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ตายแลวไปไหน 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่  ๒๙ พฤศจกิายน  ๒๕๕๒ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฟงธรรมนะ  การฟงธรรมะเนีย่  ธรรมดาการฟงธรรมอันนี้มนัแสนยาก  เพราะในสมัยพทุธกาล 
สมัยเมื่อสองพนักวาปแลว มนัไมมเีทคโนโลยี ไมมอีะไรเลย งั้นการฟงธรรมเนี่ยตองไปฟงปากตอปาก 
ไง  เหมือนกบัพอแมเลานิทานใหลกูฟง  ถาพอแมเลาใหลูกฟง  ลูกตองไปฟงสมยันัน้เปนอยางนัน้  การ 
ฟงธรรมถึงแสนยาก การฟงธรรมเนี่ยแสนยาก แตในปจจุบันเทคโนโลยีมนัมี วิทยมุันมี การสื่อสารมนั 
มี  เราบอกมนัยากตรงไหน  ไดยนิทุกวันเลย  ไดยินทุกวนัเพราะเราเปนชาวพุทธนะ  ถาเราไปเกิดในที่ 
ไมใชชาวพุทธนะ มันจะมีใหไดยินไดฟงไหม การฟงธรรม ธรรมะคือสัจธรรม สัจธรรมที่รูจริงออกมา 
จากใจ  การฟงมนัจะดูดดืม่ตางกัน  อานหนังสือใหฟง  มนัไดทั้งนั้น  เอาหนงัสือมากาง  จะเกิดเสยีง 
กระทบกระเทือนขนาดไหน ไมสําคัญเลย เพราะอะไร เพราะหนงัสือมันไมหนไีปไหน 

แตเวลาเทศนดวยปฏิภาณ ดวยความรูสกึ  มันเปนขึน้มาจากใจ พอมีเสยีงกระทบนะ ใจมนัหาย 
แวบเลย  เหมือนเราคิดเรื่องใดอยู  แลวพอมีการกระทบเนีย่  ความคิดมนัหายไปเลย  จรงิไหม  เราจะพูด 
อะไรตอเนือ่ง พอมีอะไรมาขัดแยงปบ  เหน็ไหม  เนีย่  ตรงนี้  มันถึงวาการฟงเทศน  การฟงเทศนพระปา 
ตองนิง่ แลวมนัจะออกมาออกมาจากความรูสึกอนันี้ 

ถาม :  ๑.  การพูดคุยระหวางการฟงธรรมพระเทศนา จะไดผลกรรมอยางไร อยางไรบาง 

ตอบ :  ไดกรรมมหาศาลเลย  การฟงเทศนนะทีนี้คนเรามันไมเขาใจนะ  ถาคนเขาใจศึกษาเรือ่ง 
ของศาสนานะ  เราจะเปนคนดีขึน้มหาศาล  อยางเชน  พวกโยมเดนิเขามาในวัด  แลวเดินออกไปจากวัด 
เนี่ย  เศษฝุนที่ติดไปจากรองเทาเนีย่ก็เปนกรรมแลว  เพราะของของสงฆ  ของของสงฆ  ของในวัดเนี่ย 
ของของสงฆใชไหม  แลวนี่พูดถึงเศษฝุนในวัดมันเปนของสวนกลาง  เหมือนกับเราฉอโกง  ของของ 
สงฆเหมือนกบัของสาธารณะ  เราเอาของสาธารณะไปใชประโยชนในบานเราไดไหม  แตของ 
สาธารณะ  สาธารณูปโภค  มันใชรวมกันใชไหม  ของรัฐบาลไง  ของสาธารณะอยางเชน  ตอนนีน้ะไอ 
พวกเดก็มนัไปถอดน็อตตามเสาไฟ เพื่อเอาไปขาย เพื่อหาประโยชนของมนั นัน่ คิดดูดิ มันถอดน็อตผล
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ประโยชนของมนัแค  แคเศษเหล็ก  แตแสงสวางความปลอดภัยของคน มันมีคุณคาขนาดไหน นี่ไง  เรา 
ใชของสาธารณะแลว เราคิดวามนัไมมีโทษไง 

สงฆก็เหมอืนกัน สงฆนี่เปนของสาธารณะ สงฆของสงฆสวนกลาง ภิกษุนอมลาภสวนกลางมา 
เปนสวนตน  เนีย่เวลาของสงฆเปนสวนกลาง  แลวเราเนี่ย  โธ!  แบบวาเราฉอฉล  เราจะใชมากกวาเขา 
ไดมาเปนของสวนกลาง  อุยใหญกวาตองใชมากกวา  ไอขางหลังตองใชนอย  ๆ  เห็นไหม  เนี่ย  ผิดแลว 
แมของสวนกลาง ของของสงฆ ทีนี้ของของสงฆ นีพู่ดถึง มนัเปนวัตถนุะ แลวถาฟงธรรม ฟงธรรมมัน 
มีคุณคามากกวานั้น 

การฟงธรรมนี่  หลวงตาพูดบอย  ใครไปฟงวิทยุหลวงตา  หลวงตาบอกวา  การฟงธรรมนี้แสน 
ยาก เพราะการฟงธรรมธรรมที่แทจริงแสนยาก อยางเชน ในปจจุบนันี้ใครเปนมะเรง็ใครเปนเอดส เปน 
อะไรตาง ๆ นี่ ตองการยารักษามากเลย แลวยามีไหม ยาไมมี ฉะนั้นก็ประคองอาการกนัไปเฉย ๆ 

ธรรมะกเ็หมอืนกนั  ธรรมะทีอ่อกมาจากใจนีม่ันแกกิเลส  กิเลสมนัคืออะไร  เราก็ไมรู  เปนโรค 
อะไรเนี่ย  ทกุคนนี่จิตใจมันปวยหมดนะ  ปวยอะไร  ปวยเพราะอะไร  ปวยเพราะเราไมรูตวัเราเอง  ปวย 
เพราะเราไมอิสรภาพ กิเลสมนัครอบงําอยู แลวจะเอาอะไรไปรักษามนั ธรรมะนี่ไง รักษามัน ธรรมะนี่ 
แกไขได ศีล สมาธิ  ปญญา แลวปญญาเกิดอยางไร มีการศึกษา จะสรางปญญา วนันีม้าสรางบุญ บุญนี่ 
จะเปนปญญา อันนีเ้ปนโลกยีะปญญา เปนวิชาชีพ ถาปญญาทางโลกแกกิเลสไดนะ ศาสตราจารย  ด็อก 
เตอรมันเปนพระอรหันต หมดแลว ศาสตราจารยไหน มนัรูวิชาการหมดแหละ ตัวมันเองไมรูจักตวัมนั 
เองนะ นี่ไง ธรรมะแกโรคภัยไขเจบ็ในใจ คือโรคกิเลส 

ฉะนั้นการพูดคุยระหวางฟงพระธรรมเทศนา  จะไดรับผลกรรมอยางใด  คนรักษานีน่ะ  เวลา 
คนไขนี่  เวลาจะเขาหองผาตัด  เขาตองเลือกที่ปลอดเช้ือ  ถาเราไปผาตัดแลวไดของแถมติดเช้ือมาดวย 
การฟงธรรมนีเ่ขาตองการความสงบ  ทุกคนตองการความสงบ  ทุกคนตองการธรรมะเขามาชําระลางใจ 
เรา แลวเราไปพูดคยุกันจุบจิบ๊ จุบจิ๊บนี ่คนอื่นรําคาญไหม มนัก็เหมือนคนที่รักษาไข แลวเราเอาเช้ือเขา 
ไปในหองนัน้นะ เราไดกรรมไหม เราไดกรรมไหม ระหวางพูดคยุ ระหวางทําเนี่ย 

การพูดคุยระหวางฟงพระธรรมเทศนาจะไดผลกรรมอยางใด  กเ็ราไปทําลายสมาธิ  ไปทําลาย 
โอกาสของคนอื่น ไปทําลายทกุ ๆ อยางเลย ไดกรรมอะไร เรามีความจงใจ เรามีความตั้งใจทําสิ่งใดอยู 
แลวมีคนมนัทําใหเราเสยีสมาธิเปนกรรมไหม  เนี่ยกรรม  นี้เราไมเขาใจนะ  ไมสําคัญเลย  ไมเปนไรอัด
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เทปไวเดี๋ยวฟงใหม ฟงเมือ่ไหรกไ็ด ฟงเทศน อูย ฟงจนเบื่อ เปดทั้งวันทัง้คืนทั้งวัน๒๔ช่ัวโมง ฟงจนไม 
อยากจะฟง ไอฟงแบบ เขาหูซายทะลุหขูวามนัไมมีประโยชน 

ไอคนฟงเทศน คนเจ็บไขไดปวย คนมันรูถึงตวัมนัเอง คนมันภาวนาแลวติดขัด บางคนขึ้นมานี่ 
จิตมันมีอะไรเศราหมอง มันมีปมของมนัอยู  เขาฟงเทศนขึ้นมา  เขาจะแกปมนัน้  เขาจดจอ  เขาตั้งใจนะ 
มันจะมาถึงเราไหม  พวกนี้ไมปฎบิัติไมรูเรือ่งนะ  คนรูเรื่อง  หลวงตาทานบอกทานอยูกับหลวงปูมัน่ 
พระนัง่ฟงเทศนเต็มเลย หลวงปูมัน่ทานเทศนเรื่องพืน้ฐานขึ้นมา  เรือ่งของศีล  เรือ่งของสมาธิ  เรื่องของ 
ปญญา ไอพวกเราขอศีล ศีลเปนอยางไร ศีลนะ ศีลกต็ัวหนังสอืไง ศ ศาลา สระอิ ร เรือ ไง ศีลอยูในนูน 

แลวศีลของเราละ  ศีลคือความปกติของใจ  ใจเราปกติหรือยัง  ใจคิดแบบนี้  หลวงพอเมือ่ไรจะ 
เลิกซะที จะกลบับาน ปกติไหม ตอนนี้ใจมันอยูบาน มันไมปกติแลว นี้ไง ศีล สมาธิ ปญญา พอพูดถึง 
เรื่องระดับของศลี ผูที่มีปกติของใจเขาจะปกติของเขา พูดถึงคนที่ทําสมาธิไดก็สมาธิของเขา แลวสมาธิ 
ทําอยางไร  สมาธิทําไง  จิตตั้งมั่น  จิตที่พลังงานที่ไมคิด  พลังงานที่ไมมีความรูสกึไมมีความคิดออกมา 
เลยเปนอยางไร  แลวนี่พลังงานมนัแสดงตัวเพราะความคิดเรานะ  แลวมคีวามคิด  พลงังานถึงจะมีถาเรา 
ไมมีความคิดพลังงานเราหาไมเจอ  แลวทําไมมันปลอยความคิด  ปลอยความคิดเขามาตัวมนั  สมาธิ 
เปนไง  หลวงปูมั่นเทศนมาปบ  คนนีท้ํามาระดับของเขา  เขารับละ  แลวระดบัปญญาขึ้นละ  ระดับของ 
ปญญาขึ้นไป ระดับของโสดาบัน สกิทาคา อนาคามนัจะขึน้ไป เพราะปญญามันจะละเอียดเปนช้ัน ๆ ๆ 
เขาไป พอช้ันๆ ๆ  เขาไป พอคนเขาฟง  เขาก็ตั้งใจฟงธรรมใชไหม  เหมือนปวย  ปวยไมสบาย หมอไม 
ตองหรอก อยู พักผอนเดี๋ยวก็หาย เออ ไอนี่ปวยปกติ ปวยขึ้นมาไมไปหาหมอก็ได ปวยแบบเปนไข แต 
ถาปวยขึน้มาพอไปหาหมอนะ หมอบอกมะเรง็ขั้นสดุทายอีกหาวนัตาย ช็อกเลย 

นี่เหมอืนกันพอจิตของคนมนัจะแกกิเลสอยางละเอียด มันรอเวลานะ เหมือนหมอใหยา รอเวลา 
หมอใหยา พอใหยาระดบันี้กอ็ยางหนึ่ง  ใหระดับสงูก็อีกอยางหนึง่  เปนอยางไปเรือ่ย  ๆ นี่การฟงธรรม 
เขาต้ังใจของเขานะ  คนมนัเคยอยูนี่ปบ  มันจะรูฝงนูนฝงนี้มนัเปนไง  ตองเดินไปมาอยางไร  คนทีเ่คย 
ปฏิบัตินะเวลาฟงรูเลย เนีย่ สมาธิเปนอยางงี้ ปญญาเปนอยางงี้ ปญญาขั้นอยางงี้เพราะอยางงี้ เราทําแลว 
ไง เหมอืนสถานที่เราเคยไปแลว เวลาเรามาภาวนาทีน่ี่ จากฝงนูนเดนิขามมาฝงนี้ เวลาไหนเรารูชองทาง 
หมด  จิตมันไปอยางไรมันไปอยางไร  อาจารยพูดมานี่  เพี้ยะ  เพี้ยะ  เพี้ยะ  เลย  เนีย่เวลาปฏิบัติ  ตอง! 
อาการตองเปนอยางงี้ ตองเปนอยางงี้ ๆ ไมมีผิดพลาดจากนี้ไปเลย ถาผิดพลาดไป ตองผิดคนหนึ่ง
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อาการของอริยสจั  ถาใครพูดผิด  คนนั้นไมเปน  ถาคนเปนมอียูชองทางเดียว  อรยิสัจมีหนึ่งเดียว 
ทีนี้หนึง่เดียวพอทางขึ้นไปนี่  คนกร็อฟง  นี่พูดถงึการพูดคุยในการฟงธรรม  มนัมีผลกรรมเปนอยางไร 
มันสะเทือนใจมากนะ  แคนี้  เพราะมันเปนสิง่ที่ทกุคนจับตองไมได  ทุกคนไมรูอะไรเปนความดี  ความ 
ช่ัว โอ ก็พูดแคนีเ้อง กพ็ูดกันเบา ๆ สองคน เวลามนัพูดกนัมนัออกรส สองคนลั่นเทาศาลาเลย ยิ่งเงียบ 
ยิ่งสงัด  เสียงมันยิง่ดัง ยิ่งจิตใจคนนะ  เขาเรียกชวนะ  เราตั้งใจทําสิง่ดี  ๆ หูดี  ตาดีไปหมดนะ คนภาวนา 
พอจิตใจมันเริม่สงบ เสียงเบา ๆ นะ เราไดยินชัดเจนเลย ไอคนทีม่ันคุยกนัลัน่ ๆ นะ เสยีงทีเ่ขาคุยกนัอยู 
มันไมรับรูนะ ถาจิตมันไมรบัรู มนัไมรับรูหรอก 

ทีนี้เราคุยกันนะ  เราบอก  แหม ของเลก็นอย  ทําไม  โห พระเอ็ดเอาหนักหนาเลย  มันไปทําลาย 
โอกาสคนอื่นนะ ทําลายมาก นี้พูดถึงการคุยกนัระหวางฟงธรรมมนัมีผลอยางไร มนัมีผลนะ ผลกระทบ 
กระเทอืนคนอื่นนะ มีผลเสยีหายมาก เราตองพยายาม เวลาเขาไปในสิง่ที่ เขาเรียกมารยาทสังคม เราเขา 
บานคน  เราตองถอดหมวก  ถอดรองเทาเลย  ในวัดคนที่เขามาวัด    เขามาวัดใจของเขา  เขาจะมาพิสูจน 
ของเขา  แลวเขาเตรียมพรอมมาอยูแลว    แลวเราไปทําลายโอกาสของเขา  เราไปทําสิ่งที่ไมดี  มันเปน 
อยางไร ทีนี้พอผลของกรรม คิดดูสิ  เราไปทําใหคนเจ็บช้ําน้ําใจ เราไปทําใหคนอืน่เขาไมพอใจเรา แลว 
พอเราตายไปละ  ผลของกรรมมันจะเกิดตรงนั้นอีกช้ันนึง  กรรมนี่นะมนัเปนปจจุบนั  แลวมนัยงัตอไป 
อีกยาวไกลเลยนะ ไอนั่นเปนกรรมนะ 

แคปญหานี้ ฟงสิ อยากอธิบายมาก ไอทีว่าเวลาพูดคยุกันระหวางฟงธรรม มันมีผลกรรมอยางไร 
อยากอธิบายมาก แลวอธิบาย อธิบายใหเขาใจ งัน้คนถาเขาใจแลวนี่ มนัจะเกรงใจเขา มันจะเกรงใจคน 
ที่เขาปรารถนา  เขาพอใจอยางงัน้ ไอเรามนัไมเหน็คณุคาไง ไกไดพลอย ไมเอา  เอาขาวเปลือกเม็ดเดียว 
พอ  เอาขาวเปลือกมา  เอาพลอยไป  ไกไดพลอยแลวไมรูจกัคุณคาของมนั  ไอคนที่เขารูคุณคาของมัน 
พลอยมีคุณคามากนะ  เขาเสาะแสวงหาของเขา นัน่  เขาฟงธรรม หนึ่งตองสงบสงัดของเขา โอกาสของ 
เรา  ถามัน  เรายังไมมโีอกาส  เราจะเขาไปมีปญหาของเรา  เรารอโอกาสอืน่กอนใหธุระเขาเสรจ็ไปกอน 
นะ  อันนี้ก็ดี... 

ถาม :  คนที่ทําแตบาป ตองตกนรกจรงิไหมคะเพราะเหตุใด 

ตอบ :  ตกนรกแนนอน บาปกับบุญ บุญกุศลนะ คําถามเนี่ย มันจะยอนกลบัไปเลยวา  เริ่มตนจะ 
คิดวา ถาจริงๆ จะถามวา นรกมีจรงิหรือเปลา นามนัรกใชไหม ก็ถากถางเผามันก็หมด นามนัรก นารก
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เขาก็ถากถางแลวก็เผา  นามนัก็ไมรกไง  ไอนี่มนัเปนความรูสึก  มนัเปนโวหารนะมันเปนโวหารของ 
กิเลสทีเ่หยียบย่ํา ถากถาง ถากถางขอเทจ็จริง ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรไง 

นรก สวรรค พรหมโลกมันเปนสถานะ เมือ่กอนตอนเชามามาจากไหน ตอนเชามาจากโรงเรยีน 
ใชไหม สมุทรปราการ มันผานอะไรมา ผานกรุงเทพมา ผานนครปฐมมา มาเขาจังหวดัราชบุรี  เหน็มะ 
สถานะ สถานะของนรก สวรรค  มันเปนภพ  คําวาภพนะ  ดูสิ  มนุษยกับสัตวตางกันอยางไร  มนุษยกับ 
สัตว  มนุษยก็จิตหนึ่ง  สัตวก็จิตหนึง่  สัตวมันเกิดในอบายภมูิไง  อบายภูมมิีอะไรเดรัจฉานนรก  นรก 
อเวจีไป ทีนีพู้ดถึงวา ทําบาปตองตกนรกไหม ทําบาปนะจิตใจของคนอํามหิต จิตใจของคน ทํารายคน 
อื่นจิตใจคนอํามหิต  ความอํามหิตคืออะไร คอืน้ําหนัก เวลาตายมนัไปไหน จิตใจของคนที่เปนบุญกุศล 
นะ จิตใจเหมือนเหมือนปุยนุน มนัเบาเห็นไหม 

อยางเราเนี่ย ใครก็ได  เราเปนคนเสียสละ เราเปนคนชวยเหลอืคน เราเปนคนจิตใจโอบออมอารี 
จิตใจเราขุนมวัไหม  ขุนมวั  ขุนมัวโดยจิตเดิมแทจติใตสํานึกมันมีกเิลสอยูมนัขุนมัวโดยธรรมชาติของ 
มัน  แตถาจิตใจเราเปนสาธารณะ  จิตใจเราโอบออมอารี  มันมีความสบายใจใชไหม  เราจะบอกวาแลว 
จิตใจโอบออมอารี  มนัพนจากกิเลสพระอรหนัตหรอื  ถาไมใชพระอรหนัตจิตใจขุนมัวหมด  แมแตทํา 
คุณงามความดี  มนัก็ติด  มันกข็ุนมัวของมัน  แตขุนมัวโดยเหตุผลทีเ่ราควบคุมไมได  เพราะมันไมมีสจั 
ธรรมเขาไปแกไข 

ฉะนั้น คนที่ทําคุณงามความดพีวกนี้ พวกไปสวรรค ไปสวรรคหมายถึงวา เวลาจิตมันทําความดี 
แลว เวลาตายไปมนัเบา เห็นไหม ทนีี้ เบา เบาตองใหผลตายตัว กรรมเปนอจินไตยไมมีการตายตวั ไมมี 
การตายตัวเพราะอะไร  เพราะเมือ่วานเราทําดีมากเลย  เมือ่เดอืนที่แลว  เราเปนคนดมีากเลย  เราเสียสละ 
มหาศาลเลย  แต  เมื่อกอนนูนเราเคยทําอะไรไวละ  กรรมเกากรรมใหมมันซับซอนกันมานะ  อยางกับ 
พันธุกรรมทางจิต พนัธุกรรมทางจิตของมันมี 

ทีนี้จะบอกวาคนทีท่ําบาปตองตกนรกไหม  รอยเปอรเซ็นต  เราฉอโกงเขา  แลวเราบอกวาลืม  กู 
ลืมไปแลวไมมี ไมเคยฉอโกง ไดไหม ทําบาปคือทํารายคนอืน่ ทําลายคนอื่น บาปใหผลเปนบาป โทษ 
นะ นี่พูดขอเท็จจริง เหมอืนคนที่แบบวามมีากเลย เด็กไมอยากจะพูด ทีนีม้ันแบบบุคคลาธิฐาน มันเปน 
สิ่งที่เหน็  ตอนนีเ้ขาคิดกันเห็นมะ  ใครเคยทําแทงใหไปขอขมากับทารกเลย  มีวัดเขาทํากนันะ  เหน็ไหม 
นี่ไงถาเราเคยทําสิ่งใดไว มนัฝงใจเราไหม เราฆาเขา ทั้ง ๆ ที่สิทธิเราทําไดนี่ แตเขาก็มีสทิธิของเขา
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นี่บาปไหม ถาไมบาปมนัฝงใจไวทําไม มนัคาใจเราไปทําไม เพราะความคาใจอันนั้น ความรับรู 
อันนัน้ นัน่นะ มนัหนกั ถาทําบาปไวตกนรกแนนอน  เหตุผลของมัน  เหตุผลคอืขอเทจ็จรงิไง ทําดีไดดี 
ทําช่ัวไดชั่วไง เหตุผลของมนั เหตุผล เมื่อกี้เดนิมา ตากแดด รอนไหม ถาบอกนรกไมมี ตากแดดไมรอน 
ไง ยืนกลางแดดเลยเย็นสบาย  เย็นสบายนะไมตกนรก นรกไมตก ยืนกลางแดดมันก็รอน ก็อุณหภมูิมนั 
ต่ํา มันก็หนาว ทําบาป ก็ตองไดบาป แลวทําบาปอยูที่ไหน นี่ไง 

ตรงนี้ มันบงักันไวไง กาลเวลามนับังไว บงัไว เหน็ไหม เรายงัมีลมหายใจเขาออกอยูนี่ สถานะ 
เรายังไมไดรบัผลตรงนั้น แตถามีสถานะรับผลตรงนั้น ตรงนั้นคอืตกนรกนะ คือตกนรกคือภพหนึ่งเลย 
แตมันจะไดใหผลกอน  ใหผลคอืวาสวรรคในอก นรกในใจ วิทยาศาสตรจะพูดอยางงี้  พระสมัยใหมจะ 
บอกวานรกไมมี นรกก็คอื สวรรคในอก นรกในใจไง คนทําช่ัวมันก็เศราหมอง มันกเ็หยียบย่ําหัวใจใช 
ไหม ถูกตอง สุคโต ปจจุบันนี้ สุคโต มนัจะไปสุคโต ปจจุบันนี้มนัทกุข มันก็ไปตกนรก ถาปจจบุันมัน 
สุข มัน สุคโตมันก็ตองดูที่นีก่อนไง ตกนรกแนนอน ทําช่ัวตองตกนรก จะใหยนักนัไง นี่อยากใหเถียง 
เพราะหลวงตาทานหวงมาก ทานบอกนรกมี สวรรคมี ถานรกมี สวรรคมี พวกเราทําเนี่ย คือมันมีผลไง 
ทําใหพวกเราสํารวมระวงั  มนัเหมอืนมีสติยับยั้ง  จะทําสิ่งใดยับยัง้ช่ังใจบาง  เพราะเราทําไปแลวนี่  ผล 
มันใหกบัเราคนเดียวนะ ทําดีก็ใหผลกับเรา ทําช่ัวก็ใหผลกับเรา 

ทําดีเหนื่อยไหม  ตากแดดตากฝน  ทําบุญกุศล  ตองลงทนุลงแรง  เหนื่อยไหม  แลวผลมนัคือ 
อะไร ผลของมนัก็คอืไดประสบการณนะ ประสบการณอันนี้จะฝงใจไป วนันีท้ําสิ่งใดก็แลวแตนะ แลว 
กลับไปชาตินี้ทัง้ชาติจะจําวันนี้ได  วนันีจ้ะฝงอยูในใจไป  สิ่งที่ผานมาแลวบุญกุศลมันจะฝงอยูในหวัใจ 
นั่นนะ ใครทําอะไรมาไดเมื่อกี้นี้ มนัจะฝงอยูในใจ เมื่อกี้ใครมปีระสบการณสิ่งใดมา มันจะฝงไปตลอด 
ชีวิตเลย ถาคิดถึงมัน ถาไมคิดถึงมันกล็ืมนะ ลองใครมาฟนฝอยหาตะเข็บ จําไดเลย นี่ผลบุญผลบาปมนั 
อยูที่นัน่ สวรรคในอก นรกในใจนั่น 

ถาม :  ๒. การแกกรรมมีจริงหรอืไมคะ 

ตอบ :  การแกกรรมเนี่ยนะ  การแกกรรม  ถาการแกกรรมตามความเปนจริง  การแกกรรม  คอื 
พุทโธ  พุทโธ  คือการแกกรรม  กรรมนี่แกได  ถากรรมแกไมได  ปุถุชนจะเปนพระอรยิบุคคลไมได 
กรรม  กฎกรรม  มนัตายตัว  กัมมพนัธุ  กรรมเปนเผาพันธุ  กัมมปฏิสรโณ กรรมเปนที่พีง่อาศัย  กรรม 
เราทําแลว  ขอเทจ็จรงิมนับังคับละ  ขอเท็จจริงมันใหผลกับจิตละ  จิตมนัตองรับตามกรรมนัน้  แลวรับ 
กรรมตามนัน้ แลวจะแกกรรมไดอยางไร
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การแกไดคือ แกดวย พุทโธ พุทโธ ภาวนาอยางเดียว ศีล สมาธิ ปญญา ปญญามันจะไปแก แก 
กรรมตรงไหน  แกกรรมตรงทีม่ันไปละสังโยชนไง  สังโยชนคือความผูกมัด  ที่ความรูสึกที่ในใจเรามนั 
มัดเราไวไง พอวิปสสนาไป มันจะไปแกสังโยชนละสังโยชนนั้นออกไป ถามันแกสงัโยชนนัน้ เหมือน 
กับนอ็ต น็อตมนั จับเครื่องตาง ๆ แทนเครื่องเหน็ไหม มันจบัอยูกับแทนมันจับไว  ถาเราคาย เราคายน็อ 
ตนั้นออก  ระหวางแทนเครือ่งกบัเครื่องนั้นตองหลดุออกจากกัน  เวลาวปิสสนาญาณเขาไป  มนัจะไป 
แกไข แกไขสังโยชน ชําระสังโยชนขาด พอสงัโยชนขาดออกไปแลวนี่ กรรมมันตอเนื่องกันไมได 

ถากรรมมนัตอเนื่องกนัไมไดถากรรมมนัตอเนือ่งกนัได  ปุถุชน  คนเราเปนปถุุชน  ไมมีตนไมมี 
ปลาย  จิตนี้จะเกิดตลอดไป  จะตายเกิด  ตายเกิดตลอดไป  ไมมีวันที่สิ้นสุด  แตถาเปนพระโสดาบันปบ 
อยางมากอีก ๗ ชาติเทานั้น  เปนพรหม  เปนอนาคา  จะไมเกิดในชาตินี้เลย  จะไปเกิดบนพรหม ถาเปน 
พระอรหันตนะ  พระอรหันตนะ  ธรรมธาตุมี  ความรูสึกไมมี  นิพพานไมมี  แตไมเกิด  ไมเกิด  นี่ไงแก 
กรรมอยางนี้  ฉะนั้นแกกรรมในทองตลาด  แกกรรมหาตังค  เอาตังคมา  แลวกูแกให  เราจะบอกวาความ 
จริงมีนะ  แกนของธรรมนีม้ี  แตโลกนีเ้อาเรื่องนี้ไปเปนสินคา  ไปเปนธุรกจิกัน  ใครที่ฉลาด  เอาแมของ 
ธรรมเอามาจัดรูปแบบใหเปนธุรกิจกันไป  ถาบอกการแกกรรมสิ่งทีเ่ราทํากันอยูนี้เปนความจรงิเหรอ 

สิ่งที่เราแกกนัอยูนี้  พูดถึงวาเขาแกกรรมกันนี่นะ  แกกรรมในพุทธศาสนาพระพุทธเจาสอนให 
อโหสิกรรมตอกนั  เวลาเราทําบุญกุศลตอนเชา  ตอนเชาเราทําบุญกุศลกนั  ใหอุทิศสวนกุศลใหสรรพ 
สัตว  ถาพูดเรือ่งกรรมยาวมาก  มันมีอยูในกฎแหงกรรม  มันมีพี่นองอยูสองคน  ปา  สองคน  คนนึงยัง 
ไมไดแตงงาน แลวอีกคนแตงงานกม็ีหลาน พอมีหลานแลว เขาเปนเศรษฐีมีเงนิมาก เพราะหลานมาเกิด 
เปนลูกไง  รกันะ  ใครไมรกัลูกเพราะรกัลูกเห็นไหม  ลูกเลนการพนนั  ลูกติดหมดเลย  ลูกผลาญเงินของ 
แมหมดตัวเลย  แมนี้ชํ้าใจตาย  ตายเลยนะ  พอตายมาเขาฝนพี่สาว  เฮย  มึงเอาเงินไปใหลูกกูอีกหาสิบ 
สตางคนะ  กูยังติดมันอีกหาสิบสตางค  คําวาติดคือวาแตอดีตชาติมันมีการฉอโกงกนัมา  แลวพอมาเกิด 
ขึ้นมานี่  ก็มาเกิดเปนลูกเปนแมกัน ไอแมนีน่ะ  ก็ลกูเรา 

นี่นะใครบอกวาเราเอาเปรียบเคา เราฉอโกงมา กูไมคืนมงึ โธ กูโกงนะ ของกู สบายมากกูไมให 
มึงหรอก ชาติใดชาติหนึ่งมันจะไปเจอกัน แลวไปเจอกันที่เราผูกพนั เรารกัมาก ไมไดขอ ใหเลย ใหเลย 
แลวมนัจะผลาญมงึจนหมด  มันจะผลาญมึงจนหมด  แลวมึงจะรูวากรรมมีหรอื กรรมไมมี นี่พูดถงึการ 
แกกรรม  ทีนีก้ารแกกรรมอยางนี้  มันเปนเรือ่งสิ่งทีม่ีมาแลว  พอสิ่งทีม่ีมาแลว  เราทํากนัมาแลวใชไหม 
เราถึงไดบอก  เราไดเตอืน  ตอนเชาเห็นมะใหรักพอรักแม  อยางไรก็แลวแต  จะมีกรรมก็แลวแต  กรรม
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นั้นคอือดีต  เราเปนชาวธรรมะนะ  เราอโหสกิรรม  สิ่งที่ทําอะไรมานี่  เราอโหสิ  แพเปนพระ  ชนะ 
เปนมาร 

เด็ก ๆ นี่ ไมได ศักดิ์ศร ีไมไดเลย ศักดิ์ศรีแพไมไดเลย แพเปนพระหมายถงึวา เรารูจักตวัเราเอง 
สิ่งที่เกิดขึ้นเราไมไดทํา หรือถามนัผิดถูกทัว่ไปนี่ เรารักษาตัวรอด รกัษาตัวรอด แพเหน็มะ  แพเปนพระ 
คือเราควบคมุสถานการณไดหมดเลย  ชนะเปนมาร  ชนะ  คนที่ชนะเหยียบย่ําเขาทั้งนั้น    ทําลายเขา 
ทั้งนัน้  แลวเดีย๋วมึงจะไปเจอเหตุการณขางหนา  แลวเดีย๋วมงึจะหงายทองกลบัมา  ไอพวกชนะ  ชนะ 
ไปนะ เดี๋ยวมนัจะหงายทอง ไอที่แพ ไมใชแพโดยความยอมจํานน ไมใชแพ 

แพเปนพระ พระหมายถงึควบคุมสถานการณไดหมด ควบคุมจิตใจเราดวย ควบคมุตระกลูของ 
เราดวย ควบคมุสิ่งตาง ๆ ไดหมดเลย แลวแกไขวิกฤตการณนัน้ไป เพราะคนเกิดมามีกรรมทุกคน  ทุก 
คนเกิดมาตองมีเหตุการณที่ตองกระทบกระเทอืน  ทุก  ๆ  คน  คนเราเกิดมาแฟร  ไมมีสิง่ใดเลย  ไมมี 
เพราะการเกิด  เกิดจากอวิชชา การเกิดเกิดจากกรรม การเกิดนั่งอยูนี่  เกิดจากกรรม การเกิดเปนมนุษยนี่ 
มนุษยนี่มีคามาก ชีวิตนี้มคีามาก สรรพสิ่งนีม้ีคามาก เพราะเราจะเปนเศรษฐี  เปนกฎุมพเีพราะจิตนี้เปน 
จิตนี้ได  แตถาเราไมเหน็คุณคาจิตของเราเลยนะ  เงนิทองมากขนาดไหน  เราทุกขทัง้นัน้เลย  นี่  การแก 
กรรมนะ การแกกรรมดวยการภาวนา ดวยการปฏิบตัิธรรม อันนี้มี  แตการแกกรรมทีไ่ปทํากนันัน้ มัน 
เปนเรื่องโลก ๆ มันเปนพุทธศาสตรหรือไสยศาสตร ไสยศาสตรจะเอาไงกนั 

ถาม :  ๓.  ศาสนาคริสตบอกวาคนเราตายแลว  เกิดครัง้เดยีว  ศาสนาพุทธบอกวาเกิดแลวตาย 
หลายครั้ง อนัไหนเปนจรงิ 

ตอบ :  อันไหนเปนจริง  เกิดแลวตายไดครั้งเดียว  มันกเ็หมอืนกบัวัตถุ  ถาวัตถเุกิดแลวตายครั้ง 
เดียว เห็นไหม วัตถุเกิดขึ้นมาใชเสร็จแลวแตกทําลาย เห็นไหม ก็จบ แตพุทธศาสนา มันมีความผูกพนั 
ทําไมเจอหนาแลว โอโห ทําไมคนนีม้ันถูกชะตานาดูเลย พอเจอหนาคนนี้ ไมเคยเจอกนัเลย พอเจอหนา 
คนนี้ แหม ทําไมมันเหมน็หนาเหลือเกินเลย ทําไมมนัเปนอยางงั้น 

ถาหากวาคนเกิดมาชาติเดียวนะ  เราจะบอกวา  เราอางบอย  พอแมนี่เปนสายพานการผลิต  โต 
โยตา  มันออกมารุนไหน มนัก็รุนนัน้แหละ  เหมือนกันเปยบเลย พอกับแมนะ ทุกคนคลอดออกมาจาก 
ทองแม  แลวพี่นองกันในตระกลูเดียวกนัเหมือนกนัไหม  ไขใบเดียวกนันะ  คูแฝดนะ  นิสัยยงัไม 
เหมือนกนัเลย นั่นนะ พันธุกรรมทางจิต พุทธศาสนา ถาเราเช่ือมั่นในพทุธศาสนา เช่ือมั่นในองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จพระพุทธเจา  เวลาตรัสรูธรรมขึน้มานะ  บพุเพนิวาสานุสติญาณ  จิต
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ปจจุบนั  ทีจ่ะสําเร็จเปนพระพุทธเจานะ  พอจิตสงบแลว  ยอนอดีตชาติ  หมายถงึวาขอมูลโปรแกรมของ 
จิต  จิตที่จะสรางเปนพระโพธิสัตว  มันเปนอยางไร  ยอนกลับไปไดไมมีตนไมมีปลาย  เหน็ไหม  นีเ้ปน 
วิชชา ๓ ของพระพทุธเจานะ 

ในศาสนาทุกศาสนา  มีศาสนาพุทธศาสนาเดียว  ที่พระพุทธเจาบอกวาเราเปนพระอรหนัต  เรารู 
จริงตามหวัใจตามขอเทจ็จริง ศาสนาอื่นไมมีศาสดาองคใดตรัสวาเปนพระอรหนัตเลย งั้นถาเราเปนชาว 
พุทธ  เรามีชาวพุทธ  ชาวพุทธของเรา  แบบวาพระพุทธเจาสอนอยางนี้  พระพุทธเจาสอนอยางนี้  เรา 
พิสูจน  พิสูจน  อยางงั้นพิสูจนดวยหวัใจ  ถาหัวใจพสิูจนไดนี่  เราจะบอกวา  ในทางเรื่องศาสนา  เรื่อง 
ศาสนาเรื่องทีม่ันแตกแขนงออกไปเรื่องของการเกิดและการตายตาง  ๆ  นี่  พระพุทธเจาบอกไวหมดนี่ 
มันกวางขวางกวาตั้งเยอะ 

แลวเราจะไปลัดบอกวา เกิดตายครั้งเดยีว อันไหนเปนจรงิ อนัไหนเปนจรงิ  อาวเราเปนพระเรา 
ก็ตองวาพุทธศาสนาเปนจริง เดีย๋วหาวาเราลําเอียง ไมไดลําเอียงนะ เราพูดดวยขอเท็จจริง พิสจูนได มัน 
พิสูจนไดนะ พิสูจนได  พันธุกรรมทางจิต หมายถงึวา จริตนิสัยคนไมเหมอืนกนั พี่นองก็ไมเหมือนกนั 
พี่นองเกิดจากพอแมเดียวกัน  แลวพอแมรกัคนไหน  โอคนนัน้  จนเสยีไปเลยกม็ี  แลวคนที่พอแมไม 
สนใจเลย คนนัน้กับเปนคนดีขึน้มา พอแมรักคนนี้ หวังพึ่งคนนี้ คนนี้พึ่งไมไดเลย ไปพึ่งไดไอคนที่ไม 
หวังวาจะไดพึ่งมันเลย ทําไมเปนอยางนั้น 

พูดถึงวาไอเกิดครั้งเดียว  เวลาพูดถึงธรรมะ  หรือพูดถึงศาสนา  เขาตองใหมีศาสนสัมพนัธ  คือ 
อยาพูดใหกระทบกระเทอืนกัน  เดี๋ยวมันจะมปีญหากัน  แตเราพูดตามขอเทจ็จริง  ตามขอเทจ็จรงิมีพทุธ 
ศาสนาเทานั้น  พระพทุธเจารูทนัถึงจิตการเกิดและการตาย  แกตายอยางไร  แตศาสนาอื่นไมมีนะ 
เพียงแตวา  พอมาเผยแผในพุทธศาสนา  อริยสัจก็เอาพระพุทธศาสนาไปใส  ตางๆ  ก็เอาพุทธศาสนาไป 
ใส ภาษาเราโลกไมมียาแก ไปไมรอดหรอกโลกตองมียา 

โลกของกเิลส  มนัตองมอีริยสจั  มรรคญาณ  มีความดับทุกขอะไรตาง  ๆ  มันมีในพทุธศาสนา 
ทั้งนัน้ เขาถึงเอาสิ่งนี้ เขาแกไขแลวเอาไปไวในศาสนาเขา ทุกศาสนาบอกตองออนวอนพระเจา ตองทํา 
เพื่อพระเจา พระเจาสรางโลกตาง ๆ  เหน็ไหม แลวถาพุทธศาสนานะ กู คือพระเจา ทุกคนที่นัง่อยูนี่ คือ 
พระเจา  เพราะจิตเวลาทําดี ไปเกิดเปนพระอนิทร  เปนผูปกครอง จิตเรานี่คอืพระเจา ทุกจิตทุกวิญญาณ 
ที่นั่งอยูนี้ เคยเกิดนรกสวรรค เคยเกิดในอเวจี เคยหมนุเวยีนตายมาหมดแลว พระพุทธเจาบอกทานก็เคย 
ตกนรก จิตทกุดวงมนัมาหมดแลว พอนกึถงึผีกลัวไหม นึกถงึผีกลัวไหม  เราจนิตนาการนรกสวรรคได
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ไหม  ไดหมดเลย  เราจนิตนาการนพิพานไดไหม  ไมได  ศาสนาก็จินตนาการไมได  แตถาทําจริง  เราทํา 
ใหเปนจริงได 

ถาม :  ๔. คนเราตายแลวจะตองไปไหน 

ตอบ :  (หัวเราะ) ช่ัวโมงหนึ่งไมพอหรอก  คนเราตายแลวไปไหน ตายปบ จิตออกจากราง เปน 
คนกึ่งดบิกึ่งดี  จะตองผานไป  ผานไปทีย่มบาล  ตองใหยมบาลตัดสนิวาจะไปไหน  เราเปนคนช่ัวสุด  ๆ 
เราเปนคนทําลายเลวทราม  ตายปบ  เทวทัตลงนรกโดยที่ไมตองผานใครเลย  เราเปนคนดีสุด  ๆ  มีสิ่งใด 
มาเราเสียสละหมดเลย  ตายปบ  รถทิพยมารอรบัเลย  ในปจจุบนันีย้ังมอียู  ในสมัยพุทธกาลนะ  ในสมยั 
พุทธกาลเวลาคนตายปบ จิตตคฤหบดี รถเทวดามาเต็มเลย 

เราบังเอิญ แปลก ประสบการณเราแปลก เรามาอยูทีโ่พธารามใหม ๆ มีอยูคนหนึ่งยาเขาตาย เขา 
ไปปกนิกนะ หลาน ๆ มาถาม  เพราะพอของหลานเขารูจักเรา  เขามาถึงบอก หลวงพี่ ๆ นมิมานรดี คือ 
อะไร  ยาเขาจะไปนิมมานรดี  เราจบัมับเลย  ชีวิตในปจจุบันตอนทีย่ามีชีวิตทําไง  โอโหใครใหเงนิให 
ทอง  ทําบุญหมด  ทําบุญของเขา  แลวเวลาเขาจะตาย  อยูโรงพยาบาลนะ  เขาไปนอนอยูในโรงพยาบาล 
เขาบอกวา  เขามองไปที่หนาตาง  รถทิพย  รถมา  เหมือนรถมา  รถทิพยมาลอยอยูกลางอากาศ  แลวบอก 
ลูกหลาน  ยาจะไปนมิมานรดีนะ  เขาวาจะไปปกนกิ  เขาไปเที่ยว  มันมีความสขุ  ปจจบุันนี้  ครอบครัวนี้ 
อยูในอําเภอโพธาราม แตเขาไมรู ถาเขารูเขาจะไมพดูอยางนัน้ 

ทีนี้ ภาษาพระ นิมมานรดีคอืสวรรคชั้นสี่ แลววายาจะไปนิมมานรดี  เหมือนเราจะไปปกนิก ไม 
ไป จะไปนิมมานรดี  โอโห คนจะตายเขามีความสุขมาก    ไอลูกหลานก็งงนะ  เขามาถามวา นิมมานรดี 
มันคอือะไร แลวเรายอนกลับไปที่จิตตคฤหบดี ในสมัยพุทธกาล คอืวาวิทยาศาสตรพิสูจนกาลเวลา มัน 
หมุนเวียนไป แตขอเทจ็จรงิคือขอเท็จจริง ขอเท็จจรงิมันเปนอยูอยางนั้น ทีนี้คนตายแลวแลวจะตองไป 
ไหน   มันไปนี่ไง กลับมาที่วา  คนทีท่ําแตบาปตองตกนรกไหม มนัอยูที่เหตุผลในการกระทํานั้น อยาง 
เรานี่นะทําความดีไวมหาศาลเลย  แตเวลาตายมนักังวล  กังวล  กังวลมากเลย  เราเคยทําบาปไว  สองสาม 
อยาง มันไปคิดแตบาป ตายปบไปบาปกอน 

โยมออกจากบาน  พวกเราออกจากบานวนันี้ชุดนกัเรียน  เวลาออกจากบาน  ถาอาจารยแตงชุด 
ราชการ คือสถานะไง จิต  จิตมันเปนตวัจิต  เวลาออกมันเสวยชาติอะไร  เสวยภพอะไร การเสวยนั้นไป 
เกิดตามนัน้   ทีนี้วาคนเราตายแลวไปไหน มันเปนไปตามกรรมนะ ไปตามกรรม ฉะนั้นคนโบราณ คน 
เวลาจะตายใหนึกถงึพระ ใหนึกถึงพระ เพราะไปคิดถึงอะไร คนปกติคิดอะไรก็คิดไดทัง้นัน้ โอยไมคิด
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หรอกบงัคับตวัเองไดทัง้หมด แตเวลาตายขึ้นมากรรมมนับังคบั เราคิดนอกจากสิ่งที่เรากระทําไมไดเลย 
เราจินตนาการสิ่งทีเ่ราไมเคยเห็นไมได  สิ่งที่ดีและชัว่  เราทํามาจากความคิด  มันฝงลงในสมองนี้หมด 
ทําสิ่งใดอยูกบัใจทัง้หมด  อนันัน้ละบังคับไป  คนเราตายแลวไปไหน  ไมกลวัวามนัจะไมตาย  เออ  ไม 
เปนไรหรอก ไมกลวั โธ ไปโรงพยาบาลเขาบอกเปนมะเร็งพรุงนี้ตาย ดูสิ กลวัไมกลวั พรุงนี้พวกนี้ตาย 
หมด ช็อกตายเลย แลวคนจะรูวาตาย 

ถาม :  ๑. คนที่ทําบาป ตองตกนรกจรงิไหมคะ 

ตอบ :  อันนีเ้ห็นไหม มนัซ้ํากันมานะ ทําบาปตองตกนรก ทําบาปตองตกนรก ผลของมนัใหผล 
ตามนั้น กรรมใหผลตามนัน้  ศาสนาพุทธบอก ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว ทําไมตองทําดีละ ก็ทําดี เพื่ออยาง 
นอยใหเปนมนุษยสมบัตทิี่มาเกิดกันอยูนี่  มนุษยสมบัติ  คือมีศีลหา  ปาณาติปาตา  อทินนา  กาเม  มุสา 
สุรา เรารักษาของเรา ศีลหาคือมนุษยสมบัติ แลวมนษุยสมบัติ มนุษยเกิดมาแลวทําไมอายุยนืแลวทําไม 
บางคนเกิดมาแลวอายุสั้น  เหน็ไหม  ปาณาติปาตา  ลักของเขา  บางคนมนัมมีาหา  เขาไปหาแกกรรมกัน 
ทํามาหากินไมไดเลย  พอมีเงินซือ้ของเขาบาน  ขโมยลักทุกที  ขโมยลกัทุกที  เขาก็ไปหาอาจารยเขา 
อาจารยเขาบอกวาชาติหนึ่งเคยเกิดเปนภรรยาของโจร  คือสามีปลนมา  แตเราใชสอยอยู  เพราะอะไร 
เพราะเวลาเขาเอาของเขาบาน หมดเลย 

เนี่ยวา  แกกรรม  แกกรรมไง  การแกกรรม  สิ่งนั้นมนัมีของมันนะ  แตเวลาเราจะเช่ือกรรม  เช่ือ 
กรรมทําใหใจเราไมฟุงซาน แตทุกอยางของเรา สิทธิของเรา เราตองรักษา อยางเชน เราเนี่ย เห็นไหม มี 
ลูกศิษยมาถามเราเรือ่ย  ทําธุรกิจแลวโดนเขาโกง  เปนกรรมเหรอ  เปนกรรม  แลวจะตามเรื่องไหมละ 
บอกตองตามสิ ตองทําทกุอยาง เราตองปกปองสิทธิของเราทั้งหมด ถามันเปนไปตามนัน้ มันแกไขไดก็ 
แกไขได ถามันแกไขไมได เห็นไหม ถึงที่สุดแลว 

โธคนดี  ๆ  โดนโกงเยอะแยะ  บริษัททัง้บริษทั  เขาโกงไปเลย  แลวแกไขอะไรไมไดดวย  เวลา 
กรรมของคนมันมาถึงเวลานะ กรรมเปนกรรม แลว ๒ ศาสนา ถามวาอะไร ศาสนาคือศาสนา จะถามวา 
อะไร ขอที่ ๒ เขียนวาศาสนาเฉย ๆ ศาสนา ศาสนาคือธรรมะ  ศาสนาตัวศาสนา พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ  พระธรรมพระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  ศาสนธรรมคําสั่งสอนศาสนธรรมคอือรยิสัจคอื 
สัจจะความจรงิ  มันมีอยูในดั้งเดิม  แตขอเท็จจริงมันมีอยู  แตเราเขาไมถึงมัน  นี่ตวัศาสนา  ศาสนาคือตัว 
ธรรม
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พระเวลาประพฤติปฏบิัติหรือโยมปฏิบัติถาเวลาบรรลุธรรม รูธรรม คือรูตวัศาสนา รูศาสนาคือ 
อะไร  อรยิสัจ  สัจจะ  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ทกุขคือสัจจะความจรงิในหวัใจ  ตัณหาความทะยาน 
อยาก ทุกข สมุทัยคืออะไร สมุทยัคือตวัเรง ตัวพอใจไมพอใจตัวคัดคานมนั ตัวนี้ตัวเรงยิ่งทุกขมาก ทุกข 
อยูแลวนะ  อยากใหทุกขดับนะ  ตัวเรงก็คือตวัสมทุัย  ตัวมรรคญาณ  มรรคญาณเขาไปชําระมัน  มนัเกิด 
นิโรธ คือความดับ ความเขาใจทัง้หมดเลย มนัเปนอริยสัจ แลวจิตมนักลัน่ออกมาเปนอริยสจั 

อันนีเ้ปนตัวศาสนา  ตัวศาสนาไมใชภิกษุ  ไมใชพระพุทธรูป  ไมใชอะไรเลย  ไอนั่นทองเหลือง 
ทองเหลืองหลอขึ้นมาทองเหลอืงนี่เขาหลอขึ้นมาเปนสมมุติสงฆ  เปนสมมุตอิงคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา  เปนองคสมมุติ  ตัวแทนองคสมเด็จพระพุทธเจา  เราจะกราบพระพทุธเจา  พวกเราระลึกถึงคุณ 
ไง  พอแมปูยาตายายเราเปนชาวพุทธ  พอแมตายายเรามีจิตใจเมตตา  ยิ้มสยาม  ๆ  ยิ้มออกมาจากใจ  เห็น 
ไหม  แลวสิง่นีม้ันตกผลกึมาในสงัคมไทย  แลวในสงัคมไทย  เราเปนชาวพุทธ  ในทะเบยีนบานเราเปน 
ชาวพุทธ 

ชาวพุทธคืออะไร ชาวพุทธเราคือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  เวลาเราจะกราบพระพทุธเจา 
เราไมเคยเหน็  เราก็กราบตัวแทนไง  นักวิทยาศาสตรนะ  เด็ก  ๆ  มันมา  แมกราบทําไมทองเหลอืง 
ทองเหลืองที่รานขายเยอะแยะ  ทําไมไมไปกราบ  อันนั้นทองเหลอืงเขาไมไดหลอเปนพระพุทธรปู 
สมมุติวาเปนพระพุทธเจา  ไมใชพระพุทธเจา  สมมตุิใหเราเขาใจ  หมายถงึเราตองมีสมมุติกนันะ  ช่ือ  ก็ 
สมมุติกนั ช่ือพวกเราเนี่ย ก็ตองมีสมมุติขึน้มาเพื่อเรยีกกันถูกไง 

สมมุติไมมีไมได  สมมุติตองมี  มนัจรงิตามสมมุต ิ แตบัญญัติมีอีกช้ันหนึ่ง  วมิุตติอกีช้ันหนึง่ 
ฉะนั้นตัวศาสนา  คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจาบรรลุธรรม  แลวเวลาสอน  ปญจวัคคยี  อัญญาโกณ 
ฑัญญะรูแลวหนอ รูสัจธรรมอนันัน้ พอรูสัจธรรมอนันัน้ก็รูถึงจิตเพราะอะไร เพราะจิตมันรูถึงสจัธรรม 
อันนัน้  พอจิตมันรูสจัธรรมนัน้  มนัเขาใจจิตหมด  ขบวนการของจิตมนัควบคมุไดหมด  จิตนีม้ึงจะไป 
ไหน กูคุมมึงอยูนี่ มึงจะไปไหน แตถาไมมีสจัธรรมเลย กูไมเห็นจิต จิตมนัลากกูไป ทุกขฉิบหาย แตถา 
ควบคมุได เห็นไหม  ตัวศาสนา ตัวศาสนาคือสัจธรรมอันนั้น แลวถาพระรูได อนันัน้คือตวัจรงิ 

ถาม :  จะเปนคนดีตองทําอยางไร จะทําตัวอยางไร 

ตอบ :  อันนี้สําคัญ  จะเปนคนดี  ดีในสังคมโจร สังคมโจรถาเปนคนดี  ชวนเขาปลน  ชวนเขา 
ฆา  นั่นเปนคนดีของเขา  สังคมของบัณฑิต  สังคมของพระ  ทําคุณงามความดี  มันตองมกีาลเทศะ  เหน็ 
สังคม สังคมหนึง่ เขามีการเปนไปอยางนัน้ เราไปคดังางเขา เราไมใชคนดีเหรอ เราไมมีหลกัยนื เราไม
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มีจุดยนืเลยเหรอ  เราเปนคนดีแลวพูดความดีแลวเขาจะวาเราไดไง อาว กาลเทศะไง สังคมเขาเปนอยาง 
นั้น 

เนี่ยจะเปนคนดีตองเปนอยางไร เราเปนคนดี ปรกึษาสิ มีครูมีอาจารย ศึกษาสิ สิ่งนี้ถูกตองไหม 
ตองทําอยางไรไหม แลวทําไมเพื่อนเขาทํากนัอยางงัน้ละ ทําไมเขาเปนอยางงั้นละ ทําตัวเปนคนดี มีศีล 
มีธรรม รักพอรกัแม รักพอรักแมนี่พูดบอย  เพราะวา  เห็นใจพอแมเดี๋ยวนี้  เพราะพอแมเดีย๋วนี้หาเงนิให 
ลูกไมทัน ลูกมันแบมืออยางเดียว ทนีี้ถาอยางงั้นปบ เราก็ตองมีอยางงั้นเหมอืนกนั 

งั้นจะเปนคนดนีี้พูดยาก  ความดี  อยางที่พูดเมื่อกี้เหน็ไหม  ฟงธรรม  ๆ  แมแตความสงบสงัด 
ความดีอนัละเอียดก็ตองมีแลว แลวความดีของเรา  กลับบานชวยงานบานตาง ๆ ก็เปนคนดี ทีนีถ้าเปน 
คนดีอยางนี้  เวลาเราพูดตอนเชาเห็นไหม  วากิจของสงฆสิบอยาง  ถาเราเทียบในสมัยปจจุบนั  พระเนี่ย 
นะ  มนักม็ีคาเทากับคนกวาดขยะใน  กทม.  เหรอ  ก็เขาก็ทําความสะอาด  อนันัน้เขาทํากนัอยางนั้นเขา 
ไมใชสงฆ แตสงฆเนี่ย ทําไมมันตางกัน 

มันตางกนัเพราะอะไร  เพราะเราทําความสะอาดนะ  เวลาหลวงปูมั่น  ที่วาพระไปเยี่ยมหลวงปู 
มั่น หลวงปูฝนไปหาหลวงปูมัน่ใชไหม โอ กลิ่นหอมหมดเลย มนัหอมอะไรไมรู  ไมใชธูป ไมใชเทียน 
หลวงตาทานกจ็ับไว  พอหลวงปูฝนกลับแลว  ตกกลางคืนทานไปหาหลวงปูมั่น  ที่หลวงปูฝนบอกวา 
มันหอมหมดเลย แตมันไมใชหอมธูปหอมเทียน มนัคืออะไร 

โอโห  รุกขเทวดาเตม็ไปหมดเลย  เขามารอฟงธรรม  เพราะวามีครูบาอาจารยมาหาหลวงปูมั่น 
เพราะหลวงปูมั่นจะเทศนธรรมะเขาจะรอฟงธรรมเห็นไหม  นี่กเ็หมอืนกนั  เวลาทําสิ่งนี้มนัละเอยีด 
ลึกซึ้งเขาไปในที่เรามองไมเหน็ไง  เราไมเหน็สิ่งนั้นนะ  งั้นถาเรามองแบบวทิยาศาสตรไง  โอ  ความดี 
อยางนี้ความดี  กวาดถนนนี่เปนความดีเหรอ  ลางหองน้ําเปนความดีเหรอ เปนความดีสิ 

โธ  ลูกศิษยเรามอียูคนนงึ  เขาบอก  เขาขอสรางหองน้ํา  ทําไมนะ อาว  เวลาโยมเขามานะ  เขาจะ 
ไปหาหองน้ํากอน หรอืเขาจะไปหาหลวงพอกอน หองน้ํามนัมีศักยภาพกวาเราอีกนะมงึ ใครขี่รถมาจาก 
กรุงเทพฯนะจอดรถปบ  วิ่งเขาไปหาหองน้ํากอนเลย  ไมเคยวิง่มาหาเราเลย  อะ  แลวเราไปลางหองน้ํา 
คนเวลาปวดขบัถายทกุขมาก  แลวเราไปทําที่สะอาดใหเขาขับถายไดบุญไหม  แลวเราจะมองวามันต่ํา 
ตอยไหม
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ถาคนคิดเปนธรรมนะ  ถาคนคิดเปนธรรม  คิดเปนโลกนะ  โอโห  ต่ําตอยมาก  ความดีอยางงี้ 
เหรอ นี้พูดถึงวาคนดีทําตัวอยางไร เราจะบอกวากาลเทศะ ตอนนี้เดก็ทําดี ดีก็คือเรียนหนังสอื โตขึ้นมา 
ดี  ดีก็ดีอีกอยางหนึ่ง  แลวถาดีแบบนายกรัฐมนตรี  ดแีบบรัฐมนตรี  เขาตองบริหารประเทศชาติ  เขาจะดี 
อยางไร  ความดีมนัมมีากนะ  ทนีี้พูดใหตายตัวไป  มนัเถรตรงไมได  เราเถรตรงเราอยูในสังคมไมไดนะ 
เราตองมีปญญา เราตองมีการคัดเลือก เราตองรูจักของเรา 

ถาม :  การสวดมนตไดอะไรบาง 

ตอบ :  การสวดมนต  คือการเจริญพุทธคุณ  การเจริญพทุธคุณไดอะไร  เจริญพุทธคุณ  เราคิดถึง 
พระพุทธเจา เหน็ไหมเรากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เราไดอะไร เรากราบพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ คนคิดถงึพุทธะๆ พุทโธ ๆ ๆ เห็นไหม เพราะพุทโธเนีย่ เปนช่ือของพระพุทธเจา ถาพูดภาษา 
บาลีนี่นะ  ในเทวดา  อินทร  พรหม  จะรูหมดเลย  เพราะภาษาบาลีนีม่ันเปนภาษากลางเหมอืน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีเปนภาษากลางของศาสนา ศาสนาเนี่ย 

คนตายแลวไปเกิดเปนเทวดา  อินทร  พรหม  พอเจอเทศนหลวงปูมั่น  หลวงปูมั่นทานถามอยาก 
ฟงเทศนเรือ่งอะไร เขาพูดภาษาบาลี นี่เทศนใหฟงเลย เทศนใหฟงขณะนัน้เลย ฉะนัน้การสวดมนต เรา 
สวดภาษาบาลี  หลวงปูชอบทานธุดงคมา  หลวงตาเลาใหฟง  ทานธุดงคมาพักอยูที่เพชรบูรณ  แลวทาน 
อยูในถ้ํา ทานก็ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต พูดเบา ๆ เนี่ย ทานสวดมนตทุกวัน  เวลาทานธุดงคตอไปเนี่ย 
โอเทวดามาเตม็เลยนะอาราธนาขอใหอยูที่นัน่ บอกวาโอโหทานอาจารยอยูทีน่ี่นะ โอ มันรมเย็นเปนสุข 
ไปหมดเลย  โอ  มันมีความสขุมาก  มนัมีความชุมช่ืนมาก  เพราะเวลาอาจารยสวดมนตนะ  โอโห  มนั 
กังวานไปทั่วเลย เนี่ย กงัวานไปทั่วเลย 

ทานบอกวาพระองคเดียวอยูในปา  มันจะพูดดงัไดอยางไร  มันที่สงบสงัดใชไหม  ก็พูดปกติ 
เหมือนเราบน ก็ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต แตมันกงัวานไปหมดเลย เห็นไหม นีก่ารสวดมนต การสวด 
มนต  เราเปนชาวพุทธใชไหม  เราสวดมนตไดอะไรบาง  ไดบุญกุศล  เปนที่รักของเทวดา  ออ  ได 
อะไรบาง  เทวดาจะรกัมาก  ทุกคนจะรกัมาก  เหมอืนกับเราสวดมนตใหเขาไดอนโุมทนา  เทวดาถาเขา 
อยากทําบุญนะ  เขาไมมีโอกาสเหมอืนเรา  เราเปนมนุษย  โยมอยากทําบุญ  โยมตักบาตรไดเลย  โยม 
เสียสละไดเลย  เทวดาทุกคน  เสียสละใหเขาเขาไมเอานะ  เพราะในเทวดาไมมีตลาด  ในเทวดาทกุอยาง 
เปนทพิยหมด  มนัเกิดจากวิญญาณาหาร  มันเกิดขึ้นมาจากบุญกุศลของเขา  เวลาเทวดาจะตายนะ 
เทวดาจะมีแสง เปลงรัศมี แสงสวางมาก มีความสขุมาก แลวพอใชไป ๆ แสงมันเหมือนแบตเตอรี่ แสง
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จะหมดไปเรือ่ย ๆ พอแสงมนัหมด ดับไป ดับไปก็คอืตาย พอแสงใครตอแสงใคร มนัไมไดใชแบตเตอรี่ 
นี่  เอาแบตเตอรีม่าชารตใหมึง มันไมใช ไมใช ๆ บุญใครบุญมนั นี่การสวดมนตไดบุญมาก ไดบุญของ 
เขา นี่พูดถึงการสวดมนตจะไดอะไรบาง อันนีจ้บ 

ถาม :  การอุทิศบุญกับการแผเมตตาตางกันอยางไร 

ตอบ :  การอุทิศบุญกุศลนะ การอุทิศบุญกุศลเนี่ย  เจาะจง การอุทิศคือ อุ ทิส สะ มันมี  เวลาคน 
เขาไหวเจากันเหน็ไหม  เขาไหวเจาแลว  เขาจะไหว  เรียกวาไหวหอเฮียตี๋  คือไหวผีที่ไมมีญาติ  ถาผีไมมี 
ญาติปบ  เราไมรูจักเขานี่  เราเสียสละไปนี่  มนัก็เหมอืนกบัของเนีย่  ของนี่เปนของสาธารณะ  ทุกคนมา 
หยิบฉวยได ทุกคนหาได  เวลาเราตายนะ  ถาเราทําบุญไป มันจะมี เห็นมั๊ย เมือ่กอนทีม่ีพันเอก........ ที่ 
บอกวาใครตายไปจะไดอยางงั้น  ใครตายไป  คนขี้เหนียวเขาทํากลวยลีบ  ๆ  สองลูก  เวลาตายไปกเ็จอ 
กลวยลีบ  ๆ  สองลูกนั่น  อันนี้พอเราตายไป  ไปถึงจะบอกทีเ่มือ่กี้  พอเวลาตายปบ  คนดคีนช่ัวนี่ตองไป 
พบยมบาล  พอยมบาลปบนี่  ตอนนี้มนัไมใชวิญญาณาหารยังไมใชเทวดา  ตรงนีม้ันเปนอะไรนะ  ไมใช 
สัมภเวสี  มันตองไปแบงแยก  งั้นมันตองมอีาหารของเขานี่  พอมีอาหารของเขานีพ่อจบัปบหายเลย  จับ 
ปบหายเลย  เพราะเปนสทิธิของบคุคลไง  อีกคนหนึ่งจะไปใชสิทธิของคุณไมได  เพราะมนัเปน 
นามธรรม 

ฉะนั้นเวลาเขาไหวไปนี่ เขาอุทิศไปนี่ พออุทิศไปนี่แลวเปนสาธารณะ แตถาอุทิศระบุช่ือ พอแม 
ปูยาตายาย ถาไดชื่อนี่ มันเหมอืนกบัของบุคคลไปถงึเดี๋ยวนัน้เลย  เวลาอุทิศสวนกุศลเหมือนเทียน เรานี่ 
เอาเทียนเลมหนึ่ง ตอเทียนตอๆไป เหน็ไหมเทียนเรายังอยูครบไหม เราจะบอกวาถาอุทิศสวนกุศล อุทิศ 
ไดเปนลานๆ ๆ ๆ เลย ของเราช้ินเดยีวนี่ อุทิศไดเปนลาน ๆ ๆ ๆ เลย ของยังเทาเกานะ ของไมบุบสลาย 
เลย งัน้อุทิศไปขนาดไหนก็ไมบุบสลาย 

ทีนี้การอุทิศนี่ การอุทิศหมายถงึวา ช่ือบุคคลเลย เพราะชื่อบุคคล คนตายไปแลว แลวคนตายไป 
แลวอุทิศจะไดทุกคนเหรอ มนัได ที่มนัมอียูภพหนึ่งที่ไดเลย จะไปไดเลย ถาอกีภพตอ ๆ ไปยงัรับไมได 
คําวารับไมไดหมายถงึวา ของเขานี่ โทษนะ อาหารใสทางนูนก็ตางกัน อาหารของภพชาติมันตางกนันะ 
อาหารที่เขาไปอยูกับเรานี้ตางกนั  แตเราอุทิศจากความรูสึก  อุทิศความรูสึก  จิต  โทรจิต  เห็นไหม  อุทิศ 
ความรูสึกมันถึงกัน 

ที่วาการอุทิศสวนกุศลกับการแผเมตตาตางกันอยางไร  การแผเมตตาเห็นไหม  เรานัง่ทําความ 
สงบของใจ  ใจมนัสงบแลวนี่  แลวการแผเมตตาเรามีเมตตาจริงหรอืเปลาที่จะแผใหเขา  ถาเรามเีมตตา
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จริงเราจะแผก็ได  แลวทําความสงบของใจเราจึงแผเมตตาใชไหม  อุทิศสวนกุศลหมายถึงวาทําบุญอุทิศ 
สวนกุศล  แลวเวลาอทุิศของเราทําจิตสงบแลวเราก็อุทิศได  การอุทิศนี่  การแกกรรม  แกกรรมนี่ 
อยางเชน  เรานี่  เราเคยทําคนใหใครเสียใจคนหนึ่ง ทีนี้เราระลึกไดใชไหม  ขอโทษ ๆ ไอเขาก็โกรธตาย 
หาเลย ก็ขอโทษ ขอโทษ อาว เขาก็ใจแขง็ เราสํานึกผิดแลว 

การแผเมตตาการอุทิศสวนกุศลก็เพราะเหตุนี้ไง  บุญกรรมนี่ไงบุญกรรมทีเ่ราไดสรางกันมาไง 
การขออภยั  การทําคุณงามความดีตอกนั  นี่พูดถึงการอุทิศสวนกุศลนะ  ใครจะเช่ือไมเช่ือ  มนัเปนเรื่อง 
นามธรรมไง  นามธรรมคิดเทาไหรกไ็ด  จะคิดทองคําใหเปนภูเขาเลยก็ได  ก็ของกู  ๆ  แตไมมีเลย  งั้น 
นามธรรมคิดไดตลอดใชไหม  แตถาทําบุญกุศลแลวเขาบอกวา    ถาอยางงั้นเราก็คิดแผกุศลโดยที่ไม 
ทําบุญดิ  ไมทําบุญก็คิดไมไดอีก  เราไมเคยทําอะไรเลย  อาว  ก็คิดเรื่องบุญสิ  บุญ  ก็  บ  ใบไม  สระอุ  ญ 
หญิง ไง แลวบุญเปนไง บุญก็ เปน บ ใบไมไง บ ใบไมสระอุ บุญ ๆ แลวบุญเปนไง บุญ ก็ บ ใบไมไง 
เพราะมนัไมไดทํา  แตไดทํานะ  การเสียสละไป  มันมีความรูสึก  การเสียสละ  หยิบสิ่งของขึน้มา  หัวใจ 
มันตระหนี่เลยละ ของกู ๆ ๆ ๆ มันใหไมไดหรอกแลวเราสละไป 

ความรูสึกอันนี้เหน็ไหม  มนัฝงอนันี้ไง  ถาเสียสละไปสิ่งนีม้ันเสียสละไปสิ่งนี้เราทําไปแลว  เรา 
คิดถึงพอแมปูยาตายายของเรา  ไมมีการเสียสละมนัไมมี  ไมมีหรอกแตมันตองมีการเสยีสละ  มีการ 
กระทําของมนักอน  แบตเราไมมีไฟเลยแลวเราจะไปติดรถ  รถแบตหมดนะไฟมันก็ติดเครือ่งไมไดแลว 
แลวแบตไมมีไฟเลย  ไปถงึไปใสเลยติดเครื่องเลย  ไมมีทาง  แบตมนัตองไปชารตกอนโวย  จิตใจที่จะ 
อุทิศสวนกุศลนะ มีอะไรอทุิศ มันจะอุทิศสวนกุศลมันตองมบีุญอุทิศสวนกุศลของมันสิ ทกุขเกอืบตาย 
อุทิศความทกุขใหเขาสิ เอาทุกขไปที ๆ ไมมีใครเอา เขาจะเอาแตบุญ 

ถาม :  การใสบาตรพระกับประเคนอาหารถวายพระไดบุญตางกันหรอืไมคะหรืออยางใดได 
บุญมากกวา 

ตอบ :  การใสบาตรพระไดบุญมาก  การใสบาตรพระ  เหน็ไหม  เราถอืธุดงควัตรกันไง  การใส 
บาตร  ถาพูดงี้พรุงนี้บาตรเต็ม  การใสบาตรพระหมายถึงวา  พระตองมกีิจกรรมไง  พระตองออกมา 
บิณฑบาต การใสบาตรพระนี้ทําใหศาสนานี้มัน่คง เพราะพระนี้นะเวลาบวชพระขึน้มาแลวนีน่ะ บุคคล 
ตองมอีาหารมีปจจัยสี่  เวลาพระบวชเหน็ไหม บาตรคืออาหาร ผาสามผืน มีเข็มเย็บผา แลวกม็ีธัมมกรก 
น้ํา  แลวกม็ีธัมมกรก  ผาสามผืน  แลวก็ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา  คือหาเองไดหมด  พระพุทธเจาจะให 
พระนีเ้ปนอิสระไมใหพระนีอ้ยูในการครอบงําของใคร
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ถาพระมีความอิสระนี่  พระพยายามจะภาวนาของตวัเองได  ถาพระอยูในความครอบงําของใคร 
คน ๆ นั้นจะครอบงํา จะเขาถงึสัจธรรมไมได ฉะนัน้ การใสบาตรพระนีไ่ดบุญมาก อนัดับหนึง่เลย การ 
ใสบาตรพระกบัการประเคนอาหารถวายพระไดบุญตางกันอยางไร  การประเคนมันก็เทากับถวายพระ 
นั่นแหละ  มนัก็เหมือนกับการใสบาตร  การใสบาตร  เนี่ยใสบาตร  พระตองมกีิจกรรม  โทษนะ  ถา 
พระองคนี้ทําตัวไมดี  เราจะใสบาตรไหม  การใสบาตรนี้เปนการตรวจสอบพระไดดวย  บริษัท  ๔  ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามารถตรวจสอบกนั แลวศาสนาจะมัน่คง ถาพระองคนี้ดี ใสบาตร บาตรลน 
ใครก็อยากใสบาตรพระองคที่ดี  ๆ  พระองคที่ไมดีใครจะไปใส  นี้การใสบาตร  พระตองออกมา 
บิณฑบาตใชมั๊ย ถาพระไมดีจะกลามาบิณฑบาตไหม พระเนีย่ ตัวนี้  โห ทําตัวเลวทรามเลย  เชาขึ้นมาก็ 
ใสบาตร ๆ เขาไมใสใหหรอก นี่การใสบาตรพระเปนการตรวจสอบพระ 

การใสบาตรพระนี่อนัดับหนึง่  เพราะเปนธุดงควัตร  พระตองมีกจิกรรม  พระตองบิณฑบาต 
พระไมบิณฑบาตแลวจะฉนัอะไร เดี๋ยวนี้พระไมตองบิณฑบาตเขาไปสงถึงกุฏิ 

การประเคน  การประเคนมนัเปน  มันเปน  เขาเรียกอะไรนะ  วินยักรรม  ภิกษุ  ของที่เขาไมได 
ถวาย ตักใสปากนะ เปนอาบัติทุกคํากลนื คํากลืนเปนปาจิตตียหมด เพราะอะไร เพราะเขาปองกันเอาไว 
วา  วาสิ่งนั้นเขาไมไดให  ของตองใหนะ  ของสิทธิของเขา  โยมเอาอาหารมาตั้งไวนี่  แลวบอกไมใหเรา 
นะ  เรากนินะเปนอาบัติทุกคําเลย  ถาประเคนแลว  เราถึงกนิได  การไปบิณฑบาตก็คือเขาประเคนใส 
บาตร การบิณฑบาตคือเขาประเคนแลวเขาให ประเคนก็คอืยกให 

การบิณฑบาตคือเขาใสบาตรให  แตการใสบาตรใหพระตองออกไปรับ  แตการนัง่อยูนี่แลวเอา 
มาประเคน การประเคนหมายถงึการให  การใหอทนินาทาน ลักของเขาโดยทีเ่จาของเขาไมไดให หยิบ 
ของใครโดยทีเ่จาของไมไดให  คือการลัก  นี้การประเคนมันเปนการสิ้นสุด  ของ  เราเสียสละให  นีก้าร 
ประเคนไดบุญมาก การเปนวนิัยกรรม แตมนัก็เหมือนกัน ไมเหมือนเพราะพระไมไดออกไป 

นี่การประเคนไดบุญตางกนัอยางไร  ใสบาตรไดบญุแลว  ทีนี้บางคนใสบาตรแลวยงัไมไดบุญ 
พระยังไมไดใหพร  พระตองเลนคอนเสริ์ตนะ  ยะถานี้เปนแถวเลยนะ  พระจะแสดงคอนเสริ์ตกลาง 
ถนน  ไมได  มันเปนวัฒนธรรม มันเปนวัฒนธรรมของเขาแตของเราไมใช เราคิดกันมาก แลวเดี๋ยวนี้ 
ประชาชนนะ  แบบวาโลกเปนใหญ  พอวาโลกเปนใหญ  ตางคนก็ตางเขยีนหนังสือมาขาย  ใครเขียน 
หนังสือไดลึกซึง้ โอโห คนนัน้ เราตองคิดวามนัเปนไปไดหรือเปนไปไมได อยางเชน ความเปนอยูของ 
แหลงน้ํา  อยางดําเนนินี่  เขาพายเรือบิณฑบาตนะ  เปนอาบัติไหมละ  ตามภูมิภาค  ตามที่มันบงัคับอยู
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แลวเขาบอกวาอยางงัน้ผิดอยางงี้ ถาเถยีงกนัเรื่องผิดเรื่องถูก มันยงัไปอีกไกลนะ ถึงบอกวามหาปเทส ๔ 
สิ่งใดที่พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ  แตมันเขาบัญญัติได  ถือวาสิ่งนั้นบัญญัติ  สิ่งใดที่บัญญัติแลว  แลว 
เขาไดก็ถอืวาใหบัญญัติไป อนันี้ตองมมีหาปเทส ๔ เขามาหนุนดวย 

ถาม :  เรียนถามหลวงพอตอนนีเ้ดินทองพุทโธกอนนัง่สมาธิรูสึกวาดีครับ  แตพอนั่งสกัหนึ่ง 
ช่ัวโมงแลว  รูสึกหายไป  แตจิตยังนกึพุทโธอยู  อาการอยางนี้ภวังคหรือเปลาครบั  แลวควรทําอยางไร 
ตอไป 

ตอบ :  อันนีม้ันเปนเรือ่งภาวนาแลวนะ เรือ่งภาวนา เดนิทอง พุทโธ ๆ ไป กอนนั่งสมาธิ ดีมาก 
เพราะเรา  แบบวา  เขาเรียกวอรมรางกายกอน  เรา พุทโธ ๆ  ไป  เราเดินจงกรมสกัพักหนึ่งแลวเราไปนั่ง 
บางคนกน็ั่งกอนแลวคอยมาเดนิ  เดนิ ยืน นั่ง นอน มันเปนอิริยาบถ อิริยาบถ รางกายมันมีการขบเมือ่ย 
ของมัน แตที่เราทํากันอยูนีเ่ราไมใชเอารางกาย เราเอาจิตใจ เราตองเอาจิตใจไวอํานาจของเรา แลวจิตใจ 
ของเรานี่มนัเปนนามธรรมที่มนัเรว็กวาแสงมันไปไดทั่ว  พลังงานมันไปไดทั่ว  พทุโธ  ๆ  นี่  ใหแสงนี้ 
เกาะไวทีพุ่ทโธนัน้  ใหพลังงานเกาะไวทีพุ่ทโธนัน้  แสงหรือพลงังานนี้ไมพุงออกเรว็เกนิไปนัก  พุทโธ 
ๆๆ นี่เพื่อใหแสงมนัยอนกลับมาเปนตวัของมนันา ถายอนกลับมาของตัวมันนี่เปนตัวสมาธิ 

ตัวสมาธิคือตัวจิต  พลังงานที่ไมไดคิด พลังงานที่ไมไดคิดพลงังานเฉย ๆ นิ่ง จะมีความสุขมาก 
พอนัง่ไปสักครึ่งช่ัวโมง แลวเกิดมีความรูสึกหายไป ความรูสึกหายไปนี่ ความรูสึกหายไป  จะวาภวังค 
ไหม  มันก็มีสวน  มีสวนหมายถึงวา  สติมันไมสมบูรณมนัจะขาดหายไป  การขาดหายไปไมได  การ 
กระทํางานทกุอยาง เห็นไหม เวลาพลังงานทีม่ันไป เนี่ย มันจะขาดไมได ถามนักระตกุ เห็นไหม ไฟมัน 
กระตุกไมไดเลย ไฟมันตองไปตลอด จิตนี้มนัจะไปของมัน 

ถามันแวบหายไป  คือมนัขาด  ถาเปนคอมพิวเตอร  คอมพวิเตอรมนักระตุกละ  ไฟมันจะนิง่ของ 
มันไปตลอดนี้เปนภวงัคไหม ถาเปนภวังคมนัจะหายไปเลย หายไปเลย  แลวพอมารูตวัอีกทีหนึ่ง ถามัน 
หายไปเลยเราตั้งสติใหม การทํางานทุกคนจะมีความผิดพลาด ทํางานกนัทุกคนจะมีผิดพลาดบาง ไมใช 
ทํางานทุกคนแลวจะถูกตองไปหมด  มันตองมีการฝก  นักกีฬาจะฝกตลอดเวลา  นักกีฬาตองซอม 
ตลอดเวลา แลวเท็จจริงตาง ๆ มันจะไปอีกทีหนึ่ง 

นี่พูดถึงวา  พุทโธ  ๆ  ๆ  จะตกภวังคไหม  ตองคุยกนัรายละเอียดอีกนิดนงึ  ถาตกภวังคแลวทุก 
อยางแกไขได  เราจะบอกวาถึงตกภวังคไมตกภวังค  ไมตองเสียกําลงัใจ  ทําแคนีก้็นับวาเกงแลว  เกง 
หมายถึงวา การเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนา เราเปนชาวพุทธ ชาวพุทธโดยเนื้อหาสาระ เปนชาวพุทธ
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โดยพิธีกรรม  เปนชาวพุทธแตเราไมเคย  เหมือนอาหารตั้งไวเตม็เลย  ทุกคนไมเคยไดกนิเลย  ทุกคนไม 
รูจักความสงบของใจ ทุกคนไมไดสัมผัสธรรมะเลย 

ธรรมะคือพุทโธ  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  อยูในหัวใจ  เราไมเคยสมัผัสเลย  เราไปสัมผัสแตสิ่งที่ 
กระทบจากขางนอก  ถาใครทําอยางนี้  ชาวพุทธโดยเนือ้หาสาระ  ชาวพุทธโดยเนือ้หาสาระตองได 
สัมผัสธรรมะบาง เราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา เราควรไดรสชาติของธรรมบาง ไมใชวาเปนแตพิธีกรรม 
เฉย ๆ ฉะนั้นทําขึน้มานี่ดีแลว แลวแกไขอยางไรนีว่ากันทีหลงัเนาะ 

ถาม :  ศาสนาครบหาพันป  เมื่อศาสนาครบหาพนัปตามพุทธทํานายแลวพระบรมสารีริกธาตุ 
จากทั่วแดนจักรวาลจะเสด็จมารวมกันแลวประชุมกนัเขาเปนพระพุทธองคจากนัน้เตโชธาตุจะเผา 
ผลาญใหหมดไปนับจากนัน้ศาสนาจะสูญสิ้นไปอยากเรียนถามวาจะมีการแสดงธรรมแกเทวดาผูเปน 
สัมมาทิฐิหรือไม บางทานบอกวาไมมี เพราะธาตุขันธทั้งหาของพระองคไมมีแลว 

ตอบ :  ถูกตอง อนันีเ้ห็นดวย มนัมี พูดถึงเรือ่งกรรม  เด็ก ๆ  เรื่องกรรมเนี่ย ที่เราพูด ๆ ไป เรา 
หยอด ๆ ไวเฉย ๆ หยอด ๆ ไว อยากใหกลับไปคิดไง วนันี้เราพยายามจะหยอดไปใหใจมันมีปมตาง ๆ 
แลวไปศึกษากัน พูดถึงนี่ เราจะยกพระกัสสปะ พระกัสสปะนี่ นิพพานแลว แตซากศพของพระกัสสปะ 
ยังไมไดเผา  รอพระศรอีริยเมตไตรย  พระศรีอริยเมตไตรยนีจ่ะมาตรัสรู  แลวจะเอากระดกูของพระกัส 
สปะมาเผาบนมือพระศรีอริยเมตไตรย เนี่ย พระพุทธเจาพุทธทํานายไว ทีนี้ นี่พูดถงึจะมาเผาอันนั้น แต 
ยอนกลับมาที่เตโชธาตุจะมาเผา ถูกตอง 

เพราะเวลาจะหมดศาสนานี่นะเวลาพระพุทธเจาองคตอไปจะมาตรัสรูนี่  มันจะตองไมมี 
สัญลักษณของศาสนาองคเดมิเลย  แลวพระพทุธเจาจะมาตรัสรู  ที่วาโลกรอน  ๆ  จะมีการเปลีย่นแปลง 
เนี่ย  โดยธรรมชาติมันจะเปนอยางงี้  โลกนี้เปนอจินไตย  โลกนีไ้มแตกหรอก  โลกนี้จะเปนอยางงี้  แต 
โลกนี้จะปรับสภาพเปนทวีป เมือ่กอนเปนทวีปเดียว แตเห็นไหม มันแตกออกไป ตอไปโลกมนัจะปรับ 
สภาพของมนั พอปรับสภาพแลวมนัจะเปนปา เปนอะไรตาง ๆ ขึ้นมานี่ อุดมสมบูรณขึน้มา พระศรีอรยิ 
เมตไตรยจะมาตรัสรูตอนนัน้ 

มันจะปรับสภาพของมันโดยธรรมชาติ  ธรรมชาติเพราะอะไร  ธรรมชาติเพราะมนุษย  ของเสีย 
จากมนุษยมนัทําลายชั้นบรรยากาศมากกวาของเสียจากอุตสาหกรรม มนุษยนี้มกีี่พันลาน แลวมนุษยจะ 
ฆามนุษยไหม  แลวมนุษยจะเกิดตอไปไหม  นีม้ันไปพูดกันตอนนั้นไง  มันเปนไปโดยธรรมชาติ  มัน
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เปนไปโดยขอเท็จจริง เพราะมนุษย แลวมนุษยจะสงตอใหลูกหลานนะ ตองการใหโลกนี้  เขาคิดกันนะ 
นี้พูดถึง อันนี้เห็นดวย 

ถาม :  เวลาเดนิจงกรมที่ถกูตอง จะตองเอาสติไวที่ไหนครบัระหวางทีเ่ทาที่กาวยางไปมาหรือที่ 
ฐานจิตคือที่ปลายจมกูที่ลมหายใจ มากขนาดไหนอยากทําแตไมรูวิธีที่ถูกตอง 

ตอบ :  เดินจงกรมนะ  มันมีหลายวิธี  คําวามีหลายวิธีนี่  แบบวา  จริตนิสยั  เพราะเมื่อกอนเราไม 
เห็นดวยกับการเอาพุทโธไปไวที่เทา บางคนเทาซายพุทธ ขวาโธ มันชัดเจนมากจรงิๆ ซายพุทธ ขวาโธ 
มันแบบวารูปธรรมที่เรา การทําที่เปนรูปธรรม มันจะอยูไดงาย  แตสําหรับเรานะ ครูบาอาจารยหลวงปู 
มั่น ครบูาอาจารยเราสอนวาใหเอาพุทโธไวที่ปลายจมูก แลวเทานี่ใหเดนิไปโดยธรรมชาติ  ใหเทานี่เดิน 
โดยธรรมชาติ 

โดยบางลทัธิ  เห็นไหมเขาบอกวาเดินจงกรมนี่  เขาตองใหระลึกรูเขากลวัจะเนนวิปสสนา  เห็น 
ไหม  ตองระลึกรู  เนีย่  เหมอืนกับเรา  ตอนนี้เปนนกัเรียนแลวบอกเลยเราอยากจบ  เราอยากไดปริญญา 
อยากไดหมดเลย  มนัไปสรางไวกอน  แตเราขอเท็จจริงไดหรอืยัง  แตถาเราเรยีนของเราไปนี ่ เราจบเกนิ 
ปริญญาดวย นี่กเ็หมอืนกันเวลาภาวนาไป ขอเท็จจรงิมันเกิด มันเกิดตามนัน้ ไมใชไปสรางวาตองอยาง 
งั้น  ๆ  มันเหมือนรูปมนัเปนกรอบทีไ่ปครอบงําจิตไว  ฉะนัน้เวลาภาวนาไปนี่  ใหเทาเดินไปตามปกติ 
แลวเทาเดนิไปปกติ  บางคนเดินชาเดินเรว็  เห็นไหม  อากาศรอนวิ่งผานไปเลย  ถาอากาศเยน็เราเดิน 
สบาย  ๆ  ก็ได  ถาจิตเรานุมนวลเราเดินปกติก็ได  แตถาจิตมันมีผลกระทบมาก  เราก็ตองเดินใหมัน 
เขมแข็ง เดนิใหมนัแรงขึ้นมา เพื่อสติมนัพรอม 

แลวสติมนัอยูที่ไหน สติมนักลับมาทีจ่ิต พุทโธ ๆ ๆ ทุกอยางนี่ มันจะสงบที่จิตหมด ทีนี้สงบที่ 
จิตแลวนี่  การทําวิธีที่ถูกตอง  วิธีที่ถูกตองหมายถึงวาใครทําแลวไดผล  วิธีทีถู่กตอง  เราบอกเลยนะวิธี 
ของเราถูกตองที่สุดเลย นั่งบนกลางไฟเนี่ย จุดไฟเผาไวแลวนัง่บนกลางไฟเลยถูกตองที่สุดเลย แลวใคร 
มันจะทําบาง  วิธีที่ถูกตองของใคร  วิธีที่ถูกตอง เราเปนคนพิการ ขาเราเสียเราเดนิไมไดแลวเราจะมีวิธี 
ที่ถูกตองที่ไหน  วิธีที่ถูกตองหมายถึงวา ทําแลวไดผล  แลววิธีของคน บางคนถนัดเดนิจงกรม บางคน 
ถนัดนัง่ บางคนถนัดตางๆ บางคนถนัดเดนิเรว็เดนิชา 

วิธีที่ถูกตองคือมันสมดุลของมัน แลวจิตมันลงสมาธิ แลววิธีที่ถูกตองของใคร งั้นอยางทีว่า การ 
เดินจงกรม วิธีที่ถูกตอง  ไมตองไปเกรง็วาของใครถกูของใครผิด ขอใหทําแลวมันไดผล แลวมันไดผล
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ขึ้นมาแลวนี่  เหมือนอาหาร  เรากินอาหารแลวตองกนิอาหารเพือ่ดํารงชีวิต  แลวอาหารนีม้ีพิษไหม 
อาหารนี้เราจะแกไขอยางไร อาหารนีร้สจัดเกินไป เราจะแกไขอยางไรใหรสมนัเจอืจางอยางไร 

การนั่งสมาธิการเดินจงกรม จิตใจมนัมอีุปสรรคอยางไร แลวแกไขกนัตามนัน้ ทีนีเ้วลาเดิน ดูสิ 
กรรมฐาน ๔๐  หอง  วิธีการมันมี ๔๐หอง  วิธีของปญญาไมมีขอบเขต  ถามีขอบเขตกิเลสมันหลบทนัที 
เลย  กเิลสเอาตรงนั้นมาอางทนัทีเลย  อยางนีเ้ปนปญญาแลว  แลววิธีของปญญามันจะไลหมดเลย  ไมมี 
เหลือบ  ไมมีที่ใหกเิลสซุกเลย  ตองชําระจนสะอาดหมด  อันนั้นขั้นของปญญาไมมีขอบเขต  ตองเรียบ 
หมดเลย แตขั้นของสมาธิมันตรงกับจริตนิสัย ตรงกบัความชอบของตวั 

ถาม:  ถามหลวงพอการทําสมาธิในการพจิารณากาย  มีขั้นตอนในการทําอยางไร  การพิจารณา 
จิตมีขั้นตอนอยางไร 

ตอบ:  มันไมมี  การพจิารณากาย  อยางที่หลวงปูเจี๊ยะสอนใหจิตเดินในกาย  การพจิารณากาย 
การพิจารณากายเหน็มะ  ระลึกถึง  เราคิดถึงผิวหนัง  คิดถึงการลอกผิวหนัง  ลอกผิวหนังออกไปแลวมนั 
จะเหลอือะไร เห็นไหม เราเอาตรงนี้เปนที่ตัง้ จิตมนัคิดมันอยูกนัตรงนี้ อยูตรงนีม้ันก็เปนสมถะหมด 

การพิจารณากายทั้งหมด ผลของมนั ผลของมันเปนสมถะ เพราะจิตเรายังไมเปนสมาธิ แตถาจิต 
เราเปนสมาธิ  พิจารณากายซ้ําเขาไปนี่  มันจะวิปสสนา  วิปสสนาโดยขัน้ตอนของมันเลย  พิจารณากาย 
โดย เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ พระบวชนี่ เหน็ไหม ผม ขน เล็บ ฟน หนัง พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง ๆ มันกไ็ปคลองกบัพุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ ก็พุทโธอันหนึ่ง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง มนัก็แทน พุทโธ ๆ ไง 
เราไปคิดถงึ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ๆ แลวนกึพุทโธ นึกถงึมรณานุสสติ นึกถงึความตาย นกึถึงความตาย 
แตแลวเรานึกถึง ผม ขน เล็บ ฟน หนงั นึกถึงกาย นกึถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

ถาจิตมันสงบนะ มนัเห็นภาพมันสะเทอืนมาก นี้เรายังไมเห็นภาพการพิจารณากาย  วิธีทําสมาธิ 
โดยการพจิารณากายทําอยางไร ผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนีย่ พูดถงึผม ผม หลวงปูกมินะ ทานพิจารณาผม 
ผมเสนหนึ่ง พอจิตมนัสงบแลวนะ ผมเสนหนึ่ง ผมเนี่ยขยายตวัออกเปนทอนซงุ ฟงแลวตกใจไหม 

ผมเสนหนึ่งนะ  มันเปนนิมิตไง  เปนอุคคหนมิิตแลวขยาย  วิภาคะขยายสวน  ผมนี่ขยายออก 
เหมือนทอน้ําเลย ในเสนผมนั้นมนัจะมีที่เลี้ยงอาหารของมัน นี้ทานพจิารณาของทานได เหน็ไหม นี่พูด 
ถึงเวลาถามนัเหน็ของมนั  พอจิตมนัสงบแลวนี่  ถาพิจารณากาย  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  ๆ  เนี่ย  มัน
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พิจารณามันเปนคําทอง คําทองใหจิตสงบ พอจิตมันสงบแลวพจิารณากายซ้ําเขาไปนี่ มันจะเหน็วิภาคะ 
คือมนัขยายสวน มันขยายสวนจนเราตกใจ จนเราคาดหมายไมได อยางเชนรางกายนี่ ขยายพั้บ เนาหมด 
เลย เออ แลวกูเหลอือะไร กูเหลืออะไร แลวเหลอือยางไร มนัจะเขามาลบลางขอมูลของจิตทั้งหมด มัน 
จะมาลบลางวาของกู ๆ ๆ ๆ  มันลบลางหมดเลย 

นี่  ธรรมะเปนอยางงี้  แลวเปนอยางงี้ตองไปถามความจริง  แลวพูดอยางนี้  คนอัดเทปไวเลยนะ 
แลวพูดใหเหมือนเลย มนัจะละลายหมดเลย ละลายก็น้ําแข็งไง น้ําแข็งมนัก็ละลาย คนไมเปนนะพูดคํา 
เดียวกนันะคือไมใช  ถาคนเปนมนัพูดคําเดยีวกนั  มนัมีขอเทจ็จรงิรองรบั  แลวถาขอเท็จจริงทีร่องรับนี่ 
มันเอาไปอธิบายตอขยายความได  เราทําอาหารเปน  อาหารที่ทําทุกวันนี่  ชํานาญ  ถาใครทําผิด  ทําถูกรู 
เลย  เราชิมอาหารเรารูเลยวาขาดอะไร  อาหารที่ทํามานี่ขาดอะไร  รสชาติเปนอยางนี้  เพราะมันขาด 
สวนประกอบของอะไรบาง  จิตที่มนัวิปสสนาไป  ถามันไมมีขอเทจ็จรงิรองรับ  มันเปนไปไมไดหรอก 
มันจะมีขอเทจ็จรงิของมนัรองรบั ถาคิดอยางงัน้  การพิจารณากายนะ พิจารณากายไป การพิจารณากาย 
โดยทําความสงบของใจ 

การพิจารณาจิตมีขัน้ตอนอยางไร การพิจารณาจิตนีส้ําคัญมาก การพิจารณาจิต สิ่งที่เคลือ่นทีไ่ด 
เร็วที่สุดคือแสง จิตคือสิง่ที่เคลื่อนที่ไดเรว็ที่สุด  แลวไมเหน็มนั  เหน็มนัไดกเ็พราะแตมีความคิดเหน็มนั 
ไดก็เพราะมันไปเกาะอะไรไง  ไปเกาะถึงเรือ่งสิ่งใดก็ทุกข  ทุกขสิง่นัน้กจ็ับสิ่งนั้นมาพิจารณาไง  เขา 
เรียกปญญาอบรมสมาธิ ปญญาอบรมสมาธิ ปญญาอบรมความคิด 

พอมนัไลความคิดไปนะพอมนัทนันะ สติปญญามนัทันนะ มีอยูขอเดยีวเทานั้น มงึโงๆ ๆ ๆ มัน 
จะติตัวเองวา  มึงโง  ๆ  เพราะอะไร  เพราะมึงลากกไูปทุกขฉิบหายเลย  ความคิดกูลากกูไปทกุขฉิบหาย 
เลยละ มันจะกลบัมาตรงนี้เลยนะ มึงโง ๆ ๆ พอมงึโงแลวมนักป็ลอย มันฉลาดใชไหม ฉลาดก็ไมจับไฟ 
ใชไหม  พอปลอยไฟปบ  มือกม็ือเปลา  มีสิ่งใด  ไมมีไฟ  พอมาจบั  จิตจับความคิดไง  ความคิดเกิดดับ 
ความคิดเกิดจากจิต ไมใชจิต แลวจิตมนัคืออะไร แลวมนัเกิดมานีเ่ราไปยึดมันทําไม ไฟไปยึดมนัทําไม 
ถาปญญามันทันมันทิ้งเลยนะแลวบอกกูโง ๆ ๆ เห็นไหม จิตมนัสงบเขามาเรือ่ย ๆ นี่คอืการพิจารณาจิต 

แลวพอจิตมนัสงออกไปแลวนี่ มนัเหน็อาการของจติ คือจิตเหน็ความคิด ความคิดกับจิต มนัสม 
กับเปลือกสม สมกบัเปลือกสม ไปซือ้สมเมือ่ไหร ตองมเีปลอืกมาดวย แตไมเคยกนิเปลือกสมเลย ใคร 
ซื้อสมมากป็อกเปลอืกทิ้งหมด  แตสมมนัตองมีเปลอืก  จิตมันเปนตวัสม  ความคิดเปนเปลอืกมันจะอยู 
ของมันตลอดไปแลววปิสสนาไป  มันปอกเปลอืกได  เพราะปอกเปลือกไดมนัเปนสมาธิเห็นไหม  พอ
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เปนสมาธิแลวนี่  เปลอืกกับสมมนัตองอยูดวยกัน  ความคิดมนัดับขนาดไหน  เดี๋ยวก็เกิดอีก  พอมัน 
กระทบกัน  มันกม็ีปญญาของมันขึ้นมา  วิปสสนาเกดิตรงนี้  วิปสสนาจะเกิดตรงนี้  เห็นไหม  วิปสสนา 
เกิดตรงนี้ เห็นไหม การกระทําอยางนีม้ันจะเกิดขึน้ ทีนี้จะเปนวิปสสนาขึ้นมา 

ฉะนั้นบอกวาการพิจารณาจิต  ขัน้ตอนของมนั  ถาพดูอยางนีน้ะ มันกเ็หมอืนกับวา  เราจะ  สราง 
ระบบระบอบไว  แลวเราตองเปนอยางงัน้  เหมือนกบัเราผาน  เดินผานเขามานี่  ผานวัดนี้แลวปฏิบัตนิะ 
เปนพระอรหันตหมดละ ไมได เวลาขั้นของปญญา มันอยูที่พนัธุกรรมทางจิต คําวาพนัธุกรรมนีน่ะ มนั 
เปนบาปเปนกรรม  เปนบาปเปนกรรมมนัเปนความเห็น  มันเปนอารมณ  ความรูสึก  อะไรทีม่ันแทงใจ 
ของช้ินหนึ่งบางคนอาจสะเทอืนใจมากจนน้ําตาไหลเลย  บางคนเหน็แลวนะไมสะเทือนเลย  เห็นไหม 
มันแตกตางกนั ถึง.. 

ถาเราเอาไปคิดเปนขั้นตอนอยางงีป้บ  มนัจะหลอกตัวเองไง  เราจะบอกวาขั้นตอนนีน้ะ  ถา 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ  ไมมี  มันจะไปมีขั้นตอนประสบความสําเรจ็  ตอนประสบความสําเร็จจะมี 
ขั้นตอน  เนีย่  เรยีนจนตายเลยนะ  จบนะไปรับกระดาษคนละใบ  ๆ  จบตอนไดกระดาษนั่น  ถาใครได 
กระดาษนั้นมานะ  ช้ันจบแลวไง  เอากระดาษนัน้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไดไง  ถาไมไดกระดาษใบนั้น 
มานะ เรียนไมจบ 

นี่ก็เหมือนกันขั้นตอนของมันอยูตอนรับกระดาษนัน้  ขณะจิตที่มนัเปนโสดาบนั  สกิทาคา 
อนาคา  เนี่ย  ขัน้ตอนอยางงี้มี  แตขั้นตอนในการเรียน  การเรยีนมีเวลาครบไมครบ  คนโดดไมโดด  เห็น 
ไหม  ขั้นตอนมนัแตกตางกันเยอะแยะเลย  บางคนขยันเรียน  แลวขัน้ตอนของใครถูก นี่เราหวงตรงนีไ้ง 
ถาหวงตรงนี้ปบ  แลวขั้นตอนอยางนี้ปบเราจะสรางระบบขึ้นมา  แลวเราจะทําจิตเราใหเปนแบบนั้น 
แลวบอกเราสําเรจ็แลว  ไมใช  ๆ  ขั้นตอนของมนัมีตอนจบ  มีตอนที่มนัสิ้นกระบวนการของมนั  มีขณะ 
จิตที่เปนตามนัน้ นั่นคอืขั้นตอนของมัน ขั้นตอนมี แตมีตอนสิน้ขบวนการ เขาเรียกขณะจิตทีม่ันเปลี่ยน 
จากโสดาบันเปน  จากปุถุชนเปนโสดาบัน  จากโสดาบันเปนสกิทาคา  อนาคา  เนี่ย  ขั้นตอนของจิตกับ 
ระดับจิตนี้แตกตางกันนะ  อริยะบคุคลแตกตาง  หยาบละเอียดแตกตางกนัเยอะมากเลย  แลวแตกตางกนั 
อยางไร  มนัตองมีของมันสิ  คําวาแตกตาง  ๆ  แลววดักันไดไง  มันวัดกันไดกับผูรูกับผูรู  ถาผูรูเปนจรงิ 
แลวนี่    ธรรมสากัจฉา  เอตมัมงัคะละมุตตะมัง  การสนทนาธรรม  การพิจารณาธรรมขึ้นมาเนี่ย  มันเปน 
มงคลกับชีวิตมาก
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นี่พูดถึงการวิปสสนา  เห็นไหม  การทําในศาสนา  ศาสนาจริง  ๆ  เกิดจากตรงนีไ้ง  ไมไดเกิดที่ 
พระพุทธรูป ไมไดเกิดที่ตูพระไตรปฎก ตูพระไตรปฎกปลวกมันกินหมดแลวนะ ถาปลวกมนักินเขาไป 
แลวนะมันเปนพระอรหันต กราบปลวก ปลวกมนักนิหมดทัง้ตู แตมันเปนขอเทจ็จรงิที่จิต จิตปฏบิัติ จิต 
ฝกหัดแลวจะเปนจริงตามนั้น เอวงั


