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คนมันไมเช่ือเรื่องนรก เรื่องสวรรค เรื่องทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว ภพมีชาติมี  มรรค 
ผลมี ถาไมมีศาสนาเราทําไมอยูไดขนาดนี้ เวลาใครมาถามเรื่องนี้เราจะพูดคําแรกเลยวา 
ถาไมมีนะ สิ่งที่ทําอันดับแรกเลยคือตองเผาพระไตรปฎกทิ้งกอน เพราะในพระไตรปฎก 
บอกไวมากมายเลยวา... 

โตเทยยพราหมณเห็นไหม ตายจากโตเทยยพราหมณแลวไปเกิดเปนหมา 
พระพุทธเจาช้ีบอกลูกโตเทยยพรามณเลย ลูกของโตเทยยพราหมณนี่ทาพิสูจนกันเลยนะ 
พระพุทธเจาทาพิสูจนกันเลยนะวา หมาตัวนี้มันเปนหมาขี้เหนียว พระพุทธเจาไป 
บิณฑบาต โตเทยยพราหมณจะไมยอมใสบาตรเลย เพราะเปนศาสนาอื่น 

พอตายไปแลวพระพุทธเจาสงสารก็วาจะไดลูกไง บิณฑบาตผานไปหนาบาน 
หมาออกมาเหาอีก พระพุทธเจาวาเลย 

“โตเทยยพราหมณเธอเปนคนเธอก็ขี้เหนียวนะ เธอตระหนี่นะ เธอเปนหมายัง 
ตระหนี่อีก” 

คนใชมาไดยิน ไปบอกลูกชาย แคนมาก หาวาพอเกิดเปนหมา ตามมาหา 
พระพุทธเจาที่วัด 

“พระพุทธเจาพูดวาอยางนั้นจริงหรือ?”



เทศนเชา ตายไมสูญ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๐ ๒ 

“จริง จริง” 

“แลวพระพุทธเจารูไดอยางไร” 

“เอาอยางนี้ พิสูจนกันดีกวา” 

โตเทยยพราหมณเพิ่งตายไปแลวมาเกิดเปนสุนัข พอเกิดเปนสุนัขจิตใจมันยัง 
ผูกพันกันอยู ใหลูกชายกลับไปที่บาน เพราะหมามันเศราสลดใจมากเพราะพระพุทธเจา 
วา จะไปนอนอยูที่เตาไฟ ใหไปเลยนะ เอาขาวไปเลี้ยง เอาขาวเอาน้ําไปใหกินใหไดดีเลย 
แลวใหลูบหัวแลวใหเรียกหมาตัวนั้นวาพอ ใหเรียกพอเลย 

อยูในพระไตรปฎก ใหเรียกพอ แลวใหถามวา “พอนี่นะ พอตายไปแลวสมบัติที่ 
เอาไปฝงไว ฝงไวที่ไหน” มันเปนทองคําไง หวงสมบัติก็มาเฝา เพราะขี้เหนียวมาก หวง 
ทองคําอยูในโอง  ขอใหขอ ลูบนะแลวขอ วิ่งเลย ในพระไตรปฎกบอก วิ่งเลย หมานี้พอ 
กินมันสลดใจไง วิ่งไปก็ไปตะกุยๆ ดินไง ลูกชายก็สั่งใหขุด โอโฮ! ทองคําทั้งนั้นเลย 
เปนไหๆ ฝงไว นี่โทษของมัน 

นี่พระพุทธเจาทําไวหลายอยางใหเห็นไง นี่อันนี้ก็มี แลวพระพุทธเจาวาเปนพระ 
เวสสันดรเห็นไหม เปนอะไร เราเคยเปนนะ เปนกระตาย เปนอะไร เปนไดหมด แลว 
มาก พระโมคคัลลานะขึ้นไปบนสวรรคเห็นไหม ญาติของใครตายในราชคฤหก็ไปเกิด 
บนสวรรค  “มี-ไมมี” พระไตรปฎกวาไวอยางนั้นนะ 

แลวถาอยางนั้นนะ เริ่มตนนะ เราตองเผาตรงนี้ทิ้งกอน แลวใครกลาเผา แตเวลา 
ใจก็วาไมมี เห็นไหม อันนี้เพราะกิเลสมันขืน ถาวิชาการทางโลกนะถาอะไรผิดเราจะไป 
เรียนกันไหม  เราก็ตองเปลี่ยนใหมันถูก แตวิชาการอันนี้ถูกอยู  ศาสนธรรมของ 
พระพุทธเจานี้ถูกหมดเลย แตกิเลสมันคานมากนะ ไมเช่ือเรื่องนรกเรื่องสวรรค พอไม 
เช่ือก็เปนอยางนี้ เพราะไมเช่ือวาตายแลวก็แลวกัน พอตายแลวแลวกันมันก็ทําลายตัวเอง 
เห็นไหม
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คนที่ไมเช่ือนะ ถาเปนคนดี พื้นฐานดี ก็ไมเปนปญหา ถาพื้นฐานเสียหนอยนะ 
โกงก็โกงเต็มที่เลย เพราะถือวาแลวก็แลวกันไป ไมคิดไมกลัววาตองไปใชเขา แลวอีก 
อยางหนึ่งนี้ เวลาจนตรอกนี่เห็นไหม ทําลายตัวเองเลย เพราะคิดวาทําลายตัวเองแลวหมด 
เรื่องกันไป  ฆาตัวเองแลวหมดเรื่องกันไป แตไมอยางนั้น 

ตายแลวรางกายฝงไวที่นี่ วัตถุมี แลววิญญาณละ แลวความรูสึกละ ความรูสึกมัน 
ไมตาย ความรูสึกมันแปรสภาพไป มันเปลี่ยนไป แตความรูสึกอันนั้นเพราะเราทําลาย 
มันเอง เราทําลายตัวเองเพื่อกระทบความรูสึกไง กระทบเรื่องจิตวิญญาณใหมันตายไป 
พอตายไป การทําลายตัวเองมากกวาทําลายคนอื่นนะ การทําลายตัวเองมันบาปมากนะ 
พอตกไปเต็มที่เลย สภาพอยูอยางนั้น 

แลวไอตรงนี้ก็เปนอยูอยางนั้น แผลไอพวกไขถึงเปนอยูอยางนั้น แลวไปอยูอยาง 
นั้นเลย แลวไปอยูในสภาพแบบนั้น จนกวาจะหมดอายุขัยของมัน จะไปทุกขทรมานอีก 
มากเลย มากกวานี้ เพราะอยางนี้ยังไปหาหมอผาได ยังไปหาคนชวยเหลือได โลกนี้ 
ชวยเหลือกันไดในทางนี้ แตชวยเหลือในเรื่องจิตใจไมได แตตายไปแลวจิตใจลวนๆ เลย 

ดูอยางเชน อยางที่วาไปตกนรก รอนแสนรอนก็ไมตาย รอนนะ อยางเรานี้เอาไฟ 
เผาเราจะตายทันทีเลย ไฟเผาผิวหนังเรา เราจะตาย ถาตกนรกนี้ไฟนรกมันเผาอยูอยางนั้น 
มันไมมีตาย ดูอยางพวกเปรตลอยมาที่เขาคิชฌกูฏ พระโมคคัลลานะเห็น เห็นไหม เขา 
เปนคนเชือดหมูขาย เปนคนเชือดโคขาย ตกนรกไปแลวผานนรกขึ้นมานะแลวก็มาเปน 
เปรตอยู ขนหลุดออกไปกลายเปนเข็มพุงเขามาทิ่มตัวเอง รองโหยหวน แตไมตาย 

ถาอยางพวกเรามันมีรางกาย ถารางกายชํารุดตองตาย เพราะจิตกับกายมันอาศัย 
กันอยู  แตถาเปนอยางนั้นแลวตกนรกอยู ไฟเผาก็ไมตาย เพราะอยางละลายไปแลวก็เกิด 
ขึ้นมาใหมเห็นไหม อยางที่ภาพวาดไวตามผาผนัง ไอนั่นภาพวาดไวเพราะอะไร เพราะ 
ตองมีคนไปเห็นสิ หรือจะวามีจินตนาการก็มีสวน มันจินตนาการนะ
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อยางเชนที่วาเขามาถามไง เรื่องวาไปสวรรคอยางนี้ ทําไมสวรรคคนจีนแตงตัว 
เปนเจกอยางนี้ เห็นไหม สวรรคคนไทยก็แตงตัวเปนละครชาตรี อันนั้นเปนกรรมนิมิต 
พื้นฐานของคนที่รูเห็นไง แตเขาจะไปชาติไหนเขาไดหมดเพราะเขาเปนทิพย ไอนี้ก็ 
เหมือนกันที่วาภาพวาดๆ มีสวนถูกมาก แตไมถูก ๑๐๐ เปอรเซ็นต มีผิดดวย จะวาถูก 
หมดก็ไมใช แตมีสวนถูกมีถึง ๘๐ เปอรเซ็นต เพราะวาเวลาวาดไปมันตองการให 
สวยงามขึ้นมาดวย นั่นนรกสวรรค ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว 

ตายแลวตองเกิด เกิดมาแลวตองตายหมด ไอนั้นเราเช่ือ ไอนี่มันเปนพื้นฐานของ 
เราเลยนะ เปนพื้นฐานของพระพุทธเจานะ พื้นฐานของศาสนา พื้นฐานของการบําเพ็ญ 
บารมีไง เปนพื้นฐานเลย แลวไมเช่ือพื้นฐาน ฮื้อฮือ! เพราะเช่ือแลวคนมันจะทําความดี 
ถึงอยางไรมันมีความยับยั้งไง มันมีตัวที่มาเหนี่ยวรั้งไมใหทําเต็มไมเต็มมือไง มันมีความ 
เสียว มันมีความยอกใจ แตถาไมมีตรงนี้เลย มันทําอะไรมันทําเต็มไมเต็มมือ 

ไอที่วานรกสวรรคไมมี มันอันตรายตรงนี้ เราไมไดวาอันตรายที่วาเขาไมเช่ือแลว 
เราจะขาดทุนกําไร ไมใช! ไมถึงกับขาดทุนกําไร แตถาคนไหนไมเช่ือ คนที่ไมเช่ือนั้นนะ 
คนนั้นเสียประโยชน เพราะถาคนไมเช่ือจะทําอะไรก็ไดเต็มไมเต็มมือเลย ทําตามประสา 
ตัวเองนี้จะทํา กิเลสมันขับไสใหทํา กิเลสนี่สําคัญมาก 

แตพอเราเช่ือธรรมะนี่เห็นไหม ยับยั้งตรงนี้ มันยับยั้งกิเลสของตัวเอง เพราะมันรู 
วาถาทําไมดีมันจะใหผลกับเรา เราคนตาบอดไง เราตองเช่ือพระพุทธเจา เช่ือศาสนธรรม 
ตายไปแลวตองเกิดอีก ภพมีชาติมี มีเด็ดขาด! อันนี้แคตํารานะ เห็นไหม เวลาวาตํารา 
เวลาวาปริยัติเห็นไหม 

แลวเวลาเราปฏิบัติละ เวลาเราปฏิบัติเราถึงจะพูดวา ปฏิบัตินี้มันแนนอนกวา 
แนนอนกวาแบบเชน เราเอาแตเครื่องบินนะ เพราะอยางเรื่องรถนี่เรายังขึ้นไปแลว 
จายเงินทีหลังไดใชไหม อยางตั๋วเครื่องบิน เราตองมีตั๋วเครื่องบินกอนเราถึงจะขึ้น 
เครื่องบินไดใชไหม เราตองซื้อกอนแลวเราตองจองดวย มันมีเหตุใหตองขึ้นเครื่องบินไง
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อันนี้ก็เหมือนกัน ความดีความช่ัวมันซับลงที่ใจ แลวภาวนาไป เห็นขันธมันหลุด 
ออกไป ก็เหมือนกับเราเอาตั๋วเครื่องบินมาฉีกทิ้ง ความหลุดออกไปจากใจ เปนปลอง 
ปลอง ปลอง ออกไปนะ ความหลุดออกไปจากใจนะ 

อยางเชน พระโสดาบันอยางนี้ เวลาขันธ ๕ ขันธนี้ไมใชเราไง เราไมใชขันธ มัน 
หลุดออกไปละ พระโสดาบันไมตกนรกเด็ดขาด เพราะวามันมีแตไปดีอยางเดียว มันปด 
อบายภูมิเลย ไมมีทางลงต่ํามีแตไปสูง อยางนอยเกิดอีก ๗ ชาติ เห็นไหมมันตัดออกไป 
จากใจเลย ความตัดออกสมุจเฉทปหานขณะปกติ ขณะเห็นปจจุบัน อันนั้นมันเหมือนเรา 
ฉีกตั๋วเครื่องบินทิ้ง 

ฉีกเหตุไง เหตุที่จะไปไง ไอที่วาไปนั้นเปนผลนะแต เหตุมันอยูตรงนี้  นี่ 
ภาคปฏิบัติไง  แลวพอขึ้นไปนี่เห็นไหม ขึ้นไป ถาสกิทาคามียิ่งจางออกไปอีก ยิ่งพระ 
อนาคามีนี่หมดเลย ไมใชวาเหตุธรรมดานะ ทําลายภพอันนั้นไปดวย 

สมมุติวาอยางเชนพวกเราติดคุก เราออกจากคุกมาก็เทานั้นเอง คุกมันอยูนั่น แต 
พระอนาคามีนี้ทําลายคุกหมดเลย เพราะไมกลับมาเกิดในกามภพอีกแลว เทากับวาออก 
จากคุกดวยแลวทําลายคุกทิ้งดวย ไมมีคุกนั้นไวสําหรับขังเราอีกแลว แตมันไปเกิดเปน 
พรหมเทานั้น  นี่มันยันมา ๒ ช้ัน ๓ ช้ัน แลวจะมาพูดวาสวรรคไมมีนรกไมมีไดอยางไร 
แตตําราเราเปนคนตาบอดนะ เราไมใชนักปฏิบัติ เราก็เช่ือตําราไวกอน แตถาปฏิบัติเขา 
ไปอันนี้เปนคุณสมบัติสวนตัว สมบัติที่เห็นจากภายในเลย 

แลวถาเกิดหมุนเขาไปอีกชั้นหนึ่งนะ พระอรหันตนี้ไปเลยไมมีภพไมมีชาติแลว 
แมแตพระอนาคามียังมีพรหมเปนที่อยู ผลไมแกแลวจะสุกไปถายเดียว เห็นไหมนั่นยังมี 
ภพมีชาติอันนั้น แตคุกนี้ทําลายแลว นี่ภาคปฏิบัติ 

ตํารานี้มันก็นายกยองอยูแลวนะถาเช่ือตํารา เพราะตํารานี้มี ๒,๐๐๐ กวาปมาแลว 
แลวอยางนักปฏิบัตินะ อยางพวกเรา อยางกษัตริยทุกพระองคนับถือศาสนาพุทธหมด
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แลวอยางเชนกษัตริยองคปจจุบันของเรานี่แหละ เราไปอานประวัติของทานตอนบวชไง 
ในประวัติก็ถามสมเด็จญาณฯ สมเด็จญาณฯ เปนพระพี่เลี้ยงวา “นรกสวรรคมีไหม” 
ใหมๆ ยังเด็กอยูไง ตอนนั้นยังเปนวัยรุนอยู แตตอนนี้ไมใชอยางนั้น ตอนนี้มาปฏิบัติเอง 
เลยเห็นไหม พอปฏิบัติเองนี่เขาใจ 

เพราะพูดถึงวากษัตริย พูดถึงชนช้ันปกครองนี่เขาตองมีปญญาสิ แลวเขายังมีที่ 
ปรึกษา มีโหรหลวง มีอะไร มีคําแนะนํา แลวจะมาใหพวกเราหลอกไดอยางไร ถาปญญา 
เราเช่ือไมไดนะ ปญญาของผูนําก็นาจะเช่ือได ปญญาของปราชญเดิมๆ มา แลวปญญา 
ของพระผูปฏิบัติ อยางครูบาอาจารยผานมา 

ถึงวาใหเช่ือไง ใหเช่ือเรื่องนรก เรื่องสวรรค แลวมันเปนอยางนี้ซะมากเลย ถาใคร 
บอกวาเช่ือแลวมันนาขายหนานะ อยางเชน วันนั้นมาเห็นไหม อยางโยมคนนั้น เขามา 
ทั้งหมดเลย เขาก็ถามเรื่องนี้ ถามแคนี้ “เออ สวรรคมีไหม หลวงพี่เปนไปไดจริงไหม” เรา 
ก็เทศนคํานี้เหมือนกัน เพราะเราพูดกับพวกนี้เราตองพูดแบบจริงจังไง 

เราบอกวา “อันดับแรกตองเผาพระไตรปฎกทิ้งกอน” วาอยางนั้นเลยนะ ทุกคน 
เลย  อันดับแรกตองเผาตรงนี้ทิ้งกอนเพราะในนี้ช้ีไปเรื่องนั้นหมด อันดับแรกถาไมเช่ือ 
ตองเผาอันนี้ทิ้งกอน แลวใครกลาเผาทิ้ง ก็เหมือนแผนที่มันช้ีไปอยางนั้นเลย แลวถาไม 
เช่ือเราตองทําลายแผนที่กอน แลวนี่แผนที่มันมีอยูอยางนั้น แลวเราไมเช่ือไดอยางไร 
แลวก็อธิบายเปนเหตุผลไปเหตุผลมานะ จนบอกวา เออ นาเช่ือถือ พอฟงได เขาวาฟงได 

นี้เพียงแตวาโลกเขาไมเช่ือไง เพราะวาวิทยาศาสตรพิสูจนมา เรายังคิดเลยไอ 
โคลนนิ่งๆ เรายังคิดเลยนะ เมื่อกอนเราเช่ือมากเรื่องไขใชไหม เพราะวาเกิดในครรภใช 
ไหม แตนี้ก็ยังเกิดในครรภอยู เพราะวาเอาดีเอ็นเอมา แตดีเอ็นเอนี้มันไมใชเช้ือนี่ มัน 
ไมใชตัวปฏิสนธินี่ ใชไหม เปนดีเอ็นเอใชไหม อยางนี้มันก็เอาชีวิตของพอไปผสมกับไข 
ของแม  แลวก็ไปเพาะไปฝากไวในนั้นอยูก็เกิดในครรภ แตเราก็หมุนออกมา มันจะไป 
คานนิดหนึ่ง ไมใชคานหลักนะ คานปลีกยอย
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ตามหลักใครอยากรวยตองทําทาน ใครอยากสวยอยากงามตองถือศีลไง แต 
ตอนนี้ถาใครอยากสวยอยากงามไมตองถือศีลแลว มันโคลนนิ่งออกมาใหสวยขนาดไหน 
ก็ได เออ อันนี้ก็แปลกดีนะ 

แต!  แตอันนี้มันเปนวิชาการยังไมไดทํา เรายังคานอยู เราเช่ือหลักพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาพูดไมมีสอง ไมเคยเช่ือเลยวาพระพุทธเจาพูดผิด ไมเช่ือ! เพราะไอทํากิ๊ฟนี่ 
นะ ไอเรื่องหลอดแกวนะ ๓๐ กวาเปอรเซ็นตเทานั้นที่จะเกิด ไมมีทาง ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
เห็นไหมกรรมมาตัดรอน 

อันนี้ก็เหมือนกัน เรายังไมเช่ือ เราไมเช่ือหรอก เราเช่ือพระพุทธเจา เกิด ๔ อยาง 
เกิดในไข เกิดในครรภ เกิดในโอปปาติกะ เกิดในน้ําคร่ํา พระพุทธเจาวาเกิดมี ๔ อยางนี้ 
เทานั้น แลว ๔ อยางนี้เกิดอยางไร บอกวากรรมเกิดดวย การเกิดไปดูได เกิดในครรภนี้กี่ 
วันถึงจะเลื่อนเปนตัวออน กี่วันถึงจะมีแขนมีขา พระพุทธเจาบอกหมดนะ แตพวกเรา 
ไมไดเรียนรายละเอียดลงไปตรงนั้นไง 

แตอยางไรก็แลวแตมันก็ตองเอาไปฝากไวในนั้น แลวอาจจะไมไดทําดวย นี่พูด 
ถึงพระพุทธเจาพูด เราไมเช่ือ วิทยาศาสตรก็วิทยาศาสตรไปเถอะ เพราะถึงอยางไรแลว 
มันก็ยังมาทําไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ใชไหม อยางพวกทํากิ๊ฟนี่นะ ไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
หมอบอกวา ๓๐ เปอรเซ็นตเทานั้น 

โยม:  พูดถึงใบไม 

หลวงพอ:  ใบไมในกํามือ ใชไหม 

โยม:  อันนี้ผานสวน ทานไมพูดถึงแลว ถาพูดไปเดี๋ยวคนเขาหัวแตก คนเขาไมเช่ือ 

หลวงพอ:  นั่นแหละ ไมเช่ือ ไอนั้นอีกสวนหนึ่ง อันนั้นก็เปนสวนๆ หนึ่ง แตเราก็ไม 
เช่ือนะ เราไมเช่ือ เกิดนี้มี ๔ อยาง แตไอนี้มันปลีกยอยไง เหมือนกรรมไง กรรม
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