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สตเิป็นตัวรู้ ปัญญาตัวละ 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

ทีนีต้อ่ไปพากนัตัง้ใจจะไดน้าํอบุายธรรมะคาํสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฉะนัน้ใหส้าธชุนพทุธบรษัิท

ทัง้หลายท่ีมีความเช่ือความเล่ือมใสใหพ้ากนัเสียสละการงาน 

วนันีเ้ป็นวนัอาทิตยแ์ตว่า่พวกเรามีปัญญา มีปัญญาดีวิเศษ 

ไดม้าสรา้งเหตแุห่งความพน้ทกุข ์คือทาน ศีล ภาวนา, ศีล สมาธิ 

ปัญญา ซึง่ตรงกนัขา้มกบัคนไม่มีปัญญา วนัอาทิตยเ์ขา้บารเ์ขา้

ซอ่ง กินเหลา้เมาสรุาเฮฮา พวกนีต้ายตกนรกหมด  

พวกเราเป็นผูท่ี้มีปัญญา ฉะนัน้เบือ้งตน้จะเลา่ความจรงิ

ประจาํโลก เรื่องของจรงิประจาํโลกนัน้มนัมีอยู่สามอยา่ง ท่ีเวลา

ผูใ้ดตายก็ดี พระตายก็ดี คนตายก็ดี นิมนตไ์ปสวดกสุลา มาติกา

นั่นแหละ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพพะยากะตา ธัม

มา อนันีเ้ป็นธรรมของจรงิอยู่ในโลก ใครจะรูห้รอืไม่รู ้ใครจะ

เรยีนหรอืไม่เรยีน ก็มีประจาํอยู่ ไม่เรยีนก็มี เรยีนก็มี จะจดจาํก็มี 

ไม่จดจาํก็มีประจาํอยูท่กุคนท่ีเราเกิดมา  
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ฉะนัน้จงึวา่เป็นธรรมท่ีประจาํโลกและเป็นธรรมท่ีแนน่อน

ท่ีสดุ ทา่นเปรยีบเทียบใหฟั้งอย่างนีว้า่ ตวักสุลา ธมัมานัน้เป็น

ฝ่ายกศุล ตวัจรงิมนัก็ไดแ้ก่กายสจุรตินั่นแหละ ตัวกุสลา ธัมมา

จริงๆคือตัวสุจริตน่ันเอง สุจริตกาย สุจริตวจ ีสุจริตมโน 

สจุรติน่ีแหละ น่ีตวักสุลา ธมัมาแท ้กายสจุรติท่ีเรามารกัษาศีล

ภาวนาเช่นวา่ กาํหนดอานาปานสติ ลมเขา้พทุโธ ลมออกพทุโธ 

จิตเป็นหนึ่ง ขณะนัน้โลภก็ไม่มี โกรธก็ไมมี่ หลงก็ไม่มี ไม่มีอะไร 

ใจเป็นหนึ่งแนว่แน่อยูน่ั่นแนะ่ เป็นตวักสุลา ธมัมา เป็นฝ่าย

สจุรติ  

กายก็ไม่ไดไ้ปกินเหลา้เมาสรุา ไม่ไดว้า่ใคร วจีก็ไม่ไดไ้ปดา่

ใคร นั่งเงียบ ใจก็ไม่ไดคิ้ดอิจฉาพยาบาทใคร ไม่ไดโ้ลภอยากได้

ของใครในขณะนี ้ใจปลอ่ยวางเป็นกลางหมด ก็คือวา่การท่ีจะ

ทาํสมาธิ จิตปลอ่ยวางเป็นกรรมฐานได ้มนัตอ้งสละอารมณ ์

ตัง้แตเ่ราตัง้ใจมานั่นหละ เราตอ้งสละอารมณ ์สญัญาอารมณ์

มาแลว้ วนันีเ้ราจะตัง้ใจปฏิบติับชูา เพ่ือถวายองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้หรอืถวายครูบาอาจารย ์เพ่ือบชูาคณุของบิดา
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มารดา ครูบาอาจารย ์และบชูาคณุของในหลวงดว้ย ท่ีท่านมา

เชิดชวูดัปทมุฯเน่ีย เพราะวดัปทมุฯนีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีดีมากท่ีสดุ ไม่

มีวดัใดในกรุงเทพกรุงไทยเน่ีย ไม่มีวดัใดเป็นพืน้ฐานวิปัสสนา

มาเป็นลาํดบั  

ตัง้แตอ่าจารยห์น ู(หน ูฐิตป�ฺุโญ) พระครูคณุพิศาลเถระ 

เป็นคนเมืองอบุลฯ ฉะนัน้จงึวา่เจา้คณุองคเ์นีย้ เป็นสมภารมา

เน่ีย เป็นผูป้ฏิบติักรรมฐานภาวนา เป็นผูส้รา้งบารมีเดินธุดงค์

กรรมฐานภาวนากบัหลวงปู่ มั่น ปฏิบติัมาหลายปี ตอ่มาท่านก็

เฒา่แก่ ๘๐ ตาย ตอ่มาก็เจา้คณุมหาโฮม ก็เป็นคนเมืองอบุล

เหมือนกนั มาสืบนั่งกรรมฐานภาวนา หลวงตายงัเคยมานั่งกบั

เจา้คณุโฮม นั่งกรรมฐานภาวนาอยู่เน่ีย วดัปทมุฯเน่ียหลายครัง้ 

ท่านพานั่ง มาแลว้ท่านพานั่ง นั่งหลายชั่วโมงนะ พานั่ง เคยมา

นั่งภาวนา  

ตอ่มาก็เจา้คณุโฮมก็สิน้สงัขารตายไป ไดช้กัชวนญาติโยม

นั่งกรรมฐานภาวนาทัง้ในกรุงเทพและท่ีอ่ืนแถวจงัหวดั

กาํแพงเพชร แถวชยันาท เยอะแยะหลายแห่งท่ีนครสวรรค ์
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อาํเภอ? ก็มีหลายแหง่ท่ีท่านไปสรา้งวดัสรา้งวา นั่งกรรมฐาน

ภาวนาวดัเขาชายธงอนัมีภเูขาอนัสวยงามเย็น ฤดรูอ้นก็ไม่รอ้น 

เขาชายธงนั่นนะ ฤดรูอ้นน่ีไปนั่งลมพดัเยน็สบาย ไม่ตอ้งเปิดแอร ์

อย่างนีเ้ป็นตน้ หลวงตาก็เคยไปนั่งภาวนารว่มกนักบัเจา้คณุ

โฮมน่ะ 

ตอ่มาเจา้คณุโฮมตาย มหาถาวรตอ่ ทา่นมหาถาวรมาตอ่ 

สนใจนั่งกรรมฐานภาวนา สดุนีก็้เลยในหลวงเลยก็รู ้เล่ือมใสใน

การนั่งภาวนาดว้ย เพราะในหลวงนัน้ภมูิพลอดลุยเดชปิย

มหาราชนี ้ทา่นชอบนั่งภาวนา วนัหนึง่สองชั่วโมงบา้ง สาม

ชั่วโมงก็มี ทกุวนัหาโอกาสนั่งกรรมฐานภาวนา ตลอดท่ีสดุใน

หลวงนัน้ทา่นถือวา่เป็นลกูศิษยข์องอาจารยไ์พบลูย ์สมุงัคโล ซึง่

เป็นลกูศิษยห์ลวงตาเน่ียแหละ แตว่า่ในหลวงยอมเป็นลกูศิษย์

อาจารยไ์พบลูย ์สมุงัคโล และก็ไดส้มณศกัดิไ์ปจากวดันีแ้หละ 

พระปัญญาวศิาลเถระนะ่ ทา่นเป็นเจา้คณุ พระราชาคณะสืบมา 

ก็เลยสดุทา้ยเน่ียก็เลยเป็นวดักรรมฐานกลางเมือง ป่าอดุมรม่รื่น 
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อาตมาก็น่าปีติยินดีวา่ บญุบารมีสถานท่ีนีเ้คยมานั่งภาวนา 

ภาวนาจิตสงบดีเหมือนกนั ท่ีน่ีสถานท่ีภาวนามาตลอด  

ตอ่มาเหตนุัน้จงึวา่ยคุนีก็้เลยเป็นหลกัฐานพยาน อาจารย์

มหาถาวร จิตตถาวโรเน่ีย สมช่ือวา่จิตตถาวโร ยดึมั่นในคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ และก็มั่นในการปฏิบติักรรมฐานภาวนา อนันีก็้

ขออนโุมทนากศุลผลบญุกบัท่านดว้ย และก็ขอเทพเจา้เหลา่

พระธิดาภมุเทวา รุกขเทวดา ปัพพตฏัฐเทวา บญุบารมีเหลา่นีจ้ง

มาดลบนัดาล ใหจ้ิตพระมหาถาวรมั่นหนกัแนน่เหมือนภเูขา ไม่

หวั่นไหวตอ่ไปจนตลอด อนันีเ้ป็นความยนิดี เป็นคาํอธิษฐาน

ช่วยจิตใหม้ั่นคงถาวรไม่หวั่นไหวในโลกธาต ุเพราะวา่ผูใ้ดทาํดี

มากมาย มนัก็มากเป็นธรรมดา ทาํดีมาก สรา้งความดีมาก มาร

มนัก็มากเป็นธรรมดา คลกุคลีกนั 

ฉะนัน้หลวงตาก็เลยคิดจะอธิษฐานไวใ้หใ้จของท่านมั่นคง

เหมือนกบัภเูขา ลมพดัมาท่าใดอย่าไปตามโลกตามเขา หนกั

แน่นตอ่ศีลธรรมคาํสอนตลอดไปจนอวสาน ฉะนัน้อนันีก็้เป็น

หนา้ท่ี พดูใหฟั้งความเป็นมา พวกเราน่ีโชคดีนะ ไม่ตอ้งไปไกล 
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มาวดัสระปทมุน่ีก็ได ้มาฟังเทศนฟั์งธรรมกรรมฐานภาวนา ครู

บาอาจารยชี์ช้อ่งหนทาง แปลวา่มีบญุมาก มีบญุหลาย ฉะนัน้

จงึวา่ ทีนีต้อ่ไปก็พากนัตัง้ใจ คาํวา่ฟังธรรม ฟังธรรมใหใ้จอยู่ใน

ธรรม ฟังธรรมใจอยู่ในธรรม ใจอยู่ในธรรม ใจอยู่ในศีล มนัใจอยู่

ในธรรม อยู่อย่างไร ธรรมคืออะไร ธรรมก็คือลม ลมก็คือธรรม 

วนันีเ้บือ้งตน้ก็จะวา่อนันัน้กอ่น จะวา่คนกบัธาต ุ

คนกบัธาตเุน่ีย คาํวา่คน คาํวา่ธาต ุมนัอนัเดียวกนั คนก็

อาศยัธาต ุธาตก็ุอาศยัคน ปนกนัอยู่ คาํวา่ธาตคืุอดิน นํา้ ไฟ ลม 

อากาสธาต ุวญิญาณธาต ุฉะนัน้คนกบัธาตเุน่ียมาท่ีเดียวกนั 

คนอาศยัธาต ุธาตก็ุอาศยัคน เหตนุัน้ผูไ้มมี่ปัญญาจงึมาหลง

ธาต ุมายดึมั่นถือมั่นอยู่ในธาตใุนขนัธเ์น่ีย มาหลงใหลใฝ่ฝันวา่

ธาตเุป็นของเราแท ้คือธาตดิุนเป็นของเรา เช่นผม ขน เลบ็ ฟัน 

เน่ีย ถือวา่เป็นของเรา ถือธาตนุํา้วา่เป็นของเรา ถือธาตไุฟวา่

เป็นของเรา ถือธาตลุมวา่เป็นของเรา ตลอดท่ีสดุถือวา่วญิญาณ

น่ีเป็นของเรา อากาสธาต ุวญิญาณธาตเุน่ีย คนกบัธาตมุนัมา

จากท่ีเดียวกนั จงึวา่คน มนัปนอยูห่ลายอย่าง ดิน นํา้ ไฟ ลม อา
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กาสธาต ุวิญญาณธาต ุเน่ียเหตนุัน้ผูไ้มมี่ปัญญา ไม่มีปัญญา 

ไม่มีวิชา ไม่มีศรทัธา จงึไปยดึถือคนนั่นแหละ ยดึถือคนก็ยดึถือ

กอ้นธาตคืุอ ดิน นํา้ ไฟ ลมเน่ียแหละ  

ฉะนัน้ทางพทุธศาสนานัน้ เพิ่นใหม้าแยก คือเบือ้งแรกก็ทาํ

ใหเ้ป็นสมถะกอ่น จิตตัง้มั่นนั่นแหละ ทาํใหจ้ิตตัง้มั่นเป็นสมถะ

ก่อน เรยีกวา่ลมเขา้พทุโธก็รู ้ลมออกพทุโธก็รู ้แลว้ก็ปลอ่ยวาง

สญัญาตา่งๆภายนอกหมด ไม่เอาอะไร เป็นแตเ่พียงกาํหนดรู้

อย่างเดียว ยกตวัอย่างเช่นวา่ เราหลบัตาแลว้ไม่เหน็อะไร มีแตรู่ ้

อย่างเดียว นั่นตวัรูน้่ะ ตวัผูรู้คื้อใจ แตว่า่มนัรู ้ตวัรูน่ี้แหละ มนัรู ้

ธรรมดากบัสญัญา สญัญากบัวิญญาณ มนัรูย้ดึรูถื้อ รูว้า่เราวา่

เขา วา่ตนวา่ตวั วา่ดีวา่ชั่ว มนัก็เลยเป็นทกุข ์มนัรูย้ดึรูถื้อ เป็น

อวิชชา  

ฉะนัน้เรานั่งหลบัตาแลว้ ไม่เห็นอะไร มีแตรู่อ้ย่างเดียว มีแต่

รู ้แตเ่ราก็มายดึถือตวัรูเ้น่ียหละ ตวัรูคื้อนามคือใจนั่นน่ะ คือ

วิญญาณ วิญญาณมนัก็รู ้รูย้ดึรูถื้อ รูร้กัรูช้งั รูว้า่อนันัน้ส่ิงนีเ้ป็น

ของเรา คือดวงวิญญาณ จกัขุวิญญาณวา่ตาเป็นของเรา โสต
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วิญญาณวา่หก็ูเป็นของเราอีก ฆานวิญญาณถือวา่จมกูก็วา่

เป็นของเรา ชวิหาวิญญาณ ลิน้ เป็นของเรา เป็นเช่นนี ้ชิวหา

วิญญาณถือวา่ลิน้ในปากถือวา่เป็นของเราอีก กายวิญญาณถือ

วา่กายเป็นของเราอีก มโนวญิญาณก็ถือวา่ใจเป็นของเราอีก น่ี

มนัรูเ้หมือนกนั ไม่ใช่ไม่รู ้แตว่า่รูอ้นันีม้นัเป็นรูย้ดึรูถื้อ รูโ้ลภ รู ้

โกรธ รูห้ลง รูแ้ตม่นัละไม่ได ้รูแ้ตว่างไม่ได ้ 

เม่ือรูป้ลอ่ยวางไม่ได ้มนัก็ไมมี่ความสขุ เหมือนเราหาบ 

หาบไม่มีท่ีวาง ตายหละ หลงัคดตาย หาบวางไมเ่ป็น วางหาบ

ไม่ได ้มีแตห่าบเรื่อยก็เป็นทกุขอ์ยู่เรื่อยไป หดัวาง หดัละ หดั

ปลอ่ย หดัวาง เม่ือวางหาบเม่ือใดได ้เราก็เป็นสขุสบาย เหมือน

เราหาบของหนกัๆ ไปถงึท่ีรม่ไมก็้ปลอ่ยวางหาบออกจากบา่ของ

เรา นั่งอยู่ใตร้ม่ไม ้ตน้โพธ์ิตน้อะไรก็ตาม ลมพดัมนัเยน็สบาย ใจ

ของเราวางหาบหมด รูปรา่งทกุอยา่งหาบภาระทางโลก หาบวาง

หมดเพราะเรามองเหน็แลว้วา่ เราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว แก่คน

เดียว เจบ็คนเดียว ตายคนเดียว เกิดมาก็มาคนเดียวไมไ่ดอ้ะไร

ซกัอย่าง เกิดมาคนเดียวแตต่ายก็คนเดียว เจ็บปวดทกุขเวทนา 
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เราก็เจ็บคนเดียว คนอ่ืนจะมาช่วยไม่ได ้เอามาใหก็้ยาแกกิ้น 

บางทีก็ระงบัไดช้ั่วครูช่ั่วคราวก็เกิดขึน้อีก  

ฉะนัน้สดุทา้ยเราทกุคนๆท่ีเกิดมา ท่ีมาน่ะมนัได ้แตไ่ปไม่ได ้

มาไดอ้ะไร คือทกุคนๆไดม้า กรรมมา คนเราทกุคนมนักรรม

ทัง้นัน้แหละ เกิดมาบคุคลใดจะไม่มีกรรม ไม่มี นอกจากผูท่ี้มี

บญุ พระพทุธเจา้นั่นหละ เกิดมาไม่มีกรรม นอกนัน้เกิดมาแลว้ก็

กรรมทัง้นัน้ แตว่า่ชา้หรอืเรว็ เกิดมากาํ กาํมือทัง้สองมือเลย 

แลว้คอ่ยแบทีหลงัออก หลายวนั บางคนก็หลายวนั บางคนน่ีไม่

ยอมแบ แม่เอานํา้มนัมาทา ดงันิว้มือออก มนัยืดแลว้มนักาํเขา้

อีก มาทาอีก น่ีเพิ่นวา่คนพวกนีม้นัหนานะ่ หนา ยดึมั่นสาํคญั 

หนา เม่ือเวลาทาํความชั่วก็ไม่ยอมละ วา่ถงึไม่ดีก็ไม่ยอมละ มนั

กาํอยูน่ั่นแหละ  

ถา้ผูใ้ดบางคนเกิดมาไมท่นัสองวนั แบเลย ไม่ตอ้งแม่เลย 

แบเลย เราทกุคนๆกาํมาทัง้นัน้ เบือ้งซา้ยก็กาํ เบือ้งซา้ยกาํบาป 

เบือ้งขวากาํบญุ บางทีมนัเบือ้งขวากาํบาปนะ กาํบาปมากกวา่

กาํบญุ ฉะนัน้ชวนไปทาํบญุยาก ติดนั่นติดน่ี แตว่า่ไปดลิูเกละคร
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หรอืไปนั่งเฉยๆคยุกนัน่ี สามชั่วโมงก็ไม่วา่อะไร แตว่า่นั่งภาวนา

ฟังเทศนฟั์งธรรมน่ี บางคนน่ี ๓๐ นาที ๔๐ นาทีก็สูไ้ม่ไหวแลว้ 

เน่ียคนเรามนัโง่ ความโงค่วามหลง ความมืดความดาํ อยา่งนี ้

เป็นตน้ เพราะไม่รูจ้กัแก ้ไม่รูจ้กัเอาชนะเจา้ของ 

ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึใหห้าอบุายชนะเจา้ของน่ะเป็นเลิศ 

ท่านวา่ อตตฺา หเว ชิต ํเสยโย ชนะตนนั่นแหละดีท่ีสดุ ชนะคน

อ่ืนหม่ืนแสนก็ไม่มีความหมาย ชนะตนนั่นเลิศท่ีสดุ พระพทุธเจา้

มีพระยาองคห์นึง่ไปสูส่งครามมา ชนะสงครามดีใจ เอย้! 

พระพทุธเจา้วา่ ชนะทางนอก ชนะทางนอกย่อมก่อเวรกอ่กรรม 

แลว้ก็ไม่พน้ทกุข ์พระพทุธเจา้วา่สูช้นะตนไม่ได ้ผูใ้ดชนะกิเลสได้

ผูน้ัน้เป็นผูช้นะอนัเลิศ อยา่งโยมมาวนัเนีย้แปลวา่เราชนะ นอน

อยู่ในบา้นดโูทรทศัน ์เหยียดแขง้เหยียดขา จะกินอะไรจะโกย

อะไรก็ตาม จะมามนัตอ้งมีระเบียบ อดทน นั่งเป็นระเบียบ พดูก็

ไม่ไดพ้ดู ไม่ตอ้งพดูตอ้งคยุ สนทนากนัเลน่วา่กนัเลน่ นั่งก็มี

เรยีบรอ้ย จะนั่งปรมัประไม่ได ้นั่งเรยีบรอ้ยอดทนตอ่สู ้น่ีแปลวา่
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เราชนะตนมา เราชนะนอ้ยๆ ก็ยงัมีประโยชนมี์คณุคา่ ดีกวา่เรา

ปลอ่ยไปตามประสาใจของเรา  

เพราะใจนัน้หาสาระแกน่สารไม่ได ้วนัหนึ่งมนัคิดก่ีปะทะก็

ไม่รู ้คิดเรื่องดีคิดเรื่องชั่ว คิดเรื่องภายนอกทัง้นัน้แหละ จะเขา้มา

รูเ้จา้ของน่ีไมค่อ่ยมี ฉะนัน้ถา้ไม่รูเ้จา้ของ ไม่ดตูวัรา่งกายของเรา

ก็แปลวา่คนนัน้ไม่เขา้มาหาธรรม เพราะธรรมก็คือรูปรา่งกาย 

รูปธรรมนามธรรมเน่ีย ตวัเราเป็นกอ้นธรรม กอ้นทกุขก์อ้นธรรม 

มาเหน็ทกุขเ์หน็ภยัในการมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย ทกุข์

ยากลาํบาก อย่างท่ีเราเงนิลอยหรอือะไรซกัอย่าง ทกุลาํบาก

ตรากตราํ เงนิไม่พอไม่มีสตางคใ์ชข้าดทนุ ทกุขล์าํบากตรากตราํ

วุน่วะวุน่วายอย่างนีเ้ป็นตน้ ทรมานทนทกุข ์

ถา้เราเกิดอยูน่ี่ก็ทนทกุขต์อ่ไปอีก เพราะสตัวท์ัง้หลายท่ีจะ

หนัเขา้มาหลบัตาดเูจา้ของ พทุโธรูเ้จา้ของ ธมัโมรูเ้จา้ของ ตวั

ของเราเน่ีย ยาก มนัรูแ้ตภ่ายนอก คนนัน้วา่อยา่งนี ้คนนีว้า่

อย่างนัน้ คนวา่ดีก็ชอบ คนวา่ไม่ดีก็เกลียดชงั อยา่งนีเ้ป็นตน้ น่ี

เพิ่นวา่มนัไมเ่ท่ียง เหตนุัน้ทางพทุธศาสนาขององคส์มเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจา้ใหเ้สียสละทาน จาโคจาคะนั่นน่ะ จงึวา่ ทาเน

นะ สุคะตงิ ยนัต ิทา่นวา่บคุคลสละได ้สละทาน เช่นวา่วนันีเ้รา

ทานได ้เคยไปเท่ียวเขา้บาร ์หรอืไปสรุานารก็ีทานหมด ทานเขา้

ซะ ทานแปลวา่เสียสละ ทาน เราเคยไปเท่ียวกบัเพ่ือนกบัฝงู

สนกุเฮฮาม่วนไปชั่วครูช่ั่วคราวรอวนัตาย เราก็ทานซะ น่ีเราทาน

เสียสละจงึไดม้านั่งกรรมฐานภาวนาเน่ีย เม่ือจิตสงบก็เป็นสขุ

จรงิๆ ทาเนนะ สุคะตงิ ยันต ิเพิ่นวา่ ทาเนนะ โภคะสัมปะ

ทา  

เม่ือมีศีลมีธรรมแลว้ มนัก็เป็นคูก่นัมา เม่ือมีศีลมีธรรมมนัก็

มี เพราะเป็นอรยิทรพัย ์ศีลเป็นอรยิทรพัย ์ทานก็เป็นอรยิทรพัย ์

เม่ือมีอรยิทรพัยแ์ลว้โภคทรพัยม์นัก็เกิดขึน้ เม่ือไม่มีอรยิทรพัย ์

โภคทรพัยม์นัก็ไม่เกิด อยา่งนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้จงึวา่ ทาเนนะ สุ

คะตงิ ยันต ิทาเนนะ โภคะสัมปะทา บคุคลเสียสละการใหก็้

นาํมาซึง่ความสขุ บคุคลสละการใหช้ัน้สองขึน้มาอีก ก็เป็น

ความสขุรวยขึน้มา เพิน่วา่ ใหท้านแลว้มีความสขุ ใหท้านแลว้มี
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ความสบาย ใหท้านแลว้ดบัทกุขไ์ด ้คือทานหมด ทานหมดไม่

เอาอะไรซกัอยา่ง 

แตเ่ด๋ียวนีค้นมนัเอา ถา้เอามนัก็เป็นทกุข ์ถา้ไม่เอามนัก็

สบาย ฉะนัน้สว่นการใหท้าน ใหท้าน รกัษาศีลภาวนา ทาํคณุ

งามความดี ใหเ้อาศีลเอาธรรม มนัก็ยงัทกุขอ์ยู่เพราะเอาอยู่ ยงั

หาบอยู ่บดันีไ้ม่เอาอะไรซกัอย่าง ปลอ่ยวางหมด เป็นแตเ่พียง

กาํหนดรูด้ใูจของเราอยา่งเดียว ใจของเรา ดมูนัมีพทุโธมัย้ มีพทุ

โธหรอืไม่ตัง้อยู่ในพทุโธ พทุโธลมเขา้ก็รู ้พทุโธลมออกก็รู ้ถา้ใจ

มั่นอยู่ในพทุโธในลมเป็นหนึ่ง มนัก็เยน็สบาย ลมนัน้นะ่ไม่เจ็บ

แขง้เจ็บขา ไปถามมนัเถอะ ลมเอย๋ เจา้เจบ็แขง้เจ็บขามัย้ เจา้

ทกุขม์ัย้ มนัไม่ทกุขน์ะ ลมเขาไม่ทกุข ์เขาไม่เดือดรอ้น แลว้เขาก็

เย็นสบาย  

ฉะนัน้เม่ือใจของเรารวมอยู่ในลมเป็นหนึ่ง ท่ีพระพทุธเจา้

กลา่ววา่เอกัคคตารมณน์ั่นแหละ จิตเป็นหนึง่สงบแน่วแน่ มนั

เย็นสบาย น่ีก็เพราะการใหข้องเรา ถา้เราไม่เสียสละทาน ไม่ให ้

อย่างท่ีวา่ใหส้มบติัโลกหมด ไม่เอา เพราะสมบติัโลกนีไ้ม่เท่ียง
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แทแ้น่นอนดั่งท่ีเราประสบอยู่ ตอ่ไปไม่ใช่แคนี่ ้มากขึน้กวา่นีอี้ก 

มากขึน้กวา่นีอี้ก น่ีพอดีเราก็จะตายจากมนัไป ตายก็ไม่วา่ แตว่า่

ตายดว้ยไม่ไดท้าํคณุงามความดีมนัก็ไม่มีความหมาย  

ท่ีองคส์มเด็จพระบรมศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้กลา่ว

วา่ คนมีอายยืุนตัง้หม่ืนปี แตไ่ม่มีการสรา้งคณุงามความดี ให้

ทาน รกัษาศีล เจรญิกรรมฐานภาวนาก็ไมมี่ความหมายในชีวิต

ท่ียืนยาวนัน้ มาแตเ่พียงมาทนทกุขท์รมาน หาอยูห่ากินหาอยู่ บ่

ไดกิ้นก็จะตาย กินแลว้ไม่ไดถ้่ายก็จะตาย เป็นทกุข ์มีแตเ่รื่อง

ทกุขท์ัง้นัน้เดือดรอ้น รอ้นก็จะตายมนัทกุข ์หนาวก็จะตาย มนั

ทกุข ์มนัยงัอยา่งอ่ืน โรคภยัอย่างอ่ืนเกิดอีกเยอะแยะมากมาย

ก่ายกอง ทนทกุขเวทนา ความแก่ก็ตีโจมตีเขา้ไปทกุวนัๆ ความ

เจ็บก็ไลเ่ขา้ไปทกุวนัๆ ความตายเราก็เดินไปสูค่วามตายทกุวนั 

ทกุนาที ทกุชั่วโมง ตายเขา้โลงอา้ปากก็หวอ เอาไปเผาก็เป็น

ขีเ้ถา้หมด บมี่อะไรไดซ้กัอย่าง บมี่ผูใ้ดได ้วา่นั่นเราได ้วา่นีเ้ราได ้

สดุทา้ยไม่มีผูใ้ดได ้เกิดมายงัไดร้า่งกายสงัขาร ขาสอง แขนสอง 

ศีรษะหนึง่ มาเลีย้งมนั ทนทกุขเวทนา ใหกิ้นดี ใหน้อนดี ใหอ้ยู่ดี
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ขนาดไหนก็ตาม มนัก็ไมย่ินดีกบัเรา มนัก็แก่ไปทกุวนั เจ็บไปทกุ

วนั ตายไปอยา่งนีเ้ป็นตน้ ไม่ยินดีท่ีเราทนทกุขเวทนา หาอยู่หา

กินมาเลีย้งกอ้นสงัขาร กอ้นธาต ุคือตวัของเราน่ีแหละ กอ้นคน 

กอ้นธาตน่ีุทนทกุขเวทนา  

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนาจงึวา่ ตวัธาตกุบัตวัคน คนกบัธาตุ

มนัก็อนัเดียวกนั เพราะเรามายดึถือกอ้นธาตเุน่ียแหละ วา่เป็น

ตนเป็นตวั เป็นเราเป็นเขา คือธาตดิุน นํา้ ไฟ ลม เชน่ผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู นํา้ลาย นํา้เลือด นํา้หนอง ผพุอง

เป่ือยเนา่เวลาเป็นบาดเป็นแผล ความรอ้น ความเรา่รอ้น ความ

รอ้น ไฟท่ีเผาอาหารใหย้่อย ไฟยงักายใหท้รุดโทรมอยา่งนี ้ไฟยงั

กายใหก้ระวนกระวาย ไฟใหอุ้น่อยู่ไดพ้อเป็นสขุคราวหนึง่ๆ มนัก็

ไม่เท่ียง เด๋ียวก็เกิดเด๋ียวก็ดบัได ้อย่างนีเ้ป็นตน้  

แตเ่รามาถือวา่อนันีเ้ป็นของเรา ก็แปลวา่ถือสมบติัของธาตุ

วา่เป็นตวัเป็นตนเป็นคนเป็นสตัว ์เป็นทกุขบ์เ่น่ ฉะนัน้เม่ือเรา

ปลอ่ยลงไปเป็นธาตจุรงิๆช่ือวา่ ผม ขน เลบ็ ฟันเน่ีย เม่ือมนัไป

อยู่ในหนา้แผ่นดินอยู่เน่ีย เราก็ไม่ไดย้ดึถือวา่ ไม่รกัมนั ไม่หลง
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มนั รงัเกียจมนัเสียดว้ย เม่ืออยู่ในศีรษะก็วา่งาม เอาออกไปแลว้

ก็ทิง้ บางคนเอาไปทิง้ไปเผาไฟ ฟันก็เหมือนกนั หนงัก็เหมือนกนั 

ออกไปจากตวัแลว้ก็ไม่มีความหมายอะไร ไม่มีท่ีไหนเป็นคน ท่ี

ไหนเป็นสตัว ์ไม่มี เลือดหนงัออกไปหมด ไปกองไว ้เลิกหนงัออก 

ตดันิว้ตีนนิว้มือออกไปเป็นทอ่นๆ อยู่ใครอยู่มนัแยกออกไป ธาตุ

ส่ี ดิน นํา้ ไฟ ลม แยกออกไป กระจายออกไป ตวัตนคนสตัวก็์ไม่

มี ไม่มี เป็นแตเ่พียงกอ้นธาต ุ 

เราอาศยักอ้นธาตดิุน นํา้ ไฟ ลมน่ีมาเกิด มาอยู่มาอาศยั 

เหตนุัน้เราจงึมายดึถือในกอ้นอนันี ้กอ้นธาตขุา้งนอก กอ้นธาตุ

ขา้งใน ท่ีในทางพทุธศาสนา เพิ่นเทศนไ์วใ้นกสุลา มาติกา วา่ หี

นา ธัมมา มชัฌิมา ธัมมา หรอืวา่ อัชฌัตตา ธัมมา 

พะหทิธา ธัมมา ดินภายนอก ดินภายใน ดินภายนอกเพิ่นวา่

ไดแ้ก่พืน้แผ่นดินท่ีเราอาศยันีก็้เป็นท่ีอาศยัชั่วครูช่ั่วคราว ดิน

ภายในคือรา่งกายของเรา กวา้งศอก ยาววา น่ีเป็นกอ้นดิน ผม 

ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เป็นกอ้นธาต ุ 
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เม่ือเรามารูเ้หน็วา่เป็นกอ้นธาตจุรงิๆ ตามหลกัพทุธศาสนา

วา่ เพิ่นวา่วิปัสสนา วิปัสสนาน่ีแปลวา่ ฝืน ฝืนธรรมชาติ ฝืน

ประสาของโลก ฝืนโลก ผ่าโลก คือโลกเขาวา่ โลกนีมี้ความสขุ

ความสบาย ทางพทุธศาสนาวา่ ไม่สขุ มีแตเ่รื่องทกุข ์สขุท่ีไหน

ลองดซูิ บไ่ดกิ้นก็เป็นทกุข ์บไ่ดน้อนก็เป็นทกุข ์กินแลว้บไ่ดถ้า่ยก็

เป็นทกุข ์ถา่ยแลว้ไม่ไดกิ้นก็เป็นทกุข ์มองไปมนัมีความทกุขเ์ลย

เพิ่นวา่ มหาทกุข ์มหาธาต ุ 

แตว่า่เราสาํคญัมั่นหมายวา่เพราะความหลงของสตัว ์ความ

หลงของคนจงึไดก้่อกรรมก่อเวร ทาํบาปทาํกรรมยดึถือ มาเกิด 

มาแก่ มาเจ็บ มาตาย ทกุขย์ากลาํบาก ทนทกุขเวทนาอยูน่ี่ 

พระพทุธเจา้ก็นิพพานแลว้ เขา้มาองคใ์ดก็ยงัไปไม่ได ้ยงัมาเกิด 

มาแก่ มาเจ็บ มาตาย มาทกุขย์ากลาํบากตรากตราํ ทน

ทกุขเวทนาหละ ตลอดท่ีสดุตอ่มาอยา่งท่ีวา่มาเกิด เกิดขึน้มา มี

เหตตุา่งๆ โลกมนัไม่เท่ียงแทแ้น่นอน เกิดอย่างนัน้ เกิดอยา่งนี ้

ทกุอยา่งมนัจะตอ้งเกิด มนัจะตอ้งเป็นไปตามกระแสของโลก

ตามอยู่ในโลก ฉะนัน้สมบติัในโลกมนัก็อยา่งนีแ้หละ สมบติัใน
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โลกมนัก็มีภยัอยู่หา้หกอย่าง หนึง่ อคัคีภยั โจรภยั ราชภยั 

อทุกภยั วาตะภยั ทพุภิกขภยั แหง้แลง้ วินาศภยั แผ่นดินไหว 

แผ่นดินถลม่ แผ่นไหว ตายกนั แผ่นดินท่ีวา่หนกัแน่น 

๒๔๐,๐๐๐ โยชนะ มนัก็ไม่หนกัแนน่ ไม่เท่ียงแทแ้น่นอน(เทป

ขาดตอน) 

มีศีลมีธรรมมานั่งกรรมฐานภาวนาอย่างท่ีพวกเรามานั่งใน

วนัพระน่ี แปลวา่คนมีปัญญา คนมีศรทัธา เสียสละสมบติัของ

โลก สมบติัของโลกน่ีขีท้กุขขี์ย้าก มีมากก็ทกุขม์าก มีนอ้ยก็ทกุข์

นอ้ย สมบติัของโลกนี ้สมบติัขีท้กุขขี์ย้ากจรงิๆเสียดว้ย แย่งกนั

อยู่ แย่งกนักิน แย่งกนักินแยง่ท่ีกนัอยู ่แย่งคูก่นัสวาท เอาละตี

กนั รกักนั ฆา่กนั วุน่วะวุน่วาย น่ีสมบติัขีท้กุขขี์ย้าก พระพทุธเจา้

เพิ่นวา่ไวน้ะ น่ีพระพทุธเจา้เพิ่นวา่ไว ้เหตนุัน้พระพทุธเจา้จงึ ไม่

เอาหละ กไูม่เอา้แลว้ พระพทุธเจา้วา่ เขาใหเ้ป็นพระราชามหา

กษัตรยิ ์เป็นจกัรพรรดิ เพิ่นก็ไม่เอา เป็นพระราชาก็ไม่เอา ให้

เป็นจกัรพรรดิอีก อย่าเพิ่งบวชเถิด เป็นพระราชาเป็นจกัรพรรดิ 
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มีอาํนาจวาสนา พอ่ก็ยนิดีพอใจ ตระกลูก็ยินดีพอใจ แตพ่ระองค์

ไม่เอาแลว้ สมบติัขีท้กุขขี์ย้าก มีก็ยิ่งทกุขม์าก  

เหตนุัน้ตอ่มาพระองคก็์เสียสละ ออกไปบวช ไปบวชอยูก่บั

ดินกินกบัหญา้ เอาทอ้งฟา้เป็นหลงัคา เอาแสงอาทิตยพ์ระจนัทร์

เป็นไฟสอ่งไปมาในป่าในเขา สดุทา้ยก็ไปนั่งภาวนาอยูพื่น้ตน้ไม ้

ไม่มีอะไร พืน้ตน้ไม ้นั่งอยู่บนพืน้ตน้ไม ้เปลง่วาจาวา่สขุ

หนอๆๆๆ 

ทีนีส้งฆท์ัง้หลายก็เขา้ใจผิด คิดวา่พระพทุธเจา้ห่วง ห่วง

ปราสาทราชวง้ ห่วงพิมพาราหลุ วา่เราอยูเ่ป็นสขุ สงฆท์ัง้หลาย

ก็สงสยัอยา่งนัน้ เขา้ใจอย่างนัน้ ก็เลยสนทนากนั พระพทุธเจา้

เพิ่นก็อยู่ไกลอย่างเชียงใหมน่ั่นน่ะ เพิ่นก็มาทนัที มาแลว้ ไม่ใช่ 

ไม่จรงิ ไม่เป็นอย่างนัน้ เราอยู่ในปราสาทราชวงัเป็นทกุข ์เรา

ออกมาไม่มีอะไรเป็นสขุ เราไม่มีอะไรซกัอย่าง ไม่กลวัเขาฆา่ ไม่

กลวัเขาตี เพราะไม่มีอะไรสมบติั ไม่กลวั ไม่มีสมบติั มีแตรู่ป

รา่งกายท่ีก็ตอ้งตายเน่าเป็นเถา้เป็นถ่าน ทา่นไม่มีอะ้ ไมมี่ความ

โลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีความรกั ไม่มีความชงั 
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ไม่มีความห่วง ความอาลยัในปราสาทราชวงั บรวิารตัง้ ๕ ๖ 

หม่ืนคน บรวิารตัง้ ๕ หม่ืน ๖ หม่ืนคนน่ะ สนมนะ่ รูปหลอ่ๆ

ทัง้นัน้ ไมเ่อา มนับพ่น้ทกุข ์มนัมาเกิด มาแก่ มาเจบ็ มาตาย 

ทกุขย์ากลาํบากตรากตราํอยู่น่ี มนัไม่มีท่ีสิน้สดุ เพิ่นมองเห็น

จากตรงนีจ้งึไดต้ดัสินใจ  

เน่ียการเสียสละท่ีวา่ ทาเนนะ นิพพุตงิ ยันต ิเพิ่นวา่ ทาน

หมด พิมพา ราหลุ ปราสาทราชวงั ทานหมด มนัก็เลยปลดทกุข์

ได ้ทาเนนะ นิพพติุง ยนัติ  

ศีลก็เหมือนกนั ศีลแปลวา่บคุคลท่ีมีศีลก็มีความสขุ เพราะ

ศีลนัน้มีความสขุอย่างใด มีความสขุคือวา่ ศีลกบัตวัสติมนัอยู่ใน

วงอนัเดียวกนั มีสติลมเขา้พทุโธก็รู ้มีสติลมออกก็รู ้พทุโธๆ ใจ

อยู่ในลมเป็นหนึง่ เน่ียหละศีลตัง้แลว้ น่ีมนัตัง้อยู่ในศีลนะ ตวัศีล

คือรูปรา่งกายของเรา กวา้งศอก ยาววา หนาคืบน่ี น่ีเป็นกอ้นศีล 

ถา้ใจอยู่ในศีลเน่ีย ไม่ไปหมายสาํคญัมั่นวา่เป็นตนเป็นตวั เป็น

นั่นเป็นน่ี เป็นน่ีเป็นโนน่ ใจมนัมั่นอยู่ในตวัของเราเน่ีย ตัง้ระลกึ

รูอ้ยู่เน่ีย มนัก็เป็นสขุสบาย เป็นสขุเย็นสบาย  
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น่ีแหละ บคุคลท่ีมีศีลแลว้ ดบั ศีลแปลวา่ตดั ศีลแปลวา่ดบั 

ศีลแปลวา่เยน็ ตดั ตดัสิน ศีลอย่างสงูก็ตดั แปลวา่ตดันะ่ศีลน่ะ 

ตดัอะไร ตดัความโลภ ตดัความโกรธ ตดัความหลง ตดัความรกั

ความชงัออกจากใจไดห้มด ก็สบาย ศีลแปลวา่ตดั ตดัสิน 

เหมือนเราทางนอกตดัสินไมเ้ป็นท่อนๆ เอามาทาํหลวัทาํพืน้ น่ี

เป็นตน้ ตดัมนัขาดเป็นท่อนๆๆ หมด ตาย ศีลแปลวา่ตดั ฉะนัน้

บคุคลท่ีจะมีศีลตอ้งตดั ถา้ไม่ตดัมนัก็ติดอยู่น่ีแหละ นโม

แปลวา่นโมตสัสะ นโมตสัสะ พระพทุธเจา้ก็ใหต้ดั แตว่า่นโมของ

เรามนัเป็น นะโมติดสะ ไปติด  

บางทีภาวนาพทุโธๆก็โผลไ่ปติดหลานอีกแลว้ ภาวนา

พทุโธๆ ไปติดลกู ภาวนาพทุโธๆก็ไปติดอยู่นั่น ไปติดอยู่น่ี น่ีเพิ่น

วา่ ใจมนัติด ใจมนัติด ใจมนัขอ้ง ใจมนัคา ฉะนัน้ในทางพทุธ

ศาสนานัน้ เพิ่นใหม้าทาํใจใหม้นัซื่อ ซื่อตรง อุชุปฏปัินโน เน่ีย

ทาํใหใ้จซื่อตรง สุปฏปัินโนแปลวา่ปฏิบติัดี ดีเพราะมีสติรูล้ม

เขา้รูล้มออก ทาํใหใ้จตรง ถา้ใจมนัตรงมนัซื่อ เหมือนเลบ็เราลาก

เหลก็เสน้หนึง่มนัซื่อมนัตรง ลากไม่เถอะ มนัไม่ติดท่ีไหน ถา้
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เหลก็มนังอเป็นขอขึน้มานะ ลากก็ไปติดนั่น ลากก็ไปติดน่ี เน่ีย

จิตมนัคดมนังอเหมือนขอ เหมือนเราจิตมนัคด ลากไปก็ไปติด

ลกูติดหลาน ติดทกุอย่าง เลยไปไหนไม่ได ้พญามจัจรุาชก็หยิบ

คอไปซะ ตายไปเลยอย่างนีเ้ป็นตน้ ไม่ไดอ้ะไรซกัอย่าง สดุทา้ยก็

หมดแคก่องไฟ  

เพราะเราทกุคนๆเน่ีย มีหลวงตาเป็นตน้ มนัหมดไปน่ะ

สมบติัของโลก ขา้วไม่รูก่ี้กระสอบแลว้เรากินไปน่ีน่ะ หมดไปๆ 

ปลาทปูเูค็มไมรู่ก่ี้เข่งแลว้ กินเขา้ไป หมดไปๆ ถ่ายออกไป หมด

ไปๆๆ สดุทา้ยก็ไปตายหมดแคก่องไฟ เผาเป็นขีเ้ถา้ เตส ํวูปส

โม สุโข (ความสงบระงบัแหง่สงัขารเหลา่นัน้ เป็นสขุ จากคาถา

บงัสกุลุตาย) หมดแคน่ัน้น่ะ สมบติัโลก มนัไม่มีท่ีไหนหรอก

สมบติัโลก ความสขุ ความสบาย ความรืน่เรงิก็อยูใ่นโลกน่ี ตาย

แลว้ก็หมด ความรื่นเรงิลุม่หลงใหลในโลกนีเ้ทา่ใดท่ีเรา

เพลิดเพลินเหมือนพวกท่ีวา่วนัอาทิตยไ์ม่เขา้วดัเขา้วานั่นน่ะ 

ม่วน มนัจะไปม่วนหมอ้นฮก (นรก) น่ะหลายแสนปี มนัไปม่วน

หมอ้นฮก  
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คนบมี่บญุมนัก็ไปบาป เหมือนคนจนมนัก็ไม่เงินก็วา่คน

ทกุข ์คนมีแลว้มนัก็หายทกุข ์คนไม่มีบญุมนัจะไปไหน มนัก็ไปสู่

บาป รอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ฉะนัน้ความเพลิดเพลิน ความมว่นอยู่ใน

โลกนีเ้ท่าใด จะไปทกุขเ์ศรา้โศกรอ้งไหเ้สียใจในหมอ้นฮกก็

เท่านัน้แหละ หรอืมากกวา่นัน้สามเทา่ สามเท่านะ สามเท่า ไป

รอ้งห่มรอ้งไห ้ไม่ไดกิ้นขา้วกินเปลา่ เป็นทกุขเวทนาอยู่ในหมอ้น

ฮกน่ะ เป็นทกุขเวทนา หายหลงกินหลงนอน หลงกินหลงนอนอยู่

แคกิ่นแคน่อน ตายก็ไปหมอ้นฮก เป็นนรกหนอน ตวัใหญ่เท่าขา

น่ีหละ หนอนไม่ใช่ตวันอ้ยนะ ไม่ใช่หนอนเมืองมนษุยต์วันอ้ยนิด

เดียว หนอนเมืองนรกตวัใหญ่เท่าขา เท่าคนเน่ีย  

พอ่เพิ่นอาจารยแ์วน่ พอ่หลวงปู่ แวน่ ธนปาโล ไปตกหมอ้

นฮกเป็นหนอนอยู่ตัง้หลายปี ตกนรกเป็นหนอนอยู่ตัง้หลายปีนะ 

ตัง้เกือบย่ีสิบปี สดุทา้ยทา่นอาจารยแ์วน่มาบวชเจรญิกรรมฐาน

ภาวนากบัหลวงปู่ มั่น กบัพระอาจารย?์แลว้ก็มาหาหลวงปู่ มั่นนั่ง

กรรมฐานภาวนาจนไดศี้ลไดธ้รรมดี จนพรรษาท่ี ๑๖ เพิ่นบวช

อาย ุ๑๙ พรรษาท่ี ๑๖ ถึงไดไ้ปโปรดพระบิดาของทา่น ตายไป
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ตกนรกเป็นหนอน นรกหนอนตวัใหญ่ทนทกุขเวทนาอยู่นั่นแหละ 

ท่านไปโปรด เออ้ พอ่เอย้ มาตกนรกหมกไหม ้ขออนโุมทนากศุล 

ลกูเขา้มาบวชในพทุธศาสนา มั่นอยู่ในศีลเดอ้ ใหย้นิดี 

ตอ่จากนัน้มาพระอาจารยแ์วน่ก็ทาํบญุบงัสกลุใหปี้นงึสามครัง้ 

สามครัง้ก็มี ส่ีครัง้ก็มี กลวัพอ่บพ่น้ทกุข ์สามปีจงึพน้ได ้วา่อยา่ง

นี ้พน้หมอ้นฮกได ้ 

เน่ียการหลงกินหลงนอน เลน่ละครลิเกนัน้น่ะ บไ่ดห้าโอกาส 

วา่นั่นเป็นของดี ดีจรงิๆแหละ แตม่นัดีอยู่ในโลก ความดีอยู่ใน

โลก ความพอใจอยู่ในโลก ไปเสียใจอยู่ในหมอ้นฮก โอย้ ถา้กรูู ้

อย่างนี ้กก็ูไปรกัษาศีลแลว้ มนัแกไ้ม่ได ้มนัตายไปแลว้ ตายไป

แลว้มนัไปแกบ้ไ่ดบ้นหมอ้นฮก เมืองเปรตเมืองผีมีแตเ่สวยกรรม

นั่นแหละ บา้นเคยอยู่ก็ไม่ไดอ้ยู่ บมี่บา้นอยู่ บมี่ท่ีกินท่ีอยู่ท่ีนอน 

เห็นมัย้เปรตมีบา้นมัย้ ไปเหน็เปรต ไปรูเ้ปรต บมี่ เปรตผีบมี่บา้น

บมี่ช่อง เดินไปตามถนน ตามทางสามแพรง่ ส่ีแพรง่ อะไรซกั

อย่าง แย่งกนักินดว้ย  
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วดัสาํราญนิวาส ช่ือไอแ้ดง มนัทาํทานแลว้ผีเปรตมาแยง่กิน

โม๊ด บไ่ดกิ้นซกัชิน้ ผีเปรตเป็นพนัตวัน่ะ มนัทาํทาน แลว้ผีเปรต

มาแยง่กินมนัก่อนหม๊ด บไ่ดกิ้น ทนทกุขบ์ไ่ดพ้น้ สดุทา้ยมนัก็

เลยสงสาร บอกใหแ้ม่มนัใหม้าทาํบญุวดัสาํราญเดอ้ เอาแบง่

อาหารให ้ไปฝ่ังถนนสามแพรง่ อย่ามาแยง่กนันะ ของใครของ

มนั แยกใหเ้ปรตพวกหนึง่ไปฝ่ังไวถ้นนสามแพรง่ สามแยก บอก

ใหม้นัอย่ามาแย่งกนั สดุทา้ยวนันัน้ก็เลยทาํตามท่ีมนัมาบอก 

มนัก็เลยกินอาหารทิพยป์รึด๊ หนีไปเลย พน้ไปเลย บม่าบอกอีก

ตอ่ไป เน่ียเป็นอย่างเนีย้ เปรตผีอะ้ บมี่บา้นอยู่ บมี่ท่ีอยูท่ี่กิน เคย

นอนไม่ไดน้อน เคยกินไม่ไดกิ้น เคยอยู่ไม่ไดอ้ยู่ น่ีเป็นอยา่งนี ้

พวกเปรตผีเพิ่นวา่ สมัภะเวสีหรอืวา่จิตเรา่รอ้น บมี่หลกับมี่ฐาน

บมี่บา้นอยู ่

ฉะนัน้ท่ีพวกเราทัง้หลายพากนัรกัษาศีล ๕ น่ีแปลวา่เรา

สรา้งบา้นนะ สรา้งบา้น บา้นใจก็คือรูปรา่งกายสงัขาร บา้นใจก็

คือศีลนั่นแหละ ศีลเน่ีย ศีล ๕ เปรยีบเหมือนเรามีบา้นหา้หลงัหา้

หอ้ง บา้นหา้หลงัน่ะศีล ๕ เปรยีบเหมือนเรามีบา้น สรา้งบา้น ๕ 
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หลงั หา้หลงัน่ีก็อยู่ไดส้บายหละ ศีล ๘ เทา่กบัสรา้งบา้น แปด

หลงั หา้หอ้งอนันีแ้ปดหอ้ง มนัมีแปดหอ้ง เราอยู่ซกัสามหอ้ง หา้

หอ้งใหค้นเชา่ก็ยงัได ้น่ีมีบา้นอยู่ ฉะนัน้เรามาทาํน่ีสรา้งบา้นให้

เจา้ของอยู ่สรา้งปราสาท สรา้งวมิาน บา้นใจ บา้นใจก็คือศีลนั่น

แหละ บา้นใจก็คือรูปรา่งกาย กายมาอาศยัรูปรา่งกาย แตว่า่อนั

นัน้เป็นบา้นของใจชั่วคราว สว่นบา้นของใจจรงิๆก็คือศีลนั่น

แหละ ท่านวา่ปราสาท ฉะนัน้ท่ีเรามีศีลก็แปลวา่เรามีปราสาท

เป็นท่ีอยู่ บา้นมีศีล  

คนไม่มีศีลก็คนไม่มีบา้นอยู ่คนไม่มีศีลก็เปรยีบเหมือนคน

ไม่นุ่งผา้ เปลือยกาย เปรตมนัเปลือยกายเพราะมนัไม่มีศีล 

ทาํไมบอกไมนุ่ง่ผา้ บมี่ศีล ไปขโมยผา้เขา ไปหลอกเขา น่ีเป็นตน้ 

ไม่มีผา้นุง่ผา้หม่ เปลือยกายเพราะมนับไ่ดท้าน บมี่ศีล ขโมย

เรื่อยไปนั่นน่ะ ขโมยพอ่ดว้ยขโมยแม่ดว้ย เผลอไม่ได ้ 

อานิสงสอ์ทนินาน่ีบาปมากท่ีสดุ บาปมากกวา่เขาหมด 

อานิสงสอ์ทนินานะ บาปมากกวา่เขาหมด ภยัแหง้ภยัแลง้ก็

เพราะบาปอทนินา เกิดโจรแย่งชงิกนัก็เพราะบาปอทินนา เกิด
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ราชภยัก็เพราะบาปอทนินานั่นแหละ บาปมากอทินนาน่ะ นํา้

ท่วม ลมพดัพงัก็เพราะบาปอทินนา เกิดแหง้แลง้ ทพุภิกขภยัก็

เพราะบาปอทนินา เป็นหวัหนา้หมูน่ะ เป็นเปรตพวกเนีย้ เปรต

พวกอทนินานะ มนัแสดงขึน้วา่มือเน่ียเป็นเปรตนะ่ มือก็กาํ บ่

แม่นแบนะ ไปอยู่เมืองเปรตเมืองผีพวกอทนินานะ เปรตอทินนา

น่ี มือมนับอกใหก้าํ กาํอยูน่ี่นะ เอาเขา้ก็ไมไ่ด ้เอาออกก็ไมไ่ด ้

เดินโซเซๆ เดินก็เดินเอาปลายตีนเดิน ขยกิๆ ย่างสนั่นฟ่ันฟ่ืนเป็น

หม่ืนเป็นแสน ชอบทาํกรรมอนัหยงั อทนินาครา้บ เป็นเปรตเป็น

ผีทกุขเวทนา พวกอทนินาเยอะ บาปมากดว้ย พระพทุธเจา้

พรรณนาไวน้ะ อาตมาไปอา่น โหสลดสงัเวช บาป บาปมากท่ีสดุ 

ลกัเงนิพอ่เงินแม่  

ไปเทศนโ์รงเรยีนตาบอด ตาบอดมนัยงัขโมยเกง่อยู่ หหูนวก

ดว้ย ปีท่ีแลว้ไปเทศนโ์รงเรยีนตาบอด มานิมนตไ์ปเทศน ์

โรงเรยีนตาบอด พดุโถ! ยงัขโมยเกง่ ตาบอดยงัขโมยบถ่อย 

แสดงวา่อทินนาน่ีบาปมากจรงิจริง๊ บาปอย่างใด พอ่แม่ รบัคาํ

พอ่แม่วา่จะทาํอย่างนัน้ๆ ไม่ทาํซะ ขโมยไปเสีย ขโมยหนี แอบ
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ไปเลน่แอบไปไหนไม่รู ้น่ี มนัเป็นอทนินาเหมือนกนั อทินนามนั

มาก มากนะ มากมายกา่ยกอง ฉะนัน้บาปมากกวา่เขา ฉะนัน้

น่าสงสาร 

เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายท่ีหาโอกาสพากนัเสียสละเวลามา

นั่งหลบัตาภาวนาพทุโธๆใหจ้ิตสงบเยือกเยน็แลว้ ก็มองด ูอะไร

พาทกุขพ์ายากก็ใหรู้ ้อะไรพาไปทกุขย์ากก็ใหรู้ ้รูแ้ลว้ก็พยายาม

ละออกจากหวัใจของเรา ท่ีจรงิมนัจะละไดจ้รงิๆตอนมนันั่งสมาธิ

ภาวนาเน่ียแหละ ละไดแ้ท ้ออกไปก็ละไดอ้ยู่ แตว่า่ตอ้ง

ระมดัระวงัเต็มท่ีดว้ยสติปัญญา เหตนุัน้จงึวา่ครูบาอาจารย ์ครู

บาอาจารยเ์พิ่นใหห้าโอกาสนั่งภาวนาจิตสบาย เม่ือตายไปทาง

นัน้ก็ไปสวรรค ์บไ่ดท้กุขเ์ลย  

ครัง้พระพทุธเจา้นั่น หลายรอ้ยคน นั่งภาวนาจิตสงบเยน็

สบายแลว้ ใหค้นอ่ืนมาตดัคอ ตดัคอไปเลย ตดัคอไปเป็นรอ้ยๆ

นะ ตดัคอ ตอ่มาพระพทุธเจา้รูข้ึน้มา วา่บางคนท่ีไม่มีศรทัธามนั

ตดัไปเลย มนัก็เลยบาปไปเสีย มนัอยากไปนิพพาน อยากไป

สวรรคเ์หมือนเขา แตม่นัไมท่าํสมาธิจิตใหม้นัวางได ้จิตสงบ 
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สงบแลว้จิตมนัวาง จิตมนัวางเน่ียขาของเราเหมือนกบักอ้นหนิ

นะ มนัหนกัจรงิๆ พระพทุธเจา้วา่ ภารา หเว ปัญจกัขันธา, 

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล จรงิๆดว้ย เม่ือมนัจิตสงบมนัวาง จิต

มนัวาง โอย้ ขาของเรามนัหนกัจรงิๆ ติงไมไ่ดด้ว้ยนะ ไหวไม่ได้

ดว้ยนะ ยกก็ไม่ขึน้ เราตอ้งเอามือยกขา ไม่ขึน้ มนัหนกัจรงิๆ 

เหมือนกบักอ้นหนิเลย เหตนุัน้ครัง้พระพทุธเจา้จงึ เม่ือจิตสงบ

สบายเยือกเยน็ จิตมนัวางลงสงบถงึฐานแลว้ ใหเ้คา้มาตดัคอ 

ไปสวรรคซ์ะ ตดัคอไปสวรรคซ์ะ จิตมนัแน่วแน่แลว้ มนัทกุขอ์ะ้ มี

แตเ่รื่องทกุข ์

ฉะนัน้ทางพทุธศาสนาจงึใหห้าอบุายอยู่ในธรรมอยู่ในศีล 

การอยู่ในธรรมอยู่ในศีลเปรยีบเหมือนเราอยู่ในบา้นของเราน่ี

หละ บา้นดีๆ นั่งเย็นสบาย ถา้หนีจากบา้นออกไปเดินเพน่พา่น

ตากแดดตากฝน ถา้ไปถนนก็โดนรถชน อนันีม้นัไปไม่อยู่ ทกุข์

ทนอยูน่ั่นนะ่ ใจของเราเปรยีบเหมือนลกูตะกรอ้ เคา้เตะไปเตะ

มาอยูน่ั่นหละ ใจเหมือนลกูฟตุบอล มนักลิง้ไปกลิง้มาหยดุให้
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เขาเตะนั่นนะ่ เตะไปเตะมาอยู่น่ีแลว้ จิตใจของเรามนัเป็นอย่าง

นัน้  

ฉะนัน้ใจไม่อยู ่ใจไม่มีพทุโธ ใจไม่สงบ ใจไม่ตัง้มั่น จงึไมมี่

อาํนาจ ไม่มีปัญญาท่ีจะเกิดขึน้ได ้เปรยีบเหมือนนํา้ท่ีมนัอยูใ่น

โอง่ในไห มนักระเพ่ือม ดิน้อยู่นั่นน่ะ มนัมองไม่เหน็หนา้ตาของ

เราหรอก ไมม่องเหน็รูปท่ีจะมาผ่าน หรอืกระจกเงากระจกนัน้

มนัเต็มไปดว้ยโคลน เต็มไปดว้ยเขม่า เราไม่มาขดัใหม้นัใสก็มอง

ไม่เห็นอะไรซกัอย่าง ถา้เราขดัแลว้ กระจกเงานัน้มนัใสแลว้ 

ยกขึน้บานใหญ่ๆยกขึน้ คนเดินผ่านมาเหน็หมด คนลกัษณะใด 

เป็นอยา่งใด เห็นหมด ยกกระจกขึน้แลว้เพิ่นวา่ฌาน เพิ่นวา่

ญาณ เพิ่นวา่ ถา้ไม่ตอ้งการก็ไปเก็บซะ เอาควํ่าไวซ้ะก็ไม่เหน็

หละ 

ฉะนัน้บางคนเคา้โจมตีนะ โจมตีครูบาอาจารยว์า่เพิ่นรู ้ไป

แลว้ไม่รูอ้ะไร ท่ีจรงิคนเราเพิ่นรูก็้เหน็ เพิ่นเก็บกระจกไว ้ก็เหน่ือย

เหมือนกนั ดแูลว้มนัก็มาหามนัเหน่ือย เพิ่นเก็บซะ ไม่ดหูละ เขา้

ท่ีเอากาํลงั มนัก็ไม่รบัรูอ้ะไร สบาย มนัเมาแตไ่ปหาบ ไปดแูตส่ิ่ง
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ภายนอกมนัก็เหน่ือยเหมือนกนัแหละ งานภายนอกเป็นงานท่ี

ไม่ได ้ทาํแลว้ก็หมดไป ทาํแลว้ก็หมดไป หมดไปๆ เหมือนกนักิน

ขา้วกินนํา้ ก็ถา่ยออก กินปลาก็ถา่ยออกไป ถ่ายออกไป กินมาก

ก็ถ่ายมาก กินนอ้ยก็ถ่ายนอ้ย ทกุขม์ากทกุขน์อ้ยตามลาํดบันั่น

หละ  

เพิ่นยงัวา่กินเหมือนเปรต กินเหมือนเปรตน่ีหลวงตาไปเห็น

แลว้ อาจารยช์ยั ? ผีมนัเขา้เยอะ มนัหิว มนัมาแยง่ขา้วกินกบั

ผูห้ญิงคนนัน้นุ่งขาว มนัมาเขา้ทีละสามตวั ส่ีตวั หา้ตวั สิบตวั 

เป็นสิบ มนัหิว ขา้วกาละมงัน่ี กะละมงัยกสองคนมัง้นะ มนัใหญ่ 

เอามากินซะหมดกะละมงันะ่ กินหมดแลว้ผีออกไปหายหมด 

เขา้ในทอ้งผูห้ญิงคนนัน้ บมี่ซกัแมแ้ตเ่มลด็เดียวเลย ทอ้งบาน 

๑๑โมงมากินใหม่อีก ผีกินหมด กะละมงัหนึ่ง โถ เด็กนอ้ยสาม

ตวัน่ีหามพอดีแหละ เจอผีตวันีกิ้นหม๊ด เม่ือผีออกหนีแลว้ เขา้ใน

ทอ้งคนท่ีทรง คนท่ีผีเขา้ ไมมี่ทรง หวิจดัมากินใหม่ธรรมดาอีก 

กินเหมือนเปรต กินเหมือนผีนั่นหละอนันีก็้ไปเห็นมา ไปรูม้า โอ ้

นีแ้หละเป็นจรงิ กินมาก กินเหมือนเปรตเหมือนผี  
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ท่ีลาํปางก็มี ผีมนัเขา้ คนเมืองเกาะคา เขามีช่ือวา่สาวงาม

เมืองเกาะคา ช่ือวา่อาร ีสาวงามอารนี่ะผีก็ชอบ ผีก็รกัเหมือนเรา

น่ีแหละ อารวีนันัน้มนัมานิมนตพ์ระ นิมนตพ์ระไปทาํบญุบา้น ผี

มนัอยู่รมิทาง มนัตายโหง วิ่งเขา้เลย วิ่งไปเป็นเมียมนั เป็นผวั

มนันะ่ อยูน่ั่นเลย เอาแลว้เดือดรอ้นแลว้ กินขา้วเป็นกะละมงั กิน

อาหารเป็นกะละมงั โถๆๆ กินเหมือนเปรตเหมือนผี เน่ียมนัมี

จรงิๆเสียดว้ยนะ  

แลว้ผีกินเศษน่ีก็มี ท่ีเกาะคานั่นนะ่ เราใสบ่าตรขา้วตก 

อาหารตก ขนมตกน่ีนะ มนัคอยแอบกินติดตาม อนันัน้สามปี

มาแลว้ ช่ือยายสม มาใสบ่าตรพระ ขนมมนัตก แกก็ไปเก็บเอา

มา ผีมนัไม่ไดกิ้น มนัโกรธโมโห วิ่งเขา้แกเลย วิ่งเขา้เลย วิ่งเขา้

สิง ตาแดงหรมึๆ เขาเอามาท่ีวดั เขาพามาท่ีวดั มานั่งพดู ตาแดง

เป็นไฟเลย จะกินอะไรบอกมา จะเอาใหกิ้น บอกมา มนัก็

นั่งบึน้รึน้ สดุทา้ยมนับอก ขนมเก็บทาํไมเพิ่นวา่ ขนมเก็บทาํไม 

เก็บมาแลว้ก็ไม่รู ้ก็ไม่เหน็น่ี เขาไม่เหน็เจา้น่ี เขาไม่เหน็แกน่ี เขา

ก็เก็บมาสิ เขาไม่รูห้รอก มนัวา่ เก็บแลว้มนัไม่ไดกิ้น มนัก็ไปเสีย 
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มนัโกรธนะ่ ผีพม่า ไม่พอ ผีเจ๊กอีก เขา้สองตวั ผีไทยอีก ปีนัน้

หมดผีท่ีเขา้ สดุทา้ยก็เลยทาํบญุทาํทานแผ่กศุล ดีไป เน่ียผีกิน

เศษขา้วตกน่ีมีเยอะ เปรตนะ เป็นเปรต แตเ่ราไม่เห็นนะ เลยมา

ภาวนา มีแท ้หลวงตาน่ีเคยไปอา่น แตย่งัไม่เช่ือนะ ตอนแรกไม่

เช่ือ มาเหน็เขา้ โอย้ มนัเป็นจรงิหมดทกุอย่าง น่ีความเป็นมานะ 

เลา่เรื่องเปรตเรื่องผี 

ฉะนัน้ทา่นพอ่ลีจงึวา่คนเรารา่งกายของเราเป็นเหมือนผี 

เป็นเหมือนเปรต หิว หวิอยู่เรื่อย นั่นก็หิว น่ีก็หิว เปรตมนัชอบหวิ 

หิวๆ เปรตผีปีศาจมนัหิว เด๋ียวก็หิวอยู่นั่นๆ กินอยูน่ั่นแหละ อนันี ้

ก็เม่ือเพิ่นเทศนแ์ลว้ มาถกูมาดคูนทัง้หลาย มาดตูวัเรา มนัถกู 

มนัหวินํา้ หลวงตาน่ีเป็นเปรตหิวนํา้ กินขา้วแลว้หวิแตน่ํา้ หวิ กิน

แลว้ก็หวิอยู่นั่น ก็เลยมาถกูท่ีครูบาอาจารยว์า่ รา่งกายเปรยีบ

เหมือนเปรตเหมือนผี มนัหวิ มีแตห่วิ มนัเป็นเปรต มนัมีอยู่ในตวั

เราน่ีแหละ เด๋ียวก็หิวเด๋ียวก็โหย ชอบรอ้นดว้ย รา่งกายเปรยีบ

เหมือนสตัวห์มอ้นฮกเพิ่นวา่ ชอบรอ้น กินของรอ้น อนันีค้รูบา

อาจารยท์่านเทศนไ์ว ้มาตรองพิจารณาดมูนัถกูหมดทกุอย่าง 
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พดุโถๆๆ มนัแมน่แลว้ มนัถกูแลว้ มนัมาเขา้ตวัเจา้ของหมด บาง

คราวก็เป็นเปรต บางคราวก็เป็นผี บางคราวก็เป็นสตัว ์บาง

คราวก็เป็นเทวดา บางคราวก็เป็นพรหม มนัเป็นอย่างนีจ้ติของ

เรา เป็นนั่นเป็นน่ีเรื่อย ไม่เท่ียงแทแ้น่นอน  

พระพทุธเจา้จงึวา่ จติตัง อะสารัง สารวะ กาตัพพัน ต ิ

ท่านวา่ จิตของเราหาสาระแก่นสารไม่ได ้จงทาํใหเ้ป็นสาระแก่น

สารเถิด ใหจ้ิตยินดีพอใจ ใจยินดีพอใจในการใหท้าน ยนิดีพอใจ

ในการรกัษาศีล ยินดีพอใจในการเจรญิกรรมฐานภาวนา มั่นอยู่

น่ี พทุโธๆ อนันีแ้ปลวา่จิตมีฐาน จิตมีท่ีพึ่ง เอาอนันีเ้ป็นหลกั เอา

อนันีเ้ป็นฐาน เป็นท่ีพึ่ง อยา่ไปเอาส่ิงภายนอกเป็นท่ีพึ่ง  

แตส่ว่นมากถา้ไม่มีปัญญา ก็เอาส่ิงภายนอกเป็นท่ีพึง่ 

สว่นมากนั่นเอากิเลสเป็นท่ีพึง่ เอากิเลสเป็นท่ีพึ่ง โทสงั สรณงั 

คจัฉามิ โกรธ เอาสรณะ เอากิเลสเป็นท่ีพึง่ โทสงั สรณงั คจัฉามิ 

เพิ่นวา่ เอากิเลสเป็นท่ีพึ่ง โกรธรอ้นแลว้บเ่น่ บางทีโกรธแลว้ไปตี

เขา หาวา่เจา้ของเก่ง โกรธแลว้ไปดา่เขา หาวา่เจา้ของเก่ง ท่ีจรงิ
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สรา้งหมอ้นฮกทัง้นัน้ อนันีเ้พิ่นวา่เอากิเลสเป็นท่ีพึ่ง โทสงั สรณงั 

คจัฉามิ  

เพิ่นวา่ โลภงั สรณงั คจัฉาม ิโลภไดม้าก วา่กดีู เพิ่นก็วา่หละ 

ท่ีจรงิมนัเป็นเหตแุห่งบาป เหมือนโตเทยยะพราหมณม์หา

เศรษฐี มนัโลภมาก ไม่(ทาํ)ทานเลย ทานนิดๆหนอ่ยๆ สดุทา้ย

ตายจากเศรษฐีไปเกิดเป็นหมา ตายจากหมาไปตกหมอ้นฮกตอ่ 

เด๋ียวนีย้งัไมพ่น้นะ ยงันรกตอ่ เน่ียมนัไมท่าน จงึวา่มนัเพราะ

ความเอากิเลสเป็นท่ีพึ่ง เอากิเลสเป็นสรณะ โลภมาก หาวา่

เจา้ของดี เจา้ของเก่ง มนัก็ดีอยู่ในโลก แตว่า่ตายแลว้ไปตก

หมอ้นฮกนะ่สิ เดือดรอ้นแลว้บน่ี่ มนัไมมี่ความหมายเลย เงนิ

ทองขา้วของนั่นน่ะ  

ชีวิตของมนษุยข์องเรามนัไม่ถึงรอ้ยปี อยา่งมากก็รอ้ยปี แต่

วา่ไปทนทกุขเวทนา มนัหวิมนัโหย มนัทกุขม์นัยากอยู่ในเมือง

นรกเป็นแสนปีลา้นปี มนัจะคุม้คา่มัย้ คุม้คา่หรอืไม่คุม้คา่ เรามี

ความสขุในโลกแคไ่ม่ถึงรอ้ยปี แคร่อ้ยปีเป็นอายไุข แตไ่ปทน

ทกุขอ์ยู่ในหมอ้นฮกอยูห่ลายแสนปี แสดงวา่ใชไ้ม่คุม้คา่  
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เม่ือไม่คุม้คา่ก็ โอ ้น่าสงสารสลด ไม่ควร …หาพิธีกาํจดัแลว้ 

กาํจดัความโลภดว้ยการใหท้าน กาํจดัความโกรธดว้ยการรกัษา

ศีลเจรญิกรรมฐานภาวนา กาํจดัความหลงดว้ยการรู ้กาํหนดรู ้

สรา้งสติ สรา้งสติปัญญาใหม้นัรูด้ว้ยใจ มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น

ตน้ อนันีเ้ป็นหลกั ฉะนัน้จงึวา่บญุน่ะเปรยีบเหมือนพอ่เหมือนแม่ 

เหมือนครูบาอาจารย ์มนัเปรยีบเหมือนนํา้ เป็นของเยน็ กินเวลา

ไหนก็เย็น อาบก็เยน็กินก็เยน็ ชาํระดว้ยทกุส่ิงทกุอยา่ง ชาํระขี ้

เหง่ือขีไ้คลออกไดห้มด เป็นผูใ้สสะอาดไดก็้เพราะนํา้ ฉะนัน้นํา้ก็

คือการใหท้าน นํา้ก็คือการรกัษาศีล นํา้ก็คือการเจรญิภาวนา

สรา้งบญุ(เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/3M4hSCDooXM  

 

https://youtu.be/3M4hSCDooXM

