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หลวงพอ : กําหนดพุทโธนะ พุทโธ กําหนดเฉยๆ อยูอยางนั้น กําหนดอยูเฉยๆ ทีนี้ถาเดก็ 
มันจะไมเขาใจตรงนี้ ตรงทีว่าถากําหนดพุทโธ พุทโธไว ใหมันสงบไป แลวทีว่าตองการ 
สีใหมันเปลี่ยนนี่ ไมตองไปตองการ ถาตองการแลวไมได คําวาตองการ หมายถงึ สมุทยั 
คือความอยาก 

ปกติของสัญชาตญาณมนุษยนี้มกีิเลส  มีความอยากอยูแลวโดยพืน้ฐาน  เราอยาก 
ภาวนาเปน  อยากมี  อยากได  อยากมาทําบุญนีอ่ยากได  อยากตัวนี้  มันไมใชอยากใน 
เหตุการณไง 

สมมุติเราอยากจะทํางาน  เราก็มาทํางานเลย  แตพอเราอยากทํางานปุบ  เรากม็า 
ทํางาน  พอกําลังทํางานอยู  มันก็อยากใหงานเสร็จไวๆ  อยากในงานแบบนั้น  คอือยากให 
งานนัน้เสียไง เขาเรยีกวา “สมุทัยซอนสมทุัย” 

แตถาอยากทําความดนีี้มนัเปนมรรค หมายถึง มรรคอริยสัจจัง ทําความเพียรชอบ 
ความวริิยะชอบ  ความอยากตวันีเ้ปนความอยากพื้นฐาน  กิเลสนี้มนัอยากไปตาม 
ธรรมชาติของมนัอยูแลว แตเราอยากภาวนา แตเราไมอยากใหสเีปลีย่นเหน็ไหม ถาอยาก 
ใหสีเปลี่ยนนีม้ันเหมอืนกับวา  พอเราไปทํางาน  งานยังไมทนัเสรจ็เลย  เหมือนอยางเชน 
เราทําทอง หรือทําอะไรนี้ มันตองคอยๆ ตอ  เปนขอๆ มา ใหเปนเสน  เปนสรอย ทีนี้พอ 
ทําทองเสร็จ ก็จะไปทําแหวน ทําอะไรอื่น มนักจ็ะทาํใหทําสรอยนี้ไดไมดี 

เห็นไหม  เราถงึบอกวา  ไมใชอยากไปเปลีย่นสนีะ  ไมใชอยากใหเปนใดๆทั้งสิน้ 
กําหนด  พุทโธ  พุทโธ  ไว  แลวอยูเฉยๆ  ใหมันเปนไปเอง..  ใหเปนไปเอง..  แตที่วาเวลา 
เปนไปเองเหน็ไหม  อยางเรานัง่อยูอยางนี้  เรายังนกึได  นึกในสมาธินี่นึกไดนิดหนอย 
เวลามีแสง มีสีขึ้นมา เราไมตองออกไปดูไง



ถาม‐ตอบปญหาธรรม๒ 

ใหอยูเฉยๆ  เหมอืนกับเราสั่งใหสีมาหาเรา  เขาใจไหม  เขาเรยีกวารําพึง  ถาคิดนี่ 
ไมได  คิดนี่มนัหยาบกวาสมาธิแลวไง  สมาธิมนัเปนจิตที่สงบ  พอคิดขึ้นมานี้เขาเรียกวา 
ถอนออกมาไง  จิตมนักําลังจะละเอยีดเขาไป  แตพอเราไปคิด  มนัก็ไปปรุงแตงจรงิไหม 
พอปรงุแตงมนัก็หยาบ ทีเ่ราฟุงซานกันอยูนีเ่พราะความคิด ทีนีเ้ราจะทําใหจิตมันสงบ แต 
พอเราไปคิดขึ้นมานี่ มนัคานกนั 

แตรําพึงนี้ มันคือคิดออนๆ นึกๆ นิดๆ นึกเอา นึกๆ นิดเดียว อยาคิด 

ถาจิตเราสงบเขาไป  จิตเราสงบๆ  แลวเหน็ขึ้นมานี้  เราไมใชวาอยากจะคิดขึ้น 
มานะ  เรารําพึง  เหมือนเกาะไว..  เกาะไว..  แตถาเปนปกตินะ  อยางเชน  พระในสมยั 
พุทธกาลที่จะเหาะ  “เราจะเหาะ”  ก็ตั้งเปาหมายไวแลวก็เขาสมาบัติ  เห็นไหม  การเขา 
สมาบัตินี้ก็คอืการทําความสงบไง 

นี่ก็เหมือนกัน  เราตั้งเปาหมายไว  มีความอยากไว  แตถาเราทําความสงบนี่  มัน 
ตองการใหน้ํานี้ตกตะกอน  แตเราก็ไปเอามอืแกวงน้ําไวตลอด  แลวน้ําจะตกตะกอนได 
อยางไร  เราตั้งใจใหน้ําตกตะกอน  แลวเรากว็างแกวไวเฉยๆ  แลวเราดูใหน้ําตกตะกอน 
จริงไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  เราตองการใหจิตสงบถึงจะเห็นแสง  แลวเราไปคิดใหมนัเหน็แสง 
อยากใหแสงเขามา เห็นไหม กเ็หมอืนไปกวนใหมนัขุน 

นี่เรากลัวจะสับสนตรงนี้ถาไมเขาใจ ใหทําจิตสงบเขาไป 

“ความคิดกบัความรําพึงนี้ตางกัน” 

ความคิด หมายถงึ ที่เราคิดปกตินี้ เราเรียกวาความคดิ 

แตความรําพึง หมายความวา นอมหนอยเดียว เวลาจติสงบแลวนอมเขามา.. เขามา 
.. เขามา.. 

เห็นไหม  เวลาจิตสงบนี่ไมใชคิด  ไมใชนึก  ทางภาษาพระ  เขาเรียกวารําพึง  รําพึง 
นิดเดียว  ในสมาธิจะทําได  อนันัน้ละจะทําใหเขามา..  เขามา..  เขามา..  เรียกเขามาเลย  ทํา 
จิตสงบเขามา.. เขามา..
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แตนี่ไมใชอยางนั้น  ที่เขาพูดใหฟงวา  เขาพยายามจะจบันี้คอืเขาไปทั้งหมดเลย 
เห็นไหม ไปทั้งหมดเลย ไปทัง้หมด ไปออก ออกไป “ตองนั่งเฉยๆ สิ แลวคอยๆ เขามา” 

หลวงพอ : แลวเมื่อกอนตอนที่วาดีที่สุด ตอนที่อยูป.๔ ตอนที่ยังเล็กกวานีน้ี่เห็นขนาด 
ไหน เห็นกี่สี เห็นพรอมกันเลยหรือ พรอมกันเหมือนสายรุงใชไหม เห็นหลายๆสี 
เหมือนรุงเลยเนอะ 

โยม๑ : บางทีก็สีเดียว 

หลวงพอ :  สีเดียว พอสเีดียวแลวมนัใสขึน้.. ใสขึ้น.. ใสขึ้น.. อยางสีแดง เห็นไหม แดงนี่ 
แดงเขม แดงนวล แดงอะไรนี่ นี่กเ็หมอืนกนั สีนัน้ ถาจิตเปนสมาธิดี ความสวางไสว มัน 
จะสวางขึน้.. สวางขึ้น.. 

โยม๒  :  แตถามันแดง  แดงแบบสีแดงแชดไปเลย  จากที่ผมไดสัมผัส  แลวพอวึ้บ..  มัน 
กลายเปนดําไปเลย พอดําแลวมนัก็หายวั้บ ผมก็กําหนดจิต มันกเ็กิดปบ พอเกิดปบ มันก็ 
แดง แลวก็คอยกลายเปลี่ยนสีเปนดํา ถาเราจะใหเขียวหรือวา…. 

หลวงพอ : มันเหมอืนกบัเราตั้งใจไง พอเราตั้งเจตนาขึ้นมามันก็ชัด พอสติเรามนัออนลง 
มันกจ็างลง..จางลง.. เห็นไหม 

อันนีเ้ราพูดถงึนะ  ฟงใหดอีีกนิดนึงนะ  อยาสับสนนะ  การทําใหจิตสงบ 
กับการเหน็แสงนีม่ันตางกันนะ  การที่เราเห็นแสงนีม้ันเปนบุญบารมีของแตละบุคคลนะ 
เราจะทําจิตสงบ ไมใชวาตองการใหเหน็แสง แตที่เราพูดถึงแสงเพราะคนนี้มนัเหน็แสง 

แตการเห็นแสงนีม้นัเปนเปาหมายที่สองไปแลว  ไมใชจิตสงบนะ  จิตสงบนี่เปน 
หนึ่ง  การเหน็นัน้เรยีกวาเปาหมายที่สอง  เราอยูเฉยๆ  นี้เราไมมีความคิดเลย  เราไมคิด 
อะไรเลย  เราไมมีความคิด  พอคิดถงึอะไร  อารมณนั้นกเ็ปนอารมณที่สองแลว  อารมณที่ 
สอง..อันนี้มนัเปนแบบนิมิต  เรากย็อนนิมิตนี้กลับเขามาหาเรา  ที่เราบอกยอนนิมิตกลับ 
เขามาหาตัว  ใหจากสองนี้มาเปนหนึง่ไง  จากสองนี้ใหรวมเปนหนึ่งใหได  “เอกัคคตา 
รมณ” พอรวมเปนหนึ่งขึ้นมา มันจะดขีึ้นไง
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การเห็นนี้  มันเปนปกติทีม่ันเหน็  แตบางคนก็ไมเหน็อะไรเลย  เห็นไหม ถาพูดถึง 
เรื่องนีเ้ปนประเดน็วาการทําสมาธิคือการทําใหเหน็สี  แตการไดเห็นสีนีม้ันคอืการเพง 
กสิณ 

กสิณเขียว  กสิณแดง  เห็นไหม  เขาจะวาดวงกลมขึน้มาเปนกสิณแลวเพง  พอเพง 
แลวก็หลับตา สมมุตวิาเหมอืนเราดูมอื ดูแลวหลับตา นึกภาพมือออกไหม ถานกึภาพมือ 
ออก  เขาเรียกวา กสิณติดแลว พอติดขึ้นมา พอติดขึ้นมาก็เปนภาพสีนัน้  เห็นไหม  เพราะ 
พวกนีจ้ะมีฤทธิ์ไง พวกมกีสิณ อยางเชน กสิณไฟ เหน็ไหม 

อันนัน้กเ็หมอืนกนั นึกภาพจากขางนอก แลวก็ใหภาพเกิดขึ้นจากขางใน พอภาพ 
เกิดจากขางในก็กําหนดภาพนั้น แลวขยายภาพนัน้ใหใหญขึ้น ปฏิภาคะไง นี่คือการฝกจิต 
ใหมีกําลัง 

การพิจารณากายก็เหมือนกนั  จากกายสวนเดยีวคอืการเพงอยู  การเพงอยูคือการ 
ผลักมันไว การดนักนัไว ไมมปีระโยชน แตตองการใหมีการแยกแยะ ปฏิภาคะ คือ แยก 
กาย สวนใดสวนหนึ่ง เวลาเราพจิารณากาย ใหกายนี้แปรสภาพออก เพื่อใหเห็นความไม 
แนนอน เพราะมันเปนอนจิจัง 

การเพงกสิณ  เห็นไหม  แยกสวนใหใหญขึน้..  ใหญขึ้น..  จนครอบโลกธาตุเลย  นี่ 
แยกกสิณ ปฏิภาคะ แยกสวน ขยายสวน ใหมีพลังงาน อันนั้นมันเปนกสิณ 

โยม๒ : การเพงกสิณนี้ทําใหเกิดพลงัจิตไดไหมครบั เกิดเปนอภินิหารไดไหม 

หลวงพอ : แนนอน 

โยม๒ : อยากถามวาทานอาจารยเคยนํามาใชไหม 

หลวงพอ  :  เคยทําอยู…  เราเคยทํา หมายถึงวา  เราเคยลองทุกอยางที่พระพุทธเจาสอนนะ 
เราพิสูจนอยู  เพงกสิณไฟ  เพงมาหมดแลว  เพงตลอด  เพงจนเหงือ่ซก  อนันี้กล็องทําดูไง 
ตองลอง ลองแลว เราจะรูวา “ออ....อันนี้เปนอยางนี้ อยางนีเ้ปนอยางนี”้
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โยม๒  :  ผมไดขาวมาวา  ทานอาจารยสมัยที่ธุดงคอยูนี้  พรรษาหนึ่งไดขาววาไมนอนเลย 
นั่งอยูอยางนั้น ไมทราบวาทนไดยังไง 

หลวงพอ : ยิ่งกวานั้นอีก หลวงปูเปลือ้งไมนอนตลอดชีวิตนะ 

โยม๒ : แลวไมงวงหรือครับ 

หลวงพอ  :  งวง  !  แสนงวง  อดนอนนีม่ันตองงวงโดยธรรมชาติ  งวงแสนงวง  ใครวาไม 
งวงนั่นโกหก  ใหมๆ  พองวงมันก็ตองตอสู  โอโฮ..ทรมานมาก ทรมานเพื่ออะไร ทรมาน 
เพื่อดัดกเิลสไง  ไอนีม่ันเปนวิธีการดัดกิเลสใชไหม  อยางเชน  ไมกนิขาวนี้  ไมกินขาวอยู 
ตั้ง ๒-๓ ป 

โยม๒ : แลวทานไมเจบ็ปวยหรือครับ 

หลวงพอ  :  อยางที่เขาถามวา  ทานอาจารยเปนอะไรไหม  ?  ก็อันนีท้ี่มนัมาใหผลนีไ่ง  แต 
เพราะมนั ไมไดกนิขาวหลายปนะ ๕-๖ วันทกี็มากนิขาวมื้อสองมื้อ กินสัก ๒-๓ วัน แลว 
ก็หยุดไปอกี  ๕-๗วัน  ทําอยางนั้นมาเปนปๆ  เพราะทํามาเปนปๆ   ตอนอยูที่บานตาด  เขา 
เรียกวาทําตอเนื่องไง  เหมือนตีเหล็ก  ก็ตีตอเนือ่งเลย  แลวมนัจะเสร็จ  บางคนเผาซะดีเลย 
เห็นเขาตีกนัใหญเลย พอเหล็กมนัเริ่มดํากเ็ลิก  เห็นไหม  อดทีหนึ่งยาวเลยนะ ๒๐-๕๐วัน 
แตแคหนเดียวมันก็ไมสามารถชําระกิเลสได แตอันนี้มนัตอเนื่อง 

อดอาหาร อดนอนนี่ทํามามาก ทํามาจนแบบชํารุดหมด เหมอืนกับอาจารยทานวา 
คลายๆกันเลย  อดอาหารอยูที่บานตาด  กินอะไรไมไดเลยนะ  พอออกมาฉันโกโกตอน 
บาย พอฉันเสร็จเดนิเขาหองน้ํานะมนัไหลตลอด พอเขาแลวมันก็ออกเลย ไหลเลอะหมด 
เลอะหมดเลย นัน่ทําขนาดนัน้ 

เราอดอาหาร  ทองมันกร็อง  มนัหิวมาก  ทองมนัรองจอก....จอก....  จนเจ็บ 
กระเพาะหมดเลย จนคิดวา “มึงตายแลว...มึงตายแลว” นี่กเิลสมันหลอกนะ จะใหเราเลกิ 
ไง  ความคิดมนัคิดขึน้มาไง  “มึงตายแลว...มึงตายแลว  ....มึงตายแลวเด็ดขาด  คราวนี้มึง 
ตายแลวแนๆ” 

โยม๒ : แลวจะไมตายเหรอ พระปฏบิัตินีจ้ะไมม.ี. ถาตายนี่ไมมี ?
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หลวงพอ  :  ไมจรงิหรอก  !  มันคือความคิดของเรา  เราคิดตามหลักวิทยาศาสตรกันไงวา 
คนไมกินขาวนี้มนัจะตองตายโดยธรรมชาติ  ทีนี้เราไมกินขาวแตเรากินน้ํา  เอาน้ําหลอ 
เลี้ยงไวอยู  ทีนีม้ันหิว  มนัหิวมาก  พอหิวมากก็เหมือนคนจนตรอกไง  เหมือนเราตอน 
นักมวยเขาไปจนมมุ  มันก็ตองหาทางตอสู  เหมือนหมาไง  หมาจนตรอกแลวมันตอง 
หาทางตอสู  นี่ก็เหมือนกัน มันจนตรอกวา  “แหม  !  มันหิว มันอะไรทุกอยางนี”้  จิตมันก็ 
ตองหมนุเตม็ที่เลย พอจิตมนัหมนุ มันก็หา 

เราตองการใหความคิดเรา  ใหเราเขาไปจนตรอก  ใหจนตรอกเพื่อหาทางออกไง 
ไออยางนี้มนัเพลิน  ทุกขกันทกุคนนั่นแหละ  ทุกคนบนวาทุกขนะ  แตทุกขอยางไรก็ 
แลวแต มันก็ยงัพอไปได 

โยม๒ :  ในขณะทีเ่รากําลังอดอาหารอยูนี้ รางกายมนัจะหววิ  เบา พอนั่งปุบจิตมันจะตรง 
ทิ้งดิ่งเลย 

หลวงพอ  :  ทิ้งดิ่งสวนทิ้งดิ่ง  ไอทิง้ดิ่งนีม้ันเปนสมาธิไง  เวลาจิตจะเปนสมาธิมันลง....วืด 
.....วืด…วืดลงไป  แตมันก็เปนแคบางทีนะ สมมุติวาถาหิวจัด  มันกไ็มลงหรอก  มันกังวล 
แตวาหิวๆ อยูนี่ 

โยม๒ : แตก็พิจารณาดีนะ ตอนหวินี้ 

หลวงพอ : เออ .... มันรองจอก.. จอก.. จอกเลย กระเพาะนี่รองหมด น้ํานี่ปนปวน โอโฮ ! 
ปนปวนหมดเลย  แตมันมปีระเด็นอยู  ๒  อยาง  จะเลิกหรือจะทํา  เพราะมันเปนสิทธิของ 
เรา เราบังคับตัวเราเอง เราจะลมเลิกก็ได อันนีอ้าจารยมหาบัวถงึไดตั้งกติกาที่วัดของทาน 
วาตองใหถอืธุดงคไง 

สวนใหญทุกคนตั้งใจ  ตั้งปรารถนาจะทําความดี  แตพอทําไปไดสักพักแลวก็เลิก 
นี่มนัอยูที่จิตใจคนเขมแข็งหรือไมเขมแข็ง  การประพฤติปฏิบัตมิันอยูที่ตรงนี้  ถาจิตใจ 
เขมแข็งจะไดประโยชน 

โยม๑ : ถาภาวนาไปแลวเหน็เปนพระพุทธรูป ?



ถาม‐ตอบปญหาธรรม๗ 

หลวงพอ  :  พระพทุธเจามาเยีย่มก็ดี  พระอรหนัตมาเยี่ยมก็ดี  นี่ก็เหมือนกันนะ  เห็นพระ 
อรหันตหนึ่ง  เหน็พระพุทธรูปหนึง่  เห็นพระพทุธรูปนี้เปรียบเหมอืนเหน็พระพุทธเจา 
เปรียบไดเลย  สวนใหญเขาจะอยากเหน็พระพุทธรูปกัน  เปนพระพุทธรูปนะเราก็เคยเห็น 
บอย ตอนที่ภาวนาจัดๆ จะเหน็พระพุทธรูปเลย พระพุทธรูปเปนทองคํา พระพทุธรูปเปน 
แกว เห็นไหม จิตสงบอยางที่วา จิตดีขนาดไหน แลวถาวันไหนเห็นพระพุทธรูปเปนแกว 
อยางนี้ วนันัน้อาจารยมหาบัวมา 

โยม๑ : อันนี้ตวัเราจะหนาว จะขนลกุหมดเลยทัง้ตัว และตัวจะตัง้โดยอัตโนมัติเลยคะ 

หลวงพอ : เขาเรียกวาปติ ปติ ไดแก น้ําตารวง ตัวใหญ ตัวพอง สั่นไหว คําวาปติไง วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ ปฐมฌาน เห็นไหม เกดิปติสุข การเหน็พระพุทธรูปนีม้ันก็ป 
ติ ความปติอันนี้เขาเรียกวา ปติภายใน 

ปตินี้มนัเปนการลิ้มรสของธรรมอันหนึ่ง ปติธรรมไง อยางที่เขาวา ความปติสุข ที่ 
เขาพูดกันโบราณวา  มีปตมิาก  อิ่มใจ  วางั้น  มีความอิ่มใจ  มคีวามสุขมีความปติ  แตที่เขา 
พูดกันนั้น  เขาเปรียบเทยีบ  เอาธรรมะมาตั้ง  แลวเปรียบเทียบวา  เปนปติ  มีความอิ่มใจ  มี 
ความสุข 

แตอันที่เราไปเหน็แลวเราตัวพอง นี่เนื้อหาของปติไง เนื้อหาเลย เราสัมผัสเองเลย 
เราเสพในหัวใจเลย มันจะพองใหญ เห็นพระพุทธรปูนี่ก็หนึ่ง ถาเห็นพระพทุธรูปถงึไมป 
ติก็ยอดแลว  นีเ่ห็นพระพุทธรูปแลวยงัขนพองสยองเกลา  ขนลุกขนพองเลย  อันนั้นเปน 
ประโยชน 

โยม๒ : แปลวามีความตั้งใจสงู ตั้งใจปฏิบัต ิ

หลวงพอ : ดีมากเลย ยอดอยูแลว แตอันนัน้มนักเ็ปนอดีตไปแลว เห็นไหม เราก็ตองสราง 
สมไปเรื่อยๆ  เพียงแตกเ็ปนการบอกวา  เราไดระดบัหนึ่งไง  อยางทีเ่ขาบอกวา ผูใดเห็น 
ธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต ถาจิตสงบ เหมอืนกบัเขาปฐมฌาน เขาไปถงึสมาธิธรรม 

สมาธิธรรม ความสงบ มีความรูสึกอยางไร นั่นละก็อันที่วาขนพองขนลุก นั่นละ 
ความสุขอันหนึ่ง ปติสุข



ถาม‐ตอบปญหาธรรม๘ 

เราไดตัว แตเราไมไดชื่อ เราไมรูวาใครไง เราไมรูวานี่เขาเรียกช่ืออะไร เขาเรียกวาช่ือปติ 
ไดตัวแตยังไมไดชื่อ 

โยม๑ : ประมาณสักอาทิตยที่แลวคะ  องคใหญ  ทีแรกก็เปนองคเล็ก  พอมาถงึก็องคใหญ 
เต็มเลย 

หลวงพอ : ขยายใหญ 

โยม๑ : ขยายใหญเลย 

หลวงพอ  :  พูดถึงนี่เปนพระพุทธรูป  แตหลวงปูมั่นนี้จิตทานสงบมาก มาเปนแบบพูดคุย 
เลย มาเหมอืนรางมนุษยเลย มาในรางของมนุษยเลย สัมผัสกันได หลวงปูมัน่ทานก็สงสัย 
วา  พระพุทธเจานิพพานไปแลว  มาไดอยางไร  แลวก็บอกวา  อาว..ก็มาในสมมุติ  มาใน 
ขันธไง มาในธาตุ มาในขันธ 

แตเราไมมีความสามารถขนาดนัน้  เราเหน็เปนพระพุทธรูปเฉยๆ  นี่ไงถึงบอกวา 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  พระพุทธก็คอืพระพุทธเจา  อันนี้เทากับโยมไดเฝา 
พระพุทธเจาแลวรอบหนึง่ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต ไดเฝาพระพุทธเจารอบหนึง่ 

ดี  เห็นพระพุทธรปูนี้เปนของยอดเลย  เพราะวาบางที่บางแหง  เขาจะใหนึกถงึ 
พระพุทธรูปกอนเลย  อยางเชน นึกพุทโธ พุทโธ  แลวก็ใหนึกพระพุทธรูปดวย  เห็นไหม 
แตนี่เห็นเลย  เห็นเอง  แลวเห็นลอยมา  อันนี้เกิดขึน้ไดบอยๆ  เกิดขึ้นไดหมายถงึ  นิมิต 
ความสัมผัส เกิดขึน้ไดและมันเปนที่บุญของเราดวย 

โยม๒ : หลวงปูมั่นทานนัง่สมาธิ แลวจิตทานสามารถขึ้นไปถามพระพุทธเจาไดเลย ? 

หลวงพอ : พระพุทธเจาสอน พระอรหนัตสอน อยางในประวัติหลวงปูมัน่ แลวพอไปใน 
พระไตรปฎก  เขากว็าเปนไปไมได  ก็อาจารยมหาบัวบอกไง  “ใบไมในกํามือ”  ใน 
พระไตรปฎกมันก็ขีดวงไวแคนี้ไง แตความจริงนี่คือ “ใบไมในปา” พระพุทธเจายังไมได 
บัญญัติไว



ถาม‐ตอบปญหาธรรม๙ 

ทีนี้พอหลวงปูมัน่ไปเจอสิ่งทีน่อกเหนอืจากพระไตรปฎกเขาหนอย  ก็ไมยอม 
เช่ือนะ เขาขัดกนั เขาวากนั นั่นมันก็เรือ่งของเขา แตมันเปนอยางนี้ 

โยม๑ : อาจารยคะ แลวหนจูะทําจิตอยางไรถึงจะไดสงบมากขึน้ 

หลวงพอ  :  กําหนดพุทโธ พุทโธ กําหนดพุทโธนี้เขาเรียกวาเปนคําบริกรรม  คําบริกรรม 
คือกําหนดพทุโธขึ้นในหัวใจ  นึกเอา  พุทโธ  พุทโธ  แตถาจะสงบหรอืไมสงบนีม้ันอยูที่ 
สติ 

จําใหดี  สติคือ  ความระลึกรูอยู  เรานึกถึงตัวเองตอนนี้  นึกถงึตัวเองนี่คอืสติ  สติ 
คือความระลกึขึ้นมา สติสําคัญที่สุด ถามีสติอยู หมายถึงวา สิ่งทีท่ําอยูนี้จะเปนความเพียร 
ไง ฟงนะ แตโยมเวลากําหนดพทุโธ พุทโธ ก็กําหนดแตช่ือนะสิ พอกําหนดปบ มันก็คิด 
ไปที่อืน่ เห็นไหม สติมันไมสืบตอ 

ถาสติสืบตอ มนัเหมือนกับดนิ  เราปนดิน  เรานวดดนิ  เรานวดอยูตลอดเวลา ดิน 
มันตองนิม่ใชไหมกวาจะปนหมอได ทีนีเ้ราเอาดนิมากองไว เอาน้ําใส แลวดินกเ็ปนกอน 
อยูอยางนั้น เพราะเราไมไดนวด ตองนวดอยูตลอดเวลา 

คําวานวดอยูตลอดเวลา คือ สติมันคมุอยูตลอดเวลา  เราระลกึรูอยู ไมใชกําหนด 
พุทโธเฉยๆ นะ กําหนดพุทโธแลวเราก็คิดไปโนน แลวกลบัมา พุทโธ  “แหม! ….พุทโธ 
ทั้งวนัเลย”  เขาวานะ  แตคิดไปถึงไหนมาไมรูกีร่อบ  แลวก็บอกวา  “ฉันนึกพุทโธ 
ตลอดเวลาเลย” ก็นึกอยู พุทโธ แลวก็ไปคิดวา “นั่นมันยงัไมทํางานเลย โนนก็ยังไมเสร็จ 
นี่ก็ยังไมเสร็จ”  โอ....พุทโธ..ไปอีกแลว  มนัไมตอเนื่อง  มนัขาดชวงไปเห็นไหม  เขา 
เรียกวาขาดสติ พอพุทโธแลวนกึไป นั่นสตมิันปลอยแลว พอสติมนัปลอยมันกไ็ปทํางาน 
อยางอืน่แลว

อยางที่เมื่อกี้บอกวา  ใหอยากทํางาน  ใหอยากภาวนา  แตไมใหอยากในงานนั้น 
เห็นไหม  นึกพุทโธนี่มนัคุมอยู  แลวพอคิดตอไปสตมิันก็ขาด  สติมันขาดจิตนีม้ันก็แกวง 
ออกไป  พอแกวงออกไปมนัก็ฟาดไปที่อารมณอืน่กอน  แลวพอนึกไดวาเรากําลังภาวนา 
อยู เรากม็านึกพุทโธใหม นี่คอืสติดึงกลับมา



ถาม‐ตอบปญหาธรรม ๑๐ 

ชวงที่วางนี้  มันเหมอืนเราจะเตมิน้ําใสแกว  ใหเต็มแกว  แตแกวมนัแตกอยู 
ขางลาง น้ําไหลออก มันไมเตม็แกวหรอก สมาธิก็ไมเกิด เหมือนเราใสน้ําลงไป..ใสน้ําลง 
ไป.. แตแกวมันแตก นี่กเ็หมอืนกนั พอพุทโธ แลวกค็ิดไปโนนแลวกลบัมา นี่มนัแตก ไป 
รอบหนึ่งแลวก็มาพุทโธ แลวก็บอกวา “แหม! นั่งพทุโธทั้งวนัเลย ไมเห็นจะเปนสมาธิ” 

เห็นไหม  ถามีสติอยู  หมายถงึวา  การทําความเพียรอนันัน้ยังเปนความเพียร 
อาจารยมหาบวัสอนประจํา ถาขาดสติเหมือนสักแตวาทํา  เหมือนกบัเด็กทํางาน มันกเ็ลน 
ขายของ  สักแตวา  แลวไมไดประโยชน  ถามีสติเหมือนผูใหญทํางาน  ผูใหญทํางานแลว 
มันคาขายแลวมันไดเงนิ ไดทอง สติสําคัญที่สุด 

ตอไปนี้  พุทโธตองมีสตกิํากับ  แลวถาขาดสติตัวนั้น  ถามันเผลอไปนีค่ือขาดสติ 
แลวดูสิวา  เวลานั่งภาวนา  วันหนึ่งมันขาดกี่ครั้ง  สติในวันนี้ขาดกี่ครั้ง  ก็จดไวเลย  แลว 
คราวหนาตอไป กําหนดอีก ขาดกี่ครั้ง เราจดจอ 

โยม๓ : แลวเราตองกําหนดเวลามากหรือนอยแคไหน 

หลวงพอ : ไมจําเปน 

โยม๓ : ๕ นาที ๑๐นาที 

หลวงพอ  :  ไดทั้งนั้น  ถาเริ่มตน  แตถามันยิง่มากยิง่ดี  ถายิ่งมากนะ  การนั่งมากขึ้นๆ  ไป 
แสดงวาสติมันเพิ่มขึน้ๆ การนั่งมากนี้คําวานั่งมากหรือนัง่นอย ไมจําเปน  เพราะอะไร คํา 
วาไมจําเปนนี้หมายถงึวา  ถานั่งมากแลวมันไมดี  นัง่นอยยังดีกวา  ใชไหม  มันไมจํากัดวา 
การนั่งมากหรือนั่งนอยอะไรจะดกีวากัน  การนัง่เพือ่ใหจิตสงบ  เพื่อความสงบของใจ  ถา 
จิตสงบนัน่คอืดี  บางวันนั่งปุบ  สงบเลย  บางวนันั่งตั้ง  ๒-๓  รอบ  ก็ยังไมสงบสักทเีห็น 
ไหม นั่งนอยหรือนั่งมากนีม้ันไมแนนอน 

โยม๓ : แลวการสวดมนตนี้ ถาเรายังจําไมได แตเราอานเอาตามเสียงสวดนีจ่ะมีคาเทากัน 
ไหม 

โยม๒ : มีอานิสงสเหมอืนกัน ?
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หลวงพอ  :  เทากัน  เพราะเราตั้งใจ  เพราะเรายังจําไมได  แตถาเราจําไดแลวมันกม็ีดีอกี 
อยางหนึง่ ถาเราจําไดแลว เห็นไหม เราสวดมนตนีม้ันกเ็หมอืนภาวนา พุทโธ พุทโธ พุท 
โธ พุทโธ ถาเราเผลอ  เรากน็ึกไปที่อืน่ใชไหม สวดมนตกเ็หมอืนกนั นะโมตัสสะ ภะคะ 
วะโต ถาเราสติพรอม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

ถาเราไมมีสติ นะโมตัสสะ อะไรวะ ลมืแลว นึกใหญเลย นี่คอืขาดสติ คลายๆ 
กับคําบริกรรมไง คลายๆ กับคําวาพุทโธ พุทโธนี้ไง 

โยม๒ : ถาเราสวดเปนแลว เราก็ตองสวดปากเปลากอนใชไหม 

หลวงพอ : ใช การสวดปากเปลานีม้ันเหมอืนกับเปนการภาวนาอยางหนึง่ มันเหมือนกับ 
การทําพุทโธอยางหนึ่ง  เพราะถาวันไหนเราสติดี  คําสวดจะไมผิดเลย  เห็นไหม  มัน 
เหมือนกนั  แตที่กางหนงัสือนี้เพราะเรายงัสวดไมได  แตเราตั้งใจอยากจะทําความดี  มนั 
เปนสิง่ที่ประเสริฐ  จริงไหม ขนาดสวดมนตไมได  ยงักางหนงัสือสวด แลวมันจะไมดไีด 
อยางไร 

โยม๒ : บางทีกวาจะจบบทหนึ่งยังวาตั้ง ๓-๔ ครั้ง 

หลวงพอ  :  นั่นละเห็นไหมสติมนัขาด  การสวดมนตมนัดีตรงนี้ไง  ๑.  ไดบุญกุศล 
เพราะวาสรรเสริญพระพุทธคุณ  เราสรรเสริญคําพดูของพระพุทธเจาหนึ่ง  พุทธคุณดวย 
สรรเสริญดวย  แลวเปนภาษาบาลี  เทวดาในบานนะ  ภูตผีที่อยูในบาน  ถาเขาไดยิน  เขา 
อนุโมทนานะ 

โยม๒ : แลวเราควรสวดในใจหรือสงเสียง 

หลวงพอ  :  จะในใจหรอืสงเสียงสงเสียงเขาก็ไดยินหมด  จะขางนอกหรือขางใน  เขาจะรู 
ทันที  แลวมันจะเกิดความเจริญรุงเรืองในครอบครวั  เพราะวาการสวดมนตสวดพร  เทพ 
เขามี เทพพวกนี้ เขาจะอยูในบานเรา 

โยม๒ : เขาจะรับรูดวยหรือ ? 

หลวงพอ : รับรูดวย
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โยม๓ : เขาจะฟงเราออกหรอื ? 

หลวงพอ : ฟง ภาษาบาลีมันเปนภาษากลาง 

โยม๓  :  แลวถาพูดถงึวาเขาฟงเรา  เราตั้งใจสวดใหเขา  แลวเราแผเมตตาใหเขา  เขาจะ 
ไดรับไหม ใหเขามาอนโุมทนากับสวนบุญของเรา 

หลวงพอ  :  แคเขาไดยินเขาก็ช่ืนใจแลว  ในสมยัพุทธกาล  คางคาวมันเกาะอยูบนถ้ํา  แลว 
เวลาพระสวดมนต  คางคาวมันฟงเสียงสวดมนต  มนัช่ืนใจมากนะ  มนัเผลอมนัเลยปลอย 
ขา หัวโหมงพืน้ตาย ก็ไดไปเกิดบนสวรรคหมดเลย 

โยม๓ : อาว.. ไปสวรรคเลย ? 

หลวงพอ  :  ไปสวรรคเลย  !  มีอยูในพระไตรปฎก  เพราะอะไร  เพราะชื่นใจกับเสยีงสวด 
มนตนัน้  เปนบุญไหม  !  แลวทําไมจะตองไปอทุิศสวนกุศลอีก  แตอุทิศมนัก็ถกูตองอยู  นี่ 
ไมอุทิศกย็ังไดขนาดนี้แลว 

สวดมนตนี้มมีากเลย มอียูในพระไตรปฎก คางคาวเอย อะไรเอยที่วาเปนสัตว มัน 
ฟงแลวมันเพลนิ โภชฌงค เห็นไหม มีสติ ธัมมวจิัย ก็คิดตาม มนัก็มนันะพอเผลอกป็ลอย 
ตีน ตกมาหัวโหมงพืน้ถ้ําตาย ก็ไปเกิดบนสวรรค 

โยม๓ : เปนอานิสงสผลบุญอนันัน้ใชไหม 

หลวงพอ : แนนอน อานิสงสผลบุญทีเ่ขาช่ืนใจไง อยางอนโุมทนามัย ทานมัยคอืใหทาน 
อยางคนที่มาดวยกันนะ  โยมใหนะ  แลวเขาก็คิดขอใหมีสวนบุญสวนกุศลดวย  คิดไง 
อนุโมทนาไปกับเขา  เห็นไหมแคอนุโมทนาไปกับเขาก็ไดบุญแลว  แลวที่พระสวดมนต 
ละ แลวฟงนี่เหมือนอนุโมทนาไหม ใจมนันอมไปไง.. ใจมันนอมไป.. 

โยม๓ : แลวอยางของที่ใสบาตรมา แตทานไมไดฉัน แลวเจาของเขาจะไดบุญไหม 

หลวงพอ  :  ยิ่งกวาไดบุญ  เพราะตอนเขาใสบาตรมา  ตอนนั้นที่มนัเปนบุญกุศล  เขาใส 
บาตรมา  เรารับมาแลว  เนือ้นาบุญของโลก  ใชไหม  เราหวานขาวลงไปในนา  หวานไป 
หมดเลย ทีนี้ขาวในนามนังอกขึ้นมา เราหวานไปเมด็หนึ่งแลวเกิดขึน้มา จะใหตนขาวนัน้
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เกิดขาวแคเม็ดเดียวไดหรอืเปลา  ทําไมขาวมนัออกมาเปนรวงละ  ขาวเม็ดหนึ่ง  กม็าเปน 
ขาวตนหนึง่ใชไหม แลวทําไมมนัออกขาวมาอีกเยอะแยะเลย 

อันนีก้็เหมือนกัน  ใสบาตรไปแลว  ใสบาตรไปก็เปนเนือ้นาบุญแลว  ธรรมดาที่ 
ทั่วไปนะ ถาเปนเถรตรงนี่เขาจะแกะ แลวตักทุกถุงใชไหม  เขาทําอยางนั้นเพื่อเปนสมมุติ 
โลก แตอันนี้เรารับมา รับปบนี่ใจมนัไดแลว 

โยม๓  :  คือวาเด็กเขาสงสัย  เขาบอกวาเมือ่เชานองบวยเอามาถวายพระ  เขาบอกวาพระ 
ไมไดฉันแลวแจกไปแลว 

หลวงพอ : ฉัน.. ฉันหมดเลย มีคนมาใหนะ เขาถวายเราเลย อยางตอนนี้กําลงัถือธุดงคอยู 
สิ่งที่เขาเอามาถวายเราก็รบัเลย  โยมเอามาถวายพระนี่เปนของใคร  เปนของพระหรอืของ 
โยม ถวายพระไปแลวก็เปนของพระ ฉะนัน้ถาเปนของพระ แลวพระถอืธุดงค พระไมได 
ฉัน  ใชไหม  เพราะพระถือธุดงค  จะฉันเฉพาะที่ตกบาตร  ฉะนั้นอนันีถ้าเอาไวมนัก็ไมได 
ประโยชน  เราก็บอกวาอันนี้ของพระ  ของโยมไมมนีะ  เพราะโยมถวายพระไปหมดแลว 
ของโยมไมมีหรอก แตอนันี้ของพระ แลวพระใหลกูศิษย 

โยม๓ : แลวลูกศิษยเอาไปกินก็ไมบาปใชไหม 

หลวงพอ : ไมบาปสกิ็พระให ขโมยหรือเปลา 

โยม๓ : ไมไดขโมย 

หลวงพอ  :  พระเปนคนให  พระใหเอาไป  เพราะอนันี้เปนของพระ  กินแลวยังไดบุญอีก 
ดวย เพราะอะไร เพราะของพระ พูดประสาเราวาพระให 

ทีนี้คนมันมองตรงนี้ไมออก  ถาเดก็หรือคนทัว่ไปนีเ้ขาจะมองตรงนี้ไมออก  พอ 
มองตรงนี้ไมออก  มีนะขางนอกนีเ่ขาคิดแบบนี้เหมอืนกนัเลย  ขางนอกพอเขาใสบาตร 
แลวเราเอาขนมไปแจกเด็ก  เขาบอกวานี่คอืแลกกนั  ไมไดแลกหรอก  คือวาโยมใสบาตร 
มา ใชไหม แลวเราไปถงึ เรากเ็อาขนมนี้ใหเด็กไปอยางนี้ มมุกลับนะ วินยัเขาบอกวาทาน 
มันตกรวง ตองเอามากอนใชไหม ตองใหพระรับกอน แลวพระอนุโมทนาเสรจ็แลวถงึจะ 
ใหโยมไดใชไหม แตนี่ยังไมอนุโมทนา เขาก็บอกวาเปนทานตกรวง
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ไม ! ใหมาแลว รับแลว บุญไดไปแลว แตที่เราใหเดก็ พอเด็กมันไดขนม มนัดีใจ แลวมัน 
จะคิดถึงศาสนา พอเด็กคนนีม้ันคิดถึงศาสนา ใจมันเปนบุญกุศล เห็นไหม ธรรมและวนิัย 
ไง  ถาเราไปติดในขอกฎหมายนี้เราจะทําอะไรไมไดเลย  อยางทีว่าเมือ่กี้  ทุกอยางมา  เขา 
ตองตักทัง้หมดเลย  เราถึงบอกวาพระองคนัน้  พูดงายๆ  อยางนี้  ยังไมแน  ยงัลังเล  ยังทํา 
ไมได ยังติดใจ ถึงตองทําอยางนั้น เพื่อใหโยมเขาเหน็ 

แตสําหรับเรานี่  พอใสบาตรตมู  บุญเต็มหวัใจ  ผลก็เอาไปแลว  เพราะใสบาตร 
มาแลวก็เปนของพระทัง้หมด พระเอามาแลว พระฉนัแคหนึ่งกระเพาะ ยังไงก็กนิไมหมด 
หรอก  เพราะเตม็บาตรนีพ่ระฉนัไมหมด  ทนีี้พอพระฉันไมหมดแลวพระเก็บของนี้  เพือ่ 
จะเอาไปแจกโยมอีก เชน ตอนนี้ถาทําบุญกับอาจารยมหาบัว ทอดกฐินนี่ไดบุญ ๒ ตอ ๑. 
ทําบุญกับอาจารยมหาบัวซึง่เปนพระอรหนัต  แลวอาจารยมหาบัวกเ็อาเงินทองที่ทําบุญนี้ 
ไปชวยชาติ สองไหม นีก่็เหมือนกัน ใหพระแลว พระชวยคนอื่น เทากบัไดบุญ ๒ ตอ 

โยม๓ : แลวพวกดอกไมละคะ 

หลวงพอ : เหมอืนกัน 

โยม๓ : ดอกไมนีเ่ราใหทาน แลวทานไมไดเอาไปไหน แลวเราเก็บเอาไปบูชาพระทีบ่าน 
ไดผลประโยชนตรงไหน แลวเราบาปไหมถาเราเอาไปบูชา 

หลวงพอ  :  ตองขอ..  ตองขอ  อยางนี้ใหไวบูชาพระ  “ของที่พระให  กับของทีพ่ระไมได 
ให” ฟงใหดีนะ อยางของที่พระใหนีเ้ราใหอยูแลว อยางดอกไมนี้ จริงอยู..ถาเราเอาไปให 
พระ พระกบ็ูชาเทาที่จําเปน ที่เหลอืเขากโ็ยนทิ้ง แตถาเราไปเก็บนะ อยางนัน้มนัเปนของ 
ในวัด เปนของของสงฆ 

บางคนจะไมเขาใจตรงนี้  มีนะคนเขาบอกวา  “อยาไปรับของพระนะ  จะเปน 
เปรต”  เราบอกวา  “พระองคไหนเปนคนพูด”  เราถามพวกโยมนี่แหละวา  “พระองคไหน 
เปนคนพูด ที่วาพระใหขนมเดก็ แลวเดก็จะเปนเปรต” 

เด็กนีม้ันมาลักของสงฆหรือเปลา  เห็นไหม  เวลาโยมถวายสังฆทาน  ที่อืน่เขา 
ถวายสังฆทาน ตองใหรับศีล ตองถวายสังฆัสสะ แตเราไมกลาวคําถวายเพราะอะไร
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นี่ไง  ถาสังฆัสสะนีก่็คือของสงฆ ภิกษุนอมลาภของสงฆมาเปนสวนตวั เปน 
อาบัติ ปาจิตตีย เห็นไหม 

แลวพอเปนของสงฆใชไหม  แตถาจะใหถูกกฎหมาย  ถูกวินัย  ถวายสังฆทาน 
เปนสงัฆัสสะ  ก็เปนของสงฆ  สงฆตองทําการอุปโลกนไง  อปุโลกนวาของนี้ตองแจกให 
ในสงฆกอน  ในเถระใชไหม  ในนวกะ  ในสามเณรรัสสะ  ในคฤหัสถ  ของนี้ก็แจกกนัได 
มันตองมพีิธีกรรม กับพิธีกรรมไง 

ทีนี้เราไมมพีิธีกรรม  ถวายมานี้คอืถวายสงัฆทาน  ใชอยูเปนของของสงฆ  ถาให 
อยางนัน้จะเปนสงัฆทานเลย  แตไมกลาวคําสังฆัสสะ  ใหมันเปนในแงของกฎหมายใช 
ไหม  ใหเราแลวเรากร็ับไว  แลวเดีย๋วเราก็แกะ  เรากใ็สตูไว  เพราะฉะนั้นองคไหนก็ใชได 
หมด 

โยม๒ : ผูถวายนี้ถงึไมไดกลาว อมิานิ ก็ยงัไดบุญเหมือนกัน ? 

หลวงพอ : มันอยูทีเ่จตนานูน เจตนาวาอยากจะถวายอะไร 

โยม๒ : อยางถาผมไมไดกลาวคําวา อิมานิ มะยังภนัเต ผมไมไดกลาว กไ็มเปนไร ? 

หลวงพอ : เด็กๆ นีไ่งมันมามันจะถวาย มันก็ “เอ.. เสียดายนะ” ตั้งใจมาจะถวายสังฆทาน 
นะ “เอ..จะใหพระดี ไมใหพระด”ี ตองตัดใจไง อมิานิ มะยงั ภันเต ภัตตานิ เพือ่จะใหมัน 
ตัดขาดตรงนี้  นีท่ําบุญแบบเด็กๆ  แตถาทําบุญแบบผูใหญนะ  เรามาถงึ  เราตั้งใจเอามา 
ถวาย แลวเราก็วางไว 

เจตนาตั้งใจถวายเปนสังฆทาน  พอใครมาเราถึงบอกวาอนโุมทนานะ  อนันีถ้วาย 
สังฆทาน ทําบุญแบบผูใหญไง  อมิานิ  นัน่มนัคือทําบุญแบบเด็กๆ มันลงัเลใจ  มนัยงัของ 
ใจ 

ผูใหก็ใหดวยความบริสุทธิ์ ขณะใหก็ใหดวยความบริสุทธิ์ ใหแลวไมเสียดาย ผูให 
ก็ใหดวยความบริสทุธิ์  ตั้งใจมาเลย  เวลาใหก็  “เอ...  พระองคนี้ไมคอยดี  พระองคนี้ไม 
อยากจะใหเลย” เห็นไหม ชักลงัเลใจแลวนะ อิมานิ เลยเพือ่ตัดใจ ใหเถอะ.. ใหเถอะ.. ชัก 
ลังเลแลว นี่ทําบุญแบบเด็กๆ อนันีถ้ึงบอกวาพอเขามาวัดแลวจะเลอะ
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คนมาถามอยูวาทําบุญแลวตองกรวดน้ําไหม  ..ตอง  เพราะอะไร  เพราะเขายังเด็ก 
อยู  เพราะเขาถาม  แสดงวาเขาลังเลแลว  กรวดน้ํา  เห็นไหม  พอเอาน้ําลง  เขาก็ตั้งใจ 
กรวดน้ํา เพราะเหน็น้ําลง เขาก็แผสวนกุศลไปทีน่้ํานัน่ เขาก็ตั้งใจใชไหม 

พอนานๆ เขา “อาจารยตองกรวดน้ําไหม” 

“กรวดน้ําใจนะ น้ํานั้นไมตองหรอก”  เราคิดเอาสิ  อทุิศสวนกุศลใหพอ  แม  ปู  ยา 
ตา  ยาย  ทําไมตองเอาน้ํานั้นมาเปนที่หมายละ  เราออนแอจนตองเอาน้ํานัน้เปนเจานาย 
หรือ  น้ําใจมนัสําคัญกวาน้ําขางนอกไหม  การอุทิศสวนกุศล  คืออุทิศน้ําใจนี้  บุญกุศล 
เกิดขึ้นที่ใจ 

โยม๓ : สมมุติ ถาอยางเราไปทําบุญที่ไหนมา เราไปที่รูป แลวเราไปแผเมตตาใหเขา เขา 
จะไดรับไหม 

หลวงพอ : ไดตลอด เราแผเลย สวดมนตเสร็จนี่ก็ตองแผเมตตาแลว แลวทําไมที่เวลาพระ 
เขา  ทําวัตรเสรจ็  เขาก็อมิินาเหมือนกนั  เขาไมเหน็ตองกรวดน้ําดวยเลย  อันนี้มนัเปน 
พิธีกรรมทีเ่ขาคิดกนัมา  เพื่อจะใหคนที่ลงัเลสงสัยนี้  ใหมันจงใจ  ตั้งใจ  โดยเอาน้ํานี่เปน 
จุดหมายไง

ถาเราโตขึ้นเปนผูใหญแลว ก็ไมตองอาศัยน้ํานั้น 

โยม๓  :  แลวถาพูดถึง  เวลาเราสวดมนตหมดแลวทุกบท  สรุปทายเราก็  อมิินา  ดวย 
เหมือนกับเปนการกลาวคําถวายทาน 

หลวงพอ : ถูกตอง พระเขาก็สวดอยางนั้นทกุวนั พระเขายังตองเอา อิมนิา ตบทาย เพราะ 
ถาแปลมาก็คือ  เปนการอุทิศสวนกุศลใหตัง้แตครูบาอาจารย  ลงมาเรื่อย  จนถงึปู  ยา  ตา 
ยาย ลองแปลออกมาสิ  อมิินา แปลวาอะไร  เหมือนกัน แตเปนภาษาบาลี  เปนภาษากลาง 
เหมือนภาษาอังกฤษไง ทั่วไปเขาจะรูกนัหมด


