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ต้มย ำ 
พระอำจำรยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ถำม-ตอบ ปัญหำธรรม วนัท่ี ๑๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๕ 

ณ วดัป่ำสนัติพทุธำรำม (วดัป่ำเขำแดงใหญ่) ต.หนองกวำง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 
 
 

ถำม    :    ๑. รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุธรรมแลว้ 

๒. คนท่ีบรรลุแลว้จะท ำงำนอยำ่งอ่ืนนอกจำกบวชไดห้รือไม่? เช่นงำนออฟฟิศ 

๓. ท ำไมผูห้ญิงถึงมีโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ชำย 

๔. ผมีีจริงหรือไม่? 

๕. ตำยแลว้ไปไหน? 

๖. เรำสำมำรถเกิดเป็นแบคทีเรียไดห้รือไม่?  

๗. เวลำนัง่สมำธิแลว้ตวัลอยไดห้รือไม่? 

๘. กำรท่ีเดก็ท่ีตำยในทอ้ง แสดงวำ่มีบุญเยอะเลยไม่ตอ้งใชก้รรมใช่หรือไม่? 

๙. คนป่วยหนกัแต่มีสติบอกใหห้มอฉีดยำใหต้ำย ท่ำนคิดวำ่อยำ่งไร? เห็นดว้ย
หรือไม่? 

๑๐. กำรท ำจิตใหส้งบทำงโลก จะท ำอยำ่งไรใหจิ้ตแขง็พอ 

๑๒. หำกเกิดกรณีเร่งด่วน แลว้จ ำเป็นตอ้งรอแพทยเ์ฉพำะทำงเพื่อผำ่ตดั แต่หำก
แพทยเ์ฉพำะทำงมำไม่ทนั เรำตอ้งผำ่ตดัเองแต่ผดิกฎหมำย กำรรอท ำใหผู้ป่้วยตำย หำก
เรำผำ่ตดัจะบำปหรือไม่? 

๑๓. ชำติหนำ้และอดีตชำติมีจริงหรือไม่? รู้ไดอ้ยำ่งไร?  
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๑๔. ถำ้สวดมนตก่์อนนอนแลว้ง่วงมำก ท่องผดิแลว้กลบัมำท่องใหม่ จะเป็นบุญ
หรือบำป 

๑๕. ฝันวำ่มีผูห้ญิงมำกอด แต่ก่อนนอนไดส้วดมนตแ์ผส่่วนบุญ ส่วนกศุลแลว้ 
แต่ท ำไมถึงฝันเสมือนจริง เวลำตี ๒ ควรจะท ำอยำ่งไร? 

๑๖. คนท่ีจิตสงบบรรลุฌำนแลว้ไม่ทำนอะไรเลย สำมำรถอยูไ่ดอ่ิ้มทิพยมี์จริง
หรือไม่? 

๑๗. หูทิพย ์ตำทิพยมี์จริงหรือไม่? 

๑๘. ขณะท่ีก ำลงับวชเป็นสงฆ ์ แลว้ตอ้งกลบับำ้นไปดูแลญำติท่ีป่วยท่ีบำ้น เป็น
กำรถือวำ่ตดัเร่ืองโลกไม่ขำดใช่หรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    เอำขอ้ ๑. ก่อนเลย  

ถำม    :    ๑. รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุ(ธรรม)แลว้ 

หลวงพ่อ   :   ผูท่ี้บรรลุจะรู้ตวัเอง แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ีบรรลุปลอมไง บรรลุไม่
จริง ถำ้บรรลุจริงนะ ค ำวำ่บรรลุจริง ดูสิทำงวิชำกำรใดกแ็ลว้แต่ ส่ิงท่ีวำ่เป็นผูท่ี้ยอดเยีย่ม 
หรือวำ่ผูท่ี้มีควำมสำมำรถมำกจะมีสกัก่ีคน? น่ีพดูถึงในทำงวิชำชีพทุกวิชำชีพ ฉะนั้น ใน
วิชำชีพจะรู้กนัวำ่ ในวงกำรของเรำใครเป็นผูช้  ำนำญกำร ใครเป็นผูมี้ควำมสำมำรถ ใน
วงกำรเดียวกนัจะรู้กนั น่ีพดูถึงวิชำชีพนะ แต่ถำ้กำรบรรลุธรรมรู้ไดอ้ยำ่งไร?  

ขนำดหลวงตำท่ำนบอกวำ่ ก่อนท่ีหลวงตำท่ำนจะออกมำช่วยชำติ เร่ืองมรรค ผล
น่ีนะ ลกูศิษยใ์ครพดูถึงท่ำนจะตีเลยนะ ในวดัป่ำบำ้นตำด ใครพดูถึงเร่ืองมรรคเร่ืองผล 
ท่ำนบอกวำ่ “เศรษฐีไม่อวด คนอวดน่ีเศรษฐีปลอมทั้งนั้น” เศรษฐีปลอมน่ีนะ ดูสิเศรษฐี
ปลอมอยำกใหเ้ขำรู้วำ่เรำรวย พยำยำมจะใส่เฟอร์นิเจอร์ ของจริงเขำวำ่ของปลอม แต่ถำ้
เศรษฐีนะเขำใส่พลำสติกเขำวำ่ของจริง เศรษฐีท ำไมเขำเช่ือล่ะ?  

เศรษฐีธรรมนะเขำไม่หิว ไม่โหย จะไม่มีกำรแสดง ไม่มีกำรบอกกล่ำวเดด็ขำด 
เกบ็เงียบ เกบ็เงียบเลยถำ้ของจริง ไอท่ี้ประกำศโพล่งๆๆ อยูน่ัน่น่ะของปลอมทั้งนั้น แลว้
ท ำไมหลวงตำท่ำนออกมำช่วยโลก กำรออกมำช่วยโลก ธรรมดำใครเป็นลกูศิษยห์ลวงตำ
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จะรู้ ขนำดพระคุยกนัท่ำนยงัไม่ใหคุ้ยกนัเลย ธมฺมสำกจฺฉำ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ถำ้กำร
สนทนำธรรม มนัสนทนำตำมขอ้เทจ็จริง 

ฉะนั้น เวลำออกมำช่วยโลก ท่ำนบอกวำ่ตอนนั้นชำติวิกฤติมำก พอชำติวิกฤติ
มำก ขณะท่ีจะออกมำช่วยโลกนะ ลกูศิษยทุ์กคนบอกวำ่อยำ่ท ำๆ เพรำะเป็นงำนหนกัมำก 
ท่ำนบอกวำ่ทนไม่ได ้ในเม่ือครอบครัวแตกสลำย สงัคมอยูก่นัไม่ไหว ฉะนั้น จะออกมำน่ี
คนเรำกไ็ม่มีเงินทองอยูแ่ลว้ แลว้เขำจะเช่ือใจใครล่ะ? เขำตอ้งเช่ือใจวำ่คนมีคุณธรรม 
ท่ำนถึงไดป้ระกำศออกมำ ส่ิงท่ีหลวงตำท่ำนประกำศออกมำ ท่ำนแลกออกมำเพื่อควำม
สงบร่มเยน็ของสงัคม  

แต่ทีน้ีคนกไ็ปมอง อูฮู้ ถำ้เป็นเศรษฐีธรรมแลว้ โลกมนัจะพลิกฟ้ำคว  ่ำดิน โลกมนั
จะเป็นจะตำยกเ็ร่ืองของมนัสิ มีธรรม อยูใ่นธรรมกอ็ยูใ่นป่ำจบเร่ืองไป มนัเป็นบำรมีของ
แต่ละบุคคล เช่นพระอญัญำโกณฑญัญะ พระอญัญำโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รก เป็น
พระอรหนัต ์ เป็นปัญจวคัคีย ์ ๕ องค ์ เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เวลำบรรลุธรรมแลว้ไป
อยูใ่นป่ำตลอดเลย อยูก่บัชำ้งนะ อยูก่บัสตัวป่์ำตลอด ท่ำนไม่เคยออกมำยุง่กบัโลกเลยนะ 
แลว้เวลำท่ำนจะหมดอำยขุยันะกม็ำลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ จะลำไปนิพพำน 
พระไม่รู้จกั พระถำมวำ่ 

“นัน่ใคร? นัน่ใคร?”  

“นัน่น่ะ เธอไม่รู้จกัหรือ? น่ีสงฆอ์งคแ์รกของโลก”  

น่ีพระอญัญำโกณฑญัญะ ไม่เคยออกมำยุง่กบัสงัคมเลย นัน่ล่ะของจริง ของจริง
อยูใ่นป่ำ ในเขำไม่ออกมำยุง่เลย แต่ท่ีพระสำรีบุตรเป็นอคัรสำวกเบ้ืองขวำ เป็นผูเ้ป็น
เสนำบดีแห่งธรรม เป็นผูเ้ผยแผธ่รรม ท่ำนกช่็วยเตม็ท่ีของท่ำนเหมือนกนั น่ีเป็นจริตนิสยั
ไง ฉะนั้น เรำจะบอกวำ่ถำ้บรรลุแลว้เขำไม่แสดงตวัหรอกเขำเฉย แต่หนำ้ท่ีกำรงำนกส่็วน
หนำ้ท่ีกำรงำน  

ถำม   :     กำรบรรลุธรรม รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุธรรม 

หลวงพ่อ  :    เวลำบรรลุธรรมน่ีนะ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้บอก
วำ่เหมือนกบัเรำตดัแขนขำด คนเรำเวลำตดัแขนขำด เรำรู้ตวัไหมวำ่เรำแขนขำด เช่นเรำ
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ประสบอุบติัเหตุ เวลำมนัแขนขำดน่ีชำๆ มนัไม่รู้ตวันะ แลว้คนท่ีแขนขำดเขำยกแขน
เร่ือยเลย แต่มนัไม่มีแขนนะ แต่ควำมรู้สึกมนัยงัมีแขนอยู ่เห็นไหม ยกแขนเร่ือยเลย  

น่ีดัง่แขนขำด เวลำกิเลสมนัขำดไง เวลำสงัโยชน์มนัขำด สกักำยทิฏฐิ สงัโยชน์ ๓ 
ตวัเป็นพระโสดำบนั มนัขำด หลวงตำบอกวำ่เวลำมนัขำดนะ มนัแยกกนัเหมือน ๓ ทวีป
เลย กำยเป็นกำย จิตเป็นจิต กำยกบัจิตมนัแยกกนั กำยกบัจิตกบัทุกขม์นัแยกออกหมดเลย 
แลว้จิตรวมลง น่ีพอรวมลง เห็นไหม รวมลงไปแลว้มนัส ำรอกคำยออกหมด  

น่ีพดูอยำ่งน้ีใครๆ กรู้็ได ้ เพรำะต ำรำกมี็ ทุกคนกพ็ดูไดห้มด ทุกคนกพ็ดูได ้ จ  ำ
ต ำรำพดูไดห้มดเลย แต่ควำมจริงล่ะ? ควำมจริงถำ้เป็นพระโสดำบนัป๊ับเงียบกริบเลย 
เงียบเพรำะอะไร? เพรำะอยำกไดส้กิทำคำมี อยำกไดอ้นำคำมี อยำกส้ินกิเลส คนอยำกส้ิน
กิเลสเหมือนคนท ำงำน เขำก ำลงัเพง่ นกัวทิยำศำสตร์ก ำลงัทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ เขำ
ตอ้งกำรเวลำของเขำ เขำตอ้งกำรควำมสงบสงดัของเขำ เขำตอ้งกำรท ำงำนของเขำใหง้ำน
ไดม้ำกข้ึน  

พระโสดำบนัจะไม่ออกมำโฆษณำวำ่โสดำบนัๆ หรอก ไอน้ัน่มนัโสดำตรำสิงห์ 
โซดำเขำพยำยำมจะกระจำยตลำดไง เห็นไหม มนัตอ้งกระจำยตลำดใหต้ลำดเตม็พื้นท่ี
ตลำด เด๋ียวน้ีโซดำตรำสิงห์กเ็จอโซดำตรำชำ้ง ตรำชำ้งกบัตรำสิงห์มนักแ็ข่งกนั แยง่
ตลำดกนั บรรลุธรรมอยำ่งนั้นหรือ? บรรลุธรรมอยำ่งนั้นหรือ?  

บรรลุธรรมมนับรรลธุรรมท่ีหวัใจนะ แลว้โซดำตรำชำ้ง โซดำตรำสิงห์เขำท ำ
ธุรกิจ เขำตอ้งกำรผลประโยชน์ บรรลุธรรมมนัไม่มีผลประโยชน์ มนัเห็นเป็น
ผลประโยชน์เฉพำะตน ผลประโยชน์ของใจดวงนั้น ถำ้ใจดวงนั้นมนัเป็นธรรม บรรลุ
ธรรมรู้ไดอ้ยำ่งไร? รู้ได ้แลว้คนรู้มนัมองทีเดียวกรู้็ อำจำรยส์อนลกูศิษย ์ลกูศิษยท์  ำถกูท ำ
ผดิมองทีเดียวกรู้็ มองลกูศิษยรู้์เลยวำ่ลกูศิษยม์นัจะผดิหรือมนัจะถกู อำจำรยท่ี์มี
ประสบกำรณ์มองทีเดียวกรู้็ น่ีกเ็หมือนกนั พระกรรมฐำนมองลกูศิษย ์มองคนพดู อำ้ปำก
กรู้็แลว้วำ่ถกูหรือผดิ เพียงแต่วำ่มนัใหเ้กียรติกนั เขำใหเ้กียรติกนั  

น่ีเขำวำ่  

ถำม   :    รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุแลว้ 
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หลวงพ่อ   :    รู้ได ้ หลวงปู่ มัน่ มนัมีพระองคห์น่ึงนะอยูใ่นประวติัหลวงปู่ มัน่ เวลำจิต
สงบแลว้กว็ำ่เป็นพระอรหนัต ์ พอเป็นพระอรหนัตป๊ั์บ ทำงฝ่ำยปกครองเขำกเ็อำมหำ ๙ 
ประโยค ๔ องคห์รือ ๕ องคน่ี์แหละสอบประจ ำ ทีน้ีกำรศึกษำมำ ๙ ประโยคนะ อยูท่ี่วดั
พระศรีมหำธำตุ สอบอยำ่งไรนะ ไอค้นท่ีท ำสมำธิไดม้นัมีประสบกำรณ์ มนักพ็ลิกไป
พลิกมำ พลิกมำพลิกไป เอำไม่อยูห่รอก สอบกนัเป็นเดือนกไ็ม่รู้เร่ือง สอบกนัไป สอบ
กนัมำอยูอ่ยำ่งนั้นแหละ จบัไม่ได ้น่ีกำรศึกษำไง แต่ไม่ใช่ภำคปฏิบติั ไม่ใช่ประสบกำรณ์
ตรง ไม่ใช่ประสบกำรณ์จริง  

หลวงปู่ มัน่ท่ำนลงมำจำกเชียงใหม่ ท่ำนจะไปอีสำน เพรำะเจำ้คุณจูมธรรมเจดีย์
ไปนิมนตห์ลวงปู่ มัน่มำจำกเชียงใหม่ จะกลบัอีสำน กน็ัง่รถไฟมำ กลบัมำพกัท่ีวดัสระ
ปทุมหรืออยำ่งไรน่ีแหละ เขำกเ็อำพระอรหนัตอ์งคน้ี์ไปใหห้ลวงปู่ มัน่สอบ ไปถึงพอเขำ
นัง่ป๊ับ ใหเ้ขำพดูใหห้ลวงปู่ มัน่ฟัง หลวงปู่ มัน่บอกวำ่ “ท่ำนติดสมำธิ” กม้ลงกรำบหลวงปู่
มัน่ไม่มีแอะเลย ไม่มีแอะเลย น่ีไงผูรู้้กบัผูรู้้ น่ีรู้ได ้ มองทีเดียวกรู้็ ทีน้ีเพียงแต่มนัไม่มีผูรู้้
น่ะสิ ไอผู้ไ้ม่รู้มนัเลยกระจำยสินคำ้ใหญ่เลย เป็นอยำ่งนั้นหรือ? ธรรมะเป็นอยำ่งนั้น
หรือ?  

ฉะนั้น  

ถำม  :    รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุธรรมแลว้ 

หลวงพ่อ   :    รู้ได ้ รู้ไดโ้ดยท่ีผูรู้้กบัผูรู้้เขำรู้กนั แต่ถำ้เรำจะบอกวำ่วิธีกำรอยำ่งน้ีวดัได้
นะ เด๋ียวเถอะมนัจะเอำวิธีกำรน้ีไปวดัคนอ่ืนนะ มนักไ็ม่ไดอี้กแหละ เพรำะวิธีกำร แต่ผูรู้้
นะดูทีเดียวกรู้็  

น่ีขอ้ ๑. “รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุธรรมแลว้” 

ถำม  :    ๒. คนท่ีบรรลุแลว้จะท ำงำนอยำ่งอ่ืนนอกจำกบวชไดห้รือไม่ เช่นงำน
ออฟฟิศ 

หลวงพ่อ   :    ได!้ ได ้บรรลุธรรมมนัเป็นเร่ืองเฉพำะตน บรรลุธรรม จิตน่ีเป็นอริยะ จิต
ท่ีเป็นอริยะท ำงำนอะไรกไ็ด ้ ท ำงำนทำงธรรมกไ็ด ้ ท ำงำนทำงโลกกไ็ด ้ แต่เม่ือก้ีบอกวำ่รู้
ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุแลว้? บรรลุแลว้เขำตอ้งเงียบกริบเลยเพื่อจะด ำเนินกำรต่อไป เขำจะ
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ไม่พดูหรอก แลว้บรรลุธรรมแลว้จะมำท ำงำนออฟฟิศท ำไม? ท ำงำนทำงโลกท ำไม? 
ท ำไมไม่บวช?  

นำงวิสำขำเป็นพระโสดำบนั แต่ปรำรถนำเป็นผูอุ้ปัฏฐำกองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสมัพทุธเจำ้ กไ็ดพ้ระโสดำบนั เป็นพระโสดำบนันะ เป็นพระโสดำบนัตั้งแต่อำย ุ๗ 
ขวบ พอโตข้ึนมำมีครอบครัว ลกู ๒๑ คนใช่ไหม? นำงวิสำขำเป็นพระโสดำบนันะ พระ
โสดำบนั ฉะนั้น ผูท่ี้จะละกำมรำคะตอ้งเป็นพระอนำคำมี  

แต่พระโสดำบนั เห็นไหม น่ีถำมวำ่ผูท่ี้บรรลุธรรมแลว้ท ำงำนออฟฟิศไดไ้หม? 
จะบอกวำ่ไม่ไดเ้ลยกไ็ด ้ แต่ส่วนใหญ่แลว้เขำไม่ค่อยท ำ ส่วนใหญ่นะ เพรำะวำ่เขำ
เสียสละแลว้ใช่ไหม? เขำกอ็ยำกด ำเนินกำรต่อไป เพียงแต่วำ่ถำ้พดูถึงบรรลุธรรมแลว้
ท ำงำนออฟฟิศ แสดงวำ่ผูน้ั้นเป็นผูท่ี้ไม่ขวนขวำย เป็นผูท่ี้เร่ิมประมำทแลว้แหละ คือวำ่
ถำ้เรำพยำยำมขวนขวำยของเรำมนัจะไปสู่เป้ำหมำยไดเ้ลย  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่ตอ้งบวชอยำ่งเดียวหรือ? หรือท ำอยำ่งอ่ืนกไ็ด?้ แต่ถำ้บวช ทุกคน
นะถำ้มีโอกำสเขำกอ็ยำกบวช เขำกอ็ยำกท ำ อยำกใหเ้ป็นไป มนักอ็ยูท่ี่วำสนำ วำสนำบำง
คนตอ้งกำรแค่น้ี ตอ้งกำรขนำดน้ี อยำ่งเช่นพระโพธิสตัวอ์ยำกเป็นพระพทุธเจำ้ต่อไป 
เห็นไหม เขำกส็ร้ำงแต่ประโยชน์ น่ีสร้ำงแต่ประโยชน์ พระโพธิสตัวน์ะจะเป็นหวัหนำ้
พำท ำบุญ พำต่ำงๆ เป็นหวัหนำ้ เพรำะสร้ำงบุญญำบำรมี ต่อไปจะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้ไปขำ้งหนำ้ 

ฉะนั้น ถำมวำ่เช่นท ำงำนออฟฟิศ ได ้ เพรำะมนัมีคนท ำอยูน่ะ มีผูท่ี้บรรลุธรรม
ท ำงำนอยูน่ี่มี ตอนน้ี ในสงัคมไทยกมี็ แลว้พวกน้ีนะ พวกน้ีเขำจะนุ่มนวลมำก พวกน้ีเขำ
จะแบบวำ่เป็นท่ีพึ่งได ้ ได!้ เพรำะวำ่กำรบรรลุธรรมมนับรรลุไง บรรลุในหวัใจใช่ไหม? 
ถำ้หวัใจบรรลุธรรม ท ำงำนกท็ ำตำมหนำ้ท่ี แลว้มีเมตตำ แลว้จะซ่ือสตัย ์ จะไม่มีนอกลู่
นอกทำงหรอก เพียงแต่วำ่เขำมำท ำงำนทำงน้ี แลว้ถำ้ภำวนำ ใจเขำกมี็หลกัมีเกณฑน่ี์ได ้
เพรำะเวลำพระโสดำบนัตำยไปแลว้เป็นอยำ่งไรต่อไป?  

พระโสดำบนัตำยไปแลว้นะ ไปเกิดเป็นเทวดำกเ็ป็นเทวดำพระโสดำบนั เพรำะ
เทวดำน่ีมีโสดำบนักบัมีปุถุชน พรหมกเ็หมือนกนั น่ีเวลำไปเกิด ถำ้ยงัไม่ส้ินกิเลสมนัอีก 
๗ ชำติไง แต่พดูถึงถำ้ขวนขวำย ถำ้ท ำใหม้นัจบส้ินไป ฉะนั้น เวลำส่ิงน้ีมนัมีมำในใจ 
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ฉะนั้น พอไปเกิดอีกชำติหน่ึง หรือไปเกิดแลว้ท ำไมบำงคนไปไดเ้ร็ว น่ีมนัมีพื้นฐำนตรง
นั้น ฉะนั้น บอกวำ่ 

ถำม   :     ถำ้บรรลุธรรมแลว้ท ำอยำ่งอ่ืนนอกจำกบวชไดห้รือไม่? 

หลวงพ่อ   :    บวชกไ็ด ้ ยิง่บวชยิง่ดี แต่ถำ้ส่วนใหญ่แลว้เขำบวชชีพรำหมณ์ เขำจะบวช
ของเขำ แลว้เขำท ำงำน ได ้

ถำม   :     ๓. ท ำไมผูห้ญิงถึงมีโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ชำย 

หลวงพ่อ   :     รู้ไดอ้ยำ่งไร? รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ผูห้ญิงมีโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ผูช้ำย เพรำะใน
สมยัพทุธกำล เห็นไหม น่ีนำงอุบลวรรณำ นำงต่ำงๆ กเ็ป็นเอตทคัคะ ท่ีวำ่เป็นผูท่ี้ช ำนำญ
กำรแต่ละขำ้ง ฉะนั้น ผูห้ญิงกบัผูช้ำยนะ เพียงแต่วำ่ส่ิงท่ีเรำมองเห็น เพรำะสงัคมไทยไง 
สงัคมปัจจุบนัน้ี เพรำะภิกษุณีพระพทุธเจำ้บอกวำ่ ๕๐๐ ปี พอ ๕๐๐ ปีแลว้มนักจ็ะแบบ
วำ่นอ้ยไปๆ ฉะนั้น โอกำสกำรบวชมนัก ็ ถำ้ผูห้ญิงบวชกบ็วชชีพรำหมณ์ บวชชี บวช
ต่ำงๆ แลว้ประพฤติปฏิบติั 

กำรบวชต่ำงๆ นั้นมนัเป็นแค่เพศ แค่กำรด ำรงชีวิต แต่เวลำปฏิบติัไปแลว้ท ำไม
ผูห้ญิงถึงมีโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ผูช้ำย? เวลำไปถึงสมำธิแลว้ไม่มีหญิง ไม่มีชำย 
ธรรมจกัรไม่มีหญิง ไม่มีชำย อริยสจัมีหน่ึงเดียว หญิงหรือชำยกล็งสู่อริยสจัอนัเดียวกนั 
เวลำเป็นโสดำบนั เป็นสกิทำคำมี เป็นอนำคำมี เป็นพระอรหนัต ์ เหมือนกนั เป็นอนั
เดียวกนั หญิงกบัชำยมนัมำแยกเพรำะวำ่เกิดมำโดยเพศเฉยๆ แต่วำ่เวลำจิตมนัสงบเขำ้
ไปสู่ฐำนเดิม ฐำนเดิมของจิตมนัไม่มีหญิง ไม่มีชำย ตวัจิตไม่มีหญิง ไม่มีชำย  

พอถึงตวัจิตไม่มีสมำธิผูห้ญิง ไม่มีสมำธิผูช้ำย ไม่มีมรรคผูห้ญิง ไม่มีมรรคผูช้ำย 
แต่เวลำเป็นผูห้ญิงแลว้บวชเป็นภิกษุณีแลว้ ศีล ๓๐๐ กวำ่ขอ้มำกกวำ่พระ อนันั้นเป็น
เพรำะวำ่บญัญติัไวเ้ป็นภิกษุณี เพรำะออกมำแลว้เป็นหญิง เป็นชำยโดยสมมุติมนักเ็ป็น
ควำมจริง เหมือนกฎหมำยบญัญติัไวก้ต็อ้งเป็นตำมกฎหมำยนั้น แต่ธรรมะมนัเหนือ
กฎหมำยไง ธรรมเหนือโลก เหนือทุกอยำ่งเลย  

ทีน้ีพอเขำ้ไปถึงตรงนั้น ค ำวำ่ “ผูห้ญิงมีโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ผูช้ำย” ฉะนั้น อนัน้ี
เป็นควำมเขำ้ใจหน่ึงนะ แลว้ถำ้ผูห้ญิงโอกำสบรรลุนอ้ยกวำ่ผูช้ำย มนัเป็นท่ีจริตนิสยั 
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ผูช้ำยจะเขม้แขง็มำกกวำ่ ผูช้ำยเขำ้วดันอ้ยกวำ่ ผูช้ำยท ำสมำธิไดย้ำกกวำ่ผูห้ญิง ผูห้ญิงจะ
ท ำสมำธิไดง่้ำยกวำ่ผูช้ำย แต่ แต่ผูห้ญิงรักษำสมำธิไวไ้ม่ค่อยได ้ผูห้ญิงน่ีใจอ่อนแอไง ใจ
มนัไปเร่ือย แต่ผูช้ำยใจจะมัน่คงกวำ่ มีกมี็เท่ำน้ี แต่เวลำท ำไปผูห้ญิงส่วนใหญ่แลว้ปฏิบติั
จะสะดวกกวำ่ผูช้ำย แต่ แต่ไม่ค่อยต่อเน่ือง ไม่ค่อยย ัง่ยนื แต่ผูช้ำยถำ้ท ำไปแลว้มนัจะไป
ต่อเน่ือง อนัน้ีเป็นกรณีหน่ึง 

ถำม   :     ท ำไมผูห้ญิงถึงมีโอกำสบรรลุธรรมนอ้ยกวำ่ผูช้ำย 

หลวงพ่อ   :     อนัน้ีควำมเขำ้ใจนะ แต่เรำคิดวำ่จิตมนักคื็อจิต ในเม่ือใครสร้ำงบุญญำธิ
กำรมำ ใครท ำบุญมำมนัไดเ้หมือนกนั 

ถำม   :     ๔. ผมีีจริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :     ควำมรู้สึกเรำมีไหม? ควำมรู้สึกเรำมี ผคืีอวิญญำณ จิตวิญญำณเวลำเกิด 
สมัภเวสีต่ำงๆ ผมีีไหม? มีเดด็ขำด ผมีี แลว้ผตีวัแรกกน็ัง่อยูน่ี่ ผตีวัแรกนัง่อยูน่ี่ เพรำะมีผี
ตวัแรก ผถึีงไดส้มัผสัผไีดไ้ง ถำ้ไม่มีผตีวัน้ี ผตีวัน้ีจะไม่รู้จกัผตีวัอ่ืน เพรำะมีผตีวัน้ี ผตีวั
อ่ืนมนัถึงมำหำผตีวัน้ี แลว้ถำ้ผตีวัน้ีท ำไมมนัไม่กลวั ท ำไมไปกลวัผตีวันอก?  

ผมีีจริงหรือไม่? มี มีเพรำะมีจิตวิญญำณ ผเีป็นจิตวิญญำณ แลว้ถำ้ผดีี เห็นไหม 
เวลำตำยไปแลว้ เรำท ำบุญกศุลไวไ้ปเกิดเป็นเทพ เกิดเป็นเทวดำ เทวดำมีหรือไม่? ผมีี
หรือไม่? มนัเป็นโลกของวิญญำณไง ทีน้ีในพทุธศำสนำเรำบอกวำ่เวลำคนเกิดมำเป็น
มนุษย ์ เวลำตำยไปแลว้น่ีสำยบุญ สำยกรรม พอสำยบุญ สำยกรรมเรำอุทิศส่วนกศุลให้
กนั ท ำบุญกศุลอุทิศส่วนกศุลใหก้นัตรงไหน? ตรงท่ีเวลำท ำบุญ เห็นไหม  

เรำท ำบุญท่ีไหน? เรำท ำบุญท่ีควำมรู้สึกนะ ใจเรำคิดเรำถึงท ำ พอใจเรำคิดเรำถึง
ท ำ ผกีเ็ป็นควำมรู้สึกใช่ไหม? เรำคิดถึงผสิี เวลำเรำคิดถึงนะ เรำคิดถึงพอ่ แม่ ปู่  ยำ่ ตำ 
ยำยท่ีตำยไปแลว้ ควำมรู้สึก เห็นไหม จิตดวงหน่ึงสู่จิตดวงหน่ึง จิตดวงหน่ึงสู่จิตดวง
หน่ึง เพรำะเรำท ำแลว้อุทิศส่วนกศุลถึงไง น่ีไงศำสนำถึงวำงหลกักำรน้ีไว ้ ทีน้ีพอบอกวำ่
ผ ีศำสนำผคืีอก่อนท่ีสมยัมีพทุธศำสนำคนเขำถือผ ีถือผเีพรำะอะไร? เพรำะวำ่ผน่ีีเวลำเขำ
มีเครำะห์ มีลำภ มีต่ำงๆ เขำกลวัส่ิงน้ีมนัครอบง ำ น่ีถือผ ี 



ตม้ย  ำ ๙ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ศำสนำแรกของโลกคือศำสนำผ ี แลว้พอพระพทุธเจำ้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมำแลว้บอก
วำ่ผมีีจริงหรือไม่? ผกีส่็วนผ ีมนัคนละภพ คนละโลก คนละต่ำงๆ กนั มนัพน้จำกวำระน้ี
ไปแลว้ วำระปัจจุบนัน้ีคือมีลมหำยใจอยู ่ วำระปัจจุบนัน้ีคือมนุษย ์ วำระปัจจุบนัน้ีคือกำร
กระท ำได ้ เรำท ำส่ิงน้ีก่อน ท ำเพื่อตวัเรำก่อน เพรำะเรำไดท้  ำตวัเรำแลว้เรำถึงอุทิศส่วนท่ี
เรำท ำแลว้ถึงผ ีถึงต่ำงๆ ไดไ้ง อุทิศได ้เรำคิดถึงพอ่แม่เรำไดไ้หม? เรำคิดถึงปู่  ยำ่ ตำ ยำย
เรำไดไ้หม? มนัจะผดิตรงไหน? เรำคิดถึงคนท่ีมีคุณกบัเรำผดิตรงไหน?  

ทีน้ีเรำคิดถึงคนท่ีมีคุณกบัเรำ ถำ้เรำท ำคุณงำมควำมดีของเรำ คุณงำมควำมดีอนัน้ี 
เรำแผค่วำมรู้สึกอนัน้ี ควำมรู้สึกดีๆ อนัน้ี ควำมรู้สึกท่ีท ำคุณงำมควำมดีอนัน้ี ขอใหปู้่  ยำ่ 
ตำ ยำย หรือผ ีหรือผูท่ี้มีเวรมีกรรมต่อเรำ ไดส้มัผสัควำมรู้สึกดีๆ อนัน้ี เพื่อไดมี้ควำมสุข 
ควำมปรำรถนำ แลว้จะไดไ้ม่ตอ้งมำยุง่กบัเรำ  

ถำม   :    ผมีีจริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ  :    มี ถำ้ผไีม่มีนะคือมนุษยไ์ม่มี มนุษยมี์กำรเกิดและมีกำรตำย น่ีมีตรงน้ี 
พิสูจน์กนัท่ีน่ี 

ถำม   :    ๕. ตำยแลว้ไปไหน? 

หลวงพ่อ  :    ตำยแลว้นะ จิตเด๋ียวน้ีเป็นเรำใช่ไหม? ตำยแลว้กคื็อเรำน่ีแหละ ควำมรู้สึก
น้ีเป็นเรำใช่ไหม? พอเรำตำยน่ีเรำไป เรำน่ีไป จิตน้ีออกไป ร่ำงกำยท้ิงไวท่ี้น่ี จิตน้ีเคล่ือน
ออกไป ทีน้ีจิตน้ีเคล่ือนออกไป เวลำจิตเคล่ือนออกไป น่ีไปทำงไหนล่ะ?  

ถำ้คนท ำบุญในพระไตรปิฎกนะ ขณะมีชีวติอยูร่ถมำ้นะ รถเทียมมำ้ของเทวดำมำ
รอรับเลย เห็นดว้ยตำเน้ือเลย เขำเรียก “กรรมนิมิต” ถำ้วงกำรแพทยน์ะ ดูเวลำคนจะตำย 
เห็นไหม เวลำคนไขเ้วลำจะตำยน่ีทุรนทุรำย โวยวำย ผลกัไส นัน่ล่ะกรรมนิมิต เขำเห็น
เร่ืองกรรมของเขำ เวรกรรมของเขำจะตำมเขำมำ บำงคนตำยไปดว้ยควำมสงบร่มระงบั 
ตำยไปดว้ยควำมสุข จะไปแลว้นะ เหมือนจะไปทศันำจร จะไปแลว้นะ บุญกศุลรออยู่
ขำ้งหนำ้ อยำกจะเสวยสุข น่ีกรรมดี กรรมชัว่  

น่ีตำยแลว้ไปไหน? ไปตรงน้ีไง ไปตำมท่ีเวรกรรมพำไปไง แลว้เวลำไปไปไหน
ล่ะ? ไปไหนมนักอ็ยูท่ี่ศำลตดัสินไง ค ำวำ่ศำลตดัสินน่ีเร่ืองโลกนะ ค ำวำ่ศำลตดัสิน
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หมำยถึงวำ่กรรมตดัสินไง ท ำดี ผลดีมนักพ็ำไปในส่ิงท่ีเป็นเทวดำ อินทร์ พรหม ท ำชัว่ลง
นรกอเวจี แต่ส่วนใหญ่แลว้นะถำ้พดูถึงเรำสร้ำงมนุษยส์มบติั ศีล ๕ ใครมีศีล ๕ จะ
กลบัมำเกิดอีก เด๋ียวมนัจะมีขอ้ต่อไปวำ่เดก็เกิดแลว้ไปไหนไง 

 น่ีตำยแลว้ไปไหน? กมัมะพนัธุ กมัมะปฏิสะระโณ กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็น
เผำ่พนัธ์ุ กรรมเป็นท่ีพึ่งอำศยั ใครท ำดี ท ำชัว่ ศำสนำพทุธสอนท่ีน่ี 

ถำม   :    ๖. เรำสำมำรถเกิดเป็นแบคทีเรียไดห้รือไม่?  

หลวงพ่อ   :     จิตนะ จิตหน่ึงนะ เพรำะวำ่ในพทุธศำสนำมนัลงถึงเลน็ไดน้ะ จิตน่ีเกิด
เป็นเลน็ เป็นไรได ้ทีน้ีแบคทีเรียมนัเลก็กวำ่ไหม? ทีน้ีแบคทีเรียพวกน้ีเรำจะพดูวำ่อยำ่งน้ี
ไง สตัวเ์ซลลเ์ดียว สตัวเ์ซลลเ์ดียวนะ จิตมนัพฒันำมำ ทีน้ีค  ำวำ่สตัวเ์ซลลเ์ดียว เวลำคน
ภำวนำทุกคน เวลำคนภำวนำแลว้มนัจะสงสยัตวัเองวำ่เรำน้ีมำจำกไหน? จิตน้ีมำจำก
ไหน? มนัจะสำว  

ค ำวำ่สำว อยำ่งเช่นคอมพิวเตอร์ มนัตอ้งมีโปรแกรมใช่ไหม? เรำถึงกด
คอมพวิเตอร์แลว้มนัจะแสดงออกมำ จิตของเรำเคยเกิด เคยตำย เคยผำ่นวฏัฏะมำมหำศำล 
ฉะนั้น จิตเวลำสงบเขำ้ไปมนัจะไปสู่โปรแกรมของจิต ถำ้จิตสงบแลว้เขำ้สู่โปรแกรมของ
จิตมนัจะยอ้นได ้ มนัจะยอ้นของตวัเองได ้ แต่ แต่มนัอยูท่ี่วำ่ก ำลงัของจิตท่ีวำ่มนัจะ
แขง็แรงหรือไม่แขง็แรงพอ เพรำะ เพรำะเวลำคนท่ีระลึกอดีตชำติได ้ บำงองคน์ะได ้ ๕ 
ชำติ ยอ้นกลบัไปไดแ้ค่ ๕ ชำติ บำงคนยอ้นกลบัไปได ้ ๑๐ ชำติ ๒๐ ชำติ ๓๐ ชำติ ๔๐ 
ชำติ บำงคนยอ้นไดย้ำวตลอด 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่เป็นแบคทีเรีย อนัน้ีถำ้ในควำมรู้สึกเรำนะ มนัจะเขำ้กบัวำ่แบ่งบุญ
หรือเปล่ำ? ค ำวำ่จิตสำมำรถเกิดเป็นแบคทีเรียไดห้รือไม่? อนัน้ีมนัตอ้งกรรมอยำ่งหน่ึง 
แต่จิตมนัจะยอ้นไปได ้ เพรำะในพทุธศำสนำลงถึงเลน็ เพรำะพระท่ีไดจี้วรมำแลว้ติดจีวร
มำก เวลำตำยไปน่ีไปเกิดเป็นเลน็นะ พอเกิดเป็นเลน็ พอตำยจำกเลน็กเ็กิดเป็นเทวดำเลย 
จิตน้ีมนัจะไปเร็วมำก  

ฉะนั้น แบคทีเรีย ค  ำวำ่แบคทีเรียนะ ในอณูอำกำศปรมำณูหน่ึง มีจิตอยู ่๘ ดวงจะ
เขำ้ไดไ้หม? ทีน้ีถำ้พดูไปแลว้มนัเป็นผลทำงวิทยำศำสตร์จะตอ้งพิสูจน์ แลว้เรำจะตอ้งไป
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หอ้งแลป็ ตอบทีละปัญหำเลย ปัญหำน้ีมนัเป็นปัญหำท่ีตอ้งพิสูจน์ แต่ใจเรำล ำเอียงไป
ทำงวำ่ลงไดน้ะ อนัน้ีแขวนไวก่้อน 

ถำม   :     ๗. นัง่สมำธิแลว้ตวัลอยไดห้รือไม่? 

หลวงพ่อ   :     ได ้แต่มนัเป็นบำงคนนะ ตวัลอยน่ีมนัมี ๒ อยำ่ง คือควำมรู้สึกมนัลอยแต่
ตวัมนัไม่ไดล้อย กบัตวัท่ีลอยข้ึนจริงๆ  

มี อยำ่งเช่นหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ เสำร์ น่ีหลวงปู่ มัน่ ครูบำอำจำรยจ์ะเล่ำวำ่เวลำ
ท่ำนนัง่สมำธิตวัท่ำนจะลอยข้ึน แลว้ท่ำนกไ็ม่เช่ือ ท่ำนไม่เช่ือหรอก พอท่ำนไม่เช่ือ 
เพรำะโบรำณใช่ไหมมนัเป็นจำก หลวงปู่ เสำร์กเ็อำไมขี้ด เพรำะโบรำณมนัไม่มีหรอก
พวกวตัถุใหม่ มีไมขี้ด พวกเทียน เอำไมขี้ดไปเสียบไวบ้นแฝก บนจำก ท่ีมุงจำก มุงแฝก
นัน่แหละ แลว้ท่ำนนัง่สมำธิมนัลอยข้ึน พอมนัลอยข้ึนไปนะ  

ธรรมดำน่ีพอลอยข้ึนไปแลว้จิตมนัปกตินะ ถำ้ส่งออกมนักต็กเลย เพรำะมนั
ออกมำเป็นปกติไง ฉะนั้น ตวัจิตมนัตอ้งมีก ำลงัพอใช่ไหม? ทีน้ีพอท่ำนลอยข้ึนท่ำน
ก ำหนดจิตไว ้ น่ีคนท ำสมำธิหรือคนภำวนำ เขำจะรู้หลกัวธีิวำ่เรำจะท ำอยำ่งไรใหท้ ำ
เคล่ือนต่อไป ถำ้ออกเลยกต็กเลย พอลอยข้ึนไปท่ำนก ำหนดจิตไวใ้หค้วำมรู้สึกเฉพำะ
เท่ำท่ีมนัจะเคล่ือนไหว แลว้ใหเ้อำมือออกข้ึนไป เอำมือข้ึนไปนะ เพรำะท่ำนเป็นคน
เสียบไวเ้อง แลว้ไปดึงกำ้นไมขี้ดน้ีออกมำ แลว้กก็  ำหนดจิตใหก้ลบัมำเป็นปกติดงัเดิม 
แลว้กก็  ำหนดจิตใหม้นัลง ลงไปนัง่กบัพื้นนะ แลว้ลืมตำข้ึนมำดไูมขี้ด ท่ำนถึงเช่ือวำ่ท่ำน
ลอยได ้หลวงปู่ เสำร์ น่ีหลวงปู่ เสำร์ 

ครูบำอำจำรยเ์รำมีเยอะ แต่อยำ่งท่ีพดูตั้งแต่ขอ้แรก ของจริงไม่ค่อยโม ้ ไม่ค่อย
อวด ส่ิงท่ีเรำคุยกนัอยูน้ี่เพรำะวำ่พระกรรมฐำนจะมีพระอุปัฏฐำก ผูอุ้ปัฏฐำกจะเช็ดบำตร 
จะซกัผำ้ จะนวดเส้น จะดูแลอำจำรยข์องเรำผูอุ้ปัฏฐำกพระองคน์ั้น ฉะนั้น พออุปัฏฐำก
พระองคน์ั้น ควำมคุน้เคย ควำมคุน้ชิน อุปัฏฐำก น่ีเวลำมีควำมสงสยั หรือมีขอ้อะไร
สงสยักถ็ำมอำจำรย ์ อำจำรยจ์ะเล่ำใหฟั้ง ส่วนใหญ่พระกรรมฐำนท่ีจะออกมำ น่ีออกมำ
ช่องน้ี ช่องท่ีวำ่ผูอุ้ปัฏฐำก ผูใ้กลชิ้ดเขำ้ไปอุปัฏฐำก แลว้เวลำจบันวดเส้น เวลำต่ำงๆ แลว้
ถำม ท่ำนจะเล่ำใหฟั้ง แบบวำ่ใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรำ น่ีมนัออกมำแบบนั้น  

ท่ีวำ่ “นัง่สมำธิแลว้ตวัลอยไดห้รือไม่?” 
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ไดเ้ฉพำะคนท่ีท ำได ้ แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ได ้ ส่วนใหญ่แลว้ไม่ได ้ เพรำะไม่ไดน้ัง่
สมำธิเพื่อตวัลอย เรำนัง่สมำธิเพื่อควำมสงบร่มเยน็ เรำนัง่สมำธิเพื่ออยำกใหจิ้ตเป็นสมำธิ 
แต่ผูท่ี้ตวัลอยได ้ เพรำะท่ำนมีอ ำนำจวำสนำ พอจิตมนัลงป๊ับ จิตมนัสงบป๊ับ ดว้ยก ำลงั
ของใจของท่ำนมนัเป็น อยำ่งเช่นจริต คนเป็นนะ อยำ่งเช่นเรำเป็นคนโทสจริต อะไรแตะ
ป๊ับโกรธทนัที อะไรแตะป๊ับโกรธทนัที ใครเป็นโมหะจริตไม่ตอ้งบอกกห็ลงอยูแ่ลว้ เขำ
เรียกวำ่จริต จริตมนัเป็นแบบนั้น 

ฉะนั้น พอจริตเป็นแบบนั้น พอก ำลงัสร้ำงมำอยำ่งนั้น พอจิตมนัถึงลอยได ้ มนั
เป็นโดยอ ำนำจวำสนำ โดยท่ีเขำไดส้ร้ำงบุญกศุลมำ เรำไม่ตอ้งท ำขนำดนั้น ขอใหใ้จสงบ
กดี็แลว้ เพียงแต่วำ่ไดห้รือไม่ได ้

ถำม   :     ๘. กำรท่ีเดก็ท่ีตำยในทอ้ง แสดงวำ่มีบุญเยอะเลยไม่ตอ้งใชก้รรมใช่
หรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    น่ีไม่มีบุญ มีบุญมนัถึงเกิดไง มีบุญถึงไดเ้กิด ไอไ้ม่มีบุญมนัถึงตอ้งตำย 
เพรำะกำรเกิดเป็นมนุษย ์ พระพทุธเจำ้บอกวำ่กำรเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ มีบุญมำก 
เพรำะโดยธรรมชำติของจิตท่ีตอ้งเกิด มนัเกิดเป็นอะไร? อยำ่งเช่นเกิดเป็นแบคทีเรีย มนั
โดนยำฆ่ำทีเดียวกจ็บแลว้ เกิดเป็นอะไรมนักต็ำยหมด  

อืม ถำ้เกิดเป็นอะไร? เกิดเป็นแบคทีเรียมำสิเรียบร้อย เอำยำฆ่ำหมดเลย เกิดเป็น
อะไรกต็ำยหมด เห็นไหม แลว้เกิดเป็นเดก็ น่ีเพรำะมนัตอ้งเกิด เกิดเป็นเทวดำ เกิดเป็น
อินทร์ เกิดเป็นพรหม เพรำะมนัตอ้งเกิด จิตมนัตอ้งเกิด ทีน้ีพอจิตมนัตอ้งเกิด พออยูใ่น
ทอ้ง  

“เดก็ท่ีตำยในทอ้งแสดงวำ่มีบุญ” 

พอเกิดในทอ้งมนักเ็ป็นภพหน่ึงนะ ๙ เดือน พอคลอดออกมำกเ็ป็นเรำ พอเป็นเรำ 
น่ีพอเป็นเรำแลว้ พระพทุธเจำ้เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะ พระพทุธเจำ้เกิดเป็นคนแลว้ คนมี
โอกำสไดท้ ำดี คนน่ีเกิดมำแลว้มีอิสรภำพ จะเลือกท ำดีกไ็ด ้ ท ำชัว่กไ็ด ้ ท ำชัว่หมำยถึงวำ่
เขำท ำของเขำเอง ถำ้ท ำดี กำรท ำดีอนัน้ีจะสร้ำงสมบุญญำธิกำรใหจิ้ตน้ีมนัพฒันำ ถำ้จิต
พอมนัเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้มนัไดพ้ฒันำ อนัน้ีต่ำงหำกถึงเป็นบุญ แลว้ตำยไปในทอ้งมนั
ระหวำ่งไง 
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อยำ่งเช่นเรำน่ี เรำเกิดมำเรำเป็นมนุษย ์ เห็นไหม อำย ุ ๖๐ น่ีเกิดมำแลว้ไดมี้
กำรศึกษำ ไดท้  ำหนำ้ท่ีกำรงำน ไดส้ร้ำงประโยชน์สงัคม ไดท้  ำใหส้งัคมร่มเยน็เป็นสุข ให้
ทุกคนไดอ้ำศยั ยิง่เป็นช่ำง สร้ำงไดถ้นนหนทำงไว ้ทุกคนไดใ้ชท้ำงของเรำ น่ีท่ีเขำมำถำม
วำ่ 

“พระอินทร์มีไหม? พระอินทร์มีไหม?”  

พระพทุธเจำ้บอก “เธออยำ่ถำมวำ่พระอินทร์มีหรือไม่มี เหตุใหเ้ป็นพระอินทร์เรำ
ยงัรู้” 

น่ีไงสร้ำงถนนหนทำง สร้ำงศำลำริมน ้ำ สร้ำงแหล่งน ้ำ สร้ำงต่ำงๆ ใหค้นไดใ้ช ้
ไดส้อย มนัเป็นประโยชน์ถึงไดเ้กิดเป็นพระอินทร์ ทีน้ีคนเกิดมำแลว้ไดส้ร้ำงบุญกศุล
ขนำดนั้น น่ีสร้ำงอยำ่งน้ีมนัสร้ำงผลในวฏัฏะนะ แลว้มำนัง่ภำวนำพทุโธ พทุโธ น่ีเด๋ียวจะ
รู้วำ่มีบุญขนำดไหน?  

ฉะนั้น เดก็ท่ีตำยในทอ้งคือวำ่เขำไม่มีบุญ เดก็ท่ีเกิดต่ำงหำกถึงมีบุญ เขำมำ
ปฏิสนธิ นัน่คือวำ่น่ีบุญส่งเขำมำแลว้แหละ แต่เขำมีกรรมมำตดัรอน คนเรำน่ีนะ ดสิูคน
อำยยุนื ๑๐๐ กวำ่ปีนะ ใครๆ กอ็ยำกเอำ ๑๐๐ กวำ่ปี พระพทุธเจำ้ยงับอกเลย พระพทุธเจำ้
เวลำบอกพระอำนนท ์ 

“อำนนท ์ เรำอำยแุค่ ๘๐ ปี เห็นไหม อำยเุรำสั้น พระพทุธเจำ้องคก่์อนๆ นั้น 
๘๐,๐๐๐ ปี”  

น่ีเด๋ียวเถียงแลว้ ๘๐,๐๐๐ ปีอยูไ่ดอ้ยำ่งไร? ๘๐,๐๐๐ ปี ๒๐,๐๐๐ ปี เรำอำยแุค่ ๘๐ 
ปี แต่เวลำพวกเรำอำยเุป็น ๑๐๐ น่ีส่ิงน้ีมนัเป็นบุญกศุลของคน คนท่ีสร้ำงมำ ฉะนั้น ยิง่ใน
ทอ้งไม่ถึง ๙ เดือนตำยแลว้ อำยแุค่นั้นเอง แต่มนัเป็นเวรกรรมของคนนะ ทีน้ีพอเวรกรรม 
คนถำมกนับ่อย บอกวำ่อะไรกก็รรม อะไรกก็รรม มนัไม่ใช่อบุติัเหตุหรือ? อุบติัเหตุนัน่
แหละคือกรรม ท ำไมมนัเกิดอุบติัเหตุล่ะ? ท ำไมตอ้งเป็นอยำ่งนั้น? ท ำไมไม่เกิดกบัคน
อ่ืน? ท ำไมมำเกิดตรงนั้นล่ะ? มนักมี็ มนัมีกรรมต่อกนั  

ถำม   :     ๙. คนป่วยหนกัแต่มีสติบอกใหห้มอฉีดยำใหต้ำย ท่ำนคิดวำ่อยำ่งไร? เห็น
ดว้ยหรือไม่? 
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หลวงพ่อ   :    คนป่วยหนกั บอกใหห้มอฉีดยำ หมอกไ็ม่ฉีดใหห้รอก ถำ้พดูถึงเป็นธรรม
มนัเป็นวำระไง เวลำพระอรหนัตใ์นสมยัพทุธกำล พระโมคคลัลำนะน่ีโดนโจรทุบตำย 
แลว้สมำนร่ำงกำยนั้นกลบัมำลำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้ ลำเพื่อจะไปนิพพำน 
องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้วำ่  

“แลว้แต่สมควรแก่เวลำของเธอเถิด” 

พระสำรีบุตรเวลำส้ินอำยขุยั เห็นไหม ก ำหนดนะวำ่แม่มีลกูมำตั้งหลำยองค ์ แลว้
มำเป็นพระอรหนัตห์มดเลย แม่เป็นมิจฉำทิฏฐิใครจะแกแ้ม่เรำได ้พอก ำหนดจิตดูแลว้มนั
ไม่มีใครแกไ้ด ้ กต็อ้งตวัท่ำนเองเป็นคนแก ้ ทีน้ีพอไปแก ้ กคิ็ดวำ่คืนน้ีจะเสียชีวิตแลว้
เพรำะหมดอำยขุยั กไ็ปลำพระพทุธเจำ้ พระพทุธเจำ้บอกวำ่  

“สำรีบุตร แลว้แต่สมควรของเวลำของเธอ” เห็นไหม  

แลว้กบ็อกวำ่ “จะลำไปนิพพำน” 

“จะไปนิพพำนท่ีไหน?” 

“จะไปนิพพำนท่ีหอ้งท่ีเกิด” 

พอเดินกลบัไปบำ้นนะ แม่เห็นมำแต่ไกลเลย โอโ้ฮ ลกูเรำบวชตั้งแต่หนุ่มจนแก่ 
คงจะเบ่ือแลว้แหละ น่ีจะกลบัมำสึกแลว้แหละ เพรำะพระสำรีบุตรรู้วำระจิต รู้ทุกอยำ่ง
หมด กไ็ม่โตต้อบ กบ็อกวำ่กลบัมำบำ้น แลว้จะมำเขำ้หอ้งท่ีคลอด ไปอยูใ่นหอ้งนั้น พอ
อยูใ่นหอ้งนั้นพระกเ็ร่ิมอุปัฏฐำก แลว้กเ็ร่ิมตกหวัค ่ำ พอตกหวัค ่ำ น่ีพระสำรีบุตรเป็นโรค
ทอ้งร่วงไง พระสำรีบุตรมีโรคประจ ำตวัถ่ำยเป็นเลือด พระสำรีบุตรจะมีโรคประจ ำตวัอยู ่ 

พอถ่ำยเป็นเลือด พอเร่ิมหวัค ่ำนะ พวกเทวดำมำมนัเป็นล ำแสง น่ีไงบอกวำ่มี
หรือไม่มี ล  ำแสงพุง่เขำ้ไปในหอ้ง แม่เห็นล ำแสงพุง่เขำ้มำในหอ้งใช่ไหม? แม่เป็น
พรำหมณ์ เป็นฮินดู กบ็อกวำ่ “เอะ๊ แสงอะไร?” พอเขำ้ไปน่ีลกูเม่ือก้ีใครมำ? เทวดำมำ
อุปัฏฐำก แม่กย็งัเฉยอยู ่ พอตกถึงกลำงดึกกมี็ล  ำแสงพุง่เขำ้มำในหอ้งนั้นอีก พอพุง่เขำ้มำ
ในหอ้งนั้นอีก มนักมี็แสงข้ึนมำ กไ็ปถำมวำ่ลกูนัน่ใครมำ? พรหม พรหมมำอุปัฏฐำกพระ
สำรีบุตร  
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พระสำรีบุตรเป็นอคัรสำวก เห็นไหม ทุกคนกอ็ยำกไดบุ้ญกศุลกบัพระสำรีบุตร น่ี
พอแม่ไดฟั้งวำ่พรหมนะ พรหมท่ีวำ่พวกพรำหมณ์เขำสวดออ้นวอนกนั เขำขอทุกอยำ่ง 
ออ้นวอนวำ่ใหพ้รหมเป็นท่ีพึ่ง พรหมน้ียงัตอ้งมำอุปัฏฐำกลกูชำยเรำอีกหรือ? น่ีท ำใหแ้ม่
พระสำรีบุตรไดคิ้ดนะ พอไดคิ้ดข้ึนมำจิตใจมนักอ็่อน จิตใจกค็วรแก่กำรฟังเทศน์ พอ
จิตใจควรแก่กำรฟังเทศน์ พระสำรีบุตรกเ็ลยเทศน์ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ คุณ
ของพระรัตนตรัย 

น่ีไดฟั้งแค่นั้น น่ีมีบุญมำกนะ เพรำะพระเรวตัตะ พระจุนทะ พระท่ีมี
ควำมส ำคญัๆ ในพทุธศำสนำเป็นนอ้งชำยพระสำรีบุตร แลว้เป็นลกูของแม่คนน้ี แลว้แม่
คนน้ีคลอดลกูมำ ลกูมำท ำคุณงำมควำมดีในศำสนำมหำศำลเลย แต่แม่เป็นมิจฉำทิฏฐิ น่ี
พอจิตใจมีบุญกศุลนะ จิตใจมนันอ้มลงฟัง พอนอ้มลงฟัง พระสำรีบุตรเทศน์พทุธคุณ 
บรรลุเป็นพระโสดำบนัเลย  

น่ีไง ๑.รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุธรรม? แม่พระสำรีบุตรบรรลุธรรม พอบรรลุธรรมน่ี 
โอโ้ฮ ร้องไหโ้ฮๆ เลยนะ ร้องไหโ้ฮๆ เลย บอกวำ่ “ลกูไม่รักแม่ ลกูไม่รักแม่ ถำ้ลกูรักแม่
ลกูตอ้งบอกแม่นำนแลว้ ท ำไมไม่บอกแม่ ท ำไมไม่บอกแม่” เพรำะบรรลุโสดำบนัไง แต่
ตอนเยน็ยงับอกวำ่ลกูเรำจะมำสึกอยูเ่ลย ทิฐิระหวำ่งแม่กบัลกูไง น่ีไงรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่บรรลุ
ธรรม? พอมนัรู้ข้ึนมำมนัเห็นคุณประโยชน ์ ร้องไหน้ะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่ชีวิต เห็นไหม มนั
เป็นไปโดยอำยขุยั  

ฉะนั้น  

ถำม    :     คนป่วยหนกั มีสติบอกใหห้มอฉีดยำใหต้ำย ท่ำนคิดวำ่อยำ่งใด? 

หลวงพ่อ   :    น่ีมนัอยูท่ี่เหตุกำรณ์นั้น ส ำหรับเรำ เรำเห็นวำ่ชีวิตน้ีเป็นเร่ืองปกติ ชีวิตน้ี
เป็นเร่ืองธรรมดำ ชีวติน้ีมีกำรเกิดและมีกำรตำย ถำ้มนัสมควร เหตุผลมนัรวมลง  

“เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม” 

ถำ้เหตุและผลถึงครำว ถึงกำล ถึงเวลำ คนเกิดมนักต็อ้งเกิด ถึงเวลำ ถึงครำวคนจะ
ตำยมนักต็อ้งตำย ถำ้มนัตอ้งตำย แต่กำรตำยดว้ยควำมทรมำนแบบน้ี คนมีเวร อยำ่งท่ีวำ่
คนตำยนอนก่ำยหนำ้ผำกตำยไปเลย ตำยโดยสงบร่มเยน็ น่ีบุญกศุลเขำสร้ำงของเขำมำ 
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คนตำยโดยท่ีไม่กระวนกระวำย คนตำยไปดว้ยควำมสงบระงบั อนัน้ีสุดยอดนะ สุดยอด
มำก  

ฉะนั้น  

ถำม    :     คนป่วยหนกัไม่มีสติ แต่ใหห้มอฉีดยำใหต้ำย  

หลวงพ่อ   :     อนัน้ีหมอไม่กลำ้ฉีดหรอก แต่มนักอ็ยูท่ี่ควำมคิดของคนเนำะ ไอน่ี้มนัก็
ตอ้งช่วยกนัไปทำงโลก น้ีควำมเห็นของเรำไง ควำมเห็นวำ่เกิดกเ็กิด ตำยกต็อ้งตำย น่ีมนั
เป็นเร่ืองของอำยขุยั 

ถำม   :     ๑๐. กำรท ำจิตใหส้งบทำงโลก จะท ำอยำ่งไรใหจิ้ตแขง็พอ 

หลวงพ่อ   :     ควำมสงบทำงโลกนะ จิตสงบ ถำ้เรำท ำสมำธิ จิตเรำสงบไดก้คื็อสงบได ้
แต่ถำ้วำ่เขม้แขง็ อ่อนแอมนัเป็นท่ีจริต มนัเป็นจริตหมำยถึงวำ่ถำ้คนไดส้ร้ำงเวร สร้ำง
กรรมมำนะ จิตใจมนัวอกแวกวอแวมนัไปหมดเลย พอ่แม่ทุกคนอยำกใหล้กูน่ีนะฉลำด 
เขม้แขง็ แลว้ทนัคน แลว้มนัเป็นอยำ่งนั้นไหมล่ะ? 

น่ีแมแ้ต่ลกู ๓ คน กบัพอ่แม่คนเดียวกนั ลกู ๓ คนควำมคิดกไ็ม่เหมือนกนั เพรำะ
เวลำจิต เห็นไหม ร่ำงกำยน่ีพนัธุกรรมของพอ่แม่ เวลำเกิดนะเกิดจำกพอ่ จำกแม่ 
พนัธุกรรมพอ่แม่หมดเลย แต่ควำมรู้สึกของเขำเป็นเอกเทศของเขำ ควำมรู้สึกของเขำ
เพรำะอะไร? เพรำะปฏิสนธิจิต น่ีเวลำลกูนะ ลกู ๒ คนใช่ไหม? ลกูแฝด ลกูแฝดไข่ใบ
เดียวลกู ๒ คน จิตมนัลง ๒ ดวง จิตลง ๒ ดวงน่ีลกูแฝดยงันิสยัไม่เหมือนกนัเลย 

ค ำวำ่นิสยัไม่เหมือนกนั เห็นไหม ทีน้ีถำ้นิสยัไม่เหมือนกนั อยูท่ี่อ  ำนำจ อยูท่ี่
กรรมของเขำ อยูท่ี่กำรสร้ำงคุณงำมควำมดีมำ น่ีมนัพลิกกลบัตลอด เด๋ียวบำงชำติฉลำด 
พอฉลำดแลว้ไปดูถกู ไปเหยยีดหยำมเขำ ไปท ำลำยเขำ ชำติต่อไปกเ็กิดเป็นคนท่ีอ่อนแอ 
เวรกรรมมนัใหผ้ลไง ถำ้เวรกรรมใหผ้ล ระหวำ่งถำ้ชำตินั้นมำเกิดอยูก่บัเรำ เรำกต็อ้ง
รับผดิชอบส่ิงนั้นไป  

แต่ถำ้วำ่ “ท ำอยำ่งไรใหจิ้ตสงบทำงโลก”  
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ไอน่ี้คิดแบบวิทยำศำสตร์ไง คิดแบบเรำสร้ำงบำ้น สร้ำงเรือนใช่ไหม? ถำ้เรำสร้ำง
บำ้น เรำจะท ำอยำ่งไรใหบ้ำ้นแขง็แรง? กต็อ้งใส่เหลก็เยอะๆ ใส่เหลก็เส้นใหญ่ๆ ใช่ไหม? 
เรำอยำกใหบ้ำ้นเรำมีประตู หนำ้ต่ำงมำก เรำกเ็จำะช่องหนำ้ต่ำง ไอน่ี้มนัเป็นวตัถุท่ีเรำ
สร้ำงไดต้ำมควำมปรำรถนำ แต่ควำมรู้สึกเร่ืองจิตเรำไม่สำมำรถสร้ำงตำมควำมปรำรถนำ
ของเรำ เพรำะมนัมีท่ีมำท่ีไป สำยบุญ สำยกรรม กรรมท่ีเกิดมำมนัแต่ละภพ แต่ละชำติไง 
น่ีพระพทุธเจำ้สอนตรงน้ีไง  

น่ีไงบอกวำ่มนัมีท่ีมำท่ีไป น่ีวำ่เอำอีกแลว้ ยกใหก้รรมอีกแลว้ แหม พระน่ีไม่
รับผดิชอบอะไรเลย อะไรกโ็ยนใหก้รรม อะไรกโ็ยนใหก้รรม กม็นัเร่ืองจริง มนัเป็น
อยำ่งนั้นน่ะ ของเป็นอยำ่งนั้นกต็อ้งพดูอยำ่งนั้น ฉะนั้น จะท ำอยำ่งไรใหม้นัเขม้แขง็ กฝึ็ก
เอำ ฝึกเอำนะ เรำจะไม่เช่ือส่ิงใดท่ีไม่มีเหตุผล ถำ้จิตใจเรำสงบระงบัแลว้เรำกด็ูแลจิตใจ
ของเรำ เรำฝึกของเรำเอง เรำฝึกของเรำได ้ถำ้ท ำจิตใจเขม้แขง็ เรำฝึก ตอ้งฝึกนะ ทุกอยำ่ง
เกิดจำกกำรฝึกฝน 

“คนจะล่วงพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยควำมเพียร” 

ดว้ยควำมเพียร ดว้ยควำมวิริยะ ดว้ยควำมอุตสำหะ ดว้ยกำรกระท ำ ดว้ยกำรฝึกฝน 
เรำอยำกจะใหจิ้ตใจเรำเขม้แขง็เรำกฝึ็กฝน อะไรท่ีมนัไม่ดี อะไรท่ีต่ำงๆ เรำกแ็ยกแยะเอง 
เรำใชปั้ญญำของเรำเอง เด๋ียวมนัจะเขม้แขง็ 

ถำม   :      ๑๒. หำกเกิดกรณีเร่งด่วน แลว้จ ำเป็นตอ้งรอแพทยเ์ฉพำะทำงเพื่อผำ่ตดั 
แต่หำกแพทยเ์ฉพำะทำงมำไม่ทนั เรำตอ้งผำ่ตดัเองแต่ผดิกฎหมำย กำรรอท ำใหผู้ป่้วยตำย 
หำกเรำผำ่ตดัจะบำปหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    กำรรอท ำใหผู้ป่้วยตำยเนำะ ถำ้ผดิกฎหมำย พดูถึงมนัอยูท่ี่สงัคมเนำะ ถำ้
สงัคมนั้นจะช่วยเหลือเจือจำนกนั กำรผดิกฎหมำย มนักเ็วรกรรมดว้ย กรณีเหตุกำรณ์ท่ีวำ่
เฉพำะทำงมำไม่ทนั เหมือนส่งต่อส่งไม่ทนั คนเจบ็ คนป่วยส่งโรงพยำบำลไม่ทนั เออ้ 
อนัน้ีขอยกผำ่น เพรำะลงไปแลว้เด๋ียวมนัเร่ืองใหญ่เลยล่ะ เพรำะผูป่้วยเห็นไหม เพรำะพดู
ไปแลว้ เพรำะเขำบอกวำ่ถำ้เรำผำ่ตดัเองมนัผดิกฎหมำยไง มนัมีกฎหมำย มีอะไร แลว้
กฎหมำยดว้ย  



ตม้ย  ำ ๑๘ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

น่ีเวลำเขำ้หอ้งผำ่ตดัแลว้มนัไม่ใช่อยูค่นเดียว มนัมีเฉพำะทำงเขำ้มำหมดเลย แลว้
ท ำผดิ ท ำถกูล่ะ? แต่ถำ้สงัคมนั้นใครมีปัญญำท ำได ้แต่อยำ่งวำ่เนำะใครรับผดิชอบ? อนัน้ี
มนัตอ้งใจเขม้แขง็ไว ้ บำงทีเห็นแลว้มนัสงัเวชนะ เห็นคนตำยตำยต่อหนำ้น่ีเนำะ จริงๆ 
แลว้เขำกม็ำเพื่อจะรอด เพื่อจะใหเ้รำช่วย แลว้มำตำยคำมือมนักน่็ำคิด แต่กต็อ้งน่ี เออ้  

ประสำเรำวำ่มนัเป็นคณะไง มนัตอ้งประชุมเป็นทำงคณะ มนัไม่ใช่คนเดียว
ตดัสินใจ แลว้ถำ้คนเดียวตดัสินใจใครกลำ้รับผดิชอบ ทีน้ีบอกกต็อ้งช่วยคนป่วยๆ มนั
ตอ้งมีผูท่ี้เขม้แขง็แลว้สำมำรถท ำได ้ แลว้ท ำแลว้สำมำรถรับเหตุกำรณ์ขำ้งนอกไดด้ว้ย ถำ้
ท ำเสร็จแลว้ออกมำ โอโ้ฮ เขำฟ้อง เขำร้อง น่ีมนัตอ้งวำ่รับเหตุกำรณ์นั้นไหวไหม? ถำ้จะ
ช่วยนะ  

ถำม   :     ๑๓. ชำติหนำ้และอดีตชำติมีจริงหรือไม่? รู้ไดอ้ยำ่งไร?  

หลวงพ่อ  :   พรุ่งน้ีมีไหม? เม่ือวำนมีไหม? เม่ือวำนคืออดีตชำติ ปัจจุบนัน้ีคือชำติ
ปัจจุบนั พรุ่งน้ีคือชำติหนำ้ น่ีถำ้เม่ือวำนมนัมี พรุ่งน้ีมนัมี ชำติกมี็ ภพชำติมี ภพชำติ ชำติ
หนำ้มี ฉะนั้น พอมีนะ นำย ก. ตำยไป ไปเกิดเป็น นำย ข. นำย ก. กบันำย ข. เป็นคน
เดียวกนัหรือเปล่ำ?  

น่ีชำติหนำ้ไง ชำติหนำ้ เห็นไหม นำย ก. อยูช่ำติปัจจุบนัน้ี นำย ก. ตำยไปไปเกิด
ชำติหนำ้ พอไปเกิดชำติหนำ้ไปเกิดเป็นนำย ข. นำย ก. กบันำย ข. เป็นคนเดียวกนัหรือ
เปล่ำ? ไม่ใช่ นำย ก. อยูใ่นชำติปัจจุบนัน้ี ชำติหนำ้คือนำย ข. แต่นำย ข. เขำไปจำกนำย ก. 
ค  ำวำ่จิตน่ีเคยเป็นนำย ก. พอนำย ก. ตำยไปไปเกิดเป็นนำย ข. แลว้นำย ก. มนัมำจำก
ไหน? นำย ก. มนัมำจำกไหน?  

น่ีบำงคน เห็นไหม ครอบครัวบำงครอบครัวไม่มีลกู พยำยำมจะมีลกู น่ีพยำยำม
อยำกจะมีลกูมำก ไม่มีลกู ท ำไมถึงไม่มีลกู? บำงคนครอบครัวบอกไม่ตอ้งกำรๆ ท ำไมลกู
มหำศำลเลย เวลำจิตมนัมีเหตุผลของมนั ชำติหนำ้ ชำติปัจจุบนั น่ีอดีตชำติมนัถึงมำชำติ
ปัจจุบนั ถำ้อดีตชำติ เวลำเกิดจำกเทวดำมำ มนุสสเทโว มนุษยเ์ทวดำ มนุสสเดรัจฉำโน 
มนุษยเ์ปรียบเหมือนกบัเดรัจฉำน มนุสสเปโต มนุษยเ์ปรต น่ีเวลำจิตมนัมำเกิด จิตมนั
เวียนเกิดอยำ่งไร? จิตมนัปฏิสนธิ มนัปฏิสนธิในครรภ ์ 

ฉะนั้น  
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ถำม   :     ชำติหนำ้และอดีตชำติมีจริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    ในศำสนำน้ีเช่ือ เช่ือวำ่มีจริง น่ีควำมเช่ือนะ เวลำปฏิบติัไปแลว้มนัจะเห็น
ของมนั มนัจะเห็นของมนันะ ถำ้ไม่เห็นของมนั คนเรำมนัสงสยัไหม? ถำ้มีควำมสงสยั
แกกิ้เลสไม่ได ้ กิเลสคือควำมลงัเลสงสยั กำรจะแกกิ้เลสไดม้นัตอ้งแกค้วำมลงัเลสงสยัได ้
มนัจะตีแผห่มด จิตน้ีมนัจะมำตีแผห่มด  

อยำ่งเช่นพระพทุธเจำ้นะ พระพทุธเจำ้ อดีตชำติ น่ีบุพเพนิวำสำนุสติญำณระลึก
อดีตชำติไดห้มดเลย แลว้จุตูปปำตญำณ อนำคต แลว้อำสวกัขยญำณท่ีท ำลำยกิเลส ท ำลำย
ขอ้มูล กำรท ำลำยขอ้มูลในหวัใจทั้งหมด ถำ้ท ำลำยขอ้มูลในหวัใจทั้งหมด มนัไม่มีขอ้มูล
ในหวัใจทั้งหมดเลย มนัสวำ่งไสว มนัผอ่งแผว้หมดเลย เรำจะมีส่ิงใดเหลือ? แลว้เรำ
เขำ้ใจของเรำ พอเขำ้ใจแลว้จะอธิบำยใหใ้ครฟังไดอ้ยำ่งไร? น่ีพระพทุธเจำ้จะอธิบำยให้
คนอ่ืนฟัง เขำจะรับฟังไดม้ำกนอ้ยแค่ไหน? 

ฉะนั้น ยนืยนัวำ่  

ถำม   :    ชำติหนำ้และอดีตชำติมีจริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    มี  

ถำม    :    รู้ไดอ้ยำ่งใด? 

หลวงพ่อ   :    รู้ไดด้ว้ยกำรหลบัตำ หลบัตำนะพอจิตสงบแลว้ถำ้คนมีวำสนำจิตมนัจะ
เขำ้ไปรู้ น่ีพดูถึงมีวำสนำนะ แต่ถำ้ผูท่ี้ปฏิบติัเขำ้ไป เป็นโสดำบนั เป็นสกิทำคำมี เป็น
อนำคำมี เป็นพระอรหนัตย์ิง่รู้ชดัใหญ่เลย รู้ชดัเพรำะอะไร? เพรำะมนัละทั้งชำติหนำ้ ละ
ทั้งอดีตชำติ ละทั้งชำติปัจจุบนั มนัละหมดเลย มนัท ำลำยกำรเกิดทั้งหมดเลย ท ำลำยท่ีวำ่
จิตน้ีตอ้งไปเกิดท่ีไหน มนัท ำลำยหมด แลว้มนัท ำลำยท่ีวำ่ แลว้รู้ไดอ้ยำ่งไร? ไอรู้้ได้
อยำ่งไรน่ีมนัค ้ำคอ เออ แลว้รู้ไดอ้ยำ่งไร?  

ชำติหนำ้และอดีตชำติมนัมีจริง มนัมีจริงในพทุธศำสนำ เพรำะพทุธศำสนำน่ีคน
เกิดไป พระมำลยั พระโมคคลัลำนะ เวลำพระพทุธเจำ้เทศน์อยูร่ำชคฤห์นะ พระโมคคลั
ลำนะไปสวรรค ์ ไปเห็นวำ่ชำวรำชคฤห์ในตระกลูนั้นตำยแลว้ไปเกิดท่ีนัน่ๆ แลว้เอำมำ
พดูเวลำพระพทุธเจำ้เทศน์ธำรก ำนลั เวลำพระพทุธเจำ้เทศน์ พระโมคคลัลำนะมำ
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ประกำศ แลว้พระพทุธเจำ้บอกใช่ ใช่ น่ีศำสนำพทุธเจริญรุ่งเรืองแลว้คนเขำเช่ือมัน่เพรำะ
มีพระโมคคลัลำนะไปสวรรค ์ไปต่ำงๆ แลว้มำประกำศ แลว้พระพทุธเจำ้ยนืยนั  

ศำสนำต่ำงๆ เขำบอกวำ่ศำสนำพทุธน่ี ศำสนำพทุธท่ีมีหยัง่รำกลงในประชำชนได ้
เพรำะพระโมคคลัลำนะไปเอำหลกัฐำนน้ีมำยนืยนั ฉะนั้น จะท ำลำยศำสนำพทุธจะท ำ
อยำ่งไร? ตอ้งฆ่ำพระโมคคลัลำนะก่อน น่ีลทัธิต่ำงๆ เขำถึงจำ้งคนมำทุบ มำท ำลำย พระ
โมคคลัลำนะโดนฆ่ำเพรำะเหตุน้ีไง น่ีพดูถึงปัจจุบนันะ ปัจจุบนัชำติท่ีเป็นพระโมคคลัลำ
นะ แต่อดีตชำติมำกไ็ดท้  ำกรรมอยำ่งนั้นมำ มนัมำบรรจบกนั ถึงวำ่ชำติหนำ้และอดีตชำติ
มีจริงหรือไม่? มี ในพทุธศำสนำ ในพระไตรปิฎกมีมำกมำยเลย  

ถำม    :     ๑๔. ถำ้สวดมนตก่์อนนอนแลว้ง่วงมำก ท่องผดิ กลบัมำท่องใหม่จะได้
บุญหรือไดบ้ำป 

หลวงพ่อ   :     ไดบุ้ญ ไดบุ้ญ ง่วงนอนขนำดไหน สวดมนตผ์ดินะ ท่องผดิกลบัมำท่อง
ใหถ้กูกดี็ ถำ้ท่องผดิ เรำกถื็อวำ่เรำมีเจตนำ น่ีเรำเป็นชำวพทุธ เห็นไหม ก่อนนอนเรำก็
เป็นสิริมงคลกบัชีวิตใช่ไหม? เรำกส็วดมนต ์ สวดมนตคื์อสรรเสริญพทุธคุณ สรรเสริญ
คุณขององคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพทุธเจำ้ สรรเสริญคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
พทุธเจำ้กเ็ท่ำกบัสรรเสริญพทุธะ พทุธะคือควำมรู้สึกเรำน่ีแหละ น่ีท่ีเม่ือก้ีบอกวำ่ “แลว้
มนัจะเขม้แขง็อยำ่งไร?” ถำ้เรำสรรเสริญ เรำสวดมนต ์ สวดพร เรำมัน่ใจของเรำ เรำท ำ
แลว้เรำอบอุ่นของเรำ มนัท ำใหจิ้ตใจน้ีเขม้แขง็ ฉะนั้น ไดบุ้ญเดด็ขำด  

สวดมนตม์นัจะผดิบำ้ง น่ีเวลำพทุโธ พทุโธมนัยงัท่องถกู ท่องผดิ เวลำสติมนั
อ่อน น้ีเรำสวดมนตม์นัท่องเป็นวรรค เป็นตอน ถำ้มนัผดิบำ้ง มนัตอ้งมีผดิบำ้งเป็น
ธรรมดำ ไม่บำปหรอก เรำตั้งใจท ำดีแลว้มนัตอ้งเป็นควำมดีทั้งนั้นแหละ แต่มนัผดิพลำด
น่ีเป็นเร่ืองธรรมดำ พอมนัผดิพลำดแลว้เรำกก็ลบัมำท่องใหถ้กู จบ ไดบุ้ญ ไม่มีบำป
หรอก ผดิพลำดเป็นเร่ืองธรรมดำ ไม่ไดไ้ปท ำร้ำยใคร ไม่มีเจตนำท ำร้ำยใคร เอำบำปมำ
จำกไหน? เจตนำบริสุทธ์ิ เจตนำท ำคุณงำมควำมดี ผดิพลำดกคื็อผดิพลำด  

ในอริยวินยันะ ผูใ้ดผดิแลว้ส ำนึกวำ่ผดิ แลว้กลบัตวั นั้นประเสริฐ นั้นคืออริยวินยั 
น่ีวินยั ในศำสนำนะ ใครท ำผดิแลว้ยอมรับผดิ แลว้ขอโทษ เรำใหโ้อกำส เรำใหเ้ขำ น่ี



ตม้ย  ำ ๒๑ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

แหละส ำคญั ส่วนใหญ่พอเรำท ำผดิแลว้อำย ไม่กลำ้ ปกปิด ท ำผดิแลว้ยอมรับผดิ น่ีแหละ
อริยวินยั ฉะนั้น พอเวลำสวดมนตผ์ดิ ท ำผดิมนัจะเป็นอะไรไป ไม่เสียหำย  

ถำม    :     ๑๕. ฝันวำ่มีผูห้ญิงมำกอด แต่ก่อนนอนไดส้วดมนตแ์ผส่่วนบุญส่วนกศุล
แลว้ แต่ท ำไมถึงฝันเสมือนจริง เวลำตี ๒ ควรจะท ำอยำ่งไร? 

หลวงพ่อ   :     ฝันแลว้กแ็ลว้กนัไป ถำ้เป็นผูช้ำยฝันวำ่ผูห้ญิงมำกอดก็อยำกฝันอีก 
อยำกจะฝันรอบ ๒ นู่นน่ะ ไออ้ยำ่งน้ีมนัเป็นกำรบอกนะ อยำ่งเช่นงูรัดต่ำงๆ มนัมี ค  ำวำ่
สำยบุญ สำยกรรม สงัเกตไดไ้หมวำ่เรำมองคนบำงคน มองแลว้ถกูชะตำมำก บำงคนมอง
แลว้มนัขดัแยง้มำก น่ีบุญ กรรมของคนมนัสมัผสัไดเ้ลยนะ ฉะนั้น กำรฝัน กำรต่ำงๆ มนั
สมัผสัได ้ 

ฉะนั้น กำรฝันมนักเ็ป็นเงำ เป็นเงำ เป็นเคร่ืองหมำย เรำฝันแลว้เรำเกบ็ไวใ้นใจ น่ี
ถำ้ใครมี ใครไม่มีไม่ตอ้งตกใจนะ บำงคนบอกวำ่ไม่เคยฝันเลย ฝันคืออะไรกไ็ม่รู้ มี บำง
คนไม่เคยฝัน ไปคุยกบัคนฝัน ไอค้นฝันกพ็ดูแต่เร่ืองฝัน ไอค้นไม่ฝันกป็วดหวันะ ไอค้น
ฝันกไ็ม่อยำกจะฝัน ถำมไอค้นไม่ฝัน ไอค้นไม่ฝันกบ็อกวำ่ไม่เคยฝัน น่ีพนัธุกรรมของจิต 
ใครสร้ำงจิตอยำ่งไรมำ  

น่ีร่องสมอง จิตมนักมี็ร่องของมนั มีเวร มีกรรมของมนั มีแผลเป็นของมนั แลว้
ใครเป็นอยำ่งใดนะเรำกด็ูแลรักษำ รักษำใจของเรำดีท่ีสุด รักษำใจเรำใหม้นัมัน่คง ส่ิงท่ี
ผำ่นไปแลว้กคื็อผำ่นไปแลว้ ตั้งสติไว ้ น่ีสวดมนตก่์อนนอน สวดมนตดี์แลว้ สวดมนต ์
แลว้ถำ้ก ำหนดพทุโธ พทุโธหลบัไปกดี็ ถำ้ก ำหนดพทุโธ จิตมนัจะไดพ้กัไปเลย  

ถำม   :     ๑๖. คนท่ีจิตสงบบรรลุฌำน ไม่ตอ้งทำนอะไรเลย สำมำรถอยูไ่ดอ่ิ้มทิพย์
มีจริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    จริง จริง ส่วนใหญ่ค ำพดูอยำ่งน้ีมีจริงหมดแหละ แต่ แต่สงัคมท่ีท ำอยูน่ี่
ปลอมหมดเลย สงัคมท่ีท ำอยูน่ั้นหลอกหมดเลย เพรำะถำ้มนัมีจริงนะเขำจะท ำในป่ำ ส่ิงท่ี
ในพระไตรปิฎกท่ีมีอยู ่มนัมีในสมยัพทุธกำล สมยัพทุธกำลนะมนัไม่มีอำหำรส ำเร็จท่ีกิน
อยำ่งน้ี มนัไม่มีส่ิงใดอ ำนวยควำมสะดวกอยำ่งน้ี  
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เวลำเขำอยูใ่นป่ำ อยำ่งเช่นในป่ำนะเม่ือก่อนไม่มีเคร่ืองบิน ไม่มีโทรศพัท ์ รู้ได้
อยำ่งไรวำ่ท่ีนัน่เขำท ำอะไรกนั แต่เด๋ียวน้ีมนัไม่ไดเ้พรำะมนัมีโทรศพัทไ์ง เด๋ียวน้ีนะ
อภิญญำ ๖ โลกพิสูจน์ไดห้มดแลว้ ใครอยำกเหำะไปสุวรรณภูมิเหำะไดเ้ลย ใครอยำกหู
ทิพยน์ะโทรศพัทสิ์รู้ไปหมดเลย เด๋ียวน้ีมนัพิสูจน์ไดห้มดแลว้ แต่สมยัก่อนนั้น เขำรู้ได้
ล่วงหนำ้มนักเ็ลยเป็นเร่ืองมหศัจรรยใ์ช่ไหม?  

ส่ิงน้ีมีอยูจ่ริง ท ำไดจ้ริง แลว้เด๋ียวน้ีครูบำอำจำรยเ์รำท่ีท ำไดอ้ยูก่มี็อยูจ่ริง แต่ท ำ
แลว้เขำไม่ค่อยพดู อยำ่งท่ีพดูวำ่หลวงปู่ เสำร์เป็นอยำ่งไร เขำจะรู้กนัภำยใน รู้กนัภำยใน 
แต่ส่ิงท่ีออกมำประกำศกนัวำ่เป็นอยำ่งนั้น เป็นอยำ่งนั้นนะมนัเป็นกำรประชำสมัพนัธ์ 
มนัเป็นแบบวำ่ลกูศิษยพ์ยำยำมยกอำจำรยข้ึ์น ไม่จริงหรอก ควำมจริงเขำไม่พดู เรำจะ
บอกวำ่อยำ่งน้ีนะ โยมนะโยมมีควำมสุขมำกเลย โยมมีควำมร่มเยน็เป็นสุขในครอบครัว
มำกเลย โยมปรำรถนำเงินทองไหม? เงินทองมนัท ำใหค้รอบครัวเรำมีปัญหำ แต่ถำ้เรำมี
ควำมสุขในครอบครัว เรำปรำรถนำเงินทองไหม? ถำ้เงินทองมำถกูทำงใช่ไหม?  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือมนัเขำ้ฌำนสมำบติัได ้ ในเม่ือมนัอ่ิมทิพยอ์ยูท่ ั้งหมดแลว้ 
ท ำไมเขำตอ้งมำประกำศใหค้นรู้? เขำมีควำมสุขกคื็อควำมสุขในหวัใจเขำแลว้ เขำกจ็บ
แลว้ เพรำะมนัมีค่ำมำกไง มนัมีค่ำมำกกวำ่ช่ือเสียง มนัมีค่ำมำกกวำ่เงินทอง มนัมีค่ำ
มำกกวำ่ทุกๆ อยำ่ง แต่น่ีเขำมีส่ิงน้ี แต่เขำประกำศโฆษณำไปทัว่เลย มนัจะมีประโยชน์
อะไร? แสดงวำ่คุณธรรมในหวัใจของเขำมีคุณค่ำท่ีอ่อนดอ้ยมำก ไม่สำมำรถมีคุณค่ำ
มำกกวำ่โลกธรรม ๘ มีลำภเส่ือมลำภ มียศเส่ือมยศ อยำกมีลำภ อยำกมีช่ือเสียง อยำกมี
เกียรติศพัท ์อยำกมีเกียรติคุณ อนันั้นหรือมนัเป็นธรรม?  

น่ีถึงบอกไง น่ีเวลำบอกวำ่ส่ิงท่ีเรำยนืยนัวำ่มีๆ ของจริงมีจริงๆ นะ แต่ของท่ีท ำอยู่
น่ีมนัน่ำรังเกียจ ของท่ีท ำกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมนัน่ำรังเกียจ แต่ควำมจริงมนัมีอยู ่แลว้คนท่ี
ท ำควำมจริงไดมี้จริงๆ ดว้ย แลว้คนท่ีท ำไดจ้ริงๆ นะเขำจะไม่ออกมำพดูพร ่ำเพร่ือ เขำจะ
อยูใ่นป่ำของเขำ เขำจะอยูใ่นคุณธรรมของเขำ เขำจะอยูใ่นใจของเขำ คุณงำมควำมดีของ
เขำจะอยูใ่นใจของเขำ เขำจะไม่เอำมำเป็นประโยชน์ทุกๆ อยำ่ง เอำมำเป็นประโยชนก์บั
โลกเลย  

น่ีพดูถึง เวลำพดูแลว้พอบอกวำ่มี ถำ้มีกแ็สดงวำ่ไอพ้วกท่ีหำกินกนัอยูน่ัน่ก็
ถกูตอ้งหมดเลยสิ เวลำจะเขำ้สมำบติักนักข้ึ็นคตัเอำทก์นัเตม็ประเทศไทยนะ แลว้คนกไ็ป



ตม้ย  ำ ๒๓ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ท ำบุญกนั อูฮู้ ท ำกนัเป็นสำย ถำ้อยำ่งนั้นเป็นจริงหรือ? เขำ้สมำบติัไดจ้ริงหรือ? เขำ้ได้
จริงหรือ? แต่คนท่ีเขำ้ไดจ้ริงนะเขำตอ้งท่ีสงบสงดั แลว้คนเขำท ำไดเ้คยของเขำ ไม่ใช่ท่ี
ไหนๆ กเ็ขำ้ได ้ท่ีไหนๆ กท็  ำได ้ท ำไดจ้ริงๆ พระอนุรุทธะน่ีท ำได ้ครูบำอำจำรยเ์รำท ำได้
จริงอยู ่ 

ถำม   :    คนท่ีจิตสงบบรรลุฌำน ไม่ทำนอะไรเลย สำมำรถอยูไ่ดอ่ิ้มทิพย ์ มีจริง
หรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    พอเขำ้ได ้เขำเขำ้ได ้๗ วนั ๑๐ วนั น่ีเขำ้ได ้ไม่กินได ้๗ วนั ๘ วนัน่ีสบำย
มำก เขำไม่กินหรอก เพรำะเวลำถำ้มนัเขำ้ไปสู่ควำมสงบแลว้ทุกอยำ่งมนัหยดุหมดไง 
เร่ืองสภำวะ เร่ืองอวยัวะต่ำงๆ มนัน่ิงได ้มนัหยดุน่ิงได ้อยำ่งเช่นเรำน่ี เรำนัง่ ๗ วนัเรำไม่
ปัสสำวะไดไ้หม? แต่พออวยัวะทั้งหมดมนัไม่ท ำงำนเลย มนัหยดุน่ิงของมนั มนัไม่มี
ปัสสำวะเพิ่มข้ึนมำมนัอยูไ่ดไ้หม? มนัหยดุหมดนะ มนัหยดุของมนัหมด น่ิงหมดเลย 
เวลำถำ้มนัหยดุของมนัได ้ 

ท ำได ้ ท ำไดจ้ริงๆ แต่คนท ำไดรู้้ แต่โดยปกติเรำน่ีไม่ไดห้รอก เพรำะวำ่เรำนัง่
ไม่ได ้แต่ท ำได ้ก ำหนดไดเ้ลย ๗ วนั ก ำหนด ๗ วนั น่ิงเลยเขำ้ไป ๗ วนั แลว้เขำคลำยตวั
ออกมำ อยูไ่ดส้บำยๆ สบำยๆ เลย อนันั้นผูท่ี้ท  ำไดน้ะ ผูท่ี้ท  ำไม่ไดม้นักมี็เทคนิคนะ คน
ท ำไม่ไดเ้ขำมีเทคนิคของเขำ เขำอยูไ่ดด้ว้ยเทคนิค อนันั้นเร่ืองของเขำนะ 

ถำม   :     ๑๗. ตำทิพย ์หูทิพยมี์จริงหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :    ตำทิพย ์ หูทิพย ์ อยำ่งตอนน้ีนะละครทีวีมนัมีเยอะเนำะ ละครทีวีเร่ืองตำ
ทิพย ์หูทิพย ์ตำทิพย ์หูทิพยน่ี์นะมนัเป็นฌำนโลกีย ์แสงตกถึงท่ีไหน? ตำจะรู้นะ เสียงตก
ถึงท่ีไหน? เสียงมนัไปถึงไดห้มด เวลำทิพยน์ะ เวลำทิพยน่ี์ เวลำครูบำอำจำรยท่์ำนจะฟัง
เสียงเทวดำคุยกนันะ น่ีเม่ือก้ีถำมวำ่จิตมีไหม? ภพชำติมีไหม? เทวดำคุยกนั เสียงคุยกนัน่ี
รู้เลยนะ แลว้เทวดำคุยกนัเขำคุยกนัอยำ่งไรล่ะ? เวลำเสียงมำมนัมำอยำ่งไร? พดูไปมนัก็
นัน่น่ะ  

น่ีวำ่หูทิพย ์ ตำทิพยมี์จริงหรือไม่? ควำมจริงมี แต่ควำมจอมปลอมกเ็ยอะ ทีน้ีถำ้
ฟังส่ิงใดแลว้เรำตอ้งเลือก อยำ่เช่ือ กำลำมสูตร อยำ่เช่ือหวัท่ิมหวัต ำไง เรำเช่ือวำ่หลกักำร
มนัมี แต่บุคคลท ำไดจ้ริงหรือเปล่ำ? หลกักำรน่ีมีจริงๆ ท ำไดจ้ริง แต่บุคคลท่ีพดูนั้นท ำได้
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จริงหรือเปล่ำ? ฉะนั้น กำลำมสูตร เรำไม่เช่ือส่ิงใดใหใ้ครมำหลอกลวง ไม่เช่ือส่ิงใดให้
คนนั้นมำหลอกลวงเรำ เรำคิดของเรำเอง 

ถำม    :     ๑๘. ขณะท่ีก ำลงับวชเป็นสงฆ ์ แลว้ตอ้งกลบับำ้นไปดูแลญำติท่ีป่วยท่ี
บำ้น เป็นกำรถือวำ่ตดัเร่ืองโลกไม่ขำดใช่หรือไม่? 

หลวงพ่อ   :     ไม่นะ กำรท่ีวำ่เรำบวช คนท่ีจะบวชได ้ เห็นไหม เรำเกิดมำเป็นคนใช่
ไหม? เรำมีพอ่มีแม่ทำงโลก เวลำไปบวชแลว้เรำกมี็อุปัชฌำยอ์ำจำรยเ์ป็นพอ่เป็นแม่
ในทำงพระ เวลำมีพอ่ มีแม่ในทำงพระนะ น่ีเรำเกิดมำแลว้พอ่แม่ตอ้งดูแลรักษำ จนกวำ่
ลกูเรำจะโตข้ึนมำจนเล้ียงตวัเองได ้เรำถึงจะปล่อยใหล้กูเรำออกไปหำกิน  

ในกำรบวชในทำงพระ อุปัชฌำยอ์ำจำรยเ์ป็นอำจำรยข์องเรำ เรำตอ้งอยูก่บัครูบำ
อำจำรยจ์นไดนิ้สยั หมำยควำมวำ่ตอ้ง ๕ พรรษำข้ึน ถำ้ ๕ พรรษำข้ึนเรำถึงจะจำกครูบำ
อำจำรยไ์ปไดโ้ดยอิสรภำพ โดยเสรี แต่ถำ้ธรรมดำกำรบวชตอ้งอยูก่บัครูบำอำจำรยอ์ยำ่ง
นอ้ย ๕ พรรษำ ฉะนั้น ค ำวำ่กำรอยูก่บัครูบำอำจำรยอ์ยำ่งนอ้ย ๕ พรรษำมนักต็อ้ง
อุปัฏฐำกดูแลใช่ไหม? ฉะนั้นเวลำเรำบวชแลว้ ถำ้ญำติเรำ ยิง่ถำ้พอ่แม่ดว้ยน่ีกลบัไดเ้ลย  

พระหำ้มถกูตอ้งตวัผูห้ญิง เวน้ไวแ้ต่แม่ ถำ้แม่ป่วย พระเช็ดกน้แม่ได ้พระอำบน ้ำ
อำบใหแ้ม่ได ้ เวน้ไวแ้ม่นะ ถำ้แม่น่ีนะป่วยไข ้ พระสำมำรถอุปัฏฐำกเช็ดกน้ เช็ดร่ำงกำย
ใหไ้ดห้มดเลย น่ีในวินยัมีอยู ่ เพรำะวำ่ในสมยัพทุธกำลมีพระไปบวช แลว้แบบวำ่เป็น
เศรษฐี ทีน้ีพอบวชไปแลว้น่ีลกูชำยคนเดียว พอลกูชำยคนเดียว กไ็ดข่้ำววำ่พอบวชแลว้
พวกคนใช ้ พวกทำสกโ็กงจนหมดเลย พอ่แม่กทุ็กขย์ำก กธุ็ดงคก์ลบัมำ พอธุดงคก์ลบั
มำแลว้มำถึงทำงสองแพร่ง ทำงหน่ึงจะไปเฝ้ำพระพทุธเจำ้ กบัอีกทำงหน่ึงจะไปหำพอ่แม่ 
ตดัสินใจไปเฝ้ำพระพทุธเจำ้ก่อน  

ไปเฝ้ำพระพทุธเจำ้ก่อน เพรำะบวชไป ๑๖ ปีแลว้ยงัไม่ไดอ้ะไรเลย จิตยงัไม่ได้
ขั้นไดภ้มิู ไปเฝ้ำพระพทุธเจำ้บอกวำ่น่ีจะมำลำพระพทุธเจำ้สึก เพื่อจะไปดูแลพอ่แม่ 
พระพทุธเจำ้บอกพอ่แม่เป็นอยำ่งไร? พอ่แม่โดนเขำโกงหมดเลย ทุกอยำ่งหมดเลย บอก
วำ่ไม่ตอ้งสึก ไปเอำพอ่แม่มำอยูว่ดั แลว้กไ็ปบิณฑบำตเอำอำหำรมำเล้ียงพอ่ เล้ียงแม่ น่ี
ชำวบำ้นเขำติเตียนไปทัว่เลย ไปฟ้องพระพทุธเจำ้ พระพทุธเจำ้บอกวำ่  
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“อำ้ว กำรดูแลพอ่ดแูลแม่มนัผดิตรงไหน? มนัเป็นควำมกตญัญูกตเวทีใช่ไหม? 
ในเม่ือผูป้ฏิบติัธรรม ผูท่ี้เป็นธรรมท ำควำมถกูตอ้งมนัผดิท่ีไหน?” 

น่ีไงมนัมีอยู ่พระองคน์ั้นกด็ูแลพอ่ ดูแลแม่ จนพอ่แม่กสุ็ขสบำย แลว้พระองคน์ั้น
กส็ ำเร็จเป็นพระอรหนัตด์ว้ย ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่ 

ถำม   :     พระขณะท่ีบวชเป็นสงฆ ์ แต่ตอ้งกลบับำ้นไปดูแลญำติท่ีป่วย เป็นกำรถือ
วำ่ตดัทำงโลกไม่ขำดหรือไม่? 

หลวงพ่อ   :     กย็งัตดัไม่ขำด ตดัไม่ขำดจริงๆ แต่ถำ้ตดัไม่ขำดมนักเ็ป็นควำมกตญัญู เรำ
กด็ูแลใช่ไหม? ถำ้ดูแลได ้ ดูแลได ้ แต่กิจของสงฆใ์นเม่ือเป็นพระของเรำ เรำกอ็ยำ่ใหม้นั
เสียหำยใช่ไหม? น่ีมนักรั็กษำได ้ฉะนั้น มนัตอ้งคิดตรงน้ีไง เรำคิดวำ่พระตอ้งเคร่ง พระ
ตอ้งเป็นอยำ่งนั้นๆ ดว้ยควำมเห็นของเรำ เรำไม่รู้หรอกวำ่กฎหมำยเขียนไวว้ำ่อยำ่งไร เรำ
ไม่รู้หรอกวำ่ธรรมวินยัพระพทุธเจำ้อนุญำตอะไรไวบ้ำ้ง  

ถำ้พระพทุธเจำ้อนุญำตนะ อนุญำตใหพ้ระดูแลพอ่แม่ได ้ แต่ถำ้มีญำติ มีพี่ มีนอ้ง
นะมนักโ็ลกวชัชะใช่ไหม? โลกเขำเพง่เลง็เรำอยู ่ เรำกไ็ม่ตอ้งท ำ ถำ้มีพี่ มีนอ้ง ยงัมีผูดู้แล
อยู ่แต่ถำ้มนัไม่มีใครเลย เหลือเรำคนเดียว ไดเ้ลย ไดเ้ลย เพรำะอะไร? เพรำะวำ่กำรดูแล
พอ่แม่ แลว้กำรท่ีชีวิตเรำชีวิตพระมนักมี็ค่ำไง มีค่ำหมำยถึงวำ่ พระทุกองคส์ำมำรถ
ประพฤติปฏิบติัจนบรรลุธรรม จนสำมำรถส้ินกิเลสได ้ ฉะนั้น เรำจะเสียควำมเป็นพระ
ดว้ยวำ่พอ่แม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้สึกไป อยำ่งน้ีมนักเ็สียโอกำสใช่ไหม?  

ถำ้คนเรำมีควำมมัน่คง เรำกด็ูแลพอ่แม่เรำดว้ย แลว้เรำกจ็ะดูแลตวัเรำดว้ย แลว้เรำ
กจ็ะประพฤติปฏิบติัดว้ย แลว้เรำกจ็ะดูแลหวัใจของเรำดว้ย น่ีสิส ำคญั น่ีศำสนำสอนอยำ่ง
น้ี ฉะนั้น ประเดน็น้ีเป็นประเดน็ท่ีมีปัญหำมำก พอ่แม่กบัลกู ลกูกบัพอ่แม่มนัจะมีปัญหำ
มำก ฉะนั้น ควำมผกูพนันะ สำยบุญ สำยกรรมมีอยู ่ ถำ้เรำท ำส่ิงใดไดเ้รำกท็  ำ น้ีเพียงแต่
ค ำถำมเขำถำมมำอยำ่งน้ี น่ีพดูใหเ้ห็นวำ่อะไรท ำได ้อะไรท ำไม่ไดไ้ง  

ถำม   :    ขณะท่ีก ำลงับวชเป็นสงฆ ์ แลว้ตอ้งกลบับำ้นไปดูญำติท่ีป่วยท่ีบำ้น เป็น
กำรถือวำ่ตดัทำงโลกไม่ขำดใช่หรือไม่? 
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หลวงพ่อ   :    น่ีควำมเห็นของเรำไงวำ่โลกกบัธรรมตอ้งแยกออกจำกกนัไปเลย ทีน้ีวำ่
พระกม็ำจำกคน พระกเ็ป็นมนุษย ์ เห็นไหม พดูถึงถำ้มีผูดู้แลรับผดิชอบได ้มนักค็วรขำด
จำกกนัไปใหม้นัชดัเจน แต่ในเม่ือถำ้มนัยงัมีส่ิงท่ีตอ้งดูแลอยู ่ ส่ิงท่ีไม่มีใครดูแล แลว้เป็น
พอ่แม่ของเรำเรำดูแลได ้ ศำสนำน้ีไม่เห็นแก่ตวั ศำสนำน้ีไม่ใจด ำน ้ำขุ่น ศำสนำน้ีเป็น
ศำสนำท่ีเมตตำธรรมนะ รักษำไดห้มดแหละ เพียงแต่วำ่เรำรู้มำกนอ้ยแค่ไหน? แลว้เรำจะ
ท ำเพื่อประโยชน์แค่ไหน? อนัน้ีจะเป็นประโยชน์กบัเรำเนำะ 

น่ีพดูถึงเขำวำ่  

ถำม   :    ตดัโลกไม่ขำดใช่ไหม? 

หลวงพ่อ   :     มนักจ็ริงอยูต่ดัโลกไม่ขำด แต่มนักเ็ป็นประโยชน์แหละ เท่ำน้ีเนำะ  

มนัมีไมคอ์ยูน่ี่ ใครสงสยั มีไหม? มนัเหมือนกบัเรำพดูอยูข่ำ้งเดียว เหมือนกบัตี
หวัเขำ้บำ้นนะ ใหพ้ดูไดส้องขำ้ง ทำงนูน้กพ็ดูได ้ เอำไวร้อบบ่ำยใช่ไหม? เออ อยำ่งนั้น
เอำไวร้อบบ่ำยเนำะ น้ีพอดี ๑๐ โมง เอวงั 

 

 

 

 


