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พระกับพระเขาดูกันออก  ดูกนัออกที่การฝก  บวชมาแลว  ถาไมไดฝก  ก็บวชมา 
อยางนัน้ละ  เวลาบวชขึน้มาเหน็ไหม  อุปชฌายตองให  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ 
อุปชฌายนี้ใหหมดแลว  แตพวกเราเวลาบวชแลว  เราก็กลวัแตจะไมรู  ทางวิชาการก็ 
เหมือนกนั บวชแลวตองศึกษา  ไตรสิกขาเราตองศกึษา  ถูก  ตองศึกษา แตก็ศึกษาแบบ 
การเรียนรู  สุตมยปญญา  มันหยาบมาก ทางวิชาการเราเรียนรูขึน้มาแลวเราทําไดไหม 

แตในภาคปฏิบัติ  มันฝกเลย ดูอยางเชน พระปาทีอ่ยูกับครบูาอาจารย  เวลาผิดจะ 
ใสเดี๋ยวนั้นเลย  ผิดคือผิดตอหนา  เราเอง  เราบวชมาแลวเราก็ศึกษา  บุพพสิกขา  วิสุทธิ 
มรรค พวกนี้เราดูหมด  แตดูแลวกไ็มเขาใจ  ดูแลวก็งงนะ แตถาเราอยูกบัครูบาอาจารย 
เวลาประเคนผิด หยิบผิด วางของผิด โอโฮ โดนทีไร ตึ๊ง! ตึ๊ง! ทุกทีเลย พอโดนเขาไปปบ 
มันกไ็ดนิสัย  การขอนิสัยไง 

การขอนิสยัเปนประเพณีของพระปา  เห็นไหม  เวลาอาวุโสภันเต  เราเคยไปกบั 
หลวงปูเจีย๊ะ  ดวยความคุนเคย  ไปฉันกบัหลวงปูเจี๊ยะ  ทีนี้เพื่อนที่เปนเพื่อนบาน  ไมได 
เจอกันมานาน  แลวไปเจอกนัในกรุงเทพ  เขาเห็นเขาก็ดีใจ  เขามาถามปญหา  เราก็ตอบ 
ปญหาเขา  โอโฮ  หลวงปูเจีย๊ะนะ  นี่แหละ  อาจารยกับลูกศิษย  หันมาใสเราทีหนึง่ 
หงายทองเลย  “ภิกษุเดินตามเวลาไปบิณฑบาตนี้หามพูด”  พูดตอหนาโยมเลยนะ 
ปจฉาสมณะ  ภิกษุผูเดินตามไง  อยางเชน  พระพทุธเจาเวลาออกบิณฑบาต  จะมีพระ 
อานนทอุมบาตรตามหลัง “เดินตามนี้หามพูด” เอาตอหนาเลยนะ อึก๊.. เบรกนี่ โอโฮ หวั 
ทิ่มเลย  แตเรากลับภูมใิจนะ  เรากลบัภูมิใจวา  ครบูาอาจารย  เห็นไหม  แตถาเปนพระ 
ทั่วไป  เขาไมกลาพูดหรอก  เพราะอะไร  เพราะพูดไปแลว  มันฉีกหนากันตอหนา 
ธารกํานัลเลย อนันีเ้ดี๋ยวนัน้เลยนะ “ปจฉาสมณะหามพูด”
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แลวก็ดูเหมือนวา  พระปานี่ไมไดทําอะไรกันเลย  ไมไดศึกษาอะไรเลย  แตสังเกต 
ไดไหม  เวลาพระปาอยูกบัครบูาอาจารย  ถาจะพูดกต็องขอโอกาสกอน จะทําอะไรก็ตอง 
ขอโอกาสกอน เห็นไหม นั่นคือ เขาทําจากหวัใจนะ ทําจากหัวใจคอืเขารูจริง 

แตถาเราไปอานในพระไตรปฎก  ก็จะงงไปหมด  อานวินัยก็งง  อยางภิกษุ  เหน็ 
ไหม  ภิกษุทําอะไรก็ผิด  เวนไวแตสมมุติ  เราอานมาหมดแลว  ในวินยัมุข  “เวนไวแต 
สมมุต”ิ  เวนไวแตสมมุติเพราะอะไร พระเขาจะตั้งผูทําหนาที่ อยางผูที่ไดรับกจินมินต ผู 
ที่ทําหนาที่อะไรตางๆ  เวนไวแตสมมุติคือใหองคนัน้ทําได 

อยางของของสงฆนี้  เขาเอามากเ็ปนของของสงฆ  พอเปนของของสงฆแลว 
“ภิกษุนอมเอาลาภของสงฆมาสูตน”  ของของสงฆเปนของสงัฆะ  แลวถาเราหยบิมาใช 
เลยนี้ จะเปนอาบัติทนัทเีลย เวนไวแตสมมุติ เปนผูแจกของสงฆนัน้ 

เราบอกวาสมมุติๆ  ทุกคนก็บอกวา  เราปฏิบัติกนัเพือ่จะใหพนจากสมมุติ  แตใน 
ชีวิตความเปนจริงนั้น กฎหมายก็สมมุติ วนิัยก็สมมตุิทั้งนัน้  ปญญาก็สมมุติ ปญญาที่เกิด 
ดับนี่เปนสมมุติไหม  ถาเปนของจริงมันก็ตองอยูกบัเราสิ  เพชรยังเปนสมมุติเลย  เพชร 
มันก็ตองยอยสลาย  มีอะไรบางทีเ่ปนของจรงิ  นิพพานเทานัน้เปนของจริง  นอกจากนั้น 
ไมมอีะไรเปนของจรงิเลย 

แตสมมุติก็ใชทําลายสมมุตินะ อยาไปรังเกียจสมมุติ  ขึ้นตนก็วา  เราจะปฏิบัติให 
เปนวิมุตติ  ถาสมมุติเราไมเอา ลมหายใจเขาลมหายใจออกนี้ก็สมมุติ ดูลมพัดสิ หายใจไม 
ทันเลยนะ  แลวลมพัดมนัไดอะไร  แตเราหายใจเขาเอาออกซเิจนเขาไปในรางกายของเรา 
ก็สมมุตอิันหนึ่ง สมมุติช่ัวคราว เวนไวแตสมมุติไง 

ถึงบอกวา ถาเปนพระปฏิบัติ มันมองทเีดียวก็ดูออกเลย แตถาเปนอยางนี้ปบ เราก็ 
ศึกษา การศึกษาของเรา เราก็คิดประสาเราวา สิ่งนี้เรารู  ยิ่งรูมากนะก็คือยิง่ไมรูอะไรเลย 
เหมือนอยางนักกฎหมาย  จบกฎหมายมานี้รูหมดเลย แตลองใหไปวาความสิ  เงอะๆ  งะๆ 
ทําอะไรไมถูกหรอก  แตพอจบแลวเราตองไปฝกงานใชไหม  เราตองไปสํานกังาน  เรา 
ตองไปฝกงาน เราตองไปหัดความชํานาญของเรา
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แลวแงมมุการใชนี้  อาจารยสอนกฎหมาย  แลวถาเด็กมันฉลาดมาก เทคนิคมนัดี 
เวลาไปวาความ  ลกูศิษยกับอาจารยไปเจอกันในศาลนะ  เปนทนายคนละขางยงัแพลูก 
ศิษย  อาจารยสอนมากับมือเลยนะ  เวลาไปวาความในศาล  เพราะการวาความนีม้ันอยูที่ 
คนจางใชไหม  พอไปเจอกนัระหวางอาจารยกับลกูศิษย  อาจารยแพก็มีเยอะแยะไป  นี่ 
เพราะปฏิภาณไหวพริบของเขา  การใชแงมุมกฎหมาย  การชี้นํา  การซักคานทําลายความ 
นาเช่ือถือของฝายตรงขาม นัน่คือเทคนิค คือปฏิภาณไหวพริบของเขา 

ยอนกลับมาที่วาหยาบหรอืละเอียด  หยาบหรือละเอียดนี้มนัจะดอูอกเลย  มันรู 
เลยวาหยาบอยางไร  ละเอียดอยางไร  มันเปนเพราะวาเราไปติดกนั  ทุกคนจะศึกษา  เห็น 
ไหม  เวลาโยมที่มาหาเรา  แลวบอกวา  เวลาปฎบิัติแลว  พิจารณานามรูปนี้  มันเปน 
วิทยาศาสตร  มันตอบสนองไดหมด มันตอบความรูสึกของเราไดหมด เราบอกวา มนัผิด 
ตรงนัน้ละ ผิดตรงทีเ่ปนวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรมันตายตวั  ดูสิ  สมาธินี้  กวาเราจะเปนสมาธิ  เหมือนน้ําเลยนะ 
อุณหภูมิของน้ํา  มันจะเดอืดอยางไร  อุณหภูมปิกตขิองน้ําเปนอยางไร  อุณหภูมิทีน่้ําจะ 
เดือด แลวเวลาทีอุ่ณหภูมมิันเริ่มเยน็ลง เหน็ไหม อุณหภูมิมันเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

จิตที่มนัจะเปนไปนัน้  มันจะเปนวิทยาศาสตรตรงไหนละ มันจะเปนวทิยาศาสตร 
ที่ตายตัวไดอยางไร  มนัเปนไปไมไดหรอก  เวลาจติที่พิจารณาไปกเ็หมือนกนั  ถามนัจะ 
ปลอยวางนัน้  มันตองมีขัน้ตอนของมนั  มันจะปลอยวางขนาดไหน  ตทังคปหาน 
สมุจเฉทปหาน  มันปหานอยางไร  ถาคนไมเปนอยางไรมันกไ็มรู  แลวถามนัเปน 
วิทยาศาสตรก็ตองเปนอยางนั้นๆ  มันเปนไปไมได  เปนไปไมไดเลย  ผิดตรงที่มนัเปน 
วิทยาศาสตรนั่นละ 

วิทยาศาสตรนี้เปนโลก  จะเอาโลกมาวินิจฉยัธรรมไมได  ธรรมก็ตองเอาธรรมมา 
วินิจฉยั  แลวธรรมวนิิจฉัยนี้  มันธรรมของใคร  ธรรมของใครเห็นไหม  ผูที่อยูต่ํากวาจะ 
สอนผูที่อยูสูงกวา  เปนไปไมไดเลย ผูที่อยูสงูกวาเทานั้น เราอยูที่สูง เราจะสามารถดึงคน 
ที่อยูต่ํากวาขึน้มาที่สูงได คนที่อยูต่ํากวาจะใชดันเอา ดันเอามันขึน้ไมได  ไมไดหรอก สิ่ง 
นั้นเปนไปไมไดเลย
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แตนี่เราไปติด  เห็นไหม  วาเปนวิทยาศาสตร  เพราะเรากลวัผิดกันไง  ปฏิบัติกันก็ 
กลัวผิด  ทุกคนกลวั  เราก็กลัว  แตจะบอกวาไมใหผิดเลย  มนัก็เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย 
ของทีเ่ราไมรูไมเห็น แลวจะไมใหมันผิดพลาด  มันเปนไปไมไดหรอก  แตทีนี้ของทีม่ัน 
ไมเคยไมรูไมเห็น  แตเรามีความปรารถนามีความตัง้ใจทํา  เราก็ทําของเราไป  ผิดถูกนัน้ 
มันจะสอนเราเลย  เวลาผิดถูกขึน้มา อยางพวกเราปฏิบัติกัน  เราไมเคยรูสิง่ใดๆเลย พอจิต 
มันพัฒนาไปแตละอยางนะ  เราก็ไปเช่ือแลวไง  วาสิ่งนี้เปนผล  ทั้งที่มันไมใชผลหรอก 
มันเหนือการคาดหมายมาก  ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  สิ่งนัน้จะเปนธรรม  ผูใด 
คาดหมายดนเดาจะเปนธรรมไมได  แลวจะคาดหมายดนเดากนัทั้งนั้น  เพราะการ 
คาดหมาย  การดนเดามันกค็ือจนิตมยปญญา  มันเปนจินตนาการอนัหนึง่  จนิตนาการทีม่ี 
จิตรับรู  จินตนาการของเขา  จินตนาการทางวทิยาศาสตร  เห็นไหม  การวิจัยมันตอง 
จินตนาการ  ตองสรางโครงการในหัวเรากอน  จินตนาการอยางนั้น  มันไมมีจิตรบัรู  แต 
จินตนาการของจิตนี้ทีม่ันทํา  มันเปนไป  มันแปรเปลี่ยนสภาพของมนั  พอจนิตนาการไป 
มันเปนสภาพอยางนัน้ ก็ตื่นเตนไปกับมันนะ นี่มนัเปนธรรมะจนิตนาการทัง้นัน้ 

ถาเปนความจริง  อยางที่เราพูดเปนวิทยาศาสตรนี้  เวลาเทศนเราก็อาศัย 
วิทยาศาสตรทั้งนัน้  ดูสิ เชน คอมพิวเตอรตางๆ  เราก็อาศัยสิ่งนัน้เปนบุคคลาธิษฐาน เปน 
การเปรยีบเทียบ ใหเรารูเราเหน็  ใหเราสามารถเขาใจได  คําวาบุคคลาธิษฐานคือตัวอยาง 
คือตุกตา  ความรูสึกของเรานี้มนัเปนนามธรรม  เราตองตั้งตุกตาขึน้มา แลวตุกตานี้เราจะ 
เปนแบบตุกตาไหม แลวตุกตานัน้เราจะดัดแปลง เปลี่ยนแปลงมนัอยางไร  คําวาตุกตาใช 
ไหม  เราทกุคนจะเลนตุกตากนัคนละอยางทั้งนั้น  ผูหญิงก็เลนตุกตาไปอกีรูปแบบหนึ่ง 
ผูชายก็เลนเปนเครื่องยนตกลไก 

เห็นไหม คําวาเลนอยางหนึ่ง คือ จิตมนัชอบ ถาจิตมนัชอบเหน็ไหม สิ่งใดทีเ่รารัก 
เราปรารถนา  แลวเราไดมาเราจะชืน่ใจไหม  แตสิ่งนี้ไมตองการเลยแลวถกูยัดเยียดมาให 
ก็อยากจะปาทิ้งเลย แลวจิตมนัจะเปนอยางนั้นไหม  นี่ไง มนัเปนจริตเปนนิสยั ทีนี้ถาเปน 
โดยกรอบของวทิยาศาสตร มันจะพิสูจนธรรมะไมได 

เพียงแตครบูาอาจารยทีท่านสอน  อยางหลวงปูมั่นเวลาทานพูดนะ  ทานก็พูดของ 
ทาน  พระพุทธเจาก็เหมือนกนั  พระพุทธเจาเวลาอธิบายธรรม  เปนกลางนะ  แลวอยูที่ 
พวกเรานี้จะทําไดมากไดนอย และจริตนิสัยของเราจะเขาถงึไดหรือเขาถึงไมได ถาเขาถึง
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ไมได  ดูอยางผูปฏิบัติ ก็มาปฏิบัติกันมากนะ พยายามขวนขวายทํากนัไป แตทําไมจิตมัน 
ไมเปนไปละ  ถึงไมเปนไป  มนัก็ไดคอืไดการฝกฝน 

ทําไมตอนเชาขึ้นมา  เดีย๋วนี้  ทางการแพทยเขาตองใหออกกําลังกาย  การออก 
กําลังกายนีม้ันเปนการรกัษากอนที่โรคมนัจะเกิด  ถาเราออกกําลังกายขึ้นมา  เราพัฒนา 
รางกายใหแข็งแรง  โรคภัยไขเจบ็มนัก็เปนนอย  ไมตองรอใหเจบ็ไขไดปวย  แลวคอยไป 
รักษา 

การภาวนาของเรานี้  ถามันภาวนาไมไดก็เปนอยางนัน้ไง  เหมือนออกกําลงักายไง 
ออกกําลังกายทางจิต จิตมวีิวัฒนาการของมัน จิตมันไดพัฒนา เห็นไหม ที่เราเปนทุกขกัน 
ดูสิ  อยางถาเราย้ําคิดย้ําทํา  เรามีแตความทุกขนี้มนัตองปวยแนนอน  โรคเครียดมาจาก 
ไหน โรคเครยีดมาจากทีว่า  เราไมรูจกัตัวตนของเรา ถาเรามีตัวตนของเรา หมายถึงวาเรา 
มีความเขาใจเรา  เราไมมีความเรรวนในหัวใจ  โรคเครียดมนัจะมาไดอยางไร  เราควบคุม 
จิตได  เราควบคมุผูรับรูได  การรับรูสิ่งตางๆ นี้  สิ่งทีม่ันจะเกิดใหเราลังเลสงสัย มันกเ็กิด 
มาจากความวิตกกงัวลของเราทั้งนั้น  ถาเราไมวิตกกังวลของเรา  เราเขาใจตัวของเรา  สิ่ง 
นั้นมันเปนอะไร  สิ่งนั้นมันก็มาจากภายนอกทัง้นัน้  เห็นไหม  ดูสิ  หลวงตาทานสอน 
ประจําวา  “ใหดูใจเรา  ใหดูใจเรา  อยาไปดูใจคนอืน่”  แตเวลาเราอยูกับสงัคม  ใช  เรามี 
ความเกรงใจกัน  เราอยูดวยกันนี้  น้ําใจนีม้ันก็แสดงออกกันเปนเรื่องธรรมดา 

แตเวลาเราจะไปนัง่ภาวนานะ โอโฮ เรานั่งภาวนาไมไดเลย นาย ก. นาย ข. นาย ง. 
เขายังวุนวาย  เขายงัทํางาน  แลวเรากว็ิตกกังวลไปหมดวาเราจะไปชวยเขา  เห็นไหม 
ฟุงซานแลว  เราทําหนาที่ของเราจบแลว  เราทําสิ่งทีด่ีแลว  อยางพระทําขอวัตรนี้ พอทํา 
ขอวัตรจบแลว  วันนีถ้ึงกระบวนการที่เราไดทําถงึทีสุ่ดแลว  ทีนี้จะเปนเวลาสวนตวัของ 
เราแลว  ถาเปนเวลาสวนตัวของเราแลว  เราก็ตองรกัษาใจของเราแลว เหน็ไหม “ดูใจเรา 
ดูใจเรา”  แตใจเรานี้มันไมดูใจเรา  จะไปเอาแตคนอืน่  มันจะออกไปขางนอก  ถาเขามาดู 
ใจเรา รักษาใจเรา นี่ไง ถารักษาใจเรา ที่วาเปนธรรมๆ คือมนัเปนธรรมอยูที่นี่ เปนธรรม 
คือวาเราตั้งสตไิดไหม  เราเอาเราอยูไดไหม  ถาเราเอาตัวเราอยูได  สิ่งนี้จะเปนประโยชน 
กับเรา มนัจะเห็นนะ
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คนเรานี้ ดูสิ เราเปนพอเปนแมคน เราอยูบานอยูเรือน เราเก็บรักษา แลวลูกมันไม 
ทํางานทําการ  มันไมรูจักเก็บรกัษา  เราสอนมัน  กวามันจะทําไดตามเรา  เห็นไหม  เราอยู 
ในบานของเรา  เราจัดการหมดแลว  เรยีบรอยหมดแลว  ทุกอยางเราเกบ็เขาที่หมดแลว 
แลวพอลูกเราเขามา  มันรือ้คนนะ  มนัวางไวระเกะระกะหมดเลย  เราจะรูวาลูกเรามันทํา 
อยางไร 

ภาวนาก็เหมอืนกัน  ครูบาอาจารยทีท่านเสร็จกระบวนการของทานแลว 
เหมือนกับบานที่จัดเก็บไวเรียบรอยหมดแลว  การจัดเก็บกบัวิธีการที่ไปจัดเก็บ  แลวคน 
ที่มาเขาจัดเก็บไมเปน  หรือไปรื้อคนออกมา  วางไวผิดตําแหนงไง  ที่เขาจัดเก็บไวนั้นมัน 
ไมถูก ถวยชามนี้เอามาวางไวขวางประตู  คนเดนิเขามาก็ตองเหยียบมากอนเลยสิถงึจะถูก 
นี่คือความคิดทีเ่ห็นผิด  มนัเหน็ผิดแลว  แตถาเราจัดเก็บของเราเรียบรอยแลว  จิตที่มนัจะ 
เปนไป มนัจะรูวาอะไรควร อะไรไมควร ถามันเปนสิ่งที่ควรขึ้นมา แลวมนัรกัษาของมัน 
ก็จะเปนประโยชนกับมันมาก  เปนประโยชนนะ  เปนเรื่องสจัธรรม  เปนเรือ่งความจริง 
เรื่องธรรมมันคอืเรื่องความเปนไปนะ 

สองแผนนีม้ันจะตอบอีกยาวมาก วิชชา ๓  นี้มันอธิบายกันครึง่วนัเลยละ 

ถาม  :  กรรมเปนเผาพันธุมีความหมายวาอยางไร 

หลวงพอ :  กรรมเปนเผาพันธุเหน็ไหม  กัมมพนัธุ  กัมมโยนิ  กมัมปฏิสรโณ 
พระพุทธเจาสอนวาทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว  พระพุทธเจาสอนใหเช่ือกรรม  คําวา 
พระพุทธเจาสอนใหเช่ือกรรม ในปจจุบนันี้ เราเอาแบบวิทยาศาสตร  เดี๋ยวนี้เขามีสแกน 
กรรม  เขามีการวินิจฉัยกรรม มันจะบา! มึงจะเอาอะไรมาสแกน จะเอาอะไรมา สิ่งที่พูด 
นั้น มนัพูดเปนโวหาร 

กรรมนี้เปนอจนิไตย หมายถงึวา  อจินไตย ๔ พระพุทธเจาบอกไวแลว  พุทธวิสัย 
กรรม  โลก ฌาน  คําวาอจินไตย มนักวางขวาง  แมแตปญญาของพระพุทธเจา  ยังตัดสิน 
ใหมันเปนวิทยาศาสตร  คือใหมนัเปนโดยลําดับไมไดเลย  เวลาพระพุทธเจาระลึกยอนไป 
ในบุพเพนวิาสานุสติญาณ ไมมีตนไมมปีลาย
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คําวาไมไดนัน้  เชน  พระในสมัยพุทธกาล บางองคเห็นไหม  เวลาฟงพระพุทธเจา 
เทศนทเีดียวก็เปนพระอรหนัตเลย พระก็แปลกใจ กไ็ปถามพระพุทธเจาวาทําไมเปนอยาง 
นั้น  นี่คือจะบอกถงึเรือ่งกรรมไง พระพทุธเจาบอกวา ใช เขาเคยเปนอยางนัน้ เพราะเหตุ 
นี้ เหตุนี้ เหตุนีม้า พาหิยะ เวลาฟงพระพทุธเจาเทศนหนเดียวก็เปนพระอรหันตเลย ชาติที่ 
แลว ชาติกอนนั้น เวลาเขาเปนพระขึน้ไป เขาไปภาวนาบนหนาผาตัด เห็นไหม ทําบนัได 
ขึ้นไป แลวทําลายบนัไดทิง้เลย ตกลงกัน ๕ องควา  ใครนั่งบนนี้ตองเปนพระอรหนัต ถา 
ใครสําเร็จแลวใหเหาะลงไปเลย  ถาใครไมสําเร็จก็ใหตายบนนัน้  เหาะลงไปได  ๒  องค 
อีกองคเปนอนาคามี  อีก  ๒  องคตายบนนัน้  พาหิยะเปนคนหนึง่ที่ตายอยูบนนั้น  แลวพอ 
ปฏิบัตินี่กป็ฏิบัติเตม็ที่เลย  แลวบุญกุศลอนันัน้  มนัก็พาเกิดพาตาย  พอสุดทายก็มาเปน 
พาหิยะ เรือแตกกลับมาไง  ไปเปนพอคา พอเรอืแตกก็เขาฝง พอเขาฝงไปกเ็ปลอืยใชไหม 
ก็ไปนุงหมพวกใบไม  ชาวบานเขาเห็น  เขาก็เคารพมาก  เขาก็ถวาย  ใหลาภสักการะเยอะ 
มาก  ก็หลงวาเขามาเคารพบูชา  พระอรหันตสมัยที่อยูดวยกัน  ทีเ่คยภาวนาบนหนา 
ผาตัดมาเตือนเลย 

“บัดนี้พระพุทธเจาเกิดแลว  ทานไมใชพระอรหันต  ใหไปฟงธรรมจา 
พระพุทธเจา” 

เพราะไดสรางบุญกุศลมา  มนัหลงมาก็จริง  แตพอคนเตือนแลวมันฟง  ก็รีบ 
แสวงหาพระพุทธเจาเลย 

พอไปหาพระพุทธเจา พระพทุธเจากําลังบิณฑบาตอยู  ก็ขอวาอยากฟงเทศน 

“เรากําลังบิณฑบาตอยู เรากําลังบิณฑบาตอยู” 

“คนเราชีวิตอาจจะสัน้ก็ได ขอใหพระพทุธเจาเทศนเถิด” 

พระพุทธเจากเ็ทศนใหฟงปบ สําเรจ็เปนพระอรหันตเลย จึงขอบวช 

พระพุทธเจาบอกวา “เธอไมมอีัฐบริขาร  จะบวชไดอยางไร” 

กําลังไปหาอัฐบรขิารอยู กโ็ดนควายขวิดตายเลย
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ฟงเทศนแคหนเดยีว มนัอยูที่กรรม  เห็นไหม  ถึงบอกกวา ถามันไมตายตัว  แลว 
ทําไมพระพุทธเจารูไดละ 

อนาคตังสญาณของพระพทุธเจาละเอียดออนกวาเรา  อนาคตังสญาณ  คือ  ความ 
เล็งญาณของใจทีม่ันรูเหน็ 

แตทีนี้ คําวา สแกนกรรม มนัคือเราคิดแบบวทิยาศาสตร การสแกน เหน็ไหม การ 
ใชวิทยาศาสตร  เราใชวิทยาศาสตรเขาไปจับ  เขาไปคํานวณ  แลวมนัจะเห็นกรรมได 
อยางไร แมแตคําพูดมันก็ผิดแลว สแกนกรรม มงึจะเอาอะไรไปสแกน มงึจะเอาอะไรไป 
หากรรม มันเปนไปไมไดเลย! มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได แมแตคําพูดเขาก็ผิดต้ังแตคําพูด 
แรกแลว  แตโลกกเ็ช่ือนะ  เพราะอะไร  เพราะเรามีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรกัน  เชน  การ 
สแกนทางรางกาย  อูหู  มันจะเห็นภาพชัดเจน  ใชไหม  พอเอาอนันีม้าสแกนกรรม 
อูหูย  ยิ่งชัดเลยนะ  มันคนละเรื่องกัน  มนัเปนไปไมได 

ถาม :  กรรมเปนเผาพันธุมีความหมายวาอยางไร 

หลวงพอ :  กรรมเปนเผาพันธุ  นี่ไง การทําดีทําช่ัว มันจะตกผลึกอยูในหัวใจ ดูอยาง 
พระโพธิสัตว  จะทํากรรมดี  สรางความดี  ทีนีท้ี่วา  กรรมเปนเผาพันธุ  เพราะเราสราง 
มาแลวใชไหม  มันมีกเิลสวฏัฏ  กรรมวัฏฏ  วิปากวฏัฏ  กิเลสวัฏฏ  คือ  ตัณหาความ 
ทะยานอยาก  กรรม คอื การกระทํา ทําดีทําช่ัว  พอทําดีทําช่ัว  ผลมันก็เปนของผูทํา 

เวลาครบูาอาจารยทานเทศน  เห็นไหม  กเิลสมันมีความตองการมาก  มันยุแหยให 
เราทําความช่ัว  พอทําความช่ัวเสรจ็แลวกิเลสมันกห็ายไป  เพราะมันยุแหยใหมีความ 
ปรารถนาความตองการ  เราก็ทําตามแรงปรารถนา  พอกิเลสมนัไปแลว  เห็นไหม  กิเลส 
มันกระตุน พอกระตุนเราก็ทํากรรม พอทํากรรมเสรจ็แลวมนักเ็ปนวิบาก วบิากตกที่ไหน 
ตกอยูทีจ่ิต ที่มันเปนคนทําไง 

เจตนา เราคิดดีสิ เราคิดดีนะ อูหู วนันีม้ีความสุข คิดถึงเพือ่นฝูงที่ดี  เรามคีวามชุม 
ช่ืน ถาเราคิดอาฆาตมาดราย เราคิดทําลายเขา มีอยูในจิต เห็นไหม ความคิดอันนั้นละ คือ 
มโนกรรม  แลวใครเปนคนคดิ  จิตเปนคนคิด  ผลตกกับใคร  ก็ตกอยูกับจิตดวงนัน้  ถาเรา 
เปนคนที่คิดทําลายคนตลอดเลย  คิดแตเบียดเบียนเขาตลอดเลย  เราจะเปนคนที่มนีิสัยเอา
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รัดเอาเปรียบคนอื่นตลอดไป แตถาเราเปนคนมีหวัใจที่ดี หัวใจทีเ่ปนสาธารณะ  เราจะคิด 
เผ่ือแผ เราจะคิดถึงแตสิ่งที่ดีๆ จะไปอยูทีไ่หน เราก็มแีตความดีทั้งนั้น 

กรรมเปนเผาพันธุ เห็นไหม เผาพันธุมนัตกลงที่ใจนัน้ ความคิดดีและช่ัวมนัตกลง 
ที่ภวาสวะ  ภพ  ใจ  คือ  ภพ  ใจคือสถานที่  ความคิดคืออาการของใจ  อาการที่ 
เคลื่อนไหว คิดเสร็จแลวผลก็ตกกับใจดวงนั้น  กรรมเปนเผาพันธุ  มันเปนเผาพันธุอยางนี้ 
ทําดีจะไดผลดีตลอดไป 

ปจจุบนันี้  ทุกคนจะคิดแบบวิทยาศาสตรไง  ตั้งแตเกดิมาไมเคยทําช่ัวเลย  เรามีลกู 
ศิษยคนหนึง่  นาสงสารมาก  พอแมเปนหมอ  ลูกกเ็ปนหมอ  แลวพอไปปฏบิัติแลวหลง 
หลุด  แลวมาหาเรานะ  นอยใจมาก  เขาบอกวา  “หลวงพอ  ถาลูกผมนะมนัเกสกัหนอย 
หนึ่ง  หรือมันทําตัวไมดีสกัหนอยนะ  ผมจะไมเสียใจเลย  ก็ผมเลีย้งของผมมาเอง  ตั้งแต 
เกิดมานี่ดนีาดูเลย  รักเพือ่น  เสยีสละมาตลอดเลย”  เปนคนดใีนสายตาพอแม  ดีสุดๆ  เลย 
แลวพอมาปฏิบัติ  ทําไมหลุดไปไดไง คือ  เสียสติ  ก็ทํากรรมดีมาทัง้ชีวิต แลวมนัมาเสยี 
สติอยางนี้ไดอยางไร  “ถาลูกผมนะมนัมคีวามผิด หรือมนัทําอะไรทีม่ันผิดพลาด  แลวมัน 
แสดงผลออกมาอยางนี้  ผมจะไมเสียใจ  แตนี่ผมเสียใจมาก  เพราะวา  ลูกผมเปนคนดี 
มากๆ เลย”

แตทีนี้ เขาดูแตกรรมในปจจุบนัไง เขาไมดูกรรมเกา เขาไมดูกรรมที่สรางมา 

คนเรานะ  ดูสิ  อยางพระโมคคัลลานะ  เปนพระอรหันต  เปนพระอัครสาวกเบื้อง 
ซาย เหาะเหินเดนิฟาไดดวย  ทําไมยังยอมใหโจรมันทุบละ  เวลาที่โจรมนัจะมาทุบนี้ มัน 
มีเหตุ  เหตุในปจจุบันคอืวา  พอพระพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เผยแผธรรมขึน้มา  เวลา 
พระพุทธเจาเทศนาวาการ  เห็นไหม พระโมคคลัลานะก็ไปเที่ยวสวรรค พอรูเสรจ็แลวลง 
มาก็บอกวา  “บานนี้มีคนตายไปเกิดบนสวรรคชั้นนัน้ๆ” 

พระพุทธเจากบ็อกวา “ถูกตองๆ” 

พระโมคคัลลานะนีก้็เหมือนกับเซลลเผยแผศาสนา เซลลนีก้็ไปกวางหมดเลย
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ทีนี้คนที่จะทําลายศาสนา เขาปรึกษากันวา จะทําลาย จะตอตานไมใหศาสนาพุทธ 
เจริญได ตองทําอยางไรกอน ก็ตองฆามอืขวากอน ตองฆาแมทัพ แมทัพคือใคร คือ พระ 
โมคคลัลานะ 

อันนีค้ือเหตุผลในปจจุบนั  แตเหตุผลของกรรมในอดีต  เห็นไหม  เพราะเคยได 
ทําลายแม 

พอเขาวาอยางนัน้  ตองฆาแมทัพกอน เขาก็ใหคนมาฆา จางคนฆาเหมือนสมัยเรา 
นี้ก็จางมือปน  แตสมัยโบราณมนัไมมี  เขาเรียกนกัเลงหัวไม  พอจางมาทุบทําลาย  พระ 
โมคคลัลานะก็รูหมดละ  พอมานะ  กเ็หาะไปกอนแลว หากูไมเจอหรอก มาครั้งที่ ๒ ก็ 
เหาะไปแลว พอมาครัง้ที่ ๓  “เอะ ทําไมเปนแบบนี”้ ก็มาพิจารณาของตวั ลงใจวาเคยทํา 
รายแมไว 

พอเคยทํารายแมไว พวกเรากน็ึกวามันเปนสิง่ทีว่า  เปนความไมดีของพระโมคคลั 
ลานะ มันก็ไมใชอกี 

สมัยหนึง่ พระโมคคลัลานะเปนลูกที่ดีมาก แมกบัลกูอยูดวยกนั ๒ คน แมก็อยาก 
ใหลูกเปนฝงเปนฝา  อยากจะหาคูครองใหลูก  แตลูกไมเอา  อยางไรกไ็มเอา  ไมอยาก 
ไมเอา  ไมตองการใคร  เพราะรักแมอยากอยูกบัแม  ไอแมก็อยากใหลูกไดเปนฝงเปนฝา 
ก็อุตสาหไปหาคูมาให  ไดเรื่องเลย!  พอหามาปบ  แมตาบอด ลูกสะใภเวลาที่อยูกับแม 
อยูบาน  ก็ไมดูแลเลย  พอพระโมคคัลลานะไปปา  ไปหาอยูหากินกลับมา  ก็เอาขาวมาทํา 
โรยไว แลวบอกวา แมทําผิดอยางนั้น แมทําใหลําบากอยางนั้น แมทําใหหนลูําบาก  เปาหู 
ทุกวนั 

เปาหูจนคิดวาจะทําอยางไรดลีะ  ทีแรกก็ไมตองการ  ใชไหม  แมหามาใหเอง  แต 
พอเปาหู  กร็ัก  ก็ตัดสนิใจบอกแมวา  จะไปเยีย่มญาติ  เอาแมขึ้นเกวียนไป  คือจะเอาไป 
ทําลาย พอไปถงึกลางทาง  ก็ทําเสียงดังบอกแมใหจบัเชือกไว แลวกล็งไปขางลาง  จะไป 
ทําธุระไง  พอลงไปแลว  ตัวเองนั้นละ  เพราะแมตาบอด  ลงไปก็ทําเสียงดังวาโจรปลน 
โจรปลน คือวาเปนโจรบุกรกุเขามา มาตีแม พอตีแม  เพราะลูกลงไปใชไหม แมก็รูอยู แม 
เปนคนจับเชือกอยู  พอตีแม  แมก็หวงลูกใชไหม  “ลูกอยามานะ  โจรมันมานะ  ลูกอยา 
มานะ”  ไอคนตีมันสะเทอืนใจนะ  ตีแมนะก็จะฆานัน่แหละ  พอตีแม  แมก็บอก  “ลูกอยา
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มานะ ลูกหนีไปเร็ว ลูกหนไีปเร็ว โจรมนัปลน ลูกหนีไปเร็ว” คนโดนตีมันยังคิดถึงเราอยู 
เลย  “ไอเสอืถอย”  ทําถอยเลยนะ  แลวกลับมา  ทํากระหืดกระหอบกลับมาวา  “มาแลว 
มาแลว มาชวยแม” 

จิตใจเขาเปนคนดีนะ  แตดูวัฏวนสิ  สิ่งที่เขาเหน็ผิดกัน  แลวเขาพูดโนมนาวเหน็ 
ไหม  ใจมนัเปนไดชั่วคราว  เสียใจมาก  กเ็อาแมกลบับาน  พอเอากลับไปก็ตายกลางทาง 
กรรมอันนั้นทําใหตกนรกอเวจีมหาศาลเลย สุดทายก็มาเกิดเปนพระโมคคลัลานะ 

เราจะบอกวามันมีกรรมเปนเผาพันธุ  กรรมในอดีตที่ทําไว  ตั้งแตยาวไกล  คําวา 
ยาวไกลไมใชอะไร  เพราะตกนรกอเวจีขนาดนั้น  แลวกวาจะมาเปนพระอัครสาวกเบื้อง 
ซายได  อัครสาวกตองมีแรงปรารถนา  ตองสราง  เหมือนพระพทุธเจา  ๔  อสงไขย  ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย 

อัครสาวกกับสาวก  มีคาตางกนัเหน็ไหม  เวลาทําบญุกับพระอรหันต  ทําบุญกับ 
พระพุทธเจาจะไดบุญมากที่สุด  รองลงมาก็พระปจเจกพุทธเจา  รองลงมาก็พระอัครสาวก 
รองลงมาถงึพระอรหนัต เห็นไหม ทําไมพระอรหันตถึงตางกันตรงนี้ละ 

ตางกันตรงนี้ไง ตางกันที่  คนที่สรางมาไดมากกวา คนก็จะไดบุญกุศลไดมากกวา 
ไปดูในพระไตรปฎกสิ พระไตรปฎกบอกไวเลย เหน็ไหม 

เขาถามวา  “ทําบุญกับใครไดบุญมากที่สุด” 

พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  อคัรสาวกเบื้องซายเบื้องขวา  แลวมาถึงสาวก 
สาวกะ  สาวก คือ พระอรหันต จากพระอรหันตกล็งมาพระอนาคามี พระสกิทาคามี ลง 
มาเรื่อย จนถึงที่สุดแลว ถาไมมีพระเลย ใหทําอยางไร ใหทําสังฆทาน 

เดี๋ยวนี้  จะเหอสังฆทานกนัมาก  อะไรก็สงัฆทาน  ถาไมไดทําสังฆทานคือไมได 
บุญนะ  สังฆทานมนัเปนจากเรา 

กรรมเปนเผาพันธุ  เปนเผาพันธุจรงิๆ  แตพวกเราไมรูไมเห็น  พวกเราจะตัดตอน 
เอาเฉพาะในชาติปจจุบันนี้ไง  แตมนัเปนเผาพันธุ  เราพูดบอย  ตรงนี้เราเนนมาก  แตเรา 
ไมพูดตรงๆ ไง
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ถาเราจะพูดใหเห็นเปนวิทยาศาสตร เห็นไหม เวลาเราเทศน เราก็พูดวิทยาศาสตร 
เหมือนกนั  แตเราดูถูกวิทยาศาสตรนาดูเลยนะ  แตเราก็อางวิทยาศาสตร  เราจะบอกวา 
พันธุกรรมทางจิต  คือ  การสรางมาจนเปนจริตนิสยั  นี่แหละกรรมเปนเผาพันธุ  ถาเอ็ง 
ไมไดสรางมา  เอง็ไมไดตัดแตงพันธุกรรมของมันมาเอง  เอ็งจะมีความรูสกึนึกคิดอยางนี้ 
ไดอยางไร  คนที่นกึคิดสิ่งทีด่ีๆไดนัน้  นี่แหละกรรม  นี้ละกรรมเปนเผาพันธุ  จิตมันได 
พัฒนามาแตละชาติ ภพชาติหนึ่งก็ไดดัดแปลง ไดเปลี่ยนแปลงนิสยัของตัวทีหนึ่ง  คือได 
สรางคุณงามความดี แลวตกผลึก ตกผลึก ตกผลึกลงที่ใจ  เมล็ดพันธุอนันี้ คือ พันธุกรรม 
ของมัน 

พอพันธุกรรมของมัน  มาเกิดเปนเราแลว  มุมมองทัศนคติทั้งหมด  มาจากกรรม 
ทั้งหมดเลย  สิ่งที่เปนไปนีม้ันมาจากกรรมทัง้หมด  ดูสิ  คนโทสจริตนะ  อยาไดแตะนะ 
ผลั้วะ!  ปรอทขึ้นเลย  เห็นไหม  โลภจริต  โทสจริต  โมหจริต  จริตของคน  ในโทสะก็มี 
โทสะอยางแก  โทสะอยางปานกลาง  โทสะอยางออน นี่ไง แมแตในโทสจริตดวยกนั  ก็ 
ยังไมเทากัน ไมมีใครเทากันหรอก 

เราถึงโตแยงมาก  ไอที่ปฏบิัติกันพอเปนพิธีนัน้  ใหทําเหมือนกนัหมดเลย  เปน 
กองทหารเลย มันเปนไปไมได !  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได 

การปฏิบัตินีม้ันเหมอืนกับชางศิลปนะ  ชางเขียนตองเขยีน  ตองทําอยางนั้น  ไอ 
เรื่องที่ทําเปนอุตสาหกรรมแลวปมออกมา  ไมม!ี  เปนสิง่ที่เปนไปไมได  แลวการสอน 
ตายตัวเปนวิทยาศาสตรอยางนัน้ ก็ผิดหมด! 

มันอยูที่อาการไขของคน  อยูที่รางกายจะมีความแข็งแรงมากนอยแคไหน  ถา 
รางกายออนแอ  ไขเพียงเล็กนอยมันก็ตายได  คนเราที่รางกายเข็งแรงขึน้มา  ถงึไขมนัจะ 
หนักหนาแคไหน  ถารางกายแข็งแรงมนัก็สูได  ถาใจมันสู  มนัก็รักษาได  ไมมีอะไรเปน 
สูตรสําเร็จหรอก  การปฏิบัตนิี้ไมมีสูตรสําเรจ็  ไมมี  ถามีสูตรสําเรจ็นัน้คือผิดหมด  แสดง 
วาไมเคยทํา

กรรมเปนเผาพันธุ  อยากจะพูดทั้งวนันะไอกัณฑนี้  เพราะตัวอยางมนัเยอะ 
ยกตัวอยางไดทัง้วนัเลย  กรรมเปนเผาพันธุ  มันเห็นไง  คําวากรรมเปนเผาพันธุ  อดีตชาติ 
การสืบตอมา  แตเราไมเห็นตรงนี้กัน  เราไปเหน็แตวาเกิดแลว  เวลาตายไป  ตายแลวก็จบ
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นะ  มนัจบที่ไหน ถามันตายแลวจบนี้  มนัไมมีหรอก  เราคิดมมุกลับวา  เมื่อกอนจิตหนึง่ 
คนเราสมัยกอนมี  ๑๖ ลาน สมัยเราเด็กมี ๑๖ ลาน  แตตอนนี้มี ๖๐ ลานแลว แลวมันมา 
จากไหน  แลวไหนบอกวา พอมนัตายแลวก็สูญไง 

จิตมันจะเกิดอีกมหาศาลเลย ดูสิ เดี๋ยวนี้ วิทยาศาสตรเจริญ เหน็ไหม วิทยาศาสตร 
การแพทยเจริญมาก  เดี๋ยวนี้อัตราการตายนอยลง  หกพันกวาลานรอบโลก  แลวถาเกิดมา 
จนมเีกาพันลาน  หมืน่ลานนะ  ขาวจะไมพอกิน  เมื่อกอนปหนึ่งทําหนเดียว  เดี๋ยวนี้ปหนึ่ง 
ทําถึง ๓ หน ยงัไมพอกนิเลย ทรพัยากรถูกใชไปมาก พอยิง่ใชมากขนาดไหน  เหน็ไหม 
เดี๋ยวนี้โลกรอน  แลวพยายามจะลดโลกรอน  คารบอนไดออกไซดที่ขึน้ไปแลวนี้  มันจะ 
อยูอีก  ๓๐๐ ป  อีก  ๓๐๐ ปโนนละกวาเราจะแกโลกรอนนี้หาย 

แลวเราไปคิดกันนะ พวกฟอกซิลตางๆ ทําใหเกิดโลกรอน รางกายมนุษยนี่แหละ 
ความเปนอยูของมนุษย  ของเสยีจากรางกายมนุษยนี้ทําใหโลกรอน  แลวมันจะกลับมา 
ทําลาย  โลกมันกจ็ะปรบัตัวไป  มันจะหมนุเวียนไป  ถึงเวลาแลว  มนัตองปรับตวัของมนั 
แลวมนุษยพอมันถึงเวลา เหน็ไหม ดูสิ เวลาเกิดวาตภัย เกิดตางๆ  มันตองปรับตวัของมนั 
ดูเวลาแผนดินไหวสิ มนักวาดไปหมดเลย 

แลวเวลาเกิดนี้  จิตนีม้าจากไหน  จิตจะเกิดอีกมหาศาล  การเกิดเปนมนุษยนี่คอื 
อริยทรัพย  เวลาเกิดเปนมนุษยนีค่ืออริยทรัพยเพราะอะไร  เพราะเกิดเปนมนุษยแลว มันมี 
ปากมีทอง มนัมีกฎหมายคุมครอง มันมีทุกอยางนะ ถาเกิดเปนสัตว  รถชนหมาตายก็ไมมี 
ความผิด มีแตเราไปเกิดอบุัติเหตุแลว สัตวมันเปนเดรัจฉาน มนุษยเราถอืวาตัวมีคุณคาไง 

แตความจรงิ  พระโพธิสัตวก็เกิดเปนเดรจัฉานเหมอืนกนั  พระโพธิสัตวเกิดเปน 
กวาง เห็นไหม เปนกระตาย เปนนก สัตวเปนพระโพธิสัตวก็ได เสวยชาติๆ หนึ่ง นั่นมัน 
เรื่องของกรรมนะ 

เราจะปูพืน้ไปกอน เดี๋ยวจะไปหนักๆ ขางหนานะ 

ถาม :  การถวายของพระสงฆ  ถาไมไดประเคนเอง  เราจะไดบุญนั้นเทากับคนที่ 
นําไปประเคนหรือไม 

หลวงพอ :  ถาพูดไปแลวจะยุงนาดูเลย โลกแตก
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ในสมัยพุทธกาลมนัมลีูกกษัตรยิ อยากจะอุปฏฐากพระพุทธเจามาก แลวกษัตริยก็ 
หวงกนัมาก กษัตริยเวลาทีม่ีศรัทธามาก ก็จะนมินตพระพุทธเจาไปฉัน เขาเรียกวา อังคาส 
ภิกษุดวยมอืนี้ จะไดบุญเยอะมาก 

ฉะนั้นพอออกไปรบทัพจับศึก  จนชนะกลับมา  มาถึงก็ขอพออยางเดียว  ขอพอให 
ไดประเคนของ ๗ วัน ขอพอเลยนะ ขอใหไดประเคนของพระพุทธเจา ๗ วัน เพราะเขา 
ศรัทธา เขาอยากไดบุญของเขามาก  เมื่อกอน เขาจะอังคาสภิกษุดวยมอื ใครที่องัคาสภิกษุ 
ดวยมอื  สังเกตไดในพระราชวัง  เหน็ไหม  เวลาในราชวังเขานิมนตพระไปฉัน  พอเขา 
ประเคนแลวจะนัง่เฝาเลยเหน็ไหม ประเพณมีันเปนมากันอยางนัน้ 

ทีนี้ถาพูดอยางนีป้บ  ทุกคนกจ็ะเขามาประเคนกนัหมดเลย  แตบางอยางนั้น  ดู 
อยางที่เขาพูด  เห็นไหม ที่เขาบอกวา  เวลาใสบาตรพระ ถาไมใสน้ําจะไมไดกนิน้ํา  โอโฮ 
พระก็เลยตองแบกกนัจนตองเอาสิบลอไปใสนะ  แลวถามันบิณฑบาตใกลๆ  มนัก็พอทน 
เนาะ อยางของเรานี้ ๗- ๘ กิโล(เมตร) เวลาใครใสน้าํนะจะโกรธฉิบหายเลย 

เราบอกวา  “โยม สวรรคเขาไมกินน้ําอยางนี้กันหรอก เขากินน้ําทิพย ” 

โอย..ใสมากันทีละ ๒ ขวด ๓ ขวด หิ้วกันมาแบกกนัมา  แลวตองขึ้นเขามาดวย 
เราสอนเขาไง  เราบอกเขาเลยวา  ไอที่เขาไปเหน็นี้  เขาไปเห็นแตเฉพาะทีย่มบาล  เวลาไป 
มันจะเปนอยางนั้น  เวลาใครทําอะไรไป จะไดอยางนั้น  แตไออยางนี้ มนัยังเปนสิ่งทีเ่รา 
สัมผัส แตเวลาไปที่ยมบาลปบ จากนั้นก็ตกนรกไป ตัดสินวาคนนี้ตกนรก ตัดสินวาคนนี้ 
ไปเปนเทวดา มันกไ็มเอาอนันัน้ไปแลว 

อยางที่พูดตอนเชา หลวงปูเจีย๊ะบอกวา “บนสวรรคไมมีตลาดนะโวย” เราคิดสิวา 
ถาเราไมมีรางกาย  เราไมมีปาก เราไมมีธาตุ ๔ ไมมีน้ําเขาไปหลอเลีย้งในรางกาย แลวมึง 
จะเอาน้ําไปทําไม  ในเมื่อมึงไมมเีลือด  มึงไมตองการน้ํา  มึงไมมเีหงื่อออก  มึงไมมีน้ํา 
หมุนเวียนในรางกาย  แลวจะเอาน้ําไปทําไม  มงึจะกนิน้ําอยางนี้หรอื  เทวดากนิน้ําอยางนี้ 
ไหม เทวดาเขาไมมีรางกาย  ไอคนเหน็นัน้มนัไปเห็นอยูแคจุดเดียวในวัฏฏะ แลวมนัก็มา 
โมวาตองทําอยางนั้น ๆ  ชาวพุทธนี่ก็โงฉิบหายเลย  ในพระไตรปฎกมเียอะแยะ
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ถึงเวลาถาเราไปฉนัที่บานหรือในที่สมควร  เราก็ทาํ  แตบางที่มันเปนไปไมได 
ดูอาหารสิ  เห็นไหม  ดูอยางเมืองจนีนีเ้ปนเมอืงกวางขวางมาก  ชายทะเล  อาหารชนิด 
เดียวกนัแตมนัมีสวนผสมตางกัน  อาหารชนิดนีไ้ปอยูบนภเูขา  ไปอยูทางภาคเหนอืของ 
เมืองจนี  ไมมีอะไรจะกินนะ  เพราะอะไร  เพราะมนัอยูไกลมาก  อาหารชนิดเดียวกันแต 
เขาก็ดัดแปลงจนเปนอาหารของเขาไดใชไหม 

แมแตมนุษยเขายังรูจักดัดแปลงเลย  แลวนี่วัฏฏะมนัคนละเรื่องเลยนะ  โอย  ใสน้ํา 
กัน  พอพูดก็เช่ือกันนะ  มนัก็บา  แลวถามันทําไดมนัก็ควรทํา  นี่กเ็หมอืนกัน  ถวายของ 
สงฆแลวถาไมไดประเคนดวยมือ  เราจะพูดอยางนี้  เราจะบอกวา  ถามันมีโอกาส  มัน 
จําเปน  มันทําได มันก็ควรทํา เพราะมนัเปนผลประโยชนของเรา 

แตถามันทําไมได พอทําไมไดปบ  แลวเราก็ไปวิตกกังวล  โอโฮ วันนี้ทําบุญแลว 
ไมไดบุญเลย  วันนี้ทําบุญแลวได  ๕๐  เปอรเซน็ต  วันนีท้ําบุญแลวได  ๒๐  เปอรเซน็ต 
ทําบุญอยางนีน้ะมนัจะไมไดอะไรเลย  เพราะมนัวิตกกังวลนีไ่ง  ปฏิคา  ๖  ผูใหก็ใหดวย 
ความบริสทุธิ์  ถาเราประเคนไดเราทําได  มนัก็สมควรเพราะมนัเปนประเพณวีัฒนธรรม 
ของเรา 

แตถามันทําไปแลว  มันไปกีดขวางกัน  มนัไปทําใหสิ่งที่ควรจะไดความดีกวานี้ 
มันขาดตกบกพรองหรอืกระทบกระเทือนกัน  เราไปทําทําไม  เพราะอะไร  ทาน  ศีล 
ภาวนา  เอ็งจะทําบุญขนาดไหนนะ  เอ็งกย็ังไมไดภาวนา  ถาภาวนามนัไดบุญมากกวานั้น 
อีก เพราะภาวนานี้มนัดัดแปลงแกไขหัวใจเลย ทําบญุนี้มันเปนอามิสนะ 

ขนาดพระพุทธเจานะ มนัมีคนหนึง่เปนเศรษฐี รวยมากแตขี้เหนียว ขี้เหนียวสุดๆ 
เลย  มีลกูชายอยูคนหนึ่ง  ลูกชายปวยไข  จะเรียกหมอมารกัษาลูก  ก็ไมอยากใหเขามาใน 
บาน  กลัวมาเห็นเงนิไง  กเ็อาลกูไปทิง้ไวที่หนาบาน  มีเงนิเต็มไปหมดเลยนะ  แตขี้เหนียว 
จนไมกลาเรียกหมอมารักษาลูก  ทีนี้พระพุทธเจารูไงวา เด็กคนนี้มนัจะตาย เชาขึ้นมา แต 
ขี้เหนียว  พอนี่สลึงหนึง่ไมมีใหกระเดน็เลยละ 

พระพุทธเจากเ็ดินบิณฑบาตมา  ฉายแสงฉัพพรรณรงัสีมา  ไอเด็กคนนั้นมันหนั 
ไปเห็นแสงจากพระพุทธเจา  “โอโฮ  พระพุทธเจา”  ก็มีความสุขมาก  พอมีความสุขเสรจ็ 
แลวมนัก็ตาย  แคนี้ก็ไปเกิดเปนเทวดา  พอไปเกิดเปนเทวดาเสรจ็ปบ  เปนเทวดาใชไหม
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เทวดาก็จะเหน็หมด  เพราะเปนเรือ่งของจิต ไมมอีะไรปดกัน้ไดเลย เห็นพอนะ พอพอลูก 
ตายก็ทํางานศพ เสร็จแลวก็ไปฝงไว เชาขึ้นมาก็ไปนัง่รองไห คิดถึงลูก 

ลูกชายก็ไปเกิดเปนเทวดา  ก็มีความสุขมาก  ก็คิดวา  ความสุขนี้ไดมาจากไหน 
ความสุขนีไ้ดมาจากพระพุทธเจา  แคทําแสงใหเราเห็น  เราแคมองพระพุทธเจาเทานัน้ 
แคหันมามองพระพุทธเจา  ก็ไดบุญขนาดนั้น  โอ  ความสุขนี้เราไดมาจากพระพุทธเจา 
มองไปเหน็พอ  ก็สงสารพอมาก  พอขีเ้หนียวนาดูเลย  ถาไมทําอะไรเลย  พอก็จะไมได 
อะไรเลยนะ พอจะตายไปเปนเปรต  สุดทายพอจะแกไขพอนะ 

ก็ลงมากอนเลย  เทวดาเนรมิตตวัใหเปนบุรุษก็ได  เชาขึ้นมาก็มานั่งรองไหที่หลมุ 
ศพกอนเลย  ในพระไตรปฎกนะ  ถงึเวลาเชาก็มานัง่รองไห  โฮๆ  เลยนะ  ไอพอมากจ็ะมา 
นั่งรองไห  อาว  ใครมารองไหกอนกูวะ  มานั่งกม็าดูนะ  ถามเทวดาที่ปลอมเปนมนุษยวา 
มานั่งรองไหที่นี่ทําไม  ก็มารองไหอยากเอาดาวเอาเดือน  ไอพอกถ็ามวามึงจะบาหรือ 
ดาวเดือนจะเอาไดอยางไร  ไอลูกก็สวนพอกลบัเลยนะ  แลวมงึจะบาหรอื  คนตายไปแลว 
รองไห มันจะกลับมาไดอยางไร ฟนเลย  นี่ไงแคเหน็แสงนะ 

แลวถาเราไปประเคนของ  ถามันทําไดเห็นไหม  ไอเรือ่งประเคนก็สวนประเคน 
นะ  แตถาเรือ่งเราทําบุญแลวจิตใจเราดีขึน้เหน็ไหม  ทาน  ศีล  ภาวนา  การภาวนาของเรา 
ความดีกวานี้ยังมี ไมใชวา  จะทําบุญนะ ก็ตองมาประเคนพระ ประเคนพระ มึงจะเอาแค 
ประเคนพระหรือ มงึจะไมเอาที่ดีกวานี้อกีหรือ 

เขาถามเฉพาะประเดน็  แลวถาคนตอบ  ตอบแคประเด็นเดียว  ตอไปนะ  มึงกจ็ะ 
เรียงแถวมาเลย  จะประเคนอยางเดียว  ประเคนไดกด็ี  แตถาประเคนไมได  เราก็ประเคน 
ดวยใจกไ็ด  เราเห็นคุณงามความดีก็ได  เราจะทําสิ่งใดก็ได  แตประเคนดีกวาไมประเคน 
แนนอน  เวลาตอบนี้ มนัจะเปนประเด็นนะ 

แลวในสมัยพุทธกาลก็มนีะ  กษัตริยนี้อยากทําบุญมาก  แลวไมมีเวลาไง  ไมมีเวลา 
ทําบุญก็ใหมหาดเลก็  ใหทหารตักบาตรแทนทุกวัน  ไอทหารทีม่ันตักบาตรนี้  ของมันที่ 
ไหนไมใชของมันเลยนะ เปนของกษัตริย แตตักบาตรดวยความช่ืนใจ เพราะอะไร เพราะ 
ศรัทธามาก  เราเปนคนจนแตเราก็อยากทํา
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ทีนี้กษัตรยิไมมีเวลาใชไหม  ก็ใหตักบาตรแทน  เวลาตายลง  กษัตริยนั้นไปเกิด 
เปนเทวดา  แตนั่งอยูคนเดียว  ไมมบีรวิาร  เพราะเขาอยากทําบุญ  ไอขาทาสบริวารไอคน 
ตักอาหาร  ไมใชของของเขานะ  แตเขาตักดวยหัวใจ  เขาไปเกิดเปนเทวดาช้ันเดียวกัน 
โอโฮ แตมบีริวารของเขาเต็มไปหมดเลย เจาของไง เจาของทําแตไดนั่งอยูคนเดียว ไอคน 
ที่ประเคนทําสิ่งที่ดีนี้ ไปเกิดแลวมีเทวดาลอมรอบเลย 

เราจะพูดอยางนีน้ะ  ถาไปเกิดเปนเทวดาแลว  พอหมดจากวาระของเทวดา  เราก็ 
ตองเกิดมาเปนมนุษยอกี เราไปเปนเทวดาแลวพอหมดจากวาระของเทวดา  ถามันมกีรรม 
เราก็ตองไปเกิดในนรกอเวจี  เทวดากเ็ปนจิตหนึ่ง  เปนชีวิตหนึง่  แตถาเราเวียนในวัฏฏะ 
เราทําคุณงามความดีไป  เราทําความดีกันมากเลย  อยางวันนี้เราทําความดีกนัมากเลย 
ตายแลวไปเกิดเปนเทวดา  แลวเราวนันีล้ะเปนอยางไร  แลวคืนนี้ละทําอยางไร  กอนทีจ่ะ 
ไปเกิดเปนเทวดา ในปจจบุันนี้เราทําอะไร เราควรคดิถึงตรงนี้ดวย ในปจจุบนันี้ ถาเราทํา 
ดีตลอด เราจะไปเกิดเปนเทวดาแนนอน 

ทีนี้ถวายของพระสงฆ  ใชไหม  เราจะบอกวา  ความดีมันไมไดอยูทีเ่ฉพาะเรือ่ง 
ทาน  ความดมีันยงัมรีะดับของศีล  ทําทานรอยหนไมไดบุญเทากับถอืศีลบริสทุธิ์หนหนึ่ง 
เราถือศีลใหบริสุทธิ์รอยหนพันหน  ไมเทากับภาวนาทําใหเกิดปญญาขึ้นมาหนหนึง่ 
ประเคนรอยหนพันหนไมเทากับเราทําศีลเราใหบรสิุทธิ์หนหนึ่ง  แลวถาศีลเราบริสุทธิ์ 
รอยหนพันหน ไมเทาเกิดปญญาจากการภาวนาหนหนึ่ง เพราะเราจะหลุดพนไปเลย 

ถาม :  อันนีจ้ะเปนปญหานิดนึง  ภาวนาแลวจิตสงบเปนสมาธิยาก  เราจะใชวิธีดู 
จิตไปเลยไดไหมครบั  (แนวทางพระ..........) 

หลวงพอ :  ดูจิตไปเลยนี่  ภาวนาเปนสมาธิยาก  คําวาเปนสมาธิยาก  อยางเชนเราจะมา 
วัด  เรามาจากกรุงเทพฯ  มาถึงวัดนี้ยากไหม มันกย็าก มันเปนทางไกล แลวเวลาเราจะมา 
ใหถึงวัด เราจําเปนจะตองมาไหม ถาเราตั้งใจจะมาวดันี้ เราก็ตองเดนิทางมาใหถึงวัดนี้ใช 
ไหม 

เราทําสมาธิก็เหมอืนกนั  สมาธิมนัจะยากหรือมันจะงาย  ถาเราตั้งใจจะทําสมาธิ 
เราก็ตองทําสมาธิใหได  การทําสมาธินี้มันมีหลากหลายวิธีมหาศาลนัก  เหมือนเราจะมา 
วัดนี้  เราจะมาโดยรถสวนตวัของเราเองก็ได  หรอืเราจะอาศัยรถคนอื่นมาก็ได  เราจะมา
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รถเมลกไ็ด  เรามาไดหลายวิธีการนกั  เราจะมวีิธีการไดมากขนาดไหน  ฉะนั้นถาบอกวา 
เราทําสมาธิไดยาก แลวเราจะใชวิธีดูจิตไปเลยไดไหม 

วิธีดูจิตมันคอือะไรละ  ถาวิธีดูจิตมนัทําสมาธิไดจรงิ  แตวิธีดูจิตมันกไ็มไดทําทาง 
สมาธิ ทีนี้วิธีดูจิตอยางที่หลวงปูดูลยทานสอน ดูจิตรูจิต แต ดูจิตรูจิต ของหลวงปูดลูยนัน้ 
ทานดูรูแลวใหมันมีววิัฒนาการ  ทานไมไดบอกวา  ดูจิตรูจิตแลวมันจะถึงธรรม  จะเปน 
ธรรมะขึน้มา  มันเปนไปไมได  เพราะคําวาแนวทางของเขา  เขาบอกวาใหดจูิตจนเปน 
ธรรมชาติ เปนธรรมดา เปนธรรมดาวิมุตติ ไมมีทาง เปนไปไมได 

แตถาดูจิตโดยมีสติสมัปชัญญะ  เห็นไหม  มันสําคัญตรงนี้ไง  สัมมาทิฏฐิ- 
มิจฉาทิฏฐิ  สัมมาสมาธิ-มิจฉาสมาธิ  สัมมาสติ-มิจฉาสติ  สติก็มีมิจฉามีสัมมานะ 
เวย ทุกอยางมีผิดมีถูกในตัวมันเองทั้งนั้น 

ดูสิ เวลาคนปฏิบัติไป เขาบอกเลยนะ 

ครูบาอาจารย  หลวงตาทานพูดบอยเห็นไหม  เวลาทานเปนธรรมขึน้มา  ทานไป 
หาหลวงปูมั่น  ทานพูดดวยความองอาจกลาหาญ  แลวก็คอยดูหลวงปูมัน่ทานจะวา 
อยางไร หลวงปูมั่นก็ยอมรบันะ  เดีย๋วนี้พระนะมาถงึก็องอาจกลาหาญมาก แตองอาจกลา 
หาญอยางมึงนี้ในคกุมเียอะแยะเลย  เวลามันจะปลน  ดูสิ  มันกลาหาญกวามงึอีก  กลา 
หาญนี้มันกม็ีถูกมีผิด  กลาหาญในทางที่ผิด  มันก็ผิดสุดๆ  เลย กลาหาญในทางทีถู่ก  มนัก็ 
ถูกสุดๆ เลย มันมีสัมมามีมจิฉา 

ดูจิตก็เหมอืนกนั มันมีผิดมีถูก ถามถีูก ถูกหมายถงึวา อยางหลวงปูดลุยทานสอน 
เห็นไหม  มีพระปฏบิัติไปหาหลวงปูดูลยมาก  พอดจูิตแลวเขาไปหาหลวงปู  “ดูแลวเปน 
อยางนัน้ครบั”  “นี่มนัอาการไมใชจิต”  ทานจะพดูอยางนีเ้ลย  หลวงปูดลูยทานจะสอน 
อยางนีเ้ลย  พอดจูิตไปเรื่อยๆ  พอดูจิตแลวขึน้ไปบอกทานวา  “ดูจิตแลวเปนอยางนั้นๆ  ” 
มันเหมือนเซนนะ  “ดูจิตแลวเปนอยางนี”้  ทานบอกวา  “ไมใชจิต  เปนอาการของจิต  ให 
กลับมาดอูีก” 

ความคิดทัง้หมดที่สงออก  มันเปนสมุทยั  เปนความทุกข  ตองหยุดความคิด  ดูจิต 
เห็นไหม  มันเห็นความคิด  ความคิดมันหยุดหมด  ถาความคิดหยุดหมด  ตวัจิตมนัจะเปน
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พลังงานเฉยๆ แลวเวลาตัวจิตนีม้ันออกเสวย ออกกระทบ เพราะคนเราไมคิดไมได พอไม 
คิดไมได  แตถาจิตมนัสงบแลวมันไมคิด  มนัอยูในตวัของมันเห็นไหม  จิตเห็นอาการของ 
จิต  ธรรมดานี้จิตกับอาการมันอยูดวยกนัอยูแลว  ถาจิตกับอาการไมอยูดวยกัน พวกเราจะ 
คิดกันไมได  พวกเราจะคยุกันไมได  พวกเราจะสือ่สารความรูกันไมได  เพราะมันตอง 
สื่อสารกันดวยขนัธ ดวยความรูสึก ที่เราคุยกันอยูนี้ มันก็ คือ จิตกับอาการของจิต มนัเปน 
อันเดยีวกนั  กิเลสเปนเรา  ทุกอยางเปนเรา  ความรูเปนเรา  เสียงที่รับรู  เสียงดเีสียงช่ัวเปน 
เรา จิตกับความคิดความเห็นมันเปนอนัเดียวกนั มันถึงสื่อสารกันได 

พอเรามาดู  ดูเพื่อใหมันแยกออกจากกนั  ระหวางความคิดกับจิต  ถาความคิดกับ 
จิตแยกออกจากกนัไมได สมาธิก็เกิดไมได สมาธิคือมันปลอยวางความคิดทัง้หมด การที่ 
ปลอยวางความคิด  การดูจิตดวยปญญานีม้ันจะปลอยวางความคดิทั้งหมด  ปลอยวาง 
ความคิด เหน็ไหม ถามีสติ  เราตั้งเปาวา  เราตองการทําความสงบของใจ นี่คอืตนถูกเหน็ 
ไหม หลวงปูมัน่สอนประจําวา “ตนคดปลายตรงไมม”ี 

ถาตนมันคดปลายจะเขาหาความจริงไมไดเลย  แตถาตนมันตรง  ปลายมนัถงึจะ 
ตรง เห็นไหม เราตั้งใจทําอะไร ถาไมทําสมถะ ไมทาํสมาธิขึ้นมา ถาไมทําความสงบของ 
ใจขึ้นมา  ความคิดทัง้หมดมันกเ็ปนโลกียปญญา  ปญญาของกิเลส  จะมกีารศึกษาสูงสง 
ขนาดไหน อยางทีว่าเมือ่กี้ทีว่าจะเปนนักกฎหมายขนาดไหน  ถามันไมไดฝกฝนกฎหมาย 
แตมันไปจํามา  จํามาแลวก็ยิ่งเกๆ  กังๆ นะ  ใชก็ใชไมถูก  จํามาทําไม  จํามากนิก็กนิไมได 
จํามาเพื่อเปนวิชาชีพไปหากินใชไหม วิชาชีพมันก็ตองมเีทคนิคของมนั 

จิตก็เหมือนกัน  จิตถามนัมกีารศึกษา  มันรูมาขนาดไหน  มนัก็แกมันไมไดหรอก 
พอมนัแกมนัไมได  ทีนี้คําวา  ดูจิต  นี่มันเปนศัพทของหลวงปูดลูย  แตถาเปนความจริง 
ความที่เตม็หัวใจของเรา  ทีเ่ราควรจะพูด  เราจะใชคาํวา  “พิจารณาจิต”  การพิจารณา  คือ 
การคนควา  เราไมใชคําวาดู  ดูคอืเพง  แตเราใชปญญาเห็นไหม  ใชปญญาคนควา  ใหเห็น 
คุณเห็นโทษ 

เราจะพูดประจําวาเราจุดไฟเผาตัวเองนะ จุดความคดิแลวเอาความคิดมาเผาเราๆๆ 
ความคิดของเราทําใหเราเรารอนเอง  แลวดันดบัไฟไมเปน  ดับไมได  แลวพอจะดับ 
ขึ้นมา ก็เอาน้ํามันใสเขาไป แลวนึกวาดับไฟไง ยิง่ใสเขาไปมนัก็ลกุใหญเลย
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แตถามีสติยับยั้งมัน  เรายบัยั้งมัน  เราเอาฟนออก  เรายับยั้งความคิดตางๆ นี่คอืการ 
พิจารณาการใครครวญ พอจิตมนัสงบเขามา ปญญาอบรมสมาธินี้มนัมีสตมิันมีความรับรู 
พอรับรูขึ้นมาจิตมนัก็สงบเขามา  พอจิตสงบบอยครัง้ๆ  เขา  แลวถามันไมสงบ  เราก็ใช 
ปญญา 

มันไมใชวาจิตตองเปนสมาธิจนแนบแนนแลวจึงคอยมาใชปญญา  ปญญาใน 
ศาสนาพุทธเราเห็นไหม บอกวาจะถอืศีลก็ตองมปีญญานะ ถาไมถือศลีดวยปญญา จะถือ 
ศีลไดไมสะอาดบริสุทธิ์ ถาถือศีลมีปญญามันจะรูจักแยกรูจักแยะ 

นี้ก็เหมือนกัน การดจูิตมนัก็ตองใชปญญา มันตองแยกตองแยะขึ้นมา ในแนวทาง 
นั้นเราถึงไมเหน็ดวย  ไมเหน็ดวยเพราะอะไร  ไมเหน็ดวยเพราะ เขาต้ังเปาหมายไวผิดไง 
วา การดูจิต ดูไปเรื่อยๆ นี้ ดูจิตจนมันเปนธรรมะไปเอง จิตเปนธรรมดา 

เราพูดบอยนะ ไมไดพูดประชด  เราพูดใหเห็นภาพ  เด็กเวลามันโกรธ  เด็ก ๑- ๒ 
ขวบ ลูกหลานเรานารักไหม  เวลาโกรธมนักระฟดกระเพียด โอโฮ ดมูันนารักนะ ยิ่งกระ 
ฟดกระเพียด อาว มันกเ็ปนธรรมดา ความโกรธก็เปนธรรมดาไง  ลูกเล็กๆ เห็นไหม เวลา 
มันโกรธ  เรานัง่ดูดวยความเอ็นดู มันกระฟดกระเฟยด โอโฮ มันแสดงตวัใหญเลย ความ 
โกรธเปนธรรมดาไหม ธรรมดา ก็โกรธตองแสดงอาการอยางนี้ ในเมือ่โกรธก็ตองแสดง 
อาการ อยางนี้โลภ โกรธ หลง ก็เปนเรื่องธรรมดา ธรรมะเปนธรรมดา อยางนั้นกิเลสมนั 
ก็เปนธรรมดานะสิ ธรรมดาวมิุตติไง  ไมมีทาง 

มันตองเปนปญญาวมิุตติ  แลวปญญาอยางเด็กๆ  ที่วานี้  มันจะเปนวมิุตติไปไมได 
เพราะมนัไรเดียงสา 

จะบอกวา ธรรมะเปนของไรเดียงสา นิพพานเปนความวางที่ไรเดียงสา 

มันเปนความวางที่มีสติสมัปชัญญะนะโวย  เปนความวางทีม่ีเจาของบริหาร 
จัดการเวย  ไมใชความวางแบบไรเดียงสา  ที่มันจะขับเคลือ่นไปอยางนัน้  เปนไปไมได 
หรอก
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เพราะมนัมีความเหน็ผิดใชไหม เริ่มตนกบ็อกวา ธรรมะเปนธรรมดา แลวพอเวลา 
พูดถึงขณะจิต ก็ตองมีขณะจิตนะ เวลาไปถงึที่สุดแลว  เราเห็นหนังสอืของเขาที่สงมา  เรา 
มาดูที่วา ขณะจิตมันเปนอัตโนมัติ มนัฟองหมดนะ มันฟอง 

แตนี่เราจะบอกวา  ถาทําสมาธิไดยาก  “เวลาภาวนาจิตสงบเปนสมาธิไดยาก” 
เปนสมาธิไดยากนี้  เราก็ตองมาหาเหตุหาผลสิวาทําไมถึงเปนสมาธิยาก  เพราะมันเปน 
สมาธิยากใชไหม  หลวงตาทานเวลาสอนพระ  ทานถึงบอกใหอดนอนผอนอาหาร  เวลา 
ผอนอาหาร  รางกายมันไมมีกําลัง  ธาตุขันธทับจิต  เวลานั่งพุทโธๆ  พุทโธมันเปนแคพิธี 
ถาพุทโธ  พุทโธ  แลวมันจะเปนสมาธิไดนะ  เราก็อดัเทปพุทโธ  เทปมนัก็พุทโธๆ  ตลอด 
เลยเพราะมนัอัดเทปไวหมนุไดทัง้วนัเลย พุทโธ พุทโธ แลวมันเปนอะไรละ มันกไ็มเปน 
อะไรเลย เพราะมนัเปนเทป 

แตจิตเรา  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธแลวมันงวง  พุทโธแลวมันหนักหนวงเห็นไหม 
ใครงวงใครหนักหนวงละ  กจ็ิตเรา  แลวทําไมเราไมชวยมนัละ  ทําไมเราไมผอนอาหาร 
บาง  ทําไมเราไมกนิแตนอย  ทําไมไมถือศีล  “สมาธิทําไดยาก”  ก็ยากสิ  ก็มึงไมรูจักรักษา 
ไมตั้งสติ  เราก็ตองขวนขวายตองหาทางใหมนังายส ิ มันก็ตองทําจิตใหสงบ  ทีนีถ้ามันจะ 
สงบได  มนักม็ีปญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปญญา  ทําสมาธิแลวใชปญญา 
ใครครวญเขาไป หรือเราใชปญญาขึ้นไป คําวา ปญญาอบรมสมาธิ ผลของมัน คือ สมาธิ 
ทั้งนัน้  แลวที่เขาทํากนั มันก็เปนปญญาอบรมสมาธิทั้งนัน้  เพราะตนทนุของเรา โดยจิต 
ใชไหม จิตมันฟุงซาน จิตมันมีของมนั แลวเวลาเรารกัษาขึ้นมา ผลของมนัก็คอืสมถะ คือ 
ปลอยวาง เพราะมันยังไมเกิดภาวนามยปญญาเลย 

ภาวนามยปญญามนัตองเกิดจากจิตสงบกอน  พอจิตสงบแลวจิตออกรับรูสิ่งตางๆ 
ออกรับรูโดยมีสติ  สต-ิมหาสติ  สติรับรูนะ  รับรูโดยสามัญสํานึก  ที่มันเปนไปนี้  สติมัน 
รับรู พอมนัละเอียดเขาไป สติจะไมทันแลว เพราะมนัเรว็มาก พออนาคามิมรรคนี้จะเปน 
มหาสติมหาปญญา  เวลามนัเปนอรหัตตมรรคนะ  มันเปนปญญาญาณ  สติอัตโนมัติเลย 
แลวสติอยางนี้มาจากไหน  ปญญานี้มนัเปนขั้นเปนตอน  คนที่ภาวนาแลวมันจะรูเลยวา 
การภาวนาขึ้นไปแตละขั้นตอน มันตองลงทุนลงแรงขนาดไหน
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“ธรรมดา ธรรมดา”  นี้มันเปนไปไมไดหรอก  มนัเปนไปไมได  มันเปนสิง่ที่ 
เปนไปไมได แตถาทานสอน มนักเ็รื่องของทานนะ 

ถาม :  เวลาทําบุญกุศล  อยางเชน  ใสบาตรทุกวนั  แลวตั้งจิตอธิษฐานปรารถนา 
นิพพานเพียงอยางเดยีว  จะมีสวนชวยใหไดสําเรจ็มรรคผลเร็วขึน้หรอืไม  รักษาศีล  ๕ 
ดวย 

หลวงพอ :  ใช มีผล  เรานั่งพทุโธ พุทโธ อยูนี้ ผลของมนัจะเปนสมาธิไดไหม  เพราะ 
เราบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ ถาเราไมบริกรรม จิตเราจะคิดไปตามธรรมชาติของมนั 
มันจะไปตามกเิลสตัณหาความทะยานอยากเลย  แลวแตขอมลูที่มนัมมีากขนาดไหน  มนั 
จะจินตนาการไปตามธรรมชาติของมันเลย เพราะเราไมมีพุทโธ พอเรานึกพุทโธปบ สิ่งที่ 
มันจนิตนาการ  มนัคิด  มันตองการไปนี้  มนัจะทิ้งหมดเลย  แตมันตองมาอยูที่พทุโธ 
เพราะเราบังคับดวยสติ  สติเราบงัคับใหจิตเรามาคิดอยูที่พุทโธ  พอจิตพทุโธมันมีงานทํา 
มันมีที่ตั้งแลว มันตองอยูตรงนัน้ 

การทําบุญใสบาตรทุกวัน  แลวตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาพระนิพพาน  เพียงอยาง 
เดียวนี้  มันจะมีสวนชวยใหไดมรรคผลเร็วไหม  ปรารถนานิพพานมันกเ็หมอืนพุทโธ 
เราปรารถนานิพพาน  บารมี ๑๐ ทัศ ทานบารมี ศีลบารมี อธิษฐานบารมี  บารมี ๑๐ ทัศ 
ของพระพุทธเจา  ถาพระพุทธเจาไมอธิษฐานมาเปนพระพุทธเจา  จะมาเปนพระพุทธเจา 
ไดไหม  เราไมอยากเปนพระอรหันตกัน  เราไมอยากสิ้นกเิลสกนั  เราจะมีการปฏบิัติไหม 
แลวเราจะปรารถนาถึงพระนิพพานมันผิดตรงไหน 

แตดวยวิทยาศาสตรนะ  พระเทศนกันบอยมากเลย  ใครตักบาตรแลวปรารถนา 
นิพพานคอืการคากําไรเกินควร  มึงเคยคาหรอืเปลาวะ  มึงเคยคาไหม  สมัยพุทธกาลนะ 
มีทุคตะเข็ญใจ  ทุคตะคอืคนทุกขคนยาก  ใสบาตรทพัพีหนึ่ง  มีแคขาวใสบาตรไมมอีะไร 
เลย แลวอยากบวชมาก  ไปหาใครก็ไมมใีครบวชให  เพราะเปนคนจน คนไมมีจะกนิ  คน 
ไมมอีะไรเลย  ใครเขาก็ไมบวชใหหรอก  เขากอ็ยากบวช  เพราะอะไร  เพราะเขาสรางบุญ 
ของเขามา เขาขอบวชกไ็มมีใครบวชให จนขาวนี้ไปถึงพระพุทธเจา 

พระพุทธเจาประชุมสงฆ  พระพุทธเจาถามวา  ทุคตะเข็ญใจเคยมีคุณกับใครบาง 
พระสารีบุตรยกมอืเลย  เคยมีบุญคุณกบัขาพเจา  มีบญุคุณอะไร  มีบุญคุณอยางไร  เคยตัก
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บาตรใหขาพเจาทัพพีหนึ่งครับ อยางนั้นเธอบวช พระสารีบุตรเอามาบวชใหเลย พอบวช 
เสร็จแลวพระสารบีุตรสอนจนเปนพระอรหันตเลย  พอพระสารีบุตรไปเฝาพระพทุธเจา 
เพราะภิกษุที่บวชเมือ่แกนีจ่ะสอนยากมาก  แตมีองคนี้ทีบ่วชเมื่อเฒา  “สารีบุตร 
สัทธิวิหาริกของเธอสอนงายไหม”  สอนงายครบั  “สัทธิวิหาริกของเธอปฏิบัติดีไหม” 
ปฏิบัติดีครับ  ถึงที่สุดแลวเปนพระอรหันตเลย 

ขาวทัพพีเดยีวนะ  แคขาวทัพพีเดยีว  ไหนมึงวาปรารถนานพิพานไมได  ถาเราพูด 
ผิดใหเปดตูพระไตรปฎกเดี๋ยวนี้  แลวมนัพูดไดอยางไรวา  ทําบุญแลวปรารถนานพิพาน 
เปนการคากําไรเกนิควร ถาเวลาเราตักบาตรแลว เราอยากจะถูกรางวัลที่ ๑ นี่ถงึจะเรียกวา 
คากําไรเกนิควร คําวาคากําไรเกนิควรเพราะอะไร เพราะเราจะถูกรางวัลที่ ๑  เอ็งตองไป 
ซื้อใชไหม  เอ็งตองไปซือ้แลวกวามนัจะถูกใชไหม  มันมีสิ่งตอบสนอง  มันเปนเรื่องโลก 
เรื่องเวรเรื่องกรรม 

กรรมเปนเผาพันธุ  ถาเขาทํากรรมของเขาดี  เขาทําอะไรของเขาขึน้มาดี  เอ็งไมได 
ฝากธนาคาร  อยางตอนนี้ถาใครไมมเีงนิฝากในธนาคาร  จะไปเบิกธนาคารไมไดหรอก 
แตถาใครฝากธนาคารไว  มีเงนิในธนาคารเทาไหรไปเบิกเมือ่ไหรก็ได  ถามันมีบุญของ 
มันมาในหัวใจ  เดี๋ยวบุญก็ตอบสนองมนัเอง  นี่กรรมเปนเผาพันธุ  บางคนเขาซื้อแคใบ 
เดียวกถ็ูก บางคนไมตองซื้อเลย เก็บตกมาจากดินมนัยังถูกเลย ไอเราซื้อหมดตูเลย ซื้อทั้ง 
เมืองเลยไมเคยถูกซักใบ นี่กรรมเปนเผาพันธุ 

ถาพูดถึงวามันคากําไรเกนิควร อยางนีม้ันเกนิควร เพราะอะไร เพราะมนัเปนเรื่อง 
โลก  มนัเปนเรื่องของวัฏฏะ  แตเรื่องนิพพานนี้  มนัเปนธรรมที่จะตัง้เปาหมาย  มันไมผิด 
หรอก  เพราะวาพระพุทธเจาก็ตั้งเปาหมายมา  พระพุทธเจาปรารถนาเปนพระโพธิสัตว 
พระพุทธเจาอธิษฐานเลยวาจะเปนพระพุทธเจา  นางพิมพานั่งอยูบนศาลาก็อธิษฐานคูเลย 
แลวเกิดคูกันมาตลอด ถาไมมีการตัง้เปา ก็ไมมเีปาหมาย 

เราฟงพระเทศนบอกวา คากําไรเกนิควรทีไรนะ แหม! อยากจะลุกเตะปากมันเลย 
มึงเคยทําไหม  อะไรมันเกนิควร  คอื  หัวใจของพวกเรานีม้ันไมมขีอบเขตนะ  เราตั้งแรง 
ปรารถนาของเราไดทั้งหมดใชไหม  แลวมันบอกวา  ไมใหทํา  มันบอกวา  ทําแลวผิด 
คากําไรเกนิควร
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มันไมใชคา  มันเปนสิทธิของเรา  มันเปนสทิธิของชาวพุทธ  มันเปนสิทธิของเรา 
มันเปนเอกสทิธิ์ของเรา  เวนไวแตไอคนไมปรารถนามันโง  คนมีสิทธิ์แลวไมปรารถนา 
นั้นมันเรื่องของมงึ มึงเสอืกโดนกเิลสครอบหวัไง 

แหม!  นิพพานยงัไมมีเลย  จะปรารถนาไดอยางไร  ชาติหนาก็ไมมี  กรรมก็ไมมี 
กูจะลยุกูอยางเดียว  มนัจะไปปรารถนาอยางไร  ถามนัมีกรรมอยางนั้น  นั่นก็สทิธิของมัน 
มึงกเ็กิดในพระพทุธศาสนา แลวมึงไมเห็นศาสนา มนัก็กรรมของมึง ชางหัวมงึไป 

มันทําได  มนัเปนบุญกุศลของเรานะ  เรือ่งบุญเรือ่งกุศล  หลวงตาทานพูดบอย 
เห็นไหม  เรื่องของใจนี้คาดหมายไมได  เรือ่งของใจเปนความมหัศจรรยมาก  ทีนี้เพียงแต 
วาใจของพวกเรา  มนัไมมหัศจรรยขึน้มาเพราะพวกเราออนแอ  อยางเชน  กลวัผีนี้กลวั 
มากนะ  บอกใหพุทโธ  พุทโธก็หาย  ก็พุทโธแลวก็ยงัไมเห็นจะหายนะ  ก็มนัพุทโธที่ปาก 
ไง  มันไมพุทโธเขาไปถึงหวัใจ  ถาหัวใจพทุโธแลวนะ  หัวใจมนัเปนพุทโธขึ้นมา  ผีไหน 
มันจะเขามาใกลได  ถาใจมันเปนพุทโธจริงๆ  แตนีม่นัทํากันทีป่าก  มนัทํากันที่สมอง  มนั 
ไมทํากันจรงิๆ ถาทําจริงๆ  มนัจะรูเลย 

โธ..พระพุทธเจาเวลาปรารถนาเปนพระโพธิสัตวมา  ทุกขยากมาขนาดไหน 
ทานก็ทําของทานมา  บารมี  ๑๐  ทัศ  อธิษฐานบารมี  แลวมันบอกวา  อธิษฐานไมได 
มันไปลมบารมี  ๑๐  ทัศของพระพุทธเจาเลย  แลวกบ็อกวา  พออธิษฐานขึ้นมาก็คากําไร 
เกินควร  แยมากๆ  พระแทๆ  นะ  เวลาอยางนีบ้อกวาคากําไรเกนิควร  เวลาจะสราง 
กวนอิมจะหลอกเอาตังคเขา  อยางนีไ้มคากําไรเกนิควรนะ  วัดไหนอยากใหคนเขาก็สราง 
เจาแมกวนอมิเขาไป พันมอื หาแสนมือ โอโฮ มหัศจรรย คนไหลเขามาเตม็เลย นี่ตางหาก 
ละคากําไรเกินควร  เจาแมกวนอมิมนักอ็ิฐหินทรายปูน  ทําขึ้นมาแลวจะเอาตังคเขา 
นี่คากําไรเกินควร  เวลามึงคาละ  แลวเวลาเขาจะทาํบุญขึ้นมา  ก็บอกวาคากําไรเกนิควร 
รับไมได! 

วิธีดูจิตนะ  (จะใหมันจบ  ถาปลอยไวอยางนี้มนัจะดวนๆ)  “ภาวนาแตจิตมันสงบ 
ยาก  จะใชวิธีดูจิตเลยไดไหม”  คําวาวิธีดูจิตนะ  ถาทาํใหมันถูกตอง  ได  ทําใหถูกตอง  คือ 
การพิจารณาจิต เพราะถาพูดถึงเราพุทโธอยางเดียวนี้ มันเปนศรัทธาจริต ศรัทธาจริตมนัมี
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ความมัน่คง พุทโธ พุทโธ ขนาดมั่นคงขนาดไหนนะ เหมือนอาหารมันจะดีขนาดไหนแต 
ถากินทุกวันมันก็เบือ่ 

หลวงตาทานเอ็ดพระบอยมาก  “ภาวนาอยางกับซากศพมันเดินได”  คือ  ภาวนา 
แบบไมมอีุบายไง ทําอยางไรก็ทําอยูอยางนัน้ กิเลสมันก็หวัเราะเยาะ กเิลสบอกวาไอโงนี่ 
มาใหกูหลอกอีกแลว  เวลาเขาทางจงกรมนะไอโงนีม่าหากูอีกแลว  โงฉบิหาย  นักภาวนา 
ทําไมมนัโงขนาดนัน้  พุทโธ พุทโธ มันก็เปลีย่นอยางอื่นบางไดไง  อุบายนะ  วันนีพุ้ทโธ 
พุทโธ ใชไหม แลวใชปญญาบาง ตรึกในธรรมบาง ถาพุทโธ พุทโธ แลวมันดี เราก็พุทโธ 
ของเราไป 

ถาพุทโธแลวมนัไมไดใชไหม  เราก็ใชอบุาย  คําวาอุบายนะคือใหเราใชปญญา 
ที่วาดูจิต ดูจิต เอง็ดูจิตเอ็งเห็นจิตที่ไหน เอง็ดูแตอารมณนะ ความคิดนีเ้ปนอารมณ ตวัจิต 
จริงๆ  ใครเห็นมัน  ตัวจิตจริงๆ  ใครเห็นมัน  เวนแตเวลาจิตมันเปนสมาธิเขาไปถึงตวัมนั 
นี่ถึงจะเหน็มนั  แตขณะที่เราดูจิต  เอง็เอาอะไรดู  เอาอารมณ  เอาความคิด  เอาความคิดดู 
ความคิด  เพราะความที่คิดอยูนี้เปนความคิดนะ  มนัเปนอารมณ  แตเพราะจิตไมสงบ  มนั 
เลยไมเหน็  เปนอารมณ ถาจิตมันสงบขึ้นมาแลว มนัเห็นเปนธรรมารมณ 

ฉะนั้นถาใชปญญาอบรมสมาธิ คือ ปญญาไลความคดิไป ไลความคิดไป ความคิด 
มันตองหยุด หยุดเปนธรรมดา หยุดเพราะอะไร หยดุเพราะมีสติ สติยบัยั้งมัน แลวปญญา 
ไลตอนมนั มนัหยุดดวยเหตุดวยผล มนัถงึที่สุดแลวมันหยุด หยุดนัน่แหละ  หยุดแลว นั่น 
แหละเปนสมาธิแว็บหนึ่ง  แลวก็คิดอีก  ไลไป  ไลไป  ไลไปจนชํานาญ  นี่ปญญาอบรม 
สมาธิ 

ถาเราดูจิต  ดูจิตเฉยๆ มนัเหมือนกับหนิทับหญา เหมือนกับเพง  การเพงมันไมมี 
เหตุผลใชไหม  อยางเรานี้ ถาใหคนอืน่สอนเรา แตเขาไมอธิบายใหเราฟง  เราจะรับรูไหม 
นี่ก็เหมือนกัน  ถาในเมื่อปญญาของเราไมสอนจิตเรา  จิตมันจะมีเหตุผลไหม  ไปดมูัน 
เฉยๆ มันเหมอืนกับกสิณไง  การเพง คือ กสิณ 

คําวาดู วารู ของหลวงปูดูลยนัน้ทานบอกวา ดูรู ดูจิต รูจิต คําวา ดูจิตรูจิตคือดูแบบ 
ผูใหญไง  หลวงปูดุลยทานก็คิดวา  พระนี่มนัไมโง  ทานบอกใหดูแบบบริหารจัดการ  ทีนี้ 
บังเอิญมันเสือกโง มันเลยไปดูเฉยๆ ไง ดูเพง  กลองวงจรปดกูดีกวามงึอกี มันดอูยูอยาง
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นั้นละ  ผูใหญเขาบอกวา  ใหดูแบบรับผิดชอบ  ใหดูแบบบริหารจัดการ  ใหดูแบบเห็นผิด 
ชอบชั่วดี  แตเขาบอกวา ไมได อนันัน้เปนการปรุงแตง  จะไมใหมีสมมุตไิดไง  พูดอยูก็ 
สมมุติ คิดก็สมมุติ สมมุติทั้งนั้นแลวบอกวาไมใหสมมุติ 

สมมุติกอน  เพราะสมมุตมิันมีจริง  สมมุตมิันเปนมนุษย  มานัง่กันอยูนี้ก็สมมุติ 
แลวถาเราไมเอาสมมุติ  ไมเอาตนทุนของเรามาแกไข  มึงจะไปเอาคนอืน่ทําลายคนอืน่ได 
อยางไร  มนัก็ตองเอาสมมุตนิี้ละทําลายสมมุติ  ถาไมเอาสมมุติแลวจะทําลายสมมุติได 
อยางไร ปญญาก็สมมุติ ทุกอยางเปนสมมุต ิ

ถาม :  กระผมอยากบวชทดแทนคุณบิดามารดาแตมเีวลาจํากัด  ถาอยากไดบุญ 
กุศลมาก กระผมควรทําอยางไร 

หลวงพอ :  อยากทดแทนบุญคุณ ก็เช่ือฟงทําดีมันก็ไดบุญอยูแลว ไดบุญมาก ทดแทน 
บุญคุณบิดามารดา ทีนี้การทดแทนคุณบิดามารดา  โดยทั่วไป ถาเช่ือฟง ทําตาม ทําหนาที่ 
แทนทาน  ดูแลทาน นี่ก็บุญแลว แตเวลาบวชนี้  มันได  ๑๖  กัป  เพราะเราเปนชาวพุทธไง 
การบวชมนัไดบุญตรงไหน  มันไดบุญตรงทีพ่อแมบวชดวย  บวชดวยอะไร  เพราะวาไข 
ของแม  เวลาเราเกิดมา  เรากินนม  น้ําเลือดในหัวอกของแมนะ  แลวเอารางกายนี้มาบวช 
พระ เวลาบวชพระ พอแมจะได ๑๖ กัป เห็นไหม 

พระเจาอโศกมหาราชสรางวัด ๘ หมื่น ๔ พันวัด แลวไปถามอาจารยของตวัเองวา 
เปนญาติกับศาสนาหรือยัง บอกวาไมเปน ถาจะเปนญาติกับศาสนาตองทําอยางไร ก็ตอง 
เอาลูกมาบวช พอลูกมาบวชเหน็ไหม เลือดเนื้อเช้ือไขเขาไปบวช พระมหินทมาบวช  พอ 
บวชเสร็จแลวเหน็ไหม  เปนพระอรหนัตมีความสุขมาก  มนัคิดจะแทนคุณกนันะ 
ความสุขนีไ้ดมาจากใคร  ไดจากพอ  แลวพอไปไหน  ก็กําหนด  เปนพระอรหันตนะ 
เขาฌานสมาบัติเหน็พอไปเกิดเปนงูเหลือม จงึไปเทศนใหพอฟง พอทําบุญขนาดนี้ ทําไม 
พอไมรักษาศีล  ๕  พอรักษาศีล  งูรักษาศีลไมจับเหยื่อกนิมนัก็ตาย  พอตายปบก็มาเกิดที่ 
ลังกา  พอเกิดมาแลวก็ไดบวช บวชแลวก็เปนพระอรหันต  เวลาตายขึ้นมา ศพลอยขึ้นไป 
บนอากาศโลงทองก็ขึน้มา  จะบอกวาไอบุญ  ๘  หมื่น  ๔  พันวัด  ไอบุญที่ไดเผยแผพุทธ 
ศาสนา  มันก็เปนบุญโดยอามิสไง  แตถาการบวช  การภาวนา  เชน  พระมหินทบวชเสร็จ 
แลวภาวนาก็สิน้กิเลสไปเลย
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ถาบวชแลวถงึไมสิน้กเิลส  เรามาบวชในศาสนาเหน็ไหม  เวลาพอแมคิดถึงก็คอื 
คิดถึงพระ คิดถึงพระก็เปนญาติกับศาสนาไง ลูกเราอยูในศาสนากเ็ปนญาติกับศาสนา แต 
เลือดเนือ้เช้ือไขนะ  โดยทางการแพทยเหน็ไหม  มนุษยนี่กรรมพนัธุของพอแมกับลกูนี้ 
เหมือนกนัหมดเลย  ดีเอ็นเอถาตรวจนี้เพี้ยะๆ  เลย  แตหัวใจตรวจไมไดนะ  พอแมเกิดมาดี 
แสนดีเลยบอกใหลูกทําดีๆ  นะ  แตลูกมันเถยีงนาดูเลย  ลูกที่ดกีวาเจริญกวาพอแมกม็ี  ลูก 
เสมอกับพอแมกม็ี ลูกเลวกวาพอแมก็มี มนัเปนสายบุญสายกรรม 

ฉะนั้นถาบอกวา  อยากไดกุศลมากๆ  นะ  ก็ดูแลพอแมนั่นละไดบุญกุศลมาก 
เพราะเวลาเขาพูดกนัในธรรมเห็นไหม  พระอรหันตในบาน  พอแมเปนพระอรหันตของ 
เรา จรงิๆ นะเลอืดเนื้อเช้ือ  แลวเวลาพูดถึงนะ มนุษยเกิดดวยธาตุ ๔  ดิน น้ํา ลม ไฟ ทาง 
วิทยาศาสตร เราพูดถึงพวกทํากิฟ๊ โคลนนิ่ง มึงไปเอาดินสิ มึงไปเอาวัตถุธาตุอะไรมาแลว 
ก็มาโคลนนิง่สิ  มันก็มาเอาจากเรานีอ่อกไป  เอาจากไขมาทํากิ๊ฟเห็นไหม  โคลนนิง่ก็เอา 
จากเซลลเราไป 

จะบอกวามนัเปนสิ่งทีม่ีชีวิตไง  มันเกี่ยวเนือ่งกบับุคคลคนนั้นไง  มันตองเกีย่ว 
กันอยางนี้  กรรมนะ  เวลามนัคืนสูสภาพเดิมของเขา  รางกายนี้มันกเ็ปนดนิ  น้ํา  ลม  ไฟ 
แตดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เพยีวๆ กับ  ดิน น้ํา  ลม  ไฟ  โดยเอาดิน  เอาน้ํา  เอาลม  เอาไฟมา  แลว 
พยายามใชวิทยาศาสตร  ใชเทคโนโลยกีลัน่ใหเปนมนุษยมาใหไดเลย  มันเปนไปไมได 
หรอก มนัเปนไปไมได 

มันตองเกิดจากพอจากแม  จากสายบุญสายกรรม  จากไขของแม  แลวถาบอกวา 
จากไขของแมแลวถึงเกิดมาเปนมนุษย  แลวประจําเดือนทีม่ันขบัไขทิง้เปนลานๆๆๆ  ใบ 
ไขนั้นทําไมไมเกิดมาเปนมนุษย  ไขที่ถึงเวลารอบเดือนมา  ไขมันสุกแลวมันขับทิ้งไป 
ไขนั้นทําไมมนัไมเกิดมาเปนมนุษยละ  ไขอยางเดยีวกม็าเกิดเปนมนุษยไมได  ถาไมมี 
ปฏิสนธิจิต

มันตองมปีฏิสนธิจิต  มันตองมีสเปรมของพอ  นีม่นัเปนเวรกรรมไง  เวรกรรม 
ระหวางพอแมลกูรวมกนัถึงมาเกิดเปนคน  มันตองมเีวรมีกรรมมา      เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร 
จะคิดใหญเลยนะ  โอย  เดี๋ยวนีไ้มจําเปนแลว  ไมจําเปนแลว  ไมจําเปนแลวมึงก็ไปเอาดิน 
น้ํา ลม ไฟ มาทําเปนมนุษยใหกูดูซิ มนัเปนไปไมไดหรอก นี่เราก็ไปตืน่เตนตกใจไปกับ
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มันเหน็ไหม  ถาภาวนาไป  เรื่องอยางนี้นะ  มันจะชัดเจนแจมแจง  ชัดเจนหมดเลย  ถาไม 
ชัดเจนนะ มึงสิน้กิเลสไมได ถายังสงสยัอยูก็เปนกเิลสเต็มหัว 

อยากไดบุญมากก็ตองทําอยางนี้ ทําแลว ถาอยากบวชก็บวช บวชแลวก็บวชใหพอ 
ใหแม  แตเวลาในชีวิตประจําวนันี่สิ  พระอรหันตในบาน  ตองดูแลใหดี  พระอรหนัตใน 
บาน เปนพระอรหันตของเรานะ เปนพระอรหนัตของเรา 

ถาม :  เพราะเหตุใด  จึงกลาววา  พระพทุธเจาตรัสรูวิชชา  ๓  วิชชา  ๓  คืออะไร 
โดยทั่วไปแลวการบรรลุธรรมเขาถงึนิพพานได  ตองผานมรรค  ๔  ผล  ๔  (ประเด็นเยอะ 
ฉิบหายเลย)  หรือวาวิชชา  ๓  คือ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับพระพทุธเจาเทานัน้  หรอืวา 
วิชชา  ๓  เปรียบเหมือนกับอภิญญา  ๖  คือ  เปนเครื่องเคียงคุณสมบัตพิิเศษของเฉพาะ 
บุคคลทีเ่พิ่มขึน้ เมื่อผานมรรค ๔ ผล ๔ เขานิพพานแลว 

เพราะเหตุใด จงึกลาววาพระพทุธเจาตรัสรูวิชชา ๓ 

หลวงพอ :  ก็เพราะพระพุทธเจาตรัสรูวิชชา  ๓  มันถึงวา  พระพุทธเจาเปนพระ 
อรหันตประเภทวิชชา  ๓  ถาพระพุทธเจาตรัสรูดวยวิชชา  ๓  เพราะเปนคุณสมบัติเลย 
วิชชา ๓ หมายถึงวา บุพเพนวิานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ  ทนีี้ วิชชา ๓ 
พระพุทธเจาตรัสรูในชองทางนี้  ที่ถามวาวิชชา  ๓  คืออะไร  ก็บุพเพนิวานุสติญาณ 
รูอดีตชาติ... 

ถาม :  โดยทั่วไปการบรรลุธรรมเขาถึงนิพพานได  คอืการผานมรรค  ๔  ผล  ๔ 
ไมใชหรือ 

หลวงพอ  :  ใช! ก็มรรค ๔ ผล ๔ นี่แหละ เห็นไหม พระอรหนัตทุกประเภท เตวิชโช 
ฉฬภิญโญ ไดอภิญญา ๖ ก็มรรค ๔ ผล ๔ ทั้งนั้น  มรรค ๔ ผล ๔ นี่ไง ทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค คือ อริยสจั มนัตองเขาทางนีท้ั้งหมด เพยีงแตวา มันอยูที่ผูที่ปฏบิัติ ถามรรค ๔ ผล 
๔ แตเขาทางไหน มรรค ๔ ผล ๔ มันเปนมรรคอยูแลว 

แตเวลาเขา  เวลาพระพุทธเจาตรัสรู  อาสวักขยญาณ วิชชา ๓  วิชชาที่สิ้นกิเลส 
บุพเพนิวานุสติญาณ คือ ระลึกอดีตชาติได แตนี่พูดถึงวิชชา ๓  วิธีผานเขาสูพระอรหนัต
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ของพระพุทธเจานะ แตพระพุทธเจามคีวามรูมากกวานั้นอีก ถามคีวามรูเรือ่งอภิญญา เชน 
รูวาระจิตนี้พระพุทธเจากร็ูหมด 

แตเวลาเราเปนนั้น  เราเขาไปทางใด  แตเวลาเขาแลวก็ตองเขาทางมรรค  ๔  ผล  ๔ 
เหมือนกนั คําวาพระอรหันตแตละชนิดใชไหม อยางเตวิชฺโชนี้คอื วิชชา ๓  ฉฬภิฺโญ 
ปฏิสมฺภิทปปฺตฺโต... 

อยางถาไดอภิญญา เวลาตรัสรูแลวไดอภิญญา คําวาไดอภิญญานี้ มันกอ็ยูทีว่าไดกี่ 
ชนิด อภิญญา ๖ บางคนก็มีหูทิพย ตาทิพย 

ทําไมจึงตัง้พระอนรุุทธะเปนผูเลิศในการรูวาระจิตละ  ทําไมตั้งพระสารีบุตรเปน 
เลิศในทางปญญา ตั้งพระโมคคัลลานะเปนเลิศทางฤทธิ์  ฤทธิ์กับรูวาระจิตตางกันอยางไร 
คนที่มฤีทธิ์มากอยางพระโมคคัลลานะ  แลวคนที่ไปตั้งพระโมคคลัลานะวาฤทธิ์มากละ 
คนที่จะตัง้เขานี้  ถาเราไมมีความรูมากกวาเขาแลวจะตั้งเขาไดไหม  ถาไมรูมากกวาเขา 
แลวรูไดอยางไรวาพระอรหนัตที่เปนเอตทัคคะ  ๘๐  องคนี้  มนัมวีุฒิภาวะตางกนัอยางไร 
คนนีถ้นัดอะไร ถาเราไมสามารถตรวจสอบเขาได  เราไมสามารถควบคมุเขาได  เราจะตั้ง 
เขาไดไหม 

ใช  พระพุทธเจาตรัสรูวิชชา  ๓  แตพระพุทธเจาเปนผูตั้งทั้งหมด  พระพทุธเจา 
รอบรูหมด เพียงแตพระพทุธเจาผานทางนี้ไง 

สุกขวิปสสโก  เหน็ไหม ดูสิ  ดอูยางพระจักขุบาล พระอรหนัตนะ แตเดนิกลับวัด 
ไมถูก  ตองเอาหลานมาบวช  บวชเสร็จแลวกไ็ปจงูกลับมาไง  ไปจูงพระอรหันตกลับมา 
พระอรหันตสุกขวิปสสโกไมมีฤทธิ์ ไมมีอะไรเลย แตมีอาสวักขยญาณ มีมรรค ๔ ผล ๔ 

มันเปนมรรค  ๔  ผล  ๔  เพราะอะไร  เพราะมันเปนระดบัของกิเลสอยางหยาบ 
อยางกลาง  อยางละเอียด  เพราะกิเลสอยางหยาบเหน็ไหม  นางวิสาขาเปนพระโสดาบนั 
ไดมรรคขั้นที่ ๑ ผลขั้นที่ ๑  มรรค ๔ ผล ๔  คือ มรรคขัน้ที่ ๔  แลวมันก็ไดผลขั้นที่ ๔ 

แลวเวลาอรหัตตมรรค  อรหัตตผล  ทําไมมรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  ทําไมเวลา 
อรหัตตมรรค  อรหัตตผล  อรหัตตผล  ผลของพระอรหันตก็ตองเปนพระอรหันตสิ 
ถาอรหัตตผลแลวเปนพระอรหันตก็จบ  แตทําไมยงัมีนิพพาน ๑ อีกละ
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อรหัตตผลคือระหวาง  ระหวางจิตที่มนัทําอรหัตตมรรค...  อรหัตตมรรคคือมรรค 
ของพระอรหันต  เวลาขบวนการของมัน สัมปยุตเขาไป คือ ขบวนการทําลายกัน วิปปยุต 
คลายตัวออก  ถาทําลายแลวนี้  มันไมคลายตัวออก  ไมคลายตัวออกมาแลวผลที่เกิดจาก 
การคลายตัวออกแลวเหลือสิง่ใดอยู นพิพาน ๑ สิ่งนี้เปนนิพพาน ๑ เห็นไหม 

ทุกกระบวนการ  พระอรหันตทกุประเภทตองผานมรรค  ๔  ผล  ๔  แตเวลาขิปปา 
ภิญญา จะผานหนเดียว ผานทีเดียวไดมรรค ๔ ผล ๔ เลย ผานทีเดียวพั้บ! ไดมรรค ๔ ผล 
๔  เลย  แบบพระพุทธเจา  เห็นไหม  บุพเพนิวาสานสุติญาณตั้งแตหัวค่ํา  พอเที่ยงคนืเกิด 
จุตูปปาตญาณ  แลวพอถึงขัน้สุดทาย  แลวพระพทุธเจาเปนพระโสดาบนัตอนไหนละ 
พระพุทธเจาเปนพระสกทิาคามีตอนไหน  พระพุทธเจาเปนพระอนาคามีตอนไหน  แลว 
พระพุทธเจาเปนพระอรหันตตอนไหน (หัวเราะ) งงตายหาเลย มันเปนบารมีการสรางมา 
ตองมรรค ๔ ผล ๔ แนนอน 

ถาพระพุทธเจาไมผานมรรค ๔  ผล ๔  เพราะมรรค ๔  ผล ๔ นี่ใครเปนคนสอน 
ก็พระพุทธเจาสอน  พระพทุธเจานี้ขปิปาภิญญาทีเดียวจบเลย  คําวาขิปปาภิญญา  มันทํา 
ทีเดียวนะ แตกอนหนานัน้ ๖ ปนี้ ทุกขขนาดไหน  ๖ ปนั้นไมเขามรรคเลย เพราะธรรมะ 
ของพระพุทธเจายงัไมมี ธรรมะยงัไมมี ถายังไมมีแลวทําไดอยางไร มันก็ตรวจสอบ ก็ทํา 
ไปแบบฌานโลกีย ทําไปแบบโลก 

โลกคอืวา  ใครที่ตั้งตวัวาเปนอาจารย  ใครตั้งตวัวาเปนพระอรหนัต  ก็ไปศึกษากับ 
เขา  ไปศึกษากับอาฬารดาบสกเ็ขาสมาบัติ  ๘  จนอาฬารดาบสบอกวา  ไดเหมือนเรา 
เหมือนเราทุกอยางเลย การันตีดวย แตไมเอา จะการนัตีขนาดไหน แตกูทุกข  เวลาออกมา 
แลวก็เหมือนไมมีอะไรเลย เราตองมนีะ เราตองมี หมายถึงวา เราตองมขีณะ เราตองมีการ 
กระทําของเรา  เวลาปลอยวางๆ    ปลอยวางนีใ้ครตอบ  ใครตอบสนองวาปลอยวางเรื่อง 
อะไร 

อยางเปนพระโสดาบันนี้ เวลาพวกโยมบอกวา ปลอยๆๆ มนัปลอยอะไร ใครเปน 
คนปลอย  ปลอยแลวเหลอือะไร  ตอบไมได  ถาเปนโสดาบันตองตอบได  ใครเปนคน 
ปลอย
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อยางที่วาดูจิตๆ  นี้  จิตเห็นอาการของจิตนี่  มันเห็นอะไร  แลวมนัพิจารณาอะไร 
มันปลอยอะไร สังโยชนขาดอยางไร สักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายนี้ มันปลอยอยางไร 
ถามันปลอย นี่มรรคขัน้ที่ ๑ ถามันปลอยแลว เวลามนัปลอยนะ มันปลอย มันขาด ปลอย 
กับขาดมันตางกันอยางไร 

ตทังคปหานกบัสมจุเฉทปหานมนัตางกันอยางไร  ถาตทังคปหานเวลามันปลอย 
มันเปนตทงัคปหานไปกอนแลวเราเขาใจวาเปนสมจุเฉทปหาน  แลวเดีย๋วมันกเ็สื่อม 
พอมนัเสือ่มๆๆ หลายๆ ครั้งเขา ธรรมมนัก็เสือ่มไป ถาคนมนัไมมีอํานาจวาสนา หรือคน 
ที่แบบวากําลังไมพอ  พอเสื่อมแลวนะ  ทําขึน้มาไมได  มันก็เหมือนเราเคยเขาไปดูสมบัติ 
ของใคร  แตเราไมไดสมบัตนิั้นมา  มันก็ฝงใจ  ไดโสดาปตติมรรคแตไมไดโสดาปตติผล 
ถึงที่สุดแลวมนัทําลายขบวนการของมันแลว  ถึงโสดาปตติผลแลว  มันเปนอกุปปธรรม 
อกุปปธรรมคอืไมมีการแปรสภาพแลว 

อยางที่วา  จิตทีว่ามันเปนอนจิจงั  หรือนพิพานเปนอตัตาหรือเปนอนัตตานี้  ถายงั 
ไมมีคุณธรรมในหัวใจเลย มันจะตองเปนอนัตตา มนัตองแปรสภาพ มันตองเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา ไมมีอะไรคงทีเ่ลย 

แตถาเปนพระโสดาบัน  มันมีสวนที่คงที่  สวนที่คงที่  หมายถึงวา  จิตตัวนีม้ันมี 
หลักแลว อยางมากไมเกนิ ๗ ชาติ มันไมไหลไปแลว เพราะมันเขากระแสแลว พอมนัเขา 
กระแส ถาในปจจุบนัทําจนถึงที่สุดแลวจบที่นีเ่ลย เห็นไหม นี่คอื มรรค ๔ ผล ๔ ไง 

ถาม :  โดยทั่วไปตองผานมรรค ๔ ผล ๔ ใชไหม ? 

หลวงพอ :  แนนอน ๑๐๐ เปอรเซน็ตเลย 

ถาม :  หรือวาวิชชา ๓  เปนคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจา ? 

หลวงพอ :  วิชชา  ๓  เปนคุณสมบัติของจิตทีเ่ขาเปนทั้งหมด  ไมใชเฉพาะของ 
พระพุทธเจา 

เวลาพระพุทธเจาปรินิพพาน  พระอานนทรองไหนะ  พระอานนทรองไหเลย 
ทานถามปญหาไวมากนะ
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“พระพุทธเจานิพพานไปแลว  ในวงการของพระ  จะมีผูหญิงเขามาในศาสนามาก 
ควรทําอยางไรพระเจาคะ” 

“ถาไมควรดูไมควรเห็นเลยจะดีที่สุด” 

“แลวถามนัจําเปนละ เพราะเปนญาติพี่นองกนั เขาจะมาทําบุญละ” 

“ถามีความจําเปน เธอก็ตองตั้งสติไว พูดกับเขาแคพอกับความจําเปน” 

แมแตการดํารงชีวิตนี้ทานยังสอนเลย 

“อานนท!  เราบอกเธอแลวไมใชหรือ  เวลาเรานิพพานไปนี้  เราไมไดเอาสมบัติ 
ของใครไปเลย มนัเปนสมบัติของเขา เราไมไดเอาสมบัติของใครไป” 

นี่ไง แลววิชชามันเปนของพระพุทธเจาหรอื ถาเปนของพระพุทธเจา พระพุทธเจา 
ก็เอาไปหมดแลว  มนัไมใชของพระพุทธเจา  ไมใชของใครเลย  ธรรมะมีอยูโดยดัง้เดมิ 
ธรรมะมอียูแลวใชไหม แตจิตของพระพุทธเจามาสําเร็จในทางนีเ้ทานัน้ 

มันเปนทางวิชาการ  มันเปนสิ่งทีว่ามันเขาถึงได  มันเปนสิง่ที่เปนไป  ไมใชเฉพาะ 
พระพุทธเจา  ดูอยางครูบาอาจารยที่เราเช่ือมัน่วาเปนพระอรหนัต  ดูสิ เปนประเภทใดละ 
รูนะรู  ใครเปนประเภทใด ดูอยางเชน หลวงปูคําดี  เห็นไหม  หลายๆ เรื่องเลยหลวงปู 
คําดีกับหลวงตาจะเหมือนกัน  มันจะประเภทใกลเคยีงกันมาก  แต!  ไมเหมือนกัน 
ไมเหมือนกันเพราะอะไร  เพราะหลวงปูคําดี  ทานพิจารณากายตลอด  โสดาบนัสําเร็จที่ 
กาย สกิทาคามีสําเร็จทีก่าย อนาคามีที่กาย พระอรหนัตที่กาย หลวงปูเจี๊ยะกก็ายๆๆ หลวง 
ปูชอบก็กาย 

แตหลวงตาทานเปนโสดาบนัตั้งแตเรื่องพิจารณาเวทนา  เปนสกิทาคามีเรือ่งที่วา 
กายเขาไปสูสภาพเดมิ  เพราะพิจารณาไปแลวมนัปลอยหมด  กายกับจิตแยกเลย  พอ 
ออกมาพิจารณาขั้นที่  ๓  เปนพิจารณาอสุภะ ก็เรือ่งของกาย สุดทายทานพิจารณาจิต  จุด 
และตอม ทานบอกวา พอจิตมันพจิารณากายถึงที่สดุแลว มันไมยอมพิจารณากายอีก มัน 
จะพิจารณาจิตอยางเดียว  ทานบอกเลย  มันพิจารณากายแลวมันไมยอม  มนัเปนอํานาจ
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วาสนาของทาน  แตทําไมหลวงปูเจี๊ยะทานพจิารณากาย  พิจารณากาย  พิจารณากายทําไม 
พิจารณาไดละ  มันไมเหมือนกนั ไมเหมือนกนัหรอก แมแตใกลเคียงกนัก็ไมเหมือนกัน 

ถาเหมือนกนั  พระอรหนัตองคหนึ่งตองผิด  วทิยานิพนธมนัซอนมา  ลอก 
วิทยานิพนธเขามา  ลอกวทิยานิพนธมาไมได  วิทยานิพนธมันลอกไมได  ธรรมะก็ลอก 
ไมได สิ่งใดกล็อกไมได มันตองเปนความจรงิ ถาลอกมา มันจะตอบไมได 

เวลาหลวงตาทานพูดกับหลวงปูแหวน  เห็นไหม  “ไมรูถามไมได”  ถามปญหา 
อยางนี้ไมได  แลวไมรูก็ตอบไมได  ถามันรูเห็น  จิตมันเปนอยางไร  ขณะจิตที่เปนมันเปน 
อยางไร ถาขณะที่จิตปลอย จิตมันปลอยอยางไร อยาวาแตเปนเลย แมแตเห็นมนัก็ไมเหน็ 
ถาไมเหน็ก็พูดไมถกู  คนไมเคยเหน็ปาย  มนัจะไมรูวาช่ืออะไร  โยมผานไปผานมากนั 
หมด  ไมกลาเขามาเลย  เขาบอกวาที่นีเ่ปนสวนของใครก็ไมรู  ไมมีใครกลาเขา  เพราะมัน 
ไมมีปาย ปายมนัยงัไมเห็นเลย มนัผานไปผานมาไมกลาเขา เดี๋ยวๆ กําลังจะทํา แมแตเห็น 
เหตุมันยังไมเหน็  มนัตองเห็นเหตุเหน็ผลนะ  เห็นเหตุ  มันทําเหตุของมันได  ถามนัไมรู 
มันตอบอยางนี้ไมได 

ถาม :  หรือวาวิชชา ๓  นี้ เหมือนกับอภิญญา  ๖ ? 

หลวงพอ:  ก็ไมเหมือน ไมเหมือน!  ตางกันสิ้นเชิงเลย เพราะวชิชา ๓  มันเปนวิชชา 
ที่ทําใหสําเร็จเปนพระอรหันต  สวนอภิญญา  ๖  นี้สมัยที่พระพทุธเจายังไมตรัสรูขึ้นมา 
ฤๅษีชีไพร  ดูสิ  เจาชายสิทธัตถะไปเรียนกับอาฬารดาบส  “ไดอภิญญา  ๖  เหมือนเรา  ได 
สมาบัติเหมอืนเรา” ตัวสมาบัตินั่นละ ที่มนัทําใหเกดิอภิญญา เห็นไหม ฤๅษีชีไพรที่เหาะ 
เหินเดนิฟา เพราะอาศัยสมาบัตินี้ทํา 

อภิญญา ๖ คือ อะไร รูวาระจิต  รูใจคน ปรจิตตวิชา  หูทิพย ตาทิพย นี่มันอะไร 
แลวอภิญญา ๖ กับวิชชา ๓  มันจะเหมือนกันไดอยางไร มันเหมือนกนัไมได  มันคนละ 
เรื่องเลย 

อภิญญา  ๖  เปนเรื่องของโลก  เดี๋ยวนีน้ะ  เทคโนโลยมีันตรวจสอบไดหมดเลย 
เหาะเหินเดนิฟานีก่็ขึ้นเครือ่งบนิได  หูทิพยนี่กโ็ทรศัพทได  รูวาระจิตก็จบัเขาเครื่องจับ 
เท็จ เดี๋ยวนี้ อภิญญา ๖ วิทยาศาสตรมันพิสจูนไดแลว
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แตวิชชา ๓  นี่ยังงงอยู ไมมีทาง ไมรูเรือ่ง วิชชา ๓  นี้ไมมีใครรู  รูไมได ตองพระ 
อรหันตเทานัน้ 

ฉะนั้นวิชชา ๓  กับอภิญญา ๖ ไมเหมือนกัน วิชชา ๓  หมายถึงวา พระอรหันต 
ประเภทหนึ่ง เตวิชโช “เต” เห็นไหม เตวิชฺโช “สาม”  เตวิชฺโช ฉฬภิฺโญ วิชชา ๓  นี้มัน 
เปนพระอรหันตประเภทหนึ่งเลย 

แลวบังเอิญพระพุทธเจา  เวลาทานผานขบวนการอยางนี้  ผานขบวนการใชไหม 
ผานขบวนการเฉยๆ  แตอํานาจวาสนาของพระพทุธเจามันลนฟา  เปนพระอรหนัต 
เหมือนกนั แตอํานาจวาสนาตางกัน แลวนี่ยิง่เปนพระพุทธเจาดวย แตขบวนการนั้น ทาน 
ผานขบวนการนี้  ฉะนั้น  อยางพระสารีบุตรเห็นไหม  พระสารีบุตรผานขบวนการปญญา 
วิมุตติ  คิดดูสิ  พระสารีบุตร  กําลังพัดพระพทุธเจาอยู  แลวหลานของพระสารีบุตรมาตอ 
วาพระพุทธเจา  วาเอาตระกูลของพระสารีบุตรมาบวชหมดเลย  พระจุนทะ  พระเรวัตตะ 
นองของพระสารีบุตรทั้งนั้นละ  กําลังจะไปตอวาพระพุทธเจาไง  เพราะไมพอใจ  ประสา 
เราวา กําลังกระฟดกระเฟยด 

พระพุทธเจาบอกวา  “ถาเธอไมพอใจสิ่งตางๆ  เธอตองไมพอใจอารมณความรูสึก 
ของเธอดวย เพราะอารมณความรูสึกเธอก็เปนวัตถุอนัหนึ่ง” อารมณความรูสึกกเ็ปนสวน 
หนึ่ง  เปนสิ่งๆ  หนึ่ง  ถาไมพอใจในสิง่ตางๆ  ไมพอใจอะไรเลย  แลวทําไมมงึไมพอใจ 
อารมณมงึดวยละ  ไมพอใจความคิดมงึดวยละ  พระสารีบุตรนัง่พัดอยูนะ  ไมไดหลบัตา 
พิจารณา ปง! เปนพระอรหนัตเลย  ลืมตาอยูแตปญญามันหมนุนะ 

ดูสิ  ดูเวลาพระทีจ่ะไปถามปญหาพระพุทธเจา  ปญญามันหมุนอยางที่หลวงตา 
ทานบอก  ถาทานเหน็จุดและตอม ที่ธรรมะเตือนนะ ถาหลวงปูมัน่อยูนะ ทานสําเรจ็เดีย๋ว 
นั้นเลย เหมอืนไปถามพระพทุธเจาไง พอไปถามใคร ถาคนรูจริง มนัจะชี้ ผลัวะ! เลย ตรง 
นั้นนะ!  กลับมาตรงนัน้นะ!  กลับมาตรงนั้นก็งง  กลบัทางไหนละ  กูไมมีรถนะ  กจูะกลับ 
อยางไร แตถาคนมันเปนนะ จิตมันพรอม จิตมันเปน  นามธรรมที่มนัคุม สติ มหาสติ สติ 
อัตโนมัติที่มนัคมุจิตอยู  จิตมนัมมีรรคญาณมนัหมนุอยู  โอโฮ มันมีงานมหาศาลนะ พอช้ี 
ผลัวะ! ผลัวะ! ช้ีผลัวะมันก็ทําเลย คนเปนบอก ถาคนเปนบอกกับคนทําเปนจะเหมอืนกัน 
เลย



วิชชา ๓  ๓๕ 

ทีนี้พอจะไปถามพระพุทธเจานะ มนัหมนุอยูอยางนี้ มันหมุน ปญญามันหมุนมาก 
แลวมนัยังลงไมไดกเ็ลยไปถามพระพุทธเจา 

บังเอิญฝนตกนะ  ฝนตกเห็นไหม น้ํานองไปหมดเลย ทีนี้น้ําฝนมนัตกลงมาในน้ํา 
แลวมนัเปนฟองขึ้นมา  พอฟองมนัแตกเพี้ยะ  ยืนดพูิจารณา  ขางในมนัหมนุอยูแลว  พอ 
มันเพี้ยะ มนัปงเลย  เปนพระอรหันตเลย  เดนิกลบัเลยไมตองขึ้นถาม เปนแลวไมตองถาม 
แลว ถาไปถามพระพุทธเจาก็จะตอบอยางนี้ 

นี่สันทิฏฐิโก  นีค่วามเห็น นี่ความจริง ความจริงเปนอยางนี้  ถามันไมเคยเหน็ ไม 
เคยเปน มนัก็เปนไปไมได 

ถาม :  หรือวาวิชชา ๓ เหมือนกบัอภิญญา 

หลวงพอ :  ไมเหมือน  มันคนละเรื่อง  อภิญญาเปนเรื่องโลก  ฌานโลกียเปนเรือ่งโลก 
ปุถุชนก็ทําได  ฤๅษีชีไพรก็ทําได  แตวิชชา  ๓  นี้ตองพระอรหันตเทานัน้  เพราะวิชชา  ๓ 
มันจะเปนการเขาถึงการเปนพระอรหันต  ฉะนัน้เพียงแตวา  เหมือนกับรางกายของ 
พระพุทธเจาเห็นไหม  รางกายแขนขาเปนอยางนัน้ๆ  นี่ก็เหมือนกัน  เพราะจิตของ 
พระพุทธเจาผานขบวนการนี้เทานั้นเอง  ถึงพดูวาพระพุทธเจาผานทางวิชชา  ๓  เปน 
ประเภทนี้ 

แลวพระที่ปฏิบัตเิปนประเภทนี้ มนัก็เปนทางวิชชา ๓  เหมือนกนั แตถาผานทาง 
ขบวนการอืน่เหน็ไหม  ดูอยางปญญาวมิุตติ  เจโตวมิุตติ  มันผานขบวนการไหน  พอผาน 
ขบวนการไหน ผานแลวเวลาสอนก็สอนตามขบวนการนั้น เพราะสอนจากประสบการณ 
ทางจิต  จิตมันเปน  จิตที่มนัมี  มนัทํา  มันเปน  พอมนัชํานาญปบมันสอนตามนั้น  จะพูด 
เรื่องอะไรมนักม็าลงตรงนี้  จะพูดเรือ่งอะไร  มนักม็าลงตรงความถนัด  เพราะมันถนัดมนั 
ถึงเอามาตีแผไดชัดเจนมาก 

ถาม :  หรือวาวิชชา  ๓  เหมือนกับอภิญญา  คือ  เปนเครือ่งเคียงคุณสมบัติพิเศษ 
ของเฉพาะบุคคล ทีม่ีเพิม่ขึ้นเมือ่ผานมรรค ๔ ผล ๔ เขานิพพานไปแลว 

หลวงพอ :  คําวาเครื่องเคียงนะ ดูอยาง กาฬเทวลิ  เวลาเราเทศน ตรงนีเ้ราจะเอามาย้ํา 
บอยมาก  กาฬเทวิลเปนเพือ่นกบัพระเจาสุทโธทนะ  แลวเขาฌานสมาบัติได  ระลึก



วิชชา ๓  ๓๖ 

อดีตชาติได ๔๐ ชาติ อนาคตได ๔๐ ชาติ แลวเปนมนุษยนี่แหละแตไปนอนบนพรหมได 
นี่อภิญญา  ๖  ไหม  ก็มีอภิญญา  แลวทําไมตองรองไห  รองไหวาอยากจะมีคนช้ีนํามาก 
เพราะตัวเองพรอมมาก มกีําลังของสมาธิ มีอภิญญา 

อยางเจาชายสิทธัตถะไปเรียนกบัอาฬารดาบส  “ไดสมาบัติเหมอืนเรา”  กําลังมี 
พรอม  ทุกอยางมพีรอม  แตยังไมมีใครตรัสรู  ไมมีใครบอก  ก็ไปไมรอด  กาฬเทวลิก็ 
เหมือนกนั  เตรียมพรอมทุกอยาง  รูหมดเลย  ทุกคนเคารพ  อยางเราเห็นมนุษยเหาะขึ้นไป 
นอนบนพรหม  เราจะนับถอืเปนอาจารยเราไหม  เราก็ตองตืน่เตน  ยิ่งบอกดวยนะวา  เมือ่ 
ชาติที่แลวเราเปนหมา เมื่อชาติที่แลวมึงเปนโจรปลนเขามา บอกเรื่องชาติที่แลว เรายิ่งทึง่ 
เขาไปใหญเลย 

อยากจะพนมาก  แตก็พนไมได  สุดทายแลว  พออยูบนพรหม    โลกธาตุจะ 
หวั่นไหวตอเมื่อพระพุทธเจาเกิด  พระพุทธเจาตรัสรู  พระพทุธเจาปลงอายุสังขาร 
พระพุทธเจาบรรลนุิพพาน เพราะมบีุญกุศลเยอะมาก 

อยูบนพรหมนะโลกธาตุหวั่นไหว  เอะ!  เกิดอะไรขึ้น  เหมือนเทวดา  เห็นไหม 
เทวดาทีน่ั่งอยู  พระอินทรนัง่บนอาสน  ทีว่าอาสนรอนๆ  นี้  เราก็คิดวาเปนเรือ่งตลกนะ 
แตมันมีความจริง อยางในโลกปจจุบนันี้ เรือ่งความจริงกย็ังมีอยู แต ๑๘ มงกุฎมันกเ็ยอะ 
แลว ๑๘ มงกฎุนีม่ันก็แสดงภาพไดเหมอืนกวาไอคนที่ทําไดจริงอีก 

นี่มนัก็เหมือนกัน  พอมันกระเทือนเหน็ไหม  จึงลงมาเลย  มันตองมีเหตุผล  ลง 
มาถึงไปเฝา  ไปเพราะรูอยูแลว  เพราะมีฌานมอีภิญญาก็รูอยูแลว  กเ็ขาไปหาพระเจา 
สุทโธทนะเพราะเปนเพื่อนกัน  ไหนขอดู  พอเขน็ราชกุมารออกมา  โอโฮ  พอมองเพี้ยะ 
เพราะพราหมณเขาทองไวแลวไง  ลกัษณะ ๓๒  ประการของพระพทุธเจา  เล็บเสมอกนั 
มือเสมอกัน จะมีกนหอย โอโฮพอเหน็นะ  “พระพุทธเจา ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย” 

โอโฮ!  กูมีคนสอนกูแลว  ดีใจนะ  แลวพอจิตมนัสงบ  มนัเหน็นะรองไหเลย 
พระเจาสุทโธทนะพอเอาลูกไปเก็บ  ก็ถามวาดีใจทําไม  ก็บอกวา  “พระพทุธเจาเกิดแลว 
เราจะรอคนนี้สอน แตเสียใจนาดูเลย เพราะอายุขยัของเราสั้น เราตองตายกอน” ตายฟรีๆ 
ตายฟรีๆ ไปเกิดบนพรหม ตายฟรีๆ นีไ่ง อภิญญา ๖ ไง



วิชชา ๓  ๓๗ 

แตวิชชา  ๓ นี้  ถากระบวนการมนัเกิดขึน้  กระบวนการมนัเปนไป  กระบวนการ 
คือ กระบวนการของมรรค ๔ ผล ๔  แตความถนัดนั้นใชทางวิชชา ๓ 

วิชชา ๓  หมายถึงวาจิตมนัสงบ  แลวมนัมีกระบวนการของมัน  มนัเหน็  มันรูนะ 
เห็นอดีตชาติ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณเห็นจิต ถากระบวนการของมันยังไม 
สิ้นสุดมนัจะไปเกิดอยางไร  พอมนัเกิดมา  พระพุทธเจาเวลาจิตสงบปบ  ก็เหน็บุพเพนวิา 
สานุสสติญาณก็ไป  เพราะคนไมเคยเหน็  ถาคนไมเคยเห็นคนไมเคยเปน  พอมันเปน  มัน 
ตองตื่นเตนเปนธรรมดา  สาวไปเลยนะ  ชาติที่แลวเปนพระเวสสันดร  เปนเตมยีใบ 
เปนๆๆๆๆ  แลวมันจบตรงไหนละ  จบตรงไหน  แลวสติมนัทันใชไหม  สติดีเพราะวา 
วาสนามันมากแลว  ก็ดึงกลับ  ดึงกลับไปที่สมาธิ  ดึงกลับมาที่ตัวตนของเรา  ดึงกลบัมา 
สมาธิ พอดึงกลับมาสมาธิ มันก็ออกไปอนาคต จุตูปปาตญาณ ถาจิตมันยังตองไปเกิด จิต 
ทุกดวงตองเกิดหมด ถาตายปบมันจะเกิดอยางนี้  เพราะบุญอยางนี้จะเกิดอยางนี้  นี่ไงที่วา 
กรรมเปนอจินไตย มนักเ็กิดๆๆๆ มนัก็ไมจบ พอยอนกลับปบ จิตมนัไดเคลียรพื้นทีใ่นใจ 
ขอมูลในใจไดเคลียรแลว  ไดเคลียรสิง่ที่สะสมมา  ไดเคลียรแลว  ไมอยางนั้นมันจะ 
ขับเคลือ่นไป สิ่งทีอ่ดีตมันขับดันมา กับจิตทีม่ันตองขับเคลือ่นไป 

ยอนกลับมาถึงปจจุบนั  จิตเปนมัธยัสถ  จิตเปนกลาง  ขบวนการของจิตทีม่ี 
ความรูสึกขึ้นมาได  มันมีปจจยาการของมนั พลงังานที่มนัสืบตอเนือ่งกนัดวยอวิชชา พอ 
จิตเริม่เขามรรคญาณเห็นไหม  มันจะสืบตอเนือ่งกนัดวยวิชชา  ดวยมรรคญาณที่เขาไป 
ชําระลางกัน พอชําระดวยมรรคญาณ ผลัวะ! เสร็จสิน้ขบวนการ 

นี่ วิชชา ๓  ถาพระอรหันตที่ผานขบวนการวิชชา ๓  มันจะรู  ถาไมใชวิชชา ๓ 
อยางเรื่องอดีตชาตินี้จะไมถนัด  แตถามันถนัดนะ  มนัอยูทีค่วามถนัดไง  ดูสิ  คนที่ชํานาญ 
มือขวาก็เขียนมอืขวาเหน็ไหม แลวคนที่ชํานาญมือซาย ตบมือบอกวาอยาเขียน อยาเขียน 
นะ มันก็ยังตองเขียนมือซาย มนัเปนขบวนการทีม่ันถนัดของมนั 

ขบวนการของจิต  พันธุกรรมของจิตนัน้  มันมาทางไหน  ถามนัทําถูกตองตาม 
ขบวนการของมนั มันจะไปไดเลย แตถาขบวนการของมนั  ถนัดมือซายมากเลย เขียนมอื 
ซายสวยมากเลย  เขาบอกหามเขียน  เสยีมารยาท ใหเขียนมอืขวา พอเขยีนมือขวา ก็โยกๆ 
เอนๆ เขียนไปแลวนี้ มนัจะจบไหม



วิชชา ๓  ๓๘ 

ทีนี้ตรงนี้  มันอยูทีเ่รา  ขบวนการอยูทีเ่ราหา  เราจะหาของเรา  เราจะแกไขของเรา 
ถาทําแลวมันทําไดงาย  ทําไดสะดวกสบาย  การทาํอยางนี้  มนัจะเปนประโยชนกับเรา 
เห็นไหม  เราคนควาเราหาเอง  เพราะเราเกิดไมทนัพระพุทธเจา  ถาเกิดทนัพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาจะเลง็ญาณ  พระพุทธเจาจะสอนไดละเอียดลึกซึง้  แตเราเจอครูบาอาจารยที่ 
คุณสมบัติของกึง่พุทธกาลเหน็ไหม  กึง่พุทธกาล  คณุสมบัติของจิตนี้  มันดอยคาไปเยอะ 
มาก แตก็ทําใหสะอาดได แตดอยคา ดอยคา หมายถงึมันไมชัดเจนแบบนั้น 

สมัยพุทธกาล เวลาพระพทุธเจาพูดกับพระโมคคัลลานะ  ที่วาไปแกอยางนัน้อยาง 
นี้แลวมาถาม  พระพุทธเจาก็ตอบกลับไปอยางนั้นเพี้ยะๆๆๆ  คือ  พระพุทธเจาไมไดพูด 
องคเดยีวนะ  มีพยานไง  มีผูที่รูทีเ่ห็นดวยกนั  ตอบสนองกัน  คุยกนั  แลวอยางเวลาที่พระ 
โมคคลัลานะ บอกวาจะทําอยางนัน้ๆ มีฤทธิม์ีเดชอยางนั้น  จะทําอยางนัน้  จะแสดงอยาง 
นั้น แลวไปคิดดูสิ เวลาไปพูดกับพระพทุธเจา  ถาพูดผิดพระพุทธเจาไมดุเอาหรอื ไมเอ็ด 
เอาหรือ  ทําไมเอาไปพูดกับพระพุทธเจาได  แสดงวาพระพุทธเจาตองยอมรับวา  อันนัน้ 
มันทําอยางนี้ไดจริง แตมนักเ็ปนอภิญญา ๖ มันแกกิเลสไมได แตเปนคุณสมบัติของจิต 

ถาม :  หรือวาเปนเครื่องเคยีง เปนคุณสมบัติพิเศษของเฉพาะบุคคลทีเ่พิ่มขึ้น 

หลวงพอ :  คําวาเครื่องเคียง เวลาสอนนี้ เพื่อไมใหติด แตมันไมใชเครื่องเคียง มันเปน 
คุณสมบัติ คําวาคุณสมบัติของจิต คือมนัมากับจิตนะ 

เห็นไหม เวลาเราภาวนาไป จิตที่คกึคะนอง คนที่สรางฐานมามากนะ เวลาลงพึ่บ! 
จิตนี้ลอยขึน้ไปบนอากาศ  เดินจงกรมอยูบนอากาศนะ  จรดลงพึ่บ!  นั่งอยูบนกอนเมฆ 
ถาใครไมรู  ก็วาเกงเวย  โอ  ยอดเวย  นัน่จิตมันลงแคเปนสมาธินะ  เวลาจิตมันเปนปติเหน็ 
ไหม  ตทังคปติ  นี่รูวาระจิตเลย  แลวบางทีรูไดหนสองหนนะ  พอรูแลวนึกวาตัวเองเกง 
แลวจะรูอีกก็รูไมได เสื่อมแลว อูย ทุกขฉิบหายเลย ของอยางนีม้ันเปนสมบัตเิดิม 

ถาสมบัติเดมิแลว  ถาครูบาอาจารยเปนนะ  ควบคุมแลวใช  เราจะแนะนําบอยมาก 
เวลาใครภาวนา  บอกวา เฮย โทษนะ เงนิในกระเปาเอ็ง  ไมมีใครลัก ใครก็เอาของเอ็งไป 
ไมไดหรอก สิ่งที่มนัเปนคุณสมบัติของจิตเรา  ไมมีใครแยงของเราไปไดหรอก  ฉะนั้นถา 
ไมมีใครแยงของเราไปได  เราอยาไปตืน่  เราอยาไปฟุมเฟอย  อยาไปใชจายโดยไมเปน 
ประโยชน  กลับมาทําความสงบของใจนี้ดีกวา
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ถาจิตมันสงบขึน้มาแลว  เราทําจิตเราสงบแลว  เราวปิสสนาของเราขึ้นไป  ถาจิต 
เราสะอาดขึ้นมา อยางเงนินี้ เราเปนเดก็ เราไมรูคุณคาของมนั เราก็ใชจายฟุมเฟอย พอเรา 
เปนผูใหญขึ้นมา  เงินนี่เรากร็ูถงึคุณคาของมัน นีก่็เหมือนกัน พอจิตมนัพัฒนาของมนัขึน้ 
ไปจนมันชําระกเิลสได  ไอสิ่งที่เราเก็บไวนัน้  เหมอืนเงนิจะมีคามากขึน้  มีคามากขึ้น  แต 
คนที่ไมเขาใจมันนะ  พอไปเจอเขาก็จะใชมนัหมดเลย  พอใชไปพอจิตเสื่อมแลวก็กาย 
หนาผากเลยนะ 

ของมันมีนะ  ไมมีใครแยงเราไปหรอก  ของๆ  เรานี้  ใครจะมาแยงชิงไมได  อยาง 
สมบัติทางโลก  เห็นไหม ขนาดจดทะเบียนขนาดไหน ทําสัญญาขนาดไหน  เขายังหลอก 
เขายังโกงกนั  แตไอของในจิตนี้ ไมมใีครแกลงใคร ใครเอาของใครไดเลย ไมมีทาง มัน 
เปนสมบัติเฉพาะตน ไมมทีางที่ใครมนัจะมาเอาไปไดเลย 

ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึน้มานี้  ถาเราไปทํากอนหรอืเราไปใชกอน  มนัจะดงึใหเราเสีย 
ไปตามวางัน้เลย เหมอืนอภิญญา ๖  นี้เราไปเช่ืออยางนี้ เราไปเหน็อยางนี้กอน ดูสิ ดูแมชี 
แกว ถาภาวนาแลวไมรูนูนรูนีน่ะ เหมอืนวันนั้นไมไดภาวนา แลวไปหาหลวงตาเหน็ไหม 
หลวงตา  บอกวานัน่มนัอภิญญา  ๖  แลวบอกวาไมใหออก  ไมใหออกพอไปภาวนา  ก็ 
เหมือนกับวาไมไดภาวนาเลย นัง่เฉยๆ ไมดี ไมยอม ตองออกรู พอออกรูแลวมาหาหลวง 
ตา หลวงตาอัดเลย 

ถาใหออกบาง  ไมออกบางไดไหม  ใหไปทํา  ไมได  ไมไดก็ไลไปเลย  พอไลไป 
แลว พอจิตมนัลง  มันก็บุญนะ  พอจิตมันลงไมเช่ือทาน  แลวทานไลลงมา ไลลงมาก็มา 
นั่งพุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  พอจิตมันสงบนะ  ธรรมดามันออก  ออกไปเห็นภูติเหน็ผี  ออก 
หมดเลย  พอไมออกเห็นไหม พอไมออกปบ มันก็อยูกับที่ พออยูกบัที่ธรรมมนัก็เกิด 

พอจิตมนัสงบปบ  มันก็เหน็ตัวเองนั่งอยู  เห็นเปนนิมิตวาหลวงตาเอาดาบมาฟน 
ฟนผลัวะ  ผลวัะ  ผลวัะ  ฟนรางกาย  พอฟนรางกายเห็นไหม  เพราะมนัพิจารณากายไง 
พอฟนรางกายผลัวะ  “อูหู  ทําไมมนัวางขนาดนี้  โอยทําไมมนัสุขขนาดนี้  อูย  ทําไมมันดี 
ขนาดนี้ โอมันไมเคยเหน็ ไมเคยรู ” แตกอนมันไปเห็นผีเห็นสาง มนัก็นกึวาเกง  ไปเห็น 
นูนเหน็นี่ ก็ไปเห็นขี้ พอมาเหน็ธรรมขึ้นมามันคนละเรื่อง!  พอคนละเรื่องนะ อูหู ลุกขึ้น 
กราบนะ  แตกวาจะเช่ือไดนะ  ทิฏฐิมานะนี้ไมธรรมดา  เขาใจผิดวาการรูการเห็นนั้นเปน
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ธรรม  แตพอของจริงมันเกิดขึน้  พอจิตมนัสงบขึน้มา  มันไปเหน็สภาวะความเปนจรงิ 
ธรรมมนัเกิด ตั้งแตนั้นมา หลวงตาควบเลย ปกวาๆ ก็สําเร็จเปนพระอรหันต 

ถาคนไมจรงิ คนไมเปน มันเอาไมอยู ไออยางเรา  อู เวลาบอกไปนะ อูหู เทวดามา 
เต็มเลย  เทวดามาอวยพร เทวดามาสาธุการนะ มาพูดใหเราฟง  เราก็ อืม้ กูก็ไมเห็นเทวดา 
แลวกูก็ไมกลาสอนนะสิ แตถาคนเปนนะ เทวดาก็จติหนึ่ง  เทวดาเขามาขอบุญ มีอะไรให 
เทวดาละ (หัวเราะ) ไอเราพอเจอบอกวาเหน็เทวดาละ โอยขาออน รบีๆ กราบเขาเลย ไอ 
นี่เกง ไอนีเ่กง อภิญญาเห็นไหม ไมใชวิชชา ๓  วิชชา ๓  เปนอีกเรือ่งหนึ่ง 

อันนี้ตองอธิบายกันเยอะมาก  คนถามนี่โลเล  คนถามนีน่ะ  พอจะเขาไปจิม่ๆ  ใน 
ศาสนาแลวยึดถือ มนัเลยมคีวามคิดอยางนี้ไง 

ถาม :  ขอถามเรื่องศีล  ๘  ขอทีว่า  อพรฺหฺมจริยาเวรมณี  เจตนาอันเปนเครือ่งเวน 
จากการกระทําอันมิใชพรหมจรรย หมายความวาอยางไร 

หลวงพอ :  พรหมจรรยนั้น  มันเปนกิริยา  อพรฺหฺมจริยา  เจตนาคือเราละเวน  คําวาละ 
เวน มันเปนเจตนาอยูแลว  เจตนาหมายถึงวา เราตั้งพรหมจรรยเห็นไหม พรหมจรรยนี้อยู 
เพื่ออะไร  พรหมจรรยเรานี้  พรหมจรรยเพือ่อะไร  พรหมจรรยนี้  อยูเพื่อพรหมจรรย 
พรหมจรรยมาจากไหน เราไปคิดกันเองไง 

พรหมจรรย คอื แบบวา ถาเปนศีล ๕ ใชไหม ไมใชศีล ๘ ถาเปนศลี ๕ ปบ  ศีล ๕ 
คูครองของเรา มนัไมผิดเปนกาเมสมุิจฉาจาร ผิดตอเมื่อเราผิดคูครอง ถาไมผิดคูครองมนั 
ก็ไมผิดศีล  พอมาพรหมจรรย  ถาพรหมจรรยมนัไมได  เพราะพรหมจรรยมันเปนเนก 
ขัมมะ พรหมจรรยอยูทีเ่จตนา คือ การไมทําอยางนัน้มันกเ็ปนพรหมจรรยอยูแลว 

ถาม :  ถาผูอื่นเขาไมทราบวาเราถือศลี  ๘  แลวสัมผัสถูกกายเรา  เชน  เวลาเบียด 
กันตักอาหาร เวลาเราเวียนเทยีน หรือการตั้งใจรับสิง่ของตอมือ 

หลวงพอ :  เราไปทิฏฐิตัวเราเอง  เราไปทฏิฐิตัวเราเอง  เราถอืศีล  ๘  สิ่งนี้เราเห็นมาก 
เวลาแมชีเขาไปทําอะไรก็ไมได ไมได ถือศีลกค็ือศีลของเรา ศีลนี้ มันมีดางพรอย ศีลขาด 
ศีลทะลุ  ศีลดางพรอย  คําวาดางพรอย  ถาจิตใจเราเปนศีลขึน้มา  ดูสิ  ดูพระอรหันตนะ 
ปาปมุตไมเปนอาบัติเลย
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พระจักขุบาลไปเดินจงกรมอยูแลวเหยียบแมลงตายเยอะแยะเลย  พระก็ไปฟอง 
พระพุทธเจา  บอกวาพระจกัขุบาลเปนอาบัติ  ไมเปน  เชน  เราเหยยีบแมลงตายมนั 
เหมือนกับเราฆาสัตว  ศีล  ๕  กูขาดแนๆ  กูฆาสัตว  แลวถาเปนพระนะ  มันเปนปาจิตตีย 
เพราะฆาชีวิตสัตวใหตกลวง พระก็ไปฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวาไมเปน พระ 
จักขุบาลเปนปาปมุตไมมอีาบัติ ไมเปนอาบัติ 

ทีนี้คําวาศีล ๘ ก็เหมือนกัน ศีล ๘ ของเรา ศีล ๘ มันอยูที่หวัใจเรา แตสิ่งที่วา  ถา 
มันเปนสงัคม  ใช  ถามันไปกระทบ มันคอืเราไมตั้งใจ  เราไมไดคิดนอกเรือ่ง  ทนีี้การตัก 
อาหาร หรือสิ่งตางๆ  นีม้ันอยูทีเ่ราจะรกัษา  ถาพูดถึง ถาเราถือศลี ๘  เราขึ้นมาตักกอนก็ 
ได  เราถือศลี  ๘  ใชไหม  เราไมอยากกระทบกระเทอืนใคร  เราตักขาว  เราตักอาหารก็ตัก 
อยางสองอยางเราก็ไปแลว 

ถาศีลกูมีความบริสทุธิ์นะ กูกินขาวเปลาก็ได กูก็จะไมเบยีดใครเลย ก็ไมไดอกีละ 
กูถือศีล ๘  กูตองกนิขาวอรอยๆ เอา กถูือศีล ๘ นะ ศีลกูมีคุณคากวา  ถากูเขาไปเบียดเขา 
แลวศีลกูเศราหมอง  กไูมไป  กูกินขาวกับน้ําปลาก็ได  ถาศีลมีคุณคา  ใจจะเปนอยางนีเ้ลย 
เพราะมนัก็ขี้  !  กินเขาไปมนัก็เปนขี้  แลวศีลเรามคีุณคากวาขี้  แลวไปเห็นขี้ดีกวาศีล 
ถาใจมันเปนธรรมขึ้นมา  มันจะมีอะไรวะ แตนีม่ันไปติดไง 

โยมเขามาเลาใหเราฟง  เขามาปรบัทุกข  “หลวงพอ  ถือศีลนะ  เวลาไปตลาด  ไม 
อยากกินอะไรเลย ไปถึงกไ็ปซื้อปลาตาย แลวเวลาเดนิผานไป  มันไมมกี็ไมซื้อ หลวงพอ 
วันหลงั พอเดนิผานไป เขาทุบหวัไวกอนเลย แลวธรรมดาปลาเขาขายตัวละ ๑๐ บาท ทุบ 
ใหมึงขายตัวละ ๒๕”  คือถือศีลแลวทําไมตองไปอวดเขาละ ไปบอกเขาก็รูหมดเลย เขาก็ 
เลยเอาศีลนัน้มาเปนสนิคาเลย เอาศีลนัน้มาเปนราคา ปลาตัวละ ๕ บาท แตถากูทุบหวัให 
มึงก็ ๒๕  ก็เลยปลานัน้ มีคาขึ้นมาอีก ๒๐ บาท 

ศีลของเราก็คือศลีของเรา  ความดีในใจของเรา  เราก็เก็บของเราไว  แตสิ่งที่ 
กระทบกระทัง่กนั  เราตองคิดอยางนีน้ะ  อยางที่คิดวาสมมุติแกสมมุติ  มันตองเปนสมมุติ 
มันจะมีของมัน  มันจะไมมีของมนัไมได  เราเปรยีบเทียบเมือ่วาน  เราพูดถงึศาสนาเชน 
ชีเปลือยเห็นไหม  เขาวาเขาปลอยวางหมดนะ  เขาบอกวาพระเรานี้  ไมใชพระอรหนัต 
หรอก ยังหมผาจีวรอยู สูกูไมได กูเปลือยหมดเลย
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เห็นไหม  นี่คอื  จนิตนาการของเขา  แลวเวลาเขาคดินะ  เขาดันไปเอาผาปดจมูก 
เห็นไหม เขาบอกวาเวลาหายใจเขา  มนัมีตวัชีวะ มนัมีชีวิต มงึเปนชีเปลือยอยูนะ เวลามึง 
จะหายใจ  มึงกเ็อาผากอซปดจมูกซะ  เวลากิเลสมนัคิด ดูสิ เอา มึงเดินไป มึงก็เหยียบเขา 
คือ ประสาเรานะ จะเอาเรื่องสะอาดของรางกาย จะเอาเรื่องความสะอาดของสมมุติมนัไม 
มี เรื่องความสะอาดมนัเปนเรื่องความสะอาดของหัวใจ ของจิต 

เรื่องความสะอาดของรางกาย  ไมมี มันเนาทั้งนั้นแหละ มันเหม็นทั้งนั้น  แลวจะ 
บอกวาพอถอืศีลแลวจะตองเปนความสะอาดบริสทุธ์ิ มึงก็เพอเจอ มึงฝน แตเราอาศัยสิ่งนี้ 
ไปใชไหม ศีล สมาธิ ปญญา สิ่งนี้เราอาศัยไป ฉะนั้นที่วาพอเปนพรหมจรรย เพราะอะไร 
เพราะคิดดวยกิเลสไง  อพฺรหมฺจริยาเวรมณี  แลวเราก็คิดเลย  มนัถึงวาวิทยาศาสตรมนัผิด 
ผิดอยางนี้ มนัคิดผิดอยางนี้ 

นามรูป มันเปนวิทยาศาสตร มันอธิบายไดหมดเลยวาจิตเปนอยางไร 

อธิบายไดหมดเลยนัน้มนัคอืโลก  เพราะจิตมนัเปนใชไหม  จิตมนัจับตองได  เปน 
วัตถุไหม มันจับ มนัตอง มนัมรีูป มนัเปนรูปเปนนาม มันจับตองได คอื มันวางไมได มนั 
ปลอยวางไมได  ถาปลอยวางไป ผิดนะ ถาปลอยวาง กูจะหยิบอะไรละ กูวางเดี๋ยวกูตกนะ 
คิดอีกละ  เดี๋ยวกูตก  แลวจิตมันจะไปตกที่ไหนละ  จิตมันเปนนามธรรม  มนัจะไปตกใส 
อะไรละ  ลองคิดวทิยาศาสตรไป  มึงเพอเจอไป  มงึไปเลยละ  ไปเลย  เพราะมันไมได 
ภาวนา  ไมเขาใจความเปนจริงไง  คําวาอพรฺหฺมจริยา  ใช  ความงดเวน  คือ  เจตนางดเวน 
เจตนา คิดดี ก็คือ ดีแลว เจตนาคิดชั่ว เจตนาเหน็ไหม มันอยูที่ตรงนัน้  ทีนี้เรื่องการเวียน 
เทียน 

ภิกษุมีความกําหนัดอยู จับตองกายหญิง เปนอาบัติสงัฆาทิเสส 

ภิกษุมีความกําหนัดอยู พูดจาเกี้ยวหญิงเปนอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุมีความกําหนัดอยูเหน็ไหม ชักสื่อใหเขาไดเสียกัน เปนอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุไมมคีวามกําหนัด  ภิกษุไมมีความรับรูสิ่งใด  มนัจะเอาอาบัติอะไรมา  ความ 
จับตองกายหญิง คือ มนัเจตนาจะจับจะตองใชไหม มีความกําหนัด เห็นแลวอยาก
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เวลาเขาคิดกันนะ เวลาพระไปโรงพยาบาลเห็นไหม ผูหญิงหามโดนตัวๆ เขาบอก 
วาบางวัดไมเปนไร  ใสถงุมอื  (หัวเราะ)  โอ  มนัคิดของมันไดเวย  ไมเปนไร  ถาใสถุงมอื 
แลวจับตองไดไมเปนไร ถุงมือมนับงัได 

อาบัติมันอยูที่ใจ ภิกษุมีความกําหนัดอยู  มันมคีวามกําหนัดอยู  แลวมันไปจับเห็น 
ไหม มนัเปนอาบัติ  เพราะกเิลสมันอยูที่ใจ  ใจมันคดิ ใจมนัตองการ ใจมันไปจับ มันผิด 
ตรงนัน้ แลวใสถงุมอืแลวมันไมโดน  ฮู.. 

เราไปเหน็พระเขาทํากัน  เห็นแลวมนัเศรา คือ เขาคดิของเขาไดแคนั้นนะ เขาคิด 
ได  บางทีพระเราก็เหมือนกัน  พระไปโรงพยาบาล  ไมใหผูหญิงจับ  ไมใหพยาบาลจับ 
ไมใหใครจับเลย  เขาก็บอกวาจบัได  มันเปนวิธีรักษา  จับไมได  เพราะขณะทีเ่ขาจับมานี้ 
เราคิดหรือเปลา  เราคิดไหม  ถาเขามาจับเรา  แลวใจเราแว็บไป  ครบองคประกอบเลย 
สังฆาทิเสส แตถาเราเจ็บไขไดปวยอยู จะตาย มันเจบ็ปวยจะตายแลวเขามาจับ ก็คงไมคิด 
มันคิดไมไหวเพราะมันเจ็บ มนัเจ็บมาก มันจะตาย 

ศีลนะ  ใช มันเปนจริต เปนนิสัย  ถาจะใหมันดี ก็ถกูตองตามทีว่า เราไมโดนเขา 
เราไมไปใกลเขา เราไมไป มนัดีอยูแลว  เพียงแตวา ที่เราพูดนี้ เราพูดถึงความรูสึกของใจ 
ขบวนการของมนั  เพราะการภาวนานี้  เรามาภาวนาเพื่อความสะอาดของใจ  พอใจมันจะ 
สะอาดขึ้นมา  มนัก็ตองอาศัยศีลนี้เปนพืน้ฐาน  ถาศีลเราไมสะอาดบริสุทธิ์  มันก็เปน 
นิวรณธรรม ถาเราลังเล เราวิตกกงัวล  มนัก็ทําสมาธิไมไดหรอก 

พอมาพุทโธๆ  นะมงึยงัผิดมาเมือ่กี้  แลวก็หลอกตัวเอง  จะพุทโธๆ  ไดอยางไร 
มึงอาบัตเิต็มหัว  แลวพุทโธ  มันหลอกตัวเองไมไดหรอก  ยิ่งหลอกตวัเองนะ  มันยิ่งไป 
ใหญ  แตมันก็ไมใชเกิดทิฐิมานะจนทําอะไรไมไดเลย  กลายเปนหุนยนตเลย  เวลากถูือศีล 
๘  นะ  ยังดีนะไมเขียนผูกปายไวเลยวา  ขาพเจาถือศลี  ๘  ใครอยาเขามาใกล  แขวนคอไว 
เลย  เกรง็เกนิไป(หัวเราะ)  เรากถ็ือของเราสิ มันอยูทีเ่หตุการณนะ  แลวถาคนเขารู  เขาจะ 
หลบใหเราเอง 

เขาเรียกวาบารมี บารมีที่เราทําความดีนี้ คนที่เหน็ดกีับเรา เขาจะสงเสรมินะ เรานี้ 
ทําความดีแสนดีเลย แตถาโจรมนัจะปลน มันจะฆา มันก็ฆาเรานะ ฉะนัน้สิ่งทีเ่ราคิด  เรา 
ปรารถนา  เราจะไมไดสมใจอยากเราหรอก  เราคิดวาเราถือศีล ๘  เราทําความดี ทําไมคน
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ไมสงเสริมเรา  แลวก็ไปนอยใจวาทําดีแลวไมไดด ี ทําอะไรก็เจบ็ช้ําน้ําใจ  กิเลสมนัก็ 
กระทืบซ้ําอกีดวยนะ ทําดีก็เสียใจ แลวกิเลสก็ยังเหยยีบย่ําซ้ําเขาไปอกี เรากท็ําดีของเราสิ 
ถาอํานาจวาสนาเราทําแลวเขาเหน็ 

ดูสิ  ถาเราเปนนักบวช  คนไหนภาวนาดี  เขาก็จะชวยเหลอืกนั  ในสังคมที่ทิฏฐิ 
เสมอกัน ความเห็นเสมอกัน จะอยูกนัดวยความเปนสุข ถาทิฏฐิไมเสมอกัน  มึงถอืศีล ๘ 
ใชไหม กูถือศีล ๕ กอูิจฉามงึ กูไมใหมึง กูกนัมงึ ทฏิฐิไมเสมอกนั มันก็อยูที่วาสนาของ 
เรา  ทําไมเราตองเจอคนอยางนี้ละ  ทําไมเราไมเจอครูบาอาจารยที่ดี  ทําไมไมเจอหมูคณะ 
ที่ดี หมูคณะที่ดีกม็ี นี่ไงกรรมเปนเผาพันธุ กรรมที่ไฟทกันมา กรรมที่ทําลายกนัมากม็ี คน 
ทํากรรมดกีันมา  มันชวยเหลือเจือจานกนักม็ี 

ถามันมีกรรมมีเวรตอกนั  จะทําดีขนาดไหน  มนักว็าเราเลว  ไมตองไปฟงหรอก 
เสียงนินทากาเล  เราเปนอยางเขาวาไหม ถาเราไมเปนอยางเขาวา  เราจะไปคลอยตามเขา 
ทําไม ถาเขาจะเลวเขาจะชั่วขนาดไหน ก็พูดออกจากปาก ปากสกปรก มลีูกศิษยเยอะมาก 
เลย พอไปอยูขางนอก คนโนนติ คนนีว้า บอกวาคนนี้ไมดี เราบอกวาปากมันสกปรก มึง 
เช่ือพระพทุธเจาหรือเช่ือมนั  พระพุทธเจาสอนไวอยางนี้  มึงจะเช่ือพระพุทธเจาไหม 
พระพุทธเจาปากสะอาด 

ถาพระพุทธเจาปากสะอาดเราตองเช่ือพระพุทธเจา  เราตองมีความเขมแข็งของ 
เรา  เราตองยืนอยูของเรา  ไอสิ่งจากภายนอกอยางนี้  ถาพูดอยางนี้  มีความรูสึกคิดอยางนี้ 
ปบ จะถือศีลไมไดเลย ถอืศีลไมไดทําอะไรไมไดเลย เขาขัดขวางเราไปหมด เพราะอะไร 
เพราะใจมันโดนขัดขวางกอน กเิลสมันขัดขวางใจมนัเอง กิเลสเรานี้ขัดขวางเราเอง กิเลส 
มันวิตกกังวลเอง เริม่ตนจะทําก็กลัวแลว จะถอืศีล ๘  ผิดไปหมดเลย ทําอะไรผิดไปหมด 
เลย ตัวเองไดทําลายตัวเองไวกอนแลว แลวคนอืน่จะไมทําลายเรา ไมมี ตัวเองยังทําเลย 

เราไมมีเจตนา  เห็นไหม  ดูสิ  อาบัติ  อนาบัติ  การที่ภิกษุทําอยางนี้เปนอาบัติๆๆ 
ทําอยางนี้ไมเปนอาบัติๆๆ มันมกีฎหมายเขียนไวแลว กฎหมายเขยีนอยางนี้ปบเราตองผิด 
ไปหมดเลย กฎหมายเขียนไวอยางนี้แลว  แตเราทําสิง่อื่นมา มันมีขอคลายคลงึกนั แตมัน 
ไมไดทําอยางนัน้
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ดูสิ เวลาเราไปฆาคนตาย ฆาตกรรม นี่ติดคุก ๒๐ ป แตเวลาตํารวจมันยิงโจรตาย 
วิสามัญฆาตกรรม  มันยงัไดคุณงามความดี  ไดตําแหนงหนาที่ดวย  แตเวลาเราไปฆาเขา 
เราติดคุกอยางเดียวนะ  แตถาตํารวจมันยิงโจรตาย  มันไดสองขัน้  มันอยูทีว่าสนาบารมี 
ของคน ถาใจเราคิด ใจเราทํา  ทําใหดี สิ่งนี้มันเปนประโยชนแนนอน 

แตถาใจเปนกิเลส  ไมเขาใจเรื่องศาสนา  แลวก็เอาศาสนามาตีความกนั  อูย  ไมได 
นูนกไ็มได พระทานทําไดไง  เงนิก็ไมจบั อยูกไ็มได แลวบวชไดอยางไร กนิขาวมื้อเดยีว 
ก็อยูกนัไมได อูย ทุกข อูยยาก ยังไมไดทําเลย แลวกไ็ปแบกทุกขแบกรอนแทนคนอื่น ทํา 
ไปสิ พอทําไปแลวนะ พอจิตมนัภาวนาขึน้มา จิตมนัเปนไปขึ้นมา  มันเปนเองนะ ไมกนิ 
เอง ไมอยูเองเพราะอะไร เพราะมันมีคุณภาพ จิตมนัเปนสมาธิดี ปญญามันหมุนดี อาหาร 
ไมกนิก็ได 

หลวงตาเหน็ไหม  ทานมาอดอาหาร  แลวจิตมันภาวนาดีมากเลย  มนัก็ไปไมได 
เพราะจิตมันตองกนิ  รางกายมันตองการอาหาร  วันจะไปบิณฑบาตมนัเถียงกนัเลยนะ 
ไมกนิแลวภาวนาดี  มันไมกินขาวก็ได  แตมันจะตาย  อาวแลวอะไรจะไปกนิขาว  โอยถา 
ไปกินขาวแลว  พรุงนี้ภาวนาแยเลย  แตมนัก็ตองทนไปบิณฑบาตมาฉัน  พอฉนัเสร็จขึน้ 
มาแลวเหน็ไหม รางกายนี่ขึน้มาแข็งแรงเลย แตหัวใจไปนัง่หลับอีกแลว สัปหงกอีกแลว 

ถาหัวใจมนัดีขึน้มานะ  มันรูจักแยกรูจักแยะ  แลวรูจกัเปนไป  ฉะนั้นเรื่องอยางนี้ 
เราคิดเองเหมือนไฟเผาตัวเองนะ  ที่เราพูดเห็นไหม  เราพูดถึงพวกที่บอกวา  พุทธพจนๆ 
ไมใหเถียงพทุธพจน  นี่ไง ศีล ๘ นะ นี่เปนสิ่งที่ดี  แลวเวลาไปคิดถงึมนั ทําไมเอามาเผา 
ตัวละ  ปรมัตถธรรมพูดไมไดหรอื  พูดธรรมะของพระพุทธเจา  นี่ปรมัตถธรรมนะ  ใช 
ปรมัตถธรรมของพระพุทธเจา  แตมึงนะโง  เอามาเผาตัวเองไง นี่ศีล ๘ นะ  เอาศีล ๘ มา 
เผาตัว 

ถือศีล  เราอยูกับศีล  เราทําของเราสิ  แลวมันมีสิ่งดงีามขึ้นมา  มันดีขึน้มา  เราจะรู 
ของเราขึ้นมา  แลวตอไป  ก็อยูสบาย  แลวถาคน  ถาสังคมเขาเห็นดีกบัเรานะ  เขาดีกับเรา 
มันตองมนัเปนไปของมัน 

ถาม :  จะถือวาเรารกัษาศีลไมบริสุทธิ์ไดหรือไม แลวจะเปนบาปไหม
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หลวงพอ :  เปนบุญ  เปนบาปไดอยางไร ถาไปปลนเขาถงึเปนบาป ไอนี่ทําความดมีัน 
จะเปนบาปไดอยางไร ถือศีล ๘ แลวเปนบาป ถอืศีลมันไมเปนบาป ถอืศีลมนัเปนความดี 
ทั้งนัน้ แตสังคมมนัเปนอยางนัน้ สังคมเขาจะจุนเจือเรา หรือไมจุนเจอืเรา มันจะเปนบาป 
ตอเมือ่  เราถือศลีแตเราโกหก  เราไมทํา  เพราะมันกผิ็ดศีลตั้งแตมุสาแลว  ไมมีบาป 
หรอก  พระเราเวลาผิดศีลก็ปลงอาบัติ  การปลงอาบัติกรรมมนัไมหมดไป  แตมันเริ่มตน 
ใหม ทําบาปก็คือบาป ทําความผิด 

ดูสิ  อยางวาเหน็ไหม  เวลาขับรถชนหมาตาย  โอย ทกุขเปนรอนวา ขับรถชนหมา 
ตาย  เราบอกวา  ไมใช หมามนัชนรถมงึตาย พอมาชนรถมึงตาย  แลวกรรมละ กรรมมัน 
เปนอยางไร เขามีกรรมของเขา แลวกรรมนัน้ตกอยูกับใคร อาว ก็มนัวิง่มาชนรถมนัตายอ 
ยูแลว กรรมมนัตกอยูกับใครละ แตมันมีสายบุญสายกรรมมากับเรา เราก็ตองมีตอไปเหน็ 
ไหม จะมมีากมนีอย มันอีกเรื่องหนึ่ง คือวามนัเปนเหตุสุดวิสัยที่เราหลบไมได สุดวิสัยที่ 
มันเปนไปไมได มันก็เปนไปของมัน นัน่มนักเ็ปนเรือ่งของกรรมนะ 

ถาม :  การอาศัยอยูบานหลังเดียวกัน ระหวางหญิงกับชายทีร่ักษาศีล ๘  ถือวาผิด 
หรือไม 

หลวงพอ :  มันไมผิดหรอก แตถาเปนพระ มนัทําไมได คําวาศีล ๘ ใชไหม เราเห็นมา 
มากเลย  คนโบราณเขาบวชชีกัน  แลวพอมปีญหาเขาก็กลับไปอยูบาน  อยางพอแมเรา 
คนเฒาคนแกถือศีล ๘ แลวทานกอ็ยูของทาน 

ศีลอุโบสถก็ศีล ๘  แตทําไมศีล ๘ กบัศีลอโุบสถ มนัตางกันละ  เห็นไหมเวลาถอื 
ศีลอุโบสถ  เวลาขออุโบสถศีลก็ศีล  ๘  นั่นแหละ  แลวถาเรารักษาศีล  ๘  นอกอุโบสถละ 
อุโบสถมันมีบุญมากกวา มีกําลังมากกวา เห็นไหม ศีลอุโบสถ ชางอุโบสถ แตศีล ๘ ของ 
เราก็คือ ศีล ๘  นี้มนัเปนเครื่องมอืไง 

แบงกรอยกับแบงกรอยมีคาเทากันไหม  แตแบงกรอยของเราซือ้ของ  กับแบงก 
รอยคนอืน่ซื้อของ  บางทีมนัตางกนั  มันไดของจํานวนมากจํานวนนอยตางกนั  ศีล  ๘  ก็ 
เหมือนกนั  ศีล  ๘  เหมือนกัน  แตซื้อของไดมากกวาหรือนอยกวาก็ได  เวลาเขาลดราคา 
เลือกไดเยอะกวา  ศีล  ๘  เหมือนกันเห็นไหม  เรื่องอยางนี้  เราจะเอามาเทียบเคียงเปน
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เปนบรรทัดฐานตายตัวไมได มันมีตัวแปรเยอะแยะไป คําวาตัวแปร ตัวแปรเพราะจริตเรา 
ชอบไมชอบ ตัวแปร เพราะเราดีไมดี ตัวแปรเพราะสิ่งตรงขามเห็นไหม 

ถาถือศีลแลวมีคนเกือ้หนนุเรา มันก็ดูดีไปหมด แตถาถือศีลแลวมีแตคนคอยรงัแก 
กัน  โธ..  เราบวชใหมๆ    เราไมกลาอดอาหารเลย  ไปอยูในปา  บางทีอดอาหารไปแลว 
เพราะเราจะไมใหคุนเคย  ถาคุนเคยแลวอดอาหารแลวเขาจะดูแลกัน  เรานี่ใชผอนเอา 
แตเวลาเราเขาบานตาดแลว  ดวยความมัน่ใจวา  ที่นีก่ารอดอาหาร  ไมเปนการอวด  เพราะ 
ที่นี่ถาภาวนาแลวอดอาหาร  เขาถือวาเปนเรือ่งปกติ เราถึงทําไดเตม็ที่เลย 

อดอาหารครั้งแรก  โอโฮ  ผลวัะ!  กิเลสพั้บขาดเลย  เรือ่งอดอาหารนี้  เราได 
ประโยชนกับมันมาก  มากจรงิๆ  เราไดประโยชนมาทุกๆ  อยางเลยนะ  แตเวลากระทํา 
คนเหม็นหนา  คนหมั่นไสเยอะนะ  เราตองรูจกัหลบรูจกัหลีก  เราภาวนามา  เราผาน 
อุปสรรคมาเยอะมาก ฉะนั้นในวัดของเรานี้ เราจะบริหารจัดการใหดี  แตมันก็มีคนเขามา 
หาผลประโยชน คอืเขามาเจาะๆ แจะๆ อยู เหน็เราเปดชองให มนัก็ยิง่มาอวดใหญเลย ไล 
ออกหมดละ ไลออกหมดนะ ฟงคํานี้ ไลออกหมดนะ 

ถาม :  การอาศัยอยูในบานเดียวกัน ระหวางชายกับหญิงจะผิดศีลไหม 

หลวงพอ :  มันไมผิดศีล  เพราะอะไร  เพราะตางคนตางอยูไง  แตถาเปน  คําวาพระ 
แลวผิดนี้  พระผิดเพราะอะไร  เพราะพระหามอยูในที่มงุที่บงัเดียวกับผูหญิง  พระผิด 
เพราะพระมีศีล ๒๒๗ไง ภิกษุนี่หามอยูในทีมุ่งนะ อยางเชน  หลังคานี้ เขาเรียกทีมุ่งอัน 
เดียวกนั ดังนัน้ถามีพระนอนอยู เขาถึงไมอยากเขามานอนรวมดวยไง 

ที่บัง ก็คือ ทีมุ่งทีบ่ัง อันนี้อยูในอนิยต ๒ ไง อนิยต ๒ เห็นไหม  พระ........สราง 
กุฏิสวยมาก  ใชดินนะแลวเผามันกอ็อกเปนเลือ่ม  เปนทับทิมเลย  คนเขามาดูกันเยอะ 
พระ........ก็เขาไปจับเขา ผูหญิงมาดูไง จับโนนจับนีเ่รื่อย คนก็ไปฟอง  สุดทายกอ็อกไป 
อยูขางนอกโนน  ลับตาไง  พอลับตาสุดทายก็ไมลับตา  ไปพูดกันขางนอก  ลับหู  ลบัหูลับ 
ตาไมได ถาเปนพระนะ แตถาถือศีล ๘ นีม้ันไมผิด ศีล ๘ ไมถึงขนาดนัน้ 

เพียงแตวา  ถาระหวางหญิงกบัชาย  พูดถึงความจําเปนในบานนะ  แตถามนัเปน 
เรื่องของเรา  เรื่องของสังคม  หญิงกับชายอยูดวยกันไมไดหรอก  มันไมปลอดภัยไง



วิชชา ๓  ๔๘ 

ดูสิ เราถึงแยกออกหมด เพื่อใหมันชัดเจน  ใหผูหญิงไปอยูฝงโนน ผูชายอยูฝงนี้  ของเรา 
นี้ มันไมไดตั้งใจทํา มันบังเอิญ บังเอิญซื้อทีไ่ดเปนอกแตกไง มนัเลยเขาลอ็กพอดีเลย มัน 
เปนความบงัเอิญไปหมดนะ  ไมไดตั้งใจทําหรอก  มนับังเอิญ  แลวมันก็เลยเปนผลดีกบั 
การอยูไปดวย 

ถาม :  ถาตั้งใจรักษาศีล  ๘  แลว  ไมสามารถรักษาใหบรสิุทธิ์ได  จะเปนบาป 
มากกวาการรกัษาศีล ๕ เสียอกี ดังนัน้การรกัษาศีล ๕ แทนจะดีกวาศีล ๘ ไหม 

หลวงพอ :  ไมดีกวา มีเงนิ ๕ ลานกับมีเงนิ ๘ ลาน เงนิ ๕ ลานดีกวาเงนิ ๘ ลานไหม 
มึงจะเอาเงินไหน เอาสิ  เอา ๕ ลานใชไหม จะวา ๕ บาทกับ ๘ บาทมนันอยไปเนาะ เอา 
เงิน ๕ บาทกับ ๘ บาท เงิน ๕ บาทตองมีคากวา ๘ บาทไหม เงนิ ๘ บาทมันมากกวาเงิน 
๕ บาทนะเวย 

ศีล ๘ มันตองดกีวาศีล ๕ แนนอน รักษาไดก็ดไีป แตถารักษาไมได หนึ่ง สุดวิสยั 
รักษาไมไดโดยวามนัไมไดตั้งใจ ดูสิ เวลาหลวงปูหลาทานพูดเหน็ไหม  อาราธนาศีลแลว 
ไมรักษาศีล มนัเปนการหลอกตวัเอง การหลอกตัวเองถอืวาโกหกตัวเองเปนปาจิตตีย ผิด 
ศีลขอหนึง่เหมือนกัน นีท่านพูดของทานนะ ทานพูดของทานอยางนั้น 

ฉะนั้น  ถาเรารักษาศีลแลว  ถามันผิดพลาด  ผิดพลาดดวย  เห็นไหม  ศีลดางศีล 
พรอย ไมเจตนา ไมไดเจตนา ไมไดตั้งใจ คนเรามันสติไมสมบรูณ  มันผิดไดเปนธรรมดา 
พอผิดไดเปนธรรมดาเราก็วริัติขึ้นมาใหม  คนเราจะทําอะไรไมใหมนัผิดเลย  มนัเปนไป 
ไดอยางไร ไมมีหรอก คนทําอะไรไมผิดไมมี พอมนัผิดขึ้นมาเราก็แกไขสิ 

ไอพวกนี้มนัก็ตอบเหมือนอนัเกา  เวลาทําดีขึ้นมา  กิเลสมนักก็ระทบืๆๆ  จะทํา 
ความดีขึ้นมาก็ผิดไปหมดเลย  กลัวไปหมดเลย  เวลามันไมทําอะไรนอนตีแปลงเลย  เออ 
ถูกตอง มันจะไมไดอะไรเลยนะ ถาอยางนัน้ไมตองทําอะไรดีกวา เห็นไหม ดูสิ ชาวพุทธ 
ไปวัดกม็ี  คนที่ไปวัดคือคนทีม่ีปญหา  คนที่ไปวัดเปนคนไมดีทัง้นัน้  ไอคนทีน่อนจมอยู 
บานนั่นคนเกง  พระพุทธเจาสอนใหปลอยวาง  ฉันก็ปลอยวางแลว  พระพทุธเจาสอนให 
เปนคนดี เรากเ็ปนคนดีแลวจะไปวัดทําไม โงฉิบหายเลย
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ดีของใครละ  ดีของกิเลสใชไหม  ไปวัดนี่มนัเหมือนไปโรงพยาบาล  เวลาเราเจ็บ 
ไขไดปวยแบบปกติ  เราอยูบานรกัษาก็หาย โรคบางโรคไมรักษาก็หาย โรคบางโรคถาไม 
รักษาก็ตาย  ทีนี้เวลามาวัด  เห็นไหม  เวลาโรคของใจ  เวลาภาวนาไป  มนัติดของขึ้นมา 
หรือเวลาฟงธรรมฟงเทศนขึ้นมา  อันนี้ไปวัดเหมอืนไปหาหมอ 

ครูบาอาจารยที่ภาวนาเปน  ทานเปนหมอ  หมอรกัษาใจ  แลวทานผาตัดใหเรา  ทํา 
อะไรใหเรา  มันทําใหเราเรว็ขึ้น  ดีขึ้น  เวลาเทศนอยางนี้  เวลาคนภาวนา  ไอคําเทศนนีม้ัน 
จะทิ่มหวัใจเลยละ  พอมนัทิม่หัวใจทีมนัก็ตืน่  มันก็สดช่ืนใชไหม  มันก็ขวนขวายมันก็ 
ปฏิบัติ  มันก็มีทาง  แตถาไปอยูบานก็คิดเอง  เออเอง  เห็นเอง  มนักอ็ึ่งอาง  มนัก็แบบวา 
เปนเรือหมุนอยูในอาง หมนุอยูนัน่ละ มนัไปไหนไมรอดหรอก มนัไปไมรอด 

ฉะนั้นเวลาบอกวากเ็ปนคนดีแลว  เยอะมากนะ  ใครมาก็จะบอกวาเขาเปนคนดี 
แลว  อยูบานก็สบายๆ  ปลอยวาง  มันก็ขี้ลอยน้ํานะ  ขี้ลอยน้ําตอนไหนรูไหม  เราสงสาร 
เรื่องชีวิตนี้  โธ  เราอยูโพธารามมานะขางใน  ๒๐  ป  นี่จะ  ๔  ปแลวนะ  เกือบ  ๖๐  ละ 
แปบๆๆ ๗๐ แปบๆๆ  ๘๐ แปบๆๆ ตายหาแลว  ๑๐ -  ๒๐ ปนี้มนัไกลหรอื ก็แคเมื่อวาน 
นี้  เดี๋ยวก็ตายหาหมด  แลวยังมาบอกวาไมทําๆ  พอตายแลวจะเสียดาย  ตายแลวจะรูวา 
ตัวเองไดทําหรอืไมไดทํา แปบๆ นะ 

จริงๆ นะ เดินจงกรมนี่ มาเมื่อวานนี่นะ  ๔ ปแลวนะมงึ  ๓ พรรษาผานไปแลว 
จะเขาพรรษา ๔ แลว มาเมื่อวานนี้  ๔ ปแลว  พรรษานี้เขาปที่ ๔ แลว เดี๋ยวก็ ๕ ปแลว 
เดี๋ยว ๗๐ แลว เผลอ ๒ วันอายุ ๗๐ แลว เวลามนัผานไปเร็วมากๆ  เผลอเดีย๋วเดยีว  ๑๐ ป 
๒๐ ปเลยนะ  แลวเราทําอะไรกนัอยู  อยูบานสบายๆ ไปวัดไมรูจะไปทําไม  เวลาเผาอยา 
มาวัดนะ เวลาเผาใหเผาที่บาน เนาะ มอีะไรอีกไหม 

ถาม :  พระอาจารยคะ  ปญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินีจ่ะไดวชิชา  ๓  ไดทั้งสอง 
อยางใชไหม 

หลวงพอ :  ใช 

ถาม :  แตอภิญญานี้ ก็คือ แลวแตบุคคล
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หลวงพอ :  ใช เพราะวาถาปญญาวิมุตติ  พอจิตมันสงบนะ เหมอืนกนัหมด  ถาเจโต 
วิมุตติ  เจโตวมิุตติเพราะอะไร  เพราะวาพอจิตสงบ  มันรูอดีตชาติ  อยางภาวนาพุทโธนี้ 
นั่นกว็ิชชาหนึ่งละ  แลวถามนัเปน มันเปนทีจ่ิตเอง แตปญญาวิมุตติหรือเจโตวมิุตตินี้ มัน 
เปนวิธีการ แตพอจิตมนัเปน ก็เปนอยางนัน้ 

แลวที่เขาพูดนะ  เขาบอกวาปญญาวิมุตติ  ใชปญญานี้ไมมีฤทธิ์  แบบพระสารีบุตร 
แตพระสารีบุตรเปนเลิศในทางปญญา  ทานก็มีฤทธิ์มีเดชของทาน  อยางพวกเรานี้  แบบ 
วาวาสนาเรานอย เราใชปญญาวิมุตติ พอปญญาวิมุตติเสร็จแลว  ไอเรือ่งฤทธิ์มันก็นอยไง 
ปญญาวิมุตตินี้กม็ีฤทธิ์ได  สกุขวิปสสโก  จะใชเจโตวมิุตติก็ได  ปญญาวมิุตติเปน 
สุกขวิปสสโกกเ็หมอืนกนั  สุกขวิปสสโกเปนพระอรหันตประเภทหนึ่ง  เตวิชโชเปน 
วิชชาก็เปนพระอรหนัตอกีประเภทหนึง่ 

ปญญาวิมุตติก็ได เจโตวมิุตติก็ได มันอยูที่คุณสมบัตขิองจิต จิตที่มนัสรางมาอยาง 
นั้น มนัเปน สวนใหญคนจะเถียงวาปญญาวมิุตติเปนสุกขวปิสสโก เปนสุกขวิปสสโกจะ 
ไมมฤีทธิ์ เจโตวิมุตติถงึจะมีฤทธิ์ นัน่โดยหลัก  ทางทฤษฎมีันนาจะเปนอยางนัน้ 

แต! แตมึงไมรูจริง ถารูจริง มนัอยูที่คุณสมบัติของจติตางหาก ถาปญญาวิมุตติไม 
มีฤทธิ์ แลวพระสารีบุตรทําไมมีฤทธิ์  ปุณณมันตานบีุตรนัน่  ไปเทศนปบ แลวไปปราบ 
ผีจนกษัตริยศรทัธามากไง ก็ใหตําบลหนึ่งไปปกครอง แลวเขากบ็ิณฑบาตในตําบลนัน้  ก็ 
ยกถวายทานเลย  ทนีี้ในตําบลนั้นมันก็มเีด็กทุกขยากเข็ญใจไง  เวลาบิณฑบาต  เด็กมัน 
รองไห  ก็ถามพอแมเด็กวามันรองไหทําไม  มันเห็นเด็กเขาเลนกนั  เขาเลนมีมงกุฎ  แลว 
เด็กมนัไมมีมงกฎุ  ทานกบ็อก เอา ให แลวทานก็เสกให มงกฎุเพชรนะ ดวยฤทธิ์นะ คน 
จนนะ  เด็กมันเลนมงกุฎเพชรนะเวย พอคนเขาเห็นมงกฎุเพชร เขาก็ไปฟองกษัตริย บอก 
วาไอนีม่ันไปขโมยมา บานนี้มนัคนทุกขคนเข็ญใจ มันไมมมีงกฎุ แลวมันเอาเพชรมาจาก 
ไหน กษัตริยกเ็ช่ือนะ สั่งจับประหารนะ 

พอพรุงนี้เชาพระองคนี้กบ็ิณฑบาตมา  อาวบานนีไ้ปไหนละ  โอยเมื่อวานก็หลวง 
พอเสกใหเขาเลนนัน่ละ  เลยถูกกษัตริยจับไปเลย  หาวาขโมยมา กษัตริยก็เปนลูกศิษยนะ 
ทานตามไปราชวังเลย บอกวา 

“มหาบพิตร จับตระกูลนั้นมาหรือ”
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“ใช เพราะมันไปขโมยเพชรเขามา ทําไมจะไมจับไดอยางไร” 

“ไมไดขโมยมา ไมไดขโมย” 

“เอา ไมไดขโมย  แลวอาจารยรูไดอยางไรละ” 

จับเสาเลยนะ ผลวัะ! กลายเปนทองคําทั้งแทงเลยนะ 

“ออ  รูแลวๆๆ”  ปลอยหมดเลย  จับเสานะ  จับเสาราชวังปบ  อธิษฐานผลัวะ! 
ทองคําทัง้แทงเลย เสาเปนเสาทองคําหมดเลย 

ลูกศิษยกับอาจารยไง เพราะลูกศิษยกเ็ช่ืออยูแลว แตไมรูวาอาจารยเสกให พอจับ 
ผลัวะนะ  เสาราชวังกลายเปนทองคําเลย  รูแลวๆ  กลับเถอะ  ปลอยเลย  ไมไดลกัมา 
อาจารยเสกให  แตพระพูดไมได  พระไมไดพูดไมไดอวดอุตริ  แตดวยคุณธรรมมันมีอยู 
เปนปกติ ก็นึกวาทําแลวมนัจะไมเปนโทษกบัใคร แตพอทําแลวมันเปนโทษนะ 

ฉะนั้น  ไอนั่นมันเปนนิสัย  มันเปนจริตเปนนิสัย  มันเปนนิสยัของมนัอยางนั้น 
ไออยางนี้ มนัเปนวิธีการ วิธีการมนัก็สวนหนึ่ง แลวมันจะเปนไดหรอืไมได 

ถาม :  ปญญานําสมาธิตางกับปญญาที่เปนสัญญาความจําอยางไร 

หลวงพอ :  ตางกันเยอะ ตางกนั แตมันจะเริม่จากปญญาที่เปนสญัญา เราจะปฏิเสธวา 
ขอมูลในสมองเรา เปนความจํา เปนสัญญานี้ไมมี  ไมได ถาไมมีสัญญาเลย  เราจะพูดกัน 
ไมได การดื่ม การเหยียด การคู การเราคุยกัน มันเปนภาษาสมมุติที่มอียูแลว  สิ่งนี้เราใช 
กันอยูแลว การอยูการกนิกนั เราคุยกนั ไปไหนมา สามวาสองศอก  คือสัญญาทั้งหมด 

พอสัญญาอยางนีป้บ  มันอยูในหัวเราอยูแลว  ทีนี้พอมีอยูในหวัเราอยูแลว  เราจะ 
ตรึกในธรรม เรากเ็อาสัญญาไปตรึกในธรรม มันเริ่มตนจากสัญญา เปนปญญาจากสัญญา 
พอปญญาจากสัญญาขึ้นมา แลวเราเห็นโทษเหน็ภัยของมัน  พอมนัเหน็โทษมันก็หยุดใช 
ไหม พอหยุดขึน้มา 

ถาปญญาที่เราตรึกในธรรม  มันตรึกในธรรมมันกเ็ปนสัญญา  แตพอตรึกในธรรม 
ขึ้นไป  เรามีความตั้งใจมีความเปนไป  มันจะเปนปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาอบรมสมาธิ
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อยางไร  เพราะเราใชปญญาเพื่อความสงบของใจ  ปญญาเพื่ออบรมสมาธิ  แตถาเราใช 
ปญญาทํามาหากิน  เราใชปญญาทางโลก  เราวิตกวจิาร  เราคิดกัน  เรามีขบวนการที่เราใช 
ความคิด  นั่นเปนสัญญา  โลกียปญญา  คือ  สัญญาตลอดชีวิตไป สัญญาอันหนึง่ถาไมได 
เปลี่ยนแปลง ไมไดใชขึ้นมา มันจะเปนสัญญากับสญัญาไปตลอด 

แตสัญญาอันหนึ่ง  เราเอาสติมายับยั้ง  เอามาไตรตรอง  ไตรตรองความคิดเรา 
สัญญานี้มาไตรตรองความคิด  ดูความคิดตลอดไป  มันจะเปนปญญาอบรมสมาธิ  มนัมา 
จากที่เดียวกนันัน่แหละ  เราถึงบอกวามันมาจากสมมุตินี่แหละ  มาจากจิตนี่แหละ  แตคน 
ใชเปนกับคนใชไมเปน ถาคนใชไมเปนมนัก็ไมเปนวันยงัค่ํา 

ดูจิตๆ  มึงจะดูไปทําไม  ไอหา  มันตองใชใครครวญสิ  พิจารณาจิตไมใชดู 
พิจารณาใครครวญตอสู ทําใหมันเปนสิ่งที่ดีขึน้มา มาจากของสกปรกนี่แหละ ขาวเกิดมา 
จากดิน  เวลากินขาวนะ เวลาอาจารยเขาพูด เวลาเปนธรรมะนะ กินขาวก็กนิขี้ มันมาจาก 
ขี้  ขี้ดินไง มันเปนขี้หมดนะ แตเราวาขาว  ยิ่งวาอรอยๆ อรอยขนาดไหน ทุเรียนกินเขา 
ไป มันกเ็ปนขี้ทั้งนั้น  หยิบทเุรียนก็คอืเอาขี้ยัดปาก แตอรอยนะ 

เวลาเขาพูดปรมัตถธรรม  เขาเตือนกันไง  เวลาปรมตัถธรรมเขาเตือน  ดูอยางพระ 
เจาปเสนทิโกศลสิ  กินมากจนอวนตุเลย แลวไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวาการ 
กินมากมันอืด มันลําบาก มันทุกข พระเจาปเสนทิโกศลทนไมไหว ก็เลยใหพระพุทธเจา 
เทศน แลวใหทหารฟงจําไวนะ แลวเวลากนิขาวใหยนืขางๆ คอยบอกไงวา “คนอวน กิน 
มากไมด”ี ตั้งแตนั้นมากเ็ลยอดได เริม่อดได พระเจาปเสนทโิกศลเลยเริม่ดีขึ้นๆ 

เวลากนิมนัอรอยไง ติด กนิแลวลืม พระพุทธเจาสอนไวกล็ืม ก็ใหมหาดเล็กไปจํา 
มา แลวเวลาจะกินขาว ไอนีม่ีหนาที่ทองใหฟง เวลาจะกินไอนี่ตองยืนพูดตลอดเวลา “กิน 
มากไมดี  กนิมากสะสมโรค”  มันเตอืนสติตลอด  กเ็ลยกนินอยลงๆ  แลวทานก็ผอมลงๆ 
พระเจาปเสนทิโกศล  ในพระไตรปฎก  ปเสนทิโกศลหรือพมิพิสาร  จําผิดจําถูก  ช่ือคนนี้ 
เราจําผิดจําถูก จําผิดจําถูกแลวมาสอนทําไม ก็เราอยากจะสอนนะ  เราไดเนื้อหาสาระ แต 
ไอความจํานี้ไมคอยดี ไมคอยดนีะ แตใครอยาดานะ จําแมน (หัวเราะ) ใครวานีจ่ําแมนนะ 
มีอะไรอีกไหม เนาะ เอวงั


