรมฐาน จะต้องทำาลงตั้งลงที่งานสักอย่างหนึ่ง งานอันนั้น ก็
คือกายเดียวในวันสุดท้าย อาการ ๓๒ พระไตรลักษณ์อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ก็มีอยู่แล้วเฉพาะหน้า มึงจะไปเอาทุนอะไรอีก 
 ถ้าใจเต็มที่ตรงนี้  ก็คือว่าเป็นปรมัตถบารมี ไม่เปลี่ยน 
อีก ก็เป็นสมุจเฉทตรงนี้แหละ ถามว่ารสชาติเป็นไง?... กูก็
ไม่รู้.. ทำาเอา!
 ฟังแค่นี้แล้วมันฮึดมั้ยล่ะ? มันรู้ว่ามันทำาได้ อยู่ในวิสัย                                                       
ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งตายเสียก่อน ขอคำาเดียว “อย่าเพิ่งตาย 
เสียก่อนพระเจ้าข้า บุญบารมีที่ทำามา ขออย่างเดียวจงรักษา 
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กายนี้ไว้”  นักปราชญ์โบราณท่านจะตั้งนะโม ด้วยอานิสงส์ที่ 
ทำาไว้ขอร่างกายจงปลอดภัยจนกว่าจะเขียนหนังสือเสร็จ เพื่อ 
บูชาคุณพระศาสนา  
 เราก็ขอให้บุญทั้งหมดที่ทำามา ขออย่างเดียวให้เราเข้า                
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีปัญญาเหมือนท่านมีศีล 
เหมือนท่าน มีนิพพานเป็นที่ไป แล้วขอให้ร่างกายอย่าแตก 
ทำาลายก่อนที่เราจะได้มรรคผล แต่เราจะทำาทีละวัน จะกี่วันก็                                                                                            
ช่าง! ขอให้ร่างกายอย่าแตกดับก่อนเราจะได้อรหัตผล คืออย่า                                                                                                                                  
ให้มันแตกดับก่อนที่เราจะเบื่อขี้หน้ามันจนไม่เหลือเชื้อ ถ้าวันนี้
เราเบื่อขี้หน้ามัน จนไม่เหลือเชื้อเชิญตายไปเถอะมึง จะไป
กังวลอะไร หรือเราจะอยู่ไปอีก ๑,๐๐๐ วันเพื่อจะแทนคุณพระ 
ศาสนาก็จงอยู่ไปเถอะมึง! เพราะใจกูกับพระพุทธเจ้านี่! เป็น 
อันเดียวกันแล้ว  แล้วจะอยู่ไปจนตายด้วยศีลบริสุทธิ์อยู่แล้ว 
 เข้าใจแล้วนา! หลักคือตรงนี้ แต่สำานวนในการที่จะ                    
เทศน์เพื่อให้สลดในความตาย แล้วแต่อาจารย์ไหนจะถนัดยังไง                                                                                         
จะเทศน์ให้เกลียดร่างกายให้ละความชั่วออกจากใจ ไม่ติดใน                                                                                   
ร่างกาย ด้วยวิธีกายคตาฯ หรือธาตุ ๔ อสุภะ หรือพระ
ไตรลักษณ์ หรือวิปัสสนาญาณ ๙ หรือญาณ ๑๖ องค์ไหนได้
ยังไงก็ต้องเทศน์อย่างงั้น ให้ลูกศิษย์ที่ทำาตามกันมาทำาตาม
นั้น แต่มีนัยอันเดียวคือ ต้องละความชั่วออกโดยประการทั้ง
ปวง ต้องทำาความดี ที่ขาดให้ถึงพร้อมและทรงไว้ ต้องทำาให้
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จิตใจให้ผ่องใส จากความรักความพอใจ ส่วนศีลสมาธินี่เป็น
ตัวเลี้ยงเท่านั้นเอง  
 จะเทศน์ ๘๔,๐๐๐ กระแสต้องการผลคือ หัวใจพระ 
ศาสนา เหมือนมึงจะเอามีดมาแทงไอ้นี่ให้ตาย ต้องการจะผ่า                                                                                                                  
เอาหัวใจเอามากิน จุดหมายอันเดียว จะเอาพร้ามีด เอาปืน 
เอาเสียม เอามือแหวกอก หรือจะเอาหัวมุดลงไปกินหัวใจเขา 
ต้องการจะเอาหัวใจมากิน... เท่านั้นเอง
 ไอ้หนูไปหัดคิดอย่างนี้ลูก คิดอย่างหลวงตาว่า ถ้าคิด 
อย่างนี้จะทรงตัว ถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่อารมณ์จะสบายเมื่อนั้น                                                                                                    
แต่ถ้าจับลมหายใจอย่างเดียวเล่นกสิณอย่างเดียว... มันไม่
ทรงตัว หนูต้องคิดตามหลัก ซึ่งใจคิดแล้วใจมันไม่เถียง ถ้า
ฟังอะไร หรือคิดอะไร เขาพูดให้เราคิดหรือเราคิดเองก็แล้วแต่ 
ถ้าหากเห็นดีแล้วถึงขนาดน้ำาตาไหลเขาเรียกปีติ มันเห็นขณะ
มันปีติ “ทำาไมถึงโง่อย่างนี้” เนี่ยเรียกว่าใจมันคมคายเข้าไป
แล้วลูก สิ่งนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือร่างกายต้องตายแน่.. มันจะ
ไม่เถียง ถ้ามันคิดแล้วมันไม่ใส  ก็คิดว่ามันก็ไม่เกิน ๑๒๐ ปี
หรอกก็ตายหมด ถูกมั้ย? เอาให้มันเถียงไม่ได้ 
 แล้วศีลนี่ดีแน่บริสุทธิ์แน่ ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์ขนาดนี้ 
ยังผ่องใสขนาดนี้ ถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดีกว่าเราแน่  
ผู้ใดเข้าถึงธรรมแม้น้อยนิด เทียบแล้วจะเห็นคุณของพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเหนือกว่าเราเป็นที่พึ่งแก่เราได้แน่ 
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 ‘พุทโธ’ เข้าไว้ลูก ศีลรักษาไว้ นึกถึงความตายไว้  
แล้วก็จับอานาปาน์ ต้องทำาใจให้เบาอย่างนี้ก่อนถึงจะจับ ยังมี
ความ กลุ้มอยู่ไปจับมันจับไม่ขึ้นหรอกลูก หายใจเข้าก็ “อีห่า”                                                                                    
หายใจออกก็ “อีโหง” มันต้องด่าตัวเองจนตายไปก่อน‘พุทโธ..
พุทโธ’ พ่อสอนอย่างนี้เองน้อ.. ลูกมีหวังพระนิพพานจริงๆ 
หลวงพ่อ.. มีคุณที่ถ่ายทอดมา สังโฆ.. หลวงพ่อ.. นึกถึงหน้า
เป็นกสิณ หายใจเข้าก็มีความสุขจริงน้อ.. หายใจออกก็มีความ
สุขจริงน้อ       
 พอได้อารมณ์ “พ่อจ๋าหายใจเข้าก็พองหนอ ยุบหนอ..  
พองก็เห็นหน้าท่านใส.. ยุบก็เห็นหน้าท่านใส.. พอง..ศีลหนู
ก็บริสุทธิ์ ยุบ..ศีลหนูก็บริสุทธิ์ ตัวทรงก็คือตัวอารมณ์ที่ว่านะ 
ไม่ใช่ไปจับหนังท้องนะมึงนะ หนังท้องน่ะจับอย่างเดียว พอตาย
แล้วจะเอาไปไหนล่ะเขาก็เผามันไป เข้าใจมั้ยลูก? ‘พอง’ อยู่ศีล
ก็บริสุทธิ์   
 ถ้าเอ็งคิดถึงสีลานุสติ ไม่ได้เบียดเบียนใคร หายใจก็
บอก “เทวดา พรหม พระพุทธเจ้า อัยการผู้พิพากษาทั้งโลก จง
มาดูเราเลย ตั้งแต่เราพบพระและตั้งใจมานี่ หายใจเข้าออกเรา
ไม่เคยได้พร่องศีลไปเบียดเบียนใครเลย ถ้าใครมาโจทเรานี่เรา
จะรออยู่ตรงนี้ เราจะรออยู่ตรงนี้ ขอให้พระพุทธเจ้ามาเป็นพยาน 
ท่านก็จะทรงทราบ พญายมราชก็ต้องรู้ว่าเราผิดหรือไม่ผิด ไอ้ 
มนุษย์ปากเหม็นใจเหม็นนี่ มาโจทเรา.. เราจะไม่กังวลเลย ให้



46

ฆ่าให้ตายเราก็จะไม่ตอบโต้เพราะเราเบื่อร่างกายแล้ว” ที่เขา
พองเขายุบ เขามีอารมณ์นะลูกนะ  ไม่ใช่ไปจับเฉยๆ ก็เมื่อย
ฉิบหายเลยเมื่อไหร่จะครึ่งชั่วโมงว่ะ มันก็เกร็งอยู่อย่างนั้นลูก
 หลวงตาไม่ได้ ไปค้านใคร แต่ว่าต้องมีอารมณ์ผ่องใส 
ก่อนเราถึงจะไปจับ มีอารมณ์ผ่องใสอยู่ “โอ...สมเด็จพ่อพระ 
พุทธเจ้ามีคุณไม่มีประมาณน้อ.. ธรรมะที่หลวงตาถ่ายทอดเอา 
มาจากพระคุณท่านนั่นแหละ ฟังดูก็คือหญ้าปากคอก แต่ว่า
ไม่ เคยมีควายตัวไหนโผล่หน้าออกมากินซะทีนึง มันจ่อไว้กับ
ปากคอก...แต่มันไม่กิน (หัวเราะ) ของธรรมดาว่าละร่างกาย
ได้ เมื่อไหร่ก็ละทุกข์ได้เมื่อนั้น ถ้าร่างกายตาย.. กายนี้ก็จบ
จากความทุกข์ ใจว่างจากกายก็ว่างจากความทุกข์ ถ้าใจไป
เกิดมีกายก็มีทุกข์ ถ้าใจไม่เกิดมีกายก็ไม่มีทุกข์ ก็เป็นพระ
อรหันต์   โอ...ก็แค่กายกะใจแค่นี้น้อสมเด็จพ่อ 
 ลูกเข้าใจแล้วที่สมเด็จพ่อทรงท้อพระทัยในวินาทีแรก
ที่บรรลุว่าจะมีมนุษย์คนไหนเข้าใจมั้ยน้อ? เขาจะเชื่อเรามั้ยน้อ? 
ว่าเราพูดอย่างนี้ ดึงมาจนตื้นขึ้นมาอย่างนี้ ใครเขาจะเชื่อหนอ 
คนที่ติดร่างกายอยู่ ลูกเข้าใจน้ำาใจสมเด็จพ่อแล้ว ขอขอบพระ 
คุณที่พระองค์เมตตาสั่งสอน หลวงพ่อพุทโธของลูกน้อ...         
ลูกจะไปนิพพาน นึกถึงอารมณ์ก็‘พุท..โธ’ ซ้ายก็‘พุท’ ขวาย่าง
ก็‘โธ’  พุท..โธ มองเท้าด้วยนะลูกนะ ก็มีสุขด้วย ‘กลับ’มาก็ได้  
เดินเท่าไรก็มีความสุขลูก   
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 ไม่ได้ห้ามวิธีเก่านา ต้องเอาอารมณ์พระอริยะเข้าไปใน 
เท้าด้วยนา เอาอารมณ์พระโสดาบันเนี่ย! อารมณ์พระนิพพาน 
เข้าไปในลมหายใจ สมมติว่าเอ็งจะเปลี่ยนอิริยาบถ “เอนเมื่อย 
น้อ หลวงพ่อน้อๆ หนูนั่งนานเมื่อย.. หลวงตาก็พูดไม่จบซะที                                                                                    
หนูต้องการจะพลิกเข่าขวาน้อ.. ยกขึ้นแล้วหนอพ่อ ขณะยกศีล
ก็ไม่ได้ร่วงเลย ขณะยกหนูเห็นพ่อยิ้มอยู่กะหนู หนูรักพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ นี่มันไม่ถูกหนทางนะหลวงพ่อน้อ ถ้าถูก 
กลับไป ศีลก็ไม่ได้แตะด้วยน้อ.. ยืดกายตรงน้อ.. สมเด็จพ่อ 
น้อ”  
 เขาเอาอย่างนี้นะอีหนูนา เขาไม่ได้ย่างเฉยๆ นา เขา
ย่างเพราะว่าเขามีสรณะแล้ว ถ้าตายตอนย่างน่ะ อยู่ตรงโน้น 
นะลูกนา เพราะใจอยู่ตรงโน้น.. ถ้าใจเอ็งไม่มีสรณะ ไม่เข้าถึง 
ตัวธรรม ใจเอ็งย่างนะลูกนะ  จะ “กลับหนอๆ..ๆ..ๆ” เกิดมัน 
ตายก่อน “กูก็ไม่รู้ว่ากูอยู่ตรงไหน กูมีอะไร กูจะกลับไปไหน  
แล้วกูจะต่อยังไง?” มันต่อยากนะลูกนา กว่าจะเกิดมาต่อได้
อีก ต้องฟังคนที่มีปัญญาจริงๆ ที่ดึงเลี้ยวกลับมาได้ ถึงต่อ
ได้นา แต่ถ้าเอ็งเอาปัญญาเอ็งไปผูกกับพระพุทธเจ้านี่ เอ็งได้
ทันทีลูก!  ไปอยู่กับท่าน นั่นแหละนิพพาน ผูกกับหลักแล้ว.. 
 เอา!...พอแค่นี้นะ ลูกนะ.
 



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. ฟังคำาสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ 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
พระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ 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 
ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพลิ้ว.





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.




