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ถาม : เร่ือง “มีปัญหาในการศึกษาธรรมเป็นอย่างมากครับ” 

ตลอดช่วงคร่ึงปีมานีมี้ปัญหาอย่างมากในการศึกษาธรรมครับ และกลวับาป
มากๆ ครับ คือเวลาอ่านหนงัสือนึกถึงพระรัตนตรัย แล้วจะมีค าหยาบขึน้มาโดยไม่ได้
ตัง้ใจต่อท้าย ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร เช่น อ่านไปเจอตวัหนงัสือค าว่า “พระพทุธเจ้า” 
หลงัจากนัน้จิตจะต่อค าหยาบขึน้มาเองโดยอตัโนมตัิ ช่วงแรกๆ ก็ตกใจว่าท าไมเกิดขึน้ 
ไม่รู้ว่าต้องแก้อย่างไร ทรมานมาก ทกุวนันีเ้วลาจะมีอาการแบบนีเ้กิดขึน้ ผมก็รีบ
ก าหนดที่ลมขึน้มา หรือบางครัง้กรี็บคิดค าต่อท้ายขึน้มากลบ เช่น ค าว่า (พระพทุธเจ้า) 
ทรงพระคณุที่สดุทีจ่ะประมาณ ตดัค าหยาบทีจ่ะออกมาต่อท้ายเอง แต่บางครัง้มนัก็ไม่
ทนั พอไม่ทนัทีไรก็รีบมาขอขมาตามหลงัตลอดทกุครัง้ เศร้าใจและทกุข์มากๆ ครับ 

ปล. ทกุวนันีย้งัยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง และตัง้ใจถือศีล ๕ มาได้ ๒ ปีแล้วครับ 
แต่ศีลก็คงจะไม่บริบูรณ์ครับ ขอเมตตาท่านอาจารย์ด้วยครับผม 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามแบบนีม้นัเกิดขึน้ เวลาเกิดขึน้ เวลาโยมที่เป็นแล้ว 
เวลาเราหาที่พ่ึง มนัเหมือนกบัพระ พระเราเวลาเป็นอาบตัิใช่ไหม เวลาจะอโุบสถ เราจะ
ปลงอาบตัิกนัก่อน ไปประจานตนเองไง สาธ ุ สุฏฺฐุ คือข้าพเจ้าจะไม่ท าอย่างนีอี้กแล้ว 
ข้าพเจ้าผิดพลาดไปเพราะข้าพเจ้าเป็นคนประมาท ข้าพเจ้าผิดพลาดไปเพราะข้าพเจ้า
ขาดสต ิข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ท าอีก นี่เวลาพระเขาปลงอาบตัิ เขาปลง
อาบตัิอย่างนี ้

ทีนีม้าที่โยม โยมเวลามนัเกิดอย่างนีม้นัเกิดจากจิตใต้ส านึก มนัควบคมุยาก พอ
มนัควบคมุยาก สิ่งที่มนัเกิดขึน้มาแล้วทกุคนก็เสียใจ ทกุคนก็เศร้าเป็นธรรมดา 
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เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไง สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราท าแล้วสิ่งนัน้
ไม่ดี เราระลกึได้ทีหลงั เราเสียใจทกุทีแหละ ท าสิ่งใดไปแล้วน า้ตาร่วงน า้ตาไหล มนัไม่ดี
เลย แต่ท าไมเวลาจะท ามนัทนไม่ได้ล่ะ เวลาท า นี่พดูถึงเร่ืองกิเลสไง เวลาท าเราขาดสต ิ
เราท าไป สดุท้ายเราก็มาคิดได้ว่าไม่ควรท าๆ เลย แตก่็ท าไปแล้ว เพราะอะไร เพราะขาด
การฝึกฝน ขาดการประพฤติปฏิบตัิ ขาดการควบคมุดแูลจิตใจของเรา 

เวลาจิตใจเรามีศรัทธาความเชื่อมนัก็มัน่คงดีแหละ แต่เวลาจิตใจของเราพอ
กิเลสมนัครอบง ามนัก็เป็นไป นี่พดูถงึปัจจุบนันะ 

แต่เวลาของโยม กรณีอย่างนีม้นัเกิด มนัมี เราพดูบ่อยครัง้มาก ปัญหานีต้อบมา
เยอะมาก ตอบมาเยอะมากเพราะอะไร ผลของเวียนว่ายตายเกิด พนัธุกรรมของจิตๆ 
เวลาคนที่เป็นพระมาถามกเ็ยอะ คนที่เป็นพระ เวลาเป็นพระเขามาถาม แล้วเขาแปลก
ใจด้วย พระเขาแปลกใจนะ เพราะเขาบวชเป็นพระนีเ่ขาศรัทธามาก เขาตัง้ใจบวชมาก 
แล้วอยากจะพ้นทกุข์ด้วย ใหม่ๆ มนัก็ยงัไม่มีอะไรไง พอภาวนาไปๆ เร่ืองนีม้นัจะปะทุ
ขึน้มา บอกว่ามนัเป็นความทกุข์มาก ทีแรกขึน้มามนัก็ตกใจนะ ตะลึงเลย มนัเกิดมาได้
อย่างไร พอระลึกถงึพระพทุธเจ้า ระลึกถึงอะไรป๊ับ มนัจะมีค าหยาบคายออกมาตลอด
เลย แล้วเขาก็มาหาเรา 

เวลาเขาพดูกบัเรา เขาสารภาพนะ “หลวงพ่อ ผมศรัทธามากนะ ผมบวชเพ่ือหวงั
พ้นทกุข์นะ” ที่เราพดูนี่เป็นวิทยาศาสตร์ไง วทิยาศาสตร์ก็เราคนปกติใช่ไหม แล้วเราก็
สะอาดบริสทุธ์ิมา เพราะเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ เราไม่เคยท าอะไรผิดเลย แล้วเรามี
ศรัทธามาก เรามีศรัทธามาก เราบวชมาก็อยากจะพ้นทกุข์ เราไม่ได้ท าอะไรมาเลย เรา
ท าแต่ความดีมาตลอด แต่ท าไมบอกว่าเวลามนัเกิดขึน้มาบอกนี่กรรม 

มนัเป็นวิบากกรรม วิบากกรรมสิ่งใดทีท่ ามา เวลามนัถึงคราวถงึวาระมนัก็ผดุมา 
เวลาผดุมา มนัจะโจมตี มีค าหยาบ มีค าไม่ด ี เวลาระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าจะเป็นแบบนี ้

ถ้าเป็นแบบนีป๊ั้บ ตอนนีเ้ราตัง้สติได้ เราก็ขอขมาลาโทษ สิ่งที่แก้ได้ก็ท าถกูแล้ว
คือขอขมาลาโทษ พอขอขมาลาโทษ มนัเป็นประเพณีของพระกรรมฐาน ก่อนเข้าพรรษา 
เราก็ขอขมากนั ไปขอขมาไปลาโทษกนั เพราะอะไร เพราะในพรรษา เราจะจริงจงั เรา
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จะประพฤติปฏิบตัิให้จริงจงั สิ่งใดทีเ่ราไปเคยท ากระทบกระเทือนบอกใครไว้ ขอขมาลา
โทษ เหมือนพระจะบวช พระจะบวชเขาก็ไปขอขมาลาโทษ จะบวชแล้วนะ สิ่งใดที่มนั
บาดหมางมา สิ่งที่ท ามาขอยกเว้น ขอให้อโหสิกรรมต่อกนั 

นี่ก็เหมือนกนั เราท าได้สิ่งนัน้ แต่ที่เราพดู เราจะพดูให้เห็นว่านี่เวลากรรม สิ่งนี ้
เป็นการกระท าทัง้นัน้น่ะ เพราะเวลาอะไรเกิดขึน้ เราจะเปรียบเทียบ เราจะค้นคว้าไง เรา
บอกว่าเราไม่เคยคิดอย่างนี ้ โอ๋ย! ถ้าคิดอย่างนีแ้ล้วทกุข์น่าดเูลย เราไม่เคยมีนะ เวลา
ระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ระลึกถึงครูบาอาจารย์ แล้วไม่ใชน่ึกธรรมดา
นะ ของเรานึกในแง่บวกนะ 

เวลาเราภาวนา เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึง
หลวงปู่ มั่นประจ า ประจ าตรงไหน ประจ าที่ว่าท่านทรมานตนมามาก ท่านทุกข์
ยากมามาก เวลาเราภาวนาแล้วเราทุกข์เรายากนะ เวลามันจนตรอก เวลามัน
ไปไม่รอด มันท้อแท้ มันเหน่ือยหน่าย มันทกุข์ไปหมด แล้วใจมันก็ฝ่อ พอใจมัน
ฝ่อ เราจะคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ปลุกใจตัวเองนะ ท่านก็
เป็นคน เราก็เป็นคน หลวงปู่ มั่นท่านก็เป็นคน เราก็เป็นคน หลวงปู่ มั่นท่านทกุข์
มามาก เราทุกข์นิดเดียว 

นิดเดียวอะไรเกือบตาย มนัจะเอาตวัไม่รอดอยู่แล้ว มันยงันิดเดยีวอยู่ เอามาพดู
นิดเดียวให้ใจมนัลงไง เวลาเราระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ระลึกถงึหลวง
ปู่ มัน่ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ เวลาเราภาวนา เราจะเอาประเด็นนีม้าช่วยให้ก าลงัใจ
ตวัเองเยอะมาก 

เวลาอยู่ในป่าในเขา เราจะเอาเร่ืองของครูบาอาจารยท์ี่ท่านทกุข์ยาก เวลาเร่ือง
หลวงปู่ ตือ้อย่างนี ้ เร่ืองหลวงปู่ ชอบที่ท่านปฏิบตัิ เหน็ไหม หลวงปู่ ชอบอยู่จงัหวดัเลย 
สมยันัน้อณุหภูมิมนัจะเข้มกว่านี ้ เวลาถึงหน้าหนาว น า้นี่ตกผลึกหมดเลย เวลาท่าน
ภาวนาแล้วมนัโต้แย้งกิเลส หนาวนกัแล้วไม่ท างาน อ้างไง อ้างว่านู่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ 
ท่านลงไปนัง่แช่เลย นี่ประวตัิของท่าน ท่านลงไปนัง่แช่ในน า้หนาวๆ เลย 
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ก็เหมือนกบัตอนนีท้ี่ว่าในทางตะวนัตกเวลาหนาวๆ เขาโดดลงน า้ เขาว่าร่างกาย
มนัแข็งแรง แต่ของเราไม่ใช่ กิเลสมนัขีเ้กียจ กิเลสมนัไม่เอา นี่เวลาระลึกถึง เราระลึกถึง
อย่างนี ้

เราจะบอกว่า เราจะเปรียบเทียบว่ามนัระลึกอย่างไร ที่เวลาค าหยาบมนัเกิดขึน้ 
แล้วก็พยายามทบทวน มนัต้องมีที่มาที่ไป ในพระพทุธศาสนาต้องมีเหตมีุผล มีปัจจยั มี
เหตมีุปัจจยั ไม่มีสิ่งใดลอยมา ไม่มีสิ่งใดของฟรี ไม่มี มนัต้องมีเหตตุ้องมีปัจจยั ต้องมี
ที่มาที่ไป ฉะนัน้ เวลามนัเกิดอะไรขึน้มากบัเรามนัต้องมีที่มา มนัต้องมีเหต ุ จิตใจเราถงึ
คิดแบบนี ้

ทีนีเ้วลามนัสาวไปหาเหต ุมนัสาวไปหาเหต ุ เวลาผลของวฏัฏะ ในสมยัพทุธกาล
สิ ไปอ่านในพระไตรปิฎกสิ เวลาพวกเจ้าลทัธิต่างๆ เยอะแยะไปหมด แล้วเราเคยเชื่อใคร
ไป ดสู ิเวลาอาจารย์เราบอก เห็นไหม สิง่นัน้ไม่ดี เวลาเขาป่ันหวั เราก็เชื่ออาจารยเ์รานะ 
เราก็ไปโจมตีคนอ่ืนโดยที่ไม่รู้เร่ือง อาจารย์เราท่านมีกึน๋หรือไม่มีกึ๋นไม่รู้ เราโจมตีใคร ถ้า
เป็นอาจารยเ์รา เรากเ็ชื่อ พอเชื่อ เวลาตามใครไป มนัก็วิบากกรรมมนันัน่แหละ ฉะนัน้ 
อย่างนีม้นัเป็นอดีต 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ไปแก้ที่อดีต ท่านสอนให้
แก้ที่ปัจจุบนันี ้ แต่มนัมีที่มาที่ไป คือว่าอดีตมนัมาอย่างนีม้นัถึงมีวิบากกรรมมาอย่างนี ้
มนัถึงมีมรดกกรรมไง มรดกตกทอดมาโดยจิตสร้างเอง จิตที่สร้างมาขณะนี ้แล้วมนัเป็น
ขณะนี ้แต่ในปัจจุบนันีถ้้าเราคิดของเราได้ เราท าของเราได้ 

แต่อย่างที่ว่า เวลาเราอ่านแล้วเราเหน็นะ มนัทรมานมาก มนัทกุข์มาก เพราะ
อะไร เพราะคนเราหวงัดี หวงัดี หวงัท าความดี แล้วเราก็ท าความดีด้วย แล้วท าไมเวลา
ระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นแบบนีล้่ะ 

เวลาคนเป็นอย่างนี ้นี่ไง มนัถึงบอกว่ากรรม เวลามนัมีผลมนัถึงบีบคัน้หวัใจ บีบ
คัน้หวัใจนะ มีคนที่เป็นนะ่ เรากไ็ม่เป็นนะ แปลก ไม่เป็นแล้วคิดไม่ออก 

มนัมีนะ มีลกูศิษย์มา เขาเป็นอย่างนี ้ เขาบอกนะ “หลวงพ่อ หนนูี่นะ เข้าไป
ใกล้ๆ พระพทุธรูปไม่ได้เลย พอเข้าไปใกล้ป๊ับนะ มนัจะโจมตีทนัทีเลย” นี่ทัง้ๆ ที่เขาก็
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ศรัทธานะ เขาศรัทธามาก แตเ่ขาบอกว่าเขาเข้าใกล้พระพทุธรูปไม่ได้ ถ้าอยู่ระยะห่าง 
ไอ้ค าหยาบมนัก็เบาลง ถ้ายิ่งเข้ามาใกล้ ค าหยาบมนัก็แรงขึน้ เออ! แปลกนะ แล้วเขาก็
ทกุข์อย่างนี ้

เราจะบอกว่ากรณีนีม้นัมีหลายคน เราไม่ใช่ว่าเหน็ใครแล้ว พดูเป็นอย่างนัน้แล้ว 
เราจะเห็นดเีห็นงาม ไม่ใช่ เพียงแต่ว่า เราจะบอก เร่ืองที่เราพดูเราจะบอกว่า ในผลของ
วฏัฏะ ดอูาจารย์ที่ดงัๆ สิ ลกูศิษย์ลกูหาเขาเยอะแยะ พอลกูศิษย์ลกูหา นัน่น่ะสายบุญ
สายกรรม แล้วมนัมีทศันคติอย่างนัน้ มีความเห็นอย่างนัน้ แล้วมนัไปท าสิ่งใดไว้ ถ้ายิ่ง
ไปดถูกูพระอริยเจ้า ไปดหูมิ่นอะไรใครไว้ เวลาเวยีนวา่ยตายเกิด ผลมนัมามนัเป็นอย่าง
นี ้

ฉะนัน้ ถ้าเหตอุนันัน้มนัเป็นอดีตไปแล้ว เพียงแต่ในปัจจุบนันีเ้ราส านึกได้ แล้ว
เราจะมาประพฤติปฏิบตัิ การประพฤติปฏิบตัิคือการแก้ไข ที่ว่าแก้กรรมๆ แก้กรรมคือนัง่
สมาธิ เพราะแก้กรรม เพราะเวลานัง่สมาธิไปแล้ว ถ้าจิตสงบแล้วมนัพ้นจากการครอบง า
ของกิเลส เวลามนัเกิดวิปัสสนาขึน้มามนัจะแก้กรรม แก้กรรมคือแก้การไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย การแก้กรรม แก้จนหมดกรรมเลย แก้จนสิน้กิเลส มนัไม่ไปอีก นี่คือการแก้
กรรม 

แต่ไอ้ที่การแก้กรรมโดยการอ้อนวอนโดยพิธีกรรมนัน้เราไม่เช่ือ ไม่เช่ือ
ธรรมดา ดูถูกด้วย แต่ถ้าเราจะแก้ไข เราแก้ไข เราแก้ไขตรงการภาวนานี ้ ถ้า
การมาภาวนา การภาวนาคือการช าระล้างด้วยธรรมโอสถ ด้วยธรรมาวุธ อาวุธ
ฟาดฟันด้วยดาบเพชร ดาบเพชรคือปัญญา ปัญญาเข้าไปฟาดฟันไปแยกแยะ
ขึน้มา อะไรเป็นเหตุเป็นผล อะไรเป็นทุกข์เป็นยาก อะไรเคยท ามา 

ถ้าเป็นสภุาพบุรุษ ถ้าท าสิ่งใดมาแล้วก็ขอ ขอขมาลาโทษ เพราะในปัจจุบนันีเ้รา
รู้ว่าผิดถกู สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถกูแล้ว เราก็ขอขมาลาโทษซะ แล้วเราก็ภาวนาของเราไป หาย 
ต้องหาย พอหายไปแล้ว เพราะอะไร เพราะคนส านกึผิดแล้ว คนส านึกผิดแล้ว แล้วคน
ท าความดีแล้วมนัก็จะหายไปเองไง 

นี่เขาบอกว่า ปัญหาในการศึกษาธรรมะมีปัญหามาก 
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มีปัญหามากก็แก้ไขไปๆ กรณนีีม้นัเหมือนกบันัง่หลบั เหมือนกบันัง่หลบั 
เหมือนกบัตกภวงัค์ จะแก้ทเีดียวให้หาย มนัไม่หายหรอก เพราะอะไร เพราะว่าเราถล า
ลึกไป 

เวลานัง่หลบั นัง่ทไีรหลบัทกุที ขอให้ได้นัง่เถอะ หลบัทนัที แล้วจะแก้อย่างไรล่ะ 

พุทโธชัดๆ พุทโธชัดๆ ไว้ รัง้ไว้ๆ ไม่ให้มันตกภวังค์ไป แล้วก็ค่อยแก้ไป 
มันก็ค่อยดีขึน้ๆๆ 

ทรมานมาก นี่ก็เหมือนกนั เพราะเวลาเราอ่านค านีม้นัแทงใจไง “ทรมานมาก 
ทกุข์มาก” แทงใจ “ทรมานมาก เศร้าใจ” เขาเขียนมาเองนะ “มนัทรมานมาก มนัทกุข์
มาก ทัง้ๆ ที่อยากจะท าดี” ค านีม้นัเศร้าใจ แต่เพราะสิง่ที่เราท ามาไง 

มนัจะได้เห็นวา่ ถ้าเรายงัไม่แน่ใจสิง่ใด วินิจฉัยสิ่งใดไม่ได้ อย่าเพ่ิงไปตดัสิน พอ
ตดัสิน มนัจะเป็นอย่างนี ้เวลามนัเกิดทกุขเ์กิดยากมา นี่พดูถึงว่าวิบากกรรม 

แก้อย่างนี ้ เพราะกรรมมนัเกิดแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัสอนให้
หลบให้หลีก ไอ้นี่เขียนมา แล้วประสาเรา มีคนมาปรึกษาเร่ืองนีเ้ยอะ เราก็แปลกใจนะ 
ท าไมมนัเยอะขนาดนัน้ 

อ้าว! แล้วก็ย้อนกลบัไปสมยัพทุธกาล สมยัพทุธกาล โอ้โฮ! พระพทุธเจ้านีเ้ป็น
กลุ่มหนึ่ง พวกเดียรถีย์ พวกนิครนถ์ อู้ฮ!ู เยอะแยะไปหมด เพราะเราดใูนพระไตรปิฎกไง 
แล้วพอมาในปัจจุบนันีเ้ป็นศาสนาพทุธทัง้นัน้น่ะ แตมี่ทิฏฐิมีความเห็นแปลกประหลาด
มหศัจรรยร้์อยแปด แล้วมนัพทุธอะไรของมนัไม่รู้ ถ้าพทุธอะไรของมนัไม่รู้ จะมาข้อนี ้
แหละ ข้อนีแ้หละเป็นพทุธแท้พทุธไม่แท้ดตูรงนี ้

ถาม : เร่ือง “พระเคร่ือง” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ 

๑. คนที่เก็บพระเคร่ืองไว้ บางองคเ์ก่ามาก มีราคาแพงมาก จะเอามาใส่ก็กลวั 
อยากถามว่า ถ้าเกิดน ามาขาย แล้วน าเงินมาท าบุญ ผิดหรือไม่อย่างไร เพราะมีคนเคย
พดูว่าการน าพระเคร่ืองมาให้เช่านัน้ผิดต่อศาสนา 
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๒. วดัในสมยันีเ้วลาสวดมนต์ก็แปลออกมาว่า “สรณะอ่ืนของข้าพเจ้าไม่มี พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะอนัสงูสดุของข้าพเจ้า” แต่ท าไมสร้างเทพต่างๆ 
ขึน้มาบูชาภายในวดั อนันีไ้ม่เข้าใจเจ้าคะ่ 

๓. เวลาไหว้เช็งเม้ง คนจีนเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาประตเูปิดให้วิญญาณออกมายงั
โลกมนษุย์ ประเพณีอ่ืนก็เป็นช่วงเวลาหนึง่ อยากถามว่า ประตเูปิดมาแล้ว อย่างนี ้
วิญญาณไม่หนีไปบ้างหรือเจ้าคะ แล้วถ้าหนไีป ตามกลบัมาได้หมดหรือเปล่าเจ้าคะ 
เพราะปล่อยคนละช่วงเวลา 

ตอบ : นี่ค าถามนะ เอาข้อที่ ๑. ก่อน เร่ืองพระเคร่ือง พระเคร่ืองนะ ถ้าเป็น
วฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม พระเคร่ืองเขาจะเอาไว้ที่วดั ส่วนใหญ่แล้วในมหายาน ในเถร
วาทเรา ในพม่า ในต่างๆ เขาไม่เก็บไว้ในบ้านหรอก เม่ือก่อนพระนี่เขาไม่เอาเข้าบ้านนะ 
เขาจะเอาไว้ที่วดักนั พระจะมีคณุค่าขนาดไหนก็เอาไว้ที่วดักนั แต่เพราะว่าสงัคมไทยไง 
สงัคมไทยตัง้แต่สมยัอยธุยามา ตัง้แต่สมยัออกรบ พระเวลาท่านท าเคร่ืองรางของขลงั
เพ่ือให้ทหารออกรบ มนัเหนียว มนัขลงั มนัอะไร มนัเลยท าให้น่าเก็บไว้เป็นของส่วนตวั 

ถ้าเก็บไว้เป็นของส่วนตวัป๊ับ กรณีนีเ้วลาพระ เวลาท่านมีคณุวิเศษอย่างใด ท่าน
ก็ท าของท่านเพ่ือประโยชน์กบัชาติ เพ่ือประโยชน์กบัศาสนา ตอนนัน้เวลาชาติ เวลาเขา
มีสงคราม มีข้าศึกเขายึดเมืองกนั อนันีส้มยันัน้เขามี ดพูระในสมยัอยธุยาก็มี ไปอ่าน
ประวตัิศาสตร์สิ ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นพระที่ดี ท่านท าเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะไง ท่านท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือก าลงัใจ เพ่ือก าลงัใจนกัรบ 

แล้วเวลานกัรบ เวลาทหารออกไปรบ แล้วพระไปส่งเสริมเขาไปรบได้อย่างไร 
อย่างนีไ้ม่เป็นบาปหรือ พระต้องสะอาดบริสทุธ์ิสิ อ้าว! พระส่งให้เขาไปรบราฆ่าฟันกนั 

เวลาออกรบราฆ่าฟันมนัเป็นการปกป้องศาสนาอย่างหนึ่ง เห็นไหม อาณาจกัร
มัน่คง ศาสนจกัรก็มัน่คง ทีนีอ้าณาจกัร ศาสนจกัรอยู่ด้วยกนั เวลาอาณาจกัร ศาสนจกัร
เพ่ือความร่มเย็นเป็นสขุในอาณาจกัรนัน้ ในศาสนจกัรนัน้ท าความร่มเย็น ฉะนัน้ สิ่งที่
เป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์อย่างนัน้ 
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ฉะนัน้ เวลาส่ิงที่ว่า ไอ้ที่ว่าพระเคร่ืองๆ พระเคร่ืองเบญจภาคีที่ว่ามีมลูค่ามาก
ที่สดุ สมยัโบราณเขาท าแจกกนันะ่ เขาท าเป็นของทีร่ะลึก เวลามางานวดั เขาท าเป็น
ของที่แจกระลึก แล้วเวลาแจกระลึก ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมีคณุสมบตัิของท่าน มนัก็
เป็นเคร่ืองรางของขลงัที่มนัมีคณุสมบตัิที่ดี แล้วคณุสมบตัิที่ดี เขาก็เก็บไว้บูชากนั 

ทีนีบู้ชากนั เดี๋ยวนีม้นัเป็นเร่ืองโลกธุรกิจ เขาเรียกพทุธพาณิชย์ เคร่ืองรางของ
ขลงันัน้มนัมีมลูค่าอยู่จริงไหมล่ะ ถ้ามีมลูค่าอยู่จริง เร่ืองการประชาสมัพนัธ์ เร่ืองต่างๆ 
นี่ทางโลกนะ นี่พดูไปมนัจะออกเร่ืองทางโลก เร่ืองพระเคร่ือง 

ฉะนัน้ เร่ืองพระเคร่ืองมนัมีมาอย่างนี ้ ถ้ามีมาอย่างนีแ้ล้ว เวลาคนที่เก็บพระ
เคร่ืองไว้ ที่มนัเก่าแก่มีราคามาก พอมีราคามาก เห็นไหม มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้ง
จนเรือนไหว คนทกุข์คนยากพอมีเงินมีทอง เดี๋ยวจะเกบ็ล าบากเลย มีแต่ต้องดแูลรักษา 

ทีนีพ้อมีพระเคร่ืองที่มีราคาแพง เดี๋ยวเขาจะมีใบสัง่มาขโมยเลยล่ะ เพราะว่ามนั
มีจ านวนอยู่เท่าไรในประเทศไทย สมาคมเขารู้ แล้วไปตกอยู่ที่ใครบ้าง เวลาที่ของเก่า
เก็บมนัไม่ได้อยู่ในบญัชีสมาคมนัน้ ไม่มีราคานะ พระเคร่ืองรุ่นเดียวกนั สมยัเดียวกนั แต่
เขาไม่เคยออกมาสงัคมเลย เขาได้มาตัง้แต่สมยัปู่ ย่าตายาย แล้วเขาเก็บของเขาไว้ ถ้า
สตัว์ เขาเรียกว่าตัว๋รูปพรรณ ไอ้นี่มนัไม่อยู่ในทะเบียนของเขา เขาบอกเป็นของปลอม ไอ้
ที่มีอยู่ในทะเบียนเขาถงึเป็นของจริง นี่ในใบก ากบัของเขา 

ฉะนัน้ สิ่งที่มนัเก่า ของมนัเก่ามีราคา พอมีราคา เราจะเอามาท าบุญ อนันีเ้ป็น
พระพดูไม่ได้แล้ว เราจะมาขาย มาซือ้มาขาย พระไม่เห็นด้วย 

ฉะนัน้ เขาบอกว่าของเก่า พระทีเ่ก่ามนัมีราคา อยากจะเอามาขายเพ่ือเอาเงนิไป
ท าบุญก็ท าไม่ได้ เขาบอกว่าในการเช่าซือ้กนัมนัผิดตอ่ศาสนา ถ้าผิดต่อศาสนา ท าไม
คนเขาท ากนัอยู่ล่ะ 

มนัไม่ควรท า ดสู ิถ้ากรณีนีเ้ราจะยกขึน้มา มนัมีพวกไอ้โฆษกมนัไปถามหลวงตา 
บอกว่าหลวงตามาโครงการช่วยชาติฯ ท าไมไม่ท าเคร่ืองรางของขลงัเพ่ือจะให้ได้เงินมา
ช่วยชาต ิ
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ท่านบอกว่าท่านไม่ท า ท่านไม่ท าเลย ท่านไม่เห็นด้วย เพราะอะไร เพราะ
ท่านสะอาดบริสุทธ์ิ ท่านเช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วยความสะอาด
บริสุทธ์ิ ท่านเอาคุณธรรม เอาสัจธรรมในหัวใจของท่านเพ่ือมาช่วยสังคมโลก 

เขาบอกท าไมไม่ท าเร่ืองของขลงั 

ท่านไม่ท า แต่ลกูศิษย์ลกูหาของหลวงตาเวลาไปท าโครงการช่วยชาติฯ จะไป
พิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วใส่ในพลาสติก แจกๆๆ เขาท าเป็นของที่ระลึก ท าเป็นของที่ระลกึ
มนัไม่มีมลูค่า ไม่มีมลูค่าในทางตวัเงิน แต่มนัมีมลูค่าในหวัใจ มีมลูค่าในความเคารพ
นบัถือ นี่พดูถึงหลวงตาท่านท านะ 

ฉะนัน้ เวลาเขาบอกว่า ถ้าเอาพระเคร่ืองนีไ้ปขายมนัมคีวามผิดต่อศาสนา 

ตวัศาสนา ธรรมะเหนือโลก ศาสนาตัง้แต่สองพนักวา่ปีนีเ้หนือโลก ไอ้คนที่ซือ้ที่
ขายกนัอนันัน้ก็เป็นอาชีพของเขา ฉะนัน้ อนันีเ้ราไม่ไปยุ่งด้วย ไม่ยุง่ด้วย แล้วไม่ท าด้วย 
แล้วไม่สนใจด้วย ไม่สนใจ เพราะว่ามนัเป็นกระแสสงัคมไง เอาฝ่ามือปิดฟ้า กระแส
สงัคมมนัรุนแรงไปขนาดนัน้แล้ว แล้วเรา เราจะเอาตวัเราออกจากโลก ออกจากกระแส
สงัคมนัน้ ทีนีถ้้าเรามีอยู่นี่ เราจะสละอย่างไร เราจะท าอย่างไร นัน่ไปอย่างหนึง่ นี่ข้อที ่
๑. 

“๒. วดัในสมยันีเ้วลาสวดมนต์ก็แปลออกมาว่า ‘สรณะอ่ืนใดของข้าพเจ้าไม่มี มี
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะอนัสงูสดุของข้าพเจ้า’ แต่ท าไมยงัไปสร้างเทพ
ต่างๆ ขึน้มาบูชาภายในวดั อนันีไ้ม่เข้าใจ” 

เข้าใจง่ายๆ เลย เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเขาพดูแต่ปากไง ค าโบราณที่ว่า มือถือสาก 
ปากถือศีล นี่ส าคญั มือถือสาก ปากถือศีล ถ้ามีศีลธรรม ท าได้อย่างไร ก็ในเม่ือเรา
เคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะไปสร้างเทพอะไรมาได้ 

กรณีอย่างนีไ้ปสร้างเทพ เราเห็นตอนนีไ้ปสร้างเทพอะไรกนั มนัจะเป็นพราหมณ์
ไง เป็นพราหมณ์ สร้างเป็นพระเจ้าของพราหมณ์ แล้วกรณีนี ้ ดสู ิ ในศาสนาพราหมณ์
เขาก็บอกว่าพระพทุธเจ้าเป็นปางหนึ่งของเขา เป็นปางหนึ่งของเขาเหมือนกนั ในอินเดีย
เขามีพระพทุธเจ้าอยูเ่ป็นปางของเขา แล้วพวกเราก็เชือ่กนัเนาะ 
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พระพทุธเจ้าไม่เชื่อ ขณะที่พระพทุธเจ้าจะส าเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าแล้วเผยแผ่ธรรมไป ลบล้างพวกนีไ้ปหมด ลบล้างไปเพราะอะไร เพราะว่าเวลา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเผยแผ่ธรรม พวกพราหมณ์เขาไหว้ทิศ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเรากไ็หว้เหมือนกนั 

เขาบอก อ้าว! แล้วไหว้อย่างไรล่ะ 

เวลาไหว้ทิศกนันะ ทิศเบือ้งบนนีเ้ป็นครูบาอาจารย์ ทศิเบือ้งหน้าเป็นพ่อแม่ ทิศ
เบือ้งข้างเป็นเพ่ือน ทิศเบือ้งขวาเป็นหมู่คณะ ท่านกไ็หว้ทิศเหมือนกนั ไหว้ทิศคือท่าน
บริหารของท่าน พราหมณ์ละความนบัถือพราหมณ์มานบัถือพระพทุธเจ้าเลย 

เวลาเขาไปอาบน า้กนั เขาไปอาบน า้ช าระล้างบาปไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าก็บอก นี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะ ถ้าเขาช าระล้างบาปได้ ปลาตะเข้มนัก็ต้องเป็น
พระอรหนัต์ไปแล้ว เพราะมนัอยู่ในน า้นัน้ 

อย่างนีจ้ะเป็นปางหนึง่ของเขาได้อย่างไร มนัเป็นปางหนึ่งของเขาไม่ได้ เพราะ
อะไร เพราะทศันคติมนัไม่เหมือนกนั คณุธรรมในใจ ความเชื่อมนัคนละอนักนั ถ้า
คณุธรรมความเชื่ออนัเดยีวกนั มนัจะเป็นเหมือนกนัได้อย่างไร มนัเหมือนกนัไม่ได้เพราะ
อะไร เพราะว่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าลบล้างหมด ไม่ให้เชื่อเทวดา อินทร์ 
พรหม ไม่ให้เชื่อ 

ของเขา พระพรหมสงูสดุ ของเรา พระพรหมเป็นเด็กถือบาตรพระพทุธเจ้า พระ
อินทร์เป็นคนล้างบาตร เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบิณฑบาต พระพรหมเป็น
คนรับบาตร เวลาจะสวดมนต์ พฺรหฺมา จ โลกา ให้พรหมมาฟังด้วย ให้พรหมมาฟังด้วย 

แล้วเราถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วไปสร้างเทพต่างๆ ได้อย่างไร มนั
สร้างไม่ได้ มนัท าไม่ได้ 

ถ้ามนัท านะ ถ้าพดูถึงในความเห็นเราเลย ถ้าใครมีรูปเคารพอ่ืน ขาดจากไตร
สรณคมน์ ขาดจากไตรสรณคมน์ เพราะวดัที่ไหนกส็วดมนต์นี่แหละ สวดมนต์แปลนี่
แหละ ไม่มีสรณะอ่ืนเป็นที่พ่ึง สรณะสงูสดุของข้าพเจ้าก็มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
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พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นไตรสรณคมน์ ถ้าใครขาดจากไตรสรณคมน์ เขาขาด
จากสามเณร เป็นเณรไม่ได้ เป็นเณรต้องถือไตรสรณคมน์ก่อน พอถือไตรสรณคมน์แล้ว
อปุสมบท แล้วเวลาเขาไปถือรูปเคารพอ่ืน เขาจะเป็นเณรได้ไหม เขาไม่ได้เป็นพระ เขา
เป็นเณรยงัเป็นไม่ได้เลย แล้วท าไมวดัอ่ืนเขาสร้าง 

นี่โดยข้อเท็จจริงไง ข้อเทจ็จริงมนัเป็นอย่างนี ้แล้วท าไมเขาท าอย่างนัน้ล่ะ 

ท าอย่างนัน้แสดงว่า เวลาสงัคมเขาเสยีดสี เราก็สะเทือนใจนะ เขาบอกว่าไหว้
พระนี่ไหว้แต่ลกูชาวบ้าน ไม่เคยไหว้ถงึพระ ไม่มีพระให้ไหว้เลย 

นี่ไง ถ้าเป็นพระ เป็นพระมนัต้องเป็นพระมาจากธรรมวินยัไง ที่เวลาเขาถาม
เม่ือก่อนนะว่า เวลาหลวงตาบอกว่าเหยยีบหวัพระพทุธเจ้าไปแล้วแสดงธรรม นี่แหละๆๆ 
เวลาเขาสงสยันะ หลวงตาจะพดูบ่อย เหยียบหวัพระพทุธเจ้า คือเหยยีบค าสอนไง ธรรม
และวินยันีเ้ป็นศาสดาของเรา ค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็น
ศาสดา 

เวลาพระอานนท์คร ่าครวญเลย พระอานนท์เป็นพระโสดาบนันะ อยากให้องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่สัง่สอนพระอานนท์ไป 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า “อานนท์ เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ 
ธรรมและวินยัที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดา เป็นครูบาอาจารย์ของเธอต่อไป จะเป็น
ศาสดา เป็นครูบาอาจารย์ของเธอต่อไป” 

แล้วเวลาสวดมนต์ “จะไม่มีที่พ่ึงอ่ืนเลย มีแต่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์” แล้ว
ดนัไปสร้างเทพเจ้าต่างๆ อยู่ในวดั อ้าว! เวลาพดูอยา่งหนึ่ง ท าอย่างหนึ่ง ก็เหยียบหวั
พระพทุธเจ้าไง 

เวลาที่หลวงตาบอกว่าเหยยีบหวัพระพทุธเจ้าแล้วแสดงธรรม กรณีนีแ้หละ 
เหยียบหวัพระพทุธเจ้าคือละเมิดค าสัง่สอน ละเมิดค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมด แล้ว
ยงัห่มผ้าเหลืองอยู่นะ 
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อนันีเ้ราจะบอกว่า เขาบอกว่า ถ้าท าอย่างนัน้ท าไมเขายงัสร้างเทพอยู่ อนันี ้
เข้าใจไม่ได้ เข้าใจไม่ได้ 

ถ้าเราปฏิบตัิแล้วจะเข้าใจได้ มองโดยวิทยาศาสตร์มนัก็ทะลปุรุโปร่งแล้ว มนัท า
อย่างนีน้่าเกลียดมาก แล้วท าอย่างนีท้ าไม ท าน่าเกลียดได้อย่างไร แล้วท าน่าเกลียด
แล้วตอนนีม้นัก็อย่างที่ว่า เวลาเราพดูเร่ืองนีป๊ั้บ เราจะพดูถึงว่าสงัคมของสงฆ์นี่ไง เวลา
วิ่งเต้นเอาต าแหน่งกนั วิ่งเต้นอยากได้ต าแหน่ง 

เวลาจะได้ต าแหนง่ เหมือนข้าราชการเลย เวลาจะสอบนี่ โอ้โฮ! ไบรต์มาก มี
ความสามารถมาก ร่างกายสมบูรณ์มาก พอรับเข้าไปท าราชการป๊ับ ลาป่วยทีหนึง่ทัง้ปี
เลย ก็มนัเพ่ิงไปตรวจ แพทย์ขึน้มาเม่ือกีเ้ลยบอกว่า โอ้โฮ! สมบูรณ์พนูสขุ โอ้โฮ! ปัญญา
นี่เลอเลิศ เวลาสมคัรสอบนี่ อู้ฮู! ใบรับรองแพทย์เป็นตัง้ๆ เลย พอไปราชการ ตมู ลาป่วย 
ป่วยทัง้ปี แล้วเข้ามานี่ใบรับรองแพทย์มาตลอด ทีนีก้็ลาป่วย ลากิจทัง้ปีทัง้ชาติ นี่ก็
เหมือนกนั เวลาบวชมา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แต่เวลาแสดงออก ลา
ป่วย 

ทีนีเ้ทศน์ต่างๆ เวลาคนเรานี่นะ วฒุิภาวะของสงัคมมนัอ่อนแอ เวลาทกุข์ยาก ไม่
มีที่พ่ึง ก็ไปหาเทพเจ้าให้เป่าหวัให้ที อยากจะมัง่มีศรีสขุ แต่ไปหาพระ พระให้เสียสละ 
ไม่เอา ไปหาพระ พระก็บอกว่า ให้ท าขยนัหมัน่เพียร ให้ตัง้สติ อู๋ย! ล าบาก ถ้าไปหาเทพ 
เทพมาหลอกเอาสตางค์ อะไรก็ได้หมด สตางค์มา เอ็งได้ทัง้นัน้น่ะ 

ทีนีพ้อมนัง่ายไง เอ็งไม่ต้องไปศาลเจ้าหรอก เอ็งไม่ต้องไปที่ทรงเจ้าหรอก เอ็งมา
วดัก็ได้ พระก็ท าได้ พระมีศีลมากกว่าด้วย ฉะนัน้ เดี๋ยวนีพ้ระก็เลยมีเทพเจ้าต่างๆ 

เทพก็คือผี ผีก็คือเทพ ถ้าเทพคือผี เดี๋ยวจะเข้าข้อที่ ๓. เทพก็คือผีไง ทีนี ้
พระพทุธเจ้าปฏเิสธหมดแล้ว ถ้าคนภาวนาได้แล้ว อย่างหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เร่ือง
อย่างนีเ้วลาพระนะ แม้แต่พฤติกรรม เวลาท าไม่ดี ท่านยงัติเลย แล้วนี่ขึน้มา ภาษาเรา
เลยว่ามนัประจาน เวลาท าอย่างนีแ้ล้วมนัประจาน แล้วยิ่งตอนนี ้ ดสู ิ เขาท าเคร่ืองราง
ของขลงักนั เพราะอะไร เพราะโลกเขาต้องการ โลกเขาต้องการเพราะโลกมนัขาดที่พึ่ง 
ไม่มีที่พ่ึง โลกเขาร้อนนกั แต่เวลาเราให้เขาพ่ึง ให้ไปพ่ึงเคร่ืองรางของขลงักนั ทเุรศ ทเุรศ
มาก เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี ้
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พระพุทธเจ้าสอนศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามีสติ ไอ้ความทุกข์ความยากนัน้
เบาลง ถ้ามีสมาธิ มีความสุขแล้ว ถ้ามีปัญญาขึน้มาจะพ้นทุกข์เลย 
พระพุทธศาสนามีคุณสมบัติขนาดนัน้น่ะ พ้นจากทุกข์ได้เลย 

แต่มนัวางเลย มนัทิง้หมดเลย มนัไปเอาเทพต่างๆ ไปเอาบ้าบอคอแตกข้างนอก
เลย ไอ้เทพพวกนี ้พระพทุธเจ้าตรัสรู้ พระอินทร์ เทวดาถวายบาตร ๔ ใบ พระพทุธเจ้า
ระลึกอดีตเลย ย้อนอนาคตงัสญาณ พระพทุธเจ้าแตล่ะองค์ต่อๆ มาท าอย่างไร เนรมิต
บาตร ๔ ใบเหลือใบเดียว ออกบิณฑบาตเป็นครัง้แรก 

เวลาเทศน์ พระอินทร์ไปใส่บาตรพระกสัสปะ ไปใส่บาตรพระสารีบุตรเป็นประจ า
ทัง้นัน้น่ะ เทวดา อินทร์ พรหม อยากร ่าอยากรวย อยากจะท าบุญ อยากจะมาใส่บาตร 
เขาไม่มีโอกาส ครูบาอาจารย์เราประสบเร่ืองนีเ้ยอะแยะเลย 

แต่นี่พระมนัอ่อนแอ พระมนัอ่อนด้อย ไปเอาสิ่งนีม้าเป็นสินค้า แล้วออกไปทาง
โลก นี่มนัจะไป เขาบอกพระเคร่ือง พดูไปแล้วมนัอย่างว่าแหละ พระด้วยกนั พระเหมือน
พระ แต่พระไม่เหมือนกนั 

“๓. เวลาไหว้เช็งเม้ง คนจีนเชื่อว่าเป็นเวลาประตเูปิดให้วิญญาณออกมายงัโลก
มนษุย์ ประเพณีนีเ้ป็นอีกช่วงหนึง่ อีกประเพณีอ่ืนก็เป็นอีกช่วงหนึง่ อยากถามว่า ถ้า
ประตเูปิดออกมา อย่างนีว้ิญญาณไม่หนีไปหรือเจ้าคะ แล้วถ้าหนีไป จะตามกลบัมา
อย่างไร” 

กรณีนีม้นัมี มนัมี ดสูิ เพราะว่าพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั แล้วมีคณุสมบตัิที่เหมือนกนั องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้วเป็นศาสดา เป็นองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้ากบัพระธรรม เวลาไปเทศนาว่าการจนพระอญัญาโกณฑญัญะเป็น
สงฆ์องค์แรกของโลก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอทุานเลย “อญัญาโกณฑญัญะรู้
แล้วหนอ” คือมีพยานไง 

เราเป็นอยู่คนเดียว แล้วคนอ่ืนจะเป็นพยานกบัเราได้อย่างไร ฉะนัน้ เวลาเทศนา
ว่าการไป ดสูิ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้ง
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ขวา คือว่าเป็นผู้ที่ปัญญามาก เป็นผู้ที่มีความสามารถมาก ถึงต้องตัง้สจัจะอธิษฐาน 
แล้วสร้างบุญกุศลมา ต้องมีปัญญามากกว่าพระอรหนัต์โดยปกติ แล้วเวลาพระโมคคลั
ลานะไปสวรรค์ไปนรก ไปต่างๆ มาบอกกล่าวที่นครราชคฤห ์

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าถกูต้องๆๆ  

นี่ไง มนัมีพยาน มนัมีพยานที่ว่า ในวฏัฏะ ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ จิต
วิญญาณเขาอยู่กนัอย่างไร เทวดาเขาอยู่กนัอย่างไร พรหมเขาอยู่กนัอย่างไร เร่ืองนีม้นัมี
อยู่จริง มนัมีอยู่จริงเพราะว่าคนที่มีคณุสมบตัิเหมือนกนั เป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั แล้ว
มีความสามารถเห็นมาเหมือนกนั ถ้าเห็นมาเหมือนกนัป๊ับ เร่ืองอย่างนีเ้วลาองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกไง 

ฉะนัน้ ที่ว่าเวลาตกนรกอเวจี สิ่งที่ว่าตกนรกอเวจี เวลาเขาหมดอายขุยั เวลามนั
จะขึน้มาอย่างไร นีก่็เหมือนกนั เป็นเทวดา อินทร์ พรหม เขาอยู่กนัอย่างไร 

ฉะนัน้ที่บอกว่า คนจีนเขาเชื่อว่าถงึเวลาแล้วเขาจะเปิดประตวูิญญาณออกมา
โลกมนษุย์ให้มาเหมือนกนั 

อนันีเ้วลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเปิดโลกนี่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง เพราะองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีคณุสมบตัิเปิดโลกได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เวลาเปิดโลก เปิดโลกธาต ุ๓ โลกธาตเุห็นกนัหมด เหน็กนัได้ 

ฉะนัน้ เวลาเชง็เม้ง เพราะเขาเป็นเต๋าใช่ไหม แล้วมาบวกเข้าไปกบัพทุธ เขาบอก
ว่าถึงเวลานีเ่ปิดได้ มนัเป็นความเชื่ออนัหนึ่ง 

แต่เวลาเป็นข้อเท็จจริง เวลาเป็นข้อเท็จจริง เวลาเขาส่ือสารกนั เขาไปมาหาสู่กนั 
มนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ เป็นอีกเร่ืองหนึ่งเพราะว่า เวลาในพระไตรปิฎกนะ พวกเทวดา 
อินทร์ พรหม เขาไม่อยากมาใกล้มนษุย์เลย เขาบอกเหม็นกลิ่นคาวมนษุย์แรงมาก เขา
ไม่ต้องการมา 

เวลานรกอเวจีเขามาไม่ได้ เพราะเขาอยู่ในกฎของกรรม กฎของกรรม เขาต้องตก
นรกอเวจีอย่างนัน้ มนัพ้นขึน้มาไม่ได้ เขาอยากพ้นจะเป็นจะตาย แต่นีเ้วลามนัหมดเวร
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หมดกรรมนี่มนัมี มนัมีที่ว่า เวลาครูบาอาจารย์ท่านมขีองท่าน ท่านบอกว่าเหมือนกบัคกุ 
เวลาคนมนัจะพ้นจากโทษ เป็นนกัโทษชัน้ดี เขาปล่อยออกมา เพราะมนัชัน้ดี เขาจะ
หมดโทษอยู่แล้ว แต่บางทีมนัก็มีการหนีมาเกิด หนีมาเกิดแล้วเขาจะมาตามกลบัไป
อย่างไรล่ะ 

เขามาตามกลบัไป เวลาเขามา เขาจะเอากลบั มนัปัจจุบนัทนัด่วน หมดชวีิตไป
ทนัที แล้วต้องกลบัไป เวลากลบัไป มนัเป็นกฎของกรรมไง ถ้ายงัไม่สิน้สดุ ยงัไม่หมด
วาระ มนัต้องใช้ตรงนัน้จนจบ ถ้าไม่จบ หนีมา หนีมาก็ต้องไปอีกภพชาติหนึ่ง ไปใช้ตรง
นัน้จนจบ 

นี่พดูถึงว่า วิญญาณมนัไม่หนีมาหมดหรือ 

โอ๋ย! เขาอยากหนีจะตาย ใครๆ ก็อยากจะพ้นจากวบิากกรรมทัง้นัน้น่ะ แต่มนั
พ้นไปได้ไหมล่ะ หนีไปแล้วมนัพ้นจากกรรมนัน้ไปไม่ได้ 

ฉะนัน้ เวลาเขาเปิดมา ค าว่า “เปิดมา” ความจริงมนัมีช่องทางของเขากนัอยู่แล้ว 
เพราะในพระไตรปิฎกนะ เวลาอโุบสถศีล ผู้ที่จ าศีลในอโุบสถเขาเรียกว่าช้างอโุบสถ เขา
จะมาดวู่าใครที่จ าศีลอโุบสถ จะได้บุญมากน้อยแค่ไหน ในวนัพระปกติ เขาจะมีพวกนี ้
เขาจะมาดวู่าพวกที่จ าศีลมีศีลมีธรรมมากน้อยแค่ไหน นี่อยู่ในพระไตรปิฎก เปิด
พระไตรปิฎกได้เลย 

ฉะนัน้ ทีนีบ้อกว่า ถ้ามนัมีอย่างนีป๊ั้บ มนักเ็ป็นเร่ืองปกติของกามภพ รูปภพ อรูป
ภพไง นี่ไง อาหาร ๔ เกิดในภพชาติใด มีชีวิตอย่างใด ใช้อาหารอย่างใด เกิดในความ
เป็นมนษุย์ เกิดในเทวดา อินทร์ พรหม มีของเขา แล้วหมดอายขุยั ความสมัพนัธ์มนัมีต่อ
กนั 

ถ้าบอกว่า ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้เลย พระนาคิตะเดินจงกรมอยู่ เทวดามายบัยัง้
กลางอากาศ เดินจงกรมอยู่ นาคิตะเป็นผู้อปัุฏฐากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ลา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาวิเวก แล้วมาเดนิจงกรมอยู่ ชาวบ้านเขาไปเที่ยว
มหรสพสมโภช ชาวบ้านเขามีความสขุ เรามีแต่ความทกุข์ 
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เวลาคนปฏิบตัิ เวลาจิตมนัไม่ลงมนัจะเป็นอย่างนี ้บ่นทกุข์บ่นยากตลอด แล้วไอ้
คนที่เขาไปเทีย่ว เขามีความสขุของเขา เพราะความคดิของเราไง 

เทวดาที่เป็นญาติมายบัยัง้กลางอากาศเลย ไอ้พวกทีเ่ข้าไปเที่ยวมหรสพสมโภช
นัน้น่ะ พวกนัน้มนัยงัอยู่ในวฏัฏะ ยงัเวียนว่ายตายเกิด เขายงัติดมหรสพสมโภช 
อบายภูมิ แต่ของท่าน ท่านเดินจงกรม ท่านถือพรหมจรรย์ ท่านต่างหากเป็นผู้ประเสริฐ 
คนที่ประเสริฐอยู่ในทางจงกรม 

แต่จิตใจมนัโดนกิเลสครอบง า มนักลบัน้อยเนือ้ต ่าใจไปบอกว่าไอ้คนที่มนัอยู่ใน
วฏัฏะเขามีความสขุ เขาไปเที่ยวมหรสพสมโภชกนั เรามนัทกุข์มนัยาก มนัทกุข์มนัยาก 
เทวดายบัยัง้กลางอากาศเลย นี่อยู่ในพระไตรปิฎก 

ช่องทางมนัมี ถ้ามนัมีสายบุญสายกรรมต่อกนั ช่องทางมนัมี เพียงแต่ว่าพวกเรา
มีคณุสมบตัิดีจริงหรือเปล่า แล้วคณุสมบตัิของมนษุย์ที่ว่าประเสริฐๆ เพราะมีอย่างนี ้
พระนาคิตะเดินจงกรมอยู่ อยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกนั เทวดายบัยัง้กลางอากาศเลย 
ท่านต่างหากๆ ครูบาอาจารย์บอกเทวดากบัพระนาคติะจะต้องเป็นหมูเ่ป็นสหายกนั 

พาหิยะที่เรือแตก พาหิยะที่ดจูิตมนัมาอ้างกนัทกุวนั พาหิยะ พาหิยะเป็นพ่อค้า 
แล้วพ่อค้ามาเรือส าเภา พอเรือแตกกลางทะเล พอเรือแตกกลางทะเลกร็อดขึน้ฝ่ังมาเป็น
ชีเปลือยเพราะมนัมาแต่ตวั ก็เลยไปเอาใบไม้มาพนัตวัไว้ 

ไอ้พวกชาวชายฝ่ังเห็นก็ อู้ฮู! พระอรหนัต์ขึน้มาจากทะเล เขาเชื่อถือศรัทธา พาหิ
ยะก็เลยแกล้งเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย เหน็เขานบัถือ เออ! ก็ยอมรับเขาไปอย่างนัน้น่ะ 

อยู่ในธรรมบทเหมือนกนั ในพระไตรปิฎกนัน่แหละ ธรรมบทเขาแปลมาจาก
พระไตรปิฎก แต่พระไตรปิฎกมนัจะเป็นหวัข้อ แล้วธรรมบทคือการเรียนวชิาการ เขาจะ
ขยายความ บอกว่า พาหิยะ พออย่างนัน้ป๊ับ เทวดาก็มากลางอากาศเหมือนกนั เทวดา
มายบัยัง้กลางอากาศเลย ท่านไม่ใช่พระอรหนัต์ ญาติโยมเขาสรรเสริญท่าน แล้วท่านก็
เชื่อเขาไป ตอนนีพ้ระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้ว ให้ไปฟังเทศน์พระพทุธเจ้า ให้ไปฟังเทศน์
พระพทุธเจ้า 
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เพราะเทวดามาเตือนจนคอตก เพราะมนัเป็นความจริง พอเป็นความจริงแล้ว
เขาก็ละความเชื่ออนันัน้ไปหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าบิณฑบาตอยู่ไง ก็ไปขอฟังเทศน์
พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็พดูถึงเร่ืองสกัแต่ว่ารู้ “เธอจงมองโลกนีเ้ป็นสกัแต่ว่า อย่าไป
ยึดมัน่ถือมัน่” ป๊ิง! เป็นพระอรหนัต์เลย แล้วขอบวชไง 

พอขอบวช พระพทุธเจ้าบอกว่า “เธอไม่มีบริขาร จะบวชอย่างไรล่ะ” 

ก็ไปหาบริขาร แล้วโดนแม่โค โดนควายขวิดตายไง พระอรหนัต์ ฟังเทศน์
พระพทุธเจ้าหนเดียว 

แล้วทีนีพ้อเร่ืองนีม้นัเกิดป๊ับ พระก็แปลกใจไง เพราะว่าพอโดนโคขวิดตาย 
พระพทุธเจ้าเป็นคนไปฌาปนกจิเอง ไปเก็บศพเอง แล้วเผาเองไง พระก็งงว่า
พระพทุธเจ้าไปเก็บศพเขาได้อย่างไร 

พระพทุธเจ้าบอกว่า “ภิกษุทัง้หลาย นีค้ือพระอรหนัต์” 

พอพระอรหนัต์ป๊ับ พระก็ถามอีก “แล้วเป็นพระอรหนัต์ได้อย่างไร” 

พระพทุธเจ้าบอกว่า ในอดีตชาติแต่กาลไกลนู้น เขากบัเพ่ือนเขา ๕ หรือ ๗ คน
เป็นนกัปฏิบตัิ แล้วก็ขึน้ไปบนภูเขาตดั นดักนัขึน้ไปวา่ไปอดอาหาร ไปภาวนา ท าพะอง
ขึน้ไปแล้วถีบทิง้เลย แล้วถ้าใครภาวนาเป็นพระอรหนัต์ให้เหาะลงมา ถ้าใครไม่เป็นพระ
อรหนัต์ให้ตายบนนัน้ 

พาหิยะเป็นคนคนหนึง่อยู่บนนัน้ แล้วที่ไปภาวนามีเป็นพระอรหนัต์ก็มี แล้วที่
ตายไปบนนัน้พร้อมพาหิยะก็มี แล้วที่เป็นพระอรหนัตห์รือเป็นพระอนาคามีอยู่บนพรหม 
เป็นเพ่ือนกนัก็ไปด้วยกนัไง 

ทีนีพ้าหิยะก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วมาเกิดเป็นพาหิยะที่เรือแตก พอเรือ
แตกขึน้มา เทวดานัน้กเ็ป็นเพ่ือนเก่า เป็นนกัปฏิบตัิมาด้วยกนัก็มาเตือน นี่พดูถึงว่า
ช่องทางที่สายบุญสายกรรมมนัม ี

ฉะนัน้ ถ้าเป็นอย่างนีป๊ั้บ ทีนีเ้ราจะเอาประเพณทีี่เราท า ประเพณีมนัเปล่ียนไป
ทกุวนั คนความเชื่อมนัแตกต่างกนั ฉะนัน้ ค าถามที่ ๓. “เวลาเขาไหว้เชง็เม้ง คนจีนเขา
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เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาประตเูปิดให้วิญญาณออกมายงัโลกมนษุย์ ประเพณีอ่ืนก็เป็นอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง อยากถามว่า ประตเูปิดมาแล้ววิญญาณไม่หนีไปบ้างหรือเจ้าคะ แล้วถ้า
หนีไปแล้วจะเอากลบัมาได้อย่างไรเจ้าคะ” 

ถ้าปฏิบตัิไปจนสิน้สดุก็รู้หมด ถ้ารู้แล้วเข้าใจแบบนี ้ ถ้ารู้แล้วเข้าใจนะ ความจริง
มนัมีอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ความเชื่อเยอะมาก 

ความจริง ข้อเท็จจริงมี แล้วคนที่รู้จริงมีอยู่ส่วนหนึ่ง ความจริงไม่ใช่ส่วน
หนึ่ง ความจริงเป็นความจริงแท้ๆ เลย แต่คนที่ไปรู้จริงเห็นจริงมีอยู่ส่วนหนึ่ง
เพราะเวลาปฏิบัติไป 

แต่ไอ้พวกเชื่อตามๆ กนัมานี่มหาศาลเลย ไอ้เชื่อตามๆ กนัมา ๙๙ เปอร์เซ็นต ์
แล้วพอความเชื่อตามๆ กนัมาก็เลยกลายเป็นประเพณีวฒันธรรม ก็เลยเป็นยึดมัน่ถือมัน่
ว่าเป็นความจริงอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ความจริงมนัมี ที่ว่าวญิญาณจะหนีไปอะไร หนีกรรมไม่พ้น หนีไปเดี๋ยวก็
ต้องกลบัมาใช้จนจบ ถ้าหนีไปมนัไม่จบไง มนัต้องจบ ฉะนัน้ ถ้าจบแล้วก็คือจบ นี่พดูถึง
ว่าเร่ืองความเชื่อ เร่ืองความเชื่อ ถ้าความเชื่ออย่างนัน้ป๊ับ เราเอาความจริง 

ถ้าโยมอยากรู้นะ โยมปฏิบตัิแล้วจะรู้หมดเลย แล้วจะเข้าใจเร่ืองนี ้ เร่ืองต่างๆ 
โยมมีพระเคร่ืองมีราคา เอามาใส่ก็ไม่กล้า จะไปขายก็กลวัผิด แล้วไปดตูามวดั วดัก็ท า
ผิดๆ พลาดๆ มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง แต่ไปสร้างเทพสร้างอะไรกนั นี่เขา
บอกว่าอนันีเ้ข้าใจไม่ได้ แล้วยิ่งมาความเชื่อ 

ความเชื่อ เราวางไว้ เพราะความเชื่อมนัมีร้อยแปด ความเชื่อมีร้อยแปด ศรัทธา
แก้กิเลสไม่ได้ แล้วถ้ามีความเชื่อแล้วเราวางไว้ แล้วเรามาค้นคว้าของเรา มาเอาความ
จริงของเรา 

แล้วอย่างที่ว่า ไอ้ที่ว่าเชื่อๆ จะเข้าใจหมดเลย เข้าใจหมดเลย อ๋อ! หวัข้อมนัมา
จากที่นี่ ประเพณีนีม้าจากตรงนี ้ ส่วนใหญ่แล้วมนัมาจากพระไตรปิฎก อย่างที่ว่าเปิด
โลกธาต ุองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท าได้หมด แล้วเวลาพระโมคคลัลานะไปเที่ยว
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สวรรค์มา ไปยืนยนัในครอบครัวใดใครตายไปไหน มาบอกพระพทุธเจ้า ต่อหน้า
ธารก านลัเลย 

ศาสนาพทุธที่มัน่คงมา สดุท้ายแล้วศาสนาอ่ืนเขาเหน็ว่าพระพทุธศาสนามัน่คง
เพราะพระโมคคลัลานะ เวลาจะท าร้ายกจ้็างคนมาฆา่พระโมคคลัลานะก่อน ในสมยันัน้
พวกที่ลทัธิต่างๆ ที่ยงัมีกิเลสอยู่ เขาก็ห่วงสถานะของเขา เวลาพระพทุธเจ้าแสดงธรรม
ออกมาเป็นความจริง เขารับกนัไม่ได้เลย เพราะวา่มนัไปลบล้างความเชื่อถือของเขา
ทัง้หมดเลย ถ้าไปลบล้างความเชื่อถือของเขา 

แต่เวลาเจริญรุ่งเรืองขึน้มา ตอนที่หลายพนัปีมา โอ้โฮ! ถ้ายงัไม่เจริญนะ เร่ือง
การคมนาคมยงัไม่มี ศาสนาพทุธเวลาเจริญ เจริญมาก แต่เพราะมนัเป็นศาสนาทีเ่ป็น
เสรีภาพ เป็นศาสนาทีเ่ป็นเร่ืองข้อเท็จจริงในใจ ไม่มีเร่ืองกิเลสมาเจือปน 

เวลาไปเจออย่างอ่ืนแล้วมนัแบบว่าไม่มีสิ่งใด ไม่มีความคุ้มครอง ว่าอย่างนัน้เลย 
แต่ถ้ามีฤทธ์ิ ถ้าพระพทุธเจ้ามีจริง ฤทธ์ิเดชมีจริง มีจริงก็คุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาที่ท่าน
มีชีวิตอยู่ไง แต่ถึงเวลาแล้วมนัก็เสื่อมสลายไป แต่ตอนนีม้นัจะรือ้ฟืน้ขึน้มา 

ตอนนีถ้้าพดูกนัโดยข้อเท็จจริงนะ อย่าใช้อารมณ์ แล้วอย่าเอาจ านวนมาวดักนั 
ศาสนาใด ลทัธิใด เวลาโต้แย้งกนัด้วยสจัจะ ของเราสดุยอด นกัวิทยาศาสตร์ไหนมา
ค้นคว้าก็ยอมรับหมด พระพทุธศาสนานี่ 

เว้นไว้แต่พวกเรา เว้นไว้แต่ชาวพทุธด้วยกนัเอง ชาวพทุธมนัไม่จริงจงักนัเอง ถ้า
ชาวพทุธจริงจงัเอง ปฏิบตัิให้ได้จริงขึน้มา มีคณุธรรมจริงขึน้มานะ ไอ้ค าถามจะไม่มีเลย 
ความสงสยัไม่มีเลย 

ทีนีค้ าถามมา เราตอบ เราตอบเพ่ือให้เห็นว่า ในพระพทุธศาสนาเรามนัมี
คณุธรรม มีสจัจะมีความจริง แล้วเราควรภูมิใจ แล้วเราพยายามค้นคว้าหาความจริงมา 
เพ่ือเป็นธรรมในหวัใจของเรา สจัธรรมให้มนัอยู่ในใจของเรา เพ่ือประโยชน์กบัใจดวงนี ้
เอวงั 


